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คําปรารภ
การสรางหนังสือชุดธรรมโฆษณขึ้นไวในพระพุทธศาสนา.
----------------------พระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไว เปนรัตนะอันหาคาประมาณ
มิได ในโลก ควรที่สาธุ ชนทั้ งหลายจะได ชวยกันเผยแผใหแพรไปในดวงใจชองประชาชน
และประชาชาติทั่วไป.
ชาวพุทธมูลนิธิ เชียงใหม ไดกอตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคดังกลาวนี้ ตั้งแต
เมื่อป พ.ศ.๒๔๙๑ ไดทําการเผยแผธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา กิจการไดเจริญ
และดํารงคงอยูไดจนกระทั่งบัดนี้ ทั้งนี้ ดวยควายสนับสนุนและความชวยเหลือจากทาน
สาธุชนผูมีศรัทธาทั้งหลายดวยดีตลอดมา.
อยางไรก็ตาม อันพระธรรมที่พระพุทธองคไดตรัสไวนั้น แมวาจะทรงคุณคา
มีประโยชนแกมนุษย และเทวดาทั้งหลาย อยางเลิศล้ํามหาศาลสักเพียงใดก็ตาม ก็เฉกเชน
กับทรัพยากรธรรมชาติที่ฝงอยูในแผนดิน หากปราศจากผูขุดคนขึ้นนํามาใชใหเปน
ประโยชนแลว ประชาชนทั้งหลายก็คงจะไมมีโอกาสไดรับคุณประโยชนอันควรมีควรได
นั้นเปนแน.
ในบรรดาทานผูรูที่ไดศึกษาคันควาแลวนําเอาพระธรรมอันประเสริฐในสวนที่
เปนแกนแทมาเผยแผแจกจายเปนธรรมทานแกประชาชนนั้น ในเมืองไทยเราอาจกลาวได
วามีไมกี่ทานนัก ในจํานวนนอยกวานอยนี้ ทานอาจารยพุทธทาสเปนผูหนึ่งที่ไดอุทิศชีวิต
และจิตใจทุมเทศึกษาคนควาพระธรรมสวนที่เปนแกนแทมาเผยแผแกประชาชน ซึ่งผล
งานของทานมีอยางไร เพียงไรนั้น ก็ปรากฏเปนที่รูเปนที่เห็นเปนที่ประจักษกันทั่วไป
อยูแลว.
ชาวพุทธมูลนิธิ เชียงใหม มีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมีสวนรับแบงงาน
เผยแผนี้จาก “ธรรมทานมูลนิธิ” ไชยา ใหจัดพิมพหนังสือชุด “ธรรมโฆษณของ
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ทานพุทธทาส” ชุดหนึ่ง คือชุด “ปฎิปทาปริทรรศน” อันเปนงานชุดธรรมโฆษณ
ของทานพุทธทาส อันดับที่ ๑๔ ขึ้นไวในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผแกประชาชน ดัง
ปรากฏเปนรูปหนังสือเลมที่ทานกําลังถืออยูในมือขณะนี้ โดยนําเงินของมูลนิธิ ที่ทาน
สาธุชนผูมีศรัทธาทั้งหลายไดบริจาคบํารุงมูลนิธิมาลงทุนพิมพจําหนาย ในลักษณะหวังกุศล
เปนกําไร มุงประโยชนในการเผยแผเปนที่ตั่ง มิไดหวังผลกําไรในทางการคาแตอยางใด.
อันความรัก คือความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยตลอดจนถึงสรรพสัตวนั้น
แมจะแจกจายแบงปนใหแกผูใดสักเทาไรก็มิไดรูจักหมดสิ้น มีแตจะเฟองฟูเปนที่ชื่นชูใจ
ทั้งแกผูใหและผูรับ ฉันใด การบําเพ็ญบุญกุศลก็เฉกเชนเดียวกัน แมจะแบงปนแจกจาย
ใหผูอื่นมีสวนรวมดวย ก็มิใชวาผูทําจะไดรับบุญกุศลนอยลงก็หามิได กลับมีแตจะเพิ่มพูน
ดวยกันทั้งสองฝาย.
ฉะนั้น ชาวพุทธมูลนิธิ เชียงใหม จึงไมปรารถนาที่จะตักตวงผลบุญกุศลนี้
แตผูเดียว ชาวพุทธมูลนิธิความยินดี ขอประกาศเชิญชวนทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ผูมีใจศรัทธาและมีปณิธานเชนเดียวกัน โดยไมเลือกวาจะเปนชาติใด ผิวใด ภาษาใด
ทุกเพศ ทุกวัย ขอเชิญมีสวนรวมในการจัดพิมพหนังสือชุด “ธรรมโฆษณของทาน
พุทธทาส” กับชาวพุทธมูลนิธิ เชียงใหม ไมวาจะเปนเลมนี้หรือเลมตอ ๆ ไป.
ทานผูใดมีความประสงคจะมีสวนรวมในการจัดพิมพดังกลาวนี้ ขอไดโปรด
ติดตอที่สํานักงานชาวพุทธมูลนิธิ เชียงใหม ไดทุกเวลา
ขอแผ และแบ ง ส วนบุ ญกุ ศล อั นเป นผลานิ สงส ที่ เกิ ดจากการเผยแผ
ธรรมแกเพื่อนมนุษยและสรรพสัตว ผูเปนเพื่อนทุกข.
ขอความรัก คือความ
เมตตากรุณ าจงแผไ ปในดวงใจของเพื ่อ นมนุษ ย ตลอดจนสรรพสัต วใ นสากล
โลกดวยอํานาจแหงพระธรรม. ของเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวจงเปนผูอยูรวม
กันดวยความสุขศานติเทอญ.
ชาวพุทธมูลนิธิ
สํานักงานในสวนพุทธธรรม
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พุทธนิคม (วัดอุโมงค) ตู ป.ณ. ๔๕ เชียงใหม
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โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป

[๑]

สารบาญละเอียด
๑. ปฏิบัติปญหาปริทรรศน
หนา
การบรรยายชุดนี้ชื่อ ปฏิปทาปริทรรศน ตอจากพุทธจริยาจบลง …. …. ๑
มุงหมายรื้อฟนธรรมะที่เปนหัวใจพุทธศาสนาออกสูสายตาประชาชน …. ๒
ปญหาเฉพาะหนาคือ ความเสื่อมทางศีลธรรมของสังคม ที่ตองชวยกันแกไข ๓
พุทธบริษัทไมเห็นแกตัว ตองชวยกันแกปญหา …. …. …. …. …. ๔
ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในแงมุมตาง ๆ จึงมุงแกปญหานั้น ๆ …. ๕
ทุกเรื่องขึ้นอยูที่บุคคลมีศีลธรรม ถาขาดแลวทุกอยางติดขัดหมด …. …. ๖
ผลของคนไมมีศีลธรรม จะเปนอุปสรรคแกความเจริญทุกแขนง ; เพราะไมมีคนดี ๗
อุปสรรคตอการปฏิบัติมี : ๑. ตัวคนมีจิตใจตางกัน …. …. …. …. ๘
๒. พุทธศาสนามีหลักหลายระดับ. ๓. วัตถุนิยมกาวหนา. ๔. สอนทฤษฎีกันมาก ๙
ปญหา ๑. สอนกันอยางเครื่องจักร ; ที่ถูกการปฏิบัติตองจัดเฉพาะคน
๑๐
การอบรมศีลธรรมอยางเครื่องจักร จึงมีความลมเหลวเรื่อยมา …. …. ๑๑
คนยิ่งเห็นแกความสุขทางวัตถุ ก็ยิ่งเห็นแกตัวจัดรุนแรงยิ่งขึ้น …. …. ๑๒
ไมไดวัตถุตามชอบใจเพราะเงินไมพอ ก็ไมวายที่จะเอาใหได …. …. ๑๓
วัตถุนิยมทําใหมนุษยหลงใหลเกินกวาจําเปน, สรางความเห็นแกตัว …. ๑๔
โรคเห็นแกตัวขึ้นสมอง ใชยาคือธรรมะนิดเดียว จะแกไดอยางไร …. ๑๕
ปญหา ๒. เรื่องหลักพุทธศาสนาควรตองมีไวให ทั้งพวกมีตัวตนและไมมตี ัวตน …. ๑๖
คนบางพวกยังถือวาเที่ยง, มีตัวตน, จึงตองสอนอนุโลมไปบาง …. …. ๑๗
ความคิดวา มีตัวกู - ของกู เชื่อมาตามสัญชาตญาณ ตองไมปรับโทษมากนัก ๑๘
มีตัวตนชนิดออน ไมหามสวรรค แตหามนิพพาน …. …. …. …. ๑๙
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[๒]

[๓]
การสอนใหทําลายตัวกู - ของกู เปนความยากลําบากแกพระพุทธเจาเหมือนกัน ….๒๐
เมื่อทรงตั้งพระทัยวาจะสอนจึงตองมี ๒ พวก มีตัวตน กับ ถอนตัวตน …. ๒๑
สมัยนี้การสอนก็ยังมีปญหา ขัดตอพวกนี้พวกนั้นอยูเสมอ …. …. …. ๒๒
ตองสอนใหละยึดมั่นเลวๆ มายึดมั่นที่ดีๆ จนคอยๆ ลืมตา จึงสอนเรื่องไมยึดมั่น …. ๒๓
หลักพุทธศาสนาจะมีทั้งสัสสตทิฎฐิ, และสัมมาทิฎฐิ, ยังกํากวมอยู …. ๒๔
ตองเรไปหาเรื่องดับทุกข ใหทุกคนตั้งหนาบรรเทาความเห็นแกตัว…. …. ๒๕
ความไมรูธรรมะอยางชัดเจนถูกตอง นี้เปนอุปสรรคแกการปฏิบัติธรรม
๒๖
ปญหาสําคัญอยูที่ทําอยางไรจะใหธรรมะเขากันไดกับคนมีกิเลสเปนตัวตน ๒๗
บางทีมีผูเห็นวา ธรรมะชนิดนั้นเปนขาศึกแกความเจริญ นี้ก็เปนปญหา
๒๘
รูอุปสรรคแหงการปฏิบัติธรรมแลว ตองพยายามแกไข …. …. …. ๒๙
คน ทนปฏิบัติระยะยาวไมคอยได จึงไมสนใจปฏิบัติธรรมขั้นสูง …. ๓๐
ปญหา ๓. อิทธิพลของวัตถุนิยมคือเรื่องทางรางกายเนื้อหนังกําลังทวมโลก ๓๑
วัตถุนิยม หมายถึงสิ่งที่มนุษยคนควาประดิษฐขึ้นสนองความตองการ
๓๒
ในบานเรือนเต็มไปดวยสิ่งที่ไมจําเปน เพื่อกามารมณ, วัตถุนิยมทั้งนั้น
๓๓
อิทธิพลของวัตถุนิยมทําใหคนเปนทาสวัตถุ และเกลียดศาสนา
๓๔
พุทธบริษัทตามกนพวกวัตถุนิยม ก็ไมกลัว ไมละอาย แลวจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร ๓๕
วัตถุนิยมเปนอุปสรรครายกาจแกการปฏิบัติธรรม …. …. …. …. ๓๖
ปญหา ๔. สอนธรรมะกันแตทางทฤษฎี ขาดแคลนทางปฏิบัติที่ทําใหมีสุขแท ๓๗
เราตองศึกษาใหละเอียดในดานปฏิบัติดังในอาการของปฎิจจสมุปบาท
๓๘
เหตุที่เรียนศีลธรรมแลวปฏิบัติไมไดก็เพราะไมไดสอนสวนปฏิบัติ …. ๓๙
ตัวการปฏิบัติมีหลายชั้น ถาไมเขาใจอยางทั่วถึง ก็ทําไมได …. …. ๔๐
มนุษยทั้งโลกมุงหมายสันติภาพ แตสิ่งที่ทํานั้นไมมุงเพื่อสันติภาพ …. ๔๑
เขามีการทําไมสงเสริมศีลธรรม แลวยังทําลายและทําไปทางอบายมุข
๔๒
ตัวอยางเรื่องวิทยุ นาคิด ; สงเสริมศีลธรรมตรงไหนบาง ? …. …. ๔๓
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[๔]
ธรรมะที่ตองปฏิบัติยังเหลืออยูมาก ชีวิตเหลือนอย อยาประมาทเลย …. ๔๔
เรื่องไมกาวหนาในการปฏิบัติ เต็มไปดวยอุปสรรค นี้เปนปญหาดวน .… ๔๕

๒. ปญหาเนื่องมาแตปริยัติ
ใหมองกันใหมากที่สุดในสวนที่เปนปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
ปญหาที่ ๑. ตองเลือกธรรมะสวนที่เหมาะแกแตละคนที่แตกตางกัน ….
๒. คําสอนตองอยูในลักษณะ เพื่อ ผูมตี ัวตน กับ ไมมีตัวตน …. ….
๓. อยาใหความเจริญทางวัตถุมาครอบงําตนจนตกเปนทาส …. ….
๔. สอนทฤษฎีมากเกินไป จึงเปนปญหาเนื่องแตปริยัติ
…. ….
การจัดการศึกษาไมมีเขตจํากัด ทําใหรูมากยากนาน ไมยอมทําอะไรที่งายๆ
รูมากอยางทวมหัวแตเปนอยาง "บาหอบฟาง" ไมเพื่อสันติภาพ
….
ยิ่งรูมากยิ่งคิดเกง เถียงเกง ไปในทางไมมีสันติภาพ
….
….
มีความรูกาวหนาเหมือนวิ่ง แตวิ่งไปหาความตาย ไปเปนสมุนมาร ….
คนสมัยนี้เกลียดธรรมะ ตองลอหลอกจึงจะสนใจศาสนา ….
….
เขาไมชอบธรรมะ ตองการแตความสุขทางเนื้อหนัง ไมมีวันพบสุขแทจริง
รูปริยัติธรรมมากกลายเปนงูพิษ ปฏิบัติเพื่อลาภสักการะไปเสีย
….
ในโลกยกยองคนมีวิชา เหมือนใสหงอน แลวมีลูทางเอาเปรียบผูอื่น ….
มีวิชา เปนอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมได ถาใชไมเปนจะบาดมือดุจหญาคา
คนศึกษาพุทธศาสนาเปนปรัชญาไป ผิดความหมายเดิมที่เปนศาสนา
เรียนตามวิธีปรัชญาจะไมไดตัวพุทธศาสนา ซึ่งเปนเรื่องปฏิบัติ
….
ทุกระบบศาสนามีความหมายเปนขอปฏิบัติ เปนปญญาถูกตองแทจริง
พุทธศาสนาตองปฏิบัติ, เห็นประจักษอยูแกใจ, ไมตองเชื่อตามใคร ….
ปญหาทางศีลธรรม ไมเกี่ยวกับปรัชญา ตั้งหนาบังคับตัวเองจากเรื่องชั่ว เทานั้น ….

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
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[๕]
พระพุทธเจาเปนนักศีลธรรม, ปฏิบัติเริ่มจากละความชั่ว, ไมใชเปนนักปรัชญา …. ๖๖
ระบบพุทธศาสนามิใชใหเชื่องาย มีหลักฐานในกาลามสูตร …. …. ๖๗
พุทธศาสนาเปนระบบศีลธรรม หรือเปนวิทยาศาสตรก็ได …. …. ๖๘
คนกําลังทําใหพุทธศาสนากลายเปนพิธีรีตอง เปนไสยศาสตรก็มี …. ๖๙
การปฏิบัติธรรมอยางนั่งออนวอนบวงสรวง ขอรอง นี้ยังใชไมได …. ๗๐
ทําศาสนาเปนพิธีตองไปเสียก็ผิดหมด, ธรรมะตองเปนธรรมะ
…. ๗๑
การตีความหมายผิดเกี่ยวกับถอยคํา นี้ก็เปนความยุงยาก ….
…. ๗๒
ตองรูวาคําเดียวกันในศาสนา เปนไดทั้งภาษาคน ภาษาธรรม
…. ๗๓
ตัวอยาง เชน สติ กับ จิต ยังเถียงกันไมรูวาอยางไหนถูก ….
…. ๗๔
อัตตา กับ อนัตตา ถาอธิบายไมถูก ก็เขาใจผิด ที่แทเปนอิทัปปจจยตา
๗๕
คําวา "พระเจา" ใหเปนบุคคล ก็ยอมไมรูจักพระเจาที่ไมใชบุคคล …. ๗๖
พระเจาของพุทธบริษัทคือ พระธรรม คือกฏของอิทัปปจจยตา …. ๗๗
การตีความผิด เกี่ยวกับหลักธรรมนี้ เปนอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ๗๘
ไมมีสวนไหนที่เปนอนัตตา หรือ อนัตตา ทุกอยางมีไปตามธรรมดา …. ๗๙
ทุกอยางเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของเหตุ และ ปจจัย
…. ๘๐
มูลเหตุสําคัญทําใหโลภ โกรธ หลง มาจากผัสสะ …. …..
…. ๘๑
จากผลของสัมผัสขางนอกทําใหจิตใจขางในเปนปญหา ก็เพราะผัสสะ
๘๒
ตอจากผัสสะก็คือเวทนา เปนตัวการรายกาจที่ทําใหเกิดทุกข
…. ๘๓
เพราะไมรูจักผัสสะ ทําใหการปฏิบัติธรรมมีอุปสรรค ….
…. ๘๔
ขณะที่จิตไมมีกิเลสรบกวน นี้เปนนิพพานโดยปริยาย ….
….
๘๕
ธรรมะตองมีผลเปนสันทิฏฐิโก และอกาลิโก มีผลทีน่ ี่และเดี๋ยวนี้ ….
๘๖
บางคนไมรูวา ตัวเองจะเอาอะไรจากศาสนา หรือธรรมะ ทําไปอยางละเมอๆ..
๘๗
บางคนเชื่อวาพุทธศาสนาเปนศาสตร หรือใชอํานาจจิตรักษาโรค ….
๘๘
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[๖]
บางคนอยากพนทุกข หรือบรรลุนพิ พาน แตไมรูวานิพพานคืออะไร …. ๘๙
การปฏิบัติทางจิต พระพุทธเจาตรัสวามีผลดี ๔ อยาง, ดับทุกขไดนิรันดรเปนที่สุด ๙๐
เราตองการอะไรจากพุทธศาสนา ตองมองใหเห็น มิฉะนั้นจะมืดมัว …. ๙๑

๓. ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ
การบรรยายครั้งนี้จะกลาวถึงปญหาอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ …. ….
ทบทวนความเขาใจวา ตองมีความถูกตองทางปริยัติ ปฏิบัติจึงจะถูก….
ตองรูจักใชปริยัติใหพอดี ตรงกับอุปนิสัยสันดานของตน …. …. ….
บางคนชอบความยาก เครง และลึกลับ หรือวิธีที่ตนเองก็ไมเขาใจ ….
การปฏิบัติที่ถูกตอง จะตองไมตึง ไมหยอน ตองเปนมัชฌิมา…. ….
บางคนไมสามารถทําสมาธิจนเกิดฌาน เพราะทํายาก ไมใชทําไดทุกคน...
แตกิเลสหมดได ไมใชดวยสมาธิ แตดวยปญญา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..
ถาหมดกิเลสจะสามารถทั้งเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ …. ….
ปฏิบัติแบบปญญานั้นไมหรูหรา ไมเหมือนฌาน หรือ สมาบัติ… ….
การรูหลักวิชา ยังไมใชปฏิบัติ เพราะเปนเพียงกฎเกณฑบอกใหรู ….
รูทฤษฎีก็เทากับทองไว ; ปฏิบัตินั้นตองมีสติจัดการควบคุม….
….
ถาไมทําผิดเกี่ยวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไมมีทางปฏิบัติผิด ….
ตองควบคุมตา ฯ-ใจไวใหได จะปฏิบัติทุกอยางไดงาย ….
….
เพราะเรื่องสําคัญทุกเรื่องขึ้นอยูที่ผัสสะอยางเดียว….
…
….
กาม กรรม เวทนา สัญญา ทิฏฐิ ตัณหา ลวนมาจากผัสสะ ….
….
ทุกข สุข นิพพาน มีรากฐานอยูที่ผัสสะ, ไมมีผัสสะทุกขสุขก็ไมมี ….
มองเห็นความสําคัญของผัสสะแลว จะเห็นแจงในกิเลสและทุกข ….
ผัสสะมี ๒ ชั้น ชั้นแรกเรียกปฏิฆะ ยังไมเกี่ยวกับอวิชชา ชั้น ๒ จะเกี่ยวอวิชชา….

๙๓
๙๔
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[๗]
พอตา + รูป + จักขุวิญญาณแลว จะเปนผัสสะแทจริง จะเปนอวิชชาตอนนี้ ….
ควรรูจักเรื่องผัสสะใหถูกตอง ถาปราศจากสติจะเปนอวิชชาทันที ….
การสัมผัสที่อวิชชามีสวนดวย นี้คืออันตราย เกิดตัวกู - ของกู ฯลฯ ….
ถารูวาผัสสะมี ๒ ชั้น เมื่อกระทบเปน "สักวา ๆๆ" จะยังไมมีอันตราย….
ถาเผลอสติ อวิชชาเขาเกี่ยวของก็เกิด ฯลฯ และเปนทุกข …. ….
รางกายไมดี สิ่งแวดลอมไมดี ก็เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ …. ….
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตองไมดีเกินไป และไมเปนไปในทางราย ….

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

๔. ปญญา เนื่องมาจาก ปฏิเวธ
ทบทวนความจําใหเขาใจเกี่ยวกับคําวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธกอน…. ๑๑๙
ปญหาทางปริยัติมีมากเพราะเรียนไมตรงจุด ปฏิบัติก็ทําไมใครถูกตอง ๑๒๐
แกนกลางของการปฏิบัติอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ …. …. …. ๑๒๑
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตองเนื่องกัน เพื่อรูเขาใจเพิ่มไปในตัว …. …. ๑๒๒
ระยะของปฏิเวธทําดวยใจรูชัด ไมเกี่ยวกับคิด หรือเหตุผล …. …. ๑๒๓
ปฏิเวธ หมายความวา ใจมันแทงไปในความรูสึกขณะนั้น.. …. …. ๑๒๔
ความรูสึกตองถึงขั้นไมกลับกําเริบ จึงจะแนนอนลงไป …. …. …. ๑๒๕
ถาเห็นชัดแจงที่ไมกลับคืน ก็เปนการตัดกิเลสไดแทจริง… …. …. ๑๒๖
ปฏิเวธถึงขั้นพระอรหันตมี ๒ พวก : เวทนาเย็นสนิท กับยังไมสนิท … ๑๒๗
การบรรลุมรรคผลของพระเสขะ จะตองทําใหเย็นสนิทตอไปดวย …. ๑๒๘
การปฏิบัติจนมีผลเปนปฏิเวธ ตองทําใหมาก และชํานาญ ใหอยูตัว.. ๑๒๙
ปฏิเวธมีหลายชั้น ทําใหดีในชั้นตน ๆ แลวจะเลื่อนชั้นไดงาย
๑๓๐
โดยหลักของสมาธิภาวนา จะมีผลถึง ๔ ชั้น ชั้นสุดทายสิ้นกิเลส อาสวะ.. ๑๓๑
ปฏิเวธชั้นที่ยั่วยวนใจจะเปนอุปสรรคแกการกาวขึ้นชั้นสูง …. …. ๑๓๒
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[๘]
ในชั้นที่ปฏิบัติมีผล มีอํานาจเปนทิพยและสุขใจนี้ ดึงดูดใจ ไมใหทําตอไป …. ๑๓๓
ปฏิเวธควรตองเปนอกาลิโก คือ ไมเนื่องดวยเวลา …. …. …. …. ๑๓๔
ตองมีผลทันควัน, รูสึกดวยใจในผลของสิ่งที่ทําทันที.. …. …. …. ๑๓๕
เรื่องทาน ศีล ฯลฯ ไดผลทันที ไมตองรอชาติหนา ซึ่งเขาใจผิดกันอยู…. ๑๓๖
เรื่องของปฏิเวธตองมีผลเปนทิฏฐธรรม ที่นี่ เดี๋ยวนี้.. …. …. …. ๑๓๗
การเขาถึง "พระจา" หรือ "พระธรรม" ก็ตองถึงดวยใจ …. …. ….. ๑๓๘
จิตที่ถึงธรรมนั้นคือ ความสะอาด สวาง สงบ โดยตรง : นี่เปนปฏิเวธ …. ๑๓๙
"ตายจากตัวกูเสีย" จะถึงพระเจาทันที ใชในศาสนาไหนก็ได …. …. ๑๔๐

๕. ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน
การบรรยายครั้งนี้ จะชี้ใหเห็นลักษณะของการปฏิบัติทั้งหมด …. ….
การปฏิบัติมีหลายแบบ เราจะทําไดแตชนิดที่เหมาะสม แตดูไวเผื่อเลือก ….
กอนที่จะปฏิบัติ ใหรูจักแบบของการปฏิบัติไวหลาย ๆ แบบ …. ….
ใหรูจักคําวา "ปฏิปทา" ซึ่งแปลวาระบอบใหญ ความหมายกวางกวาปฏิบัติ….
หรือแปลวา เดินไปตามลําดับ เชนเดียวกับปฏิปนโน …. …. …..
ระบบปฏิปทามี ๓ อยางคือ ความเชื่อ ความเพียร และปญญา …..
การปฏิบัติโดยทั่วไปควรตองมีศรัทธา พากเพียร ปญญา สมควรกัน….
แตถาเอาเพียงเดียว พุทธศาสนาเปนพวกใชปญญา …. …. ….
คนมีอุปนิสัยไมเหมือนกัน หลักปฏิบัติจึงจะใชอยางเดียวกันไมได ….
ปญญาก็มีอยู ๓ พวก : พวกศรัทธา วิริยะ ปญญา ; ตองรูวาตนอยูพวกไหน ….
ปฏิปทาระบบปญญา ที่รูแจงอยางฉับพลันก็มี เฉื่อยชาก็มี …. ….
ระบบเฉื่อยชาเปนแบบคอยทําคอยไป พวกฉับพลัน รูอยางสายฟาแลบ ….
ปฏิบัติแบบปลงตก สลัดปญหาออกไปได ก็มีผลเทากับนักปราชญ….

๑๔๑
๑๔๒
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[๙]
"เปนอยูใหถูกตอง" ไมยึดมั่นถือมั่น วันหนึ่งแสงสวางจะพลุงขึ้นได ….
รูแบบคําเดียวก็พอ เชน "ไมนาเอาไมนาเปน" เทานี้ก็ได…. …. ….
หรือรูจัก "ถอนตัวกู วาตายเสียกอนตาย, ดับตัวกูไมเหลือ" ก็ได... ….
ตองคิดดูเองวา เราเหมาะปฏิปทาแบบไหน จะสรุปเชน ไมเห็นแกตัวก็ได ….
"ไมเห็นแกตัว" เปนความฉลาดอยางยิ่ง ทําไดจะเทากับมีปญญา. ….
พวกหนึ่งถือวา ไมตองทําอะไรเลย, อีกพวกถือวา ตองรีบทํา ก็มี. ….
พวกไมทําอะไร ถือวา นิพพานอยูเปนฐานในจิต ระวังอยาปรุงเปนตัวกู ….
พวกที่วากิเลสประจําอยูในสันดาน ตองเพียรลอกวิชชาอยูเสมอ ….
จะเลือกปฏิบัติรูปไหนตองพิจารณา ใชอุบายใหถูกนิสัย …. ….
เถรวาทชอบอยางสุดเหวี่ยง แตหลักทั่วไปก็มีวา "จิตนี้ประภัสสร" ….
ควรเปรียบเทียบดู จะทําอยางไหน ? ศรัทธา ความเพียร หรือปญญา ….
หลักรูฉับพลัน หรือเฉื่อยชา ก็มีอยูในคัมภีรเถรวาท…. …. ….
พูดมาแลว ๔ ภาพ ภาพที่ ๕ แบบพิเศษ หุบปากเงียบ. …. ….
พวกหุบปากเงียบถือวา ธรรมะนั้นนิ่ง ทั้งปาก ใจ กาย ไมพูด.. ….
"หุบปาก" มีความหมายไปในทาง วาง ไมตองมีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธอะไรอีก…
ปฏิปทามีมากแบบ จึงไมควรจะพูดวา "แบบของฉันเทานั้นถูกดี" ….
สะสางตัวเองดู ถือกฎเกณฑไหนทุกขนอยลงไดก็เอาแบบนั้น ….
ถาปฏิบัติอะไรเที่ยวแสดงใหเขาเห็น นี่แหละจะสงเสริมกิเลส ….
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๖. ปรมัตถปฏิปทา ที่ไมเกี่ยวกับ ปริยัติ
ใหทบทวนครั้งกอน ๆ เพื่อระลึกใหเรื่องติดตอกัน…. ….
….
๑๗๓
พูดมาแลวครั้ง ๑ - ๕ เกี่ยวกับปญหาและภาพของการปฏิบัติ ….
๑๗๔
แบบปฏิบัติมีมาก ไมควรจะถือวาพวกไหนผิด แตละแบบเหมาะแกแตละคน ๑๗๕

[๑๐]
แบบตอไปนี้ชื่อปรมัตถปฏิปทา ที่ไมเกี่ยวกับปริยัติเลย …. ….
ปริยัติก็รูจักอยู หมายถึงการเรียนพระพุทธวจนะแงอักษรศาสตร …
การปฏิบัติไมใชปริยัติจึงมีวิธีที่เปนเคล็ด อุบาย หรือปริศนา…. …
เคล็ด หรืออุบาย นี้มีไวสําหรับปรมัตถปฏิปทา โดยไมเกี่ยวกับปริยัติ
เคล็ดมี ๓ พวก เรียกวา ปริศนา มนตราธารณี และสติรําลึก…. …
ปริศนาธรรม ทําใหฉลาดอยางธรรม ทําใหถึงนิพพานได …. …
ถาคิดขึ้นเรียก ปริศนา, ถาพูดออกมา เรียกมนตรา หรือธารณี
…
ปริศนามีกติกาวา หามถามใคร ๆ ถาใครบอกก็ไมเปนปริศนา
…
ปริศนามีมาก เชน ตายเสียกอนตาย ปากอยางใจอยาง …. …
ปากตองพูดตามภาษาโลก แตใจมิไดเปนอยางนั้น
…. …
จุดเย็นสูงสุดอยูกลางเตาหลอมนี้ = หานิพพานไดตรงที่ดับความรอน
แมจะรอนสักเทาไร ถาคนไมโง จะทําใหเย็นไดตรงนั้น
…. …
"ทามกลางความรอนมีจุดเย็น" นี้พยายามหาใหพบ จะไมเสียอะไร
"เสียงของมือที่ตบขางเดียว" นี้เทากับจิตไมรับเอามาปรุงเปนตัวกู – ของกู
ตบมือขางเดียว คือ เสียงแหงนิพพาน ดังกองไปทั่วจักรวาล
"ผาเช็ดฝุนก็เช็ดฝุนซิ" เทากับไมมีอะไรนอกไปจากธรรมดา
นักปราชญชาวนาเห็นอะไร สามารถทําจิตไมยึดมั่นฯ โดยไมตองศึกษา
ใชอยางมนตราธารณี พอกิเลสเกิด ก็ตวาดออกมา เชน "ออกไป" ฯลฯ
พวกที่ ๓ มีสติในสิ่งที่เจนจัดอยู เชนวา "ไมนาเอา ไมนาเปน"
คําวา "เอา" หมายความวา เอาดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน โง
สิ่งทั้งหลายไมนาเอาดวยความยึดมั่นถือมั่น "เอา" มันจะกัดเรา
เรื่องเกียรติ หรือสมบัติ แมหลีกไมพน ก็อยาไปเอา
มนุษยสมบัติ สวรรค นิพพานสมบัติ ถาคิดเอาจะไมไดและจะกัดเรา
ใหรูจักสิ่งที่เปนมายา คือความปรุงแตงของสังขารทั้งปวง ไมมีตัวจริง
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[๑๑]
คิดไววา "ไมเอาอะไร" อยูวาง ๆ จิตจะรูสึกเปนการพักผอนสบาย
พวกภวตัณหาตาง ๆ ก็ลวนแต ไมนาเปน ไมยึดมั่นก็มิไดเปน
หัดคิดดูวา เปนอะไรบางที่นาเปน จะมีแตนาสั่นหัว
การคิดตองฝกคิดอยางเทียบคู ทั้งต่ําสูง วามีอะไรที่นาเปน
คิดเทียบกันดูแลว ไมมีอะไรที่นาเปน หรือนาชื่นใจเลย
เปนอะไรก็ไมสนุก แมวา เปนพอ - แม - ลูก, คนถูกสรรเสริญ – นินทา
เปนอะไรอีกที่เปนดวยความยึดมั่นฯ ก็เหมือนตกนรกทั้งเปน
แมเปนพรหม หรือกามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโคย ก็ไมนาเปน
เปนฆราวาส นักบวช หรือฤาษี ก็ไมไหวทั้งนั้น
จะเปนมนุษยหรือเปนอะไร ลัทธิไหน ก็ลวนแตไมนาเปน
ที่ยกมาพูด เพื่อใหเปนแนวคิดวา ไมมีอะไรนาเอานาเปน
สิ่งใดเปนอุปธิ สิง่ นั้นที่ตั้งแหงความทุกข ซึ่งมาจากความยึดถือ
รูใหถึงขนาดวา "ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น"
แมไมไดเรียนพระไตรปฏก แตเรียนนิพพานเอาจากทุงนาก็ได
คนที่มีกิเลส ตัณหา สุข ทุกข นี่แหละเปนคัมภีรที่ดีที่สุด
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๗. ปรมัตถปฏิปทา กับ ผูแตกฉานในปริยัติ

จะพิจารณากันถึงการปฏิบัติในขั้นปรมัตถที่เกี่ยวกับผูแตกฉานปริยัติ
การบรรยายนี้ถือวา ทําความรูรอบตัวใหครบถวนเทานั้น
การปฏิบัติขั้นสูงสุด ไมเกี่ยวกับปริยัตินั้นไดพูดมาแลว
ผูรูธรรมะเปนคนจริงตอความดับทุกขของตนเองแลว จะเขาใจอะไรไดจริง
ทุกสิ่งพรอมที่จะแสดงความจริงอยูรอบดาน แตเราไมไดเห็นเอง
ถาชางสังเกตจะเรียนปริยัติไดจากธรรมชาติ โดยไมตองมีคําพูด
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[๑๒]
ยุคพุทธกาล ไมมีสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ อยางปจจุบัน
คนครั้งพุทธกาลเขาใจขอธรรมะที่พระพุทธองคประทาน ในเวลาสมควร
พระไตรปฏกทีค่ รบถวน เพิง่ เกิดมีขึ้นหลังจากพระพุทธปรินิพพานหลายรอยป
ครั้งพุทธกาล คนสนใจรูและถึง แตสิ่งที่เรียกวา นิพพาน
ครั้งนั้น นิพพานแปลวา ความเย็น ที่เกิดมาจากการดับความรอน
คนพวกหนึ่งถือเอาความสมบูรณในกามารมณเปนนิพพาน ก็มี
เมื่อสติปญญาสูงขึ้น พระพุทธเจาทรงคนพบวา สิ้นกิเลสเปนนิพพาน
ถาทําลายกิเลสไดสิ้นเชิง ดับอุปาทาน แลวก็เปนนิพพาน
ยุคตอมาปริยัติขยายเปนอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณพิเศษ
คําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา นวังคสัตถุศาสน ก็ถือเปนปริยัติดวย
พระพุทธเจาไมตรัสติเตียนปริยัติ แตติวา เรียนแลวไมปฏิบัติ
ยุคปจจุบันรุงเรืองดวยปริยัติ ซึ่งตรัสเรียกวา "คนกํามือเปลา"
ปริยัติสามารถจะขึ้นหนา หรือปดบังปฏิบัติ, ปฏิบัติไมมี ปฏิเวธก็ไมมี
นิพพานจริงเปนรสที่รูสึกในใจ พูดออกมาเปนตัวหนังสือไมได
การตามรอยพระอรหันตของนักปริยัติ จะมีเปนอันมาก
เชนวา เริ่มแตการออกบวช มีศีล ๔ อยาง ฯลฯ มีธดุ งค ๑๓ เปนตน
แตตามรอยพระอรหันตของคุณยายมีประโยคเดียววา "กูไมเอากะมึง"
ตามรอยพระอรหันตเปลี่ยนมาเปนใหประกาศนียบัตรดวยก็มี
ความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาบางประการ ทําใหขาดปฏิบัติ
ผูแตกฉานปริยัติมีอะไรเปนของตัว ไมตรงพรหมจรรยของพระพุทธเจา
ทองคาถาวา "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" จะไมหลงทาง
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[๑๓]

๘. ปรมัตถปฏิปทา สามารถมาทางลัด เหนือเมฆ
ทบทวนวา ปริยัติมักเปนขาศึกแกปฏิบัติ
เขาใจปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ใหถูกตอง จะชวยไดมาก
ทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ เปนไปเพื่อลาภก็ได นิพพานก็ได
การหลงปริยัติ เปนอันตรายตอการไปนิพพาน
ปริยัตินาหลง จนมีคํากลาววา พระไตรปฏกเปนนางฟา
เพื่อไมหลงปริยัติ อาจจะปฏิบัติโดยทางลัดก็ได
"ลัด" คือทําดวยใจจริง ไมหลง ไดผลทันควัน
พระธรรมมีวิธีลัดอยูในตัว คนไปทําใหมากเรื่องไป
พิจารณาวิธีลัดอยางที่ ๑. เรียนขอเดียว รูหมดทุกขอ
ขอเดียวเชน "ธรรมทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่น"
อยางที่ ๒. ไมเรียนอะไรเลยใหถูกตอง เคยเรียนจากชีวิต
เรียนใหถูกจุด อยาผูกพันอะไร เจาะลงไปที่ประโยชน
เห็นจริงวา สังขารเปนไปตามเหตุปจจัย นี้ก็พอแลว
อยางที่ ๓. ทําใจเปนศีล ธุดงคเสียแลว ไมตองเครงอื่นก็ได
รักษาศีลเปนสีลัพพัตตปรามาส ไมตรงพุทธประสงค
รักษาศีล ที่ถูก ตองทําใจเปนศีล ไมเผลอไปยึดมั่นถือมั่น
ชะลางความเศราหมองทางกาย วาจา โดยไมยึดมั่น จะไมผิดศีล
กําจัดความรูสึกเลว ๆ ไปจากจิตได นับวาเปนธุดงค
ตองกําจัดความมักมาก ในเรื่องนุงหม กินอยู
ธุดงค ๑๓ ถากําจัดสวนเกิน แลวเปนธุดงคทุกขอ
เรื่องเกิด - ตาย ถาพิจารณาเห็นจิตวางจากตัวกู - ของกู จะพนได
ไมยึดมั่นเปนตัวกู - ของกูแลว ไมมีปญหาเรื่องเกิด – ตาย
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[๑๔]
ยึดมั่นเทาไรทุกขเทานั้น ไมยึดก็ไมทุกข
เปนอยูดวยสติปญญา ไมมีตัวกู เทากับไมไป ไมอยูไหน ๆ
ทําใหจิตสงบ กันตัวกูออกไป ใหเหลือแตสติปญญา
จิตที่รูสึกวา มีไดมีเสีย นี่มีความทุกข
เอาตัวกูออกไปเสีย จะไมมีแพ ชนะ ได เสีย
เปนอยูจิตลวน ๆ จิตไมมีสติปญญา ทําใด ๆ ไปตามที่ควร
ฝกรูทันกาลเวลา โดยไมยึดจะเทากับไมมีเวลา
เรื่องเวลา นี้เกี่ยวกับ กิเลสตัณหาของมนุษยมาก
เกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไฟ มีขึ้น มีเพราะยึดมั่นเวลา
"เวลา" เปนพญามาร ยึดเขาทําใหเปนทุกข
อยามี "ตัวเรา" จะเทากับไมมีเวลาหยุด หรือลวงไป
การดับทุกขโดยตรง ไมไดดับดวยปริยัติ
พึงรูวา การดับทุกข ทําโดยปฏิบัติ ที่ไมตองมีตัวกู – ของกู
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๙. ปรมัตถปฏิปทา สักวา พุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

ที่แลวมาแสดงใหเห็นปริยัติทั้งจําเปน และไมจําเปน
ปริยัติไมจําเปนแกบางคนที่อาจปฏิบัติทางลัด
คําสอนของพระพุทธเจาเปนการปฏิบัติ อยูในรูปคําพูด
ชีวิตเปนการสั่งสอนเลาเรียน อยูในตัวเอง
สูตรทั้งหลายแสดงใจความอยูที่ “มิใชเรา หรือ ของเรา”
หัวใจของพระพุทธศาสนาอยูที่ "นั่นไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา"
สรุปวา ธรรมทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น
ใหรูจักสังเกตวา ความรูสึกยึดมั่น กับ ไมยึดมั่น
ในพระไตรปฏกทั้งหมดเต็มไปดวย ไมใชเรา - ของเรา ไมใชอัตตา

๒๗๘
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๗

[๑๕]
การดับทุกขทําไดทันควันในชาตินี้ ไมตองรอเวลาอื่น
ปฏิบัติใหถูกตอเวทนาทั้ง ๓ จะทําที่สุดทุกขไดทันควัน
พึงรูทันอายตนะนอก - ใน – จักขุวิญญาณจึงเกิดผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย เวทนายอมเกิดขึ้น ทุกอยางเปนไปชั่วคราว
แมเรื่องของสุขเวทนา ก็ทรงสอนไมใหยึดมั่นถือมั่น
ถาไมเพลิดเพลินมัวเมาในสุขเวทนา ราคานุสัย ก็ไมเกิด
ความสุขทางอายตนะมีผลทําใหคนโง หลง เพลิดเพลิน
ถาทุกขเวทนาเกิด คนก็โง เศรา ร่ําไร รําพัน
เวทนาที่เจือสุข ทุกข นี้เปนเรื่องหลอก ๆ ใหสนใจ วิตก กังวล
เมื่อไมรูเวทนาตามเปนจริง อวิชชานุสัยยอมนอนตาม
เวทนาทั้ง ๓ ทําใหเพลิน รอนใจ โกรธ และโง
เวทนาทั้ง ๓ ตองละ บรรเทา และถอนรากเสีย
โลภะราคะตองละ, โทสะ บรรเทา, โมหะ ถอนราก
กิเลสแตละอยางทํามากจนชิน เรียกวา อนุสัย
ที่สุดแหงทุกขทําไดทันควัน ขณะที่มีการกระทํา
สติ - ความรูสึกตัว สําคัญที่สุดในทุกกรณี
เพราะไมสนใจตัวเรื่องของความทุกข จึงดับทุกขไมได
ตองสนใจวิธีละอนุสัย ๓ ตามคําตรัสของพระพุทธเจา
ใหสังเกตวา เพราะโงยึดตัวกู - ของกู จึงเมาหมกอยู
ละ, ถอน, บรรเทา ที่ตัวกู - ของกู ใจความมีเทานี้
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๑๐. ปรมัตถปฏิปทา ที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง
ๆ กัน
การบรรยายนี้มุงหมายชี้หลักปฏิบัติทุกแง
ทบทวนปฏิปทา โดยอาศัยพุทธภาษิตที่กลาวแลว

๓๐๙
๓๑๐

[๑๖]
จะบรรยายแบบจตุราธิษฐาน จึงอธิบายคําอธิษฐานกอน
อธิษฐานมี ๔ : ขอ ๑. ไดแกปญญาธิษฐาน
ขอ ๒-๓-๔ คือ สัจจา - จาคา - อุปสมา
ขอ ๒. คือไมประมาท ตอปญญา และรักษาสัจจะ
ขอ ๓. จาคาอธิษฐาน สละ ไมหวังตอบ ไมคากําไรเกินควร
ขอ ๔. ตั้งใจหาความสงบ และ พยายามทําใหได
ปญญาเปนปรมัตถ เพราะรูธรรมเปนที่สิ้นไปแหงทุกข
การรูจริง ตองรูถึงที่สิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง
สัจจะเปนปรมัตถ ฯ นี้หมายถึงรูอริยสัจจ ซึ่งเปนธรรมไมมุสา
ธรรมไมมุสา หมายถึงนิพพาน หรือ อสังขตธรรม
การสละที่ประเสริฐ คือ การสละอุปธิ
อุปธิแปลวา ทรง, แบกหามไว, ซึ่งแบบอะไรก็หนักทั้งนั้น
สละอุปธิทําใหดับทุกขได และบรรลุนิพพาน
อุปสมาธิษฐาน คือ สงบเสียซึ่งราคะ โทสะ โมหะ
อธิษฐานธรรม ใชไดทั้งเรื่องของชาวบาน และพระอริยเจา
มีปญหาชั้นไหน พึงใชอธิษฐานธรรมแกปญหานั้น ๆ
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๑๑. ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

พูดเรื่องหมวดธรรมหัวขอนี้ เปนเหมือนหญาปากคอก ใจความธรรมะนี้
คือ ไมคิดถึงที่ลวงมา, ไมหวังที่ไมมา, เห็นแจงในปจจุบัน
การเห็นแจงในธรรม ทําใหกิเลสเกิดไมได และสิ้นไปในที่สุด
หลักปฏิบัติอยูตรงที่รูแจงประจักษทันควันในปจจุบัน
ใหรีบทําหนาที่ในปจจุบัน แมมีชีวิตวันเดียวก็นาชม

๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

[๑๗]
ทําความเห็นแจงในภพปจจุบัน จะสิ้นความสงสัยเรื่องตาย เกิดหรือไม
รูจักชาติความเกิดใหถูกตอง เพื่อปฏิบัติไดถูก
ปจจุบันธรรม หมายถึงทําใหแจง ในเรื่องที่กําลังรูสึกอยูในใจ
ความเห็นแจงจะมีได ตองรูแจงในอายตนะ
อายตนะเปนเรื่องใหญ ถารูไมเทาทันจะเลื่อมถึงตาย
ตองเห็นแจงถึงผลการกระทบ การอาศัยกันของอายตนะ
เมื่อธาตุประกอบกันจนเกิดผัสสะ แลวจะเกิดเวทนา
เวทนายอมครอบงําจิตใจ ทําใหเกิดสังขาร และตัณหา
พอตัวกู - ของกู เกิด แลวจะเปนทุกข
ตองเห็นแจง, มีสติสัมปชัญญะไมหวั่นไหว, จึงจะแกทุกขได
ถามีสติสัมปชัญญะปองกัน จะไมมีความทุกขทุกกรณี
ปรมัตถปฏิปทา อยูตรงที่มีสติสัมปชัญญะเทานั้น
ถาประพฤติในภัทเทกรัตตปฏิปทา จะปฏิบัติอธิษฐานธรรมไดมั่นคง
อธิษฐานธรรมทุกขอทําได เพราะปฏิบัติตามภัทเทกรัตตฯ
เมื่อมีสติสัมปชัญญะเพียงพอ ไมมีทางเกิดกิเลส หรือทุกข
ไปสนใจเนื่องอดีต อนาคต ไมสนใจปจจุบัน จึงมีทุกข
ตองฝกฝนเปนผูคงที่ ไมหวั่นไหวตอการกระทบ ใหวองไวทันควัน
ถารูตัวอยู จะแกไขไมใหจิตปรุงแตงจนเกิดทุกขได
ไมตองการเรียนมาก จงรูจักใช "ธรรมะหญาปากคอก" จะเอาตัวรอด
ภัทเทกรัตตปฏิปทา เหมาะสําหรับโลกปจจุบัน
การศึกษาคนควา ลวนแตใหไดเหยื่อของกิเลส เสริมโรคประสาท
โรคประสาทมีเชื้ออยูที่กิเลส อาสวะ อวิชชา ใหเกิดตัวกู – ของกูจัด
ภัทเทกรัตตปฏิปทาจะแกโรคประสาทไดทุกอยาง
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[๑๘]
อยาใหปจจุบันกลายเปนอดีต อนาคตก็ตั้งตัวไมได
"กินหญาปากคอก" อะไรเกิดเฉพาะหนา จะตีใหแตกกระจายไป
ทําความเขาใจเรื่องนี้ แลวใชปองกันอันตรายทั้งปวง

๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

๑๒. ปรมัตถปฏิปทา อาศัย หลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
ครั้งนี้จะกลาวถึงธรรมะสั้น ๆ ที่เปนสาวกภาษิต
สาวกภาษิตในที่นี้ ยกเอาภาษิตของพระสารีบุตรมา
ทานเนนขอปฏิบัติวา "ทําใจใหแยบคายในเบญจขันธ ๕ อันมีอุปาทาน
ปฏิบัติตามแนวของทานแลวจะเปนสุข และสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ทําใจแยบคายในเบญจขันธ เริ่มแตเห็นความไมเที่ยง ฯ
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รวม ๑๑ อาการ จําใหแมนจะมีประโยชน
ความทุกขเกิดจากอุปาทาน แตคนไมใครสนใจ
เมื่ออายตนะทําหนาที่ ถาไมมีอุปาทาน ก็ยังไมทุกข
ขันธทั้ง ๕ เปนเพียงขันธเฉย ๆ ตอยึดมั่นจึงมีทุกข
ถามีอุปาทาน นั้นคือเกิดตัวกู – ของกูไปทุกระดับ
ขึ้นชื่อวาทุกข ตองมาจากความยึดมั่นถือมั่น ทั้งนั้น
ตา - หู - จมูก - ลิ้นฯ เมื่อไดกระทบแลว ยึดมั่น ฯ ก็เกิดขันธอุปาทาน
ตัวอยางทางลิ้น พอไดรสอรอย ก็ปรุงดวยอุปาทานไปตลอดสาย
ทางกายก็เหมือนกัน พอกระทบสัมผัส ก็ปรุงชอบ – ไมชอบ
ทางใจนั้นปรุงดวยสัญญา แลวยึดเปนรัก หรือชัง เปนทุกข
อุปาทานักขันธจะดับไป เมื่อสิ้นเหตุปจจัย
อุปาทานนักขันธเกิดขึ้นไดหลายสิบครั้ง ในวันหนึ่ง ๆ
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จักบรรลุผลตามลําดับ
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[๑๙]
พิจารณาเห็นอุปาทานักขันธอยู จักเปนสติสัมปชัญญะอยูในตัว
ปุถุชนตองระวังเบญจขันธ เหมือนงู หรือยาพิษ
ใหดูเบญจขันธเริ่มแต ๑. ไมเที่ยง ๒. เปนทุกข
๓. โดยความเปนโรค คือเปนสิ่งเสียบแทง
๔ - ๕. โดยความเปนหัวฝ, เปนลูกศร คือเจ็บปวดพิเศษยิ่งกวาธรรมดา
๖ - ๗. เจ็บปวดเหมือนถูกทุบ, และอาพาธผิดปกติ
๘ - ๙ - ๑๐. เปนศัตรู - แตกสลาย – เปนของวาง
๑๑. เปนของมิใชตัวตน, เปนสภาวธรรมลวน ๆ
กระทําในใจใหแยบคายตออุปาทานักขันธ แลวจักเจริญดวยธรรม
คําสอนของพระสารีบุตรนี้ ไมจํากัดวาชาวบาน หรือบรรพชิต
ใหรูจักแยกกิเลสจากอาสวะ เพราะอาสวะขมไมได ตองถายถอน
กิเลสพอจะปองกันได แตอาสวะนั้นชิน จนอรอยที่จะทํา
ปญหาอยูที่วา ไปอรอยตอการกระทําดวยกิเลส ก็ยากที่จะแกได
ตองใชสติสัมปชัญญะ แลวจึงจะเปนไปในทางไมเกิดกิเลส
ตองมีสติสัมชัญญะ ปญญา ใหเกิดแตทางกุศลอยูตลอดเวลา
ปฏิบัติตามหลักภาษิตนี้ ไมตองศึกษามากก็ได
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๑๓. ครั้งนี้ไมมีการบรรยาย แตเปดเครื่องบันทึกเสียงครั้งที่ ๑๒ ใหฟง

เพราะองคบรรยายปวย
กลาวแนะนําใหพิจารณาจากที่เคยยึดมั่นถือมั่น วา เกิดทุกขไดเพียงไร
ความทุกขสอนใหคนฉลาด รูความจริง
ตองขอบใจความทุกข ที่ทําใหพระพุทธเจาเกิดขึ้นมา
พยายามศึกษาสิ่งที่มากระทบจิตของตน ไมชาจะรูขึ้นมาก

๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗

[๒๐]

๑๔. ปรมัตถปฏิปทา ที่มองไมเห็นตัว
การบรรยายครั้งนี้พองกับวันทําบุญศารท จึงพูดรวมกัน
๓๙๘
ใหพิจารณาดูการปฏิบัติที่ซอนอยูในวัฒนธรรมของชาติ
๔๐๐
บุคลิกภาพของคนไทย ไดมาจากการปฏิบัติที่มองไมเห็นตัว ที่มีในวัฒนธรรม ๔๐๑
การปฏิบัติที่มองไมเห็นตัว มีอยูในสายเลือด ในชีวิตประจําวัน
๔๐๒
พุทธบริษัทมีจิตใจอยางคนไทย คือไมเปนทาสของกิเลส ของวัตถุ ไมโง ๔๐๓
ทุกคนตองยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีทุกอยางไว
๔๐๔
ใหสนใจปฏิบัติที่อยูในสายเลือด ซึ่งมองไมเห็นตัว
๔๐๕
เมื่อเขามาในวัดตองทําใหถูกตองตามธรรมเนียมของวัด
๔๐๖
ความออนโยนเปนได เพราะกําจัดความกระดางของกิเลสออกไปเสีย ๔๐๗
ปฏิปทาปริทรรศนแบบมองไมเห็นตัว พูดไวนอย ใหไปหาความเขาใจเอง(จบเพราะฝนตก)
๔๐๘
ภาคผนวก เรื่องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ วาดวยหลักปฏิบัติ
๔๐๙
ตรัสวาปฏิจจฯ เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
๔๑๑ - ๔๑๖
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ ตองเที่ยวแสวงหาครู
๔๑๗
" " " " ตองทําการศึกษา
๔๑๘
" " " " ตองบําเพ็ญโยคะ
๔๑๙
" " " " ตองประกอบฉันทะ
๔๒๐
" " " " ตองบําเพ็ญอุสโสฬหี
๔๒๑
" " " " ตองบําเพ็ญอัปปฏิวาณี
๔๒๒
" " " " ตองประกอบความเพียรแผดเผากิเลส
๔๒๓
" " " " ตองประกอบวิริยะ
๔๒๔
" " " " ตองประกอบการกระทําอันติดตอ
๔๒๕
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[๒๑]
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ ตองอบรมสติ
" " " " ตองอบรมสัมปชัญญะ
" " " " ตองบําเพ็ญความไมประมาท
ทรงมุงหมายใหเปนเรื่องปฏิบัติ มิใชเปนเพียงทฤษฎี
การหลีกเรนทําใหงายแกการปฏิจจสมุปบาท
หลีกเรนแลวยอมรูชัดตามที่เปนจริงซึ่งความเกิดดับแหงรูป – วิญญาณ
การคิดคนปฏิจจสมุปบาทก็คือการเดินทางตามอริยัฎฐังคิกมรรค
ปฏิบัติเพื่อความดับปฏิจจฯ ชื่อวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
องคประกอบที่เปนบุพพภาคของการดับแหงปฏิจจฯ
ผัสสะคือนิทานสัมภวะสวนมากของนิพเพธิกธรรม
ปฏิจจ ฯ แหงการกําจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปฏฐาน
ปฏิจจ ฯ เพื่อสามัญผลในปจจุบัน
ปฏิจจ ฯ เปนสิ่งที่ตองเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา
ทําความเพียรในที่สงัดยังจองปรารภขันธ ๕ ตามวิธีปฏิจจ ฯ
สุขทุกขในภายใน ก็เกิดเพราะปรารภขันธ ๕
ตนเงื่อนของปฏิจจ ฯ ละไดดวยการเห็นธรรมทั้งปวงวา ไมควรยึดมั่น ฯ
ละไดดวยการเห็นอนิจจัง
อาการเห็นอนิจจังโดยละเอียด
เคล็ดลับในการปดกั้นทางเกิดแหงปฏิจจ ฯ
การพิจารณาปจจัยในภายในคือการพิจารณาเห็นปฏิจจ ฯ
สมณพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญ ชื่อวาทําทุกขใหเจริญ
สมณพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว ชื่อวาละทุกขได
ธรรมปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาทแหงการละองคสาม
"ธรรมสาม" เนื่องกันไป ในสวนละชาติ ชรา มรณะไมได

๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑ - ๔๓๔
๔๓๔ - ๔๓๗
๔๓๘ - ๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑ - ๔๔๙
๔๕๐ - ๔๕๑
๔๕๒ - ๔๕๓
๔๕๔ - ๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙ - ๔๖๐
๔๖๑ - ๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔ - ๔๖๕
๔๖๖ - ๔๗๗
๔๗๘ - ๔๘๐
๔๘๒ - ๔๘๔
๔๘๕ - ๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙ - ๔๙๑
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[๒๒]
กลาวโดยปฏิปกขนัยละธรรมสามได จะละชาติ ชรา มรณะได
วิธีปฏิบัติตออาหาร ๔ วาดวยลักษณะโดยอุปมา
วาดวยอาการเกิด - ดับแหงอาหาร ๔ เปนที่มีโศก ธุลี คับแคน
กลาวโดยปฏิปกขนัยเปนเหตุใหไมมีโศก ไมมีธลุ ี ไมคับแคน
เปรียบอาหาร ๔ กับแสงอาทิตย ที่สองเขาเรือนยอด
ปญจุปาทานไมอาจจะเกิดเมื่อรูเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท
การพิจารณาสภาวธรรมตามวิธีปฏิจจ ฯ กระทั่งวาระสุดทาย
อนุสัยไมอาจเกิดเมื่อรูเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจ ฯ สลายตัวเมื่อรูแจงธรรม ๕ อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
ญาณวัตถุ ๔๔ ในปฏิจจฯ เพื่อความเปนโสดาบัน
ญาณวัตถุ ๗๗ ในปฏิจจฯ เพื่อความเปนโสดาบัน
การรูปฏิจจฯ ไมเกี่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได
ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนเรา

๔๙๒ - ๔๙๔
๔๙๕ - ๔๙๘
๔๙๙ - ๕๐๒
๕๐๒ - ๕๐๔
๕๐๔ - ๕๐๖
๕๐๗ - ๕๐๘
๕๐๙ -๕๑๔
๕๑๕ - ๕๑๘
๕๑๘ - ๕๒๑
๕๒๑ - ๕๒๘
๕๒๙ - ๕๓๓
๕๓๔ - ๕๓๘
๕๓๙ - ๕๔๒
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจํา วั น เสาร ใ นวั น นี้
เป น วั น สํา หรั บ การ
บรรยายชุ ด ใหม .
การบรรยายชุ ด พุ ท ธจริ ย าได จ บลงแล ว เมื่ อ วั น เสาร
ก อ น ; บั ด นี้ จ ะขึ้ น การบรรยายชุ ด ใหม เรี ย กว า ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน
จะไดกลาวถึง ปญหา และ การแกปญหานานาชนิด ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา.
๑

๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ความมุงหมายของการบรรยาย
ตองการยกเอาหัวใจของศาสนามาใช
ขอใหทานทั้งหลาย
ทบทวนถึงความมุงหมายของการการบรรยายใน
วันเสาร ซึ่งไดทําเปนลําดับมา จนกระทั่งถึงชุดอิทัปปจจยตา, ชุดพุทธจริยา,
และจะมาถึงชุดปฏิปทาปริทรรศน
ในหัวขอปญหาปริทรรศนในวันนี้.
ขอให
ทบทวนในขอที่วาเรามีความมุงหมายอยางไร จึงไดจดั การบรรยายนี้ขึ้น.
ความมุงหมายอันนี้
ไดบอกกลาวใหทราบแลวตั้งแตมีการบรรยายครั้ง
แรกๆ ในปที่แลวมา บางคนอาจจะลืมเสียแลวก็ได; เพราะฉะนั้นขอซักซอมความ
เขาใจกันใหมวา การบรรยายชุดวันเสาร นี้เปนการบรรยายพิเศษ มุงหมาย
จะใหเปนการรื้อฟนธรรมะ ที่ไมคอยจะมีผูสนใจ หรือยังไมสนใจ หรือวา
เห็นวายากไป แลวก็เก็บไวเงียบในพระไตรปฎก. การทําอยางนี้ ทําใหพุทธศาสนา
ตัวจริง ไมปรากฏแกพุทธบริษัท ; หรืออีกอยางหนึ่งก็คือ ไมปรากฏแกชาวโลก.

www.buddhadasa.info
การทําอยางนี้ หรือปลอยไวอยางนี้ ไมเปนความยุติธรรม ไมถูกตอง
ไมสมควร ; ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของพุทธบริษัททุกคนจะตองชวยกันทุกอยาง
ทุกทาง ใหพระพุทธศาสนาที่เปนหัวใจของพุทธศาสนานั้น ออกมาสูสายตา
ของประชาชนรวมทั้งตนเองดวย ; เพื่อวาจะไดมีพุทธศาสนาจริง ๆ กันยิ่งขึ้น.
ถาเราไมมีพุทธศาสนาที่แทจริง
เราก็ไมมีความเปนพุทธบริษัท
ที่แทจริง;
นี้ก็เปนสิ่งที่คิดดูแลวนากลัวและนาเศรา
เพราะวากําลังเปนอยู
อยางนั้นจริง ๆ ดวย.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๓

เดี๋ยวนี้เรายังตองการสิ่งที่เรียกวา สันติสุขของมนุษย ความสงบสุข
การอยูกันเปนสุข ใหมากที่สุดเทาที่มนุษยจะพึงไดรับนั้น เปนหัวใจของศาสนา
ทุกศาสนา; แตวาเดี๋ยวนี้ แมแตเพียงความสงบสุข ตามธรรมดาสามัญของคน
ทั่วๆ ไปก็ยังหาไมคอยจะไดเสียแลว จึงไมตองกลาวถึงสันติสุขทางจิตใจเฉพาะคน
ซึ่งมันสูงยิ่งขึ้นไปอีก.

ความเสื่อมทางศีลธรรม เปนปญหาเฉพาะหนา
ปญหาเฉพาะหนา มาอยูที่ความเสื่อมทางศีลธรรมของสังคมนี้กอน,
ปญหาสันติสุขสวนบุคคลนั้น
เรียกวาเปนเรื่องที่สอง
หรืออยูขางหลังก็ได;
แตแลวทั้งสองเรื่องนี้ก็เนื่องกัน
แยกกันไมได.
ถาจิตใจของคนเสื่อมลง
เลวลงแลว สังคมก็เสื่อมก็เลว เลวไปหมด. ฉะนั้นทั้งในดานจริยธรรมศีลธรรม
หรือธรรมอื่น ๆ แมที่สุดแตวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการกันอยางยิ่ง; นี้คือ
ปญหาเฉพาะหนาของพุทธบริษัท.
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ถาเราแกปญหาความเสื่อมทางศีลธรรมนี้ไมได
ความเปนพุทธบริษัทก็จะยังคงไมมีความหมายตอไปตามเดิม, ความสงบสุขของสังคมก็มีไมได;
แมวาเราจะพยายามแกไขกันทุกอยาง ทุกทาง ทุกฝาย ความสงบสุขก็เปนไปไมได
เพราะเหตุที่วาถาในสวนลึกของจิตใจไมไดถูกแกไข.

บัดนี้ เปนหนาที่ของพุทธบริษัทโดยตรง ที่จะตองชวยแกไข
ในสวนลึกของจิตใจ ;
เพื่อวาปญหาในสวนภายนอกของสังคมนั้นจะถูกแกไข
ดีขึ้นดวย. เรื่องนี้เปนภาระหนักใหญหลวง ที่วาคนบางพวกจะชวยแกไขได

๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ก็จําเปนจะตองชวยกันทุกพวก ; และพุทธบริษัทควรจะถือวาเปนพวกแรก
ที่ควรจะรับภาระหนาที่อันนี้.
เราเรียกตัวเองวา เปนพุทธบริษัท นับถือพระพุทธศาสนาแลวยังจะ
ตองเปนเจาหนาที่โดยตรงในการสืบอายุพระศาสนา ; การสืบอายุพระศาสนาไม
มีอะไรดียิ่งไปกวา การทําใหพระพุทธศาสนานั้น มาอยูที่เนื้อที่ตัวของ
ประชาชน อยาใหเก็บเงียบอยูในพระคัมภีร.
โดยเฉพาะสวนที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
ยังถูกเก็บเงียบอยู
ในพระคัมภีร จึงไดพยายามเอามาตีแผใหเปนที่เคยชินแกสายตา เคยชิน
แกหูของพุทธบริษัท ; โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ เรื่อง อิทปั ปจจยตา ดังที่ได
กลาวมาแลว.

พุทธบริษัทควรมีหนาที่ชวยแกปญหา, ไมเห็นแกตัว
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พุทธบริษัทควรจะถือวา มีหนาที่ที่จะชวยแกปญหาทุกอยางที่เกี่ยว
แกพระพุทธศาสนา. ถาไมอยางนั้น ก็ไมควรจะเรียกตัวเองวา พุทธบริษัทเลย
โดยหลักใหญ ๆ เราถือกันวา พุทธบริษัทเปนพุทธบริษัทเพราะมีพุทธศาสนา.

พระพุ ท ธศาสนาโดยหั ว ใจทั้ ง หมดนั้ น

ก็ คื อ คามไม เ ห็ น

แกตัว ; ถามีความเห็นแกตัว ก็ยงั ไมเรียกวาเปนพุทธบริษทั .
การที่แตละคนเห็นแกตัวนั้น เปนอันตรายสูงสุดของมนุษยเรา ; ถา
ทุกคนไมเห็นแกตัวแลว ก็ไมมีใครที่จะเบียดเบียนใคร ทุกคนทําความดีเพื่อ
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ประโยชนผูอื่นพรอมกัน ก็เลยไมมีใครที่จะตองเดียดรอน
เรื่องมันมีเพียงอยางนี้
อยางเดียวเท านั้น ที่ เป นใจความสําคั ญ ; ดังนั้ นเราจึงชวยกั น ทําใหสําเร็จตาม
ความมุงหมายนี้ คือทําใหเขาใจในหลักของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ; ครั้นมีความ
เขาใจดีแลว ก็มาถึงการปฏิบัติ.

ปญหาหนักที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนา
เปนอันดับตอมา
ทีนี้ปญหาก็ยอมจะเกิดขึ้น เปนปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ อยางที่
เรียกวาเปนปญหาหนักขึ้นมาอีกตอหนึ่ง ; ดวยเหตุนี้แหละ อาตมาจึงเห็นวา
ถึงเวลาแลวที่เราควรจะไดพูดกันถึง แงมุมตาง ๆ ของสิง่ ที่เรียกวาปญหานั้น.
และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คอื ปญหาของการปฏิบัติ
ใหไดตามความรูที่เราไดพูดกัน
จนมีความรูพอสมควรแลว ; เพราะเหตุนี้เองจึงไดจัดการบรรยายในวันเสาร ชุด
ประจําอาสาฬหบูชานี้ ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเรียกวาชุด “ปฏิปทาปริทรรศน”.
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คําวา "ปฏิปทา" ตามตัวหนังสือ ก็แปลวา การปฏิบัติ และมีความ
มุงหมายกวางไปถึงความรูสําหรับจะปฏิบัติ, และตัวการปฏิบัติเอง, และวิธหี นทาง
ที่จะปฏิบัติใหสําเร็จตามความประสงค คือแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของการ
ปฏิ บั ติ . ดั ง นั้ น ในวั น แรกนี้ จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ว า "ปฏิ ป ต ติ ป ญ หา"
คือปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ.

สําหรับคําวา "ปริทรรศน" นั้น ออกจะเปนคําใหม ซึ่งบางคนก็ยัง
ไมทราบวาหมายถึงอะไร. คําใหมคาํ นี้ มีผูประดิษฐขึ้นใช ใหหมายถึงคําวา

๖
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แนวสัง เขปทั่ วไป, หรือ ที่เ รี ยกว า outline ของเรื่อ งนั้ น ๆ. "ปริ" แปลว า
รอบ ๆ "ทรรศนะ" แปลว า ดู ห รื อ เห็ น ; ปริ ท รรศน ก็ แ ปลว า ดู กั น
อยางทั่วถึง ในทุกแงทุกมุม. ปญหาปริทรรศน จึงหมายถึง การดูกันอยาง
ทั่วถึง ในทุกแงทุกมุมของสิ่งที่เรียกวาปญหา หรือของสิ่งที่เรียกวา ปฏิปทา
คือ ตัวการปฏิบัติ ซึ่งกําลังเปนปญหาของพวกเราเวลานี้.

ทุกเรื่องไมเปนไปดวยดี เพราะมีศีลธรรมนอยลง
เรื่องนี้ถาไมคิดหรือไมสังเกต ก็จะมองไมเห็น ; ดูคลาย ๆ กับวา
สิ่งตาง ๆ เปนไปดวยดีไมมีปญหา. แตถาพิจารณากันสักหนอยเทานั้นจะเห็นวา
ทุกอยางกําลังติดขัดไปหมด ทุกอยางทีเดียว คือเปนไปไมไดตามที่เราตองการ.
เรื่องตาง ๆ ทุกเรื่อง กี่รอยกี่พันเรื่องของรัฐบาล หรือของประชาชน
ก็ตามใจ จะขึ้นอยูกับการที่บุคคลแตละคนมีน้ําใจอันดี มีศีลธรรม หรือมี
คุ ณ ธรรม
เหมาะสมแก ค วามเป น มนุ ษ ย .
ถ า ขาดสิ่ ง นี้ แ ล ว ป ญ หา
ทุกอยางจะติดขัดไปหมด คือมีแตคนเห็นแกตัว ; ปญหาอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับ
ศีลธรรม มีเทาไรก็ลวนแตจะติดขัดไปหมด : คือวา จะทําไมไดดี ตามที่ควรจะดี,
มีคนที่ไมรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตัวเองนี้เปนขอใหญ, แลวก็เห็นแกตัว
แลวก็เหลวไหล แลวก็เอาเปรียบการงาน : ฉะนั้น กี่เรื่อง ๆ มันก็ติดขัด เปนไป
ไมไดตามที่ควรจะเปน
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เดี๋ยวนี้ เรายอมรับกันวา คนที่มีศีลธรรมนั้นมันนอยลง ๆ ความไมมี
ศีลธรรมมีแสดงกันอยูในที่ทั่วไปมากขึ้น ๆ. สิง่ ที่ผิดศีลธรรม หรือวาไรศีลธรรม
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หรือถึงกับเปนความปาเถื่อนนั้น ไดระบาด ลูกลามหนาแนนขึ้น แมในเมืองหลวง.
สิ่งผิดศีลธรรมจะเปนกันในเมื่อหลวงกอนเปนธรรมดา แลวก็ระบาดออกมาตาม
บานนอก, ในอนาคตก็จะยิ่งมีปญหาอยางนี้มากขึ้น จนจะหาที่อยูยากในโลกนี้.
นี้คือผลของการที่คนไมมีธรรมะ ไมมีศีลธรรม เปนอุปสรรค
แกการเจริญกาวหนาในทุกแขนง ; แมวาเราตั้งใจในการที่จะแกไขสิ่งตางๆ
ใหดีขึ้นทุกอยางมันก็จะติดขัดตรงที่วาไมมี "คนที่ดี" สมกับที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ ได.
ความเปนมนุษยมีนอยลงไป
ความเปนคนที่ไมใชมนุษยก็มี
มากขึ้น ; นี่คือปญหาใหญของมนุษยทั้งโลกในเวลานี้ ไมใชเฉพาะแตประเทศ
ไทยเรา.
เปนหนาที่ของคนไทยเรา ที่จะตองรูจักตัวเอง ; เมื่อรูจักปญหา
ของตัวเองแลว ก็แกปญหาสวนของตัวเองใหไดเสียกอน ; สวนการที่จะชวยผูอื่น
ไดเทาไรนั้น ก็คงจะทําทีหลังได. ขอแตวาใหชวยตัวเองนี้ใหไดกอน เพราะมัน
กําลังเปนปญหาไปเสียทุกอยางทุกประการ :เรื่องบาน เรื่องเมือง เรื่องกิน
เรื่องอยู เรื่องอะไรมันก็เปนปญหา ; เรื่องทางจิตทางใจ ทางธรรมะ ทางศาสนา
ก็เปนปญหา.
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พึงศึกษาใหทราบอุปสรรคแหงการปฏิบัติธรรม
ขอใหทบทวนดูถึงคําบรรยายทั้งหลายที่แลวมา ลวนแตแสดงใหทราบวา
เราควรจะทําอยางไร ทั้งนั้น ; ไมมีขอไหนที่ไมไดแสดงใหทราบวา เราควรจะทํา
อยางไร. แตพอถึงคราวที่เราจะทําเขาจริง ก็เกิดมีปญหา เชนวาทําไมถูก หรือ

๘
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ทําไมได ; ทําถูก รูวาทําอยางไร แตแลวทําไปไมได อยางนี้ก็ยังมี. ตั้งใจจะทํา
อยูอยางสุดความสามารถแลวก็ยังทําไปไมได เพราะมันยังมีปญ
 หาอีกสวนหนึ่ง ;
เราจะตองดูกันใหทั่วไปทุก ๆ สวนของปญหาที่มีอยูรอบดาน.

ตนเหตุสําหรับของปญหา
ดังนั้น ในการบรรยายในวันแรกนี้ จะไดพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปญหา,
หรืออุปสรรคตอการปฏิบัติธรรมโดยสรุป, หรือที่เรียกวาโดยปริทรรศนนี้กันเสีย
สักทีหนึ่งกอน. ตัวปญหาจริง ๆ โดยรายละเอียดนั้นก็จะไดพูดกันในวันหลังๆ
ตอไป. ในวันนี้จะพูดกันถึงตนเหตุอันสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา นี้มากกวา เพื่อวา
จะไดพูดกันอยางละเอียดลออ คือเราจะพูดกันแตเพียงเรื่องเดียววา ตนเหตุอัน
สําคัญของปญหาเหลานี้มันคืออะไร ?
เมื่อพูดกันถึง ตนเหตุอนั สําคัญของปญหาของมนุษยเราในเวลานี้
โดยเฉพาะพุทธบริษัทไทยเราแลว ก็มีมาก ; แตวาอาจจะสรุปเอามาพิจารณากันตาม
สมควร ตามที่จําเปนกอน เปนปญหาดวนที่จะตองเขาใจกันกอน. เมื่อพูดถึง
ตนเหตุของปญหา อันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี้แลว อาตมาอยากจะเสนอ
ใหทราบวาเทาที่ไดสังเกตอยูตลอดเวลานั้น ดูมันจะมีอยูสัก ๔ ปญหา เปน
อยางนอย : -
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ปญหาที่ ๑. อยูที่ตวั คน ไดแก การที่คนในสังคมของเรานี้ตางกัน
โดยจิตใจ และมีมากมายหลายระดับเหลือเกิน ; ปญหานี้เกี่ยวกับตัวคน.
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ปญหา ๒. เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนานั้นเอง ซึ่งก็มีมากมาย
หลายระดับเหลือเกิน.
ปญหา ๓. อยูที่ความกาวหนาของวัตถุนิยมในโลก ซึ่งไหลมาเทมา
เหมือนกับน้ําหลากมาอยางใหญหลวง.
ปญหา ๔. ก็คือ การสอนกันอยางเหลือเฟอแตในแงของทฤษฎี,
ทําการสอนหรือการสัมนา หรืออะไรก็ตามใจ มากมายจนเหลือเฟอแตในแงของ
ทฤษฎี.
เทาที่จะตองพิจารณากันกอนก็มีอยู ๔ ปญหาอยางนี้ เรามายอมเสียเวลา
เพื่อจะพิจารณากันโดยละเอียด
เพื่อความสะดวกในการศึกษาพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ตอไปขางหนาในวันหลัง.

ปญหาที่ ๑. คนในสังคมตางกันโดยจิตใจ
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สําหรับปญหาที่ ๑. คือปญหาที่อยูที่ตัวบุคคลในสังคมนัน้ จะขอย้ํา
อีกครั้งหนึ่งวา มีคนในสังคมของเรา ที่ตางกันโดยระดับจิตใจมากมายเหลือเกิน.
ที่กลาวนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติ จนถึงกับวา ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร ; มีความยาก
ทั้งแกคนสอน หรือยากแกคนเรียน ยากแกคนปฏิบัติ เพราะวาคนมีจิตใจตางกัน
อยูมากระดับเหลือเกิน.

ที่สังเกตเห็น ดูเหมือนบรรดาเจาหนาที่จะเขาใจไปเสียวา คน มีอยูเพียง
อยางเดียว หรือระดับเดียว ; เพราะฉะนั้น ก็สอนอะไรไปเพียงอยางเดียว
สําหรับใชแกทุกคน ; อยางนี้เปนเรื่องหลับตาพูด หรือหลับตาสอน.

๑๐
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การสอนศีลธรรม อบรมจริยธรรมแกประชาชนก็ดี, หรือวาสอน
ธรรมะที่สูงขึ้นไปก็ดี ก็สอนอยางกับวาคนมีชนิดเดียว มีจิตใจชนิดเดียว,
สอนอยางเดียวเปนอันวาใชไดหมด ; นี้ถูกแตในสวนที่เรียกวาพูดกันอยางกวางๆ
ซึ่งไมใชเรื่องของการปฏิบัติ.
ถาเปนเรื่องของการปฏิบัติ

จะตองจัดใหเฉพาะคน

;

เหมือนกับ
โรคภัยไขเจ็บ มีมากอยางมากชนิด แตละชนิดก็ยังมีหลายอยางหรือหลายชนิดอีก
เชนวา เราเปนโรคกระเพาะอาหาร เราเปนโรคประสาท เราเปนโรคปอด เรา
เปนไข ; ก็คิดดูวา แมแตที่เรียกวาเปนไขนั้นก็ยังมีเปนไขหลายชนิด ไมเคยมี
ยาขนานไหนที่จะแกโรคทั้งหมดได, เรื่องธรรมะ จริยธรรม ศีลธรรมนี้ก็เหมือนกัน
ตองทําใหถูกฝา ถูกตัว อยางกับเรื่องของโรคภัยไขเจ็บ.

อบรมคนตางวัยตางระดับนี้ก็เปนปญหา
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เดี๋ยวนี้เขาสอนกันอยางกับวาเครื่องจักร, เปดเสียงดังขึ้นมาสอน
อยางจานเสียง แลวจะไปเกณฑใหทุกคนฟง แลวก็ปฏิบัติรวมกันไปหมด อยางนี้
มันก็นาหวัว. ขอเท็จจริงอันนี้มิใชเปนเรื่องคาดคะเน หรือสันนิษฐานเอา ที่แท
เปนเรื่องที่อาตมาเองถูกเขากับตัวเอง.

เมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปมาแลว ในสถานที่บางแหง จัดหรือทําไปอยาง
โงเขลาที่สุด : เอาเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ มานั่งอยูแถวหนา, เอาผูใหญมานั่งอยู
แถวถัดไป, เอาขาราชการมานั่งในแถวถัดไป, เอาพระเจา พระสงฆมานั่งอยูอีก
ทางดานหนึ่ง ; แลวใหอาตมาเปนผูบรรยายเรื่องที่เปนประโยชนแกคนทั้งหมดนั้น,
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แลวลองคิดดูทีวา จะทําอยางไรกัน จะทําอยางไรได, ฉะนั้น ก็ทําไปอยางแกน ๆ
เหลียวหนามาดูหนาตาของเด็กๆ ก็พูดไปอยาง, พอเหลียวหนาไปดูตาของผูใหญ
ก็ตองพูดไปอีกอยางหนึ่ง, เลยเปนเรื่องที่นาสมเพช.
การที่เราไมประสีประสา
ในการที่จะจัดใหมีการฟงธรรมเทศนาหรือ
การอบรมศีลธรรมใหไดผล ทําไปอยางเครื่องจักร ทําไปตามคําสั่งที่สั่งมาอยาง
เครื่องจักร ความลมเหลวก็มีอยูเรื่อย ๆ มา ; เดี๋ยวนี้ก็ยังมีลักษณะอยางนี้
เหลืออยูไมนอย.
แตถาวาเรามาพูดกันแตพวกที่มีปญหาอยางเดียวกัน มีอะไรอยางเดียวกัน
เหมือนกับวามานั่งพูดกันที่นี่เวลานี้ ก็คอยยังชั่วสักหนอย คือวาจะไดพูดเรื่อง
เดียวกันไดสําหรับทุกคน ; แตถึงอยางนั้น ก็ยังไมใชวามันจะไดผลดี เพราะวามี
บางคนยังไมอาจจะฟงเรื่องของคนสวนใหญก็ได.
เดี๋ยวนี้เรายังไมคิดกันถึงขอนี้ จะสอนอะไรจะอบรมอะไร ก็ทํารวมๆ
กันไป ; และอีกทางหนึ่งก็คือวา
คนแตละคนในสังคมนี้มีระดับจิตใจตางกัน
เจาหนาที่ก็ยังละเมอเพอฝนวาจะใชระเบียบหรือวาหลักการ
หรือวาอะไรอยางใด
อยางหนึ่ง ที่ใหใชไดแกทุกคน. นี่ก็ไมพนจากการที่จะทําไปอยางเครื่องจักรอยู
นั่นเอง.
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เพราะเหตุที่คนมีจิตใจตางกันเปนหลายระดับ แลวก็มัวเขลาที่จะสอนกัน
เหมือนกับวาทุกคนอยูในระดับเดียวกันนี้ ก็ทําใหเกิดปญหาตอไป คือทําใหเกิด
ระบบปฏิบัติที่กาวกายสับสน จนจับหลักกันไมคอยจะได ; แมจะดูกันแตเฉพาะ
ในวงศาสนา ในทางศีลธรรม ในทางงวัดทางวา ก็ยังเปนอยางนี้ คือสอนรวม ๆ
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กันไปเหมือนกับวาเปนคนเดียวกันอยางนั้น
จิตใจของคนก็ไมตรงกับเรื่องที่จะ
ปฏิบัติ. ความรูที่ไดรับมานั้นเลยสับสนจนถือเอาไมได,
แตละคนหรือ
แตละพวกก็จับหลักเฉพาะตนไมคอยจะได ; นี่กําลังเปนปญหาอยูอยางนี้ แมที่นี่.
นี่เรื่องที่เรียกวาคนกําลังเปนอยูในลักษณะที่ไมถูกไมตรงกันกับหลักการ หรือวิธีการ
ที่จะศึกษาและปฏิบัติ.

คน หลงแตวัตถุ นี่ก็เปนปญหา
ทีนี้ มองดูใหกวางออกไปวา คนในเวลานี้ ในโลกนี้ ยิ่งเห็นแก
ความสุขทางวัตถุ คือทางเนื้อทางหนานี่ มากยิ่งขึ้นตามสมัย ; ใชคําวา "ตามสมัย"
ก็พอจะเขาใจกันได หมายความวาตามที่วัตถุใหม ๆ ที่คิดที่ประดิษฐออกมาไดเปน
สมัย ๆ ลวนแตมีความดึงดูดยั่วยวนจิตใจของมนุษย ยิ่งขึ้นกวาครั้งกอน คราวกอน
ทั้งนั้น.
คนยิ่งหลงในความสุขทางเนื้อหนัง ตามสมัย แตละสมัย ที่มันมีฤทธิ์
มีอํานาจในการดึงดูดจิตใจคนยิ่งขึ้นทุกที. ขอใหมองดูขอนี้ อยาเห็นวาเปนเรื่อง
เล็กนอย ; เพราะเหตุวาการที่ทุกคนไปตามใจกิเลสตัณหา ไปเห็นแกความสุข
ทางวัตถุนี้ ทําใหคนทุกคน ยิ่งเห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้นทุกเวลานาที.
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ฟง ๆ ดูใหดีวา คนกําลังเห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้นทุกเวลานาทีนี้ จริง
หรือเปลา ? ถาจริงมันเปนเพราะอะไร ? ก็เพราะไปหลงไหลความสุขทางวัตถุที่
ออกมาใหม ๆ และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที่ ; ความกาวหนาทางวัตถุที่จะมายั่วใหมี
ใหใช ใหกินอะไรนี้มันมากยิ่ง ๆ ขึ้นทุกที; พอไดกินเขาไป ไดอะไรเขาไป
ยิ่งหลงใหลมากขึ้นทุกที, ก็ยิ่งเห็นแกตัวมากขึ้นทุกที.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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คนที่ไมไดวตั ถุตามชอบใจ เพราะวาเงินไมพอ หรือไมสามารถพอ
ก็ยังไมวายที่จะเอาใหได.
คนชนิดนี้จะตองมีการกระทําที่เห็นแกตัวตัวยิ่งขึ้น
ไปอีก ; ดวยความยั่วของวัตถุที่กาวหนาในสมัยใหมนี้ทําใหคนยิ่งเห็นแกตัว.
แตแลวตามที่เราไดยินไดฟงกันนั้น คนสวนมากเขาบูชาวัตถุ เขา
สรรเสริญวัตถุ ; เขาพากันยกยองสรรเสริญความกาวหนาทางวัตถุใหคนทั้งประเทศ
ทั้งโลก หลงใหลในความกาวหนาทางวัตถุ ; หารูไมวา นี่จะเอากงจักรมา
ครอบหัว คือทําใหมีความลําบาก ยุงยากเดือดรอน แกไขยาก ยิ่งขึ้นไป
กวาเดิม คือทําใหเห็นแกตัวจัด เพราะวาไดตั้งตนดวยความเห็นแกตัวมาตั้งแต
ทีแรกเสียแลว.
ขอนี้หมายความวา การที่ใครที่ไหน ที่ประเทศไหน จะประดิษฐวัตถุ
ยั่วยวนขึ้นมาใหมในโลกนี้ ตองมีมูลมาจากความคิดที่วา "ถาเราประดิษฐวัตถุนี้
สําเร็จ
เราก็จะลวงกระเปาคนอื่นไดมาก ;. ถาเราประดิษฐสิ่งที่ยั่วกิเลสนี้
ขึ้นมาสําเร็จ เราก็จะลวงกระเปาคนอื่นไดมาก ; นี่ตั้งตนดวยจิตที่เห็นแกตัว
อยางนี้ ; พอทําออกมาได มันก็จริงเหมือนกัน คือก็ลวงประเปาคนอื่นไดมาก
คนที่ซื้อไปกิน ไปใช ไปหลงใหลในรสอรอยของวัตถุใหม ๆ นี้แลว ก็ยิ่งเห็น
แกตัว ตางคนตางเห็นแกตัว ตางแยงชิงแขงขันกันในทางที่จะเห็นแกตัว ; แมที่สุด
จะมีเพื่ออวดกัน.
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เครื่องใชไมสอยที่ไมจําเปน เต็มไปในบานในเรือน ; ไมเพียงแต
จะใชจะสอย เพราะมันไมจําเปนแกการใชการสอย ก็เลยตองมีไวอวดกัน. อยางนี้
ก็เปนเรื่องความเห็นแกตัว แลวมากมายไมมีเขตจํากัด.
สิ่งจําเปนแกชีวิตนั้นมันมีขอบเขตจํากัด ; แตสิ่งไมจําเปนแกชีวิตนี้
ไมมีขอบเขตจํากัด เอามาไวสําหรับอวดกัน แลวก็เปนการเพิ่มความเห็นแกตัว;
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จึงเปนอันวา ในแงที่จําเปน ก็ทําใหเห็นแกตัว, ในแงที่ไมจําเปน ก็ทําให
เห็นแกตัว. เรื่องวัตถุ ลวนตั้งตนดวยความเห็นแกตัว เปนไปดวยความเห็นแกตัว.

วัตถุนิยมทําใหเกิดความเห็นแกตัว
และยากแกการปฏิบัติธรรม
นี่คือเรื่องของวัตถุนิยม ซึ่งประดิษฐอะไร ๆ ขึ้น เพื่อใหมนุษย
หลงใหลมัวเมาเกินกวาความจําเปน ; แตแลวก็หลอกใหเขาใจไปวา เปน
ความจําเปน. สวนที่จําเปนนั้นก็มีอยู ก็พอจะมองเห็นได ; แตสวนที่ไมจําเปน
นั้นมีมากเกินมาก
แลวก็ระวังใหดี
วาถาเปนไปเพื่อความเห็นแกตัวแลว
มันตองสรางปญหาทั้งนั้น.
อยางเราจะตองมีขาวกิน จะตองมีบานอยู ; อยางนี้เรียกวาจําเปน
แลวก็สรางใหเกิดความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนตัวกอน. ทีนี้ ถายิ่งไปหวัง
ใหมันเกินจําเปน คือใหมันสวย ใหมันหรูหรา ใหมันอะไรเกินจําเปน ; ความเห็น
แกตัวนั้นมันก็จะตองมากขึ้น อยางที่เรียกวาหลายทบหลายเทา.
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เราอยูกันดวยความเห็นแกตัว เปนตัวอยางแกกันอยางนี้ นานเขาก็กลาย
เปนโลกของคนที่เห็นแกตัว ไมมีใครตําหนิใคร วาคนนั้นเห็นแกตัว คนนี้เห็น
แกตัว ; เพราะวาทุกคนเปนโรคเดียวกัน เหมือนกันไปหมด ก็เลยตองยกยอง
เทิดทูนความเห็นแกตัวนี้ วาเปนสิ่งที่ดีที่สุด ถูกตองที่สุด ยุติธรรมที่สุด. ฉะนั้น
ใครมือยาวก็สาวเอา ใครมีกําปนหนักก็ทุบเอา. ฉะนั้น ขอใหลองพิจารณาดูวา
โลกทั้งโลกเวลานี้เปนอยางไร ? โลกกําลังไดรับบาปจากการที่ชวนกันเห็นแกตัว
อยางไร หรือเทาไร. นี้ก็เปนปญหาหนึ่งซึ่งทําใหยากลําบากแกการปฏิบัติธรรม

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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โรคเห็นแกตัวขึ้นสมองนั้น ; ใชยาคือธรรมะที่จะแกเพียงนิดเดียว หยิบมือ
เดียว เทากับฝุนสักขี้เล็บหนึ่ง แลวจะไปแกโรคความเห็นแกตัวกันทั้งโลก
ที่ขึ้นสมองกันทั้งโลกแลว ไดอยางไร. นี่คือปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมใน
โลกนี้ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่ง ถาแกไมได ก็หมายถึงความลมละลาย.

แตละคนมีภาระหลายฝาย นี้ก็เปนปญหา
ถาเราจะดูกันอีกมุมหนึ่ง
ก็เห็นวาแตละคน ทุกคนในบานเมืองใน
โลกนี้ ตองปฏิบัติภาระพรอมกันหลาย ๆ ฝาย แลวก็ฝายละหลาย ๆ ภาระ ;
เมื่อคนในประเทศเราแบงเปนฝาย ๆ มันก็มีหลายฝาย แลวฝายหนึ่ง ๆ มันก็มีหลาย
ภาระ
:คนหนึ่ ง เป น พ อ บ า น
นี้ เ ป น ภาระหนึ่ ง ,
มี ห น า ที่ เ ป น ข า ราชการ
หัวหนาแผนกนั้นแผนกนี้
นี้มันก็ภาระหนึ่ง,
แลวยังมีภาระที่จะตองทําเรื่องราว
อะไรตาง ๆ ที่ตนสมัครไปทําเขาเอง ไปยินดีเขาเอง ไปผูกพันตัวเองเขาไปเอง
มันก็มีภาระ, แลวยังมีภาระตามธรรมชาติ เชนความเจ็บความไข ความไมสบาย
มันหลาย ๆ ฝาย และฝายหนึ่งก็หลาย ๆ ภาระอยางนี้ ; แลวจะใหคนชนิดนี้
ปฏิบัติธรรมไดอยางบริสุทธิ์บริบูรณนั้น
จะหวังไดอยางไรกัน
อันนี้ก็เปนปญหา,
เปนปญหาของการปฏิบัติธรรมที่มีอยูจริง ๆ
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ถึงแมอาตมาเองก็รูสึกกวามีปญหาอยางนี้ คือตัวเองก็มีภาระหลาย ๆ ฝาย
ไมใชมีภาระแตเพียงวา จะมานั่งพูดที่นี่ใหทานทั้งหลายฟงอยางเดียว มีภาระอื่น ๆ
ที่ยากเทา ๆ ที่อีกตั้งหลายภาระ.
ทีนี้ พวกชาวบาน ก็ยิ่งมีอะไรมากกวานี้ มีภาระที่ยุงยากลําบาก
เจ็บปวดทนทรมานกวาเรื่องของอาตมาไปอีก ; ก็มองเห็นวา นาเห็นใจ ที่วา
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คนแตละคนในโลกนี้ ตองปฏิบัติภาระพรอมกันหลาย ๆ ฝาย และก็ฝายละหลายๆ
ภาระ. ทีนี้เราจะทําตัวอยางไร จึงจะทําใหอุปสรรคเหลานี้เบาบางลงไป ก็ตอง
คิดแลว และตองคิดใหมากดวย ; ถาไมอยางนั้นมันก็เปนความลมละลาย.
ขอเตือนวาอยาอวดดี อยาไปหาภาระมาสุมใหมันมากเขาอีก ที่มีอยูมันก็
มากพออยูแลว อยูไปหาเขาอีก ; พยายามลดออกไปเสียเทาที่จําเปน จะไดทํา
สวนที่เหลืออยูนั้นใหดีที่สุด ใหลุลวงไปเปนอยางดีที่สุด.
ทั้งหมดนี้ เปนเพียงตัวอยางในบางอยาง ที่ยกมาแสดงใหเห็นวาปญหา
อันแรกของการปฏิบัติธรรมไมสําเร็จนั้น
อยูที่ปญหาอันมีอยูในตัวคนแตละคน
แตละคนในโลกนี้เปนอยางนี้. นี่เปนอุปสรรค หรือปญหาฝายหนึ่ง.

ปญหาที่ ๒. หลักพุทธศาสนา
มีไดทั้งสัสสตทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิ
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ทีนี้ ก็ดูกันตอไปถึงฝายอืน่ ; คําวา "ฝายอื่น" ในที่นี้ ก็หมายถึง จะดู
กันที่ตัวพระพุทธศาสนา หรือหลักของพระพุทธศาสนานั่นเอง.

ขอแรกที่สุดที่จะตองดู ก็คือดูกันอยางกวาง ๆ ที่สุดเลย วาหลัก
พระพุทธศาสนานี้ ตองมีไวครบแกคนทุกประเภท ซึ่งจะสรุปรวมใหสั้น
แลว
ก็จะไดสัก ๒ ประเภท : ประเภทที่ยงั ตองมีตัวมีตน นี่พวกหนึ่ง ประเภทหนึ่ง
พวกนี้ตองหมายความวา ตองมีตัวมีตนอยางไมคิดจะถอนกันแลว ไมมีหวังที่
จะถอน ; อีกพวกหนึ่งคือพวกที่กําลังจะถอนตัวตน. หรือจะไมมีตัวตน.
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พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา จะมีใหครบแกคนทั้ง ๒ พวก
เมื่อมีใหทั้ง ๒ พวกอยางนี้ ก็ตองตีกันยุง สําหรับคนที่ไมเขาใจ ; เพราะวา
เมื่อพระพุทธเจาทานสอน ทานก็ไมมีโอการจะตรัสวา "นี้พูดแกพวกที่มีตัวมีตนนะ,
และนี่พูดแกผูที่จะไมเอาตัวตนนะ" ; ไมมีโอกาสจะพูด. พระพุทธเจาทานก็เลย
ไมไดพูด ไมไดตรัส ไมไดระบุลงไป ; ทานก็ตองพูดตามเหตุการณที่เกิดขึ้น
พูดแกใคร, ชนิดไหน ; ทานก็พูดใหตรงจุดหมายที่เหมาะแกคนชนิดนั้น.
ฉะนั้น บางทีทานก็ตองตรัสแกคนที่มีหลักถือตัวตน ยึดมั่นตัวตน, บางคราว
ก็ตรัสแกบุคคลที่กําลังถอนตัวตน หรือจะหมดตัวตนอยูหยก ๆ นี้แลวก็มี.

คนพวกหนึ่ง ยังยึดถือทํานองมีตัวตน
เราพูดกันสั้น ๆ วา คนในโลกนี้มีพวกหนึ่งซึ่งมีมากที่สุด จะถึง
๙๐ เปอรเซ็นต หรือวา ๙๘ เปอรเซ็นต ถึง ๙๙ เปอรเซ็นตก็ได คือพวกที่ตอง
มีตัวตน พวกนี้มีสัสสตทิฏฐิอยูในตัว.
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สัสสตทิฏฐิถือวาเที่ยง วามีตัวตนนี้ มีอยูในตัว อยางที่ชวยไมได ;
เพราะวาพอเกิดมาจากทองแม
ก็จะตองไดรับคําสั่งสอนแวดลอมอบรมใหเกิด
ความคิดวามีตัวกู มีตัวตนของกูหนักขึ้น ๆ หนักขึ้น ๆ.

ไมมีครอบครัวไหน หรือวัฒนธรรมไหน ที่สอนใหทําลายตัวตนมา
ตั้งแตออนแตออกได มันยากเกินไปที่จะมีระบบชนิดนั้นได ; ดังนั้นคนจึงเกิด
มาเพื่อมีตัวตน จะฟงเขาใจแตวามีตัวมีตน และยินดีจะรับเอาแตลัทธิที่เขากันไดกับ

๑๘
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จิตใจ วามีตัวตน คือมีตัวกู - มีของกู. อยางนี้เราก็จะตองขอเรียกวาสัสสตทิฏฐิ
ไปทีกอน.
แมวาคําสัสสตทิฏฐินี้เปนความเห็นผิด เปนมิจฉาทิฏฐิ ; แตก็ไมมี
คําอื่นจะมาเรียก ก็ตองเรียกคนธรรมดาสามัญนี้ วามีสัสสตทิฎฐิ วามีตัวตนเปน
ของตนนี้ หรือวาเที่ยงแทถาวร นี้ตามสัญชาตญาณ. ทิฎฐิอยางนี้เกิดอยูเอง
ตามสัญชาตญาณ วามีเรา วามีตัวกู - วามีของกู แลวก็จะเปนตลอดไป ;
แมวารางกายแตกตายทําลายลง ตัวกูก็ยังอยู ตัวกูจะไปตอไปอีก.
ความคิดวามีตัวกู - ของกูอยางนี้ ความเชื่ออยางนี้ มีมาโดย
วัฒนธรรมประจําชาติ กันอยูมากมายหลายชาติ ; ดูเหมือนวา ถาเนื่องดวยลัทธิ
ในประเทศอินเดียแลว จะมีอยางนี้มากกวาอยางอื่น. วัฒนธรรมของไทยเรา
ก็รับเอามาจากอินเดียโดยตรง ตั้งสองพันกวาปมาแลว เขาก็มาสอนใหเชื่อ
อยางนี้ แลวก็เชื่ออยางนี้กันมาเรื่อย ไมรูกี่สิบชั่วคนมาแลว. พอเกิดมาเราก็เชื่อ
อยางนี้ คิดอยางนี้กันมาแลว ; มีตัวตน มีตัวกู มีของกู, ตองไดอยางนั้น
ตองไดอยางนี้ ; ตายแลวไปเอาชาติหนาก็ยังได ; เปนของกูอยูนั่นเอง นี้พวกหนึ่ง.
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ความเชื่ออยางนี้มีมากที่สุดดวย จะเรียกวาสัมมาทิฏฐิก็ไมถูก แตจะ
เรียกวามิจฉาทิฏฐิ ก็ไปดาเขาเกินไป ; แตโดยที่แทแลว มันอยูในลักษณะของ
มิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่ง ; เปนเพียงมิจฉาทิฏฐิตามสัญชาตญาณ ไมปรับโทษให
มากมายนัก ; แตตองถือวายังเปนคนโงเปนมิจฉาทิฏฐิตามสัญชาตญาณที่เกิด
เองดวย, แลวก็รับอบรมมาโดยวัฒนธรรมชนิดนั้นดวย.
คน แมในประเทศไทยเรานี่ ตั้งกวา ๙๐ เปอรเซ็นตจะตองมีทิฏฐิ
อยางนี้ คือทิฏฐิที่วามีตัวตน ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ. ถาจะเอาเขา

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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ไปจับกับหลักในภาษาบาลี ก็ตองเรียกวาเปน มิจฉาทิฏฐิชนิดกอน ๆ ชนิดหนึ่ง
หรือจะเรียกวา สัสสตทิฎฐิอยางออน ๆ ก็ยังได.
มีหลักกลาวไวชัดเจนวา มิจฉาทิฏฐิชนิดนี้ไมหามสวรรค และคนก็
ไปสวรรคไดเพราะมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้ แตวาดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้ จะ
นิพพานไมได ; จะไปสวรรคก็ได จะไปพรหมโลกก็ได ดวยมิจฉาทิฏฐิที่วา
มีตัวมีตน มีตัวกูนี้ จึงเรียกวาไมหามสวรรค แตหามนิพพาน. ถาเปนมิจฉาทิฏฐิ
ถึงที่ไมมีดี ไมมีช่ัว ปรับดีเปนชั่วนั้น จึงจะเปนมิจฉาทิฏฐิรายกาจ หามหมด
ทั้งสวรรคทั้งนิพพาน.
สัสสตทิฎฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ นี้ทําใหมีความเห็นแกตัว รักตัวชวยตัว
แตแลวก็ไมวายที่จะเห็นแกตัว ; สวนที่เห็นแกตัวนี้จะตองเปนทุกข แลวก็ดิ้นรน
พยายามไปเรื่อย ๆ เพื่อจะดับความทุกข ก็ดับไดเพียงแตวา ไปสวรรค จะนิพพาน
ไมได. จะดับทุกขถึงขนาดเปนนิพพานนั้นไมได เปนไดเพียงสวรรค คือเพียง
ความอยูส บาย ตามแบบที่วามีบุญ, หรือวาสูงหนอยก็พรหมโลก ที่วาพนสวรรค
ขึ้นไปหนอย แตก็ยังมีตัวกู - ของกู หรายิ่งกวาในชั้นสวรรคนี้เสียอีก.
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หลักพุทธศาสนา
ที่สอนใหทําลาย ตัวกู - ของกู นี่สอนยาก

ในโลกเราทั้งหมด ถาเฉลี่ยรวมกัน ปนกันหมดแลว จะตองพูดวา
๙๙ เปอรเซ็นต หรือเกินกวานั้น ที่เปนพวกที่มีตัวกูจัด ; แลว พวกที่จะถอนตัวกู
ทําลายตัวกู มีความเขาใจแจมแจงพอที่จะทําลายความยึดถือวาตัวกูนี้ จะมี

๒๐
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ไมถึง ๑ เปอรเซ็นต ; จึงเปนความยากลําบากที่สุดแกพระพุทธเจา ที่สอนหลัก
พระพุทธศาสนา ที่จะใหทําลายตัวกู - ของกูเสีย.
เมื่อพูดมาถึงขอนี้แลว ก็อยาไดลืมเรือ่ งราวในพระพุทธประวัติตอนที่
กลาววา พอพระพุทธเจาทานตรัสรูเสร็จลงใหม ๆ หยก ๆ อยางนี้ ทานออนเพลีย
ออนเพลียอยางยิ่งตรงขอที่วา "สิ่งที่เรารูนี้ ไมรูวาจะเอาไปสอนใคร เพราะวา
สัตวทั้งหลายทั้งหมด หรือแทบทั้งหมด เปนกันเสียอยางนั้น ขึ้นเอาสิ่งที่เรา
ไดตรัสรูนี้ไปสอนแลว ก็เหนื่อยเปลา เสียเวลาเปลา ". หรือทานอาจจะ
ทรงใชคําพูดรุนแรงตรัสกับพระองคเองวา "มันบาเปลา ๆ" ก็ได. ความคิด
ในครั้งแรกนี้ จะเปนอยางนี้.
มีเรื่องราวตอไปวา พรหมมาอาราธนาออนวอน วาชวยสอนเถิด
เพราะวาคนสวนนอย แมจะนอยเทาไร ก็ยังมีอยูในโลกนี้คือ "ผูที่มีธุลี ขี้ฝุน
ในดวงตาแตเพียงเล็กนอย นั่นก็มีอยูในโลกนี้ คนพวกนี้อาจจะเขาใจได
ขอใหพระองคจงทรงแสดงธรรมสอนสัตวเกิด".
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เมื่อหายจากลังเล
หรือรับนิมนตของสหัมบดีพรหมแลวพระพุทธเจา
จึงทรงกลับพระทัยเสียใหม วา เอาละ สอน แมวาจะนอยไมกี่คน แมจะหยิบ
มือเดียว ก็จะสอน. ฉะนั้น จึงทรงวางแผนการสุดความสามารถที่วาจะสอน ;
นี่แหละจึงมีการสอนสิ่งที่ทีแรกพระองคทรงคิดวา ไมสอน เพราะคงจะไมมีใคร
เขาใจได.

นี่ขอใหรูเถิดวา สัตวทั้งหลายทั้งปวง ตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นตนั้น มีสภาพ
อยางไร
แล วธรรมะนี้มีหลั กความมุง หมายอย างไร ? เหมาะแกคนตั้ง
๙๙ เปอรเซ็นตนั้นหรือไม ?
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เมื่อจะสอนหลักสําหรับคน ๙๙ เปอรเซ็นตนั้น ก็ยอมไมแปลกไปจาก
ศาสนาอื่น ซึ่งมีอยูมากศาสนาเหมือนกัน ; ถาจะสอนใหแปลกไปจากศาสนาอื่น
คือ สอนเรื่อ งนิ พพานกั นแลว คนที่จะฟงในโลกนี้มีอยูไมถึง ๑ เปอรเซ็นต
นี่เทียบกันงาย ๆ อยางนี้.
แตวาเอาเปนวา
พระพุทธเจาทานทรงตั้งพระทัยใหมวา
สอน ;
เพราะฉะนั้นก็เลยตองมีปญหายาก ลําบาก ตรงที่วา จะสอนพวกที่สัสสตทิฏฐิ
เปนตัวตนนี้อยางไร. แลวสอนพวกที่จะถอนตัวตนนี้อยางไร. คําสอนจึง
เกิดขึ้นเปน ๒ พวก ; หรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็วา พระพุทธศาสนามีคําสอนรวม
อยูทั้ง ๒ พวก ; คือคําสอนที่จะสอนพวกมีตัวตนวาอยางไร, และสอนพวกที่
ไมมีตัวตนวาอยางไร.

พวกมีสัสสตทิฏฐิ ทีถ่ อนไมได
สอนเรื่องนิพพานไดยาก
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ทีนี้ เรามาดูกันใหละเอียดอีกหนอย ; อาตมาขอรองวาใหดูใหละเอียด
สักหนอย เพราะไดพูดแลวตั้งแตตนวา เราจะดูกันเฉพาะในแงปญหา ที่เปนปญหา
ใหมันจริง ๆ จัง ๆ ใหละเอียดสักหนอย ไมอยางนั้นก็ไมมีประโยชนอีก พูดกันก็
ไมมีประโยชนอะไร. ฉะนั้น จะตองดูกันใหละเอียดชัดเจน หรือจริงจังสักหนอย
คือวา :คนประเภทที่ ๑
ถอนไมไดจนกระทั่งตาย.

หรือประเภททีแรกนั่นเปนสัสสตทิฎฐิ มีตัวมีตน
พวกที่เดือดรอนอะไรนิดหนึ่งก็ตองไปรดน้ํามนต,

๒๒
เดือดรอนอะไรนิดหนึ่งก็ตองไปหาหมดดู,
ทํานองนั้น, พวกนี้จะถอนไมไดจนตาย
กรุงเทพฯ ถึงที่บานนอกนี้ก็มีอยูไมนอย.
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เดือนรอนอะไรนิดหนึ่งก็ตอไปหาอะไร
จนเนาเขาโลงไป ; ซึ่งก็มีอยูมากที่

พวกที่จะตองมีตัวตน จนเนาเขาโลงไปนี้ จะสอนกันอยางไร ?
ดูเหมือนจะไมตองเอยถึงคําวา "นิพพาน" หรือคําวา "ไมยึดมั่นถือมั่น" สอนกัน
แตวา ตองยึดมั่นถือมั่น ; พอสอนวาไมยึดมั่นถือมั่นก็หันหลังให วิ่งหนีหมด.
ที่นี่ เรากําลังเขียนภาพที่ฝาผนังตึกนี้ขึ้นมาอีกภาพหนึ่ง เรียกวา
"แจกลูกตา" ; แลวดูเถอะวา ใครมารับแจกกี่คน ? สวนมากวิ่งหนีถลกกัน
ใสทั้งนั้นแหละ ; จะมีสักคนสองคนที่จะรับลูกตาเอาไป. นี่คือสถานะอัน
แทจริงของคนโนโลก หรือในประเทศไทยเราในเวลานี้.
ขอใหเห็นใจพระพุทธเจาบาง วาแมครั้งกระโนน ก็ยังเปนอยางนี้
จนเปนเหตุใหคําสอนในพระพุทธศาสนามีอยู ๒ ประเภท ซึ่งจะตองขัดกัน
อยางที่ เรี ย กวา conflict อะไรต อ กันอยู ตลอดเวลา อั นหนึ่งว า "มีตัว ",
อันหนึ่งงา "ไมมีตัว" แลวก็ตองเอาไปดวยกันใหได. ทีนี้ ตกมาถึงเวลานี้
ถึงสมัยนี้ ปญหาก็ยังคงอยูอยางนี้แหละ.
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อาตมาอยากจะอวดหนอยวารูเรื่องนี้ดีกวาหลาย ๆ คน เพราะเปนปญหา
ที่เผชิญหนาอยู ทุกคราวที่จะพูด ที่จะเทศน หรือแมที่จะเขียนอะไรลงไปสักตัวหนึ่ง
ก็มีปญหาอันนี้เกิดขึ้นเสมอ : พอเขียนอยางนี้ก็ไปขัดกับคนพวกนั้น, พอเขียน
อยางนี้ก็ไปขัดกับคนพวกโนน ; ก็เลยตองผาซากดื้อ ๆ เอาบอย ๆ เหมือนกัน วาจะ
มุงหมายเอาคนพวกที่วา
เขาจะไดรับประโยชนจากพุทธศาสนาแลวก็เอาละ
ไมคอยคํานึงถึงคนอีกพวกหนึ่ง
เพราะถือวาศาสนาไหนเขาก็สอนกันอยูแลว

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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เพราะวาถึงอยางไร เขาก็ไปรดน้ํามนตได เขาก็ไปหาหมดดูได แลวก็พนปญหา
ของเขาไป.
เดี๋ยวนี้ เรามีปญหาอยูแตวา พวกที่ควรจะไดรบั พุทธศาสนาโดย
เนื้อแทนี้ จะตองทําอยางไร, เขาจะตองเปลี่ยนสัสสตทิฏฐิตามสัญชาตญาณนั้น
ใหคอย ๆ กลายมาเปนสัมมาทิฏฐิไดอยางไร, เมื่อยึดมั่นตัวกู - ของกู ก็ควรจะ
ยึดอยางไร จึงจะเปลี่ยนไปสูความไมยึดมั่นถือมั่นได.
การสอนเรื่องนี้ก็ตองใหละจากความยึดมั่นเลว ๆ มายึดมั่นที่ดี ๆ ; แลว
เมื่อดีมากเขา ๆ จนพอแลว ก็จะคอยเห็นเองวา เรื่องยึดมั่นนี้มันไมไหว.
มันเหมือ นกับแบกของหนัก จะแบกกอนหิ น ทอนไม กอนดิน อะไร
มัน
ก็หนัก จะไปแบกเงิน ทอง เพชร พลอยมันก็หนัก สูไมแบกไมได ; มีไว
โดยไมตองแบก ใชไปโดยไมตองแบกดีกวา, นี่จึงคอย ๆ ลืมหูลืมตาขึ้นมา
ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิ วาไมควรจะยึดมั่นถือมัน่ สิ่งใด.
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ปญหาเรื่อง สัสสตทิฏฐิ
แกไมไดมาแตครั้งพุทธกาล ตองอนุโลมไป

การสอนสัมมาทิฏฐิสําหรับลูกเด็ก ๆ เด็ก ๆ ออนก็ตองวายึดมั่น
ในความดี ; อยาลืมวาสัมมาทิฏฐิสําหรรับลูกเด็ก ๆ นั้น คือยึดมั่นในความดี
อยางลมหัวจมทายกันไปเลย ; แตพอมาถึง สัมมาทิฏฐิของผูที่ลืมหู ลืมตา
มีปญญา มีธรรมจักษุแลว ก็คือไมยึดมั่นอะไรเลย.
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ความลําบากในการที่จะปฏิบัติศีลธรรม หรือพระธรรมในโลกนี้ ในหมู
พุทธบริษัทเรานี้ มีอยูอยางนี้ คือวาหลักพุทธศาสนา จะมีทั้งสัสสตทิฏฐิ และ
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งไมมีใครแกไขได ; ปญหานี้แกไขไมไดมาตั้งแตครั้งพุทธกาล
แลว ; มีแตจะชวยใหสัสสตทิฏฐินี้คอย ๆ นอยลง ๆ จากความเปนปุถุชน
เลว ๆ มาเปนปุถุชนชั้นดี จนเปนพระอริยเจาจึงจะหมดสัสสตทิฏฐิ ; เพียงเปนพระ
โสดาบันจะหมดสัสสตทิฏฐิวาตัวกูแลว. นี่เปนปญหาอยูในตัวพระพุทธศาสนานั่งเอง.
สัสสตทิฏฐิ เปนสิ่งที่กํากวม นําไปสูความเลวทรามก็ได ไปสู
สวรรคก็ได แตวา ยังไปนิพพานไมได. อยากจะพูดตรง ๆ ไมกลัวโกรธวา
พุทธบริษัททั่วไปรวมทั้งทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ ก็ยังเขาใจไมได ยังมีความเขาใจที่
กํากวมในเรื่องสัสสตทิฏฐิ ยังเขาใจไมชัด ; เพราะไมเคยไดรับคําอธิบายที่จริงๆ
จัง ๆ หรือชัดเจน.
เชนวา "กูจะทําบุญไปสวรรค" อยางนี้ก็ยกมือทุกคนเลย เพราะวา
ทุกคนอยากไปสวรรค และเชื่อวาเปนคําสอนที่ถูกตอง ; แลวก็ไมตองรูวา
นี้ยังเปนเรื่องของสัสสตทิฏฐิ "กูทําบุญที่นี่ แลวก็จะไปสวรรค". สัสสตทิฏฐิ
ไมหามสวรรค ก็เลยถือเปนสัมมาทิฏฐิไป. มันกํากวมอยูอยางนี้ มันฟนเฝอ
และกํากวมอยูอยางนี้.
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การปฏิบัติธรรม ตองมีหลัก
ถาเปนไปเพื่อทุกขแลว ยังไมถูก
เราจะตองมีหลักที่แนนอนขึ้นมาวา

ถาเปนไปเพื่อมีความทุกข

แลว
ก็ยังไมถูก ; ถาไมมีความทุกข ไมเปนไปเพื่อทุกขแลวก็ถูก. ฉะนั้น ถาสวรรค
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ยังมีทุกขแบบชาวสวรรคแลว อยาไปเอากับมันเลย อยางนี้ก็จะเร็วเขา ; แมจะ
เปนพรหมในพรหมโลกก็ยงั มีความทุกขตามแบบของพรหม อยาไปเอากับมันเลย.
ควรจะเรหาแตเรื่องที่จะไมมีความทุกขโดยสวนเดียว คือจะ
ไมมีตัณหา ไมมีอุปาทานโดยสวนเดียว ; จะเรียกวาอะไรก็ยังไมรู เรียกวา
มนุษยไปกอนก็แลวกัน. ทําลายความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปนของบีบกดจิตใจ
เผาลนจิตใจนั้นเรื่อยไป จนไมมีเหลือ ; อยางนี้ก็จะงายขึ้น คือจะเหลือแต
เรื่องเดียว ปญหาเดียว ไมมีปญหาเรื่องสวรรค เรื่องวิมานอะไรเขามาแทรกแซง.
เมื่อมีป ญหาแตวา จะดับทุกข เทานั้น ; ทุ ก ข หรือ ดั บทุก ข
มี ๒ อยางเทานั้น, ก็ยอมมีปญหาอยางเดียวแตวา จะดับทุกขอยางไรเทานั้น,
ไมไปหวังอะไรใหมันมากเรื่องมากราว มันก็เลยเห็นไดงายเขาแคบเขา. ดูแตที่
กิ เ ลสและตั ณ หา ว า มั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ทุ ก ข แล ว ก็ จ ะบรรเทามั น ลง
เรื่อย ๆ ไป, หรือเรียกอยางภาษาที่ชาวโลกทั้งโลกเขาจะเขาใจได ก็ตองเรียกวา
"ความเห็นแกตัว" ; ความเห็นแกตัวทําใหโลภ, ความเห็นแกตัวทําใหโกรธ,
ความเห็นแกตัวทําใหหลง, เรียกวา ความเห็นแกตัวอยางเดียวพอแลว
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ความเห็นแกตัวเปนเหตุของความทุกข จึงตองบรรเทาความเห็น
แกตัว จนกวาจะหมดไป ; ถาอยางนี้ เราไมพูดกัน วาสัสสตทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ
หรือสัมมาทิฎฐิ ไมตอพูดใหเสียเวลา ; พูดแตวา ทุกคนจงตั้งหนาตั้งตาบรรเทา
ความเห็นแกตัว แลวทําลายใหหมดไปในที่สุด.

ถายังมีวิจิกิจฉาในธรรม ก็เปนอุปสรรคแกการปฏิบัติ
เดี๋ยวนี้มันกํากวม จะอยางไรก็ไมรู เอาอยางไรกันแนก็ไมรู ; บางที
ก็วาสวรรคดี บางทีก็วาสวรรคไมดี. เชน ถามวา อยากไปสรรคไหม ? ก็ยัง
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อยากอยูนั่นแหละ. แตถาวา สวรรคก็มีความทุกขตามแบบเทวดาในเมืองสวรรค
เอาไหม ? ก็ไมอยากเอา ไมอยากจะทุกข. เปนอันวาหลักเกณฑยังไมแนนอน
ลงไปในจิตใจของคนเหลานั้น ; เรียกวาเขายังมีวิจิกิจฉาในพระธรรม หรือวา
ในหลักการของชีวิตที่วาจะเอาอยางไร. วิจิกิจฉานี้ยังละไมไดแลว
เปน
พระโสดาบันไมได ; เปนสาวกอันดับแรกของพระพุทธเจาก็ไมได ถาไมยอม
ละวิจิกิจฉาอยางนี้.
เดี๋ยวนี้พุทธบริษัท ที่เรียกตัวเองวาพุทธบริษัทนั้น วาเอาเองตั้งเอา
เอง เกิดมาจากพอแมที่เปนพุทธบริษัท ก็ตั้งตัวเองวาเปนพุทธบริษัท. พุทธบริษัทพวกนี้ยังไมเขาใจเรื่องนี้ ยังเขาใจเรื่องนี้ไมชัด ก็เลยเปนพุทธบริษัทที่เลือน
ไปตามความเขาใจที่ไมชัด.
นี้ก็เปนขอเท็จจริงอันหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติ เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติธรรมโดยตรงในตัวธรรมะนั้นเอง เพราะ
วาไมรูธรรมะอยางชัดเจนถูกตอง.

ธรรมะจริง จะฝนกระแสกิเลสเสมอ
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ทีนี้ ก็ดูหลักธรรมะ ดูตวั ธรรมะ ดูตัวพรหมจรรยนี้กันอีกมุมหนึ่งก็พบ
วาตัวธรรมะจริง ๆ นี้จะทวนหรือขัด หรือฝน ตอกระแสของกิเลสเสมอไป.

คนทุกคนมีกิเลสเปนเจาเรือน เต็มอยูในจิตในใจ, มีตัวเองเปนกิเลส
มีกิเลสเปนตัวเอง ; แลวธรรมะแท จะตองฝนหรือทวนกระแสของกิเลสเสมอ.
แลวจะเอาอยางไร คนทั่วไปจะรักธรรมะไดอยางไร.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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สําหรับคนทั่วไป จึงหาคนที่วาจะชอบธรรมะโดยความสมัครใจนี้ยาก,
จะใหคนที่ มีกิเลสเปน ตัวเอง มาชอบธรรมะนี้ย าก มันยากที่จะหาได.
ตองมีบุญ มีโชค มีอะไรมาจากทางอื่น, มีอะไรมาทําใหมองเห็นไดวา ธรรมะนี้
ดีกวากิเลส หรือดีกวาตัวกู หรือมีใครหรือมีใครมาบีบ มาบังคับใหศึกษาใหได
ใหเขาใจใหได ; ถือดาบมาบังคับก็เอา ไมเชื่อฟนคอกันเลย ใหยอมศึกษาธรรมะนี้
ใหจนได, ใหพบความจริงใหไดวา ธรรมะนี้ดีกวาตัวกู ; อยางนี้จึงจะเรียกวา
พอจะมีโชคดีบาง ที่จะไดเปลี่ยนความคิดที่ผิด ๆ นั้นเสีย.
เพราะวาธรรมะยอมทวนกระแสกิเลส ; ชวยไมได ! ขึ้นชื่อวาธรรมะ
แลวจะตองทวนกระแสกิเลส
ทําอยางไรจึงจะใหธรรมะเขากันไดกับคนที่มี
กิเลส
เปนตัวตน. นี่คือตัวปญหา ปญหามีอยูที่ตรงนี้ เปนปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
ในพระพุทธศาสนา.

ธรรมะชั้นหัวใจของพุทธศาสนายังไมโฆษณากัน
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เวลาก็ลวงเขาไปทุกที ตองรีบพูด. ทีนี้มองดูอีกทีหนึ่ง ตัวธรรมะ
ที่แท หลักพุทธศาสนาที่แทนั้น ยังไมถูกนํามาโฆษณาเลยก็วาได. พอพูด
อยางนี้ หลายคนก็คิดวา อาตมานี้อวดดี, เปนคนอวดดี คลาย ๆ กับตัวเอง
เปนคนโฆษณาธรรมะที่ยังไมเคยโฆษณาก็ได.

แตเดี๋ยวนี้ เราดูกันตามที่เปนจริง ในประเทศไทย ในประเทศอื่นๆ
หลาย ๆ ประเทศที่เปนพุทธบริษัท ; ธรรมะตัวแทที่เปนชั้นหัวใจของพุทธศาสนา
นั้น
แทบจะเรียกไดวายังไมถูกโฆษณาเลยก็ได
เรื่องนิพพานแท ๆ
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เรื่องอนัตตาแท ๆ เรื่องอิทัปปจจยตาแท ๆ นี้ไมเอามาพูด ไมเอามาถกมาพูดมา
อะไรกันใหเขาใจ ; หามกันเสียอีกดวยอยางปดปาก วายังไมใชเวลา ไมใชสมัย
ไมใชโอกาส มันยากเกินไปมันอะไรเกินไป.
แลวยังมีที่มากไปกวานั้น, เขาพูดวา ธรรมะชนิดนั้นเปนขาศึกแก
ความเจริญของบานเมือง ของประเทศชาติ อยาเอามาสอนพลเมือง มันจะขัด
ตอความเจริญของประเทศชาติ.
เมื่อไปคิดกันเสียอยางนี้แลวธรรมะที่เปนชั้น
หัวใจของพุทธศาสนาก็ยิ่งอยูลับ ลับไปเลย. ถูกถมทับเงียบไปเลย, ไมถูก
ขุดคุยขึ้นมาพูดกัน.
นี้ก็เปนปญหาอันหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความยากลําบากมากขึ้นทุกทีใน
การปฏิบัติธรรม, รวมอยูในปญหาของการปฏิบัติธรรม ; เพราะฉะนั้น อาตมา
จึงเอามาพูดไมใชวาพูดนอกเรื่อง หรือพูดใหรําคาญ.
เดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดกันถึงปญหา หรืออุปสรรคของการปฏิบัติธรรม
มันคืออะไร ? ก็คือสิ่งเหลานี้ ที่กําลังพูดนี่ วา ตัวเนื้อแท หัวใจของพุทธศาสนา
ไมเอามาโฆษณา, เรียกวาแทบจะไมเอามาโฆษณา พอวาจะโฆษณากันบาง
ก็คัดคานกันหลายอยาง อยางนั้น อยางนี้ อยางโนน ก็เหมือนกับเปนเรื่องอุปสรรค
เปนอุปสรรคอันหนึ่งที่ทําใหการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาชะงัก.
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ที่ถูกควรจะถือหลักวา ใครชอบอยางไหนก็ควรจะได อยางนั้น :
"ใครอยากไดลาภก็จงไดลาภ ใครอยากไดบุญก็จงไดบุญ ใครอยากไดนิพพานก็
จงไดนิพพาน". นี่เขาพูดกันไวเปนหลักมาแตโบราณแลว มันควรจะเปนอยางนั้น.
เมื่อพระจะใหพรทายกทายิกาเขาก็ใหพรกันอยางนั้น
การทําบุญในคราวนี้
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ใครอยากจะไดลาภก็จงไดลาภ
ใครอยากจะไดบุญก็จงไดบุญ
ใครอยากจะได
สวรรคก็จงไดสวรรค ใครอยากจะไดนิพพานก็จงไดนิพพาน" ; อยาเอามาเปน
เครื่องขัดขวางกันเลย.
ถาถือหลักอยางนี้
หลักธรรมะที่เปนชั้นหัวใจของพุทธศาสนาก็จะถูกนํามาโฆษณา มากเทา ๆ กับหลักธรรมชั้นต่ํา ๆ ตื้น ๆ.

เมื่อรูอุปสรรคแหงการปฏิบัติธรรมแลว ตองพยายามแกไข
เดี๋ยวนี้เราก็ไดพยายามกันอยูแลวในขอนี้
อาตมาก็พยายามในขอนี้
ฉะนั้น พอพูดถึงขอนี้ หลายคนก็จะหาวาอวดดี หรือยกตัว ; แตใครจะวาอยางนี้
ก็ไมกลัว ยังคงยืนยันอยูวา มันถึงเวลาแลวที่จะตองพูดเรื่องที่เก็บเงียบไมคอยเอามา
พูดกันนั้น เสียบางแลว คือ เรื่องตัวธรรมะชั้นที่เปนหัวใจของพุทธศาสนานั่นเอง
;ใหมีการโฆษณาอยางนี้เรื่อยไป และโฆษณาใหมากขึ้น.
คนอื่นเขาโฆษณาเรื่องศีลธรรมต่ํา ๆ ทั่ว ๆ ไปดีอยูแลว เราก็ไมตอง
ไปทําใหซ้ํากัน เสียเวลา ; เราจะทําตอไป ในสวนที่ยังไมคอยมีใครจะทํา.
การมาฟงบรรยายวันเสารนี้
ก็นับเนื่องอยูในโครงการนี้
คือโครงการที่เขาจะไม
ทํากันเพราะจะพูดเรื่องที่คนสวนมากเขาไมตองการ.
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อุปสรรคอีกอยางหนึ่ง คือ ทนเพียรทําระยะยาวไมได

ทีนี้ ก็ดูกันอีกทีหนึ่งวา หลักธรรมะสําหรับจะปฏิบตั ินั้น มีความเปน
อยางนั้น อยางที่เปลี่ยนแปลงไมได แกไขไมได คือมีความเปน ชนิดที่วา
ตองการเวลาระยะยาวพอสมควร, ตองการเวลาระยะยาวพอสมควร แลวจึงจะ
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ปฏิบัติธรรมะเห็นผลได. ไมเหมือนกับวาเราเอาของไปใหเขา แลวเขาก็
ขอบใจทันที, เราเอากลวยไปใหเขา เขาก็ใหสับปะรดแกเรา ทําไดทันทีอยางนี้
ก็เห็นได ; นัน่ เปนเรื่องใหทาน เปนเรื่องศีล เรื่องอะไร ซึ่งยังงาย ๆ อยู.
เรื่องนิพพานที่จะฝนอํานาจกิเลส จะฆากิเลสนั้น จะใหเห็นผล
ทันทีอยางนั้นยาก เห็นไดยาก เวนไวแตจะเกงจริง ๆ จึงจะเห็นได เพราะวามัน
เปนการทํายาก.
ถาทําเปน ทําได ก็เห็นผลทันทีเหมือนกัน ดับกิเลสไดทันที จิตใจ
ก็เยือกเย็น สะอาด สวาง สงบทันที ; แตแลวมันเห็นยากตรงที่วา เราทํา
อยางนั้นไมได. เมื่อตองการจะทําใหได ก็ตองใชความพยายาม ความพากเพียร
อะไรอยางนี้ เปนระยะยาว ; คนก็ทนไมคอยได ทนที่จะปฏิบัติในระยะยาว
ไมคอยได ก็เลยทําใหไมคอยมีใครจะสนใจ ไมคอยมีใครยอมเสียเวลายาวๆ
นาน ๆ เพื่อเอาผลในทางธรรมะชั้นสูง ในทางจิตทางใน.
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ขอนี้ก็ควรจะนับรวมเขาไวในสิ่งที่เปนปญหา หรือเปนอุปสรรคแกการ
ปฏิบัติธรรมะดวยเหมือนกัน นี่เปนตัวอยาง เทาที่จะยกมาใหเห็นได เกี่ยวกับ
ตัวพระพุทธศาสนาเอง วาเปนสิ่งที่มีปญหาอยูในตัวเองอยางไร.

สรุปวา ปญหาเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนา
ตองพยายามแกไขตอไป
สรุปอีกทีหนึ่งก็วา พุทธศาสนาตองมีใหทั้งแกพวกสัสสตทิฏฐิและ
สัมมาทิฏฐิ
เปนความยากลําบากแกการที่พระพุทธเจาทานจะตรัสอะไรใหชัด

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน
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ลงไปได ; แมสัสสตทิฏฐิเองก็เปนของสองฝกสองฝาย กํากวม ที่วาดับทุกข
ไมไดโดยตรง
แตวาใหไปสวรรคได
ใหไปมัวเมาในความทุกขอยางที่หอมหวาน
อยางนั้นได. พุทธบริษัทเองก็เขาใจเรื่องนี้ไมชัด คลุมเครือ.
หลักธรรมะแท ๆ ก็ทวนกระแสกิเลสของคนปุถุชน และธรรมะแท
ก็ไมคอยจะถูกโฆษณาเสียดวย ; มันนานอยใจในขอนี้. นอกจากนี้แลว การ
ปฏิบัติธรรมะนี้ตองการระยะเวลายาวนาน
ความอดทนที่ยาวนาน
อะไรที่
ยาวนานนี้ นี่ก็เปนสิ่งที่เปนอุปสรรค เปนปญหาที่จะตองแกไขกันตอไป ซึ่งเรา
จะไดพูดกันอยางพิศดารในโอกาสขางหนา ; ใหแกไขใหจงไดโดยสุดความสามารถ
ของเรา ; จะไดจริงหรือไม ก็แลวแตเรื่องของ ผูปฏิบัต.ิ

ปญหาที่ ๓ ความกาวหนาแบบวัตถุนิยมกําลังทวมโลก
ทีนี้ มาถึงปญหาที่สาม ไดบอกแลวแตทีแรกวา คือความกาวหนา
หรืออิทธิพลของวัตถุนิยมในโลกปจจุบัน ซึ่งกําลังทวมโลก เหมือนแมน้ํา
บาหลากไปทั่วทั้งโลก ในฤดูฝนตกหนัก.
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เมื่อพูดถึงวัตถุนิยมก็คงจะฟงออกกันแลว
นักหนาแลว วาวัตถุนิยมคืออะไร ?

เพราะวา

พูดกันมานาน

วัตถุนิยมโดยสรุปแลว คือเรื่องทางเนื้อหนังรางกาย ความเอร็ดอรอย
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวหนัง ทั้งหมดนี้เรียกวา วัตถุนิยม ;
อะไรก็ตามจะมีตัวเปนวัตถุ หรือไมเปนวัตถุก็ตาม แตถาใหรสอรอยทางวัตถุ คือ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลวเรียกวาวัตถุนิยมทั้งนั้น. ที่มีอยูเองตามธรรมชาติ

๓๒

ปฏิปทาปริทรรศน

นั้นไมเปนอันตราย แลวเราก็ไมเรียกวาวัตถุนิยมอะไรมากมายนัก ; เชน ในปานี้ก็มี
ดอกไมหอม ๆ สวย ๆ มาก แตเราก็ไมเรียกวาวัตถุนิยม เพราะยังไมเปนที่ตั้งแหง
ความหลงใหลอะไร มันจะพอดีดวยซ้ําไป มันถวงกันบางระหวางวัตถุกับจิตใจ.
วัตถุนิยมในที่นี้ หมายถึง ที่มนุษยไดทําขึ้น ไดปรุงขึ้น ไดประดิษฐ
ไดคนควาและทําขึ้น ; ลวนแตเปนของที่ยังไมเคยมีในโลก เอามาสนับสนุน
ใหความเอร็ดอรอยทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจนั้น ใหมันมากเขา ; สวนนี้เปน
อิทธิพลของวัตถุนิยม. ที่เปนไปตามธรรมดาสามัญ คนก็มีตา หู จมูก ลิ้น กาย
แลวก็ใชบริโภคความสุขกามารมณไปตามธรรมชาติธรรมดา
อยูในระเบียบของ
ศาสนาของวัฒนธรรม อะไรเหลานี้ แลวยังไมถูกประณามวาเปนวัตถุนิยม
ยังเปนของธรรมดาสามัญ ; แมวาจะเปนเรื่องวัตถุก็จริง แตยังเปนไปตามธรรมชาติ
อยูในอํานาจ ในระเบียบ ในศีลธรรม ยังไมเรียกวาวัตถุนิยม.
ใครจะทําการทํางาน มีบุตรภรรยาสามีอะไร ไปตามความถูกตองของ
หลักธรรมะแลว ก็ยังไมถูกประณามวา เปนผูบูชาวัตถุนิยม.
แตถาไปทําใหเกิน
ความจําเปนของธรรมชาติ นี้มันจะเริ่มเปนวัตถุนิยม จะใหอรอยทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวหนัง โดยเฉพาะ ใหมากขึ้นไปกวาที่จําเปน
หรือที่เปนไปตามธรรมชาติ อยางนี้ก็เปนวัตถุนิยม. ถาเปนเรื่องของกามารมณ
ก็เปนเรื่องวัตถุนิยม ; ถาเปนเรื่องของการสืบพันธุตามธรรมชาติ ไมใชวัตถุนิยม.
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พึงรูจักธรรมชาติ เปรียบกับวัตถุนิยม
เราก็ตองมีหลักเกณฑที่วา ทุกอยางตองเปนไปตามธรรมชาติ อยูใน
ขอบเขต, มีเหตุผลที่จะตองทําอยางนั้น เพื่อมนุษยรอดอยูได เปนสุขสบายดี ;
อยางนี้ก็เรียกวาเปนศีลธรรม.
แมกิจกรรมระหวางเพศ
ก็เรียกวาศีลธรรม

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๓๓

วาประพฤติธรรม มีธรรมอยูในกิจกรรมระหวางเพศ. แตถาไปเกิดหลงรสอรอย
ในทางนั้นเกินกวาธรรมชาติ เกินกวาจําเปน มีการแกไขบํารุงบําเรอ ทําอยางนั้น
ทําอยางนี้ อยางโนนขึ้นมา นี้ก็ กลายเปนวัตถุนิยม.
ในบานเรือนดูจะเต็มไปดวยสิ่งที่ไมจําเปนมากขึ้น
มันก็เพื่อ
กามารมณ เพื่อวัตถุนิยมทั้งนั้น : เดี๋ยวนี้กําลังคิดขึ้นมาใหมเรื่อยสําหรับจะ
ไมไดพักผอน จะไมไดอยูเปนสุขหรอก จะตองวิ่งวอนกันเรี่อยไป.
สิ่งที่เรียกวาอาหาร มันก็กลายเปนเหยื่อขึ้นมา ; ในบานเรือนดูจะ
ไมมีอาหารในความหมายวาอาหารแลว จะมีสิ่งที่เรียกวาเหยื่อ หรือในความหมาย
ของเหยื่อ. แมแตของกินก็กลายเปนเหยื่อไปแลว ไมใชเปนอาหารแลว จะตอง
ประดิษฐอยางนั้นประดอยอยางนี้ จะทําอยางโนน เพื่อใหเกิดรสอรอยทางลิ้น
ทางอะไรนี้มากไปกวาธรรมชาติ. อยางนี้มันก็เปนปญหาหนัก คือวาธรรมดา
ของสัตวก็ชอบอรอย ยิ่งมนุษยแลวยิ่งโงมากในเรื่องชอบอรอยนี้.
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สังเกตดูสุนัขมันกินอาหารแลว มันไมใชมุงหมายความเอร็ดอรอย แทบ
จะไมรูจักเอร็ดอรอย ; อยางสุนัขชื่อสมพาลตัวนี้ ขนมปงครีมแครกเกอรไมยอม
กินเปนอันขาด มันไปกินขาวราดน้ําตมปลา ; สัตวเดรัจฉาน มันไมรูความ
หมายของสิ่งที่เรียกวาอรอยจากวัตถุนิยม เนยมันก็ไมกิน แตนมมันกิน.
ฉะนั้นจึงกํากวมกัน ในระหวางสิ่งที่เรียกวา "เหยื่อ" หรือ "อาหาร" :ถาทําเพื่อ
อรอยแลว ก็ตองเรียกวาเหยื่อ. ถาทําเพื่อชีวิตอยูได ก็เรียกวาอาหาร.

อิทธิพลของวัตถุนิยมมีมาก
เดี๋ยวนี้ ทั้งโลกกําลังเปนทาสของวัตถุนิยม
มีคนเกงในการลวง
กระเปาคนอื่น ประดิษฐประดอยนั่นนี่ขึ้นมา เพื่อใหอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก.
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ดูเอาเองก็แลวกัน มีเรื่องสมัยใหม เชนวิทยุโทรทัศน หรือวาตูเย็น หรือ
วาอะไรก็ตามนี้ ไปพิจารณาดูเองก็แลวกันวามันพอดีหรือวาเกิน. ถาสวนไหน
มันเกิน สวนนั้นก็เปนวัตถุนิยม. เปนอิทธิพลของวัตถุนิยมที่เราเปนทาสของมัน
เปนบาว เปนทาสของมัน ; ไมใชเราเปนนายมัน.
สิ่งที่มันอยูในอํานาจของเรา เราจัดใหพอดีเหมาะแกการที่มนุษยจะ
อยูกันเปนผาสุก ; อยางนี้เรียกวาเราเปนนายมัน เราจัดมัน ; ถาเลยนั้น
มันจัดเรา. ถาเราจัดมัน ก็ถูก ถามันจัดเรา ก็ผิด.
บัดนี้เราเปนทาสของมัน ไปหาเอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางอะไรมาเรื่อย ; ก็พอดีจังหวะที่วา โลกนี้เขาผลิตวัตถุสําหรับใหคนเปนทาส
ออกมาเรื่อย ไมหยุดไมหยอน นี้เรียกวาปญหามีตรงที่เราอยูในโลกที่เต็มไปดวย
ความยั่วยวนยิ่งขึ้นทุกที จนเราสูมันไมได เพราะวัตถุนิยมมันมีอํานาจครองโลก.
ทีนี้ ขอใหดูที่อิทธิพลของวัตถุชนิดนี้ มันไมใชเพียงแตทําใหเรามัวเมา
เปนทาสมันอยางเดียว มันทําใหเราเกลียดศาสนา, ชวยจําไวดวย วามันไดทํา
ใหเราเกลียดศาสนา เอือมระอาตอศาสนา ตอพระธรรม ; นี่มันรายยิ่งไป
กวาที่ทําใหเราเปนทาสอยางเดียว. คนทั้งโลกกําลังเปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้
พวกฝรั่งจึงพูดอยางที่เรียกวาภาคภูมิใจวา "ฉันไมมีศาสนา" ฝรั่งตั้งหลายสิบคน
แลวมาที่นี่ ถาถามแลว ก็พอใจที่จะตอบวา ไมมีศาสนา, ไมมีศาสนา.
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โรคเกลียดศาสนาเบื่อศาสนาคงเต็มไปหมดในบานเมืองของพวกฝรั่ง ;
ดูเหมือนสักหนึ่งคนในสิบคนที่จะบอกวาเปนคริสเตียน หนุม ๆ สาว ๆ แลวจะบอก
วาไมมีศาสนาทั้งนั้น. ฉะนั้น เปนที่เชื่อไดวาวัตถุนิยมนี้มีอํานาจทําใหคนสลัด
ศาสนา ; ปญหาก็ยิ่งมากขึ้น ในการที่จะปฏิบัติตามศาสนา.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๓๕

คนทั้งโลกเขากําลังเปนทาสของวัตถุนิยม พวกพุทธบริษัทชาวไทยก็
ไปตามกันพวกวัตถุนิยม
ที่ไมบูชาวาพวกนั้นเขาเจริญกวา
แลวก็ไปตามกนเขา
แลวตามกนสวนใหญก็เพื่อวัตถุนิยม เพื่อผลวัตถุนิยมทั้งนั้น ; ไปตามกนพวกวัตถุ
นิยมอยางไมละอาย อยางไมรูสึกตัว ไปตามกนฝรั่งอยาไมละอายดวย แลวก็
อยางไมรูสึกตัวดวย เพื่อวัตถุนิยม. ฉะนั้น เราจึงตองเปนทาสเขา เพื่อให
ไดมาซึ่งวัตถุที่เราตองการ. นี่เราก็ไมละอาย เราก็ไมกลัว เราก็ไมรูสึกตัว,
แลวจะปฏิบัติธรรมะไดอยางไร ? ขอใหมองดูสิ่งนี้ในฐานะที่เปนปญหาแกการ
ปฏิบัติธรรม.
ทีนี้ ดูกันอีกแงหนึ่ง ที่วาเปนการดูอยางกลาง ๆ ดูอยางนักเลง เราก็
เห็นไดทันทีวาวัตถุนิยมนี้มันไดเปรียบ ไดเปรียบมโนนิยม, วัตถุนิยมไดเปรียบ
วิญญาณนิยมอยูโดยธรรมชาติ.
เมื่อเอาธรรมชาติเปนหลักความรูสึกของ
สามัญสัตวแลว
ความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังนี้ไดเปรียบความสงบเยือกเย็น
บริสุทธิ์สะอาดทางจิตใจ ; เพราะวาสัตวธรรมดาสามัญจะตะครุบเอาความเอร็ดอรอย
ทางเนื้อหนัง กอนที่จะไดมองเห็นสะอาด สวาง สงบ เยือกเย็นทางจิตใจ.
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นี้เรียกวา เมื่อปลอยไปตามธรรมชาติแลว ฝายวัตถุนิยมมันได
เปรียบสําหรับคน ; แตสําหรับสัตวตองยกเวน สัตวมันยังคงเสนคงวา อยางไร
ก็อยางนั้นมาตั้งแตเดิม. สําหรับคนนี้เปลี่ยน ๆ เปลี่ยนจนใหโอกาส ใหวัตถุนิยมได
เปรียบ ออกเสียงใหวัตถุนิยมหมด ; ไมออกเสียงใหพวกธรรมะ หรือวามโนนิยม
วิญญาณนิยมอะไร.

คนไดเปลี่ยนไปมากถึงอยางนี้ ;
แตวาสัตวเดรัจฉานยังอยูเทาเดิม.
จะเรียกวาดา หรือเรียกวาพิสูจนความจริง ก็ไปคิดเอาเอง มันเปนขอที่ตองคิด
เพราะนั่นแหละเปนปญหาลําบากสําหรับมนุษยเต็มทีแลว.

๓๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ทีนี้ จะคิดเสียใหมวา เอา, ถาอยางไรก็ปลงอนิจจังเสียวา เดี๋ยวนี้เปน
จังหวะของวัตถุนิยม ยกใหมันเถิด ; มันเปนโชคดีของวัตถุนิยม เปนจังหวะของ
วัตถุนิยม ยกใหมันเถิด มันเปนโชครายของมนุษยแลว. แตวามนุษยก็ไมรูสึก
วาเปนโชคราย ไปเห็นวาเปนโชคดี วาเดี๋ยวนี้เรากําลังเจริญนั่นนี่ มีอะไรทาง
วิทยาศาสตร
ทางอะไร
จนเรียกวาไปโลกพระจันทรเหมือนกับไปเที่ยวเลน ;
แลวตอไปก็ยังจะมีอะไรมากกวานี้อีก.
นี่จึงเรียกวามันเปนจังหวะวัตถุนิยม
ที่จะหาคะแนนนิยมจากมนุษย แลวก็ละทิ้งจิตใจหรือวิญญาณ หรือพระธรรมนี้
มากขึ้นตามสวน.
ทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยางบางอยาง ไมใชทั้งหมด ที่แสดงใหเห็นวา
ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นแกการปฏิบัติธรรม เพราะสิ่งรายกาจตัวหนึ่ง คือ
วัตถุนิยม. คนกําลังเปนทาสของวัตถุนิยม อิทธิพลของวัตถุนิยมแผซานทั่วโลก
เหมือนน้ําทวมโลก
ทําใหคนเกลียดศาสนาเกลียดธรรมะ พุทธบริษัทไปตามกนพวก
วัตถุนิยมอยางไมละอาย อยางไมรูสึกตัว.
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วัตถุนิยมไดเปรียบมโนนิยมอยูตามธรรมชาติแลว
สําหรับคนที่มีกิเลส
อยางนี้ เลยตองยอมแพวาขณะนี้เปนจังหวะของวัตถุนิยม วากันไปจนกวาจะหายบา
หายบาเมื่อไรมันก็ดีเอง ; เดี๋ยวนี้มันเปนจังหวะที่สูไมไหว.

แตถาพุทธบริษัทคนใดจะมีความคิดเปนอิสระ เราจะตอสู เราจะ
แยกตัว หรือปลีกตัวออกมา ทําใหดีที่สุด ดังนี้แลว สวนพระธรรม หรือ
ปฏิปตติธรรมนี้ ก็ยังมีทางจะทําได ซึ่งเอาไวพูดกันวันหลังเพราะเรื่องมันมาก.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๓๗

ปญหาที่ ๔. สอนธรรมะกันแตทฤษฎีไมสอนใหแกปญหา
ทีนี้ ดูถึงปญหาที่ ๔. ปญหาสุดทาย ที่จริงไมใชตัวปญหาที่เดน ๆ นัก
แตมันเปนปญหา ปญหานี้ คือการสอนกันเหลือเฟอแตในทางทฤษฎี ; มองดู
ไปในทางไหน ก็สอนกันเหลือเฟอแตในทางทฤษฎี.
อยาวาในทางวัดวาศาสนาเลย
ในทางโลก ทางบานเมือง กิจการของรัฐบาล ของประเทศชาติ หรือของทั้งโลกนั้น
ก็วากันอยางเหลือเฟอแตในทางทฤษฎีทั้งนั้นแหละ.
สวนที่ปฏิบัตินั้นทําได
นอยมาก เพราะวาเรื่องพูดนี้มันพูดกันงาย จะสัมมนากันเทาไรก็ไดมันก็เลยเหลือเฟอ
ในสวนทฤษฎี.
การปฏิบัตินั้นหาคนทํายาก แลวทฤษฎีบางอยางก็มีสําหรับพูดเทานั้น
ทําไดสําหรับพูดเทานั้น เวลาทําจริงทําไมได. ทฤษฎีอยางนี้ก็มีอยูมาก เรียกวา
เรากําลังเฟอในสวนทฤษฎี,
กําลังขาดแคลนในสวนปฏิบัติ แตแลวมันก็ยังดีกวา
ไมมีอะไรเสียเลย เพราะวาทฤษฎีก็ยังทําใหคนฉลาดไดบาง. แตวาเรื่องปฏิบัติ
เทานั้น ที่จะทําใหคนเรามีความสุขโดยแทจริง. สอนกันเหลือเฟอแตในทาง
ทฤษฎี ในแงสวนทฤษฎี แตสวนปฏิบัตินั้นบางอยางยังไมรูเรื่องเลย.
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ยกตัวอยางงาย ๆ ที่เรากําลังมีอยูเวลานี้ เชน เรื่องปฏิจจสมุปบาท ;
เราจะสอนปฏิจจสมุปบาทกันแตเรื่องทฤษฎี คือสอนวา อวิชชาใหเกิดสังขาร สังขารใหเกิดวิญญาณ - วิญญาณใหเกิดนามรูป - นามรูปใหเกิดอายตนะ - อายตนะ
ใหเกิดผัสสะเรื่อยไป จนถึงทุกขเกิดอยางนั้น. แลวดับอวิชชา ดับสังขาร
ดับวิญญาณ ดับนามรูป ดับอายตนะ ดับผัสสะ เวทนา จนทุกขดับลงอยางนั้น ;
ก็ไดเทานั้น ก็รูเทานั้น นั่นแหละคือทฤษฎี ; สวนที่วาทําอยางไรจึงจะดับ
มันได นี้ไมไดพูด.

๓๘

ปฏิปทาปริทรรศน

แลวปฏิจจสมุปบาทสวนที่เปนปฏิบัติมากกวาก็ยังมี คือปฏิจจสมุปปาทสูตรที่พระพุทธเจาทานชอบพึมพําอยูเองลําพังพระองคเดียว.
คือสูตรที่ขึ้นตนวา
อาศัยตากับรูปเกิดจักษุวิญญาณ ความประจวบแหงธรรมสามประการชื่อวา
ผัสสะ เพราะอาศัยผัสสะจึงเกิดเวทนา เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา,
เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดอุปาทาน แลวจึงเกิดภพ เกิดชาติ เกิดทุกข. อันนี้
เปนแนวปฏิบัติชัดกวาอันที่เราทองกัน หรือสอนกันอยูในโรงเรียน และก็มีอยู
ในพระไตรปฎกเทากัน ; แตแลวก็ไมคอยเอาอันนี้มาพูด กลับไปเอาอัน "อวิชชา
ปจจยาสังขารา ฯลฯ" มาพูด ซึ่งเปนทฤษฎีลวน.
เพราะวาในทางปฏิบัตินั้น มันเปนเรื่องที่ปฏิจจสมุปบาทนี้จะเกิดขึ้น
ในเมื่อตาเห็นรูป เมื่อหูฟงเสียง เมื่อจมูกไดกลิ่น ลิ้นไดรสทั้ง ๕ และทั้ง ๖ คือใจ
ดวย ; ถาไมรูจักวามันจะเกิดขึ้นอยางไร เราก็สกัดกั้นมันไมได. ฉะนั้นเราก็
ตองอธิบายกันจนเห็นชัด วาเมือ่ ตาเห็นรูปแลว จะเกิดอาการของปฏิจจสมุปบาท
อยางไร, แลวเราก็จะสกัดกั้นไดอยางไร, คือมีสติสัมปชัญญะอยางไร.
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เราตองศึกษากันใหละเอียดในภาคปฏิบัติ :พอตาเห็นรูป เกิด
จักษุวิญญาณนั้น เกิดมีพฤติการณอยางไร ? แลวมันทําใหเกิดผัสสะชนิดไหน
ที่ทําใหเกิดเวทนา สําหรับเปนเหยื่อของอวิชชา ใหอวิชชาตั้งตนขึ้นมา เต็มตามรูป
ของปฏิจจสมุปบาทในสวนทฤษฎี ; อยางนี้เปนตน.

นี่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา
เราสอนกันเหลือเฟอแตในแงของ
ทฤษฎี แลวเรายังสอนกันนอย หรือไมไดสอนกันเลยก็ได บางกรณีที่เกี่ยวกันกับ
การปฏิบัติ ไปสอนกันเหลือเฟอแตในสวนทฤษฎี.

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๓๙

การสอนศีลธรรม ไมแกปญหาที่วาทําไมปฏิบัติไมได
เรื่องธรรมะก็เปนอยางนี้ เรื่องโลก ๆ ก็เปนอยางนี้ เรื่องแกไขปญหา
ทางศีลธรรมของสังคมในบานในเมือง ก็เปนอยางนี้ คือเปนเรื่องพูดเปนเรื่อง
ทฤษฎี เปนทฤษฎีมาก จนเปนเรื่องปฏิบัติไมไดเสียเปนสวนใหญ. เราไมได
สอนกันในแงที่วา เพราะเหตุใดจึงปฏิบัติไมได.
เชนวา การที่เราจะระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหเกิดกิเลสนี้ เรา
ปฏิบั ติไมได เราระวัง ไมได ; แล ว เราก็ไมส อนกันวา "ทําไมเราจึ งปฏิบัติ
ไมได ?"
เรื่องที่เห็นไดงายที่สุด คือเราสอนกันวา "จงทําดี อยาทําชั่ว". จงทําดี
แลวก็ทําดีไมได ละความชั่วไมได ; ทําไมไมบอกวาทําอยางไรจึงจะละความชั่วได,
ทําอยางไรจึงจะทําความดีได. เราเรียกรองเอาแตวา ใหละความชั่ว ใหทําความดี ;
พอเขาทําไมได เราก็ไมบอกเขาวา ทําอยางไรจึงจะทําได. นี่ก็ยอนไปเขากับ
คติหรือนิทาน เรื่องแมปู ลูกปู อะไรอยางนั้นไปเสียหมด.
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ครูบาอาจารย หรือแมแตบิดามารดา ตองทําใหลูกหลานหรือ
ลูกศิษยดูวา ตองทําอยางนี้ ๆ เขาจึงจะทําได จึงจะละความชั่วได จึงจะทําให
ความดีมีขึ้นมาได ; อยางนี้เรียกวาสอนใหแกปญหา ที่วาทําไมจึงปฏิบัติไมได.

เรารับศีลกันก็มากแลว เรียนเรื่องศีลกันก็มากแลว มากจนสอบไล
ไดชั้นเอกแลว แลวก็ปฏิบัติ ศีล ไมได เพราะวายังไมไดสอนในสวนที่วา
ทําอยางไรจึงจะปฏิบัติได.
สอนกันแตวาใหปฏิบัติอยางไรในขั้นตน ๆ หรือ

๔๐
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ในสวนทฤษฎีเทานั้น ; พอปฏิบัติเขาแลวปฏิบัติไมได
ไมไดสอน.

มันเกิดอุปสรรค

ตอนนี้

บางทีอาจารยก็ไมรูดวย ก็เลยไมไดสอนในสวนทีว่ า ทําอยางไรจึงจะ
ปฏิบัติใหลุลวงไปได. นี่คืออุปสรรคหรือปญหาของการปฏิบัติธรรม ที่กําลัง
มีอยูในเวลานี้.
เราสอนกันแตทฤษฎี
แลวก็ไมไดสอนที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้น
ใหม ๆ ที่ติดขัดอยูในการปฏิบัติดวย.

