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ขาพเจาเปนหนี้บุญคุณ
ทานอาจารยพุทธทาส

ขาพเจาเกิดมา เต็มไปดวยความวิตกกังวลใจนานาประการ ถึงแมจะศึกษา หนังสือ คัมภีร
ศาสนา ทัง้ หลาย มากเทาใดๆ ขาพเจาก็ยงั ลดความทุกขใจ ลงไมไดเลย และซ้ํายังทําให หมด
ความเลื่อมใส เพราะมองเห็น ความงมงาย ไมฉลาด ในวงการของศาสนาตางๆ แตพอขาพเจา
ไดพบ คําสอน ของทานอาจารยพทุ ธทาส ขาพเจาก็จบั หลักของพุทธศาสนา ไดทันที และรูจัก
วิธีดําเนินชีวิตจิตใจ ที่ผิดไปจากเดิมๆ คลายตายแลวเกิดใหม ขาพเจาจึงถือวา ชีวติ ของ
ขาพเจา ในยุคหลังนี้ เปนหนีบ้ ุญคุณ ของทานอาจารยพทุ ธทาส อยางที่ไมมีอะไร จะตอบแทน
ทานได นอกจาก การชวยประกาศสัจจธรรมตอไป เทาที่สติปญญา และความรู ของขาพเจาจะ
อํานวยให...

ปุน จงประเสริฐ
ผูยอ-เรียบเรียง ธรรมบรรยาย เรื่อง "ตัวกู-ของกู"
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คํานํา
หนังสือ เรื่อง "ตัวกูของกู"
เมื่อขาพเจายังรับราชการเปนเลขานุการเอก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร
ขาพเจาไดสั่งซื้อหนังสือพุทธศาสนาของจีนและญี่ปุน ลัทธิหินยาน นิกายเซ็น ฉบับภาษาอังกฤษ
มาจากกรุงลอนดอน เปนจํานวน ๑๐ เลม และใชเวลาวางงาน อานคําสอนของนิกายเซ็น
ขาพเจาเลื่อมใส ในคําสอนของเขามาก เพราะ การสอน หลักพุทธศาสนา ของนิกายเซ็น ของจีน
และญี่ปุน นั้น เปนการสอนลัด ดังที่เขาเรียก วิธีปฏิบัติ ของเขาวา "วิธลี ัด" หรือ เรียก นิกายของ
เขาวา "นิกายฉับพลัน" ทั้งนีก้ ็เพราะวา พวกเขา ไมสนใจ พุทธประวัติ และเรื่องราวเปนไปของ
พุทธศาสนา เขาไมสนใจในดานภาษาของพุทธศาสนา ไมสนใจชื่อของธรรมะ ไมสนใจการ
ทําบุญ ใหทานแบบตางๆ เขาไมตองการมีบาป และไมตองการไดบุญ เพราะเขาถือวาทั้งบาป
และบุญ ก็ยงั เปนอุปสรรค ทีจ่ ะทําคน มิใหถึงพระนิพพาน ยิง่ เรื่องการหวังเอาสวรรค เอาวิมาน
ดวยแลว เขาถือวา เปนความปรารถนาของทารก เอาทีเดียว เขาตัดพิธีรีตอง ของพุทธศาสนา
ออก ทัง้ หมด เหลือเอาไวแต "หัวใจ" ของพุทธศาสนา กลาวคือ เรื่อง สุญญตา เรื่องเดียวเทานั้น
เขาจึงพร่ําสอนแตเรื่อง สุญญตา ปฏิบัติแตเรื่องสุญญตา และหวังผลจากสุญญตา อยางเดียว
ทั้งนี้ก็ตรงกับพุทธดํารัสทีว่ า "ใครไดฟงเรื่องสุญญตา ก็ถือวาไดฟง เรื่องทัง้ หมดของ พุทธศาสนา
ใครไดปฏิบัติเรื่องสุญญตา ก็จัดวาไดปฏิบัติธรรมทั้งหมด ทัง้ สิ้นของพุทธศาสนา ใครไดรับผล
จากสุญญตา ก็นับไดวา ไดรับผลอันสูงสุด ของพุทธศาสนา" กลาวคือ ความพนทุกข ไป
ตามลําดับๆ จนไมมีความทุกขใจ เลยแมัแตนอย ซึง่ เราเรียกวา "นิพพาน" เพราะ หมดกิเลส
หมดความเห็นแกตัว อยางสิ้นเชิงนัน่ เอง
ขาพเจามิใชเปนคนพวก "ศรัทธาจริต" กลาวคือ ขาพเจา ไมยอมเชื่อใคร เชื่ออะไรงายๆ
ขาพเจามีมนั สมอง มีความรู ทั้งทางโลก และทางธรรม และไดประสพการณของชีวิต มา ๖๐ ป
แลว เคยพบคนดี คนชัว่ คนสุจริต คนทุจริต คนพูดจริง และคนหลอกลวง มามากตอมาก และ
เพราะมีมันสมอง พอที่จะรูว า อะไรถูก อะไรผิด นั่นเอง ขาพเจา จึงเห็นวา คําสอนของนิกายเซ็น
ถูกตองที่สุด และไมหลอกลวงใคร เพื่อหวังประโยชนอะไรเขาตัว อยางนักบวชนิกายอื่นๆ ได
ปฏิบัติกันอยู จนคนที่ไมใชสติปญญา ตองตกเปนเหยื่อ เพราะความโลภ อยากไดสวรรค เพราะ
ความหลง งมงาย ในสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ หรือ ความกลัวผีสาง เทวดา จนตองเสียเงิน และเสียรูคน
หลอกลวง อยางเต็มอกเต็มใจ

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 3 of 73

ขาพเจานึกอยูเ สมอวา ทําอยางไรหนอ คําสอนของนิกายเซ็น จึงจะมาเผยแพรในประเทศ
ไทยบาง ชาวพุทธไทย จะไดเขาถึงธรรม โดยไมตองไปเสียเวลา ปฏิบัติอะไร ตออะไร ที่ไมเปน
สาระ ไมสมตามทีพ่ ระพุทธเจา ทรงมุง หมายจะใหแก พุทธศาสนิกชน พวกเราถูกสอน ใหติด
ตัณหาอุปาทาน ติดบุญ ติดตํารา อาจารย ติดประเพณี พิธีรีตอง พระพุทธเจาสอนคน ใหหมด
ความอยาก ความยึด และความยุง แตพวกเรา ไดรับคําสอน ใหอยาก ใหยึด และใหยุง ฉะนัน้
เรื่องมรรคผล นิพพาน จึงหางไกลมือของพวกเรา ออกไปทุกวันๆ เลยมีคนถือกันวา เปนเรื่องพน
วิสัยของมนุษยในสมัยนี้ ไปเสียแลว ใครนําเอาเรื่องนิพพาน มากลาวมาสอน ก็ถกู หาวา เปนคํา
สอนที่เหลวไหล พนสมัยที่ใครๆ จะทําได ใครนําเอาวิธปี ฏิบัติที่ถูกตอง มาอธิบาย ก็ถูกนัก
ศาสนาสมัยใหม หาวา เปนการกลาว นอกพระธรรมวินยั หรือผิดไปจากตําหรับตํารา คําสอนที่
ถูกตอง เลยไมมีใครสนใจ และฟงกันไมได เพราะเหตุที่ไมไดฟงกัน มาเสียนาน นี่แหละ เปน
สถานการณในปจจุบนั
ฉะนัน้ การจะนําเอาคําสอนของนิกายเซ็น ซึ่งถึงแมจะดีที่สุด สั้นที่สุด และหวังดีตอ
ประชาชนที่สดุ เขามาเผยแพรในเมืองไทย ก็เห็นจะไมมีใครเลื่อมใส และกลับจะมีการคัดคาน
กัน เปนการใหญ เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ในความเห็นเดิมๆ ของตนวา ถูกตอง ดีกวา ของ
ใครๆ นั่นเอง จึงมีมานะ ไมยอมฟงคําสอน ของนิกายอืน่
ทานพุทธทาสภิกขุ เปนอรรถกถาจารย ทีแ่ ตกฉานในพระธรรมวินยั ทั้งฝายหินยาน และ
นิกายเซ็น ทานไดแปล สูตรของทานเวยหลาง และทานฮวงโป ซึ่งเปนพระอริยบุคคล ของ
นิกายเซ็น ออกมาเปนภาษาไทย และยังไดรวมความเห็น ของฝายเถรวาท กับนิกายเซ็น ใหเขา
กันได จนกลายเปน คําสอนที่ทนั สมัย และสมบูรณที่สุด ซึ่งรวมอยูในหนังสือเลมนี้ ชนิดที่ใครๆ
จะทําไมได นับวา เปนโชคดีของพวกเราอยางยิ่ง ที่ไดมีหนังสือเลมนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม
ตองขายหนา นิกายเซ็นของฝายจีน ญี่ปนุ อีกตอไป หากคําสอนนี้ จะมีโอกาสเผยแพรไป ถึง
ประเทศตางๆ ในยุโรป หรือ อเมริกา ก็ยงั เปนที่อนุ ใจไดวา จะไมทําใหชาวตางศาสนา เขายิ้ม
เยาะ ไดวา พุทธศาสนา เต็มไปดวยอภินหิ าร ของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์ ติดอยูแตในเรื่อง ผีสาง
เทวดา หรือ พิธีรีตอง อันไมประกอบดวย ปญญา และหลักวิชาการ นอกจากเชื่อกันไป ทําตาม
กันไป ดังที่มกี ลาวอยูในคัมภีร
หนังสือเลมนี้ ไมตองอาศัย "คํานิยมชมชืน่ " จากผูใด เพราะผูที่อา นดวยความ พินิจพิจารณา
และมีปญญาพอสมควร ยอมจะนิยมชมชืน่ ดวยตนเอง ซึ่งดีกวา คําชมของผูหนึ่งผูใด ที่เขาเขียน
ให เพื่อใหขายไดดี
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องคการฟน ฟูพุทธศาสนาฯ หวังวาทานทัง้ หลาย ที่ไดอานหนังสือเลมนี้แลว คงจะไดดวงตา
เห็นธรรม หรืออยางนอยก็พอ จะมองเห็นไดวา เราควรจะปฏิบัติธรรม ดวยวิธีใดดี จึงจะเขาถึง
สัจธรรม โดยฉับพลัน ไมตองไปเสียเวลา ศึกษาคัมภีร อันยุงยาก ยืดยาว ซึง่ อยางมาก ก็ทําเรา
ใหเปนไดแตเพียง คนอานมาก จําไดมาก พูดมาก แตยังเต็มไปดวยมิจฉาทิฏฐิ หรือ ตัณหา และ
อุปาทาน เพราะ การยึดมัน่ ถือมั่น ไมยอมปลอยวาง ในสิ่งใดๆ และยังเต็มไปดวยอัตตาตัวตน

