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ธรรมะกับสัญชาตญาณ
ของ

ทานพุทธทาสภิกขุ
บรรยายประจําวันเสาร ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๙
ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลาราม
อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี
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ธรรมทานมูลนิธิจัดพิมพดวยเงินทุนธรรมทานปริวรรตน
รวมกับเงินสมทบบริจาคของ บุตรธิดา นางของ อุณหะสูต
เปนการพิมพครั้งแรกของ หนังสือธรรมโฆษณ หมวดสอง
ชุด ปกรณพิเศษ อันดับที่ ๑๕ บนพื้นแถบสีแดง
ลําดับพิมพออกเลมที่ ๕๖
จํานวน ๑,๕๐๐ เลม ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
[ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับแจกเปนธรรมทาน สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย]
พิมพที่ หจก. การพิมพพระนคร ๖๙– ๗๑ ถนนบูรณศาสตร (แยกถนนบุญศิริ) กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
นางอารี จุยทรัพยเปยม ผูพิมพและผูโฆษณา พ.ศ. ๒๕๓๑ โทร. ๒๒๑๒๓๓๗,๒๒๒๑๖๗๔
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คําปรารภ
ธรรมะกับสัญชาตญาณเปนคําบรรยายประจําวันเสาร ภาคมาฆบูชา ระหวางวัน
เสารที่ ๔ มกราคม ถึง วันเสารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, บรรยาย ณ ลานหินโคงสวน
โมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี รวม ๑๓ ครั้ง, เปนคําบรรยายสบหลักวิทยา
ศาสตร สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา. คณะจัดพิมพ ไดจัดเขาลําดับธรรมโฆษณ
หมวดสอง ชุดปกรณพิเศษ อันดับ ๑๕ บนพื้นแถบสีแดง เปนลําดับที่ ๕๖ของธรรมโฆษณที่
จัดพิมพแลว.
การจัดพิมพครั้งนี้ใชเงินทุนธรรมทานปริวรรตน ซึ่งเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
บริจาคสมทบ ของบุตรธิดา นางของ อุณหะสูต จํานวนหนึ่งถวายทานอาจารยฯเพื่อแจกจาย
ใหแกสถาบันการศึกษาและสมนาคุณผูอุปถัมภบํารุงสวนโมกขพลาราม ตามวัตถุประสงคของ
ทาน. อีกจํานวนหนึ่งใหแกผูบริจาคชวยเหลือในการจัดทําหนังสือธรรมโฆษณ , สวนคํา
บรรยายที่เหลือจะไดรวบรวมจัดพิมพตอไป.
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คณะผูจัดทํา
๑ ก.ค. ๓๑

ธรรมทานมูลนิธิ
๒๗๘ อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ๘๔๑๑๐

คําชี้แจงของผูรวมบริจาค
ขาพเจา นายชาญ, น.ส.ผกาวรรณ และนายอรัญ อุณหะสูต ผูเปนบุตรธิดา
ของ นางของ อุณหะสูต ผูลวงลับไปแลว ไดมีความเห็นพองตองกันวา ควรจะทําอะไร
สักอยางเพื่อเปนการระลึกถึงการจากไปของคุณแมผูมีพระคุณตอลูก ๆ อยางหาที่สุดมิได
และสิ่งนั้นควรจะเปนประโยชนแกผูอื่นโดยสวนรวมดวย จึงไดตกลงกันวา จะบริจาคทรัพย
จํานวนหนึ่งเพื่อสบทบทุนในการจัดพิมพหนังสือชุด ธรรมโฆษณ เรื่อง”ธรรมะกับสัญชาตญาณ”ของทานอาจารยพุทธทาสขึ้น ดวยเหตุผลที่วา ตลอดระยะเวลาที่คุณแมยังมีชีวิตอยู
คุณ แมไดทําบุญ สรางกุศลอยูเสมอมิไดขาด แมกระทั่งกอนที่คุณ แมจะจากไปโดยมิได
คาดหวัง คุณแมก็ยังมีโครงการทําบุญคางอยู ดวยเหตุขอนี้ ทําใหลูก ๆ ไดตกลงใจกัน
บริจาคทรัพยจํานวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น เพื่อเปนการระลึก
ถึงการกระทําของคุณแมขณะที่ยังมีชีวิต
สวนเหตุผลอีกขอก็คือ เปนที่ยอมรับและทราบกันดีอยูโดยทั่วไปในหมูชาว
ไทยและชาวตางประเทศที่ไดทําการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของทานอาจารยพุทธ
ทาสแลววา คําสอนในรูปแบบตาง ๆ กันอันมากมายของทานอาจารยนั้น เปนคําสอนที่ถูก
ที่ตรง เปนคําสองเรื่องแกนแทของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เปนคําสอนที่นํามาประยุกต
ใชใหเปนประโยชนในการดํารงคชีวิตประจําวัน และใหประโยชนสูงสุดแกชีวิตของทุกคน
ดวย
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ดวยเหตุฉะนี้ ขาพเจาผูเปนบุตรธิดาของนางของ อุณหะสูต จึงมีความรูสึก
ภูมิใจเปยมดวยปติปราโมทยเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น
เพื่อเผยแพรคําสอนที่มีคุณคามหาศาลของทานอาจารยพุทธทาส อันเปนประโยชนแกชน
ทั่ ว ไปในวงกว า ง สมดั ง พุ ท ธพจน ที่ ว า “สพฺ พ ทานํ ธมฺ ม ทานํ ชิ น าติ ” การให
ธรรมะยอมชนะการใหสิ่งทั้งปวงเปนทาน

อนึ่งขาพเจาขอนอมใสเกลาในความเมตตากรุณาของทานอาจารยพุทธทาสที่
ไดอนุญาตใหมีสวนรวมในการจัดพิมพหนังสือ “ธรรมะกับสัญชาตญาณของมนุษย” ขึ้น
จนกวาชีวิตจะหาไม

สารบาญ
ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ
หนา

๑. สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย .... .... ....
๒. โครงสรางของสัญชาตญาณ .... .... .... .... .... ....
๓. โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ) .... .... .... .... ....
๔. สัญชาตญาณกับกิเลส .... .... .... .... .... .... ....
๕. สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ) .... .... .... .... .... ....
๖. สัญชาตญาณกับโพธิ... .... .... .... .... .... .... ....
๗. การพัฒนาสัญชาตญาณ .... .... .... .... .... .... ....
๘. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ .... .... .... ....
๙. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม .... .... .... ....
๑๐. การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน
....
๑๑. การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว
๑๒. การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.... .... ....
๑๓. ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง ....
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๑
๒๕
๕๐
๘๒
๑๑๗
๑๕๔
๑๘๖
๒๑๖
๒๕๕
๒๗๙
๓๑๑
๓๔๑
๓๗๒
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โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป
[๑]

สารบาญละเอียด
ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ
๑. สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย

คําวา สัญชาตญาณ พุทธบริษัทยังไมรูจักเพียงพอ .... .... .... .... .... ....
สัญชาตญาณเปนตัวเหตุใหเกิดกิเลส, เกิดความทุกข .... .... .... .... .... ....
ทางวิทยาศาสตรมีมากชื่อ, ในพุทธศาสนาคืออัสมิมานะ .... .... .... .... ....
ธรรมะเปนระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาติญาณใหไปทางดี .... .... .... ....
ในชีวิตมีสสัญชาติญาณติดมาดวย, ตองควบคุมหรือถอนอํานาจนี้ .... .... ....
ความรูสึกตามสัญชาตญาณเกิดไดเอง เพราะธรรมชาติใสมาให .... .... .... ....
เปนเรื่องที่ตองรู เพราะมันทําใหเกิดทุกข, ควบคุมไมไดก็วินาศ .... .... .... ....
ทุกชีวิตมีอัสมิมานะ สําคัญวามีตัวตน ไมอยากสูญเสียตนไป .... .... .... ....
ทุกชีวิตเกิดมาตามธรรมชาติ, แลวตองเผชิญปญหาเกี่ยวกับการเกิดมา .... ....
ปญหาคือความทุกข, ตองรูจักสัญชาตญาณ แลวควบคุมไถถอนใหได .... .... ....
ความทุกขเกิดจาก ความตองการจะเปนไปตามสัญชาติญาณ .... .... .... ....
ธรรมะในพุทธศาสนา มีไวสําหรับควบคุมสัญชาติญาณทุกระดับ .... .... .... ....
ศึกษาปฏิบัติถูกตองมากขึ้นจนเปนพระอริยะก็สามารถควบคุมสัญชาติญาณไดมาก
ความโลภ โกรธ หลง มีขึ้นมาไดเพราะอํานาจของสัญชาตญาณ .... .... .... ....
กิเลสกับโพธิเปนสัญชาตญาณดวยกัน, ถาฝกฝนกลายเปนโพธิได .... .... ....
พัฒนาสัญชาตญาณใหเปนภาวิตญาณจะใชประโยชนได, ไมมีความทุกข .... ....
คนมีเชื้อพุทธะอยูแลว, อาจพัฒนาเปนพุทธแลวดับกิเลสได.... .... .... .... ....

หนา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
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[๒]

[๓]
หนา
กฎธรรมชาติทาํ ใหมีสัญชาตญาณอัสมิมานะ, เห็นใครดอยกวามักดูถูก ....
เมื่อมีผัสสะยอมปรุงไปตามสัญชาตญาณ เกิดมิจฉาทิฎฐิมากมาย .... ....
ความรูสึกที่เกิดเอง โดยเฉพาะความเห็นแกตัว ถูกครอบดวยอวิชชา ....
ตองควบคุมใหรูเทาทันมาในทางดีเปนบุญเปนกุศลไปกอน .... .... ....
ตองศึกษาธรรมะ ใหควบคุมสัญชาติญาณอยางสัตว มาเปนอยางมนุษย
เมื่อเกิดผัสสะแลว กระแสแหงอิทัปปจจยาควบคุมถูกตอง จะไมเปนทุกข
พุทธบริษัทควรรูจักภาวิตญาณ ซึ่งจะควบคุมสัญชาตญาณได .... ....

....
....
....
....
....
....
....

....
....
....
....
....
....
....

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒. โครงสรางของสัญชาตญาณ.
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การคนควาทางวิทยาศาสตร ไดคนพบเรื่องสัญชาตญาณขึ้นมา .... .... .... ....
เขากันไดกับหลักเกณฑในพุทธศาสนา ซึ่งสามารถผันกระแสของมันได .... ....
ทางวิทยาศาสตรมีเรื่องจิตปนเขามา, ตองรูจักใชรวมวิธีการในพุทธศาสนา .... ....
ธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุม ตอสู กับสัญชาตญาณมิใหพายแพ .... ....
มนุษยมีธรรมะเปนหลักเกณฑดีและไมดี ทําใหตางจากสัตว .... .... .... .... ....
ตามหลักพุทธศาสนา จะมีสัญชาตญาณแม คือความรูสึกวามีตัวตน .... .... ....
เวทนาทําใหปรุงแตงสัญชาติญาณตัวกูขึ้นมาเต็มขนาด
.... .... .... .... ....
ตองจับจุดตั้งตนดวยสัญชาติญาณแหงการมีตัวตนภายในใจตน .... .... .... ....
ใหรูวาความรูสึกนั้นเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา จิตเทานั้นเปนไปตามธรรมชาติ ....
พุทธศาสนาเปนพวกไมมีตัวตน, รูสึกมีตัวตนเปนสัญชาตญาณแมบท …. …. ….
แลวเกิดสัญชาตญาณอื่น ๆ เชน การกินอาหาร, ความกลัว, การตอสู .... .... ....
แลวออกมาเปนสัญชาตญาณแหงการพัฒนา, การบําเรอตน, อวดตน ฯลฯ .... ....
สัญชาตญาณแหงการกินอาหารขยายออกเปนความรูสึกหลายอยาง .... .... ....

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

[๔]
หนา
เปนความหิวที่ตองการใหอิ่ม, รูจักหา รูจักทําใหอรอย; มีการถาย .... ....
สัญชาตญาณแหงการกินทําใหเกิดอาการตาง ๆ มีปญหามาก .... ....
คนไดอวิชชามาเสริมสัญชาตญาณแหงความกลัวอยางโงเขลามากขึ้น ....
เปนเหตุใหมีการหนี, การเตรียมสู, มีปญหามากที่เดือดรอนเพราะกลัว ....
สัญชาตญาณแหงการตอสูก็ขยายออกไปเปนการปองกัน, เปนกิเลสอื่นอีก
การรักตนเกิดมาจากรูสึกวามีตนเปนเหตุใหริษยา, บิดพลิ้วตาง ๆ .... ....
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนี้ลึกซึ้งมาก ธรรมชาติจัดไวครบถวน .. ....
เปนเหตุใหตองการมีลูก รักลูก, มีการพยายามทุกอยางเพื่อสืบพันธุ ....
เปนเหตุใหหลงใหลในคาจางของการสืบพันธุคือรสของกามารมณ .... ....
เรื่องใหญที่สุดในพุทธศาสนา คือเรื่องการเปนทาสกามารมณ…. …. ….
กามารมณเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท, รบราฆาฟน, เกิดสงคราม ....
ตองสนใจสังเกตศึกษาใหรูเรื่องสัญชาตญาณที่ธรรมชาติใสไวในชีวิต ....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
….
....
....

.... ๓๘
.... ๓๙
.... ๔๐
.... ๔๑
.... ๔๒
.... ๔๓
.... ๔๔
.... ๔๕
.... ๔๖
…. ๔๗
.... ๔๘
.... ๔๙
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๓. โครงสรางของสัญชาตญาณ. (ตอ)

คําสัญชาตญาณ มีชื่อยูในวิทยาศาสตรสวนชีววิทยา .... .... .... .... .... ....
เปนความรูที่เกิดขึ้นไดเอง โดยธรรมชาติใสมาในสิ่งมีชีวิต .... .... .... .... ....
มีปญหามากมายใหเกิดความทุกขทรมารแกบุคคลนั้นแลวเบียดเบียนผูอื่น .... ....
ครูตองเปนผูนําทางวิญญาณ, เปนผูสรางโลกโดยผานทางเด็ก ๆ .... .... .... ....
ถาครูฟงถูกวาเปนผูสรางโลก ก็จะทํางานสนุกเปนสุขเมื่อทํางาน …. .... .... ....
ถาครูไมยอมรับความเปนปูชนียบุคคล, ทําเพื่อเงินก็เห็นแกตน .... .... .... ....
ถาบูชาความรัก โกรธ เกลียด กลัว ก็จะทําชั่วไปดวยความรูสึกของสัญชาติญาณ
สิ่งที่ตองรูจักอีกคือนิวรณ ๕ รบกวนจิต, เปนปฏิกริยาจากสัญชาตญาณ .... ....

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

[๕]
หนา
ถาควบคุมสัญชาตญาณได นิวรณ กิเลสหรืออุปกิเลส จะเกิดนอยลง .... .... ....
อาชีพใด ๆ ทําแลวมีประโยชนแกเพื่อมนุษยมากกวาเงิน เรียกวาเปนบุญดวย ....
ระบบธรรมะทุกเรื่อง เปนเรื่องควบคุมสัญชาตญาณตัวกู-ของกู .... .... .... ....
สัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเปนแมบท, เปนตัวตนศูนยกลาง .... .... .... ....
มันแยกออกมาเปนตัวอื่นอีกมาก เชน ๑. การตองการอาหาร .... .... .... ....
๒. สัญชาตญาณแหงความกลัว, สัญชาตฯ ๓. แหงการตอสู, ปองกัน, หวังราย ....
๔. สัญชาตฯ รักตัวเอง; อิจฉาริษยา, เห็นแกตัว, บิดพลิ้วตอกฎเกณฑตาง ๆ.... ....
๕. สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ ไมใชเรื่อง sex .... .... .... .... .... ....
๖. สัญชาตญาณแหงความอยากจะเจริญหรือการพัฒนาตน .... .... .... ....
เมื่อควบคุมไวไมไดก็เกิดกิเลสนานา เชน มายาสาไถย .... .... .... .... ....
การพัฒนาตองทําใหถูกตอง มิใชทําใหเสียเวลามีปญหามากขึ้น .... .... .... ....
๗. สัญชาตญาณแหงการไดรับการบําเรอ, ขับกลอม, เลี้ยงดู .... .... .... ....
สัญชาตญาณนี้มิไดจําเปนแกชีวิตจึงไมจัดไวในปจจัย ๔, แตก็ขาดไมได .... ....
โรงมหรสพทางวิญญาณจึงเกิดขึ้น เพื่อมีสิ่งบําเรอประโลมใจ .... .... .... ....
๘. สัญชาตญาณแหงการอวดซึ่งมีอยูแกสิ่งมีชีวิต, ตองการอวดอํานาจ.... .... ....
๙. สัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตนของทุกสิ่งที่มีชีวิต .... .... .... ....
ถาควบคุมไวไมไดมันก็อยากอยูอยางอันธพาล, เปนไปเพื่อโทษ .... .... .... ....
ความอยากมีอยูแหงตนเปนแมบทแหงอหังการ-มมังการ .... .... .... .... ....
๑๐. สัญชาตญาณแหงความพอใจภาวะนิรันดร, ไมยอมดับ.... .... .... .... ....
สวนทางพุทธศาสนาไมมีภาวะนิรันดร. ไมติดหรือยึดมั่นอยู .... .... .... .... ....
ชาวพุทธเห็นวาตองอยูเหนืออํานาจสัญชาติญาณนั้น ๆ ถาแกยังไมได
ก็คอยควบคุมอยางใหเกิดความเลวรายขึ้นมาก .... .... .... ....

๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
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๗๗

[๖]
หนา
หนาที่แรกที่สุดตองควบคุมใหได อยาใหมีโทษขึ้นมา. มีโอกาสก็เพิกถอน ....
ตองรูจักสัญชาตญาณแมบทตลอดจนลูกของมันขอ ๑-๖ .... .... .... ....
และขอ ๗-๑๐ รวม ๑๐ อยางทั้งแมบทยังมีตัวตน พุทธศาสนา วางจากตัวตน
ควบคุมหรือเพิกถอนสัญชาตญาณไดก็มีความสุขเยือกเย็น .... .... .... ....

....
....
....
....

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๐
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

๔. สัญชาตญาณกับกิเลส.
สัญชาตญาณกับธรรมะเปนเรื่องเดียวกัน, ควบคุมไดก็เปนเรื่องสูงขึ้นมา.... ....
สัญชาตญาณคือความรูสึกเดิม ๆ ของชีวิตติดมาดวยมากนอยตามกรณี.... ....
สัญชาตญาณตามหลักพุทธสาสนาตางจากชีวิวิทยาทางวิทยาศาสตรบาง ....
สัญชาตญาณแหงการกิน, ความกลัว, การตอสู, ตองควบคุมใหชนะกิเลส ....
ตัองพัฒนาใหเปนสัญชาตญาณที่ดี, พัฒนาเกินไปก็กลายเปนเรื่องผิด .... ....
ถาไมไดรับการพัฒนาก็จะเปนสัญชาตญาณี่โงเขลา, เห็นแกตัว .... .... ....
ถาพัฒนาผิดก็กลายเปนกิเลส ถาถูก็เรียกวาโพธิ .... .... .... .... .... ....
ในพุทธศาสนาไมมีคําสัญชาตญาณ แตมีคําอาจใชทํานองเดียวกันคือ สันดาน
ตองปลุกสัญชาตญาณหรือสันดานใหเปนผูรู, ผูตื่น, เบิกบานเพื่อชีวิตเย็น ....
เมื่อปฏิบัติตอสัญชาติญาณไดถูกตอง พนอํานาจมันแลวก็เรียกวาวิมุตติ ....
กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน, ควบคุมสัญชาตญาณไดก็เปนโพธิ .... .... ....
ฝายกิเลสไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ที่มาจากสัญชาตญาณเดิม .... .... ....
โลภะตองการดึงเขามา, โทสะจะผลักออกไป, โมหะยังโงสงสัยอยู .... ....
สังเกตจิตใจตนดูความรูสึก ๓ ประการขางตน ลวนมาจากสัญชาตญาณ ....
กรรมกิเลส ขอ ๑. ฆาสัตว ๒. อทินนาฯ ๓. กาเมสุ, ลวนมาจากสัญชาตญาณ
ขอ ๔. มุสาวาท ก็มาจากความเห็นแกตัว, ๕. ดื่มน้ําเมาก็มาจากบําเรอตน ....
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[๗]
หนา
อุปกิเลส ๑๖ ขอ ๑ โลภเกินควร ก็เพราะควบคุมสัญชาตญาณไวไมได.... .... .... ๙๘
ขอ ๒-๙ ก็เนื่องมาจากเห็นแกตัว, ไมอยากใหใครดีกวา .... .... .... .... .... ๙๙
ขอ ๑๐-๑๓ มาจากสัญชาตญาณแหงความโออวดตัวกู, ตอสู .... .... .... .... ๑๐๐
ขอ ๑๔-๑๖ มาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน, ขาดสติ .... .... .... .... ๑๐๑
การควบคุมจิตตองใชหลักธรรม ๔ อยาง :สติสัมปชัญญะ สมาธิใหทันการ .... .... ๑๐๒
ถาปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น จะมีธรรม ๔ อยางขางตนมากพอใชทุกกรณี .... ๑๐๓
ธรรมะ ๔ ประการขางตนตองอบรมใหมีมากพอ เพื่อตอสูสถานการณตาง ๆ .... .... ๑๐๔
ถามีธรรมะ ๔ ประการไมพอ คนนั้นจะตกนรกทั้งเปน, มีเรื่องยุงยากไมสิ้นสุด.... .... ๑๐๕
สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนจะพอใจบูชากิเลสกามยิ่งกวาธรรมะ .... .... .... ๑๐๖
คนมีปญหาเรื่องกิเลสกามและวัสดุกามกันอยูตลอดเวลา .... .... .... .... .... ๑๐๗
ตองมีหิริโอตตัปปะอยางแทจริงสูงสุดจึงจะควบคุมจิตเหนือกิเลสได .... .... .... ๑๐๘
มีธรรมะสําหรับควบคุมสัญชาตญาณใหมากพอกิเลสจึงจะหมดไป .... .... .... ๑๐๙
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๕. สัญชาตญาณกับกิเลส. (ตอ)

เหตุที่พูดเรื่องสัญชาตญาณ เพราะมันเปนตนเหตุแหงทุกข
.... .... .... ....
สัญชาตญาณที่ควบคุมไมไดนั้นแหละคือกิเลส, มาจากรูสึกวามีตน .... .... ....
ความรัก โกรธ เกลียด กลัว ฯลฯ ควบคุมไมได เพราะอํานาจสัญชาตญาณ ....
ตองศึกษาใหรูจักสิ่งนั้น ๆ โดยตรง. เปลี่ยนกระแสดมันเสียจะมีประโยชน .... ....
เปลี่ยนกระแสของรัก โกรธ เกลียด ฯลฯ มาในทางประโยชนจะไมยุงยาก .... ....
สิ่งที่เปนอันตรายควรเปลี่ยนมาใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตในทางธรรมเสีย .... ....
กลัว, รักตน, บําเรอตนนําไปในลักษณะถูกตองประกอบดวยปญญาและวิชา... ....
สิ่งประเลาประโลมใจควรเปนไปเพื่อสะอาด สวาง สงบ, เปนปจจัยแหงนิพพาน ....

๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

[๘]
หนา
สัญชาตญาณอวดตน จะตองฝกใหมดี ีจริงสมควรอวดได .... .... ....
การสืบพันธุธรรมชาติมีกามารมณไวลอ, ตองควบคุมใหเปนไปบริสุทธิ์ ....
ความรูสึกพื้นฐาน ไมควบคุมมันกลายเปนกิเลส, ควบคุมไดก็เปนโพธิ ....
การศึกษาธรรมะก็คือศึกษาเรื่องจะควบคุมสัญชาตญาณ .... .... ....
สัญชาตญาณที่เดินไปผิดเปนกิเลส. ถาเดินไปถูกก็เปนโพธิ .... .... ....
สิ่งมีชีวิตะตองมีสัญชาตญาณ, มีความรูสึกเกิดไดเองตามธรรมชาติ ....
ความรูสึกอยาก, ตองการอะไรตาง ๆ เกิดไดเองไมตองมีใครสอน
....
เหตุที่พูดเรื่องสัญชาตญาณมาแลวดวยประสงคใหเขาใจเรื่องนี้ .... ....
ตัณหา ๓ นี้เปนเรื่องมาจากสัญชาตญาณตองการมีตัวอยู …. ….
ตัณหามีลักษณะอยากมี, อยากเปน, อยากสูญคืออยากตายก็ได .... ....
ความอยากอยางรุนแรงมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน .... ....
เรื่องอุปาทานเปนเรื่องยึดมั่นของตนอยางยิ่งแยกเปนกาม, ทิฏฐิ สีลพัตต
สีลพัตตุปาทานเปนสัญชาตญาณแหงการอยากดีอยากเดนอยากอวด ….
อุปาทานที่ ๔ อัตตวาทในสัญชาตญาณรูสึกวามีตัวตน .... .... ....
สัญชาตญาณแหงความมีตนออกมาเปนกิเลสในนามอุปาทาน ๔ ....
กามุปาทาน, ทิฎฐปาทาน, สีลัพพัตตุปาทาน, อัตตวาทุปาทาน .... ....
ความรูสึกมีตนทําใหเกดมานะ ๓ คือ ดีกวา เสมอกัน เลวกวา .... ....
มานะแยกไดเปน ๙ ชนิด มาจากอุปาทานซึ่งเปนสัญชาตญาณมีตัวตน
ความคิดที่เปนมานะทําใหคนตกนรกชนิดหนึ่งอยูเสมอ
.... .... ....
อนุสัยก็มาจากสัญชาตญาณเรียก ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย
ความเคยชินเกิดเปนกิเลสมี ๓ พวกแยกไปไดอีกมาก
.... .... ....
อนุสัยคือสัญชาตญาณที่บวกเพิ่มเขาไปในสันดานจนงายที่จะแสดงออก

....
....
....
....
....
....
....
....
….
....
....
....
….
....
....
....
....
....
....
....
....
....

.... ๑๑๘
.... ๑๑๙
.... ๑๒๐
.... ๑๒๑
.... ๑๒๒
.... ๑๒๓
.... ๑๒๔
.... ๑๒๕
…. ๑๒๖
.... ๑๒๗
.... ๑๒๘
.... ๑๒๙
…. ๑๓๐
.... ๑๓๑
.... ๑๓๒
.... ๑๓๓
.... ๑๓๔
.... ๑๓๕
.... ๑๓๖
.... ๑๓๗
.... ๑๓๘
.... ๑๓๙
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[๙]
หนา
สังโยชนเครื่องผูกมี ๑๐ อยาง ถาตัดไดหมดเปนพระอรหันต มิฉะนั้นยงเปนปุถุชน
ที่ ๑ สักกายทิฎฐิ มีความเห็นความรูสึกวา กายเปนของตน .... .... .... ....
คนตองเปนทุกขเพราะสักกายทิฏฐิ-ตัวกู-ของกู ไมเปนไปตามตองการ .... .... ....
ขอ ๑. สักกายทิฏฐิ เปนแมบท ที่ ๒. วิจิกิจฉา มีความสงสัยไมแน .... .... ....
วิจิกิจฉาเปนสิ่งทรมานใจอยูในสวนลึกใตสํานึกหวาดผวาอยู .... .... .... ....
ที่ ๓. สีลัพพัตตปรามาส การยึดถือสิ่งที่คิดวาจะมีฤทธิ์เดชบารมีมาคุมครอง ....
สีลัพพัตตปรามาสนี้ออกมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน .... .... .... ....
ที่ ๔ กามราคะ ยินดีในสิ่งเปนที่ตั้งแหงความใคร ซึ่งเปนเรื่องบําเรอ .... .... ....
การกินเพื่ออรอยนั้นกินเพื่อกิเลส. ควรระวังอยูดวยเหยื่อกิเลส .... .... .... ....
ที่ ๕. ปฏิฆะ พอไมไดอยางที่ตนตองการก็โกรธมากกวาความเปนจริง .... ....
ที่ ๖ รูปราคะ ๗. อรูปราคะ พอใจติดแนนในรูปหรืออรูป .... .... .... .... ....
ความยินดีในราคะ, รูป, อรูป, ลวนมาจากสัญชาตญาณบํารุงบําเรอ .... .... ....
ที่ ๘ มานะ มาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน .... .... .... .... .... ....
ที่ ๙ อุทธัจจะ มีจิตฟุงซานหวั่นไหวผิดปกติมาจากสัญชาตญาณมีตน .... ....
ที่ ๑๐ อวิชชา มาจากสัญชาตญาณแหงมีตัวตนที่ไมไดรับการอบรม .... .... ....
สังโยชน ๑๐ ประการละไดหมดก็เปนพระอรหันต, ไดบางสวนก็เปนรอง ๆ ลงมา
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๖. สัญชาตญาณกับโพธิ.
สัญชาตญาณเปนวิชาทางวิทยาศาสตร, เปนธรรมชาติจึงเปนธรรมะดวย
เพราะวาสัญชาตญาณเปนธรรมชาติโดยตรง เราตองรูจักเพื่อควบคุมได
ใบบาลีไมใชคําสัญชาตญาณ มีแตคํากิเลสและโพธิ .... .... .... ....
ในสัญชาตญาณมีเชื้อแหงความเปนพุทธะหรือกิเลสก็ได .... .... ....

....
....
....
....

....
....
....
....

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

[๑๐]
หนา
สัญชาตญาณกับกิเลสพูดแลว, ตอไปจะกลาวถึงสวนที่กลายเปนโพธิ .... .... ....
แนวทางพัฒนาสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนซึ่งเปนแมบท .... .... .... .... ....
ตองพัฒนาตัวตน ๓ ขั้นตอน : ตัวตนของกิเลส, เปลี่ยนเปนโพธิ, แลวเลิกตัวตน
ละตัวตนไดก็จบกิจพรหมจรรย, พิจารณาเรื่องการกินอาหารที่ไมบาป .... .... ....
สัญชาติญาณแหงความกลัว ตองรูจกั ความกลัวตามธรรมชาติ .... .... .... ....
พัฒนาใหรูจักกลัวอันตราย แตไมกลัวเกินขอบเขต ไมมีเหตุผล .... .... .... ....
ตองรูจักควบคุมใหรูวาอะไรเปนอะไร, อะไร ๆ เปนเชนนั้นเอง .... .... .... ....
มีความรูวาเปนเชนนั้นเอง ก็ไมตองกลัวจนมีความทุกข แกไขมันไป .... .... ....
การตอสู เมื่อพัฒนาถูกตองจะประสบชัยชนะเด็ดขาดกระทั่งเปนนิพพาน .... ....
การรักตน ขอใหมีตนของโพธิ กระทั่งไมมีตนเปนนิพพาน .... .... .... .... ....
การสืบพันธุไมมีใครสอน คนตองรูทันเรื่องกามารมณที่ธรรมชาติใสไว .... .... ....
การสมรสโดยรางกายไมแตะตองกันก็ทําได โดยบําเพ็ญทางจิต .... .... .... ....
การสืบพันธุทางวิญญาณทําไดโดยมีจิตใจเสมอกัน รับชวงตอ ๆ กันไป .... ....
การสมรสโดยรางกายไมแตะตองกันก็ทําได โดยบําเพ็ญทางจิต .... .... .... ....
การสืบพันธทางวิญญาณทําไดโดยมีจิตใจเสมอกัน รับชวงตอ ๆ กันไป .... ....
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุพัฒนาแลวเปนไปอยางโพธิ .... .... .... .... ....
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาสงเสริมกันแตฝายกิเลส .... .... .... .... .... ....
ที่ถูกควรพัฒนาไปในเรื่องจบความทุกขตามกฎของธรรมชาติ .... .... .... ....
สัญชาตญาณแหงการบําเรอก็ตองการกันอยางอยางไมมีขอบเขต .... .... ....
บําเรออยางโลกๆไมมีความสงบ ถาเปนอยางโพธิ จะอยูดวยความสงบเย็น .... ....
ขอใหสนใจธรรมะที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินทางวิญญาณจะเยือกเย็น .... ....
การปฏิสันถารควรเปนอยางธรรมปฏิสันถารไมใชอยางอามิส .... .... .... ....
สัญชาตญาณแหงการอวดควบคุมไมไดก็นํามาสูสถานะเลวราย .... .... .... ....
อวดที่มีประโยชน คืออวดธรรมะที่มีอยูจริง ดังพูดวา เอหิปสสิโกฯ .... .... ....
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[๑๑]
หนา
สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน มีอยูเพื่อถนอมชีวิต, ก็ควรอยูใหถูกตอง ....
สัญชาตญาณแหงความพอใจสิ่งเปนนิรันดรก็ควรเปนวิสังขาร, อสังขตะ ....
ควรจะเปนความวางเปนนิรันดร, ก็ตองรูจักสิ่งที่ไมมีปจจัยปรุงแตง .... ....
เกิดมามีสัญชาตญาณกลาง ๆ ผานความทุกขมาแลว จะเปลี่ยนเปนฝายโพธิ
ถลําเขากองไฟมาแลวควรจะดิ้นรนออกมาเสียจากกองไฟใหทันเวลา .... ....
สัญชาตญาณมีเชื้อแหงพุทธะมาดวย เพราะหวานใหดีจะเปนพุทธะได .... ....

....
....
....
....
....
....

๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

จิตของมนุษยเปนไปตามสัญชาตญาณ ถาไมอบรมก็เกิดกิเลสงาย .... .... ....
ตองรูจักสัญชาตญาณของตนใหลึกซึ้ง เพราะมันเปนความรูสึกเกิดไดเอง .... ....
ชีวิตผจญอยูกับปญหาที่เกิดจากสัญชาติญาณที่ไมไดรับการพัฒนา .... .... ....
เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ .... .... .... ....
ตองมีสิตปญญาควบคุมสัญชาตญาณมิใหเกิดกิเลส, ใหเกิดโพธิ .... .... ....
พุทธศาสนามีวิมุตติเปนจุดหมาย เพื่อพนจากความทุกขอันบีบคั้น .... .... ....
จะควบคุมสัญชาตญาณไดตองควบคุมผัสสะ เวทนา ตัณหาไดกอน .... .... ....
ตอนมีผัสสะแลวจะเกิดเวทนาเร็วมาก ตองพัฒนาทันเวลาจึงจะปลอดภัย .... ....
ถาโพธิเขามา กิเลสจะออกไป จึงตองฝกสติปญญาใหเร็วทันเหตุการณ .... ....
จิตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ ที่ถูกวิธีตองใชธรรมะ ๔ เกลอ.... ....
มี สติ ขนเอา ปญญา มาทําหนาที่เปน สัมปชัญญะ, ใช สมาธิ เพิ่มกําลังให.... ....
อริยมรรคมีองค ๘ โดย ๗ องคขางหนาเปนบริวารของสมาธิ จะไลกิเลสได.... ....
เปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคคจะปดกั้นความทุกขมิใหเกิดขึ้น .... .... .... .... ....
จิตตภาวนาอันถูกตองสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได .... .... .... ....
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[๑๒]
หนา
ปฏิบัติควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทโดยควบคุมผัสสะก็ไมเกิดเรื่องอื่น ๆ .... ....
กระทั่งควบคุมอุปาทานไดจะมีผลสูงไมเกิดทุกข .... .... .... .... .... .... ....
จิตตภาวนาโดยทั่วไปก็ใชสติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ ใหทันเวลา .... .... ....
ตองมีความรูวาทั้งกาย-ใจ เรียกวารูปมีระบบประสาทรูสึกได ๕ ทาง แตมิใช
ตัวตน .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
เมื่อรูปทําหนาที่ก็เรียกวารูปเกิด, แลวมีความรูสึกทางใจเปนเวทนา ฯลฯ .... ....
อาการเกิดที่วาเปนตัวตนนั้นเกิดที่ขันธใดขันธหนึ่ง, เปนของหนัก.... .... .... ....
เมื่อใดยึดมั่นเมื่อนั้นแบกของหนัก, วางลงเสียไมยึดมั่นก็ไมหนัก .... .... .... ....
จิตตภาวนาที่พระพุทธเจาทรงแนะคือ อานาปานสติหมวดหนึ่งดูกายลม .... ....
หมวดสองรูจักเวทนา ควบคุมปติสุข, มีสติสัมปชัญญะ ปญญา สมาธิมากขึ้น ....
หมวดสามบังคับจิตไดมากขึ้น, หมวดสี่เห็นความจริงที่เปลี่ยนไดมากขึ้น .... ....
เมื่อเห็นอนิจจังแลวคลายความทุกข, ดับความยึดมั่นก็ดับทุกขสิ้น .... .... ....
อานาปานสติ ๑๖ ชั้น พระพุทธเจาทรงใช, ปองกันกิเลสไดไมมีทุกข.... .... ....
ที่จะรูวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ชวยไดจริงก็ตอเมื่อดับทุกขแลว .... ....
ธรรมะที่เปนเครื่องชวยปฏิบัติใหสําเร็จไดแกโพชฌงค ๗, สัมมัปปธาน ๔,
อิทธิบาท ๔, อินทรีย ๕ .... .... .... .... .... .... .... ....
หิริโอตตัปปะ ละอายและกลัว จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณไดมาก .... ....
อยูใตอํานาจสัญชาตญาณฝายกิเลสกระทั่งไดปฏิบัติตามหลักธรรม
.... ....
เกิดความรูสึกตรงขามกับกิเลส, ไดฟงธรรมคําสอนจึงคอยรูมากขึ้น .... .... ....
ความทุกขนอยลง สัญชาตญาณแหงความอยากดีจึงชวยไปทางโพธิ .... .... ....
เกิดมาแลวมีทุกขมากเขาตั้งใจพัฒนาไปทางโพธิ ก็เปนการเดินตามรอยพระองค

๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
๒๑๓
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[๑๓]
หนา
๘. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ.
การบรรยายครั้งนี้เปนขอความสืบเนื่องมาจากการบรรยายครั้งที่แลว ๆ มา .... .... ๒๑๙
เรื่องความทุกขกบั ความดับทุกขเกี่ยวของกับสัญชาตญาณทั้งนั้น .... .... .... .... ๒๒๐
ปญหาเรื่องรัก โกรธ เกลียด กลัว วิตกกังวลลวนเปนเรื่องมาจากสัญชาตญาณ .... ๒๒๑
ละกิเลสก็คือละสัญชาตญาณฝายต่ํา สูงขึ้นก็ตองการควบคุมใหถูก .... .... .... ๒๒๒
ขอปฏิบัติเรื่องศีล สมาธิ ปญญา ก็เพื่อควบคุม, ถอน, บรรเทาสัญชาตญาณ .... ๒๒๓
ตองมีศีลเปนพื้นฐาน มีปญญารูถูกตอง, มีสมาธิเตรียมจิตใหเหมาะ .... .... .... ๒๒๔
ชีวิตติดพันอยูกับสัญชาตญาณ จึงตองพัฒนาใหถูกตอง .... .... .... .... .... ๒๒๕
จะตองรูเรื่องสัญชาตญาณเพื่อพัฒนาใหมีชีวิตสงบเย็น .... .... .... .... .... ๒๒๖
ธรรมะที่เปนหลักมี ๒ ประเภท : เปนหลักโดยตรงกับเปนอุปกรณ .... .... .... ๒๒๗
หลักโดยตรงที่จะตัดกิเลสเรียกวาสติปฎฐาน ๔ .... .... .... .... .... .... .... ๒๒๘
สติปฎฐาน ๔ เปนเครื่องมือนําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัส.... .... .... .... ๒๒๙
สติปฎฐาน ๔ เปนตัวประธานที่จะทํางานตัดกิเลส, นอกนั้นเปนผูชวย .... .... ๒๓๐
ขอแรกตองรูเรื่องรางกายมิใชตัวตนกอนแลวรูเรื่องเวทนาจนถอนตนได .... .... ๒๓๑
ขอสําคัญตองละตัวตนจาก กาย เวทนา จิต และธรรมชาติที่ยึดวาตน .... .... ๒๓๒
สติปฎฐาน ๔ ที่สมบูรณตองศึกษาจากอานาปานสติสูตร ๔ หมวด .... .... .... ๒๓๓
การปฏิบัติทั้ง ๔ หมวดจะควบคุมสัญชาตญาณใหเดินถูกทางได ... .... .... .... ๒๓๔
ขอ ๑ หมวดกาย ศึกษาเรื่องลมหายใจยาว ทําใหรางกายสงบระงับ .... .... .... ๒๓๕
ขอ ๒-๓-๔ รูจักลมหายใจสั้น, ระงับกายได, ทําใหกายระงับได .... .... .... ๒๓๖
หมวดที่ ๑ ควบคุมกายได จะควบคุมสมรรถนะหนาที่การงานของกายได.... .... ๒๓๗
กายานุปสสนาทําใหไมโงยึดถือวากายนี้เปนตัวตน .... .... .... .... .... .... ๒๓๘
หมวด ๒ เวทนานุปสสนา จะรูจักสุขเวทนาวาเกิดมาไดอยางไร.... .... .... .... ๒๓๙
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[๑๔]
หนา
รูจักสุขเวทนาแทจริง จะไมหลงเวทนาหลอกลวงชนิดเปนบาวูบเดียว .... .... .... ๒๔๐
เมื่อเวทนาเกิดแลว จะปรุงใหเกิดสัญญาปรุงเปนวิตกขึ้นมาเปนทุกข .... .... .... ๒๔๑
สุขเวทนายั่วยวนตัณหามากที่สุด, บางเวลายึดถือรางกายเปนตัวกู .... .... .... ๒๔๒
ขณะที่ยึดถือสุขเวทนา เวทนาก็กลายเปนเวทนูปาทานขันธ, ทรมานใจตาง ๆ .... ๒๔๓
บางคราวมีความรูสึกทางสัญญา, สังขาร, วิญญาณ ก็ปรุงไปตามเรื่องนั้น ๆ .... ๒๔๔
กลายเปนเบญจขันธเกิดเปนคราว ๆ, ยึดถือเปนตัวตนไป .... .... .... .... .... ๒๔๕
รูเรื่องเวทนาใหถูกตองจะเพิกถอนตัวตนไดทุกขั้นตอน
.... .... .... .... .... ๒๔๖
หมวดที่ ๓ จิตตานุปสสนา สามารถบังคับจิตใหปลอยวาง, บันเทิงได .... ....๒๔๗
จิตที่พัฒนาถูกตองแลว จะเปนนายเหนือจิตที่โงเขลา .... .... .... .... .... .... ๒๔๘
จิตที่อบรมดีแลวจะเปนมิตรที่ดี, สัญชาตญาณมีตนจะถูกทําลายไป .... .... .... ๒๔๙
หมวดที่ ๔ ธัมมานุปสสนา ควบคุมจิตไดไมวิปลาสในเรื่องไตรลักษณ .... .... ๒๕๐
ประโยชนของการเจริญสติปฎฐาน ๔ สามารถพัฒนาใหรูเห็นเอง .... .... .... ๒๕๑
เจริญอานาปานสติเพียงพอจะสมบูรณในธรรมอุปากระ ๔, ไตรลักษณ, อิทัปปจจยตา ๒๕๒
ธรรม ๔ ประการ : สติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ จะมีพอ, ใชไดคลองแคลว ๒๕๓
ถาปฏิบัติตามหลักอานาปานสติไดจะหมดปญหา, วิมุตติ, โลกุตตระจะมีได .... ๒๕๔
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๙. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม.
การพัฒนาสัญชาตญาณโดยใชสติสัมปฎฐาน ๔ จะกําจัดอุปาทานวาตัวตนได
สติปฎฐานเปนธรรมะหลัก นอกนั้นเปนอุปกรณ .... .... .... .... .... ....
ไมมีสัญชาตญาณแหงตัวตนแลว สัญชาตญาณอื่น ๆ ก็พลอยลดตัดลงไป ....
ธรรมอุปกรณรวมมือเชน ปธาน ๔ ไดแก ๑. สังวรปธาน ๒. ปหานปธาน....
๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน, ทั้ง ๔ ชวยกําจัดตัวตนรัดเขา .... ....

....
....
....
....
....

๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙

[๑๕]
หนา
หมวดอิทธิบาท ๔ : ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา, จะชวยสนับสนุนการละตน .... ๒๖๐
หมวดอินทรียและพละ: ๑ สัทธา, ๒ วิริยะ, จะตอสูขจัดสัทธาและเกียจคราน .... ๒๖๑
๓-๔-๕ สติ, สมาธิ, ปญญา จะชวยกําจัดขาศึกหรือปรปกษทั้งปวง .... .... .... ๒๖๒
หมวดโพชฌงค ๗. ขอ ๑. สติ - ความระลึกไดรอบทั่วถึงในธรรม .... .... .... ๒๖๓
ขอ ๒-๓ ธัมมวิจยะหรือวิจัย, วิริยะ-ทั้งเพียรและกลาหาญ .... .... .... .... .... ๒๖๔
ขอ ๔-๕ ปติที่เปนธรรมหลอเลี้ยงการกระทํา, ปสสัทธิ-เขารูปสงบระงับ .... .... ๒๖๕
ขอ ๖-๗ สมาธิ-เพิ่มกําลังของสมาธิ, อุเบกขา-เพงดูเพื่อตัดกิเลส .... .... .... ๒๖๖
ธรรมะ ๗ อยางเปนธรรมะใชสัมพันธกันเพื่อโพธินิพพาน ดําเนินงานอะไรก็ได .... ๒๖๗
แมทาํ การงานใชธรรมะหลักโพชฌงค ๗ นี้ จะชวยใหเกิดความสําเร็จ .... .... ๒๖๘
จะใชโพชฌงค ๗ ไปนิพพานก็ได ทํานา ทําสวน กิจการใด ๆ ก็ได .... .... .... ๒๖๙
หมวดมรรคมีองค ๘ เปนการกําจัดกิเลส, บรรเทาความเคยชินในตัวเอง .... .... ๒๗๐
ขอที่ ๑ มีสมั มาทิฎฐิละถอนตัวตน ๒ สัมมาสังกัปปะ ประสงคละตัวตนอยางยิ่ง ๒๗๑
ขอ ๓-๔-๕-๖-๗ สัมมาวาจา, กัมมันโต, อาชีโว, วายาโม, สติ, มุงละตัวกูทั้งนั้น ๒๗๒
ขอ ๘. สัมมาสมาธิ จิตมีกําลังคมเฉียบ เพราะ ๗ องคขางตนสนับสนุน .... .... ๒๗๓
สัญชาตญาณที่ติดมาในชีวิต ทําใหคนมีปญหาเดือดรอนตาง ๆ .... .... .... .... ๒๗๔
เมื่อถอนสัญชาตญาณได ก็เปนพระอรหันตไดสมบูรณ .... .... .... .... .... ๒๗๕
จึงควรตั้งใจพัฒนาสัญชาตญาณไมใหมีรอนของกิเลส มีแตความเย็น .... .... .... ๒๗๖
ใชหลักโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ซึ่งมีอยู ๗ หมวดโดยลําดับ .... .... .... .... .... ๒๗๗
ปฏิบัติตามโพธิปกขิยธรรมครบก็จะหมดปญหา, สัญชาตญาณถูกตัดไปหมด .... ๒๗๘
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๑๐. การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน.
การพัฒนาสัญชาตญาณอยาใหเปนฝายกิเลส, ใหมีปกติเปนโพธิ .... .... .... ๒๗๙
จิตที่พัฒนาแลวจะหลุดออกจากอํานาจกิเลส เหมือนนกหลุดจากกรง .... .... ๒๘๐

[๑๖]
หนา
สัญชาตญาณกลัว, รัก, บําเรอตน, ก็ตกอยูในกรงขังของเรื่องนั้น ๆ .... .... .... ๒๘๑
ถาพนจากความเห็นแกตนแลวจิตมันเปนอิสระ, ไมกลัวไมสญ
ู อะไร .... .... .... ๒๘๒
การพัฒนาตนตองใหถูก ไมรกรุงรังไปดวยกิเลส, ใหชีวิตเย็น .... .... .... .... ๒๘๓
ผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตในแงศาสนาทําใหชีวิตสูความสงบสูงสุด .... .... .... ๒๘๔
ในแงวัฒนธรรมก็มีความเต็มเปยมแหงความเปนมนุษย .... .... .... .... .... ๒๘๕
ในดานพลานามัยก็มีความสุขทั้งฝายกายและจิต .... .... .... .... .... .... .... ๒๘๖
ในดานของการทําหนาที่ก็จะทําประโยชนแกตนและแกผูอื่น .... .... .... .... ๒๘๗
ในดานการพักผอนก็ไดพักตามสมควร ไมมีปญหายุงยาก .... .... .... .... .... ๒๘๘
การทําหนาที่เพื่อความรอดคือดํารงชีวิตปกติ, จิตใจก็เปนอิสระ .... .... .... .... ๒๘๙
รอดจากความทุกขเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, หนายตอทุกข .... .... .... .... ๒๙๐
อยารอดแตทางวัตถุรางกาย ตองรอดทางจิตใจไมเปนทุกขดวย .... .... .... .... ๒๙๑
ความชั่วรอนมาก ดีรอนนอย, ไมเอาทั้งชั่วทั้งดี, วางจึงจะสงบ .... .... .... .... ๒๙๒
จิตวุนไมสนุกทั้งนั้น จิตวางจึงจะทําใด ๆ ไดดีมีสติปญญา
.... .... .... .... ๒๙๓
ถาพัฒนาจิตเปนโพธิได ก็จะมีจิตวาง, ทํางานดวยจิตวาง
.... .... .... .... ๒๙๔
ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดแลวไมมีตัวตนจะสามารถควบคุมความฉลาดได
.... ๒๙๕
สติปญญาถาไมควบคุมไวดีจะทําผิดลึกรายกาจ
.... .... .... .... .... .... ๒๙๖
ตองมีสัญชาตญาณบังคับรูจักควบคุมตัวเองจะมีความสุขแทจริง
.... .... .... ๒๙๗
ถาพัฒนาสัญขาตญาณไดดีแลวจะมีธรรมะ ๔ เกลอคุมครอง .... .... .... .... ๒๙๘
ชีวิตประจําวันตองการธรรมอุปกรณชุดสติปญญา สัมปชัญญะสมาธินี้ .... .... ๒๙๙
ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดแลว จะไมเปนคนเจาอารมณ .... .... .... .... .... ๓๐๐
เหมือนมีพระเจาคุมครอง, พระเจาที่แทจริงคือหนาที่ที่ถูกตอง .... .... .... .... ๓๐๑
ทําหนาที่เพื่อตนเองเสร็จแลว ทุกคนตองทําหนาที่ชวยผูอื่น .... .... .... .... .... ๓๐๒
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[๑๗]
หนา
พัฒนาสัญชาตญาณไมเห็นแกตัวแลว จะคิดถูกวา คิดใหสบายกวาคิดจะเอา ....
กําจัดตัวกู-ของกูออกไปไดเทาไร ความคิดจะไหลไปเองในทางชวยผูอื่น .... ....
หนาที่ที่สามคือการพักผอน วางจากกิเลสจําเปนมากจึงจะมีกําลังทางกายและจิต
สมัยนี้ ทําแตงานวุน ถาละตัวตนไดจะมีการพักผอนทางจิตใจ .... .... .... ....
มีสติสัมปชัญญะอยูไมปลอยใหเกิดกิเลสตัณหาอุปาทาน ก็ไดพักผอนอยู .... ....
เปนคนมีระบบประสาทหนักแนน ไมตื่นเตนงายก็เพราะพัฒนาจิตไวดี .... .... ....
พัฒนาสัญชาตญาณตัวกู-ของกูดีแลว จะควบคุมอื่น ๆ ไดหมด…. …. …. ….
การพัฒนาสัญชาตญาณไดรับผลคุมคาแลว ก็เปนผลดีในหนาที่ ๓ ประการ ....

๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

๑๑. การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว.
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หัวขอคําบรรยายครั้งนี้ เรื่องการดํารงชีวิตที่ควบคุมสัญชาตญาณ .... ....
สัญาชาตญาณคือความรูที่เกิดไดเอง ถาควบคุมไมไดจะเหมือนเดรัจฉาน ....
พัฒนาแนวหนึ่งเปนกิเลสยิ่งขึ้น, อีกแนวหนึ่งเปนโพธิ ถูกตองขึ้น.... .... ....
การบัญญัติศีล ๕ ก็เปนเรื่องควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน, ไมใหเห็นแกตัว
วันนี้ขยายการปฏิบัติใหมากขึ้นงายจึ้นเพื่อพัฒนาสวนที่มีอยูในตัวเอง .... ....
การแสดงออกเปนความงดงามจับใจบุคคลเปนศิลปที่บังคับจิตใหทําตามได ....
นิพพานในทุกลัทธิมีความหมายวาเย็นหมดกิเสสเปนที่พอใจของบุคคล ....
อบรมใหจิตใจมีความถูกตองจะมีสภาพใหมไมเปนโทษ .... .... .... ....
จึงมีประเพณีใหคนบวชเพื่อเกิดใหมทางวิญญาณ สึกมาเรียกบัณฑิต .... ....
การบวชเปนวิธีตั้งใจควบคุมพัฒนาสัญชาตญาณใหเกิดใหมถูกตอง .... ....
การควบคุมอยางมีเทคนิคหรืออุบายคือขอปฏิบัติที่มุงเขาสูนิพพานทั้งสิ้น ....
ธรรมะชุด ๔ เกลอเปนอุบายสําหรับเผชิญหนากับกิเลส .... .... .... ....

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒

[๑๘]
หนา
สิ่งแรกคือสติ, ๒ คือปญญา, สติตองนําปญญามาใหทันทําหนาที่เปนสัมปชัญญะ
ถากําลังปญญา, สัมปชัญญะไมพอ ตองใชสมาธิ, กําลังจิตทั้งหมดชวยตัดกิเลสได
สติตองระลึกไดวาอะไรตองทําอยางไร, หาสิ่งที่จะแกปญหามาใหได .... .... ....
พระพุทธเจาทรงคนพบกฎของธรรมชาติเพื่อการแกปญหาแลวดับทุกข .... .... ....
ศึกษาเรื่องสัญชาตญาณใหทั่วถึงจะสามารถควบคุมไดเพราะเปนเรื่องเดียวกับศาสนา
ปญหามีอยู คือความทุกขทรมานเปนสังสารวัฎฎตองแกดวยธรรม ๔ เกลอ.... ....
กอนจะพูดจาคิดจะทําตองดวยสิตสัมปชัญญะสมบูรณ .... .... .... .... ....
ตองฝกตนใหเคยชินเปนนิสัยที่จะไมทําใด ๆ โดยปราศจากสติ, เสียนิสัย .... ....
สติระลึกเอาปญญามา, เอาไตรลักษณมาใช, เปนเชนนั้นเองก็ระงับเหตุการณได
ไตรลักษณเปนแมบทแลวก็ใชอิทัปปจจยตา, เห็นเชนนั้นเอง, จะชวยได .... ....
เห็นเชนนั้นเองเปนปญญาสูงสุด สตินํามาทันเวลา ปญหาก็หยุดหมด.... .... ....
เห็นสุญญตาคือทุกอยางวาง, วางที่สุดก็เชนนั้นเองที่สุด, ไมมีตัวตน .... .... ....
ไตรลักษณ, อิทัปปจจยตา, เชนนั้นเองคือตถตา, เปนสุญญตา, ทั้งนั้น .... ....
ปญญาเรื่องเชนนั้นเอง เปนยอดสุดของปญญา, มีสัมปชัญญะอยางนี้, ตัดกิเลสได
จิตใจมีสมาธิทันเวลาก็ระดมกําลังแรงเพิ่มใหสติปญญาสัมปชัญญะนั่น .... ....
มีปญหาใดเกิดขึ้น ก็ใชธรรม ๔ เกลอทําหนาที่ไดสําเร็จทุกกรณี .... .... ....
การดําเนินชีวิตองมีธรรมะ ๔ เกลอเปนเครื่องแกปญหาทุกชนิด .... .... .... ....
จะเปนพุทธบริษัทแทตองมีธรรมะ ๔ เกลอพรอมเพรียงที่จะเปนนักรบ.... .... ....

๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
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๑๒. การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.
เรื่องสัญชาตญาณเปนเรื่องของธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร
.... .... .... ๓๔๑
ทําไมจึงบังคับความรัก โกรธ เกลียด ฯลฯ ไมได? ทางวิทยาศาสตร
ก็ตอบวา เพราะบังคับสัญชาตญาณไมได .... .... .... .... .... ๓๔๒

[๑๙]
หนา
ทางพุทธศาสนามีวิธีบังคับสัญชาตญาณไดตามธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจาคนพบ ....
สัญชาตญาณแมบทคือตัวตนทําใหเกิดอุปาทานและอื่น ๆ มาก .... .... .... ....
มีสัญชาตญาณรักตน, ตองการสืบพันธุ, ตองการสวย, รวย, อวดตัว.... .... ....
ถารูจักสัญชาตญาณดี จะเขาใจกิเลสในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะเปนเรื่องเดียวกัน
การบังคับกิเลสบรรยายมามากแลว ครั้งนี้จะเพิกถอนโดยหลักวิชา .... .... ....
พระพุทธเจาตรัสเรียกทางออกวานิสสรณะ ไดแกอฏั ฐังคิกมัคค .... .... .... ....
มรรคมีองคแปดก็เปนเรื่องเดียวกับธรรม ๔ เกลอ, จัดเขาพวกกันได .... .... ....
หมวดธรรมะสําคัญที่สุดคือโพชฌค ๗ ทําลายกิเลสไดอยางคมเฉียบ .... .... ....
พิจารณาดูแตละชื่อ : สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ .... .... .... ....
พอถึงอุเบกขา คอยเพงดู, ควบคุมความถูกตองอยูเสมอไป .... .... .... .... ....
โพชฌงคเปนหมวดธรรมประเสริฐที่สุด ศึกษาใหเขาใจ จะตัดกิเลสอาสวะได ....
การใชโพชฌงคถอนสัญชาตญาณขอ ๑ คือ เจริญอานาปานสติ, พิจารณาใหเขาใจ
ใน ๔ หมวด .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
กําหนดจิตใหถูก ตัดตัวบุคคลออกไป กําหนดอยูแตการหายใจอยางถูกตอง ....
ใชสติปฎฐาน ๔ มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที สิ่งทั้งปวงเปนธรรมชาติ, ไมเปนตัวตน
ขอ ๒ ธัมมวิจยะ ใครครวญใหละเอียดทั้งหมวดกาย, เวทนา, จิต, ตัวกูจะหลุดไป
ขอ ๓-๔-๕-๖ : วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิจะเพงเพียรมากขึ้น .... .... .... ....
ขอ ๗ อุเบกขา รอไดคอยได, กําจัดสัญชาตญาณแหงการตามใจตนได .... ....
ผลเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไดจะกําจัดความมีตัวตนได .... .... .... .... ....
เรื่องความแกเจ็บ ตาย ทรมานใจมาก, ควบคุมไดโดยหลักพุทธศาสนา .... ....
ทานตรัสวา อาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลว พนเกิดแกเจ็บตาย .... .... ....
ศึกษาเขาใจสัมมัตตะสิบจะหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง .... .... .... ....
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[๒๐]
หนา
ปฏิบัติตามธรรม ๔ เกลอ, มรรคมีองค ๘, โพชฌงค ๗ แลวถอนตัวตนได
อัตตวาทุปาทาน-ยึดถือตัวกูเปนความเห็นแกตัว, เปนปจจัยแหงสงคราม ....
ควบคุมสัญชาตญาณไดจึงจะเปนมนุษยมีใจสูง .... .... .... .... .... ....
ตองมีธรรมสี่เกลอ ดําเนินชีวิตอยูในมรรคมีองค ๘, ทําลายตัวกูดวยโพชฌงค
ถอนสัญชาตญาณวาตัวกูไดก็มีหวังถือศาสนารวมกันคือไมเห็นแกตัว .... ....
ดับ selfishness ออกจาก egoism ทางวิทยาศาสตรก็มีสันติภาพ
.... ....
จิตถึงความวางอยางพุทธหรือตัวกูหลุดพนไปอยูกับพระเจาก็พนทุกขได ....
เพิกถอนสัญชาตญาณโง ๆ โดยหลักวิชาในพุทธศาสนา จะหลุดพนจากทุกขได
สักวันหนึ่ง
.... .... .... .... .... .... .... .... ....
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๑๓. ภาวะจิตเมื่อยูเหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง.

สรุปวาเรากําลังเรียนธรรมอยางวิทยาศาสตรที่รูสึกไดไมตองคํานวนณ
.... ....
ชีวิตคือรูปกับนามนี้มีสัญชาตญาณแหงตัวตนเขาไปควบคุมอยู .... .... .... ....
การพัฒนาของสัญชาตญาณเกิดแตความพอใจ-ไมพอใจ, เปนกิเลสตัณหา ๓ ....
เมื่อเกิดตัณหา ๓ แลวเกิดความเคยชินเปนอนุสัย, เปนอาสวะเปนโลภะโทสะโมหะ
เปนนิวรณ ๕ : กามราคะ-กลุมดวยกามารมณ, พยาบาท-ขัดใจโกรธอยู .... ....
แลวมีอาการถิ่นมิทธะ, อุทธัจจะกุกกุจจะ, วิจิกิจฉา, หาความสงบสุขไมได.... ....
สัญชาตญาณพัฒนาตัวเองเปนกิเลสก็ได เปนโพธิก็ได .... .... .... .... ....
อาการ ของกิเลสออกมาหลายรูปแบบ เปนความรักก็เหมือนเปนบา .... .... ....
โกรธ เกลียด กลัว, สรุปไปรวมอยูที่กลัวตาย เปนทุกขอยางยิ่ง .... .... .... ....
วิตกกังวล อาลัยอาวรณ อิจฉาริษยา หวงหึง, ลวนเปนไฟ, ทําใหเปนประสาท ....
อาชญากรรมอันแรกของมนุษยเปนไปตามอํานาจของความริษยา .... .... ....
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[๒๑]
หนา
ความหวง, หึง เปนเรื่องตระหนี่, รักทางเพศ, เปนเรื่องเผาลนจิตใจมากมาย ....
อํานาจของกิเลสทําใหกายวาจาจิตสกปรก, ควบคุมไมไดตองทุกขเหลือประมาณ
อุบายที่จะควบคุมสัญชาตญาณมีธรรมะใหญ ๆ : อานาปานสติ โพชฌงค ๗,
มรรคมีองค ๘. ธรรมผูชวย : อิทธิบาท ๔. สัปมัปปธาน ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ .... .... .... .... .... .... .... .... ....
ผลของการควบคุมจะบรรเทากิเลสไปจนกวาเพิกถอนหมดจะเปนพระอรหันต ....
พระอรหันตละสังโยชนได ๑๐, อนาคามีละได ๕, โสดาสกิทาคาละได ๓ .... ....
อันธพาลบุถุชนละไมได, กัลยาณบุถุชนพอบรรเทาไดบาง
.... .... .... ....
เปรียบเทียบดูจะเห็นวาพระอรหันตประเสริฐกวาภาวะทั้งสามโลก .... .... .... ....
เปนกัลยาณชนยังดีกวาเทวโลก เพราะไมมัวเมากามารมณเหมือนเทวดา .... ....
รูปแบบการปฏิบัติของฝายวิทยาศาสตรก็ละสัญชาตญาณ, ฝายศาสนานั้นละกิเลส
ผลของการละสัญชาตญาณตัวตนไดจะเปนนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ .... .... ....
ที่เรียกวาจบพรหมจรรยคือถอนอัตตาอัตนียเสียได, วางหลุดพนไป .... .... ....
ความหลุดพนเปนเรื่องของจิต, ไมใชของอัตตา-ตัวกูของลัทธิอื่น .... .... .... ....
จิตหลุดพน คือตื่นจากความหลับคือกิเลสหรืออวิชชา .... .... .... .... .... ....
พุทธบริษัทควรรูจักตัวเอง, ไดสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดคือบรรลุนิพพาน .... ....
เพิกถอนสัญชาตญาณพื้นฐานแหงกิเลสไดก็ไมเสียชาติที่เกิดมาพบพุทธศาสนา ....
สรุปการบรรยายครั้ง ๑๓ เปนการสรุปทุกตอนจบเพียงนี้ .... .... .... .... ....
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๑๔ มกราคม ๒๕๒๙

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร ในวั นนี้ เป นการบรรยายวั นแรก แห งงวดนี้ รอบนี้
ซึ่ งเรี ยกว ารอบมาฆบู ชา, ตลอด ๓ เดื อนนี้ ก็ เป นการบรรยายงวดหนึ่ ง ๆ ประมาณ ๑๓
เรื่อ ง บางที ก็ ถึ ง ๑๔ เรื่อง นั บเป นงวดหนึ่ ง. ในคาบสมั ยมาฆบู ชานี้ เราก็ จะมี งวด
หนึ่ ง, แล วก็ จะตั้ งต นงวดนี้ เป นงวดใหม แห งป นี้ , แล วก็ เป นการบรรยายครั้งแรกของงวด
นี้ ในวั นนี้ เป นอั นว าจะตั้ งต นเรื่องใหม สื บต อไป, ขอให กํ าหนดไว ว าจะเป นการบรรยาย
เรื่องใหมของชุดใหม.
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ทีนี้การบรรยายชุดนี้จะใหชื่อชุดวา ชุดธรรมะกับสัญชาตญาณ, ธรรมะกับ
สัญชาตญาณ. คําวาสัญชาตญาณ เปนคําแปลก สําหรับพุทธบริษัทโดยมาก, บางคน
ที่เคยศึกษากวางขวางก็จะเคยไดยินมาแลว
แตก็ยังไมมองเห็นหรือรูจักในลักษณะที่
เพียงพอ จึงเห็นเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่องผิวเผินไปเสีย. เดี๋ยวนี้อาตมาจะนําเอา

๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เรื่องนี้ คือเรื่องสัญชาตญาณ มากลาวในฐานะ เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด ที่พุทธบริษัท
ก็จะตองรูจัก ตองทราบ ตองเขาใจ, แลวปฏิบัติตนใหได เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา
สัญชาตญาณ.
บางคนอาจจะคิ ดไปเสี ยว า เป นคํ าพู ดไม เกี่ ยวกั บพุ ทธศาสนา หรืออยู
นอกวงของพุ ทธศาสนา, นั้ นก็ จริงอยู ที่ ในบั ดนี้ เขาพู ดกั นอยู พวกหนึ่ ง ในพวกนั กวิทยาศาสตรฝายชีวะวิทยา พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิต. ในพุทธศาสนาไมมีคําวาสัญชาตญาณ แต
มั นมี สิ่ งซึ่ งเรียกกั นในวงวิทยาศาสตรวา สั ญชาตญาณ. ฉะนั้ นขอให ฟ งให ดี บางที จะ
เขาใจเรื่องของตัวเองไดมากขึ้น เราจะทําความเขาใจระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร แลวเราจะตองเขาใจเรื่องนี้

ความรูเกี่ยวกับสัญชาตญาณ.
สิ่งที่ เรียกวาสั ญชาตญาณนั้ นนะ ในพุ ทธศาสนาจะเรียกวาอะไร ก็ นึ กไม ค อย
จะออก เพราะมันไมมี คําเรียก; แมวาคําวาสัญชาตญาณจะเป นคําบาลี แตก็ไมมีในคํา
ของธรรมะที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป, แตสิ่งที่เรียกวา สัญชาตญาณ นั่นแหละเปนตัวเหตุ
เปนตัวการ ที่ทําใหเกิด ปญ หาขึ้น มาสําหรับ มนุษ ย คือมนุษ ยจะทําอะไรไปตาม
สัญชาตญาณ แลวมันก็เกิดเปนกิเลสหรือเปนปญหาขึ้นมา ทําใหเกิดความทุกข.
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ที่นึกไดก็คําหนึ่งคือคําวา อัสมิมานะ, อัสมิมานะ ชวยจําไวใหดี ๆ คน
หลายคนก็ไดเคยผานคํานี้ คือประโยคที่วา อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ - การ
กําจัดอัสมิมานะเสียได มันเปนสุขอยางยิ่งเนอ, กําจัดอัสมิมานะเสียได เปนสุขอยางยิ่ง
เนอ. เราก็เคยพูดถึงเรื่องอัสมิมานะกันมาบางแลวพอสมควร; ถาใครยังจําไดอยูก็เอา

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย

๓

มาสําหรับจะถือเปนหลักไปทีกอนวา สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณตามหลักฝายพุทธศาสนาเรา
นั้น จะตองไดแก คําวา อัสมิมานะ.
คําวา สัญชาตญาณฝายการศึกษาทางวิทยาศาสตรปจจุบันนั้นเขามีมาก
ชื่ อ : เป นสั ญาชาตญาณแห ง การแสวงหาอาหาร, สั ญชาตญาณเแห งการกิ นอาหาร,
สัญชาตญาณแห งการต อสู, สัญชาตญาณแหงการป องกันตัว, สัญชาตญาณแห ง การสื บ
พันธุ, สัญชาตญาณแหงการสงวนชีวิต, มากมายหลาย ๆ สัญชาตญาณ.
แตในพุทธศาสนาเรากลับมีสัญชาตญาณรวบยอด คือสัญชาตญาณ
แห งความรูสึ กวามี ตน; อัสมิ มานะ แปลวา ความสําคั ญ วามี อยู, ความสํ าคัญ วา
เรามีอยู, เราจึงมีเพียงสัญชาตญาณเดี่ยว เปนแมบท, แลวก็คลอดออกมาเปน
สัญชาตญาณตาง ๆ อยางที่เรียกกันในชีววิทยาสมัยใหม; หมายความวา สัญชาตญาณแหงการแสวงหาอาหาร ก็มาจากสัญชาตญาณแหงความรูสึกวามีตั วตน, สัญชาตญาณ
แห งการกิ นอาหาร ก็มี สั ญชาตญาณแห งตั วตน, สั ญชาตญาณแห งการต อสู ก็ มั นต อสู
เพื่ อตัวตน ก็มาจากสั ญชาตญาณแห งตั วตน, สั ญชาตญาณแห งการสืบพั นธุ ก็เพราะวา
มั นไม อยากให สู ญ พั นธุ มั นอยากจะให พั นธุเหลื ออยู ก็ เพราะวามี ความเห็ นแก ตั วตน
เพราะตัวตนไม อยากสูญพั นธุ จึงมี สั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ. สั ญชาตญาณแห ง
การอะไรก็ตามเถอะ เราจะพูดกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งหลัง ๆ
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ในการบรรยายครั้งแรกนี้ จะพูดแตที่มันเปนหัวขอ เพื่อจะจับใจความสําคัญ
ของเรื่องทั้งหมดใหไดเสียกอนวา เรามีคําวาสัญชาตญาณในพุทธศาสนาเพียงคําเดียว
คืออัสมิมานะ; มานะ ก็แปลวา ความรูสึก หรือความสําคัญ, อัสมิ วาเรามีอยู, อัสมิ
มานะ ก็สัญชาตญาณนั้นเปนเหตุใหรูสึกวา เรามีตัวตนของเราอยู; นี้ก็ขยายออกไปจาก
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อั สมิ มานะนี้ เป นความรู สึ ก, เป นความต องการ, เป นการกระทํ า, เป นการอะไรต าง ๆ
มากอย างได เหมื อนกั น, คื อครบจํ านวนตามที่ กล าวไว ในวิ ทยาศาสตรชี ววิ ทยา. นี่ เรามาทํ า
ความเข าใจกั นก อน เดี๋ ยวจะหาว าในพุ ทธศาสนาไม มี สั ญ ชาตญาณ, จริง, ไม มี คํ าว า
สัญชาตญาณในคัมภีรพระไตรปฎก แตมันก็มีอะไร ๆ ที่ตรงกับที่เรีกกวาสัญชาตญาณ หรือ instinct, instinct ในตําราฝายชีววิทยา.
เปนอันวา เราจะปรับความเขาใจกันระหวางคัมภีรพุทธศาสนา กับ
ตํ าราชี ววิ ทยาก็ ได , หรือจะกล าวให กว างออกไป ก็ ว าจะปรับพุ ทธศาสนากั นกั บวิ ทยาศาสตร ล องดู ว า มั น จะเป น ไปได กี่ ม ากน อ ย, แต ก็ ไม ใช เพื่ อ จะปรั บ เปล า ดอก ปรั บ
เพื่ อจะนํ ามาใชเป นประโยชน ; พวกหัวเกาก็จะไดเขาใจพวกหัวใหม, พวกหัวใหม
ก็จะไดเขาใจพวกหัวเกา, นี่มันดีอยางนี้, ถาเขาใจสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณอยางถูก
ตองครบถวน จนมองเห็นวา ในหลักพุทธศาสนาก็มีอยูอยางเปนเรื่องสําคัญ, ใน
ฝายวิทยาศาสตรก็มีอยู ในฐานะเปนเรื่องสําคัญ, ทําความเขาใจกันได ก็จะเขาใจ
ธรรมะไดดี.
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ฟงดูใหดี ๆ วา จะเขาใจธรรมะไดดี ถาเรามีความรูเรื่องสัญชาตญาณ;
เพราะวาธรรมะ ธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเอง, ธรรมะ
คือระบบปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั้นเอง
อยาใหมันเกิดเปนโทษ
เปนภัย เปนทุกขขึ้นมา, และอีกอยางหนึ่งก็คือวา จะเปลี่ยนกระแสอันเลวรายของมัน
ใหเปนไปในทางดี ใหใชสําเร็จประโยชนได. เชนสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัวนี้,
สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัวนี้
ถาปลอยไปโดยไมมีการควบคุมมันก็เปน

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย
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อั น ตราย : เป น ผู เบี ย ดเบี ย น เป น ผู เอาเปรี ย บ เป น ผู อ ะไร ก็ เป น ผู อั น ตราย; แต
ถาควบคุมได เห็นแกตัวแตในทางที่ถูกตอง ก็คือจะพยายามปฏิบัติ ยกตัวใหสูง
ให ดี ให ยิ่ งขึ้ นไป. ความเห็ นแก ตั วมั นก็ เลยมี ความหมายเป น ๒ แง ๒ มุ ม : เห็ นแก ตั ว
ตามสั ญชาตญาณล วน ๆ มั นก็ ต องเป นผู ทํ าอั นตรายตนเองและผู อื่ น; ถ าเห็ นแก ตั วด วย
ธรรมะ เข าไปควบคุ มสั ญชาตญาณ มั นก็ เห็ นแก ตั วไปในทางที่ ถู กที่ ควร มั นก็ ทํ าให ตั วเอง
ดีขึ้นมา ๆ : นี่เรียกวาเปลี่ยนกระแสที่ชั่วรายใหกลายเปนดีเสีย.
อยากจะใช คํ าเกี่ ยวกั บเรื่องนี้ ก็ มี คํ าวา ควบคุ ม หรือวา ถอน, ถอนฤทธิ์
อํานาจของมันเสียได จะเรียกวา eliminate, eliminate ในที่สุด ตอเมื่อเปนพระอรหันต.
คนธรรมดาไมสามารถจะหามอํานาจสัญชาตญาณ หรือเพิกถอนอํานาจสัญชาตญาณ ก็ ทํ าได แต เพี ยงควบคุ ม หรือ sublimate เปลี่ ยนแปลงให เป นเรื่องของดี เป น
ไปในทางดีเสีย, ในที่สุดเมื่อเปนพระอรหันต ก็จะถึงกับวาถอนไดหมด มีความหมาย
เท ากั บพระบาลี วา อสฺมิ มานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ -ถอนอั สมิ มานะเสียได เป นสุ ข
อยางยิ่งเนอ.
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นี่ ขอใหจับใจความสั้น ๆ โดยสังเขปแตทั้งหมดวา ชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนี่
มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณติดมาดวยเสร็จ เราไมสามารถจะเพิกถอนมันได ถาเรา
ยังเปนคนธรรมดา,
เราก็ไดแตควบคุมดูแลอยาใหมันเกิดเปนพิษเปนภัยขึ้นมา,
เอามาใชในทางใหเปนประโยชน; เหมือนกับวาสัตวอันดุราย เชนชาง เชนควายมี
กําลังนี้ ปลอยไปตามเรื่องก็เปนอันตราย, แตเอามาควบคุมใหได แลวก็ใชเปนประโยชน
ใหได มันก็ไมเปนอันตราย มันกลับไดประโยชน. อยางนี้เรียกวาเราเปลี่ยนกระแส
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แหงการเปนไปของมันมาสูทางที่เปนประโยชน, แทนที่จะปลอยไวตามธรรมชาติเดิม
แล วก็ เป นอั นตรายไป. สิ่ งที่ เรียกว าสั ญ ชาตญาณนั้ นมั นเป นอย างนี้ ถ าควบคุ มไม ได
มั นก็ เป นอั นตราย, ถ าควบคุ มได มั นก็ เป นประโยชน , และถ าสามารถถอนได หมดจดสิ้ น
เชิงมันก็หมดปญหาคือเปนพระอรหันต.
ขอใหจําคําวา สัญชาตญาณ สัญชาตญาณ เอาไวอยางนี้ เป นสิ่งที่ ประจํา
มาในสิ่ งที่ มี ชี วิต, สิ่งที่ มีชีวิตทุ กระดับแหละ: ชีวิตเป นมนุ ษย เป นคนก็ได ชีวิตเป น
สัตวเดรัจฉานก็ได ชีวิตเปนตนไมก็ได, มันมีความรูสึกตามสัญชาตญาณ คือเกิด
ไดเองไมตองสอน ติดมาในตัวเพราะวาธรรมชาติใสมาใหเสร็จ. ถาเขาเชื่อ
พระเจาเขาก็วาพระเจาใสมาให เสร็จในชีวิต สั ญชาตญาณแนะ, หรือถาเชื่อผีสางเทวดา
อยางที่ชาวบ านจะพู ดกัน ก็ผีมันใสมาให เสร็จ, ความรูสึกที่เปนสัญชาตญาณมั นมี อยูใน
ชีวิตมาแลว.
ยกตัวอยางเชนสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ
เปนสิ่งที่ใสมาในชีวิตเสร็จแลว
พอชีวิตนั้นโตถึงขนาด ก็รูจักการสืบพันธุเอง โดยไมตองมีใครสอน; เชนจะเอาเด็ก ๆ
หญิงชายไปปลอยไวที่เกาะที่ไมมีใครสอน พอมันโตขึ้นมาถึงระดับ มันก็ทําการสืบพันธุ
กันไดเอง โดยไมตองมีใครสอน. ความรูสึกที่เกิดไดเองอยางนี้เรียกวา สัญชาตญาณ,
หรือวาเด็กเล็กๆ ถามีเรื่องมาใหโกรธ มันก็โกรธเปนเอง เปนสัญชาตญาณ เปนความ
รูสึกที่เกิดขึ้นเอง จะเรียกอยางนี้ก็ได. แตเปนภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุงยาก, เลยขอเรียก
ดวยคําบาลีที่เขาใชเรียกกันอยูแลวา สัญชาตญาณ : สัง แปลวา เอง, ชาติ แปลวา เกิด,
ญาณ แปลวา ความรู หรือ ความรูสึก, ความรูสึกที่เกิดเอง; สัตวเดรัจฉานก็มีความรูสึก
ประเภทที่เกิดไดเองแมแตตนไมตนไล ก็มีความรูสึกที่จะสืบพันธุ, แตวาเราไมไดเรียน.
พูดแลวก็จะเชื่อยาก ถาเรียนเรื่องตนไมใหละเอียดลออก็จะรูวา ตนไมนี้พอเจริญเติบโต
ถึงระยะที่จะสืบพันธุ มันก็ออกดอกมา มีเกษรทั้งตัวผูและตัวเมีย, ดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ
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ดิ้ น รนเพื่ อ ให ธ รรมชาติ ทํ าให เกิ ด การสื บ พั น ธุ ; เช น ให แมลงบิ น ไปบิ น มา ล อ แมลงให
บิ นไปบิ นมา คลุ กเคล าเกษรให เกษรมั นผสมกั น เป นความต องการอย างยิ่ ง และคงจะ
เป นความรู สึ กที่ พอใจอย างยิ่ งด วยเหมื อนกั น เหมื อนกั บการสื บพั นธุ ของสั ตว เดรั จฉาน
หรือคนเรา, รูไวแตคราว ๆ เพียงเทานี้กอนวา สัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดไดเองในชีวิต.
ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ เพราะว า ชี วิ ต หรื อ ร า งกาย, ร า งกายนี้ มั น สร า งอวั ย วะ
สําหรับการสื บพั นธุมาดวยเสร็จ ความรูสึกเกิดจากตอมแกลนดระบบประสาทหรือ
อวั ยวะนั้ น ๆ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อถึ งเวลาที่ สมควร, เริ่มเป นหนุ มเป นสาวขึ้ นมา ก็ เริ่มค อยรู ,รู
ได เองถึ งที่ สุ ด เพราะอํ านาจของสิ่ งที่ เรียกว าสั ญชาตญาณ, ดู ให ดี ดู ให ดี ว ามั นมี อํ านาจ
เท าไร สั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ ของหญิ งและชายนี้ มั นมี อํ านาจเท าไร; ถ าควบคุ ม
ไม ได มั น เกิ ดความวิน าศเท าไร ถ าควบคุ ม ไม ได , ถ าควบคุ ม ได มั น ก็ เป น ผลดี หรือ
ปลอดภัยไป, ถาเพิกถอนเสียไดมันก็หมดปญหาเลย.
สัญ ชาตญาณมีอ ยูในชีวิต เปน สิ่ง ที่เกิด ขึ้น ไดเองในชีวิต ; เพราะ
สิ่ งที่ เรียกว าชี วิ ตนี่ ธรรมชาติ ได ใส มาให เสร็จ สํ าหรับมี สั ญชาตญาณ, จะเรียกว ากฎของ
อิ ทั ปป จจยตา ก็ ได แต ต องลึ กไปถึ งส วนที่ วามั นสรางมาพรอม ปรุงแต งมาพรอม, แล ว
ก็ ปรุงแตงมาตามลําดับ ๆ ตามลําดับ ถึงวัยที่เปนหนุมเปนสาวเต็มที่ ก็มีความคิดและมี
การกระทําเชนนี้ไดเอง โดยอํานาจของสัญชาตญาณนั้น.
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เขาใจวา กลาวมาเพียงเทานี้ ก็พอจะรูจักความหมายของคําวาสัญชาตญาณ
ไดพอสมควร, แลวเราก็จะไดพูดกันใหละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลําดับ. แตในวันนี้วันแรกนี้
ตองการใหสนใจวา เรื่องสัญชาตญาณนี้เปนเรื่องที่ตองรู เพราะวามันทําใหเกิด
ความทุกข, และมันมีมาแลวในชีวิตชนิดที่เอาออกไมได, ไดแตมาตอสูกัน.
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ที นี้ วิ ธี ที่ จะควบคุ มและจะต อสู กั น ก็ คื อเรื่องธรรมะนั่ นเอง ธรรมะทั้ งหมด
ในพระพุทธศาสนานั่นเอง, สรุปเหลือเพียง ศีล สมาธิ ปญญาก็ได วา ธรรมนี้ก็เพื่อจะ
ควบคุม ตอสู หรือจะ ปองกันการกระทําอันเลวรายของสัญชาตญาณ ก็ยังได, มัน
ก็เลยเป นคู กั นกั บธรรมะ; สั ญชาตญาณมี มาให ตามธรรมชาติ แล วจะควบคุ มได อย างไร,
ก็ควบคุมไดโดยการมีธรรมะ.
นี่ พระพุ ทธเจาตรัสรูสิ่ งนี้ เป นระบบขึ้นมา วาประพฤติปฏิ บั ติอยางไร
กิเลสจึงจะไมเกิด หรือวากิเลสจะหมดสิ้นไป, ทานไมไดใชคําวาควบคุมสัญชาตญาณ
ทานกลับไปใชคําวากิเลส.
ทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่ มันมาจากกิเลสแม คือ อวิชชา ในขอที่วา
ไมรูตามที่เปนจริง แลวมันก็รูผิด ๆ วามีตัวตน มีตัวตน. ฉะนั้น อัสมิมานะความ
สําคัญ วาตนนี้ มันก็มีอยูในชีวิตทุกชีวิต : ชีวิตคนก็ได ชีวิตสัตวก็ได ชีวิตตนไม
ก็ ได ; เมื่ อมี ความสํ าคั ญ วาตน มั นก็ ต องป องกั นตน มั นก็ ต องต อสู , มั น อยากจะมี
ชีวิต ไมอยากจะสูญเสียตนไป; ดังนั้นมันจึงมีอะไร ๆ ที่เกิดขึ้นอีกมากมาย มาจาก
สัญชาตญาณมูลฐาน คือความสําคัญวามีตัวตน.
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อยาลืมวาอาตมาถือวา ในพุทธศาสนาเรามีเพียงสัญชาตญาณหนึ่งเดียว
คือความสําคัญวามีตัวตนหรือเปนตัวตน. แตคําวาสัญชาตญาณในตําราชีวะวิทยาทาง
วิทยาศาสตรนั้นเขาแจกไวมาก เพราะเขามองไปทีละแง ๆ ทีละแง ๆ จนเห็นเปนคนละ
เรื่อง; แตเราชาวพุทธจะมองวา ทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียว คือมาจากอัสมิมานะ
- ความเขาใจสําคัญวามีตัวตน. ทุกอยางมันก็จะเนื่องอยูกับความสําคัญวามีตัวตน
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จะเรียกวาลูกนอง สัญชาตญาณลูกนองมากกวา. เราศึกษาแตเพียงสัญชาตญาณ
ที่เปนประธาน คือสัญชาตญาณวามีตัวตนก็พอ, แลวแยกออกไปเปนกี่สาย ๆ ก็ได
คอยวากันวันหลัง.
วันนี้จะพูดใหเขาใจเรื่องวา มันมีสัญชาตญาณประจําอยูในสิ่งที่เรียกวา
ชีวิต, ในลักษณะอยางนี้ ถาเราควบคุมไมไดเราจะตองเปนทุกข, และจะเปนทุกข
อย างยิ่ งถึ งกั บวิ นาศไปเลย จึ งมาพู ดกั นบ าง. เราพู ดกั นในขอบเขตของพุ ทธศาสนา
โดยไมตองใชคําวาสัญชาตญาณ ก็พูดกันมามากแลว. ทีนี้ก็จะปรับใหเขากันกับคํา ๆ นี้
เพราะเป นคํ าสากล. ในการศึ กษาแบบสากลศึ กษาชี ววิทยาหลาย ๆ แขนง แล วก็ มี แขนงที่
สําคัญที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ.

มนุษยเกิดมามีทุกขเพราะควบคุมสัญชาตญาณไมได.
ทีนี้จะเริ่มตนปญหาของมนุษย
เราเปนมนุษยนี้มันอยูในสภาพที่จํายอม
ตองเปน จํายอมตองเปน นี่เปนความจิรงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะตองมองใหเห็น. ที่วาจํา
ยอม ๆ นั้น ก็หมายความวา เราไมไดตองการจะเกิดมานี่. เราไมไดตองการจะเกิดมา
แตวามีการกระทําการปรุงแตงอยางอื่น ตามธรรมชาติ ธรรมดา มีบิดามารดาเปนเหตุให
เกิดมา, แลวก็ไมใชเจตนาของเราที่จะเกิดมา. นี้เราไมไดตั้งใจจะเกิดมา แตมันก็ได
เกิดมาแลวนี่จะทําอยางไร, จะปฏิเสธไดอยางไร, มันก็ไดเกิดมาแลว ทั้งที่เราไมได
ตั้งใจจะเกิดมา. ใครๆ ทุกคนก็ลองคิดดูใหดี วาเราไมไดมีความรูสึกมาตั้งแตในทอง
หรือกอนเขาทองหรือกอนเขาทองวามีตัวตนสําหรับจะคิดวา กูจะเกิด กูจะมา, กูจะเกิดมานี้มันไมมี;
แตมันก็ไดมีการกระทําตามธรรมชาตินี้ใหเกิดออกมา.
ครั้นเกิดมาแลวมันก็ตองเผชิญกัน
เขากับทุกสิ่งที่เปนปญหาเกี่ยวกับการเกิดมา, หรือเกี่ยวกับการเกิดมาแลว.
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เราไม ควรจะถู กถามว า เกิ ดมาทํ าไม, เพราะเราไม ตั้ งใจจะเกิ ดมา เราไม ควร
จะถู กถามว าเราเกิ ดมาทํ าไม. อาตมาก็ เคยตั้ งป ญหาอย างนี้ เคยวางหั วข อบรรยายอย างนี้ ว า
เกิ ดมาทํ าไม ไปแล วเหมื อนกั น; แต มาบั ดนี้ จะมาบอกความจริงให รูวา เราไม ได ตั้ งใจ
จะเกิดมา แตมันเกิดมาแลว, มันจึงมีปญหาที่ควรจะถามวา เกิดมาแลวจะตองทํา
อย างไร. เกิดมาทํ าไมไม ต องตอบ เพราะวาเราไม ได ตั้ งใจจะเกิดมา; แต เดี๋ ยวนี้ เราก็
ไดเกิดมาแลว เราก็จํายอมรับสภาพที่วาเกิดมาแลว, แลวก็ตองจํายอมรับวา เรา
จะตองทําอยางไรเมื่อไดเกิดมาแลว.
ที นี้ พ อเราเกิ ด มาแล ว ป ญ หามี ว ามั น มี ค วามทุ ก ข ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น เพราะ
การบังคับสัญชาตญาณไมได, เราเกิดมาแลว เรามีความรูสึกเห็นแกตัว, เราทํานั่น
ทํ านี่ ไปตามความเห็ น แก ตั ว, แล วเราก็ เป น ทุ ก ข , เราเกิ ด มาแล ว เราก็ ต อ งเป น ทุ ก ข ,
เราก็ตองยอมรับสภาพจํายอมอีกครั้งหนึ่งวา เราจะตองตอสูกับความทุกข, เราจะ
ตองพยายามดับทุกขใหได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เอาความจริงในแงนี้กันวา
เราเปนทุกขเพราะเราควบคุมสัญชาตญาณไม
ได, เราควบคุมความรูสึกเห็นแกตัวไมได, ความรูสึกอยากสืบพันธไมได, ความรูสึก
ตองการอาหาร กินอาหาร แตงเนื้อแตงตัวนี้ เราควบคุมไมได, มันก็มีปญหาและมันก็มี
ความทุกข. ฉะนั้น ความทุกขมันจะหมดไป ก็ตอเมื่อเราสามารถควบคุมสัญชาตญาณทุกแขนงไวไดในอํานาจ
จนกวาจะถอนมันออกหมดทั้งกระบิเมื่อเปนพระอรหันต.
เอาละ, เดี๋ยวนี้ยังไมเปนพระอรหันต ก็พูดกันอยางคนธรรมดา วาจะตองรูจักสิ่งที่
เรียกวาสัญชาตญาณ, แลวก็ควบคุมมันใหได, กระทั่งวาในกรณีที่ปองกันไมใหมัน
เปนไปลวงหนาก็ปองกันได,เกิดขึ้นมาแลวก็ไถถอนได
แกไขได
เพราะเรารูเรื่องมัน
พอสมควร.
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นี่ ขอให ศึ กษาเป นเรื่องจริงให หมด ทุ ก ๆ ประเด็ น ทุ กกระทงความของเรื่อง
อยาเป นเรื่องในหนั งสือ หรือเป นเรื่องคาดคะเน หรือเป นเรื่องจําไปตามคํ าบอก. ให
มองเห็นไดดวยใจจริงของตัวเอง รูสึกวามันไดเกิดมาแลว ก็เผชิญกันเขากับปญหานานา
ชนิดรอบตัว และเปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ: สัญชาตญาณแหงการมีตัวกู
เป น อั น แรก; แลวก็อยากจะรอดชีวิต ก็ตอ งสัญ ชาตญาณแห งการแสวงหาอาหาร
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร อะไรใหมันรอดชีวิต, สัญชาตญาณแหงการตอสู การตอสู
นี้เลยเปนสิ่งที่ตองทําตามอํานาจสัญชาตญาณนั้น, และมันยังมีมากมายหลายชนิด นับตั้ง
แต วาสั ญชาตญาณอยากอวด. แม แต แมวมั นก็มี สั ญชาตญาณอยากอวดวาสวย, ไก นี้
มันก็มีสัญชาตญาณอยากอวดวาสวย นี้ก็เป นสัญชาตญาณ, แลวก็มีป ญหาเกิดขึ้นแมแต
เรื่องเล็ก ๆ น อย ๆ อยางนี้ ส วนเรื่องที่ เป นเรื่องใหญ ๆ มั นก็มี มากกวานี้ . รูจักมั นให ดี
จึงถือวาเปนเรื่องที่ตองศึกษากันใหละเอียด ดวยการบรรยายหลายครั้งทีเดียว.

