คํานํา
(เนื่องในการจัดพิมพเปนเลมพิเศษครั้งแรก)
ปาฐกถาชุดพุทธธรรมนี้ ผูแสดงไดเริ่มแสดงเรื่องแรกมาตั้งแต พ.ศ.
๒๔๘๓ เรื่อยๆ มาหลายตอนดวยกัน, ไดมีผูพิมพขึ้นแจกจายเรื่อยๆ มา
โดยเฉพาะเรื่องแรก คือ “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” นั้น ไดมีผูพิมพขึ้นแจก
มากครั้งที่สดุ
แตเนื่องจากการพิมพในครั้งที่แลวๆ มานั้น ผูพิมพแจกไดจัดวรรคตอน
หรือใชตัวอักษรเอาตามใจชอบ ตลอดถึงการคัดลอกตอๆ กันไปทําใหมีการ
ผิดพลาดตกหลนบางเปนธรรมดาจึงเห็นวาควรจัดพิมพฉบับที่อาจถือเปนแบบ
ฉบับไดขึ้นสักฉบับหนึ่ง เพื่อประโยชนที่สมบูรณยิ่งขึ้น
ประโยชนของปาฐกถาชุดนี้ จะมีเปนอยางไรนั้น คณะธรรมทานไม
ประสงคจะปรารภกันอีกในที่นี้ นอกจากจะคัดเอาคําปรารภของพุทธนิคม
เชียงใหม ซึ่งเคยพิมพหนังสือเรื่องนี้แจกจายมาไวใหทานผูอานไดพิจารณาเอา
เอง ดังตอไปนี้:“…เรื่องพุทธธรรมนั้น จําเปนแกชีวิตมากที่สุดและไมใชสิ่งที่เกินวิสัย
ที่คนธรรมดาอยางเราทานทั้งหลายนี้จะเขาใจไมได ทานผูแสดงไดชี้แจงไวแลว
ในตัวปาฐกถานั้นวา “การเขาถึงพุทธธรรมนั้น ไมจําเปนตองผาน
พระไตรปฎก หรือไมจําเปนตองเปนนักบวชเทานั้น ใครก็ตามถาหัดมองในดาน
ในอยูเสมอ ตามที่ไดอธิบายไวแลว สักวันหนึ่งก็จะเขาถึงพุทธธรรมได.”

“พุทธธรรมคือสิ่งๆ หนึ่ง ที่จะทําใหคนธรรมดากลายเปนพุทธะคือผู
ตรัสรู ผูเบิกบาน, เปนสิ่งธรรมดาอยางหนึ่ง ซึ่งมีอยูเบื้องหลังของชีวิต, รุงเรือง
สวางไสวอยูเสมอ ไมรูจักดับ ทรงตัวเองอยูไดตลอดกาลและพรอมอยูเสมอที่จะ
สัมผัสกับใจ ถาหากลอกเอาเครื่องหุมหอจิตออกเสียไดเมื่อใด ก็จะพบสิ่งๆ นั้น
ซึ่งเปนสิ่งที่ใหแตความสงบ เยือกเย็น ความสะอาด และความแจมแจง ในปญหา
ของชีวิตทุกอยาง. สิ่งๆ นี้เปนสัจธรรมอันเดียว ที่สูงยิ่งกวาสัจธรรมทั้งหลาย.
ตราบใดที่มนุษยยังไมพบกับสัจธรรมนี้ ความปลอดภัยที่แทจริงของชีวิต ยังมี
ไมได.
“สาเหตุที่คนสวนมากไมสนในเรื่องนี้ เปนเพราะไปเขาใจเสียวา เรื่อง
พุทธธรรมไมเกี่ยวกับคนเรา หรือเห็นไปเสียวาไมจําเปนตองรูก็อาจหาความสุข
ได บางคนเห็นวา ถาสนใจกับเรื่องนี้แลว จะตองทําตัวเปนฤาษีชีไพร ตองทําตัว
ใหเหินหางจากความสนุกเพลิดเพลินในโลกทุกอยาง และบางคนถึงกับเห็นไปวา
เรื่องพุทธธรรมนั้นวิเศษจริง แตก็ยากที่คนอยางเราจะเขาใจได. อันที่จริง ความ
เขาใจเชนนั้น เปนความหลอกตัวเองใหเขาใจผิดทั้งสิ้น.
“ขอที่เขาใจวา พุทธธรรมไมจําเปนตองรู ก็อาจหาความสุขไดนั้น ก็เปน
ความจริง, แตทานคงไมเคยรูสึกวา ความสุขที่เราแสวงหาและมีๆ กันอยูนั้น เปน
ของหลอกลวงเกือบทัง้ สิ้น และมักมีพิษในภายหลังเสมอ. ถาไดสัมผัสกับพุทธ
ธรรมเสียบาง พิษที่เกิดจากความสนุกนั้นจะลดนอยลง และสามารถแสวงหา
ความสุขที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป.
“ขอที่วา ถาสนใจกับเรื่องนี้ จะตองออกไปเปนฤาษีชีไพร เขาไปแตะตอง
กับความสุขในทางโลกไมไดเลยนั้น ขอนี้ก็เปนความเขาใจผิดถนัด. พุทธศาสนา
ไมมีการบังคับใหเชื่อ หรือบังคับใหทําตาม. ทานจะเปนฤาษีหรือไม สุดแลวแต
ความพอใจ. และก็ไมใชเปนกฏตายตัววา ตองเปนฤาษีหรือนักบวชเทานั้น จึงจะ
เขาใจพุทธธรรมได. เรื่องนี้ทานผูแสดงไดชี้แจงไวดีที่สดุ แลว ในปาฐกถาของ
ทาน.

“ขอที่วาคนธรรมดาไมใชนักบวชหรือนักปราชญเขาใจเรื่องนี้ไมไดนั้น
ก็ยังขัดตอความจริง ในครั้งพุทธกาล ปรากฏวาคนอายุ ๗ ขวบทั้งหญิงทั้งชาย
หรือฆราวาสผูครองเรือน เขาใจเรื่องนี้ได ก็มีอยู ขอที่เราเห็นวายากนั้น อาจเปน
เพราะเราไมสนใจอยางแทจริง หรือเพราะอานหนังสือที่ทําอยางไรเสียก็ไมอาจ
เขาใจได ก็ได...”
ในการพิมพครั้งนี้ไดเพิ่มเติมถอยคําของบางตอน และแกไขตัดทอนใน
บางตอนแหงละเล็กนอยเทาที่เห็นวาจะทําใหไดใจความชัดเจนขึ้น หรืองายขึ้น
หรือไมมีทางที่จะเขาใจผิด เพราะความดิ้นไดของความหมายแหงถอยคําที่เขียน
ไวไมรัดกุม เทาที่เห็นวาควรทําและโดยคําแนะนําของทานผูแสดงเอง จึงหวังวา
การพิมพครั้งนี้จะเปนประโยชนแกวงการนักศึกษายิ่งขึ้น ไมมากก็นอย; และ
เปนที่พอใจทั่วกัน.

คณะธรรมทาน
ไชยา
๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๗

ปาฐกถาที่ ๑
เรื่อง

วิถีแหงการเขาถึง พุทธธรรม

ปาฐกถาพิเศษ

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
แสดงโดย ภิกขุ พุทธทาส อินทปญโญ
ณ พุทธสมาคม กรุงเทพฯ
ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๘๓
ปาฐกถานี้ แมจะไดใชเวลาแสดงถึง ๒ นาฬิกา ๑๕ นาที ก็ปรากฏวา
คําอธิบายที่อุทาหรณและการพิสูจนเฉพาะเรื่อง ยังสั้นไปบาง จึงเมื่อตอนตรวจแก
สําเนาบันทึกของผูจดชวเลข
ขาพเจาไดเพิ่มเติมขอความบางตอนที่เห็นวาควร
เพิ่มเติมลงตามควร เพื่อใหเปนที่เขาใจงายสําหรับผูอานทั่วไป ทานผูอานที่เคยฟงการ
แสดงโดยตรง เมื่อพบขอความสวนนอยบางสวนแปลกออกไปกวาที่เมื่อขาพเจา
แสดงจริง โปรดทราบตามนี้, แทนที่จะเขาใจเปนอยางอื่น.
พุทธทาสภิกขุ

เพื่อนสหธรรมิก และทานสุภาพชน ทั้งหลาย !
แมวาขาพเจาจะมิไดเปนสมาชิกแหงพุทธธรรมสมาคม๑นี้โดยตรง
เพราะเหตุวาสมาคมมิไดมีสมาชิกที่เปนบรรพชิตก็ตาม แตขาพเจาก็ไดเปน
สมาชิกแหงพุทธธรรมสมาคมโดยน้ําใจ ทั้งนี้เพราะเหตุวาวัตถุประสงคของ
พุทธธรรมสมาคมนั้น เปนวัตถุประสงคที่ขาพเจาก็ประสงคอยูเชนเดียวกัน
กลาวคือ วัตถุประสงคแหงการเผยแพรพุทธธรรม. เมือ่ พุทธธรรมสมาคมได
ขอรองใหขาพเจามากลาวกถาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ณ ที่นี้เพื่อเปนเครื่องประดับ
ปญญาและความรูสงเสริมศรัทธาความเชื่อและความพากเพียรของพุทธ

๑ สมาคมยังไมไดเปลี่ยนชื่อเปน “พุทธสมาคมแหงประเทศไทย” ในเวลานั้นยังมีชื่อวา พุทธธรรมสมาคมอยู

