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เรื่อง

ความสงบ คือ พุทธธรรม

คํานําของพุทธนิคม
(สําหรับปาฐกถาเรื่อง “ความสงบในฐานะเปนผลแหงการเขาถึงพุทธธรรม)
ปาฐกถาเรื่อง “ความสงบ” ซึ่งทานพุทธทาสแสดงที่พุทธสมาคม เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๘๕ นี้ เปนเรื่องที่อยูในชุดเดียวกับวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
เปนแตทานแสดงเรื่องพุทธธรรมในความหมายอีกแนวหนึ่ง โดยใหชื่อพุทธธรรมวา
ความสงบอันยิ่งใหญ บรมสันติ หรือพูดอยางสมมติวา อัตตาใหญแหงสากลจักรวาล.
เบื้องแรกทานไดช้ใี หเรารูจักกับความสงบในแงตางๆ ตั้งแตงายไปหายาก จนกระทั่ง
สามารถทําใหเราเขาใจถึงความสงบที่เรียกวา นิพพาน หรือพุทธธรรมนั้นไดโดยงาย.
และนาตื่นเตนที่สุดก็คือ ทานแปลความหมายของคําวา “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” ใหม
โดยที่ทานแปลวา “สุขอื่นนอกจากความสงบแลว เปนไมมี” ซึ่งหมายความวา
ความสุขทุกอยาง ตั้งแตสุขอยางนอยๆ จนถึงสุขอยางใหญหลวงทั้งโลกิยสุขและโล
กุตตรสุขลวนมาจากความสงบทั้งสิ้น. จากคําแปลและคําอธิบายของทานในปาฐกถา
นี้ ทําใหเรามองเห็นความสําคัญและความจําเปนของความสงบยิ่งขึ้น
อนึ่ง จากปาฐกถาของทานนี่เอง ทําใหเราไดรับความรูที่นาสนใจยิ่งวาความ
สงบที่อยูในขั้นนิพพาน หรือที่เรียกวา บรมสันตินั้น ไมใชความสงบที่ทาํ ใหเกิด
ความเกียจครานหรือเปนความสงบที่นาเบื่อหนาย แตตรงกันขาม ผูใดที่ไดพบกับ
ความสงบนี้แลว เขาจะไมมีวันรูสึกเบื่อหนายในความสงบนั้นเลย เพราะความสงบ
ที่วานี้ เปนแหลงกําเนิดของสัพพัญุตญาณ เปนความสงบที่ทําใหชีวิตสดชื่นอยู
ตลอดเวลา เพราะทําใหเขาใจปญหาของชีวิตตางๆ ไดอยางปรุโปรง ปญหาลึกลับ
ตางๆ ของธรรมชาติที่เมื่อกอนเขาใจไมไดเลย แตผูใดก็ตามที่มาถึงความสงบอันนี้
โดยสมบูรณแลว เขาผูนั้นจะเขาใจไดเอง แตถายังไมเขาถึงโดยสมบูรณ ความเขาใจ
นั้นก็ไมสมบูรณ.

อนึ่ง สิ่งที่เราเรียกกันวา สัญชาตญาณ หรือที่เรียกกันใหมวา สัญชาตเวค หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งวา ธรรมชาติของสัตวตางๆ รวมทั้งคนดวย ซึ่งถือกันวา จะทําใหหมด
ไปไมไดนั้น สําหรับผูที่พบกับความสงบอันยิ่งใหญนี้แลวเขาจะรูไดเองวา มันเกิด
ขึ้นมาอยางไรและไปสิน้ สุดลงแคไหน และโดยเฉพาะคือจะรูแนดวยตัวเองวา ความ
โดยที่สามารถทําใหกิเลสหรือ
สงบนี้มีอาํ นาจยิ่งใหญและประหลาดที่สุด
สัญชาตญาณตางๆ ละลายหายไปเอง โดยไมตองมีการบังคับหรือขมเอาไวเลย เขาจะ
ยิ้มดวยความเอ็นดูตอพวกที่ยอมแพธรรมชาติและพวกที่ยอมตัวเปนทาสของความ
นับถือในสิ่งที่ตนเองเขาใจไมไดเลย.
ความสงบในขั้นของนิพพาน ใครๆ ก็มักเขาใจวา เปนความวางอันเด็ดขาด ไม
มีรูปนามและรูปใดๆ เปนความสูญเสียทุกสิ่งทุกอยาง ฉะนั้นคนสวนมากที่เมื่อเขาใจ
เชนนี้จึงไมปรารถนาไปนิพพาน. นอยคนมากที่จะเขาใจเรื่องนี้ดวยความรูสึกวา เรา
ตองเขาถึงภาวะที่วางเปลาอันเด็ดขาดนี้เทานั้น และเขาถึงในขณะที่มีชีวิตอยู จึงจะ
เขาใจปญหาตางๆ ของชีวิต และความลึกลับตางๆ ของธรรมชาติ ; และจะพบความ
อิสระอันสมบูรณที่นี่เทานั้นนอกจากนี้ไมมีเลย. และเมื่อพบแลวเราปรารถนาที่จะมี
ชีวิตอยูในแบบไหน อยางไร หรือไมปรารถนา เปนเรื่องที่เราสามารถจะเลือกสรรได
ยอมรูจักทางเดินของชีวิตทุกอยาง;
เอง
เพราะทุกคนที่เขาถึงภาวะนี้แลว
เพราะฉะนั้นการกลัวนิพพานจึงเปนเพียงความหลอกลวงของความคิดที่เกิดมาจาก
อวิชชาเทานั้น. ปาฐกถาของทานพุทธทาสในเรื่องนี้สามารถที่จะปลดเปลื้องความ
เขาใจผิดตางๆ ในเรื่องเหลานี้ไดเปนอยางดี.

พุทธนิคม
๒ มีนาคม ๒๔๙๕

หมายเหตุ คํานํานี้ พุทธนิคมเชียงใหมไดเขียนขึ้นสําหรับปาฐกถาเรื่องนี้ เปนคราวพิมพขึ้นแจกจาย. ทางคณะธรรมทาน
เห็นวาเปนถอยคําที่จะทําความกระจางใหแกผูอานปาฐกถาเรื่องนี้เปนอยางดี จึงนํามาลงพิมพไวในที่นี้อีก.

ปาฐกถาพิเศษ

ความสงบ คือ พุทธธรรม
แสดงโดย ภิกขุ พุทธทาส อินฺทปฺโญ
ณ พุทธสมาคม กรุงเทพฯ
ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๘๕
ความสงบในฐานะที่เปนผลในฐานะที่เปนผลแหงการเขาถึงพุทธธรรมนัน้ ก็
คือตัวพุทธธรรมนั่นเอง. เมื่อเราเขาถึงพุทธธรรมแลว ก็มิไดรบั ผลอะไรอื่น นอกไป
จากความสงบ. หากแตวาคําวา “ความสงบ” นั้นมีอยูตางๆ กันหลายชั้นหลาย
ความหมาย. ฉะนั้นในการแสดงธรรมกถาครั้งนี้จึงไดบรรยายเรื่องความสงบในฐานะ
เปนผลแหงการเขาถึงพุทธธรรม ใหสิ้นเชิงละเอียดละออกทุกแงทุกมุม.
พุทธทาสภิกขุ

เพื่อนสหธรรมิก และทานสุภาพชน ทั้งหลาย !
ขาพเจารูสกึ ยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดพบเพื่อนนักศึกษา, และรูสึกสุขใจ
เปนอยางยิ่งที่ไดมานั่งอยูในทามกลางเพื่อนนักศึกษาธรรมของพระผูมีพระ
ภาคเจารวมกัน ในที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ มีโอกาสแสดงธรรมกถา ซึ่งขาพเจาถือวาเปนหนาที่อันจะพึงทํา
ตอเพื่อนมนุษย จึงมีความยินดีเปนพิเศษ และนึกในใจวาควรจะไดขอธรรม
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ที่อาจเขาใจกันไดทั่วไป
และที่ติดตอเนื่องกันกับธรรมกถาที่ขา พเจาเคย
แสดงมาแลวในคราวกอน มาแสดง. ขาพเจาไดพยายามเลือกดวยความตั้งใจ
เปนพิเศษ ในที่สุดก็เลือกไดหลักพระพุทธภาษิตที่วา “นตฺถิ สนฺติปรํ สุข*ํ สุขอื่นนอกจากความสงบแลวเปนไมมี.” ดังนี้. หลักที่ยกมากลาวนี้ เปนหลัก
ที่ใชไดทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ, ใชไดตั้งแตเบื้องต่ําที่สุดของการปฏิบัติ
ธรรมจนถึงเบื้องสูงที่สุด, ใชไดทั้งฆราวาสและบรรพชิต, ใชไดทั้งทางโลก
และทางธรรม.
เมื่อกลาวขึ้นดังนี้ อาจมีความรูสึกเกิดขึ้นในใจของผูฟง แตกตางกัน
เปนพวกๆ ไปก็ได บางทานอาจมีความรูสึกแยงขึน้ มาในใจวาในขั้นต่ําๆ
หรือขั้นโลกๆ นั้น คนเราไมอาจมีความสุขที่เกิดจากความสงบ, หรือวา
คนเราในขั้นโลกๆ ไมควรไปสนใจกับความสงบควรจะไปสนใจตอเมื่อ
บําเพ็ญตนเปนนักปฏิบัติธรรมในขั้นสูงมากกวา, ซึง่ คํากลาวดังนี้เราไดยิน
ไดฟงกันอยูทั่วๆ ไป. แตก็อาจมีบางทานที่มีความชอบใจในธรรมภาษิตที่
กําลังนํามากลาวนี้จนถึงกับตื่นเตนมากไปก็ได. เมื่อเปนเชนนี้ ขอใหระงับ
ความรูสึกเชนนั้นและระงับความตื่นเตนนั้นๆ ไวเสียกอน และทําในใจถึง
ขอความที่ขาพเจาจะไดกลาวตอไป ซึ่งขาพเจาขอกลาวย้ําหัวขอธรรมที่จะ
อธิบายนั้นอีกครั้งหนึ่งวา “สุขอืน่ นอกจากความสงบแลวเปนไมมี.”
สิ่งที่เรียกวาความสงบนั้น มีอยูหลายชั้น และยิ่งไปกวานั้น มีทั้งที่แท
และที่ปลอมเทียม.
เพื่อใหเขาใจคําวา ความสงบ อยางนอยที่สุดพอเปนเคาๆ ในขั้นตนนี้
เราอาจทําไดโดยพิจารณาตามแนวแหงเหตุผล เพื่อหาขอเท็จจริงจากหัวขอที่
ยกมากลาว อยางคราวๆ เสียชั้นหนึ่งกอน ก็จะคอยๆ รูจักตัวความสงบเขาไป
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ไดเปนขั้นๆ ในภายหลัง. ความสงบนั้นเมื่อกลาวตามนัยแหงตัวอักษร ยอม
หมายถึง ความที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเดือดพลุงขึ้นมาแลวไดยุบสงบลงไป. ความ
เดือดพลุงขึ้นมาเปนฝายความทุกขหรือที่เราสมมติเรียกกันวาความทุกข.
สวนความยุบสงบลงไป เปนฝายสุข หรือสมมติเรียกวาสุข.
เมื่อกลาวตามนัยแหงความหมายทางจิตใจ ความสงบ ยอมหมายถึง
ความจาง หรือความดับของความปรารถนาแหงจิตใจของคนเรา. เราทุกคนมี
ความอยาก ความตองการหรือความปรารถนาใครจะไดสิ่งสนองความอยาก
เพื่อมาทําใหความอยากอันนั้น ยุบแฟบลงไปเปนความสงบ นี้เปนความสงบ
ตามความหมายของฝายโลก. สวนตามความหมายของทางฝายธรรมนั้น เมื่อ
ความอยากเกิดขึ้นแทนที่จะหาสิ่งสนองความอยากมาปอนใหเรากลับหาวิธี
ใดวิธีหนึ่งที่จะตัดรากของความอยากอันนั้นเสีย นี้เปนความสงบอีกแบบ
หนึ่งคือความสงบทางฝายธรรม จัดเปนความสงบที่ถูกแท ตรงกันขามกับ
ความสงบอยางแรกซึ่งเปนความสงบอยางโลก จัดเปนความสงบอยางเทียม.
ความสงบที่แทยอมใหความสุขที่แท.
ซึ่งโดยทํานองเดียวกันและ
เทากันนั้น ความสงบที่เทียมก็ใหความสุขที่เทียม. อุทาหรณงายๆ ที่จะชวย
ใหเขาใจในความสงบแทและความสงบเทียมนั้น เชนเมื่อคนเรามีอาการปวด
ทอง ซึ่งนับวาเปนความทุกขโพลงขึ้นมา เราอาจทําใหสงบลงไปไดโดยวิธี
รับประทานยารอนระงับเสนประสาทที่ทอง ก็หายปวดทองได แตเปนอยาง
เทียม ไมชาก็จะมีอาการชนิดเดียวกันหรือรายแรงไปกวานั้นเกิดขึ้นมาอีก. ที
นี้ใชยาระบายของเสียออก หรือยาที่ทําการตัดตนเหตุของอาการปวดทองให
เด็ดขาดไปการหายปวดทองนั้นก็เปนอยางแท. แตนี่เปนเพียงอุทาหรณหรือ
ตัวอยางทางวัตถุ. สวนทางธรรมก็ทํานองเดียวกัน เปนแตละเอียดซับซอน
กวากัน. สรุปรวมความวา ความสงบนั้น มีทั้งอยางแท และอยางเทียม.
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ผูที่เขาใจวา เรื่องทางฝายโลกแลวยอมไมมีความสงบ หรือไมมี
ความสุขเกิดจากความสงบ นั่นเปนเพราะมองขามความสงบอยางโลก หรือ
อยางเทียมไปเสีย ซึ่งที่จริงมันก็เปนความสงบเหมือนกัน. ที่เปนอยางโลก
และโลกอยางต่ําๆ ที่สุดอีกดวย ก็ยังอาจกลาวไดวา ความสุขนัน้ ที่เกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้นจากความสงบเหมือนกัน. ตัวอยางเชนนายที่ดุรายคนหนึ่ง ตบตี
บาวของตนดวยความโกรธ แกไดรับความพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ
ความสุข หายโมโห ความรอนของแกระงับลงไปไดเปนความสงบ, แตนั่น
เปนความสงบเทียม ความสุขของแกจึงกลายเปนของเทียม อยางนาเวทนา
สงสารไปดวย แตถึงอยางนั้นก็ดีเรายังจับใจความสําคัญไดวา ชื่อวาความ
พอใจหรือความสุขแลว ไมวาชนิดไหนยอมมาจากความสงบทั้งนั้น. ถาเปน
ความสงบชนิดแท ความสุขก็พลอยแทไปดวย. ถาความสงบเทียม ความสุข
นั้นก็นาสงสาร. ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงกลายืนยันพระพุทธภาษิตนั้นไดอีกวา
“สุขอื่นนอกจากความสงบแลว เปนไมมี.” และเราจะไดพิจารณากันโดย
ละเอียด.
ทําไมสุขอื่นนอกจากความสงบ ไมมี? ทั้งนี้เพราะมีความจริงสั้นๆ วา
สิ่งอื่นไมสามารถกลบทับ หรือขม หรือตัดรากความอยากความปรารถนา
ของจิตใจได จึงไมทําใหเกิดรสที่ชาวเราสมมติกันวาความสุข.
เมื่อพิจารณาถึงอาการ ยอมจะเห็นไดวา สิ่งที่ไมสงบหรือลุกโพลงนัน้
จะตองไหลลุกและเผาไหม. เรื่อยไปจนกวามันจะซาลงและสงบ. สวนสิ่งที่
สงบยอมตรงกันขามเชน น้ําที่สงบยอมไมไหล ลมที่สงบยอมไมพัดไป ไฟที่
สงบยอมไมลุก ดินที่สงบยอมไมมีการเผาไหมดังนี้เปนตน. การไหล การลุก
หรือการเผาไหม ยอมเปนความตองการของธรรมชาตินั้นๆ แมมนั จะไมมี
จิตใจ แตก็มีหรือเปนความตองการของกฎธรรมชาติชนิดหนึ่ง, เพราะฉะนั้น
มันจึงหยุดไมได หรือเมื่อหยุดเทาใด ก็เปนความสงบเทานั้น. สวนการไหล
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การลุก การเผาไหม ของสิ่งที่มีชีวิต โดยเฉพาะของจิต เรายอมเห็นไดอยูใน
ตัวแลววา มันไมเปนความสุขเสียเลยแตอยางใด.
อีกอยางหนึ่ง สิ่งทุกสิ่งถูก “ความสงบ” ดูดเขาไปหามันเสมอ เมื่อมัน
มีการตานทาน คือไมยอมเขาหาความสงบ มันก็ตองวิ่งวอนไปมา ทํานอง
เดียวกับอาทิตยจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางแหงความดึงดูด ดึงดูด
ดาวพระเคราะหตางๆ ซึ่งมีการตานทานในตัวมัน ใหวิ่งอยูรอบๆ ดวง
อาทิตย.
ตลอดเวลาที่มันยังไมเขารวมกับดวงอาทิตยได
มันก็จะถูก
เบียดเบียนอยูดวยการดูด, ตลอดเวลาที่มันยังถูกดูด มันก็จะตองวิ่งวอนซึ่ง
เปนความไหล ความวุนวาย ไรความสงบ และเกิดความพัลวันยุงยากไป
หมด. สวนในดานนามธรรม ก็ทาํ นองเดียวกัน นามและรูปทุกชิ้นทุกอันตก
อยูภายใตความดึงดูดของตัวสงบ. แตเมื่อในตัวมันยังมีกําลังตานทานมันก็
เขาหาตัว “ความสงบ” ไมไดถึงกระนั้นมันก็ไมเปนอิสระไปจากอํานาจ
ดึงดูดของความสงบ ทุกขหรือความวุนวายจึงมีขึ้น และจักตองมีเรื่อยไป
จนกวาเมื่อใดมันเขารวมกับตัวความสงบ.
หรืออีกอยางหนึ่ง เมื่อมองดูโดยปฏิโลม คือมองทางสิ่งตางๆ
ที่กําลังวุนวายอยูในบัดนี้ เราก็จะพบวา ความดิ้นรนของธรรมชาติ ทุกๆ สิ่งที่
ยังมีการดิ้นรนอยูนั้น มันดิ้นรนเพื่อจะสงบ มิใชมันดิ้นรนเพื่อเหตุอยางอื่น.
ตลอดเวลาที่ยังสงบไมได มันก็ตองดิ้นรนไมสิ้นสุด แมวาการดิ้นนั้น จะมี
อาการหรือรูปรางตางกันอยางไรก็ตาม.
การดิ้นรนของมนุษยเราในดาน
การเมือง ก็เพื่อความสงบสุขของชาติ แมแตลัทธิบางลัทธิที่เราเห็นกันวาโลด
โผนหรือเปนภัยจนถึงคิดชวยกันกําจัด มันก็เนื่องมาจากความไมสงบเปน
มูลเหตุ จึงเกิดมีลัทธินั้นขึ้นในโลกอันเปนการเสนอวิธีทําความสงบใหแก
โลกอีกแบบหนึ่ง ในเมื่อวิธีอื่นหรือแบบอื่นไมเหมาะแกในสมัยหนึ่งๆ หรือ
ถิ่นหนึ่งๆ. การสงครามก็คือการดิ้นรนของแตละประเทศ เพื่อหาทางออก
ไปสูความสงบตามอุดมคติ หรือตามความจําเปนของตนๆ. การเศรษฐกิจ
๕