การปฏิบัติสมาธิภาวนา
ก็สอนไมถึง ๑ เปอรเซ็นตของที่ควรสอน
ทีนี้ มาดูกันอีกมุมหนึ่ง คือดูที่หลักการปฏิบัติ หรือตัวการปฏิบัติ.
ตัวการปฏิบัติเองนั้น ก็มีหลายชั้น และหลายขยัก ; หลายชั้นใหญ และ
หลายชั้นยอย หรือหลายขยัก. แมแตวาเราจะทําสมาธิอยางนี้ ยังมีหลายชั้น
หลายแบบแลวยังหลายขั้น แลวขั้น ๆ หนึ่งมีหลายขยัก เชนสมาธิอยางอื่นก็มี,
สมาธิอยางอานาปานสติก็มี.

www.buddhadasa.info
อานาปานสติก็ยังมีวา ชั้นตาง ๆ :ชั้นกายานุปสสนา ชั้นเวทนานุปสสนา หรือวาชั้นจิตตานุปสสนา หรือวาชั้นธัมนานุปสสนา ; มีหลาย ๆ ชั้น
อยางนี้. ในชั้นหนึ่ง ๆ เชน กายานุปสสนา ก็ยังมีลมหายใจยาว ลมหายใจสั้น
ลมหายใจที่ปรุงแตงกาย แลวการควบคุมอํานาจ หรืออิทธิพลของลมหายใจในการ
ปรุงแตงกาย นี้มันหลายขยัก มันหลายซับหลายซอน.

ไปไมได

ถาไมเขาใจในสิ่งเหลานี้อยางทั่วถึง ทุกขยัก หรือทุกขั้น แลวมันก็ทํา
จึงตองมีการแกปญหาในขอนี้ไดโดยครูบาอาจารย
หรือวาโดยเพื่อน

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๔๑

หรือโดยอะไรก็สุดแท ใหมันลุลวงไปไดทุก ๆ ชั้น และทุก ๆ ขยักของเรื่อง
แงนั้นแงนี้ อยางนั้นอยางนี้.
เราไมคอยไดพูดกันเลย ถึงเรื่องของการปฏิบัติโดยตรง ที่จะทํา
ใหกาวลุลวงไปได. ที่ควรสอน ที่จําเปนจะตองสอนนั้น เราสอนกันไมถึง
๑ เปอร็เซ็นต ; กลาพูดกลายืนยันวา ที่สอนกันนั้นไมถึง ๑ เปอรเซ็นต, ที่ควร
สอนนั้นสอนกันไมถึง ๑ เปอรเซ็นต, แลวตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นตนั้น ก็ไมใชเรื่อง
ที่ควรจะตองสอนก็ได.

ทั้งโลกตองการสันติภาพ
แตกลับสงเสริมศีลธรรมเปนสวนนอย
เรื่องนี้นาใจหาย คือวา พูดเรื่องทฤษฎีเหลือเฟอ เฟอตั้ง ๙๙
เปอรเซ็นต พูดเรื่องปฏิบัติไมถึง ๑ เปอรเซ็นต แลวจะชวยอยางไรได ;
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เหมือนกันดิก เหมือนเปนอันเดียวกันเลย กับสิ่งที่กําลังเปนอยู
ในโลก.
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มนุษยทั้งโลกเขามุงหมายจะทําโลกใหมีสันติภาพ ; นี่เราก็ยอมเชื่อ
ยอมรับวา เขาก็อยากอยางนั้นจริงเหมือนกัน ทั้งโลกเขาตองการสันติภาพ เพราะ
เขาเกลียดความทุกข ความเดือนรอน. แตแลวสิ่งที่เขาชวยกันทํา ขยันอยาง
ตัวเปนเกลียว ชวยกันคนละไมละมือ ทุกประเทศทุกชาตินั้น ไมไดทาํ เพื่อ
สันติภาพ ; ที่ทําเพื่อสันติภาพนั้นสัก ๑ เปอรเซ็นต แลวไปทําเพื่อไมใช
สันติภาพ หรือเพื่อทําลายสันติภาพเสียเลย นั้นมีตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นต.
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ขอใหไปดู,
พูดไปแลวเดี๋ยวจะหาวาลบหลูดูถูกเพื่อนมนุษยกัน
ในประเทศไทยเราเองนี้ สิ่งที่ทําใหศีลธรรมดีขึ้นนั้น ทําสัก ๑ เปอร็เซ็นตก็
ไมได ; เรื่องที่ไมสงเสริมศีลธรรมใหดีขึ้นนั้น ทําตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นต, แลว
แถมมีเรื่องทําลายศีลธรรมรวมอยูในนั้นดวย รวมอยูใน ๙๙ เปอรเซ็นตนั้นดวย.
เดี๋ยวจะฟงผิด แลวจะดาอาตมาทีหลัง ; จะพูดซ้ําอีกทีวา เรื่องที่
ไมสงเสริมศีลธรรม แลวมีเรื่องทําลายศีลธรรมรวมอยูดวยนั้น รวมหัวกันทํา
ตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นต ; สวนที่สงเสริมศีลธรรมโดยตรงนี้ ทําไมเกิน ๑ เปอร็เซ็นต.
ในการที่เรามีนั่นมีนี่ : มีความเจริญทางวัตถุ มีความเจริญพัฒนา
หรือวาเรื่องอะไรที่เขาเรียก entertainment, มีวิทยุ มีเพลง มีบาน มีเรือน
มีสวนดอกไม, มีอะไรที่มันมีมากขึ้น ๆ มาปรึกษาหารือกัน แมแตเรื่องกลวยไม
เรื่องเดียว ก็มีสมาคมที่ใหญโต ปรึกษาหารือดําเนินกิจการเปนงานของโลกนี้ ;
นี่ก็เรียกวาเรื่องหนึ่ง ๆ เรื่องหนึ่ง ๆ. เรื่องทั้งหมดนี้ไมสงเสริมศีลธรรม แลวบาง
เรื่องทําลายศีลธรรม ที่ไปทําเขาเปนเรื่องอบายมุข.
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เรื่องที่เปนอบายมุขก็มีอยูหลายอยาง
ที่รวมหัวกันทําในโลกนี้
;๑ เปอรเซ็นตเพื่อสงเสริมศีลธรรม, แลว ๙๙ เปอรเซ็นตนั้น ไมสงเสริม
ศีลธรรมเลย ; แลวบางเรื่องทําลายศีลธรรมดวย. อยางนี้แลวบานเมืองจะดีขึ้น
อยางไร.

อยางวาเรามีวิทยุใชในโลกนี้
แตถาเราใชวิทยุเพื่อใหคนมึนเมาในทาง
เพลง ในทางกามารมณ อยางนี้มันทําลายศีลธรรม, หรือวาเราใชวิทยุในทาง
ที่จะโฆษณาหาพรรคพวกเขนฆากันนี้ ก็เปนเรื่องทําลายศีลธรรม ; ไมมีวิทยุ

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๔๓

ใชเสียยังจะดีกวา.
ยกตัวอยางเรื่องวิทยุอยางเดียว เพียงอยางเดียวก็ได วาเวลา
ที่ใชวิทยุออกอากาศกันอยูนั้น
มันเปนไปเพื่อสงเสริมศีลธรรมตรงไหนบาง ?
แลวที่ไมสงเสริมศีลธรรม และบางทีทําลายศีลธรรม นั้นตรงไหนบาง ?
อาตมาอยากจะยืนยันวาตรงตามที่คํานวณมานี้
คือ ๙๙ เปอรเซ็นต
ของรายการวิทยุนั้นไมสงเสริมศีลธรรม
สัก ๑ เปอรเซ็นตที่สงเสริมศีลธรรม ;
สวน ๙๙ เปอรเซ็นตนั้นเฉย ๆ บาง หรือทําใหเสียเวลาเปลาบาง หรือยั่วยุให
หลงใหลในกามารมณบาง ยั่วยุใหเกิดโกรธเกิดเกลียด เกิดอิจฉาริษยา แบงพรรค
แบงพวกบาง อยางนี้เรียกวาไมสงเสริมศีลธรรม.
นี้เปนตัวอยางที่เห็นอยูไดชัด
เพื่อจะมาเปรียบเทียบดูวา
ในวงการ
ปฏิบัติของเรา เราสอนกัน เราชวยกันในทางที่จะใหปฏิบัติสําเร็จนั้นสัก
๑ เปอรเซ็นต ;
นอกนั้นมันเปนเรื่องพูดบาน้ําลาย
ไวอวดความรูกันบาง
เถียงกันบาง เปนโอกาสหาเงินบาง.
เอาธรรมะเปนเครื่องหาเงิน,
เอาศาสนา
มาเปนเครื่องมือหาเงิน, ไมอยางนั้นโบสถสวย ๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไร มันตอง
ใชเงินมาก ก็ไปรวมอยูในพวกที่วา ไมสงเสริมการปฏิบัติ.
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การปฏิบัติมีเพื่อเฉยเสียบาง,
เพื่อเปนอุปสรรคแกการปฏิบัติเสียบาง.
สัก ๙๙ เปอรเซ็นตที่เราพูดจากันอยู สอนกันอยู เปนทฤษฎีเหลือเฟออยางที่วา
ไมมีหลักปฏิบัติ แลวก็บางทีเปนโทษราย รวมกันแลว ๙๙ เปอรเซ็นต ;
สัก ๑ เปอรเซ็นตที่ชี้แจงการปฏิบัติ แลวบางทีก็ชี้แจงผิด ๆ ถูก ๆ เรียกวายังอยูใน
ภาวะที่นาสงสาร.
นี่ปญหาขอที่ ๔ มีตัวอยางที่ยกมาใหดูเพียงเทานี้ก็พอ.
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ตัวปญหามีวา สอนกันเหลือเฟอแตในสวนทฤษฎี ; แลวสวน
ปฏิบัตินั้นไมรูอยูที่ไหน แทบจะหาไมพบ. ยกตัวอยางเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้
เปนตน
แมเรื่องอริยสัจจสี่ก็เปนเรื่องทฤษฎี
ที่พูดกันอยูนั้นเปนเรื่องทฤษฎี.
ถาพูดเรื่องปฏิบัติ จะตองพูดในลักษณะที่ใหปฏิบัติ ที่ฆาตัณหา ละตัณหา ควบคุม
ตัณหาอะไรไดจริง ; บางทีจะไมออกชื่อวาอริยสัจจดวยซ้ําไป.
ขอใหต้ังขอสังเกตไวอยางนี้กอน
แลววันตอไปเราก็จะพูดกันได
งายขึ้น ที่จะพูดถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงในเรื่องเดียวกันนั้น ซึ่งบางทีจะไมออกชื่อ
ชื่อนั้นเลย. เชนวา บางทีจะไมตองออกชื่อวา ปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา
เลย ; แตตัวการกระทําปฏิบัตินั้น เปนการทําลายกิเลสตัณหาชนิดที่เรียกวา
เปนปฏิจจสมุปบาทดวย.
นี่เปนปญหาที่ซับซอนดวย และหลอกลวงอยางยิ่งดวย คือ หลอกลวง
คนโงไมใหเขาใจไดเปนอยางยิ่งดวย
แลวหวังวาทุกคนจะไดเอาไปพิจารณาดูใหดี
วาเวลาเหลืออยูนอยแลวสําหรับชีวิต,
เรื่องธรรมะที่ตองปฏิบัติยังเหลืออยู
มาก ; ฉะนั้นอยาไดประมาทเลย.
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รวมความแลว ทั้งหมดนี้ ในวันนี้ ในวันแรกแหงการบรรยายชุด
ปฏิปทาปริทรรศนนี้ เราไดพูดกันถึงปญหา
หรืออุปสรรคอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ. ระบุปญหา ๔ ขอ : ขอที่ ๑.
ศาสนา.

คือการที่คนในสังคมโลกเวลานี้

อยูในสภาพที่เกลียด

ปฏิปตติปญหาปริทรรศน

๔๕

ขอที่ ๒. ศาสนาเองก็มคี วามกํากวม ไมไดสอนกันใหชัดเจนกระจาง
ในแงของการปฏิบัติ สอนเหลือเฟอแตในเรื่องทฤษฎี.
ขอที่ ๓. ความกาวหนาทางวัตถุนิยมก็ไดแทรกเขามาอยางนากลัว
ที่สุด ที่จะทําใหศีลธรรมหมดไปจากโลก : เขากําลังบูชาความกาวหนา ความ
เจริญทางเทคโนโลยี่ ทางอะไรตาง ๆ. อาตมากําลังบอกวาจะทําโลกนี้ใหฉิบหาย ;
เวนไวแตจะมีธรรมะเขาไปเคียงคูกับเทคโนโลยี่
ใหเหมือนกับเราไถนาดวยควาย
๒ ตัว นั่นแหละโลกจึงจะปลอดภัย.
ขอที่ ๔. ปญหาสุดทายก็ที่เราพูดกันแตทฤษฎีเหลือเฟอ ไมสามารถ
จะพูดในเรือ่ งปฏิบัติ จนผูเชี่ยวชาญในฝายปฏิบัตินั้นหาทํายายาก. มีผูเชี่ยวชาญ
ทางทฤษฎีเปนฝูง ๆ ปญหามันก็เลยเหลือที่จะแกไข.
เรื่องที่พูดมานี้จะผิดถูกอขางไร
ก็ขอใหเอาไปพิจารณาดูกอนเปน
เรื่องแรก. ถาเห็นวาหลักการอันนี้จะถูกแนละก็ ชวยกันขยันมาฟงในวันหลังๆ
ดวย ; ถาไมเห็นดวยแลวก็เลิกกัน ไมมาก็ได บางทีจะไดเลิกบรรยายกันเสียที.
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เอาละ เปนอันวาวันนี้ พูดถึงเรื่องที่เปนปญหา ที่อาตมารูสึกวา
เปนเรื่องคอขาดบาดตายของมนุษย คือไมกาวหนาในการปฏิบัติ ; เต็มไปดวย
อุปสรรค เต็มไปดวยปญหา มีแตที่จะลุมหลงไปในทางตรงกันขามกับความสงบสุข.
ใหเอาไปคิดดูอยางที่เรียกวา เปนปญหาดวน เหมือนไฟไหมหลังคาบาน
จะตองดับกันอยางไร.
ขอยุติการบรรยายวันนี้ไวเพียงเทานี้
เปนโอกาสใหพระสงฆสวด
สาธยายสรรเสริญคุณของพระธรรม
ชวยกําลังใจสัตวทั้งหลาย
ใหเคารพ
พระธรรม, ใหยึดพระธรรมเปนหลักยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ตามความประสงคของ
พระพุทธเจาตอไปเทอญ.
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยตั ิ

ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจํา วั นเสารใ นวั นนี้
เป นครั้ง ที่ ๒
ของภาค
อาสาฬหบู ช า
จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ที่ เ รี ย กว า
"ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน "
สืบตอไป ดังที่ทานทั้งหลายก็ทราบอยูแลว
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เรื่องนี้ยังอยากจะขอทบทวนอีกสักหนอยวา
การบรรยายในชุดนี้มุงหมาย
อยางยิ่งที่จะกลาวถึงเรื่องการปฏิบัติ
คือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
แต
อยากจะใหมองกันมากที่สุดในสวนทีเ่ ปนปญหา หรือเปนอุปสรรคทีท่ ําใหปฏิบัติ
ธรรมไมไดตามที่ตองการ.

๔๗

๔๘

ปฏิปทาปริทรรศน

การปฏิบัติก็มีความสําคัญอยูที่อุปสรรค หรือปญหา ที่ทําใหปฏิบัติ
ไมได ; และปญหานี้ก็มีมากมาย. เพราะฉะนั้น จึงขอโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่เรียก
วา "ปญหาและอุปสรรค"
นี้ใหเพียงพอเสียกอน ;
แลวจึงคอยกลาวถึงตัวการ
ปฏิบัติโดยตรง.
บางคนอาจจะคิดวาเสียเวลา
ในการที่จะมาพูดกันดวยเรื่อง
อุปสรรคและปญหา และเรือ่ งก็มักจะเปนเรื่องที่เคยพูดกันมาแลว
เปนขอเท็จจริงที่
เคยพูดถึงบอย ๆ. แตวาที่แลว ๆ มาเราไมคอยไดมองกันในแงที่เปนปญหา ; เดี๋ยว
นี้เราจะมองกันเฉพาะในแงที่มันเปนปญหา ที่ทําความขัดของใหแกการปฏิบัติ.

ทบทวนปญหาของการปฏิบัติ
การบรรยายในครั้งที่แลวมาทั้งหมด
ก็ไดกลาวถึงตัวปญหาในชื่อวา
ปฏิบัติปญหา คือปญหาของการปฏิบัติ ; จะไดกลาวในลักษณะที่เปนวงกวาง ๆ กัน
เสียชั้นหนึ่งกอน,
แลวจะพูดเรื่องปญหาใหญ ๆ
เกี่ยวกับการที่มนุษยเราจะ
ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้.
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ปญหาใหญที่ ๑. ก็คือ การที่คนในโลกนี้มีความแตกตางกันมากมาย
เหลือเกิน
จนเราไมสามารถจะวางระบบของการปฏิบัติ
ใหครบถวนแกคนทุก
จําพวกไดโดยตรง ;
ดังนั้น จึงไมคอยมีหลักสําหรับพวกนั้น ที่จะเปนหลักแจมแจง
ชัดเจน.
และคน ๆ หนึ่งก็ตองมีภาระหนาที่หลายอยางหลายประการ
แทบจะ
สะสางไมคอ ยจะไหวอยูแลว ;
ปญหาขอนี้ก็เปนสิ่งที่จะตองมองและชวยกันแกไข
เอาเองเฉพาะคน
คือการเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย
ใหเหมาะแกสถานะของตน.
หลักปฏิบัติก็มีอยูวา จะตองระลึกนึกถึงธรรมะทั้งหมดทัง้ สิ้น แลวก็มาเลือกเฟน
สวนที่เหมาะกับตนหรือกับปญหาของตน จึงจะแกปญหาขอนี้ได.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๔๙

ปญหาใหญที่ ๒.
ก็คือการที่พระพุทธเจาทานตองตรัสกับบุคคล
ในโลกนี้ ซึ่งมีตางกันอยูอยางตรงกันขามเปนสองพวก : คือพวกหนึ่งจะตองมี
ความยึดมั่นถือมั่น วาตัววาตนไปกอน ; ไมอาจจะละได ไมเคยคิดที่จะละแลว
มีความรูสึกเปนตัวเปนตนติดมาในจิตใจ.
ดังนั้น
พระพุทธเจาก็ตองตรัส
ธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งพูดอยางกับวามีตัวมีตน ใหคนรักตัวรักตน ใหละ
ความชั่ว ใหทําความดี ยังแถมวาจะไดรับผลความดีแมกระทั่งในชาติหนา ตามที่
เขาเชื่อกันวามีชาติหนาอยางไร แลวก็ไปจบกันเพียงเทานี้สําหรับคนพวกนี้.
คนอีกจําพวกหนึ่ง ตรงกันขาม คือพวกที่แมแตตามลําพังตนเองก็เริ่ม
จะมองเห็ น : วาสิ่ งที่เ รียกวาตัว ตนนี้ มันเป นมายา มั นมิไดมีอยู จริงคน
พวกนี้พรอมที่จะละตัวตน หรือวากําลังพยายามที่จะละตัวตนอยู. คําสอน
สําหรับพวกนี้จึงมาอีกรูปหนึ่ง
คือมาในลักษณะที่จะใหมองในแงที่ไมมีตัวตนให
ละตัวตนยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนไมมีตัวตน ; แมวาอยูที่นี่ เวลานี้ เดี๋ยวนี้ ก็มิไดมี
ตัวตนอยางนี้.
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คําสอนจึงมีอยูเปนสองชนิด ในลักษณะที่ตองเรียกวาตรงกันขาม
อยางหนึ่ง มีหลักที่จะมี่ตวั ตน ; อีกอยางหนึ่ง มีหลักที่จะไมมตี ัวตน.

คือ

ถาคนศึกษาไมดีก็ปนกันยุง อยางนี้ เรียกวาเปนความลําบาก หรือเปน
ปญหาอันหนึ่งดวยเหมือนกัน ที่ควรจะตองศึกษาใหเขาใจ แตแลวมันก็เปน
การยากลําบากที่จะใหเด็ก ๆ หรือคนโตแลว แตมีจิตใจเหมือนเด็ก ๆ มาเลือก
เอาเองได และเขาก็ตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง. สวนมากก็จะเลือกเอาขาง
มีตัวตน มีตัวฉันเสมอ ; แลวก็รูสึกวาคําสอนนี้ขัดขวางกัน หรือตีกันยุงไปหมด.
ถาทําความเขาใจอันนี่ไมได
จะไมมคี วามแนวแนหรือมั่นคงในการที่จะปฏิบัติธรรม

๕๐
ก็ทําไปดวยจิตในที่เลื่อนลอย ที่โลเล
เปนเรื่องที่ ๒.

ปฏิปทาปริทรรศน
หรือลังเล. นี่เราควรจะแกปญหาขอนี้ใหได

ปญหาใหญที่ ๓. ก็คือวา ความกาวหนาทางวัตถุนิยมสมัยปจจุบันนี้
มันทวมหลากมาเหมือนกับน้ําทวมใหญ.
ขอใหหลับตาเห็นภาพน้ําทวมใหญ
เราไมคอยมีโอกาส ไมคอยมีกําลังทีจ่ ะตานทานน้ําที่มันทวมใหญ ; ทวมมาอยาง
ภูเขากลิ่งมาอยางนี้ ก็ยิ่งไมมีโอกาส หรือความสามารถ ที่จะตานทานการทวมทับ
นั้นได.จิตใจของคนในโลกก็อยูในสภาพอยางนั้น
มีความทวมหลากใหญหลวง
ของวัตถุนิยมระบาดไปทั่วโลก เหมือนกับคนจะจมน้ําตาย หายใจไมออกอยูแลว ;
ก็เลยเขาใจธรรมะไมได ตั้งตัวไมติด อยางนี้เปนตน.
นี่ก็ตองตางคนตางแกปญหาขอนี้ของตน คืออยาใหความเจริญ หรือ
ความยั่วยวนหลงใหลทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนังนั้นมาครอบงําตนจนเปนทาส
หรือเปนสมุน ลูกนองอะไรของสิ่งเหลานั้น. ควรจะชําระสะสางสิ่งที่มันกําลัง
เฟอ กําลังครอบงําเราอยู, ควรจะขจัดออกไปเสียจากตัวตน จากบานเรือน
ของตน หรือวาจากทุกอยางที่มันจะขจัดออกไปได เพื่อมีจิตใจที่เปนอิสระตั้งตนได.
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ปญหาใหญที่ ๔ เปนปญหาสุดทายที่ไดชี้ใหเห็นแลววา ไดแกการที่
สอนกันเหลือเฟอเกินไปแตในทางทฤษฎี ; โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนธรรมะ
สอนกันเหลือเฟอมากเกินไปแตในฝายทฤษฎี.
ในฝายที่เปนตัวการปฏิบัติอยางไร
โดยตรงนั้น สอนนอยเกินไป ; แลวยังมีผิด ๆ ถูก ๆ และก็ไมไดตั้งใจสอนกัน
จริง ๆ จัง ๆ เพราะวาสอนยากบาง เพราะวาไมมีผลเปนวัตถุ เปนลาภ เปนสักการะ
แกคนผูสอนบาง. เขาตั้งหนาตั้งตาสอนกันแตเรื่องวิชา หรือเรื่องทฤษฎีจนเฟอ
ในสวนที่เฟอนั้นมีสวนที่ผิด ๆ มาก.
นี่แหละคือขอที่จะกลาวกันโดยละเอียด

๕๑

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ
เป นพิเ ศษในวั นนี้
ปริยัต"ิ .

ซึ่ งจะได กลา วโดยหั วขอ ว า

"ปญหาอัน เนื่อ งมาแต

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ นี้ก็มาก
ทานทั้งหลายจงฟงดูใหดีวา "ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ". คําวา
"ปริยัติ" นั้นคือการศึกษาเลาเรียน ; ไมใชเฉพาะวาตองเรียน "บาลี" จึงจะ
เรียกวา "ปริยัติ" อยางที่เห็นกันในโรงเรียนปริยัติธรรม.
คําวา "ปริยัติ" ในภาษาบาลีน้ัน หมายถึงการศึกษาทุกชนิด
ซึ่งเปนแตเพียงการศึกษา ยังไมเกี่ยวกับการปฏิบัติ คือสิ่งที่ตองรูนั่นเอง ;
จะสอนภาษาก็ได สอนธรรมะก็ได หรือสอนอะไรอื่นก็ได ซึ่งจะชวยใหคนไดรับ
ประโยชนในการมีชีวิตอยู แลวก็เรียกวาปริยัติไดทั้งนั้น.
ปริยัติก็มีเปนแขนง ๆ ไป แลวแตวาจะเปนปริยัติของเรื่องอะไร,
เชนเดียวกับที่เราศึกษาทฤษฎี หรือเทคนิคของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มากเรือ่ งในสมัยนี้
ในทางธรรม หรือทางศาสนา ก็เรียกวาปริยัติดวยเหมือนกัน.
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ปญหาอันเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ นี้ เวลานี้กําลังมีมาก
แลวก็ไมรูจักมันวาเปนปญหา
หรือไมรูจักมันวาเปนเครื่องสะกัดกั้นการปฏิบัติ.
เราจะตองมาดูกันวันนี้เปนพิเศษ ถึงปญหานานาชนิด นานาแบบ นานาระดับที่
เนื่องมาแตสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ และจะขอรองใหทนฟงตอไปอีก. อยาไดคิดวา
มันเปนเรื่องที่พูดแลวพูดเลา
แตเราไมเคยพูดกันถึงในลักษณะที่เปนปญหา ;
ในวันนี้ เราจะพูดันในลักษณะที่มันเปนปญหา :-

๕๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ขอที่ ๑. ยิ่งรูมาก ยิ่งยากนาน
ปญหาเกี่ยวกับปริยัติอันแรก ก็อยากจะระบุลงไปในขอเท็จจริงวา "ยิ่ง
รูมากยิ่งยากนาน" ; คํานี้เปนคําที่ปู ยา ตา ยาย ไดพูดไว และพูดกันอยูเรื่อยวา
"ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน". แตเมื่อสังเกตดูแลว มันขัดกับความตองการของคน
สมัยนี้ ; คนสมัยนี้ตองการจะรูมาก รูจนไมรูวาจะเฟอกันอยางไร.
การจัดการศึกษาในโลกนี้จะไมมีขอบเขตจํากัด ตางคนตางก็เรง
ในแขนงของตัวใหมาก แลวก็ไมมีที่สิ้นสุด ไมมีจํากัด ; แตคนโบราณพูดวา
"ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน" หมายความวา ความรูที่มาก นั่นแหละ กลับเปน
อุปสรรคแกการที่จะไดผลของความรู หรือการปฏิบัติ. ที่วา "รูมากยากนาน" นี้
มีความหมายอยู ๒ ชนิด จงฟงใหดี.
รูมากยากนาน
ชนิดที่ถูกตอง หรือมีประโยชนนั้นก็มี,
ยากนาน ชนิดที่เหลวแหลกหาสาระอะไรไมไดเลยนี้ก็มี.

รูมาก
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อยางที่ ๑. คนที่รูมากนั้น กอนที่จะทําอะไรลงไปก็คิดมาก และก็
ไมยอมเชื่องาย ๆ ไมยอมปฏิบัติลงไปงาย ๆ ; ถาลงปฏิบัติแลวเปนไดผลสําเร็จ
และมีผลสําเร็จใหญหลวงกวาคนที่รูนอย.

ตัวอยางในเรื่องราวที่เราทราบกันดีอยู ก็เชนเรื่องของพระสารีบุตร
เฉลียวฉลาดยิ่งกวาใครทั้งหมด มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ กลับเปนพระอรหันต
ทีหลังลูกนองบริวารของตัวเอง ; เพราะวาลูกนองบริวารนั้น ไมสูจะฉลาดหรือ
ฟงงาย เชื่องาย ปฏิบัติงาย ก็ไดบรรลุผลทันที. พระสารีบุตรตองรอไปตั้งหลาย
สัปดาหจึงบรรลุผลอยางเดียวกัน คือ การเปนพระอรหันต. ขอเท็จจริงอันนี้
ก็จะตองเรียกวา รูมากยากนานไดเหมือนกัน.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๕๓

ถาอยาไปรูมากนัก ก็ไมคิดมาก ไมสงสัยมาก ไมมีบริกรรมอะไรมาก ;
เดี๋ยวนี้เพราะรูมาก จึงมีบริกรรมมากทําใหชา. แตวาดี ถารูมากยากนานในรูปนี้
ก็ดี ; แตถึงอยางนั้นก็ยังเห็นไดวา ความรูมากนั้น ก็เปนอุปสรรคเหมือนกัน.
อยางที่ ๒. รูมากยากนาน ก็มีอยูมากในสมัยโบราณ และก็ยิ่งมีมาก
ในสมัยนี้ รูมากยากนาน จนกระทั่งวา ไมไดทําอะไรเลย ปฏิบัติงานอะไร
ไมไดเลย มีแตรูมากเปนบาหอบฟาง.
เหมือนกับคนโบราณพูดอยูเหมือนกันวา
"บาหอบฟาง".
มันรูมากเปนบาหอบฟาง
มีแตฟางทวมหัวทวมหู
ไมมี
ขาวเปลือกสักเม็ดเดียว อยูในฟางนั้น.
นี้ก็ตองเปนสิ่งที่ควรระวัง เพราะ
กําลังจะเปนอยูในเวลานี้.
เราอาจจะมีความรูทวมหัวทวมหู แตสําหรับจะเปนฟาง ไปทํา
เชื้อเพลิง แตไมมีขาวสารที่กินได ; เหมือนกับความรูในโลกสมัยปจจุบันนี้
มีแตสําหรับจะทําโลกใหยุงยากลําบากมากยิ่งขึ้นโดยไมจําเปน
มิไดเปนเพื่อ
สันติภาพเลย.
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อยาอวดดีว ารูม าก แลวจะเปนไปเพื่อสันติภาพไปทั้ ง หมด.
โดยที่แทแลว เรื่องสําหรับสันติภาพนั้น ไมตองการความรูลึกลับอะไรมากมายนัก ;
ตองการการปฏิบัติที่ทําไปอยางตรงไปตรงมาโดยแทจริง.
เชนวา ควรปฏิบัติไปตามศาสนาของตน ๆ อยูเทานั้น โลกนี้ก็มี
สันติภาพทันที. แตเดี๋ยวนี้ มีความรูมากมาย สําหรับจะเลี่ยงสิ่งที่เรียกวาธรรมะหรือ
ศาสนา หรือวาไปเสียเวลาอยูแตกับเรื่องที่เปนประโยชน ที่ไมเปนไปเพื่อสันติภาพ.

๕๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ทุกคนก็มองเห็นอยูแลววา
เพราะคนขี้ขลาดและเต็มไปดวย
ความกลัว จึงไปจัดเรื่องการเมือง การเศรษฐกิจ การทหาร การอะไรอยางนั้น
ก อ น ; แล ว ก็ ก ารศึ ก ษา ที่ แ สนจะมากมาย ก็ ก ลายเป น บริ ว ารของ
เรื่องการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ การอะไรหมด ; มันเปนความรูที่
มากมายมหาศาลคํานวณไมไหว แตวาไมเปนไปเพื่อสันติภาพ.
อยางนี้ ถามองดูกันใหดีแลว ก็เปนความรูชนิดที่ บาหอบฟาง
ดวยเหมือนกัน
คือมันทําใหคนในโลกเสียเวลา
ไปยุงอยูแตกับเรื่องที่ไมมี
หรือไมใช หรือไมเปนไปเพื่อสันติภาพนั่นเอง.
โลกเรากํา ลั ง ร่ํา รวยด ว ยความรู ช นิ ด ที่ ทํา ให
รู ม ากยากนาน,
มีความรูเปนบาหอบฟาง ;
ยิ่งเรียนมาก
ยิ่งคิดไดรอบคอบในการที่จะหลีก
ออกไปจากสันติภาพ :ยิ่งเรียนมากยิ่งคิดเกง คือยิ่งคิดซอกแซก แตวาความคิดนั้นก็ซอกแซก
ไปแตนอกทาง, ไปแตในทางที่มันนอกทางของสันติภาพ ; เหมือนที่ในโลก
มีความรูอยูในเวลานี้
จะซอกแซกไปในทางที่ทําใหไมมีสันติภาพขึ้นในโลกโดย
ไมรูสึกตัว.
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ยิ่งบาหอบฟางก็ยิ่งเถียงเกง ทําใหเสียเวลาการประชุม การสัมนา
การอะไรตาง ๆ มีอยูตลอดหรือทุก ๆ วินาทีในโลกนี้ ไมมที ี่นี่ก็มีที่นั่น. ในโลก
ปจจุบันนี้เรียกวาพูดกันมาก
ก็เถียงกันมาก ;
เรื่องที่เถียงนั้นก็เปนเรื่องบา
หอบฟาง. ในสวนใหญขอตกลงนั้นก็ปฏิบัติไมได, หรือแมที่ปฏิบัติได ก็ไมมี
ใครปฏิบัติ.
โดยเฉพาะเรื่องทางศาสนายิ่งเปนอยางนี้
ตกลงกันในที่ประชุมแลววา

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ
จะปฏิบัติอยางนั้นอยางนี้ ; พอเสร็จแลวก็ไมมีใครปฏิบัติ.
ตามขอตกลงที่ประชุมกันระหวางชาติ อยางนี้เปนตน.

๕๕
ไมมีชาติไหนปฏิบัติ

ยิ่งบ าหอบฟาง ก็ยิ่งเถีย งกัน เก งอย างนี้ แล วก็ยิ่ งยกหูชูห าง
คือไมยอมกัน ; นี่หมายความวา มีการยกหูชูหางจนดูหมิ่นดูถูกผูอื่น หรือวาจะ
อวดเกงไมมีที่สิ้นสุด.
นี่เรียกวามนุษยเรานี่ วิ่ง มีความกาวหนาทางวิชาความรูเหมือนกับ
วิ่ง ; ไมใชเหมือนกับเดิน หรือวามีความรูที่เจริญกาวหนาเหมือนกับบินไป
อยางนั้นแหละ. แตแลวก็ไมไดบินไปเพื่อสันติภาพ หรือเพื่อสันติสุขในสวนตัว
บุคคล ก็เลยกลายเปนวาวิ่ง ; นี่ก็วิ่งเขาไปหาความตายเร็วเขา หรือความ
พินาศของโลกนี้เร็วเขา.
มนุษยมีอะไรผิดแปลกแตกตางจากสัตวเดรัจฉาน ก็คือสัตวเดรัจฉาน
มันอยูเทาเดิม ; เพราะวาสัตวเดรัจฉานนั้นมันรูอะไรอยูเทาเดิม ; ไปดูเอาเถอะ
มันรูอะไรอยูเทาเดิมแลวมันก็ทําอะไรอยูเทาเดิม. สวนคนเรานี่รูมากขึ้น กาวหนา
ในทางความรูมากเหมือนอยางวิ่ง ทิ้งสัตวเดรัจฉานไกลเหลือที่จะไกล เหลือที่
จะกลาว ; แตวาเปนวิ่งไปเปนลูกสมุนของพญามาร.
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คน ดีหนอยที่ไมเปนสัตวเดรัจฉาน แตก็วิ่งไปเปนลูกสมุนของ
พญามาร แลวคิดดูเถิด วาอันไหนมันจะมีความทุกขมากกวากัน ? ถาเปน
สัตวเดรัจฉาน มันก็มีความทุกขนอย ตามแบบของสัตวเดรัจฉาน เพราะยึดถือตัว
ถือตนไมเปน.
คนเรามีมันสมองฉลาดสูง ยึดถือตัวเปน แลวก็ยังทําใหกาวหนา
ตอไปอีก ; แตไปเปนสมุนของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง.

๕๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ยิ่งเจริญยิ่งกาวหนาเปนวิ่งหรือบินไป ก็บินไปเปนสมุนของกิเลสซึ่งเรียกวาพญามาร
ซาตาน เราก็วิ่งไปเปนสมุนของพญามาร ; ดังนั้นจึงเกลียดพระเจา เกลียด
ศาสนา.
คนในโลกทั้งหมด แทบทั้งหมดก็วาได เกลียดธรรมะ เกลียด
ศาสนา เกลียดพระเจา ; เพียงแตวาไมกลาพูด ยังละอายอยูบาง ไมกลาพูด
แตคนที่กลาพูดก็มีมากยิ่งขึ้นทุกที. ฝรั่งหนุม ๆ ที่มาที่นี่ไดถามแลว เขายินดีที่จะ
ยืนยันวาไมมีศาสนาไมมีพระเจา.
ทีนี้ หนุมของไทยเราก็เหมือนกัน มีความรูสึกอยางเดียวกัน ; แตยัง
ไมกลาพูด เพราะละอาย ก็เลยโกหกใหทีหนึ่งวาชอบธรรมะ หรือชอบศาสนา ;
นี่พูดปลอบใจ ไมกลาพูดตรง ๆ. ถาวาชอบในธรรมะชอบใจศาสนากันจริงๆ
ก็จะตองทําอะไรผิดไปจากที่กําลังกระทําอยู ; หากสนใจในเรื่องของศาสนาสําหรับ
จะปฏิบัติกันจริง ๆ ไมเทาไร ก็ไดปฏิบัติ และก็ปฏิบัติได และก็ไดผลของการ
ปฏิบัติ.
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เดี๋ยวนี้ ไมมีใครสนใจอยางที่เห็นได ; ไมใชจะยกตัววาเราที่นี่ สอนดี
สอนเกง. เรายอมวามันเหมือนกันกับที่อื่น ๆ นั่นแหละ แตแลวก็มีคนมาฟงกี่คน,
และที่อ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน มีคนมาฟงกี่คน ? จะใหคนมามากตองเอาของ
หลอกลวงมาหลอกมายัว่ เชนจะตองเอาหนังมาฉายใหคนมาดู แลวมาฟงเทศน
อยางนี้มันไมมีผล เพราะวาจิตใจของเขาไมตองการจะฟง.
ถาเปนอยางสมัยโบราณก็มีจิตใจอยางอื่น ไมตองหลอก ไมตองยัว่
ใหมาทําบุญ หรือใหมาฟงเทศนเหมือนคนสมัยนี้. ถาจะใหคนสมัยนี้บริจาค
หรือทําบุญตองเอาเหลาใหกิน ใหกินเหลากันใหเมามาย แลวก็เรี่ยไร, หรือวา

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๔๗

อยางนอยตองใหเขาไดชอื่ เสียง ตองผานคนใหญคนโต คนที่มเี กียรติ มีหนามีตา
เขาจึงจะทําบุญ.
นี่แสดงวาจิตใจผิดไปแลวจากหลักของธรรมะ คือไมชอบธรรมะ
หรือวาเกลียดธรรมะ เกลียดศาสนา เกลียดพระเจา ตองการแตความสุขทาง
เนื้อทางหนัง, ดังนั้นเขาจึงไปคิดเสียใหมวา จะทําบุญอะไรสักที ก็ขอใหได
ประโยชนตอบแทนกลับมาเปนความสุขทางเนื้อทางหนัง
ขึ้นสวรรควิมาน
เปนตน ; หรือมิฉะนั้นก็ไมเอาอะไรเลย เพราะตองการแตความสุขทางเนื้อทางหนัง
อยางเดียว.
และในที่สุดมันก็กลายเปนเทากับวาไมรูอะไร หรือไมไดวิ่งไป
ทางไหน ที่เปนประโยชนแกความสุขสวนบุคคล, หรือสันติภาพของสวนรวม
ก็ตาม. เราจึงมองเห็นชัดอยูวา มนุษยมีปญหามาก มีความทุกขมากยิ่งขึ้นทุกที
ในเมื่อสัตวเดรัจฉานมันยังมีเทาเดิม ; แลวใครจะมีบุญกวาใคร ?
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ลองไปคิ ดดู ; คนที่มี ความทุกข จึงยากลํา บาก แตก็ไม รูสึกวา
มีความทุกข จึงยากลําบากอยางนี้แหละ จะมีบุญหรือมีบาปก็ไปคิดดูก็แลวกัน.

เดี๋ยวนี้ คลาย ๆ กับวา มนุษยทุกคนในโลกนี้ ไมมีอะไรจะทํา
นอกจากทําใหโลกนี้ยุงยากขึ้น ; นี่ยิ่งทํา ก็ยิ่งไมรูมากขึ้น ยิ่งผิดทางมากขึ้น
ยิ่งเปนสมุนของพญามารมากขึ้น. ฉะนั้นการศึกษาที่เรียกวา ปริยัติ จึงเกิดเปน
อุปสรรค หรือปญหาขึ้นมาอยางนี้ ในลักษณะที่เรียกวา "ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน"
และก็ยิ่งมากขึ้นทุกที ยิ่งยากนานมากขึ้นทุกที ไมมีวันที่มนุษยชนิดนี้ จะไดพบ
กับความสุขที่แทจริง.
นี่คือปญหาขอแรกวา "รูมากยากนาน" มาจากปริยัติที่มันเฟอ.

๕๘
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ขอที่ ๒. ปริยัติที่เปนงูพิษ
ทีนี้ ขอตอไปก็อยากจะเรียกโดยหัวขอวา "ปริยัติที่เปนงูพิษ" คําพูดนี้
ยืมของพระพุทธเจามา. พระพุทธเจาทานตรัสไว ถึงเรื่อง อลคัททูปมสูตร
คือ ปริยัติที่กลาวถึงงูพิษ. บางคนอาจจะฟงไมถูก ก็เลยเอามาพูดใหฟง วาปริยัติ
นี่กลายเปนงูพิษได ; ไมใชเพียงแตรูมากยากนานแลว เดี๋ยวนี้กลายเปนงู
ที่จะกัดตาย.
ปริยัติคือการเลาเรียนนี้ เมื่อเรียนก็รูมาก มีเกียรติมาก มีปริญญา
ยาวเป น หาง มี อ ะไรต า ง ๆ เหล า นี้ ; แล ว จะกลายเป น งู พิ ษ ได อ ย า งไร ?
ซึ่งในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทานตรัสวาเปนงูพิษ นั่นเห็นไดงาย.
เพราะการที่บวช, ปฏิบัติก็เพื่อจะบรรลุผลเปนอริยบุคคล เปนการ
บรรลุมรรคผล แลวก็ลมละลายเสียเพราะสิ่งที่เรียกวาปริยัตินั่นเอง ; พอมี
ความรู หรือมีเกียรติยศชื่อเสียงในทางปริยัติ ก็ทําใหมองเห็นลูทางแหงลาภ
สักการะ ; เมื่อกอนนี้มองไมเห็น
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พอเรียนมีวิชาความรู มีเกียรติมีอะไรมากขึ้น ก็มองเห็นลูทางทันที
เลยวา จะหาลาภ หาสักการะไดงายดายที่สุดดวยวิชาความรูนี้ จิตก็เลยเห. คําที่
วาอยากจะปฏิบัติไปนิพพานนั้นเปลี่ยนไป เปนมามุงหมายลาภสักการะ,
หรืออยางนอยก็วาเอาลาภสักการะกันทีกอน นิพพานไวทีหลัง ไวตอเฒาตอแก
อะไรก็ตาม.
อยางนี้เรียกวา ถูกกัดตายดวยปริยัติ นั่งเอง คือจิตเปลี่ยนเปนตรง
กันขาม ; จะไปดีไปเดนจะไปมีลาภสักการะ มีบุตรภรรยาอะไรไปเลย. ปริยัติ
ชนิดนี้ทานเปรียบดวยงูพิษ และก็มีอยูหลาย ๆ อยางที่เปรียบดวยงูพิษ.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๕๙

ทีนี้ สําหรับคนธรรมดาสามัญนี่ก็เหมือนกันอีกแหละ นี่ไมพูดถึง
พุทธกาลแลว พูดถึงสมัยนี้ ; คนที่มีความรูมาก เฉลียวฉลาดในทางวิชาความรูนี่
ก็ยิ่งเห็นลูทางที่จะเอาเปรียบคนอื่น. เมื่อมีความรูนอยไมคอยเห็นลูเห็นทาง
ที่จะเอาเปรียบคนอื่น ไมคอยเห็นลูเห็นทางที่จะทํานาบนหลังคนอื่น. แตพอเจริญ
ร่ํารวยดวยปริยัติ ดวยความรูดวยวิชา ก็เห็นลูเห็นทางที่วาจะเอาเปรียบคนอื่นได ;
โดยที่ไมตองเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมาย ก็ไดผลกําไรแยะ แลวก็ยังสามารถทํานา
บนหลังคนอื่นดวย.
นี้ก็หมายความวา .”ฉลาดพอที่จะใชคนอื่นเปนเครื่องมือ" ; คํานี้เปน
คําที่เมื่อสมัยโบราณเขาใชเปนคําดากัน ไมมใี ครนิยม ; แตสมัยนี้กลายเปนของดี
ใคร ๆ ก็นิยมวาเกง ที่นํานาบนหลังคนอื่นได มันกลายเปนของดีไปเสียอยางนี้.
ที่เปนอยางนี้ ก็เรียกวาความรูความอะไร นี่ทําใหหมดความเปน
มนุษย ไมมีความเปนมนุษย ไมมีมนุษยธรรม เหมือนกับตายแลว ; "ตายไป
จากความเปนมนุษยที่ดี
ก็เหมือนกับตายแลว"
ก็เรียกวาความรูนี้เปนงูพิษ
สามารถกัดใหตายเหมือนกัน.
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เดี๋ยวนี้ ในโลกนี้ยกยองคนมีวิชา เพราะกําลังบาวิชา เหอวิชา พูดถึง
กันแตวิชา ใหมีวิชามาก ๆ ก็แลวกัน ; นี่เรียกวาโลกกําลังยกยองนักปราชญ. คน
ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด หรือวามีความนับถือพระเจา นับถือศาสนานี้ ไมมีใคร
ยกยองสรรเสริญเหมือนสมัยกอนแลว ; โลกสมัยนีย้ กยองนักปราชญ ที่มีความรู
มาก ๆ ก็แลวกัน.
นี่เรื่องของปริยัติหรือความรูนี้
เปนเรื่องที่ติดหงอนใหแกกันและ
กันได เชนใหประกาศนียบัตร ใหปริญญาอะไรอยางนี้ มันเหมือนกับใสหงอน
ใหแกกันและกันได วาคนนี้มีอะไร มีความรูมากอะไร. สวนทางปฏิบัติทําไมได
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ที่จะใสหงอนใหแกกันและกันอยางนั้น เปนสิ่งที่ทําไมได ; แตทางปริยัตินั้นทําได
ก็เลยทําใหคนหลงในเรื่องปริยัติ ติดตัวอยูที่ปริยัติ ปริยัติเลยมีลักษณะเหมือนกับ
งูพิษ ทําใหอุดมคติที่ตั้งไวดีนั้น ตายไป ; แลวก็ทําใหคนที่พอจะดีไดบางนี้
เปลี่ยนเปนคนไมดี.
นี่ระวังในเรื่องวิชาความรู ไมใชวาจะเปนของปลอดภัยเสมอไป ;
ถาถือเอาผิด ก็กลายเปนอันตรายอยางยิ่ง ไปทําเลนกับกิเลสมันไมได. อยาวา
แตความรูอยางโลก ๆ แมแตความรูทางธรรม ทางธรรมะนี้ ก็ยังทําเลน ๆ กันไมได.
พระพุทธเจาทานตรัสวา เหมือนกับหญาคา หรือหญาที่มีคมมาก ,
ที่ ใ บมี ค มมาก ก็ ทํา เล น ๆ กั บ มั น ไม ไ ด ; ไปจั บ เล น ๆ ไปดึ ง เล น ๆ นี้ มั น
จะบาดมือ ตองทําดวยความระมัดระวัง. วิชาความรูความฉลาดทั้งหลายเปน
อยางนี้ทั้งนั้น ถาไปทําเลนกับมัน มันจะพลิกกลับ ใหกลายเปนผูที่ทํานาบนหลัง
คนอื่นบาง, อะไรบาง มันก็ตายกันเทานั้นเอง.
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ปริยัติคือการเลาเรียน กลายเปนงูพิษอยางนี้ได ; ดังนั้น จึงเปน
ปญหา หรือเปนอุปสรรคของการปฏิบัติได ทําใหการที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนานี้ ลมละลายเพราะปริยัติชนิดนี้ ซึ่งก็มีอยูโดยมาก ตั้งแตสมัย
โบราณมาจนถึงสมัยนี้.

ยิ่งสมัยนี้ก็ยิ่งเห็นงาย พวกพระเณรทั้งหลาย เรียนปริยัติชนิดที่เปน
งูพิษ ตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นตเพื่อประโยชนแกตัว หรือถูกกวานั้น, หรือยิ่งกวานั้น
ก็เพื่อประโยชนแกกิเลสของตัว.
นี่คือปญหาขอที่ ๒. ที่เรียกวา ปญหาของการปฏิบัติ อุปสรรคของ
การปฏิบัติ ไดแกปริยัติที่เปนงูพิษ.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ
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ขอที่ ๓. มีธรรมะ เปนปรัชญาไปเสียหมด
ปญหาที่ ๓. คนที่ศึกษาพุทธศาสนากันสมัยนี้ โดยมากเห็นหลัก
ธรรมะเปนปรัชญาไปเสียหมด
หรือวาเห็นพุทธศาสนาเปนปรัชญาไปเสีย
อยางเดียว เรียกวามีธรรมะเปนปรัชญา เขาไมมีธรรมะเปนอยางอื่น มีธรรมะ
เปนปรัชญาไปเสีย ; นี้เปนอุปสรรค นี้เปนปญหา.
อยากจะบอกกลาวใหทราบกันอีกครั้งหนึ่งวา ศาสนาทุกศาสนานั้นเปน
ศาสนาโดยเนื้อแท โดยความมุงหมายดั้งเดิมนั้น ตองการใหเปนศาสนา คือ
ระบบปฏิบัติเพื่อจะกําจัดกิเลสและความทุกขโดยตรง ;
นี้เปนตัวศาสนาอยางนี้
ดวยกันทุกศาสนา.
แตวาทุก ๆ ศาสนานั่นเองยังมีสวนหนึ่ง หรือวาเหลี่ยมใดเหลีย่ มหนึ่ง
ซึ่งเปนปรัชญาก็ได, เปนจิตวิทยาก็ได, เปนอะไรก็ไดอีกมากมาย กระทั่งเปน
วรรณคดี, เปนอักษรศาสตร เปนอะไรก็ได, นั้นไมใชตัวแทของศาสนา เปน
เพียงเหลี่ยมคูขางนอกสําหรับประดับประดาศาสนา.
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ทีนี้ คนก็เห็นแตสวนนี้ ไมเปนสวนเนื้อแท หรือเนื้อใน หรือตัว
จริงวาศาสนาตองเปนศาสนา. สวนเปลือกของศาสนานั้นเปนปรัชญา เปน
จิตวิทยา เปนอะไรยา ก็สุดแทอีกมากมาย ; ฉะนั้น ธรรมะที่แทจริง หรือหลัก
ธรรมนั้นไมใชปรัชญา ; แตวาในหลักธรรมนั้นก็มีเหลี่ยม มีแงที่เปนปรัชญา.

เราจะศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เปนปรัชญา ก็ทําได ทําไดดี
ทําไดมาก แตระวัง อยางนี้จะไมเปนตัวศาสนา จะเปนปรัชญาเรื่อยไป ; ใน
ที่สุดก็เฟอ เฟอจนกลายเปนปริยัติที่กลายเปนงูพิษบาง เปนอะไรบางตอไปอีก.
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ปฏิปทาปริทรรศน

เกี่ยวกับคําวาปรัชญานี้ ใหถือเอาตามความหมายที่เขาบัญญัติ ใหมัน
คูกันกับคําวา philosophy ; แตถาถือความหมายของคําวา ปรัชญา ในภาษา
สันสกฤตเดิมแลว เปนคนละเรื่อง.
ถารวมเปนความเขาใจที่ถูกตอง
เทาที่จํากัดอยูในขอบเขตของเรื่องที่จะ
ตองรู ตองทํา ตองปฏิบัติ แลวก็รูจริง และแตกฉานจริงสําหรับจะปฏิบัติ ;
อยางนี้ตรงกับคําวา "ปรัชญา" ในภาษาสันสกฤต หรือที่ภาษาบาลีวา "ปญญา"
แตเดี๋ยวนี้ ถูกปลน ถูกโกง ถูกอะไรก็ตามใจ เอาคําวาปรัชญานี้ไปใหเปนคําแปล
ของคําวา philosophy. คนก็เลยหลงเอาพุทธศาสนาเปน philosophy. ก็เลย
ผิดเรื่องผิดราว ผิดฝาผิดตัว ผิดเนื้อผิดหนัง ผิดไปหมด แลวก็โดยไมรูสึกตัวดวย.
พวกฝรั่งยิ่งไปไกลใหญ
เพราะพวกฝรั่งเปนพวกที่ปรัชญาขึ้นสมอง
นิยมนับถือปรัชญา วิธีคิด วิธีศึกษาก็อยางปรัชญา ; พอมาแตะดานพระพุทธศาสนา ก็ทําตามวิธีปรัชญา ก็เลยไมไดตัวพุทธศาสนาไป ไดแตปรัชญา
ของพุทธศาสนาที่เฟอ หรือเหอ สําหรับเปนนักปราชญไป ไมไดสําหรับเปนนัก
ปฏิบัติ เพื่อจะกําจัดกิเลส ; เมื่อมีธรรมะเปนปรัชญาก็เปนเสียอยางนี้
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มี ธ รรมะเป น ศาสนา ต อ งปฏิ บั ติ จ นมองเห็ น ผลด ว ยตั ว เอง
เราตองมีธรรมะเปนศาสนาคือเปนขอปฏิบัติที่มองเห็นอยูกับตัวเอง
เชื่อตัวเองได ;
ปฏิบัติไปพลาง เห็นผลที่เปนพยานรับรองไปพลาง ในการที่
จะละ โลภะ โทสะ โมหะ.
ไมตองมีอะไรมาชวยรับรอง และอาศัยความจริง :
สัจจะ - ความจริง ขันติ - อดทน ทมะ - บังคับตัวเอง ซึ่งเปนการปฏิบัติ สุด
ความสามารถทั้งเนื้อทั้งตัว เพื่อจะละกิเลสนั้น.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ
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ระบบที่เรียกวาระบบศาสนา
จะเปนศาสนาไหนก็ตาม
ตองมีความ
หมายเปนขอปฏิบัติอยางนี้. สวนระบบปรัชญานั้น เปนเรื่องคิด เรื่องพูด
เรื่องบาน้ําลาย แลวก็ไมมีจุดจบ ; เพราะถามไดเรื่อยวาทําไมจึงเปนอยางนั้น ?
ทําไมจึงเปนอยางนั้น ? ทําไมจึงอยางนั้น ? แลวไมเคยปฏิบัติ ก็เปนปรัชญา
สมบูรณ. รออยูจนตายก็ไมไดปฏิบัติ ; เพราะวาเมื่อตั้งปญหากันแบบนี้แลว
มันจบไมได.
อยาตั้งปญหาแบบนี้ คืออยาถือหลักธรรมะเปนปรัชญา แตถือเปน
หลักปฏิบัติ
มองดูเทาที่ความโลภที่มันเกิดอยูในจิตใจจริง ๆ. อยาไปดู
ความโลภในตัวหนังสือ,
อยาไปดูความโลภที่ตัวคนอื่น
ตองดูที่ความโลภที่เรา
กําลังมีอยูในใจจริง ๆ วามันรอนกี่มากนอย มันสกปรกกี่มากนอย มันทําความ
ทุกขทรมานกี่มากนอย.
อุตสาหตั้งหนาตั้งตาดู ๆ ดูแลจะคอยเกิดความเกลียดขึ้นมา : เกลียด
กิเลส เกลียดความโลภ ; จิตก็เปลี่ยนไป ๆ ในทางที่จะไมโลภ อยางนี้ไมตองมีปรัชญา.
แตจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา ยถาภูตสมฺมปฺปฺา ชื่อยาวหนอย.
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ยถาภูตสมฺมปฺปฺญา ; สมฺมปฺปฺญา แปลวาปญญาที่ถูกตองแทจริง
หรือเกิดเอง, ยถาภูต – ตามที่เปนจริง เชนเราดูความโลภที่เกิดอยูในจิตใจของเรา
ก็รูจริงวาความโลภนั้นเปนอยางไรจริง ;
แตความโลภที่อานพบในหนังสือนั้นมัน
ไมรูสึกไดจริง แลวก็ผิวเผินไปตามตัวหนังสือ.

ทีนี้ แมความโลภที่เกิดอยูในใจจริง เราก็ยังตองตั้งอกตั้งใจดูจริง ๆ
จึงจะเห็นความโลภ เพราะวาพอโลภเกิดขึ้นแวบเดียว เราก็ฟุงซานไปตามความ
โลภ แลวความคิดจะไปอยางอื่น ก็เลยไมรูจกั ความโลภทัง้ ที่มีอยูจริงในใจของเรา.
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ถามีความโลภเกิดขึ้นในใจแลว ตองสลัดเรื่องอื่นทิ้งไวทีกอน ; มาดู
ตัวความโลภใหรูจักความโลภวามันรอนอยางไร, มันสกปรกอยางไร, มันเปน
ทุกขทรมานอยางไร. ถาความแจมแจงเกิดขึ้นแลวเรียกวา ยถาภูตสมฺมปฺปฺา
ไมตองเชื่อตามหนังสือ ไมตองเชื่อตามบุคคลอื่น แมวาที่เปนครูบาอาจารย ก็อยา
เพอเชื่อ ; จะเชื่อก็แตความรูสึกของตัวเอง ที่รูจัก รูสึกตอสิ่งนี้อยูอยางแจมแจง
ชัดเจนตรงตามความจริง.
นี่คือวิธีการของศาสนา ไมตองการ speculation อะไรตาง ๆ อยาง
พวกปรัชญา ; ถายังตองอาศัยการคํานวณอะไรตาง ๆ อยู ไมมีลกั ษณะของ
ศาสนา ยังไมเปนศาสนา.

พุทธศาสนาตองเห็นแจงดวยตนเอง
สิ่งที่เรียกวาพระธรรม หรือพระพุทธศาสนานี้ ตองเปนสนฺทิฏโก,
ตองเปน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ เสมอไป ; ไมตองเชื่อหนังสือ ไมตอง
เชื่อคนอื่นพูด เพราะวามันประจักษอยูกับใจ วาความโลภเปนอยางไร, ความ
โกรธเปนอยางไร, ความหลงเปนอยางไร, ความทุกขที่มีอยูในใจเปนอยางไร,
ความทุกขเกิดมาจากกิเลสในลักษณะอยางไร, เห็นชัดอยูอยางนี้ ไมตองเชื่อตามใคร.

www.buddhadasa.info
นี้คือวิธีของศาสนา ในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ; ถาออกมาขางนอกก็
เปนเรื่องของศีลธรรม ก็ไมตองมีปญหาทางปรัชญาอะไรมาก ; เพราะมองเห็น
กันอยูวา เมื่อทําลงไปอยางนี้แลว มันเดือดรอนกันไปหมดก็อยาทําเลย.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๖๕

เรื่องฆา เรื่องลัก เรื่องประพฤติผิดประเวณี เรื่องโกหก เรื่องดื่ม
น้ําเมาอะไรตาง ๆ นี่ก็มองเห็นอยูแลว ; ไมตองมีปญหาวาควรละหรือไม
ควรละ จะผิดจะถูกจะเท็จจะจริงอยางไรก็รูอยูแลว. เสียแตวา คนบังคับตัวเอง
ไมได ทั้งที่รูอยูวามันชั่ว มันเลว ก็ยังบังคับใหถอยหางออกไปไมได เพราะวา
ความชั่ว ความเลวนั้นมีรสอรอย ที่เรียกวารสอรอยทางเนื้อหนัง ก็เลยจูงจมูกคน
ใหมาทําความชั่วได เทานั้นเอง.
ปญหาทางศีลธรรมก็ไมตองเกี่ยวกับปรัชญาใหยุงยาก ใหลําบาก ;
ตั้งหนาตั้งตาบังคับตัวเองกันใหถึงที่สุด ใหละเสีย เพราะวา เห็นอยูแลว. นี่เรา
สรางปรัชญาทางศีลธรรมขึ้นใหยุงยากใหลําบาก ใหเปนขอแกตัว ; อยางนั้นนั่น
สําหรับเปนนักปราชญ ไมใชสําหรับผูปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข.

ถามีธรรมเปนปรัชญา จะไมนําไปสูการปฏิบัติ
การที่มีธรรมะ มีหลักธรรมเปนปรัชญาเสียเรื่อยนี้ เปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติธรรม คือไมนํามาสูการปฏิบัติ ; คนที่บาปรัชญาของศาสนานั้น จะไม
ปฏิบัติศาสนาเลย จะไมนํามาสูการปฏิบัติเลย.
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เอาละ, ทีนี้สมมติวา ถาเผอิญคนพวกนั้นเกิดมาปฏิบัติเขา เขาก็จะมัวแต
คิดคนในแงของปรัชญา ; เลยเปนการปฏิบัติไปไมได : ไมมีความสนใจที่จะ
รูจักความโลภ ความโกรธ ความหลงอะไร ตามที่เปนจริง เพราะเปนปรัชญา
เสียเรื่อย ; แลวก็เตลิดเปดเปงไปในเรื่องที่ไมจําเปน.

๖๖
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เชนเรื่อง ตายแลวเกิด ตายแลวไมเกิด ตายแลวเอาอะไรไปไดดวย
ไปสนใจแตในเรื่องอยางนั้นแลว ก็เรียกวาเรื่องปรัชญา ; ถาถึงขนาดนี้แลว
ไมใชปรัชญาแลว เปนปรัชญาบา เปนปรัชญาของคนบาไปแลว. เรื่องปรัชญา
ไมตองการที่จะรูเรื่องตายแลวเกิด, หรือเกิดดวยอะไรอยางไร ; ตองการแต
จะรูวา ทําไมจึงตองปฏิบัติ อยางนี้มากกวา. นี้เรามีแตปรัชญา, เปนปรัชญา
เพอเจอเสียแทบทั้งหมด. ไมเปนศาสนา ก็เลยไมการปฏิบัติศาสนา.

ทุกศาสนาเปนโรคบาปรัชญา,
เห็นพระพุทธเจาเปนนักปรัชญา
เดี๋ยวนี้ ทุกศาสนากําลังเปนโรคบาปรัชญา : พุทธบริษัทรุนหนุม
นี้ก็เปนโรคบาพุทธปรัชญา,
พวกคริสเตียนก็เปนโรคบาปรัชญาของคริสเตียน,
แทนที่จะเชื่อฟงพระเจารอยเปอรเซ็นต ลงมือทําทันที นี้ไมมี ; ทุกศาสนากําลัง
ถูกกระทําใหเปนปรัชญา.
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ที่เคราะหรายของพวกเราก็คือวา
คนเหลานั้นเห็นพระพุทธเจาเปนนัก
ปรัชญา ; พวกฝรั่งก็วาพระพุทธเจาเปนนักปรัชญา. อยาไปเชื่อตามคนเหลานั้น
เขาวาเอาเอง ในสายตาที่มองเห็นสวนเดียว ดานเดียว ; ไมถูกตัวพุทธศาสนา.
พระพุทธเจาไมใชนักปรัชญา ; ถาจะเกณฑใหเปนนักอะไรบาง
ก็ตองเปนนักศาสนา. ถาฟงไมถูก ก็ตองใหบอกวา เปนนักศีลธรรมชั้นสูง ;
เปนนักศีลธรรม คือจะตองปฏิบัติเริ่มจากละความชั่ว.
อยาไปใชคําวานักจริยธรรมเขา เดี๋ยวจะเปนนักปรัชญาไปเสียอีก ;
เปน ethicist- เปนนักปรัชญาของศีลธรรมก็ยุงอีก ; ใหเปนศีลธรรมตรง ๆ อยู

๖๗
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อยางนี้ แตเปนชั้นสูงสุด, และเปนศีลธรรมที่ละความโลภ
ละความหลง มีผลคือดับทุกขไดสิ้นเชิง.

ละความโกรธ

พระพุทธเจาเปนนักปฏิบัติศีลธรรม หรือปฏิบัติธรรมที่เปนตัวศาสนา
ไดถึงที่สุด ; อยาไปเห็นพระพุทธเจาเปนนักปรัชญา. ถาไปตามกนพวกฝรั่งแลว
ไมเทาไร ฝรั่งก็จะมาสอนพุทธปรัชญาใหคนไทย ; ไมมีประโยชน เสียเวลา
เปลา ๆ.
พระพุทธเจาไมใชเปนนักปรัชญา เหมือนที่เขากําลังวา และวากัน
มากขึ้น ; เมื่อเขาเห็นพระพุทธเจาเปนนักปรัชญาแลว เขาก็เห็นระบบพุทธศาสนา
ทั้งหมดเปนระบบปรัชญาไปหมด. มันก็เขาเรื่องที่พูดมาแลวเมือ่ ตะกี้นี้ คือหลับหู
หลับตาอยางที่ไมรูสึกตัว ถาไปเห็นระบบพุทธศาสนาเปนระบบปรัชญา.

พุทธศาสนาไมใชปรัชญา มีหลักฐานคนควาได
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เรื่องนี้ มีความลึกลับซับซอนเห็นยาก ตองขวนขวายหนอย ตอง
สนใจหนอย ; ที่กลาวไวเปนหลักฐานก็มี โดยเฉพาะอยางเรื่องกาลามสูตร
ไปหาอานดูเองอีกที.

ในกาลามสูตรหลาย ๆ ขอนั้น มีขอที่พระพุทธเจาทานหามไววา
อยาเชื่อถือหรือรับเอางาย ๆ ไดแก : มา อนุสฺสเวน - อยางไดถือโดยตาม ๆ
กันมา, มา ปรมฺปราย - อยาไดเชื่อถือโดยเขาใจวาเปนของเกาสืบ ๆ กันมา,
มา อิติกิราย - อยาไดถือโดยตื่นขาว, มา ปฏกสมฺปทาเนน - อยาไดถือโดย
อางตํารา, มา ตกฺกเหตุ - อยาเชื่อ อยารับเอาเพราะเหตุวาถูกตองตามตรรก

๖๘
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หรือตรรกะ นี่คือเรื่องตรรกวิทยา, มา นยเหตุ - อยาไดถือโดยคาดคะเน หรือ
อยาเชื่อรับเอาเพราะเหตุวา
มันถูกตองตามนัย ;
สองขอหลังนี่แหละคือ
ปรัชญา. มา อาการวิตกฺเกน - อยางไดถือโดยความตรึกตามอาการ.
และที่ชัดก็คือวา มา ทิฏนชฺฌานกฺขนฺติยา -อยาเชื่อหรือรับเอา
เพราะเหตุวา
มันทนไดตอการเพงดวยความเห็นของเรา. เชนเมื่อเรามี
ความคิด
ถนัดอยางใด, เราไปเพงขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งเขา แลวมันทนไดตอการเพงของ
เรา เราเลยถือเอาวานี่ถูกแลว ; นี่แหละคือวิธีการทางปรัชญา ซึ่งพระพุทธเจา
ทานหาม อยูในกาลามสูตร อยางนอยก็มีอยูถึง ๓ ขอใน ๑๐ ขอ ซึ่งหามไมให
เชื่อในลักษณะหรือวิธีการ หรือเหตุผลทางปรัชญา.
กาลามสูตรอีก ๒ ขอคือ มา ภพฺพรูปตาย - อยางถือโดยเชื่อวา ผูพูด
ควรเชื่อได, มา สมโณ โน ครูติ - อยาไดถือวา สมณะนี้เปนครูของเรา.
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พุทธศาสนาไมใชปรัชญาอยางนี้ พุทธศาสนาเปนระบบศีลธรรม
หรือวาถาจะใหพูดอีกทีก็วาเปนวิทยาศาสตร คือเปนสิ่งที่เปดเผยตั้งแตตนจนปลาย
มีอยางนี้ เพราะเหตุอยางนี้ ; ทําอยางนี้จะเกิดปฏิกิริยาอยางนี้เปนตน. ตอง
เปนเรื่องที่เห็นชัดอยางนี้ จึงจะเรียกวาเปนพุทธศาสนา ; ฉะนั้น ตัวพุทธศาสนา
ไมใชระบบปรัชญา.

เดี๋ยวนี้ อุปสรรคและปญหาเกิดขึ้น เพราะมนุษยเฮไปในทางที่
จะใหพุทธศาสนาเปนปรัชญา ใหพระพุทธเจาเปนนักปรัชญา, ไปเรียนเมือง
นอกเมืองนามา กลับมาแลวจะมีความเห็นอยางนี้ ; เพราะวาพวกฝรั่งกําลังหลง
อยางนั้น.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๖๙

ขอใหขจัดปญหา หรืออุปสรรคอันนี้ออกไปเสีย อยาใหวิธีการของ
ปรัชญา มาทําความเนิ่นชาใหแกการปฏิบัติ ในหลักของศีลธรรมที่เปนตัวศาสนา
นี่คือปญหาที่ ๓.

ขอที่ ๔. เห็นศาสนา เปนพิธีรีตอง
ปญหาที่ ๔. นี้ ก็คือ กําลังเขาใจผิด จัดใหพุทธศาสนาเปนพิธี
รีตอง, แลวจัดใหเรื่องของศาสนากลายเปนพิธีรีตองไป. คําวา "พิธี" พอจะฟง
ได ; แตถา "รีตอง" แลวไมไหว. ถาเปนพิธี เราพอจะใหความหมายไดวา
มันเปนวิธีการ หรือเปนเทคนิคอันหนึ่งที่ตองทําใหถูกวิธี ; จะใหพระพุทธศาสนานี้เปนวิธีอยางนี้ก็ได คือเปนเทคนิค. แตถาพระพุทธศาสนาเปนพิธีตอง
แลวก็บาเลย ไมมีทางที่จะเปนไปได ; เพราะตองทําดวยสติปญญา ดวยความ
ถูกตอง ดวยเหตุผล ดวยอะไรตาง ๆ.
เดี๋ยวนี้คนกําลังทําพุทธศาสนาใหกลายเปนพิธีรีตอง : มีความ
ทุกขก็ไปรดน้ํามนตเสีย. เอาพระมาแขวนคอไว ก็วาปองกันความทุกขไดสิ้นเชิง
อยางนี้เปนตน. นี่เปนเรื่องทําพระพุทธศาสนาที่เปนตัวธรรมนั้น ใหกลายเปน
พิธีรีตอง.
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เอาไสยศาสตรมาเปนตัวพุทธศาสนา ก็แกปญหาหลอกเด็กไดชั่วพัก
คือสบายใจไดชั่วพักครู ไมใชวาจะไมมีผลเสียเลย ; ในการที่ทําพิธีรีตองนั้น
มันมีผลเหมือนกัน พระพุทธเจาก็ตองตรัสวามีผล ดังตรัสในคาถาเรื่อง เขมาเขมสรณทีปกคาถา :-

๗๐
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คนเขาไหว ต น ไม ไหว ภู เ ขา พระพุ ท ธเจ า ก็ ไ ม ไ ด ต รั ส ว า ไม มี
ประโยชน อ ะไรเลย แต ต รั ส ว า ไม ใ ช ที่ พึ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง, ไม ใ ช ที่ พึ่ ง ที่ สู ง สุ ด ,
ไมใชที่พึ่งที่จะกําจัดความทุกขไดสิ้นเชิง.
คลาย ๆ กับตรัสวา มันชวยให
สบายใจได บ างสํ าหรั บเด็ ก ๆ แต สํ าหรั บผู ที่ มี ป ญญาแล ว จะช วยอะไรไม ได มั น
ตองทําอีกทีหนึ่งในถูกตอง.
เดี๋ยวนี้เขาเอาไสยศาสตรมาเปนพุทธศาสนา. แลวก็ยังพยายามหาแง
หาเล ห หาเหลี่ ยม ที่จะทํ าไสยศาสตรใหเปนพุทธศาสนา เหมือนที่กําลังทํากันอยู
เดี๋ยวนี้ ;
หลอกลวงในแงที่จะใหไสยศาสตรมาเปนพุทธศาสนา หรือทําพุทธศาสนาใหไปเปนไสยศาสตรเพื่อประโยชนแกเขาผูกระทําซึ่งหวังผลเปนวัตถุเทานั้น.
ในที่สุดการปฏิบัติธรรม ก็จะกลายเปนนั่งออนวอน นั่งบวงสรวง
นั่งขอรองไป ; อยางนี้ยังใชไมได. การปฏิบัติตองปฏิบัติลงไปจริง ๆ จะมา
นั่งออนวอน ขอนั่นขอนี่อยูดวยคําพูด นี้มันเปนไปไมได,
อยางดีก็เปนเพียงทํา
ใหนึกได พอนึกไดแลวก็ตองปฏิบัติ.
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เดี ๋ย วนี ้ม ีก ารทํ า อยา งนี ้ม ากขึ ้น ฉะนั ้น จึง ชี ้ใ หเ ห็น วา นี ่ก ็ค ือ ปญ หา
นี้ก็คืออุปสรรคของการปฏิบัติธรรม.
ถาคนไปเชื่ออยางนั้นกันเสียหมดทั้งบาน
ทั้งเมืองแลว จะไมมีใครปฏิบัติธรรม, หรือถาจะฝนปฏิบัติก็ปฏิบัติผิด ๆ ; จึง
ตอ งเอาออกไป อย าใหม าเปน อุปสรรค อยา ให เป นป ญหา ใหมี การปฏิบั ติธ รรม
ที่ถูกตอง.

ถาวาเราจะมีพระเครื่องแขวนคอ ก็เพื่อจะเตือนสติใหมีธรรมะอยูกับ
เนื้อกับตัว กับจิตกับใจ เหมือนกับพระแขวนอยูที่คอนี้ ; อยาเปนคนเลว
อยาเปนคนทําอะไรที่ไมเหมาะสมกับที่วาพระแขวนอยูที่คอ. ถาอยางนี้ก็ได เพราะ
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๗๑

มีประโยชนและชวย ; แตจะเหมาหมด ใหพระเครื่องแกอะไรตาง ๆ ไดลําพัง
พระเครื่องเองหมด อยางนี้ไมถูกแน,
พระเครื่อง ชื่อก็บอกอยูแลววา เปน
เพียงเครื่อง, เปนเครื่องมือ ; เราตองใชเครื่องมืออันนี้ใหถูก ผลจึงจะเกิดขึ้น.
เมื่อเห็นศาสนาเปนพิธีรีตองไปเสียอยางนี้ ทําศาสนาใหเปนพิธีรีตอง
ไปเสีย มันก็ผิดหมด เปนอุปสรรคขึ้นมาดวย. นี้เปนตัวอยางที่เอามาพูด
ใหเห็น ใหสังเกตกันอยางนี้กอน เพื่อวาจะสามารถสังเกตสิ่งที่ลึก ที่เห็นยากยิ่ง
ขึ้นไปกวานี้ ดังที่จะใหมีไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของดวย. นี้ก็มีคนตองการกันมาก
มีขอแกตัวตาง ๆ นานา.
เอาละ เรายอมใหเขาวา : วาเอาเทวดามาถือธงนําหนากองทัพของ
พระพุทธเจา ก็เอาเหมือนกัน ยอมใหสักที ; แตวาพระพุทธเจาจะตองยังคงเปน
พระพุทธเจา, หลักธรรมะยังจะตองเปนหลักธรรมะ. ธรรมะจะตองเปนธรรมะ
แมวาจะเอาเทวดามาถือธงนําหนากองทัพ ;
กองทัพนี้ ยังเปนพุทธบริษัท เปน
อะไรที่ถูกตองอยูอยางเดิม.
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ถาจะยกศาลพระภูมิ หนาสมาคมเผยแผพุทธศาสนาบาง ก็จงถือเอาเพียง
สักวา เอาเทวดามาถือธงนําหนากองทัพของพระพุทธเจา ; และก็อยาทําอะไร
ใหมากกวานั้น อยาทําอะไรใหผิดไปจากนี้.
ประเทศไทยเราเปนเมืองพุทธ ควรมีสัญญลักษณที่เปนพุทธไว
แหละดี ; ถามีสัญญลักษณเปนพราหมณ เปนอะไรอื่นไป มันจะถูกหัวเราะเยาะ.
ตองระวังที่วา อยาใหไสยศาสตรมาเปนพุทธศาสนา และอยาทําพุทธศาสนา
ใหกลายเปนไสยศาสตร เปนตน นี้เปนตัวอยางของปญหาที่เรียกวาคอนขางจะ
เบ็ดเตล็ด หรือรอบนอก.

๗๒
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ขอที่ ๕. การตีความหมายผิดเกี่ยวกับคํา
ทีนี้ ก็มาถึงป ญหารอบใน ที่ใกลชิดเขามากับปริยัติ ก็อยากจะระบุว า
การตีความหมายผิดเกี่ยวกับคํา, การตีความหมายผิดเกี่ยวกับถอยคําที่ใชอยู เมื่อ
เปนปญหา จะเปนอุปสรรคอันหนึ่ง ซึ่งทําความลําบากใหมากมาย.
อันนี้ก็
แทบวาเปนป ญหาที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได เพราะวาเราจัดเอาเองไมได เราตองทํ า
ตามที่เขาจัดไว สอนกันมา อยางนี้ ; แตอยากจะแนะใหเห็นวา ความยากลําบาก
นั้นอยูที่ไหนบาง.
บางทีความผิดเกี่ยวกับถอยคําที่ใชพูดนี้ เปนที่มาแหงความยุงยาก
ลําบากอยูหลาย ๆ อยาง หลาย ๆ ชั้น :
๑. ชั้นแรก ก็คือวา คํานั้นมันพองกัน แมในระหวางศาสนา เชน
ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาไชนะ ศาสนาพราหมณ ศาสนาอะไรหลาย ๆ ศาสนาใน
อินเดียนี่ไดใชคํา ๆ เดียวกัน ; โดยเฉพาะอยางยิ่ง เชนคําวา "นิพพาน" ก็มีใชกัน
ทุก ๆ ศาสนา หรือทุกลัทธิในอินเดีย แตความหมายที่มุงหมายนั้นไมเหมือนกัน.
"นิพพาน" ในพุทธศาสนาก็เปนอยางหนึ่ง ; "นิพพาน" ในศาสนาอื่น ก็เปน
อีกอยางหนึ่ง ; แตไปใชคํา ๆ เดียวกันในระหวางศาสนา.
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ในอินเดียยุคหนึ่ง ยุคกอนบรมโบราณนั้น เคยเอากามารมณเปน
นิ พ พาน, ความถึ ง พร อ มด ว ยกามารมณ เ ป น นิ พ พาน. ต อ มาเห็ น ว า ไม ใ ช
ก็เอาความสงบจิตที่เกี่ยวกับฌาน กับสมาบัติ นี่เปนนิพพาน ; ตอนนี้เลื่อนชั้น
ไดหลายชั้น เพราะวาฌานหรือสมาบัตินี้ เลื่อนไดละเอียดยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ๆ เคยถูก
เอามาเปนนิพพานกันมาทุกชั้น นับตั้งแตจตุตถฌานเปนตนมา.
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อยา งที ่เ ราอา นพบวา พระพุท ธเจา ของเราไปศึก ษากับ อุท กดาบส
ผู ร ามบุ ต รเป น คนสุ ด ท า ยนั้ น ก็ ไ ด เ นวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะเป น นิ พ พานมา ;
แลวพระองคก็ไมเห็ นดวย จึ งไปคนหาของพระองคเอง พบความสิ้นกิเลสอาสวะ
เปนนิพพาน อยางนี้เปนตน.
นี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา คําบัญญัติคําหนึ่ง ๆ นั้นคลายกัน
รวมกันหลาย ๆ ศาสนา แตความหมายไมเหมือนกัน จึงทําความยุงยากลําบาก
ใหแกผูศึกษาเลาเรียน ;
แลวบางทีมันก็กาวกายกัน บางทีก็มาเนื่องอยูใน
วัฒนธรรม มาทํ าใหคนได รับวัฒนธรรมประจํ าอยู ในใจ ซึ่ งถื อเอาความหมายผิ ด
เกี่ยวกับคํานั้น ๆ เปนตน. นี่เรียกวาคําบัญญัติระหวางศาสนา ก็ยังเหมือนกัน โดย
ที่คําเหมือนกันแตความหมายตางกัน
๒. คําบัญญัติคําเดียวกัน ในศาสนาเดียวกัน ก็ยังมีความหมาย
เปนหลายอยาง : อยางที่เคยพูดกันเปนวรรคเปนเวรเรื่องภาษาคน - ภาษาธรรม
ถาภาษาคนความหมายไปอยางหนึ่ง, ภาษาธรรมความหมายไปอีกอยางหนึ่ง ;
เชน นรก สวรรค เปนตน.
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ถา นรกสวรรคใ นภาษาคนธรรมดา นรกอยูใ ตดิน , สวรรคอ ยู
บนฟา. คิดดูซิ, เดี๋ยวนี้สวรรคจะหาที่ตั้งตรงไหนไดบาง ? เขาวาอยูขางบนก็
แลวกัน ; นี่ถาพูดตามภาษาคนมันเปนอยางนี้.

ถาพูดภาษาธรรมอยางที่พระพุทธเจาทานตรัส ทานวาสวรรคก็อยูที่ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. นรกก็อยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหมือนกับที่คนเฒา
คนแก ปู ยา ตา ยาย ของเราพูดวา "สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ" นี่พูด
เหมือนพระพุทธเจาตรัสนั่นแหละ.

๗๔
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ระวังใหดี ! พระพุทธเจาทานตรัสวา สวรรคอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ : คือถาทําผิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือเกี่ยวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
มันก็เปนนรกขึ้นมาที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ; ถาทําถูกเนื่องกับตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ก็เปนสวรรคขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ;
มันอยูที่นี่ เดี๋ยวนี้ คืออยู
แคจมูก ไมไดอยูใตดิน ไมไดอยูบนฟา ไมใชอยูตอตายแลว เปนตน.
นี้เรียกวา คําเดียวกัน นั่นแหละ, คําบัญญัติคําเดียวกันนั่นแหละ ;
ในศาสนาเดียวกันนั่นแหละ ก็ยังมีคําอธิบาย หรือมุงหมายตางกันอยางนี้ ทําความ
ยุงยากลําบากใหแกผูที่จะเขาใจ รับเอาไป หรือไปปฏิบัติ ก็เลยตองแบงแยกกัน.
ถาจะไปปฏิบัติอยางมีนรกอยูใตดิน สวรรคอยูบนฟาก็ได ; ก็อาศัย
ความเชื่อ - เชื่อ - เชื่อไปก็แลวกัน. ถาจะถือเอาหลักที่วา นรกสวรรคอยูที่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ตองมีปญญาที่เฉียบแหลม ที่จะมองเห็น ที่จะหา
ใหพบและที่จะจัดการไปใหได นี่เปนอยางนี้.
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ตัวอยางที่ใชผิด ๆ กันเชนสติ กับจิต

ทีนี้ จะยกตัวอยางมาใหเห็นวา ความยากลําบาก มันยังอยูที่วา ถอยคํา
แตละคํา ๆ ที่ใชอยูในวงปริยัตินั้น มีความหมายตางกัน แมวาคําพูดคําเดียวกัน.
จะยกตัวอยางที่อยูใกล ๆ ที่สุด ที่เราพูดผิด ๆ กันอยูทุกวัน เชนคําวา
สติ กับคําวา จิต. เมื่อเราทําสมาธิ เจริญสมาธิ เราก็ใชจิตกําหนดลมหายใจ
กําหนดอารมณ : คนนี้พูดวา ใชจิตกําหนดเขาไปที่ลมหายใจ, อีกคนหนึ่งวาบา
ตองใชสติกําหนดเขาที่ลมหายใจ ; นี่ก็นั่งเถียงกันอยูได.
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คนหนึ่งพูดวาสติเปนเครื่องกําหนด,
อีกคนหนึ่งพูดวาจิตเปนเครื่อง
กําหนด ; นี้เกี่ยวกับคําทําใหมีปญหา หรือมีอุปสรรคสะดุดขึ้นมาอยางนี้.
พวกหนึ่ งว าจิ ตมี ๘๙ ดวง อี กพวกหนึ่ งว าจิ ตมี ดวงเดี ยว แต เปลี่ ยนได
๘๙ อยาง ; แลวก็เถียงกันได.

จิตเปนอัตตา หรือเปนอนัตตา ; ผิดทั้งสองพวก
แมแตคําวา "จิต" พวกหนึ่งวา เปนอัตตา. อีกพวกหนึ่งวา เปน
อนัตตา ; นี่ระวังใหดีจะผิดทั้งสองพวก. ถาพูดดวยความยึดมั่นถือมั่นแลว
ผิดทั้ง ๒ พวก :
อัตตาก็ผิด อนัตตาก็ผิด ;
เพราะไปถือเอาความหมายวา
อนัตตานั้นคือไมมีอะไรเลย นี่มันผิดหมดเลย.
ที่วาอัตตานั้นก็ผิด เพราะวาเปนตัวตน. มันโงเอาความยึดมั่นถือมั่น
เปนตัวตน พูดวาอัตตาก็ผิด ;
ถาจะใหถูกก็พูดได แตตองอธิบายอยางอื่น.
พูดวาอนัตตาก็ถูก ถาเขาใจ. แตจะวาผิดก็ผิดได ; จะเปนวาไมมีอะไรเสียเลย
เปนอุจเฉททิฏฐิ สาปสูญ ไมมีอะไรเลยนั้นมันผิด.
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ถาพูดใหถูกตองพูดอยางพระพุทธเจาตรัส คือวาเปนอิทัปปจจยตา
อยางนี้ไมมีทางผิด ; เพราะวามีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เพราะวา
ความดับลงแหงปจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับลง อยางนี้ไมมีทางผิด. สวนที่จะไปเรียก
วา อัต ตา หรือ ไปเรีย กวา อนัต ตานี ้ เปน เรื ่อ งสมมติ เปน เรื ่อ งบัญ ญัต ิ แลว แต
ใครจะใชสมมติบัญญัติอยางไหน. นี่ระวังใหดี คําพูดนี่มันเลนตลกอยางนี้.
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พระเจากับพระธรรมเปนสิ่งเดียวกันนี้ก็เถียงกัน
ที นี้ เอาเรื่ องที่ อาตมาถู กด าอยู เป นประจํ าสั กข อหนึ่ งก็ ได ที่ พู ดว าพระเจ า
กับพระธรรมนั้นเปนสิ่งเดียวกัน
นี้ไมมีใครยอมเชื่อ หรือยอมรับฟงมีนอยมาก ;
เพราะวาเขาใหความหมายของคําวา "พระเจา"
กับคําวา "พระธรรม" นี้ไม
เหมือนกัน.
เมื่อพูดวาพระเจาก็จะใหเปนบุคคลเสียเรื่อย จึงไมรูจักพระเจาชนิด
ที่ไมใชบุคคล ; อยาไปพูดเปนคนหรือไมใชคน. พระเจาตองพูดวา สิ่ง หรือ
อะไรก็ตามเถอะ ;
อะไรก็ไมรูละ ที่มีอํานาจ สราง บันดาลใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้น
แลวเปนไป - แลวดับลง, เกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับลง. เกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับลง ;
นี้ดวยอํานาจของอะไร !
นี่คืออํานาจของพระเจา
หรืออยางพุทธบริษัทก็วา
อํานาจของพระธรรม.
กฎเกณฑของอิทัปปจจยตา ที่เรียกวาธรรมนี้ ไดบันดาลใหสิ่งตางๆ
เกิดขึ้น :
วิวัฒนาการตั้งแตโลกนี้ยังเปนดวงไฟ มาจนกระทั่งพวกลิง พวกเรามา
นั่ง กัน อยูที่นี่ นี่มีวิวัฒ นาการมาดว ยอํา นาจของอะไร ?
อัน นั้น คือ พระเจา ;
ถาเรียกอยางพุทธศาสนา อันนั้นคือพระธรรม คือกฎของธรรมชาติ.
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มองเห็นไดชัดตรงกันเลย ทั้งคัมภีรคริสเตียนและคัมภีรพุทธศาสนา
วาสิ่งที่เรียกวาธรรมนี้ มีอยูกอนสิ่งใด ประโยชนอยางนี้มีอยูในพระคัมภีรของเรา
ประโยควา At the beginning the Word was. ของคัม ภีรค ริส เตีย นนี้
;The Word นี้คือธรรม คือธรรมที่เปนกฎธรรมชาติ น้ําเสียง หรือคําพูด ของ
กฎธรรมชาติมีอยูกอนสิ่งใด.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๗๗

จากเหตุผลดังกลาว ศาสนาคริสเตียนไม ใชเป นศาสนางมงาย อยางที่
คนโง ๆ เข า ใจเอาเองที ห ลั ง ; มี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า "พระเจ า "
หรื อ "ธรรม"
ในความหมายเดียวกับพระพุทธศาสนา. ถาพุทธบริษัทจะมีพระเจา ก็เอา
พระธรรม สิ่งที่เรียกวาธรรม คือกฎของอิทัปปจจยตานั่นแหละเปนพระเจา.
พวกคริส เตีย น เขาก็เ อาสิ ่ง ที ่เ รีย กวา พระเจา ลัก ษณะอยา งนั ้น เปน พระเจา ;
คริ ส เตี ย นตอนหลั ง โง ล ง ทํ า ให พ ระเจ า นี้ ก ลายเป น บุ ค คลไป ไม ต รงตามคั ม ภี ร
ของเดิม.
พุทธบริษัทเรามีกฎของอิทัปปจจยตา ซึ่งไดพูดไวอยางละเอียดลออทุกแง
ทุกมุมแลว ในการบรรยาย ๑๓ ครั้ง ชุดที่วาดวยอิทัปปจจยตา ; กฎอิทัปปจจยตานั่นแหละคือพระเจา สรางอะไรก็ได ควบคุมอะไรก็ได ทําลายอะไรก็ได
มีอ ยูใ นทุก หนทุก แหง , เปน ความรูข องทุก สิ่ง หรือ วา เปน ทุก สิ่ง ที่มีอ ยูใ น
ยิ่งกวาสากลจักรวาล ; นั่นคือพระเจา.
ภาษาไทยใชคําวา กฎแหงอิทัปปจจยตา - ความที่ เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้
เปน ปจ จัย สิ่ง นี้ สิ่ง นี้จึง เกิด ขึ้น หรือ เปน ไป หรือ ดับ ลง อยา งนี้ ; ก็เ ลย
พูดลอ ๆ วา เมื่อพวกฝรั่งมีกอด (god) คือพระเจา เราก็มีกฎคือพระเจา. พยางค
วา "กอด" มันยาวไปหนอย ลดลงใหมันสั้นเหลือวา "กฎ"; กฎอิทัปปจจยตานี้
คือพระเจาในพุทธศาสนา.
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ถาเราเขาใจกันอยางนี้ เราจะไมเถียงกัน จะไมมีการเถียงกัน ซึ่ง
เปนอุปสรรคของการปฏิบัติธรรม. เราจะยอมรับสิ่ง ๆ เดียวกันวา มีสิ่งหนึ่งซึ่งมี
อํานาจเด็ดขาดเราอุทธรณไมได ฎีกาไมได ; เราไดแตตองปฏิบัติใหตรงตามกฎนั้น
กิเลสจึงจะสิ้นไป ความทุกขจึงจะสิ้นไป นิพพานจึงจะปรากฏออกมา อยางนี้
เปนตน.

๗๘

ปฏิปทาปริทรรศน

พระธรรมกับพระเจา นี้หมายถึงสิ่งที่มีอํานาจเฉียบขาดเหนือสิ่ง
ใดหมด ; ทุกคนตองทําใหถูกตองตามกฎนั้น ถึงแมจะไมรูสิ่งเหลานี้ หรือไม
ประสีประสาตอสิ่งเหลานี้เสียเลยก็ตาม. ถาขาดความรูอันนี้ ก็เกิดเปนอุปสรรคของ
การปฏิบัติธรรม อยางนี้ก็มีความลังเลวาเหว ไมแนใจ.
นี่ เรี ยกว าการตี ความ ผิ ดเกี่ ยวกั บคํ าที่ ใช พู ด นี้ ก็ เป นอุ ปสรรคของการ
ปฏิบัติธรรม.

ขอที่ ๖. การตีความผิด เกี่ยวกับหลัก
ทีนี้ ดูตอไปอีกวา การตีความผิด เกี่ยวกับหลัก นี้ก็เปนอุปสรรค
หรือปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม. เมื่อตะกี้ ตีความผิดเกี่ยวกับคําที่พูดแตละคําคํา
หนึ่ง ๆ ;
เดี๋ยวนี้ ตีความผิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ เกี่ยวกับระบบ หรือ system
ที่วางไวอยางใดอยางหนึ่ง ไมใชเกี่ยวกับคําโดยตรง.
ที่เกี่ยวกับหลักนี้มีมาก
จะขอโอกาสพู ด กั น หลาย ๆ คราว ;
ในที่ นี้ จ ะพู ด แต หั ว ข อ ว า ตี ค วามผิ ด
ตีใจความผิด ถือเอาความผิดเกี่ยวกับหลัก.
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หลักชั้นสัสสตะ กับ อนัตตา
หลั กเรื่ องสั สสตทิ ฏฐิ กั บเรื่ องอนั ตตา ถ าตี ความผิ ดแล วมั นจะผิ ดหมด.
คนเราตามปกติ เกิดมาจากทองแม เติบโตมาถึงวันนี้ จะมีความรูสึกวามีตัวตน
นี้เขาเรียกวา มีสัสสตทิฏฐิโดยสัญชาตญาณ ;
มันหลีกไมพนที่จะตองมีทิฏฐิ
วา ตัว วา ตน วา ของตน นี้โ ดยสัญ ชาตญาณ จึง มีร ะบบปฏิบัติที่เ หมาะกับ สัต ว
ที่มีทิฏฐิอยางนี้.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๗๙

ทีนี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติ ระบบอนัตตาวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น
ไม ค วรถื อ ว า เป น อั ต ตา เพราะว า สิ่ ง ใดที่ เ รากํา ลั ง รู สึ ก อยู ใ นใจเวลานี้
ว า เป น ตั ว เรา เป น ของเรานั้ น "สิ่ ง นั้ น ไม ค วรถื อ ว า เป น ตั ว เราหรื อ เป น
ของเรา" ; บัญญัติระบบอนัตตาเขามา และไมปฏิเสธวาไมมีอะไรเสียเลย แต
ก็มีไปตามความรูสึกคิดนึก.
แตไปดูใหดีเถอะ ไมมีสวนไหนที่ควรถือวามันเปน
อัตตาหรือเปนอนัตตา.
ถาตีความ ระบบ หรือหลักอยางนี้ผิดแลว จะผิดหมดตอการปฏิบัติ
จะไมย อมปฏิบ ัต ิ หรือ วา ปฏิบ ัต ิก ็ไ ขวก ัน เต็ม ที จะเปน เหมือ นกับ วา หัว มงกุฎ
ทายมังกร ไมมีทางที่จะไดผลได ; อยาไดตีความผิดเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้.

หลักเรื่องสัสสตะ กับ ขณิกะ
อีกคูหนึ่ง ก็มีคําวา สัสสตะ กับ ขณิกะ.
"สัสสตะ" นี้ เปนตัว
เป น ตน เป น สั ต ว เป น บุ ค คล ; "ขณิ ก ะ" นั้ น บอกว า ไม ใ ช เป น แต อ ะไร
อันหนึ่ง ;
เปนธรรมชาติที่กําลังเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปแว็บ ๆ จนนับไมทัน,
เปลี่ ย นขนาดที่ เ รี ย กว า อั น นั้ น ก็ ไ ม ใ ช อั น อื่ น ก็ ไ ม ใ ช คื อ มั น เนื่ อ งกั น ไปเหมื อ นอย า ง
เราเอง :
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ตั วเราเองในหนึ่ งวิ นาที นี้ หรื อว าจะแบ งวิ นาที ออกเป นร อยส วนก็ ตามใจ
ในขณะจิตหนึ่งนั้นนะ มันเปนตัวเราคนเดียวกันหรือไม ?
พวกหนึ่งก็ยืนยันวา
เปนตัวเราคนเดียวกันจนตาย จนกระทั่งเขาโลงเปนตัวเราคนเดียวกัน ;
อีก
พวกหนึ่งวาไมใชคนเดียวกัน
ชั่วขณะจิตหนึ่งเราก็ไมใชคนเดียวกันแลว เพราะ
วามันมีขณะจิตหนึ่งเกิดขึ้นแลว หรือวาจะพูดวาในหนึ่งวินาทีก็ได.

๘๐

ปฏิปทาปริทรรศน

พูดใหเห็ นง ายหนอยวา เราในวิ นาทีนี้ กับวินาทีต อไป เปนคนเดียวกั น
หรือเปลา ? คนหนึ่งอาจจะยืนยันวาคนเดียวกัน อีกคนหนึ่งวาไมใช ; แตโดย
ที่แทนั้นจะเรียกวาใชก็ไมคอยถูกนัก จะวาอื่นก็ไมถูกนัก.
มันกําลังเปนสายไป
ของความเปลี่ยนแปลง ของเหตุปจจัย นั่นแหละคือถูก.
ถาผูใดไปมองบุคคลเปนสัสสตะ คือเปนคนตายตัว นี้ก็ผิด ; ถา
ใครไปมองบุคคลวาไมมีอะไรเสียเลยนี้ก็ผิด.
แมจะมองวาเปนขณะ ๆ หนึ่ง
แตเ ปน คนละอัน ตอ กัน นี้ก็ไ มถูก ,
มัน เปน เพีย งสายอัน หนึ่ง ตอ เนื่อ งกัน ไป
อันหนึ่งเกิด อันหนึ่งดับ แตมันเนื่องกันไปเปนสาย เหมือนกับลูกโซอยางนี้.
ถาเขาใจความหมายอยางนี้ผิด ก็ไมสามารถจะปฏิบัติธรรมะใน
พระพุทธศาสนาในขั้นสูงได ; ขั้นต่ํา ๆ อาจจะไมมีปญหา เชนทําดีไปสวรรค
นี่ก็ทําไปก็แลวกัน ก็ไดพอใจวาไปสวรรค ;
แตที่จะปลดเปลื้องความคิดเห็นวา
ตัวตนของตนออกไดนั้น จะทําไมได.
ถามีความคิดเห็นผิดอยู แมแตอยางใด
อยางหนึ่ง การปฏิบัติธรรมนั้นจะตายดานหรือ ติดตัน ไมไดรับผลของการปฏิบัติ.
นี้เรียกวา ตีความหมายผิดเกี่ยวกับระบบหรือหลักตาง ๆ.
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บางคนฟงไมถูก วา ทุกเรื่องมีมูลมาจากผัสสะ
ที นี้ อยากจะยกตั วอย างโดยใจความเท านั้ นแหละ เวลามี ไม พอ เวลาที่
เหลือนี้จะยกตัวอยางตอไป เชนคําตรัสของพระพุทธเจาที่วา ทุกอยางนี้เนื่องอยู
กับผัสสะ ; บางคนฟงถูก บางคนฟงไมถูก แตสวนมากฟงไมถูก.
พระพุทธเจาทานตรัสวา ทุกอยางนี้มันเนื่องอยูกับผัสสะ
จะโดย
เหตุก็ดี โดยผลก็ดี อะไร ๆ เนื่องอยูกับผัสสะทั้งนั้น.
ผัสสะนี้คือการกระทบ

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ
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ทางตา ทางหู ทางจมูก เปนตน กับสิ่งที่มากระทบ เปนรูป, เสียง, กลิ่น, รส,
โผฏฐัพพะ เปนตน ;
มีผัสสะ มีผลแหงผัสสะ แลวนี่เปนบอเกิดของทุกเรื่อง,
หรือวาเปนผลของทุกเรื่องอีกทีหนึ่งก็ได.
คนเราจะเกิด กิเ ลสขึ้น มา เปน โลภ เปน โกรธ เปน หลง จะตอ งมี
มูลมาจากสิ่งที่เรียกวาผัสสะ.
เมื่อไปไดผัสสะชนิดหนึ่งเขา ก็เกิดความรัก
ความยินดี ความโลภอะไรขึ้นมา. ไดผัสสะอยางหนึ่งเขา ก็เกิดโทสะ โกธะขึ้นมา,
ไดผัสสะอยางหนึ่งเขา ก็เปนโมหะ อวิชชาขึ้นมา ;
แปลวา ความเห็น ความ
คิดเห็น ความเขาใจ หรือกิเลสทั้งหลายมาจากผัสสะ.
แมแตทฤษฎีหนึ่ง ๆ ที่นักวิทยาศาสตรหรือนักปรัชญา ไดตั้งขึ้น บัญญัติ
ขึ้น ก็มาจากผัสสะ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเขาไปสัมผัสอะไรเขา และ
จิตใจของเขาไปสัมผัสขอเท็จจริงอันนั้นเขา มันก็ออกมาเปนรูปของสิ่งที่เขาเรียก
วากฎ. เมื่อเขาพิสูจนแลวเห็นวา ไมมีทางจะแยงได ก็เลยถือวาเปนกฎที่ถูกตอง;
ที่จริงอาจจะเปนความผิด หรือเปนความโงชั่วขณะก็ได
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ในที่นี้ ใหรูไวเถิดวา แมแตสิ่งที่เรียกวา "กฎ" ก็มาจากผัสสะ, สติ
ปญญาก็มาจากผัสสะ, ความโงก็มาจากผัสสะ ; อะไร ๆ ก็มาจากผัสสะ แลว
ทําไมไมสนใจกับสิ่งที่เรียกวาผัสสะนี้ ไปสนใจอื่นไกลไปเสียเลา.

ถาจะรูอะไรจริง ตองสนใจที่ผัสสะ ; โลกทั้งโลกใหญ ๆ นี้สําเร็จ
อยูที่คํา ๆ เดียว คือ ผัสสะ. ถาโลกนี้ไมมาสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ของเรา มันก็ไมมีโลภ ไมมีอะไร ไมมีความหมายอะไร ; ที่เปนโลกขึ้นมาได
เพราะวาเราสัมผัสไดและรูสึกอยางไร.

๘๒

ปฏิปทาปริทรรศน

โลกข า งในก็ เ หมื อ นกั น นั่ น แหละ จิ ต ใจรู สึ ก อย า งไรจากที่ เ ป น ผลของ
การสัมผัสขางนอก นี่โลกขางในก็เปนอยางนั้น ๆ.
ฉะนั้นโลกจะใหญโตมโหฬาร
และจะมีกี่โลก โลกพระจันทร โลกพระอังคาร อะไรก็สุดแท.
มันขึ้นอยูกับ
คํา ๆ เดียว คือผัสสะ ;
คือความรูสึกของสัตวที่มีความรูสึก แลวก็รูสึกตอ
สิ่งนั้น ๆ.
ถ า ใครมองได อ ย า งนี้ ก็ เ รี ย กว า เข า ใจถู ก ต อ สิ่ ง เหล า นี้ แล ว คนนี้ จ ะ
ปฏิบ ัต ิธ รรมะไดเ ร็ว ที ่ส ุด ในการที ่ล ะกิเ ลส สิ ้น กิเ ลส หรือ ดับ ทุก ขไ ด เพราะ
เขารูจักตนเหตุแทจริงที่ทําใหเกิดนั่นเกิดนี่ เกิดกิเลสและเกิดทุกข.
ที นี้ พู ด ในแง ข องผลกั น บ า ง ที่ เ ราจะพอใจเอร็ ด อร อ ยนี้ ก็ ต อ งมี
ผัสสะ,
ถาเราไมมีอวัยวะที่จะรับผัสสะได ก็ไมมีอะไรสวย ไมมีอะไรหอม ไมมี
อะไรหวาน ไมมีอะไรอรอย ไมมีอะไรได.
นี่เรื่องจะเปนพิษ หรือเปนปญหา
อะไรกันขึ้นมาก็เพราะมีผัสสะตัวเดียว.
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ที่ ห ลงใหลใน รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส กั น จนฆ า กั น ตายเป น ประจํ า วั น ;
วัน หนึ ่ง ๆ ในโลกนี ้ไ มรู กี ่พ ัน กี ่ห มื ่น คน ที ่ฆ า กัน ตายทุก วัน ในโลกนี ้ ก็ม ีม ูล มา
จากสิ่ง ๆ เดียว คือผัสสะ, อาชญากร อาชญากรรม ตามธรรมดานี้ก็มีมูลมา
จากผั สสะ อาชญากรรมในมหาสงคราม ที่ ทิ้ งระเบิ ดใส กั นนี้ ก็ มี มู ลมาจากผั สสะ
แตวามันหลายซับหลายซอน.

ผัสสะนั้นไมจําเปนจะตองเปนกามารมณเสมอไป ; เปนเกียรติยศ
ชื่อเสียง ก็ได.
เกียรติยศ ชื่อเสียง หนาตานี้ พดไปสัมผัสเขาก็เปนผัสสะ
เหมื อนกั น และมีอํ านาจร ายกาจกวากามารมณ ไปเสี ยอี กในบางคราว แต ก็ไม พ น
จากที่จะเปนผัสสะ.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๘๓

เดี๋ยวนี้ โลกกําลังวุนวายเพราะผัสสะ เพราะสิ่ง ๆ เดียวคือผัสสะ
ใหเขาใจอยางนี้เสียกอน. แลวตอไปก็พูดไดวา แทนที่จะใชคําวา ผัสสะนี้ ก็ใช
คํา วา "เวทนา", ใชคํา วา ตัณ หา, ใชคํา วา อะไรก็ไ ด มัน เหมือ นกัน :
เพราะผัสสะใหเกิดเวทนา - เวทนาใหเกิดตัณหา - ตัณหาใหเกิดอุปาทาน.
เมื่อเราเขาใจดีแลววา ทุกเรื่องเกิดมาจากผัสสะอยางไร แลวตอไป
จะใชคําวา "อุปาทาน" แทนก็ได ; เพราะผัสสะไมไดหยุดอยูแคผัสสะ มันไป
เปนเวทนา เปนตัณหา เปนอุปาทานยึดมั่น แลวเห็นแกตัว, เห็นแกตัวแลว
ก็ทําอะไรที่เปนกิเลสและความทุกข.
ที่พระพุทธเจาทานตรัสอยางยิ่งนั้น ตรัสถึงผัสสะ เราลองคน ๆ ๆ
มาทําสถิติดู จะพบวา ทานอยากจะตรัสถึงผัสสะมากกวาสิ่งอื่น ; รองลงไปก็
คือเวทนา เวทนานี้เปนตัวการ ตัวรายกาจเชนเดียวกับผัสสะ ซึ่งเปนตัวการ
เปน ตัว รา ยกาจที่ทํา ใหมีค วามทุก ข. คํา วา ผัส สะในที่นี้ หมายถึง ผัส สะที่
แทจริง ; ผัสสะที่ยังไมจริงหรือผัสสะที่ตากระทบรูป อยางนี้ยังไมใชผัสสะจริง ;
มันเปนผัสสะสักวาโขกลงไปเทานั้นเอง. พอมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นจากผัสสะนี้แลว
เชนวาเห็นรูปนารักหรือไมนารักอยางนี้ เปนตนแลว ; จิตจะสัมผัสหรือทําผัสสะ
ตอความนารัก หรือความไมนารักอันนั้นอีกทีหนึ่ง.
ผัสสะทีหลังนี้เปนผัสสะจริง
แตไมไดมีกิริยาอาการสับโขกอะไรเหมือนอยางของแข็งกับของแข็งโขกกัน.
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ผัสสะชั้นหนึ่งเปนเรื่องของจิตใจลวน คือจิตกระทําผัสสะตอความ
รูสึก ที่เ ปน ปฏิกิริย า ที่ม าจากของแข็ง มัน โขกกัน คือ ตากับ รูป หูกับ เสีย ง จมูก
กับกลิ่น อยางนี้มันเหมือนของแข็งโขกกัน. ปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้น จิตไปสัมผัส
ลงบนนั้นอีกทีหนึ่ง ; นี้เปนผัสสะจริง. ที่วาทุกอยางมาจากผัสสะก็คือ
ผัสสะอันหลัง ที่ทําใหเกิดกิเลสเปนลําดับไป.

๘๔

ปฏิปทาปริทรรศน

อาตมาอยากจะพูดใหฟงงาย ๆ วา เพราะทานทั้งหลายไมรูจักสิ่งที่เรียก
วา "ผัสสะ" ทําใหการปฏิบัติธรรมมีปญหา มีอุปสรรค เปนไปไมไดอยูมาก
ทีเดียว.
ถาใครเขาใจแทจริงถึงเรื่องผัสสะนี้แลว การปฏิบัติธรรมจะงายดาย
หรือเปนไปไดถึงที่สุด.
จะพูดวาผัสสะก็ได จะพูดวาเวทนาก็ได พูดวาตัณหาก็ได
พูดวาอุปาทานก็ได แลวเราก็ไมตองเถียงกัน.
ถาเราไมรูจริง เราก็เถียงกัน :
คนหนึ่งวาผัสสะ, คนหนึ่งวาเวทนา แลวก็ชกปากกันเลย. พระพุทธเจาทานก็
ไดตรัสไววา มันสิ่งเดียวกัน
แลวมาเถียงกันโดยตัวหนังสือ หรือโดยหลักการ
อยางนี้ เพราะตีความผิดกัน.

ทุกเรื่องมีทั้งชนิดโดยตรงและโดยออม
เรื่ องต อไป ที่ ยั งเข าใจผิ ดกั นอยู ก็ คื อว า เรื่ องทุ กเรื่ องที่ เป นหลั กธรรม
นั่นมีอยู ๒ ชนิด คือ โดยตรง และ โดยออม. เมื่อพูดโดยตรงก็ไปอยางหนึ่ง,
พูดโดยออมก็ไปอยางหนึ่ง.
ทีนี้เราไมระวังใหดีวา เราพูดกันอยางโดยตรง หรือ
พูดกันอยางโดยออม ;
สิ่งทุกสิ่งจะตองมีทั้งโดยตรงและโดยออม คือโดยสมมติ
หรือวาโดยแทจริง ;
ที่มีอยูชัดในพระบาลี ที่พระพุทธเจาตรัสไวชัดวานี้อยางโดย
ปริยาย, นี้อยางโดยนิปริยาย.
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อยางเชนเรื่องนิพพาน ถาหมดกิเลสจริงก็เปนนิพพานจริง ที่เปน
โดยนิปริยาย - ไมมีขอยกเวน ไมมีขอแม ;
นี่เปนนิพพานจริงเพราะหมด
กิเ ลส.
แตทีนี้ ถา หากวา กิเ ลสยัง ไมเ กิด ขึ้น รบกวน จิต ใจเวลานั้น ไมมีทุก ข
มีค วามสบาย เพราะไมมีกิเ ลสรบกวน ; อยา งนี้เ ปน นิพ พานโดยปริย าย
คือโดยออม.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๘๕

หรือเชนวาเรานั่งอยูที่โคนไมนี้ กิเลสกําลังไมรบกวน ก็เหมือ น
กับวากําลังชิมรสของพระนิพพาน แตเปนพระนิพพานโดยออม คือโดยปริยาย,
ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวชัดวา แมแตปฐมฌาน กําลังเสวยสุขที่เกิดแตปฐมฌาน
ก็เปนตทังคนนิพพาน คือนิพพานโดยปริยาย. ทีนี้ สูงขึ้นไปถึงทุติยฌาน ตติยฌาน
กระทั่ งถึ งเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ นี่ ก็ เป นนิ พพานโดยปริ ยาย ที่ ดี ยิ่ งขึ้ นทุ กที ๆ
เปนนิพพานโดยปริยาย.
เพราะเราไมเ ขา ใจวา ทุก อยา งมีอยา งโดยปริย าย และโดย
นิปริยาย ก็ไปเถียงกันวาผิดบาง ใชไมไดบาง แลวทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้.
เรื่องอะไรก็ตามมันจะมีทั้งโดยตรงและโดยออม ; แมแตความผิด ก็มีผิดโดยตรง
และโดยออม, ความถูกก็มีถูกโดยตรงและโดยออม. เหมือนอยางคนเดี๋ยวนี้
เขามีอะไรเปนของเลน ของจริง เปนของเปดเผย เปนของเรนลับอยางนี้ มันมี
ความจําเปนที่ในโลกนี้จะตองมีอยางนี้
นี่ ก็ เป นเรื่ องหนึ่ งที่ ว า ถ าไม เข าใจแล วจะไม เข าใจอะไรหลาย ๆ อย าง
การปฏิบัติธรรมก็จะเปนไปไมได.
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เรื่องการไดผล มีตางกันเปน ๓ ระยะ
แลวทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งนาสนใจมาก เกี่ยวกับการไดผล ทําอะไร
ทําการทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม ยอมไดผล.
เรื่องการไดผลนี้ ตองแบง
ระยะใหวาไดผลทันทีทันควัน นี้อยางหนึ่ง, ไดผลในเวลาตอมาอีกทีหนึ่ง,
แลวก็ไดผลเด็ดขาดไมเกี่ยวกับกาลเวลา คือเปนครั้งสุดทายนี้อีกทีหนึ่ง ; แตที
นี้ก็มาแปลความหมายเปนวา ไดผลชาตินี้ ไดผลตอตายแลว
แลวก็ไดผล
เปนนิพพาน อยางนี้ไปเสีย.

๘๖

ปฏิปทาปริทรรศน

เรื่องนี้ก็คลาย ๆ กับโดยตรงและโดยออม. แตวามันเกี่ยวกับกาลเวลา
จึงอยากจะแนะใหตั้งขอสังเกตวา มันเกี่ยวกับเวลา.
ถาทันควัน แลวก็ตอง
เรียกวาทิฎฐธรรม ; ถารออีกหนอยก็เรียกวา สัมปรายิกะ, ถาถึงที่สุดก็เรียกวา
สมุจเฉทะ หรืออกุปปะ. คนหนึ่งถือวา ทิฎฐธัมมะ สัมปรายิกะ สมุจเฉทะ
คือที่ตรงนี้ ; อีกคนหนึ่งถือวาทิฎฐธัมมะ คือชาตินี้, สัมปรายิกะคือตอเขาโลงแลว
ชาติหนา, นิพพานตออีกหลาย ๆ ชาติ หลาย ๆ สิบชาติ.
เกี ่ย วกับ เวลานี ้ ถา ถือ หลัก หรือ ถือ ความหมายของคํ า เกี ่ย วกับ
เวลาผิดกันเสียแลว
เราก็พูดกันไมรูเรื่อง. ทีนี้ธรรมะก็ตองเปนสันทิฏฐิโก
เปนอกาลิโก
ตองเดี๋ยวนี้ ที่นี่ และทันควัน ดวยความรูสึกในจิตใจทั้งนั้น .
แมวา จะเรียกวา สันทิฏฐิโก, หรือวา สัมปรายิโก หรือวาอะไรก็ตามใจ อันนี้
ถาเขาใจผิด จะทําความยุงยากลําบากมากเกี่ยวกับปญหาเรื่องกรรม เรื่องการรับ
ผลกรรม หรือการปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแหงกรรม นี้ก็ทําไมได.
ถาเขาใจผิดแลว จะปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแหงกรรมไมได ;
เขาใจ
ไปเสี ย ว า ต อ งรอต อ ตายแล ว จนตายไปเปล า จนเงี ย บหายไป ไม มี ใ ครติ ด ตาม
ไปรู ไ ด . แต ถ า เข า ใจถู ก แล ว จะทํา ได ที่ นี่ แ ละเดี๋ ย วนี้ แม ก ารสิ้ น กรรม
อยูเหนือกรรม ; นี่มีความจําเปนอยางนี้.
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นี้เราจะตองเขาใจใหถู กตรงตามความเปนจริงทั้งหมด เกี่ยวกับสิ่ งที่ยกมา
เป นตั วอย าง แล วป ญหาหรื ออุ ปสรรคเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ธรรมจะไม มี จะหมดไป
มากมายหรือไมมีเลย.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๘๗

ขอที่ ๗. คนสวนมาก ยังไมรูวาจะเอาอะไรจากศาสนา
เวลาเหลื อ นิ ด เดี ย วแล ว ก็ อ ยากจะพู ด อี ก ข อ หนึ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หามาก
เหมือนกัน และเปนปญหาอยางที่เรียกวาเฉพาะหนา เผชิญหนาจริง ๆ. คือการ
ที่วาคนเหลานี้ กําลังไมรูวาตัวเองจะเอาอะไรจากศาสนา หรือจากธรรมะ.
พู ดตรง ๆ ก็ ว าทุ กคนที่ นั่ งอยู ที่ นี่ แหละ ไม ต องยกตั วอย างที่ ไหน รู หรื อ
เปลาวา ตัวเองตองการจะเอาอะไรจากธรรมะ ? ตองการจะไดอะไรจากธรรมะ ?
หรือธรรมะจะใหอ ะไรแกเรา นี้รูห รือเปลา ?
หรือ วากํา ลังลังแล นั่นก็จ ะเอา
นี่ก็จะเอา แลวก็ขอเปลี่ยนเรื่อย เพราะไมรูวาจะเอาอะไรจากธรรมะ.
นี่ มี ป ญหาใหญ หลวงเกิ ดขึ้ น ทํ าให ป ญหาที่ กล าวมาแล วข างต นทุ ก ๆ
อยางนั้นพลอยเกิ ดขึ้นมาดวย เพราะไมรูอ ยางเดียวเทานั้น วา จะเอาอะไรจาก
ธรรมะ ? และปญหาอีกหลายสิบอยาง หลายรอยอยางที่กลาวมาแลว นั่นจะพลอย
เกิดขึ้น.
ถาเรารูเสียวา เราตองการอะไรจากธรรมะ หรือวาธรรมะจะใหอะไร
แกเราโดยถูกตอง ปญหาจะสิ้นไปเกือบหมด หรือหมดเลย.
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อยา วาแต คนไทยโง ๆ พวกฝรั่ งที่ ฉลาด ก็ ไม รูว าต อ งการอะไรจาก
ธรรมะ หรือจะไดอะไรจากธรรมะ หรือจะไดอะไรจากพุทธศาสนา. ฝรั่งที่ฉลาด
และสนใจศึกษาพุทธศาสนา เขามาศึกษาพุทธศาสนาก็ ยังไมรู วาตัวเองตองการอะไร
โดยแทจริง ก็ทําอยางละเมอ ๆ หรือเผื่อเลือก เผื่อไวเทานั้นเอง.
ที่ เ คยสั ง เกตเห็ น ฝรั่ ง ที่ ม าที่ นี่ ที่ ม าสนใจพุ ท ธศาสนา มาขอศึ ก ษา
การปฏิบัติธรรมนี่มีอยูหลายแบบ :
ฝรั่งพวกหนึ่งเหอตามเพื่อน ตื่นขาวเลาลือ
เรื่องความดีของพุทธศาสนา ฝรั่งเหลานี้จิตใจไมสูสมประกอบทั้งนั้น ทุกคนที่มา

๘๘
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เปนฝรั่งที่จิตไมสูจะสมประกอบ มาขอศึกษาพุทธศาสนา เหอตามเพื่อนตามขาว
เลาลือวาพุทธศาสนาดี.
ทีนี ้ ดีขึ ้น มาหนอ ยหนึ ่ง ก็ฝ รั ่ง พวกที ่ม องเห็น เอง หรือ เชื ่อ ก็ไ ดว า
พุทธศาสนานี้เปนศาสตร เปน science อันหนึ่ง และตองดีแนนอน ; และถา
รูวาอีกศาสตรหนึ่ง มันก็ไมเสียหลายอะไร ก็มาขอศึกษาพุทธศาสนา.
นี่ฝรั่ง
บางพวกก็อยากจะไดไปเปนวิชาความรูรอบตัว ; คนที่มีวิชาความรูรอบตัว
หลาย ๆ อยางนี้มันไดเปรียบ. ฝรั่งพวกนี้ก็มาศึกษาพุทธศาสนาอยางวิชาความรู
รอบตัวเทานั้นแหละ เขาจะเหยียบหรือไมเหยียบก็ตามใจเถอะ แตความมุงหมายนั้น
มุงหมายจะศึกษาในฐานะเปนวิชาความรูตัวใหมาก ๆ เขาไว แลวตัวจะเกง.
ฝรั่งบางพวก ตองการแตจะเอาผลของธรรมะของพุทธศาสนานี้ ไป
ชวยในกิจการงาน หนาที่การงาน การทํามาหากินอะไรของเขาใหมันดีขึ้น เชน
มาขอเรียนสมาธิ ก็โดยหวังวาจะใหจิตที่เปนสมาธินี้สําหรับไปทําการงานที่บา น
ที่ออฟฟศที่หนาที่นั้นใหดีขึ้น ; ไมไดตองการที่จะเอาความสุข ไมไดตองการแมแต
ความสุขหรือจะตัดกิเลสไปนิพพาน. เขาตองการจะใชประโยชนวา ถาเรามีสมาธิดี
เราจะไดทําการงานในหนาที่ดีขึ้น, จะกาวหนา, จะไดเงินเดือนมากเร็วขึ้นไปอีก.
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ทีนี้ มีบางพวกก็วา จะไดใชอํานาจจิตสมาธินี้ไปรักษาโรคเปนตน ;
นี่กําลังตื่นเหมือนกับตื่นพลอย วาสมาธิของพวกโยคีใชรักษาโรค มีประโยชนมาก
นี่ก็ตื่น.

บางพวกก็วามาทําสมาธิ ทําจิตเปนสมาธิตามแบบพุทธศาสนาแลว จะ
ไดเห็นหนาเมีย หนาแม ที่ไดตายไปแลว.
นี่ฟงดูซิ มีคนมาถามอยางนี้ตรง ๆ
เลยก็มี อยากจะเห็นหนาคนที่ตายไปแลว จะขอศึกษาสมาธิภาวนา.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๘๙

บางพวกก็อยากจะมีฤทธิ์มีเดช มีอะไรที่มันผิดธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ
บางทีก็อยากจะศึกษาพุทธศาสนา ในแงของจิตวิทยาที่ไมมีใครเหมือน อยางนี้ก็มี ;
ยิ่งชอบอยางนี้ ก็ยิ่งศึกษาอภิธรรมไดดี
ทีนี้ก็มีพวกที่นาตอนรับ นายินดี ก็คือฝรั่งที่เขาอยากจะเขาใจพุทธศาสนา
จริง ๆ ในฐานะเปนบุคคลที่อยากจะพนจากความทุกข ; แตที่จะเตือนใหเขา
หวังถึงมรรค ผล นิพพาน นั้นคงจะยาก เพราะเขาไมรูความหมายของคําเหลานี้.
เขารูแตเพียงวา เราควรจะมีความสุขมากกวานี้ ; ความสุขทางวัตถุนี้เปนของนา
ขยะแขยงแลว ตองการความสุขที่สะอาดทางจิตใจบาง จึงมาขอศึกษาพุทธศาสนา.
บางคนก็อาจจะถึงกับวา อยากจะบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็ได
เพราะเขาก็ไดศึกษาพอสมควร รูวา มรรค ผล นิพพานคืออะไร. แตแมอยางนั้น
ก็มีเปนพวก ๆ พวกหนึ่งอยากจะศึกษาใหบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ดวยศรัทธา
คอนขางจะงมงายก็มี ; แมเปนฝรั่งนั่นแหละ พวกนึ่งอยากจะบรรลุ มรรค
ผล นิพพาน ดวยความเขาใจอันถูกตอง.
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นี่อยางนอยมันก็มีตั้งสิบอยางนี้ ลวนแตไมเหมือนกัน ; และแทบทั้ง
หมดนั้นไมรูวาควรจะไดอะไรจากพุทธศาสนา
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ
แลวก็มีมากเสียดวย.

การปฏิ บั ติ ทางจิ ตนั้ น อย างน อยที่ พระพุ ทธเจ าท านตรั สเองว า การ
เจริญ ทางจิต ใจ ทํ า จิต ใหเ จริญ ตามวิถ ีท างของสมาธินั ้น มีผ ลหรือ เกิด ผล
อยางนอยที่ ๔ ประเภทดวยกัน :-

๙๐
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ประเภทที่หนึ่ง ทําจิตใจใหมีความสงบสุข เยือกเย็นเปนสุขไดท่นี ่ี
ทันที เดี๋ยวนี้ ทันอกทันใจ. ถาอยางนี้ก็ตองเจริญอานาปานสติ ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่
เปนตน เทานี้ก็พอ.
ประเภทที่สอง เพื่อจะไดมีสมรรถภาพพิเศษ เกิดขึ้นทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางอะไร มีหูทิพย มีตาทิพย มีอะไรที่เปนทิพย ๆ; อยางนี้ก็
ต อ งเจริ ญ อานาปานสติ ใ ห ถึ ง ขั้ น จตุ ต ถฌาน แล ว ก็ เ ปลี่ ย นไปศึ ก ษาทิ ว าสั ญ ญา
อาโลกสัญญา เปนตน.
ประการที่สาม ก็คือ จะเปนผูที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณที่สุด ทําให
มีสติหรืออารมณพื้นฐานของจิตใจนี่ดีที่สุด :
จําเกง คิดเกง ตัดสินใจเกง มีผลดี
อยางยิ่งในการที่จะมีชีวิตเปนมนุษยอยูในโลกนี้ คาที่ถามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ.
ประการที่สี่ ก็คือวา จะสิ้นกิเลสอาสวะ จะถึงความดับทุกขนิรันดร.

www.buddhadasa.info
การปฏิ บั ติ ท างจิ ต ใจมี อ ยู ๔ อย า ง อย า งนี้ ที นี้ ค นโดยมากก็ ไ ม รู ว า
จะเอาอะไร จะไดอ ะไร ; และดูเ หมือ นวา ที่เ ขาตอ งการนั่น ไมมีร วมอยูใ น
สี่อยางนี้เลย.
บางทีก็มาปฏิบัติศาสนาเพื่อจะใหโชคดี ถูกล็อตเตอรี่ อยางนี้ก็มี ;
คิ ด ดู ซิ แม แ ต จ ะมาศึ ก ษาสมาธิ เ พื่ อ ไปรั ก ษาโรค นี่ ก็ ไ ม ร วมอยู ใ น ๔ อย า งนี้ ที่
พระพุทธเจาทานตรัส.

ขอให ทํ า ความเข า ใจถู ก ต อ ง ในข อ ที่ ว า เราเอาอะไรจากพุ ท ธศาสนา
หรือ วาพุท ธศาสนาจะมีอ ะไรใหเ รา.
"เรา" นี่แ หละคือ กิเ ลส หรือ วา "เรา"
คือสติปญญา ; พูดวา "เรา - เรา" นี่ระวังใหดี. ถาเราเปนตัวกิเลส มันก็
ตองการเหยื่อของกิเลส ; ถาเรามีส ติปญ ญาถูก ตอ ง มัน ก็ตอ งการธรรมะ
ที่ถูกตอง.

ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ

๙๑

ถา พูด วา "เรา", เราตอ งการอะไร ; นี่ร ะวัง ใหดี, มัน เราไหน
กันแน คือเราของความโง, หรือวาเราของสติปญญาที่ถูกตองแลว. ถาเรา
ยังไมมองเห็นกระจางแจมแจงวา เราตองการอะไรจากพุทธศาสนาแลว มันก็เต็ม
ไปดวยเมฆ หมอก มืดมัวสลัวไปหมดในการปฏิบัติธรรม.
นี่ตองแกไขขอนี้ใหแจมกระจาง เหมือนวาเราตองการจะเอาอะไร
แน ๆ แลว เราก็ล งมือ ปฏิบัติเ พื่อ ใหไ ดสิ่ง นั้น แลว ก็จ ะตอ งไดเ ปน แนน อน ตอ ง
ไดทันใจกอนจะเขาโลงดวย. นี่ขอใหพยายามแกไขสิ่งที่เปนอุปสรรค หรือเปน
ปญหาของการปฏิบัติธรรม.
ทั้งหมดนี้เปนการพูดอีกครั้งหนึ่ง ถึงสิ่งที่เปนอุปสรรค เปนปญหา
ขัดขวางแหงการปฏิบัติธรรม ; และบางเรื่องก็เคยไดยินไดฟงกันมาแลว แตวา
ไมไดพูดในฐานะที่เปนปญหาของการปฏิบัติธรรม. วันนี้เอามาพูดในลักษณะที่วา
เปน ตัว ปญ หา หรือ อุป สรรค กั ้น กลางขัด ขวางวิถ ีท างแหง การปฏิบ ัต ิธ รรม ;
เพราะฉะนั้น ไมใชเปนการพูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหรําคาญ ; เปนการพูดที่ชี้ใหเห็นชัด
ยิ่งขึ้น เห็นชัดยิ่งขึ้นวานี้คืออุปสรรค, วานี้คือสิ่งขัดขวางการปฏิบัติธรรม.
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ขอใหสนใจคําพูดเรื่องที่พูดในวันนี้ ใหเขาใจอยางถูกตอง วาแสดง
ใหทราบถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคของการปฏิบัติธรรม ในฐานะที่เปนสิ่งที่จะตองรู
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ธ รรม ตามหั ว ข อ ใหญ ข องเราที่ ว า "ปฏิ ป ทาปริทรรศน"
ที่วาดวยแนวสังเกตทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ธรรมะในพระพุทธศาสนานี้.
ฉะนั้น ขอใหอดทนตั้งตนสนใจศึกษา สิ่งที่เรียกวา
อุปสรรคหรือปญหากันอีกครั้งหนึ่ง ตอไปก็จะกาวหนาไดเร็ว ในการปฏิบัติ.
ขอยุ ติ ก ารบรรยายในวั น นี้ ไ ว เ พี ย งเท า นี้ ให พ ระสงฆ ส วดธรรมบรรยายตอทานอีกตอไป.
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๓๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ
ทานสาธุชน ผูใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายวัน เสาร ภาคอาสาฬหบูช า เปน ครั้ง ที่ ๓ ในวัน นี้
ก็ จ ะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ว า ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน ต อ ไปตามเดิ ม ;
แต ว า
ในวันนี้จะไดกลาวเฉพาะ ปญหาอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ.
ปญหาทั้งหลายไดกลาวอยางรวม ๆ กันมาแลวครั้งหนึ่ง แลวก็ไดกลาวถึง
ปญหาที่เนื่องมาแตปริยัติ คือการศึกษาเลาเรียน. สวนวันนี้จะไดกลาวถึงปญหา
อันเนื่องมาแตการปฏิบัติ คือการกระทําตามที่ไดเลาเรียน ; จะขอทําความเขาใจ

www.buddhadasa.info

๙๓

๙๔

ปฏิปทาปริทรรศน

เปนพิเศษในขอนี้วา บางคนอาจจะสงสัยวา ถาทางปริยัติไมมีปญหาแลว,
ปฏิบัติจะมีไดอยางไร.

ทาง

ขอนี้ขอตอบงวา ถาพิจารณากันโดยละเอียด จะมองเห็นวา แมวาจะมี
ความรูทางปริยัติ ความเขาใจทางปริยัติ มันก็ยังมีปญหาสวนที่เกี่ยวกับปฏิบัติ
เหลืออยูอีกแผนกหนึ่ง และยังจะเปนปญหารวม ๆ กันหลาย ๆ เรื่องดวยซ้ําไป.
ขอใหตั้งใจฟงใหดีดวย.

ทบทวนความเขาใจในเรื่องที่พูดมาแลว
ขอทบทวนวา ทานทั้งหลายอยาไดเห็นวาเปนเรื่องซ้ําซาก, เสียเวลา
เปลา ๆ ที่จะมาพูดกันในเรื่องนี้ นั้นยังเปนความเขาใจผิด ; แมวาจะพูดถึงเรื่องที่
เคยพูดมาแลว และเตือนกันในแงที่เปนปญหาอยางนี้อยูบอย ๆ ก็ยังไมเสียเวลา.
ในขอ แรกก็ไ ดบ อกวา ถา ความถูก ตอ งในทางปริย ัต ิไ มม ี ทาง
ปฏิบัติก็เ ปน ไปไมไ ด.
ความถูก ตอ งในทางปริยัตินั้น มีค วามหมายอยู
หลายทาง ; ถามีความรูทางปริยัติเฟอ ก็จะปฏิบัติไมถูกตอง ; ถายังมีเหลือ
สวนที่เขาใจผิด ก็ยังปฏิบัติไมถูกตอง.

www.buddhadasa.info
ปริยัติตองมีความถูกตอง และมีความพอดีพอเหมาะ สําหรับ
บุค คลผูป ฏิบัติเปน คน ๆ ไป ; เพราะเหตุวา ความรูท างปริยัตินั้น มากมาย
จนทานตองเปรียบดวยมหาสมุทร ; หรือที่พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา เปรียบ
ไดกับใบไมทั้งปา.
สวนไหนจะเหมาะแกผูใด นั่นมีความจําเปนที่เขาจะตองได

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ
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รับหรือเข าใจเฉพาะส วนนั้น ;
หน าที่ ของปริ ยั ติ ก็มี แต เพี ยงจะแสดง ให ครบถ วน
ไปในทุกแงทุกมุมและแกทุก ๆ คน.
ทีนี้ คนเรามีจิตใจไมเหมือนกัน ;
บางทีก็ตางกันมากอยางไมนาเชื่อ
จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งถื อ เอาปริ ยั ติ เ ป น ส ว นเฉพาะตน ให มี ค วามถู ก ต อ งและพอดี
สําหรับตน. ปญหาที่เกี่ย วกับการปฏิบัตินี้ จึง อยูที่ก ารไมรูจัก ใชป ริยัติใ ห
พอดีและใหถูกตองจริง ๆ นั่นเอง. ขอใหรูจักเลือกเฟนสิ่งที่เรียกวา "ปริยัติ"
มาใหถูกตองและพอดีแลว และมีการปฏิบัติที่พอดีดวย ;
และยังจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎเกณฑอันลึกซึ้งของการปฏิบัติ ซึ่งบางทีก็เรียกวาเคล็ด หรือจะ
เรียกวาอะไรทํานองที่มันเปนของซอนเรน.
ถาสิ่งที่เรียกวาเคล็ด
หรือวิธีลัด ไมมีกันเสียเลย การปฏิบัติก็จะ
งุมงาม หรือจะกินเวลามากไป ; สวนนี้แหละขอใหแยกดูใหดี ๆ วา ยังเหลือ
เปนปญหาอยูอีกสวนหนึ่ง ซึ่งไมใชปริยัติโดยตรง.
และควรจะถือวาเปนปญหา
อันเกี่ยวกับปฏิบัติ.
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สรุปใจความวา จะตองรูจักใชปริยัติใหพอดี ใหถูกตอง ใหตรง
กับอุปนิสัย สันดาน หรือการปฏิบัติของตนนั่นเอง.

ปญหาอันเนื่องมาทางฝายปฏิบัติ ที่เปนอุปสรรคอยู
ทีนี้ จะได กลาวถึงป ญหาที่ เนื่องมาทางฝ ายปฏิ บั ตินี้ โดยเฉพาะ เป นข อ ๆ
ไป และขอย้ํ าความเข าใจว าไม ใช เป นเรื่ องที่ ทํ าให เสี ยเวลา ได สั งเกตมาเป นเวลา
นานแลว ไดเห็นอุปสรรคอยูที่สิ่งเหลานี้อยูมากมายหลายเรื่อง จึงเอามาพูด
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ขอที่ ๑. ผูปฏิบัติ ชอบของยาก, ชอบการเครง
ขอแรก คือผูปฏิบัติมีความเขาใจผิด ชอบของยาก ชอบความ
เครง และชอบสิ่งที่ลึกลับ.
นักปฏิบัติชนิดนี้ถาวาโดยที่แทแลวก็ไมใชนัก
ปฏิบัติ ; มักเปนคนมีจิตไมสมประกอบ. ถาจะพูดตรง ๆ ก็วา จิตมีบา ๆ บอๆ
อยู บ างอย า ง จึ ง ไปชอบของยาก ชอบแต ข องที่ ลึ ก ลั บ เข า ใจไม ไ ด และก็ ช อบ
อวดเครง.
ขอใหสั งเกตดู ใหดี ๆ วา ยั งมีคนชนิดนี้อยู มากมายในหมู นักปฏิบั ติที่เรียก
ตัว เองวาเปน นัก ปฏิบัติ ทั้ง คฤหัส ถ ทั้ง บรรพชิต ชอบของยาก นั่น เพราะเกิด
มีอุปาทานยึด มั่นวา ของยากละก็จ ะตอ งดี, ยิ่งยากแลว ก็จะยิ่งดี, ฉะนั้น
จึงอยากใหยากเกินพอดีเกินความจําเปน ; นี้ก็เพราะอยากจะอวดวาจนทําสิ่งที่ทํา
ไดโดยยาก.
เราจึ งเห็ นผู ปฏิ บั ติ ชอบเสาะหา หรื อสอบถามว าทํ าอย างไรจึ งจะยาก
ถึงที่สุด ขอใหบอกที ;
แลวเขาก็จะไดปฏิบัติ เพื่อวาจะไดชื่อวาเปนคนปฏิบัติ
สิ่งที่ ปฏิ บัติ ยากเท านั้ น ต องกาผลเพี ยงเท านั้ น หรื อว าผลเพียงเท านั้ นก็ เปนที่ พอใจ
ของคนชนิดนี้เสียแลว
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บางคนก็มีอุปทาทานยึดมั่น วายิ่งลึกลับ ยิ่งคนอื่นเขาใจไมไดแลว
ก็ยิ่งดี
คือปฏิบัติในหลักเกณฑ หรือในวิธีที่แมแตตัวเองก็เขาใจไมได วามันมี
เหตุและผลอยางไรกัน ; เพียงแตวาใหไดปฏิบัติสิ่งที่เขาใจไมไดและลึกลับ.
บางพวกก็ชอบเครง ; คําวา "เครง" นี้ มีความหมายเปนสองอยาง :
คือยึดถือวาตองเครงจริง ๆ, และอยากจะอวดเครง; อยางหลักนี้มีมากทั้งใน

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ
หมูภิกษุ สามเณร อุบาสก อุสาสิกา.
อวดคนอื่นได.

๙๗
เพราะเรื่องเครงนั้นเปนเรื่องที่มีสําหรั บ

ที่จริงนั้นไมใชเครงจริง แตอยูเครงเพื่อจะอวดเครง
เพราะวาลับ
หลังคน นั้นไมเครง เฉพาะตอหนาคน จึงจะทําอะไรอยางเครง.
แมที่สุดแต
ถือศีล ถือวินัย ก็เครงกันแตตอหนาคน ยิ่งเปนการปฏิบัติทางจิตทางใจที่สูงขึ้นไป
ก็ยิ่งเครงอวดคนไดยาก ;
ฉะนั้นจึงมาอวดเครงกันแตขอปฏิบัติ ที่แสดงได
ดวยเนื้อดวยตัว ดวยกาย ดวยวาจา เปนตน. แมจะปฏิบัติกรรมฐานภาวนา
อะไร ก็ชอบปฏิบัติชนิดที่แสดงลักษณะทาทางใหคนเห็นวาเครงไดเทานั้น ; สวนที่
ไมเปนอยางนั้นก็ไมคอยสนใจ.
เกี่ยวกับความจริงขอนี้ก็มีอยูวา การปฏิบัติที่ถูกตองนั้น จะตองไมตึง
และจะตองไมหยอน จะตองอยูที่พอดี หรือที่เรียกกันวา มัชฌิมาปฏิปทา.
การตั้ง ใจทําใหดี ในความพอดีนั้น จะเครง ไปไมได
จะตึง ไปไมไ ด จะตอ ง
ทําใหพอดีอยูเสมอ ;
จึงควรจะเขาใจความหมายของคําวา "เครง " นี้ กันให
ถูกตอง.
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ถาตั้งอกตั้งใจดี ระมัดระวังดี มีสติสัมปชัญญะดี ไมใหมีขอบกพรอง
อย า งนี้ จ ะเรี ย กว า เคร ง ก็ ไ ด , จะไม เ รี ย กว า เคร ง ก็ ไ ด ; เพราะว า เขาทํา
แตพ อดี.
พวกเครง นั้น มัก จะทํา ตึง เครีย ด ชนิด ที่บ างทีจ ะยอมใหวา ใหมัน
ตายไปเลยก็เอา ขอแตใหคนเขายกยอง.
นี้คือปญหา ที่เกี่ยวกันอยูกับการปฏิบัติโดยตรง
คือวา ถานัก
ปฏิ บั ติ ค นใดมี ลั ก ษณะอาการอย า งนี้ แ ล ว ก็ ย ากที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ปฏิบัติ ;
เพราะเหตุผลที่แทจริงก็มีอยูในขอที่วา เขาเปนคนคุมดีคุมราย.
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แมวาจะเปนนักปฏิบัติ ก็เปนนักปฏิบัติคุมดีคุมราย ไมรูจักตัวเอง
มีแตยกหู
ชูหาง ; แลวก็มีแตคอยเพงจองจะตําหนิติเตียนผูอื่น, เปนนักปฏิบัติที่มีหนาที่
ติเตียนผูอื่นเทานั้น.
ถาเขาเปนคนชอบของลึก ของเครง หรือความยากที่เขาใจไมได
ขอนี้ก็เนื่องอยูกับการที่เขามีอุปาทาน ที่ยึดมั่นตามความคิดความเห็นของเขา ;
คนที่บา ๆ บอ ๆ คุมดีคุมรายก็จะเปนมาก.
แมคนที่ไมบาไมบอ เปนคนดี ปกติ
แตถาจับใจความของเรื่องผิดแลว ก็ทําใหเกิดความมุงหมายผิด ;
แลวก็เขาใจผิด
อยางที่วามาแลวนี้ไดเหมือนกัน.

บางคน หลงสมถะวา ขลังกวาปญญา
จะยกตัวอยางงาย ๆ เชนเรื่อง สมถะกับเรื่องของปญญา เรื่องของสมถะ
ทํ า สมาธิไ ดฌ านชนิด นั ้น ชนิด นี ้ นี ่เ ปน ขอยั ่ว ใจใหทํ า มากกวา เรื ่อ งของปญ ญา
ที่ จ ะพิ จ ารณาอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา ให เ ห็ น ความจริ ง แล ว มี ค วามเบื่ อ หน า ย
คลายกําหนัด.
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ตามที่ เป นอยู จริ งนั้ น คนส วนมากจะรอดตั วได ก็ เพราะการพิ จารณา
อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา.
คนบางคน ไม ส ามารถจะทํา สมาธิ ห รื อ สมถะ
ใหเ กิด ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ได ;
เพราะวา เปน ของที่
ทํา ยาก ไมไ ดมีไ วสํา หรับ ทุก คน ;
แตโ ดยเหตุที่ไ มไ ดมีไ วสํา หรับ ทุก คน
และเปนขอทํายากนั่นเองมันจึงดูขลัง.
ฉะนั้น คนจึงชอบฝกสมาธิใหไดฌานให
ได สมาบั ติ มากกว าที่ จะมาลงมื อตั้ งต นด วยการพิ จารณา อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา.
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การที่จะพยายามปฏิบัติในทางสมถะใหไดฌาน ใหไดสมาธินั้น ไมใชรอดตัวได
เพราะการกระทําเพียงเทานั้น ; ในที่สุดก็ตองไปพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อยูนั่น เอง.
เพราะวา กิเ ลสหมดไปไดดว ยอํา นาจของปญ ญา คือ เห็น
อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา ; แตแ ลว การปฏิบัติใ นสว นสมถะนั่น ดูวา ขลัง กวา ,
มีเกียรติกวา หรือยั่วใหคนนับถือกันมากกวา.
คนจึงหลงสมถะมากกวาที่จะไป
หลงใหลในการปฏิบัติใ นฝา ยปญ ญา เพราะวา มัน ดูเ นือ ย ๆ ดูไ มโ ลดโผน ดูไ ม
เกงกลาสามารถอะไร.
ขอนี้ขอบอกกลาวใหเขาใจกันเสียอยางนี้วา ความหลุดพน หรือความ
บริสุท ธิ์แ หง จิต นั้น มีไ ดเ พราะปญ ญา พระพุท ธเจา ทา นตรัส ไวอ ยา งนั้น ;
ไมใชมีไดเพราะอํานาจของสมาธิ.
สมาธินั้นมีไวสําหรับเพื่อใหปญญามีคมกลา สามารถรูเร็ว ๆ; แต
ถาไมสามารถทําใหเกิดสมาธิชนิดนั้น ก็ยังจะมีสมาธิตามธรรมดา ที่เราจะเกิดไดเอง
ตามธรรมดา, ตามธรรมชาติ ; ขอแตใหเพงพิจารณาก็แลวกัน.
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เรื่องนี้มีประจักษพยานหลักฐานอยูที่วา มีพระสาวกผูบรรลุมรรคผล
ไดโดยวิธีของปญญา หรือที่จะเรียกวาปญญาวิมุตติ หรือแมแตสุกขวิปสสก
นี้มากกวาพวกที่จะมีเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติควบกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้สับสน
ที่เรียกวาเจโตวิมุตตินั้นก็คือมีปญญาเหมือนกัน มีปญญามาก ; แตวากําลัง
จิต กําลังสมาธิยังมากกวา ; เขาจึงเรียกบุคคลผูนี้วาเปนเจโตวิมุตติ.

ถาพูดวาเจโตวิมุตติ แลวก็ขอใหเขาใจเถิดวา มีทั้งปญญาวิมุตติรวม
อยูดวย ; ที่ถูกควรจะเรียกวาเจโตวิมุตติ - ปญญาวิมุตติแฝดกัน แตเขาไมเรียก
เขาเรียกวาเจโตวิมุตติเฉย ๆ.

๑๐๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ปญ ญาวิ มุ ต ติ นั้ น หมายความว า มี ป ญ ญาอย า งเพี ย งพอที่ จ ะตั ด
กิเลส ;
แตสมาธินั้นมีนอย คือมีเทาที่จะเปนปจจัยแกปญญานั้นเทานั้น มันจึง
ไมถูกยกขึ้นมาเรียกวา หลุดพนดวยอํานาจของสมาธิ หรืออํานาจของเจโตสมาธิ.
ที นี้ บางคนปฏิ บั ติ ชนิ ดป ญญา โดยไม ได เอาใจใส กั บชนิ ดสมถะด วยซ้ํ าไป
ปฏิบัติแตทางปญญา ตามวิถีทางของการพิจารณาทางปญญา ;
ครั้นบรรลุมรรค
ผล สิ้ นกิ เลสแล ว กลั บสามารถเท ากั บพวกเจโตวิ มุ ตติ และป ญญาวิ มุ ตติ เพราะว า
อุปนิสัยสันดานของเขามีมากพอที่จะปฏิบัติในทางเจโตวิมุตติ แตวาเขาไมสนใจ ไม
ลงมือตั้งตนดวยการปฏิบัติในแบบนั้น.
เขาไปตั้งตนลงมือปฏิบัติในทางพิจารณาดวยปญญา ; ครั้นหมด
กิ เ ลสแล ว ความหมดกิ เ ลสนั้ น กลั บ มี ผ ลเป น ทั้ ง สองอย า ง คื อ สามารถเต็ ม ที่ ทั้ ง
ฝายเจโตวิมุตติดวยปญญาวิมุตติดวย ; มันสับสนกันอยูอยางนี้ ฉะนั้นทางที่ดี
สําหรับบุคคลทั่วไป ก็ควรจะมุงหมายที่จะปฏิบัติตามวิถีทางของปญญา ที่ใช
ในการพิจ ารณา ;
แลว ก็ตั้ง อกตั้ง ใจพิจ ารณาใหแ รงเขา จิต ก็จ ะเปน สมาธิ
ตามธรรมชาติ สูงตามขึ้นมาเอง โดยที่ไมตองไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิต.
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สมาธิตามธรรมชาติชนิดนี้เปนสมาธิชนิดที่ซอนตัวอยูในปญญา ; จะมี
ปญญาโดยไมมีสมาธินั้นไมได หรือถามีสมาธิแลวไมมีปญญาเสียเลยนั้นก็
ไมได.

ถามีการเพงพินิจแลวก็ตองมีปญญา ถามีปญญามันก็ตองมีการเพงพินิจ
ที่สมสัดสมสวนกัน ดังนั้นการลงมือเพงพินิจพิจารณาดวยปญญานี้ มันก็เรียก
หาสมาธิตามธรรมชาติมาไดเอง เพียงพอที่จะพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา และหมดกิเลสได.

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๐๑

ในบันทึก หรือในประวัติ หรือประวัติศาสตรของพระสาวกทั้งหลายใน
ครั้งพุทธกาล ก็มีบุคคลประเภทพิจารณาดวยปญญานี้ มากกวาบุคคลประเภท
ที่ปฏิบัติดวยอํานาจของสมาธิ ; แมปจจุบันนี้ก็ยังเห็นไดวาเปนอยางเดียวกัน.
ทีนี้ปญหามีอยูที่วา ปฏิบัติแบบปญญานั้นไมหรูหรา ; พูดภาษา
เด็ก ๆ ก็ว า มันไม ดัง มันไม เดน คนจึงไมช อบทําแบบสมาธิ เพงกั นในแบบให
เกิด ฌาน เกิด สมาบัติ แลว ก็มีอ ะไรแสดงใหค นอื่น รูไ ด และเขานิย มกัน วา ทํา
ไดยากดวย
นี ้เ รีย กวา ลว นแตเ ปน ความเขา ใจผิด ไปชอบของยาก ชอบของ
ลึก ลับ ชอบของที ่เ ครง ชอบของที ่นํ า มาซึ ่ง เกีย รติย ศ สรรเสริญ โดยดว น
และโดยเร็ ว ;
เรี ย กว า นั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ ล น ไม ซื่ อ เป น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ ไ ม มี ค วาม
จงรักภักดีตอการปฏิบัติ.
นี้เรียกวา เปนปญหาอันเนื่องมาแตการปฏิบัติเปน
ขอแรก.
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ขอที่ ๒. หลงเอาทฤษฎีมาเปนปฏิบัติ

ขอที่สองนี้ อยากจะระบุลงไปวา เอาทฤษฎีมาเปนปฏิบัติ ความเขาใจ
ผิด หรือความหลงในขอนี้ หลงไปในทางที่จะเอาหลักวิชานั้นเป นตัวการปฏิบั ติ
เรียกวา เอาทฤษฎีเปนปฏิบัติ.

สัง เกตเห็น ไดง า ย ๆ ที ่พ ูด กัน อยู ทั ่ว ไปทุก หนทุก แหง แมใ นหมู พ ระ
หมูเณร แมในหมูอาจารย วิปสสนา ก็ยังมีการหลงเอาทฤษฎีเปนปฏิบัติ แลว ก็
พูดเพออยูโดยไมรูสึกตัว.

๑๐๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ยกตัวอยางเชนเรื่องอริยสัจจ ๔ ก็ใชคําพูดวา ปฏิบัติอริยสัจจ ๔ ;
อยางนี้เรียกวาไดแตพูด ฟงไมออกวาปฏิบัติอริยสัจจ ๔ นั้น จะปฏิบัติไดอยางไร.
เพราะวา อริยสัจจ ๔ นั้นเปนเรื่องทางทฤษฎี
หรือทางหลักวิชา แสดงความ
ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และทางใหถึงความดับทุกข ;
จะปฏิบัติ
อริยสัจจ ๔ นั้น มันเปนไปไมได.
การปฏิบัติตามหลักอริยสัจจ ๔ จะไดแตเพียงวาปฏิบัติอริยมรรคมีองค ๘,
สวนที่ตองปฏิบัตินั้นมันคืออริยมรรคมีองคแปด ไมใชอริยสัจจ ๔.
อริยสัจจ ๔ นั้นเปนหลัก เปนหลักวิชา เปนหลักทฤษฎี แลวก็
มาคุยโมวาจะปฏิบัติอริยสัจจ ๔ ; มีความเขาใจผิดกันอยางนี้มากมายทั่วไป แมใน
หนากระดาษหนังสือพิมพ เปนตน. ควรจะเลิกพูดวาปฏิบัติอริยสัจจ ๔ หรือ
อะไรทํานองนั้นเสีย ;
ควรจะพูดวา ปฏิบัติอริยมรรคมีองค ๘ จึงจะถูกตัวการ
ปฏิบัติ.
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ยกตัวอยางที่คลายกันอีกเรื่องหนึ่งก็เชนวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทบาง
คนพูดวาปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท อยางนี้ก็ฟงไมรูเรื่อง.

เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เปนเรื่องทฤษฎี หรือเปนหลักวิชา หรือ
กฎเกณฑ ที่ บ อกให รู ว า อวิ ช ชาเป น ป จ จั ย ให เ กิ ด สั ง ขาร สั ง ขารให เ กิ ด วิ ญ ญาณ
วิญ ญาณให เ กิ ด นามรู ป นามรู ป ให เ กิ ด อายตนะ อายตนะให เ กิด ผั ส สะ ให เ กิ ด
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และความทุกขเปนลําดับ.

การรูหลักวิชาอยางนี้ไมใชตัวการปฏิบัติ หรือพูดอีกทีหนึ่งก็วา ไมใช
แนวของการปฏิบัติ ; แตเปนแนวของทฤษฎี ที่จะบอกใหรูวาความจริงเกี่ยวกับ

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๐๓

จิตใจ ในภายในจิตใจวาเปนอยางนี้ ๆ.
แตพอถึงคราวที่จะปฏิบัติจริง ๆ นั้น
ตองปฏิบัติอยูที่การมีสติ
ใหระวังการกระทําทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่น,
มีสติที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั่นแหละ คือการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท ; ไมตอง
พูดถึงอวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม รูป อายตนะ ผัสสะ ก็ได ไมรูเลยก็ได.
ในครั้ งพุ ทธกาลก็ ไม รู เรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทด วยซ้ํ าไป สํ าหรั บพระสาวก
สวนมาก รูแตวิธีที่จะมีสติใหสมบูรณ เกี่ยวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่จะ
ไปทํ า อะไรกั น เข า กั บ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฎฐั พ พะ ธั ม มารมณ ท า นสนใจกั น แต
อยางนั้น, ทานทํากันแตอยางนั้น, ทําไดแลวความทุกขก็ดับไป. นั่นเปนตัว
ปฏิจจสมุปบาทที่ถูกปฏิบัติแลว โดยบุคคลที่ไมรูจักชื่อของปฏิจจสมุปบาทเลย.
เดี๋ ย วนี้ พ วกเรามั ว แต ส วด มั ว แต ท อ งกั น แต ใ นเรื่ อ งทฤษฎี ข องปฏิ จ จสมุปบาท ;
แลวก็หาไดปฏิบัติ ชนิดที่เปนการสกัดกั้นกระแส หรือทําลายกระแส
แหงปฏิจจสมุปบาทไม ; แลวก็ยังคุยโววาปฏิบัติในขั้นปฏิจจสมุปบาท.
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นี่ เอาแตในทฤษฎีเปนปฏิบัติอยูอยางนี้ ;
ก็ยังคงเปนทฤษฎี
สําหรับอวด สําหรับพูด สําหรับเชิดชูตัวเองอยูนั่นเอง. การปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท
นั้ น ต อ งอยู ที่ มี ส ติ ค วบคุ ม ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ไม ใ ช จ ะไปจั ด การกั น เข า กั บ
อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ เปนตน ; อยาไดเขาใจผิด. ความ
เขาใจผิดขอนี้จะเรียกในที่นี้วา ปญหาอันเนื่องมาแตการปฏิบัติ.