๑

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

บริษัทใหยิ่งขึ้นไป ขาพเจาจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะรูอยูวาสมาชิก
ทั้งหลาย ลวนแตมีน้ําใจในอันใครที่จะทราบหลักแหงธรรมของพระผูมีพระ
ภาคเจา.
และดวยเหตุนี้เองขาพเจาจึงไดเลือกเรื่องที่จะนํามากลาวให
พอเหมาะกัน และใหชื่อเรื่องนั้นวา “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” อัน
หมายถึงวิธที ี่คนเราจะเขาถึงพุทธธรรมไดอยางไร.
พุทธธรรมไดแกอะไร? นี่เปนปญหาที่จะไดวิสัชนาไปเปนลําดับแรก.
เฉพาะในที่นี้ สิ่งที่เรียกวาพุทธธรรม จะเพงเอาเฉพาะสิ่งที่เปนความ
จําเปนแกความสุขในดานจิตใจของมนุษยเรายิ่งกวาสิ่งอื่น.
แตเมื่อกลาว
โดยทั่วไปแลวคําวา “พุทธธรรม” อาจจะแปลและมีความหมายไดเปนหลาย
อยางเชนแปลวา ธรรมของพระพุทธเจา, ในกรณีเชนนี้หมายถึงคําสั่งสอน
ของพระผูมีพระภาคเจาเพราะเหตุนั้น จึงไดแกพระปริยัติธรรมโดยตรงถา
หากจะแปลคําพุทธธรรมวา ธรรมที่จะทําคนเราใหกลายเปนพระพุทธเจา
แลว คําวา พุทธธรรม ยอมจะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติประเภทหนึ่ง ซึ่ง
จะทําบุคคลธรรมดาผูปฏิบัติธรรมนั้นๆ
ใหกลายเปนพระอริยเจาได,
เพราะฉะนั้น ในขอนี้พุทธธรรมยอมหมายถึงพระปฏิบัติธรรมอันเปนขอที่
สอง. และคําวาพุทธธรรมอาจแปลไดสืบไปวา ปกติภาพของพระพุทธเจา
หรือแปลอีกอยางหนึ่งวา “สิ่ง”สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทรงคนพบ เมื่อกลาว
โดยนัยหลังทั้งสองประการนี้ปกติภาพของพระพุทธเจานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือ ญาณกับศานติ นั่นแหละคือปกติภาพของพระพุทธเจา. ญาณไดแก
ความรู ชนิดที่เมื่อรูแลว ยอมทําใหไมตองการรูอะไรอีกตอไป. ศานติคือ
ความบริสทุ ธิ์และสงบเย็นแหงจิต. สวนนัยสุดทายที่แปลคําพุทธธรรมวา
“สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทรงคนพบนั้น เปนขอที่ตองการคําอธิบายเปน
อยางมากจึงจะพอเขาใจได. แตเมื่อกลาวโดยสรุปก็ไดแกสภาพที่เปนความ
หลุดรอดของชีวิต หรือที่เรียกวาสุขนิรันดร. และโดยเหตุนี้ คําวาพุทธธรรม
ตามนัยหลังนี้จึงไดแกพระปฏิเวธธรรมโดยตรง. และพุทธธรรมตามนัยที่บง
๒
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ถึง “สิ่ง” สิง่ หนึ่งซึ่งพุทธธรรมทรงคนพบนี่แหละคือนัยที่ขาพเจาจะไดแสดง
โดยละเอียด ณ ที่นี้, จึงขอใหเขาใจวา ชื่อของเรื่องที่ขาพเจากําลังกลาวที่ชื่อ
วา “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” นั้น คําวาพุทธธรรม โดยสวนใหญยอม
หมายถึง “สิ่ง” สิ่งนี้เอง.
ทําไมคําวาพุทธธรรมในที่นี้ โดยสวนใหญจึงหมายถึง “สิ่ง” สิ่งนี้
โดยเฉพาะ? ในเมื่อคําวาพุทธธรรมอาจหมายถึงปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม
ไดดวย ทําไมจึงไดเพงเอาเฉพาะปฏิเวธธรรม อันเปนผลขั้นสุดทาย? ทั้งนี้ก็
เพราะวา พระปริยัติธรรมตามที่เรารู และเขาใจกันอยูในบัดนี้นั้น ยอม
หมายถึงการเรียนพระคัมภีรทั้งมวลอันเรียกวา พระไตรปฎก. ในที่นี้ทาน
ทั้งหลายซึ่งเปนพุทธบริษัทจะมีสักกี่คนที่จะสามารถทองเที่ยวไปใน
พระไตรปฎกใหทั่วถึง. และในสวนพระปฏิบัติธรรมนั้นเลาจะมีสักกี่คนที่จะ
สามารถปลีกตนออกประพฤติพรหมจรรยบําเพ็ญตบะกรรมฐานของ
บรรพชิตโดยเครงครัด. ถาหากวาพุทธธรรมเปนสิ่งที่จะเขาถึงไดเฉพาะแต
โดยการผานพระไตรปฎกอยางทั่วถึง
และโดยการบําเพ็ญกรรมฐานใน
สถานที่อันวิเวกอยางเครงครัดแลว การก็อาจกลายเปนวา ธรรมนี้เปนของ
เหมาะสําหรับบุคคลเพียง ๒-๓ คนหรือไมกี่คนเทานั้น แตเพราะเหตุที่พุทธ
ธรรมเปนสิ่งที่มีอานุภาพอันกวางขวาง สามารถเปนประโยชนแกคนทั่วไป
ไมเลือกหนา ขาพเจาจึงไดกลาววาความมุงหมายสวนใหญของพุทธธรรม
หมายถึงญาณกับศานติหรือสิ่งๆ
หนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทรงคนพบ.ทั้งนี้
เพราะวาคนเราอาจลุถึง “สิ่ง” สิง่ นี้ได โดยไมตองผานทางพระไตรปฎกหรือ
ทางการบําเพ็ญตบะอันเครงครัดอยางเดียว, ดังจะไดยกอุปมาดวยเรื่องการ
แสวงหาผลอยางโลกๆ. คนเราตามธรรมดาทั่วไปปรารถนาทรัพยยศและการ
สมาคมหรือมิตรภาพอันกวางขวาง.
ถาหากวาเราไดทรัพยหรือสิ่งที่จํา
ปรารถนานั้นๆ มาแลว บุคคลนัน้ จะเปนผูผานการศึกษาไดรับปริญญาเปน
บัณฑิต หรือไมก็ตาม จะมีลักษณะและการกระทําอันเขมแข็งเปนมหาบุรุษ
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หรือไมก็ตามขอนั้นไมเปนสิ่งสําคัญอันใดแลว เพราะวาวัตถุประสงคนั้นๆ
เขาไดลุถึงแลวและสิ่งทั้งสามนั้นมิใชจะจํากัดวามีไดเฉพาะทานผูถือปริญญา
รอบรูศาสตร หรือเขมแข็งเปนมหาบุรุษเทานั้นก็หาไม. โดยทํานองเดียวกัน
นี้ พุทธธรรมก็เปนสิ่งที่สาธารณะทั่วไปแกทุกคน. ญาณคือความรูชนิดที่ทํา
ผูรูใหหมดความทะเยอทะยานในโลก อาจเกิดไดแมแกผูที่ไดชิมโลกมาจน
เบื่อ เหนื่อยหนายที่จะเสพคบกับอารมณนานาชนิดอีกตอไปโดยที่ผูนั้นไม
ตองผานพระไตรปฎกและการฝกบทเรียนในทางจิตอันเครงเครียดก็ได,
ดังที่เราเรียกพระอรหันตประเภทนี้วา พระอรหันตผูสุกขวิปสสกคือเห็นแจง
อยางแหงแลง ไมรอบรูแตกฉานเหมือนพระอรหันตประเภทอื่นก็จริงแต
ทานก็หมดกิเลสบริสทุ ธิ์และเปนสุขโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน. ความสงบหรือ
ความปลอดจากทุกขทั้งมวลไดมีแกทานแลว ซึ่งเราเรียกวาศานติ. เมื่อมีทั้ง
กิจของชีวิตที่
ญาณและศานติเชนนี้ก็ชื่อวาทานไดเขาถึงพุทธธรรมแลว
จะตองขวนขวายใหสูงขึ้นไปอีกยอมไมมีอีกตอไป. ทานเขาถึงพุทธธรรมได
โดยไมตองผานทางพระไตรปฎกและการบําเพ็ญตบะกรรมฐานอันเครงครัด
ไดดวยอาการอยางนี้.
เราควรจะระลึกไวสืบไปวา การที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงคนหาพุทธ
ธรรมนั้นมิใชเพื่อพระองคเองโดยสวนเดียว, แตไดเปนดวยอํานาจพระกรุณา
คนเพื่อประโยชนแกปวงสัตวในสากลดวย, สิ่งซึ่งพระองคทรงคนไดมาจึง
เปนสิ่งที่สาธารณะแกปวงสัตวเหลานั้นดวย. พุทธธรรมหรือสิ่งที่พระองค
ทรงคนพบ เปนสิ่งที่สาธารณะแกทุกคน และมีอยูทั่วไป พรอมที่จะสัมผัส
กับคนทุกคนอยูทุกเมื่อ. แตเมื่อคนเรามองไมเห็น การก็เปนราวกะวาเปน
ของที่เรนลับจนสุดวิสัย. ตามธรรมดาเราทานทุกคน มีตา หู จมูก ลิ้น กาย
เปนเครื่องรูสึกตอสิ่งภายนอกอันแวดลอม. เรารูสึกหรือรูจักเพียงเทาใด ก็
เหมาเอาวาสิ่งทั้งหลายมีเพียงเทานั้น
หรือแมจะมีมากออกไปก็ตกอยูใน
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ลักษณะเดียวกัน เพราะเหตุนี้เอง “สิ่ง” ชนิดที่เปนภายในหรือดานใน จึงยาก
ที่จะปรากฏ เพราะความเขาใจผิดนั้นๆ เปนมานเขามาบังเสียเสมอไป.
ดวยเหตุผลดังวามา การเขาถึงพุทธธรรม จึงจําเปนตองขอรองให
พุทธบริษัททั้งหลายเตรียมตัวเพื่อจะมองสิ่งทุกสิ่ง ในดานใน. เทาที่รูสึกกัน
อยูตามธรรมดา เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย สําหรับสัมผัสและรูสึกในรูปเสียง
กลิ่นรสและโผฏฐัพพะ. แตเรารูสึกและสัมผัสสิ่งเหลานี้ดวยอาการชนิดที่
เรียกวามองในดานดานนอก หรือดวยเครื่องมือสําหรับมองในดานนอก, เรา
จึงไมพบ “สิ่ง” สิ่งหนึ่ง ซึ่งจะพบไดก็ตอเมื่อเรามองในดานใน หรือมองดวย
เครื่องมือสําหรับมองในดานใน เชนเดียวกับที่พระพุทธองค ไดทรงมอง และ
มองจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนั่นเอง. การมองในดานในมีลักษณะ
เปนอยางไรนั้น เพื่อจะใหเขาใจอยางแจมแจง เราอาจพิจารณาเปรียบเทียบ
ขึ้นไปจากการมองดานนอก แตเปนชั้นที่ประณีตสักหนอย และประณีตมาก
จนถึงกับอาจมีบางคนจัดใหเปนการมองโดยดานในไปก็ได.
ก็สิ่งทั้งหมดที่ปรากฏแกเรา ที่เรารวมเรียกกันวา โลก นี้โดยสิ้นเชิงก็มี
เพียงเทาที่เรารูสึกได โดยอาศัย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ๕ อยางนี้ เปนมูลฐาน
แหงการสัมผัส. แตความจริงอาจไมเปนเชนนั้นคือ ยังมีสิ่งที่เราไมสามารถ
จะรูจักหรือรูสึก. เราทราบไมไดวามีอะไรอีกถึงจะใหทายก็คงผิด. แตถึง
กระนั้น เราก็ยังเชื่อไดโดยเหตุผล วาถาเราสามารถมีอายตนะภายในให
มากกวา หรือประณีตกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย เทาที่เรามีอยูแลว เราจะ
สามารถสัมผัสและรูจักสิ่งอื่นที่แปลกออกไป ที่เราไมเคยนึกฝนจะมีไดอีก
เปนอันมาก. สมมติวาเราไมมีหู เราก็ไมมีทางรูสึกไดวา โลกนี้มีเสียง มี
ดนตรี อันเปนความไพเราะทางเสียง. เราจะยังงมอยูเหมือนสัตวบางชนิด
เชน ไสเดือน. เพราะเรามีหู เราจึงสามารถสัมผัสโลกในดานเสียงนี้ได. จาก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเรามีอยูเพียง ๕ อยางนี้ เปน ๖-๗ อยาง หรือ ๑๐-๒๐
อยางแลว ปรากฏการณของโลกที่แสดงออกแกเราก็จะมากออกไปอีก. เรา
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จะพบสิ่งอื่นนอกไปจาก รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ. (แตในที่นี้เราไม
มีและไมไดพบสิ่งนั้น โลกจึงไมมีนามศัพทที่ตั้งขึ้นเปนชื่อของสิ่งนั้น). เรา
รูจักโลกกันในบัดนี้ เทาที่เราอาจสัมผัสมันไดเพียงเทาที่เรามีอายตนะ. โลก
สวนที่เราไมรูจักหรือสัมผัสไดยังมีอีก.
อีกประการหนึ่ง อายตนะตางๆ เทาที่เรามีนั้น อาจสัมผัสสิ่งตางๆ ได
ภายในขีดอันจํากัด คือเทาที่ประสิทธิภาพของมันจะพึงมี. ยกตัวอยางเชนหู
ของมนุษยดังเชนเราทานนี้ เราสามารถไดยินเสียงไดมากมายหลายชนิดก็
จริงแมกระนั้นก็ไดยินเฉพาะเสียงที่ขนาดอันพอเหมาะกับหูของเราเทานั้น.
ถาหากวาเสียงที่สงมานั้นประกอบดวยระยะแหงความถีท่ ี่เรียกวา Frequency
มากหรือนอยไปกวาขนาด ที่หูของมนุษยธรรมดาเราจะรับไดแลว เราจะ
ไมไดยินเลย. การทดลองทางวิทยาศาสตรปรากฏวา หูของสุนัขสามารถจะ
ไดยินเสียงที่มีระยะความถี่ สูงกวาที่หูของมนุษยจะไดยิน. คือเมื่อเสียงนั้นมี
ระยะความถี่สูงหรือที่เรารูจักกันวาเสียงแหลม สูงถึงปานนั้นแลว มนุษยจะ
ไมไดยินเลย แตสุนัขไดยินและวิ่งมา ตาของสัตว แมลงบางจําพวกสามารถ
เห็นสิ่งที่มนุษยมองไมเห็น เชนรัศมีสีมวงอันมีอยูในแสงสวาง. นี่เปนเครื่อง
แสดงวาแมเรามีตา หู แลวเราก็ยังไมสามารถมองเห็นสีหรือไดยินเสียงบาง
ชนิดซึ่งแทที่จริงมันก็มีอยูตามธรรมดาเชนเดียวกับสีหรือเสียงอื่นๆ ตางกันก็
แตขนาดเทานั้น. เราไมสนใจและคนควาและเขาใจวาสิ่งเหลานั้น ไมมีเอา
เสียเลยทีเดียว
และที่ยิ่งไปกวานั้น เรายังเขาใจสิ่งนั้นผิดไปจากความจริงของมันอีก
เปนอันมากจนถึงกับทําใหเกิดความหลงใหล. เชนสีตางๆ มีสีเขียว สีแดง
เปนตนนั้น เราไดปลอยใหความรูสึกคิดนึกของเรา ยึดถือเอาวามันมีสี
เชนนั้นจริงและแตกตางกันจนถึงกับใหความหมายของสีนั้นๆ ตางๆ กัน
เปนสีที่จะนํามาซึ่งโชคดี โชคราย เปนตน วิทยาศาสตรไดบอกใหเราทราบ
วา ตัวสีแทๆ นั้นไมมีอยูจริง มันอยูที่สมรรถภาพของตาของเราตางหาก ที่
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เห็นคลื่นแสงขนาดนั้นขนาดนี้ เปนสีอยางนั้นอยางนี้ไปเอง และทั้งสัตวบาง
ชนิดอาจเห็นเปนสีอื่นหรือไมเห็นก็ได. ตามความจริงสีนั้นไมมีที่ตรงไหน มี
แตวัตถุที่มีลักษณะกระทอนแสงกลับโดยคลื่นขนาดตางๆ กัน และขณะนั้น
ก็มีแสงสวางสองอยูที่สิ่งนั้น กับมีแกวตาเปนที่รับแสงอันกระทอนนั้น. ถา
หากวัตถุอันละเอียดนั้น กระทอนแสงกลับมาที่แกวตา เราก็จะเห็นสิ่งนั้น
เปนสีนั้นสีนี้ แลวแตวาวัตถุนั้นไดกระทอนกลับมาโดยคลื่นขนาดไหน สี
เขียว สีเหลือง สีสม สีแดง สีน้ําเงินเหลานี้ เปนแตเพียงความแตกตางของ
คลื่นแสงสวางที่กระทอนกลับอันมีขนาดมากนอยกวากันตามลําดับเทานั้น
ซึ่งทําใหตาเห็นเปนสีไปเอง สีนั้นจึงเปนเพียงมายาที่ตาเห็น. เชนใบไมสี
เขียว แตความจริงสีเขียวไมมี มีแตวตั ถุอยางใดอยางหนึ่งที่ใบอันกระทอน
แสงกลับใหเกิดคลื่นขนาดแกวตาเราเห็นเปนสีเขียวไปเองและตอง
ประกอบดวยแสงสวางเปนเครื่องชวยเสมอ มายา กลาวคือสีตางๆ นี้จึงจะ
ปรากฏแกตาเราได.
โดยทํานองเดียวกันกับเสียงที่กลาวมาแลวถาเรามี
แกวตาพิเศษกวาที่เรามีกันในบัดนี้ เราอาจเห็นสีตางๆ มากสีออกไปอีกหรือ
นอยลงไปอีก แลวแตความสามารถของแกวตาชนิดนั้น เมื่อเราเห็นดอก
กุหลาบสีแดง เรารูสึกวาสีแดงมีอยูที่กลีบกุหลาบ ดอกกุหลาบมันจึงแดง. แต
ความจริงกลีบกุหลาบไมมีสีเลย ขนาดที่ตามนุษยจะเห็นเปนสีแดงไปเอง
เทานั้น. ตัวสีแดงนั้นเปนเพียงมายา. แตเราไมรูสึกเพราะวาเหลียวไปดูทีไร
มันก็มีสีแดงอยูที่นั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน. เมื่อไมมีแสงสวางเรา
มองเห็นไมได, ครั้นมีแสงสวางมาแมจะเปนแสงริบหรี่แหงตะเกียงก็ตามที
เราก็เห็นเปนสีแดงไปเสียอีกแลว เราจึงหลงเอาวามันเปนสีแดงอยูร่ําไป. ตอ
เมื่อใดเราอาจดูมันไดโดยไมมีแสงสวางเลยแมแตนอยนั่นแหละ จึงจะรูวาสี
แดงนั้นไมมี เปนเพียงมายาเกิดขึ้นหลอกลวงตาเรา ในเมื่อไดแสงสวางมา
ชวยดวยเทานั้น. และแสงสวางทีม่ ีขนาดตางกัน ยังอาจทําใหเราเห็นของสิ่ง
เดียวกันนั่นเอง เปนคนละสีหรือหลายสีไปก็ได. เชนกระดาษสีเหลือง
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กลางคืนเราเห็นเปนสีขาว เปนตน. สีนั้นๆ จึงเปนเพียงมายาที่เกิดในปจจุบัน
ในขณะที่แกวตาสัมผัสกับคลื่นแสง ที่วัตถุอันสะทอนแสงกระทอนสงมายัง
แกวตา โดยขนาดตางๆ กันเทานั้น. ถาไมกระทอนมา เราก็เห็นเปนสีดําไป.
แตความจริงสีไมมี.
ทั้งหมดนี้สรุปความวา รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทัง้ หลายนั้นเปน
เพียงมายาที่ซับซอนยิ่งขึ้นไปอีก. ทั้งนี้เพราะวา เรามองมันดวยเครื่องมองใน
ดานนอกและมองแตดานนอก. เราบัญญัติและใหความหมายอันยึดถือไวใน
ใจเสียแนนแฟน ตายตัวเคยชิน เปนสัญชาตญาณประจําอยูเสียแลว คอยเพง
ผลแตที่จะเปนความอรอยหรือไมอรอย โดยไมมีเวลาทีจ่ ะนึกวาความจริงมัน
เปนเพียงอะไร. ถึงกระนั้นก็ตาม เพียงเทาที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ เปนเพียง
เรื่องดานนอกอีกเหมือนกัน. เพราะแมจะมองเห็นซึ้งลงไปถึงเพียงนั้นแลวก็
ยังเปนเรื่องของวัตถุที่มองไดดวยตาภายนอก เพียงแตอาศัยการคนควาที่ลึก
ลงไปเทานั้น. ที่ยกมาแสดงคอนขางจะยืดยาว ครั้งหนึ่งกอน ก็เพื่อใหจับ
ความไดขั้นหนึ่งกอนวา แมแตเรื่องทางวัตถุหรือเรียกกันวา Physics, ก็ยังมี
ความเรนลับยากแกการมองถึงเพียงนี้. สวนเรื่องแหงพุทธธรรม ที่จะตอง
มองเฉพาะแตดานในโดยแทจริงนั้น นอกเหนือไปจากวิสัยแหง Physics,
หรือที่เรียกกันวา meta Physics, เปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัสไดดวย ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ตามธรรมดา, จะสัมผัสไดดวยญาณอยางเดียว. การมองใหพบ
สิ่งที่เรียกวา “ดานใน” เปนสิ่งที่ประณีตและเรนลับอยูเพียงไรก็ตาม แตก็เปน
สิ่งที่อาจมองพบ เชนเดียวที่เราสามารถมองพบความลับของรูป สี และ เสียง
โดยนัยที่ยกมาเปนตัวอยางแลวนั้น. และเราจําเปนที่จะตองมองใหทะลุให
จนได เพราะวาสิ่งนี้เอง ที่เปนฝาปดบังพุทธธรรมอยู. เมื่อเรามองเห็นซึ้งถึง
ดานในของโลกเมื่อใด ก็จะพบสิ่งที่พระพุทธองคทรงคนพบ. ดวยเหตุนี้เอง
ขอทานทั้งหลายพึงเรียกรองมาซึ่งความไมประมาท กําหนดใหเปนปทัสถาน
ในขั้นเสียกอนวา อันสิ่งที่เราไมอาจสัมผัสมันไดตามธรรมดา นั้นมีอยู เปน
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สิ่งที่คนพบได โดยทานผูเปนปราชญหรือเปนบัณฑิต ในสิ่งที่เลยหรือ
นอกเหนือไปจากวัตถุธรรม พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูหนึ่ง ซึ่งไดพบสิ่ง
เหลานี้และไดทรงพบพรอมทั้งวิธีที่สัตวทั้งปวงจะเขาถึงสิ่งเหลานี้ไดดวย.
เราทานทั้งหลายที่เคยชินตอการมองเฉพาะดานนอก หรือวัตถุธรรมมี
ความยึดติดอยางโลกๆ ครอบงําอยูเปนธรรมดาเสียแลว ยอมยากที่จะมอง
ทะลุถึงดานในอันเปนความจริงหรือความลับของมัน. เชนเรารักกุหลาบสี
แดง ก็มองดูดวยสายตาและใจที่รักความงามในสีของมัน. (ตามที่เราถูก
แวดลอม อบรมใหเห็นวางามมาแตเล็ก) เราไมไดมองดวยการตั้งขอรังเกียจ
และจนคนใหพบวาสีแดงนั้นหามีอยูไม และเปนเพียงมายาเทานั้น. ใจของ
เราถูกความอยากหรือความรักของเราซึ่งเปนเหมือนดาย เย็บมันใหติดอยูกับ
ความงามของสีแดง ไมหลุดออกจากกันได จึงไมมีอิสระออกไปตั้งขอ
รังเกียจ จับความลับหรือความเปนมายาหลอกลวงของมันไดเลย. ความยึด
หุมหอมิใหใจของเราพบกันเขาไดกับสิ่งที่เรียกวา
ติดนี้เปนเครื่องกักกัน
“พุทธธรรม” หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วา ครอบงําเราไวมิใหแสงแหงพุทธ
ธรรมสองสาดลงมายังใจของเราได. เมื่อใดเราเพิกถอนสิ่งที่ปดบังอันนี้เสีย
ได พุทธธรรมซึ่งมีอยูเองในที่ทั้งปวงก็จะสัมผัสกับใจเราทันที. อุปมางายๆ
ในดานวัตถุ เชนถามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกซอนอยูภายในวัตถุที่ปกปดอยางหนึ่ง
เชนมีตัวแมลงอยูภายใตกะลาครอบอันมิดชิด มันก็ไมมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับอากาศหรือแสงสวางขางนอก ซึ่งมีพรอมอยูทุกเมื่อนั้นเลย. เมื่อใดได
ทําลายวัตถุที่ครอบนั้นเสีย เมื่อนั้น อากาศหรือแสงสวางยอมสัมผัสกับตัว
แมลงนั้นเอง โดยไมตองมีการขอรองหรือพยายาม, โดยทํานองเดียวกันนี้
พุทธธรรม หรือ “สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธองคทรงคนพบก็เปนสิ่งที่มีพรอม
อยูในที่ทั่วไป พรอมที่จะเขาสัมผัสกับจิตซึ่งปราศจากโลกิยธรรมอันหุมหอ
เชนเดียวกับที่วาเมื่อลอกเปลือกออกเสียแลว อากาศขางนอกยอมสัมผัสกับ
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สิ่งที่เปนภายในไดนั่นเอง. การเขาถึงพุทธธรรมจึงมีใจความสําคัญอยูที่วา
จงทําลายเปลือกหุมหรือกรง หรือบวง อันรึงรัดนั้นๆ เสียใหแหลกลาญ.
ณ สมัยนี้ เปนสมัยแหงการเลี้ยงไก. ทุกๆ คนยอมเคยเห็นลูกไกทฟี่ ก
ออกมาเปนตัวบาง ตายเสียในไขนั้นไมออกมาเปนตัวบาง. ทุกคนได
มองเห็นลูกไกทั้งหลายในสภาวะเชนนั้นๆ แตวาแทบทุกคนไดลืมหรือมอง
ไมเห็นลูกไกอีกตัวหนึ่ง ซึ่งสําคัญมากกวาลูกไกทั้งปวงเปนลูกไกที่กําลังตาย
อยูในไข ไมมีโอกาสที่จะถูกฟกออกมาเปนตัว. ลูกไกตัวนั้น ก็คือเราทานแต
ละคนๆ
ที่ประกอบตนอยูดวยอวิชชาถูกอวิชชาหุมหอไวและตายไปใน
เปลือกหุม. แตยังมีลูกไกวิเศษตัวหนึ่งเปนลูกไกตัวอยาง ที่สามารถทําลาย
เปลือกไข ฟกตัวเองออกมาเปนตัวใหปรากฏแกตาโลก. ลูกไกตัวนี้คือพระ
พุทธองค. พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทราบเปนลูกไกตัวหนึ่ง ความ
ขอนี้มีปรากฏอยูในพระบาลีวินัยปฎก. ในที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไววา “ฟองไขทั้งหลาย ๑๐ ฟองบาง ๑๔ ฟองบาง. อันแมไกกกฟกใหอบอุนดี
แลว ยอมออกมาเปนตัวลูกไกโดยสวัสดี. ในบรรดาลูกไกเหลานั้น ตถาคต
เปนลูกไกตัวแรก เปนลูกไกกอ นลูกไกทั้งปวง ที่สามารถทําลายกะเปาะฟอง
เครื่องหุมหอหลุดออกมาสูสถานที่อันกวางนี้ได.” และยังมีลูกไกที่ทําลายกะ
เปาะฟองหลุดตามหลังออกมาเปนลําดับ. ความขอนี้พระองคทรงหมายถึงวา
อันวิธีที่จะทําลายกะเปาะฟองกลาวคืออวิชชาออกเสีย เพื่อใหพุทธธรรม
กลาวคือญาณกับศานติเขามาสัมผัสไดนั้น พระองคทรงกระทําไดเปนบุคคล
แรก. และโดยเหตุนี้ขาพเจาจึงกลาวโดยความหมายอันจํากัดวา พุทธธรรม
คือ “สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทรงคนพบ, อันเปนสิ่งที่จะสัมผัสกับเราได
ในเมื่อไดทําลายกะเปาะฟองอันหุมหอออกเสียไดแลว, และเปนสิ่งที่เราจะ
ทําลายไดตอเมื่อเรารูจกั มองโลกในดานใน.
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เมื่อไดกลาวมาถึงตอนนี้, กอนแตที่จะกลาวถึง วิถีแหงการเขาถึงพุทธ
ธรรมไดอยางไร สืบไปนั้น ขาพเจามีความจําเปนที่จะตองขอความรวมมือ
จากทานผูฟงทั้งหลายสักอยางหนึ่ง. สิ่งนั้นคือ นอกจากจะขอใหทาน
ทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟงอยางถี่ถวนแลว ยังจําเปนที่จะตองขอยืนยันแดทาน
ทั้งหลายวา การที่จะเขาใจถึงพุทธธรรมใหไดจริงๆ นั้น ทานผูฟงจะตองเพิก
ถอน ทําลายลางความคิดนึก ความยึดถือหรือความรูสึกอันปวนอยูในใจของ
ทานทั้งหลายออกไปเสียใหหมดกอน
แมที่สุดแตความรูสึกแปลกใจ
ประหลาดใจ ในถอยคําที่ขาพเจากําลังกลาวก็ดี ความรูสึกและความเห็นที่
ทานมีอยูในทางธรรม หรือลัทธินิกาย วงการสมาคม ยอมมีหลักปรัชญา
อยางใดอยางหนึ่งประจําอยู, ซึ่งครอบงําอยูในจิตใจของทานทั้งหลายมาแต
กาลกอนนั้น ในบัดนี้ขอใหเก็บไวกอน, เพียงแตใหทานทั้งหลายกระทําตน
เปนกลางปราศจากเสียซึ่งความเห็นดวยหรือยอมรับ ปราศจากเสียซึ่งความ
เพงแตจะคัดคานหรือปฏิเสธ. ขอใหฟงดวยน้ําใจที่เปนกลางๆ ก็อาจจะเขาใจ
ขอความที่ขาพเจาจะกลาวไดเปนอยางดี.
อันการที่จะมองโลกในดานใน เพื่อใหเห็นพุทธธรรมนั้น เราจะตองใช
เครื่องมือทีเ่ ปนอินทรียชั้นพิเศษ.
อินทรียธรรมดา กลาวคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามธรรมดาไมมี
กําลังพอ. อินทรียขั้นพิเศษนั้น ไดแก ปญญา และตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่
ควบคุมไวได ภายใตอํานาจของปญญา, มิใชชนิดที่ถูกตัณหาเย็บใหติดแนน
อยูกับโลก. กิริยาที่มองในดานในนั้น ไดแก มองใหทะลุโลกอัน
ประกอบดวยฉากที่สวยงาม ซึ่งสามารถจะจับเอาใจของสัตวใหหยุดชะงัก
ติดอยูเพียงนั้น. อธิบายวา ไมวาเราจะมองไปทางไหน กระแสแหงการมอง
ของเราก็ไปติดตันอยูแคสิ่งที่เราเรียกวา โลก. หูของเรา จมูกของเรา ลิ้นของ
รา ประสาททางกายของเรา ใจของเรา ถูกกักขังอยูในวงโลก กลาวคือ เสียง
กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ ไมอยางใดก็อยางหนึ่งแลวก็วนเวียนอยูกับสิ่ง
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นั้น ถามิใชดวยความพอใจ ก็ดวยความไมพอใจ ปวนอยูภายในเสมอ หลีก
ไปทางไหนก็ไมพน เหมือนกับปศาจที่คอยหลอกเราอยูรอบทิศ ไมวาเราจะ
หมุนหนาไปทางไหน. อินทรียของเราจึงตองทําการพัวพันอยูกับสิ่งเหลานี้
ไมสราง. อินทรียธรรมดาของเราจึงใชไมได เพราะไมมีความสามารถพอ.
เราจึงจําเปนตองบมหรือสรางอินทรียชนิดพิเศษที่สามารถมองเห็นสิ่งอันพน
ไปจากวิสัยโลก. โดยมองผานทะลุโลกเขาไปขางใน
สิ่งที่เรียกวาพนไปจากวิสัยโลกนั้น เปนคําที่เขาใจยากอยู อาจมีผู
สงสัยขึ้นในทันทีนี้วา ถาพนวิสัยโลกแลว มันจะอยูที่ไหนเลา. ขอนี้ควรทํา
ความเขาใจพอเปนเคาในขั้นตนเสียกอนวา ถอยคําที่มนุษยเราใชพูดกันนี้ มี
ความหมายแคบ หรือไมพอกับความหมายของปรัชญา. ปรัชญาจึงกลายเปน
ของยาก หรือเขาใจยากไป. ที่วาพนวิสัยโลก ก็ไมอาจอยูที่อื่นที่ไหนได คง
สัมพันธกันอยูกับโลกนั่นเอง. ยกตัวอยางเชน เกาอี้ กับความไมมีเกาอี้. เกาอี้
อยูที่นั่น, ถาเรายกเกาอี้ไปเสียความไมมีเกาอี้ ก็อยูที่ตรงนั้น, แตถึงแมเมื่อ
เกาอี้ยังอยูที่เกา ความไมมีเกาอี้ ก็มีอยูแลวที่ตรงนั้นเหมือนกัน ทานไป
มองเห็นเกาอี้เสียทานจึงมองไมเห็นความไมมีเกาอี้ ซึง่ แทที่จริงก็ซอนกันอยู
ตรงนั้น. การมองสิ่งที่พนไปจากวิสัยโลกก็ทาํ นองเดียวกัน คือจะตองมองที่
โลกแตมองใหทะลุถึงดานในของมันเทานั้น. แตเมื่อเราเปนโลกเสียเองก็ยอม
ตกบอของตัวเอง มองอยางไรก็ไมทะลุพน ออกไปจากโลกไดเลยถูกความ
ยึดถือในโลกหุมหอเอาเปนเปลือกหุมอันหนาแนน ไมมีโอกาสที่จะสัมผัส
กับพุทธธรรม อันเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือวิสัยของโลกชนิดหนึ่งดวย.
สิ่งที่พนหรือนอกเหนือไปจากวิสยั โลก ซึ่งเรียกวา โลกุตตระหรือโล
กุตตรธรรมนั้น ถาจะเขาใจใหชัด ควรจะจับเงื่อนขึ้นศึกษาหรือพิจารณาไป
จากโลกหรือโลกิยธรรมนั้นเอง. โลกิยธรรมทั้งหลายจะเปนพวกรูปธรรม
หรือวัตถุก็ตาม หรือเปนพวกนามธรรมคือจิตใจก็ตาม ทั้งสองพวกนี้ลวนแต
มีเหตุปจจัยปรุง คืออาศัยสิ่งอื่นๆ ชวยอีกทอดหนึ่ง จึงจะเกิดปรากฏขึ้นแลว
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แปรผัน แตกทําลายไปแลวกลับเกิดใหมอีก ตลอดเวลาที่เหตุปจจัยยังมีอยู.
โลกิยธรรมทั้งหลายจึงเปนสิ่งที่หมุนเวียนและตองหมุนเวียนอยูเสมอ ทรง
ตัวมันอยูไดเพราะความหมุนเวียน, หยุดหมุนเวียนเมื่อใด ธรรมพวกนี้ก็ดับ
ไมมีอะไรเหลือ. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกวาโลกๆ นั้น จึงเปนเพียงสิ่ง
ทั้งหลายที่กําลังหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เทานั้น ไดแกความหมุนเวียนของธาตุ
ทั้งหลาย ทั้งที่ประกอบดวยนามธาตุคือวิญญาณ และหาวิญญาณมิได. ขาด
ความหมุนเวียนเหลานี้เมื่อใดแลว โลกหรือโลกิยธรรมก็ไมอาจทรงตัวอยูได.
จะสลายลงทันที. แตเมื่อสิ่งเหลานี้สลายดับไปหมดแลวอะไรเหลืออยูได.
โดยตนเองไมแตกดับ สิ่งนั้นยอมแสดงอยูในตัวเองแลววามันเปนสิ่งอีกสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งตรงกันขามกับโลกิยธรรมทั้งหลาย คือสิ่งที่ไมอยูภายใตอํานาจหรือ
ภายใตวิสัยแหงการหมุนเวียนนั่นเอง
มันทรงตัวอยูไดโดยไมตองมีการ
หมุนเวียน. เพราะฉะนั้น เมื่อกลาวโดยสิ้นเชิง เราจึงสามารถแบงแยกสิ่ง
ทั้งหลายออกเปนสองประเภท คือพวกที่มีเหตุปจจัยปรุงตองหมุนเวียนและ
เกิดดับนี้พวกหนึ่ง, กับอีกพวกหนึ่งตรงกันขาม ไมมีเหตุปจจัยปรุง ไม
หมุนเวียน ไมมีการเกิดดับ. พวกแรกที่มีเหตุปจจัยปรุงนั้น เรียกอีกอยางหนึ่ง
วา สังขตธรรม, พวกหลังซึ่งตรงกันขามนั้นเรียกวาอสังขตธรรม. ทั้งสอง
ประเภทนี้ ทานผูใดมองเห็นประจักษชัดก็ชื่อวาเห็นพุทธธรรมหรือเห็นสิ่ง
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงคนพบ. คําวาเห็นในที่นี้ หมายถึงเห็นประจักษชัด
ดวยญาณทั้งหมด
ชนิดที่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจใหเหนื่อยหนายละวาง
ตอโลกิยธรรม และเห็นซึมซาบในโลกุตตรธรรมที่จิตของตนไดลุถึงโดย
สมบูรณแลว. เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ถาทานทั้งหลายเห็น
ประจักษชัดซึ่งโลกิยธรรมในดานใน อันหุมหอรึงรัดดวงวิญญาณอยู ก็
สามารถเพิกถอนและเห็นโลกุตตรธรรมไดพรอมกันนั่นเอง เพราะทั้งสองสิ่ง
นี้เปนคูกันและซอนกันอยู เชนเดียวกับเกาอี้ กับความไมมีเกาอี้ ซึ่งซอนกัน
อยู แตเรามองเห็นเพียงเกาอี้อยางเดียว โดยทํานองที่กลาวมาแลว
๑๓