ความสงบ คือ พุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ของชาติหรือสวนตัวบุคคลก็ตาม เปนการดิ้นรนหาดุลยภาพ หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือความสงบทางดานปจจัยแหงการครองชีพ. การแตงกาย ทั้งเพื่อความ
งามและเพือ่ ระเบียบ ลวนแตเปนความดิ้นรนของจิตที่มีสัญชาตญาณแหง
การอวดความงามของมัน ดังเชนที่แมแตสัตวก็ทําเปน. การศึกษา ก็คือการ
ดิ้นรนของสัญชาตญาณแหงการอยากรูอยากเห็น ซึ่งมีติดมาแตกําเนิดและ
ลุกลามยิ่งขึน้ ๆ ทุกๆ วัน. การรับประทาน การนอน เหลานี้ ก็เปนการดิ้นรน
ที่เห็นไดโดยประจักษของสัญชาตญาณที่ตองการขยายตัว
ตองการ
สับเปลี่ยน ซึ่งเปนความหมายอันสําคัญของสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล. การบริโภค
กาม ก็คือการดิ้นรนโดยไมรูสึก เพื่อหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาหยุดความตองการ
ของจิตใจสวนหนึ่งๆ หรือตามความตองการของสัญชาตญาณแหงการมุง
สืบพันธุลวนๆ. แมทสี่ ุดแตการไดตีเขาดาเขาจนสมแคน นั่นคือการดิ้นรน
เพื่อหาความสงบดวยการระบายความรอนหรือโทษะออกไปนั่นเอง. เมื่อเรา
พิจารณาดูการเปนไปของสัตวและพืช เราก็ยังเห็นไดโดยทํานองเดียวกันวา
ทุกๆ ตัวหรือทุกๆ ชนิดดิ้นรนเขาไปหาความสงบ เพราะวาการแสวงหาและ
การกินอาหารของมันก็ดี การเจริญเติบโตของมันก็ดี ลวนแตเปนความดิ้น
รนชนิดที่มันไมรูสึกตัว วาเพื่อเขาหาความสงบ. แมสัตวหรือพืชนั้นๆ จะ
รูจักแตเพียงการตองการอาหาร ตองการงอกงามของมันเองเทานั้น แต
กระนั้นการงอกงามของมันก็งอกไปเพื่อความหยุดงอก ไมตองงอก ซึ่งมัน
เองยังไมรูจัก, เชนเดียวกับที่แมมนุษยเราก็ไมคอยรูจักกันวา เรากินเพื่อจะไม
ตองกิน, กินเพื่อจะไดหยุดกิน, แตไปรูสึกอยางมากในสวนที่วา กินเพื่อถูก
อกถูกใจ, ดวยเหตุนั้นเอง ความดิ้นรนนั้นจึงกลายเปนดิ้นรนหนักเขา จนเปน
การลืมตัวเต็มที่. หรือถาเราจะพิจารณาดูใหละเอียดลงไปถึงธรรมชาติลวนๆ
ที่ยังไมใชสัตวหรือพืช เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร ธาตุตางๆ ก็จะพบวา
ทั้งหมดนั้นเปนเพียงปรากฏการณของความดิ้นรนของธรรมชาติเองเทานั้น
ถาไมมีการดิ้นรนอยางใดอยางหนึ่ง
ก็จะไมมีปรากฏการณอะไรแสดง
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ออกมาใหปรากฏเปนนั่นเปนนี่แกตาเราไดเลย. ความดิ้นรนของสิ่งที่ไมมี
ชีวิต เชนกรวดทรายเปนตน มีไดดวยการที่มันตกอยูภายใตกฎของอนิจจัง
หรือความเปลี่ยนแปลงของธาตุนั้นๆ ดวยอํานาจความดิ้นรนของเวลาอันเรา
วัดไดดวยลักษณะอันหนึ่งๆ ของอาการที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเอง วาเวลาได
ดิ้นรนไปเทาไร. ความดิ้นรนของเวลา(กาล)นั่นเอง ก็เปนการดิ้นรนเพื่อเขา
หาความสงบของเวลาคืออยูนอกเวลาซึ่งเปนฝายอสังขตะ
หรือนิพพาน.
เพราะฉะนั้น ตลอดเวลาที่ยังตกอยูภายใตอํานาจของเวลาหรือของกฎแหง
ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทุกๆ อยางจะตองดิ้นรนเพื่อหาทางออกไปสู
ความไมตองดิ้นรน, ซึ่งมันจะพบหรือไมนั้นเปนเรื่องที่จะตองศึกษากันเปน
พิเศษ. ในที่นี้สรุปความแตเพียงวา ทุกสิ่งทุกอยางดิ้นรนไปหาความสงบ. ถา
ยังไมไดอยูเพียงใดความสุขยังมีไมได ไมวาจะเปนความสุขอยางแท หรือ
อยางเทียม.
การดิ้นรนของมนุษย ของสัตวและพืช กระทั่งถึงของธรรมชาติลวนๆ
แทที่จริงความ
ที่มีชีวิตก็เพื่อจะระงับความตองการอันใดอันหนึ่งเสมอ.
ตองการของสิ่งที่ไมมชี ีวิตก็เหมือนกับความตองการของสิ่งที่มีชีวิต
เหมือนกัน ตางกันก็แตวาในสิ่งที่ไมมีชีวิต มันไมมีอะไรจะรูสึกความ
ตองการของมันเทานั้น ทั้งนี้ก็เพราะวาตัวความตองการนั้น เปนเพียง
ปฏิกิริยาอันหนึ่ง ซึ่งเปนผลเกิดมาจากเหตุอื่นๆ อีกหลายชั้น. เชนความ
ตองการจะไปจากที่นี่ เปนผลเกิดมาจากอยูที่นี่ ถูกกระทบกระทั่งอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งเปนการดันใหไปเสียจากที่นี่. ถาสิ่งที่ถูกกระทบนั้นมีจิต ก็รูสึก
และคิดนึกไปในดานตางๆ และเรียกการที่จะตองไปเสียจากที่นี่วา เปนความ
ปรารถนาของตัวตนของเขา. ถาจิตนั้นยังเปนนามธรรมชั้นที่เลวเกินไป เชน
นามธรรมของชีวิตที่เปนพืช หรือครึ่งพืชครึ่งสัตว ความรูสึกนั้น ก็ไมเดนชัด
เหมือนของมนุษย แตก็ยังเห็นวาเปนความตองการของมันเหมือนกัน เชน
เมื่อตนไมถูกบังแสงแดด มันก็ตองการหลบออกไปหาแสงแดด. สวน
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ธรรมชาติลวนๆ ที่ไมมีชีวิตนั้น มีความตองการที่มีรูปจางลงไปกวานั้น
เพราะเหตุที่ชีวิตของมันยังต่ําเกินไปจนเราไมเรียกกันวาชีวิต เปนชีวิตที่ยัง
หลับอยู แตมันก็ตกอยูภายใตกฎแหงการที่จะถูกผลักดันหรือปรุงแตงและมี
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเปนรูปรางวามันจะตองเปนไปอยางนั้น เปนไปอยางนี้ซึ่งถา
มันมีความรูสึก นั่นก็คือความตองการของมัน. เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูถึง
ขอที่วาทุกๆ สิ่งตกอยูภายใตอํานาจอันหนึ่งคือ อํานาจแหงการปรุงแตง หรือ
ผลักดัน
เราจะเห็นไดวาทุกอยางทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตยอมตองไดรับ
ปฏิกิริยาอันนี้ ซึ่งถูกสมมติเรียกวาความตองการนี้ดวยกันทั้งนั้น, มันจึงดิ้น
รนอยางเดียวกัน คือดิ้นรนไปหาความหยุดถูกปรุงแตงหรือหยุดถูกผลักดัน
อยางเดียวกัน โดยไมมีผิดกันแตอยางใดเลย. มันจะตองเปลี่ยนไปๆ หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิวัฒนาการเรื่อยไปจนกวาจะถึงแดนที่ใหหยุดได ไมมี
การดิ้นรนอีกตอไป ซึ่งเรียกตามโวหารธรรมวา นิพพาน คือแดนเปนที่เขา
ไปสงบของสิ่งที่มีปจจัยปรุงแตงทั้งปวง
ในระหวางที่สิ่งเหลานี้ กําลังดิน้ รนวนเวียนอยูอยางไมรูจบก็เทากับ
มันกําลังเดินทางไปสูความหยุด หรือความสงบ หรือนิพพาน ซึ่งเปนความ
สงบอันแทจริง. แตในระหวางทาง ซึ่งยังมีความรูนอยเกินไป จะมีพบบาง
เรื่อยๆ ก็คือความสงบชนิดเทียม ซึ่งใหความสุขอยางเทียม ซึ่งทั้งนี้ยอม
แลวแตวา ธรรมชาติที่เปนความรูแจง ไดคอยเกิดมีขึ้นในสัตวหรือสังขาร
นั้นๆ มากนอยเพียงใด ถาความรูสึกคอยมากขึ้น แมพบความสงบที่ยงั เปน
ของเทียมก็ยังดีกวาที่จะไมพบความสงบเสียเลย และเปนความจําเปนของ
การเดินทางที่จะตองมีความสงบนี้หลอเลี้ยงไป เพราะฉะนั้นจึงจัดวา จะเปน
ความสงบเทียมหรืออยางไรก็ตาม นับวาจําเปนที่จะตองมี และเราเรียกวา
ความสงบทั้งนั้น เชนเดียวกับเพชรพลอยหรือเงินทองแมจะเปนอยางเทียมก็
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ยังพากันเรียกวา เพชร พลอย หรือเงิน ทอง อยูนั่นเอง ซึ่งแลวแตสติปญญา
หรือความรูของผูพบ จะมีมากนอยเพียงไร. คนเราสมมติสิ่งตางๆ ตามความ
ยึดถือของตน. คําวาสงบอกสงบใจของคนบางคนมีความหมายเพียงไมถูก
ลูกเล็กๆ เขามากลุมรุมรบกวนก็ได. เพราะเขารูจักความสงบเพียงเทานั้น แม
กระนั้นก็ยังดีที่วามันเปนเครื่องหลอเลี้ยงใหชีวิตหนวยนั้นดิ้นรนไปได
ตอไป จนกวาจะพบความสงบที่สงู ขึ้น. ในที่นี้ควรจะทราบไวดวยอีกอยาง
หนึ่งวา มักจะมีผูเขาใจคําวา สงบผิดไปมากๆ จนหมายถึงความเกียจคราน
หรืออยูนิ่งๆ. เพื่อใหเขาใจคํานี้ชัดไว พึงระลึกถึงขอที่ขาพเจาไดกลาวมาแลว
ขางตน คือความสงบนั้นหมายถึงมีอะไรมาดับความตองการที่รอนระอุอยู
นั้นเสีย และอาจมองพบไดในความเปนไปของมนุษยเรานี่เองวา เทาที่
เปนอยูทุกวันๆ เราทุกคนลวนแตอาศัยความสงบเปนปจจัยสําคัญของการ
ครองชีวิตเปนมนุษยแมที่สุดแตเพื่อทํากิจเล็กๆ นอยๆ ความสงบนั้นชวยให
เราทําหนาที่ของเรา ไมใชทําใหเกียจครานเหลวไหล เชนนักเรียนแมอยากจะ
สอบไลไดเพียงใดก็ตองสงบความอยากของตนเพื่อใหเลาเรียนไปไดดวย
ความสงบ มิใชดวยความรอนระอุเมื่อเราพิจารณาดูโดยละเอียดถึงจิตใจของ
นักเรียนที่ขยันคนหนึ่ง เราอาจจะพบวาความมานะอยากจะสอบไลไดนั้น
เกิดขึ้นรุนแรงพักหนึ่ง ซึ่งทําใหความคิดเดือดพลานฝนที่จะสรางวิมานใน
อากาศไปตามความคิดของเขา แตแลวก็เกิดความคิดที่วา ถาเขาจะสอบไลให
ไดจริงๆ ก็ตองกมหนากมตาเรียน โดยลืมทุกอยางเสียชั่วคราว ซึ่งแมตัวจะ
ทะเยอทะยานที่จะสอบไลไดนั้นก็ตองกดใหอยูนิ่งๆ ไวชั่วคราวเหมือนกัน
เรียนไปดวยความสงบเต็มที่นี่ก็คือความสงบแบบหนึ่ง ซึ่งมีสลับกันอยูเปน
ชั้นๆ ไป ทุกๆ ชั้นที่เขามีความพอใจและทําใหนอนหลับได ชาวนาตองรอ
ผลแหงการทํานาของตนดวยความสงบ มิใชวา หวานลงไปเชานี้แลวเย็นนี้จะ
เกี่ยวได. ในนิคมสรางตนเอง กวาจะสรางตนเองเสร็จ ก็ตองใชความสงบ
หลายรอยครั้ง. ขาราชการเจาหนาที่ลวนแตตองสงบใจทํางานไปจนกวาจะ
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ถึงวันเงินเดือนออกหรือเลื่อนตําแหนง. พระเณรก็ตองสงบใจจากการเปน
หวงในโลกิยารมณทํากิจของบรรพชิต. ความสงบชนิดที่ชวยใหคนเราทํา
หนาที่ตางๆ ของตนได ตามที่กลาวมานี้เปนความสงบที่เอียงไปขางความ
สงบชนิดแทจริง แตยังไมใชขั้นแทจริงอันเด็ดขาด, เนื่องจากเปนความสงบ
ที่ยังตองมีการกดไวหรือขมไว และสงบชั่วเวลาที่ยังมีการขม ความสงบชนิด
นี้เปนไปในฝายธรรม ไมเหมือนความสงบอยางโลก ซึง่ จะตองหาสิ่งสนอง
ความอยากมาปอนให. ความสงบในฝายธรรม เปนไปเพื่อการทําลายตัว
ความอยากนั้นเสีย ซึ่งการทําลายนั้นแบงไดเปน ๒ ชั้น คือชั้นที่ขมมันไวดวย
กําลังใจซึ่งเรียกตามทางฝายศาสนาวา สมถภาวนา. และขั้นตอไปหรือขั้นสุด
นั้นตัดรากมันเสีย ดวยการทําลายความเขาใจผิดที่เปนตนเหตุใหเกิดความ
อยากนั้นๆ เสีย ซึง่ เรียกตามโวหารศาสนาวาทําลายอวิชชา, อันจัดเปน
วิปสสนาภาวนา. ความสงบทั้งสองชนิดนี้ เปนความสงบประเภทที่แทจริง
หรือสงเคราะหเขาในฝายแทจริงซึ่งมีมากเทาใดก็เปนผลดีเทานั้น และใน
เบื้องตนๆ ก็ไดอาศัยความสงบชนิดนี้เองเปนกําลังกาวไปหาความสงบชั้น
สูงสุดและเด็ดขาด. เพราะฉะนั้นเปนอันสรุปไดในตอนนี้วา ความสงบเปน
ของประจําวันที่เราจะตองมีตองใช เราจึงเปนคนอยูได หรือเปนตอไปได.
ทุกๆ คราวที่เราไดรับความเพลิดเพลินหรือทําการงานสําเร็จไดรับความ
พอใจ ก็เปนอันกลาวไดวานั่นเกิดมาจากความสงบ ถาไมอยางแทก็อยาง
เทียมเปนแน.

