เรื่องผนวก
ของ

ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม

บันทึกเกี่ยวกับ
ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
โดย ค.ศ.
ขาพเจาไดมีโอกาส เรียนถามขอของใจหลายประการ เปน
เวลาหลายวัน เกี่ยวกับขอความในปาฐกถาเรื่องภูเขาแหงวิถี
พุทธธรรม อันเปนเรื่องทีพ่ ุทธบริษทั สวนหนึ่ง กําลังสนใจกัน
อยูอยางครึกโครม. ในที่สุด ขาพเจารูสึกวา ความรูท ี่ขาพเจา
ไดรับมา และทําบันทึกไวนี้ จักมีประโยชนเปนอันมาก แก
บรรดาทานที่สนใจ และทั้งหวังวาคงมีไมกคี่ นที่มีโอกาสเรียน
ถามขอของใจ และไดรับความรูเพิ่มเติมเชนนี้ โดยตรงจากทาน
พุทธทาสภิกขุ. ฉะนั้น ขาพเจาจึงสงบันทึกนี้ มาขอรองทาน
บรรณาธิการใหนําลงเพื่อประโยชนแกผูสนใจทั่วไป และเพื่อคู
กันกับปาฐกถาที่ไดนําลงไปแลว เพื่อความสะดวกของผูศึกษา
และทั้งเปนบันทึกที่อยูในรูปคําถามคําตอบตามเดิมทุกประการ.
ขาพเจาเรียนถามทีละเรื่องๆ ตามลําดับที่จะนึกออกกอนหลัง
และไดคําตอบทีละเรื่องๆ ดังตอไปนี้ :๑
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ถาม:- เนื่องจากปาฐกถาเรื่องภูเขาแหงวิถีพทุ ธธรรมของ
ใตเทา ทําใหมีคนพูดและเขียนคัดคานดาทาทายตางๆ ใตเทาจะ
ไมเขียนโตตอบเสียเลยเทียวหรือ ทั้งไดยินวาใตเทาไมอนุญาต
ใหเพื่อนหรือศิษยคนใดเขียนโตแทนดวย.
ตอบ:- ดูๆ มันไมใชหนาที่และไมมีความจําเปน ไมใช
หนาที่
เพราะอาตมาเปนเพียงผูที่อุทิศตนเปนทาสของ
พระพุทธเจา
มีอะไรก็พูดไปตามที่อาตมาสามารถทําใหคน
สนใจ ในเรื่องของ”ฝงโนน” อันเปนตัวพุทธศาสนาที่แทจริง.
วาตามที่จริงแลว อาตมาไมไดพูดกับคนทั้งหมดแตพูดกับคนที่
สนใจ หรือพอใจจะศึกษาเรื่อง “ฝงโนน” เทานั้น. ผูฟงยอม
รักษาสิทธิ และผลประโยชนของเขาเอง เขาจะคัดคานหรือดาวา
อยางไรก็ได. เขาพอใจอยางไร ก็ทําอยางนั้นก็แลวกัน. อาตมามี
หนาที่แตเพียงบอกเพื่อใหเขาไดยิน สิง่ ที่เห็นวาเขาควรจะไดยิน
ในเมื่อเขาขอใหพูด. ถาเขาไมเห็นดวยก็ไมมีหนาที่ไปขืนเขา.
เขาแยงหรือทาทายก็ไมมีหนาที่ไปสูรบเขา.
และที่วาไมจําเปนจะตองโตคนคานนั้น ถาคุณดูใหดีก็จะ
เห็นวา ภูเขาหิมาลัยที่อาตมาตองการใหพังทลายนั้นมันก็กําลัง
พังทลายตัวเองโดยไมรูสึกตัวอยูเรื่อยๆ แลว ไมเห็นหรือ. มันดี
อยูแลวจะตองไปจัดการอะไรกันอีกเลา. ถาอาตมาหรือเพื่อนๆ
หรือแมผอู างตนวาเปนศิษยจะไปทะเลาะกะใครเขาแลว. มันก็
ไปเขากับภาษิตโบราณของไทยเรา คุณก็พอจะรูอยูเองแลว. แต
๒
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ที่อาตมาพอใจนั้นก็คือ ภูเขามันกําลังพังทลายตัวเองอยูแลว
เรื่อยๆ.
ถาม:- มีคนเที่ยวพูดวา ใตเทารับจางคอมมิวนิสต แสดง
ปาฐกถา เรื่องภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม เพื่อใหคนเลิกถือศาสนา
ในเรื่องนี้ใตเทารูสึกอยางไร
ตอบ:- ก็ขอบใจที่เขาสมมติใหอาตมาเปนคนกลาหาญ
ถึงกับไปแสดงปาฐกถาลบหลูพระรัตนตรัย ขางพระตําหนัก
สมเด็จพระสังฆราชเจา หางไมถึง ๔-๕ เสน แคคุณดูเอาดวยตา
คุณเองก็แลวกัน วาการแสดงปาฐกถาชุด “พุทธธรรม” ตั้งแต
ตนมาจนบัดนี้หลายปแลวนั้นเปนอะไรกันแน.
ถาม:- มีคนคานวาปาฐกถานั้น รุนแรงเกินไปถึงกับทําให
คนที่ทําบุญใหทานพากันถอยศรัทธา.
ตอบ:- มันไมเปนการรุนแรง หรือใหเขาถอยศรัทธาอะไร
เพียงแตตองการใหเขาเปลี่ยนศรัทธาชนิดตองการบุญอยาง
ลูกโปง มาตองการบุญอยางมีด หรือกุศลกันเสียบางเทานั้นเอง.
และอีกอยางหนึ่ง ขอใหคุณดูใหดี ถาเขาถอยศรัทธาจริง เขาคง
ไมโกรธหรือดาอาตมาเพื่อรักษาศรัทธาของเขาไวหรือพากัน
คาน. อาตมาถือวาพุทธศาสนามีอยูเปนสองชั้นสําหรับคนสอง
พวก คือพวกที่เปน “ลูกเปดไกออน” ตองอยูในคอกตอไปกอน
พวกหนึ่ง, กับพวกที่ “ควรจะบินไป” เพราะปกแข็งพอแลวนี้อีก
พวกหนึ่ง. ในประเทศไทยยังลาหลังเขา ในเรื่องความสนใจ
๓
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อยางพวกหลังนี้. ในเวลานี้เมื่อพูดถึงโลกุตตระกันแลว โลก
นักศึกษา
เขาสนใจที่ญี่ปุนหรือจีนกันมากกวาเมืองไทย
(โดยเฉพาะนิกายธฺยานะ หรือเซ็น) อีกอยางหนึ่ง ตัวพุทธ
ศาสนาที่แทนั้น คือเรื่องนิพพาน เรื่องพนโลก เรื่องไมเวียนเกิด
เวียนตาย เพราะหมดตัณหาอุปาทาน ถาเราไมพูดเรื่องพุทธ
ศาสนาชนิดนี้กันแลว จะพูดเรื่องอะไรกันเลา เรื่องทําบุญทํา
ทานเปนตนนั้น ศาสนาไหนก็มีกันทั้งนั้น พวกคนปาเขาก็มีของ
เขา จะไปเสียเวลาพูดซ้ําๆ กันไปถึงไหนอีก. อาตมาเห็นวา เรา
ควรกาวตอไปเพื่อความสมบูรณแมไมมาก สักสองสามคนก็
ประเสริฐอยางยิ่งแลว. คุณก็เห็นแลววามีคนสนใจไมกี่คนแต
มันก็ยังดีกวาไมมี.
อีกอยางหนึ่ง อาตมารูสึกวาที่พุทธสมาคมนั้น เปนการ
สมาคมไปรเวต เฉพาะพวกนักศึกษากาวหนาเทานั้น ฉะนั้นการ
แสดงปาฐกถาชนิดนี้ที่นั่น ตามคําขอรองของสมาคมก็ควรจะ
ถือวาเปนการศึกษาไปรเวตของคนเพียงไมกี่คน
และ
หนังสือพิมพทุกศาสนาของคณะธรรมทานนั้นเลา คนใหญโตที่
ไหนเขาพากันสนใจกันเลา เปนหนังสือพิมพไปรเวตสําหรับ
ชนกลุมนอย ที่ตองการศึกษากาวหนาเทานั้น. แลวขอความ
นั้นๆ ซึ่งตามธรรมดาก็เปนยาขมสําหรับพวกเทวดาอยูแลว จะ
ไปครอบงําประชาชนสวนใหญทั่วไปไดอยางไรกัน. ถาพูด
อยางที่คุณวาถาแปลวาในเมืองไทยเรา มีแตคนที่กลัวอดกลัวเขา
๔

บันทึกเกีย่ วกับภูเขาพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

จะไมทําบุญกันไปเสียหมดแลว
และไมกลารุกใหกาวหนา
ตอไป หรืออีกอยางหนึ่งก็คือ ไมกลาพูดความจริงกันอยางนั้น
หรือ. อาตมาคิดวาไมควรจะกลัวมากถึงอยางนั้น. และถาไม
ยอมใหพุทธสมาคม หรือหนังสือพิมพพุทธศาสนา เปน
ธรรมาสนไปรเวตของพวกอยากจะศึกษากาวหนาแลวก็ควรจะ
ชวยชี้ใหดวยวา จะใหใชที่เชนไรในการผดุงฐานะของพุทธ
บริษัทในเมืองไทย ในเรื่องประเภทนี้.
ถาม:- แลวทําไมใตเทาจึงถูกดา.
ตอบ:- มันชวยไมได. พี่ชายที่ความคิดเห็นไมตรงกัน เขา
อาจจะเตะพอของเขาเองก็ได อยาวาแตอาตมาเลย.
ถาม:- ใตเทากรุณาใหกระผมถามขอสงสัยได แมกระทั่ง
จะหยิบเอาบางแงของฝายคานมาถาม ไดไหมขอรับ.
ตอบ:- ถาคุณสงสัยอยากรูจริงๆ และไมใชแกลงถามเพื่อ
คานแลว เปนไดทั้งนั้น! การตอบคําถามของผูที่อยากรูตามแต
จะทําไดนั้น เปนหนาที่ของผูที่เปนพุทธทาส. สวนการคานหรือ
การทะเลาะกันนั้นอยูนอกหนาที่. แตตองเขาใจวาอาตมาไม
ตอบคําถามเปนจํานวนมาก
เพราะคําตอบมันมีอยูแลวใน
ขอความของปาฐกถาตางๆ ที่อาตมาไดแสดงไปแลว. เขาขี้เกียจ
อานเอามาถามซ้ําเสียเวลาและถามเพื่อหาโอกาสแสดงภูมิของผู
ถามเอง มากกวาความอยากรู, ถาอาตมาสังเกตเห็นลักษณะเชน
๕
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วานี้ในคําถามของคุณแลว อาตมาตองขอเชิญคุณกลับไปดวย
การนิ่ง.
ถาม:- เปนพระคุณอยางยิ่งขอรับ เพราะกระผมมีแตปญหา
ที่กําลังรบกวนความคิดจริงๆ ใหโอกาสแกกระผมเชนนี้ก็โลง
ใจ. และขอไดกรุณานับกระผมไว ในกลุมของพวกทีส่ นใจใน
ความกาวหนาคนหนึ่งดวยเถิดขอรับ. เรื่องทั้งหมดฟงดูทั้งสอง
ฝายแลวชักจะวนเวียนสําหรับกระผมไปเสียแลว กระผมขอ
รวบรัดตัง้ ปญหาขึ้นใหมสั้นๆ วา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ชนิดไหนกันขอรับที่เปนภูเขาหิมาลัย.
ตอบ:- พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทุกชนิดตามทัศนะ
แหงบุคคลนั้น อันเปนที่ตั้งแหงความรักดวยอํานาจของความ
ยึดถือวา มีตัวตนหรือเปนตัวตน เปนของตน เอามาไวกบั ตน.
ถาม:- คําวา “ตามทัศนะของบุคคลนั้นๆ” นี้ มีความสําคัญ
อยางไรครับ ผมเห็นมีอยูทุกๆแหง ทุกๆ ตอนที่เอยถึง พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ในปาฐกถาเรื่องนั้นของใตเทา.
ตอบ:- ออ นี่สําคัญมาก ที่พวกผูอานพบหรือสังเกตเห็น
เขาพากันหัวเราะฮาทีเดียว. แตคนจํานวนมากจะสังเกตเห็น
หรือไม อาตมาไมรับรอง. คําๆ นี้ มีอยูก็เพื่อแสดงวา มันเปน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่เขาหลงสรางขึ้นมาเอง. เปนสี
เปนดวง อยางนั้นอยางนี้, หรือแมทสี่ ุดแตเปลือกของทาน เชน
พระกาย หรือพระพุทธรูปซึ่งเพิ่งมีขึ้นเมื่อพันปมานี้เปนตน ก็
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รวมอยูดว ยกัน. และที่ยิ่งไปกวานัน้ ก็คือวาแมที่สุดแตพระคุณ
ตางๆ ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็มิใชสิ่งที่จะยึดถือไว
ตลอดไป โดยความเปนตัวตน ดังที่ชอบอธิษฐานเอามาเปน
กําแพงแกว เกราะแกว ฯลฯ หรือ ใชประโยชนตน อยางนั้น
อยางนี้ กันอยู. ถึงขั้นปลอยวางแลว ก็ตองวางกันหมด เพราะสิ่ง
เหลานี้ก็เปนเพียงสังขารธรรมเหมือนกันกับสิ่งอื่นๆ
พุทธ
บริษัทจํานวนมิใชนอยรับเอาไสยศาสตรหรืออะไรก็ตามที่มิใช
พุทธศาสนา มาเปนพุทธศาสนาทั้งที่ไมรูสกึ ตัว. เชนพวกที่
ยึดถือไสยศาสตรทางวิญญาณก็ถือวาวิญญาณของพระพุทธเจา
(ของเขา) ยังมีอยูก ระทั่งเดี๋ยวนี้ เขาเชิญมาเพื่อกิจการทุกอยาง
ได. คุณพิจารณาดูใหดีในอาการของการยึดถือแลวคุณจะเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตามทัศนะของบุคคลนั้นๆ มันมี
อยูประเภทหนึ่งจริงๆ คนเราจะตองยึดถือพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆอยางขอไปทีเรื่อยๆ ไปกอน แลวคอยๆ ถูกองคจริง
ยิ่งขึ้นๆ จนกระทั่งเขาเปนผูหลุดพนเชนเดียวกับพระพุทธเจา
แลว จึงจะเห็นพระพุทธเจารวมทั้งพระธรรมพระสงฆองคจริง
โดยสมบูรณ คือชนิดที่ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ. และ
ปราศจากความยึดถือโดยสิ้นเชิง เพราะวาตองหลังจากหมด
ความยึดถือแลว จึงจะเห็นองคพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
จริงๆ ได. กอนหนานี้ก็ยึดถือกันไปกอน ซึ่งเปนเรื่องที่เปนอยู
เองแลวไมตองมีใครมาสอนใหยึดถืออีก ทีจ่ ะสอนตอไปก็คือ
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ใหกาวหนาตอไป ใหละความยึดถือ จนปราศจากความยึดถือ
หรือไมยดึ ถือ ในสิ่งทั้งปวงนั่นเอง.