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

โลกิยธรรม และ โลกุตตรธรรม ตั้งอยูปรากฏอยูเปนคูก ันเสมอ. แต
เพราะเหตุที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามธรรมดาของเรา เปนแตเพียง
เครื่องมือทีจ่ ะสัมผัสได กับพวกโลกิยธรรมเทานั้น เราจึงไมอาจเห็นโลกุตตร
ธรรม ซึ่งมีอยูพรอมกันในที่นั้นเอง. ตา หู ตามธรรมดาดังกลาวนี้ เห็นโลก
โดยรอบตัว เฉพาะดานนอก จึงใหผลเพียงดานนอกและใหเกิดผลกระทอน
อยางอื่นๆ สืบไปก็ลวนแตดานนอกทั้งนั้น. เรามีตาเห็นรูปทั้งปวง เชน เห็น
โคมไฟฟา เห็นประตู เห็นหนาตาง ตูหนังสือและอื่นๆ ในสถานที่นี้.
ความรูสึกที่ไดจากตาเชนนี้มีเพียงวานั่นดวงโคม นั่นประตู นั่นหนาตาง นั่น
เปนสิ่งนั้น นี่เปนสิ่งนี้ ลวนแตตางกัน เชนโคมไฟฟาตางจากตูหนังสือ ตู
หนังสือตางจากโตะ เปนตน. สิ่งใดงามหรือถูกใจก็ชอบบอกวาพอใจ อยากมี
อยากได สิ่งใดไมงามไมชอบ อยากใหไปพนหูพนตาหรือดูกีดเกะกะไปเสีย
ทั้งหมด.
และนี่เปนผลที่ตาหูอันเปนวิสัยแหงโลกิยะไดกอใหเกิดขึ้น.
ความรูสึกจับฉวยเอาดวยใจ จนเกิดผลกระทอนเปนความสบายใจ และไม
สบายใจเชนนี้ เปนเสมือนเปลือกที่งอกซับซอนหอหุมดวงใจยิ่งขึ้นทุกที จึง
ยากที่แสงสวางแหงโลกุตตรธรรมจะสองเขาถึง. ตอเมื่อใดไดอาศัยวิธีอัน
ประเสริฐ กระทําตาหูตามธรรมดาใหเปนอินทรียชั้นพิเศษสามารถเจาะแทง
เพิกถอนเปลือกหุมนี้เสีย ไดเห็นลักษณะอันเรนลับที่เปน “ดานใน” ของสิ่ง
ทั้งปวง เมื่อนั้นจะมองพบโลกุตตรธรรมในทันที, และก็มองเห็นไดที่โคม
ไฟฟา โตะ ตูหนังสือ เกาอี้ และอื่นๆ เหลานีเ้ ชนเดียวกันอีกนั่นเอง แตเปน
การมองขามพนโลกดานนอกเขาไปถึงดานใน. การมองตามวิธีนี้เห็นแปลก
กันคือเห็นเปนสิ่งเดียวกัน หรือเหมือนกันไปหมด เชน โคมไฟฟาก็
เหมือนกับตูหนังสือ ตูหนังสือก็เหมือนกับโตะ โตะเหมือนกับเกาอี้ อะไรๆ
ก็เปนอยางหนึ่งอยางเดียวเหมือนกันไปหมด ไมกอใหเกิดความพอใจหรือ
ความไมพอใจ ไมรักไมชังไมกระหายดิ้นรน ไมแสดงความรูส ึกแปลก
ประหลาดอันใดหมด. สรุปความวา ผูที่ตาหูอันเปนวิสัยโลกิยะยอมมองเห็น
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ดานนอก เปนสิ่งทั้งหลายแตกตางกันนานาประการ, แตตาหูชนิดที่เปนวิสัย
แหงโลกุตตระยอมมองเห็นดานในเห็นทุกๆ สิ่งเหมือนกันหมด, ไมเห็นความ
งามในสีหรือสัณฐานของสิ่งตางๆ ในโลก แตไดทะลุไปเห็นใจความอัน
สําคัญ คือที่เรียกในภาษาธรรมะวา “สามัญญลักษณะ” อันทําใหสิ่งทั้งปวง
ในโลกเหมือนกันทุกสิ่ง.
สามัญญลักษณะนั้น คือ ลักษณะที่ทั่วไปแกสิ่งทั้งปวงในโลกไดแก
สภาพแหงความแปรผันไมเที่ยงไมแนนอน, ความที่เมื่อพิจารณาดูใหดีแลว
เปนของนาระอา, และความเปนอนัตตาคือหาจุดกลางที่เปนตัวตนอันเปน
สาระอันใดมิได ภาพหรือลักษณะอันนี้ไดปรากฏเดนชัดอยูเองแลวที่สิ่งทั้ง
ปวงในโลก แตมนุษยเราไดไพลไปมองภาพที่เปนรูปรางทรวดทรงที่งาม
หรือไมงามไปเสีย
จึงไมเห็นภาพแหงสามัญญลักษณะดุจเดียวกับเมื่อ
มองเห็นเกาอี้ก็ยอมมองไมเห็นความปราศจากเกาอี้ฉันใดก็ฉันนั้น. ภาพแหง
สามัญญลักษณะ ไดสองแสงแจมแจงยิ่งกวาแสงอาทิตยสักพันดวงรวมกัน
แตแมกระนั้นภาพแหงความไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา ก็ยังไมกระทบ
สายตาของมนุษยธรรมดาได ดวยเหตุนั้นจึงมองขามพนไปเสียทางอื่น คือคง
มองเห็นนั่นเห็นนี่ชนิดที่ใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจอยูร่ําไป. ตอเมื่อมี
ตาพิเศษดังกลาวแลวเกิดขึ้น จึงไมเห็นรูปเขียวรูปแดง นารักไมนารักเปนตน
นั้นๆ เห็นแตแสงอันแจมจาจากสิ่งทั้งปวง ซึ่งสองอยูเปนอยางเดียวและเปน
อันเดียวกันทั้งหมด คือแสงแหงความไมเทีย่ งเปนทุกขเปนอนัตตา นั่นเอง.
โตะก็สองแสงจาและเปนชนิดเดียวกับโคมไฟฟาสองแสง ตูหนังสือ ก็สอง
แสงจาชนิดเดียวกับเกาอี้สองแสง. อะไรๆ ก็สองแสงชนิดเดียวกันหมดไมมี
แตกตางกัน. เพราะฉะนั้นผูที่เห็นพุทธธรรมแลวยอมเห็นสิ่งทั้งปวงในโลก
เปนเพียงสิ่งๆ เดียว โลกทั้งหมดเปนเพียงสิ่งๆ เดียว คือทั้งรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสและอารมณ ในดวงใจตางๆ นั้นเปนสิ่งเดียวกัน มีการเปนมาและ
เปนไปอยางเดียวกัน เปนแตกฏแหงเวลาและขนาด (Time & Space) ทําให
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รูสึกแตกตางกัน และอวัยวะที่ใชสัมผัส ก็สัมผัสไดเพียงชั้นที่เปนมายา
ภายนอกของสิ่งเหลานั้นเทานั้น. เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเปนอันเดียวกัน
และเปนเพียงเกลียวแหงความหมุนเวียนของสิ่งที่เปนเหตุผลของกันและกัน
โดยไมมีหยุดหยอนจนกวาจะดับ อยางเดียวกันดังนี้แลว ทั้งโลกก็ยังเหลือแต
“ธรรมดา” ตัวเดียวเทานั้น. ความไมของใจ ไมเขาไปผูกไมยึดถือไวดวยใจ
ก็จักพลันเกิดขึ้นเองโดยไมตองมีการพากเพียร
หรือขอรองใหเกิดขึ้น
เชนเดียวกับที่จุดไฟขึ้นเปนแสงสวาง ความมืดก็หายตัวไปเอง ฉันใดก็ฉัน
นั้น.
ความจริง กับความเท็จ เปนขาศึกกันอยูในตัวเองแลว. เรากําลังถูก
ครอบงําอยูดวยความเท็จของโลก เพราะเราหลงไปจับฉวยเอาโลกในดาน
เท็จเอง. ถาเราไปควาเอาโลกในดานความจริงเขาไดเมื่อใดความเท็จก็หายวับ
ไป เหมือนคนที่ตั้งใจปลอมตัวมาหลอกลวงอยางใดอยางหนึ่งแตเขารูทัน
เสีย. นักเรียนเรียนวิทยาศาสตรมิใชเพื่อเขาถึงความจริงทั่วไป แตในที่สุดก็
พบความเหลวแหลกของศาสตรอันเปนมายาเหลานั้นไดเอง. ทั้งนี้ ก็เปน
เพราะความเท็จกับความจริง จะอยูในจิตดวงเดียวกัน ของบุคคลคนหนึ่งใน
ขณะเดียวกันไมได. และอันนี้ก็เปนกฏทางจิตวิทยาหรือกฏธรรมดาของจิต.
เมื่อสิ่งหนึ่งเขามา สิ่งที่ตรงกันขามจะตองออกไป โดยที่ไมตองมีการ
พยายามหรือขอรอง. ยกตัวอยางเชน เราเดินไปในที่มืดไดรับสัมผัสชนิดถูก
สับเขาที่เทาโดยแรง เลือดไหลซิบ รองเอะอะขึ้น มีผูบอกวาที่ตรงนั้นมีงู ซึ่ง
เขาไดเห็นเองเมื่อเย็นนี้.
ความเจ็บปวดอันมีลักษณะของการถูกงูกัดได
เกิดขึ้น เปนทุกขเวทนาอยางแรงกลาน้ําตาไหล เหงื่อตก. ครั้นมีคนอีกคน
หนึ่งมาชวยเหลือและเอาไฟสองดู และไดพบสิ่งนั้น กลายเปนเพียงวัตถุมีคม
ชนิดที่กระดกไดเร็วในตัวเอง (เชนกะลามะพราวที่แตกเปนวงโคงมีปลาย
แหลมทั้งสองขาง) ชนิดหนึ่งสับเอาเทามีรอยประกบกันพอดี ไมใชงูกัด.
ความเชื่อและความรูสกึ วาถูกงูกัดก็หายวับไปราวกะปลิดทิ้ง ความรูสึกที่วา
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ไมไดถูกงูกดั หรือกระทั่งความขบขันจะเกิดขึ้นเองทันที โดยไมตองพยายาม
หรือขอรอง. หรือไมถึงอยางนั้น เชนเดินไปมืดๆ เหยียบเอาเชือกเขาดวย
อุปาทานที่สําคัญวางู ก็สะดุงกลัวกระโดดโหยงไปยืนตัวสั่นระริกอยู ตอเมื่อ
ไดไฟมาสองดูเห็นเปนเชือกความขบขันก็จะเกิดขึ้นแทนความกลัวที่ไดหาย
วับไป. ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ความเขาใจวางูกับความรูสึกวาไมใชงู จะอยู
พรอมกันในใจไมได ทั้งที่เรื่องจริงหรือของจริงเปนอันเดียวกันไดแกเชือก
เสนเดียวกันนั้น. มันอาจใหผลในทางใจแกเรา ในฐานเปนงูก็ไดหรือเปน
เชือกก็ได. และมีลักษณะสําคัญที่นากําหนดอยูตรงที่วา เมื่อใดความเท็จเขา
มาแทนที่อยู ความจริงก็ไมแสดงตัวออกมา. โลกหรือโลกิยธรรมก็ฉันนั้น จะ
ใหผลเปนงูหรือเปนเชือกไดทั้งสองอยางแลวแตวาเราจะมองเห็นมันในดาน
สามัญญลักษณะ หรือมองเห็นแตในดานมายา ซึ่งเปนผิวนอกอันฉาบไวซึ่ง
เราเรียกวาตัวโลกเอง. เมื่อใดเห็นสามัญญลักษณะเมื่อนั้นยอมไมเห็นโลก.
เมื่อใดเห็นโลกเมื่อนั้นไมเห็นสามัญญลักษณะ ทั้งที่สามัญญลักษณะก็อยูที่
โลกนั่นเอง. นี่ยอมแสดงวา สิ่งที่ตําตาเราทานอยูทุกเมื่อนั้นยังมิใชลักษณะ
อันแทจริงของโลก. จากโลกนั่นเองเราจะตองมองใหเห็น “สิ่ง” อีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเรามองเห็นแลวจะไมเห็นโลกนั่นอีกเลย ขอนี้ขาพเจาใครที่จะสาธกให
เห็นความชัดเจน ดวยเรื่องราวหนึ่งแหงพระเวทตามที่เคยไดยินไดฟงมา :เรื่องนั้นเลาวา ทาวชนก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนกษัตริยที่โดงดังไดออก
ผนวชบําเพ็ญโยคะเปนโยคีเปนเวลานานครบถวนแลว เขาใจวาตนไดลุถึง
ญาณอันเปนชั้นยอดสุดของโยคปฏิบัติ กลาวคือ ไดเห็นอาตมัน อันเรียกตาม
โวหารของพระเวท ซึง่ เมื่อเทียบกับฝายพุทธศาสนา ก็คือเห็นอสังขตธรรม
หรือนิพพานนั่นเอง. ประชาราษฎรก็แตกตื่นลือเลื่องกันทั่วไป วาทาวชนก
เปนผูสําเร็จ คือเปนผูช นะโลกกลาวคืออารมณทั้งปวงแลว. มีนักบวชสตรีรูป
หนึ่ง ซึ่งไมมีความเชื่อในเรื่องนี้ คือไมเชื่อวาราชฤษีชนกจะเปนผูสําเร็จจริง.
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เพื่อจะทดลองสอบสวนดวยตนเอง วันหนึ่งจึงเดินเปลือยกายเขาไปหาทาว
ชนกในที่ที่ทานนั่งสงบอารมณอยู. พระโยคีผูไดรับสมญาวา ไดบรรลุ
ความสําเร็จแลวนั้นแมจะมิไดแสดงอาการกระวนกระวายอยางหนึ่งอยางใด
ก็ตาม แตก็ไดเบือนหนาไปนิดหนึ่ง. แลวอยูในปกติภาวะสืบไปอยางเดิม.
นางบรรพชิกาผูนั้น ไดตบมือรองเยยหยันขึ้นวา “นี่หรือทานผูสําเร็จ!”
ในทันที.
ความขอนี้อธิบายวา ผูใดเห็นอาตมัน ผูนั้นไมเห็นโลกิยธรรม เชน
อิตถีภาวะหรือความเปนหญิง ที่ปรากฏอยูที่รูปธรรมหรือวัตถุนั้นๆ เลย;
กลาวคือ มีความรูสึกชนิดที่สูงไปกวาที่จะรูสึกในเพศวาเพศนั้นเพศนี้, คือไม
มีความเปนหญิงหรือชาย ในความรูสึก, มีแตความรูสึกอยางเดียวกันกับที่เรา
ทานมีความรูสึกเรื่องเพศในเกาอี้หรือโตะ. เรามีความรูสึกในเกาอี้หรือโตะ
อยางไร ทานผูสําเร็จแลวยอมมีความรูสึกในความเปนหญิงหรือชายอยางนั้น
คือสําหรับทานนั้นสิ่งทุกๆ สิ่ง เหมือนกันหมดและเปนอันเดียวกันหมดดวย,
ถาทาวชนกกําลังมีความรูสึกชนิดที่มีอาตมันเปนอารมณ
เยี่ยงวิสัยแหง
ผูสําเร็จทั้งปวงแลว ทําไมจึงเห็นเพศหรือมีความรูสึกในทางเพศซึ่งเปนเพียง
ภาพที่อาศัยอยูที่กายนั้นเทานั้น. การเบือนหนาแมนิดหนึ่ง ยอมแสดงวาทาน
ไดเห็นหรือรูสึกในเพศ. อุทาหรณอันนี้ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา ถาเห็นอสังขต
ธรรมหรือพุทธธรรม อันเปนสิ่งๆ หนึ่งซึ่งพระพุทธองคทรงคนพบ ก็จะไม
เห็นโลกตามที่สายตาคนธรรมดาแลเห็น,
ถาเห็นโลกตามที่สายตาคน
ธรรมดาแลเห็นก็ไมเห็นอสังขตธรรมหรือพุทธธรรม. หรือกลาวสั้นๆ ก็วา
ถาเห็นโลกก็ไมเห็นพุทธธรรม ถาเห็นพุทธธรรมก็ไมเห็นโลก ทั้งที่เราตอง
มองดูพุทธธรรมที่โลกนั่นเอง. การเห็นอสังขตธรรมหรือสิ่งอันพนโลกนั้น
ดวงตาที่เปนภายนอกไมทําหนาที่หรือไมอาจมองเห็นสิ่งใด, หรือแมหากวา
มันจะเห็นสิ่งใด
ก็ยอมไมกอใหเกิดการกระทบกระเทือนหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นแกการเห็นโลกุตตรธรรมในภายใน จึงเทากับเปนการ
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ไมเห็นเลยเหมือนกัน. การเห็นในดานในคือเห็นโลกุตตรธรรมหรืออสังขต
ธรรม จึงเปนสิ่งที่แปลกประหลาดเปนพิเศษ โดยประการดังกลาวมาแลว.
เทาที่ไดยกอุทาหรณยืดยาวนี้ก็เพื่อแสดงวาในขั้นตน เราไมพึงประมาทในสิ่ง
ที่ยังไมสามารถเขาใจได และยิ่งกวานั้นก็คอื วา สิ่งทีย่ ังไมสามารถเขาใจได
นั้น ก็เปนสิ่งที่ไมเหลือวิสัยที่เราจะเขาถึง. เราทุกคนมีหวังที่จะเขาถึงสิ่งซึ่ง
เราคิดวาสุดวิสัย! เรามีเหตุผลอันสมควรที่จะกลาวดวยความเชื่อวา เราทุกคน
มีหวังที่จะเขาถึงพุทธธรรมซึ่งจะไดพิจารณากันสืบไปวาจะมีวิถีทางที่จะ
เขาถึงไดอยางไร.
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวา การที่เราพบกับพุทธธรรมไมไดทั้งที่
พุทธธรรมมีอยูในที่ทั่วไป ก็เนื่องจากมีอะไรบางอยางเปนเครื่องกีดกั้นอยู
เชนเปลือกไขหุมหอลูกไกเปนตัวอยาง. ฉะนั้น วิถีที่จะเขาถึงพุทธธรรมใน
ขั้นแรก ก็จําตองพิจารณาถึงเปลือกหุมอันนี้เสียกอนโดยละเอียด
เปลือกหุมชั้นนอกที่สุด ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส อันเปน
ภาพลวงของโลกหรือตัวโลกเองในดานที่ปรากฏแกคนธรรมดา. ความรูสึก
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ตามธรรมดาของเรา ไมวาจะสงไปทางไหน
ลวนแตจะพบสิ่งเหลานั้น และคอยแตจะวิ่งไปหาสิ่งเหลานั้น จนกลายเปน
ความรูสึกประจําตัวหรือสัญชาตญาณเรามีตาซึ่งคอยแตจะวิ่งไปหารูปมีหูซึ่ง
แสจะไปหาเสียง มีจมูกซึ่งแสแตจะคอยดมกลิ่น มีลิ้นซึ่งคอยแตจะติดหรือ
เมาในรส มีกายซึ่งใครแตจะพบกับสัมผัสที่นิ่มนวลยวนใจ เปนที่ตั้งแตความ
เสียวกระสันและมีจิตชนิดที่คอยแตจะแสไปตามเรื่องของตัณหา กลาวคือ
ความดิ้นรนรานไปในสิ่งที่มันชอบ โดยอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย เปน
สะพานความมึนเมาในสวนที่ตนพอใจ และความกลัดกลุมในสิ่งที่ไมพอใจ
และความเซื่องซึม ในสิ่งที่กลางๆ ยอมเกิดขึ้นและเกิดอยูเสมอไป เพราะ
ความรูสึกของเราไมแหลมพอที่จะเจาะแทงใหทะลุความเปนมายาของสิ่ง
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เหลานี้ไปได. โลกคือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จึงเปนเหมือนเปลือกหุมเรา
อยู และเปนเปลือกชั้นนอกที่สุด. มันเปนกะลาครอบเรา, เปนกรงขังเรา. แต
เราผูถูกขังรูสึกอยูวา มันเปนทรัพยสมบัติที่เรามีอยูอยางร่ํารวยหรือเปนโชค
ดีของเรา ที่มีสิ่งเหลานี้มากๆ. ในขั้นนี้เรากําลังเปนบาวเปนทาสของสิ่งที่เรา
กําลังสําคัญตัวเราวาเราเปนเจาเปนนายเหนือมัน. ตอเมื่อถึงขั้นที่ลุถึงพุทธ
ธรรมแลวนัน่ แหละ เราจึงจะรูสึกตัวไดถูกตองและมันกลับเปนบาวเราจริง
เพราะผูที่ลุถึงพุทธธรรมแทจริงแลวยอมชนะโลกหรืออารมณทั้งปวง. การที่
จะเขาถึงพุทธธรรมจําเปนที่จะตองลอกเปลือกชั้นนอก
กลาวคือ
สัญชาตญาณแหงการหลงติดใน รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ตั้งตนแตการ
สํารวมอินทรีย กระทั่งถึงการพิจารณาเห็นความเหลวแหลกของมันในที่สุด
ดวยอํานาจปญญา. ในขั้นนี้จงลองนึกดูกอนโดยแยบคายวา ถาความงามหรือ
ความอรอยของโลก ทัง้ ทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมรึงรัดเราไดแลว
แนวแหงความคิดของเราจะเปนอิสระเพียงไร. และทานจะมองเห็นไดสืบไป
วา เราไดออกมาจากกรงๆ หนึ่งแลวจริงๆ.
ครั้นทําลายกรงหรือเปลือกในชั้นนอก กลาวคือสัญชาตญาณแหงการ
หลงติดในภาพมายาของโลกไดชั้นหนึ่ง ดังนี้แลว ทีนี้ก็มาถึงเปลือกหรือกรง
ชั้นกลางที่ไดแกความยึดมั่นในความเชื่อ ความคิดเห็นหรือลัทธิที่คนเราทุก
คนตามธรรมดา ยอมติดอยูไมอยางหนึ่งก็อยางใดเสมอ.
ความเชื่อ! เปนสิ่งที่ทุกคนจะตองมีอยางที่จะเวนเสียไมได. ทาน
ทั้งหลายยอมมีความเชื่อในครู, ในอาจารยอยางยึดมั่นวานอกจากอาจารยของ
ทานแลว ไมมีใครพูดถูกทําถูก. ทานยึดมั่นในลัทธิหรือในปรัชญาของทาน
วานอกจากหลักที่ทานถืออยูแลว ไมมีของใครถูก เชนหลักอันวาดวยอัตตาที่
แยงกันอยูในบัดนี้. ทานเปนสมาชิกของสมาคมไหน หรือเปนบรรพชิตแหง
นิกายไหน นิกายอื่นสมาคมอื่นใชไมไดไมถูก. ทานเชื่อในหลักการหรือ
๒๐