ปุน จงประเสริฐ
องคการฟนฟูพุทธศาสนาฯ
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บทที่ ๑. ปรับความเขาใจ
พุทธศาสนิกชนไทย ทีน่ ับถือพุทธศาสนา ในลักษณะที่คนอื่นมองเห็นวา เครงครัด แตความ
จริง คนนั้นยังเขาไมถึง ตัวแทแหงพุทธศาสนาเลย ก็มีอยูเปนอันมาก ทีเดียว แลวคนพวกนี้เอง ที่
เปนคนหัวดื้อ ถือรั้น หรือ อวดดี จนกระทั่ง ยกตนขมผูอนื่ ที่เขารูดีกวา
การเกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยวิธีปรําปรา หรือปฏิบัตติ ามๆ กันมา อยางงมงาย นั้น แม
จะไดกระทําสืบๆ กันมา ตัง้ หลายชั่วบรรพบุรุษ แตก็หาสามารถทําใหเขาถึง ตัวแทของพุทธ
ศาสนาไดไม มีแตจะกลายเปน ของหมักหมม ทับถมกัน มากเขา จนเกิดความเห็นผิด ใหมๆ
ขึ้นมา กลายเปน พุทธศาสนาเนื้องอก ไปหมด ทําใหหา งจาก ตัวแทของพุทธศาสนา ออกไป
เรื่อยๆ จนกระทั่ง เกิดการกลัว ตอการบรรลุ มรรคผลนิพพาน ซึง่ เราไดยินกันอยูท ั่วๆ ไป ใน
หมู พุทธบริษทั ชาวไทยสมัยนี้ ทีห่ ามไมใหพูดกันถึงเรื่อง มรรคผล นิพพาน ใครขืนพูด คนนัน้ จะ
ถูกหาวา อวดดี หรือ ถูกหาวา นําเอาเรื่องที่เหลือวิสัย มาพูด แลวก็ขอรอง ใหพูดกันแตเรื่องต่ําๆ
เตี้ยๆ เชน ใหพูดแตเรื่อง จริยธรรมสากล ที่ศาสนาไหนๆ เขาก็มีดวยกันทั้งนั้น
นี่แหละคือ สถานะอันแทจริง ของการศึกษา และปฏิบัติ พุทธศาสนาในประเทศไทย มีผล
ทําให พุทธบริษัทชาวไทย กลายเปนชาวตางศาสนาของตนไป ฉะนั้น เราควรตั้งตนศึกษา และ
ปฏิบัติ หลักพระศาสนา ของเราเสียใหม อยามัวหลง สําคัญผิดวา เรารูพุทธศาสนาดีกวา ชาว
ตางประเทศ เพราะนึกวา เราไดอยูกับ พุทธศาสนา มานานแลว มีผูเขียน มีผูแตงตํารา เกีย่ วกับ
พุทธศาสนา มากพอแลว เราไปคนควา เอาตัวพุทธศาสนา ผิดๆ หรือไปควาเอาแตเพียงกระพี้
ของพุทธศาสนา ไปควาเอาพุทธศาสนาเนือ้ งอก ใหมๆ มาอวดอาง ยืนยันกันวา นี่เปนพุทธ
ศาสนาแท ฉะนั้น หนังสือพุทธศาสนา ทีเ่ ขียนขึ้นมา จึงมีสิ่งที่ ยังมิใชตัวแท ของพุทธศาสนา
รวมอยูดวย ๔๐-๕๐% เพราะ รูเทาไมถงึ การณ นําเอาพระพุทธศาสนา ไปปนกับ ลัทธิอื่นๆ ซึ่งมี
อยูในประเทศอินเดีย ซึง่ บางอยาง ก็คลายคลึงกันมาก จนถึงกับ ผูที่ไมแตกฉาน เพียงพอ
อาจจะนําไป สับเปลี่ยน หรือ ใชแทนกันไดโดยไมรู เชน คําตูตางๆ ของพวกบาทหลวง ที่มีใจ
เกลียดพุทธศาสนา เมื่อบาทหลวงผูน ั้น เปนผูมีชื่อเสียง และมีคนนับถือกวางขวาง หนังสือเลม
นั้น ก็กลายเปนที่เชื่อถือ ของผูอานไปตามๆ กัน
เราไดพบหนังสือชนิดนี้ เปนครั้งเปนคราว อยูตลอดมา นับวาเปนความเสียหาย อยางใหญ
หลวง แกพุทธศาสนา แลวเปนอันตราย อยางยิ่ง แกผูอาน ซึ่งหลงเขาใจผิด ในหลักพุทธศาสนา
ที่ตนสนใจ หรือ ตั้งใจจะศึกษา ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ เชน เรื่องกรรม ที่วา ทําดี-ไดดี ทําชั่ว-ไดชั่ว
และ บุคคลผูทํา เปนผูไดรบั ผลแหงกรรม นัน้ นี่เปนหลัก ทีม่ ีมากอนพุทธกาล และมีกนั ทัว่ ไป ใน
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ทุกศาสนาใหญๆ ฉะนัน้ การที่จะถือเอาวา หลักเรื่องกรรม เพียงเทานี้ เปนหลักของพุทธศาสนา
นั้น จึงเปนเรื่องทีน่ าหัวเราะ ทั้งนี้เพราะ ความจริงมีอยูวา พุทธศาสนา แสดงเรื่องกรรม มากไป
กวานัน้ คือ แสดงอยางสมบูรณที่สุด วา ผลกรรม ตามหลักที่กลาวนัน้ เปนมายา จึงถือไมได ยัง
มี กรรมที่ ๓ อีกประเภทหนึง่ ที่สามารถลบลาง อํานาจของกรรมดี กรรมชั่ว นัน้ เสียไดโดยสิ้นเชิง
แลวยังเปนผูอยูเหนือกรรม โดยประการทัง้ ปวง การปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุ มรรคผลนิพพาน นั่นแหละ
คือ การทํากรรมที่ ๓ ดังกลาว ซึง่ ศาสนาอืน่ ไมเคยกลาวถึงเลย นี่แหละ คือ กรรม ตามหลักแหง
พุทธศาสนา ทีถ่ ูกตอง เพราะ พระพุทธศาสนา มีความมุง หมาย ที่จะชวยมนุษย ใหอยูเ หนือ
ความที่จะตองเปนไปตามกรรม ฉะนัน้ มันจึงไมใชลทั ธิ ทําดีไดดี ทําชัว่ -ไดชั่ว ทําบุญไปสวรรค
ทําบาปไปนรก
สําหรับเรื่อง การเวียนวายตายเกิดทางรางกาย นัน้ กลากลาวไดวา ไมใชหลักของพุทธ
ศาสนา เพราะวา มันเปนเรื่องคูกันมากับหลักกรรม อยางตื้นๆ งายๆ กอนพุทธศาสนา คนในยุค
โนน เชื่อและสอนกันอยูแลววา สัตวหรือคน ก็ตาม ตายแลวเกิดใหม เรื่อยไป แทบจะไมมีที่
สิ้นสุด คือมีตวั ตน หรือวิญญาณที่ถาวร ซึ่งเวียนวายตายเกิด เรื่อยไปในวัฏฏสงสาร จะมีจุดจบ
ตางๆ กันตามแตลัทธินนั้ ๆ จะบัญญัติไวอยางไร ฉะนัน้ การที่มากลาววา พุทธศาสนา มีหลักใน
เรื่อง การเวียนวายตายเกิดทางรางกาย ทํานองนี้นนั้ จึงเปนสิ่งที่นา หัวเราะเยาะ เชนเดียวกันอีก
ทั้งนี้ก็เพราะ การตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ เปนการคนพบความจริงวา โดยที่แทแลว
คนหรือสัตว ไมไดมีอยูจริง หากแตความไมรู และมีความยึดมั่นเกิดอยูในใจ จึงทําให คนและ
สัตวนนั้ เกิดความสําคัญผิดวา ตนมีอยูจริง แลวก็ไปรวมเอาอาการ ที่เรียกวา "เกิด" หรือ "ตาย"
เขามาเปนของตนดวย ขอนี้ ทําใหเกิดความรูสึกอยางมัน่ ใจวา มีคน มีสัตว มีการเกิด การตาย
การประกาศศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา นั้นก็คือ การประกาศความจริง พรอมทั้งวิธี
ปฏิบัติ จนสามารถทําให คนรูหรือเขาใจถึงความจริงวา ไมมีตัวเรา หรือ ของเรา ดังนัน้ ปญหา
เรื่องการเกิด การตาย และ การเวียนวายไปในวัฏฏสงสารนั้น ก็หมดไป
เมื่อขอเท็จจริง มีอยูดังนี้แลว การที่มายืนยันวา พุทธศาสนา มีหลักเรื่องการตายแลวเกิด
ใหม ในทํานองความเชื่อ ของลัทธิขนั้ ทารกสอนเดิน แหงยุคศาสนาพราหมณโบราณ ยอมเปน
การตู เปนความไมยุติธรรม ตอพุทธศาสนา นี่แหละ คือ ปมที่เขาใจไดยากที่สุด ของพุทธศาสนา
จนถึงกับ ทําใหชาวไทย ชาวตางชาติ เขียนขอความ ซึ่งเปนการตูพุทธศาสนา ไดเปนเลมๆ โดย
ใหชื่อวา หลักพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยูอยางมากมายในระยะ ๒๐-๓๐ ป มานี้ และนักเขียน
เหลานั้น ยกเอาบทที่ชื่อวา กรรม และการเกิดใหมนั่นเอง ขึ้นมาเปนบทเอก หรือ เปนใจความ
สําคัญที่สุดของพุทธศาสนา สวนเรื่องความไมมีตัวไมมตี น หรือ ไมมีอะไรเปนของตน และวิธี
ปฏิบัติเพื่อเขาถึงความวาง เชนนัน้ เปนเรื่องที่ไมกระจางแกเขา เขามักจะเวนเสีย หรือ ถาจะ
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กลาว ก็กลาวอยางออมแอม คลุมเครือ ไมเปนที่แจมแจง ไดเลย จึงตองจัดบุคคล ผูเขียนตํารา
พุทธศาสนา เชนนี้ ไวในฐานะ เปนคนไมรูจักพุทธศาสนา และ ทําลายสัจจธรรม ของพุทธ
ศาสนา
การเขาใจหลักของพุทธศาสนา อยางผิดๆ ยอมทําให ไมเขาถึงจุดมุงหมายอันแทจริง ของ
พุทธศาสนา อาการอันนี้เอง ที่นาํ ผูปฏิบัติ ไปสูความงมงาย ทัง้ โดยทางปฏิบัติ และหลักวิชา ทํา
ใหเกิดการยึดมั่น ในแบบปฏิบัติ ตามความคิดเห็นผิดของตน เลยเกิดการปฏิบัติแบบ "เถรสอง
บาตร" ขึ้นเปนอันมาก กลาวคือ เห็นเขาทํากันมาอยางไร ก็ทําตามๆ กันไป อยางนาสมเพช เชน
ชาวตางประเทศ ที่ไมเคยรูจักพุทธศาสนา พอเขามาเมืองไทย ก็ผลุนผลัน ทําวิปสสนา อยางเอา
เปนเอาตาย อยูในสํานักวิปส สนาบางแหง จบแลวก็ยังมืดมัว อยูตามเดิม หรือไมก็ งมงาย ยึด
มั่นถือมัน่ สําคัญผิด อยางใดอยางหนึง่ ขึน้ มาอีก จากการที่ทาํ วิปสสนาแบบนั้นๆ แมในหมูชาว
ไทยเรา ก็ยงั มีอาการดังกลาวนี้ จนเกิดมีการยึดมั่นวา ถาจะใหสาํ เร็จ ขั้นหนึ่ง ขั้นใด ในทางพุทธ
ศาสนา ก็ตองนั่งวิปสสนา เรือ่ งจึงกลายเปนเพียงพิธีไปหมด การทําไปตามแบบ โดยไมทราบถึง
ความมุง หมาย เปนเหตุใหเกิด แบบกรรมฐาน ขึ้นอยางมากมาย ซึ่งทัง้ หมดนั้น ไมเคยมีในครั้ง
พุทธกาลเลย ทั้งหมดนี้ รวมเรียกสั้นๆวา "สีลัพพตปรามาส" กลาวคือ การบําเพ็ญ ศีล และพรต
ที่ทาํ ไป โดยไมทราบความมุงหมาย หรือ มุงหมายผิด
ความงมงายนี้ มีไดตั้งแต การทําบุญ ใหทาน การรักษาศีล การถือธุดงค และ การเจริญ
กรรมฐานภาวนา คนก็ยึดมัน่ ถือมั่น ในการทําบุญ ใหทาน แบบตางๆ ตามที่นกั บวช โฆษณา
อยางนัน้ อยางนี้ วา เปนตัวพุทธศาสนา ทีส่ ูงขึ้นหนอย ก็ยึดมั่น ถือศีลเครงครัด วา นีเ้ ปนตัวแท
ของพุทธศาสนา และ การยึดมั่นถือมัน่ อาจมีมาก จนกระทั่ง ดูหมิน่ ผูอ ื่น ที่ไมยึดถืออยางตน
หรือ กระทําอยางตน สวนนักปฏิบัติ ที่สงู ขึ้นไปอีก ก็ยึดมั่นถือมัน่ ในแบบของกรรมฐาน หรือวิธี
แหงโยคะ ที่แปลกๆ และทําไดยาก วาเปนตัวแทของพุทธศาสนา ความสําคัญผิด ของบุคคล
ประเภทนี้ มีมากจนถึงกับไปควาเอา วิธีตางๆ ของโยคี นอกพุทธศาสนา ที่มีอยูกอนพุทธศาสนา
บาง ในยุคเดียวกันบาง และในยุคหลังพุทธกาลบาง เขามาใสไวในพุทธศาสนา จนเต็มไปหมด
สมตามพระพุทธภาษิตที่วา "ไมใชเพราะศีล หรือ เพราะการปฏิบัติอันแปลกประหลาด และการ
ยึดมั่นถือมั่น เหลานั้น ที่คนจะ บริสุทธิ์จากทุกขทั้งหลาย ได แตที่แท ตองเปนเพราะ มีความ
เขาใจถูกตอง ในเรื่องของความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ในเรื่องความดับสนิทแหงทุกข และวิธีดับ
ความทุกขนนั้ "
ขอนี้หมายความวา ผูปฏิบัตจิ ะตองถือเอา เรื่องของความทุกข มาเปนมูลฐาน อันสําคัญ
ของปญหาที่ตนจะตองพิจารณา สะสาง หาใชเริ่มตนขึ้นมา ดวยความพอใจ ในสิง่ แปลก
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ประหลาด หรือ เปนของตางประเทศ หรือ เปนสิ่งที่เขา เลาลือ ระบือกัน วา เปนของศักดิ์สิทธิ์
และ ประเสริฐ นี่เปนความงมงาย อยางเดียวกัน ทีท่ ําใหคนหนุมๆ เขามาบวชในพุทธศาสนา ซึง่
สวนมาก มาเพราะ ความยึดมั่นถือมัน่ ผิดๆ อยางใดอยางหนึง่ โดยตนเองบาง โดยบุคคลอื่น
เชน บิดามารดา บาง หรือ โดยประเพณีบา ง มีนอยเหลือเกิน หรือ แทบจะกลาวไดวา ไมมีเลย ที่
เขามาบวช เพราะความเห็นภัยในความทุกข อยางถูกตอง และแทจริง เหมือนการบวช ของ
บุคคลครั้งในพุทธกาล เมื่อมูลเหตุอันแทจริง แตกตางกันแลว ก็ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ที่เขาจะ
จับฉวยเอา ตัวแทของพุทธศาสนา ไวไมไดเลย
อีกเรื่องหนึ่ง ซึง่ คอนขางนาขบขัน ไดแก ความยึดมัน่ ถือมัน่ ที่หา งไปไกลถึง นอกเปลือกของ
พุทธศาสนา ชาวยุโรปบางคน ที่ไดรับยกยองวา เปนศาสตราจารย ทางฝายพุทธศาสนาได
ยืนยันวา เขาเปนพุทธบริษทั ที่แทจริง เพราะเขาเปน นักเสพผัก หรือ งดเวนการกินเนื้อสัตว เขา
เสียใจที่ภรรยาของเขา เปนพุทธบริษัทไมได เพราะไมสามารถเปนนักเสพผักได นั่นเอง เรื่องนี้
นึกดูกน็ าสมเพช คงเปนทีน่ า หัวเราะเยาะ ของพวกอาซิม้ ไหวเจาตามโรงกินเจ เพราะอาซิ้ม
เหลานั้น นอกจากไมรับประทานเนื้อสัตวแลว ยังเวนผักที่มีรสจัด หรือกลิ่นแรง อีกหลายชนิด
สวนพวกมังสะวิรัติ ไมกินเนือ้ สัตวก็จริง แตก็ยังกินไข กินนม และกินผักทุกชนิด นี่เปนเพราะ
ความยึดมัน่ ถือมั่น ในทางประเพณีแหงพิธีรีตอง นัน่ เอง แมในหมูชาวไทย ที่อางตนวา เปนพุทธ
บริษัท เปนภิกษุ เปนพระเถระ เปนมหาบาเรียน เปนคนสอนศาสนาพุทธ แกประชาชน ไดดี
ขึ้นมา ก็เพราะอาศัยพุทธศาสนา แลวยังกลายืนยัน อยางไมละอายแกใจวา บานของชาวพุทธ
ตองมีศาลพระภูมิ ไวทําพิธกี ราบไหวบชู า ถาไมทําอยางนัน้ ก็เปนคนนอกพุทธศาสนา ขอนี้ เปน
เครื่องแสดงอยูแลวในตัววา "โมษะบุรุษ" ประเภทนี้ ยังเขาใจผิด หรือ บิดผันศาสนาของตน
เพียงไร พุทธศาสนาของคนในยุคนี้ จึงมีแตพิธี และวัตถุ ที่นกึ วา ศักดิ์สิทธิ์ เทานัน้ เอง หลงกราบ
ไหว ผีสางเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก โดยคิดวา นัน่ ก็เปนพุทธศาสนา แลวก็สั่งสอน
กัน ตอๆไป แมโดยพวกที่ประชาชนเชื่อวา รูจักพุทธศาสนาดี เพราะมีอาชีพในทางสอนพุทธ
ศาสนา
คนบางพวก มีความยึดมัน่ ถือมั่นวา เขาจะเขาถึงพุทธศาสนาได ก็โดยทําตนใหเปนผู
แตกฉานในคัมภีร เทานัน้ เพราะเวลาลวงมาแลว ตัง้ แต ๒,๕๐๐ กวาป สิ่งตางๆ เปลีย่ นแปลงไป
มาก จะตองศึกษาเอาจากคัมภีรทั้งหมด เพื่อใหทราบวา พุทธศาสนาเดิมแท แหงครั้งกระโนน
เปนอยางไร ฉะนัน้ การศึกษาพระไตรปฎก พระอภิธรรม และคัมภีรอื่นๆ ก็อาจกลายเปน
อุปสรรค ไปไดเหมือนกัน จริงอยูการที่จะพูดวา ไมตองศึกษาเสียเลยนัน้ ยอมไมถูกตองแน แต
การที่จะพูดวา ตองศึกษาพระคัมภีรเสียใหหมด แลวจึงจะรูจักพุทธศาสนา ยิ่งไมถูก มากขึ้นไป
อีก หรือไมถกู เอาเสียเลย ทีเดียว ถึงธรรมะที่แทจริง จะถายทอดกันไมไดทางเสียง หรือ ทาง
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ตัวหนังสือ แตวา วิธีปฏิบัติ เพื่อใหธรรมะปรากฏแกใจนัน้ เราบอกกลาวกันได ทางเสียง หรือ
ทางหนังสือ แตถาจิตใจของเขา เหลานั้น ไมรูจักความทุกขแลว แมจะมีการถายทอดกัน ทาง
เสียง หรือทางหนังสือ สักเทาไร เขาก็หาอาจจะถือเอาไดไม ยิ่งเมื่อไปยึดมั่นที่เสียง หรือ
ตัวหนังสือ เขาดวยแลว ก็จะยิ่งกลายเปนอุปสรรค ตอการที่จะเขาใจพุทธศาสนา มากขึ้นไปอีก
คือ กลายเปนผูเมาตํารา มีความรูท วมหัวเอาตัวไมรอด ปริยัติไดกลายเปนงูพิษ ดังทีพ่ ระพุทธ
องค ไดตรัสไว ชาวตางประเทศ ที่มีมนั สมองดี ไดกลายเปนนักปริยัติ ประเภทนี้ไป เสียมากตอ
มาก ไมจําเปนจะตองกลาวถึง ชาวไทยที่เรียน ปริยัตธิ รรม อภิธรรม เพือ่ ประโยชนทางโลกๆ หรือ
ทางวัตถุ กันจนเปนของธรรมดา ไปเสียแลว ถึงขนาดเปนกบฏ ไมรูคณ
ุ พระพุทธเจา ก็มีมาก เชน
การกลาววา การไหวพระภูมิ ยังไมเสียการเปนพุทธบริษทั เปนตน
เราไมจําเปน จะตองศึกษาเรื่องราว ทางปริยัติ ทางอภิธรรม อยางมากมาย เพราะเหตุวา
คัมภีรเหลานัน้ เปนที่รวม แหงเรื่องตางๆ ทัง้ หมด หลายประเภท หลายแขนงดวยกัน ในบรรดา
เรื่อง ตั้งหลายพันเรื่องนัน้ มีเรื่องที่เราควรขวนขวายใหรู เพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องความดับทุกข
โดยแทจริง หรืออยางมากทีส่ ุด ก็ควรขยายออกเพียง ๒ เรื่อง คือ เรื่องความทุกขอันแทจริง
พรอมทัง้ ตนเหตุของมัน (อีกเรื่องหนึง่ ก็คือ ความมีขนึ้ ไมไดแหงความทุกขนั้น พรอมทัง้ วิธีทาํ
เพื่อใหเปนเชนนัน้ ไดจริง) ถาผูใดสนใจเฉพาะ ๒ ประเด็นเทานี้แลว ชัว่ เวลาไมนาน เขาก็จะเปน
ผูรูปริยัติ ไดทั้งหมด คือ สามารถเขาถึง หัวใจของปริยัติ ในลักษณะที่เพียงพอ สําหรับจะนําไป
ปฏิบตั ิ ใหถึงความหมดทุกขได
เราตองไมลืมวา ในครั้งพุทธกาลโนน การศึกษาปริยัติ ในลักษณะที่กลาวนี้ เขาใชเวลากัน
ไมกี่นาที หรือไมกี่วัน คือ ชั่วเวลาที่พระพุทธองค ทรงซักไซร สอบถาม แลวทรงชี้แจง ขอธรรมะ
ซึ่งถูกตรงกับ ความตองการแหงจิตใจของเขา เขาก็สามารถบรรลุธรรมะ อันเปนตัวแทของพุทธ
ศาสนาได ในที่นงั่ นัน้ เอง หรือในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา นั่นเอง บางคนอาจแยงวา
นั่นมันเปนเรื่องทีพ่ ระพุทธเจา ทานทรงสอนเอง และเปนเรื่องในยุคโนน จะนํามาใชในยุคนี้
อยางไรได คําแยงขอนี้ นับวามีสวนถูกอยู แตก็มีสวนผิด หรือสวนที่มองขามไปเสีย อยูมาก
เหมือนกัน คือมองขามในสวนทีว่ า ธรรมะไมไดเกี่ยวเนื่องอยูกับเวลา และไมไดเนื่องอยูที่บุคคล
ผูสอน ไปเสียทั้งหมด หมายความวา ถาใครมีตนทุนที่เพียงพอ เขาก็สามารถเขาถึงธรรมะได
เพราะไดฟง คําพูด แมเพียงบางประโยค
สําหรับขอทีว่ า มีตนทุนมาแลวอยางเพียงพอนัน้ หมายความวา เขามีความเจนจัด ในดาน
จิตใจมาแลวอยางเพียงพอ คือ เขาไดเขาใจชีวิตนี้มามากแลว ถึงขั้นทีม่ องเห็น ความนาเบื่อ
หนาย ของการตกอยูใตอํานาจของกิเลส ตองทนทรมานอยู อยางซ้าํ ๆ ซากๆ รูสึกอึดอัด เพราะ
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ถูกบีบคั้น และไรอิสรภาพ มองเห็นชัดอยูว า ตนยังปฏิบตั ิผิด ตอสิ่งทั้งปวง อยูอยางใดอยางหนึง่
จึงเอาชนะกิเลสไมได เขารูสิ่งตางๆ มามากแลว ยังเหลืออยูเพียงจุดเดียว ที่เขายังควาไมพบ ซึ่ง
ถาควาพบเมื่อใด ความพนทุกขสิ้นเชิง ก็จะมีไดโดยงาย และทันที เหมือนเราควาพบ สวิตซ
ไฟฟา ในที่มืด ฉันใดก็ฉนั นัน้
ตนทุนดังที่กลาวนี้ ไมคอยจะมีแกบุคคลแหงยุคที่มวั เมา สาละวนอยูแต ความ
เจริญกาวหนาในทางวัตถุ คนเหลานีถ้ ูกเสนหของวัตถุ ยึดใจเอาไว และลากพาตัวเขาไป ไมมีที่
สิ้นสุด จึงไมประสีประสา ตอความจริง ของธรรมชาติ โดยเฉพาะ ในดานจิตใจ วามันมีอยู
อยางไร เพราะฉะนัน้ ถึงแมวา เขาจะเปนคนเฉลียวฉลาด และมีการศึกษาแหงยุคปจจุบัน มา
มากแลว สักเพียงใด ก็ยังไมแนวา เขาเปนผูมีตนทุนพอ ในการที่จะเขาถึงธรรมะตามแบบ หรือ
วิธี แหงยุคพระพุทธเจาได พระพุทธเจาทีแ่ ทจริง ยอมปรากฏ หลังจากที่ธรรมะปรากฏ แกผูนนั้
แลวเสมอไป ฉะนัน้ ในกรณีเชนนี้ เราไมตอ งพูดถึงพระพุทธเจากอนก็ได ขอแตใหเรา พิจารณา
อยางแยบคายที่สุด ในการมองดูตัวเอง มองดูชีวิต มองดูสภาวะ อันแทจริงของชีวติ ใหรูอยู
ตามที่เปนจริง เรื่อยๆไป ก็พอแลว วันหนึ่ง เราก็จะบรรลุถึงธรรมะ ดวยเครื่องกระตุนเพียงสักวา
"ไดยินคําพูดบางประโยค ของหญิงทาสที่คยุ กันเลนอยูตามบอน้ําสาธารณะ" ดังทีพ่ ระพุทธเจา
ทรงยืนยันไว หรือ ยิ่งกวานัน้ ก็ดว ยการไดเห็นรูป หรือ ไดยินเสียง ของมดหรือแมลง นกหรือ
ตนไม ลมพัด ฯลฯ แลว บรรลุธรรมะถึงที่สดุ ได ตามวิธงี า ยๆ เฉพาะตน
ยังมีความเขาใจผิด อีกอยางหนึ่ง ที่ทําคนใหเขาใจพุทธศาสนาผิด จนถึงกับไมสนใจพุทธ
ศาสนา หรือ สนใจอยางเสียไมได ขอนี้คือ ความเขาใจทีว่ า พุทธศาสนามีไวสําหรับ คนที่เบื่อ
โลกแลว หรือ เหมาะแก บุคคลที่ละจากสังคม ไปอยูตามปา ตามเขา ไมเอาอะไรอยางชาวโลกๆ
อีก ขอนี้ มีผลทําใหคนเกิดกลัวขึ้น ๒ อยาง คือ กลัววา จะตองสลัดสิ่งสวยงาม เอร็ดอรอย
สนุกสนาน ในโลกโดยสิน้ เชิง อีกอยางหนึง่ ก็คือ กลัวความลําบาก เนือ่ งจาก การทีจ่ ะตองไปอยู
ในปา อยางฤษีนนั่ เอง สวนคนที่ไมกลัวนัน้ ก็กลับมีความยึดถือบางอยาง มากขึ้นไปอีก คือ
ยึดถือการอยูป า วา เปนสิง่ จําเปน ที่สุด สําหรับผูจะปฏิบัติธรรม จะมีความสําเร็จก็เพราะออกไป
ทํากันในปาเทานัน้ การคิดเชนนี้ เปนอุปสรรคขัดขวาง ตอการปฏิบัติธรรมะ เพราะโดยปกติ คน
ยอมติดอยูใน รสของกามคุณ ในบานในเรือน หรือ การเปนอยูอยางโลกๆ พอไดยินวา จะตอง
สละสิ่งเหลานีไ้ ป ก็รูสึกมีอาการ เหมือนกับ จะพลัดตกลงไปในเหวลึก และมืดมิด มีทั้งความ
เสียดาย และ ความกลัวอยูในใจ จึงไมสามารถไดรับประโยชน จากพุทธศาสนา เพราะมีความ
ตอตาน อยูในจิตใจ หรือมีความรูสึกหลีกเลี่ยงอยูแลว
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เมื่อคนคิดกันวา จะเขาถึงตัวแทของพุทธศาสนา ไมไดถาไมไปอยูในปา จึงมีแตเพียงการ
สอน และการเรียน เพื่อประโยชน แกอาชีพ หรือ เพื่อผลทางวัตถุไป จะสอน หรือ จะเรียนกันสัก
เทาไรๆ ก็ไมมีทางที่จะเขาถึงตัวแท ของพุทธศาสนาได พุทธศาสนาจึงหมดโอกาส ที่จะทํา
ประโยชนแก บุคคลผูครองเรือน ไดเต็ม ตามทีพ่ ทุ ธศาสนาอันแทจริง จะมีให บางคนถึงกับเหมา
หรือเดาเอาเองวา บุคคลใด หรือ สํานักไหน มีการสั่งสอนพุทธศาสนา อยางถูกตองแลว ที่นนั่ ก็
จะมีแตการชักชวนคน ใหทงิ้ เหยาเรือน บุตรภรรยา สามี ออกไปอยูปา เขาเองไมอยากจะ
เกี่ยวของกับสํานักนัน้ ๆ แลวยังกีดกันลูกหลาน ไมใหเขาไปเกี่ยวของดวย เพราะเกรงวา จะถูก
ชักจูง หรือ เกลี้ยกลอม ใหไปหลงใหลอยูในปา นัน่ เอง พุทธศาสนา ไมไดมีหลักเชนนัน้ การทีม่ ี
คํากลาวถึง ภิกษุอยูในปา การสรรเสริญ ประโยชนของปา หรือแนะใหไปทํากรรมฐานตามปานั้น
มิไดหมายความวา จะตองไปทนทรมานอยูในปาอยางเดียว แตหมายเพียงวา ปาเปนแหลงวาง
จากการรบกวน ปายอมอํานวยความสะดวก และสงเสริมการกระทําทางจิตใจ ถาใครสามารถ
หาสถานที่อนื่ ซึ่งมิใชปา แตอํานวยประโยชน อยางเดียวกัน ไดแลว ก็ใชได
แมภิกษุในพุทธศาสนา ก็ยังเกี่ยวของอยูกบั ชาวบาน มิใชอยูปาชนิดไมพบใครเลย จนตลอด
ชีวิต เพราะจะตองชวยเหลือชาวบาน ใหอยูในโลกได โดยไมตองเปนทุกข ถาจะพูดโดยสํานวน
อุปมา ก็กลาวไดวา "ใหรูจักกินปลา โดยไมถูกกาง" พุทธศาสนามีประโยชนแกโลกโดยตรง ก็คือ
ชวยใหชาวโลก ไมตองถูกกางของโลกทิม่ ตํา ภิกษุสงฆทั้งหมด มีพระพุทธเจาเปนประมุข ก็เปน
ผูที่เกีย่ วของอยูกับโลกตลอดเวลา เพื่อชวยเหลือชาวบาน หรือ ศึกษาโลกพรอมกันไปในตัว
จนกระทั่ง รูแจงโลก ซึ่งเรียกกันวา "โลกวิทู" จนสามารถขจัดความทุกข ทางโลกๆ ออกไปได และ
ตองการให ทุกคนเปนอยางนั้น ไมใชใหหนีโลก หรือพายแพแกโลก แตใหมีชีวิตอยูในโลก อยาง
มีชัยชนะ อยูตลอดเวลา
ฉะนัน้ การที่ใครๆ จะมากลาววา ถาจะปฏิบัติธรรมะแลว ตองทิ้งบานเรือน เปดหนีเขาปา ก็
เปนการกลาวตูพุทธศาสนา ดวยคําเท็จ อยางยิ่ง เพราะสถานที่ใด ที่มกี ารพิจารณาธรรมะได ที่
นั้นก็มีการศึกษา และปฏิบตั ิธรรมะได พุทธศาสนาไมไดสอน ใหคนกลัว หรือ หลบหลีก สิง่ ตางๆ
ในโลก และไมไดสอนให มัวเมาในสิง่ เหลานั้น แตสอนใหรูจัก วิธที ี่จะทําตัวใหมีอํานาจ อยูเหนือ
สิ่งเหลานัน้ ฉะนัน้ เปนอันกลาวไดวา จะเปนใครก็ตาม ยอมสามารถใช พุทธศาสนาเปน
เครื่องมือ ใหตนอยูในโลกได โดยไมถูกกางของโลกทิม่ แทง แตเปนทีน่ าเสียดายวา ผูสนใจพุทธ
ศาสนาทัง้ หลาย ไมไดมองเห็นกันในแงนี้ แตกลับไปเห็น เปนศาสตร หรือ เปนปรัชญา หรือเปน
วิชาความรู อยางหนึ่ง ในบรรดาวิชาความรู ที่มีอยูในโลก แลวก็ศกึ ษา เพื่อจะเอาพุทธศาสนา
มาทํามาหากินกัน เมื่อผูสอนเอง ก็ไมรูวา พุทธศาสนาประสงคอะไร ผูถูกสอน ก็จะยิง่ มืดมัวขึน้
ไปอีก ฉะนัน้ จึงใครขอปรับความเขาใจผิด กันเสียกอนที่จะศึกษาเรื่องอื่นๆ ตอไป
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หมูนกจอง มองเทาใด ไมเห็นฟา
ถึงฝูงปลา ก็ไมเห็น น้ําเย็นใส
ไสเดือนมอง ไมเห็นดิน ที่กนิ ไป
หนอนก็ไม มองเห็นคูต ที่ดูดกิน
คนทัว่ ไป ก็ไม มองเห็นโลก
ตองทุกขโศก หงุดหงิด อยูนจิ สิน
สวนชาวพุทธ ประยุกตธรรม ตามระบิล
เห็นหมดสิน้ ทุกสิ่ง ตามจริงเอย
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บทที่ ๒
พุทธศาสนามุงหมายอะไร
ความมุง หมายของพุทธศาสนานั้น มักจะถูกคนสวนมากเขาใจไปเสียวา มุงหมายจะนําคน
ไปเมืองสวรรค จึงไดมีการสอนกันเปนอยางมาก วา สวรรคเปนแดนที่คนควรไปใหถงึ สวรรคเปน
แดนแหงความสุขที่สุด เลยมีการชักชวนกัน ใหปรารถนาสวรรค ปรารถนากามารมณ อันวิเศษ
ในชาติหนา
คนทัง้ หลายทีไ่ มรูความจริง ก็หลงใหลสวรรค มุงกันแตจะเอาสวรรค ซึง่ เปนแดนที่ตนจะได
เสพยกามารมณ ตามปรารถนา เปนเมืองทีต่ นจะหาความสําราญ ไดอยางสุดเหวีย่ ง แบบ
สวรรคนิรันดร ของศาสนาอืน่ ๆ ที่เขาใชสวรรค เปนเครื่องลอ ใหคนทําความดี คนจึงไมสนใจ ที่
จะดับทุกข กันที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ตามความมุง หมาย อันแทจริง ของพุทธศาสนา นี่คือ อุปสรรค อัน
สําคัญ และเปนขอแรกที่สุด ที่ทาํ ให คนเขาถึงจุดมุงหมายของพุทธศาสนาไมได เพราะไปมุงเอา
ตัณหาอุปาทาน กันเสียหมด
ฉะนัน้ เราควรจะตองสั่งสอนกันเสียใหม และพุทธบริษัท ควรจะเขาใจเสียใหถกู ตองวา
สวรรคดังที่กลาววา เปนเมืองที่จะตองไปใหถงึ นัน้ เปนการกลาวอยางบุคคลาธิษฐาน คือ การ
กลาว สิ่งที่เปนนามธรรม ใหเปน รูปธรรม หรือเปนวัตถุข้นึ มา การกลาวเชนนัน้ เปนการกลาวใน
ลักษณะโฆษณาชวนเชื่อในเบื้องตน ที่เหมาะสําหรับ บุคคลไมฉลาดทั่วไป ที่ยงั ไมมีสติปญญา
มากพอ ที่จะเขาใจถึงความหมาย อันแทจริงของพุทธศาสนาได แมคําวา "นิพพาน" ซึ่งหมายถึง
การดับความทุกข ก็ยังกลายเปนเมืองแกว หรือ นครแหงความไมตาย มีลักษณะอยางเดียวกัน
กับ เทียนไท หรือ สุขาวดี ของพวกอาซิม้ ตามโรงเจทัว่ ไป สุขาวดี นัน้ ตามความหมายอันแทจริง
ก็มิไดหมายความดังทีพ่ วกอาซิ้มเขาใจ เชนเดียวกัน แตมีความหมายถึง นิพพาน คือ ความวาง
จากกิเลส สวางจากทุกข มิไดหมายถึง บานเมืองอันสวยงาม ทางทิศตะวันตก ซึ่งมีพระพุทธเจา
ชื่อ อมิตาภะ ประทับอยูเปนประธาน ที่ใครๆ ไปอยูที่นนั่ แลวก็ไดรับความพอใจทุกอยาง ตามที่
ตนหวัง เพราะวาแวดลอมไปดวยสิ่งสวยงาม และรื่นรมยที่สุด ทีม่ นุษย หรือ เทวดา จะมีได นี่
เปนการกลาวอยางบุคคลาธิษฐาน ทั้งสิน้
สวนพวกนิกายเซ็น ไมยอมเชื่อวา อมิตาภะ เปนเชนนัน้ แตไดเอาคําวา อมิตาภะ นัน้ มาเปน
ชื่อของจิตเดิมแท อยางที่ทา นเวยหลางเรียก หรือ เอามาเปนชื่อของ ความวาง อยางที่ทา นฮวง
โปเรียก เมื่อเปนดังนี้ อมิตาภะ หรือ สุขาวดี ของพวกอาซิ้มตามโรงเจ ก็กลายเปนของเด็กเลน
หรือของนาหัวเราะเยาะ สําหรับคนฉลาดไป
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ฉะนัน้ เมื่อถามวา พุทธศาสนา มีความมุง หมายอยางไร ก็ควรจะตอบวา มุง หมายจะแกไข
ปญหาชีวิตประจําวัน ของคนทุกคนในโลกนี้ เพื่อใหมีชวี ิตอยูในโลกนี้ โดยไมมีความทุกขเลย พูด
อยางตรงๆ สัน้ ๆ ก็วา ใหอยูในกองทุกข โดยไมตองเปนทุกข หรือพูดโดยอุปมาก็วา อยูในโลก
โดยไมถูกกางของโลก หรือ อยูในโลก ทามกลางเตาหลอมเหล็กอันใหญ ที่กาํ ลังลุกโชนอยู แต
กลับมีความรูสึกเยือกเย็นทีส่ ุดดังนี้ ขอสรุปวา พุทธศาสนา มุงหมายทีจ่ ะขจัดความทุกข ใหหมด
ไปจากคน ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้ หาใชมุงหมาย จะพาคนไปสวรรค อันไมรูกันวา อยูที่ไหน มีจริง
หรือไม และจะถึงได หลังจากตายแลว หรือ ในชาติตอๆไป จริงหรือไม เพราะไมมีใครพิสูจนได
นอกจากการกลาวกันมาอยางปรําปรา แลวก็ยอมเชื่อกันไป โดยไมใชเหตุผล จนเปนความงม
งาย ไปอีกอยางหนึง่
บางคนอาจจะแยงวา คําสอนของพุทธศาสนา มีอยูเปนชั้นๆ ความมุง หมายก็ควรจะมีเปน
ชั้นๆ เชนใหมคี วามเจริญในโลกนี้ แลวมีความเจริญในโลกหนา แลวจึงถึงความเจริญอยางเหนือ
โลก ดังที่ชอบพูดกันวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และ นิพพานสมบัติ ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะวา
เขาเหลานัน้ ไมทราบวา สมบัติทั้ง ๓ นั้น เปนเพียงระดับตางๆ ที่ตองลุถึงใหไดในโลกนี้ และ
เดี๋ยวนี้ หรือในชาตินนี้ ั่นเอง ไมใชเอาสวรรค ตอเมื่อตายแลว และเอานิพพาน หลังจากนัน้ ไปอีก
ไมรูกี่สิบชาติ
ตามความหมายทีถ่ ูกตองนัน้ มนุษยสมบัติ หมายถึง การไดประโยชน อยางมนุษยธรรมดา
สามัญ จะลุถึงได ดวยการเอาเหงื่อไคลเขาแลก จนเปนอยูอยางผาสุก ชนิดที่คนธรรมดาสามัญ
จะพึงเปนอยูกนั ทัว่ ไป สวรรคสมบัติ นัน้ หมายถึง ประโยชนที่คนมีสติปญ
 ญา มีบุญ มีอํานาจ
วาสนา เปนพิเศษ จะพึงถือเอาได โดยไมตองเอาเหงื่อไคลเขาแลก ก็ยังมีชีวิตรุงเรืองอยูได
ทามกลางทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง และ ความเต็มเปยมทางกามคุณ สวน นิพพานสมบัติ
นั้นหมายถึง การไดความสงบเย็น เพราะไมถูก ราคะ โทสะ โมหะ เบียดเบียน จัดเปนประโยชน
ชนิดที่คนสองพวกขางตน ไมอาจจะไดรับ เพราะเขาเหลานัน้ ยังจะตองเรารอน อยูดวยพิษราย
ของราคะโทสะ โมหะ ไมอยางใด ก็อยางหนึ่ง เปนธรรมดา แตถึงกระนัน้ ก็ควรพิจารณาใหเห็น
วา สมบัติทงั้ ๓ นี้ เปนเพียงประโยชนที่อยูใ นระดับ หรือ ชั้นตางๆ กัน ที่คนเรา ควรจะพยายาม
เขาถึง ใหไดทั้งหมด ทีน่ ี่ และเดี๋ยวนี้ คือในเวลาปจจุบนั ทันตาเห็น นีจ้ ึงจะไดชื่อวา ไดรับสิ่งซึ่ง
พุทธศาสนาไดมีไวสําหรับมอบใหแก คนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ คนที่ไมไรปญญา
เสียเลย
ทีนี้ ก็มาถึงปญหา ที่จะตองพิจารณากันอยางรอบคอบที่สุดวา ในบรรดาประโยชน ทั้ง ๓
คือ มนุษยสมบัติ, สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ นัน้ ประโยชนอนั ไหนเปนประโยชน ที่มงุ
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หมายอยางแทจริง ของพุทธศาสนา ประโยชนอนั ไหน เปนเหมือน ปลาที่มกี าง ประโยชนอนั ไหน
เปนเหมือนปลาไมมีกา ง และอะไรเปนเครื่องที่จะชวยใหสามารถกินปลามีกา งได โดยไมตองถูก
กางเลยอีกดวย ในขอนี้ แมคนที่มีสติปญญาอยูบางแลว ก็ยอมจะมองเห็นไดดวยตนเองวา
มนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัตินั้น เปนเหมือนปลาที่มกี า ง อยางมองเห็นบาง หรือ อยางซอน
เรน อยางหยาบ หรือ อยางละเอียด โดยสมควรแก ชัน้ เชิงของมันทัง้ นัน้ คนตองหัวเราะ และ
รองไห สลับกันไป อยางไมรจู ักสิ้นสุด ก็เพราะ มนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติ ตองทนทุกข
อยางซ้าํ ซาก ก็เพราะ สมบัติทั้งสองนี้ ตองเปนทุกขโดยตรง หรือ โดยประจักษชัด ในเมื่อ
แสวงหามันมา และตองเปนทุกข โดยออม หรือโดยเรนลับ ในเมื่อไดสมตามประสงค หรือ เมื่อ
กําลังบริโภคมันอยู หรือเมื่อเก็บรักษามันไวก็ตาม ตลอดเวลาที่เขายังไมไดรับสมบัติอันที่ ๓ อยู
เพียงใด เขาจะตองทนทุกข อยูอยางซ้ําๆ ซากๆ อยูในทามกลาง ของสิ่งที่เขาหลงสําคัญผิดวา
เปนความสุข ตอเมื่อไดสมบัติอันที่ ๓ เขามา เมื่อนัน้ แหละ เขาจะสามารถปลดเปลื้อง พิษสง
หรือ ความบีบคั้น ของสมบัตทิ ั้ง ๒ ประเภทขางตนออกไปได มีชีวิตอยูอยางอิสระ เหนือการบีบ
คั้นของสมบัตทิ ั้ง ๒ นั้นอีกตอไป นี่แหละ จงพิจารณาดูดวยตนเองเถิดวา การไดมาซึ่งสมบัติ
ชนิดไหน จึงจะนับวา เปนการไดที่ดี การไดสมบัติชนิดไหน จะทําใหเราพบความมุง หมาย อัน
แทจริงของพุทธศาสนา
ความเขาใจผิด ที่เปนอุปสรรคแกการจะเขาใจพุทธศาสนา มีอยูอีกอยางหนึง่ คือ คนมัก
เขาใจกันวา หลักพระพุทธศาสนา อันวาดวย สุญญตา หรือ อนัตตา นั้น ไมมีความมุงหมาย
หรือ ไมอาจนํามาใชกับคนธรรมดาสามัญทั่วไป ใชไดแตผปู ฏิบัติธรรม ในชัน้ สูงทีอ่ ยูตามถ้าํ
ตามปา หรือเปนนักบวชที่มงุ หมาย จะบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยเร็วเทานัน้ แลวก็เกิดบัญญัติ
กันเองขึ้นใหมวา จะตองมีหลักพุทธศาสนาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเหมาะสําหรับคนทั่วไป ทีเ่ ปน
ฆราวาสอยูตามบานเรือน และคนพวกนี้เองที่ยึดมั่นในคําวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ แลวจัด
ตัวเองหรือสอนคนอืน่ ๆ ใหมงุ หมายเพียงมนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติเทานั้น สวนนิพพาน
สมบัติ เขาจัดไวเปนสิง่ สุดวิสัยของคนทั่วไป เขาจึงไมเกีย่ วของ แมดว ยการกลาวถึง คนพวกนี้
แหละ จึงหางไกลตอการไดยนิ ไดฟง หลักพระพุทธศาสนาอันแทจริง กลาวคือ เรื่องสุญญตา
และ อนัตตา คงสาละวนกันอยูแตเรื่องทําบุญ ใหทาน ชนิดที่จะทําใหตนเปนผูมีโชคดีในชาตินี้
แลวไปเกิดสวยเกิดรวยในชาติหนา และไดครอบครองสวรรค หรือวิมานในที่สุด วนเวียนพูดกัน
ในเรื่องนี้ ไมวา ในหมูคนปญญาออน หรือ นักปราชญ เรื่องนิพพานสมบัติ จึงเปนเรื่องทีน่ ากลัว
ไป เพราะรูสึกคลายกับวา การบรรลุนิพพานนัน้ เหมือนกับ การถูกจับโยนลงไปในเหว อันเวิง้
วาง ไมมที ี่สิ้นสุด แตจะปดทิง้ เสียทีเดียวก็ไมได เพราะเขาวาเปนสิง่ สูงสุด ในพระพุทธศาสนา จึง
ไดแตเพียงหามปรามกัน ไมใหพูดถึง แมในหมูบ ุคคลชั้นเถระ หรือ สมภารเจาวัด พวกชาวบาน
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ทั่วไป จึงหางไกลจากการไดยินไดฟง เรื่องซึ่งเปนตัวแทของพุทธศาสนา หรือ หลักพุทธศาสนา
อันแทจริง ทีพ่ ระพุทธองคทรงมุงหมายเอาไว หรือมีไว เพื่อประโยชนแกคนทุกคน และทุกชัน้
สถานการณดา นศาสนาของประเทศไทย กําลังเปนอยูอยางนี้ แลวจะเรียกวา เปนการบวชเพื่อ
สืบพระศาสนาไดอยางไรกันเลา
เรื่องสุญญตานี้ เปนเรื่องของฆราวาส จะตองสนใจ ทราบไดจากบาลีตอนหนึ่งแหง สังยุตต
นิกายและที่อนื่ ๆ ที่ตรงกัน ขอความในบาลีนั้น มีใจความที่พอจะสรุปสั้นๆ ไดวา พวกชาวบาน ที่
มีอันจะกินกลุม หนึง่ ไดเขาไปเผาพระผูม ีพระภาคเจา แลวกราบทูลใหทรงทราบ ตามสภาพที่
เปนจริงวา พวกเขาเปนผูครองบานเรือน อัดแอดวยบุตรภรรยา ลูบไลกระแจะจันทนหอม
ประกอบการงานอยูอยางสามัญชนทัว่ ไป ขอใหพระองคทรงแสดงขอธรรมะที่ทรงเห็นวา เปน
ประโยชนเกื้อกูลแกเขา ผูอยูในสภาพเชนนั้น พระพุทธองค จึงสอนเรื่องสุญญตา ซึ่งเปนตัวแท
ของพุทธศาสนา แกคนเหลานัน้ โดยทรงเห็นวา เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลานั้น โดยตรง
และทรงยืนยันใหเขาถือเปนหลักไวประจําใจวา เรื่องสุญญตานั้น เปนเรื่องซึง่ พระพุทธเจาสอน
สวนเรื่องอันสวยสดงดงามตางๆ นอกไปจากนัน้ เปนเรื่องของคนชัน้ หลังสอน พวกชาวบาน
เหลานั้นไดทูลแยงขึ้นวา เรื่องสุญญตายังสูงเกินไป ขอใหทรงแสดงเรื่องที่ต่ําลงมา พระองคจึงได
แสดงเรื่องการเตรียมตัว เพื่อความเปนผูบรรลุถึงกระแสแหงนิพพาน ซึ่งไดแก ขอปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงความเปนพระโสดาบัน มีใจความโดยสรุปคือ มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
อยางไมงอนแงน คลอนแคลน กับมีศีลชนิดที่พระอริยเจาชอบใจ คือ เปนศีลชนิดที่ผนู ั้นเอง ก็ติ
เตียนตนเองไมได และการไมมีความเชื่อหรือปฏิบัติอยางงมงาย ในเรือ่ งตางๆ พวกชาวบาน
เหลานั้น ก็แสดงความพอใจ และกราบทูลวา ตนไดยึดมัน่ อยูในหลักปฏิบัติเหลานัน้ อยูแลว
เรื่องนี้ เปนเรื่องที่จะตองพิจารณากันอยางละเอียด เพื่อความเขาใจถึงความมุง หมาย อัน
แทจริงของหลักพระพุทธศาสนา พระองค ทรงแสดงเรื่องสุญญตา แกบคุ คลผูครองเรือน เพราะ
เปนประโยชน เกื้อกูลแกเขาตามที่เขาขอรองตรงๆ พระพุทธองคประสงคจะใหพวกฆราวาส รับ
เอาเรื่องสุญญตา ไปใชใหเปนประโยชน เพราะมันไมมีเรื่องอื่น ที่ดีกวานี้จริงๆ สวนเรือ่ งที่
ลดหลั่นลงไป จากเรื่องสุญญตานั้น ก็ไดแก ขอปฏิบัติที่ทาํ ใหเปนพระโสดาบันนัน่ เอง เรื่องนี้ก็
เปนเรื่องเตรียมตัวสําหรับการบรรลุนิพพานโดยตรง จึงนับวา เปนเรื่องเขาถึงสุญญตาโดย
ทางออมนัน่ เอง หาใชเปนเรือ่ งทําบุญใหทาน ดวยการมัวเมาในมนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติ
อยางไมมที ี่สนิ้ สุด แตก็ไมวายทีพ่ วกนักอธิบายธรรมะในชั้นหลังๆ จะดึงเอาเรื่องเหลานี้ มา
เกี่ยวของกับสวรรคสมบัติจนได และทําไปในลักษณะทีเ่ ปนการหลอก โฆษณาชวนเชื่อยิ่งขึ้นทุก
ที จึงทําใหเรื่องที่เปนบันไดขั้นตนของนิพพาน หรือของสุญญตา ตองสลัว หรือ ลับเลือนไปอีก
จนพวกเราสมัยนี้ ไมมีโอกาสที่จะฟงเรื่องสุญญตา หรือนําเอาเรื่องสุญญตา อันเปนตัวแทของ
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พระพุทธศาสนา มาใชในการบําบัดทุกขประจําวัน อันเปนความประสงคที่แทจริงของ
พระพุทธเจา พวกเราจึงตองเหินหางจากหัวใจของพุทธศาสนา ออกไปมากขึน้ ทุกวันๆ เพราะนัก
สอนนักอธิบายสมัยนี้เอง
การทีพ่ ระพุทธองค ทรงแสดงเรื่องสุญญตา แกฆราวาส ก็ตองมีความหมายวา ปญหา
ยุงยากตางๆ ของฆราวาส ตองแกดวยหลักสุญญตา ความเปนไปในชีวิตประจําวันของฆราวาส
จะตองถูกควบคุมอยูดวยความเขาใจถูกตอง ในเรื่องอันเกีย่ วกับจิตวาง เขาจะทําอะไรไมผิด ไม
เปนทุกขขึ้นมา ก็เพราะมีความรู ในเรื่องสุญญตา มาคอยกํากับจิตใจ ถาผิดไปจากนีแ้ ลว
ฆราวาสก็คือ พวกที่จะตองหัวเราะ และรองไห สลับกันไป ไมมีที่สนิ้ สุด และ เพื่อที่จะใหฆราวาส
ไมตองเปนเชนนัน้ พระองคจงึ ไดสอนเรื่องสุญญตา แกฆราวาสในฐานที่ "เปนสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน
เกื้อกูลแกฆราวาส" ดังที่กลาวแลว หลักพุทธศาสนาอันสูงสุดนัน้ มีเรื่องเดียว คือ เรื่องสุญญตา
หรือ จิตวาง ใชไดแมแตพวกฆราวาสทัว่ ไป และมุงหมายที่จะดับทุกขของฆราวาสโดยตรง เพื่อ
ฆราวาสผูอยูท ามกลางความทุกขนี้ จะไดกลายเปน บุคคลที่ความทุกขแปดเปอนไมได ถาเปน
นิพพาน ก็เปนที่ความทุกขแปดเปอนไมไดนั่นเอง ถาแปดเปอนไมไดเลย จนเปนการเด็ดขาด
และถาวร ก็เรียกวา เปนผูบรรลุพระนิพพาน เปนพระอรหันต, เปนแตเพียงการแปดเปอนที่
นอยลงมา ก็เปนการบรรลุพระนิพพาน ในขั้นที่เปนพระอริยบุคคล รองๆ ลงมา
"โสตาปตติยงั คะ" ก็คือ ศรัทธาแนนแฟนในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และความมีอริยกัน
ตศีล รวมทัง้ ๔ อยางนี้ เปนการเตรียมตัวเพื่อลุสุญญตาหรือ นิพพาน ศรัทธา (ความเชื่อ) จะยัง
ไมแนนแฟนแทจริง จนกวาจะไดมองเห็นวา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูเรื่องสุญญตา คือ เรื่อง
สูงสุดที่ดับทุกขไดจริง และพระธรรมนั้น ก็เปนเรื่องอะไรอืน่ นอกไปจากเรื่องทัง้ หมดของสุญญ
ตา ที่ดับทุกขไดจริง กลาวคือ คําสอนและการปฏิบัติ รวมทั้ง ผลทีม่ ีมาจากความไมยดึ มั่นในสิง่
ทั้งปวง สวนพระสงฆนนั้ ก็คอื ผูที่ปฏิบัติ และไดรับผลการปฏิบัติเชนนัน้ เมื่อมองเห็นอยูอยางนี้
ศรัทธาจึงจะแนนแฟนมัน่ คง ไมงอนแงน คลอนแคลน กลาวคือ จะไมเลื่อมใสในศาสดาอื่นๆ ใน
ขอสั่งสอนใดๆ และพวกนักบวชใดๆ ที่ไมกลาวสอนหรือปฏิบัติเรื่องสุญญตา หรือ นิพพาน
สวน "อริยกันตศีล" นัน้ ก็เหมือนกัน ศีลทีจ่ ะบริสุทธิห์ มดจด ถึงกับถูกจัดเปน "อริยกันตะ" คือ
เปนทีพ่ อใจของพระอริยเจาได ก็ตอเมื่อศีลนั้น มีมูลมาจากการเห็น สุญญตา เทานั้น แมไมโดย
สิ้นเชิง ก็ตองโดยบางสวน คือ อยางนอย จะตองมีความเห็นวา สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมัน่ หรือ ยึด
มั่นไมไดจริงๆ เทานัน้ เขาจึงจะเปนผูไมมเี จตนา ที่จะทําอยางใดอยางหนึง่ ลงไป ที่เปนการผิด
ศีล ไมวาจะเปนศีลเทาใดขอไหนก็ตาม อนึง่ สุขเวทนา และสิ่งอันเปนทีต่ ั้งของสุขเวทนา นานา
ชนิดในโลกนัน่ เอง ที่เปนทีต่ ั้งของความยึดมั่นถือมัน่ และทําใหคนเราลวงศีล ทั้งๆที่รูอยู หรือ
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ทั้งๆที่พยายามจะไมใหลว ง มันก็ลว งจนได ยิ่งไปบีบบังคับหนักเขา มันก็ยิ่งมีปฏิกิริยามากขึ้น
แตถาหากมีทางระบายความกดดันอันนี้ออก เสียได ดวยความรู เรื่องสุญญตาอยูเสมอๆ แลว
การรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ก็จะมีไดโดยงายขึ้น ไมมกี ารฝน หรือ ตอสูอะไรมากมาย ศีลก็จะบริสุทธิ์
ถึงขนาดเปนทีพ่ อใจ ของพระอริยเจาได
ทั้งหมดนี้ เราจะเห็นไดวา โสตาปตติยังคะ ทัง้ ๔ องคนี้ แมจะเปนสิ่งที่พระพุทธเจา ตรัสเพื่อ
เลี่ยงคําแยงของพวกฆราวาสเหลานั้น ในเรื่องความยากเกี่ยวกับสุญญตา ก็ยงั ไมพน วงของเรื่อง
สุญญตา อยูนนั่ เอง ถาจะกลาวอยางโวหารธรรมดา ก็กลาวไดวา เปนการซอนกล บังคับใหรับ
เอาเรื่องสุญญตา อยางหลีกเลี่ยงไมพน หรือในลักษณะทีค่ วามรูเรื่องสุญญตานั้น จักตองงอก
งามเบิกบานออกไปไดในอนาคต ในตัวมันเองโดยแนนอน ถาเขาจะมีศรัทธาจริง มีศีลจริง ดังที่
กลาวมานี้ มันก็ตองเปนศรัทธา หรือศีล ทีม่ ีมูลมาจากสุญญตา ไมใชจากความกระหายตอ
สวรรค เชน อยากเปนเทวดา มีวิมานทอง มีนางฟา ๕๐๐ เปนบริวาร หรืออะไรๆ ที่เขาลอๆ ให
คนหลงกันอยูท ั่วไป แมจะเปนศรัทธา หรือศีล อยางรุนแรงเพียงใด ก็หาเปนสิ่งที่แนนแฟนมั่นคง
หรือ เปนทีพ่ อใจของพระอริยเจาไม เพราะฉะนัน้ เมื่อจะมีศรัทธาและมีศีล อยางมัน่ คงได มันก็
ตองเปนศรัทธา และศีล ที่มมี ูลมาจากสิ่งอื่นนัน้ จะตองลมลุกคลุกคลาน อยูเสมอไป ครั้งถูก
หลอกถูกลอ หนักเขา เจาตัวก็จะเบื่อหนาย ตอศรัทธา และศีล เชนนัน้ ขึ้นมาเอง จักเริม่ ใช
ปญญาของตน จนมาพบศรัทธาและศีลทีม่ ีราก คือ สุญญตาเขาวันหนึ่งจนได ฉะนัน้ ถาจะกลาว
อยางสํานวนชาวบาน เราก็อาจจะกลาวไดวา พระพุทธองคไดทรงวางกับดักลวงหนาไวดีแลว
จนกระทั่งวา ทําอยางไรเสีย พวกชาวบานเหลานั้น ก็ไมหลุดรอดไปจากวงของเรื่องสุญญตาได
ทั้งๆที่เขากําลังปฏิเสธ ไมยอมรับเรื่องสุญญตาอยูอยางแข็งขันก็ตาม
สรุปความวา ในหมูคนทีม่ ีปญ
 ญาแลว โดยธรรมชาติที่แทจริงนั้น เขายอมตองการธรรมะ
หรือ หลักแหงพุทธศาสนาอันเดียวกัน คือ การระงับดับทุกข เพื่อใหเกิดความสุขดวยกันทุกคน
เพียงแตลดหลัน่ กัน ตามสติปญญาเทานัน้ เอง กลาวคือ เรื่องสุญญตา ในระดับหนึง่ ที่เหมาะสม
แกบุคคลเหลาหนึ่งๆ แตขอเสียดายอยางยิ่งก็คือ คนเหลานัน้ ไมเคยถูกสอน ใหตองการสิ่งที่จะ
มาดับทุกขตามฐานะของตนๆ ใหเหมาะสมกันกับความทุกขของตนๆ แตเขาไดถูกสอนใ หแลน
เตลิดออกไป นอกลูน อกทาง คือไปตองการความสุข ชนิดใดชนิดหนึง่ ตามที่เขาจะชอบนึกฝน
เอาเอง เมื่อเปนเชนนี้ ก็ตองไปติดบวง ของการเมาสวรรค เมาบุญทีน่ ักสอนศาสนาบางคน เขา
โฆษณากันอยู ทุกค่าํ เชา ฉะนั้น สิ่งที่ชาวบานตองการ จึงไมใชความดับทุกข หรือ ธรรมะที่
อาจจะดับทุกข ตามทีพ่ ทุ ธศาสนาจะมีให แตมันไดกลายเปนวา เขาตองการความสุข ตามทีเ่ ขา
คาดฝนเอาเอง สรางวิมานในอากาศ ฝนหวานๆ ตามความพอใจของเขาเอง ไปเสียแลว
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ขอนี้เอง เปนขอที่ทาํ ใหทายกทายิกา หรือพุทธบริษัททั้งหลาย เกิดมีความมุง หมายที่จะได
อะไรๆ เกินไปจากที่พทุ ธศาสนาจะใหได ผิดไปจากความมุงหมายเดิมแทของพระพุทธศาสนา
เพราะจับหลักกันไมได วา พระพุทธศาสนา มุง หมายจะอํานวยประโยชนอันแทจริงอะไรใหแก
มนุษย และหลักธรรมที่จะเปนเครื่องมือเชนวานัน้ คืออะไร ฉะนัน้ ขอเนนอยางสรุปสั้นๆ วา
พระพุทธศาสนา มุงหมายจะใหคนทั้งหลาย อยูไดทา มกลางของทุกข โดยไมตองเปน
ทุกข เพราะอาศัยความรู และการปฏิบัติ ในเรื่องสุญญตา หรือ ความวางจากตัวตน นัน่ เอง หา
ใชเพื่อ ความมัวเมาในสวรรควิมาน อยางที่มีการโฆษณา ชวนเชื่ออยูต ามวัดวาอารามตางๆ
ทั่วไปไม และขอใหพวกเราเขามารูจักกันเสียใหม นับตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป เพื่อมิใหเสียเวลา
(โปรดอานหนังสือ "วิธีระงับดับทุกข" ของทานพุทธทาส)
ปญหาตอไปก็คือวา ทําไมพวกเราในสมัยนี้ จึงไดรับประโยชนจากพุทธศาสนา นอยเกินไป
ในเมื่อเทียบกับประโยชนทงั้ หมดทีพ่ ุทธศาสนาไดมีให ไมมีสันติภาพอันพอควรในหมูมนุษย ซึง่
ถือกันวา เปนสัตวสูง เหนือสัตวทั้งปวง จนถึงกับกลาวไดวา สันติภาพมีในหมูสัตวเดียรฉาน
ทั่วไป มากกวา ที่มีอยูใน หมูมนุษย เพื่อจะตอบปญหานี้ เราควรจะทําความเขาใจเสียกอนวา
คนที่เขามาเกีย่ วของกับศาสนานั้น มีอยูส องประเภทใหญๆ คือ เขามาเกีย่ วของเพียงสักวา ทํา
ตามบรรพบุรุษ หรือตามประเพณี อยางหนึ่ง กับอีกอยางหนึ่งนัน้ เปนเพราะมีความตองการใน
ใจ อยางใดอยางหนึง่ จากศาสนา
สําหรับอยางแรก คือ การถือศาสนา สักวาทําตามบรรพบุรุษ หรือตามประเพณีนนั้ ไมมีผล
เปนชิน้ เปนอันสําหรับตัวบุคคลนั้นเอง สวนการถือศาสนาเพราะมีความมุง หมายอยางใดอยาง
หนึง่ นัน้ ก็ยงั แบงออกเปนอีก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์ คือเขามาเกี่ยวของ
กับศาสนา เพือ่ อยากพนกิเลส พนความทุกขใจทั้งปวง คนพวกนี้ เปนพวกทีน่ าจะไดรับการ
สนับสนุน ชวยเหลือ เทาที่จะชวยเขาได สวนอีกประเภทหนึง่ นัน้ ไมมีเจตนาอยางนัน้ เขามา ก็
เพราะหวังจะเอาอะไรโงๆ จากพระศาสนา เชน เอาเครื่องลางของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์ อยากใหมี
โชค อยากร่ํารวย ใหไดชัยชนะ หรือคลาดแคลว จากศัตรู จากภูตผีปศาจ และโรคภัยไขเจ็บ แลว
ก็เทีย่ วหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาแขวนไวที่คอ จนคอแทบจะทนไมไหว โดยไมมีความรูเลยวา นัน่ คือ
อะไร มีมูลมาจากอะไร และเพื่ออะไร สิ่งทีต่ นคิดวาเปนของขลัง และศักดิ์สิทธิ์ นัน้ กลับ
กลายเปน ขาศึกแกตนเอง ปดบังปญญาของตัว
บางพวกก็เขามาบวชเพื่อหาความรูในทางศาสนา เพื่อจะไดวิชาความรูนั้น เปนเครื่องมือยัง
ชีพ หาประโยชนทางวัตถุเพือ่ ตัวเอง เปนการเพิ่มกิเลสขึ้นอีกอยางเดียวกัน ในที่สุด ก็ไมอาจ
เขาถึงแกนของศาสนาได เพราะไมมีเจตนจํานงคจะเขาใหถงึ ไมมีใจรัก ที่จะเขาใหถึง หรือเห็น
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วา สัจธรรมไมกอประโยชนเปนเงินเปนทองทันตาเห็น ฉะนัน้ การที่ชาวบานลงทุนเพือ่ บํารุง
กิจการพระศาสนา อันไมนอยกวา รอยลาน พันลานบาท จึงไมไดรับผล ตามความมุง หมายของ
ศาสนา ไมคุมคาเงิน ที่ใชลงทุนไป เพราะเขาไมตองการคําสอนที่แท ของพระพุทธเจา มีความ
ตองการ แตสิ่งที่ไมตรงจุดหมายของพระองค
จริงอยู ความกลัว ยอมเปนมูลเหตุอันแทจริง ของการเกิดขึ้นมา และการตั้งอยูได ของ
ศาสนาทัง้ ปวง พวกทีก่ ลัวอํานาจอันลี้ลับ ของผีสางเทวดา รวมทัง้ พระเปนเจา ก็ตองการศาสนา
ไว เพียงเพื่อจะไดเปนที่โปรดปราน ของผีสางเทวดา และพระผูเปนเจา ทั้งๆ ที่สิ่งทัง้ หมดเหลานี้
ก็เปนเพียงอวิชชาความโง อยางหนึ่งเทานัน้ พวกที่กลัวยากจน กลัวโชคราย ก็หันเขามาหา
ศาสนา เพื่อเปนเครื่องมือ ชวยขจัดความกลัวเหลานัน้ สวนความกลัวของพุทธบริษทั ที่แทจริง
นั้น คือ กลัวความทุกข หรือ กลัวกิเลส ของตัวเอง โดยเห็นวาเปนภัยที่ใหญหลวง ยิ่งกวาภัยใดๆ
หมด พอเกิดมา ก็ไดประสบภัยอันนี้แลว และประสบอยูต อไป จนตลอดชีวิต จึงตองการ
เครื่องมือ กําจัดมันเสีย เพราะเหตุนี้เอง พุทธบริษัทที่แท ที่หวังจะไดรับผลจากพระพุทธศาสนา
โดยตรง จึงตองรีบสะสางปญหาขอนี้ โดยมีความตองการใหถูกตรง ตามจุดมุงหมายของพุทธ
ศาสนา แลวจะประสบสิ่งที่เราตองการ กลาวคือ สันติภาพอันถาวร ของเอกชน และสังคม โดย
ไมตองสงสัยเลย และนับวาไดรับสิ่งสูงสุด ทีพ่ ุทธศาสนาเจตนาจะให กลาทาใหพิสูจนไดวา ไมมี
อะไรที่สูงยิง่ ไปกวานี้ ในการที่จะสรางสันติภาพ ใหแกตนเอง และทุกๆ คนในโลก
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บทที่ ๓
ปมเดียวที่ควรแก
มีความคิดเขาใจผิดในหมูคนที่ไมรูจักพุทธศาสนาจริง วา หลักของพระพุทธศาสนา เปนไป
ในทางที่จะทําใหคนสิน้ หวัง หรือ เห็นโลกไปในแงรายเสียหมด ทําใหคนฟงแลวเศราสรอยไมเบิก
บาน เพราะพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องสุญญตา (ความวาง) อนัตตา(ความไมมีตัวตน) หรือ บอกวา
สิ่งทัง้ ปวงเปนทุกข ไมมีอะไรเปนสาระแกนสาร ที่คนควรจะเขาไปยึดมัน่ ถือมัน่ แมแตเรื่องสวรรค
ก็ไมมีความดีที่เราจะลุม หลง ไมควรใฝฝน ไมควรหวัง เพราะเปนเรื่องของตัณหา และอุปาทาน
ไมดีไมวิเศษ อยางที่คนสวนมากหลงเขาใจผิดกันอยู
ชาวตางประเทศที่เผอิญมาไดยินไดฟงดังนี้ หรือไดศึกษาแตเพียงบางตอน ก็เกิดมีความเห็น
ไปวา พุทธศาสนาเพงเล็งในแงราย และยิ่งไปกวานั้น ยังแถมจัดใหเปนพวกที่ปฏิเสธสิ่งทัง้ ปวง
ซึ่งในที่สุด ก็คงไมไดรับอะไรเลย เพราะไมไดยึดถือเอาอะไรเลย เมื่อใครมีความรูสึกดังนี้
ความเห็นของเขาก็จะเดินไปผิดทาง เปนมิจฉาทิฏฐิ อยางใดอยางหนึ่งไปทันที สําหรับชาวไทย
ที่ไมไดศึกษาพุทธศาสนาจนถึงแกน ก็คิดอยางนัน้ เหมือนกัน และถาบุคคลพวกนี้มีอาชีพ หรือ
ทํางานเกีย่ วกับการเผยแพรพุทธศาสนาดวยแลว เขาก็จะทําใหคนอืน่ พลอยเห็นผิดตามไป เกิด
ผลรายแกพทุ ธศาสนา และประชาชนผูฟ ง เปนอยางยิ่ง เพราะประชาชนเขาใจวา เขาเปนผูมี
ความรู จนไดรับเชิญใหมาบรรยายหลักพระพุทธศาสนา และตอบปญหาแกประชาชน ปรากฏ
อยูบอยๆ วา ผูสอนพุทธศาสนาบางคน ไดบิดผันคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อเอาใจประชาชน
หรือดวยอคติเพราะรัก เพราะเกลียด เพราะกลัว และดวยความหลงงมงายของตนเอง
สวนอีกทางหนึ่งนั้น ก็ไดแก พวกพุทธบริษทั ที่ไมชอบการเรียน หรือไมอาจจะเรียนได ซึ่งมี
อยูจํานวนมากที่สุด คนพวกนัน้ มีแตศรัทธา และความเขมแข็งในการทําบุญใหทาน เชื่อมัน่ ใน
บุญกุศล วามีผลเปนความสุขความเจริญ ทั้งในโลกนี้และโลกหนา โดยไมตองการคําอธิบาย
อยางใดอีก พวกทีเ่ ปนเชนนี้ ยอมมองพุทธศาสนาในลักษณะที่ตรงกันขาม คือมองในดานดี
อยางเดียว คิดวาจะไดนนั่ ไดนี่ จะเปนนัน่ เปนนี่ แลวก็ไมฟงเสียงใครๆ หากใครจะกรุณาชี้แจง
เรื่องถูกตอง เขาก็ไมยอมรับฟง และยังจะโกรธ หรือเห็นวา ผูชี้แจงนัน้ เปนมิจฉาทิฏฐิไปดวยก็ได
อันตรายก็จะตกแกผูนนั้ เอง เพราะเขาไมรจู ักพระพุทธศาสนาที่แทจริง
ฉะนัน้ พุทธศาสนาจึงไมใชพวกทีม่ องในแงราย หรือพวกที่มองในแงดี แตเปนพวกทีอ่ ยูตรง
กลาง เพราะมองเห็น สิ่งทุกสิ่งประกอบอยูดวยคุณและโทษ แตจักเปนผูมีจิตวางหรือเฉยอยูได
ในทุกสิง่ การที่มองอะไรๆ เปนแงดี หรือแงรายไปโดยสวนเดียวนั้น เปนความคิดผิด เปนการมอง
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อยางเด็กอมมือ คือเห็นอะไรเทาที่ตัวเห็น แลวก็วา มันเปนอยางนัน้ ไปหมด ฉะนัน้ พึงเขาใจวา
พุทธศาสนามองสิ่งทั้งปวงตามทีม่ ันเปนจริง ทั้งดานนอกและดานใน แลวก็เกีย่ วของกับสิ่ง
เหลานั้น เทาทีค่ วร และในลักษณะทีจ่ ะไมเปนทุกขแกตนแตประการใดเลย ไมมีอาการที่เรียกวา
ติดในความดี หรือ อีดอัดขัดใจเพราะความชั่ว พุทธศาสนาไมปฏิเสธวา ไมมีอะไร แตยอมรับวา
ทุกๆ อยางมันมี เพียงแตวา ทุกๆ อยางนัน้ เปนสิง่ ที่ไมควรเขาไปยึดมัน่ ถือมัน่ วา เปนตัวเรา หรือ
เปนของเรา
ที่กลาววา ไมมีอะไรเปนตัวเรา หรือ ของเรานัน้ มิไดหมายความวา เราไมมอี ะไร หรือ ไมรับ
อะไร ไมใชสอยบริโภคสิ่งใด เราคงมีอะไร หรือบริโภคใชสอยสิ่งใดๆ ไปตามที่สมควรจะมีจะเปน
แตภายในใจนัน้ ไมมกี ารยึดถือวา สิ่งเหลานั้นเปนตัวตนของมันหรือของใครเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะ
ใหไดรับความเย็นใจ เบากายเบาใจอยูตลอดเวลานัน่ เอง เรียกวา เรารับมันไว เพื่อมาเปนบาว
เปนทาสเรา เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย เทาที่จาํ เปน ไมยอมรับรูอะไร มากไปกวานั้น ความ
มีจึงมีคาเทากับไมมี หรือความไมมีจงึ มีคาเทากับมี แตความสําคัญสวนใหญนั้น เราจะมีจิตใจที่
ไมหวัน่ ไหว ไมทุกขรอน หรือลิงโลดไป เพราะการไดการเสีย จิตใจชนิดนี้ ไมตองการที่จะรับ และ
ไมตองการทีจ่ ะปฏิเสธ จึงสงบเปนปกติอยูไ ด พุทธศาสนาสอนใหเรามีจิตใจอยางนี้ คือใหมี
จิตใจเปนอิสระอยูเหนือวิสยั ชาวโลก ไมหวัน่ ไหวไปตามสถานการณทุกอยางในโลก จึงอยูเหนือ
ความทุกขทกุ อยาง ทั้งในการคิด การพูด การทํา เพราะมีจิตใจเปนอิสระจากกิเลสนัน่ เอง จริงอยู
พุทธศาสนาปฏิเสธวา ไมมีอะไรที่ควรสนใจ หรือควรได แตก็ยอมรับวา สิ่งที่ควรสนใจหรือควรได
นั้น มีอยูโดยแนนอน สิง่ นัน้ ก็คือ ภาวะแหงไมมีทกุ ขเลย เปนภาวะทีเ่ กิดจากความไมยึดมั่นถือ
มั่นตอสิ่งใดๆ ทั้งหมดทัง้ สิน้ วา เปนตัวเราหรือของเรา ไมยึดมั่นแมกระทั่งชีวิต เกียรติยศ ชื่อเสียง
หรืออะไรๆ ทั้งสิ้น ที่คนทั่วไปเขายึดถือกัน คือจิตใจเปนอิสระเหนือสิง่ ทัง้ ปวง เราเรียกวาสิง่ นี้
อยางสัน้ ๆ วา ความหลุดพน เมื่อถามวาหลุดพนจากอะไร ก็ตองตอบวา จากทุกสิง่ ที่ครอบงําจิต
หรือ ทําจิตไมใหเปนอิสระ
ความสับสนในการจับหลักพระพุทธศาสนา นับวาเปนอุปสรรคอันสําคัญ ของการที่จะ
เขาถึงตัวแทของพุทธศาสนา เพราะตางคนตางถือเรื่องนั้นเรื่องนี้ หมวดนัน้ หมวดนี้ วาเปนหลัก
ของพระพุทธศาสนา แตแลวก็ไมพน ที่จะควาน้าํ เหลวอยูนน่ั เอง คือไมสามารถจะปฏิบัติธรรมะ
ใหประสบผลสําเร็จได ความไมสําเร็จยังเนื่องมาจาก ความยึดมั่นถือมั่นดั้งเดิมของคนนัน้ ๆ เมื่อ
เขามีความเชือ่ อยางไรมากอน เขาก็ชอบแตที่จะดูพระพุทธศาสนาในเหลีย่ ม หรือแงที่เขากันได
กับความรูห รือความเชื่อ ทีม่ อี ยูเปนทุนเดิมของเขา แลวยังทําใหคนอื่นจับหลักผิดไปดวย เพราะ
เขาเปนมหาเปรียญ เปนบัณฑิตในทางเผยแพรพทุ ธศาสนา และตางก็แยงกันบอกผูฟงวา นั่นนี่
เปนหลักพระพุทธศาสนา
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แมบางคนจะถามเขาวา การกราบไหวออนวอนพระภูมนิ ั้น มิเปนการเสียความเปนพุทธ
บริษัทหรือ นักปราชญชนิดนีก้ ็ตอบวา ไมเสียความเปนพุทธบริษทั เลย เพราะไมไดนับถือพระภูมิ
มากกวาพระรัตนตรัย นี่เปนตัวอยางของการพูดสับปรับ แมคนที่เปนนักศึกษาชาวตางประเทศ
ชั้นเยีย่ มยอด ก็ยังเวียนหัว แลวนับประสาอะไรกับที่ทายกทายิกา อยางคุณยา คุณยาย จะไม
เวียนหัว ฉะนัน้ เปนการถูกตองอยางยิ่ง ที่จะกลาววา แมกระทัง่ ทุกวันนี้ พวกเราชาวพุทธ ก็ยงั
จับหลักไมไดวา หลักของพุทธศาสนาที่แทจริงเปนอยางไร สวนพวกที่ไมเปนขบถตอ
พระพุทธเจา ก็อางเอาหมวดอริยสัจ หมวดมรรคมีองคแปด หมวดไตรสิกขา หมวดไตรลักษณ
หมวดปฏิจจสมุปบาท หรือเชนหลัก ๓ ประการ เรื่องไมใหทาํ ชั่ว ใหทําแตความดีทุกอยาง และ
ใหทาํ จิตของตนใหบริสุทธิ์หมดจดนั้น วาเปนหลักของพุทธศาสนา เห็นกันไปคนละแงคนละมุม
เลยกลายเปนหมูของหลักทีป่ กไวมากๆ ดูสลอนไปหมด จนกระทั่ง พวกทายกทายิกา ไมรูวาจะ
ศึกษาเรื่องอะไรดี
ความสับสนอีกทางหนึง่ ก็คอื การที่ธรรมะบางหมวดมีถอ ยคําที่เขาใจไมได เพราะเหตุวา
เขาไดแปลความหมายของคํานัน้ ๆ ผิดไปจากความหมายที่แทจริง หรือพุทธประสงคเดิม
ขอความจึงคานกัน และเมื่อฉงนมากขึน้ เทาไร ก็ยงิ่ มีผูเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมมากขึน้ เทานั้น ยิ่ง
เขียนเพิ่มเติมมากขึ้นเทาใด ก็ยงิ่ ผิดไกลออกไปทุกที แตเนื่องจากคําอธิบายใหมๆ นัน้ ใชสํานวน
โวหารเปนนักปราชญมากขึน้ คนที่ไดฟง ไดเห็น ก็ยิ่งยึดถือคําอธิบายเหลานี้กนั อยางเต็มที่ โดยมี
ความหลงผิดไปวา ยิ่งเขาใจไดยากนัน่ แหละ ยิง่ เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนา อาการดังที่
กลาวนี้ไดเกิดขึ้นแกเรื่องเชน ปฏิจจสมุปบาท จนกระทัง่ เกิดคําอธิบายเปนเลมสมุดขนาดใหญ
ไดรับเกียรติอยางยิ่ง และนิยมศึกษากันแพรหลายอยางยิ่ง แตในที่สุดก็หาสาระอันใดไมได ใช
เปนหลักปฏิบตั ิใหสําเร็จประโยชนตรงตามพระพุทธประสงคเดิม ที่ไดตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้
ก็ไมได ถึงแมคําอธิบายที่เรียกกันวา อภิธรรม ก็ตกอยูในลักษณะเพอพก เชนเดียวกัน จนกระทั่ง
เหลือความสามารถทีจ่ ะเขาใจไดอยางทัว่ ถืง หรือจะนํามาใชปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนได
เนื่องจากไดพจิ ารณาเห็นอุปสรรคตางๆ นานา ซึ่งเปนเครื่องกีดขวาง ไมใหเราไดรับ
ประโยชนจากพุทธศาสนา เพราะเหตุเพียงอยางเดียวคือ การที่จับปมยังไมได คือไมไดหลักที่
ชัดเจน แจมแจง จนสะดวกที่จะเขาใจ และปฏิบัติ ใหตรงกันกับความนึกคิดของคนธรรมดา
สามัญ จึงมีความคิดเกิดขึน้ วา เราควรจะชําระสะสางปญหาขอนีก้ ันเสียที เพื่อใหไดหลัก ที่ใชได
เปนวงกวางทัว่ ๆ ไป แกมนุษยทกุ คน สําหรับจะไดถือเอาไปเปนหลักเพื่อปฏิบัติตามทางของเขา
เอง เพราะธรรมะเปนสัจธรรม เปนของกลาง เปนของธรรมชาติ ไมใชเปนเรื่องศีลธรรม ที่คน
บัญญัติเอาได ตามสมควรแกสถานการณที่แวดลอมอยู แตการที่จะทําอยางนี้ ก็จําเปนที่จะตอง
ระมัดระวัง ในการที่จะรักษาหลักเดิมๆ ไวอยางสมบูรณ ใหลงรอยกันไดกับหลักพุทธศาสนา
เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 24 of 73