ถาม:- แลวทําไมใตเทาไปเรียกของเขาวา ภูเขาหิมาลัย เลา
ขอรับ. เขาก็โกรธแยหรืออยางนอยก็เสียใจ.
ตอบ:- ก็เพราะพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ชนิดตาม
ทัศนะของบุคคลนั้นมันกั้นเขาไวเหมือนภูเขาหิมาลัยนะซี.
อาตมาก็ไมไดติเตียนอะไรเขา.
การอยูในวงลอมของภูเขา
หิมาลัยก็เปนการถูกแลวดีแลวสําหรับพวก “ลูกเปดไกออน”
เหลานั้น ดีกวาไมไดอยูในวงลอมของอะไรทั้งหมด. เมื่อเขายัง
อยากอยูที่นั่นหรือยังไมไป
ก็อยูกันไปไดไมมีทสี่ ิ้นสุดและ
ปลอดภัยตามฐานะของสัตวเหลานั้น. แตสําหรับสัตวผูจะไป
นั่นแหละจะตองคิดดูวาเขาจะไปไดอยางไร ถาเขามัวหลงสราง
อะไรขึ้นกอดรัดไวอยางนัน้ ในลักษณะเชนนั้นที่ถูก เขาควรจะ
ทําตามที่พระองคสอนวา “สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นโดยความ
เปนตัวตน” นั้นเสียกอนแลวเขาจะเห็น “พระองค” จริง ซึ่งไม
ควรแกนามวาอะไรทั้งสิ้น เพราะอยูเหนือการบัญญัติทั้งสิ้น,
เปนเขตแดนที่สลายของความยึดถือที่พังทลายของภูเขาหิมาลัย
พระองคทรงตีคาของศีล สมาธิ ปญญา เพียงเรือเพียงแพเทานั้น
คืออาศัยกันเดินทางขามทะเลชั่วคราวแลวตองทิ้งขึ้นบกไป
ความยึดถือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็คือสิ่งนั้นเอง
เปนการเลื่อนไปตามลําดับ จนถึงขั้นที่หมดความยึดถือ เมื่อเขา
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เหลานั้น มองไปทางไหนก็มีแตความยึดถือวาตัวตน เที่ยวไปมี
อยูนั่นนี่รอบขางไปหมด แลวจะใหเรียกวาอยางไรทีด่ ีกวาที่จะ
เรียกวาภูเขา. เมื่อเปนแมลงมุมแลว ก็ควรจะพอใจ ในเมื่อเขา
บอกใหวา ใยของทานชักไดสวยงามมากมิใชหรือ.
ถาม:- มีคนฉงนกันเปนอันมากในคําวา “ภาวะเดิมแท”
แมแตคนที่มองเห็นวิธีปฏิบตั ิอันราบรื่นและลัดๆ วิธนี ี้ ดวย
ความพอใจก็อดที่จะออกความเห็นวิพากษวิจารณไมได.
ตอบ:- ยิ่งฉงนกันมากก็ยิ่งเปนที่พอใจของอาตมามาก ขอ
แตอยาใหฉงนเปลา จะตองคิดดวย ที่จริงคําๆ นี้ ฟงดูคลายกับ
สอนใหมีตัวมีตนกันขึ้นมาใหมอีก แตขออธิบายสั้นๆ วา ภาวะ
เดิมแทใชแทนชื่อวิสังขาร คือสิ่งซึ่งปราศจากการปรุง, เรียกอีก
อยางหนึ่งวา อสังขตะคือสิ่งที่ไมถูกอะไรปรุง, สวนภาวะที่มิใช
เดิมแท ก็ตองหมายถึงสิ่งเพิ่งเกิดจากการปรุง เพิ่งมีเมื่อมีการ
ปรุง ซึ่งจะนานเทาใดก็ได. เรากลาวไดแตสนั้ ๆ วาการปรุงนั้น
ตองมีทีหลังสิ่งซึ่งไมเปนการปรุงหรือไมถูกปรุง ฉะนั้น สังขาร
อันไดแกสิ่งที่เกิดขึ้นดวยการปรุงอันเรียกอีกอยางหนึ่งวา
สังขตะ คือสิ่งที่ถูกปรุงขึ้น จึงเปนของใหมๆ ไมใชภาวะเดิมแท
เราจะเขาใจสิ่งที่เปนภาวะเดิมแทไดงา ยๆ เมื่อคิดไปทํานองนี้
และเปนหนทางใหเขาใจสิ่งที่เรียกวา วิสังขาร ไดโดยไมยาก
ทางหนึ่ง. รางกาย จิตใจ บุญกุศล ศีล สมาธิ ปญญา พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ (ตามทัศนะของบุคคลนั้น) เหลานี้ลวนแต
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เปน “ของใหมๆ” ทั้งนั้นเพราะเปนสังขาร หรือเปนสิ่งที่เพิ่ง
ปรุงกันขึ้นตามกฎของปฏิจจสมุปบาท. เราจะตองดูใหเขาใจ
“สิ่งใหมๆ” เหลานี้ใหชัดแจงจริงๆ จึงจะหนายจางจากการปรุง
และไดพบกับสิ่งที่ “ปราศจากการปรุง” ไดโดยงายและโดยเร็ว.
การบัญญัติคําวา ภาวะเดิมแทขึ้นนี้ไมใชเรื่องใหมอะไรเลย ถา
คุณจะพิจารณาดูใหดี
คือพูดถึงสิง่ ที่มีอยูกอนการปรุงแตง
นั่นเอง. แตที่จริงยิ่งขึ้นไปกวานั้นก็คือวา ภาวะเดิมแทนี้ อยู
เหนือที่จะเรียกวาเดิมแทเสียอีก อันไดแกอสังขตะ หรือนิพพาน
ซึ่งจะเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ไมไดอยูนอกเหนือเวลา ไมมี
เนื้อตัวอะไรใหเวลาเขาจับ กฎของเวลา ไมอาจจะจับเขาที่สิ่งนี้
เพราะไมเปนตัวสังขารที่เปลีย่ นแปลง
อันเปนหลักสมมติ
สําหรับการบอกเวลา วิสังขารจึงอยูเ หนือเวลาและไมเปนอดีต
อนาคต ปจจุบัน แตในที่นี้เอาแตความหมายวามีอยูกอนสังขาร
อันเปนของปรุง จึงเรียกวา ภาวะเดิมแท กอนแตมีการปรุงของ
สังขาร เพื่อใหเกิดความสนใจในเรื่องพนโลกหรือ “ฝงโนน”
ใชชั้นแรกแลวไตไปตามลําดับเทานั้น.
ถาม:- ใตเทาคงจะเหนื่อยเปลา ในการอธิบายเรื่องนี้.
ตอบ:- มันเปนหนาที่ของผูที่สมัครจะทํางานใหศาสนา
จะตองหาวิธีทุกวิถีทางเพื่อทําใหเพื่อนมนุษยเดินใกลเขาไปยัง
จุดหมายปลายทางของศาสนาคือเหนือการ เกิด แก เจ็บ ตาย ที่
จะมองเห็นกันได โดยไมตีขลุมจนพราไปหมด.
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ถาม:- อีกคําหนึ่งซึ่งไดรับการตอนรับมากที่สุด ก็คือคําวา
“นี่ ไมใชนั่นหรอก” เขาวา ใตเทาตั้งลัทธิใหมเอาเอง.
ตอบ:- ถาเขาอุปโลกนใหเกงถึงเพียงนั้น ก็ตองขอบใจเขา
หนอย! แตถามันไมยุติธรรมแลว จะมาวากันไมไดนะ อาตมา
ไมไดตั้งเอาเองตามชอบใจ คุณไปอานดูเอาใหมโดยละเอียดใน
ปาฐกถานั้นก็แลวกัน ถาอานไดเรือ่ งไดราวก็คงจะพบวา นั่น
แหละคือหัวใจแทของ มหาสติปฏฐานสูตร ทั้งสูตรทีเดียว, ซึ่ง
สวดกวาจะจบ จะกินเวลาหลายชั่วโมงแลวก็มาสรุปไดในคํา
สั้นๆ ที่อาตมาเห็นวาเหมาะที่สุด เขาใจงาย ฝกฝนงายที่สุด สอง
สามคําวา “นี่ ไมใชนั่นหรอก” คุณตองทราบเสียกอนวา บรรดา
บทบริกรรมทั้งหลาย ก็คือบทสรุปของความหมายอันยืดยาว
อยางใดอยางหนึ่งเสมอ เชน บทสําหรับบริกรรมวา “พุทโธ” ๆ
ๆ เปนตน. หลังจากที่ไดพิจารณาถึงคุณลักษณะตางๆ นานา
ของพระพุทธเจาอยางละเอียดแลว สรุปลงในคําวา “พุทโธ” นี้
เพื่อบริกรรม ใหใจกําหนดงายๆ แทนขอความยืดยาว ซึ่งใจไม
อาจจะกําหนดดวยสมาธิ แตคําวา “นี่ ไมใชนั่นหรอก” นั้น สรุป
จากแนวสําหรับพิจารณา สิ่งตางๆ ไมวาทางรูปธรรมหรือ
นามธรรมที่เกิดขึ้นแกเรานี้ เปนเพียงสังขาร (คือสิ่งที่ปรุงกันขึ้น
แลวดับไปเกิดขึ้นดับไป) หาใชวิสังขาร หรือนิพพาน อันเปนที่
มุงหมายไม, เพื่อวาจะไดมีสติปญญาหนายในสังขารทั้งปวง
หรือในธรรมทั้งปวง เพราะวาแมแตความคิดเรื่องพระนิพพาน
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เอง ตัวความคิดนั้น ก็เปนเพียงสังขารหรือมายา จิตจะตองเพง
ตอสิ่งที่ตรงขามเสมอ ใหมีสติทันทวงทีในเรื่องนี้ อยาไปจับ
ฉวยอะไรเขา ซึ่งลวนแตเปน “ภูเขา” ไปทั้งนัน้ จะทําไดดังนี้ ใน
เมื่อไดฝกฝนพิจารณาจนคลองแคลว แลวสรุปเปนบทบริกรรม
ประจําตัววาดังนั้น เพื่อจะกั้นเสียซึ่งความยึดถือวาสัตว บุคคล
ตัวตนเราเขา อันเปนทางมาแหงอภิชฌาและโทมนัส อาตมาถือ
วา เปนการเสนอวิธีเจริญสติปฏฐานที่ลัดๆ ดวนๆ แตเปนผลที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่ง ใครชอบจะไดลองดู อาจจะปลอดภัย เพราะมี
เครื่องกั้นการงอกงามเปนภูเขาหิมาลัย อยูในวิธีนั้นเสร็จไมเปน
ทางใหภูเขาลูกใหมงอกออกมาเหมือนวิธีบางวิธี
ดวยความ
แนใจอยางนี้ ถึงจะยากสักหนอยก็ปลอดภัย.
ถาม:- ผมเคยอานบทความของใตเทามาไมนอยกวาสิบ
เรื่อง ที่พบวาใตเทาไดแจงไวชัดแจงวา นิพพานไมใชจิต
แมกระทั่งในปาฐกถาครั้งหลังสุดนี้ คือเรื่องภูเขาพุทธธรรม
นั่นเอง ผมก็ยังอานไดความอยางนั้น แตมีคนยืนยันวาใตเทา
เปนพวกที่ถือหลักวา นิพพานเปนจิต ผมอยากจะฟงจากใตเทา
เอง
ตอบ:- อาตมามีหลักในเรื่องนี้ เหมือนดังที่ไดบอกกลาว
ไปแลวในบทความตางๆ ที่พิมพโฆษณากันมาเรื่อยๆ ตั้งสิบ
กวาปมาแลว ซึ่งมีหลักวานิพพานไมใชจิต ไมใชเจตสิกไมใช
รูป และอาตมายังไปไกลไปถึงวานิพพานนั้นไมใชนามดวย.
๑๒

บันทึกเกีย่ วกับภูเขาพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

อาตมาไมเชื่อและไมถือตามอภิธรรมปฎกที่มีวา อสังขตธาตุ
เปนนาม เพราะใครๆ ก็รูกนั อยูวา นิพพานนั้นคือ อสังขตธาตุ
ถานิพพานเปนนาม ก็ตองเปนสังขาร หรือสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย
ปรุงไป. ไมเชื่อคุณเปดดูอภิธรรมปฎก เลม ๓๔ หนา ๓๒๘
บรรพ ๗๔๔ จะมีขอความวา “เวทนากฺขนฺโธ สัฺญากฺขนฺโธ
วิฺญาณกฺขนฺโธ อสงฺขตา จ ธาตุ อิทํ วุจฺจติ นามํ.” ซึ่งทําให
อาตมาไมเขาใจไดเลย เพราะอาตมาถือวา สิ่งทีเ่ รียกวา นามนั้น
เปนสิ่งที่มีเหตุมีปจจัยปรุงไดในบทปฏิจจสมุปบาทที่วา “วิฺ
ญาณปจฺจยา นามรูป เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป.”