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

วิธีการแหงสมาคมของทาน ไมวาจะเปนทางการเมืองหรือทางอื่นๆ ตลอด
ถึงทางศาสนาก็ดี วานอกจากหลักของคณะทานแลวยอมไมมีประโยชนคุม
แกการลงแรง. นี่เรียกวาความเชื่อชนิดที่เปนกรงกักขังความคิด และปญญา
ของทานไวในวงจํากัด และทําใหหมดอิสระ. เปลือกกลาวคือความยึดดวย
อํานาจความเชื่อเชนนี้ มีแตจะยอนหนาเขาๆ และจะหนายิ่งขึ้นจนกระทั่งเรา
ตาย และตายไปภายในเปลือกหรือกะเปาะฟองแหงความเชื่อเหลานั้นเอง
โดยไมมีวันที่จะทะลุออกมาได. ถาหากทานทั้งหลายในที่นี้ มีความเชื่อวา
การเปนสมาชิกของสมาคมนี้อยางเดียวเทานั้นที่จะทําใหทานเขาถึงพุทธ
ธรรมหรือนิพพานได โดยไมมีทางอื่นแลวขาพเจาขอยืนยันวาแทนที่จะเปน
บันไดหรือเปนเครื่องชวยเหลือ กลับจะเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งจมติดไมมีวันที่
จะเขาถึงนิพพานไดเลย.
เพราะเหตุวา นิพพานเปนความไมติดในสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมจะ
ปรากฏเฉพาะแกจิตที่เปนอิสระ ไมมีอะไรผูกมัดหรือยอมติด เชนถูกยอมติด
ดวยความเชื่อมั่นนี้เปนตน การทําลายเปลือกหุมในขั้นนี้มีอุดมคติอยูที่วา
ตองใหจิตใจเปนอิสระของตัวมันเอง ใหปรีชาญาณแผไปไดโดยรอบตัว ไมมี
อะไรจํากัดขัดขวาง ใหตัวเองเปนของตัวเอง มิใชของความติดมั่นยึดมั่นใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง. ตัวอยางอันประเสริฐแหงการมีตัวเปนของตัวเอง ไมติดตังอยู
ในใครหรือสิ่งใดนั้น ไดแก พระผูมีพระภาคเจา. เมื่อพระองคไดตรัสรูใหมๆ
นักบวชนิกายอื่นบางคนไดทูลถามพระองควา “แหม, อินทรียของทานผอง
ใส ดูทานเปนสุขมาก ทานบําเพ็ญธรรมของใคร ทานบวชอุทิศเจาะจงพระ
ศาสดาองคไหน?” พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบวา พระองคเปนสยัมภู
คือพระองคเปนอะไรๆ ของพระองคเองเสร็จ มี “สิ่ง” สิ่งหนึ่งเปนของ
พระองคเองโดยเฉพาะแลว การบวชจะตองเจาะจงใครเปนศาสดาดวยเลา.
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นักบวชผูนั้นกมศีรษะผงึกผงักอยูไปมาดวยความลังเลวาขอที่พระองคกลาว
นั้นบางทีอาจเปนไปได แตในที่สุดก็ไดจากไปโดยไมเขาใจ. ทั้งนี้เพราะวา
การยึดติดดวยอํานาจความเชื่อมั่นนั้น เปนของธรรมดาหนาแนนเกินไปใน
หมูมนุษย
จนยากที่จะมองเห็นความไมยึดติดไดโดยงายเสียแลว.
สัญชาตญาณแหงการคิดเห็นความไมยึดติดไดโดยงายเสียแลว. สัญชาตญาณ
แหงการคิดพึ่งผูอื่นกอนการคิดพึ่งตนเอง
เปนสิ่งที่เหนียวแนนเกินที่จะ
เปรียบไดดวยอุปมาอันใด. ไมวาผูใดจะเปนสาวกในศาสนาไหนนิกายไหน
ถายึดติดในพระศาสดาของตนอยางยึดมั่นแลว แมจะปลอยวางสิ่งอื่นมา
ไดมากแลวเพียงใด ก็มาติดตังอยูแคองคศาสดาของตนนั่นเอง ไมสามารถ
เขาถึง “จุดรอดพน” ที่พระศาสดาองคเดียวกันนั้นสั่งสอนใหและหวังเปน
อยางมากทีจ่ ะใหสาวกของทานเขาถึงสภาพอันนี้ มิใชใหมาติดตังอยูแคทาน
เอง อันเปนการติดชั้นเปลือกนอกอยางนาสมเพชเวทนาเปนที่สุด. การยึดมั่น
ในองคศาสดาหรืออาจารย เปนประโยชนเฉพาะที่ยังอยูในขั้นศีลธรรม หรือ
Moral แตในขั้นปรัชญากลับเปนสิ่งที่ขัดขวางมิใหจิตหลุดพนเปนอิสระจาก
สิ่งทั้งปวง. ขอความในตอนนี้ มีใจความสําคัญอยูตรงที่วา จําเปนที่จะตอง
กระทําปญญาของตนใหเปนอิสระ ปราศจากความถูกทําใหติดยึดในสิ่งใดๆ
เสียกอน แสงแหงพุทธธรรม จึงจะสองถึงตัวเราได. นี้เปนการปอกเปลือกอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนเปลือกที่เหนียวแนนยิ่งนักสําหรับผูที่ไดบมตัวเองมาภายใน
วงอันจํากัดของลัทธินิกายใดนิกายหนึ่ง
โดยเฉพาะมาดวยความยึดถือ
จนกระทั่งวัยชรา.
อันสิ่งที่เรียกวาพุทธธรรมในที่นี้ แมจะดูคลายกับวาเปนสิ่งที่เรนลับ
สักเพียงไรก็ตาม แตความจริง เปนเพียงสิ่งที่จัดไดวาเปน “ของธรรมดา”
เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายเหมือนกัน. สิ่งที่เราเรียกวา “ธรรมดา” นั้นมีอยู ๒
พวก คือพวกที่หมุนเวียนไดแกโลก, กับสิ่งที่ไมหมุนเวียน ไดแกสิ่งที่พน
วิสัยโลกออกไป. พุทธธรรมอันหมายถึงนิพพานนั้น เปนสิ่งธรรมดาประเภท
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ที่พนวิสัยโลก ไมหมุนเวียน ไมตองมีอะไรสรางหรือปรุงแตง เปนอิสระ
อยางยิ่งในตัวเอง เพราะไมมีอะไรทําใหเกิด หรือทําใหดับไดดังที่เรียกวา
เปนอสังขตธรรม. สิ่งนี้ไมตกอยูภายใตกฎแหงเวลาและขนาด ซึ่งเรียกวากฎ
แหง Time & Space สวนโลกหรือสิ่งที่เรารูสึกไดดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตามธรรมดานั้น ถาปราศจากเสียซึ่งการกําหนดดวยกฎแหงเวลาและขนาด
แลว จะไมปรากฏแกเรา หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือโลกจะไมมี. แตสิ่งที่
เรนลับอันเราเรียกวาสิ่งซึ่งพระพุทธองคทรงคนพบนี้ อยูเหนือกฎแหงขนาด
และเวลา ไมตองอาศัยกฎนั้น. เรารูไดสัมผัสไดดวยญาณจักษุ. เพราะเหตุที่
สิ่งนี้เปนสิ่งที่มีอิสระในตัวมันเอง ผูที่จะเขาถึงสิ่งนี้จึงจําเปนที่จะตองเปนผู
มีใจอิสระ โดยทํานองเดียวกันดวยเปนอิสระโดยจิตใจเปนอิสระตอความลุม
หลงมัวเมาตอเหยื่อลอของโลก. เปนอิสระตอความเชื่อที่ยึดมั่นติดมั่นจํากัด
วงของปญญาใหคับแคบ. ถาปราศจากเสียซึ่งความเปนอิสระดังกลาวแลว จะ
ไมอาจเขาถึงพุทธธรรมไดเลย เพราะสิ่งที่เปนอิสระ จึงจะพบสิ่งที่เปนอิสระ
ดวยกันได.
ทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท ยอมจะไดยินไดอานคําสั่งสอนของ
พระผูมีพระภาคเจา ที่ตรัสไวในบาลีกาลามสูตร ติกนิบาต อังคุตรนิกาย. ใน
พระสูตรนั้น ทรงสั่งสอนความเปนอิสระในทางความเชื่อและความคิดเห็น
เปนอยางยิ่งก็คือ ใหพุทธบริษัทรูจักปอกเปลือกในขั้นนี้นั่นเอง. ทรงสอนวา
อยารับเอามาเชื่อหรือถือไว เพราะเหตุที่ไดสอนสืบๆ ตอกันมา อยาเชื่อโดย
คิดวาเราฟงมาเองอยางนี้ๆ, อยาเชื่อโดยคาดคะเน, อยาเชื่อโดยเหตุที่เห็นครู
อาจารยทําสืบกันมาอยางนี้, อยาเชื่อโดยคิดวาสมณะผูกลาวนี้เปนครูของเรา,
อยาเชื่อโดยเหตุวาขอความนั้นมีสมอางอยูในปฎก ดังนี้เปนตน ทานเคยได
ยินไดฟงดั่งนี้ในคําสอนของผูอื่นบางไหม? คือพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน
ใหกลาหาญเด็ดขาด ในการเพิกถอน หรือปอกเปลือกที่หุมหอปรีชาญาณ
โดยเปนอิสระอยางยิ่ง. ทานไมตองเชื่อแมในพระผูมีพระภาคเจา ดังที่
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พระองคทรงสรรเสริญทานพระสารีบุตร ผูยืนยันวาทานมีความเชื่อตัวทาน
เอง ไมเชื่อในพระผูมีพระภาคเจา ทั้งๆ ที่ทา นเปนสาวกผูฟงคําสั่งสอนของ
พระองค. ทั้งนี้เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาที่กลาวสั่งสอนให
ทุกๆ คนเชื่อตน, คือใหไดเห็นจริงอยางเปนอิสระดวยตน แลวมันก็เชื่อของ
มันเอง โดยไมตองมีการสรางความเชื่อขึ้นจากปจจัยภายนอก. ถาทานเชื่อ
ผูอื่น ทานก็ไมมีโอกาสเชื่อตน. คําวา “เชื่อตน” หมายความวา ทําตนใหเปน
อิสระจากความเชื่อที่มาจากภายนอก อันเขามาผูกพันหุมหอความคิดอันเปน
อิสระของตนนั่นเอง. และในการปอกเปลือกขั้นที่ตอไปจากขั้นนี้ เรายัง
ตองการความคิดที่เปนอิสระยิ่งขึ้นไปอีก จนถึงกับเพิกถอนตนนั่นเสียดวย
ซ้ําไป. ถาหากไมมีความคิดที่เปนอิสระในขั้นความเชื่อนี้แลว ความคิดอัน
เปนอิสระขั้นสูงก็จักเกิดขึ้นไมไดเลย.
ทานผูฟงบางทานอาจนึกแยงขึ้นในใจวา ถาอยางนั้นทําไมเราจึงเปลง
วาจาอันยึดเอาพระพุทธเจาเปนสรณะวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนตน ดังนี้
เลา? การยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง โดยนัยเดียวกันนี้ มิ
เปนเครื่องกีดกันคนเราไมใหเขาถึงพุทธธรรมไปหรือ? ขาพเจาขอยืนยันโดย
แทจริงวา ถาการยึดมั่นยังมีอยูตราบใดแลว ก็ยอมเปนเครื่องกีดกันมิใหทาน
เขาถึงพุทธธรรมไดเลย. การยึดถือที่พึ่งมีเฉพาะในดานศีลธรรมหรือขั้นที่ยัง
ตองทําความดีความงามวนเวียนอยูในโลกที่สูงขึ้นไป เชนโลกสวรรค. การ
ยึดถือที่พึ่งยอมไมมีในขั้นที่เปนความหลุดพน. เฉพาะความหลุดพนของ
ทานผูหลุดพนแลวยอมเสมอกันและเปนอันเดียวกันหมด, ไมมีใครเปนที่พึ่ง
แกใครได. และการที่จะหลุดพนจากความผูกพันดวยการถือที่พึ่ง ไปยังความ
เปนอิสระโดยตัวเองอันเด็ดขาดนั้นจะมีไดก็ตอเมื่อตนพนแลวจากการ
ผูกพันใดๆ. ในภาษาปรมัตถธรรม ไมมีใครเปนศิษยเปนอาจารยมีแต
กัลยาณมิตรของกันและกันเทานั้น. พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงสอนวาให
ยึดถือผูอื่นเปนที่พึ่ง, พระองคทรงสอนใหยึดตัวเองเปนที่พึ่ง โดยบทวา อตฺ
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ตาทีปา อตฺตาสรณา เปนตน. พระองคตรัสวา “ความพยายามเพื่อใหรอดพน
นั้น เปนสิ่งที่พวกทานทั้งหลายจักตองทําเอง, ตถาคตเปนแตผูชี้ทางนั้น.”
การยึดถือพระองคเปนที่พึ่ง มีความหมายเพียงในขั้นตนๆ สําหรับคนผูยังต่ํา
เกินไป ยังไมสามารถเขาใจในการยึดตัวเองเปนที่พึ่ง และเลิกการถือที่พึ่งโดย
ประการทั้งปวงในที่สุด ธรรมะเปรียบเทียบเหมือนเรือแพที่เปนพาหนะ, การ
ประพฤติธรรมเหมือนกับการขี่เรือไปหาฝงที่รอดพน. คนที่ยังตองพึ่งเรือก็
คือคนที่ยังไมถึงฝงอันเปนที่รอดพน, ยังตองถือที่พึ่งในเรืออยูเพียงใด ก็
แปลวายังหลุดออกไปสูความรอดพนไมไดอยูเพียงนั้น
การหลุดพนไป
จากโลกิยธรรมอันหุมหอเราก็เชนเดียวกัน การถือที่พึ่งหรือความเชื่อใน
บุคคลที่ยึดถือเอาเปนที่พึ่ง มีเฉพาะในขั้นที่ยังเปนการทองเที่ยว และ
ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยูในฝายนี้ สิ่งที่พระพุทธองคทรงชี้ใหแกสาวกทั้ง
ปวงนั้น คือความหลุดพนออกไปเสียจากความผูกพันกับสิ่งใดๆ ทั้งหมด
รวมทั้งพระองคเองดวย รวมทั้งตัวของตัวเองดวย. มันเปนการหลุดพนจาก
ความผูกพันโดยสิ้นเชิงจริงๆ, สรุปความสั้นๆ ในตอนนี้วา การปอกเปลือกที่
หุมหอในขั้นนี้ก็คือการเปลื้องความผูกพันตอสิ่งภายนอกที่ผูกพันกันอยู
ในทางความเชื่อหรือยึดถือดวยใจ ใหหมดจดไปเสียชั้นหนึ่ง. คงเหลือแต
ยังอยูก็แตความยึดตนหรือ
ตัวเองที่เปนอิสระจากความผูกพันภายนอก
ผูกพันตนของตนเองโดยตนเองอันเปนภายใน
อันเปนเปลือกที่จะตอง
เปลื้องเปนขั้นสุดทาย และขั้นที่ประณีตที่สุด. การปอกเปลือกชั้นในสุด หรือ
ขั้นสุดทายนี้จึงคือการเปลื้องตนออกเสียจากตน.
ในขั้นแรก ขาพเจาไดกลาวถึงการเปลื้องตนออกมาเสียจากความติด
ในรูป เสียง กลิ่น รส อันเปน “เหยื่อของโลก.”
ในขั้นที่สอง เปลื้องตนเสียจากความผูกพันกันกับสิ่งภายนอกในทาง
ความเชื่อ หรือยึดเอาเปนที่พึ่ง.
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ในขั้นสุดทาย ซึ่งเปนขั้นคอนขางเขาใจยาก คือ การเปลื้องตนเสียจาก
ตนเอง.
การกลาวดังตอไปนี้ จะชวยใหเขาใจไดเร็วเขาสักหนอย คือวา
กามารมณหรือเหยื่อโลก เปนเปลือกชั้นหยาบที่สุดที่หุมหอ. ความผูกพัน
ในทางความเชื่อถือสิ่งภายนอกเปนเปลือกชั้นกลาง และความยึดติดตัวของ
ตัวเองเปนเปลือกชั้นประณีต. เปนเปลือกที่จะตองลอกออกทิ้งเสียเปนชั้นๆ
กันดังนี้. ครั้นมาถึงขั้นสุดทายนี้ อาจมีความฉงนเกิดขึ้นวา พระผูมีพระภาค
เจาทรงสอนใหพึ่งตนของตน: ทําไมในขัน้ นี้จึงมากลาววาใหเปลื้องตนเสีย
เลา. การที่จะเขาใจเรื่องนี้ไดชัด จําตองพิจารณากันถึงสิ่งที่เราเรียกวา “ตน”
โดยละเอียด
สิ่งที่เรียกวา “ตน” หรือตัวของเราตามที่รูสึกประจําอยูใ นสันดานนั้น
เกิดจากสัญชาตญาณตามธรรมดาของสัตว ที่ยังประกอบดวยอวิชชา. ตาม
ลักษณะของสัญชาตญาณจะตองมีความรูสึกวามีตัวของตัวเสมอ จึงจะมี
ความรูสึกรักตัว รักชีวิต และความรูสึกหนีภัย เปนตนขึ้นได และมีชีวิตคงอยู
ไดเพราะความรูสึกนั้นๆ อันเปนมูลเหตุแหงการปองกันชีวิต. ตลอดเวลาที่
สัตวยังประกอบดวยอวิชชาอยูในสันดานยอมไมรูถูกตองตามที่เปนจริงวา
ตัวเองคืออะไร, จึงรูไปตามอวิชชาจะอํานวยใหรู คือรูชนิดที่ใหเกิด
สัญชาตญาณดังกลาวมา โดยเฉพาะก็คือความรูวามีตัวตนของตน และ
ความเห็นแกตน. ตลอดเวลาเหลานั้นยังไมอาจรูสึกวา ตัวตนหรือสิ่งที่ควร
เรียกวาตัวตนนั้นไมมี, คือมีแต “สวนแหงธรรมชาติ” ลวนๆ ที่กําลังหมุนไป
ตามกฎของธรรมชาติเทานั้น. ตามธรรมดาคนเราก็ชี้ตัวตนของเราเองใหดู
ไมได วามันอยูที่ตรงไหนแน เพราะความจริงมันไมมี. แตสวนมากที่สุด ก็ชี้
หรือบงไปยังจิตหรือใจ ที่รูคิดรูนึกวาเปนผูมีผูเปน มีหรือเปนเจาของสิ่งนั้น
สิ่งนี้. เมื่อถูกบาดเจ็บ ก็พูดวาเราเจ็บแทนที่จะพูดวามือของเราเจ็บหรือเทา
ของเราเจ็บเปนตน. เมื่อรักก็พูดวาตัวรักทั้งที่แทความรักเปนเพียงความโง
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ชนิดหนึ่งที่กําลังครอบงําใจอยูเทานั้น หาใชเปนกิริยาโดยตรงของ “ตัวตน”
ไม. เมื่อตาเห็นรูปหรือหูไดยินเสียงเปนตน ก็เขาใจเอาวา “ตัวตน” เปนผู
เห็น; แตที่แทเปนเพียงการประจวบกันเขา ระหวางจักษุวิญญาณกับรูป
ภายนอก โดยมีประสาทตาเปนสื่อ และใหเกิดผลกระทอนเปนความรูสึก
อยางอื่นๆ ขึ้นอีกตอไปในภายใน ตามกฎธรรมชาติฝายนามธรรม คือฝายใจ
เทานั้น. เมื่อยังไมปราศจากอวิชชา ก็ยังรูสึกวามีตัวมีตนจริงตลอดเวลา.
ครั้นอวิชชาเบาบางไปก็ยอมรูสึกไดเองวา “ตัวตน” เปนเพียงคําสมมติ, และ
เปนคําสมมติที่จําเปนคําหนึ่งเทานั้น. สําหรับสัตวที่ยังหนาดวยอวิชชา คํานี้
เปนคําสมมติที่จําเปน
เพราะมันจะตองรูสึกขึ้นมาเองตามอํานาจ
สัญชาตญาณในขั้นนี้ อันเปนขั้นต่ํา, สวนสําหรับผูที่มีอวิชชาเบาบางหรือ
ปราศจากอวิชชาแลว คําสมมติวา “ตน” คํานี้ จําเปนเพียงเปนโวหารสําหรับ
พูดของชาวโลก เพราะชาวโลกยังจําเปนที่จะตองมีตัวสําหรับอยูในโลก และ
ทําสิ่งตางๆ ตามที่ชาวโลกตองการรวมทั้งการทําความพนทุกขอยางหนึ่ง
ดวย ถาไมมีตัวเราเปนตัวยืนพื้น, โลกก็หมุนไปไมไดจะตองหยุดและดับ
สนิทและเรื่องของโลกก็จะสุดสิ้นลงเสียทันที. เมื่อชาวโลกยังเปนชาวโลก
ธรรมดาอยู และเราตองพูดหรือติดตอกับชาวโลกธรรมดาแลว ก็ตองใช
โวหารพูดคํานี้ไปดวย. สําหรับผูที่มีอวิชชาเพียงแตเบาบาง ยังไมหมดจด
สิ้นเชิงนั้น ก็จําเปนที่จะตองมีตัวตนอยูเพียงบางๆ บางคราวรูสึกถูกตองดี
บางคราวก็ลืมหรือหลงไป. แตถึงกระนั้น ก็ยังมีความรูสกึ วาคําวา ตน นี้เปน
คําสมมติ. และเปนคําสมมติที่จําเปนชั่วเวลาที่เรายังยึดถือวามีตัวเรา อันเปน
ความรูสึกของผูที่ยังละอวิชชาไมไดเด็ดขาด.
ทานทั้งหลายลองนึกดูทีหรือวา ถาหากวาไมมีสิ่งที่เราเขาใจอยูวาเปน
“ตัวเรา” ในเวลานี้แลว ทําไมทานจะตองมาฟงขาพเจาพูดที่นี่? ทานจะเสาะ
แสวงหาวิธแี หงการพนทุกขไปใหใคร? หรือใครเปนผูมาแสวง? การกลาว
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ธรรมกถาทีน่ ี่ในวันนี้ มิไดมีการปาวประกาศวาเปนการสนทนากันระหวาง
พวกที่พนทุกขแลว แตไดปาวประกาศวาจะไดพูดกันถึงเรื่องที่เราทั้งหมดมี
วิถีทางที่จะเขาถึงพุทธธรรมหรือความพนทุกขไดอยางไรเทานั้น ทั้งคลาย
กับเปนการปรึกษากัน หรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเทานั้น. ผูมา
ยอมมาดวยความหวังทีจ่ ะไดประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากการฟง ใหแก
ตัวของตัว. มิฉะนั้นทานทั้งหลายคงไมมาอยางแนนอน, เพียงเทานี้ทานก็จะ
เห็นไดแลววา ความรูสึกหรือยึดถือตัวตนนั้นเปนของจําเปนสําหรับชีวิตที่ยัง
ไมพนทุกขมากเพียงไร. แตความพนทุกขที่แทจริงหรือเด็ดขาดนั้นจะมีแก
ตัวตนหรือมีพรอมกันอยูกับความรูสึกวามีตัวตน ในจิตหรือคนๆ เดียวกัน
ไมได เพราะวาในที่ใดมีการพนทุกขเด็ดขาดแลว ในที่นั้นไมมีตัวตนผู
ตองการพนทุกข ในที่ใดยังมีตัวตนที่ตองการพนทุกข ในที่นั้นไมมีการพน
ทุกขอันเด็ดขาด เพราะฉะนั้นทานจะเห็นไดเองทันทีแลววา การพนทุกขอัน
เด็ดขาดก็คอื การทําลายตนผูตองการพนทุกขนั้นเสียเอง.
ถาจิตยังมี
ความรูสึกวามีตัวตนอยูเพียงใด ก็ยังตองการความพนทุกขอยูเพียงนั้น อันทํา
ใหมีความปรารถนาและความพยายามตางๆ. ความมีตัวตนจึงเปนเสมือน
หนึ่งเปลือกที่หุมหอจิต ไวภายในอาการที่เปนความทรมานชั้นประณีตสุขุม
ที่สุด โดยที่มันไมสอใหรูสึกไดงายๆ วานั่นแหละคือตัวทุกขละ ความสําคัญ
วามีตัวมีตน เปนลักษณะอันหนึ่งของอวิชชา. เพราะอวิชชาครอบงําเอา
ตัวตนจึงเกิดมีขึ้น. เมื่อมีตนของตนอยู ก็ตองทรงหรือแบกตนของตนเอาไว
ตามที่ตนเขาใจวาไดแกอะไร. เมื่ออวิชชายังครอบงําอยู แสงแหงพุทธธรรม
ก็สองเขาถึงไมได อวิชชาในขั้นละเอียดที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือตัวตนจึง
เปนเสมือนเปลือกขั้นลึกลับ ที่หุมหอไวโดยไมแสดงอาการหุมหอใหปรากฏ
, ซ้ํากลับแสดงการหลอกลวง ใหเห็นเปนสิ่งที่ดีที่สบายไปเสียดังที่เรารูสึก
ในคราวที่เรามีตัวชนิดที่ตรงกับความใครอันผิดๆ นั้นที่สุด แมเราจะสามารถ
ปอกเปลือกชั้นนอกๆ ที่หุมหอไดสองขั้นมาแลว คือขั้นเหยื่อโลกกับขั้น
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ความคิดติดยึดในลัทธิในทางความเชื่อถือก็ตาม ความทุกขก็ยังหาไดหมดไป
อยางเด็ดขาดไม จึงจําเปนที่จะตองปอกเปลือกชั้นสุดทายนี้อีกขั้นหนึ่ง
การทําลายเปลือกชั้นสุดทาย
อันเปนการทําลายกะเปาะฟองของ
ลูกไกชนิดที่พระผูมีพระภาคเจาไดเคยทรงกระทํามาแลว เปนลูกไกตัวแรก
เปนหนาที่ของทานทั้งหลายผูใครจะเขาถึงพุทธธรรม. เราทานทั้งหลายทุกๆ
คนที่ยังรูสึกอยากใหพนทุกข ยอมเปนเหมือนลูกไกท่ขี ดตัวนอนอยูในกะ
เปาะฟอง, กลาวคือการพัวพันกันอยูกับอวิชชาที่เปนเหตุใหรูสึกวามีตัวมีตน
ของตน. ทําไมขาพเจาจึงใชคําวา “ขดตัวนอนอยูในกะเปาะฟอง”? ทั้งนี้ก็
เพราะวา จิตใจของผูที่ยังลุมหลงอยูในความมีตัวมีตน ยอมขดตัวงออยู
ภายในวงอันจํากัด กลาวคือความรูสึกวาอยางไรเสีย ก็ตองมีตัวตนที่เปนของ
เรา. แมจะปอกเปลือกชั้นนอกกลาวคือความติดในเหยื่อโลกและลัทธิความ
เชื่อตางๆ ไดทั้งสองชั้นแลวก็ตาม ถึงกระนั้นก็ยังไมเปนอิสระไปจาก
ความคิดทีส่ ําคัญเอาวามีตน และของตางๆ ที่เปนของตน เชน เวทนาของตน
เปนตน. ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เหลานี้จะยังเปนของตน.
เมื่อไดยินไดฟงวาพระนิพพาน ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ดังนี้ ก็ยึดมั่นเอา
วาพระนิพพานเปนตัวตนชนิดที่ไมเกิด แก เจ็บ ตาย จึงอยากใหตนไดเปน
นิพพาน หรือนิพพานเปนตัวตนของตน แทนที่จะเขาใจวาเมื่อทําลายตนเสีย
แลวความเกิด แก เจ็บ ตาย ก็หมดไปเอง ยังคงอยูแตธรรมชาติลวนๆ เชนธาตุ
ดิน ธาตุไฟ เปนตน หมุนเวียนอยูตามธรรมชาติซึ่เราเคยหลงสมมติกิริยา
อาการเหลานี้วาเปนการเกิด การแก การเจ็บ และการตายเอาเอง. ความ
อยากจะเปนตนนิพพาน คือตนชนิดที่ไม เกิด แก เจ็บ ตาย นั้นก็ยังเปนตัณหา
ชนิดหนึ่ง กลาวคือภวตัณหา และการเขาใจนิพพานในลักษณะเชนนั้น
กลาวคือ ภวตัณหา และการเขาใจนิพพานในลักษณะเชนนั้น ยอมกอใหเกิด
ความอยากชนิดนั้นอยูร่ําไป
เพราะเปนการเขาใจในลักษณะที่ผิดยังเปน
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อวิชชาอยูนั่นเอง ไมทะลุออกไปจากกะเปาะฟองกลาวคืออวิชชาได จึงยังคง
ตกเปนลูกไกที่นาสงสารอยูตลอดเวลา.
ทุกๆ สวนของวัตถุธาตุหรือ รูปธรรม ก็ไมมีสวนไหนที่เปนตัวตน.
ทุกๆ สวนของวิญญาณธาตุ หรือนามธรรม ก็ไมมีสวนไหนที่เปนตัวตน. แต
ตามสัญชาตญาณของสัตวที่ยังประกอบดวยอวิชชายังถูกอวิชชาหุมหออยู
นั้น จะตองสําคัญเอาสวนใดสวนหนึ่งขึ้นเปนตัวตนไวกอนเสมอ ตามแต
ความรูสึกของสัตวนั้นจะสูงต่ําเพียงไร. ความรูสึกวามีตนของตนจึงยังคงมี
อยูตลอดเวลาที่ยังไมพน ทุกข
กลาวคือตลอดเวลาที่ยังไมสามารถละ
ความสําคัญวาตนมีตนเปนเสียได. เมื่อยังถูกความสําคัญผิดเชนนี้หุมหออยู
เพียงใด ก็ยังชื่อวา “ขดตัวนอนหลับอยูในกะเปาะฟอง” อยูเพียงนั้น. จิตของ
ผูนั้น, ซึ่งเจาของไดสมมติเอาเปนตัวตนของเขา, ก็ยังไมสามารถทะลุออกไป
จากโลกได คือไมสามารถเปนอิสระจากโลกิยธรรมที่แวดลอม ไมสามารถ
ทะลุออกไปจากขายแหงตัณหา
ไมสามารถสลัดแอกหรือภาระหนัก
กลาวคือ เบญจขันธที่ตนแบกไวในฐานเปนตัวตน. แมวาวิทยาการในโลกนี้
จะเจริญกวางขวาง จนความรูสึกของมนุษยสามารถรูไปทุกซอกระแหงของ
โลกก็ตาม แตความรูนั้นๆ ยังไมพนออกไปจากขายของตัณหา ยังไม
นอกเหนือไปจากอํานาจของอวิชชา
ที่ทําใหสําคัญวามีตัวตนของตน
เพราะฉะนั้นมนุษยจึงไมอาจทะลุออกไปนอกกะเปาะฟองของอวิชชาและ
ตัณหาอันเหนียวแนนนี้ไดเลย. อวิชชาหรือตัณหาเพียงชนิดเดียวก็สามารถที่
จะหุมหอโลกไวไดทั้งหมด การจึงเปนประดุจวา โลกทั้งโลกไดขดตัวงออยู
ภายในกะเปาะฟอง กลาวคืออวิชชานั้น. สิ่งใดที่เปนกะเปาะฟองหุมจิต จิต
มาสําคัญสิ่งนั้นเปนตัวเองไปเสีย จึงไมรูจักกะเปาะฟองที่หอตัวอยู, และไม
รูสึกวาตนมีหนาที่ที่จะตองทําลายกะเปาะฟอง กลาวคือสิ่งที่ตนสําคัญวาเปน
ตัวตนของตนนั่นเองเสียเลย. โดยนัยนี้จึงเห็นไดวา การปอกเปลือกขั้น
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ทําลายอวิชชาที่เปนดุจกะเปาะฟองนี้เปนขั้นสุดทาย ที่จะใหลุถึงพุทธธรรม
ไดจริงและเปนขั้นที่ประณีตเพียงไร.
เมื่อไดกลาวถึงการปอกเปลือกที่หุมหอตัวเราทั้งสามชั้น
พอเปน
แนวทางแหงการพิจารณาไดดังนี้แลว ตอไปนี้จะไดพิจารณากันถึงลักษณะ
แหงบุคคลผูจะทําการ “ปอกเปลือกชั้นใน” โดยเฉพาะ, พอเปนแนวทางแหง
ความคิดนึกสืบไป.
อันบุคคลผูประสงคจะทําลายกะเปาะฟอง กลาวคืออวิชชานั้นจะตอง
ทําดวยตนเอง. อะไรที่ตนถือวาเปนตัวเองที่ยังไมพนทุกขยังตองการความ
พนทุกข สิ่งนั้นแหละจะตองทําความพนทุกขใหแกตัวมันเอง. ถาจะแบงตาม
ลักษณะใหญๆ ที่เห็นไดชัด ก็อาจแบงบุคคลผูสามารถถอนตนออกมาไดเปน
สองประเภทคือ พวกที่ถอนออกมาไดดวยอํานาจการรวมกําลังใจ เรียกวา เจ
โตวิมุตต พวก ๑. และพวกที่ถอนออกมาไดดวยอํานาจการรวมกําลังปญญา
เรียกวา ปญญาวิมุตต อีกพวก ๑. พวกแรกหรือเจโตวิมุตตนั้น คือพวกที่
สมัครใจกระทําเอาดวยกําลังแรง และความเพียรทั้งหมดอยางเต็มที่ เพื่อ
อบรมกําลังใจใหแข็งและเฉียบขาด สวนมากไดแกพวกที่สละโลกออกถือ
เพศที่จะสะดวกแกการบําเพ็ญเพียร อยูในที่สงัดอยางยิ่งแลว ทําความเพียร
ในการเจริญสมาธิภาวนาเปนสวนใหญ เพื่อใหจิตมีอํานาจและกําลังแทง
ตลอดสิ่งที่หุมหอผูกมัดได ดวยอํานาจการรวมกําลังจิตอันใหญหลวงตามวิธี
นั้น. สวนพวกหลังหรือพวกปญญาวิมุตต มีสภาพที่ไมสามารถจะทําดั่งนั้น
ไดหรือที่เรียกตามโวหารศาสนาวามีอินทรียบางประการที่ออนไป เชนมี
กําลังใจออนเปนตน,
พวกนี้กระทําไดก็แตเพียงภาวนาที่หนักไปในทาง
ปญญา ใหความคิดนึกตามธรรมดาที่มีอยูคิดไปพิจารณาไปในชีวิตหรือสิ่งที่
แวดลอมอยูโดยรอบ ดวยความไมประมาทสม่ําเสมอและแยบคาย ครั้นถึง
เวลาเชา ก็สามารถเขาถึงพุทธธรรมไดอยางเดียวกัน ไดรับผลเปนความสุข
สงบเยือกเย็นชนิดเดียวกัน. จะมีแตกตางกันก็เพียงแตในแงความสามารถ
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บางอยางบางประการเทานั้น.
เชนพวกแรกหรือพวกเจโตวิมุตตเมื่อลุถึง
ธรรมอันสูงสุดนั้นแลว ยังสามารถแสดงธรรมสั่งสอนคนโดยวิธีอันวิจิตร ยัง
สามารถเปนพิเศษในอันที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริยและยังสามารถจะทําสิ่งอื่น
อันเปนคุณสมบัติพิเศษที่พวกหลังไมสามารถกระทําได. อุทาหรณในเรื่องนี้
อาจเปรียบไดเชนการที่คนมีเงินมากเปนเศรษฐี. บางคนอาจมีได โดยการ
พากเพียรเอาดวยกําลังมือเทาเลือดเนื้อและกําลังความคิดอันแรงกลา ที่ผาน
การศึกษามาแลวอยางสูง. แตบางคนไมเปนเชนนั้น เชนอาจไดรับโชคลาภ
บางอยางมีเงินเปนเศรษฐีเสียทีเดียว. เมื่อเพงเล็งถึงความสามารถแลว จะเห็น
ไดวาพวกหลังมีความสามารถนอยกวาพวกแรกมาก. แตนี่เปนเรื่องทางวัตถุ
ที่พอเปรียบเทียบกันไดเทานั้น หาตรงกันโดยประการทั้งปวงไม. สําหรับ
เรื่องธรรมะในดานใน โดยเฉพาะเรื่องการบรรลุพระนิพพานนี้ พวกที่บรรลุ
ดวยการรวบรวมกําลังจิตอยางแรงกลา
กับพวกที่บรรลุดวยการใชกําลัง
ปญญาพิจารณาไปเทาที่เหมาะกับอุปนิสัย จนกวาจะแกกลาและสุกงอมเอา
เอง ทั้งสองพวกนี้ เมื่อถึงที่สุดแลว เรียกวาเปนพระอรหันตเสมอกันทั้งหมด.
แมจะจําแนกประเภทตามความสามารถที่แตกตางกันบางบางประการ วา
พระอรหันตพวกฉฬภิญโญ หรือพระอรหันตพวกสุกขวิปสสโก เปนตน
เทานั้น, ก็ไมมีความแตกตางในระหวางคุณสมบัติสวนสําคัญ คือความพน
ทุกขหรือวิมุตติสุขโดยประการใดเลย. พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพวกแรก
และยิ่งกวานั้น ยังเปนบุคคลแรกที่คนพบดวยพระองคเอง โดยไมตองฟงมา
จากผูอื่น. พระอรหันตนอกนั้น ไดฟงมาจากพระพุทธเจาจึงต่ําลงมาเปนอีก
พวกหนึ่ง คือเปนสาวก แทนที่จะเปนศาสดา.
เมื่อไดแสดงใหเห็นวา พวกที่จะเดินไปตามวิถีแหงการเขาถึงพุทธ
ธรรมนั้น มีความแตกตางกันอยูเปนขอใหญๆ จนจําแนกไดเปน ๒ ประเภท
ดังนี้ ทานผูฟงทั้งหลายคงจะเห็นพองดวยขาพเจาเปนเอกฉันท วาวิธีอยาง
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แรกคือพวกเจโตวิมุตตนั้นมีเรื่องยืดยาวในการพิจารณาไมเหมาะแกการที่จะ
นํามาบรรยายใหทั่วถึงไดดวยเวลาอันเล็กนอยเชนวันนี้. ที่จะพึงกระทําไดใน
วันนี้ ก็คือการพิจารณากันถึงปฏิปทาของพวกหลัง คือพวกปญญาวิมุตตที่
คอยๆ สรางสม อบรมปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นทุกๆ วันโดย
สะดวกสบาย หรือพอเหมาะแกคนทั่วไป แมจะใชเวลานานสักหนอย ก็
สามารถที่จะเขาถึงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาไดในไมชานัก
และ
ปราศจากอันตราย. ตามธรรมดาคนเรา ถาหากวาจะพึงเปนผูไมประมาท
พยายามสะสางปญหาขอแรกที่สุดใหตกเสียกอน วาอุดมคติของชีวิตหรือ
ความเปนมนุษยนี้ มีอยูอยางไรแลว ก็อาจทีจ่ ะเปนปจจัยสงเสริม ใหเขาถึง
พุทธธรรมไดโดยเร็ว เปนแนแท. ปญหาแหงมนุษยภาพ อันมีอยูทั่วๆ ไป วา
มนุษยเกิดมาเพื่ออะไรเปนตนนั้น ยอมเปนอันเดียวกันกับปญญาที่วาอุดมคติ
ของชีวิตคืออะไร. หมายความวาชีวิตนี้เราจะใชมันอยางไร จึงจะสมคา. ชีวิต
กลาวคือความเปนคน ตลอดชาติหนึ่งนี้ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อันเปน
เครื่องเอื้ออํานวยประโยชนใหแกเรา ทําใหเราสามารถศึกษา. ทีนี้ปญหาที่พึง
คิดก็คือวา เราจะศึกษาอะไร? เทาที่เราเห็นกันอยู เราใชเครื่องมือสําหรับ
ศึกษาของชีวิตนี้ เพื่อศึกษาสิ่งที่เราชอบศึกษา. โดยเฉพาะสวนมากที่สุด ก็รู
กันอยูแลว
วาศึกษาเพื่อใหไดทรัพยใหไดยศศักดิ์เกียรติคุณและใหได
มิตรภาพในวงการสมาคม รวมทัง้ สิ่งอันเปนวิสัยโลกอื่นๆ อีกบางอยาง. จะมี
ใครกลาปฏิญญาณความจริงไดสักกี่คน วาตนกําลังใชเครื่องมือของชีวิตนี้
ศึกษาเพื่อเขาถึงพุทธธรรม, หรือโลกในดานในเปนอยางต่ํา. เมื่อสมุฏฐาน
หรือรากฐานในเบื้องตนมาเปนเสียดังนี้แลว การศึกษาชนิดที่จะอบรมบม
นิสัยใหคนเราเขาถึงพุทธธรรมไดโดยเร็ว ก็ไดรับการกระทบกระเทือน โดย
เห็นไปเสียวา การเขาถึงพุทธธรรมนี้เปนของยากเกินไป ไมใชวิสัยแหงคนที่
เกิดในสมัยปรัตยุบันนี้ และเลยปลอยตัวเองใหไหลไปในทางโลกมากขึ้น ยิ่ง
ไหลไปมากเพียงไรก็กระทบกับความยุงยากมืดมนมากขึ้นเพียงนั้น หนักขึ้น
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จึงคอยเกิดความสนใจในปญหาวา เกิดมาทําไม, โลกจะหมุนไปขางไหน,
อุดมคติของชีวิตคืออะไร ดั่งนี้เปนตน. เมื่อความเชื่อในพุทธธรรมอันเปนที่
มุงหมายชีวิต, ของบุคคลนั้นยังนอยเกินไป ปญหาแหงมนุษยภาพทั้งหมด
นั้นก็ยังคงขุนมัว ในที่สุดเขาก็ตองตายลงไปภายในความยุงเหยิงแหงปญหา
มนุษยภาพอันกลุมรุมเหลานั้นเอง เปนการสิ้นชีวิตดับชีพลงไปในกะเปาะ
ฟอง ดุจเดียวกับลูกไกที่ตายเนาอยูในไข.
สวนอีกพวกหนึ่ง คือเราทานทั้งหลายผูเปนพุทธบริษัทกลาปฏิญญาณ
ตัววา พระพุทธเจาเปนของฉัน พระพุทธเจาเปนของฉัน ดังนี้ เพื่อเคารพใน
เกียรติยศและคําปฏิญญาณนั้นๆ ควรที่จะใชชีวิตนี้ใหผลิตผลถึงขีดสุดจริงๆ.
อุดมคติของชีวิตเพียงในดานวัตถุหรือ Material นั้น หมายถึงความเจริญดวย
ทรัพยเครื่องอํานวยความสบาย ยศศักดิ์เครื่องอํานวยความสะดวก และ
มิตรภาพอันเปนเครื่องใหความบันเทิงใจ ก็จริง แตยังหาเพียงพอที่จะเรียกได
วาเปนผลิตภัณฑอันสูงสุดของชีวิตไม. ทั้งนี้เพราะเหตุวา อันสิ่งที่เรียกวา
ชีวิตนั้นมิไดมีเพียงดานนอกหรือดานวัตถุอยางเดียว. แตยังมีดานในหรือที่
เรียกวาดานจิต หรือวิญญาณอันตรงกับคําวา Spiritual นั้นอีกดานหนึ่ง แม
จะไดสะสางปญหาชีวิตใหลุลวงไปดวยดีในดานนอกแลว หากดานในยัง
ระอุเปนไฟอยู การเปนมนุษยก็เปนไดจริงเพียงซีกเดียวหรือครึ่งเดียว. ทางที่
ดีควรจะเต็มพรอมทั้งสองดาน. คําวาความสุขในดานจิตหรือวิญญาณ อาจมี
ผูเขาใจไปตางๆ กัน เชนอาจมีผูเขาใจแตเพียงวาเมื่อบริบูรณดวยทรัพย ยศ
และไมตรี อยางแทจริงแลว ใจก็ยอมผาสุกเปนสุขทางใจอยูในตัวเองแลว ไม
มีทางที่จะเปนสุขในดานไหนอีก. เพราะในที่นี้ ขอใหเขาใจวา ความสุขใน
ดานจิตหรือวิญญาณนั้น
หมายถึงความที่จิตเปนอิสระอยูเหนือสิ่งที่เปน
ความสุขทางกายหรือภายนอกดังที่กลาวมาแลว อีกตอหนึ่ง. เพราะวาคนที่มี
ทรัพยหรือยศมากอาจตกเปนทาสของทรัพยและยศนั้นๆ ก็ได เชนเดียวกับ
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คนยากจน กลาวคือความรัก ความกังวล ความอิจฉาริษยา และอื่นๆ อีก
นานาประการ. ตองเรารอนอยูดวยเพลิงแหงราคะ โทสะ และโมหะ ยังตอง
หวังความกรุณาจากพระเปนเจาในชีวิตอนาคตซึ่งเปนภาระหรือหวงของ
วิญญาณที่ตนเชื่อวาไดทําความดีความงามไวถึงที่สุดแลว ทั้งที่เชื่อวาไดทํา
ความดีไวเต็มที่แลว ก็ยังไมวายหวงที่เปนความกระหายตอผลอันจะไดรับ
จากพระเปนเจาหรือจากกรรมของตัว. สถานะทางวิญญาณของบุคคลชนิดนี้
ชื่อวายังพรองอยูทั้งในโลกนี้และโลกหนา. เพราะวาอยางไรเสียก็ยังมีสิ่งที่
ตนอยากไดอยูร่ําไป. ความเต็มเปยมแหงจิตจึงมีขึ้นไมได. เพราะฉะนั้น ผล
ดังวามานี้ แมจะเกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณอยูมากก็ตาม แตยังเปนผลที่เกี่ยวกับ
วัตถุ ยังตองจัดเปนฝายวัตถุ ยังตองใช ตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนเครื่องมือเสวย
ผลนั้นๆ. หาใชเปนอุดมคติ ของชีวิตในดานจิตหรือวิญญาณโดยแทจริงไม.
อุดมคติในดานที่เกี่ยวกับจิต ตองไมอาศัยวัตถุโดยประการทั้งปวง, ไม
ตองการเหยื่อลอ และไมมีการกินเหยื่อหรือปอนเหยื่อ จิตก็ยิ่งเปนสุข
มากกวามากนัก. ในทางดานวัตถุนั้น ตองมีตัณหาหรือความอยากเปนนาย
โรง สําหรับเปนผูบริโภคและอรอย. แตในทางจิตที่แทนั้นตองปราศจาก
ตัณหา ไมมีการบริโภค ไมมีการอรอย ไมตองเหนื่อยเพราะการบริโภคนั้นๆ
ไดพักผอนเปนอิสระจากการรบกวนของสิ่งเหลานั้น ไดหยุด ไดนั่ง ไดคงที่
ไดสงบและปลอดโปรงโดยประการทั้งปวง ซึ่งเปนสิ่งละเอียดและประณีต
เกินกวาที่ผูเพงเล็งแตในดานวัตถุจะเขาใจไดงายๆ โดยเหตุนี้จึงกลาววาแม
จะไดสรางความดีความงามไวเปนเครื่องอุนจิตทั้งในโลกนี้และในโลกของ
พระเปนเจาไวมากมายเพียงไรก็ตามแตถาจุดประสงคนั้นๆ ยังเปนวัตถุอัน
ตามมตินี้หรือมติแหงพุทธ
เปนที่ตั้งแหงความอรอยแตประการใดแลว
ศาสนา ยังไมจัดวานั่นเปนความสุขในดานจิตหรือวิญญาณเลย เพราะในดาน
นี้ ทางพุทธศาสนาหมายเอาสุขที่ปราศจากอามิส หรือเหยื่อโลก โดยเด็ดขาด
จริงๆ. คําที่วากระทําชีวิตใหเต็มเปยมทั้งดานนอกและดานใน จึงเปนสิ่งที่
๓๕