ทั่วไปทัง้ หมด จนเปนทีย่ อมรับสําหรับ พวกพุทธบริษทั ผูค งแกเรียนทั้งหลายไดดวย และใหเขาใจ
งายๆ แมในหมูพุทธบริษัททีไ่ รการศึกษา เชน พวกทายกทายิกา หรือคุณยาคุณยายดวย
เมื่อเปนดังนี้ ก็ยอมจําเปนที่จะตอง มีการแปลงการใชถอยคําใหเปนคําธรรมดาสามัญ ที่
อาจจะเขาใจไดทันทีสําหรับคนทัว่ ไป แตเนื้อความนัน้ เปนเชนเดียวกันกับที่มีอยูในพระคัมภีร
และที่สําคัญก็คือ ใหสามารถใชปฏิบัติไดทันที โดยไมตองศึกษาอะไรใหยุงยาก แมคนที่มี
การศึกษานอย หรือ คนชราคนเจ็บรอแรจวนจะตายอยูแ ลว ก็ยงั มีโอกาสทีจ่ ะเขาใจธรรมะได
ทันเวลา เพราะฉะนัน้ ถาหากวา คําอธิบายตอไปนี้จะแปลกจากที่เคยไดยินไดฟงไปบาง ก็อยา
ประหลาดใจ จนถึงกับไมยอมอานเอาเสียเลย หรือ อานอยางไมสนใจเพราะเขาใจวา เปนการ
กลาวเอาตามอัตโนมัติตามชอบใจมากเกินไป ขอใหทราบความตั้งใจของผูกลาว วาเปน
ความจําเปนทีจ่ ะตองกลาวในลักษณะเชนนี้ เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาของพุทธบริษทั นัน่ เอง
วิธีที่ไดปรับปรุงใหม และใครจะขอเสนอ ก็มีอยูเพียงสัน้ ๆ วา เราไมตองศึกษาเรื่องอะไรเลย
นอกจากเรื่อง "อัตตา" "ตัวตน" และ "ของตน" ยังไมตองคํานึงถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
หรือคํานึงถึงขอธรรมะชื่อนัน้ ชื่อนี้ แตประการใดเลย รวมทั้งไมตองคํานึงถึง ประวัตคิ วามเปนมา
ของพระพุทธศาสนาดวย ฉะนัน้ เราจะแอบพระคัมภีรทงั้ หมดไปไวเสียทางหนึง่ กอน เพราะ
ความยุง ยากมากมายของพระคัมภีรเหลานัน้ จะทําใหออ นเพลียลงไปเปลาๆ เราจะมุงศึกษา
คนควา พินิจพิจารณา ตรงไปยังสิ่งที่เรียกวา "อัตตา" อยางเดียวเทานัน้ ในแงในมุมที่เกีย่ วกับ
ความทุกข และความดับทุกขสิ้นเชิง เพราะพระพุทธองคไดตรัสวา "แตกอนก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ฉัน
บัญญัติกฏเกณฑเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับความทุกข และความดับไมเหลือแหงทุกข"
ฉะนัน้ เราจะพิจารณากันวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้มนั ทําใหเกิดทุกขขึ้นมาอยางไร แลวเราจะ
จัดการกับมันอยางไร เริ่มตั้งแตชั้นทีจ่ ะทําลายตัวเราชนิดอันชัว่ ราย ใหเหลืออยูแตตัวเราชนิดที่
ดีๆ แลวคอยๆ บันเทายึดถือในตัวเราชัน้ ดีใหนอยลงๆ จนกระทัง่ ถึงขัน้ สุดทาย คือไมมีความรูสึก
ของ "ตัวเรา-ของเรา" ชนิดใดๆ เหลืออยูในใจเลย เรื่องมันก็จบกันเพียงเทานี้ และเปนการจบเรื่อง
หมดทัง้ พระไตรปฎก หรือทัง้ หมดในพระพุทธศาสนา แลวผูนนั้ ก็จะประสบสันติสุขอันถาวร ไมวา
จะอยูในสภาพเชนไร เพราะสิ่งทีเ่ รียกวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้มนั เปนเหตุของความทุกขทุกอยาง
สิ่งที่เรียกวา "ตัวเรา" และ "ของเรา" นี้ ก็มีชื่อโดยภาษาบาลีวา "อหังการ" และ "มมังการ" ถาเปน
คําทางจิตวิทยา จะเรียกวา "อัตตา" และ "อัตตนียา" ก็ได ทั้งหมดนี้ ก็หมายถึง จิตที่กาํ ลังกลัด
กลุมอยูดวยความรูสึกที่เห็นแกตัวจัด กําลังดิ้นรนทุกอยางเพื่อจะทําตามใจตน โดยไมคํานึงถึง
ศีลธรรม หรือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีใดๆ
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อุปาทาน คือการยึดมั่นถือมัน่ ทางจิตใจ เชน ยึดมั่นในเบญจขันธ คือรางกายและจิตใจ
รวมกันวาเปน "ตัวตน" และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเกี่ยวของดวยวาเปน "ของตน" หรือที่
ละเอียดลงไปกวานัน้ ก็ยึดถือจิตสวนหนึง่ วาเปน "ตัวเรา" แลวยึดถือเอารูปรางกาย ความรูสึก
ความจํา และความนึกคิด สีอ่ ยางนี้วา เปน "ของเรา" พุทธภาษิตมีอยูว า "เมื่อกลาวโดยสรุปแลว
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน นั่นแหละเปนตัวทุกข" ฉะนั้น คนที่มีอุปาทานยึดมั่นวา
"ตัวเรา" วา "ของเรา" จึงมีเบญจขันธที่เปนทุกข คือแสดงอาการที่ทนไดยากแกบุคคลนั้น และ
แสดงอาการทีน่ าเกลียด นาเอือมระอา แกบุคคลที่ไดพบเห็นทัว่ ไป สวนเบญจขันธทไี่ มมี
อุปาทานครอบงํานั้น หาเปนทุกขไม ฉะนัน้ คําวา บริสุทธิ์ หรือ หลุดพน จึงหมายถึง การหลุดพน
จากอุปาทานวา "ตัวเรา" วา "ของเรา" นี้โดยตรง ดังมีพระพทธภาษิตวา "คนทัง้ หลายยอมหลุด
พนเพราะไมยดึ มั่นถือมัน่ ดวยอุปาทาน" ถายังมีอุปาทานก็ยงั ไมพน จากความทุกข สิ่งที่เรียกวา
"ตัวเรา-ของเรา" นัน่ แหละเปนบวงทุกข ที่คลองหรือรอยรัดผูกพันเราทัง้ หลายอยู ถาเราตัดบวงนี้
ใหขาดไมได อยูเพียงใด เราก็จะตองเปนทุกขอยูเรื่อยไป
ความหลุดพน (วิมุติ) เปนวัตถุประสงคมุงหมาย ของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ดัง
พระพุทธภาษิต ตรัสเปนใจความวา "พรหมจรรยนี้ มิไดมีลาภสักการะ สรรเสริญ เปนอานิสงส
มิไดมีกามสุขในสวรรคเปนอานิสงส มิไดมีการเขาถึงความเปนอันเดียวกับพรหมในพรหมโลก
เปนอานิสงส แตวามีวมิ ุติเปนอานิสงส ดังนี้" วิมุติ ในที่นกี้ ็หมายถึง ความหลุดพนจากอํานาจ
ของลาภสักการะ สรรเสริญของกามสุขในสวรรค ของความอยากเปนพรหม แตความรูส ึกวามี
"ตัวตน-ของตน" นัน่ แหละ เปนตัวการทีห่ วังลาภสักการะสรรเสริญ ทั้งกามสุขในสวรรค หรือ
ความเปนพรหม เพราะมันเปนความรูสึก ทีอ่ ยากได อยากเปน อยากเอา ถามีการไดการเปน
ดวยอุปาทานนี้ เพียงใดแลว ความทุกขยอมเกิดอยูเสมอไป ตอเมื่อเอาอุปาทานนี้ออกไปเสีย
แลว การไดการเปนทัง้ หลาย จึงจะไมเปนทุกข
ใจความสําคัญอยูตรงที่ มีการได การเอา การเปน ดวยอุปาทาน อีกอยางหนึ่งนั้น เปนการ
ไดการเอาการเปน ดวยสติปญ
 ญาไมมีอุปาทาน และคําวาสติปญญาในทีน่ ี้ หมายถึง สติปญญา
ที่แทจริง ไมใชสติปญญาชนิดอุปาทานครอบงําไวแลว เชนสติปญญาของปุถุชนทัง้ หลายใน
เวลานี้ ที่นับถือกันวา มีการศึกษาทางโลกกาวหนาเจริญที่สุด สวนจิตใจของเขากลับจมดิ่งอยู
ภายใตอํานาจของอุปาทาน ชนิดที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา" สติปญญาของเขา จึงไมบริสุทธิ์
สะอาดหมดจด ดังนัน้ จึงไมใชปญญา ตามความหมายของพุทธศาสนา เขาไมมีชวี ติ อยูดวยการ
ควบคุมของสติปญญา แตมีชีวิตอยูภายใตการควบคุมของอุปาทานวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้เสมอ
ไป
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บรรยากาศของโลกสมัยนี้ จึงมีแตความเห็นแกตัว จัดกลุม อยูทวั่ ไปหมด และเขมขนยิ่งขึ้น
ทุกทีๆ นัน่ แหละคือ พิษสงของสิ่งที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา" เปนอันตรายอยางใหญหลวง ที่
ชาวโลกกําลังประสบอยู ถึงกับทําใหนอนตาหลับไมได ทั้งๆ ที่อวดอางอยูวา อะไรๆ ก็เจริญ
การศึกษาก็เจริญ ประดิษฐกรรม และอุตสาหกรรม ก็เจริญ แตความทุกขทที่ รมานดานจิตใจของ
คน กลับถูกสลัดใหพนออกไปไมได ก็เพราะอํานาจของสิ่งนี้ สิ่งเดียวเทานั้น คือ ความเห็นแกตวั
จัด ฉะนัน้ แมวา คนสมัยนี้จะไดทําตนใหมปี ระสิทธิภาพในการงาน มากขึ้นเทาใด ประสิทธิภาพ
เหลานั้นๆ ก็มีแตจะพาใหคนไหลไปสูสังสารวัฎฎ คือ ความทุกขซ้ําๆ ซากๆ ไมสนิ้ สุด ไมมีสวนที่
จะไหลไปใกลนิพพาน หรือความพนทุกข กลาวคือ สันติภาพอันแทจริงและถาวรไดเลย มีแตจะ
ยิ่งหางออกไปๆ จากสันติภาพที่แทจริง
ฉะนัน้ เราจะเห็นไดวา ความสามารถของชาวโลกเราสมัยนี้ มีแตจะกลายเปนความสามารถ
ที่ผิดทาง ไปเสียทัง้ นัน้ แลวเราจะปรารถนามันไปทําไมกัน จงเอาสิง่ ทีเ่ รียกวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้
ออกไปเสียกอน โลกนี้จงึ จะมีความสามารถ หรือ การกระทําทีพ่ ึงปรารถนา นี่แหละคือ
ความสําคัญใหญยิ่ง ที่ควรศึกษาเรื่อง "ตัวเรา-ของเรา" และขอรองใหถือวา เปนหัวขอเพียงหัวขอ
เดียว สําหรับการศึกษาพุทธศาสนาของคนทุกคน ในฐานะที่เรียกไดวา เปนบทเรียนสากล เปน
การเรียนลัด โดยไมตองจํากัดวา เปนพุทธศาสนา หรือเปนศาสนาไหนหมด เพราะมนุษย
ทั้งหมดยอมมีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกเดียวกัน ไมวาเขาจะเปนชนชาติอะไร อยูที่มุมโลก
ไหน หรือถือศาสนาอะไร โลกทัง้ หมด กําลังเดือดรอน เพราะ "ตัวเรา" ตัวเดียวเทานี้เอง รวม
ความวา สังคมเดือดรอน และเอกชนก็หาความสุขแทจริงไมได แมวาจะสมบูรณดวยทรัพย
สมบัติ อํานาจวาสนา หรือสติปญญาก็ตาม ก็เพราะสิง่ ทีเ่ รียกวา "อัตตา" หรือ ความเห็นแกตวั
จัด นัน่ เอง
เราจะตองมีความเขาใจใหถกู ตองเสียกอนวา ไมใชเปนเพราะพระเจาลงโทษเรา หากแตวา
มันเปนความเดือดรอนของเราเอง ที่เกิดมาจากพิษสงของการถือวามี "ตัวตน-ของตน" เมื่อ
มนุษยเดือดรอนหนักเขาๆ ก็คิดคนวิธที ี่จะกําจัดความเดือดรอนเหลานั้น มนุษยจงึ ไดคนพบหลัก
ตางๆ นานาวา เราควรปฏิบัติตอกันอยางนี้ ตอตัวเราเองอยางนี้ แลวสมมติสิ่งที่ตงั้ แหงความเชื่อ
วาเปน "พระเปนเจา" เพื่อจะทําใหคนเชื่อ หรือยึดมัน่ อยางแนนแฟนทีเดียว แทจริงนัน้ การที่
ความรูหรือความเขาใจอันถูกตอง ปรากฏออกมานั่นแหละคือ การที่พระเปนเจาอันแทจริงได
ปรากฏขึ้นแลว ดังนัน้ ทุกคนก็ควรจะเห็นไดดวยตนเองวา เราตางหาก ที่สรางพระเจาขึ้นมา
พระพุทธศาสนา ตองการขจัดทุกขภัยอันเกิดจาก "ตัวตน-ของตน" เหลานี้ จึงไดมีหลัก
ปฏิบัติเปนขั้นๆ ไป นับแตตนจนปลาย โดยไมเกี่ยวกับสิง่ ภายนอก เชน ผีสางเทวดา พระผูเปน
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เจา สิง่ ศักดิ์สทิ ธิท์ ั้งหลายอื่นใดเลย แตไมอยากขัดคอใครตรงๆ ในเรื่องพระเปนเจา เรื่องนรก
หรือเรื่องสวรรค จึงปลอยเรื่องเหลานี้ไป ตามความเชื่อและความประสงคของคนที่อยากจะเชื่อ
ถาหากจะนําเรื่องเหลานัน้ เขามาเกี่ยวของบาง ก็จะนํามาเพียงเปนเครือ่ งชวย บุคคลที่มีปญญา
ออน หรือบุคคลที่เคยมีความเชื่ออยางนัน้ มากอน จะไดอาศัยเปนกําลังใจสําหรับจะละความชัว่
และทําความดีเทานั้น เพราะเขายังไมสามารถกําจัด "ตัวตน-ของตน" โดยสิ้นเชิงได จึงไมถือวา
เรื่องเหลานัน้ เปนตัวแทของพุทธศาสนา ทัง้ นี้เพราะเหตุผลงายๆ ที่วา แมเขาจะเวนความชัว่ ทุก
อยาง กระทําความดีทกุ อยาง กระทัง่ ไปเกิดในสวรรค มีความสุขแบบเทวดาแลว เขาก็ยงั ไมพน
จากการบีบคั้น ของสิง่ ทีเ่ รียกวา "ตัวตน-ของตน" จักตองหัวเราะบาง รองไหบาง อยูในสวรรค
เชนเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เขาจึงตองมีหลักเกณฑอนั อืน่ ซึ่งสูงไปกวานัน้ กลาวคือ หลักปฏิบัติ ที่
สามารถกําจัดอํานาจของสิ่งที่เรียกวา "อัตตา" เสียไดโดยสิ้นเชิง ทั้งเปนหลักการที่สามารถใชได
ทั่วไป ไมวาในหมูมนุษยหรือหมูเทวดา แตโดยเฉพาะอยางยิ่งนัน้ เราตองการกันที่นี่และเดี๋ยวนี้
เพราะฉะนัน้ ขอใหคนที่ใหมตอพุทธศาสนา จงเขามาสนใจพุทธศาสนา โดยจับแตปมอันนี้
เพื่อใหเขาถึงพุทธศาสนาตัวแทเสียกอน และตัวเองจะไดไมไขวเขว หรือสอนใครผิดๆ ตอไป
อยางนาสงสาร
เราตองไมลืมวา มันมีสิ่งๆหนึ่ง ซึ่งทําใหสังคมไมเปนสุข และทําใหเอกชนไมไดรับความสงบ
เย็น และถาไมกําจัดสิ่งนี้ใหออกไปเสียแลว มนุษยเราก็แทบจะกลาวไดวา เกิดมาเพื่อความทน
ทุกขทงั้ นัน้ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมไดรับสิ่งที่มนุษยควรจะไดรับ เพราะฉะนัน้ เราควร
แขงขันกันในการคนควาใหพบวา เราจะตองทําอยางไร มนุษยจงึ จะไดรบั สิ่งที่ดที ี่สุด ซึง่ มนุษย
ควรจะไดรับ และจักตองเปนสิ่งทัว่ ไปแกมนุษยโดยตรง โดยน้ํามือของมนุษย ไมตองไปหวังใน
ความกรุณาของพระผูเปนเจา หรือพระศาสดาตางๆ เพราะถายิ่งไปหวังพระผูเปนเจา หรือ
ศาสดาตางๆแลว ก็มีแตจะถูกดึงใหไกลออกไปจากตัวแทของสิ่งที่จะกําจัดทุกข ยิ่งขึ้นไปอีก
ฉะนัน้ จึงตองยืนยันในขอทีว่ า เอาพระเปนเจา เอาพระศาสดาตางๆ หรือแมกระทัง่ พระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ ไปเก็บไวเสียที่อนื่ กอน แลวมาสนใจสิง่ ที่เรียกวา "ตัวตน-ของตน" ใหจริงจัง
เด็ดขาดลงไป ครั้นทําสําเร็จไดผลแลว พระเปนเจาหรือพระศาสดาตางๆ หรือแมกระทั่ง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็จะพรูกนั มาหาเราเอง หรือมีเต็มเปยมอยูแ ลว ในการกระทําเสร็จไป
แลวนั้นเอง เพราะ ความบริสุทธิ์ สะอาด หมดจด จาก"ตัวเรา-ของเรา" นัน้ ตางหาก คือองคพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ทีแ่ ทจริง หรือเปนพระเจาที่แทจริง เปนทีพ่ ึ่งไดจริงๆ ถาผิดไปจากนั้น
แลว ก็เปนเพียงเปลือกนอกของพระเจา หรือของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึง่ อาจเปนที่ตั้ง
แหงความยึดมั่นถือมัน่ จนกระทัง่ เกิด "ตัวตน-ของตน" ขึ้นมาอีกแบบใหมๆ แปลกๆ เมื่อเปน
ดังนี้ แทนที่มนุษยจะจัดการกับ "ตัวตน" หรือ "ของตน" เรื่องก็กลับกลายเปนวา มนุษยถูก
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"ตัวตน" และ "ของตน" หลอกลวงหนักยิง่ ขึน้ ไปอีก จนหาสันติภาพไมได ทั้งในวงของหมูนกั บวช
ตามวัดวาอารามตางๆ ตลอดจนชาวบาน นี่แหละ คือขอที่เราจะตองเห็นกันใหถกู ตอง เพราะ
ศัตรูที่จะตองกําจัดรวมกันมีเพียงสิง่ เดียว คือ สิ่งที่เรียกในทีน่ ี้วา "ตัวตน-ของตน" นั่นเอง ซึง่ เมื่อ
กําจัดเสียไดแลว ก็จะประสบสิ่งที่เรียกวา "นิพพาน" คือความสิน้ สุดแหงความทุกขใจทั้งปวง
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เราอาจจะแบง "ตัวตน" ออกไดเปนชั้นๆ คือ ตัวตนที่ชวั่
ตัวตนที่ดี ตัวตนที่เบาบางลงๆ และตัวตนทีว่ างจากความรูสึกวามี "ตัวตน" รวมเปน ๔ ชั้น
ดวยกัน การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวตนก็มีเปน ๓ ชั้นคือ (๑) กําจัดตัวตนทีช่ ั่วใหสนิ้ สูญสิน้ ไป (๒)
สรางตัวตนที่ดขี ึ้นมา และ (๓) ทําตัวตนนั้นใหเบาบางลงจนกระทั่งไมมเี หลือ สมตามหลัก ๓ ขอ
ที่เรียกวา หัวใจพุทธศาสนา กลาวคือ ละชัว่ ทําดี และทําใจใหขาวบริสทุ ธิ์ พุทธศาสนาจึงเปน
ศาสนาของมนุษยทุกคน การเขาใจวา พุทธศาสนาเปนของพุทธเจาซึง่ ชื่อสิทธัตถะโคตมะนั้น
เปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง พระพุทธองค ทรงปฏิเสธความเปนเจาของธรรมะ หรือความเปน
เจาของพุทธศาสนาโดยสิน้ เชิง และทรงยืนยันวา ธรรมะเปนสิง่ ทีม่ ีอยูก อนสิ่งทัง้ ปวง พระองค
ทรงคนพบ ในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง ซึ่งตองการคนใหพบสิง่ ที่จาํ เปนแกมนุษย และทรงคน
เฉพาะแตในแงที่จะเปนความดับทุกขโดยสิ้นเชิง แลวก็ทรงเคารพธรรมะนัน้ พรอมทั้งชักชวนให
คนทุกคน ใหเคารพธรรมะและ เขาใหถึงธรรมะ ทัง้ ประกาศไวดวยวา "สิ่งที่ควรเขาใหถงึ และ
เคารพนัน้ หาใชพระองคไม แตเปนธรรมะ อยามาเคารพที่เนื้อที่ตัวของพระองค"
ทั้งหมดนีเ้ ปนเหมือนกับการประกาศวา ธรรมะนัน้ เปนของมนุษย เพื่อมนุษย โดยมนุษย
และพุทธศาสนาที่แทจริงนัน้ ตองหมายถึง ธรรมะบริสทุ ธิ์ หรือ ธรรมะลวนๆ ที่กลาวนี้ตองไมเปน
ของผูใด หรือของศาสดาองคใด ซึ่งมีแตจะกลายเปนเรื่อง "ตัวตน-ของตน" ขึ้นมาอีก แมจะมีชื่อ
วา พุทธศาสนา ก็ใหมีความหมายแตเพียงวา เปนคําสอนของผูรูถึงที่สดุ แลว จะเปนใครก็ได
และสิ่งที่รูแลวนํามาสอนนัน้ ก็คือ ธรรมะ ฉะนัน้ ใหมองเห็นวา พุทธศาสนากับธรรมะ เปนสิง่ ๆ
เดียวกัน อยาใหธรรมะกลายเปนของนิกายนั้น นิกายนี้ เพราะเมื่อนิกายนัน้ สอน นิกายนีจ้ ะไม
ยอมฟง ไมยอมอาน จึงจะสามารถใชเปนเครื่องมือกําจัด "ตัวตน-ของตน" อันเปนศัตรูรวมกันที่
รายกาจของมนุษยได
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บทที่ ๔
การเกิดขึ้นแหงอัตตา
การเกิดขึ้นแหง "อัตตา" นัน้ มาจากจิตที่ตงั้ ไวผิด พระพุทธองคไดทรงตรัสวา จิตที่ตงั้ ไวผิด
ยอมนํามาซึ่งอันตรายซึง่ รายยิ่งกวาอันตรายที่ศัตรูใจอํามหิตจะพึงกระทําให จิตที่ตงั้ ไวถูกจะ
นํามาซึง่ ประโยชนมากกวาคนทีห่ วังดีที่สดุ มีบิดามารดา เปนตน จะทําใหได
ทั้งนี้เปนการชีใ้ หเห็นโทษของการที่ตั้งจิตไวผิด แตสิ่งที่มนุษยในโลกกําลังกลัวกันนัน้ หาใช
จิตที่ตั้งไวผิดไม เพราะเขายังไมรูจักสิ่งๆ นี้ และไมเคยคิดถึงสิ่งๆ นี้ จึงไปสนใจกลัวสิง่ ซึ่งไมนา
กลัวเทาสิง่ ๆ นี้ เชน กลัวลัทธิการเมืองฝายตรงกันขามบาง กลัวสงคราม หรือ การอดอยาก กลัว
ผีสาง กลัวเทวดา กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ กลัวกันจนถึงกับหมดความสุข หรือกลายเปนความทุกข
ทั้งกลางวันและกลางคืน
ทุกขภัยทัง้ หมดของโลกมาจากจิตที่ตงั้ ไวผดิ นี่เอง คือ จิตที่ตั้งไวผิด ก็ทาํ ใหเกิดลัทธิทไี่ มพึง
ปรารถนาขึน้ ทําใหเกิดการอดอยาก การเบียดเบียน และการสงคราม ฯลฯ เมื่อสิง่ เหลานัน้
เกิดขึ้นแลว ชาวโลกก็หาไดสนใจไม วามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน จึงจัดการแกไขไปอยางผิดๆ
กระทําไปดวยความกลัว เพราะไมมีธรรมะ ซึ่งสามารถขจัดความกลัวออกไปเปนอยางดี (แม
ลําพัง ความกลัวลวนๆ ทานก็ถือวา เปนจิตที่ตั้งไวผิดเหมือนกัน) เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นไดวา มี
จิตที่ตั้งไวผิดอยูเปนตอนๆ ตอเนื่องกันไปหลายระดับ เมือ่ ไมมีการตั้งจิตไวในลักษณะที่ถกู ตอง
เลย สิ่งที่เรียกวา "อัตตา" หรือ ความเห็นแกตัวจัด ความเห็นวามีตัวมีตน จึงเต็มไปหมด แม
กระนัน้ ก็ไมมใี ครเอาใจใส ไมสนใจวา มันเกิดขึ้นไดอยางไร จนทําใหโลกนี้ตกอยูในสภาพ ที่อยู
ใตกะลาครอบของอวิชชา คือ ความมืดมนอลเวง เต็มไปดวยปญหายุง ยาก ซึ่งสรุปแลวก็คือ
ความทุกข แลวก็แกไขความทุกขกนั ไปเรื่อยๆ ดวยอาการที่รูสึกวา ตื่นเตนสนุกดี คือไดลองฝมือ
ใชความรูใหมๆ แปลกๆ แมจะแกไขความทุกขของโลกไมได ก็ยังเพลิดเพลิน อยูดวยความรู หรือ
ความสามารถใหมๆ เหลานัน้ เปนเสมือนเครื่องหลอกใหอุนใจไปทีกอน อยางไมมีทสี่ ิ้นสุด
อาการเชนนี้เอง ที่เปนเครื่องปดบัง ไมใหไปสนใจถึงตนเหตุอันแทจริง ของวิกฤตการณทั้งหลาย
โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ ไมสนใจในเรื่องจิตที่ตั้งไวผิด กลาวคือ "อัตตา" กระแสแหงการมี
"ตัวตน-ของตน" จึงไหลไปเรือ่ ย ฉะนั้น ทําใหเราเห็นไดวา กําเนิดของอัตตา หรือ "ตัวเรา-ของเรา"
ก็คอื อวิชชา
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นาประหลาดอยูอยางหนึ่ง ก็คือ ใครๆ ก็พยายามจะแสดงตนวา เปนผูรูจักอวิชชา และให
ความหมายของอวิชชากันไปเองตามชอบใจ ดูประหนึ่งวา เขาเปนผูเขาใจ หรือรูจักอวิชชา อยาง
แจมแจง แตแลวก็เปนทีน่ าขบขัน ที่ความรูนั้น ใชประโยชนอะไรไมไดแมแตนิดเดียว และยังแถม
เขากันไมไดกบั ความหมายของอวิชชาทีพ่ ระพุทธองคทรงแสดงไว อวิชชาไมไดหมายถึงความ
ไมรูอะไรเลยแตเพียงอยางเดียว กลับจะหมายถึงรูอะไรมากมายไมมที ี่สิ้นสุดดวยซ้าํ ไป แตเปน
ความผิดทัง้ นัน้ คือเห็นกลับตรงกันขามไปหมด เชน เห็นมูลเหตุของความทุกข เปนมูลเหตุของ
ความสุขไป อยางที่เรียกวา เห็นกงจักรเปนดอกบัว เขาไมเห็นอยางถูกตองตามทีเ่ ปนจริง วา
ความทุกขนนั้ มันอะไรกันแน อะไรเปนมูลเหตุที่แทจริงของความทุกข สภาพที่ปราศความทุกข
จริงๆ นัน้ เปนอยางไร และวิธีปฏิบัติอยางไรคนเราจึงจะเขาถึงสภาพที่ไมมีความทุกข
เราอาจจะกลาวไดวา ความรูชนิดใดๆ มากมายเทาใดก็ตาม ถาปราศจากความรูทถี่ กู ตอง
ในสิ่งทั้ง ๔ ดังที่กลาวมานี้แลว ตองถือวาเปน อวิชชา ทั้งนั้น คือเปนความรูท ี่ใชไมไดเลยในการ
ที่จะกําจัดความทุกข ฉะนัน้ ถาจะมีคําแปลที่ถูกตองรัดกุมของคําวา อวิชชาแลว จะตองแปลวา
ธรรมชาติที่ปราศจากความรูช นิดที่จะดับทุกขได หรือกลาววาสภาวะที่ปราศจากความรูที่ดับ
ทุกขได นั่นแหละคือ อวิชชา ดังทีพ่ ระพุทธองคตรัสไวโดยเฉพาะคือ ตรัสเอาความไมรู
อริยสัจจทั้ง๔ วาเปนอวิชชา หมายความวา แมเขาจะมีความรูมากมายเทาไรอยางไรก็ตาม แต
ถาไมรูอริยสัจจทั้ง๔ แลวก็ถกู จัดวาเปนอวิชชา ฉะนัน้ จึงทําใหเรามองเห็นไดชัดเจนอีกวา โลก
เรากําลังอยูใตกะลาครอบของอวิชชา หรือ ความรูท ี่ไมใชวิชชาของพระพุทธเจา จึงไมสามารถ
จะชวยชาวโลกได ในที่สุด ก็เขาทํานองที่เรียกวา "ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด" กลาวคือ ความรู
ชนิดนัน้ จะกลายเปนเครื่องทําใหโลกวินาศอยูภายใตความรูน ั้นเอง
ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนา พึงทราบไวเสียกอนวา บรรดาเรื่องราวตางๆ ที่จะเกิดขึ้นแก
จิตนั้น ตองมีสงิ่ ที่เรียกวา อารมณเปนที่ตงั้ อาศัย หรือที่เรียกวา เปนเหตุเปนปจจัยสําคัญ
"อารมณ" แปลวา สิง่ อันเปนทีย่ ึดดวยความยินดี แตความหมายอันแทจริงนั้น เปนที่ยึดหนวงเพื่อ
ยินดีก็ได หรือไมพอใจก็ได แลวแตวา จิตนั้นไดรับการอบรมมาอยางไร คือมีอวิชชานั่นเอง เมื่อ
ตาหูจมูกลิ้นกาย กระทบ รูปเสียงกลิน่ รสวัตถุ ก็เกิดความรูสึก แตความรูสึกของแตละคนยอมไม
เหมือนกัน และอาจรูสึกตรงกันขามก็ได แมจะเปนไปในทางใจก็ตาม แตก็ยังเปนที่ตงั้ แหงการ
เกิดขึ้นมาของ "ตัวตน-ของตน" ดวยกันทั้งนั้น เวนเสียแตวา จิตนัน้ เปนจิตที่หมดอวิชชาโดย
สิ้นเชิง ฉะนั้น อวิชชาจึงเปนมูลเหตุใหเกิด "ตัวตน-ของตน" ขึน้ มาเพราะอาศัยสิ่งที่เรียกวา
อารมณเปนเหตุปจจัย ถาเปนอารมณรายก็เกิด "ตัวตน" อยางราย ถาเปนอารมณดีกเ็ กิด
"ตัวตน" อยางดี
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เมื่อมีความรูสึกเปนตัวตนเปนของตนเกิดขึ้นมาอยางเต็มในรูปนี้แลว ก็นับไดวา การเกิด
หรือชาติใหมไดปรากฏขึ้นมาแลว และหลังจากนัน้ ความทุกขจักตองตามมาโดยสมควรแกกรณี
คือมากบางนอยบาง สวนในกรณีของผูทหี่ มดอวิชชาเชนพระอรหันตนั้น ทานไมมีความรูสึกวา
พอใจหรือไมพอใจ กลาวคือ ไมคิดปรุงใหเปนอารมณดี หรือเปนอารมณรายขึ้นมาได ความรูสึก
วา "ตัวเรา-ของเรา" จึงไมมีชอ งทางที่จะเกิดขึ้น ทั้งนีเ้ ปนเพราะไมมีอวิชชาเขามาบันดาล มีแต
วิชชาที่แทจริงอยูประจํา การกระทบของอายตนะทางตาหูจมูกลิน้ กายใจ ก็เปนแตสักวาการ
กระทบ พอรูวาอะไรเปนอะไรแลวก็สิ้นสุดลง ไมคิดปรุงเปนความรูสึก หรือเปนความอยากขึน้
ตอไป ความรูส ึกวา "ตัวตน-ของตน" จึงไมเกิดขึ้น เพราะกระแสแหงการเกิดถูกตัดตอนเสียแลว
ตั้งแตในขั้นของการกระทบ ทั้งหมดนีเ้ ปนเครื่องพิสูจนวา เพราะอวิชชามีอยู อารมณจึงเกิดมี
ความหมายขึน้ มา จิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชา ยอมคิดปรุงเปนความรูสึกที่เปน "ตัวเรา-ของเรา"
เนื่องมาจากอารมณนนั้ ๆ
อารมณที่ประทับใจแรงและนาน เราเรียกเปนอารมณใหญ อารมณที่มคี วามประทับใจนิด
หนอย เรียกอารมณเล็ก สวนที่อยูในระหวางนั้นเรียกวา อารมณธรรมดา กรรมตางๆ ที่กระทําลง
ไปสุดแตกําลังของอารมณทใี่ หญหรือเล็ก อารมณที่เปนเหตุใหทํากรรมขนาดใหญ ยอมมีกําลัง
มากพอที่จะทําใหรางกายสัน่ หรือใจสั่น หมายความวา มีการประทับใจมาก จึงมีเจตนามาก มี
ผลเกิดขึ้นคือ ทําใหเกิด "ตัวเรา-ของเรา" ชนิดที่ใหญหลวง ทําใหเกิดความระส่ําระสายเปนทุกข
อยางยิ่ง ถาอารมณนอยก็เปน "ตัวเรา-ของเรา" อยางนอย และมีความทุกขนอย ฉะนัน้ จึงเปน
ตัวตนอยางมนุษยธรรมดาก็ได ฉะนัน้ ใครจะเปนตัวตนอยางสัตวนรก หรือสัตวเดียรฉานก็ได
หรือเปนตัวตนอยางเทวดา หรือพรหมก็ได
ในกรณีที่เปนตัวตนอยางมนุษยนนั้ ก็อาจจะผิดแปลกแตกตางกันไปอีก ทัง้ นี้แลวแต
ความรูสึกวาตัวเองเปนอะไรในขณะนัน้ เชน เปนบิดามารดา เปนลูกหลาน เปนภรรยาสามี เปน
คนรวย เปนคนจน เปนนายเปนบาว เปนคนสวยคนไมสวย เปนคนแพคนชนะ กระทั่งรูสึกวา ตัว
เปนคนโง หรือคนฉลาด เปนคนมีบุญมีบาป คนดีคนชัว่ คนมีสุขหรือคนมีทกุ ข ดังนี้เปนตน นี้คือ
"ตัวตน" ที่ถูกปรุงขึ้นมาดวยอวิชชาในรูปตางๆ กัน ลวนแตจะตองเปนทุกข เพราะความยึดถือวา
เปนอยางนั้นๆ ดวยกันทั้งนั้น เพราะจะตองมีความเห็นแกตัว ตามความเขาใจวาตัวเปนอยางไร
กอนแตจะเกิดความยึดถือขึ้นมานัน้ จะตองเกิดสิ่งที่เรียกวา "ตัณหา" ขึ้นกอน ตัณหาแปลวา
ความอยาก เมื่อมีความอยาก ชนิดหนึง่ ชนิดใดในสิ่งใดก็ตาม สิง่ ทีเ่ ราเรียกกันวา ความยึดถือ
หรืออุปาทาน ก็เกิดขึ้น เพราะในความรูสึกอยากนั้นเอง จะตองมีความรูสึกเปนตัวผูอ ยาก
รวมอยูดวยเสมอไป อารมณถูกใจก็เกิดความอยากขึ้นชนิดหนึ่ง อารมณที่ไมถูกใจก็เกิดความ
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อยากขึน้ อีกชนิดหนึ่ง เปนความอยากดวยกันทั้งนั้น ความรูสึกที่เปนผูอ ยากนั่นแหละคือ "ตัวตน"
ในทีน่ ี้ ความรูส ึกทัง้ สองชนิดนี้เรียกวา ความยึดถือ หรือ อุปาทาน คือยึดถือวาเปน "ตัวเรา" และ
ยึดถือวาเปน "ของเรา"
ผูศึกษาจะสังเกตเห็นไดเลาๆ แลววา ตัณหาและอุปาทานนี้มีมูลมาจากอวิชชา กลาวคือ
เพราะไมรูจงึ ไดไปอยากไปยึดถือ มีความโลภก็เพราะไมรูวาไมควรโลภ มีความโกรธก็เพราะไมรู
วาไมควรโกรธ มีความหลงก็เพราะไมรูวา ไมควรหลง นี้แสดงวา โลภโกรธหลงมีมูลเหตุมาจาก
อวิชชา เพราะฉะนัน้ ความรูส ึกทัง้ หลายที่เปนของผิด ก็ลวนแตมาจากอวิชชาทั้งนัน้
ตัณหา(ความอยาก) แบงออกไดเปน ๓ ประการ คือ อยากไปตามความใครในของอันนารัก
นาใคร นี้เรียกวา กามตัณหา ความอยากชนิดทีท่ ําใหอยากเปนนั่นเปนนี่ หรือแมอยากจะมีชีวิต
อยู นีเ้ รียกวา ภวตัณหา ความอยากประเภทสุดทายนัน้ ตรงกันขามจากภวตัณหา กลาวคือ
อยากไมใหเปนอยางนั้นอยากไมใหเปนอยางนี้ แมกระทั่งอยากไมมชี วี ิตอยูนี้ เรียกวา
วิภวตัณหา
การทําความเขาใจอยางชัดแจงในความหมายของตัณหาทัง้ ๓ นี้ เปนสิ่งที่สาํ คัญที่สดุ ถา
ปนกันจนฝน เฝอแลวก็ยากที่จะเขาถึงธรรมะได ฉะนัน้ จําเปนจะตองรูจ ักแยกแยะใหเปน
ประเภทๆ ไป ความรูสึกของ "ตัวตน" ก็มีอยูตามประเภทของตัณหา คือเปน ๓ ประเภท
เหมือนกัน "ตัวตน" ในประเภทกาม ก็ทะนงเกี่ยวกับเรื่องกาม "ตัวตน" ในประเภทรูปพรหม ก็
ทะนงตัววาสูงหรือประเสริฐกวาพวกทีพ่ ัวพันในกาม "ตัวตน" ประเภทอรูปพรหมก็ทะนงตัววา
ความบริสุทธิข์ องตนนัน้ สูงกวาความบริสทุ ธิ์ของพวกรูปพรหม ดังนั้นมันจึงเปนมานะหรือทิฎฐิ
ไปดวยกันทัง้ นั้น และยังมีความทุกขอยูน นั่ เอง
เมื่อกลาวโดยทางปรมัตถแลว ภาวะทั้งหมดนี้มีไดในมนุษยเราครบทุกชนิดของตัณหาและ
ของ "ตัวตน" เชน ในบางคราว จิตของคนเราผละไปจากกามของรักของใคร ไปยึดถือที่เกียรติไม
เกี่ยวกับกาม นี้ก็คือ อาการที่ถูกภวตัณหาครอบงํา หรือกลาวอยางสมมติก็วา กําลังเปน "ตัวตน"
ชนิดรูปพรหม ทีนี้บางคราวจิตเลื่อนไปสูงกวานั้น คือไมเห็นแกกามไมเห็นแกเกียรติ แตไปพัวพัน
กับนามธรรมอันละเอียด เชน ความรูจริงความดีจริง มีจิตใจสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึง่ ไปมี "ตัวตนอยูท ี่
สิ่งที่ไมมีรูปอันบริสุทธิ์แบบอรูปพรหม จะเขาใจเรื่องนี้ไดงายๆ ดวยการเทียบเคียงดูจนเห็นวา
พวกทีห่ ลงใหลในนกเขา ตนบอน หรือตนไมดัด เปนตน ยอมมีใจสะอาดกวาพวกกําลังหลงใหล
กามคุณ คือเรือ่ งทางเพศตรงขาม สวนพวกที่สนใจพิจารณารูปธรรม หรือ นามธรรมบางอยาง
เขาผูนนั้ ยอมมีใจสะอาดขึ้นไปกวาพวกเลนนก เลนบอน หรือไมดัด ฯลฯ ฉะนั้น การแบงเปนชั้นๆ
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คือ ชั้นกามาวจร รูปาวจร และ อรูปาวจร จึงมีไดเปนไดในหมูคนเราที่ยงั เปนๆ อยูนี้แหละ
ตามแตที่อวิชชาจะดึงไปในรูปไหน แตทั้งหมดนัน้ ยังเปนเพียงตัณหาที่มีมูลมาจากอวิชชา และ
จะตองมีความทุกขในรูปทีต่ างกัน
เมื่อเรารูจักสิ่งที่เรียกวา ตัณหา แลว เราจะไดพิจารณากันถึงการที่ตณ
ั หาเกิดขึ้นไดใน
อารมณนนั้ ๆ จนกระทั่ง เกิดอุปาทานหรือ "อัตตา" ตอไป ตัวอยางเชน เมื่อเราเห็นดอกไมที่
งดงามดอกหนึ่ง ความรูสึกอาจจะเกิดขึน้ ในทางที่เปนตัณหาก็ได ไมเปนตัณหาเลยก็ได เชน ถา
เรารูสึกสวยงามติดอกติดใจหลงใหลในสี และในกลิ่น การเห็นเชนนี้ ก็กลายเปนตัณหาไป แตถา
การเห็นนั้น กอใหเกิดความรูสึกไปในการศึกษาเกีย่ วกับธรรมชาติวทิ ยาลวนๆ หรือเกิดความรูสึก
วา ดอกไมนี้เปนมูลเหตุของความเหน็ดเหนื่อยความหมดเปลือง และความลุม หลงของมนุษย
หรือมันเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่ซอนไวภายใตความงามและความหอม อยางนี้เรียกวา ยังไม
ถูกกามตัณหาครอบงํา และการเห็นก็ไมไดเปนที่ตงั้ ของตัณหา เพราะไมมีอวิชชาเขามา
เกี่ยวของดวย แตกลับมีวิชชาเขามาแทน ตัณหาก็ไมเกิด จึงไมเปนทุกข เพราะตัวตนไมเกิด นี่คือ
หลักเกณฑ อันเกีย่ วกับความหมายของอารมณที่มากระทบ ผูที่มีสติสัมปชัญญะดีและมาก
เพียงไร ก็ยงั บังคับควบคุมอารมณของตนไวไดโดยมิใหเกิดเปนตัณหา ผูใดไมตกอยูใตอํานาจ
ของอวิชชาแลว อารมณก็เปนสักวาอารมณ สัมผัสหรือความรูสึกที่เกิดมาจากอารมณนั้นๆ ก็
เปนแตสักวาการสัมผัส และความรูสึกไมกอ ใหเกิดตัณหา หรือความยึดมั่นในอะไรๆ
หมายความวา ไมทําความทุกขใหเกิดขึ้น แตเปนความวางจากทุกขอยูตามเดิม และสติปญญา
ยังงอกงามไปในทางที่จะทําลายความทุกขในกาลขางหนายิง่ ขึ้น
ตัณหาประเภทที่ ๑ ที่อาศัยอารมณอันเปนไปในทางกาม และยิ่งเมื่อมีความหมายเกี่ยวดวย
เพศตรงกันขามดวยแลว ก็ยอมจะเปนตัณหาที่แรงและสมบูรณ ฉะนัน้ ตัณหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ลักษณะเชนนี้ ยอมถูกจัดไวเปนตัณหาของสัตวทั่วไป ในภูมิกามาวจร คือ สัตวนรก สัตว
เดรัจฉาน เปรต มนุษย และเทวดา
ตัณหาประเภทที่ ๒ แปลกเปนพิเศษออกไป คือไมตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา กาม และยังรูสึก
รังเกียจตอสิง่ ที่เรียกวา กาม เสียดวย ขอนีห้ มายความวา คนเราบางพวก หรือบางขณะ มีจิตใจ
ที่ไมแยแสตอกาม ในกรณีของคนธรรมดาสามัญ ก็เชน ความอยากในเกียรติยศ หรือ ความดี
ความงาม อะไรอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนยึดถือ หรือทีร่ ูสึกวานาปรารถนา บางคราวเรารูสึก
อยากจะอยูเฉยๆ โดยไมมีใครมากวน บางคราวอยากจะเดินทางไกล หรือไปพักผอนในที่เงียบ ที่
ชายทะเล ไปนั่งนิ่งๆ คนเดียว แลวก็พอใจในรสชาติที่เกิดขึ้นเพราะการทําอยางนัน้ เมื่อเปนสิ่งที่
ถูกใจก็มีความอยาก ตัณหาชนิดนี้จึงไมควรถูกจัดไวเปนพวกกาม ดังที่กลาวในประเภทที่ ๑ แต
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เปนตัณหาอีกประเภทหนึ่งทีร่ ังเกียจกาม และที่ยงิ่ ขึ้นไปกวานั้นก็คือ ความลุมหลงของผูทพี่ อใจ
ในสุขอันเกิดจากฌาณ (การนั่งเพงจนจิตแนวแน) อยางบทกลอนที่เราไดยินกันในหนังสือ
แบบเรียนสมัยกอนวา "เขาฌานนานนับเดือน ไมเขยื้อนเคลื่อนกายา จําศีลกินวาตา เปนผาสุก
ทุกคืนวัน" นี่มคี วามหมายอันแสดงวาเปนความตองการ หรือความมุง มาดอยางแรงกลาอยาง
หนึง่ อันเปนทีต่ ั้งแหงความลุม หลงเหมือนกัน รวมความวา นักสมาธิหรือพวกบําเพ็ญตบะแบบ
โยคี ถาเขาทําไปเพราะความหวังความสุขจากความสงบลวนๆ ไมเกีย่ วกับกามเลย ก็เรียกวา
ตัณหาที่ไมเกีย่ วดวยกาม แตถามีความเชือ่ และมีความมุงหมายวา การบําเพ็ญตบะนัน้ จะ
นํามาซึง่ ผลเปนความสุขจากเพศตรงขามในชาตินี้ หรือหลังจากตายแลว เชนการไปเกิดใน
สวรรคที่สมบูรณไปดวยกามคุณ เปนตน ความอยากของเขาก็ตองจัดเปน กามตัณหา ไป
ตามเดิม ขอนี้อาจจะเปรียบเทียบไดกับบางคนที่ยึดมัน่ ในเกียรติหรือความดีจริง แตถามี
ความหวังอยูวา เกียรติหรือความดีนั้นจะเปนทางมาซึง่ วัตถุปจจัยอันเปนที่ตงั้ ของกามารมณ
หรือความสุขอันเกิดจากเพศตรงขามในเวลาตอไปแลว ตัณหาของเขาก็กลายเปน กามตัณหา
ไปตามเดิม
คําที่เราไดยนิ กันทั่วๆ ไปวา มนุษยโลก พรหมโลก หรือ บางทีเรียกวา กามโลก รูปโลก อรูป
โลกนี้ ก็หมายถึง ภาวะทางจิตใจของเรานีเ่ อง กามโลก คือ ภาวะของสัตวที่จิตใจติดในกาม รูป
โลก คือภาวะของบุคคลที่มจี ิตใจมองขามกาม แตยังไปติดอยูที่ความพอใจของสิ่งทีเ่ ปนรูปธรรม
ลวนๆ ที่ตนนํามาเปนอารมณสําหรับการเพงจิต หรือการบําเพ็ญฌาน และอรูปโลกก็หมายถึง
ภาวะทางจิตทีใ่ จสูงไปกวานัน้ อีก เพราะมีตัณหาละเอียดประณีตยิ่งขึ้น เปนภาวะของหมูชนที่มี
ความหลุมหลงในสิง่ ที่ไมมีรปู หรือเปนนามธรรมลวนๆ ซึ่งตนนํามาใชเปนอารมณสาํ หรับการ
เพงจิตหรือเพงฌานของตน เมื่อทําสําเร็จก็นํามาซึง่ ความพอใจลุมหลงที่สุขุมยิ่งขึ้นไป
ตัณหามีไดในภพ(ภาวะ) ทั้ง ๓ ซึง่ พอจะจัดคูกันไดวา กามตัณหายอมเปนไปในกามภพ
ภวตัณหายอมเปนไปในรูปภพ นี่แหละคือความปรารถนาของมนุษย ผูท ี่พยายามคิด ดวยหวังวา
จะพบสิง่ ที่ดที สี่ ุดที่มนุษยควรจะได แมจะมาถึงที่สุดเชนนี้แลว ก็ยงั หาไดดับทุกขโดยสิ้นเชิงไม
เพราะความทีเ่ ขาไมสามารถนํา "ตัวตน-ของตน" ออกไปเสียไดนั่นเอง เขาจึงตกอยูในขอบวงของ
ตัณหาเรื่อยไป หรือจะพยายามเทาไรก็ออกไปพนจากขอบวงของตัณหาไมได นับวาเปนเรื่องที่