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับความสงบของมนุษยเรา
มนุษยเราสวนมาก รูจักความสงบผิดความจริงไปมาก ทั้งที่คําๆ นี้ก็
เปนคําที่มนุษยตั้งขึ้นใชกันเอง. พอเอยชื่อวา “ความสงบ” ขึ้นในสมัยนี้บาง
คนถึงกับชะงักและถอยหลัง โดยกลัววาความสงบนั้นจะทําใหเขาเหินหาง
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จากความสนุกสนานเพลิดเพลินตางๆ เสียสิ้นแลวไปอยูเปนมุนีในปาซึ่งเขา
ไมยอมไปเด็ดขาด และเกลียดเปนอยางมาก, ชอบแตจะใหคนอื่นทิ้งโลกไป
หาความสงบ แลวทิ้งเขาไวในโลกแหงความเพลิดเพลินเทานั้น. แตถาถาม
เขา เขาก็ตอบวาชอบความสงบเหมือนกัน และพูดถึงความสงบกันเสมอๆ.
บุคคลประเภทนี้ ไมรูจักกาวหนาจากความสงบชั้นต่ําไปยังความสงบชั้นสูง
ตามลําดับๆ คงสอบไลหลักสูตรการเปนคน ตกซ้ําแลวซ้ําอีกอยูนั่นเอง. ทั้งที่
ทุกวันๆ เขาก็ตั้งอยูในความพอใจหรือความเพลิดเพลินอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนความสงบชั้นปลอมเทียม หรือเบื้องตนอยูแลว. แทนที่เขาศึกษาและ
เขยิบเลื่อนขึ้นไปชั้นสูง กลับหยุดวนเวียนอยูในขั้นตนนั่นเอง. นี่คือความไม
รูจักความสงบ ซึ่งเกิดมาจากความเขาใจผิดในคําวา “ความสงบ” นั้นอีกตอ
หนึ่ง.
เมื่อพิจารณากันถึงความสงบชั้นสูง หรือความสงบอันแทจริง เรายังมี
ความเขาใจผิดกันอยูอีกอยางหนึ่ง คือขอที่ไมเคยเขาใจกันวา มนุษยและสัตว
มีความใครจะสงบเปนสัญชาตญาณอันหนึ่งเหมือนกัน หรือพรอมกันกับ
สัญชาตญาณอื่นๆ ที่มีอยูในตัว และบางทีจะเปนสัญชาตญาณอันหัวหนา
ดวยซ้ําไป. แมมนุษยจะมีสัญชาตญาณอันนี้อยู แตก็หาไดสงเสริมหรือแกไข
ใหเจริญงอกงามเหมือนกับสัญชาตญาณอื่นๆ ซึ่งกลาวขวัญถึงกันอยูเสมอ
นั้นไม, ยิ่งกวานั้น ยังจะไมถูกนํามาใช หรือไมรูจักใชดวยซ้ําไปนอกจากที่
ความจําเปนบังคับ.
มนุษยเรามีความใครจะสงบเปนสัญชาตญาณจริงหรือไมเปนสิ่งที่
ควรพิจารณาดู. ในบางครั้งทําไมเราไมชอบใหใครมาแหยเรารบกวนเรา ทํา
ความหนวกหูกีดขวางตาเราโดยที่เราอยากนั่งคนเดียวของเราเงียบๆ. แต
บางครั้งทําไมเราไมอยากอยูนิ่งๆ อยากทํานั่นทํานี่. ขอควรสงสัยจึงมีวาอัน
ไหนเปนความตองการของสัญชาตญาณ. เมื่อพิจารณาดูถึงสัตวซึ่งไมมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงจิตใจเหมือนมนุษยยังคงเปนไปตามธรรมชาติแทๆ แลว
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เราจะเห็นวามันตองการความสงบมากกวาตองการความวุนวายตองการอยู
นิ่งมากกวาวิ่งไปวิ่งมาตองการกินเพื่ออิ่ม ไมเพื่อกินเลนสนุกๆ, นอกจาก
ความจําเปนบังคับแลวมันไมมีการเคลื่อนไหว, (งูบางชนิดอยูนิ่งๆ ตั้งวันๆ
ทั้งที่มันเปนอิสระไปไหนก็ไปไดซึ่งไมมีความหมายอะไรมากไปกวามัน
อยากอยูนิ่งๆ หรือขี้เกียจ), จนเราเห็นไดวาเมื่อความจําเปนเนื่องจากการ
บังคับของสัญชาตญาณอื่นๆ เชนสัญชาตญาณแหงการใครจะสงบก็ปรากฏ
แทนที่ซ่งึ ดูเหมือนวามันเปนทุนเดิมอยูในสันดานของมันมิฉะนั้นการ
พักผอนก็มีไมได. เราพอจะเห็นไดวา ความใครจะสงบนี้เปนพื้นฐานของจิต
อยูตลอดกาล. พอความตองการชนิดอื่นๆ มีสิ่งมาสนองความอยากของมัน
จนจืดชืดหรือระงับไปแลว
มันก็แลนลงสูพื้นฐานเดิมคือความสงบ
เชนเดียวกับแมลงมุม มีเวลาของมันสําหรับนอนอยูที่ตรงใจกลางรังมากกวา
เวลาที่มันวิ่งไปตามชายรังเพื่อจับสัตว. จิตของมนุษยเราก็ทํานองเดียวกัน
เมื่อผุดขึ้นทําหนาที่คิดนึกหรือรูสึกอะไรเสร็จแลว ก็ตกลงสูพื้นฐานเดิม คือ
ภวังค อยูเปนปรกติตลอดจนกระทั่งเวลานอนหลับ. และแมเมื่อมันจะเปลี่ยน
การคิดจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง
ก็ตองตกพื้นฐานเดิมคือภวังค
เสียกอนเหมือนกัน จึงเปลี่ยนไปได จนอาจกลาวไดวา เมื่อนับรวมการตกลง
ภวังคครั้งเล็กครั้งนอยทุกๆ ครั้งเขาดวยแลว วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเวลาที่อยูใน
ภวังคมากกวาเวลาที่ขนึ้ จากภวังค. ยิ่งสําหรับสัตวที่เปนอยูของมันเอง โดย
ไมมีมนุษยเขาไปเกี่ยวของแลว เวลาที่สงบหรืออยูในภวังค ยอมมากกวาเวลา
ที่ขึ้นมาทํากิจตางๆ มากนัก. ขอนี้ทําใหเกิดความเห็นวา การที่จิตตกลงสู
ความสงบทุกๆ
คราวที่มีโอกาสนั้นเปนความตองการของสัญชาตญาณ.
เพราะมัน”ลุกไปทํางาน” เฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น. การที่คนเราทํางาน
มากกวาสัตว ก็เพราะมนุษยไดสรางวิธีขยายกําลังของความคิดนึกใหกวาง
ออกไปกวาสัตวนั่นเอง และมีมูลมากจากตัณหาซึ่งเปนฝกฝายของความไม
สงบ. ดวยเหตุนี้เราจะไดสัญชาตญาณเปน ๒ ฝาย คือสัญชาตญาณฝายที่ใคร
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ความสงบโดยตรง, กับสัญชาตญาณฝายไมสงบ. แตเมื่อพิจารณาดูอยาง
ประณีตอีกครั้งหนึ่งแลว เราจะมองเห็นตามที่กลาวมาแลวขางตนนั่นเองวา
ฝายความไมสงบหรือความดิ้นรนตางๆ
นั้นมันก็ดิ้นรนหาความสงบอีก
นั่นเองแมจะเปนความสงบอยางเทียมหรืออยางแทก็ตามขาพเจาจึงเห็นวา
สัญชาตญาณชิ้นใหญหรือชั้นหัวหนาของจิต ก็คือการใครหรือการแสหา
ความสงบ ซึ่งถาไมทางตรงก็ทางออม. สวนสัญชาตญาณอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ตางๆ กันนั้น เปนเพียงการใครความสงบทางออมเทานั้น คือเพื่อจะสงบ
ความใครของมัน มันจึงดิ้นรนหา และไปจบลงคราวหนึ่งๆ ดวยการสงบ
ความอยากนั้นไดเปนคราวๆ. ตัวอยางเชนสัญชาตญาณแหงการตองการ
อาหารทําใหหิว สัญชาตญาณแหงการตองการสืบพันธุทําใหกระสัน ฯลฯ
เปนตน ครั้นไดมาแลว ก็สงบอยูในสภาพเดิมที่เปนพื้นฐานคือความสงบ ซึ่ง
เห็นไดวาการดิ้นรนนั้น มีความมุง หมายมายังที่นี่. ความพอใจนั้นๆ ที่เกิดขึ้น
มากหรือนอย ยั่งยืนหรือไมยั่งยืน ยอมแลวแตความสงบนั้นๆ เปนชนิดใดคือ
แทหรือเทียม.
เมื่อเรามองเห็นชัดแลววา สัญชาตญาณฝายที่มีลักษณะไมสงบทุกๆ
อยาง ลวนแตหมุนมาหาความสงบ มีความสงบเปนที่มุงหมายในตอนหลัง
ดังนี้แลว ปญหาที่จะเกิดขึ้นวา ความสงบเกิดกอนหรือความไมสงบเกิดอยู
กอน (ทํานองไกเกิดกอนไข หรือไขเกิดกอนไก) ก็มีขึ้นไมได เพราะเราเห็น
ไดวา ความดิ้นรนนั้น เปนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง
เขาปรุงชั่วคราวเปนคราวๆ และแลวในที่สุด ก็จะเขาสูภาวะที่สงบ หรือเขาสู
ภาวะที่เหตุปจจัยอะไรปรุงแตงตอไปอีกไมได ซึ่งเปนความสงบอันเด็ดขาด
แทจริง หรือนิพพาน. เมื่อนึกถึงหลักที่วาจิตนี้มักตกไปในกาม มีกามเปนที่
นอนจมดิ้นรนแตจะลงสูกามเหมือนปลาที่เขาโยนขึ้นบกดิ้นจะลงสูน้ําเสมอ
แลว นั่นก็ยังเห็นไดวา มันดิ้นลงสูความสงบชนิดเทียม เพราะความตองการ
อันนั้นเกิดมาจากความโง หรือฝายอวิชชา. ถาฉลาดขึ้นเมื่อใด ก็จักดิ้นหา
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ความสงบที่แทมากขึน้ เมื่อนั้น. เพราะฉะนั้นเราควรเขาใจเสียใหมวาความ
เอะอะวุนวายทั้งหลายนั้น
คืออาการทีม่ ันแสไปหาความสงบของ
สัญชาตญาณ. เมื่อความเขาใจผิด ที่ทําใหคนเรากลัวความสงบหมดไปแลว ก็
ไมเปนการยากอะไรเลยที่จะเขาใจและพอใจในความสงบซึ่งคลอยตามความ
ตองการของสัญชาตญาณอยูกอนแลวเรื่องของความสงบ จึงกลายเปนเรื่องที่
ไมยาก หรืออยูนอกเหนือวิสัยที่จะศึกษาและทําได, และมีความสุข.

ความสงบเปนตัวความสุขเพราะเหตุไร?
ความสงบเปนตัวความสุขไดจริงและแนนอน ก็เพราะมันตรงตาม
ตองการของสัญชาตญาณ ทําใหความตองการหรือความกระวนกระวายของ
จิตดับหายไป,
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็เพราะตรงกับความตองการของ
ธรรมชาติ. สิ่งทุกสิ่งเมื่อไมมีอะไรมาผลักดัน มันจะอยูนิ่ง. สําหรับคนเรา ถา
ความโง ความอยาก ความยึดถือ หรือผลของกรรมไมมาผลักดันเราจะอยู
นิ่งๆ เองตามธรรมชาติ หรือดับสนิท. สัตวก็เหมือนกับคนเรา พืชก็คลายกัน
แตตํา่ ลงไปกวานั้น. ธรรมชาติลวนๆ ที่ไรชีวิตจิตใจยิ่งเห็นไดงายวาถาไมมี
อะไรไปรบกวนมันจะอยูเฉยๆ ถาไมมีพายุพดั มาน้ําก็จะไมมีคลื่น ตนไมจะ
ไมหักโคน ฯลฯ ทุกสิ่งจะสงบเงียบ เปนความเย็น.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อพิจารณากันในแงการทรงตัวเพื่อตั้งอยู เราจะเห็นได
วา ความสงบเปนการสมดุลย (Balance), ไมตองมีการทรงตัว มันก็ยืนหรือ
ตั้งตัวอยูไดเอง. สิ่งที่ไมสมดุลย จะตองมีการหมุน หรือแลนไป เอียงไปอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนการทรงตัวเลี้ยงตัวใหตั้งอยูได จึงเปนภาระหนักและ
วุนวาย, สิ่งที่ไมสงบหรือยังไมมีการสมดุลยอยูในตัวเองจึงเปนทุกข. เมื่อใด
มีการสมดุลย ภาระหนักแหงการทรงตัวยอมไมมี มีแตความเงียบเบาสบาย
นั่นคือความสงบ. แมความดีความจริง และความยุติธรรมเหลานี้ก็เปนตัว
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สมดุลย ตั้งอยูเองไดโดยไมตองมีอะไรชวยพยุง, เพราะเหตุวาที่แทจริงสิ่งทั้ง
สามนี้ก็คือ ตัวความสงบแบบหนึ่งนั่นเอง. ถาไมสมดุลยหรือสงบ ก็ยังเปน
ความดีความจริง ความยุติธรรมขึ้นมาไมได แมจะถูกสมมติก็เปนแตเพียงใน
นาม. ความสมดุลยหรือความสงบ เปนความสุขอยูในตัวเอง เพราะเหตุวา
มันเปนภาวะของการทีค่ วามวุนวายหรือความทุกขหมดเกลี้ยงไป
เชนเดียวกับเมื่อไมมีมูลฝอยรกรุงรัง ที่นั้นก็สะอาดเกลี้ยงเกลาเอง โดยไม
ตองสรางความเกลี้ยงขึ้นมาใหม. สวนความไมสมดุลยหรือความไมสงบนั้น
ตองมีอะไรชวยถวง ชวยค้ํา เพราะมันคอยแตจะลมอยูเสมอเหมือนเด็กเพิ่ง
สอนเดินสอนยืน,
จักตองมีการเอียงไปเอียงมาดวยอํานาจของสวนที่ไม
สมดุลยนั่นเอง. ตัวอยางในชั้นต่ําๆ เชนเมื่อจิตมีความอยากในทางกาม อยาง
ใดอยางหนึ่งอยู เมื่อยังไมไดมาก็ไมมีการทรงตัว ตองเอียงไปทางที่ยังขาด
จึงเปนความวุนวายหรือทุกข ครัน้ ไดมา ก็มีการสมดุลยไดชั่วขณะหนึ่งจึง
สงบไปขณะหนึ่ง เปนความสุขความพอใจชั่วขณะหนึ่ง. แตเพราะเหตุที่
ความสงบหรือสมดุลยชนิดนั้น ยังเปนชนิดเทียมไมเทาใดก็เกิดความอยาก
อยางใหมขึ้นมาอีก และวนเวียนกันอยูอยางนั้นเรื่อยไป. แตถึงอยางไรก็ตาม
เรายังเห็นไดวา ความสงบนั้นมีในขณะที่สมดุลย และเปนสุขจริง, แตจะเปน
ชนิดแทหรือเทียมนั้น ยอมแลวแตกรณี. ความอยากไดลดลงเทาใด ความ
สมดุลยใกลเขามาเทานั้น ความสงบก็ใกลเขามาเทานั้น.
หรือเมื่อพิจารณากันอีกดานหนึ่ง เราจะพบวา ความสงบนั้นคือที่สุด
จบของสิ่งทั้งปวง. สิ่งทั้งปวงยอมไปสุดจบที่ความสงบ. ซึ่งในที่นี้หมายถึง
ความสงบอยางแท. สิ่งใดก็ตาม เมื่อมันเดินทางไปยังไมถงึ ที่สุด มันก็ยังตอง
เดินทางอยูนั่นเอง. หรือเมื่อยังคนหาที่สุดของมันไมพบ มันก็จังตองวนเวียน
ไปมาอยูนั่นเอง. ความที่มันหยุดไมไดนั่นคือความทุกข. ความทีม่ ันหยุดได
คือความสุขหรือความสงบของมัน. สําหรับคนเรานั้น ความตายยังไมใช
ความสงบอันแทจริง เพราะความตายยังเปนเพียงการวิ่งมาตอนหนึ่งเทานั้น
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เชนเดียวกับกลางวันและกลางคืน แมสองอยางนี้จะตางกัน แตก็เปนการลวง
ไปๆ ของเวลาดวยกัน อยางไมมีผิดกันเลย จะพูดวากลางวันกับกลางคืนเปน
ของตางตรงกันขามยอมไมได เพราะชั่วโมงของกลางวันและกลางคืนก็ตาม
ลวงไปรวดเร็วอยางเดียวกัน. ความตายซึ่งเปรียบเสมือนเวลากลางคืนของ
การเวียนวายตายเกิด จึงยังมิใชความสงบหรือความหยุด. เพื่อความเขา
ใจความขอนี้ดี เราตองนึกขามไปถึงสิ่งๆ หนึ่ง ซึ่งอยูนอกอํานาจของ
กาลเวลาหรืออยูนอกวงของการหมุนเวียน ไมมีตาย ไมมีเกิด ในที่นั้นไมมี
เวลาไมอาจลวงไปๆ ในที่นั้น. เมื่อเราไปในงานฌาปนกิจ บทธรรมที่เราจะ
ไดยินเสมอๆ ก็คือบทวา “สังขารทั้งหลายไมเที่ยง มีการเกิดขึ้นและการเสื่อม
ไปเปนธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ยอมดับ ความเขาไปสงบรํางับของสังขาร
เหลานั้นเปนความสุข” ดังนี้ (ซึ่งทานวาโดยภาษาบาลีวา อนิจฺจา วต สงฺขารา
ฯลฯ เตสํ วูปสโม สุโข). คนโดยมากมักจะเขาใจกันวาการตายนั่นเองคือ
ความสงบของสังขาร. แทที่จริงการตายซึ่งมีปรากฏในขณะนั้น เปนเพียงการ
ดับ ซึ่งเปนตอนหนึ่งของความไมเที่ยงเทานั้น. เพราะวาสังขารนั้นยังหมุน
ตอไปในลักษณะอีกอยางหนึ่ง, เพราะวาสังขารนั้นยังหมุนตอไปในลักษณะ
อีกอยางหนึ่ง. สวนความสงบรํางับของสังขารนั้น มันมีอยูเองโดยไมเกี่ยวกับ
เวลา เพราะฉะนั้นมันจึงอาจมีไดทั้งที่เรายังเปนอยู คือยังไมตาย หรือเราจะ
ตายไปแลวก็ตาม, ไมมีเนื่องกันแตอยางใด. สิ่งใดที่ยังอยูใตอํานาจของเวลา
สิ่งนั้นจะมีการจบสิ้นยังไมได.
การตายในความรูสึกของคนธรรมดายัง
เกี่ยวเนื่องแนนแฟนอยูกับเวลา จึงยังไมใชตัวสงบรํางับของสังขาร ในแดน
อันเปนที่สงบรํางับของสังขาร. เปนเพียงการตายที่มีอยูในปาชา, ซึ่งเปน
เพียงระยะหนึ่งของการเดินทางของวิญญาณ. เมื่อใดวิญญาณนั้นๆ ไปจนถึง
ที่สุดของมัน และสงบรํางับไปไดจริง จึงจะมีความสุขจริง, ถาสงบรํางับ
เลนๆ เชนการตายก็เปนความสุขเลนๆ ซึ่งไมจริง. เมื่อการไปจนถึงที่สุด เปน
การออกไปจากขอผูกมัด.
เชนสังขารที่เขาถึงความสงบยอมพนจากขอ
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ผูกมัดที่วาจะตองเกิดตองตายดังนี้เปนสิ่งที่ยอมรับรองกันทั่วไปแลว ความ
สงบก็ตองเปนความสุข เพราะขอพิสูจนงายๆ ความสงบก็คือการไปจนถึง
ที่สุด พนจากขอผูกมักแลวนั่นเอง.