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ควรพินิจโดยถี่ถวนจริง อยาใหหลงสําคัญผิดเอาสวนสูงของดานนอกมาเปน
ดานในไปได. ตามความเปนจริงนั้น เมื่อชีวิตนี้ไดลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดใน
ดานจิตแลว สิ่งตางๆ ที่เคยเปนเหยื่อลอมาแตกาลกอน ก็มากลายเปนเพียง
เครื่องใหความสะดวกหรือยานพาหนะไป ผูนั้นจึงสามารถไดรับความผาสุก
ทั้งทางกายและจิตไดพรอมกันทั้งสองดาน โดยไมขัดขวางกัน.
แมจะสมบูรณสักเพียงไรก็ยังจัดวาเปน
มนุษยเราที่ยังเปนปุถชุ น
มนุษยเพียงครึ่งเดียว โดยนัยดังกลาวแลว. พระอริยเจาประเภทตนๆ เปน
พวกที่เกือบเต็มทั้งสองซีกมาแลว. สวนพระอริยเจาประเภทสุดทายคือพระ
อรหันตนั้น เปนพวกที่เต็มทั้งสองซีก เพราะฉะนั้นโวหารทางศาสนาทั่วไป
จึงเรียกทานผูสําเร็จเปนพระอรหันตแลววา “ผูที่เต็มแลว” หรือ Perfect one
หมายความวา เปนคนที่เต็มเปยมสมบูรณจริงๆ แลว ทั้งดานนอกและดานใน
, ทั้งดานที่ปรากฏแกตาของปุถุชน, บริสุทธิ์ทั้งฝายรูปธรรมและนามธรรม,
เปนสุขทั้งกายและใจโดยแทจริง. ความมุง หมายของธรรมชาติลวนๆ ที่
สงเสริมสรรพชีวะทั้งหลาย ใหววิ ัฒนสืบๆ กันขึ้นมา จนกระทั่งเปนมนุษย
เห็นปานนี้ ก็เพื่อใหลุถึงความเปนมนุษยอันเต็มเปยมอันนี้. เราทุกคน อยู
ภายใตอิทธิพลของกฎแหงธรรมชาติ,
เราจึงมีความเปนจริงอันเรนลับ
ประจําอยูในตัวทุกรูปทุกนาม ในขอที่จะดิ้นขึ้นไปใหจนถึงสภาพที่สูงสุด.
ความจริงอันนี้ มีเหตุผลที่จะสังเกตไดจากขอที่วา แมจะเปนคนโงเงาสักปาน
ใดก็ยังใฝฝนที่จะเปนคนดีที่สุด คนสูงที่สุดดวยกันทั้งนั้น. ตางกันก็แต
ความรูหรือความเขาใจอยางอื่นอันเกิดจากสิ่งแวดลอมภายหลัง ทําใหเขาใจ
สิ่งที่เรียกวาดีที่สุดหรือสูงที่สุดผิดๆ กันไปเทานั้น. พุทธบริษัทที่เปน
บรรพชิตหรือนักบวช ยอมหมายความวาเปนผูที่หลีกออกบําเพ็ญพยายาม
เพื่อเขาถึงความเต็มรอบของชีวิตหรือความเปนมนุษยโดยเร็วนั่นเอง.
ฆราวาสหรือผูที่ยังไมไดหลีกไป มีกิจมากมีเรื่องมาก มีสิ่งที่แวดลอมทับถม
มาก จึงตกเปนเพศที่หนักกวาหรือต่ํากวาเพศบรรพชิต. เหตุการณไดเปนไป
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อยางเหมาะสมที่สุดแลว ที่เรามีทั้งบรรพชิตและฆราวาส ซึ่งฆราวาสทั่วไป
จะไดอาศัยบรรพชิตเปนปทัสถาน ในการบําเพ็ญเพือ่ ลุถึงความเต็มเปยม
ในทางจิต. เมื่อบรรพชิตสํานึกถึงหนาที่อันนี้ ยอมชื่อวาบําเพ็ญประโยชนแก
โลกทั้งมวลเพราะวาถาตนเขาถึงความจริงอันนี้แลว ยอมเปนการชวยใหโลก
ไดเขาถึงโดยงายดวย. แมวาการครองชีวิตตามแบบนี้มีหลักวาจะตองมอง
โลกในดานใน คือเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเปนอันเดียวกันอยูเสมอไปก็ตาม
ก็ไมจําตองกลัวไปวาการทําเชนนั้น จะทําใหกลายเปนคนบาหรือคนมีจิตไม
สมประกอบอยางใดอยางหนึ่งไป. ทั้งนี้เพราะวา การมองโลกในดานในดวย
ญาณอันเปนภายในนั้น เปนของพิเศษ เปนของคลองแคลวตอหนาที่ของมัน
เอง. เมื่อไดรับการฝกฝนเล็กนอยแลว ยอมพรอมที่จะมอง พรอมที่จะทํา
และไดรับผลเปนที่นาพอใจเสมอ, อยานอยที่สุก็ทําใหหายตื่นโลก, หัวเราะ
เยาะสิ่งที่เขามาทําจิตใหยุงยากไดทุกเมื่อ
อบรมจิตเพื่อสะดวกแกการเขาถึงพุทธธรรมไดอยางไร!
ปญหาสืบตอจากนี้ไปมีอยูวา ตามธรรมดา คนเราบังคับจิตของตัวไม
ใครจะได, หรือบางคนยอมไมไดเอาเสียทีเดียว. ถาเปนดั่งนี้การที่จะมองโลก
ในดานในใหเปนไปโดยสม่ําเสมอ จะกลายเปนของยากอยูบาง. เพื่อแกความ
ขัดของในเรื่องนี้ควรจะทราบวิธีการบังคับจิตชั้นงายๆ อันพอเหมาะกับคน
ธรรมดาทั่วไป พอเปนเคาๆเพื่อแกไขขอติดขัดบางประการอันอาจมีไดทั่วๆ
ไป และเทาที่ควรทราบไวเปนเครื่องชวยเหลือตัวเอง. ดังที่ขาพเจาจะได
นํามาบรรยายเปนพิเศษ ในฐานเปนเรื่องผนวก พอสมควรแกความตองการ
ของนักศึกษาในขั้นนี้ดังตอไปนี้:การฝกฝนจิต หรือการบังคับจิตใหอยูในอํานาจนั้น เปนของสําคัญ
มากที่สุดเทาๆ กับที่มนั เปนของธรรมดาที่สุดเหมือนกัน. แตอาศัยความที่มี
ผูสนใจนอย จึงดูคลายเปนของยากหรือพนวิสัย ซึ่งแทที่จริงเปนเพียง
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ความรูสึก ในสมัยที่โลกมีความนิยมหนักไปในทางวัตถุเกินไปเทานั้น ที่
ขาพเจากลาววาเปนของธรรมดา ก็โดยอาศัยเหตุผลที่วามันเปนสิ่งที่ถาเรา
ตั้งใจฝกกันจริงๆ ดุจเดียวกับเรื่องทางภายนอกหรือทางกายแลว ก็อาจลุถึง
ผลสําเร็จไดเปนขั้นๆ ดุจกัน. การฝกทางกาย เชน พลศึกษา ในดานกีฬา
คนเราสามารถทําไดแปลกๆ โดยที่ฝกฝนมาอยางถูกเทคนิค. แตถึงจะแปลก
สักเพียงใดก็ดี เมื่อพิจารณาดูแลว เรายอมถือกันวาเปนของธรรมดาที่สุด. ผูที่
มีกําลังกายสมตามที่มนุษยจะพึงมีแลว ยอมฝกไดทั้งนั้น. แตที่เราไมเปน
นักกีฬากันไปทุกคน ก็เพราะบางคนไมชอบและไมจําเปน. การฝกฝนอยู
เสมอๆ ชวยใหกระทําไดแปลกๆ และวิจิตรยิ่งขึ้นไป. เมื่อกระทําถูกวิธี มี
ความพอใจ ที่จะทําในเบื้องตนมีความเพียรพยายามในทามกลาง ไมขาดสาย
ก็สามารถลุถึงผลสําเร็จในที่สุด. เพราะฉะนั้นจึงกลาววา การฝกฝนจิตนี้ก็
เปนของธรรมดาเชนเดียวกับการฝกทางกาย คือเมื่อมีการฝกมากและถูกวิธี
แลว ผลจักเกิดขึ้นในอัตราเดียวกัน. สวนที่กลาววาเปนของสําคัญที่สุดนั้น ก็
เพราะวา การทําเชนนี้เปนชองทางที่จะชวยใหเราขึ้นถึงขีดเต็มเปยมของ
ความเปนมนุษยไดอันจะทําใหเราไดเขาถึงความสุข หรือศานติชนิดหนึ่ง ที่
เราจะพอใจเปนอยางมากในเมื่อไดเขาถึงแลว.
ใจความของการฝกฝนบังคับจิต นั้น เมื่อกลาวโดยโวหารธรรมดา
ที่สุดแลว มันเปนเพียงการระวังรักษาสิ่งที่กลับกลอกเร็วชนิดหนึ่ง นั่นเอง.
ถาจะเปรียบเทียบดวยอุปมา เพื่อใหเขาใจไดงายๆ ขาพเจาอยากจะสาธกดวย
เรื่องธรรมดาที่สุด วามีคนๆ หนึ่ง อยากไดเงินโดยวิธีแสดงละครลิงใหคนดู.
เขาก็ตองไปจับลิงมาฝกหัดเปนธรรมดา. ลิงเปนสัตวท่กี ลับกลอกปลอกปลิ้น
ลุกลนและรวดเร็วอยางไรก็เปนที่ทราบกันอยูดีแลว, การที่จะฝกหรือบังคับ
ลิงอันเปนสัตวมีลักษณะกลับกลอกเห็นปานนั้น ใหกลับกลายมาเปนสัตวที่
กระทําตามคําสั่งอยางเครงครัดยอมเปนของยากและขบขัน. แตเพราะเปน
ของยากนั่นเอง คนจึงอยากดูและเก็บเงินไดงายเพราะเหตุนั้น.
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หลักใหญๆ แหงการฝก ในกรณีนี้มีอยูวาเมื่อจับลิงมาไดแลว ในขั้น
แรกที่สุดของการฝก ก็คือจะตองปราบปรามใหอยูในอํานาจหรือใหหยุด
กิริยาอาการชนิดที่ไมตองประสงคเสียใหไดกอน. เมื่อปราบใหอยูในอํานาจ
ไดเปนขั้นที่หนึ่งดังนี้แลว ขั้นตอไปก็คือฝกฝนใหทําอยางนั้นอยางนี้แปลกๆ
เปนพิเศษตามที่ตองการ. เมื่อกระทําไดตามที่ตองการแลว ผลคือการเก็บเงิน
คาดู ก็เปนสิ่งที่หวังไดโดยแนนอน. โดยทํานองเดียวกันนี้ จิตก็เปนสิ่งที่กลับ
กลอก เบาๆ เร็วอยางยิ่ง ดังที่เราทานเคยไดยินไดฟงทานเปรียบเทียบกันมา
ก็ปรากฏประดุจวาลิงเชนเดียวกัน. เพราะจิตเปนของที่เบามาก เร็วมาก การ
กลับกลอกจึงเร็วมาก. มิหนําซ้ําการกลับกลอกนั้นยังเปนการกลับกลอกชนิด
ที่จะกลิ้งไปในฝายต่ํา ไมตองการจะขึ้นมาฝายสูง. เชนเดียวกับปลาหรือสัตว
น้ําทั่วไป เมื่อเราจับขึ้นมาจากน้ํา โยนไปบนตลิ่ง มันก็ดิ้นรนอยางยิ่ง, และ
ดิ้นรนเพื่อจะกลับลงสูน ้ํา ไมยอมขึ้นบก ฉันใด จิตก็ฉันนั้น. มันมีปกติกลับ
กลอกและดิ้นลงฝายต่ํา จะลงน้ํา กลาวคือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส หรือ
ที่เรียกวา โลกนี่เอง. ฉะนั้นในขั้นแรกจึงตองมีการฝกชนิดใหอยูในอํานาจ
เสียกอน คือละจากอารมณฝายต่ําที่เปรียบเหมือนน้ํา มาสงบอยูในอารมณ
ฝายสูงอันใดอันหนึ่ง อันเปนที่ที่เรากําหนดให. เมื่อฝกอยูในอํานาจไดเปน
ขั้นสมถภาวนาดังนี้ ก็เปรียบเหมือนลิงที่ถูกฝกใหกลัวและอยูในอํานาจได
ขั้นหนึ่งแลว. ตอจากนั้นไปจึงฝกขั้นสอง คือขั้นที่ใหกระทําการอันวิจิตร
อยางอื่นๆ สืบไป อันเปรียบกันไดกับขั้นวิปสสนาภาวนา. ตอจากนั้นคือขั้น
มรรคผลอันเปรียบไดกับการเก็บเงินจากผูดูไดตามที่ตั้งใจไวเดิม.
วิธีการแหงการฝก ในการที่จะปราบลิง ผูฝกจะตองปกหลักที่มนั่ คง
ไวใจได แลวใชเชือกผูกลิงใหติดอยูกับหลักนั้น. สวนการฝกลิงกลาวคือจิต
ก็จะตองมีหลักเชนเดียวกัน. ตามที่เราทราบกันทั่วไปและที่พระผูมีพระภาค
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เจาทรงสรรเสริญ ก็คืออานาปานสติกรรมฐานเปนกรรมฐานที่แพรหลาย
มาก. ในกรรมฐานนี้ เราไดลมหายใจเปนกรรมฐานที่แพรหลายมาก. ใน
กรรมฐานนี้ เราไดลมหายใจเขาออกเปนหลักปก, และเปนกรรมฐานที่
สะดวกสบาย สามารถฝกที่ไหนก็ได เมื่อไรก็ได เพราะตามธรรมชาติเราก็
หายใจเปนธรรมดาอยูเองแลว. แนวแหงลมหายใจที่แลนเขาแลนออกอยู
อยางไรนั้นเปน “หลักผูกลิง.” เราผูกลิงคือจิตดวยเชือกกลาวคือสติ. เราเฆี่ยน
ลิงดวยไม คือสัมปชัญญะ. สติเปนเครื่องกําหนดลมหายใจ ยังไมเผลอไปเสีย
เพียงใด เชือกผูกลิงก็ยังไมขาดอยูเพียงนั้น. ลิงก็ไมอาจหลุดไปจากหลัก วิ่ง
กลับเขาปากลาวคือโลกิยารมณได เปนธรรมดาอยูเอง. อีกประการหนึ่งควร
ทราบวาสัตวปาที่แรกจับมาจากปา เชนชาง เปนตน เมื่อจับมาฝกใหมๆ ยอม
ดิ้นรนเหลือประมาณ. ตามที่เราเคยเห็นกันอยู มันดิ้นรนจนเชือกบาดเทาบาด
คอ ฝงลึกเขาไปในเนื้อหรือถึงกระดูกก็ยังดิ้น. เมื่อมันอยูในปาตามธรรมดา
มันไมดิ้นไมมีลักษณะที่นาตกใจเหมือนเมื่อมันถูกฝก.
และเมื่อฝกไดดี
เรียบรอยแลว มันก็หยุดดิ้นและเปนชางที่สุภาพพรอมที่จะทําประโยชนตอบ
แทนเจาของ. จิตนี้ก็ฉันนั้น เมื่อมันคลุกกันอยูกับอารมณในโลกก็ดูไมราย
กาจอันใดนัก. แตครั้นถูกจับมามัดกับหลักสําหรับฝก มันก็จะดิ้นในสภาวะที่
นากลัวและแปลกประหลาด. ทั้งเปนการดิ้นชนิดที่สามารถทําลายความตั้งใจ
และความพากเพียรของบุคคลนั้นใหสูญสลายไป โดยใหเกิดความคิดวาเรา
ไมมีอุปนิสัยที่จะฝกสมาธิเสียแลว เปนตน. อํานาจความดิ้นรนของจิตเมื่อถูก
ผูกถูกเฆี่ยน ยอมประจักษเปนสภาวะที่ชวนใหเกิดความกลัว และออนใจ
หรือกวัดแกวงซึ่งถาเชือกคือสติไมเหนียวแนนพอ ก็อาจที่จะลมเลิกหรือ
ทําลายลงในขณะนั้นได เพราะฉะนั้นจึงจําตองใชเชือกหรือสติใหมั่นไว ไม
หวั่นไหวไปตามอาการที่ปรากฏขึ้น
ทั้งในทางที่ยั่วใหรูสึกตื่นเตนหรือ
ในทางที่นาตกใจกลัวก็ตาม. พึงกําหนดไวแตแรก และเห็นเปนเรื่องธรรมดา
วาเปนดุจอาการชางที่เพิ่งถูกจับมาฝกฉันใดก็ฉันนั้น. ชางที่อยูตามสัญชาต
๔๐