และที่แปลกยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ ในหนังสือเลมเดียวกันนี้ แตที่
หนา ๓๐๓ บรรพ ๗๖๗ มีขอความชัดเจนวา อสังขตธาตุนั้น
มิใชจิต. ในหนาเดียวกันบรรพ ๗๖๘ มีวา อสังขตธาตุ มิใช
เจตสิก. ถาเราถือตามอภิธรรมปฎกก็จะไดความวา อสังขตธาตุ
หรือนิพพานนั้นไมใชจิต ไมใชเจตสิก แตเปนนาม. เอาไวให
คุณไปถามทานมหาเปรียญมากๆ ประโยคดูก็แลวกัน วาทําไม
มันจึงฟงยากอยางนี้.
และถาทานไมขบถตอความรูมากๆ
ประโยคของทานแลว ทานก็จะตองยืนยันแกคุณวา ในเมืองไทย
นี้เราสอนกันวา นามก็คือจิตและเจตสิกนั่นเอง. สวนอาตมานั้น
คงยืนยันในความไมเชื่อถือตามอภิธรรมปฎกที่วา อสังขตธาตุ
หรือนิพพาน เปนนาม ไวในที่นี้ดวย เวนไวแตวา อภิธรรมปฎก
ทานไมถือวา อสังขตธาตุนั้นคือนิพพาน
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ถาม:- มาถึงตอนนี้ กระผมขอเรียนถามเสียดวยเลยวา
พระไตรปฎกของเรานี้จะควรไดรับความเชื่อถือเพียงไร.
ตอบ:- อาตมาขอรองใหพวกเราทุกคนถือตามหลักกาลาม
สูตรที่วา “อยายึดถือหลักใดๆ วาเปนของถูกตอง ดวยเหตุผลสัก
วา ขอความนี้มีอยูในปฎก.” เพราะวาไตรปฎกก็เปนของที่
เพิ่มเติมกันได ตัดทอนกันไดและเปนมาอยางลมลุกคลุกคลาน
เสมอมาตลอดเวลา ผานมือปุถุชนคนสามัญมาเรื่อยๆ และ
ยิ่งกวานั้น ที่เปนความมุงหมายอันแทจริงของพระพุทธภาษิต
ขางบนนั้น ก็คือวา แมวาพระไตรปฎกนั้นจะเปนของบริสุทธิ์
ออกมาจากพระพุทธโอษฐทุกๆ คํา (ถาหากเปนไปได) ก็ขออยา
ใหถือเอาดวยเหตุผลแตสักวาขอความหรือหลักที่ตนอยากจะถือ
นั้น มีอยูในพระไตรปฎกอยางเดียวกัน. พระพุทธเจาทานไดใช
เหตุผลที่ตนเองมองเห็นชัดเจนเอง
วามันเปนไปไดเชนนั้น
จริงๆ พระองคตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรในเรื่องเชนวานี้. คือ
กําลังตรัสและทูลตอปากตอคํากันอยูสองพระองคแทๆ ในเรื่อง
อันเกี่ยวกับอริยสัจ พระสารีบุตรกลาทูลสนองพระพุทธปุจฉา
วาทานไมเชื่อแมคําที่พระผูมีพระภาคตรัสออกมา
แตเชื่อ
ความเห็นจริงของทานเองตางหาก. พระสัมมาสัมพุทธเจาทุก
พระองค ไมทรงเห็นประโยชนอะไร ในการที่จะใหใครเชื่อตาม
ตําราโดยปราศจากการเชื่อดวยตนเอง วาที่วานั้นมันมีเหตุผลที่
จะเปนเชนนั้นไดจริงๆ แมตํานานหรือปฎกจะเขียนไววา โลภะ
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โทสะ โมหะ เปนของไมดคี วรละ เราก็ไมตองเชื่อและถือวานัน่
เปนความจริง จนกวาเราจะไดรูจักตัว โลภะ โทสะ โมหะ และ
เห็นชัดดวยปญญาเราวามันไมดีจริงๆ เสียกอน ถาใครไมถือ
ตามหลักนี้ คนนั้นไมเหมาะ หรือถึงกับไมสามารถเลย ในการที่
จะไตไปตามรอยของพระพุทธเจา มีแตจะเขารกเขาพง และไป
ติดอยูในวงลอมของภูเขาจนมุมอยูที่ใดที่หนึ่งเปนแนแท คุณดู
แตเรื่อง จิตๆ นามๆ เมื่อกี้นี้เถอะ จะใหเราถือเอาเปนหลัก
อยางไรเลา ถาไมใหถือเอาตามที่เราจะเห็นชัดๆ กันจริงๆ เปน
เรื่องจริงๆ ไมใชเรื่องตัวหนังสือ พระไตรปฎกนั้น สวนมาก
หรือแทบทั้งหมด ขอความที่มีเหตุผลอยูในตัวเองเดนอยู จนเรา
พอใจจะเชื่อ ถึงแมวาคํานั้นๆ จะไมไดตรัสไวโดยพระองคเอง,
จะเปนเด็กขางถนนพูดก็ตาม พระองคตรัสวา แมหญิงชาวบาน
ที่ตักน้ําตามบอสาธารณะ ถาเขาพูดอะไรออกมามีหลักชัดแจง
อยูในตัววา มันจะละความทุกขไดเชนนั้นๆ จนใครๆ ก็เห็นจริง
แลว เราก็ตองถือเอาและนับถือเทากับที่แมพระองคจะตรัสเอง.
ธรรมคือของจริง ใครก็พูดได, และตองจริงทั้งในอดีต ปจจุบัน
อนาคต. ฉะนั้นจึงไมอาจมีพระไตรปฎก ที่แบงแยกเปน อดีต
ปจจุบัน หรืออนาคต อยางใดอยางหนึ่งเพือ่ รับการยกเวน ไม
ตองเปนไปตามกาลามสูตรนั้น ฉะนั้นทําไมจะตองถือหลักวา
“มันจริง เพราะมันมีอยูในปฎก” ซึ่งมีแตจะทําคนใหหมดตัว
ของตัว
มีแตตัวของความละเมอไปตามความจําอันฟนเฝอ
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เหมือนคนที่มัวแตเที่ยวแบกกระได ไมรูจะจดเขาที่ไหนเทา
นั้นเอง. เรามีพระไตรปฎก สําหรับเปนวัตถุดิบอันมากมาย เพื่อ
การเลือกเฟนและนํามายอยเปนผลิตผล อันจะเปนเครื่องแก
ทุกขทางกายและทางใจไดจริงๆ ใหเหมาะเฉพาะคนๆ เทานั้น
คงไมมีใครสามารถคิดวา ในทะเลมีปลา แลวพยายามกินทะเล
ทั้งหมดเขาไป เชนเดียวกับที่ไมมีใครสามารถกินวัตถุดิบ คือ
พระไตรปฎกทั้งหมดเขาไป โดยไมคัดเลือกและยอยเสียกอน.
ในทะเลมีปลามากคุณเลือกกินแตตัวที่รูจัก และมีรสดี ก็มากพอ
ถมไป ไมตองไปกินตัวที่ไมรูจักและสงสัย หรือไปสนใจกะมัน
ใหเสียเวลาเปลาๆ ขอความบางสวนของพระไตรปฎกที่เราไม
สามารถตีความไดก็เปนเชนนั้น,
คือทิ้งไวใหอยูใน
พระไตรปฎกก็แลวกัน เราเอากันแตที่เห็นชัดแจง และยึดหลัก
กาลามสูตรไวได นับวาเปนการประเสริฐ เพราะปลอดภัย
อาตมาขอใหคุณปฏิบตั ิกับพระไตรปฎกอยางที่วามานี้.
ถาม:- ขอรับ. แลวกรุณาอธิบาย เรื่องแบกกระไดเมื่อตะกี้
สักหนอยเถอะ กระผมเคยไดยินผานๆ ไปหลายครั้งหลายหน
มาแลวไมเขาใจชัดสักที.
ตอบ:- มันเปนเรื่องที่ฟงงายดีนะคุณ คือวานายคนนั้นแก
ไดรับบอกเลารอบขางวากระไดนี้ดี เอาไปจดเขาแถวปนขึ้นไป
หาลูกสาวเขาได. แกก็เลยรักกระไดแบกเอาไวพบทีไ่ หนก็แบก
เอาไว เทีย่ วแบกกระไดจํานวนมากอยูเปนปๆ ใครถามก็บอกวา
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จะเอาไปจดขึ้นหาลูกสาวเขา มีใครคนหนึ่งเห็นนายคนนั้นมา
นานนักหนาแลว อดไมไดกระเซาถามวา จะไปจดที่ไหน. นาย
คนนั้นจึงไดทําใหเพื่อนๆ และรวมทั้งตัวเองดวย รูจักตัวเขาเอง
เสียที วาเขาก็ไมทราบเหมือนกัน วาเขาจะเอากระไดทั้งหมดนี้
ไปจดที่ไหน เพราะเขายังไมสามารถบอกตัวเองไดวา เขารักลูก
สาวใคร หรือแมแตวาที่หมูบานไหน เพราะเขายังไมเคยมีความ
รักเลย เคาเรื่องที่นาํ มาเลากันนี้ ก็จํามาจากเรื่องในพระไตรปฎก
เหมือนกัน.
ถาม:- โอย, กระผมเขาใจไดแลวละขอรับ เพียงเทานั้นก็
พอแลว ผมอยากเรียนถามตอไปถึงเรื่องความสําคัญของสิ่งที่
เปน “เครื่องมือ” นี้ จะดีกวา. เรือแพ เปนเครื่องมือใหขามฟาก
ได กระไดก็เปนเครื่องมือใหขึ้นที่สูงได ศีล สมาธิ ปญญา หรือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (แมชนิดที่เปนไปตามทัศนะของ
ผูนั้น) ก็เปนเครื่องมือใหเกิดความอุนใจแกผูที่มีความขลาดกลัว
อันเกี่ยวกับโลกหนา หรือสิง่ ที่เขามองไมเห็นตัว ไดจริงๆ เมื่อ
เปนดังนี้แลวเราจะตีคาของเครื่องมือ และบุคคลผูยึดมั่นใน
เครื่องมือเหลานั้น เพียงไรกันเลาขอรับ
ตอบ:- สําหรับตัว “เครื่องมือ” เองนั้น มีคาเต็มรอย
เปอรเซ็นตของคุณสมบัติประจําตัวมันในขณะนั้นเสมอ แตที่
เกี่ยวกับบุคคลที่เขาไปยึดถือในเครื่องมือนั้น มันมีการกระทํา
และระยะเวลาตางๆ กัน สมมติวา นายคนนั้น ไดลูกสาวเขาสม
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ประสงคแลว ยังขืนแบกกระไดอยูอ ีก คุณจะเห็นวาอยางไร.
ทางที่ดีแกควรจะใหใครที่เขาตองการเอาไปใชตอไปคงจะดีกวา
หรืออยางนอยเอาเก็บเปนพิพิธภัณฑ ก็คงจะดีกวาที่จะเที่ยว
แบกตอไปมิใชหรือ ถาแกยังคงติดอยูกับกระไดแลว แกจะ
ไดรับประโยชนอะไรจากภรรยาของแก แกจะตองทิ้งกระได
กอนที่จะไดรับประโยชนอะไรจากภรรยาของแก แกจะตองทิ้ง
กระไดกอนแตที่แกจะไดรับประโยชนจากภรรยาของแกดวยซ้ํา
ไป นี่คุณจะเห็นวา ถึงเขตที่จะตอง “ทิ้งเครื่องมือ” มันก็ตองถือ
วาเครื่องมือนั้นหมดคาสําหรับคนนั้นแลว ทั้งที่มันมีคาเต็มรอย
เปอรเซ็นต ในขณะที่เขาจําเปนจะตองใช ทีนี้ กอนแตที่มีความ
จําเปนจะตองใชถาเขาไมรูวา จะเอาไปใชอะไร เครื่องมือนั้นก็มี
แตจะทําใหใครเขาแยมสรวลเอาเจาของ. ตอเมื่อเขารูวาเขาจะใช
เพื่ออะไร ใชอยางไรแลวตางหาก มันจึงจะเปนของมีคาสําหรับ
บุคคลนั้น. เมื่อมีแตคนที่ไมรูวาจะใชสิ่งนั้นๆ ที่ไหน อยางไร
แลว เขาก็ยังหลงรักมันมาก เรื่องก็มีแตจะหลงอวดเครื่องมือ
ของตน ขมขี่ผูอื่น เอากระไดไปเปนอาวุธเขาฟากกันแลว เรื่อง
มันจะรายไปเสียกวาเที่ยวแบกเดินเฉยๆ กระมัง. นักปริยัติก็ตาม
นักปฏิบัติก็ตาม ที่อวดโอวามีแพใหญๆ สําหรับขามไปยัง “ฝง
โนน” แตแลวมีผูเห็นวาดึงไมไผออกขายทีละลําจนหมดเกลี้ยง.