ความทุกขเกิดจากความตองการตามสัญชาตญาณ.
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ความทุกขเกิดมาจากการที่ตองเปนไปตามสัญชาตญาณ, ความทุกข
มันเกิดมาจากการที่ทุกอยางของปุถุชนมันตองเปนไปตามสัญชาตญาณ; เชนวามัน อยาก
จะกินอาหาร, อยากจะงาม อยากจะมีความไพเราะ มีความไพเราะความงดงามมาประเลา
ประโลมประคบประหงม. ดูเด็ก ๆ ซิ ตองการอาหารอรอย, ตองการเสียงเพลง ประคบ
ประหงมดวยการโอบอุมไว. ทีนี้มันไมไดตามที่ตองการบาง, หรือวามันไมไดเอาเสีย
เลยก็มีไดแตบางสวนก็มี. เราตองการจะแสวงหาอาหารตามสัญชาตญาณ บางทีมันก็
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มากไป หรื อ ต อ งการเอร็ ด อร อ ยมากเกิ น ไป อะไร ๆ มากเกิ น ไป จนมี ป ญ หาเกี่ ยวกั บ
การกิ นอาหารต องการอาหาร, ซึ่ งที่ แท เป นเรื่ องของสั ญ ชาตญาณ. ถ าเรามี ความรู เพี ยง
พอเราก็ ควบคุ มได ให แสวงหาอาหารแต ในทางที่ ถู กที่ ควรให กิ นอาหารแต ในลั กษณะที่ ถู ก
ที่ ค วร, หรื อ จะเก็ บ ตุ น รั ก ษาอาหารไว ก็ ทํ า ในทางที่ ถู ก ที่ ค วร; อย า ให ป ญ หามั น เกิ ด
ขึ้ น มาเพราะเหตุ นี้ . ถ าไม รู เรื่ อ งนี้ มั น ก็ ทํ าเกิ น ที่ ถู ก ที่ ค วรมั น ก็ เป น ป ญ หาไปหมด มั น
ก็ เกิ ด ความทุ ก ข ขึ้ น มารอบด าน; ฉะนั้ น ความรู จั กควบคุ ม ให ห าอาหารแต พ อดี ให กิ น
แต พ อดี ให เ ก็ บ รั ก ษาแต พ อดี มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งของธรรมะ-ธรรมะ-ธรรมะ-ธรรมะใน
พระพุทธศาสนานั่นแหละ.
ธรรมะทั้งหมดตามที่มีอยูในพระพุทธศาสนาเรา ก็คือคําสอนที่กลาว
ไวเปนระบบ ๆ เปนชุด ๆ นะ ถึงหนาที่ที่จะตองทํา กับสิ่งนั้นอยางนั้น สิ่งนี้อยาง
นี้ ; สิ่ ง ที่ เป น ภายในตั ว ก็ ทํ า อย า งนี้ , สิ่ ง ที่ เป น ภายนอกตั ว ก็ ทํ า อย า งนี้ ; น า อั ศ จรรย
ที่ สุ ด ที่ ว า คํ า สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ า นี่ ค รบถ ว นและสมบู ร ณ ที่ สุ ด ที่ ว า ปริ สุ ทฺ ธํ
เกวลปริ ปุ ณฺ ณํ , บริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ สิ้ น เชิ ง . คํ า สอนของพระพุ ท ธองค มี ไ ว ค รบถ ว น
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง สําหรับจะควบคุมสัญชาตญาณทุก ๆ อยางทุก ๆ ระดับ,
บางอย างก็ เป น การควบคุ ม , บางอย างก็ เป นการต อสู กั บ สั ญ ชาตญาณ, บางอย างก็
เป น การแก ไขสัญ ชาตญาณ, ที่ เรียกวาเปลี่ ย นรายให ก ลายเป น ดี , มั น มี กําลั งมาก
แต ใช ไปในทางไม ถู กต องมั น ก็ เป น อั น ตราย, แต ถ ามั น มี กํ าลั งมากใช ม าในทางถู กต อ ง
มันก็ยิ่งไดผลดี.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เปรียบเหมือนชางตกมัน มันมีกําลังมาก ควบคุมไมได หรือใชผิดทาง
มันก็อันตราย; แตถาควบคุมไดมันก็กลับไดผลดีไดผลมาก เพราะมันมีแรงมาก.
นี่มีลักษณะเหมือนกับวา สัญชาตญาณนี่ คอยผลักดันชีวิตใหเปนไปอยางนั้นเปน
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๑๓

ไปอย า งนี้ ; ถ า เรารู เท า รู ทั น ควบคุ ม ไว ไ ด มั น ก็ ไ ด แ ต ผ ลดี , ถ า ควบคุ ม ไม ไ ด มั น ก็
เปนผลราย หรือถึงกับวินาศไปเลย.
พวกที่ เป นปุ ถุ ชนอั นธพาล ปุ ถุ ชนอั นธพาลไม รู จั กเลย ปล อยไปตามอํ านาจ
ของสั ญชาตญาณ มั นจึงปล น จี้ ลั กขโมย อะไรไปตามที่ มั นเห็ นวามั นอยากจะทํ า, ปุ ถุ ชน
นี้ไมไดควบคุมสัญชาตญาณเลย หรือวาควบคุมไมไดดวย เพราะมันเปนอันธพาล
ปุถุชน มืดบอดเกินไป. นี้ถาไดศึกษา ไดรูไดศึกษาไดเขาใจขึ้นมาพอสมควร มัน
ก็ไมเปนอันธพาล คอย ๆ กลายเปนกัลยาณปุถุชน รูอะไรถูกตองมากขึ้นก็ปฏิบัติ
ถู กต องมากขึ้ น จนกลายเป นสั ตบุ รุษ รูอะไรดี ปฏิ บั ติ ชอบได ดี จนกระทั่ งกลายเป น
พระอริ ยบุ คคลในขั้ นต น ๆ คื อเป นพระโสดาบั น เป นพระสกิ ทาคามี เป นอนาคามี ยั งไม
เปนพระอรหันต ก็สามารถจะควบคุมสัญชาตญาณไดมาก เลยมีแตไปในทางที่ถูกตอง
ก็เรียกวาไดรับผลดีในการเกิดมา.
อย าลื มว าเราไม ได ตั้ งใจจะเกิ ดมา แต ครั้นเกิ ดมาแล ว เราก็ ต องจํ ายอมรั บ
หนาที่ของผูที่เกิดมาแลว วาจะตองปฏิบัติอยางไร, มันก็ตองปฏิบัติใหขจัดความทุกข
ออกไป, ขจัดออกไป ขจัดออกไป จนเหลือนอยที่สุด, หมายถึง ขจัดกิเลสดวย ให
เหลื อน อยที่ สุ ด ในที่สุ ดก็หมดเลย, ขจัดไป ๆ จนเหลือนอยที่ สุด ก็คื อพวกเสขะบุ คคล
ทั้ งหลาย พระเสขะ โสดา สกิ ทาคา อนาคานี้ เรี ยกว าพระเสขะ กํ าจั ดได มาก ควบคุ ม
ไดมากก็เหลือนอย, ในที่สุด กําจัดไดหมดเลย เปนพระอรหันต เปนอเสขะบุคคล.
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ถาทานเขาใจตามที่พูดมาแลว ทานก็จะมองเห็นทันทีวา เรื่องเกี่ยวกับ
สัญชาตญาณนั้น เปนเรื่องที่จําเปนที่จะตองรู ที่จะตองศึกษา จะตองเกี่ยวของ
จะตองปฏิบัติใหมันถูกตอง ควบคุมไวใหได มิฉะนั้นเราจะตองเปนทุกข.

๑๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี่ พู ดคร าว ๆ คร าว ๆ ว า ความที่ เราต องโกรธนั้ นก็ เป นไปตามสั ญชาตญาณ
ความที่ เราจะต องโลภก็ เป นไปตามสั ญชาตญาณ. ความที่ ต องโงก็ เป นไปตามสั ญชาตญาณ;
เพราะวาไม สามารถจะต อตานอารมณ ที่มาทําใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง. ถาเรามี
ความรู เรื่ อ งนี้ ดี ก็ ส ามารถที่ จะต อ ต าน คื อ ไม ให อ ารมณ เหล านั้ น มาหลอกลวง แล ว
สัญชาตญาณโง ๆ ก็รับเอา ก็เปนความโลภ เปนความโกรธ เปนความหลงขึ้นมา.
จะพู ดตั ดตอน ตอนนี้ ก็ ได ว า ที่ เรามี ความโลภ ความโกรธ ความหลง
นั้ น ก็ เพราะอํ านาจของสัญ ชาตญาณ; ถามี อะไรมาใหโลภ ไมตองมี ใครสอนดอก
เด็ ก ๆ ก็ โลภได เอง, ถ ามี อ ะไรมาให โกรธลู ก เด็ ก ไม ต อ งสอนดอก มั น ก็ โกรธได เอง,
ถามีอะไรมาทําใหมันหลง มันก็หลงไดเอง, นี่เรียกวาสัญชาตญาณ คือญาณที่เกิดขึ้นเอง.

สัญชาตญาณพัฒนาถูกก็เปนโพธิ, ถาผิดก็เปนกิเลส,
ญาณที่เกิดขึ้นเองอยางนี้ ยังเปนกลาง;
ถาวาไดรับการพัฒนาใหถูก
ตอง มันก็จะกลายมาเปนฝายโพธิ, ถาไมถูกตองเปนไปตามเดิมมันก็เปนฝายกิเลส.
ความรูของคนเรามี ๒ ฝาย หรือ ๒ เรื่อง : เรื่องหนึ่งเปนโพธิ คือรูขึ้นมาอยางถูกตอง,
เรื่องหนึ่งเปนกิเลส คือรูอยางผิด ๆ, มันก็เปนเรื่องของความรูเหมือนกัน. ที่เปน
อันธพาลเปนผิด ๆ ฝายกิเลสนั้น ก็ไมใชไมรู มันรูเหมือนกันแตมันรูผิด; ฉะนั้น สัญชาตญาณ ญาณที่เกิดขึ้นมาเองนี้ มีทางที่จะเปนไปได ทั้งฝายที่จะรูผิดไปตามอํานาจเดิม
ของมัน, และสามารถที่จะกลายเปนความรูถูก เพราะการพัฒนาการอบรมการปฏิบัติธรรม
มันกลายเปนความรูชนิดที่เปนโพธิขึ้นมา.
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คําพูดของ คนที่ฉลาดบางคนบางพวกเขาพูดวา กิเลสกับโพธิเปนสิ่ง
เดียวกัน; เพราะวามาจากสัญชาตญาณดวยกัน มันเปนการปรุงแตงออกมาในรูป
ของโพธิ, ปรุงแตงไปในรูปของกิเลส กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน. พวกที่เครงตาม
ตั วหนั งสื อก็ ไม ยอม ก็ เถี ยงคอเป นเอ็นวา ไม ใชสิ่ งเดี ยวกั น: แต ถ าเขามองลึ กกวา จะ
มองเห็นวาเปนความรูดวยกัน เปนความรูดวยกัน เปนสัญชาตญาณดวยกัน.
สัญชาตญาณที่ไดรับการปรุงแตงใหถูกตองมันก็เปนโพธิ รูในทางที่
ควรรู รอดตัวไป. ที่มันไมไดรับการปรุงแตงที่ถูกตอง มันก็ผิด, ทําผิดตอไปจน
วิ น าศ. หรื อ เรี ย กว า มั น เป น สั ง ขารด ว ยกั น , เป น สั ง ขารธรรมด ว ยกั น ; โพธิ ก็ เป น
สังขาร, กิเลสก็เป นสังขาร, แตมันตางกันที่ วา ถ ามั นเป นไปตามสั ญชาตญาณลวน ๆ
มัน จะไมเ ปน โพธิ มัน มีแ ตค วามรูที ่เ ปน กลาง แลว มัน ไปเปน ผิด ก็ไ ด; แตถ า
สัญชาตญาณได รับการควบคุ ม อบรม ศึ กษา ฝ กฝน ปฏิ บั ติ มั นกลายเป นโพธิได ; อย างนี้
ก็อยากจะเรียกวา ภาวิตญาณ, ภาวิตญาณ -ญาณที่ถูกกระทําใหเจริญ.
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ภาวิตญาณนี้ก็ไมมีในพระบาลี, ไมมีคํา ๆ นี้ในพระไตรปฎก. ภาวิตญาณ อาตมาพูดขึ้นมาเอง เพื่อใหจําไดงาย ๆ เขาใจไดงาย ๆ วามันตรงกันขาม
กับสัญชาตญาณ. สัญชาตญาณนั้นเกิดเอง, สวนภาวิตญาณนั้นมันเปนญาณที่
พัฒนา. ภาวิตะ แปลวา ทําใหดี ทําใหถูก ทําใหเจริญแลว, เราจึงมีหนาที่ที่จะพัฒนา
สัญชาตญาณใหกลายเปนภาวิตญาณ, ภาวิตะญาณ - ญาณที่เกิดจากการภาวนา. สัญชาตญาณนั้นญาณที่มันเกิดเอง ไมไดรับการพัฒนาแลวมันก็จะเปนไปอยางที่เรียกวาเห็น
แกตัว. ปลอยไปตามธรรมชาติแลวสัญชาตญาณก็จะนํามาซึ่งความเห็นแกตัว;
เพราะมันเห็นแกตัว. เพราะมันมีตัวสําหรับจะเห็นแกตัว, แลวก็ทําไปตามอํานาจเห็น
แกตัว, อยางนี้ไมไดพัฒนาใหถูกตอง มันก็นํามาซึ่งความทุกข.

๑๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

จิตตภาวนาควบคุมสัญชาตญาณได.
แตถานํ ามาศึ กษา ค นควา ปฏิ บั ติ เสี ยใหม ใหมั นเกิดความรูที่ถูกตอง
เปนภาวิตญาณ นั้นก็คือระบบการฝกฝนจิตทั้งหลาย ที่เรียกวาจิตตภาวนา. จิตตภาวนาทํ าจิ ตให เจริญ, สมาธิ ภาวนา ทํ าจิ ตให เจริญด วยสมาธิ ที่ พระพุ ทธเจ าท านเรียกรวม ๆ
กันหมด ทานเรียกวา สมาธิภาวนา เปนหลักสําคัญ. สมาธิภาวนานี้ รวมสมาธิรวม
ป ญญาอยู ด วย ทั้ งสมถะและทั้ งวิ ป สสนา รวมอยู ในคํ าวาสมาธิภาวนา, ไปเป ดดู ได
ในพระบาลี มี ๔ อย าง สมาธิ ภาวนา นั่ นแหละ ที่ เราเรียกวากั มมฐาน ทํ ากั มมฐาน ทํ า
วิปสสนา อยางที่ทํา ๆ กันอยูนั่นแหละ คือการพัฒนาจิตใหเกิดภาวิตญาณ. ความรู
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแลวมันก็รูพอ รูอยางถูกตองและเพียงพอ ที่จะควบคุมสัญชาตญาณไวใหถูกตอง, แลวก็ทําใหสัญชาตญาณที่ถูกตองนั้น กาวหนางอกงามไปเป น
การปฏิ บั ติ ที่ ถู กต อง, ได รับผลของการปฏิ บั ติ ที่ ถู กต อง, เป นมนุ ษย ที่ ถู กต อง, เป นพระอริยเจาที่ถูกตอง, เปนพระอรหันตในที่สุดเลย; นี่เรื่องของสัญชาตญาณเปนอยางนี้.
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เราทําวิปสสนากัมมฐานเพื่อปรับปรุงสัญชาตญาณ, เพื่อควบคุมและ
ปรับปรุงสัญ ชาตญาณ ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง จนเปนผลดีตามที่เราตองการ;
แต เราไม เคยเรียกกั นอย างนี้ เราเรียกกั นแต ทํ าวิป สสนากั มมฐาน. แต โดยเนื้ อแท ของมั น
ก็ คื อ การเข าไปจั บเอาสั ญชาตญาณมาควบคุ ม มาฝ กฝน มาพั ฒนา ให มั นเป นภาวิ ตญาณ,
เปนความรูที่ถูกตอง แลวก็ใชเปนประโยชนได จนไมมีความทุกขเลย.

เอาละ, ถาจะพูดกันงาย ๆ ก็วา ความรูที่มันมีอยูเอง เกิดอยูเองตาม
ธรรมชาติ นั่นแหละคือ สัญชาตญาณ, มันไปนิพพานไมได, มันไปตามสัญชาตญาณ
ซึ่งตั้งตนมาจากการเห็นแกตัว, แลวมันก็ไปตามความเห็นแกตัว เปนกิเลส ไปจบ

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย

๑๗

ลงในความทุ ก ข . นี้ ค วามรูต ามธรรมชาติ ที่ มี เชื้ อ ๆ ที่ จ ะรูจ ริง อยู ในธรรมชาติ นั้ น
เอามาพั ฒ นา แล วก็ จะเป นความรูที่ ถู กต องและสมบู รณ รอดตั วได , ในนิ กายบางนิ กาย
ของนิ กายเซน, หรือนิ กายบางนิ กายเขาพู ดให เป นหลั กวา เชื้อแห งความเป นพุ ทธะมี อยูแล ว
ในทุ ก คน, ในทุ ก คนที เชื้อ ที่ จะเป น พุ ท ธอยูแ ลว; ฉะนั้ น ขอให พั ฒ นา ๆ แล ว มั น ก็
จะเปนพุทธะขึ้นมา แลวก็จะดับกิเลสได.
ที นี้ ก็ มี คนพู ดต อให มาก แรงขึ้ นไปอี กถึ งว า แม ในสุ นั ข ในแมว ในกา ในหมู
หมา กา ไก มั นก็ มี เชื้ อที่ จะพั ฒนาให เป นพุ ทธะขึ้ นมาได , ฟ งดู ก็ เป นคํ าหยาบ, แต มั นก็
เปนความจริง เพราะวาสัญชาตญาณเปนสิ่งที่พัฒนาได; ถาไมอยางนั้นเราก็จะ
สอนแมวสอนสุ นั ขให รูอย างนั้ นอย างนี้ ไม ได , เราก็ ไม อาจจะเอาสั ตว มาฝ กละครสั ตว เก็ บ
สตางคไ ด; เพราะวา แมใ นสัต วม ัน ก็ม ีเ ชื ้อ แหง ความเปน พุท ธะ. พุท ธะคือ
ความรูที่ มี อยู เอง แล วพั ฒนาได นั บประสาอะไรกั บคน, คนมั นก็ ต องมี เชื้ อแห งความเป น
พุทธะในจิตใจมากกวานั้น.
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ฉะนั้นขอใหรูจักวา สิ่งที่เรามีอยูแลวนั้นมันวิเศษ ประเสริฐที่สุด จะใช
อยางไรก็ได จะใชเพื ่อ ไปนรกลงนรกกัน ก็ได, จะใชไ ปสวรรคก็ได, จะใชเพื ่อ
บรรลุ พระนิ พพานก็ ได , เรียกวาสัญชาตญาณ, สัญชาตญาณมันพั ฒนาไดถึงอยางนั้น.
ฉะนั้ น ขอให รู ลึ กหรื อรู จั กสิ่ งสิ่ งนี้ ที่ มั น มี อยู จริงในใจเรา, แล วก็ พู ด กั นถึ งเรื่ องนี้ ให ม าก
สักหนอย.

ตองรูทันสัญชาตญาณที่ธรรมชาติใสไวให.
เอาละ, สรุปใจความสั้น ๆ อีกทีหนึ่ง เพราะเปนเรื่องใหม ขอใหตั้งใจฟง
ใหดีกวา ในธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติ ที่ทําใหสิ่งตาง ๆ เปนอยางไร, เปนไป
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อยางไร ตามกฎของธรรมชาติ. ทีนี้ธรรมชาติ ที่ มั น กอ ให เกิด ชี วิต หรือปรุงแต งสิ่ง
ที่เรียกวาชีวิตนี่ มันไดใสความรูที่เกิดไดเองรูสึกไดเองมาดวยเสร็จ; เพราะมันได
ปรุงแต งให ร างกายนี้ มี ระบบประสาท มี ระบบสมอง มี อะไรที่ มั นจะคิ ดนึ กได ที่ มั นจะรู
ไปไดตามลําพังตัวมันเอง โดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของ, แต มันเป นเพี ยงสัญชาตญาณ
อยางที่วามาแลว.
แลวมัน มีสัญชาตญาณรายกาจ คือสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,
ตัวกู มีตัวกู ตัวกูมีอยู ตัวกูเปนอยู ซึ่งเรียกวาอัสมิ มานะในภาษาบาลีนั่นแหละตัวรายละ ;
เมื่ อตั วนี้ มั นเป นแม บทอยู แล ว มั น มี ตั วกู แล ว มี ตั วตนแล ว มั นก็ คลอดออกไปต าง ๆ
เป นความอยากอย างนั้ น ความอยากอย างนี้ ความอยากอย างโน น ชนิ ดที่ จะสนั บสนุ น
ตั ว ตน หาอาหารก็ ดี กิ น อาหารก็ ดี ต อ สู ก็ ดี ป อ งกั น ตั ว ก็ ดี สื บ พั น ธุ ก็ ดี บํ า รุ ง ตั ว ให
ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป ก็ ล วนแต เป นสั ญ ชาตญาณ, อวดดี ก็ เป นสั ญ ชาตญาณ. ดั งนั้ นมั นจึ งมี การ
อวดดี ที่เกิดไดเองโดยไมรูสึกตัว หรืออยากจะเขื่องกวาบุคคลอื่น มันเปนสัญชาตญาณ
ของคนอั นธพาลที่ ไม รู ฉะนั้ น มั นจึ งไม ยอมเคารพใคร เพราะมั นปล อยให สั ญ ชาตญาณขอนี้เปนไปหนักหนาแลว.
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ในหมูพระหมูเณรนี้ก็เหมือนกันแหละ
ขอประกาศวามีสัญชาตญาณแหงการ
เรียกเพื่อนฝูงโดยชื่อ ไมเรียกวาพระนั้น พระนี้ คุณนั้น คุณนี้ เรียกกันโดยชื่อ, ไปเอา
อยางที่หนังสือพิมพโง ๆ เรียกเปรมเฉยๆ แทนที่เรียกวานายกรัฐมนตรีเปรม,
เรียกชื่อ
คนนั้นเฉย ๆ โดยไมตองมีวาอะไร. นี่พระเณรก็เอาอยางมา มาใชเรียกพระเณรกันเอง
ในวัด เรียกแตชื่อ, แมเรียกคนที่แกกวา พรรษาแกกวา ก็ยังเรียกชื่อเฉย ๆ ไมเรียกวา
คุณนั่นคุณนี่ ทานนั้นทานนี้. นี่สัญชาตญาณที่ติดมา มันแฝงอํานาจมันแบงอํานาจ
ขึ้นมา, แลวเปนเหตุใหพอเห็นวาใครดอยกวาแลวก็ดูถูก. ทีนี้ตัวเองโงเอง
เขาใจผิดวาเขาดอยกวาแลวก็ดูถูก; ฉะนั้นคนใหญ ๆ มักจะพูดลอเด็ก. คิดดูใหดี
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คนโต ๆ จะพู ดลอเด็ก อยางวาเด็ กเป นคนโง, ลออยางนั้นลออยางนี้, นั่ นสั ญชาตญาณ
แห งการอยากอวด มั นมี ป ญหามากมายเหลื อคณานั บ เพราะวาสั ญชาตญาณนี้ มั นแตก
แขนงออกไปไดมาก.
เดี๋ ยวนี้ เขาต องการจะพู ดให เป นวิ ทยาศาสตร ไม ต องพู ดเป นศาสนานั้ นไม
ต องพู ดเป นศาสนานี้ , ต องการให พู ดเป นวิ ทยาศาสตรของธรรมชาติ . นั กศึ กษาวิ ทยาศาสตรเหล านั้ นจึ งพู ดให เป นเรื่องของสั ญชาตญาณ ของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ , แล วก็
สอนสํ าหรั บเป นรากฐานของวิ ชาจริ ยธรรม วิ ชาศี ลธรรม ถื อเป น philosophy ของจริ ยธรรม ซึ่ งจะต องสอนให ถู กต อง. คํ าว า philosophy นี้ ไม ใช ปรั ชญา ภาษาอิ นเดี ยคํ าว า
ปรัชญา เขาหมายถึ งป ญญาที่ ถู กต องถึ งที่ สุ ด, ไม ใช ความรูอย างที่ เรียกวา philosophy คํ าว า
philosophy เขาแปลว าทั ศนะ หรื อความเห็ นอั นหนึ่ งเท านั้ น, อย างนั้ นไม พอไม ใช ปรั ชญา,
เดี๋ ยวนี้ มั นยิ่งมี แต ความรูชนิ ดที่ เป นทั ศนะหนึ่ ง ๆ ยังไม เจริญสมบู รณ เป นความรูอั นถู กต อง
อันสูงสุด
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เพราะวามันมีสัญชาตญาณมากมาย, เมื่อมีผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เมื่อใด มันยอมปรุงแตงใหเกิดความรูสึกนึกคิดอยางใดอยางหนึ่ง ตามอํานาจสัญชาตญาณ
เสมอ; ดังนั้นมิจฉาทิฎฐิมันจึงมีมาก มากอยาง มิจฉาทิฎฐิมาจากผัสสะ มันมีสัญชาตญาณ
โงรับเอาความรูสึกจากผัสสะ แลวก็มาบัญญัติทิฎฐิอยางหนึ่ง ทิฎฐิอยางนั้น ทิฎฐิอยางนี้
ไมรูกี่รอยกี่พันทิฎฐิ, ลวนแตมาจากสัญชาตญาณที่ยังโง ถูกปรุงแตงดวยผัสสะใหเกิดขึ้น
มา. ถาเราพัฒนาสัญชาตญาณใหถูกตอง อาการอยางนี้ก็จะไมมี, คือ จะไมเกิด
มิจฉาทิฎฐิขอใดขอหนึ่ง, แตจะเกิดสัมมาทิฎฐิ ที่จะเปนไปเพื่อความดับทุกข.
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เอาละ, ขอสรุปให สั้ นลงมาอี กที หนึ่ งวา ขอให รู สึ กว าทุ กคนมี สั ญ ชาตญาณ คือความรูที่เกิดไดเอง; ถาไมมีธรรมะเพียงพอควบคุมแลว มันจะเปน
ไปในทางผิ ด คื อ ตามอํ านาจของสั ญ ชาตญาณ ซึ่ งยั งปกคลุ ม อยู ด ว ยอวิช ชา.
อวิชชาคื อรูผิ ด ไม ใช ไม รูเสี ยเลย, อวิชชาคื อรูผิ ด อย าเข าใจวาไม รูอะไรเสี ยเลย มั นรูผิ ด
เป นเรื่องเป นราวไปเหมื อนกั น, เมื่ อสั ญชาตญาณมั นยั งถู กครอบงําด วยอวิ ชชาอยู มั นก็ รู
ผิดไปเรื่อย ๆ เรื่อยไปจนเกิดเรื่อง จนเปนทุกขเหลือที่จะกลาว.
เราระวั งความรู สึ กที่ เกิ ด ขึ้ น เอง ที่ เกิ ดผลุ นผลั นขึ้ นมาเอง ระวัง, ระวั ง
โดยเฉพาะความเห็ นแกตัว ออกมาเปนสัญชาตญาณนานาชนิด, โดยเฉพาะสัญชาตญาณ
แห งการสื บพั นธุ แล วมั นมี สั ญชาตญาณซ อน, สั ญชาตญาณซ อนคื อเรื่องกามารมณ . เมื่ อ
ธรรมชาติ พระเจ าธรรมชาติ จะให มี สั ญชาตญาณของการสื บพั นธุ ก็ ให มี เรื่องกามารมณ
รสอรอยของกามารมณ แฝงติ ดไว กั บการสื บพั นธุ . ถ ามี การสื บพั นธุ แล วก็ จะได รสอรอยของ
กามารมณ เป นเครื่องจ าง, จ างให สั ตวโง ๆ มั นทํ าการสื บพั นธุ. ฉะนั้ นสั ตวทั้ งหลายที่ มั น
ยั งโง อ ยู มั น หวั งรสกามารมณ ที่ เป น ค าจ างของการสื บ พั น ธุ มั น ก็ เอา. นี่ เห็ น ไหมว า
สั ญชาตญาณแท ๆ น ะ มั นมี อิ ทธิ พลอย างไร มหาศาลอย างไร, บางลั ทธิ บู ชายกย องกามารมณ เป นพระเจ าไปเสี ยก็ มี ; ที่ แท มั นเป นเรื่องจ างให ทํ าการสื บพั นธุ , แม แต สั ตว เดรัจฉาน สัตวเดรัจฉานที่มันหลงรสอรอยจากการสืบพันธุ.
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แยกกันใหเด็ดขาดวา การสืบพันธุนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง มุงหมายใหเกิด
พันธุใหมลวน ๆ; แตกามารมณนั้นคือรสอรอย รสอรอยที่มาเปนคาจางให
ทําการสืบพันธุ ถาไมอยางนั้นมันไมมีใครสืบพันธุดอก; เพราะวาการสืบพันธุนั้นมัน
ลําบาก ยุงยากเจ็บปวดอะไรหลายอยาง นาเกลียดนาชัง, แตเอารสอรอยมาลอมาจาง มัน
ก็เปนสัญชาตญาณอีกอันหนึ่ง ที่จะรับเอาความลอ ความหลอกลอ นี่ถูกหลอกถูกลอนี่ มัน
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จึ งมี สั ญชาตญาณแห งการชอบกามารมณ รับเอากามมารมณ กิ นเหงื่อเข าไป แล วก็ ทํ าการ
สื บพั นธุ แล วธรรมชาติ มั นก็ ได การสื บพั นธุ สมตามความปราถนา. นี่ เรียกว า สั ญชาตญาณซับซอน ซึ่งจะตองรูเทา รูทันใหเหมาะ มันจึงจะควบคุมกันได.

ธรรมะจะชวยควบคุมสัญชาตญาณได.
เป นอั นว าสั ญ ชาตญาณนั้ น คื อสิ่ งที่ เกี่ ยวข องกั บเราอยู ทุ กลมหายใจเข า
ออก, มันเกี่ยวของกันอยูกับเราทุกลมหายใจเขาออก คือมันเกิดไดเองทุกเมื่อ, มัน
เกิ ดผลุ งขึ้ นมาเองได ทุ กเมื่ อ, แล วนํ าไปตามความรู สึ กนั้ น ๆได ทุ กเมื่ อ. ถ าไม มี ความรู
เพี ย งพอก็ ต อ งไปผิ ด , ก็ ต ามมั น ไป ก็ ไปเป น เรื่ องผิ ด เรื่ อ งทุ ก ข เรื่ อ งบาป เรื่ อ งอะไร
กันไปตามเรื่อง. ตองควบคุมให รูเท าเลาทั น ใหมาในทางตรงกันขามที่เปนดี, เปนบุ ญ
เปนกุศลกันกอน.
เดี๋ยวนี้ก็เอาละ ก็คลุกกันอยูกับบาปกับยุญ, กับกุศลกับอกุศล, กับนรกกับ
สวรรค, ไปตามอํานาจของสัญชาตญาณกันไปกอน ๆ จนกวาจะเอาชนะได, ขึ้น
เหนือความมีตัวตน เปนพระอรหันตอยูเหนือการปรุงแตง หรือเหนืออํานาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง. พระอรหันตจึงอยูเหนือดีเหนือชั่ว เหนือบุญเหนือบาป
เหนือสุขเหนือทุกข เหนือปญหาทุก ๆ ประการของสิ่งที่มีชีวิต; เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณนั้นครอบงําไดแตชีวิตที่ยังอยูใตอํานาจของสัญชาตญาณ. เรามีธรรมะ มี
ธรรมะที่จะชวยถอนตนขึ้นมา, ถอนตนขึ้นมา, ออกมาเสียจากอํานาจของสัญชาตญาณ.
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นี่ ขอให จดจํ าคํ านี้ ไว เพื่ อศึ กษาให มั นงาายขึ้ น เพื่ อจะชี้ ถึ งตั วจริงที่ มั นมี อยู
จริ ง ที่ มั นกํ าลั งผู กพั นเราจริ ง ๆ ให รู จั กให มากขึ้ น, การศึ กษาธรรมะจะได ง ายขึ้ น ว ามี
ธรรมะสํ าหรับทํ าอะไร สํ าหรับจะควบคุ มสั ญชาตญาณอย างสั ตว, สั ญชาตญาณอย าง
สัตวก็คือสัญชาตญาณที่ปลอยไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ มีความรูสึกอยางสัตว
เรียกวา สั ญชาตญาณอยางสั ตว : อยากทํ าอะไรก็ทํ า ; ถ ามี ธรรมะก็มาควบคุมสัญชาตญาณอย างนั้ น ไม ให เป นสั ญชาตญาณอย างสั ตว , ให มาเป นสั ญชาตญาณอย างมนุ ษย ที่
ค อย ๆ ดี ขึ้ น ๆ ดี ขึ้ น, ก็ จะพ นไป หลุ ดพ นไป ไม ต องเป นอะไร ไม ต องเป นอะไร คื อไม
อยู ในอํ านาจของสั ญชาตญาณอี ก อไป. นี่ ขอให ช วยจํ าคํ า ๆ นี้ ไว เพราะว าจะต องพู ดกั น
อีกหลายครั้ง วันนี้ มั นเป นจุดตั้ งตนจึงพู ดแต เคาโครงใหญ ๆ ไวเป นพื้ นฐาน สํ าหรับจะพู ด
กันโดยรายละเอียด.
เรามาสังเกตดูวา เรามีอะไรรบกวน? พูดกันตามจริง ๆ ตามความรูสึกของ
คนทั้งหลายทั้งปวงนี้ เรามีอะไรรบกวน ? จะระบุมาเปนตัวอยางวา เรามีความรัก รบกวน
เรามีความโกรธรบกวน, เรามีความเกลียดรบกวน, เรามีความกลัวรบกวน, เรามีความ
อิจฉาริษยาผูอื่นรบกวน, เรามีความวิตกกังวลรบกวน, เรามีความอาลัยอาวรณรบกวน,
เรามีความหวงความหึงรบกวน, ทําไมจะตองหวงจะตองหึง; เพราะสัญชาตญาณมันใส
มาอยางนั้น นี่ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความ
วิตกกังวลอาลัยอาวรณ ความหวงความหึง สนุกไหม? ลองคิดดูวามันสนุกไหม ถาอยู
กับสิ่งเหลานี้? นี่มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่ ไดปลอยไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ แลวมันจะมีผลอยางนี้เกิดขึ้นมา. ถาเราควบคุมสัญชาตญาณได สิ่ง
เหลานี้จะหายหนาไปไมปรากฎ, ในชีวิตนี้จะไมมีความรัก ความโกรธ ความเกลียด

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย

๒๓

ความกลั ว ความริษยา ความอาลั ยอาวรณ เป นต น. มั นเป นชี วิที่ เยื อกเย็ น, นี่ เรียกวา
หลุดพน หลุดพน. เราจะหลุดพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ คือวิมุติ วิมตุ .
ถาพูดอยางภาษาวิทยาศาสตร วิมุติ วิมุติคือหลุดพนจากอํานาจของ
สัญชาตญาณ แตถาเราพูดในวัด เราพูดวาวิมุติ วิมุติ บางทีก็ไมรูวาหลุดพนจากอะไร
เสี ยด วย พู ดกั นมาก ๆ นี่ . ถ าพู ดวาโลกุ ตตระ โลกุ ตตระ วาอยู เหนื อโลก อยูเหนื อโลก,
พูดกันมากแตไมรูวาโลกอะไร. เดี๋ยวนี้จะบอกวา ถาพูดอยางภาษาวิทยาศาสตร จะ
ตองพูดวาอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ, อยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณนั่นแหละ
คืออยูเหนือโลก. ฉะนั้นตอไปนี้ขอใหฟงถูกกันที เขาใจกันทีถาพูดวา อยูใตอํานาจ
สัญชาตญาณ หรือพูดวา อยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ, ขอใหฟงถูกถึงที่สุด
ก็จะเขาใจคําวาวิมุติ หรือ คําวาโลกุตตระไดดี.
นี้จะเห็ นได วา เรื่องสัญชาตญาณมั นเกี่ยวของกับมนุษยหรือคนนี้ ตั้งแตต น
จนอวสาน ตั้ งแตต นจนอวสานเลย, ตั้งแต เกิดมาจนนิพพาน, แลวยังครอบงําสัตวเดรัจฉานหรือครอบงําพื ชพั นธุพฤกษาชาติอยางเลวรายไปกวานั้นอีก เพราะมั นเป นชั้นต่ํา. ใน
ชั้นมนุษยแท ๆ มันยังครอบงํากันอยางละเอียด อยางสุขุม อยางเขาใจยาก อยางที่วามานี้.
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สรุปความวา อารมณที่มากระทบเปนผัสสะ นั่นแหละ เมื่อมีการกระทบ
อายตนะเกิดเปนผัสสะ, ระหวังใหดี สัญชาตญาณจะแสดงบทบาทไปตามสัญชาตญาณ. ถาไมมีธรรมะเขาไปเกี่ยวของ มันจะตองไปจบลงดวยความทุกข, ถามี
ธรรมะเขาไปเกี่ ยวของ มั นจะไม ไปทางความทุ กข, มั นจะไปทางความไม มี ทุ กข เพราะรูจั ก
ควบคุมกระแสปรุงแตงแหงสัญชาตญาณ, จะเรียกเปนภาษาในวัดหนอยก็ กระแสแห ง
อิทัปปจจยตาไดรับการควบคุมอยางถูกตอง ไมเปนทุกข, ไมเปนไปในทางทุกข.
ถากระแสแห งอิทั ปป จจยาได รับการควบคุ มไม ถูกต อง หรือไม ได รับการควบคุ มเลย มั น

๒๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ตองเป นทุ กข ไม มี ใครชวยได , พระเจากี่องค ๆ ก็มาชวยไม ได มั นเป นอยางนั้ น. ฉะนั้ นจึ ง
เป นอั นว ารู เรื่องนี้ กั นให เพี ยงพอ เดี๋ ยวนี้ เราก็ เอาคํ าพู ดทางวิ ทยาศาสตร นอกพระคั มภี ร
มาพู ด ก็ เพื่ อให เขาใจชัดได งายขึ้ น, และจะเขากันได กั บการศึ กษาที่ เขาก าวหน าไปมากแล ว.
การศึ กษาทาง biology ทางชี ววิ ทยานี้ มั นก าวหน าไปมากแล ว ก็ จะได ผสมโรงกั นให เกิ ด
ความเขาใจงาย ปฏิ บั ติ งาย ได รับผลอย างเต็ มที่ ขึ้นมาในโลกนี้ ในหมู มนุ ษย นี้ . เมื่ อเรา
ไมรูเทาทัน เราก็บ ังคับ ควบคุม ไมได มัน ก็บ ัน ดาลควาทุก ขให, เมื ่อ รูเทาทัน
บังคับได มันก็ไมอาจจะบันดาลความทุกขให คือไมมีความทุกขเลย.
หวังวาพุทธบริษั ททั้งหลาย จะไดรูจักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปกวาเกา โดย
มารูเรื่องที่บัญญัติไวในคําวาสัญชาตญาณ หรือ ภาวิตญาณ คํานอกพระบาลี อาตมา
ว าเอาเอง. ภาวิ ตญาณนี้ จะควบคุ มสั ญชาตญาณ เราก็ มาศึ กษากั นให เพี ยงพอ. วั นนี้ เป น
วั นเริ่ มต น รู จั กแต เพี ยงชื่ อของมั น, รู จั กความลั บที่ มั นเกี่ ยวข องกั นอยู กั บสิ่ งที่ เรี ยกว าชี วิ ต
ชีวิตนี้ โดยหลักใหญ ๆ โดยหลักทั่วไป, รายละเอียดไววากันวันหลังเพราะมันยืดยาว.
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เดี๋ ยวนี้ ก็ รูสึ กเหนื่ อยแล ว จะต องขอยุ ติ การบรรยายสํ าหรับวั นนี้ ไว ที ก อน ให
พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย สวดบทคณสาธยายส งเสริมจิ ตใจ ให เกิ ดกํ าลั งในการประพฤติ ธรรมะ
สืบตอไปในกาลบัดนี้.

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๒๑๑ มกราคม ๒๕๒๙

โครงสรางของสัญชาตญาณ

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย
การบรรยายประจํ าวั น เสาร เป น ครั้ งที่ ๒ แห งภาคมาฆบู ชา ในวั น นี้ นั้ น
อาตมาก็ จะได กล าว เรื่ องธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม แต มี หั วข อย อยเฉพาะ
ในวันนี้วา โครงสรางของสัญชาตญาณ.
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[ทบทวน]

มี ความจํ าเป นที่ จะต องทบทวนเรื่ องที่ กล าวมาแล วบ างสั กหน อย; เพราะว า
มี คนแปลกหน าใหม มา ยั งไม เคยฟ งมาตั้ งแต ต นย อมไม อาจจะเข าใจ, และการทบทวนนั้ น
ก็ยังมีผลดีแกผูที่ไดเคยฟงแลว จะไดเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น.

สิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญชาตญาณนี้ เราโดยมากไม เคยได ยิ น, และไม เคยทราบเรื่ อง
ของมั นเลย. การค นควาทางวิทยาศาสตรก็ ได ค นพบสิ่ งสิ่ งนี้ ซึ่งมีเรื่องมีความจริง
๒๕
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อะไรของมันโดยเฉพาะ, แลวมันก็ม าเขากั น ได กับ หลักเกณฑ ในพระพุ ท ธศาสนา
มาใชประกอบแกกันและกัน แลวก็จะไดเขาใจไดงายขึ้น เขาใจไดยิ่งขึ้น.
สั ญชาตญาณ แปลว า ความรู หรื อความรู สึ กที่ เกิ ดอยู เอง เกิ ดขึ้ นเอง เพราะ
มั นเป นสิ่ งที่ มี มาในชี วิ ต, ในสิ่ งที่ เรี ยกว าชี วิ ตหรื อในชี วิ ตนั้ น มั นมี ความรู ชนิ ดนี้ ติ ดมา
ด วยและถ ายทอดกั นไปด วย; อย างว า นกกระจาบรูจั กทํ ารั ง อั นวิ จิ ตรพิ ศดาร, ซึ่ งคนก็
ทํ า ไม ได . แต ลู ก นกกระจาบก็ ทํ า ได โดยไม ต อ งเรี ย น, ไม ต อ งเข า โรงเรี ย น, หรื อ ว า
แมลงผึ้ งก็ ทํ ารั งผึ้ ง รวงผึ้ งได อย างวิ จิ ตรงดงาม ซึ่ งมนุ ษย ทํ าไม ได ; แต ลู กผึ้ งเหล านั้ นก็
ไม มี การเข าโรงเรี ยน หรื อมี สอนให ทํ า มั นก็ ทํ าได เลย, มั นเป นตั วผึ้ งขึ้ นมาแล วมั นก็ ทํ า
ได เลย. นี้ จ ะเป น ตั ว อย า งง า ย ๆ ให เราเห็ น ได ว า ในชี วิ ต นั้ น มั น มี อ ะไรที่ เป น ตั ว
ความรูอยางเหมาะสมกับชีวิตนั้น ๆ มาดวยเสร็จ เปนความรูที่เกิดขึ้นเอง, เรียกวา
เกิดเอง ก็เพราะวาไมตองมีใครสอน.
ที นี้ มั นยั งมี อี กหลายอย าง หลายเรื่ อง ที่ รุ นแรงที่ เป น ป ญ หา ซึ่ งเราจะได
พิจาณากันตอไป. ปญหาก็คือวาสั ญชาตญาณนั้ นเป นรากฐานสํ าหรับการเกิ ดแห ง
กิเลส, พอไดเหตุไดปจจัยที่จะสงเสิรมสัญชาตญาณ นั้นได มันก็เกิดขึ้นอยางใหญ
หลวงและเกินขอบเขต, เกินขอบเขต ก็เลย กลายเปนเรื่องเสียหาย.
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ฉะนั้น การควบคุมสัญชาตญาณ จึงเปนสิ่งจําเปน ที่เราตองรูจักและ
รูวาจะควบคุมมันอยางไร. ที่ควบคุมไมไดเอาเสียทีเดียว. ก็ตองมีการเปลี่ยน
กระแส คือหันกระแสใหไปในทิศทางที่มีประโยชน, ตอเมื่อเปนพระอรหันต ความ
รูสึกเหลานี้จึงจะถูกทําลายใหหมดสิ้นไป. นี่ก็พยายามเขาใจใจความสําคัญตอนนี้ใหดี ๆ
วามันมีอยูในชีวิต; ถาควบคุมไมไดเปนอันตราย, ตองควบคุมใหได, ที่ควบคุม
ไมไดก็รูจักผันกระแสของมันใหเปนไปในทางที่ไมเปนอันตราย
แตใหกลายเปนประโยชน.