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ของมันในปา เรียบรอยไมตึงตังเหมือนชางที่ถูกฝกก็จริง แตยังเปนชางที่ใช
ประโยชนอะไรไมได เราจึงลงทุนทําชางปาใหเปนชางบาน โดยซื้อเอาดวย
ความทนความเอะอะตึงตังของมันชั่วขณะหนึ่งตอจากนั้นก็จะสบาย. ดวยวา
จิตที่รับการฝกฝนดีแลวยอมมีสภาวะตรงกันขาม คือจะอยูในอํานาจและ
นํามาแตความสงบเย็นอยางเดียวเปนจิตที่ไมกลับกลอก บริสุทธิ์ ขาวผอง
นิ่มนวล ออนโยน ควรแกการงานทางฝายจิต เหมือนลิงที่พรอมแลวเพื่อจะ
เตนรําทําเพลงตอไป. ในขั้นที่ฝกใหอยูในอํานาจไดนี้ เรียกตามภาษาธรรมะ
วา สมาธิ หรือสมถกรรมฐาน. ไดผลในขั้นนี้คือความสงบ ความนาดู ความ
เชื่อฟง และความคลองแคลวตอการฝกในขั้นตอไป. ขั้นตอไปจากนี้ก็คือการ
นอมจิตที่ฝกไวเปนอยางดีแลวนั้น ไปสูการพินิจพิจารณาธรรมทั้งปวง เพื่อ
เกิดปญญาชั้นวิเศษรูแจงแทงตลอดโดยประการที่มันจะไมจับฉวยหรือยึด
มั่นสิ่งใด อันจัดเปนขั้นปญญาหรือวิปสสนากรรมฐาน จนกวาจะสําเร็จเปน
มรรคผล ลุถึงความสุขชนิดที่เปนโลกุตตระ, ไมกลับคืนมาสูความต่ําหรือ
ความพรองอีกตอไปตลอดอนันตกาล.
ลักษณะแหงความเปนสมาธินั้น, สําหรับการฝกที่ใชลมหายใจเปน
หลักหรืออารมณในที่นี้ มีแนวยอๆ คือ ขั้นแรกที่สุด การที่สติกําหนดลงตรง
ลมหายใจ ดุจวาบุคคลจดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาที่สิ่งอื่นอีกสิ่งหนึ่งเราเรียกวา
“วิตก.” ภาวะที่เรียกวา วิตกในที่นี้มิไดหมายถึงความตริตรึกหรือคิดแสอยาง
หนึ่งอยางใด แตหมายถึงอาการที่สติกําหนดแนแนวเฉยๆ อยูในอารมณที่ไม
มีความหมาย (หรือไมทําความหมายในทางการพิจารณาหาเหตุผล) อารมณ
ใดอารมณหนึ่งเทานั้น. สวนการที่จิตตองเคลาเคลียกันอยูกับอารมณกลาวคือ
ลมหายใจ ดวยอํานาจสัมปชัญญะอยูไปมานั้น เรียกวา “วิจาร.” ภาวะที่เรยก
วาวิจารในที่นี้มิไดหมายถึงการพิจารณาหาเหตุผลหรือหมายถึงการใชปญญา
พิจารณาแตอยางใด. หมายเพียงลักษณะที่จิตเคลาอยูกับอารมณอยางทั่วถึง
ไมออกหาง. เมื่อเปรียบกับการผูกลิงแลว วิตกไดแกการที่มันถูกผูกติดอยูกับ
๔๑

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

หลักโดยเฉพาะ. สวนวิจารหมายถึงการที่มันเตนอยูรอบๆ หลักจะไปๆ มาๆ
ขึ้นๆ ลงๆ อยางไร ก็เคลากันอยูกับหลักนั่นเอง. ในขณะที่ยังเปนเพียง วิตก
วิจาร ลวนๆ นี้ เราเรียกวา ขณะแหงบริกรรม หรือการบริกรรม. เมื่อการ
บริกรรมเปนไปดวยดี และถากฎธรรมชาติแหงจิตไดใหเกิดเหตุผลตามที่
ควรเกิดอยางไรสืบไปแลว ก็จะเกิดความรูสึกวาจิตยอมอยูในอํานาจ. และ
เกิดความซาบซานหรืออิ่มใจชนิดหนึ่งซึ่งเรียกวา “ปติ.” เปนความอิ่มใจที่
เกิดซาบซานในขณะที่เริ่มรูสึกวารางกายไดเบาสบายไปทั่วตัว ไมรูสึกติดขัด
หรืออึดอัด. ความรอนในรางกายไดสงบลงจนรูสึกราวกะวาไมมีอยูเลย. ลม
หายใจคอยๆ ละเอียดยิ่งขึ้น จนคลายกับไมมีการหายใจ. ความตื่นเตนของ
ประสาท ไมมีแมแตนอย คงอยูแตความเบาสบายอันเรียกวา ปติซึ่งตามภาษา
แหงธรรมะ ยอมหมายถึงความเย็นใจอันซาบซานอยูภายในเทานั้น ไม
หมายถึงความฟุงซานหรือเตนแรงเตนกา. และพรอมๆ กันกับปตินี้ก็มี
ความรูสึกที่เปนสุขหรือความปลอดโปรงใจ รวมอยูอยางแนบแนนดวย โดย
ไมตองมีเจตนาและเรียกความรูสึกอันนี้วา “สุข.” ตอจากนี้ก็เปนหนาที่ที่จะ
คุมความรูสกึ อันนี้ ใหเปนไปอยางสม่ําเสมอดวยดี เพราะเหตุวาลิงไดหยุด
เตนแลว เชือกหรือสติ ไมถูกกระชากอีกตอไปแลว เพียงแตรักษาภาวะอันนี้
ใหคงที่อยูในลักษณะเดียวกันนี้,
ซึ่งแทที่จริงก็ไดเริ่มมีกลมเกลียวกันมา
ตั้งแตแรกแลว, ใหเปนลักษณะที่เดนชัดยิ่งขึ้น จนปรากฏชัดวาจิตไดอยูใน
อารมณเดียว เสมอตนเสมอปลายแลวจริงๆ ยิ่งขึ้นกวาตอนตนๆ ก็เปนอันวา
สมาธินั้นไดลุถึงผลสําเร็จของมันแลวอยางเต็มเปยมขั้นหนึ่ง. และเรียกความ
มั่นคงเปนอันเดียวนี้วา “เอกัคคตา.” และพึงทราบวาในขณะนี้วิตก วิจาร ปติ
สุข และเอกัคคตา ไดกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรอมกันอยูจน
ตลอดเวลาที่มั่นอยูในสมาธิ ไมมอี ื่นแทรกแซง จนกระทั่งถึงเวลาที่ผูนั้นออก
จากสมาธิ. การฝกขั้นตอไป ก็มีการฝกใหเขาสมาธิไดเร็ว อยูไดนานตามเวลา
ที่ตองการ ตื่นหรือออกจากสมาธิไดตรงตามเวลาที่ตองการ คือมีความ
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ชํานาญคลองแคลวจนกลายเปนของชินหรือเคยตัว
กระทั่งเวลาธรรมดา
ทั่วไป ก็รูสึกวาจิตยังไดอาบรดอยูดวยปติและสุขภายในอยูเสมอๆ ทุก
อิริยาบถ ไมวาจะไปหรืออยูในสถานที่ไหน เหมือนกับคนที่มีลาภใหญหลวง
มีความดีอกดีใจซาบซานอยูในที่ทุกแหง ไมวากําลังทําอะไรอยูฉันใดก็ฉัน
นั้น. เมื่อลุถึงขั้นนี้ สิ่งที่เรียกวา การฝกจิต ก็กลาวไดวาลุถงึ ผลอันสมบูรณขั้น
หนึ่งแลวและเรียกวาชั้นปฐมฌาน. ความเพงจิตอันเปนบทเรียนขั้นตนไดลุ
ถึงแลว แมเพียงเทานี้ ก็สามารถใชเปนปทัสถานสําหรับพิจารณาในดาน
ปญญาหรือวิปสสนาไดสืบไป หากจะไมพยายามในขั้นทุติยฌาน ตติยฌาน
หรือจตุตถฌาน ก็ยังสามารถลุถึงโลกุตตรสุขไดในวันหนึ่ง.
เพียงเทานี้ เปนสิ่งที่เหลือวิสัยหรือไม? หากใชความกลาหาญของ
ความเปนมนุษยไปใหถกู ตองแลว ก็ยอมเปนสิ่งที่ไมยากเกินไปอยูในวิสัย
ของคนธรรมดาทุกๆ คน เพราะเหตุวาที่จริงขั้นปฐมฌานนี้ก็ยังเปนสิ่งที่ไม
ละเอียดเทาใดนัก ยังเปนขั้นที่หยาบอยู โดยเหตุที่ผูมีอินทรียหรือกําลังใจอัน
สูง ยอมสามารถลุถึงขัน้ จตุตถฌาน หรือฝกใหสูงขึ้นไปจนถึงพวกอรูปฌาน
ก็ไดซึ่งเปนขั้นที่นับวาสูงสุด ในดานการฝกจิต. สวนในดานการฝกทาง
ปญญานั้น การฝกจิตในขั้นสูงถึงปานนั้น เปนของไมจําเปน. เพราะวาการ
เขาถึงพุทธธรรมอาศัยการฝกในดานปญญามากกวา ในเมื่อกลาวสําหรับคน
ทั่วๆไป. ความขอนี้ปรากฏชัดอยูในพระอรหันตประวัติทั่วๆ ไปแลววา การ
ฝกจิตเพียงขั้นปฐมฌาน ก็สามารถบรรลุมรรคผลได และบางทานไมเคยฝก
จิตจนถึงขั้นฌานเลยก็มี.
แนวสังเขปอยางงายของอานาปานสติ ที่เหมาะสําหรับคนทั่วๆ ไป
และงายกวาที่ทานกลาวไวอยางละเอียด และเปนเทคนิคจัดเกินไปในคัมภีร
ตางๆ นั้น มีอยูดังตอไปนี้คือ ตามธรรมดาเราก็หายใจเขาออกเปนปรกติอยู
แลว ครัน้ มีสติกําหนดเขาที่ลมหายใจนั้น ก็จะพบความเขาออกของมัน
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หายใจเขาเพียงไหนแลวกลับออกมา กลับออกเพียงไหนแลวกลับเขาไป
ตรงไหนระยะยานกลาง นี่เปนสิ่งที่ตองกําหนดในขั้นแรก. และทั้งหมดนี้
เอาตามที่เราจะรูสึกหรือสังเกตไดงายๆ ไมจําเปนตองคนหรือคอยจับใหจูจี้
เกินไป. ครั้นกําหนดเขา ก็จะพบวามันคอยๆ เบาเขาหรือละเอียดเขา โดยที่
รางกายระงับเขา. ถาเบาเกินไปจนกําหนดไมได ก็ตั้งตนหายใจใหหนักขึ้น
สักหนอยไปใหม จนกวาจะไดความสม่ําเสมอของลม และความกําหนดของ
สติที่คอยวิ่งไปตามลมที่เขาออก, และรูสึกวาสม่ําเสมอดีขั้นหนึ่งแลว. ตอมา
ก็ใชสติกําหนดเฉพาะที่ “ปากทาง” เชนที่ชองจมูกทําความรูสึกดุจวาที่ตรง
นั้นมีแผลออน เมื่อลมกระทบก็รูสึกไดงายทั้งเขาออก ไมตองใชสติกําหนด
วิ่งเขาออกตามลมเหมือนระยะแรก. เพื่อใหเขาใจงาย ก็เปรียบเหมือนนาย
ประตูที่เฝาประตู ตามธรรมดานายประตู มีหนาที่ตรวจเฉพาะที่ประตูเทานั้น
คนเขาเขาไปแลวจะไปทําอะไรที่ไหน หรือออกไปแลวจะไปไหน นั่นไมใช
หนาที่ของนายประตู, สติในขั้นนี้ก็ฉันนั้น คือคอยกําหนดตรงชองจมูกให
เปนระยะสม่ําเสมอตามที่ลมผาน ทั้งนี้ก็เพื่อตัดภาระที่จะตองวิ่งตามหรือ
กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือวา เพื่อใหสงบหรือประณีตยิ่งขึ้น
หรือเปรียบอีกอยางหนึ่ง
เหมือนกับพี่เลี้ยงที่ไกวเปลใหเด็กเล็กๆ
นอน. เมื่อเด็กยังไมหลับ อาจลุกขึ้นดิ้นรนหรือบางทีอาจลงมาจากเปลทั้งที่
เปลกําลังไกวอยูก็ได. เพราะฉะนั้น พี่เลี้ยงจึงตองใชความระมัดระวัง จับตา
อยูที่เปลเสมอไป ไมวา เปลจะไกวไปสุดทางโนนหรือกลับมาสุดทางนี้ทิ้งให
ลับสายตาไปไมไดจนตลอดเวลา. ครั้นนานเขาเด็กก็คอยสงบหรือจะหลับนิ่ง
อยูแลว พี่เลี้ยงก็ไมจําเปนที่จะตองจับตาอยูไปมาเหมือนระยะแรก เพียงแต
จับตาดูแวบหนึ่ง ขณะที่เปลผานมาตรงหนาทุกๆ ครั้งที่ไกว ก็พอแลว เปน
ความสงบกวาประณีตกวาระยะแรก.
เมื่อเด็กหลับสนิทดีแลวพี่เลี้ยงก็
พักผอนตามสบาย, สติที่เปรียบไดกับพี่เลี้ยงก็เปนดังนั้น คือตอนแรกเมื่อเริ่ม
บริกรรม จิตยังหยาบอยูจึงตองกวดขันสติใหคอยกําหนดดวยการวิ่งตาม
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ตลอดเวลา เพื่อวาอยาใหมีระยะวางที่จิตอาจจะผละหนีไปเสียจากนิมิตใน
ขณะที่บริกรรม. ครั้นคอยเชื่อฟง หรือรํางับลงทั้งกายและจิตก็ปลอยระยะให
บาง คงคุมเฉพาะขณะที่ผานมาตรงหนาและผานมาตรงตามเวลาสม่ําเสมอ
ลมหายใจที่ถูกกําหนดอยู ตามวิธีในระยะการทั้งสอง ตามนัยที่กลาว
แลวนี้ลมหายใจนั้นๆ ไดนามวา “บริกรรมนิมิต” หรือนิมิตในขณะบริกรรม
นิมิต บริกรรมคือการเริ่มกระทําและนิมิตในขณะบริกรรมเชนนี้ก็คือตัวลม
นั่นโดยตรง ซึ่งเปนวัตถุภายนอกที่เปนอยูเองตามธรรมดาตางจากนิมิตใน
ขณะที่จิตเฉียดจะเปนสมาธิซึ่งเรียกวา อุคคหนิมิต. อันผูศึกษาจะตองกําหนด
ไวใหแมนยําดวย. อุคคหนิมิต เปนนิมิตเห็นเอาในใจหรือในความรูสึก (ที่
เรียกวา Imagine มันขึ้นใหม) โดยเปลี่ยนแบบนิมิตเกาหรือของเกา, แตใน
ที่นี้มันเปนไปโดยไรเจตนามากกวาโดยเจตนาของผูกําหนด
อธิบายตอไปวา ในขณะที่มีสติกําหนดเหมือนนายประตู หรือเหมือน
พี่เลี้ยงที่ไกวเปลเด็กที่กําลังหลับ คือการกําหนดอยูที่ลมหายใจในขั้นที่มัน
เปนปกติดีแลวนั้น สติก็มีภาระนอยเขาๆ จนกลายเปนไรเจตนา ก็คุมได และ
จิตก็ออนโยนเชื่อฟงเชนเดียวกับเมื่อตั้งเจตนาควบคุม. ในระยะนี้สติจะละ
หรือปลอยวางจากลมหายใจที่เปนนิมิตภายนอก. สรางหรือ Imagine นิมิต
ขึ้นใหม โดยรูปเดียวกัน ซ้ําหรือทับลงไปในที่เดียวกัน เฉพาะในที่นี้ก็คือ
ความรูสึกที่ตรงชองจมูก มีการรูสึกอยางเดียวกัน แตความรูสกึ อันนี้ได
กลายเปนชนิดกึ่งสํานึกไปเสียแลว แทนที่จะมีความรูสึกชนิดที่เปนเจตนา
ตื่นๆ อยูเหมือนในระยะแรก. ความรูสกึ อันนี้มิใชเปนความเผลอสติหรือ
ปราศจากความควบคุม แตมันเปนสติที่ลงรอยหรืออยูตัว หรือเคยชินไปเสีย
แลว. สิ่งที่สติกําหนดในระยะนี้ จึงมิใชลมหายใจหยาบๆ อันเกาที่อุคคหนิมิต
เขาๆ ออกๆ อยู, แตมันเปนลมหายใจในมโนคติ หรือภาพทางมโนคติ ที่สติ
กําหนดอยูในเวลานั้น โดยถอดรูปออกมาจากลมหายใจธรรมดา ใน
ระยะแรกอุปจารสมาธินั่นเอง และเราเรียกนิมิตอันใหมนี้วา อุคคหนิมิต”
๔๕