หรือบางคนเที่ยวทับถมผูอื่น วาแพของตัวงามกวาของเขา จน
ไมไผนั้น ถูกดึงออกมาใชเปนไมพลองสูรบกัน จนเจาของตก
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น้ําไป แพของบางคน ผุเปอยจมลงที่ทาหนาบานนั่นเอง. ใน
ลักษณะกอนแตจะใชเครื่องมือก็ไมไดใชเชนนี้
เราก็ถือวา
เครื่องมือนั้นก็ไมมีคาเต็มตามคุณสมบัติของมันแกบุคคลนั้น
เลย. เราเห็นไดวาการที่เขาไมใช หรือใชไมตรงตามคุณสมบัติ
ของมันก็ตาม, หรือวาเขาหลงใหลในคุณสมบัติของมันเกินไป
จนไมกลาใชก็ตาม, หรือวาเขาเสนหาในเครื่องมือมากกวาใน
ผลอันเกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือนัน้ เพราะความเขลาของเขาก็
ตาม, “เครื่องมือ”เหลานั้นจะไมชวยอะไรเขาไดเลย, และทั้งเขา
ก็จะจมติดอยูในความเปนผูที่จะตองพึ่งอาศัยเครื่องมืออยูตลอด
กัปปตลอดกัลป. เขามีความสุข(ตามทัศนะของเขาเอง) วาเขา
ร่ํารวยเครื่องมือ! แตใครๆ ก็ตองถือวาเขายังดีกวาคนที่ไมมี
อะไรเปนเครื่องปลื้มใจเสียเลย. ในแงของ “ลูกเปดไกออน” ที่
ยังจะตองอยูดวยกันแลว ก็ตองนับวาเขาเปนคนไมเปลา. แตใน
แงของสัตวผูจะ “บินไป” แลว เขายังไมดีกวาใครเลย เพราะเขา
ยิ่งจะติดพันในทรัพยสมบัติของเขา ยิ่งไปเสียกวาผูที่ไมหลงรัก
เครื่องมือ สรุปความวาเราจะตองระวังเครื่องมือใหมากๆ อยา
ใหกลายเปนเครื่องมือสําหรับมัดตัวเราเอง หรือแขวนคอตัวเอง
จนลืมที่จะไป. ดังนี้ คุณวินิจฉัยเอาเองเถิด วาเครื่องมือมีคุณมี
โทษในเวลาไร? อยางไร? เทาไร? เพราะมันเปนของเฉพาะ
บุคคล เฉพาะเวลา และสถานที่.
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การที่เราอวดวาเรามี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือ
มี ศีล สมาธิ ปญญา กันนั้น เราควรระมัดระวังใหรอบคอบใน
การมี. มิฉะนั้นแลวก็จะกลายเปนมีกระได มีแพไมไผ ที่มี
คุณสมบัตินาขบขันที่สุด ทั้งกอนแตจะใช หรือกําลังใชมันอยู
ทีเดียว. และนั่นแหละคือภูเขาหิมาลัยที่ตระหงานอยูในนามของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (ตามทัศนะของบุคคลนัน้ ) และ
บังนิพพาน. การมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยที่ไม
ทราบวามีเพื่ออะไรกันแน หรือมีไวเพื่ออํานวยผลทางวัตถุ เปน
เบญจกามคุณใหแกตนนั้น นับวาเปนสิง่ ทีน่ าอัปยศอดสูที่สุด
สําหรับพวกพุทธบริษัทเรา.
ถาม:- มีคนกลาวหาวา ใตเทาถือวา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปนตัวอุปาทาน ซึ่งหลักนี้ไมมีในแบบแผน และ
พิจารณาดูแลวไมสมเหตุสมผล.
ตอบ:- ถาคุณพิจารณาดูใหดี คุณจะเห็นวา ผูกลาวเชนนั้น
ไมมีความรูเรื่องอุปาทานเสียเลย
มีแตความจําอันฟน เฝอ
เกี่ยวกับศัพทๆ แสงๆ เรื่องอุปาทานเทานั้น มิฉะนั้นแลวเขาจะ
ฟงเรื่องของอาตมาไปเชนนั้นไมได.
อุปาทานหรือความยึดมั่นนั้น ไดแกความยึดมั่นในของ ๕
อยางคือในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และกิริยาที่ยดึ
มั่นนั้นจําแนกไว ๔ อยาง คือ ๑ ยึดมั่นเพราะเปนของรัก เรียกวา
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กามุปาทาน, ๒ ยึดมั่นเพราะเขาใจผิด เรียก ทิฏุปาทาน, ๓ ยึด
มั่นเพราะปฏิบัติผิด เรียกวา สีลัพพตุปาทาน, ๔ ยึดมั่นดวย
ความสําคัญวาเปนตัวตนเรียกวา อัตตวาทุปาทาน. ตัวอยางเชน
การยึดถือในพระพุทธรูปวาสวยวางามนั้นคือความยึดหรือ
อุปาทานในรูปขันธดวยกิริยาแหงกามุปาทานหรือทิฏุปาทาน
แลวแตกรณี. การยึดมั่นในสีในดวงเขียวๆ แดงๆ วาเปน
พระพุทธเจาที่เชิญมานั้นคืออุปาทานในสัญญาขันธ หรือสังขาร
ขันธแลวแตกรณี ดวยกิริยาแหงทิฏุปาทาน หรือสีลัพพตุ
ปาทานแลวแตกรณี. การยึดมั่นเอาจิตหรือวิญญาณอยางใดอยาง
หนึ่ง ตามทัศนะของบุคคลผูนั้น วาเปนตัวตนของพระพุทธเจา
นั่นคือการยึดถือเอาสังขารขันธ หรือวิญญาณขันธอยางใดอยาง
หนึ่งแลวแตกรณี ดวยกิริยาแหงอัตตวาทุปาทาน ดังนี้เปนตน.
ฉะนั้น อาตมาพยายามที่จะบอกวา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตามทัศนะแหงบุคคลนั้นที่ยึดเอาขันธๆ ใดขันธหนึ่ง
ขึ้นมา ดวยอํานาจทิฏุปาทานหรืออัตตวาทุปาทานก็ตาม นั่น
คือภูเขาหิมาลัยของผูนั้น หาใชพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่
แทไม. และในขั้นสูงสุด พระพุทธเจาทานหามการยึดถือสิ่งทั้ง
ปวงไมวาจะเปนสังขตธรรม หรือเปนอสังขตธรรม โดยความ
เปนตัวตน, เพื่อใหคนหมดอัตตวาทุปาทานโดยสิ้นเชิง และเปน
พระอรหันตได. ซึ่งเขาถือกันเปนหลักวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา,
หรือ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย. ดวยเหตุนี้เราจึงเห็นไดวา
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ตัวอุปาทานนี่เองเปนเรื่องใหญ
เปนบทเรียนอยูตลอดเวลา
จนกระทั่งขั้นสุดทาย ผิดกันเพียงแตวา ยิ่งละเอียดเรนลับขึ้นไป
ทุกที จนยากที่จะกําหนดมันไดเทานั้น. และอุปาทานชั้น
ละเอียดที่มักเกิดแกศาสนิกของศาสนาใดก็ตามยอมเกิดเกี่ยวกับ
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานั้นทั้งนั้น.
ถาความมุง หมายของ
ศาสนานัน้ ไมตองการจะไปไกลถึงโลกุตตระแลวก็รอดตัวไปที
ทั้งเปนผลดีดวย. แตถาศาสนาใด ตองการไปจนถึงโลกุตตระ
แลว ศาสนิกของเขาหลังจากที่ไดเหนี่ยวตัวขึ้นมาดวยอํานาจ
อุปาทานบางอยาง จนถึงที่สุดที่อํานาจของอุปาทานจะชวยได
แลวเขาจะตองสละอุปาทานโดยประการทั้งปวง หลังจากที่ได
สลัดอุปาทานชั้นต่ําๆ หยาบๆ มาแลวเปนลําดับ. ศาสนาที่จะ
ขามไปเสียใหพนทัง้ ดีและชั่ว ทั้งบุญและบาปจะตองมาในรูปนี้
โดยไมมีทางยกเวนเลย.
ดังนั้น คุณจะเห็นไดวา แมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ชนิดที่บุคคลนั้นปนหรือสรางขึ้นมาเอง ดวยอํานาจอุปาทาน
อยางใดอยางหนึ่งของเขาก็เปนเพียงวัตถุหรือผลิตผลแหง
อุปาทานของเขาเทานั้น แตภาษาแทบทุกภาษาเมื่อพูดรวบรัด
มักจะรวบเอาผลิตผลทํานองนี้เขาเปนของสิ่งเดียวกับสิ่งที่เปน
ตนเหตุ,
(เชนสิ่งของตางๆ
ที่ประดิษฐขึ้นดวยอํานาจ
วิทยาศาสตรสมัยนี้ ถูกรวบเรียกดวยคําสั้นๆ วิทยาศาสตรไป
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เสียดวย.) จึงวัตถุที่เปนผลของอุปาทาน ในบางคราวถูกพูด
รวมกันไปกับคําวาอุปาทาน ยิ่งเปนพวกทางนามธรรมที่ไมเห็น
ตัดชัดๆ ดวยแลว ยิ่งเปนทางที่จะพูดรวบกันไดงายขึ้น. แต
อยางไรก็ดีสําหรับการเปนภูเขาหิมาลัยนั้น ยอมเปนทั้งสอง
อยาง คือ อุปาทานของผูนั้น ก็เปนภูเขาหิมาลัย, พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ หรืออะไรก็ตาม ที่เขาสรางขึ้นดวยอุปาทานนั้น
ก็เปนภูเขาหิมาลัย เพราะในกรณีเชนนี้มันแยกกันไมได และไม
มีเหตุที่จะตองแยก นับประสาอะไรกับ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตามทัศนะของบุคคลนั้น ที่เขาจะยึดเอาเปนตัวตน
ดวยอํานาจอุปาทานไมได แมตัวนิพพานเองหรืออสังขตธาตุ
เอง ตามทัศนะของเขา, คนที่หนาอยูด วยอวิชชา ยอมยึดถือดวย
อุปาทาน โดยความเปนตัวเปนตนเปนบานเปนเมืองไดเสมอไป.
เราพอจะเขาใจกันไดวา อุปาทานนั้นอยางหนึ่ง วัตถุของ
อุปาทานนั้นอยางหนึ่ง แตในการปฏิบัติงานมันไมเคยแยกกัน
เหมือนไฟกับเชื้อเพลิง ไมอาจแยกกันไดในเมื่อมันทําหนาที่
ของมันนั่นเองทั้งที่มันเปนของคนละอยาง,
ดั่งนั้นเมื่อเรา
กลาวถึงอัตตวาทุปาทาน ยอมหมายถึงวัตถุของอุปาทานนั้นๆ
ดวย โดยไมตองสงสัย
ถาม:- เมื่อกลาวโดยทั่วๆไปแลว อุปาทานนี้ เปนของมี
โทษ หรือมีประโยชนอยางไรกันแนขอรับ?
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ตอบ:- สัตวทั้งหลาย เกิดขึ้นมาไดดวยอุปาทาน มีชีวิตอยู
ไดดวยอุปาทาน ทําความชั่วความดีไดดวยอํานาจอุปาทาน หา
อาหาร หาเกียรติยศ สืบพันธุ ฯลฯ ดวยอํานาจอุปาทานและ
อุปาทานที่ถือวา มีตัวตนของเราเปนผูทุกขนั่นเอง ทําใหเกิด
ความสนใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือแมที่สุดแตใน
นิพพาน คือวาสรรพสัตว ตองเปนทาสของอุปาทานดวยการ
ตองพึ่งพาอาศัยมันอยูตลอดเวลา จนกวาจะทําลายมันหมดสิ้น
ไดและเปนพระอรหันตนิพพานไป. เมื่อมองกันในแงของโลกๆ
คุณจะเห็นวาสัตวที่กัดหรือสูกันจนตายมีเกียรติ นั่นก็เพราะ
อุปาทาน. วีรบุรุษที่เสียสละชีวิตเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่งก็
เพราะมีอปุ าทานของเขาพลุงแรงกวาของคนอื่นในแบบนั้น. มด
แดงที่เฝาชอมะมวงไดจนไมคิดชีวิต ก็เพราะอุปาทานที่ไมนอย
กวากัน. ยังมีอกี มากมาย ที่อาจสอใหคุณเห็นวามนุษยเราตาม
ธรรมดา ยอมเปนทาสของอุปาทานกันอยูอยางเต็มที่ และก็มิใช
อะไรอื่นนอกไปจากอุปาทานในเรื่องชาติ หรืออุปาทานในเรื่อง
ชนชั้น (Classes) ที่ทําใหเกิดสงคราม หรือมหาสงครามในโลก
นี้ขึ้น คุณมองดูเอาเองก็จะเห็นไดวา มันเหมือนกับไฟ ถาใชถูก
ก็นาดูอยู, แตถาใชผิด มันไมนาดูเลย.
แตอยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาของเรา ที่ตองการจะพา
มนุษยออกไปเสียจากการ เกิด แก เจ็บ ตาย จากทุกขโดย
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ประการทั้งปวงนัน้
ไดสอนใหละอุปาทานเปนลําดับไป
จนกระทั่งหมดเกลี้ยง ไมมีเหลือในชั้นที่เปนพระอรหันต “ฝง
นี้” เต็มไปดวยอุปาทาน แต “ฝงโนน” สูญจากอุปาทาน คุณเปน
ผูหนึ่งที่สนใจในเรือ่ งของ “ฝงโนน” คุณดูเอาเองใหดีๆ ก็แลว
กัน วาอะไรที่เปนภูเขาหิมาลัยกั้นคุณไว หรือที่กั้นสัตวจํานวน
มากไว, แตตองยกเวน พวกที่ “เหอฝงโนน” แตปาก ออก
เสียกอนนะ แลวคุณก็จะเปนผูที่ไมตองเชื่อตามพระไตรปฎก
หรือเดาเอาเอง วาอุปาทานนี้ดีชั่วอยางไรกันแน.
ถาม:- กระผมอยากทราบตอไปถึงเรือ่ ง สัสตทิฏฐิ และ
ทิฏฐธัมมนิพพานทิฏฐิ เพราะเปนคําที่เขากลาวหาวาใตเทาเอา
ของสองอยางนี้มาหลอกสอนประชาชน โดยที่ใตเทามีทิฏฐิสอง
อยางนี้.