ความสงบเปนทฤษฎีทั่วไปของพุทธศาสนา
ในสวนปริยัติ คือ การศึกษาในสํานักเรียนก็ดี พุทธบริษัทเรียนเรื่อง
สงบ กาย วาจา ใจ, หัวขอที่เรียนทุกขอ สรุปลงในนี้. ในสวนปฏิบัติ คือ การ
ทําจริงๆ ก็ดี พุทธบริษัททําหรือพยายามปฏิบัติเพื่อสงบ กาย วาจา ใจ, แนว
ปฏิบัติทุกแนว สรุปลงในนี้. แมในสวนปฏิเวธ คือการไดรับผลของงาน ใน
ขั้นสุดทายนั้นเลา ก็หมายถึงไดรับผล คือความสงบเย็นของกาย วาจา ใจ อีก
นั่นเอง. ความสงบกาย สงบวาจาและสงบใจ ทั้งสามขั้นนี้ เปนความสงบฝาย
แท คือเปนการขูดเกลาความอยาก, มิใชหาสิ่งสนองความอยากมาปอนให
สงบไปชั่วคราว ซึ่งเปนความสงบอยางเทียม ดังที่กลาวมาแลวขางตน.
หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง
ความสงบเปนลักษณะสังเกตเฉพาะ
(Characteristic). ของพุทธศาสนา. การกระทํา การพูด การคิดใดๆ ก็ตาม
ถาหากมิไดเปนไปเพื่อความสงบแลว พึงรูไววานั่นมิใชธรรมวินัยของพุทธ
ศาสนา. คําวาสงบ ยอมคาบเคี่ยวไปถึงความรูแจง ความบริสุทธิ์ และ
ความสุข อยูในตัวมันเองแลว ดวยเหตุที่วา เมื่อมีความสงบเมื่อใดยอมมี
ความรูแจงสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง, มีความสงบเมื่อใดยอมมีความบริสุทธิ์
เพราะถายังไมบริสุทธิก์ ็สงบลงไมได,
มีความสงบเมื่อใดยอมหมายถึงมี
ความสุข เพราะไมมีการวุนวายดังกลาวแลว ดวยเหตุนั้น จึงหมายถึงการไมมี
การเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น รวมอยูดวยเสร็จ. และความสงบในที่นี้
หมายถึงสงบอยางแททั้งนั้น.
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อาจมีผูสงสัย เพราะเคยไดยินมาวาหลักของพุทธศาสนานั้นมีตางๆ
กัน เชนอริยสัจจ เปนตน ทําไมในที่นี้จึงกลาววาไดแกความสงบ? ทั้งนี้ก็
เพราะวามันเปนอันเดียวกันนั่นเองตางกันสักวาชื่อ. ทุกขและเหตุใหเกิดทุกข
เปนฝายสุกขึ้นโพลงๆ เพราะอํานาจอวิชชาเปนมูลเหตุอันตนที่สุด. นิโรธ
ความดับสนิทของทุกขนั้น กับหนทางหรือวิธจี ะใหถึงความดับทุกขอันเรียก
กันวามรรคมีองคแปดนั้น ก็คือความสงบ และทางของความสงบนั่นเอง
เพราะฉะนั้น จึงกลาวไดวา คําวาสงบ คําเดียวเทานั้น คือใจความของพุทธ
ศาสนา. หรือพุทธศาสนาก็คือความจริง เรื่องความสงบ, เปนหลัก
วิทยาศาสตรเรื่องความสงบของทุกๆ สิ่งที่วิ่งวอนไปมาในสากลจักรวาล,
เปนเรื่องที่สอนใหเราสามารถเอาสากลจักรวาลทั้งปวงมาไวในกํามือ และ
ไมทําความยุงยากอันใดใหแกเราสืบไป ถาหากวาเราสามารถเขาถึงความ
สงบนั้นจริง, ซึ่งที่แทก็เปนสิ่งที่มีอยูในที่ทั่วไป แตเราไมเห็นเอง.
ความสงบเปนสิ่งที่อาจคนพบไดในที่ทั่วไป.
ความสงบนั้นคือตัว
มหาอํานาจอันมหึมา
ที่แฝงตัวคุมครองโลกอยูเบื้องหลังความวุนวาย
นานาประการของโลก.
โลกอุบัติลุกเปนไฟขึน้ มาเปนคราวๆ แทที่จริงก็มิใชเหตุการณอัน
รายแรงอยางใดนัก เพราะวาเมื่อเปรียบเทียบถึงสากลจักรวาลทั้งสิ้นทุกๆ
จักรวาลแลว โลกหนึ่งๆ ก็เปนของนิดเดียว ราวหยิบมือเดียวเทานั้น เมื่อ
มนุษยไมรูจักตัวความสงบซึ่งเปน “อัตตาตัวใหญ” ของสากลจักรวาลก็เห็น
โลกเปนของใหญโตอยูเอง และพลอยเห็นเรื่องวุนวายตางๆ ในโลกเปนของ
ใหญโตไปดวย ซึ่งแทที่จริงไมไดหนึ่งในรอยลานสวนของสากลจักรวาล
สวนที่ยังสงบดีอยู. เสียงดังของการระเบิดในการสงครามทั้งหมด ไมดังเทา
เสียงของความสงบซึ่งมนุษยมักจะไมคอยไดยิน. ถาใครจับตัวความสงบซึ่ง
เปนอัตตาตัวใหญของโลกได ก็จะไดยินเสียงของความสงบ อันไมมีเสียงใด
ดังเทานั้นทันที. เมื่อจับไมไดก็ไมรูสึกวามีอยู เชนเดียวกับการรับคลื่นวิทยุที่
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เมื่อรับไมได ก็ไมไดยิน ทั้งที่มันแผกระจายอยูทั่วไปในที่นั้นๆ หรืออาจรูสึก
วามันไมมีเสียดวยซ้ําไป. การที่ขา พเจาเรียกความสงบ วาเปนอัตตาตัวใหญ
ของสากลจักรวาลนั้น ก็เพราะวา ถาจะกลาวใหมีตัวมีตนกันแลว ควรชี้ไปยัง
ตัวความสงบซึ่งเปนตัวมหาอํานาจครองโลก หรือสากลจักรวาล เปนตัวซึ่ง
แผซานเปนตัวๆ เดียวกันไปทั่วหมด เปนตัวๆ เดียวกันซึ่งอาจพบไดในที่
ทุกๆ แหง ในสิ่งทุกๆ สิ่ง ทุกๆ เวลา ที่มีดวงตาชนิดที่จะมองเห็นได, และมี
อยูเบื้องหลังความวุนวายตรงนั้นเอง. รสของสิ่งใดๆ ก็ตาม ไมมีรสใดที่สูง
หรือมีรสดีไปกวารสของความสงบ หรือที่เกิดจากความสงบ. แตเนื่องจาก
ไมเคยพบตัวความสงบ จึงไมเคยชิมและไมทราบวาเปนรสเลิศกวาสิ่งใด.
เมื่อคนที่จมแนนอยูในโลก พากันพูดถึงความสงบนั้น พูดดวยความรูสึกที่
เหมือนกับจะตองกินยาถายยารุที่มีรสขมขื่น แมจะพูดถึงกันอยูเสมอ ก็ไม
สามารถชิมรสลวงหนาของความสงบไดหรือแมแตคาดคะเนถูกวามันจักมี
รสอยางไร. รสอรอยของรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสอันใดอันหนึ่ง ซึ่งโลก
ถือกันวาเลิศที่สุดนั้น
เมื่อนําเขาไปเปรียบเทียบแมกับรสที่เกิดจากความ
ซาบซานในทางธรรมที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ก็สูกันไมไดเสียแลว อยาวาแต
จะนําเขาไปเปรียบกับรสเกิดแตความสงบอันสูงสุดแทจริงเลย. ขาพเจาเชื่อ
วาเมื่อตัวความสงบ ซึ่งควรเรียกมันวา อัตตาใหญ (Universal Soul) ของ
ทุกๆ สิ่ง ปรากฏแกใจของใครก็ตาม เขาจะตองรูสึกวา เขาไดยินเสียงที่ดัง
ที่สุด ไดเห็นสิ่งที่ใหญกวางที่สุด และพบสิ่งที่มีรสเลิศที่สุดทุกคนไป.
ขอใหทานทั้งหลายลองคํานวณดูทีหรือวา เสียงที่ดังที่สุดในโลกนี้
(เชนเสียงระเบิดของภูเขาไฟที่รายแรงเปนตน) ก็ยังไมไดยินทั่วโลกซึ่งเปน
สวนนอยสวนหนึ่งของสากลจักรวาล; แตเสียงของความสงบนั้น ดังกองทั่ว
สากลจักรวาลทุกๆ จักรวาล และดังอยูตลอดเวลา, เปนเสียงที่รองตะโกนให
ทราบถึงความที่สิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ใหทราบ
ถึงความโงเขลาเตาตุนของผูที่มีความตื่น งงหลงใหลในโลก และใหทราบถึง
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ความที่นิพพานหรือความสงบนั้นมีอยูทั่วไป สําหรับทุกๆ คน, และมีอยูที่นี่
แลว. เมื่อใดใครเพิกโลกิยารมณอันเปนเหมือนฝาบังหูบังตาของตนออกเสีย
ได ดวยการมองเห็นโลกในดานในตามที่เปนจริง* เมื่อนั้นเขาจะไดยินเสียง
ของความสงบ (Voice of Silence) ที่วานี้, และทราบไดวามันดังกองเปน
เสียงอันเดียวกันอยูตลอดสากลจักรวาลอยางไร, เปนรสที่เลิศกวารสทั้งปวง
อยางไร. ถาจิตใจของมนุษยเรา ไมถูก ราคะ โทสะ โมหะ เขาครอบงํา ;
ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนของไรความหมาย ดังนี้แลว จะมี
อะไรอีกเลาที่เปนความบันเทิงเริงรื่นยิ่งไปกวานั้น คือยิ่งไปกวาเสียงหัวเราะ
อันกองกังวานของความสงบ ที่เปนอัตตาตัวใหญของสากลจักรวาล.
ความสงบ เปนสิ่งที่เราอาจหาพบไดในทุกๆ สิ่งในทุกๆ สถานที่ ทุกๆ
เวลา ถาหากวาเรามองดูสิ่งนั้นๆ ในดานใน. ความสงบที่เราพบไดในสิ่ง
ตางๆ ทุกสิง่ นั้น นั่นเปนเสมือนแกน หรือโครงเปนที่เกาะจับของโลกิยธรรม
หรือสังขารทั้งหลาย คือรางกาย จิตใจและอารมณตางๆ เพราะเมื่อเพิก
ถอนโลกิยธรรมหรือสังขารเหลานั้นที่กําลังไหลเวียนออกไปเสียใหหมดสิ้น
สิ่งที่เหลืออยูก็คือความสงบ. ฉะนั้น ถาหากใครยังอยากจะมีอัตตา หรือ
ตัวตนของตน ก็จงมีที่ความสงบที่ไมรูจักดับสูญนั้นเถิด อยามีในสวนที่เปน
รางกาย หรือจิตใจ แตอยางหนึ่งอยางใดเลย, เขาจะมีหวังที่จะพบ หรือเขาถึง
หรืออยางนอยก็ไดยินเสียงอันดังกองของ “อัตตาใหญของสากลจักรวาล”
กลาวคือความสงบอันแทจริงนั้นไดโดยงาย, ดีกวาที่จะมีตัวตนเปนกลุมเปน
กอนเปนหัวเปนหูอยางนั้นอยางนี้ ที่อื่น. การพบตัวความสงบ เทากับเปน
การพบแกนหรือแกนของทุกๆ สิ่ง รวมทั้งตัวเราเอง และสิ่งที่เกีย่ วของกับ
เรา. ความวุนวายตางๆ เปนเพียงผิวเปลือกหรือกระพี้ซึ่งหาความจริงอันใด