ตองศึกษาใหเขาใจแจมแจงจริงๆ จึงจะเปนการปฏิบัติธรรมทางลัด
สําหรับตัณหานั้น ไมวา ชนิดไหนหมด มันจะตองมีมูลฐานอยูท ี่อารมณทั้ง ๖ คือ รูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสทางกายและสัมผัสทางใจนัน่ เอง อารมณทั้ง ๖ นี้มิไดหมายถึงแตอารมณเฉพาะ
หนา เพราะวาแมอารมณในอดีตที่ลวงไปแลว ก็ยังเปนอารมณของตัณหาไดอยูดี ดวยการ
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เกี่ยวเนื่องกับอารมณในปจจุบันบาง ดวยการยอนระลึกนึกถอยหลังไปถึงบาง ซึ่งเราเรียกกันวา
ความหวงใยอาลัยอาวรณ ที่นี้ สําหรับอารมณในอนาคตที่จะพึงไดขางหนานัน้ ก็เปนอารมณ
ของตัณหาอยางยิง่ ดวยเหมือนกัน ขอนีก้ ค็ ือสิ่งที่เรียกวา "ความหวัง" และดูจะเปนปญหายุง ยาก
กวาอยางอื่นดวยซ้ําไป เพราะวาเราอาจจะหวังกันไดมากๆ อยางไมมีทสี่ ิ้นสุด และมันเปนเครื่อง
หลอเลี้ยงกําลังใจ จนกระทั่ง พากันถือวา ชีวิตนี้อยูไดดวยความหวังอารมณในอนาคต นั้นแหละ
เปนปญหายุง ยากที่สุดสําหรับมนุษยเรา คือมันเปนไปไดกวางขวางทีส่ ุด ปญหายุงยากของโลก
ในปจจุบันนี้ ซึง่ จะเปนวิกฤติการณขนาดใหญเล็กชนิดไหนก็ตาม หรือถึงกับจะวินาศกันทีเดียว
ทั้งโลกก็ตาม ลวนแตมีมูลมาจากอารมณในอนาคตของตัณหาทัง้ นั้น รวมความวา อารมณทั้งที่
เปนอนาคตและปจจุบัน ก็ลว นแตเปนตัณหาไปดวยกันทั้งนั้น
จากที่กลาวมาแลว ผูศึกษาจะตองสังเกตใหเห็นวา ในตัณหาทั้ง ๓ ประการ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา นั้น ตัณหาประการแรกมีกามเปนอารมณ และตัณหา ๒ ประการขาง
หลังนั้น หาไดมีกามเปนอารมณไม เราจึงอาจจะแยกตัณหาออกเปน ๒ ประเภท คือ ตัณหาที่
เนื่องดวยกาม และไมไดเนื่องดวยกาม ทําใหกลาวไดวา ศัตรูหรืออันตรายของมนุษยเรา สําหรับ
ในทางฝายจิตแลว ก็มีอยู ๒ อยางนี้ และนิยมเรียกกันสัน้ ๆ วา "กาม" และ "ภพ" ซึ่งเปนคํา
บัญญัติขึ้นเฉพาะทีพ่ วกโยคี หรือมุนี ใชพูดกันวา "สิ่งที่นา เกลียดนากลัวก็คือ กาม หรือ ภพ" เขา
จึงออกแสวงหาหนทางรอดพน ดวยการทําความเพียรอยางยิ่ง สวนคนในปจจุบนั นี้ แทบจะไม
รูจักสิ่งทัง้ ๒ นีว้ าเปนอะไร และไมสนใจทีจ่ ะรูจัก มีแตบากบั่นพยายามเพื่อจะใหไดกามและภพ
ตามความตองการ และไมมองเห็นวา เปนสิ่งที่เปนอันตราย อยางที่เรียกวา "เห็นงูเปนปลา" แลว
ก็เก็บเอามากอดรัดยึดถือไวดวยอุปาทาน คือ ความรูสึกเปน "ตัวเรา-ของเรา" ทัง้ นี้ โดยไมรูวาตน
กําลังหลงรักสิง่ ที่เปนอันตราย เพราะเราควรจะอยูโดยไมตองมีความหลงรักในสิ่งใดเลย คือ อยู
ดวยจิตที่บริสทุ ธิ์ ไมมีความรูสึกวาเปน "ตัวเราหรือเปนของเรา" ในสิง่ ใด และสามารถปฏิบัติตอ
สิ่งตางๆ ไปไดดวยจิตที่บริสทุ ธิ์
สําหรับสิ่งที่เราเรียกวา กามและภพนัน้ เมื่อเรารูจักมันดีแลว เราจะเห็นไดเองวา กามเปน
ที่ตั้งแหงความยึดถือวา "ของเรา" สวนภพนัน้ เปนที่ตั้งแหงความยึดถือวา "ตัวเรา" แตเราตองไม
ลืมหลักที่มีอยูว า ถามีความรูสึกวา "ของเรา"เมื่อใด ก็ตองมีความรูสึกวาเปน "ตัวเรา" ซอนลึกอยู
ในนัน้ ดวย มนุษยตกเปนเหยือ่ เปนทาสของความหลอกลวง ของสิ่งที่เรียกา "ตัวเรา-ของเรา" นัน้
โดยไมมีความรูสึกตัวแมแตนอย นี่แหละ คือขอที่ถือกันเปนหลัก ในหมูผูรูวา ซาตานหรือพญา
มารนัน้ จะตองมาหรือมีอยุในลักษณะที่ไมมีใครรูจักตัวเสมอไป หรืออีกอยางหนึ่งก็คือ รูผิด เห็น
เปนไมใชพญามารหรือศัตรู แตเห็นเปน "ตัวเรา" เสียเอง พญามารจึงทําอันตรายเราไดตามชอบ
ใจ เปนความเสียหายเหลือที่จะพรรณนาได แตพอเกิดรูจักเขาเทานั้น พญามารก็จะหายหนาไป
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ทันที หรือที่ชอบพูดเปนสํานวนปุคคลาธิษฐานวา "พญามารจะขาดใจตาย หรือปกหัวหักคอ
ตัวเองตายลงทันที" นี่แหละคือ อวิชชาที่คดิ วาเปน "ตัวเรา" ถาวางจาก "ตัวเรา" ก็คือ จิตที่บริสุทธิ์
แตชาวโลกไมมีประสีประสาตอสิ่งที่เรียกวา พญามาร นีเ้ ลย จึงมี "ตัวเรา" ที่ทาํ ความเผาลน
ใหแกตัวเองดวยความสนุกสนาน หรือดวยความสมัครใจอยางเปนกิจประจําวัน คือซ้ําซากไมมี
ที่สิ้นสุด จนกระทั่ง หนักเขาๆ ตัวเองก็ตอบไมไดวา นีจ่ ะทําไปทําไมกัน ทั้งหมดนีเ้ ปนโทษของ
การที่ไมรูจักสิง่ ที่เรียกวา กามและภพ หรือ "ตัวเรา-ของเรา" อยางเดียวเทานั้น
การที่มนุษยเปนทุกขกันอยูใ นโลกกระทัง่ ถึงวันนี้ ก็มีมูลมาจากกามและภพ เปนมาไมรูกี่
แสนกี่ลานปแลว ความเปลีย่ นแปลงไมไดมีแกสิ่งที่เรียกวากามและภพ แตมีอยูที่วตั ถุหรือสิ่งที่
เปนอารมณภายนอก โลกแหงปจจุบันนี้เปนโลกของวัตถุนิยมยิ่งขึน้ ทุกที เปนโลกของกามขึ้นทุก
ที แมจะทําใหละเอียดประณีตสุขุมเพียงไร ก็หาไดปลอดภัยจากโทษของกามไม มีแตจะ
กลายเปนโทษของกามอยางประณีตละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน ทัง้ นี้เปนเพราะความไม
ประสีประสาตอความรูเรื่องกามและภพ ความตกเปนทาสของกาม หรือวัตถุ มีแตขยายตัวกวาง
ออกไป สามารถลุกล้ําเขาไปไดแมในเขตวัดวาอารามของพุทธศาสนา ซึ่งถือวาเปนปอมคายที่
มั่นคงที่จะใชตอตานกามหรือวัตถุนิยม แตปอมคายก็พงั ทลายไป ดังจะสังเกตไดวา นักบวชสมัย
นี้ตกเปนทาสของกามของวัตถุเพียงใด ลุมหลงแตกามหรือติดในวัตถุกันไปแลวแคไหน ไมผิด
แผกไปจากชาวบานเลย นี้เรียกวา การขยายตัวของวัตถุนิยม ซึ่งเคยเรียกกันครั้งกระโนนวากาม
เมื่อเปนดังนี้แลว ใครจะเปนที่พงึ่ ใหแกใคร ในการที่จะทําตนใหปลอดภัยจากอันตรายของวัตถุ
นิยม หรือสิ่งทีเ่ รียกวากาม
เมื่อใครตกอยูในอิทธิพลของกามแลว ยอมตองตกอยูในอํานาจของภพโดยไมมีทางที่จะ
หลีกเลี่ยงได เพราะมันเปนของเนื่องกันอยางสนิท เมื่อมีกามแลว ก็ประกาศตนเปนเจาของของ
กามนั้น ซึ่งมีความหมายเปนภพ ครั้นมีผูแขงขันหรือแยงชิง "ตัวเรา" ที่เปนภพ ก็มีกาํ ลังแกกลา
หรือเขมขนยิง่ ขึ้นไปอีก "ตัวเรา" ก็เปลี่ยนจากกามหรือราคะ มาเปนโทสะ และเปนโทสะยิ่งขึน้
จนถึงขนาดที่เรียกวาลืมตัว คือมืนเมาใน "ตัวตน" จัดเกินไป จึงทําอะไรตามอํานาจของโทสะ ซึง่
เรียกกันวาจะตอง "รักเกียรติยิ่งกวาชีวิต" ความไมยอมกันและกัน ยิ่งมีมากขึน้ ในหมูมนุษยทมี่ ึน
เมาในตัวตน โดยไมตองคํานึงถึงความถูกผิด เพราะไปมัวหลงคํานึงแตเรื่องเสียหนาไมเสียหนา
ซึ่งเปนเรื่องของภพอยางเดียวเทานัน้ อันนีแ้ หละเปนมูลเหตุทที่ ําใหคนเราเหมือนสัตวที่กัดกันจน
ตาย โดยไมคํานึงถึงวาจะไดอะไรมา เพราะอํานาจของ "ตัวตน"ไดครอบงําหรือปดบังดังกลาว
แลว แมจะเอาสิ่งที่เปนกามมายัว่ มากลอมมาขูอยางไร ก็หาไดเปนที่สนใจในขณะนี้ ลําพังกาม
อยางเดียวคนเราก็ฆากันได พอเปลี่ยนไปเปนรูปของภพ ก็ฆากันไดงายขึ้นไปอีก นี้คืออาการที่
กามและภพกําลังครอบงําจิตใจคนเราอยู ฉะนัน้ หนาที่ของพวกเราก็คอื การสะกัดกัน้ กระแสแหง
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กาม ไมใหครอบงําจิตใจชัน้ หนึง่ กอน ถาเมื่อมันครอบงําจิตแลว ก็สะกัดกั้นไมใหเปนภพ ซึ่งเปน
เหตุใหคนทําอะไรลงไปตามชอบใจตัวเอง โดยไมคํานึงถึงอารยธรรม วัฒนธรรม หรือแมแต
ศาสนา นี้คืออันตรายของเรือ่ งกามและภพที่เนื่องมาจากกาม
ถึงแมวา มนุษยเกือบทุกคน มักจะตกอยูใตอํานาจของกาม หรือภพอันเนื่องจากกาม แตก็มี
บุคคลบางจําพวกมองเห็นโทษของกามโดยประจักษ ไมวาจะเปนโดยการไดผานกามมาแลว
อยางโชกโชน หรือ ดวยการศึกษาอบรมจิตใจ เพื่อใหมองเห็นอยางนัน้ ก็ตาม ยอมมองเห็นกาม
วาเปนสิ่งนารังเกียจเพราะเปนที่ตงั้ แหงความทุกข จึงจัดกามไวเปนสิง่ ที่ไมพึงปรารถนา หรือ
แมแตบุญกุศลซึ่งคนบูชากันนักนัน้ ก็พลอยถูกรังเกียจไปดวยฐานะทีเ่ ปนปจจัยของกาม ทั้ง
อยางที่เปนของมนุษยและเปนของสวรรค จึงทําใหเขาชะเงอมองหาสิง่ อื่นซึง่ เปนกุศลอันแทจริง
ที่อาจจะตัดความเยื่อใยในกามใหขาดออกไปได ในที่สดุ เขาก็คนพบภาวะทางจิตใจอยางใหมที่
ไมเกี่ยวกับกามเลย ซึ่งแทจริงก็เปนสิ่งที่มีตามธรรมชาติอยูแลว แตมนุษยธรรมดาสามัญ ได
มองขามมันไปเสีย เชน บางขณะจิตของคนเราผละไปจากกาม ไปพอใจอยูในความวางจากกาม
เปนครั้งเปนคราว แตเขาก็ไมสนใจ และไมถือวาเปนการพักผอนเสียดวยซ้ําไป เวนแตจะเปน
บุคคลพิเศษซึง่ เห็นกามเปนสิ่งทีน่ าขยะแขยง ถาใครเผอิญมาเปนดังนี้ เราก็ตองยอมรับวา เขา
เปนบุคคลที่ผดิ ไปจากพวกคนธรรมดา นัน่ แหละคือมูลเหตุ แหงการเกิดขึ้นของพวกพรหม และ
ภูมิทั้ง ๒ นี้เอง คือ ภูมิหรือภพที่ไมเนื่องดวยกาม แมจะยังมีความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา"
เหลืออยูเต็มที่ แตก็ถือวาเปนเสนเขตแดน ปกปนกันระหวางโลกุตตรภูมิ ซึ่งเปนที่มงุ หมายของ
พุทธศาสนา กับโลกียภูมิ ซึ่งไมเปนทีม่ ุงหมายของพุทธศาสนาแตประการใด
ดังนัน้ ทุกคนจะตองมองใหเห็นอยางชัดวา หลักพุทธศาสนานั้น เปนไปเพื่อโลกุตตรภูมิ หา
ใชเพื่อกามาวจรภูมิ, รูปาวจรภูมิ และ อรูปาวจรภมิ แตประการใดไม ถาจะมีพูดถึงเรื่องหลัง
เหลานี้บาง ก็ขอใหเขาใจไวเถิดวา พูดเพื่อเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา นี่แหละคือ ตัวอุปสรรคของการ
ปฏิบัติเพื่อดับทุกข และเปนสิ่งที่เราตองกาวใหพน ไปทัง้ กามและภพ จนกระทั่งไมเปนภพใน
ลักษณะไหนหมด นัน่ แหละคือขอยืนยันทีว่ า โลกุตตรภูมิหรือนิพพานนั้น จะเปนภพชนิดไหนไป
ไมไดเลย เพราะเปนสิ่งที่ปราศจาก "ตัวตน-ของตน" โดยแทจริง เราตองกาวขึ้นมาถึงขั้นนี้จริงๆ
เทานัน้ จึงจะพบกับตัวแทของพุทธศาสนา ไมหลงเอาโลกียภูมิมาเปนพุทธศาสนา แลวยังมา
ยืนยันทุมเถียงกันคอเปนเอ็น หรือสอนใหผอู ื่นใหเขาใจผิด ซึ่งนับวาเปนการทําบาปอยางยิ่ง
สรุปความสั้นๆ วาถึงเปนพรหมแลว แมจะปราศจากกามโดยสิ้นเชิง ก็ยงั ไมหลุดพนจาก
อุปาทานที่ยึดถือวา "ตัวตน-ของตน" และยังถูกจัดวาเปนโลกียภูมิ เปนวัฏฏสงสารเพราะเขายังมี
"ตัวตน-ของตน" อยางเต็มที่ ยังเปนปุถุชนไมใชอริยบุคคลอยูนนั่ เอง หวังวา การกลาวยืนยันสัจ
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ธรรมเชนนี้ ผูที่ยกตัวเองวา เปนปราชญในการสอนพุทธศาสนาทัง้ หลาย จะไมเหมาเอาวาเปน
การพูดโดยอัตโนมัติ พูดนอกตําหรับตํารา หรือผิดไปจากหลักอภิธรรมที่ตนเคยศึกษาเลาเรียน
มา เพราะถาจะปฏิบัติพุทธศาสนากันเพื่อใหเขาถึงตัวแทของพุทธศาสนาโดยเร็วแลว เรา
จําเปนตองขามสิ่งทัง้ หลายที่จะทําใหเราเสียเวลา เชนการเรียนพุทธประวัติ ประวัติศาสตรของ
พุทธศาสนา คัมภีรตา งๆ ชาดกตางๆ ตลอดจนอภิธรรม ซึ่งอาจทําใหผศู ึกษาหรือผูสอนเกิดมี
"ตัวตน" และ "ของตน" ใหญขึ้นไปอีก
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บทที่ ๕
การดับลงแหงอัตตา
ดังที่กลาวมาแลวในบทกอนวา การเกิดขึ้นแหง "อัตตา" ก็คือการตั้งจิตไวผิด เพราะฉะนั้น
การตั้งจิตไวใหถูกจึงเปนรากฐานแหงการดับ "อัตตา" ตลอดเวลาทีม่ ีการตั้งจิตไวถูก ความดับ
ของ "ตัวเรา" ก็มีอยูเพียงนั้น ไมวาการกระทํานั้นๆ จักเปนไปโดยบังเอิญ หรือวาเปนไปเพราะการ
กระทําอยางใดอยางหนึง่ เชน ใชอํานาจของสมาธิปดกัน้ โอกาสแหงการเกิดขึ้นของ "ตัวตน หรือ
วาเปนเพราะอํานาจของปญญาซึ่งตัดราก "ตัวเรา-ของเรา" เสียโดยสิน้ เชิงก็ตาม ลวนแตกลาวได
วา ในขณะนัน้ มีภาวะแหงความดับของ "ตัวเรา-ของเรา" ดวยกันทัง้ นัน้ ตางกันแตวา อยางที่ ๑
เปนไปอยางผิวเผิน อยางที่ ๒ เปนไปตลอดเวลาที่มีการบังคับ อยางที่ ๓ เปนการดับสนิทเพราะ
ทําลายรากเงาของมันเสียโดยสิ้นเชิง และความดับที่เราประสงคในที่นี้ ก็หมายถึงอยางที่ ๓
โดยเฉพาะ แตถึงอยางนั้น ก็ควรทําความเขาใจในอยางที่ ๑ และที่ ๒ ดวยเหมือนกัน เพื่อ
ปองกันความสําคัญผิด หรือ ความสับสนนั่นเอง
การไมปรากฏของ "อัตตา" อยางที่ ๑ ซึ่งมีขนึ้ ไดดวยการประจวบเหมาะนั้น หมายถึง
ขณะนั้น เผอิญมีสิ่งบางสิ่ง (ซึ่งจะเปนการไดเห็นหรือไดฟงหรือไดอานอยูก็ตาม หรือไดรับ
อารมณซึ่งเปนความเงียบสงัดไมชวนใหเกิดความคิดนึกอะไรก็ตาม) ทําใหเกิดความรูสึก ทีเ่ ปน
การดับ "ตัวเรา-ของเรา" อยูไ ดเปนเวลาระยะหนึ่ง นานตลอดเวลาที่ความรูสึกเชนนัน้ มีอยู
ลักษณะเชนนีเ้ ปนไปได ในคนธรรมดาสามัญทั่วๆ ไป แมดวยความไมตั้งใจ และอาจเปนไดมาก
สําหรับผูท ี่อยูในทีท่ ี่เหมาะสม มีสิ่งแวดลอมหรือมีการสมาคมกับบุคคลที่เหมาะสม หรือแมแต
ดินฟาอากาศที่เหมาะสม ซึ่งพอจะเรียกไดสั้นๆ วาเปนความสบายทางจิตนั่นเอง อาการอยางนี้
พอจะเรียกไดวา "ตทังควิมุตติ" คือการพนไปจากอํานาจของ "ตัวเรา-ของเรา" ดวยความบังเอิญ
ประจวบเหมาะ นิสัยของคนบางคน ธรรมชาติสรางมาใหเปนผูม ีจิตวางจาก "ตัวตน" ไดงายๆ
กลาวคือ ความรูสึกวา "ตัวเรา-ของเรา" เกิดขึ้นไดโดยยาก ก็นับรวมอยูใ นขอนี้
สําหรับความดับแหง "อัตตา" อยางที่ ๒ ซึ่งเปนดวยการกระทําทางจิต (ซึ่งไมใชทางปญญา
นั้น) หมายถึง ขณะนั้นมีการทําจิต ใหติดอยูกับอารมณของสมาธิอยางใดอยางหนึง่ จิตกําลังอยู
ในสภาพที่เปรียบเหมือนกับวัวที่ถูกผูกติดอยูกับแอก กลาวคือ อารมณของสมาธิไมมโี อกาสที่จะ
หนีไปหาอารมณอื่นตามที่มนั ชอบ ความรูส ึกเปน "ตัวเรา-ของเรา" จึงไมอาจจะเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ความวางจาก "ตัวตน" ในลักษณะเชนนี้ ไมใชเปนไปโดยบังเอิญ แตเปนไปโดยอาศัย
การกระทําที่เอาจริงเอาจัง โดยวิธีเหนีย่ วรัง้ จิตไวในอารมณที่บริสุทธิจ์ นไมเกิด "ตัวตน" แมจะมี
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บาง ก็เปนไปแตในทางที่ดี คือเปน "ตัวเรา-ของเรา" ฝายดี ยังไมมีอันตรายมาก ยังมีทางที่จะ
ทําลายใหหายไปดวยการทําสมาธิที่ถูกตองได
ตัวอยางเชน ในการทําอานาปานสติภาวนา เมื่อทําจิตใหเปนสมาธิได ก็เกิดสุขเวทนา
ขึ้นมาจากสมาธิ ถามีสติสัมปชัญญะเพียงพอ คือมีการกระทําที่ถูกวิธีอยูตลอดเวลานัน้ จิตก็ไม
อาจจะเกิดความรูสึกวามี "ตัวตน" มีแตการที่จะพิจารณาตอไป วาแมความสุขที่เกิดจากสมาธิก็
เปนมายา คือไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา "อัตตา" ก็ยงั ไมอาจจะเกิดขึ้นได สวนในกรณีที่
เผลอสติ หรือทําผิดวิธีนนั้ ก็จะพอใจอยางหลงใหลในสุขเวทนานัน้ หรือถึงกับเกิดความรูสึก
ทะนงวา ตนประสบผลสําเร็จในคุณวิเศษแลว "ตัวเรา-ของเรา" ก็ยอมจะเกิดขึ้นมาอีก อยางนี้จะ
ไปโทษสมาธิไมถูก เพราะวาในขณะนัน้ ไมเปนสมาธิทถี่ ูกตองเสียแลว
วิกขัมภนวิมุตติ ก็คือการพนไปจากอํานาจของ "อัตตา" ดวยการอาศัยสิง่ ใดสิ่งหนึง่ มาปด
กั้นทางเกิดแหง "อัตตา" ไวอยางหนาแนน และอยางเฉลียวฉลาด การพยายามทําอะไรบางอยาง
เพื่อกลบอารมณราย เชน การสวดมนตเพื่อกลบอารมณรายทีเ่ ปน "ตัวเรา-ของเรา" ถาทําสําเร็จ
ก็นับรวมเขาในขอนี้ นี้เปนตัวอยางสําหรับการกระทําเล็กนอย ซึ่งคนธรรมดาสามัญก็ทําได แมที่
สุดแตเรื่องที่สอนใหนับ ๑ ถึง ๑๐ กอนที่จะโกรธใคร แลวก็นบั เรื่อยไปจนความโกรธเกิดขึ้นไมได
แมอุบายอยางนีก้ ็นับรวมไวในขอนี้ ทั้งนี้มหี ลักสัน้ ๆ วาตองใชความพยายามอยางยิง่ ไมใชมัน
เปนไปโดยบังเอิญ จึงแตกตางจากอยางที่ ๑ และเราเรียกมันวาเปน การดับตัวตนดวยอํานาจ
การกระทําทางจิต เชน การทําสมาธิ ยังไมใชการกระทําทางปญญา
สําหรับความดับ "ตัวตน" อยางที่ ๓ คือดวยการอาศัยปญญานัน้ หมายถึง อุบายที่แยบ
คายไปกวานัน้ มาก และไมใชเปนการกระทําที่บีบบังคับโดยตรง แตเปนการกระทําทีเ่ รียกวา
เปนการถอนรากเงาขึ้นมาทําลายเสียโดยสิ้นเชิง ตัวอยางเชน ในการทําลายหญาคา ถาเอามีด
เอาพรามาฟาดฟนอยางผิวเผิน หญาคาก็หายหนาไปพักหนึ่งแลวก็งอกขึ้นมาอีก หรือถาเอา
อะไรมาทับมาปดไว หญาคาก็หายหนาไปเหมือนกัน แตเมื่อเอาของทับออกเสียแลว หญาคาก็
กลับปรากฏอีก แตก็นานกวาวิธที ี่ ๑ ทีนี้ถา ขุดรากหญาคาขึ้นเผาเสียใหหมด หญาคาก็หมดไป
เปนการถาวร เราทราบแลววา "อวิชชา" เปนรากเงาของ "อัตตา" ฉะนัน้ การทําลายอวิชชา ก็เปน
การทําลาย "อัตตา" และเพราะเราใชวิชชาหรือปญญามาทําลายอวิชชา เราไมใชกําลังจิตลวนๆ
อยางวิธที ี่ ๒ เราจึงเรียกการกระทําอยางนีว้ า เปนไปดวยอํานาจของปญญา และเราเรียกการดับ
ของ "ตัวตน" ในลักษณะนีว้ า "สมุจเฉทวิมุตติ" เปนการดับ "ตัวตน" ดวยการถอนรากเงาขึ้นโดย
สิ้นเชิง
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แมคนเราจะไดพบกับความดับไปแหง "อัตตา" โดยบังเอิญอยางวิธที ี่ ๑ นั้น อยูบอยๆ ก็
ตาม แตก็หามีใครเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะสนใจ คือเขาสนใจกันแตเรื่องที่กําลังอยาก
กําลังตองการ ไมสนใจเรื่องของความวางจากความอยากความตองการ หรือ แมแตรสชาติของ
จิตที่วา งจากความตองการ เขาจึงไมมีโอกาสรูจักภาวะของจิตที่วา งจาก "ตัวตน" ซึง่ ที่แทกม็ ีอยู
บอยๆ เมื่อไมสนใจเพราะไมรูจักแลวมันก็มีคาเทากับไมมี เหมือนกับไกที่เดินไปบนกองเพชร
พลอย มันก็ไมรูสึกวามีอะไรที่มีคานาสนใจ แตถาเห็นขาวสารสักเม็ดหนึง่ ตกอยูบนดิน มันจะ
เห็นคาขึ้นมาทันที อาการอยางนี้มีอยูแมในอุบาสกอุบาสิกา ตลอดถึงที่เปนบรรพชิต ตลอดจน
แมเถระ ฉะนัน้ การปฏิบัติเกีย่ วกับการดับของ "อัตตา" จึงกอรูปขึ้นไมได มีแตจะเปนไปในทางที่
จะเกิด "อัตตา" เสียตะพึดจึงไมไดรับแมแตความดับของ "อัตตา" ชนิดทีเ่ ปนดวยการบังเอิญ ถา
คนยังเปนเหมือนไกอยูเพียงใด เพชรพลอยอยางมากมายในพระพุทธศาสนาก็จักยังเปนหมันอยู
เพียงนัน้ เพชรพลอยในทีน่ ี้เราหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ การดับไปแหง "ตัวตน"
เปนยอดของพระธรรม คือเปนธรรมชั้นสูงสุด หรือเปนบรมธรรมทีเดียว เพราะเปนไปเพื่อการไม
เบียดเบียนตนเอง และไมเบียดเบียนผูอนื่ ถึงที่สุดจริงๆ ฉะนัน้ เพื่อการปฏิบัติธรรมทางลัด เรา
จะตองหันมาสนใจ เลือกเอาเพชรพลอยชนิดใดชนิดหนึง่ กลาวคือการดับไปแหง "ตัวตน-ของ
ตน" ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะแกตัวเรา นําเอาเขาสูก ารประดับประดาของเราเปนประเดิม
เริ่มแรกกันเสียกอน สําหรับจะไดทําใหกาวหนาไปตามลําดับ จนถึงทีส่ ุด
ความดับไปแหง "อัตตา" นัน้ ไมไดหมายถึงความดับไปของรางกายหรือของชีวิต มิได
หมายถึงการดับไปแหงความรูสึก เชน หมดความรูสึกนิ่งเงียบไปเพราะอํานาจของฌาน แต
หมายถึง การดับของความรูส ึก ที่รวู ามี "ตัวเรา-ของเรา" ซึ่งเราเรียกกันสั้นๆ เพื่อความสะดวก วา
"ความดับไปแหงอัตตา" และคําวา "ความดับ" ในทีน่ ี้ หมายถึงการปองกันไมใหเกิดขึ้น รวมทัง้
การดับตัวตนที่ปรากฏอยูแลวดวย ฉะนั้นโดยใจความทีแ่ ทจริงก็คือ ภาวะแหงความที่จิต
ปราศจากความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" นั่นเอง
อนึ่ง ยังมีความหมายที่ยิ่งไปกวานัน้ อีก คือไมไดหมายความวา จิตวางเปลาไมมีอะไรเลย
หรือจิตเองก็ดบั ไปดวย ตองทราบไววา เมือ่ ใด "ตัวตน" ดับลงไป ความวางอยางหนึง่ ก็ปรากฏขึ้น
แทน เปนความวางจาก "อัตตา" แตทวาประกอบอยูดวยสติปญญาอยางยิง่ ในตัวความวางนั้น
เมื่อ "อัตตา" ยังเดือดพลานอยู จิตมีแตความวุน เมื่อ "ตัวตน" มีอยู จิตก็มืดมน เพราะความเดือด
พลานของความรูสึกวามี "ตัวตน" ครั้น "ตัวตน" ดับไป จิตก็หมดความมืด และมีความสวาง
เกิดขึ้นแทน เมื่อ "ตัวตน" มีอยู จิตมีแตความโงดวยอํานาจของอวิชชา ซึ่งเปนเหตุใหเกิด "ตัวตน"
เมื่อ "ตัวตน" ดับไปจิตก็พนความโง กลายเปนธรรมชาติที่ประกอบไปดวยความรูสึกอยางเต็มที่
ไดในตัวมันเอง คือมันรูสิ่งทีเ่ ปนความวาง ความไมมที ุกข ความรูสึกวามี "ตัวเรา-ของเรา" นั้น
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ไมใชธรรมะแตเปนอธรรม ตอเมื่อวางจากความรูสึกวามี "ตัวเรา-ของเรา" เมื่อนัน้ จึงจะเปน
ธรรมะ
อีกอยางหนึ่ง จะถือวาเมื่อจิตประกอบอยูด วยความรูสึกวามี "ตัวเรา-ของเรา" จิตยอม
สูญเสียความบริสุทธิ์ คือไมเปนจิตเดิมแทที่บริสุทธิ์สะอาด แตกลายเปนเพียงของมายา เปน
เพียงความคิดปรุงแตง ไปตามเรื่องตามราวของอารมณที่เขามาแวดลอม ใหเกิดความรูสกึ วามี
"ตัวเรา-ของเรา" ตอเมื่อใดจิตวางจากความคิดปรุงแตง หรือวางจาก "ตัวเรา-ของเรา" จิตจึงคืนสู
สภาพเดิม คือ เปนจิตที่สะอาดอยูตามธรรมชาติ
สรุปความวา เมื่อความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ดับไป จะตองมีสงิ่ อื่นปรากฏขึ้นมา
แทนสิง่ นัน้ นัน่ ก็คือภาวะของจิตเดิมแท เปนภาวะแหงความวางจากความวุนดวยอํานาจการนึก
คิด เกิดภาวะแหงความสวางและความเปนธรรมะ และที่สําคัญอยางยิ่งนั้นก็คือ จะเกิดภาวะ
แหงความสมบูรณดวยสติปญญา ฉะนั้นความดับไปแหง "อัตตา" จึงไมใชสิ่งทีน่ ากลัว ไมใชสิ่งที่
ไรคุณคา ไมใชสิ่งที่จะทําใหคนเราเสื่อมสมรรถภาพ แตกลับทําใหเราสมบูรณไปดวยสติปญญา
ไมมีทางทีจ่ ะทําอะไรผิดพลาด และมีแตความสงบสุขทางใจ
ผูที่ไดฟงเรื่องนี้แลวยังไมเขาใจ หรือเขาใจหรือครึ่งๆ กลางๆ อาจเกิดความเขาใจผิดอยาง
แรง อาจเห็นวาความดับแหง "ตัวตน-ของตน" นี้เปนโทษไปก็ได คือเขาเขาใจผิดไปวาถาดับ
ความรูสึกวามี "ตัวตน-ของตน" เสียแลว คนเราก็จะไมทาํ อะไร จะไมยอมพัฒนาประเทศชาติ จะ
ไมยอมทําประโยชนใหแกสังคม เพราะวา ไมมีอะไรที่เปนเครื่องกระตุน ใหทํา มีแตความรูสึกที่
อยากจะอยูเฉยๆ เปนกอนดินกอนหินไป ความหลงผิดเชนนี้เกิดขึ้น จากการที่เขาไมเขาใจอยาง
ถูกตอง ในเรื่องของความดับของ "ตัวตน-ของตน" และอีกอยางหนึ่งนัน้ เขามีความเคยชินเปน
อยางยิ่งกับความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" เมื่อเขามีความรูสึกเปน "ตัวตน-ของตน" ขึ้นมา เขา
ก็รูสึกเปนสุข หรือเปนความเอร็ดอรอยในทางจิตใจ จนกระทัง่ มีความติดใจหลงใหลเอาทีเดียว
และยิ่งเปนอยางนี้มากขึ้นตามอายุที่ลว งไปๆ เขาจึงเปนเกลอกับ "ตัวตน-ของตน" อยางที่จะขาด
เสียไมได และกลายเปนปุถชุ นคนหนาไปดวยกิเลส คือในลักษณะที่ "เห็นงูเปนปลา" ไปเสีย
ตะพึด จึงอยูในฐานะลําบากอยางยิง่ ที่จะทําความเขาใจในเรื่องความดับไปของ "ตัวตน-ของ
ตน"
ขอนี้กส็ มตามความหมายของคําวาปุถุชน ซึ่งแปลวา "คนหนา" คือ หนาไปดวยสิง่ หุม หอ
ดวงตา หรือจิตใจ หรือปญญา จนกระทั่งปญญาไมอาจสองแสงได แตวา "ตัวตน-ของตน" นัน่
แหละเปนผูสอ งแสงแทน เรือ่ งมันจึงทําใหเห็นผิดไปหมด คนโงๆพวกนี้ ไมพอใจที่จะดับ "ตัวตน-
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ของตน" โดยไปเขาใจวาจะเปนการขาดทุนอยางยอยยับไมมีอะไรเหลือ ฉะนัน้ การแนะนําสั่ง
สอนธรรมะในขั้นที่จะถอนอุปาทานเชนนี้ จึงทําไมไดในหมูชนซึ่งเปนปุถุชนมากเกินไป จะทําไดก็
เพียงแตแนะนําสั่งสอนใหเลือกยึดถือ "ตัวตน-ของตน" ชนิดที่ไมสูเปนอันตรายมากมายนักไป
พลางกอน แมจะตองรองไหบาง ก็ยังมีเวลาทึ่จะไดหัวเราะสลับกันไป แตที่จะใหไมตองหัวเราะ
และรองไหเลยนัน้ ยังเปนไปไมได (อานหนังสือ "อะไรถูกอะไรผิด" ซึ่งอธิบายเรื่องนีอ้ ยาง
ละเอียด)
ทีนี้ ก็มาถึงบุคคลอีกประเภทหนึง่ ซึง่ เรียกวา ปุถุชนชัน้ ดี หรือ กัลยาณปุถุชน หมายถึง
บุคคลที่มีเครื่องหุมหอตาไมหนาจนเกินไป มีผงในดวงตาไมมาก เขาจึงสามารถลางผงออกจาก
นัยนตาของเขาไดหมด และผงทีก่ ลาวนี้กค็ ือ ความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" อีกนัน่ เอง พวกที่
มีผงในดวงตาเพียงเล็กนอยนี้ หมายถึง คนบางคนที่ไดรับการศึกษาทางธรรมที่ถูกตองมาแตแรก
รวมทัง้ เปนผูม อี ุปนิสัยดี ไมหวั ดื้อรั้นอวดฉลาด เขามีสติปญญาตามธรรมชาติชนิดที่อาจรูสิ่ง
ทั้งหลายทัง้ ปวงตามที่เปนจริง เปนผูเตรียมพรอมที่จะมีความรูยงิ่ เห็นจริงอยูเสมอ พอไดรับ
คําแนะนําชี้แจงเรื่องโทษของ "ตัวตน-ของตน" เขาก็จับฉวยเอาไดทันที รวมความวา เขาจะเขาใจ
อยางเด็ดขาดลงไปวา การดับเสียไดซึ่ง "ตัวตน-ของตน" นั้น จะทําใหคนเราทําอะไรไดมากขึ้น
ทําไดดียิ่งขึน้ ทําอะไรไมผิดพลาด เพราะไมมีความเห็นแกตัว และในที่สุด สังคมจะประสบสันติ
สุขที่แทจริง การพัฒนาประเทศชาติก็จะไดผล และจะไมมีคอรัปชั่นมากมายอยางทีเ่ ปนอยูใน
ขณะนี้
สถิติของโลกในทุกวันนี้ปรากฏวา ในบางประเทศมีคดีการขมขืนสตรีทกุ ๆ ๓๔ นาที มีการ
ตัดชองยองเบาขโมยเล็กขโมยนอยทุกๆ ๓๙ นาที มีการทําอันตรายกันถึงตายทุกๆ ๕๐ นาที
ตัวอยางเพียงเทานี้ก็แสดงใหเห็นแลววา สิง่ ที่นา ขยะแขยง หรือเสนียดจัญไรในโลกนัน้ มีอยูไม
นอยเลย และเปนที่แนนอนวา จะทวีมากขึ้นเร็วขึ้น ยิง่ กวาการทวีของพลโลก เมื่อเทียบสวนกัน
นี่แสดงใหเห็นวา การตกอยูใตอํานาจ "ตัวเรา-ของเรา" ของมนุษยนั้น ไดทวีขึ้น ฉะนั้น หากวามี
การดับ "ตัวเรา-ของเรา" ลงไปไดเพียงใด สิ่งที่ไมพึงปรารถนาเหลานัน้ ก็จะลดลงตามสวน ถา
มนุษยเรายังไมสามารถจับตนตอของความชั่วเหลานี้ได ก็จะไมสามารถขจัดมันได ทัง้ นีก้ ็เพราะ
มองขามเรื่องความดับแหง "ตัวเรา-ของเรา" โลกจึงตองประสบชะตากรรมอยางนี้ และจะลุกลาม
จากวิกฤติการณสวนบุคคลไปเปนวิกฤตการณของโลก จากวิกฤติการณชั่วคราวไปเปน
วิกฤติการณถาวร จนถึงขนาดเหลือวิสยั ทีม่ นุษยผูยังงมอยูในลักษณะเห็นผิดเปนชอบเชนนี้ จะ
แกไขมันได
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การขมขืนสตรี การตัดชองยองเบา หรือการปลนสดมภ การลักการขโมย การฆากันโดย
บันดาลโทสะ หรือโดยเจตนา และ การกระทําอยางอื่นๆ ซึ่งเรียกวา อาชญากรรมนัน้ มีตนตอที่
ลึกซึ้ง อยูทกี่ ารพลุงออกมาของ "อัตตา" กลาวคือความรูสึกที่เปน "ตัวเรา-ของเรา" ถาพลุงขึ้น
มาถึงขีดสุดแลว มันทําใหไมกลัวอะไร ฉะนัน้ อํานาจการบังคับ หรืออํานาจกฏหมาย ยอม
ควบคุมสิ่งเหลานี้ไวไมได เพราะในขณะนัน้ เขาไมกลัวแมแตความตาย หรือโทษภัยใดๆ ทั้งสิน้
ทีนี้ ถาเราหันมาใชวิธที ี่ไมเปนการบังคับ เชนวิธีศึกษาอบรมกันทั่วไป ใหเขาใจถูกในเรื่อง
ความดับแหง "อัตตา" ก็ขอยืนยันวาเมื่อดับ "อัตตา" ไดมากเทาไร คนก็จะไมมีความเห็นแกตัวจัด
เพราะมีสติปญ
 ญา หรือเหตุผลไดมากขึ้น ตามหลักพุทธศาสนา ยอมจะกลาวไดวา ศีลธรรมก็ดี
สัจธรรมที่สูงขึน้ ไปก็ดี หรือ โลกุตตรธรรมขอใดก็ดี ลวนแตมีความมุง หมายที่จะเขนฆาสิ่งที่
เรียกวา "อัตตา" ใหดับไป ใหเหลือแตสติปญญาควบคุมชีวิตนี้ ใหดําเนินไปถึงจุดหมายที่แทจริง
ที่มนุษยควรจะได สวนจริยธรรมที่มีชื่อไพเราะตางๆ นานา เชนความซื่อสัตย ความเห็นแกผูอื่น
ความรักใครเมตตากรุณา การสารภาพความผิด ฯลฯ โดยมากก็เปนเพียงสักวาชื่อตามปายหรือ
ตามฉลากที่ปด ไวตามที่ตางๆ หรือสมาคมตางๆ ไมสามารถจะปราบอธรรมได เพราะวา "อัตตา"
ของมนุษยในโลกทุกวันนี้ไดหนาแนนยิง่ ขึ้น และรุนแรงถึงกับเดือดพลานนั่นเอง ฉะนัน้ ถาเราหวัง
ที่จะมีจริยธรรมมาเปนทีพ่ งึ่ ของชาวโลกแลว จะตองสนใจในเรื่องความดับไปแหง "อัตตา" ให
มากเปนพิเศษ สมตามที่หลักแหงพุทธศาสนายืนยันวา มันเปนเพียงสิง่ เดียว ซึ่งเปนตนเหตุแหง
ความทุกขทงั้ ปวง
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บทที่ ๖
วิธีลดอัตตา
เพื่อความเขาใจถึงวิธีลด "อัตตา" ไดอยางงายๆ โดยอาศัยหลักเกณฑทรี่ ัดกุม จึงจะได
พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกวา "สังโยชน" ๑๐ ประการ แลวผูปฏิบัติธรรมก็จะทราบไดเองวา พุทธ
ศาสนามีความมุงหมายที่จะลด "ตัวตน" อยางมีประสิทธิภาพเพียงไร
สังโยชนประการที่ ๑ มีชื่อโดยภาษาบาลีวา "สักกายทิฏฐิ" หมายถึง ความยึดถือวา กายกับ
ใจนี้เปนของตน เมื่อมีความรูสึกคิดเชนนัน้ แลว เขาก็หวงแหน อยากใหมันดีใหมนั เทีย่ งแทถาวร
เพื่อประโยชนแก "ตัวเขา" โดยธรรมชาติทแี่ ทนนั้ มันไมมอี ะไรที่จะเปนของเขาไดเลย แตความ
หลงผิด ทําใหเขาเขาใจวามันมีอะไรๆ เปนของเขาจนได โดยเหตุนี้ สิง่ ที่เปนเพียงธาตุดินน้ําลม
ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ที่รวมกลุมกันอยู ก็ถูกยึดถือเปนกายและใจ "ของเขา" มันจึงมี
ลักษณะเปน ความเห็นแกตัว แลวก็ทาํ อะไรๆ ไปในลักษณะที่เปนความทุกขยากลําบากแก
ตัวเองและแกผูอื่น ปญญาอยางโลกๆ ก็สงเสริม "ตัวตน-ของตน" ใหหนักยิง่ ขึ้น ตอเมื่อไดรับ
การศึกษาอบรมที่ถกู ทาง หรือปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักแหงพุทธศาสนา เขาจึงจะไมอาจมี
"ตัวตน-ของตน" ชนิดที่จะไปฆาไปลัก หรือเบียดเบียนผูอ ื่น และจะเริ่มนึกถึงการที่กายทุกกาย
หรือธาตุทกุ กลุม เปนเพื่อเกิดแกเจ็บตายอยางเดียวกัน จึงลดความหมายมัน่ ปนมือทีจ่ ะเอา
ประโยชน จากผูอื่นมาเปนของตนเองลวนๆ ดังแตกอน
ความลดไปแหงสักกายทิฏฐินี้ ทําใหเกิดความสงบเย็น ความสงบเย็นทําใหเกิด
สติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะก็ทาํ ความปลอดภัยใหแกตนเองและผูอ ื่น ถาเพียงแตคนเรา
สามารถ ละสังโยชนขอที่ ๑ นี้ไดเทานัน้ โลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป อยางหนามือเปนหลังมือ
อยางนอยที่สดุ การเบียดเบียนกันจะหายไปจากโลก มีแตการเอื้อเฟอเผื่อแผกันอยางแทจริง เขา
มาแทน
ตอไปก็คือ ความลดไปแหง "ตัวตน" ในรูปของสังโยชนประการที่ ๒ ที่เรียกวา "วิจกิ ิจฉา" ซึ่ง
หมายถึง ความลังเล เนื่องจากความสงสัยหรือความกลัว ถาไมพิจารณาใหดี ก็จะไมเห็นวามัน
เกี่ยวกับเรื่อง "ตัวตน" หรือ "ของตน" ยิ่งกวานัน้ ยังมองขามไปเสียวา ความลังเลนี้ ไมมี
ความสําคัญอะไรในเรื่องความทุกขและความดับทุกข แตแทที่จริงนั้น วิจิกจิ ฉา ก็มีความสําคัญ
เชนเดียวกันอีก ถาเปนการปฏิบัติในขั้นสมาธิ วิจิกจิ ฉานี้ก็เปนนิวรณปดกั้น หรือรบกวนจิตไมให
เปนสมาธิ ถาเปนการปฏิบัติในขั้นปญญา วิจิกิจฉาก็เปนเครื่องรบกวน ความเชื่อและปญญา
ไมใหอยูในรองในรอยได คนเราจึงไมสามารถเอาชนะความทุกขได และตัวความลังเลนั้นเอง ก็
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เปนเครื่องรบกวนความสุข หรือเปนความทกขชนิดหนึง่ อยูในตัวมันเอง ไมวาจะเปนเรื่องทาง
ศาสนาหรือเรือ่ งตามธรรมดาของชาวโลก
การตอสูกันระหวางความรูสกึ ฝายต่าํ กับฝายสูงนัน่ เอง เรียกวา วิจิกิจฉา ซึ่งอาจขยาย
ความออกไปเปนความไมแนใจ ความไมกลาหาญ ความไมไวใจ หรือไมเชื่อถือตัวเอง ฯลฯ
วิจิกิจฉาชนิดที่เปนอยางชาวโลกๆ ที่สุด ก็เชนไมแนใจวาจะประกอบอาชีพอะไร จะทําอะไร จะ
แสวงหาชื่อเสียงอะไรดี ฯลฯ และที่สงู ขึ้นมาก็คือ ความไมแนใจในการที่จะยึดเอาความดี หรือ
ความยุตธิ รรม วาเปนหลักทีแ่ ทจริงไดหรือไม ความกลัวจะเสียประโยชนสวนตัว กลัวจะ
เสียเปรียบเขา จะพายแพเขา เปนเหตุใหไมแนใจในการที่จะถือเอาความดีความจริงเปนหลัก
เปนความกระอักกระอวนใจ ในทางหนาทีห่ รือทางศีลธรรม
เราพอจะมองเห็นวา ความระส่ําระสายทุกขยากลําบาก หรือวิกฤติการณตางๆ ในโลก
ยอมเกิดมาจากความไมแนใจของชาวโลกนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็ของชนชัน้ ผูนาํ กลุมตางๆ
ที่ไมแนใจในการที่จะยึดมั่นในความดี หรือความจริง จนกระทัง่ ยอมเสียสัจจ เชน พอเกิด
สงคราม หวาดกลัวขึ้นมาก็หันไปหาพระเปนเจาหรือศาสนา แตพอเหตุการณนนั้ ผานไปก็หนั
หนากลับไปหาประโยชนใหแก "ตัวตน-ของตน" ไมมีฝายไหนแนใจในการที่จะยึดถือความดี
ความจริงเปนหลัก ทัง้ ที่ตัวเองก็รูอยูวา อะไรเปนอะไร โลกจึงตกอยูในหวงแหงความเท็จความ
โลเล หลอกลวงตัวเอง เพราะไมสามารถบังคับความเชื่อ หรือสติปญญาของตนใหแนวแนอยูใน
รองในรอยได โลกจึงมีอาการเหมือนกับวิจกิ ิจฉา เควงควางไปตามความลังเลของคนในโลก ทัง้
ในกรณีที่เปนไปทางโลกๆ และทางศาสนา
สําหรับวิจกิ ิจฉาในทางฝายพุทธศาสนานัน้ เมื่อกลาวไปตามหลักทีถ่ อื ๆ กันอยู ก็ไดแก
ความลังเลใน พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ ลังเลในการตรัสรูจริงของพระพุทธเจา ความ
สงสัยในพระพุทธเจาก็คือ ลังเลในการที่จะเชื่อ หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของทาน เพราะมันขัด
ตอความรูสึกของตนที่มีอยูกอ น ขัดตอประโยชนที่ตนหวังจะไดรับ การลังเลในพระธรรมก็เปน
อยางเดียวกัน เลยทําใหคนถือศาสนากันเพียงแตปาก หรือเลนตลกกับพระเปนเจาของตน จน
อาการเชนนี้มอี ยูทั่วไป สําหรับความลังเลในพระอริยสงฆนั้น หมายถึงวา เห็นทานเปนผูพน ทุกข
ไดอยางนัน้ ๆ แลว ตนก็ยังลังเลที่จะเดินตาม โดยที่ไมเชือ่ วาทานเหลานั้นพนทุกขไดจริงบาง หรือ
การพนทุกขของทานเหลานัน้ จะนํามาใชไดแกตนบาง เมื่อยังลังเลในตัวผูสอน ในสิง่ ทีน่ ํามาสอน
และในหมูคนที่เคยปฏิบัติตามคําสอนจนประสบความสําเร็จมาแลว คนโงเหลานี้ แมจะศึกษา
ไปสักเทาไรๆ ก็มีแตจะยิ่งกลายเปนคนลังเลมากขึน้ จนกลายเปนโรคประสาทหรือโรคจิตขึ้นมาก็
ได
เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 47 of 73