ตอบ:- ถาเขาจะเกณฑใหอาตมาเปนคนมีทิฏฐิสองอยางนี้
ก็เอาดีแตตองแปลกันเสียใหม เปนคําแปลของอาตมาเอง คือ
สัสตทิฏฐิ แปลเสียวา “ความเห็นพระนิพพานโดยความเปน
ของเที่ยง” อยางนีแ้ ลวอาตมา ยอมยินดีเปนพวก สัสตทิฏฐิ และ
แปลคําวา ทิฏฐธัมมนิพพานทิฏฐิ ก็แปลกันเสียใหมวา
“ความเห็นวานิพพานเปนสิง่ ที่เราควรถึงกันใหไดในทิฏฐธรรม
นี้ (คือชาตินี้)” ดังนี้แลว อาตมาก็ยอมเปนผูมที ิฏฐิธัมมนิพพาน
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ทิฏฐิ ดวยความเต็มใจอยางยิ่ง เพราะอาตมากําลังเข็นเพื่อน
มนุษยดวยกันเขาหาแนวนี้.
ถาม:- แลวก็คําสองคํานี้ มันแปลวาอยางไร และหมายถึง
อะไรกันเลาครับ ดูมันวนเวียนจริง ชวยอธิบายอยางที่เขาหาวา
เปนมิจฉาทิฏฐินั่นดวยเถอะครับ
ตอบ:- ถาคุณยังไมเคยทราบ ก็ไดเหมือนกัน สัสตฺทิฏฐิ
นั้นแปลวา “ความเห็นวาเที่ยง” คืออะไรเปนอยางไร ก็จะเปน
อยางนั้นเรื่อยไปไมมีเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเปนความจริงไมได จึง
ถูกจัดเปนมิจฉาทิฏฐิ สวนคําวา ทิฏฐธัมมนิพพานทิฏฐิ นั้น
แปลวา “ความเห็นวามีนิพพานในทิฏฐธัมมสุข (คือในสุขอยาง
ปจจุบัน)” ทานจําแนกไวชดั เจนแลว เปนหาอยาง คือ ผูที่หลงวา
กามสุขเปนนิพพาน ปฐมฌานเปนนิพพาน ทุติยฌานเปน
นิพพาน ตติยฌานเปนนิพพาน และจตุตถฌานเปนนิพพาน.
ขอใหคุณเปดดูรายชื่อทิฏฐิเหลานี้ไดจากพระบาลีพรหมชาล
สูตร, หรือที่แปลเปนไทยแลว ก็มีในหนังสือพิมพพทุ ธศาสนา
ฉบับป พ.ศ. ๒๔๗๘ เลม ๑-๒ ภาคไตรปฎกแปลไทย หนา
๒๔๘-๒๕๑ ก็ได. ถาเขากลาวหาอาตมา วา เปนผูสอนทิฏฐิ
สองอยางนี้ ตามนัยนี้แลว คุณชวยคนดูเองเถิดวา อาตมาไดมี
หรือสอนทิฏฐิสองอยางนี้ ตามนัยนี้ไวในที่ใดบาง?
ถาม:- เขาวาใตเทาสอนวา จิตยืนโรงอยูตลอดเวลา.
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ตอบ:- ก็นับตั้งแตเงื่อนตนของวัฏฏสงสาร ของคนๆ หนึ่ง
โดยสมมติเรื่อยไปจะเปนกี่กัปปกี่กัลปก็ตาม จนกระทั่งเขาลุถึง
นิพพานดับจิตดวงสุดทายแลว อะไรเลาที่ไมใชจิตที่ยืนโรงอยู
ตลอดเวลานั้นๆ แตพุทธศาสนาสอนเรามิใหยึดจิตโดยความ
เปนตัวตนหรือตัวผูกระทํากิจนั้นๆ
ทานจึงกลาววาการลุถึง
นิพพานมีได โดยไมมีตัวผูบรรลุ คือมีแตจิต ซึ่งไมควรยึดถือวา
เปนตัวตน หรือเปนผูกระทํา นั่นเองทั้งที่มนั ยืนโรงอยู
ตลอดเวลา. ทุกขก็จิต สุขก็จิต ไมทุกขไมสุขก็จิต ตายก็จิต เกิดก็
จิต ตั้งอยูก็จิต ฯลฯ อาตมาจึงกลาววาจิตเปนผูยืนโรงอยู
ตลอดเวลา ทั้งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม, แมวา
ความจริง จิตคือสิ่งที่เกิดดับอยูอยางถี่ยิบ (ดังที่อาตมาเคย
อธิบายไวในหนังสือพุทธศาสนาป พ.ศ.๒๔๘๑ เลม ๔ หนา
๒๗๕-๓๐๘) ก็ตาม เมื่อสมมติใหมีวัฏฏสงสารกันแลว ก็ตอง
สมมติจิต ใหเปนผูยืนโรงอยูตลอดวัฏฏสงสารสายนั้น กวามัน
จะขาดลงไป. การที่เราไมเรียกลักษณะเชนนี้วาเที่ยง ก็เพราะมัน
เปลี่ยนแปลงเสมอ. การที่จะมากะเกณฑใหอาตมาผูพร่ําบอก
เพื่อนมนุษยดวยกันอยางนี้ มาตั้งยี่สิบปแลวเปนคนมีสัสตทิฏฐิ
ไปนั้น จะทําไดก็แตผูที่มีความจําเปนอยางใดอยางหนึ่งบังคับ
เทานั้นเองกระมัง?
ถาม:- ใตเทายืนยันความที่บุคคลเราอาจจะมีจิตที่หลุดพน
จากอุปาทาน แลวชื่นชมความหลุดพนของตนอยู หรือไม.
๒๗

บันทึกเกีย่ วกับภูเขาพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ตอบ :- แนนอน. อาตมายืนยันภาวะเชนนั้น วาอาจมีได.
ถาม :- เมื่อเปนดังนี้ ก็แปลวาใตเทายืนยันการบรรลุ
นิพพานในชาติปจจุบันนี้ประเภทหนึ่งดวยนะซิขอรับ?
ตอบ :- แนนอน.
ถาม :- ขอนี้เอง เปนเหตุใหเขาหาวาใตเทาเปน ทิฏฐธัมม
นิพพานทิฏฐิ.
ตอบ :- นั่นยอมแสดงวา ผูหา ไมมีความเขาใจในคํานี้.
มิจฉาทิฏฐิในขอนี้ หมายถึงยึดเอา กามสุข ปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน และจตุตถฌาน วาเปนนิพพานในปจจุบันนั้นตางหาก
เรื่องมันคนละอยางกันกับขอที่อาตมายืนยันวา บุคคลอาจบรรลุ
นิพพานไดในชาติปจจุบันนี้แลวอิ่มเอิบอยูได และกิริยาเหลานี้
เปนของจิตที่หมดอุปาทานแลว หลังจากที่มันไดปลุกปล้ํายืน
โรงลมลุกคลุกคลานมาตลอดเวลา ในวัฏฏสงสารอันยาวยืดหามี
ตัวตนที่ไหนไมเลย มีแตตัวตนหรือตัวเราของจิตที่ยังมีอุปาทาน
เทานั้น. เราจงปรารถนาจิตชนิดที่หมดอุปาทานกันเถิด ยอม
หมายความวา จิตที่มีปญญาแลว จงทําตัวใหหายเขลาหลงหาย
ยึดถือดวยอุปาทานนี้เถิด. อาตมายังคงยืนยันวา เราจงปรารถนา
ความมีจิตชนิดนี้กันเถิด.
ถาม :- ผมนึกขึ้นมาไดอีกอยางหนึ่ง เกี่ยวกับที่ใตเทาวา
“นี่ไมใชนั่นหรอก” คือหัวใจของสติปฏฐานทั้งหมด. แตทําไมที่
อื่นเขามีแตพูดวา เดินรูวาเดิน ยืนรูวายืน นั่งรูวา นั่ง ฯลฯ ทํานอง
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นี้ทั้งหมดเลา ผมสงสัยในขอที่วา เดินรูวาเดิน เปนตน แมแต
แมวหรือสุนัขมันก็ยังรู ไมตองพูดถึงคน หรือถึงกับยกขึ้นเปน
บทพระกัมมัฏฐาน มิใชหรือครับ
ตอบ :- นี่เห็นไดวาคุณไมเขาใจคําในพระสูตรนั้น. แมว
หรือสุนัขมันรูอยางที่คุณวานัน้ จริง
มิฉะนั้นมันก็คงเดินไป
เรียบรอยไมได แตท่แี มวรูนั้น เปนเรื่องสัญชาตญาณลวนๆ
เพียงแต เดินรูวาเดินเปนตนเทานั้นเอง. สวนพระพุทธภาษิตนี้
ทานหมายความวา สิ่งที่กําลังเดินไปนี้ไมใชตัวตน สัตวคน เรา
เขา เปนเพียงกลุมของสิ่งที่มีเหตุปจจัย ยังตกอยูใตอํานาจบังคับ
ของเหตุปจจัย เคลื่อนไปหรือกลาวใหถูกก็คือเปลี่ยนแปลงไป
ตามอํานาจเหตุปจจัยนั้นๆ หาควรยึดถือเอาวาเปนการเดินของ
เรา หรือของผูนั้นผูนี้ไม แมเมื่อยืนก็ใหเต็มอยูดวยความรูสกึ
อยางนี้ แมเมื่อนั่ง ก็ใหเต็มอยูดวยความรูสึกอยางนี้ แมนอนอยู
ก็เต็มไปดวยความรูสึกอยางนี้ แมเมื่อ กิน ดื่ม ถายอุจจาระ
ปสสาวะ ฯลฯ ฯลฯ อะไรก็ตาม ก็ใหเต็มอยูดวยความรูสึกอยาง
นี้ ทําไดเชนนี้ ทานเรียกวา เดินก็รูวาอะไรเดิน นั่งก็รูวาอะไรนั่ง
นอนก็รูวา อะไรนอน กินก็รูวาอะไรกิน ฯลฯ ฯลฯ บริกรรมสั้น
วาเดินก็รูวาเดิน นั่งก็รูวานั่ง ฯลฯ นี่คือหัวใจหรือความหมายแท
ของสติปฏฐาน และอาตมาถือเอาความกะทัดรัดสิ้นเชิงวา กลุม
สังขารทัง้ หมด ทีก่ ําลัง เดิน นั่ง นอน ฯลฯ นี้ หาใช “นั่น” ไม.
มันเปนแตสังขารคือไมใชวิสังขาร เราตั้งหนาปลอยวางกันทา
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เดียวโดยไมตองลังเล เมื่อทําไดก็จะไมจับฉวยเอาอารมณ หรือ
เวทนาอันเกิดแตอารมณนั้นๆ อันเปนทางมาแหงอภิชฌาและ
โทมนัส คุณอยาหาวา แมว หรือ สุนัขก็ทําได. สุนัข หรือแมว
จะทําได ก็แตชนิดที่คุณวาเทานั้น ขืนพูดมากไปเดี๋ยวคุณจะ
โกรธ.
ถาม :- กระผมภาวนาบริกรรมอยูเสมอวา พุทธบริษัทไม
โกรธ ถาโกรธไมเปนพุทธบริษัท คนโกรธไมอาจเปนพุทธ
บริษัท เพราะไมอาจนัง่ แวดลอมพระพุทธเจา ถาไมอาจนัง่
แวดลอมพระพุทธเจา ก็ไมเปนพุทธบริษัท เพราะคําวาพุทธ
บริษัทแปลวาผูนั่งแวดลอมพระพุทธเจา. บางคนแกลงหาเรื่อง
ดาผม ผมยังนึกไดและไมโกรธ แลวผมจะมาโกรธใตเทา ซึ่ง
ชวยเปนหมอรักษาโรคเรื้อรังใหผม ผมก็กลายเปนอะไรไปเสีย
แลวเทานัน้ เอง.
ตอบ :- ก็อายที่กําลังเปนกระผม กระผมที่ถกู ดา กระผมที่
พยายามจะไมโกรธ นั่นมันก็มากอยูไมนอยเทียวนะ.
ถาม :- เพราะเหตุไรเลาขอรับ?
ตอบ :- เพราะนั่นก็ยังไมใชจิตเดิมแท.
ถาม :- ไดการแลวขอรับ นี่ก็เหมือนกัน อีกคําหนึ่งที่ผมยัง
มืดมัวมันเขาใจยาก.
ตอบ :- ไมเห็นมืดมัวหรือเขาใจยากที่ตรงไหนเลย. ที่เขา
วานิพพานเปนเมืองเปนนครเปนศิวาลัย เปนแกวโชติชวงอะไร
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ทํานองนี้ อาตมาเห็นวามันเขาใจยากกวาจิตเดิมแทเปนไหนๆ,
จิตเดิมแท หมายเอาตามตัวหนังสือก็แลวกัน คือถามันมีได ก็
หมายถึงเมื่อมันยังไมมีโลภะ โทสะ โมหะ. ใครก็ตองรับวา
กิเลสเหลานี้มันเพิ่งจะเกิด คุณยังยึดถืออยูวาคุณไมโกรธ อาตมา
วา นั่นก็ยังมิใชจิตเดิมแท. จิตเดิมแทตองเมือ่ ยังไมมีความรูสึก
ยึดถือวาคุณมีตัวคุณ.
ถาม :- เมื่อยังไมมคี วามรูสกึ จะเรียกวาจิตไดหรือขอรับ.
ตอบ :- ก็นิพพานนั่นมันเปนเมืองหรือ จึงพากันเรียกวา
เมืองวานคร.
ถาม :- นั่นเปนการสมมติใหเกิดความอยากไปหา ขอรับ.
ตอบ :- นี่ก็สมมติขึ้นเพื่อใหอยากไดเหมือนกัน ทั้งเปน
สมมติที่แนบเนียนกวาการสมมตินิพพานใหเปนนคร
เปน
ไหนๆ.
ถาม :- คําวา จิตเดิมแท มีในพระไตรปฎกหรือครับ.