* การมองเห็นโลกในดานใน ไดบรรยายไวอยางละเอียดแลวในปาฐกถาเรื่อง “วิถีแหงการ
เขาถึงพุทธธรรม”
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ไมไดไมมคี วามแนนอน. ทําไมขาพเจาจึงกลาววา ความสงบเปนมหาอํานาจ
ที่คุมครองสากลจักรวาล ก็ดวยเหตุวาไมมีอะไรทรงอํานาจมากเหมือนสิ่งนี้.
สิ่งที่สิงซึมอยูในสิ่งทุกๆ สิ่ง สิ่งทีน่ ้ําไหลทวมไมได ไฟไหมไมได ลมพัดให
เหี่ยวแหงไมได!
ไมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาไมมีอะไรผาตัดหรือทําให
เปลี่ยนแปลงอยางใดได, เปนสิ่งที่ทุกคนจะตองรับเอา ทุกคนตองอาศัย เปน
สิ่งที่ดังกองอยูในที่ทั่วไปในอนันตจักรวาล เปนสิ่งที่เมื่อทุกสิ่งแมจะวุนวาย
ยุงเหยิงเพียงใดก็ตาม ครั้นเขาไปถึงแดนนั้น คือแดนของมหาอํานาจนั้นแลว
จะตองดับสนิทลง ในสมัยหนึ่งสากลจักรวาลรวมทั้งพระเปนเจาดวย จะตอง
ดับไป แตมหาอํานาจนั้นจะตองยังอยู คือความสงบนั้นจะตองเหลืออยู
เพราะมันเปนสิ่งที่ไมมีการเกิดขึ้นและการดับ ไมมีการสรางสิ่งใด และไมถกู
สิ่งใดสรางขึ้น จึงเปนอนันตกาลหรืออนันตชีพ. ขอทานทั้งหลายจงอยาถอย
หลังจากความสงบ! จงเปดเครื่องรับของทานขึ้นฟงเสียงของความสงบ ซึ่ง
เปนโนตเพลงอันไพเราะ ดังกองอยูไมขาดระยะในที่ทั่วไป. ทานจงอาศัย
เครื่องมือในการรับ ที่พระพุทธองคทรงประทานไว กลาวคือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา.
คือ สมาธิ ปญญา คือวิถีแหงความสงบ. ศีล สมาธิ ปญญา ที่ทาน
ทั้งหลายยอมเคยไดยินชื่อมามากแลวนั้น เปนวิถีที่จะนําไปสูความสงบอัน
สูงสุด และพรอมกันนั้น มันก็เปนความสงบขั้นต่ําๆ พรอมกันไปในตัวเปน
ลําดับๆ ดวย
ศีลคือปรกติภาพดั้งเดิมของกายวาจา ที่ไมเปนไปตามอํานาจกิเลส,
ศีลแสดงรูปของมันใหปรากฏอยูได ดวยเจตนาที่จะรักษาปรกติภาพดั้งเดิม
อันบริสุทธิ์ ขอบุคคลผูตั้งใจระมัดระวัง จนกระทั่งมันเปนของอยูตัว แมไม
ระวังก็ไมเปลี่ยนเปนอื่น อันเรียกวาเขามีศลี จริงๆ แลว การลวงศีลหรือทุศีลก็
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คือการลุกโพลงขึ้นของกิเลส ทําลายความสงบแลวทะลุออกมาทางกายวาจา.
เมื่อยังมีศีล ก็หมายถึงยังสงบอยูไดตามปรกติเดิม จึงจัดวาเปนความสงบ
ชั้นหนึ่งไดในเบื้องตน, ตลอดเวลาที่เจตนาระมัดระวังนั้นยังเปนไปดวยดี
หรือวาเคยชินจนไมตองระวังแลว. คนเราควรพยายามทําตนใหมีศีลชนิด
หลัง คือมีศีลที่เคยชินจนเปนปรกติในสันดาน จึงจะไดรับประโยชนหรือ
สะดวกสบายเหมือนเด็กหรือผูใหญที่รูหนังสือดีแลว, ไมตองมัวทองสระ
พยัญชนะเหมือนเด็กแรกเรียน. คนมีศีลก็เหมือนกัน ตอเมื่อมีศีลได
โดยปรกติในสันดาน ไมมีบกพรอง เปนศีลชนิดที่พระอริยเจาชมชื่นพอใจ
แลวก็ชื่อวาไดถึงความสงบอันแทจริงในขั้นตนนี้ มีโอกาสกาวขึ้นขั้นตอไป
คือสมาธิไดงาย. เพราะเมื่อกายวาจาสงบดีไมมีโทษรบกวนแลว ใจก็สงบได
งาย.
สมาธิ คือปรกติภาพของจิตในสวนที่ไมมีความรูสึกอันชั่วรายเกิดขึ้น
รบกวน คงแจมใสเหมาะแกการศึกษา พิจารณาอรรถธรรมอันลึกซึง้ อยูเสมอ
และสงบเยือกเย็นเปนความผาสุกของจิต เปนการชิมรสของความสงบอัน
แทจริงลวงหนา ในปจจุบันทันตาเห็น. ความรูสึกที่ชั่วรายในที่นี้ ก็หมายถึง
ความลุกโพลงขึ้นของกิเลสเหมือนกันแตหมายถึงชนิดที่ไมถึงกับทะลุ
ออกมาทางกายวาจา เพียงแตคุกรุนหรือปนปวนอยูในภายในใจ โดยเฉพาะ
ไดแกความรูสึกที่ปนปวนไปในทางกามารมณ คุกรุนไปในทางพยาบาท มึน
ชาไปดวยความงวงซึม โยกโคลงไปดวยความฟุงและความเบื่อ และมืดมัว
อยูดวยความลังเล ไมมีอะไรแนนอน. ความรูสึกอันชั่วรายเหลานี้ รบกวน
จิตใจใหหมดสุข จึงจําเปนที่จะตองมีวิธีอันแยบคายสําหรับควบคุมไวใหอยู
ในอํานาจ เปนวิธีบังคับกันตรงๆ ก็มี เปนอุบายประคับประคองใหมันพอใจ
ไปในทางสงบก็มี เมื่อสงบอยูในสภาพปรกติ ก็เรียกวามีสมาธิ ที่เปนขั้นสูง
หยุดการหายใจหรือแทบจะหยุดการ
ถึงกับสงบความรูสึกคิดนึกทั้งปวง
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ไหลเวียนทุกๆ อยางจนดูคลายกับตายแลวก็มี. หลักใจความของการที่จะทํา
จิตใหเปนสมาธิเห็นปานดังนั้น ก็มีอยูสั้นๆ วา ในชั้นแรก พรากจิตออกมา
เสียจากการดิ้นไปตามความพอใจของมันเอง ซึ่งมักจะดิ้นไปในฝายชั่วราย
เปนธรรมดานั้น ใหมาเกาะอยูที่อารมณอันใหม คืออารมณของสมาธินั่นเอง
เชน การเจริญอานาปานสติ ก็ใหการอยูที่ลมหายใจเปนตน จนมันมาเกาะ
แนวอยูไดแลว คอยๆ ผอนความรูสึกในการเกาะนั้นใหนอ ยลงๆ จนเงียบ
สนิทไปเปนชั้นๆ ซึ่งลมหายใจหรือการไหลเวียนของโลหิตเปนตน ก็ไดเบา
ลงตามดวยกระทั่งหยุดและดูเหมือนหยุด แลวแตวาจะทําไปไดถึงชั้นไหน.
ความรูสึกยังมีอยูนอยมากจนแทบไมเปนความรูสึก จึงดูคลายกับตาย. ดวย
การกระทําอยางนี้กิเลสขนาดกลางคือความชั่วรายทางจิต ชนิดที่ไมถึงกับ
ทะลุออกมาทางกายวาจาก็เปนอันรํางับไปโดยสิ้นเชิง แตวากิเลสชั้นละเอียด
ซึ่งจะตองทําลายเสียอีก
หรือเชื้อของกิเลสนั้นยังคงซอนอยูในสวนลึก
ชั้นหนึ่งดวยอํานาจวิปสสนา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาปญญา หรือ ญาณ ซึ่ง
เมื่อทําลายไดเด็ดขาดหมดเชื้อดังกลาวนี้แลว ก็จะไดพบความสงบอันสูงสุด
ไดรับผลชั้นเด็ดขาด ไมมีความทุกขอีกตอไป
ปญญา หรือวิปสสนา คือเห็นแจงสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง หรือ “ได
ยินเสียงของความสงบ (Voice of Silence)” และเปนความเห็นแจงที่เกิดขึ้น
ไดเฉพาะตอเมื่อจิตเปนสมาธิเทานั้น การเห็นแจงนี้บังคับเอาไมได จะทําได
แตเพียงประคองสมาธิไวใหดีตลอดเวลา
ในลักษณะที่อํานวยแกการ
พิจารณาสิ่งทั้งปวง
(ไมจําเปนตองประณีตถึงขั้นไมหายใจหรือคลายกับ
ตาย), จนกวาเมื่อใดความเห็นแจงจะปรากฏขึ้นเทานั้น. ความเห็นแจงที่
ปรากฏขึ้นถึงขีดสุดนั้น สามารถทําลายอวิชชา คือความหลง อันเปนเชื้อของ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวง ใหหมดสิ้นไปได กิเลสจึงไมอาจเกิดขึ้นอีกแมแตอยาง
ใด, ตอนั้นไปศีลก็จะมีอยูในตัวเอง สมาธิก็อยูในตัวเองเปนปรกติและ
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เด็ดขาด.ความเห็นแจงยอมเปนเสมือนแสงอันแรงกลา ที่สามารถสองลึกลง
ไปทําลายเชื้ออันละเอียดทั้งปวงในสวนลึกที่สุดของสันดาน คือพื้นสวนลึก
ที่สุดของจิต อันเปนที่นอนแอบแฝงของเชื้อกิเลสเทานั้นสวนผลกลาวคือ
ความสงบอันจะไดรับในขั้นเห็นแจงอยางเด็ดขาดนี้จะมีเปนอยางไรนั้นยอม
ลึกซึ้งเหลือจะพรรณนา ที่พอจะเขาใจไดกวางๆ และทัว่ ๆ ไปแกนักศึกษาที่
รักเหตุผลนั้น ขาพเจาเห็นวาควรพิจารณายอนไปจากโทษที่เกิดมาจากกิเลส
ชั้นละเอียดที่นอนเปนเชื้ออยูในสันดานนั้น แลวคํานวณดูในขอที่วา ถาหาก
วาโทษนั้นสงบไปสิ้นเชิงแลว มันจะเปนความสงบแสนที่จะสงบสักเพียงใด.
และการพิจารณาโทษนั้นๆ นั่นเลา ก็เปนอยางเดียวกับพิจารณาตัวเชื้อกิเลสที่
ทานจําแนกเปนชนิดๆ เรียกนามวา อนุสัย (แปลวากิเลสที่นอนในสันดาน)
10 ประการนั่นเอง ซึ่งเมื่อกลาวตามหลักแหงการบรรลุผลแลว พระ
อริยบุคคลชั้นพระอรหันตเทานั้นที่สามารถทําลายเชื้อเหลานี้ไดหมดจน
สิ้นเชิง.
เชื้อกิเลสหรืออนุสัยเหลานั้นคือ:๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวากายนี้เที่ยงแทเปนของตน กอใหเกิด
ความไมสงบอยางไรบาง เราทานทั้งหลายพอจะมองเห็นไดไมยากนัก. การ
รองไหความรัก ความเกลียด ความหึงหวง ความโกรธ ฯลฯ เหลานี้สวนมาก
ที่สุด มีมูลมาจากความเห็นกายนี้เปนของตน ซึ่งทําใหพลอยรวบเอาของที่
เนื่องกับกายของตน กลายเปนของๆ ตน ไปดวยอีกตอหนึ่ง. ถาหากไมมี
ความเขาใจผิดอันนี้แลวทุกขจะเบาบางลงไปสักเพียงใด หรือจะไดรับความ
สงบสักเพียงใด. รางกายนี้ ประกอบดวยวัตถุธาตุตางๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอไมใชตัวจิตใจหรือสวนสําคัญอะไรนัก, แตความรูสึกของคนที่เปน
เจาของไมอยางนั้น กลายเปนรูสึกวากายนี้แหละเปนตน เอาเสียทีเดียว. เชน
เมื่องูกัดนิ้วเทาของเรา แทนที่จะรูสึกวา “งูกัดเพียงนิ้วเทาของเรา” กลับไป
รูสึกวา “งูกัดเรา” และเราจะตายแลว. ดวยเหตุนี้เองในบรรดาความหลงเอา
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นั่นเอานี่เปนตนหลายตอหลายอยางดวยกันนั้น ทานยกเอาความเห็นกายเปน
ตนขึ้นเปนขอตน เพราะเปนสิ่งที่ความหลงของคนเราจะตองควาหยิบขึ้นมา
เปนตนกอนสิ่งอื่น, คือกอนที่จะควาเอาจิตใจ หรือเอาธรรมขึ้นมาเปนตัวตน.
ทานจัดไวเปนกิเลสชั้นละเอียดขอแรกที่สุด ก็สมแลว. ลองพิจารณาซ้ําดูอีก
ครั้งทีหรือวา ถาหากวากิเลสอนุสัยอันนี้หมดไปมันจะสงบเย็นเกิดขึ้นแทน
สักเพียงใด เปนสุขสักเพียงใด.
๒. วิจิกิจฉา ความลังเลของจิต ไมแนวาอะไรเปนอยางไรแน ชีวิตนี้
คืออะไร, ตนจะเอาอะไรอยางไร เทาไร จากชีวิตนี้, พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ดีแนหรือ, งานหรือสิ่งที่ตนกําลังทําอยูในบัดนี้ดีแนหรือ จะสําเร็จ
ไดหรือ, ตายเสียเปนสุขกวาอยูหรือ, ปญหาเหลานี้ลวนแตมืดมัวสลัวไปหมด
เวลาหนึ่งเห็นอยางหนึ่ง อีกเวลาหนึ่งเห็นอยางหนึ่ง ดังนี้ทานลองทายดูที
หรือวา ความไมสงบอันนั้นมันจะเผาลนผูนั้นสักเพียงไร. เขาอาจสงสัยไดวา
ความดีนั้น เปนสิ่งที่ดีแนละหรือ. ความชั่วนั้น เปนสิ่งชั่วแนละหรือ เชนนี้ได
เรื่อยไปไมสิ้นสุด กระทั่งการทํากรรม และการรับผลกรรมของตน ก็ลวนแต
เปนปญหาที่รบกวนความสงสัยไมรูจักหมดสิ้น เปนความปนปวนชนิดที่
อาจทําใหไมไดรับความพอใจในการกิน การนอน การไดลาภและการได
อยางอื่นๆ อยางเต็มที่ หรือไมไดเลยก็ได ถาหากวาความลังเลนั้นๆ ไดรับ
สิ่งแวดลอมกระตุนใหเปนไปอยางแรงกลา. ความเปนมนุษยของเราขาดผล
กําไรไป เพราะเหตุที่ไมไดรับผลอันควรจะไดรับ เพราะโทษอันนี้เอง.
เพราะฉะนั้น เมื่อใดเราอาจดับมันเสียได เปนผลดีเกิดขึ้นตรงกันขามกับโทษ
เหลานั้นทุกๆ ประการแลว ทานทั้งหลายลองคํานวณดูทีหรือวา นั่นมันจะ
เปนความสงบเย็นแกจิตใจนั้นสักเพียงไรเปนสุขสักเพียงไร. โดยเฉพาะทาน
ที่กําลังรับความยุงยากในใจเกี่ยวกับความรูสกึ ชนิดนี้อยูในบัดนี้แลว ทานจะ
ทราบดีกวาใครๆ วาความสงบนั้นเปนยาหอมชื่นใจกวายาหอมใดๆ จริง
หรือไม.
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๓. สีลัพพตปรามาส ความลูบคลําศีลและวัตรใหกลายเปนของผิด
ความหมายเดิม. ขอนี้หมายถึงการที่เขาใจผิดในสิ่งๆ หนึ่งจนถึงกับทําสิ่งนั้น
ซึ่งมีความมุง หมายเปนอยางหนึ่งใหกลายเปนอยางอื่นไปจนผิดความ
ประสงคเดิม ถึงกับทําสิ่งนั้นใหกลายเปนของมีมลทินต่ําทรามไป. ทั้งนี้
เนื่องมาจากความหลงใหลในสิ่งที่ลึกลับอัศจรรยที่เขาใจไมไดมากกวาที่จะ
นิยมชมชอบสิ่งที่เปดเผยชัดเจนเขาใจได เชนศีลวัตรขอปฏิบัติตางๆ ในพระ
ศาสนา ซึ่งที่แทมีเพื่อการขูดเกลากิเลสหาความสงบสุข กลับยึดถือไปวาเปน
เครื่องมือที่จะทําผูนั้นใหกลายเปนผูวิเศษมีอํานาจกายสิทธิ์อยางใดอยางหนึ่ง
เหนือคนธรรมดา จนถึงกับปฏิบตั ิดวยความลุมหลง ยังผลใหเกิดขึ้นคือการ
เสียจริตก็มี นั่นเปนผลของการลูบคลําศีลวัตรทําใหกลายเปนของสกปรกไป.
หรือเชนพระพุทธรูป ซึ่งสรางขึ้นบูชาตามความมุงหมายเดิม ก็เพียงเพื่อเปน
อนุสาวรียเครื่องเตือนใจใหเกิดความระลึก และเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
เจา ครั้นตอมา ความหลงอันเปนสมบัติเดิมในใจของผูนิยมของอัศจรรย ก็ทํา
พระพุทธรูปนั้นใหกลายเปนของศักดิ์สิทธิ์ สําหรับออนวอนขอสิ่งตางๆ
ตามที่ตนปรารถนา หรือตามแตที่ตนจะสมมติใหพระพุทธรูปนั้นๆ มี
อานุภาพอยางใด เชนกลายเปนพระเครื่องรางเปนตน. ความลุมหลงอันนี้นํา
ความเสียหายมาใหอยางใหญหลวง โดยไมรูสึกตัว คือนอกจากจะลูบคลําสิ่ง
บริสุทธิ์ใหกลายเปนของสกปรกไปแลว ยังทําใหมนุษยถอยหลังไกลไปจาก
ความเปนสัตวที่อยูในอํานาจแหงเหตุผลมากเขาเทานั้น. การยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดใหเปนของศักดิ์สิทธิ์ดวยอํานาจความขี้ขลาดของตนนั้น มีมาแลวตั้งแต
สมัยมนุษยปาเถื่อนและมีมากระทั่งถึงพระพุทธกาล. พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติความรูสึกอันต่ําขอนี้ ใหเปนความโงเขลาชนิดหนึ่งในบรรดาความ
โงเขลาพวกตนๆ ที่พระอริยบุคคลขั้นตนที่สุด คือพระโสดาบันจะพึงละเสีย
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอนใหถือเอาบุญ หรือความดีที่คนกระทํานั่นเอง
เปนเครื่องราง สําหรับเปนเครื่องอุนใจปลอบใจใหกลาหาญซึ่งเปนเครื่องราง
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อันสูงและแทจริง ไมตองเอาความขลังเขามาชวยก็เปนเครื่องรางอันสูงและ
แทจริง ไมตองเอาความขลังเขามาชวยก็เปนเครื่องรางที่ทําหนาที่ของมัน
จริงๆ. ธรรมะเปนเครื่องรางไดศักดิ์สิทธิ์กวาสิ่งใดหมด ไดแกความเชื่อ
ตัวเอง การเคารพตัวเอง ในการที่มีความดีอยูในตัวความสัตยซื่อตอหนาที่
ความรักชาติ เหลานี้เปนตน เปนธรรมะหรือองคพระธรรมที่เปนเครื่องราง
อันแทจริงซึ่งผูมีจิตใจสูงพอสมควรจะมองเห็นไดโดยทั่วไป ไมตองมีการ
ปลุกเสกชิน้ วัตถุอยางใดอยางหนึ่งขึ้นยึดถือ
ซึ่งเปนของงอนแงนคลอด
แคลนยิ่งนัก. เมื่อยังไมสามารถใชของจริงใหเปนเครื่องรางจริงอยูเพียงใดก็
ยังเรียกวาอริยชนหรืออารยชนไมไดอยูเพียงนั้น, ยังไมมีความจริงยังไมมี
ความสงบ เพราะยังมืดมัวตอเหตุผล ตอแนวทางที่จะนําไปสูชั้นสูงของจิต
ไมรูจักตนกระแสที่จะไหลไปสูค วามทุกข, หรืออยางนอยที่สุดก็เปนผูมีการ
ตั้งอยูในเหตุผลนอยเกินไปจนนาอันตรายแกสังคม คือชักจูงกันทําสิ่งที่นา
สงสารตัวเอง เปนความไมสงบชนิดที่ไมรูสึกตัวอยางยิ่ง. พระอริยบุคคลแม
ขั้นตนที่สุด คือพระโสดาบันยอมละการลูบคลําผิดๆ ชนิดนี้ไดเด็ดขาด ไมมี
การถือที่พึ่งอันเท็จเทียม เชนถือตนไมศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ วัตถุ
เครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ, นอกจากเครื่องราง คือธรรมอยางเดียว. สวนพระ
อริยบุคคลชั้นสูงคือพระอรหันตนั้น พนจากการตายเสียแลวดวยอํานาจอมต
ธรรมที่ทานบรรลุ เปนอันไมมีปญหายุงยากอันใดที่เกี่ยวกับความยึดถือหรือ
ลูบคลําเลย. เมื่อใดพิจารณาเห็นความวุนวายอันเกิดจากความมืดบอดอันนี้
เมื่อนั้นยอมจะเห็นไดวา การละเสียไดซึ่งสีลัพพตปรามาสนั้น จะเปนความ
สงบเพียงใด และเปนความสงบแจมใสชนิดที่คนธรรมดายังไมเคยรูจักมา
กอนหรือไม.
อนุสัย หรือ โทษที่เปนตะกอนนอนขุนอยูในสันดานทั้งสามอยางนี้
เปนสิ่งที่พระโสดาบันจะตองละเด็ดขาดมาแลว ในขณะที่บรรลุถึงภูมิธรรม
ขอนั้น. ทานไดพบรุนอรุณอันแจมใสของพระนิพพาน เปนรุงอรุณที่แสดง
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วา พระนิพพานจักตามมาเบื้องหลังโดยแนแท. ในบรรดาพระอริยบุคคลซึง่
มีอยูดวยกันสี่พวกนั้น ทานเปนพวกแรก คือพวกที่แรกเริ่มยางลงสูกระแส
หรือเกลียวอันจะนําไปยังบรมสันติ หรือความสงบอยางยิ่ง ที่เราสมมติให
เปนอัตตาใหญของสากลจักรวาลนั่นเอง.
ถาหากวาทานละอนุสัยสามประการนี้ไดแลว และยังสามารถทํา
ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงไปบางสวนยิ่งกวาที่จะละไดเพียงอนุสัย
สามอยางลวนๆ แลว ทานเปนพระสกทาคามี คือพระอริยบุคคลประเภทที่
สอง.
๔. กามราคะ ความยินดีในกาม, ขอนี้หมายเพียงความเยื่อใยในกาม
อันเปนเชื้อที่มักเหลืออยูไมขาดสาย และละไดแสนยาก. พระอริยบุคคล
ประเภทที่หนึ่ง และประเภทที่สอง ละไมขาด, คงละไดเฉพาะสวนที่
คอนขางหยาบ, การละสวนที่ละเอียด หรือละไดขาดเชื้อนั้น เปนหนาที่ของ
พระอริยบุคคลประเภทที่สาม. คําวา กามหมายถึงความใคร หรือความยินดี
ในรสของอารมณที่ตรงกับความใครของจิต.
ความใครในทางกามจะ
หมายถึงเฉพาะที่ใครกําหนัดปฏิพัทธหลงใหลอยางเดียวก็หาไม แตหมาย
ครอบไปถึงความใครที่เปนไปตามธรรมชาติลวนๆ
เชนความใครของ
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุเปนตน ซึ่งมีไดกระทั่งแมแตพวกพืช. สําหรับ
มนุษยเรา ความใครอยางหลงใหลนั้น พระอริยบุคคลชั้นแรกก็ละได, แต
ความใครทเี่ ปนอยางธรรมชาตินั้น ทานจัดเปนชั้นที่พระอริยบุคคลประเภท
ที่สามจะพึงละ, คือพระอนาคามี. อันกามราคะนั้น เมื่อคุกรุนขึ้นมาแลวยอม
ทําความไมสงบทั้งแกตนและผูอื่นเพียงไร ใครก็ทราบอยูแลว, ฉะนั้นยอม
เปนอันทราบไดดวยในตัววา ถาหากความรูสกึ อันแรงรอนยากที่จะขมนี้ ได
รํางับดับสนิทลงไปโดยไมมีการฝนหรือตองทน มันจะเปนความสงบและ
การพักผอนเพียงใด.
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๕. ปฏิฆะ ความหงุดหงิดคับแคบใจ, หมายถึงความรูสึกจําพวกความ
โกรธ หรือความไมพอใจ ที่ยังเหลืออยู พอทําใหรูสึกอึดอัดบาง. ชนิดที่เปน