เทาที่กลาวมาทั้งหมดนีย้ อมจะเห็นไดวา การที่คนเราเกิดความคิดลังเลแมในพระศาสดา
ของตน ในหลักธรรมะหรือหลักปรัชญา ก็กลาวไดวา "อัตตา" อีกนั่นเองที่เปนมูลเหตุอันแทจริง
แหงความลังเล ถาเราดับความลังเลหรือควบคุมมันได ก็ยอมหมายความวาเราดับ หรือควบคุม
"อัตตา" ได เพราะอาการแหงความลังเลก็คือลักษณะอยางหนึ่งของ "อัตตา" หรือความเห็นแกตวั
นั่นแหละ เปนเหตุใหเกิดความลังเล ไมวาทั้งในทางโลกและทางธรรม
สีลัพพตปรามาส สังโยชนขอ ที่ ๓ เปนชื่อของความงมงายเขาใจผิดตอศีลและพรต ซึ่งเปน
เครื่องปฏิบัติสําหรับลดความทุกข กลาวคือ ความเขาใจผิด ใชผิด กระทําผิด ตอสิ่งซึง่ ถือกันวา
เปนเครื่องปฏิบัติเพื่อความดับทุกข อันไดแก ศาสนาหรือธรรมะนั่นเอง แบงไดเปน ๒ ประเภท
คือเขาใจผิด หรือปฏิบัติผิดในสิ่งที่ผิดมาแตเดิม กับ เขาใจผิดตอสิ่งทีถ่ ูกตองดีอยูแลว แตปฏิบัติ
ไปอยางงมงายหรือผิดๆ นีก่ ม็ ีมูลมาจากการมี "ตัวตน-ของตน" ที่มีความประมาทสะเพรา หรือ
ทะนง แทนที่จะมีสติปญญาอยางสุขุมรอบคอบ กลับจับฉวยเอาขอปฏิบัติเหลานั้นผิดไปจาก
ความหมายทีแ่ ทจริง เปนความโง ความดือ้ ของ "ตัวตน-ของตน" นัน่ เอง มีอยูเปนปกติแกปุถุชน
คนเขลาทัว่ ไปในการที่จะจับฉวยเอา อยางปุบปบในสิ่งทีแ่ ปลกประหลาด หรือ อัศจรรย ซึ่งตัว
คิดนึกไดเอง หรือมีผูนาํ มาสอนให ตลอดจนมีความรูเทาไมถึงการณ ในสิ่งที่ตนคิดขึ้น หรือกําลัง
กระทําอยู แลวก็มีความเชื่อมั่นในสิง่ นัน้ จนกลายเปนความงมงาย คิดวาสิง่ เหลานัน้ จะเปนที่พงึ่
แกตนได แตแลวก็หาเปนไปไดไม คงเปนสักวาพิธีรีตอง เปนสักวาเครื่องปลอบใจตัวเอง หรือ
หลอกตัวเองใหหายกลัว เพราะมันไมมีเหตุผล หรือไมตรงตามหลักวิชา แตตัวก็ไมรูวา ตัวโง
สําหรับสีลัพพตปรามาสชนิดที่ผิดมาแตเดิม แลวเอามายึดมัน่ ถือมัน่ เพื่อปฏิบัตินั้น
สวนมากเปนเรื่องของการกระทําปรัมปราสืบๆ กันมาแตโบราณ กระทัง่ ยุคหินที่มีคนบางพวกยัง
ยึดมั่นถือมั่นอยู เพราะมันเขารูปกันไดกับภูมิปญญาของเขา แมตกมาในสมัยนี้ ก็ยังประพฤติกนั
อยูอยางเครงครัด ดวยความโงเขลาเบาปญญา และความไมรู สวนอีกแขนงหนึง่ นัน้ คือ การ
ประพฤติบาบิน่ นอกคอก นอกรีตตางๆ ซึง่ พวกมิจฉาทิฏฐิ หรือมิจฉาชีพที่ฉลาดบัญญัติขึ้นเปน
เครื่องตบตาหาเงินจากคนอืน่ หรือดวยความหลงสําคัญผิดคิดวาเปนของดีจริงก็มี ซึ่งลวนแต
อุตริวิตถารดวยกันทั้งนัน้ นี้เรียกวาเปนสิง่ ที่ผิดมาแตเดิม แลวถูกนํามายึดมัน่ ถือมัน่ เปนหลัก
ปฏิบัติตามๆ กันไปดวยความหลงงมงายเขาใจผิด
สวนสีลพั พตปรามาสในเรื่องสิ่งทีถ่ ูกตองอยูแลว แตคนจับฉวยเอาผิดเองนัน้ ไดแกหลัก
ธรรมะ ตลอดถึงระเบียบวิธปี ฏิบัติตางๆ ซึ่งไดบัญญัติไวอยางถูกตองในศาสนาตางๆ เปนหลัก
วิชาตามเหตุผล ซึ่งเมื่อปฏิบตั ิตามนัน้ แลว ก็สามารถดับทุกขไดจริง แตก็ยังมีการจับฉวยเอาผิด
เรียกวาเปนการลูบคลําทําใหสิ่งซึ่งบริสทุ ธิ์สะอาดนัน้ กลายเปนของสกปรกไปดวยอํานาจของ
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ความงมงาย สีลัพพตปรามาสชนิดนี้มีไดแมในหมูน ักศึกษาที่เรียกวา มีการศึกษาอยางดีที่สุด
ตามทีน่ ิยมกันในหมูม นุษย แตไมไดมีการศึกษาขอธรรมะหรือศาสนานั้นๆ อยางถูกตองและ
สมบูรณ เพราะมันเปนคนละเรื่องกัน ดังตัวอยางทีเ่ ราเห็นๆ กันอยูท ั่วไป ในหมูผูไดรับปริญญา
ตรี โท เอก ในฝายวิชาการทางโลก ที่ยงั เขาใจวา พระพุทธเจาอาจจะบันดาลอยางนั้นอยางนี้
ตามที่ตัวตองการได ในเมื่อมีการบูชาออนวอน หรือประกอบพิธีทางศาสนาทีง่ มงายมาก ถึงกับ
บนบานขอใหเกิดบุตรแกผูไมมีบุตรก็ยังมี บางคนคิดวา การรดน้ํามนตลางซวย หรือ ใหร่ํารวย
หรืออะไรในทํานองนัน้ ก็เปนพุทธศาสนาดวย เสร็จการศึกษากลับมาจากเมืองนอก ก็รีบไปหา
พระรดน้ํามนตทันที นี่เปนการพิสูจนวา การศึกษาที่ไปเรียนมาอยางมากมายนั้น ก็ยงั ไมทาํ ให
เขาหายงมงาย แลวก็มาเกณฑใหศาสนามีหนาที่ทาํ อะไรๆ ตามที่ตัวตองการ โดยไดยินแตเพียง
วา ธรรมะหรือศาสนานี้ เปนเครื่องชวยดับทุกข และมีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกประการ
ถึงแมในศาสนาอื่นก็เปนอยางเดียวกัน เชน จัดพระผูเปนเจาไวในฐานะเปนผูมหี นาที่
ปลอบใจเมื่อจนแตม ที่ไปโบสถหรือปฏิบัติตามระเบียบพิธีตางๆ ก็เพียงแตทําเผื่อๆ ไว เพราะจะ
ไดเปนที่ถกู ใจพระเปนเจาไว หรือเปนการสะสมบุญกุศลไว มีอาการที่กระทําเหมือนกับคน
ละเมอๆ โดยที่ไมเขาใจอยางถูกตองวา พระเจาที่แทจริงนัน้ คืออะไร หรือบุญกุศลทีแ่ ทจริงนัน้ คือ
อะไร และไมรูเลยสักนิดเดียววา พระเปนเจาหรือบุญกุศลที่แทจริงนัน้ คือการชําระจิตใจให
สะอาดดวยการกระทําที่ถกู ตองกันทีน่ ี่ และเดี๋ยวนี้ ดวยการบั่นทอนหรือทําลาย "ตัวตน-ของตน"
นั่นเอง ไปมัวหวังแตพระเปนเจาที่อยูท ี่ไหนก็ไมรู ใหคอยชวยคุมครองตนอยางคุมครองเด็กๆ
และเมื่อทุกขรอ นจนแตมขึ้นมา ก็โวยวายใหสิ่งที่ไมรูวาอะไรอยูที่ไหนนัน่ แหละมาชวยตน ไม
สามารถใชสมั มาทิฏฐิของตน ปลดปลอยหรือขจัดปดเปาความทุกขรอนในใจของตน ใหออกไป
จากตนได ทั้งๆ ที่ขอปฏิบัติทางธรรมะหรือทางศาสนาทุกขอทุกอยาง ก็ลวนแตเปนไปเพื่อชําระ
กายวาจาใจใหสะอาด ใหเกิดมีภาวะใหมขึ้นมาเปนความไมมที ุกขหรือมีทกขนอยลงไปกวาเดิม
สําหรับในฝายพุทธศาสนาโดยเฉพาะนัน้ สีลัพพตปรามาสไดงอกงามมากขึ้นในหมูพ ุทธ
บริษัท ทั้งในทางปริยัติและในทางปฏิบัติ ในทางปริยัตนิ นั้ ไดมีการจับพลัดจับผลูไปเอาสิ่งซึง่
ไมใชพุทธศาสนา เขามาตูเปนพุทธศาสนาอยูเรื่อยๆ ทําสิง่ ที่ไมใชพุทธพจนใหเปนเหมือนพุทธ
พจน นิยมศึกษาทฤษฎีที่ลกึ ซึ้งกวางขวางไมรูจบเพื่อความเปนนักปราชญ ยิ่งกวาที่จะศึกษา
เฉพาะเรื่องของการดับทุกข แทนที่จะพูดจะสอนจะอภิปรายกันถึงเรื่องดับทุกขโดยตรง เชนเรื่อง
อริยสัจจ เปนตน ก็กลายเปนไปนําเอาเรื่อง "อัพยากตวัตถุ" ที่พระพุทธองคทรงหามไมใหนําเอา
มาพูดกันใหเสียเวลา และพระองคเองก็ไมทรงสอนเรื่องเหลานี้ เชนเรื่องคนตายแลวเกิดหรือไม
ศึกษาวิพากษวิจารณคนควากันอยางเปนวรรคเปนเวร โดยนําเอาลัทธิสัสสตทิฏฐิของพวก
พราหมณมาอธิบาย โดยที่เขาใจวาเรื่องนีเ้ ปนตัวแทของพุทธศาสนา แมแตคําอธิบายเรื่องกรรม
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เรื่องอนัตตา และเรื่องนิพพาน ก็ดาํ เนินไปอยางผิดๆ เพราะจับฉวยผิด ถึงขนาดที่ไปควาเอาเรื่อง
กรรม เรื่องอนัตตา เรื่องนิพพานของศาสนาอืน่ มาถือวาเปนกรรมเปนอนัตตาและนิพพานใน
พุทธศาสนา จนกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้
แมในสวนที่เกีย่ วกับพระไตรปฎกเอง ก็มีความยึดมั่นถือมั่นอยางผิดๆ อยูหลายประการ
เชนยึดมัน่ ถือมั่นวาทุกตัวอักษรที่เรียกวาพระไตรปฎก ไดออกมาจากพระโอษฐของพระพุทธเจา
ทั้งนั้น จะไปแตะตองดวยการวิพากษวจิ ารณืไมได บางพวกก็บูชาพระไตรปฎกอยางวัตถุ
ศักดิ์สิทธิ์ บางพวกก็คิดวาเพียงแตซื้อหรือสรางพระไตรปฎกขึ้นเทานัน้ ก็พน ทุกขไดแลว บางคน
เปนไปมากถึงกับเอาพระไตรปฎกบางเลมมาใชเปนเครื่องมือเสี่ยงทาย เสียบไมเขาไปในระหวาง
ใบลานหรือหนาหนังสือนัน้ แลว เปดดูวามันจะถูกเรื่องดีหรือราย โดยถือเอาขอความใน
หนากระดาษที่ตนเอาไมเสียบเขาไปนัน่ เองเปนหลัก และมีความเชื่อมั่นอยางแทจริงวาเปนการ
ทํานายทีถ่ ูกตอง นับวาเปนสีลัพพตปรามาส หรือความงมงายที่ยงั ไมเคยมีมากอน และไดเกิดมี
ขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร เขาไมทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสไวอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังทีต่ รัสไวใน
กาลามสูตร หรือตรัสไวในเรื่องมหาปเทศ สําหรับวินิจฉัยขอความแทจริงวาสิง่ ที่เรียกวา
พระไตรปฎกมีความเปนมาอยางไร นี้เปนตัวอยางแหงสีลพั พตปรามาสในสวนปริยัติ ซึ่งมีอยู
อยางมากมายจนเหลือที่จะนํามากลาวใหหมดสิ้นได
สําหรับสีลัพพตปรามาสในสวนการปฏิบัตินั้น ยิ่งมีทางเกิดขึ้นไดมากมาย เพราะคน
สวนมากเชื่องาย และเต็มไปดวยความกลัว ไมมีสติปญญา หรือความรูเพียงพอทีจ่ ะควบคุม
ความเชื่อ และความกลัว จึงทําอะไรอยางงมงาย หรือผลีผลามไปตามอํานาจของความเชื่อ และ
ความกลัวเหลานัน้ ในลักษณะงายๆ และสะดวกๆ หรือถึงกับใชคนอืน่ ทําแทนใหกย็ ังมี เชน บาป
ของตัวเองก็ใหคนอืน่ ชวยลางให หรือเชื่อวาความตายเปนสิ่งที่ผัดเพีย้ นกันไวกอนได อายุเปนสิ่ง
ที่ตอกันไดดวยการทําพิธี และถือวาอะไรๆ ที่ตัวกลัวหรือเปนทุกขอยูน ั้น ยอมแกไดหมดดวยพิธี
ตางๆ ในทางศาสนา นี้เปนตัวอยางความงมงายชัน้ ต่ําทีส่ ุด ซึ่งมีอยูม ากมายเหลือที่จะนํามา
กลาว
สวนที่สูงขึน้ มาจากนัน้ ก็หมายถึงความเขาใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการทําบุญ ให
ทาน การบวช การบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญา ตลอดถึงปฏิบัติธรรมปลีกยอยอืน่ ๆ มีความเขาใจ
ผิดถึงกับทําใหเกิดผลตรงกันขามไปเสียทุกอยางทุกประการ ขอวัตรปฏิบัติตางๆ ทัง้ หมดนัน้ โดย
ที่แทแลวยอมเปนไปเพื่อขูดเกลากิเลส เชน โลภโกรธหลงงมงาย ขจัดความยึดมั่นถือมั่นวาเปน
"ตัวตน-ของตน" ฯลฯ แตก็กลับประพฤติปฏิบัติไปในทางที่สงเสริมความรูสึกเปน "ตัวตน-ของตน"
ใหเหนียวแนนประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนกลายเปนเรื่องของความศักดิ์สทิ ธิ์ความขลัง ทีจ่ ะดล
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บันดาลใหตนไดรับสิ่งที่ตนตองการ ซึ่งที่แทก็คือกิเลสที่เปน "ตัวตน-ของตน" นัน่ แหละ เปนผู
ตองการ หาใชสติปญญาบริสุทธิ์เปนผูตองการไม ฉะนั้น จึงเกิดมีการสอนใหทําบุญใหทาน ดวย
วิธีการแปลกๆ มุงหมายแปลกๆ และเปนภัยแกเศรษฐกิจสังคม หรือศาสนาเองในที่สดุ
สําหรับการรักษาศีล ก็มีการรักษาศีลดวยการคิดวาจะทําตนใหเกิดความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ์ หรือเปนการรับประกันอะไรบางอยางในกาลอนาคต แทนที่จะเปนการกําจัดกิเลสที่
เปนเหตุใหตามใจตัวเอง ครั้นไปถึงขัน้ การทําสมาธิและวิปสสนาก็ยิ่งเขวออกนอกทางมากขึ้น
เพราะเปนเรื่องอํานาจทางจิต และมีชองทางที่จะทําใหประหลาดมหัศจรรย โนมเอียงไปตาม
ความตองการอันไมเปนธรรมะ ดังนัน้ จึงเกิดมีการกระทําที่เรียกวา วิปส สนาการคา วิปสสนา
อยากดังในลักษณะแปลกๆ อยางมากมาย ซึ่งลวนแตไมเปนไปเพื่อการกําจัดกิเลส แตเปนไป
เพื่ออิทธิปาฏิหาริย หรือเปนเครื่องมือหาลาภสักการะสรรเสริญไปเสีย โดยอํานาจแหง "ตัวตนของตน" เขามาครอบงําและลากจูงไปนั่นเอง เมื่อสิง่ เหลานัน้ ดําเนินไปผิด ความมุงหมายของสิง่
ที่เรียกวามรรคผลและนิพพานของผูน นั้ ก็เลยผิดตามไปดวย จนกระทัง่ กลายเปนมิจฉาทิฏฐิ
อยางสมบูรณในที่สุด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสที่เกีย่ วกับการปฏิบัติธรรม กลายเปนเนื้อราย
เนื้องอก ที่เพิง่ งอกออกมาใหมๆ บนตัวพุทธศาสนาสําหรับทําลายพุทธศาสนาเอง ทัง้ นี้ก็มีมูลมา
จากความยึดมั่นถือมัน่ ใน "ตัวตน-ของตน" ดวยกันทัง้ นัน้
อาการที่เขาใจสิ่งใดผิด แลวนําไปใชอยางผิดความมุง หมายที่แทจริง ยอมเรียกไดวา เปน
สีลัพพตปรามาสทัง้ นัน้ เชนวิชาความรูทางธรรม อันควรจะถูกนําไปใชเปนเครื่องอํานวยสันติสุข
แกสังคม แตกลับถูกนําไปใชเปนเครื่องทํามาหากิน จนทําความเดือดรอน หรือความทุกขใหเกิด
แกสังคม อยางนีก้ ็เรียกวาเปน สีลพั พตปรามาสได เพราะอํานาจแหงความรูสึกที่เปน "ตัวตนของตน" ครอบงําจิตใจบุคคลเหลานั้นจนมีความเห็นแกตัวจัด สิ่งทีส่ ะอาด หรือเปน
คุณประโยชนก็กลับกลายเปนของสกปรก หรือกลายเปนทุกขเปนโทษแกสังคม มนุษยทั่วไปจึง
ตองรับบาปอันนี้ ฉะนั้น การลด "อัตตา" ลงไปไดเทาใด ก็ยอมทําใหสลี ัพพตปรามาสของมนุษย
ไมวาแขนงไหนหมด ลดนอยลงไปเพียงนัน้ แลวมนุษยก็จะเลื่อนจากภูมิของปุถุชนขึ้นสูภูมิของ
อารยชน คือเปนพระอริยเจาซึ่งลด "ตัวตน-ของตน" ไดในอันดับที่นา พอใจอันดับหนึง่ คือทาน
กําหนดไววาผูท ี่ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส เสียไดนนั้ เปนผูท ี่ถึงกระแสแหง
พระนิพพาน ซึง่ เรียกวา พระโสดาบัน นัน่ เอง
ถา "อัตตา" ดับไปโดยสิ้นเชิง บุคคลนัน้ ยอมถึงความเปนพระอรหันต ดังนัน้ ในกรณีแหงพระ
โสดาบันนี้ ยอมหมายความวาความดับไปแหง "อัตตา" เปนเพียงบางสวน "โสตาปนฺน" แยกศัพท
เปน "โสต" กับ "อาปนฺน" โสต แปลวา กระแส อาปนฺน แปลวา ทัว่ ถึง สิง่ ที่เรียกวากระแสในที่นี้
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หมายถึงทางที่ไปสูนพิ พาน ถาเรียกอีกอยางหนึง่ ก็คือ อริยมรรคมีองคแปด ซึ่งมีองคสําคัญอยูที่
ความรูอันถูกตองหรือสัมมาทิฏฐิ ทีท่ ําใหรูจักสิ่งทัง้ หลายทัง้ ปวงตามที่เปนจริง วาไมมีอะไรที่ควร
ยึดมั่นถือมั่นวาเปน "ตัวตน" หรือ "ของตน" นั่นเอง
พระโสดาบันนั้นเปนผูครองเรือนก็มี เปนนักบวชก็มี แลวอะไรเลาทีท่ ําใหคน ๒ พวกนี้
เขาถึงกระแสนิพพานโดยเสมอกัน คําตอบก็คือการละเสียไดซึ่งสังโยชน ๓ ประการดังกลาวว
แลวนั่นเอง การละสังโยชนทงั้ ๓ ประการนัน้ เปนสิ่งซึ่งมีไดกอนที่จะละกามโดยสิน้ เชิง คือ
ฆราวาส ทัง้ ๆ ที่ยงั เกี่ยวของกับกามอยูกย็ งั สามารถละสังโยชนทงั้ ๓ นัน้ ได แตทั้งนี้ตอ งไมเปนผู
หมกมุน หรือมัวเมาในกามอยางมาก
มันเปนที่แนนอนวา พระโสดาบันจะตองมีโลภะโทสะโมหะ หรือราคะโกธะโมหะเบาบาง
กวาคนสามัญเปนธรรมดา แตมิไดหมายความวา เปนผูหมดราคะโทสะโมหะโดยสิน้ เชิง ฉะนัน้
เปนอันถือไดวา การละราคะโทสะโมหะเพียงบางสวนนัน้ เปนสิง่ ที่ฆราวาสมีได เปนได เพราะ
สังโยชนทงั้ ๓ หมดสิ้นไป (สังโยชน ทั้ง ๓ ประการนีก้ ็คือ ราคะโทสะโมหะในรูปลักษณะหนึง่ ๆ)
และสังโยชนชนิดไหนก็ตาม ยอมเปนความรูสึกที่เปน "ตัวตน-ของตน" อยูดวยกันทั้งนั้น เพียงแต
เราไปกลาวกันไวในชื่ออีกอยางหนึ่ง ความรูสึกที่เปน "อัตตา" ที่รวบรัดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาหา
ตัว เพราะความอยากไดนนั้ คือ ราคะหรือโลภะ ความรูสกึ ที่เปน "อัตตา" ที่ผลักดันสิง่ ใดออกไป
เพราะความเกลียดนั้น ก็คือ โทสะ สวนความรูสึกเปน "อัตตา" ที่วนเวียนพัวพันอยูรอบๆ สิ่งที่ตวั
สงสัยไมเขาใจนั้น ก็คือโมหะ อาการของราคะโทสะโมหะ จึงเปนอาการของ "อัตตา" อยูดวยกัน
ทั้งนั้น เมื่อพระโสดาบันไมอยูในฐานะที่จะละกิเลสไดโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึงการลุถงึ นิพพาน
โดยสมบูรณ พระโสดาบันจึงละไดแตเพียง ในลักษณะของผูที่กาํ ลังเดินอยูในหนทางอันถูกตอง
และจะลุถึงนิพพานโดยแนนอน และในระยะกาลอันใกลเทานั้นเอง
สังโยชนทงั้ ๓ ประการนีม้ ีอยูอ ยางหนาแนนในปุถุชน (ซึง่ แปลวา "คนหนา") คนชนิดนี้จึงไม
อาจจะเขาใจพระอริยเจา พระอริยเจาก็ไมพอใจความเปนอยูของคนชนิดนี้ เพราะทานมีความ
หนาลดนอยลงจนมองเห็นสิง่ ตางๆ ถูกตองตามที่เปนจริง แลวก็ไปดํารงตนอยูในสภาพที่กลาว
ไดวาพนอันตราย พนจากการเสียหาย เชนไมตกอบายโดยแนนอน เสนขีดแบงปนกันระหวางคน
๒ พวกนี้ก็คือ การละสังโยชน ๓ ประการ และเมื่อละสังโยชน ๓ ประการนั้นไดแลว จึงเรียกวา
เดินอยูในทางหรือถึงแลวซึ่งกระแสของนิพพาน และไดนามใหมวา อริยชน ซึ่งตามตัวพยัญชนะ
แปลวา ผูไปแลวจากขาศึกคือกิเลส (อริ=ขาศึก + ยะ = ไป) พระโสดาบันยังไดนามวา "จักขุมา"
คือผูมีดวงตาเปนธรรม เมื่อพระโสดาบันไดนามวาเปนผูม ีตาเปนพวกแรกดังนี้แลว พระอริยเจา