ตอบ :- เอาเถิด อาตมาจะเหวี่ยงคําวา ไมถือตาม
พระไตรปฎกไปเสียทางหนึ่งตามใจคุณ
โดยยอมถือเอา
พระไตรปฎกเปนเกณฑกันแลว อาตมาก็อยากจะถามคุณกอน
วา ที่วานิพพานเปนนครนั้น มันมีอยูในพระไตรปฎกดวยหรือ
คุณไปคนหาคําวา นิพพานเปนเมือง หรือเปนดวงแกวหรือ
อะไรทํานองนั้นในพระไตรปฎกมาได อาตมาก็จะคนหาคําวา
จิตเดิมแทในพระไตรปฎกมาใหไดเหมือนกัน.
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ถาม :- อนาคตจะเปนเครื่องตัดสินนะครับ. แตกระผม
อยากจะเรียนถามตอไปวา การสมมตินี่มันจําเปนดวยหรือครับ?
ตอบ :- ถาสมมติชนิดใด ชวยเปนอุบายใหคนเราเขาถึง
ความพนสมมติ หรือเหนือสมมติไดโดยงายแลว ยอมจําเปน
ที่สุด อาตมาไมรงั เกียจ ในเมื่อใชสมมติอยางสมมติเพื่อเปน
อุบาย หรือวิธีลัด ใหเขาถึงจุดมุงหมายไดโดยเร็ว และอยาลืมวา
ในเรื่องนี้เราจะตองเปดประตูใหกวางจนหมด คืออยาถือวาถูก
แตที่เราสมมติขึ้น
ที่เพื่อนกันสมมติมันก็ตองถูกเหมือนกัน
อาตมาสบายมากในเรื่องนี้ โดยที่เปดประตูกวางนั่นเองไมมี
นิกาย ไมวามหายาน หินยาน พุทธศาสนาหรือมิใชพุทธศาสนา
สมมติชนิดไหนของใครมีประโยชนในอันที่จะเปนไปเพื่อ
ความหนาย ความคลายกําหนัด เพื่อปลอยวางกันแลว ก็อยากให
ไดผานหูผานตาของเพื่อนนักศึกษาดวยกันทั้งนั้น. ลางเนื้อชอบ
ลางยา และนักศึกษาไมจํากัดชาติ ธรรมะไมมชี าติ พระพุทธเจา
ไมมีชาติ นิพพานไมเปนกรรมสิทธิข์ องชนชาติใด ขอใหเราได
มีโอกาสลิ้มรส “ธรรมะอันไมมีชาติ” ทุกโอกาสที่เราจะลิ้มได
เถิด ฉะนั้นคุณอยารังเกียจคําสมมติแมที่ไมมีในพระไตรปฎก
หรือที่เปนคําของคนชนตางชาติโดยเฉพาะเชน คําวาจิตเดิมแท
นี้เปนตน ใหเหมือนกับที่คุณไมรงั เกียจคําวานิพพานเปนนคร
อันเปนสมมติของชาติเราเอง จะดีกวา มันจะทําใหคุณเปนพุทธ
บริษัทที่แทจริงยิ่งขึ้น คือถือตัวถือตนนอยเขา รักความเปน
๓๒

บันทึกเกีย่ วกับภูเขาพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ธรรมมากเขา มีโอกาสที่ดีแผธรรมะลงไปเปนของกลางระหวาง
ชาติไดมากเขาและนั่นแหละ คือความประสงคของพระพุทธเจา
ที่แทจริงมิใชพระพุทธเจาตามทัศนะของบางคน.
ถาม :- ถาจะบัญญัติความหมายของคําวา จิตเดิมแทเพื่อ
เปนหลักสําหรับศึกษากันแลว จะบัญญัติวาอยางไรขอรับ?
ตอบ :- คํานี้มีที่มีในคัมภีรฝายเหนือ คือฝายมหายานเพียง
พวกหนึ่ง และในระยะยุคหนึ่งเทานั้น แตเปนยุคที่ถือกันวาทํา
ผลดีใหเกิดขึ้นมากกวายุคอื่น เขาบัญญัติความหมายของคํานี้
เหมือนคําวา อสังขตะ หรือนิพพานทุกอยางผิดแตสมมติใหเปน
รูปธรรม เชนเดียวกับที่พวกเราสมมตินิพพานใหเปนนครนั้น
เหมือนกัน แตความหมายที่พอจะเห็นเปนหลักชัดเจนกวาอยาง
อื่นนั้น ก็คือหมายถึง สิ่งที่ไมมีอะไรปรุง ซึง่ เมื่อไมมีอะไรปรุง
คือเปลี่ยนแปลงแลว ก็ไมมีอดีต ปจจุบัน หรือ อนาคต ซึ่งวากัน
ที่จริงแลว มันไมเปนจิตเดิม หรือ จิตตรงกลาง หรือจิตทีหลัง
ไปไดเลย แตก็ขืนสมมติเรียกใหเกิดความหมาย เพื่อใหเปนมูล
ฐานที่ตั้งของการศึกษาวา “จิตเดิมแท” ฉะนั้นอาตมาก็บัญญัติ
เอาตามความหมาย เพื่อประโยชนแกผูฟงจําพวกหนึ่งซึ่งมีอยูไม
นอยเหมือนกันวา “จิตที่อะไรก็ปรุงแตงไมได” เปนนครแหงวิ
สังขาร เปนนครที่พระพุทธเจาทานทรงคนพบเปนบุคคลแรก
แตคุณอยาลืมวา คําวาจิต หรือนคร ในที่นี้ มันมีความหมาย
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เฉพาะของมัน ทํานองเดียวกับคําวา นิพพานเปนอมตมหานคร
หรือ ศิวาลัยสถาน ดังกลาวมาขางตนแลว.
ถาม :- กอนแตที่จะสมควรดวยเวลา กระผมขอเรียนถาม
ตอไปถึงขอความในปาฐกถาครั้งที่สอง ที่ขยายความปาฐกถา
เรื่องภูเขาพุทธธรรมสักเล็กนอย, คือคําวา บุญกับคําวากุศล,
ทําไมใตเทาจึงพยายามที่จะแยกใหเด็ดขาดกันเสีย ทั้งที่มันเปน
ของอยางเดียวกัน หรืออยางนอยก็คลายกันจนถึงกับไปเรือลํา
เดียวกันได.
ตอบ :- คุณก็ทราบแลววา อาตมาไมชอบสิ่งที่ฟนเฝอ และ
ไมยึดถือแตสักวาตัวหนังสือ ยอมถือเอาการทําที่เปนอยูจริงๆ
เปนหลัก. เมื่อพิจารณาดูแลว เราจะเห็นวาการบําเพ็ญความดี
ของพุทธบริษัทโดยทั่วไปของเรานั้นแตกตางกันอยูเปนสอง
ชนิด ซึ่งตามหลักแหงพระศาสนา ก็ไดวางไวดังนั้นเหมือนกัน.
พวกหนึ่งทําดีหรือทําบุญเพือ่ เอาผลตอบแทนทํานองการคา
และเล็งผลอนุโลมตามกิเลสตัณหาของตัว เปนการลอยตาม
กระแสเปนไปเพื่อเวียนเกิดในภพใหม ไมมีที่สิ้นสุด. อยางนี้
อาตมาบัญญัติวา “บุญ” สวนอีกพวกหนึ่งตรงกันขามทําดีดวย
การเสียสละ ขูดเกลากิเลส ฝนตัณหา หรือเผาตัณหาเปนการ
ทวนกระแส เปนไปเพื่อความดับไมเหลือคือพระนิพพาน อยาง
นี้อาตมาบัญญัติวา “กุศล” ที่แยกกันใหเด็ดขาดอยางนี้ ก็เพื่อให
เห็นกันชัดๆ ใครปรารถนาอยางไหนจะไดรจู ักทําใหตรง ใหถูก
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ไปเสียแตแรก ที่จริงบุญก็ดีเหมือนกัน แตสวยงามไปอยาง
ลูกโปง กุศลสวยงามไปอยางมีด ใครอยากไดบุญประสงคแต
เพียงบุญ ก็นับวาเปนสิทธิของเขาที่เขาปรารถนาเพียงเทานั้น
เหมือนกับเด็กที่มีลูกโปงเลน ใครๆ ก็ตองวาดีกวาเด็กที่ไมมีจะ
เลน แตถาใครที่โตเปนผูใหญแลว เขาอยากจะเลนอยางผูใหญ
เขาก็ควรจะไดมีโอกาสเลนอยางผูใหญ
ไมควรถูกตําหนิ
เหมือนกัน เขาจึงเลนมีดเลนพราถากถางขูดเกลากันไปตามเรื่อง
ซึ่งมันเปนเรื่องที่สูงกวาเรื่องของเด็กจริงๆ แลวคุณจะใหมัน
เปนของอยางเดียวกันอยางไรได. เพราะเหตุฉะนี้แหละ เมื่อ
อาตมามีหนาที่จะตองปลุกใจชนกลุมหนึ่ง หรือกระตุนใหเขา
กาวหนา อาตมาก็ตองแยกใหเขาเห็นโดยแจงชัด มิใชให
คลุมเครือตามตัวหนังสือ ซึ่งไมรูวาอะไรเปนอะไรกันแน จึงได
ชี้ใหเอาเปนเกณฑกันที่การกระทํา แลวบัญญัติความหมายของ
คําใหเด็ดขาดลงไปเพื่อประโยชนแกชนกลุมนี้วา บุญอยางหนึ่ง
กุศลอยางหนึ่ง ดังที่กลาวมาแลว เพือ่ กันความฟนเฝอวนเวียน
ไปตามตัวหนังสือ และ โดยเฉพาะอยางยิ่งนัน้ เพื่อจะพูดอยาง
รวบรัด กับคนเพียงไมกคี่ นที่เปนพวกตองการจะ “บินไป”
สรุปความสั้นๆ วา ความดีที่ทําไปเพื่อผลตามอํานาจของตัณหา
และกิเลส เปนไปเพื่อการเกิดอีก นี้เรียกวา บุญ. ความดีที่ทํา
เพราะไมยอมใหตัณหาหรือกิเลสลูบคลํา เปนไปเพื่อการไมเกิด
อีก นี้เรียกวา กุศล.
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ถาม :แลวทําไม ทั้งสองอยางนี้จึงมีการกระทํา
เหมือนกันไดเลาขอรับ เชนใหทานเหมือนกัน แตคนหนึ่งไดมดี
อีกคนหนึ่งไดลูกโปง.
ตอบ :- ขอนี้ไมแปลก แลวแตระดับจิตใจของผูที่ทํา. บาง
คนทําบุญแลวอยากใหประกาศชื่อเดนๆ บางคนทําตั้งมากมาย
ไมยอมบอกชื่อ. นี่ยอมแสดงวาใจของเขาตางกันมาเสียตั้งแต
แรก คือตั้งแตกอนทําแลว สิ่งที่ใจของเขาไดรับหรือมี ตั้งแต
กอนทําเมื่อกําลังทําและทําแลว
ยอมแตกตางกันไกลเปน
ธรรมดา. พระรูปหนึ่งขะมักเขมนเรียนดวยจะเปนประโยชนแก
อาชีพในอนาคต อีกรูปหนึ่งเรียนดวยหวังอยูส ืบอายุพระศาสนา
เรียนอยางเดียวกัน นั่งโตะเดียวกัน แตผลที่ทั้งสองรูปนี้ได
ตางกันคนละอยาง. ไมมีอะไรลึกลับ. แตถาคุณจะขืนใหตอบ ก็
ตองตอบเหมือนขางตนวา เพราะระดับจิตใจตางกันนั่นเอง. การ
กระทําภายนอกลวนๆ เอาเปนแนนอนไมไดตองเอาใจซึ่งเปน
ตัว “กรรม” เปนใหญ. เหมือนกับเหลาขวดเดียวกัน เมื่อกินเปน
ยาชวยกําลังเตนของหัวใจ ก็เรียกวา ยา, แตถากินเพื่อเมามายก็
เรียกวา “น้ําทองแดง” ถูกกวา. หรือเมื่อนําไปใชเปนของชะลาง
หรือแมทสี่ ุดแตใชแทนกอฮอลจุดไฟ มันก็เปนรูปอื่นตอไปอีก
ไมอาจจะเปนอะไรอยางตายตัวได จึงเอาเจตนาของการกระทํา
เปนใหญ. เพียงแตเอาชื่อเปนเกณฑอยางเดียว โดยไมเล็งถึง
ความหมายแลว ยอมเปนทางมาแหงความฝนเฝอ. อาตมาจึงได
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ชี้ไปที่ความหมายและขีดเสนกั้นเขตกันใหเปนที่เขาใจสําหรับ
นักศึกษากลุมนี้ ซึ่งมีอยูไมกี่คนดังกลาวแลว.
ถาม :- คําวา บุญ กับคําวา กุศล ที่มาแหงเดียวกัน แทนกัน
ไดไมมีอยูดอกหรือขอรับ ?
ตอบ :- มีอยูทั่วๆ ไป ทั้งในภาษาไทยและภาษาบาลี ใน
ภาษาไทยเราพูดคําวาบุญกุศลติดกันไปเสมอ เพราะอํานาจการ
พูดที่ติดปากหรือเคยชิน หรือเพราะตองการจะพูดสองอยาง
พรอมกันก็ได แลวแตกรณีในการพูดคราวนั้นๆ เชนคําวา ดีงาม,
ดีกับงาม มันคนละอยาง ดีโดยไมงามก็ได งามโดยไมดีก็ได
หรือทั้งดีทั้งงามดวยก็ได บางทีพูดแยกกัน บางทีพูดรวบติดกัน
ในคราวทีพ่ ูดรวบติดกัน บางทีก็แทนกัน, บางคราวไมแทนกัน
แตพูดถึงทั้งสองอยาง. ในภาษาไทยกลางบานหรือกลาวอยาง
ชั้นโลก คําวา “บุญกุศล” ถูกลากติดกันไปเปนของอยางเดียวกัน
แตในชั้นที่เปนคําบัญญัติ หรือเทคนิกัลเทอมของทางธรรมะ
โดยเด็ดขาดแลว เราอาจแยกกันไดเด็ดขาด สวนที่เปนไปเพื่อโล
กุตตระ เรียกเสียวา กุศล, ที่เปนไปเพื่อโลกิยะ เรียกวาบุญ. เรา
ไมอาจจะเรียกบุญแมชนิดใดชนิดหนึ่งวา โลกุตตรบุญ, แตมีคํา
ที่เรียกกันทั่วๆไปวา โลกุตตรกุศล. คําวากุศล ใชเรียกชั้นที่เปน
โลกิยะก็มี คือโลกิยกุศล แตเพื่อใหงา ยสําหรับคนทั่วไปที่ไมเปน
นักบาลี เรายกเอาโลกิยกุศลไปใหคําวา บุญ เสีย.