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

หรือนิมิตติดตาในดานใน. เปนนิมิตในขณะที่จิตเปนอุปจารสมาธิ คือเฉียด
สมาธิจริงๆ เขาไปแลว. นิมิตติดตาหรือติดใจเชนภาพวิวงามๆ ที่ติดตามมา
จากการไปเที่ยวทะเลหรือไปที่ไหนก็ตาม เนื่องจากเราเพงในภาพนั้นโดยตั้ง
อกตั้งใจนานเกินไป หรือนานพอที่จะติดตาได เมื่อใดเราอยากจะเห็น เรา
อาจนึกเห็น และเมื่อปลอยอารมณใหเปนชนิดที่เรียกวากึ่งสํานึกภาพนั้นจะ
เดนและหยุดนิ่งอยูในใจของเราไดโดยไรเจตนา. ความรูสึกที่ตรงชองจมูกก็
เชนเดียวกัน เหมือนกลายเปนอุคคหนิมิตติดใจหรือติดตาในภายในแลวสิ่งที่
สติกําหนดในระยะนั้นก็เปนเพียง “ภาพแหงความรูส ึก”ที่มันสรางขึ้นเอง
โดยไรเจตนา เนื่องจากความเคยชินและจิตถูกบังคับใหเพงอยูในลักษณะ
เดียว นานพอนั่นเอง. เพราะฉะนั้นจึงกลาววา นิมิตในระยะที่สอง หรือ
อุคคหนิมิตนี้ หาใชนิมิตอันเกาในระยะบริกรรมไม. จะมีเหมือนกันบาง ก็
ตรงที่มีรูปหรือลักษณะอยางเดียวกันเทานั้น, โดยเฉพาะในการเจริญอานา
ปานสตินี้เหมือนกันตรงที่ความรูสึกที่ตั้งใจกําหนดตรงชองจมูก กับภาพ
แหงความรูส ึกอันนั้นเอง
เดนเปนมโนคติภาพแทนขึ้นมาในสติกําหนด
ตรงที่เดียวกันนั่นเอง. แตนิมิตในขั้นที่เปนมโนคติภาพนี้ เปนสิ่งที่มีลักษณะ
พิเศษอยางหนึ่งคือ คลองแคลว หรือพรอมที่จะเปลี่ยนตัวอยูเสมอ อยางที่
เรียกวา Active ที่สุดซึ่งในขั้นตอไป มันจะไดเปลี่ยนตัวไปตามความนอมนึก
ในทันที แมวาความนอมนึกนั้น จะมีเจตนานอยที่สุดดุจวาไดเจตนาก็ตาม.
ความเปลี่ยนแปลงของนิมิต ในขั้นตอไปจากนี้ก็คือวา เมื่ออุคคหนิมิต
ไดถูกกําหนดและเปนไปดวยดี และลงรอยสม่ําเสมอแลว ความปรากฏแหง
นิมิตนั้น เงียบสงบนานสมควรแกเวลาเขา ทั้งจิตก็ยิ่งรํางับเขา นิมิตนั้นจะ
เปลี่ยนรูปรางไปขั้นหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏเปนดวงหรือวงเดนมีลักษณะงดงาม
ใหญเล็กเพียงไร และราวกะวาตั้งอยูที่ตรงไหน นั่นยอมแลวแตบุคคลซึ่งไม
เหมือนกันทุกคนไป. เชนบางคนในขณะนั้นจะปรากฏมโนคติภาพอันไร
เจตนาเห็นชัดในภายในเปนกลุมขาวอยูตรงหนา หรือเปนดวงจันทรมหึมา
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ในอากาศหรือบนยอดไมหรือที่ชองจมูกยอมแลวแตบุคคลเปนสวนใหญ
ประกอบกับอาศัยความนอมนึกเล็กนอย ของจิตดวยอันเปนไปเอง, ซึ่งบาง
คราวเปนไปทางที่แปลกประหลาดอยูมาก. เมื่อนิมิตอันใหมนี้ไดเปลี่ยนรูป
ใหญออกหรือเล็กเขา หรือเคลื่อนที่ไปมาบาง ในระยะแรกๆ ของการปรากฏ
ตามควรแกเวลาหรือเหตุแวดลอมจิตในภายในอยางอื่นๆ แลว ในไมชานักก็
จักคงตัว และไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกตอไปซึ่งเปนขั้นสุด ที่จิตหรือลิง จะ
สงบ สบาย คงที่ ไมเปลี่ยนแปลงอยางไรอีกดุจกัน. คงซึมทราบอยูดวย
ความรูสึก อันจักสังเกตได ๕ ประการกลาวคือ วิตก วิจาร ปติ สุข และ
เอกัคคตา กลมกลอมอยูในสภาพของจิต โดยนัยดังกลาวแลว และจิตพรอมที่
จะนอมไปสูวิปสสนาญาณในขั้นสูงเต็มที่.
และเรียกนิมิตในขั้นนี้วา
“ปฏิภาคนิมิต” ในขณะนี้จิตปราศจากอารมณรายหรือเรียกวานิวรณโดย
ประการทั้งปวง. และยิ่งกวานั้นก็คือวา อารมณรายนั้นๆ จักไมสามารถ
เกิดขึ้นไดในขณะที่จิตอยูในลักษณะเชนนี้ หรือในขณะที่จิตยังอาบยอมอยู
ดวยรสแหงสมาธินี้ ในตอนหลังๆ มาไมวาผูนั้นจะอยูในอิริยาบถไหน ความ
ซาบซานดวยรสของสมาธิ มีกาํ ลังมากพอที่จะกันไมใหอารมณรายนั้นๆ โผล
ขึ้นในจิตได ซึ่งจะทําใหผูนั้นกระหยิ่มวาตนเปนผูที่เปนสุขที่สุด.
ผลของสมาธิ หรือการอบรมจิต โดยนัยดังกลาวมานี้ ยอมแบงผล
นั้นๆ ออกไดตามที่ประจักษชัดเปน ๒ สถาน. ผลอยางแรกไดแกความสุข
ชนิดหนึ่ง อันเปนความสุขชนิดใหม ที่เรายังไมเคยพบมากอน คาที่เรายังไม
เคยไดบังคับจิต ใหอยูในอํานาจไดลึกซึ้งเห็นปานนี้; เปนความสุขชนิดที่ไม
ตองอาศัย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ชนิดที่ยวนใจอันเปนของรอน. สุขของ
สมาธิจึงเปนของเย็นแสนจะเย็น และเย็นเองโดยไมตองรดน้ํา; เปนความสุข
ที่พอจะกลาวไดวา เปนการชิมรสลวงหนาของการลุถงึ พระนิพพาน หรือรส
ของความวางจากสรรพกิเลส. แมวาพระนิพพานยังไมปรากฏหรือเปนสิ่งที่ผู
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นั้นลุถึง ในขั้นนี้ก็จริง แตเปนการแสดงรสที่แปลกเกินกวาที่จะคาดถึงได
ลวงหนา เทาที่อาจเปนเหตุเปนปจจัยใหสืบสวนยิ่งขึ้นไปอีกดวยความกลา
หาญ;
และทั้งพอจะเทียบเคียงไดดวยการอนุมานวารสแหงการลุถึงพระ
นิพพาน ก็จักเปนไปโดยแนวนี้ เปนแตวาจักประณีตหรือสูงขึ้นไปกวานี้อีก
มากนักเทานั้น. ก็คนธรรมดา ที่ไมเคยฝกหรือไมเคยชิมรสของสมาธิ เมื่อ
อยากจะหยั่งทราบรสของสมาธิลวงหนาก็พอจะทําไดโดยการเทียบเคียงหรือ
คํานวณถึงรสแหงความสุขใจ ในขณะที่เรียกวาตนมี “อารมณสงบเย็น” เปน
ที่สุด วามีรสเปนประการใดแลวเพิ่มปริมาณแหงความประณีตและความ
สูงขึ้นอีกใหหลายเทา ก็พอจะหยั่งทราบรสของสมาธิไดนี้ฉันใด, การ
เทียบเคียงรสแหงสมาธิกับรสแหงการลุถึงนิพพาน ก็มีทางที่พอจะทําไดบาง
โดยทํานองเดียวกันฉันนั้น. แมจะไมตรงกันโดยประการทั้งปวง ก็ยังเปน
ทางที่จะเขาใกลความรู หรือความจริงในเบื้องสูงไดงายเขาอีกเปนอันมาก. นี่
เปนผลอยางแรกของสมาธิซึ่งเรียกตามโวหารศาสนาวา
“การเสวยสุข
ในทิฏฐธรรม” ชนิดหนึ่ง, ซึ่งแมวาการพากเพียรของตน จะมาหมดกําลัง
สิ้นสุดลงเสียงเพียงขั้นนี้ ก็ยังนับไดวา การกระทําของตนไมเสียหลายอยูมาก
แลว.
ผลประการที่สองก็คือวา เมื่อจิตเปนสมาธิดวยดีแลววิปสสนาญาณ
จักเปนไปดวยดีและมองเห็นความจริงในสรรพสังขารไดแจมแจง เพราะวา
สมาธินั้นเปนเหมือนการลับมีดใหคม หรือการเช็ดแวนกระจกใหใส มีดที่
คมแลว ใชตัดฟนได. แวนที่ใสแลว ใชสอ งได และไดผลตามที่ตองการ.
สมาธิจิต คือจิตที่สงบตั้งมั่น บริสุทธิ์ ขาวผอง, และโดยเฉพาอยางยิ่งมี
ลักษณะสําคัญคือ ควรแกการงาน หรือที่เรียกวา กมฺมนิโย ควรแกการงานใน
ฝายจิต เชนการเพงคิดเปนตน. จิตของคนตามธรรมดา ไมเปนกรรมนียะ
หรือไมควรแกการงาน คือวิปสสนาภาวนา คือมักตกไปในอารมณที่นารัก
นาใคร ตามแตมันจะชอบตกไปในอารมณอยางไร. เหตุนั้น จึงจําเปนที่
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จะตองมีการฝกฝนจิตบางเปนอยางนอย. จิตที่ฝกไวดีแลว จะออนโยนดุจวา
ลิงหรือชางที่ไดรับการฝกอยางดีที่สุด
สามารถใชทําประโยชนได
คลองแคลว มีลักษณะเขมแข็ง อดทน แปรปรวนยาก ความรักครอบงํายาก
ความโกรธครอบงํายาก ความเกลียด ความริษยาและอื่นๆ ทั้งหมดครอบงํา
ยาก หรือยากที่จะเกิดขึ้นแกจิต. เมื่อความรูสึกเชนนี้ผานมาจิตจะรูสึกเหมือน
หัวเราะเยาะ. จึงไมสามารถทําความปนปวนอันใดใหแกจิตได แมอารมณ
รายนั้นๆ จะประดังกันเขามา ก็ไมกอใหเกิดความฟุงซานอันใดแกผูที่จิต
กําลังอาบอยูดวยรสแหงสมาธินั้นได. ดวยเหตุที่จิตมีลักษณะควรแกการงาน
มีสภาวะเห็นปานดังนี้จึงมีประสิทธิภาพในอันที่จะมองเห็นความจริงใน
สรรพธรรมทั่วไป. เพราะเหตุนั้น การนอมจิตชนิดนี้ไปเพื่อพิจารณาสังขาร
ธรรมทั้งหลาย จึงเปนสิ่งที่กระทําไดโดยงายซึ่งทานทั้งหลายอาจทราบโดย
ประจักษดวยตนเองในเมื่อลองกระทําดู.
เมื่อทานสามารถปรับปรุงจิตของทาน
ใหอยูในลักษณะทั้งสอง
กลาวคือ มีทั้งความสุขในทันตาเห็น และเหมาะสมที่จะรูธรรมในขั้น
วิปสสนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยอํานาจความเปนสมาธิตามนัยดังกลาวมาแลวเชนนี้
ก็แปลวาจิตของทานสามารถที่จะมองเห็นโลกในดานใน. ทานจะมอง โตะ
เกาอี้ โคมไฟฟา หนังสือ หรือสิ่งอื่นๆ ทานจะเห็นลักษณะแหงความเปนอัน
เดียว หรือเหมือนกันทั้งหมดของสิ่งเหลานี้. ไมวาจะมองไปทางไหน จิตใน
ภายในของทานจะยิ้มดวยความสดชื่นภูมิใจ อยูภายในตลอดเวลา เพราะเหตุ
วา มันไดเห็นโลกในดานใน ที่มนุษยตามธรรมดาไมเคยไดเห็น. ไมวาจะ
เห็นรูปารมณอยางไหน
ยอมไดรูชนิดที่เปนการคนพบใหมไปทั้งหมด.
ในขณะนี้มีความรูสึกเปนสุขที่อาบรดตัวเองอยู
เหมือนกับพวก
นักวิทยาศาสตรที่คนความจริงอันใหมได และเปนความจริงขั้นใหญหลวง
ยังผลพิเศษใหเกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีและสืบมา. ตอไปนี้สิ่งทั้งปวงในโลก
ไมมีอะไรที่จะตําตา ตําหู ตําจมูก ตําลิ้น ตํากาย ของทานไดในแงที่ทําใหทาน
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ไมชอบ โกรธเคือง หรือรําคาญ. ไมมีอะไรที่จะมาดึงหู ดึงตา ดึงจมูก ดึงลิ้น
ดึงกายของทานได ในแงที่จะยั่วยวนทาน ใหรัก ใหติดพันอยูดวยใจอันเปน
การทําลายอิสรภาพของมัน โลกิยารมณทั้งหลาย กลายเปนของนาหัวเราะ
เยาะ โลกทัง้ สิ้นมีสภาวะราวกะวาหยิบมือเดียว และอยูในกํามือของทานโดย
ประการทั้งปวง คาทีม่ ันไมสามารถกระทําแกจิตใจของทานได ในขณะที่
ทานเห็นมันดวยญาณในดานใน มีสภาวะเห็นปานดั่งนี้ ถาหากวาทาน
สามารถประคองจิตไวได โดยทํานองนี้และใหเจริญงอกงาม แนนแฟนยิ่ง
ขึ้นโดยประการที่วา ไมวาทานจะเดินยืนนั่งนอน หรือไปในสถานที่ไหน
ญาณอันนี้ก็ไมสามารถจะลบเลือนไปจากจิตของทานแลว ก็นับวาทานได
ความมั่นคงอยางเอกอุ แตเมื่อความชํานาญยังมีนอย ญาณของทานยังเปน
ของใหม ยังออนอยู ยอมจะกลับเสื่อมหรือหายไปเสียโดยงาย ทานจึงจําตอง
ทะนุถนอมระมัดระวังไวดวยดี จนสุดความสามารถของทาน ซึ่งในคัมภีร
การเปรียบเทียบการระมัดระวังอันนี้ไววา ใหมีมากเหมือนหญิงผูมีครรภแก
มีลูกในครรภที่เชื่อวาคลอดออกมาแลวจะมีอํานาจเปนมหาจักรพรรดิ,
ถนอมครรภของตัวเองอยางเต็มที่, เพื่อวาลูกอันเปนมหาบุรุษนั้นจะไดไม
ตายเสียในครรภ.
ผูที่เพิ่งจะบังคับจิตไดใหมๆ
ก็จําเปนที่จะตอง
ประคับประคองใหมากเห็นปานนั้น, สําหรับญาณหรือวิปสสนาจิตที่ยังออน
คือเพิ่งจะเขาถึงการมองเห็นโลกในดานในเปนครั้งแรกดวยแลว ในขั้นนี้
จะตองระมัดระวังใหมากแมจะตองเสียสละสิง่ อื่นๆ เพียงไรก็ยอม จนกวา
มันจะตั้งตัวไดมั่นคงเสียกอน เชนเพื่อรักษาสิ่งๆ นี้ อาจตองเสียสละการ
สมาคมกับคนบางคน งดไปในที่บางแหง ยอมเสียรายไดหรือสิทธิบาง
ประการ ก็ตองสามารถเสียสละได, เชนเดียวกับการเจ็บปวยถึงขีดจะเสียชีวิต
คนเรายอมเสียสละสิ่งนั้นๆ ไดฉันใดก็ฉันนั้น. และในดานตรงกันขาม
จะตองเลือกคบกับบุคคลบางพวก เลือกไปในสถานที่บางแหง เสพสิ่งบาง
สิ่ง คือสถานที่หรือบุคคล และวัตถุใดๆ เมื่อเสพคบดวยแลว เปนเครื่อง
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สงเสริมกําลังใจ ใหสมาธิตั้งมั่นอยูไดหรือตั้งมั่นยิ่งขึ้น ก็ใหพึงเสพคบกับ
บุคคลนั้น เวนบุคคลหรือสถานที่อันเปนขาศึก โดยเฉพาะเหมือนคนเจ็บเวน
ของแสลง.
อีกประการหนึ่ง ที่ควรทราบไวก็คือวา การกระทําอันเกี่ยวกับการ
ระวังรักษาจิตหรือการกําหนดดังวามานี้ ในที่ทุกสถาน จะทําใหทาน
กลายเปนคนมีจิตที่ผิดปรกติ
จนแสดงออกมาเปนที่ไมนาไวใจหรือนา
รังเกียจระอาสําหรับบุคคลทั่วไป หรือจะทําใหทานเดิน ยืน นั่ง นอน ดวย
ทาทางอันแปลกประลาด หรืออึดอัดขัดขวาง ดังนี้ก็หาไม. และจะเปนความ
ยากลําบากโดยจะตองลงนั่งสมาธิหลับตาภาวนาไปเสียทุกแหง ก็หาไม.
ทั้งนี้เพราะวา ความรูสึกที่เปนลักษณะและเปนรสชาติของสมาธินั้น เมื่อได
กระทําพอคลองแคลวชํานาญตามสมควรแลว จะกลายเปนสิ่งที่อาบรดชุม
ชื่น ติดอยูกับจิตเอง. แมแตเพียงที่เพิ่งกระทําไดเปนครั้งแรก ก็สามารถซึม
ซาบ อยูกับจิตเปนเวลานานวัน กวาจะจางหายไปได โดยความประมาทของ
ผูบําเพ็ญ. ถาจะเปรียบเทียบกับเรื่องธรรมดา ก็เชนเดียวกับถาเรามีปติยินดี
อะไรสักอยางหนึ่งอยางแรงกลา เชนไดรับโชคลาภ หรือเกียรติยศอยางสูง
ในการทําอะไรสําเร็จสักอยางหนึ่งความปตินั้นจะซาบซานอยูตลอดเวลา
หรือทุกๆ อิริยาบถ กระทั่งหลับก็ยังจะฝนดี แมจะออกไปที่ถนน หรือที่คน
อัดแอมันก็ยังคงซาบซานอยูนั่นเอง จนกระทั่งมันจะคอยๆ จางไป ดวย
อํานาจเหตุปจจัยของมันเองที่คอยๆ ออนไป หรือจืดไปในระยะหลัง. สวน
ปติหรือสุขที่เปนรสของสมาธินั้น เมื่อฝกฝนดีแลว มีแตจะทําความพอใจให
ยิ่งขึ้น. และตอไปจะกลายเปนสันดานหรือประจําอยูในสันดาน โดยที่อาจ
เรียกขึ้นมาไดในขณะจิตเดียว เพราะไดกลายเปนเพียงความจํา หรืออยูใน
ความทรงจําชนิดหนึ่งเทานั้น เพียงแตนึกถึง รสอันซาบซานก็จะแผซานไป
เอง และเขาอยูในสภาพอันเปนสมาธิอยางแรง ไดทันที. ฉะนั้นจึงเปนอันวา
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ตอไปนี้ ก็เทากับเราไดเครื่องมือวิเศษชนิดหนึ่ง ที่สามารถใหความสุขแกเรา
ไดงายและมาก และเร็วกวาแตกอ น. อารมณรายตางๆ เชนความกําหนัด
ความหลงรัก ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา จะไมครอบงําเราได
หรือไดงายๆ. ถาเปนนักการเมือง ก็เหมาะที่จะโตวาทะดวยความคิดที่
รอบคอบและบึกบึน. ถาเปนนักสอนศาสนา ก็เหมาะที่จะรับคําคัดคานอยาง
มุงรายของพวกที่ไมเลือ่ มใสหรือพวกที่มาลอเลียน. หรือทานจะเปนผูมีการ
งานในหนาที่ประเภทไหนก็ตาม ทานจะสามารถทรงตัวดํารงตัวไวได ชนิด
ที่เรียกวาพึ่งตัวของตัวเองไวไดเสมอไป. ทานจะมีอํานาจดํารงสติของตัวเอง
หรือที่เรียกวา Equilibrium อยางเพียงพอ ไมวาจะเขาไปในสมาคมไหนหรือ
สถานที่เชนไร. เพียงเทาที่กลาวมานี้ ทานทั้งหลายจะเห็นไดแลววา จิตที่เปน
สมาธิหรือเปนกรรมนิโยนี้ เปนจิตที่เหมาะสมแกการงานในหนาที่ ทั้งฝาย
โลกและฝายธรรมเพียงไร
ขอสรุปความในที่สุด วา จิตที่ไดรับการฝกจนเปนจิตที่มั่นคงดวยดี
เห็นปานนี้แลว มันพรอมหรือคลองแคลวตอการที่จะทําใหทานเปนสุขใน
ทันตาเห็น และจะทําใหทานเปนผูที่เหมาะสมที่จะลุถึงคุณธรรมในเบื้องสูง
โดยประการทั้งปวง. การเห็นสิ่งทั้งหลายโดยแจมแจงหรือการเขาถึงพุทธ
ธรรมดวยการมองโลกในดานในจะเปนไปได
ก็ตองอาศัยสมาธินี้เปน
มาตรฐาน คือยิ่งเปนสมาธิเพียงใด ก็ยิ่งเขาถึงพุทธธรรมไดงายและเร็วเขา
เพียงนั้น. หากจะยังไมสามารถเขาถึงธรรมขั้นสูงสุดในเวลานี้ ก็ยังสามารถที่
จะสงเสริมใหเขาถึงไดในเวลาอันเร็ววัน ถาหากวาไดยึดเอาปฏิปทาอันนี้เปน
เครื่องดําเนินชีวิต อยูตลอดเดือน ตลอดป จนกวาจะถึงอายุขัย.
ทั้งหมดนี้ เปนแนวสังเขป เรื่องสมาธิ.
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กอนแตจะจบกถาเรื่องนี้ ขาพเจาใครจะขอย้ําอีกวา แนวปฏิปทาของ
บุคคลจําพวกปญญาวิมุตตอาศัยความใครครวญเปนสวนใหญ หรือกลาวอีก
อยางหนึ่งก็คือวา พึ่งปญญายิ่งกวาพึ่งสมาธิ; หรือทําใหมากในปญญายิ่งกวา
ในสมาธินั่นเอง. ฉะนั้น เมื่อไดทราบเรื่องของสมาธิ และรูเทาทันในการ
บังคับจิตพอสมควรแลว ขอสําคัญจะตองยึดแนวปญญา หรือการพิจารณา
เปนสวนใหญอีกสืบไป, โดยนัยที่กลาวมาแลวขางตน. จะตองพยายามเขยิบ
ขึ้นไปยึดเอาแนวใหมคอื แนวที่จะดํารงจิตไวอยางอิสระ ไมติดตั้งฝงรากใน
ลัทธิหรือปรัชญาที่เคยยึดถือไว ชนิดที่เคยแยงยันกันเสียงแข็ง. ไมยึดถือ
นิกายซึ่งเปนเพียงเครื่องหมายหรือยี่หอภายนอกเพราะการเขาถึงพุทธธรรม
ที่แทจริง ไมอาจจัดใหเปนนิกายได มีอยูก็แตวา ใครประพฤติถูกตรงตามที่
เปนจริง ก็ลุถึงธรรมอันประเสริฐนั้นเทานั้น, และไมอาจปดยี่หอหรือนาม
นิกาย ใหตรงกันกับคุณภาพทีแ่ ทจริงไดเหมือนสิ่งของเครื่องใชที่วางขาย
ตามตลาด เพราะเปนเรื่องภายในและเฉพาะบุคคลการหลงยึดถือในลัทธิ
หรือนิกาย กลับเปนฝาที่มืดมัวหนักเขา ไมเปนอิสระจากความยึดถือและ
สําคัญผิด. ขอที่ตนเคยยึดถือนิกาย หรือหลักปรัชญามาแลวแตกอนอยางใด
อยาขืนแบกไวโดยเหตุผลซึ่งมีอยูก็แตเพียงวา กลัวคนอื่นเขาจะหาวาตนเปน
คนไมจริง เคยพูดเคยยันไวอยางนี้ แลวมากลับตัวเปนอยางอื่นไปเสียแลว
คนจริงชนิดดื้อถือรั้น เคยพูดอยางไรแลว แมผิดก็ไมยอมกลับคํานั้น กลับจะ
เปนการแบกเอาความเท็จที่ไรประโยชนไวจนตาย หาใชเปนคนจริงไม การ
เขาถึงพุทธธรรม ตองการคนจริงที่บริสุทธิ์คือมีใจเปนอิสระ คือความถูก
ความดีเปนนิกาย ถือเอาการบรรลุมรรคผลเปนเครื่องหมายของนิกาย หาใช
ถือเอาแบบแผนของกิริยาทาทาง และความเสกสรรอยางอื่นๆ ขึ้นเปน
เครื่องหมายของนิกายไม. ฉะนั้นในขั้นตน จะตองขจัดปดเปาความรูสึก ที่
ยึดถือดวยอํานาจทิฏฐิมานะเชนนี้ ใหหมดไปเสียขั้นหนึ่งกอน กลายอม
เสียสละ ไมกลัวหรือละอายวาตนเคยยืนยันทิฏฐิหรือความเห็นเชนนี้ บัดนี้
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ทําไมมาละเสีย. ทั้งนี้โดยหวังผลที่จะชําระจิตใหหมดจดจากโสโครกแหง
การหลงยึดถือ. จิตจะเปนสมาธิไดงายหรือเปนเองในทันทีที่จิตหมดจดจาก
ฝาอันสกปรกเหลานี้, จะรักษาสมาธิภาวะของจิตไวไดโดยงายทั้งอาจดําเนิน
ไปโดยแจมใสจริงๆ. คนจะตองยิ้มอยางสดชื่น ในเมื่อเหลียวยอนกลับไป
ดูทิฏฐิโสโครกที่ตนผานพนมาแลวทีไร.
การถอนความยึดถือติดแนนในลัทธิและนิกายนั้น ยอมหมายถึงการ
ไมยึดถือในบุคคลหรือวัตถุภายนอกอื่นๆ ดวย. การยึดถือบุคคลภายนอก
เชนความยึดวาบุคคลผูนี้ หรืออาจารยคนนั้นเปนพระอรหันต, หรืออาจารย
ของเรา บรรลุมรรคผลขั้นนั้นขั้นนี้เพื่อจะไดมีความเชื่อความเลื่อมใส และ
ยึดเอาเปนที่พึ่งแตผูเดียวเชนนี้เปนสิ่งที่อันตรายอยางหนัก. การยึดถือเชนนี้
แทนที่จะสงเสริมกลับกลายเปนกรงที่กักขังดวงวิญญาณของผูยึดไว
ให
กลายเปนลูกนกที่ออนแอ. ถาเปนผูตื่นอาจารยเกินไป ก็เปนโอกาสที่จะถูก
หลอกลวงจากอาจารยที่เปนอลัชชีหรือลวงโลก. ถึงแมวาบุคคลที่ตนยึดถือ
นั้นจะเปนพระอรหันตจริงๆ ก็ตาม การยึดถือนั้นก็ยังไมมีประโยชนอันใด
เพราะวาตนจะรูจักพระอรหันตไมได เวนแตตนเปนพระอรหันตเองมาแลว ;
การยึดถือของตน จึงยึดไมถูกองคพระอรหันต แตไปยึดถูกทิฏฐิที่โงเขลา
หรือออนแออยางใดอยางหนึ่งเขาเทานั้น. หรืออยางดีท่สี ุด ก็ไปยึดเขาที่
เปลือกกายของพระอรหันตจะมีประโยชนบางบางอยางก็แตในขั้นศีลธรรม
แตเปนของมืดมัวสําหรับความหลุดพนของจิต. เพราะฉะนั้น จึงตอง
พยายามที่จะเห็นธรรม หรือองคอรหันตที่แทจริงแทนการพยายามยึดถือผู
นั้นผูนี้ วาเปนพระอรหันต. การกราบไหวพระภิกษุสงฆ มิใชดวยความ
ยึดถือในบุคคลนั้นๆ แตเปนการกราบไหว ธง หรือเครื่องหมายของพระ
อรหันต ทํานองเดียวกับที่เรากราบไหวพระพุทธรูป อันเปนเครื่องหมาย
แทนองคพระพุทธเจา, หรือกลาวอยางธรรมดาที่สุด ก็เชนเดียวกับราษฎรทุก
คนเคารพผาธงไตรรงค อันเปนเครื่องหมายแทนชาติ. หรือถาเรามองเห็นคุณ
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ความดีอยางอื่นประจักษชัด เรากราบไหวคุณความดีนั้นๆ เทาที่รูกันอยู. เรา
ใชตัวเราเองพิจารณาเองวา ตามที่ทานผูนั้นกระทําอยูนั้น จะเปนการถอนตน
ออกจากโลก หรือทุกขหรือหาไม และเราจะทําตามอยางทานได ก็เฉพาะแต
ขอที่ทําไปก็เห็นไปพรอมกันวาสามารถละกิเลสไดเพียงไร, และละไดแลว
จริงๆ เพราะฉะนั้น เราอาจกราบไหวสิ่งที่ควรกราบไหวทั่วไปก็ได โดย
ปราศจากความยึดถือชนิดที่เปนกรงกักขังหัวใจ
เปนแตกราบไหวดวย
ปญญาที่รูสิ่งควรกระทํา.
การกราบไหวเฉพาะอิฐปูนที่เขากอเปนพระพุทธรูป หรืออนุสาวรีย
อยางอื่นๆ ถือกันวาเปนการกระทําของคนที่ปราศจากความรูหรือของคนโง
เขลา. ความจริงทานประสงคใหกราบไหวคุณความดี ของบุคคลที่เขาสราง
อนุสาวรียนั้นๆ ให เทานั้น. เมื่อทานผูนั้นมีชีวิตอยู ตัวทานหรือรางกายของ
ทาน เปนผูที่รับการกราบไหวแทนคุณงามความดีในตัวทาน. เมื่อทานตาย
แลวผูอื่นชวยกันสรางอนุสาวรียใหเปนที่รับการกราบไหวแทนรางกายทาน.
เพราะฉะนั้น ใจความสําคัญจึงมีอยูวา ไมไดกราบไหวอิฐปูน, แตกราบไหว
คุณงามความดีของเขา, และทั้งกระทําโดยไมตองยึดถือ. ทั้งนี้เพราะเหตุวา
เราจะไปยึดถึงคุณความดีของผูอื่นไมได ทําไดก็แตเพียงบูชาเขาดวยน้ําใจที่
ยุติธรรม หรือถือเอาเขาเปนบุคคลตัวอยางในคุณความดีอันประจักษชัดแลว
นี้. แตเมื่อสังเกตดูโดยถี่ถวนแลว เราสวนมากไดละเลยความจริงอันนี้ และ
ไดปลอยใหการยึดถือเขาครอบงําหนักขึ้น. แมในหมูพวกพุทธบริษัทเอง ก็มี
ไมใชนอยที่ทําไปดวยความยึดถือและกระทําแกพระพุทธรูปซึ่งเปนอิฐปูน
นั้น ราวกะทําแกคนที่มีชีวิตจิตใจจริงๆ และเปนคนที่ละโมภเสียดวย.
พระพุทธรูปถูกประดับประดาดวยผาสีตางๆ เชนเดียวกับเทวรูปของฮินดู
ถูกประดับดวยทอง เงิน และเปลี่ยนใหตามฤดูกาลในปหนึ่งๆ. พระพุทธรูป
ไดรับการถวายอาหารคาวหวาน คลายกับเครื่องเซนผี ไดรับการพรมน้ําหอม
และอื่นๆ อีกมากเหลือที่จะพรรณนา. ทั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาดูแลวก็ไมมี
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เหตุผลอยางอื่นใด นอกจากความยึดถืออันผิดๆ และเลยกระทงแหงศีลธรรม
ที่ดีงามไปเสียลิบลับ,
และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหผลรายคือการกักกั้นจิต
ไมใหเขาถึงพุทธธรรมชนิดที่พระพุทธองคทรงประสงคใหสาวกเขาถึง. ใน
สมัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมชีพอยู ไมมีการสรางพระพุทธรูปขึ้น
บูชา ไมมีการไหวรูปเคารพ มีบางก็แตเจดียสรางขึ้นเปนอนุสาวรียแกคนชั้น
พระศาสดา เพื่อเกิดความสังเวชแกผูพบเห็น เรียกสังเวชนียสถาน และเปน
กุศลแกผูไดความสังเวช.
แตในสมัยนี้มีการสรางพระพุทธรูปขึ้นเกลื่อน
กลาดบูชากันอยางรูปเคารพ ไดรบั การกระทําเชนเดียวกับการเซนผีหรือการ
เลนตุกตาของเด็กเล็กๆ. ซึ่งถาหากพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยูถึง
เวลานี้หรือไดเสด็จมาเห็นเหตุการณที่พลิกแพลงไปถึงเพียงนี้ คงจะทรงเห็น
พองดวยพระโมหมัดศาสดาแหงชนชาวอิสลาม ในการที่หามสรางรูปเคารพ
ที่สรางขึ้นเพื่อหลงติด เขวออกไปนอกทางแหงการเขาถึงพุทธธรรม และคง
ทรงหามมิใหปลอยความเชื่อถือหรือนับถือใหไหลไปโดยปราศจากเหตุผล
เชนนี้ จนผิดจากความประสงคเดิม.
เรากราบไหวพระผูมีพระภาคเจา ดวยอํานาจที่เรามีจิตแจมใสมีปติ
ปราโมทยในพระองค เพราะไดทรงคนพบสิ่งอันเรนลับ หรือพุทธธรรม
ดังกลาวแลว. เราไดฟงธรรมที่พระองคทรงประกาศ พรอมทั้งอรรถะพยัญ
ชนะ พรอมทั้งเหตุผลบริสุทธิ์บริบูรณไพเราะทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และ
ที่สุดพอที่จะใหเกิดความเชื่อขึ้นในตนเองโดยไมตองเชื่อตามพระองควา ถา
ทําไปเชนนั้นจริงๆ ความทุกขจะหมดไปได เรากราบไหวในชั้นนี้ โดยไม
ตองยึดถือวาพระองคเปนอะไร มากไปกวาผูที่สองประทีปใหเราเดินไปเอง
และแสงสวางแหงดวงประทีปนั้นเราก็เห็นชัดอยู; โดยนัยนี้จึงไมมีการยึดถือ
ชนิดที่จะพลิกคว่ําพระองคลงมาเปนเจาผีที่คอยอํานวยสิ่งตางๆ ใหตามที่ผู
เซนไหวเขาตองการ. ทั้งไมตองยึดถือแมแตเพียงวา พระองคจะชวยเรา หรือ
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พาเราไป. เพราะพระองคตรัสวา เราจะตองเดินไปเอง พระองคสองไฟใหเรา
ดุจดวงไฟชนิดเดียวกับพระองคขึ้นเพื่อเราเอง. ถาเราถือวา ดวงประทีปที่
สองใหเราเขาถึงพุทธธรรม เปนองคพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็แปลวาเรา
เปนพระพุทธเจาเองจึงไมมีเหตุผลอันใดที่จะยึดถือปจจัยภายนอก หรือเขาใจ
ไปวาพระพุทธองคทรงสอนใหกระทําดั่งนั้น. การที่ขาพเจาไดปรารภถึง
เรื่องนี้ คอนขางจะยืดยาวเชนนี้ ก็เพราะวาการเขาถึงพุทธธรรมของพุทธ
บริษัททั้งหลายในสวนรวมไดถูกเหนี่ยวรั้งไวในภาวะที่นาสงสารเห็นปาน
นั้นมีอยูไมนอยทั้งกําลังลุกลามเปนโรคระบาดอยูในที่ทั่วๆ ไป ซึ่งมีแตจะ
นําไปสูภาวะที่คับขันแกไขยากยิ่งขึ้น. และอีกประการหนึ่ง การอาง
อุทาหรณในเรื่องนี้ ก็เพื่อชี้ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวา การเขาถึงพุทธธรรม
ประเภทที่ใชปญญาเปนกําลัง หรือที่เรียกวาปญญาวิมุตินั้น จะตองปลด
เปลื้องความยึดถือ เพื่อใหญาณของตนเปนไปไมของขัดเพียงไร. จิตที่
เปนไปดวยอํานาจปญญากับที่เปนไปดวยอํานาจเจโตสมาธินั้น ยอมเห็นได
ชัดอยูในตัวแลววามันอาศัยกําลังหนุนผิดกันเปนคนละพวกอยูแลว. ในที่นี้
เรามุงหมายกันเฉพาะพวกที่จะพึ่งพากําลังปญญา จึงจําเปนที่เราตองกระทํา
โดยแยบคายทุกๆ ทาง ในอันที่จะใหปญญาของเรากาวขึ้นสูยอดภูเขา
สามารถเห็นเหตุการณทั้งปวงโดยทั่วถึงได.
การเขาถึงพุทธธรรม โดยลักษณะแหงปญญาวิมุตินั้น ไดกลาวมาแลว
ขางตนวาจะตองใชเวลามาก หรือเรื่อยๆ ไปในการบมปญญา, ไมเหมือนกับ
พวกเจโตวิมุตต ที่หักโหมเอาดวยกําลังจิต. เพราะฉะนั้นสําหรับพวกนี้ แบบ
แหงการครองชีวิตประจําวันยอมเปนปญหาที่สําคัญมาก; ถาสะสางปญหานี้
ไดถูกตองดี ยอมไดรับประโยชนคุมการเสียสละ พุทธบริษัททั้งมวล เปนผู
เสียสละเพือ่ พุทธธรรม. บรรดาทานที่เปนบรรพชิตไดสละบานเรือนและโล
กิยารมณนานาประการ. ทั้งนี้เพื่ออะไรเลา เพื่อความสนุกสนานดังนั้นหรือ
เพื่อลาภผลทางวัตถุดังนั้นหรือ. เพื่อชื่อเสียงหรือ, เพื่อการศึกษาอันยืดยาว
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เพื่อหาความเพลิดเพลินจากพระคัมภีรในทางวรรณคดี อักษรศาสตร และ
ประวัติศาสตรดังนั้นหรือ. ทั้งหมดพิจารณาดูแลวก็ไมเปนเชนนั้น เพราะถา
ตองการสิ่งเหลานั้น อาจหาไดโดยทางอื่นอันจะไดสะดวกกวาและเย็นใจใน
การเคารพตัวเองไดมากกวา. แทที่จริง การเสียสละอันนี้ตามความประสงค
เดิม หรือจุดประสงคอันแทจริง ก็เพื่อการเขาถึงพุทธธรรม เพื่อพบชีวิตอัน
สดชื่นไมรูจักเหี่ยว โดยเฉพาะ คือ ญาณ กับศานติ นั่นเอง.
อุดมคติของชีวิต ตามที่ธรรมชาติกําหนดมาใหอยางเด็ดขาดในตัวเอง
นั้น คือการวิวัฒนสูงขึ้นไปเปนลําดับ จนถึงขั้นบรรลุพุทธธรรมหรือที่เรียก
โดยสมมติวา ชีวิตอันสดชื่นไมรูจักโทรมเปนชีวิตนิรันดรรวมกับพระเปน
เจา อันปราศจากการเกิด แก เจ็บ ตาย เปนชีวิตที่มีอยูทางฝงอีกฟากหนึ่ง. ก็
สิ่งที่ธรรมชาติกําหนดใหยอมเปน “สิ่งธรรมดา” เสมอไป. การเขาถึงพุทธ
ธรรม จึงเปนสิ่งธรรมดาสิ่งหนึ่งแปลกไปก็แตวาเปนฝายจิตหรือวิญญาณ ซึ่ง
มักจะถูกละเลยในสมัยที่มนุษยพากันเหไปในฝายวัตถุ,
และถูกทิ้งให
กลายเปนของยากหรือลี้ลับพนวิสยั ของมนุษยไปเสีย. ความเขาใจผิดอยาง
ใหญหลวงก็เกิดขึ้นวา สมัยนี้มิใชเปนสมัยที่ใครๆ จะตองเอาใจใสกับพุทธ
ธรรมใครขืนมาของแวะดวย ก็กลายเปนคนกีดโลก. คนจะเขาใจไปอยางไรก็
ตาม แตกฎธรรมชาติจะไมยอมบิดผันความจริงอันเด็ดขาด ใหหมุนไปตาม
ความตองการของคนได คนจึงประสบความยุงยากทางจิตหรือไมไดรับผล
กําไรของความเปนมนุษย เต็มตามคาของมัน.
อุปกรณ อันสําคัญอีกอยางหนึ่งของการเขาถึงพุทธธรรมมีอยูอยางนา
พิจารณา. ขอนี้คือการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น; โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึงการ
ชวยเหลือหรือสั่งสอนผูอื่น ในกรณีแหงการเขาถึงพุทธธรรมนั่นเอง. ในเมื่อ
ทานไดฝกฝนจิต หรือการบังคับตนเอง ใหดําเนินไปดวยดีไดพอสมควรแลว