ขอที่ ๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับมรรคมีองค ๘
ปญหาตอไปนี้ก็ จะชี้ใหเห็นวา แม การปฏิบั ติเกี่ยวกั บมรรคมี องค ๘
นั่นก็มีใจความสําคัญอยูที่เรื่องของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
ชวยฟงใหดีวา

๑๐๔

ปฏิปทาปริทรรศน

เราจะปฏิบัต ิอ ริย มรรคมีอ งค ๘ คือ สัม มาทิฏ ฐิ สัม มาสัง กัป โป สัม มาวาจา
สัม มากัม มัน โต สัม มาอาชีโ ว สัม มาวายาโม สัม มาสติ สัม มาสมาธิ อะไร
ก็ตามใจ เปนรายละเอียดแยกกันเปนขอ ๆ ไป.
แตแลวหัวใจของมันก็อยูที่
ความมีสติอันเกี่ยวกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูนั่นเอง.
ถ า ไม มี ก ารทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจทั้ ง ๖ นี้ แ ล ว องค
แหงมรรคทั้ง ๘ ก็ไมมีทางจะผิดหรือจะเสียไปได ;
อยางวาสัมมาทิฏฐิ ก็อยูใน
จําพวกทิฏฐิ.
ทีนี้พระพุทธเจาทานตรัสไวชัดวา ทิฏฐินี้ยอมมาจากผัสสะ ; ผัสสะ
นี้ก็คือสิ่งที่เต็ม อยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได
อารมณภายนอกแลว ไดเวทนาอันใดมาแลว เสวยเวทนาอยางไรแลว มีสัญญาแลว
ก็ปรุงเปนทิฏฐิอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา สําหรับบุคคลนั้นจะยึดถือ วาเปนทิฏฐิของตน
อยางนั้นอยางนี้.
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ทิฏฐิชนิดไหนก็ตาม จะเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเปนมิจฉาทิฏฐิก็ตาม
ตางตั้งตัวขึ้นมาจากผัสสะทีแรก ๆ คือมีการสัมผัส ; แลวเกิดความรูสึกในใจ
อยางไร ซ้ํา ๆ ซาก ๆ กันเขา แลวก็กอรูปเปนทิฏฐิของบุคคลนั้น.
แตวาอยูลึก
มาก และยังมีสั มผัสที่ควบคุมได มีความรูความเขาใจในเรื่องของตา หู จมูก ลิ้ น
กาย ใจใหถูกตองเปนอยางดี ; คนเราจึงจะมีสัมมาทิฏฐิได.

ที นี้ องค ม รรคอื่ น ๆ ก็ เ หมื อ นกั น ถ า สามารถควบคุ ม กาย วาจา ใจ
หรือ สามารถควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใน ไวไ ด ก็เ ปน ไปไดถูก ทาง ;
แมที่สุดแตสัมมาวายาโม ความพากเพียรชอบ ก็ไมอาจจะชอบอยูได ถาควบคุมตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจไมได.
เพราะเราควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได จึงมี

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๐๕

สัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ. นี่ขอใหดูใหดีวา ถาเราควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจได ก็จะมีองคมรรคทั้ง ๘ ขึ้นมาไดโดยอัตโนมัติในตัวเอง ดวยการปฏิบัติเพียง
อย า งเดี ย ว ; ฉะนั้ น ก็ ค วบคุ ม ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ไว ใ ห ไ ด , นี้ คื อ
หัวใจของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค ๘.
ถาวาไมเขาไปถึงหัวใจ ก็จะมีภาระมากขึ้น
คือตองแยกออก
เปน๘ เรื่อง ๘ ขอ ๘ อยาง ; และก็จะตองปฏิบัติระมัดระวังทีละอยาง ๆ จนกวา
จะครบ ๘ อยาง.
ขอใหคิดดูเถอะวา อยางไหนจะงายดายกวากัน หรืออยาง
ไหนจะลึกซึ้งกวากัน.
นี่ควรจะเข าใจกั นขึ้ นไดบ างแล วตามลํ าดับว า เรื่ องการปฏิ บั ตินั้ น มี
ความลึก ซึ้ง อยูที่เ รื่อ งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ; ใหส นใจแตเ รื่อ งตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ แลวก็จะสามารถปฏิบัติทุกอยางที่จะตองปฏิบัติไดงาย และ
พรอมกันไปในคราวเดียวกัน ; ถาไมอยางนั้นแลว จะมีการปฏิบัติมากมายหลาย
อยาง หลายสิบอยางจนเวียนหัว.
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ถามองจนเห็นชัดวา การปฏิบัติทั้งหมด จะไปสรุปอยูตรงที่ มีสติ
จัดการกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในเวลาที่มีอารมณมากระทบเทานั้น ก็จะ
เปนการปฏิบัติทุกอยาง.
แตเพราะเหตุที่ไมเขาใจ วาขอปฏิบัติหลาย ๆ ขอ
หรื อ ว า กลุ ม หนึ่ ง ๆ ที่ มี ห ลาย ๆ ข อ นั้ น ล ว นแต มี ร ากฐานอยู ที่ มี ส ติ เ กี่ ย วกั บ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจไปทั้งนั้น ;
จึง ขอใหนึกถึง ขอ นี้ไ วเสมอ แลวการปฏิบัติจ ะ
เปนไปโดยสะดวก ถูกตอง แลวก็พอดี.

จะสรุปความเรื่องนี้ไวอยางนี้ก็ไดวา ทุกเรื่องขึ้นอยูกับตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ; แตเพราะวาเขาไมรู วาทุกเรื่องขึ้นอยูกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

๑๐๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ดังนั้นปญหาที่เนื่องมาจากการปฏิบัติจึงเกิดขึ้น, หรือทําใหปฏิบัติยาก, หรือ
ปฏิบัติไมสําเร็จ. ควรจะทราบไว ตามหลักที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเองใน
นิพเพธิกสูตร อังคุตตรนิกาย มีแสดงไวชัดวาเรื่องสําคัญทุกเรื่องนั้น มันขึ้น
อยูกับผัสสะอยางเดียว.

ขอที่ ๔. ทุกเรื่องขึ้นอยูที่ผัสสะ
ผัสสะอยางเดียว นั้นก็ตองรูวาเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ๖ ทางก็เปน ๖ ผัสสะแลว ; แตเราเรียกวาผัสสะอยางเดียวก็ได
เหมือนกัน เพราะแมจะมาทางตาก็เรียกวาผัสสะ มาทางหูก็เรียกวาผัสสะ มาทาง
จมูกก็คงเรียกวาผัสสะ ฯลฯ ความสําคัญอยูตรงที่เปนการสัมผัส.

เรื่องกามก็อยูที่ผัสสะ
ในพระสูตรนั้นทานตรัสไวชัด เรื่องเกี่ยวกับกามทั้งหลายทั้งปวงระหวาง
เพศหญิงเพศชาย ; วาเรื่องกามนี้ ก็มีความสําคัญอยูที่ผัสสะ. ถาไมมีผัสสะ
อยางเดียว สิ่งที่เรียกวากามก็มีไมได ;
ถาเราไมระวังผัส สะ เราก็ไมมี
อํานาจเหนือกาม ไมสามารถจะควบคุมสิ่งที่เรียกวากามได. การปฏิบัติที่จะ
เพิกถอนเสียซึ่งกามก็ดี จะตองอาศัยจัดการกับสิ่งที่เรียกวาผัสสะ เพราะเหตุวา
กามนั้นเกิดมาจากผัสสะ ; นี่หัวขอยอ ๆ มีอยางนี้.
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ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๐๗

เรื่องกรรมก็อยูที่ผัสสะ
ทีนี่ เรื่องกรรมเรื่องกรรมชนิดไหนก็ตามก็มีใจความสําคัญอยูที่ผัสสะ ;
นับตั้งแตวาผัสสะนี่มันเปนเหตุใหเกิดเวทนา ใหเกิดตัณหาแลวเปนเหตุใหทํากรรม.
กรรมมีรกราก มีตนตอทีแรกอยูที่ผัสสะ
ซึ่งเปนเหตุใหคนเราทํา
กรรม; ฉะนั้น ถาเราจะเอาชนะกรรม เราก็ตองเอาชนะผัส สะที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจใหได.
จะควบคุม กรรมบาป
กรรมชั่ว หรือ วา ละกรรมบาป กรรมชั่ว
ก็ตองควบคุมผัสสะ ที่เปนทางมาแหงกรรมชนิดนั้น.
จะสร า งกรรมดี ก็ ต อ งระวั ง ผั ส สะที่ เ ป น ข า ศึ ก ของกรรมดี แล ว ก็
ประกอบผัสสะที่จะเปนที่ตั้งแหงกรรมดี.
ถาวาตองการสูงสุดขึ้นไปถึงความสิ้น
กรรมก็ยิ่งจะตองรูจักเรื่องของผัสสะ ; อยาใหเปนทาสขอผัสสะไดอีกตอไป.
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ตัดตนเหตุคืออํานาจของผัสสะนั้นเสีย ; เพราะเรื่องกรรมอันมากมาย
ยึดยาวพิสดารอยางไร ที่มัวทองกันแตทฤษฎีนั้น มารวมกันอยูที่คํา
คําเดียววา
"ผั ส สะ" เป น ต น เหตุ ; จะอยู เ หนื อ กรรมได ก็ ต อ งอยู เ หนื อ อํา นาจของ
สิ่งที่เรียกวาผัสสะ.

เวทนา สัญญา ทิฏฐิ ตัณหา ก็อยูที่ผัสสะ
ทีนี้ ดูกันใกล ๆ เขามาก็คือ สิ่งที่เรียกวาเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดกิเลสนี่,
เวทนาทั้งหมดนี้ ก็มาจาก
ผัสสะ ; ถาควบคุมผัสสะไมได ก็ควบคุมเวทนาไมได.

๑๐๘

ปฏิปทาปริทรรศน

ทีนี้ ตอไปก็มาถึงสัญญา - ความสําคัญมั่นหมายวาเปนอยางนั้นอยางนี้
หรือแมที่สุดแตสัญญาที่จําไดวาอะไรเปนอะไร นั้นก็มาจากผัสสะ. มีสัญญา จําไดวานี่อะไร นั่นอะไร. สัญญาธรรมดา ๆ อยางนี้มันก็เพราะเคยมีผัสสะในสิ่งนั้น
คือตาเคยเห็นสิ่งนั้น ; แลวเดี๋ยวนี้ตาก็เห็นสิ่งนั้นดวยผัสสะอีก จึงจําไดวานี่เปน
อะไร นี่เปนอะไร. นี่คือสัญญาตามธรรมดาแท ๆ อยางนี้ก็ยังอาศัยผัสสะ.
ทีนี้ สัญญาที่ลึกซึ้งไปกวานั้น คืออัตตสัญญา หรือวา สุขสัญญา
อิตถีสัญญา ปุริสสัญญา - ความสําคัญมั่นหมายวาหญิง วาชาย วาดี วาชั่ว วาตัว
วาตน สัญญาอยางนี้ก็ยังมาจากผัสสะอยูนั่นเอง ; ไมวาสัญญาชนิดไหน
จะตองมาจากผัสสะทั้งนั้น.
การที่สัญญาจะถูกตอง ไมวิปลาส ก็ตองมีมาจากการควบคุมผัสสะไว
อยางถูกตอง. สัญญานี้ก็คลายกับทิฏฐิ, สัญญานั้นเอง เมื่อมันเปนไปถึงที่สุด
ตายตัว ก็เปนทิฏฐิอยางหนึ่งของบุคคลนั้น, ฉะนั้น ทิฏฐิทั้งหลายก็มีมูลมาจาก
ผัสสะ ดังที่ไดอธิบายแลวเมื่อตะกี้นี้.
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ทีนี้ ดูครั้งสุดทาย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัณหา ; จะเปน กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาชนิดไหนก็ตาม รกรากของมันอยูที่ผัสสะ. จะตอง
ปองกันแกไขกันที่ผัสสะ แลวจึงจะแกไขเวทนา หรือควบคุมเวทนา และควบคุม
ตัณหาได.

ทุกข สุข นิพพาน ก็อยูที่ ผัสสะ
เรื่องทุกขเรื่องสุขก็ดี มันก็มีรกรากตนตออยูที่สิ่งที่เรียกวาผัสสะ
เปนเหตุใหเกิดความทุกข เปนเหตุใหเกิดความสุข ถาไมมีผัสสะ สิ่งที่เรียกวา
ทุกขและสุขมันก็ไมมี.

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๐๙

เรื่องนิพพาน ที่อยูเหนือทุกขเหนือสุขนี้ ก็จะตองเปนการชนะ
ผัสสะ ควบคุมผัสสะเอาไวไดโดยเด็ดขาดและสิ้นเชิง. ถามองเห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่เรียกวาผัสสะอยางนี้แลวก็เรียกวา เขาใจ เห็นแจงในความลับลึกซึ้งของ
ธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับกิเลสและความทุกข. ดังนั้นเราจึงอาจจะปฏิบัติเพื่อจะ
ดับทุกขเสียได.
เดี๋ยวนี้ ผูปฏิบัติเหลานั้นไมรูวาทุกเรื่องนั้นขึ้นอยูกับผัสสะสิ่งเดียว ;
ความโงทําใหชะเงอมองไปยังเรื่องอื่นหลายเรื่อง หลายสิบเรื่อง ไมมองลงไปดูสิ่ง
ที่เรียกวาผัสสะ. การปฏิบัติจึงติดขัด.
อยางที่กลาวมานี้จะเรียกวาปญหาอันเนื่องมาแตการปฏิบัติดวยเหมือนกัน
คือ ปฏิบัติผิด , ปฏิบัติไ มไ ด ; เพราะไมรูวา ทุก เรื่อ งมัน ขึ้น อยูกับ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเปนที่ตั้งของสิ่งที่เรียกวาผัสสะ. นี้ก็เปนปญหาหนึ่ง.

ขอที่ ๕. คน ไมรูวา ผัสสะมีสองชั้น
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ทีนี้ ปญหาตอไปก็อยากจะชี้ว า เพราะเขาไม รูว าผั สสะนั้ นมั นมี อยู
สองชั้น ; แมวาเปนนักปฏิบัติ แมวาเปนอาจารยวิปสสนา ก็ยังไมรูวาผัสสะ
นั้นมันมีอยูสองชั้น คือผัสสะที่เปนปฏิฆะสัมผัส คือการกระทบเฉย ๆ, และ
ผัสสะที่เปนอธิวจนะสัมผัส
คือจิตเขาไปยึดถือเอาผลที่เกิดมาจากปฏิฆะสัมผัส
แรก ซึ่งจะใหเกิดเวทนาและตัณหากันในตอนนี้.

ผัสสะชั้นแรกนั้น เพียงแตวากระทบ พอวากระทบแลวมีอะไรออกมา
จิตไปจับเอาอันนั้นเขาไวอีกทีหนึ่ง จึงเปนผัสสะที่สมบูรณ
คือทําใหเกิด

๑๑๐

ปฏิปทาปริทรรศน

เรื่องราวจนมีเวทนา ตัณหา เปนตน. ไมคอยสนใจกันวาสิ่งที่เรียกวาผัสสะมีอยู
สองชั้น ปญหาจึงเกิดขึ้น ;
หรืออาจจะเปนเพราะวาความรูทางปริยัติในเรื่อง
ผัสสะมีสองชั้นนี่ไมคอยจะแจมแจง, ไมคอยจะสอนกัน, ไมคอยจะถูกตอง หรือ
วายังลึกลับอยูก็ได.
เราควรจะถือเอาตามที่มีขอความกลาวไวในพระบาลี ที่มีกลาวไว
อยางนี้ ;
และแมวาจะไมถือเอาหลักตามที่มีอยูในพระบาลี เราก็จะเห็นไดดวย
เหตุผลของตนเองวาจะตองเปนอยางนี้. ดังนั้น ควรจะทําความเขาใจกันใหพอ
สมควรในสิ่งที่เรียกวาผัสสะ การปฏิบัติจึงจะเปนไปไดโดยสะดวก ; แตในที่นี้
ก็จะไดอธิบายในขอนี้อีกครั้งหนึ่ง.
ที่วา ผัสสะ หรือสัมผัสมีอยูเปนสองชั้นนั้น หมายความวา ผัสสะที
แรกยังไมเกี่ยวกับอวิชชา ตอถึงผัสสะชั้นที่สองจึงจะเกี่ยวกันกับอวิชชา.
ผัสสะทีแรกที่ไมเกี่ยวกับอวิชชานั้น เรียกวา ปฏิฆะสัมผัส ; ปฏิฆะ
แปลวา กระทบ, ปฏิฆะ - สัมผัส แปลวา สัมผัสสักวากระกระทบ : ตา
กระทบรูป หู กระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายผิ วหนังที่ กระทบ
สิ่ งที่ มากระทบกั บผิ วหนั ง ใจกระทบกั บอารมณ ที่ มากระทบใจ นี้ สั กว ากระทบ ;
เหมือนกับเอาของโขกสับกันอยางนั้น เปนอาการของการกระทบ ;
ตอนนี้ยัง
ไมเกิดอวิชชา.
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ทีนี้ พอกระทบเขาแลว มีผลอะไรออกมา, เปนความรูสึกอยางไร ;
ใจลวน ๆ จะทําหนาที่สัมผัสกับสิ่งนั้น จึงจะเปนสัมผัสอันแทจริงขึ้นมา. และ
อวิชชาก็จะไดโอกาสเกิดขึ้นที่ตอนนี้ ; สัมผัสอันหลังนี้ เรียกวา อธิวจนะสัมผัส

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๑๑

ไมเ ล็ง ถึง การกระทบ แตเ ล็ง ถึง อะไรอัน หนึ่ง ที่เ กิด มาจากการกระทบ และใจ
รูสึกตอสิ่งนั้น และรูสึกดวยอํานาจของอวิชชา.
สัมผัสอันหลังนี้ เรียกวา อธิวจนะสัมผัส เพราะวาไมใชตัวการกระทบ
ทีแรกโดยตรง และเพราะวามีอวิชชาเกิดขึ้นตรงนี้ จึงเรียกวา อวิชชาสัมผัสดวย.
จะยกตั ว อย า งสั ก ข อ หนึ่ ง คื อ ทางตา ตาเห็ น รู ป ใดรู ป หนึ่ ง เข า แล ว
อยา งนี้เ รีย กวา อธิว จนะสัม ผัส ;
เชน ในบทวา จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเ ป จ
จกฺ ขุ วิ ฺ  าณํ
คื อ ว า อาศั ย ตากั บ รู ป เกิ ด จั ก ขุ วิ ญ ญาณ ตากระทบ
รูปเกิดจักขุวิญญาณ.
นี้คือระยะของปฏิฆะสัมผัส ซึ่งสักวาตากับรูปกระทบกัน พอสักวา
เกิดจักขุวิญญาณ ไมเรียกชื่อวาผัสสะในกรณีอยางนี้ ; แตที่แทก็เปนการที่ตา
กระทบกับรูปจึงไดเกิดจักขุวิญญาณ, เพราะประจวบแหงธรรม ๓ ประการนี้
เรียกวาผัสสะ. นี่จึงจะเปนผัสสะชนิดที่แทจริง.
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เมื่อตาเราเห็นรูป เชน เปนรูปที่สวยงาม คือตาเห็นรูปสวยงามนั้นเปน
ผัสสะชั้นนอก, เปนผัสสะทีแรก ที่ตากระทบกับรูป มีผลเกิดความสวยงาม.

ทีนี้จิตจะตะครุบเอาความสวยงามดวยอํานาจของอวิชชา ตอนนี้เปน
อธิวจนะสัมผัส และเปนการสัมผัสดวยอวิชชา ; นี้คือตัวสัมผัสแท. เมื่อมี
อธิ ว จนะสั ม ผั ส ด ว ยอํ า นาจของอวิ ช ชาอย า งนี้ แ ล ว ก็ ย อ มจะเกิ ด เวลา ตั ณ หา
อุปาทาน ภพ ชาติ เปนลําดับไป.
นี่ตัวอยางในทางตา ใหรูวาสิ่งที่เรียกวา ผัสสะหรือสัมผัสนั้น มีอ ยู
สองชั้น อยางนี้.

๑๑๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ความรูเรื่องผัสสะใหถูกตองวาชนิดไหนเปนตัวการ
ข อ ความที่ เ ราพู ด กั น มั ก จะพู ด สั้ น ๆ ลุ น ๆ ว า อายตนะกระทบกั น
เกิดผัสสะ เกิดเวทนา เกิดตัณหา ทําใหเขาใจไมตรงตามที่เปนจริง.
เราควร
จะรูเ รื่อ งผัส สะนี้ใ หถูก ตอ ง
วา ผัส สะชนิด ไหนเปน ที่ตั้ง แหง เรื่อ งทุก เรื่อ ง ;
จะเป นเรื่ องกาม หรื อเป นเรื่ องกรรม หรื อเป นเรื่ องเวทนา สั ญญา ทิ ฏฐิ ตั ณหา
อะไรก็ตาม ผัสสะชนิดนี้ทั้งนั้น,
ผัสสะชนิดนี้ที่เปนที่ตั้งแหง การศึกษา หรือ
การปฏิบัติอยางอื่นตอไปอีกไมมีที่สิ้นสุด.
เราต อ งรู จั ก ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจของเราเองให ดี ๆ แล ว รู จั ก รู ป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณที่จะมากระทบกันเปนคู ๆ นี้ใหดี ๆ ดวย.
การกระทบทีแรกเปนเพียงสักวาการกระทบ เหมือนกับวาของสอง
อยางมาชนกัน เรียกวาสัมผัส สักวาการกระทบ ยังไมทันจะเกิดกิเลสตัณหาอะไร ;
แต พอมี ผลอย างไรอั นใดเกิ ดขึ้ นจากการกระทบนั้ น จิ ตจะกระทบกั บสิ่ งนั้ น คื อจั บ
ฉวยเอาสิ่งนั้น.
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การจับฉวยอยางนั้นหมายถึงความปราศจากสติ ; เพราะปราศจาก
สติจึงปราศจากความรู ; เพราะปราศจากความรูจึงเปนอวิชชา. เพราะฉะนั้น
จึง รั ก รู ป ที่ น า รั ก , จึ ง เกลี ย ด รู ป ที่ น า เกลี ย ด, จึ ง หลงใหลในรู ป อั น เป น
ที่ตั้งแหงความหลงใหล.
อยางนี้มันเปนเรื่องของอวิชชาทั้งนั้น จึงไดเรียกวา
อวิชชาสัมผัส, สัมผัสดวยอํานาจของอวิชชา.
ทีนี้ สัมผัสนี้ก็ใหเกิดเวทนา ; เวทนานี้เลยไดชื่อวา อวิชชาสัมผัสสชาเวทนา ;
มันยึดยาวออกไปเปนอวิชชาสัมผัสชาเวทนา
คือเวทนาที่เกิด

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๑๓

มาจากอวิชชาสัมผัส. เขาเรียกกันเต็ม ๆ ตองเรียกอยางนี้ ; เพราะวา เวทนา
ที่เกิดมาจากสัมผัสที่ไมเนื่องกับอวิชชาก็มี ; นั้นมันยกเลิกกัน.
เวทนาไมเนื่องกับอวิชชามี
เหมือนนั่งอยูตรงนี้ เหลือบตาไปเห็น
ตนไม ก็เพียงเห็นตนไมรูปรางอยางนี้ แลวก็เลิกกัน ; ไมไดรักหรือไมไดเกลียด
หรือไมไดหลงใหลอะไร เพราะวาเปนเพียงเวทนาที่เกิดมาจากปฏิฆะสัมผัส ยังไมมี
อวิชชา.
ทีนี้ เราจะตองระวังอวิชชาที่เขาไปเกี่ยวของกับสัมผัส, หรือสัมผัส
ที่กําลังเกี่ยวของกันอยูกับอวิชชา วานี่แหละคือตองอันตราย.
อวิชชาชนิดที่
ไปชวยในการสัมผัส หรือว าการสั มผัสที่ อวิชชาเขามามีสวนด วยแลว นี้คื อ
อันตราย.
เมื่อมีเวทนากับอวิชชาแลว ก็ทําใหจิตเกิดการปรุงแตง จนกระทั่ง
เป น อุ ป าทาน เป น ตั ว กู - เป น ของกู . ถ า สวย หรื อ หอม หรื อ ถู ก อกถู ก ใจ
ก็เกิดเปนตัวกู - ของกูอีกชนิดหนึ่ง ; ถาไมสวยไมหอม ไมถูกอกไมถูกใจ ก็เกิด
เปนตัวกู - ของกูอีกชนิดหนึ่ง ; ถายังเปนที่ตั้งแหงความลังเล สงสัย ไมรูแน
ก็เปนตัวกู - ของกูอีกชนิดหนึ่ง ; เปนตัวกูไดหลาย ๆ ชนิดอยางนี้ ลวนแตเกิด
มาจากเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสทั้งนั้น.
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เพราะไมรูวาผัสสะมีสองชั้น ก็เลยนึกไมถูก ; บางทีก็ยังโง เขาใจ
ผิดไปถึงขนาดวาจะตองหลับตาแลวโวย,
ถาลืมตาอยูก็เห็นนั่นเห็นนี่ นี่จะตอง
หลับตาเสียแลว ; ผูปฏิบัตินี่จะตองหลับตาแลว อยางนี้ใครจะทําได. คิดดู
เถอะวาใครจะปฏิบัติได วาใหหลับตาเสีย ใหอุดหูเสีย ใหปดปากเสีย ซึ่งทําไมได.

๑๑๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ถาเรารูวาผัสสะมีสองชั้น จะเห็นวา ชั้นที่สักวาเห็น สักวาไดยิน
สัก วา ไดด ม สัก วา ไดลิ้ม นี้มัน ก็ชั้น หนึ่ง ซึ่ง ยัง ไมไ ดเ ปน อัน ตรายอะไร ;
พอถึงชั้นหลังที่สุด จึงจะเขาไปรับเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบทางอายตนะ.
นั่นแหละเริ่มเปนอันตราย ; ถาเผลอนิดเดียวก็เปนอันตราย : เกิดกามตัณหาบาง
ภวตัณหาบาง วิภวตัณหาบาง แลวก็จะตองเปนทุกขเปนแนนอน.
นี่อยากจะแนะใหสังเกตในขอที่วา สิ่งที่เรียกวาผัสสะ - ผัสสะนี่ ใน
คัมภีรในสูตรทั้งหลาย ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข หรือเปนเหตุใหเกิด
ทุกขแลว เปนอวิชชาสัมผัสทั้งนั้น ; แตทานจะเขียนไว กลาวไว ตรัสไวเพียง
สั้น ๆ ลุน ๆ วา "ผัสสะ". นาน ๆ ในบางสูตรจึงจะพบคําเต็ม ๆ วา อวิชชาสัมผัส.
ถาพูดตามธรรมดาจะเรียกวา ผัสสะ - ผัสสะเฉย ๆ ; เชนในปฏิจจสมุปบาทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา - เพราะอวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร,
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ - เพราะสังขารเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ, วิฺาณปจฺจยา นามรูป - เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป, นามรูปปจฺจยา
สฬายตนํ - เพรานามรูปเปนปจจัยจึงเกิดอายตนะ ๖, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ.
ใชคําวา "ผัสสะ" เฉย ๆ คลายกับวาเกลี้ยง ๆ ไมมีอะไร ; แตใหรู
เถอะวา ในนั้นมีอวิชชาอยูแลว ;
เพราะอวิชชาเริ่มตนมาตั้งแตใหเกิดสังขาร
วิญญาณ นามรูป. คําวา ผัสสะ ในปฏิจจสมุปบาท ที่ตรัสไวอยางนี้ คําวา
ผัสสะ คํานี้ก็หมายถึงอวิชชาสัมผัส.
ทีนี้ ผัสสะที่สักวากระทบเฉย ๆ นั้น ถาตองการจะสังเกตวามีอยูที่ไหน
บาง ก็จะตองไปสังเกตในบทของปฏิจจสมุปบาท ที่ตรัสไวอีกอยางหนึ่ง ที่ไม
ขึ้นตนดวยอวิชชา เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ; แตพระพุทธเจาทานตรัสวา :-
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ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๑๕

จกฺ ขุ ฺ จ โข ภิ กฺ ข เว ปฏิ จฺ จ รู เ ป จ อุ ปฺ ป ชฺ ช ติ จกฺ ขุ วิ ฺ ญ าณํ –
เพราะอาศัย ผัส สะตัว นี ้ทํ า พิษ เพราะอาศัย ตาและรูป จึง เกิด จัก ขุว ิญ ญาณ.
ติณฺณํ สงฺค ติ ผสฺโ ส - ความประจวบแหง สิ่ง ที่ ๓ นี้ ชื่อ วา ผัส สะ. ผสุส ปจฺจยา เวทนา ฯลฯ -ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา, แลวก็เรื่อยไปถึงตัณหา.
ขอที่วา จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณํ - เพราะ
ปฏิจจะกันระหวางตากับรูป แลวเกิดจักขุวิญญาณ ; ปฏิจจะ นี้แปลวา
อาศัย, อาศัยนี้แปลวาเขากระทบกัน, เขาชนกัน, เขาเกี่ยวเนื่องกัน ; ตากับรูป
เขาเกี่ยวเนื่องกัน,
เขาชนกันจึงเกิดจักขุวิญญาณ. ฉะนั้น ผัสสะลวน ๆ หรือ
ปฏิฆะสัมผัสนั้นไดแก คําวา "เปจฺจ" นั่นเอง. ครั้นเกิดจักขุวิญญาณแลว ทาน
ตรัสวา ประจวบกันแหงธรรม ๓ ประการ คือตาดวย, รูปดวย, จักขุวิญญาณดวย
นี่เรียกวา ผัสสะ.
นี้หมายถึงวา มีอวิชชาเขามาเกี่ยวของเพราะความเผลอสติ แลว
จึงไดเกิดผัสสะ ชนิดที่มีอวิชชาผสมแลว ;
จึงไดเกิดเวทนา ตัณหา อุปาทาน
และเปนทุกข.
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เราจะตองศึกษาเรื่องนี้จากของจริง, อยาศึกษาเพียงแตวาตัวหนังสือ
ในพระคัมภีร. เพราะวาเรามีตา มีหู มีจมูก ลิ้น กาย ใจ, เพราะวารูป เสียง
กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ ธั ม มารมณ ได ม ากระทบตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจของเราอยู
ตลอดเวลา ; เราจึงศึกษาเรื่องเหลานี้จากสิ่งเหลานี้โดยตรง.

อยาเพียงแตศึกษาจากหนังสือหนังหา ตํารับตําราเลย แลวเราก็จะรูจัก
ผัสสะไดดีวามีสองชนิด ดังกลาวมานี้ ; และชนิดหลังนั้นเปนผัสสะของใจ
ที่ประกอบดวยอวิชชา แลวก็เกิดเวทนา ตัณหา อุปาทาน และเปนทุกข.

๑๑๖

ปฏิปทาปริทรรศน

การปฏิบัติจะตองระวังไมใหเกิดอวิชชาขึ้นในขณะแหงผัสสะ นั้น
คือยอดหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมด. ถาอวิชชาไมเกิดที่นี้แลว ไมมีทางที่จะ
เกิดความทุกขอยางไหนเลย.
คือนี้ก็เปนปญหาแหงการปฏิบัติ คือไมรูวาผัสสะ
นั้นมีอยูเปน ๒ ชั้น.

ขอที่ ๖. ปญหามี เนื่องแตรางกายไมดี
ที นี้ ป ญหาต อไปเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ นี้ ก็ จะเรี ยกว า เป นเรื่ องปลี กย อย
เชน วา รา งกายไมดี รา งกายไมป กติ มีโ รคภัย ไขเ จ็บ หรือ ไมส มประกอบทาง
รายกายอยางใดอยางหนึ่ง จะเปนชนิดชั่วคราว ชั่วขณะก็ได จะเปนชนิดระยะยาว
ก็ไ ด หรือ เปน ชนิด ตลอดกาลก็ไ ด ;
ความที่รา งกายไมดีนี้ ก็เ ปน ปญ หา
หรือเปนอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนกัน.
ที่เปนปญหา เพราะวา เมื่อรางกายไมดี จิตก็พลอยไมดี ; เมื่อจิต
ไมดีก็มีความอดทนนอย มีความขี้ขลาด ใจลอย ;
หรือบางทีก็บาบิ่น หรือไวตอ
ความรูสึกมากเกินไป เรื่องเล็กนิดเดียวนี่มันรูสึกมากเกินไป ; บางทีไมมีเรื่องก็เก็บ
ไปคิดใหเปนเรื่องจนเกิดกิเลสจนได. นี้เรียกวาใจไมดีเพราะรางกายไมดีใจก็เลยไมดี.
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อุปสรรคนี้เกิดมาจากการที่รางกายไมดีกอน จะตองรูวา เปนปญหา
ที่เนื่องอยูกับการปฏิบัติดวยเหมือนกัน.

ขอที่ ๗. ปญหา เนื่องดวยสิ่งแวดลอม
ทีนี้ ปญหาสุดทายเรียกวา สิ่งแวดลอมไมดี, สิ่งแวดลอมรอบ ๆ เรานี้
ไมดี.
เชนวาเปนวิสภาค คือตรงกันขาม หรือเปนปฏิปกษ หรือวาเปนอุปสรรค
รบกวนมากเกินไป.

ปญหาเนื่องจากการปฏิบัติ

๑๑๗

อีกทางหนึ่งที่วาดีเกินไปก็เปนอุปสรรคไดเหมือนกัน ; รายเกินไป
หรือเพียงแตราย ก็เปนอุปสรรค ; แตถาดีเกินไป ก็กลับเปนอุปสรรคอีก
ทางหนึ่ง คือมันยั่วใหไปในทางที่จะเหลวไหล. ฉะนั้น สิ่งแวดลอมก็ควรจะ
เหมาะสม ไมเปนปฏิปกษในทางราย, ไมเปนปฏิปกษในทางดีเกินไป คนเรา
จึงจะสามารถปฏิบัติธรรมไดโดยสะดวกดาย.
นี่เวลาก็ยังไมทันจะหมด แตวาฝนมันบังคับใหเวลาหมด. จึงขอสรุป
ความวา ทั้งหมดนี้ เปนปญหาของการปฏิบัติ มีเปนขอ ๆ : นับตั้งแตวาเขาใจผิด
ในหลัก การของการปฏิบัติ. เอาแตทฤษฎีเ ปน การปฏิบัติ, ไมรูวา อุป สรรค
ทั้งหลายนั้นรวมอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือวา ความสําเร็จ ก็อยูที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดผัสสะซึ่งมีอยู ๒ ชนิด : ผัสสะที่มีอวิชชา และ
ผัสสะที่ไมมีอวิชชา ; และวาเราจะตองมีรางกายที่เหมาะสมพอสมควร, แลวก็มี
จิตใจดี, มีสิ่งแวดลอมดี, การปฏิบัติก็หมดปญหา.
ขอยุ ติ ก ารบรรยายในวั น นี้ ไ ว แ ต เ พี ย งเท า นี้ เป น โอกาสให พ ระสงฆ
สวดสาธยาย สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาเปนลําดับไปตามเคย.
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๔๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๕

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจํา วัน เสารภ าคอาสาฬหบูช า เปน ครั้ง ที่ ๔ นี้
จักไดกลาวโดยหัวขอวา "ปญหาอันเนื่องมาแตปฏิเวธ".
ในที่นี้ อยากจะใหทานทั้งหลายทบทวนความจํา เกี่ยวกับคํา
ทั้ ง ๓ ให เ ป น ที่ เ ข า ใจแจ ม แจ ง กั น เสี ย ก อ นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ;
คํา ทั้ ง ๓ คื อ
คํา ว า ปริ ยั ติ ปฏิ บั ติ และ ปฏิ เ วธ ; ทั้ ง ๓ คํา นี้ ห มายถึ ง ส ว นหนึ่ ง ๆ
ของพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือพุทธศาสนา.
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๑๑๙

๑๒๐

ปฏิปทาปริทรรศน

พุท ธศาสนาที่เ ปน สว นการศึก ษาเลา เรีย น
เรีย กวา ปริยัติ,
พุท ธศาสนาสว นที่เ ปน การปฏิบัตินี้ เรีย กวา ปฏิบัติ, พุท ธศาสนาสว นที่
เปน ผลอัน แทจ ริง ของการปฏิบัตินี้เ รีย กวา ปฏิเ วธ ;
จึง เกิด มีคํา ทั้ง ๓ นี้
ขึ้น มาวา ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเ วธ ; เปน การศึก ษาเลา เรีย น, เปน การ
ปฏิ บั ติ ,
เป น การได รั บ ผลขอการปฏิ บั ติ ,
มี อ ยู เ ป น ๓ คํา หรื อ เป น
๓ แผนกกันอยูดังนี้.

ทบทวนที่พูดมาแลวเกีย่ วกับปริยัตปิ ฏิบัติปญหา
ในครั ้ง ที ่แ ลว มา เราไดก ลา วถึง ปญ หา หรือ อุป สรรคที ่ม ีอ ยู ใ นสว น
ทั้ง ๓ นี้ตามลําดับมา ไดถึง ๒ ชนิดแลว คือปญหาอันเกี่ยวกับปริยัติ, และปญหา
อันเกี่ยวกับปฏิบัติ ; สวนในวันนี้ จะไดกลาวถึง ปญหาที่เปนสวนปฏิเวธ หรือ
เนื่องกันกับปฏิเวธ.
ปญหาที่ ๑. การปริยัติมีปญหาไดงายมากคือผูศึกษายังไมรูอะไรบาง
ยั งรู ผิ ด ๆ ถู ก ๆ บ าง รู ตรงกั นข ามเสี ยบ าง หรื อปริ ยั ติ นั้ นเฟ อเกิ น ไม ตรงจุ ดหมาย
บาง นี้เรียกวาเปนปญหานานาชนิดเกี่ยวกับปริยัติ.
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ปญหาที่ ๒. คือการปฏิบัติ หมายความวา แมจะเรียนปริยัติมา
แลว ก็ยังเลือกเพื่อการปฏิบัติไมคอยจะถูกตอง, แลวเล็งถึงสิ่งภายนอกตัว
มากกวา ที ่จ ะเล็ง ถึง สิ ่ง ภายในตัว ดว ยคิด วา จะปฏิบ ัต ิที ่นั ่น ที ่นี ่ อยา งนั ้น อยา งนี้
นี้มันไมถูกตามที่เรื่องของการปฏิบัติจะพึงมี.

เมื่ อ ถื อ ตามพระพุ ท ธภาษิ ต แล ว การปฏิ บั ติ จ ะต อ งมี แ กนกลาง หรื อ
ใจความสําคัญอยูตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เทานั้น ; มัวไปคิดถึงเรื่องทําทานบาง

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๒๑

รั กษาศี ลบ าง พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ หรื ออะไรอื่ น ๆ บ าง ไม มี ที่ สิ้ นสุ ด ;
ไมมาสนใจตรงที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนอยางไร.
นี้เรียกวาเกิดเปนปญหา
ทางปฏิบัติขึ้นมา เพราะวาเขาไมรูวา ทุก ๆ เรื่องมันมีแกนกลางอยูที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ มีความสําคัญอยูที่นั่น.
แมวาจะใหทาน ทานที่ประเสริฐสุดนั้นก็คือ การใหอารมณทางตา
หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ออกไปเสี ย ; อย า ให ม ารบกวน อย า ให ม าก อ กิ เ ลส.
นี่คือทานในขั้นปรมัตถ ขั้นสูงสุด.
หรือวาจะรักษาศีล ถาควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได ก็เปนการ
รักษาศีลที่ดีที่สุด
ถึงที่สุด และแทจริง ; ไมใชไปมัวนั่งนับปาณา ฯ อทินนา ฯ
ขาวของบุคคลอะไรกันใหมันยุงยาก ไมรูจักสิ้นสุด. ถาควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจได ก็ไมมีทางที่จะไปฆา ไปขโมย ไปผิดประเพณีอะไรเปนตนได.
ถึงแมวาจะปฏิบัติในทางสมาธิ ทางปญญา ก็มีความสําคัญอยูที่ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั่นอีก,
สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไวได ก็เปนสมาธิ,
ระวั ง ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ให ฉ ลาดอยู เ สมอ ไม โ ง ไม ห ลง ไม เ กิ ด ความคิ ด
ปรุงแตงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เปนปญญาอยางยิ่ง.
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นี้คือ แกนกลางของการปฏิบัติมันอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ;
แต แล วคนก็ ไม ค อยสนใจ จึ งเกิ ดเป นป ญหา เป นอุ ปสรรค ชนิ ดที่ มองไม เห็ นตั ว.
สิ่ ง ที่ ม องไม เ ห็ น ตั ว ใครจะไปแก ไ ขได แต นี้ มั น ก็ กํ า ลั ง เป น ป ญ หา หรื อ เป น
อุปสรรคที่มองไมเห็นตัว จึงไมไดรับการแกไข ;
จึงเอามากลาวใหฟงในฐานะ
ที่เปนปญหาของการปฏิบัติ นี่ก็เสร็จไปแลว.

๑๒๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ทีนี้ วั นนี้ ยั งเหลื ออยู แต ป ญหาในทางปฏิ เวธ ถ ากล าวกั นโดยแทจริ งแล ว
ทางปฏิเวธคือการบังเกิดผลนี้ ไมนาจะมีปญหา ; เพราะวาถาปฏิบัติถูกตองแลว
ก็ควรจะมีผลขึ้นมาโดยไมตองมีปญหา.
แตถึงอยางนั้น ก็ยังมีปญหาบางอยาง
เหลืออยู ที่ควรจะจัดใหเปนของเนื่องอยูกั บปฏิเวธ หรือฝ ายปฏิเวธ ซึ่งจะไดกลาว
ตอไป ทั้ง ๆ ที่วาปญหาประเภทนี้ มันไมนาจะเปนปญหา.

ตองสนใจปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธใหดีเพราะเกี่ยวเนือ่ งกัน
ถาจะเข าใจป ญหาทางปฏิ เวธใหดี ก็ ต องสนใจเรื่ องทั้ ง ๓ นั้ นให ดี ดั งที่
ไดกลาวมาแลวขางตนคือเรื่องปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ; เราจะตองสนใจสิ่ง
ทั้ง ๓ นี้ในลักษณะที่เนื่องกัน :ปริยัตินั้นทําใหมีความรู
อยางธรรมดาสามัญ แลวก็มีความเขาใจ
ดวยการใครครวญ คํานึง คํานวณตามเหตุผล แตไมใชความเห็นแจง ;
เปนการ
ใช เหตุ ผล แล วจึ งมี ศรั ทธา มี ความเชื่ อ ความแน ใจ ว าสิ่ งนี้ ถู กต อง มี ประโยชน
และควรจะปฏิบัติ.
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นี่ ปริยัติ มีผลใหไดเพียงเทานี้ วา : มีความรู, มีความเขาใจ,
มีความแนใจ มีศรัทธาในการจะปฏิบัติ ถาแกไขไดก็ไมมีปญหา.

ทีนี้ พอมาถึงการปฏิบัติ ตองทําใหไดตามที่ตั้งใจจะปฏิบัติ มีปญหา
อะไรเกิ ดขึ้ นที่ เป นเหตุ ให ทํ าไม ได จะต องแก ไขให หมดไป และพร อมกั นนั้ น ก็ จะมี
ความรู ความเขาใจ เพิ่มเติมไปในตัว ไปในขณะเดียวกันกับการปฏิบัตินั้นเอง.

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๒๓

นี่ถาวามีผลเปน ปฏิเวธ ก็จะมีผลเปนความเห็นแจงในสิ่งนั้น ๆ
แลวก็รูสึกตอสิ่งนั้น ๆ เหมือนกับวารูรสของสิ่งที่เรากินหรือเราชิน แลวก็มีความ
รูสึกชนิดที่เรียกวาดื่มด่ําลงไปในรสอันนั้น. ลักษณะอยางนี้เปนปฏิเวธทําดวยใจ
ลวน เปนความเห็นแจงจริง ตามที่ปรากฏแกใจจริง, แลวก็รูสึกรส คือไดรับ
รสของความสะอาด - สวาง - สงบเปนตน แลวจิตมันก็ยิ่งดื่มด่ําลงไปอยาง
ลึกซึ่งในรสอันนั้น.
ในระยะนี้ที่เรียกวาเปนระยะของปฏิเวธ มีความหมายที่สําคัญที่สุดคือ
ตองทําดวยใจอยางเดียว แลวก็เปนใจในสวนที่เปนความรูสึก.
สําหรับคํา ๒ คํานี้ อยากจะขอรองใหถือเปนหลักวา คําวา "จิตมีไว
สํา หรั บ คิ ด ", คํา ว า "ใจมี ไ ว สํา หรั บ รู สึ ก ". มั น จะเป น อะไรก็ ไ ม รู ; แต ถ า
ทําหนาที่คิด เราเรียกวาจิต, ถามันทําหนาที่รูสึก เชนรูสึกสุข รูสึกทุกขเปนตน
ไมใชการคิด อยางนี้เราเรียกวาใจ.
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เรื่องของปฏิเวธนี้เปนเรื่องของใจลวน ไมเกี่ยวกับเรื่องของจิต หรือ
ความคิด ; แตเราก็ยังตองพูดวา เปนเรื่องของจิตอยูนั่นเอง เพราะวาคําในภาษา
ไทยนี้มีความกํากวม ปนเป และสับสน. เราจึงตองมาบัญญัติกันเองเฉพาะ.

ปญหาสําคัญทางปฏิเวธ ตองเรียนจากความรูสึกภายใน
ในที่ นี้ ในกรณี ข องเราว า เรื่ อ งของปฏิ เ วธนี้ แม จ ะเป น เรื่ อ งทางจิ ต
แตก ็เ ปน เรื ่อ งของใจ คือ จะตอ งรู ส ึก โดยแทจ ริง โดยประจัก ษช ัด อยู ใ นใจ
ไมเกี่ยวกับความคิด,
ไมเกี่ยวกับการใชเหตุผล ไมเกี่ยวกับอะไรหมด ;

๑๒๔

ปฏิปทาปริทรรศน

เพราะวามันเปนขั้นปลาย, เปนขั้นสุดทายของการไดผล และเสวยผล รูสึก
ในผล ดื่มด่ําอยูในผลที่ได อันนี้เรียกวา ปฏิเวธ.
สิ่ งต าง ๆ ที่ เป นไปในขณะของปฏิ เวธนี้ จะมี ป ญหาอย างไร ป ญหา
โดยตรงหรือป ญหาโดยออมก็ตาม เราจะได พิจารณากั นตามสมควร แลวก็จะได
เขาใจ ในการที่จะแกไขปญหา ในหมดสิ้นไปทั้ง ๓ ชนิด คือ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิเวธ.

ปญหาที๑่ . คนไมรูวา ธรรม ตองถือเอาดวยใจ
ปญหาที่จะเนื่องกันอยูในวงการปฏิเวธนั้น ก็คือปญหาที่กําลังกลาวอยู
นี่แหละวาผูปฏิบัติโดยมากไมรูจักคําวา "รูสึกดวยใจ" ดวยซ้ําไป ; ไมรูวาทุกอยาง
ตองเรียนจากความรูสึกขางใน ที่กําลังรูสึกอยูในใจในเวลานั้นจริง ๆ. เชนเวลานี้
เรากําลังรูสึกสบายเพราะนั่งอยูที่โคนตนไม แลวก็รูสึกสบาย ;
เราก็ตองเรียน
ศึกษาตัวความสบายใหรูวามันเปนอยางไร, แลวก็เสวยผลของความสบายนั้นอยู.
นี่ เรียกวาเปนตัวปฏิเวธ ตัวที่แทจริง ไมใชในตัวหนังสือ หรือไมใชพูดดวยปาก.
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คําวา ปฏิเวธะ แปลวา แทงตลอด, แทงตลอดนี้ หมายความวา
ใจมันแทงไปในความรูสึกที่กําลังรูสึก. ฉะนั้น คําวา "ปฏิเวธ" จึงหมายถึง
สิ่งที่กําลังรูสึกอยูในใจ และเปนผลของการปฏิบัติ.
เดี่ยวนี้ไมรูจักคําวา "รูสึก
ดวยใจ" รูสึกอยูในใจ ; และไมเคยคิดนึกวาตองรูสึกดวยใจ กันเสียเปนสวนใหญ
ก็เลยไมรูจักตัวปฏิเวธ. ผูที่ไมรูจักตัวปฏิเวธ ก็นับวามีปญหา หรือมีอุปสรรค
ในการที่จะเกี่ยวของกันกับสิ่งที่เรียกวา "ปฏิเวธ" ไดโดยสมบูรณ.

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๒๕

นี้เปนปญหาขอแรก สําหรับคําวา ปฏิเวธ คือคนไมรูวาธรรมะนี้
ตองถือเอาดวยใจ จับฉวยเอาดวยใจ รูสึกเอาดวยใจ.

ปญหาที่ ๒. การทําปฏิเวธ ใหขึ้นถึงขั้นอกุปปธรรม
ทีนี ้ ปญ หาตอ ไปในเรื ่อ งของปฏิเ วธ มีอ ยู ต รงที ่ว า เปน ปฏิเ วธที่
ตายตัวลงไป คือแนนอน หรือวาเปนปฏิเวธที่ยอนกลับหลัง มาเปนความไมสงบ
รํางับอีกได.
ในกรณีนี้มีคําอยู ๒ คํา คือคําวา กลับกําเริบได เรียกวา "กุปปธรรม"
และคําวา กลับกําเริบไมได หรือไมกลับกําเริบอีกตอไป
นี้เรียกวา "อกุปปธรรม" เปนกุปปธรรมกับเปนอกุปปธรรม.
ปฏิเวธที่เปนกุปปธรรม นั้นเปนโดยปริยาย คือโดยออม ไมแนนอน
ไมตายตัว ; ดังนั้นจึงกลับได. เหมือนวาเรารูสึกสลดสังเวชในชีวิต ในอะไร
ลงไปอยางแทจริง จนเบื่อหนาย เบื่อโลก มีจิตใจไมเกิดกิเลสในโลกไดคราวหนึ่ง ;
แตแลวตอมา มันกลับเลือนหายไปหมด เพราะเหตุอะไรก็ตาม. อยางนี้เรียกวา
มันกลับกําเริบ ยังไมใชของจริง ; แตก็เปนปฏิเวธชั่วขณะหนึ่งเหมือนกัน. ถา
ทําใหแนนอนตายตัวโดยที่จะไมกลับหลังอยางนั้นอีก ก็เรียกวาเปน "อกุปปธรรม".
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ทีนี้ เราจะดูกันใหละเอียดวา แมแตในเรื่อ งรักษาศีล ก็กลับกําเริบ
ได ; คือเคยรักษาศีลไดดี แลวกลับไมดีก็ได เพราะวาศีลนั้นยังไมเปนสมุจเฉท
คือยังไมตายตัวลงไป. การเจริญสมาธิก็เหมือนกัน เปนสมาธิ มีผลเปนสมาธิ
ถึงขนาดขั้นฌานก็ได แตแลวก็กลับเสียไป. แมแตที่เปนปญหา เห็นอนิจจัง

๑๒๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ทุกขัง อนัตตา เหตุปจจัยไมเพียงพอ เห็นแลวก็กลับไมเห็นได :
อยางนี้เรียกวา
มีการกลับไปกลับมา. แตถาเห็นชนิดที่ไมกลับ ก็เปนการตัดกิเลสโดยแทจริง
เห็นแลวตัดกิเลสไดเทาไร ก็ตัดไดจริงเทานั้น ไมยอนกลับมา.
ขอใหศึกษาคําวา "กลับกําเริบ" กับ "ไมกลับกําเริบ" หรือคําวา
"โดยปริยาย" คือ โดยออม กับ "นิปริยาย" คือ โดยไมออม คือ โดยตรง วาปฏิเวธ
นั้นมีอยู ๒ ชนิดอยางนี้. ถาเปนอยางกุปปธรรม หรือโดยปริยาย หรือโดยออม
อย างนี้ แล ว ก็ กลั บกํ าเริ บ จนน าประหลาดใจว า ทํ าไมมั นจึ งเปลี่ ยนไปมากอย างนี้ ;
ถ า ว า มั น เป น เด็ ด ขาดลงไป มั น ก็ รู รู อ ยู แ ก ใ จ ว า มั น เด็ ด ขาดลงไป มั น ไม ก ลั บ
กําเริบ.

ปญหาที่ ๓. เกี่ยวกับการทําเวทนาที่ยงั ไมเย็นใหเย็น
ที นี้ ป ญ หาต อ ไป ก็ จ ะเป น ป ญ หาเลื่ อ นขึ้ น ไปถึ ง ขั้ น ของพระอริ ย เจ า
จะพูดถึงเรื่องพระอรหันตกอน ;
สําหรับพระอรหันตนั้น มีคําที่เขาใจยากเปน
ภาษาบาลีอยู ๒ คํา คือคําวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ กับ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
อันหนึ่ง แปลวานิพพานธาตุ ที่ดับเย็น, มีเชื้อเหลือ, อันหนึ่งวานิพพานธาตุ
ที่ดับเย็นจนไมมีเชื้อเหลือ.
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คํ าอธิ บายนี้ ก็ ยั งฟ งยาก สํ าหรั บคนที่ ไม เคยรู เรื่ อง แล วเคยได ยิ นได ฟ ง
มาเปนอยางอื่นดวย เชนวา พระอรหันตมีชีวิตอยู, พระอรหันตตายแลว, อยางนี้
เปนตน ; เรื่องมันก็เลยไปกันใหญ เขาใจไมได.
ในที่นี้ อยากจะอธิบายโดยตรงตามภาษาบาลีวา พระอรหันตที่มีเชื้อ
เหลือนั้น หมายความวา พระอรหันตที่ยังไมเย็นสนิท :
พระอรหันตที่หมด

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ
กิเลสแลว แตวาเวทนายังไมเย็นสนิท ; กับพระอรหันตอีกพวกหนึ่ง
กิเลสแลวและเวทนาก็เปนของเย็นสนิทดวย.

๑๒๗
ซึ่งหมด

นี้ ขอให เข าใจว าปฏิ เวธคื อการบรรลุ มรรคผลนี่ ดํ าเนิ นขึ้ นไปจนถึ งขั้ น
พระอรหันตแลว ; แตก็ยังมีปญหาวา พวกหนึ่งเย็นสนิท, อีกพวกหนึ่งไม
เย็นสนิท.
พวกที่ มี เวทนาที่ ยั ง ไม เย็ นสนิ ท นั่ นหมายความว าเหมื อ น ๆ กั บ พระอรหันตใหม,
เพิ่งจะมาเปนพระอรหันตใหม ๆ ; ความเคยชินในการจะรูสึก
ตอเวทนานั้น ยังคอนขางจะเหมือนเดิม คือยังรูสึกกระสับกระสายตอทุกขเวทนา.
ถ า เป น พระอรหั น ต ป ระเภทหลั ง คื อ มี เ วทนาอั น เย็ น สนิ ท แม จ ะมี
ทุ ก ขเวทนาอะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ ไ ม มี ค วามกระสั บ กระส ว ย หรื อ สะดุ ง สะเทื อ น หรื อ
สะดุด เปนตน.
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ทั ้ง สองพวกนี ้ห มดกิเ ลสสิ ้น เชิง ไมม ีร าคะ โทสะ โมหะ มีส ัง โยชน
อัน สิ้น แลว เปน พระอรหัน ตโ ดยสมบูร ณนี่แ หละ ;
แตพ วกหนึ่ง เย็น สนิท
พวกหนึ่งยังไมเย็นสนิท. ที่เคยเปรียบเทียบใหฟงวา เหมือ นกับหมอ เผาสุก
ดีแลวเหมือนกัน ; ใบหนึ่งเขียนออกมาจากเตานานแลวเย็นสนิท, อีกใบหนึ่ง
เพิ่งเขี่ยออกมาจากเตา ยังอุนอยู ยังรอนอยู.

อยางนี้ก็เรียกวา มีปญหาที่ชวนใหสงสัย หรือมีปญหาที่จะตองกระทํา
ตอไป ก็อาจจะเปนได ;
แมวาสิ้นกิเลสแลว ก็ยังจะตองกระทําตอไปในสวนที่
จะใหเย็นสนิท แลวอาจจะไดก็ได, ไมไดก็ได.

๑๒๘

ปฏิปทาปริทรรศน

นี้ เรียกวาเปนปญหาที่เกี่ยวเนื่องอยูกับฝายปฏิเวธ คือการบรรลุ
มรรคผลแลวดวยเหมือนกัน.
เพราะฉะนั้น การบรรลุมรรคผลในขั้นตน ๆ ของ
พระเสขะ ก็ยังคงมีชนิดที่เย็นสนิท,
หรือยังไมเย็นสนิทในสวนกิเลสนั้นๆได ;
ซึ่งยังจะตองทําตอไปใหเย็นสนิทในกิเลสสวนที่ละไดแลว เทาไรก็ตามใจ.
ความเปนพระอริยเจาในขั้นตน ๆ ก็มีปฏิเวธแตในเพียงขั้นนั้น ๆ
ยังเหลือปฏิเวธในขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับที่จะตองทําตอไป ;
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ก็ คื อ การละ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ นั่ น แหละ จะต อ งละยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไปจนกว า จะ
หมดจดสิ้นเชิง.
เมื่อถึงขั้นหมดจดสิ้นเชิงจึงจะเรียกวาเปนขั้นอกุปปธรรม ; ถายัง
ไม ถึ งความหมดจดสิ้ นเชิ งนั้ น ยั งไม เรี ยกว าเป น อกุ ปปธรรมอั นแท จริ ง ที่ กํ าหนด
ไวใ นฐานะเปน จุด หมายปลายทาง.
นี้เ ปน ปญ หาขอ หนึ่ง โดยมีหัว ขอ วา
เปนอกุปปธรรมหรือยัง สําหรับปฏิเวธนั้น ๆ .
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ปญหาที่ ๔. เกีย่ วกับ การทําใหมาก และชํานาญ

ทีนี้ ปญหาขอตอไป คือการทําใหมาก การทําใหชํานาญ ; การทํา
ใหมาก การทํ าใหชํ านาญนี่ มี ปญหามาตั้งแตปริยั ติ เชนวา ผูเรียนปริยั ติก็ ตองทํ า
ใหมาก ทําใหชํานาญ ในเรื่องทองสวดมนต,
จําไดแลว ลองปลอยไวเฉย ๆ
ไมกี่วันก็ลืม ; นี่ตองทําใหมาก ตองทําใหชํานาญแมในสวนของปริยัติ.
ทีนี้ มาถึงสวนของการปฏิบัติ ทําไดแลว ไมรักษาใหดี
ก็กลับเปนทําไมได.

เดี๋ยวมัน

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๒๙

เช นพอสั กว าทํ าสมาธิ ได เท านั้ นแล วก็ นอนใจ แล วก็ ปล อยไปตามเรื่ อง
สมาธิก็ห ายหมด. พอสัก วา ทํา ไดเ ทา นั้น ตอ งรัก ษา ตอ งถนอมอยา งยิ่ง
คือประคับประคอง กระทําใหเรื่อ ย ๆ ไป ไมหยุด อยางยิ่ง จนกวาจะตายตัว ;
คือ มัน จะกลับ หลัง ได จะหายไปได.
ฉะนั้น จึง ตอ งมีก ารเคารพ ทะนุถ นอม
เอาใจใสอยางยิ่ง เปนพิเศษสําหรับธรรมะที่เพิ่งจะได.
เขามีคําใชไพเราะวา ตรุณะวิปสสนา คือดรุณวิปสสนา.
ตรุณวิปสสนา หรือดรุณวิปสสนา,
วิปสสนาที่ยังเปนลูกออน เพิ่งจะพิจารณาเห็น
อะไรลงไปอยางถูกตองในครั้งแรก ;
แตเนื่องจากเปนครั้งแรกนั้น เหมือนกับ
ยั ง เป น ลู ก อ อ นสอนเดิ น เหมื อ นกั บ เด็ ก เพิ่ ง เดิ น ได เพิ่ ง ยื น ได เพิ่ ง ก า วขาได เ ป น
ครั ้ง แรก มัน ยัง จะลม อีก จะตอ งรัก ษาใหด ี อยา ใหม ัน ลม และไมม ัน เดิน ได
เลยไป. วิปสสนา ก็มีลักษณะอยางนี้ที่จะตองกระทําใหมาก กระทําใหชํานาญ.
ในการปฏิบัติ และแมเมื่อมีผลของการปฏิบัติเปนปฏิเวธขึ้นมาแลว
ก็ยังตองทําใหมาก ทําใหชํานาญ ในการที่จะเสวยผลนั้นดวยเหมือนกัน. ฟงแลว
มั น ก็ น า หวั ว หรื อ ว า ไม น า จะเป น ไปได ที่ ว า "หามาได แ ล ว มี แ ต จ ะกิ น เข า ไป
อยางนี้ก็ยังตองรูจักกินใหเปน กินใหดี กินใหถูก การกินนั้นจึงจะเปนผลดี".
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นี่แมวาการบรรลุมรรคผลแลว ก็ยังจะตองรูจักรักษา, รูจักกระทํา
ใหมาก, กระทําใหชํานาญ ใหคลองแคลว, ใหอยูตัว.

เดี๋ยวนี้ ความประมาทมันมักจะมี ไปเสียแทบทุกชั้น : เมื่อแสวงหา
ก็ประมาท, เมื่อไดมาก็ประมาท, เมื่อกินเขาไปก็ยังประมาท. นี่ก็คือเรียกวา
เมื่อยังอยูในรูปปริยัติก็ประมาท, อยูในรูปของปฏิบัติก็ประมาท, อยูในรูปของ
ปฏิเวธก็ยังประมาท.

๑๓๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ลองกินขาวอยางประมาทก็จะดูมูมมาม, นาเกลียด, จะหกเรี่ยราด ;
หรือมันอาจจะผิดพลาดอยางใดอยางหนึ่งก็ได. นี่แมแตวาการกินก็ยังตองเปน
ผูกินที่ดี แสวงหามาดี แลวก็ไดมาดี แลวก็กินใหดี ๆ ; อุปมานี้ฉันใด ปริยัติ
ก็ตองดี ปฏิบัติก็ตองดี ปฏิเวธก็ตองดี ฉันนั้นดวยเหมือนกัน.
ขอใหเปนผูทําใหมาก ใหชํานาญ แมกระทั่งในสวนที่เรียกวา เปน
ปฏิเวธ :
แลวปฏิเวธนั้นหลายชั้น ตอ งทําใหดีใ นชั้นตน ๆ แลวก็จ ะงา ย
สําหรับที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับ. เพราะคําวา ปฏิเวธนี้ อยางนอยก็มี
๔ ชั้น หรือ ๕ ชั้นทั้งพระนิพพาน ; คือชั้นโสดาบัน, ชั้นสกิทาคามี, ชั้น
อนาคามี, ชั้นอรหันต และชั้นนิพพาน, อยางนอยก็เปน ๕ ชั้นที่เปนชั้นใหญ ๆ
นี้เรียกวา เปนปฏิเวธ.
ในเมื่อมีการบรรลุก็ตองมีการทําใหมาก ทําใหชํานาญ ในการที่จะ
รักษา หรือ ในการที่จะคลองแคลวในการที่จะเคยชินเปนนิสัย.
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อยางนี้ ไมนาจะเรียกวาปญหา แตก็ขอเรียกวาปญหาดวยเหมือนกัน
เพราะเปนสิ่งที่จะตองสะสาง ; คําวาปญหา หมายความวาเปนสิ่งที่จะตองสะสาง.

ปญหาที่ ๕ ปฏิเวธบางชนิดยั่วยวนมาก

ทีนี้ ปญหาตอไป ซึ่งก็ลวนแตเปนปญหาปลีกยอยดวยกันทั้งนั้นแหละ ;
นี้เปนปญหาเกี่ยวกับปฏิเวธบางชนิดที่เปนขาศึกแกปฏิเวธบางชนิด.
ขอนี้หมาย
ความวาปฏิเวธนี้มีหลายอยาง คือ การไดรับผลในทางจิตใจโดยตรง นั้นมีหลาย
อยาง ; ทีนี้ บางอยางเปนอุปสรรคแกอีกบางอยาง คือบางอยางยั่วยวนมาก

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ
ทําใหไปหลงใหลอยูแตในสวนนั้น
ตองทําตอไป.

๑๓๑
ไมพยายามทําความกาวหนาในสวนที่ยังจะ

ขอนี้โดยหลักใหญ ๆ เราก็พูดไดโดยหลักของสมาธิภาวนา ๔ ประเภท
หมายความว า การเจริ ญ ทางจิ ต ทางใจ ที่ เ รี ย กว า การเจริ ญ สมาธิ ภ าวนานี้ มั น มี
ประเภทใหญ ๆ ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวเอง ก็มีอยู ๔ ประเภท :ประเภทที่ ๑. ทําลงไปไดผลเปนความสุขในทันใดนั้นเลยคือวาใน
ทิฎฐธรรม ในทันตาเห็นทันความตองการในปจจุบันนี้ไดรับความสุข นี้อยางหนึ่ง.
ประเภทที่ ๒. ทําแลวมันมีผลพิเศษไปในทางปาฏิหาริย คือทํา
ให มี ความสามารถทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางอะไรก็ ตาม นี้ เหมื อนกั บว าเป นของ
ทิพย เชนหูทิพย ตาทิพย เปนตน นี้ก็เปนปฏิเวธอันหนึ่ง.
ประเภทที่ ๓. คือทําไปแลวจะเปนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
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ที่สุด.

ประเภทที่ ๔. ทําลงไปแลวจะสิ้นกิเลส สิ้นอาสวะ.

ที นี้ ท านทั้ งหลายลองพิ จารณาเปรี ยบเที ยบดู เองก็ แล วกั นว า อย างที่ ๑
ทําแลวไดความสุขทันทีที่นี่ เดี๋ยวนี้ พอใจสบายบอกไมถูก. แลวอยางที่ ๒ ทําแลว
มีหูทิ พย ตาทิพย เหมื อนกับมี ปาฏิหาริย .
แลวอีก ๒ อย างที่เหลือ ทําแลวมีสติ
สัมปชัญญะสมบูรณ กับทําแลวสิ้นกิเลสนี้.
ใน ๔ อยางนี้อยางไหนนาสนุกกวา ? ความสุขทันใจ,
ทันความ
ตองการนั่นแหละสนุกกวา มันชวนกวา, หรือสําหรับบางคนทําใหเกิดปาฏิหาริย

๑๓๒

ปฏิปทาปริทรรศน

เปนตาทิพย หูทิพยอะไรขึ้นมานี้ยิ่งสนุกกวา. สวนที่จะทําใหหมดกิเลสตัณหานั้น
มันเลยเปนของไมชวน ไมชวนใหทํา ไมชวนสนุก ชวนใหเบื่อ ;
อยางนี้เรียกวา
ปฏิเวธเปนอุปสรรคตอปฏิเวธกันเอง, เรียกวาปฏิเวธชนิดที่ยั่วยวนมาก นั่นเปน
ขาศึก เปนอุปสรรคแกการที่จะกาวหนาไปหาปฏิเวธขั้นสูงสุด.
คํ าเปรี ยบหรื อว าคํ าอุ ปมา เขาเปรี ยบไว ว า "ถ าได เ กิ ด ในพรหมโลก
กวาจะหลุดออกมาได,
ตองติดอยูเปนกัปป ๆ กัลป ๆ จึงจะหลุดออกมาได";
จนถึงกับมีคํากลาววา "เราไมอยากจะไปเกิดในพรหมโลก เพราะมันนาน กวาจะ
หลุดออกมาไดสําหรับมาทําความสิ้นกิเลส" นี่คํากลาวอยางนี้ก็มี.
คํ า กล า วที่ ว า "พรหมโลกมี อ ายุ ยื น เป น กั ป ป ๆ ก็ ห มายถึ ง ว า ได รั บ
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ หรือฌาน หรือสมาบัติ นี้ยั่วยวนมาก เลยไมยอมปลอย
ไมยอมคิดนึกอะไรอีกตอไป ; มัวติดแนนอยูในความสุขเพียงเทานั้น.
แมวาสุขชั้นพรหมไมหมดกิเลส แตวามีความสุขเหมือนกับหมดกิเลส
ก็ไมมีความทุกขเหมือนกัน ก็เลยเสวยความสุขชนิดที่ยังมีกิเลสเทานั้น ของบุคคล
ที่ยังมีกิเลสนั่นนานเปนกัปป ๆ กัลป ๆ.

www.buddhadasa.info
นี้เปนคําอธิบายไดอยาธรรมดา ๆ วา ถาฝกสมาธิ ฝกสมาบัติ ฝกฌาน
ไดความสุขเสียแลว อยากที่คนเราจะหันไปปฏิบัติอยางอื่น แมในชาตินี้
ในชีวิตนี้ ไมตองวาตายไปเกิดในพรหมโลก ;
คนในชาตินี้ ในเมืองมนุษยนี้
เมื ่อ ทํ า ฌาน ทํ า สมาธิ ไดร ับ ความสุข กัน แลว ก็ม ัก จะพอใจอยู เ พีย งเทา นั ้น
ไมขวนขวายที่จะทําใหสูงตอไป จนถึงเรื่องวิปสสนาหรือเรื่องหมดกิเลส.

ทีนี้ แมวาอยากจะทําตอไป อยากจะขวนขวาย อยากจะละกิเลสตอไป
พอทํ า เข า เท า นั้ น จิ ต ก็ ห นี ม าหาความสุ ข ชนิ ด นี้ เ สี ย นี้ เหมื อ นกั บ เด็ ก ๆ นี่ ห นี ไ ป

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๓๓

เที่ยวเสีย ไมเรียนในชั้นเรียนตอไป. จิตก็เหมือนกันลงไปไดรับความสุขเกี่ยวกับ
สมาธิชนิดที่สูงสุดเขาแลว ยากที่จะกาวหนาตอไป ใหถึงความสิ้นไปแหงกิเลส
เพราะวาที่นี่มีความสุขสนุกสนานมากกวา นี้หมายถึงผลของฌาน, ขอสมาธิในชั้น
นี้เปนอุปสรรค เปนปญหาตอการที่จะไปปฏิบัติฌาน สมาธิ หรือปญญา จนหมด
กิเลส.
นี้ถาวาพูดถึงเรื่องสมาธิที่ทําใหเกิดอํานาจทิพย เปนปาฏิหาริยแลว ยิ่ง
ยั่ว ยวนมากขึ้น ไปอีก สํา หรับคนที่ไ มจ ริง ; จะเรีย กวา ไมจริง ก็ไ ด เลน ไมซื่อ
เปนคนไมจริง ปฏิบัติธรรมเพื่อไดอํานาจเปนทิพย เปนปาฏิหาริย อยางนี้
เรียกวาคนไมจริง คนเลนไมซื่อ ไมซื่อตรงตอพระพุทธเจา ; แตวาผลที่ไดมา
เปนอํานาจทิพยอํานาจอะไรนี้ ก็เรียกวาปฏิเวธ.
เปนปฏิเวธอยางหนึ่งดวย.
เขาก็ไปหลงมันเสีย เพราะวาปฏิเวธนี้ยั่วยวนมาก.
ขอใหมองดูเอาเองก็แลวกัน ก็เขาใจไดวาปฏิเวธ ๒ อยางขางตนนั้น
ดึงดูดใจมาก คือมีความสุขอยางยิ่ง ทันอกทันใจ นี้อยางหนึ่ง, แลวก็มีอํานาจ
เปนทิพยนี้อยางหนึ่ง.
สองอยางนี้ดึงดูดใจมากกวา ที่จะไปปฏิบัติในขั้นที่ใหมี
สติสัมปชัญญะ แลวละกิเลสได. นี้เรากลาวไดวาปฏิเวธสองอยางแรกนี้ยั่วยวนมาก
ทําใหเปนอุปสรรคตอปฏิเวธที่ดี ที่แท ที่จะพึงได พึงถึงขางหนา.

www.buddhadasa.info
สรุ ปความตามธรรมดาก็ ว า เปรี ยบเหมื อนมี ของอร อย สวยงามอะไร
อันหนึ่ง มาดักขวางอยูครึ่งทาง ;
พอเราไปถึง ตรงนั้นเขา ก็ติดตัง อยูที่นั้น ,
ไมสามารถจะฟนฝาใหทะลุ ตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง อยางนี้ก็ตอง
เรียกวา เปนปญหาอันเนื่องมาแตปฏิเวธ.
นี่ขอใหฟงดูซิ ที่เมื่อเราดูเผิน ๆ แลว คลาย ๆ กับวา สิ่งที่เรียกวา
ปริเวธนี้จะไมมีปญหา,
จะไมมีอะไรเหลืออยูเปนปญหา หรือจะไมมีแงใด

๑๓๔

ปฏิปทาปริทรรศน

มุมใด ที่อาจจะเปนปญหาขึ้นมา แตแลวมันก็เปนไดอยางนี้.
พูดใหฟงในฐานะที่เปนปญหาอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน.

ฉะนั้น จึงเอามา

นี่ขอบอกกลาวไวเสียเลยวา อยากจะพูดเฉพาะสวนที่เปนปญหา ๆ
นี้ใหหมดเสียสักคราวหนึ่งกอน, ที่เรียกวาเปนปญหาของปฏิปทา เปนปญหาของ
การปฏิบัติใหหมดเสียคราวหนึ่งกอน แลวจึงจะพูดถึงตัวการปฏิบัติทีหลัง ; นี่มัน
ก็จวนจะหมดแลว เพราะเรามาถึงปญหาของสิ่งที่เรียกวาปฏิเวธ, แลวก็มีปญหา
ปลีกยอยเล็ก ๆ นอย ๆ อีกหลาย ๆ อยาง.

ปญหาที่ ๖ เกี่ยวกับคําวา อกาลิโก
อยากจะแนะตอไปอีกหนอยหนึ่งวา ปฏิเวธนั้นก็ตองเปนอกาลิโกที่
ถูก ตอ ง คือ วา ธรรมะทุก อยา งเปน อกาลิโ ก. สว นมากก็เ ห็น งา ย แตสว น
ที่เกี่ยวกับปฏิเวธนี่ จะตองเห็นใหถูกตองที่สุด ใหขัดเจนที่สุด ปฏิเวธคือการไดผล.
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ปฏิเวธนี้ เปนอกาลิโกอยางไร ? คําวา "อกาลิโก" มีความหมาย
วาอยางไร ? เชนวาปฏิบัติลงไปเดี๋ยวนี้อยางถูกตองแลว จะไดรับผลตอชาติหนา
ตอตายแลว อยางนี้จะถือวาเปนอกาลิโกหรือไม ? อาตมาเขาใจวาอยางนั้น
ไมตรงกับคําวา "อกาลิโก".
คําวา อกาลิโก แปลวา ไมเกี่ยวกับเวลา, ไมเนื่องดวยเวลา, ไมถูก
จํากัดไวดวยเวลา จึงจะเรียกวาอกาลิโก ; อะ แปลวา ไม, กาละ แปลวา
เวลา, อิก ะแปลวา เนื่อ งอยูดว ย. อกาลิโ ก แปลวา ไมเ นื่อ งอยูดว ยเวลา
ไมเนื่องอยูกับเวลา ไมอยูในอํานาจของเวลา ไมตองเปนไปตามกฎของเวลา จึงจะ
เรียกวา อกาลิโก.

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๓๕

สิ่งที่เรียกวา ปฏิเวธนั้นเปนผลชนิดเปนความรูแจงแทงตลอด.
อันนี้
ถาเปน อกาลิโก
ก็ตองทันควัน,
ทันควันในการที่ปฏิบัติถูกตองนั่นแหละ
ปฏิเวธนั้นจะมีขึ้น ; ไมตองรอแมแตอึดใจเดียว อยาวาจะตองรอถึงตอตายแลวเลย.
สิ่งที่เรียกวา ปฏิเวธโดยแทจริง จะมีผลทันควันตอการปฏิบัติที่ถูกตอง.
ทีนี้ เราไดพูดมาแลววา สิ่งที่เรียกวา ปฏิเวธ นี้มีหลายอยาง ; มีการ
รูสึกดวยใจในผลของสิ่งที่กระทําแลว เรียกวาปฏิเวธทั้งนั้น. ถาวาพระพุทธเจา
ตรัสไวถูกตองจริงวา "อกาลิโก"
เราตองเขาใจคําตรัสของพระองควา ที่นี่ และ
เดี๋ ย วนี้ ทั น ควั น ไม ต อ งรอวั น หน า พรุ ง นี้ หรื อ ว า ต อ เดื อ นหน า ป ห น า ต อ ตายแล ว
เปนตน ; ซึ่งอยางนั้นไมใชอกาลิโก.
ถาเปน "อกาลิโก"
ก็เปนของเรื่องอื่นเถิด อยามาเปนในเรื่องของ
ปฏิเวธเลย; ถาเปนเรื่องของปฏิเวธตองเปนอยางทันควัน ; หลังจากขณะ
จิ ต หนึ่ ง ไปสู ข ณะจิ ต หนึ่ ง เป น ผลเกิ ด ขึ้ น มานี้ เรี ย กว า ทั น ควั น ซึ่ ง เร็ ว กว า อึ ด ใจ
เร็วกวากระพริบตาเสียดวยซ้ําไป.
ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา ปฏิเวธที่แทจริงจะตอง
เปนอาลิโกในความหมายอยางนี้ ไมใชในความหมายอยางอื่น.
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ถาจะใหเปนในความหมายอยางอื่นแลว ก็ไมนาจะเรียกวา ปฏิเวธ ; เพราะ
คําวา ปฏิเวธ นั้น แปลวา รูแจงแทงทะลุตลอดลงไป ; แลวทําไมจะตอ งให
รอผลตอเมื่อนั้นเมื่อนี่ ดูไมเขารูปเขารอย และไมสมเหตุสมผล.
เดี๋ยวนี้ ปญหา
ทางปฏิเวธอยูที่ความเขาใจผิดกันอยางนี้ มันจะเป นเรื่องใหผลอยางอื่น เรื่องทําบุ ญ
ทําทาน เรื่องวาเอาเอง เรื่องอะไรไปกระมัง.
จะยกตัวอยางใหฟงอีกทีหนึ่ง ทําทาน
ใหทานนี่ ถาเขาคิดวาจะ
ไดตอชาติหนา
ไดวิมานสวรรคตอตายแลว นี่ก็เปนเรื่องของคนนั้น เปนเรื่อง

๑๓๖
แบบความคิ ด ชนิ ด นั้ น ของบุ ค คลประเภทนั้ น ;
ก็ตามใจเขา แตไมตรงตามตัวหนังสือ.

ปฏิปทาปริทรรศน
เขาจะเรี ย กว า อกาลิ โ ก

ถาเปนอกาลิโ กที่ ตรงตามตัวหนั งสื อ พอเราให ทานลงไป เราตอ ง
หมดมัจฉริยะทันควัน ที่นั่น เทานั้น, เทาที่เราใหทานลงไป ; เหมือนกับ
ธรรมภาษิตที่เกี่ยวกับการใหทานที่มีอยูบทหนึ่งวา ทานฺจ ยุทฺธฺจ สมานมาหุ-ทานกับ การรบนั้น เทา กัน ;
ปราชญก ลา วเทา กัน คือ วา คนเรารบชนะกิเ ลส
เทาไร เราก็ใหทานเทานั้น.
เราตั ดสิ นใจเราจะให ทาน ๑ บาท เราชนะกิ เลส ๑ บาท เราก็ ให ทาน
๑ บาท เราไมสามารถจะใหพันบาท ;
เพราะเรารบชนะเทาไรเราก็ใหทานเทานั้น,
แลว ก็เ วลานั้น ที่นั่น เดี๋ย วนั้น ที่ค วามตระหนี่ ๑ บาทไดห มดไป ไมตอ งรอ
ตอตายแลว.
ถา วา ใหท านจริง ๆ เปน ทานจริง ๆ ไมใ ชล งทุน คา กํา ไรเกิน ควร
ใหทานทันที ก็ใหผลทันที นี่เปนอกาลิโก อยางนี้ ;
ใหทานทันทีก็หมดกิเลส
เทานั้นแหละทันที. ฉะนั้น แมแตเรื่องทานก็ตองเปนอกาลิโก ทํานองนี้.
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แมเรื่องศีล ก็พอมีศีลมันก็มีการทําลายกิเลสตามหนาที่ของศีลทันที.
ไมตองรอตอตายแลว ;
ที่เขาวารักษาศีลแลวจะไปสวรรคนั่นก็ตามใจเขา มันอีก
เรื่องหนึ่ง. เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องอกาลิโก ทาน, ศีล, ภาวนา, อะไรทั้งหมด
เปนอกาลิโก ก็ตองไดผลที่นั่น เดี๋ยวนั้น และทันควันดวยกันทั้งนั้น.

สําหรับเรื่องของปฏิเวธ เดี๋ยวนี้ยังเขาใจผิดกันอยู มีไปหวังเอาชาติ
ตอ ๆ ไป อะไรอยางนี้ นี่ไมถูกแลว เพราะมันจะทําใหเปนอุปสรรคใหม ๆ เกิดขึ้น

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๓๗

คื อ ว า ทํ า ความเฉื่ อ ยชา นอนใจ เนิ่ น ช า ไม มี ป ระโยชน อ ะไร ดั ง นั้ น เราควรจะมี
ปฏิเวธชนิดที่เปนอกาลิโกกันอยางใหถูกตอง.

ปญหาที่ ๗. เกีย่ วกับคําวา ทิฏฐธัมมกับสัมปรายิกะ
ปญหาตอไป เนื่องกันไปอีกคําหนึ่งก็คือคําวา ทิฏฐธรรม
และ
สั ม ปรายิ ก ะ. ทิ ฏ ฐธั ม ม ทิ ฏ ฐธั ม มิ ก ะ หรื อ ทิ ฏ ฐธรรม แปลว า ในธรรม
อันตนเห็นแลว, สัมปรายิกะ แปลวา ในภพตอ ๆ ไป เนื่องไปขางหนา คือ
ตอภายหนา.
คําสองคํานี้ โดยมากก็เขาใจวา ทิฏฐธรรมคือในชาตินี้
จากเวลานี้
จนกวาจะเขาโลง นั่นแหละเรียกวาทิฏฐธรรม ;
หลังจากเขาโลงไปแลวก็เปน
สัมปรายิก คือภพหนา ชาติหนา ถือกันอยางนั้น.
ที่ ถื อกั นอย างนั้ นมั นก็ ถู กเหมื อนกั นแหละ ตามตั วหนั งสื อก็ ยั งถู ก แต
มันไมใชเรื่องของปฏิเวธ ; ถาเรื่องของปฏิเวธตองที่นี่ หรือติด ๆ กันทันที.
ทิฎฐธรรม คือทันควันในขณะจิตนั้น,
สัมปรายิกะก็ในขณะจิตตอไปอีกขณะหนึ่ง
หรือ ๒ - ๓ ขณะ อยางนี้จึงจะเรียกวาสัมปรายิกะอยางปฏิเวธ ; ไมตองรอตั้งเดือน
ตั้งปอะไร.
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การบรรลุผลทันทีทันควัน นี่เปนทิฏฐธรรม ; ถาตองรอไปหลาย
ขณะจิต
หรือจะเรียกวาเนื่องไป ๑ วัน ๒ วันก็ตามใจ ยังจะเรียกวาสัมปรายิกะ,
เปนสัมปรายิกะก็ได.
ขอแตวาอยาใหมันเปนชาติหนาก็แลวกัน มันไกลนัก.
ในวงการของปฏิ เวธแล วก็ ขอให มี ความหมายใหม สํ าหรั บคํ าว า ทิ ฏฐธรรมิ กและ
สัมปรายิกในลักษณะอยางนี้ จึงจะไมเกิดเปนปญหา จึงจะไมเกิดเปนอุปสรรคขึ้นมา

๑๓๘

ปฏิปทาปริทรรศน

ในขอบเขตของสิ่งที่เรียกวา ปฏิเวธ.
ในสวนของปริยัติ ปฏิบัตินั้น ยังจะยึด ๆ
ออกไปไดมาก ยึดหยุนไปไดมาก ; แตในขอบเขตของคําวาปฏิเวธแลว ไมควร
จะมัวยึดหยุนอยูเชนนั้นเลย เพราะเปนเรื่องทางใจซึ่งไวกวาสิ่งใดทั้งนั้น.
ตัวอย างดั งที่ กล าวมาแลวข างต นนี้ เป นตั วอยางป ญหาที่ เกิ ดขึ้ น หรื อ
เนื่อ งมาแต หรือ เนื่อ งอยูกับ สิ่ง ที่เ รีย กวา ปฏิเ วธ ซึ่ง เรายัง เขา ใจกัน ไมคอ ยจะ
ถูกตอง ซึ่งเรายังไมไดจัดการชําระสะสางใหหมดไป.
ดังนั้น สิ่งที่เรียกวา
ปฏิเวธนั่น จึงยากที่จะปรากฎ หรือยากที่จะบรรลุ หรือวายากที่จะกาวหนา
ตอไป จนกระทั่งเปนอกุปปธรรม. นี่พูดไวเผื่อคราวเดียวหมด เพื่อไมตอง
พูดอีก.

ปญหาที่ ๘. เกี่ยวกับคําวา พระเจา
ทีนี้ เรื่องสุ ดทายก็ อยากจะพูดในลักษณะที่ลืมยาก ก็เชนคํ าว า "การ
บรรลุถึงพระเจา" ;
คําวา "พระเจา" นี้ เปนคําที่ใชในศาสนาอื่น แตถา
พิจารณาดูใหดีอยางไมเขาใครออกใคร ไมลําเอียงกันแลวก็ สิ่งที่เรียกวาการเขาถึง
พระเจานั้น ก็ตองเปนปฏิเวธชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน.

www.buddhadasa.info
การถึงพระเจาดวยรางกายนั้นเปนไปไมได, จะถึงพระเจาดวย
การไปเกิดในบานในเมืองในโลกของพระเจานั้นก็เปนเรื่องสําหรับเด็ก ๆ, ไปอยู
สวรรคแหงเดียวกับพระเจา อยางนี้เปนเรื่องของเด็ก ๆ. ถาพูดวา ถึง "พระเจา"
ละก็ตองเปนเรื่องที่จิตใจ ถึงซึ่งสภาวะอันหนึ่งซี่งบัญญัติวาเปนคุณคา, เปนคุณสมบัติของพระเจา,

ปญหาเนื่องมาจากปฏิเวธ

๑๓๙

ถ า พู ด อย า งพระพุ ท ธศาสนา พระธรรม หรื อ ธรรมะนี้ เ ป น พระเจ า ,
ฉะนั้น จิตที่ถึงธรรมะนั้น คือความสะอาด, สวาง สงบโดยตรง ; นี่แหละ
คือ การถึง พระเจา .
ฉะนั้น การถึง พระเจา นั้น มัน กลายเปน ปฏิเ วธอัน หนึ่ง
ทันที, เปนปฏิเวธอยางแทจริงดวย, แลวก็เปนปฏิเวธชนิดหนึ่งทันที คือถึงดวยใจ
ที่นั่น เดี๋ยวนั้น ทันควัน.
การที่ มี การปฏิ บั ติ ถู กต อง ที่ จะพู ดว าถึ งพระเจ าอย างคริ สเตี ยน หรื อว า
อย า งฮิ น ดู อย า งพราหมณ อย า งอิ ส ลาม อย า งอะไรก็ ต าม เขามี คํ า พู ด ว า "ถึ ง
พระเจา" และมีความหมายหลาย ๆ ชั้น. แตอาตมาเห็นวา ชั้นที่ดีที่สุด ถูก
ตองที่สุด จริงตามความมุงหมายของศาสนานั้น ๆ ยอมเหมือนกัน คือสิ่งที่เรียก
วาปฏิเวธนั่นเอง.
เมื่อมีจิตใจกําลังเห็นแจงตอสิ่งที่เรียกวาพระเจาแลว ก็รูสึกรสชาติ
ดื่มด่ําในรสชาติของการถึงพระเจา ; นั่งอยูคนเดียวในที่สงัด ในปา หรือตรงไหน
ก็ได นับเปนการถึงพระเจาที่แทจริง, และเปนปฏิเวธที่แทจริง, และก็ถึงที่นั่น
และเดี๋ ยวนั้น ไมต อ งรอต อ ตายแล ว เหมือ นกั บ ที่เ ขาพู ดกั นโดยมากว า ตายแล ว
จึงจะไปอยูกับพระเจา.
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ทีนี้ ถาอยากจะให คํา ๆ นี้ ใชไดและมีความหมาย คื อคําวาตายแลวไป
หาพระเจา ไปอยูกับพระเจา ถึงพระเจา นี้ก็ไดเหมือนกัน คือใหตายจาก
คนบรมโงเสีย กลายเปนคนฉลาดหันควัน แลวก็ไดถึงพระเจาที่นั่นและเดี๋ยวนั้น.
ใหต ายจากคนมีกิเ ลสเสีย แลว ก็เ ปน คนไมมีกิเ ลส แลว ก็ถึง พระเจา ที่นั่น
และเดี๋ยวนั้น.

๑๔๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ถาพูดอยางภาษาเราพูดกัน ก็พูดวา ตายจากตัวกูเสีย ;
ใหตัวกู
บา ๆ บอ ๆ นั้นมันตายเสียใหหมด ตัวกูตายแลว แลวก็ถึงพระเจาทันที ทันควัน
ที่นั่นและเดี๋ยวนั้น นั่นแหละคือการถึงพระเจาอันแทจริง ใชไดในศาสนาไหนก็ได
ที่ จ ะเรี ย กว า พระเจ า โดยตรง หรื อ พระเจ า โดยอ อ ม นี้ คื อ ปฏิ เ วธที่ เ กี่ ยวกั บ การถึ ง
พระเจาเขาถึงองคพระเจา อยูเปนอันเดียวกันกับพระเจา.
นี้ถา หากวา ขอ เท็จ จริง อัน นี้ยัง ไมป รากฎแจม แจง แกผูใ ด การ
บรรลุถึงธรรมหรือปฏิเวธ ตอ ธรรมนั้นยังเปน ไปไมได ยังคงเปนอุปสรรค
เปนปญหาอยู. ขอใหทุกคนเอาเรื่องเหลานี้ไปพินิจพิจารณาดูใหดี ก็จะเขาใจปญหา
ต าง ๆ ที่ มี อยู ในวงการของปฏิ เวธ หรื อที่ มี ขวางหน าอยู ไม ให คนลุ ถึ งขั้ นปฏิ เวธ ;
ทั้งหมดนี้เรียกวา เปนปญหาอันเนื่องมาแตปฏิเวธ.
เป นอั นว า เราได บรรยายกั นครบหมดแล ว ถึ งเรื่ องป ญหาอั นเนื่ องมา
แตปริยัติ, และปญหาอันเนื่องมาแตปฏิบัติ, และปญหาอันเนื่องมาแตปฏิเวธ
ครบบริบูรณแลวในวันนี้.
วันที่เหลือขางหนา ก็จะไดพูดถึงตัวการปฏิบัติโดย
ตรงสมตามหัวขอที่เราวางไว.
สําหรับภาคอาสาฬหบูชานี้ วาจะมีการบรรยาย
ชุดใหญเรียกวา ชุดปฏิปทาปริทรรศน ;
คือ วาจะมีปริทรรศนในการปฏิบัติ
คือการมองดูอยางทั่วถึง เกี่ยวกับการประพฤติ กระทําทางพระพุทธศาสนา.
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ขอใหโอกาสใหพระสงฆทั้งหลายสวดคณสาธยายตามเคยตอไป.

ปฏิปทาปริทรรศน
-๕๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๕

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน
ทานสาธุชน ผูในใจในธรรมทั้งหลาย,
ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย ป ร ะ จํ า วั น เ ส า ร ค รั ้ ง ที ่ ๕ นี ้ จ ะ ไ ด ก ล า ว โ ด ย
เค า เรื่ อ งที่ เ รี ย กว า ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน ต อ ไปอี ก ตามเคย.
แต ใ นวั น นี้
จ ะ ไ ด ก ล า ว ใ น ส ว น ที ่ ชี ้ ใ ห เ ห็ น ภ า พ ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ภ า พ แ ห ง ก า ร
ปฏิบัติทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีมาแลว.
ถ า จ ะ เ ป รี ย บ ก็ เ ห มื อ น กั บ ว า เ ร า ขึ ้ น ไ ป อ ยู  บ น ที ่ ส ู ง แ ล ว ก็ ดู
ไปตามที่ตาง ๆ ทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อใหเห็นวา เขากําลังปฏิบัติกัน
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๑๔๑

๑๔๒

ปฏิปทาปริทรรศน

อยู อ ย า งไร ? และมี กี่ อ ย า ง, กี่ แ บบ, กี่ ช นิ ด ? นี้ ย อ มทํา ได ไ ม เ หลื อ
วิส ัย เหมือ นกับ วา เราจะไปดูต น ไมทั ่ว ๆ ทั ้ง ปา ทั ้ง หมดในโลก แลว ก็
บั ญ ญั ต ิ ป ร ะ เ ภ ท ต น ไ ม นั ้ น ๆ ใ ห เ ป น ป ร ะ เ ภ ท ๆ ห รื อ เ ป น พ ว ก ๆ ไ ป ;
เช น ว า ต น ไม อ ยู ใ นน้ํา กั บ ต น ไม อ ยู บ นบก,
หรื อ ว า ต น ไม ที่ มี แ ก น
กั บ ไม มี แ ก น ,
หรื อ ว า เป น ไม ต น หรื อ ไม เ ถาวั ล ย , หรื อ ว า เป น ไม เ ล็ ก
หรือไมใหญ หรืออะไรก็แลวแตที่จะมองเห็น แลวก็แยกเปนพวก ๆ ไป.
การปฏิบัติในพระศาสนา นี้ก็มีลักษณะที่อาจจะทําไดอยางนั้น คือ
มีอยูมากมายหลายแบบ หรือหลายสิบแบบ ก็เลยเอามาดูกันใหมันเปนพวก ๆ ;
มิ ไ ด ห มายความว า เราจะปฏิ บั ติ ทุ ก อย า งหรื อ ทุ ก พวก เราคงปฏิ บั ติ ไ ด แ ต ช นิ ด ที่
เหมาะสมแกเราเทานั้น ; แตวาเราอาจจะดูทั้งหมดเพื่อเลือกก็ได. เพราะเหตุ
ฉะนั้น หัวขอบรรยายในวันนี้จึงมีวา ประมวลภาพแหงปฏิปทาที่เคยมีมาแลว.

ทบทวนความเขาใจ ใหเกีย่ วเนื่องกันกอน
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ขอทบทวนหรือ ชัก ชวน ใหยอ นไปดูม าแตขา งหลัง วา ในครั ้ง แรก
ที่สุด เราพูดโดยหัวขอวา ปฏิบัติปญหา คือปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ; เพื่อดู
คราวเดียวกันใหหมดเลยวา การปฏิบัติธรรมนี้มันมีปญหาอยางไรบาง ทั้งโดยตรง
ทั้งโดยออม.

แลวครั้งตอมา ก็ดูเฉพาะปญหาที่มันเนื่องอยูกับสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ
คือการศึกษาเลาเรียน.
สวนใหญก็หมายถึงปริยัติที่เฟอ จนไมรูวาจะเอาอะไร
กัน ถูก หรือ วา สว นใหญก ็เ รีย นเพื ่อ จะเปน นัก รู หรือ เปน นัก ปราชญ มากกวา
ที่จะเปนผูปฏิบัติ นี้เปนตน.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๔๓

ทีนี้ ครั้งตอมา ก็พูดถึงปญหาอันมีอยูในตัวการปฏิบัติเอง คือการ
ปฏิบ ัต ิที ่ไ มพ อดี หรือ มีค วามเห็น ไมถ ูก ตอ ง แลว ไมรู ว า หัว ใจของการปฏิบ ัติ
ทุกแบบนั้นอยูตรงไหน. นี้เรียกวา ปญหาอันมีอยูในตัวการปฏิบัตินั้นเอง.
ในครั้งถัดมาอีก ก็ไดกลาวถึง ปญหาปลีกยอยที่ยังตกคางอยูในตัว
ปฏิเวธ คือในผลของการปฏิบัติ ขอนี้ไมนาจะมีได ; แตก็ยังมีในตัวผลของการ
ปฏิ บั ติ นั่ น ยั ง มี ป ญ หาบางอย า งเหลื อ อยู เช น เย็ น สนิ ท บ า ง ไม เ ย็ น สนิ ท บ า ง,
กลับกําเริบอีกบาง, หรือไมกลับกําเริบเลยบาง ; แลวการปฏิบัติมีผลเกิดขึ้น
หลาย ๆ ชนิด ผลของการปฏิบัติบางอยางนั้น ไมเปนไปเพื่อความสิ้นกิเลส แต
กลับเปนสิ่งที่ยั่วยวน ชวนใหพิศมัย ก็เลยไปติดอยูที่ปฏิเวธทํานองนั้น ซึ่งไมใช
ปฏิเวธที่แทจริง.
นี่แหละคือปญหาตางๆ ที่เปนมาแลวแตในอดีต เอามาเลา
ใหฟง เรื่องปญหานั้นหมดไปแลว.

การปฏิบตั ิ มีหลายแบบ ตองศึกษาใหเขาใจ
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ทีนี้ ก็จะไดพูดถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงกันบาง ;
แตวากอนที่จะ
ปฏิบัติ กอนที่จะอธิบาย หรือชี้ ใหเห็นการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะนั้น
เราจะเหลือบตาดูทีเดียวใหหมดทุกแบบ หรือวาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เทาที่
เราจะเหลือบตาเห็น.
เหมือนวาเราขึ้นไปบนทองฟา เราก็อาจจะดูสิ่งตาง ๆใน
แผนดินนี้ไดมากที่สุด ที่จะเหลือซอนอยูใตดินบางนั้นก็นอย.
แบบปฏิบัติตา ง ๆ นั้น ก็มีรูป ลัก ษณะ อยา งใดอยา งหนึ่ง ในที่นี้
จะเรียกวา "ภาพ"; เหมือนกับวาเปนรูปภาพ หรือเปนรูปของเรื่อง, ของโครง,
ของการปฏิบัติ. จะประมวลภาพเหลานี้มาใหดู เรียกวา ประมวลภาพปฏิปทา

๑๔๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาแลวแตในอดีต มาแสดงใหเห็น, ใหทานเห็นวาปญญา
อยางแจมแจง เหมือนกับวาเราเห็นภาพไดดวยตา. แตวาอยากจะทําความเขาใจ
เกี่ยวกับคําวา "ปฏิปทา" คํานี้ใหละเอียดออกไปอีก ; ที่แลวมา เราก็เพียง
แตวาออกชื่อถึงคํา ๆ นี้, ทีนี้จะไดวินิจฉัยในความหมายของคํา ๆ นี้.
คําวา "ปฏิปทา" ก็เปนคําที่คุนหูของพวกพุทธบริษัทอยูมากแลว
มีปฏิปทาอยางนั้น อยางนี้ ปฏิปทาชื่อนั้น ชื่อนี้ ; และที่เรามักจะพูดกันมากก็วา
นี่ไมใชปฏิปทาในพระพุทธศาสนา หรือวานี่ไมใชปฏิปทาของพระอริยเจา.
คําวา "ปฏิปทา" มีความหมายกวาง ในเมื่อหมายถึงการปฏิบัติ
ใชคําวาปฏิปทา ยอมมีความหมายกวางกวาที่จะใชคําวา ปฏิบัติ. แตโดยที่แทแลว
ก็เปนคํา ๆ เดียวกัน มาจากรากศัพทรากเดียวกัน แตโดยเหตุที่ประกอบรูปศัพท
ตางกันไดอยางนี้ ความหมายก็เลยตางกันไปบาง.
ขอใหเขา คําวา "ปฏิปทา" นี้ก็แปลวา ระบอบใหญ หรือระบอบ
กวาง ๆ ของการปฏิบัติ ;
สวนคําวา "ปฏิบัติ" นั้น ก็หมายถึงตัวการปฏิบัติ
กิริยาอาการที่เปนการปฏิบัติ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป แบบใดแบบหนึ่งเสียมากกวา.
แตแลวก็นาแปลกอยูตามเคย ในขอ ที่วา คําใน "ธรรมะ" นี้ ยืมมาจากคํา
ชาวบานทั้งนั้น เชนเดียวกับคําหลายคํา ที่ไดเคยนํามาแสดงใหเห็นแลว เชน
คําวา มรรค, มคฺโค ก็แปลวา ถนนหนทางสําหรับเดิน ; เดี๋ยวนี้ก็มาเปนชื่อ
ของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา.
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คําวา "นิพพาน" แปลวา เย็น เชนอาหารในครัวมันเย็นจึงจะกินได ;
คําวาเย็นนั้นก็คือ นิพพาน,
อะไรเย็นแลวก็เรียกวา นิพพาน เอาคํานี้มาใช
เปนชื่อของพระนิพพาน คือเย็นเพราะไมมีกิเลสอยางนี้ เปนตน.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๔๕

สําหรับในวันนี้ก็จงเขาใจเถิดวา คําวา ปฏิปทานี้แปลวา การเดินไป
ตามหนทางก็ได หรือจะแปลวาระบอบทั้งหมดแหงการเดิน ก็ได ; หมายความ
วาจะหมายถึงกิริยาอาการ ก็ได, จะหมายถึงระบอบสําหรับปฏิบัติ ก็ได ; แตวา
ใหเปนการเดินก็แลวกัน.
ปฏิปทา แปลวา เดินไปตามลําดับ - ตามลําดับ - ตามลําดับ ; เหมือน
กับที่เราเดินไปทีละกาว - ทีละกาว - ทีละกาว อยางนั้นก็เรียกวา ปฏิปทาได
แตเปนปฏิปทาของเทาที่เดินไป. เดี๋ยวนี้ เปนปฏิปทาของจิตที่จะเดินไป แลวก็
มีชื่อเรียกเฉพาะเปนภาษาธรรมะในพระพุทธศาสนา. คําวา ปฏิปทา ก็แปลวา
เดินไปตามลําดับ, คําวา ปฏิบัติ ก็แปลวา เดินไปตามลําดับ.
ถาหมายถึงบุคคลผูเดิน เขาเรียกวา ปฏิปนโน หมายถึงตัวบุคคลผูเดิน
เชนวา สุปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติดีแลว ; นี่ตัวหนังสือก็แปลวา ผูที่เดินไป
ตามลํา ดับ ดีแ ลว .
อุชุป ฏิปน โน - ผูที่เ ดิน ไปตามลํา ดับ อยา งตรงแลว ;
สามีจิปฏิปนโน - เดินไปตามลําดับ อยางถูกตองสมควรแลว อยางนี้เปนตน.
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คําวา ปฏิปนโน จึงหมายถึง บุคคลผูที่เดิน ; เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึง
ระบอบของการเดิน คือตัวปฏิปทา. ถาเราเขาใจคําวา ปฏิปทา หรือคําวา
ปฏิบัติ หรือคําวา ปฏิปนโน นี้ถูกตองแลว เรื่องมันก็จะงายขึ้นอยางนี้.

ปฏิปทาที่ ๑. พึงรูจักระบบการปฏิบตั ิธรรม
ในพระพุทธศาสนา ๓ ประเภท
ที นี้ ก็ จ ะพู ด ถึ ง ตั ว ปฏิ ป ทา คื อ ว า ระบบของการเดิ น ซึ่ ง ในที่ นี้ ไ ด แ ก
ระบบของการปฏิ บั ติ ธรรม ในพระพุ ทธศาสนา ว าระบบการปฏิ บั ติ กลุ มแรกที่ เรา

๑๔๖
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จะมองกัน หรือ จะแยกจัด เปน กลุม แรกขึ้น มา นี่ก็อ ยากจะชี้ไ ปยัง กลุม ที่มีอยู
๓ ชนิด :พวกที่ ๑. เรียกวา สัทธาธิกะ มาจากคําวา สัทธาอธิกะ แปลวา
ยิ่ง หนัก หรือไปทาง ในทางศรัทธา.
พวกที่ ๒. เรียกวา วิริยาธิกะ : วิระยา + อธิกะ วิริยาธิกะ แปลวา
ยิ่งหรือหนักไปทางความพากเพียร.
พวกที่ ๓. เรียกวา ปญญาธิกะ : ปญญา + อธิกะ ก็เปน ปญญาธิกะ
แปลวา ยิ่งหรือหนักไปในทางปญญา.
ระบบปฏิปทามีอยู ๓ อยางคือ ความเชื่อ ความเพียร และปญญา ;
แตถาวาโดยหลักแลวก็มีอยูเปนสองพวก เปนสองประเภท คือวา พวกหนึ่งนั้น
ปฏิบัติหนักไปแตในอยางใดอยางหนึ่งจนเอาตัวรอดได. เชนวา ศรัทธา ก็ศรัทธา
จนเอาตั ว รอดได , หรื อ วิ ริ ย ะ ก็ วิ ริ ย ะพากเพี ย รจนเอาตั ว รอดได . ป ญ ญา
ก็ปญญาจนเอาตัวรอดได. อีกพวกหนึ่งตองทําไปไดโดยตองใชความเพียร.
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นี้ เพราะวาคนไมเหมือนกัน ; บางคนโง, บางคนโงมากดวยซ้ําไป
คือไมมีปญญา แลวจะไปอาศัยปญญาไดอยางไร. บางคนมีกําลังแรง กําลังกาย
กําลังจิตแรง ; นี่เรียกวา เขามีความสะดวกในการที่จะใชความเพียร, บีบบังคับ
กาย วาจา ใจ ใหเ ปน ไปตามที่ตอ งการ ดว ยอํา นาจของการบัง คับ จิต อยา งนี้
ก็พวกหนึ่ง.
พวกที ่ม ีค วามเพีย รอยา งนี ้ ไมค อ ยจะมีป ญ ญา หรือ ไมม ีป ญ ญา ;
แลวจะทําอยางมีความเชื่อจนเอาตัวรอดก็ทําไมคอยเปน, เขาก็ใชแตความพากเพียร
ในการที่จะบังคับกาย วาจา ใจ ก็เอาตัวรอดได.
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๑๔๗

สําหรับพวกที่ ๓. ที่เรียกวา ปญญาธิกะ นั้น พวกนี้ตองอาศัยปญญา
เปนใหญ ;
เพราะวาธรรมชาติสรางมาอยางนั้น ก็เลยมีระเบียบปฏิบัติไปในทาง
ที่วา จะเอาปญญาเปนที่พึ่ง พินิจพิจารณาอยางลึกซึ้งเรื่อย ๆ ไป ทั่ว ๆ ไป
ก็เอาตัวรอดได ก็เลยเกิดเปน ๓ พวกขึ้นมาอยางนี้ แบบหนึ่งกอน.
มีคํากลาวในคัมภีรบางคัมภีรวา แมแตพระพุทธเจาแท ๆ ก็ยังมีทางที่
จะจัดวาบางองคมีหนักไปในทางศรัทธา บางองคทางวิริยะ บางองคทางปญญา.
แต ถ าว าโดยที่ จริ งแล ว มี อี กพวกหนึ่ งต างหากที่ ประพฤติ อย างกลมกลื น
กัน ทั ้ง ๓ อยา ง และหลัก ปฏิบ ัต ิโ ดยทั ่ว ไปก็ไ ดส อนใหป ฏิบ ัต ิเ พื ่อ กลมกลืน กัน ทั ้ง
๓ อยาง คือทั้งศรัทธา ทั้งวิริยะ และทั้งปญญา ;
เหมือนที่พวกเรากําลังปฏิบัติ
กั น อยู นี้ หรื อ ได รั บ คํ า แนะนํ า สั่ ง สอนให ป ฏิ บั ติ นี้ สอนให ป ฏิ บั ติ ใ นทางที่ ใ ห มั น
กลมกลืนกันไปทั้ง ๓ อยาง. นี่ก็เกิดแยกออกมาอีกประเภทหนึ่ง.
เราจะต องมี ศรั ทธา พอสมควรแก ป ญญา แล วมี ความพากเพี ยรพอ
สมควรแกศรัทธา และปญญานั้น เราจึงจะเอาตัวรอดได ;
โดยทั่วไปจะตอง
เปนอยางนี้ นี่หมายความวา ระดับธรรมดา.
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แตถาคนเกิดมา ไมมีสติปญญา ที่จะเรียกตรง ๆ วา เปนคนโง เปนคน
ทึบ เปนคนอะไรก็แลวแตจะเรียกวา คือวาไมมีปญญา ; แตยังมีความหวังดี มีความ
ตั้งใจดี ก็อาศัยศรัทธา ความเชื่อ.

ในบางศาสนา เขายกเอาศรัทธาเปนที่ตั้ง เปนหลัก ไมตองพูดถึง
ปญญา ไมตองพูดถึงความเพียร ;
ขอใหเชื่ออยางสุดชีวิตจิตใจ แลวมันก็ไม

๑๔๘
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ทําบาป ทําชั่วเหมือนกัน. หลักศาสนามีไววาจะตองทําอยางไรก็เชื่อหมด แลวก็
ทําตาม อยางที่เรียกวางมงายก็ได แตวาทําดวยศรัทธาในบทบัญญัติที่วางไวแลว
อยางถูกตอง มันก็ไมมีทางจะผิดได นี้ก็เรียกวาศาสนานั้น เปนศาสนาที่ถือเอา
ศรัทธาเปนที่พึ่ง.
แตวาในพระพุทธศาสนาเรา ถากลาวโดยทั่ว ๆ ไปแลว ก็จะตอง
เรียกวา มีศ รัทธา มีค วามเพีย ร มีปญ ญา กลมกลืนกัน ; แตถาแยกเอา
แตเพียงอยางเดียว พุทธศาสนานี้ก็จะเปนพวกที่เอาปญญาเปนที่พึ่ง.
แตทีนี้ เมื่อดูในหลักปฏิบัติ
เชน พละ ๕ อินทรีย ๕ เปนตน ก็มี
ศรั ท ธา วิ ริ ย ะ สติ สมาธิ ป ญ ญา มี ค รบอยู ทั้ ง ๕ อย า งนี้ เป น หลั ก ปฏิ บั ติ อ ยู ใ น
พุทธศาสนา ก็เลยถือวาตองปฏิบัติ ๓ อยางนั้นใหกลมกลืนกัน.
แตเดี๋ยวนี้ มันก็มีปญหาอยูดีวา คนบางคนไมอาจมีปญญาได ก็ตอง
อาศัย ความเชื่อ : เชื่อ พระพุท ธ เชื่อ พระธรรม เชื่อ พระสงฆ เชื่อ กรรม เชื่อ
ผลแหงกรรม เปนตน.
แลวก็ไมกระดุกกระดิก ใหผิดออกไปจากกฎเกณฑที่
ไดวางไวแลวอยางไร ; อยางนี้ก็เอาตัวรอดไดดวยศรัทธา.
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นี่ก็แปลวา พุทธศาสนาก็มีโอกาสที่จะชวยคนไดทุกพวก คือทั้งโง
ทั้งฉลาด และทั้งปานกลาง ทั้งออนแอและทั้งเขมแข็ง ทําไมมันจะตองแยกกัน
ในบางกรณี ? ก็เพราะวาคนนี่เกิดมาไมเหมือนกัน ; ธรรมชาติสรางมาไมเหมือนกัน.

คนเกิดมาจากทองมารดาเดียวกันก็ยังไมเหมือกัน ;
บางคนมันก็
ฉลาด,
บางคนมันก็โง ถาไมอยางนั้นแลว ก็จะไมมีคําวา "แหกคอก หรือ
แหวกแนว"
ไปได.
พอแมดีแท ๆ ลูกยังแหกคอก หรือแหวกแนวไปได ;
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นี่ก็เพราะวาเกิดมาไมเหมือนกัน.
เกิดมาเปนพี่นองทองเดียวกัน ก็มีบางคน
ทําอะไรผิดออกไปได ; นี่ก็เพราะวา อุปนิสัยไมเหมือนกัน.
เมื่อยุติลงไปไดวา คนเกิดมามีอุปนิสัยไมเหมือนกัน แลวหลักปฏิบัติ
ก็ จ ะเหมื อ นกั น ไปไม ไ ด ;
ถ า เขาไม มี ป ญ ญา ก็ ต อ งให ร ะบบศรั ท ธา,
หรือวาความเพียรแกเขา.
เขาก็ยังเอาตัวรอดได ไมมีความทุกขไปจนตายได
เหมือนกัน โดยคุมไวไดดวยอํานาจของศรัทธา.
ตัวอยาง เชนบอกวา อยารองไหนะ ;
ถาเขาเชื่อ เขาก็ไมรองไห
เหมือนกัน, บอกวาอยากลัวนะ ; ถาเขาเชื่อ เขาก็ไมกลัวเหมือนกัน.
นี่ เรี ยกว าด วยอํ านาจของศรั ทธา.แล วบางที มั นเกี่ ยวกั บยุ คสมั ย เพราะว า
โลกนี้มันอยูหลายหมื่นป หลายแสนป บางยุคบางสมัยคนไมอาจจะมีปญญา ;
มนุษย
ในยุคสมัยนั้น เหมาะแตจะมีความเชื่อ เขาก็ตองใชระบบความเชื่อ.
ที่มีคํากลาว
ในพระคัมภีรเกา ๆ นั้นวา พระพุทธเจาบางองคเปนประเภทสัทธาธิกะ ก็คงจะเปน
รูป นี้.
ถา เปน บางยุค บางสมัย คนมีค วามฉลาดมาก ระบบปฏิบัติก็ตอ ง
หันไปในทางที่จะใชปญญาเปนหลัก.
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ทีนี้ นอกจากเวลาแลว ยังมีภูมิประเทศ, สถานที่, สิ่งแวดลอม
อื่น ๆ อีกมาก ที่ทําใหคนเราผิดแปลกแตกตางกัน ;
ฉะนั้นจะตองมีอะไรที่
เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ.

แมในเรื่อง ในคัมภีรพุทธศาสนา
เราก็นิยมแบงคนเปน ๔ พวก.
พวกที่หนึ่งเรียกวา อุคฆติตัญู
นี่เหมือนกับฉลาดมาแตในทอ ง
พูดอะไร
คําเดียวรูเรื่องหมด พูด ๒-๓ คํา ก็เปนพระอรหันตแลว นี้ก็พวกหนึ่ง.
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อีกพวกหนึ่งเรียกวา วิปจิตัญู

พวกนี้ตองอธิบายกันหลายคํา นี้รอง

ลงมา.
ทีนี้พวกที่สามเรียกวา เนยยะ
นี้คือพวกที่พอจะนําไปไดเทานั้น จะ
ตองปล้ําปลุกลมลุกคลานกันไปตามเรื่อง แตในที่สุดก็ไปไดเหมือนกัน.
ทีนี้พวกที่สี่ พวกสุดทาย เรียกวา ปทปรมะ
นี้พวกที่จะไมมีปญญา
เลย แลวจะตองอาศัยความเชื่อ ; ถาไมอาศัยความเชื่ออีกก็เลิกกัน ชวยอะไร
ไมไดเลย.
คนที่มีปญญา เขาก็ยังแบงไวเปน ๓ พวก ; พวกสุดทายไมมีปญญา
ก็ตองอาศัยความเชื่อถาไมยอมเชื่อก็เลิกกัน. ฉะนั้นขอปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
จึงสามารถจะแจกแจงออกไปไดโดยหลักอันนี้วา มีศรัทธา เปนเบื้องหนา ก็มี,
มีวิริยะเปนเบื้องหนาก็มี, มีปญญาเปนเบื้องหนาก็มี. แลวตัวเราเองควรจะ
อยูในพวกไหน ? ก็ไปดูเอาเอง หรือวาควรจะอยูในพวกที่เจือกันทั้งหมดก็ยังได.
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เราจะตองไมปรับปรุงตัวเองเหมาะสมเอาเอง ; แตถาวานิสัย สันดาน
มีมาอยางไรแลว ก็จงระวังใหมากหนอย เพราะวายากที่จะฝนไปได. คนที่
คิ ด มากมั ก มี นิ สั ย คิ ด ซอกแซกอย า งนี้ จนเลยเถิ ด จนไม มี ป ระโยชน จนเป น
อุปสรรคกันเสียก็มี.
คนชนิดนี้ อยาไปนิยมปญญานักเลย หันมานิยมความเชื่อ
เสียบาง
ก็จะไดหยอนความคิดซอกแซก จูจี้พิถีพิถันนั้นเสียบาง เพื่อวามันจะได
กลมกลืนกัน.
นี ่ พวกหรือ หมวดก็ต าม หมวดที ่ห นึ ่ง ที ่เ อามาใหด ู หรือ วา ชวนให
ไปดู นี้ ก็ คื อว า พวกที่ ยิ่ งด วยศรั ทธา พวกที่ ยิ่ งด วยวิ ริ ยะ พวกที่ ยิ่ งด วยป ญญา ;

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๕๑

ฉะนั้น การปฏิบัติจึงมีเปน ๓ ระบบ ; อยางนอยการที่จะชวยบุคคลนั้น ๆ
ใหรอดตัวไปได ก็มีเปน ๓ ระบบเปนอยางนอย.

ปฏิปทาที่ ๓. ระบบเฉื่อยชา กับฉับพลัน
ทีนี้ ดูต อไปยั ง ทางอื่น ทิ ศอื่ นอี ก ก็ จะมองพบวา ปฏิ ปทาบางระบบ
ทําใหเกิดการรูแจงอยางฉับพลัน ;
คูกันกับบางระบบ ทําใหเกิดการรูแจง
อยางเฉื่อยชา คือคอยเปนคอยไปทีละนอย.
ขอใหเขาใจวาที่วา "รูฉับพลัน" นี้หมายความวา เมื่อไมรูก็ไมรู ;
ถารูก็แชคเดียว เหมือนกับเราเปดสวิทชไฟ นี่พวกนี้มันมีอยูพวกหนึ่ง.
อีก พวกหนึ่ง นั้น ตรงกันขาม
ทํา อยา งนั้นไมได ไมเหมือ นกับ
เปดสวิทชไฟ ; บางทีก็เหมือนกับตีหินเหล็กไฟใหติดที่ปุย แลวเปาใหติดฝอย แลว
ทําใหติดไมฟน มันเฉื่อยอยางนี้.

ปฏิบัติแบบเฉื่อยชา ตองทําไปตามชั้น
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ระบอบปฏิบัติประเภทหนึ่งรูขึ้นมาอยางเฉื่อยชา, ระบบอีกระบบหนึ่ง
รูขึ้น มาอยา งฉับ พลัน . แตคํา วา "ฉับ พลัน " มิไ ดห มายความวา พอปฏิบัติ
ก็รูทัน ที;
ปฏิบัติไ ปเถอะ เมื่อ มัน ไมรู ก็ไ มรูอ ยูนั่น แหละ.
แตถา รูมัน รู
อยางฉับพลัน. ฉะนั้น คนก็ตองปฏิบัติเรื่อย ๆ ไปตามลําดับ จนกวาจะเกิด
ผลในชนิดในชนิดหนึ่งในสองชนิดนี้ คืออยางฉับพลัน หรือวาอยางเฉื่อยชา.
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การปฏิบัตินั้นก็ตองปฏิบัติไปตามขั้น
หรือปฏิบัติไปตามระเบียบที่
วางไว, แตพอถึงคราวรับผลนี้ อยางหนึ่งรับผลอยางสายฟาแลบ คือแปล็บ
ออกมาก็หมดเลย อยางนั้นเฉื่อย ๆ เอื่อย ๆ.
ทีนี้ สําหรับระบบที่คอย ๆ ปฏิบัติไป นี่ก็มีเรื่องมาก : จะตอง
ปฏิบัติทาน ปฏิบัติศีล ปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติปญญา ; นี่ตามแบบเถรวาท หรือ
วาตามแบบเกา ตามแบบคัมภีร ตําราอะไรก็ตาม มีการเรียน ยิ่งมาก,
การ
ปฏิ บั ติ ก็ ยิ่ ง มาก คื อ หลายชั้ น เรี ย นไปที ล ะชั้ น ปฏิ บั ติ ไ ปที ล ะชั้ น รู ไ ปที ล ะชั้ น ;
อยางนี้แหละกวาจะครบทุกชั้น.

แบบฉับพลันจะรูอ ยางสายฟาแลบ
สวนอีกพวกหนึ่ง เขาไมเอาอยางนั้น เขาเอาเคลากันหมดเลย ; คือ
ว า ทํ า อย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ เ ป น การทํ า ที เ ดี ย วหมดทั้ ง ทาน ศี ล สมาธิ ป ญ ญา
พยายามดํ าเนิ นให ถู กทาง แล ว ก็ แ ลบออกมาเป นการตรั สรู ไม ไ ปมั วแยกเป น ศี ล
เปนสมาธิ เปนปญญา อะไรใหมันมากเรื่อง.

www.buddhadasa.info
ผู ที่ เคยอ านหนั ง สื อ เรื่ อ งเซ็ น บางนิ ก ายมาแล ว ก็ จะเห็ นว า เซ็ น บาง
นิกายเปนอยางนั้น และเขาก็เรียกวา "พวกฉับพลัน". แตวาแมฝายพวกเรา
เถรวาทนี้มันก็ยังมีลักษณะของการรูอยางฉับพลันใหเห็นไดเหมือนกัน.

ระบบสายฟาแลบแบบปลงตกก็มี
ยกตั ว อย า งเช น ว า เรากลุ ม ใจอะไรบางอย า งอยู ห ลายวั น หลายคื น
หลายเดือน ลวนแตไมรูวาจะทําอยางไรดี ;
พอถึงวันหนึ่ง นาทีหนึ่ง เกิดปลงตก

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๕๓

ขึ้ น มาเท า นั้ น และ : "ปลงตก" นี่ มี ค วามหมายมาก : ถ า ปลงตกจริ ง
แลวก็สลัดปญหาทั้งหมดออกไปไดเลย.
กลุมอยูตั้งเดือน ตั้งป พอปลงตก
แวบเดียวเทานั้นก็หมดปญหาไป.
เดี๋ยวนี้คนปลงกันไมคอยตก และคนสวนมากไมยอมปลง. ตอง
นึก ถึง ขอ ที ่ว า จะสลัด ปญ หา หรือ ความยุ ง ยากตา ง ๆ นี ้อ อกไปไดโ ดยวิธ ีใ ด :
เรื ่อ งความรัก เรื ่อ งความโกรธ เรื ่อ งความเกลีย ด เรื ่อ งความกลัว เรื ่อ งอะไร
ตาง ๆ นี้ มันลวนแตมีปญหาเรื้อรัง.
ถาเกิดปลงตก เชนวา "สละชีวิต" อยางนี้ ก็ทําใหปญหาเหลานั้น
หมดไปได ;
ถา สละชีวิตแลว ก็ไมกลัวเทา นั้น เอง แลว ก็ไ มมีปญ หาอะไร
เหลืออยู.
หรือแมแตเด็ก ๆ บางทีก็ยังใชวิธีปลงตก ตัดสินลงไปวาอยางนั้น
แลวก็ไมกลัวตาย แลวก็ออกไปรบราฆาฟนกันได ; นี่เพราะวาตองปลงตก.
คําวา "ปลงตก" นี้ ใชไดในการปฏิบัติธรรม
เหมาะอยางยิ่ง
สํ า หรั บ คุ ณ ยายที่ ไ ม รู ห นั ง สื อ ถ า มี วิ ธี ทํ า ให ป ลงตกได แ ล ว ก็ มี ผ ลเท า กั บ คนที่ เ ป น
นักปราชญในทางดับทุกข.
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แบบประจวบเหมาะก็เปนระบบสายฟาแลบ

ที นี้ อาการที่ เป นอยู ใ ห เหมาะเจาะ โดยที่ ไม ต อ งมี การปฏิ บั ติ อ ะไรมาก
แตวามีการเปนที่เหมาะเจาะ มีความแวดลอมที่เหมาะเจาะ, มีบุคคล, มีอะไร
แวดลอมที่เหมาะเจาะ ความรูหรือแสงสวางนั้นมันอาจจะพลุงขึ้นมาก็ได.

๑๕๔

ปฏิปทาปริทรรศน

แบบรูพลุง ออกมาก็เปนระบบสายฟาแลบ
ถาเปนอยางนิกายเซ็น เขาก็ตองมีวิธีบมใหสติปญญาดั้งเดิมตามธรรมชาติ
ที่มันนอนหลับอยูนั่นถูกปลุกใหลุกขึ้นมา.
เขาใชวิธีอยางนี้ นี้ก็เรียกวา มันพลุง
ออกมา.
ทีนี้ เราเป นอย างเถรวาทนี่ ก็ เป นอยู ให ถู กต องไปเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องความที่จะไมยึดมั่นถือมั่น
นี่แหละ วันหนึ่งมันก็จะพลุงออกมา
เปนแสงสวาง.
ทีนี้ ยังมีตัวอยางในคัมภีรอรรถกถา
เปนตนวา คนขี้เมากําลังเมาอยู
บนคอช าง ได ฟ งพระพุ ทธเจ าตรั สถ อยคํ าที่ ตรงกั บเรื่ องกั บราวพอดี เลยหายขี้ เมา
เปนพระอรหันตในชั่วแวบเดียวบนคอชางนั่น ;
อยางนี้ก็เรียกวาฉับพลันได
เหมือ นกัน .
ในอรรถกถา เชน อรรถกถาธรรมบท มีขอ ความคิด นี้ ไปหา
อานดู.
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นี่ เ ราประมวลเอามาเข า เป น คู กั น แล ว ก็ ไ ด ห ลั ก ขึ้ น มา ๒ อย า งว า
พวกหนึ่งรูอยางฉับพลันเหมือนกับระเบิดออกมา,
อีกพวกหนึ่งรูอยางเฉื่อย อยาง
เนือย ๆ ไปเรื่อย ๆ กวาจะถึงขีดสูงสุด นี้ก็พวกหนึ่ง.

ถึงแมระบบปฏิบั ติกรรมฐานก็ ยังอาจจะเป นไดอยางนั้ น บางระบบมุ งไป
ที ละขั้ น ตามลํ าดั บ ๆ หลาย ๆ ขั้ น บางระบบต องการจะเคล ากั นหมดคราวเดี ยว
ขอใหเกิดความรูแจงออกมาเทานั้น ก็มีผลเหมือนกัน.
นี่เปนระบบเฉื่อยชา
กับระบบฉับพลัน นี้ก็คูหนึ่ง.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๕๕

ปฏิปทาที่ ๓ ขยายใหมาก กับ คําเดียวก็พอ
ทีนี้ มองดูไปยังทิศอื่น ทางอื่นอีก นี้ก็มีหลักวาระบบหนึ่งชอบกระจาย
หรือขยายเรื่องออกไปใหมาก, ยิ่งมากยิ่งดี. อีกระบบหนึ่งมันตรงกันขาม ชอบ
ที่จะหดใหเหลือเพียงคําเดียว. อันหนึ่งจะกระจายออกไปใหมากเรื่องมากคํา
ไมมีประมาณ, อีกพวกหนึ่ง ตองการจะหดใหเหลือคําเดียว.
จะพู ด ง า ย ๆ ก็ เ ช น ว า พวกหนึ่ ง นิ ย มว า จะเรี ย นรู ทั้ ง แปดหมื่ น สี่ พั น
ธรรมขัน ธ จะปฏิบัติทั้งแปดหมื่น สี่พัน ธรรมขันธ หรือ อะไรทํานองนั้น,
ทีนี้
อีกพวกหนึ่งมันไมเอาแลว เราจะเอาธรรมขันธเดียว.
นี่คิดดูเถอะวาตางกันแลว ระบบหนึ่งตองการจะรูทั้งแปดหมื่นสี่พันขอ,
หรือวาปฏิบัติใหมันเกี่ยวเนื่องกันไปทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันขอ.
นี้มันเปนเรื่อง
ของปริ ยั ติ เรี ย นเพื่ อ เป น นั ก ปราชญ เรี ย นเพื่ อ เป น ผู เ ป น คลั ง ของปริ ยั ติ ก็ ทํ า ได
พวกนั้นก็ทําได แตมักจะตายเสียกอน.
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อีกระบบหนึ่งมันจะหดใหเหลือคําเดียว อยางนี้ก็เหมาะสําหรับ
คุณ ยายที่ไ มรูห นัง สือ .
เหลือ ธรรมขัน ธเ ดีย ว เชน วา ไมมีอ ะไรที่นา เอานาเปน ; คําพูดนี้ประโยคเดียว ความหมายเปนธรรมขันธเดียว.

ไมมีอ ะไรที่นา เอา - นา เปน ; รูเ ทา นี้ ปฏิบัติเ ทา นี้, คอยเฝา
อยูแตวา ไมใหจิตมันไปรักอะไร ไปอยากอะไร ไปเปนอะไร ไปเอาอะไรเขา.
หรือแมที่สุด จะใชคําวา ดับไมเหลือ - ดับไมเหลือ - ดับไมเหลือ
คําเดียว, ประโยคเดียว, ธรรมขันธเดียว ไมตองรูอะไรมากกวานั้น. ถาเขาใจจริง
ปฏิบัติจริง ก็ไดรับผลถึงที่สุดได.

๑๕๖

ปฏิปทาปริทรรศน

หรื อ จะพู ด ว า ตายเสี ย ก อ นตาย เข า ใจว า ถอนตั ว กู - ของถู
ที่เปนความยึดมั่นดวยอุปาทานเสียได เทานั้นแหละ คําเดียว ขอเดียวเทานั้น.
ไมนึกถึงศีล สมาธิ ปญญา,
ไมนึกถึงปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แปดหมื่นสี่พัน
ธรรมขันธอะไร ; จะปฏิบัติแตเพียงวา เราจะตายใหไดเสียกอนตาย ; อยามี
ความรูสึกวาตัวกูเสียไดตั้งแตกอนตาย อยางนี้มันก็บรรลุผลถึงที่สุดได. นี้เรียก
วาพวกที่หดใหเหลือคําเดียว, แลวก็ปฏิบัติธรรมขันธเดียว.
ตรงนี้อยากจะพูดไวเสียกอนวา นี้ไมใชพูดเพื่อใหทานทั้งหลายขี้เกียจ ;
ที่วาเปน "คําเดียวก็เอาตัวรอดได" นี่ไมใชพูดเพื่อใหผูฟงขี้เกียจ แตพูดใหรูวา
มีวิธีอยางนั้น, และความเพียรก็ยังตองใชมากเหมือนกันแหละ.
การที่จะทําใหตายเสียไดกอนแตตาย. หรือ ใหดับตัวกูไมมีเหลือ
ตั้งแตเดี๋ยวนี้, หรือวา ใหเกิดความรูสึกวาไมมีอะไรในทั้งหมด ในสากลจักรวาล
นี่ที่นา เอา - นา เปน , ไมมีอ ะไรที่นา เอา - นา เปน ; ไปเอา - ไปเปน เขา
แลวเปนทุกขทั้งนั้น นี่ก็ตองปฏิบัติมากเหมือนกัน แมวาเรื่องมันเปนเพียง
เรื่องเดียว หรือคําเดียว.
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ยกตัวอยาง พระอรหันตองคหนึ่ง ที่เราไดยินไดฟงกันมาวา ชื่อ
พระจุลปนถกะ เปนคนที่เรียนอะไรสักตัวหนึ่งก็จําไมได จนเขาประณามไมคบ.
พระพุทธเจาทานทรงคิดชวย พระจุลปนถกะนี้ ทานใหเศษผาสําหรับเช็ดมือไป
ใหไปลูบคลําอยูเสมอ แลวก็ใหทําในใจวา รโชหรณํ รชํ หรติ, รโช หรณํ รชํ
หรติ คําเดียวเทานั้นแหละ ประโยคเดียวเทานั้นแหละ ที่แปลวา ผาเช็ดฝุน
มั น ก็ เ ช็ ด ฝุ น ซิ ; รโชหรณํ แปลว า ผ า เช็ ด ฝุ น , รชํ หรติ - ย อ มเช็ ด ฝุ น ;
ผาเช็ดฝุนก็ยอมเช็ดฝุนซิ.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๕๗

พระจุ ลป นถกะก็ เอาผ าไปขยํ าอยู แล วปากก็ ว า "ผ าเช็ ดฝุ นเช็ ดฝุ นซิ "
อยางนี้ ; พดถึงโอกาสเหมาะ วินาทีหนึ่ง ทานก็เกิดเปนพระอรหันตได. เปน
พระอรหันตแลวอะไร ๆ มันก็กลับมาหมาด คือ สติ ปญญา อะไรก็รอบรูขึ้นมาได
เพราะความที่กิเลสหมดไป. นี่ก็เปนเรื่องที่แปลกที่นาเอามาพิจารณาดู.
นี่ ท านองค นี้ ไม ได ปฏิ บั ติ อะไร นาอกจากขยํ าชิ้ นเศษผ าอั นหนึ่ งแล วก็ ว า
ผาเช็ดฝุนก็เช็ดฝุนซิ เทานี้ก็เปนพระอรหันตได.
ที่ เรามาเล าให ฟ งนี้ มิ ใช เพื่ อเอามาสอนให ขี้ เกี ยจไม ศึ กษา ไม ค นคว า
ไมนึกถึงอะไร ;
เราจะตองนึกถึงเหตุ ถึงผล ถึงอะไรที่ซอนเรนอยูภายใตนั้น
แลวเอามาทําการเปรียบเทียบใหมองเห็นวา ปฏิปทาประเภทหนึ่งนั้นมันกระจาย
เรื่องใหมากออกไป จนเปนแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ. ทีนี้ อีกประเภทหนึ่ง
ไม ส นใจ ไม รู ไ ม ชี้
เอาแต ธ รรมขั น ธ เ ดี ย ว ก็ ป ฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ สํา เร็ จ ได ;
แล ว ก็ จ ะเร็ ว กว า ที่ จ ะไปเอาตั้ ง แปดหมื่ น สี่ พั น ธรรมขั น ธ นี่ เ รี ย กว า ปฏิ ป ทาชนิ ด ที่
เรียกวา "พูดกันมากเรื่อง" กับปฏิปทาชนิดที่ "พูดกันคําเดียว".
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ขอใหไปคิดดูวา เราเอง ควรจะเหมาะกับปฏิปทาไหน ? หรือวาจะ
เอาในระดับกลาง, คือวา ไมใชมากเรื่อง แตก็ไมใชเรื่องเดียว.
ถามีปญหา
อยางนี้ก็อยากจะแนะนําวา หลาย ๆ เรื่องนั้นแหละอาจจะสรุปรวมใหเหลือได
เพียงเรื่องเดียว.

เรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องสมาธิ ปญญา อะไรก็ตาม นี่ก็จะไปสรุป
ไดต รงที่วา เมื่อ "ไมยึด มั่น ถือ มั่น " หรือ "ไมเ ห็น แกตัว " แลว ก็เ ปน ศีล
สมาธิ ปญญาขึ้นมาเอง.
ถือหลักปฏิบัติขอเดียววา ไมเห็นแกตัว แลวจะ

๑๕๘
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โลภได อ ย า งไร, เมื่ อ ไม เ ห็ น แก ตั ว แล ว จะมี ค วามโลภได อ ย า งไร ; แล ว
เมื่อไมมีความโลภแลว ก็ไมมีความโกรธ.
การที่เราโกรธนั่น เพราะเราตองการอยากอยางใดอยางหนึ่งเสียกอน
แลว ไมไ ดต ามตอ งการ แลว จึง โกรธ ; เมื่อ ไมเ ห็น แกตัว แลว ก็โ กรธไมไ ด
ไมรูจะไปเกิดความโกรธขึ้นไดอยางไร.
ความไมเห็นแกตัวนี่ เปนความฉลาดอยางยิ่งอยูแลว, หรือวา
อยางนอยก็เปนผลของความฉลาดอยางยิ่งอยูแลว. ที่เราปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา
บรรลุมรรค ผล ในที่สุดก็คือ ความไมเห็นแกตัว ความไมมีตัว.
ถาสมมติวาเดี๋ยวนี้ ไมเห็นแกตัวอยูไดจริง ๆ นี่ก็เทากับมีปญญา
อยูแ ลว หมดโมหะอยูแ ลว นั่น ; ไมเ ห็น แกตัว นี่ ตั้ง ตน ใหดี, แลว ขยาย
ขึ้นไปใหดี ขยายขึ้นไป ๆ จนถึงระดับสูงสุด.

www.buddhadasa.info
อยางนี้จะเรียกวาววิธีอะไร ? เปนวิธีฉลาดหรือเอาเปรียบก็ได คือวา
รวบรวมหลาย ๆ เรื่องเขามา ใหกลมกลืนเปนเรื่องเดียว ; มีกี่เรื่องที่เราจะตองทํา
ตองรูแลวเอามาเคลากันใหหมด ใหเหลือเปนเรื่องเดียว.

มีการปฏิบัติโดยหลัก เชนวา ไมเห็นแกตัว หรือวาไมยึดมั่นถือมั่น
หรืออะไรทํานองนี้ สักวันหนึ่งก็จะแวบออกมา, แวบออกมาเหมือนกับเปด
สวิทช คือจะหมดไปทั้งความโลภ ทั้งความโกรธ ทั้งความหลง ; อยางนี้ไมใช
เรียกวาขี้เกียจ แตวาเปนความฉลาดที่เอาตัวรอดไดทันเวลา.
นี้ก็เรียกไดวาประเภทหนึ่งโดยแยกออกเปน ๒ ฝาย : ฝายที่ตองพูดมาก
ตองปฏิบัติมาก ตองมีเรื่องมาก, และอีกฝายหนึ่งมีคําเดียว ขอเดียว เรื่องเดียว
ปฏิบัติเพียงอยางเดียว เราจะเหมาะอยางไรก็เอาอยางนั้น.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๕๙

ปฏิปทาที่ ๔ ไมตองทําอะไรเลย กับ ทําสุดเหวี่ยงเสมอ
ที นี้ เหลื อ บดู ไ ปอี ก ทิ ศ ทางอื่ น อี ก ก็ เ กิ ด เป น ความหมาย หรื อ เป น
หลักเกณฑขึ้นมาวา : พวกหนึ่งถือวาไมตองทําอะไรเลย การปฏิบัติที่ถูกตอง
นั้นไมตองทําอะไรเลย ; เชนวา ทั้งวัน ๆ ฉันไมทําอะไรเลย. อีกพวกหนึ่งวา
ตองทําใหสุดเหวี่ยงอยูตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ตางกันอยูอยางนี้.
พวกหนึ่งจะยึดความหมายไปทางวา ไมทําอะไรเลย, อีกพวกหนึ่งวา
ตองทําอยางสุดเหวี่ยง สุดชีวิต จิตใจ อยูตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ; นี่เพียง
แตออกชื่อก็เหนื่อยแทนแลว. นี่ลองไปเปรียบเทียบกับดูวา มันตางกันอยางนี้
จึงเกิดแบงแยกกัน.
สําหรับพวกที่วา ไมทําอะไรเลยนั่น มีหลักเกณฑหรือรากฐานมาใน
ทางที่วา : ทุกอยางดีอยูแลว บริสุทธิ์อยูแลว ถูกตองอยูแลว เราอยาไปทํา
ใหผิดซิ.
ทุกอยางบริสุทธิ์อยูแลว ถูกตองอยูแลว หยุดอยูแลว เย็นอยูแลว
อะไรอยูแลว ; อยาไปทําใหเกิดลุกขึ้นมาซิ. นี่เขาถือหลักอยางนี้.
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ทีนี้ อีกพวกหนึ่งถือหลักตรงกันขาม วา โอย ! พวกแรกมันโง มี
อวิชชา มีกิเลสตัณหา มีไฟอยูในขางใน มันรอน มันอะไรอยูตลอดเวลา ; มันตอง
ทํา ๆ ตองรีบดับไฟ ตองรีบ - รับ - รีบ อยางนี้ก็เปนตรงกันขาม.

พิจารณาดู พวกทีไ่ มทําอะไร
พวกแรกเขาถือวาไมตองทําอะไร เขาเชื่ออยางที่พระพุทธเจาตรัสวา
"จิต นี้เปน ประภัส สร คือ ใสกระจา งอยูเ ปนปกติ เพิ่ง เศรา หมองเมื่อ กิเลสมัน

๑๖๐

ปฏิปทาปริทรรศน

เกิดขึ้น".
นี่เขายึดเอาความหมายเดิมที่วา รักษาสภาพเดิมไวใหจิตมันประภัสสร
อยางนั้นเรื่อย ;
อยาไปทําใหผิด อยาไปทํา ที่เรียกคําหยาบ ๆ วา ไปเสือก ไปแส
นั ่น นะ ไปทํ า ใหม ัน เกิด ผิด สภาพเดิม ขึ ้น มา คงอยู เ ฉย ๆ ใหค งสภาพเดิม ไว
มันก็ชินไปเอง ในที่สุดมันก็เปลี่ยนนิสัย หรือวาหมดทางเกิดของกิเลสไปเอง.
นี่พูดอีกทีหนึ่งก็พูดไดวา มีนิพพานอยูเปนพื้นฐานในจิต คือวาจิต
ตามปกตินั้นไมรอ น, ไมปรุง แตง เปน ตัว กู - ของกู. เมื่อ ไมเกิด ตัวกู – ของกู
ก็ไมรอนและมีลักษณะเปนนิพพานอยูแลว ;
เพียงแตวาไมเปนนิพพานเด็ดขาด
เปนนิพพานที่ อาจจะกลายเปนไฟลุกขึ้นมาเมื่อไรก็ได คือยังไม ใชนิพพานเด็ ดขาด.
อยาไปกวนมัน จิตนี้จะมีสภาพเปนนิพพานอยูเองแลว ; พวกนี้เขาถือหลักอยางนี้.
เขาไม ใ ช ถื อ ว า อวิ ช ชาเกิ ด อยู แ ล ว ในสั จ ดานตลอดเวลา เหมื อ นที่
อาจารยวิปสสนาบางพวกสอน.
พระพุทธเจาก็ต รัสวา "อวิชชาก็เพิ่งเกิดเมื่อ
มีการกระทบทางตา หู จมูก ฯลฯ แลวเผลอ ใหโอกาส อวิชชาจึงเกิด";
ไมใช
อวิชชามีอยูในสันดาน นอนรออยูตลอดเวลา พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้.
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ที่เรียกวาอนุสัย หรือสังโยชนนั้น หมายถึงความเคยชิน ที่อวิชชา
จะเกิดเสียเรื่อย ;
ไมใชวาเกิดอยูแลว แตวามันพรอมที่จะเกิดเสียเหลือเกิน.
นี่ ความเคยชินอยางนี้ ก็ยอมรับวา มีจริง.

ถาจะตรวจดูถึงสภาพแทของจิตแลว มันไมไดมีอะไรอยูในนั้นเปน
จิต ตามธรรมชาติธ รรมดา เปน วิญ ญาณธาตุต ามธรรมดา ที่ไ มมีกิเ ลส ตัณ หา
เขาไปปนอยูเลย ;
แตพอมาได ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดชองไดทางอะไรเขา
เปดโอกาสให ก็เกิดสิ่งที่เรียกวาอวิชชา เขาผสมจิตนั้นได.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๖๑

ทีนี้ พวกที่เขาถือวา "จิตเปนประภัสสรอยูตามธรรมชาติ"
เปน
นิพพานอยูตามธรรมชาติ เขาไมตองทําอะไร นอกจากระวังใหดี หรือวาอยู
เฉย ๆ ใหเปน, อยูนิ่ง ๆ ใหเปน ; นี้ ก็เปนเพียงคําพูด เพื่อจะพูดวา ไมตอง
ทําอะไรมากมาย.

พิจารณาดูพวกที่ตอ งสุดเหวี่ยง
ทีนี ้ พวกที ่ถ ือ วา อวิช ชามีเ รื ้อ รัง นอนอยู ใ นสัน ดาน ไมรู จ ัก กี ่ภ พ
กี่ชาติมาแลวนั่น ; ที่เขาวาปฏิสนธิวิญญาณพาเอาอวิชชามาดวยนั้น มีปญหามาก
ที่จะตองออก ตองขูดเอาอวิชชานี้ออก. นี่พวกนี้เขาอธิบายคําวา สังโยชน
หรืออนุสัยวาเปนกิเลสชั้นละเอียด นอนประจําอยูในสันดาน ;
เขาพูดอยางนี้
เราจะรับเอาฝายไหนก็ตามใจ.
อาจารยวิปสสนาก็มีสอนอยางนี้ทั่ว ๆ ไป วาในจิตใจของคน หรือใน
สวนลึกคือสันดานของคนนั้น มีอวิชชาอยูตลอดเวลา ;
แมแตนอนหลับก็มี
อวิชชา.
นี่เขาสอนอยางนี้ อาตมาก็เคยเขาใจอยางนั้น เพราะไดรับคําสั่งสอน
ตอนแรก ๆ อยางนั้น ;
ตอเมื่อไปคนควาศึกษาสวนที่เปนพระบาลีมากเขา จึงรู
อยางนี้ วา พระพุทธเจาทานไดสอนไวอยางนี้.
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ถาถือวาอวิชชาหรือกิเลสมีอยูตลอดเวลา งานก็มีมาก คือจะตองทํา
อยางนั้น ตองทําอยางนี้,
ตองแกกิเลสตัวนั้น ตองแกกิเลสตัวนี้ ตอง ๆ ๆ ;
เรื่องมันมาก ก็เลยเรี ยกว า เปนพวกที่ ตองทําใหขยันขันแขงสุ ดเหวี่ยงอยูตลอดเวลา.
สวนพวกหนึ่งเขาวา อยางทําอะไร อยูนิ่ง ๆ.

๑๖๒
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แตถึงอยางไรก็ดี คําพูดทั้งสองความหมายนี้ เรียกวาเลนกลได คือ
มีความหมายซับซอนกํากวมได ; สามารถที่จะอธิบายใหถูกไปทั้งสองทางก็ได
หรือใหผิดไปหมดเลยทั้งสองทางก็ได.

การปฏิบตั ิตองมีอุบายใหเหมาะ
แตเดี๋ยวนี้มีความสําคัญอยูอยางหนึ่งวา ทุกอยางตองใชอุบาย ไมมี
อะไรที่จะไมตองใชอุบาย ; การปฏิบัติเพื่อละกิเลสนี้ก็เรียกวาอุบาย, พระพุทธเจา
ทานก็เรียกอยางนั้น เพราะวาเปนอุบายทั้งนั้น.
ทีนี้ เมื่อเปนอุบายแลว จะใชอยางไหนเลา ?
งานมากที่สุด, ถาใชอีกอยางหนึ่งก็มีงานนอย หรือไมมี.

ถาใชอยางหนึ่งก็มี

ถาเราจะถือหลักวา จิตเราเปนนิพพานอยูแลว ระวังรักษาใหดีก็พอ
แลว อยูเ ฉย ๆ ก็ไ ด ; แตถา ถือ วา จิต นี้ไ มมีนิพ พานเลย ไมมีค วามสุข เลย
มีแตกิเลส ตัณหา อวิชชาเปนเจาเรือนอยางนี้ ก็ตองจัดการแลว อยูนิ่ง ๆ ไมได
แลว
ตองลุกขึ้นทําอยางนั้น ทําอยางนี้ ทั้งวันทั้งคืนสุดเหวี่ยงอยูเสมอ. นี่จะ
เลือกเอาอุบายอันไหน ในสองอุบายนี้ ?
ปฏิ ปทาเกิ ดเป นสองรู ปภาพขึ้ นมาแล วอย างนี้ จะเลื อกเอารู ปไหนขอให
ใครค รวญดูเ อง.
แตข อเตือ นอีก ทีวา นี่ไ มใ ชพูด เพื่อ ใหขี้เ กีย จกัน นาโวย !
แตพูดใหขยัน, ใหขยันในการที่จะทําความอยูนิ่ง ๆ ใหได ไมใชใหขี้เกีย จ
ไมทําอะไรเลย.
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๑๖๓

เราอาจจะรับเอาอุบายที่วาเปนนิพพานอยูแลว เปนประภัสสรอยู
แลว วางอยูเองแลว คอยระวังอยาใหเกิดอะไรแทรกแซงเขามาเปนวุน เปนอะไรนี่ ;
นี้มี ง านน อ ยหน อ ย คงจะสบายกว า แล ว ได เปรี ย บ หรื อ ว า ไดกํ า ไรกว าถ า รั บ เอา
อุบายฝายนี้. แตบางคนอาจจะไมชอบ เพราะวาอยากจะแสดงฝมือก็ตามใจ.
หมวดนี้ มีหัวขอวา ไมตองทําอะไรเลย
หนึ่งก็วา ตองทําสุดเหวี่ยงอยู ตลอดเวลา.

นี้อยางหนึ่ง, และก็อีกหัวขอ

นี่ปฏิปทาที่ใชกันอยูในเวลานี้. ก็มีอยูอยางนี้. แลวเผอิญเปนไปวา
ในประเทศไทยเรา พวกเถรวาทนี้ ชอบใช อย างหลั งนี่ ชอบใช อ ย างที่ ทํ าสุ ดเหวี่ ยง
อยูตลอดเวลา ;
แลวสอนกันวา อวิชชาติดมาแตปฏิสนธิวิญญาณ อยูในจิตใจ
ตลอดเวลา, กิเลสอยูในตลอดเวลา, ไฟติดอยูในใจตลอดเวลา.
แตพุทธศาสนาพวกอื่นอยางพวกมหายาน เขาไมถืออยางนี้ เขากลับ
ไปถือตรงตามหลักที่วา : จิตนี้ประภัสสร เพิ่งเศราหมองเมื่อกิเลสจรมา ;
หรือ วา เมื ่อ ไมม ีอ ะไรมาปรุง แตง หรือ วา ไมม ีอ ะไรมาเปน โอกาสแลว อวิช ชา
ไมเกิด กิเลสตัณหาไมเกิด. นี่ เขาถือหลักอยางนี้ ; แมพวกเซ็นก็ถือหลัก
อยางนี้
นี่ ถาขืนพูดไปก็เกิดผลปญหาอยางที่เรียกวา ชาตินิยม
เราเปนไทย
ตองถืออยางไทย, อยาไปถืออยางญี่ปุน อยางจีนไมได ; นี้อยางนี้ก็ตามใจซิ.
แตวา โดยหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนาแลว ก็จะถือวา จิตนี้เปน
ประภัสสรอยูกอน กิเลสยังมิไดเกิด อวิชชายังมิไดเกิด จนกวาจะมีโอกาส
ที่จะเกิด ;
ฉะนั้น เราอยูใหเปนซิ อยูใหดีซิ อยาสัปดนซุกซน กิเลสก็เกิด
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ไม ไ ด ใ นทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย ทางใจ ;
ตั้ ง ตั ว ไว ใ ห ดี .
ตั้งไวใหดี ในที่นี้ แทบวาจะไมตองทําอะไร เพียงแตระวังหนอย เมื่อระวังเปน
ระวังจนเคยชิน เปนนิสัยแลว ก็แทบไมตองระวัง เหมือนเมื่อเราเดินเปน
แลวมันก็ไมหกลม อยางนี้.
ปฏิป ทามีอ ยู ๒ รูป ภาพอยา งนี ้ อีก พวกหนึ ่ง วา "ไมทํ า อะไรเลย"
กับ "ทําสุดเหวี่ยงอยูตลอดเวลา".

สรุป ทบทวน เพื่อเปรียบเทียบดูอีก
นี่ทบทวนกันดูอีกทีวา ขางตนไดกลาวมาแลว ภาพที่ ๑ วาเอาศรัทธา
เปน ที่พึ่ง เอาความเพีย รเปน ที่พึ่ง เอาปญ ญาเปน ที่พึ่ง
ก็ก ลุม หนึ่ง แลว ,
หรือวาเอาทั้งหมดเจือกันเปนที่พึ่ง นี้เรียกวา สัทธาธิกะ วิริยาธิกะ ปญญาธิกะ.
แบงอยางนี้ เพราะคนมันโงบาง ฉลาดบาง ฉลาดนอยบาง มากบาง โงมากบาง,
หรือวาถึงขนาดที่วาบาบอไปเลยก็มี. แตวาคนบาคนบอนั้นจะไมใชวาจะหมดที่พึ่ง
เสียทีเดียว ; ถาบาเชื่อ คนบาคนบอบาเชื่อ ก็เอาเปนที่พึ่งได คือเชื่อพระพุทธเจา
เชื ่อ พระธรรม เชื ่อ พระสงฆ อยา งบา บอไปเลย แลว ก็ไ มทํ า อะไรผิด แมแ ต
นิดเดียว ; นี่บางทีจะเครงกวาคนที่ไมบาเสียอีก ถาบาเชื่อ. เขาจึงมีไวใหเผื่อ
เลือกสําหรับคนทุกชนิด สัทธาธิกะ วิริยาธิกะ ปญญาธิกะ จะชวยคนไดทุกชนิด
ยิ่งกวามหายานเสียอีก เขาจะชวยคนไดทุกชนิดแมแตคนบาคนบอ.
ภาพที่ ๒ เรามาดูกันในทางที่วา "ฉับพลัน" หรือวา "เฉื่อยชา"
ในคัม ภีร  เชน คัม ภีร อ ภิธ รรม ก็ม ีพ ูด ถึง วา ทุก ฺข าปฏิป ทา ขิป ฺป าภิ ฺา,
ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ;
สุขาปฏิปทา ขิปฺปาฺา,
สุขาปฏิปทา
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ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน
ทนฺธาภิฺา - ปฏิบัติเปนทุกข รูฉับพลันก็มี รูเฉื่อยชาก็มี ;
รูฉับพลันก็มี รูเฉื่อยชาก็มี

๑๖๕
ปฏิบัติเปนสุข

เวลาพระสวดศพ จะไดยินคําสวดคํานี้ : ทุกฺขาปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา,
ทุกฺขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ฯลฯ แลววาอิทธิบาท ตอทายวา สุขาปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา, สุขาปฏิปทา ทนฺธาภิฺา
บางพวกนั้นปฏิบัติไมคอยเจ็บปวดทนทรมานอะไร รูชาก็มี รูฉับพลัน
เปน ขิปฺปา ก็มี, บางคนปฏิบัติก็แสนจะยากลําบากเหมือนกับวาเลือดตากระเด็น
รูชาก็มี รูฉับพลันก็มี. หลักรูฉับพลันหรือรูเฉื่อยชา นี้ก็มีอยูในคัมภีรของ
เถรวาท.
ทีนี้เราก็รูวา เรานี้จะตองทําอยางไร เหมาะสมอยาง ;
แตวามัน
ยากนัก ที่ค นเราจะรูจัก ตัว เอง. ตัว เอง เปน สิ่ง ที่รูจัก ยากกวา สิ่ง ทั้ง หลาย
ในโลก ; แตคนโงก็พูดวารูจัก ที่แทเขาไมไดรูจัก จึงทําผิดทั้งที่ถือดื้อวาทําถูก.
เขาทําผิดอยูแท ๆ ยังพูดวาทําถูก, เขาทําเลวอยูแท ๆ ยังพูดวาทําดี, นี่เพราะวา
เขาไมรูจักตัวเอง.
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การที่ จ ะรู ว า เราจะเหมาะสมกั บปฏิ บั ติ ป ฏิ ป ทาระบอบไหนนี้ ก็ ย าก
เหมือนกัน ; แตวาก็มิใชสุดวิสัย. ถาพยายามสังเกตดูใหดี ๆ ก็จะคอยรูจัก
ตัวเองขึ้นทีละเล็กละนอย ตะลอมไปหาเรื่องที่ดีที่สุด ที่งาย ที่สะดวกได. แตถาวา
จะสังเกตดูตามหลักของพุทธศาสนาแลว วิธีปฏิบัติกอยูในพวกที่ฉับพลันนี้แหละ
มากกวา ; ใหป ฏิบัติไ ปดว ยจิต ใจที่ป กติ โอกาสหนึ่ง ความรูจ ะลุก โพลง
ออกมา.