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ในภาษาบาลี ที่กลาวคําสองคํานี้รวบคราวเดียวกันทํานอง
วา แทนกันไดก็มี เชนคําวา ปฺุญาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา เปน
ตน. ในที่เชนนี้ เราตองดูตอไปวา สิ่งที่ทานกําลังพูดถึงนี้
หมายถึงชั้นโลกุตตระหรือเปลา, ถาเปลาก็จัดไดวาหมายเพียง
บุญเทานั้นเอง. แตถามีกลาวถึงชั้นโลกุตตระดวย ก็แปลวาทาน
ทานกลาวของสองชั้นพรอมกันไป แลวแตใครจะทําใหสําเร็จ
เปนอยางไหน
คืออยางที่เรียกวาบุญ
หรืออยางกุศล.
ตัวอยางเชนที่ใน จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ปุญญาภิสนั ท
วรรค (ไตร.ล.๒๑ ม.๗๓) มีวา จตฺตาโร เม ภิกฺขเว ปฺุญาภิสนฺ
ทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา โสวคฺคติตา สคฺคสํวตฺตนิ
กาอิฏฐาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สํวตฺตนฺติ กตเม จตฺตา
โร ฯลฯ ซึ่งแปลวา “ทางมาแหงบุญทางมาแหงกุศล ๔ อยาง
เหลานี้เปนทางมาของความสุข เปนเครื่องอํานวยความงาม มี
สุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อสิ่งนาปรารถนา นารัก
ใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุข สี่อยาง อะไร
เลา? ฯลฯ” แลวตอจากนี้ตรัสถึงความเชื่อไมคลอนแคลนใน
พระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ และมีอริยกันตศีลรวม ๔
อยาง. นี่คุณจะเห็นไดวา จากคําทั้งหมดนั้นแสดงเพียงสวรรค
หรือกามสุขเปนอยางสูง ในกรณีเชนนี้คําวากุศลรวมอยูในคําวา
บุญ โดยไมตองสงสัย, เพราะที่ตรัสในที่นี้เปนการตรัสเพื่อคนที่
ยังอยูในภูมิกามาวจร คือยังปรารถนากาม. คําวากุศล ในที่เชนนี้
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ไดแกโลกิยกุศลโดยตรง ซึ่งจะตองละกันในชั้นตอไป ตาม
ทํานองของอนุปุพพิกถา.
ถาม :- อนุปุพพิกถาเปนอยางไรครับ ?
ตอบ :- ชั้นแรกตรัสสอนใหชอบทาน ชอบศีล ชอบ
สวรรค แลวตรัสสอนใหเห็นโทษของสวรรค เกลียดสวรรค
แลวสอนใหพอใจในการไมของแวะกับสวรรค. ๕ ขั้นเปน
ลําดับไปนี้ เรียกวา อนุปุพพิกถา คือ ทาน ศีล สัคค กามาทีนว
เนกขัมมานิสงส. และมีสอนกันมากที่สุด สําหรับพวกที่จะ “บิน
ไป”.
ถาม :- แลวมีที่ไหนเลา ที่ทรงจัดไวในฐานะคลายลูกโปง.
ตอบ :- เชนในสคาถวรรค สังยุตตนิกาย (ไตร. ล.๒๕ น.
๓) และอื่นๆ อีกหลายแหงที่วานี้ มีวา เทวดาตนหนึ่งมาทูลวา
เขามีคําที่เปนภาษิต ขอทูลกลาวถวายแลวก็วาใหทรงฟงวา :
อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายํ
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน
ปฺุญานิ กยิราถ สุขาวหานิ.
พระองคทรงฟงแลวตรัสตอบวาดี นับวาเปนสุภาษิตได แตวา
ขอใหลองฟงของพระองคดูบาง ของใครจะเปนภาษิตกวากัน
แลวพระองคตรัสภาษิตของพระองควา :
อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายํ
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ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน
โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข
คําแปลของเทวดามีวา :
ชีวิตถูกชราคราเอาไป อายุเปนของนอย
เครื่องตานทานไมมีสําหรับคนที่ถูกชราคราตัวไป
เมื่อมองเห็นภัยนี่ในความตายอยู
ควรรีบทําบุญอันจะนําสุขมา.
คําแปลของพระองคมีวา :
ชีวิตถูกชราคราเอาไป อายุเปนของนอย
เครื่องตานทานไมมีสําหรับคนที่ถูกชราคราตัวไป
เมื่อมองเห็นภัยนี่ในความตายอยู
ควรละเหยื่อโลกเสีย เพงหานิพพานเถิด.
คําวา “เหยื่อโลก” ในที่นี้แมคุณจะไปถามทานมหาบาเรียนที่
ไหนก็ตองตอบวา ไดแกบุญหรือกามคุณอันเปนผลของบุญที่ทํา
ไวในชาตินี้หรือชาติกอนๆ ก็ตามนั่นเอง. เทวดาทั้งหลายยังมีใจ
อยูในระดับต่ํา คืออยากจะจมอยูในบุญ ทานก็กลาวภาษิตไว
เพียงแควา เห็นภัยในชีวิตก็ตองรีบทําบุญ แตพระอริยเจาทีใ่ จ
สูงพนโลก ทานกลับวาใหเลิกสนใจในบุญเพงหานิพพานซึ่งพน
ไปจากบุญ และระงับอํานาจบุญเสียได เพราะเหตุไร เพราะเหตุ
วาบุญทําใหตองมาเกิดใหมอีก แลวมันก็พบกันกับความตายอีก
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นี่คุณจะเห็นไดวา พวกที่ “จะยังอยู” ก็ตองหาเหยื่อโลกกินกัน
ไป สวนพวกที่จะ “บินไป” ก็ตองเลิกติดรสของเหยื่อโลกกัน
เสียที ไมวาโลกไหน จะเปนมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็
ตาม. เพราะอาตมาเห็นวา ความดีชนิดที่เปนที่ตั้งแหงความเมา
มีสวรรคเปนที่สุดนั้น เปนของลอใหดูสวยๆ งามๆ ครูเดียวแลว
ก็แตกจึงเปรียบกับลูกโปง. แตความดีชนิดที่จะใชฟาดฟนเหยื่อ
โลกไดควรจะเปรียบดวยมีด และสงวนเอาไวใชกับคําวา กุศล,
ในเมื่อเรียกอยางแรกวาบุญ. เขาใจวาคุณคงจะพอเขาใจในความ
สับสนของคําวาบุญกับกุศล เมื่อตกมาอยูในมือของผูที่เมาบุญ
วามีมากเพียงไร. พระอริยเจาทานพยายามละหมดทั้งบุญและ
กุศลในที่สุดทานจึงขามไปฝงโนนได. ในชั้นเราๆ นี้ เพียงแต
ขอใหขยับจากบุญขึ้นมาหากุศลและขีดเสนปนแดนใหเห็นชัดๆ
ก็เกิดการวุนวายตูมตาม เปนเจกตื่นไฟเสียแลว คุณเห็นวานาขํา
ไหม.
เพียงแตในพระไตรปฎก เลมที่ ๑๕ เลมเดียว ก็มีคูเปรียบ
ใหเห็นความตรงกันขามระหวางบุญกับนิพพานเต็มไปหมด
โดยชี้ใหเห็นวา บุญเปนเหยื่อในโลก นิพพานพนจากการติดใน
เหยื่อโลก. ถาตองการนิพพานใหรีบขยับขึ้นมาเสียจากบุญ.
ถาม :- กระผมยังรูสึกอยากจะฟงอีกสักสองสามตัวอยาง.
ตอบ :- ที่หนา ๔ มีวา เทวดากลาวเสนอภาษิตของตนวา :
๔๑

บันทึกเกีย่ วกับภูเขาพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

“เวลาลวงไป ราตรีทั้งหลายผานไป
ลําดับของวัย ยอมละไปตามลําดับ
เมื่อมองเห็นภัยนี่ ในความตายอยู
จงรีบทําบุญ อันจะนําสุขมา.”
ตรัสใหพิจารณาของพระองคดูบางวา :
“เวลาลวงไป ราตรีทั้งหลายผานไป
ลําดับของวัย ยอมละไปตามลําดับ
เมื่อมองเห็นภัยนี่ ในความตายอยู
ควรละเหยื่อโลกเสีย เพงหานิพพานเถิด.”
ในหนา ๘ มีวา เทวดาเมาสวรรคตนหนึ่งเที่ยวเพอวา :
“พวกที่ไมเคยเห็นสวนนันทวัน อันเปนที่อยู
ของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส อันเรืองยศ นั้น
ไมชื่อวา พวกที่เคยพบความสุขเลย.”
เทวดาเพือ่ นๆ กันตนหนึ่งชวยบอกใหวา :
“เพราะความเขลาของทาน ทานจึงไมทราบ
ตามที่ พระอรหันตทั้งหลาย ไดกลาวไววา
“สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มีความเกิดขึ้น
และเสื่อมไปเปนธรรมดา, เกิดขึ้นแลว
ก็ดับไปๆ” ระงับสังขารเหลานั้นเสียได
จึงจะเปนความสุข.”
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หวังวาคุณคงจะเขาใจ คําวา สังขารทั้งหลายไดถูกตอง คือ
หมายถึง
ทุกสิ่งที่หมุนไปเวียนไปตามอํานาจเหตุปจจัย
แมกระทั่งสวนนันทวันนั้น. ไมใชหมายเฉพาะซากศพที่นอนอยู
ในโลง ตามที่ชาวบานแทบทั้งหมดเขามีความรูกัน. ที่หนา ๙ มี
เทวดาตนหนึ่ง มาทูลเสนอภาษิตของตนวา :
“พวกที่มีบุตร ยอมไดเพลิดเพลินอยูกับบุตร
คนมีโค ก็เพลินกับโค
ความเพลิดเพลินของคนเรา มีไดเพราะอุปธิ
ใครไมมีอุปธิ คนนั้นไมเพลิน.”
ตรัสเสนอของพระองคเองขึ้นวา :
“คนมีบุตร จะตองโศกเพราะบุตร
มีโค ก็จะตองเศราเพราะโค
ความโศกของคนเรา มีไดเพราะอุปธิ
ใครไมมีอุปธิ คนนัน้ ไมโศก.”
หวังวาคุณจะเขาใจคําวาอุปธิไดเปนอยางดี โดยใจความสิ่งที่
เรียกวาอุปธิก็คือกิเลสประเภทที่เปนเหตุใหยึดถือวามีตวั มีตน
ของเราของเขา มีวัตถุที่ตั้งอยูที่ของรักของชอบใจทุกอยางเปน
สวนใหญ. สิ่งที่เรียกวาบุญ ในบทวา “ควรรีบทําบุญอันจะนํา
สุขมา” นั่นแหละคือตัวอุปธิซึ่งเรนลับที่สุด และเปนภัยอันใหญ
หลวง แตลอตาเหมือนลูกโปง. เทวดาชอบและเมาอุปธิ. พระ
อริยเจาเกลียดอุปธิอยางตรงกันขาม.
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ถาม :- มินาเลาขอรับ ลูกโปงอัดแกสที่มีขายคราวงาน จึง
ถูกเรียกวา “ลูกสวรรค” ถาจะเอาความหมายอันกระทัดรัดจริงๆ
ของคําวา “ลูกโปง” กันแลว คงจะหมายถึงอาการที่มันผูกพัน
หัวใจนี่เอง ถูกไหมครับ.
ตอบ :- ที่หนา ๑๙๕ ของพระไตรปฎกเลมเดียวกัน มี
ขอความวา :
“พวกเทวดาทั้งหลาย ทั้งในชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวัตตี ลวนแตถูกผูกมัดรัดรึงอยู
ดวยเครื่องผูกคือกามคุณ ตองกลับไปสูอํานาจของมารอีก
โลกทั้งปวงรอนเปรี้ยง โลกทั้งปวงควันกลุม โลกทั้งปวง
ลุกโพลงๆ โลกทั้งปวงไหวโยกเยกอยู ที่ใดมีมารไปไมถึง ที่
นั่นไมไหว ที่นั่นไมโยกเยก ที่นั่นไมใชที่เที่ยวของปุถุชน
มารเอย ใจของเรายินดีในที่นั่นเสียแลว.”
จากถอยคํานี้ คุณเปรียบเทียบดูเองเถิดวา “ลูกโปง” นั้นมัน
ผูกมัด มันรอน มันโคลง และมันเปนที่เที่ยวของปุถุชนเพียงไร.
ถาม :- ใตเทาหาวาบุญเปนอุปธิ คงจะตองถูกดาอีกเปนแน
ตอบ :- ถูกดาก็เอาดีจะไดยกไปถวายใหแกพระไตรปฎก
เลมที่ ๑๕ หนา ๓๔๒ ซึ่งแสดงอยูโทนโทวา แมบญ
ุ ที่เกิดจาก
การถวายทานในพระอริยบุคคลทั้งแปด ก็ยังจัดวาเปนของเนื่อง
ดวยอุปธิ และมีอปุ ธิเปนวิบาก (โอปธิกํ) อยูนั่นเอง บาลีมีวา :
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จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา จตฺจาโร จ ผเล ฐิตา
เอส สงฺโฆ อุชุภูโต ปฺญาสีลสมาหิโต
ยชมานานํ มนุสฺสานํ ปฺุญาเปกฺขานปาณีนํ
กโรตํ โอปธิกํ ปฺุญํ สงฺเฆ ทินฺนํ มหปฺผลํ
สําหรับคุณเอง อาตมาขอเตือนกําชับวา สิ่งที่เรียกวาอุปธินั้น
เปนของเขาใจยากอยางยิ่งอยางหนึ่งทีเดียว.