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 52 of 73

ในอันดับที่สงู ขึ้นไปก็ตองเปนผูมีตาเห็นธรรมมากขึ้นโดยแนนอน และสิ่งทีท่ ําใหตาบอดหรือมี
อาการเหมือนกับไมมีตานั้น ก็คือสิ่งที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา"
การลดไปแหง "อัตตา" นัน้ มีตั้งแตขั้นต่ําแลวคอยๆ สูงมากขึ้นไปตามลําดับ แตดับ "อัตตา"
ไดมากขึ้นเทาไรก็ยิ่งหางจากโลกียวิสัย กลายเปนโลกุตตรวิสัยมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น และโลกุตต
รวิสัยอันดับแรกก็คือความเปนพระโสดาบันนัน่ เอง แมวาพระโสดาบันจะยังไมอยูเหนือวิสัย
ชาวโลกโดยสิน้ เชิง ก็ยังกลาวไดวาอยูเหนือชาวโลก และจักอยูเหนือวิสัยชาวโลกโดยสิ้นเชิง
อยางที่จะเปนอื่นไปไมไดในกาลอนาคต เราเรียกระดับจิตใจของพระอริยเจาทัง้ หมด (นับตั้งแต
พระโสดาบันขึน้ ไปถึงพระอรหันต) วาตัง้ อยูในโลกุตตรภูมิ หรือเปนโลกุตตรวิสัย มีความหมาย
สําคัญอยูทวี่ า จะไมตกต่ําอยูภายใตความย่ํายีของอารมณในโลก เพราะความรูเทาทันโลก จน
อารมณทั้งปวงไมทาํ ใหเกิด "ตัวตน-ของตน" หรือเกิดขึ้นไดนอยที่สุดในพระอริยเจาขั้นตนๆ และ
รับรองวาไมเกิดเต็มที่อยางปุถุชน
แมวาพระอริยเจาขั้นตนๆ จะยังคงมีความทุกขอยูบา ง เพราะการดับ "อัตตา" ยังไมหมดสิ้น
แตก็ยังเปนความทุกขที่แตกตางกับปุถุชน คือเปนความทุกขของบุคคลผูรูเทาทัน หรือมี
สติปญญาเขาใจแจมแจงในเรื่องของความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับไมเหลือแหงทุกข และ
หนทางทีจ่ ะดับไมเหลือแหงความทุกข ซึ่งปุถุชนไมประสีประสาตอสิ่งเหลานี้เลย จึงจมอยูใน
ความทุกขอยางหลับหูหลับตา สวนพระอริยเจาชัน้ สูงสุด คือขั้นพระอรหันตนนั้ ยอมถึงที่สุดแหง
ทุกขโดยสิน้ เชิง เพราะความดับไปโดยสิ้นเชิงแหง "อัตตา"
ยังมีสงั โยชนเหลืออีก ๗ ประการ ซึ่งพระอริยเจาชัน้ สูงจะตองละ พระอริยเจาขั้นตอไปจาก
พระโสดาบัน กลาวคือ พระสกิทาคามี นัน้ ยังไมอาจจะดับสังโยชน ๗ ประการที่เหลือได
เพียงแตวา นอกจากจะละสังโยชน ๓ ประการที่เคยละมาในชัน้ ของพระโสดาบันแลว ก็ยงั
สามารถดับ "อัตตา" ที่มีอยูใ นรูปของโลภะโทสะโมหะอืน่ ๆ ใหเบาบางลงไดมากไปกวาพระ
โสดาบันเทานัน้
คําวา สกิทาคามี แปลวา ผูม าเพียงครั้งเดียว (สกึ = ครั้งเดียว + อาคามี = ผูมา) คําวา "มา
เพียงครั้งเดียว" นัน้ หมายความวา การยอนมาหาสิง่ ซึง่ เปนที่ตงั้ แหงความอาลัยอาวรณเพียงอีก
ครั้งเดียว นีห้ มายถึง ภาวะ(ภพ) หรือความเปนอยูท ี่มกี าม หรือพูดโดยเจาะจงก็คือ กาม นั่นเอง
ที่คนอาลัยอยางยิง่ สวนพระโสดาบันยังคงเกี่ยวของกับกามอยู ในลักษณะดวยสติปญญาของ
พระอริยเจา พระสกิทาคามีไปไดไกลกวานัน้ คือเหินหางออกไปจากกามแลว แตยังมีอาลัย
อาวรณเหลียวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเปนอยางนอย กอนทีจ่ ะเลื่อนชัน้ ขึ้นไป
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สวนพระโสดาบันที่เปนบรรพชิตนัน้ ตองเวนจากการเกีย่ วของกับกาม เพราะการบังคับของ
วินัย แตเนื้อแทแหงจิตใจของทาน ก็ยงั พอใจในกามตามภูมิตามชั้นของพระโสดาบัน หาไดสูง
หรือมากไปกวาพระโสดาบันที่เปนฆราวาสไม หากแตไมเกี่ยวของกับวัตถุกาม ก็เพราะวินัย
บังคับเทานัน้ หาใชโดยเนื้อแทของจิตใจไม ฉะนั้น จึงกลาวไดวา จิตใจแหงพระโสดาบันยอมอยู
ในระดับเดียวกัน ไมวาจะเปนผูครองเรือนหรือบรรพชิต ในเมื่อกลาวโดยหลักใหญของการละ
สังโยชน หรือความหมายอันแทจริงของคําวา โสดาบัน
โดยปกตินนั้ ความเปนโสดาบันไมไดบีบใหบุคคลนัน้ ๆ ละจากบานเรือนไปสูความเปน
บรรพชิต สวนความเปนพระสกิทาคามีนั้น มีความผลักดันใหไปสูความเปนบรรพชิตมากขึ้นเปน
ธรรมดา ความหางไกลจาก "ตัวตน-ของตน" ของพระสกิทาคามี จึงเบาบางกวาของพระโสดาบัน
อยางที่เห็นไดชัด
ความประเสริฐแหงบุคคล ยอมขึ้นอยูที่ความดับไปแหง "อัตตา" ไดมากนอยเพียงไร ดับ
"ตัวตน" ไดมากขึ้นเทาไร ความเปนพระอริยบุคคลก็มีมากขึ้นเทานั้น พระอริยบุคคลลําดับถัดไป
ก็คือ พระอนาคามี ซึง่ จะตองละสังโยชนอกี ๒ ประการ คือ กามราคะ และ ปฏิฆะ ซึ่งหมายถึง
ความรูสึกที่เปน "ตัวตน-ของตน" ที่เกิดอยูในรูปของความพอใจในกาม และความพลุง ขึ้นมาเปน
ความขัดใจ หรือหงุดหงิดใจไมถึงกับโกรธ อันเปนสิง่ ที่ละไดยาก จนถึงกับพระอริยบุคคล ๒
ประเภทขางตนๆ ไมสามารถจะละได แตก็มิไดหมายความวาทานทั้ง ๒ นั้นเปนผูมวั เมาหนาไป
ดวยกิเลส ๒ ชือ่ นี้ ดังที่ปุถุชนธรรมดาเปนกันอยู พระอนาคามีจงึ อยูเ หนือความยินดีในกาม และ
ยังโกรธไมเปนอีกดวย ฉะนัน้ "อัตตา" จึงไมพลุงขึ้นมาในรูปของความพอใจในกาม หรือความขัด
เคืองแมแตประการใด
คําวา อนาคามี แปลวา ผูไมมา (อน=ไม + อาคามี=ผูมา) พระสกิทาคามี ยังมีความอาลัย
อาวรณยอนหลังมาสูก ามอีกครั้งหนึ่ง สวนอนาคามีนั้น ไมมีความอาลัยอาวรณเหลืออยูในกาม
ไมพะวงหวนกลับมาระลึกถึงกามของนารักนาใคร จึงทําใหไดชื่อวาผูไมกลับมาอีก แมวาทานจะ
ละราคะและความโกรธไดโดยสิ้นเชิง แตโมหะบางชนิดยังเหลืออยู ซึ่งเปนชั้นที่ละเอียดประณีต
อยางยิ่งอันจะตองละ จึงกลาวไดวา แมวา "ตัวตน"ในรูปของกามราคะและปฏิฆะจะไมมีทาง
เกิดขึ้นอีกตอไปแลว แตก็ยงั มี "ตัวตน"ประเภทที่ละเอียดไปกวานั้น เหลืออยูสําหรับใหละตอไป
มีสิ่งที่ควรพิจารณาขอหนึง่ ก็คือวาการที่ละกามราคะเสียได หรือเปนผูอ ยูเหนืออํานาจของ
สิ่งทีน่ ารักนาใครนั้น จะเปนบุคคลที่ประเสริฐไดอยางไรและเพียงไหน คนธรรมดาสามัญหรือ
ปุถุชนทั่วๆ ไป อาจจะเห็นไปวาไมประเสริฐอะไร และ ความประเสริฐนัน้ ควรจะเปนความ
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เพียบพรอมไปดวยกามตางหาก ถาใครยังมีความเห็นดังนี้ ก็ยอมไมมที างที่จะเขาใจพุทธศาสนา
ไดวา เปนสิ่งทีค่ วรศึกษา หรือเปนทีพ่ ึ่งแกมนุษยได ตอเมื่อเขาผูนนั้ บริโภคกาม พรอมๆ กับการที่
ถูกกามนัน้ ขบกัดจนกระทั่งมองเห็นพิษของกามนัน้ ไดเนืองๆ เขาจึงจะรูสึกขึ้นมาไดดวยตนเอง
วา กามนัน้ ประกอบไปดวยทุกขและโทษ หากแตวามันเปนไปอยางซอนเรนปดบัง ยากทีจ่ ะเห็น
ไดงายๆ มันแผดเผาอยูตลอดเวลาในลักษณะของความเพลิดเพลิน เมือ่ เปนดังนี้ เขาก็เริ่มสนใจ
ในธรรม เพื่อขจัดอํานาจของกาม ใหเปนผูอ ยูเหนือกาม แลวบริโภคกามนั้นอยู โดยความหมาย
ที่ไมเปนกาม คือไมกอทุกขหรือโทษแตประการใดเลย
กามนั้นเปนเหมือนกับเหยื่อหรือสินจาง ทีธ่ รรมชาติใชลอสัตวทั้งหลายใหสืบพันธุ ตาม
ความมุง หมายของธรรมชาติ แตการสืบพันธุเปนงานหนัก หรืองานเจ็บปวด ทนทุกขทรมาน จึง
ตองมีสิ่งใดสิ่งหนึง่ มาปดบังพรางตาเอาไว ไมใหสัตวเหลานัน้ มีความรูส ึกวาเปนการทนทุกข
ทรมาน บางครั้งแมจะมองเห็น แตก็ยังกลาที่จะรับเหยื่อหรือสินจางนัน้ มาเปนเครื่องชดเชย
กัน และเหยื่อหรือสินจางอันนี้ก็คือ สิง่ ที่เรียกวา "กาม" นัน่ เอง ฉะนั้น ลองพิจารณาดูเถิด วาการ
ตองตกเปนลูกจางชนิดนีก้ ับการไมตกเปนลูกจางชนิดนี้ อันไหนจะประเสริฐกวากัน และบุคคล
ชนิดไหนควรจะไดนามวาเปน อริยะ ผูประเสริฐอยางแทจริง และหลักแหงความเปนพระอริยเจา
ในพระพุทธศาสนานัน้ เปนสิ่งที่โงเงางมงายหรือหาไม
ปฏิฆะ (ความขัดใจ) ก็มีมูลอันลึกซึง้ มาจากกาม ฉะนั้นถาละกามราคะเสียได ก็ยอมเปน
การตัดตนตอของปฏิฆะไปในตัว สําหรับคนธรรมดาสามัญนั้น อะไรๆ ก็รวมอยูท ี่กาม ขัดใจ
เพราะเจ็บไขไดปวย หรือกลัวตายก็มีมูลมาจากกาม เพราะเขาอยากมีชีวิตอยูเพื่อกาม ไมอยาก
เจ็บไขก็เพื่อกาม ถาตัดความรูสึกในเรื่องกามได ปฏิฆะความขัดเคืองในเรื่องความเจ็บไขและ
ความตาย ก็จะลดตามไปดวย ดังนัน้ พระอนาคามี จะมีความประเสริฐมากนอยเพียงไร ก็เปน
สิ่งที่อาจจะรูไดจากคุณคาแหงความดับไปของ "อัตตา" ที่อยูในรูปของกามราคะและปฏิฆะ
ดังกลาวนี้
ครั้นมาถึง พระอรหันต ก็จะตองละ "ตัวตน" อันอยูในรูป ของ รูปราคะและอรูปราคะ กับ
ตองละ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ซึ่งเปนโมหะอยางละเอียดดวยกันทัง้ นัน้ และสําหรับ
อวิชชานั้น ยังแถมอยูในฐานะที่เปนตนตอหรือแมบท หรือประธานของบรรดากิเลสทั้งหลายทุกๆ
อยางดวย พระโสดาบันและพระสกิทาคามี เริ่มละกิเลสประเภทโมหะ พระอนาคามีละกิเลส
ประเภทราคะและโทสะ สวนพระอรหันตนั้นละกิเลสประเภทราคะที่เหลืออยู และประเภทโมหะ
ที่เหลืออยูโดยสิ้นเชิง เมื่อมองดูใหตลอดแนวแหงการละกิเลสของพระอริยเจาทัง้ ๔ ประเภทแลว
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เราจะพบวากิเลสประเภทโมหะจะตองถูกละกอน แลวจึงจะมาถึงกิเลสประเภทราคะโทสะ แลว
ถึงกิเลสประเภทราคะและโมหะที่เหลือ คือเปนการเริ่มตนดวยปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ
ฉะนัน้ การที่จะทําอะไรๆ โดยใชปญญานําหนานี้ จะตองถือวาเปนลักษณะเฉพาะของพุทธ
บริษัท การที่คนเราจะดําเนินกิจการงานอะไรๆ ใหเปนเรือ่ งเปนราวนั้น จะตองลงมือดวยปญญา
ประเภททีท่ ําใหรูจักทิศทางอยางกวางๆ เสียกอน ใหรูแนวทางที่ตนจะตองดําเนินอยางประจักษ
ชัดเสียกอนทีจ่ ะลงมือทําไป สิ่งที่กระทํานัน้ จึงจะสะดวกและประสบความสําเร็จไดในที่สุด ขอนี้
ทําใหมองเห็นไดตอไปวา เปนการเหมาะสมแลว ที่พทุ ธศาสนานี้ไดชื่อวาเปนศาสนาแหงปญญา
เพราะเปนศาสนาที่ประกอบดวยเหตุผลตั้งแตตนจนปลาย
สังโยชนอีก ๕ ชื่อ ซึ่งพระอรหันตจะตองละนัน้ ไดแก รูปราคะ และอรูปราคะ ราคะ ๒ อยาง
นี้ไมไดเกี่ยวกับกาม เปนเพียงความพอใจในรสของความสงบสุขที่เกิดมาจากการเพงรูป และ
การเพิง่ สิ่งที่ไมมีรูป เปนธรรมดาอยูเองที่สขุ เวทนาอันประณีต ก็ยอมเปนที่ตงั้ แหงความยึดถือขั้น
ประณีต ดังนัน้ จึงเปนสิง่ ที่ละไดยาก ดังคํากลาวในรูปของปุคคลาธิษฐานที่วา อายุของพวก
พรหมโลกนัน้ ยืนยาวเปนกัปปๆ ทีเดียว ขอนี้หมายความวา ความพอใจในรูปราคะและอรูปราคะ
หรือความที่ไดเปนพรหมนั้น มีกําลังเหนียวแนนและลึกซึง้ มาก ยากที่จะถอนออกไดงา ยๆ เมื่อ
เทียบสวนกันกับความพอใจในกามราคะทั่วๆ ไปของมนุษย กลาวใหสั้นที่สุด ก็วา สุขเวทนาที่
เกิดมาจากความสงบของจิตและอํานาจของสมาธินนั้ มีรสชาติยิ่งไปกวาสุขเวทนาที่เกิดมาจาก
กาม อยางทีจ่ ะเปรียบกันไมไดทีเดียว
ทีนี้ ก็มาถึงสังโยชนที่มีชื่อวา มานะ คือความรูสึกยึดถือ "ตัวตน" โดยไปเปรียบเทียบกับ
ผูอื่นวา ตัวดีกวาเขา ตัวเสมอกันกับเขา หรือ ตัวเลวกวาเขา แลวก็มีความลิงโลดหลงระเริงบาง
มีความเศราหรือหดหูบาง เหมือนที่กลาวไวอยางปุคคลาธิษฐานวา พวกพรหมไมเกีย่ วของกับ
กามและโกรธไมเปน แตมัวเมาหรือทะนงในภาวะของตัววา เปนผูบริสทุ ธิ์จากกามและความ
โกรธ ทํานองจะอวดผูอื่นวา เปนผูที่สงู กวาบริสุทธิ์กวามีความสงบสุขกวาคนทัง้ ปวง แลวก็ชอบ
มาทาทายลองภูมิพระพุทธเจา ดวยการตั้งคําถามอยางนั้นอยางนี้ ในทํานองที่เปนการแขงดี หา
ใชทูลถามเพราะความไมรูจริงๆ อยางสามัญชนทัว่ ๆ ไปไม นี่แหละคือตัวอยางของสิง่ ที่เรียกวา
มานะ
สังโยชนถัดไปที่เรียกวา อุทธัจจะ อยาไปปนกับอุทธัจจะที่เปนชื่อของนิวรณในบรรดา
นิวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปนขาศึกของสมาธิ เพราะอุทธัจจะที่เปนสังโยชนนี้ ถึงจะเปนกิเลสชื่อ
เดียวกันและมีความหมายคลายกัน แตวาเปนชัน้ ที่ประณีตละเอียด จนถึงกับมาตั้งอยูในฐานะ
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เปนขาศึกของปญญา ฉะนั้นจึงไมไดหมายถึง ความฟุงซานดวยอํานาจอารมณรบกวน หรือ
กิเลสกลุมรุมอยางชนิดที่เปนนิวรณเลย แตวาเปนความรูส ึกอยางหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว จะทํา
ใหจิตกระเพื่อมหวัน่ ไหวไปดวยอํานาจของความทึ่ง หรือความสงสัยตอสิ่งตางๆ ที่มากระทบ
เชน อยากรูว ามันเปนอะไร มันจะเปนไปไดไหม หรือจะใชเปนประโยชนอะไรแกตน แมที่สุดแต
ความอยากรูอยากเห็น ก็นับวาเปนอุทธัจจะในทีน่ ี้ ตอเมือ่ หมดความรูสึกวามี "ตัวตน" โดย
แทจริงเทานั้น จิตจึงจะเฉยไดหรือไมกระเพื่อมเลยตอเหตุการณตางๆ
เมื่อละอุทธัจจะได ก็ยอมหมายความวา มีจิตใจอยูเหนือความหวัน่ ไหวตอสิ่งทั้งปวงโดย
สิ้นเชิง พระอริยเจาขั้นตนๆ ยังมีตัวตนเหลืออยูมากพอทีจ่ ะแสวงสิง่ ซึ่งเปนประโยชนแกตัว และ
เกลียดกลัวอันตรายที่จะมีมาแกตัว พระอรหันตเทานั้น ละความรูสึกเหลานี้ไดโดยเด็ดขาด
เพราะหมดความรูสึกวามีตัวตนโดยเด็ดขาด เมื่อความรูสึกวามีตัวตนถูกละขาดไปแลว
ความรูสึกวา "ของตน" ก็ไมมีที่ตั้งอาศัย จึงพลอยถูกละขาดไปดวยในตัว ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา
"อหังการกับมมังการ" จึงเปนสิ่งที่เกิดดวยกันดับดวยกันโดยอัตโนมัติ เมื่อ "ตัวตน-ของตน" ถูกละ
ขาดแลว อาการแหงอุทธัจจะจึงไมอาจจะมีได
ทีนี้ ก็มาถึงสังโยชนขอสุดทาย คือ อวิชชา ซึ่งจะตองละกอนที่จะเปนพระอรหันต เพราะ
เปนกิเลสประเภทโมหะที่เหลืออยูรั้งทายสุด เปนรากเงาหรือตนตอของกิเลสอื่นๆ และของ
ความรูสึกวามี "ตัวตน-ของตน" เมื่อละอวิชชาไดแลว ก็จะเกิดวิชชาซึง่ หมายถึงการรูจ ักทุกสิง่ ทุก
อยางที่ควรจะรู คือรูทุกขทงั้ ปวง รูมูลเหตุใหเกิดทุกขทงั้ ปวง รูความดับสนิทแหงทุกขทั้งปวง และ
รูวิธีที่จะดับทุกขทั้งปวง เปนความรูชนิดที่แจงประจักษดวยใจของตนเอง เชนไดเผชิญมาดวย
ตนเอง ไมใชรูเพราะไดยนิ ไดฟง หรือรูเพราะการคิดคํานวณตามเหตุผล
นักปฏิบัติควรจะสังเกตใหดๆี วา ความรูมอี ยูตางกันเปน ๓ ชั้น คือ ๑. รูตามที่ไดยินไดฟง
(เรียกวารูอยางปริยัติ) ๒. รูอยางเจนจัดดวยใจจากการปฏิบัติ ๓. ครั้นตอมาเห็นผลเกิดขึ้นจาก
การที่ละกิเลสไดสําเร็จ จึงรูจ ักความมีขึ้นแหงกิเลสและความสิน้ ไปแหงกิเลสจากใจตนเองลวนๆ
(รูอยางปฏิเวธ) เปนความรูแจงแทงตลอด วิชชาหรือการรูอริยสัจ มุงหมายอยางนี้
สําหรับคําวาอรหันตนนั้ เปนคําที่มีใชอยูก อ นพุทธกาลใชเรียกบุคคล ที่ลุถงึ ขั้นสูงสุดแหง
การปฏิบัติตามลัทธินั้นๆ ฉะนั้นใครๆ ก็เรียกศาสดา หรือผูปฏิบัติถึงที่สดุ ตามลัทธิของตนวาเปน
พระอรหันต กระทั่งถึงยุคพุทธกาลก็ไดใชคําวา อรหันตในทุกๆ ลัทธิดวยกันทั้งนัน้ พระราชา
ครองนครจะยอมรับวาหัวหนาทุกลัทธิเปนพระอรหันต จะเพื่อประโยชนทางการเมืองหรือเพื่อ
อะไรก็ตาม พระราชายอมปฏิบัติตอพระอรหันตเหลานั้นอยางเสมอกันทีเดียว แมพวกที่บาํ เพ็ญ
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ทุกรกิริยาถึงขนาดสูงสุดก็ไดนามวาพระอรหันต พวกที่เปลือยกาย(ซึ่งมีความหมายวาไมมีความ
ยึดถือ หรือไมมีทรัพยสมบัตอิ ะไรเลย) ก็ไดนามวาพระอรหันต พวกที่มวี ัตรปฏิบัติแปลกๆ อยาง
เขาใจไมได ก็ไดนามวาพระอรหันต ยิ่งในหมูชนที่ดอยการศึกษาดวยแลว ยิ่งมีพระอรหันตมาก
ชนิดและแปลกออกไปอยางที่ไมนา จะเปนได อยางเชนในเมืองไทย ก็ยังชอบยกยองคนขลังๆ
หรือนักหลอกลวง วาเปนอาจารยในทางนัน้ ทางนี้ แมคนที่ไมมีการศึกษาขนาดบาๆ บอๆ ก็ยัง
ถูกเรียกวาเปนอาจารย คําวา อรหันต จึงมีความหมายแตเพียงวา เปนผูปฏิบัติสําเร็จชั้นสูงสุด
ของลัทธิของเขาเทานัน้ สําหรับพุทธศาสนานั้นถือเอาความที่กิเลสหรือสังโยชน (เครื่องผูกพันให
เกิดกิเลส) ไดสิ้นไปไมมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยการเปนตัวตนหรือของตน นั่นแหละคือถึง
ความเปนพระอรหันต
คุณสมบัติบางอยางของพระอรหันต ยังใชเปนคําแทนชื่อเรียก พระอรหันต เชนคําวา ผูจบ
พรหมจรรย ผูข ามน้าํ ได ผูเดินทางไกลถึงทีส่ ุด ผูขึ้นบกไดแลว ผูนงั่ ลงได ผูไมแลนไปในวัฏฏ
สงสาร ผูไมเลีย้ งคนอืน่ ผูมีหาบหนักอันปลดลงไดแลว ดังนี้เปนตน ถาพยายามจับความหมาย
ของคําเหลานีใ้ หไดมากยิง่ ขึน้ เพียงใด ก็จะเขาใจพระอรหันตมากขึ้นเพียงนั้น เชนคําวา "ผูนงั่ ลง
ได" หมายความวา ผูที่ไมใชพระอรหันตยอ มมีกิเลสเปนเครื่องกระตุนอยูเสมอไปจนใจนั่งลง
ไมได ที่เรียกพระอรหันตเปน "ผูหยุด" เชนกรณีเรื่องพระองคุลิมาล ก็มีความหมายอยางเดียวกัน
หรือเชนคําที่ใชเรียกพระอรหันตวา ผูมีขนอันตกลงราบสนิท ก็คือ ไมเกิดความขนลุกขนชัน
เพราะความกลัว นี้ยอมหมายความวากิเลสที่เปนเหตุใหกลัวนัน้ ไมมีเหลืออยูแกพระอรหันตอีก
ตอไป บางทีก็เรียกตรงๆ วาผูไ มสะดุง ผูไมหวาดเสียว ผูไมวิ่งหนี หรือรวมทัง้ ที่ไมไดนาํ มากลาว
อีกมากมาย และรวมลงไดในความหมายของคําๆ เดียว คือในความดับไปแหง "ตัวตน-ของตน"
หรือพนจากอุปาทานทั้งหลาย หรือไมยึดมั่นถือมัน่ ดวยอุปาทานนั่นเอง เมื่อความรูส ึกวามีตัวตน
หรือของตนดับไปเสียอยางเดียวเทานั้น ทุกอยางจะดับไปหมด จนถึงกับเกิดความหมายขึ้นมา
ใหมวา เปนความวาง หรือจิตวาง เพราะกิเลสที่เปนเหตุใหยึดถือเชนนัน้ มันไดสูญสิ้นไปเสียแลว
เมื่อไมมีการยึดถือ มีก็เหมือนกับไมมี ฉะนัน้ จึงเรียกวา "วาง" (หรือสุญญตา) ตามความหมาย
ในพระพุทธศาสนา ซึง่ หมายถึงวางจาก "ตัวตน" วางจากทุกขวางจากกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทุกข
และวางจากความยึดถือเอาอะไรๆ มาเปนตัวตนใหเกิดทุกข จึงเปนนิพพานอันเปนทีส่ ิ้นสุดลง
แหงความทุกข
การละอวิชชาเสียได ทําใหรวู าโดยแทจริงแลวไมมีอะไรเปนตัวตน มีแตธรรมชาติ ไมวาจะ
เปนฝายรูปธรรมหรือฝายนามธรรม หรือรวมกันทั้งสองฝาย เมื่อรูแจงดังนี้ ความยึดถือในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เคยถือวาเปน "ตัวตน-ของตน" ก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได แมในขณะที่ตาเห็นรูป หูไดยิน
เสียง จมูกไดกลิ่น ฯลฯ นี้คือ ความดับไปแหง "อัตตา" อันทําใหยึดติดในสิ่งตางๆ ซึง่ เกิดมาจาก
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ความอยากในอารมณนนั้ ๆ ความวางจากความยึดมัน่ ดวยอุปาทานวา "ตัวเรา-ของเรา" เทานัน้
ที่เปนความวางตามความหมายแหงคําวา นิพพาน ซึ่งถือวาเปนความวางอยางยิง่ เพราะดับ
"ตัวเรา-ของเรา" ไดโดยสิน้ เชิง สมตามคําวา "นิพพาน" ที่แปลวา "ดับไมเหลือ"
อนึ่ง ความดับไปแหง "ตัวตน" นี้ เปนอริยสัจขอที่ ๓ คือทุกขนิโรธ กลาวคือ ความดับไม
เหลือแหงทุกข อันเปนสิ่งที่จะพึงปรารถนาแกคนทัง้ ปวงและในกรณีทงั้ ปวง ฉะนัน้ เมื่อสุญญตา
เปนสิ่งๆ เดียวกับความดับไมเหลือแหง"ตัวตน" ดังนี้แลว สุญญตาก็ตองเปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาแก
คนทัว่ ไป และทุกกรณีดวย แตคนบางคนไมเขาใจสิ่งนี้ หรือเขาใจผิดตอสิ่งนี้ จนกระทั่งเกิดความ
เกลียดความกลัวตอสุญญตา ทั้งๆ ที่เขาเปนผูนับถือพุทธศาสนา หรือทัง้ ๆ ที่เปนบรรพชิต เพราะ
ไปหลงเขาใจผิดหรือดวยความอวดรูวา สุญญตาจะทําใหประเทศชาติไมพัฒนา หรือเปน
อุปสรรคขัดขวางการกาวหนาของสังคม
คนทัว่ ไปพอไดยินคําวา "วางจากตัวตน" หรือ "ความวาง" ก็มีความกลัววาจะพลัดตกลิ่วๆ
ลงไปในทีท่ ี่ไรที่เกาะที่จับทีย่ ดึ และไมมีที่สนิ้ สุด หาไดเขาใจวาสิ่งที่เรียกวา ตัวตน นัน่ แหละวาง
ไป และก็ไมมอี ะไรที่จะพลัดตกลิ่วๆ ไปทางไหนแตประการใดไม นี่แสดงวาเขาไมเขาใจ "ความ
วาง" จึงไดคาดคะเนเอาเองตามความโงของตน ถาเขาไดเขาถึง "ความวาง" ตามลักษณะดังที่
กลาว ก็จะเกิดความเห็นอยางแจมแจงวา "ตัวตน" ไดกลายเปนของวางไปพรอมกันกับ "ของตน"
แลวจะมีอะไรอีกที่จะพลัดตกลิ่วๆ ลงไปในความวาง ดังนัน้ ภาวะแหงสุญญตาจึงไมใชภาวะที่นา
กลัว ดังความเขาใจของบุคคลผูประกอบอยูดวยอวิชชาและอุปาทาน แตจะกลายเปนภาวะที่ไม
เปนที่ตงั้ แหงความกลัว ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความวิตกกังวล ฯลฯ เขาจะไมถูก
รบกวนดวยสิ่งเหลานี้เลย
ความไมถกู กิเลสรบกวนแตประการใดเลยนัน่ แหละ คือ ความดับไมเหลือแหงทุกข ซึ่ง
สมมติเรียกกันอีกอยางหนึ่งวา ความเปนสุขที่สุด (นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ = นิพพานเปนสุขอยางยิง่ )
ดังนัน้ เมื่อนิพพานเปนสิ่งๆ เดียวกันกับสุญญตาแลว ภาวะแหงสุญญตาก็เปนสุขอยางยิง่
เชนเดียวกัน เพราะหลักก็มอี ยูอยางตายตัววา วางอยางยิ่งนั่นแหละ คือนิพพาน (นิพพฺ านํ ปรมํ
สฺุญํ) ฉะนัน้ คนทีพ่ ูดวาตัวตองการนิพพานแตกลับกลัว "ความวาง" นั้น จึงเปนเพียงคนที่อยูใน
ความละเมอเพอฝนตอนิพพาน ไมมีความเขาใจในสิง่ เหลานี้แมแตประการใดเลย ถาเขาพูดถึง
เรื่องนี้กนั อยูบา ง ก็เปนเพียงธรรมเนียมของคนที่นอนคุยกันตามศาลาวัด เพื่ออวดคนอื่นวาตนก็
มีความรูในสิง่ สูงสุดของพุทธศาสนาเทานัน้
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สําหรับคําวานิพพานนั้น ยังแบงออกไดเปน ๒ ฝาย คือ ฝายทีม่ ีเชื้อเหลือ และฝายที่ไมมี
เชื้อเหลือ ฝายที่ไมมีเชื้อเหลือก็คือฝายที่ดบั "อัตตา" สิ้นเชิง ฝายที่มีเชือ้ เหลือนัน้ หมายถึงการ
ดับ "อัตตา" ยังไมสิ้นเชิง (แตก็เริ่มมีการดับ "อัตตา" ลงไปบางแลว) ไดแกการดับ "อัตตา" ของ
พระอริยเจาชัน้ ตนๆ ที่ยงั ไมเปนพระอรหันต เชน พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ซึ่ง
ลวนแตลุถงึ นิพพานชนิดทีย่ งั มีเชื้อเหลืออยูตามสมควร ดังนัน้ จึงมีการ "เกิดใหม" คือการเกิด
ความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ขึ้นมาไดใหม โดยสมควรแกเชื้อที่เหลืออยูมากนอยเพียงไร แต
ก็เปน "ตัวตน"ที่เบาบาง ไมเต็มอัตราอยางปุถุชนซึง่ มีกเิ ลสเต็มปรี่ และไมเคยถูกละไปแมแตสวน
ใดเลย นิพพานของพระอริยเจาขั้นตนๆ เรียกวา "สอุปาทิเสสนิพพาน" แปลวา นิพพานที่มีเชื้อ
เหลือ ดังนัน้ จึงยังมิใชนพิ พานที่เปน "ความวางอยางยิง่ " ซึ่งเรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน
คําบาลีวา "สฺุญ" นัน้ ที่ถกู ควรแปลวา "วาง" แตบางคนแปลกันผิดๆ วา "สูญเปลา" หรือไม
มีอะไรเลย นัน้ ใชไมได ไมมีประโยชนอะไร เปนความหมายที่ไกลกันอยางยิง่ หรือตรงกันขาม
ทีเดียว เพราะเรามีทกุ สิ่งทุกอยางที่ควรจะมีได และใชประโยชนไดทกุ อยาง หากแตวาวางจาก
ความยึดถือวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" เทานัน้ เอง ดังนั้นการที่ไปแปลคําๆ นี้วา สูญเปลา หรือการ
ไมมีอะไรนั้น จึงเปนการตูพทุ ธศาสนา หรือถึงกับทําลายหลักพุทธศาสนาอันสูงสุดของตนเอง
โดยน้าํ มือของผูที่อางตนเองวาเปนพุทธบริษัท
สํานวนที่พูดวา "ดับเย็นอยูในโลกนี้" หรือ "นิพพานอยูในโลกนี"้ มิไดหมายถึงความตาย
หรือรอเอาผลหลังจากการตายแลว แตหมายความวายังมีชีวิตอยูในชาตินี้ โดยทําใหดับเย็นลง
ไปดวยความไมยึดมั่นถือมั่น พระพุทธองคเคยตรัสวา เรื่องเกี่ยวกับสุญญตานั้น มีความหมาย
ลึกซึ้งเขาใจยาก แตเปนสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสโดยตรง ทั้งนีก้ ็เพราะทรงมุงหมาย
จะใหทกุ คนเปนอยูดวยความดับเย็น หรือความดับไมมีเชื้อเหลือ เพราะถาไมไดอาศัยหลักสุญญ
ตานี้แลว ยอมไมมีใครสามารถหลีกเลีย่ งความทุกขได ฉะนัน้ การที่คนใดคนหนึง่ จะมีชีวิตอยูใน
โลกอยางสงบเย็น สมตามความหมายของคําวา มนุษย ไดนั้น เขาจะตองศึกษา ตองเขาใจ และ
ตองปฏิบัติในเรื่องสุญญตา จึงจะไมเปนผูเห็นผิด คิดผิด ทําผิดแตประการใดไดเลย แลวสังคมที่
 หายุง ยากอันใดใหสะสาง
ประกอบอยูดว ยคนเชนนี้ ก็จะมีแตความสงบสุข ปกครองงาย ไมมีปญ
อยางลําบากมากมายเหมือนในปจจุบันนี้
เมื่อไมเกิดมาเพื่อตัวเขาเองแลว ทุกอยางก็จะเปนไปเพื่อสวนรวม กลายเปนวาเขาเกิดมา
เพื่อทําโลกนี้ใหงดงามไปดวยคุณธรรม แตเมื่อคนสวนใหญยังไมยอมรับความคิดเห็นอันนี้แลว
เราซึ่งมีชวี ิตอยูในโลกนี้กับเขาดวยคนหนึง่ นัน้ จะทําอยางไรดี คําตอบก็คือ พยายามทําความดับ
ไปแหง "อัตตา" ไปตามลําพัง ซึ่งโลกก็จะพลอยไดประโยชน แลวตนเองก็จะไดอยางเต็มเปยม
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และกอนใครๆ ทัง้ หมด เมื่อสังคมกําลังสกปรก (คอรัปชั่น) ก็ตองแกดวยความรูเรื่องสุญญตา
(ความไมเห็นแกตัว) ซึ่งเปนสิ่งตรงกันขามโดยตรง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความดับไมเหลือแหง "อัตตา" นั้น ไดแกสิ่งที่เรียกวา "มรรค" (แปลวา
ทาง) หรือ "พรหมจรรย" ศาสนา และ ธรรมก็ได ธรรมะนัน่ แหละเปนตัวทาง เห็นธรรมะก็คือเห็น
ทาง การเดินไปตามทางคือการเดินไปตามธรรมะ และการลุถึงจุดหมายปลายทางก็คือความดับ
ไมเหลือแหงทุกข หรือพระนิพพาน (ซึ่งในที่นี้ เราเรียกกันวา ความดับไมเหลือแหง "อัตตา")
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ ที่เปนอริยสัจขนาดยอม หรือ ขนาดธรรมดานัน้ พระพุทธเจาชี้
เอา "ความเกิด" เปนความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ก็คือ ความโลภโกรธหลงงมงาย ความดับไม
เหลือแหงทุกข ทรงชี้ไปยังความดับไมเหลือแหงโลภโกรธหลงงมงาย วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข
ก็คือ อริยมรรคมีองค ๘ สวนอริยสัจขนาดใหญหรือที่เรียกไดวาเต็มภาคภูมินั้น ไดตรัสไวในรูป
ของ ปฏิจจสมุปบาท แตเหตุใหเกิดทุกขนนั้ ทรงระบุ ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ
อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และอวิชชา เปนที่สุด และจะดับทุกขไดก็ตองดับ ชาติ ภพ
อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และ อวิชชา คือไดแก
อริยมรรคมีองค ๘ อีกนั่นเอง เพราะการเปนอยูอยางถูกตองตามหลักอริยมรรคมีองค ๘ นัน้
ยอมมีผลทําใหอวิชชาเกิดไมได หรือดับไปอยูตลอดเวลา
สําหรับมรรคมีองค ๘ ซึง่ มีสมั มาทิฏฐิเปนขอตน และมีสัมมาสมาธิเปนขอสุดทายนั้น องคที่
สําคัญที่สุดอยูท ี่สัมมาทิฏฐิ กลาวคือวิชชาซึ่งตรงกันขามจากอวิชชา หมายความวาอยางนอยก็
ตองเริ่มปฏิบัติธรรมดวยการดับอวิชชา แมบางสวนแลวสิง่ ตางๆ ที่เนื่องดวยอวิชชาก็จะดับไป
ตาม หรือกลาวอีกอยางหนึง่ ก็คือวา เมื่อมีวิชชาเกิดขึ้นมาแลว ความถูกตองอยางอื่นๆ ก็เกิด
ตามขึ้นมาไดโดยงาย จนรวมกันครบเปน ๘ องค กลายเปนมรรคหรือเปนวิชชาที่เต็มที่ขึ้นมา
ตามลําดับ กลายเปนปฏิจจสมุปบาทฝายดับอยูในนัน้ อยางมองไมเห็นตัวและเปนอยาง
อัตโนมัติดวย
ปฏิจจสมุปบาทก็คือการบอกใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรๆ และอะไรดับลงไปเพราะ
การดับแหงอะไร สวนวิธีของการปฏิบัตินั้นตองไมใหปฏิจจสมุปบาทฝายเกิด เกิดขึ้นมาได หรือ
ใหปฏิจจสมุปบาทฝายดับเปนไปไดนั่นเอง เชนเมื่อเวลาที่อารมณกระทบ รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสทางกาย และสัมผัสทางใจ ก็จงทําใหอารมณเหลานัน้ ไมปรุงเปนความรูสึกสุขทุกขขึ้นมา
ได หรือถาปรุงเปนสุขทุกขขึ้นมาไดเสียแลว ก็ตองไมใหปรุงเปนความอยากขึน้ มาได คือใหมัน
หยุดเสียเพียงแคความรูสึกที่เปนสุขทุกขนั่นเอง เมื่อความอยากเกิดขึน้ ไมได การยึดความเปน
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นั่นเปนนี่ และการเกิดความรูสึกวาเปน "ตัวตน" ก็เกิดขึ้นไมได แตการทีจ่ ะทําใหเวทนาไมปรุง
ตัณหานัน้ ก็ตอ งอาศัยวิชชาหรือสัมมาทิฏฐิ ที่ทําใหเห็นแจงชัดวา เวทนาทั้งหลายไมเที่ยงเปน
ทุกขเปนอนัตตา หรือเปนเพียงมายาหลอกลวงลวนๆ สัมมาทิฏฐิซึ่งเปนหัวใจของอริยมรรคมี
องค ๘ จึงเปนหัวใจของปฏิจจสมุปบาทดวย
ดังนัน้ การปฏิบัติที่มีหลักแตเพียงวาไมให "ตัวตน-ของตน" เกิดขึ้นเทานัน้ ก็เปนการปฏิบัติ
ในปฏิจจสมุปบาทฝายดับตลอดสาย และเปนอริยมรรคมีองค ๘ อยางครบถวนรวมอยูในนัน้
เสร็จ เพราะอํานาจของสัมมาทิฏฐิที่ทาํ ใหความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" เกิดขึ้นไมไดนั่นเอง
ในขณะนัน้ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ
และสัมมาสมาธิ จึงเปนไปเองอยางสมบูรณและอยางอัตโนมัติ และการปฏิบัติเพียงเทาที่จะไม
เกิดความรูสึกวา "ตัวตน-ของตน" ขึ้นมาไดนี้แหละ คือการปฏิบัติทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนา ซึง่ จะ
ถือเปน ศีลสมาธิปญญา เปนอริยมรรคมีองค ๘ เปนปฏิจจสมุปบาทหรือเปนอะไรๆ ก็ตาม ได
อยางครบถวน และยิ่งไปกวานั้นอีกก็คือในความดับไปแหง "ตัวตน-ของตน" นัน้ เอง ยอมมีความ
เปนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ หรือมรรคผลนิพพาน ซึ่งเปนผลของการปฏิบัติรวมอยูในนั้นแลว
อยางครบถวน