๑๖๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ภาพที่ ๓ ก็มีวา "คําเดียวพอ" และวา " มากมายจนนับไมไหว".
นี้ พวกหนึ่ง นิย มอา งวา ตอ งปฏิบัติถึง แปดหมื่น สี่พัน ธรรมขัน ธ ชาตินี้ทํา ไมไ ด
ขอใหตายไปชาติหนาแลวจะไดแตกฉาน ; ไปเกิดในศาสนาพระศรีอาริย รูหมด
ทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ อยางนี้ก็มี ; ขอใหคิดดูเกิดวา นี่ฉลาดมาก หรือ
วาโงมาก.
พวกหนึ่งถือหลักวาธรรมขันธเดียวก็เอาตัวรอดได ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ยังไม
ทันเข าโลง แตพ วกที่ถื อ กัน คําเดี ยว ข อ เดีย ว ปรารถนาอย างนี้ ไม อ ยากจะให
เนิบนาบเนิ่นชา รอเวลาเปนชาติ ๆ แลวไดตอศาสนาพระศรีอาริย ;
อยานี้ไกล
เกิ น ไป. อยากจะพู ด ว า “ดั บ ไม เ หลื อ " คํา เดี ย วนี้ ก็ พ อ, "ตายก อ นตาย"
คํา เดี ย วนี้ ก็ พ อ, หรื อ "ไม เ อาอะไร" "ไม มี อ ะไรจะน า เอา - น า เป น " ;
คําเดียวนี้ก็พอ.
นี่ขอบอกวา วันนี้พูดกันแตหัวขอ รายละเอียดจะพูดกันวันอื่น เชนวา
ปฏิบัติอยางไรจะเรียกวาปฏิบัติ ? เพียงแตวาไมเอา - ไมเปน ไมอยากเอา - ไม
อยากเปน นี่จะปฏิบัติอยางไร ? เราพูดกันอยางละเอียดวันอื่น วันนี้ไมมีเวลา
พูดใหฟง แตวาหัวขอก็มีอยูอยางนี้.

www.buddhadasa.info
ภาพที่ ๔ ไมทําอะไรเลย นี่พวกหนึ่ง ; แลวอีกพวกตรงกันขามก็วา
ทําสุดเหวี่ยงอยูตลอดเวลา อยางนี้ เอาซิ, ใครชอบอันไหนก็เอา.

ปฏิปทาที่ ๕ เปนแบบพิเศษหุบปากเงียบ
ภาพที่ ๕ นี้มาเหนือเมฆ จะเรียกวาแบบพิเศษ มีขางเดียว คือวา
หุบปากเงียบ ; ชวยจําไวดวยวา แบบพิเศษคือหุบปากเงียบ นี่จะยิ่งกวาไม
ทําอะไรเลยเสียอีก.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๖๗

แบบพิ เ ศษนี้ มี ห ลั ก ที่ พ อจะประมวลได ว า ธรรมะจริ ง พู ด ไม ไ ด ด ว ย
ปาก ;
สํานวนนี้เ ปน อยา งเดียวกับ คํา สอนของเหลาจื๊อ ที่เรียกวา "เตาเตจิง "
คําสอนของเหลาจื๊อประโยคแรกประโยคที่หนึ่งวา
"เตา"; ที่เอามาบรรยาย
ไดดวยปากนี้ ไมใชเตา. นี่ไมใชพุทธศาสนา เปนเตาของเหลาจื๊อ ; วาเตา
ที่มาพูดบรรยายกันไดดวยปาก ดวยตัวหนังสือนี้ไมใชเตาหรอก.
ฝา ยขา งวิม ลเกีย รติ ซึ่ง ไมเ คยรูจัก กับ เหลาจื๊อ ก็พูด วา ธรรมะจริง
นี่พูด ไมไดด อก แลวเขาก็เ ลยหุบ ปากเรื่อ ย. พระสารีบุตร พระอะไรก็ต าม
ไปถามวาอะไรเปนอยางไร เขาก็หุบปากเรื่อย, ใหแสดงขอปฏิบัติปฏิปทาเพื่อ
ไปนิพพานเขาก็หุบปาก ยืนหุบปากใสหนาใหดู.
พวกหุบปาก นี่ยิ่งไปกวาไมทําอะไรเสียอีก ;
คือถือวาธรรมะนั้น
นิ่ง, นิ่งทั้งปาก, นิ่งทั้งใจ, นิ่งทั้งกาย, อยางนี้จึงจะถูก. การปฏิบัติ หรือ
ประตูพระนิพพาน ที่เรียกวาอยางนั้นนะ แสดงใหไดดวยคําพูด แตแสดงไดดวย
ปากที่หุบ.
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ตัวพระนิพพานจริงก็ยิ่งกวานั้นซิ ;
เพียงแตประตูพระนิพพานก็ยัง
แสดงดว ยตอ งหุบ ปาก ปากหุบ อยูแ ลว ; ตัว พระนิพ พานแท ๆ นี่มัน ก็ตอ ง
หุบปากยิ่งกวานั้น.
เขาจึงถือวาการเรียนปริยัตินี้ก็บา ๆ บอ ๆ พูดมาก นี้ก็ยิ่ง
บามาก ;
เพราะฉะนั้นถาจะพูดถึงธรรมะที่แทจริงตองหุบปาก ถาขืนพูดไปก็
ไมใชธรรมะจริง,
เปนเพียงเปลือก เพียงกระพี้ เพียงฝอย เพียงอะไรตาง ๆ
อยางนี้ก็มี.

ทีนี้เราก็เกิดความสงสัยวา : ทําไมพระพุทธเจาทานพูดมาก ทานตรัส
มาก อะไรมาก ?
นี่เปนคนละเรื่องแลว คนละปญหาแลว.
เรื่องหุบปาก

๑๖๘

ปฏิปทาปริทรรศน

เปนความเห็นของทานผูนี้ ของคน ๆ นี้ หรือเจาอุบายอันนี้ เขาวางอุบายขึ้นมา
สําหรับเขา หรือวาพวกที่เอาอยางเขา.
ตองหุบปาก นี่คือแบบพิเศษ ; และเราก็สังเกตเห็นกันอยูวา เดี๋ยวนี้
ที่เราไมคอยรูอะไร ก็เพราะวาอาปากมากเกินไป.
ทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งอุบาสก
อุบาสิกา นี่อาปากกันมากเกินไป ;
หุบปากเสียสักครั้งหนึ่ง ไมใชหุบปากทั้งหมด
แลวก็จะจริงอยางที่เราเขียนวาเปนแบบของวิมลเกียรติ.
แบบของวิมลเกียรติผูเปนอุบาสก
มีกลาววาพระโพธิสัตวมัญชุสี
เปนผูไปถามวาทําอยางไร ;
วาอยางไร ๆ เขาก็หุบปากใสหนาโพธิสัตวมัญชุสี,
ถึงพระองคอื่น พระสารีบุตรอะไรก็ไมกลารอหนากับอุบาสกนี้ ;
เพราะวาถาถาม
แลวก็หุบปากใสหนา นี้ก็เรียกวาระบบพิเศษ. หุบปากไมเหมือนพระพุทธเจา.
แตที ่แ ทก ็ต อ งการจะแสดงพระพุท ธเจา ที ่แ ทจ ริง ใหด ู วา ธรรมะจริง อะไรจริง
พระพุทธองคจริง แสดงไมไดดวยคําพูด แสดงไมไดดวยรูปภาพ.

www.buddhadasa.info
หุบปากมีความหมายในทางไมบรรยาย, หรือวามีความหมายไป
ในทางวางไปเลย วางไปเลย ขืนพูดก็ผิดเทานั้นแหละ.

ในอินเดียเมื่อสองพันกวาปมาแลว เขาแสดงรูปพระพุทธเจาดวย
ที่วาง ดวยความวาง ดวยไมทํารูปอะไรเลย วานั่นเปนพระพุทธเจาจริง ; เดี๋ยวนี้
เราทํ ารูปพระพุทธเจ ากันอย างนั้ น อย างนี้ อย างโน น แลวก็ว ากันไปต าง ๆ นานา.
นี้เรียกวารูปภาพของปฏิปทาแบบพิเศษ ก็คือเงียบ นิ่งและเงียบ หรือจะ
เรียกวาหุบปากก็ตามใจ.

พวกหนึ่งนั้นเปดปากโวไปเรื่อย,
อีกพวกหนึ่งก็หุบปาก คลาย ๆ
กับวา ไมตองมีปริยัติ, ไมตองมีปฏิบัติ ไมตอมีปฏิเวธอะไรกันแลว ใหมัน
ยุงยากลําบาก ไมยึ ดถื ออะไรโดยความเป นอะไร จนพูดว าอะไรไม ได ก็ต องหุ บปาก.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๖๙

แมนิพพานจริงก็ตองหุบปาก จึงจะแสดงลักษณะของนิพพานได
คือ นิพ พานนั้น ไม,-ไม,-ไม,-ไมอ ยา งนั้น - ไมอ ยา งนี้- ไมอ ยา งโนน ไปเสีย
ทั้งหมด ก็ตองแสดงดวยหุบปาก. เดี๋ยวนี้เรามีอะไรกันมาก : มีปริยัติแปดหมื่น
สี่พันพระธรรมขันธ แลวก็ปฏิบัติไปซิ ;
แบบนี้เราพูดกันตั้งปก็ไมจบ เพียงแต
อานตัวหนังสือก็เปนป ๆ ยังไมรูจักหมดจักสิ้น, สวนแบบพิเศษแบบสุดทายนี้คือวา
หุบปาก.
ทั้งหมดที่แสดงมานี่มันสี่คู กับหนึ่งรูป เปนเการูป ถาจะเอารูปสุดทาย
วาหุบปากกับเปดปาก ก็เปนสิบ คือหาคูก็เปนสิบ. อยางนอยก็สิบรูปภาพ
สิบรูปแบบแลว. ในรูปหนึ่ง ๆ ก็มีมากหลายสิบ ; เอาเปนวากลาวมามีสิบแบบ
สิบรูปภาพก็แลวกัน.

ปฏิปทาทุกแบบใชไดมีประโยชนตามเหมาะสมแตละบุคคล
ทีนี้ อาจารยวิปสสนาโง ๆ ; ขออภัยใชคําหยาบ อาจารยวิปสสนาโง ๆ
จะพู ด ว า "แบบของฉั น เท า นั้ น แหละถู ก หรื อ ดี แบบของคนอื่ น ผิ ด ทั้ ง นั้ น ไม มี
ประโยชน". อาจารยวิปสสนาโง ๆ จะมัวพูดแตอยางนี้.

www.buddhadasa.info
อาตมาไมกลาเปนอาจารยวิปสสนา เพราะกลัวจะโง จึงพูดอยางนี้ :
แบบปฏิบัติอยูอยางนี้ มีมากตั้ง ๑๐ แบบ รอยแบบพันแบบอยางนี้ ; ใชได
ทุก แบบ ไมมีแ บบไหนผิด หรือ ไมมีป ระโยชน. เพราะวา แมแ ตแ บบที่ผิด
ก็ยังทําใหรูวาผิด แลวก็กลายเปนรูวาผิด หายผิด หายโงได ไมมีแบบไหนที่ผิด.
ที่พูดวา "สํานักวิปสสนานั้นสอนผิดๆ " คนพูดนั้นโงเอง. ถาเรา
มารูวา ขอปฏิบัติหรือปฏิปทานี้ มีไดอยางตรงกันขามเปนคู ๆ อยางที่วามาแลว

๑๗๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ยอมไมมีแบบไหนผิด ; ฉะนั้น อยาไปพูดวาแบบไหนผิด, พูดแตวา แบบไหน
มันเหมาะแกเรา.
ขอใหมีแบบที่มันเหมาะแกเราก็แลวกัน : คนโงก็มีแบบโง คน
ฉลาดก็มีแบบฉลาด, คนมีความเพียรก็มีแบบความเพียร, คนมีแตความเชื่อ
ก็ใชแบบความเชื่อ ; แลวรูไดดว ยตนเองวา มันถูกแลว ตรงที่วา มัน มี
ความทุกขนอยลง. อยางอื่นไมแนอยาเอาเปนประมาณ.
อยาใหอาจารยออกประกาศนียบัตรใหวา "ไดแลว ถูกแลว" เลย;
ออกประกาศนี ย บั ต รให ตั ว เองว า ถ า มี ค วามทุ ก ข น อ ยลง อั น นี้ ถู ก แล ว ;
ขอปฏิบัตินี้ถูกแลว เดินตอไปอีกเถอะ.
ถาหุบปากถูกแลว ก็หุบใหมากเขา
จนติดกันเลย ; อยางนี้ไมตองมีใครมาสอนละ ความรูจะสอนใหเองเรื่อยไป ๆ
ในความถูก ที่พิสูจนไดอยูในตัวมันเองเทานั้น.
วันนี้พูดไรสาระไมมีประโยชนอะไรนัก ; วาที่จริง พูดคลาย ๆ กับวา
ชวนกันขึ้นไปบนฟา แลวเที่ยวมองดูสํานักวิปสสนาตาง ๆ ที่มีอยูในโลก หลายรอย
แบบหลายพันแบบ. สรุปแลวมีเปนพวก ๆ อยางนี้ ; เรายังไมรูวาจะเอาพวกไหนดี
ก็ได ; ฉะนั้น ไปจัดการสะสางเรื่องของตัวเองดูใหมวาจะมีหลักอยางไร ?
จะดําเนินอยางไร ? จะไปเขากฎเกณฑอันไหน ? แลวพิสูจนความถูกตอง โดยที่วา
เมื่อถือกฎเกณฑอันนี้แลว มีความทุกขนอยลง ก็ใหขอเอาเปนแบบของตัว.
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ตองเลือกดู เราโงก็แบบนี้ เราฉลาดก็แบบนั้น, เราโงมากก็แบบโนน
เราฉลาดมาก็แบบโนนตอไปอีก ; คงจะเหมาะเขาสักแบบหนึ่ง. แลวความรู
ก็จะระเบิดโพลงออกมาได เปนความดับทุกขเพราะอํานาจความเชื่อก็ได, อํานาจ
ความเพียรก็ได, อํานาจปญญาก็ได, หรือเจือกันก็ได.

ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน

๑๗๑

แตถาหุบปากไว เปนรากฐานแลว ก็นับวาดี. เปนแบบรากฐาน
พื้นฐาน ทั่ว ๆ ไป. อยาพูดมาก แลวก็อยาทะเยอทะยานมาก, อยาชอบอวด,
อยาปฏิบัติเพื่ออวดใหเขาเห็นวา เราปฏิบัติ. ถาสามารถที่จะซอนเสียได อยาให
ใครเห็นวาเราปฏิบัตินั้นแหละ ยิ่งดี จะชวยฆากิเลส.
ถา ปฏิบัติอ ะไรสักนิด หนึ่ง ก็เ ที่ย วแสดงใหเ ขาเห็น วา เราปฏิบัติ
นี่จะชวยสงเสริมกิเลส ; เคยเห็นเปนกันเสียอยางนี้โดยมาก. บวชหลาย
พรรษาแลวก็ยังเปนอยางนี้ ก็จะไปโทษใครได ;
เพราะตัวเองเขาขางฝายกิเลส
ปฏิบัติอะไรสักนิดหนึ่งก็ยกหู ชูหาง, ไมเพียงเทานั้น ยังเที่ยวขมขี่ผูอื่นอีกก็มี.
นี้ฝายที่เปนอุปสรรค ฝายที่เปนศัตรูของปฏิบัติ.
ถาวาไมทําอยางนี้ ก็เปนฝายสนับสนุน ใหเกิดการปฏิบัติ แลวก็เปน
ความกาวหนาในการปฏิบัติ.
ปฏิปทาปริทรรศน คือการมองดูคราวเดียวรอบ ๆ ทั่ว ๆ ไปในการปฏิบัติ
ของพุทธบริษัทเรา มีอยูอยางนี้, ขอใหจําไวเพียงเปนคา ๆ เกิด รายละเอียด
กวานี้ คอยพูดกันในวันหลัง.
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วั น นี้ สมควรแก เ วลาแล ว มี ธุ ร ะบางอย า งที่ จ ะต อ งทํ า ด ว ย ขอยุ ติ
การบรรยาย เปด โอกาสใหพ ระสงฆทั ้ง หลายสวดคณะสาธยาย เปน เครื ่อ ง
เตือนสติพุทธบริษัททั้งหลายตามที่เคยกระทํา สืบตอไป.
---------------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๖๕ สิงหาคม ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ า วัน เสาร ครั ้ง ที ่ ๖ ของภาคอาสาฬหบูช านี้
จักไดกลาวโดยหัวขอวา ปฏิปทาปริทรรศน ตอไปตามเดิม. และตอ งขอ
ทบทวนข อ ความที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ในครั ้ ง ก อ น ๆ อยู เ สมอ เพื ่ อ ให ร ะลึ ก
ได และใหเรื่องเปนไปติดตอกัน.

๑๗๓

๑๗๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ทบทวนความรูเดิม
ในครั้งที่ ๑ ไดพูดถึง ปฏิปตติปญหา คือ ปญหาที่ทําใหเราปฏิบัติ
ธรรมะกันไมคอยจะไดในโลกนี้ ; เพราะวาในโลกนี้มันมีอะไรที่เปนขาศึกแหง
การปฏิบัติมากขึ้นทุกที.
ในครั้งที่ ๒ ไดพูดถึง ปญหาอันเนื่องมาแตปริยัติ คือ การปริยัติ
ที่ไมถูกตองไมเพียงพอ เฟอบาง เปนงูพิษเสียบาง ; การปฏิบัติก็ไมเปนไปตามที่
ควรจะเปน.
ในครั้งที่ ๓ ไดพูดถึง ปญหาที่มีอยูในตัวการปฏิบัติ นั้นเอง ;
เพราะวาการปฏิบัติไมพอเหมาะพอดี, ไมรูวาหัวใจของเรื่องการปฏิบัติทุกเรื่อง
อยูที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มองขามเรื่องนี้ไปเสีย.
ในครั้งที่ ๔ พูดถึงเรื่อง ปญหาที่ตกคางอยูในปฏิเวธ คือ แมใน
ขั้นที่การปฏิบัติใหผลแลว ก็ยังมีปญหาเหลืออยู เพราะผลบางอยางเปนเครื่องยั่วยวน
ใหเปนไปในทางแหงความยึดมั่นถือมั่น ; เชน ไปหลงในความเปนสุขสบายเสีย
อยางนี้ก็มี. บางทีผลที่ไดก็กลับกําเริบ คือวา ไดแลวกลับไมได ; เพราะวา
รักษาไวไมดีอยางนี้ก็มี เขาใจคําวา "ทิฏฐธรรม" หรือ "สัมปรายิกะ" ผิดจาก
ความหมายแหงความเปนจริง, ทําใหผลของการปฏิบัตินั้นไมตรงตามที่เปนจริง
อยางนี้ก็มี. นี้เรียกวาลวนแตเปนปญหาที่มาจากสิ่งนั้น สิ่งนี้ สิ่งโนน แมใน
ตัวผลของการปฏิบัติก็ยังเปนปญหาอยู.
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ในครั้งที่ ๕ ไดประมวลภาพของการปฏิบัติใ นทุก แบบที่เ คยมี
มาแลว หรือกําลังมีอยู ทํานองจะบอกใหรูวาในโลกนี้มีวิธีการที่จะปฏิบัติแตกตาง

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๗๕

กันอยูอยางไรเปนพวก ๆ ไป ; ไมควรจะถือวาพวกไหนผิด เพราะวามีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมแกบุคคลผูปฏิบัติเสมอไป,
คนโงมาก ก็มีการปฏิบัติแบบที่เหมาะ
สํา หรับคนโงม าก,
คนโงนอ ย ก็ตอ งมีก ารปฏิบัติที่เ หมาะสํา หรับ คนโงนอ ย,
คนฉลาดมาก ก็มีการปฏิบัติชนิดที่เหมาะสมกับความฉลาดของเขา ;
ไมอยางนั้น
เขาจะไมสนใจและไมนึกสนุก, คนฉลาดนอ ยก็ลดลงมาอีก.
ทีนี้ คนที่อ ยู
ตรงกลางทั่ว ๆ ไปนี้ก็มีมาก ใชแบบที่เปนแบบฉบับที่ยึดถือกันมานาน ใชไดสําหรับ
ทุกคน.
ขอให ทบทวนว า มี แบบการปฏิ บั ติ มากแบบ อย างที่ ได เอามากล าวให ฟ ง
ในครั้งที่แลวมา ; ถาจะสรุปเปนหมูก็จะมีสัก ๙ หรือ ๑๐ หมู ๑๐ พวก คือ :แบบที่วาจะตองมี สัทธา วิริยะ ปญญา ชนิดที่แยกกันเปนอยาง ๆ.
หรือวาจะ รวมกันทั้ง ๓ อยาง.
แลวยังมีแบบที่ใหเกิดผลอยางเฉื่อยชา หรือวาใหเกิดผลอยางฉับพลัน
ทันที นี้ไมเหมือนกัน ; แลวแตแบบของการปฏิบัตินั้น ๆ.
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และยังมีแบบที่วา พูดไดมากมาย ไมรูจักจบจักสิ้น กลับตรงกันขาม
กับแบบที่วา "พูดคําเดียวก็พอ" เชนวา "ทําลายความยึดมั่นถือมั่น" ; คําเดียวนี้
ก็พอ ไมตองพูดอะไรใหมากมายใหมันเวียนหัว.

แล วก็ ยั งมี การปฏิ บั ติ พวกที่ เรี ยกว า ต องเอาจริ งเอาจั ง ต องเคร งเครี ยด
ตองทํากันอยางสุดเหวี่ยง ไปทั้งหมด ; และอีกอยางหนึ่งก็ตรงกันขาม คือมี
ความรูสึกเหมือนกับวา มิไดทําอะไรเลย.

๑๗๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ทีนี้ แบบหนึ่งที่วิเศษ หรือพิเศษ ก็วา "หุบปากตะพึด" มองเห็น
ธรรมไปในทางที่ ว า เอามาบรรยายไม ได ด วยคํ าพู ด นี้ ก็ ตรงกั นข ามกั บพวกที่ มั น
ปากโปงอยูตลอดเวลา อยางนั้น อยางนี้ พูดมาก.
นี้แหละจะมีอยางนอยก็สัก ๙ พวก หรือ ๑๐ พวก อยางนี้ ; ถาจัด
เปน คู ๆ ก็จ ะไดสัก ๕ คู ในฐานะที่มัน ตรงกันขา ม.
ทั้ง หมดนี้ใ หถือ วา มีไ ว
เผื่อเลือก สําหรับคนที่โงมาก คนที่โงนอย คนฉลาดมาก คนฉลาดนอย คนเอาจริง
ไมเอาจริง หรือวาคนระดับปานกลางทั่ว ๆ ไป.
นี้เปนสิ่งที่จะตองมองดูใหเห็น
อยา งแจม แจง เหมือ นกับ วา เราขึ้น ไปบนทอ งฟา ในที่ส ูง มองลงมาขา งลา ง
เราก็จะเห็นอะไรไดหลาย ๆ อยาง คราวเดียวกัน ;
แตอยางไรก็ดี เรื่องของ
การปฏิบัตินี้ยังมีอีกมากสําหรับจะพูดตอไป. การที่ปฏิบัติใหถูกตองตามพระพุทธภาษิต ตามหลักเกณฑตาง ๆที่มีอยูเปนระบอบ ๆ นั้น จะไวพูดกันทีหลังสุด.
ในวั น นี้ ก็ จ ะแนะให เ ห็ น การปฏิ บั ติ ใ นแบบหนึ่ ง ในรู ป หนึ่ ง ซึ่ ง ไม
เกี่ยวกับปริยัติ ; ฉะนั้น จึงใหหัวขอการบรรยายในวันนี้วา "ปรมัตถปฏิปทา
ที่ไมเกี่ยวกับปริยัติเลย.
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รูจักคําที่ตองเขาใจเสียกอน

ทานจะตองทําความเขาใจคําเหลานี้กอน "ปรมัตถะ" แปลวาอยางไร ?
สําหรับคํานี้แปลวา "มีอรรถอยางยิ่ง" คืออยางสูงสุด หรืออยางลึกซึ้ง. พวก
ชาวบานก็พูดเปน คือพูดวาปรมัตถ;
บางทีก็มาคูกันกับคําสามคํา คือพระวินัย
พระสูตร พระปรมัตถ. เมื่อพูดถึงวา "ปรมัตถ" ก็หมายถึงธรรมะสูงสุดลึกซึ้ง

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๗๗

ที่สุด มีคามากที่สุด แตแลวความหมายก็ยังเปลี่ยนไป ๆ จนเหลือเพียงเปนเรื่องที่
ลึกลับที่สุด อยางนี้ก็ได.
เมื่อกลาวโดยกลาง ๆ ทั่ว ๆ ไป คําวา "ปรมัตถ" ก็แปลวา มีอรรถ
หรือประโยชนอยางสูงสุด ; ปรมัตถปฏิปทา ก็คือการปฏิบัติเพื่อประโยชน
อันสูงสุด.
การปฏิบัติเพื่อประโยชนอันสูงสุด ก็ตองมีเปนแบบ ๆ ไป, และคน
ทั่วไปก็จะคิดวาจะตองมีการเรียนที่มากพอ มีการปฏิบัติที่สุดเหวี่ยง แลวเราก็จะได
ประโยชนอันสูงสุดนั้น ;
ถาเปนอยางนั้น ปรมัตถปฏิบัตินั้น จะตองเนื่องดวย
ปริยัติมากทีเดียว.
เดี๋ยวนี้จะบอกใหทราบวา ยังมีอยูอีกอยางหนึ่งคือ ปรมัตถปฏิบัติที่
ไมตองเกี่ยวของกันกับปริยัติเลย.
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สําหรับคําวา "ปริยัติ" รูกันอยูดีแลววา หมายถึงการเรียนพระพุทธวจนะ ในแงของอักษรศาสตรหรือวรรณคดี อยางแตกฉาน ;
นี้เรียกวาปริยัติ
เรียนพระไตรปฎก และคําอธิบายพระไตรปฎกในแงของศัพทศาสตร หรืออะไร
ตา ง ๆ อยา งแตกฉาน ; อยา งนี้เ รีย กวา "ปริยัติ"; แมไ มแ ตกฉานก็ยัง คง
เรียกวา "ปริยัติ" เพราะมันตองเรียนมาก.

เคล็ดหรืออุบายที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ
ที นี้ จะมี ระบอบการปฏิ บั ติ ในชั้ นสู งสุ ด เพื่ อประโยชน สู งสุ ด โดยไม
เกี่ยวกับปริยัติเลยนั้น จะเปนอยางไร ?

๑๗๘

ปฏิปทาปริทรรศน

นี้ก็ตองเปนปรมัตถของชาวไรชาวนา ของคุณตาคุณยาย ที่ถึงกับไมรู
หนังสือ. ควรจะคิดวา คุณตาคุณยายที่ไมรูหนังสือ จะมีความรูปรมัตถไดอยางไร ?
หรือจะปฏิบัติปรมัตถไดอยาง ?
ขอยื น ยั น ในที่ นี้ ว า ก็ มี อ ยู แ บบหนึ่ ง สํ า หรั บ ชาวไร ช าวนา คุ ณ ตา
คุณยาย
ที่แมแตไมรูหนังสือ ก็มีเรื่องปรมัตถ และการปฏิบัติในชั้นปรมัตถ ;
ดัง นั้น มัน ก็ตอ งไมใชธรรมดา, เมื่อ ไมใ ชธ รรมดา ก็ตองเปน เคล็ด หรือ
เปนกลอุบาย ซึ่งจะตองใชวิธีไมเหมือนกัน.
เมื่ อ ไม เ กี่ ย วกั บ ปริ ยั ติ ก็ ต อ งมี อื่ น มาแทน ก็ ต อ งเป น เรื่ อ งเคล็ ด เรื่ อ ง
อุบาย เรื่องปริศนา ซึ่งเปนวิธีที่ไมตองเกี่ยวกับปริยัติก็แลวกัน. ก็สําเร็จประโยชน
ไดสําหรับขอที่วา คนเหลานั้นจะไมตองมีความทุกขเลย มันปรมัตถอยูที่ตรงนี้
ตางหาก
ถาวาโดยที่ถูกที่จริง การปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เรียกวาอุบายทั้งนั้น ;
อยางงาย อยางยาก อยางไหนก็ตองเรียกวา อุบาย ทั้งนั้น.
อุบายเปนวิธีที่จะ
เข า ถึ ง สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ในลั ก ษณะที่ ไ ม ย ากลํ า บากเกิ น ไป แล ว ก็ สํ า เร็ จ ตามความ
ประสงค ; ดังนั้น คําวา "อุบาย" ในภาษาธรรมะแท ๆ ก็จะตองตรงกับคําวา
เทคนิค เปนตน แหงสมัยนี้.
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เรามีเทคนิคก็เพื่อใหทําไดงาย ทําไดสําเร็จ แลวก็ทําไดโดยที่เปนที่นา
พอใจไมหมดเปลือง ไมลงทุนมาก อะไรทํานองนี้ ; จะเรียกวา อุบาย ก็ได
เรียก เคล็ด ก็ได.
คุณตาคุณยายทั้งหลายที่ไมรูหนังสือ ก็จะเปนตองใชวิธีที่เรียกวาเคล็ด
หรืออุบายโดยเฉพาะ ; นี่คือปรมัตถปฏิปทา ของคุณตาคุณยาย หรือคน

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๗๙

ทํานองนี้ โดยที่ไมตองเกี่ยวกับปริยัติเลย เหมาะสําหรับคนที่ไมอาจจะเรียนปริยัติ
โดยเฉพาะ นี้อยางหนึ่ง.
ทีนี้มาดูใหดีตอไป ก็จะมองเห็นวา แมเคล็ดสําหรับคุณยายคุณตาที่
ไมรูหนังสือนี้ ก็ยังใชไดกับนักปราชญที่ฉลาดที่สุด ; เพราะวานักปราชฺ
อาจจะรู ม าก จนความรู ท ว มหั ว เอาตั ว ไม ร อดกั น อยู ทั่ ว ๆ ไป แต พ อมาใช เ คล็ ด
อุบายของคุณตาคุณยายที่โง ๆ งาย ๆ กลับสําเร็จประโยชน. นักปราชญที่มีความ
รูทวมหัวเอาตัวไมรอดนั่นแหละ อาจจะใชอุบายหรือเคล็ดงาย ๆ ที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ
เลยนี้ไดเหมือนกัน.
นี่แหละ อยาวาที่จะใชสําหรับมนุษยเลย ตอใหพวกเทวดา ถามี
เปนฝูง ๆ อยูที่ไหนก็ตามใจ เทวดาก็ยังอาจจะใชเคล็ดของคุณยายคุณตานี่แหละ
ปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพนไดเหมือนกัน.
พวกเทวดาก็ห มายความวา พวกที ่เ อาแตส นุก สนาน ไมม ีค วามรับ
ผิดชอบ ไมมีความบากบั่นอดทนอะไร ;
แลวเทวดาก็จะเอากําลังเอาความ
อดทนที่ไ หน มาศึก ษาเล า เรีย นปริยั ติ ซึ่ ง ลํ า บากมาก ก็ เลยต อ งใช อุ บ ายที่ เ ป น
เคล็ด หรือเปนของงาย ๆ โดยไมตองเรียนปริยัติอีกนั่นเอง.
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ขออยาให ผูใดมาดู หมิ่ นเคล็ด หรื ออุ บายที่ มีไว สําหรั บปรมั ตถปฏิ ปทา
โดยที่ไมตองเกี่ยวกับปริยัติ ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นเลย.
อุบายนั้นจะมีอะไรบาง ก็จะไดพูดกันไปทีละอยาง ๆ พอเปนตัวอยาง.
ขอใหม องเห็น ชัด วา สิ ่ง ที ่เ รีย กวา เคล็ด หรือ อุบ ายทํ า นองนี ้นั ้น มัน
คืออะไร ? และวาจะปฏิบัติกันไดอยางไร ?

๑๘๐

ปฏิปทาปริทรรศน

เทาที่สํารวจดูจากทุก ๆ แบบ จากทุก ๆ ฝ าย ในหมูพุ ทธบริษัทเรา
หมายความวา ทั้งเถรวาททั้งมหายาน หรือทั้งที่ไมใชเถรวาทไมใชมหายานก็ตาม
ก็เห็นวามีอยูมากเหมือนกัน ที่เขาใชวิธีเคล็ดหรืออุบาย โดยไมตอเกี่ยวกับปริยัติ
เอามาประมวลดู แลวก็ลองเลือกเอา คัดเลือกเอามาเลาสูกันฟง ใหเปนตัวอยาง.
สําหรับเคล็ดหรืออุบายที่มีความแตกตางกัน จนถึงขนาดที่จะแยก
ใหตางกันออกไปเปนพวก ๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ :พวกที่หนึ่ง อยากจะเรียกชื่อในที่นี้วา "พวกปริศนา" คือพวกที่ใช
ปริศนาสําหรับคํานึงคํานวณอยูเสมอแตในหัวขอปริศนานั้นเพียงขอเดียว.
พวกที่สอง อยากจะเรียกวาพวกที่ใช "มนตรา", หรือบางพวกก็
เรี ย กว า "ธารณี " ; "มนตรา" หรื อ "ธารณี " แล ว แต จ ะเรี ย ก. นี้ คื อ ใช
คําสําหรับตวาดอยูเสมอ เขาพูดวาตวาดผี ตวาดยักษ ตวาดมาร อะไรก็ตามใจ ;
ที่แทมันก็คือ ตวาดความโงของตัวเอง หรือตวาดกิเลสนั่นแหละมากกวา.
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พวกที่สาม คือพวกใชสติระลึกอยูในสิ่งที่ไดผานมาแลว อยาง
แจมแจงชัดเจน หรือเจนจัด อยาใหสตินั้นมืดมัวไปได.
จะไดอธิบายกันทีละอยาง พอใหเปนทางแหงความเขาใจ :-

พวกที่ ๑ ปริศนามีทั้งยากและงาย
พวกที่หนึ่ง ที่เรียกวาใชปริศนานั้น ดูเหมือนปูยาตายายของเราจะได
ใชกันมาก ;
เพราะเห็นไดวามันมีปริศนาอะไรเหลืออยูมากจนกระทั่งบัดนี้.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๘๑

ถาใครคิดออกแลวก็ ตองใชคําวา "กินไมสิ้นเลย" คือมันจะมีผลไปไมรูจักหมด
จักสิ้น จนกระทั่งไปถึงนิพพาน. ปริศนานั่นก็มียากมีงายไปตามเรื่อง หรือวา
ตามระดับของผูที่จะคิด, แตรวมความแลวมันก็คือปริศนา.
ถาอยางเดี๋ยวนี้ อาตมาก็ผูกขึ้นใหคิดกันมานานแลวเหมือนกัน เมื่อ
ยี่สิบ ปกอ น ก็เ ริ่ม ลองใชวิธีใ หคิด ปริศ นา ก็รูสึก วา คนแก ๆ ที่ไ มรูห นัง สือ นั้น
ก็ไดรับประโยชนอยู.
ปริศนา คือคําที่เขาใจไมไดทันที และมีอยูมาก พวกชาวไร ชาวนา
ฉลาดขึ้นมาได ก็เพราะ สิ่งที่เรียกวา "ปริศนา"; และโดยเฉพาะคนที่ไมรู
หนังสือ เขาฉลาดขึ้นมาไดก็ดวยการทายปริศนาซึ่งกันและกัน.
ตั้งแตเด็กเล็ก ๆ มา ก็มีวิธีการทายปริศนา ; พอเปนผูใหญเต็มที่แลว
ปริศนามันก็ลึก หรือวาเลื่อนชั้นขึ้นไปลึกซึ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงกับตองใหชื่อใหมวา
"ปริศนาธรรม". ถาเปน "ปริศนาโลก" ก็ทําใหฉลาดอยางโลก, "ปริศนา
ธรรม" ก็ทําใหฉลาดอยางธรรม, ถาเปนธรรมอันลึก ก็ทําใหถึงนิพพานได,
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ปริศนาวา "ตายเสียกอนตาย"

เดี๋ยวนี้ ที่นี่เรามี คําเปนปริศนาวา "ตายเสียกอนตาย”. คนแรก
ฟงก็งง ไมรูวาอะไรไปทางไหน ที่คอย ๆ คิดไป ; ถาทําไดจริง มันตองมีการ
ตายอะไรอยางใดอยางหนึ่ง กอนแตจะตายชนิดเขาโลง. ตายชนิดเขาโลง
ตายอยางไรก็เห็น ๆ กันอยู นั้นคือ ตายในความหมายหนึ่ง.

๑๘๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ตายเสียกอนตายเขาโลง นั้นคือตายอยางไร ? ก็คงจะคิดตอไปถึงวา
ตองทําอะไรอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคนตายแลว ; แตวารางกายไม
ตองตาย และยังจะไมมีความทุกขอะไรดวย.
และเมื่อตัวเราไมมีแลว สวนที่
เหลืออยูมันก็ตองทําประโยชนผูอื่นเทานั้นเอง ; นี่แหละ "ตายเสียกอนตาย".
ตายกอนตาย เกิดมีความหมายขึ้นมาเปนอยางนี้ ; นึกไปพลาง นึกอยู
เรื่อย ๆ ก็ทําใหเขาใจมากขึ้นทุกที ในความหมายของคําวา "ตายเสียกอนตาย" ;
ยิ่งนึกออก ก็ยิ่งรูธรรมะมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งทําอยางนั้นได ก็เลยไดบรรลุ
"อมตธรรม" คือธรรมที่ทําบุคคลนั้นไมใหตาย.
ถาคิดอยู เขาเรียกวา "ปริศนา" ถาพนเปนเสียงออกมา เขาเรียกวา
"มนต " หรื อ "มนตรา" "ธารณี " . ในที่ นี้ เ ราเอาแต คิ ด คิ ด อยู เ พื่ อ ให ห า
คําตอบออกมาจากขางใน ก็คือฝงปริศนานี้ลงไปในดวงวิญญาณ ใหคอยคําตอบ
อยูเ สมอ. โอกาสดี วัน ใดวัน หนึ่ง ก็รูแ จง ขึ้น มานิด หนึ่ง ๆ ; พอตื่น นอน
ขึ้นมาก็รูขึ้นมาเอง มากหรือกวาง หรือไกลออกไปกวาเมื่อวาน อยางนี้เปนตน.
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การอยูดวยปริศนาขอนี้ขอเดียวไมตองพะวง ; คือคนหนึ่งก็มีปริศนา
ขอเดียวก็พอ ถาหลายขอมันก็จะสับสน. นึกถึงอยูแตวา "ตายเสียกอนตาย"
ใหไดตามที่เพื่อนเขาแนะให, หรือวาอาจารยแนะให, หรือวารับเอามาจาก
ใครก็ตามใจ ;
แลวก็ทําใหถูกตรงตามคําพูดนั้นวา "เราเปนผูตายเสร็จแลว
กอนแตที่รางกายมันจะตายเขาโลงไป" เรื่องมันจะเหลือแคบเขาทุกที ; เพราะ
วาคนที่ จะตายเข าโลงนั้ นเอาไปทิ้งเสี ยแล ว เหลื อแตตายอี กชนิ ดหนึ่ งของสิ่ งที่ ไม
ตองตายเขาโลง.

แลว ?

นึกถึงปริศนาอยูก็เลยคนวา ทําอยางไรเราจึงจะเหมือนคนตาย
ในเมื่อเรายังมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รูสึกอะไรไดอยู ก็เลยเปรียบ

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๘๓

เทียบไปในแงที่วา คนที่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับสัมผัสอะไรมา,
แลวก็
เอามาคิดนึกเปนเรื่องกิเลสตัณหา เปนตัวกู - ของกูนี้ ; นี้คือมันเกิดอยูทุกครั้ง
ที่ตา หู จมูก ลิ้น เปนตน ไดรับสัมผัสอะไร มันจําไดโงไป.
ฉะนั้นถาอยาให
ตา หู จมูก ฯลฯ นี้มัน โงไ ป ก็จ ะไมเ กิด เปน กิเ ลสตัณ หา เปน ตัว กู ของกู
สําหรับจะมีความทุกข ; นี้ก็พอจะเรียกไดวา เปนการตายกอนตาย ; พอได
เคาเงื่อนอยางนี้แลว ก็พยายามรักษาไวใหชัดเจนมากขึ้น กาวหนามากขึ้น.
การอยูดวยปริศนาเพียงวา "ตายเสียกอนตาย" ก็ดี นี้คือไมตอ ง
เรียนปริยัติ ไมตองลําบากในเรื่องการพูดจากไตถาม หรือวาอะไรใหมันมากมาย ;
เพราะวา ปริศนานี้เขามีกติกาตายตัวอยูอยางหนึ่งวา หามมิใหถามใคร พอไป
ถามใครเขาเขาบอกเสียแลว ก็หมดความเปนปริศนา.
ฉะนั้น ถาจะเอาวิธี
ปริศนาเปนที่พึ่ง ก็อยาถามใคร. พยายามอยาถามใคร แตอาจจะฟงได.
เรื่องตายกอนตายนี้ ไมทราบว าใครได ตั้งเป นปริศนาขึ้น อาตมาก็ บอก
ไมได เพราะวาไดยินมาเมื่อไร ก็ชักจะลืม ๆ เสียแลว ;
แตปริศนานั้นมีอยูวา
"ความงามนั้นอยูที่ซากผี ความดีอยูที่ละ พระนั้นอยูที่จริง นิพพานอยูที่
ตายเสียกอนตาย" มีอยูเปน ๔ ขอ.
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ลองคิดดูทั้ง ๔ ขอ ก็จะยิ่งงายขึ้น วา "งามอยูที่ซากผี ดีอยูที่ละออกไป
อยาเอาเขามา แลวก็พระอยูที่จริง นิพพานอยูที่ตายเสียกอนตาย" นี่ตองเปนเรื่อง
ของปูยาตายาย บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งพูด แลวลูกหลานจึงพูดกันมาสืบ ๆ กันมา.
ขอสารภาพที่ นี่ เดี๋ ยวนี้ ว า อาตมาเองก็ ได รั บเกี ยรติ รั บสมญาว าเป น
นักปริยัติ แตแลวก็โง ไมไดรับประโยชนที่นาพอใจ จากปริยัติเหลานั้น ;
แต
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ไดรับประโยชนจากปริศนาที่วา "ตายเสียกอนตาย" นี้แหละมากกวา. ฉะนั้น
ขอที่วา ปริศนาของยายแก มีประโยชนกับนักปริยัติที่มีความรูทวมหัวเอาตัว
ไมรอดนั้น ก็ไดแกขอนี้เอง.
ขอใหจําไวอยางนี้วา "ตายเสียกอนตาย" สองสามพยางคเทานั้น จะเปน
ปรมัตถปฏิปทา ที่ไมเนื่องกันกับปริยัติ แตประการใด เพราะตองเอาความรู
ในใจลวน ๆ มาเปนคําตอบ.

ปริศนาวา "ปากอยางใจอยาง"
ปริศนานั้น มันก็มีอยูมากอยาง มากขอ :
อยางที่พูดกันขึ้นมาใหม
ประโยคหนึ่ ง ว า "ต อ งปากอย า งใจอย า งซี " ;
ไม ต อ งทํา อะไรมาก ทํา ตน
เปนคน "ปากอยางใจอยางซิ". คําวา "ปากอยางใจอยางซี" นั้นคือ ปริศนา.
ถาเปนคน "ปากอยางใจอยาง" ก็หมายความวาจะไดนิพพาน เหมือน ๆ กับวา
"ตายกอนตาย" ก็จะไดนิพพาน.
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ทีนี้ เราพูดวา "ปากอยางใจอยาง" นั้นแหละจะไดนิพพาน ; ถาปาก
พูดวา "ตัวกู - ของกู" ใจก็อยาเปน "ตัวกู - ของกู". ปากกับใจไมตรงกันเลย
ปากเปน เรื่อ งสมมติเ ปน เรื่อ งโลก โลกิย โวหาร ใชป ากพูด ไป ; แตใ จมัน
ไมเ ปน ไปอยา งนั้น มัน ไมเ อาดว ย ใจมัน รูค วามจริง แจม แจง อยูเ สมอไป
เลยเก็บไวในใจ.
ปากก็พูดไป เชน ปากพูดวาฉันมีเงินยี่สิบลาน นี้ก็วาไป แตใจมัน
ก็วาไมมีสักสตางคแดงเดียว นี้เรียกวา ปากอยางหนึ่งใจอยางหนึ่ง.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ
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ปากนี้จําเปนจะตองพูดตามภาษาชาวโลก ซึ่งมีแตความยึดถือ ภาษา
อื่นไมมีใหพูด ;
เพราะฉะนั้น เราตองพูดภาษาของบุคคลที่ยึดถือนี้ มันหลีก
ไมได. แตสวนใจนั้นใครจะทําอะไรเราได ; เมื่อรูเห็นแจมแจงอยางไร มันก็
เอาของมันอยางนั้น. ฉะนั้น จึงมีทางที่จิตใจมันจะรูสึกนึกคิดอยางถูกตอง เปน
อิสระวา "ตัวฉันก็ยังไมมี มองดูซี่ !
มันไมมีตัวฉัน แลวก็จะมีเงินไดอ ยางไร
ตั้งยี่สิบลาน ในเมื่อตัวฉันเองก็มิไดมี" ใจรูสึกเสียอยางนี้ จึงเกิดอาการที่เรียกวา
"ปากอยางใจอยาง" ขึ้นมา.
ถาถือปริศนาขอนี้เปนที่พึ่ง ก็ตองพยายามหัดใหมาก ฝกฝนใหมาก
ที่จะใหมันเปนคนละอยางอยูเรื่อยไป ใหปากอยางใจอยางอยูเรื่อยไป บางที
เราจะตองดาวาสั่งสอนคนนั้นคนนี้ แตใจก็อยาไปเปนอยางนั้น.
พระพุทธเจาทานตรัสคําที่เราอาจจะไมเชื่อ,
และไมอยากจะเชื่อวา
พระพุทธเจาทานตรัส คือคําที่รุนแรงมาก ตรัสแกภิกษุผูตองอาบัติอยางดื้อดึงดังนี้.
นี้ก็ตอ งเชื่อ วา พระพุท ธเจา ตอ งเปน บุค คลปากอยา งใจอยา งเหมือ นกัน ;
เพราะคํา นั้น มัน รุน แรงมาก หรือ เปน คํา ดา เปน โวหารของการดา ที ่รุน แรงมาก,
นี่ก็เลยพึ่งอุบายที่วา ปากอยางใจอยางนี้แหละ จะทําใหประโยชนตาง ๆ เปน
ไปไดโดยไมมีความทุกข.
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ถาปากอยางไร ใจอยางนั้นแลว มันก็มีความทุกขเสร็จแลว ; เพราะวา
ปากเลว ในมันก็ เลว ปากโกรธ ใจมันก็โกรธ นี่ก็เรียกวา มันเลวเสียกอนที่ปาก
จะพูด. นี่แหละคนที่ปากกับใจตรงกัน จะตองเปนอยางนี้ คือพูดออกมาจากใจ ;
สว นคนที่วา ปากอยา ง ใจอยา งนี้ ไมไ ดพูด จากใจ แตพูด จากสติปญ ญา
จากญาณทัสสนะ จากความรูแจง วาเราจะตองพูดอยางไร โดยไมตองตรง
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กับความรูสึกในใจ ;
เพราะวาเรื่องที่จะพูดนี้ พูดกับคนในโลกที่ยึดมั่นถือมั่น
จึงตองพูดตามภาษาอยางนั้น.
ภาษาของชาวโลกที่ ใชพูด กัน ทั้ง คนธรรมดาสามัญ และพระอริยเจา และพระพุทธเจา แตสวนในใจนั้น ไมจําเปนจะตองเหมือนกัน ;
เรามีหลักปฏิบัติในทํานองที่เปนปริศนา ที่ตองคิดอยูเสมอวา "ปากอยางใจอยาง".
นี่ก็เปนตัวอยางอันหนึ่ง ที่เอามาแสดงใหดู.

ปริศนาวา "จุดเย็นสูงสุด อยูกลางเตาหลอม"
ปริ ศนาใหม ๆ สมั ยอวกาศ ป งปอง อะไรนี้ ก็ เช นป ญหาว า "จุ ดเย็ น
สูงสุดนั้น อยูที่กลางเตาหลอม". เตาหลอมเหล็กที่รอนเหลือประมาณนั้นแหละ,
ที่ศูนยกลางของมันนั้นแหละเปนจุดที่เย็นที่สุด. นี้เปนปริศนา ; ถามองไมเห็น
ก็ไมมีทางจะเขาใจ. ถาทําความเขาใจได ก็จะรูธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นไดเหมือนกัน.
ถ า เราจะเอาไปจั บ กั น เข า กั บ หลั ก ธรรมะในพระพุ ท ธศาสนาพื้ น ฐาน
ที่มีมาแตเดิม เรามีหลักวา "เย็นที่สุดนั้น ก็คือความดับของความรอนที่สุด" ;
หมายความวา รอนเทาไร ถาดับลงไปได มันก็เย็นเทานั้น คือเย็นเทากับที่ความรอน
เทา นั้น มัน ดับ ไปได.
ดัง นั้น ถา ความรอ นที่สุด ดับ ไป ความเย็น ก็ตอ งเย็น
ที่สุด ; ขอใหไปหาความเย็นที่สุด ตรงที่ความดับของความรอนที่รอนที่สุด.
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อย า งในวั ฏ ฏสงสารร อ นที่ สุ ด ดั บ ลงไป แล ว ก็ จ ะเย็ น ที่ สุ ด คื อ เป น
นิพพาน ;
ตองหานิพพานคือเย็นที่สุด ตรงที่ความดับของความรอนที่สุด

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ
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ในวัฏฏสงสาร. ที่สวนโมกขฯ นี่ก็มีสระนาฬิเกร เปนภาพนิมิตสําหรับเตือน
สติวา วัฏฏสงสารนั้นรอนที่สุด ดับลงไปไดก็เปนนิพพานอยูที่กลางวัฏฏสงสาร
ที่ใจกลางแหงวัฏฏสงสาร.
ทีนี้ พูดให เปนปริศนานาตกใจ ก็วา "เย็นที่สุดนั้นอยูที่ตรงใจกลาง
ของเตาหลอมเหล็ก"
โดยเราถือเอามาตรฐานวา ความรอ นสูงสุดที่มนุษย
เกี่ย วขอ งนี้ คงจะไมมีอ ะไรรอ นไปกวา ตรงจุด กลางเตาหลอมเล็ก ขนาดใหญ ;
ก็เลยตั้งปริศนาใหตัวเองวา เย็นที่สุดอยูที่กลางเตาหลอมเหล็ก.
การที่จะปฏิบัติไดกันทุกระดับ มีใจความสรุปไดวา พอมีเรื่องรอน
เรื่องเสีย วิบัติ ขาดทุน ฉิบหาย อะไรขึ้นมา ก็นึกถึงปริศนาขอนี้ วา "เย็นที่สุดนั้น
มันอยูกลางเตาหลอมเหล็กนะโวย"! พอนึกดังนี้เราก็ไมไดรอนเทาไร.
ตัวอยางเชนวาคาขายขาดทุนไปสัก ๒-๓ ลาน ; ที่ตรงนั้นแหละ
หาใหดีจะพบเย็น ๒-๓ ลาน. หรือวาลูกตายเมียตาย อะไรตาย นี้มันรอน ;
แตถาหาใหดีก็จะเย็นเทากันนั้นแหละ. ใหดับอันนั้นเสีย มันก็จะกลายเปน
ตรงกันขาม ;
ดังนั้น ถารอนไปเทาไร ก็จะหาพบเย็นไดเทานั้น และไดมา
อยางฟรี.
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เดี๋ยวนี้ คนแตละคนตางก็มีเรื่องรอนอยูเปนประจําวัน : เดี๋ยวเสียนั่น
เดี๋ยวเสียนี่ เดี๋ยวเสียโนน เดี๋ยววิบัติอยางนั้น เดี๋ยววิบัติอยางนี้ ;
ลวนแตมี
เรื่อ งรอ น สํา หรับ คนโงจ ะตอ งรอ น. แตสํา หรับ คนไมโ ง ก็ทํา ใหเ ย็น ได ;
แมรอนเทาไรก็จะทําใหเย็นไดเทานั้น.

เสีย".

เรื่ อ งนี้ เ คยให คํ า เปรี ย บเที ย บไว อี ก ย า งหนึ่ ง "ดู ใ ห ดี มี แ ต ไ ด ไ ม มี
ที่ไดเสียไป เสียเงิน เสียของ เสียลูก เสียเมีย เสียอะไรตาง ๆ นั้น ;
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ถาดูใหดีจะมีการได มีการไดอะไรที่มีคามากกวาของที่เสียไป. เชนวาเสีย
เงิน ไปลา นหนึ่ง ดูใหดีเ ถิด จะไดอ ะไรเปน ความรูซึ่ง มีคามากกวา เงิน ที่เ สีย ไป
ลานหนึ่ง.
เดี๋ยวนี้คนมักโง ดูไมเปน มันก็เสียลานหนึ่งเปลา ๆ,
แลวก็ได
ความรอนอยางอื่นมาอีก มันเลยไมไดอะไร.
ถาหากมีถือหลักที่เชื่อแนวา “จุดเย็นที่สุด อยูที่กลางความรอ น
ที่ สุ ด ", หรื อ "ท า มกลางความร อ นนั้ น มั น มี จุ ด เย็ น " พยายามหาให พ บ
ก็สามารถที่จะทําใหรอนกลายเปนเย็นไดหมดโดยไมมีเสียอะไร.
ถาเสียอะไรไป
จะกลายเปนไดไปหมด, หรือไดมากไปกวาหมด ; แมแตเสียเกียติ เสียชื่อเสียง
เสี ย อะไรเหล า นี้ ที่ เ รี ย กว า เสี ย หายกั น มาก ถ า ทํ า ให ดี มั น กลายเป น ได ได อ ะไร
ชนิดหนึ่งซึ่งมีคามาก คือ ความฉลาดในเรื่องของชีวิตของธรรมะ;
นี่แหละ
เรียกวามันมีคามาก. แตอยาเขาใจไปในทํานองที่เกเร เดี๋ยวจะเขาใจวา ถาอยางนั้น
ก็แกลงทําใหมันเสียชื่อเสียงเสียซี่, แกลงทําใหมันเสียเงินซี่ ; อยางนี้มันก็เปน
อันธพาลพูด.
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เราไมไดแนะอยางนั้น ;
สิ่งเหลานั้นมันก็เปนไปตามธรรมดา เปนอยู
ตามธรรมดา ; เชนวา คนคาขายจะตองขาดทุนบางเปนตน, คนเกิดมาแลว
จะต อ งมี บุ ต ร ภรรยา สามี เดี๋ ย วก็ จ ะต อ งมี ค นนั้ น ตาย คนนี้ ต าย อย า งนี้ ต อ งมี
อยูแ ลว ไมตอ งไปฆา มัน ใหต าย ;
แตวา ที่มีแ ลว แลว ก็จ ะตอ งตายไป จะ
เสียไป นี้ดูใหดี อยาใหกลายเปนเรื่องเสีย.
นี้แหละจะอนุโลมไดในหลักเดียว
กั น นี้ ว า ตรงไหนมี ร อ น ตรงนั้ น มี เ ย็ น ร อ นเท า ไร จะเย็ น เท า นั้ น ร อ น
ที่สุด ก็จะมีเย็นที่สุด.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๘๙

ปริศนาวา "เสียงของมือที่ตบขางเดียว"
เรื่อ งทํา นองนี้ ก็มีที่เ ปน ปริศ นาใหม ๆ นี้เ อง คือ ในโรงหนัง ของเรา
มีภาพเขียนภาพหนึ่ง ใหชื่อวา "เสียงของมือที่ตอบขางเดียว". ใครพูดทีแรก
ก็ไมทราบ แตพูดตอ ๆ กันมา ; แลวก็มีคนพยายามเขียนรูปภาพเพื่อจะใชกับ
คําพูดนี้กันหลาย ๆ คน. เราก็มีภาพหนึ่ง เอาของเชอรแมน (Sherman) มา
ไดใหชื่อวา "เสียงของการตบมือขางเดียว".
ภาพนั้นแสดงใหเห็นวา มือที่ตบขางเดียวนั้น มีเสียงดัง ไมมีเสียง
ใดเทา . คนที่แ รกฟง ก็ไ มรู ไมเ ขา ใจ ก็จ ะหาวา บา อีก แลว ; มือ ขา งเดีย ว
จะตบอยางไร มันก็ตบลม ตบฟา มันก็ไมดัง ;
เขาไปมองอยางนั้นเปนเรื่อง
วัตถุไป.
ทีนี้ เรามองเปนเรื่องทางจิตใจ "ตบมือขางเดียว" นั้น หมายความวา
เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ แลวจิตไมรับเอามาสําหรับปรุงเปนตัวกู - ของกู ;
การกระทบนั้นก็เลยกลายเปนหมันไป : ตาเห็นรูปก็เปนหมันไป, หูฟงเสียง
ก็เ ปน หมัน ไป, จมูก ไดก ลิ่น ก็เ ปน หมัน ไป ฯลฯ, เพราะมัน ไมรับ เอามาทํา
ปฏิกิริยา.
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มีพระพุทธภาษิตใชอธิบายความขอนี้วา "เห็นก็จงสักวาเห็น ไดยิน
ก็สักวาไดฟง ไดดมก็สักวาไดกลิ่น ฯลฯ" คือไมปรุงตอไปอีก ที่จะไปเกิด
เปนตัณหา เกิดเปนอุปาทาน.
พระพุ ท ธเจ า ท า นตรั ส ไว อ ย า งนี้ ว า "ถ า เห็ น สั ก ว า เห็ น ได ยิ น สั ก ว า
ไดยิน ฯลฯ แลวเมื่อนั้นจะไมมี ตัวเธอ เกิดขึ้น".
"ไมมีตัวเธอเกิดขึ้น"

๑๙๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ก็ไมมีปญหา คือไมมีอยูที่ไหน หรือไปไหน มาไหน, แมจะตายไปก็ไมมีทั้งนั้น ;
เพราะวาไมมีตัวเรา ไมมีตัวกู - ของกูเกิดขึ้น. นี่เรียกวาเหมือนกับตบมือขาง
เดียว ;
ตบไปเถอะ ก็มีแตผล คือ ความสงบเย็นเปนนิพพาน เปนธรรมะสูงสุด
คือเปนนิพพาน. ดังนั้น เราเรียกวา "เสียงที่ดังที่สุด กองไปไกลทั่วจักรวาล
คือเสียงแหงนิพพาน".
ตบมือขางเดียว มีเสียงกองไปทั่วจักรวาล. ตบมือสองขาง ดัง
เปาะแปะอยูที่ตรงนี้ไมกี่วา.
ถาความคิดของใครชอบอยางนี้ ก็ยึดถือเอา
ปริศนาขอนี้ วาเสียงของการตบมือขางเดียวนี้แหละ ดังกองไปทั่วจักรวาล ; แลว
ยังจะยิ่งกวานั้น คือมันจะซึมซาบเขาไปในแผนดิน หรือวาในทุกหนทุกแหง ไมมี
ยกเวนอะไร คือความไมยึดถือใหเกิดเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา. ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ขางเดียวนั้น มันจะทําอะไรก็ใหทําไปเถอะ แตไมมี ปฏิกิริยาที่ จะเกิดขึ้ น
เปนตัณหา อุปาทาน เปนตน.
ปริศนานี้เรียกวา "ตบมือขางเดียวเสียงดังไมมีที่สิ้นสุด" เสียงดัง
มีประมาณไมมีที่สิ้นสุด.
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ปริศนาในพระไตรปฏกที่มีคลายของเซ็น
"ผาเช็ดฝุน ก็เช็ดฝุน "

ปริศนาอยางของพวกเซ็นก็มามาก ถาคิดไดก็ไดรับความรู หรือเห็น
ธรรมไปตามลําดับ ; แลวปญหาที่คลายของพวกเซ็นนี้ในพระไตรปฎกก็ยังจะพอมี.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๙๑

เช น เรื่ อ งพระจู ฬ ป น ถกที่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า นให เ ศษผ า ชิ้ น หนึ่ ง ให ไ ป
บริกรรมในเมื่อขยําเศษผานั้นวา "ผาเช็ดฝุน ก็เช็ดฝุนซี ! ผาเช็ดฝุน ก็เช็ดฝุนซี!"
มีเทานั้น.
ภิกษุองคนี้ทําไปเรื่อย ๆ จนในเวลาหนึ่งก็เปนพระอรหันตวาบวูบ
ขึ้นมา ; เพราะขยําเศษผาแลวก็วา "ผาเช็ดฝุน ก็เช็ดฝุนซี!.
มันมีความหมายหลายอยางเหลือเกินจากคําพูดวา "ผาเช็ดฝุน ก็เช็ดฝุน"
ความหมายหลายแขนง;
เชนอยางเลวที่สุดก็ตองวา มันทําหนาที่ของมัน.
เดี๋ยวนี้คนเรานี้ ไมคอยจะทําหนาที่ของคน.
ความหมายที่ สู ง ขึ้ น ไปก็ คื อ มั น เปลี่ ย นแปลงจาก ผ า ขาวเป น ผ า
เศราหมองดวยขี้ไคล.
ถาเห็นสูงขึ้นไปกวานั้น ก็เห็นวา มันไมมีอะไรที่นอกไปจากธรรมดา
จะมีฝุนหรือจะไมมีฝุน จะเปอนฝุนหรือจะไมเปอนฝุน จะเช็ดหรือจะไมเช็ด มันก็
เปนเรื่อง ธรรมดา.
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ภิกษุองคนั้นทานก็เลยเปนพระอรหันต เพราะปริศนาที่วา "รโชหรณํ
รชํ หรติ" ซึ่งแปลวา "ผาเช็ดฝุน มันก็เช็ดฝุน" มีเทานี้เอง.

ปญหาหรือปริศนา มีอีกมากมายหลายรอยหลายพันก็ได จะยกตัวอยาง
มาใหฟงสัก ๓-๔ อยาง :-

ฝกพิจารณา อยาง ชาวไรชาวนา ก็เปนอุบาย
ตัวอยางพวกที่ ๑. ถาเราไมรูหนังสือ ไมมีอะไร เปนชาวไรชาวนา
ที่โงเขลา ก็ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่อปรมัตถปฏิปทาได, เรียกวาเปนนักปราชญชาวนาก็ได.

๑๙๒
เคยเห็ นคํ าพู ดในหนั งสื อต างประเทศบ อยๆ ว า farmer
farmer ก็มี

ปฏิปทาปริทรรศน
philosopherหรื อphilosopher

นักปรัชญาชาวนา
หรือ ชาวนานักปรัชญา เขาไมตองเรียนจบ
พระไตรปฎก หรือจบคัมภีรตําราอะไรเปนรอบ ๆ ;
เขาอยูแตกับหัวคันนา แต
เขาก็เปนปรัชญาเมธี รูสิ่งที่ทําใหจิตใจมีความสุขยิ่ง
หรือดีไปเสียกวานัก
ปรั ช ญาเมธี ที่ อ ยู กั บ หนั ง สื อ เป น หอบ ๆ หาบ ๆ หรื อ ว า เต็ ม ไปทั้ ง หลั ง ตึ ก เต็ ม ไป
แตหนังสือ.
นักปรัชญาบาหนังสือชนิดนั้น ก็ไมมีความสุขมากเทานักปรัชญา
ชาวนา ที่มีความคิดนึกรูสึกเกิดขึ้นมาจากทองนา. เขาเห็นดิน เห็นทราย เห็นกบ
เห็ นเขี ยด หรื อเห็ นอะไรก็ ตาม ที่ ทํ าให เขาสามารถจะไม ยึ ดมั่ นถื อ มั่ นได ก็ เรี ยกว า
ประเสริฐ หรือวิเศษไปเสียทั้งนั้น.
ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของการปฏิบัติในเคล็ด
หรื อ อุ บ าย ที่ จ ะบํ า เพ็ ญ การปฏิ บั ติ ใ นชั้ น ปรมั ต ถ ไ ด โดยไม ต อ งเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ปริยัติเลย เรียกวา "ปริศนา" นี่เปนตัวอยางพวกที่หนึ่ง.

พวกที่ ๒ ใชวิธี มนตรา หรือ ธารณี
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ตัวอยางพวกที่ ๒. จะเรียกวา "มนตรา" หรือจะยืมคําวา "ธารณี"
คําทางฝายนิกายอื่นมาใชก็ได ;
เพราะความหมายมันเหมือนกัน คือคําที่ใช
สําหรับ ตวาดกิเลส.

เราจะต องมี คํ าพู ดที่ เหมาะที่ สุ ด หรื อว าตรงกั บอุ ปนิ สั ยใจคอของตั วที่ สุ ด
ขึ้นมา สักคําหนึ่งกอน ; ถารูแจงเห็นจริงดี. ใชอันนี้เปน มนตรสําหรับตวาด
กิเลส ใหแตกกระจัดกระจายไป.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๙๓

ยกตัวอยาง เหมือนกับคําวา "ตายเสียกอนตาย"
ซึ่งเปนปริศนา
นั้ น แหละ ; ใช อ ย า งปริ ศ นามั น ก็ ไ ปอย า งหนึ่ ง , ถ า จะใช อ ย า ง " ธารณี "
หรือ "มนตรา" มันก็ใชไปอีกอยางหนึ่ง.
พอมีเคาเงื่อนวากิเลสมันจะตั้งขึ้นในใจ ก็ตวาดมันไปดวยคําวา "ตาย
กอนตาย"! "กูตายกอนตายแลวนะโวย" ! แคนี้มันก็กลับหายไป ไปสูสภาพเดิม,
เราควรจะใชคําที่รุนแรงกวานั้น เพราะเปนคําตวาดหรือคําดา ; เราคิดคําเอาเอง
ก็ ไ ด เช น ว า "ไอ บ า ไอ บ า มาอี ก แล ว โว ย !" นี้ แ หละเป น "มนตรา" เป น
"ธารณี" สําหรับตวาดกิเลสใหกลับไป ถาทําอยางนี้อยูบอย ๆ ก็จะมีสติดีขึ้น - ดีขึ้น.
หรื อ เช น พู ด ว า "ออกไป! ออกไป!’ เท า นี้ ก็ พ อ ; ถ า เรารู
ความหมายของคําวา "ออกไป ออกไป" นี่ดี. แตคนที่อยูขาง ๆ เขาไมรูวา
เราวาอะไร เดี๋ยวเขาจะวาบาก็ได, หรือวาค่ําคืนดึกดื่น นั่งตวาดอยูวา "ออกไป
ออกไป" คนอื่น เขาก็วา ไอนี่มัน ละเมอ. แตก็ "ออกไป ออกไป" นี้เ รามี
ความหมายวาเรามีสติรูวา ไอกิเลสนี่มาอีกแลว. นี่แหละ "ออกไป ออกไป!"
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บางทีเราจะมีคําที่งายที่สุด เชนวา "กูก็ไมไดเกิดมาเพื่อความทุกข
นี่โวย!" คิดดูซิจะมีผลอยางไร ! เดี๋ยวนี้คนไมเอาไจใสที่วา จะรูจักสิ่งเหลานั้น
อยางไร ? จังจะมานั่งรองใหอยู ; ปญหานิดหนึ่งก็มารองใหได ไมควรจะเปนปญหามันก็เปนปญหาขึ้นมา. นี้ควรจะตวาดออกไปดวยคําหยาบคายวา "กูไมได
เกิด มาเพื่อ เปน ทุก ขนี่โ วย ";
ทุก ขก็ห ายไปเหมือ นกัน ,
นี่แ หละ "มนตร"
"มนตรา" ก็มีอยางนี่แหละ ที่จะใชใหเปนประโยชนได.

หรือบางทีก็วา "ไมมีตัวกูแลวนะโวย !" คนอื่นฟงไมถูก แตเรา
ฟงถูก "ไมมีตัวกูแลวนะโวย";
นี้สิ่งกลุมรุมจิตใจตาง ๆ ก็สลายหายไปในทันที.

๑๙๔

ปฏิปทาปริทรรศน

จะวา "อนิจจังโวย อนัตตาโวย สุญญาตาโวย"
เขาจะไดไมหาวา บา หรือละเมอ.

ก็ได ; ไมตองใหใครไดยินก็ได

นี่ แล วแต ใครจะเข าใจอั นไหนดี ที่ สุ ด ก็ จะนํ ามาใช เป นมนตร ได สํ าหรั บ
ตวาดกิเลส ,
แตเขาอาจจะเรียกกัน วา ตวาดผี ตวาดยักษ ตวาดมาร อะไร
ก็แลวแตเขาจะเรียก.
ถาสําหรับเด็ก ๆ ก็ตองคิดวา ตวาดผี ตวาดมาร ตวาดยักษ ;
แตถ า สํ า หรับ คนรูอ ะไรแลว นี่ก ็คือ ตวาดกิเ ลส ที่ม ัน จะกอ หวอดของปฏิจ จสมุปบาท หรืออะไรอยางนี้ขึ้นมา ก็ตวาดใหกลับหลังถอยไป.
นี่ ไ ม ต อ งมี ค วามรู อ ะไรมากไปกว า ที่ ว า "กู ไ ม ไ ด เ กิ ด มาเพื่ อ มี ค วาม
ทุกขนี่โวย!"
นี่ยายแกตาแกที่เปนชาวนา ก็อาจจะตวาดเปน.
นี่เรียกวาใช
"ธารณี" หรือ "มนตรา" เปน เคล็ด อยา งหนึ่ง เปน ตัว อยา ง. อยา งนี้ก็พ อ
จะเขาใจได นี้อยางที่สอง.

พวกที่ ๓ มีสติวา "ไมมีอะไร นาเอา - นาเปน"
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ตัวอยางที่ ๓. อยากจะเรียกชื่อวา "มีสติในสิ่งที่เจนจัดอยูเสมอ" ;
นี ้ก ็เ คยอธิบ ายแนะนํ า กัน มานาน นมนานแลว วา ใหใ ชห ลัก วา "ไมม ีอ ะไร
ที่นาเอานาเปน".
ใหคนที่มีอายุมาก ๆ พิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ที่เปนมาแลววา
"ไมมีอะไรโวย ที่มันนาเอาหรือนาเปน"
แยกออกไป ๒ พวก เปนพวกที่นา เอา
อยางหนึ่ง พวกที่นา เปน อยางหนึ่ง.

ในโลกนี้ ในสากลจั ก รวาล หรื อ ทุ ก จั ก รวาล หรื อ ทุ ก สถานที่ ทุ ก ๆ
เวลา ไมมีอะไรที่นาเอา ไมมีอะไรที่นาเปน ;
นี้ก็ทําไดแมโดยชาวนา – ชาวไร

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๑๙๕

ที่เ ปน ผูมีอ ายุม าก แกแ ลว เห็น อะไรมากแลว
แลว ก็ไ มคิด อะไรมาก คือ วา
ไมมีความคิดที่จะไปโลกพระจันทร หรือไปอะไรที่ไหนกะเขา ;
แตวารูจักสิ่ง
ตาง ๆ ที่กําลังแวดลอมตัวอยูนี่เปนอยางดี วาไมมีอะไรที่นาเอา ไมมีอะไรที่นาเปน
โดยแทจริงเลย.

กลุมที่หนึ่ง "ไมมอี ะไรนาเอา" ดวยอุปทานฯ
คําวา "เอา" นั้น หมายความวา เอาดวยกามตัณหา : จะเอานั่น
จะเอานี่ คือ จะเอาวัต ถุสิ่ง ของอัน ใดอัน หนึ่ง มา ; นี่เ รีย กวา "เอา". ถา เขา
ไดผานโลกมานานพอสมควรวาอะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร, อะไรเคยเลนงาน
เอาจนแยเสียเลยเทาไร ; แลวเขาก็จะรูสึกไดวามันไมนาเอา. ชาง มา วัว ควาย
ไร นา ข า ว ของ เงิ น ทอง เพชรพลอย ภรรยา สามี ลู ก หลาน หรื อ อะไรก็ ต ามใจ
โดยที่แทแลวมันก็ไมนาเอา.
แตตองเขาใจใหถูกตองเสียวา คําวา "เอา"
ในที่นี่ คือ เอาดวย
อุปาทาน ดวยกิเลสตัณหา ดวยอวิชชา หรือดวยความโง ; ไปเอาเขาดวย
จิตใจอยางนั้น มันกัดเอาทุกที.
พอไปเอาอะไรเขาที่ไหน เมื่อไร มันกัดเอาทุกที ;
เงิน ทอง ขาว ของ ชาง มา วัว ควาย ไร นา เพชร พลอย หรือ จินดา บุตร ภรรยา
สามี นี้อะไรก็ตามใจ ; พอโงไป "เอา" เขาเทานั้นแหละ มันกัดเอาทันที.
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ทีนี้ ไมตองมีความสําคัญมั่นหมายดวยอุปาทาน ก็อยูกันไปได ; วัว
ควาย ไร นา ฯลฯ มัน ก็ไ มก ัด เอา ใชส อยไปได ทํ า นาไปได บุต ร ภรรยา
สามี ก็ทําหนาที่อะไรกันไปได. พอเกิดโง ไปเอาเทานั้นแหละ "เอา" เมื่อไร
มันกัดเอาเมื่อนั้น;
หมายความวา เกิดความยึดมั่นถือมั่นเขาเมื่อไร มันก็มี
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ความทุกขเมื่อนั้น. เมื่อไมมีความยึดมั่นถือมั่น ก็อยูดวยกัน ใชสอยดวยกันได
โดยที่ไมตองมีความทุกข. นี่แหละอยาไป "เอา" เขา.
ถ าคนเห็ นโลกมาก เห็ นอะไรมาก ก็ จะคิ ดไปเองในทํ านองที่ ว า "ไม
นา เอา" มากกวา นั้น คือ วา "อยา ไปเอากับ มัน เลยตั้ง แตแ รก ก็ยัง ดีก วา ".
นี้มันเปนชั้นที่ไกลออกไป ; ในชั้นที่กําลังเกี่ยวของกันอยูนี้ ก็อยาเอาดวยอุปาทาน
ดวยอะไร หนักเขาก็รูวา ถาอยามาเกี่ยวของกันเสียเลยตั้งแตทีแรก ก็ยังจะดีกวา
เสียอีก.
ดังนั้น นักปรัชญาชาวนาที่เรียนจากทองนานี้ จะเห็นไดชัดเจนวา
"ไมนาเอา".
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมนาเอา ดังนั้นเราจึงไม "เอา" เราไมมีจิตใจ
ที่จะเอาเปนของเรา : วัว ควาย ไร นา ขาวเปลือก ขาวสาร อะไรทุกอยางที่
มันอยูกับเรานี้ เราจะไมมีจิตใจที่จะไปยึดครองมัน หรือเอามาเปนของเรา อยางนี้.
นี้ ก ็เ กิด เปน ชาวนาที ่ต รัส รู ขึ ้น มาในทุ ง นานั ่น เองวา ไมม ีอ ะไรที ่น า เอาดว ย
ความยึดมั่นถือมั่น.
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ถึงแมสิ่งที่เราพูดกันอยู วา กิน วา กาม วาเกียรติ สามอยางนี้
ก็ไมนาเอา ; ไปคิดดูเถอะ ไปเอาเมื่อไร มันกัดเอาเมื่อนั้น. เรื่องกิน, เรื่องกาม กามารมณนี้แหละ, เรื่องเกียตริ, นี่แหละไป "เอา" เมื่อไร มันกัดเอาเมื่อนั้น;
มันจึงเปนสิ่งที่ไมนาเอา. จิตใจอยาไป “เอา”; มันเขา มันก็ไมกัดเอา; แตวา
ไปเกี่ยวของมันก็ได ในเมื่อจําตองเกี่ยวของ.

เราตองเกี่ยวของ เพราะวาเรื่องกินเราตองกิน ไมกินก็ตาย รางกาย
มันก็ตาย ; เพราะฉะนั้นเราตองกิน แตใจอยาไปยึดมั่นถือมั่นชนิดที่เรียกวา
"เอา" ดวยจิตใจ; ก็ทําไป ก็กินไป ดวยจิตใจที่ไมยึดมั่นถือมั่น.
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เรื่ องกามารมณ นี้ มี มากมายหลายระดั บ ก็ เกี่ ยวข องกั นตามที่ ควรจะเกี่ ยว
ขอ ง ; แตอ ยา ไปหลงยึด มั่น ถือ มั่น มัน จะกัด เอา ; เราจะนั่ง รอ งให หรือ
จะไปฆาตัวตายในที่สุด.
เรื่ องเกี ยรติ นี้ ก็ อย างเดี ยวกั นแหละ พอไปเอามั นเข ามั นก็ กั ดเอาทั นที ;
เกียรติบางอยางนั้นหลีกไมพน เพราะวาคนอื่นตั้งให.
ถาเราทําอะไรที่เปน
ประโยชนแ กผู อื ่น เขาก็ส มมติใ หเ ปน คนมีเ กีย รติ มีค วามดี มีค ุณ ธรรม อะไร
ขึ้นมาทันที เราจึงหลีกไมได ; แตวาเราอยาไป "เอา" กะมัน คืออยาไปหลง
มันเขา. แมเกียรติจะมาหา หรือจะมีเกลื่อนไปหมดก็ตาม อยาไป "เอา" มันเขา :
ถาไปเอาดวยอวิชชาอุปาทาน มันก็จะกัดเอา.
ข อ นี้ ถ า นานเข า นานเข า อายุ ม ากเข า ก็ ม องเห็ น ได ชั ด ว า แม แ ต
สิ่งที่เรียกวากิน วากาม วาเกียรติ นี้ก็ไมนาเอา,
ตามธรรมดานั้นมันไมนาเอา.
แลวก็อยาไปเอา เขาไปเกี่ยวของดวยโดยไมตองการ "เอา". คําวา "การเอา"
ในที่นี้หมายถึงเอาดวยอุปาทาน คือความรูสึกของจิตใจที่ยึดมั่นหมายมั่น หรือความ
สําคัญมั่นหมาย.
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ยังมีคําที่ไพเราะกวานี้ เชนคําวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพาน สมบัติ
พูดกันมาก โดยเฉพาะคนแก ๆ รุนเกากอน ;
ทําบุญอะไรหนอยก็
ปรารถนามนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ ปรารถนากันอยูแตอยางนั้ น
แลวบางทีก็ไมรูดวยซ้ําไปวามันคืออะไร. แตวาโดยที่แทแลวมันก็ไมนา "เอา" ;
แต ทําไมพุ ทธบริ ษั ทคุ ณย าคุณยายพื้ นฐานทั่ วไป ยั งปรารถนามนุษย สมบัติ สวรรค สมบัติ นิพพานสมบัติ ? เพราะมันเปนธรรมเนียม คนกอน ๆ เขาสอนใหเด็ก ๆ
รูจักปรารถนาสิ่งนั้น วาดีกวาไปปรารถนาอยางอื่น.
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มนุษยสมบัติ ก็คือวาไดอะไรอยางมนุษยควรจะได, สวรรคสมบัติ
ก็คืออยางที่เรียกกันวา "สวรรค"
เปนอยางนั้น แตก็ดีกวามนุษยตรงที่วาไมตอง
เสียเหงื่อ.
ถาเปนมนุษยสมบัติ ก็ตองเอาเหงื่อไคลไปแลกเอามา จึงจะไดความ
เอร็ดอรอยทางอายตนะนั้น ๆ ;
แตถาเปนสวรรคสมบัตินั้น ไมตองออกเหงื่อ
ออกอะไร ก็ ได ความเอร็ ดอร อยทางอายตนะนั้ น ๆ อย างมาก และประณี ต และ
วิเศษ. นี่เรียกวาสวรรคสมบัติ.
สวนนิพพานสมบัตินั้น คนวาเอาเอง นิพพานเปนสมบัติใหใครไมได ;
แล ว ก็ นิ พ พานนี้ ถ า เป น นิ พ พานแท จ ริ ง แล ว ก็ จ ะไม ต กเป น วั ต ถุ ห รื อ เป น อารมณ
สําหรับใครจะไปเอาได เพราะวาเปนความดับสลายแหง "ตัวกู".
ถาถึงนิพพานตองไมมีตัวกูเสียกอน จึงจะถึงนิพพานได ; ถาจิต
ไมมีตัวกูแลวอะไรจะไปเอาอะไรได, ถาจิตยังมีตัวกู ก็ยังไมถึงนิพพาน, ถาจิต
หมดตัว กู จึง จะถึง นิพ พาน; เพราะฉะนั้น จิต ที่ ไมมีตัว กู จึง ไมเ อาอะไร.
ดังนั้นการที่จะเอานิพพานสมบัตินั้นเปนเรื่องฝนละเมอ ๆ เพอ ๆ ไปตามคําพูดที่ติด
ปากเกี่ยวโยงกันวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ, เทานั้นเอง.
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การพู ดไว อ ย า งนั้ น ก็ ดี เหมื อ นกั น สํ าหรั บคนทั่ วไปเขาจะได ปรารถนา
แตถาคนที่ถึงเขาแลว ก็จะสั่นหัวทั้งนั้น วาไมนาเอาทั้งนั้น;
และโดยเฉพาะ
นิพพานสมบัตินั้น ถาคิดจะเอาอยูแลว เปนไมไดแน ก็เลยมองเห็นชัดวา
"มันไมนาเอา", ไป "เอา" เขา มันกัดเอาทันที.
มนุษยสมบัติ ก็กัดอยางมนุษยสมบัติ,
สวรรคสมบัติ ก็กัดอยาง
สวรรคสมบัติ.
นิพพานสมบัติชนิดนั้นคนวาเอาเอง ; แลวมันก็กัดใหอยางที่
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คนเขลาไปวาเอาเอง สมมติเ อาเอง.
นิพพานที่แทจริง ไมมีอ ะไรเหลือ
สําหรับจะใหยึดถือ เปนตัวเรา หรือเปนของเรา.
ถาหากว าผู ใดได บรรลุคุ ณธรรมสู งไปกว านั้ นแลว มองยอนกลับลงมา
ขางลางจะเห็นวา เรื่องมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัตินี้เปนเรื่องของ
คนโงที่ยังอยากจะไดยังอยากจะเอาอยู.
ผูที่มองเห็นแลว พิจารณาเห็นอยู ก็จะเห็น วา สิ่งที่เปนเพียงของ
ปรุง แตง กัน อยู  แลว จิต ใจไปเอามาปรุง แตง สํ า หรับ เปน ความคิด นึก
ปรารถนา
โดยตองการจะยึดมั่นถือมั่น ทั้งหลายเหลานี้ ลวนแตไมนาเอา ;
เพราะวาอยางนอยที่สุด ลวนเปนของหลอก หรือเปนมายาอยูในตัวมันเอง ดวย
เหตุที่วา จิตใจไปคิดนึก หรือปรุงแตงขึ้นมา.

ควรรูจักสิ่งที่เรียกวา "มายา"
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สําหรับคําวา "มายา" มายานี้ ก็อธิบายยาก สําหรับคนชาวบาน
ทั่วไป ;
ถารูสึกอยูแกใจ เขาก็จะไมรูสึกวามายา เชนไดความเอร็ดอรอยทาง
อายตนะ กําลังอรอยอยูในใจ เขาจะไมถือวามายา เพราะรูสึกอยูในใจ. แตผูรู
ธรรมทั้งหลายจะเห็นวา นั่นคือมายา ;
ความรูสึกอรอย หรือความอรอย ตัว
ความอรอย นี้เปนมายา.

มายาเป นความปรุ งแตงตามกฎเกณฑของสังขาร ของธรรม ที่มี ปจจั ย
ปรุงแตง เปนฝายจิตใจจะเกิดความรูสึกอยางนี้เสมอ โดยไมไดมีตัวจริง ; ฉะนั้น
จึงถือวาความสุขก็เปนมายา ความทุกขก็เปนมายา ไมทุกขไมสุขก็เปนมายา
เวทนาเปนมายา.
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เวทนาปรุงตัณหาขึ้นมา ตัณหาก็เปนมายา, ตัณหาจะปรุงอุปาทาน
ขึ้น มาอีก อุป าทานนั้น ก็ยิ่ง เปน มายา ; ทั้ง หมดมาจากอวิช ชา อวิช ชาก็
เปนมายา. ดังนั้น สิ่งที่ถือกันวามีอ ยูจริง เชนรางกายนี้ ก็เปนมายา, จิตใจ
ที่มีอยูจริง ก็เปนมายา. พฤติทั้งหมดของจิตใจก็เปนมายา.
ถาเห็นอยางนี้แลวก็จะสั่นหัว คือไมอยากจะเอาสิ่งที่เรียกวาเปนมายา ;
เพราะวาเอาไมได แลวก็ไมเอาเอง ก็เลยไมมีอะไรที่นาเอาสําหรับผูที่เห็นความจริง
ของสิ่งทั้งปวง. แตถาพูดกันอยางนี้ มันก็เลยเถิด เปนเรื่องของปริยัติ ; ตอง
มีความรูเรื่องปริยัติ จึงจะรูจักถึงขนาดนี้.

คิดไมเอาอะไรอยางงาย ๆ ก็ใชได
ทีนี้ เอาเรื่องของชาวนา กลับไปเปนชาวนากันใหม ก็รูวาเทาที่หลง
มาตั้งแตเด็กจนแกแลวนี่ ไมเห็นอะไรที่มันจริงจังเลย สูจิตอยูเฉย ๆ ไมเอาอะไร
ไมติดในอะไร หรือไมรูสึกอะไรไปเสียเลยจะดีกวา ; รูสึกสุข มันก็เหนื่อยไป
ตามแบบของคนที่รูสึกวาเปนสุข, รูสึกทุกข มันก็ยิ่งกระวนกระวาย. แตถา
ไมตองรูสึกวาสุขวาทุกข จะเปนการผักผอนคือสบาย ;
ดังนั้นเราไมอยาก
เอาอะไร ทุกขก็ไมอยากเอา สุขก็ไมอยากเอา คือไมอยากเอาอะไรก็แลวกัน.
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นี้เรียกวาอยูวาง ๆ นี่เรียกวาไมมีอะไรที่นาเอา แยกไวพวกหนึ่ง เรียก
วา "ไมนาเอา" เพราะวา "เอา" นี่ "เอา " ดวยกามตัณหา.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๐๑

กลุมที่สองไมมีอะไรที่นาเปนดวยภวตัณหา
กลุมที่สอง เปนพวกที่ "ไมนาเปน" คือเปนดวยภวตัณหา การ
เปนนั่น เปนนี่ เปนโนน ; ไมมีอะไรที่นาเปน. บรรดาสิ่งที่เปนเหยื่อของ
ภวตัณหา ไมมีอะไรอันไหนที่นาเปน.
ความหมายของคําวา "เอา" เปนอยางไร ความหมายของคําวา "เปน"
ก็เปนอยางนั้น ;
หมายความวา ถาเอาตองเอาดวยตัณหาอุปาทาน จึงจะ
เรียกวา "เอา" ถาจิตไมไดเอาดวยตัณหาอุปาทาน ก็ยังเปน "ปากอยางใจอยาง"
คือใจไมไดเอา ; อยางนี้เรียกวาไมไดเอา แตขางนอกเขาก็สมมติวา "เอา".
เชน ตอ งไปรับ บิณ ฑบาต แมเ ปน พระอรหัน ตก็ตอ งไปบิณ ฑบาต ;
ไปรับเอาบิณฑบาตมาแลวฉัน. ใคร ๆ ที่ยังไมรูธรรมะ ก็เห็นวา "เอา" มีการเอา
มีการรับ ; แตในจิตใจของทานไมมีความรูสึกวา "เอา" หรือวา "รับ". นี่จึงไม
เรียกวา "เอา" โดยเนื้อแท แตปากตองเรียกวา "เอา".
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คําวา "เปน" ก็เหมือนกันแหละ ; ถาเปนกันจริง ๆ มันตอ ง
"เปน " กัน ดว ยอุป าทาน วา "ฉัน เปน นั่น ฉัน เปน นี่". แตถา จิต ไมย อมรับ
ไมยึดมั่นถือมั่น ก็ไมไดเปนอะไร ; มันเปนเรื่องสมมติ.

เขาจะวาเราเปนอะไรก็ตามใจเขาซี ; แตเรา ในใจของเรา ไมได
เปนอะไรก็แลวกัน เพราะเหตุวาเรามองเห็นวาไมมีอะไรที่มันนาเปน.
ความไมมีอะไรที่นาเปนนี้ มีเรื่องสนุกมากที่จะพิจารณา มีมากมาย
หลายรอยหลายพันอยางก็ได. ไปคิดเอาเองก็แลวกัน อะไรบางที่มันนาเปน ?

๒๐๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ดแลวก็อยาลืมวา คําวา "เปน" นี้ คือเปนดวยความยึดมั่นถือมั่นวามีตัวฉัน, แลว
ก็รูสึกวาฉันเปน นี่ไมใชมันเปนอยูตามธรรมชาติ. เชนเราเกิดมาเปนคนที่ เปน
คนนี่ตามลําพังก็เปนอยูตามธรรมชาติ ;
เรื่องนี้ไมเกี่ยว ตอ เมื่อ มีความคิด
นึกรูสึกวา ฉันนี่เปน ฉันเปนคน ฉันมีชีวิตอยู ฉันเปนผูหญิง ฉันเปนผูชาย ฉัน
เปนนั่น - เปนนี่ ดวยความหมายที่ยึดมั่นถือมั่นแลวจึงจะเรียกวา "เปน".
ถาไปมั่นหมายวาเปนอะไร มันก็เปนอยางนั้นแหละ ; เพราะมี
ความโง มันจึงทําใหมั่นหมายวา ฉันเปนอะไร.
แมเรื่องฉันเปนผัว ฉันเปน
เมียนี่แหละ ทีแรกมันก็ไมไดเปน จิตใจก็ไมไดเปน ;
แตพอมีอะไรไปทําให
เกิดความมั่นหมายวา "เปน" ขึ้นมาเทานั้น ก็เกิดเปนขึ้นมา คือเปนผัวเปนเมีย
เปนอะไรขึ้นมา, กอนนี้ไดเปนเมื่อไร ?
หรือวาเวลาที่ไมไดสําคัญมั่นหมายเชนนั้น ก็ไมไดมีความเปนผัวเปนเมีย
ในความหมายอะไร แตเขาก็ยังเปนผัวเปนเมียเปนอะไรกันตามกฎหมาย ; เพราะ
ฉะนั้นคําวา เปน ในที่นี้ มีความเปน เมื่อสําคัญมั่นหมาย เทานั้น เชนเดียวกับ
คําวา "เอา".
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นี่ก็ลองไปคิดดูวา เปนอะไรบางที่มันนาเปน ; ถาไมยึดถือเขาใน
ความหมายวา "เปน" เขาแลว มันก็มีอะไรบางที่มันนาเปน ? เด็ก ๆ ยอมไมเขาใจ ;
แตถาคนมีอายุขึ้นมาถึงกลางคนแลว ก็จะเริ่มเขาใจ, พออายุมากถึงปลายคน
คืออายุเปนคนที่เห็นโลกมาตั้ง ๗๐ ป, ๘๐ ป อยางนี้จะเห็นไดมากที่สุดวา ลวน
แตไ มนา เปน . ไปคิด ดูเ อาเอง ; อะไรที่เ ด็ก ๆ เขาคิด วา นา เอา นา เปน
คนแก ๆ จะสั่นหัว

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๐๓

ฝกหัดคิดดูบางวามีอะไรนาเปน
ทีนี้ มีเรื่องที่จะใหคิดกันมาก ไดสนุกกันมาก ก็ลองคิดดู.
การคิดนี้ จะตองมีวิธี เที ยบคู เสมอ ขอให จําไว ถาไมเชนนั้ นจะลําบาก
เขาใจยาก หรือลําบาก ; ควรจะยกมาทั้งคู ทีละคูที่ตรงกันขาม สุดเหวี่ยงเลยยิ่งดี.
จะยกมาเปนคู ๆ แลวพิจารณาดูวา อะไรที่นาเปน เชนวาเปนสัตว กับเปนคน.
-เปนสัตวเดรัจฉาน กับเปนมนุษย นี่คูหนึ่งแลว คูแรก อันไหน
มันนาเปน.
คนแก ๆ จะสั่นหัว ; แตเด็ก ๆ ยังไมแน อาจจะอยากเปนแมว
เปนนก เปนอะไรก็ได.
แตคนแกจะสั่นหัว เปนคนก็ไมไหว เปนสัตวก็ไมไหว
นึกแลวก็ออนใจ ; ไมตองอธิบายก็พอจะเขาใจ.
-ถาอยางนั้น ลดลงไปอีกวา เปนกอนกิน กอนนี้แหละ และกับ
เปนคน นี่แหละ สองอยางนี้อันไหนนาเปน ? มันก็สั่นหัวอีก.
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-ถาอยางนั้น เปนตนไมบาง กับเปนคนก็สั่นหัวอีก.
-ทีนี้ เปนขี้ฝุน กับเปนคน อันไหนมันนาเปน ?
-เปนเทวดา กับเปนมนุษย อันไหนมันนาเปน ?

ถายังนาเปนอยูแลว คนนั้นโงทั้งนั้นแหละ ; พูดอยางนี้เลยดีกวา.
ถามองเห็นตามสมควรในเรื่องของ "ปฏิจจสมุปบาท" หรือวาในเรื่องของ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ตัณหา อุปาทาน ; นี่ก็จะสั่นหัวทั้งนั้น : ไมอยากเปนขี้ฝุน
แลวก็ไมอยากเปนมนุษย ไมอยากเปนเทวดา.
-สวนปลีกยอยรายละเอียดนั้น ยิ่งแยไปกวานั้น : เปนคนจน กับเปน
คนมั่งมี อันไหนนาเปน? ถาคนไมรูจักความมั่งมีนั่นแหละ อาจจะอยากเปน

๒๐๔

ปฏิปทาปริทรรศน

คนมั่งมี เพราะคนโดยมากเปนคนจน ;
สั่นหัว.

แตถาคนเขารูจักทั้งสองอยาง เขาจะ

คนมั่งมีก็บาไปตามประสาของคนมั่งมี, มีความทุกขความรอน
ดิ้นรนไปตามประสาคนมั่งมี. ดังนั้น ถาเราลองไปเขาสิงวิญญาณคนมั่งมีดูบาง
จะรูวาไมไหว
-เปนเศรษฐี กับเปนขอทาน ถารูจักภาวะนั้นจริง ก็ไมอยากเปน
ทั้งเศรษฐีทั้งของทาน.
-เปนเจาชีวิต
กับเปนราษฎร
เปนราษฎร อันไหนนาเปน ?

ลองคิดดูเถอะ ใหเปนเจาชีวิตและ

-ใหเปนชางตัวโต ๆ กับเปนมดคันตัวเล็ก ๆ อันไหนมันนาเปน ?
-เปนราชสีห กับเปนแมว นี่ก็คลายกันมาก ก็จะสั่นหัว เปนราชสีห
ก็ไมสนุก, เปนแมวก็ไมสนุก.
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-ทีนี้ เกี่ยวกับสมมติวาเปนผูแพ กับเปนผูชนะ อันไหนมันนาเปน ?
เปนคนแพก็มานอนระทมทุกข, เปนคนชนะก็เปนคนถูกระแวงอยูดวยการจองเวร ;
แลวยังมีอะไรมาก : ใครที่ชนะผูอื่นแลว ชนะความ หรือชนะวิวาท อะไรกัน
ก็ตาม คนที่ชนะนั้นนอนไมหลับ เทากับคนแพ.
-หรือวาเปน คนเอาเปรียบผูอื่นได กับเปนคนที่ถูกผูอื่นเอาเปรียบ
สองคนนี้ คนไหนมันนาเปน ?
แตถาวาตามจริงแลว ก็เปนคนเอาเปรียบผูอื่นกัน
อยูทุกคนใชไหม? เผลอไมได เผลอแลวก็เอาเปรียบคนอื่นอยูทุกคน ; แตมา
คิ ด ดู ใ ห ดี เ ถอะว า เป น คนเอาเปรี ย บเขา กั บ เป น คนที่ เ ขาเอาเปรี ย บนั้ น อั น ไหน
นาชื่นใจ ? ก็ไมมีอะไรนาชื่นใจ.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๐๕

-เปนคนถูกนินทา หรือถูกสรรเสริญ : คนก็ชอบสรรเสริญ อยาก
ใหเขาสรรเสริญ เขาไมสรรเสริญ ก็อยากใหเขาสรรเสริญ. ถาคนที่รูจักดีทั้งสอง
อยางแลว จะไมอยาก, ไมอยากจะถูกสรรเสริญ ไมอยากจะถูกนินทา เพราะ
เปนเรื่องบาเทา ๆ กัน. นี่คือไมนาเปน.
-สมมติประเภทในครอบครัววา เปนพอ กับเปนลูก หรือวาเปนแม
กับเปนลูก. เดี๋ยวนี้คนแก ๆ เคยเปนแม เคยเปนพอกันมาแลว ก็ลองเหลือบตา
ไปดูทีวา เปนพอนี่มันนาสนุกไหม ? เปนแมนี่มันนาสนุกไหม ?
ถาเด็กเล็ก ๆ เปนลูก ยังไมคอยรูจัก เด็กอาจจะตอบผิดก็ได ;
โตขึ้นมาสักหนอย ก็จะรูวามันไมไหวเหมือนกัน.

แตถา

คูนี้ก็ไมไหว คือเปนพอแมกับเปนลูกนี่แหละ อันไหนนาเปน ?
ถา
เกิดความยึดมั่นแลว จะมีความทุกขอยางลูก มีความทุกขอยางแม. แมมีความ
ยึดมั่น จะมีความทุกขอยางแม, ลูกมีความยึดมั่น จะมีความทุกขอยางลูก.
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ลูกมักยึดวา จะเอานั่นจะเอานี่,
พอแมตองใหอยางนั้นอยางนี้.
อยางเด็กเดี๋ยวนี้แลว พอเกิดมาก็คิดวาตองมีโทรทัศน มีตูเย็น มีวิทยุ มีอะไรให
พรอมเสร็จ นี้ก็เลยทึกทักเอาวา คนเราเกิดมาตองไดอยางนี้,
พอแมตองให
ตองหาให ตองรับผิดชอบในการที่จะหาให.

ลูก สมัย นี้โ งม ากถึง ขนาดนี้ ;
พอ แมก็โ งม ากที่ทํา ใหลูก เกิด
ความคิดความเขาใจไปอยางนั้น. ลูกก็เลยเปนลูกชนิดที่เหมือนกับบา ๆ บอๆ
อยางนั้นแหละ : ไมรูคุณของพอ แม หรือไมรูวาจะตองทําอยางไร ; ปญหา
มันยุงไปหมด. ดังนั้น เปนลูกก็ไมสนุก เปนพอ - แมก็ไมสนุก.

๒๐๖

ปฏิปทาปริทรรศน

-หรือวาเปนผัว เปนเมีย เปนสามี - ภรรยา ก็ไปคิดเอาเอง วาอันไหน
มันนาเปน ? อาตมาพูดเดี๋ยวจะลําบาก.
-เปนลูกศิษย กับเปนอาจารย อันไหนมันนาเปน ? ก็สั่นหัว ;
เดี๋ยวนี้สั่นหัว คือตัวอาตมาเอง : ลูกศิษยก็ไมอยากเปน, อาจารยไมอยากเปน ;
มันเปนเรื่อ งรบกวน เปนเรื่องวุนวาย สูไมเปนอะไรไมได.
นี่หมายถึงวา เปน
ดวยความลืมตัว ดวยความยึดมั่นถือมั่นแลว ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเปน ;
เปนลูกศิษยก็ไมสนุก เปนอาจารยก็ไมสนุก.
-เปนผูบังคับ กับเปนผูถูกเขาบังคับ นี่ก็ปญหามีมากเดี๋ยวนี้ ; เปน
ผูบังคับเขา ก็รอนแบบผูบังคับเขา, เปนผูถูกเขาบังคับ ก็ไมไดอยางที่ตัวตองการ.
ไดนายที่ไมดี นั้นก็มีความทุกขเหมือนกับตกนรกทั้งเปน ; ก็เลยไมไหวทั้งคู.
-เปน สัต วน รก กับ สัต วเ ทวดา นี้มัน ไกลกัน มาก. เรื่อ งนี้ไ ม
ใชยืนยันวามีอยูจริง แตพูดวาถามีอยูจริงตามที่เขาวากันนั้นแหละ ;
เปนสัตว
นรกกับเปนเทวดา อันไหนมันนาเปน ? ไปดูใหดี.
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-ใหไ กลกวานี้อีก ก็วาเปน เปรต แลวก็เปน พรหมในพรหมโลก
นี่ตางกันมาก ;
อันไหนมันนาเปน ? ถาไมรูจักอาจจะหลงไปวา อันนั้นนาเปน
อันนี้นาเปน.

การเปนพรหมในพรหมโลก นี้มีความหมายวา มี "ตัวกู - ของกู" จัด
ยิ่งกวาสัตวประเภทไหนหมด ; ผูที่ถอนตัวกู - ของกูยากที่สุด ก็คือพวกพรหม.
ตามหลั กธรรมะมี อยู อย างนั้ น แล วก็ มองเห็ นได เพราะพรหมไม มี ความทุ กข อย าง
อื่นอีกแลว มีแตจิตที่บริสุทธิ์ ;
แตยังมี "ตัวกู - ของกู"
ที่ละไมไดอยูตรงนี้.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๐๗

พวกพรหมยังมีตัวกู - ของกูอยางเดียว อยางอื่นไมมีอะไรมารบกวน,
เขาไมของแวะกามารมณ ไมของแวะอะไรทั้งหลายที่คนอื่นเขาของแวะ. สิ่งเหลา
นั้นไมรบกวน ทําใหสบาย; แต "ตัวกู - ของกู" ยังอยู. ฉะนั้น พวกพรหมนี้
เปนพวกที่กลัวตายมากกวาพวกไหนหมด ; เพราะเขาสบายมาก เขาจึงกลัว
ตายมาก.
-หรือวาเรื่องเบ็ดเตล็ด เชนวาจะเปน คนกะเทย
ปกติ ดี ? นี่ก็คงจะตอบกันได.

ดี หรือวาเปน คน

ทีนี้เราอยากจะเปรียบเทียบวาเปน กะเทยไมถึงคน นี่ กับเปน พรหม
ในพรหมโลก อยางไหนดี ? ถาวากะเทยไมมีความรูสึกทางหญิง - ทางชาย ก็จะ
คลาย ๆ กับพรหมในบางความหมาย แตกระเทยเปนคนโง หรือวาคนไมมีความรูสึก.
พรหมก็เปนกะเทยเหมือนกัน ;
เพราะพรหมนี้มีความรูสึกอยูเหนือ
กามารมณ. ดังนั้น พวกพรหมจึงไมมีเพศหญิงไมมีเพศชาย, เปน กะเทย
สู ง สุ ด ในทางจิ ต ใจ ทางวิ ญ ญาณ. นี่ กะเทยชาวบ า น กั บ กะเทยพรหม
นี่ อันไหนนาเปน ? คิดดู มันก็จะสั่นหัวอีกตามเคย.
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-หรือวาเปนอุภโตพยัญชนกะ หรือวาเปน คนสองเพศ
คนเพศเดียว เอามาเปรียบกันใหหมด.

กับเปน

-ยุงอยูในกาม กับไมยุงอยูในกาม : กามาวจร - ยุงอยูในกาม กับ
รูปาวจร และอรูปาวจร - ไมยุงอยูกับกามเลย แตยังมีตัวกู - ของกู อันไหน
นาเปน ?
-หรือ วา ขอ ปฏิบ ัต ิก ัน อยู ใ นทางศาสนา ทางกามสุข ัล ลิก านุโยค กับ อัตตกิลมถานุโยค ; นี่จะเขาใจไดงายวาอันไหนที่นาเปน ?

๒๐๘

ปฏิปทาปริทรรศน

ในเมื่อสองอยางนี้มันตรงกันขาม : อันหนึ่งหมกมุนในกามที่สุด,
อันหนึ่งเกลียดขยะแขยงกามที่สุด จนจะทําลายอวัยวะเครื่องบริโภคกามใหสูญเสีย
ไปเลย. นี่คือพวกอัตตกิลมถานุโยคกับกามสุขัลลิกานุโยค สองพวกนี้ พวกไหน
มันนาเปน ? จะเลือกเอาขางไหนสําหรับจะเปน ? มันก็จะสั่นหัวอีก.
สิ่งทั้งสองนี้ บางทีพระพุทธเจาทานเรียกวา "อาคาฬหปฏิปทา" กับ
"นิชฌามปฏิปทา". พวกหมกมุนในกามเรียกวา อาคาฬหปฏิปทา คือ พวก
เปยกชุม ; พวกเกลียดกาม ทําลายรางกาย ทําลายตัวเองนั้น เรียกวา นิชฌามปฏิปทา แปลวา พวกเผาไหม.
เอาความหมายคือ เปยกชุมกับเผาไหม สองอยางนี้ อันไหนนาเปน ?
ชาวบานที่หมกมุนในกามนี้ เขาเรียกวา อาคาฬหปฏิปทา "เปยกชุม",
เปน
ฤาษีชีไพร เกลียดกาม ทําลายอวัยวะแหงการบริโภคกาม บําเพ็ญตบะนี้ เขาเรียกวา
นิชฌามปฏิปทา "เผาไหม". การปฏิบัติที่เปนระเบียบเผาไหมกับระบบเปยกชุมนี้
อันไหนนาเปน ?
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-ทีนี้ เอาความรูสึกที่วา เย็น รอน, สวย ไมสวย, เปนหอม เปน
เหม็น, เปนไพเราะ ไมไพเราะ, อันไหนนาเปน ? ไปเทียบเอาเองเถอะ มีคูให
เทียบมากมาย นี่ยกมาใหพอเปนตัวอยาง.
-เป น ฆราวาส ก็ ไ ม ไ หว เป น นั ก บวช ก็ ไ ม ไ หว ; ถ า ใจยึ ด มั่ น
ถือมั่น ก็บาทั้งสองฝาย ; เปนนักบวชก็ไมใชเพื่อยึดมั่นถือมั่นในความเปน
นักบวช.
-จะเปนพระฤาษี, หรือจะเปนลิงที่ฤาษีเลี้ยง, นี่ก็ไมไหว.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๐๙

-จะเปนมนุษย หรือวาเปนครึ่งมนุษย ที่เขาเรียกวา กินนร นี่ก็ไมไหว.
-มาร พรหม ยม ยักษ ก็ไมไหว กระทั่งวาเปนเผด็จการ ก็ไมไหว,
ไม เ ผด็ จ การ ก็ ไ ม ไ หว. เสรี ป ระชาธิ ป ไตย ก ไ ม ไ หว, คอมมิ ว นิ ส ม ก็
ไมไหว. อยาพูดใหละเอียดเลย เดี๋ยวมันจะเปนเรื่องการเมืองยุงยากกันไป.
พิ จ ารณาดู เ ถอะ อะไร ๆ ที่ ต รงกั น ข า มแท ๆ แต มั น ก็ ไ ม ไ หวทั้ ง สอง
อยาง : เปนนายทุนก็ไมไหว, เปนกรรมกรก็ไมไหว ; เปนวัตถุนิยมก็ไมไหว,
เปน วิญ ญาณนิย มสุด โตง ก็ไ มไ หว; เปน มึง ก็ไ มไ หว เปน กู ก็ไ มไ หว.
เพราะอธิบายไดชัดวา เปนมึงนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเขาเต็มที่
เปนกูก็ยึดมั่น
ถือมั่นตัวเราเต็มที่ ; ไมไหวทั้งนั้น.
-หรือวาจะเปนกระผม กับเปนใตเทา เปนเกลากระหมอม กับเปน
ฝาพระบาท นี้ก็ไมไหวเทากันแหละ ; เทากับเปนมึงเปนกูนั้นแหละ.
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เดี๋ยวนี้มีมากมายจนเอาพูดกันไมหวาดไหว :
เปนชายก็ไมไหว. เปนตัวผู ก็ไมได, เปนตัวเมีย ก็ไมไหว.

เปนหญิงก็ไมไหว

-จะเปนผูเวียนวาย ก็ไมไหว, เปนผูหยุดอยูตรงนี้ มันก็ไมไหว.
ผูมา ก็ไมไหว, ผูไป ก็ไมไหว, ผูหยุดอยู ก็ยังไมไหว. เปนผูอยู ก็ไมไหว
ผูตาย ก็ไมไหว : ทุกคูบอกวา "ไมนาเปน."

พึ่งรูวาเมื่อไมอยากเอาอยากเปน จะทําอยางไร
ถือมั่นก็

ที่วาไมอยากเปน จะทําอยางไร ? ก็อยายึดมั่นถือมั่น ; พอไมยึดมั่น
ไมเปนอะไรหมด ไมเปนชนิดไหนหมด ทั้งที่อยูในโลกนี้ ทําอยูอยางนี้.

๒๑๐

ปฏิปทาปริทรรศน

การเปน พระโสดาบัน เปน พระสกิท าคามี เปน พระอนาคามีใ นที่ส ุด
ก็ทําอยูอยางนี้ ยังประกอบการงานอยูอยางนี้ ; แตจิตใจมิไดยึดมั่น เพราะฉะนั้น
จึงไมไดเปนอะไร มิไดเปนอะไรยิ่งขึ้น ๆ. พอถึงระดับที่เปนพระอรหันต ก็
ไมเปนอะไรเลย, ไมไดเปนอะไรเลยแมแตเปนคน, หรือวา เปนพระอรหันต
ก็มิไดเปน.
นี่เอามาพูดพอใหเปนแนวสําหรับคิดนึกวา ไมมีอะไรที่นาเอา
นี้
อยางหนึ่ง , ไมมีอะไรที่นาเปน นี้อีกอยางหนึ่ง . แลวก็อ ยาลืมคําวา "เอา"
คําวา "เปน" สองคํานี้หมายถึง กิริยาอาการของอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น
งอกออกมาจากตัณหา, ตัณหา งอกออกมาจากอวิชชา ที่มาทําหนาที่อยูที่ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ; ดังนั้นอยาเผลอใหอวิชชามันมาเปนเจาเปนนายอยูที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ทําใหเกิดเปนตัณหา อุปาทาน.
เมื่อเราไมมีความมี หรือไมมีความเปน ไมมีความเอา ไมมีความเปน
ไมมีกามตัณหา ไมมีชองทางที่เกิดกามตัณหา หรือเกิดภวตัณหา. ถาเปนอยางนี้แลว
วิภ วตัณ หาก็ไ มมีชอ งทาง เพราะวา เรามิไ ดเ อา และมิไ ดเ ปน ; ดัง นั้น
ตัณหาที่อยากจะไมเปน ไมเอาอะไร ซึ่งเรียกวาวิภวตัณหา มันจึงไมมีที่ตั้ง.
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หรือวาถามันอยากจะตาย ก็เอามาไวในคูเหลานี้ที่วา คนตาย ก็ไม
นาเปน, คนเปน ก็ไมนาเปน ; ก็เลยเปนวา ไมมีที่เหลืออยูแลวที่ตรงไหน
สําหรับที่จะเอาหรือที่จะเปน.

เรื่องอยางนี้ไมตองเรียกพระไตรปฎก ; เพราะวาในพระไตรปฎก
เขาไมไดเขียนไวอยางนี้.
จะหาไมพบคําพูดในพระไตรปฎกที่เขียนอยางนี้ ที่วา

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๑๑

อะไรที่นาเปน แลวเทียบคูใหดูอยางนี้ มันไมมี ; แตวา ชาวไรชาวนาจะ
เปนนักคิดนักนึก ก็จะนึกไดเอง. ตัวมีความทุกข เพราะยึดมั่นในความเปน
อะไร ก็ดูใหดี ; แลวก็จะรูสึกขึ้นมาวาอันนี้มันไมนาเปน อันนี้มันไมนาเอา.
ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ชาวนานี่จะมีความทุกข เพราะสิ่งที่
ชาวนามี คือตรัสวา คนมีวัว ก็จะตองทุกขเพราะวัว, คนมีนา ก็จะตอง
ทุกขเพราะนา,
คนมีขาวเปลือก ก็จะตองทุกขเพราะขาวเปลือก, เหลานี้
พระพุทธเจาทานตรัส หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นแหละ.
ชาวนาคนนั้น ยึดมั่นถือมั่น เรื่องวัว เรื่องนา เรื่องขาวเปลือก,
ชาวนานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในการเปนชาวนา และในสิ่งที่ชาวนามี ; แลวจึง
มีความทุกข. ถาวาชาวนาคนหนึ่งเขาเกิดนึกไดเองวา น้ําตาไหลเพราะเหตุไร ?
เขาจะมองเห็นวาอันนั้นมันไมไหว เราอยาไปคิดอยางนั้น เราคิดอยางอื่นก็ได.
ถาพูดเปนคํารวม ก็เรียกวา "อุปธิ" ; "สิ่งใดเปนอุปธิ สิ่งนั้น
เปนที่ตั้งแหงความทุกข",
สิ่งใดเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ก็เรียกสิ่งนั้นวา
อุปธิ.
ทุกอยางเปนอุปธิไดทั้งหมด ไมวาอะไรสักอยางเดียว เปนที่ตั้งแหง
ความยึดถือไดทั้งนั้น, ทุกอยางเปนอุปธิได ; เราอยาไปยึดถือเขา จะไดไม
เปนทุกข. ความทุกขนี้ มาจากความยึดถือ ที่มีอยูในสิ่งที่เปนที่ตั้งแหง
ความยึดถือ คืออุปธิ.
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รางกายนี้ก็เปนอุปธิ คือเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ; พอเรายึดถือ
รางกายก็มีความทุกข. ความรูสึกคิดนึกในใจ ก็เปนอุปธิ เปนที่ตั้งแหงความ
ยึดถือ ; พอไปยึดถือเขาก็เปนทุกข.

๒๑๒
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อะไรที่มันอยูขางนอก แลวถูกยึดถือเอามาเปนความรูสึกขางใน
ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดถือและเปนทุกข ;
เพราะฉะนั้น ขางนอกก็เปนที่ตั้งแหง
ความยึดถือ,
ขางในก็เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ เปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดหมด ;
เวนพระนิพพานอยางเดียว ไมเปนที่ตั้งแหงความยืดถือ.
ธรรมบริสุทธิ์ ไมมีปจจัยปรุงแตง เรียกวา อสังขตะ ; นี่ไมอาจ
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ. แตวาคนอาจจะไปยึดถือ คนดื้อไปยึดถือ เชนยึดถือ
พระนิพพานก็ได ;
เขาวาเอาเองวา "นิพพานของเรา".
ถาอยางนี้ไมเปน
นิพพาน. ถายังมีความรูสึกวานิพพานของเรา อยางนี้ไมมีถึงนิพพาน.
ตอเมื่อจิตไมยึดถืออะไร นี่จึงจะเปนนิพพาน ; เพราะฉะนั้นในนิพพาน
จึงไมมีความยึดถือ แมในสิ่งที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง, จึงไมมีความยึดถือสิ้นเชิง.
ถารูถึงขนาดนี้ ก็เรียกวา หมดสิ่งที่ควรจะรู ;
รูวาไมมีอะไรที่ควร
ยึดถือ. ถาพูดเปนภาษาบาลีก็วา "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" - "ธรรม
ทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไมควรยึดถือวาตัวเราวาของเรา".
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ทีนี้ ชาวนาไมไดเรียนคํากลาวประโยคนี้
เพราะมีแตในพระไตรปฎก ก็ดูเอาเองซิ วาอะไรละที่ไปยึดถือเขาแลวจะไมเปนทุกข ? ที่ไปรักเขาแลว
จะไมเปนทุกข ? ที่ไมเกลียดเขาแลว จะไมเปนทุกข ? มันไมมี !

ยึดถือดวยรักก็มีทุกขอยางหนึ่ง, ยึดถือดวยเกลียดก็มีทุกขอีกอยางหนึ่ง ;
ดังนั้นไมมีอะไรที่ไปยึดถือเขาแลว จะไมมีความทุกข.
เพราะฉะนั้น คนที่เปน
ชาวนา ก็มีโ อกาสที่จ ะบํา เพ็ญ "ปรมัต ถปฏิป ทา" โดยไมตอ งเกี่ย วกับ
พระไตรปฎก.

ปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ

๒๑๓

อยาเสียใจ อยาออนใจ วาเปนชาวนา เปนผูหญิงหรือเปนยายแก
ไมรูหนังสือ ; ไมไดเรียนพระไตรปฎก แลวจะไมรูเรื่องนิพพาน.
ขอใหเรียนนิพพานเอาจากทุงนา อะไรมีอยูที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ
แลวเปนทุกข ก็เรียนจากสิ่งนั้น,
แลวก็เรียนจากสิ่งที่มากกวานั้น คือความ
เปนพอ - เปนแม - เปนลูกนี่มันนาเปนไหม ? เปนผัว เปนเมีย นาเปนไหม ?
เปนเมียนอย เปนเมียหลวง นาเปนไหม ? เปนอะไร เปนอยางไหน ก็เรียนเอาเอง
ก็แลวกัน จนเห็ นวามั นไมมี อะไรที่นาเปน แลวไมมีอะไรที่น าเอา ก็หมายความว า
ไมมีอะไรที่นาไปยึดถือ เพื่อจะเอาเพื่อจะเปน.
นี่ก็รูธรรมะหมดทั้งพระไตรปฎก โดยไมเคยไปแตะตองพระไตรปฎก.
ปฏิบัติอยางนี้ อาตมาเรียกวา "ปรมัตถปฏิปทา ที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ",
ไมเกี่ยวกับพระไตรปฎกสวนไหนหมด ; ไมตองเรียนพระไตรปฎกอยางที่เขาเรียนกัน.
แตก็สามารถที่จะปฏิบัติในขั้น "ปรมัตถปฏิปทา"ได ;
จึงเอามาพูดใหฟงในวันนี้
ใหเสร็จเรื่องเปะ ๆ ปะ ๆ นอกแบบนอกแผนนี้เสียทีกอน, แลวครั้งตอ ๆ ไป ก็จะ
พูดแตเรื่องที่มันมีแบบแผนชัดเจน ; แตก็ไมพนจากปริยัติหรือจากพระไตรปฎก.
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นี้แปลวา เรื่องนอกพระไตรปฎก นี้เราพูดกันเรื่อย ๆ มา เปนครั้ง
ที่ ๖ ถึงวันนี้แลว เปนเรื่องที่ถาไมเอามาพูดก็จะไมเคยไดยินก็ได ; เพราะวา
ไมมีเขียนไวที่ไหน, เปนเรื่องที่ไมมีการเขียนไวในคัมภีรไหน ; ดังนั้น ตองเปน
เรื่องที่ ตองสังเกตเอาเอง จากสิ่งตาง ๆ ที่ แวดล อมอยู จึ งเอามาพู ดเสียก อนให หมด
ปญหา, หมดเรื่องที่นอกพระคัมภีร.
ขอ นี ้จ ะชี ้ใ หเ ห็น วา มีก ารปฏิบ ัต ิไ ด มีก ารบรรลุม รรคได โดยที ่ไ ม
ตองเกี่ยวกับปริยัติ.

๒๑๔

ปฏิปทาปริทรรศน

พอเสร็ จ แผนกนี้ แ ล ว ก็ จ ะพู ด กั น ให ล ะเอี ย ดถี่ ถ ว นในเรื่ อ งอั น เกี่ ย วกั บ
ปริ ยั ติ ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ ม าก มี อ ะไรมาก มี เ ทคนิ ค มาก น า สนใจมาก ต อ ไปใน
โอกาสหลัง.
วัดนี้พูดเรื่อง "ปรมัตถปฏิปทา" อันสูงสุด แตไมเกี่ยวกับปริยัติเลย ;
คล า ย ๆ กั บ นิ ก ายเซ็ น อย า งพวกของเว ย หล า งเขาพู ด ว า เซ็ น ไม เ นื่ อ งกั บ หนั ง สื อ
ไมเนื่องกับพระไตรปฎก.
สวนคนที่เขาอยากจะเกี่ยวของกับพระไตรปฎก ก็ทํา
ไปพวกหนึ่ง ;
แตพวกที่ไมสามารถจะเกี่ยวของ ก็ยังมีแนวที่จะเอาตัวรอดได.
อยางนี้จะเรียกวาเซ็นก็ได ไมเรียกก็ได.
ที่พูดนี้ไมใชเซ็น และไมเรียกวาเซ็น ไมไดมาจากคัมภีรของเซ็น ;
วามาจากคัมภีรคือตัวคนเรา นี่แหละเปนคัมภีรที่ดีกวาอะไร ๆ หมด.

แต

คนที่ยังมีชีวิตอยูยังเปน ๆ อยู ยังมีกิเลสตัณหา มีความสุข มีความ
ทุก ข นี่แ หละคือ พระคัม ภีรที่ดีที่สุด ; พอเปด อา นเขา แลว ก็จ ะพบอยา งนี้
แลวจะสรุปไดวา "ไมมีอะไรที่นาเอา - นาเปน". พออะไรจะเขามาเอา - มาเปน
ก็ตวาดมัน วา "ไอบา! มาอีกแลว "; มันก็หายไป หดหัวหายไป; เรื่องก็มี
เทานี้เอง. จงมีสติใหทันทวงที ที่จะตวาดใหมันกลับไป.
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อาตมาอยากจะเสนอวา นี่ แหละเหมาะแล วสํ าหรั บคนแก คนเฒา คนไม
รูหนังสือ ชาวไร ชาวนา ; เปนปรมัตถปฏิปทา ที่ไมเกี่ยวกับปริยัติเลย.
โอกาสการบรรยายในวันนี้ ก็เห็นวาสมควรแกเวลาแลว.
ขอ
โอกาสใหพ ระสงฆทั ้ง หลาย สวดคณะสาธยายขอ ความที ่ส ง เสริม การปฏิบ ัติ
โดยแทจริง ตอไป.
_______________

ปฏิปทาปริทรรศน
-๗๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายในชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน ประจํา วั น เสาร เป น ครั้ ง
ที่ ๗ ในวั น นี้ จะได ก ล า วโดยหั ว ข อ ว า ปรมั ต ถปฏิ ป ทา กั บ ผู แ ตกฉาน
ในปริยัติ ; หมายความวา เราจะพิจ ารณากัน ถึง การปฏิบัติใ นชั้น ปรมัต ถ
คือชั้นสูงสุด วามันเกี่ยวของกันกับผูแตกฉานในทางปริยัติอยางไร ?

เราไดพูดถึงเรื่องปริยัติวา เปนปญหายุงยากเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และตัวการปฏิบัติก็ยังมีปญหาอยูในตัวเอง ; แมในเรื่องของการบรรลุผลของ

๒๑๕

๒๑๖

ปฏิปทาปริทรรศน

การปฏิบัติ ก็ยังมีปญหาตกคางอยู ไมนอยเหมือนกัน, แลวก็ไดประมวลแบบของ
การปฏิบัตินานาชนิด มาดูพรอม ๆ กันตามที่ไดมีอยูอยางไรในโลก.
ในครั้งที่แลวมา ก็ไดกลาวถึงปรมัตถปฏิปทาที่ไมเกี่ยวกับปริยัติ ; สวน
วันนี้จะไดกลาวถึงการที่เกี่ยวของกับผูแตกฉานในปริยัติ. ถาฟงไมดีก็จะสับสน
ผูที่ไมเคยฟงอยางติดตอกันมากอน ก็คงจะเขาใจไดลําบากบาง ;
นี้เปนเรื่อง
ที่ชวยไมได เพราะวา จะตองบรรยายติดตอกันไปตามลําดับ.
ยิ่ งกว านั้ น โดยแท จริ งแล ว การบรรยายในวั นนี้ เกื อบจะไม มี ประโยชน
อะไรเลย ; เพราะวา จะชี้กันแตในแงที่วา การปฏิบัติ ในขั้นลึกซึ้งจริงจัง
เพื่อ บรรลุม รรคผลนิพ พานนั้น มีค วามเกี่ย วขอ งอยา งไรกัน กับผูแ ตกฉาน
ในทางปริยัติ ;
ซึ่งในที่สุด จะแสดงไปในทํานองที่วา ไมเกี่ยวของกัน หรือไม
จําเปน, หรือถึงกับเปนอุปสรรคตอกันเสียเลยก็มี.
แตขอใหถือวา การบรรยายนี้ เปนการทําความรูรอบตัวใหครบถวน
และบริบูรณ เทานั้นเอง ไมมีเรื่องที่จะแสดงถึงวิธีปฏิบัติโดยตรง ;
เพียงแตจะ
แสดงถึ งความยุงยากลํ าบาก ที่ สัมพันธ กันอยู ในระหวางการปฏิบั ติจริง ๆ กับการ
แตกฉานในทางปริยัติ.
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ทบทวน การปฏิบตั ิ โดยไมเกี่ยวกับปริยัติ
ขอให ทบทวนดู ถึ งการบรรยายในครั้ งที่ แล วมานี้ เองว า การปฏิ บั ติ ธรรม
ที ่เ ปน ความหลุด พน โดยตรง โดยแทจ ริง นั ้น มีไ ดโ ดยไมต อ งเกี ่ย วกับ ปริย ัต ิเ ลย
และไมเกี่ยวกับแมแตการรูหนังสือเลย ;
หมายความวาคนไมรูหนังสือเลย ไมเคย

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ

๒๑๗

ศึกษาปริยัติเลย ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะในขั้นหลุดพนได โดยวิธีตาง ๆ กัน.
ดังที่ไดยกมาใหดูเปนตัวอยางหลาย ๆ อยาง :แมแตวาจะนั่งคิดปริศนาวา "ตายเสียกอนตาย"
ใหหลุดพนได ; ถาเขาใจวา "ตาย" นั้นคืออะไร.

อยางนี้มันก็ยังทํา

หรือแมแตจะมีสติ คอยใชบทมนตอะไรสักบทหนึ่ง สําหรับตวาดกิเลส
ใหกระจายไป ; ถาทําจริง ๆ อยูเสมอมันก็ยังเอาตัวรอดได.
หรือแมที่สุดแตที่จะเรียนจากภายในตัวชีวิตเอง ตั้งแตตนมาจนแกเฒา
จนรู ว า ไม มี อ ะไรที่ น า จะไป "เอา" ไป "เป น " กั บ มั น ด ว ยความยึ ด มั่ น
ถือ มั่น ; "ไมมีอ ะไรที่นา เอา ไมมีอ ะไรที่นา เปน ". ถา เห็น จริง ในขอ นี้แ ลว
จิตก็จะหลุดพนได.
นี่คือตัวอยางของการปฏิบัติในขั้นสูงสุด แตไมตองเกี่ยวเนื่องกับปริยัติ ;
จนถึงกับวาชาวนาก็เปนนักปรัชญาไดในทุงนา ; ถาวา เขาเปนผูชางสังเกตใน
สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกเขาในทองนา.
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หรือวาชาวดงอยางมิลาเรปะ ก็ยังเปนอาจารยผูสูงสุดได. บางคน
อาจจะยังไมทราบวา เรื่องของมิลาเรปะนั้นเปนอยางไร ? มิลาเรปะก็เปนคน
ที่นั่งสงบอยูกลางดง ฟงเสียงธรรมชาติจากกลางดง นั่งเอามือปองหู ราวกับวาจะ
ฟงเสียงอะไรใหถนัด ; ไดยินอะไรก็รอยกรองเปนถอยคําสําหรับจดจําไวตั้งมากมาย
จนเกิดหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่งเรียกวา "โศลกแสนบท ของมิลาเรปะ" อยางนี้
เปนตน.

๒๑๘

ปฏิปทาปริทรรศน

ชาวนาเปนนักปรัชญาไดกลางทุงนา และชาวนาก็เปนผูรูธรรมะใน
ขั้นลึกของจิตใจไดจากลางทุงนา ; นี่ลวนแตไมเกี่ยวของกับกิจการปริยัติ ชนิด
ที่กําลังมีอยูในโลกเวลานี้.
สรุปความแลว ผูรูธรรมะก็ตองการแตความจริง คือเปนคนจริง
ตอตัวเอง, หรือวาจริงตอความดับทุกขของจนเองเปนสวนสําคัญ ; หมาย
ความวามีความตั้งใจจริง ๆ ที่จะไดรับสิ่งที่ดีจริง ๆ ที่มนุษยควรจะไดรับกันจริง ๆ.
ถามีความจริงใจลักษณะอยางนี้อยางพอเพียงแลว สิ่งตาง ๆ จะเปนไป
ไดเอง โดยที่ไมตองมีการเลาเรียน หรือการแตกฉานในทางปริยัติเหมือ น
อยางทุกวันนี้ ;
แตถามองดูใหลึกซึ้งแลว มันกลายเปนปริยัติที่ยิ่งกวาปริยัติ
ชนิดใดชนิดหนึ่งอยูในตัวเอง หากแตวาไมพูดออกมาเปนคําพูด หรือไมเขียนขึ้น
เปนตัวอักษรเทานั้น.
ขอใหทุกคนคิดดูเถิดวา ถาเราเขาใจอะไรจริง ๆ เราก็อาจจะพูด
บรรยายเกี่ยวกับสิ่งนั้นได จนตลอดชีวิตก็บรรยายไมหมด. ถาวาชาวนาไดรับ
ความเจนจัดในชีวิตของตัวจากการทํานา ความสุข ความทุกข ความได ความเสีย
ความแพ ความชนะ ความยุงยากลําบากใจเกี่ยวกับทรัพยสมบัติ เงินทอง ขาวของ
วัวควาย ชางมา เหลานี้ มันเปนปจจัยอันสําคัญที่สุด ที่จะทําใหคนเรารูจักสิ่งที่
เรียกวา "ธรรมะ".
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หรือวา ถาจะพูดกลับกันอีกทีหนึ่งก็วา ความเจนจัดในชีวิตนั้นสอนอยู
ตลอดเวลา ถา ใครไดยิน มัน ก็ไ ดยิน ;
แตถา ใครไมไ ดยิน ก็เ หมือ นกับ วา
ไมไดสอนอะไรเลย. นี้หมายความวา ตัวชีวิตนั้นเอง สอนเรื่องของชีวิตอยู

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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ตลอดเวลา ; แตวาคนไมไดยิน พากันหูหนวก ตาบอดไปเสียหมด จึงไม
ไดยิน เพราะวากิเลสมันหอหุมจิตใจเสียมากมายหลายสิบชั้น ใจจึงไมสามารถจะ
สัมผัสกับความจริงรอบ ๆ ตัวนั้นได อยางนี้ก็มี.
หรือ ถาเปรียบอีกอยาหนึ่ง อยางที่ทานเปรียบกันวา : เพราะขี้ผง
เข า ไปในลู ก ตามากเกิ น ไป ตาก็ ไ ม เ ห็ น อะไร. ทุ ก คนก็ เ คยถู ก ขี้ ผ งเข า ตา
มาแลว แลวทําใหตาลืมไมได แลวเจ็บปวด มองไมเห็นอะไร ; ถาขี้ฝุนเขาไป
อยูในตา และถาขี้ฝุนมันมาก ตาก็ไมเห็นอะไรเอาเสียเลยทีเดียว.
ผูที่เปนปุถุชนก็แปลวา มีขี้ฝุนเต็มตา ; ผูที่ดีกวานั้น กระทั่งดีมาก
ก็คือวา มีขี้ฝุนในดวงตาแตเล็กนอย อยางที่เรียกวา อปรชกฺขชาติกา เปน
บุคคลประเภทที่ เมื่อพระพุทธเจา ทรงทอพระทัยในการแสดงธรรม แตแลวก็
ทรงเห็น แกบุค คลประเภท อปรชกฺข ชาติก า นี้เ อง. คนบางคนมีขี้ฝุน ใน
ดวงตาแตเล็กนอย พอจะมองเห็นอะไรได พระพุทธเจาจึงทรงกลับพระทัยวา
เราจะแสดงธรรม.
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คนเรา หรือสัตวทั้งปวง อยูกันในลักษณะอยางที่วา อะไร ๆ ก็พรอม
ที่จะแสดงความจริงอยูรอบดาน เหมือนกับเราชอบพูดกันในที่นี้วา กอนหินก็
พูดได ตนไมก็พูดได เม็ดกรวดเม็ดทรายก็พูดได มดแมลงก็พูดได ;
แตเรา
ทําไมไมไดยิน ?

ที่ไมไดยิน ไมเห็น ก็เพราะวา หูตาของเรามันไมไดพรอม หรือ
เหมาะสมที่จะไดยิน;
เพราะวา มีอะไรมาแปดเปอน หอหุม ปดบังอยู
ตลอดเวลา.
นี้เปนปกติธรรมดาของสัตวทั่ว ๆ ไป แลวก็มีเปนสวนนอยที่มัน
เบาบาง.
ที่พูดนี้ก็หมายความวา เรื่องปริยัตินั้น มันก็ไมใชเรื่องอะไรอื่น ก็คือ
เรื่องสิ่งตาง ๆ ที่เราควรจะรู ควรจะเห็น ควรจะเขาใจ อันมากมายนั่นเอง.
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ทีนี้ คนไมมีจิตใจเหมาะสมที่จะเห็น ที่จะรู หรือที่จะเขาใจ, แมจะ
พูดกันอยางไรก็คงไมเขาใจ;
พระไตรปฎกก็อยูในลักษณะที่ตองเปนหมันเพราะ
เหตุนี้. หรือพูดอีกทีหนึ่งก็วา พระธรรมคําสอน แปดหมื่นสี่พันหัวขอ, หรือ
แปดหมื่นสี่พันประเด็น นี้ก็เปนหมันอยู เพราะเหตุนี้.
พูดแลวก็เหมือนกับวา คานกันเอง;
ปริยัติที่เปนตัวหนังสือ หรือ
เปนตัวคําพูดนั้น กําลังไมเปนประโยชนอะไร แกบุคคลที่มีจิตใจไมเหมาะสมที่จะ
ไดยิน ปริยัติ ชนิด ที่ธ รรมชาติจ ะบอกให หรือ จะสอนให.
ถา วา คนๆ หนึ่ง
โงม าก จนไมส ามารถจะมองเห็น ความเปลี ่ย นแปลงของเปลือ กไม ใบไม
ยอดไมอะไรสักนิดเดียว,
นี้ก็ไมเหมาะสมที่จะไดยินไดฟงคําวา อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ในพระไตรปฎก
แตถ าเขาเปนคนชางสังเกต เห็ นสิ่ งตาง ๆ รอบตัวเขาในลักษณะตาง ๆ
กัน ตามที่แสดงไวตามธรรมชาตินั้นวา เปลี่ยนแปลงบาง ทรุดโทรมบาง เกิดขึ้น
อยูบาง ตั้งอยูบาง ดับไปบาง ;
หรือลึกซึ้งถึงกับวามันไมเปนไปตามอํานาจ
หรือความตองการของบุคคลใด ;
หรือวาบางทีมันก็หลอกใหกลัว บางทีมัน
ก็หลอกใหโกรธ บางทีมันก็หลอกใหรัก.
นี่ถาเขามีจิตใจ มีสมรรถภาพถึง
ขนาดนี้ เขาก็เรียนปริยัติไดจากธรรมชาติ โดยไมตองมีคําพูด โดยไมตอ ง
มีเสียงพูด.
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เดี๋ยวนี้ปริยัติถูกเขียนขึ้นเปนตัวหนังสือ เฉพาะที่เปนบาลีก็ตั้งแปดหมื่น
สี่พันธรรมขันธ, แลวกยังมีอรรถกถาอธิบายบาลีนั้นนับไมถวน แลวก็แยกออกไป ๆ
จนนั บ ไม ไ หว ; คนก็ ยั ง ไม ไ ด รั บ ประโยชน อ ะไร. นี่ ต อ งการจะชี้ ใ ห เ ห็ น
ในสวนนี้เปนขอใหญ จึงไดมีการบรรยายเรื่องนี้ในวันนี้.
แตแลวก็เชื่อวา คงจะ

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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ไมมีประโยชนอะไรแกบุคคลผูใด ที่ตองการจะปฏิบัติจริง ๆ ;
เพียงแตจะบอก
ให ท ราบเป น ความรู ร อบตั ว หรื อ ว า อย า งดี ที่ สุ ด ก็ จ ะช ว ยให เ กิ ด ความไม ป ระมาท
ไดบางเทานั้นเอง.
ขอใหตั้งใจฟงในความหวังอยางนี้พอ ซึ่งจะไดกลาวเปน
ลําดับ ๆ ไปวา สิ่งที่เรียกวา "ปริยัติ-ปริยัติ" นั้นคืออะไร.
ปรมัตถปฏิปทานั้น คือการปฏิบัติเพื่อประโยชนอันสูงสุด เพื่อการ
บรรลุมรรค ผล นิพพาน, มีทั้งความลึกซึ้ง มีทั้งความยากลําบาก หรืออะไร
อยูมากทีเดียว.
แตมันก็อาจจะงายดาย ถึงกับวายายแกไมรูหนังสือ ก็สามารถ
ไดรับผลชนิดเดียวกันได อยางที่กลาวแลวในการบรรยายครั้งสุ ดทายที่แลวมานั้น.
ปรมัต ถปฎิป ทาชนิด นี้มีไ ดแ มแ กค นไมรูห นัง สือ ;
แตแ ลว จะมีไ ดห รือ ไมไ ด
แก ผู ที่ แ ตกฉานในปริ ยั ติ เ ป น อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะในยุ ค ป จ จุ บั น ก็ ข อให กํ า หนด
เปรียบเทียบกันดู ดังตอไปนี้ :-

ครั้งพุทธกาล ไมมปี ริยัติ อยางปจจุบัน
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ในตอนแรกที่ สุ ด อยากจะพู ดถึ งครั้ งพุ ทธกาล คื อสมั ยที่ พระพุ ทธองค
ยังทรงชีวิตอยู ;
ขอนี้เมื่อไดตรวจสอบดูอยางทั่วถึงแลว มองเห็นวา ในยุค
พุทธกาลนั้น ไมมีสิ่งที่เรียกวาปริยัติ เหมือนอยางยุคพวกเราทุกวันนี้

ในยุ ค พวกเราทุ ก วั น นี้ มี ก ารศึ ก ษาเล า เรี ย นบาลี เรี ย นนั ก ธรรม เรี ย น
แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธหมดเลยก็มี แลวกมีแพรหลายดวย ;
ปริยัติในลักษณะ
อยางนี้ไมมีในครั้งพุทธกาล เพราะยังไมมีเรื่องอะไรมากมายที่บันทึกไว. จะมี
บางก็แต เรื่องที่พระพุทธองคตรัสคําสั่งสอน โดยเฉพาะเจาะจงแกคนบางคน
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แลวก็เฉพาะคน เฉพาะเรื่อง บางเรื่อง ก็เพื่อประโยชนแกบุคคลนั้น หรือกลุมนั้น
แลวก็เอาไปปฏิบัติ คือไปนั่งคนควาหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหมันลึกซึ่ง ;
อยางที่เรียกวาทําวิปสสนา ประกอบกับความรู ที่เขามีอยูในสิ่งตาง ๆ ตามที่
ไดเคยผานมาในชีวิตนั้น ๆ.
คนครั้งพุทธกาลเขาเขาใจขอธรรม ที่พระพุทธองคทรงประทานใหได
ในเวลาอันสมควร แลวก็ไดบรรลุ มรรค ผล ไปตามสมควรแกอัธยาศัยแหงตน ๆ;
ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา ปริยัติ ถาจะมีก็มีเพียงคําพูดไมกี่คํา ที่พระพุทธเจาตรัส
แกบุคคล เฉพาะคน. ลักษณะอยางนี้ไมอาจจะเรียกวา ปริยัติ ไดเหมือนอยาง
ในสมัยนี้ ; คําพูดนั้นเปนเพียงคําสอน ที่เราพูดกัน บอกกลาวกันเฉพาะคน
แตบางคนพูด ๒-๓ คําก็บรรลุได.
คําพูดชนิดนี้ไมควรจะเรียกวา ปริยัติ; แตผูที่ลุมหลงปริยัติ หรือ
เขาขางฝายปริยัติ เขาก็จะยืนยันวา แมคําพูดสองสามคํานั้น ก็คือปริยัติ. แตถา
เรามาดูตามตัวหนังสือ มันไมใช; เพราะคําวา ปริยัติ นั้น แปลวารอบรู คือ
ตองพูดกันจนรอบรูไปหมด จึงจะเรียกวา ปริ ซึ่งแปลวา รอบ, ยัติ, ยตฺติ ซึ่ง
แปลวา รู, ปริยัติมัน รูร อบคอบทั่ว ถึง ไปหมด ; เหมือ นอยา งที่เ รีย นกัน จบ
พระไตรปฎก จบพระอรรถกถา จบฎีกา แลวยังรูอะไรอีกมากมายอยางในสมัยนี้
นั่นแหละจึงจะเรียกวาปริยัติ.

www.buddhadasa.info
ถาพูดวา หอปริยัติ ก็คือหอพระไตรปฎก พรอมทั้งบาลี อรรถกถา
และฎีกา แสนจะมากมาย; ฉะนั้น คําพูดที่พระพุทธเจาจะตรัสแกคนสักคนหนึ่ง
เพื่อไปปฏิบัติเร็ว ๆ นี้มันไมควรจะไดชื่อวาปริยัติเลย.
ดวยเหตุดังนี้แหละ
อาตมาจึงถือวา ในครั้งพุทธกาลนั้น ไมมีสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ ; จะมีก็แตคําพูด
เฉพาะเรื่อง เฉพาะคน แลวก็ไมกี่คํา.
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สิ่งที่เรียกวาพระไตรปฎกมีไมไดในครั้งพุทธกาล เพราะวาทานยัง
ไมไดตรัสอะไรมากมาย ;
กวาจะตรัสหมดก็ตอเมื่อสิ้นพระชนมชีพของพระพุทธองค แมกระนั้นก็ยังไมทันจะไดทําเปนพระไตรปฎก.
แลวตัวพระไตรปฎกจริง ๆ
นั้นเมื่ อเอามาพิ จารณาดูก็ เห็นวา บางป ฎกนั้นเพิ่ งรอยกรองขึ้นทีหลั ง คื อหลั งจาก
พระพุทธเจานิพพานแลวเปนรอย ๆ ป.
เรื่องที่พระพุทธเจาจะไดตรัสจริงนั้น
มีแตเฉพาะเรื่องที่ ตรงไป
ตรงมา และก็เฉพาะคน เฉพาะที่จะไปประพฤติปฏิบัติ, ไมมีการแจกตัวหนังสือแจก
อั ก ษร หรื อ แจกข อ ความอย า งวิ จิ ต รพิ ศ ดาร ในแง ข องจิ ต วิ ท ยาบ า ง ในแง ข อง
ตรรกวิทยาบาง กระทั่งในวิธีของทางปรัชญาอยางสมัยในปจจุบันนี้บาง.
พระไตรป ฎ กที่ ค รบถ ว น อย า งนี้ เพิ่ ง เกิ ด มี ขึ้ น หลั ง จากพระพุ ท ธเจ า
ปรินิพพานแลวเปนรอย ๆ ปทีเดียว ;
แมการแตกฉานในพระไตรปฎกนั้นก็เพิ่ง
มีในยุคหลังตอมาอีก.
แลวก็มีบางคนเขียนหลอกไวเลยวา มีมาแลวตั้งแตครั้ง
พุท ธกาลโนน ; อยา งเรื่อ งในอรรถกถาธรรมบทนี้ ไปเปด ดูเ รื่อ งแรกทีเ ดีย ว
ก็จะพบขอความที่ไมมีเหตุผล ดังที่กลาวมาแลว.
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มีขอความเขียนไว
วา คน ๆ หนึ่งออกบวช บวชเสร็จแลวกไปทูล
ถามพระพุทธเจาวา
คนที่บวชแลวนี่จะตองทําอะไร แลวพระพุทธเจาก็ตรัสวา
จะเรียนพระไตรปฎกทั้งสามปฎก หรือปฎกใดปฎกหนึ่งก็ได นี้อยางหนึ่ง ;
หรือ
ว า จะพิ จ ารณาขั น ธ ธาตุ อายตนะ ในภายในของตน เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู แ จ ง ใน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้ก็ได นี้ก็อีกอยางหนึ่ง แลวแตจะเลือกเอา.

แลว ก็ม ีเ รื ่อ งเขีย นไวอ ีก วา คนผู บ วชคนนั ้น เขาทูล พระพุท ธเจา วา
แกแลว เรียนพระไตรปฎกไมไหว ขอสมัครปฏิบัติ การพิจารณาสิ่งตาง ๆ ภายใน
รางกายตนเถิด ; นี้ขอความเขียนไวอยางนี้.
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นี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา มีคนไดเขียนไววา พระไตรปฎกมีแลว
ตั้งแตเมื่อครั้งพระพุทธเจายังมีพระขนมชีพอยู ; และยังแถมเขียนลึกลงไปถึงวา
พระพุทธเจาทรงรับรอบวาการศึกษาพระไตรปฎก นั่นก็เปนหนาที่ ; นี้มันเปน
เรื่องที่ไมสมเหตุสมผล.
ครั้งนั้นไมมีพระไตรปฎก หรือไมมีการแตกฉานในพระไตรปฎก
ซึ่งอยูในรูปของพระไตรปฎกในครั้งพุทธกาล ;
นี่จึงยืนยันวาไมมีสิ่งที่เรียกวา
ปริยัติเหมือนอยางสมัยนี้ ในครั้งพุทธกาล ; พระไตรปฎกเพิ่งมีทีหลัง. พระไตรปฎกก็ดี, การแตกฉานในพระไตรปฎกกดี, เพิ่งมีในยุคหลัง ๆ สื่อมาเปน
รอย ๆ ป.

ครั้งพุทธกาลสนใจกัน แตเรื่องนิพพาน
ทีนี้ ถาดูกันอีกในแงหนึ่ง จะเห็นวาในครั้งพุทธกาลนั้น มีแตคน
หายใจเปนนิพพาน; ไมไดหายใจเปนพระไตรปฎก, ไมไดหายใจเปนปริยัติธรรม, หรือวาเกียรติอันเนื่องดวยปริยัติธรรมเหมือนคนสมัยนี้. แมวาการศึกษา
เลาเรียนอยางอื่นจะมีมากในครั้งพุทธกาล; แตคนที่มาเกี่ยวของกับพระพุทธเจานั้น
ไมไดหายใจเปนเรื่องการศึกษาชนิดนั้น.
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ทุกคนหายใจเปนนิพพาน หมายความวาหวังชะเงออยูแตสิ่งที่เรียกวา
นิพพาน ; เขาตองการจะรู, จะถึง, สิ่งซึ่งเรียกวา นิพพาน เหมือนอยาง
วาคนคอแหงตองการจะกินน้ํา และไมมีใครหวังชะเงอไปหาพระไตรปฎก หรือ
เรื่องของปริยัติเลย.

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ

๒๒๕

นี่เราอยาไปเขาใจผิด หรือไปโยนบาปใสคนครั้งพุทธกาลใหมากไปนัก
เพราะวาโดยที่แทเขาหายใจเปนนิพพานกันทั้งนั้น ; ดังนั้น เขาจึงบรรลุธรรมะ
คือบรรลุมรรคผลไดโดยงาย ชั่วการพูดจาไมกี่คํา อยางนี้เปนตน ;
เพราะคน
อยากน้ํา ก็ยอมตองการแตจะกินน้ํา ไมตองการจะกินอยางอื่น.
นี้ ก็ เป นเรื่ องที่ จะต องสั งเกตดู ให เข าใจไว แล วก็ จะตอบป ญหาได ง าย ๆ
ดว ยตนเองวา ทํา ไมครั้ง พุท ธกาล จึง มีค นบรรลุม รรค ผล นิพ พาน กัน มาก
และงายดาย ก็เพราะวาเขาหายใจเปนนิพพานอยูแลวนั่นเอง.

พึงรูวาความหมายของ "นิพพาน" เปลี่ยนไดตามกาละ
ตรงนี้อยากจะบอกใหทราบวา คําวา "นิพพาน" - นิพพานนั้น มีความ
หมายเปนพิเศษ คือวาเลื่อนชั้นได เปลี่ยนแปลงได ตามความกาวหนาในทาง
วิชาฝายจิตใจของมนุษย. คนกอนพุทธกาลนมนานก็ตองการนิพพาน ตองการ
สิ่งที่มีชื่อวานิพพาน, คนตอมาก็ตองการสิ่งที่เรียกวา นิพพาน.
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คนครั้งพุทธกาล ครั้งพระพุทธเจานี้ตองการนิพพาน เพราะวาคําวา
นิพพานนั้น แปลวาเย็นอกเย็นใจ; เอาความหมายของความเย็น ที่เกิดมา
จากการดับความรอน ของสิ่งที่มีความรอนเสียได, และมีความเย็น ; แลวก็
เอาชื่อ ๆ นี้มาใชเรียกความสุขทางใจ.

เมื่อกอนนี้ คําวา นิพพาน - นิพพานนี้ ก็เปนชื่อเรียกความเย็น
ของวัตถุตามบานเรือน ที่เปนของอะไรรอน ไปจับเขา มือพอง ;
อยางนี้เขา

๒๒๖
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ก็จะพูดวา "รอใหมันนิพพานเสียกอน จึงไมจับซิ". หรือวาของบางอยางมันรอน
กินเขาไปปากคอจะพอง ก็ตอง "รอใหมันนิพพานเสียกอน จึงจะกินเขาไปซิ".
คนโต ๆ ก็จะบอกบลูกเด็กเล็ก ๆ วาอยางนี้ หรือ วาลูกเด็กเล็ก ๆ ก็รู ก็พูดเปน
วา มัน นิพ พานแลว กิน ไดแ ลว ฉัน จะกิน ละแม อยา งนี้เ ปน ตน . นั่น แหละ
คําวา "นิพพาน" มีความหมายเปนความเย็น ของสิ่งที่มีความรอน พูดอยู
ตามบานเรือน.
ตอมาคนเขารูเรื่องทางจิตใจ เขาก็อยากจะมีความเย็นในทางจิตทางใจ
เขาไมมีคําอื่นจะเรียก และไมจําเปนที่จะตองมีคําอื่นเรียก ; เพราะคําวาเย็น-เย็น
นั่นแหละเอาไปใชได ; แตมีความหมายวาใหมันเปนความเย็นทางจิตใจ ไมใช
ความเย็นของวัตถุ เชน ถานไฟหรือขาวตม เปนตน ; เมื่อเขาพบความเย็นใจ
ชนิดที่มากไปกวาธรรมดา เขาก็เรียกนั้นวา เปนความเย็นใจ.
คนพวกแรกที่สุ ด ตามที่มีกลาวไว ในพระคัมภีร นั้น ไดถือเอาความ
สมบูรณในเรื่องทางกามารมณวาเปนนิพพาน ; เพราะวาความกระหายในทาง
กามารมณเปนความรอน ถาไดอยางใจมันก็เย็น หรือหยุดไปพักหนึ่ง. นี้ก็ดวย
มีความคิดวา ถาสิ่งตาง ๆ ที่ชวยใหระงับความรูสึกทางกามารมณ ใหลดเย็นลง
ไดแลว นี้ก็จะเรียกไดวาเปนนิพพาน ; เขาจึงหวังไดรับการบํารุงบําเรอใหถึงที่สุด
ในทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือทางอายตนะนี้ วาเปนนิพพานกันมายุคหนึ่ง
แลวกระหายกันทุกคน.
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ตอมา เกิดมีคนพิสูจนใหเห็น วาอยางนี้มันยังไมเย็น ; มันจะ
ตองทําที่จิตใจใหเย็น คืออยาไปกระหายที่กามารมณ จึงไดเกิดวิธีทําสมาธิ
ที่จ ะระงั บ เสี ย ซึ่ ง ความรู สึ ก ทางกามารมณ ที่ เ รี ย กว า กาเมหิ อกุ ส เลหิ วิ วิ จฺ จ

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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-สงัดเสียจากกามารมณ และจากอกุศลธรรม แลวก็ไดปฐมฌาน ;
ก็เลยเอา
ฌานนี้เปนนิพพานกันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจตุตถฌานซึ่งสงบมาก ถึงขนาด
ที่วาไมตองหายใจ, ก็มีนิพพานในจตุตถฌานกันมาเรื่อย ๆ ทุกคนก็หายใจเปน
นิพพานอยางนี้.
แตวาสิ่งที่เรียกวานิพพานนั้น เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมากตามลําดับ ๆ
อยางนี้ จนกระทั่งในครั้งพุทธกาลนั้น มีผูคนพบสูงไปถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ; อยางที่เราไดอานพบในพระพุทธประวัติวา พระพุทธเจาออกบวชแลวไป
ศึกษานิพพานกับอุทกดาบสรามบุตร นี้ก็สอนไดเพียง เนวสัญญานาสัญญานยตนะ
วานี้เปนนิพพาน.
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น สงบรํางับมากจนถึงขนาดที่เรียกวา
ตายแลวก็ไมใช เปนอยูก็ไมใช ; เพราะไมมีความรูสึกเหมือนอยางคนเปนๆ
แตวา จะตายแลวก็ไมใช เพราะยังไมตาย ; อาจารยสอนใหวา นี้เปนนิพพาน.
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พระสิทธัตถะไดศึกษา และพยายามกระทําจนไดอยางที่อาจารยสอน ;
แตแลวก็พบวายังไมใชนิพพานแน. ดวยสติปญหาของพระพุทธเจา ทานทรง
ทราบไดวา นี้ยังไมใชความดับเย็นอันเด็ดขาดและสูงสุด ;
ทานจึงละทิ้ง
อาจารยนั้น และก็ไปคนหาของทานเอง จนพบนิพพานชนิดของทานเอง คือความ
หมดสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง จึงจะเรียกวานิพพาน.
นี่ ขอใหพิจารณาตามเรื่องราวเหลานี้ ใหพบเสียกอนวา คนในครั้ง
พุทธกาลนั้น เขาหายใจเปนนิพพาน ; เมื่อนิพพานยังต่ํา ๆ อยู เขายังรูขนาดนั้น
เขาก็ยังหายใจเปนนิพพานชนิดนั้น, รูนิพพานสูงขึ้นมา ก็หายใจเปนนิพพาน
สูงขึ้นมา.