โครงสรางของสัญชาตญาณ

๒๗

เช นว ากระแสน้ํ าพั ดพามาท วมวิ น าศ; แต ถ าเราเอากระแสน้ํ านั้ นผั น ไปใช
ในทางที่ จะให เกิ ดประโยชน อย างใดอย างหนึ่ ง, เช นเดี๋ ยวนี้ ก็ ใช เป นเครื่องกํ าเนิ ดไฟฟ า ไป
หมุ นเครื่องกํ าเนิ ดไฟฟ าให เกิ ดไฟฟ า ; น้ํ าแทนที่ จะอั นตรายอย างใหญ หลวงก็ กลายเป น
เรื่องไดประโยชน; อยางนี้เรียกวาผันกระแสของมัน.
กํ าลั งมากมายแห งสั ญ ชาตญาณในบางสาขานั้ นมั นมี ; ถ ารู จั กผั นไปให
ใชเ ปน ประโยชน ก็จ ะเปน ประโยชนอ ยา งยิ่ง , ถา ทํา ไมไ ดมัน ก็เ ปน อัต ราย
คื อทํ าความวิ นาศให แก ผู นั้ นได . กํ าลั งจิ ตที่ มากมายนั้ นแหละถ าปล อยไปตามบุ ญ ตาม
กรรม ไม มี ป ญ ญาไม มี วิชา มั นก็เป นอันตราย มั น จะกลายเป นเรื่องของกิ เลส ทํ า
ไปตามอํ านาจของกิ เลส; แต ถ าว าบั งคั บได เอากํ าลั งจิ ตไปใช ในทางที่ ถู กต อง มั นก็ จะ
เปนประโยชน; ดังนั้นเราจะตองรูเรื่องสิ่งนี้ใหเพียงพอ.
บางทานอาจจะคิดวา ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา, ไมเห็นมีชื่อนี้ในพุทธศาสนา,
เขาใจอยางนั้นไมถูก เพราะมันเรียกกันคนละชื่อ เปนวิชาความรูคนละยุค, แลวเปน
เรื่องการศึกษาคนควาที่ยิ่งขึ้นไป.
ถาพูดทางวิทยาศาสตรแลว เรื่องของสัญชาตญาณก็มีเรื่องจิตเขามามากทีเดียว, แมจะมีเรื่องวัตถุเจืออยู ยังเหลืออยู แตก็เปน
เรื่องจิตเขามามากทีเดียว.
การที่จะพูดวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องทางวัตถุโดยสวนเดียวนั้น
มันก็ไมถูกตอง; เพราะมันเริ่มมีเรื่องจิตที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมันชัดเจน
เปดเผยพิสูจนไดอะไรไดนี้
มาเปนหลัเกณฑสําหรับการศึกษาเรื่องทางจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไป.
ในพระพุทธศาสนา ก็จะไดประโยชน. ขอใหรูจักรวมมือ เอาความรูหรือหลักเกณฑ
วิธีการอยางวิทยาศาสตร
มาใชรวมกันกับความหลักเกณฑวิธีการในพระพุทธ
ศาสนา.
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ในชั้นแรกนี้ขอใหทุกทานที่ยังไมเคยฟงบรรยายมากอนนั้นใหรูวา มัน มีความรู
ชนิ ดหนึ่ งเกิดอยูตามธรรมชาติ แลวก็ถายทอดไปได, แลวชีวิตนั้นเปนเรื่องของ
ธรรมชาติอันลึกซึ้ง ถาวาเป น อิทัปปจจยตา ก็เป นอิทั ปปจยตาชนิดที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะตอง
เขาใจกัน ทีห ลัง. ในขั้น นี้ใหรูวา คนเราไมรูเรื่อ งนี้ข องตนเอง จึงบังคับ ตนเอง
ไมคอยจะได.
การบั งคั บตั วเองนี้ สําคั ญมาก ให มั นอยูในความถูกต อง มั นก็มี ผลดี , เกิ ด
บังคับตัวเองไมไดเมื่อไร มันก็ออกนอกลูนอกทาง. ฉะนั้นคนบุถุชนจึงตกอยูใน
กระแสดแห งความผิ ด, ความโง ความหลง ความไม รู; เขาไม อาจจะต อสูกับเรื่อง
ของสั ญชาตญาณ ที่ ต องการให บั งคั บและควบคุ ม, ปล อยไปตามบุ ญตามกรรม ก็ ไปเป น
อั น ธพาลไปเป น โจรเป น อะไรหมด. ถ า บั งคั บ ควบคุ ม ไว ได มั น ก็ ดึ งเข า มาอยู ในวง
ของสั ต บุ รุ ษ ของกั ล ยาณชน; เราจึ งสนใจในเรื่อ งนี้ . สํ าหรับ บุ ถุ ชนก็ ส นใจที่ จะรูว า
มั นเป นอยางไร ก็ ต อสูเพื่ อจะควบคุ มมั น, ถ าต อสูไม ได ก็พ ายแพ พ ายแพ แกความชั่ ว
ความรูสึกที่จะทําชั่วซึ่งมันเกิดขึ้นไดเอง.
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ยกตัวอยางเชนวา เดินไปในไรพบผลไม ตุงแตงที่เขาปลูกไว มันก็ขโมย
มันก็หยิบเอาไป จะขโมยหรือไมขโมยก็ไมรู ดวยความรูที่เปนสัญชาตญาณวามันตองได
มันจะได มันควรจะได; แมแตสัตวมันก็เปนอยางนั้น คนก็คลายกับสัตว ถาเห็น
อะไรกินไดก็เอาไปเทานั้น อยางที่เรียกวาขโมยนั่นแหละ. ปุถุชนจึงประสบปญหานี้,
แลวสวนมากก็พายแพ คือ จะทําไปตามความรูสึกของสัญชาตญาณนั่นเอง. ถาได
รับการศึกษามาดี มาพอ มีธรรมะ ซึ่งที่แทก็คือระบบควบคุมสัญชาตญาณนั่นแหละ อยางที่
พูดแลวในวันกอน เปนประโยคสั้น ๆ วา ธรรมะ - ธรรมะ, ธรรมะคือระบบปฏิบัติ
เพื่อควบคุมสัญชาตญาณ. ถาเขาไดรับการฝกฝน อบรมมาดีแลว มันก็จะไมทํา
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อย างนั้ น, จะไม ทํ าอย างนั้ น; มิ ฉะนั้ นก็ จะทํ าอย างนั้ นจนได รับโทษ ซึ่ งมั นก็ สอนให
เหมื อนกั น. อย างที่ ว าลิ งพบแตงมั นก็ ขโมย หลาย ๆ หนเข าเขาดั กบ วง ดั กแรว ดั กจั่ น
มันก็ติด, มันก็คอยฉลาดขึ้น
นี่เรา ตองสูกัน กับสัญ ชาตญาณ อยูเปนปกติโดยไมรูสึกตัว; เมื่อไม
รูสึกตัวเสียเลย มันก็พายแพแกสัญชาตญาณ, มันก็ลมลุกคลุกคลาน, มันก็ไมมีอะไรที่นา
ชื่นใจ.
มีคํากลาวมาแตโบราณ ซึ่งเขาใจวากอนพุทธกาลก็ได ตั้งแตมนุษยรูจัก
คําวาธรรมะแลว, มีคํากลาววา
อาหารนิทฺทาภย เมถุนฺจ
ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส

สามาญฺเมตปฺปสุภิ นรานํ
ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
มีใจความวา การกินอาหาร การนอน การขึ้ขลาด การประกอบเมถุนธรรมระหวางเพศ
สี่อยางนี้มีเสมอกันในระหวางมนุษยกับสัตว,
ธรรมะเทานั้นที่จะทําความแตกตางระหวาง
มนุษยกับสัตว, ครั้งปราศจากธรรมะเสียแลว คนกับสัตวก็เสมอกัน, ปสุภิ สมานา
-คนเสมอกันกับสัตว. ฉะนั้น คําวาธรรมะ, ธรรมะในกรณีอยางนี้ ก็คือเรื่องที่จะ
ตองประพฤติปฏิบัติใหเกิดความถูกตองขึ้นมา, ใหคนแตกตางจากสัตว, เพราะ
สัตวไมมีธรรมะ ก็ทําไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ. ความถูกตองของสัตวก็มี, อยางที่
ถูกตองของสัตว ตามที่มันรูสึกวามันไดแลวก็ดี มันก็ไดกินไดอะไรแลวก็ดี; อยางนี้เรียก
วาไมมีธรรมะ สําหรับมนุษยนี้ตองมีธรรมะมีหลักเกณฑที่วาอยางไรดีอยางไรไมดี;
ดังนั้นคนจึงแตกตางจากสัตวเพราะเหตุที่มีธรรมะนั้นเอง. ขอนี้ก็เปนอันเขากัน
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ไดกับที่เราประสงค วาเราจะมีธรรมะเปนระบบปฏิบัติ สําหรับจะควบคุมสิ่งที่
เรียกวาสัญชาตญาณ.
นี้ คื อข อความย อ ๆ ใจความย อ ๆ เรื่ องนี้ ที่ ได พู ดมาแล ว, ผู ที่ ยั งไม เคยฟ ง
คงจะได ฟ ง แล ว ก็ จ ะได จั บ เงื่อ นต น ต อ ไป. ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ จ ะได อ ธิ บ ายถึ งโครงสร า ง
ของสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งสิ้น.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้]

ขอให ทราบว าเมื่ อจะพู ดกั นทั้ งหมดทั้ งสิ้ น มั นก็ ต องพู ดได คร าว ๆ คร าว ๆ
โดยสั ง เขป. เราก็ รู โดยสั ง เขปก อ น แล ว จึ ง ค อ ยรู ใ นรายละเอี ย ด, รายละเอี ย ด
ยิ่ ง ๆๆขึ้ น ไป; ฉะนั้ น ในการฟ ง โครงสร า งโดยสั ง เขปก อ นนั้ น ก็ เป น ของจํ า เป น ขอให
ตั้งใจฟงใหดี.

สัญชาตญาณตามหลักพุทธศาสนา
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ข อนี้ จะขอกล าวตามความรู สึ กหรื อความรู ที่ ศึ กษาธรรมะในพุ ทธศาสนา แล ว
ก็บัญญัติเรื่องของสัญชาตญาณเอาตามเหตุผล หรือเคาเงื่อนหรือหลักเกณฑที่มี
อยูในหลักพระพุทธศาสนา, ไมไดเอาเรื่องของชีวิวิทยาหรือวิทยาศาสตรปจจุบันมาเปน
หลักรับรอง แตวามันไมคานกันเลย, เราวาดรูปโครงชนิดที่ตามหลักพุทธศาสนา,
ถาใหอวดก็จะอวดวาดีกวา ถูกตองกวา เขาใจไดงายกวา.

เมื่อถือตามหลักธรรมะในพุทธศานาก็จะพบวา สัญชาตญาณแม, สัญชาตญาณ ซึ่งเปนที่รวมแหงสัญชาตญาณทั้งหลาย เรียกวาสัญชาตญาณตนตอก็ได คือ
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สัญ ชาตญาณแห งความมีตั วตน, ความรูสึกวามี ตัวตน เรื่องนี้เคยพูดกันมาหลาย
สิบครั้งแลว ความรูสึกวา ตัวตนแกจัดเขาเปน ตัวกู-ของกู มีอยูในพฤติแหงจิตใจ
ของคน ตามหลักปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะนั่นเอง.
เมื่ อเด็ กทารกคลอดออกมาจากท องแม มั นก็ มี สั ญชาตญาณแห งตั วตนเป น
เชื้ อมาแล วโดยไม ปรากฎ โดยไม ประจั กษ โดยไม ปรากฎ, เราจึ งถื อว าไม มี ยั งไม มี . แต
ครั้ นทารกนั้ นได มารู เวทนาได สั มผั สนั่ นสั มผั สนี่ อะไรก็ ตาม, เกิ ดเวทนา: รู สึ กสุ ขเวทนา
ทุก ขเวทนา อทุก ขมสุข เวทนา. ทารกนั ้น ก็พ อใจในสุข เวทนา แลว ก็ซ ึม ซาบใน
รสชาติ ของสุ ขเวทนา, มั นก็เกิดความรูสึกวาตั วกูซึมซาบ, แล วมั นก็ อยากที่ จะให
สุขเวทนานั้ นมี อยูด วยตลอดไป. เมื่ อเกิดความอยากใหเปนตัวกูที่จะอยูเพื่ อเสวยรส
แหงสุขเวทนานั้นสืบตอไป นี่เพราะเวทนาแท ๆ ที่มันทําใหปรุงแตงสัญชาตญาณ
ตัวกูขึ้นมาเต็มขนาด เต็มความหมาย, แลวคิดดูเถิดวา ไมมีใครตองสอน ทารกจะ
เกิ ดมี ความรู สึ กอย างนี้ ขึ้ นมาได ตั้ งแต การกิ นนมครั้ งแรกว า : กู อร อย, กู ต องการจะมี
อย างนั้ นอี ก, ถ าไม ได อย างนี้ ก็ โกรธ, ก็ โกรธขึ้ นมา, ถ าได ก็ พ อใจ, ถ าเป นเวทนาที่ ไม
เปนสุขไมทุกข ก็คงสงสัยฉงนสนเทห โงอยูเทาเดิมตามเดิม.
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ขอให สั งเกตดู ในแงที่ ว า มั น เกิ ด ได เอง เพราะอํ านาจแห งสั ญ ชาตญาณ; ผู ที่ ถื อศาสนาพระเจ าเขาก็ ให เป นเรื่องของพระเจ าบั นดาลไปตามเรื่อง, แต ถ า
เรื่อง ในพุทธศาสนานี้ไมมีพระเจา ก็เลยถือวาเปนเรื่องของสัญชาตญาณ. ครั้นได
เหตุ ป จจั ยภายนอกมาสนั บสนุ น มั นก็ ปรุงแต งเป นความคิ ดที่ เป นรูปเป นรางสมบู รณ แบบ
ขึ้นมา. เกิดความรูสึกวาตัวกู วาของกู
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สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน.
ขอให ทุ ก คนสั งเกตตนเองวา มั น มี ค วามรูสึ ก วาตั วกู -ของกู อ ย างไร,
เกิดขึ้นมาตั้งแตครั้งไหน, ตั้งแตเล็ก ๆ ก็รูสึกนึกคิดนึกอยางนี้เปน, แลวก็อาจจะเห็นความ
รู สึ ก ชนิ ด นี้ หรื อ บทบทของผู อื่ น ที่ แ สดงออกมาด วยความรู สึ กชนิ ด นี้ , แล วจะรู สึ ก ได
แมแตในสัตวเดรัจฉาน. แมแตลูกสัตวตัวเล็ก ๆ มันก็แสดงอาการ ใหเราเห็นไดวา
มันมีความรูสึ กวาตั วกู วาของกู . อยางลูกแมวเล็ก ๆ ยังไม เคยตอสู ไม เคยพบศัตรูที่
ไหนมา ลู กแมวนั้ นก็ รู จั กขู รู จั กสู , รู จั กแสดงอาการว าตั วกู หรื อของกู ไม ให ลู กแมวตั ว
อื่ นหรื ออะไรเข ามาในเขตของกู . ช วยศึ กษาข อนี้ ให ดี มี ประโยชน มาก, เป นหั วใจของ
กิเลสทั้งหมด, เปนความรูวาตัวตนตามอํานาจของสัญชาตญาณอันแรก.
อยางนี้เป นการเรียนธรรมะจากของจริง ไมใชเรียนดวยการฟ งการอาน
การอะไร, ตองศึกษาธรรมะจากสิ่งที่มีอยูจริง โดยเฉพาะของตนในภายในใจของ
ตน; ถ า รู แ จ ง ของตนแล ว มั น ก็ จ ะรู ไ ปถึ ง ของผู อื่ น ได โ ดยง า ย, แล ว ก็ ถู ก ต อ งด ว ย
เหมื อนกั น, แล วก็ รู ให ลึ กลงไปกว างขวางออกไป, ก็ จะรู ถึ งของสั ตว เดรัจฉาน, กระทั่ ง
รูไปถึ งเรื่องของต นไม , ซึ่ งล วนแต มี สั ญชาตญาณด วยกั นทั้ งนั้ น. เราจะได พิ จารณากั นเป น
เรื่อง ๆ ไป. ในชั้นนี้ก็ขอใหจับจุดตั้งตนดวยสัญชาตญาณแหงการมีตัวตน มีตัวตน
มีความรูสึกวามีตัวตน.
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ความรูสึกวามีตัวตนนี้เปนเรื่องยากลําบาก
เพราะวาศาสนาพวกหนึ่ง
กลุมหนึ่งแสดงความจริงวามีตัวตน, มีตัวตัว ตัวตนๆ เรื่อยไปจนสุดทาย ตั้งแต
ตั้งตนจนสุดทายมีตัวตน มีตัวตนอยางสูงสุด เปนมหาตมัน ปรมาตมัน, เปนพระเปนเจา
เปนอะไรก็ตาม มีลักษณะเปนตัวตน คือมีอัตตาหรือมีอาตมัน. ศาสนาพวกหนึ่ง
โดยเฉพาะพุทธศาสนา และศาสนาอื่นบานในเครือเดียวกันปฏิเสธความมีอัตตา หรือมี
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ตัวตน, มีแตสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ, เปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา และเปน
ธรรมชาติ , ไม มี อั ต ตา ไม มี ตั ว ตน. นี้ ก็ เรี ย กได ค รั้ งหนึ่ ง ว า บรรดาศาสนาทั้ ง หลาย
ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้แบงได ๒ พวก : พวกหนึ่งมีตน, อีกพวกหนึ่งไมมีตัวตน.
พวกที่ มี ตั วตนก็เอาความรูสึ กนั่นแหละเป น หลัก เอาความรูสึกที่มีอ ยู
เป นหลัก; แตมั นเป นความรูสึกที่ไมถูกต อง, เป นความรูสึ กไปตามอํ านาจสั ญ ชาตญาณว ามี ตั วตน, แล วก็ หาเหตุ ผลสมอ างให มี ตั วตนมากขึ้ น ๆ มั นเป นอย างนี้ ไปเสี ย.
พวกที ่ไ มม ีต ัว ตนก็เห็น วา เปน สัก วา ตามธรรมชาติ, เปน ธาตุต ามธรรมชาติ,
แลวมีการปรุงแตงไปตามกฎของ อิทัปปจจยตา วิวัฒนาการขึ้นมาเปนอยางนั้นอยางนี้
กระทั่ งเป นจิ ตใจคิ ดนึ กได มากมาย วิ เศษ ประเสริฐ ศั กดิ์ สิ ทธิ์ กายสิ ทธิ์ ตามเรื่ องของจิ ต.
แล วก็ ถื อว าเป นตั วตนให มี ตั วตนอยู เรื่อยไป จนกระทั่ งว าขั้ นสุ ดท ายก็ ให มี ตั วตนถาวร,
เปนตัวตนอยูอยางถาวร.
แตพ ุท ธศาสนานั ้น วา ไมม ีต ัว ตนอยา งนั ้น , จิต เทา นั ้น ศึก ษาเรื่อ งนี้
รูดี แล วก็ ปล อยวางสิ่ งทั้ งหลาย ที่ เคยยึ ดถือตามสั ญชาตญาณวาตั วตนนั้ นเสีย, หมดสัญชาตญาณวามีตัวตนเสีย. นี่เรียกวาทําลายความรูสึกวาตัวตนได ดวยญาณอันสูงสุดขั้น
สุดท ายของพระอรหั นต เทานั้ น, มั นก็เลยไม มีตั วตน, มี แตจิตที่ หายโง เรียกวาจิตที่
หลุ ดพ นจากความโง พ นจากิ เลส พ นจากความทุ กข ก็ ได ประสบกั บความที่ ไม มี ทุ กข
อัน สูง สุด นั ่น พอถึง วาระถึง โอกาสก็ด ัง ไป, จิต นั ้น ก็ด ัง ไปตามธรรมชาติข องจิต
ที่เปนสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย, หมดเหตุหมดปจจัยก็ดับไป. มันก็เหลืออยูแตความวาง ซึ่ง
จะเอามาเปนตัวตนไมได.
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พวกที่มีตัวตนก็ยังจะเอาความวางนั่นแหละเปนตัวอีกทีหนึ่ง,
สมมติความ
วางนั้นแหละเปนตัวตนอีกทีหนึ่ง, เปนตัวตนใหญ ตัวตนมหาศาล ก็ตามใจเขาสิ. ตาม
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หลักพุทธศาสนาถือวา ถายังมีความรูสึกวาตัวตนอยูแลว จิตจะสงบไมได, จิตจะ
เปนอิสระไมได, มันมีความหมายแหงตัวตนบีบคั้นอยู พุทธศาสนาจึงสลัดความรูสึกวา
ตั วตนหมดออกไป; ตั วจิ ตก็ ไม ใช ตั วตน อาศั ยเหตุ ป จจั ยดํ ารงอยู ด วยกาย, ครั้นกาย
ดับ จิตก็พลอยไมปรากฎไปดวย. แตวาจิตที่หลุดพน อยางนี้มันไดประสบกันเขากับ
ภาวะอั น หนึ่ ง ซึ่ ง ไม มี ค วามทุ ก ข สู ง สุ ด , ที่ ดั ง สิ้ น แห ง ความทุ ก ข สู ง สุ ด ใช คํ า ว า
นิ พพาน, นิ พพาน แปลว า ดั บลงแห งกิ เลส, ดั บลงแห งความโง, ดั บลงแห งความหลง
ความเข าใจผิ ด ซึ่ งเป นเหตุ ให เกิ ด โลภะ โทสะ โมหะ, ดั บกิ เลสเหล านี้ ลงไปหมดเหมื อน
กั บ ดั บ ไฟ; เพราะกิ เลสเหล า นี้ เป น ของร อ นเหมื อ นกั บ ไฟ แล ว ก็ ดั บ ไฟเสี ย . คํ า ว า
นิพพาน แปลวา ดับ, ดับแหงความรอน, ดับแหงของรอน.
พวกที ่ต ิด ตัว ตน ก็เ อานิพ พานเปน ตัว ตนอีก ทีห นึ ่ง ; นิพ พานนี ้ถ ูก
ยึ ดถื อว าเป นตั วตนนิ รันดร, ความว างจากทุ กข นิ รั นดรถู กยึ ดถื อเป นตั วตนนิ รั นดร, ให
ตั ว ตนของตนที บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ว เข า ไปฝ ง อยู ใ นตั ว ตนนิ รั น ดร แล ว ก็ อ ยู กั น อย า งนิ รั น ดร.
อย างนี้ ไม ใช ห ลั ก พุ ท ธศาสนา, เป น หลั กศาสนาของฝ ายที่ มี ตั วตน ฝ ายที่ มี ตั วตน.
พุทธศาสนาเปนพวกที่ไมมีตัวตน โดยดับสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเสียได;
เรื่องนี้ตองพูดกันยืดยาว, พูดกันอีก พูดเทาไรก็ไดวา ความรูสึกวามีตัวตน เป นสัญชาตญาณแมบท คลอดลูกออกมาเปสัญชาตญาณทั้งหลายตาง ๆ นานา
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สัญชาตญาณตาง ๆ ลวนออกมาจากสัญชาตญาณตัวตน.
เอาละ, เราจะพิจารณากันถึงสัญชาตญาณลูก ๆ สัญชาตญาณที่คลอดออกมา
จากสัญชาตญาณแหงความีตัวตนกันสักครั้งหนึ่งสําหรับเปนการเริ่มแรกของเรื่องนี้
ใหถึง
จุดที่ประสงคของเรื่อง. เมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นไดเอง วามีตัวตน ๆ อยางนี้
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มันก็เกิดเปนสัญชาตญาณตาง ๆ นาน ที่กลาวไวในเรื่องของสัญชาตญาณของวิทยาศาสตร ขีววิท ยาของการศึ กษาสมั ย ใหม , เราเอามาแต เรื่อ งที่ มั น ตรงกั น กั บ หลั ก
เกณฑ ของกิ เลสในพุ ท ธศาสนามาพิ จารณากันกอน. ขอใหกําหนดใหดี จะไดพู ด
ต อ ไป ว าสั ญ ชาตญาณแห งความมี ตั วตนนั้ น มั น ได ทํ าให เกิ ด สั ญ ชาตญาณคื อ
ความเห็ นแกตั วตน ความเห็นแกตน, พรอม ๆ กันนั้นก็มีสัญ ชาตญาณอยางอื่นที่
มันจะแวดลอมความรูสึกอันนี้ไว; ดังนั้นมันจึงเกิดสัญชาตญาณอื่น ๆ.
สั ญ ชาตญาณแห งการกิ นอาหาร, คํ าว ากิ นอาหารนั้ นมั นต องอยาก มั น
ต องกิน. ต องหากิ นจนได , มั นต องต อสู สุดเหหวี่ยงเพื่ อให ได กิ น, ที่ เรียกวาสั ญชาตญาณ
แหงการกินอาหาร.
แล วมั นก็เกิ ดสั ญชาตญาณแห งความกลั ว, อะไรที่ น ากลั ววาจะทํ าลายตั ว
ตน เป น ศั ตรู แก ตั วตนแล ว มั น ก็ กลั วทั้ งนั้ น แหละ. ฉะนั้ น เด็ ก ๆ มั น ก็ รู จั กกลั ว อะไร
สิ่ งที่ มี รูปรางแปลกประหลาด ว ามั นจะเป นอั นตรายแก ตั ว มั นจึ งกลั ว, และมั นจึ งรองไห .
เด็ ก ๆ เห็ นคนรู ปร างประหลาดน ากลั ว มั นก็ กลั วเท านั้ นแหละ, ไม ต องมี ใครสอน; เพราะ
มั นมี สั ญชาตญาณแห งความกลั วเกิ ดขึ้ น เมื่ อได เผชิ ญเขากั บสิ่ งที่ รูสึ กวาเป นอั นตราย, มั น
จึงมีสัญชาตญาณแหงความกลัว.
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แลวมันก็มีสัญชาตญาณแหงการตอสู;
คําวาตอสูนี้มีความหมายหลาย
อยาง แมแตการวิ่งหนีก็เปนการตอสูชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน, มีสัญชาตญาณแหงการเอา
ตัวรอด ตอสูเพื่อเอาตัวรอด. ฉะนั้นมันจึงสูไปตามเรื่อง สูไปตามสัญชาตญาณ, หรือ
วามันจะหนีภัย เปนการตอสู ในเมื่อมันสูโดยการเผชิญหนาไมได มันก็สูดวยการวิ่ง,
มันก็สูดวยการวิงหนีไปตามเรื่องของมัน.
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เห็ นแก ตน เป นพื้ นฐานอยู ในใจ, ที นี้ มั น
ก็มีสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ ก็เพื่อใหมันมีลูกหลานหรืออยูไมสูญพันธ. เรื่องนี้
ลึ กซึ้ งมาก สั ญชาตญาณแห งความมี ตั วตน, มั นต องการจะไม สู ญไม สาบสู ญแห งตั วตน
มั นก็ ต องการจะสื บพั นธุ . คนก็ เป นอย างนั้ น สั ตว เดรัจฉานก็ เป นอย างนั้ น, ต นไม ก็ เป น
อย างนั้ น , ต องการจะคงมี พั น ธุ เรี ยกว าสั ญ ชาตญาณแห งการสื บ พั น ธุ . แล วก็ ส ร าง
อวัยวะเพื่ อการสื บพั นธุมาอย างวิจติ รพิ สดารควบคุ มยาก เข าใจยากที่ สุ ด, จนในที่ สุ ดต อง
ได ไปทํ าการสื บพั นธุ แม จะยุ งยากลํ าบากเท าไร มั นก็ มี การสื บพั นธุ จนได เพราะมั นมี
สัญชาตญาณอันนี้เปนเดิมพัน.
มี สั ญ ชาตญาณแห งการรั กตน

แลวมั นก็มี ออกมาเป น สั ญชาตญาณแห งการพั ฒนา พั ฒนา ให ดีขึ้น ทํ าให
ดี ขึ้ นนี้ ; สั งเกตดู เถอะมั นต องการดี ขึ้ นทั้ งนั้ นแหละ ทั้ งสั ตว ทั้ งคน, ทั้ งทางวั ตถุ ทั้ งทาง
จิต, โดยเฉพาะอย างยิ่ งทางวัตถุ ที่ มั นจะรูจักแต งเนื้ อแต งตั วอย างไร, ทํ ารู ทํ ารัง ทํ า
กระทอม, ทําเรือนอยู, อยางไร มันตองการใหพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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แล วก็ มี สั ญชาตญาณลึ กลั บอั นหนึ่ ง คื อสั ญชาตญาณแห งการบํ าเรอตน
เอง, บํ าเรอตนเองให เกิดความรูสึกพอใจและเป นสุข, รวมทั้งตองการใหผูอื่นบํ าเรอ
ตนด วย. นี่ มั นจึ งเกิ ดป ญหายุ งยาก เพราะว ามั นมี ความรูสึ กรุนแรง, ต องการจะให มี การ
บําเรอตน.

แลวมันจะมี สัญชาตญาณแหงการอวดตน อวดตน; ฉะนั้นคนมันจึง
ยากที่สุดที่จะไมอวดดี. คนทุกคนนั่นแหละมันยากที่สุดที่จะไมอวดดี, มันเผลอมัน
อวดดีไดโดยไมตองรูสึกตัว สัญชาตญาณของการอวดดี.
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แล วก็ สั ญ ชาตญาณแห งการมี อ ยู แห งตน, มั นมี ตั วตนแล วมั นต องการ
ความมีอยูแหงตนไมใหดับลงไป ไมใหสิ้นสูญลงไป.
แล วอั นสุ ดท ายก็ จะเรียกวา สั ญ ชาตญาณแห งการพอใจที่ จะมี ตั วตน
นิรันดร, มีภาวะนิรันดรเปนของตน.
นี่ ยกตั วอย างมา ๑๐ อย าง. ทุ กอย างเข ากั นได กั บสั ญชาตญาณในตํ ารา
ชี ววิทยา; แต เรามุ งชี้ ต างกั นอธิบายต างกั น วาอยางน อยก็ ๑๐ อย าง ที่ สั ญชาตญาณ
แมบทมันคลอดลูกออกมา เปนสัญชาตญาณธรรมดา, เรียกวาสัญชาตญาณแหงการ
กิ นอาหาร, สั ญชาตญาณ แห งการมี ความกลั ว, สั ญชาตญาณ แห งการต อสู , สั ญชาตญาณ
แห งการรักตน, สั ญชาตญาณ แห งการสื บพั นธุ, สั ญชาตญาณ แห งการพั ฒนาคน, สั ญชาตญาณ แห งการบํ าเรอตน, สั ญชาตญาณ แห งการอวดตน, สั ญชาตญาณ แห งการคงมี อยู แห ง
ตน, แลวก็สัญชาตญาณ แหงการที่จะใหตนมีภาวะนิรันดร นิ รันดรคือไมสูญสิ้น; ถึง
แม จะจํ าไม ได หมดก็ ไม เป นไรก็ ค อย ๆ ศึ กษาสั งเกตตนเองไปก็ แล วกั น มั นก็ จะพบจะค อย ๆ
เขาใจ. นี้เราก็วาไปตามเรื่องตามคราวตามโอกาส.
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จะอภิปรายกันเรื่องสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร แหงการกินอาหารนี้
มันก็ขยายออกไปเปนความรูสึกหลายอยางหลายประการ;
อยางแรกถึงกอนมันก็
หิว. มันรูสึกหิว มันก็จะประกอบกันกับสวนที่เปนรางกาย พอมันขาดสิ่งที่เปนปจจัย
เหลานั้นมันก็รูสึกหิว; แตมันก็มีสัญชาตญาณที่จะรูสึกหิวไดอีกสวนหึ่งดวย. ถาหิว
ทางรางกายมันก็เปนธรรมดา, แตหิวทางจิตใจก็ยังมี คือเปนเรื่องของกิเลสตัณหา,
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มั นหิ วในส วนนั้ น, มั นหิ วเพราะวามั นชอบในความเอร็ดอรอยหรือสวยหรืองาม. ถ าเพี ยง
แตตองการกินใหอิ่ม มันก็หิวอยางธรรมดา; แตถามันกินอยางจะหลอเลี้ยงกิเลส
ก็เปนความหิวทางจิตทางวิญญาณ ซึ่งมันก็มีอยู ทองอิ่มแลวมันก็ยังหิว.
ที นี้ มั น มี ก ารกระทํ า ที่ เป น การหา; ดั ง นั้ น จึ ง รู จั ก หาอาหาร, พอหิ ว ก็
หาอาหาร. ลู กไก ออกมาได สองวั นแม ก็ ต องพาไปหาอาหาร คุ ยเขี่ ยกั นไปเรื่อย ๆ, แม ไก
กั บลู กไก มั นก็ รูจั กหาอาหารไม ต องมี ใครสอน, ใครสอนให แม ไก พาลู กไก ไปหาอาหาร. มั น
ก็เปนสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร. ถาเปนสัตวบางชนิดหรือมนุษย มันก็มีการ
สะสมอาหาร, สะสมอาหาร. มดแมลงหลายชนิ ดรูจั กสะสมอาหารไว กิ นในฤดู ที่ มั นไม มี
อาหาร, เราจะเห็ นมดขนเมล็ ดข าวสารต าง ๆ ไปสะสมไว กิ นในฤดู ที่ ไม มี อาหาร, รูจั กทํ า
อยางนี้กันมากมายหลายชนิด สัตวมันสะสมอาหารแลวมันก็มี.
ที นี้ มั น ก็ รู จั ก กิ น มั น ต อ ง รู จั ก ส ว นประกอบของการกิ น ; เช น การ
เคี้ ยว การอรอย, การทํ าให อรอย แล วนอกจานี้ ยั งมี การถ ายด วย. ถ ามี การกิ น มั น ก็
ต องมี การถายด วย, มันก็เป นไปไดตามความรูสึกของมั นเอง จะวาเป นเรื่องจิตใจลวน ๆ
นั้ นมั นก็ ไม ถู ก มั นเป นเรื่องส วนของจิ ตใจ ความรูสึ กชนิ ดหนึ่ งของจิ ตใจเข าผสมอยู ด วย
มันจึงตองการจะถาย แลวมันก็ทําการถาย.
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ทีนี้ทางจิตใจนั้นมันก็มีติดรสอาหาร, อรอยในรสอาหาร; ปรับปรุง
กันเสียเปนการใหญ, คนควาไมมีที่สิ้นสุด เพื่อจะปรุงรสอาหารใหแปลกออกไป ก็เลยติด
รสอาหารอยางนั้นอยางนี้ จนกระทั่งวามีเฉพาะคนเฉพาะบุคคล เฉพาะพวกบุคคลติดรส
อาหารอยางนั้นอยางนี้, เปนของเฉพาะคนก็มี เปนของเฉพาะพวกหรือชนิดของบุคคล
ก็มี, มันก็ติดอาหารอยางใดอยางหนึ่ง แลวมันก็เกิดกิเลสที่เปนเหตุใหมีการกักตุน.
คําวากักตุนนี้มันเริ่มสอความหมายชนิดที่เห็นแกตน
มากเขาไปแลวมันก็กักตุน
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โดยไม เห็ น แก บุ ค คลอื่ น หรือ แม ที่ สุ ด มั น ก็ ต ระหนี่ . ถ ามั น ติ ด อาหารการกิ น มากไป
เกินไปมันก็ตระหนี่ไมอยากใหใครเขามาใกลเพื่อจะแยงกิน มันก็มีตระหนี่, กิเลสที่ชื่อ
วาโลภะหรืออวิชชชาวิสมาโลภะมันก็เกิดขึ้น มันก็ปรากฎขึ้น, มันก็ไปจบลงที่กิเลสอยางนี้
นี่สัญชาตญาณแหงการกินอาหารอยางเดียวเทานั้น แหละมันไดทําใหเกิด
อาการต าง ๆ ขึ้ นมากมายหลายอย างหรือสิ บอย าง, ยิ่ งพิ จารณาไปมั นก็ จะยิ่ งเป นหลายสิ บ
อย า ง นี้ เรามี ป ญ หาเท า ไร, ป ญ หาจะเกิ ด ขึ้ น เท าไร ในการกิ น อาหาร. ในการมี
อาหาร ในการสะสมอาหาร ในการกิ น, กิ นแล วไม ถ าย หรือถ ายไม สะดวก หรือมั นต อง
ถ ายชนิ ดที่ ลํ าบากยุ งยาก. มั นติ ดรสอาหาร มั นกั กตุ นอาหาร, มั นตระหนี่ อาหาร, มั นโลภ
ละโมบในเรื่องอาหาร. แม ที่ สุ ดแต ว ามั นตะกละตะกลามมู มมาม กิ นอย างมู มมาม, ตะกละ
ตะกลามนี้ มั นก็ มาจากการควบคุ มสั ญชาตญาณข อนี้ ไม ได , ไม มี ความรู ไม มี สติ สั มปชั ญ ญะ ไม ได รั บการอบรม ก็ กิ นอย างตะกละตะกลามมู มมาม ซึ่ งเป นการบั นดาลของ
สั ญ ชาตญาณแห งการกิ นอาหร ที่ มั นขยายตั วเกิ นการควบคุ ม. นี่ รูจั กกั นไว ว ามั นเป น
อยางไรบาง, มันเปนปญหาเทาไร.
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เดี๋ยวนี้เราเกิดมาในหมูมนุษยที่มีความเจริญมาถึงขนาดนี้แลว มีระเบียบ มี
วัฒนธรรม มีอะไรถูกตองแลว; พอเราเกิดมาเขาในกรอบของวัฒนธรรมอันนี้ มันก็มี
ปญหานอย จนทําใหเราคิดวานี้เรารูไดเอง. เราไมไดรูไดเอง มันเปนเรื่องที่เขาทําไวดี
แลว วาเด็ก ๆ จะตองทําอยางนี้ในการกินอาหาร.หนุมสาวแลว ผูใหญแลว จะตองทํา
อยางนี้ ๆ ในระเบียบการกินอาหาร, มันก็ปองกันอันตรายไดมาก. แตอยาลืมวา มันมีมูล
เหตุมาจากสัญชาติญาณอันรายกาจของการกินอาหาร ที่มันจะคลอดออกมาเปนปญหา
อยางนั้นอยางนี้ มากมายหลายอยางหรือหลายสิบอยาง.
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สัญชาตญาณแหงการกินอาหารคลอดออกมาจากสัญชาตญาณแหงการ
มีต ัว กู-ของกู คือ มีตัว ตน-ของตน, แลว สัญ ชาตญาณแหง การมีต ัว ตนมีข อง
ตน มันก็คลอดออกมาเปนสัญชาตญาณแหงการมีความกลัว มีความกลัว.

สัญชาตญาณแหงความกลัว.
เรื่ องความกลั วนี้ ถ าสั งเกตเอาเองสั งเกตดี ๆ ก็ จะรู จั กได มาก เพราะเราได
เห็ นสั ตว หรือคนที่ มี ความกลั ว. เดี๋ ยวนี้ วิ ทยาศาสตรแขนงหนึ่ งเขาเจริญก าวหน าไปจนถึ ง
กับพิ สู จน ได วา ต นไม นี้ ก็ มี ความกลั ว เป นเรื่องที่ มองด วยตาไม เห็ นเขาประดิ ษฐเครื่องวัด
ขึ้ นมาวั ดความรู สึ กของต นไม . คนที่ เกลี ยดต นไม คนที่ ทํ าลายต นไม เข ามาในขอบเขตของ
รั ศมี นั้ น เครื่ องนั้ นจะสั่ นจะแสดงว าต นไม กลั วอย างยิ่ ง, แล วคนที่ รั กต นไม เข ามาในขอบ
เขตของรัศมี นั้ น เครื่ องไม กระดิ กเลย อย างนี้ เป นต น, มี รายละเอี ยดเคยอ านพบในหนั งสื อ
แขนงหนึ่ งที เดี ยว เป นการพิ สู จน ว าต นไม มี ความรูสึ ก รัก โกรธ เกลี ยด กลั ว, ต นไม ก็ มี
ความรู สึ กกลั ว. สั ตว ก็ เห็ นได ง าย ๆ แล วมั นมี ความกลั ว, ดู จากลู กแมว จะเห็ นได ว า
เกิดมาวันเดียวก็รูจักสงเสียงขู เพราะมันกลัว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ที่วามากลัวอยางโงเขลาเพิ่มเติมสงเสริมมากเกินไป ก็คนนี่แหละ ก็คือ
คนนี่แหละไดอวิชชามาสงเสริมสัญชาตญาณแหงความกลัว, กลัวมาก กลัวจนแลว
แตจะเรียกเถอะ, แลวก็กลัวอยางโงเขลาเลยขอบเขต กลัวจิ้งจก กลัวตุกแก กลัว
ไสเดือน กลัวลูกหนู, บางคนมันก็กลัวเอาเสียจริง ๆ ดวยความโงมันมาก. สัญชาตญาณแหงความกลัวมันถูกสงเสริม กระทั่งกลัวสิ่งที่ไมมีจริง, ไมเห็นตัวจริง; เชน
กลัวผี นึกขึ้นมาใหกลัวเทาไรก็ได มันขึ้นอยูกับสัญชาตญาณแหงความกลัว. เอากระดาษ
เอาสีมาเขียนเปนรูปยักษหรือเปนรูปผีอะไร,
พอเขียนลงไปเสนหนึ่งสองเสนก็เริ่มรูสึกกลัว
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พอเขียนเต็มที่คนเขียนก็รูสึกกลัวไมมากก็นอย, เอาใหเด็ก ๆ ดูมันก็รูสึกกลัว นี่เขียนผีให
ตัวเองกลัว เพราะมันมีสัญชาตญาณแหงความกลัว.
ที นี้ มั นก็ แจกลู กออกไป สั ญชาตญาณแห งความกลั ว กลั วมั นก็ มี การหนี ,
หนี จากสิ่ งที่ ตนกลั ว เห็ นกั นอยู ทั่ วไป สิ่ งใดกลั วมั นก็ หนี มั นก็ หลบ, แล วมั นก็ รูจั กหนี รูจั ก
หลบซ อ น. ที่ ห นี ไปไม ได มั น ก็ ก ลั ว อยู กั บ ที่ มั น ก็ ห วาดผวานอนสะดุ ง ควบคุ ม ไว ไม
ได ; แม ที่ สุ ดแต ก ารเตรี ย ม, เตรี ย มสงคราม เตรี ย มอะไรนี้ ก็ เรี ยกว ามาจากความ
กลั ว มั นจึ งมี การเตรี ยมตั ว ไปซื้ อป นมาไว ไปซื้ ออะไรมาไว เป นการเตรี ยมตั ว มั นก็ มา
จากสั ญ ชาตญาณแห งความกลั ว, มั นรบกวนเท าไร ที นี้มันก็กลั วเกิ นกวาเหตุ กลั ว
ด วยอวิ ชชากลั วด วยความโง มั นก็ กลั วอยู นั้ นแหละ จะซื้ อป นมาไว สั ก ๑๐๐ กระบอก
มันก็ยังกลัวอยูนั่นแหละ เพราะมันกลัวดวยอวิชชา.
ที นี้ อี กทางหนึ่ ง สั ญ ชาตญาณแห งความกลั ว มั นก็ ต องการให มี เพื่ อน ต อง
การให มี เพื่ อนก็ แส ไปหาเพื่ อนไปมี เพื่ อน, ในที่ สุ ดมั นก็ เกิ ดการอยู กั นเป นหมู ๆ ฝู ง ๆ คน
ปาสมัยกอนโนนก็อยูเปนหมู ๆ ฝูง ๆ เหมือนกับสัตว ที่อยูกันเปนฝูง ๆ เพราะสัญชาตญาณแห งความกลั ว, มั นรวมกั นเป นฝู งมั นก็ รู สึ กอุ นใจ. เช นหมู ป า รวมกั นเป นฝู ง ๆ
มั นก็ ลดความกลั วศั ตรู จะเป นเสื อเป นอะไรก็ ตาม มั นก็ ลดความกลั วเพราะมั นอยู กั นเป น
ฝูง ๆ มันพรอมมันเตรียมพรอมที่จะสู.
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ดูใหดีวา
สัญชาตญาณแหงความกลัวนี่มันทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง;
มันเกิดหลายอยางหลายสิบอยาง; แมที่สุดแตการ ตองทําเรือนอยู ทําอะไรอยู เปน
เครื่องปกปดปองกัน, ทํารั้ว ทําอะไรเหลานี้ มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณแหงความ
กลัว, เอามารวมกันเขาไวแลว ก็เรียกวาเปนปญหามากมายที่ตองเดือดรอนเพราะความ
กลัว. เมื่อไมแนใจวาปลอดภัย มันก็หวาดผวาสะดุงนอนไมหลับ, ถามันทรมานหนัก
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เขามั นก็เป นโรคประสาทหรือเป นบ า. นี่ สั ญ ชาตญาณแห งความกลั วคํ าเดี ยวเท านั้ น
แหละ มั นต องการหนี , ต องการหลบซ อน, ถ ามั นต องทนอยู กั บสิ่ งที่ มั นกลั ว มั นก็ หวาด
ผวาอยู ตลอดเวลา, ลั บหลั งมั นก็ เตรียมพรอมก็ มี การกลั วเกิ นกวาเหตุ หลาย ๆ อยาง หลาย ๆ
ชนิ ดเพราะความโง ก็ ต องการมี เพื่ อนเพื่ อจะบรรเทาความกลั ว, แล วอยู กั นเป นฝู ง ๆ พวก ๆ
เพื่อบรรเทาความกลัว. นี้คือสัญ ชาตญาณแห งความกลัวเป นความทุกข จะต อง
ขจัดออกไปดวยธรรมะ ที่มีไวสําหรับเรื่องนี้.

สัญชาตญาณแหงการตอสู
ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแหงการตอสู ตอสู ไมยอมแพ อยางไร ก็ตองตอสู
ก็ขยายออกไปถึงคําวาปองกัน, การปองกัน ก็มีความหมายรวมกันกับการตอสู เปน
การตอสูดวยการปองกัน ก็ตองตอสูกัน. แลวมันก็เกิดการหวาดระแวง, ความระแวง
ภัยมาจากการที่จะตองคิดตอสูอยูเสมอ มันก็ระแวงภัย มันก็นอนไมหลับ. ทีนี้ถาวามันมี
ความโงมาก มันก็ปองกันภัยเกินกวาเหตุ หรือมันตอสูเกินกวาเหตุ จนผิดกฎหมาย
ไปเสียอีกก็มี; เพราะวาสัญชาตญาณแหงการตอสูไมไดรับการควบคุมที่ถูกตอง. เมื่อ
มีการตอสู มันก็ตองมีกิเลสประเภทโทสะ-ประทุษราย, โกธะ-โกรธเคือง
ขึ้นมา, พยาบาท-จองเวรไว มีความอํามหิตนานาชนิด ซึ่งมันจะตองคอย ๆ พอก
พูนขึ้นมาจากการตอสู. นี่ปญหามีเทาไรจากสัญชาตญาณแหงการตอสู จะใชธรรมะอะไร
ดับบางจะไวพูดกันทีหลัง. เรื่องธรรมะสําหรับจะขจัดปดเปานะ, นี้พูดวาตัวเหตุราย ตัว
สิ่งรายมันมีอยูอยางไรเสียกอน.
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สัญชาตญาณแหงการรักตน.
ที นี้ ก็ จะมาถึ งสั ญชาตญาณแห งการรักตน, รักตน มั นมี มาจากความรู สึ ก
วามี ตั วตน, มั นมี ตั วตน แล วมั นก็รักตั วตนนั้ น มั นจึ งมี ความรักตนหรือความเห็ นแก ตน
ขอนี้ ไม ใชเรื่องเล็ ก มั นขยายออกไปเป นเรื่องหลาย ๆ ชนิด มั นก็ต องการการบํ าเรอตน
เพื่อใหตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป แมที่สุดแตตองบริหารตน, บริหารตนเพื่อใหมีกําลังมีเรี่ยวแรง
มี ความพรอมอยู เสมอ เชนม าไม มี เรื่องมั นก็ วิ่ง มั นก็ออกวิ่งเองพอถึ งเวลานี้ มั นเป น
การบริ ห ารตน วั ว ควายมั น ก็ ข วิ ด ดิ น ขวิ ด ต น ไม ดั น ต น ไม เป น การบริ ห ารตน. เป น
การต อ สู . เรื่ อง execise ออกกํ าลั งอะไรต าง ๆ นี้ มั น เป น เรื่ อ งการบริ ห ารตน. เพราะ
มันรักตน.
ที นี้ ใ นแง ข องกิ เลส มั น รั ก ตนมั น เห็ น แก ต น มั น ก็ ริ ษ ยาคนอื่ น ๆ,
ความริษยาคนอื่นมันมาจากรักตนมากเกิ นไป, กระทั่งถึงวามันจะลบหลูบุญคุณคนอื่น.
ถามันเห็นแกตนมากเกินไป มันจะไมมองเห็นบุ ญคุณของผูอื่น, มันก็เกิดกิเลสประเภท
ลบหลูบุญคุณของผูอื่น, ริษยาคนอื่น, รักตนอยางโงเขลา มันก็ทําลายตนโดยไม
รูสึ กตั ว, มั นขี้ เกี ยจ ใครจะวาอย างไร. อาตมาวาที่ ขี้ เกียจนอนเสี ยไม อยากทํ างานเพราะ
มั นรักตนโดยอวิ ชชา, ที่ จริงตนเป นที่ รักของตนอย างยิ่ ง มั นก็ ยั งขี้ เกี ยจ ยั งนอนเสี ยได
ยังไม ทํ าการงาน ไม บ ริหารงานของตน. นี่ เกิ ด ความบิ ด พลิ้ วในหน าที่ เพราะมั น
รักตน, เอาขางฝ ายตนวาไม ต องทํ าอะไรนอนเสี ยดี กวา แล วมั นจะบิ ดพลิ้ วในความ
ถูกตอง.
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สิ่งที่เปนความถูกตองอยางนี้ไมตรงกับกิเลสของมันมันก็ไมเอา,
มันบิดพลิ้ว
บิดพลิ้วเสีย ไมใชความถูกตอง, "ฉันจะเอาอยางนี้". มันเปนเรื่องบิดพลิ้วและแก
ตัวตาง ๆ นา ๆ เพราะความเห็นแกตน, แลวมันก็นาหัว ที่วาคนเราจะรักตนก็ไมมีอะไร
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ยิ่ งไปกว า ภาษิ ตลู กเด็ ก ๆ ว า ถ าอยากจะมองเห็ นว าใครรั กเรามากที่ สุ ด ให ไปมองในกระ
จกเงา. มันก็เนื่องมาจากความรูสึกดั้งเดิมวาเห็นแกตนรักตน, รูวาตนเปนที่รัก
ของตนยิ่ งกว าสิ่ งใด. ไปมองดู ในกระจกเงา มั น ก็ เห็ น รู ป ของตั วตนนี้ ค นที่ รั ก เรายิ่ ง
กวาใคร, มันมาจากความเห็นแกตนอยางนี้.

สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ
ที นี้ สั ญชาตญาณตั วตนมี ตั วตน มั นก็ ให เกิ ดสั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ ,
สัญชาตญาณแหงการสืบพั นธุนี้ลึกซึ้งมาก ลึกซึ้งมาก. ทําไมเด็ก ๆ พอถึงขนาดเปน
วัยรุนขึ้นมา คื อเป นหนุ มสาวเต็ มที่ ขึ้นมา มั นก็ต องการสื บพั นธุ และมั นรูจักการสืบพั นธุ
เอาไปเลี้ยงเสียที่อื่น ไมตองไดรับคําสั่งสอนเรื่องนี้ มันก็สืบพันธุเปน ; แมแตสุนัข
หรื อแมว เอาไปเลี้ ยงไว ในที่ ไม มี อะไรเป นตั วอย าง มั นก็ ทํ าการสื บพั นธุ เป นโดยไม ต อง
เห็ นตั วอย าง, เพราะมั นมี สั ญชาตญาณของการสื บพั นธุ และอวั ยวะสํ าหรับการสื บพั นธุ
ที่ ธรรมชาติ มั นใส มาไวอย างครบถ วน และอย างรุนแรงที่ สุ ด. เมื่ อรางกายเติ บโตถึ งขนาด
นั้ นแล ว ต อมแกลนด เหล านั้ นมั นก็ ขยายตั วเต็ มที่ , แล วมั นต องการจะทํ าหน าที่ มั นก็ รูจั ก
ที่ จะทํ าหน าที่ , มั นจึ งรูจั กสื บพั นธุ ได ด วยตั วมั นเอง มั นดิ้ นรนเพื่ อมิ ให สู ญ พั นธุ เพื่ อไม
ใหสูญพันธุ.
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อาตมาไดฟงภารโรงที่ประจําโบสถ ที่วัดที่อยูที่กรุงเทพ ฯ ที่อยูดวยกัน เขา
บอกวาตัวยอดไมยอดเข็มที่จะเอาไปปลูกใหม, ใหตัดตอนที่มันกําลังมีดอกหรือมี
ลูกออนดวย, เอาไปปกดินมันจะงอก เพราะมันสงวนดอกที่จะเอามาเปนลูก หรือ
มันสงวนลูกที่จะใหสุกแกเพื่อสืบพันธุ. ยอดที่ไมมีดอกหรือwมมีลูกมันตายเกง, อธิบาย
วามันตองการจะสืบพันธุ. หรือวาที่เขาพูดสง ๆ ไปก็ไดวา ถาอยากจะใหเปนลูกใหเอาไฟ
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สุ มต นถ าเป นส วนลึ กมั นเรื่องกิ เลส: แต นี้ เรื่องของวั ตถุ แท ๆ ถ าไปทํ าตึ งตั ง ๆ เหมื อนจะ
ฆ าจะฟ นมั นก็รีบออกลูก. ต นมะพราวที่ ไม ออกลูก ไปสั บต นให มากๆเขาแล วเอาไฟสุมต น
เขาบาง มันก็จะออกลูก,
ที่ สวนโมกข เก าต นขนุ นต นหนึ่ งตั้ งแต ไปอยู สิ บกว าป แล วไม เคยออกลู ก ลุ ง
เที่ ยงแกเอาไฟสุ มเข าที่ โคนต นไหม ไปครึ่งซี ก เลยออกลู กเต็ มไปหมดเลย เพราะมั นกลั ว
จะตายแลวจะสู ญพั นธุ, แลวมันก็คิดวาไหนไหนจะตายแลวก็รีบออกพันธุออกลูกมา
แล วมั นตายมั นก็ ยอมตาย. ต นลํ าไยที่ ว าปลู กที่ ไหนก็ ไม ออกลู กทางป กษ ใต ที่ ตรงข าง
กุ ฏิ นี้ นอาตมาให เอาไฟสุ มต น ก็ ออกลู กมา ๒-๓ ช อ ก อนแต ที่ จะตาย, ก อนนี้ มั นไม เคย
ออกลูก. นั่นแหละสัญชาตญาณแหงการที่จะมีพันธุไมสูญพันธุมีอยูอยางหนาแนน,
มีค าเท ากับชีวิต ต องการจะสืบพั นธุนั้ นเป นเรื่องความรูสึกที่ รุนแรงของสิ่งที่ มี ชีวิต เรียกวา
เปนสัญชาตญาณของการสืบพันธุ.
ที นี้ มั นไม เพี ยงเท านั้ น ถ าวามั นมี สั ญ ชาตญาณแห งการสื บพั นธุ มั นก็
ทําจนมันออกลูกออกมา, แลวมันก็ตองมีสัญชาตญาณแหงการรักลูกดวยสิ. ดูหมา
แมวที่ มั นเป นแม หมาแม แมว มั นรักลู กมั นเท าไร มั นจะต อสู จนตั วตายไม คิ ดก็ ได , มั นมา
จากความรั กลู ก ความรั กลู กก็ มาจากสั ญ ชาตญาณแห งการสื บพั นธุ หรือว ามั นจะเป น
เหตุใหตองการลูก, ความอยากสืบพันธุเปนเหตุใหตองการลูก, แลวมีลูกออกมา
มั น ก็ รัก ลู ก เหลื อ ประมาณ. คนที่ เคยมี ลู ก มาแล ว คงจะรูสึ ก นึ ก คิ ด ได ดี วารัก ลู ก รัก
เทาไร, บางทีก็รักยิ่งกวารักตัวเอง.
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แลวมันก็มีการพยายามทุกอยางที่จะเรียกรองการสืบพันธุ, ใหเกิดความ
สนใจในการสืบพันธุ มันจึงมีการแตงเนื้อแตงตัวใหสวย. พวกนักวิทยาศาสตรอธิบาย
วา ดอกไมที่มันสวยหรือนกบางชนิดที่มันสวย, มันมีความสวยเพื่อเรียกรองใหเกิด
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ความสนใจในการสื บ พั น ธุ จากเพศที่ ตรงข าม. นี่ มั นไปถึ งกั บวามั นเรียกรองความ
สนใจใหมีการสืบพันธุ หรือมาสืบพันธุ.
แลวทีนี้มันก็เปนเหตุใหหลงใหลในคาจางของการลืบพันธุ ที่เรียกวา
กามารมณ , ความอรอ ยเนื่ องด วยเพศนั้ น ไม ใช การสื บ พั น ธุ . การสื บ พั น ธุ ทํ าให มี ลู ก
คลอดออกมา. สวนกามารมณนั้นเปนการบํารุงบําเรอดวยความอรอยของสัมผัส
ทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, คนละเรื่อง, ธรรมชาติ มั นฉลาดกวา
มั นเอามาปะหน าไว ปะหน าการสื บพั นธุไวเพื่ อล อหลอกคนให ทํ าการสื บพั นธุ . หลอก
สัตวใหทําการสืบพันธุ โดยรสของกามารมณ, สัตวเดรัจฉานก็ยิ่งเห็นไดชัดเหมือนกัน
มันเปนเรื่องที่ธรรมชาติเหนือกวาไปเสียทุกอยาง.
การสื บพั นธุ นั้ นใคร ๆ ก็ พอจะมองเห็ นว า มั นเป นการยากลํ าบากเหน็ ดเหนื่ อย
น าเกลี ยดน าชั ง ไม อยากจะสื บพั นธุ ; แต เขาเอาอะไรเป นค าจ างมาป ดไว ข างหน า คื อ
กามารมณ. คนก็หลงคาจางของการสืบพันธุ ที่ธรรมชาติมันใสใหไว ก็เลยยอม
กินคาจางและทํ าการสืบพั นธุ. แมวาจะมีมนุษยสมั ยนี้ ฉลาด จะทําแต เพี ยงกินคาจางแล ว
ไม ต องทํ างานสื บพั นธุ ใช กิ นยาคุ มกํ าเนิ ดบ าง อะไรบ างนี้ . มั นก็ ยั งไม พ นไปจากหลั กเกณฑ อั น นี้ คื อ มั น ยั งหลงใหลในค าจ างของการสื บ พั น ธุ อ ยู นั่ น เอง, ถ าไม มี เรื่อ ง
กามารมณ ท างเพศ คงจะไม มี ใครแต งงานเพื่ อการสื บ พั น ธุ ล วน ๆ นี่ เรี ยกว ามั น ยั งโง
ยังหลงในสัญชาตญาณของการสืบพันธุ ที่มีเหยื่อหรือคาจางมาปะหนาเอาไว.
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สัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ก็พยายามที่จะทําการสืบพันธุ, ตนไมตนไล
ก็พยายามทําการสืบพันธุ ดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุอยางยิ่งอยางรุนแรง; แตเราไมได
ศึกษา เราไมไดศึกษากันจริงจังจึงไมคอยรู ก็เรียนมาจากคนนี้. คนมีการสืบพันธุ
แลวก็หลงคาจางแหงการสืบพันธุ; ถาไมมีเรื่องของกามารมณ คงไมมีใครแตงงาน

โครงสรางของสัญชาตญาณ

๔๗

เพื่ อการสืบพั นธุลวน ๆ. นี่เรียกวาเป น ทาสของกามารมณ ซึ่งเป น เรื่องใหญ ที่สุ ด
เรื่องหนึ่งในพุทธศาสนา คือเรื่องการเปนทาสของกามารมณ.
อาตมาเรียกวา ค าจางของการสื บพั นธุ ที่ ธรรมชาติ เป นผูจาง แลวก็
จางไวด วยสัญชาตญาณของการสื บพั นธุที่ มี อยูในจิตใจของสิ่ งที่ มีชีวิตทุกชนิ ด. จนพู ดไดวา
สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด พอเติบโตขึ้นมาถึงขนาดที่อวัยวะสืบพันธุจะทํางานไดแลว
มั น จะต อ งสื บ พั น ธุ , เห็ น เป น สิ่ ง ประเสริ ฐ วิ เศษสู ง สุ ด เหนื อ กว า สิ่ ง ใด. คนก็ เป น
อย างนี้ , สั ตว เดรั จฉานก็ เป นอย างนี้ , ต นไม ต นไล ก็ เป นอย างนี้ ; เมื่ อไม ได ศึ กษามั นก็
ไม ทราบได ว าต นไม ก็ มี ความรู สึ กอย างน น, พยายามเพื่ อให เกิ ดการสื บพั นธุ ที่ ทํ าเอง
ไม ได ก็ ต องการให ธรรมชาติ ช วย ให ม ด แมลง มาช วยผสมเกสรเคล าเกสร, หรื อให
กระแสน้ํ าพาเกสรตั วผู ไหลไปหาเกสรตั วเมี ยที่ อยู ข างล างของน้ํ าที่ น้ํ าพาไหลไป อย างนี้ ก็ มี
หลายอย าง. สํ ารวจดู ในเรื่องของต นไม ของพื ชมี พื ชที่ สื บพั นธ โดยน้ํ าเป นผู พาเกสรไปหา
ให พ บกั น อย างนี้ มั นก็ มี , แล วมั นก็ แสดงอาการออกรั บ ดั กรั บ คอยรั บ ในฝ ายเกสร
ตั วเมี ย, แล วเกสรตั วผู ก็ มี โอกาสสื บพั นธุ ได งาย ฉะนั้ นจึ งเกิ ดเป นผลไม ขึ้ นมา เพื่ อการ
ไมสูญพันธ.
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ตนไมแท ๆ นี้ มันก็ยังมีความตองการจะสืบพันธุ แตมันจะรูสึกมีรส
อรอยอยางยิ่งในขณะนั้นหรือไม นี้ยังพิสูจนไมได ถายอมเชื่อเครื่องมืออยางที่วานั้น
ที่วาพิสูจนวาตนไมมีความรูสึกแลวมันก็เชื่อได,
แตสําหรับสัตวเดรัจฉานเห็นไดชัด
พอใจยินดีอยางยิ่งในกิจกรรมเบื้องตนของการสืบพันธุ คือกามารมณ, แลวก็
อุตสาหขวนขวายตัวตายไมคิดเพื่อไดทําอยางนั้น แลวมันก็มีการสืบพันธุ ตามอํานาจของ
สัญชาตญาณ. มันบังคับตัวมันเองไมได มีความเปนอิสระหรือจะคิดจะนึกเอาไดอยางไร.
แตสัญชาตญาณมันบังคับใหรูสึกอยางนั้น แลวมันก็เลยตองทําอยางนั้น จึงมีปญหา
เกี่ยวกับกามารมณทางเพศมหาศาล.

๔๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

อย างในบาลี ก็ อุ ตสาห กล าวไว ด วยมากมายหลายสิ บชนิ ด เพราะหวงกามารมณ ,
เพราะแยงชิงกามารมณ นี้, ทําใหคนตอคนทะเลาะวิวาทฆากันตาย, ทําใหพี่กับนอง
ทะเลาะวิ วาทฆ ากั นตาย, ทํ าให เพื่ อทะเลาะวิ วาทกั บ เพื่ อฆ ากั นตาย, แถมอุ ตริ มี บ าง
แห งว า พ อกั บลู กฆ ากั นตายเพราะเหตุ แห งกามารมณ . นี่ หาดู ยาก แต มั นก็ เชื่ อได ว า
เป นไปได ถ ามั นโง มั นหลงถึ งขนาดหลงไหลขนาดนั้ น, แล วก็ เป นเหตุ ให รบราฆ าฟ นเกิ ด
สงครามเกิดมหาสงครามขึ้นก็ได เพราะมีมูลเหตุมาจากกามารมณ.
เอาละ, เปนอันวาสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนี้มีความรายกาจลึกลับ
ซับซอนหลายชั้นหลายแขนง, แลวมันก็มีสิ่งที่เรียกวากามารมณเปนเครื่องลอ, เปน
คาจาง เปนเครื่องบังคับใหสิ่งตาง ๆ เปนไปเพื่อการสืบพันธุ.
อาตมาก็ ได ย กตั วอย างมา ๕ ชนิ ด แล ว คิ ด จะหยุ ด แล ว มั น เหนื่ อ ยแล ว
วากินอาหาร มันก็เกิดปญหาเกี่ยวกับกินอาหารมากมาย, มีความกลัว ก็มีปญหาเกี่ยวกับ
ความกลัวมากมาย, มี การตอสูมันก็มีปญหาเนื่องดวยการตอสูมากมาย, มีการรักตน
ยิ่ งมี ป ญหามากมาย มี การสื บพั นธุ ก็ ยิ่ งมี ป ญหามากมาย. ยั งมี อี กห าหั วข อ เอาไวพู ด
กันวันหลัง เดี๋ยวมันจะมากไปทั้งผูฟงและมากไปทั้งผูพูด เพราะวาเหนื่อยแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหเอาไปคิดนึกดูพลางเถิดวา
เรื่องนี้เปนเรื่องใหมที่เราเอามาพูดกันเรื่อง
ของสัญชาตญาณ; ถารูเรื่องสัญชาตญาณดีจะรูเรื่องกิเลสดี ขอยืนยันอยางนี้,
ขอตอรองอยางนี้ วาถารูเรื่องสัญชาตญาณดีจะรูเรื่องกิเลสดี, แลวจะพูดเรื่องละกิเลสกัน
ทีหลัง. ฉะนั้นก็ขอใหสนใจสังเกตศึกษา อยูตามปกติเปนประจํา ใหรูเรื่องสัญชาต-

โครงสรางของสัญชาตญาณ

๔๙

ญาณ คือความรูสึกที่เกิดขึ้นไดเอง โดยที่ธรรมชาติมันไมมาไวในสิ่งที่มีชีวิต,
เรียกวาญาณของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นไดเอง ไมตองมีใครสอน, เอาละ, ขอฝากไว
ใหเอาไปสังเกตคิดนึกดูพลางกอน, แลวก็จะไดคอยพูดกันทีละขั้นตอนจนกวาจะจบเรื่องนี้.

ในวั นนี้ ก็ ต องขอยุ ติ การบรรยายไว เพี ยงเท านี้ เพราะมั นรูสึ กเหนื่ อย ขอเป ด
โอกาสให พระคุ ณ เจ าได สวดบทพระธรรมคณสาธยาย เพื่ อส งเสริ มกํ าลั งใจในการที่ จะ
ประพฤติปฏิบัติธรรมสืบตอไปในบัดนี้.
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๓๑๘ มกราคม ๒๕๒๙

โครงสรางของสัญชาตญาณ. (ตอ)
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๓ ในวั นนี้ อาตมา
ก็ ยั งคงบรรยายในชุ ด ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม แต มี หั วข อย อยเฉพาะครั้งนี้
วา โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ) เพราะวาครั้งที่แลวมาบรรยายไมจบ, บรรยายได
เพียงครึ่งเดียว.
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[ปรารภ และทบทวน]

แต ก อนอื่ น ก็ อยากจะทํ าความเข าใจเป นพิ เศษในวั นนี้ เพราะว ามี ครู บ าอาจารย มากหน าหลายตามารวมฟ งด วย, ไม ได เคยฟ งครั้งก อน ๆ จึงต องกล าวเท าความเพื่ อ
การทบทวน ตามสมควรแก เรื่ องนั้ น ๆ, ยิ่ งกว านั้ นก็ อยากจะบอกเป นการล วงหน าแห ง
เรื่อ งนี้ เป น พิ เศษว า เรื่อ งสั ญ ชาตญาณนั้ น เป น คํ า ที่ ยั งแปลกหู มี ชื่ อ ยู ในวิ ท ยา-

๕๐

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๕๑

ศาสตรสวนชีววิทยา, คนทั่วไปแมแตครูผูสอนวิชานี้ ก็เขาใจวายังไมรูจักมันดี
ในขอที่วา มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธรรมะ ๆ นั้นอยางไร.
สิ่งที่ เรียกวา สั ญ ชาตญาณเกี่ ยวกั บธรรมะอย างยิ่ ง; เพราะวาถาชีวิตนี้
ปล อยไปตามอํ านาจสั ญชาตญาณ มั นก็ ไม แปลกจากสั ตวเท าใดนั ก, ต อเมื่ อมี ธรรมะเข ามา
ควบคุ มสั ญชาตญาณ หรือใช กํ าลั งของสั ญชาตญาณให เป นประโยชน โดยเปลี่ ยนกระแสเลว
รา ยนั้ น ให ไปสู ค วามถู ก ต อ ง มั น ก็ ยิ่ ง มี ป ระโยชน . แต ในที่ สุ ด ถ า เป น พระอรหั น ต
ก็จะสามารถตัดกระแสอํานาจกําลังแหงสัญชาตญาณได, ไมมีปญหาเรื่องจะตอง
ควบคุม หรือจะตองเปลี่ยนแกระแสของมันอีกตอไป.
โดยสรุปสิ่งที่เรียกว สัญชาตญาณนั้น คือความรูที่เกิดเองเกิดไดเอง;
ญาณ แปลวา ความรู, สัญชาตแปลวาเกิดเอง, ความรูที่เกิดไดเองของสิ่งที่มีชีวิต จนจะ
กลาวไดวา เมื่อมีชีวิตก็มีสัญชาตญาณ. ถาเชื่อพระเจาก็วาพระเจาใสมา, ถาเชื่อ
ธรรมชาติก็วา ธรรมชาติใสมาในสิ่งที่เรียกวาชีวิต ใหมันมีสัญชาตญาณ, มันจึงเปน
ความรูสึกที่เหนียวแนนรุนแรง อยูในตัวสิ่งที่เรียกวาชีวิต คือเราคิดนึกอะไรได
เอง, รูสึกไดเอง รูไดเอง; เชนเรื่องการตองการอาหาร, การสืบพันธุ, การปองกันตัว,
อะไรเหลานี้มันเกิดขึ้นไดเอง, ที่เปนฝายจิตใจมันก็เกิดไดเอง. พอถูกใจขึ้นมาก็พอใจ ไม
ถูกใจก็ไมพอใจ แสดงบทบาทอาละวาดออกมา, รูจักเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานโดยตัว
เอง ไมตองมีใครมาสอน; เพราะมันมีเชื้อของมันมาในจิตใจ, ยิ่งไดประกอบการ
แวดลอมภายนอกเพิ่มเขาไปอีก มันก็มีแรงมาก. ดังนั้นมันจึงไดเปรียบ ในฝายที่จะทํา
ไปตามสัญชาตญาณ, เราจึงควบคุมความรูสึกอันนี้ไมคอยจะได, แลวก็ผลมันก็เกิดขึ้น
เปนความรายในภายใน คือตองมีความทุกขไปตามสิ่งที่มากระทบ : ตองเกิดความรัก
เปนปญหาเกี่ยวกับความรัก, ตองเกิดความโกรธ เปนปญหาเกี่ยวกับความโกรธ, ตองเกิด
ความเกลียดเปนปญหาเกี่ยวกับความเกลียด, ตองเกิดความกลัว เปนปญหาเกี่ยวกับความ
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๕๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

กลั ว, ต องเกิ ดความอิ จฉาริษยา. นี่ ขอให ดู ให ดี ว า ใครมาสอนให เด็ ก ๆ รูจั กอิ จฉาริษยา
มั นเป นเรื่องของสัญชาตญาณ ก็ มี ป ญหามากมายเกี่ ยวกั บการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน. ต อง
วิตกกังวลอาลัยอาวรณ ในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรืออะไรก็ตาม ซึ่งตัดยาก ความอาลัยอาวรณ
กระทั่ งวามั นมี อะไรอีกมากมายที่ มั นเกิดได เองภายในจิตใจ, แล วมั นก็ให เกิ ดป ญหา คื อ
ความทุกขทรมานแกบุคคลนั้น ทั้งนั้น, นี่สัญชาตญาณ.
ทีนี้ที่มันเกี่ยวกับผูอื่น มันก็ทําไมถูกไมควรกับผูอื่น , เบียดเบียนผูอื่น
อะไรไปตามเรื่องตามราว. อยางที่เห็น ๆ กันอยู ความคิดเบียดเบียนผูอื่น เอาเปรียบ
ผูอื่น อะไรผูอื่นนี้มันก็เกิดไดงาย นี้ทั้งหมดนี้เรียกวาฝายจิตใจ.
ที่เปนฝายวัตถุหรือทางการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจานี้ มันก็พูดเปน
ทําเปนขึ้นมา โดยอํานาจของสัญชาตญาณ; แมที่สุดแตสัตวเดรัจฉาน เมื่อกลาว
ในแงของวัตถุ ทางฝายวัตถุ ฝายกายเห็นไดวา สัตวเดรัจฉานมีอะไรเปนไปตามสัญชาตญาณมากมาย. ทําไมลูกแมงมุมจึงชักใยเปน ทั้งที่แมแมงมุมไมไดสอนเลย, หรือวา
นกกระจาบมันก็ทํารังแบบนกกระจาบ ที่นาอัศจรรย มีรูมีหองมีหับ, บางชนิดในตางประเทศ
นาอัศจรรยกวานกกระจาบในเมืองไทยเสียอีก,
หรือแมลงผึ้งทํารังไดอยางชนิดที่มนุษยทําไม
ได ไมมีใครสอนใหมัน มันก็ทําได, แมที่สุดอยางต่ําอยางงายที่สุด พวกเปยวพวกปูก็รูจัก
ขุดรูโดยไมตองมีใครมาสอน, ไมไดเห็นตัวอยาง หรือแมของมันพอของมันไมไดสอน,
กระทั่งสัตวเล็กสัตวนอย ก็รูจักทําหนาที่ทุกอยางตามที่มันจะตองทํา โดยอํานาจของสิ่งที่
เรียกวาสัญชาตญาณ. มองในสวนดีก็มีมาก, มองในสวนรายเมื่อควบคุมไมอยูแลว
สัญชาตญาณบางอยางก็เปนพิษเปนภัยเปนโทษมหาศาล. เรื่องที่ฆากันตายอยูทั่ว ๆ
ไปในเวลานี้ มันมาจากสัญชาตญาณอยางสัตวชนิดหนึ่ง คือเห็นแกตน เห็นแกประโยชน
ของตน.
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ขออภั ยบั นทึ กเล าเรื่ องจริ งไว สั กเรื่ องหนึ่ ง พระที่ เป นพระที่ พอจะเชื่ อถื อได
เขาไปอบรมครูในที่ แห งหนึ่ งอย าออกชื่ อเลย พอถึ งคราวที่ ครูหั วหน าประธานจะขึ้ นบรรยาย
สรุปหรือบรรยายรวบยอดอะไรทํ านองนั้ น ครูคนนั้ นที่ เป นหั วหน าก็ เตื อนเพื่ อครูทั้ งหลายว า
อย าไปหลงเชื่ อที่ เขาหลอกลวงเรา ว าครูเป นปู ชนี ยบุ คคล. อาตมาขอรับคํ าด านั้ นด วยคน
เพราะว าได พู ดว าครูเป นปู ชนี ยบุ คคนี้ มาไม รูกี่ สิ บกี่ ร อยครั้งแล ว คนอื่ นก็ พู ด. ครู คนนั้ น
เขาก็ ว า เพื่ อนครูทั้ งหลายอย าได เชื่ อคํ ายกยอปอป นเราว าเป นปู ชนี ยบุ คคล, เราจะเป น
กรรมกรผู สอนหนั งสื อหาเลี้ ยงชี พ, เราจะต องต อสู ต อสู ให ได มาซึ่ งประโยชน ที่ เราต อง
การ. นี่ คุ ณ คิ ดดู เถอะ ว าทํ าไมเขาจึ งถึ งกั บ ฟ งคํ านี้ ไม ถู กต อ ง ว าครูเป นปู ชนี ยบุ ค คล
ทํางานใหแกมนุษยมีคาสูงสุดยิ่งกวาเงินเดือนที่ไดรับหลายเทานัก, ถึงกับเขาจัดเปนปูชนียบุ คคลมาตั้ งแต ดึ กดํ าบรรพ โน น ก อนพุ ทธกาลโน น. นี่ เดี๋ ยวนี้ ก็ มี บุ คคลชั้ นครูบางคนไม
ยอมรั บคํ ากล าวอั นนี้ ว าเป นปู ชนี ยบุ คคล ขอยื นยั นเป นลู กจ าง ผู รั บจ างสอนหนั งสื อ,
ขอตอสูให สุดเหวี่ยง เพื่ อให ไดประโยชน มากที่ สุดเท าที่ เราจะได รับ, ไม ต องคํานึงถึงวาครู
เปนปูชนียบุคคล.
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อาตมาเคยบอกวา ครูนั้นเปนผูเปดประตูทางวิญญาณ ตามความหมาย
ของคํ าว าครู ให สั ตวออกมาเสี ยจากคอกจากถ้ํ าอั นมื ดบอด สกปรกเรารอนทนทรมาน ออก
มาสู ที่ โล งที่ แจงที่ เป นอิสระเสีย, เรียกวา เป นผู เป ดประตู ทางวิญญาณ, หรือเป นผูนํ าทาง
วิ ญ ญาณ. อั นนี้ เขากล าวตามที่ สอนหรื อรูกั นอยู ในอิ นเดี ย โดยนั กศึ กษาที่ ค นหาความ
หมายของศัพทของคําวาครูนี่.

อาตมายังเสริมตอไปอีกวา ครูเปนผูสรางโลก, เปนผูสรางโลกโดยผานทาง
เด็ก ๆ โลกในอนาคตมันจะเปนอยางไร มันก็แลวแตวาคนในโลกมันจะเปนอยางไร. ทีนี้
คนในโลกจะเปนอยางไร มันก็แลวแตวาไดรับการศึกษาอบรมมาอยางไร. ถาครู
อบรมเด็กดีหมด โลกนี้ก็เปนโลกที่ดีเลิศ, นี่เรียกวาครูเปนผูสรางโลกโดยผานทางเด็ก ๆ
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มั นเป นเกี ยรติ ยศ หรือว าอะไรยิ่ งขึ้ นไปอี ก. แต ผู ที่ มองเห็ นแต โดยทางวั ตถุ อย างครู คน
ที่ ว ามาแล วนั้ น คงจะไม ยอมรั บอี กตามเคย ว าครูเป นผู สรางโลก, แม แต กั บเด็ ก ๆ อาตมา
ก็ ยั งพู ดกั บเขาเด็ ก ๆ เวลาเขามาหา ว าเธอเป นผู สร างโลก เพราะว าต อไปโลกในอนาคต
มั นจะดี จะเลวมั นก็ แล วแต พวกเธอ. จะฟ งถู กหรือไม ก็ สุ ดแท , แต นั่ นมั นเป นเด็ ก ๆ. แต ถ า
สําหรับครูก็นาจะฟงถูก จะไดมีสวนเปนผูสรางโลก.
อีกทีหนึ่งมันก็นาจะคิดวา แมเราจะทําหนาที่เปนปูชนียบุคคล หรือ
เปนผูสรางโลก หรืออะไรก็ตามเถอะ ประโยชนที่จะไดรับมันไมไปไหนเสีย, มันไม
ได ไปไหนเสี ย เพราะว าทํ าตามระเบี ยบตามหน าที่ มี เงินเดื อนมี ประโยขน อะไรที่ ต องได รับ
อยู แล ว มั น ไม ไปไหนเสี ย . ที นี้ ป ระโยชน ท างฝ ายจิ ต ฝ ายวิญ ญาณอั น ลึ ก ละเอี ย ด
นั้น มันก็มีอยูอีกสวนหนึ่ง, จะไปตั้งขอรังเกียจอะไรกัน; ยิ่งรูสึกวาเปนปูชนียบุคคล หรือเปนถึงกับผูสรางโลกในอนาคตดวยแลว มันก็ยิ่งอิ่มใจเบิกบานใจแลว
ก็ ทํ างานสนุ ก, ทํ าหน าที่ ของตนสนุ กอย างยิ่ ง มั นก็ ส งเสริมให ทํ าสนุ ก ไม เป นทุ กข ไม
ทนทรมาน. ถาถือ เอาแตป ระโยขนที่จ ะไดรับ เงิน เดือ นแลว มัน ก็หิว เปน เปรต
อยู ตลอดเวลา, เพราะมั นจะเอาเงินไปซื้ อหาสิ่ งบํ ารุงบํ าเรอมั นก็ ไม พอ มั นก็ ไม พออยู
ทุ ก วั น ๆ มั น ก็ ท รมานใจอยู ทุ ก วั น , มั น ก็ มี ค วามหิ วเป น เหมื อ นกั บ เปรตชนิ ด หนึ่ งอยู
ตลอดเวลา, แลวมันจะดีอะไร. ความคิดชนิดนั้นก็ควรจะเลิกเสีย, ทํางานใหสนุก
เปนสุขเสียเมื่อกําลังทํางาน แลวเงินมันก็เหลืออยู, เงินจะเหลือใชเพราะมันไมตอง
ใชนี่.
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เดี๋ยวนี้ทํางานเหนื่อยเกือบตาย สะสะมเงินไว แลวก็ไปซื้อหาความ
เพลิดเพลินที่หลอกลวง คือการบําเรอที่หลอกลวง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางกาย
เทาไร ๆ ก็ไมพอแกกิเลส, เงินเดือนก็ไมพอ. นี่บุคคลประเภทนี้จึงหวังชะเงออยาง
ยิ่ง เพื่อจะไดเงินอยางเดียว, เกิดมาก็ไมตองพบกันกับความสุขที่แทจริง ถามี

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)
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ธรรมะรูวาหนาที่, หนาที่ที่ตองทําคือธรรมะ ใหเราอยูรอดทั้งเราเองและเพื่อนมนุษย
ของเรา; เมื่ อได ปฏิ บั ติ หน าที่ ก็ พอใจ ๆ ๆ ว าทํ าถู กต องแล ว, ถู กต องแล วก็ เป นสุ ข เป น
สุ ข เป นสุ ข เสี ยตั้ งแต เมื่ อกํ าลั งทํ างานในห องเรียน, หรือว ากํ าลั งถื อชอล คอยู หน ากระดาน
ดํ านั่ นแหละ มี ความสุ ขพอใจอย างยิ่ ง, ไม มั วพะวงวั นที่ เงินเดื อนจะออกเพราะมั นเป นสุ ข
เป นสุ ขอย างแท จริง ชนิ ดที่ ไม ต องใช เงิ นนี้ อยู เสี ยแล ว เงินมั นก็ เหลื อ. พู ดได งาย ๆ ว า
ความสุขที่แทจริงทําใหเงินเหลือใช เหลืออยู กองอยู, ความสุขที่หลอกลวงซึ่งไม
ใชความสุข มันเปนเพียงความเพลิดเพลินเทานั้นที่หลอกลวง จะทําใหเงินไมพอใช
เงิ น เดื อ นไม พ อใช เท า ไรก็ ไม พ อใช . นั่ น น ะ คนที่ เขาไปก อ หนี้ ก อ สิ น จนทํ า คอรั บ ชั่ น
จนถู กไล ออกจนอะไร ก็ เพราะไปบู ชาความเพลิ ดเพลิ นที่ หลอกลวง, ซึ่ งอั นนี้ เป นอุ ดมคติ
อย างยิ่ง ที่ ครูบาอาจารยทั้ งหลายจะต องได ทราบไว มั นมาจากสั ญชาตญาณหลาย ๆ
อยาง.
สําหรับครูที่พูดวาเราไมยอมรับความเปนปูชนียบุคคลอะไร เราจะตอ
สูเพื่อใหไดเงินมากที่สุดเทาที่จะมากได มันเปนสัญชาตญาณเห็นแกตน มีตัวตนแลว
ก็เห็นแกตน, แลวสัญชาตญาณโดยเฉพาะเจาะจง ก็คือสัญชาตญาณแหงการตอง
การให มี การบํ าเรอตน, ความรูสึกตองการใหมี อะไร ๆ บํ าเรอตนนั้นมันขึ้นสมอง, แลว
มั นก็ จึ งมองเห็ นมุ งหมายแต เพี ยงสิ่ งที่ จะบํ าเรอตน, ก็ เลยมองไปในแงนั้ น ก็ มี หลั กที่ จะถื อ
อยางนั้น. ถาวาไมเปนทาสของความรูสึกแหงสัญชาตญาณการบําเรอตน มันก็
ไม รู สึ กอย างนั้ น, มั นก็ ทํ างานสนุ กไป เงินเดื อนก็ พอกิ นพอใช หรือเหลื อกิ นเหลื อใช
เพราะมันหาความสุขไดเมื่อทําการงาน.
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นี้เปนเคล็ดลับอันหนึ่ง ขอฝากไวแกทานทั้งหลายทุกคนวา ถารูสึกพอ
ใจในเมื่อทําการงานเสียแลว มันก็ไมไปตองการความสุขอะไรอีก; เพราะความ
สุขที่แทจริงทางธรรมะนี้ มันมีรสเลิศกวา, มันก็ไมตองไปหาอบายมุขบํารุงบําเรอ,

๕๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ไม ไปหากามารมณ เริ งรมย ที่ ไหนกั น อี ก เงิ น มั น ก็ เหลื อ เท านั้ น แหละ, การกิ น การอยู
การแต งเนื้ อแต งตั วอะไรมั นก็ จะเป นการประหยั ด, จะเป นเรื่องมั ธยั สถ ประหยั ดได ตาม
ส ว นที่ ม ากที เดี ย ว. เดี๋ ย วนี้ มั น ขยายไปทุ ก อย า งเรื่ อ งกิ น เรื่ อ งแต ง ตั ว เรื่ อ งเป น อยู
เรื่องเลนหัว เรื่องอะไรตาง ๆ ทํ าไปดวยความโงของบุคคล ที่ควบคุมความรูสึกทาง
สัญชาตญาณของตนไมได.
ที่จะให จําได งาย ๆ ที่ สุด ก็คื อให รูจั กสั งเกตสิ่ งที่ มั นเป นป ญหาอยูจริง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาทางจิตใจ; เมื่อเราตองตอสูกับความรูสึก ชนิดที่มันเผา
ลนจิ ตใจ จะขอยกตั วอยางจํ ากั นไวงาย ๆ สั กจํานวนหนี่ ง ซึ่งไม ใชทั้ งหมดนะ วาความรัก
อย างหนึ่ ง ความโกรธอย างหนึ่ ง ความเกลี ยดอย างหนึ่ ง ความกลั ว อย างหนึ่ ง ความ
อิ จฉาริษยาอย างหนึ่ ง ความวิ ตกกั งวลอาลั ยอาวรณ อย างหนึ่ ง ความหึ งความหวง
อะไรตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไร ? ขอใหไปสังเกตจุดตั้งตนการศึกษาธรรมะ ก.ข.ก.กา สํ าหรับ การศึ กษาธรรมะตั้ งต นที่ จะนี้ คื อ ตั วความทุ กข ที่ มี อ ยู จริ ง
ในภายใน รูจั กเสี ยก อน; ถ าเราไม รู จั กเราก็ บู ชาสิ่ งเหล านี้ , บู ชาสิ่ งเหล านี้ บู ชาสิ่ งที่
แสนจะสกปรก แสนจะน ารังเกี ยจนี้ : ความรัก ความโกรธ ความเกลี ยด ความกลั ว
ความอะไรต าง ๆ มั นบู ชาด วยความโง , แล วมั นก็ ทํ าความชั่ วความไม ดี อย างมั นมื อไป
ที เดี ยว ด วยความรู สึ กของสั ญชาตญาณ; เช นมั นจะเอาความเก งทางการฆ าคนขึ้ นมา,
มันจะเอาอยางเสืออยางอะไรก็ไมรู.
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แลวที่นอยไปกวานั้นอีก ที่เล็กไปกวานั้นอีก ที่จะตองรูจัก คือสิ่งที่เรียกวา
นิวรณทั้งหา; เขาใจวาคงเคยบวชพระเคยอานผานนักธรรมมาแลว แตวาจะไมสนใจ
เทานั้นแหละ, กลัววาจะไมสนใจเรื่องที่มันสําคัญที่สุด, นิวรณหา คือ กามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา หาประกานี้ เกิดขึ้นมารบกวน
จิตใจได โดยไมตองมีภายนอกมายั่วยุก็ได, มันเกิดไดเองภายใน.

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๕๗

กามฉันทะเปนความรูสึกครุนไปในทางเพศ รบกวนอยู จิตใจไมปกติ,
จะเขี ยนหนั งสื อก็ ไม สนุ ก, จะอ านหนั งสื อก็ ไม สนุ ก, จะทํ าอะไรก็ ไม สนุ ก ถ าความรู สึ ก
ทางเพศเกิดขึ้นรบกวนในจิต.
พยาบาทคื อ ไม ช อบนั่ น ไม ช อบนี่ อิ ด หนาระอาใจนั่ น นี่ จนกระทั่ ง
โกรธ ไมรูวาโกรธอะไรก็มี คือวามีความหงุดหงิด ๆ, พอเกิดขึ้นในใจแลว คนนั้นมัน
ก็หมดความสุข.
ถีนมิธะความที่จิตแฟบฟุบตกต่ําละเหี่ยวละหอยมึนชางวงงุน งวงนอน
นี้ ด ว ย. จิ ต แฟบเกิ ด ขึ้ น แล ว เป น อย า งไร เกิ ด ขึ้ น แล ว เป น อย า งไร อย า เห็ น เป น เรื่ อ ง
เล็กนอย.
และอีกทางหนึ่งก็ตรงกันขาม คือ อุทธัจจะกุกกุจจะ มันฟูพลุงโพลง ๆ ขึ้น
ฟุงซานจนไมรูจะจดกันที่ตรงไหน, มันฟุงซานมันพราไปหมดมันรําคาญ.
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ทีนี้อันสุดทายวิจิ กิจฉา ความรูสึ กไม แน ใจในสิ่งที่ มี ที่ได ที่กระทํ า ที่อะไร
ทุ กอย าง, กระทั่ งไม แน ใจในชี วิ ต ในสุ ขภาพ ในอะไรต าง ๆ , มั นไม แน ใจมั นสะดุ งหวาด
เสี ยว, พาลไม แน ใจไปถึ งพระพุ ทธเจ า พระธรรม พระสงฆ ว าจะเป นที่ พึ่ งได จริงหรือไม ,
มันไปเตลิดไปโนน.

นิวรณเหลานี้รบกวนความปกติของจิต จนจิตไมเยือกเย็น จิตไมมี
ความสุข แลวใครไมสนใจ ๆ ปลอยใหมันมีอยูตลอดเวลา ตลอดชีวิต ไมสนใจที่เอาออก,
แมนิวรณเหลานี้ก็เหมือกันแหละ
มันเปนปฏิกิริยามาจากสัญชาตญาณดวยเหมือน
กัน.

๕๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถาควบคุ มสั ญชาตญาณไดมากเทาไร สิ่งที่ เรียกวานิ วรณ ก็จะเกิ ดน อย,
สิ่งที่เรียกวากิเลสหรืออุปกิเลสโดยตรงก็จะเกิดนอย, แลวจิตนี้ก็จะมีความเปนอิสระ
หรื อความเป นปกติ แก ตั วมากขึ้ น คื โปร ง สบาย เยื อ กเย็ น สดใส แช ม ชื่ น ว องไว ก็
สบายนั้น เปนความสุข แลวจะทํางานอะไรก็ทําไดดี. จิตที่ปกติเปนอิสระไมถูกรบกวน
จากสิ่งเหลานี้ ก็ทํางานไดดี, ทําประโยชนไดมาก , ที่เกี่ยวกับผูอื่นก็ทําประโยชนได
มาก ก็เลยเปนผูที่ทําประโยชนไดมากที่สุด ในการที่เกิดมาชั่วชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งนี้.
หวังวาจะเป นที่ ป ระสงคของเราทุ ก คนที่ วา จะให ชีวิตทิ่ เกิ ด มาชาติ
หนึ่ งนี้ เต็ มไปด วยประโยชน , ไม ใชเพี ยงแต วาจะไดเห็ นแก ปากแกท องความสนุ กสนาน
เอร็ดอร อยทางเนื้ อทางหนั ง อย างที่ ครูคนนั้ นพู ด. ครู คนนั้ นพู ดก็ พู ดตามความรูสึ กของ
เขา จริงเหมื อนกั นแหละ, เราก็ เชื่ อว าเขาพู ดจริง, และเขารูสึ กอย างนั้ นจริง. ครูอย างนี้
จะเป น ครู ไ ด อ ย า งไร เพราะรู สึ ก ว า ตั ว เป น เพี ย งลู ก จ า งสอนหนั ง สื อ ให ไ ด รั บ
ประโยชน ให มากที่ สุ ด, ก็เป นลู กจ างสอนหนั งสื อ, มั นก็ ไม เป นครู มี อะไรโอกาสที่ จะ
รวยก็ รวยเท านั้ นแหละ; เพราะฉะนั้ นคงจะเล นหวยสามตั วอยู จนเงินเดื อนหมดนั่ นแหละ;
นี่มั นก็เป นเรื่องที่ นาคิด. สั ญชาตญาณแห งการเห็ นแก ตั ว ต องการให มี ความเอร็ด
อรอย บํารุงบําเรอจิตใจของตัว มุงแตเทานั้น, มันก็ไมเปนปูชนียบุคคลไดจริง
เหมือนกัน.
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ทีนี้ที่จะตองมองกันอีกนิดหนึ่ง ก็วา อาชีพครูนี้มันประเสริฐ มันไมใช
อาชีพกรรมกรซึ่งขายแรงงานกิน, แลกกันไปแลกกันมาตามประโยชนที่เกิดขึ้น. ครู
นี้เปนอาชีพได เรียกวาอาชีพก็ได แตไมใชอาชีพอยางกรรมกรขายแรงงานกิน, แต
เปนอาชีพที่วาไดบุญดวย. อาชีพที่ทําอาชีพแลวไดบุญไปดวย นี้มีไมกี่อาชีพ
ดอก โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพครูนี้ ทําอาชีพไปดวยได ทําบุญทํากุศลพรอมกันไป
ในตัวได, คือมีโอกาสที่จะมีเมตตากรุณา อบรมสั่งสอนยุวชนนี้ใหเปนมนุษย

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๕๙

ที่ดีในอนาคต, สรางสันติสุขสันติภาพไวในโลกนี้, มันก็ไดบุญ ดวย มันอยูที่เหตุการณ ด วยเหมื อนกั น; ถ าเป นครู ก็ ทํ าได , แต ถ าเป นกรรมกรขายแรงงานโดยตรง มั น
ไม มีโอากสที่ จะทําบุญ พรอมกันไปอยางนี้ได. ฉะนั้นครูคนนั้ นก็ พู ดผิ ดเสี ยแล ว เป น
กรรมกรรั บจ างสอนหนั งสื อ มั นไม ใช ครู ; เพราะฉะนั้ นเขาก็ ไม ควรจะเรี ยกตั วเองว าครู .
ถาครูตองเปนผูที่ประกอบอาชีพดวยทําบุญไปพลางดวย, ถามันมีสวนที่ทําใหผูอื่นมี
ความสุขเพิ่มขึ้นมากไปกวาเงินเดือนที่ไดรับ แลวก็ตองเรียกวาทําบุญดวยเปนผูไดบุญดวย.
เชนผูพิพากษา, อาชีพผูพิพากษาที่สุจริต ทําไปอยางสุจริตนี้ก็มีสวน
ที่ ได บุ ญ ด ว ย. เอ า, ต อ ให เป น ทนายความซึ่ งเป น อาชี พ ที่ ใคร ๆ ก็ รังเกี ย จ ถ า เขา
เปนทนายความที่ดี เปนทนายความที่ดี ที่รักษาความเปนธรรม ชวยเหลืออยาง
เป น ธรรม ให ผู ที่ เดื อ ดรอ นทุ ก ขย ากได มี โอกาสได รับ ความเป น ธรรม. อาชี พ ทนาย
ความนั้ น ก็ ยังเป น อาชี พ ที่ มี ส วนจะได บุ ญ ด วย; ฉะนั้น ขอใหนึ กถึงสวนดีสวนหนึ่ ง
ของอาชี พทั้ งหลาย ว าถ ามั นมี อยู ก็ เรียกว าเป นอาชี พที่ ได บุ ญ ด วย. เดี๋ ยวนี้ อาชี พทนาย
ความนี้ ถู กประณามเอาเสี ยเลย, ไม มี ใครยอมเชื่ อวาจะทํ าอย างสุ จริต; ถ าทํ าอย างสุ จริต
มั นก็ เป นอาชี พที่ ต อสู เพื่ อคนยากลํ าบาก คนที่ ไม มี ทรัพย สมบั ติ ไม มี อะไรจะต อสู ช วย
เขาไปตอสูใหก็ไดบุญ. ไปนึกเอาเองเถอะถาอาชีพอะไรทําไปแลวมันเปนประโยชน
แกเพื่อมนุษย มากไปกวาเงินหรือเงินเดือนที่เราไดรับตอบแทนแลว ก็เรียกวา
มั น เป น อาชี พ ที่ ได บุ ญ ด ว ย; ไม ต อ งพู ด ถึ ง อาชี พ ของพระอรหั น ต ห รือ ของภิ ก ษุ ใน
พุทธศาสนา, ถาตั้งใจทําไปดวยดี มันก็เปนอาชีพที่ทําบุญกุศล สรางบุญกุศลใหแก
ทุกคนในโลก เรียกวาอาชีพของพระพุทธเจา.
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เอาละ, เปนอันวา เราสรุปความไปทีวา สัญชาตญาณเปนตัวบงการอยู
ในภายในของสิ่งที่เรียกวาชีวิต, ถามีชีวิตตองมีสัญชาตญาณ เพราะมันเปนของคูกัน
มากับชีวิต จะเรียกวาธรรมชาติใหมาหรือพระเจาใหมาก็สุดแทเถอะ ไมตองสนใจก็ได.