อยางรุนแรงอันเรียกวาโทสะนั้น ละขาดเสียแลวแตชั้นตนๆ เหลืออยูเพียง
เปนเชื้อกรุนๆ ซึ่งจะตองละในขั้นนี้และเปนสิ่งที่ละแสนยากเหมือนกัน.
ปฏิฆะ อาจมีอยูในภายในไมมีใครทราบ, หรือแมแตตัวเอง บางทีก็ไมทราบ
วานี่อะไรมันเหลืออยู เปนความรําคาญ. ถาหากวาหมดเกลี้ยงเกลาไปจากจิต
จะเปนความบริสุทธิ์ผุดผองเพียงไรนั้น เปนของที่พอหยั่งทราบไดแลวดุจ
กัน.
อนุสัยที่สี่ ที่หา สองอยางนี้ ละขาดไปไดในพระอริยบุคคล
ประเภทที่สามคือ พระอนาคามี เพิ่มจากที่เคยละมาแลวในพระอริยบุคคล
ประเภทตนๆ.
๖. รูปราคะ ความยินดีพอใจในความสงบชนิดที่มีรูปธรรมอยางใด
อยางหนึ่งเปนที่ตั้ง. ขอนี้บางทีจะเขาใจยากสําหรับคนธรรมดาทั่วไป แตก็มี
ทางที่จะเขาใจได คือพระอริยบุคคลที่มีจติ ใจสูงไมกําหนัดยินดีในกามคุณ
ไดอีกตอไปนั้น ก็มีสิ่งอื่นที่ทําใหทานพอใจไดเหมือนกัน ขอนั้นไดแกสิ่งที่
สูงกวากามคุณขึ้นไป คือรสของความสุขอันเกิดจากฌานทั้งหลาย. รสของ
ความสงัดจากกาม แหงสนิทจากกามนั้น ก็เปนรสที่ใหความสุขชนิดที่อาจ
ติดอกติดใจไดสําหรับทานที่มีใจสูงเห็นปานนั้น คือทานอาจยินดีในรสของ
รูปฌานนั้นจนหลงติดไดเทากับที่คนธรรมดาหลงติดในกาม. จิตที่สูงเห็น
ปานนี้ก็ยังมิใชถึงที่สดุ ของคุณธรรมฝายสูง
ยังจะตองกาวหนาตอไป
เพราะวารสของสมาธินั้น ก็ยังเปนของไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ถา
หลงติดก็กาวไปไมได จึงตองละเสีย. แตขอใหคํานวณดูวาเพียงแตสงัดจาก
กาม เราทานก็วาสงบอยางยิ่งอยูแลว บัดนี้ทานยังถือวานั่นเปนของหยาบยัง
ทําความวุนวายใหได ตองกาวหนาตอไปอีกเชนนี้แลว ครั้นละไดอีกขั้นหนึ่ง
ดังนี้มันจะเปนความสงบที่ประณีตสักเพียงไร.
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๗. อรูปราคะ ความยินดีหรือความพอใจในความสงบชนิดที่มีอรูป
ธรรมเปนที่ตั้ง. ขอนี้สูงขึ้นไปจากขอที่แลวมา แตวาเปนทํานองเดียวกันมาก.
คือเมื่อทานละความติดในรูปฌานไดแลว ไปติดใจในอรูปฌาน ซึ่งเปนของ
ประณีตสุขุมกวาขึ้นไปอีก จึงเปนสิ่งที่ตองละเสียดวยดุจกัน ซึ่งทําใหเห็นได
วาเมื่อละไดแลว ยอมเปนความสงบยิ่งขึ้นไปอีกเพียงไร การที่ทานใชนาม
ศัพทวา ราคะ กับรสของฌานเชนนี้ อาจทําใหมีผูเขาใจผิดไปบางก็ได วาเปน
ความกําหนัดอยางราคะที่พูดถึงกันอยูทั่วไป. ราคะในที่นี้ หมายแตเพียง
ความติดอกติดใจ หรือใจยอมติดอยูในสิ่งนั้น คือรสของฌาน เทานั้น.
๘. มานะ ความสําคัญตนและคนอื่นวาเปนอยางนั้นอยางนี้ จนถึงกับ
ใหเกิดการเปรียบเทียบขึ้นวา เลวกวากัน เสมอกัน หรือดีกวากัน, แลวเกิด
ความรูสึกบางอยางสืบไปอีกนี้เรียกวามานะ. ความหมายเชนนี้กวางกวาที่
หมายแตเพียงวาดื้อกระดาง, ซึ่งความดื้อกระดางนั้นก็เปนมานะชนิดหนึ่งซึ่ง
เกิดมาแตความรูสึกวา เราเลวกวาเขา เสมอเขา หรือดีกวาเขา อยางใดอยาง
หนึ่งเสมอ มานะนั้นอาจมีรูปเปนความกระดาง, ความนอยใจเสียใจ, หรือ
อยางอื่นๆ ก็ไดอีกหลายประการ ลวนแตทําความวุนวายใหเกิดขึ้นทั้งแกตน
และผูอื่น, ที่เปนอยางละเอียดที่สุด ไมแสดงออกมาถึงภายนอกใหผูอื่นรูก็ยัง
เปนความหนักแกตัวเอง ที่ตนจะแบกความรูสึกที่เปนการจัดตัวเองใหเปน
อยางใดอยางหนึ่งไวแลวภูมิใจหรือนอยใจก็ตาม หรืออยางนอยที่สุดก็เปน
หวงความเปนอยางนั้นอยางนี้ของตัว ถาละไดอีก ลองคํานวณดูทีหรือวามัน
จะสงบเงียบเย็นสนิทมากขึ้นอีกสักเพียงไร.
๙. อุทธัจจะ เชื้อของความรูสึกที่ทําใหเกิดความตื่นเตนสนใจ หรือ
คิดเพลินไปในเรื่องราวหรือในอารมณบางอยาง ที่กอใหเกิดความตื่นเตน
หรือฟุงซาน. การตื่นเตนหรือฟุงซานในผลของงานหรือในความดีที่ตนทํา
สําเร็จ หรือเรื่องอันนาตื่นเตนอยางอื่นยอมเปนสิ่งที่ยากจะหาม, ในบางคราว
ทั้งที่เราไมอยากจะคิดตอไป มันยังหยุดคิดไมไดหลับแลวก็ยังอดฝนถึงไมได
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เมื่อเปนเชนนี้ยอมทําใหความวุนวายใหเปนธรรมดา แมจะเปนความวุนวาย
ที่ประณีต แตก็ไมใชสิ่งที่ควรจะมีดุจกัน. ถายังมีก็ไมเปนความสงบจริง จึง
เปนสิ่งที่ตองละเสีย.
๑๐. อวิชชา ความเขลาที่เปนเชื้อนอนในสันดาน เปนเหตุใหไมรูสิ่ง
ควรรู หรือใหรูผิดตรงขามกับที่ควรจะรู ทําใหเกิดอาการที่เรียกวาเสนผมบัง
ภูเขา หรือแสงสวางบังลูกตา มองไมเห็นสิ่งที่ควรจะเห็น, โดยเฉพาะ
หมายถึงความไมรูทุกข และ ความดับทุกขอันเด็ดขาด และที่สําคัญที่สุดนั้น
ก็คือ ความไมรูตัวเดียวนี้เอง เปนมูลเหตุใหเกิดความเห็นผิดอยางอื่นดังที่
กลาวมาแลวขางตนดวย จึงเปนเสมือนรากเหงาของกิเลสอื่นๆ ทั้งสิ้น. เมื่อ
ทําลายอวิชชาไดแลว กิเลสอื่นยอมเปนวาถูกทําลายแลวดวย แตเมื่อกิเลสอื่น
ถูกทําลายอวิชชาอาจยังไมถูกทําลายก็ได. เชนเดียวกับการทําลายตนไม ถา
เพียงแตใบหรือกิ่งถูกทําลายรากเหงาอาจไมถูกทําลายและยังไมตายก็ได. ถา
รากเหงาถูกทําลาย แมใบกิ่งไมถูกทําลายมันก็พลอยตายไปดวยกันหมด.
เพราะฉะนั้นยอมเห็นไดวา การทําลายอวิชชาไดเด็ดขาดนั้น เปนการทําลาย
กิเลสไดอยางหมดจดสิ้นเชิงเพียงไรและจะเกิดความสงบขั้นสูงสุดไมมีความ
สงบอันใดสูงไปกวานี้แลวเพียงไร.
เมื่อทานทั้งหลายใครครวญดูถึง อนุสัยแตละอยางทั้ง ๑๐ อยาง
ตามที่จะกลาวมาแลว ซึ่งการอบรมปญญาใหแกกลาแลวตัดเสียไดเชนนี้
ยอมจะเห็นไดแลววา ปญญาเปนเครื่องปราบปรามอันเด็ดขาด. รองจาก
ปญญาลงไปก็คือสมาธิ. รองจากสมาธิลงไปก็คือศีล. ศีลเปรียบเหมือน
เครื่องกลบเกลื่อน, สมาธิเหมือนเครื่องขม, และปญญาคือเครื่องตัดราก
เด็ดขาด. ตัวอยางเชนในการปราบวัชพืช เชนหญาคาอันรกรุงรังและเปน
โทษแกสวน, อาจมีวิธีปราบที่หนักเบากวากันเปนชั้นๆ ก็ได เชนวิธีที่เบา
ที่สุดก็ไดแกการถากถาง มันจะราบเตียนไปชั่วคราว รากที่ยังเหลืออยูภายใต
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จะงอกขึ้นมาอีกในไมชาถาไมถากถางซ้ําอีกอยูเรื่อยๆ นี่พอเปรียบกันไดกับ
ความสงบที่ไดรับในขั้นศีล. วิธที ี่สองไดแกการเอาแผนหินหรือกระดานทับ
ไว มันจะราบเตียนไปชั่วที่แผนหินนั้นยังกดอยูดูเรียบรอยเพราะมีแผนหินปู
ก็จริง แตเมื่อยกของทับนั้นขึ้นเสีย ไมชามันจะกลับงอกขึ้นมาอีกและตองกด
ทับลงไปอีก. นี่พอจะเปรียบกันไดกับความสงบที่ไดรับในชั้นสมาธิ. สวน
วิธีปราบอันสุดทายนั้นก็คือ การขุดรากของมันขึ้นมาแลวสุมไฟเผาใหเปน
ขี้เถา ละลายลงในแมน้ําใหสูญเสียไป ก็จะหมดจดเด็ดขาด และเปนครั้ง
สุดทายจริงๆ. นี่เปรียบกันไดกับการปราบและไดรับความสงบในขั้นปญญา
ที่ถึงที่สุด.
ดวยเหตุผลและอุทาหรณดังกลาวมาทั้งหมดนี้
เราพอจะจับ
ใจความสําคัญไดวาถาความสงบที่เกิดขึ้นเปนความสงบชั้นสูง ความสุขหรือ
ความพอใจก็จะเปนชั้นสูงซึ่งเปนคนละชั้นกับความพอใจของคนธรรมดา
หรือคนธรรมดาอาจไมพอใจก็ได. แตยังมีความสงบขัน้ ต่ําที่พอเหมาะกับภูมิ
แหงจิตใจ หรือต่ําลงไปกระทั่งถึงความสงบชัน้ เทียมกลาวคือความสงบชนิด
ที่ตองขวนขวายหาสิ่งสนองความอยากมาปอนใหดังกลาวมาแลวขางตน.
แตถึงกระนั้นก็ดี เรายอมพบใจความอันนาอัศจรรยอยูนั่นเอง คือวา ความสุข
หรือความพอใจที่เกิดมาจากสิ่งอื่นนอกจากความสงบนั้น ยอมไมมี, เปนสิ่ง
ที่นาศึกษา นาพิจารณายิ่งนัก.
แตตามนัยแหงพุทธปรัชญานั้น ยังมีอรรถที่ลึกซึ้งเปนรสอรอยแก
การศึกษาและความรูแจงยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก
คือความจริงที่เราจะได
พิจารณากันตอไปอีกชั้นหนึ่งวา สิ่งที่เราเรียกกันวาความสุขนั้นมันเปนของ
ไมมีตัวจริง เปนคําที่สมมติขึ้น ไมวาจะเปนสุขแทหรือสุขเทียมคือสุขเกิด
แตโลกิยารมณ หรือสุขเกิดแตธรรมก็ตาม. ตามความเปนจริงนั้นมีแตความ
ทุกขที่โพลงขึ้น กับความสงบลงๆ ของความทุกขนั้นๆ เทานั้น พระองคจึง
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ทรงแสดงเปดเผยแกโลก เพียงแตความทุกข กับความดับของทุกข เชนทรง
แสดงไวในรูปแหงอริยสัจจสี่ประการ ซึ่งมีแตทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความ
ดับทุกข, และทางที่จะเขาถึงความดับทุกขนั้น. ไมมีที่ทรงเอยถึงความสุข
เวนแตในที่ซึ่งทรงแสดงดวยโลกิยโวหารตามภาษาชาวโลก ซึ่งจะใหงายแก
การฟงของชาวโลก หรือเมื่อพูดกันดวยสํานวนธรรมดาเชนที่วา นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้เปนตนเทานั้น. ภาษาของมนุษยที่
เรียกสิ่งที่ตนชอบวาความสุข เลยมีคําๆ นี้ที่เขาใจกันดีอยูแลว และเปนคําคู
กันกับคําวาทุกข. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูความจริงโดยเฉพาะมี
เพียงอันเดียวโดดคือ ที่สุดของทุกข ซึ่งหมายความวา ทุกข ทั้งมวลจะตองดับ
ลงที่นั่น จึงมีโวหารพูดที่พระองคจะตองทรงใชถึงสองชนิด คือ โลกิยโวหาร
เรียกที่สุดทุกขนั้นวา ความสุข ดังที่มีตรัสถึงโดยทั่วไป, และโลกุตตรโวหาร
เชนที่ทรงใชแสดงอริยสัจจ หรือปฏิจจสมุปบาทเปนตน ซึ่งไมมีเอยถึงคําวา
สุขเลย เมื่อพูดถึงที่สุดเด็ดขาดของทุกขแลว ก็หมดสิ้นกันเพียงแคนั้นซึ่งเปน
โวหารอยางปรัชญา หรือวิทยาศาสตร. ถาเราเขาใจความจริงในขอนี้ดี เราก็
จะรูจักสิ่งที่เราหลงเรียกกันวาความสุขนั้นไดดียิ่งขึ้น และทราบชัดวาพระ
พุทธองคไดทรงคนพบหรือไดตรัสรูอะไรกันโดยชัดเจน และเราจะทราบได
อีกอยางหนึ่งดวยวา ของคูๆ คือสุขทุกข, ดีชั่ว, เย็นรอน ฯลฯ เหลานี้ มีอยูแต
ในโลกิยโวหาร คือภาษาโลกเทานั้น, ไมมีโลกุตตรโวหาร. ตัวอยางเชน การ
แสดงปฏิจจสมุปบาท เราจะเห็นไดวา ทรงแสดงเรื่องทุกขอยางเดียว แสดง
วาทุกขมีขนึ้ และมากขึ้นๆ ไดอยางไร แลวทุกขนั้นนอยลงๆ จนถึงที่สุดทุกข
ไดอยางไร. และเมื่อทรงชักชวนใครมาประพฤติพรหมจรรยในศาสนานี้
พระองคยอมตรัสวา “มาประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขกันเถิด”
ดังนี้เปนตน. ไมมีการเอยถึงความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่สมมตินั้นเลย. คําวาสุขๆ
เปนของสมมติ ทั้งๆ ที่มันเปนที่รูจักกันมากที่สุดในหมูมนุษยและกลาวขวัญ
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ถึงกันมากที่สุดกวาคําใดๆ อยางไรนั้น เราจะไดพิจารณากันตอไปอยาง
ละเอียด
“สุข”เปนสิ่งสมมติ คําวาสุข เปนคําที่สมมติใหแกสิ่งที่ไมมีตัวจริง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในเมื่อมองดูตามแงของพุทธศาสนา.
ในชั้นตนนี้ แมเราจะมองดูกันดวยแงของวิทยาศาสตร หรือหลัก
ของเหตุผลทั่วไปเราก็ยังพบวาคําวาสุขนั้นเปนคําสมมติเหมือนกัน. ถาเราจะ
มองหาตัวอยางที่งายๆ ที่สุดเสียกอน เพื่อเปนเครื่องชวยความเขาใจ เราจะหา
ไดจากแงมองของวิทยาศาสตรนั่นเอง. เชนวิทยาศาสตรก็พูดไดแตวารอน
เทานั้นเทานี้ แตไมอาจพูดวาเย็นเทานั้นเทานี้ พรอมไปดวยกันทั้งสองอยาง.
เมื่อพูดวารอน ๑๐๐ องศา(เซ็นติเกรด) ยอมหมายถึงรอนจนทนไมไหว และ
เปนการเผาไหมอยูแลว, เมื่อพูดวารอน ๑๐ องศา ยอมหมายถึงเย็นจนแทบ
ทนไมไหว, หรือเมื่อพูดวา ๐ องศา ยอมหมายถึงเกินกวาที่จะเย็นเสียแลว
ดังนี้. ความจริงก็เพราะมีความรอนอยูมากหรือนอยตางกันนั่นเอง เชนเมื่อมี
ความรอน ๑๐ องศาดังนี้ มนุษยหนาวแทบตาย ทั้งที่ความรอนมีอยูตั้ง ๑๐
องศา ก็เรียกวาเย็น. แตวาอาจมีสัตวชนิดอื่น ที่ไมเห็นวาเย็นก็ได, นั่นเปน
เพราะเราเอามาตรฐานความรูสึกของมนุษยเปนเครื่องสมมติ จึงมีรอนมีเย็น
ซึ่งตามความจริงควรจะมีอยางเดียว เปนแตวามันมากหรือนอยเทานั้น จึงจะ
เปนคําพูดที่ถูกตองตามความจริงหรือตายตัว และใชไดทั่วไปไมจํากัดเวลา
และสถานที่ หรืออื่นๆ. นี่เราจะเห็นไดชัดเจนอยางหนึ่งแลววา คําวาเย็นๆ
นั้น เราจะสมมติใหที่ความรอนซึ่งคอยๆ ต่ํากวา ๒๐ องศาลงมา (แตตอนนี้
ใครอาจยังรอนอยูก็ได), เมื่อลดมาถึง ๑๐-๑๕ องศา จึงจะรูชัดวาเย็นแลว
จริงๆ จนแทบทนไมไหว. เราสมมติคําวารอน ใหที่ความรอน ๑๐๐ องศา คือ
รอนจนเผาไหมไดแลว, ถาความรอนทวีขึ้นไปจนถึง ๑๐๐๐ องศา เราอาจ
สมมติใหมันวารอนที่สุด, แตถาถึงลานองศา เชนความรอนที่ดวงอาทิตย
ดังนี้ มนุษยคงจะจนคําพูดที่จะเรียกมันวาอะไรแน. เราไดความชัดอีกอยาง
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หนึ่งวา การสมมตินั้น ยากที่จะเอาความจริงแนนอน, ควรจะบัญญัติ (บัญญัติ
ก็คลายสมมติเหมือนกันแตชัดเจนกวา) เปนความจริงที่แนชัดขึ้นไปกวา.
เพราะเหตุนี้เอง วิทยาศาสตรจึงมีภาษาเฉพาะวา รอนเทานั้นเทานี้ กระทั่ง
รอนต่ํากวา ๐ องศา. ไมมีภาษาวาเย็นเทานั้นเทานี้ใหคูกัน.
แตสําหรับในแงของพุทธปรัชญานั้น ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งไป
กวานั้น คือวา สุขนั้นไมมีเอาเสียจริงๆ เพราะถือวาการที่ยังตองเปนสัตว
สังขารอยูนั้น ยังเปนความทุกขอยู แมมันจะเบาบางลงเทาใดก็ยังเรียกวา
ทุกขเทานั้นเทานี้อยูนั่นเอง. เมื่อทุกขหมดก็เรียกวา “ที่สดุ ทุกข” แลวก็ไมมี
อะไรอีก. สวนสุขนั้น คือคําที่สมมติใหแกอาการตอนตนๆ ตอนใดตอนหนึ่ง
ก็ตาม ตามความพอใจของผูสมมติและอาจแตกตางกันเปนฟาและดินก็ได
สําหรับสุขของคนหนึ่งกับของอีกคนหนึ่ง. เชนคนหนึ่งกําลังเดือดรอนหรือ
เห็นเปนทุกขอยูในเมื่อตองทําอะไรชนิดแบกเกียรติยศ หรือเรียกวาขายผาเอา
หนารอด. แตอีกคนหนึ่งอาจเห็นเปนสุขไปก็ได. ดังนั้นเมื่อจะกลาวใหถูก
ตรงและชัดเจนหรืออยางที่เรียกวา ปรมัตรโวหารแลว ทานจึงบัญญัติเอาที่
ทุกขและความลดลงของทุกข โดยลําดับๆ กวาจะถึงทุกขสูญคือที่สุดทุกข.
อาการตางๆ ในระหวางนั้น ใครจะสมมติวาสุขหรืออะไร ก็แลวแตจะพอใจ นี่
ยอมเห็นไดวา ที่เราเรียกกันวาสุขๆ นั้น หมายถึงความสงบของความทุกข
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเปนอยางแทหรืออยางเทียมก็ได ดังที่กลาวมา
ขางตน. เมื่อหมดทุกขก็แปลวาอยูเหนือทุกข เหนือทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีการ
ยึดถืออะไรวาเปนอะไร; เพราะการยึดถือวาอยางไรอยูนั้น ยังเปนของหนัก
ยังไมใชที่สุดทุกขยังเปนทุกขชนิดหนึ่งเหมือนกันแมวาจะมองเห็นยาก
เพียงใดก็ตาม.
อีกประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูถึงสิ่งที่เรียกวาสุขๆ ของคนเราแลว
นอกจากจะพบวามันไดแกความที่ทุกขสงบไปตามสวนแลวยังพบตอไปวา
การที่จะเกิดสุขขึ้นมาไดนั้นมันตองมีทุกขมาใหเปนพื้นฐานเสียกอน สําหรับ
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จะไดคุขึ้นเปนความไมสงบ เชนความอยากไดเปนตน และแลวเมือ่ สิ่งที่คุนั้น
สงบไปอยางเด็ดขาดหรือไมเด็ดขาดก็ตาม อาการที่คนเราสมมติชื่อใหวา
ความสุขก็เกิดขึ้น.
เชนถาไมมีอะไรยั่วใหเกิดความรักหรือความอยาก
เสียกอน การไดสมรักหรือสมอยากก็มีไมได ความสุขเพราะสิง่ นั้นเลยมี
ไมได ดูเปนของหลอกลวงเต็มที่อยูแลว. หรือถาพิจารณามาจากขอที่วา สิ่งที่
เราหลงเรียกกันวาความสุขนั้น ที่แทคือการถวงใหสมดุลกับความทุกข หรือ
คือความหลงใหลของเราในการที่สรางความพรอง หรือความเอียงเอนไป
ทางหนึ่งทางใดเอาเอง สําหรับจะไดหลอกตัวเองวาสุขๆ ในเมื่อไดสิ่งนั้นมา
ถวงใหแกตัณหาของตัว ดังนี้แลวเราจะเห็นไดวาสุขนั้นก็คือการหลอกตัวเอง
เทานั้น.
ขอที่วาตองมีทุกขมาเปนพื้นฐาน สําหรับใหคนเราหาความสุข
หรือทํานาหาความสุขบนความทุกขนั้น เปนของที่เห็นไดทั่วไป. มติของ
คริสตัง ก็ถือวามีบาปดั้งเดิม (Original Sin) ของมนุษยโดยไมตองมีการ
สืบสวน หรือสืบสวนไมได วามันมีมาแตเมื่อไร และเพราะเหตุใด, โผลขึ้นก็
ใหมนุษยมีบาปมาเต็มที่ แลวทําความดีไถถอนบาปหาความสุขโดยการทํา
ตามคําสอนของพระเปนเจา. แมในฝายพุทธศาสนาเราก็ถือวา ชาติ ชรา
มรณะ หรือทุกขทั้งสิ้นนี้ มีมาจากอวิชชาและอวิชชานั้นมีไดดวยอวิชชาเอง
นั่นเอง ซึ่งเปนการยอมรับรองวา เปนบาปดั้งเดิมของชีวิตทุกๆ ชีวิตมาแลว
เหมือนกัน, โดยถือเสียวา ถาไมมอี วิชชาเปนของปรุงแตงแลว สัตวในโลกนี้
มีขึ้นมาไมได. ครั้นมีขึ้นมาแลว ก็มีบาปติดมาเสร็จแลว คือตองเกิด แก เจ็บ
ตาย และความทุกขอยางอื่น มีโลภะ โทสะ โมหะ เปนของสําหรับเผาลน
ตัวเองมาพรอมดังนี้. เรื่องไมมีอะไรอื่นอีกนอกจากเปนไปตามอํานาจของ
กิเลสนั้นๆ ไดรับผลคือความทุกข แลวก็หาวิธีบําบัดไปตามที่จําเปน หรือ
ตามที่จะคิดออก. เมื่อบําบัดทุกขสิ้นไปเทาใด จะถือวาสุขเกิดขึ้นมาอยางไร
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เพราะที่จริง เปนแตทุกขสวนมากนอยลงไปบางเทานั้น. เชนเมื่ออุณหภูมิ
ลดลงไป ๑๐ องศา จากรอยองศาเราจะเรียกวาเย็นเทานั้นเทานี้ไปทางไหน
ได นอกจากวามันรอนนอยลงเทานั้น.
ขอที่ความทุกขอันมีอยูกอนมาสงบไป เปนเพียงการไดลดโทษ
ไมใชการไดรางวัล มันจึงไมใชความสุขอยูในตัว เปนเพียงความสุขที่โวหาร
โลกเรียกกัน และเปนการที่ตกอยูภายใตโมหะ คือความหลง. ตามทางธรรม