๕๘

วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ยอมสามารถที่จะแนะนําผูอื่นไดเทาที่ทานมีความรูความชํานาญ. พระผูมี
พระภาคเจา ทรงติเตียนการสอนผูอื่นในสิ่งที่ตนเองทําไมได แตทรงอนุมัติ
การสอนเขาเทาที่ตนทําไดจริงๆ, และพระองคเองทรงเปนผูสั่งสอน หรือ
บําเพ็ญประโยชนผูอื่น. ที่กลาววาการสอนผูอื่นเปนอุปกรณแหงการเขาถึง
พุทธธรรมไดนั้นเพราะการทําเชนนั้นเปนการปลุกเขยาเมตตาและปญญา
ของผูสอนนั่นเอง และตั้งเปนปฏิปทาของพระผูมีพระภาคเจาที่ทรงประพฤติ
ไวในฐานเปนตัวอยางประการหนึ่ง. ลักษณะแหงการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น
ของพระพุทธองคนั้น อาจแบงไดเปนสองสถาน กลาวคือสําหรับสัตวที่ยัง
ออน พระองคทรง “ขังคอก” เอาไว. สวนสัตวที่แกกลาแลว พระองคทรง “ชี้
ทางใหบินไป,” ที่วาขังคอกไว ก็คือใหอยูในกรอบวงของศีลธรรม อยาให
พลัดออกไปนอกคอก จะเปนเหยื่อของสัตวราย กลาวคืออบาย. แตแม
กระนั้น พระองคก็ทรงสอนใหกระทําไปดวยความไมยึดถือ หรือติดแนนใน
ศีลธรรมนั้นๆ ถึงกับตรัสเปรียบวา ธรรมะนี้เหมือนเรือแพ จะอาศัยมันเพียง
ที่ยังตองขามทะเลเทานั้น เมื่อถึงฝงแลว ไมจําตองแบกเอาเรือหรือแพขึ้นบก
ไปดวยกลาวคือความยึดติดซึ่งจะทําใหขึ้นบกไมได. ทีว่ าทรงชี้ทางใหบินไป
ก็คือทรงสอนใหละวางโลกนี้ โดยมองเห็นในดานใน ตามที่เปนอยางไรแลว
ไมยึดถือ, ไมติดอยูในโลก ไมติดอยูในธรรม, สามารถขามขึ้นสู โลกุตตร
สภาพ ซึง่ ทรงตัวอยูไดโดยปราศจากภพจากชาติ อันเปนที่ตั้งแหงความ
ยุงยากโดยประการทั้งปวง. ในขั้นที่สอนใหบุคคลหนักอยูในศีลธรรมนั้น
มิใชเพื่อใหยึดถือเปนเพียงใหเดินไปตามทางที่มีการอารักขาไปกอน หรือให
อยูในคอกที่มั่นคง เพื่อใชเวลาในขณะนั้นสรางความสามารถใหแกตัวเอง
ใหเขมแข็ง กลายเปนเปดไกที่ไมตองอยูคอกเลา หรืออาศัยคนเลี้ยงเชนลูก
เปด ไกออน, แตใหเปดสวรรค ไกสวรรค หรือนกซึ่งโบกบินไปไดในอากาศ
อยางเปนอิสระเสรี. เพราะฉะนั้น ผูใดถอนตนออกมาไดเพียงใด ขอจงกรุณา
เอ็นดูสงเคราะหชวยเหลือใหเพื่อนสัตว ถอนตัวออกมาเพียงนั้น. เมตตาที่มี
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อยูนั้นจักเปนเครื่องชวยกําลังสมาธิ หรือชวยกําลังจิตใหผองแผวกลาหาญ
ยิ่งขึ้น. และขอที่วาสงเสริมกําลังปญญา ก็คือขอที่ตนถูกซักไซไตถามยอมทํา
ใหตองพินิจพิจารณาในอรรถธรรมนั้น มากขึ้นละเอียดขึ้นนี้เปนผลสะทอน
(Reaction) ที่กลับมาไดแกตัวเอง และสงเสริมตัวเองใหกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก.
ในพระบาลีวิมุตตายตนสูตร มีขอความที่กลาวไววาบุคคลบางคน ไดบรรลุ
มรรคผลในเบื้องสูงเด็ดขาดถึงที่สดุ ได
ในขณะที่ตนกําลังพยายามตอบ
ปญหาเรื่องนั้นเองแกผูอื่น. ทั้งนี้เนื่องจากวาคนบางคนหรือบางประเภท มี
ความแปลกประหลาดบางอยาง คือความคิดหรือปติปราโมทย ของเขาเกิด
ยากในเวลาอื่นแตเกิดงายในเวลาจําเปนจะตองคิดเพื่อสอนผูอื่น. ในกรณี
เชนนั้นความคิดของเขาจะเกิดขึ้นเอง รูเองไปพลาง แลวพูดออกมาพลางอาบ
ยอมไปดวยปติปราโมทยอยูตลอดเวลา, ซาบซึ้งในอรรถรสแหงธรรมชัน้
ประณีตอยูตลอดเวลา. เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา การพยายามคิดเพื่อสอน
ผูอื่น ในเมื่อถูกซักไซไตถามนั้น นอกจากจะเปนการชวยยกสถานะทาง
วิญญาณของเพื่อนมนุษยดวยกันใหสูงขึ้นแลว
ยังเปนการชวยใหตนเอง
เขาถึงพุทธธรรมไดงายขึ้นอีกจึงเปนสิ่งที่ควรพยายาม.
และยังจะเห็นได
ชัดเจนสืบไปวา วิถแี หงการเขาถึงพุทธธรรมนั้นมีการประพฤติปฏิบัติตาม
แนวที่กลาวมาแลวเปนสวนสําคัญ และมีการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น เปน
อุปกรณ เครื่องสงเสริม,เปนสองชั้นอยูดั่งนี้.
ขาพเจาขอสรุปความในที่สุดแหงกถาเรื่องนี้วา วิธีแหงความรอดพน
หรือการเขาถึงพุทธธรรมนั้น อยูที่การละวาง หรือคลายออกเสีย ซึ่งสิ่งที่ตน
เคยยึดถือ ไมวาจะเปนความยึดถือในโลกิยารมณ ในลัทธินิกาย หรือในตัวตน
ของตนเอง. ความยุง ยากทั้งสิ้นมาแตความยึดถือซึ่งมาจากความไมรูหรือ
อวิชชาอีกตอหนึ่ง. การยึดถือเปนสัญชาตญาณ (Instinct) ของสัตวที่รจู ักคิด
นึก. ยิ่งมีความคิดนึกไดมากเพียงใด ก็ยึดถือไวโดยแยบคายและหนักแนน
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มากเพียงนั้น. ความรูจักคิดนึกทําใหสามารถรับเอารสแปลกๆ ของอารมณ
ทั้งหลายไดมากเมื่อความติดในรสมีมาก ก็ยิ่งทําใหความยึดถือเหนียวแนน
มากขึ้นตามสวน. ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ทั้งหมดนั้นจิตใจของ
สัตวเดรัจฉานยึดถือนอยกวาจิตใจของมนุษยเปนอันมาก
ทั้งนี้เพราะ
ความคิดของสัตวมีนอย ไดรับรสของอารมณนั้นๆ แตเล็กนอยในระยะอัน
สั้น และเทาที่ธรรมชาติอํานวยหรือบังคับ ไมมีการประดิษฐพลิกแพลงให
เปนที่ยั่วยวนลุมหลงมาก เหมือนที่มนุษยกระทํากัน. ในที่นี้มิใชมุงหมายจะ
เอาอยางสัตวแตมุงหมายใหมนุษยใชคุณคาแหงความคิดไปในทางที่สูงสม
กันคือมีความคิดมากเพียงใดก็จะยิ่งฉลาดในการที่จะไมหลงใหลมากขึ้น
เพียงนั้น ใหสิ่งที่ประดิษฐคิดไดนั้นเปนบาวของเราแทนที่จะเปนนายเหนือ
เรา คือใหสิ่งที่คิดไดนั้นเปนบาวของเราแทนที่จะเปนนายเหนือเรา คือใหสิ่ง
ที่คิดไดนั้นถูกใชเปนเพียงเครื่องอํานวยความสะดวกใหแกเรา มิใชใหเปนที่
หลงใหล หรือเปนที่ตั้งแหงความทุกขโศกยุงยากแกเรามากขึ้น มนุษยจะตอง
ดีกวาสัตวในขอที่วา มีความคิดมาก และใชความคิดนั้นถูกทางมิใชเปนไป
ในทํานองที่เรียกวา “รูมากยากนาน” ยิ่งรูยิ่งยุงยากก็หาไม. ความยึดถือนั้นจะ
เห็นไดชัดเจนในหมูมนุษย เชนความงามความไพเราะ เปนตน. ความงาม
หรือความไพเราะนั้นๆ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่คอยฟกตัวขึ้นคราว
ละนอยๆ. ผูที่ไมไดรับการอบรมเชนนี้ จะไมเห็นวาสิง่ นั้นๆ งามหรือไพเราะ
เลย. เชนคนแกตามบานนอก ที่เขาเรียกกันวา ไมไดรับการศึกษาอันเกี่ยวกับ
ศิลปของความงามและความไพเราะ ทานเหลานั้นไมเห็นวา การแตงตัวหรือ
ดนตรี ของหนุมสาวชาวกรุงสมัยนี้ งามหรือไพเราะที่ตรงไหน. บางทีจะ
รุงรังตา หรือหนวกหูไปเสียดวยซ้ําไป. แตทานอาจเห็นวาการแตงตัวตาม
แบบเกา หรือเสียงที่พระสวดมนต จะเปนของงามหรือไพเราะ ทั้งนี้ก็เพราะ
ความยึดถือผิดกันเทานั้น อารมณทั้งหลายอาจถูกยึดใหเปนอยางไรไปก็ได.
และทั้งนี้ยอมแลวแตการที่ตนถูกแวดลอมอบรมมาแตเล็ก ตลอดเวลาอัน
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ยาวนาน คือนานพอที่จะพอกความหลงใหลใหติดแนนได วาอยางนั้น
เรียกวาความงาม วาไพเราะ. เมื่อพิจารณาดูในดานใน จะเห็นวาความรูสึก
ที่วางามนั้น ตองประกอบไปดวยสีสรรชนิดที่ตรงกันกับความหลงที่ไดพอก
ไวมากๆ แลวนั่นเอง ถาไมตรงกับความหลงที่พอกไวในสันดาน ถึงจะให
เปนอยางไรมา ก็จะเห็นวางามไปไมได. เสียงเพราะก็เหมือนกันสีตางๆ ที่
ปรากฏแกตามนุษยนั้น ที่แทเปนเพียงวัตถุที่กระทอนแสงสวาง โดยคลื่น
แสงขนาดตางๆ กัน เปนมายาไรความจริงดังกลาวมาแลวขางตน. แตถาสิ่งที่
เปนมายาเหลานั้น
ถูกจัดสรรใหตรงกันกับความหลงที่มนุษยพอกไวใน
สันดาน วางาม วาสวยแลว ความรูสึกวางามก็ครอบงําจิตในทันที. ทั้งนี้
เพราะมนุษยมิไดมองดูสีเหลานั้นดวยสายตาที่จะเสาะหาความจริง โดยแยก
ออกเปนสัดสวน ; ตรงกันขามกลับมองไมเห็นในดานที่เปนความจริง, แต
มองเห็นในดานที่เท็จ คือความยึดถือที่สมมติหรือบัญญัติสิ่งนั้นๆ ทั้งใน
สวนยอยคือเปนสีๆ ไป และในสวนรวมคือความสัมพันธกันทุกสี ในสิ่งที่มี
สีกลมกลืนกันหลายสี วางามไปทั้งหมด หรือไมงามไปทั้งหมด แลวแต
ความยึดถือของตน. ดนตรีอันไพเราะก็คือการประสานของเสียงที่มีขนาด
แหงความถี่ (Frequency) ตางๆ กัน เปนเสียง แตละเสียงก็ถูกสมมติวา
ไพเราะอยูแลว ยิ่งเมื่อไดจัดใหประสานกันตามวิธีที่สมมติวาไพเราะก็ยิ่ง
รูสึกไพเราะขึ้นอีกเทามาตรฐานแหงการสมมติ. ความรูสึกราเริงความเศรา
โศกอันเกิดขึ้นในใจ เนื่องจากไดยินการประสานของเสียงเหลานั้น แทที่จริง
นั่นแหละคือผลของความหลงยึดถือ, เพราะเราไมอาจบรรเลงเพลงโศกให
สุนัขฟง และใหมันพลอยโศกไปตามไดดวย. แตมนุษยไดรับผลอันนี้
สมหมาย ทั้งนี้เปนเพราะมนุษยไดใชอวิชชาหรือความหลงของตน เสกสรร
สิ่งที่ตนเรียกกันวาการศึกษา หรือศิลปอันนี้ขึ้น แตแลวความฉลาดมีไมพอ ที่
จะทําใหเมือ่ เสกสรรขึ้นแลวอยาหลงยึดถือ. มนุษยหลงเขียนรูปเสือขึ้นกลัว
เอง. หลงเขียนรูปของรักขึ้นรักเอง หลงเขียนรูปเกลียดขึ้นเกลียดเอง. ทั้งที่
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ตนทําขึ้นมาเองก็ไมสามารถที่จะรูว ามันหาใชสิ่งที่นากลัวนารักหรือนา
เกลียดอะไรไม ทั้งหมดนี้เปนเพราะถูกอวิชชาครอบงําอยูตลอดเวลา การ
ถอนความยึดถือ ก็คอื การสรางวิชชา พรอมกันขึ้นมาในตัว เพื่อกวาดลาง
อวิชชาออกไปเสีย. เมื่อปราศจากความยึดถือแลว รูปเสียงอันเดียวกันนั่นเอง
จะใหผลไปอีกอยางหนึ่ง อยางตรงกันขามคือมันแสดงความจริงแทนความ
เท็จ ใหเราเห็น และปฏิบัติตอมันไดถูกตามที่เปนจริง โดยประการที่จะไม
กอใหเกิดความรักโศกเปนตนนั้นได แตจะกลับเปนการศึกษาที่แทจริง ที่จะ
นํามาซึ่งความสะดวกผาสุกทางกาย และความสงบเยือกเย็นทางใจ.
เพราะเหตุดังกลาวมานี้ แนวใหญ หรือ แนวทั่วไปแหงการเขาถึงพุทธ
ธรรม จึงไดแกการทําลายเปลือกหุม กลาวคือความยึดถือซึ่งเมื่อลอกออกได
เมื่อไร ทานจะเปนผูรูสึกไดดวยตนเองวาแสงแหงพุทธธรรม ไดสองเขาถึง
ตัวทานแลว. ทานไดเขาถึงสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาถึง และทรงสั่ง
สอนใหแกเรา อันเปนสิ่งที่เราทุกคนจะพึงกระทํา เพื่อความเต็มรอบแหง
ความเปนมนุษยของเราเอง. นั่นเปนขั้นสุดของพรหมจรรย กลาวคือ
บทเรียนอันประเสริฐของความเปนมนุษย เปนบทเรียนที่แทจริง และจําเปน
จริง. ตอจากนั้นโลกทัง้ หมดจะอยูในความควบคุมของทาน. ไมมีอะไรที่เปน
ปญหายุงยากตอทาน อยางที่เรียกวาไมมีความเปนบรรพชิต ไมมีฆราวาส
ไมมีหญิง ไมมีชาย ไมมีเด็ก ไมมีผูใหญ ไมมีรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
ไมมีโลกนี้ หรือโลกไหน ไมมีอะไรโดยประการทั้งปวงที่สามารถกอ
ความรูสึกอันไมสงบอยางใดอยางหนึ่ง ใหแกทานได แมแตนอย. คงปรากฏ
แจมแจงอยูแตลักษณะแหง “สิ่ง” สิ่งหนึ่งอันเปนสิ่งซึ่งไมแปรผัน ไมมีการ
เกิด แก เจ็บ ตาย, มีแตความยิ้มอยางสดชื่น ไมรูจักโรยรา, โดยไมตองมีตัวผู
ยิ้ม, แตเปน “ชีวิต” ที่สมบูรณเต็มเปยม อันเปนจุดประสงคซึ่งบรรดาผู
พยายามทํา ตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค จํานงหวังอยูทุกเมื่อ.
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ขาพเจาขอจบธรรมกถาลงดวยความสมควรแกเวลา. และขอขอบคุณ
ทานทั้งหลายที่ไดตั้งอกตั้งใจฟง มาตั้งแตตนจนจบ. ขอใหธรรม พร และ
เมตตา จงเจริญแดทานทุกเมื่อเทอญ.
ขอจงประสพแตความสวัสดี!
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