การปฏิบัติเพือ่ ความดับไปแหง "อัตตา" ในขณะที่เผชิญกับอารมณ มีรูปกระทบตาเปนตน
นั้น โดยใจความสําคัญก็อาศัยหลักพุทธภาษิตที่ตรัสแกพระพาหิยะวา "ดูกอนพาหิยะ! เมื่อใด
เธอเห็นรูปแลว ก็ขอใหเปนเพียงสักแตวาไดเห็น ลิ้มรสแลว ก็สักแตวาไดลิ้ม ไดรับสัมผัสทางผิว
กายแลว ก็สกั แตวาสัมผัสดังนี้แลว เมื่อนัน้ เมื่อใด "เธอ" ไมมี เมื่อนัน้ "เธอ" ก็ไมปรากฏอยูในโลก
นี้ ไมปรากฏอยูในโลกอืน่ และไมปรากฏในระหวางแหงโลกทัง้ สอง นั่นแหละคือที่สนิ้ สุดแหงทุกข
ละ" ดังนี้ (อุ.ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙)
จากพระพุทธภาษิตนี้ เราจะเห็นไดวาในขณะที่มีการกระทบกันกับอารมณนนั้ มีวธิ ีปฏิบัติที่
จะทําไมใหเกิดความรูสึกวามี "ตัวตน" ที่นนั่ ก็เปนที่สุดแหงทุกข (คือนิพพาน) ใจความสําคัญของ
การปฏิบัตินั้นมีอยูตรงขอที่ไมทาํ ใหอารมณนั้นๆ มีอิทธิพลขึ้นมาในการที่จะครอบงําจิตใจของ
ตน ใหการเห็นเปนแตสักวาเห็น เปนตน ไมใหการเห็นนัน้ ปรุงจิตจนเกิดความรูสึกรักหรือชัง เปน
สุขเวทนา หรือทุกขเวทนาขึน้ มานัน่ เอง เรียกสั้นๆ วาไมใหปรุงเปนเวทนาขึ้นมา ใหเปนสักแตวา
การเห็นเฉยๆ แลวก็หยุดไป กลายเปนรูปเปนสติปญ
 ญาเกิดขึ้นมาแทน คือวาจะจัดการกับสิง่ นี้
อยางไร ก็จัดการไปดวยสติปญญา ไมมีความรูสึกทีเ่ ปนกิเลสตัณหาหรืออุปาทานวามี "ตัวตน"
หรือถาไมควรจัดการแตประการใดเลยก็เลิกกัน
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การปฏิบัติอยางที่เรียกวา "เห็นสักแตวาเห็น" นัน้ คือเมื่อไดเห็นสิง่ ใดและรูวามันเปนอะไร
แลว ก็ใหมีความรูสึกหรือความเขาใจที่ถูกตองวา มันเปนสักแตวา รูปหรือภพ เชน เห็นดอก
กุหลาบสวยงาม หรือเห็นมนุษยเพศตรงขามทีน่ ารักหรือของนาเกลียดเชนอุจจาระปสสาวะ ให
นึกวามันเปนเพียงสักวารูปหรือภาพที่ไดเห็น ไมปลอยใหจิตไปถือเอา "ความหมาย" ของมันวาดี
เลวอยางนั้นอยางนี้ ชนิดที่กอ ใหเกิดความอยากหรือความเกลียดหรือความยึดมั่นถือมั่นอยางนี้
อยางนัน้ ขึ้นมา (คําอธิบายละเอียดมีอยูในหนังสือวิธีระงับดับทุกข) แลวก็เลิกกัน จะกระทํา
อยางนี้ไดดวยการฝกใหเห็นวา สุขเวทนาทุกขเวทนานั้นเปนมายาหลอกลวงอยูเปนประจํา (แต
สําหรับทุกขเวทนานัน้ เปนผลอีกอันหนึง่ ซึง่ เกิดขึ้น เนื่องจากความยึดมั่นถือมัน่ ในสุขเวทนาที่
ไมไดอยางใจนึก ถาความยึดมั่นถือมัน่ ในสุขเวทนาไมมแี ลว ทางที่จะเกิดทุกขเวทนาก็ยอมไมมี)
เมื่อสุขเวทนาหมดความหมายไปแลว ก็ไมยั่วใหเกิดความยึดถืออารมณ ในเมื่อไดสัมผัสสิ่ง
ที่ชอบใจ อันเปนที่ตงั้ แหงกิเลสตัณหา นั่นแหละคือการเห็นที่สักแตวา เห็น สวนการไดยินที่สกั แต
วาไดยิน การไดกลิ่นที่สกั แตวาไดดม ฯลฯ ก็มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน ซึ่งมีใจความสําคัญอยู
ตรงที่เขาไมตกเปนทาสของสุขเวทนา นี้เรียกวาไมมี "ตัวตน" อยูในโลกนี้หรือในโลกไหน
กลายเปนความวางจาก "ตัวตน" เปนนิพพาน เพราะไมกอ เปน ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิด ขึ้นมาได
นั่นเอง
เมื่อสัมผัส (การกระทบ) เปนเพียงสักแตการกระทบเฉยๆ แลว อายตนะ (คือตาและรูปที่
เปนที่ตงั้ แหงกระทบนัน้ ) มันจะไมมีคาหรือไมมีความหมายอะไร นั่นแหละคือความดับไปของ
อายตนะ เมื่ออายตนะมีลักษณะเปนหมันไปเชนนี้แลว นามรูปอันเปนที่ตงั้ ของอายตนะนัน้ ก็เปน
หมันไปดวย เมื่อนามรูปเปนหมัน วิญญาณธาตุที่ปรุงแตงนามรูปในกรณีนั้นก็เปนหมัน เมื่อ
วิญญาณธาตุเปนหมัน สังขารที่ปรุงแตงใหเกิดวิญญาณธาตุนนั้ ก็พลอยเปนหมัน เมื่อสังขารเปน
หมัน อวิชชาซึง่ ปรุงแตงสังขารในกรณีนนั้ ก็เปนหมัน คือมีคาเทากับไมมีหรือดับอยู ทัง้ หมดนี้ก็
เพราะอาศัยเหตุนิดเดียวทีม่ ีอยูตรงกลางของปฏิจจสมุปบาท กลาวคือ ผัสสะที่จะตองทําใหเปน
หมันไปเสีย เมือ่ ผัสสะเปนหมัน จึงไมเกิดเวทนา ปฏิจจสมุปบาททัง้ สายก็เปนหมัน นีเ้ รียกวา
ปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข
ฉะนัน้ ขอใหมองเห็นจุดสําคัญเรนลับที่สุดตรงขอที่วา ในขณะแหงการสัมผัสนั้น มันจะมี
อวิชชาเขามาเกี่ยวของดวยหรือไม ถาผัสสะใดมีอวิชชาเขามาเกีย่ วของดวย ผัสสะนัน้ ก็จะเปน
ที่ตั้งแหงปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกขจนตลอดสายทีเดียว ในทางตรงกันขามถาผัสสะใดถูก
ควบคุมไวดีจนอวิชชาเขามาเกี่ยวของไมไดผัสสะนั้น ก็เปนที่ตงั้ แหงปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข
จนตลอดสายอยางเดียวกัน ฉะนัน้ ผัสสะของคนพาลคนโงคนหลง ก็คอื ผัสสะที่มีอวิชชาเขามา
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เกี่ยวของดวย ผัสสะของพระอริยเจาหรือของคนมีปญญา ก็เปนผัสสะที่ไมมีอวิชชาเขามา
เกี่ยวของดวย มันจึงเปนเพียงสักวาผัสสะ (คือการกระทบ) ไมมี "ตัวตน" หรือ "ของตน" เกิด
ขึ้นมาได จึงเปนการดับแหงทุกขอยูตลอดไป ถาผิดไปจากนี้แลว ก็เปนปฏิจจสมุปบาทที่พูดเพอ
ไปตามตัวหนังสือ หรือตามคารมปากที่แยงกันอธิบาย ซึ่งใชประโยชนแกการปฏิบัติเพื่อดับทุกข
สักนิดก็ไมได
การปฏิบัติธรรมทุกอยาง ก็เพื่อดับตัณหาดวยกันทัง้ นัน้ แตการดับตัณหานั้นมีอยู ๒ อยาง
คือ ดับจริง กับดับไมจริง สําหรับการดับที่ไมจริงนั้น เชนที่มนั ดับไปเองตามธรรมดา คือวา เมื่อ
ตัณหาไดเสพยเหยื่อนัน้ ๆ ไปแลวมันก็ดับไปเอง เพื่อไปหาเหยื่ออันใหม หรืออารมณอันใหม ที่สงู
ขึ้นมาหนอยก็คือดับเพราะความประจวบเหมาะบังเอิญ เชนไดอารมณแหงความสลดสังเวช เชน
เห็นซากศพหรือสิ่งปฏิกูล มันจึงดับไปเพราะความประจวบเหมาะเชนนั้น ที่สงู ขึ้นมาอีกก็คือ การ
พิจารณาไปตามความรูสึกผิดชอบชั่วดีหรือตามอํานาจของเหตุผล ก็ทําใหตัณหาดับไปได
เหมือนกัน แตหาไดเปนการดับที่แทจริงไม เปนเพียงการดับชั่วคราวและแกปญหาเฉพาะหนาไป
ทีกอนเทานัน้ เอง นี่แหละคือเหตุทวี่ า ทําไมเมื่อศึกษาเรื่องอริยสัจกันมาตั้งนมนาน หรือทํา
วิปสสนากันมานาน จนถึงเปนชั้นอาจารยแลวก็ยงั ไมดบั ตัณหาลงได ทั้งนี้ก็เพราะวาเปนการดับ
อยางชัว่ คราว การดับตัณหาที่แทจริงนัน้ เรียกโดยบาลีวา "อเสสวิราคนิโรธ" แปลวา ดับไมมีสวน
เหลือดวยอํานาจของวิราคะ (คือการจางคลายของตัณหา) ซึ่งเกิดสืบตอมาจากนิพพิทา (ความ
เบื่อหนาย) เพราะเห็นแจงตามทีเ่ ปนจริงวาสิ่งทั้งหลายทัง้ ปวงไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา ไม
ควรยึดมั่นถือมั่น วาเปน "ตัวตน" หรือ "ของตน" การดับตัณหาดวยอุบายและดวยอาการอยาง
หลังนี้เทานั้น จึงเปนการดับที่แทจริง นอกไปจากนัน้ ก็เปนการดับเพียงชัว่ คราว หรือเปนการเลน
ตลก เชนที่คนบางคนบริกรรม หรือภาวนาวาดับตัณหาๆ หรือบางคนก็ตั้งใจเอาเองวาจะดับ
ตัณหา โดยแกลงทําเปนเฉยตอสิ่งทั้งปวงดวยการบังคับขมขี่ แตแลวก็ไปไมรอด เพราะมีกําลัง
ไมพอที่จะดับตัณหา อันมีกาํ ลังมากมายนั้นได ที่ยงิ่ ไปกวานัน้ อีก ก็คือพวกคดโกงหลอกลวง
ผูอื่นดวยมายาตางๆ วาตนเปนผูดับตัณหาแลว หลอกลวงตนเองโดยตรงก็มี คือการคิดเอาดื้อๆ
วาเราไมยินดียินราย ไมมีผูหญิงผูชาย ดังนี้เปนตน แตแลวก็ยงั มีการกระทําชนิดที่เปนไปตาม
อํานาจของตัณหาเต็มไปหมด เปนการหลอกลวงตัวเองพรอมกับหลอกลวงคนอื่นไปในตัว ซึ่ง
ลวนแตเปนการดับตัณหาที่คดโกง ที่โงเขลา ที่ไมแทถาวรทั้งนั้น ดังนั้นจึงเหลืออยูแตเพียง
ประการเดียวเทานั้น คือการดับชนิดที่เรียกวา "อเสสวิราคนิโรธ" อันมีมลู มาจากความเห็นแจง
วาสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่นอยางแทจริงเทานัน้
สําหรับความรูห รือความเห็นแจงวาสิง่ ทั้งปวงไมควรยึดมัน่ ถือมัน่ นีก้ ็เหมือนกัน ตองพึง
เขาใจวามันมีอยู ๓ ระดับ คือรูตามที่ไดยินไดฟง (นีเ้ รียกวาความรู) รูเพราะไปคิดคนตามอํานาจ
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ของเหตุผล (นีเ้ รียกวาความเขาใจ) สวนความรูที่เกิดมา หลังจากไดผานสิ่งเหลานัน้ ๆ ไปแลว
ดวยการปฏิบัติอยางครบถวน จนมีความรูซ ึบซาบในทุกสิ่งทุกอยางทุกขั้นทุกตอน กระทั่งถึงผลที่
เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัตินั้นๆ (นี้เรียกวาความรูแจงแทงตลอด) จึงจะทําใหเกิดนิพพิทา (ความ
เบื่อหนาย) และสงเสริมใหเกิดวิราคะ (การจางคลายของกิเลส) ที่สามารถเปลี่ยนความรูสึก
ภายในจิตใจไดเอง
ทีนี้ ก็มาถึงประโยคทีว่ า "สิง่ ทั้งหลายทัง้ ปวงไมควรยึดมัน่ ถือมัน่ " (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิ
เวสาย) คํากลาวประโยคนี้ ควรจะถือวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา เพราะมีเรื่องราวกลาวอยูใน
บาลีวา เมื่อมีผูมาทูลขอใหพระพุทธองคทรงประมวลคําสอนทั้งสิน้ ใหเหลือเพียงประโยคสั้นๆ
เพียงประโยคเดียว พระองคก็ตรัสประโยคนี้ และทรงยืนยันวา นี่แหละคือใจความของคําสอน
ทั้งหมด ถาไดปฏิบัติในขอนี้ ก็คือไดปฏิบัติทั้งหมดของพระองค ทรงยืนยันวา ถาไดฟง คํานี้ ก็คือ
ไดฟงทัง้ หมด ถาไดรับผลจากการปฏิบัติขอนี้ ก็คือไดรับผลจากการปฏิบัติทั้งหมด ฉะนัน้ เราจะ
มองเห็นไดทนั ทีวา การศึกษาธรรมะทัง้ หมด ก็คือเรียนเพือ่ ไมใหยึดมั่นในสิ่งใดๆ นอกนั้นก็เปน
การเรียนที่เฟอ
เมื่อมาถึงการปฏิบัติธรรม ก็ตองปฏิบัติเพือ่ ละความยึดมั่นถือมัน่ ในสิง่ ทัง้ ปวง นอกนั้นเปน
การปฏิบัติเฟอ เพราะการงมงายหรือความคดโกงอยางใดอยางหนึง่ เสมอ เชนจะรักษาศีลก็
จะตองใหมีผลเปนไปเพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมัน่ "ที่กาํ ลังมีอยูอยางมากมายนั้นเสีย (การฆา
เขา การลักขโมยของเขา การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ นีล้ วนมีมูลมาจากยึดมัน่ ถือมัน่ ทัง้ สิ้น) ถา
เจริญสมาธิ ก็ตองเปนไปเพือ่ หยุดความยึดมั่นถือมัน่ ถาผิดไปจากนี้กไ็ มเปนสมาธิ ที่ตรงตาม
จุดหมายของพุทธศาสนา ถาเปนการเจริญปญญา หรือวิปสสนา ก็ตองเปนการขุดรากเงาของ
ความยึดมัน่ ถือมั่นขึ้นมาทําลายเสีย ไมใหกลับงอกงามขึ้นมาอีกตอไป จึงจะเปนปญญาที่
ถูกตองตามหลักของพุทธศาสนา ผิดไปจากนีก้ ็เปนปญญาหลอกลวงหรือปญญางมงาย
สวนผลของการปฏิบัติธรรมที่เรียกวา มรรคผลนิพพาน นั่นก็คือตัวสภาพที่อยูเหนือความ
ยึดมั่นถือมั่น หรือเปนผลทีม่ าจากการทําลายความยึดมั่นไดโดยสิ้นเชิงแลว (หรือวาเหลืออยู
เพียงบางสวนในกรณีของพระอริยบุคคลชั้นตนๆ) ดังนัน้ ถาถูกถามวา จะดับตัณหาหรืออุปาทาน
ดวยอะไร ก็ตอบอยางไมผิดวา จะดับมันดวยความไมยึดมั่นถือมัน่ เมื่อเห็นเรื่องนีเ้ ปนเรื่อง
สําคัญ ปานนีแ้ ลว เราก็ควรจะไดศึกษากันโดยละเอียดวา เราจะนํามันมาใชดับตัณหาได
อยางไร และเมื่อไร
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๑. ในขณะที่ไมมีอารมณใดๆ รบกวนใจ เราก็ศึกษาพินิจพิจารณาใหรูวา สิ่งทัง้ ปวงนัน้ คือ
อะไร และทําไมสิ่งทัง้ ปวงจึงไมควรยึดมั่นถือมั่น ใหเห็นชัดแจมแจงยิ่งขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้น
ที่เกิดความรูสกึ สลดสังเวช ตอความที่สงิ่ ทั้งปวงเปนมายา ไมนายึดมัน่ ถือมัน่ จริงๆ และเกิด
ความสังเวชในความโงหลงของตัวเอง ที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในสิง่ เหลานัน้ ใหทาํ อยางนี้อยูเปน
ประจําจนมีทงั้ ความรู ความเขาใจ และความรูแจงแทงตลอด ในความจริงขอนี้อยูเสมอ มีความ
จางคลายของโลภะ โทสะ โมหะ เพราะอํานาจความสลดสังเวชนั้นๆ กระทําอยางนีเ้ รื่อยๆ ไป
จนเคยชินเปนนิสัย ถึงขนาดที่วา มีความวางเฉย ตอสิ่งทัง้ หลายทั้งปวงไดเอง
วิธีที่ ๒ ไดแกวิธที ี่จะตองปฏิบัติเมื่อไดรับอารมณทางตาหูจมูกลิน้ กายใจ โดยการดึงเอา
ความรูที่ไดจากวิธีปฏิบัติที่ ๑ นั้นมาใชในขณะที่กระทบอารมณใหทนั ทวงที ดวยอํานาจของ
สติสัมปชัญญะ จนเกิดความเห็นแจงวา สิ่งทัง้ หลายทั้งปวงนี้ ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ไม
ควรยึดมั่นถือมั่นจริงๆ แลวก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาตอการที่ตนจะยึดมัน่ ถือมั่นใน
อารมณนนั้ ๆ และเกิดนิพพิทาความเบื่อหนาย และความจางคลายของกิเลสตามสมควรแกกรณี
สําหรับผูมีปญญาโดยกําเนิด แตปญญานัน้ ยังไมถึงขนาด ถาจะรอใหถึงขนาดก็ยงั จะตอง
ใชเวลาอีกนาน ดังนัน้ ควรผนวกวิธที ํากรรมฐาน คือการฝกจิตใหเหมาะสมแกปญญา โดยมีการ
ฝกเพื่อใหจิตตั้งมั่นมีอารมณเดียวที่บริสทุ ธิ์ และพรอมที่จะใชพลังทางจิตนั้นไดอยางวองไวถึง
ที่สุด
สวนการเจริญปญญานัน้ หมายถึงการทําใหรูอยางแจมแจงแทงตลอด ในความจริงของ
สังขารทัง้ ปวง ถึงขนาดทีท่ ําไมใหเกิดความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ขึ้นมาไดโดยเด็ดขาด จน
เกิดความสลดสังเวช เกิดความเบื่อหนายตอการยึดมั่นถือมั่นสิง่ ทัง้ หลายวาเปน "ตัวตน-ของตน"
มีความจางคลายออกของกิเลสดวยอํานาจแหงความรูและความเบื่อหนายนัน้ ๆ ถึงขัน้ ที่ไม
อาจจะหลงกลับมายึดมัน่ ถือมั่นไดอีกตอไป จนหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจของความรูที่
เพิ่มมากขึ้นทุกที แกกลาและเฉียบขาดยิง่ ขึ้นทุกที การทําใหรูนนั้ เรียกวาการเจริญปญญา ดังนั้น
เราจะเห็นไดวา ตัวการที่ปฏิบัติที่เปนประธานหรือเปนหลักนัน้ มีอยู ๓ อยาง คือ ศีลสมาธิ
ปญญา สวนขอปฏิบัติท่มี ีชื่อเรียกเปนอยางอื่นอีกมากมายนัน้ ก็รวมลงไดในขอปฏิบัติ ๓ ชื่อนี้
ทั้งนั้น
สวนการฝกจิตใหเปนสมาธินนั้ ไมมีอะไรดีไปกวาลมหายใจเขาออก เพราะถาเราตองการที่
จะใหมีความรูค วามเขาใจและความเห็นแจมแจงแทงตลอด วาสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไมควรยึดมั่น
ถือมั่นโดยความเปนตัวตนหรือของตน ใหมาประทับใจอยูตลอดเวลาอยางแนนแฟนเฉียบขาด
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พอที่จะดับ หรือจะทําลายกิเลสตัณหาอุปาทาน หรือแมอยางนอยที่สุด ก็ปองกันมันไมใหเกิด
ขึ้นมาไดแลว เราจะตองหัดกําหนดสิ่งที่เราจะตองการกําหนดใหไดอยูทุกลมหายใจเขา-ออก แต
ตองเลือกเอาสิ่งทีง่ ายๆ มาทําใหสําเร็จกอน สิ่งที่เหมาะสมในระยะแรกที่สุดนี้ก็คือ ตัวลมหายใจ
ของเราเอง เพราะมันเนื่องอยูในกายของเราและมันก็หายใจเปนจังหวะอยูแลว ในระยะแรกนี้
เพียงมุงอยางเดียววา จะกําหนดมันใหไดทุกครั้งที่มนั หายใจเขาหายใจออก ไมใหสติผละหนี
ออกไปจากลมหายใจนัน้ ไดนานตามที่เราตองการ นี้เรียกวา เราประสบความสําเร็จ ในขั้นทีจ่ ะ
ฝกจิตของเรา ใหกําหนดอยูท ี่อะไรตามทีเ่ ราตองการใหกําหนด (รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ พึง
ศึกษาจากบทที่ ๑๐ เรื่องการฝกจิต ในหนังสือ "วิธีระงับดับทุกข")
การฝกจิตในลักษณะเชนนัน้ เมื่อทําไดถูกวิธีแลว จิตใจก็จะสงบลงเปนความสงบที่เปนสุข
ที่ไมเคยรูรสมาแตกอนชนิดที่ใครไปลิ้มรสเขา ก็จะพอใจหลงใหลดวยกันทัง้ นัน้ จนกลาวไดวา ไม
มีสุขเวทนาชนิดไหนจะเสมอเหมือน แมที่สดุ แตสุขเวทนาที่เกิดมาจากกามารมณ ดังนัน้ ก็เกิดมี
หลักขึ้นมาวาถาสามารถเอาชนะสุขเวทนาชนิดที่สูงสุดไดจริงๆ สุขเวทนาที่ต่ําๆ เตีย้ ๆ รองๆ ลง
มา ก็จะหมดปญหาไปเอง แตถึงกระนั้นก็ตองพิจารณาสุขเวทนาชัน้ ยอดเยี่ยมนี้ใหเห็นเปน
อนิจจังทุกขัง อนัตตา เห็นเปนสักวามายา ไมควรแกการยึดถือโดยประการทั้งปวง
ครั้นเสร็จการปฏิบัติในขั้นควบคุมจิตแลว ก็เลื่อนขึ้นไปฝกกําหนดสัจจธรรมหรือความจริงที่
ควรรูอยูทุกครัง้ ทีห่ ายใจเขา-ออก เชนการเพงใหเห็นความไมเที่ยงของสิ่งทัง้ ปวงอยูมขี ึ้นไดเพราะ
ธรรมะอะไร หรือดูที่ธรรมะอันเปนเครื่องมือทําความจางคลายแกกิเลส ตามที่ปรากฏชัดแกตน
มาแลวอยางไร แลวพิจารณาดูความดับไปแหงกิเลส และความทุกข (ซึ่งเราเรียกกันวา ความดับ
ไปแหง "ตัวตน-ของตน") วาเปนสิ่งที่มีไดดวยธรรมะอะไร และโดยวิธีใด ในสภาวะหรือ
ปรากฏการณเชนไร และในทีส่ ุดก็พิจารณาถึงอาการที่จิตปลอยวางสิ่งทัง้ ปวงวามีภาวะเชนไร
เปนไปไดเพราะอํานาจแหงธรรมอะไร ทั้งหมดนี้ ลวนแตพิจารณาใหเห็นชัดอยูตลอดเวลาที่
หายใจเขา-ออก
นี้เราจะมองเห็นไดวา การฝกใหมีสติสัมปชัญญะหรือความรูแจงนัน้ ยอมเปนศีล เปนสมาธิ
เปนปญญาไปในตัวตลอดถึงเปนสัทธา เปนพละ เปนความเพียร ฯลฯ รวมอยูในการฝกสติเพียง
สั้นๆ เทานั้นเอง
ทีนี้ ก็มาถึงสิ่งที่เปนอารมณสําหรับใชในการฝก มีอยู ๔ อยางคือ ลมหายใจ (กาย) เวทนา
จิต และ ธรรม (ลมหายใจนัน้ เรียกโดยบาลึวา "กาย" เพราะวาเปนสวนสําคัญของกายเนื่องอยู
กับกาย (คนสวนมากมักแปลผิดวาเปนรางกาย) ดังนัน้ จึงเรียก การฝกกําหนดลมหายใจ วา กา
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ยานุปสสนาสติปฏฐาน การกําหนดเวทนา กระทัง่ ถึงการฝกควบคุมไมใหเวทนานั้นปรุงแตงจิต
ทั้งหมดนัน้ เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน การกําหนดจิตและการฝกจิตโดยวิธีดงั กลาวแลว
เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน การกําหนดสัจธรรมหรือกฏเกณฑตางๆ เหลานัน้ เรียกวา ธัม
มานุปสสนาสติปฏฐาน การกําหนดหรือพิจารณาทุกขั้นทุกตอน ทั้งหมดนี้ลวนแตเปนการ
กําหนดในขณะที่มกี ารหายใจเขา-ออก อยูต ลอดเวลาติดตอกัน ไมมีระยะวางเวน และเพราะ
เหตุที่เปนการกําหนดอยูท ุกลมหายใจเขา-ออกนั่นเอง การปฏิบัติทั้ง ๔ ประการนี้จึงไดนามวา
อานาปานสติ
สําหรับชาวบานที่ไมมเี วลาวางพอจะมาทํากรรมฐานแลว จะทําอยางไร ? ขอนี้ถากลาว
อยางสัน้ ๆ และตรงๆ ก็คือวาตองอาศัยวิธปี ฏิบัติลัดดังบรรยายมาแลวทั้งหมด อันจะนําไปสูผล
อยางเดียวกัน คือการควบคุม "ตัวเรา-ของเรา" เรื่อยไปจนกวาจะดับมันไดโดยเด็ดขาดในที่สุด
โดยการถือหลักวาจะไมยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ใดๆ ทั้งสิน้ หรือวาไมมีอะไรที่นา เขาไปเอา หรือเขาไป
เปนดวยความยึดมั่นถือมั่น ขอนี้หมายความวา แมเราจะมีอะไร หรือเปนอะไรอยู ก็ใหมีหรือเปน
แตสักวาตามโลกสมมติหรือตามกฏหมาย อยาไปมีหรือไปเอาหรือไปเปนเขาดวยชีวติ จิตใจ หรือ
ดวยความยึดมั่นถือมัน่ คอยควบคุมตัวเองใหมีความระลึกหรือมีสติสมั ปชัญญะเชนนี้อยูเสมอ นี้
เรียกวา การเปนอยูท ี่ถูกตองอยูทกุ ลมหายใจเขา-ออก
การเปนอยูอยางถูกตองอยูท กุ ลมหายใจเขา-ออกชนิดนี้ มันเปนการตัดอาหารของกิเลส
ทําใหกิเลสไมไดรับอาหารเลยทัง้ ที่เราก็ไมมีความยุงยากลําบากแตประการใด ดุจ "เลี้ยงแมว
เทานัน้ หนูก็หมดไปเอง" โดยที่เราไมตองยุงยากอะไรกับหนู จึงถือวาเปนวิธีลัดและแนนอนที่สุด
ในการที่จะกําจัดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แลวคนแกที่ไมรูหนังสือก็ปฏิบัติได เพราะเปนตัวการ
ปฏิบัติที่แทจริง มีผลประเสริฐกวาการปฏิบตั ิของพวกมหาบาเรียญ ทีค่ วามรูทว มหัวแตเอาตัวไม
รอด ซึ่งมีอยูท วั่ ๆ ไปมากมาย
ขอทบทวนความจําวา เราจะบริสุทธิห์ ลุดพนทุกขได ก็ดว ยปญญา สิ่งทั้งปวงไมควรเขาไป
เอา หรือเขาไปเปนดวยความยึดมั่น เพราะไมยึดมั่นถือมั่น จึงไมทาํ ใหเกิด "อัตตา" ถาผิดไป
จากนั้นก็เปนพุทธศาสนาปลอม ดังที่มีผูอธิบายไปดวยอคติหวังประโยชนเขาตัวอยางใดอยาง
หนึง่ ดังนี้ เราจึงมีหนาทีท่ ี่จะคนใหพบวาการปฏิบัติธรรมแนวไหน ที่จะเปนการไมยดึ มั่นถือมัน่
ตั้งแตตนจนถึงที่สุดจริงๆ แลวก็งา ยดายสําหรับคนที่มกี ารศึกษานอยดวย
ทั้งๆ ที่สิ่งทัง้ ปวงไมมีอะไรทีน่ าเอานาเปน เพราะมันเปนมายาหลอกลวง และพรอมที่จะ
กลายเปนยาพิษอยูเสมอแตบางครั้งความจําเปนตามธรรมชาติ หรือทางสังคม หรือ ทางรางกาย
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ไดบังคับใหเรามี หรือเปน หรือได เชน ตองครอบครองอะไรๆ ตางๆ อยางไมมีทางจะหลีกเลีย่ ง
ได ดังนั้น เราจะตองดูใหดีๆ วาจะไปเอาไปเปนอยางไร จึงจะไมเกิดทุกข ผลสุดทาย ก็พบวา
จะตองเขาไปเกี่ยวของกับมันในลักษณะทีเ่ ปนของไมนาเอานาเปน นัน่ เอง คือเขาไปเกี่ยวของ
ดวยสติปญญาเหมือนอยางวา ถาจะเปนจะเขาไปเกี่ยวของกับสัตวรายเชนเสือ ก็ตองไป
เกี่ยวของกับเสือ ดวยสติปญ
 ญาใหมากที่สุด บกพรองหรือเผลอไมได จึงจะทํามันใหอยูใน
อํานาจของเราได อารมณตางๆ นัน้ มีอนั ตรายยิง่ กวาเสือ แตก็ไมมีใครมองเห็นเชนนัน้ ทั้งนี้
เพราะอารมณเหลานั้นกําลังทําอันตรายคนอยูท ุกลมหายใจเขา-ออกทั่วทุกคน ไมยกเวนใครใน
บรรดาที่เปนปุถุชน และทําอันตรายถึงขนาดทําใหเสียผูเสียคน หรือเสียเกียรติแหงความเปน
มนุษย จึงนากลัวกวาเสือ ดังนั้นเราจึงตองมีชีวิตอยูในทามกลางของอารมณที่ไมนาเอานาเปนนี้
ดวยนโยบายหรืออุบายอันแยบคาย หรือดวยศิลปะอันสูงสุด คือการคิดไววาจะไมเอาอะไรและ
ไมเปนอะไรเลย แมสังคมหรือโดยกฏหมายจะถือวา คนนั้นไดสิ่งนั้น มีสิ่งนี้ หรือเปนอยางนัน้ เรา
ก็ใหเปนไปแตสักวาโดยโลกสมมติ หรือตามกฏหมาย สวนภายในจิตใจสวนลึกๆจริงๆ ที่คนอืน่ รู
ไมไดนั้น มันยังสงบเฉยอยู คือ เทากับไมไดเอา ไมไดเปน ไมไดมี ไมไดยึดครองสิ่งใด เลยไดผลดี
ทั้งสองดาน คือทางภายนอกหรือทางโลก ก็มีกนิ มีใชมกี ารเปนอยูท ี่สบาย ทําอะไรกับใครก็ได มี
ภาระหนาที่อยางสูงอยางไรก็ได สวนทางภายในคือจิตใจก็ยังคงวางจากตัวตน หรือเปนปกติอยู
ตามเดิม ไมมคี วามรอนใจ ไมมีความหนัก ไมขึ้นไมลง ไมหวัน่ ไหวเปลีย่ นแปลงไปตามสิ่งตางๆ
ภายนอกเพราะผิดคาดผิดหวัง หรือไดสมหวัง การเปนอยูชนิดนี้ถาจะกลาวโดยอุปมาก็ตอง
กลาววา ขางนอกเปนวัฏฏสงสาร แตขางในเปนนิพพาน แทที่จริงนัน้ ก็เปนนิพพานไปหมด คือ
วางจากทุกขและเหตุใหเกิดทุกขโดยประการทั้งปวง นี่แหละคือศิลปะแหงการมีชีวิตที่เปนไป
ตามหลักแหงพุทธศาสนา
ที่กลาววา ใชไดแมแกคุณยาคุณยายที่ไมรูหนังสือนัน้ ขอนี้หมายความวา ผูเ ฒาเหลานั้นไม
ตองศึกษาอะไร นอกจากหัดมองดูที่ความไมนาเอานาเปนของสิ่งตางๆ เชนเปนคนดีก็มีความ
ทุกขไปตามแบบของคนดี เปนคนชัว่ ก็มีความทุกขไปตามแบบของคนชั่ว ดังนัน้ การไมเปนอะไร
นี่แหละจึงจะไมมีทุกข อีกทีหนึง่ ก็วา ถาเปนคนมีบุญก็ตองเปนทุกขไปตามประสาของคนมีบุญ
ซึ่งแตกตางไปจากความทุกขของคนมีบาป แตเปนทุกขเหมือนๆ กัน ก็ตรงทีว่ า มันยังเปนการ
แบกของหนักทางใจเอาไวดว ยกันทัง้ นั้น ผิดกันแตวา ของหนักของคนชั่วนัน้ กําลังลุกเปนไฟ แต
ของหนักของคนดีนั้น ถึงจะหอมหวนเยือกเย็นอะไรก็ตาม แตมนั ก็หนักอยางเรนลับ อีกทีหนึ่งซึง่
สูงขึ้นไปก็วา เกิดมาเปนผูมคี วามสุข ก็ยังตองทุกขไปตามประสาของคนมีความสุข เพราะ
ความสุขนัน้ มันก็ยงั เปนสิ่งทีต่ อง "แบก" และความสุขนัน้ ตั้งรากฐานอยูบนความ
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เปลี่ยนแปลง บนอารมณทั้งหลายที่เปนมายาที่สุด สูไมเปนอะไรเสียเลยไมได นี่แหละจึงวาไมมี
อะไรที่นาเอานาเปน
ทีนี้ เมื่อตองดูไปถึงสิ่งทั้งปวง ก็จะมองเห็นไดวา สิ่งทัง้ หลายมีความหมายอยูเ พียง ๒ อยาง
คือเปนคุณอยางหนึง่ และเปนโทษอยางหนึ่ง และทุกอยางจะตองมีทั้งคุณและโทษ ไมมีอะไรที่
จะมีไดแตคุณอยางเดียว หรือโทษอยางเดียว แตเปนเพราะปุถุชนมองมันไมออกเทานั้น จึงได
หลงไปวา อยางนั้นเปนคุณอยางนี้เปนโทษ แตก็ลวนแตเปนมายายึดถือเขาไมได เพราะยึดถือ
แลวจะเปนทุกข สูไมเอาอะไรเสียเลยดีกวา คือมีจิตวางจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ตอสิ่งทั้งสองนัน้
แลวก็ควบคุมสิ่งทัง้ สองนั้นใหอยูในใตอํานาจเทาทีจ่ ําเปนจะตองเกี่ยวของกับมัน นี่แหละคือ
ความหมายของคําวา "ไมเอาอะไร" ซึง่ คูกบั คําวา "ไมเปนอะไร"
ถาจะใหงา ยยิง่ ขึ้นไปอีกสําหรับผูเฒาผูแก ก็ตั้งปญหาไปในทํานองวา มันนาสนุกไหมใน
การที่จะเปนคน? เปนผูหญิงนาสนุกไหม? เปนผูชายนาสนุกไหม? เปนผัวนาสนุกไหม? เปนเมีย
นาสนุกไหม? เปนแมเขานาสนุกไหม? แลวผูเฒาเหลานัน้ จะสัน่ ศีรษะกันไปทุกคนทีเดียว เพราะ
ไดมีความชํานิชํานาญในสิง่ เหลานั้นมาอยางโชกโชนซึมซาบเต็มที่แลว ไมเหมือนกับเด็กๆ หรือ
คนหนุมคนสาวที่ยงั ไมประสีประสาตอความเปนเชนนั้น แตอาจจะมีคนหนุมสาวบางคนที่ถา
ไดรับคําอธิบายแลว ก็เขาใจไดเหมือนกัน นั่นแหละคือลักษณะของผูท จี่ ะเปนพระอรหันตตั้งแต
อายุ ๑๕ ป ดังที่ถือกันวามีอยู ๒-๓ คนในประวัติศาสตรแหงพุทธศาสนา ถาผูเ ฒาเหลานั้น ปลง
ตกและทําได ก็จะมีความสุขสดชื่นกลับกลายเปนความหนุมความสาวขึ้นมาอีกชนิดหนึง่ ที่ไม
กลับแกเฒาแมวารางกายจะเนาเขาโลงไปนี่แหละ คือศิลปะแหงชีวติ ตามหลักหัวใจของพุทธ
ศาสนา จึงทําใหเราเห็นไดวา พุทธศาสนาคือยอดของศิลปะของการดําเนินชีวิต ชนิดที่ผูเฒาไมรู
หนังสืองกๆ เงิน่ ๆ ก็เขาถึงไดในเมื่อดําเนินตนไปอยางถูกทางดังที่กลาวแลว
ถาไมเปนอยางนัน้ คือมีชวี ิตอยูมาจนกระทั่งถึงขณะที่จะตาย โอกาสก็มีอยูในวินาทีสุดทาย
ที่จิตจะดับ คือถือเอาอุบายชนิดที่เรียกวา "ตกกระไดพลอยกระโจน" กลาวคือ เมื่อรางกายจะ
แตกดับโดยแนนอนแลว ก็พลอยกระโจนตามไปดวยความแนใจวา ไมมีอะไรเหลืออยูที่ไหนทีน่ า
เอานาเปน ความรูในเรื่องไมมีอะไรที่นา เอานาเปนที่ไดศึกษาและปฏิบตั ิมาบางนัน้ อาจจะมา
ชวยไดทนั ทวงที นี้แหละเรียกวาการดับขันธไดดวยสติสัมปชัญญะอยางยิง่ และอาจลุถึงนิพพาน
ไดดวยอุบายที่เรียกวา "ตกกระไดพลอยกระโจน" แมวาจะตายโดยอุบตั ิเหตุ และเวลาจะ
เหลืออยูสักวินาทีหนึง่ หรือครึ่งวินาทีก็ตาม กอนแตจะหมดความรูสึกตัว ก็ใหผูเฒาเหลานัน้
ระลึกถึงความรูในเรื่องความดับไมเหลือขึ้นมา และถาสามารถนอมจิตใจไปสูความดับไมเหลือ
ได แลวปลอยใหนามรูปดับไป ก็เปนการบรรลุนิพพานได เพราะไมไดนกึ ถึงอะไร ไมไดนึกถึงผู
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ชวยเหลือหรือทรัพยสมบัติ ลูกหลานหรือสิ่งตางๆ ในขณะนั้นนึกถึงแตเพียงอยางเดียว คือ ความ
ดับไมเหลือเทานัน้
นี้เรียกวา ปฏิบัติธรรมอยางลัดสั้นที่สุด งายที่สุด และใชไดแกทุกคน เทาที่บรรยายมา
ทั้งหมดนี้ เปนการชี้ใหเห็นลักษณะตางๆ ของสิ่งทีเ่ รียกวา "ตัวตน-ของตน" ใหเห็นมูลเหตุแหง
การเกิดขึ้นของมัน ใหเห็นสิง่ ตรงกันขาม (คือความวางจากความมี"ตัวตน-ของตน") และใหเห็น
วิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงความวางจาก "อัตตา" ในฐานะที่เปนปญหาสําคัญสําหรับมนุษยชาติทงั้ มวล
เพราะวาความทุกขของคนทั้งหลายไมวา จะอยูในภูมิไหนสูงต่ําอยางไร ก็ลวนแตมีความทุกข
เนื่องมาจากสิง่ ที่เรียกวา "ตัวตน-ของตน" นี้ทงั้ นัน้ "อัตตา" นัน่ แหละเปนตัวทุกข ดังที่
พระพุทธเจาตรัสวา "โดยสรุปอยางสัน้ ที่สดุ แลว เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานนั่นแหละ
เปนตัวทุกข" อวิชชาก็เปนมูลเหตุใหเกิดอัตตา การดับอวิชชาเสียได คือการดับทุกขสนิ้ เชิง การมี
ชีวิตอยูอยางถูกตองทุกลมหายใจเขา-ออก ทัง้ ในขณะปกติที่ไมมีอารมณรบกวน และทั้งใน
ขณะที่เผชิญหนากันกับอารมณนั่นแหละ คือการปฏิบัติชอบ หรือตัวพรหมจรรยในพุทธศาสนาที่
จะดับอวิชชาอันเปนบอเกิดแหงอัตตาเสียได อันจะทําใหมนุษยชาติประสบสันติสุขอันถาวรทัง้
ภายนอกและภายใน รวมทัง้ สวนสังคมและสวนเอกชนตลอดเวลาทีม่ นุษยเราไมเขาถึงความจริง
ขอนี้ โลกนี้จะยังคงมีวิกฤติการณถาวร ระส่ําระสายวุน วายไมมีหยุด อยางที่ไมมีใครจะชวยได
เพราะเปนการกระทําที่ฝน หลักความจริงของธรรมะ หรือของธรรมชาติกลาวอยางปุคคลาธิษ
ฐาน ก็วาฝนพระประสงคของพระเปนเจานั่นเอง ฉะนัน้ จึงอยาไดประมาท ในเรื่องอัตตา จงได
พิจารณาดูกนั ใหม ใหมีสัมมาทิฏฐิ หรือความเขาใจอยางถูกตองทั้งทางกายทางวาจาทางใจ
แลวก็จะไดประสบสิ่งที่ดีที่สดุ หรือประเสริฐที่สุดที่มนุษยเราควรจะไดรับ โดยไมตองสงสัยเลย
พุทธศาสนามีความมุง หมายเพียงเทานี้ ใจความสําคัญของคําสอนของพุทธศาสนาจึงมีอยู
เพียงเทานี้ ผูหวังที่จะเขาถึงตัวพุทธศาสนาอยางแทจริงโดยรวดเร็ว หรือหวังจะไดรับประโยชน
จากพุทธศาสนาอยางเต็มที่ จงพยายามศึกษา และพิจารณาดวยการกระทําที่สุขุม และ
รอบคอบเถิด จะไดรับประโยชนครบถวนจากพุทธศาสนา ไมเสียทีที่เขามาเกีย่ วของกับพุทธ
ศาสนาโดยไมตองสงสัยเลย
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ลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข
อวิชชา เปนเหตุใหเกิด สังขาร (การปรุงแตง)
สังขาร