๖๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แต ดู วาที่ มั นกํ าลั งมี อยู จริง เป นอยู จริงในชีวิตนั้ น มั นมี สิ่งนี้ นะ, แล วมั นคอยบงการชักนํ า
ไปตามแบบนั้ น; ดั งนั้ นจึ งเป นสิ่ งที่ ต องควบคุ มให ถู กต อง. อะไรจะมาควบคุ มมั นให ถู ก
ต อ ง มั น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ เรีย กว าธรรมะ, ธรรมะนั่ น เอง, ระบบธรรมะทั้ ง หมดที่ เรี ย กว า
หน าที่นั่นแหละ เมื่อมองดูในแงหนึ่งก็จะเห็นวา มั นเป นระบบควบคุ มความผิดพลาด
ในชี วิ ต, ไม ให มี ความผิ ดพลาด ให มี แต ความถู กต อง. ดั งนั้ น ธรรมะ ๆ เมื่ อกระจาย
ออกมาเปนเรื่อง ๆ แลว แต จะเรื่องควบคุมสัญชาตญาณ, โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญชาตญาณอั นใหญ หลวงที่ สุ ด คื อตั วตนตั วกู -ของกู . สั ญชาตญาณแห งการมี ตั วกู -ของกู นี้
ธรรมะมุ งหมายจะควบคุ มก อนทั้ งหมด; ถ าควบคุ มได คื อเพิ กถอนได สิ้ นเชิ ง ก็ เป นพระอรหั นต , ถ าไม ถอนได สิ้ นเชิ ง แต ควบคุ มไว ได ก็ ยั งเป นพระอริ ยเจ าที่ รอง ๆ ลงมา กระทั่ ง
เปนคนดีกัลยาณชนอะไรไดตามเหตุการณ.
ทําไมเราจึงเลิกสูบบุหรี่ไมได เลิกยาเสพติดไมได ? เพราะเราไมสามารถ
จะควบคุมสัญชาตญาณแหงการตองการใหมีอะไรบําเรอตน บําเรอตน, สัญชาตญาณ
แหงการตองการใหมีอะไรคอยบําเรอตน ใหเกิดความเพลิดเพลินนั่นแหละ ถามันไม
ถูกเรื่อง มันก็ตองผิดเรื่อง คือมีความทุกข. เมื่อไดรับสิ่งเสพติดทางวัตถุก็ดี
ทางจิตใจก็ดี จิตมันไดรับการบําเรอ มันตรงกับความตองการของสัญชาตญาณ; ถาเรา
ควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้ไมได เราก็ทิ้งบุหรี่ไมได อยางนี้เปนตน. ขอใหสนใจ
เรื่องสัญชาตญาณ ซึ่งอาตมาไดบรรยายมาแลว ๒ ครั้ง. นี่ครูอาจารยเหลานี้เพิ่ง
มาวันนี้ ก็คงจะไมรูเรื่องในการที่จะพูดตอไปเปนครั้งที่ ๓ เสียเลย จึงขอโอกาสทบทวน
เรื่อง ๒ ครั้งที่พูดมาแลว. ใหเปนที่เขาใจตามสมควร, และขอเนนหนักใหมองเห็นใหชัด
ลงไปในขอที่วา เรากําลังตกอยูภายใตอํานาจของสัญชาตญาณ, และเราก็กําลังได
รับโทษจากความผิดพลาดอันนี้ คือเราจะตองตอสู จะตองทนทรมาน ดวยการแก
ปญหาเรื่องความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความ
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โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๖๑

วิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ ความหึงความหวงเปนตน, จากจุดนอย ๆ นั้นกลาย
เปนเรื่องใหญ เปนถึงเรื่องฆากันตาย, หรือมากกวาฆากันตาย ทําใหประเทศชาติลมจม.
นี่ ขอให รู ว ามั นมี อยู จริ งเกิ นกว าจริ ง แล วมั นก็ ให โทษอย างแท จริ ง ยิ่ งกว า
จริ ง, ถ าเราบั งคั บไม ได เราก็ ไม ดี ไปกว าสั ตว . ตามคํ ากล าวแต โบราณ, โบรมโบราณ
ก อนพุ ทธกาลวา ถ าไม มี ธรรมะแล ว คนก็ ไม ดี กว าสั ตว ไม แปลกไปจากสั ตว คื อทํ าไป
ตามสั ญ ชาตญาณเหมื อ นกั น ; เรื่ อ งกิ น อาหาร เรื่ อ งขี้ ข ลาดหนี ภั ย เรื่ อ งเมถุ น ธรรม
เรื่องการหาความสุ ขจากการนอนการพั กผ อนอะไรนี้ เป นของเท ากั นเสมอกั นระหวาคนกั บ
สัตว, ธรรมะเท านั้ นที่ ทํ าให คนผิดแปลกแตกต างจากสั ตว ก็ คื อมั นควบคุ มสั ญชาตญาณ
ได.
[เริ่มบรรยายครั้งนี้.]

เอาละ, เป น อั น ว า เรื่ อ งทบทวนครั้ ง ที่ แ ล ว มาก็ พ อกั น ที . ต อ ไปนี้ ก็ จ ะได
บรรยายต อจากสองครั้งที่ แล วมา, ได พู ดค างไวถึ งสั ญชาตญาณ ๑๐ ประการ. แล วพู ดไปได
เพียง ๕ ประการ, จะพูด ๕ ประการที่ตอทายจากนั้น.
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สิ่งมีชีวิต มีสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเปนแมบท
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ทบทวนแตหวขออีกทีหนึ่งวา
สัญชาตญาณแมบทแหงสัญชาตญาณ
ทั้งหลาย ก็คือ สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน, รูสึกเปนตัวตน เรียกภาษาวิทยาศาสตร
สากลวา egoism. ego นี้ก็ความหมายวา เปนศูนยกลาง เปนตัวตนที่เปนศูนยกลาง, ism
คือ ผูที่ถือลัทธิวามีตัวตนเปนจุดศูนยกลาง, ก็มีความเห็นแกตนสิ. นี่สัญชาตญาณแมบท.
ขอใหไปสังเกตดู สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตอใหเลยไปถึงตนไมดวย, ถาศึกษาอยางละเอียด

๖๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

จะพบลงไปถึงแมตนไมนั้นก็มีสัญชาตญาณแหงตัวตน คือจะมีตัวตนอยูไมยอมตาย. นี้
สัญชาตญาณแมบทสัญชาตญาณแหงตัวตน
ตรงกับชื่อของกิเลสในพุทธศานา
วา อัสมิมานะแปลวา ความรูสึกสําคัญมั่นหมายวา เรามีอยู ฉันมีอยู, อัสมิมานะ
คือมีตัวตนอยู.
ที นี้ สั ญ ชาตญาณตั ว ที่ เป น แม บ ทนี้ มั น ก็ ค ลอดสั ญ ชาตญาณลู ก น อ ง
ออกมาเยอะแยะ ซึ่ งดู เหมื อนในหนั งสื อเรื่ องชี ววิ ทยาของเมื องนอกของสากล เขาไม ได
แยกอย างนี้ , เขาแยกเป นอย าง ๆ ๆ ๆ ไปเลย. อาตมามาสั งเกตเอาเองตามหลั กธรรมะ
ในพุ ท ธศาสนา ขอกล าวอย างนี้ วามี สั ญ ชาตญาณแม บ ทตั ว หนึ่ ง , แล ว ก็ มั น แยก
ออกไปเป นสั ญ ชาตญาณอีกมากมาย มันก็มีผลเทากันแหละ, คือวาเราประสบกั น
กั บ ป ญ หาอั นเกิ ดมาจากสั ญ ชาตญาณทั้ งหลายเท านั้ น. สั ญ ชาตญาณแม บทคื อมี
ตัวตน มันก็คลอดลูกออกมาเปน :สัญชาตญาณที่ ๑ สัญชาตญาณแหงการตองการอาหาร ตองกิน
อาหาร,
สัญชาตญาณแหงการหาอาหารมันก็เกิดขึ้น สะสมอาหรอยางมดปลวกทั้งหลาย.
อยางนี้มันก็มีขึ้น ไมใชมีแตคน, แลวมันก็จะตองกินอาหาร. มันเนื่องไปถึงวา มันยัง
จะตองถายอุจจาระดวย มันก็มีความรูสึกที่แตกแยกออกไป, อยูในลักษณะสัญชาตญาณ
อีกหลายอยาง;
เชนวามันติดรสอาหาร
ทําไมอาหารนี้พอมันถูกปากถูกใจมันนาติด
มันติดจนเปนปญหาใหญ ๆ สําหรับบางคน, แลวมันก็ตระหนี่ในสิ่งที่มันชอบ มัน
จะตระหนี่ในสิ่งที่มันอยากกิน, มันไมอยากใหผูอื่นกิน, กิเลสเชนการหวงอาหาร,
การหวงจะกินดีอยูดีเลยเกิด มันก็เกิดขึ้น เปนกิเลสชื่อตาง ๆ : ความไมสันโดษ
ในอาหาร ในอะไรเหลานี้ มันก็เกิดขึ้นเปนกิเลส; นี่มาจากสัญชาตญาณแหงการ
กินอาหาร.
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ทีนี้ สั ญชาตญาณที่ ๒ สั ญชาตญาณแห งความกลั ว ใหดู ลูกสัตวเล็ก ๆ
ที่ พอเกิ ดมาเช นแม ลู กแมวนี้ มั นรูจักกลั ว รูจักขู รูจักกลั ว รูจักวิ่งหนี , ลู กไกออกมาจาก
ไข วั นที่ ๒ รู จั กวิ่ งหนี นะ, พอแม ให สั ญ ญาณว าอะไรอั นตรายมา มั นวิ่ งหนี เป นแล ว,
ลู ก ไก ที่ เกิ ด มาวั น ที่ ๒ ลู ก ไก ที่ นี่ น ะเป น ไก ป า นะ มั น ไม ต อ งมี ใ ครสอน, แม ก็ ไม มี
โอกาสสอน, มั น ก็ มี ก ารหนี แล วมั น ก็ มี ก ารรู จั ก หลบซ อ น มั น ไปอยู ใต ใบไม แห ง ๆ
เด็ กที่ มั นไปหาลู กไก มั นเหยี ยบตายเปล าไม เห็ นเลย มั นอยู ใต ใบไม แห ง มั นรูจั กหลบซ อน,
มันก็รูจักหวาดผวา รูจักเตรียมพรอม รูจักกลัวเกินกวาเหตุ, รูจักใหกลัวเกินกวาเหตุ
ดวยความโง เพราะสัญชาตญาณนั้นมันมีมาก ควบคุมไวไมได มันก็กลัวเกินกวาเหตุ.
แลวก็มีสัญชาตญาณที่ตองการจะอยูกับเพื่ อน อยูกับแมอยูกับเพื่อน,
แลวมันก็เกิดสัญชาตญาณแหงการอยูกันเปนหมู ๆ ฝูง ๆ. หนังสือชีววิทยาที่ครูบา
อาจารย ทั้ งหลายเรียน เขาอาจจะแยกออกไปเป นสั ญชาตญาณอั นหนึ่ งก็ ได ว าการอยู กั น
เป นหมู , อาตมาไม เห็ นด วย เอามาไวที่ นี่ ดี กวา มั นจะได น อยเขามั นจะได น อยหั วขอเขา,
สัญชาตญาณแหงความกลัวนั่นแหละ มันทําใหตองการจะอยูกันเปนหมู สัตวที่
อยูกั น เป น หมู แ ล วมั น หายกลั ว ; อยางหมู ป านี้ ดูในเรื่องของสัตวป ามั น คุม กันเป น
ฝู ง มั นกล าสู สิ งห โต มั นบรรเทาความกลั วได ด วยการอยู กั นเป นหมู , เราก็ เรียกวาสั ญชาตญาณแหงความกลัว มันทําใหเกิดการอยูกันเปนหมู.
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ทีนี้ก็มาถึง ๓. สัญชาตญาณแหงการตอสู เพราะวาสัญชาตญาณแหง
การมีตัวตน จะมีชีวิตของตน มันคลอดสัญชาตญาณแหงการตอสู, มันก็มีการ
ตอสูรวมทั้งการปองกัน การหวาดระแวง กระทั่งวาการที่มันปองกันเกินกวาเหตุ
มันก็เกิดความรูสึกชนิดที่เนื่องมาจากการตอสู, คือหวังราย หวังรายตออีกฝายหนึ่ง;
เชนความโกรธ ความพยาบาท ความรายกาจ กระทั่งอํามหิต ๆ เกิดขึ้นมาเมื่อมันไปถึงที่สุด.
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ที นี้ ๔. ก็ มี สั ญ ชาตญาณรั กตนเอง รักตนเอง, อั นนี้ แหละสั ญ ชาตญาณ
ที่ น ากลั วที่ สุ ด คื อรักตนเอง, มองดู มั นก็ จํ าเป นที่ ว าสั ญชาตญาณมั นต องมี การรักตนเอง
มั น ก็จ ะต อ สู เพื่ อ ตนอยู ได ; แต ที นี้ อี ก ทางหนึ่ งมั น คลอดออกไปเป น ความเห็ น แก
ตัว, มันมีความรักตน แลวมันก็เห็นแกตน. เห็นแกตนนี่เปนตนเหตุแหงอุปทวะเลว
รายทั้ งหลายในโลก, โลกกํ าลั งเดื อ ดรอ นอยู ทุ ก หั วระแหง; เพราะความเห็ น แก ต น
ของคนคนหนึ่ ง หรื อคนฝ ายหนึ่ ง พวกหนึ่ ง คณะหนึ่ งอะไรก็ ตาม มั นเห็ นแก ตน มั นก็
ตองการที่จะทํ าทุ กอยางเพื่ อเห็ นแกตน ซึ่งมันจะแตกแยกออกไปหลายอยางหรือ
เนื่ อง ๆ กัน , คื อ จะทํ าทุ กอยางเพื่ อ ให ต นได รับ ประโยชน โดยไม ต อ งนึ ก วามั น ถู ก
หรือ มั น ผิ ด , แล ว เลยไปก็ อิ จ ฉาริ ษ ยาคน เพราะเห็ น แก ต น. แล ว ถ า เห็ น แก ต น
อยา งโงเ ขลาหนัก ขึ้น มัน ก็ขี้เ กีย จ, มัน ตั้ง ใจจะทํา ประโยชนแ กต น. ลองนึก
ดู สิ ถ าเห็ นแก ตนมากเข า มั นก็ จะนอนเสี ย ว าดี กว าที่ จะไปทํ างานให เหนื่ อย, ความ
เห็ นแกตนมันเลนตลกซับซอนกันถึงขนาดนี้ มันก็บิ ดพลิ้ วในความถู กต อง เอาความ
ตอ งการของตนเป น ใหญ , ไมเอาความถูกตองเป นใหญ , ก็บิ ด พลิ้วต อ กฎเกณฑ
แห งความถู กต อ ง. นี่ แหละความเห็ น แก ต น ซึ่ งมาจากความรัก ตนที่ มื ด มนท ที่
เปนอวิชชา.
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ที นี้ ๕. ถั ด ไป สั ญ ชาตญาณแห ง การสื บ พั น ธุ เมื่ อ มั น รู สึ ก ว า มี ต น
แล ว ไม อ ยากให ต นสู ญ หายไปหรื อ สิ้ น สุ ด ลง มั น ก็ มี ค วามรู สึ ก ที่ จ ะสื บ พั น ธุ ไ ว .
ฉะนั้ น จึงดิ้ นรนเพื่ อไม สู ญพั นธุ. ความรูสึ กต องการลู กหรือความรักลู ก มั นก็ เกิ ดขึ้นตาม
มา. นี่ มั นเป นเรื่องทํ าให เกิ ดป ญ หาหนั ก คื อว าเรื่องสื บพั นธุ นี้ พู ดแล วพู ดอี กแต เชื่ อว า
ครูบาอาจารย เหลานี้ ยั งไม เคยฟ ง วาการสื บพั นธุนั้ นมั นเป นเรื่องไม น าทํ าใชไหม, ท าทาง
ก็ น าเกลี ยดแล วก็ สกปรกแล วก็ เหน็ ดเหนื่ อย, แต เขามี อะไรมาปะหน าป ดหน าคื อกามารมณ .
ฉะนั้ น เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ กั บ เรื่ อ งกามารมณ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งเดี ย วกั น , เป น คนละเรื่ อ ง
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อย างเด็ ดขาด, reproduction กั บ sex นี่ ไม ใช เรื่ องเดี ยวกั น, แต คนโดยมาก จะเรี ยกว าคน
โดยมากในโลกที่ มี การศึ กษาทํ าให เห็ นเป นเรื่องเดี ยวกั น ว าถ ามี การสื บพั นธุ ก็ คื อเรื่อง sex,
ที่จริงไมใช. เรื่อง sex เปนเรื่องที่ธรรมชาติใสมาหลอกใหสัตวทั้งหลายสืบพันธุ
เพราะถ าไม มี เรื่ องส วนที่ เป น sex นี้ แล ว สั ตว ทั้ งหลายก็ จะไม สื บพั นธุ ซึ่ งยุ งยากลํ าบาก
น าเกลี ยดแล วก็ ไม มี รสชาติ อะไร. เดี๋ ยวนี้ เรามั นตกอยู ใต อํ านาจของความหลง ไปกิ น
เหยื่ อคื อ sex ก็ เพื่ อการสื บพั นธุ . คงจะพู ดได งาย ๆ ไม ลึ กซึ้ งอะไรว า ถ าไม มี เรื่อง sex ดู
จะไม มี ใครแต งงาน. ที่ ว าแต งงานเพื่ อการสื บพั นธุ ล วน ๆ นั้ นคงจะไม จริ ง, ถ าไม มี เรื่ อง
sex มั นคงไม มี ใครแต งงาน. นั่ นธรรมชาติ มั นเหนื อกว า เห็ นไหมธรรมชาติ มั นเหนื อกว า
เอาเรื่อง sex มาปะหน าเขาไว. สั ตว ทั้ งหลายก็ ต องการเรื่อง sex แล วก็ ทํ าไปตาม
สัญชาตญาณ คือการสืบพันธุ. มนุษยก็ทําอยางนั้น, สัตวเดรัจฉานก็ทําอยางนั้น,
ต น ไม พื ช พฤกษาทั้ งหลาย ก็ มี ค วามมุ ง หมายแห งการทํ า อย า งนั้ น , ไปเรีย นให
ละเอี ยดในเรื่องของชีวิวิทยาเกี่ ยวกั บพื ช เรื่องการสื บพั นธุของพื ช จะมี พบอย างเดี ยวกั น.
นี่ ๕ ชนิดนี้พูดมาแลวในการบรรยายครั้งกอน ๆ, ถาสนใจก็ไปหาเทปหาอะไรฟงเอาเอง.
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ทีนี้ก็จะพูดตอไปจากที่ไมไดพูด คือ ที่ ๖ สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน,
พูดงาย ๆ ก็วาสัญชาตญาณแหงความอยากจะเจริญนั่นแหละ develop นั่นแหละ อยาก
จะเจริญ สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน มันจึงมีความรูสึกที่ตองการจะดีกวา จะมากกวา
จะสูงกวา จะสบายกวา กวา ๆ ๆ ไมรูกี่อยางตอกี่อยาง, มันมีสัญชาตญาณตองการจะ
ดีกวา มากกวา สูงกวา สบายกวา.
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ทีนี้ ในมุ มกลั บ มั นก็คลอดออกมาเป นมารยา, มารยาหลอกลวงด วยมารยา
แลวก็มัวเมาในความดีกวา สูงกวานั้น แลวมันก็ลืมตัว ลืมตัวมันก็พัฒนาไปพัฒนาไป
จนถึงกับวาฆ าคนที่ รูสึกวาจะดี กวา, มั นก็ ไม อยากให มี คนที่ ดี กวา อะไรกวามาบั งหน า
ก็ อ ยากจะทํ าลาย. นี่ เป น ส วนรา ยของความดี ยิ่ งดี ยิ่ งมี ค นอิ จ ฉาริ ษ ยา; ข อ นี้ ไม
อธิบายไปดู เอาเอง อธิ บายไปเดี๋ ยวมั นจะเข าตั วเอง. คุ ณ ไปดู เอาเองเถอะวา ยิ่ งดี มั น
ยิ่งมีคนอิจฉาริษยา; แตสัญชาตญาณแหงการพัฒนาตัวเองมันก็ยังมีอยู, เราก็ยัง
สรางความดีใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อยูดวยอํานาจของสัญชาตญาณ ที่อยากจะดีกวาเดนกวา ซึ่ง
มี ได ทั้ งคนทั้ งสั ตว ทั้ งพื ชพั นธุ ที่ ต องการจะมี อะไรดี กว า. พวก evolutionist ทั้ งหลาย
นี้ มั นมี ลั กษณะแห งการดี กว า, ต องการจะดี กว า แล วดี กว าได มั นจึ งจะเป น evolutionist
ฉะนั้ นในตั ว evolution ทั้ งหมด มั นมี สั ญชาตญาณแห งการที่ ต องการจะดี กวา, ซึ่ งเป น
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตนเอง. เมื่อควบคุมไวไมได มันก็เกิดกิเลสนานาชนิ ด , เช นมายาสาไถย เช น มั วเมาแล วก็ ลื ม ตั ว, ความลื ม ตั วนั่ นแหละเป นเรื่อ งให
ทําผิดทุกทิศทาง. ฉะนั้นคําวา พัฒนา ๆ นี้เปนสิ่งที่ตองระวัง, ตองพัฒนาชนิดที่
ควบคุมสัญชาตญาณไวได.
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มีผูคนทางศัพทพบวาคําวา พัฒนา ๆ นี้ ถาเปนภาษาบาลี พัฒนา, วัฒนา วัฒนะ
นี้มันเพียงแตวา มันเพิ่มจํานวนขึ้นเทานั้นแหละ, มันรกหนาแนนเพิ่มจํานวนขึ้น, ไมไดระบุ
วาดีหรือชั่ว, ถาเพิ่มมากขึ้นแลวก็เรียกวาพัฒนา. เชนวาผมบนศีรษะ มันเพิ่มมากขึ้น
หนาขึ้น รกขึ้น ก็เรียกวาพัฒนาเหมือนกัน. ในภาษาบาลีคําวาพัฒนาแปลวา เพิ่มมาก
ขึ้น จนรกไปหมด ก็เรียกวาพัฒนา, จึงมีคํากลาววาอยาทําโลกใหพัฒนา น สิยา
โลกวฑฺฒโน-อยาเปนคนทําโลกใหพัฒนา คือใหโลกมันรก. คนรกโลกนั่นเอง. คําวา
เจริญ ๆ อยางสมัยนี้ มันก็มีอะไรมากขึ้นใชไหม ? คําวาเจริญอยางสมัยปจจุบันคือมี
อะไรมากขึ้น; แตคําวา progress ไปดูคํา รากศัพทภาษาลาตินแปลวาบา, คําวา

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)
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progress นี้แปลวา บา, มันจะเอาจริงเอาแนกันที่ตรงไหน, มันก็อยูตรงที่วา พัฒนา
ชนิดควบคุมสัญชาตญาณไวไดอยางถูกตอง ถูกตอง ๆ, ถูกตองคือไมเกิดโทษอันตราย
แกฝายใด, มีแตประโยชนที่เกิดขึ้นแกทุกฝาย จึงจะเรียกวาถูกตอง.
ฉะนั้นการพัฒนาตองพัฒนาใหถูกตอง ไมใชวาทําใหมันมากขึ้น แต
นั่ นแหละความคิ ดเห็ นมั นต างกั น มั นก็ เถี ยงกั นไม รูจั กสิ้ นสุ ด; เช นว าเดี๋ ยวนี้ ก าวหน า
ทางประดิ ษฐกรรมต าง ๆ นานาสารพั ดอย าง กระทั่ งมี เรือบิ น มี ยวดยานพาหนะ มี
คอมพิ วเตอร มี อิเลคโทรนิคอะไรตาง ๆ ก็เรียกวามันมากและพั ฒนา, แลวดูผลของมั นเป น
อยางไร, มั นยุงมากขึ้นหรือเปลา ? มั นบ ามากขึ้นหรือเปลา ? ดูกันตรงนี้สิ มันเปนเรื่องที่
เสี ยเวลามากขึ้ นหรือเปล า ? อย างวิทยุ กระจายเสี ยงนี่ คุ ณไปประมวลดู ผลของมั นสิ ๙๐
เปอรเซ็นตสงเสริมกิเลสทั้งนั้น, สิ่งที่สงอยูทางวิทยุกระจายเสีย ๙๐ เปอรเซ็นต เปน
เรื่องส งเสริมกิ เลสทั้ งนั้ น, สั ก ๑๐ เปอรเซ็ นต ที่ วาเป นความรูความอะไรบ าง; แม แต
การโฆษณาขายสินคา มันก็เปนเรื่องหลอกลวงใหซื้อใหหา, เปนเรื่องสงเสริมกิเลสทั้งนั้น.
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หรือวาการพิมพ
ถาไปรูเรื่องวากระดาษที่ใชพิมพในประเทศไทยแหงเดียว
วันหนึ่งกี่รอยตัน, กระดาษเหลานั้นใชไปเพื่ออะไร ? ที่เปนเรื่องใหถูกตองนั้นมีนิดเดียว,
นอกนั้นเปนเรื่องสงเสิรมกิเลสทั้งนั้น;
สงเสริมกิเลสความโลภบาง ความโกรธบาง
ความพยาบาทบาง ความโงหลงไปในสิ่งที่ทําใหยุงบาง, คําวาความเจริญคือความยุง,
ไมใชความสงบ; แตเราก็เรียกวาโลกนี้กําลังเจริญ. ดูความเจริญในความคิดนึกของ
คนบางชาติบางประเทศแลว พุทธบริษัทยอมรับไมได, แตอยาออกชื่อเลยวามันมีที่
ประเทศไหน, คือในบางประเทศที่เขาบัญญัติเปนความเจริญ เปนความกาวหนา, ความ
เจริญกาวหนาอยางนั้นพุทธบริษัทยอมรับไมได เปนเรื่องบาทั้งนั้นเลย. นี่คําวาพัฒนา
มาจากสัญชาตญาณถาควบคุมไวไมได มันก็เปนอยางนี้แหละ คือเต็มไปดวยปญหา,
เต็มไปดวยความยุงยากลําบาก. ถาควบคุมไวได ก็เปนไปเพื่อความสะดวกสบาย;
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แต ถ ามั นเกิ นไป มั นก็ หลงอยู ในความสนุ กสนานนั้ นเองไปไหนไม ได , มั นก็ เป นทางสของ
ความสนุกสนานตอไปอีก.
นี ่ส ัญ ชาตญาณแหง การพัฒ นา ตอ งการจะใหด ีก วา ยิ ่ง ๆ ขึ ้น ไป;
เด็ ก ๆ จึ งทะเยอทะยานที่ จะเรี ยนให มาก จะเรี ยนให ดี จะเรี ยนให ถึ งที่ สุ ด, พ อแม ไม มี
สตางค มั นก็ ต องไปขายที่ ดิ นมาให ลู กเรียน; นี่ สั ญชาตญาณแห งการพั ฒนากํ าลั งมี ป ญหา
อยู ทุ ก หั วระแหง ในหมู ม นุ ษ ย เรา. บ านไหนมี ตู เย็ น มี ที วี มี วี ดี โออะไรเขาก็ พั ฒ นา,
แล วก็ ไปดู ความรูสึ กในภายใน มั นก็ ไม มี อะไรพั ฒ นาในทางจิ ตใจ, เดี๋ ยวนี้ ก็ ดู มวยกั นได
เล นพนั นมวยกั นได ไม วาที่ ไหน เพราะมี ที .วี ., คนหนุ มหญิ งสาวอยากจะให เพลงยั่ วกิ เลส
มาร อ งอยู ข า งหู ต ลอดคื น ก็ ทํ า ได . เมื่ อ ก อ นทํ า ได เมื่ อ ไร. เมื่ อ มั น ยั ง ไม มี วิ ท ยุ มั น ทํ า
อย า งนั้ น ไม ได , เดี๋ ย วนี้ จ ะเลื อ กสรรฟ ง เพลงที่ ส ง เสริ ม กิ เลสของคนหนุ ม คนสาว ได
ยิ นอยู ข างหู ตลอดคื นก็ ทํ าได , มั นมี สถานี วิ ทยุ ที่ บ าถึ งขนาดนั้ น. ไปลองดู เถอะ อาตมา
เคยสอบดูแลวทั้งคืน, สถานีวิทยุที่สงเพลงยั่วยุใหฟงมันมี, นั่นแหละการพัฒนาที่ควบคุม
ไว ไม ได แล วก็ ยั งหลั บหู หลั บตายกย อง สรรเสริญการพั ฒนาชนิ ดนี้ กั นอยู , แล วมนุ ษย
มันจะไดอะไรนอกจากความทุกขทรมาน.

สัญชาตญาณแหงการไดรับการบําเรอ.
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ทีนี้มาถึงอันที่ ๗ สัญชาตญาณแหงการตองการใหไดรับความบําเรอ คือ
ตองการใหผูอื่นบําเรอนั่นแหละ เด็ก ๆ มันก็เริ่มรูสึกที่ใหผูอื่นชวย, ใหผูอื่นใหความ
สะดวก, ใหผูอื่นใหความสบายมากขึ้น จากพอแมตองการไดรับการบําเรอจากพอแม,
มันมาจากสัญชาตญาณแหงการตองการรับการบําเรอ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป. การขับกลอม
การเลี้ยงดู การอะไรก็ตามที่ใหมันยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ,
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ทางกายใหไดรับการบําเรอ ใหแตงเนื้อแตงตัวดี ใหลูบไลลูบคลําใหประคบประหงม.
ทางจิตก็สงเสริมความรูสึกชนิดที่เพลิดเพลินทางจิต, ทางวิญญาณก็ใหมีสติปญญา
ชนิดที่จะหาความเพลิดเพลินใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป.
สั ญ ชาตญาณแห ง การต อ งการให บํ า เรอนี้ มั น มี อ ยู ส ว นหนึ่ ง ไม ใ ช
ต อ งการอาหาร, ต อ งการอาหารที่ กล าวมาแล วข างต น ไม เกี่ ย วการบํ าเรอ. แต นี้ มั น
ยังมีอะไรอีกยางอยางที่กินเขาไป สูบทาอะไรก็ได เพื่อการบําเรอ, แมที่สุดแตการ
นั่ ง เล น ไพ ข องคนชอบเล น ไพ ได ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ; นั่ น มั น เป น สั ญ ชาตญาณของการ
ต องการบํ าเรอ, จิตมั นต องการบํ าเรอ, การเลนไพ มั นสนุ กเป นการบํ าเรอ, บํ าเรอจิต
จิ ต มั น ก็ พ อใจคนมั น ก็ เลยนั่ ง เล น ไพ ไ ด ต ลอดคื น . อบายมุ ข ทั้ ง หลายก็ เหมื อ นกั น
อบายมุขทั้งหลายมันมีสวนแหงการบําเรอ, แมแตของเมา พอดื่มเขาไป สูบเขาไป
อะไรเข า ไป ความรู สึ ก เมานั้ น เป น การบํ า เรอความรูสึ ก ของจิ ต , ไม กี่ ค รั้งมั น ก็ ติ ด
แน นเหนี ยว เหนี ยวแน น เป นติ ดยาเสพติ ด หรือสิ่ งเสพติ ด, มั นมาจากสั ญ ชาตญาณ
ที่ ต องการการบํ าเรอ; ถึงเราเองก็ เหมื อนกันไมถึ งขนาดนั้ นแหละแต ต องการไดฟ งสิ่ ง
ที่ ไ พเราะ, ต อ งการฟ ง คํ า สรรเสริ ญ มากกว า คํ า ด า . มั น ต อ งการบํ า เรอ, ต อ งการ
การรองเพลงบํ าเรอกิ จกรรมทางเพลงทางดนตรีทางเต นรําอะไร มั นก็ เกิ ดขึ้ น ๆ ๆ ๆ เต็ มไป
หมดในโลก; เพราะวาสัตวแตละตนมันมีสัญชาตญาณแหงการตองการการบําเรอ
มั นก็ เลยหาเงินหาอะไรมาซื้ อหาการบํ าเรอ. แต โดยเหตุ ที่ วามั นไม ได จํ าเป น แก ชี วิ ต
ของผูมีสติปญญาทานจึงไมจัดไวในปจจัยทั้ง ๔ ที่จําเปน คืออาหาร เครื่องนุงหม
ที่อยูอาศัย หยูกยา.
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แตที่จริงบําเรอนี้ก็เปนปจจัยอันหนึ่งซึ่งขาดไมได;
กลาพูดอยางนี้วา
ถาไมมีสวนที่เปนการบําเรอเสียเลยนี้ คนอาจจะเปนบา หรืออยูดวยความทน
ทรมาน. ฉะนั้นเราจึงหาวิธีบําเรอจิตใจ ใหไดรับการบําเรอ แตไมมีอันตราย,
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ให มี ถูกทาง. ฉะนั้ นโรงมหรสพทางวิญ ญาณนี้ จึ งเกิ ดขึ้ น โรงมหรสพทางวิญ ญาณ
นี้ จึ งเกิ ดขึ้ น เพื่ อคนจะได ใช อาศั ยให เกิ ดความบํ าเรอในทางจิ ตใจ, แทนที่ จะไปที่ โรงหนั ง
ที่ ต ลาด ก็ ม าที่ โ รงหนั ง ที่ นี่ , ก็ เพื่ อ ความบํ า เรออย า งเดี ย วกั น , แต มี ผ ลคนละอย า ง
เพราะรูดี ว าสั ตว ทั้ งหลายที่ มี ชี วิ ตนี้ ต องการการบํ าเรอ. เขาพิ สู จน ว าแม แต ม านี้ มั นก็
ตองการการบําเรอ ตองการฟงเพลงที่กระตุน, ฟงเพลงแลวมันก็เตนรําได มานะ;
ยิ่งไปกวานั้นก็วาตนขาวในนานั้นก็ตองการการบําเรอ วาในประเทศอินเดียเคยพิสูจน
ทดลองกั นถึ งเป ดเพลงไพเราะให ต นข าวที่ กํ าลั งตั้ งท องฟ ง, แล วข าวออกรวงมากกว า
ธรรมดา พิสูจนไดทุกทีวาตนขาวก็อยากจะฟงเพลง.
แล วเมื่ อเร็ว ๆ นี้ ก็ ยั งมี ว าต นไม มี ความรูสึ กที่ เป นการบํ าเรอตน เอาต นถั่ วมา
ปลู กเข า ๒ พวก ในกระถาง, แล วให นั กเรี ยนพวกหนึ่ งไปด าต นถั่ วกระถางหนึ่ งทุ กวั น ๆ,
แล วให นั กเรียนอี กพวกหนึ่ งมาสวดสรรเสริญเยิ นยอต นถั่ วอี กกระถางหนึ่ งทุ กวั น, ไม เท าไร
กระถางนั้ นตาย, กระถางนี้ งาม. พิ สู จน กั นถึ งอย างนี้ , มั นก็ เป นเรื่องที่ อ านมาในหนั งสื อ
ข าววิ ทยาศาสตร ว าอะไร ๆ มั นก็ ชอบสิ่ งประเล าประโลมใจทั้ งนั้ น. ฉะนั้ นเอาธรรมะ
มาประเลาประโลมใจ ชดเชยสัญชาตญาณแหงการตองการการบําเรอดวยเรื่อง
ของอวิชชาดวยเรื่องของกิเลสตัณหา.
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ทีนี้การบําเรอนี่ ระวัง ประเลาประโลมใจมากเกินไปมันก็เผลอ, ถา
เผลอมันก็เกิดความสะเพราความประมาทขึ้นมา
เพราะการบําเรอซึ่งกระตุนควบคุมไวไม
อยู, ความเลินเลอเผลอเรอมันก็มา มาจากการบําเรอที่ควบคุมไวไมได เปลี่ยน
นิสัยเปนสะเพรา เผลอเรอ เลื่อนลอยใจลอย, นี่มันก็มีเปนโทษขึ้นมา. แลวก็เปนชื่อ
สวรรคชั้นสูงสุดนะ
ที่คนทั้งหลายตองการจะทําบุญไปเกิดในสวรรคขั้นสูงสุด
เรียกวา
ปรนิมมิตวสวัตตี. สวรรคชั้นที่ ๖ ปรนิมมิตวสวัตตี อธิบายวาในสวรรคชั้นนั้นไมตองทํา
อะไรเอง มีคนทําใหหมด; แตก็ไมไดเขียนใหชัดไววา แมแตหยิบเขาปากคนอื่นตอง
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หยิ บหรือไม . ปรนิ มมิ ตะ ก็ แปลว า ผู อื่ นทํ าให สํ าเร็จ, วสวั ตตี –เป นไปในอํ านาจในการที่
ทํ าให ผู อื่ นช วยทํ าให หมด ไม ต องทํ าอะไร. แต เขาบอกว าเรื่องสวรรค ชนิ ดนี้ อธิ บายอย างนี้
มั นมี ก อนพุ ทธกาล; ฉะนั้ นในพุ ทธกาลก็ ยั งไม ได ยกเลิ ก แล วก็ ยั งเอามาพู ดกั นจนถึ ง
บัดนี้ เรื่องสวรรค ๖ ชั้น เปนเรื่องเกากอนพุทธกาล.
เมื่อมนุษยชอบการบําเรอ ผูบัญ ญั ติเรื่องสวรรคก็บัญ ญั ติใหเต็มไป
ดวยการบําเรอในสวรรค, ใหคนมันอยากไปสวรรค ลอใหคนทําดี ไดจริงหรือไมก็ไมรู.
แต ว าก็ มี คนทํ าดี มี คนทํ าดี เป นอั นมากเพื่ ออยากจะไปสวรรค ที่ เต็ มไปด วยการบํ าเรอ.
ตรงตามสั ญชาตญาณของเขาที่ มี อยู วา ต องการให มี การบํ าเรอ, ต องการให ถู กบํ าเรอ โดย
สิ่งแวดลอม, เราก็เห็ นอยูวาเดี๋ ยวนี้ ก็ใชเงินกันมากมาย ในการที่จะเกิดการบํ าเรอแวดลอม
อยูรอบบ านรอบเรือนรอบที่ อยู. นี่ คื ออํ านาจของสั ญชาตญาณแห งการบํ าเรอ ไม มี
เงินซื้ อที วี ก็ ไปผ อนส งมาได เพื่ อ ให มั นสํ าเร็จประโยชน แก การบํ าเรอ. ควบคุ ม ไม ได
มันก็เรียกวาหานรกใสตัวนั่นแหละ, หาความเดือดรอนมาใสตัว และจะใหเกิดเปน
นิ สั ยยิ่ง ๆ ขึ้นไปแก เด็ ก ๆ ลู กเด็ ก ๆ ก็ สู ญเสี ยความทรงตั วที่ จะต อสู กั บสั ญชาตญาณ มั น
ก็มีปญหาไปถึงลูกถึงหลานเปนธรรมดา.
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ทีนี้ขอ ๘ สัญชาตญาณแหงการอวด บางคนอาจจะไมรูสึกนึกคิดวา
การอวดนี้มันเปนความรูสึกสัญชาตญาณ, อยากจะอวด อวดอะไรก็ได อวดความงาม
ก็ได อวดอํานาจก็ได. นั่นไกขันอยูเจื้อย ๆ มันอวด, มันทาทายเรื่องความสูงความ
ต่ํา. ตองบินขึ้นบนกอนหินบนตอไมแลวก็ขันจา, มันตองการจะแสดงอํานาจ ตองการ
จะอวดอํานาจ. สุนัขก็เหมือนกัน มันตองการจะอวดอํานาจที่มีอยู, มันรักษาความ
ยิ่งใหญที่มีอยู ตัวไหนเขามาก็จะตองปะทะกัน, มันก็มีความรูสึกอยากอวด.
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สัญ ชาตญาณแหงการอวดมีอยู มันก็เกิดความรูสึกที่อยากจะอวด;
เมื่ ออยากจะอวดก็ ต องสร างป จจั ยสํ าหรั บการอวด, มั นก็ ต องรั กสวย เพื่ อจะอวดความ
สวย อวดความงาม แลว ก็ทํ า สิ ่ง ที ่เ รีย กกัน วา ดี ๆ ๆ ๆ นั ่น แหละ. ที ่เ ขาวา กัน วา
ดี นั่ น แหละมากเพื่ อ จะได อ วดดี , จะดี จ ริง หรือ ไม นั้ น มั น อี ก เรื่อ งหนึ่ ง. ถ า ดี จ ริงมั น
ก็ ไม เป น ไร; ถ า ไม ดี จ ริ ง มั น ก็ คื อ อวดโง นั่ น แหละ, มั น ก็ อ วดไปตามสั ญ ชาตญาณ
แหงการอยากอวด.
เพราะฉะนั้ นเราจึ งได เห็ นได ยิ นได ฟ งคนที่ พู ดอะไรเต็ มไปด วยความโอ อวดจน
น า รํ าคาญ, อวดจนไม รู สึ ก อวดจนลื ม ตั ว. นี่ สั ญ ชาตญาณแห งการอวดนั้ น เมื่ อ
ควบคุ มไว ไม อยู มั นก็ ยกตนข มผู อื่ น แข งดี ยกตนข มผู อื่ น, มั นก็ มี เรื่องที่ จะเกิ ดหั วดื้ อ
หัวแข็ง ถื อเนื้ อถือตั ว มี แงมี งอน ซึ่งเป นมารยาทั้ งนั้ น. มาจากสัญชาตญาณแหงการอวด
ตน ยกตนก็ เป นกิ เลส ขมท านก็เป นกิเลส. สาเถยยะ-อวดอย างโงเขลา อวดอยาง
ที่ ว าเขาคลื่ นไส น ะ มั นก็ เป นกิ เลส, แต มั นก็ มี อยู ทั่ วไป, เผลอนิ ดเดี ยวมั นก็ แสดงออกมา.
ฉะนั้ น สั ญ ชาตญาณแห งการอวดมั น ก็ มี ป ญ หาด วยเหมื อ นกั น , บางที เพี ย งแต ไม
ได เครื่ อ งแต งเนื้ อ แต งตั ว ที่ เขานิ ย มกั น เด็ ก บางคนไม ไปโรงเรี ย น, เด็ ก บางคนจะไม
ยอมไปโรงเรียน จะไม ไปสมาคมไม ไปอะไรถ าไม มี ชุ ดแต งตั วที่ มั นจะอวดเขาได , มั นก็ มี
ปญหาทั้งนั้นแหละ.
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สัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตน.
ขอที่ ๙ จะเปนหลักที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป นี่พูดเรื่องธรรมดามามากแลว
ก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงวาสัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตน
อยากใหตนมีอยู
นี้มันก็จําเปนอยางยิ่ง ที่วาสิ่งที่มีชีวิตมันตองอยากอยางนี้, ไมเชนนั้นมันจะไมพยายาม
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เพื่ อให ตนมี อยู , แต มั นเป นความรูสึ กที่ รุนแรงเป นสั ญชาตญาณ, ต องรูไวถ าควบคุ มได
ก็ดี อยากจะใหตัวมีอยูยังคงอยูไมตาย มันก็ดี; แตถาควบคุมไวไมไดมันอยากเกิน
ไปมันก็ฆาผูอื่น.
มั นเป นป ญหา ความทุ กข ทรมานใจชนิ ดหนึ่ งมาตั้ งแต แรกแล ว, เมื่ ออยาก
อยู มั นก็ ไม อยากตาย เมื่ อมี นิ มิ ตแห งความตายตามปกติ ปรากฎมั นก็ เป นทุ กข . คนที่
อยากอยู เมื่ อนิ มิ ตแห งความตายมาปรากฎมั นก็ เป นทุ กข . เพราะฉะนั้ นคนที่ ยิ่ งดี มากยิ่ ง
ไม อยากตายมากจริ งไหม ? คนที่ ไม ค อยมี อะไรดี มั นอยากตาย หรื อฆ าตั วตายเมื่ อมั น
เห็นวาดีไมได, แตคนที่ดีไดมาก ๆ แลวไมอยากตาย.
ในบาลีมีกลาวไวนาสนใจวา
พวกพรหมบุถุชนชั้นสูงสุดคือพวกที่กลัวตายที่สุด;
เพราะเมื่อกลาวตามหลักธรรมะทั่วไป, ผูที่มีคุณความดี เปนอยูสูงสุด คือพวกพรหมชั้น
สุดทาย หรือชั้นอะไรก็ตาม พวกพรหมบุถุชนชั้นที่สูง ๆ พวกนี้มีสักกายะความรูสึกวา
มีตัวกู-ของกูอยางรุนแรงแกกลาที่สุด เพื่อจะมีอยูอยางเปนสุข ที่เรียกวาเปนสุขเลยไมอยาก
ตาย, ก็เลยกลัวตายมากกวาสัตวทั้งหลาย, กลัวตายมากกวาเทวดาพวกอื่น, กลัวตายมาก
กวาคน กลัวตายมากกวาสัตวทั่วไปเพราะอยากมีตัวตน. คํานี้มักจะเรียกในบาลีวา
สักกายะ สักกายะซึ่งเปนชื่อของสังโยชนอันแรกวาสักกายทิฎฐิ ทิฎฐิวากูมีอยู. นี่สัญชาตญาณแหงการอยากมีอยู เพราะวาชีวิตแปลวาความเปนอยู. มันตองประกอบ
อยูดวยสัญชาตญาณแหงการอยากมีอยู มันจึงจะเขารูปกัน. ฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
ตองมีความรูสึกอยากอยูทั้งนั้น, อยากอยูอยากอยู ถาควบคุมไวได มันก็อยากอยูอยาง
ถูกตอง, ถาควบคุมไวไมได ก็อยากอยูอยางอันธพาล, เหมือนคนอันธพาลไปทํางาน
เหนื่อยเหงื่อออกไมเอา กูไปขโมยดีกวา, ไปปลนจี้ดีกวา. กูอยากอยูเพื่ออยูจะไปทํางาน
อาบเหงื่อกูไมเอา, มันก็เลยอยากอยูดวยการเบียดเบียน, อยูดวยการเอาเปรียบผูอื่น การ
ทําลายลางผูอื่น, ควบคุมไมอยูก็เปนไปเพื่อโทษ เพื่อความรายกาจ.
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แล ว มั น ก็ จ ะมี สิ่ งที่ เป น แม บ ทของกิ เลส ซึ่ งเราเคยออกชื่ อ กั น มาไม รูกี่
สิบครั้งแล ว. อยากจะให ครูบาอาจารย ทั้ งหลายจําไวด วย วาแม บทของกิ เลสทั้ งหลาย
มั น ชื่ อ ว า อหั ง การมมั ง การมานานุ สั ย ยื ด ยาว; อหั ง การะ-อหั ง การ, มมั ง การะมมั งการ, มานานุ สั ย คื อความเคยชิ นแห งความสํ าคั ญวากู วาของกู . ถ าธรรมดาเรียกว า
ตั วตนหรื อของตน, แต ถ าเดื อ ดจั ด ขึ้ น มาก็ เรี ยกว ากู ห รื อ ของกู . คํ าว าอหั งการะนี่ ต รง
กั บคํ าว ากู , ถ าเป นตนเฉย ๆ มั นตรงกั บคํ าว าอั ตตา ถ าเป นของตนธรรมดา ๆ เรี ยกว า
อั ตตนี ยา, ถ าเป นขนาดของกู -ของกู แล วเรี ยกว ามมั งการะ-ความเคยชิ นที่ มี ความสํ าคั ญ
อะไรก็ ได อย างไรก็ ได วาเป นตั วกู บ างเป นของกู บ าง, กู ผู กระทํ า, กระทํ าเพื่ อเอามาเป น
ของกู หรื อมี อยู ในครอบครองเป นของกู . ความรูสึ กอั นนี้ จะคลอดกิ เลสใด ๆ ออกมาก็ ได
เต็มไปหมด ไมรูกี่สิบชื่อกี่รอยชื่อ, มันเห็นแกตัวตน เห็นแกตัวกู เห็นแกของกู.
เมื่อถูกใจมันก็รักหรือชอบหรือโลภ,
เมื่อไมถูกใจมันก็โกรธหรือ
โทสะเกลียดชัง, และอื่น ๆ ที่มันเนื่องถึงกันอีกมากมาย. ถามันรูสึกวามัน จะเปน
อันตรายแกกู มันก็กลัวเทานั้น หรือเกลียด, ถาจะมีอะไรมาดีกวากู มันก็อิจฉา
ริษยา, อะไรเคยถูกใจกูก็อาลัยอาวรณ, เปนกิเลสแมบทซึ่งสะสมไวทุกคราวที่เกิด
กิเลส. ถาเราเกิดกิเลสแลวมันก็จะสะสมความเคยชินชนิดนี้ไวหนึ่ง ๆ ๆ เสมอ;
เชน มีความโลภทีหนึ่งก็สะสมความเคยชินที่จะโลภไวหนวยหนึ่ง, โกรธทีหนึ่ง
ก็สรางความเคยชินที่จะโกรธไวหนวยหนึ่ง, ทุก ๆ กิเลสทุก ๆ ชื่อของกิเลส ถาเกิดขึ้น
แลวมันก็สรางความเคยชินที่จะเปนอยางนั้นเอาไว.
นี่เรียกวาความเคยชิน,
กิเลส
ประเทภความเคยชินมีเปน ๓ พวก ตามหมวดของกิเลส : ชินที่จะโลภ ชินที่จะโกรธ
ชินที่จะหลง มันมาจากความมีตัวกู, ความอยากมีตัวกู อยากมีอยูแหงตัวกู.
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โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๗๕

สัญชาตญาณแหงความพอใจภาวนิรันดร.
อั น สุ ด ท า ยข อ ๑๐ พอใจในภาวะนิ รั น ดรนิ รั น ดร ภาวะนิ รั น ดร- ความ
มีอยูตลอดกาล, สัญชาตญาณแหงความพอใจที่จะมีอยูตลอดกาล. อันนี้เปนหลัก
สําคัญมากที่มันทําใหเขาใจยาก หรือเขาใจกันไมได ระหวางพุทธศาสนากับลัทธิอื่น.
พุ ทธศาสนามี จุด จบคือดับ แห งตัวกู, ดับแหงตัวกู ไมตองมีตัวกูนิ รันดร; เพราะ
ว าจิ ต หลุ ด พ นออกมาจากโลก หรือ สิ่ งต าง ๆ ที่ มี อ ยู ในโลกที่ เคยยึ ด ถื อ อยู ในโลกแล ว
จิ ตก็ หลุ ดพ นแล ว. เมื่ อจิ ตหลุ ดพ น แล วเมื่ อ ไรมั น หมดเหตุ หมดป จจั ยสํ าหรั บ จิ ต, เช น
ร า งกายดั บ จิ ต ก็ ดั บ ก็ เลิ ก กั น ก็ ไ ม มี อ ะไรจะเหลื อ อยู เป น ตั ว กู , ท า นจึ ง เปรี ย บว า
เหมือนกับความดับแหงไฟ, เมื่อไฟดับมันก็หมด, แตฝายอีกลัทธิหนึ่งซึ่งตรงกันขาม
ซึ่ งเป นคู แข ง เขาไม ยอมรั บ ไม ยอมรั บมติ อั นนี้ , เขาก็ ว ามี ตั วตน ตั วตนที่ มี อยู ตลอด
เวลา หลุ ดพ น หลุ ดพ นจากโลก จากความยึ ดถื อในสิ่ งทั้ งปวงในโลก แล วไปรวมกั บตั วตน
ใหญ มหาตั วตนปรมาตมั นตั วตนใหญ ซึ่ งเป นนิ รั นดร. ฉะนั้ นจุ ดจบของพวกนั้ นจึ งไปอยู
ที่ ความมี ตั วตนนิ รันดร แล วเขาก็ พอแล ว เท านั้ นพอแล ว จบแล ว พรหมจรรย จบแล ว,
ได มี ตั ว ตนที่ ไปอยู กั บ ตั ว ตนนิ รัน ดร. นี่ เพราะสั ญ ชาตญาณ แห ง การไม ย อมดั บ
สิ้นเชิง อยากจะอยูนิรันดร ลัทธินั้นจึงไปไดเพียงเทานั้น, พูดมากกวานั้นไมได เพราะ
สัญชาตญาณอันนี้ยังคงยึดครองอยู คือพอใจในภาวะนิรันดร.
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ถาพุทธศาสนา ภาวะนิรันดรก็มีแตพวกของสังขตธรรม เราก็ไมตองพอใจ,
หรือไมตองไมพอใจ, ไมตองพอใจอะไรไมตองไมพอใจอะไร; จิตที่ของอยูในความ
พอใจ ของอยูในความ ไมพอใจนั้น เปนจิตที่ไมหลุดพน. ทีนี้เมื่อจิตเห็นสิ่ง
ทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น มันก็หลุดพน มันก็ปลอยวางจากสิ่งทั้งปวง. ภาวะนิรันดร
มันก็เปนของภาวะนิรันดร, อยาเอามาเปนตัวจิต; เปนไปไมไดที่จิตจะเปนนิรันดร.