๒๒๘
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ในครั้งพุทธกาลก็หายใจเปนนิพพาน อยางจะไดนิพพาน ทั้งที่ยัง
ไมรูวาอะไรจะเปนนิพพานจริง ๆ ;
ตอเมื่อพระพุทธเจาเกิดขึ้น และตรัสรูนิพพาน
จริง ๆ แลว ก็ส อนให คนก็เ ขา ใจ ;
นิพ พานมีเ หตุผ ลอยูใ นตัว เอง วา ของที่
รอ นกวา ไฟ หรือ รอ นไปเสีย กวา กามารมณนั ้น คือ กิเ ลสที ่เ ปน ทุก ๆ ประเภท
ของกิเลส.
สรุป แลว ก็คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ;
สรุป ใหสั้น
อีกทีก็เหลือแตความยึดมั่นถือมั่น เพราะวาความยึดมั่นถือมั่นเปนเหตุใหโลภก็ได
ใหโ กรธก็ไ ด ใหหลงก็ได. ฉะนั้น ถาทําลายอุป าทานความยึด มั่น ถือ มั่น ได
ก็หมายความวาทําลายกิเลสไดหมดจดสิ้นเชิง จึงมีวิธีที่จะทําลายอุปาทาน
ดับอุปาทานในทุกประการได แลวก็เปนนิพพาน.
พระพุท ธเจา ทรงสอนเรื ่อ งนิพ พาน ในขณะที ่ท ุก ๆ คนกํ า ลัง
หายใจเปนนิพพาน,
และเมื่อคนไดรับความรูเรื่องนิพพานของพระพุทธเจากันแลว
คนก็ ยิ่ งหายใจเป นนิ พพานกั นมากยิ่ งขึ้ น ดวยการบอกต อ ๆ กันไปว า เดี๋ ยวนี้ เป น
นิพพานจริงแลว ;
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดเกิดขึ้นในโลกแลว เปนการสอน
นิพพานที่แทจริงแลว คนก็หายใจเปนนิพพานกันมากขึ้น.
ดังนั้น การสอน
เรื่องนิพพานของพระพุทธเจาจึงไดผล คือมีผูไดบรรลุนิพพานนั้น โดยไมตอง
มีสิ่งที่เรียกวาปริยัติเหมือนอยางทุกวันนี้.
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นี่แหละขอใหเขาใจเถอะวา ในครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้
เหมือนอยางที่เรากําลังมีเดี๋ยวนี้ แตคนก็บรรลุนิพพาน.

ไมมีปริยัติ

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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ยุคตอมา ปริยัติมมี ากขึ้น
ทีนี้ ในยุคตอมาอีก ตอมาอีกเปนรอย ๆ ปตามลําดับมานี้ ปริยัติยิ่ง
หนาขึ้น ๆ ๆ คือปริยัตินี่ ยิ่งดกมากขึ้น กวางขวางมากขึ้น ; พระไตรปฎกก็
ถูก ทํา ใหส มบูร ณเ ปน พระไตรปฎ ก ในประมาณ พ.ศ. ๔-๕๐๐ พระไตรปฎ ก
ก็อยูในรูปพระไตรปฎกอยางที่เราเห็นกันอยูเดี๋ยวนี้.
ตอมาอีกก็เกิดคัมภีรอรรถกถา ขยายความในพระไตรปฎกขึ้นมามากมาย
ทวมหัวทวมหู. ตอมาก็เกิดคัมภีรฎีกา อธิบายถรรถกถานั้นอีก, แลวเกิด
คัมภีรอนุฎีกา อธิบายคัมภีรฎีกานั้นอีก, ทางวินัยก็เกิดโยชนา หรือคําอธิบาย
โยชนาตาง ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย.
คําพูดที่มีอยูไมกี่คํานั้น เกิดเปนพระไตรปฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธขึ้นกอน. แลวกเกิดคําอธิบายพระไตรปฎกเปนอรรถกถา เปนฎีกา
เปน อนุฎ ีก า เปน โยชนา ไมรู กี ่ห มื ่น กี ่แ สน กี ่ล า นประโยค ก็ไ ด นี ่เ รีย กวา
ปริยัติมันหนาขึ้นดกขึ้น.
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ทีนี้ ก็เกิดปริยัติประเภทที่เรียกวา ปกรณพิเศษ หรือวิเศษ คือเรื่องที่
แตง ขึ้น ทีห ลัง เปน เรื่อ ง ๆ ไป นอกพระไตรปฎ ก;
เชน คัม ภีรมิลิน ทปญ หา
เขาก็เ ก็บ เรื่อ งตา ง ๆ ในพระไตรปฎ กมารอ ยกรองเขา เปน รูป ถาม-ตอบ เรีย กวา
มิลินทปญหา นี้ก็เปนปกรณวิเศษ,
กระทั่งมีคัมภีรวิสุทธิมรรค เกิดขึ้นเปน
คัมภีรใหญ ; นี้ก็เปนคัมภีรประเภทปกรณวิเศษ. คัมภีรประเภทปกรณวิเศษนี้
ก็เกิดขึ้นมามากมาย ; นี้ก็เรียกวา ปริยัติมันก็ดกขึ้นหนาขี้น.

๒๓๐
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นวังคสัตถุศาสนเปนคาเกากอนพุทธกาล
นํามาใชเปนปริยัตดิ วย
มีคําอยูคําหนึ่ง ซึ่งถาทราบไวบางก็จะดี คือคําวา นวังคสัตถุศาสน
คํานี้มีอยูในพระไตรปฎก มีพระพุทธภาษิตเคยกลาวถึงคํา ๆ นี้วา นวังคสัตถุศาสน
มีอยู ๙ อยางคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธรรมะ เวทัลลธรรมะ,
สําหรับ สุตตะ
คือเรื่องที่พูดไวเปนสูตร ๆ เปนเรื่อง ๆ สมบูรณ
เรียกพระคัมภีตประเภทนี้วา พระสูตร หรือสุตตะ.
ถาแตงไวในลักษณะเปนคําขับรอง ก็เรียกวา เคยยะ.
ถาแตงไวในลักษณะเปนคํารอยแกวธรรมดา ๆ ก็เรียกวา เวยยากรณะ.
ถาแตงไวในลักษณะ เปนภาพยกลอนโคลงฉันท ก็เรียกวา คาถา.
ถาเปนคําที่ตรัสไวเปนคําพลั้งปาก ซึ่งมีอยูไมมากนัก ก็เรียกวา อุทาน :
พุทธอุทานอยางนี้เปนตน.
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ถาเปนคําที่ตองอางวา พระพุทธเจาไดกลาวไวอยางนี้ ตองขึ้นตน
อยางนี้ คลาย ๆ กับวามันไมคอยจะมีหลักฐานมากนัก คําพูดประเภทนี้ก็เรียกวา
อติวุตตกะ,

ถาเปนคัมภีรที่สอน โดยยกเอาเรื่องราวของชาติกอน ๆ มาเปนเครื่อง
ประกอบเพื่อจะไดพูดอะไรใหกวางขวาง คัมภีรอยางนี้เรียกวา คัมภีรชาดก.
ถาขอความใดเปนไปในลักษณะที่วา นาอัศจรรยมาก ผิดธรรมดามาก
ขอความเหลานี้กจะเรียกวา อัพภูตธรรมะ.

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
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ถาขอความใดกลาวไวไปในรูปที่วา เปนคําถามทีหนึ่ง แลวเปนคําตอบ
ทีหนึ่ง เปนคําถามทีหนึ่ง แลวเปนคําตอบทีหนึ่ง อยางนี้ก็เรียกวา เวทัลละ.
รวมกั นเปน ๙ อยางนี้ นี้ ก็เปนลักษณะของปริยั ติ คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรมะ เวทัลละ ;
นี้เปน
ลักษณะของปริยัติแท, ปริยัติอยางยิ่ง, หรือปริยัติที่จัดรูปโครงใหเปนอยางดี
ยิ่งขึ้นไปอีก.
คําชนิดนี้มีอยูในรูปพระพุทธภาษิต พระพุทธเจาตรัสถึง แตมิได
ยืนยืนวามีการจําแนกอยางนี้ในขณะนั้น คือในขณะที่พระพุทธองคทรงมี
พระชนมชีพ อยู ;
เพีย งแตพ ระพุทธเจา ทานกลาวอา ง ในฐานะเปน คํา เกา
กอนหนานี้มีใชอยูทั่ว ๆ ไป. หมายความวาในระบบศาสนาหนึ่ง ๆ หรือศาสดาหนึ่ง ๆ
มี คํ า สอนมากมาย แล ว คํ า สอนเหล า นั้ น อาจจะจั ด เป น แผนก ๆ ๆ ๆ หรื อ เป น
ลักษณะ ๆ ๆ ได ๙ ลักษณะอยางนี้ตางหาก.
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ทีนี้ เมื่อพระพุทธองคจะตรัสถึงสิ่งเหลานี้ ก็ตรัสถึงในลักษณะที่เอา
มาอางวา นี้มัน เปนปริยัติเต็มตัว ; แลวถาวา ใครจะไปเกี่ยวของกับปริยัติ
ก็อยาใหมันกลายเปนงูพิษขึ้น. พระพุทธเจาไมไดตรัสติเตียนปริยัติ โดยกําเนิด
ของปริยัติ ; แตวาตรัสติเตียนปริยัติที่เรียนแลวไมมีการปฏิบัติ

มีคําตรัสเรียกวาเปน ปริยัติของคนกํามือเปลา ; หมายความวาเปน
โมฆบุรุษที่ประหลาดที่สุด
คือโมฆบุรษที่รูพระไตรปฎก แตแลวไมมีประโยชน
อะไร ;
สูผูที่ไมรูพระไตรปฎก แตวามีจิตใจที่บรรลุธรรมไมได.
ทานตรัส
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เรียกวาโมฆบุรุษ หรือบางทีก็เรียกวา พวกกํามือเปลา ;
ผูจบพระไตรปฎก อยางที่เปนกันอยูปจจุบันนี้,

ที่เรียกอยางนี้คือเรียก

ถา เปน ครั ้ง กระโนน ก็ห มายความวา เขารู ห มดในเรื ่อ งคํ า กลา ว
คําสอนอะไรตาง ๆ ของพระพุทธเจา และหมายความวาใชไดตลอดมาถึงยุคหลัง ๆ.
ถา ใครรู พ ระไตรปฎ ก อรรถกถา ฎีก า อะไรหมดสิ ้น กระทั ่ง แตกฉานที ่ส ุด ;
แตแลวจิตใจไมมีความสูงในทางที่จะละกิเลสไดบางเลย ; ทานเรียกคนทั้งหมด
นี้วา "โมฆบุรุษ" คือ คนที่เ ปนโมฆะ, หรือบางทีก็เรียกวา "คนกํา มือเปลา "
ในมือนั้นไมมีอะไรที่เปนสาระ.

ยุคปจจุบนั รุงเรืองดวยปริยัติ
มาถึ งสมัยนี้ เราก็ มี คนชนิ ดดั งกล าวมานั้ นกั นมากขึ้ น เรี ยนจบพระปริยัติ แตแลวก็ยังเปนคนกํามือเปลา ; คือไมมีเนื้อในที่เปนเรื่องของธรรมะแท
ที่เปนการละกิเลสได.
เรามีคนที่เรียกวารูมากยากนานนี้มากขึ้น คือรูมากจน
ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร.
บางทีเราก็มีคําพูดวาพระไตรปฎกเดินได,
หรือตู
พระไตรปฎกที่เดินได ;
หมายความวาคนบางคนรูจบพระไตรปฎก จึงเปนตู
พระไตรป ฎ กเดิ น ได แต ก็ เ ป น ตู พ ระไตรป ฎ กเท า นั้ น ไม มี ก ารรู ธ รรมะใด ๆ ที่ จ ะ
บรรเทาหรือลดกิเลสได.
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นี่ ยุคปจจุบัน เรียกวา รุงเรืองดวยปริยัติ,
เรียกวาปริยัติรุงเรืองถึงขีด
สูงสุด มีการรุงเรื่องกวางขวางออกไปในตางชาติ ตางภาษา, แลวกตอสูแขงขันกัน
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ในการที่จะกาวหนาในทางปริยัติ ระหวางประเทศนั้น ระหวางประเทศนี้ ; จนถึง
กับวาปริยัตินี้มันขึ้นหนา ปริยัตินี้มันครอบคลุมไปหมด. ปริยัติจึงปดบังปฏิบัติ
ใหสูญหายไป ปริยัติจึงปดบังปฏิเวธ ใหไมมีทางที่จะปรากฏออกมาได ; เมื่อไมมี
การปฏิบัติแลว ปฏิเวธก็ไมมี.
เกี่ยวกับคํา ๓ คํานี้ ก็อยากจะใหสังเกตดูอีกนิดหนึ่งวา คําวา ปริยัติ
แปลวา รูรอบไปหมด. แตคําวา ปฏิบัติ มันแปลวา ไปเฉพาะ, เดินไปเฉพาะ
หรือไปเฉพาะ ไมใชวาทั้งหมด. ทีนี้ พอคําวา ปฏิเวธ ก็แปลวา แทงลงไป
เฉพาะ ไมใ ชวา ทั้ง หมด ; แตสว นปริยัตินั่น ใชคํา วา รูทั้ง หมด รู พั น เรื่ อ ง
รูรอยเรื่อง รูหมื่นเรื่อง แสนเรื่อง ก็เรียกวา ปริยัติได. แตพอถึงทีปฏิบัติ กลายรูป
เปนปฏิบัติ "เขาไป" หรือ "ถึงเฉพาะ" เทานั้น เฉพาะอยางเดียว เรื่องเดียวเทานั้น.
พอถึง ปฏิเ วธก็วา รูแ จง แทงตลอดเฉพาะเรื่อ งนั้น คือ เรื่อ งที่ต นรูเ ทา นั้น คํา วา
"ปริ" ไมมาเกี่ยวของอีกตอไป.
นี่ เมื่อดูจากถอยคําเหลานี้แลว ก็จะเห็นไดวา คําวาปริยัตินั้นมากจน
นับไมไหว จะเรียกวาเฟอก็ได เพราะมันมีคําบอกอยูขางหนาแลววา ปริ-ปริ รอบไปหมด;
แตพ อมาถึง ปฏิบัตินี้ป ฏิเ วธนี้เ หลือ แต ปฏิ-ปฏิ คือ มัน เจาะจง
ลงไปเพียงสิ่งเดียว. อาการตามธรรมชาติจึงมีอยูในตัวเองวา ปริยัตินี้สามารถ
ที่จะขึ้นหนา หรือวาปดบังปฏิบัติเมื่อไรก็ได ; แตเมื่อไมมีปฏิบัติแลว ปฏิเวธ
ก็ไมมี.

www.buddhadasa.info
นี่ แหละถึ งแม ว าเราจะมี ตู พระไตรป ฎกที่ เดิ นไป ก็ ไม น าชื่ นใจอะไร ;
ระวังใหดี ๆ วา แมเราจะฉลาดเฉลียว จนไดรับสมัญญาวาเปน "ตูพระไตรปฎก
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เดินได" นี้ ก็อยาเพอดีใจ เพราะวาปริยัติมีแตจะงอกงามขึ้นปดบังการปฏิบัติ.
พวกตู พ ระไตรป ฎ กเดิ น ได นี้ ก็ คื อ รู ปริ ยั ติ ไ ปหมด ไม ว า จะถามถึ ง ข อ ไหน ประโยค
ไหน บรรทัดไหน รูหมด ;
แตแลวมันไมเกี่ยวกับการปฏิบัติเลย.
พอไปถามถึง
เรื่อง มรรค ผล นิพพาน แก "ตูพระไตรปฎกที่เดินได" นี้ ก็อธิบายอยางอื่น.
เดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดอยูวา หนังสือบางเลม
ตองระบุชัดลงไปวา "นิพพาน
โดยภูมิป ริยัติ"
คือ วา เรื่อ งนั้น เรื่อ งนี้โ ดยภูมิป ริยัติ ;
คือ พูด กัน เสีย ใหแ น
เสียกอนวา นี้จะพูดแตในลักษณะหรือแนวของปริยัติ แลวเขาก็อธิบายเรื่องนิพพาน
เปน ตน นี้
เปน วรรคเปน เวรมากมายละเอีย ดลออลึก ซึ่ง แตใ นภูมิป ริยัติทั้ง นั้น .
การอธิบายโดยบุคคลที่ไมเคยบรรลุนิพพานจริง ๆ ก็อธิบายไดมาก แลวก็นาฟงดวย
และก็แยบคายดวย แลวก็อางพระไตรปฎกไดเปนคุงเปนแคว ;
นี่เรียกวานิพพาน
โดยภูมิปริยัติ.
สวนนิพพานจริงนั้น เปนนิพพานของนิพพาน คือของจิตใจที่รูสึก.
ทีนี้ค นที่บ รรลุนิพ พานจริง ๆ ถา ไปถามเขาวา นิพ พานเปน อยา งไร ?
เขาก็
หุบปากใสหนาให วา นิพพานเปนอยางนี้ ;
เพราะเขารูรสของพระนิพพานถึงที่สุด
แตแลวเขาพูดเปนหนังสือไมได.
เพราะวานิพพานจริงหรือธรรมะจริง นั้นพูด
เปน ตัวหนัง สือ ไมไ ด ;
ถาสมมติวา พูด ออกมาได บรรยายออกมาเปน หนัง สือ
ก็ไมเหมือนกับนิพพานโดยภูมิปริยัติ ที่ "ตูพระไตรปฎกเดินได" นั้นพูด.
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นี่ ข อให เ ข า ใจไว ว า นิ พ พานที่ บ รรยายโดยนั ก ปริ ยั ติ นั้ น ก็ มี ม ากมาย
แล ว ก็ น า ฟ ง แต นิ พ พานที่ บ รรยายโดยบุ ค คล ผู ลุ ถึ ง นิ พ พานจริ ง ๆ นั้ น กลั บ
บรรยายไมได เพราะไมมีคําพูดที่จะใช; เพราะวา คําพูดนี้มีพูดกันแตคนที่ไม
นิพพาน.
ฉะนั้นคนที่นิพพานจริง ๆ จึงตองพูดดวยการหุบปาก และนิพพานที่
บรรยายดวยการหุบปากนั้นเปนนิพพานจริง.
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ยุคปจจุบัน ยิ่งมีปริยัติที่หนาขึ้น
ดกขึ้น หนาขึ้น ดกขึ้น จนมี
พระไตรปฎก หรือวาตูพระไตรปฎกที่เดินได ;
ถาจะอธิบายอะไร ก็ตองอธิบาย
หยอดทายไววาภูมิปริยัติ, มรรคผลในภูมิปริยัติ, นิพพานในภูมิปริยัติ, หรือ
อะไรก็ตองพูดวาภูมิปริยัติ, ซึ่งอธิบายไปตามพระไตรปฎก. นี่เรียกวาปริยัติ
รุงเรืองขึ้นมาในลักษณะอยางที่เรียกวาทวมทน ; มีการศึกษา มีการแขงขันกัน
ในการศึกษาระหวางนิกายก็มี ระหวางประเทศก็มี.
โรงเรียนปริยัติธรรมก็เจริญ
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาก็เจริญ ;
แตแลวจะเปนไปในรูปตูพระไตรปฎกเดินได
กันไปทั้งนั้น. นี่คือสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ.

เปรียบเทียบระหวาง ปริยัตกิ ับการตามรอยพระอรหันต
เอาละ ที นี้ ก็ จะลองพู ดถึ งการเปรี ยบเที ยบว า ถ าจะพู ดถึ งการตามรอย
พระอรหั นต กั น นี่ จะต างกั นอย างไร ในระหว างปริ ยั ติ หรื อ ว าตู พระไตรป ฎกเดิ นได
กับการตามรอยพระอรหันตของบุคคลที่ไมรูปริยัติเลย.
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บุคคลที่ไมรูปริยัติเลย ระบุลงไปวา คุณยายแกมากแลว ไมรูหนังสือดวย
ไมเ คยไดย ิน ไดฟ ง อะไรมากมายนัก เพีย งแตรู จ ัก ปฏิบ ัต ิว า จะระวัง ในการ
ที่ จ ะไม ไ ปหลงเอาอะไรเข า ไปเป น อะไรเข า ไม มี อ ะไรที่ น า เอาน า เป น
เราจะอยูอยางเหมือนคนตายแลว การตามรอยพระอรหันตของคนคนนี้เปน
อยางนี้ ; พูด ๒-๓ คํา ก็จบ.
ทีนี้ การตามรอยพระอรหันตของนักปริยัติ
โดยภูมิปริยัติแลว จะมี
เรื่อ งพูด ไมห วาดไมไ หว;
ถา จะแบง เปน ชั้น ๆ แลว ก็จ ะนับ ดว ยสิบ ๆ ชั้น
หรือรอย ๆ ชั้น.

๒๓๖

ปฏิปทาปริทรรศน

เชนวาถาจะพูดกันตามภูมิปริยัติ การตามรอยพระอรหันตก็จะตองขึ้น
ตน ดว ยวา ไดขา วดีแ ลว ก็อ อกไปบวช พอออกไปบวช จะประพฤติพ รหมจรรย
ก็ตองมีศีล.
ศีลนี่อยางนอยก็เปน ๔ ศีล : คือ ปาฏิโมกขสังวร อินทรียสังวร
อาชีวปริสุทธิ จตุปจจยปจจเวกขณะ.
ปาฏิโมกขสังวรสําหรับภิกษุก็ตอง ๒๒๗ ขอเขาไปแลว,
สําหรับ
ภิก ษุณ ีก ็ ๓๑๑ ขอ เขา ไปแลว แลว ยัง มีน อกปาฏิโ มกขเ ขา ไปอีก นับ ดว ยรอ ย
ดวยพัน ; เพียงแตปาฏิโมกขสังวรกับสิ่งที่ประกอบกันอยูนี่ ก็นับไดรอยไดพนแลว.
อินทรียสังวร
ก็ตองมานึกแจกออกไปเปน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
สัง วรอยา งไร สัง วรสว นไหน สัง วรอะไร ;
อิน ทรียสัง วรก็ห ลายสิบ เรื่อ ง
เขาไปแลว.
อาชีวปริสุทธิ
หลาย ๆ สิบขอ.

ก็ตองเรียนเรื่องอาชีพอยางไร สุทธิอยางไร หลาย ๆ ขอ
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จตุปจจยปจจเวกขณะ
ก็ตองจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช
เปนอยางไร.
นี่จะตองพิจารณาอยางไร พิจารณาปฏิกูล พิจารณาเปนธาตุ
พิจารณาเปนอนัตตา ; นี่มันก็หลายประเด็น หลายสิบประเด็น หลายรอยประเด็น.
นี ่เ พีย งแตศ ีล มีอ ยู  ๔ พวก แตล ะพวกก็น ับ เปน รอ ย ๆ ประเด็น ;
นี่ปริยัติ แลวก็ไดแคศีล ก็เวียนหัวจนไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร.
มีศีลแลวก็ตองมีธุดงค
ไดมาก แตอยางนอยก็มี ๑๓ หัวขอ.

ธุดงคก็มี ๑๓ ขอ แตละขอก็แจกลูกออกไป

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ
แลวทีนี้ก็ตองปฏิบัติอะไรอีกหลาย ๆ อยาง
ชาครินานุโยค อะไรอีกมากมายจนกวาจะมาถึงสมาธิ.

๒๓๗
โภชเนมัตตัณุตา

สมาธิ ก็มีปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แลวก็ตอง
แจกออกไปอีกมากในอยางหนึ่ง ๆ.
ทีนี้ก็เจริญวิปสสนา จะเกิดญาณนานาชนิด นับดวยรอยดวยพันก็ได ;
อยางวิปสสนาญาณ ๙ นี้ รวบรัดเต็มที แลวก็ยงตั้ง ๙. แลวในอยางหนึ่งนั้นก็
ยังแจกลูกไดอีกมากมาย, แลวยังจะตองเปนบรรลุผล เปนพวกมีอิทธิปาฏิหาริย
หรือวาไมมีอิทธิปาฏิหาริย หรือวามีมรรคผลอยางนั้น มีสังโยชนอยางนี้กัน แปลวา
เต็มไปดวยหัวขอนับดวยพันดวยหมื่นดวยแสนก็ได ; นี่การตามรอยพระอรหันต
โดยภูมิของปริยัติ มีอยูอยางนี้.
แตการตามรอยพระอรหันตของคุณยายนั้น มีประโยคเดียววา "กูไม
เอากับมึง" เทานี้ ประโยคเดียวนี้ ; พออะไรมันแววมาจะเปนกิเลสในจิตใจ
แลวก็ มีคําพูดประโยคเดียววา "กูไมเอากับมึง" ก็รักษาสภาพเดิมของจิต
ไวได และมีอยูอยางนี้เรื่อยไปก็บรรลุธรรมะ แลวจะไดมากกวาที่โดยภูมิ
ปริยัติเสียอีก. เพราะเหตุไร ? เพราะวาเรื่องของปริยัตินั้น มันมีเสนหที่หลอกลอ
ใหเขวออกขางทางเสมอไป.
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คิดดูเถอะเดี๋ยวนี้ถาใครจะปฏิบัติกรรมฐานวิปสสนานี้ เขาบอกวาตอง
เรียนพระอภิธรรมใหแตกฉานเสีย กอ น.
อาตมาไมเชื่อ เพราะวา ถาเรีย น
พระอภิธ รรมแตกฉานกอ น มัน ก็ต อ งเทา ไรละ สี ่ห มื ่น สองพัน พระธรรมขัน ธ
เขาไปแลวจะแตกฉานเมื่อไร ไดอยางไร. แลวกลับยังพูดวาตองเรียนพระอภิธรรม
เสียกอนจึงจะมาทําวิปสสนาได มันก็นาหวัว.

๒๓๘
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พึงรูจัก เรือนจํา ของนักปริยัติ
ตามรอยพระอรหั นต แบบนี้ แล ววิ ป สสนานี่ เขาให ประกาศนี ยบั ตรด วย :
บรรลุ ม รรคผลชั้ น ไหน แล ว ก็ เ กลื่ อ นไปตามถนนหนทาง ตามบ า นตามช อ ง,
กระทั่ งเปนวิป สสนาฝูง สมั ครทํากันเป นฝู ง ๆ ไปไหนก็ไปเปนฝูง ยกกองไปเปนฝู ง
เปนกองทัพธรรม ยกธงชัยของพระอรหันต ของพวกวิปสสนา. นี่มันเปลี่ยนรูป
เปนอยางนี้ เห็นไหม?
ดวยอํานาจของปริยัติ ที่พูดผิดเพียงคําเดียววา "จะปฏิบัติ
วิปสสนาตองเรียนพระอภิธรรมกอน".
อภิธรรมเปนปริยัติเฟอ
แลวบังคับใหไปเรียนพระอภิธรรมกอน
แลวจึงมาทําวิปสสนา ก็เลยเปนวัสสนาเฟอ,
มีเรื่องที่บานปลายออกไปทุกที ๆ ;
เสนหของปริยัติมันเปนอยางนี้.
ฉะนั้น จะเรียกดวยชื่อใหมวา เสนหของปริยัติ
เปนคุกตะราง เปนเรือนจําของนักปฏิบัติ, ปริยัติเปนคุกตะราง มันกักตัวนัก
ปฏิบัติใหติดตายอยูที่นั่น ; เพราะวาพอเปนปริยัติแลว ก็จะตองมียศถาบรรดาศักดิ์
ใคร ๆ ก็นิยมนับถือคนรูมาก.
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นัก ปริย ัต ิเ ปน เปรีย ญ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เปน เจา คุณ เปน
เรื่ อ งยศถาบรรดาศั กดิ์ แล ว ก เ ต็ ม ไปด วยลาภสั ก การะ เต็ม สลอนไปด ว ยแม ย าย
พอตาในอนาคต. พูดอยางนี้คงจะฟงงายดี ; แลวก็จะหลุดไปไดอยางไร มันก็
เปนคุกตะรางของปริยัติ ที่ขังนักปฏิบัติไว.
ประเพณีก็มีพระบรมราชูปถัมภ
เปนอยางมากแกผูที่แตกฉานในปริยัติ มีเกียรติยศ ;
จะไปตางประเทศอยาง
มีหนามีตา. นี่ปริยัติเปนคุกตะรางอยางนี้ ที่จะกันคนมิใหออกไปสูปฏิบัติ.

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ

๒๓๙

ความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนา
เพื่อเหตุบางประการ ทําใหขาดปฏิบัติ
เมื่ อ ความเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ในวงพระพุ ท ธศาสนาเรา ก็ ก ระทบ
กระเทือนอยางยิ่งตอการปฏิบัติ ปรมัตถปฏิปทา การปฏิบัติถูกกระทบกระเทือน
เพราะปริยัติในลักษณะอยางที่กลาวมานี้ ;
ที่จริงควรจะมีประโยชนที่สุด โดย
นิตินัยหรือโดยทฤษฎี ปริยัติควรจะมีประโยชนที่สุดแกการปฏิบัติ.
แตโดยทาง
ขอเท็จจริงที่เปนอยูจริงมันกลับตรงกันขาม ;
พอรุงเรืองดวยปริยัติ ก็ไปติดคุก
ของปริยัติหมด ไมมีใครออกมาอยูปา.
ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดเปนหนามือกับ
หลังมือ ในเมื่อไปเทียบกับครั้งพุทธกาล.
เดี๋ยวนี้ศาสนาซึ่ง เรียกวา พุ ทธศาสนานี้ เปนพุ ทธศาสนาอีก แบบ
หนึ่ง ถาพระพุทธเจา ทา นมาเห็นแลว ทานคงจํา ไมได ; ทานคงจําไมไ ดวา
นี่คือพุทธศาสนา เพราะวา พุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงมากเกินไป.
และก็ดวย
อํา นาจของสิ่ง ที่เ รี ยกว าปริ ยัติ ดึ ง อะไร ๆ เข ามา มาประดั บประดา มาประกอบ
มาอะไร จนจําไมไดวานี่คือพุทธศาสนา.
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พุทธศาสนาเปนการกระทําเพื่อการเมืองไปเสียก็มี, เพื่ออะไรที่มัน
กวางขวางไปในทางสงเคราะหบาง อะไรบาง ;
สิ่งที่เรียกวาปรมัตถปฏิปทา
ถูกหาวาเปนเครื่อ งถวงความเจริญ. ถาใครจะปฏิบัติเพื่อ มรรค ผล นิพพาน
ก็ถูกหาวาเปนเครื่องถวงความเจริญ, หรือวา เรื่องของพุทธศาสนาโดยแทจริงนั้น
เปนเครื่องทํามนุษยไมใหเจริญ.
เขาเขาใจผิดกัน, เขาใจพุทธศาสนาผิด ๆ. ความเขาใจผิดนี้ มีแม
ในหมูพวกพระ พวกเณร ;
โดยเฉพาะพระเณรที่เพิ่งบวชไมทันจะรูอะไร มักจะ

๒๔๐
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ชอบพูดอยางนี้.
เปนผล เปนปฏิกิริยาที่นารังเกียจ ที่เกิดจากปริยัติ ที่เฟอ
เกินไป ที่ทวมทนเกินไป.
ผูที่แตกฉานปริยัติมีอะไรเปนของตัว อีกแบบหนึ่งตางหาก ไมตรง
ตามพรหมจรรยของพระพุทธเจา, ไมตรงตามธรรมวินัยเดิมแทของพระพุทธเจา,
มีแตการศึกษาเลาเรียนเพื่อความเปนนักปราชญ ;
ความเปนนักปราชญนี่มีเสนห
มาก ใคร ๆ ก็ช อบ เพราะวา เปน ไปเพื่อ ยศถาบรรดาศัก ดิ์ หรือ เพื ่อ ทุก ๆ อยา ง
ที่กิเลสมันตองการ.
นี่การที่พูดมาทั้งหมดนี้ ไมมีประโยชนอะไร เห็นไหม ?
ในการปฏิบัติ
แล ว เข า ใจเรื่ อ งราวเหล า นี้ ไ ม มี ป ระโยชน อ ะไร แต พ อที่ จ ะตองคํ า ถามได บ า งว า
ทําไมสมัยนี้จึงไมคอยมีใครปฏิบัติ ? หรือวา ทําไมสมัยนี้ จึงไมเชื่อวามีคน
ไดบ รรลุม รรค ผล นิพ พาน ?
เพราะเหตุวา ปรมัต ถปฏิป ทานี้ห ายไป โดย
น้ํามือของความรุงเรืองของปริยัติ.
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เราตองจัดการกันใหม : ตองถือหางเสือของปริยัตินี้ใหเดินถูกทาง
ใหเปนประโยชนในการสงเสริมแกการปฏิบัติ :
ถาขืนปลอยไวอยางนี้ จะยิ่ง
หนั กขึ้ น ๆ ๆ จนจะไม มี ปรมั ตถปฏิ ปทา ตามแบบที่ พระพุ ทธองค ทรงมุ งหมายว า
บวช ประพฤติพรหมจรรยนี้ไมตองเพื่ออะไรเลย นอกจากเพื่อความสิ้นไป
แหงกิเลส แลวก็คือสิ้นไปแหงความทุกข.

ใหรูหัว ใจสํา คัญ ของพุท ธศาสนาวา ไมม ีอ ะไรที ่ค วรยึด มั ่น ถือ มั่น ,
หัวใจของปริยั ติทั้งหมด ของพุทธวจนะทั้งหมด มีประโยคเดี ยววา สพฺเพ ธมฺมา
นาลํ อภินิเวสาย - "สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น โดย
ความเปนตัวกู – ของกู

ปรมัตถปฏิปทา กับผูแตกฉานในปริยัติ

๒๔๑

อาตมาเคยขอรองไววา ใหเขียนประโยคนี้ติดไวขางฝา หรือวาใหเขียน
ประโยคนี้ไวที่กระจกเงาสองหนา จะไดไมลืม ; แตนี่ก็ยังไมคอยจะไดผล. เดี๋ยวนี้
จะขอรอ งวา เขีย นเปน ปา ยแขวนคอไวเ ถิด ทุก คน วา สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ
อภินิเวสาย นี้เปนหัวใจของพุทธวจนะทั้งหมดวา "ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอัน
ใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น".
คาถานี้ จะเปนเครื่องรางคุ มครอง ไมใหปริยัติ อาละวาดมาครอบงํ าเรา,
แลวพาเราเขาไปในปา ในดง ในรก ในพง จนหาทางออกไมได ;
เขียนปาย
วาสพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย แขวนคอไวเปนเครื่องราง ไมใหหลงทาง;
ไมใหปริยัตินี้มาจูงเราได จนไมรูวาจะไปทางไหน.
นี้ความตั้งใจวันนี้ พูดเรื่องไรสาระที่ ควรจะพูด สําหรับคนที่อยากจะรู
อะไรซอกแซก รวมอยูในชุดที่วา ตองพูด เพราะเกี่ยวกันกับการปฏิบัติ. ตลอดภาค
อาสาฬหบูชา มีการบรรยาย ๓ เดือน ๑๒ ครั้ง นี้ จะพูดแตเรื่องการปฏิบัติ หรือ
วาที่เกี่ยวกันอยูกับการปฏิบัติ ; อยางที่พูดวันนี้ ยังไมใชการปฏิบัติเลย. แตวา
มันเกี่ยวของกันอยูกับการปฏิบัติ ; อยางที่พูดวา เปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง, หรือวา
ขัดขวางการปฏิบัติ, หรือวาทําใหเนิ่นชาเชือนแชเหลือประมาณ ; รูแลวก็รีบ
สะสางเครื่องรุงรังนี้กันเสียบาง แลวปรมัตถปฏิปทาก็จะเปนไปไดโดยสะดวกดาย.
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นี่เป นการสมควรแก เวลาแล ว ขอโอกาสพระสงฆ ทั้ งหลายสวดคณะ
สาธยายเพื่ อ ส ง เสริ ม ความแน ว แน มั่ น คงในการตามรอยพระพุ ท ธเจ า สื บ ต อ ไป.
---------------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
-๘๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมา ทางลัด เหนือเมฆ
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายใ นชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน นี ้ ไ ด ดํ า เนิ น มาจนถึ ง
ครั้ ง ที่ ๘ แล ว ในวั น นี้ .
ในวั น นี้ จ ะต อ งขอทบทวนการบรรยายในครั้ ง ที่
แลวมา เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งจึงจะเขาใจไดงาย.

ทบทวน เรื่องที่บรรยายมากอน
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ในครั้งที่แลวมา ไดแสดงใหเห็นวา สิ่งที่เรียกวา "ปริยัติ" นั้น มัก
จะเปนขาศึกกันกับ "ปฏิบัติ". สิ่งที่เรียกวา ปริยัตินั่นมักมีแตจะทําพิษ มีมาก

๒๔๓

๒๔๔

ปฏิปทาปริทรรศน

เทาไรก็ยังเหมือนกับไมมี คือเหมือนกับกํามือเปลา ; แมจะมีมากเทาไร ๆ มันก็
จะเปนภูมิปริยัติไปหมด ไมใชภูมิปฏิบัติ ไมใชภูมิปฏิเวธ,
ทั้งนี้ก็เพราะมีความ
ตางกันอยูอยางใหญหลวงขอหนึ่ง ซึ่งจะรูไดจากคําพูดคํานั้นนั่นเอง.
ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ อีกครั้งหนึ่ง คําวา ปริยัติ กับคําวา ปฏิบัติ กับ
คําวา ปฏิเวธ ๓ คํานี้ถาจําไดแมนยํา และเขาใจความหมายอยางถูกตองแลวก็
จะชวยไดมาก. ที่จริงมันก็เปนคําธรรมดาที่เราพูดกันอยูในภาษาไทยเรา ๓ คําดวย
เหมือนกัน คือวา "เรียน" คําหนึ่ง, แลวก็วา "ทําตามที่เรียน" คําหนึ่ง, แลวก็
"ไดรับผลของการกระทํา" นี้อีกคําหนึ่ง. พูดยอ ๆ ก็คือวา "เรียน" แลวก็ "ทํา"
แลวก็ "รับผล".
แตทีนี้ในเรื่องอันเกี่ยวกับพุทธศาสนานี้ มีอะไรแทรกแซงเขามาตรงที่วา
"การเรียน"
นั่นมันมีอะไรพิเศษ กวางขวาง แลวก็ไกลออกไปในทางที่จะไม
ชวนใหทํา มิหนําซ้ําเปนพิษ คือเปนอันตรายขึ้นมา ;
อยางที่เรียกวา "ปริยัติ
กลายเปนงูพิษ".
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เราดูที่คําวา "ปริยัติ" เราสังเกตดูมีคําวา ป - ริ, ป - ริ แปลวารอบ
ดา นไปหมด, ยัติ หรือ ยตฺติ นี้แ ปลวา รู ; ในเรื่อ งการเรีย น การเรีย นใหรู
นี่กลายเปนรอบดานไปหมด คือมันยาก. แตพอถึงทีปฏิบัติ ; ป - ฏิ แปลวา
เฉพาะเจาะจงเพีย งสิ่งเดียว,
ปฏิบัติ ก็แปลวา ปฏิบัติ คือ เดินไปเฉพาะจุด .
พอไดรับผลเรียกวา "ปฏิเวธ" ก็แปลวาแทงตลอด หรือเขาถึงเฉพาะ คือเฉพาะ
จุดอีกเหมือนกัน.
เรื่องปฏิบัติ - เรื่องปฏิเวธนี่มีเฉพาะจุด ; แตเรื่องปริยัตินั้นมันมี
คําวา ป - ริ แสดงอยูวามันรอบดานไปหมด.
ขอนี้เองทําใหมากจนพราไป,

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ

๒๔๕

พราไปในทางที่จะหาประโยชนนอกออกไปจากวงของธรรมะ นอกออกไปจากวง
ของศาสนา ; กลายเปนการหาลาภ, หาสักการะ.
นี้เราจะตองนึกถึงพระพุทธภาษิตที่วา อฺา หิ ลาภูปนิสา, อฺา หิ
นิพฺพ านคามินี.
อฺา หิ ลาภูป นิส า
แปลวา ก็ขอ ปฏิบัติเ ปน ไปเพื่อ
ลาภนั้น มัน ก็อ ยา งหนึ่ง ,
ขอ ปฏิบัติเ ปน ไปเพื่อ นิพ พานนั้น มัน ก็อ ยา งหนึ่ง .
แตคําวา "อยางหนึ่ง" อยางนี้ ไมใชวาคนละอยาง มีการทําเหมือนกัน แตความ
มุงหมายตางกัน ; เชนวา เรียนปริยัติเพื่อลาภสักการะ ก็เรียนอยางนี้, เรียน
เพื่อปฏิบัติใหรู ก็เรียนอยางนี้ ; นี่เรียกวาความมุงหมายขางในไมเหมือนกัน.
คนเรียนพระพุทธศาสนา เพื่อปฏิบัติไปนิพพานก็ได,
คนเรียน
พุทธศาสนาเพื่อชื่อเสี ยง เพื่อ ลาภสักการะ เพื่อ เปนเครื่อ งทํามาหากิ นที่นี่ก็ได ;
ในสวนปริยัติก็มีทางที่จะเลนตลกกันอยางนี้แลว.
ทีนี้ในทางปฏิบัติโดยตรง เชนวา ปฏิบัติศีล ปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติปญญา
ไตรสิกขาอยูอยางนี้ ; ดูขางนอกก็ดูเครงครัดดีเหมือนกัน. แตคนหนึ่งปฏิบัติ
เพื่อใหเขาเสื่อมใส แลวก็บูชาดวยลาภสักการะก็ได,
อีกคนหนึ่งปฏิบัติเพื่อจะ
ทําลายกิเลสโดยตรง ไมตองการลาภสักการะ ไมของแวะดวยลาภสักการะก็ได.
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ถาดูขางนอกก็ดูไมออก คือปฏิบัติอยูอยางเครงครัดเหมือนกัน ; เปน
แตเพียงคนหนึ่งทําอยางแสดงละคร, อีกคนหนึ่งนั้นก็ปฏิบัติจริง ๆ. นี่ความหมาย
ที่วา อญญา หิ ลาภูป นิส า กับ อฺญ า หิ นิพฺพ านคามินี.
นี่มัน เปน
อยา งนี้.
ปริยัติก็ป ฏิบัติก็ดี เปน ไปเพื่อ ลาภสัก การะก็ไ ด เปน ไปเพื่อ
นิพพานก็ได.
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นี่เปนเหตุใหการเรียนปริยัตินั้นแวะไปในทางหนึ่ง ซึ่งเปนอันตราย
ตอการไปนิพพาน, แลวก็เปนลาภ เปนสักการะขึ้นมา ; และถามากขึ้นมาถึง
ขนาดหนึ่งแลว ก็จะเปนงูพิษกัดคนนั้นใหตาย คือตายจากการบรรลุนิพพานไปเลย.
นี้หมายถึงทําชั่ว ทําบาป ทําอกุศล กระทั่งทําอนันตริยกรรม ก็เพราะอํานาจของ
ความหลงในปริยัตินั้น ; ถาเปนมากถึงขนาดนี้ ก็ยิ่งกวาปริยัติกํามือเปลา แตเปน
ปริยัติที่เปนงูพิษ.
ทีนี้ ถึงแมวาจะไมเปนงูพิษ หรืออะไรถึงขนาดนั้นแลว ก็ไมเปลา
ทีเดียว ในขอที่วาพูดได สอนได อะไรได ;
ผูที่เปนนักปฏิบัติก็ไปถามปญหา
แก นั ก ปริ ยั ติ นี้ ไ ด แต แ ล ว ส ว นมาก คํ า ตอบหรื อ คํ า อธิ บ ายนั้ น ก็ มั ก จะเป น ภู มิ
ปริยัติไปเสียหมด. จะอธิบายอะไรก็เปนภูมิปริยัติไปเสียหมด ไมเปนไปเพื่อ
การปฏิบัติโดยตรง
นี่ปริยัติก็ทําใหเกิดความเนิ่นชา หรือบางทีก็เขาใจไมได ถาเกิดเปน
ภูมิปริยัติมากเกินไป ; ปริยัติลวน ๆ เปนเสียอยางนี้, ถาเปนไปถึงปฏิบัติไดก็ดี ;
แตถาปลอยไปตามความพอใจของคน โดยมากก็ติดอยูเพียงแคปริยัติ เพราะมัน
เปนชองทางที่จะไปหาลาภสักการะไดโดยงาย.
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ทีนี้ ดูอีก ทีห นึ่ง ก็จ ะเห็น ไปไดอ ีก แงห นึ่ง วา เรื่อ งปริยัตินี้ม ากมาย
รอบด าน อย างที่ ประมาณกั นว า แม แต บาลี ก็ มี ตั้ งแปดหมื่ นสี่ พั นธรรมขั นธ คื อ
แปดหมื่นสี่พันขอ, หรือแปดหมื่นสี่พันหัวขอ ; แลวยังมีอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
อะไรอีกมาก นับไมไหว มากถึงขนาดนี้.
ดังนั้น จึงมีนอยคนที่จะแตกฉาน
ในปริยัติได นี่ลองคิดดู วาใครจะเปนผูแตกฉานในปริยัติทั้งหมดเหลานี้ได ? ก็มี
ไมกี่คน.

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ
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ทีนี้แ ตกฉานในปริยัติไ ดแ ลว ก็จ ะหลงอยูใ นดงของปริยัตินั้น
แลวก็แตงงานกันเสียกับนางฟาตัวนั้น. เรื่องนางฟานี้บางคนยังไมเขาใจ. คําวา
"นางฟา" ในที่นี้ก็หมายถึง "ตัว พระไตรปฎ ก" นั่น เอง ; เขาเรียกวา "วาณี"
".วาณี" เปนชื่อของนางฟา แปลวานางฟา. พระไตรปฎกเปนนางฟาสําหรับ
นัก ปริยัติ คือ หลงใหลในปริยัตินั่น เอง ; มีค าถาไวสําหรับ ทอ ง ใหห ลงใหล
ในนางฟาตนนี้ สําหรับผูที่จะเรียนพระไตรปฎกใหจบ ใหแตกฉาน มีคาถาวา :มุนินฺทวทนมฺพุช ปาณีนํ สรณํ วาณี

คพฺภสมฺภวสุนฺทรี
มยฺหํ ปณยตํ มนํ.

อาจารยจะสอนใหลู กศิษยคนที่จะเอาจริ งเอาจั งกับการเรียนพระไตรปฎก
นั้น ทองคาถานี้ ทองแลวทองเลา ทองเชาทองค่ํา ;
พอจะจับพระไตรปฎก
มาเรียน ก็ยกขึ้นทูลหัวแลวก็วาคาถานี้, จะเก็บก็วาคาถานี้, จะนอนก็วาคาถานี้
สํา หรับ ผูที่กํา ลัง เรีย นพระไตรปฎ ก :
มุนินฺท วทนมฺพุช คพฺภ สมฺภ วสุนฺท รี
ปาณีน สรณํ วาณี ฯ นี่อยูที่ตรงนี้ วาณี แปลวา นางฟา, สุนฺทรี ก็งาม แลวก็
เกิด แตด อกบัว คือ เกิด อยูใ นดอกบัว กลา วคือ พระโอษฺข องพระพุท ธเจา
ผูเปนจอมแหงมุนี.
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แลวก็ ปาณีนํ สรณํ วาณี -เปนที่พึงของสัตวทั้งหลาย,
ปณยตํ มนํ - จงทําหัวใจของขาพเจาใหมีความยินดี.

มยฺหํ

กอนที่จะเรียนพระไตรปฎก เขาอธิษฐานจิตวา ขอใหนางฟา
คือ
พระไตรปฎ กที ่เ กิด จากดอกบัว คือ พระโอษฐข องพระพุท ธเจา นี ้ จงมาทํ า
จิตใจของขาพเจาใหยินดีอยางลุมหลงทีเดียว ;
แลวก็พยายามทําจิตใจอยางนั้น
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จริง ๆ ดวย เหมือนกับการอธิษฐานนั่นแหละ, จึงเกิดการตั้งอกตั้งใจอยางแทจริง
หรือเรียกวา อยางลุมหลง ในการที่จะเรียนพระไตรปฎก ในที่สุดก็เรียนไดสําเร็จ.
นี่เรียกวา เรียนไดเพราะความลุมหลงในวาณี คือนางฟา คือ
พระไตรป ฎ ก;
เรี ย นเสร็ จ แล ว ก็ แ ต ง งานกั บ นางฟ า ไปเลย คื อ หากิ น กั บ
พระไตรปฎก.
การเรียนพระไตรปฎก การสอนพระไตรปฎก ก็จบกันเพียง
เทานั้นเอง.
นี่แหละเรื่องของปริยัติ มักจะเปนอยางนี้ ตามที่ไดมีมาแลวเห็นประจักษ
อยูในที่ทั่ว ๆ ไป ;
เวลานี้ก็ดี ในอดีตก็ดี ในประเทศไทยก็ดี ในประเทศพมา
ลังกา อินเดีย อะไรก็ดี มักมีอาการอยางนี้เหมือน ๆ กัน คือลาภสักการะนี้ ทําให
ติดอยูเพียงเรื่องของปริยัตินั้น.

เมื่อปริยตั ิไวใจไมได จะทําอยางไร ? ก็ตองมีทางลัด
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เอาละ ทีนี้ เราก็ดูกันตอไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อปริยัติเปนสิ่งที่อาจจะเปน
งูพิษก็ได ทําใหหลงใหลติดตันอยูที่นั่นก็ได และไวใจแทจริงไมไดอยางนี้แลว;
"เราจะทําอยางไรกันเวย ?" คําตอบมันก็ควรจะมีวา มีทางลัดที่มีเหนือเมฆนะซี.

นี่เรากําลังจะหาทางลัด นี่ไมเกี่ยวกับปริยัติ ฉะนั้น หัวขอบรรยาย
ในวันนี้จะมีวา "ปรมัตถปฏิปทา สามารถมาในทางลัดอยางเหนือเมฆ" . นี่คือ
หัวขอที่จะทําความเขาใจกันในวันนี้ วาปรมัตถปฏิปทานั้นสามารถมีมาโดยทางลัด
อยางที่เรียกวา มาเหนือเมฆ ไมตองเกี่ยวปริยัติ.

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ
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ความหมายของคําวา ลัดอยางเหนือเมฆ
ทีนี้ก็จะอธิบายคําวา "ลัด" หรือ "ทางลัด" แลวก็ "ลัดอยางเหนือ
เมฆ" คือ มาเร็ว . มาไมอ ยา งที่ไ มมีใ ครจะทัน รูก็ไ ด. สํา หรับ คํา วา "ลัด "
ในกรณีอยางนี้ ไมใชหลอกลวง ไมใชคดโกง ไมใชกลลวง ไมใชกลโกง ;
แตวาตองการใหมันสําเร็จจริง ๆ ใหทันกับเวลาและอายุ แลวก็ไมเหลวไหล โอเอ.
"ลัด" ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ไมใชเปนเรื่องคดโกง อยางที่
คนในสมัยนี้เขาเรียนลัดกัน มันคนละอยาง ; เราตองการทําดวยใจจริง, ดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ใหถึงเร็ว ๆ ไมใหไปเที่ยวหลงอยูที่นั่นที่นี่,
ไปตกหลุมพราง
ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ ; ยิ่งเร็วเทาไร ก็ยิ่งลัดเทานั้น.
ความหมายของคําวา "ลัด" ในที่นี้ ก็ยังมีไดเปน ๒ อยาง : ลัดโดย
เจตนาตั้งอกตั้งใจที่จะลัด, หาวิธีลัดโดยเจตนา อยางนี้ก็ได ; แตแลวมันก็
ยังมีวิธีลัด โดยไมตอ งเจตนาก็ได
คือ มันลัดอยูเองในตัวมัน เพราะไมไ ป
เที่ยวยุง ไมไปของแวะกับเรื่องปริยัติที่ไมรูจบ.
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ถาเปนอยางครั้งพุทธกาล ก็จะพูดไดวา เปนวิธีลัดนั้น เขาสอนกัน
สําหรับใหปฏิบัติ และก็ไดรับผลของการปฏิบัติทันควัน ทันตาเห็น ;
บางทีมา
สนทนากับพุทธเจาเปนเวลาสัก ๔-๕ นาที ก็บรรลุพระอรหันตได อยางนี้ก็มี.
นี้เปนวิธีลัดเหลือที่จะลัด แลวเขาก็ไมไดเจตนาที่จะลัด เพราะเขาไมได
เจตนาที่จะโกง ; แตวามีความตั้งใจจริงที่ทําใหทําอยางนั้น. พอไปทําอยางนั้น
ถูกวิธีเขา พอถูกวิธีมันก็ลัดของมันเอง.

๒๕๐
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การปฏิบัติเชนนั้นลัดสั้นมาก แลวก็ไมไดเจตนาจะลัด ; และควร
ถือวา นั่นแหละเปนมาตรฐานอันแทจริง ของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา,
เป น มาตรฐานของการได รั บ ผลของพระธรรมในพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง ควรจะเป น
อยางนั้น ; ไมใชจะมาเรียนมาทองมาอะไรกันเปนป ๆ เปน ๑๐ ป ๒๐ ป
๓๐ ป แลวก็ยังไมรูวาจะไปทางทิศไหน.
วากันโดยที่แทแลว จะตองพูดไดวา พระธรรมนี่มีการปฏิบัติเปนวิธี
ลัดอยูในตัวเอง, พระธรรมอันแทจริงจะเปนวิธีลัดอยางยิ่ง อยูในตัวพระธรรม
นั่นเอง.
แตคนเอาเรื่องของพระธรรม มาทําใหมากเรื่องไป ใหเกิดเปนเรื่อง
ปริยัติขึ้น มา จนลัด ไมไ หว คือ รกหนาไปหมด ทุก ทิศ ทุก ทาง รอบดา นรอบตัว
จนไมรูวาจะลัดไปทางไหน; สิ่งที่เรียกวาพระธรรมก็เลยเปลี่ยนไป เปนเรื่องที่
ไมรูวาจะไปทางไหน และไมสําเร็จประโยชน.
ถาเราจะทําไปในทางที่พระธรรมยังคงเปนพระธรรมแลว เราก็คงมีความ
ตั้งใจดี เจตนาบริสุทธิ์ ก็ทําไปตามปญหาที่เกิดขึ้นในใจจริง ๆ เปนความทุกขจริง
เปนอะไรจริง ; อยางนี้พูดกันไมกี่คําก็บรรลุมรรคผลได.
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วิธีลัดอยา งครั้น พุทธกาลนี่ลัด อยูในตัวของมัน เอง โดยไมมีเจตนา ;
ทีนี้เดี๋ยวนี้ มาถึงสมัยนี้ เอาวันนี้เปนเกณฑก็ได มันไมมีลัด เพราะวาตองการที่
จะรูอะไรใหมันมากเกินไป อยางนี้ก็ไมมีลัด, แลวก็ไมรูจักลัด ไมรูจักวาจะลัด
ไปทางไหนดวย.
ถึงรูวิธีก็ไมอยากจะลัด เพราะอยากจะเอร็ดอรอยอยูที่นี่ ดวย
ลาภ สักการะ, ชื่อเสียง สรรเสริญอะไรตาง ๆ นี่ ; อยากจะอยูกับสิ่งเหลานี้
ก็ไมอยากลัด. แมจะอานพบวิธีลัด ก็ไมอยากจะลัด ; สมัยนี้จึงไมมีลัด แลวก็
ไมรูจักลัด แมรูวิธี ก็ไมอยากจะลัด

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ
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นี่ก็จงดูเถอะวาการปฏิบัติสมัยนี้ตางจากครั้งพุทธกาลอยางไร ; ถารูแลว
ก็อยามาถามกันอีกเลยวาทําไมเดี๋ยวนี่ไมคอยมีใครบรรลุมรรคผล ?
ครั้งพุทธกาล
ทําไมมีคนบรรลุมรรคผลมากมาย ?
นี่ก็ตอบไดดวยขอเท็จจริงอันนี้วา เพราะเปน
อยางที่กลาวมานี้ คนเดี๋ยวนี้จึงไมคอยบรรลุมรรคผล, เราเชื่อกันวา "ไม" เสียเลย
ทีเดียว ; แตครั้งพุทธกาลนั่นก็บรรลุกันไดมาก ไดงาย ไดเร็ว.
ขอใหเขาใจในคําวา "ลัด" ในทางปฏิบัติธรรม นั้นมีอยางนี้ : สําหรับ
ปรมัตถปฏิปทานั้น ก็คือการปฏิบิติกันจริง ๆ ปฏิบัติเพื่อใหไดรับประโยชน
อันใหญหลวงอยางยิ่งจริง ๆ ไมใชทําเลน ทําหลอก นี้เรียกวาปรมัตถปฏิปทา ; แมวาจะเปนของจริง ของใหญยิ่ง ของสูงสุดอยางนี้ ก็ยังมีทางลัด.
ขอแตใหตั้งใจจริง ๆ เทานั้น สามารถมาทางลัด ไมตองออมไปหา
ปริยัติ ไมตองเรียนปริยัติดันฟุงเฟอเหลานั้น ก็สามารถจะเดินไปตามทางลัด ;
หรือจะเรียกวา "ปรมัตถปฏิปทา" อาจจะมาหาเราไดโดยทางลัด, แลวก็ลัดอยางที่
เรียกวารุนแรง ขนาดที่เรียกวา มาอยางเหนือเมฆ.

พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีลัดเปนเรื่อง ๆ ไป
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ที นี้ ก็ อยากจะยกตั วอย างมาให ดู เป นอย าง ๆ ไป พอให เข าใจได ถึ งข อ
เท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา "ทางลัด" หรือ "วิธีลัด".

อยางที่ ๑. เรียนเพียงขอเดียว รูหมดทุกขอ
อยากจะพู ดเป นหั วข อแรกขึ้ นมาว า เรี ยนเพี ยงข อเดี ยวก็ รู ได หมดทั้ งแปด
หมื่นสี่พันขอ, หรือมากกวานั้นอีก ; เรียนเพียงขอเดียว แตรูไดมากกวาแปดหมื่น

๒๕๒
สี่พันขอ ; นี้จะทําอยางไร ?
นั่นแหละ.

ปฏิปทาปริทรรศน
นี้จะกลาวโดยภูมิปริยัติ หรือโดยภูมิปฏิบัติก็ตรงกัน

เรียนเพียงขอเดียว อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา คําสอนทั้งหมด
ปฏิบ ัต ิทั ้ง หมด ปฏิเ วธทั ้ง หมด สรุป อยู ใ นประโยคเพีย งประโยคเดีย ววา "สิ ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นวาตัวกู หรือวาของกู".
ประโยคนี้ มีประโยคเดียววา "สิ่งทั้งหลายทั้งปวง"; หมายความวา
ไมยกเวนอะไร คือทุกสิ่งเลย, แลว "ใคร ๆ ไมควรยึดมั่น" สําคัญมั่นหมาย
ดวยตัณหา อุปาทาน วานั่นเปน "เรา" หรือเปนของ "ของเรา"; นี้เรียกวา
ขอเดียวแท.
ถาใครเรียนขอนี้เพียงขอเดียว จะเรียนในแงของการปฏิบัติก็ตาม.
จะเรียนในแงของปริยัติก็ตาม, มันไมเฟอ และก็มีขอเดียว เรียนแลวรูทั้ง
แปดหมื่นสี่พันขอ หรือมากกวานั้น.
ถาจะวากันในรูปของปริยัติ ก็พอเรียนได
และไมมากมาย ;
ถาจะวาในแงของการปฏิบัติ คือปฏิบัติอยูในการที่จะไมยึดมั่น
ถือมั่นอะไรนี่,
ปฏิบัติอยูอยางนี้เทานั้นแหละอยางเดียว ก็พอเหมือนกันกับวา
ปฏิบัติทั้งแปดหมื่นสี่พันขอ.
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ที่ ว า ได รั บผลจากการปฏิ บั ติ คื อการไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นสิ่ งใดได จริ ง นี้ ก็
เหมือนกับวาไดรับผลทั้งแปดหมื่นสี่พันขอ.
คือเปนการบรรลุมรรค ผล นิพพาน
โดยสมบูรณ. นี่ถาจะเรียนก็เรียนเพียงขอเดียวนี้ก็เหมือนกับเรียนแปดหมื่น
สี่พันขอ หรือมากกวา ; นี่ก็เริ่มเห็นไดวา เปนวิธีลัด หรือเริ่มเปนการใชวิธีลัด.

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ
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อยางที่ ๒. ไมเรียนอะไรเลย ก็รูไดทุกขอ
ทีนี้ พูดอยางอื่นอีก ใหยิ่งขึ้นไปอีกวา "ไมเรียนอะไรเลย" ก็ยังรู
หมดทั้งแปดหมื่นสี่พันขอ. ฟงดูแลวก็คลายกับแกลงพูด หรือพูดโยกโย. แต
ถาเขาใจคําวา "ไมเรียนอะไรเลย" นี้ ใหถูกตองแลว ก็จะเห็นจริง คือไม
เรีย นปริยัติใ ด ๆ หมด ไมเ รีย นปริยัต ิจ ากมนุษ ย เหมือ นอยา งที่ม นุษ ยเ ขาสอน
เขาเรียนอะไรกันอยู จะไมเรียนปริยัตินี้เลย ;
แตวาจะปลอยใหชีวิตจิตใจนี้มัน
เรียนของมันเอง.
ใหเรียนจากพระเจา ซึ่งหมายถึงพระธรรม, ใหเรียนจากพระธรรม
ซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งปวง. เรียนไดจากชีวิต จากตัวชีวิต คือวาจากรางกายและ
จิตใจที่กําลังมีอยูนี่ ; เรียนจากสิ่งนี้ ไมพูดกันสักคําหนึ่ง, ไมเขียนหนังสือสัก
ตัวหนึ่ง, ไมทองทําอะไรสักประโยคหนึ่ง แตวาใหชีวิตนี้สอนให.
มีชีวิตลวงไปวันหนึ่ง ๆ ชีวิตก็สอนใหอยางหนึ่ง ชีวิตวันหนึ่งๆ
ลวงไปดวยการเรียนอยางนี้ เรียกวาเรียนจากพระเจา ; แตมีความสําคัญอยูที่วา
เราตองปลอยใหชีวิตเปนอิสระ. ถาชีวิตนี่ไมไดรับความเปนอิสระจะเรียนอยางนี้
ไมได เพราะไปถูกผูกพันอยูดวยสิ่งผูกพันตาง ๆ ; ตองปลอยใหเปนอิสระ : อยาก
จะทําบาป ทําชั่ว ก็ใหทํา, จะทําดี ทําบุญ ก็ใหทํา, หรือจะทําอยางไรก็ใหทํา ;
แลวมันจะสอนใหเอง วาอะไรควรทํา, อะไรไมควรทํา, อะไรไปไหวไหม,
อะไรไมไหว.
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ในที่สุดก็รู แลวก็รูหมด รูแปดหมื่นสี่พันขอ. หรือยิ่งกวาแปดหมื่น
สี่พันขอ โดยที่ไมตองเรียนปริยัติสักคําเดียว ; เรียกอยางภาษาปริยัติก็วา ไมเรียน
อะไรเลย แตเปนการเรียนอยูในตัวเอง.
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ถามีความสังเกต มีความพินิจพิจารณา ก็อยาไปผูกพันอะไรใหมาก
มายนัก. ปลอยมันไปตามเรื่องของมัน ขึ้น ๆ ลง ๆ ไปตามสะดวกของมัน มันก็
สอนให อยูในตัวชีวิตจิตใจนั้น. อยางนี้เราเรียกวา ไมเรียนอะไรเลย, โดยวิถีทาง
ของปริยัติแลวจะไมเรียนอะไรเลย. นี่เพื่อจะหยาขาดจากปริยัติ แลวก็มีความรู
แปดหมื่นสี่พันขอ หรือยิ่งกวานั้น.
ที่พูดนี้ ไมใชพูดใหเกลียดชังปริยัติ, ไมใชพูดใหทอถอยในการ
เรียนปริยัติ ; แตวาใหรูจักทําใหพอดี อยาใหเปนการเรียนปริยัติลวน ๆ กัน
เสียเรื่อย, ใหเรียนอะไรที่จําเพาะเจาะจงลงไปยังสิ่งที่มีประโยชน, อยาใหกวางขวาง,
อยาใหพราไปหมด เหมือนอยางที่เขาเรียนปริยัติกันสมัยนี้.
เดี๋ยวนี้รูสึกวาลําบากมาก และก็รูสึกลําบากแทนทานทั้งหลายทุก ๆ คน
ดวย ; เมื่อเรามีหนังสือเลมเดียว เราก็พออานรูเรื่อง ; บัดนี้เรามีหนังสือ ๑๐ เลม
๒๐ เลม ๓๐ เลม มันก็เวียนหัว มัวแตหยิบเลมนี้ที หยิบเลมนั้นที, เลยไมได
เรียนรูอะไรจริงสักเลมเดียว.
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คิดเอาถึงตอนนี้แลวก็รูสึกวา ตัวอาตมาเองนี้จะทําบาปเสียแลว คือทํา
ใหคนอื่นเวียนหัว : พูด ก็มาก หนังสือ ก็มาก อะไรก็มาก ; ฉะนั้น ชวยกัน
สักหนอย อยาใหกลายเปนคนบาป.
ขอใหพยายามเจาะจงที่จะเรียนใหถูกจุด ถูกประเด็น ที่วา "สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่น" ; จะไปหยิบหนังสือเลมไหนขึ้นมาอาน ก็ให
อานเห็นประโยคนี้, เห็นแตประโยคนี้ประโยคเดียว ประโยคอื่นไมเห็น. จ ะ มี
หนังสือสัก ๑๐๐ เลม, เปนตู ๆ หลาย ๆ ตู เปดขึ้นมาเลมไหนก็มีแตประโยคนี้
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๒๕๕

เพียงประโยคเดียววา "ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น
โดยความเปนตัวกู - เปนของกู".
ที่ จริ งความประสงค ก็ ต องการอย างนี้ หนั งสื อเล มไหนก็ ตาม จะมี อ ยู
กี ่ห นา กี ่ส ิบ หนา กี ่ร อ ยบรรทัด ก็มุ ง หมายแตจ ะอธิบ ายวา "อยา ไปยึด มั ่น
ถือมั่น สิ่งใด ๆ โดยความเปนตัวกู - ของกู"; แตตอ งอธิบายไป ดวยถอยคํา
ที่มาก ตัวอยางอุทาหรณที่มาก นั่นนี่ที่เกี่ยวของกันมาก คนก็เลยเวียนหัว.
ที่มีเรื่องมากนี้ จะโทษผูพูดก็ไมได จะโทษผูฟงก็ไมถูก ;
แบงกัน
คนละครึ่ง ที่ทําใหเรื่องมากจนเวียนหัว, แลวก็ไปแกไขเสียใหดี ๆ ใหรูจักความ
จริงของสิ่งทั้งปวง. ที่วา "สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ ใคร ๆ ยึดมั่นถือมั่นไมได"
ให ม าเข า รู ป ที่ ว า "ไม เ รี ย นปริ ยั ติ เ ลย แต แ ล ว กลั บ รู ห มดทั้ ง แปดหมื่ น สี่ พั น
ธรรมขั น ธ " ;
คอยจ อ งอยู แ ต ที่ ความจริ ง อั น แท จ ริ ง ในร า งกาย จิ ต ใจ
ในสิ่งตาง ๆ ในรางกายจิตใจนี้ ใหเห็นขอนี้เทานั้น ; ปริยัติไมตองเรียน.

www.buddhadasa.info
นี่เรียกวาชีวิตมันเรียนของมันเอง มันทนอยูไมได เพราะเมื่อไปทํา
อะไรเขา ก็ยอมเปนการเรียนครั้งหนึ่ง :
ตั้งแตเกิดมาทีเดียว ไปกินของเผ็ดก็รู
เรื่องเผ็ด, ไมกินของหวานก็รูเรื่องหวาน,
ไปทําอะไรเขาในเรื่องใดก็รูเรื่องนั้น ;
เรียนกันมาอยางนี้เรื่อยไป ชีวิตก็สอนใหมากพออยูแลว ที่จะรูจักวาอะไรเปนอะไร.

ในที่ สุ ด ก็ ม ารู ว า ทั้ ง หมดนั้ น ไม ย กเว น อะไร จะยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น เอาจริ ง
เอาจัง อะไรกัน ไมไ ด ; ใหเ ห็น วา มัน เปน เพีย งธรรมชาติ สัง ขารทั้ง หลาย
เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยางนี้. นี่นะไมเรียนอะไรเลย ก็จะรูหมดทั้งแปดหมื่น
สี่พันธรรมขันธ,
และยิ่งไปกวานั้น ก็คือรูหมดตามที่พระพุทธเจาทานสอน ที่เขา
เอามาแยกกันดู วาแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ.

๒๕๖

ปฏิปทาปริทรรศน

นี้ ก็ เป นตั วอย างอั นหนึ่ ง ซึ่ งแสดงให เห็ นความหมายของคํ าว า "ลั ด",
แลวมันลัดมากเทาไร ; คําวา "ลัดอยางมาเหนือเมฆ" ที่วาไมเรียนอะไรเลย
แตรูทั้งหมด นี้เปนเรื่องที่สงเคราะหเขาไวในพวกปริยัติ คือเกี่ยวกับเรียน.

อยางที่ ๓. ไมปฏิบตั ิอะไรเลย แตมีศีล, มีธุดงคครบ
เรื่องถัดไปนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก็จะใหหัวขอวา "ไมปฏิบัติ
อะไรเลย" แลวก็มีศีล, มีธุดงคเปนตน ครบทุกขอของการมีศีล มีธุดงค มีเรื่อง
อะไร ที่จะตองปฏิบัติได ครบทุกขอ โดยไมตองปฏิบัติอะไรเลย ;
โดยมีทางลัด
ตรงที่วา หัวใจนี่มันเปนศีล, เปนธุดงคเสียเอง. มันไมตองปฏิบัติอะไร.

พิจารณาเรื่องศีลกอน
เดี๋ยวนี้เราจะตองดูขอเท็จจริงที่อยูตอหนาเราเสียกอนวา อุบาสก อุบาสิกา
ภิกษุ สามเณร อะไรทั้งหลายนี่ รักษาศีลเครงครัดจนตาย ก็ไมเคยมีศีลเลย ;
ฟง ถูก หรือ ไมถูก วา รัก ษาศีล อยา งเครง ครัด จนตาย แตก็ไ มเ คยมีศีล เลย
คือไมเคยมีศีลอันแทจริงเลย.
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เขามีแ ตศีล ก ข ก กา อยูอ ยา งเครง ครัด นั่น แหละ ; อยา งนี้
ไม ใ ช ศี ล จริ ง , จะไม แ ก กิ เ ลสที่ เ ป น หน า ที่ ที่ ศี ล จะต อ งแก ไ ด . ถ า อย า งนี้
ก็เรียกวารักษาศีลจนตาย ก็ไมมีศีลเลย มัวแตเรียนเรื่องศีลอยูนั่นแหละ ; พอเรียน
แลวก็ลืม - ลืมแลวก็เรียน - เรียนแลวก็ลืม : ปาณาติบาตมีองค ๕ อทินนาทาน
มีองค ๕ กาเมสุมิจฉาจารมีองค.... ฯลฯ.
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๒๕๗

มัวแตเรียนทององคศีลกันอยูนี้ พรุงนี้ก็ลืม ; แลวก็มาถามกันอยาง
ที่เรียกวาวิเศษอยางยิ่ง, สอบไลไดแลวก็วิเศษอยางยิ่ง, แลวเขาใจผิด เถียงกัน
จนทะเลาะกัน จนโกรธกัน เพราะตีความไปคนละทาง เรื่องศีลขอเดียวมันก็ขัดกัน
แลวก็ทะเลาะกัน อยางนี้ก็มีมาก ; เรียนเรื่องศีลแลวก็ทะเลาะกันเรื่องศีล.
ทีนี้ พวกปฏิบัติใหเครง ก็เครงอยางหลับหูหลับตา จนอยางที่เรียกวา
สีลัพพัตตปรามาส ;
ซึ่งเรื่องเครงนี้ เขามีไวสําหรับเบื้องตน เทานั้นแหละ :ให ส มาทานศี ล ให ตั้ ง ใจเคร ง ครั ด ที่ จ ะปฏิ บั ติ ศี ล ให ตั้ ง ต น อย า งนั้ น แต ไ ม ใ ช ใ ห
ติดอยูเพียงเทานั้น.
เดี๋ยวนี้ รักษาศีลเปนสีลีพพัตตปรามาส วาถารับศีลแลวก็จะมีบุญ
จะมีฤทธิ์ จะมีโชคดี จะมีอะไรตาง ๆ เพราะศีล ; บางทีเลยไปถึงวาเปนผูวิเศษ
ไปเลย หรือแมที่สุดแตวา จะรักษาศีลแลกเอาสวรรค
อยางนั้นมันก็ไมพนไป
จากสีลัพพัตตปรามาส. เพราะวาพระพุทธเจาทานประสงคโดยแทจริงนั้นวา ให
มีศีลที่จะเปนเครื่องชําระชะลางสิ่งสกปรกเศราหมองที่กาย วาจา ; ใหทํากาย
วาจาใหสะอาด แลวจะไดทําตอไปในขั้นที่ทําจิตใหสะอาด,
ทําจิตใหสะอาด
ไดแลวก็จะทําในขั้นตอไปที่วา จะทําความคิดเห็น หรือสติปญญานั่น ใหสะอาด ;
ทานมุงหมายอยางนี้.
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ที่เรามารักษาอยางเครงครัดเพื่อแลกเอาสวรรค
ก็เปนไปกันคน
ละทาง, และบางทีก็เปนขาศึกแกกันดวย ; เพราะวาสวรรคนั้นก็ไมคอยสะอาด
มีแตความลุมหลงในเรื่องความสุขในกามคุณ. ถารักษาศีลเพื่อสวรรคนี่ก็เปน
สีลัพพัตตปรามาส ; คือวาจะเปนการผิดคิดราย จะตองลงโทษก็ไมใช แตก็
เปนการลงโทษอยูในตัว คือจะเฉื่อยชา เนิ่นชาตอการที่จะบรรลุนิพพาน เพราะ
ไมมีศีลจริง.

๒๕๘

ปฏิปทาปริทรรศน

นี่ ดู ใ ห ดี เ ถิ ด จะเห็ น ว า มี ก ารรั ก ษาศี ล กั น ในรู ป นี้ ทั้ ง นั้ น เพาะฉะนั้ น
รักษาศีลใหเครงครัดอยางใด รักษาไปจนตายก็ไมเคยมีศีลที่แทจริง. ขอให
เนน ตรงคํา ที่วา "ที่แ ทจ ริง ", "ศีล ที่แ ทจ ริง " นั้น ไมมี มีแ ตศีล ก ข ก กา,
เปนศีล - สีลัพพัตตปรามาส ยืดเยื้อเปนยาเสพติด.
ทีนี้ เราจะทําอยางไรจึงจะมีศีล โดยไมตองรักษาศีลชนิดนี้ ?
ก็คือ อยารักษาศีลชนิดนี้ซิ; อยามัวแตหลงในศีล ก ข ก กา, อยารักษาศีล
ชนิดสีลัพพัตตปรามาส, อยารักษาศีลชนิดนี้แลวจะมีศีล.
ฟงดู, อยารักษาศีลเหมือนอยางที่เขารักษา ๆ กันโดยมาก แลวจะมีศีล
คือโดยการทําหัวใจใหเปนศีลเสียเลย ; พยายามประคับประคองระมัดระวัง
รั ก ษาหั ว ใจ อย า ให ไ ปเที่ ย วยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ใดโดยความเป น ตั ว ตน - ของ
ตน. อยางนี้ มีศีลทีเดียวหมดทุกขอ, ทุกขอที่บรรดาศาสดาบัญญัติไว ซึ่งจะมีกี่ขอ
ก็ตาม ; แลวเปนศีลจริงดวย ละความชั่ว ลางความชั่วในทางกาย ทางวาจาไดดวย.
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การมี ศี ลจริ ง ทํ าได โดยไม ได ปฏิ บั ติ อะไรมาก เหมื อนที่ เขาทํ ากั นอยู
ปฏิบัติกันอยู : เพียงแตระวังจิตใจไวใหดี คือประคองจิตใจไวใหดี, อยาใหเผลอไป
ยึดมั่นนั่น, ยึดมั่นนี่ แลวเปนไปไมมีทางขาดศีล, ไมอาจจะลวงศีลขอใด ๆ ไปได ไม
เหมือนกับวาคนบางคน มัวแตเรียน ก ข ก กา อยูเรื่อย แลวก็อานหนังสือไมออก.

ลองคิดดูเถิดวา คนมัวแตอาน - ทอง ก ข ก กา อยูเรื่อ ย แลว
ไมเคย "ชักสวด"; นี่พูดภาษาอยางปกษใต. มัวเรียนแต นโม ก ข ก กา อยูเรื่อย,
ไมเคย "ชักสวด" ก็อานหนังสือไมได เพราะวาทําผิดวิธี ; เหมือนกับคน
รักษาศีลนี้จนตาย ก็ไมเคยมีศีล
เปน ก ข ก กา อยูเรื่อย ไมเคย "ชักสวด"
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ไปในทางที่วา จะชําระชะลางความเศราหมองในทางกาย,
ที่แทแลว เปนการขมขี่ความยึดมั่นถือมั่นในชั้นแรก.

๒๕๙
ทางวาจา ซึ่งโดย

ควรจะพิจารณาดู : ที่อยากจะฆาเขา นั้นก็เปนความยึดมั่นถือมั่นอยาง
หนึ่งแลว ; การที่ไมไปฆาเขา ก็เปนการบังคับ หรือทําลายความยึดมั่นถือมั่น.
ที่ยึดมั่นถือมั่นนี้ ก็ยึดมั่นถือมั่นที่ตัวกู - ของกู ; ถาอยาใหมีการยึดมั่นถือมั่น
ในตัวกู - ของกู ก็ไมมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรได ก็เลยทําอะไรใหผิดศีลไมได.
เมื่อไมมีความยึดมั่นถือมั่น ก็เลยมีศีลอยางแทจริงและสมบูรณ, ก็เลย
กลายเปนเรื่องเดียวกับเรื่องขางตน ; ที่วาเรียนลัดรูไดทั้งหมด ไมเรียนอะไรเลย
ก็รูทั้งหมด เพราะวารูตรงที่ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด โดยความเปนของตัว. ถาทํา
ไดอยางนั้นคือไมยึดมั่นถือมั่น ;
พอมาถึงตรงนี้ ก็มีศีลครบบริบูรณได โดย
ไมตองรักษาศีลอยางเครงครัดเหมือนคนอื่น.
การรักษาศีลนี่ก็เหมือนกับแบกหรือหาม หรือทูนอะไรไว ก็หนัก
เหมือนกัน, แลวก็เหนื่อยดวย, แลวก็ทนทําไดเพราะความยึดมั่นถือมั่น, ถาเปน
ไปถูกตองก็ดีอยู ; แตถาวาเปนความยึดมั่นถือมั่นแลว มักจะเฉไป ในทางยึดมั่น
ถือมั่นนั่นแหละ เรื่อย ๆ ไป, เรื่อย ๆ ไป,
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โดยแทจริงแลว แมแตตัวศีลเอง ก็ยึดมั่นถือมั่นไมได ; พอยึดมั่น
ถือมั่น ก็เปนศีลที่รักษาแบบเอาคูคาจาง, รักษาเพื่อจะเอาคาจาง เพื่อจะแลกเปลี่ยน
เอาอะไรสักอยางหนึ่ง : เชนรักษาศีล เพื่อใหไปเกิดในสวรรคเปนตน ; นี่เอา
คาจางเปนสวรรค.

สวรรค,

ตรงนี้ขอย้ํากันหนอ ย อาตมาไมไดบอกวาใหเลิกรักษาศีลเพื่อไป
ขอใหรักษาศีลเพื่อไปสวรรคกันตามเดิมเถิด ; แตวาจะบอกแกคน
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บางคนวา ถาทําอยางนั้น ก็ไมเปนศีลที่จะทําลายความยึดมั่นถือมั่น แลวก็
ไมเปนบาทฐานของสมาธิ, แลวมันก็ไมมีอะไรที่จะเปนบาทฐานของปญญา.
ถาอยากจะมีศีลที่แทจริง ที่เปนบาทฐานของสมาธิ แลวเปนบาทฐาน
ของปญญานี่ จะตองรักษาศีลที่ทําลายความยึดมั่นถือมั่น ; ถามีความยึดมั่น
ถือ มั่น เมื่อ ไร ก็ข าดศีล เมื่อ นั้น แหละ ; เพราะตอ งทํา ไปในทางที่ข าดศีล .
พอไมมีความยึดมั่นถือมั่น ก็ไมมีทางที่จะขาดศีล ;
ฉะนั้น อยูเฉย ๆ ใน
ลักษณะที่ไมยึดมั่นถือมั่น กลับมีศีลบริบูรณ.
เรื่องศีลมีอยูอยางนี้, มีความลับ หรือมีทางลัด หรืออะไรอยูอยางนี้.
ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ ;
แลวก็จะมีศีลสมบูรณทั้งวันทั้งคืน โดยที่ไมตองแบก
ต องหาม ต องทู น ต องอะไร ให ตั วสั่ น เพราะความที่ ต องต อสู หรื อต องเคร งครั ด
เครงเครียดอะไร.

พิจารณาในเรื่อง ธุดงค
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ทีนี้ ถาพูดถึงธุดงค, ธุดงคแปลวา ขอปฏิบัติ เครื่องกําจัดความรูสึก
ที่เลว ๆ ในจิตใจ ตอไปจากศีล. ถาเราเขาใจคําวา ธุดงค เราก็เขาใจไดทันที
วาธุดงคอยูในระหวาง ศีลกับสมาธิ : ถาจะใหศีลดี ก็รักษาธุดงค จะชวย
ใหศีลดี, จะใหสมาธิดี ก็รักษาธุดงค จะชวยใหสมาธิดี.
ธุดงค นี่เขา แปล กันไว งาย ๆ วา กํา จัด . กํา จัด อะไร ? กําจัด
สิ่งที่เฟอ. ธุดงค แปลวา คุณเปนเครื่องกําจัดความมักมาก. ความมักมาก
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หรือสิ่งเปนที่ตั้งแหงความมักมาก ก็เรียกวาสิ่งเฟอ ;
ปฏิบัติระบอบหนึ่ง กําจัดความมักมาก.

๒๖๑
ฉะนั้น เราจะตองมีการ

ธุดงคหมวดที่ ๑ เรื่องเครื่องนุงหม. เราจะมีเครื่องนุงหมแตเทาที่
จําเปน เชนภิกษุมี ๓ ผืน ; ถามีเครื่องนุงหมเกินกวานั้น เรียกวา ไมมีธุดงค
เปนผูมักมาก. ฉะนั้น ภิกษุสมาทานมีแตเพียง ๓ ผืนนี้ เรียกวาธุดงค ; มีธุดงค
กําจัดความมักมาก. หรือยังอาจจะขยายตอไปอีกวา แม ๓ ผืนนั่นก็ใหเหมาะสม :
อยาใหสวย, อยาใหงาม, อยาใหมันอะไรตาง ๆ นาน ที่เปนที่ตั้งแหงกิเลส ;
ถาปฏิบัติไดอยางนี้ ก็เรียกวา มีธุดงคในเรื่องจีวรเครื่องนุงหม.
ธุดงคหมวดที่ ๒ ธุดงคในเรื่องอาหาร. อยากินใหมากเกินกวาที่
จําเปน ;
อยางพระถือธุดงคก็วา จะไมกินสํารับกับขาวของชาวบาน จะไป
บิณฑบาตฉัน, แลวก็ไปบิณฑบาตเทาที่เห็นวาพอแลวนั่นแหละ ไมเอามาจน
เต็มบาตร, แลวก็ไมเที่ยวเลือกบานนั้น บานนี้ บานโนน ใหไดของเอร็ดอรอย ;
เอามาแลวก็ฉันในบาตร, ฉันจากบาตรบ, ไมลําบากดวยเครื่องใชสอย ; แลวก็ฉัน
ดวยอาสนะแหงเดียว คือวา นั่งที่เดียวฉัน, แลวก็เลิกกัน. นี่ก็หมายความวา
ฉันหนเดียว อยางนี้เปนตน อยางนี้เรียกวา ธุดงค.

www.buddhadasa.info
ถามีธุดงค ก็กําจัดความมักมากเกี่ยวกับเรื่องกิน แลวชวยใหจิตเปน
สมาธิ คือใหมีศีลดี ผิดศีลไดยาก ; ธุดงคชวยทั้งสมาธิ ชวยทั้งศีล ดังนี้.
ธุดงคหมวดที่ ๓ ธุดงคในเรื่องที่อยูอาศัย ก็อยูที่กุฏิ, อาศัยที่อยู
ที่อาศัยที่พออยูได ; อยาใหใหญโตรโหฐาน, อยาใหสวยงาม อยาใหเปนที่ตั้ง
แหง กิเ ลส ; ทา นจึง ระบุวา เอา , ไปอยูโ คนไมเ ลย. นี่แ หละการอยูโ คนไม
ก็เปนธุดงคขอหนึ่ง, หรือวาอยูในเรือนราง ในกระทอมราง หรือวาในถ้ํา หรือ
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วาอะไร ที่สักวาพออยูได อยางนี้ ; อยางนี้เปนธุดงคอยางยิ่ง เกี่ยวกับที่อยูอาศัย.
ถาจะอยูกุฎิ อยูอะไรอยางที่ธรรมดาสามัญ เปนกุฎิที่พออยูได ก็อยาใหเกินฐานะ
ของภิกษุผูจะรบสูกันกับกิเลส.
ธุ ด งค ห มวดที่ ๔ ธุ ด งค ห มวดสุ ด ท า ย เรี ยกว า เนสั ช ชิ ก ะ เกี่ ย วกั บ
เรื่องนอน ; อยานอนตามสบายใจ, อยานอนตามที่กิเลสมันอยากนอน วา
อยางนั้นเถอะ ชัดเจนมาก .
นอนนอยที่สุดเทาที่จะนอนได คือนอนเทาที่จําเปน
อยาไปนอนสวนที่กิเลสมันอยากจะนอน. และบางครั้งบางคราวเพื่อจะขมขี่กิเลสนั้น
ก็จะสมาทานการไมนอนเสียเลย ทั้งวันทั้งคืนบาง เปนครั้งเปนคราว ;
พอทํา
อยางนั้นไดสักคราวหนึ่ง ก็จะลดนิสัยที่เห็นแกนอนไดสวนหนึ่ง.
ทีนี้เราทําบอย ๆ
ก็ลดไดหลายสวน ;
อยางนี้ก็เรียกธุดงค จะกําจัดการนอนสวนที่เหลือเฟอ
หรือเฟอ ไมมักมากในการนอน.
รวมความแลว
คําวาธุดงคนี้แปลวา กําจัดสวนที่เฟอ หรือสวนที่
เปนความมักมาก.
ธุดงคนี้ก็แจกไปไดหลายอยาง อยางนอยก็ ๑๓ อยาง แลว
แจกไปได อี กหลายสิ บอย าง เราจะมี ธุ ดงค โดยถู กต องครบถ วนสมบู รณ โดยไม ได
ปฏิบัติอะไรเลยไดอยางไร นี่ขอใหคิดดู.
ใจความมันมีอยูที่วา มันเปนการ
กําจัดสิ่งที่เกิน สวนเกินหรือสวนมักมาก และเราก็มีเจตนาในขอนี้ขอเดียวเทานี้วา
เราจะกําจัดสวนเกิน มันก็เปนธุดงคหมดทุกขอ. นี่ปฏิบัติขอเดียวเปนธุดงค
หมดทุดขอ.
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ทีนี้ ไมปฏิบัติอะไรเลย นอกจากวา จะทําความไมยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง โดยความเปนตัวตน อยางที่วามาแลวขางตนอยางนี้ ;
ถ า มี จิ ต ใจอย า งนี้ อ ยู มี เ พี ย งจิ ต ใจอย า งนี้ อ ยู รั ก ษาจิ ต ใจอย า งนี้ ไ ว ไ ด อ ยู มั น ก็ มี
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ธุดงคเอง ครบหมดทุกขอ โดยไมตองไปออกทาทางอยางนั้น อยางนี้ อยางโนน
ตามที่เขาจาระไนไว. นี้เรียกวา ไมไดปฏิบัติอะไรเลยเกี่ยวกับธุดงค ; แตกลับ
มีธุดงคครบหมด, ครบถวนบริสุทธิ์บริบูรณดวยดีทุกขอ.
นี่ จะไมเรียกวาลัดอยางไรกัน ; มันตองลัด, แลวก็ลัดอยางที่เรียกวา
"มาเหนือเมฆ" คือไมไดทําอะไรเลยกลับไดหมด หรือวา ทํานิดเดียวก็ไดหมด
ไมมีเหลือ. นี้ตัวอยางในเรื่องทางศีล, ในเรื่องธุดงคอยางนี้.
ที นี้ ก็ จ ะพู ด ตั ว อย า งอี ก ที่ มั น สู ง ขึ้ น ไป ๆ เป น ทางสมาธิ เป น ทาง
ปญญา.
เราจะตั้ ง ป ญ หาขึ้ น มาว า ทํ า อย า งไรมั น จึ ง จะเท า กั น กั บ "ไม มี เ กิ ด ,
ไมมีตาย". เราจะปฏิบัติอยางรวบรัด หรือลัดอยางไร มันจึงจะมีคาเทากัน
กับวา "ไมมีเกิดและไมมีตาย"
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พิจารณาในเรื่องทางปญญาเกี่ยวกับเกิด - ตาย

ขอใหนึกดูวา การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น ก็เพื่อให
พนเกิด เพื่อใหพนตาย, เรียกวา "อมตธรรม". ใหพนเกิด พนตาย, ใหไมเกิดไม
ตาย และไมใหเปนทุกข นั่นจะปฏิบัติอยางไร จึงจะเทากันกับวาไมเกิดไมตาย ?
แตวาไมไดปฏิบัติมากมาย แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธเหมือนที่เขาวากัน.

คําตอบนี้กเหมือนกันอีกกับตัวอยางที่แลว ๆ มา วา ไมมีตัวกู - ของกู
นั่ น แหละ, จิ ต ที่ ว า งจากตั ว กู - ของกู นั่ น แหละ มี ค า เท า กั บ ไม เ กิ ด
และไมตายอยูแลว.
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พู ด อย า งเอาเปรี ย บหน อ ยก็ ว า เวลาใดที่ เ ราไม ไ ด นึ ก ถึ ง ความเกิ ด
ความตาย, ไมไ ดนึก ถึง เลย ; เมื่อนั้นก็ไ มมีค วามเกิด ความตาย. ไมมี
ปญหาเรื่องความเกิด ความตาย.
ตอเราไปนึกถึงมันเขา จึงจะเปนสิ่งที่นากลัว
และเปนความทุกขขึ้นมา.
การที่ไปนึกถึงเรื่องเกิดเรื่องตายเขา นั่นแหละ คือความยึดมั่น
ถือมั่น ;
ไปยึดมั่นถือมั่นในความเกิดหรือความตายเขา วาเปนตัวกูบาง วาเปน
ของกูบาง, ความเกิด ความตาย มันก็ขูคํารามคุกคามเอา มันก็เลยเปนทุกข.
ถามีวิธีใดที่จะไมใหเกิดอาการยึดมั่นอยางนี้ได นั่นแหละ ก็เทากับวา
เราไมมีความเกิดไมมีความตาย ;
ฉะนั้น ก็หันหนาไปทางที่วา ไมยึดมั่นถือมั่น
สิ่ ง ใด โดยความเป น ตั ว กู - ของกู . ข อ ปฏิ บั ติ ก็ จ ะมี เ พี ย งเท า นั้ น . หลั ก
มันมีเพียงเทานั้น ความเท็จจริงมันมีเพียงเทานั้น.
ใหจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่นวา ตัวกู - ของกูอยูเรื่อยไป ; เหมือน
กับนั่งอยูที่นี่ เวลานี้ ก็ไมไดยึดมั่นเรื่องตัวกู - ของกู ; ฉะนั้น ไมมีปญหาเรื่อง
เกิด เรื่องตาย.
ตอกลับไปแลว ลองไปนึกถึงมันซิ ไปมองในแงที่ยึดมั่นถือมั่นซิ
ปญหาจะมีขึ้นมาทันที.
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เดี๋ยวนี้เรากําลังทําอะไรอยางอื่นอยู ปญหาตัวกู - ของกู แทรกแซง
เขามาไมได ก็เลยถือเอาอันนี้แหละเปนตัวอยางสําหรับศึกษา,
สําหรับพินิจ
พิจารณา วา เมื่อเราไมไปยึดมั่นถือมั่นเทานั้นแหละ อะไรมีก็เทากับไมมี.
พอไปยึด มั่น ถือ มั่น เขา เทานั้น แหละ มีอ ะไรก็เ ทามี ; ที่เ ห็น
งายที่สุดก็ เงินทอง,
เขาของ ทรัพยสมบัติ บุตร ภรรยา สามี นี่แหละ พอไป
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ยึดมั่นถือมั่นเขาเมื่อไรก็เทากับมีอยูเมื่อนั้น.
นอนหลับเสียไมรูเรื่อง มันก็เทากับไมมี.

พอไมยึดมั่นถือมั่น มันก็เทากับ ไมมี ;

เวลาใดไมยึดมั่นถือมั่น ก็เทากับไมมี ; อะไร ๆ จะมี ตอเมื่อมีความ
รูสึก ยึด มั่น ถือ มั่น เปน เขา เปน เรา เปน ของเรา
เปน ตัว เรา อะไรในทํา นองนี้.
ฉะนั้น อยูดวยจิตที่ไมตองยึดมั่นถือมั่นในความเกิด ความตาย ก็เทากับไมมี
ความเกิด ความตายที่เปนปญหา ; ไมมีปญหา ก็เทากับไมมี.
สุนัขมันมีตัวกูนอยกวาคนเรา ฉะนั้น สุนัขมันมีความทุกขนอย. นี่เดี๋ยว
จะหาวา อะไร ๆ ก็อางตัวอยางสุนัข ;
นี่ก็เพราะไมมีตัวอยางอะไรที่ดีกวานี้
เพราะสุนัขมันอยูใกล ๆ อยูขาง ๆ กุฎีนั่นเอง จึงมองเห็นแตเรื่องของสุนัข วามันมี
ความยึดมั่นถือมั่นนอยกวาคน, แลวมันก็มีความทุกขนอยกวาคน. นี่เปน
กฎเกณฑที่ตายตัว ; พอยึด มั่น ถือ มั่น นอย ก็มีค วามทุก ขนอย ไมมีค วาม
ยึดมั่นถือมั่นเลย ก็ไมมีความทุกขเลย.
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ที่เราเห็ นว าสุนั ขมีความยึดมั่นถื อมั่ นได ยาก ยึดมั่ นถื อมั่นไมเปน ยึ ดมั่ น
ถือมั่นนอย มันเลยมีความทุกขนอยกวาความมากทีเดียว ;
นี่อยาลําเอียง ไป
เปรียบเทียบดูใหดี ๆ เถิด จะเห็นวา สัตวมีความทุกขนอยกวาคนมาก.

การที่ ค นแส ไ ปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มากกว า สุ นั ข แล ว ก็ ไ ด รั บ ความทุ ก ข ม าก
กวาสุนัข นี้ไมตองโทษใคร ; มีความตายตัวอยูที่วา : ยึดมั่นถือมั่นก็ตอง
เปนทุกข, ไมยึดก็ไมทุกข. ยึดมากก็ทุกขมาก, ยึดนอยก็ทุกขนอย.
เราอยาไปยึดมั่นถือมั่นวามีตัวกู : มีตัวกูเกิด มีตัวกูตาย มีตัวกูตองไป
อยางนั้น อยางนี้ ;
ถายึดอยางนี้ก็ไมมีวันสิ้นสุด กระทั่งตายแลว กระทั่งเรื่อง
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หลังจากตายแลว ก็เอามาเปนทุกขได,
ยังไมทันตายสักที มันก็เอามาเปนทุกขได ;
อยางนี้ก็เรียกวามีความยึดมั่นถือมั่นเกินไปเสียแลว.
มี ชี วิ ตที่ อยู ตรงนี้ ก็ ยั งจั ดการไม เสร็ จ ทํ าไมจะไปห วงเรื่ องต อตายแล ว ;
แลวความจริงก็มีอยูวา ถาจัดการที่นี่ เดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้ไดดี ตอตายแลวก็ตองดีแน
อยาไปเปนหวงมันเลย.
เราตองจัดการกับความยึดมั่นถือมั่น ก็จัดการกันที่นี่
เดี๋ยวนี้ละ ; อยาใหความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นได.
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้ เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่น ;
ทํ า ลายความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น เสี ย ก็ เ ท า กบทํ า ลายความโลภ ความโกรธ ความหลง
ซึ่งเปนเพียงกิริยาอาการของความยึดมั่นถือมั่น.
ฉะนั้น อยูดวยจิตที่วางจาก
ความรูสึกวาเปนตัวกู - ของกูนี่แหละจะไมมีเกิด ไมมีตายอยูตลอดเวลานั้น ;
นี่เราทําไดเหมือนอยางวา "ไมมีความเกิด ไมมีความตาย ที่เปนปญหา".

ปญหาวาทําอยางไร จะไมไป ไมอยูท ี่ไหน
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ทีนี้ ปญหาที่คลายกันก็มีไดวา ทําอยางไร
จึงจะเทากันกับวา "ไม
ไดอ ยูที่ไ หน,
ไมไ ดไ ปไหน,
ไมไ ดม าไหน และไมไ ดอ ยูที่ไ หน"? นี้เ ปน
เรื่ อ งเดี ย วกั น เรื่ อ งเดี ย วกั น แท ๆ แต ว า คํ า พู ด หรื อ คํ า ถามนี่ เราถามให เ ล็ ง ไปยั ง
อึก มุม หนึ่ง : "อยูดว ยจิต ที่ไมมีตัว กู อยูดว ยจิต ที่ไมเปน ตัว กู อยูดว ยจิต ที่มี
แตสติปญญา ;
รูวาควรทําอยางไรในนาทีนี้ ในวินาทีนี้ ที่ควรจะกระทําตามเรื่อง
และก็โดยสติปญญา.

อยาโดยตัวกู อยาเพื่อตัวกู. อยางนี้แหละจะไมมีความรูสึกที่เปนตัวกู ของกู ในจิตนั้น ไมมีความรูสึกวา "ตัวกู"
อยางเดียวเทานั้นแหละพอ ;
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แลวก็จะไมรูสึกวาอยูที่ไหน หรือไปไหน หรือมาไหน, ไมไดไปกรุงเทพฯ ไมไดมา
จากกรุงเทพฯ. แลวก็ไมไดอยูที่นี่ ; เพราะวาเมื่อจิตวางจากตัวกูแลว ก็สบายดี.
นี้เปนคุณลักษณะหนึ่งของนิพพาน, หรือจะเรียกวาเปนไวพจน
อันหนึ่งของคุณลักษณะมากมายหลายประการของสิ่งที่เรียกนิพพาน. นิพพาน
มีลักษณะอยางไร ๆ ก็ตาม ; นี้ก็เปนลักษณะหนึ่งของนิพพานที่วา ไมมีความ
รูสึกวาอยูที่ไหน หรือไปที่ไหน หรือมาจากที่ไหน มันไมมีไปหมด ; ไปก็ไมไป
มาก็ไมมา อยูก็ไมอยู ; ก็หมายความวามันไมมีตัวกูที่จะทําอะไรอยางนั้น.
การทําอยางที่ไมมีตัวกูนี้ จะมีคาเทากับวา ไมไดอยูที่ไหน ไมได
ไปที่ไหน ไมไดมาที่ไหน เราสังเกตดูตัวอยางงาย ๆ วาเวลาที่เรานอนหลับ หมาย
ความวา นอนหลับ จริง ๆ ไมใ ชฝน มัน ก็ไ มไ ดไ ปไหน ไมไ ดม าไหน ไมไ ดอ ยู
ที่ไหน. ทีนี้ เวลาที่จิตสงบจริง มันก็เหมือนกเวลาที่หลับจริงอยางนี้.
จิตที่สงบจริง ๆ จะไมรูสึกวาจะอยูที่นี่ หรือวาจะไปไหน จะมาไหน ;
ถายังรูสึกวาตัวกูจะไปไหน จะมาจากไหน จะอยูที่นี่แลว ยังไมสงบ ; เพราะวา
จะอยูที่ไหน จะไปที่ไหน นั่นมันตัวกูไป ; ถาเรายังรูสึกวาเราจะไปกรุงเทพฯ
หรือวาเรายังอยูที่นี่ นี้ ยังเปนตัวกูทั้งนั้น.
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กีดกันตัวกูออกไปเสีย เหลือแตสติปญญาวารางกายนี้จะทําอยางไรบาง
ก็ทําไป, จะเขาไปอยูในครัวกินขาวก็ได, จะออกมานอนก็ได จะอะไรก็ได,
อยาใหเปนความรูสึกชนิดที่วาเปนตัวกู. ถาทําไดอยางนี้ จะมีผลเทากับวา
ไมมีการไปไหน มาไหน หรืออยูที่ไหน ; ก็เลยวาง เลยสบายดี.
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ปญหาวา ทําอยางไร จะไมมีไดมีเสีย
หัวขอตอไปก็อยากจะพูดวา ทําอยางไร มันจึงจะเทากันกับการที่วา
ไม มี ไ ด , ไม มี เ สี ย , ไม มี แ พ , ไม มี ช นะ, ไม มี ไ ด ที่ ใ ห ดี ใ จ, ไม มี เ สี ย
ที่ใหเสียใจ, ไมมีแพที่ใหเสียใจ, ไมมีชนะที่ทําใหดีใจ จะไมมี, จะทําอยางไร
จึงจะมีคาเทากับความเปนอยางนั้น.
ไมมีได ไมมีเสีย จิตใจจะรูสึกวางจากการได การเสีย แลวก็สบาย.
แมวาเงินจะหายไปสักแสนบาท ก็จะไมรูสึกวาเงินหายไป คือไมมีเสีย, หรือวา
จะไดเงินมาสักลานบาท แตไมรูสึกวาไดมา ก็เทากับไมไดมา. ถาไมรูสึกวาไดมา
หรือเสียไป ก็ไมยุง ไมกระวนกระวาย ไมมีความทุกข ; พอเปนความรูสึกวา
กูได หรือกูเสีย เทานั้นแหละ ก็มีความทุกข.
บางคนเสียไปสักหมื่นบาทกินขาวไมคอยลง บางคนเสียสักลานบาทจึง
จะกินขาวไมคอยลง แตชาวบานนอกคอกนา เสียสัก ๕๐ บาทก็กินขาวไมคอยลง
เพราะรู สึ ก ว า กู เ สี ย ไป.
ในทางตรงกั น ข า ม พอรู สึ ก ว า กู ไ ด ม า ก็ ก ระ
พื อ ก็ฟุงซาน ก็ตื่นเตน เรียกวาใจมันฟู ถาไดมา, แตถาเสียไปใจมันแฟบ.
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ความแฟบ ๆ ฟู ๆ นี้ ไ ม ไ หวทั้ ง สองอย า ง มั น กระหื ด กระหอบไปทั้ ง
สองอยาง. ถาจะใหดี อยาใหแฟบ ๆ ฟู ๆ, อยาขึ้นอยาลง ; คืออยาใหรูสึกวา
ไดมา หรือวาเสียไป แลวจะสบายดี.

อีกอยางหนึ่ง อยารูสึกวาแพ หรือชนะ : เปนความแพ หรือวา
อะไรแพก็ตามใจ, เปนความชนะ หรืออะไรชนะก็ตามใจ ; อยาใหรูสึกอยางนั้น
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จึงจะสบาย. ถารูสึกวาชนะก็รูสึกกระหึดกระหอบไปตามแบบของคนชนะ, ถาแพ
ก็นอนกายหนาผากไปตามแบบของคนแพ.
พระพุทธเจาทานตรัสวา ผูชนะยอมประสบการจองเวร จากผูที่
เราทําใหเขาแพ ; ถาเราเปนผูชนะ เราจะตองคอยตอตานกับการจองเวรของ
ผูที่แพ แลวเขาจะมาแกตัว. ถาเราแพเอง เราก็นอนกายหนาผาก ; มันไมไหว
ไมไหวทั้งแพและทั้งชนะ.
ทําอยางไรจึงจะมีจิตใจที่เหมือนกับไมมีแพ และไมมีชนะ? คําตอบ
เหมือนกันทุกขอวา เอาตัวกูนั่นแหละออกไปเสีย จิตคงวางจากตัวกู ที่จะ
เปน ผูแ พ ผูช นะ ผูไ ด ผูเ สีย มัน ก็มีเ ทา นั้น เอง ; การแพก ารชนะมัน ก็
เกิดขึ้นไมไดในจิตใจชนิดนั้น. นี่เปนวิธีเรียนลัด ไมใหสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้
มาครอบงํา ทําใหมีความทุกข.
การปฏิบัติในพระศาสนาตั้งยึดยาวมากมายหลายพันหลายหมื่นขอ ก็
เพื่อสิ่งเดียวนี้แหละเพื่อเปนนิพพานซึ่งอยูเหนือการแพการชนะอะไร. เดี๋ยวนี้
เรามาใชวิธีลัด มาเจาะจงอยูต รงที่ ระวัง รัก ษาจิต อยา งเดีย ว ไมใ หเ กิด
เต็มขึ้นมาดวยตัวกู-ของกู; ใหจิตพรอง ใหวางจากตัวกู - ของกูอยูเสมอ.
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จิตชนิดที่วางจากตัวกู - ของกูนี้จะไมรูสึกวาแฟบหรือฟูได เพราะไม
มีตัวกู คือรบกับใครไมได ;
มันวางเสียแลว จะไปรบกับใครได มันไมมีการรบ
สําหรับจิตชนิดนี้. ฉะนั้น จึงไมมีได ไมมีเสีย ไมมีแพ ไมมีชนะ; การที่รบ
กัน เพื่อ แพช นะ หรือ ไดห รือ เสีย ;
นี่เ ปน เรื่อ งของกิเ ลส เปน สว นของกิเ ลส
ไมใชสวนของจิตแท ๆ.
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จิตแท ๆ ที่ไมมีกิเลส ไมรบ, ไมแพ, ไมชนะ ; แตสวนที่เปน
กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไร มันก็มีการรบ มีแพ มีชนะ มีได มีเสีย,
สวนนี้มันเปน
ของกิเลส ไมใชสวนของจิตลวน ๆ. เพราะฉะนั้นจงอยูดวยจิตลวน ๆ อยามีกิเลส.
ถาวาจิตไมมีกิเลสแลว จิตก็มีสติปญญาของจิตเอง ; เพราะวานั่น
เปนเรื่องของจิต : จิตแปลวา รู, วิญญาณแปลวา รู, มโนแปลวา รู, จิตรู
ของมันเองได. อยามีกิเลส แลวจิตจะรูของมันเองวา ควรทําสิ่งใด, แลวก็ยอม
ไมไปหาเรื่อง.
จิตแท ๆ จิตลวน ๆ จิตบริสุทธิ์นี้ จะไมไปหาเรื่อง ; คือถาจิต
ตองไปทําอะไรเขา ก็ไมไดทําดวยความยึดมั่นถือมั่น,
หรือมีอะไรภายนอกมาทํา
แกมัน มันก็ไมรับเอามายึดมั่นถือมั่น.
ฉะนั้น ใครจะมาตีเรา ใครจะมาดาเรานี้
จิตชนิดนี้ก็จะไมรับเอาวาเราถูกตี หรือเราถูกดา จิตยังคงเฉยอยู ;
นี่คือความที่
มัน ไมมีแ พ ไมมีช นะ ไมมีไ ด ไมมีเ สีย ของจิต ลว น ๆ, จิต บริสุท ธิ์ลว นๆ
ไมมีตัวกู ไมมีของกู.
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ขอให จํ า ไว ว า ถ า ยั ง มี ก ารรบกั น ต อ สู กั น อะไรกั น แล ว ละก็ ต อ งเป น
เรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของจิตที่วางจากกิเลส ;
อยาพูดถึงเปนพระอรหันต
ใหมันเสียเวลาเลย คนธรรมดานี่ ก็มีจิตที่วางจากกิเลสได ดวยการระวังรักษา
ประคับประคอง หรือดวยการบังคับอะไรก็ได.

ที่วางจากกิเลสโดยสิ้นเชิงตายตัวไปนั้น เปนจิตของพระอรหันต ;
แตถาของคนธรรมดา หรือของคนธรรมดาชั้นดี ก็มีวางได ตามกรณีสมควร
แกสถานะของบุคคลนั้น ๆ. เขาเคยผานมาแลวเขาก็เข็ดหลาบเหมือนกัน ไมอยาก
จะมีจิตชนิดนั้น ;
อยากจะมีจิตแตชนิดที่ไมมีความทุกข ไมอยากจะไปรับเอา
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ความแพ หรือความชนะเขามา, ไมอยากจะรับเอาการได หรือการเสียเขามา,
ไมยอมรับอะไรทุกอยางที่มันเปนคู ๆ อยางนี้เขามา ; ใหอยูในลักษณะที่เปนกลาง
หรือวางอยูตลอดไป. ทําอยางนี้เทานั้น จึงจะมีคา เทากับวาไมมีได ไมมีเสีย
ไมมีแพ ไมมีชนะ ทั้ง ๆ ที่เรายังไมเปนพระอรหันต.
ทั้ง ๆ ที่เ ราไมไดเ ปนพระอริยเจา เราก็ทําอยางพระอริย เจาได
โดยวิธีลัดอยางนี้ ; แลวไมใชลัดอยูแตที่นี่ เราจะลัดไปขางหนาไดเรื่อย. ถา
พยายามลัดอยางนี้บอย ๆ ไมเทาไร ก็จะเปนพระอริยเจา, เปนพระอรหันตไป
ในที่สุด เพราะวาเปนวิธีลัด.

ปญหาวา กาลเวลาจะเหมือนกับไมลวงไปหรือหยุดอยู
ตัวอยางอันสุดทายนี่ ก็อยากจะพูดวา ทําอยางไร จึงจะเหมือนกันกับวา
เวลา กาลเวลานี่ มิไดลวงไป และก็มิไดหยุดอยู ?
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ปญหาของคนเรา เนื่องอยูกับเวลามากเหมือนกัน เชนมาไมทันเวลา
เราก็รอ นใจ เปน ทุก ข เพราะเวลามัน ลว งไป ; ครั้นเวลามันหยุด เราก็จ ะ
ไมไดอะไรตามที่เราควรจะได ถาเวลามันหยุดก็เทากับวาไมไดทําอะไร, หรือถา
เวลามันหยุด เราปลูกตนไมลงไปแลว ก็ไมงอกงามตอไป.

นี่ ถาเวลามันหยุด ก็มีความทุกขแบบหนึ่ง, ถาเวลามันวิ่ง นี่เราก็มี
ความทุกขอีกแบบหนึ่ง, แบบที่ดีที่สุดก็แบบที่ เราเปนคน ที่ไมมีเวลาดีกวา ;
เราจะไมตองประสบกับการที่ไมทันเวลา หรือเกินเวลา หรือไมอะไรที่เกี่ยวกับเวลา.
เวลาก็ไมไดลวงไป เวลาก็ไมไดหยุดอยู แตมันเทากันกับความไมมีเวลา.
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เรื่องเกี่ยวกับเวลานี้ มีปญหาคาบเกี่ยวกันมาก หลายสิ่งหลายอยาง ;
แตที่สําคัญที่สุดนั้น เกี่ยวกับกิเลสตัณหาของมนุษยเรา. กิเลสตัณหาที่ทําให
เราเกิ ด เป น ทุ ก ข ขึ้ น นี้ ก็ เ พราะได ป จ จั ย อั น หนึ่ ง เป น ส ว นประกอบ คื อ ป จ จั ย เรื่ อ ง
เวลา : ไดทันเวลาก็ดีใจ ไดไมทันเวลาก็เสียใจ ไมไดในเวลาก็เสียใจ ; สิ่งตางๆ
มีคา เพราะความเปนไปถูกตองตามเวลา.
ถ าเราได เงิ นช าไป ไม ทั นเวลาก็ ไม มี ประโยชน อะไร ได ก อนเวลาก็ ไม มี
ประโยชน อ ะไร เราจะไปแต ง งานต อ เมื่ อ อายุ ๑๕๐ ป อย า งนี้ ก็ จ ะไม มี ป ระโยชน
อะไร ; ฉะนั้น สิ่งตาง ๆ ซึ่งจะเปนที่ตั้งแหงกิเลส แหงความยึดมั่นถือมั่นนั้น
ก็เกี่ยวกับเวลา ; เขาเรียกวาความสัมพันธกัน ระหวางเวลากับสิ่งทั้งปวง.
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยูในโลกนี้ จะใหมีคา มีราคา ก็ตองเปนไป
อยางถูกตองตามเวลา พอผิดเวลาก็ไมมีคา ; แลวเวลาก็เกี่ยวกับมิติอันอื่น
ความกว าง ความยาว ความสูง ความอะไรต าง ๆ ประจวบพร อมกันกับเวลาที่พอดี
จึงจะเกิดความสวยงามขึ้นมา.
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ที นี้ ความสวยงามก็ หายไปได ถ าปราศจากความเกี่ ยวข องที่ ถู กต อ ง
ของสิ่ง ที่เ รีย กวา วา เวลา หรือ ทุก อยา งที่จ ะตอ งเกี่ย วขอ งกัน ,
และมีค วาม
พอเหมาะที่จะให ยึดมั่นถือมั่น แล วที่สําคั ญที่สุดในสิ่งเหลานี้ ก็นาจะถือวา เวลา
มีความสําคัญอยูมากที่สุด มากหรือมากที่สุด.

เราไม สั งเกตกั นในเรื่ องเวลา เพราะว า เรารู สึ กแต สิ่ งที่ เข ามาเกี่ ยวข อง
กั บเราตามเวลา หรื อทั นเวลา หรื อไม ช าเกิ นไปนั ก คื ออยู ในวิ สั ยที่ เราจะไปเกี่ ยว
ของกับมันได.
ถามาในเวลาที่ชา จนเกี่ยวของกับสิ่งนั้นไมได ก็หมดความ
หมาย ; ฉะนั้น "เวลา" ทําใหคนนี่มีความทุกข. คิดดูเถิดวา มีชาติ – ความเกิด
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มีชรา - ความแก, มีมรณะ - ความตาย เหลานี้เปนเรื่องของเวลาทั้งนั้น ; ไมมี
เวลาเสียอยางเดียว ความเกิด ความแก ความตาย ก็ไมมีความหมาย.
โดยเฉพาะตัณหา ความอยาก ความทะเยอทะยานดวยกิเลสนี่ จํากัด
อยูกับเวลา ; พอพนเวลาแลวก็ไมอยาก, กอนเวลาก็ไมรูจะอยากอยางไร,
ตองอยูในวิสัยของเวลา ที่จะทําใหสิ่งนี้มีรส มีชาติ มิเสนหอะไรแกกิเลส ตัณหา.
ถาใครกําจัดเวลาเสียได คนนั้นก็กําจัดกิเลสตัณหาเสียได นี้เปน
สิ่งที่แนนอนที่สุด ; เดี๋ยวนี้ เราพายแพแกเวลา, เปนทาสแกเวลา, เราก็เปนทาส
แกกิเลสตัณหา ไมมีอะไรมากไปกวานั้น.
เวลาที่มาถูกตองกับวัตถุ, รูปธรรม, นามธรรม ทําใหเกิดเปนที่ตั้ง
แหงความรัก แหงความยึดถืออะไรเหลานี้,
ตลอดจนกิเลสประเภทที่จะเอา
หรือจะได คือความโลภ หรือความกําหนัด เปนตน ;
พอผิดเวลาไมไดตามใจ
หรือผิดในลักษณะนี้ ก็เกิดกิเลสประเภทที่โกรธ เกลียด อะไรขึ้นมา ;
แลวใน
ที่สุด "เวลา" นี่ทําใหเกิดปญหาอันใหญหลวง เปน "ความเกด" ขึ้นมา.
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ความเกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป, เกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป อันไมรู
สิ้นสุดนี้ มีความหมายขึ้นมาได เพราะเวลาที่เราไปยึดมั่นถือมั่น แลวจํากัด
ลงไปวานั่นเกิด นั่นตั้งอยู นั่นดับ ไป.
ถามีอะไรมาทําใหเรารูวามันแลวแต
เวลา เราก็จะไมเห็นความเกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป ; อยางนี้ ก็เทากับ ไมมีเวลา
ที่จะมาแยก มาพัน ใหเกิดความหมายที่นารัก หรือนาเกลียด หรือนากลัว
หรือ
นาอะไรตาง ๆ.
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สรุปความในที่นี้เสียที วา "เวลา" เปนพญามาร เปนขาศึกตัว
รายกาจที่สุด ที่ทําใหเราขึ้น ๆ ลง ๆ ฟู ๆ แฟบ ๆ. ทําอยางไรเราจึงจะมีจิตใจ
เปนอิสระ ?
เหมือนกับวาไมมีเวลา คือเวลามิไดวิ่งไป หรือเวลามิไดหยุดอยู ;
เอาถึงขนาดที่วา ไมมีสิ่งที่เรียกวา "เวลา".
นี่คือความหลุดพนตามแบบของ
พระพุทธศาสนา คือไมมีอะไรเหลืออยู สําหรับใหเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ แลวจะ
ไปเกิดความยินดียินรายในสิ่งเหลานั้น.
เราจะพูดกันในแงอื่นที่มิใชเวลาก็ได แตพูดตรงไปยังเวลา นี่ก็เห็น
ไดงาย แลวก็เปนสิ่งที่เราเกี่ยวของอยูมากที่สุด ; ถึงเวลาจะตองกิน ถึงเวลา
จะตองนอน, ไมไดกินไมไดนอนก็เปนทุกขแลว หรือกลัวลวงหนาแลว แลวก็
เอามาคิดได ทั้งที่ยังไมมาถึง วาจะตายบาง อะไรบาง.
การที่มีอดีต ปจจุบัน อนาคตนี้ เปนเรื่องมีความทุกข ; เรารูสึก
ยึดมั่นเปนตัวเราเขากอน แลวก็ตอสูหรือแขงขันกันกับเวลา ทําใหเปนอดีต
เปนปจจุบัน เปนอนาคต. เราก็ตองไดทันเวลา ไมเชนนั้นก็ไมพอใจ ; พอไมมี
ตัวเราเสีย ก็ไมมีอดีต ปจจุบัน อนาคต.
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อดีต ปจจุบัน อนาคต วาที่แทเกิดขึ้นเพราะกิเลสของคน,
ความ
ตองการของคน เปนคน ๆ ไป เปนคนหนึ่ง ๆ ไป ;
ตัวเวลาเอง ก็จะไมมีอดีต
ปจจุบัน อนาคต มีแตเปนสายอยูตามเรื่องของเวลา.

ทีนี้ บุคคลเขาไปเกี่ยวของ เอาตัวเขาเปนหลัก, เอาความตองการ
ของเขาเปนหลัก, ก็เลยมีอดีตบาง อนาคตบาง ปจจุบันบาง. ดูเถอะ พวก
เด็ก ๆ เขาปรารภ ปรารมภถึงอนาคตกันทั้งนั้น แหละ ; นี่คือที่จะเปนทุกข
ไวลวงหนา.
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อยามีเวลาก็ทําได เวลามีแตวาไมรูไมชี้เกี่ยวกับเวลา, เราไมรูไมชี้
เราจะไมยอมเปนทุกขเพราะเวลา. เราจะทําใหดีที่สุด : แขน ขา มือ เทา นี่เรา
จะทําใหดีที่สุด, ใหถูกตองตามที่สติปญญามันมี แลวก็ใหเต็มที่ และสุดความ
สามารถดวย ; แตเรื่องเวลา ไมรูไมชี้ เพราะจะมาทําใหเราเปนทุกขเปลา ๆ;
อยางนี้จะไมมีทุกข แลวก็ไมขี้คราน เกียจคราน เพราะเขาใจเรื่องเวลาถูกตอง.
เมื่อเราตองการสิ่งนี้ เราก็ตองทําสิ่งนี้ ตองใหมันถูกตองดวย
สติปญญา โดยไมตองมีความทุกข ; ถาทําไดอยางนี้ เด็กคนนั้นก็คลาย ๆ เปน
พระอรหันต ไมมีความทุกขกับใครเปน ; แตก็ทําอะไรไดมาก และมีความเจริญ.
ขอใหรูจัก ปจ จัยอันสํา คัญ อีก อันหนึ่ง ที่เกี่ยวกับ ความสุข ความทุก ข
ก็คือ "เวลา". ทําอยางไรจึงจะเหมือนกับวา เวลามิไดลวงไปสําหรับเรา
เวลามิไดหยุดอยูสําหรับเรา ? ก็คืออยามีตัวเราเสียซิ.
คํ า ตอบทุก ขอ แกป ญ หาทุก ขอ แกต ัว อยา งทุก อัน นี ่ อยู ที ่คํ า ตอบ
คําเดียวกันทั้งนั้น ; คําตอบวา อยามีตัวเราเสียซี่, อยาโงไปมีตัวเรา, อยาไปสราง
ความคิดวามีตัวเรา, อยาไปสรางความสําคัญมั่นหมายวามีตัวเรา. ใหจิตมีแต
ความรูวา จะตองทําอะไรก็ทําไป นั่นถูกแลว พอแลว เพื่อวาจะไมตองเปนทุกข ;
เกิดมาสําหรับไมเปนทุกขเกิดมาสําหรับไมมีกิเลส ก็ตองทําอยางนี้ ทําอยางอื่นไมได.
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นี่เห็นไดไหม วา เปนทางลัด ?
ลัดไปหาความดับทุกข โดยไม
เล า เรี ย นอะไรเหมื อ นที่ เ ขาเรี ย น ๆ กั น แล ว ก็ ลั ด อย า งเหนื อ เมฆเสี ย ด ว ย คื อ ชั่ ว
กระพริบตาเดียวก็ไปถึงนิพพานกันได. หรือวา มันจะมาอยางแปลกประหลาดที่สุด
ราวกับวาโผลมาจากเมฆ มาเหนือเมฆ ที่ใคร ๆ ไมคาดไมฝนกัน.
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นี้จึง เรียกวา เปนเรื่องลัด แลวก็สามารถที่จ ะเขามาในทางลัดโดยไม
ตอ งอาศัย ปริยัติ ;
เรามีป รมัต ถปฏิป ทาได โดยที่ไ มตอ งอาศัย ปริยัติที่
เฟอที่ฟุมเฟอยเหมือนที่หลงใหลกันอยู ตามหัวขอที่พูดวา "ปรมัตถปฏิปทา สามารถ
มาในทางลัดอยางเหนือเมฆ".
คนแก ๆ ทั้ ง หลายอย า ได ก ลั ว ว า ไม ไ ด บ วชเป น พระเป น เณร ไม ไ ด
เรียนปริยัติ ไมไดเรียนพระไตรปฎก อยาไปกลัว อยาไปเสียใจ มันจะโงครั้งที่สอง
ที่ส าม ขึ้น ไปอีก ; เพราะวา การดับ ทุก ขโ ดยตรงนั้น ไมไ ดดับ ดว ยปริยัติ
แตดับไดดวยวิธีปฏิบัติ แมที่เปนการลัดอยางยิ่ง เหนือเมฆอยางยิ่ง.
ชีวิตนี้สอนอยูทุกวันวา ไมมีอะไรที่นาเอา นาเปน ; อยาไปหวังอยูวา
นั่นนะจะเปนนิพพาน.
ถาไปหวังจะเอาอะไร ยังไมไดนิพพาน,
หวังจะเอา
นิพพานเองยิ่งไมได ; ยิ่งถอยใหหางออกไปเสียอีก. ฉะนั้น การที่มองเห็นวา
ไมมีอะไรที่นายึดมั่นถือมั่น โดยความเปนตัวกู - ของกู นี่แหละ เรียกวา
ปรมัตถปฏิปทา ที่สามารถมาโดยทางลัด ราวกับมาเหนือเมฆ.
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นี้ เป นการบรรยายเฉพาะส วนหนึ่ งเท านั้ น ของป ญหาทั้ งหมด ว า การ
ปฏิบ ัต ิธ รรมในพระพุท ธศาสนานี ้ มีแ งม ีม ุม มีค วามเรน ลับ อยา งไรบา ง
เราก็ไดดูกันมาหลายแง หลายมุมแลว :
ดูปริยัติ ดูปฏิบัติ ดูปฏิเวธ ดูความ
ที่มันเกี่ยวของกัน, ดูปญหา ดูอุปสรรค ของการกาวหนาไปในทางธรรม.
เดี๋ยวนี้ก็กําลังดูถึงขอที่วา การปฏิบัตินั้นควรจะเปนทางลัด
ซึ่ง
สามารถจะมี ไ ด แ ก ค นทุ ก คน แม ที่ ไ ม เ ป น นั ก ปริ ยั ติ ; ฉะนั้ น เรื่ อ งปริ ยั ติ นี้
ก็ถือวามันเปนของเลน ๆ เปนผักชีโรยหนา,
เปนพริกไทยโรยหนา ไมใชตัวจริง ;

ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ
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ตัวจริงมันอยูที่ปฏิบัติโดยที่ไมตองมีตัวกู ของกุ. พระพุทธเจาทานตรัสรับรองวา
นี่นะคือทั้งหมดของคําสั่งสอนทางตถาคต,
นี่นะคือ การปฏิบัติทั้งหมดใน
ศาสนาของตถาคต, นี่นะคือ ผลที่จะไดรับทั้งหมดในศาสนาของตถาคต, ไดแก
"ความไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ๆ โดยความเปนของตัว ". ถาเรียนก็เรียนเพียง
ขอนี้, ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพียงขอนี้, ไมรับผลมันก็มีเทานี้, แลวก็หมดไมมีอะไรเหลือ
จึงถือวา เปนเรื่องที่ลัดที่สุดแลว.
การบรรยายนี ้ ก็ส มควรแกเ วลา ขอโอกาสใหพ ระสงฆส วด
คณะสาธยาย สรรเสริญ คุณ ของพระธรรมตอ ไปอีก ตามที ่เ ราปฏิบ ัต ิก ัน อยู
ขอยุติไวเพียงเทานี้.
---------------------------
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-๙๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจํา วัน เสารใ นครั้ง ที่ ๙ แหง ภาคอาสาฬหบูช านี้
จะได บ รรยายต อ จากการบรรยายในครั้ ง ที่ แ ล ว ๆ มา.
การบรรยายใน
ครั้ ง ที่ แ ล ว ๆ มาทุ ก ครั้ ง รวมกั น แล ว แสดงให เ ห็ น ว า สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
"ปริ ยั ติ " นี้ มี ค วามจํา เป น แก บุ ค คลบางคน, และไม มี ค วามจํา เป น
อะไรเลยแกบุคคลบางคน ; เปนอันตรายก็ได เปนประโยชนก็ได.

๒๗๙
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ขอ นี้ก็เ พื่อ จะชี้ใ หเ ห็น วา การปฏิบัต ิใ นขั้น ปรมัต ถปฏิป ทานั้น
ไม อ าจจะกล า วได ว า จํา เป น ที่ จ ะต อ งมี ป ริ ยั ติ เ ป น พื้ น ฐาน. ขอให ท า น
ทั้งหลายเกิดความแนใจ วา แมวาจะเปนคนแก คนเฒา ไมรูหนังสือ ก็สามารถ
ที่จะปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทาได อยูนั่นเอง.

ทบทวนในกรณีที่ปริยัติไมจําเปนแกบางคน
ในคราวกอนไดประมวลลักษณะของการปฏิบัติทุกชนิด เทาที่จะมีอยู
ในวงพระพุทธศาสนา ตั้งแตอดีตกาลมาแลว, แสดงใหเห็นวามีความแตกตาง
กัน มาก และมัน ตา งกัน ถึง กับ วา ไมต อ งทํ า อะไรเลย เพีย งแตร ัก ษาสภาพ
ปรกติไวเทานั้น ก็ยังเอาตัวรอดได.
ปรมัตถปฏิปทา ไมเกี่ยวกับปริยัติ และสวนผูที่แตกฉานในปริยัตินั้น
ก็ไมสนใจในปรมัตถปฏิปทา ; ดูจะเปนการเลนซอนหากันอยูเสียเรื่อยไป ดังนี้.
ในครั้ ง ที่ แ ล ว มาจึ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ชั ด ลงไปว า การปฏิ บั ติ ใ นขั้ น ปรมั ต ถปฏิ ป ทานั้ น
สามารถมาไดในทางลัด อยางกับวามาเหนือเมฆทีเดียว. ผูใดมีอุปนิสัยใจคอ
อยางไร ถาไดเลือกเอาอุบาย หรือเคล็ดลับในการปฏิบัติใหถูกใหตรงแลว ก็จะ
ประสบผลสํ าเร็ จแห งปรมั ตถปฏิ ปทานั้ นได เท ากั นกั บผู ที่ รู ปริ ยั ติ หรื อว าได รู เรื่ อ ง
ตาง ๆ อันเกี่ยวของกันอีกมากมาย.
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ความประสงคในที่นี้มุงหมายเอาความหลุดพนจากกิเลส จากอาสวะ
เปนความดับทุกขสิ้นเชิง เทานั้นเอง ; ไดแสดงลักษณะของปรมัตถปฏิปทา

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ
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ชนิดที่ไมตองเกี่ยวของกับปริยัติ มาโดยครบถวนแลว.ตอไปนี้ ก็จะแสดงถึง
ปรมัตถปฏิปทา ที่สักวาอาศัยพระพุทธภาษิตสั้น ๆ สักแบบหนึ่ง.

คําสอนของพระพุทธเจาถูกเรียกวา ปริยัติ
แตที่ถูก ปริยัติ คือการปฏิบัติในรูปของคําพูด
คําสอนของพระพุทธเจา ในเวลานี้ ถูกเรียกวา ปริยัติ ; แตที่แทนั้น
หาใช ปริยัติไม เพราะวา พระองคมิไดทรงมุงหมายใหสาวกมีปริยัติ
หรือ
แตกฉานในปริยัติอยางสมัยนี้ ; แตคําสอนของพระองค ก็ถูกเรียกวา ปริยัติ.
ปริยัติที่เปนเพชรพลอยนั้นคือ การปฏิบัติที่มาอยูในคําพูดเพียงสอง
สามคํา.
ทานลองฟงดูใหดีอีกครั้งหนึ่งวา สิ่งที่เรียกวา ปริยัติชนิดที่เปนเพชร
พลอยนั่น
นั้นก็คือการปฏิบัติ แตวามาอยูในรูปของคําพูดเพียงสองสามคํา
เทาที่พระพุทธเจาทานจะตรัสในคราวหนึ่ง ๆ อยางที่จะนํามาแสดงในวันนี้.
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จงดูใหดีวา การปฏิบัติ นั่นก็ถูกนําเอามาพูดมาสอนกอน แลว
จึงปฏิบัติกัน ;
คําพูดเพียงเทานี้ เทานั้นแหละที่จะเรียกวา เปนเพชรพลอย.
ถาอยูในคําพูดจะเรียกวา ปริยัติที่เปนเพชรพลอยก็ได,
หรือจะเรียกวา เปน
เมล็ดพืชที่กําลังอก แตกหนอออกมาก็ได.

ขอใหทําความเขาใจใหแจมแจงชัดเจน ใหรูจักสิ่งที่เรียกวา ปริยัติ
และปฏิบัติโดยถูกตอง เพื่อวาจะไมหลงเอานั่นเอานี่มา ใหมันมากเกินความ

๒๘๒
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จําเปน ;
ครั้นเมื่อเอาไมไดก็นอยใจ เสียใจ หรือกลัววาเราจะเปนผูที่ไมไดอะไร
จากพระพุทธศาสนา.
คําบรรยายที่แลว ๆ มา ก็ไดแสดงใหเห็นซ้ํา ๆ ซาก ๆ วา จะถือเอาผล
แหงพระศาสนาก็ยังได โดยที่ไมเคยไดยินไดฟงอะไรมา ก็ยังได ;
เพราะวา
ชี วิ ต ทุ ก ชี วิ ต นั้ น ย อ มเป น การสั่ ง สอน, การเล า เรี ย น, หรื อ เป น ปริ ยั ติ อ ยู
ในตัวของมันเอง, เวนเสียแตวา คนจะเขลามากเกินไป คนจึงมองไมเห็นอะไร
ที่มันแสดงอยูในตัวของมันเอง ในชีวิตประจําวันของตัวเอง.
สิ่งนี้ตางหากที่จะ
เป นประโยชน อย างยิ่ งในการที่ คนเราจะมองเห็ นธรรมะในขั้ นปรมั ตถ และมี การ
ปฏิบัติในขั้นปรมัตถจนดับทุกขได.
เมื่อไดมีความเขาใจถูกตอง ไมหลงในเรื่องของปริยัติ แลวก็ไมกลัวใน
ขอที่วา จะไมมีปริยัติอยางที่เขาสอน ๆ กัน ; เราอาจจะถือเอาจากพระพุทธภาษิต
สั้น ๆ เพียงไมกี่คํา ซึ่งเปนเหมือนเพชรพลอยแหงปริยัตินั้น มาเปนหลักปฏิบัติ
ก็ยังได.

การกระทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรม
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ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอ ตามที่พระพุทธองคไดตรัสไว ในพระบาลี
ฉฉักกสูตร เรื่องการกระทําซึ่งที่สุดแหงความทุกขในทิฏฐธรรมนี้ คือในชาติ
ปจจุบันทันตาเห็นนี้. แตอยากจะขอใหทุกคนยอนระลึกนึกถึง ขอเท็จจริงอันหนึ่ง
ซึ่งมีอยูวา บรรดาคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น จะสอนวาอยางไรก็ตาม
จะเปนกี่รอย กี่พัน กี่หมื่นขอก็ตาม;
นั่นก็เปนคําสอนเพียงขอเดียว คือจะทรง

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ
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แสดงความที ่สิ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวง อัน ใคร ๆ จะไปยึด มั ่น ถือ มั่น วา เปน ตัว
เปนตน หรือเปนของของตนนั้นไมได.
อย ามี ความสํ าคั ญมั่ นหมายไปในทํ านองยึ ดมั่ นถื อมั่ นนั้ น แล วก็ มี สติ ป ญญา
ที่จะทําอะไร ๆ ที่เปนหนาที่ของตน ที่มาถึงเขาเฉพาะหนา ใหลวงไปดวยดี.
เมื่อ
ไมมีความยึดมั่นถือมั่นอะไร
โดยความเปนตัวตน ของตนดังนี้ ก็จะไมมีความ
ทุกขเลย;
การงานก็ทําได ตองการอะไรในสิ่งที่ควรจะได ก็ได,
จะใช
ประโยชนอะไรก็ได ; เปนอันวา ไมมีความทุกขเลย.

หัวใจของพุทธศาสนาทุกสูตร
แสดงอนัตตลักขณะตอจากธรรมจักร
สู ต รทั้ ง หลายล ว นแต จ ะแสดงใจความสํ า คั ญ ข อ นี้ ทั้ ง นั้ น สู ต ร หรื อ คํ า
อธิบ ายของสูต รสว นหนึ่ง ๆ ที่จ ะจบลงดว ยคํา วา เนตํ มม นั่น มิใ ชข องเรา,
เนโสหมสฺมิ - นั่นมิใชเปนตัวเรา,
น เมโส อตฺตา - นั่นมิใชตัวตนของเรา ;
อยางนี้มีมากที่สุด.
ในพระไตรปฎกจะพราวไปดวยประโยคสามประโยคนี้วา
เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา.
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พระพุ ท ธองค จ ะทรงแสดงธรรมะนี้ ชี้ ไ ปที่ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ หรื อ ทุ ก สิ่ ง ที่
เกี ่ย วกัน กับ มนุษ ย แมจ ะชี ้ไ ปที ่ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ ก็จ ะมีคํ า ตรัส วา
เนตํ มม - นั่นไมใชของเรา, เนโสหมสฺมิ - นั่น ไมใชตัวเรา, น เมโส อตฺต า นั่นไมใชตัวตนของเรา ซ้ําแลวซ้ําอีก.

๒๘๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ถ าจะทรงระบุ เ ป น รู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร วิ ญญาณ ๕ ประการนี้
ก็จะสรุป ลงอยางนี้วา นั้นมิใชข องเรา, นั่นมิใ ชตัว เรา นั่นมิใชตัว ตนของ
เรา ;
จะชี้ไปที่อะไรก็ตาม ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มนุษยยึดถือ ก็จะตองทรง
แสดงดวยประโยคสามประโยคนี้ทั้งนั้น ;
แสดงดวยคําพูดตรง ๆ วา เนตํ มมฯ
เปนตนนี้ ก็มีมากเหลือเกิน.
แมที่แสดงดวยคําพูดอยางอื่น แตมีความหมาย
อยางนี้ ก็มามากยิ่งขึ้นไปอีก ;
เพราะวา ถาเปนความยึดถือแลว ก็ลวนแตจะมี
ความหมายอยางนี้ทั้งนั้น.
เรื่ อ งที่ จะยึ ดถื อ ในอะไรก็ ต าม หรื อ ว า จะตรั ส ไว ใ นคํ า พู ดอย างอื่ น แต
แสดงความยึดถือแลว ยอมแสดงใจความของคําทั้งสามนี้ทั้งนั้น. ดังนั้นขอใหทาน
ทั้งหลายถือวานี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนา วา เนตํ มม - นั่นไมใช
ของเรา, เนโสหมสฺมิ - นั่น มิใ ชเ ปน เรา, น เมโส อตฺต า - นั่น มิใ ชอัต ตา
ของเรา.
ถา เราจะโกรธขึ้น มา เราจะพูด วา เนตํ มม นั่น ไมใ ชข องกู,
เนโสหมสฺ มิ - นั่ น ไม ใ ช ตั ว กู , น เมโส อตฺ ต า - นั่ น มิ ใ ช ตั ว กู ข องกู , อย า งนี้
ก็ได. บางทีจะทราบจะจํามากวาที่จะพูดกับมันดี ๆ ; แตฟงดูแลวมันนาเกลียด
ที่วานั่นมิใชของกู, นั่นมิใชตัวกู, นั่นมิใชตัวตนของกู ; อยางนี้ฟงไมเพราะหู.
แตแลวก็จงรูเถิดวา นี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระองคจะทรง
แสดงอะไร ๆ ก็จะมาสรุปใจความอยูที่ตรงนี้ทั้งนั้น.

www.buddhadasa.info
จงพิ จารณาดู ว า ทรงแสดง อนั ตตลั กขณสู ตรแก ภิ กษุ ป ญจวั คคี ย ได
บรรลุ เ ป น พระอรหั น ต ใ นครั้ ง แรกนั้ น ก็ ท รงแสดงด ว ยถ อ ยคํ า สองสามคํ า นี้ :-

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ
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ทรงแสดงถึงเบญจขันธ เรื่อง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แลวก็ทรง
แสดงวา "แตล ะอยา ง ๆ ลว นแต เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺต า ;
เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบอยางนี้เถิด"; ทําใหภิกษุปญจวัคคีย
เหลานั้นบรรลุความเปนพระอรหันต.
ทานทั้งหลาย จงลองคิดดูวา คําพูดสามประโยคสั้น ๆ นั้น มีความ
หมายอยางไร, มีน้ําหนักอยางไร, ควรจะยกขึ้นมาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
ไดหรือไม ?
บางคนที่เคยไดยินไดฟงมาแลววา พระพุทธเจาทานถูกถาม หรือถูก
ขอรองใหสรุปใจความทั้งหมดในพระพุทธศาสนาแลว ทานสรุปเปนประโยคสั้น ๆ
วา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไม
ควรยึดมั่นถือมั่น ; อยางนี้ก็เปนอยางเดียวกัน ; ใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น
ก็คือ อยา ยึด มั่น ถือ มั่น วา เอตํ มม - วา นั่น ของกู, เอโสหมสฺมิ - นั่น ตัว กู,
เอโส เม อตฺตา - นั่นตัวตนของกู.
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ถายึดมั่น ก็จะกลายเปนวา นั่นของกู, นั่นตัวกู, นั่นตัวตนของกู;
ถาไมยึดมั่นถือมั่น ก็เปนเพียงแตกลับกันวา นั่นมิใชของกู, นั่นมิใชตัวกู,
นั่นมิใชตัวของกู ดังนี้.

เมื่อกลาวสรุปคําทั้งหมดนี้ ก็เรียกวา ไมยึดมั่นถือมั่นเฉย ๆ; สิ่งทั้งหลาย
ทั้ง ปวง ใคร ๆ ไมค วรยึด มั่น ถือ มั่น . แตถา ถามวา ยึด มั่น ถือ มั่น นั้น เปน
อยางไร ? ก็บอกวา ยึดมั่นวาตัวกู วาของกู วาตัวตนของกู. ถาไมยึดมั่น
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ถือมั่น ก็วานั่นมิใชของกู, นั่นมิใชตัวกู นั่นมิใชตัวตนของกู. นี่จึงขอรองให
ทานทั้งหลายจําประโยคเหลานี้ ตอทายไวอีกหมูหนึ่ง :
สามประโยคดวยกันวา
เนตํ มม - นั่ น มิ ใ ช ข องกู , เนโสหมสฺ มิ - นั่ น มิ ใ ช ตั ว กู , น เมโส อตฺ ต า นั่นมิใชตัวตนของกู.
ขออยาถือเอาถอยคําที่ฟงดูหยาบคาย, ถือเอาแตความหมายของมันที่
รุน แรง ;
เพราะวา คนโง ๆ นั้น ยึด ถือ แรง.
เมื่อ ยึด ถือ แรง ก็ยอ มยึด ถือ
อยางที่วานี้ทั้งนั้น. จําไวใหดีวา คน เขายึดถือกันอยางนี้อยูเปนประจํา ; ยิ่งมี
อวิชชามาก ก็ยิ่งมีตัวกูใหญหลวง มีของกูใ หญห ลวง. ; แตตัว เองไมรูสึก
ดูคลาย ๆ กับวาไมมี.
เดี๋ยวนี้กําลังชี้ใหเห็นชัด ใหรูจักสังเกต
วาความรูสึกที่ยึดมั่นนั้น
เปนอยางไร,
ไมยึดมั่นนั้นเปนอยางไร ; แลวก็เอาสามประโยคนี้ตอทาย
ประโยค ที่เคยไดยินไดฟงมาแลวบอย ๆ วา สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย สิ่ง ทั้ง หลายทั้ง ปวงอัน ใคร ๆ ไมค วรยึด มั่น ถือ มั่น ,
เอตํ มม วา นั่น ของกู,
เอโสหมสฺมิ วานั่นตัวกู, เอโส เม อตฺตา วานั่นตัวตนของกู ดังนี้.
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ตองจับหัวใจของพุทธศาสนาใหได
สิ่งที่ยึดถือนั้น มีทั้งภายในทั้งภายนอก แสดงวา ถาภายใน ก็ยึดถือ
วาเปนตัวกู, ถาภายนอก ก็ยึดถือวาเปนของกู ; มีแตเพียงสองอยางนี้ เทานั้นเอง.
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จะขอบอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งวา พระไตรปฎกทั้งหมดทั้งสิ้น จะแพรวพราวไปดวยคําวา เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา แสดงวา ไมควร
ยึ ด ถื อ ว า นั่ น ของเรา, ว า นั่ น เป น เรา,
ว า นั่ น เป น ตั ว ตนของเรา. บางที
พูดไวตรงอยางนี้,
บางทีพูดไวดวยคําพูดอยางอื่น แตมีความหมายอยางนี้ ;
เพราะฉะนั้ น เราจะพู ดเสี ยใหม ว า พระพุ ทธเจ าท านพู ดอะไรไม เป นดอก ท านพู ด
เปนแตวา นั่นมิใชของกู, นั่นมิใชตัวกู, นั่นมิใชตัวตนของกู, อยางนี้ก็พอแลว.
เราไมตองเสียใจวา ไมไดเรียนปริยัติอะไรใหมันมากมายไปกวานี้ ;
รูแตวา นี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่น หรือ ความไมยึดมั่นถือมั่น มันตรง
กันขามอยูอยางนี้.

ยังมีสูตรอื่น ที่มีใจความสิน้ ทุกขไดในทิฏฐธรรม
ทีนี้ จะได แสดงถึ งพระสู ตรที่ ได กล าวไว แล ววา จะยกมาแสดงให เห็ นว า
ยังมีสูตรอะไรบาง ; แมวาจะมิไดออกชื่อสามประโยคนี้. แตก็ยังเปนใจความ
ของสามประโยคนี้อยูนั่นเอง;
และสูตรนั้นก็มีใจความอันสอนใหประพฤติปฏิบัติ
ถึงขนาดที่จะทําความสิ้นสุดแหงความทุกขไดในทิฏฐธรรม.
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สําหรับคําวา "ทิฏฐธรรม" นี้ขอใหถือเอาใจความสั้น ๆ วา "ทันตา
เห็น" หรือถายิ่งไปกวานั้นก็คือ มันทันควันของการปฏิบัติ. คําวา "ทันควัน"
ในภาษาไทยนี่ คงจะหมายถึง การยิงกันด วยปน แลวก็ ไดผลแหงการยิง "ทั นควัน"
คือควันที่ยิงปนยังไมทันจะจางไป ผลนั้นก็ไดแลว ;
คงจะหมายถึงอยางนี้ จึงจะ
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เรี ย กว า "ทั น ควั น ". นี้ แ สดงว า ได ผ ลทั น ที ไม ต อ งรอ ; อย า งที่ เ รี ย กว า
"ต อ งรอ". อย า งนี้ ยั ง ดี ก ว า ที่ ว า "ในชาติ นี้ " ; "ถ า ในชาติ นี้ " มั น ก็ ยั ง
ตองรอ จนกระทั่งหลายวัน หลายเดือน หลายปก็ได.
คําวา "ทิฏฐธรรม"
ในบาลีสังเกตดูใหดีแลว ก็จะเห็นวา มีความ
หมายวา "ทันควัน" เชน วา กิเลสเกิดขึ้น มัน ก็เปนทุกขทัน ควัน , กิเ ลส
หายไป ก็เปนสุขทันควัน ; มัน "ทันควัน" กันเดี๋ยวนั้น ไมตองรออีกหลาย
ชั่วโมง หลายวัน หลายเดือน หลายป แมวาในชาตินี้.
คนเขาขยายความกั น กว า งเกิ น ไป ทํ า ให น้ํ า หนั ก หรื อ ค า ของคํ า ว า
ทิฏฐธรรมคํานี้หยอนลงไป ;
ฉะนั้นขอใหถือเอาความหมายเสียใหม ตามที่มีอยู
ในบาลีจริง ๆ วา ถาพูดวา ทิฏฐธรรม,
หรือในทิฏฐธรรมนี้แลว ก็ใหแปลวา
"ทันควัน" คือ ทันความรูสึกนึกคิด ที่กําลังนึกคิดอยูนั่นเอง.
การกระทําที่สุดแหงความทุกขไดในทิฏฐธรรม จะหมายความวา
ทําใหทุกขดับไปได ปรากฏผลในทันทีที่มีการกระทํา ; นี่ทานทั้งหลายคงจะ
สนใจบางวา มันอะไรกัน ที่จะทําใหดับทุกขไดทันควัน ?
มันเปนสิ่งที่นาสนใจ
มากทีเดียว ; หากเปนดังนี้ ก็ขอใหฟงใหดี ทําความเขาใจใหดีในสูตรนี้.
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ถาปฏิบัตถิ ูกตองตอเวทนา จะทําที่สดุ แหงทุกขไดทันควัน
สู ตรนี้ มี เรื่ องยื ดยาว แต ใจความก็ มี อยู ว า พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สกั บภิ กษุ
เรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนา ที่เกิดขึ้นมา เปนสุขบาง ทุกขบาง อทุกขมสุขบาง ;
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ถาปฏิบัติถูกตอสิ่งที่เรียกวาเวทนาเหลานี้ ก็จะทําที่สุดแหงความทุกขไดทันควัน ;
โดยบทวา ทิฏ ธมฺเ ม หรือ ทิฏ เ ธมฺเ ม - ในธรรมอัน ตนเห็น แลว , หรือ
ในธรรมอันตนรูสึกแลว.
แตถาเขาปฏิบัติไมถูกตองตอเวทนาทั้งสามนี้แลว เขาก็ไมสามารถ
จะทําที่สุดแหงความทุกขไดเลย ; นั่นแหละมันตลอดชีวิต จนตายเขาโลงไป
ก็ทําที่สุดแหงความทุกขไมได. ในทิฏฐธรรม ในความหมายที่มันทําความดับ
ทุกขไมไดนี่แหละ ควรจะยึดยาว ตั้งแตเดี๋ยวนี้จนถึงเวลาที่จะเขาโลง.
ถามัน
เปนเรื่องของการทําได คือ ทําที่สุดแหงความทุกขไดแลว คําวา "ทิฏฐธรรม"
มันตอ งทัน ควัน แหงกระทํา
ซึ่ง เทากับควันของปนที่ยิง ออกไป ไมทันจะจาง
ไปจนหมดสิ้น.
พระบาลีนี้มีอ ยูดัง นี้วา ... จกฺขฺุจ โข ภิกฺข เว ปฏิจฺจ รูเ ป จ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยซึ่งตาดวย ซึ่งรูปทั้งหลายดวย,
อุปฺปชชฺติ
จกฺขุวิฺาณํ - จักขุวิญญาณยาอมเกิดขึ้น.
นี่จงศึกษาใหดีวา ถาไมอาศัย ตา
ดวย รูปดวยแลว จักขุวิญญาณเกิดขึ้นไมได.

www.buddhadasa.info
คนอาจจะเรี ย นกั น หรื อ สอนกั น อยู ใ นโรงเรี ย นนั ก ธรรมว า มี จั ก ขุ วิญญาณแลว จึงเห็นรูป ;
คงจะคิดวา มีจักขุวิญญาณแลวจึงเห็นรูป ;
แต
พระพุท ธเจา ทา นตรัส วา จกฺขุจ ปฏิจฺจ รูเ ป จ อุปฺปชฺช ติ จกฺขุวิฺาณํ เพราะอาศัย ซึ่ง จัก ษุดว ย ซึ่ง รูป ทั้ง หลายดว ย จัก ขุวิญ ญาณจึง เกิด ขึ้น ;
ถา
ไมมีรูป กับตา จักขุวิญญาณเกิดขึ้นไมได.

๒๙๐

ปฏิปทาปริทรรศน

การที่จะใหจักขุวิญญาณเกิดขึ้น สําหรับเห็นรูปนั้น เปนคําพูดที่ทําให
เขาใจผิดได ; จะตองเขาใจเสียกอนวา ตอเมื่อมีตา กับ รูป มาถึงกันเขา กระทบ
กันเขา จักขุวิญญาณจึงจะเกิดขึ้น. ทานใชคําวา อุปฺปชฺชติ ซึ่งแปลวาเกิดขึ้น ;
ไมไดแปลวา ปรากฏขึ้น, หรือไมไดแปลวา ออกมา. อุปฺปชฺชติ แปลวาเกิดขึ้น,
มันเพิ่งเกิดขึ้น. ฉะนั้นจิตใจที่มีอยูขางในนั้น ยังไมเรียกวาจักขุวิญญาณ เพราะมัน
ไม ไ ด ทํา หน า ที่ ท างจั ก ษุ ; แต ด ว ย รู ป กั บ ตา หรื อ ตา กั บ รู ป อาศั ย กั น
จึงจะทําใหเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมา.
นี่แหละตามธรรมดาเราก็มีตา ขางใน, ขางนอกก็มีรูป ; ตากับรูป
อาศัยกันเมื่อไรจักขุวิญญาณก็จะเกิดขึ้น ; ก็ไดเปนสามเรื่องดวยกัน คือ ตา
เรื่องหนึ่ง, รูปเรื่องหนึ่ง, จักขุวิญญาณอีกเรื่องหนึ่ง.
ทีนี้ สามเรื่องนี้ทานตรัสวา ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส - การประจวบกัน
แหง สิ่ง ทั้ง สามนี้ เรีย กวา ผัส สะ ;
ตอ งมีต า มีรูป มีจัก ขุวิญ ญาณแลว
จึงจะเรียกวา ผัสสะ. ที่เราเขาใจ หรือสอนกันไปแตเพียงวา ตามสัมผัสรูปเรียกวา
ผัสสะ; แตพระพุทธเจาทานตรัสวา ระหวางสิ่งทั้งสามรวมกัน คือ ตากับรูป
กับ จักขุวิญญาณ รวมกันจึงจะเรียกวา ผัสสะ.
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ถาเพียงแตตากระทบรูป ก็ยังไมเรียกวาผัสสะ ตองมีจักขุวิญญาณดวย ;
ทั้งสามอยางนี้ทํางานรวมกัน ใชคําวา สงฺคติ. สงฺคติ แปลงวามาพรอมกัน หรือ
ถึง พรอ มกัน ; ถึง พรอ มกัน แหง สิ่ง ทั้ง สามนี้ เรีย กวา ผสฺโ ส คือ ผัส สะ,
เราจึงรูจึงผัสสะในลักษณะอยางนี้ : ถาทางตา ก็คือตากับรูป แลวก็จักขุวิญญาณ
เขามารวมกันเรียกวาผัสสะ, ถาทางหู ก็หูและเสียง แลวก็โสตวิญญาณเขามารวมกัน
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เรียกวา ผัสสะ.
ไดทั้ง ๖ อยาง.

๒๙๑

นี่จึงมีผัสสะที่เกี่ยวกับตา ที่เกี่ยวกับหู, ที่เกี่ยวกับจมูก ลิ้น กาย ใจ,

ที นี้ ผั ส สะเกิ ด ขึ้ น เพราะความประจวบกั น แห ง สิ่ ง ทั้ ง สามนี้ เรื่ อ งก็
ดําเนินตอไปวา ผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ - เพราะมีผัสสะนั้นเปนปจจัย
เวทนายอมเกิดขึ้น,
เวทนายอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย พูดอยางนี้ก็ได ;
หรือวา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงเกิดขึ้น พูดอยางนี้ก็ได.
นี้มีความสําคัญอยูที่ ตองสังเกตวา "เวทนายอมเกิดขึ้น"; หมาย
ความวา เวทนาไมไดเกิดอยูกอน แตเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะ, คือ การประจวบกัน
ระหวางสิ่งทั้งสาม.
การที่ ท านตรั สอย างนี้ ก็ เพื่ อให มองให เห็ นว า เวทนานั้ นเป นเรื่ องลม ๆ
แลง ๆ มันเพิ่งเกิดขึ้น เพราะมีผัสสะเปนปจจัย กอนหนานั้นก็ไมมี.
ถากอน
หนานั้นมันมี ก็ไมตองใชคําวา "เกิดขึ้น" เมื่อมีผัสสะเปนปจจัย.
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นี่ควรจะมองเห็นตอไปวา ถาไมมีผัสสะเปนปจจัย สิ่งที่เรียกวาเวทนา
ก็ไมไดเกิดขึ้น ;
ฉะนั้น เมื่อเวทนาเปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ จะเอามาเปนตัวเรา
เอามาเป นของเราไมได เพราะมันเปนเรื่อ งลม ๆ แลง ๆ เกิด ขึ้นเพราะผัส สะเป น
ปจจัย, แลวผัสสะก็เปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ สักวา ตา กับ รูป อาศัยกันเกิด
จักขุวิญญาณขึ้นมา ทํางานพรอมกัน เรียกวาผัสสะ ; มันเปนของชั่วคราวยิ่งกวา
ชั่วคราว, เปนของขณะจิต, หรือวาเปนแบบสายฟาแลบกันไปทั้งนั้น ไมมีอะไร
ยั่งยืนถาวรได ;
แตโดยเหตุที่มันเกิดมาถี่ ๆ ติดกันไป เราจึงไมคอยไดรูสึก แลวก็
ไดหลงใหลในสิ่งที่เรียกวา ผัสสะบาง เวทนาบาง.