ถาม :- ดูๆ ใตเทาออกจะชอบใหเขาดาเสียแลว.
ตอบ :- ถาการดานัน้ มันทําใหเกิดมีผูเอาธรรมะเรื่อง “ฝง
โนน” ของพระพุทธเจาไปพินิจพิจารณากันมากๆ ยิ่งขึ้น ก็ออก
จะชอบใหเขาดาอยูเหมือนกัน เพราะดูๆ มันก็จนปญญาเสียแลว
ไมทราบวา ทําอยางไรจึงจะมีการกาวขาตอไปขางหนากันบาง
อีกอยางหนึ่ง คุณไมเคยคิดบางเลยเทียวหรือวา คําดานั้นคือ
เครื่องวัด. คุณไมอยากจะวัดตัวเองดูบางเทียวหรือ การชนะที่
ใหญหลวงอันไมตอ งลงทุนอะไรเลย ทั้งไมกลับแพไดอีกดวย
นั้น มีทางมาจากการถูกดา.
ถาม :- ผมเหลือวิสัยที่จะเขาใจไดขอรับ, และใจของผมไม
สมัคร หลักเกณฑมันมีอยางไรเลาขอรับ?
ตอบ :- เมื่อคุณชอบพระไตรปฎก มันก็ตองอาง
พระไตรปฎกกันตามเคย แตขอเตือนเปนสวนตัววา คิดเห็นจริง
เสียกอนแลวจึงเชื่อนะ ขอความนั้นมีวา :
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คนพาลผูก ลาวคําหยาบคาย ยอมถือวานั่นคือความชนะ
ของตน.
สวนผูรู ก็ถือวาการอดกลั้นได นั่นแหละ เปนความชนะ
ของตน
ผูใด โกรธตอบตอคนที่โกรธมา คนนั้นเลวกวาคนที่โกรธที
แรก
ผูใดไมโกรธตอบคนที่โกรธมา ผูนนั้ ชื่อวาชนะสงครามที่
ชนะไดแสนยาก.
และทั้งเปนผูที่ประพฤติประโยชนใหแกทั้งสองฝาย คือทัง้
ฝายตนและฝายปรปกษ
ผูใดรูวาฝายหนึ่งใจขุนเสียแลว ตนมีสติสงบเสีย เพื่อรักษา
ประโยชนของทั้งสองฝายไว คือทั้งฝายตนและฝายปรปกษ
พวกที่ไมฉลาดในเหตุการณเทานั้นทีจ่ ะคิดไปวาคนนี้เปน
คนออนแอ
ผูที่เปนนักบาลี ก็เปดบาลีดูเอาเอง.
(ไตร. ล.๑๕ น.๒๔๐)
ถาม :- ผมขออธิษฐานภาวนาใหการเสียสละของใตเทา
ประสบผลสมความปรารถนาเถิด ผมออกจะมองเห็นรางๆ แลว
ในความหมายของคําวา “พุทธทาส” ของใตเทา แตกระผม
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สงสัยวา จําเปนที่จะตองมีการตื่นตูมเปนเจกตื่นไฟเชนนั้นเสมอ
ไปดวยหรือครับ.
ตอบ :- อาตมาไมนึกไมฝนวาจะมีการตื่นตูมกันเชนนั้น
และไมมีเจตนาในการที่จะกอใหเกิดการตื่นตูม เพราะเราศึกษา
กันเพียงวงของคนไมกี่คน เปนการไปรเวตของพุทธบริษัทกลุม
หนึ่งดังที่กลาวแลว. การที่มีการตื่นตูมกันขึ้น มันเปนเรื่องฟลุก
มากกวาแตบางคนเขาวามีคนเจตนาจะใหเกิดการตื่นตูม เพื่อผล
อยางใดอยางหนึ่ง. เรื่องนี้สําหรับอาตมานั้นมันจะตื่นตูมเพราะ
เหตุใดก็ตาม หวังอยูวา คงจะเปนไปเพื่อความแจมกระจางแหง
พระธรรมในเรื่องของ “ฝงโนน” ยิ่งขึ้นเสมอ ดังที่คุณก็เห็นแลว
วาเมื่อเกิดตื่นตูมกันขึ้น ก็มีคนสนใจและเอาไปคิดหาความจริง
กัน แมจะดวยเจตนารายก็ไมเสียหาย เพราะเมื่อยิ่งคิด ก็ยิ่งเห็น
และพระธรรมยอมคุมครองผูพิจารณาธรรมเอง. ความผิดคง
ตองตกเปนของผูผิด. เมื่อรูวา ผิด เขาก็ตองหาวิธีที่จะทําใหถูก.
ผิดจากนี้แลวก็ปลอยกันไปตามยถากรรม จะไปโทษใคร. เรื่อง
ถูกดานั้น ไมตองเปนหวง ใครๆ ก็มีโอกาสที่จะถูกดาดวยกัน
ทั้งนั้น แมกระทั่งพระพุทธเจา หรือสิ่งที่ไมมชี ีวิตวิญญาณ เชน
ฟาฝนก็ถูกดาเปนประจําวัน แตสิ่งที่อาตมาเปนหวงนัน้ คือ
ความกาวหนาของพุทธบริษัทชาวไทยเรา. ถาคุณมีความเห็นใจ
ในเรื่องนี้ ก็จงชวยกระตุนใหมีการคิดหาความจริง ในขั้นสูงให
ยิ่งขึ้นไปเถิด.
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ถาม :- ที่วาสูงๆ นั้น หมายถึงสูงขั้นไหนขอรับ ?
ตอบ :- สูงถึงขั้นที่เราจะไมตองพึ่งพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆอีกตอไปเราก็พึ่งตัวเองได.
ถาม :- นั่นมันหมายความวาอยางไรกันครับ ดูนากลัว
เหลือเกิน
ตอบ :- เมื่อยังอยูในขั้นที่มีตัวเรา ก็มีความทุกข เชน ความ
เกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา เราก็ตองพึ่ง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปนตน. พระพุทธเจาทานสอนใหเรารูจักทําตนเอง
ใหสูงขึ้นถึงขั้นที่ไมมีตัวเรา แลวใครจะทุกข ใครจะเดือดรอน
ถึงกับตองไปพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. เราออกไปอยู
“ฝงโนน” ซึ่งไมมีเกิด แก เจ็บ ตาย แลว เราจะตองพึ่งใคร เพื่อ
อะไรกันอีกเลา คุณเคยไดยินวา พระอรหันตยังตองถือสรณะอยู
เหมือนกันหรือ พระอรหันตยังตองพึ่งพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ตอไปอีกหรือ ในเมื่อทั้งสามอยางนัน้ มันมีพรอมใน
ตัวทาน หรือเปนตัวทานเสียเองแลวการถึงสรณะในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ของคุณนั้น ไมใชเพื่อใหขามพนออกไปยัง
สภาพที่ไมตองถือสรณะกันตอไปอีกดอกหรือ. คุณหรือเพื่อน
ของคุณทีอ่ อกไปไมได สวนมากมิใชเพราะไมเขาใจในสรณะ
นั้นๆ แลวติดแจอยูที่สรณะนั้น อยางกะที่ภูเขาหิมาลัยกั้นขวาง
หนาดอกหรือ. คอของคุณมันสั้นไป จะเงยแหงนอยางไร มันก็
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ไมพนสันของภูเขาหิมาลัยไปได. ถาอยูที่นี่ก็มีอยางเดียว คือจะ
ไดถือสรณะ (ตามทัศนะของคุณ) อยูเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด. ถา
ออกไปได ก็จะไดวางสรณะกันเสียที แลวทําตนใหเปนสรณะแก
ผูอื่นตอไป คุณจะเลือกเอาอยางไหน ไมมีใครบังคับ ขอแตอยา
เลือกเอาอยางที่เมื่อตนไมไปแลว ก็นอนขวางทางกั้นคนอื่น
ไมใหไปเสียอีกดวยก็แลวกัน เกิดใครเขาขามเอาจะไดโกรธเขา
อีก.
ถาม :- ใตเทาจะยั่วอยางไร ผมไมโกรธแนขอรับ. แตมัน
นากลัวเหลือเกิน ที่จะฝาออกไปจนถึงขั้นที่ไมพึ่งใครเลย. ผมยัง
สงสัยอยูวาแมเปนพระอรหันต หรือเปนพระพุทธเจาแลว ก็ยัง
ตองพึ่งอะไรอยูสกั อยางอยูนั่นเอง.
ตอบ :- พระอรหันต รวมทั้งพระพุทธเจา ซึ่งเปนจอม
อรหันตดวย ทานกลาทาวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ตองทําทําเสร็จแลว กิจที่จะตองทําเพือ่ ผลอันนี้ไมมี
อีก.” ถาคุณจะเกณฑใหทานถือที่พึ่ง ก็จงคิดดูกอนวา พึ่งอะไร
และเพื่อผลอะไร ทานทุกขรอ นอะไร ? อยางดีที่สุดที่ทานจะทํา
ก็คือเคารพธรรมะ หรือความจริงที่ทา นไดลุถึง ในฐานะที่เปน
ของประเสริฐเปนประธานของโลก เพื่อเปนเนตติแกคนที่จะ
ตามพระองคมาขางหลังเทานั้น.
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คนปาคนเยิง ก็มีสรณะของเขาอยางใดอยางหนึ่ง แมจะ
ไมใชพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แมแตเปยวหรือปู มันก็มีรู
ของมันและวิธีวิ่งลงรูของมัน เปนสรณะของมัน ฉะนั้นเรา
จะตองถือวาสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งตองมีอะไรเปนสรณะทั้งนัน้ มนุษย
ที่เปนชั้นสูงก็รูจักถือสรณะใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่
สูงขึ้นไปอีก ก็รูจักทําตัวเองใหเปนสรณะของตัวตามคําสอน
ของพระพุทธเจา ทีนี้ถาจะใหสูงขึ้นไปอีก คุณจะใหทําอยางไร
กัน
ถาม :- การถือสรณะ ตองไปสิ้นสุดลงที่การพนจากการ
ตองถือสรณะดังนั้นหรือขอรับ ?
ตอบ :- แนนอน.
ถาม :- ถาดังนั้น เราทิ้งสรณะเสียตั้งแตบัดนี้ มิดีกวาหรือ.
ตอบ :- ถามันเปนสิ่งที่คุณทําได มันก็ดีแน. คุณลองทําให
ดูหนอย วาคุณผูที่ยังหวาดตอการ เกิด แก เจ็บ ตาย อยูนี้จะทิ้ง
สรณะออกไปใหหมดเกลี้ยงเกลาจากใจคุณไดอยางไร. ผลที่จะ
เกิดขึ้น ก็คือการหลอกตัวเอง หรืออีกอยางหนึ่งก็คือการลดลง
ไปถือสรณะอยางอื่น,ที่เลวลงไปกวาสรณะที่ถอื อยูกอนนั่นเอง.
ถาม :- โดยสรุปแลว การถือสรณะจะไปสิ้นสุดลงที่
ตรงไหน เลาครับ ?
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ตอบ :- ตรงที่หมดอุปาทานความยึดถือวามีตวั ตนในสิ่ง
ทุกสิ่ง ไมวาสิ่งใดหมด.
ถาม :- อุปาทานมันอยูไดดวยอะไร ขอรับ ?
ตอบ :- โดยรากเงาแลว มันอยูไดดวยอวิชชาไมรูสิ่งทั้ง
ปวงใหถูกตองตามที่เปนจริง.
ถาม :- ก็ บุญไมใชเครื่องทําลายอวิชชา หรือครับ ?
ตอบ :- คุณคิดวาความหวานอรอยจะชวยใหคนเบื่อสิ่งนั้น
หรือวาความขื่นขมเจ็บปวดจะชวยใหคนเบื่อสิ่งนั้น. บุญเปนชื่อ
ของความสุขในกามภพ รูปภาพ อรูปภาพ เปนอยางสูง ยิ่งเมื่อมี
เมา มีหลง เขาไปแทรกดวยแลว คงจะไปกันนานทีเดียว. สิ่งที่
จะทําลายอวิชชานัน้ คือปญญา หรืออวิชชาทีร่ ูจักวาอะไรเปน
อะไรกันแนตางหาก หาใชสิ่งที่เรียกวาบุญโดยตรงไม.
พระพุทธเจาทานจึงทรงสอนใหละบาปและบุญ ขามตรงไปยัง
ความดับตัณหาหรืออุปาทาน เลิกวิ่งไปวิ่งมากันเสียที. ที่มีอยู
แลวก็มากเหลือที่จะเมากันอยูแลว อยาหลงสรางใหมๆ แปลกๆ
ขึ้นอีกเลย.
ถาม :- ใครกันขอรับ ที่จะเลิกวิ่งไปวิ่งมากันเสียที ?
ตอบ :- คนที่สามารถทุบลูกโปงได แลวถือมีดนั่นแหละ
จะสามารถเลิกวิ่งไปวิ่งมากันเสียที.
ถาม :- แลวโบสถวิหารมันจะมีนอยลงไปหรือครับ ?
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ตอบ :- ถึงอยางนั้น ในเมืองไทยแหงเดียว ก็ยังมากกวาใน
สมัยพุทธกาลตั้งหลายพันเทาทีเดียว. อยางไรก็ดี โบสถ วิหาร ที่
มีประโยชน คงยังมีตอไปได ดวยน้ํามือของผูถือมีด ไมแขวน
พวงลูกโปง.
ถาม :- ใตเทาคงจะพอใจมาก
ตอบ :- ไมตองเกี่ยวกับสิ่งนี้ อาตมาก็พอใจ เพราะภูเขา
หิมาลัยของโลกกําลังพังทลายตัวเอง ลงมาทีละนอยๆ อยูแลว
คุณยังไมเห็นอีกหรือ.
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