๗๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แต ลั ทธิ อื่ นเขามี อาตมั น มี ตั วตนที่ จะไปเข าอยู ในภาวะนิ รันดรเป นตั วตนนิ รั นดรขึ้ นมา
เราเลยตองแยกกัน. พุทธศาสนาจึงตองแยกตัวออกจากลิทธิเดิม ๆ ที่มีอยูกอน ที่
ไปเป นมี ตั วตนนิ รันดร เป นปรมาตมั น จะเรียกว าพรหมหรืออะไรก็ สุ ดแท , แล วแต เขาจะ
เรีย กแล วเป น นิ รัน ดร. นี่ สั ญ ชาตญาณแห งความพอใจในภาวะนิ รัน ดรมั น ตั ว ไม
ขาด มันจึงบัญญัติที่สุดของลัทธินั้น ๆ วาอยางนั้น.
ทีนี้พุทธศาสนาก็ไปตอไปอีก เดินตอไปอีก ไมมีภาวะนิรันดร ที่จิตจะ
เขาไปอยูหรือเขาไปเปนได.
จิตก็รูวามีภาวะนิรันดรคือภาวะของสังขตธรรมทั้งหลายรวม
ทั้งพระนิพพานรวมทั้งอะไรดวย ที่เปนอสังขตธรรมมันมีอยู; แตก็ไมตองไปหลงรัก
ไปหลงยินดีไมตองเขาไปอยูในนั้น; ถาเขาไปอยูในนั้นจิตก็ยังถูกกักขังยังไมหลุด
พน, ถาจิตจะหลุดพนก็ตองพนอํานาจของสิ่งเหลานี้น. เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงรู
วาไมมีอะไรที่ควรจะไปติดอยูหรือไปยึดมั่นถือมั่นอยู ก็ปลอยวางสิ่งทั้งปวง; นี้
สวนจิตนี้มันเปนสังขตธรรม มีเหตุมีปจจัยอาศัยรางกายอยู, พอปจจัยเหลานั้นหมด หรือ
รางกายดับ จิตมันก็ตองพลอยดับไปดวย, แลวก็ไมตองมีการเกิดใหมเพื่อภาวะนิรันดร.
ผูที่ยึดถือในการเกิดใหมเรื่อย เพราะเขาชอบภาวะนิรันดร, สนใจในภาวะนิรันดร
อยากจะมีอยูอยางนิรันดร.
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ความรูเรื่องนี้อาจจะไมจําเปนก็ไดแกประชาชนทั่วไป หรือคนทั่วไป

มันเปนเรื่องสูงทางจิตใจ ของพวกที่ดําเนินตนมาจนหมดเรื่องของโลก ๆ แลว; ถายัง
อยูในโลกยังมีเรื่องของโลก ก็รูจักทําจิตใจใหเหมาะสม ที่วามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู, ไม
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาอยู, ก็ทําใหมันเขารูปเขารอยกัน อยาใหเกิดเปนความทุกขขึ้นมา
เพราะเหตุนั้น. นี่เรียกวาจิตเอาชนะได, เอาชนะสิ่งที่ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
นั้นได คือไมเขาไปหลงรัก ไมไปผูกพัน ไมผูกติดอยูกับสิ่งเหลานั้น, ใหจิตถอย
ออกมาเปนอิสระ พรอมที่จะแยกตัวออกมาจากกองทุกข หรือเหตุใหเกิดทุกข.

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๗๗

ภาวะนิ รั นดร พอใจในภาวะนิ รั นดร คื ออยากจะอยู ตลอดกาล นี่ ก็ เป นสั ญ ชาตญาณ
อันสุดทาย.
ตามที่กลาวมา ๑๐ ประการนี้ไมตรงตามตําราชีววิทยา อยางที่ฝรั่งเขา
สอนดอก แต ว ามั นก็ ตรงโดยเป นข อ ๆ แล วก็ โดยความหมายโดยเรื่ องบางเรื่ อง, และ
โดยความมุ งหมายนั้ น เราอยากจะให คนนี้ หลุ ดจากอํ านาจของสั ญชาตญาณ ซึ่ งตํ าราชี ววิ ทยา
ของพวกฝรั่ง ที่ ครูบาอาจารย ทั้งหลายจะเคยเรียนมาแล ว, ไม ได มี ความมุ งหมายจะให
คนอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ, เพียงแตบอกใหรูวามีอะไรบางหรือมีปญหา
อะไรบาง แตไมถึงกับวาใหอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ.
นี้เราชาวพุทธนี่เห็นวา ตองอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ ใน
ที่สุด; เมื่อยังอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณไมได เราตองเปลี่ยนกระแส
อันรุนแรงของมันนั้นใหเปนไปในทางที่เปนประโยชน;
เชนกําลังของกามารมณ
จิตที่มุงหมายกามารมณมีกําลังมาก
ก็เปลี่ยนเอามาใหเปนกระแสของความเมตตา
กรุณาเสียเปนตน, เปลี่ยนกระแสแหงความรักอยางกามารมณ เอามาเปนความรักแหง
เมตตากรุณาเสียอยางนี้เปนตน, มีคําฝรั่งที่ดีมากคําหนึ่ง คือคําวา sublimate จะแปล
เปนไทยวาอะไรก็ยังนึกไมออก นอกจากวาเปลี่ยนกระแสของมันเสีย, เปลี่ยนกําลัง
ของมันเสีย
ไมใหมันเปนไปในทางที่เปนโทษเอาใชในทางที่เปนประโยชน.
เชนไฟ
อยางนี้ เราเอามาใชในทางที่เปนประโยชน. มันก็เกิดสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชน. น้ํา
หรือลมเปนอันตรายก็เปลี่ยนกําลังของมันมาใชเปนประโยชน,
ทําโรงไฟฟาทําที่เกิดกําลัง
งานอะไรเปนประโยชยไปเสียไมเปนอันตราย. น้ําจะทวมบาน ก็หมุนเอาไปใชหมุนเครื่อง
กําเนิดไฟฟาเสีย sublimate อยางนี้, เราจงรูจักสัญชาตญาณไวใหถูกตองใหครบถวนแลว
ก็เปลี่ยนกระแส เปลี่ยนกําลัง เปลี่ยนคุณภาพใหมันเปนไปในทางที่จะเปนประโยชนเสีย.
นี่เรียกวาเปลี่ยนกระแสเสีย, ถายังทําไมได อยางนี้ก็ไมได ก็คอยควบคุมใหได ควบคุม
อยาใหเกิดความเลวรายขึ้นมา.
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๗๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

จึงสรุปความไดวา เกี่ยวกับสัญชาตญาณนั้น หนาที่แรกที่สุดก็ควบคุม
มันใหได อยาใหมันกลายเปนโทษขึ้นมา คือมันมากเกินไป เชนรักการกินอาหาร
มากเกิ นไป, รักการต อสู มากเกิ นไป, รักการหนี ภั ยอะไรมากเกิ นไป, จนโงเขลา มั นก็ เป น
โทษ; นี ่ค วบคุม ใหอ ยู แ ตใ นภาวะที ่ถ ูก ตอ ง แลว ไมม ีโ ทษ. นี ่เ รีย กวา ควบคุม
สั ญชาตญาณ, ถ าว าดี ขึ้ นไปกวานั้ นอี ก ก็ ลด ๆ ๆ ลดลง ลดลง เปลี่ ยนกระแสไปใน
ทางที่ใหคุณ, ถาดีกวานั้นอีก ก็เลิกเลย เพิกถอนหมดเลย ก็เปนพระอรหันตเทานั้น
แหละ, มี อย างเดี ยวเท านั้ นแหละ ที่ ว าจะเลิ กเพิ กถอนกระแสแห งสั ญ ชาตญาณทั้ งหมด
ทั้ งสิ้ น ได , ไม มี ค วามโลภ ไม มี ค วามโกรธ ไม มี ค วามหลงอะไรอี ก ต อ ไป; เพราะไม มี
ความเห็ น แก ตน รู สึ กว ามี ตั วตนอี กต อ ไป, นั้ น อั น สุ ดท าย. ถ าเรายั งทํ าไม ได ก็ อ ยู
ในพวกที่เปลี่ยนกระแสใหเปนประโยชน หรือวาควบคุมอยาใหมันเปนไปตาม
อวิชชาความโง.
นี่เพื่ อจะใหทานทั้งหลายมองเห็นชัดวาเรื่องสัญชาตญาณ คือเรื่องเบื้ อง
หลัง หรืออยูขางหลังของชีวิต ในลัก ษณะที่ ทําให ชีวิตนี้ มีป ญ หาอยางยิ่ง, และมี
ความทนทรมานอยางยิ่ง. เราจงรูจักมันใหดีควบคุมมันใหได เปลี่ยนกระแสของ
มันแตในทางที่เปนประโยชน, แลวไดโอกาสเมื่อไรก็เพิกถอนมันเสียใหหมดสิ้น.
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นี่เรียกวาเรื่องของสัญชาตญาณโครงสรางของสัญชาตญาณโดยตรง
ก็มีอยูอยางที่ไดกลาวมา วามีแมบท คือสัญชาตญาณแหงการมีตัวตน, แลวก็คลอด
ลูกออกมาเปนสัญชาตญาณนานาชนิด เอาสัก ๑๐ อยางนี้ก็พอแลว สําหรับเรื่องราว
ของมนุษยที่กําลังเปนปญหาในโลกมนุษย. ขอใหรูจักมันใหดี ๆ มันอยูเบื้อหลังของ
ชีวิตมันคอยชักใยชีวิตใหหกคะเมนลงไปนรกลงไปสวรรคไปไหน
ซึ่งเปนเรื่องวุนวาย,
ควบคุมมันใหได ใหมันไมวุนวาย ใหมันนอยลง กระทั่งวามีอิสระอยูเหนือสัญชาตญาณเลย. นี่ขอออกชื่อมันอีกครั้งหนึ่งกอนแตที่จะจบการบรรยายวา:-

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๗๙

๑ ระวังสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร มันทําใหหิวโมโห และใหหา
อยางผิด ๆ มีอยางผิด ๆ สะสมอยางผิด ๆ อะไรอยางผิด ๆ กระทั่ งติดรสกักตุนตระหนี่ เหนี ยว
แนนมีความโลภมากเกินไป.
๒ สัญชาตญาณแหงความหวาดกลัว ทําใหเกิดการหนี เกิดการหลบซอน
เกิ ดการหวาดผวา. เกิ ดการเตรียมตั วเกิ นกวาเหตุ ทํ าให ต องการมี เพื่ อนแล วอยู กั นเป น
เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเพื่อนบรรเทาความกลัว.
๓ สัญชาตญาณแหงการตอสู มันก็มีการปองกัน การตอสู การหวาด
ระแวงการปองกันเกินกวาเหตุ มีกิเลสเกิดเปนโทสะโกธะพยาบาทอํามหิตรายกาจ.
๔ สั ญ ชาตญาณแห ง การรั ก ตน มั น ก็ เห็ น แก ต น, ต อ งการให บํ าเรอ
หรือจะต องลํ าบากด วยการบริหารตน ที่ เราอุ ตส าห บริหารตน ก็ เพราะสั ญชาตญาณแห ง
การรักตนนั่นแหละ มันรักเลยเถิด เห็นแกตน ริษยาคนอื่น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
๕ สั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ มั นดิ้ นรนเพื่ อไม สู ญพั นธุ มั นก็ ต อง
การมี ลู ก มั นต องรักลู ก มั นต องทํ าอะไรไปตามนั้ น, แล วมั นก็ พ ายแพ แกความรูสึกทาง
กามารมณที่ธรรมชาติใสมาปะหนาใหสัตวยอมทําการสืบพันธุ.

๖ สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน ควบคุมไวไมได. พัฒนาเกินกวา
เหตุ เกิดความรูสึกตองการจะดีกวาใคร จะมากกวาใคร จะสูงกวาใคร จะสบายกวาใคร.
แลวมันก็มีมารยาหลอกลวง มัวเมาลืมตัว พัฒนาตนไปจนถึงการฆาตัวเอง หลงในความดี
ของตนมากเกินไป.

๘๐
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๗ สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ บําเรอ
กั นใหญ , สิ่ งเสพติ ดทั้ งหลายมี รสเลิ ศ คื อ การบํ าเรอตนให ตนมั นหลงอยู ในสิ่ งเสพติ ด
เหลานั้น พอเกิดขอบเขต มันก็สะเพรามันก็เลินเลอ มันก็ทําอะไรผิดหมด.
๘ สั ญ ชาตญาณแห ง การอวดตน อวดคนนี่ ร ะวั ง ให ดี มั น มี อ ยู อ ย า ง
ละเอี ยดประณี ต ประณี ตจนมองไม เห็ นว าเป นการอวดตน. ระหวั งให ดี ๆ ระวั งให ดี ๆ
ถ ายั งมี ความรูสึ กว าตั วตนอยู แล ว มั นจะมี การกระทํ าที่ เป นการอวดตนไม มากก็ น อย ระวั ง
ให ดี ๆ มั นก็ อยากอวด. ที่ อย างชั้ นต่ํ า ๆ ก็ อยากอวดเรื่ องสวย เรื่ องงาม เรื่ องสนุ กสนาน
เรื่ องเอร็ ด อร อย เรื่ องที่ เขาอวดกั นได ทุ กอย าง, แล วมั น ก็ จะยกตน มั นก็ จะตี ต นเสมอ
ยกตนขมทาน แลวมันก็จะหัวดื้อ สารพัดอยาง.
๙ สั ญชาตญาณที่ ๙ อยากจะมี อยู ความอยากมี อยู แห งตน มั นไม อยาก
ตาย ป ญหาเรื่องความตายจึ งทรมานมากที่ สุ ด มี กิ เลสชื่ อป งการมมั งการมานานุ สั ยเป น
ประธานอยูตลอดเวลา.
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สั ญ ชาตญาณอั นสุ ดท าย ที่ ๑๐ คื อพอใจภาวะนิ รั นดร ซึ่ งเข าใจเอาเอง
ตามสัญชาตญาณ, ตองการจะมีอยูอยางไมมีที่สิ้นสุด. ลัทธิศาสนากอนพระพุทธเจา
จึ งมี ได เพี ย งเท า นี้ คื อ มี ตั ว ตนที่ ไปอยู กั บ ตั ว ตนใหญ . พุ ท ธศาสนาเลยออกไป มี จิ ต
เข าถึ งภาวะว าง ว างจากตั วตน จิ ตจึ งหลุ ดพ น และดั บไปเพราะความหมดเหตุ หมดป จจั ย
แหงจิตนั้นเอง.

เปนอันวาเรามีสัญชาตญาณแมบทหนึ่งตัว คลอดลูกออกมเปนสัญชาตญาณลูกทั้งหลายมากมาย, นํามาแสดงเพียง ๑๐ อ ยางมันก็เพียงพอแลว ที่จะ
ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนความรูสําหรับควบคุม สัญชาตญาณบาง, เปลี่ยน

โครงสรางของสัญชาตญาณ (ตอ)

๘๑

กระแสแห งสั ญชาตญาณบ าง เพิ กถอนสั ญชาตญาณให หมดจดสิ้ นเชิ งบ าง. นี่ เป นอั นว า
โครงสรางของสั ญชาตญาณทั้ งหลายมี อยู อย างนี้ ขอให ท านทั้ งหลายนํ าไปศึ กษาใครครวญ
ให ดี . ให รูจั กมั นให ดี ๆ. แล วควบคุ มให ได มี ความสุ ขกายสบายใจตามแบบพุ ทธบริษั ท
คือเยือกเย็น-เยือกเย็น-เยือกเย็น อยูทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.
ขอยุ ติ การบรรยายในวั นนี้ เป นโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย สวดบทธรรมะ
ในแบบคณสาธยาย ส งเสริมกํ าลั งใจของท านทั้ งหลาย ในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ธรรมะให ยิ่ ง ๆ
ขึ้นไป ณ กาลบัดนี้.
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......................................

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๔๒๕ มกราคฤม ๒๕๒๙

สัญชาตญาณกับกิเลส.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๔ ในวั นนี้ อาตมา
ก็ ยั งคงบรรยาย เรื่ องธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม เพราะยั งไม จบ แต มี หั วข อ
เฉพาะการบรรยายในวันนี้วา สัญชาตญาณกับกิเลส.
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ชาวพุ ทธเรา อุ บาสกอุ บาสิ กา ภิ กษุ สามเณรอะไรก็ ตาม ไม ค อยได ยิ นคํ าว า
สั ญชาตญาณ, ไม เคยชินกับคําคํ านี้ ไม รูจักศึกษาเกี่ ยวกับคําคํ านี้ ก็เพราะวาเราไม ไดใช
คํ าคํ านี้ ในการเล าเรี ยนหรื อในการสั่ งสอนกั นภายในวั ด; เมื่ อเป นของแปลกหรื อเป นคํ า
ที่ แ ปลกเข า มา ก็ คิ ด ว า มั น ไม ไ ด เกี่ ย วข อ งกั น . นี่ เป น เหตุ ใ ห ไ ม รู เรื่ อ ง ซึ่ ง เป น เรื่ อ ง
เดี ยวกั น, มั นยิ่ งกวาเกี่ ยวข องกั น เพราะมั นเป นเรื่องเดี ยวกั น, เรื่องสั ญ ชาตญาณกั บ
ธรรมะมันเปนเรื่องเดียวกัน. ถาธรรมะก็คือสิ่งที่จะใชควบคุมสัญชาตญาณ. ถา

๘๒
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๘๓

ควบคุมสั ญชาตญาณไม ได มั นก็เป นอยางสั ตวเดรัจฉาน, สั ญชาตญาณอยางสัตวเดรัจฉาน
ก็ไม ใชอื่นไกลที่ ไหนมา มั นคื อสั ญชาตญาณเดิ ม ๆ ของสิ่ งที่ มี ชีวิต. ถ าควบคุ มได มั น
ก็เปนสัญชาตญาณของคน เปนไปในทางดีทางสูงขึ้นมา, ถาควบคุมไมได มันก็ยัง
เปนสัญชาตญาณในระดับสัตวเดรัจฉาน, เราจึงเห็นคนทําอะไรอยางสัตวเดรัจฉานกัน
อยูบอย ๆ หรือเปนสวนมาก, แตเมื่อทํากันทุก ๆ คนก็เลยไมมีใครตําหนิใคร.
[ปรารภและทบทวน.]

การบรรยายชุ ดนี้ เป นการบรรยายหลั กธรรมะ สํ าหรั บในขอบเขตของพุ ทธบริษั ทหรือในวั ด, วันนี้ ก็ มี ครูบาอาจารย แลนั กเรียกมารวมฟ งเป นจํ านวนวนมาก ก็ จะได
เอื้ อเฟ อบรรยายให สื บเนื่ องกั นให ต อเนื่ องให สํ าเร็ จประโยชน , แล วก็ ต องทบทวนที่ บรรยาย
แลวในวันกอนบาง เพราะวาสวนมากในที่นี้ยังไมเคยฟง
สํ าหรั บครู บาอาจารย ที่ โมโหเกิ นกว าเหตุ ลงโทษศิ ษย เกิ นกว าเหตุ ก็ เพราะ
สั ญชาตญาณนั้ นไม ถู กบั งคั บหรือควบคุ มไวไม ได , นั กเรียนที่ ดื้ อครูบาอาจารย ต อสู ครูบาอาจารย ก็ คื อสั ญชาตญาณอั นนั้ นที่ ยั งบั งคั บไม ได , ไม ได พั ฒนา. เราจึ งได เห็ นภาพที่ ไม
น าดู ของครูบาอาจารย บ างของลู กศิ ษย บ าง จึ งขอให สนใจเรื่องนี้ ที่ จะกล าว คื อเรื่ องสั ญชาตญาณกับกิเลสวาเปนอยางไร.
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สัญชาตญาณคือความรูสึกเดิม ๆ ของชีวิต ติดมากับสิ่งที่เรียกวาชีวิต,

ไม ต องพู ดว าสั ตว เดรัจฉานหรือมนุ ษย หรือต นไม ต นไล มั นเป นสิ่ งที่ มี ชี วิ ตก็ แล วกั น, ใน
สิ่ งที่ มี ชี วิ ตนั้ นย อมมี ความรูสึ กติ ดมาด วยเสร็จ มากน อยสู งต่ํ ากว ากั นตามกรณี . ในที่ นี้
ตองขอปฏิ เสธไม วิพากษ วิจารณ ไม ถกเถียงกันกับพวกที่ เขาถือวา ตนไมไม มีวิญญาณตนไม
ไม มี ความรู สึ ก, นั่ นเขาก็ พู ดไปตามแบบของเขา. เดี๋ ยวนี้ เรามี หลั กเกณฑ ที่ ว า ถ ามั นมี

๘๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ชี วิ ตแล วมั นจะต องมี ความรูสึ ก ถ ามั นไม มี ความรูสึ ก มั นก็ ดํ ารงชี วิ ตอยู ไม ได , จึ งเป น
อันวามีความรูสึกดวยกันทั้งนั้น. ดังนั้นมนุษยก็มีความรูสึก สัตวเดรัจฉานก็มีความรูสึก
ตน ไมต น ไลพ ฤกษาชาติทั้ง หลายก็ม ีค วามรูส ึก , ความรูส ึก ที ่ต ิด มาแตเ ดิม กับ
สิ่งที่ เรียกวาชี วิตโดยพื้ นฐานนั่นแหละ, เราจะเรียกวาสัญชาตญาณ แปลวาความรูที่ มั น
เกิดขึ้นเอง มีอยูเอง มีอยูแลวในตัวสิ่งที่เรียกวาชีวิต, มันจึงทําใหรูจักมีตัวตน มีความรูสึก
เป นตั วตน เป นตั วกู เป นของกู , รูจั กเห็ นแก ตั ว, รู จั กเอาเปรียบ, รู จั กตามใจตั ว, รู จั ก
ต องการอาหารแสวงหาอาหาร, รูจั กมี ความกลั วสิ่ งที่ เห็ นวาน ากลั ว แล วก็ หนี , แล วก็ รูจั ก
ต อสู ในกรณี ที่ จะต องต อสู , แล วก็ มี ความรักตั วเองยิ่ งกวาสิ่ งใด, ก็ มี การมุ งหมายที่ จะสื บ
พั นธุ, แล วก็ ต องการที่ จะพั ฒนาให ตั วดี ยิ่ง ๆ ขึ้นไปสู งขึ้นไป, แลวก็ มี ความรูสึ กที่ จะอวด
ต องการที่ จะอวด, แล วก็ จะดํ ารงไว อย างมั่ นคง ซึ่ งความหมายแห งตั วตน มี ตั วมี ตนซึ่ ง
เป นที่ ตั้ งแห งความเห็ นแก ตน แล วก็ คลอดลู กออกไปอี กมายมายหลายสิ บอย าง เพราะความ
เห็ นแก ตน กระทั่ งพอใจจะอยู นิ รั นดร ก็ เป นด วยเรื่ องอํ านาจของความรู สึ กตามธรรมชาติ
ที่เรียกวาสัญชาตญาณ.
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ครูบาอาจารยที่เคยเรียนวิทยาศาสตร ชีววิทยา เรื่อสัญชาตญาณก็คงจะไดยิน
ไดฟงอยูมากแลว บางแลว. ในที่นี้เราจะกลาวตามหลักของพระพุทธศาสนาโดย
เทียบเคียง, ไมไดเอาหลักของวิทยาศาสตรปจจุบันนั้นมาเปนเกณฑ. แตถึงอยางไร
มันก็เขากันไดไมมีทางที่จะขัดกัน, ที่จําแนกสัญชาตญาณเปนหลายอยางตาง ๆ กัน
นั้น ก็แลวแตความมุงหมายหรือการที่มองเห็น. วิทยาศาสตรปจจุบันอาจแจกจําแนกไป
ตามกฎเกณฑหรือตามความมุงหมาย,
แตเราชาวพุทธก็จะจําแนกออกไปตามเรื่องที่มันเกี่ยว
ของกันกับชาวพุทธ หรือกับมนุษยที่ตองการจะเปนชาวพุทธ, จะศึกษาอยางชาวพุทธ.
ถามันแจกไมเทากันไมตรงกัน ก็อยาเห็นวาเปนปญหาเลย.
ใหเอาตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่อง
มาพิจารณา, และใหรูวา มันมีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิต คือสิ่งที่เรียกวา
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สั ญ ชาตญาณนั้ น เอง. ถ า ปล อ ยมาตามสั ญ ญาณโดยไม มี ก ารควบคุ ม หรื อ ไม
พัฒนา มันก็เปนอยางตนไม ตนไลหรือเปนอยางสัตวเดรัจฉานเปนอยางมาก ; แต
ถามีการพัฒนาควบคุมหรือการใชใหถูกตองมันก็เปนอยางของมนุษย, มันแจก
ออกไปไดตามวิวัฒนาการ หรือสิ่งที่เขามาแวดลอมใหเกิดความแปลกออกมา.

สัญชาตญาณแหงการกิน อาหารอยางนี้มันตองมี ถาไมมีมันไมกินอาหาร
มั นก็ ตาย, ที นี้ เมื่ อมั นมี การพั ฒ นามาก มั นก็ กิ นอาหารดี เกิ นไปจนเป นป ญ หา, เหมื อน
อย างมี โรคภั ยไข เจ็ บเป นอั นมากเกิ ดมาจากการกิ นอาหารดี เกิ นไป ไม ถึ งขนาดมั นก็ เป นโรค
ขาดอาหาร มันก็เปนปญหา.

สัญชาตญาณแหงความกลัว มันก็รูจักวิ่งหนี มันก็รอดจากอันตราย; แต
ที นี้ เมื่ อไม ได พั ฒ นา มั นกลั วอย างโง เขลา มั นก็ ไปกลั วที่ ไม ควรจะกลั ว มั นก็ เลยไม ได
ผลดี , ที่ ควรจะกลั วมั นกลั บไม กลั ว เพราะมั นไม รูจั ก เพราะฉะนั้ นสั ญชาตญาณแห งความ
กลั วอย างโง เขลาของสั ตว เดรั จฉานนั้ น ถ าพั ฒ นาดี แล วดี แล ว มั นก็ รู จั กกลั วสิ่ งที่ ควร
กลั ว ในที่ สุ ดมั นก็ มากลั วกิ เลสอย างยิ่ ง. สิ่ งที่ ควรกลั วที่ สุ ดก็ คื อกิ เลส, เดี๋ ยวนี้ มั นรูจั กกลั ว
กิเลส มันก็เลยดีถึงที่สุด ไดรับประโยชนถึงที่สุด ของการมีสัญชาตญาณแหงความกลัว.
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สัญชาตญาณแหงการตอสู มันก็มี มันก็ตองมี แมแตลูกแมวเกิดขึ้น ๒-๓

วันก็ขูฟอ ๆ เปนแลว มันตอสูเปนแลว เพื่อมันจะขูศัตรูปองกันตัวไวกอน ซึ่งมันก็มีผล.
ทีนี้การตอสูระดับนั้นมันไมมีปญหา ไมมีคุณคาอะไรนัก, มันก็ตอสูสูงขึ้นมา ถึงตอสูขาศึก
คือกิเลส ตอสูศัตรู แตแลวมันก็ไมรูจักศัตรูที่นากลัวคือกิเลส มันก็ไมคอยตอสูกิเลส
มันก็ยอมแพแกกิเลส,
ถามันยังมีโชคดีมีความตั้งใจที่ตอสูกิเลส
ก็ชนะกิเลสตาม
ลําดับ แลวก็เปนอริยบุคคล.
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สั ญ ชาตญาณแห งการรักตน ซึ่งเป นเหตุ ให เห็ นแก ตนนี้ มั นก็ เหมื อนกัน;
ถ าปล อยไปตามธรรมชาติ มั นก็ เท านั้ นแหละ มั นก็ เลยเถิ ดไปเป นเห็ นแก ตน จะเอาให มาก
หรื อจะเอาเปรี ยบผู อื่ น กระทั่ งจะเบี ยดเบี ยนผู อื่ น เพราะมั นรั กตนอย างโง เขลา ไม มี การ
พั ฒ นา, ถ ามั นรั กตนถู กต อง เดี๋ ยวนี้ มั นก็ มาศึ กษารู อย างทั่ วถึ งว ามั นควรจะทํ าอย างไร
มั นก็ พั ฒ นาตนเจริ ญ สู งขึ้ นไป จนกระทั่ งเป นพระอรหั นต . ขอยื นยั นว าอย างนี้ ถ ามั นมี
ความรักตนอยางถูกตอง ปฏิบัติอยูไมหยุดหยอน มันตองเปนพระอรหันตแน ๆ คนเรา.

สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ นี้มันก็เปนธรรมชาติ มองไดในแงดีตาม
ธรรมดาทั่ ว ๆ ไปก็ วามนุ ษย จะไม สู ญ พั นธุ ; แต ที นี้ ถาหากวามั นทํ าไปด วยความโง
เขลา มั นก็ เลยเป นเรื่ องที่ เกิ นที่ ควรจะทํ า มั นไปเป นทาสของกามารมณ ซึ่ งเป นค าจ างให
สั ตว สื บพั นธุ ซึ่ งเป นกั นอยู อย างยิ่ งทั้ งโลกก็ ว าได . มนุ ษย กํ าลั งเป นทาสของกามารมณ
ซึ่ งเป นค าจ างของธรรมชาติ มาปะหน าไว กั บการสื บพั นธุ , ถ าไม มี สิ่ งนี้ มาล อมาจ าง สั ตว ก็
ไม ทํ าการสื บพั นธุ เพราะฉะนั้ นผู ที่ มี สติ ป ญ ญามี ความรู ก็ ทํ าการสื บพั นธุ ได โดยไม ต อง
รั บค าจ าง ไม ต องตกเป นทาสของกามารมณ . นี่ ดู สั ญ ชาตญาณของการสื บพั นธุ มั นให
ผลไดทั้งสองฝาย.
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การพัฒ นาตนใหด ียิ ่ง ๆ ขึ ้น ไป ก็เ ปน สัญ ชาตญาณ, ถา พัฒ นา
เกินก็กลายเปนเรื่องผิด.

การตองการใหมีสิ่งบําเรอตน นี้ก็เปนสัญ ชาตญาณ; ดูใหดี ๆ เถอะ
ความรู นึ กตามสั ญชาตญาณแท ๆ ต องการให มี สิ่ งนั้ นสิ่ งนี้ มาบํ ารุ งบํ าเรอมาขั บกล อมมาอะไร
ถา ใชไ ปถูท างก็ไ มเปน ไร, ถา ใชผ ิด ทางก็เ ลยเถิด เปน เรื ่อ งของอบายมุข เปน
เรื่องของกิเลส เปนเรื่องอยางนี้ไป.

สั ญชาตญาณแห งการอวดตน แม แต สั ตวเดรัจฉานก็ต องการจะอวดอะไร
ของมั นเอง, แม ที่ สุ ดแต ต นไม ก็ จะพิ สู จน ได ว า มั นออกดอกสวย ๆ ออกใบสวย ๆ ก็ เพื่ อจะ
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อวด; ถ ามั นอวดเท าที่ ควรจะอวดก็ ไม เป น ไร, ถ ามั นอวดเกิ น ขอบเขตไป ก็ กลายเป น
อวดดี ก็ เลยเหลว เลยยุ งยากลํ าบาก, ระวั งการอวดซึ่ งมาจากสั ญชาตญาณ รู จั กควบคุ ม
ไวใหดี.
เอาละนี้ ก็ เป นตั วอย างที่ เพี ยงพอแล ววา สั ญชาตญาณมี ความหมายเดี ยว
แลวก็แยกออกไปไดทั้งสองขาง คือวาควบคุมไวอยางถูกตอง. หรือไมไดควบคุมไว
อย างถูกต อง. แต ความรูสึ กเดิ มแท นั้ นเป นอั นเดี ยว โดยเฉพาะอย างยิ่ งที่ เป น ใหญ
เปน ประธานก็ค ือ สัญ ชาตญาณแหง การมีต ัว กู มีต ัว ตน, ถา ไมรูจัก ควบคุม
มั นก็ เป นเรื่ องของกิ เลส เห็ นแก ตั ว แล วก็ ทํ าสิ่ งที่ ไม ควรทํ ามากมาย, ถ ารูจั กควบคุ มไว
ได มั น ก็ เป นการทํ าสิ่ งที่ เป น ประโยชน แก ตน ทํ าสิ่ งที่ เป น ประโยชน แก ต น ตั วตนตั วกู
นั้นก็ไมเกิดเป นอันตรายขึ้นมา. นี่ ใหสั้นเขามาวา ความรักตนนั้ นถาใชให ถู กต องก็
ไมเปนไร, ถาใชไมถูกตองมันก็กลายเปนเลยเถิด เปนเหตุใหเห็นแกตน จนเอา
เปรียบผูอื่น หรืออะไรไปสารพัดอยาง ที่มันจะใหโทษ.
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นี้สรุปความวา สัญชาตญาณความรุสึกพื้นฐานั้น ถาไมไดรับการ
พัฒนา มันก็จะมีความรูเพียงเทาที่ตนไมตนไลมันรูสึก, หรือสัตวเดรัจฉานมันรูสึก,
แตถาไดพัฒนาก็รูไปถึงที่คนรูสึก หรือที่ดีกวาคนคือมนุษย มนุษยดีกวาคนเพราะวามี
จิตใจสูงกวาคน ก็จะรูสึกสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป. นี่เรียกวาชีวิตมีสัญชาตญาณเปนเครื่องควบคุม
บังคับขับไสอยู; ถาไมรูจักควบคุมสัญชาตญาณ มันก็เปนไปตามสัญชาตญาณที่
โงเขลา ที่รูผิด ๆ เรียกวารูผิด ๆ มันก็รูเหมือนกัน รูอยางนั้นรูอยางนี้แลวมันก็รูผิด. เชน
มันรูไปในทางเห็นแกตัว มีตัว เห็นแกตัว อะไร ๆ ก็เพื่อเห็นแกตัว, มันก็รูผิดถาอะไร ๆ
ก็เพื่อความถูตองและเห็นแกผูอื่น มันก็เปนเรื่องที่ถูก; เพราะฉะนั้นเราจึงมีคําเรียก
ขึ้นมาอีกคําหนึ่งวา ภาวิตญาณ คือสัญชาตญาณที่พัฒนาแลว, สัญชาตญาณเดิม
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แทของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแลว เกิดความรูสึกที่ถูกตองขึ้นมา เดินไปตามทางที่
ถูกตอง ก็จะเรียกวา ภาวิตญาณ, ญาณที่พัฒนาแลว คือทําใหเจริญแลว.
ทุ กคนล วนแต มี สิ่ งที่ เรียกว า สั ญ ชาตญาณเป นพื้ นฐานของชี วิ ต; ถ าเขา
รูจักมัน ก็พัฒนามันใหเจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกตอง มันก็จะกลายเปนสิ่งที่เรียกวา
โพธิ, โพธิ; ถาไมไดรับ การพัฒ นาหรือ พัฒ นาผิด มัน ก็เปน กิเลส เพราะฉะนั้น
กิเลส กับ โพธิ มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณดวยกัน. คําวาสัญชาตญาณ คําวาญาณนั้น
แปลว าความรู, ความรูที่ เกิ ดเอง ดุ มด่ํ ามาเอง จนผิ ดจนเป นกิ เลส; นี่ ก็ เป นความรูที่
เดินมาผิด. ทีนี้ถามันเปนความรูที่ไดรับการฝกฝนอบรมศึกษาทําใหเจริญ เปน
ความรูที่ ถู ก มั นก็ กลายเป นโพธิ ; เพราะฉะนั้ นอย าไปเห็ นว าเป นของเที่ ยงแท แน นอน
มาแตดั้งเดิม, มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่วา ไดรับการพัฒนาหรือไมไดรับการ
พัฒนา, หรือจะพูดใหถูกกวานั้นก็วา ไดรับการพัฒนาผิดหรือไดรับการพัฒนาถูก.
ถ า ได รั บ การพั ฒ นาผิ ด ก็ ก ลายเป น สิ่ ง ที่ เรี ย กว า กิ เลส, ถ า ได รั บ การ
พัฒนาถูกก็กลายเปนสิ่งที่เรียกวาโพธิ, ของเดิมนั้นสิ่งเดียวกัน คือความรูที่เกิด
อยูเองตามสัญชาตญาณของชีวิต. ถาเด็กคนนี้ไดรับการพัฒนาดี เปนเด็กไมดื้อไมมี
ปญหา, ถาเด็กคนนี้ไม ไดรับการพั ฒนาที่ถูกตอง, เป นเด็กที่ ดื้อมีป ญหา นี้มั นก็มาจาก
สัญชาตญาณเดิม ๆ แหงความมีตัวตน มีตัวกู ก็อยากดี และก็ตอสูหรืออะไรก็แลวแต ซึ่ง
เป นความรูสึกตามธรรมชาติ. ฉะนั้ นถาเราจะรูจักสิ่ งนี้ กันให ดี ๆ ก็มี โอกาสที่ จะควบคุ ม
มันไดมาก ๆ แลววิถีแหงชีวิตนี้ก็จะดําเนินไปอยางดีไมมีปญหาไมตองฆาตัวตายในที่สุด;
ดังนั้นขอใหสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ.
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ในพุทธศาสนาไมมีคําเรียกตรง ๆ วา สัญชาตญาญ; ถึงคําวาสัญชาตญาณก็เปนคําแปลที่คิดขึ้นใหม
เพื่อจะใหเทียบกับคําตางประเทศที่เปนวิชาสอนเรื่องนี้จึง
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มี คํ าว าสั ญชาตญาณเกิ ดขึ้ น. แต ในทางธรรมหรื อในหมู พุ ทธบริษั ท มี คํ า ๆ หนึ่ งซึ่ งควร
จะเอามาพิจารณาและเอาใชเปนคําเดียวกันได ก็คือคําวาสันดาน, สันดานเปนคําเดิม
ก็เป นไปตามการพั ฒนาวาบรรจุอะไรลงไปในสันดาน บรรจุสิ่งที่ถูกตองดีงามลงไป มั น
ก็ มี สั น ดานดี มั น ก็ ดี ขึ้ น มา, ถ าไม มี ก ารบรรจุ ห รื อ บรรจุ ล งไปผิ ด ๆ ก็ เป น สั น ดานเลว
สั นดานชั่ วขึ้ นมา, แต ของเดิ มนั้ นมี แต สิ่ งที่ เรียกว าสั นดาน, สั นดาน คํ านี้ มี ใช ในบาลี
เรียกวา สันดาน, สันดานเปนสิ่งที่มีมาคูกันมากับชีวิต, ชีวิตมีสันดาน.
สันดานในที่นี้ก็พรอมที่จะรู, พรอมที่จะไดรับการปรับปรุงศึกษาฝก
ฝน แล วก็ ให ดี ขึ้ น . พวกที่ เขาพู ดตามความรูสึ กของเขามี อยู พวกหนึ่ ง เขาพู ดวา เชื้ อ
แห งความเป นพุ ทธะ มี แล วในทุ กคน, แล วยั งในทุ กสั ตว หรือในทุ กชี วิตแม แต ต นไม ด วย,
เชื้อแหงความเปนพุทธะมีแลวในทุก ๆ ชีวิต ชีวิตสัตว ชีวิตคน คือความรูที่จะพัฒนา
ไปใหถูก ตอ งนั่น แหละ, ถา พัฒ นากัน ไดจ ริงถูก ตอ งจริง มัน ก็ก ลายเปน พุท ธะ
ขึ้นมา.
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แต เดี๋ ยวนี้ สั นดานไม ได รั บการพั ฒ นา แล วจะว าอย างไร, ไม รู สึ กด วยซ้ํ าไป
ว า มี อ ยู แล ว จะได รับ การพั ฒ นาอย างไร, มั น ควรจะรู สึ ก กั น ให ทั่ ว ถึ ง ว า มั น มี อ ยู
และควรจะพัฒ นากัน อยา งไร มัน ก็จ ะไดเ ปน โพธิห รือ เปน พุท ธะขึ ้น มา. เมื ่อ
ไม ได พั ฒ นามั น ก็ เหมื อนกั บ ว าหลั บอยู ยั งหลั บอยู ; ที นี้ ป ลุ ก ให ตื่ น และทํ าให เจริ ญ
จึง เปน พุท ธะ ผู รู  ผู ตื ่น ผู เ บิก บาน. ความหมายของคํ า วา พุท ธะของผู รู  ผู ตื ่น
ผูเบิกบาน นั้นมีความหมายมากที่สุด คือปลุกสันดาน ปลุกสัญชาตญาณในสันดาน
หรือตัวสันดาน นั่นแหละ ใหมันกลายเปนรูหรือเปนตื่นหรือเบิกบานขึ้นมา.