๒๙๒

ปฏิปทาปริทรรศน

นี่ขอใหสังเกตดูใหดีวา สิ่งที่เพิ่งเกิดในลักษณะแบบสายฟาแลบ อยางนี้
มัน จะเปน ตัว เปน ตน ใหแ กผูใ ดไดอ ยา งไร ;
การไปยึด มั่น ถือ มั่น ในสิ่ง
เหลานั้น มันก็นาสงสาร.
ทบทวนอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธเจาตรัสวา เพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาจึงเกิดขึ้น :- สุขํ วา-เปนสุขบาง, ทุกฺขํ วา-เปนทุกขบาง, อทุกฺขมสุขํ
วา-ไมก ลา วไดวา ทุก ขวา สุข บา ง ; รวมเปน สามชนิด . เวทนาที่เ กี่ย วอยูกับ
คนเรา มีอยูเปนสามชนิด :- ถาถูกใจก็เรียกวาเปนสุข, ไมถูกใจก็เรียกวาเปน
ทุกข, ถาไมแนวาอะไร ก็เรียกวา อทุกขมสุข.

ทรงสอนไมยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับเวทนา
เรื่ อ งที่ ๑ เป น เรื่ อ งของสุ ข เวทนา
ในพระสู ต รนี้ ไ ด ต รั ส ถึ ง
สิ่ ง ที่ เ รี ยกว าเวทนานี้ เป น ตั วการสํ าคั ญ จะสํ าเร็ จหรื อ ไม สํ าเร็ จ ก็ อ ยู ที่ การปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับเวทนานี้เอง ;
ดังนั้นพระองคจึงตรัสตอไปวา โส สุขาย เวทนาย ผุฏโ
สมาโน - บุคคลนั้นเปนผูถูกตองแลวดวยเวทนาอันเปนสุขอยู,
นาภินนฺทติ ย อ มไม เ พลิ ด เพลิ น เฉพาะ,
นาภิ ว ทติ - ย อ มไม พ ร่ํา สรรเสริ ญ เฉพาะ,
นาชฺโฌสาย ติฏติ - ไมตั้งอยูดวยความมัวเมา, ตสฺส ราคานุสโย นานุเสติ ราคานุสัยยอมไมนอนตามซึ่งบุคคลนั้น.
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นี้ไดตรัสฝายที่จะไมยึดมั่นถือมั่น คือสอนไมใหยึดมั่นถือมั่น จึงได
ตรัสอยางนี้.
กอนหนานี้ก็ตรัสอยางยึดมั่นถือมั่นวา "บุคคลนั้นเปนผูถูกตองอยู
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๒๙๓

ดวยเวทนาอันเปนสุข ;
แตแลวเพราะเขาโง เขาจึงเพลิดเพลินเฉพาะซึ่งสุข
เวทนานั้ น , พร่ํา สรรเสริ ญ เฉพาะซึ่ ง เวทนานั้ น , มั ว เมาในสุ ข เวทนานั้ น
ตั้ง อยู ;
เมื่อ เปน ดัง นี้ร าคานุสัย ยอ มนอนตาม".
มัน เกิด เปน คูกัน ขึ้น มาวา
ถาบุคคลนั้นเพลิดเพลิน, พร่ําสรรเสริญ, เมาหมก, ในเวทนานั้นแลว ราคานุสัย
ยอมนอนตามในใจของเขา.
แตถาบุคคลนั้นถูกสุขเวทนาถูกตองแลว เขาไม
เพลิดเพลิน, ไมพร่ําสรรเสริญ, ไมเมาหมกแลว ; ราคานุสัยก็ไมนอนตาม
ซึ่งบุคคลนั้น.
มีคําอยูสามคําที่ควรจะสนใจ :อภินนฺทติ - ยอมเพลิดเพลิน,
อภิวทติ - ยอมพร่ําพูดเฉพาะ,
อชฺโฌสาย ติฏติ - ยอมตั้งอยูดวยความ
มัว เมา. เพลิด เพลิน เฉพาะ คือ เพลิด เพลิน อยา งยิ่ง . พร่ํา สรรเสริญ อยา งยิ่ง
ก็ คื อ ออกปากพร่ํ า อยู ด ว ยความรู สึ ก อั น นั้ น ว า มั น ดี มั น อร อ ย มั น สวย เป น ต น ;
จิตก็ตั้งอยูดวยความมัวเมา.
สามคํานี้เปนคําที่จะพบมากที่สุด คือแพรวพราว
เกลื่อ นไปหมดในพระบาลี ในพระไตรปฎ ก.
ถา เปน เรื่อ งผิด ที่จ ะเปน ทุก ข
ก็จะมีวา "เขาเพลิดเพลินเฉพาะ,
เขาพร่ําสรรเสริญเฉพาะ, เขาตั้งอยูดวยความ
มัวเมา เมาหมก".
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"เพลินเฉพาะ" นี่ทําดวยกาย หรือดวยจิต. "พร่ําสรรเสริญเฉพาะ"
ที่ทําดวยวาจา
แตก็ออกมาจากจิต ;
เมื่อเราถูกใจอะไร ก็จะมีเสียงอกมา
อยางนั้น อยางนี้ ทางปาก ;
แมจะมีการสูดปาก นี้ก็รวมอยูในคําวา ยอมพร่ํา
สรรเสริญเฉพาะ. บางคนก็จะออกมาเปนคําพูดวา วิเศษจริงโวย ! อะไรทํานองนี้
ความรูสึกในความสุขนั้น จะบังคับใหปากพูดออกมาอยางนี้โดยไมรูสึกตัวก็ได.

๒๙๔

ปฏิปทาปริทรรศน

อชฺโฌสาย ติฏติ
นั่นคือใจมันฝงลงไปดวยความมัวเมาในสิ่ง
เหล า นั้ น นี่ แ หละสํ า หรั บ สิ่ ง ที่ เ ป น ความสุ ข ทางเวทนา คื อ ความเป น สุ ข ในทาง
อายตนะ ไมใชความสุขอยางนิพพาน.
ความสุขทางอายตนะ
ที่คนทั้งหลายทั่วไปรูจัก และเกี่ยวของอยู
นั่นจะมีผลใหคนโงเพลิดเพลินเฉพาะ, พร่ําสรรเสริญเฉพาะ. ตั้งอยูดวย
ความมัวเมา. เมื่อเปนดังนี้ ราคานุสัยยอมนอนตามอยูในใจ ตามนอนอยู
ในใจ ; นอนตามหรือตามนอน ก็แลวแตจะพูด ; ตัวหนังสือมันทําใหพูดได
ทั้งสองอยาง. แตวา เดี๋ยวนี้มันจะเกิดมีสิ่งที่เรียกวา ราคานุสัยขึ้นในจิตใจ.
ราคะ แปลวา ความยินดี หรือความกําหนัด คือมีความยินดีเต็มขนาด
จนเรียกวา กําหนัด. อนุสัย แปลวา นอนตามหรือตามนอน, เปนชื่อของ
กิเลส หรือเปนกิริยาอาการของกิเลส.
ราคะจะเกิดขึ้น แลวก็นอนอยูในนิสัย
ของเขาครั้ง หนึ่ง เพราะวา เขาหลงใหล เพลิด เพลิน พร่ํา สรรเสริญ มัว เมาใน
สุขเวทนา.
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นี่ ส รุ ป ความเสี ย ที ห นึ่ ง ก อ นกว า เมื่ อ ใดคนเราได รั บ สุ ข เวทนาทาง
อายตนะแลว เขาเปนคนโง เขายอมเพลิดเพลิน, ยอมพร่ําสรรเสริญ, ยอม
เมาหมก ในสุขเวทนานั้น ; แลวราคานุสัย ก็จะนอนตาม ในสันดานของเขา
ครั้งหนึ่ง. นี่เปนเรื่องของสุขเวทนา.

ผุฏโ,

เรื่ อ งที่ ๒ เป น เรื่ อ งของทุ ก ขเวทนา :- โส ทุ กฺ ข าย เวทนาย
สมาโน - บุคคลนั้นเปนผูถูกตองแลว ดวยเวทนาอันเปนทุกข ; คนโง
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นั้นก็โสจติ -ยอมเศราโศก, กิลมติ - ยอมลําบากกาย ลําบากใจ, ปริเทวติ ยอ มพร่ํา รํา พัน , อุร ตฺต าฬึ กนฺท ติ - คร่ํา ครวญตีอ ก, สมฺโ มหํ อาปชฺช ติ ยอ มถึง ทั่ว ซึ่ง ความหลงโดยประการทั้ง ปวง,
ตสฺส ปฏิฆ านุส โย อนุเ สติ เมื่อ เปน ดัง นั้น อนุสัย ชื่อ วา ปฏิฆ ะ ยอ มนอนตาม หรือ ตามนอน ในใจ
ของบุคคลนั้น.
นี้เปนเรื่องที่ ๒. พูดดวยเรื่องทุกขเวทนา ; พอเกิดขึ้นแลว คนโง
คนไมรู ก็จะเศราโศก ก็จะลําบาก ก็จะร่ําไรรําพัน ก็จะตีอกร่ําไห แลวก็
จะถึงซึ่งความโงโดยสมบูรณ คือ สมฺโมหํ อาปชฺชติ.
อนุสัย ในเรื่องนี้ เรียกชื่อวา ปฏิฆานุสัย - อนุสัยคือ ปฏิฆะ ; สวน
ในเรื่องของสุขเวทนานั้น เรียกวา ราคานุสัย.
สังเกตดูใหดี ชื่อมันตางกัน ;
ถาเราหลงใหลในสุขเวทนาเราใหราคานุสัย ; ถาเราหลงใหลในทุกขเวทนา
แลว เราก็ใ หป ฏิฆานุสัย . แตมัน ก็เ ปน อนุสัยดวยกัน; มัน เปน ความเคยชิน
ที ่จ ะทํ า ใหม ีร าคะ หรือ มีป ฏิฆ ะ งา ยขึ ้น ทุก ที มากขึ ้น ทุก ที รุน แรงมากขึ ้น ทุก ที
ในกาลขางหนา ; นี่เขาเรียกวา อนุสัย.
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ทีนี้ ถาวา คนนั้นเปนคนปฏิบัติอยูดวยความไมยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละ
ก็จ ะตรงกัน ขา ม ;
เมื่อ เขาไดรับ ทุข เวทนา เขาก็ไ ดเ ศรา โศก,
เขาก็ไ ม
ลําบาก, เขาก็ไมร่ําไรรําพัน, เขาก็ไมตีอกร่ําให, เขาก็ไมถึงซึ่งความโงโดย
ประการทั้งปวง ; เมื่อนั้น ปฏิฆานุสัย ก็ไมตามนอนในใจของเขา. มันตาง
ตรงกันขามอยางนี้. นี่จะพูดไปใหหมดเสียทั้งสามเรื่องกอน.

๒๙๖

ปฏิปทาปริทรรศน

เรื่องที่ ๓. ถัดไปก็คือ อทุกขมสุขเวทนา คือเวทนาที่ไมพูดวา
เป น ทุ ก ข หรื อ เป น สุ ข ; เพราะว า มั น เจื อ กั น บ า ง, หรื อ ว า มั น ไม ป รากฏ
แนชัดในสวนไหนบาง ; จึงเรียกวา อทุกขมสุขเวทนา; แตไมไดหมายความวา
มันเฉย หรือวามันเงียบ หรือมันไมมีความหมายอะไร. มันมีความหมายเหมือนกัน
คือ มัน ครึ่ง สุข ครึ่ง ทุก ข จนไมรูวา เปน สุข หรือ เปน ทุก ข ;
ทํา ใหเ ราสงสัย วา
จะเปน สุข หรือ เปน ทุกข,
แลว เราก็ยัง ขอ งใจวา มัน เปน สิ่ง ที่มีค วามสํา คัญ
อยูนั่นเอง.
ขอนี้เขาใจยาก ถาเขาใจผิด ก็จะเปนอันวาไมรูเรื่องนี้ ; รูจักแตสุข
รูจักแตทุกขนั้น มันยังชัดเจนมาก มันไมคอยหลอกใหเขาใจผิด.
แตเรื่อ ง
อทุกขมสุข คือไมทุกขไมสุขนี้ เปนเรื่องที่หลอกอยางยืดเยื้อ ; ทําใหสนใจ
อยูเสมอวา มันจะเปนทุกข หรือวาจะเปนสุข, แลวก็จะสนใจวา อาจจะ
เปนสุขมากกวาที่เปนทุกข, เวลาที่เราไมไดเปนสุขหรือเปนทุกขก็มีอยูมาก.
อย างเช นว า เราจะมี เงิ น มี ของรั กของพอใจอะไรก็ ตาม ในบางเวลา
มันไมไดทําใหเรารูสึกเปนสุข หรือเปนทุกข ; แตมันทําใหเรามีวิตกกังวล.
คนนอนไม ห ลั บ หรื อ เป น โรคเส น ประสาทกั น เป น ส ว นมาก ก็ เ พราะเวทนาชนิ ด ที่
เปนความวิตกกังวล ไมรูวาอยางไรกันแน จึงเรียกวา "อทุกฺขมสุข" ไวทีกอน.
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ที นี้ เมื่ อใดบุ คคลถู กต องด วยเวทนา อั นเป นอทุ กขมสุ ข คื อไม พู ดชั ด
ไดว า ทุก ขห รือ สุข นี ้ กลัด กลุ ม รัด รึง อยู ใ นจิต ใจของเขา ตสฺส า เวทนาย
สมุทยาฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรฺจ ยถาภูตํ ปชานาติ

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

๒๙๗

- เขาก็ไมรูตามที่เปนติง ซึ่งตนเหตุ อันเปนแดนเกิดของอทุกขมสุขเวทนานั้น,
เขาไมรู ต ามที่เ ปน จริง ถึง ความดับ ไปไดอ ยา งไรแหง อทุก ขมสุข เวทนา นั ้น ,
เขาไมรู ต ามที ่เ ปน จริง ซึ ่ง รสอรอ ย หรือ เสนห  ของ อทุก ขมสุข เวทนา นั ้น ,
เขาไมรูจักโทษ หรือความเลวทราม ของอทุขมสุขเวทนานั้น,
เขาไมรูจัก
อุบายที่จะพรากใจออกมาเสียจากอทุกขมสุขเวทนานั้น.
เมื่อเปนดังที่กลาวมานั้น อวิชชานุสัยยอมนอนตาม. - อนุสัยที่ ๓ นี้
เรียกวา อวิชชานุสัย - อนุสัย คือ อวิชชา, อวิชชา คือ ความโง, ความไมรู
สิ่งที่ควรจะรู.
นี่ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ วา ถาเปนฝายผิด ฝายคนโง
พอไดรับ
อทุกขมสุขเวทนาที่เขาใจไมได ที่มันสลัว ที่มันพราไปหมด ก็ไมเกิดยินดี
หรือยินราย ; แตวามันเกิดความโง คือยิ่งไมรูหนักขึ้น วาทําไม ? เวทนาชนิดนี้
มาจากอะไร ? จะดับไปอยางไร ? และมันหลอกลวงเราอยางไร ? ความเลว
ของมันเปนอยางไร ? วิธีไหนที่จะดับเสียได ? อยางนี้ไมรูทั้งหมด ; อยางนี้
ก็ไดรับอวิชชานุสัยเขามาในสันดาน.
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ถาเปนคนฉลาด พอมีทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น เขายอมรูตามที่
เปนจริงวา เวทนาชนิดนี้เกิดมาจากอะไร ? มันจะดับไปไดอยางไร ? อะไรเปน
เสนหที่มาหลอกลวงเรา ? อะไรเปนความเลวของมัน ? อะไรเปนวิธีที่จะเอาชนะ
มันได ? เมื่อเขารูอยางนี้ อวิชชานุสัย ก็ไมนอนตาม คือวา ไมเกิดอวิชชานุสัย
ขึ้นในจิตใจของเขานั้น. นี้เปนเรื่องที่ ๓.

๒๙๘

ปฏิปทาปริทรรศน

สรุปคําสอนเกี่ยวกับเวทนา
ขอใหทบทวนกันอีกทีหนึ่งวา เวทนาที่คนเราไดรับอยูในเวลานี้ มีอยู
๓ ชนิด :- สุขเวทนา - เวทนาที่ถูกใจ นี้อ ยางหนึ่ง , ทุกขเวทนา - เวทนาที่
ไมถูกใจ นี้อยางหนึ่ง, อทุกขมสุขเวทนา - เวทนาที่บอกไมถูก แตวามันดึง
ความสนใจ ดึงความวิตกกังวลอยูนั่นเอง ; เปน ๓ เวทนาดวยกัน.
ทีนี้
ละทิศละทาง:-

ผลที่จะเกิดขึ้นจากเวทนาทั้งสามนี้ไมเหมือนกัน มันตางกันคน

สุขเวทนา ทําใหคนโงเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมก แลวก็
ไดราคานุสัยมา.
ทุกขเวทนา ทําใหคนเศราโศก ลําบาก ร่ําไรรําพัน ตีอกร่ําให ;
ถึงความโงโดยสมบูรณ แลวก็ไดปฏิฆานุสัยมา.
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อทุกขมสุขเวทนา คนก็ไมรูความจริง ความเท็จจริง หรือความลึกลับ
ของเวทนานี้ ก็กลายเปนคนโงถึงที่สุด ก็ไดอวิชชานุสัยมา.

ถาพูดใหสั้นก็วา สุขเวทนา ใหความเพลิดเพลิน แลวก็ไดราคานุสัย
คือความเคยชินแตที่จะไดรับ. สวนทุกขเวทนา ใหความลําบากรอนใจ แลว
ใหปฏิฆานุสัย คือความเคยชินในการที่จะโกรธเกง. ถาไดอทุกขมสุขเวทนามา
ก็ไดความโง ; ไมใชความยินดี หรือ ยินราย แตมันใหความมืดมนหนักขึ้น ;
นี่เรียกวา อวิชชานุสัย คือจะทําใหโงเกงขึ้นทุกที.

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

๒๙๙

นี้รวมเปนสามเวทนา และสามอนุสัย กันอยางนี้ ; ชวยจํากันไวใหดี ๆ.
พระพุทธเจาทานตรัสไมกี่คํา อาตมาพูดตั้งชั่วโมง จนรูสึกเหนื่อย. คิดดูเถิดวา
ถาขยายไปในรูปของปริยัติจะเปนอยางนี้ ;
ถาพระพุทธเจาทานตรัส ก็มีไมกี่คํา
เพียงสองสามคําเทานั้น. นี่เรื่องมันก็ยังไมจบ จะตองพูดตอไปอีก.

เรื่องเกี่ยวกับการละ, บรรเทา, ถอน อนุสัย
ทีนี้ก็จะไปถึงเรื่องที่จะตองละ บุคคลผูไดเสวยเวทนา แลวก็มีวิชชา
มีป ญ ญา และไมย ิน ดี ไมย ิน รา ย ไมห ลงในเวทนานั ้น ทา นตรัส จํ า แนกไว
อยางนี้วา:โส วต ภิกฺขเว สุขาย เวทนาย ราคานุสยํ ปหาย - ดูกอนภิกษุ
ทั้ ง หลาย, บุ ค คลนั้ น หนอ ละแล ว ซึ่ ง ราคานุ สั ย อั น เกิ ด จากสุ ข เวทนา;
ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสยํ ปฏิวิโนเทตฺวา บุคคลนั้นหนอ บรรเทาแลว
ซึ่งปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนา ; อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุ ส ยํ สมู ห นิ ตฺ ว า บุ ค คลนั้ น หนอ ถอนรากขึ้ น แล ว ซึ่ ง อวิ ช ชานุ สั ย
อันเกิดแตอทุกขมสุขเวทนา.
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นี่ก็เปนเรื่องเดิมที่วา สุขเวทนาใหเกิดราคานุสัย แตที่จะจัดการกับ
ราคานุสัย นี่ทานใชคําวา ใหละ ; ทุกขเวทนา ใหเกิดปฏิฆานุสัย แตปฏิฆานุสัยนี้ ทา นใชคําวา ใหบ รรเทา ; สวนอทุก ขมสุขเวทนาใหเ กิด อวิชชานุสัย
นี่ทานใชคําวา ใหถอนราก เหมือนอยางเราถอนตนไมอยางนั้นแหละ.

๓๐๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ถาเปนราคานุสัย เปนเรื่องของความรัก ใชคําวา ละ ; ถาเปนเรื่อง
ของความโกรธ ความเกลีย ด ใชคํา วา บรรเทา, มัน แปลกอยู. แตถา
เปนเรื่องของความโง ใหใชคําวา ถอน. การละ, การบรรเทา, การถอน,
สามคํานี้ความหมายไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงแยกกันไปทํางานตามหนาที่ :การละ ไปใชกับ ราคานุสัย, การบรรเทา ไปใชกับ ปฏิฆานุสัย,
การถอน ไปใชกับ อวิชชานุสัย.
เราเคยทํากันอยางนี้หรือเปลา ? เราเคยทํากันถูกตองตามนี้หรือเปลา ?
ถาไมถูกก็ไมตองโทษใคร ; ทําไมถูกก็ไมมีผลดีอะไร. อยางนอยควรจะตอง
ทําใหถูกวิธี :- ใชกิริยาอาการที่เปน "การละ" นั่นกับกิเลส ประเภทราคะ ;
ใชกิริยาอาการที่เปน "การบรรเทา" นั่นกับกิเลสประเภทโทสะ ; ใชกิริยา
อาการแหง "การถอน" นั่นกับกิเลสประเภทโมหะ.
พู ด ให จํา ง า ยก็ ว า พวกโลภะ ราคะนี้ "ให ล ะ"; พวกโทสะ
โกธะ นี้ "ใหบรรเทา" พวกโมหะ พวกอวิชชา นี้ "ใหถอนราก"
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นี้เ ปน หลัก ที่จ ะตอ งเขา ใจไว แลว ทํา ใหถูก ตอ ง อยา ใหไ ขวกัน ;
ถามันไขวกัน ก็จะเหมือนกับวา เอาเปดไปขันแทนไก ก็ยอมไมไดผล, หรือวา
เอาขวานไปใชแ ทนจอบ ก็ค งจะไมไ ดผ ล ;
เรื่อ งทํา นองนี้ช าวนาคงจะรูดี.
พระพุทธเจาทานไดตรัสไวชัดเจนแลววา อะไรจะตองทําอยางไร.

สําหรับบุคคลที่จะรู หรือที่จะปฏิบัติใหกาวหนา ควรจะเขาใจสิ่งที่เรียกวา
โลภะ โทสะ โมหะ นี้ไวใหดี ๆ วาจะเอาอะไรไปจัดการกับมัน :- โลภะ หรือ

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

๓๐๑

ราคะ กิเลสฝายโลภะนี้ จะเจริญงอกงามอยูไดเพราะสุขเวทนา ;
โทสะ โกธะนี้
จะเจริ ญ งอกงามอยู ไ ด เพราะทุ ก ขเวทนา ; ส ว น โมหะ หรื อ วิ ช ชานี้
จะเจริญงอกงามอยูได เพราะอทุกขมสุขเวทนา ; สามเวทนา ก็ไดกิเลส
สามอยาง.
กิเลสแตละอยาง ๆ นั้น ถาเปนการทําใหมาก
ใหชิน ก็เรียกวา
อนุสัย ;
เมื่อเกิดที่นั้นเดี๋ยวนั้นเรียกวา กิเลส ;
พรอมกันกับกิเลส ก็ทํา
ความเคยชิน ที่เปนอนุสัยใหดวย เชนเราโลภเขาทีหนึ่ง มันเปนกิเลส เปนความ
โลภสวนหนึ่งแลว ;
แลวมันสรางความเคยชินที่จะโลภมากขึ้น ๆ ยิ่งขึ้นกวาเดิม
สวนนี้เราเรียกวา อนุสัย. เราโลภมากขึ้น ๆ ทุกคราวที่เราโลภ นิสัยแหงความ
โลภนั้นก็จะมากขึ้น เพราะมันหลอเลี้ยงไวดวยสุขเวทนา เพื่อเราไดอะไรอยางอก
อยางใจ.

พระพุทธเจาทานตรัสชี้แจงไวอยางที่กลาวมานี้.
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สรุปความวา สุขเวทนา ใหเกิดราคานุสัย จะตองพยายามละเสีย,
ทุกขเวทนา ใหเกิดปฏิฆานุสัย ใหพยายามบรรเทาเสีย,
อทุกขมสุขเวทนา
ใหเกิดอวิชชานุสัย ใหพยายามถอนรากเสีย.

การทําที่สุดแหงทุกขไดทันควัน ไมตองรอเวลายาว
ออกไป
ทีนี้ ทรงแสดงผลตอ ไปวา อวิชฺช าย ปหาย -ครั้น ละอวิช ชาแลว ,
วิชฺชํ อุปฺปาเทตฺวา - ทําวิชชาใหเกิดขึ้นแลว,
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกฺกโร

๓๐๒
ภวิ สฺ สติ นี้เทียว.

ปฏิปทาปริทรรศน
บุ คคลนั้ นจะเป นผู กระทํ า ซึ่ งที่ สุ ดแห งความทุ กข ได ในทิ ฏฐธรรม

"จะกระทําที่สุดแหงความทุกขไดในทิฏฐธรรม" นี่อาตมาขอยืนยัน
วา "ทันควัน"; อยาใหมันยึดยาวไปจนถึงเวลาเขาโลงเลย. ถาปฏิบัติไดอยางนี้
ยอมจะทําที่สุดแหงความทุกขไดทันควัน ในขณะที่ทําได ปฏิบัติได.
ความสําคัญนั้นก็อยูที่วา อวิชฺชาย ปหาย - ละอวิชชาเสีย, วิชฺชํ
อุปฺปาเทตฺวา - ทําวิชชาใหเกิดขึ้น. คูนี้เปนเรื่องที่ไดตรัสไวในที่อื่น มีใจความวา
เปน เรื่อ งเดีย วกัน :- ถา ละอวิช ชาได วิช ชาก็ตอ งเกิด ;
ถา วิช ชาเกิด ได
อวิชชาก็ตองละไป เพราะมันอยูดวยกันไมได ;
ไมตองรอวา เพราะอันหนึ่ง
เขามา, เพราะอันหนึ่งหายไป ; อันหนึ่งหายไปเพราะอันหนึ่งเขามา อะไรอยางนี้.
ทีนี้ก็มีอยูวา อะไรเปนเรื่องที่เราจะเขาใจงาย แลวจะไดทํากอน ? ถา
เรารักที่จะสรางความรู สรางวิชชาก็ทําในแบบที่เจริญวิชชา ; แตถาเรารักที่จะ
ละอวิชชา เราก็ทําไปในแบบที่ละอวิชชา. พอทําเสร็จลงไป จะอยางไหนก็ตาม
อีกอยางหนึ่งก็จะตองเกิดขึ้น.
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ในตัว อยา งที ่ก ลา วนี ้ ก็ค ือ วา เมื ่อ สุข เวทนาเกิด ขึ ้น แลว ก็จ ะรัก
จะพอใจ จะหลงใหล ; เราก็ตองรูสึกตัวดวยสติสัมปชัญญะ ปองกันไมให
อวิชชาเกิด.
เมื่ออวิชชาจะเกิดขึ้นมา หรือวาจะเริ่มเกิด ก็จะขจัดออกไปได
เพราะความรูสึกตัว.

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

๓๐๓

นี้ก็เรียกวา สิ่งที่เรียกวา สติ หรือความรูสึกตัว นั่นสําคัญที่สุดใน
ทุกกรณี ; จะเปนกรณีของสุขเวทนาก็ตาม, เปนกรณีของทุกขเวทนาก็ตาม,
เปนกรณีของอทุกขมสุขเวทนาก็ตาม ;
การที่จะสะกัดกั้นผลรายของมันออกไป
ตอ งอาศัย สติทั้ง นั้น . เพราะฉะนั้น จึงมีเรื่อ งที่จ ะตองสนใจในการฝก ฝนสติ
ใหคลองแคลววองไว ใหเพียงพอ.
ที่ทรงแสดงวิธีที่จะทําที่สุดแหงความทุกข วาใหละราคะ, ใหบรรเทา
ปฏิฆะ, ใหถอนรากอวิชชา, เราก็มารูจักในสิ่งทั้งสามนี้ ตามที่เกิดมีอยูจริงในชีวิต
ของเราในวันหนึ่ง ๆ ; เพราะวาในวันหนึ่ง ๆ เรายอมประสบเวทนาทั้งสามนี้ :สุขเวทนา ทําใหเราพอใจ ยินดี ลิงโลดไป,
ทุกขเวทนา ทําใหเราอึดอัดขัดใจ
เหมือนกับตกนรกอยู, อทุกขมสุขเวทนา ทําใหเราสงสัย ฉงน วิตก กังวล.
ใครบางที่ไมเคยเกิดเวทนาทั้งสามชนิดนี้ ; บางทีมันจะเกิดอยูทุกวันดวย
ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง คือวาอาจจะเกิดนอย ๆ ก็ได แมมันจะไมมากมาย. แตวา
แมจะเกิดนอยอยางไร ; ถาเราสังเกตดูใหดี ๆ เราจะมองเห็นวามันเกิด แลวเราก็
จะสังเกตเห็นวา มันเปนประเภทสุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ไดเปนแนนอน.
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เดี๋ ย วนี้ เ ราไม ส นใจในเรื่ อ งนี้ เราไปสนใจในเรื่ อ งอื่ น กั น มากเกิ น ไป
เพราะว าเราไปเป นทาสของเวทนานั่ นแหละเสี ย แล วเราจะไปรู จั กมั นได อ ย างไร
เพราะเราไปหลงมั น เสี ย แล ว เราไปเป น บ า วเป น ทาสมั น เสี ย แล ว เราไม อ าจจะ
เปนนายมันได.
ยิ่งกวานั้น เหตุปจจัยแหงเวทนาเหลานี้ก็มาก เชน เรื่องเงิน
เรื่ อ งทอง เรื่ อ งข า วเรื่ อ งของ เรื่ อ งบุ ต รภรรยาสามี เรื่ อ งวั ว ควายไร น า สารพั ด
อยาง นี่ลวนเปนปจจัยแหงเวทนาเหลานั้น,

๓๐๔

ปฏิปทาปริทรรศน

เราไปสนใจกันเสียแตในสิ่งตาง ๆ เหล านั้นทั้งหมด ไมมาสนใจในสวน
ที่เวทนาจะเกิดขึ้น แลวทําใหอนุสัยทั้งหลายเกิดขึ้น แลวเปนทุกข ;
แตเราก็
อยากจะดั บ ทุ ก ข แล ว ก็ ทํ า ไม ไ ด เพราะเราไม ส นใจตั ว เรื่ อ งอั น แท จ ริ ง ของสิ่ ง ที่
เรียกวาความทุกข หรือความดับทุกข.
เดี๋ยวนี้พระพุทธเจาทานไดมาตรัสแนะถึงเรื่องที่เปนความดับทุกขโดยตรง
คือ เรื่อ ง ทิฏเ ว ธมุเ ม ทุกฺข สฺส นฺต กฺก โร บุค คลผูก ระทํา ซึ่งที่สุดแหง ความ
ทุกขในทิฏฐธรรม คือทันควันแหงการกระทํา ;
จึงหวังวา ทานทั้งหลายจะสนใจ
พระพุทธภาษิตนี้ ซึ่งมีอยูไมกี่บรรทัด.
พระพุทธภาษิตนี้ แจกออกไปครบทั้ง ๖ อายตนะ
คือวา ทางตา
เห็นรูปนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้น อยางนี้อยางไร ;
แลวทางหู กับเสียง ก็เกิดเรื่อง
ชนิดนี้อยางเดียวกัน, ทางจมูก กับกลิ่น ก็เกิดเรื่องชนิดนี้อยางเดียวกัน, ทางลิ้น
กับรส ก็เกิดอยางเดียวกัน,
ทางผิวหนัง กับสิ่งที่มากระทบผิวหนัง ก็เกิดอยาง
เดียวกัน, แลวทางใจ กับธัมมารมณ ที่เขาไปรบกวนใจ ก็เกิดอยางเดียวกัน ;
นี้เปน ๖ ทาง หรือ ๖ เรื่อง.
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ทุกเรื่องใหเกิดเวทนาไดทั้งสามอยาง ใหเกิดอนุสัยไดทั้งสามอยาง ;
แตแลวเมื่อมันเหมือน ๆ กัน ก็งายตรงที่วา ถาจะทําก็ทําในหลักเกณฑอันเดียวกัน.
ทํากับตาอยางไร ก็ทํากับ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยางนั้น.
เปนผูรูเทาทันเวทนา
แลว ;
จะเปนสุขเวทนาที่เกิดมาจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ปฏิบัติเหมือนกัน,
จะเป น ทุ ก ขเวทนาที่ เ กิ ด มาจาก ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ก็ ทํ า อย า งเดี ย วกั น ,

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ
แมอทุกขมสุขเวทนา เกิดมาจากทวารทั้ง ๖ นี้ ก็ทําอยางเดียวกัน.
เหลือนอยเรื่อง คือเปนเพียงสามเวทนา และสามอนุสัย.

๓๐๕
เรื่องมันจึง

เราจะตองมีความสนใจตรงที่วา ทําอยางไรจะละราคานุสัย,
อยางไรจะบรรเทาปฏิฆานุสัย,
ทําอยางไรจะถอนรากอวิชชานุสัย ;
เหมือนอยางที่พระพุทธเจาทานวา.

ทํา
ก็ทํา

สรุปความวา เมื่อมีสุขเวทนามาถูกตอง ก็อยา นาภินนฺทติ คือ อยา
ไปเพลินมันดวยความโง, นาภิวทติ - อยาไปพร่ําสรรเสริญสูดปากดวยความ
โง, น อชฺโฌสาย ติฏติ - อยาใหจิตมาเมาหมกตั้งอยูในสิ่งนั้น ; อยางนี้
ยอมจะถอน จะทําลาย จะละ ซึ่งราคานุสัยได.
เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น
ก็อยาไปเศราโศก อยาไปลําบากดวย
ความโกรธเปน ตน, อยาไปร่ําไรรําพัน อยาไปตีอกร่ํา ไห,
อยาไปโงกับมัน ,
ก็จะบรรเทาปฏิฆานุสัย หรือวากิเลสกลุม โทสะ โกธะ ทั้งหมดไดทั้งกลุม.
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ถาเกิดเวทนาที่รบกวนใจ ไมรูวาอะไรเปนอะไร เหมือนกับแมลงวัน
ตอม อยางนี้ก็มีความรูความเขาใจตามที่ไดศึกษามาแลว ; แลวสังเกตเดี๋ยวนั้นวา
นี้มาจากอะไร ? นี้จะดับไปไดอยางไร ? มันมาหลอกลอเราอยางไร ? ความเลว
ของมันอยางไร ? มีอุบายจะออกไปไดอยางไร ? ทําอยางนี้แลวจะถอนรากอวิชชานุสัยเสียได.

โดยนัยนี้เปนอันวา พระพุทธเจาทานไดตรัสไวแลวครบถวนวา จะละ
ราคานุสัยอยางไร, จะบรรเทาปฏิฆานุสัยอยางไร, จะถอดถอนรากเหงาของอวิชชานุสัยอยางไร.

๓๐๖

ปฏิปทาปริทรรศน

นี่เปนพระพุทธภาษิตไมกี่บรรทัด ไดตรัสไวอยางนี้ เอามาแสดง
เป น เรื่ อ งที่ ๑ ในชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน ในพระพุ ท ธภาษิ ต นานาแบบ คื อ บอกให
ทราบวา พระพุท ธเจา ทา นไดต รัส ปรมัต ถปฏิป ทานี้ไ วสั้น ๆ ไมกี่บ รรทัด
แลวก็มีมากแบบ.
วันนี้เอามาแสดง ๑ แบบใหเขาชุดปฏิปทาปริทรรศน ที่จะได
พูดกันเรื่อย ๆ ไป.
ขอใหสังเกตเปนพิเศษ เหมือนที่ไดเตือนแลวขางตนวา ที่เราไปเพลิด
เพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมก ตั้งอยู นั่นเพราะมันโง. ไปโงวา เอตํ มม นั่นของกู, เอโสหมสฺมิ - นั่นตัวกู, เอโส เม อตฺตา - นั่นตัวตนของกู.
คน มักไปเอาจิตที่รูจักเวทนานั้น วาเปนตัวกู, เอาเวทนานั้นเปน
ของกู, เอาเวทนานั้นเปนตัวตนของกูบาง, เอาจิตเปนตัวตนของกูบาง ที่เกี่ยว
กับเวทนานั้น.
ในสู ตรนี้ ตอนต น ๆ พระพุ ทธองค ก็ ตรั สคํ าเหล านี้ แก สิ่ งที่ เรี ยกว า ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ; แตพอมาถึง
ตอนจะตรัสถึงวิธีถายถอน ละมันเสีย ก็ตรัสอยางนี้.
คนไมเห็นคําวา ตัวกู ของกู ก็ไมเขาใจ เพราะวาเปนเรื่องที่ตรัสเพื่อใหรูจักเพิกถอน ตัวกู - ของกู.
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นี่แหละคือขอที่วา อยาไดเขาใจผิดวา แมคําพูด หรือตัวหนังสือ
จะไมไดพูดถึง เอตํ มม หรือ วา เนตํ มม ก็ตาม ; แตก็ไดพูดอยางยิ่ง
โดยเนื้อความ ดวยตัวอักษรอยางอื่น ดวยคําพูดอยางอื่น : ในสุขเวทนา
อยาไปเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญเมาหมก ; ในทุกขเวทนา อยาไปเศราโศกลําบาก

ปรมัตถปฏิปทา สักวาพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ

๓๐๗

ร่ําไร ตีอกรําพัน หรือไปโงหลงกับมัน ;
ในอทุกขมสุขเวทนา ใหรูวามันมา
อยางไร, มันไปอยางไร, ขจัดมันเสียไดอยางไร.
นี่แหละ จะเกิดความรูแจงประจักษที่วา นั่นมิใชของกู, นั่นมิใช
ตัวกู, นั่นมิใชตัวตนของกู. นี่ยิ่งกวารู คือกันมันออกไปได ไดทําลาย ไดละ
ไดถ อนรากเสีย แลว ;
นี่ไ มใ ชเ พีย งแตรูเ ฉย ๆ แตไ ดล ะแลว บรรเทาแลว
ถอนรากแลว. แมแตคําวา "ละ" อยางนี้ มันก็มีคําวา ละตัวกู - ของกู ,
บรรเทา ก็บรรเทาตัวกู - ของกู, ถอน ก็ถอนตัวกู - ของกู ; ไมมีอะไรมาก
ไปกวานั้น.
เพราะฉะนั้น จึง พูด ใหจํางายวา พระพุทธเจาทานพูด อะไรไมเปน
มีแตจะพูดวา นั่นมิใชของกู, นั่นมิใชตัวกู, นั่นมิใชตัวตนของกู ; ทานพูดเปน
แตอยางนี้.
หรือ สรุป วา "ธรรมทั้ง หลายทั้ง ปวง อัน ใคร ๆ ไมค วรยึด มั่น
ถือมั่น" ก็คืออยายึดมั่นถือมั่นอยางนี้. ทานพูดเปนแตอยางนี้, ทานพูดไดตั้ง
แปดหมื่นสี่พันขอ แตใจความก็คือมีเพียงเทานี้.
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นี่แหละคือปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ ; เอา
มาพู ด ให ฟ ง ๑ แบบ เรี ย กว า วิ ธี ก ารกระทํ า ที่ สุ ด ทุ ก ข ใ นทิ ฏ ฐธรรม.ปฏิ ป ทาปริทรรศนในวันนี้ พูดเรื่องปรมัตถปฏิปทา ในพุทธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ,
เอา
มาแบบหนึ่งเรียกวาวิธีการกระทําซึ่งที่สุดแหงความทุกขในทิฏฐธรรม ; เปน
การบรรยายที่สมควรแกเวลา.

ขอโอกาสให พระสงฆ ทั้ งหลายสวดคณะสาธยาย เพื่ อสงเสริ มสติ ป ญญา
เพิ่มพูนศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่เคยกระทํากันอยูตอไป ณ กาลบัดนี้
---------------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
- ๑๐ ๒ กันยายน ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ
ในรูปแบบตาง ๆ กัน
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายในชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน ได ล  ว งมาถึ ง ครั ้ ง ที ่ ๑๐
ในวั น นี้ .
การบรรยายนี้ มุ ง หมายจะบรรยายหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นทุ ก แง ทุ ก มุ ม
ดังที่ทานทั้งหลายจะไดสังเกตเห็นอยูแลว.

๓๐๙

๓๑๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ทบทวน เรื่องการละอนุสัย
ที่ แ ล ว มาได ป รารภกั น มาถึ ง เรื่ อ ง ป ญ หาต า ง ๆ ที่ ทํ า ให ป ฏิ บั ติ ไ ม ไ ด
และได ป รารภถึ ง สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ปริ ยั ติ ในฐานะที่ เ ป น อุ ป สรรคของการปฏิ บั ติ ก็ มี
กระทั่ง ถึง เปน อัน ตรายแกผูที่ร่ํา รวยดว ยปริยัตินั้น ก็มี ;
แลว ไดบ รรยายถึง
การปฏิบัติในชั้นสูงสุด ที่เรียกวา ปรมัตถปฏิปทา
ที่ไมตองอาศัยปริบัติเลยนั้น
ก็ มี ,
กระทั่ ง ปรมั ต ปฏิ ป ทาชนิ ด ที่ เ รี ย กว า มาได อ ย า งไม น า เชื่ อ
แม แ ต
ชาวไร ชาวนา ศึ กษาเอาจากความทุ กข ความยาก ความลํ าบาก ความได ความเสี ย
อะไรในชีวิต ประจํา วัน ของตน ;
แลว ก็ไ ดพ บความเบื่อ หนา ยความไมยึด มั่น
ถือมั่นในชั้นสูงสุดไดโดยไมรูปริยัติเลย ดังนี้ก็มี.
ในครั้ ง หลั ง ๆ ต อ มานี้ ได พู ด กั น ถึ ง ปรมั ต ถปฏิ ป ทาที่ อ าศั ย พระพุ ท ธภาษิตสั้น ๆ นานาแบบ.
อยางเชนในครั้งที่แลวมานี้ ก็ไดพูดกันถึงเรื่องการ
กระทําซึ่งที่สุดแหงความทุกขไดในทิฏฐธรรม ดวยการละราคานุสัย,
ดวยการ
บรรเทาปฏิฆานุสัย, ดวยการถอนรากอวิชชานุสัย, ทําอวิชชาใหสิ้นไป ทําวิชชา
ใหเกิดขึ้น ;
ดังนี้เปนตัวอยาง ที่แสดงวา อาศัยพระพุทธภาษิตสั้น ๆ เพียง
ไมกี่คํา เราก็สามารถปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทาได เพื่อ วา คนทั้งหลาย
ผูมีสติปญญานอย หรือวาไมมีโอกาส
ไมมีความสามารถ ที่จะเปนผูแตกฉานใน
ปริยัตินั้น ก็ยังสามารถที่จะเอาตัวรอดได ดวยเหตุนี้.
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ในวั นนี้ ก็ จะได กล าวถึ ง ปรมั ตถปฏิ ปทาชนิ ดนั้ น คื อปรมั ตถปฏิ ปทาที่
อาศัยพระพุทธภาษิตสั้น ๆ แลวก็อยูในรูปแบบที่ตาง ๆ กัน. ในครั้งนี้จะได
กลา วโดยชื ่อ วา จตุร าธิษ ฐานปฏิป ทา คือ การปฏิบัต ิใ นปรมัต ถปฏิป ทาโดย
อาศัย อธิษฐานธรรม ๔ ประการ.

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน

๓๑๑

ทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา "อธิษฐานธรรม" เสียกอน
สิ่งที่จะตองเขาใจเปนคําแรกที่สุดก็คือคําวา อธิฏานธมฺม, อธิษฐาน
ธรรม - ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงการอธิษฐาน. คําวา อธิษฐาน ทานทั้งหลาย
เคยไดยินไดฟงกันมาจนชินหู ; แตอาจจะเขาใจความหมายผิดก็ได. คําวา
อธิษฐาน นี้ โดยตัวหนังสือแปลวา ตั้งทับ ; อธิ แปลวา ทับ, ฐาน แปลวา ตั้ง
หรือที่ตั้ง ; อธิษฐาน แปลวา ตั้งทับ.
ถาเปนเรื่องทางจิตใจ คําอธิฏฐาน ก็หมายถึงวา มีจิตใจที่ปกแนน
ลงไปในสิ่งนั้น ก็เรียกวาอธิษฐานสิ่งนั้น. แตวาคําอธิษฐานธรรมนี้หมายถึง
มีธรรมเปนที่ปกแนนลงไปในจิตใจ ไมใชอธิษฐานวาเอาเอง เหมือนอยางที่เขา
อธิษฐานขอนั่นขอนี่จากผี จากเทวดา จากพระเจา ;
อยางนั้นไมใชเปนการ
อธิษฐานธรรม คือไมไดมีธรรมอะไร ที่เปนเครื่องปกใจลงไป ; แตวาไปฝาก
ไวกับคนอื่น ไปตั้งอธิษฐานวาขออยางนั้นขออยางนี้.
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เรื่องอธิษฐานอยางที่ขอนั่นขอนี่ นี้ก็คลายกันตรงที่วา ถาเขามีความ
เชื่ อ ถื อ ในสิ่ ง ใด ใจก็ ป ก ลงไปในสิ่ ง นั้ น . เชื่ อ ผี ก็ ห วั ง พึ่ ง ผี , เชื่ อ เทวดา
ก็หวังพึ่งเทวดา, เชื่อพระเจาก็หวังพึ่งพระเจา ; มีใจปกลงไปที่ผี ที่เทวดาที่
พระเจา. อยางนี้ก็พอจะเรียกวา อธิษฐานไดเหมือนกัน ;
แตมันเปนการ
อธิษฐานภายนอก เปนการอธิษฐานที่ไปพึ่งสิ่งอื่น ที่มีอยูนอกจากตน. ทําไม
ไมอธิษฐานลงไปในธรรมะที่มีอยูในตน ?
นี่ก็เพราะวาไมรูจักสิ่งที่เรียกวา
อธิษฐานนั้นอยางถูกตอง.

๓๑๒

ปฏิปทาปริทรรศน

โดยที่แทแลว สิ่งที่เรียกวา อธิษฐานธรรมนั้น เปนการปฏิบัติธรรม
เพราะวาเปนการตั้งใจที่จะใหมีธรรมะอันใดอันหนึ่งอยูอยางแนนแฟน อยูกับ
จิตใจของตนนั่นเอง. พระพุทธองคไดตรัสขอปฏิบัติ ๔ ประการนี้ไว เรียกวา
อธิษฐานธรรม ๔ ดังพระบาลีวา :
จตุราธิฏาโน อยํ ภิกฺขุ ปุริโส - ดูกอนภิกษุ,
บุรุษนี้มีอธิษฐาน
ธรรม ๔,
อิติ โข ปเนตํ วุตฺตํ กิฺเจตํ ปฏิจฺจ วตฺตํ - เราอาศัยสิ่งใดจึงได
กลาวขอความนั้น ? เราอาศัยขอความนี้คือ ปฺญาธิฏาโน - มีการอธิษฐาน
ในปญญา หรือดวยปญญา, สจฺจาธิฏาโน - มีการอธิษฐานดวยสัจจะ,
จาคาธิฏาโน - มีการอธิษฐานดวยจาคะ, อุปสมาธิฏาโน - มีการอธิษฐาน
ดวยอุปสมะ.
ปญญาธิษฐาน ๑, สัจจาธิษฐาน ๑, จาคาธิษฐาน ๑, อุปสมาธิษฐาน ๑, รวมเปน ๔ อธิษฐานดวยกัน. เราไมเคยไดยินคําเหลานี้ ; อยางมาก
ก็ไดยินแตคําวา สัจจาธิษฐาน แลวก็ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป : อธิษฐานสัจจะ วา
ขอใหไดอยางนั้น ขอใหไดอยางนี้ ; ซึ่งก็เปนการเอาเปรียบอยูเสมอ คืออธิษฐาน
เอาเฉย ๆ ไมมีการลงทุนอะไรมากมาย. ในที่นี้ตองการใหถึงการลงทุนเต็มที่
คือมีการ ปฏิบัติเต็มที่.
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ขอ ๑. ปญญาธิษฐาน - อธิษฐานเอาดวยปญญา ตองมีปญญาจึงจะ
สําเร็จตามที่อธิษฐาน. อธิษฐานในปญญา ในคุณคาของปญญา ตองการให
มีปญญา; ใหปญญามา เพื่อจะแกปญหาตาง ๆ มาเปนที่พึ่งของตัวได ; อยางนี้
จึงจะเรียกวา ปญญาธิษฐาน.

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน

๓๑๓

ขอ ๒. เรียกวา สัจจธิษฐาน - อธิษฐานลงไปในสัจจะ, มีสัจจะ,
ดวยสัจจะ ; อาศัยอํานาจของสัจจะ ก็เรียกวา สัจจาธิษฐานได.
ขอ ๓. จาคาธิษฐาน - อธิษฐานดวยจาคะ คือการเสียสละ ; การ
เสี ยสละในที่ นี้ ก็ เคยพู ดกั นมามากแล วว า ไม ใช ค ากํ าไรเกิ นควรในทางวั ตถุ แต ว า
เปนการสละสิ่งที่ควรสละออกไป, สิ่งใดไมควรมีอยูในตัว ก็ควรจะสละออกไปเสีย
อยางนั้นเรียกวา จาคะ.
ถาทําบุ ญบาทหนึ่ ง จะเอาวิมานหลั งหนึ่ง อย างนี้ ไม เรียกว าจาคะในที่นี้ ;
จาคะหมายถึ ง สละสิ่ งที่ ควรสละออกไป ก็ คื อสิ่ งที่ เรี ยกว ากิ เลส เครื่ องเศร าหมอง
สละออกไปไดเทาไร ก็มีความสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นแทนเทานั้น ;
อยางนี้เปน
จาคะแท.
ขอ ๔. อุปสมาธิษฐาน - อธิษฐานดวยอุปสมะ ; อุ - ป -ส – ม
นี้แ ปลวา ความสงบ.
เรามุง หมายแตค วามสงบ อธิษ ฐานเพื่อ ความสงบ,
ตั้งใจทําความสงบ.
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ใจความยอ ๆ ของอธิษฐาน ๔ มีอยูอยางนี้.

ทีนี้สิ่งที่เรียกวา "อธิษฐาน"
หรืออธิษฐานธรรมนี้ มีไดทั้งอยาง
โลกิยะ และโลกุตตระ ; โลกิยะในที่นี้หมายความวา คนที่ปฏิบัติการงานใน
ทางโลก ก็อ าจจะอาศัย ธรรม ๔ ประการนี ้ไ ด สํ า หรับ เปน เครื ่อ งทํ า ความเจริญ
ใหแกตน,
และอีกทางหนึ่ง แมแตบุคคลผูประสงคแตความหมดกิเลส บรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ก็อาศัยอธิษฐานธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ได เชนเดียวกัน.

๓๑๔
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จะศึกษาอธิษฐานธรรมในแนวของปรมัตถปฏิปทา
ในวั นนี้ เราจะไดพู ดกั นถึ ง ปรมัตถปฏิปทา ไมใช ต องการจะพู ดเรื่ อง
โลกิยปฏิปทา ; แตถึงอยางนั้นก็ยังจะพูดเสีย พอใหเปนที่เขาใจไดวา มันตาง
กันอยางไร แลวก็จะไดตัดขาดออกไป อยาใหปนเปกัน ใหยุง.
ขอ ๑ ปญญาธิษฐาน นี้ชาวนาชาวไร ก็หวังพึ่งปญญาได : พยายาม
พอกพูนปญญา เปนผูไมประมาทในเรื่องของปญญา ดังพระพุทธภาษิตวา
ปญญํ นปฺปมชฺเชยฺย - เปนคนไมควรประมาทซึ่งปญญา.
คําวาประมาทตอ
ป ญ ญา นั่ น ก็ คื อ เป น คนสะเพร า ; คนสะเพร า ก็ คื อ คนโง ; ดั ง นั้ น ความ
ก็บอกอยูในตัวแลววา คนสะเพรานั้นคือคนโง หรือวาคนโงก็ตองสะเพรา.
เราจะเห็นคนสะเพราอยูเสมอ ทั้งในวัด ทั้งในบาน คนสะเพรานี้จึง
ไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ; จะเปนชาวไร ชาวนา ชาวบาน
ธรรมดาเทาไร ก็ตองอาศัยความไมประมาทตอปญญา, อยาดูถูกปญญา, พยายาม
สนใจที่ จ ะมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ รอบรู สิ่ ง ที่ ค วรจะรอบรู แล ว ก็ ใ ห มี ค วามรู สึ ก อั น นั้ น
อยูตลอดเวลา ; อยางนี้แหละเรียกวาไมประมาทซึ่งปญญา.
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ขอ ๒. สัจจาธิษฐาน ชาวไรชาวนาก็จะมีสัจจาธิษฐานได คือ
อธิษฐานดวยสัจจะ ใหสมตามพระพุทธภาษิตที่วา สจฺจมนุรกฺเขยย ซึ่งแปลวา
เปนคนควรตามรักษาซึ่งสัจจะ. สัจจะในที่นี้หมายถึงความจริง ; เราจะตอง
จริงตอเพื่อนฝูง, จริงตอวาจา, จริงตอเวลา, จริงตอหนาที่การงาน, จริงตอ
อุดมคติที่มีอยูอยางไรนั้น, ในที่สุดก็จะจริงตอตัวเอง คือวา ตัวเองเปนมนุษยก็ชวย
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ทําใหมีความเปนมนุษยกันสักหนอย, ถาเปนมนุษยไดมากถึงที่สุดก็ยิ่งดี ; นี้เรียกวา
มีความจริง.
บุคคลเปนผูตามรักษาซึ่งความสัจอยางนี้แลว ก็ยอมมีความเจริญ ;
เชนเปนชาวนาก็เปนชาวนาใหจริง, เปนชาวไรก็เปนชาวไรใหจริง, เปนคนคาขาย
ก็เปนคนคาขายใหจริง ; ใหจริงในอุดมคติของตน มีพื้นฐานแหงความจริงอยูที่
ความเปนมนุษ ยถูก ตอ ง.
นี้ก็เ รียกวาเปนเรื่อ งกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป แมใ นวิสัย
แหงโลกิยะ.
ขอที่ ๓. จาคาธิษฐาน ชาวไรชาวนา ก็ตองอธิษฐานในการบริจาค ;
สิ ่ง ใดควรบริจ าค สิ ่ง นั ้น ตอ งบริจ าคออกไป แมที ่ส ุด แตจ ะบริจ าคไปในการ
ชวยเหลือผูอื่น ก็ควรบริจาค. ในการบริจาค อยาพึ่งหวังวาจะไดรับอะไร
ตอบแทนมาเปนผลทางวัตถุ ;
มุงหมายเอาความรัก ความสามัคคี ความ
เมตตาปรานีโดยแทจริง อยางนั้นเปนเบื้องหนา.
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ถาจะมีอะไรตอบสนองมาเปนวัตถุ ก็คงรับไดไมเสียหายอะไร แตอยา
มีจิต ใจชนิด ที่เ ปน การลงทุน คา กํา ไรเกิน ควร ; เพราะเมื่อ ติด นิสัย แลว จะ
เอาเปรียบผูอื่น, จะมีแผนการที่จะตกเบ็ดผูอื่น หลอกลวงผูอื่น ; อยางนี้แลว
ไมเ ทาไร ก็จ ะยอนเปน ราย กลับมาหาตัวเองโดยแนน อน ;
สูตั้งจิตเปน
ปณิธานแนวแนไววา สิ่งใดควรสละ แลวก็จะสละออกไปดีกวา.
ใหใครไดมี
ความสุขก็พอแลว

เมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสุข ตัวเองก็จะมีความสุขดวย ; ยิ่งไปกวา
นั้นอีก ก็คือใหคนอื่นกิน จะสบาย หรืออิ่มนานกวาที่ตนจะกินเอง. ถากินเอง

๓๑๖
เดี๋ยวเดียวก็หมด ถายอุจจาระแลวก็เลิกกัน ;
จิตใจทั้งของเขา และของเราไดอีกนาน.

ปฏิปทาปริทรรศน
แตถาใหผูอื่นกิน จะไปอิ่มอยูใน

นี่แหละคืออานิสงสของสิ่งที่เรียกวา จาคะ เปนเครื่องสมัครสมาน
หมูมนุษยใหอยูกันดวยความเปนผาสุก.
สิ่งที่จะตองสละอยางยิ่งนั้นคือ ความเห็นแกตัว ; สละความเห็น
แกตัวแลวจะเปนการสละทุกอยางที่ควรสละเปนแน ใหสมกับพระพุทธภาษิต
ที่วา จาคมนุพฺรูเหยฺย แปลวา เปนคนควรจะพอกพูนซึ่งจาคะ.
ขอที่ ๔. อุปสมาธิษฐาน คือ การอธิษฐานในความสงบนั้น แมเปน
ชาวบ า นร า นตลาด ชาวไร ช าวนา ก็ จ ะอธิ ษ ฐานหาความสงบ คื อ การเป น อยู
ดวยความสงบ ในระหวางเพื่อนมนุษ ยดวยกัน .
ในครอบครัวของเราก็ส งบ
ในบานในเมืองของเราก็สงบ หวังใหทั้งโลกมีความสงบ และพยายามทําใหเปน
ไปอยา งนั ้น ดว ย ก็เ รีย กวา อุป สมาธิษ ฐาน เปน อธิษ ฐานขอ ที ่ ๔ ใหส มตาม
พระพุทธภาษิตที่ตรัสวา สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย - เปนคน ควรจะศึกษาซึ่ง
สันติ นั่นเทียว.
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"เปนคน ควรจะศึกษาซึ่งสันติ" เมื่อพูดดังนี้ บางคนจะคิดวา เปนแต
เพียงศึกษาใหรูไวเทานั้น ; แตวาเราไดเคยพูดกันมาแลวมากมายเหลือเกินวา คําวา
"ศึกษา" ในภาษาบาลีนั้น หมายถึงการประพฤติกระทํา ; เชน ไตรสิกขา
ไดแก ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปญญาสิกขา เหลานี้ไมไดหมายถึงการศึกษาลวน ๆ
แตหมายถึง การประพฤติปฏิบัติลงไปจริง ๆ.
ดังนั้น คําวา "พึงศึกษาสันติ

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน
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นั่นเทียว" นั้นก็หมายความวา ศึกษาใหรูวา สันติคืออะไร, แลวก็ปฏิบัติลงไป
จนไดรับผลเปนสันติ โดยแทจริง อยางนี้เรียกวาเปนผูศึกษาในสันติ.
นี่ แ หละคื อ อธิ ษ ฐานธรรม ในความหมายที่ เ ป น พื้ น ฐานทั่ ว ไปแก ค น
ทั้งปวง มีอยู ๔ ประการอยางนี้ ดวย ประเภทหนึ่ง,

อธิษฐานธรรม เปนปรมัตถปฏิปทา ไดโดยอยางไร
เดี๋ยวนี้เราก็พูดกันแลววา เราจะพูดกันถึงปรมัตถปฏิปทา ; อธิษฐานธรรมทั้ ง ๔ นี้ จะเป น ปรมั ต ถปฏิ ป ทาได ใ นลั ก ษณะอย า งไร. พระผู มี
พระภาคเจาไดตรัสไวอยางชัดเจนและครบถวน ดังพระบาลีสืบตอไปนี้วา :ปรมา อริยา ปฺา
ยทิทํ สพฺพทุกฺขกฺขเย ฺาณํ

- ปญญาอันประเสริฐอยางยิ่ง
- กลาวคือญาณเปนเครื่องรูในธรรม
เปนที่สิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง ;
- ภิกษุเปนผูมาตามพรอมแลว ดวยสัจจาธิษฐานอันยิ่ง เห็นปานดังนี้.
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ปฺาธิฏาเนน สมนฺนาคโต

ขอที่ ๑ หมายถึง สัจจาธิษฐาน เปนผูประกอบอยูดวยสัจจาธิษฐาน คือตั้งทับอยูบนสัจจะอันยิ่ง ; สัจจะอันยิ่งนั้น ทรงระบุวา ปรมา
อริยา ปฺญา ;
คือปญญาอันเปนอริยะ และเปน ป-ร-ม จะสมาสเขาเปน
ศัพทเดียวกัน ก็เรียกวา ปรมอริยปญญา.

๓๑๘
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ป-ร-ม-อ-ริ -ย-ป ญญา ความหมายก็ เห็ นได ง าย ๆ เป นที่ คุ นเคยกั นอยู
มากแลว ไปขยายความกันเอาเองก็ได วา พระองคทรงหมายถึงปญญา ที่เปนอริยะ
คือไปเสียจากขาศึก ไดแกกิเลส ;
แลวเปน ป-ร-ม หรือเปน บรม ในที่นี้ก็
แปลวา ในขั้นสูงสุด.
ปญญาที่ไปเสียจากกิเลส ในขั้นสูงสุดนั้น ไดแก สพฺพทุกฺขกฺขเย าณํ
คือ ญาณเปนเครื่องรูในความสิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง. ความสิ้นไปแหงทุกข
ทั้งปวง เปนชื่อของการปฏิบัติทุกอยางทุกประการที่จะทําที่สุดแหงทุกขได ; แม
ที ่ส ุด แตห มวดธรรม ที ่ไ ดก ลา วมา ในการบรรยายครั ้ง ที ่แ ลว มานี ้ ก็ชื ่อ วา
สพฺพ ทุกฺข กฺข เย ฺา ณํ
ไดเ หมือ นกัน แตใ นที่นั้น เราไปเรีย กเสีย ทุกฺข สฺสนฺตกฺกโร - บุคคลผูกระทําซึ่งที่สุดแหงความทุกข ; เปนผูมีจิตใจทั้งทับอยูบน
สัจจะ ที่เปนความรูวา อะไรเปนที่สิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง ดังนี้ อยูตลอดเวลา.
ในสว นการศึก ษา ก็มีก ารศึก ษาที่พ อเพีย ง ที่จ ะรูวา อะไรเปน ที่
สิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง, แลวก็ปฏิบัติอยูจนสุดความสามารถของตน ๆ. ในทาง
การประพฤติกระทําทางกาย วาจา ก็กระทําอยูอยางนั้น.
ในทางจิตก็กระทําอยู
อยางนั้น ; และมีความสําคัญอยูตรงที่วา จะตองมีความรู ความเขาใจแจมแจงอยู
ในทางจิต. ที่เรียกวา ความรู ความเขาใจอยางแจมแจงนั้น หมายถึงวา ถารูจริง
แลวจะทนอยูไมได แตจะกระทําไปในลักษณะอยางนั้นเอง ;
ถาไมใชเชนนั้น
ก็ไมใชรูจริง.
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บางคนก็รูมาก และพูดมาก แตแลวไมมีอํานาจ หรือน้ําหนักอะไร
เพียงพอ ที่จะใหตัวกระทําไปในลักษณะอยางนั้น ;
อยางนี้ยังไมเรียกวา
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รูจริง และไมเรียกวา สัจจาธิษฐาน ;
ตองรูจริงถึงขนาดที่รูแลวมันทนอยูไมได
ตองเปนไปโดยอัตโนมัติ ในการที่ทําความสิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง.
นี้ เ ป น สั จ จาธิ ษ ฐาน เป น อธิ ษ ฐานธรรมข อ ที่ ๑ เป น ธรรมที่ บุ ค คล
ควรจะตั้งทับลงไป.
ขอที่ ๒. สําหรับขอนี้ ในชั้นปรมัตถปฏิปทา พระพุทธองคไดตรัสวา :
ปรมํ อริย สจฺจํ ยทิทํ อโมสธมฺมํ นิพฺพ านํ. - สัจ จะอัน ประเสริฐ อยา งยิ่ง
กลาวคือ นิพพาน อันมีความไมมุสา เปนธรรมดา ปรเมน สจฺจาธิฏาโน
สมนฺนาคโต - ภิกษุนั้นมาตามพรอมแลว ดวยสัจจาธิษฐานอยางยิ่ง เห็น
ปานนี้.
ขอ ๒ นี้หมายถึงอริยสัจจฺ สวนขอแรกหมายถึงอริยปญญา ; ขอ ๒ นี้
หมายถึงอริยสัจจที่ประเสริฐ คือไปจากขาศึก ;
ป-ร-ม คือ อยางยิ่ง นี้ไดแก
พระนิพพาน. พระนิพพานนี้ มีคุณบทวา อโมสธมฺมํ, อโมสธมฺมํ แปลวา
มีธรรมอันไมมุสาเปนธรรมดา.
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คําพูดนี้ คงจะยังแปลกอยูสําหรับทานทั้งหลาย อาจจะไมเคยไดยินก็ได
วา อโมสธมฺมํ - มีค วามไมมุส าเปน ธรรมดา.
ในโลกนี้ หรือ ในสากล
จักรวาลนี้ ในอะไร ๆ ทั้งหมดนี้ จะมีอะไรบาง ที่มีการไมมุสาเปนธรรมดา ?
คําตอบ ตอบไดงาย ๆ วา สิ่งใดมีความไมเที่ยง สิ่งนั้นมีความมุสาเปนธรรมดา :
สิ่งใดมีความเที่ยง ไมเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นมีความไมมุสาเปนธรรมดา.

๓๒๐
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สิ่งที่ไมมุสาเปนธรรมดา มีแตนิพพานเทานั้น ; ดังนั้นพระพุทธองค
จึ ง ตรั ส ว า ยทิ ทํ อโมสธมฺ มํ นิ พฺ พ านํ สิ่ ง นั้ น คื อ นิ พ พาน อั น ไม มี
ความมุสาเปนธรรมดา.
เมื่อพูดถึงสิ่งที่ไมมีความมุสาเปนธรรมดา จะตองมี
ความรู มีความเขาใจใหกวางออกไป.
ความหมายอี ก ข อ หนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ มาก คื อ คํ า ว า "มี ป จ จั ย
ปรุ ง แต ง และ ไม มี ป จ จั ย ปรุ ง แต ง ".
สิ่ ง ใดมี ป จ จั ย ปรุ ง แต ง สิ่ ง นั้ น จะ
มุสาเปนธรรมดา ; เพราะวามันตองเปนไป ตามอํานาจของเหตุของปจจัย,
จะคงที่อยูไมได จะจริงอยูไมได จึงตองเปนมุสา.
สวนสิ่งใดไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เปนเครื่องปรุงแตง สิ่งนั้นไมตอง
เปนไปตามอํานาจของอะไร มันจึงเปนอยูไดตามอํานาจของมันเอง มันจึงไมตอง
มุสา. ดังนั้น สังขตธรรมทั้งหลายยังเปนสิ่งที่มุสาอยู ; อสังขตธรรมเทานั้น
ที่จะมีความไมมุสาเปนธรรมดา. และสิ่งนี้ก็เปนสิ่งเดียวกันกับคําวา "นิพพาน"
และมีชื่อเรียกวา สัจจะ คือ ความจริง ; ถาเปนความจริงแท ตองไมมุสา.
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เมื่อกลาวถึงสัจจะอันประเสริฐ และสูงสุด พระพุทธองคทรงระบุ
พระนิพพาน นี้คือแสดงใหเห็นวา นิพพานนั้นเปน บรมสัจจะ ; บุคคลมีจิต
ตั้งอธิษฐานถึงทับลงไปในสัจจะนี้ ชื่อวามีปรมสัจจาธิษฐาน
เปนขอปฏิบัติ
สําหรับจะใหถึงซึ่งพระนิพพาน อันเปนธรรมที่ไมมุสา. นี้นับเปนประการที่ ๒.
ข อ ที่ ๓ จาคาธิ ษ ฐาน การตั้ ง ทั บ ลงไปในจาคะ
ปรมัตถปฏิปทานั้น พระพุทธองคตรัสวา ปรโม อริโย จาโค
-

ที่ เ ป น ชั้ น
จาคะอัน

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน

๓๒๑

ประเสริฐ อัน เปน ป-ร-ม,
ยทิทํ สพฺพูป ธิป ฏินิสฺส คฺโ ค-กลา วคือ การสละ
เสี ย ได ซึ่ ง อุ ป ธิ ทั้ ง ปวง ;
ปรเมน จาคาธิ ฏ  าเนน สมนฺ น าคโต - ภิ ก ษุ
มาตามพรอมแลว ดวยจาคาธิษฐาน อยางยิ่งเห็นปานดังนี้.
อธิบ ายวา ในบรรดาการสละนั้น การสละที่ป ระเสริฐ และสูง สุด
นั้นคือ การสละซึ่งอุปธิ. สิ่งใดเรียกวา "อุปธิ" นี้ก็เคยบรรยายกันมามากแลว ;
โดยสรุปใจความแลว ก็กลาวไดวา สิ่งใดเปนที่ตั้ง แหงความยึดถือ สิ่งนั้นเรีย ก
วา อุปธิ, จะเปน สิ่ง ใดก็ไ ด : รูปธรรมก็ไ ด นามธรรมก็ไ ด ; เปนวิสัย หรือ
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือแลว ก็เรียกวา อุปธิ ; เชนวา รางกายนี้ก็เปนอุปธิ เปน
ที่ตั้งแหงความยึดถือวา ของกู.
กิเลส ก็เปนอุปธิ เปนที่ตั้งแหงความยึดถือโดยไมรูสึกตัววา เปนตัวกู.
แมบุญ แมบาป ก็เปนที่ตั้งแหงอุปธิ เรียกวา ปุญโญปธิ ก็มี. บุญ นี้เปนอุปธิ
ในฐานะที่วา เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ;
บุญที่เปนอุปธิ ก็เปนไปเพื่อผลใน
วัฏฏสงสาร.
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สรุ ป ความว า แม แ ต พ ระนิ พ พาน คนโง ๆ ก็ ไ ปยึ ด ถื อ ว า "นิ พ พาน
ของกู" ทําใหนิพพานกลายเปนอุปธิ ไปอยางนี้ ไมนาพอใจเลย.

สรุปในที่สุดวา สิ่งใดถูกยึดถือได อาจจะยึดถือได แลวสิ่งนั้นเปนอุปธิ
ในเมื่อมีการยึดถือ ; ถาไมมีการยึดถือ ก็ไมเปนอุปธิ ; เชนรางกายลวนๆ
ของเรานี้ ถาไมยึดถือวา ของเรา ก็ไมเปนอุปธิ จะเปนสภาวธรรมตามธรรมดา ;
แต ถ า ไม ยึ ด ถื อ เข า ก็ ก ลายเป น อุ ป ธิ แล ว ก็ เ ป น ความทุ ก ข แ ก บุ ค คลนั้ น .

๓๒๒

ปฏิปทาปริทรรศน

หรื อ แม ที่ สุ ดแต ว า เรือ กสวน ไร น า ทรั พย ส มบัติ ถา ไม ยึด ถื อ เข า มั น ก็ ไม เ ป น
อะไร คงเปนธรรมชาติอยูอยางนั้น ;
แตพอไปยึดถือวา เปนของเราเขา ก็เปน
อุปธิ.
ทีนี้ สําหรับคําวา อุปธิ ก็แปลวา เขาไปทรงไว,
เขาไปแบกไว ;
อุป แปลวา เขาไป, ธิ แปลวา ทรงไว, แบกไว หามไว ทูนไว. อุปธิ แปลวา
เขาไปทรงไว ; ดังนั้นมันก็เปนของหนัก.
ใคร ๆ ลองแบกอะไร ทรงอะไรดูก็แลวกัน ลวนแตหนักทั้งนั้น.
จะ
แบกกระสอบดิน มันก็หนัก,
จะแบกกระสอบเงินทอง มันก็หนัก,
จะแบก
กระสอบที่ ใ ส เ พชรพลอยมั น ก็ ห นั ก . ถ า แบกแล ว มั น หนั ก เสมอกั น ; ถ า
ไมแบกแลวมันก็ไมหนักเสมอกัน. ดังนั้นจะตองนึกไปในทางที่วา ไมตองแบก ;
เราจะมีก็ได เราจะใช จะกิน จะจัดการอยางไร ๆ ก็ได โดยไมตองแบกดีกวา.
เราก็เ ห็ น ๆ กั น อยู ชั ดว า เราไมไ ด แบกเอาวัว ควาย ไรน า ไวบ นบ า
หรือ บนศีรษะ ; แตวา เรายังแบกไวบนจิตใจ. เดี๋ยวนี้ไมไดแบกไวบนหัว
แตวา ไดแ บกไวบ นจิต ใจ, บางเวลาเราเอามาบรรทุก ไวบ นจิต ใจ. ดัง นั้น
บางเวลาทรัพยสมบัติเหลานั้น ก็เปนอุปธิ มาทับอยูบนจิตใจ นี่จะยิ่งนากลัว
กวาบนหัว.
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ความจริงขอนี้มีอยูวา ถาไมยึดถือ ก็ไมเปนความทุกข พระพุทธองคจึง
ทรงสรุปความวา สงฺขิตเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา - เมื่อกลาวโดยยอแลว
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานนั้นเปนตัวทุกข.
อะไรก็ตาม นี้ก็เรียกวา

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน
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เบญจขันธ มันอยูขางนอก ไมเปนไร ; แตพอเขามาเกี่ยวของกับคน เขามา
อยูในจิตใจของคน มันก็เปนเบญจขันธได. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เหลานี้ ภายนอกก็ตาม ภายในก็ตาม ถามาเกี่ยวของกับจิตใจของคนแลว ก็เปน
สิ่งที่ถูกยึดถือ ก็ตองมีความทุกข.
ทีนี้ขอใหดูที่วา รางกายของเราแท ๆ ถาไมยึดถือ มันก็ไมเปนทุกข
หรือ ไมห นัก ;
พอไปยึด ถือ เขา มัน ก็ทุก ข หรือ เปน ความทุก ข หรือ เปน
ของหนักขึ้นมา ; ความทุกขทั้งหลายจึงสรุปรวมอยูที่ความยึดถือ.
ในขอนี้พระพุทธเจาทานตรัสวา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค - การสละ
เสียไดซึ่งอุปธิทั้งปวง นี้เปนอริยจาคะอันสูงสุด ; หมายความวา พระอริยเจา
ทานมีจาคะกันอยางนี้, หรือวา มีจาคะกันอยางนี้ จึงจะถูกตองตามแบบของ
พระอริยเจา คือ บุคคลผูพันแลวจากขาศึก. จาคะสูงสุด จึงอยูที่การสละ
เสียซึ่ง อุปธิทั้งปวง ทําใหดับทุกขได ทําใหบรรลุนิพพาน.
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บุคคลควรจะมีอธิษฐานจิตลงไปที่ อุปสมะ กลาวคือ พระนิพพาน ;
ในบางที ก็เรียกพระนิพพานนั้นวา อุปสมะ แปลวา ความเขาไปสงบ

ถาเรียกวา นิพพาน ก็แปลวา ความดับเย็น ; ความดับ หรือความ
สงบ ก็เปนอยางเดียวกัน ถาดับมันก็สงบ, ถาสงบมันก็ดับ, ฉะนั้น ชื่อจึงใช
แทนกันไดมากมายหลายชื่อ ความหมายเหมือนกันหมด ตรงที่ไมมีความทุกข
ไมมีความรอน.

๓๒๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ขอที่ ๔. อุปสมาธิษฐาน ในชั้นที่เปนปรมัตถปฏิปทานั้น พระพุทธองคตรัสวา ปรโม อริโย อุปสโม - อุปสมะ อันประเสริฐอยางยิ่งนั้น, ยทิทํ
ราคโทสโมหานํ อุปสโม - ไดแก อุปสมะแหงราคะ แหงโทสะ แหงโมหะ,
ปรเมน อุป สมาธิฏ ฐาเนน สมนฺน คโต - ภิก ษุเ ปน ผูม าตามพรอ มแลว ดว ย
อุปสมาธิษฐาน ดวยอาการอยางนี้.
อธิษฐาน
คือการถึงทับซึ่ง อุ-ป-ส-ม คือการเขาไปสงบอัน
ประเสริ ฐ สู ง สุ ด ,
แล ง ถึ ง อุ - ป-ส-ม คื อ ความสงบแห ง ราคะ โทสะ
โมหะ. สิ่งที่เรียกวา ราคะ โทสะ โมหะ มีอธิบายกันมาแลวหลายครั้งหลายหน
ไมอาจจะอธิบายโดยละเอียดไดอีก ในที่นี้ ในเวลานี้.
สรุปความเอาแตวา ราคะ โทสะ โมหะ นี้ มีความหมายเปนความ
ลุกโพลง ๆ เหมือนกับไฟ ; แมวามีอาการตาง ๆ กัน ลุกกันไปคนละอยาง
หรือวารอนกันไปคนละอยาง : บางอยางก็เห็นงาย บางอยางก็ไมเห็น, หรือวา
มันจะเปนสีสันวรรณะที่ตาง ๆ กัน. เปนไฟสีเหลือ ง, เปนไฟสีขาว, เปนไฟ
สีเขียว, เปนอะไรก็สุดแท เรียกวามันมีความลุกโพลงอยูดวยกันทั้งนั้น.
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สัง เกตไดง า ยนิด เดีย ววา พอราคะเกิด ขึ ้น แลว จะอยู นิ ่ง ไมไ ด,
โทสะเกิ ด แล ว จะอยู นิ่ ง ไม ไ ด , โมหะเกิ ด แล ว ก็ จ ะอยู นิ่ ง ไม ไ ด ; ความ
ที่อยูนิ่งไมไดนั้น เรียกวา ไมสงบ.
ตอเมื่อตรงกันขามอยางนั้น จึงจะเรียกวา
ความสงบ หรือความเขาไปสงบ คือความหยุด.
ความหยุดแหงราคะ โทสะ โมหะนี้ เรียกวา เปน อุ - ป - ส – ม
อันเปนอริยะ, อันเปน ป - ร - ม, จะรวมเรียกเปนคําเดียวก็ไดวา "ปรมอริ-

ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้น ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กัน
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โยปสม" ก็เ ปน ภาษาบาลี ไมคุน หู ; ป - ร - ม - อ - ริ - โย - ป - ส – ม
–ความเขาไปสงบระงับอันประเสริฐและสูงสุด
คือการเขาไปสงบระงับเสียได
ซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้. ผูมาตามพรอมแลวดวยอุปสมาธิษฐานอยางนี้ ซึ่งวา
เปนผูถึงทับซึ่งพระนิพพาน.
นี่ รวมเป นอธิ ษฐานธรรม ๔ ประการ ล วนแต เป นไปเพื่ อความดั บทุ กข
สิ้นเชิงในอันดับสูงสุด.
เทา ที ่ก ลา วมานี ้ ก็ชี ้ใ หเ ห็น อยู ใ นตัว แลว วา อธิษ ฐานธรรม
ทั้ง ๔ ประการนี้ จะใชอ ยา งเรื่อ งของชาวบา นในโลกนี้ก็ไ ด จะใชอ ยา งเรื่อ ง
ของพระอริยเจา เพื่อจะออกไปเสียนอกโลก นอกความทุกขทั้งปวงก็ได.
ในสู ต รนี้ พระพุ ท ธองค ท รงมุ ง หมายอธิ ษ ฐานธรรมที่ เ ป น ปรมั ต ถปฏิปทา
ดังนั้นจึงทรงแสดงใหโดยบทวา ป - ร -ม บาง, โดยบทวา อ - ริ –ย
บาง ;
แลวก็แสดงลักษณะสูงสุด คือถาเปนปญญา ก็เปนปญญาเห็นธรรม
เปนที่สิ้นสุดแหงทุกขทั้งปวง ;
ถาเปนสัจจะ ก็หมายถึงสัจจะชนิดที่ไมมีการมุสา
เปนธรรมดา เชน นิพ พานเปน ตน ; ถาเปนจาคะ ก็หมายถึง สละเสียซึ่งอุป ธิ
ทั้งปวง ; ถาเปนอุปสมะ ก็ตองอุปสมะแหงกิเลสทั้งปวง.
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ขอใหผู ป ฏิบ ัต ิโ ดยนัย นี ้ มีค วามเขา ใจ สรุป ไดเ ปน หัว ขอ สั ้น ๆ วา
จงเปนผูมีอธิษฐาน คือมีการตั้งทับลงไปบนธรรมะ ๔ ประการ : คือปญญา
ที่ประเสริฐสูงสุด, คือสัจจะที่ประเสริฐสูงสุด, คือจาคะที่ประเสริฐสูงสุด, คือ
อุปสมะอันประเสริฐสูงสุด เชนเดียวกัน.

๓๒๖

ปฏิปทาปริทรรศน

มีชื่อธรรมมะเพียง ๔ อยางเทานั้น วา ปญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ
ที่เปนไปทางโลกก็ได ในทางโลกุตตระก็ได แลวแตวาบุคคลนั้น จะสามารถนํา
มาใชปฏิบัติอยางไร.
คนเรานั้น มีชีวิตอยูในโลกนี้ มีหนาที่ตาง ๆ กัน แตธรรมะนี้แปลก
ประหลาดที่ ว า เอาไปใช ไ ด ใ นทุ ก ๆ หน า ที่ ; คนที่ อ ยู ใ นโลกนี้ จ ะต อ ง
ทํามากิน ก็ตองใชธรรมะนี้ ในความหมายตามระดับนั้น ;
แตถามีความทุกข
ทางใจเกิดขึ้น ก็ตองมีธรรมะนี้ ในระดับสูงไปกวานั้น.
เรามีปญหาอยางไร
หรือมีปญหาชั้นไหน ก็พึงใชอธิษฐานธรรมนี้ ใหถูกตองตรงตามปญหานั้นๆ
เถิด ก็จะสามารถแกไขปญหานั้น ๆ ได.
นี่แ หละคื อ ปรมั ต ถปฏิป ทา ในพระพุ ท ธศาสนานานาแบบ เอามา
แสดงใหเ ปน เครื่อ งศึก ษาและปฏิบัติ สํา หรับ พุท ธบริษัท ในวัน นี้มี ๔ ประการ
คือ ปญญา สัจจะ จาคะ และอุปสมะ ในฐานะที่เปนอธิ ษฐานธรรม พอสมควร
แกเวลา จึงขอยุติไวเพียงเทานี้กอน.
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ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวดคณะสาธยาย ตามที่เคยกระทํามา สืบตอไป.
--------------------

ปฏิปทาปริทรรศน
- ๑๑ ๙ กันยายน ๒๕๑๕

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจํ า วั น เสาร ในหั ว ข อ ที ่ ว  า ปฏิ ป ทาทรรศน
ได ล ว งมาถึ ง ครั้ ง ที่ ๑๑ ในวั น นี้ แ ล ว ยั ง จะต อ งบรรยายต อ ไปอี ก สามครั ้ ง
ก็จ ะหมดงวดการบรรยายชุด นี้
แลว ก็จ ะไดห ยุด พัก ไปเปน เวลา ๓ เดือ น
เพราะว า เป น ฤดู ฝ น ต อ ถึ ง ฤดู แ ล ง หน า
จึ ง ค อ ยเริ่ ม บรรยายกั น ใน
รอบใหม.

๓๒๗

๓๒๘
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ในรอบสุ ด ท า ยที ่ เ รี ย กว า ชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน นี ้ เป น รอบ
อาสาฬหบูช า คือ เนื ่อ งในวัน เขา พรรษา เปน ครั ้ง ที ่ ๑๑ ในวัน นี ้ การ
บ ร ร ย า ย ไ ด ต ิ ด ต อ กั น ล ว น แ ต ก ล า ว ด ว ย เ รื ่ อ ง ป ญ ห า ต า ง ๆ ข อ ง ก า ร
ปฏิ บั ติ ,
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ น านาแบบ ทั้ ง ที่ เ นื่ อ งกั บ ปริ ยั ติ และไม เ นื่ อ ง
กั บ ป ริ ย ั ต ิ จ น ก ร ะ ทั ่ ง เ กี ่ ย ว กั บ ป ริ ย ั ต ิ สั ก ว า เ ป น พ ร ะ พุ ท ธ ภ า ษิ ต สั ้ น ๆ
เทานั้น.
ในครั ้ง ที ่แ ลว มา ไดพ ูด ถึง อธิษ ฐานธรรมทั ้ง ๔ คือ ปญ ญาธิษ ฐาน
สัจจาธิษฐาน จาคาธิษฐาน และอุปสมาธิษฐาน.
ในวันนี้จะไดกลาวหมวดธรรมที่เนื่องกัน สําหรับจะใหเกิดความงายดาย
แกอธิษฐานธรรมทั้ง ๔ นั้นดวย และแมจะมองในรูปที่วา มันเปนความสมบูรณ
อยูในตัวมันเองดวยก็ยังได คือ หมวดธรรมที่เรียกวา ภัทเทกรัตตปฏิปทา.

ธรรมะหญาปากคอก ที่ควรรูจัก
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ธรรมะหมวดนี้ เปนที่คุนเคยกับพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะวา สวดกัน
อยู ท ุก วัน ที ่เ รีย กวา ภัท เทกรัต ตคาถา มีใ จความวา อตีต ํ นานฺว าคเมยฺย
นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ เปนตน ; แตแลวมันก็มีลักษณะเหมือนกับหญาปากคอก
ที่วัวกินไมเปน.
ธรรมดา "หญาปากคอก" ยอมถูกวัวกัดกินอยูเสมอ จึงไดเรียกวา
"หญาปากคอก" ; เพราะวาวัวนั้นพอจะออกจากประตูคอกก็งับนั่นงับนี่ ที่เปน

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๒๙

หญาเปนใบไม ที่ปากคอกกอนเสมอไป จนเรียกวา "หญาปากคอก" ; แตแลว
มันก็ยังจะมีหญาปากคอก ชนิดที่วัวกินไมเปน เชนวา มันจะอยูสูงขึ้นไป บนหลัง
ซุมประตูคอกก็ได แลววัวมันก็ไมเคยจะเงยหนาดู,
หรือวา หญาจะแอบอยูที่
หลักรั้วอันไหนก็ได ซึ่งวัวไมสนใจ หรือวากินไมได.
การกล าวอย างนี้ ก็ เพื่ อจะเป นเครื่ องเตื อน ให รู จั กสั งเกตกั นบ างว า
แมวา จะเปน หญา ปากคอก แตก็ยัง มีช นิด ที่วัว กิน ไมเ ปน ก็อ าจจะมีอ ยู
เหมือนกับกวา ภัทเทกรัตตคาถานี้.
ภัทเทกรัตตคาถานี้ ก็สวดกันอยูทุกวัน มีลักษณะเหมือนกันกับ
หญ า ปากคอก ; แต ทํา ไมเอามาใช เ ป น ประโยชน เหมื อ นกั บ หมวดธรรม
ทั้งหลายไมได ทั้ง ที่เปนหมวดธรรมที่ส มบูรณอ ยูในตัวของมั นเอง จึงขอใหทา น
ทั้ ง หลายสนใจให ดี เ ป น พิ เ ศษ ในธรรมหมวดนี้ ในฐานะที่ ว า เป น เหมื อ นกั บ
หญาปากคอก. สําหรับหัวขอของธรรมนี้ ก็มีวา :
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อตีตํ นานฺวาคเมยฺย

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

- ไมตามคิดถึงซึ่งสิ่งที่ลวง
ไปแลว,
- ไมหวังสิ่งที่ยังไมมา,
- เห็นแจงประจักษในธรรม
อันเปนปจจุบันนั้น ๆ อยู.

ขอความมีเพียง ๓ ขอเทานั้นเอง วา ไมตามคิดถึงสิ่งที่ลวงไปแลว,
ไมหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง, แตวา เห็นแจงในธรรมที่เปนปจจุบัน
อยูในที่

๓๓๐

ปฏิปทาปริทรรศน

นั้ น ๆ ; ใจความสํา คั ญ อยู ต รงที่ "เห็ น แจ ง ในสิ่ ง ที่ เ ป น ป จ จุ บั น อยู ใ นที่
นั้น ๆ" นั่นเอง.

เห็นแจงในสิ่งที่เปนปจจุบันในที่นั้น จะชนะกิเลสได
สิ ่ง ที ่จ ะตอ งทํ า ความเขา ใจกัน เปน พิเ ศษ ก็อ ยู ที ่ต รงนี ้ อยู ต รงที ่ว า
จะทําความเห็นแจงในสิ่งที่เปนปจจุบันในที่นั้น ๆ กันไดอยางไร ? ถาวาทําได
ก็จะเปนการเอาชนะกิเลส และความทุกขไดโดยสิ้นเชิงเหมือนกัน ; ไมใชวา
การปฏิบัติในขอนี้ จะเปนการปฏิบัติครึ่งทอน หรือเปนการปฏิบัติ ที่เปนเบื้องตน
เปนบุพภาคของการปฏิบัติเหลาอื่น ก็หามิได.
ที่แทก็เปนการปฏิบัติที่เต็มรูป
เหมือนกับการปฏิบัติเหลาอื่น ซึ่งเมื่อปฏิบัติแลว ก็ทําใหสิ้นกิเลส และอาสวะได.
การที่ บุ ค คลมาเห็ น แจ ง ในธรรม อั น เป น ป จ จุ บั น อยู ใ นที่ นั้ น ๆ
มีความหมายสําคัญที่สุดตรงที่วา ทําใหเกิดกิเลสไมได และเพิ่มพูนอาสวะไมได ;
เมื่อเปนดังนี้อยูเรื่อยไป ๆ กิเลส อาสวะก็ถึงความสิ้นไป ในที่สุด.
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สําหรับเรื่องในอดีตนั้น เมื่อไมนึกถึงมันแลว ก็แลวกันไป ; สําหรับ
เรื่องในอนาคตนั้น เมื่อไมหวังอยู มันก็ไมมีปญหาอะไร ; เปนอันวาไมตอง
สนใจก็ได. ใหสนใจกระทําแตในสวนที่เปนปจจุบันในสวนเดียว. ดังนั้น เราตอง
วินิจฉัยกัน ในสวนนี้ใหมากที่สุด ;
หรือ วา เมื่อสนใจ และปฏิบัติไดในสวน
นี้ก็เปนอันวา ปฏิบัติไดทั้งสามสวน. สําหรับสวนที่เปนอดีตนั้น ก็ตรัสวา :ยทตีตมปฺหีนนฺตํ - สวนใดที่เปนอดีต สวนนั้นก็ละไปแลว.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๓๑

สวนที่เปนอนาคต ก็ตรัสวา อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ อนาคตเลา ก็ยังไมมา.

สวนที่เปน

เมื่อสิ่งนั้นละไปแลว หรือ เมื่อมันยังไมมา นี้ก็ยังไมใชปญหา
เพราะไมไดเกิดขึ้นอยูเฉพาะหนา, มิไดเปนปญหาเฉพาะหนา. เมื่อมันไมมีอยู
ในที่เฉพาะหนา เราก็ไมมีหนาที่ ที่จะตองกระทําอะไร หรือปฏิบัติอยางไรเลย ก็ได
จึงยังคงเหลืออยู แตสวนที่เปนปจจุบัน. ในขอนี้มีตรัสวา :ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
อสํหิรํ อสงฺกุปฺป
ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย

- บุคคลใดเห็นแจงในธรรม
อันเปนปจจุบันอยูในที่นั้น ๆ,
- เปนผูไมงอนแงน ไมคลอน
แคลนไปดวยธรรมนั้น,
- รูความจริงขอนี้แลว
พึงพอกพูนไว.
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นี้เปนหลักปฏิบัติโดยตรง วา ใหรูแจงประจักษ ทันควัน ในสิ่ง
ที่เปนปจจุบัน ในลักษณะที่ไมมีความงอนแงนคลอนแคลน, แลวก็รักษาความรู
อันนี้ และความไมงอนแงนคลอนแคลน อันนี้ไว ใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
ตอจากนั้นก็มีพระพุทธภาษิต ซึ่งเปนเครื่องกระตุน หรือ รบเราวา :อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
โก ชฺา มรณํ สุเว

- ความเพียรเผากิเลส เปนสิ่งที่ทานทั้งหลาย
ตองทําวันนี้,
- ใครจะไปรูวา ความตายจะมี แมในวันพรุงนี้

๓๓๒
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น หิ โน สงฺครนฺเตน
มหาเสเนน มจฺจุนา

- การจะทําสงครามตอตานกับมัจจุราช ซึ่งมี
เสนามากนั้น เปนไปไมได.

ขอความนี้เปนขอความสําหรับกระตุน ใหรีบกระทําสิ่งซึ่งเปนหนาที่
อันปจจุบันนั่นเอง ไมตองผัดไว แมแตเพียงวันพรุงนี้ เพราะวาอาจจะตายก็ได.
ถาวา ทําไดอยางนี้ ก็ทรงแสดงอานิสงสไววา :เอวํวิหาริมาตาป
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ

อโหรตฺตมตนฺทิตํ
สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ.

แปลว า มุ นิ คื อ ท า นผู รู ทั้ ง หลาย เป น ผู ส งบระงั บ แล ว ย อ มจะ
กลา วบุค คล ผู ม ีป รกติอ ยู อ ยา งนี ้ ในเกีย จครา นทั ้ง กลางวัน กลางคืน วา เขา
เปนผู แมจะมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ก็ประเสริฐ หรือ นาชม.

อานิสงสของ "ภทฺเทกรตฺโต"
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อานิ สงสข อนี้ ใช ถอยคํ าที่ บางคนฟ งแล ว จะเห็ นวา ไม มีความหมายอะไร
คือ คําวา ภทฺเทกรตฺโต - มีชีวิตอยูวันเดียวก็นาชม.
แตคําวานี้มีความหมาย
มาก. ถา "วันเดียวก็นาชม" ก็หมายความวา กี่วัน หรือหลายวัน ก็ตองยิ่ง
นาชมมากขึ้นไปอีก.
สําหรับคําวา "นาชม" หรือวา "เปนผูเจริญ" นั้น มีความหมายลึก
และมีความหมาย ระบุชัด ลงไป ในขอที่วา "ไมมีความทุกขเลย". ในบรรดา
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๓๓๓

สิ่งที่จะถือกันวา นาชม หรือประเสริฐ หรือเจริญ นี่ก็ไมมีอะไรที่จะดีมากยิ่งไปกวา
"ความไม มี ทุ ก ข " ; แม ว า จะอยู เ พี ย งวั น เดี ย ว เมื่ อ ไม มี ค วามทุ ก ข มั น
นาชม. จะอยูกันกี่เดือน กี่ป หรือหลายสิบป ก็ตาม ถาเต็มไปดวยความทุกขก็
ไมประเสริฐอะไร คือวาไมนาชมที่ตรงไหน.
คําวา "นาชม" นี้ มีความหมายไกลไปถึง ความเปนพระอรหันต
เพราะวา เมื่อบุคคลปฏิบัติในลักษณะที่ไมงอนแงนคลอนแคลน ในธรรมอันมาถึง
เขา เปนปจจุบันแลว ยอมหมายถึง ความหมดสิ้นกิเลส และอาสวะ, มีความ
เปนพระอรหันตในที่สุด ; หมายความวา เปนพระอรหันตเพียงวันเดียว ก็นาชม.
ดังนั้นเราจะไดพิจารณาการปฏิบัติในสวนปรมัตถปฏิปทา ในพระพุทธภาษิตสั้นๆ
ขอนี้กันโดยพิสดาร.

ผลของ "ไมคํานึงถึงอดีต ไมหวังอนาคต"
ขอที่วา "ไมคํานึกถึงอดีต และ ไมหวังอนาคต เห็นแจงในปจจุบัน"
นั้น บางคนอธิบายวา ไมคํานึงถึงชาติที่แลว ๆ มา คือ ความเกิดในชาติกอนๆ
และไมคํานึงถึงชาติขางหนา ที่จะมีมาหลังจากตายแลว คงคํานึงอยูแตในชาตินี้
ในปจจุบันนี้ แลวก็กระทําความเห็นแจง ในภพอันเปนปจจุบันนี้ อยางนี้ก็มี ;
แมจะอธิบายเปนชาติกอนตาย, หรือหลังจากตายแลวอยางนี้ ก็ยังนับวามีประโยชน
อยูตามสมควร จะไดเปนเครื่องตัดบท หรือระงับความยุงยาก ที่จะมามัวถามกัน
อยูวา ตายแลวเกิดหรือไมเกิด อยางไมรูสิ้นสุดนี้กันเสียที, จะมามัวถามวา
เกิดนี้ เกิดมาจากอะไร, แลวจะตายไปเกิดเปนอะไรตอไปอีก ; อยางนี้ก็ควรจะเลิก
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๓๓๔
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กันเสียที เลิกพูดเลิกถามกันเสียที เพราะพระพุทธเจาทานตรัสวา "ไมควรคิดถึง
สิ่งที่ลวงไปแลว และไมควรหวังในสิ่งที่ยังไมมา" ; เหลืออยูก็แตวา ในชาตินี้
จะตองทําใหดีที่สุด.
สิ่งใดที่เปนหนาที่ปรากฏอยูในชาติปจจุบันนี้ จะตองทําใหดีที่สุด
และใหชัดเจนแจมแจงที่สุด แลวก็ไมใหงอนแงนคลอนแคลน คือวา อยาให
ยังเหลืออยูเปนปญหา ที่ตองระแวงตองสงสัย และทําใหเสร็จสิ้นไป ในลักษณะ
ที่จ ะนอนใจได แลว ก็ตาย อยา งที่เ รีย กวา ดีที่สุด อยางนี้ก็ไ ด.
ผูปฏิบัติ
โดยอาศัยหลักอยางนี้ ก็ยอมจะไมมีปญหาอะไร ก็พยายามทําความดี ความงาม
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไปตามที่กระทํากันอยูแลว หรือที่สั่งสอนอบรม
กันอยูแลว.
นี่เรียกวา เปนการปฏิบัติในรูปหนึ่ง โดยเอาคําวาชาติ ๓ ชาติมา
เปนหลัก ซึ่งแตละชาตินั้นก็ยาวนานมาก คือเกิดมาจากทองแม จนกวาจะตาย
เขาโลงไป นี่เรียกวา ชาติหนึ่ง ; แลวก็เรียกชาติที่แลวมาวา อดีต, ชาติที่จะ
มาโนนวา ชาติอนาคต, แลวเดี๋ยวนี้ เรียกวา ชาติปจจุบัน อยางนี้ก็ได. แตวา
คํา อธิ บ ายอั น แท จ ริ ง ของพระพุ ท ธภาษิ ต นี้ หาใช เ ป น อย า งนั้ น ไม ;
ไดระบุไปถึงชาติ หรือ ความคิดแหงเบญจขันธ คราวหนึ่ง ๆ.
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พึงรูจัก "ชาติ - ความเกิด" ใหถูกตอง เพื่อปฏิบัติไดถูก
ชาติ หรือความเกิดแหงเบญจขันธไดแก เมื่อตาเห็นรูป หรือวาหูฟง
เสียง เปนตน ;
แลวเกิดการปรุงแตงเปน ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๓๕

คราวหนึ่ง ๆ. นี่แหละเรียกวาเปนปจจุบัน หมายถึงที่กําลังเกิดอยูจริง, ระบุ
ชัด ลงไปวา เมื่อ ตาเห็น รูป แลว ความคิด อะไรเกิด ขึ้น ในจิต ใจเปน ลํา ดับ ไป ;
นี่เรียกวาปจจุบัน
จะตองทําใหดีที่สุด คือใหเขาใจแจงชัดที่สุด จนถึงกับมี
ผลวา ไมมีความหวั่นไหวในธรรมนั้น ๆ, แลวก็รักษาความมั่นคงนี้เอาไวได.
นี้คือขอปฏิบัติโดยตรง เกี่ยวกับพระพุทธภาษิตขอนี้ และจะเปน
ปรมัตถปฏิปทาอยางยิ่ง ยิ่งกวาจะไปนึกถึงเรื่องชาติยาว ๆ ที่เคยพูดกันมาแลว
แตกาลกอน.
สิ่งที่เรียกวาปจจุบันธรรม ก็หมายความวา ที่กําลังมีเรื่องมีราวอยูใน
จิต ใจ ในเวลานี้ :
จะเกิด มาทางตา หรือ ทางหู หรือ ทางจมูก ทางกาย
อยางใดอยางหนึ่งก็ได, หรือวา จะเกิดมาจากทางใจลวน ๆ คือ เอามาคิด
มานึกขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังได.
แตวาถาสิ่งใดกําลังอยูในทวาร มีจักขุทวาร โสตทวาร
กระทั่ง กายทวารเป นต น หรื อ วา ในมโนทวาร เปน ที่ สุ ด ก็ เรี ยกว า ล ว นเป นเรื่ อ ง
ปจจุบัน.
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ถาจะกลาวใหชัดเจนกวา ที่ก ลาวแลวนั้น ก็คือ เรื่อ งที่กําลังรูสึก อยู
ในใจ เป น เรื่ อ งที่ จ ะต อ งทํา ให เ ห็ น ชั ด โดยบทว า ตตฺ ถ ตตฺ ถ วิ ป สฺ ส ติ เขายอมเห็นแจงในธรรมนั้น ๆ. เมื่อตากระทบรูป เกิดจักขุวิญญาณขึ้น ก็จะ
ตองเห็นวา นี้ตา นี้รูป นี้จักขุวิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตากับรูป.

ความเห็นแจงในสิ่งที่เรียกวา ตา กับ รูป เกิดจักขุวิญญาณนั้น ตองแจง
อยางที่เรียกวามีความรู ไมใชสักวาเห็นวาตา วารูป ซึ่งใคร ๆ ก็จะเห็น เพราะวา

๓๓๖
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ตาก็ตอ งเห็น รูป อยูแ ลว ; แมวา สุนัข หรือ แมว ก็มีต าที่เ ห็น รูป ; แตก าร
เห็นรูปเพียงเทานั้น ไมสําเร็จประโยชน. เราศึกษามามากแลวจนบัดนี้ ควรจะ
รูจักสิ่งที่เรียกวา ตานั้น ใหดีกวานั้น, แลวก็รูจักสิ่งที่เรียกวา รูป ดีกวานั้น,
แลวก็รูจักจักขุวิญญาณ คือความรูแจงที่เกิดขึ้นทางตานั้น อยางดีที่สุดดวย.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหูและเสียง และวิญญาณทางหูก็ตาม,
ในเรื่องที่
เกี่ยวกับ จมูกและกลิ่น และวิญญาณในทางจมูกก็ตาม,
จะตองรูแจงในระดับ
เดียวกัน ในลักษณะเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน.

ความเห็นแจงจะมีได ตองรูแจงในเรื่องของอายตนะ
ในที่นี้ยกเอาเรื่องของตา เปนตัวอยาง แตเพียงอยางเดียวก็พอ ;
เปนผูรูจักตาวาเปนอยางไร,
เปนผูรูจักรูปวาเปนอยางไร, เปนผูรูจักจักขุวิญญาณวาเปนอยางไร. นี้ไมใชกลาวไปตามที่ทองตามตัวหนังสือที่จดไว หรือ
จําไว ;
เราตองเคยศึกษามาแตกอนวา สิ่งที่เรียกวาตานั้น ประกอบอยูดวย
คุณสมบั ติแหงการเห็น เชนจะตองมีประสาทของตา หรืออะไร ๆ ที่ เกี่ยวกับตา,
แลวก็ยังตองรูจักความหมายที่ลึกไปกวานั้น ;-
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สวนที่ ๑. ความหมายที่ลึกของนัยนตานี่ เขาเรียกวาจักขุทวาร ; ทวาร
คือ ตานี้เ ปน ปากประตูที่จ ะเปด รับ อะไร ใหผา นเขา ไปถึง ใจ. นี่ก็เ ปน เรื่อ ง
ที่ตองระวังเปนอยางยิ่ง เพราะวามันเปนประตู เหมือนประตูบาน ;
ถาเราไม
ระวังใหดี ก็จะเปนเหตุใหสิ่งที่เปนอันตราย เขาไปในบาน.
เราจะตองรูจักตา
ในฐานะที่เปนทวารใหถูกตอง.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๓๗

ทีนี้ สิ่งที่เรียกวา ตา นี่ ยังมีชื่ออีกอยางหนึ่ง วา เปนอายตนะ คือ
เปนเครื่องติดตอ. เปนฝายหนึ่งสําหรับการติดตอ คือตาเปนฝายหนึ่ง รูปเปน
อีกฝายหนึ่ง สําหรับพบกัน แลวกระทบกัน แลวจะมีเรื่องอะไรที่สําคัญอยางยิ่ง
เกิดขึ้น เพราะการกระทบกันนั้น.
ตา ไมใชเปนเพียงลูกตา กับเสนประสาทตาเฉย ๆ ตายังมีความหมาย
ไปในทางที่วา จะทําใหเกิดเรื่อง เนื่องจากการกระทบกันนั่นเอง ; ดวยเหตุ
ดัง นี ้แ หละ สิ ่ง ที ่เ รีย กวา ตา นี ่ จึง มีชื ่อ อีก หนึ ่ง วา อิน ทรีย  หรือ จัก ขุอ ิน ทรีย
อินทรีย คือ ตา ; อินทรียแปลวา สิ่งซึ่งรายกาจ ซึ่งมีอํานาจ ซึ่งมีฤทธิ์มีเดช
มีเรื่องมีราวมากทีเดียว เรียกวาเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด. ตาไมใชเปนแตลูกตาเฉย ๆ;
มันมีความเปนอินทรีย ถาทําผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว จะเกิดเรื่องใหญ ถึงกับ
ฉิบหาย ก็ได.
ขอใหไปคิดดูวา เรื่องที่เห็นดวยตานี่แหละ เคยทําใหคนฉิบหาย
มามากแลว ; แมเปนเรื่องของเด็ก ๆ เรื่องความสวย ความงาม ความอะไร
ตาง ๆ นี่ ก็ทําใหเกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมมามากแลว, หรือวา ทําใหเกิด
ความเปนความตายลงไปก็ได เพราะความไมรูเทาการเห็นในทางตา ; นี่จะไมให
เรียกวาอินทรียไดอยางไร.
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เราควรจะตองรูจักตาอยางแจมแจงวา ตา เปนทวาร คือ เปนปาก
ประตู ที่ตองระวัง ; แลวตายังเปนอายตนะ เครื่องติดตอ หรือกระทบ ที่จะ
ทําใหเกิดเรื่องดีก็ได ชั่วก็ได ; และยังเปนอินทรีย คือมีความสําคัญมาก ถา
ทําพลาดนิดเดียว ก็หมายถึงความฉิบหายในทุกแงทุกมุม ถาฉิบหายในเรื่อง

๓๓๘
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โลกนี้ ก็เ สียเงินเสีย ทอง เสีย ขา วเสียของ ติด คุก ติด ตะรางก็ไ ด.
หรือ วา จะ
ฉิบหายในทางธรรม ใหเกิดกิเลส และความทุกขก็ได สูญเสียการบรรลุมรรคผล
ก็ได. นี่ตาเปนอยางนี้.
สวนที่ ๒. คือรูปที่จะมากระทบตา นี้ก็เรียกวาเปนอารมณ. คําวา
"อารมณ" แปลวาที่หนวงเอา หรือที่เกี่ยวเกาะ ; ตามตัวหนังสือก็แปลวาที่
หนวงเอา คือจิตจะไปหนวงเอาสิ่งใด สิ่งนั้นก็เรียกวาอารมณ.
รูปที่เราจะเห็น
ดว ยตา หรื อ เสี ย งที่ เ ราจะฟ ง ด ว ยหู เป นต น เหล า นี้ เ รี ย กว า อารมณ คื อ มั น เป น
สิ่งที่จิตนี้จะตะครุบเอา แลวก็หนวงเอา.
อีกอยางหนึ่ง รูปก็เรียกวา อายตนะดวยเหมือนกัน คือเปนอายตนะ
ภายนอก
เปนสวนที่จะมีการกระทบขางนอก จากขางนอก ;
เมื่อมีการ
กระทบแลว ก็จะเกิดเรื่องราวใหญโตไป ในทางดีก็ได ในทางรายก็ได
เชนเดียว
กันกับตานั้น.
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สวนที่ ๓. พึงรูชัดตอไปวา รูปกับตานี้ตองอาศัยกัน ; ถาไมได
อาศั ย กั น มั น ก็ ไ ม มี เ รื่ อ ง ต อ เมื่ อ อาศั ย กั น จึ ง จะมี เ รื่ อ ง คื อ จะเกิ ด จั ก ขุ วิ ญ ญาณ
อยางที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณํ อาศัยตาดวย รูปทั้งหลายดวย ยอมเกิดจักขุวิญญาณ ดังนี้. ขักขุวิญญาณ
หรื อ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า จิ ต ที่ จ ะรู แ จ ง ในทางตานั้ น ยั ง ไม เ กิ ด จนกว า เมื่ อ ใดจะมี ก าร
อาศัยกันระหวางสิ่งทั้งสองนี้คือ ตา กับรูป.

ผู ใ ดมีค วามเห็น อยา งนี ้ ในสิ ่ง ทั ้ง ส ามนี ้ ก็เ รีย กไดต อนหนึ ่ง
แลววา ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ
ตตฺถ วิปสฺสติ เขายอมเห็น
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แจงชัดในธรรมนั้น ๆ ที่เปนปจจุบัน
ตากับรูป.

๓๓๙
คือมีการกระทบกันอยูที่นี่เดี๋ยวนี้ ในระหวาง

สวนที่ ๔. ในปจจุบันนั้นก็เลื่อนไปตามลําดับ ; การที่ประกอบพรอม
กันเขาระหวางตากับรูป และจักขุวิญญาณนี้เรียกวา ผัสสะ ; เดี๋ยวนี้ผัสสะได
เกิดขึ้นแลว เพราะการกระทบประจวบพรอมกันระหวางสิ่งทั้งสาม. นี้ก็ตองให
รูแจง วามันเปนการกระทบอยางไร
เปนการกระทบของสิ่งใดที่เปนสว น
สําคัญ ? ก็คือการกระทบของสิ่งที่เรียกวา จักขุวิญญาณนั่นเอง เปนสวนสําคัญ
ที่มันไดกระทบกันเขา กับสิ่งที่เรียกวารูป โดยอาศัยตา เปนอายตนะ หรือวาเปน
ทวาร.
ผูนั้นจะตองมีความเห็นอยางแจมแจงในสิ่งที่เรียกวาจักขุสัมผัส คือการ
สัมผัสทางจักษุนี้ วาเปนอยางไร.

มีความเห็นแจงแลวตองมีสติสัมปชัญญะดวย
เพื่อไมเปนอันตราย
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ความเห็น แจง นี้ จะไมเ พีย งแตเ ห็น แจง เฉย ๆ แลว จะตอ งเพิ่ม
ความมีสติสัมปชัญญะ เขามาอีกแลว วาการสัมผัสนั้นจะเปนอยางไรตอไปอีก
จึงจะไมเปนอันตราย.

สวนที่ ๕. สิ่งที่เรียกวา สัมผัสนั่นก็จะไมหยุดอยูเพียงแคสัมผัส จะตอง
เกิดสิ่งที่เรียกวาเวทนา. เหมือนกับวา เราเอาคอนตีปงลงไป มันจะไมหยุดแคนั้น
ยอมจะเกิดเสียงขึ้นมา, ขอนี้ฉันใด ; เมื่อมีการสัมผัสแลวก็จะตองเกิดปฏิกิริยา
ออกมา คือสิ่งที่เรียกวา "เวทนา".

๓๔๐

ปฏิปทาปริทรรศน

เวทนานี้ก็คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นแกใจ ;
ถาถูกใจก็เรียกวา สุขเวทนา, ถาไมถูกใจ ก็เรียกวาทุกขเวทนา, ถายังไมเปนเชนนั้นทั้งสองอยาง
ก็เรียกวา อทุกขมสุขเวทนา.
สวนที่ ๖. เวทนาเกิดขึ้นแลวก็ยอมครอบงําจิตใจ มีอํานาจ มีกําลัง
ที่จะครอบงําจิตใจ ดังนั้นมันจึงไมหยุดอยูเฉย ๆ เพียงเทานั้น ; เมื่อเวทนาครอบงํา
จิตใจแลวก็ปรุงแตงจิตใจนั้น ใหเกิดความรูสึกตอไปอีก ซึ่งเรียกวาความคิด :เวทนาที่เปนความสุขก็เกิดความคิดไปทางหนึ่ง, เวทนาที่เปนความทุกข
ก็เกิดความคิดไปทางหนึ่ง,
เวทนาที่ไมทุกขไมสุข ก็ยังใหเกิดความคิดไปทางหนึ่ง
เชน ความสงสัย ความระแวง เปนตน ; อยางนี้เรียกวา สังขาร คือ ความคิด
ไดเกิดขึ้นแลวจากเวทนานั้น.
ความคิดนี้อันแรกที่สุด ก็คือ ความคิดประเภทที่เปนความอยาก
ที่เรียกวา ตัณหา นั่นเอง : สุขเวทนาใหเกิดตัณหา ที่อยากไดอยากเอา อยาก
เป น ,
ทุ ก ขเวทนา ก็ ใ ห เ กิ ด ตั ณ หาประเภทที่ ไ ม อ ยากเอา ไม อ ยากได
ไมอยากเปน, อทุกขมสุขเวทนา ก็ใหเกิดความสงสัย อยางใดอยางหนึ่งอยู :
มันใหเกิดความอยาก หรือตัณหา ในทางที่จะรูวา มันจะเปนอยางไร จึง
เปนตัณหาใหหลาย ๆ อยาง แลวแตวา ความสงสัยนั้นจะเปนอยางไร.
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นี้เปนอันกลาวไดวา ขึ้นชื่อวา เวทนาแลวยอมใหเกิดตัณหาทั้งนั้น ;
เมื่อตัณหาเกิดแลวก็จะตองมีผลอยางอื่นตอไปอีก เชนใหเกิดการกระทําอยางนี้อยาง
นั้น เปนตน.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๔๑

สวนที่ ๗. เดี๋ยวนี้จะมองในดานลึกของจิตใจตอไป วา เมื่อเกิดตัณหา
เปนความอยากขึ้นมาในธรรมชาติแหงจิตแลว ตัณหา - ความอยากนั้น ๆ จะทํา
ใหเกิดความรูสึกอีกคันหนึ่งขึ้นมาวา "ตัวเราเปนผูอยาก"
จะมีความรูสึกขึ้น
มาเองโดยอั ต โนมั ติ ว า "ฉั น อยาก ฉั น ต อ งการ ฉั น เป น อย า งนั้ น ฉั น เป น อย า งนี้ "
แลวแตวาตัณหาใดจะไดเกิดขึ้น ; แลวปรุงแตงอุปาทานขอไหนขึ้นมา : ใหเปน
ตัวฉัน และ เปนของฉัน ไปในทางที่นารัก นาพอใจ,
หรือไมนารัก ไมนาพอใจ,
หรือ วา ยัง โงห ลง สงสัย ระแวงอยู.
อยา งนี้เ รีย กวา อุป าทานเปน ตัว ฉัน
เกิดขึ้นมาแลว.

ถาตัวกู - ของกู เกิดแลว จะเปนความทุกข
อุปาทานนี่แหละ คือสิ่งที่เราเรียกกันงาย ๆ เดี๋ยวนี้ วา ตัวกู - ของกู ;
นี้ เป นป จจุ บั นธรรมอย างยิ่ ง และไม มี ป จจุ บั นธรรมอั นใดที่ จะมี ป ญหามาก เหมื อ น
ความรูสึก ที่เปนตัวฉัน และเปนของฉัน ;
เพราะวาตัวกู - ของกูเกิดขึ้นแลวก็จะ
ทําอาการที่กวัดแกวง ดวยความตองการ :
มีความเรารอน มีความกระวนกระวาย
จนกระทั่งวา จะมีความเกิดขึ้นแหงเรื่องหนึ่ง ๆ.
มีตัณหา ในความเกิด ความแก
ความเจ็บ ความตาย, หรือวา มีความตองการแลว ไมไดตามที่ตองการ, หรือ
ไดพบกันเขากับสิ่งที่ไมตองการ อยางนี้เปนตน ซึ่งเรียกวา เปนตัวความทุกข.
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ตั ว ป จ จุ บั น ธรรมแท ๆ นั้ น ก็ มี ผ ลเป น ความทุ ก ข เป น สิ่ ง สุ ด ท า ย ;
และสิ่งทั้งหมดนี้เปนไปได ในเวลาอันสั้น
อยางวาชั่วฟาแลบครั้งหนึ่ง เทานั้น :
มันก็จะตั้งตนตั้งแตวา เปนการกระทบทางอายตนะ เกิดผัสสะ เวทนา ตัณหา
อุปาทาน ภพ ชาติ จนเกิดเปนความทุกขเสียแลว.

๓๔๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ขอให ทานทั้ งหลายพิจารณาดู วา ตัวเราเองได เคยผ านสิ่ งเหล านี้มา
อยา งไร ;
ก็ยอ มรูอ ยูแ กใ จไดดีวา เพีย งแตเ หลือ ตาไปเห็น สัต ว สัง ขาร
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เขาเทานั้น ก็เปนทุกขเสียแลว. เชนวา เราเหลือบตา
ไปเห็นศัตรูคูอาฆาตของตน แมแตที่ไกลเทานั้น ก็เปนทุกขเสียแลว ;
มันเร็ว
ขนาดสายฟาแลบอยางนี้. นี้เรียกวา เปนปจจุบันธรรมแท ที่ทําใหเกิดความ
หวั่นไหว แลวก็เกิดความเปนทุกข.
สิ่งใดที่พระพุทธเจาทานตรัสวาเปนปจจุบันธรรม ในพระคาถานี้
สิ่งนั้นยอมหมายถึง อาการดังที่กลาวนี้ คือ การเกิดขึ้นแหงตัวกู และเปน
ความทุกข เต็มไปดวยความหวั่นไหว คือ ความทุกขนั่นเอง.

ตองเห็นแจงและมีสติสัมปชัญญะจึงขนาดไมหวั่นไหว
จึงจะแกปญหาได
บุ ค คลจะต อ งเป น ผู เ ห็ น แจ ง ซึ่ ง ธรรมนั้ น ๆ จนจึ ง ขนาดที่ ไ ม มี ค วาม
หวั่นไหว อันนี้ก็จะตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา สติ และ สัมปชัญญะ ;
ไดอาศัย สติ
สัมปชัญญะแลว ยอมจะแกปญหาตาง ๆ มาไดดวยดี นับตั้งแตปองกันไมให
เกิด กระแสแหง การปรุง แตง ชนิด ที ่จ ะเปน ความหวั ่น ไหว หรือ เปน ความทุก ข
ขึ้นมา, หรือแมวา จะไดเกิดความหวั่นไหวแลว ก็ยังอาจจะหยุดความหวั่นไหวนั้น
ลงได เพราะอํานาจของสติสัมปชัญญะ.
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ทีนี้ เราก็มาพิจารณาดูวา เรานี่ในวันหนึ่ง ๆ นี้อาจจะเกิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ เรื่องโนน ขึ้นไดเพราะการเห็นดวยตา มากนับไมไหว,
แลวเรายัง

๓๔๒

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๔๓

มี หู จมูก ลิ้น กาย อีก ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขึ้นมากไปกวานั้นอีก,
แลวยัง
แถมมีจิตใจ ที่อาจจะถือเอาความจํา หรือ สัญญาในอดีตของเรื่อง ที่เคยเกิด ทางตา
หู จมู ก ลิ้ น กาย แต ก าลก อ นนั้ น มาคิ ด มานึ ก ให เ ป น เรื่ อ งขึ้ น มาได อี ก มั น จึ ง มี
เรื่องมากมาย หลายรอย หลายพันเทา ที่จะเกิดขึ้น.
แตละเรื่อง แตละอยางที่เกิดขึ้น เปนเรื่องทั้งนั้น และจะเปนปจจุบันธรรมอยางหนึ่ง ๆ ซึ่ง ถาเราแกไขปองกันไมดีแลว ก็จะมีแตความทุกขโดย
สวนเดียว ; ถามีสติสัมปชัญญะปองกัน และ แกไขได ก็จะเรียกวาเปนบุคคล
ที่นาสรรเสริญ นาชมเชย หรือเปนบุคคลที่ประเสริฐ.
ควรจะคิ ด ดู กั น ในแง นี้ ก อ น ว า จะมี บุ ค คลไหน ที่ น า ชม ยิ่ ง ไปกว า
บุคคลที่มีความสามารถเชนนี้ คือ สามารถที่จะเขาใจ เห็นแจง ในสิ่งที่ตาง ๆ ที่มาเกิด
ขึ้ น แก ใ จ จนควบคุ ม ไว ไ ด ไม มี ค วามหวั่ น ไหว ไม มี ค วามทุ ก ข ใ นทุ ก รณี ไ ป ;
บุคคลไหนจะนาชมยิ่งไปกวาบุคคลนี้.
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นี่แหละ ขอใหพิจารณาดูใหดี ๆ แลวก็จะเขาใจความหมายแหง
พระพุทธภาษิตนี้ ที่ตรัสไวเพียงสั้น ๆ อยางนี้ แตแลวก็เปนหลักปฏิบัติ ในขั้น
ที่เปนปรมัตถปฏิปทา.

ความประเสริฐของปรมัตถปฏิปทา ก็คือ มีสติสัมปชัญญะ
ทําไมจึงจัดไวในขั้นที่เปนปรมัตถปฏิปทา ? ผูที่เคยศึกษาเลาเรียนมาแลว
จะตอบไดเองวา ผูที่ควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดอยางนี้นั้น ไมมีทาง

๓๔๔

ปฏิปทาปริทรรศน

ที่จะเกิดกิเลส แลวก็ไมมีทางที่จะสะสมอาสวะ ; แตจะเปนไปในทางที่ตรง
กันขาม คือจะตัดเหยื่อ ตัดทางมาแหงเหยื่อของกิเลส และทางมาแหงเหยื่อของ
อาสวะ. หมายความวา ตัดเหตุ ตัดปจจัย ที่จะเปนเครื่องหลอเลี้ยงกิเลส และ
อาสวะอยูตลอดเวลา; กิเลสและอาสวะนั้น ไมมีทางจะเจริญงอกงาม วันหนึ่ง
มันก็ตองสิ้นไป.
นี่แหละคือ ความประเสริฐที่สุด และเรียกไดวา เปนปรมัตถปฏิปทา ซึ่งเรื่องก็ไมมีมากมายนัก นอกจากวา มีสติสัมปชัญญะ.
ระวัง ใหดี เมื่อ มีต ากระทบรูป หูก ระทบเสีย ง เปน ตน อยา ปลอ ย
ใหเปนโอกาสอันจะเปนที่เกิดขึ้นแหงกิเลส แลวก็เพิ่มพูดอาสวะใหมากขึ้น.
ความเปนปรมัตถ คืออัตถะอันลึกซึ้ง อันสูงสุด และเปนประโยชนอันใหญหลวง
ก็มีอ ยูเ พีย งเทา นี้ ไมม ากไปกวา นี้ ; สิ่ง ที่เ รีย กวา ปรมัต ถ นั้น ไมมีอ ะไร
มากไปกวาความสิ้นไปแหงกิเ ลส. และไมมีอ ะไรที่จะมีอ รรถอันลึก ซึ้ง เห็น
ไดยาก เขาใจยาก ยิ่งไปกวาสิ่งนี้. ดังนั้นจึงถือวา ผูที่ปฏิบัติไดดังนี้ เปนผูที่ปฏิบัติ
อยูในปรมัตถปฏิปทา โดยอาศัยพระพุทธภาษิตสั้น ๆ แตเพียงสามหัวขอวา :

www.buddhadasa.info
๑. อยาคิดนึกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว.
๒. อยาหวังสิ่งที่เปนอนาคต.
๓. จงเห็ น แจ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ในที่ นั้ น ๆ ;
ในที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.

ในที่ นั้ น ๆ ก็ คื อ

แลวก็อยาไดมีความงอนแงนคลอนแคลนเกิดขึ้นเลย ; หมายความวา
ชนะสิ่งทั้งหลายเหลานี้ ควบคุมสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไวไดเปนอยางดี.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน

๓๔๕

ทีนี้ เมื่อรูวา มีความเปนจริงอยางนี้ ก็รักษาเอาไวใหได
ใหเปน
ไปตลอดเวลาที่ ยาวนาน อย า งนี้ แหละเรี ยกว าเป นผู พอกพู น หรื อ ว ารั ก ษาความ
เห็นแจงอันนั้นเอาไวไดสืบไป.
ความเห็นแจงอยางนี้มีอยูตลอดเวลาเทาไร
กิเลสและอาสวะก็ยอมไมไดเหตุ ไมไดปจจัย ที่จะหลอเลี้ยง อยูตลอดเวลา
เทานั้น จึงถึงความสิ้นสุดลงไปอยางนี้.

ถาประพฤติอยู ในภัทเทกรัตตปฏิปทา
จะมีอธิษฐานธรรมมั่นคง
ทีนี้จะไดกลาว ดังที่ไดกลาวเทาความไวในขางตนวา ถาบุคคลประพฤติ
อยู ในภั ทเทกรั ตตปฏิ ปทา อย างนี้ แล ว สามารถจะกระทํ าอธิ ษฐานธรรมทั้ ง ๔ ให
มั่นคงไดโดยไมยากเลย.
อธิษฐานธรรมขอที่ ๑. ที่เรียกวาปญญา และเมื่อหมายถึง ป - ร - มอ - ริ - ย- ปญญา คือเปนปญญาอันประเสริฐอยางยิ่ง ก็จะหมายถึงญาณเปนเครื่องรู
ซึ่งความสิ้นไปแหงความทุกขทั้งปวง.
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บุ คคลผู อยู ด วยภั ทเทกรั ตตปฏิ ปทา เห็ นอยู อย างแจ มแจ งในป จจุ บั น ธรรมนั ้ น ๆ นั บ ตั ้ ง แต ตา หู จมู ก ลิ ้ น กาย ใจ ขึ ้ น ไป ถึ ง รู ป เสี ย ง กลิ ่ น
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ วิญญาณทั้ง ๖,
ผัสสะ เวทนา ตัณหา ทุก ๆ อยางที่
จะเกิดขึ้น ปองกันไวได ไมใหไปตามกระแสแหงการเกิดทุกข ; เขารูแจงอยูใน
ที่นั้น ๆ ในลักษณะอยางนี้ ก็เรียกวา ป - ร - ม - อ -ริ - ย - ปญญา เปนญาณที่เห็น
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แจงในความสิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง.
บุคคลนั้นชื่อวา ผูมาตามพรอมแลวดวย
ปญญาธิษฐานอันสูงสุด คือ เปนผูตั้งทับอยู ซึ่งปญญาอันสูงสุด.
อธิษฐานธรรมขอที่ ๒. ที่เรียกวา ป - ร - ม - ริ - ย - สัจจะ, สัจจะ
อันประเสริฐ และอยางยิ่งนั้น ระบุไปยัง การรูซึ่งพระนิพพาน อันเปนอโมสธรรม
คือ ไมมุสาเปนธรรมดา ;
ของจริงไมมีมุสา ก็มีแตนิพพาน เพราะวา ไม
เปลี่ยนแปลง สิ่งใดเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นเปนมุสา.
เมื่อบุคคลมาควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวได ใหเปนความ
ดับแหงทุกขอยูเสมอ, ไมเปลี่ยนแปลง ตามลักษณะที่ใหเกิดความทุกข, เปน
ความดับแหงทุกขอยูเสมอ ; เห็นประจักษอยูในธรรมนั้น ๆ ก็ชื่อวาเปนผูเห็นซึ่ง
นิพพานอันเปนอโมสธรรม. บุคคลนั้นไดขื่อวา มาตามพรอมแลวดวยสัจจาธิษฐาน คือการตั้งทับอยูในสัจจะอันสูงสุด เพราะการปฏิบัติในภัทเทกรัตตปฏิปทา
เห็นปานดังนี้.
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อธิษฐานธรรมขอที่ ๓. เรียกวา ป-ร-ม-อ-ริ-ย-จาคะ คือ จาคะ
อันประเสริฐและสูงสุด ไดแกสิ่งที่เรียกวา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค - เปนผูสลัดคืน
ซึ่งอุปธิทั้งปวง ;
ก็บุคคลผูปฏิบัติอยูในภัทเทกรัตตปฏิปทานั้น นั่นแหละชื่อวา
เปนผูสสัดคืนอยูซึ่งอุปธิทั้งปวง.

อามรมณทั้งหลายไมวาอารมณอะไร ชื่อวาเปนอุปธิ เพราะวาเปน
ที่ตั้ง แหง การเขา ไปยึด ถือ ;
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เ ปน ที่ตั้ง แหง การเขา
ไปยึด ถือ ,
รูป เสีย ง กลิ่น รส โผฏฐัพ พะ ธัม มารมณ ก็เ ปน ที่ตั้ง แหง การ
เขาไปยึดถือ,
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กาย-

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน
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วิญญาณ มโนวิญญาณก็เปนอุปธิ คือเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ, จักขุสัมผัสสชาเวทนาเปน ตน จนถึง เวทนาทั้ง ๖ อยา ง ก็เปนอุปธิ เปนที่ตั้ง แหง ความเขา ไป
ยึดถือ, ตัณหา อุปาทาน ตลอดถึงความทุกขใด ๆ ก็เปนที่ตั้งแตงความยึดถือ
ที่เรียกวา เปนอุปธิ.
เดี๋ยวนี้บุคคลนี้ไดสลัดคืนอุปธิทั้งปวงได หมายความวา ตากับรูป
เกิดขึ้น เกิดจักขุวิญญาณขึ้น ก็ไมมีทางที่จะเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ; เพราะ
วาบุคคลนั้นมีสติสัมปชัญญะเพียงพอ โดยลักษณะดังที่กลาวแลว ไมมีอะไรที่จะ
เกิดขึ้นเปนกิเลสและเปนความทุกข. นี่แหละคือบุคคลผูสลัดคืนแลวซึ่งอุปธิ
ทั้งปวง. บุคคลนี้ชื่อวามาตามพรอมแลวดวยจาคาธิษฐาน คือ การตั้งทับอยูใน
จาคะอันสูงสุด.
อธิษฐานธรรมขอที่ ๔. ที่เรียกวา อุ-ป-ส-ม เมื่อเปนไปถึงที่สุดแลว
เรียกวา ป-ร-ม-อ-ริ-ย-อุ-ป-ส-ม แปลวา อุปสมะอันประเสริฐถึงที่สุด. นี้ทรง
ระบุไววาไดแก ราคะ โทสะ โมหะ - ราคโทสโมหานํ อุปสโม คือความเขาไป
สงบระงับซึ่งราคะ โทสะ โมหะ. ก็เมื่อบุคคลประพฤติอยูโดยหลักแหงภัทเทกรัต ตปฏิป ทานั้น ไมมีท างที่ โลภะ โทสะ โมหะ จะเกิด ขึ้น ; ดัง นั้น จึง ได
ชื่อวา เปนผูสงบแลวจาก ราคะ โทสะ โมหะ, เปนผูมาตามพรอมแลวดวย
อุปสมาธิษฐาน อันประเสริฐ.
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ขอใหทานทั้งหลายเขาใจสิ่งที่เรียกวา อธิษฐานธรรมทั้ง ๔ ประการ
นั้น อัน เปน สิ่ง ที่จ ะมีไ ดโ ดยงา ยไมย ากเลย ในเมื่อ บุค คลประกอบอยูดว ย
ภัทเทกรัตตปฏิปทา ที่เรียกวา แมชีวิติอยูวันเดียวก็นาชม ; ซึ่งสรุปใจความ
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ไวแตเพียงวา อยางไปคิดถึงสิ่งที่ลวงไปแลว, อยาไปหวังถึงสิ่งที่ยังไมมา, แต
ใหรูแจงเห็นแจงสิ่งที่เปนปจจุบันอยูในที่นั้น ๆ อยางไมงอนแงนคลอนแคลน.

คนโดยมาก ไมปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทจึงมีทุกข
เดี๋ยวนี้เรามักจะไปสนใจเรื่องในอนาคต คือ ที่เปนความหวัง หรือ
ความอยากนั้นมากเกินไป เวลาที่เหลือจากนั้นก็เอาไปอาลัยอาวรณกับเรื่องใน
อดีตเสียอีก. สวนเรื่องปจจุบันแท ๆ ที่เปนอันตรายอยางยิ่งนี้ กลับไมรูสึกตัว
เปนเหมือนกับไมรูไมชี้ อยางนี้เปนการกระทําที่ผิดจากพระพุทธโอวาทขอนี้
เปนอยางยิ่ง.
ที่เปนไปกันโดยมาก ก็เปนไปในทํานองที่วา พอมีอะไรเกิดขึ้น
ทางตา ก็ตื่นเตนหวั่นไหวเสียแลว, มีอะไรเกิดขึ้นทางหู ทางจมูก เปนตน
เกิดขึ้น ก็ตื้นเตนหวั่นไหวเสียแลว. ขอนี้เปนเพราะไมสังเกต ; ถาสังเกตก็จะเห็น
วาเรานั่นแหละ พอมีอะไรเกิดขึ้นทางตา ก็ตื่นเตนหวั่นไหวเสียแลว, พอมีอะไร
เกิดขึ้นทางหู ก็ตื่นเตนหวั่นไหวเสียแลว.
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หรือวา พอจะเอาอะไรมาคิดมานึกขึ้นในใจ สักวาคิดนึกขึ้นมา ก็ตื่น
เตนหวั่นไหวเสียแลว คือไปรูสึกเอาเมื่อเกิดความรัก ความโกรธ หรือความเกลียด
ความกลัวเสียแลว, เกิดความอาลัยอาวรณ, เกิดความทุกข ความโศกกันเสีย
แลว ; อยางนี้ไมมีโอกาสสักนิดเดียวที่จะรูจักสิ่งที่เรียกวาปจจุบันธรรม.
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ถาผูใดยังมองไมเห็นขอเท็จจริงอันนี้ ผูนั้นยอมไมสามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบัติขอปฏิบัติ ที่เรียกวาภัทเทกรัตตปฏิปทานี้ได. แตอยางไรก็ดี
การที่บุคคลจะมีใจคอปกติ ไมหวั่นไหว เมื่ออะไรมากระทบทางตา ทางหู เปนตน.
นั้น ก็เปนสิ่งที่ทําใหยากเหมือนกัน ;
แตแลวมันก็ไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงเปน
อยางอื่น มีอยูทางเดียวเทานั้น คือ ที่จะตองฝกฝนตนเอง ใหเปนผูคงที่ อยา
เกิดความหวั่นไหว ฟุงซานเสียในเมื่อมีอะไรมากระทบอายตนะ.
สมมติวา เห็นสิ่งที่นารัก ก็ไปรักเสียแลว, เห็นสิ่งที่นากลัวก็ไปกลัว
เสียแลว เห็นสิ่งที่นาเกลียดก็ไปเกลียดเสียแลว ;
มีแตอยางนี้ นี่มันเปนความ
งอนแงนคลอนแคลน ลมกระจัดกระจายไปเสียหมดแลว ตั้งแตทีแรกที่ตาเห็นรูป
หรือหูไดฟงเสียง ก็เลยตั้งตัวไมติด ไมมีการตั้งตัวสําหรับสติสัมปชัญญะเลย เราจึง
มีความทุกข มีแตปจจุบันที่เต็มไปดวยความทุกข.

ฝกใหวองไว ใหรูจักภาวะปจจุบันทันควัน
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นี่ จึ ง ขอให ศึ ก ษาให เ ข า ใจ ฝ ก หั ด ให ว อ งไว ในการที่ จ ะรู จั ก แม แ ต
ปจจุบันที่เปนทุกข ก็ยังดี ; แมวาจะไมรูจักปจจุบันที่จะเอาชนะทุกขได ไมมีทุกข
ก็ขอใหรูจักปจจุบัน ที่เปนตัวความทุกขเถิด อยาใหเปนวา เมื่อมีความทุกข
ครอบงํ า แลว ก็ย ัง ไมรู จ ัก ความทุก ข มัว เอาแตร อ งหม รอ งให กระทั ่ง ไปฆา
ตัวตาย มันก็ไมรูจักความทุกข.

อยาใหเขาใจวา คนที่นั่งรองใหอยู หรือกระทั่งฆาตัวตายแลวนั้น จะ
เปนคนที่รูจักความทุกข ;
เขาอาจจะรูจักความทุกขก็ได แตก็รูอยางคนโงรู,
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คนโงรู นี้จะเรียกวารู หรือไมรู ก็ลองคิดดู ;
เพราะรูดวยวิชชาคือรูผิด ๆ ;
ตามทางแหงพระศาสนาไมเรียกวารู เพราะวาเปนการรูผิด.
ถารูถูก จะตองรูขนาดที่วา จะไมหวั่นไหวไปตามอารมณที่มา
กระทบ : อารมณที่มาทําใหรัก ก็ตองมีสติสัมปชัญญะทันที ที่จะไมรัก, อารมณ
ที่จะมาทําใหกลัว ก็ตองมีสติสัมปชัญญะทันที ที่จะไมรูสึกกลัวแมแตนิดเดียว
จะตองมีใจคอปรกติอยู.
อารมณที่ทําใหโกรธ ใหเกลียด ใหมัวเมาอยางใด
อยางหนึ่งก็ตาม ไมสามารถจะครอบงําใจได, นั่นแหละจึงจะเรียกวาเปนผูรู รูสึก
หรือรูจัก สิ่งที่เขามากระทบนั้น.
ถามีความรูสึกตัวในขั้นนี้แลว ก็ยอมมีความหวังไดวา สิ่งตาง ๆ จะ
เป น ไปด ว ยดี คื อ จะแก ไ ขหรื อ ป อ งกั น ก็ แ ล ว แต ก รณี ที่ จ ะไม ใ ห ค วาม
ปรุงแตงของจิตนี้ดําเนินไปจนถึงกับเปนความทุกขได.
เดี๋ยวนี้เราเกิดกลัวเสียแลว รักเสียแลว โกรธเสียแลว เกลียดเสียแลว,
เปนความทุกขเสียแลว ; เปนความทุกขแลว ก็ยังไมสํานักได วานี้เปนความทุกข
นี้เปนความผิดพลาด นี้เปนสิ่งที่จะตองรูจัก สําหรับการแกไขตอไป.
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เมื่ อ ไม รู อ ะไรทํ า นองนี้ เ รื่ อ ยไป ก็ ย อ มไม มี ก ารแก ไ ข ไม มี ค วามรู
ความเขาใจ ก็มีแตความโงมากขึ้น ๆ ; อยางนี้ก็เรียกวาอาสวะมันเจริญ.

ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นเรียกวากิเลส, ความเกลียด
ความกลัว ความรัก ความชัง อะไรก็ตาม เรียกวากิเลส.
แตถากิเลสนี้มัน
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ซ้ําซากจนเปนความเคยชิน เขาก็เรียกวาอาสวะ. เรามีกิเลสทีหนึ่ง ก็เปนการ
สะสมอาสวะไวทีหนึ่ง ;
เดี๋ยวนี้มีกิเลสเสียเรื่อยไปโดยไมรูสึกตัว ก็มีการสะสม
อาสวะเสียเรื่อยไป โดยไมรูสึกตัว.
นี่แหละคือ ความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมาทําความเขาใจกันกับ
พระพุทธภาษิตขอนี้ ที่เรียกวา ภัทเทกรัตตปฏิปทา - เปนผูที่ทําใหเวลาแมเพียง
วันเดียวก็มีคา เพราะวา ตนเปนผูมีความเฉียบแหลมวองไว ฉลาด ในการที่จะ
เห็นแจงประจักษซึ่งปจจุบันธรรมในกรณีนั้น ๆ มีทางตา ทางหู เปนตน ชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติดีแลวในภัทเทกรัตตปฏิปทา.

การปฏิบตั ิตามนัยแหงภัทเทกรัตตปฏิปทา
นี้เหมาะสําหรับโลกปจจุบนั
ที นี้ ก็ ม องดู ใ ห ร อบ ๆ ออกไป ก็ จ ะเห็ น ได ว า การปฏิ บั ติ ชื่ อ นี้ จ ะส ง
เสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางอื่น ไดอีกมาก ถาเรามีหลักการปฏิบัติเปนอยางอื่น ;
แตถาเราไมมีหลักแหงการปฏิบัติเปนอยางอื่น มีหลักปฏิบัติอยางนี้เพียงอยาง
เดียวก็เอาตัวรอดได เพราะวาปองกันการเกิดแหงกิเลสได หรืออาจจะทําลาย
กิเลสที่เกิดขึ้นใหสลายไปทันที ; ซึ่งก็เปนการทําลายการสะสมอาสวะอยูในตัว
มันเอง.
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ถาผูใดไมตองการจะเรียนใหมาก ใหเวียนหัว ก็จงรูจักใช "หญาปากคอก
ที่วัวกินไมเปน" กอนี้กันเถิด ก็จะงายดี ;
มันอาจจะอยูที่บนซุมประตูคอกก็ได
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เพียงแตแหงนหนาดูสักนิดหนึ่งก็จะพบ, ถาพยายามอีกสักนิดหนึ่งก็จะกินได เรื่อง
มันก็ไมมาก ; ครั้นไดแลว ก็เรียกวาเปนผูมีชีวิตอยูแมเพียงวันเดียวก็นาชม.
อาตมามีความรูสึกวา ภัทเทกรัตตปฏิปทา คือการปฏิบัติโดยนัยดังที่
กลาวมาแลวนี้ เปนการเหมาะอยางยิ่ง สําหรับโลกในสมัยปจจุบันนี้.
โลกสมั ยปจจุบั นนี้ต องเรียกว า เป นโลกแหงโรคเสนประสาท เพราะ
ใคร ๆ ก็รูกันอยูวาโรคประสาท โรคจิตนี้ กําลังลนโรงพยาบาลไปทุกหนทุกแหง
ทุกประเทศ ; แมประเทศที่เจริญที่สุด ที่ใคร ๆ ก็ถือวาเจริญที่สุด ก็มีโรคประสาท
หรือโรคจิตเจริญที่สุ ดดวยเหมือนกัน เรียกวาโลกนี้เป นโลกแห งโรคเสนประสาท.
ไม มี ข อ ปฏิ บั ติ อั น ใด ที่ จ ะช ว ยโลกสมั ย นี้ ไ ด ดี ไ ปกว า ข อ ปฏิ บั ติ ที่ เ รี ย กว า
ภัท เทกรัต ตปฏิป ทานี้ เพราะวา พระพุท ธเจา ทรงสั่ง สอน ใหต ัด ความหลัง
ออกไป,
ใหตัดอนาคตออกไป, แลวก็มาตั้งใจกระทําอยูแตกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนา และเฉพาะเรื่อง ซึ่งไมจําเปนจะตองมีมากเรื่องจนเวียนหัว. ถามัน
เขามาทางตา ก็แกไขทางตา, เขามาทางหูก็แกไขทางหู ดังนี้เปนตน.
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ถาจะคิดดูกันสักนิด ทุกคนจะมองเห็นไดวา โรคเสนประสาทนี้มา
จากความวิตกกังวล อาลัยอาวรณในสิ่งที่เปนอดีต พรอมกันนั้น ก็หวังมาก
เกินไปในสิ่งที่เปนอนาคต; สวนปญหาที่อยูตรงกลาง ที่เปนปจจุบันก็ไมรูจัก
และไมไดแกไข. เมื่อเปนอยางนี้แลว จะไมใหเปนโรคประสาทกันแลวจะเปน
อะไรกันอีก.

เราจะตองมาเขาใจพระพุทธภาษิตนี้กันใหดี ๆ เพื่อจะไดแกไขพวกเรา
ในปจจุบันนี้ ใหมีความปลอดภัยกันบาง.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน
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ดู กั น อย า งคร า ว ๆ ก อ น ก็ จ ะเห็ น ว า เดี๋ ย วนี้ มั ว แต เ รี ย น มั ว แต ศึ ก ษา
มัว แตกา วหนา กัน แตใ นสิ่ง ที่ส นับ สนุน โรคประสาท. นี่พูด อยา งนี้ เขา ใจหรือ
ไมเขาใจ ก็ลองฟงใหดีวา การศึกษาเลาเรียน
สมัยนี้ในโรงเรียนก็ดี ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ดี ที่ ไ หน ๆ ก็ ดี การค น คว า ทั้ ง หลายก็ ดี ล ว นแต ส นั บ สนุ น โรค
ประสาท เพราะวาเขามีแตคนควาใหไดมาก ซึ่งเหยื่อของกิเลสอยางเดียว.
คนเขาตองการความเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง แลวก็คนควาแต
เพื่อกิจการนั้น ๆ อยางเดียว; เพียงเทานั้นยังไมพอ มีความกาวหนาเจริญในทางนี้
ออกไปเทาไร ก็เพิ่มความเห็นแกตัวมากขึ้นเทานั้น.
มีความเห็นแกตัวก็ยิ่งทําให
นอนไมหลับ โรคเสนประสาทก็เจริญขึ้นเปนสองเทา.
ถาพุทธบริษัทพลอย
เปนไปเสียอยางนี้แลว ก็เสียชื่อพุทธบริษัทหมดสิ้นเลย.

พุทธบริษัท ไมควรจะเปนโรคประสาท
ควรจะรูไววา พุทธบริษัทไมควรจะเปนโรคเสนประสาท; นี้ไมใช
เป น เรื่ อ งแกล ง ว า หรื อ เอามาพู ด เล น เพราะว า พุ ท ธะ
แปลว า ผู รู ผู ตื่ น
ผูเ บิก บาน. พระพุท ธเจา ก็ไ ดต รัส ขอ ธรรมะที่เ รีย กวา ภัท เทกรัต ตปฏิป ทา
นี้ไว เพื่อจะตัดเสียซึ่งวิตกกังวลในอดีต. เพื่อจะกันเสียซึ่งความหวัง อยาง
วิมานในอากาศ ในอนาคต ; ใหแกไขเฉพาะปญหาปจจุบัน ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ;
นี่จึงตองถือวา พุทธบริษัท ไมควรจะเปนโรคเสนประสาท.
ยิ่งเปนพระเปนเณร
แลวเปนโรคเสนประสาทดวยแลว ยิ่งนาขายหนา มากกวาที่เปนชาวบาน ; แต
ก็ไ มรู จ ะทํ า อยา งไรได เพราะวา เดี ๋ย วนี ้ การเรีย น การฟง การสั ่ง สอน หรือ
ความเจริญกาวหนาในโลกนี้ มีแตสนับสนุนการเปนโรคเสนประสาท.
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ทีนี้ ยัง มีอีกทางหนึ่ง วา โรคเสน ประสาทนี้มัน ก็จ ะมีเชื้อ อยูแ ลว
ในสิ่งที่เรียกวา กิเลส หรืออาสวะนั่นเอง ; ถาปลอยใหกิเลส หรืออาสวะ
เป นไปตามธรรมชาติ ของมั นแล ว จะต องมี ปรากฏการณ อย างใดอย างหนึ่ งออกมา
เปนโรคเสนประสาท โดยไมตองสงสัยเลย.
เราควรจะแบงแยกโรคประสาทนี้ไวเปนสัก ๒ อยาง คือวา :
โรค
ประสาทที่เนื่องกับรางกาย เพราะรางกายวิปริต นี้อยางหนึ่ง ; โรคประสาท
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับรางกาย
เพราะวา รางกายยังดีอยูทุกอยาง แตก็ยังเปนโรค
เสนประสาททางจิต หรือ ทางวิญญาณโดยสวนเดียว.
ถา เปน โรคประสาท ที ่เ นื ่อ งกัน อยู ก ับ รา งกาย เพราะรา งกายวิป ริต
นี้ไมควรจะปรับโทษเขา ;
เพราะวารางกายมันวิปริต เยื่อสมอง หรืออะไรมัน
วิปริต.
นี่ไมควรจะตําหนิเขา ไมนับรวมอยูในขอนี้ และไมถือวาเปนปญหาที่
เนื่องกันอยูกับปญหานี้.
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ที่พูดนี้ เรามุงหมายโรคประสาทที่แทจริง คือ เปนเรื่องทางจิต ทาง
วิญญาณ โดยตรง. โรคประสาทชนิดนี้ใครเปนก็ไมรูสึกวาเปน ; ไปบอกเขาวา
เปน เขาก็ยิ่งไมเชื่อ, เขายิ่งวาเขาไมเปน, ยิ่งเปนจนกระทั่ง จิตวิปริตไปแลว ก็ยิ่ง
ยืนยันวาไมเปน ; นี่จึงเกิดความยากลําบากขึ้นมา เพราะวาเปนโรคประสาทที่มา
จาก อวิชชา จนเกิดตัวกู-ของกู แตวาละเอียดออนจนไมรูวา เปนกิเลส ก็มี.
คนที่เขาใจวา ตัวดี ตัวมีธรรมะ
นั่นแหละระวังใหดีเถิด มันมีตัวกู
ชนิดละเอียดกอน จนไมรูวา เปนกิเลส
แลวก็เปนโรคประสาท ชนิดที่ไมมอง
เห็นวา เปนโรคประสาท ทั้งที่มีการศึกษาดี.

ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน
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คนที่ เรี ยกตั วเองว า มี การศึ กษาดี นั่ นแหละระวั งให ดี เถิ ด จะเป นโรค
เสนประสาทที่รักษายากกวาคนที่มีการศึกษาเลว ;
คนที่มีการศึกษาดี จะมี
ตัวกู ที่ละเอียดออน ชนิดที่ไมรูจักวาเปนตัวกู - ของกู. อยางนี้เราเรียกวา
เปนแสงสวางสีขาว เปนอวิชชาสีขาว, มันดูยาก เห็นยาก เขาใจยาก ; คือ
มั นทํ าให เห็ นว า ไม ใช กิ เลสอยู เสมอไป คนจึ งไม ยอมละกิ เลส ไม ยอมเข าใจว ามี
กิเลส ไมเห็นวา ธรรมะนี้มีความสําคัญ ในการที่จะใชเปนเครื่องละกิเลส.
คนที่ไมยอมเขาใจวามีกิเลสนั้น เขามีความหลับใหล เปนอวิชชา
ในทางจิตใจ
มาตั้ง แตเกิด หมายความวา แตแตคลอดมาจากทองแมก็ไ ด
เขามี ความหลั บใหลทางวิ ญญาณมาแล ว แล วก็ เจริ ญมากขึ้ น มาอยู ในรู ปที่ เราเรี ยก
กันวา โรคทางจิต หรือโรคทางวิญญาณ คือ เปนโรคทางกิเลสนั่นเอง.
เกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ ขอให ไประลึ กนึ กถึ ง ที่ ได เคยพู ดกั นมาแล วซ้ํ า ๆ ซากๆ
วา โรคนั้นมีทั้งทางกาย มีทั้งทางจิต มีทั้งทางวิญญาณ แบงกันใหละเอียด
ก็เปนอยางนี้.
เดี๋ยวนี้โรคเสนประสาทนี้ มีไดทั้งทางกาย มีไดทั้งทางจิต มีได
ทั้งทางวิญญาณ มันมีสมุฏฐานมาไดทั้ง ๓ ทางอยางนี้.
ถาดูไมดีก็จะเห็นเพียง
อยางใดอยางหนึ่ง เทานั้น แลวก็จะแกปญหาไมได.
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ถาผูใดตั้งใจจะรักษาโรคเสนประสาท ก็จงรับเอาโอสถขนานนี้ ที่เรียกว า
ภัท เทกรัต ตปฏิป ทาไปเถิด จะแกโ รคประสาทไดทุก อยา ง หรือ ทุก ระดับ .
ฟงดูแตชื่อก็ไพเราะเสียแลว :ภัทเทกรัตตะ แปลวา วันเดียวก็นาชม ; นาชมเพราะวา สดใส แจมใส
ไมเปนโรคเสนประสาทนั่นเอง. ที่วาภัทเทกรัตโต - มีอายุอยูวันเดียว หรือ
คืนเดียว ก็นาชม เพราะวา ไมเปนโรคประสาท, เพราะวา ไมอาลัยอาวรณ
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ในสิ่งที่ลวงไปแลว, แตสิ่งใดเกิดขึ้นเปนปญหา, แตสิ่งใดเกิดขึ้นเปนปญหา
เฉพาะหนา ก็จัดการใหสําเร็จเด็ดขาด ใหกระจายไป.
อยาใหปจจุบันกลายเปนอดีต จึงเปนคนที่ไมมีอดีต อนาคตจะมา
เทาไร ๆ มันก็หายไปเหมือนกับคลื่น ที่มากระทบฝง ไมอาจจะตั้งตัวอยูได ไมอาจจะ
ตั้งตัวขึ้นได. เขามีการกระทําที่ถูกตองแตในปจจุบันอยูอยางนี้ ก็ทําลายอดีตเสียได
ทําลายอนาคตเสียได โดยอัตโนมัติ ; เขาจึงเปนผูที่เรียกวา ภัทเทกรักโต - มีชีวิต
อยูแลวเพียงวันเดียว ก็นาชม.

จงพยายามใชขอปฏิบัติ "ภัทเทกรัตโต" ใหมาก
ขอให ท า นทั้ ง หลายจงได ใ ช ข อ ปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป น หญ า ปากคอก ที่ วั ว กิ น
ไมเปน นี้ กันใหมากเถิด เพราะวาทุกวันก็สวดมนตบทนี้อยูทุกวัน ๆ :-

ภทฺเทกรตฺตคาถา
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อตีตํ นานฺวาคเมยฺย
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ
อสํหิรํ อสงฺกุปฺป
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
น หิ โน สงฺครนฺเตน
เอวํวิหาริมาตาป
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ,
อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ,
ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ,
ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย.
โก ชฺา มรณํ สุเว,
มหาเสเนน มจฺจุนา,
อโหรตฺตมตนฺทิตํ,
สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ.
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นี่ มั วว ากั นแต ปาก อย างนี้ เป นวั วที่ มองไม เห็ นหญ า หรื อว า กิ นหญ าที่
อยูปากคอกไมเปน,
ถาอยางไรไปศึกษากันเสยใหมใหทุกตัวอักษร ใหเขาใจ
พระพุท ธภาษิต นี้กัน ใหดีเ สีย กอ น แลว ก็ป ฏิบัติใ หไ ด ดว ยขอ ปฏิบัติเ พีย ง
ขอเดียววา อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหนาแลว จะดีใหแตกกระจายไป ; ไมให
เหลืออยู สําหรับเปนอดีต หรือวาปญหาอนาคตจะเขามาแทนที่สักเทาไร ก็จะถูกตี
ใหแ ตกกระจายไป จิต จึง จะไมม ีค วามยึด มั ่น ถือ มั ่น ทั ้ง ในอดีต ทั ้ง ในปจ จุบ ัน
ทั้งในอนาคต.
การปฏิบัติดังที่กลาวมาอยางนี้ มีความเหมาะสม ที่จะมีชีวิตอยู
ในโลกสมัยนี้
ซึ่งเปนโลกที่เต็มไปดวยเหยื่อของโรคประสาท เปนโรคประสาท
เปนโรคจิต กันจนลนโรงพยาบาล, ที่เปนกันอยูที่บานก็ยังมีอีกมาก.
นี ่ถ ึง เวลาแลว ที ่จ ะสนใจพระธรรมขอ นี ้ ซึ ่ง สรุป ความไดว า ไม
หวั่นไหวเฉพาะหนา ;
อยางไร ๆ ก็รักษาความปกติเอาไวใหไดกอน แลว
ละอายอยางยิ่งเมื่อเกิดหวั่นไหว.
เมื่อเผลอไปจนจิตหวั่นไหวแลว ก็จะละอาย
อยางยิ่ง, และก็จะละอายมากไปกวานั้นอีก เมื่อตัวเปนโรคเสนประสาท เพราะวา
ไดเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยแลวมาเปนโรคเสนประสาท.
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เปน มนุษ ย แปลวา ผูมีใ จสูง ; ถา ใจสูง จริง ตอ งไมเ ปน โรค
เสนประสาท. ถาเปนโรคเสนประสาท ก็เปนไดแตเพียงคน.