เห็นวาการยอมตนอยูภายใตความเรารอนของความกําหนัดยินดีในอารมณที่
กําหนัดนั้นเปนความทุกข, แตตามความรูสกึ ของสัตวโลกที่ยังไมรูจักกิเลส
อันนี้ ยอมพอใจและเห็นเปนความสุขไปเองความสุขจึงเกิดมีขึ้นในโลกได
และมีคํานามสําหรับเรียกดาษดื่นยิ่งกวาความทุกขเสียอีก. ความทุกขเปน
ของมีอยูแทแตไมคอยมีใครเรียกหาหรือกลาวขวัญถึงกันนัก คงเรียกรอง
เฉพาะความสุขซึ่งไมใชของมีอยูจริง เปนเพียงมายาที่เขาๆ ออกๆ ตามแต
ใครจะมีความคิดสูงต่ํา หรือตกอยูภายใตอํานาจกิเลสมากนอยเพียงใด. และ
ดวยเหตุที่ความสุขเปนนามศัพทที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของสัตว มากกวาคํา
วาความทุกขมากนัก จึงในการพูดกับชาวโลกเพื่อแนะขอปฏิบัติธรรมให ก็
ตองพลอยใชคําวาความสุขไปตามดวย แทนที่จะใชวาความทุกขซึ่งนอยลง
ไป, เพราะสัตวนั้นๆ ไมเคยนึกวาตนมีทุกขอยูในตนเปนพื้นฐาน สําหรับไถ
ถอนออกไปเสีย มิหนําซ้ํายังสําคัญวาตนกําลังจะมีสุข, โดยที่จิตใจใน
ขณะนั้นก็เพงมองอยูที่ความทุกขอันนอยลงไปนั่นเอง. สิ่งๆ เดียวกันกลับให
ชื่อตางกัน ทั้งนี้ก็เพราะความรูจักสิ่งนั้นคนละแงคนละมุม.
เมื่อสิ่งที่เราหลงเรียกกันวา ความสุขๆ นั้น เปนเพียงความกลบ
เกลื่อน หรืออยางดีที่สดุ ก็เปนการไถโทษบาปของตัวเอง ดังนี้แลว สุขนั้นก็
ยอมไมมีจริง. และที่เห็นวามีอยูนั้น ก็เปนเพียงมายา คือตองมีความทุกขอัน
รายกาจมาเปนพื้นฐานหรือตนทุนเสียกอนจึงคอยทําการปลดเปลื้องมันออก
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แลวเรียกสวนที่ปลดเปลื้องออกไดบางนั้นวาเปนรางวัล หรือความสุขที่ตน
ไดรับ เปนกําไรของชีวิตซึ่งถาพิจารณาดูใหดีแลว ตนจะรูสึกเวทนาสงสาร
ตัวเองเปนที่ยิ่ง. เรื่องมันคลายกับวาเราจะตองเฉือนขาของเราเองใหเปนแผล
เสียกอนเพื่อจะไดรักษาแผลนั้น แลวดีใจมีความสุขวาเราหายจากแผล มีโชค
ดีมาก. ความไพเราะของดนตรีและความงามของศิลปะตางๆ นั้น ไมมีความ
ตองการในจิตใจของคนธรรมดา ที่ยังไมมีแผลของความอยากอันเกิดขึ้น
เพราะไปลงทุนศึกษาวา ดนตรีหรือศิลปะนั้นๆ มีความไพเราะและความงาม
อยางไร. ชาวไรชาวนาที่ไรแผลอันนี้ ถูกหาวาเปนคนปาเถื่อนยังไมเจริญ ซึ่ง
ที่จริงนั้นเขาเปนเพียงผูที่ไมตองรักษาแผลที่เขาจะเฉือนทํามันขึ้นเองเทานั้น.
ก็เมื่อความสุขนั้น เปนเพียงรางวัลที่ไดรับจากการที่ตนหลงทําตนใหเปน
แผล แลวรักษาเอาเอง และรางวัลนั้นก็คือการที่ตนไดหายอยางเกานั่นเอง
ดังนี้แลว จะเห็นเปนอยางอื่นไปอยางไรไดวา สุขนั้นไมใชของสมมติ หรือ
เปนเพียงคําพูดของสัตวโลกที่ยังมีตัณหาอุปาทาน. และคํานี้เปนโวหารพูด
ตายตัวของโลก จนกระทั่งแมทานผูพนจากสมมติแลวก็ตองพลอยผสมโรง
ใชคําๆ นี้ดวย ในเมื่อจะพูดกับชาวโลกหรือพูดตามภาษาโลก เพราะวาภาษา
ของชาวโลกนั้น ไมมีคําที่ตั้งไวสาํ หรับเรียกสิ่งที่ไมเคยมีในโลก หรือที่พน
วิสัยโลก.
หลักของพุทธศาสนามีอยูอยางชัดเจนแลววา “ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น
ทุกขเทานั้นตั้งอยู ทุกขเทานั้นดับไป, นอกจากทุกขแลว (ในโลกนี้) หามีอะไร
เกิดขึ้น และดับไปไม”๑ โลกุตตรโวหารเชนนี้ อาจจะฟงยากสําหรับผูที่กําลัง
มัวแตจะเฉือนแผลขึ้นรักษาเองโดยไมรูสึกตัว. ขณะที่ทําตัวเองใหเปนแผล
ตนไมรูสึก เชนขณะที่ตนเองอุตริไปยึดถือตามเขาวา นั่นคือความงามความ
ไพเราะของศิลปะชั้นสูง, หรือที่ปลอยใหตนหลงไปกําหนัดรักดวยความ
๑. สคาถ. สํ. ไตร. ล. ๑๕/๑๑๙/๕๕๔
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ยึดถือแนนแฟนในสิ่งที่ตนรัก. แตขอนี้จะโทษใครไมถนัด หรือจะติวาเปน
ความผิดของผูนั้นเองก็ไมถนัด นอกจากจะปลอยใหเปนบาปกรรมดั้งเดิม
ของมนุษย ที่ไดเกิดขึ้นมาอวิชชาปรุงแตง. เพราะมีอวิชชาเปนแดนเกิด
นั่นเอง จึงไมรูสึกเมื่อเฉือนตนใหเปนแผลทุกครั้งไป. ในเรื่องใหญหรือเรื่อง
สําคัญที่สุดอันถึงกับจะตองใช ศีล สมาธิ ปญญา เปนเครื่องรักษาแผลก็เปน
เชนเดียวกัน คืออวิชชาของผูนั้นนั่นเอง ที่ทําทุกขโทษตางๆใหเกิดขึ้น
จนกวาผูนั้นจะรูสึกไดวา ผูที่คลอดตนมานั่นเอง คือขาศึกของตน และให
ทําลายมัน (อวิชชาผูคลอด)เสีย ซึ่งเมื่อทานจะพูดใหเปนคําลึกซึ้งกินใจ ทาน
กลาววา “ใหฆาบิดามารดาของตนเสีย” หรือที่ขาพเจาจะพูดในที่นี้วา “ให
หดมือที่เฉือนแผลใหแกตนเองนั่นเองเสีย” เมื่อ “หดมือที่จะเฉือนแผลใหแก
ตนเอง” เสียไดแลวก็จะไมมีความวุนวายใดๆ เกิดขึ้นอีกตอไป และถึงที่สุด
ทุกขกันเพียงนั้น เพราะวาการ “หดมือ” ไดนั้นก็คือทําลายอวิชชาซึ่งเปน
รากเหงาของสิ่งทั้งปวง ที่เปนเหตุใหเกิดทุกขเสียไดเด็ดขาดนั่นเอง. เทาที่
กลาว ยอมเห็นไดอีกชั้นหนึ่งวา สุขนั้นๆ เปนของที่หลงสมมติกันขึ้นเพราะ
ความเขาใจผิด หรือโดยเจาะจง ก็เพราะอํานาจอวิชชา ซึ่งในขณะนั้นไดเปน
ผูสรางและครอบครองอยูตลอดเวลาที่เรายังไมรูจักมันและทําลายมันเสียได.
นับเปนขอที่นาประหลาดอยู.
และยังมีขอที่นาประหลาดไปกวานั้นอีกประการหนึ่ง คือขอที่วา
แมสุขนั้นจะเปนเพียงของที่สมมติขึ้น ยิ่งกวานั้นยังเปนการสมมติผิดที่ที่
ควรสมมติอีกดวย เชนความสุขที่เกิดจากไดอะไรสมปรารถนา แทนที่จะ
กลาววาการไดสมปรารถนาเปนความสุข, กลับไปกลาววา วัตถุที่ไดนั้นเปน
ความสุข, ซึง่ จะไดพิจารณากันสืบไป.
ความสุขที่สมมตินั้นสมมติผิดที่. ที่เห็นวาสมมติผิดที่ไดชัดๆ นั้น
เชนเมื่อพูดวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”
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ขอนี้ใครๆ ยอมเห็นไดแลววานิพพานนั้นอยูเหนือการเปนสุขหรือ
เปนทุกข. จิตที่ไดประสบนิพพานตางหากเปนตัวไดรับความสุข. การที่จิต
ไดความรูสกึ อยางหนึ่งในเมื่อประสบกับนิพพานตางหากเปนการไดสุขของ
จิต. และตัวความรูสึกหรือรสที่ไดจากการประสบกับนิพพานนั่นเอง คือตัว
ความสุข, หาใชตัวนิพพานไม. เพื่อใหเขาใจความขอนี้ไดงายๆ เราควร
เชนคําพูดที่วา
เปรียบเทียบกับโวหารสามัญที่เรามักพูดกันอยูทั่วไปๆ
“กรุงเทพฯสนุก” ดังนี้ เรายอมเห็นไดวา สมมติความสนุกนั้นผิดที่เสียแลว.
จริงจิตที่พอใจในกรุงเทพฯตางหากที่รูสึกสนุก ความรูสึกของจิตที่พอใจ
ตางหากเปนความสนุก. กรุงเทพฯเปนเพียงที่ที่ใหเกิดความสนุกแกจิตของผู
ที่พอใจเทานั้น. กรุงเทพฯอาจเปนทุกข หรือยัดเยียดสกปรกสําหรับอีกคน
หนึ่งก็ได ซึ่งถาใหถูกตองจริงแลว ยอมกลาวไมไดเลยวาตัวกรุงเทพฯนั้น
สนุกหรือไมสนุก. ความสนุกอยูที่จิตของคนที่พอใจตางหาก แตโวหารพูด
ของชาวโลกยอมโยกไปได ตามอํานาจของความที่มัวแตจะหลงเพลิดเพลิน
ไปจนมองไมเห็นสิ่งทัง้ ปวงตามที่เปนจริง
เลยเกิดการสมมติผิดที่ขึ้นใน
โวหารของโลกและกลายเปนของธรรมดาไป. เมื่อไมพิจารณาโดยแยบคายก็
ไมเปนของสําคัญ. แตสําหรับการถอนตัวออกจากทุกขหรือทําความสงบนั้น
ยอมตองอาศัยการพิจารณาโดยแยบคายอยูไมนอย จึงควรฝกหัดพิจารณา
อยางละเอียดไวบาง. ในอุทาหรณของคําวา กรุงเทพฯสนุก เรายอมเห็นการ
สมมติผิดที่ฉันใดในขอวา พระนิพพานเปนสุข ก็เปนการสมมติผิดที่ฉันนั้น.
ทั้งนั้นทั้งนี้ ก็เพราะเหตุที่สุขเปนของไมมีจริง มีเพียงที่สมมติใหแกความ
สงบของความทุกขเปนขั้นๆ ไปเทานั้น.
เมื่อสิ่งใดเปนของสมมติไมมีตัวจริงแลว การสมมติผิดที่ก็เปนของ
ธรรมดาของสิ่งที่สมมติทั้งหลายไปดวย. เมื่อใดเห็นประจักษในความจริงขอ
นี้แลว ก็จะไมมีการยึดถือ. เชนแทนที่จะยึดถือวาศีลเปนสุข ก็จะเห็นตามที่
เปนจริง วาศีลเปนเครื่องใหเกิดความสงบจากโทษทางกายและวาจา และเรา
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เรียกรสที่ไดรับจากความสงบนั้นวา ความสุขซึ่งเปนการสมมติใหแกการที่
ความทุกขมานอยลงไปคือดับไปสวนหนึ่งๆ. แทนที่จะยึดถือวาสมาธิเปนสุข
ก็จะเห็นตามที่เปนจริงวา สมาธิเปนเพียงเครื่องมือใหเกิดความสงบทางจิต
และเราเรียกรสที่ไดรับจากความสงบนั้นวาความสุข,
ซึ่งเปนคําที่สมมติ
ใหแกการทีค่ วามทุกขไดดับนอยลงไปอีกสวนหนึ่งอีก, แทนที่จะยึดปญญา
หรือวิปสสนาวาเปนความสุข จะเห็นตามที่เปนจริงวาเปนเพียงเครื่องมือที่
ตัดรากเชื้อกิเลส ที่นอนนิ่งอยูในสันดานใหขาดสูญไมมีวันที่จะกําเริบขึ้นอีก
ตอไป และไดรับความสงบอยางเด็ดขาด และเราเรียกรสที่จิตไดรับจากความ
สงบอันนี้ วาเปน ความสุขอยางยิ่ง ซึ่งเปนคําที่สมมติใหแกที่สุดจบของ
ความทุกขนั่นเอง. ทั้งหมดนี้เปนไปในฝายที่เปนความสงบแท หรือเมื่อกลาว
โดยสมมติก็คือ สุขแท.
สวนในฝายความสงบเทียมหรือสุขเทียมนั้น ก็เปนไปในทํานอง
เดียวกัน. เชนแทนที่จะยึดถือวา ลาภ ยศ สรรเสริญ เปนความสุขก็จะเห็น
ตามที่เปนจริงวา มันเปนสิ่งที่สนองความอยากของผูอยากไดเพื่อใหความ
อยากนั้นๆ ระงับสงบไปเปนครั้งคราวเทานั้น และเราเรียกความไมดิ้นรน
ของตัณหาเพราะมันไดรับความพอใจชั่วคราวเทานั้น วาเปนความสุข. และ
เพราะเหตุที่มันเปนความสงบอยางเทียม
ไมชามันก็จะกําเริบขึ้นอีก
เหมือนกับเอาเหยื่อไปจางเสือใหหยุดทํารายซึ่งเปนไปไดเพียงชั่วคราว, มัน
จึงเปนสุขเทียม, เปนความเท็จสองชั้นคือเปนของสมมติชั้นหนึ่งแลว ยังเปน
ของชั่วคราวอีกดวย. สําหรับความพอใจหลงใหลในกามคุณ ของสัตวที่ติด
ใจในกามคุณก็ทํานองเดียวกันกับลาภยศเปนตนเหลานั้น.
คือกามคุณที่
ไดรับนั้นๆ เปนเพียงเครื่องชวยใหตัณหาหยุดดิ้นรนไปชั่วคราว เพราะมีสิ่ง
สนองความพอใจมากลบเกลื่อนไว จนกวามันจะเปลี่ยนไปเปนความดิ้นรน
ในรูปอื่นหรือครั้งอื่น. เพราะฉะนั้นเปนอันกลาวไดวา ถามันยังกลับคุขึ้นมา
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เผาไหมไดใหม แมจะเล็กนอยหรือโดยออมเพียงไรก็ตาม ยังไมเรียกไดวา
มันเปนความสงบที่แทจริงและทุกขดับไปอยางเด็ดขาด.
อันดับแหงความสงบนั้น มีอยูเปนลําดับๆ ทั้งที่เปนความสงบ
อยางเทียม และความสงบอยางแท.
ลักษณะของความสงบอยางเทียม หรือสงบเพียงเอกเทศ ที่คอย
สูงขึ้นตามลําดับๆ จนกระทั่งถึงความสงบอันแทจริงนั้น มีลักษณะพอเปน
เครื่องสังเกตอยางคราวๆ ดังตอไปนี้:การไดตามใจตัวไปเสียทุกอยาง (Self-Indulgence) ในสวน
อารมณที่ตนปรารถนาทาง ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสเหลานี้ เปนการได
อะไรมากลบเกลื่อนความอยาก หรือปอนความอยาก พอที่จะไมรูสึกเรารอน
ไดก็จริง แตในที่สุดก็ฉิบหายเปนความสุขที่เท็จเทียมที่สุดหาใชความสงบ
ไม. เมื่อมีอยูในที่ใด พึงรูจักวานั่นเปนเพียงการไดตามใจตัว.
ความฟุมเฟอย (Luxury) คือการมีสิ่งสวยงามสะดวกสบายเกิน
กวาที่จะพึงมี ทําความพอใจใหในตอนแรกๆ ขณะที่ตนยังไมเคยผาน คลาย
กับวาเปนแดนสวรรคในโลกนี้ใจคงไมดิ้นรนอยูชั่วขณะที่ยังไมเบื่อ ราวกะ
วามันจะไมมีความตองการอันใดอีกแตในที่สุดก็กลายเปนของเกะกะรําคาญ
จนอยากจะพนไปเสีย ซึ่งเจาชายสิทธัตถะเคยผานมาแลว. นี้ก็ไมใชความ
สงบ. มีในที่ใดพึงรูวานั่นเปนเพียงความฟุม เฟอย ไดแตความสงบอยาง
เทียม.
ความเพลิน หรือนันทิ (Pleasure) คือความที่พอใจในรสที่ถูก
อารมณอยางแรงกลาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งแมมีเพียงอยางเดียวก็ได, เปนการ
แวดวงใหกระแสของตัณหาไหลเชีย่ วเปนเกลียวแนไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่ง
เปนสมาธิของกาม. นี้ก็หาใชความสงบอันแทจริงไม. มีขึ้นเมื่อใดพึงรูวานั่น
เปนแตความเพลิน.
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ความสบาย หรือสัปปายะ (Ease) คือการไดอะไรพอเหมาะๆ กับ
ความตองการที่ไมมีมากเกินขอบขีดไปนัก เชนไดการกินอยู การสมาคม
หรือสิ่งแวดลอมที่พอเหมาะกับตน ทําความพอใจใหอยางมาก. นี่ก็ยังไมใช
ตัวความสงบแท เปนเพียงความสบาย ที่อาจใชเปนอุปกรณหาความสงบ
สูงขึ้นไป. มีขึ้นก็พึงรูจักวาเปนเพียงความสบาย.
ความสุข หรือสุข (Happiness) หมายถึงความที่ไดรับความพอใจ
จากการทําความดีสําเร็จ เปนอยางๆ ไป รูสึกภูมิใจดวยเกียรติที่เปน
น้ําพักน้ําแรงของตน ปกครองครอบครัวผูคนไดเรียบรอยสมหมายเหลานี้
อาจเปนเครื่องมือสําหรับศึกษาในดานจิตใจเพื่อคนหาความสงบอยางสูงได
งายเขา. แตก็ยังไมใชความสงบตามความหมายของธรรม, จะเปนความสงบ
ได ก็เฉพาะเพียงฝายโลกและเฉพาะตัว.
ขาพเจาอยากจะยุติความสงบชนิดที่ไมแทไวเพียงเทานี้ เพราะรูสึก
วาสูงพอแลวที่จะเปนบันไดกาวไปหาความสงบตามแบบของโลกุตตระ
ตอไป.
ความสงบที่แท หรือเปนฝกฝายของฝายแทนั้น กลาวคือ:๑. ศีล สงบโทษทางกายวาจาได เพราะการปฏิบัติตามระบอบ
อยางใดอยางหนึ่ง. นี่เปนเหตุใหสงบใจ. แตตัวศีลเอง เปนความสงบเพียง
เอกเทศ ยังไมใชความสงบแทถึงที่สุด.
๒. สมาธิ สงบโทษหรือความรูสึกชัว
่ รายที่กลุมรุมจิต ไดดวยการ
ทําตามสมาธิวิธีระบอบใดระบอบหนึ่ง. นี่เปนเหตุใหเกิดปญญาที่สามารถ
สงบเชื้อของกิเลสที่นอนในสันดาน. แตตัวสมาธิเอง ก็เปนความสงบโดยเอก
กาลคือเฉพาะกาลยังไมใชความสงบแทถึงทีส่ ุด.
๓. ปญญา เปนความรูแจง หรือแสงสวางที่สองลงไปยังสวนลึก
ของสันดาน เพื่อขูดเกลาเชื้อกิเลสที่ตกตะกอนอยูในที่นั้น ใหหมดสิ้นไป
เพื่อวาจักเกิดความรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง
สงขึน้ มาจากภายใน.
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ความโงหลงสงบไปบางในชั้นนี้ก็จริง แตถายังไมเด็ดขาด ความสงบนั้นยัง
ไมแท จึงเปนเครื่องมือของความสงบอยางหนึ่ง ที่ใกลตอความสําเร็จหรือ
หวังความสําเร็จได โดยจะกาวไปโดยลําดับๆ ที่พอพิจารณาไดอยางละเอียด
จากขอตอไป.
๔. ความหนาย (นิพฺพิทา) เมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงดวย
อํานาจของปญญาแลว ยอมหมายความวา ไดเห็นความที่สิ่งทั้งปวงในโลก
เปนเพียงมายา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ซึ่งเกิดความระอา ไมอยากไม
ทะเยอทะยานในการไดอะไรอีก. แตนี่ก็เปนเพียงนิพพิทา ความหนาย ซึ่งยัง
ไมถึงความสงบเด็ดขาด.
๕. ความสํารอกสิ่งยอมจิต (วิราคะ). เมื่อหนายในโลกิยารมณแลว
ความยอมติดอยูในโลกเหมือนสีที่ยอมติดอยูกับผา ก็สํารอกละลายออก. แต
นี่ก็เปนเพียงความจางออกของการยอมใจดวยอารมณ ยังไมใชตัวความสงบ
เด็ดขาด, มีขึ้นก็รูวายังเปนเพียงวิราคะ
๖. ความหลุดพน (วิมุตฺติ). เมื่อไมยอมติดก็หลุดออกไดจากโลก
คือ จากกามภพ จากรูปภพ และจากอรูปภพ, ไมมีความจําเปนที่จะตองหมุน
ไปกับโลก หรือหมุนไปในภพตางๆ อีกตอไป, แตก็ยังเปนเพียงความรอด
ออกมาไดใหมๆ.
๗. ความบริสุทธิ์ (สุทฺธิ). เมื่อหลุดออกมาได ก็เปนอิสระแกตัวมี
ความบริสทุ ธิ์จากสิ่งทวมทับ ผูกมัด เย็บยอม เผาลน ทั้งที่เปนเหตุและเปนผล
ทั้งคุณและโทษ ทั้งดีและชั่วทั้งบุญและบาป ทุกๆ ประการ, ซึ่งตอจากนั้นก็
คือความสงบอันแทจริง.
๘. ความสงบ (สนฺติ). เพราะบริสุทธิ์จากสิ่งเศราหมองที่เคยพัวพัน
ดังกลาวมาแลว ก็สงบจากปวงทุกข สงบจากกิเลสพรอมทั้งเชื้อ ไมมีการ
หมุนของวัฏฏสงสาร. กรรมเกายกเลิก กรรมใหมก็ไมมี. ความตองเกิดใหมก็
ไมมี, หนาที่อันจะพึงทําตอไปอีก อยางใดอยางหนึ่งก็ไมมี, ไมมีการอยากได
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ไมมีการอยากเปน อยากรู ไมมีความสงสัยกระหายจะรูแจงใน
สิ่งใดๆ, ไมมีขอผูกมัดหรือบังคับวาตอนี้ไปจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้, ใคร
รักไมไดเกลียดไมได ไมทิ้งรองรอยไวใหใครตามพบ ฯลฯ และเปนความ
สงบเงียบเพราะไมมีการกระทํา, ไมมีการถูกกระทํา, ไมมีการไปการมา หรือ
แมการหยุดอยู, เหลานี้คือความหมายของคําวาสงบในที่นี้ ซึ่งเปนความสงบ
อันเด็ดขาด.
๑๐. บรมสันติ(นิพฺพานธาตุ).
หมายถึงภาวะแหงความสงบของ
ความสงบเอง ซึ่งขาพเจาเคยสมมติเรียกมาแลวในตอนตนๆ วา “อัตตาใหญ
ของสากลจักรวาล,” คือวาเมื่อกวาดสากลจักรวาลนี้ทั้งหมดออกไปทิ้งเสีย
พรอมทั้งเหตุ พรอมทั้งปจจัยของมัน พรอมทั้งพระเปนเจาผูสรางและมูลเหตุ
ที่ทําใหพระเปนเจาตองสราง เหลานี้ออกไปหมดแลว ไมมีสวนเหลือทั้งฝาย
รูปธรรมและฝายนามธรรม (คือทั้งรูปธาตุ มโนธาตุ หรือวิญญาณธาตุ) แลว
อะไรยังเหลืออยู นั่นแหละคือ “ปาชาของสังขารทั้งหลาย”๑ เปนที่เขาไปสงบ
ของสังขารทั้งหลาย. ทรงตัวของมันเองอยูไดโดยไมตองมีอะไรสราง, ไม
ตองมีอะไรชวยหรือปรุงแตง, เปนตัวอนันตชีพซึ่งไมตองมีการเกิด การดับ
หรือการตาย การมาหรือการไปในตัวมันเอง, แตคงมีตัวมันเองอยูได โดยไม
ตองมีการทรงตัว หรือมีการเปนชนิดที่เปนการไหลเวียนซึ่งเปนการแบก
ตัวเอง หรือแบกความมีความเปนของตัวเองไว ดังเชนที่สรรพสังขาร
ทั้งหลายกระทํากันอยู จึงเปนความสงบเงียบจากความคับแคบวุนวายโดย
เด็ดขาด ซึ่งเมื่อจิตใดเขาถึงแลวยอมรูสึกความสุขอันไมเคยพบเห็นมากอน
และสูงสุดเด็ดขาดเพียงเทานั้นเอง, และเปนการกลาวไดวา ไดออกไปพน
๙.