เปนเหตุใหเกิด วิญญาณ (การรับรู)

วิญญาณ เปนเหตุใหเกิด นามรูป (รางกายจิตใจ)
นามรูป

เปนเหตุใหเกิด อายตนะ (เครื่องทําใหเกิดผัสสะ)

อายตนะ เปนเหตุใหเกิด ผัสสะ (การกระทบ)
ผัสสะ

เปนเหตุใหเกิด เวทนา (ความรูสึก)

เวทนา

เปนเหตุใหเกิด ตัณหา (ความอยาก)

ตัณหา

เปนเหตุใหเกิด อุปาทาน (ความยึด)

อุปาทาน เปนเหตุใหเกิด ภพ (ภาวะทางจิต)
ภพ

เปนเหตุใหเกิด ชาติ (การเกิด "ตัวตน")

ชาติ

เปนเหตุใหเกิด ความทุกขตางๆ
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ลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข
ความทุกข จะดับไปไดเพราะดับ ชาติ
ชาติ

จะดับไปไดเพราะดับ ภพ

ภพ

จะดับไปไดเพราะดับ อุปาทาน

อุปาทาน

จะดับไปไดเพราะดับ ตัณหา

ตัณหา

จะดับไปไดเพราะดับ เวทนา

เวทนา

จะดับไปไดเพราะดับ ผัสสะ

ผัสสะ

จะดับไปไดเพราะดับ อายตนะ

อายตนะ

จะดับไปไดเพราะดับ นามรูป

นามรูป

จะดับไปไดเพราะดับ วิญญาณ

วิญญาณ

จะดับไปไดเพราะดับ สังขาร

สังขาร

จะดับไปไดเพราะดับ อวิชชา

เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com

หนา 73 of 73