นี ่แ หละคือ อานิส งสอ ัน สูง สุด ของภัท เทกรัต ตปฏิป ทา ซึ ่ง เปน
ปรมัตถปฏิปทา ในพระพุทธภาษิตสั้น ๆ เพียง ๒-๓ คําเทานั้น.

๓๕๘

ปฏิปทาปริทรรศน

ขอใหทานทั้งหลายจงทําในใจใหดี ใหเขาใจในเรื่องนี้
ในขอ นี้
สําหรับไปพินิจพิจารณาใหเขาใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป แลวใชเปนเครื่องคุมครอง สิ่งซึ่ง
เป น อุ ป ท วอั น ตราย อั น เต็ ม ไปในโลกสมั ย ใหม นี้ ให เ ป น ที่ ป ลอดภั ย กั น
จงทุกคนเถิด.
คํ าบรรยายนี้ สมควรแก เวลาแล ว ขอโอกาสให พระสงฆ ทั้ ง หลายสวด
คณะสาธยายในลําดับตอไป.
------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
- ๑๒ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสัน้ ๆ
ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายในชุ ด ปฏิ ป ทาปริ ท รรศน เป น ครั ้ ง ที ่ ๑๒ ในวั น นี้
จะได ก ล า วถึ ง การปฏิ บั ติ ใ นขั้ น ปรมั ต ถปฏิ ป ทา อาศั ย หลั ก ธรรมภาษิ ต
สั้น ๆ นานาแบบ.
ในครั้ง ที่แ ลว มาไดก ลา วโดยอาศัย พระพุท ธภาษิต สั้น ๆ โดยตรง
ซึ่งนับวาเปนการเพียงพอแลว ในวันนี้จะลองกลาวถึงสาวกภาษิตดูบาง
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๓๕๙

๓๖๐

ปฏิปทาปริทรรศน

สาวกภาษิต ในที ่นี ้ ก็ห มายถึง ภาษิต ของพระสารีบ ุต ร กลา วแกพ ระมหาโกฏฐิตะ.
ท านทั้ งหลายก็ พอจะทราบได กั นอยู ทุ กคนแล วว า พระสารี บุ ตรนั้ นเป น
บุคคลอยางไร.
ถากลาวโดยสรุปแลว ก็วาเปนพระอัครสาวก ผูมีคุณสมบัติ
เป นที่ พอพระหฤทั ยของพระพุ ทธจ า จนถึ งกั บทรงสรรเสริ ญว า พระสารี บบุ ตรย อ ม
ประกาศจตุราริยสัจจไดอยางเดียวกับพระองค.
ขอนี้ทําใหกลาวไดวา เพราะพระสารีบุตรเปนพระสาวก
ซึ่งเปน
พระอรหัน ตขีณ าสพ ผู รุ ง เรื ่อ งดว ยปญ ญา สามารถแสดงขอ ปฏิบ ัต ิไ ดอ ยา ง
เดียวกันกับพระพุทธเจา ;
จะเปนการแสดงอยางเดียวกันหรือไม หรืออยางไร
ก็จะรูไดจากการบรรยายในวันนี้
พระสารี บุ ต รมี เ พื่ อ นสหธรรมิ ก อย า งยิ่ ง อยู รู ป หนึ่ ง ชื่ อ มหาโกฏฐิ ต ะ
หมายความว า เป น คู นั ก ศึ ก ษา เป น คู ส นทนา เป น คู ถ กเถี ย ง วิ พ ากษ วิ จ ารณ .
ธรรมภาษิตในวันนี้ ก็เปนเรื่องที่พระสารีบุตรกลาวแกพระมหาโกฏฐิตะ
มีใจ
ความสรุป ขอ ปฏิบ ัต ิ ที ่เ รีย กไดว า เปน ธรรมภาษิต สั ้น ๆ แสดงเนื ้อ ความในชั ้น
ปรมัตถปฏิปทา
คือธรรมะใหบรรลุมรรคผล ได แมวาการปฏิบัตินั้น ฟงดูแลว
เปนเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ.
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ทําใจใหแยบคายใน "เบญจขันธอันประกอบ
ดวยอุปทาน ๕" จะอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
ข อ นี้ เ ริ่ ม ขึ้ น มาด ว ย พระมหาโกฏิ ฐิ ต ะ ได ถ ามพระสารี บุ ต รว า ภิ ก ษุ
ผูมีศีล สมบูรณแ ลว จะปฏิบัติอ ยา งไร,
จะกระทําในใจโดยแยบคายอยางไร
ตอไป จึงจะเปนพระโสดาบัน?

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ

๓๖๑

พระสารีบุตรไดตอบวา เบญจขันธอันประกอบอยูดวยอุปาทาน
๕ ประการ อันบุคคลกระทําในใจโดยแยบคายแลว ยอมเปนฐานะที่จะมีได
วาภิกษุผูมีศีลนั้นจักเปนประโสดาบัน.
และมี ก ารถามต อ ไปตามลํ า ดั บ ว า ภิ ก ษุ ผู เ ป น โสดาบั น แล ว จะพึ ง
ระทําในใจโดยแยบคาย
คือ ทําอะไรตอไป?
พระสารีบุตรก็ยังคงยืนยันวา
เบญจขัน ธอ ัน ประกอบไปดว ยอุป าทาน ๕ ประการ อัน ภิก ษุผูเ ปน โสดาบัน
กระทํา ในใจโดยแยบคายแลว
ยอมเปนฐานะที่จะเปน ไปไดวา ภิก ษุผูเ ปน
พระโสดาบันนั้น จักเปนพระสกิทาคามี.
พระมหาโกฏฐิ ต ะ ก็ ยั ง ถามต อ ไปว า พระสกิ ท าคามี จะพึ ง กระทํ า
ในใจโดยแยบคาบในธรรมะอะไรเลา ?
พระสารีบุตรก็ตอบตอไปวา ภิกษุผูเปน
พระสกิ ท าคามี กระทํ า ในใจโดยแยบคาย ถึ ง เบญจขั น ธ อั น ประกอบด ว ย
อุปาทาน ๕ ประการ ก็ยอมจะเปนอนาคามี.
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มีก ารถามตอ ไปวา ภิก ษุผู เ ปน อนาคามี จะพึง กระทํ า ในใจโดย
แยบคายอยางไรตอไปเลา ?
พระสารีบุตรก็ยังคงตอบวา เบญจขันธที่ประกอบ
อยูดว ยอุป าทาน ๕ ประการ อัน ภิก ษุผูเ ปน พระอนาคามี กระทํา ในใจโดย
แยบคายแลว ยอมเปนพระอรหันต ขอนั้นเปนฐานะที่มีได.

พระมหาโกฏฐิ ตะ ก็ ยั งถามต อไปว า พระอรหั นต นั้ นเล า จะพึ งกระทํ า
โดยแยบคายอยางไร ?
พระสารีบุตรก็ยังตอบวา เบญจขันธที่ประกอบอยูดวย
อุปาทาน ๕ ประการ อันพระอรหันตนั้นจะพึงกระทําในใจโดยแยบคาย.

๓๖๒

ปฏิปทาปริทรรศน

ข อ นี้ แ ม ว า กิ จ ที่ จ ะต อ งกระทํ า ให ยิ่ ง ขึ้ น ไป ไม มี แ ก พ ระอรหั น ต นั้ น แล ว
การกระทําสืบตอกิจที่กระทําแลวก็มิไดมี นั้นก็จริงอยู แตวาธรรมนี้
อันบุคคลเจริญ
ทํา ใหม ากแลว ยอ มเปน ไปเพื่อ ความอยูเ ปน สุข ในทิฏ ฐธรรม และเปน ไป
เพื่อสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ.
เค า เรื่ อ งมี เ พี ย งเท า นี้ เรี ย กว า เป น ธรรมภาษิ ต สั้ น ๆ ว า ผู ที่ ยั ง ไม เ ป น
โสดาบัน ก็ใ หพิจ ารณาในเบญจขัน ธ อัน ประกอบไปดว ยอุป าทาน ๕ ประการ
เพื่อความเปนพระโสดาบัน.
พระโสดาบัน ก็ยังคงพิจารณาเบญจขันธที่ประกอบ
ดวยอุปาทาน ๕ ประการ เพื่อความเปนพระสกิทาคามี.
พระสกิทาคามี ก็เพื่อ
ความเปนพระอนาคามี ;
พระอนาคามีก็เ พื่อ ความเปนพระอรหันต ;
เปน
พระอรหันตแลว ก็ยังคงทําในใจโดยแยบคาย ซึ่งธรรมะ ๕ ประการนี้อยูนั่นเอง.
เรื ่อ งนี ้ท า นยืน ยัน วา นตฺถ ิ โข อาวุโ ส อรหโต อุต ฺต ริก รกรณีย ํ,
กตสฺส วา ปฏิจ จโย, - ดูกอ นทา นผูมีอ ายุ,
กิจ ที่จ ะตอ งทํา ใหยิ่ง ขึ้น ไป ก็ดี
ยอมไมมีแกพระอรหันต,
กิจที่จะทําสืบตอจากกิจที่กระทําแลว ก็ดี ยอมไมมี
แกพระอรหันต :อปจิเม ธมฺมา ภาวิตา พหุบีกตา - ก็แตวา ธรรมเหลานี้
เมื่อ บุค คล ทํา ใหเ จริญ กระทํา ใหม ากแลว ,
ทิฏธรมฺม สุข วิห ารราย เจว
สํว ตฺต นฺต ิ สติส มฺป ชฺาย จ -นั ่น จะเปน ไปเพื ่อ ความสุข ในทิฏ ฐธรรม หรือ วา
จะเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
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นี้ ห มายความว า จะเป น พระอรหั น ต หรื อ ไม เ ป น พระอรหั น ต ก็ ต าม
เมื่อ ประพฤติก ระทํา อยูใ นธรรมะ ๕ ประการนี้แ ลว จะไดรับ ความสุข อัน เปน
ทิฏฐธรรม คือทันทีทันใดนั้น แลวก็ยังเปนสติสัมปชัญญะอยางยิ่งดวย.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ

๓๖๓

สําหรับ "ความสุขในทิฏฐธรรม" นั้น ก็พอจะกลาวไดวา แมเปน
พระอรหั น ต แ ล ว ทํา ในใจให ถึ ง ธรรมนี้ อ ยู ก็ เ ป น ที่ ตั้ ง แห ง ความสุ ข ใน
ทิฏฐธรรมนี้ได ;
แตวาที่เปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้น ตองการคําอธิบาย
เพราะวาเปนที่รู หรือ เปนที่ยอมรับกันวา พระอรหันตยอมหมดกิเลสแลว ไมมี
สิ่งใดที่จะมาทําใหสูญเสียสติสัมปชัญญะไดอีกตอไป. ดังนั้น ขอปฏิบัตินี้ ก็เปนไป
เพื่อ จะดํา รงไวซึ่ง สติป ชัญ ญะ แมแ กบุค คลทั่ว ไปทั้ง ที่เ ปน พระอรหัน ต และยัง
มิไดเปนพระอรหันต เพื่อจะแสดงใหเห็นวา ธรรมนี้มีคุณอันใหญหลวง นั่นเอง.

ทําในใจโดยแยบคาย เกี่ยวกับ เบญจขันธ
อันประกอบดวยอุปาทาน นี่ทําอยางไร
ตอไปนี้จะไดกลาวโดยละเอียด ในขอที่วา เบญจขันธอันประกอบดวย
อุปาทาน ๕ ประการ อันบุคคลกระทําในใจโดยแยบคายนั้น ทําอยางไร ?
การกระทําในใจโดยแยบคาย
อุปาทาน ๕ ประการ ก็คือวา :

ในเบญจขันธ อันประกอบไปดวย
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- ทําในใจโดยแยบคายจนมองเห็นโดยความเปนของไมเที่ยว นี้
อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนทุกข นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนโรค คือ สิ่งเสียบแทง นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนหัวฝ นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนลูกศร นี้อยางหนึ่ง,

๓๖๔

ปฏิปทาปริทรรศน
- มองเห็นโดยความเปนสิ่งกระทบกระทั่ง นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนอาพาธ คือ ความไข นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนปรปกษ นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนของแตกทําลาย เปนธรรมดา นี้อยางหนึ่ง.
- มองเห็นโดยความเปนของวาง นี้อยางหนึ่ง,
- มองเห็นโดยความเปนอนัตตา นี้อยางหนึ่ง,

รวมเปน ๑๑ อยา งดว ยกัน ,
ควรจะจํา ๑๑ คํา นี้ไ วใ หแมน ยํา
เพราะวาจะมีประโยชนมาก โดยที่ทานพระสารีบุตรแนะใหบุคคลทําในใจ พิจารณา
เห็นเบญจขันธ โดยความเปนของ ๑๑ อยาง อยางนี้.

เบญจขันธที่ประกอบดวยอุปาทาน คืออะไร
ทีนี้ จะไดพูดกันถึงคําวา "เบญจขันธที่ประกอบดวยอุปาทาน"
นั้น
คืออะไร ใหเปนที่เขาใจแจมแจงกันเสียกอน เพราะสําหรับผูที่ยังไมเคยฟงก็เขาใจ
ไมได ; สําหรับผูที่เคยฟงบางแลวก็ยังคลุมเคลือ เราจําเปนที่จะตองพูดกันให
เปนที่เขาใจอยางแจมแจงที่สุด สําหรับสิ่งที่เรียกวา เบญจขันธอันประกอบ
อยูดวยอุปาทาน.
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ที ่เ คยพูด เคยสอนกัน มาแลว แตก าลกอ นอยา งไรนั ้น ขอใหย กไว
อยาเอามาเกี่ยวของกันกับคําอธิบายในที่นี้ เพราะบางทีก็จะเปนไปในลักษณะอื่น
หรือ เขารูปกันไมได.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
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สําหรับเบญจขันธ ที่ประกอบดวยอุปาทานนี่ ผูที่ไมเคยสังเกต
และไมเคยศึกษาพิจารณามาอยางดี ก็ไมรูจัก และก็ ไมรูวามันเกิดขึ้น เมื่อไร
ที่ไหน.
ในกรณีนี้ จะตองมีความรูวา สิ่งที่เรียกวาเบญจขันธ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ๕ ประการนี้ มีการเกิดอยูเรื่อย แลวก็ดับอยูเรื่อย
บางทีเกิดขึ้นมา ไมถูกยึดถือดวยอุปาทาน แลวดับไปเสียแลวก็มี. ที่เปนเรื่อง
เปนราวเปนปญหานั้น หมายความวาเกิดขึ้นมาแลว ถูกยึดถือดวยอุปาทาน
วาตัวเรา วาของเรา ; นี่คือตัวปญหา หมายความวา เปนตัวความทุกขที่จะ
ตองกําจัด.
ความทุกขทั้งหลาย ไมวาของบุคคลใด ที่ไหน จะตองเกิดมาจาก
อุปาทานสิ่งนี้เทานั้น เหมือนกับที่พระพุทธเจาตรัสวา โดยสรุปแลว เบญจขันธ
ที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน เปนตัวทุกข ที่เราสวดมนตกันทุกวันนั้น ; แตแลว
ก็ไมรู วาเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานนั้นคืออะไร. ทั้งนี้ก็เพราะวามันมี
ความหมายละเอียดลึกซึ้ง และไมคอยเปนที่สนใจของคนทั้งปวง.
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ถา ผูใ ดจํา คํา ๕ คํา วา รูป เวทนา สัญ ญา สัง ขาร วิญ ญาณ ไวไ ด
ก็เขาใจงายหนอย ; ถายังจําไมได ยังไมเขาใจ เรื่องเบญจขันธประกอบอยูดวย
อุปาทานสิ่งนี้แลว ก็จะตองทําการศึกษาใหเขาใจ. ดังจะวาใหฟง พอเปนเครื่อง
สังเกต :

เบญจขันธนั้น จะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยตากระทบรูป อาศัยหูกระทบ
เสียง อาศัยจมูกกระทบกลิ่น อาศัยลิ้นกระทบรส อาศัยผิวกายกระทบกันเขา
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กับ สิ ่ง ที ่ม าสัม ผัส ที ่ผ ิว หนัง และ อาศัย ใจกระทบกับ เขา กับ ความรู ส ึก ในใจ
เปน ๖ คูดวยกัน.
ใน ๖ คูนี้ คูใดก็ได ยอมใหเกิดสิ่งที่เรียกวาเบญจขันธได
ทั้งนั้น.

ถายังไมประกอบดวยอุปาทาน ยังไมทุกข
ในกรณีสามั ญที่สุด จะยกตัวอยางทางตา เพราะวา เราลืมตาอยูเสมอ ;
เราไมใชตาบอดละก็ยอมมีตาลืมอยูเสมอ ; เดี๋ยวนี้ทานทั้งหลายก็กําลังลืมตาอยู.
เมื่อตาเห็นรูป ก็เกิดความรู สึกวา เปนรูปอะไร,
แลวก็มีความรู สึกวา นาดู
หรือไมนาดู ;
หรือความคิดก็เกิดขึ้น เกี่ยวกับรูปนั้นบางเล็ก ๆ นอย ๆ ดังนี้
แลวก็ดังไป.
หรือ เหมือ นอยา งทา นนั ่ง อยู ที ่นี ่ เห็น รูป ภาพที ่เ ขีย นไวที ่เ สา หรือ ที่
ฝาหนั ง ตาเห็ นรู ป รู ว าเป นรู ปอะไร เข าใจเท าที่ ตั วมี ความรู อ ยู ในขณะนั้ น พอจะรู
ได ว า รูป นั้ นเป น รู ปอะไร ก็ เ กิด ความรู สึ กสบายตาบ าง รู สึก ไม ส บายตาบ า ง เกิ ด
ความคิดเล็ก ๆ นอย ๆ ไมถึงกับดีใจหรือเสียใจ แลวก็เลิกกัน ;
อยางนี้ เรียกวา
เบญจขันธไดเกิดขึ้นแลว ครบถวนทั้ง ๕ ขันธ แตยังไมถูกยึดมั่นถือมั่นดวย
อุปาทาน.
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ดวงตานี้ก็ดี รูปที่เห็นนี้ก็ดี เรียกวารูปขันธ ;
เรามีดวงตาที่
สามารถทํา การเห็ นได แล วก็ มี เ นื้ อ หนั ง ร า งกาย อั นเป น ที่ ตั้ ง ของดวงตา ทํ า ให
ดวงตาทํางานได ทั้งหมดนี้รวมเขาดวยกัน เรียกวารูปขันธ.
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ทีนี้ เมื่อตากระทบรูปขางนอก ก็เกิดสิ่งที่เรียกวา จักขุวิญญาณ ;
นั่นคือความรูสึกขึ้นมาทางตา นี้เรียกวาวิญญาณขันธ.
ความรูที่มีอยูแตเดิม ๆ พอจะรูวา นี้เปนรูปอะไร รูปลิง หรือรูปคน
หรือรูปนก หรือรูปตนไม ความรูสึกอยางนี้เรียกวาสัญญาณขันธ คือความรูสึก
อะไรตามความจําไดหมายรู.
ทีนี้ยังมีความรูสึกที่เกิดจากการเห็นรูปนี้ แลวรูสึกสบายตา หรือไม
สบายตา อยางนี้เรียกวา เวทนาขันธ.
เนื่องจากไดเห็นรูปภาพนี้ มีความคิดเกิดขึ้นเล็กนอย เชนวา เขียนสวย
หรือเขียนไมสวย หรือวารูอยูแลววา เอามาจากไหน ; ความคิดอยางนี้ ไมถึง
กับเปนอุปาทาน ก็เรียกวา สังขารขันธลวน ๆ.
นี้นับดูใหดี รูปขันธก็มีแลว วิญญาณขันธก็มีแลว สัญญาขันธก็มีแลว
เวทนาขัน ธก็มีแ ลว สัง ขารขัน ธก็มีแ ลว ; นี่ค รบถว นทั้ง ๕ ขัน ธ แตยัง ไม
ถูกยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน เลยยังไมเปนความทุกข ยังไมเกี่ยวกับกรณีที่
กลา วถึง ในพระสูต รนี้ ที่เ ปน การปฏิบัติ;
เพราะวา ในพระสูต รนี้ก ลา วไวชัด
วาตองเปนปญจุทาทานขันธ คือเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน คือความ
ยึดมั่นถือมั่น. ถาเปนอยางนี้จะตองยกตัวอยางดวยสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงกิเลสจึงจะ
เขาใจไดงาย.
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ถาประกอบดวยอุปาทานแลวเปนทุกข
การยกตั ว อย า งด ว ยสิ่ ง ที่ ไ ม เ ป น ที่ ตั้ ง แห ง กิ เ ลส เหมื อ นกั บ รู ป ภาพที่
ฝาผนัง นี้มันเปนไปไมได ; จะตองยกตัวอยางดวยสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงกิเลสโดยตรง
ของทานทั้งหลาย จึงจะเขาใจไดงาย เชนวา :ตาเหลือบไปเห็นบุคคลที่ตนเกลียดน้ําหนา ที่เปนศัตรูคูอาฆาต แลวก็
จําไดดวยสัญญา วานี่เปนศัตรูคูอาฆาต แลวก็กระวนกระวายใจ เปนทุกขเวทนา
อยูในใจ ก็เกิดความคิดที่จะฆามันเสีย หรือจะตอตานมันอยางไร, จะดาจะตีมัน,
จะทําอยางใดไปตามความเกลียดนั้น ๆ.
อยางนี้เรียกวา เบญจขันธที่ประกอบไปดวยอุปาทานไดเกิดขึ้นแลว
คือ เรามี ต าตามเดิ ม ตาของเราได ทํ า หน า ที่ เ ห็ น รู ป บุ ค คลที่ เ ราเกลี ย ด เกิ ด จั ก ขุ วิญญาณเปนวิญญาณขันธขึ้นมา ; วิญญาณขันธคือความรูสึกทางตานั้น ถูกยึดถือ
เปนตัวกู, กูเห็น. ลูกตาของกู ก็ถูกยึดถือวา เปนลูกตาของกู หรือเปนสวนที่
เนื่องดวยตัวกู.
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จักขุวิญญาณ ผูเห็น ก็เปนตัวกูผูเห็น,
สัญญาที่จําได วานี้เปน
ศัตรูของกู สัญญานั้นก็ถูกยึดถือ,
เวทนาที่กําลังกระวนกระวายใจอยางยิ่งนั้น
ก็เปนเวทนา ที่ถูกยึดถือ เปนเวทนาที่เปนทุกข ที่ถูกยึดถือ เปนเวทนาของกู.
ทีนี้ความคิ ดที่เ กิด ขึ้น เกี่ยวกั บเวทนานั้ น ก็ เปน ความคิดเนื่อ งด วยกิเลสทั้ งนั้ น ;
เพราะจิตไดสัมผัสเอาความรูสึกอันนั้น ดวยความโง ดวยอวิชชา ดวยความไมมี
สติสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นความคิดนั้นซึ่งเปนสังขารขันธ ก็เปนอันวาถูกยึดถือ.
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นี้เปนการแสดงใหเ ห็น วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญ ญาณ
ทั้ง ๕ ประการนี้ ถูกยึดถือดวยอุปาทาน เปนเรื่องตัวกู - ของกู.
นี้คือตัวปญหา ที่เปนความทุกข คนทุกคนในโลกนี้ ทั้งเทวดา
ทั้งมนุษย มีความทุกขอยู เพราะเบญจขันธ ที่มีความยึดถือ อยางนี้ทั้งนั้น.
ที่ เราพู ดกั นมานี้ พู ดกั นแต ทางตาก อน ตาไปเห็ นศั ตรู คู อาฆาต ก็ เกิ ด
ความรูสึกอยางนี้ และเปนทุกข.
ถาตาไปเห็นคนที่รักที่พอใจ ก็จะมีความยึดถือ
ไปอีกแบบหนึ่ง ตามความรักความพอใจ.
ถาเห็นคนรักเดินมา ตาเห็น ก็เกิดจักขุวิญญาณ
รูวา เปนคนรัก
ของเรา, จําไดดวยสัญญาวาเปนคนนั้น, แลวเกิดเวทนาขึ้น เปนความสบายใจ
เหลือประมาณ.
แลวก็เกิดความคิดไปตามเรื่องของกิเลส ตัณหา อวิชชา ;
สัง ขารความคิด นี้ ก็เ ปน ความคิด ของตัว กู ที่ถูก ยึด ถือ .
อยา งนี้ก็เ รีย กวา
เกิ ด กิ เ ลสประเภทความรั ก ขึ้ น มา ก็ มี ค วามทุ ก ข ไ ปอี ก แบบหนึ่ ง ตามแบบของ
ราคะ หรือโลภะ.
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นี้เปนการแสดงใหเห็นวา ขึ้นชื่อวาความทุกขแลว จะตองมาจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ ดวยกันทั้งนั้น.

ทีนี้ ในตัวอยางที่แสดงถึงรูปภาพที่ฝาผนัง อาจจะเกิดความยึดมั่นถือมั่ น
แกคนบางคนก็ได ;
จะไมเกิดเปน สวนมากแกคนทั่ว ไปก็จ ริง แตอ าจจะเกิด
แกคนบางคนก็ได แลวแตวา คนนั้นจะมีเรื่องอะไรเปนสวนตัว.
แมแตเห็น
ภาพที่ฝาผนัง ที่เขาเขี ยนไว สั่ งสอนนี้ ก็ เอาไปยึ ดมั่นถื อมั่น จนเกิดตั วกู อยางนั้ น
อยางนี้ก็ได ; แตวาเปนไปไดโดยยาก. ฉะนั้นเราจึงพูดไดวา ตาใหเห็นสิ่งซึ่ง
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เปนที่ตั้งแหงความรักและความชัง แลวก็ทําใหเกิดเบญจขันธ ที่ประกอบดวย
อุปาทานไดโดยงาย.
หู ก็เหมือนกัน เมื่อไดยินไดฟงเสียง ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความรัก หรือ
ความชัง หูก็จะสามารถสรางเบญจขันธ ที่ประกอบขึ้นดวยอุปาทานขึ้นมาได.
จมูกก็เหมือนกันอีก ถาไดกลิ่นชนิดที่เปนที่ตั้งแหงความรัก ความชัง
เขามาแลว ก็ทําใหเกิดเบญจขันธ ที่มีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได ;
แตถาไดกลิ่น
ตามธรรมดาสามัญเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ไมเกิด.
การที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่นเบญจขันธนี้ ทางตาเกิดไดงายกวา
แรงกวา ที่จะเกิดทางจมูกก็ได; มันไมเทากันเสมอไป.

เกงกวา

ทีนี้ ทางลิ้น ทางลิ้นเมื่อไดรส เปนที่ตั้งแหงความรัก และความชัง
ก็จะเกิดเบญจขันธ ที่ประกอบดวยอุปาทาน ไดอยางเดียวกันอีก.
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ถามองผิว ๆ เผิน ๆ
มองพิจารณากันอยางลวก ๆ ก็จะไมคอย
มองเห็น ;
จะตอ งมองกัน ใหดี ๆ จะตอ งพิจ ารณากัน ใหดี ๆ ทั้ง ในทางหู
ในทางจมูก ในทางลิ้น เพราะวาทําใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นได.

ตัวอยางเบญจขันธประกอบดวยอุปาทาน ทางลิ้น
ทางลิ้ น นั้ น เหมื อ นอย า งว า รั บ ประทานอาหารที่ ไ ม ถู ก ปาก จนเกิ ด
ความหงุ ด หงิ ด รํ า คาญขึ้ น นั่ น แหละดู ใ ห ดี เ ถิ ด ว า มั น ครบขั น ธ ทั้ ง ๕ และยึ ด มั่ น
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ถือมั่นดวยอุปาทานดวยแลว.
บางทีของอยางเดียวกัน ขนมชื่อเดียวกัน บางคน
เขาทําเลว พอกัดเขาไปมันผิดหวังก็คายทิ้ง ;
ขนมอยางเดียวกัน ชื่อเดียวกัน
นั่ น แหละบางคนเขาทํ า ดี กั ด เข า ไปแล ว รู สึ ก อร อ ย เพลิ ด เพลิ น ถึ ง ออกปาก
สรรเสริญ - อภินนฺทติ อภิวทติ ขึ้นมาทีเดียว เกิดนันทิ เกิดตัณหาอุปาทานได.
ลิ้นเมื่อกําลังเคี้ยวอาหารที่อรอยนี้ ลิ้นเปนรูปขันธ
รวมกันอยูกับ
รางกาย ที่มันทําใหลิ้นนี้ทํางานได ; ฝายรส
ก็เปนรูปภายนอก เขามาเนื่อง
กับ รูป ขัน ธภ ายใน ก็เ กิด ชิว หาวิญ ญาณขึ ้น มา คือ เกิด วิญ ญาณทางลิ ้น ขึ ้น มา
นั่นแหละคือวิญญาณขันธ.
เมื่ อ เกิ ด วิ ญ ญาณขั น ธ แ ล ว ก็ มี สั ญ ญาว า ขนมนี้ ชื่ อ นี้ มี ร สอย า งนี้
แลวก็รูสึกวามันอรอย, แลวก็เกิดเวทนาขันธ,
เกิดความคิดตามสมควรแก
ความโง ที่ไดหลงใหลในความอรอยนั้น นี้ก็เรียกวาสังขารขันธ.
ขอใหสังเกตดูใหดี พอรูสึกอรอยและถูกใจ เทานั้นแหละ ก็จะมีนันทิ.
พระพุทธเจาตรัสวา ยา นนฺทิตทุปาทานํ - สิ่งใดเปนนันทิ สิ่งนั้นเปนอุปาทาน
เพราะวามันอรอยที่ลิ้น นั่นแหละเปนนันทิ.
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นั น ทิ ร าคะในสิ่ ง นั้ น เรี ย กว า อุ ป าทาน ; รสอร อ ย ที่ อ ร อ ยนั้ น
ก็เลยถูกยึดถือไปหมด : ลิ้นของกู เพราะกูอรอย ก็เลยเปนลิ้นของกู ; ลิ้นก็
ถูกยึดถือ นี่คือรูปขันธที่ถูกยึดถือ.

ทีนี้ เกิดชิวหาวิญญาณขึ้นมา ก็คือตัวกูอรอย วิญญาณนั้นถูกยึดถือ
เปนตัวกู เปนวิญญาณขันธที่ถูกยึดถือ.
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ทีนี้ สั ญญาขันธ ว า ขนมเจ านั้ นอร อยอย างนั้ นอย างนี้ ขนมนี้ เรารู จั กดี
สัญญานี้ก็ถูกยึดถือ เปนความรูสึกสมปฤดีของกู.
นี่เวทนาขันธอรอยนั้น ก็ถูกยึดถือ. สังขารขันธ ความคิดเกี่ยวกับ
เรื่อ งนี้ ก็ถูก ยึด ถือ .
นี่เ ปน อัน วา แมแ ตจ ะกิน ขนมอรอ ย ถูก อกถูก ใจของ
กิเลส ก็ตองเกิดเบญจขันธขึ้นมาครบถวน แลวก็ถูกยึดถือ.
นี่ก็คือ ตัวอยางของเบญจขันธ ที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน อีก
ชนิดหนึ่ง ที่เกิดทางลิ้น. ที่ยกเอาเรื่องที่เกิดทางลิ้นมาพูดเปนตัวอยางก็เพราะวา
ท า นทั้ ง หลายไม ค อ ยจะสั ง เกต ว า เป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด อยู ทุ ก วั น ในครั ว หรื อ ว า ในห อ ง
อาหาร หรือที่ไหนก็ได.

ตัวอยาง เบญจขันธ ประกอบดวยอุปาทาน ทางกาย
ทีนี้ ดูกันตอไปถึงทางกาย เมื่อกายกระทบสัมผัสทางผิวหนัง
ซึ่งแสดง
ลักษณะนิ่มนวล หรือกระดาง เย็น รอน ออน แข็ง อะไรก็ตาม,
รวมความแลว
มันอยูที่วา ชวนสัมผัส หรือไมชวนสัมผัส.
อะไรที่นิ่มนวลชวนสัมผัส ก็เกิด
ความรูสึกประเภทราคะ หรือ โลภะ ;
ถาอะไรแข็งกระดาง ตอ ตานความรูสึก
ก็ เ กิ ด กิ เ ลสประเภทโทสะ หรื อ โกธะ.
ดั ง นั้ น โผฏฐั พ พะที่ ม ากระทบทาง
ผิวหนังนี้ก็มีเปน ๒ ชนิด อยางเดียวกันอีก คือ นารัก และนาชัง.
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ผิว กายนี้ ไปกระทบกัน เขา กับ ของที่ม าถูก ผิว กาย
รูปขันธ เกิดวิญญาณทางผิวหนังขึ้นมา เรียกวา กายวิญญาณ
เปนตัวกู ขึ้นมา.

นี้ก็เ รีย กวา
แลวถูกยึดถือ
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ลองไปนอนบนที่ น อนนิ่ ม ๆ ดู หรื อ นอนบนอะไรที่ มั น มี ค วามนิ่ ม ไป
ยิ่งกวานั้นดู มันจะมีความรูสึกชนิดนี้ รูสึกวา นี้เปนความนิ่มดวยสัญญา, รูสึกวา
เปนความสบายที่สุด ดวยเวทนา, แลวจะเกิดความคิดยึดถือ ที่วา อยากจะมี
อยางนี้อีก อยากจะมีกันอยางนี้ไปนาน ๆ อยากจะสงวนสิ่งเหลานี้ไว ;
นี่ก็
เปนสังขารขันธ
ถูกยึดถือวา เปนความคิดของกูอยางนั้น ๆ ไมรูสิ้นสุด ก็เกิด
เบญจขันธขึ้นมาครบทั้ง ๕ ที่ทางผิวกาย.

ตัวอยาง เบญจขันธ ประกอบดวยอุปาทาน ทางใจ
ทีนี้อันที่ ๖ อันสุดทายนี้แปลกเขาหนอย คือ เปนเรื่องทางใจ อยูขางใน
ไมตองออกมาที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ได แตก็ตองอาศัยสัญญาในอดีตบาง หรือวา
หลั ง จากการกระทบทางกาย ทางวั ต ถุ แ ล ว บ า ง เมื่ อ ใจรู สึ ก ต อ สิ่ ง ใด ก็ เ กิ ด การ
กระทบในสิ่งนั้น.
เชนวา เราคิดถึงคนที่เรารัก หรือเราคิดถึงคนที่เราเกลียด โดยที่เขา
ไมไดอยูตอหนาเรา แตวาเรานึกถึง นี้เราก็ตองอาศัยสัญญาในอดีตวา คนที่เรา
เกลียดนั้นเปนอยางไร, คนที่เรารักนั้นเปนอยางไร. อะไรเปนเรื่องสัญญาในอดีต
แตอาจสรางเปนอารมณขึ้นมาไดสําหรับจิตใจ จึงเรียกวาธัมมารมณ.
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พออารมณมากระทบกันเขากับใจ ที่นึกถึงคนที่เกลียดชัง
ก็จะมี
อาการอยางเดียวกันกับขางตน : เกิดมโนวิญญาณ รูตอธัมมารมณนั้น แลว
เกิดสัญญา เกิดเวทนา เกิดสังขาร ไปตามลําดับทั้ง ๕ ประการ แลวก็ยึดถือวา
กูกําลังเกลียดอยู อยางหาความสุขไมได.

๓๗๔
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หรือ ถาคิดถึงคนรัก ที่รักตัวดวยกิเลสตัณหามาก ๆ ก็เกิดอาการทํานอง
ตรงกันขาม. เกิดเปนรูป โดยสัญญาในอดีต เปนรูปสัญญาขึ้นมา สําหรับเปน
ธัมมารมณ สําหรับจิตเกิดมโนวิญญาณ แลวก็เกิดสัญญา จากความรูสึกอันนี้ได,
เกิดเวทนาจากความรูสึกอันนี้,
เกิดสังขาร คิดนึกจากความรูสึกอันนี้ ก็ครบ
เบญจขันธ ๕ ประการ แลวก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นไดอยางเดียวกัน.

เบญจขันธ แมประกอบดวยอุปาทาน
เมื่อสิ้นเหตุปจจัยแลวก็ดับ
การที่ พู ด มาเสี ย ยื ด ยาว เป น วรรคเป น เวรนี้ ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
เบญจขันธ ที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน ก็ดี หรือวา ที่มิไดประกอบอยูดวยอุปาทาน
ก็ดี เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได
ทางตาก็ได ทางหูก็ได ทางจมูกก็ได ทางลิ้นก็ได
ทางกายก็ได ทางใจลวน ๆ ก็ได ;
และจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได เมื่อไรก็ได ดังนี้ ;
แลว มัน ก็ดับ ไปที่ไ หนก็ไ ด เมื่อ ไรก็ไ ด,
เมื่อ สิ้นเหตุ สิ้น ปจ จัย ของการ
กระทบนี้แลว มันก็ดับไป.
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บางทีไมกี่นาที เรื่องมันก็ดับไป บางทีพักใหญ ๆ ก็ดับไป แลวเดี๋ยว
เรื่องอื่นก็เขามาแทนสําหรับที่จะเกิดทางอื่นตอไปอีก. เชน เกิดเรื่องทางตา
อยูหยก ๆ แตถาเผอิญเรื่องทางหู มากระทบโครมครามเขามา มันก็ขัดขาวงเรื่อง
ทางตาใหดับไป เรื่องทางหูก็เขามาอยูแทน ; เดี๋ยวเรื่องทางจิตเกิดขึ้นมาแทรกแซง
เรื่องทางหูก็ดับไป เรื่องทางใจก็เขามาอยูแทน.
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ทั้ง ๖ ทวารนี้ เกิดเบญจขันธที่ประกอบดวยอุปาทานไดทั้งนั้น
แล ว มั น แทรกแซงกั น ได อ ย า งนี้ แม ไ ม มี อ ะไรมาแทรกแซง มั นก็ ดั บ ไปตามวาระ
ของมั น ก็ เ รีย กว า อั ส ดงคต ดับ ไป ตามวาระของมั น เพื่ อ ให โ อกาสแก เรื่ อ งอื่ น
เขามาเกิดอีก.
นี่คือ วันหนึ่ง ๆ เราสามารถที่จะเกิดเบญจขันธ ที่ประกอบดวย
อุปาทานนี้ ไดมากมายหลายสิบครั้ง : ทางทวารตาก็ได หูก็ได จมูกก็ได ลิ้น
ก็ได กายก็ได ใจลวน ๆ ก็ได. ขอใหเขาใจสิ่งนี้ไวเสียกอน เพราะวาพระสารีบุตร
ทานยกมาวาสิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญของเรื่อง ที่เปนตัวเรื่องนั่นเอง.
แมพระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวมากมาย หลายรอย
หลายพันครั้ง ก็ตรัสเรื่องนี้ คือ เรื่องปญจุปาทานขันธนี้เหมือนกัน.
ฉะนั้น
การที่ พ ระสารี บุ ต รยกเรื่ อ งนี้ ขึ้ น มากล า ว ก็ เ ป น การแสดงอยู ใ นตั ว แล ว ว า ท า น
แสดงธรรมอยางเดียวกันกับพระพุทธเจา.
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พระสารีบุต รทา นยกเอาเรื ่อ งเดีย วกัน กับ เรื ่อ งที ่พ ระพุท ธเจา ตรัส
นั่นแหละมาสอน
จึงเรียกวา เปนที่ผูแสดงธรรมไดอยางเดียวกับพระพุทธเจา,
เหมื อนกั บที่ พระพุ ทธเจ าท านทรงแสดงป ญจุปาทานขันธ ในฐานะที่ เปนตั วความ
ทุกข, หรือจะเปนเรื่องเหตุใหเกิดทุกข, หรือทางใหดับทุกขนั้น ก็แสดงเหมือน
กั น อี ก . แต เ ดี๋ ย วนี้ ท า นต อ งการจะแสดงรวบรั ด สั้ น ๆ ที่ ว า ให เ อามาทํา
ไวในใจ แลวจะทําใหมีการบรรลุ มรรค ผล.

๓๗๖
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ที่พระสารีบุตรแสดงรวบรัด "ใหทําไวในใจ ฯ"
เพื่อมีสติสัมปชัญญะอยางยิ่ง
ท า นแสดงข อ แรกว า เมื่ อ บุ ค คลทํ า ในใจให แ ยบคายถึ ง ป ญ จุ ป าทานขันธ โดยอาการ ๑๑ อยางนั้นแลว ยอมเปนฐานะที่จะมีไดวา ภิกษุผูประกอบ
ไปดวยศีลนั้น จะเปนพระโสดาบัน,
นี่เปนเรื่องแรก.
และเมื่อเปนพระโสดาบั น แล ว ก็ ยั ง คงทํ า ในใจถึ ง เบญจขั น ธ ที่ ป ระกอบอยู ด ว ยอุ ป าทานนั่ น แหละ
ตอไปอีก จนกระทั่งเปน พระสกิทาคามี ;
แลวก็ทําอยางเดียวกันอีก จนกระทั่ง
เปนพระอนาคามี กระทั่งเปนพระอรหันต.
นี่เปนหลักตายตัวทั่วไปวา เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เปนตนนั้น
ใชไดตลอดไป
แมวาเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี แลวก็มียังพิจารณา อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตานั้นตอไปอีก จนกระทั่งเปนพระอรหันต.
ขอนี้หมายความวา การเห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ในครั้งแรก ๆ นั้น
ยังไมสมบูรณ
จึงเปนแตเพียงพระโสดาบันบาง เปนพระสกิทาคามีบาง พระ
อนาคามีบาง.
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ถา จะไมเ รีย กวา เห็น อนิจ ัง ทุก ขัง อนัต ตา จะเรีย กวา เห็น อริย สัจ จก็ไ ดเ หมือ นกัน ;
เมื่อ เห็น อริย สัจ จยัง ไมส มบูร ณ ก็เ ปน แคพ ระโสดาบัน
บาง พระสกิทาคามีบาง อนาคามีบาง ;
ตอ เมื่อสมบูรณจึงเปนพระอรหันต.
ฉะนั้ น จึ ง มี ก ารแสดงให เ ห็ น ว า มี ก ารทํ า ซ้ํ า ๆ ลงไปในสิ่ ง นั้ น แหละ แต ใ ห ยิ่ ง ขึ้ น
ไป ๆ ใหเ ปน ภาวิต า พหุลีก ตา ยิ่ง ขึ้น ไป, ยิ่ง ๆ ขึ้น ไป, ก็จ ะบรรลุผ ลที่สูง
ยิ่งขึ้นไปตามลําดับ.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ

๓๗๗

ในสู ต รนี้ พระสารี บุ ต รท า นกล า วไว ระบุ ไ ปยั ง ภิ ก ษุ ผู มี ศี ล จะเป น
พระโสดาบันนี้ขั้นหนึ่ง ;
แลวพระโสดาบัน จักเปนพระสกิทาคามี นี่ขั้นหนึ่ง,
พระสกิทาคามี จะเปนพระอนาคามี อีกขั้นหนึ่ง,
พระอนาคามีจะเปนพระอรหันต
ขั้นหนึ่ง,
เปนพระอรหันตแลวยังคงทําตอไปเพื่อความอยูเปนผาสุก หรือเพื่อความ
มีสติสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติ โดยที่ไมตองไปพะวงมันอีกแลว ก็ยังได.
หลั ก นี้ ถื อ เป น หลั ก ทั่ ว ไปได ว า ใครก็ ต าม ถ า ทํ า การพิ จ ารณาอยู
อยางนี้ จักเปนสติสัมปชัญญะอยางยิ่งอยูในตัว
จึงเปนอันวา ไมตองสงสัย
หรือวาจะแยกแยะอะไรกันอีก สําหรับขอปฏิบัติขอนี้ ;
หมายความวา ทุกคนตอง
กระทํา
ทั้งที่เปนพระเสขะ และเปนอเสขะ คือเปนพระอรหันตแลว อยางนอย
ก็ ทํ าเพื่ อว าจะเป นตั วอย างที่ ดี หรื อเป นการรั กษาการปฏิ บั ติ หรื อแม ที่ สุ ดแต จะทํ า
เพื่อเหตุวา ไมรูวาจะทําอะไร ก็ยังดูมันเลน ๆ ;
ใชคําวา "ดูมันเลน ๆ" นี้มี
ความหมายมาก.
โรคภัยไขเจ็บที่เราผานพนมาแลว เรายัง "ดูมันเลน ๆ "ได ;
ความ
ดั บ ทุ ก ข นี้ ก็ เ หมื อ นกั น ที่ เ ราเคยผ า นพ น มาแล ว เราก็ ยั ง ย อ นกลั บ ไป "ดู มั น เล น ๆ"
ได.
หรือ แมห นทางที่เ ราเดิน มาแลว ไมตอ งเดิน อีก ตอ ไปแลว เราก็เ หลือ ตา
ไป "ดูมัน เลน ๆ"
ได ไมเ ห็น เสีย หายอะไร มีแ ตจ ะเปน ความรูสึก ที่ทํา ใหไ ด
รับความพอใจ หรือเปนสุขสนุกไปดวยอํานาจการเห็น การพิจารณา หรือปญญานั้น.
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ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วมา ท า นจึ ง กล า วไว ต ลอดเลย ไม ว า บุ ค คลชั้ น ไหน
ระดับไหน อาจจะพิจารณาเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน ในลักษณะ
ที่เปนอยางนี้.

๓๗๘
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ปญหาเกี่ยวกั บพระอรหันต ก็มี อยู ที่ วา พระอรหั นต จะไมมี เบญจขั นธ
ที ่ป ระกอบอยู ด ว ยอุป าทานอีก ตอ ไป ก็ต อ งดู เรื ่อ งที ่เ คยผา นมาแลว ที ่เ กิด กับ
คนอื่ นก็ ได หรื อเมื่ อก อนแต ที่ จะเป นพระอรหั นต นี้ ก็ เคยเกิ ดมาแล ว เอามาดู เล น
อีกที ก็ไมเห็นจะเปนอะไร.
นี่ขอใหเขาใจกันไว เปนหลักใหญ ๆ กลาง ๆ วา เบญจขันธ ที่ประกอบ
อยูดวยอุปาทานนั้น ไมอาจจะเกิดแกพระอรหันต แตวาอาจจะเกิดแกบุคคล
ที่ ต่ํ า กว า พระอรหั น ต ล งไป เช น พระอนาคามี พระสกิ ท าคามี พระโสดาบั น
กระทั่งถึงปุถุชน ;
เกิดเบญจขันธ ที่ประกอบดวยอุปาทาน ไดตามลําดับแหงตนๆ
เพราะวายังไมหมดกิเลส คือ ยังไมตัดสิ่งที่เรียกวาอุปาทานนั้นได.
ปุถุชน มีอุปาทานมาก
มีหนามาก จึงเรียกวา ปุถุชนคนหนา ;
พระโสดาบันนั้นเริ่มมีนอยลง ๆ, พระสกิทาคามี พระอนาคามี ก็มีนอยลง ๆ ; แตวา
เมื่อตัวตน คือ อัตตวาทุปาทาน ความยึดถือวาตัวตนยังไมถูกตัดขาดอยูเพียงไร
ก็ยังมีเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานไดเพียงนั้น.
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เราจะเห็ น ได ว า สํ า หรั บ ที่ เ ป น พระอรหั น ต แ ล ว เป น อเสขะ ไม ต อ ง
ปฏิ บั ติ อี กต อไปแล ว ท านก็ ทํ าอย างเล น ๆ หรื อไว ดู เล น ๆ เพื่ อความเป นอยู ที่ ถู ก
ต อ งโดยอั ต โนมั ติ และมี ค วามสุ ข ความพอใจในฐานะที่ ว า เป น ผู ช นะแล ว โดย
เด็ดขาด, มองดูชัยชนะที่ชนะแลว. แตถายังไมเปนพระอรหันต ยังเปนเสขะ
คื อ ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ อ ยู ก็ ม องดู เ บญจขั น ธ ในฐานะที่ เ ป น อั น ตราย, เป น
สิ่งที่จะทําอันตราย หรือเปนทุกข ; ยิ่งเปนปุถุชนดวยแลว ก็ยิ่งตองระวังมาก
เหมือนกับวา งูพิษ หรือยาพิษทีเดียว ที่จะทําอันตรายแกบุคคลนั้น.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
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พึงรู หลักพิจารณาเบญจขันธ ของพระสารีบุตร
พระสารีบุตร ไดวางหลักไวเปนหัวขอ ๑๑ ขอ สําหรับที่จะใหมอง
ดูเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน และสําหรับผูที่ยังมีเบญจขันธ ที่ประกอบ
อยู ด วยอุ ปาทาน ว า เบญจขั นธ ที่ ประกอบอยู ด วยอุ ปาทานทางตา ทางหู เป นต น
ทางใดก็ตาม เพื่อเกิดขึ้นแลว ควรมองดูมันในลักษณะอยางไร ? ทานไดกลาว
ไววา ใหมองดูมัน อยูในลักษณะ ๑๑ ประการ.
ประการที่ ๑. ใช คํา ว า อนิ จฺ จ โต - มองดู โ ดยความเป น ของ
ไมเที่ยง ;
ไมเที่ยงก็คือ เปลี่ยนแปลง หรือวา ไหลเรื่อยเปอยกันมา นับตั้งแต
ตาเห็นรูป เกิดจักขุ วิญญาณ เกิ ดสั ญญา เกิ ดเวทนา เกิ ดสั งขาร นี้ มีความเปลี่ยน
ไหลเรื่อย สงกันไปเรื่อย ; นี่ลักษณะนี้เปนลักษณะแหงความไมเที่ยง.
เมื่อตะกี้ก็ไมมี ครั้นเดี๋ยวนี้ก็มีแลว คือ ตาเห็นรูป เกิดจักขุวิญญาณ
ขึ้นมาแลว เมื่อตะกี้ก็ไมมีจักขุวิญญาณ อยางนี้เปนตน ; แลวก็มีสัญญา มีเวทนา
มีสังขาร ครบ ๕ ขันธพอดี.
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ทีนี้ ดูวา มันไมเที่ยง ไมเคยมี ก็มี, มีแลวก็ไมอยูคงที่ คือ เปลี่ยน
เรื่อยไป จนกวาจะดับลง ; ดับแลวก็เกิดอีก. นี่ดูเบญจขันธ ที่มีอุปาทาน
ที่เปนตัวกู - ของกู ดิ้นเรา ๆ อยูนี้ โดยความเปนของไมเที่ยง เรียกวา อนิจฺจโต
แปลวา โดยความเปนของไมเที่ยง นี่ขอที่ ๑.

ประการที่ ๒. เรียกวา ทุกฺขโต - ดูโดยความเปนทุกข เรื่องเปน
ทุ ก ข นี่ ถ า เป น เรื่ อ งของสั ต ว ที่ มี จิ ต มี ค วามรู สึ ก แล ว สิ่ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น อยู ใ นใจแล ว
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คําวาทุกขนี้ก็หมายถึงความเจ็บปวด ความทนทุกขทรมาน.
และเปนที่แนนอน
แล ว ว า เมื่ อ เกิ ด การปรุ ง แต ง เป น เบญจขั น ธ ป ระกอบด ว ยอุ ป าทาน อยู ใ นจิ ต ใจ
ของใครแลว ก็ตองมีความทุกขแน ไมอยางหยาบก็อยางละเอียด ไมอยางโดยตรง
ก็โดยออม เปนมีความทุกขแน ;
เมื่อมีความเจ็บปวดก็รูสึก เขาใจ และเห็นวา
มันเปนทุกข.
ใหดูเบญจขันธ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูนี่ โดยความเปนของทุกข
หรือ
เจ็บปวด หรือทรมาน ; แตถาจะมองใหกวางกวานั้น
ก็เรียกวา ดูมันใน
ฐานะเปนสิ่งที่นาเกลียด นาเกลียดนาชัง. ทุ นี้แปลวา นาเกลียด ; ขัง นี้
แปลวา ดู หรือ เห็น ; ทุกขัง จะแปลวา ดูแลวนาเกลียด ก็ได. นาเกลียด
ก็ตรงที่มันไมนาดู ตรงที่เปนทุกข ก็เรื่องเดียวกัน ไมใชดูในหนังสือ แลวก็
ไมใชดูดวยคิดคาดคะเน ;
แตวาดูดวยความรูสึก ที่กําลังรูสึก มีความรูสึกอยู
แลวรูตอความรูสึกนั้นอยูวา นี้เปนทุกข.
เช น ว า ในกรณี ที่ ต ามองเหลื อ บไปเห็ น คนที่ เ ราเกลี ย ด เป น ศั ต รู
แล ว ก็ ก ระวนกระวายใจอยู เพราะการเห็ น คนที่ เ ราเกลี ย ด หรื อ เป น ศั ต รู นี่ ก็ เ ป น
ทุ ก ข อ ยู แ ล ว ก็ ดู ที่ ค วามทุ ก ข นี้ เรี ย กว า ดู เ บญจขั น ธ ที่ ป ระกอบอยู ด ว ย
อุปาทานี้ โดยความเปนทุกข เรียกวา ทุกฺขโต.
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ประการที่ ๓. เรียกวา โรคโต - โดยความเปนโรค. คําวา โร-ค นี้
ตั ว หนั ง สื อ แปลว า แทง ; รุ - ข แปลว า แทง สํา เร็ จ รู ป มาเป น โร - ค.
โร - คะ แปลวา สิ่ง ที่เสียบแทง ; โรคทางกาย ก็เสียบแทงกาย โรคทางใจ
ก็เสียบแทงใจ. ขึ้นขื่อวาโรคแลว จะตองเปนของเสียบแทง.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
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ทีนี้ ก็ดูเบญจขันธ ที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน ในฐานะที่เปนโรค
คือวา เมื่อโรคเกิดขึ้นแลวก็เสียบแทง อาการก็มีคลาย ๆ กับความทุกข ; แตแยก
ออกมาใหเ ห็น วา เปน โรค :
เราเปน โรค เราก็ตอ งเจ็บ ปวดเพราะโรคนั้น ,
หรื อ จะถื อ ว า มั น เป น โรค โดยความหมายที่ ว า รบกวนความผาสุ ก ความไม
ปรกติสุข ก็ได.
เมื่อเราอยูปรกติ คือไมเกิดเบญจขันธประกอบดวยอุปาทานนั้น เราก็
เหมือนกับคนที่สบาย พอเบญจขันธเกิดปรุงแตงเปน มีอุปาทาน เราก็กลาย
เปนคนไข เปนคนเจ็บ เปนคนมีโรคไป ; ฉะนั้นจึงขอใหดูเบญจขันธโดยความ
เปนโรคอยางนี้.
ประการที่ ๔. เรียกวา คณฺฑโต - โดยความเปนหัวฝ. คัณฑะ
นี้แปลวา หัวฝ ที่กําลังมีหนองกลัดอยูขางใน. คนที่เคยเปนฝยอมรูดี วาเมื่อ
ฝกําลังมีหัวกลัดหนองอยูขางในนั้น มีอาการเปนอยางไรบาง ;
ความทุกขทรมาน
ตอนนั้นมันผิดธรรมดามาก.
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ความทุ กข ที่ เกิ ดมาจากฝ กลั ดหนองนั้ น เมื่ อเคยรู รสของมั นแล ว ก็ เอา
มาเปรียบเทียบวา เมื่อไรเบญจขันธปรุงแตงกันขึ้นมา เปนเบญจขันธที่ประกอบ
ดวยอุปาทานแลว จะมีอาการเหมือนกับวา ฝกลัดหนองขึ้นมาทันที ก็หมาย
ความวา เจ็บปวดเปนพิเศษ ยิ่งไปกวาธรรมดา แลวก็ปวดอยางบอกไมถูก ถึง
กับนอนไมหลับ ถึงกับรองใหอะไรก็ได ; อยางนี้เรียกวา คัณฑโต มีอาการ
ใหนากลัวยิ่งกวา โรคโต ขึ้นไปอีก.
ประการที่ ๕. เรียกวา สลฺลโต - โดยความเปนลูกศร. สมัยโบราณ
เขาไมมีปน ไมมีลูกปน เมื่อพูดถึงอาวุธยิงไกล ก็มีแตศร.
ศรนี้เขาทาน้ํายา

๓๘๒
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อะไรชนิดหนึ่งดวยที่หัวลูกศร ;
พอเสียบเขาไปในเนื้อก็จะมีอาการปวดเหลือ
ประมาณ. ฉะนั้นคนที่เคยถูกศรชนิดนั้นมาแลว ก็มีอาการเหมือนกับจะขาดใจตาย.
จงไปพิจารณาเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานนี่ วามีอาการ
เหมือนกับวา ถูกศรที่ทาดวยน้ํายาพิษ เสียบเขาไปในเนื้อหนัง ; นี่มันยิ่งไป
กวาเจ็บที่หัวฝ อาจจะถึงกับสลับไปก็ได. นี่เรียกวา สลฺลโต.
ประการที่ ๖. เรียกวา อฆโต - อฆ นี่หมายถึงความทุกข ที่มา
จากการกระทบกระทั่ง เหมือนอยางวาเอาคอนทุบ
หรือเอาของหนักทุบ บุบให
มันแหลกไป.
ความเจ็บปวด เมื่อถูกทุบดวยทอนซุง หรือดวยคอนใหญ ก็สุดแท
จะมีอาการอยางไร ;
ใหพิจารณาเห็นวา เมื่อเบญจขันธประกอบอยูดวย
อุปาทานถูกปรุงแตงขึ้นมาในใจแลว ก็จะมีอาการเหมือนกับถูกทุบ.
ประการที่ ๗. เรียกวา อาพาธโต ; อา - พา - ธ นี้แปลวา
ความผิด ปรกติ. โร - ค นั้น หมายถึง ตัวโรค เต็ม ความหมาย ; อา - พา –ธ
นี้หมายถึงความผิดปรกติ ที่เรียกวาเปนโรคก็มี ไมเรียกวา โรค ก็มี.
ถาไมเปน
อยูตามปรกติ เสียความเปนปรกติแลว ก็เรียกวา อาพาธ.
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ใหพิจารณาเบญจขันธที่ประกอบดวยอุปาทาน โดยความเปนของ
อาพาธ เสื่อ มคุณ สมบัติ เสื่อ มสมรรถภาพ ไมทํา อะไรไดต ามที่เ คยทํา ได.
ที่เคยเดินได ยืนได พูดได วิ่งได ก็เกิดทําไมได ;
อยางนี้เรียกวาเปนอาพาธ.
เบญจขั นธที่ เคยรุ งเรื องอยูด วยสติ ปญญา เดี๋ยวนี้มี อุ ปาทานเขายึ ดถื อ กลายเปนอาพาธ.
เปนทุพพลภาพ ไมมีความเปนประภัสสร ไมมีอะไรตาง ๆ ที่เคยมีตามปรกติ.

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
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ประการที่ ๘. เรียกวา ปรโต ; ป - ร แปลวา อื่น คือ ฝายอื่น
ฝายตรงกันขาม คือฝายขาศึก ฝายศัตรู ฝายปรปกษ. เมื่อเบญจขันธปรกติอยู
ก็เรียกวา ไมเปนขาศึก ไมเปนปรปกษ. พอเบญจขันธประกอบดวยอุปาทาน
ก็กลายเปนปรปกษ กลายเปนศัตรู ของบุคคลนั้นทันที.
ศั ตรู จะพึ งกระทํ าแก ศั ตรู อย างไร เดี๋ ยวนี้ เบญจขั นธ ที่ ประกอบอยู ด วย
อุ ป าทาน ก็ ก ระทํ า แก บุ ค คลนั้ น อย า งนั้ น เพราะฉะนั้ น จึ ง เรี ย กว า เบญจขั น ธ นี้
เปน ป - ร - โต คือเปนฝายอื่นกับเราเสียแลว ไมเปนมิตร ไมเปนสหาย ไมเปน
ที่รักที่พอใจอะไรเสียแลว เรียกวาเปนผูอื่น, เปนผูอื่นกับเราเสียแลว.
ประการที่ ๙. ปโลกโต ตามตัวหนังสือ นั้นแปลวา แตกสลาย.
โล - ก ก็แปลวา แตก เสียแลว, ป - โล - ก ก็แปลวา แตกมากขึ้นไปอีก.
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน เปนของแตกสลาย หรือ
แตกงาย ไมยั่งยืน ไมคงทน ไมถาวร แตกงาย ; แตระหวางที่มันยังไมแตกนี่
มันก็ทําเอาพอ จนเราไมรูวาจะบนจะพนกันไดอยางไร.
ในที่สุด มันก็เปนของ
ที่ตองแตก คือตองสลายไป ตองดับไปตามวาระ ;
ถึงคราวแตก ก็แตกงาย
เหมือนกันกับวาสิ่ง ๆ หนึ่งมันตั้งตนขึ้นมา โตเต็มที่แลว ก็แตกสลายไปโดยงายอยาง
นั้นแหละ. มีความแตกงายอยางนั้น เรียกวา ป - โล - ก - โต - มีความแตก
ทําลายเปนธรรมดา.
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ประการที่ ๑๐. เรียกวา สฺุโต - โดยความเปนของวาง ดู
เบญจขันธประกอบดวยอุปาทาน โดยความเปนของวาง.
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ประการที่ ๑๑. เรียกวา อนตฺตโต - โดยความเปนของมิใชตัวตน.

สองอย า งนี้ เ หมื อ น ๆ กั น อธิ บ ายพร อ ม ๆ กั น ไปได เพราะคํ า ว า
สุญญโต - วาง ก็คือวางจากสาระที่เปนตัว เปนตน ไมมีสาระที่ควรจะยึดถือเลย
เรียกวา วาง.
มันมีรูป มีเวทนา มีสังขาร มีวิญญาณ มีอะไรก็มีไปเถอะ
แตวาไมมีสวนไหนเลย ที่ควรยึดถือโดยความเปนสาระ ;
ดังนั้น จึงเรียกวา
"ว า งจากสาระ".
ไม มี ส าระอยู ใ นเบญจขั น ธ ที่ ป ระกอบด ว ยอุ ป าทาน
นั้ น มีแตความทุกข. นี่เรียกวา สุญญโต ดูมันโดยความเปนของวาง, แลวก็
ระบุวา วางจากตัวตน วางจากของตนอีกนั่นแหละ.
ประการสุดทายนี้ชัดลงไปวา อนตฺตโต - ดูโดยความเปนของมิใชตน
เปน ธรรมชาติ หรือ เปน อะไรลว น ๆ เปน สัง ขารลว น ๆ เปน สภาวธรรมลว นๆ
เปนลวน ๆ ไปอยางนั้น ; ไมมีอันไหนที่ควรจะเรียกวาตัวตนได. พอไมเปนตัว
เปนจนได มันก็เปนของตนไมได ; เปนอันวา ยกเลิกกันไปทั้งสองอยาง.
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นี่ ข อให พิ จ ารณาสั ง เกตดู ใ ห ดี ว า ข อ สุ ด ท า ยนี้ ระบุ ไ ว เ ป น อนั ต ตโต
ติดกันอยูกับสุญญโต ก็ควรจะถือวา ลักษณะของสุญญโต กับอนัตตโตนี้สําคัญ
เพราะวามาอยูในอันดับสุดทาย.

ทบทวนดูใหม เริ่มขึ้นมาจาก อนิจจโต - ไมเที่ยง, ทุกขโต - เปน
ทุ ก ข , โรคโต - เป น โรค, คั ณ ฑโต - เป น หั ว ฝ ก ลั ด หนอง, สั ล ลโต - เป น
ลูกศรอาบยาพิษ, อฆโต - เปนคอนทุบหัว, อาพาธโต - เปนความผิดปรกติ
ของความผาสุก, ปรโต - เปนขาศึก, ปโลกโต - เปนของแตกสลาย, แลวก็
มาถึง สุญญโต, อนัตตโต - วางจากตัวกู - ของกู.
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พึงกระทําในใจโดยแยบคายเกี่ยวกับเบญจขันธ
ประกอบดวยอุปาทาน
ทานใชคําวา โยนิโส มนสิกาตพฺพา แปลวา บุคคลพึงกระทําในใจ
โดยแยบคาย ซึ่งเบญจขันธอันประกอบดวยอุปาทาน โดยความเปนของไมเที่ยง
เปน ทุก ข เปน โรค เปน หัว ฝ เปน ลูก ศร เปน คอ นทุบ เปน อาพาธ เปน ขา ศึก
เปนของสลาย เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน.
เมื่อพิจารณาอยูโดยแยบคายอยางนี้ ภิกษุผูมีศีล จะเปนพระโสดาบัน, ที่เปนพระโสดาบันอยูแลว ก็จะเปนพระสกิทาคามี, ที่เปนพระ
สกิทาคามีอยูแลว ก็จะเปนพระอนาคามี, ที่เปนพระอนาคามีอยูแลว จะเปน
พระอรหันต, ที่เปนพระอรหันตอยูแลวจะสบาย, เพราะวาปฏิบัติอยางเดียว
กันหมดในการพิจารณาดูอยูโดยแยบคาย ซึ่งเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน
ตามที่ไดเกิดขึ้น เมื่อไรที่ไหน.

www.buddhadasa.info
เดี๋ยวนี่ปญหาลําบากยุงยากมันอยูตรงที่วา พุทธบริษัทสวนมาก ไมรูจัก
เบญจขันธที่ประกอบดวยอุปาทานดวยซ้ําไป ; เรามักจะสอนกันแตวา ขันธ ๕,
ขัน ธ ๕, แลว ก็ขัน ธ ๕ อยูอ ยา งนี้ ; แลว ขัน ธ ๕ ตั้ง แตเ กิด มา ก็มีขัน ธ ๕
จนกวาจะตายไปอยางนี้ ไมรูจักแบงแยกวา มันเปนขันธ ๕ อยูสองพวก.
พวกที่ยังไมมีความยึดมั่นถือมั่น มันก็ไมเปนอะไร ไมเปนทุกข
ไมเปนอนัตตา ไมเปนลูกศร ไมเปนหัวฝอะไรกับใคร.
เหมือ นอยางเดี๋ยวนี้
ตาเราก็ล ืม อยู  เราก็เ ห็น รูป ภาพ แลว ก็ม ีส ัญ ญา มีเ วทนา มีค วามรู ส ึก คิด นึก
แตมิไดเปนลูกศร ไมเปนหัวฝที่ทําอันตรายเรา.
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เฉพาะแตในกรณีที่เกิดความยึดมั่นถือมั่น โดยความเปนตัวกู - ของกู
ไดเ ห็น ไดย ิน ไดฟ ง ไดด ม ไดอ ะไรตา ง ๆ เพราะวา โงไ ปดว ยอวิช ชา อวิช ชา
มีโอกาสเพราะวาไมมีสติสัมปชัญญะ ; เมื่อนั้นแหละจึงจะเกิดปญจุปาทานขันธ
และเราก็ไมคอยสนใจ ; ยิ่งมีอุปาทานขันธยิ่งสบาย.
เปนพระเปนเณรก็ยกหู - ชูหาง ในเมื่อมีเบญจขันธอันประกอบ
ดว ยอุป าทานเกิด ขึ้น .
พูด ดี ๆ ฟง เปน รา ย พูด เปน ธรรมทั่ว ไป กลับ เปน วา
ดากระทบตน ;
เปน พระเปนเณรแท ๆ ยัง มีอ ยา งนี้.
ทีนี้ชาวบานจะเปน
อยา งไร ขอใหคิด ดู, เพราะชาวบา นยอ มมีเ รื่อ งมาก มีท างที่จ ะกระทบ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางกาย มาก เพราะฉะนั ้น ก็เ หลือ วิส ัย ที ่ช าวบา น
จะปองกันได.

คําสอนของพระสารีบุตร
ไมไดจํากัดวาชาวบานหรือบรรพชิต
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เมื่ อเป นพระเป นเณรออกมาอยู ในที่ สงบสงั ดแล ว ตั้ งใจจะระมั ดระวั งอยู
ก็ ยั งไม รู จั กหน าตาของเบญจขั นธ ที่ ประกอบอยู ด วยอุ ปาทาน เกิ ดขึ้ นมาเป นตั วกู ของกู ยกหูชูหาง ;
อยางนี้ก็ไมไดเปรียบอะไร ในการที่มาเปนพระเปนเณรแลว
ควรจะดีกวาไดเปรียบกวาชาวบาน.
ฉะนั้นขอใหถือวา พระสารีบุตรทานไมได
จําแนกเปนชาวบาน หรือเปนบรรพชิต.
พระสารี บุต รท านว า เป น ผู ใ ดก็ ได ขอใหมี ค วามรูสึ ก ทั น ควั น ทั น
ทวงที ในขณะที่เบญจขันธอันประกอบดวยอุปาทานไดเกิดขึ้นแลวในจิตใจ
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ทางตาก็ได ทางหูก็ได ทางจมูกก็ได ทางลิ้น ทางกาย ทางใจก็ได. พอเกิดขึ้นให
รูสึกโดยอาการ ๑๑ อยางนี้ : โดยเปนของไมเที่ยง โดยเปนทุกข โดยเปนโรค
โดยเปน หัว ฝ โดยเปน ลูก ศร เปน คอ นทุบ หัว ฯลฯ นี ่จํ า ไวใ หด ี ๆ นา กลัว มาก
แลวก็ยังเปนอาพาธ คือ ทุพพลภาพผิดจากความเปนปรกติ,
แลวก็เปนขาศึก
เปนเครื่องแตกทําลาย เปนของวาง เปนของไมใชตน.

ตองรูจักกิเลสและอาสวะ เพราะเกิดอยูเสมอ
อาตมาเห็นวา คําแนะนํานี้ดีมาก เพราะวามันสั้น ไมมีอะไรตอง
ศึ ก ษามาก, แล ว ก็ ทํา อยู กั บ เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู เ ป น ประจํา วั น ; เพราะว า
เราอาจจะเกิ ดเบญจขันธ ที่ประกอบดวยอุปาทานนี้ เมื่ อไรก็ได อยู เปนประจําวัน ;
ตามขอเท็จจริงมันก็ไดเกิดอยูทุกวัน และวันละหลาย ๆ หน,
เดี๋ยวนี้ยิ่งเกิด ก็ยิ่งเกงสําหรับจะเกิด. อยาวาแตชาวบาน แมแต
เปน พระเปน เณรนี ้ เมื ่อ กิเ ลสเกิด ก็ม ิไ ดรู ส ึก ตัว มัน ก็ยิ ่ง เกง แตที ่จ ะเกิด ที ่เ ขา
เรียกวา อาสวะ. การที่กิเลสเกิดนั้น เขาเรียกวากิเลส ; พอเกิดแลว ไมรูสึกตัว
ยิ่งชอบยิ่งพอใจ ยิ่ งทํ าให เกิดเกงขึ้ นมาอีก นี้ เขาเรียกวา อาสวะ แปลว า ความ
เคยชินที่จะเกิดอีก.
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ใหรูจักแยกกิเลสออกไปเสียจากอาสวะ จะไดเขาใจ เราอาจจะตัด
กิเ ลส หรือ ขม กิเ ลสไวไ ด ; แตเ ราไมส ามารถจะขม อาสวะได เพราะมัน
เปนความเคยชิน.
ตองทํากันอยางดีที่สุด เรียกวาถายถอน ถอนรากถอนโคน
กันทีเดียว.

๓๘๘
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เราสามารถหามไมใหเกิดโลภ เกิดโกรธ เกิดหลง ก็ได ; แตเชื้อความ
เคยชินที่จะโลภ จะโกรธ จะหลง นั้นยังอยู เผลอเมื่อไรมันก็ออกมาอีก ; ฉะนั้น
จึงตองทําลายกิเลสดวย ทําบายอาสวะดวย. กิเลสนั้น เราพอจะปองกันได ;
แตอาสวะนั้นตองถอนรากถอนโคน.
ทีนี้ จะถอนรากถอนโคนอยางไรกัน ก็ไมรูจัก ; แลวบางที พอ
กิเ ลสเกิด ขึ้น กลับ สบาย, พอไดดาเขา กลับ สบาย ไดโ กรธเขากลับ สบาย,
ไดวาเขาไดทําอะไรเขา กลับพอใจ กลับสนุก กลับสบาย.
ชาวบานทุกคน เอาเรื่องนี้ไปสังเกตดูใหดี วา พอไดดาลูก ดาหลาน
แลวรูสึกสบาย ก็เลยไมคิดถึงขอที่วามันจะเปนกิเลสเปนอาสวะ ; แลวก็เคยชิน
แตที่จะดามากขึ้น.
การดาลูกดาหลานนั้นดางาย เพราะวาเขาไมตอสู ไปดาชาวบานเขาเขา
เขาก็จะตบปากเอา อยางนี้ ; นี่จึงวาตองระวังในการไปดาลูกดาหลาน นั่นแหละ
เปนเครื่องพอกพูนอาสวะ ซึ่งจะรายยิ่งไปกวากิเลสเสียอีก. หรือวา ดาคนใช
อยางนี้ เขาไมสู ก็ยิ่งจะสรางสมอาสวะ. ความอยากดา, ความเปนสุขในการดา,
ความเอร็ดอรอยในการดา นี้เปนอาสวะ แลวตอไปก็จะลําบาก.
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พระสารีบุตรทานสอนใหเห็นความนากลัว
ของอุปาทานขันธ
ทานสอนใหมองเห็นทุกที เมื่อเกิดเบญจขันธ ที่ประกอบอยูดวย
อุปาทาน แลวดูใหเห็นเปนของที่นากลัว เหมือนกับลูกศรอาบยาพิษ, หรือวา

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ
เหมือนกับหัวฝ เหมือนกับสิ่งราย ๆ นี่ มันจะไดถอยหลัง.
คือ จะไมไปหลงรัก หลงพอใจ ในเรื่องที่เปนอุปาทานนั้น.

๓๘๙
จะไดกลับถอยหลัง

เดี๋ ยวนี้ อาตมาอยากจะยื นยั นอย างยิ่ งว า ป ญหายั งเหลื ออยู ตรงที่ ว า
พอเกิดปญจุปาทานขันธแลว มันรูสึกสนุก อรอย พอใจ รูสึกเปนสุข. มันไมได
รูสึกวา เปนลูกศร หรือเปนหัวฝ นั่นมันเปนเสียอยางนั้น.
ขอใหไปสังเกตดูเกิด
พอเกิดตัวกู - ของกูเมื่อไร ก็สนุกสนานดวยกิเลสนั้น ๆ มิไดรูสึกวา ถูกแทง
ดวยลูกศร หรือวาฝกลัดหนอง กําลังรองไหอยู.
ที นี้ พระสารี บุ ตรท านบอกว า ดู กั นเสี ยใหม ที่ กํ าลั งสนุ กสนาน เอร็ ด
อร อ ยพอใจกั น อยู นั่ น แหละ มั น เป น ลู ก ศร มั น เป น หั ว ฝ เป น ต น ขอให
มีความรูที่ถูกตอง กลับตรงกันขาม ; ที่วาดาเขาแลวสยายใจนั้น ตองดูเสียใหม
วานั่นนะ เปนลูกศร เปนยาพิษ เปนหัวฝ ซึ่งเสียบแทงคนดา นั่นเอง แตวายาก
ที่จะเห็น. ฉะนั้นความยากก็อยูที่ตรงนี้. คําอธิบายทั้งหลายนั้นไมยาก คําพูด
หลักธรรมนั้นไมยากที่จะเอามาพูด แตยากที่จะปฏิบัติใหตรงตามนั้น.

หลักปฏิบัติอยูตรงที่ ตองมีสติสัมปชัญญะ
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ทีนี้ เมื่อ พูด ถึง หลัก ปฏิบัติต ามแนวนี้ ที่วา "ทํา ในใจโดยแยบคาย"
นี้ก็มีอยูนิดเดียววา พอเกิดปญจุปาทานนักขันธ ตองใหรูจัก ตองรูสึก ก็แปลวา
ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหมันเกิด ; ใหเปนแตเพียงเบญจขันธลวน ๆ ก็ยัง
ไมเปนอันตราย ; แตก็ไมควรจะปลอยใหเกิด โดยไมมีสติสัมปชัญญะ.

๓๙๐
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แม วาเราจะดู รู ปภาพที่ ฝาผนั งนี่ ด วยตา นี่ก็ จะเกิ ดเบญจขั นธ ได แต ถ า
เราเผลอไป สติสัมปชัญญะไมพอ ความคิดนอมไปเสียทางอื่น แวะวกไปทางอื่น
ไปกอใหเกิดอุปาทานขึ้นมาได. ในกรณีธรรมดาสามัญ ไมใชมานั่งดูรูปภาพนี้
อยูตลอดเวลา อาจจะดูขาวดูของ ดูเงินดูทอง ดูผูดูคน อะไรอยูที่บาน นั่นโอกาส
ที่จะแวะวกไปเปนเบญจขันธ ที่ประกอบดวยอุปาทานจึงมีมากกวา.
ดังนั้นจึงเปนอันวา แมเบญจขันธลวน ๆ เบญจขันธที่ ไมประกอบ
อยูดวยอุปาทานนั้นจะมีอยูได ดวยสติสัมปชัญญะ เราตองมีสติสัมปชัญญะ
กอนที่ จะเกิดความรู สึกคิดนึก เปนสัญญา เป นเวทนา เปนสังขาร เป นอะไรก็ตาม
ที่เรียกวา เบญจขันธนั่นแหละ ใหเกิดขึ้นอยูในความควบคุมของสติสัมปชัญญะ
แลวก็จะเปนไปแตในทางที่ไมใชกิเ ลส
คือ ไมเ กิดความโลภ ความโกรธ
ความหลง. แตจะเกิดเปนความไมโลภ ความไมโกรธ ความไมหลง. แลวเรา
ก็ ทํ า การงาน กิ น อาหาร หลั บ นอน อะไรอยู ด ว ยความไม โ ลภ ความไม โ กรธ
ความไมหลง.
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นี่ เ รี ย กว า เราอยู ด ว ยเบญจขั น ธ ล ว น ๆ ที่ ไ ม มี อุ ป าทาน หรื อ ว า ไม มี
อุปาทานแลว แตมีสติสัมปชัญญะ มีปญญาอยู.

เรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้จะหลีกไมพน จะตอง
เกิดเสมอไป ในเมื่อตายังลืมอยู เมื่อหูยังไดยินอยู เมื่อจมูกยังไดกลิ่นอยู จะหาม
ไมไ ด มัน ตอ งเกิด เบญจขัน ธ.
เราตอ งมีส ติสัม ปชัญ ญะ ใหมัน เกิด ไปใน
ทางของกุศล
เรียกวา กุศลกรรมบถ ก็จะเปนเบญจขันธที่ประกอบอยูดวย
สติ สั ม ปชั ญ ญะ หรื อ ป ญ ญา ไม เ กิ ด เบญจขั น ธ ที่ เ ป น อุ ป าทาน หรื อ ประกอบ

ปรมัตถปฏิปทา อาศัยหลักธรรมภาษิตสั้น ๆ

๓๙๑

อยูดวยอุปาทาน ; หลักก็มีอยูเทานี้. ฉะนั้น การปฏิบัติที่จะปฏิบัติใหแยบคายนี้
ทานใชวิธีของสติสัมปชัญญะเปนเครื่องปองกัน มากกวาที่จะไปตอสูกับมัน.
การที่จะไปตอสูกับมันนั้น มีทางลมเหลวมาก คือวา สูมันไมไหวบาง
หรือวา เราไมรูวา จะเกิดเมื่อไรบาง มันก็เลยกัดเอา ทําเอาขางเดียว. เราตอง
มีสติสัมปชัญญะ ที่จะปองกันไมใหเกิด หรือวา ถาเกิดก็ใหรูวา ใหเกิดแต
ในทางของกุศล ใหเปนเบญจขันธที่ไมมีอุปาทาน แลวก็มีสติปญญา แลวก็
ทําไป กินไป ใชไป อะไรไป จนกวารางกายจะแตกดับ.
นี่สรุปความวา เกิดเบญจขันธ ที่ไมมีอุปาทานนั้น ไมเปนไร ไมมี
ปญหา; แตการเกิดเบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน ที่เกิดกันอยูบอย ๆ นี้
มันเปนตัวทุกข และ เปนปญหา.
ตองดูกันเสียใหม อยางที่พระสารีบุตรทานสอนไววา ใหดูโดยแยบคาย
อยู ต ลอดเวลาอย างนี้ โดย ๑๑ ประการนั้ น แล ว ภิ ก ษุ ผู มีศี ล ก็ จ ะเป น พระโสดาบัน, พระโสดาบันยังคงดูอยูอยางนั้น ก็จะเปนพระสกิทาคามี, แลวก็กระทั่ง
เปนพระอนาคามี เปนพระอรหันตแลว ก็ยังดูอยู ก็แปลวา ตองมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณอยูตลอดเวลา.
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นี้เรียกวา สิ่งที่ควรทําไวในใจโดยแยบคาย ถาเรียกเปนบาลี ก็เรียกวา
โยนิโส มนสสิการตัพพธรรม แปลวา ธรรมที่ควรกระทําไวในใจโดยแยบคาบ ๑๑
ประการ. โยนิโส มนสิการตัพพธรรม จําเปนแกมนุษย ที่ยังมีชีวิตอยู ที่จะ
เกิดอุปาทานขันธอยูบอย ๆ .
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นี้คือ การบรรยายเรื่อ ง ปรมัตถปฏิปทา โดยหลักภาษิตสั้น ๆ ของ
พระสารีบุตร สําหรับผูที่ไมตองศึกษามาก ไมตองเรียนมาก เปนคนไมรู
หนังสือก็ได.
อาตมาได เลือกเอาปฏิ ปทาประเภทนี้ มาแสดงให ชุ ดหนึ่ ง ๒-๓ เรื่ อง
มาแลว แลวก็กะวาจะแสดงอีก ๒ ครั้ง ก็จะจบงวดนี้ จะหยุดปดเทอม. วันนี้
พูดไมไดมาก เพราะวาจะไออยูเรื่อย.
ขอยุ ติ ไ ว เ พี ย งเท า นี้ ก อ น ขอให พ ระสงฆ ทั้ ง หลายสวดคณะสาธยาย
ตอทายพระธรรมเทศนาตามที่เคยตอไป ตามลําดับเถิด.
----------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
- ๑๓ -∗
๒๓ กันยายน ๒๕๑๕

การพู ด วั น นี้ พู ด มากไม ไ ด จะไอ จึ ง จะต อ งขอพู ด เพี ย งกล า วนํ า
เรื่องที่บันทึกไวตั้งแตคราวกอน (การบรรยายครั้ง ๑๒).
ครั้ง นั้น บางคนยัง ไมไ ดฟง เอามาเปด ใหฟง กัน อีก .
เรื่อ งนั้น
มีค วามสํา คัญ เนื้อ เรื่อ งเปน การปฏิบัติชั้น สูง สุด ;
แตวา ไมตอ งอาศัย
พระไตรป ฎ ก ไม ต อ งอาศั ย การศึ ก ษาเล า เรี ย น ;
นี่ แ หละ มั น สํา คั ญ
ตรงนี้
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คนมักจะคิดวา จะตองปฏิบัติดีปฏิบัติสูง และจะตองเรียนมาก
ตองศึกษาพระไตรปฏกใหทั่วถึง ; นี้ไมจริง คนไปวาเอาเอง เดาเอาเอง.

∗ องคบรรยายปวย คงบรรยายไดเพียงเล็กนอยเทาที่บันทึกไว
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ที่จ ริง บางทีมัน กลายเปน วา ยิ่ง เรีย นยิ่ง ไมรู,
ยิ่ง เรีย นยิ่ง ไมรู
ยิ่งเรียนมากยิ่งยากนาน เพราะไปบาตัวหนังสือ บาคําพูดบาง บาอรรถะบางบา
พยัญ ชนะบา ง บา อะไรกัน ไมใ ครจ ะสิ ้น สุด ไมใ ครจ ะเหลีย วแลวา ตาม
ธรรมชาติแทจริงนั้น มันไมตองการอยางนั้น.
บางคนไปเฝาพระพุทธเจา พูดกับพระพุทธเจาสองสามคํา ไมกี่นาที
สองสามนาที ก็เปนพระอรหันต นี่ก็มีมากเหมือนกัน.
สวนพวกที่พูดไมเปน
แมแตขันธหาก็ไมรูวาคืออะไร,
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ไมรูวาเปนอยางไร ;
แตเขาฟงถูก วา ทุกสิ่งทุกอยางจะยึดถือวา เปนเรา - เปนของเราไมได เราฟงถูก
ขอนี้ขอเดียว : อะไร ๆ ก็ตามใจ จะมีกี่อยาง กี่มากนอย กี่รอยพันอยาง ลวนแต
จะยึดถือวาเปนเรา - เปนของเราไมได, ฟงถูกขอเดียว เปนพอหมด.
ทีนี้ ยังมีดีกวานั้นอีก วา แมไมตองเคยฟงมาจากใคร ; จากที่เคยไป
ยึดถือเขานั่นแหละ, ไปยึดถือเอาสิ่งใดเขา สิ่งนั้นมันจะตบหนาเอา. ลองไป
ยึดถือเขา ลองดูซิ มันจะตองมีความทุกข เพราะความที่เขาไปยึดมั่นถือมั่น.

www.buddhadasa.info
ถาเราเขาไปยึดถือเงินทองขาวของ ทรัพยสมบัติ บุตร ภรรยา สามี,
ตามใจเถอะ เมื่อไร ขอไหน อยางไร, พอยึดถือเขามันก็ตองมีความทุกข ;
นานเขา ๆ ก็จับไดเอง โดยไมตองมีใครสอน, เปนปจเจกโพธิขึ้นมาเอง.

ขอใหเราลองนึกถึงขอนี้ : ไมมีใครตองสอนอะไร เมื่อถูกตบหนา
บอย ๆ ความทุกขมันสอนเองวา ความทุกขมันเกิดขึ้นเพราะอะไร สังเกตใหดีๆ
จะรูวา ความทุก ขมัน เกิด ไดอ ยา งไร รูแ ลว อยา ไปทํา มัน เขา .
อยา งนี้
ธรรมชาติสอน.

๓๙๕
พูดแลวจะวาหยาบคาย :
แมว หรือ สุนัข มันรูจักหาที่นอนที่สบาย
หาไมกี่ปมันก็พบที่นอนสบาย. นี่ก็เรียกวามันทําไดโดยเปนสัญชาตญาณ. คนเรา
ก็เหมือนกัน ; ถาตั้งใจไวอยางไหนผิด มันก็ไมสบาย. แลวตั้งใจใหม หาใหม,
ตั้งใจใหม หาใหม ใหถูกแลว มันก็สบาย.
จงรู จั ก ทํ า จิ ต ใจให เ หมื อ นสั ต ว หาที่ น อน จนพบที่ น อนที่ ถู ก แล ว ก็
นอนสบาย ;
เหมือนสุนัข หาไมกี่ป
ไมเกิน ๕ ป มันจะพบที่นอนที่สบาย.
เพราะฉะนั้น เราอยากลัวกันนัก ในเรื่องที่ไดเลาไดเรียนพระคัมภีร.
พิจารณาดู จะเห็นไดวา เราอาจจะไดเรียนธรรมมะ จากที่ไดเห็น
ของจริง จากความทุก ขโ ดยตรง. ความทุก ขนั้น มัน สอนใหฉ ลาด, สว น
ความสุขมันลอใหเพลิดเพลิน ใหหลงใหล ใหอวดดี ยกหูชูหาง.
ความทุ กข มั นสอนความจริ ง สอนให ฉลาด สอนให จริ ง ๆ ด วย แต ก็
ยังไมคอยจะมีใครเขาใจ ;
เรื่องความทุกขสอนนี้ยิ่งไมใครจะเขาใจ มัวหลงแต
ความสุข ความทุกขก็เลยไมสอน. คนก็เลยโงดักดานตลอดชาติ.
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เวลาที่เปนสุขอยูนั้น ความทุกขไมไดสอน,
ครั้นเวลาเปนทุกข
ก็ไ มเ รีย น ไมส นใจจะเรีย นจากความทุก ข ;
มัน ก็เ ลยไมมีก ารเรีย น จึง
เรียกวา มันโงดักดานตลอดชีวิตเลย.

ทีนี้ เราจะตองแกลํา : พอมีความสุขขึ้นมา ก็ดูใหดี ๆ อยาเพอถือวา
เรามีความสุข,
พิจารณาดูใหดี ๆ ใหเห็นวา ความสุขนั้น มันจะหลอกลวงเราที่
ตรงไหน ; พอมีความสุข ตองดูใหดี ๆ ในเรื่องความสุข.

๓๙๖

ปฏิปทาปริทรรศน

พอมีความทุกข ยิ่งตองดูใหดียิ่งขึ้นไปอีก : ตองไมรองไห ไมเสียใจ
ไมดิ้นรนกระวนกระวาย.
ศึกษาความทุกขเขาจริง ๆ จะรูดีวา พอเราไปทํา
ผิดเขา ก็เพราะวา เรามันโงเอง, ไปทําเขาอยางนั้นแลว มันก็ตองมีความทุกข
นอนไม ห ลั บ เท า ไร ก็ จ ะพบต น เหตุ ที่ น อนไม ห ลั บ ,
ไม เ ท า ไรก็ จ ะพบ
ตนเหตุที่ทําใหเปนโรคเสนประสาท หรือโรคอะไรตางๆ .
นี่เรียกวา เปนการเรียนจากความทุกข เราจึงตองนับถือวาความทุกขนี้
ทํา ใหเ ปน ครู. เราตอ งขอบใจความทุก ข ที่ทํา ใหพ ระพุท ธเจา เกิด ขึ้น มา ;
ถาความทุกขไมมี พระพุทธเจาก็ไมเกิด.
เรากล าพูด กลายืนยันวา ความทุกขในโลกนี้ แหละสรางพระพุ ทธเจ า
ขึ้นมา ; เพราะฉะนั้น เราจึงตองขอบใจความทุกข, เอาใจใสตอความทุกข,
เคารพมันบาง. พอมีความทุกขชนิดไหนเกิดขึ้น ก็อยาใหเปนความทุกข ชนิดที่
มาทําใหเราเปนบา ใหมืดมัว ใหรองหมรองไห ; แลวพยายามที่จะศึกษาให
รูจักความทุกข เดี๋ยวก็จะพบเหตุที่ทําใหเกิดความทุกข, เดี๋ยวก็จะพบวิธีให
ดํารงตนอยางที่จะไมใหพบความทุกข ไมใหมีความทุกข.
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การเรียนจากความทุกขอยางนี้แหละดี จะเปนการปฏิบัติขั้นสูงสุด
ขึ้น มาได อยา งนา ประหลาด เรีย กวา มาเหนือ เมฆ โดยไมนึก ไมผ ัน มาอยา ง
ไมตองเรียนอะไร มาอยางไมตองทําอะไร ขอใหสังเกตใหดี ๆ.

คนเรา มักหวังแตที่จะมีนั่นมีนี่ รูนั่นรูนี่.
ไดนั่นไดนี่มากเกินไป
จนปดอุดเรื่องที่จะรูเสียหมด
เรื่องที่จะรูกันไดงาย ๆ ก็ปดเสียหมด ไมสนใจ ;

๓๙๗
แลวก็มัวแตจะถามคนอื่นเสียเรื่อย. ถาไมมีใครใหถาม ก็เที่ยวควาหาหนังสือ
มาอานเสียเรื่อย, ไมพยายามที่จะเรียนเอาจากความทุกข คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู
กับตัวเรา. ถาพยายามศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา แลวกระทบกระทั่งจิตใจตัวเรา
เดี๋ยวก็จะรูขึ้นมา.
นี่ควรจะนึกไปอีกทางหนึ่ง คือนึกถึงคนที่ไมรูหนังสือ : คุณปูคุณยา
คุณ ตาคุณ ยาย ที ่อ ยูต ามทุง นา รูจัก แตเ รื ่อ งทํา นา แตก็ย ัง รูจ ัก หลาบ รู จัก จํ า
ไมคิดไมนึก ชนิดที่จะทําจิตใจใหเปนทุกข แลวเขาก็ไมเปนทุกขไดเหมือนกัน.
เรื่องที่จะพูดใหฟงในวันนี้ ก็มีรายละเอียดอยูในเทปที่พูดไว เมื่อวันกอน
ซึ่งเปนเรื่องปรมัตถที่ไมใชปริยัติ, ปรมัตถที่มาเหนือเมฆ ซึ่งพวกทานทั้งหลาย
ไมเคยสนใจ ไมใครสนใจ ผานอยูทุกวัน ผานไปผานมาทุกวัน เห็นเปนเรื่องใช
ไมได. แตที่จริง มันเปนเรื่องใชได.
วันนี้พู ดได เทานี้ ขอให สังเกตวาพูดอยางสําเนี ยงพื้ นเมื อง ไมใครไอ
ถาพูดอยางบางกอก ไอบอยทุกที. เวลาลวงไปมากแลว ขอใหเปดเทปครั้งที่ ๑๒ฟง
ตอไป.

www.buddhadasa.info
(องคบรรยายจบเพียงเทานี้ เพราะไมสบาย)
------------------------
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ปฏิปทาปริทรรศน
- ๑๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕

ปรมัตถปฏิปทา ที่มองไมเห็นตัว
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ทานสาธุชน ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย,

การบรรยายประจํ า วัน เสารค รั ้ง สุด ทา ย ของภาคอาสาฬหบูช า
ไดม าสิ ้น สุด ลงในวัน นี ้ เปน วัน เสาร และเผอิญ มาพอ งกัน กับ วัน ทํ า บุญ
ศารท ตา - ยาย
จึงจําเปนที่จะตองรวมเรื่องนี้เขาดวยกัน ในการบรรยาย
ประจําวันนี้ ไมใหขาดไป แกฝายใดฝายหนึ่ง.

สําหรับหั วขอการบรรยาย ของการบรรยายภาคนี้มี อยูว า "ปฏิปทาปริทรรศน" ซึ่งแปลวา การมองดูทั่ว ๆ ไปรอบดาน อันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
๓๙๙

๔๐๐

ปฏิปทาปริทรรศน

ธรรม ; เราก็ไดพูดกันมาหลายแบบ ๑๐ กวาแบบ ใหเปนตัวอยางของการปฏิบัติ
แตละแบบ ๆ ไป. หวังวา ทานทั้งหลายจะสังเกตได และเอาไปใชไดตามสมควร
แกความพอใจของตน ๆ.
แบบสุดทาย ที่จะพูดวันนี้ ก็ดูแทบจะไมมีอะไร ที่จะเปนจริงเปนจัง
แตกลับจะเปนเรื่องที่มีอยูจริง ยิ่งกวาแบบใดไปเสียอีก. ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ วา
การปฏิบัตินั้นมีอยูในหลาย ๆ รูป ;
แมที่สุดแตวา เราจะตองเรียนไมรูกอน.
การพยายามเรียนนี้ก็รวมอยูในการปฏิบัติเหมือนกัน ซึ่งผูนั้นจะตองเรียน, ครั้น
เรียนแลวก็มาปฏิบัติตามที่เรียนมา อยางสูงสุดก็เรียนแคปฏิบัติกรรมฐานภาวนา ;
แมอยางนั้นก็มีหลายแบบ แตละแบบก็เปนการปฏิบัติดวยการตั้งใจปฏิบัติ ; นี้ก็มี
อยูอยางหนึ่ง.
การปฏิบัติอีกอยางหนึ่งนั้น แทบจะมองไมเห็น คือมันซอนตัวอยู
ในสิ่ง ที่เ ราเรีย กกัน วา วัฒ นธรรมประจํา ชาติ ประจํา บา นเรือ น. ขอให
ทานสังเกตดูใหเกิดความเขาใจในขอนี้วา การปฏิบัติอยางหนึ่งนั้นก็เห็นชัด เห็น
ทนโทแลว เราเรียกวาการปฏิบัติ ซึ่งพยายามกันอยูอยางโนนอยางนี้ เปนเกลียว
ไปทีเดียว ; นี่ก็เปนการปฏิบัติแบบหนึ่ง.
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ทีนี้ การปฏิบัติแ บบหนึ่ง นั้น มีซอ นอยูใ นวัฒ นธรรมทั่ว ไปของ
คนเรา, แล ว ยั ง มี ซ อ นอยู ใ นจิ ต ใจในสั น ดาน ซึ่ ง มองเห็ น ได ย าก ;
แลวลองเปรียบเทียบดูวา ใน ๒ อยางนี้ อยางไหนมันชวยพวกเราไดมาก.

ถาจะพิจารณากันดูใหดี ๆ โดยไมตอลําเอียงแลว การปฏิบัติธรรม
ที่ซอนอยูในวัฒนธรรมประจําบานเรือน นั่นแหละชวยไดมาก ; เพราะวา

ปรมัตถปฏิปทา ที่มองไมเห็นตัว

๔๐๑

ทําสืบ ๆ กันมาตั้งแตครั้งปูยาตายาย ไมรูวากี่ชั่วหรือกี่ ๑๐ ชั่วมาแลว จนเปนนิสัย
สันดาน เชนวาทําไมคนไทยจึงมีอัธยาศัยอยางนี้ ซึ่งก็ตองพูดไดวา ผิดจากคนแขก
คนฝรั่ง ฯลฯ.
ทําไมคนไทยจึงมีอัธยาศัย ที่แสดงออกมาอยางนี้,
มีนิสัยใจคอ
ขางในอยางนี้, มีกิริยาทาทางอยางนี้, เรียกวามีบุคคลิกภาพของคนไทย หรือวา
มีเอกภาพที่ไมเหมือนใคร เปนของคนไทยโดยเฉพาะ ; นี้ไดมาแตไหน ? นี้ก็
ไดม าแตก ารปฏิบัติที่ม องไมเ ห็นตัว ที่ซอ นอยูลึก ในวัฒ นธรรมประจําชาติ
ซึ่งคนทุกคนจะตองทําอยางนั้น โดยไมมีใครตองเตือน ไมมีใครตองบังคับ.
ถ ายั งเป นผู เคร งครั ดต อวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของพุ ทธบริษัท ก็ยัง ทํา เต็ม ที่อ ยู ;
แมแ ตจ ะนอน ก็ตอ งนึก ถึง พระพุท ธเจา กอ น :
บางคนก็จะทําโดยวิธีไวพระสวดมนต เปนตน.
อิทธิพลของวัฒนธรรม ทําให
คนไทยมีนิสัยแสดงออก เปนความเมตตาปรานี และกรุณา ไมโกรธ และใหอภัย
มีแตความเอื้อเฟอเผื่อแผ.
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คนโบราณเขาพู ด กั น ที่ เ ราได ยิ น จนชิ น หู ว า "นกกิ น เป น บุ ญ คนกิ น
เปนทาน",
ชาวไรชาวนาจะตองพูดกันอยางนี้ เพราะมันติดมาในนิสัยสันดาน
หลายชั่ วคนมาแลวว า ถ าพืชผลที่เราปลูกนี้ มีคนขโมยเอาไป หรื อวา สัตวทั้ งหลาย
มากิน เขาก็ตัดบทออกไปวา "นกกินก็เปนบุญ คนกินก็เปนทาน" ; แลวเรา
ไมเ รีย กเขาวา ขโมย.
เมื่อ ไมเ รีย กเขาวา ขโมยแลว จะไปโกรธเขาไดอ ยา งไร.
นี่ก็แปลวาเปนลักษณะของคนไทย พุทธบริษัท.

๔๐๒

ปฏิปทาปริทรรศน

นี่คือ การปฏิบัติอยางยิ่ง ที่ซอนตัวอยูอยางมิดชิดในวัฒนธรรม
ในการประพฤติ ที่เ ปนขนบธรรมเนียม ประเพณี,
แลว ยัง ซอ นอยูใ จจิต ใจ
ของคนเหลานั้น มีประจําอยูในจิตใจของคนเหลานั้น.
ถายังเปนอยูในลักษณะ
อยางนี้ก็เรียกวายังเปนพุทธบริษัทที่ดีเต็มที่ และมีการปฏิบัติอยูในนั้นโดยไมตอง
มองเห็นก็ได.
นี่ แ หละ อาตมาได พู ด เรื่ อ งการปฏิ บั ติ อย า งนั้ น อย า งนี้ อย า งโน น
มามากแลว ; วันนี้ก็จะพูดถึง "การปฏิบัติที่มองไมเห็นตัว" ที่เขาไดทํากันมา
หลายสิบชั่วบรรพบุรุษ จนกลายเปนเหมือนกับวา ไมไดปฏิบัติอะไร.
แตแทจริง
ไดปฏิบัติอ ยูในสายเลือด, ปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน จนกระทั่งเคยชิน
เป น นิ สั ย แล ว ถ า ยทอดนิ สั ย นี้ ม ายั ง ลู ก หลาน เราจึ ง ได มี ค น หรื อ มนุ ษ ย เ หมื อ น
อยางที่เรากําลังเปนอยูเดี๋ยวนี้. ถาเราไมมีการปฏิบัติที่ซอนอยูในสายเลือดอยางนี้
ก็ต อ งเปน คนชนิด อื ่น เหมือ นกับ คนที ่เ ปน ชาติอื ่น ภาษาอื ่น ซึ ่ง ไมเ หมือ นเรา
ก็แลวกัน.
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ทีนี้ เดี๋ย วนี้ เรามัก จะละเลยขนบธรรมเนีย ม ประเพณีข อง
บรรพบุรุษ ;
พอไดเลา ไดเ รียนนั่นนี่ขึ้นมาแลว ก็ยกหูชูหาง วา นี่ใหมกวา
สูงกวา อะไรกวา ไปตามความโง,
คลาย ๆ กับเปนคนเนรคุณตอวัฒนธรรม
ประจํ าชาติ หรื อว าต อระเบี ยบปฏิ บั ติ ที่ บรรพบุ รุ ษเขาได สะสมใส ไว ให ในสั นดาน
นั้น เราไมใครจะสนใจ ; ไปสนใจตอของแปลก ๆ ใหม ๆ จนกระทั่งลืมตัว.

ขอที่วา

ขอให มามองดู กั นใหม ด วยความไม ประมาท และมี ความสลดสั งเวชใน
เราไดปลอยใหวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง จนเสื่อมไปเสียมากมายทีเดียว.

ปรมัตถปฏิปทา ที่มองไมเห็นตัว
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ขอใหไ ปคิด กัน ใหม ไปตั้ง ตน กัน ใหมก็ไ ด หรือ วา ไปรื้อ ฟน กลับ ขึ้น มาใหมก็ไ ด
วา วัฒนธรรมอะไร ๆ ที่ดีงามของบรรพบุรุษนั้น ควรตองทําใหกลับมา ;
แลว
เราก็จะตองเปนไทยแท เหมือนเดิมอีก คือเปนไทยที่เปนพุทธบริษัท มีจิตใจ
อยางคนไทย คือไมเปนทาสของกิเลส
ไมเปนทาสของวัตถุ แลวก็ไมโงเขลา
เพราะวาเปนสาวกของพระพุทธเจา ผูเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน.
ถ าพู ดต อไป ก็ จะมากเรื่ อง จะยกตั วอย างมาทั้ งหมดก็ แทบจะไม ไหว
จึงจะยกตัวอยางมา อยางเล็ก ๆ ที่สุด วา เดี๋ยวนี้ ถาจะกลอมลูกใหนอน จะกลอม
วาอยางไร ? เมื่อครั้งคนโบราณเขากลอม เขาจะกลอมอยางเรื่อง นิพพาน
ในบท "มะพราวนาฬิเกร" เปนตน หรือบทศีลธรรมอื่น ๆ อีกมาก.
ตกมาถึงสมัยนี้ พอจะกลอมลูกใหนอน เขาจะกลอมดวยบทไหนกัน ?
ที่ไดยิน ๆ อยู เขากลอมดวยบทไอทุย,
หรือกลอมดวยบทที่เปนเพลงไทยสากล
โสกโดก นาเกลียด นาชัง ; อยางนี้แลว มันจะไมเปลี่ยนนิสัยอยางไร ในเมื่อ
แม ห รื อ พี่ ส าวกล อ มน อ งนั้ น ได เ ปลี่ ย นนิ สั ย ให ลู ก เด็ ก ๆ ได ยิ น แต อ ย า งนั้ น มั น ก็
เปลี่ยนนิสัยไป.
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นี่ดูเถิด, แมแตบทกลอมลูกใหนอน ก็เปนสิ่งที่ ปู ยา ตา ยาย ทําไว
ดี แ ล ว แล ว เราก็ ม าทํ า ลายให ค อ ย ๆ หมดไป ๆ จนกระทั่ ง ว า มั น จะขี้ เ กี ย จ ไม
กลอมลูกใหนอน, มีสันดานเลวลงไปจนถึงกับวา ไมกลอมเอาเสียเลย.

ถาจะคิดกันวา กลอมลูกใหนอน หรือกลอมนองใหนอนนี่ไมใชรอง
เพลง แตวาเปนเรื่องสอนศีลธรรม
จริยธรรม ใหมันฝงลงไปทีละนอย ๆ นั้น

๔๐๔

ปฏิปทาปริทรรศน

จนกวาจะหลับไป อยางนี้จะมีผลอยางไรบาง ?
อาตมาคิดวา ตองดีกวาไมทํา
หรือดีกวาจะรองเพลงไทยสากลบา ๆ บอ ๆ ไปตามเนื้อเรื่องของเพลงนั้น.
นี้ เป นตั วอย างเล็ ก ๆ น อย ๆ แต ว าเป นเรื่ องหลาย ๆ เรื่ อง ที่ เป นเรื่ อง
ใหญมาก ตรงที่วา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เหลานี้ไดสราง
ดวงจิต สรา งดวงวิญ ญาณของเราชาวไทยขึ้น มา ตั้ง พัน กวา ปแ ลว ใหอ ยู
ในร อ งในรอยของพระธรรม หรื อ ของพระพุ ท ธศาสนา จนกระทั่ ง เรามี ค วามเป น
พุทธบริษัทอยูในเนื้อในตัว ;
นั่นแหละคือขอปฏิบัติอยางหนึ่ง ซึ่งมองไมเห็นตัว
และวัฒนธรรมนั้นเองเปนผูกระทํา จะวาใครเปนผูกระทําโดยเฉพาะก็ไมได, ตอง
รวมมือกันทุกฝาย ตองฝงอยูในสายเลือด.
สรุ ป ความแล ว ขอให ท า นทั้ ง หลายทุ ก คน ระลึ ก นึ ก ถึ ง ข อ นี้ แล ว ก็
พยายามที่จะรักษาเอาไว ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ทุกอยางไป. อยาง
ที่ไดพูดมาแลว เมื่อตอนเชาวา เรื่องทําบุญตา - ยายนี้มิใชอะไรอื่น มันเปนเรื่อง
กลอมเกลานิสัยของเราใหเปนผูมีความกตัญูกตเวที.
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ถ าคนแต ละคน ในโลกนี้ มี นิ สั ยสั นดานกตั ญู กตเวที แล ว มั นปลอดภั ย
ไปหมด : ตัวเองก็ไมเปนอันตราย, ผูอื่นก็ไมเปนอันตราย ; เพราะคนกตัญูนั้น
ทําชั่วไมลง เนื่องจากเห็นพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา แลวไมกลา
ทําใหฝนพุทธประสงค.
อี กประการหนึ่ ง เมื่ อระลึ กถึ งคุ ณของบิ ดามารดา ครู บาอาจารย แล ว
ก็จะไมทําใหผิดประเพณีอะไรไป จะมีแตการประพฤติดีอยูเรื่อย.
และพระพุทธ-
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ศาสนาก็ ส อนเราอยู ว า ทุ ก คนมี บุ ญ คุ ณ แก กั น โดยธรรมชาติ ให รั ก ใคร ให ถื อ ว า
ทุก คน เปน เพื ่อ นทุก ข เพื ่อ นเกิด เพื ่อ นแก เพื ่อ นเจ็บ เพื ่อ นตาย อะไรอยา งนี้
ก็เลยสบาย ไมมีความเบียดเบียน,
ไมมีอะไรที่จะมาทําใหเราตองเดือดรอน.
เพราะฉะนั้นขอใหสนใจในการปฏิบัติธรรม ที่อยูในสายเลือด ที่มองไมเห็นตัว
กันใหมาก ๆ. นี่เอามาพูดเปนเรื่องสุดทาย ของชุด ปฏิปทาปริทรรศน.
อยางที่ทานทั้งหลายมาทําบุญตา - ยาย บางคนก็จะคิดวา นี่ไมใชเรื่อง
มาปฏิบัติธรรม ; แตถามองใหดีมันก็เปนการปฏิบัติธรรมดวยเหมือนกัน เพราะวา
มาหัดกตัญูกตเวที.
แตที่ปฏิบัติมากกวานั้นก็คือตองบังคับตัวเอง ใหตองมา
ต องเหนื่ อย ต องเปลื อง ต องเสี ยสละ แล วจะไม เรี ยกว าปฏิ บั ติ ธรรมอย างไรกั น ;
เพราะฉะนั้น ถ าสิ่งใดเปนไปเพื่ อการเสียสละ และเพื่ อ ทําลายความเห็ นแกตัว .
เพื่อจะกีดกันกิเลสแลว ก็เรียกวาปฏิบัติธรรมทั้งนั้น.
ถาคนมีกิเลสแลว จะไมบังคับตนใหทําอยางที่กลาวมา ;
ถาทํา
อยางนั้นก็ตองย่ํายีกิเลส เพราะฉะนั้นจงทําไปตามระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีอยูแลว, แลวจะเปนการย่ํายีกิเลสอยูในตัว. เชนวา ขยันมาวัด ก็จะขจัด
ความเกียจครานได, หรือวามาทําบุญให ปู ยา ตา ยาย ก็จะขจัดความไมรูบุญคุณ
ของผูอื่นได อยางนี้เปนตน.
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การมาวัดอยางนี้ เปนการปฏิบัติธรรมไปทุกกระเบียดนิ้ว.
อยามอง
ขามในขอที่วา เพียงแตมาวัด ก็ตองปฏิบัติใหถูกตองระเบียบของการมาวัด
เทานี้ก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวเอง.
ทีนี้กลัวแตวา จะมาวัดในลักษณะที่ไม
ใชเปนการมาวัด มาอยางทัศนาจร ; อยางนี้ไมใชเปนการมาวัด ; แตวามา
อยางพวกจิ๊กโกจิ๊กกี๋ มาเที่ยว มาทําความรําคาญใหคนอื่น อยางนี้ไมใชมาวัด.

๔๐๖

ปฏิปทาปริทรรศน

ถ ามาวั ด จะต องมาให ถู กต องตามระเบี ยบแบบแผนของการมาวั ด ที่ ว า
"มาวัด" นี้มาอยางไร, มาทําไม.
ถาลองนึกดู ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่วา พอเขามาที่ประตูวัดแลว
ตองสํารวมระวัง ;
แมเพียงจะสํารวมระวังวา "เงียบ ๆ เถอะ พระทานจะนอน"
อยางนี้ก็ยังดีกวาที่จะไมสํารวมระวังเสียเลย. แตประเพณีอันดีนั้น มีระเบียบอยู ;
เพราะวาวัด ยังเปนที่ฝกฝนจริตนิสัยของคน ;
เพราะฉะนั้น จึงมีระเบียบ.
เมื่ อ เข า มาในวั ด ต อ งมี ร ะเบี ย บ :
เมื่ อ จะนั่ ง หรื อ ยื น หรื อ เดิ น อยู ใ นวั ด
จัก ตอ งอยูใ นระเบีย บ ; เพราะวา มัน ไมใ ชก ลางทุง นา. ถา อยูก ลางทุง นา
จะหัวหกก นขวิ ดกั นอย างไรก็ ได แต ถาในวั ดแล ว ก็ ต องทํ าใหถู กตองตามระเบี ยบ
ของวัด.
เมื่ออาตมาเล็ก ๆ ไดเห็นอะไรหลายอยาง ที่วามันนาเสื่อมใน ; เชนวา
พอจะเขามาในวัดก็เอาทรายที่คลองมากํามือหนึ่งบาง ขันหนึ่งบาง, หมายความวา
เอามาใสวัด ทุกคนเลย.
พอจะกลับบาน จะออกจากวัด ก็ยังสลัดดินที่เทาให
หลุดไปเสีย ดวยคิดวา อยาเอาดินที่วัดติดไปบาน,
แลวก็ยังกําเอาใบไมแหงๆ
หรือขยะมูลฝอย อะไรตาง ๆ ออกไปทิ้งนอกวัดดวย.
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เดี๋ยวนี้ใครทําอยางที่เลามาบาง ? มีใครทําที่ไหนบาง ? ขอใหลองคิดดู.
เมื่อสัก ๓๐-๔๐ ปมาแลว เขายังทํากันอยู ; อาตมาก็ยังเห็นทําอยางโบราณกันได ;
แตเดี๋ยวนี้มีใครทําอยางนี้บาง. นี่ก็แปลวา จิตใจของคนเดี๋ยวนี้ ไมเหมือนกัน
เสียแลว กับจิตใจของคนยุคกอน สมัยกอน.
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คนสมั ยก อนเขามี ความคิ ดว า แม แต จะเอาทรายติ ดฝ าเท าออกไปสั กเม็ ด
สองเม็ ด ก็ ยั งเป นการกระทํ าความผิ ด เป นบาปกรรมเสี ยแล ว แล วจะมี จิ ตใจไหน
มาโกงเงิน วัด หรือ มาบุก รุก ทรัพ ยส มบัต ิใ นวัด หรือ มาทํ า อะไรตา ง ๆ อีก แลว .
และที่เ ขามีค วามคิด ถึง กับ วา เอาทรายกํา มือ หนึ่ง จากในคลองมาโรยในลานวัด
ก็ยังเปนการไดกุศล เพราะไดเพิ่มลานวัดใหสวยขึ้น ใหสูงขึ้น ;
แสดงวา แมแต
เรื่องเล็กเรื่องนอย เขาก็ไมเห็นเล็กนอย แตเห็นเปนเรื่องใหญ,
เปนเรื่องกุศล
เขาก็อุตสาหทํา. ลองคิดดูวา จิตใจอยางนี้จะหยาบ หรือละเอียด, จะเปนจิตใจ
กระดาง หรือวา จิตใจออนโยน.
ปู - ยา - ตา ยายของเรา มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทําจิตใจ
ใหออนโยน ; ความออนโยนนั้นเปนไดเพราะอะไร ; ขอใหคิดดูตอไป. ความ
อ อ นโยนมี ไ ด ก็ เ พราะว า เขากํ า จั ด ความแข็ ง กระด า งของกิ เ ลสออกไปเสี ย ได ;
กิเลสนั่นมีลักษณะแข็งกระดาง. ทีนี้เราทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําใหความกระดาง
ของกิเลสหมดไป จิตใจมันก็ออนโยน ;
เพราะฉะนั้น พุทธบริษัท จึงมีจิตใจ
ออนโยน. นี่ความออนโยนแฝงอยูในประเพณี อยางนี้.
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ตอมา เราคอยแตจะลิดรอนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ที่งาม เรา
จึงมีจิตใจกระดางโดยไมรูสึกตัว,
พรอมกันนั้น เราก็ไปหลงใหลในเรื่องที่
สนับสนุนแตในเรื่องอันเปนกิเลสมากขึ้น.
นี่รวมความวา การปฏิบัติธรรมอยูใน
สายเลื อ ดนั้ น ได ร อยหรอไป หมดไปไม มี เหลื อ แล วจะไปโทษใคร ขอให ล องคิ ด ดู

๔๐๘

ปฏิปทาปริทรรศน

เอาละ เป น อั น ว า วั น นี้ เราก็ ไ ด ทํ า พอให ค รบเรื่ อ ง ทั้ ง ที่ ว า มั น มี
อุปสรรค∗ มีฝนตก ก็ขอใหทําไปในลักษณะที่วา ทําบุญตา - ยาย ก็ไดทําแลว,
การแสดงธรรมประจําวันเสารก็ ไดทําแลว ดวยเรื่องปฏิ ปทาปริทรรศนอีกแบบหนึ่ ง
ที่มองไมเห็นตัว.
แมแตจะพูดไดเพียงนอย ๆ อยางนี้ ก็อาจจะไปทําความเขาใจ
ใหแจมแจง ใหเต็มรูปเต็มราง เหมือนกับเปนแนวการปฏิบัติอยางหนึ่งได.
ขอยุติการการบรรยายไวแตเพียงเทานี้ ใหพระสงฆสวดคณะสาธยายตามเคยตอไป.

------------------------

www.buddhadasa.info

∗

การบรรยายธรรมตองยุติ เพราะฝนตกหนัก สถานที่บรรยายใชที่บริเวณหินโคง
เชิงเขาพุทธทอง ภายใตรมไมใหญ ไมมีเครื่องมุงบัง.
ผูจัดทํา

ภาคผนวก
พระบาลีเรื่องปฏิจจสมุปบาทตอไปนี้ เปนขอความที่ควรศึกษา
ประกอบขอความแหงเรื่องปฏิปทาปริทรรศนอยางยิ่ง ; ดังนั้น
จึงนํามาใสไว ในฐานะเปนเรื่องผนวกแหงเรื่องนั้น. - ผูจัดพิมพ
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๔๐๙

www.buddhadasa.info

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
หมวดวาดวยหลักปฏิบัติในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาท
•••••••••

ตรัสวา ปฏิจจสมุปบาท เปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย ๑
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ครั้ งหนึ่ง พระผูมี พระภาคเจ า เมื่ อเสด็ จประทับอยู ในที่หลี กเรนแห งหนึ่งแล ว ได กล าว

ธรรมปริยายนี้ (ตามลําพังพระองค) วา :-

(๑) "เพราะอาศัยตาดวย รูปทั้งหลายดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ตา + รูป + จักขุวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ ;

๑

สูตรที่ ๕ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน, ลํ. ๑๖/๘๙/๑๖๖,
และ สูตรที่ ๑๐ โยคักเขมิวรรค
สฬายตนสังยุตต สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๑/๑๖๓; กลาวตามลําพังพระองคในคราวประทับหลีกเรน ซึ่งมีภิกษุ
รูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูดวย.

๔๑๑

๔๑๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ;
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ;
เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงมีขึ้นพรอม :
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
(ขอความเต็มในกรณีแหง หู ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา ทุกตัวอักษร,
ในกรณีแหง จมูก ลิ้น กาย ก็มีนัยเดียวกัน. ในกรณีแหง มโน จึงเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง).

ตางกันชื่อ.

(๒) เพราะอาศัยหูดวย เสียงทั้งหลายดวย จึงเกิดโสตวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (หู + เสียง + โสตวิญญาณ) นั้นคือผัสสะ ;
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ความเกิดขี้นพรอมแหงกอง
ทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

www.buddhadasa.info
(๓) เพราะอาศัยจมูกดวย กลิ่นทั้งหลายดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....

หมวดวาดวยการปฏบัติ
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
กองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้

๔๑๓
ความเกิดขึ้นพรอมแหง

(๔) เพราะอาศัยสิ้นดวย รสทั้งหลายดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ....
....ฯลฯ....
ความเกิดขึ้นพรอมแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๕) เพราะอาศัยกายดวย โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย จึงเกิดกายวิญญาณ ;
การประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกอง
ทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
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(๖) เพราะอาศัยใจดวย ธัมมารมณทั้งหลายดวย จึงเกิดมโนวิญญาณ ;
การประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ใจ + ธัมมารมณ + มโนวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;

๔๑๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ;
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ;
เพราะมีชาติเปนปจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงมีขึ้นพรอม :
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวย
อาการอยางนี้
----------- ----------- ----------(๑) เพราะอาศัยตาดวย รูปทั้งหลายดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;
การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ตา + รูป + จักขุวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ ;
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา.
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา
นั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน.
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ;
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
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หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๑๕

(ขอความเต็มในกรณีแหง หู ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา ทุกตัวอักษร, ตางกันแตชื่อ.
ในกรณีแหง จมูก ลิ้น กาย ก็มีนัยเดียวกัน. ในกรณีแหง มโน จะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง).

(๒) เพราะอาศัยหูดวย เสียงทั้งหลายดวย จึงเกิดโสตวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (หู + เสียง + โสตวิญญาณ) นั้นคือผัสสะ ;
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ.... ความดับ ลงแหง กองทุก ข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๓) เพราะอาศัยจมูกดวย กลิ่นทั้งหลายดวย จึงเกิดฆานวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ความดับ ลงแหง กองทุก ข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้
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(๔) เพราะอาศัยลิ้นดวย รสทั้งหลายดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ ; การ
ประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ความดับ ลงแหง กองทุก ข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

๔๑๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

(๕) เพราะอาศัยกายดวย โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย จึงเกิดกายวิญญาณ ;
การประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ความดั บ ลงแห ง กองทุ ก ข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๖) เพราะอาศัยใจดวย ธัมมารมณทั้งหลายดวย จึงเกิดมโนวิญญาณ ;
การประจวบแหงธรรม ๓ ประการ (ใจ + ธัมมารมณ + มโนวิญญาณ) นั้นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา
นั้น จึงมึความดับแหงอุปาทาน ;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ;
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล. ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้
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สมัยนั้น ภิกษุองคหนึ่ง ไดยืนแอบฟงพระผูพระภาคเจาอยู. พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นภิกษุผูยืนแอบฟงนั้นแลว ไดทรงกลาวกะภิกษุนั้นวา "ดูกอนภิกษุ ! เธอไดยินธรรมปริยายนี้แลว
มิใชหรือ ?"

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๑๗

"ไดยิน พระเจาขา!"

"ดูกอนภิกษุ ! เธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ไป. ดูกอนภิกษุ! เธอจง
เลาเรียนธรรมปริยายนี้. ดูกอนภิกษุ! เธอจงทรงไวซึ่งธรรมปริยายนี้. ดูกอน
ภิกษุ! ธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน, เปนเบื้อนตนแหงพรมหมจรรย",
ดังนี้ แล.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองเที่ยวแสวงหาครู๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงทําการ
แสวงหาครู เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ใน
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.
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(ในกรณี แ ห ง บทว า ชาติ ...ภพ...อุ ป าทาน...ตั ณ หา...เวทนา...ผั ส สะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส
ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตั วอั กษร ต างกั นแต ชื่ อของสิ่ งที่ หยิ บขึ้ นพิ จารณา จนกระทั่ งถึ งบทสุ ดท าย อั นเกี่ ยวกั บ สั งขาร ดั งที่ มี อยู
ตอไปขางลางนี้ :-)

๑

สัตถาปริเยสน (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๐/๓๐๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน.

๔๑๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงทําการแสวง
หาครู เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร,
ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองทําการศึกษา๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงทําการ
ศึกษา เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ในความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหง
ชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุกตัว
อักษร ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

สิกขา (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๑๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงทําการศึกษา
เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไม
เหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร,
ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองบําเพ็ญโยคะ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงบําเพ็ญ
โยคะ เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ในความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหง
ชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตัวอักษร ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

โยค (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๔๒๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงบําเพ็ญโยคะ
เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร, ตามที่
เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองประกอบฉันทะ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงประกอบ
ฉันะ (ความพอใจ) เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,
…. ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ
...
นามรูป...วิ ญญาณ...ก็มี คําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัสของบทวา ชรามรณะ ข างบนนี้ ตรงกั นทุกตัว
อักษร ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

ฉันท (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๒๑

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงประกอบฉันทะ
เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร, ตามที่
เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองบําเพ็ญอุสโสฬหี๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงบําเพ็ญ
อุสโสฬหี (อุสสาหะ) เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...
ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,
...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรู ป ...วิ ญ ญาณ...ก็ มี คํ า ตรัส อย า งเดี ย วกั น กั บ คํ า ตรั ส ของบทว า ชรามรณะ ข า งบนนี้ ตรงกั น ทุ ก
ตัวอักษร ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

อุสโสฬหี (เปยยาล)วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๔๒๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงบําเพ็ญอุสโสฬหี
เพื่อใหรู ในสังขารทั้หลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร, ตามที่
เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองบําเพ็ญอัปปฏิวาณี๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงบําเพ็ญ
อัปปฏิวาณี (ความไมถอยหลัง) เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหง
ชรามรณะ, ... ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ
ถึงความดับไมเหลือ แหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณี แ ห ง บทว า ชาติ ...ภพ...อุ ป าทาน...ตั ณ หา...เวทนา...ผั ส สะ...สฬายตนะ
... นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัสของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุกตัว
อักษร ตางกันแตสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

อัปปฏิวาณี (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๒๓

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงบําเพ็ญอัปปฏิวาณี
เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร, ตามที่
เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองประกอบความเพียรแผดเผากิเลส๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงประกอบ
ความเพียรแผดเผากิเลส เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...
ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,
...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ
...
นามรู ป ...วิ ญ ญาณ...ก็ มี คํ า ตรัส อย า งเดี ย วกั น กั บ คํ า ตรั ส ของบทว า ชรามรณะ ข า งบนนี้ ตรงกั น ทุ ก
ตัวอักษร ตางกั นแต สิ่งที่หยิบขึ้นพิ จารณา จนกระทั่ งถึงบทสุ ดทาย อั นเกี่ยวกั บ สังขาร ดั งที่มีอยู ตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

อาตัปป (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๔๒๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงประกอบ
ความเพียรแผดเผากิเลส เพื่อใหรู ในสังขารทั้หลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,
... ในความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองประกอบวิริยะ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงประกอบ
วิริยะ เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ในความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตัวอักษร ตางกันแตสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

วิริย (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่ เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๒๕

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงประกอบ
วิริยะ เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหงสังขาร,
ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองประกอบการกระทําอันติดตอ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงประกอบ
การกระทําอันติดตอ เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,
... ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตัวอักษร ตางกันแตสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

สาตัจจ (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่ เชตวัน.

๔๒๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงประกอบการ
กระทําอันติดตอ เพื่อใหรู ในสังขารทั้หลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ใน
ความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ แหง
สังขาร, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองอบรมสติ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงอบรมสติ
เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ในความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ,
...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,
ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ
...
นามรู ป ...วิ ญ ญาณ...ก็ มี คํ า ตรัส อย า งเดี ย วกั น กั บ คํ า ตรั ส ของบทว า ชรามรณะ ข า งบนนี้ ตรงกั น ทุ ก
ตัวอักษร ตางกั นแต สิ่งที่หยิบขึ้นพิ จารณา จนกระทั่ งถึงบทสุ ดทาย อั นเกี่ยวกั บ สังขาร ดั งที่มีอยู ตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

สติ (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๒๗

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงอบรมสติ เพื่อใหรู
ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือแหงสังขาร,
... ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองอบรมสัมปชัญญะ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงอบรม
สัมปชัญญะ เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ใน
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ
...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส
ของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตัวอักษร ตางกั นแต สิ่งที่หยิบขึ้นพิ จารณา จนกระทั่ งถึงบทสุ ดทาย อั นเกี่ยวกั บ สังขาร ดั งที่มีอยู ตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

สัมปชัญญะ (เปยยาล) วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๔๒๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงอบรมสัมปชัญญะ
เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความดับไมเหลือ
แหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่
เปนจริง, ดังนี้.

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท
ยังมีหนาที่ ตองบําเพ็ญความไมประมาท๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งชรามรณะ, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง ; เขาพึงบําเพ็ญ
ความไมประมาท เพื่อใหรู ในชรามรณะ, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ... ใน
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ, ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

www.buddhadasa.info
(ในกรณีแหงบทวา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ ...
นามรูป...วิญญาณ...ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัสของบทวา ชรามรณะ ขางบนนี้ ตรงกันทุก
ตัวอักษร ตางกันแตสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดทาย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยูตอไป
ขางลางนี้ :-)

๑

อัปปมาท (เปยยาล)วรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๖๑/๓๑๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๒๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมรูไมเห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่ง
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ตามที่เปนจริง; เขาพึงบําเพ็ญความไม
ประมาท เพื่อใหรู ในสังขารทั้งหลาย, ...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ...ในความ
ดับไมเหลือแหงสังขาร, ...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,
ตามที่เปนจริง, ดังนี้.

ทรงมุงหมายใหปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องของการปฏิบัติ๑
(มิใชเปนเพียงทฤษฏี)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดง มิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา แก
พวกเธอทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น, จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,
เราจักกลาวบัดนี้.
ครั้นภิกษุทั้งหลาย เหลานั้น ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว, พระผูมีพระภาคเจา
ถอยคําเหลานี้วา :-

ไดตรัส
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็มิจฉาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย! เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย ; เพราะมีสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ ; ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอม
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

๑

สูตรที่ ๓ พุทธวรรค นิทานสังยุตต นิทาน.สํ ๑๖/๕/๑๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เขตวัน.

๔๓๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้ เรียกวา มิจฉาปฏิปทา.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็สัมมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว, จึงมีความ
ดับแหงสังขาร ; เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหง; ...ฯลฯ...ฯลฯ...
ฯลฯ... เพราะมี ค วามดั บ แห ง ชาติ นั่ น แล ชรามรณะ โสกะปริ เ ทวะทุ ก ขะโทมสัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้ เรียกวา สัมมาปฏิปทา, ดังนี้ แล.
หมายเหตุผูร วบรวม : มิจ ฉาปฏิป ทา คือ บุค คลเผลอหรือ ปลอ ยสติ เมื่อ
ตากระทบรู ป เป น ต น จนกระทั่ ง ความเผลอสติ (ซึ่ ง ในที่ นี้ เ รี ย กว า อวิ ช ชา) นั้ น
ได ทํา ให
เกิดอาการตาง ๆ ขึ้น อยางครบถวนตามที่กลาวไวในพระบาลีนี้ และไดรับผลเปนความทุกข
ในที่สุด .
สว นสัม มาปฏิป ทา มีนัย ะตรงกัน ขา ม คือ มีส ติส มบูร ณใ นเมื่อ ตาเห็น รูป เปน ตน
อวิช ชาก็ไ มเ กิดขึ้น แตมีสติสัมปชัญ ญะ หรือ ปญ ญาอยูแ ทน ; ดัง นั้น อาการตา ง ๆ ก็ไ ม
เกิดขึ้นในลักษณะที่จะมีความทุกข ในที่สุด .
สรุปความไดอ ยางสั้น ๆ วาความมีสตินั่นแหละ
เปน ตัว ปฏิป ทาที ่เ กี ่ย วกับ ปฏิจ จสมุป บาท ในชีว ิต ประจํ า วัน เชน การเห็น รูป ดว ยตาเปน ตน
ดังที่กลาวแลว.
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การหลีกเรนทําใหงายแกการรูปฏิจจสมุปบาท๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียร ในการ
หลีกเรนเถิด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผูหลีกเรนแลว ยอมรูชัดตามที่เปนจริง.

๑

สูตรที่ ๖ นกุลปตวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ.สํ. ๑๗/๒๐/๓๐, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๓๑

ก็ภิภษุนั้น ยอมรูชัดตามที่เปนจริง ซึ่งอะไรเลา ? ภิกษุผูหลีกเรนแลว ยอมรูชัดตามที่
เปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา...
แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ความเกิดขึ้นแหงรูป ...แหงเวทนา ...แหงสัญญา ...
แหงสังขารทั้งหลาย ...แหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ
ยอมเมาหมกอยู.
ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
อะไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
เมาหมกอยูซึ่งรูป, เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยูซึ่งรูป, นันทิ
(ความเพลิน) ยอมเกิดขึ้น. ความเพลินใด ในรูป, ความเพลินนั้น คือ
อุปาทาน. เพราะอุปาทานของกิกษุนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปน
ปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
เมาหมกอยูซึ่งเวทนา ...ฯลฯ...ฯลฯ...๑
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

๑

ในกรณีแหงรูป มีขอความพิสดารอยางไร ในกรณีแหงเวทนา, สัญญา, สังขาร, ซึ่งละ ...ฯลฯ...ฯลฯ ...
ไว, ก็พึงทราบวามีขอความเต็มอยางเดียวกันทุกตัวอักษร,
ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ
เทานั้น. อนึง แมในฝายแหงการดับไปของ เวทนา สัญญา เปนตน ซึ่งละ…ฯลฯ…ฯลฯ…ไว
พึงทราบโดยนัยะนี้

๔๓๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
เมาหมกอยูซึ่งสัญญา ...ฯลฯ...ฯลฯ... ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
เมาหมกอยูซึ่งสังขารทั้งหลาย ...ฯลฯ...ฯลฯ... ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
เมาหมกอยูซึ่งวิญญาณ.
เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่ง
วิญญาณ นันทิ (ความเพลิน) ยอมเกิดขึ้น. ความเพลินใด ในรูป, ความเพลินนั้น
คืออุปาทาน. เพราะอุปาทานของกิกษุนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปน
ปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
นี้ คือ ความเกิดขึ้นแหงรูป...แหงเวทนา...แหง
สัญญา...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ
... ... ... ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ก็ความดับแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา...
แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ?

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๓๓

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ํา
สรรเสริญ ยอมไมเมาหมกอยู. ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ
ยอมไมเมาหมกอยู ซึ่งอะไรเลา?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ
ยอมไมเมาหมกอยู ซึ่งรูป.
เมื่อภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมา
หมกอยู ซึ่งรูป, นันทิ (ความเพลิน)ใด ในรูป, นันทินั้น ยอมดับไป. เพราะ
ความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน; เพราะมีความดับ
แหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับ
แหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมสรรเสริญ ยอม
ไมเมาหมกอยู ซึ่งเวทนา ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ
ยอมไมเมาหมกอยู ซึ่งสัญญา ...ฯลฯ...ฯลฯ...
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ
ยอมไมเมาหมก อยูซึ่งสังขารทั้งหลาย ...ฯลฯ...ฯลฯ... ความดับลงแหงกองทุกข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

๔๓๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ
ยอมไมเมาหมกอยู ซึ่งวิญญาณ,
เมื่อภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไม
เมาหมกอยู ซึ่ง รูป, นัน ทิใ ด ในวิญ ญาณ, นัน ทินั้น ยอ มดับ ไป. เพราะ
ความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับ
แหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับ
แหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้คือ ความดับแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา ...
แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ, ดังนี้ แล.

การคิดคนปฏิจจสมุปบาท
ก็คือการเดินตามอริยัฏฐังคิกมรรค๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในปาทึบ เกิดพบรอยทาง
ซึ่งเคยเปนหนทางเกาที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว. บุรุษนั้น จึงเดินตามทางนั้นไป
เมื่ อเดิ นไปตามทางนั้ นอยู ได พบทรากนครซึ่ งเป นราชธานี โบราณ อั นมนุ ษย ทั้ งหลาย
แตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว เปนที่อันสมบูรณดวยสวน สมบูรณดวยปาไม สมบูรณดวย
สระโบกขรณี มีทรากกําแพงลอม มีภูมิภาคนารื่นรมย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ลําดับ
นั้น บุรุ ษนั้ นเขาไปกราบทูลแจ งข าวนี้แกพระราชา หรื อแกมหาอํามาตรยของพระราชาว า
"ขอทาวพระกรุณา จงทรงทราบเถิด : ขาพระเจาเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ ไดเห็นรอยทาง
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๑

สูตรที่ ๕ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๘/๒๕๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๓๕

ซึ่งเคยเปนหนทางเกา ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว. ขาพระเจาไดเดินตามทาง
นั้นไป เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู ไดพบทรากนครซึ่งเปนราชธารนีโบราณ อันมนุษย
ทั้งหลายแตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว เปนที่อันสมบูรณดวยสวน สมบูรณดวยปาไม
สมบูรณดวยสระโบกขรณี มีทรากกําแพงลอม มีภูมิภาคนารื่นรมย. ขอพระองคจง
ตบแตงสถานที่นั้นใหเปนนครเถิด พระเจาขา !" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ลําดับนั้น พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชานั้น
จึงตบแตงสถานที่นั้นขึ้นเปนนคร. สมัยตอมา นครนั้น ไดกลายเปนนครที่มั่งคั่งและ
รุงเรือง มีประชาชนมาก เกลื่อนกลนดวยมนุษย ถึงแลวซึ่งความเจริญไพบูลย, นี้ฉันใด ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : เราไดเห็นแลวซึ่งรอยทางเกา ที่เคยเปนหนทางเกา
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็รอยทางเกา ที่เคยเปนหนทางเกา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว นั้นเปนอยางไรเลา ? นั่นคืออริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล รอยทางเกา ที่เปนหนทางเกา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว. เรานั้น ไดดําเนินไปตามแลวซึ่ง
หนทางนั้น, เมื่อดําเนินตามไปอยู ซึ่งหนทางนั้น เรา :
ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งชรามรณะ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,
ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ ;

๔๓๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

...๑ ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งชาติ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ, ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชาติ ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ;
... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งภพ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ, ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงภพ, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ;
... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งอุปาทาน, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ, ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
อุปาทาน;
... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งตัณหา, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา, ซึ่งความ
ดับไมเหลือแหงตัณหา, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา;
... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งเวทนา, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา, ซึ่งความ
ดับไมเหลือแหงเวทนา, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา;
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... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งผัสสะ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ, ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ ;

... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งสฬายตนะ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสฬายตนะ;

๑

ที่ละ...ไว ตรงนี้ และต อ ๆ ไป มี ข อความเต็ มวา "เรานั้นไดดํ าเนิ นไปตามแลว ซึ่ งหนทางนั้ น,
ดําเนินไปตามอยู ซึ่งหนทางนั้น เรา".

เมื่ อ

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๓๗

... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งนามรูป ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป, ซึ่งความ
ดับไมเหลือแหงนามรูป, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป;
... ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งวิญญาณ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ, ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ ;
เราไดดําเนินไปตามแลวซึ่งหนทางนั้น,
เมื่อดําเนินไปตามอยูซึ่งหนทางนั้น
เราไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งสังขารทั้งหลาย, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เรานั้น ครั้นรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งหนทางนั้น ไดบอกแลว
แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรยนี้ ที่เรากลาวบอกแลวนั้น ไดเปน
พรหมจรรยตั้งมั่นและรุงเรืองแลว เปนพรหมจรรยแผไพศาล เปนที่รูแหงชนมาก
เปนปกแผนแนนหนา จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายสามารถประกาศไดดวย
ดีแลว.
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หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ตามขอความขางบนนี้
แสดงอยู ใ นตั ว แล ว ว า เมื่ อ ดํ า เนิ น ตามอริ ย มรรคมี อ งค ๘ ประการ ย อ มเป น การรู ป ฏิ จ จสมุ ป บาทไปตามลําดับ พร อมกันไปในตัว ; ดังนั้น จึงถือเปนหลั กได วา การคิดคนปฏิจจสมุปบาท
อยู อ ยา งขะมั ก เขมน นี้ คื อ การที่ กํา ลั ง ดํ า เนิ น อยู ในอริ ยอั ฏ ฐัง คิ ก มรรค นั่ น เอง.
ขออย า ได
ขามไปเห็นเปนคนละเรื่องเหมือนดับที่เปนกันอยูโดยมาก ในที่ทั่ว ๆ ไป.

๔๓๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ปฏิบัติเพื่อการดับปฏิจจสมุปบาท
ชื่อวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม๑
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงชราและมรณะ อยูไซร, ก็เปนการสมควร
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงชาติ อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงภพ อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียก
ภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
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ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงอุปาทาน อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".

ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงตัณหา อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".

๑

สูตรที่ ๖ อาหารวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. ๑๖/๒๒/๔๖, ตรัสแกภิกษุรูหนึ่ง ที่เชตวัน

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๓๙

ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงเวทนา อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงผัสสะ อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงสฬายตนะ อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อ
จะเรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงนามรูป อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".
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ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงวิญญาณ อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมแลว".

ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงสังขาร อยูไซร, ก็เปนการสมควร
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".

๔๔๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหงอวิชชา อยูไซร, ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว". ดังนี้ แล.

องคประกอบที่เปนบุพพภาค
ของการดับแหงปฏิจจสมุปบาท ๑
(มาคัณฑิยปริพพาชก ไดกราบทูลวา "ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมอยางนี้แลว, ทาน
พระโคดมจะสามารถเพื่ อ แสดงธรรมแก ข า พเจ า โดยประการที่ ข า พเจา จะลุ ก ขึ้ น จากอาสนะนี้ ใน
ลักษณแหงผูหายตาบอดไดไหม พระเจาขา ?" พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวา :-)

ดูกอนมาคัณฑิยะ ! ถาอยางนั้น ทานควรคบสัตบุรุษ.
ดูกอนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดทานคบสัตบุรุษ, เมื่อนั้นทานจักไดฟงธรรม
ของสัตบุรุษ.
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ดูกอนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดทานไดฟงธรรมของสัตบุรุษ, เมื่อนั้น ทานจัก
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.

ดูกอนมาคัณฑิยะ ! เมื่อใดทานปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว, เมื่อนั้น
ทานจักรูเอง เห็นเอง โดยแท วา "นีค้ ือโรค, นี้คือหัวฝ, นี้คือลูกศร ;

๑

มาคัณฑิยสูตร ม.ม. ๑๓/๒๘๕/๒๙๑, ตรัสแกมาคัณฑิยปริพพาชก ที่กัมมาสทัมมนิคม แควนกรุ.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๔๑

โรค หัวฝ ลูกศร ทั้งหลาย ในกรณีนี้, ยอมดับไปโดยไมมีสวนเหลือ (ใน
ลักษณะเดียวกันกับขอที่วา :-)
เพราะความดับแหงอุปาทานของเรานั้น จึงมีความดับแหงภพ ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ;
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น.
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้". ดังนี้.
หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงทราบวา โรค, หัว ฝ, ลูกศร, ในทีนี้
คือทุกขอันเกิดจากตัณหา ตัณหาใด ๆ ลวนแตตองมาจากเวทนา ซึ่งออกมาจากการสัมผัส
อารมณดวยอวิชชา ดวยกันทั้งนั้น ; และตัณหานั้น ยอมสงตอไปใหเกิดอุปาทาน ภพ ชาติ
ชรามรณะอันเปนที่ตั้งแหงทุกข. การที่จะรูจักหัวฝ ลูกศร เปนตน แลวกําจัดเสียใหไดนั้น
ตองอาศัยการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแกธรรมของสัตบุรุษ ; ดังนั้น การที่ทุกคนคบสัตบุรุษ
ฟงธรรมเขาใจแลวปฏิบัติอยูอยางถูกตอง ไมวาในรูปลักษณะใด ยอมเปนการกระทําชนิด
ที่เปนบุรพภาคแหงการทําลายกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท เพื่อการดับทุกข ดวยกันทั้งนั้น.
ถาผิดไปจากนี้ ยอมไมมีความหมายอะไร และมิใชการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา.
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ผัสสะ คือนิทานสัมภวะสวนมากของนิพเพธิกธรรม ๑
(เรื่องนี้ใสเขามาในฐานะที่เปนหลักธรรมที่ชวยการปฏิบัติ)

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งธรรมปริยายชื่อนิพเพธิกปริยาย แกพวก
เธอทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งขอความนั้น, จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,
เราจักกลาวบัดนี้.

๑

สูตรที่ ๙ มหาวรรค ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๗/๓๓๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

๔๔๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ทูลสนองรับพระผูมีพระภาคเจาแลว, พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ถอยคําเหลานี้วา :-

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมปริยายชื่อนิพเพธิกปริยาย นั้นเปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
(๑) กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง, นิทานสัมภาวะ (เหตุเปนแดนเกิด
พรอม) แหงกามทั้งหลาย, เวมัตตตา (ประมาณตาง ๆ) แหงกามทั้งหลาย, วิบาก (ผล
สุกวิเศษ) แหงกามทั้งหลาย, นิโรธ (ความดับไมเหลือ) แหงกาม, นิโรธคามินีปฏิปทา
(ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ) แหงกาม, (นี้, แตละอยางๆ) เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.
(๒) เวทนาทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง. นิทานสัมภาวะแหงเวทนาทั้งหลาย
เวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย, วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย, นิโรธแหงเวทนา, นิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา, (นี้, แตละอยาง ๆ) เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.
(๓) สัญญาทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง. นิทานสัมภาวะแหงเวทนาทั้งหลาย,
เวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย, วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย, นิโรธแหงสัญญา, นิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญา, (นี้, แตละอยาง ๆ) เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.
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(๔) อาสวะทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง. นิทานสัมภาวะแหงอาสวะ
ทั้งหลายเวมัตตตาแหงอาสวะทั้งหลาย, วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย, นิโรธแหงอาสวะ,
นิโรธคามินีปฏิปทาแหงอาสวะ, (นี้, แตละอยาง ๆ) เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.
(๕) กรรม อันบุคคลพึงรูแจง. นิทานสัมภาวะแหงกรรม,เวมัตตตาแหง
กรรม, วิบากแหงกรรม, นิโรธแหงกรรม, นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม, (นี้, แตละ
อยาง ๆ) เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๔๓

(๖) ทุกข อันบุคคลพึงรูแจง. นิทานสัมภาวะแหงทุกข เวมัตตตาแหง
ทุกข, วิบากแหงทุกข, นิโรธแหงทุกข, นิโรธคามินีปฏิปทาแหงทุกข, (นี้, แตละอยาง ๆ)
เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง.
(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! กามทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! กามคุณทั้งหลาย ๕ ประการเหลานี้ คือรูปทั้งหลาย
อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ...เสียงทั้งหลาย อันจะพึงไดยินดวยโสตะ...กลิ่นทั้งหลาย อันจะ
พึงรูสึกดวยจมูก... รสทั้งหลาย อันจะพึงรูดวยลิ้น... สัมผัสผิวหนัง อันจะพึงสัมผัส
ดวยกาย อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา (อิฏฐา) นาใคร (กนฺตา) นาพอใจ (มนาปา) มีลักษณะ
อันนารัก (ปยรูปา) เปนที่เขาไปตั้งอาศัยแหงความใคร (กามูปสฺหิตา) เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนด (รชนิยา) มีอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อารมณทั้งหลาย ๕ ประการเหลานี้
หาใชกามไม : ในอริยวินัย เรียกอารมณทั้งหลาย ๕ ประการเหลานี้วา "กามคุณ"
(หาเรียกวากามไม) แตวา :-
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ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นั่นแหละคือกามของคนเรา ;
อารมณอันวิจิตรทั้งหลาย ในโลก นั้น หาใชกามไม ;
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก
นั่นแหละคือกามของคนเรา ;
อารมณอันวิจิตร ก็มีอยูในโลก ตามประสาของมันเทานั้น ;
ดังนั้น ผูมีปญญาจึงนําออกเสียซึ่งฉันทะ ในอารมณ
อันวิจิตรเหลานั้น ดังนี้.

๔๔๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิดพรอม) แหงกาม
ทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิทานสัมภวะแหงกามทั้งหลาย คือ
ผัสสะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เวมัตตตา (ประมาณตาง ๆ) แหงกามทั้งหลาย เปน
อยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เวมัตตตาแหงกามทั้งหลาย คือความใคร (กาม)
ในรูปารมณก็อยางหนึ่ง ๆ ความใครในสัททารมณ ก็อยางหนึ่ง ๆ ความใครในคันธารมณ
ก็อยางหนึ่ง ๆ ความใครในรสารมณก็อยางหนึ่ง ๆ ความใคร ในโผฏฐัพพารมณ ก็
อยางหนึ่ง ๆ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา เวมัตตตาแหงกามทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็วิบากแหงกามทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลมีความใครในอารมณใดอยู ยอมยังอัตตภาพอันเกิดจากกามใน
อารมณนั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญบาง มีสวนแหงบุญหามิไดบาง ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา วิบากแหงกามทั้งหลาย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิโรธแหงกาม เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ความดับแหงกามมี เพราะความดับแหงผัสสะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกาม เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงกาม,
ขอนั้นไดแกสิ่งเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๔๕

ดูกอนทานทั้งหลาย ! ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดซึ่งกามทั้งหลาย
อยางนี้, ซึ่งนิทานสัมภวะแหงกามทั้งหลายอยางนี้, ซึ่งเวมัตตตาแหงกามทั้งหลายอยางนี้,
ซึ่งวิบากแหงกามทั้งหลายอยางนี้, ซึ่งนิโรธแหงกามอยางนี้, ซึ่งนิโรธาคามินีปฏิปทาแหง
กามอยางนี้; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดซึ่งพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะ
แทงกิเลสนี้วา เปนที่ดับแหงกาม (กามนิโรธ).
(๒)
อยางไรเลา ?

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ก็เวทนาทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง เปน

เวทนาทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้

คือสุขเวทนา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลาย คือผัสสะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เวมัตตาแหงเวทนาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! สุขเวทนา อันเปนไปกับดวยอามิส (เหยื่อ) ก็มีอยู, สุขเวทนา อันปราศจาก
อามิส ก็มีอยู ; ทุกขเวทนา อันเปนไปกับดวยอามิส ก็มีอยู, ทุกขเวทนา อันปราศจาก
อามิส ก็มีอยู ; อทุกขมสุขเวทนา อันเปนไปกับดวยอามิส ก็มีอยู, อทุกขมสุขเวทนา
อันปราศจากอามิสก็มีอยู ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี่เรากลาววา เวมัตตตาแหงเวทนา
ทั้งหลาย.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลเสวยเวทนาใดอยู ยอมยังอัตตาภาพอันเกิดจากเวทนานั้นใหเกิดขึ้น

๔๔๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญบาง เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญหามิไดบาง ;
ทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย.

ดูกอนภิกษุ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิโรธแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ?
ทั้งหลาย ! ความดับแหงเวทนามี เพราะความดับแหงผัสสะ.

ดูกอนภิกษุ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา,
ขอนั้นไดแก สิ่งเหล านี้คื อ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสังกั ปปะ สั มมาวาจา สัมมากั มมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดซึ่งกามทั้งหลาย
อยางนี้, ซึ่งนิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลายอยางนี้, ซึ่งเวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย
อยางนี้, ซึ่งวิบากแหงเวทนาทั้งหลายอยางนี้, ซึ่งนิโรธแหงเวทนาอยางนี้, ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนาอยางนี้; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นยอมรูชัดซึ่งพรหมจรรย
อันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา เปนที่ดับแหงเวทนา (เวทนานิโรธ).
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(๓)
อยางไรเลา ?

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !

ก็สัญญาทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูแจง เปน

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สัญญาทั้งหลาย ๖ ประการเหลานี้ คือรูปสัญญา
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิทานสัมภวะแหงสัญญาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิทานสัมภวะแหงสัญญาทั้งหลาย คือผัสสะ.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๔๗

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เวมัตตาแหงสัญญาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! สัญญาในอารมณคือรูปทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ, สัญญาในอารมณคือเสียง
ทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ, สัญญาในอารมณคือกลิ่นทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ, สัญญาใน
อารมณคือรสทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ, สัญญาในอารมณคือโผฏฐัพพะทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ,
สัญญาในอารมณคือธัมมารมณทั้งหลาย ก็อยางหนึ่ง ๆ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรา
กลาววา เวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เรากลาวซึ่งสัญญาทั้งหลาย วาเปนสิ่งที่มีผลออกมาเปนโวหารพูดอยาง
หนึ่ง ๆ (โวหารเวปกฺกา) เพราะวาบุคคลกระทําซึ่งสัญญาในสิ่งนั้น ๆ วาอยางไร เขายอม
กลาวออกมาอยางนั้น ๆ เชนวา เราเปนผูมีสัญญาอยางนี้ ๆ๑ เปนตน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิโรธแหงสัญญา เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! ความดับแหงสัญญามี เพราะความดับแหงผัสสะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญา เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญา,ขอนี้
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสักัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

๑

พึงเขาใจวา คําวา "สัญญา" ในกรณีอยางนี้ มีไดหมายถึงความจําลวน ๆ แตหมายถึงความรูสึก จนมีความ
สําคัญวามันเปนอะไร หรืออยางไรเปนตน.

๔๔๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนทานทั้งหลาย ! ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดซึ่งสัญญาทั้งหลาย
อยางนี้, ซึ่งเวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลาย อยางนี้, ซึ่งวิบากแหงสัญญาทั้งหลาย อยางนี้,
ซึ่งนิโรธแหงสัญญา อยางนี้,
ซึ่งนิโรธาคามินีปฏิปทาแหงสัญญา อยางนี้;
ในกาลนั้น
อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดซึ่งพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา เปนที่ดับ
แหงสัญญา (สัญญานิโรธ).
(๔)

...ฯลฯ...(ขอความตอนที่ละไวนี้

เปนตอนที่กลาวถึงอาสวะ จักเวนเสียไมนํามา

ใสไวในที่นี้ เพราะไมไดตรัสไวเกี่ยวกับผัสสะโดยตรง) ...ฯลฯ....

(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็กรรมอันบุคคลพึงรูแจง เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรากลาวซึ่งเจตนา วาเปนกรรม เพราะวาบุคคล
มีเจตนาแลว ยอมกระทําซึ่งกรรม ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ก็นิทานสัมภวะแหงกรรมทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิทานสัมภวะแหงกรรมทั้งหลาย คือ ผัสสะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ก็เวมัตตาแหงกรรมทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาเปนสัตวนรก มีอยู, กรรมอันทํา
สัตวใหเสวยเวทนาเปนกําเนิดเดรัจฉาน มีอยู, กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาเปนเปรตวิสัย
มีอยู,
กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาในมนุษยโลก มีอยู,
กรรมอันทําสัตวใหเสวย
เวทนาในเทวโลก มีอยู ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี่เรากลาววา เวมัตตตาแหงกรรม
ทั้งหลาย.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๔๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็วิบากแหงกรรมทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย !
เรากลาวซึ่งวิบากแหงกรรมวามีอยู ๓ อยาง คือ วิบากในทิฏฐธรรม
(คือทันควัน) หรือวา วิบากในอุปปชชะ (คือในเวลาตอมา) หรือวา วิบากในอปรปริยายะ
(คือในเวลาตอมาอีก) ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา วิบากแหงกรรมทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็นิโรธแหงกรรม เปนอยางไรเลา ?
ทั้งหลาย ! ความดับแหงกรรมทั้งหลายมี เพราะความดับแหงผัสสะ.๑

ดูกอนภิกษุ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม เปนอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม, ขอนี้
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชิวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลใดแล อริยสาวกอยอมรูชัดซึ่งกรรม อยางนี้,
ซึ่งเวมัตตตแหงกรรมทั้งหลาย อยางนี้, ซึ่งวิบากแหงกรรมทั้งหลาย อยางนี้, ซึ่งนิโรธ
แหงกรรม อยางนี้, ซึ่งนิโรธคามินิปฏิปทาแหงกรรม อยางนี้ ; ในกาลนั้น อริยสาวก
นั้น ยอมรูชัดซึ่งพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา เปนที่ดับแหงกรรม
(กัมมนิโรธ).
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๑

ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นใจความสํ าคั ญที่ สุ ด ในตอนนี้ ที่ ตรั สว า แดนเกิ ดแห งกรรมคื อผั สสะ แดนดั บแห ง
กรรม ก็คือผัสสะ ซึ่งแสดงวากรรมเกิดและดับ ในอัตตภาพนี้ อยูอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ ;
ดังนั้น วิบาก
แห งกรรม จึ งมี ได ในอั ตตภาพนี้ อย างซ้ํ า ๆ ซาก ๆไม ว าจะเป นชนิ ดทิ ฏฐธรรมหรื ออุ ปป ชชะ หรื ออปรปริยายะ ซึ่งมักจะเขาใจกันไปวา สองชนิดหลังนั้น จะมีตอตายเขาโลงไปแลวเทานั้น,
ความถูกตองใน
เรื่องนี้ จะเปนอยางไรขอจงพิจารณาดูเถิด.