๑ คําวาสังขาร เปนคําบัญญัติเฉพาะ Technical term ที่กวางมาก, คือหมายถึงทุกๆ สิ่งที่มีสิ่งอื่น
ปรุงแตง ทั้งที่เปนวัตถุ และทีเ่ ปนจิตใจ คือไมมีอะไรที่ไมเปนสังขาร นอกจากนิพพานอยาง
เดียว. ทานผูอา นผูฟงโปรดระวังใหดี มิฉะนั้นจะเขาใจผิด.

๔๕

ความสงบ คือ พุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

จากโลก หรือสิ่งทั้งปวงไดแลว โดยที่เมื่อรูจัก “สิ่ง” สิ่งเดียวนี้แลว ความไม
เที่ยงผันแปร และความเปนทุกขของสิ่งทั้งปวง ไมอาจครอบงําจิตของผูนั้น
ไดอีกตอไป จึงกลาวไดวา เขาผูนั้นไดเดินทางไปถึงที่สุดจบ หรือสุดสิ้นของ
ความทุกขแลว, และเรียกวาเปนผูเขาถึงพุทธธรรมโดยแทจริงในที่นี้.
สรุปความแหงธรรมกถานี้วา สุขอื่นนอกไปจากความสงบแลว
เปนไมมี, ถาความสงบเปนอยางเทียม ความสุขนั้นก็เทียม. ถาความสงบเปน
อยางแท ความสุขก็แท. สงบมากก็สุขมาก, สงบนอยก็สุขนอย. และนี่เปนกฎ
ตายตัวของธรรมชาติ ทั้งฝายรูปและฝายนาม.
ขาพเจาขอจบธรรมกถาดวยความสมควรแกเวลา และขอขอบคุณ
ทานทั้งหลายที่ไดตั้งอกตั้งใจฟง มาตั้งแตตนจนจบ. ขอใหธรรมะ พร และ
เมตตา จงเจริญแดทานทุกเมื่อ. ขอจงมีแตความสวัสดี.

สวัสดี.

๔๖