๔๕๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
(๖)...ฯลฯ ...(ขอ ความตอนที ่ล ะไวนี ้ เปน ตอนที ่ก ลา วถึง ทุก ข จัก เวน เสีย ไมนํ า มา

ใสไวในที่นี้ เพราะไมไดตรัสไวเกี่ยวกับผัสสะโดยตรง) ....ฯลฯ....

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล คือธรรมปริยายอันชื่อวานิพเพธิกปริยาย นั้น.
หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา สิ่งที่เรียกวาผัสสะนั้น
มี ค วามสํ า คั ญ มากน อ ยเพี ย งใด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คื อ ข อ ที่ ผั ส สะเป น ที่ เ กิ ด และที่ ดั บ
แหงกาม แหงเวทนา แหงสัญญา และแหงกรรม.
พวกเรายังมีความรูเรื่องผัสสะกันนอย
เกินไป จึงไมสามารถจะปฏิบัติใหประสบความสําเร็จในการเอาชนะกาม,
ในการควบคุม
เวทนา, ในการละเสียซึ่งสัญญา และในการทําความสิ้นสุดแหงกรรมทั้งหลาย. ผัสสะเปน
ตั วการสํ าคัญในกระแสแหงปฏิ จจสมุปบาท ดั งที่ทราบกันอยู แลว เมื่อมี การกลาวถึงผัสสะ
ในที่ ใด ก็ พึ ง ทราบเถิ ดว า ย อ มมี กระแสแห ง ปฏิ จจสมุ ปบาทซ อนอยู ครบถ วนในที่ นั้ น ไม ว า
จะเรี ยกชื่ อ ว า กาม หรื อ เวทนา หรื อ สั ญ ญา หรื อกรรม อั น เป น นิ พ เพธิ กธรรม ดั ง ที่ กล า ว
แลวในพระบาลีนี้ ;
ดังนั้น ควรจะถือวา ผัสสะทั้งหลาย เปนนิทานสัมภวะสวนมากของ
นิพเพธิกธรรม ที่บุคคลพึงรูแจงแทงตลอด เพื่อความสิ้นสุดแหงความทุกขในที่สุด.

ปฏิจจสมุปบาทแหงการกําจัดอุปสรรค
ขณะเจริญสติปฏฐาน ๑
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ดูกอนอานนท ! ขอนั้นเปนอยางนั้น, ขอนั้นเปนอยางนั้น ; คือภิกษุหรือ
ภิกษุณีใดก็ตาม มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ อยู :" ขอนี้เปนสิ่งที่ภิกษุหรือ
ภิกษุณีนั้นพึงหวังไดวา จักรูพรอมซึ่งคุณวิเศษอันโอฬาร อื่นจากคุณวิเศษที่มีแลว
ในกอน. ภิกษุหรือภิกษุณีมีจิตตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน ๔ อยางไหนเลา ?

๑

อัมพปาลิวรรค มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๐๗/๗๑๖, ตรัสแกพระอานนท ที่เชตวัน

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๕๑

ดูกอนอานนท ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูเปน
ประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได. เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู, ความเรารอน (ปริฬาห) ในกาย
อันมีกายเปนอารมณ เกิดขึ้นก็ดี หรือวาความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี หรือวาจิตฟุงไปใน
ภายนอกก็ดี ; ดูกอนอานนท ! ภิกษุนั้น พึงตั้งจิตในนิมิตอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส.
เมื่อตั้งจิตในนิมิตเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส,

ปราโมทยยอม

เกิดขึ้น ;
เมื่อมีปราโมทยแลว ปติ ยอมเกิดขึ้น ;
เมื่อมีใจปติแลว กาย ยอมรํางับ ;
ผูมีกายรํางับแลว ยอมรูสึกเปนสุข ;
เมื่อรูสึกเปนสุข จิตยอมตั้งมั่น.
ภิกษุ นั้ นย อมพิ จารณาอย างนี้ วา "เราตั้ งจิ ตไว เพื่ อประโยชน แก ธรรมใด
ประโยชนนั้นสําเร็จแลวแกเรา. เอาละ, บัดนี้เราจะนําจิตเฉพาะตออารมณนั้น". ภิกษุ
นั้นยอมนําจิตเฉพาะตออารมณนั้นดวย ไมกระทําซึ่งวิตกดวย ไมกระทําซึ่งวิจารดวย.
เธอนั้นยอมรูชัดวา "เราเปนผูไมมีวิตก ไมมีวิจาร เปนผูมีสติ มีสุขในภายใน" ดังนี้.
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(ในกรณีแหงเวทนา-จิต-และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ก็ทรงแสดงไวโดยนัยเดียวกัน)

ดูกอนอานนท ! ภาวนา ยอมมีเพราะการตั้งจิตไว อยางนี้ แล.
หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา แมการแกไขอุปสรรค
แหงการเจริญสติปฏฐาน ซึ่งเปนธรรมอันเอกอันสูงสุด ก็ยังต องใชวิธีการที่เรียกว าปฏิจจสมุปบาท ดังที่ปรากฏอยูในพระบาลีนี้ ซึ่งมีใจความสําคัญวา นิมิตอันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใสนั้น สามารถกําจัดนิวรณหรืออุปสรรคของสมาธิได, ขอนี้เปนการชี้ใหเห็นวิธีการ
กําจัดนิวรณโดยวิธีที่ละเอียด ลึกซึ้งเกินกวาที่ทราบ หรือสอน ๆ กันอยู.

๔๕๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ปฏิจจสมุปบาท เพื่อสามัญญผลในปจจุบัน
(๗ ประการ : อรหัตต ๒, อนาคามี ๕)๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! การไดเห็น...การไดฟง...การไดเขาไปหา...การ
ไดนั่งใกล...การระลึกถึง...การบวชตาม...(แตละอยาง ๆ) ในภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณ
ดวยศีล-สมาธิ-ปญญา-วิมุตติ-วิมุตติญาณทัสสนะ-นั้น เรากลาว (แตละอยางๆ )
วาเปนธรรมมีอุปการะมาก. ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอนั้นเพราะเหตุวา เมื่อผูใดฟงธรรมของภิกษุเชนนั้น
แลว เปนผูหลีกออกทั้งทางกายและทางจิตอยู ยอมตามระลึกตริตรึกซึ่งธรรมนั้น...
สติสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึงซึงความเจริญบริบูรณ ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผูมีสติสัมโพชฌงคเจริญบริบูรณอยูเชนนั้นแลว
ยอมเลือกเฟน ยอมพิจารณา ถึงการใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา...ธัมมวิจยสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ ;
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุมีธัมมวิจยสัมโพชฌงคเจริญบริบูรณอยูเชนนั้น
(ก็เปนอันวา) เธอเปนผูปรารภความเพียรแลวไมยอหยอน...วิริยสัมโพชฌงคของเธอ
นั้น ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ ;

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นิรามิสปติ (ปติอิงธรรมไมอิงอามิส) ยอมเกิดแกภิกษุ
ผูมีความเพียรอันปรารภแลวเชนนั้น...ปติสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึงซึ่งความเจริญ
บริบูรณ ;

๑

สีลสูตร ปพพตวรรค มหาวาร.สํ. ๑๙/๙๘-๑๐๒/๓๗๓-๓๘๒.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๕๓

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจปติ ยอมสงบรํางับ...
ปสสัทธิสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ; จิตของภิกษุผูมีกายสงบและเปนสุข, ยอมตั้งมั่นเปน
สมาธิ...สมาธิสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ (ผูมีสมาธิสัมโพชฌงค) ยอมเปนผูเพงซึ่งจิต
อันตั้งมั่นดีแลวอยางนั้น...(เปนอันวา) อุเบกขาสัมโพชฌงคของเธอนั้น ยอมถึง
ซึ่งความเจริญบริบูรณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อโพชฌงคทั้ง ๗ เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญ ทําให
มากแลวอยางนี้, ผลเปนอานิสงส ๗ ประการ ยอมเปนสิ่งที่เธอหวังได. ๗ ประการ
อยางไรเลา ? ๗ ประการ คือ :(๑) ยอมบรรลุอรหัตตผลโดยพลัน ในทิฏฐธรรม (ทันควัน) นั่นเทียว,
(๒) ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมบรรลุอรหัตตผล ในมรณกาล (เวลาที่กําลังจะตาย),
(๓) ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอันตราปรินิพพายี (อนาคามี) เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕.
(๔)ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอุปหัจจปรินิพพายี (อนาคามี) เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕.
(๕) ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอสังขารปรินิพพายี (อนาคามี) เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕.
(๖) ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนสสังขารปรินิพพายี (อนาคามี) เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕.
(๗) ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี(อนาคามี)เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อโพชฌงคทั้ง ๗ เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญ ทําให
มากแลวอยางนี้, ผลเปนอานิสงส ๗ ประการ ยอมเปนสิ่งที่เธอหวังได อยางนี้ แล.
หมายเหตุผูรวบรวม :

ขอใหผูศึกษาสังเกตวา ในกรณีที่เกี่ยวกับอานิสงสทั้ง ๗ ประการนี้ ไมมีพระบาลีคําใดที่แสดงวาเปนเรื่องภายหลักจากการตายแลว(กายสฺส
เภทา ปรํ มรณา) ดังที่เราพูดหรือสอนกันอยูทั่วไป ๆ โดยไมยอมใหมีการวิพากยวิจารณ ;
ดังนั้น ในที่นี้จึงใหชื่อวา "สามัญญผลในปจจุบัน".

๔๕๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ปฏิจจสมุปบาท เปนสิ่งที่ตองเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา
แมที่ยังเปนเสขะเปนอยางนอย๑
ครั้งหนึ่ง พระมุสิสะ พระปวิฏฐะ พระนารทะ และพระอานนท อยู ณ
เมืองโกสัมพี. ครั้งนั้น พระปวิฏฐะไดกลาวกะพระมุสิละวา :-

โฆสิตาราม ใกล

"ดูกอนทานมุสิละ! ถาเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)
เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว เสีย, เวนการฟงตาม ๆ กันมาเสีย,
เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการเห็นวามันเขากันได
กับทิฏฐิของตนเสีย ; ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง ๆ จะมีแกทานมุสิละวา "เพราะมี
ชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ" ดังนี้ไดหรือ ?"
"ดูกอนทานปวิฎฐะ!
แมเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา) เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตามๆ
กันมาเสีย,เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการ
เห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย ;
กระผมก็ยอมรูยอมเห็นซึ่งธรรมขอนั้น
ไดวา "เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ" ดังนี้".
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(พระปวิฏฐะไดถามเปนลําดับไปถึงขอที่เกี่ยวกับชาติ เกี่ยวกับภพ เกี่ยวกับอุปาทาน เกี่ยว
กับตัณหา เกี่ยวกับเวทนา เกี่ยวกับผัสสะ เกี่ยวกับสฬายตนะ เกี่ยวกับนามรูป เกี่ยวกับวิญญาณ ดวยคําถาม
อยางเดียวกัน พระมุสิละก็ไดตอบยืนยันดวยคําตอบอยางเดียวกัน จึงถึงขอสุดทาย :-)

"ดูกอนทานมุสิละ! ถาเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)
เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตาม ๆ กันมาเสีย,

๑

สูตรที่ ๘ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๑๔๐/๒๖๘,

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๕๕

เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการเห็นวามันเขากันได
กับทิฏฐิของตนเสีย ; ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง ๆ จะมีแกทานมุสิละวา ‘เพราะมี
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย’ ดังนี้ไดหรือ ?"
"ดูกอนทานปวิฏฐะ!
แมเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา) เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตามๆ
กันมาเสีย, เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการ
เห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย ;
กระผมก็ยอมรูยอมเห็นซึ่งธรรมขอนั้น
ไดวา ‘ เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย’ ดังนี้".
(พระปวิ ฏฐะได ถามพระมุ สิ ละต อไปถึ งอาการปฏิ จจสมุ ปบาทฝ ายนิ โรธวารเป นลํ าดั บ ๆ ไป
จนกระทั่งขอสุดทาย :-)

"ดูกอนทานมุสิละ!
ถาเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)
เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตาม ๆ กันมาเสีย,
เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการเห็นวามันเขากัน
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย ; ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง ๆ จะมีแกทานมุสิละวา ‘เพราะ
มีความดับแหงอวิชชา จึงมีความดับแหงสังขาร’ ดังนี้ไดหรือ ?"
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"ดูกอนทานปวิฏฐะ!
แมเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา) เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตามๆ
กันมาเสีย, เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการ
เห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย ;
กระผมก็ยอมรูยอมเห็น ซึ่งธรรมขอนั้น
ไดวา ‘เพราะมีความดับแหงอวิชชา จึงมีความดับแหงสังขาร’ ดังนี้".

๔๕๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

"ดูกอนทานมุสิละ! ถาเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)
เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตาม ๆ กันมาเสีย,
เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการเห็นวามันเขากัน
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย ; ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง ๆ จะมีแกทานมุสิละวา ‘การดับ
แหงภพ คือนิพพาน’ ดังนี้ไดหรือ ?"
"ดูกอนทานปวิฏฐะ!
แมเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา) เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟง
ตาม ๆ กันมาเสีย, เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,
เวนการเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย ; กระผมก็ยอมรูยอมเห็น ซึ่งธรรม
ขอนั้นไดวา ‘การดับแหงภพ คือนิพพาน’ ดังนี้".
"ดูกอนทานมุสิละ ! ถาอยางนั้น ทานเปนพระอรหันตขีณาสพหรือ ?"
เมื่อถูกถามอยางนี้ พระมุสิละไดนิ่งเสีย.
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(ลําดับนั้น พระนารทะไดเสนอตัวเขามาใหพระปวิฏฐะถามปญหาอยางเดียวกันนั้นบาง เมื่อ
พระปวิฏฐะถาม พระนารทะก็ตอบอยางเดียวกันกับที่พระมุสิละไดตอบแลว ทั้งในสวน สมุทยวาร และ
นิโรธวาร จนกระทั่งถึงคําถามและคําตอบคูสุดทาย :-)

"ดูกอนทานนารทะ ! ถาเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)
เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตาม ๆ กันมาเสีย,
เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย,เวนการเห็นวามันเขากัน
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย ; ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง ๆ จะมีแกทานมุสิละวา ‘การดับ
แหงภพ คือนิพพาน’ ดังนี้ไดหรือ ?"

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๕๗

"ดูกอนทานปวิฏฐะ! แมเวนความเชื่อ (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา) เสีย, เวนความชอบใจ (ตามที่บุคคลบางคนกลาว) เสีย, เวนการฟงตามๆ
กันมาเสีย, เวนการตริตรึกไปตามอาการ (ของสิ่งแวดลอมภายนอก) เสีย, เวนการ
เห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย ; กระผมก็ยอมรูยอมเห็น ซึ่งธรรมขอนั้น
ไดวา ‘ดับแหงภพ คือนิพพาน’ ดังนี้".
"ดูกอนทานนารทะ ! ถาอยางนั้น ทานเปนพระอรหันตขีณาสพหรือ ?"
"ดูกอนทาน ! ธรรมที่วา "ความดับแหงภพ คือนิพพาน" นั้น เปนธรรม
ที่กระผมเห็นแลวดวยดี ดวยยถาภูตสัมมัปปญญา๑ จริง ๆ แตกระผมก็หาเปน
พระอรหันตขีณาสพไม. ดูกอนทาน ! เปรียบเหมือนบอน้ํา มีอยูริมหนทางอันกันดาร
ที่บอนั้น เชือกก็ไมมี ครุสําหรับตักน้ําก็ไมมี. ลําดับนั้น มีบุรุษผูถูกความรอนแผด
เผาแลว ถูกความรอนครอบงําแลว ออนเพลียอยู หิวระหายอยู มาถึงบอนั้นแลว;
บรุษุนั้นมองลงไปในบอนั้น เขามีความรูสึกวา น้ําในบอนั้นมีอยู แตเขาไมอาจจะ
ทําใหนํานั้นถูกตองกายเขาได, ฉันใด ; ดูกอนทาน ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : ธรรมที่วา ’
ความดับแหงภพ คือนิพพาน’ นั้น เปนธรรมที่กระผมเห็นแลวดวยดี ดวยยถาภูตสัมมัปปญญาจริง ๆ แตกระผมก็หาเปนพระอรหันตขีณาสพไม".
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ครั้นพระนารทะกลาวอยางนี้แลว พระอานนทไดหันไปกลาวกะพระปวิฏฐะวา"ดูกอนทาน
ปวิฏฐะ ! ทานเปนผูขี้มักถามอยางนี้ ไดกลาวอะไรแกทานนารทะบาง ?"

"ดูกอนทานอานนท ! ผมซึ่งเปนผูขึ้มักถามอยางนี้
ไมไดกลาวเรื่องอะไร ๆ กะพระนารทะเลย นอกจากเรื่องที่งดงาม และเรื่องที่เปน
กุศล", ดังนี้ แล.
พระปวิฏฐะไดตอบวา

๑

ยถาภูตสัมมัปปญญา คือ ปญญาที่เห็นอยางถูกตองตามที่เปนจริง โดยไมตองอาศัยเหตุ ๕ ประการ ดังที่
ไดกลาวแลวขางตน เชน ความเชื่อตามคําของผูอื่น หรือความชอบใจคําที่ผูอื่นกลาว ดังนี้เปนตน.

๔๕๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
หมายเหตุผูรวบรวม : การที่นําเอาเรื่องของพระสาวกมากลาวไวในที่นี้
(ซึ่งลวนแตเปนพุทธภาษิต) ก็เพื่อจะใหผูศึกษาไดเขาใจความหมายของคําวา "ยถาภูตสัมมัปปญญา" โดยชัดเจน จากถอยคําที่พระสาวกเหลานั้นโตตอบกัน; เนื่องจากวา. ไมมี
ที่ใดจะแสดงใหเห็นลักษณะของสิ่งที่เรียกวา "ยถาภูตสัมมัปปญญา" ไดดีกวาขอความใน
เรื่องนี้.

แมการทําความเพียรในที่สงัด
ก็ยังตองปรารภขันธหา ตามวิธีการของปฏิจจสมุปบาท๑
พระอานนท ไดกราบทูลถามวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ! ดังขาพระองคขอโอกาส ขอ
พระผูมีพระภาค จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะเปนผูหลีกออกผูเดียว
เปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว (ในธรรมปฏิบัติ) อยูเถิด พระเจาขา!". พระผูมี
พระภาค ไดตรัสวา :-

ดูกอนอานนท ! เธอจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
("ไมเที่ยง พระเจาขา!") ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? ("เปนทุกข
พระเจาขา!") ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ
หนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา "นั่นของเรา ; นั่นเปนเรา ; นั่นเปนตัวตนของเรา"; ดังนี้?
("ขอนั้น หามิได พระเจาขา!").
ดูกอนอานนท ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปน
อดีต อนาคต และปจจุบัน อันมีอยูในภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม รูปทั้งหมดนั้นไมใชของเรา ; นั่นไมใชเรา ; นั่นไมใชตัวตนของ
เรา; เธอพึงเห็นซึ่งขอนั้น ดวยยถาภูตสัมมัปปญญา (ความรูทั่วถึงถูกตองตามเปนจริง)
อยางนี้ ดวยประการดังนี้.
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๑

สูตรที่ ๑๐ ทิฏฐิวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ. สั.๑๗/๒๒๘/๓๖๕, ตรัสแกพระอานนท ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๕๙

(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัสถาม, ทูลตอบ, และตรัส อยาง
เดียวกันทุกตัวอักษร กับในกรณีแหงรูป ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ เทานั้น).

ดูกอนอานนท! อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารทั้งหลาย แมในวิญญาณ.
เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนด ; เพราะความคลายกําหนัด จึงหลุดพน ; เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา "หลุดพนแลว" ดังนี้. อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดวา
"ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว, กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว, กิจอื่น
เพื่อทําความเปนอยางนี้มิไดมีอีก", ดังนี้ แล.
หมายเหตุผูรวบรวม :

ผูศึก ษาพึง สัง เกตใหเ ห็น วา "การเห็น ชอบ
ตามที่เปนจริง" นั้นมิไดมีความสําคัญเพียงในเรื่องราวอันเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นปฏิจจสมุ ปบาท แม ในการทํ าความเพี ยรใด ๆ ก็ ตาม ย อมปราตภยถาภู ตสั มมั ปป ญญา คื อ การ
เห็นชอบตามที่เปนจริ งด วยกันทั้งนั้น ดั งที่ ได ยกมาให เห็ นเปนตั วอย างเรื่ องหนึ่ ง คือ เรื่องนี้ .
ผู ศึ ก ษาพึ งเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเห็ นชอบตามที่ เป น จริ ง เกี่ ย วกั บอุ ป าทานขั น ธ ห า ดั ง นี้
เถิด.

www.buddhadasa.info
แมสุขทุกขในภายใน
ก็เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธหา๑

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่ออะไรมีอยูหนอ เพราะเขาไปยึดถือซึ่งอะไร เพราะ
ปกใจเขาไปสูอะไร สุขและทุกข ในภายใน จึงเกิดขึ้น ?
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลวิงวอนวา "ขาแตพระองคผูเจริญ! ธรรมทั้งหลาย ของ
พวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง. ขาแต

๑

สูตรที่ ๑ ทิฏฐิวรรค ขันธสังยุตต ขนธ.สํ ๑๗/๒๒๑/๓๔๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๔๖๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

พระองคผูเจริญ! เปนการชอบแลวนอก ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด
ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว" ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเตือนให
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว ไดตรัสขอความดังตอไปนี้ :-

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อรูปนั่นแล มีอยู, เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป
เพราะปกใจเขาไปสูรูป, สุขและทุกข ในภายใน จึงเกิดขึ้น.
ดูกอนอานนท ! พวกเธอทั้งหลาย จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ?
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? ("ไมเที่ยง พระเจาขา!") ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ
เปนสุขเลา ? ("เปนทุกขพระเจาขา!") แมสิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา แตถาไมเขาไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแลว สุขและทุกข ในภายใน จะเกิดขึ้น
ไดใหม ? ("ขอนั้น หามิได พระเจาขา!").
(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัส,ตรัสถามและภิกษุทั้งหลายทูล
ตอบ อยางเดียวกันทุกตัวอักษร กับในกรณีแหงรูป ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ เทานั้น).
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารทั้งหลาย แมในวิญญาณ. เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะความคลายกําหนัด จึงหลุดพน ; เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา "หลุดพนแลว" ดังนี้. อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดวา
"ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว, กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว, กิจอื่น
เพื่อทําความเปนอยางนี้มิไดมีอีก", ดังนี้ แล.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๖๑

ตนเงื่อนของปฏิจจสมุปบาท
ละไดดวยการเห็นธรรมทั้งปวงวาไมควรยึดมัน่ ๑
ธรรม
อยา งหนึ ่ง มีอ ยู ห รือ ไมห นอ ซึ ่ง เมื ่อ ภิก ษุล ะไดแ ลว อวิช ชายอ มละไป วิช ชายอ มเกิด ขึ ้น
พระเจาขา ?
ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา

"ขาแตพระองค ผูเจริ ญ!

ดูกอนภิกษุ! ธรรมอยางหนึ่ง มีอยูแล ...ฯลฯ...
"ขาแตพระองคผูเจริญ! ธรรมอยางหนึ่ง นั้นคืออะไรเลาหนอ ...ฯลฯ...?"

ดูกอนภิกษุ!
อวิชชานั่นแล เปนธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว
อวิชชายอมละไป วิชชายอมเกิดขึ้น.
"ขา แตพ ระองคผูเ จริญ!
เมื่อ ภิก ษุรูอยา งไร เห็น อยูอ ยา งไร อวิช ชา
จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจาขา ?”
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ดูกอนภิกษุ !

หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ไดสดับแลว ยอมมีอยู

วา"สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่น (วาเปนตัวเรา - ของ
เรา )" ดังนี้. ดูกอนภิกษุ ! ถาภิกษุไดสดับหลักธรรมขอนั้นอยางนี้วา สิ่งทั้งหลาย

ทั้งปวง อันใคร ๆ ไมควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แลวไซร,

๑

สูตรที่ ๗ คิลานวรรค สฬา.สํ. ๑๘/๖๒/๙๖.

ภิกษุนั้นยอมรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง ;

๔๖๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ครั้นรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแลว, ยอมรอบรูซึ่งธรรมทั้งปวง ;
ครั้นรอบรูซึ่งธรรมทั้งปวงแลว, ภิกษุนั้นยอมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่ง
ทั้งปวงโดยประการอื่น๑
ยอมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอื่น ; ยอมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายโดยประการอื่น ;
ยอมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่น ; ยอมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่น ;
ยอมเห็นซึ่งเวทนาอันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้น
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยโดยประการอื่น.
(ในกรณีแหงโสตะก็ดี ฆานะก็ ชีวหาก็ดี กายก็ ดี มโนก็ดี และธรรมทั้งหลายที่ สัมปยุตต
ดวยโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน นั้น ๆ ก็ดี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว มีนัยอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหงการเห็นจักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตตดวยจักษุ).

ดูกอนภิกษุ !
วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล อวิชชาจึงจะละไป

www.buddhadasa.info
หมายเหตุผูร วบรวม :

ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า อวิ ช ชาซึ่ ง เป น
ตน เงื ่อ นของปฏิจ จสมุป บาท จะละไปไดเ พราะการเห็น แจง ในขอ ที ่ว า ธรรมทั ้ง หลาย
ทั ้ง ปวง อัน บุค คลไมค วรยึด มั ่น ถือ มั ่น ซึ ่ง มีอ ยู เ ปน ภาษบาลีว า "สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ
อภินิเวสาย" ซึ่งความถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา.

๑

เมื่อบุคคลรูแจงสิ่งทั้งปวง โดยถูกตองแลว ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น จากที่เขาเคยเห็นเมื่อยัง
ไมรูแจง เชนเมื่อกอนเห็นวาสังขารเปนของเที่ยง บัดนี้ยอมเห็นโดยความเป นของไมเที่ยง เปนตน
นี้เรียกวาเห็นโดยประการอื่น. คําวา นิมิต หมายถึงลักษณะหนึ่ง ๆ ของสิ่งตาง ๆที่เปนเครื่องสังเกต
หรือรูสึก หรือยึดถือ หรือสําคัญมั่นหมาย.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๖๓

ตนเงื่อน แหงปฏิจจสมุปบาท
ละไดดวยการเห็นอนิจจัง๑
(ภิกษุองคหนึ่ง ไดทูลถามอยางเดียวกันกับคําถามในเรื่องที่แลวมา ตอนี้ไปเปนคําตอบ :-)

ดูกอนภิกษุ ! เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง,
อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น ;
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งรูปทั้งหลาย...ฯลฯ...;
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งจักขุวิญญาณ...ฯลฯ...;
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งจักขุสัมผัส ...ฯลฯ...;
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งเวทนาอันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง, อวิชชา
จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
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(ในกรณีแหงโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน ทุกหมวด มีขอความอยางเดียวกัน).

ดูกอนภิกษุ !
วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

๑

เมื่อภิกษุรูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อวิชชาจึงจะละไป

สูตรที่ ๖ คิลานวรรค สฬา.สํ. ๑๘/๖๑/๙๕.

๔๖๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

อาการแหงอนิจจัง โดยละเอียด๑
(เรื่องนี้ มีความประสงคเพื่อขขายความของเรื่องที่แลวมาใหชัดเจนยิ่งขึ้น)

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
วิญญาณยอมมีขึ้น เพราะอาศัยธรรม ๒ อยาง.
สองอยางอะไรเลา ? สองอยางคือ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย
ซึ่งรูปทั้งหลายดวย จักขุวิญญาณ จึงเกิดขึ้น.
จักษุเปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น ;
รูปทั้ งหลายเป นสิ่ งที่ ไม เที่ ยง มี ความแปรปรวน มี ความเป นไปโดยประการ
อื่น : ธรรมทั้งสอง (จักษุ+รูป) อยางนี้แล เปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย อาพาธดวย ไมเที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น ;
จักขุวิญญาณ

เปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดย

ประการอื่น.

www.buddhadasa.info
เหตุ อั นใดก็ ตาม ป จจั ยอั นใดก็ ตาม เพื่ อความเกิ ดขึ้ นแห งจั กขุ วิ ญญาณ,
แม เหตุ อั นนั้ น แม ป จจั ยอั นนั้ น ก็ ล วนเป นสิ่ งที่ ไม เที่ ยง มี ความแปรปรวน มี ความ
เปนไปโดยประการอื่น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัย
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ จักขุวิญญาณจักเปนของเที่ยงมาแตไหน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ความประจวบพรอม ความประชุมพรอม ความมา
พรอมกัน แหงธรรมทั้งหลาย (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) ๓ อยางเหลานี้ อันใดแล ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อันนี้เราเรียกวาจักขุสัมผัส. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! แมจักขุสัมผัส
ก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น.

๑

สูตรที่ ๑๐ ฉันนวรรค สฬา. สํ.๑๘/๘๕/๑๒๔-๗.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๖๕

เหตุ อั นใดก็ ตาม ป จจั ยอั นใดก็ ตาม เพื่ อความเกิ ดขึ้ นแห งจั กขุ สั มผั ส ,
แม เหตุ อั นนั้ น แม ป จจั ยอั นนั้น ก็ ล วนเป นสิ่ งที่ ไม เที่ ยง มี ความแปรปรวน มี ความ
เปนไปโดยประการอื่น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! จักขุสัมผัสเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัย
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ จักขุสัมผัสจักเปนของเที่ยงมาแตไหน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลผูที่ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก (เวเทติ), ผัสสะ
กระทบแลวยอมคิด (เจเตติ), ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู (สฺชานาติ) แมธรรม
ทั้งหลาย (เวทนา, เจตนา,สัญญา๑) อยางนี้เหลานี้ ก็ลวนเปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย
อาพาธดวย ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น.
(ในกรณีแหงโสตวิญญาณก็ดี, ฆานวิญญาณก็ดี, ชิวหาวิญญาณก็ดี, กายวิญญาณก็ดี,ก็มี
นัยอยางเดียวกัน).

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยที่มโนดวย ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย
มโนวิญญาณจึงเกิดขึ้น.
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มโนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น ;

ธัมมารมณทั้งหลายเปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดย
ประการอื่น : ธรรมทั้งสอง (มโน+ธัมมารมณ) อยางนี้แล เปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย
อาพาธดวย ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น ;
มโนวิ ญญาณเป นสิ่ งที่ ไม เที่ ยง มี ความแปรปรวน มี ความเป นไปโดย
ประการอื่น.

๑

เวทนา คือความรูสึก เปนผลของ เวเทติ, เจนา คือความคิด เปนผลของ เจเตติ,สัญญา คือความจําได
หมายรู เปนผลของ สฺชานาติ.

๔๖๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เหตุ อั นใดก็ ตาม ป จจั ยอั นใดก็ ตาม เพื่ อความเกิ ดขึ้ นแห งมโนวิ ญญาณ
แมเหตุ อันนั้น แม ปจจัยอันนั้น ก็ ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนไปโดยประการอื่น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! มโนวิญญาณเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัย
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้ มโนวิญญาณจักเปนของเที่ยงมาแตไหน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ความประจวบพรอม ความประชุมพรอม ความมา
พรอมกัน แหงธรรมทั้งหลาย (มโน+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)
๓ อยางเหลานี้
อันใดแล ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อันนี่เราเรียกวามโนสัมผัส. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
แมมโนสัมผัสก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น.
เหตุอันใดก็ตาม ปจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัส แมเหตุ
อันนั้น แมปจจัยอันนั้น ก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดย
ประการอื่น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! มโนสัมผัสเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้
มโนสัมผัสจักเปนของเที่ยงมาแตไหน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลผูที่ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก (เวเทติ), ผัสสะ
กระทบแลวยอมคิด (เจเตติ), ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู (สฺชานาติ) แมธรรม
ทั้งหลาย (เวทนา, เจตนา,สัญญา) อยางนี้เหลานี้ ก็ลวนเปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย อาพาธ
ดวย ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น.

เคล็ดลับในการปดกั้นทางเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ โดยประการที่เมื่อพิจารณา
ใครครวญอยูแลว วิญญาณ (จิต) ของเธอนั้น อันไม ฟุงไป ไมซานไปในภายนอกดวย,

๑

อุทเทสวิภังคสุตร อุปริม.ม. ๑๔/๔๑๑,๔๑๔/๖๓๙,๖๔๓. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๖๗

อันไมตั้งสยบอยูในภายในดวย,
ก็จะไมพึงสะดุง เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อวิญญาณ ไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก ไมตั้งสยบ
อยูในภายในอยู เปนจิตไมสะดุง เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น ดังนี้แลว ;
การกอตั้งขึ้นแหงกองทุกข กลาวคือชาติ ชรา มรณะ ยอมไมมีอีกตอไป.๑
ครั้นตรัสดังนี้แลว พระผูมีพระภาคไดเสร็จสูที่ประทับเสีย.
ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจใน
เนื้ อความแห งพระพุ ทธวจนะนี้ โดยพิ สดาร จึ งพากั นไปหาพระมหากั จจานะ ได รั บคํ าอธิ บายจากพระมหากัจจานะโดยพิสดารดังนี้ไปนี้ :-

ดูกอนทานผู มีอายุทั้งหลาย ! ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทสไว
แตโดยยอ แกเราทั้งหลายวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ
โดยประการที่เมื่อพิจารณาใครครวญอยูแลว วิญญาณ (จิต) ของเธอนั้น อันไม
ฟุงไป ไมซานไปในภายนอกดวย, อันไมตั้งสยบอยูในภายในดวย, ก็จะไมพึง
สะดุง เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อวิญญาณ
ไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก, ไมตั้งสยบอยูในภายในอยู, เปนจิตไมสะดุง
เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่นแลว ; การกอตั้งขึ้นแหงกองทุกข กลาวคือชาติ
ชรา มรณะ ยอมไมมีอีกตอไป."
ดังนี้แลว มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร
เสด็จลุกอาจอาสนะเขาสูที่ประดับเสียนั้น ; ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! สําหรับ
อุ เทสซึ่ งพระผู มี พระภาคเจ าทรงแสดงแต โดยย อ ไม ทรงจํ าแนกเนื้ อความโดยพิ สดารนี้
ขาพเจารูเนื้อความแหงอุเทสนั้น โดยพิสดาร ดังตอไปนี้ :-
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๑

เคล็ ดลั บในการป ดกั้ นทางเกิ ดแห งปฏิ จจสมุ ปบาทในที่ นี้ ก็ คื อคํ ากล าวในประโดยที่ ว า "พึ งใคร ครวญโดย
ประการที่เมื่อใครครวญอยู จิตไมอาจฟุงซานไปภายนอก, และไมสยบ อยูในภายใน, และไมสะดุงเพราะ
ความยึดมั่นใด ๆ", โดยวิธีปฏิบัติตามคําอธิบาย โดยพิสดารของพระมหากัจจานะ นั่นเอง ; และเพราะเปน
คําอธิบายที่พระองคทรงรับรอง วาแมพระองคจะทรงอธิบายเอง ก็จะทรงอธิบายอยางเดียวกัน ;
จึงนํา
เถรภาษิตนี้มา ตอทายถอยคําจากพระโอษฐ เพื่อความแจมแจงและสะดวกแกผูศึกษา.

๔๖๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ก็คําที่กลาววา "วิญญาณอันฟุงไป ซาน
ไปในภายนอก" ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา ? ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ! ในกรณีที่กลาวนี้ วิญญาณ (จิต) ของภิกษุผูเห็นรูปดวยตาแลว เปน
วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตแหงรูป,
เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะ (รสอรอย)
ของนิมิตแหงรูป, ผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป, ประกอบพรอมแลวดวย
ความผูกพันในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป : นี้แหละคือขอความที่กลาวโดยยอวา
"วิญญาณอันฟุงไป ซานไปในภายนอก" ดังนี้. (ในกรณีแหงการไดยินเสียงดวยหู, การ
รูสึกกลิ่นดวยจมูก, การลิ้มรสดวยลิ้น, การสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย, และการรูแจงธัมมารมณดวยใจ,
ก็มีขอความเหมือนกับขอความที่กลาวในกรณีแหงการเห็นรูปดวยตา ขางบนนี้ทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อของ

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย! คําที่กลาววา "วิญญาณอันฟุงไป
ซานไปในภายนอก" ดังนี้นั้น; มีเนื้อความโดยพิสดาร อยางนี้แล.
อายตนะนั้น ๆ เทานั้น.)

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
ก็คําอันพระผูมีพระภาคตรัสแลววา
"วิญญาณอันฟุงไป ไมซานไป ในภายนอก" ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดาร
อยางไรเลา ? ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! วิญญาณ (จิต) ของภิกษุผูเห็นรูป
ดวยตาแลว ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามนิมิตแหงรูป,
ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลง
ในอัสสาทะ (รสอรอย) ของนิมิตแหงรูป, ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป,
ไมประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป : นี้แหละคือ
ข อความอั นพระผู มี พระภาคตรั สแล วโดยย อ ว า "วิ ญญาณอั นไม ฟุ งไป ไม ซ านไป
ในภายนอก" ดังนี้. (ในกรณีแหงการไดยินเสียงดวยหู, การรูสึกกลิ่นดวยจมูก, การลิ้มรสดวยลิ้น,
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การสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย, และการรูแจงธัมมารมณดวยใจ, ก็มีขอความเหมือนกับขอความที่กลาว
ในกรณี แ ห ง การเห็ น รู ป ด ว ยตา ข า งบนนี้ ทุ ก ตั ว อั ก ษร ต า งกั น แตชื่ อ ของอายตนะนั้ น ๆ เท า นั้ น .)

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย! คําอันพระผูมีพระภาคตรัสแลววา "วิญญาณอันไมฟุงไป
ไมซานไป ในภายนอก" ดังนี้นั้น; มีเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้แล.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๖๙

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
ก็คําที่กลาววา "จิต ตั้งสยบอยูในภายใน"
ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา ? ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ในกรณี
ที่กลาวนี้ ภิกษุ,
เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุฌาณที่ ๑
อันมีวิตก วิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู.
วิญญาณ (จิต) ของ
ภิกษุนั้น เปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,
เปนวิญญาณที่หยั่ง
ลงในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,
ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก, เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของ
ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ;
นี้แหละ คือขอความที่กลาวโดยยอวา "จิต ตั้งสยบ
อยูในภายใน" ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะความที่
วิตกและวิจารสงบระงับลง ;
จึงบรรลุฌาณที่ ๒ อันเปนเครื่องผองใสแหงใจใน
ภายใน, ทําใหสมาธิอันเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น, ไมมีวิตกวิจาร, มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ,
แลวแลอยู. วิญญาณของภิกษุนั้น เปนวิญญาณที่แลนไปตาม
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,
เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุขอัน
เกิดแตสมาธิ,
ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, เปนวิญญาณ
ที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะ ของปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ;
นี้แหละ คือขอความที่กลาวโดยยอวา "จิต ตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะความจาง
คลายไปแหงปติ, ยอมเปนผูอยูอุเบกขา, มีสติและสัมปชัญญะ, และยอมเสวย
ความสุ ข ด ว ยนามกาย ชนิ ด ที่ พ ระอริ ย เจ า ทั้ ง หลาย ย อ มกล า วสรรเสริ ญ ผู นั้ น ว า
"เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนปรกติสุข" ดังนี้ ; จึงบรรลุฌาณที่ ๓ แลวแลอยู.

๔๗๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

วิญญาณของภิกษุนั้น เปนวิญญาณที่แลนไปตามอุเบกขา,
เปนวิญญาณที่หยั่งลงใน
อัสสาทะของสุขอันแตอุเบกขา,
ผูกพันอยูในอัสสาทะของสุขอันเกิดแตอุเบกขา,
เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของสุขอันเกิดแต
อุเบกขา ; นี้แหละคือขอความที่กลาวโดยยอวา "จิต ตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะละสุขและ
ทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,
จึงบรรลุฌาณ
ที่ ๔ อันไมมีทุกขและสุข,
มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แลวแลอยู. วิญญาณของภิกษุนั้น เปนวิญญาณที่แลนไปตามอทุกขมสุข,
เปน
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของอทุกขมสุข,
ผูกพันอยูในอัสสาทะของอทุกขมสุข,
เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของอทุกขมสุข ;
นี้แหละ คือขอความที่กลาวโดยยอวา "จิต ตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดาร อยางนี้แล.

คําที่กลาววา "จิต ตั้งสยบอยูในภายใน"
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
ก็คําอันพระผูมีพระภาคตรัสแลววา "จิต
อันไมตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา ? ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ในกรณีที่กลาวนี้ ภิกษุ, เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลาย, จึงบรรลุฌาณที่ ๑ อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแล
อยู. วิญญาณ (จิต) ของภิกษุนั้น ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก,
ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตวิเวก, ไม
ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,
ไมเปนวิญญาณที่ประกอบ

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๗๑

พรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ; นี้แหละ คือ
ข อ ความอั น พระผู มี พ ระภาคตรั ส แล ว โดยย อ ว า "จิ ต อั น ไม ตั้ ง สยบอยู ใ นภายใน"
ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะความที่วิตก
และวิจารสงบระงับลง ;
จึงบรรลุฌาณที่ ๒ อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน,
ทําใหสมาธิอันเปนธรรมอันเอกผุดดีขึ้น,
ไมมีวิตกวิจาร, มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ แลวแลอยู.
วิญญาณของภิกษุนั้น ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและ
สุขอันเกิดแตสมาธิ,
ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ, ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, ไมเปนวิญญาณ
ที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ;
นี้ แ หละ คื อ ข อ ความอั น พระผู มี พ ระภาคตรั ส แล ว โดยย อ ว า "จิ ต อั น ไม ตั้ ง สยบ
อยูในภายใน" ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะความจาง
คลายไปแหงปติ, ยอมเปนผูอยูอุเบกขา, มีสติและสัมปชัญญะ, และยอมเสวย
ความสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา
"
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนปรกติสุข"
ดังนี้ ;
จึงบรรลุฌาณที่ ๓ แลวแลอยู.
วิญญาณของภิกษุนั้น ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามอุเบกขา,
ไมเปนวิญญาณที่หยั่ง
ลงในอัสสาทะของสุขอันแตอุเบกขา,
ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของสุขอันเกิดแต
อุเบกขา, ไมเปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในสุขอันเกิดแต
อุเบกขา ;
นี้แหละ คือขอความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว โดยยอวา "จิต อัน
ไมตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้.
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๔๗๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะละสุขและ
ทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,
จึงบรรลุ
ฌาณที่ ๔ อันไมมีทุกขและสุข,
มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แลวแลอยู. วิญญาณของภิกษุนั้น ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามอทุกขมสุข,
ไม
เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของอทุกขมสุข,
ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของ
อทุกขมสุข, ไมเปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอทุกขมสุข ;
นี้แหละ คือขอความอั นพระผู มี พระภาคตรัสแล ว โดยยอวา "จิ ต อันไม ตั้ งสยบอยู
ในภายใน" ดังนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
คําอันพระผูมีพระภาคตรัสแลววา "จิต
อันไมตั้งสยบอยูในภายใน" ดังนี้นั้น มีเนื้อความโดยพิสดาร อยางนี้แล.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ก็ความสะดุง ยอมมี เพราะเหตุมีความ
ยึดมั่นถือมั่น เปนอยางไรเลา ? ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ในกรณีที่กลาวนี้
ปุถ ุช นผู ไ มม ีก ารสดับ ไมเ ห็น พระอริย เจา ทั ้ง หลาย ไมฉ ลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,
ไมเห็นสัปบุรุษทั้งหลาย
ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรับการแนะนํา ในธรรมของสัปบุรุษ :-
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(๑) เขายอมตามเห็นซึ่งรูป โดยความเปนตนบาง, ยอมตามเห็นซึ่งตน
วามีรูปบาง, ยอมตามเห็นซึ่งรูปในตนบาง ; ยอมตามเห็นซึ่งตนในรูปบาง ; ครั้น
รูปนั้นแปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกเขา :
วิญญาณของเขายอม
เป นวิ ญญาณที่ เปลี่ ยนแปลงไป ตามความแปรปรวนของรู ป เพราะความแปรปรวน
ของรูปไดมีโดยประการอื่น.
ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความ
แปรปรวนของรู ป ย อ มครอบงํ า จิ ต ของเขาตั้ ง อยู เพราะความเกิ ด ขึ้ น แห ง ธรรม

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๗๓

(เปนเครื่องทําความสะดุง). เพราะความยึดมั่นแหงจิต เขายอมเปนผูมีความ
หวาดเสียว มีความคับแคน มีความพะวาพะวง และสะดุงอยู เพราะความยึดมั่น.
(๒) เขายอมตามเห็นซึ่งเวทนา โดยความเปนตนบาง, ยอมตามเห็น
ซึ่งตนวามีเวทนาบาง, ยอมตามเห็นซึ่งเวทนาในตนบาง ; ยอมตามเห็นซึ่งตนใน
เวทนาบาง ; ครั้นเวทนานั้น แปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกเขา :
วิญญาณของเขา ยอมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา
เพราะความแปรปรวนของเวทนาไดมีโดยประการอื่น. ความสะดุงอันเกิดจากความ
เปลี่ ย นแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา ย อ มครอบงํ า จิ ต ของเขาตั้ ง อยู
เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). เพราะความยึดมั่นแหงจิต
เขายอมเปนผูมีความหวาดเสียว มีความคับแคน มีความพะวาพะวงและสะดุงอยู
เพราะความยึดมั่น.
(๓) เขายอมตามเห็นซึ่งสัญญา โดยความเปนตนบาง, ยอมตามเห็นซึ่ง
ตนวามีสัญญาบาง, ยอมตามเห็นซึ่งสัญญาในตนบาง ; ยอมตามเห็นซึ่งตนในสัญญา
บาง ; ครั้นสัญญานั้นแปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกเขา : วิญญาณ
ของเขา ยอมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสัญญา เพราะ
ความแปรปรวนของสัญญาไดมีโดยประการอื่น. ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยน
แปลงไปตามความแปรปรวนของสัญญา ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู เพราะความ
เกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). เพราะความยึดมั่นแหงจิต เขายอม
เปนผูมีความหวาดเสียว มีความคับแคน มีความพะวาพะวงและสะดุงอยู เพราะ
ความยึดมั่น.
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๔๗๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

(๔) เขายอมตามเห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปนตนบาง, ยอม
ตามเห็นซึ่งตนวามีสังขารบาง, ยอมตามเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบาง ; ยอม
ตามเห็นซึ่งตนในสังขารทั้งหลายบาง ;
ครั้นสังขารทั้งหลายนั้น แปรปรวนไป
เปนความมีโดยประการอื่น แกเขา : วิญญาณของเขา ยอมเปนวิญญาณที่เปลี่ยน
แปลงไปตามความแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย เพราะความแปรปรวนของสังขาร
ทั้งหลายไดมีโดยประการอื่น. ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความ
แปรปรวนของสั งขารทั้งหลาย ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู เพราะความเกิดขึ้ น
แหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). เพราะความยึดมั่นแหงจิต เขายอมเปนผูมี
ความหวาดเสียว มีความคับแคน มีความพะวาพะวง และสะดุงอยู เพราะความ
ยึดมั่น.
(๕) เขายอมตามเห็นซึ่งวิญญาณ โดยความเปนตนบาง, ยอมตามเห็น
ซึ่งตนวามีวิญญาณบาง, ยอมตามเห็นซึ่งวิญญาณในตนบาง ; ยอมตามเห็นซึ่งตนใน
วิญญาณบาง ; ครั้นวิญญาณนั้นแปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกเขา :
วิ ญ ญาณของเขา ย อ มเป น วิ ญ ญาณที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความแปรปรวนของ
วิญญาณ เพราะความแปรปรวนของวิญญาณไดมีโดยประการอื่น. ความสะดุง
อันเกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของวิ ญญาณ ยอมครอบงําจิ ต
ของเขาตั้งอยู เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). เพราะ
ความยึดมั่นแหงจิต เขายอมเปนผูมีความหวาดเสียว มีความคับแคน มีความ
พะวาพะวงและสะดุงอยู เพราะความยึดมั่น.
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
เหตุมีความยึดมั่นถือมั่น.

อยางนี้แล คือความสะดุงยอมมี เพราะ

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๗๕

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ก็ความไมสะดุง ยอมมี เพราะเหตุไมมี
ความยึดมั่นถือมั่น เปนอยางไรเลา ? ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ! ในกรณีที่กลาวนี้
อริย สาวกผู ม ีก ารสดับ ไดเ ห็น พระอริย เจา ทั ้ง หลาย เปน ผู ฉ ลาดในธรรมของ
พระอริยเจา เปนผูไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,
ไดเห็นสัปบุรุษ
ทั้งหลาย, เปนผูฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ,
เปนไดรับการแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ :(๑) เขายอมไมตามเห็นซึ่งรูป โดยความเปนตนบาง, ยอมไมตาม
เห็นซึ่งตนวามีรูปบาง, ยอมไมตามเห็นซึ่งรูปในตนบาง ; ยอมไมตามเห็นซึ่งตน
ในรูปบาง ;
ครั้นรูปนั้น แปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกทาน :
แต วิ ญญาณของท าน ย อมไม เป นวิ ญญาณที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามความแปรปรวน
ของรูป เพราะความแปรปรวนของรูปไดมีโดยประการอื่น.
ความสะดุงอันเกิด
จากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรู ป เพราะความเกิดขึ้ นแหงธรรม
(เปนเครื่องทําความสะดุง). ยอมไมครอบงําจิตของทานตั้งอยู เพราะความไม
ยึดมั่นแหงจิต เขายอมไมเปนผูมีความหวาดเสียว ไมมีความคับแคน ไมมีความ
พะวาพะวง และไมสะดุงอยู เพราะความยึดมั่น.
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(๒) ทานยอมไมตามเห็นซึ่งเวทนา โดยความเปนตนบาง, ยอมไม
ตามเห็นซึ่งตนวามีเวทนาบาง, ยอมไมตามเห็นซึ่งเวทนาในตนบาง ; ยอมไมตามเห็น
ซึ่งตนในเวทนาบาง ;
ครั้นเวทนานั้น แปรปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น
แกทาน : แตวิญญาณของทาน ยอมไมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ
แปรปรวนของเวทนา เพราะความแปรปรวนของเวทนาไดมีโดยประการอื่น.
ความ
สะดุ งอั นเกิ ดจากความเปลี่ ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา เพราะความ

๔๗๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). ยอมไมครอบงําจิตของทานตั้งอยู.
เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต ทานยอมไมเปนผูมีความหวาดเสียว ไมมีความ
คับแคน ไมมีความพะวาพะวง และไมสะดุงอยู เพราะความไมยึดมั่น.
(๓) ทานยอมไมตามเห็นซึ่งสัญญา โดยความเปนตนบาง, ยอมไม
ตามเห็นซึ่งตนวามีสัญญาบาง, ยอมไมตามเห็นซึ่งสัญญาในตนบาง ; ยอมไมตาม
เห็นซึ่งตนในสัญญาบาง ; ครั้นสัญญานั้น แปรปรวนไป เปนความมีโดยประการ
อื่น แกทาน :
แตวิญญาณของทาน ยอมไมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความแปรปรวนของสั ญญา เพราะความแปรปรวนของสั ญญาได มี โดยประการอื่ น .
ความสะดุ งอั นเกิ ดจากความเปลี่ ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสั ญญา เพราะ
ความเกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง). ยอมไมครอบงําจิตของทานตั้งอยู.
เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต ทานยอมไมเปนผูมีความหวาดเสียว ไมมีความคับแคน
ไมมีความพะวาพะวง และไมสะดุงอยู เพราะความไมยึดมั่น.
(๔) ทานยอมไมตามเห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย โดยความเปนตนบาง, ยอม
ไมตามเห็นซึ่งตนวามีสังขารบาง,
ยอมไมตามเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบาง ;
ยอมไมตามเห็นซึ่งตนในสังขารทั้งหลายบาง ;
ครั้นสังขารทั้งหลายเหลานั้น แปร
ปรวนไป เปนความมีโดยประการอื่น แกทาน :
แตวิญญาณของทาน ยอมไม
เป นวิ ญญาณที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสั งขาร เพราะความแปรปรวน
ของสังขารไดมีโดยประการอื่น.
ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความแปรปรวนของสั งขาร เพราะความเกิ ดขึ้ นแห งธรรม (เป นเครื่ องทํ าความสะดุ ง)
ยอมไมครอบงําจิตของทานตั้งอยู. เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต ทานยอมไมเปน
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ผูมีความหวาดเสียว
เพราะความไมยึดมั่น.

๔๗๗
ไมมีความคับแคน ไมมีความพะวาพะวง และไมสะดุงอยู

(๕) ทานยอมไมตามเห็นซึ่งวิญญาณ โดยความเปนตนบาง, ยอมไม
ตามเห็นซึ่งตนวามีวิญญาณบาง, ยอมไมตามเห็นซึ่งวิญญาณในตนบาง ; ยอมไม
ตามเห็นซึ่งตนในวิญญาณบาง ; ครั้นวิญญาณนั้น แปรปรวนไป เปนความมีโดย
ประการอื่น แกทาน : แตวิญญาณของทานยอมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความแปรปรวนของวิ ญญาณ เพราะความแปรปรวนของวิ ญญาณได มี โดย
ประการอื่น.
ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของ
วิญญาณ เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม (เปนเครื่องทําความสะดุง) ยอมไมครอบงํา
จิตของทานตั้งอยู. เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต ทานยอมไมเปนผูมีความ
หวาดเสียว ไมมีความคับแคน ไมมีความพะวาพะวง และไมสะดุงอยู เพราะ
ความไมยึดมั่น.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย !
เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น.

อยางนี้แล คือความสะดุง ยอมมี
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หมายเหตุ ผู ร วบรวม :

เนื่ อ งจากข อ ความตอนี้ ย าวมาก เกรงจะ
ฟนเฝอ จึงขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา แมถอยคําเหลานี้ จะเปนคําอธิบายของพระมหากั จจานะ
แตไ ดรับการรับ รองจากพระพุท ธองควา ตรงตามที่จ ะทรงอธิบ ายเอง ;
ดัง นั้น เพื่อ
ความสะดวกจึงนํามาใสไวตอทายพระพุทธภาษิตขางตนนั้น. เคล็ดของการปฏิบัติในที่นี้อยูที่

การใคร ค รวญชนิ ด ที ่ จ ิ ต จะไม แ ล น ไปข า งนอก และไม ส ยบอยู  ใ นภายใน
ตามวิธีไดอธิบายไวในสูตรนี้แลว,
ไมได, ดังที่ตรัสไวนั้น.

ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนการกอขึ้นแหงทุกข ก็กอขึ้น

การพิจารณาปจจัยในภายใน
คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลาย เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย
ในภายในบางหรือไม ?
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว, ภิกษุรูปหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขาพระองค เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยในภายใน พระเจาขา !"
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสถามวา "ดูกอนภิกษุ !

ก็เธอเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย

ในภายใน อยางไรเลา ?

ภิกษุนั้นไดกราบทูลเลาเรื่องการพิจารณาปจจัยในภายในของตนแลว โดย
ประการใด ๆ ก็ลวนไมเปนที่ถูกพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา.
เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลอยางนั้นแลว,
ทานพระอานนทไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ! ถึงเวลาที่จะแสดงเรื่อง
นี้แลว. ขาแตพระสุคต ! ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสการพิจารณาซึ่งปจจัยใน
ภายในขอใด ภิกษุทั้งหลายฟงการพิจารณาซึ่งปจจัยในภายในขอนั้น จากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว"

"ดูกอนอานนท ! ถาอยางนั้น พวกเธอทั้งหลายจงฟง,
จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาวบัดนี้". ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้นทูลสนองรับ

ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวา
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พระพุทธดํารัสนั้นแลว, พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสถอยคําเหลานี้วา :-

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่ง
ปจจัยในภายในอยางนี้วา "ทุกขมีอยางมิใชนอย นานาประการ ยอมเกิดขึ้นในโลก กลาว
คือชรามรณะ ใดแล ; ทุกขนี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด ? มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด ?
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด? มีอะไรเปนแดนเกิด? เพราะอะไรมี ชรามรณะจึงมี (เพราะ
อะไรไมมี ชรามรณะจึงไมมี) ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา "ทุกขมี

๑

สูตรที่ ๖ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน, สํ. ๑๖/๑๓๐/๒๕๔-๒๖๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่
กัมมาสทัมมนิคม แควนกุรุ.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๗๙

อยางมิใชนอย นานาประการ ยอมเกิดขึ้นในโลก กลาวคือชรามรณะ ใดแล ; ทุกขนี้
มีอุปธิเปนเหตุใหเกิด มีอุปธิเปนเครื่องกอใหเกิด มีอุปธิเปนเครื่องกําเนิด มีอุปธิเปน
แดนเกิด เพราะอุปธิ ชรามรณะจึงมี เพราะอุปธิไมมี ชรามรณะจึงไมมี" ดังนี้.
ภิกษุนั้นยอมรูประจักษซึ่งชรามรณะดวย ; ยอมรูประจักษซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะดวย ; ยอมรูประจักษซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะดวย ; ยอมรูประจักษ
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง ซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
ดวย ; และเปนผูปฏิบัติแลวอยางสมควรแกธรรมดวย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนี้
เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประกาทั้งปวง กลาวคือ เพื่อ
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพื่อพิจารณา ยอมพิจารณา
ซึ่งปจจัยในภายในวา "ก็อุปธินี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด ? มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด ?
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด ? มีอะไรเปนแดนเกิด ? เพราะอะไรมี อุปธิจึงมี เพราะอะไร
ไมมี อุปธิจึงไมมี" ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา "อุปธิ มีตัณหา
เปนเหตุใหเกิด มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด มีตัณหาเปน
แดนเกิด เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมี อุปธิจึงไมมี" ดังนี้. ภิกษุนั้นยอม
รูประจักษซึ่งอุปธิดวย ; ยอมรูประจักษซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปธิดวย ; ยอมรู
ประจักษซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย ; ยอมรูประจักษซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว
ใหลุถึงซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย ; และเปนผูปฏิบัติแลวอยาง
สมควรแกธรรมดวย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง กลาวคือเพื่อความดับไมเหลือแหงอุปธิ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่ง
ปจจัยในภายในวา "ก็ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ณ ที่ไหน ? เมื่อ
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จะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยู ณ ที่ไหน ?" ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู ยอมรู
อยางนี้วา "สิ่งใด มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี (ปยรูปสาตรูป) ในโลก, ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยู ในสิ่งนั้น
ก็สิ่งใดเลา มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก ?
ตา...รู ปทั้ งหลาย...จั กขุ วิ ญญาณ...จั กขุ สั มผั ส...จั กขุ สั มผัส สชาเวทนา...รูป สัญ ญา...รูป สัญ เจตนา...รูป ตัณ หา...รูป วิต ก...รูป วิจ าร...
(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก. ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอม
เกิดขึ้นในตาเปนตนนั้น ๆ เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยู ในตาเปนตนนั้นๆ
(หมวดที่ หนึ่ ง)

หู...เสียงทั้งหลาย...โสตวิญณาณ...โสตสัมผัส...โสตสัมผัสสชาเวทนา...สัททสัญญา...สัททสัญเจตนา...สัททตัณหา...สัททวิตก...สัททวิจาร ...
(แตละอยางทุกอยาง)
มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก. ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดขึ้นในหูเปนตนนั้น ๆ เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในหูเปนตนนั้น ๆ.
(หมวดที่ สอง)
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จมูก...กลิ่นทั้งหลาย...ฆานวิญญาณ...ฆานสัมผัส...ฆานสัมผัสสชาเวทนา... คันธสัญญา... คันธสัญเจตนา... คันธตัณหา... คันธวิตก...
คันธวิจาร... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก. ตัณหานั้น
เมื่ อจะเกิ ด ย อมเกิ ดขึ้ น ในจมู กเป นต นนั้ น ๆ เมื่ อจะเข าไปตั้ งอยู ย อมเข าไปตั้ งอยู ใน
จมูกเปนตนนั้น ๆ.
(หมวดที่สาม)

ลิ้น ...รสทั้ง หลาย...ชิวหาวิญญาณ...ชิ วหาสัมผัส ...ชิวหา
สั ม ผั ส สชาเวทนา...รสสั ญ ญา...รสสั ญ เจตนา...รสตั ณ หา...รสวิ ต ก...รสวิ จ าร...
(หมวดที่ สี่ )

หมวดวาดวยการปฏบัติ
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(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก. ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอม
เกิดขึ้นในลิ้นเปนตนนั้น ๆ เมือ่ จะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยู ในลิ้นเปนตนนั้น ๆ.
กาย...โผฏฐัพพะทั้งหลาย...กายวิญญาณ...กายสัมผัส...
กายสั มผั สสชาเวทนา...โผฏฐั พพะสั ญญา...โผฏฐั พพะสั ญเจตนา...โผฏฐั พพะตั ณหา...
โผฏฐัพพะวิตก...โผฏฐัพพะวิจาร...(แตละอยางทุกอยาง)
มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี
ในโลก. ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้นในกายเปนตนนั้น ๆ เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอม
เขาไปตั้งอยูในกายเปนตนนั้น ๆ.
(หมวดที่หา)

ใจ...ธัมมารมณทั้งหลาย...มโนวิญญาณ...มโนสัมผัส ...
มโนสั ม ผั ส สชาเวทนา...ธั ม มสั ญ ญา...ธั ม มสั ญ เจตนา...ธั ม มตั ณ หา...ธั ม มวิ ต ก...
ธัมมวิจาร... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ในโลก. ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้นในใจเปนตนนั้น ๆ เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในใจ
เปนตนนั้น ๆ.
(หมวดที่ ห ก)
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต สมณะหรือพราหมณก็ตาม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเห็นแลว ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความเปน
ของเที่ยง, ไดเห็นแลว โดยความเปนสุข, ไดเห็นแลว โดยความเปนตัวตน,
ไดเห็นแลว โดยความเปนของไมเสียบแทง, ไดเห็นแลว โดยความเปนของเกษม;
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา ทําตัณหาใหเจริญแลว ;
สมณะหรือพราหมณ
เหลาใด ทําตัณหาใหเจริญแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญ
แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําอุปธิใหเจริญแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาทําทุกขใหเจริญแลว ;
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําทุกขใหเจริญแลว,
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สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาไมหลุดพนแลว จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ไมหลุดพนแลวจากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต สมณะหรือพราหมณ
ก็ ตาม เหล าใดเหล าหนึ่ ง จั กเห็ นสิ่ งซึ่ งมี ภาวะเป นที่ รั กเป นที่ ยิ นดี ในโลก โดยความเป น
ของเที่ยง, จักเห็นโดยความเปนสุข, จักเห็นโดยความเปนตัวตน, จักเห็นโดยความ
เปนของไมเสียบแทง, จักเห็นโดยความเปนของเกษม; สมณะหรือพรหมณเหลานั้น
ชื่อวาจักทําตัณหาใหเจริญ ;
สมณะหรือพราหมณเหลาใด จักทําตัณหาใหเจริญ,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักทําอุปธิใหเจริญ ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด
จักทําอุปธิใหเจริญ, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา จักทําทุกขใหเจริญ ; สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด จักทําทุกขใหเจริญ,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา จักไม
หลุดพนแลวจากชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาว
วา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักไมหลุดพนแลวจากทุกข" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้ สมณะหรือพราหมณก็
ตาม เหล าใดเหล าหนึ่ ง เห็ นอยู ซึ่ งสิ่ งที่ มี ภาวะเป นที่ รั กเป นที่ ยิ นดี ในโลก โดยความเป น
ของเที่ยง, เห็นอยู โดยความเปนสุข, เห็นอยู โดยความเปนตัวตน, เห็นอยู โดย
ความเปนของไมเสียบแทง เห็นอยู โดยความเปนของเกษม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาทํา ตัณหาใหเจริญอยู ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาให
เจริญอยู, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา ทําอุปธิใหเจริญอยู ; สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด ทําอุปธิใหเจริญอยู, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา ทําทุกขให
เจริญอยู ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําทุกขใหเจริญอยู, สมณะหรือพราหมณ
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เหลานั้น ยอมไมหลุดพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมหลุดพนแลวจากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนภาชนะสําริดใสเครื่องดื่มที่ถึงพรอมดวย
สี กลิ่น และรส แตเจือดวยยาพิษ.
ครั้นนั้น บุรุษผูหนึ่ง ถูกแดดแผดเผา รอนอบอาว
เพราะแดด เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา หิวกระหายน้ํา เดินมา. คนทั้งหลายไดพูดแกเขาวา
"แนะบุรุษผูเจริญ ! ภาชนะสําริดใสน้ําดื่มนี้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และดวยรส แตเจือดวย
ยาพิษ ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด.
อันน้ํานั้น เมื่อดื่มเขาไปแลว จักแผซาบซานไป
ด วยสี บ าง กลิ่ นบ าง รสบ าง และครั้ นท านดื่ มเข าไปแล ว ท าจะถึ งซึ่ งความตาย หรื อ
ไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ" ดังนี้. บุรุษนั้น ไมพินิจพิจารณา ไดดื่ม
น้ํานั้นเขาไปโดยทันที ไมทิ้งเลย บุรุษนั้นจะพึงถึงซึ่งความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย
เพราะขอนั้นเปนเหตุโดยแท, ขอนี้มีอุปมาฉันใด ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ; กลาวคือ ในกาลยืดยาว
นานฝายอดีต สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเห็นแลวซึ่งสิ่งที่มีภาวะ
เปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความเปนของเที่ยง, โดยความเปนสุข, โดยความเปน
ตัวตน, โดยความเปนของไมเสียบแทง, โดยความเปนของเกษม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญแลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญ
แลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญแลว ; สมณะหรือพราหมณ
เหลาใด ทําอุปธิใหเจริญแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําทุกขใหเจริญแลว ;
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําทุกขใหเจริญแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาไม
หลุดพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรา
กลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ไมหลุดพนแลวจากทุกข" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต สมณะหรือพราหมณ
ก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความเปน
ของเที่ยง, โดยความเปนสุข, โดยความเปนตัวตน, โดยความเปนของไมเสียบแทง,
โดยความเปนของเกษม; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักทําตัณหาใหเจริญ ; สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด จักทําตัณหาใหเจริญ, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักทํา
อุปธิใหเจริญ ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด จักทําอุปธิใหเจริญ, สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาจักทําทุกขใหเจริญ ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด จักทําทุกขใหเจริญ,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักไมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย :
เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักไม
หลุดพนจากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่งในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้ สมณะหรือพราหมณ
ก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง เห็นอยู ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความเปน
ของเที่ยง, โดยความเปนสุข, โดยความเปนตัวตน, โดยความเปนของไมเสียบแทง,
โดยความเปนของเกษม; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญอยู ;
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญอยู, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ทําอุปธิใหเจริญอยู ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําอุปธิใหเจริญอยู, สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวา ทําทุกขใหเจริญอยู ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําทุกขใหเจริญอยู,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมไมหลุดพน จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไม
หลุดพนจากทุกข" ดังนี้.
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หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๘๕

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง
ในกาลยึดยาวนานฝายอดีต ไดเห็นแลวซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดย
ความเปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, เปนสภาพมิใชตัวตน, เปนของเสียบแทง, เปน
ภัยนากลัว แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละตัณหาไดแลว ; สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละอุปธิไดแลว ;
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ละอุปธิไดแลว,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขไดแลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาหลุดพนแลว จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น หลุดพนแลวจากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง
ในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต
จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดย
ความเปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, เปนสภาพมิใชตัวตน, เปนของเสียบแทง, เปน
ภัยนากลัว แลว; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักละตัณหาเสียได ; สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด จักละตัณหาเสียได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา จักละอุปธิ
เสียได ; สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักละอุปธิเสียได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาจักละทุกขเสียได ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด, จักละทุกขเสียได, สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นชื่อวาจักหลุดพน จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักหลุดพนจากทุกข
ได" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง
ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้ เห็นอยู ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความ
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เปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, โดยความมิใชตัวตน, เปนของเสียบแทง, เปนภัยนา
กลัว แลว : สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละตัณหาได ; สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดละตัณหาได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละอุปธิได ; สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด ละอุปธิได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขได ; สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด ละทุกขได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมหลุดพน จาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ยอมหลุดพนจากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนภาชนะสําริดใสเครื่องดืมที่ถึงพรอมดวย
สี กลิ่น และรส แตเจือดวยยาพิษ.
ครั้นนั้น บุรุษผูหนึ่ง ถูกแดดแผดเผา รอน
อบอาวเพราะแดด เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา หิวกระหายน้ํา เดินมา. คนทั้งหลายไดพูด
แกเขาวา "แนะบุรุษผูเจริญ ! ภาชนะใสน้ําสุรานี้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และดวยรส
แตเจือดวยยาพิษ ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด.
ก็น้ําสุรานั้น เมื่อดื่มเขาไปแลว
จักแผซาบซานไปดวยสีบาง กลิ่นบาง รสบาง และครั้นทานดื่มเขาไปแลว ทาจะถึง
ซึ่งความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ครั้งนั้น บุรุษนั้นพึงคิดอยางนี้วา "สุรานี้เราดื่มแลว
เราอาจจะบรรเทาด วยน้ํ าเย็นบ าง ดวยห วนมสมบ าง ดวยน้ํ าข าวสั ตตุ เค็ มบาง หรื อ
ดวยน้ําโลณโสจิรกะบาง แตเราจะไมดื่มสุรานั้นเลย เพราะไมเปนประโยชน มีแตเปนไป
เพื่อทุกขโทษแกเราตลอดกาลนาน" บุรุษนั้นพิจารณาดูภาชนะใสสุรานั้นแลว ไมพึงดื่ม
พึงทิ้งเสีย, บุรุษนั้นก็จะไมพึงถึงซึ่งความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้น
เปนเหตุ, อุปมานี้ฉันใด ;
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ; กลาวคือ สมณะหรือ
พราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยึดยาวนานฝายอดีต ไดเห็นแลวซึ่งสิ่งที่มีภาวะ
เปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความเปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, เปนสภพมิใชตัวตน,
เปนของเสียบแทง, เปนภัยนากลัว แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ละตัณหาไดแลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว, สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ชื่อวาละอุปธิไดแลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว, สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขไดแลว ; สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว,
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาหลุดพนแลว จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น หลุดพนแลว
จากทุกข" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
กาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความ
เปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, เปนของมิใชตัวตน, เปนของเสียบแทง, เปนภัยนากลัว แลว;
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักละตัณหาเสียได ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด
จักละตัณหาเสียได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา จักละอุปธิเสียได ; สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด จักละอุปธิเสียได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักละทุกข
เสียได ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด, จักละทุกขเสียได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาจักหลุดพน จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรา
กลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักหลุดพนจากทุกข" ดังนี้.

www.buddhadasa.info
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง
ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้ เห็นอยู ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก โดยความ

๔๘๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เปนของไมเที่ยง, เปนทุกข, เปนของมิใชตัวตน, เปนของเสียบแทง, เปนภัยนากลัว
แลว : สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละตัณหาได ; สมณะหรือพราหมณเหลาใด
ละตัณหาได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละอุปธิได ; สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดละอุปธิได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาละทุกขได ; สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดละทุกขได, สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมหลุดพน จากชาติ ชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : เรากลาววา "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมหลุดพนจากทุกข" ดังนี้. แล.

ธรรมปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาท
แหงการละองคสามตามลําดับ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาธรรมทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้ ไมพึงมีอยูในโลก
แลวไซร, ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นในโลกเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัย
ที่ถตาคตประกาศแลวก็ไมตองรุงเรืองในโลก. ธรรมทั้งหลาย ๓ ประการ คืออะไรเลา ?
ธรรมทั้งหลาย ๓ ประการคือ ชาติดวย ชราดวย มรณะดวย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้แล ถาไมมีอยูในโลกแลวไซร ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้น
ในโลกเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ก็ไมตองรุงเรือง
ในโลก
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๑

สูตรที่ ๖ อากังขวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๘๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดแล ที่ธรรมทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้
มีอยูในโลก, เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงตองเกิดขึ้นในโลกเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว จึงตองรุงเรืองอยูในโลก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ ชาติ ๑ ชรา ๑ มรณะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ สักกายทิฏฐิ
(ความเห็นวากายของตน) ๑ วิจิกิจฉา (ความลังเลในธรรมที่ไมควรลังเล) ๑ สีลัพพัตตปรามาส (การลูบคลําศีลและวัตรอยางปราศจากเหตุผล) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโส มนสิการ
(ความทําในใจไมแยบคาย) ๑ กุมมัคคเสวนา (การพัวพันอยูในทิฏฐิอันชั่ว) ๑ เจตโส
ลีนัตตา (ความมีจิตหดหู)) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ สักการยทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑
สีลัพพัตตปรามาส ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ มุฎฐสัจจะ (ความ
มีสติอันลืมหลง) ๑ อสัมปชัญญะ (ความปราศจากสัมปชัญญะ) ๑ เจตโส วิกเขปะ
(ความสายแหงจิต) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโส มนสิการ ๑ กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโส ลีนัตตา ๑.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อริยานัง อทัสสนกัมยตา (ความไมอยากเห็นพระอริยเจา) ๑ อริยธัมมัง อโสตุกัมยตา (ความไมอยาก

๔๙๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ฟงธรรมของพระอริยเจา) ๑ อุปารัมภจิตตตา (ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว) ๑ ก็ไมอาจ
เพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ มุฏฐสัจจะ ๑ อสัมปชัญญะ ๑ เจตโส วิกเขปะ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ (ความ
ฟุงซาน) ๑ อสังวระ (ความไมสํารวม) ๑ ทุสสีลยะ (ความทุศีล ) ๑ ก็ไมอาจเพื่อ
ละซึ่งธรรมสาม คือ อริยานัง อทัสสนกัมยตา ๑ อริยธัมมัง อโสตุกัมยตา ๑ อุปารัมภจิตตา ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อุสัทธิยะ (ความ
ไมมีสัทธา) ๑ อวทัญญตา (ความไมเปนวทัญู) ๑ โกสัชชะ (ความเกียจคราน) ๑
ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑ ทุสสีลยะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริย (ความ
ไมเอื้อเฟอในบุคคลและธรรมอันควรเอื้อเฟอ) ๑ โทวจัสสตา (ความเปนคนวายาก) ๑
ปาปมิตตตา (ความมีมิตรชั่ว) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อสัทธิยะ ๑
อวทัญุตา ๑ โกสัชชะ ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อหิริกะ (ความ
ไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย) ๑ อโนตตัปปะ (ความไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว) ๑ ปมาทะ
(ความประมาท) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริยะ ๑ โทวจัสสตา ๑
ปาปมิตตตา ๑ .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคนี้ เปนผูมีอหิริกะ มีอโนตตัปปะ มีปมาทะ
แลว.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๙๑

เขาเมื่อเปนผูมีปมาทะอยูแลว ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอนาทริยะ ๑ โทวจัสสตา ๑
ปาปมิตตตา ๑ ;
เขาเมื่อเปนผูมีปาปมิตตตา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอสัทธิยะ ๑ อวทัญุตา ๑
โกสัชชะ ๑;
เขาเมื่อเปนผูมีโกสัชชะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑ ทุสสียยะ ๑;
เขาเมื่อเปนผูมีทุสสียยะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอริยานัง อทัสสนกัมยา ๑
อริยธัมมัง อโสตุกัมยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑ ;
เขาเมื่อเปนผูมีอุปารัมภจิตตตา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งมุฏฐสัจจะ ๑ อสัมปชัญญะ ๑ เจตโส วิกเขปะ ๑;
เขาเมื่อเปนผูมีเจตโส วิกเขปะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอโยนิโส มนสิการ ๑
กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโส ลีนัตตา ๑ ;
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เขาเมื่อเปนผูมีเจตโส ลีนัตตา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิฉา ๑
สีลัพพัตตปรามาส ๑;
เขาเมื่อเปนผูมี วิจิกิจฉา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑;
เขาเมื่อไมละซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งชาติ ๑
ชรา ๑ มรณะ ๑.

๔๙๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
(ปฏิปกขนัย)

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ ชาติ ๑ ชรา ๑ มรณะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ สักกายทิฏฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพัตตปรามาส ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโส มนสิการ ๑ กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโส ลีนัตตา ๑
ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ
สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สัลัพพัตตปรามาส ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ มุฎฐสัจจะ ๑
อสัมปชัญญะ ๑ เจติโส วิกเขปะ ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโส มนสิการ ๑ กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโส ลีนัตตา ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อริยานัง
อทัสสนกัมยตา ๑ อริยธัมมัง อโสตุกัมยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่ง
ธรรมสาม คือ มุฏฐสัจจะ ๑ อสัมปชัญญะ ๑ เจตโส วิกเขปะ ๑

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ ๑
อสังวระ ๑ ทุสสีลยะ ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อริยานัง อทัสสนกัมยตา ๑
อริยมธัมมัง อโสตุกัมยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๔๙๓

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อสัทธิยะ ๑
อวทัญญตา ๑ โกสัชชะ ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑
ทุสสียยะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริยะ ๑
โทวจัสสตา ๑ ปาปมิตตตา ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อสัทธิยะ ๑ อวทัญุตา ๑
โกสัชชะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อละไดซึ่งธรรมสาม คือ อหิริกะ ๑ อโนต
ตัปปะ ๑ ปมาทะ ๑
ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริยะ ๑ โทวจัสสตา ๑
ปาปมิตตตา ๑ .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลนี้ เปนผูมีหิริ มีโนตตัปปะ มีอัปปมาทะ
(ความไมประมาท) แลว.
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เขาเมื่อเปนผูมีอัปปมาทะอยูแลว ก็อาจเพื่อละซึ่งอนาทริยะ ๑ โทวจัสสตา ๑
ปามิตตตา ๑ ;

เขาเมื่อปผูมีกัลยาณมิตตะ (มิตรที่ดีงาม) ก็อาจเพื่อละซึ่งอสัทธิยะ ๑
อวทัญุตา ๑โกสัชชะ ๑;

เขาเมื่อเปนผูมีอารัทธวิริยะ (ความเพียรอันปรารภแลว) ก็อาจเพื่อละซึ่ง
อุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑ ทุสสียยะ ๑;

๔๙๔
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เขาเมื่อเปนผูมีศีล ก็อาจเพื่อละซึ่งอริยานัง อทัสสนกัมยตา ๑ อริยธัมมัง
อโสตุกัมยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑ ;
เขาเมื่อเปนผูมีอนุปารัมภติตตะ (จิตไมเที่ยวไปเกาะเกี่ยวแลว) ก็อาจเพื่อละ
ซึ่งมุฏฐสัจจะ ๑ อสัมปชัญญะ ๑ เจตโส วิกเขปะ ๑;
เขาเมื่อเปนผูมีอวิกขิตตจตตะ (จิตไมสายแลว) ก็อาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฏฐิ ๑
มนสิการ ๑ กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโส ลีนัตตา ๑
เขาเมื่อเปนผูมีอลีนจิตตะ (จิตไมหดหูแลว) ก็อาจเพื่อละซึ่งสักายทิฏฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สัลัพพัตตปรามาส ๑;
เขาเมื่อเปนผูมี วิจิกิจฉาแลว ก็อาจเพื่อละซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑;
เขาเมื่อเปนผูละไดแลวซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ก็อาจเพื่อละซึ่ง
ชาติ ๑ ชรา ๑ มรณะ ๑. ดังนี้ แล.
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หมายเหตุผูร วบรวม :

ผูศึก ษาพึง สัง เกตใหเ ห็น วา คํา วา "ปฏิจ จสมุปบาท" มีความหมายกวาง คือ มิไดหมายถึงหลักธรรมที่กลาววา อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา เปนตน เพียงอยางเดียว. แตหมายถึงหลักธรรมใด ๆ ก็ได ที่เนื่องกันเปนสาย
ในฐานะเปนปจจัยแกกันและกันสืบตอ ๆ กันไป ตามหลักที่เรี ยกวา อิทัปปจจยตา ดังเชน
ขอความในเรื่องนี้ ซึ่งมีลักษณะอาการของปฏิจจสมุปบาทแสดงให เห็นชัดอยู หากแตวา
แสดงไปในลักษณะของการปฏิบัติ ; ดังนั้น จึงนํามาแสดงใหเห็น เพื่อประโยชนทั้งแกการ
ศึกษาและการปฏิบัติ และเพื่อใหเขาใจความหมายของคําวา "ปฏิจจสมุปบาท" หรือ
"อิทัปปจจยตา" ยิ่งขึ้นไป.
หลักธรรมปฏิบัติที่อยูในรูปของปฏิจจสมุปบาท เชนนี้ ยังมี
อีกมาก ลวนแตควรแกการสนใจ.

หมวดวาดวยการปฏบัติ
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วิธีปฏิบัติอาหารที่
ในลักษณะที่เปนปฏิจจสมุปบาท๑
ก. วาดวยลักษณะอาหารสี่ โดยอุปมา๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อาหาร ๔ อยางเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารง
อยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวา เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย. อาหาร
๔ อยาง เปนอยางไรเลา ? สี่อยางคือ (๑) กพฬีการาหาร ที่หยาบบาง ละเอียดบาง
(๒) ผัสสะ (๓) มโนสัญเจตนา (๔) วิญญาณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อาหาร ๔ อยาง
เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวา เพื่ออนุเคราะห
แกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็พฬีการาหาร จะพึงเห็นไดอยางไร ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน ถือเอาสะเบียงสําหรับเดินทางเล็กนอย เดิน
ไปสูหนทางอันกันดาร. สองภรรยาสามีนั้น มีบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นอยูคนหนึ่ง.
เมื่อขณะเขาทั้งสองกําลังเดินไปตามทางอันกันดารอยูนั้น สะเบียงสําหรับเดินทางที่เขามีอยู
เพียงเล็กนอยนั้น ไมหมดสิ้นไป หนทางอันกันดารนั้น ยังเหลืออยู เขาทั้งสองนั้น
ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนั้นไปได, ครั้นนั้นแล สองภรรยาสามีนั้น ไดมาคิดกันวา
"สะเบียงสําหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยูเพียงเล็กนอยนี้ไดหมดสิ้นลงแลว หนทาง
อันกันดารนี้ยังเหลืออยู ทั้งเราก็ยังไมเดินขางหนทางอันกันดารนี้ไปได อยากระนั้นเลย
เราทั้งสองคนพึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนี้เสีย แลวทําใหเปนเนื้อเค็ม และ
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๑

สูตรที่ ๓ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๑๑๘/๒๔๐, ตรันสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
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เนื้อย าง บริโภคเนื้อบุตรนี้ แหละ เดินขามหนทางอันกันดารที่ ยังเหลืออยู นี้กันเถิด เพราะ
ถาไมทําเชนนี้ พวกเราทั้งสามคนจะตองพากันพินาศหมดแน" ดังนี้. ครั้นนั้นแล
ภรรยาสามี ทั้ งสองนั้ น จึ งฆ าบุ ตาน อยคนเดี ยวผู น ารั กเอ็ นดู นั้ น แล วทํ าให เป นเนื้ อเค็ ม
และเนื้อยาง บริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียว เดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น.
สองภรรยาสามี นั้ น บริ โภคเนื้ อบุ ตรไปพลางพร อมกั บค อนอกไปพลาง รํ าพั นว า บุ ตรน อย
คนเดียวของเราไปไหนเสีย บุตรนอยคนเดียวของเราไปไหนเสีย" ดังนี้,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? สอง
ภรรยาสามี นั้ น จะพึ งบริ โภคเนื้ อบุ ตรเป นอาหาร เพื่ อความเพลิ ดเพลิ นสนุ กสนานบ าง
เพื่อความมัวเมาบาง เพื่อความประดับประดาบาง หรือเพื่อตบแตง (รางกาย) บาง หรือ
หนอ ? ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูลวา "ขอนี้หาเปนเชนนั้นไม พระเจาขา!" แลวตรัส
ตอไปวา
"ถาอยางนั้น สองภรรยาสามีนั้น จะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร เพียงเพื่อ
(อาศัย) เดินขามหนทางอันกันดารเทานั้น ใชไหม ? "ใช พระเจาขา!". ดูกอนกภิกษุ
ทั้งหลาย ! ขอนี้มีอุปมาฉันใด, เรายอมกลาววา กพฬีการาหาร อันอริยสาวกพึงเห็น
(วามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตร) ฉันนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อกพฬีการาหาร
อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว, ราคะ (ความกําหนัด) ที่มีเบญจกามคุณเปนแดนเกิด
ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย ; เมื่อราคะที่มีเบญจกามคุณเปน
แดนเกิด เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลว,
สังโยชนชนิดที่อริยสาวก
ประกอบเขาแลว จะพึงเปนเหตุใหมาสูโลกนี้ไดอีก ยอมไมมี.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ผัสสาหาร จะพึงเห็นไดอยางไร ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนแมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม : ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิงฝาอยู
ไซร มันก็จะพึงถูกพวกตัวสัตวที่อาศัยฝาเจาะกิน ; ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิงตนไมอยูไซร
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มันก็จะพึงถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน ;
ถาหากแมโคนมนั้นจะพึงลงไปแชน้ําอยู
ไซร มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยนําตอดกัดกิน ;
ถาหากแมโคนมนั้นจะพึงยืน
อาศั ยอยู ในที่ โล งแจ งไซร มั นก็ จะพึ งถู กพวกสั ตว ที่ อาศั ยอยู ในอากาศเกาะกั ดจิ กกิ น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
แมโคนมที่ปราศจากหนังหุมนั้น จะพึงไปอาศัยอยูสถานที่ใด ๆ
ก็ตาม มันก็จะพึงถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น ๆ กัดกินอยูร่ําไป,
ขอนี้มีอุปมา
ฉันใด ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรายอมกลาววา ผัสสาหาร อันอริยสาวกพึงเห็น (วามี
อุปมาเหมือนแมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม) ฉันนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อ
ผัสสสาหาร อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว, เวทนาทั้งสาม ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวก
นั้นกําหนดรูไดแลวดวย ; เมื่อเวทนาทั้งสาม เปนสิ่งที่อริยสาวกกําหนดรูไดแลว,
เรายอมกลาววา "สิ่งไร ๆ ที่ควรกระทําใหยิ่งขึ้นไป (กวานี้) ยอมไมมีแกอริยสาวก
นั้น" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็มโนสัญเจตนาหาร จะพึงเห็นไดอยางไร ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกเกินกวาชั่วบุรุษหนึ่ง เต็มดวยถานเพลิง
ที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันมีอยู.
ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่ง ผูตองการเปนอยู
ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข มาสูที่นั้น.
และมีบุรุษที่มีกําลังกลาแข็งอีกสองคน
จับบุรุษนั้น ที่แขนแตละขาง แลวฉุดคราพาไปยังหลุมถานเพลิงนั้น, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ครั้ งนั้ นแล บุ รุ ษนั้ น มี ความคิ ด ความปรารถนา ความตั้ งใจ ที่ จะไม ห างไหลหลุ มถ านเพลิงนั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอนั้นเพราะเหตุวาบุรุษนั้น
ย อมรู ว า "ถ าเราจั กตกลงไปยั งหลุ มถ านเพลิ งนี้ ไซร เราก็ จะพึ งถึ งความตาย หรื อได
รับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ" ดังนี้, ขอนี้มีอุปมาฉันใด ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราย อมกล าวว า มโนสั ญเจตนาหาร อั นอริ ยสาวกพึ งเห็ น (ว ามี อุ ปมาเหมื อนหลุ มถ านเพลิง) ฉันนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อมโนสัญเจตนาหาร อันอริยสาวกกําหนด
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รูไดแลว, ตัณหาทั้งสาม ยอมเปนสิ่งที่อริยวสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย ; เมื่อ
ตัณหาทั้งสามเปนสิ่งที่อริยาสาวกกําหนดรูไดแลว, เรายอมกลาววา "กิจไร ๆ ที่ควร
กระทําใหยิ่งขึ้นไป (กวานี้) ยอมไมมีแกอริยาสาวกนั้น" ดังนี้.
ดูกอนภิภษุทั้งหลาย ! ก็วิญญาณาหาร จะพึงเห็นไดอยางไร ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย !
เปรียบเหมือนพวกเจาหนาที่จับโจรผูกระทําผิดไดแลว แสดงแกพระราชา
วา "ขาแตพระองคผูสมมติเทพ !
โจรผูนี้เปนผูกระทําผิดตอใตฝาละอองธุลีพระบาท
ขอใต ฝ าละอองธุ ลี พระบาท จงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าให ลงโทษโจรผู นี้ ตามที่ ทรงเห็ น
สมควรเถิด พระพุทธเจาขา !".
พระราชามีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา "ดูกอนทานผูเจริญ
ทั้งหลาย!
ทานทั้งหลายจงไป จงประหารชีวิตบุรุษนี้เสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเชานี้".
เจาหนาที่เหลานั้น จึงประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเชา.
ตอมา
ในเวลาเที่ ย งวั น พระราชาทรงซั ก ถามเจ า ที่ เ หล า นั้ น อย า งนี้ ว า "ดู ก อ นท า นผู เ จริ ญ
ทั้งหลาย ! นักโทษคนนั้น เปนอยางไรบาง ?"
พวกเขาพากันกราบทูลวา "ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ !
นักโทษนั้นยังมีชีวิตอยูตามเดิม พระพุทธเจาขา !". พระราชา
ทรงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา "ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย !
ทานทั้งหลายจงไป
จงประหารนักโทษนั้นเสีย ดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน" ดังนี้. พวกเจาหนาที่
เหลานั้นจึงไดประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเที่ยงวัน.
ตอมา ในเวลาเย็น
พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอีกวา "ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย !
นักโทษนั้น
เปนอยางไรบาง?" เขาพากันกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ! นักโทษนั้น
ยังมีชีวิตอยูตามเดิม พระพุทธเจาขา!"
พระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งอีกวา "ดูกอน
ทานทั้งหลาย !
ทานทั้งหลายจงไป จงประหารนักโทษนั้นเสียดวยหอกรอยเลม ในเวลา
เย็น" ดังนี้. เจาหนาที่เหลานั้น จึงไดประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเย็น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? บุรุษนักโทษนั้น
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๔๙๙

ถู กพวกเจ าหน าที่ ประหารอยู ด วยหอกสามร อยเล ม ตลอดทั้ งวั น เขาจะพึ งเสวยแต ทุ กขโทมนัสที่มีขอนั้นเปนเหตุ เทานั้นมิใชหรือ ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุรุษนักโทษนั้น
ถูกพวกเจาหนาที่ประหารดวยหอกแม (เลมเดียว) นั่น ก็พึงเสวยทุกขโทมนัสที่มีขอนั้น
เปนเหตุ (มากอยูแลว)
ก็จะกลาวไปไยถึงการที่บุรุษนักโทษนั้นถูกประหารดวยหอก
สามรอยเลมเลา, ขอนี้มีอุปมาฉันใด ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรายอมกลาววา
วิญญาณาหาร อันอริยสาวกพึงเห็น (วามีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารนั้น)
ฉันนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อวิญญาณหาร อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว, นามรูป
ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย ; เมื่อนามรูปเปนสิ่งที่อริยสาวก
กําหนดรูไดแลว, เรายอมกลาววา "สิ่งไร ๆ ที่ควรกระทําใหยิ่งขึ้นไป (กวานี้)
ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น", ดังนี้ แล.
ข. วาดวยอาการเกิดดับแหงอาหารสี่๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อาหาร ๔ อยางเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยู
ของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวาเพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย. อาหาร ๔ อยาง
เปนอยางไรเลา ? สี่อยางคือ (๑) กพฬีการาหาร ที่หยาบบาง ละเอียดบาง (๒)ผัสสะ
(๓) มโนสัญเจตนา (๔) วิญญาณ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อาหาร ๔ อยางเหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารง
อยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวา เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ (ความกําหนัด) มีนันทิ (ความเพลิน)
มีตัณหา (ความอยาก) ในกพฬีการาหาร ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญ

๑

สูตรที่ ๔ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สั.๑๖/๑๒๒/๒๔๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๕๐๐
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งอกงามอยูได ในกพฬีการาหารนั้น. วิญญาณ ที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยู
ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด,
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู
ในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป
มีอยู ในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ (ความกําหนัด) มีนันทิ (ความเพลิน)
มีตัณหา (ความอยาก) ในผัสสาหาร ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญ
งอกงามอยูได ในผัสสาหารนั้น. วิญญาณที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยูในที่ใด,
การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความ
เจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด,
การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด,
ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในมโนสัญเจตนาหาร ไซร, วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในมโนสัญเจตนาหารนั้น.
วิญญาณที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยู ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยู
ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยู
ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป
ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยูในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยู
ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้น
วา "เปนที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๐๑

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในวิญญาณาหาร ไซร,
วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในวิญญาณาหารนั้น. วิญญาณ ที่ตั้งอยูได
เจริญงอกงามอยูได มีอยู ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การหยั่งลง
แหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น. ความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย มีอยูในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิด
ในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. ชาติชรามรณะ
ตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มีโศก มีธุลี
มีความคับแคน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนชางยอม หรือชางเขียน, เมื่อมีน้ํายอม
คือครั่ง ขมิ้น คราม หรือสีแดงออน ก็จะพึงเขียนรูปสตรี หรือรูปบุรุษ ลงที่แผน
กระดาษ หรือฝาผนัง หรือผืนผา ซึ่งเกลี้ยงเกลา ไดครบทุกสวน, อุปมานี้ฉันใด ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในกพฬีการาหาร
ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในกพฬีการาหารนั้น. วิญญาณ
ที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยู ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น.
การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น.
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูใน
ที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น.
ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มี
โศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา
ในผัสสาหาร ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในผัสสาหารนั้น.
วิญญาณที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยูในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ก็มีอยูใน
ที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยูใน
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ที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยู
ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น.
ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มีโศก
มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้.! ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา
ในมโนสัญเจตนาหาร ไซร, วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในมโนสัญเจตนาหารนั้น. วิญญาณที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยู ในที่ใด, การหยั่งลงแหง
นามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด, การบังเกิดใน
ภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด, ชาติชรามรณะ
ตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียก
ที่นั้นวา "เปนที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถามีราคะ
มีนันทิ มีตัณหา ในวิญญาณาหาร ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได
ในวิญญาณาหารนั้น. วิญญาณ ที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยู ในที่ใด, การหยั่ง
ลงแหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป มีอยู ในที่ใด, ความเจริญแหง
สังขารทั้งหลาย ก็มีอยูในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยู ในที่ใด, การ
บังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู ในที่ใด,
ชาติชรามรณะตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป มีอยู ในที่ใด, ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราเรียกที่นั้นวา "เปนที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน" ดังนี้.
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(ขอความตอไปนี้ เปนขอความฝายปฏิปกขนัย คือ ตรงกันขาม)

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ (ความกําหนัด) ไมมีนันทิ (ความ
เพลิน) ไมมีตัณหา (ความอยาก) ในกพฬีการาหาร แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้ง
อยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในกพฬีการาหารนั้น. วิญญาณ ที่ตั้งอยูไมได เจริญงอก
งามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ยอมไมมีในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๐๓

ไมมีอยูในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ไมมีในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิด
ในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะ
ตอไป ไมมีในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก
ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในผัสสาหาร แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในผัสสาหารนั้น.
วิญญาณ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ยอม
ไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมี ในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมี ในที่ใด, การบังเกิดในภพใหม
ตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมี ในที่ใด, ชาติชรามรณะ
ตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมี ในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในมโนสัญเจตนาหาร แลว ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ใน
มโนสัญเจตนาหารนั้น. วิญญาณที่ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่ง
ลงแหงนามรูป ยอมไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมี ในที่ใด, ความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมี ในที่ใด,
การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น.
การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมี
ที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมี ในที่ใด,
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความ
คับแคน" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในวิญญาณาหาร แลว ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในวิญญาณาหาร
นั้น. วิญญาณ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป
ยอมไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมีในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมีในที่ใด, การบังเกิดในภพใหม
ตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติชรามรณะ
ตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู
ทางทิศเหนือ หรือใตก็ตาม เปนเรือนมีหนาตางทางทิศตะวันออก. ครั้นพระอาทิตยขึ้นมา
แสงสวางแหงพระอาทิตยสองเขาไปทางชองหนาตางแลว จักตั้งอยูที่สวนไหนแหงเรือน
นั้นเลา ?
"ขาแตพระองคผูเจริญ !
ขางในทิศตะวันตก พระเจาขา !".

แสงสวางแหงพระอาทิตย จักปรากฏที่ฝาเรือน
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมีเลา แสงสวางแหง
พระอาทิตยนั้นจักปรากฏอยู ณ ที่ไหน ?

"ขาแตพระองคผูเจริญ !
พระเจาขา !".

แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น จักปรากฏที่พื้นดิน

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาพื้นดินไมมีเลา แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น จัก
ปรากฎที่ไหน ?

หมวดวาดวยการปฏบัติ
"ขาแตพระองคผูเจริญ !
พระเจาขา !".

๕๐๕
แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น จักปรากฏที่น้ํา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น จักปรากฏ
ที่ไหนอีก ?
"ขาแตพระองคผูเจริญ !
ปรากฏแลว พระเจาขา !".

แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น ยอมเปนสิ่งที่ไม

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ฉันใดก็ฉันนั้นแล : ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมี
ตัณหา ในกพฬีการาหาร แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยู
ไมได ในกพฬีการาหารนั้น. วิญญาณ ที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมไดในที่ใด, การ
หยั่งลงแหงนามรูป ยอมไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีอยูในที่ใด, ความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีในที่ใด, การ
บังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติ
ชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไปไมมีในที่ใด, ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในผัสสาหาร
แลว ไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในผัสสาหารนั้น.
วิญญาณ ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูไมไดในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูปยอมไมมี
ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี
ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมี
ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติชรามรณะตอไป ยอมไมมี
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ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียก "ที่" นั้น
วาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในมโนสัญเจตนาหาร แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในมโนสัญเจตนาหารนั้น. วิญญาณที่ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลง
แหงนามรูป ยอมไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมีในที่ใด, ความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมี ในที่ใด,
การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีที่ใด,
ชาติชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในที่ใด, ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน"
ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา ในวิญญาณาหาร
แลวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในวิญญาณาหารนั้น.
วิญญาณ ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ยอมไมมี
ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไมมีในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอม
ไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมีในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป
ยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติ ชรา มรณะ ตอไป
ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติ ชรา มรณะตอไป ไมมีในที่ใด, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราเรียก "ที่" นั้นวาเปน "ที่ไมมีโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน" , ดังนี้. แล.
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๕๐๗

ปญจุปาทานขันธไมอาจจะเกิด
เมื่อรูเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท๑
ดู ก อนภิ กษุ ทั้ งหลาย !...ส วนบุ คคล เมื่ อรู เมื่ อเห็ น ซึ่ ง จั กษุ ตามที่ เป นจริ ง,
เมื่อรูเมื่อเห็น ซึ่งรูปทั้งหลาย ตามที่เปนจริง, เมื่อรูเมื่อเห็นซึ่งจักขุวิญญาณ ตามที่เปน
จริง, เมื่อรูเมื่อเห็น ซึ่งจักขุสัมผัส ตามที่เปนจริง, เมื่อรูเมื่อเห็น ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้น
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ ตาม เปนทุกขก็ตาม ไม ใชทุกข ไมใชสุ ขก็ตาม
ตามที่เปนจริง แลว ; เขายอมไมกําหนัดในจักษุ, ไมกําหนัดในรูปทั้งหลาย, ไมกําหนัด
ในจักขุวิญญาณ, ไมกําหนัดในจักขุสัมผัส, และไมกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม. เมื่อบุคคล
นั้นไมกําหนัดแลว ไมติดพันแลว ไมลุมหลงแลว ตามเห็นอาทีนวะ (โทษของสิ่ง
เหลานั้น) อยูเนือง ๆ, ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย ยอมถึงซึ่งความไมกอเกิดตอไป ;
และตัณหาอันเปนเครื่องนํ าไปสูภพใหม อันประกอบอยู ด วยความกํ าหนั ดดวยอํานาจความ
เพลินเปนเครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ นั้นอันเขายอมละเสียได ; ความกระวน
กระวาย (ทรถ) แมทางกาย อันเขายอมละเสียได, ความกระวนกระวาย แมทางจิต
อันเขายอมละเสียได ; ความแผดเผา (สนฺตาป) แมทางกาย อันเขายอมละเสียได, ความ
แผดเผา แมทางจิต อันเขายอมละเสียได, ความเรารอน (ปริฬาห) แมทางกาย อันเขา
ยอมละเสียได ความเรารอน แมทางจิต อันเขายอมละเสียได. บุคคลนั้น ยอมเสวยซึ่ง
ความสุขอันเปนไปทางกาย ดวย, ซึ่งความสุขอันเปนไปทางจิต ดวย. เมื่อบุคคล
เปนเชนนั้นแลว ทิฏฐิของเขา ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ ; ความดําริของเขา ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ ; ความพยายามของเขา ยอมเปนสัมมาวายามะ ; สติของเขา ยอมเปน
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๑

สฬายตนวิภังคสูตร อปริ.ม.๑๔/๕๒๓/๘๒๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
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สัมมาสติ ; สมาธิของเขา ยอมเปนสัมมาสมาธิ ; สวนกายกรรม วจีกรรม และ
อาชีวะ ของเขา เปนธรรมบริสุทธิ์มาแลวแตเดิมนั่นเทียว. ดวยอาการอยางนี้แล
อัฏฐังคิกมรรค อันเปนอริยะ ของเขานั้น ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ;
เมื่อเขาทําอัฏฐังคิกมรรค อันเปนอริยะ ใหเจริญดวยอาการอยางนี้อยู, สติปฏฐาน
ทั้งหลาย แมทั้ง ๔ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; สัมมัปปธานทั้งหลาย
แมทั้ง ๔ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; อิทธิบาททั้งหลาย แมทั้ง ๔ ยอม
ถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ;อินทรียทั้งหลาย แมทั้ง ๕ ยอมถึงซึ่งความเต็ม
รอบแหงความเจริญ ; พละทั้งหลาย แมทั้ง ๕ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ;
โพชฌงคทั้งหลาย แมทั้ง ๗ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; ธรรมทั้งสอง
คือสมถะและวิปสสนา ของเขานั้น ยอมเปนธรรมเคียงคูกันไป. บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ; ยอม
ละดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง ; ยอมทําให
เจริญดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ; ยอม
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ธรรมเหลาไหนเลา เปนธรรมอันบุคคลพึงกําหนด
รูดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบ พึงมีวา ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย กลาวคือ อุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร
อุปานขันธคือวิญญาณ : ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงกําหนด
รูดวยปญญาอันยิ่ง.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ธรรมเหลาไหนเลา เปนธรรมอันบุคคลพึงละดวย
ปญญาอันยิ่ง ? คําตอบ พึงมีวา อวิชชาดวย ภวตัณหาดวย : ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล
ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๐๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ธรรมเหลาไหนเลา เปนธรรมอันบุคคลพึงทําให
เจริญดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบ พึงมีวา สมถะดวย วิปสสนาดวย : ธรรมทั้งหลาย
เหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ธรรมเหลาไหนเลา เปนธรรมอันบุคคลพึงทํา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบ พึงมีวา วิชชาดวย วิมุตติดวย : ธรรมทั้งหลาย
เหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
(ในกรณีเกี่ยวกับ โสต ฆาน ชิวหา กาย มโน และสหคตธรรมแหงอายตนะมีโสต เปนตน
ก็มีเนื้อความเหมือนกับที่กลาวแลวในกรณีแหง จักษุและสหคตธรรมของจักษุดังที่กลาวขางบนนี้ทุกประการ
พึงขยายความเอาเองใหเต็มตามนั้น.)

การพิจารณาสภาวธรรม
ตามวิธีปฏิจจสมุปบาทกระทั่งวาระสุดทาย๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ (สตฺตฏฐานกุสโล)
ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ (ติวิธูปปริกฺขี) เราเรียกวา ภิกษุผูเกพลี๒ อยู
จบกิจแหงพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ภิกษุผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ เปนอยางไรเลา ?

๑

สูตรที่ ๕ อุปายวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๖/๑๑๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๒

เกพลี ในลักษณะอยางนี้ หมายถึงพระอรหันต ผูถึงซึ่งนิพพาน ซึ่งเปนความสิ้นเชิงแหงสิ่งทั้งปวงในแง
ของความดับสิ้นแหงความทุกข กลาวคือการถึงอมตภาวะ อันไมมีการแบงแยก -ผูแปล

๕๑๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชัดซึ่งรูป ;... ซึ่งเหตุใหเกิด
ขึ้นแหงรูป; ..ซึ่งความดับไมเหลือแหงรูป; ...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องสัตวใหลุถึงความ
ดับไมเหลือแหงรูป; ..ซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย) แหงรูป; ...ซึ่งอาทีนวะ (โทษอัน
ต่ําทราม) แหงรูป; ...ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเปนเครื่องออกไปพน) จากรูป (รวม
๗ ประการ).
(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไดตรัสดวยขอความอยางเดียวกันทุกตัว
อักษร กับขอความที่กลาวในกรณีแหงรูป ผิดกันแตชื่อแหงขันธ ทีละขันธ ๆ เทานั้น).

ดูกอนทั้งหลาย ! ก็รูปเปนอยางไรเลา? มหาภูตรูปทั้งหลาย ๔ อยาง
ดวย รูปที่อาศัยมหาภูติรูปทั้งหลาย ๔ อยาง ดวย : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกวา
รูป ; การเกิดขึ้นแหงรูป ยอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงอาหาร ; ความดับไมเหลือแหง
รูป ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอาหาร ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอัน
ประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ; สุข โสมนัสใด ๆ อาศัยรูป
เกิดขึ้น ; นี้ เปนอัสสาทะแหงรูป ; รูปใด ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา : นี้ เปนอาทีวนะแหงรูป; การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจ กลาวคือ การละเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูป, อันใด ;
นี้ เปนนิสสรณะเครื่องออกจากรูป (รวมเปนสิ่งที่ตองรู ๗ อยาง). ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูป วา อยางนี้คือรูป ;
...อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงรูป;...อยางนี้คือความดับไมเหลือแหงรูป ;...อยางนี้
คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงรูป;...อยางนี้คืออัสสาทะแหงรูป ;...
อยางนี้คืออาทีนวะแหงรูป ;
...อยางนี้คือนิสสรณะเครื่องออกจากรูป ดังนี้แลว
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หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๑๑

เปนผูปฏิบัติแลว
เพื่อความเบื่อหนาย (นิพฺพิทา) เพื่อความสํารอก (วิราค)
เพื่อความดับไมเหลือ (นิโรธ) แหงรูป ; สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูปฏิบัติแลว ;
บุคคลเหลาใด ปฏิบัติดีแลว, บุคคลเหลานั้นชื่อวาหยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูป
วาอยางนี้คือรูป ; ...อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงรูป; ...อยางนี้คือความดับ
ไมเหลือแหงรูป; ... อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงรูป;
...อยางนี้คืออัสสาทะแหงรูป; ..อยางนี้คืออาทีนวะแหงรูป; .. อยางนี้คืออนิสารณะ
เครื่องออกจากรูป; ดังนั้นแลว เปนผูพนวิเศษแลว เพราะความเบื่อหนาย เพราะ
ความสํารอก เพราะความดับไมเหลือ เพราะความไมยึดมั่น ซึ่งรูป; สมณพราหมณ
เหลานั้น เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี (สุวิมุตฺตา);
บุคคลเหลาใดเปนผูพนวิเศษ
แลวดวยดี บุคคลเหลานั้นชื่อวาเปนเกพลี ผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา ; บุคคลเหลาใด
จบกิจอันบุคคลพึงกระทํา วัฏฏะยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เวทนา เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
หมูแหงเวทนา (เวทนากายา) ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้ คือ เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส
เวทนาอั นเกิ ดแต โสตสั มผั ส เวทนาอั นเกิ ดฆานสั มผั ส เวทนาอั นเกิ ดแต ชิ วหาสั มผั ส
เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส เวทนาอันเกิดแตมโนสัมผัส ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้เรา
เรียกวา เวทนา ; การเกิดขึ้นแหงเวทนา ยอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ ; ความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา, ไดแก
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สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ; สุข โสมนัส
ใด ๆ อาศั ย เวทนาเกิ ด ขึ้ น : นี้ เ ป น อั ส สาทะแห ง เวทนา ; ..ฯลฯ..ฯลฯ.
(ขอความตอไปนี้ มีการตรัสเหมือนกับที่ตรัสแลวในกรณีแหงรูปทุกตัวอักษร ตางกันแตเพียงชื่อวาเวทนา
แทนคําวารูป ดังนี้เรื่อยไป จนกระทั่งถึง)...วัฏฏะ ยอมไมมีเพื่อการบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็สัญญาเปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
หมูแหงเวทนา (สฺญากายา) ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้ คือ สัญญาในเสียง สัญญา
ในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ สัญญาในธัมมารมณ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
นี้เราเรียกวาสัญญา ; การเกิดขึ้นแหงสัญญา ยอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ ;
ความดับไมเหลือแหงสัญญา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ; มรรคอัน
ประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหง
สัญญา; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํา
การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ;
สุข โสมนัสใด ๆ อาศัยสัญญาเกิดขึ้น : นี้เปนอัสสาทะแหงสัญญา; ...ฯลฯ...ฯลฯ...
วัฏฏะ ยอมไมมีเพื่อการบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! หมูแหงเวทนา (เจตนากายา) ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้ คือ ความคิดนึกในรูป
ความคิดนึกในเสียง ความคิดนึกในกลิ่น ความคิ ดนึกในรส ความคิดนึกในโผฏฐัพพะ
ความคิดนึกในธัมมารมณ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เหลานี้เราเรียกวา สังขารทั้งหลาย ;
การเกิดขึ้นแหงสังขาร ยอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ ; ความดับไมเหลือแหง
สังขารยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ; มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ไดแกสิ่งเหลานี้
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คื อ ความเห็ นชอบ ความดํ าริ ชอบ การพู ดจาชอบ การทํ าการงานชอบ การเลี้ ยงชี วิ ต
ชอบ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ; สุข โสมนัสใด ๆ อาศัย
สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น : นี้ เปนอัสสาทะแหงสังขารทั้งหลาย; ...ฯลฯ...ฯลฯ ...
วัฏฏะ ยอมไมมี เพื่อการบัญญัติ แกบุคคลเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!
หมูแหงเวทนา (วิญญาณกายา)
ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้ คือ วิญญาณทางตา วิญญาณ
ทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางกาย วิญญาณทางใจ ;
ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! นี้เราเรียกวา วิญญาณ ; การเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะ
การเกิดขึ้นแหงนามรูป ; ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงนามรูป ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพู ดจาชอบ การทํ าการงานชอบ การเลี้ ยงชี วิ ตชอบ ความพยายามชอบ ความระลึ ก
ชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ; สุข โสมนัสใด ๆ อาศัยสัญญาเกิดขึ้น : นี้เปนอัสสาทะแหง
วิญญาณ ; วิญญาณใดไมเที่ยง เปนทุกขฺ มีความแปรปรวนเปนธรรมดา : นี้เปนอาทีนวะ
แหงวิญญาณ : การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ กลาวคือ การละ
เสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ ในวิญญาณ, อันใด ; นี้เปนนิสสรณะ
เครื่องออกจากวิญญาณ (รวมเปนสิ่งที่ตองรู ๗ อยาง). ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมณะ
หรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งวิญญาณ วาอยางนี้คือวิญญาณ ; ...
อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ; ...อยางนี้คือความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ; ...
อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ;
...อยางนี้
คืออัสสาทะแหงวิญญาณ ; ...อยางนี้อาทีนวะแหงวิญญาณ ; ...อยางนี้คือนิสสรณะ
เครื่องออกจากวิญญาณ ; ดังนี้แลว เปนผูปฏิบัติแลว เพื่อความเบื่อหนาย (นิพฺพิทา)
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เพื่อความสํารอก(วิราค)เพื่อความดับไมเหลือ(นิโรธ)แหงวิญญาณ; สมณพราหมณเหลานั้น
เปนผู ปฏิบัติดีแลว; บุคคลเหลาใดปฏิบัติดีแลว; บุคคลเหลานั้น ชื่อวา หยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง
รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งวิญญาณ วา อยางนี้คือวิญญาณ ; ...อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหง
วิญญาณ ;...อยางนี้คือความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ;...อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทํา
สัตวในลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ; ...อยางนี้คืออัสสาทะแหงวิญญาณ ; ...
อยางนี้คืออาทีนวะแหงวิญญาณ ; ...อยางนี้คือนิสสรณะเครื่องออกจากวิญญาณ ; ดังนี้แลว
เปนผู พนวิเศษแลว เพราะความเบื่อหนาย เพราะความสํารอก เพราะความดับไม
เหลือ เพราะความไมยึดมั่น ซึ่งวิญญาณ ; สมณพราหมณเหลานั้น เปนผู พนวิเศษ
แลวดวยดี (สุวิมุตฺตา) ; บุคคลเหลาใด เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี บุคคลเหลานั้น ชื่อวา
เปน เกพลี ผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา ; บุคคลเหลาใดจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา วัฏฏะ
ยอมไมมี เพื่อจะบัญญัติ แกบุคคลเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ภิกษุเปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ
เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมพิจารณาใครครวญธรรม
โดยความเปนธาตุ, ยอมพิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปนอายตนะ, ยอมพิจารณา
ใครครวญธรรมโดยความเปน ปฏิจจสมุปบาท. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผู
พิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ เปนผูพิจารณา
ใครครวญธรรมโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวา ภิกษุผูเกพลี อยูจบกิจแหงพรหมจรรย
ในธรรมวินัยนี้, ดังนี้ แล.
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อนุสัยไมอาจจะเกิด
เมื่อรูเทาทันเวทนา ในปฏิจจสมุปบาท๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๑) เพราะอาศัยตาดวย รูปทั้งหลายดวย จึงเกิด
จักษุวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)
นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา อันเปนสุขบาง เปนทุกขบาง
ไมใชทุกขไมใชสุขบาง.
บุคคลนั้น เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ํา
สรรเสริญ ไมเมาหมกอยู, อนุสัยคือราคะ ยอมไมตามนอน (ไมเพิ่มความเคยชินให)
แกบุคคลนั้น ;
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู เขายอมไมเศราโศก ยอมไมระทมใจ ยอมไม
คร่ําครวญ ยอมไมตีอกร่ําให ยอมไมถึงความหลงใหลอยู, อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมไม
ตามนอน (ไมเพิ่มความเคยชินให) แกบุคคลนั้น ;
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เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู เขายอมรูตามเปนจริง ซึ่ง
เหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย ซึ่งอัสสาทะ(รสอรอย)
ของเวทนานั้นดวย ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนานั้นดวย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่อง
ออกพันไป) ของเวทนานั้นดวย , อนุสัยคืออวิชชา ยอมไมตามนอน (ไมเพิ่มความ
เคยชินให) แกบุคคลนั้น.

๑

ฉฉักกสูตร อุปริ.ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลนั้นหนอ ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา
เสียไดแลว ; บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียไดแลว; ถอนวิชชานุสัยอัน
เกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียไดแลว ;
เมื่อละอวิชชาเสียไดแลว และทําวิชชาใหเกิด
ขึ้นไดแลว เขาจักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) นี้ได นั้น ; ขอนี้เปน
ฐานะที่จักมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๒) เพราะอาศัยหูดวย เสียงทั้งหลายดวย จึงเกิด
โสตวิญญาณ ;
การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)
นั่น คือ ผัส สะ ;
...ฯลฯ...ฯลฯ...จัก ทํา ที่สุด แหง ทุก ข ในทิฏ ฐธรรม (ปจ จุบัน )
นี้ได นั้น ; ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๓) เพราะอาศัยจมูกดวย กลิ่นทั้งหลายดวย จึงเกิด
ฆานวิญญาณ ;
การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (จมูก+กลิ่น+ฆาณวิญญาณ)
นั่น คือ ผัส สะ ;
...ฯลฯ...ฯลฯ...จัก ทํา ที่สุด แหง ทุก ข ในทิฏ ฐธรรม (ปจ จุบัน )
นี้ได นั้น ; ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๔) เพราะอาศัยลิ้นดวย รสทั้งหลายดวย จึงเกิด
ชิวหาวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)
นั่น คือ ผัส สะ ;
...ฯลฯ...ฯลฯ...จัก ทํา ที่สุด แหง ทุก ข ในทิฏ ฐธรรม (ปจ จุบัน )
นี้ได นั้น ; ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๕) เพราะอาศัยกายดวย โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย
จึงเกิดกายวิญญาณ ;
การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (กาย+โผฏฐัพพะ+
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กายวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ ; ...ฯลฯ...ฯลฯ...จักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม
(ปจจุบัน) นี้ได นั้น ; ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! (๖) เพราะอาศัยใจดวย ธัมมารมณทั้งหลายดวย
จึงเกิดมโนวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (ใจ+ธัมมารมณ+
มโนวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะ จึงเกิดเวทนาอันเปนสุขบาง
เปนทุกขบาง ไมใชทุกขไมใชสุขบาง.
บุคคลนั้น เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ํา
สรรเสริญ ไมเมาหมกอยู, อนุสัยคือราคะ ยอมไมตามนอน (ไมเพิ่มความเคยชินให)
แกบุคคลนั้น ;
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู เขายอมไมเศราโศก ยอมไมระทมใจ ยอมไม
คร่ําครวญ ยอมไมตีอกร่ําไห ยอมไมถึงความหลงใหลอยู, อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมไม
ตามนอน (ไมเพิ่มความเคยชินให) แกบุคคลนั้น ;
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เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู เขายอมรูตามเปนจริงซึ่ง
เหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย ซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย)
ของเวทนานั้นดวย ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนานั้นดวย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่อง
ออกพนไป) ของเวทนานั้นดวย, อนุสัยคืออวิชชา ยอมไมตามนอน (ไมเพิ่มความ
เคยชินให) แกบุคคลนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลนั้นหนอ ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา
เสียไดแลว ; บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียไดแลว ; ถอนอวิชชา-
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นุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียไดแลว ; เมื่อละอวิชชาเสียไดแลว และทําวิชชา
ใหเกิดขึ้นไดแลว เขาจักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) นี้ได นั้น ; ขอนี้
เปนฐานะที่จักมีได, ดังนี้.

ปฏิจจสมุปบาทสลายตัว
เมื่อรูแจงธรรมเขา อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงธรรมแกพวกเธอทั้งหลาย เพื่อความรอบรู
ซึ่งอุปาทานทั้งปวง. พวกเธอทั้งปวง. พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ธรรมเปนไปเพื่อความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง
เปนอยางเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งตาดวย ซึ่งรูปทั้งหลายดวย จึงเกิด
จักษุวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)
นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในตา ๑, ยอมเบื่อหนายแมใน
รูปทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในจักขุวิญญาณ ๑, ยอมเบื่อหนายแมในจักขุสัมผัส ๑,
ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะความ

www.buddhadasa.info

๑

สูตรที่ ๘ อวิชชาวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ. ๑๘/๓๙/๖๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ
คลายกําหนด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอรูชัดวา "อุปาทาน๑
รอบรูแลว เพื่อความหลุดพน (วิโมกฺข)" ดังนี้.

๕๑๙
เปนสิ่งที่เรา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งหูดวย ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย จึงเกิด
โสตวิญญาณ ;
การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)
นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวก
ผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในหู ๑, ยอมเบื่อหนายแมในเสียง
ทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในโสตวิญญาณ ๑, ยอมเบื่อหนายแมในจักขุสัมผัส ๑,
ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะความ
คลายกําหนด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอรูชัดวา "อุปาทาน เปนสิ่งที่เรารอบรู
แลวเพื่อความหลุดพน " ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งจมูกดวย ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย, จึงเกิด
ฆาณวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (จมูก+กลิ่น+ฆาณวิญญาณ)
นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวก
ผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจมูก ๑, ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่น
ทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในฆาณวิญญาณ ๑, ยอมเบื่อหนายแมในฆานสัมผัส ๑,
ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะความ
คลายกําหนด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา "อุปาทาน เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว
เพื่อความหลุดพน " ดังนี้.
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๑

ตา รู ป จั ก ขุ วิ ญ ญาณ ผั ส สะ เวทนา รวม ๕ อย า งนี้ คื อ สิ่ ง ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของอุ ป าทานเมื่ อ รู สิ่ ง เหล า นี้
จนถึงกับเบื่อหนาย คลายกําหนัด จากสิ่งเหลานี้ และหลุดพนแลว เรียกวารอบรูในเรื่องอันเกี่ยวกับอุปาทานทั้ง
ปวง ซึ่งตามปกติหมายถึง กามุปานทาน, ทิฏุปาทาน, สีลัพพัตตุปปาทาน, อัตตวาทุปาทาน.

๕๒๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งลิ้นดวย, ซึ่งรสทั้งหลายดวย จึงเกิด
ชิวหาวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)
นั่นคือ ผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวก
ผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในลิ้น ๑, ยอมเบื่อหนายแมในรส
ทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในชิวหาวิญญาณ ๑, ยอมเบื่อหนายแมในชีวหาสัมผัส ๑,
ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะคลาย
ความกําหนด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา "อุปาทาน เปนสิ่งที่เรารอบรู
แลว เพื่อความหลุดพน " ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยกายดวย ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย
จึงเกิดกายวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (กาย+โผฏฐัพพะ+
กายวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! อริยสาวกผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในกาย ๑, ยอม
เบื่อหนายแมในรสทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในกายวิญญาณ ๑, ยอมเบื่อ
หนายแมในกายสัมผัส ๑, ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ; เพราะคลายความกําหนด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอ รูชัดวา
"อุปาทาน เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว เพื่อความหลุดพน " ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะอาศัยซึ่งใจดวย, ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,
จึงเกิดมโนวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ใจ+ธัมมารมณ+
มโนวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! อริยสาวกผูมีการสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในใจ ๑,
ยอมเบื่อหนายแมในธัมมารมณทั้งหลาย ๑, ยอมเบื่อหนายแมในมโนวิญญาณ ๑, ยอม

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๒๑

เบื่อหนายแมมโนสัมผัส ๑, ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ๑. เมื่อเบื่อหนาย ยอม
คลายกําหนัด; เพราะความคลายกําหนัด ยอมหลุดพน. อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา
"อุปาทาน เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว เพื่อความหลุดพน" ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมนี้แล เปนไปเพื่อความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง.
หมายเหตุ ผู ร วบรวม :

ยั ง มี สู ต รหนึ่ ง คื อ สู ต รถั ด ไป (สู ต รที่ ๙
อวิชชาวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ. ๑๘/๔๐/๖๔,)
มีขอความอยางเดียวกับสูตรที่
กล า วแล ว นี้ ทุ ก ตั ว อั ก ษร ผิ ด กั น แต คํ า พู ด เพี ย งสองคํ า คื อ แทนที่ จ ะตรั ส ว า "เพื่ อ ความ
รอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง" และ "เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว" เหมือนสูตรที่แลวมา แตไดตรัส
วา "เพื่อการครอบงําซึ่งอุปาทานทั้งปวง" และ "เปนสิ่งที่เราครอบงําแลว" เทานั้นเอง.
ใจความแห ง สู ต รทั้ ง สองนี้ แสดงว า เมื่ อ ใดมี ค วามรู สึ กอยู ว า ธรรมทั้ ง ห า มี เ วทนาเป น ที่ สุ ด
นี้ เป น เพี ย งอิ ทั ป ป จ จยตา ของปฏิ จ จสมุ ป ป น นธรรม กล า วคื อ อาศั ย กั น เกิ ด ขึ้ น ดั ง ที่ ก ล า ว
ไว ชั ด ในสู ตรนั้ น ๆ แล ว เมื่ อ นั้ น ปฏิ จ จสมุ ป บาทย อ มสลายตั ว ในขณะแห ง เวทนานั้ น หรื อ ไม
อาจจะเกิดขึ้นไดเลย มาตั้งแตแรก ดังนี้.

ญาณวัตถุ ๔๔ ในปฏิจจสมุปบาท
เพื่อความเปนโสดาบัน๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ๒ ๔๔ อยาง แกพวกเธอ
ทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอความนั้น, จงกระทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เรา
จักกลาวบัดนี้. ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ถอยคําเหลานี้วา :-

๑

สูตรที่ ๓ กฬารขัตติยวรรค นิทานสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๖๗/๑๑๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
ญาณวัตถุ แปลวา สิ่งซึ่งเปนที่กําหนดพิจารณาของญาณ ญาณกําหนดพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้น เรียกวาญาณวัตถุ
เฉพาะในกรณีนี้ หมายถึงอาการ ๔ อยาง ๆ ของปฏิจจสมุป บาทแตละอาการ ซึ่งมีอยู ๑๑ อาการ ; ดังนั้น จึง
เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔.

๒

๕๒๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง เปนอยางไรเลา ? ญาณวัตถุ
๔๔ อยางคือ :๑. ญาณ คือความรู ในชรามรณะ ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงชรามรณะ ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ;
(หมวด ๑)

๑. ญาณ คือความรู ในชาติ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงชาติ ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงชาติ ; ๔. ญาณ
คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ;
(หมวด ๒)

๑. ญาณ คือความรู ในภพ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุให
เกิดขึ้นแหงภพ ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงชรามรณะ ; ๔. ญาณ คือ
ความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ ;
(หมวด ๓)
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๑. ญาณ คือความรู ในอุปาทาน; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุให
เกิดขึ้นแหงอุปาทาน;
๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงอุปาทาน ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ;
(หมวด ๔)

๑. ญาณ คือความรู ในตัณหา ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงตัณหา ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงชรามรณะ ; ๔. ญาณ
คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา ;
(หมวด ๕)

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๒๓

๑. ญาณ คือความรู ในเวทนา ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงเวทนา ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงเวทนา ; ๔. ญาณ
คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา ;
(หมวด ๖)

๑. ญาณ คือความรู ในผัสสะ ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุให
เกิดขึ้นแหงผัสสะ ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงผัสสะ ; ๔. ญาณ
คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ ;
(หมวด ๗)

๑. ญาณ คือความรู ในสฬายตนะ ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงสฬายตนะ ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ ;
(หมวด ๘)

๑. ญาณ คือความรู ในนามรูป ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงนามรูป ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหง นามรูป ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป ;
(หมวด ๙)
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๑. ญาณ คือความรู ในวิญญาณ ; ๒. ญาณ คือความรู ในเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงวิญญาณ ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ;
(หมวด ๑๐)

๑. ญาณ คือความรู ในสังขารทั้งหลาย ๒. ญาณ คือความรู
ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร ; ๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหมือนแหงสังขาร ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ;
(หมวด ๑๑)

๕๒๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้ เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ? ความแก ความ
คร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแหงอายุ
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ :
นี้เรียกวาชรา. การจุติ ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การ
ตาย การทํากาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง การขาดแหงอินทรีย
คือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา มรณะ. ชรา
นี้ดวย มรณะนี้ดวย ยอมมีอยูดังนี้ ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกวา ชรามรณะ.
ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงชาติ ; ความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ. ไดแก
สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดชอบ การทําการงานชอบ การ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวก ยอมมารูทั่วถึง ซึ่งชรามรณะ วาเปน
อยางนี้ ๆ มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง
ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, ในกาลใด ; ในกาลนั้น
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยาสาวก
นั้นเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวก
นั้น ยอม นําความรูนั้นไปสูนัยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา "สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยึดยาวนานฝายอดีต ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งชรามรณะ,

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๒๕

ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่
เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้.
ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาล
ยึดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง ซึ่งชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหง
ชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ก็ตาม ;
สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้"
ดังนี้,
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในการรูตาม (อนฺวยญาณ).
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ญาณทั้งสอง คือธัมมญาณและอันวยญาณ เหลานี้
ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ ผองใส ในกาลใด ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้นวา "ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ", ดังนี้บาง ; วา "ผู
สมบูรณแลวดวยทัสสนะ", ดังนี้บาง; วา "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว", ดังนี้บาง; วา
"ไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้", ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ",
ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ", ดังนี้บาง ; วา "ผูถึงซึ่งกระแส
แหงธรรมแลว", ดังนี้บาง ; วา "ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส", ดังนี้บาง ;
วา "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ", ดังนี้บาง, ดังนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ชาติ เปนอยางไรเลา ? การเกิด การกําเนิด การ
กาวลง (สูครรภ)
การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธทั้งหลาย
การที่ สั ตว ได ซึ่ งอายตนะทั้ งหลาย ในสั ตวนิ กายนั้ น ๆ ของสั ตว ทั้ งหลาย เหล านั้ น ๆ :
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้ เรียกวา ชาติ. ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ ยอมมี เพราะ

๕๒๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ความกอขึ้นพรอมแหงภพ ; ความดับไมเหลือแหงชาติ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงภพ ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความ
ดับไมเหลือแหงชาติ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจา
ชอบ การทํ าการงานชอบ การเลี้ ยงชี วิ ตชอบ ความพากเพี ยรชอบ ความระลึ กชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกยอมมารูทั่วถึง ซึ่งชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ,
มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, ในกาลใด ; ในกาลนั้น ความรูนี้ ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา
ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว
หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูนั้นไป
สูนัยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา "สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ได
รูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง ซึ่งชาติ, จักรูอยางยิ่ง
ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ก็ตาม ; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทานก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้" ดังนี้
ความรูนี้ ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในการรูตาม (อนฺวยญาณ).
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๕๒๗

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ญาณทั้งสอง คือธัมมญาณและอันวยญาณ เหลานี้
ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ ผองใส ในกาลใด ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้นวา "ผูมีสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ", ดังนี้บาง ; วา
ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ", ดังนี้บาง ; วา "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว", ดังนี้บาง;
วา "ไดเห็นพระสัทธรรมนี้", ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเปนเสขะ",
ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ", ดังนี้บาง ; วา "ผูถึงซึ่งกระแส
แหงธรรมแลว", ดังนี้บาง ; วา "ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส", ดังนี้บาง ;
วา "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ", ดังนี้บาง, ดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ ภพ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ อุปาทาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ ตัณหา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ เวทนา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ ผัสสะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ สฬายตนะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ นามรูป
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ วิญญาณ

เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?
เปนอยางไรเลา ?

...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
...ฯลฯ....
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(ข อความที่ ละไว ด วย...ฯลฯ...ดั งข างบนนี้ มี ข อความเต็ มดั งในข ออั นว าด วยชรามรณะ
และชาติ ขางตนทุกประการ ตางกันแตชื่อหัวขอธรรม).

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! สังขารทั้งหลาย สามอยางเหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้เรียกวา สังขารทั้งหลาย. ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร

๕๒๘

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา ; ความดับไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะ
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความ
ดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวก ยอมมารูทั่วถึง ซึ่งสังขารทั้งหลาย
วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, ในกาลใด ; ในกาลนั้น ความรูนี้
ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวก
นั้น ยอมนําความรูนั้นไปสูนัยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา "สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งสังขาร
ทั้งหลาย, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่
เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาล
ยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง ซึ่งสังขารทั้งหลาย, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงสังขาร, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ก็ตาม ; สมณะหรือพราหมมณเหลานั้น
ทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้" ดังนี้. ความรูนี้
ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ญาณในการรูตาม (อนฺวยญาณ).
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หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๒๙

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ญาณทั้งสอง คือธัมมญาณและอันวยญาณ เหลานี้
ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ ผองใส ในกาลใด ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น วา "ผูมีสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ", ดังนี้บาง ; วา
"ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ", ดังนี้บาง ; วา "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว", ดังนี้บาง;
วา "ไดเห็นพระสัทธรรมนี้", ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเปนเสขะ",
ดังนี้บาง ; วา "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ", ดังนี้บาง ; วา "ผูถึงซึ่ง
กระแสแหงธรรมแลว", ดังนี้บาง ; วา "ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส", ดังนี้
บาง ; วา "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ " ดังนี้บาง, ดังนี้. แล.

ญาณวัตถุ ๗๗ ในปฏิจจสมุปบาท
เพื่อความเปนโสดาบัน๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ ๗๗ อยาง แกพวกเธอ
ทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น, จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจัก
กลาวบัดนี้. ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธคํารัสนั้นแลว พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส
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ถอยคําเหลานี้วา :-

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง เปนอยางไรเลา ? ญาณวัตถุ ๗๗ อยางนั้น คือ :(หมวด ๑) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อชาติไมมี ชรามรณะยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา

๑

สูตรที่ ๔ กฬารขัตติยวรรค นิทานสังยุตต นิทาน.๑๖/๗๑/๑๒๖,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๕๓๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ; ๔. ญาณ คือ
ความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อชาติไมมี ชรามรณะยอมไมมี ; ๕. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อชาติไมมี ชรามรณะยอม
ไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ๑ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป
เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
ญาณ คือความรูวา เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา แมใน
กาลยืดยาวนายฝายอดีต เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; ๔. ญาณ คือความรูวา แม
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี ; ๕. ญาณ คือความรูวา แมใน
กาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; ๖. ญาณ คือความรูวา
แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แม
ธั ม มั ฏ ฐิ ติ ญ าณ ในกรณี นี้ ก็ มี ค วามสิ้ น ไป เสื่ อ มไป จางไป ดั บ ไป เมื่ อ
ธรรมดา ;
(หมวด ๒)

๑.
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(หมวด ๓) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา แมใน
กาลยืดยาวนายฝายอดีต เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; ๔. ญาณ คือความรู
วาแมในกาลยึดยาวนานฝายอดีต เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี ; ๕. ญาณ คือความรู
วา แมในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; ๖. ญาณ

๑

ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ คือ ญาณเปนไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท เปนกรณี ๆ ไป เชนในกรณีแหง
ชาติที่กลาวนี้เปนตน.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๓๑

คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี ; ๗. ญาณ
คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป
เปนธรรมดา ;
(หมวด ๔) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา
แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ; ๔. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี ; ๕. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอม
ไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป
จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
ญาณ คือความรูวา เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา
แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ; ๔. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี ; ๕. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี ;
๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป
ดับไป เมื่อธรรมดา ;
(หมวด ๕) ๑.

www.buddhadasa.info
(หมวด ๖) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา แม

๕๓๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ในกาลยืดยาวนายฝายอดีต เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ; ๔. ญาณ คือความ
รูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอดีต เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี ; ๕. ญาณ คือ
ความรูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี ;
๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป
จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
(หมวด ๗) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความรูวา
แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ; ๔. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี ; ๕. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมี
ผัสสะ ; ๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อสฬายตนะไมมี
ผัสสะยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความ
สิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
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ญาณ คือความรูวา เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ; ๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี ;๓. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตะ ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะ
ยอมไมมี ; ๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต เพราะมี
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ; ๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝาย
อนาคต เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
(หมวด ๘)

๑.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๓๓

ญาณ คือความรูวา เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป ; ๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี ; ๓. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี ;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูป ; ๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อวิญญาณไมมี
นามรูปยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป
เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
(หมวด ๙)

๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อสังขารไมมี วิญญาณยอมไมมี ; ๓. ญาณ คือความ
รูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ; ๔. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี วิญญาณยอมไมมี;
๕ . ญาณ คือความรูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต เพราะมีสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณชาติ ; ๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เมื่อสังขาร
ทั้งหลายไมมี วิญญาณยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แมธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
(หมวด ๑๐) ๑.
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(หมวด ๑๑) ๑.

ญาณ คือความรูวา เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
ทั้งหลาย; ๒. ญาณ คือความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายยอมไมมี ; ๓. ญาณ
คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
ทั้งหลาย ; ๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอดีต เมื่ออวิชชาไมมี สังขาร
ทั้งหลายยอมไมมี ; ๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยึดยาวนานฝายอนาคต เพราะ

๕๓๔

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

มีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย ; ๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนาน
ฝายอนาคต เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายยอมไมมี ; ๗. ญาณ คือความรูวา แม
ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เมื่อธรรมดา ;
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เหลานี้ เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง, ดังนี้ แล.

การรูปฏิจจสมุปบาท
ไมเกี่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได๑
ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่เวฬุวัน อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต.
ครั้งนั้น
พระผู มีพระภาคเจ าและภิ กษุ สงฆ มีประชาชนเคารพ นั บถือ บูชา สมบู รณ ดวยจี วรบิ ณฑบาตเสนาสนะคิลานเภสัช. สวนพระปริพพาชกผูเปนอัญญเดียรถียอื่น ไมมีประชาชนเคารพนับถือบูชา. ปริพพาชก
ผูหนึ่งชื่อสุสิมะ ไดรับคําแนะนําจากศิษยใหเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชน
โดยหวังจะใหพวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณดวยลาภสักการะบาง. สุสิมปริพพาชกนั้น จึงเขา
ไปขอบวชกะพระอานนท พระอานนทไดพาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงรับสั่งใหบวชใหแลว. สมัยนั้น
ภิกษุจํานวนมาก พากันพยากรณอรหัตตผลในสํานักพระพุทธเจา. พระสุสิมะไดยินขาว จึงเขาไปถามพวกภิกษุ
เหลานั้นถึงเรื่องการพยากรณความเปนพระอรหันต, เมื่อภิกษุเหลานั้นรับแลว จึงไดถามภิกษุเหลานั้นตอไป
ถึงการบรรลุอภิญญาณตาง ๆ คือ อิทธิวิธี, เจโตปริยญาณ, ปุพเพนิวาสานุสสติ, ทิพพจักขุ และ
อารุปปวิโมกข ; เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาววา ไมตองบรรลุอภิญญาเหลานี้ดวย ก็บรรลุความเปนพระอรหันต
ได ดวยปญญาวิมุตติ; พระสุสิมะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลเลาเรื่องที่ตนสนทนากับภิกษุ
ทั้งหลายใหทรงสดับ. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวา :-
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"ดูกอนสุสิมะ ! ธัมมัฏฐิติญาณ เปนสิ่งที่เกิดกอน, ญาณในนิพพาน
เปนสิ่งที่เกิดภายหลัง".

๑

สูตรที่ ๑๐ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕๑/๒๙๐ - ๓๐๔.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๓๕

พระสุสิมะกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขาพระองคยังไมรูอยางทั่วถึงซึ่งเนื้อความ
แหงภาษิต ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้. ขาแตพระองคเจริญ ! ขาพระองคขอประทานโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสซึ่งเนื้อความนั้น โดยประการที่ขาพระองคจะพึงรูอยางทั่วถึง ซึ่งเนื้อความแหง
ภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้เถิด พระเจาขา!"

ดูกอนสุสิมะ ! เธอจะรูอยางทั่วถึงหรือไมก็ตาม ธัมมัฏฐิติญาณก็ยังเปนสิ่งที่
เกิดกอน และญาณในนิพพานเปนสิ่งที่เกิดภายหลัง อยูนั่นเอง. ดูกอนสุสิมะ ! เธอจะ
สําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
"ไมเที่ยง พระเจาขา !"
ก็สิ่งใด ไมเที่ยง, สิ่งนั้น เปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
"เปนทุกข พระเจาขา !"
ก็สิ่งใด ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรแลหรือที่จะ
ตามเห็นสิ่งนั้นวา "นั่น เปนของเรา, นั่น เปนเรา, นั่น เปนตัวตนของเรา".
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"ขอนั้น ไมสมควรเห็นเชนนั้น พระเจาขา !"

(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ ก็มีการถามและตอบอยางเดียวกัน).

ดูกอนสุสิมะ ! เพราะเหตุนั้นแหละ ในเรื่องนี้ รูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู
จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีอยูในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม ; รูปทั้งหมดนั้น อันเธอ
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง อยางนี้วา "นั่นไมใชของเรา, นั่นไมใชเรา,
นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้.

๕๓๖

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ ก็ไดตรัสทํานองเดียวกันกับกรณีแหง
รูปนี้ ตางกันเพียงชื่อเทานั้น.)

ดูกอนสุสิมะ ! อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในรูป, ยอมเบื่อหนาย แมในเวทนา, ยอมเบื่อหนาย แมในสัญญา, ยอมเบื่อหนาย
แมในสังขารทั้งหลาย, ยอมเบื่อหนาย แมในวิญญาณ. เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนด ;
เพราะความคลายกําหนัด ยอมหลุดพน ; เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา "หลุดพนแลว" ดังนี้. อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดวา "ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรย อันเราอยูจบแลว,
กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว, กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก" ดังนี้.
ดูกอนสุสิมะ !

เธอเห็นวา "เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ" ดังนี้

ใชใหม :?
"อยางนั้น พระเจาขา !"
ดูกอนสุสิมะ ! เธอเห็นวา "เพราะมีภพเปนเปนปจจัย จึงมีชาติ ดังนี้ใชไหม?
"อยางนั้น พระเจาขา !
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(ในกรณีแหงอาการตอ ๆ ไป ก็ไดตรัสถามเชนเดียวกันนี้ จนตลอดปฏิจจสมุปบาท, ทั้งฝาย
สมุทยวารและนิโรธวาร ; ลวนแตไดรับคําตอบวา "อยางนั้น พระเจาขา !" จนตลอดทั้งยี่สิบสอง).

ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธีมี
ประการตาง ๆ เหลานี้บางหรือ คือผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน, หลายคนเปนคนเดียว,
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง, ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง, ไปไดไมขัดของ ผานทะลุฝา ทะลุกําแพง
ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศวาง ๆ, ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได เหมือนในน้ํา, เดินได
เหนือน้ํา เหมือนเดินบนแผนดิน, ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก ทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิ

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๓๗

คูบังลังก, ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย อันมีฤทธิ์อานุภาพมากอยางนี้ได ดวยฝามือ,
และแสดงอํานาจทางกาย เปนไปตลอดถึงพรหมโลกได ?
"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"
ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ ยอม ไดยินเสียงสองชนิด
คื อเสี ยงทิ พย และเสี ยงมนุ ษย ทั้ งที่ อยู ไกลและอยู ใกล ด วยทิ พพโสตธาตุ อั นบริ สุ ทธิ์
เกินกวาโสตของมนุษยบางหรือ ?
"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"
ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของ
สัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจวา "จิตของเขามีราคะ หรือวาไมมีราคะ ;...ฯลฯ...
จิตพนวิเศษ หรือไมพนวิเศษ", ดังนี้ บางหรือ ?

www.buddhadasa.info
"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"

ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธออยูรูอยาง เห็นอยูอยางนี้ ยอมระลึกถึงขันธที่เคย
อยูในภพกอน มีอยางตาง ๆ คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ ...ฯลฯ... คือ
ระลึกถึงขันธที่เคยอยูในภพกอนมีอยางตาง ๆ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ บางหรือ ?
"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"

ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติอยู ...ฯลฯ... ซึ่งกําลังไปตามกรรม ดวยจักษุอันเปนทิพยอันบริสุทธิ์ เกินกวา
จักษุของมนุษย บางหรือ ?

๕๓๘
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"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"

ดูกอนสุสิมะ ! เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ เธอยอม ถูกตองดวย
นามกาย ซึ่งอารุปปวิโมกข อันสงบ อันกาวลวงซึ่งรูปทั้งหลายเสียได บางหรือ ?
"ขอนั้น หามิได พระเจาขา !"
ดูกอนสุสิมะ ! คราวนี้, คําพูดอยางโนนของเธอกับการที่ (เธอกลาวบัดนี้วา)
ไมตองมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็ได, ในกรณีนี้ นี้เราจะวาอยางไรกัน.
ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา

: "ขาแตพระองคผูเจริญ ! โทษไดทวมกับขาพระองค
แลว ตามที่เปนคนพาลอยางไร ตามที่เปนคนหลงอยางไร ตามที่มีความคิดเปนอกุศล
อยางไร คือขอที่ข าพระองคบวชแลวเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองค ตรัสดีแล ว
อยางนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับซึ่งโทษโดยความเปนโทษ
ของขาพระองค เพื่อความสํารวมระวังตอไปเถิด พระเจาขา !"
แลวไดกลาวถอยคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา
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เอาละ สุสิมะ! โทษไดทวมทับเธอ ผูเปนคนพาลอยางไร ผูเปนคนหลง
อยางไร ผูมีความคิดเปนอกุศลอยางไร คือขอที่เธอบวชแลวเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัย
ที่ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้. ดูกอนสุสิมะ ! เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผูประพฤติผิด
มาแสดงแกพระราชาแลว กราบทูลวา "ขาแตเทวะ ! โจรนี้ประพฤติผิดแดพระองค ขอ
พระองคจงทรงลงอาชญาแกโจรนี้ ตามที่พระองคทรงพระประสงคเถิด" ดังนี้. พระราชา
ทรงรับสั่งกะราชบุรุษเหลานั้นดังนี้วา "ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ทานทั้งหลายจงไป จงมัดบุรุษนี้
ใหมีแขนในเบื้องหลัง ใหมีการผูกมัดที่แนนหนาดวยเชือกอันเหนียว แลวโกนศีรษะเสีย

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๓๙

พาเที่ ยวตระเวนตามถนนต าง ๆ ตามทางแยกต าง ๆ ด วยกลองปณวะเสี ยงแข็ ง พาออกทาง
ประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของนคร.
ราชบุรุษมัดโจรนั้น
กระทําตามที่พระราชาไดรับสั่งแลวอยางไร. ดูกอนสุสิมะ ! เธอจะสําคัญความขอนั้นวา
อยางไร ? บุรุษนั้นตองเสวยทุกขโทมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ไหมหนอ ?
"อยางนั้น พระเจาขา!"
ดูกอนสุสิมะ !
บุรุษนั้นตองเสวยทุกขโทมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุเพียงใด,
แตการบวชของเธอเพื่อ ขโมยธรรม ในธรรมวินัยที่ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้ ;
นี้ยังมี
วิบากเปนทุกขยิ่งกวา มีวิบากเผ็ดรอนยิ่งกวา ; แลวยังแถมเปนไปเพื่อวินิบาต
(ความฉิบหาย) อีกดวย. ดูกอนสุสิมะ ! แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
ทําคืนตามธรรม, เราจึงรับโทษนั้นของเธอ. ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป ; ขอนี้เปนความเจริญในอริยวินัยของผูนั้น,
ดังนี้ แล.

ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนเรา๑
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(ในสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสถึงการที่พระตถาคตอรหันตสัมพุทธเจาเกิดขึ้น
ในโลก ;
ไดทรงแสดงธรรม ประกาศพรหมจรรย งามในเบื้องตน ทามกลางและเบื้องปลาย ;
คหบดี
หรือคหบดีบุตรเปนตน ไดฟงธรรมแลว ; เกิดสัทธา พิจารณาเห็นวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี,
บรรพชาเปนโอกาสวาง จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ในเพศฆราวาสนั้น ยากเกินไป ;
จึงละฆราวาสวิสัย
ออกบวชแลวกระทําเต็มที่ในศีลอันเปนสิกขาสาชีพของภิกษุ ; เปนผู สันโดษ มีความประพฤติเบาพร อม

๑

มหาตัณหาสังขยสูตร มู.ม. ๑๒,๔๙๔,๔๕๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.

๕๔๐

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

เหมือนนกมีภาระแตปกสําหรับบินไป ;
สํารวมอินทรียทั้งหก ในลักษณะที่อภิชฌาและโทมนัสไมเกิดขึ้น
ครอบงําจิต ; มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ในทุกอริยาบถ ; เสพเสนาสนะอันสงัด บําเพ็ญความเพียรในอธิจิต ;
กําจัดนิวรณทั้งหาเสียไดแลว บรรลุรูปฌาณในอันดับที่สี่ อยูเปนปรกติ ; แลวกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ ;
ถึงความดับซึ่งกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทอันเปนรอบสุดทาย ในชีวิตแหงตนไดตามขอความ
ที่กลาวไวในตอนตอไปขางลางนี้ :-)

(๑) ภิกษุนั้น เห็นรูปดวยตาแลว ยอมไมกําหนัดยินดีในรูป
อันมี
ลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ; ยอมไมขัดเคืองในรูป อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหง
ความเกลียดชัง ; เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้งไวแลว มีจิตหา
ประมาณมิได ดวย ; ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันเปน
ที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย ดวย.
ภิกษุนั้น เปนผูละเสียไดแลวซึ่งความยินดีและความยินราย อยางนี้แลว
เสวยเวทนาใด ๆ อั น เป น สุ ข ก็ ต าม เป น ทุ ก ข ก็ ต าม มิ ใ ช ทุ ก ข มิ ใ ช สุ ข ก็ ต าม ย อ มไม
เพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูในเวทนานั้น ๆ.
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เมื่อภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูในเวทนานั้น ๆ;
นันทิ (ความกําหนัดยินดีเพราะใดตามใจอยาก) ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอม
ดับไป. เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะ
มีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึง
มีความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น ; ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.

หมวดวาดวยการปฏบัติ

๕๔๑

(๒) ภิกษุนั้น ไดยินเสียงดวยหูแลว ยอมไมกําหนัดยินดีในเสียง อันมี
ลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ; ...ฯลฯ ... นันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอม
ดับไป ...ฯลฯ ... ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๓) ภิกษุนั้น รูสึกกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมไมกําหนัดยินดีในกลิ่น อันมี
ลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ;...ฯลฯ ... นันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอมดับไป ...
ฯลฯ ... ความดับลงแหงกองทุกขสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๔) ภิกษุนั้น ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมไมกําหนัดยินดีในรส อันมีลักษณะ
เปนที่ตั้งแหงความรัก ; ...ฯลฯ ... นันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอมดับไป ...
ฯลฯ ... ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(๕) ภิกษุนั้น ถูกตองสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกายแลว ยอมไมกําหนัด
ยินดีในสัมผัสทางผิวหนัง อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ; ...ฯลฯ ... นันทิ
ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ยอมดับไป ...ฯลฯ ... ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
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(๖) ภิกษุนั้น รูแจงธัมมารมณดวยใจแลว ยอมไมกําหนัดยินดีใน
ธัมมารมณ อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ; ยอมไมขัดเคืองในธัมมารมณ
อันเปนที่ตั้งแหงความเกลียดชัง ;
เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้ง

๑. การละเปยยาล ...ฯลฯ...เชนนี้ หมายความวา ขอความในขอที่ (๒) นี้ ซ้ํากันเปนสวนมากกับใน
ขอที่ (๑) จะพิมพเต็มตามขอที่ (๑) ก็เปนการเสียเวลาอานและรกตากําหนดหัวขอยาก จึงไดละไวดวยเปยยาล
สําหรับคําที่ซ้ํากัน คงไวแตขอความที่ไมซ้ํากันและขอความเชื่อมสัมพันธกัน พอใหเปนเครื่องสังเกตได
เทานั้น ; ขอถัดไปก็ทําอยางนี้ จนกระทั่งขอสุดทาย จึงจะพิมพไวเต็มเหมือนขอที่ (๑) อีกครั้งหนึ่ง.

๕๔๒

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

ไวแลว มีจิตหาประมาณมิได ดวย ; ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย ดวย.
ภิกษุ นั้ น เป นผู ละเสี ยได แล วซึ่ งความยิ นดี และความยิ นร ายอย างนี้ แล ว เสวย
เวทนาใด ๆ อันเปนสุขก็ ตาม เปนทุกข ก็ตาม มิใช ทุกขมิใชสุ ขก็ตาม ยอมไม เพลิดเพลิ น
ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ในเวทนานั้น ๆ;
เมื่ อภิ กษุ นั้ น ไม เพลิ ดเพลิ น ไม พร่ํ าสรรเสริ ญ ไม เมาหมกอยู ในเวทนานั้ น ๆ;
นันทิ (ความกําหนัดยินดีเพราะไดตามใจอยาก) ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น
ยอมดับไป. เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ
จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยการอยางนี้ แล.
หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงสังเกตในขอที่วา ผูที่ประพฤติพรหมจรรยจบ
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โดยแท จ ริ ง นั้ น คื อ ผู ที่ ห ยุ ด กระแสแห ง ปฏิ จ จสมุ ป บาท เสี ย ได เ ป น ครั้ ง สุ ด ท า ย หรื อ รอบ
สุด ทา ย ; ตอ จากนั้น จะรับ อารมณท างตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชนิด ใดอีก ก็ต าม ยอ ม
ไมมีทางที่จะเกิดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท เชนนั้นอีกได.
ขอใหพิจารณาดูลักษณะอาการ
และเหตุ ผลต า ง ๆ ที่ แ สดงอยู ใ นข อ ความเหล า นี้ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในข อ ที่ ว า "ความดั บ ลง
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ มีไดดวยอาการอยางนี้"
นี้นั้น มิไดหมายความวาผูนั้นจะตองตาย
(อยางเขาโลง) ไปเสียกอน จึงจะดับทุกขได, การดับของนนทิ ในเวทนาทั้งหลายนั้น ดับกัน
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ดวยอํานาจเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ, ซึ่งดับอวิชชาที่นี่ เดี๋ยวนี้ ดวยเหมือนกัน,
ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนมีไดดวยอาการอยางนี้,
ทั้ง ๆ ที่ในตอนตน ๆ แหงชีวิต
ของเขานั้น เต็มไปดวยปฏิจจสมุปบาท นับสาย หรือนับรอบไมถวน.
ศึกษากันใหชัดเจน
ในข อ เท็ จ จริ ง อั น นี้ ก็ จ ะได รั บ ประโยชน จ ากความรู นี้ โดยสมบู ร ณ และไม เ หลื อ วิ สั ย .