สรุปความวาใหรูวามันมีสิ่งที่ธรรมชาติรู แตยังไมรูจะตองพัฒนา, ถา
พัฒนาแลวมันจะรู, แลวมันจะรูจนถึงที่สุด จะเปนพระพุทธเจาในระดับใดระดับหนึ่ง
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ในความหมายใดความหมายหนึ่ ง, จะเป นพุ ทธะ คื อผู รู ผู ตื่ น ผู เบิ กบาน ขึ้ นมาได ในระดั บใด
ระดั บหนึ่ ง. เพราะฉะนั้ นขอให เรารูว า มั นมี สิ่ งนี้ อยู แล วเป นพื้ นฐาน, เราจะได พั ฒนา จะ
ได ทํ าให เจริญ, จนกว ามั นจะเจริญถึ งที่ สุ ด แล วมนุ ษย ก็ จะหมดป ญหา, มนุ ษย คนนั้ นจะ
หมดป ญ หา จะมี ความสุ ข เป นชี วิตเย็ นเป นนิ พพาน. คํ าวานิ พพานในความหมาย
อย างนี้ ก็ คื อชี วิ ตที่ เยื อกเย็ น. ไม มี ความทุ กข ไม มี ความรอน จนกว าจะถึ งนิ พพานชั้ น
สมบู รณ คื อหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลย, ในชั้นนี้ โดยทั่ วไปแล ว มนุ ษย จะต องขวนขวาย
จนไดนิพพานในระดับธรรมดาสามัญ คือเปนชีวิตเย็น.
เรื่ องชี วิ ตเย็ นระดั บธรรมดาสามั ญ นี้ ก็ เหมื อนกั น เข าใจว าท านทั้ งหลายไม
เคยได ยิ น แล วท านทั้ งหลายจะไม เชื่ อเหมื อนกั บคนหลาย ๆ คนที่ เขาไม เชื่ อ, แล วเขาว า
อาตมาพูด โกหกหรือ วา เอาเอง, วา นิพ พานหมายถึง ชีว ิต เย็น ที ่เ ปน อยู ธ รรมดา;
จะบอกใหรูเสียเลยก็ไดวา ที่พระใหศีลแลวสรุปอานิสงสวา สีเลนะนิพพุติงยันติ
ถึงนิพพุตะไดดวยศีลนั้น ก็คือคํานิพพานนั่นเอง.
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คํ าว านิ พ พุ ตะก็ คื อคํ าเดี ยวกั บ นิ พ พาน, ถึ งนิ พ พานได ด วยศี ล. นิ พ พุ ต ะ
นิพ พุติงในที่นี ้ก็เปน เรื่อ งชีวิต เย็น ยังไมถึงกับ สิ้น กิเลสเปน พระอรหัน ต, หรือ ที่
พระสิ ทธัตถะสมั ยที่ ยั งหนุ มยั งไม ได ออกบวช ก็ มี คํ าพู ดของคนที่ รูจั กเรื่องนี้ กล าวสรรเสริญ
พระสิทธัตถะวา บุ รุษนี้ เปนลูกของใคร แมของเขาก็จะนิพพุ ตะ คือเย็นนิพพาน, เป นลูก
ของใครพ อของเขาก็จะเป นนิ พพุ ตะคื อเย็น, เป นภั สดาของหญิ งใดหญิ งนั้ นก็จะนิ พพุ ตะหรือ
เย็ น . คํ าวานิ พ พุ ต ะใช พู ด กั น อยู กลางบ านกลางถนน คํ านั้ น เป น คํ าเดี ย วกั บ คํ าว า
นิพพาน, เปนคํากริยาที่มีรูปศัพทตางกันเทานั้น แตมีความหมายเดียวกันแท ๆ.
ชาวบาน, ประชาชนแตกาลกอนเขารูจักคําวา เย็น เย็น กันมากอนแลว,
ถือวาเปนความหมายที่ดีที่สุด, สูงสุดก็นิพพานหรือนิพพุตะ, ขวนขวายเพื่อนิพพานหรือ

สัญชาตญาณกับกิเลส
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เพื่ อนิ พพุ ตะกันทั้งนั้ น, นี่เป นความเย็น. เรื่องเย็นจึงเป นเรื่องของคนทุกคน, หรือควร
จะเป น สิ่ งที่ มี ชิ วตทุ กชนิ ด. ถ ามั นรอนแล วมั นก็ ไม น าดู ไม น าปรารถนาอะไรที่ ไหน,
ถาอยู อยางเยื อกเย็ น ไปหมด มั น ก็ ควรจะปรารถนา; แม วาไม ถึ งกั บ สิ้ น กิ เลส แต
อยู อย างไม มี เรื่องรอน, ไม มี เรื่องรอนอกรอนใจ มี แต ความถู กต อง จะมี กิ เลสบ างนิ ด
หน อยก็ ไม ถึ งกั บลุ กเป นไฟโพลง ๆ ออกมา โดยปกติ เป นคนเย็ น, บางคนมี ลั กษณะของ
ความเย็น. นี้พอสังเกตได วาผิดกันกับคนอื่นอยูนะ, ขอให ตั้งขอสังเกตไวบ าง. เขาควบ
คุมสันดาน หรือสั ญชาตญาณไม ได เขาก็ ตองเป นคนรอน, ทํ าผิดในเรื่องนี้ มากก็ รอนมาก,
เตลิดเลยก็เปนบาเลย ตายเลย.
เราควรจะรูจักเรื่องนี้รูจักสิ้งที่เรียกวาสัญชาตญาณนี้ แลวก็จะไดจัดการ
กับมัน ใหไดรับผลดีที่สุดเทาที่มนุษยจะไดรับ, แลวก็จะเหมือนกับที่คําที่สอนใน
บางลัทธินิกาย พุทธศาสนาอยางมหายาน เขาวาเชื้อแหงความเปนพุทธะมีอยูแลวในคนทุก
คน เปนคําพูดที่ควรจะสนใจ, แลวก็จะเขาใจได โดยการพิจารณาตามหลักของสิ่งที่
เรียกวาสัญ ชาตญาณดังที่กลาวแลว. อาตมาเห็นวาเปนเรื่องที่มีคาควรแกการ
ศึกษา จึงนํามาพูดมาบรรยาย ตั้งใจจะบรรยายเปนชุดใหญสําหรับภาคมาฆบูชานี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เมื่อไดปฏิบัติตอสัญชาตญาณอยางถูกตอง จนสัญชาตญาณไมนําไปใน
ทางที่พึงปราถนา เรียกเปนคํากวาง ๆ วา สัญชาตญาณไมอาจจะนําไปในทางที่
ไมพึงปรารถนาอีกตอไป คือพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ นี่คือสิ่งที่เรียกวา
วิมุตติ, วิมุตติ ความหลุดพน, หลุดพนจากอะไร ? หลุดพนจากการนําไปของ
สัญชาตญาณ
หลุดพนจากอํานาจจากอิทธิพลของสัญชาตญาณคือควบคุมไวไดหมดเลย
เรียกภาษาโสกโดกวาอยูหมัดเลย, ควบคุมสัญชาตญาณไวไดอยางอยูหมัดเลย. นั่นแหละ
มันหลุดพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ ก็เรียกวา วิมุตติ, ก็อยูเหนืออํานาจของ
สัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเชนนี้แลว ก็เรียกวา โลกอุดร. โลกุตตระ หรือโลก
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อุ ดร อยู เหนื อโลก. ถ ายั งเป นไปตามอํ านาจของสั ญ ชาตญาณ ก็ คื อเป นไปตามโลก
แห งความโง เขลา, ไม รูอะไร นอกจากจะรู ไปตามสั ญ ชาตญาณ ซึ่ งเห็ นแก ตน-เห็ นแก
ตน-เห็นแกตน, แลวก็เปนไปเพื่อความทุกขทั้งนั้น.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

ที นี้ ก็ จ ะได พู ด กั น เป น พิ เศษในวั น นี้ โดยหั ว ข อ ว า สั ญ ชาตญาณกั บ
กิเลส เพื่อจะใหรูจักสัญชาตญาณและกิเลสยิ่งขึ้นไปอยางเพียงพอ. นี่ก็พูดมาแลว หยก ๆ นี้
วาสัญชาตญาณที่ควบคุมไวไมได ลุอํานาจแกสัญชาตญาณ นั้น ก็เรียกวา กิเลส,
ถาควบคุมได เปนความรูที่ถูกตองขึ้นมา ก็เรียกวา โพธิ.

กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน.
ผูมีปญญาบางคนพูดวา กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน; แตถาคนมันโงเกินไป
มันเชื่อไมได, เขาใจวาคนที่ศึกษามาอยางแคบ ๆ นั้น จะไมยอมเชื่อวากิเลสกับโพธิเปน
สิ่งเดียวกัน. ถามองเห็นลึกซึ้งอยางที่วามาแลวก็จะเห็นวา กิเลสก็คือสัญชาตญาณ
ที่ควบคุมไมได, โพธิก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมได. ที่วาเปนสิ่งเดียวกัน ก็คือ
มันเปนสัญชาตญาณดวยกัน อันหนึ่งที่มันควบคุมไมไดหรือมันอบรมมาผิด, อันหนึ่ง
ควบคุมไดอบรมมาถูก; ถามองลึกลงไปก็จะเห็นวา กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน. พูด
อยางนี้แลวจะถูกดามารอบตัว ผูรูในเมืองไทยไมยอมรับ ผูที่อางตัวรูธรรมะในเมืองไทย
จะไมยอมรับ กับผูที่พูดวากิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน, แลวเขาก็จะดา, แลวอาตมา
ก็รวมอยูในพวกผูที่ถูกดาดวยเหมือนกัน.
แตก็ไมไดเอามายืนยันใหทานทั้งหลายยอมรับ
เพื่อจะเปนผูถูกดา แตเอามาเพื่อใหเห็นวา ใหดูใหดีเถอะวาเรามีความรูโดยสัญชาตญาณ
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สํ าหรับ จะรูเท านั้ น , มั น สําหรับจะรูไปตามสั ญ ชาตญาณ ให มั น เดิ น ถู ก ทาง มั น ก็
ไมเปนอันตราย, ถาเดินผิดทางก็เปนอันตราย.
ยกตั วอย างงาย ๆ สั กเพี ยงเรื่องเดี ยวสั ญชาตญาณแห งความรั ก – รักตั ว
- รั กตั วเองนี่ เป นสั ญ ชาตญาณที่ เด นชั ด; ถ ามั นรั กตั วผิ ด ๆ มั น ก็ เห็ นแก ตั ว, ก็ เอา
เปรีย บผู อื ่น ก็ข ม เหงผู อื ่น เปน อัน ตรายตอ ผู อื ่น ; ถา รัก ตัว อยา งถูก ตอ ง มัน ก็
ไมทําอยางนั้น ก็ทําใหตัวเองเจริญรุงเรืองอยูไปไดโดยสบาย. แตวาความรักตัว
นั้นเปนพื้นฐาน เปน ของสัญ ชาตญาณ, มันก็เลยมามีวา รักอยางถูกตอง หรือ
รักอยางไมถูกตอง. เราจึงศึกษาเรื่องนี้ เพื่อวาจะใชควบคุมกระแสแหงสัญชาตญาณ ใหเปนไปอยางถูกตองทุกสัญชาตญาณเทาที่จะนําเอามาศึกษากันได.
ที นี้ จะพู ดสั ญชาตญาณฝ ายที เป นกิ เลสก อน แล ววั นต อไปก็ จะพู ดเรื่ องสั ญชาตญาณฝายที่จะพัฒนาใหเปนโพธิ วันนี้จะพูดเรื่องสัญชาตญาณที่เปนฝายกิเลสกอน.

โลภะ โทสะ โมหะ มาจากสัญชาตญาณเดิม.
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พอพูดวากิเลส กิเลส ทานทั้งหลายถาเปนผูคงแกเรียนแลว ก็รูไดเองวา
คําวากิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ, ก็ไดยินมามากแลว ถาพูดถึงกิเลสแลวตองเขาใจไดวา
เล็งถึง โลภะ โทสะ โมหะ, มันเปนความรูสึกของสิ่งที่มีชีวิต. โลภะ หรือ ราคะ ก็เรียก
นี่ตัวเดียวกัน คือมัน จะเอา, โทสะหรือโกธะนี้มันก็ตัวเดียวกันคือมัน จะทําลาย, โมหะ
นี้ มันก็เปนเรื่องที่ไมรูจะทําอยางไร สงสัยอยูก็ได, วนอยูรอบสิ่งนั้น หรือโงตอไป
พูดวาอยางนั้นก็แลวกัน.

๙๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถ าเป นเรื่ องของโลภะต องการจะเอา คื อจะดึ งเข ามาหาตั วเอามาเป นตั ว
เป น ของตั ว , กิ เลสประเภทนี้ ก็ คื อ สั ญ ชาตญาณของการมี ตั ว มี ตั ว กู ยื น อยู เป น
ประธาน; ถ า รู สึ ก ว า สิ่ ง นี้ มั น บํ า เรอแก ตั ว กู มั น เป น ผลดี แ ก ตั ว กู มั น เป น อะไรแก
ตัวกู มันก็อยากจะได, ความรูสึกก็เปนไปตามสัญชาตญาณนั้น คือเอาเขามาหาตัว
ดึงเขามาหาตัว, มีลักษณะดึงเขามาหาตัว เอามาไวเปนของตัว.
ถาวาสิ่งที่เขามากระทบ มาสัมผัสนั้น มันไมเปนอยางนั้น มันตรงกันขาม
คือมันเปนลักษณะที่ไมนาพอใจ หรือมาขัดขวางตัว จะมาทําลายตัว, ความรูสึก
ทางสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนเปนอยากจะทําลาย นั่นคือพวกโกธะพวกโทสะ.
ถ าว านั้ นมั นไม แน ว าจะเป นประโยชน แก กู หรื อไม เป นประโยชน แก กู , มั น
ยั งรูสึ กไม ได วา จะเป นประโยชน แก กู หรือจะไม เป นประโยชน แก กู , แต ก็ น าจะมี ค า น าจะ
สนใจ, มันก็เลย สงสัยแลวก็วนอยูรอบ ๆ ไมกลาเอาเขามาหรือไมกลาผลักออกไป.
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พู ดอย างภาษาวัตถุ ก็คือวา อย างหนึ่ งมั นอยากจะดึ งเข ามา ด วยอํ านาจ
ของสัญชาตญาณคือโลภะหรือราคะ, อยางหนึ่งมันอยากจะผลักออกไปหรือทําลาย
เสียใหพินาศ ดวยอํานาจของสัญชาตญาณที่เปนโทสะหรือโกธะ, สวนอีกอันหนึ่ง
มันยังสงสัยคือยังโงตอไป มันก็ไดแตวิ่งวนอยูรอบ ๆ ไมมีอาการที่จะดึงเขามาหรือผลัก
ออกไป.

ทานทั้งหลายที่ไมไดเคยสนใจกับเรื่องวัดเรื่องวา
คําพูดเรื่องวัดเรื่องวาแลว
ก็ไดยินคําวา โลภะ โทสะ โมหะ ก็จะรูสึกวาเปนเรื่องของคนพวกไหนก็ไมรู คนบาคนบอ
อะไรก็ไมรู , เราไมตองสนใจเรื่อง โลภะ โทสะ โมหะ. แตที่จริงมันเปนเรื่องความโง
ของตนนั่นเอง ของคนนั่นเอง. ทุกคนที่มัวแตนั่งรูสึกไปตามสัญชาตญาณ; สิ่งที่นารัก

สัญชาตญาณกับกิเลส

๙๕

น า พอใจเข า มาก็ เกิ ด โลภะดึ ง เข า มา, สิ่ ง ที่ ไม น า รั ก ไม น า ไว ใจ ก็ เกิ ด โทสะผลั ก ออก
ไปหรือทํ าลายเสี ย, อะไรที่ ยั งไม แน ก็ สนใจอยู นั่ นแหละ สนใจอยู นั่ น วนอยู รอบ ๆ นั้ น.
นี่คือคํา โลภะ โทสะ โมหะ. ถาพูดในแงของจิตวิทยาธรรมดา ๆ แลวก็พูดไดอยางนี้วา
ความรูสึ ก ที่ ดึ งเขามาหาตั วเพราะถู ก ใจ คื อ โลภะหรือ ราคะแลวแตจะเรียก; ถ า
มันหนักไปในทางเรื่องเพศก็เรียกวาราคะ, ถามันหนักไปในทางธรรมดา ๆ ก็เรียก
ว าโลภะ, โดยหลั กทั่ วไปเป นอย างนี้ , แต ก็ ไม แน ที เดี ยวมั นใช แทนกั นได . ถ าว าความ
รูสึกนั้นมันไมรูสึกวาจะเปนผลดีแกตัว แตจะเปนอันตรายแกตัวหรือไมนาไวใจ หรือ
วาทํ าลายประโยชน ของตั วชัด ๆ อยางนี้ ก็ เกิ ดความรูสึ กโทสะ โกธะ หรือโกรธหรือ
ประทุษรายขึ้นมา, ถาวายังไมแนวาจะเอาอยางไร ก็เก็บไวกอน ดวยความความสนใจ,
มีความสนใจ.
ขอให ทุ กคนที่ นั่ งอยู ที่ นี่ สั งเกตดี ๆ ว า มั นมี อย างนี้ หรื อเปล า ? ความรู สึ ก
ในชี วิตจิตใจของท าน มั นมี ความรูสึ ก ๓ ประการนี้ อยู หรือเปล า ? นั่ นแหละคื อสิ่ งที่ เรียกวา
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณพื้นฐานดั้งเดิม คือความมี
ตั วตน, ความเห็ นแก ตน, ความรักตน, ความเอาเปรียบผู อื่ น, ถ าสั ญชาตญาณแห งการกิ น
อาหาร แห งการหนี ภั ย แห งการต อสู อะไรก็ ตาม มั นทํ าให เกิ ดความรู สึ กเหล านี้ ขึ้ นมา
ตามสมควรแก กรณี , มั นแล วแต ว ากรณี ไหนมั นมี สั ญชาตญาณอะไรเข ามาเกี่ ยวข องมาก
ที่สุด. ขอใหมองเห็นวา กิ เลสโดยตรงเนื่องกันอยูกับสัญชาตญาณอยางนี้.
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สัญชาตญาณกับกรรมกิเลส.
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกกันวา กรรมกิเลส คือศีล ๔ ขอแรก ฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ, ๔ อยางนี้เรียกวากรรมกิเลส กรรมที่ทําดวยกิเลส หรือ
กรรมโดยกิเลส.
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ขอที่ ๑ ฆาสัตว มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณของความรูสึก ถา
วาโดยทั่วไปต่ําลงไป โดยพื้นฐาน ก็สัญชาตญาณแหงการตองการอาหาร อยางนี้
ลิ งมั นก็ จั บปู เป ยวกิ น ก็ เป นการฆ า; แต ถ าไม ใช พื้ นฐานอย างนั้ น มั นก็ เรื่ องของการ
เห็ น แก ตั ว , เห็ น แก ป ระโยชน ข องตั ว , เห็ น แก เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งของตั ว . นี่ คื อ เป น
สั ญ ชาตญาณที่ รุน แรง มั น ก็ ฆ า ผู อื่ น ได โดยงายเหมื อ นว าเล น .ปาณาติ บ าตมาจาก
สั ญชาตญาณแห งการเห็ นแก ตั วทั้ งนั้ น, สั ญชาตญาณแห งการเห็ นแก ตั ว, เป นสั ญชาตญาณ
แม บท เป นที่ รวบรวมแห งสั ญชาตญาณทั้ งหลาย; แม ว าชาวนาจะต องทํ านา มั นก็ ต อง
ทําดวยความเห็ นแกตั ว อยากจะมี ชีวิตของตั ว อยากจะเลี้ยงตั ว มั นก็เป นสั ญชาตญาณและก็
เป นเหตุ ให ทํ านา ซึ่ งจะต องทํ าให มี การฆ าอยู ในการทํ านา, คื อว าเมื่ อไถนาจะมี สั ตว ใน
รอยไถตายมากเหมือนกันเรียกวา ทําปาณาติบาตโดยไมเจตนา ฆาสัตวโดยไมเจตนา
มันก็มาจากสัญชาตญาณ.
ข อ ที่ ๒ อทิ น นา ลั ก ทรั พ ย ถื อ เอาสิ่ งที่ เจ าของไม ได ให ก็ เป น เรื่ อ ง
ของสั ญชาตญาณแห งตั วตนหรือของตน เห็ นแกตน. พู ดงาย ๆ วาสัญชาตญาณแห ง
การเห็ นแกตน มัน จึงไปลักทรัพ ยของเขามา, เห็ น แก ต นจนขี้ เกี ย จนอนเสี ย ดี ก วา
ไม ทํางาน นี้ก็เห็นแกตนจึงไดขี้เกียจและนอนเสีย. เมื่ อไมมี อะไรจะกิน ขึ้น มาก็ไป
ขโมย ก็ เลยเป นผลงอกงามออกไป เพราะสั ญชาตญาณแห งการเห็ นแก ตน, สั ญชาตญาณ
แห งความต องการอาหาร ที่ ไปขโมยเขามาบํ ารุงบํ าเรอตนไม ใช เป นเรื่ องจํ าเป นนะ มั นก็
เปนเรื่องเดียวกัน เพราะมันเห็นแกตน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร, สัญชาตญาณแหงความเห็นแกตัว ทําไป
อยางพรวดพราด อยางรอไมได, ไมกลัวแกความชั่ว หรือสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ
ที่ เขาปะไว ด วยกามารมณ ที่ ธรรมชาติ ปะไว ด วยกามารมณ , หลงใหลในกามารมณ บู ชา

สัญชาตญาณกับกิเลส
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กามารมณ ก็ ทํ ากาเมสุ มิ ฉาจาร เนื่ องด วยสั ญชาตญาณแห งกามารมณ ในการสื บพั นธุ
หรื อที่ จะทํ ากั นด วยเรื่องอย างอื่ น มั นก็ เป นเรื่องของสั ญ ชาตญาณ. ถ ามั นโกรธมั นแค น
มั นจะแก แค น หรื อจะสบประมาทคนนั้ นคนนี้ พ อแม ของลู กสาว ฉุ ดลู กสาวไปทํ าอนาจาร
ก็เพราะวา สัญ ชาตญาณความเห็นแกตัวซึ่งควบคุมไวไมได, ตองการจะแสดง
อํานาจของตัวจะอวดตัว อะไรก็มี ลวนแตทําบาปขอนี้ได.
ขอ ที ่ ๔ สัญ ชาตญาณแหง การมุส าวาท มัน ก็เ ปน เรื ่อ งที ่เ ห็น แก
ตัว เพราะวา มุส าวาทนั้น ทํ า ไปเพื ่อ ประโยชนอ ยา งใดอยา งหนึ ่ง ทั้ง นั้น ; ถา
มิ ได ทํ าไปเพื่ อ ประโยชน อย างใดอย างหนึ่ ง เราไม เรี ยกว ามุ ส าวาท; เช นเขาเป น ผู พู ด
ตลกคะนอง พู ดเพ อเจ อ พู ดขบขั นพู ดอะไรไปอย างนี้ ไม ใช มุ สาวาท. มุ สาวาทแปลว า
ใช คํ าพู ดเป นเครื่องดึ งดู ดหรือขโมยเอาประโยชน ของผู อื่ นมาเป นของตั ว โดยวิ ธี ใดก็ ตาม
นี้มั น เห็ น แก ตัวอยู ชัด ๆ, สั ญ ชาตญาณของกาเรห็ น แก ตั วทํ าให มุ ส าวาท เพื่ อ ให
เกิดประโยชนขึ้นแกตัวหรือพรรคพวกของตัว, เชนเปนพยานเท็จ.
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นี่กรรมกิเลส ๔ ประการนี้ก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณที่บังคับไมได,
ความรูสึ กที่ เป นพื้ นฐานอยูในจิตใจสันดานบั งคับไม ได ก็ ทํ าให เกิดการกระทํ าอยางนี้ ขึ้นมา,
นี้เรียกวากรรมกิเลส ๔ ประการ.

ถ าจะเพิ่ ม เข าไปอี กอย างหนึ่ ง ดื่ ม น้ํ าเมาเป น ข อ ที่ ๕ คื อ ศี ล ๕ ความ
ทุ ศี ลทั้ ง ๕ นั้ น ดื่ มน้ํ าเมานั้ นคิ ดดู ให ดี ว า มั นดื่ มอยู ได ด วยเหตุ อะไร, บางคนก็ จะสั งเกต
ได เองว า ดื่ มแล วมั นครึ้มใจ มั นสบาย มั นถู กบํ าเรอด วยฤทธิ ของน้ํ าเมา, มั นรู สึ กเหมื อน
กับมีผีหรืออะไรมาขับกลอมใหมันสบายที่สุดเมื่อมันดื่มน้ําเมา. ถาอยางนี้ก็ ก็เปนสันชาตญาณแหงการตองการใหมีการบําเรอ มาจากการมีตัวและตองการใหตัวไดรับ
การบํ าเรอ แล วมั นก็ ทํ าอะไรคล าย ๆ กั นนี้ ได ทุ กอย าง ซึ่ งจะไว พู ดถึ งเรื่องอบายมุ ขดี กว า
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พูดกันถึงเรื่องการดื่มน้ําเมาแลวก็ เปนสัญชาตญาณแหงการตองการขับกลอมทาง
จิตทางวิญญาณ ซึ่งผิด ๆ ซึ่งทําไปอยางผิด ๆ จนกลายเปนทาสของน้ําเมา เลยวินาศไป
เลย ควบคุ มสั ญชาตญาณอั นนี้ ไว ไม ได . นี่ เรียกว ากรรมกิ เลสทั้ ง ๔ ประการ. แล วเพิ่ ม
อีก ๑ เปน ๕ เปนทุศีลทั้ง ๕.

สัญชาตญาณกับอุปกิเลส ๑๖.
ที นี้ ก็ ขอชั กชวนให ท านทั้ งหลายมองดุ ให ละเอี ยดลงไปอี ก ถึ งกิ เลสระดั บที่
ไม รุน แรง ก็ เรียกว าอุ ป กิ เลส แต ก็ เป น กิ เลสเหมื อ นกั น ถ าเคยเรียนนั ก ธรรมมาแล ว
ก็จะพบหมวดที่เรียกวอุปกิเลส ๑๖.
ขอ ที่ ๑ คือ อภิช ฌา วิส มะโลภะ โลภเกิน ควรเรียกวาอภิช ฌา,
สั ญชาตญาณแท ๆ มั นเพี ยงแต ต องการอาหารเท าที่ จํ าเป น เช นสั ตว เดรัจฉานไม ต องการ
เกิ นจําเป น, เวนแต สั ตวเดรัจฉานบางชนิ ดที่ มี ยุ งมี ฉาง เชนมดเช นปลวกเป นต น สั ตว
เดรัจฉานทั่ วไป เชนวัว เชนควายนี้ ไม มี ยุงไม มี ฉาง ก็ไมต องการเกินจําเป น กินแต พออิ่ม
ท อง. ความโลกเพ งเล็ งในเรื่องอาหารมั นก็ ยั งไม มี , แต ครั้นคนนี้ มาถึ งคนนี้ มั นควบคุ ม
สั ญชาตญาณอั นนี้ ไวไม ได มั นก็ เลยต องการเกิ นจําเป น ก็ ต องมี การสะสม มี ยุ งมี ฉาง.
นี้ ก็ เลยเกิ ดเป นป ญ หาขึ้ นมา ซึ่ งทํ าให แย งชิ งกั น แข งขั นแย งชิ งกั น. หรื อว าโลภเกิ น
จํ าเป นนี้ มั นเป นเพราะมี ความคิ ดชนิ ดที่ สู งไปกว าสั ญ ชาตญาณ. นี่ เรยกว าควบคุ ม
สัญชาตญาณไวไม อยู มั นก็ เดิ นไปผิ ดทางตามแบบของมั น แรงขึ้นกวาธรรมดาเดินไปผิ ด
ทาง คื อแรงไปกวาธรรมดา ต องการมากเกิ นกวาความจําเป น เป อภิ ชฌา รวมถึ งความ
ยินดีอยางยิ่งในสิ่งนั้น ๆ ดวย.
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ที่ เรี ยกว าโลภะ ก็ คื อโลภะด วยกั น แต ไม มี คํ าว าเพ งเล็ งเกิ นจํ าเป น โลภะ
ซื่ อ ๆ โลภะทื่ อ ๆ โลภะธรรมดาสามั ญเพราะเห็ นแก ตั วก็ โลภะ ต องการการบํ าเรอตั ว ต อง
การจะอวดมั่งอวดมี จะอวดอะไรก็ตาม มันก็มีเรื่องของโลภะเขามา.
ข อ ที่ ๒ โทสะ โกรธ ประทุ ษ ร า ยเมื่ อ รู สึ ก ว า มี อ ะไรที่ ขั ด ขวางต อ
ประโยชนของตัว, เพราะมีสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว.
ขอ ที่ ๓ โกธะ คือ โกรธแผดเผาหั ว ใจของตนอยู ต ามลํ าพั ง รอ น
เป น ไฟอยู ระงับไม ได เพราะความเห็ น แก ตั ว, เพราะรูสึ กว ามั นดู ถู กเรา เป นศั ตรู
ของเรา.
ข อที่ ๔ อุ ปนาหะ ผู กความแค นไว ผู กความโกรธความแค นไว ก็เป น
เรื่องเนื่องมาจากมีความรูสึกเปนตัว.
ข อ ที่ ๕ มั ก ขะ ลบหลู บุ ญ คุ ณ อั น นี้ มั น ก็ เป น เรื่ อ งของที่ เกิ น ไปของ
ความมีตัว จนลืมผูที่มีบุญคุณ.
ข อที่ ๖ อิ สสา คํ าว าอิ จฉาริษยา ก็ รวมอยู ในกลุ มนี้ ทํ าไมจึ งต องอิ จฉา
ริษยา เพราะวาตั วกูไม อยากให ใครดี กวา หรือวาตั วกูมั นอยากจะดี กวาคนอื่น ก็อิ จฉาริษยา
แลวมันก็เลยไปถึง.
ขอที่ ๗ ปลาสะ ตีเสมอ ยกตนเทียมทาน.
ข อที่ ๘ มั จฉริยะ ความตระหนี่ ความไม อยากให ป น ก็ เพราะความ
เห็นแกตัว ความอยากที่มาจากอิจฉาริษยา มันก็ปองกันไมใหเกิดประโยชนแกผูอื่น.
ขอที่ ๙ มายา มารยาแสดงมารยา เพราะตัวมันหาทางออกเพื่อประโยชน
แกตัว หรือเพื่อปองกันตัว หรือเพื่ออะไรก็ตาม, แสดงมารยา. อยากจะพูดวาระวังใหดี
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คํ าว ามารยา กั บคํ าว า มารยาทดู จะคล ายกั บตะเภาเดี ยวกั น. คนทํ ามายาก็ แกล งทํ า, คน
รักษามายาทก็ แกล งทํ า, ต อหน าคนเท านั้ นที่ มั นรักษามารยาท. ระวั งให ดี มั นจะเป น
เรื่ อ งของตั ว กู เสี ย นั่ น เรื่ อ งมารยาท. ถ า มารยาที่ แ ท จ ริ ง มั น จะเป น เรื่ อ งของโพธิ แต
ที นี้ ถ ามายาทกั นแต ต อหน าคนเท านั้ น แล วมั นเป นอั นเดี ยวกั บมายา, มายากั บมารยาท
มาตะเภาลําเดียวกัน. โดยอํานาจของสัญชาตญาณขอใหระวังใหดี.
ขอที่ ๑๐ สาเถยยะ นี้ ความโออวด สัญชาตญาณแหงการโออวด
มี ตั วตนและต องการจะโอ อวดตนหรื อของตน. สั ตว เดรั จฉานก็ ทํ าเป น, คนยิ่ งทํ าเป นกั น
ใหญ มั นจึ งเกิ ดแฟชั่ นแต งเนื้ อแต งตั วที่ แปลก ๆ สวยงามออกไปไม มี ที่ สิ้ นสุ ด, ต องการจะ
อวด แม แต การแต งเนื้ อแต งตั ว การกิ นการอยู แม แต การพู ดจา มั นก็ โอ อวด, จนเขา
รําคาญ มันก็ไมรูสึกตัว เพราะสัญชาตญาณขอนี้มันผลักดันมากเกินไป.
ข อ ที่ ๑๑ ถั ม ภะ หั ว ดื้ อ นี่ เห็ น ชั ด เด็ ก หั วดื้ อ เพราะมั น ถื อ ตั ว มั น เห็ น
แกตั ว, สั ญ ชาตญาณแห งการมี ตั วกู มั นดั นทุ รังมันไม ยอม, ผิดก็ไมยอม, ถูกก็ไม
ยอม, มันยืนกระตายขาเดียว มันเปนเรื่องคนหัวดื้อ.
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ข อ ที่ ๑๒ สารั ม ภะ นี่ ค นบิ ด พลิ้ ว สารั ม ภะนี้ เขาแปลกั น ว าแข งดี ห รื อ
อะไรก็ ไม ทราบ. แต อาตมาอยากจะแปลว าบิ ดพลิ้ ว ถู กก็ บิ ดพลิ้ ว, ผิ ดก็ บิ ดพลิ้ ว, การ
งานก็ บิ ดพลิ้ ว หน าที่ ต าง ๆ ก็ บิ ดพลิ้ ว เพื่ อจะต อสู ป องกั นตั ว เรี ยกว า สั ญ ชาตญาณ
แห งการป องกันต อสู มั นก็บิ ดพลิ้ ว , บิ ดพลิ้วซึ่ง ๆ หนา, แลวก็มี มาก มี มากจนจะเป น
ของธรรมดาไปในเรื่องการบิดพลิ้ว ไมรับสารภาพ เปนตน.

ข อ ที่ ๑๓ มานะ ถื อ ตั ว คื อ ตี ราคาตั ว นี้ ตั วเองดี ตั วเองดี ด ว ยกิ เลส
ของตั ว มั นจึ งดี เกิ นเสมอ, มั นจึงยกตั วไวในระดั บที่ วาสู งกวาใคร ๆ, แม จะอยู ในระดั บที่
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ต่ํากวา มันก็ยกตัวสูงกวา, นี่เพราะสัญชาตญาณแหงการมีตัว ตองการจะยกตัว,
ตองการจะอวดตัว.
ข อ ที่ ๑๔ อติ ม านะ ดู เป น ผู อื่ น นี่ ระวั งให ดี การดู ห มิ่ น ผู อื่ น นั้ น อาจ
เกิดขึ้นมาโดยไมมีเหตุปจจัยอะไรมากมาย มันเปนสัญชาตญาณ มันเกิดมาจากสัญชาตญาณ, มั น ไม มี เหตุ ป จจั ยอะไรมากมาย. แต มั น ก็ ดู ห มิ่ น ผู อื่ น ได เพราะยกตั วไว สู ง
เกินไป.
ขอที่ ๑๕ มานะ เลินเลอมัวเมา มัวเมาในเรื่องชีวิตเปนอยู มัวเมาใน
เรื่องสบายดี, มัวเมาในสิ่งที่มัวเมากันอยู. พู ดอยางความจริงอยางแทจริง ความตายมีอยู
แล วในความเกิ ด แต คนก็ มั วเมาในความเกิ ด มั วเมาในความเกิ ด, โดยโงไปไม รูวา ความ
ตายมั นมี อยู แล วในความคิ ด มั นมั วเมาในความเกิด มั วเมาในความไม มี โรค ทั้ งที่ โรคมั น
มี อยู แล วในความไม มี โรค, เป นผู มั วเมาในสิ่ งที่ ตั วเองไม เห็ น. นี่ เรียกวามั วเมากั นโดย
ไมรูสึกตัวและเปนมาก มั วเมาในความไมตาย ทั้ งที่ความตายมี มาแลวในความเกิด มั วเมา
ในความไมมีโรคทั้งที่โรคมันมีอยูแลวในความไมมีโรค และมัวเมาทุกอยาง เพราะมันมี
สัญชาตญาณแหงความมีตัว ตามความรูสึกของมันเอง จึงไมมีความรูสึกที่จะยอมตาย
หรือยอมเจ็บไข วาเป นของธรรมดา คิดหวังอยูแตวาจะไม เจ็บไม ไขไม ตาย, หรือวาความ
เสื่อมลาภมันก็มีแลวในความมีลาภ มันก็มัวเมาในลาภโดยไมรูวาความเสื่อมลาภมันก็มีอยู
แล วในลาภนั่ นเอง และทั้ งที่ สิ่ งเหล านี้ มั นทรมาน ทรมานบุ คคลผู มั วเมาอยู เสมอ ก็ ไม
มีใครรูสึกมองเห็นและรังเกียจ นี่จึงยังคงมัวเมาอยูดวยความลุมหลงของสัญชาตญาณแหง
ตัวตน.
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ขอที่ ๑๖ ขอสุดทายเรียกวา ปมาทะ คือ ประมาท แปลกออกไปก็คือวา
ความขาดสติ ขาดสติ คื อไม มี ความรูที่ ถู กต องสํ าหรับจะต องระลึ กไว เป นสั มปชั ญ ญะ
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ความรอดความถู กต องนั้ นก็ ต องมี ป ญญารูว า อะไรเป นอะไรอยู ตามที่ เป นจริง เช นเรื่อง
อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตานั้ นเป นความจริ งมี อยู . ถ ารู ข อนี้ ก็ เรี ยกว ามี ป ญ ญา นี้ พ อเหตุ
อะไรเกิ ดขึ้ น เช นเกิ ดเรื่ องทางหู ทางจมู ก ทางสิ้ น ทางกาย ทางไหนก็ ตาม มั นก็ ไม มี สติ
ที่จะไปเอาปญญามาควบคุมสถานการณ มันก็เลยไมมีสติ ไมมีปญญา ไมมีสมาธิ
ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีอะไรหมดเลย.

การควบคุมจิตตองใชหลักธรรมะ ๔ ประการ
ตามธรรมดาข อนี้ สํ าคั ญ มาก อยากจะให ทุ กคนรู ไว เป นหลั ก ว าเราจะต อง
มี ป ญญาที่ รูอยู เป นเดิ มพั นหรือเป นต นทุ น รูว าอะไร เป นอะไร อะไรเป นอะไรนี้ , ศึ กษา ๆ
อบรม ๆ ป ญญา พอกพู นป ญญาอยู เป นประจํ า พอมั นเกิ ดเรื่องอะไรขึ้ น ซึ่ งจะฉิ บหายหรือ
จะเปนตายหรือจะเสียหายอะไรก็ตาม, มีสติไปเอาปญญานั้นมาทันกับเหตุการณที่เกิด
ขึ้น มาชาก็ไมมีประโยชน ตองมาทันกับเหตุการณ ที่เกิดขึ้น. ปญญาที่สติเอามานั้ นมั น
ก็ มี อาการรูสึ กตั ว รูสึ กตั ว รูสึ กตั ว ผิ ดไม ได คื อป ญญานี้ จะควบคุ มอยู อย างแน นอน
แนนแฟนเรียกวา สัมปชัญญะ, แลวก็มีสมาธิ คือมีจิตแนวแนที่สัมปชัญญะนี้จะทํางาน
ทําหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จนกวาจะหมดเรื่อง.
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ชวยจําคําสี่คํานี้ไวใหดี ๆ วา สติ สัมปชัญญะ ปญญา สมาธิ หรือจะ
เรียงจํางาย ๆ วา สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปญญาก็ได, เวลาปฏิบัติหนาที่การงานนั้น มัน
แลวแตลําดับ ไหนจะลําดับ อยางไร แลว แตเหตุการณ, แตโดยหลักทั่ว ไปนั้น
เราจะตองมีสติ ระลึกทันควันไปเอาความรูที่ถูกตองคือปญ ญามา, ปญ ญายืน
ควบคุ ม สถานการณ อั น นี้ อ ยู เรีย กวาสัม ปชัญ ญะ รูสึกตัวทั่วพรอมอยู, มี ส มาธิ
ใชกําลังใจอยางแนวแนมั่นคง คือใหปญญาทําหนาที่ตัดปญหา ใหรูตามที่เปนจริง
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แลวไมทําอะไรใหผิดพลาด มีอํานาจของสมาธิกําลังจิตทั้งหมดทั้งสิ้น, ทุกเรื่องจะตอง
มีสี่อยางนี้จึงจะรอดตัว.
ถาสติไมคอยพอ ก็ฝกฝนใหมีสติ; เชนทํากัมมัฎฐานชนิดที่ทําใหมีสติ
เชนทําอานาปานสติ เปนตน; เมื่อฝกเขาไปแลวสติก็จะมากพอและเร็วพอ, แลว
ป ญ ญาก็ พิ จารณา. ในการทํ ากั มฎฐาน อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา ถ าไม พ อก็ ปฏิ บั ติ
สมาธิ ฝกกัมมฎฐานที่ทําใหมีสมาธิ; แตโดยธรรมชาติมัน มักจะพอของมัน เอง,
ถามีปญญาเทาไรสมาธิก็จะมีเทานั้น, มีสมาธิเทาไรก็มีปญญาเทานั้น, ความเขมแข็งแหงจิต
ก็พอทําหนาที่ ถาไมพอก็ตองฝกเฉพาะสมาธิ, การใชสัมปชัญญะนั้นก็เปนความฉลาด,
การทําใหมีสัมปชัญญะอยูตลอดเวลาก็เปนอุบาย ก็ตองฝกดวยเหมือนกัน. ครั้งแรก
หรือครั้งที่หนึ่งอาจพ ายแพหรือลมละลาย, ครั้งที่สองก็ไมใหพายแพ ถากําลังของสติมัน
มากพอ มันก็สรางสัมปชัญญะขึ้นมามากพอ.
ขอยืนยันวา เหตุการณเลวรายทั้งหลายทั้งปวงปองกันไดดวยธรรมะ
สี่ประการนี้ , เผอิญวาธรรมะทั้งสี่ประการนี้ ฝกเอาไดจากการปฏิบัติระบบที่เรียกวา
อานาปานสติ ๑๖ ชั้ น. อานาปานสติ ภาวนามี หลายชนิ ด อย างอานาปานสติ ในมหาสติ
ป ฎฐานสูตรนั้ นไม พอ ต องอานาปานสติ ชนิ ดที่ มาในอานาปานสติ สู ตรโดยตรงมี ๑๖ ชั้น;
ถาปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้แลว จะมีครบหมด มีพอและมีเหลือใชดวยซ้ําไป, จะมี
สติสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปญญา อบรมไวมากพอที่จะใชในทุกเหตุการณ.
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ฉะนั้นการที่จะมาทําสมาธิวิปสสนานั้น ถาทําถูกตองแทจริงมันมีผล
มหาศาล, ไมใชเปนเรื่องสําหรับหัวเราะเยาะกันเลน, ขอใหเขาใจ. ถาเราไมมีสติหรือ
สติไมพอ หรือสติมันชางุมงามอยางนี้ ก็ตองฝกอานาปานสติ, ถาไมมีสัมปชัญญะ
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ก็ ฝ กอานาปานสติ , เพราะการฝ กอานาปานสติ นั้ นต องใช สั มปชัญญะตลอดเวลา มั นคุ น
เคยกันกับการใชสัมปชัญญะ, ถาไมมี สมาธิก็ฝ กอานาปานสติ เพราะมันฝกสมาธิ
อยูตลอดเวลาในแงของสมาธิ, แล วในแงของป ญ ญานั้ นก็ มี อยูบางขั้นตอน ขั้ นตอน
ที่พู ดถึงป ญ ญา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นก็มี อยูเต็ มที่ . พระพุ ท ธเจาท านทรง
แนะวา อานาปานสติภาวนานี้ถูกตอง เหมาะสมดีกวาระบบใดหมด, และพระพุทธเจาเองก็ปฏิบัติระบบนี้ : ระบบอานาปานสติภาวนา.
นี้ เราพิ สู จน ดู ตั วเราเองว า มี ไหม มี พอไหม มี เร็ วทั นท วงที ไหม ? ไม พ อ
ก็ใชไมได มาชาก็ใชไมได, มีนอยไปก็ใชไมได.
นี้ จะทํ าอย างไร ? สําหรับ คนทั่ วไปที่อ ยูที่บ าน ก็ฝกฝนอยูในตั ว ๆ ที่
จะตองกระทํากิจการงานที่ทําอยู, จะเปนนักเรียน จะเปนครูบาอาจารย จะเปน
ชาวไรชาวนาพอคา ขอใหรูจักสิ่งทั้ง ๔ นี้ แลวมันจะเรียกรองมา แลวก็จะมีมาก
ขึ้น : สติระลึ กไม ได ระลึกชาไป เอา ฉิบหายหมด, หรือสติระลึกมาไดแตมันไมอยู,
สัมปชัญญะมันไมมีก็หายหมด ความรูไมพอนั้นก็ยิ่งลําบาก ตองศึกษาไวใหเปนประจํา
ใหความรูมันเพียงพอ. ทีนี้ ถามีปญญาพอ สมาธิก็จะพอ อยูดวยอํานาจของปญญา.
ความเปนสมาธินี้มันเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน. ความที่มันจะรวม
กํ าลั งจิ ตเป นอย างเดี ยวเพื่ อต อสู สถานการณ อย างนี้ มั นก็ มี อยู ในสั ญชาตญาณเอามา
ปรับปรุงให มั นมากพอ, ให มั นมากพอ; แม แต สั ตวเดรัจฉานเมื่ อมั นจะทํ าอะไรจริงจั ง,
มันก็มีการทําดวยสมาธิ ดูใหดีซิ. แมแตควายแท ๆ ที่มันจะชนกัน มันก็ชนกันดวยกําลัง
ของสมาธิ, แตมันเปนสมาธิของควาย, มันไมพอใช มันจะตองทําใหเปนของคน.
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เด็ ก ๆ ที่ จะเล นหยอดหลุ มทอยกอง ต องใช สิ่ งที่ เรียกว าสมาธิทั้ งนั้ น จึ งจะ
โยนลงหลุ มได , หรือมั นจะยิ่ งธนู ยิ งศรยิ งอะไร มั นก็ ต องมี สมาธิตามธรรมชาติ มาช วย
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อยางเพียงพอ, อยางจะยิงหนังสะติ๊กนี่ถาไมมีสมาธิอยางเพียงพอมันยิงไมได. แตถาลงมือ
ยิ ง สมาธิ ต ามธรรมชาติ มั น มาเอง; ถ า ไม พ อก็ ต อ งฝ ก ๆ ๆ จนพอ, สมาธิ ต าม
ธรรมชาติอยางนี้ก็เปนสัญชาตญาณดวยเหมือนกัน เพราะมันมาเอง; แตยังไมพอ
ใชในการที่จะตอสูกับกิเลสและความทุกข, ดังนั้นจึงตองฝกฝนโดยเฉพาะใหมันดี
ใหมันมากยิ่งขึ้น.
สมาธิไมพอ สติไมพอ สัมปชัญญะไมพอ ปญญาไมพอ คนนั้นจะ
ตกนรกทั้งเปน, นี่กลาพูดอยางนี้เลย ถาอยูอยางสติไมพอ สัมปชัญญะไมพอ สมาธิ
ไม พอ ป ญญาไมพอ มั นจะมี เรื่องไม มี ที่สิ้นสุ ด จะมี เรื่องยุงยากลําบาก ซึ่งเป น ๆ กันอยู
โดยมาก; ลื มนั่ นลื มนี่ ลื มป ดประตู ลื มลู กกุ ญแจไวในห อง, ออกมาแล วเข าไม ได ต อง
งั ด ประตู มั น เป น เรื่ อ งที่ ไม พ อหรื อ มั น ขาดสติ ขาดสมาธิ ขาดสั ม ปชั ญ ญะ. ฉะนั้ น
เมื่ อทํ าอะไรผิดพลาดไปแม แต นิ ดหนึ่ ง ก็ อย าพู ดวาไม เป นไร; ไม เป นไรนั้ นเขาไวพู ดใน
กรณี อย างอื่ น. แต ในกรณี ขอแก ตัวอยางนี้อยาใชเลย, ทํ าถวยแก วตกแตกใบหนึ่ งก็วา
ไมกี่สตางค ไมเปนไร, นั้นมันจะจับใสลงไปในนรก, ความไมเปนไรมันจะมาก
ขึ้น ๆ จนมันทําอะไรไมได; แมที่สุดแตวาทําแกวน้ําแตกใบหนึ่งตองเสียใจใหมาก ๆ,
ถาเสียใจมาก ๆ แลวมันจะดีขึ้น ละอายใหมาก ๆ, แลวมันจะดีขึ้น. แตคนไมละอายมัน
กลั บแก ตั ว, มั นกลั บเถี ยง มั นไม ละอาย อย างนี้ มั นก็ มากขึ้ น ความประมาท ความ
สะเพร า ความเลิ น เล อ มั น ก็ ม ากขึ้ น คื อ สติ มั น ไม มี , ฉะนั้ น เรื่ อ งลื ม เล็ ก ลื ม น อ ย
อยาเห็นวาเปนเรื่องลืมเล็กลืมนอย ถาไมลืมมันจะดีกวา คือมันมีสติมีสัมปชัญญะ ถา
มี
ปญญาดวย มันก็จะรูจักวิธีที่จะปองกันไมใหลืม.
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ชีวิต อยู ด ว ยสติ สัม ปชัญ ญะ สมาธิแ ละปญ ญาอยา งยิ ่ง ; แตค น
ทั่ วไปไม ยอมรับ, ว าเป นเรื่องของคนอยู วั ด เป นเรื่องของคนแก เป นเรื่องของคนบ า ๆ
บอ ๆ คนโง , ไปกิ น เหล า ดี ก ว า มั น ตั ด บทกั น เสี ย อย า งนี้ , ไม ได ฝ ก ไม ได ทํ า อะไร
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ชนิดที่จะใหเจริญ ในทางที่จะควบคุมสัญชาตญาณ, ควบคุมไมไดสัญชาตญาณมันก็
แสดงบทบาทเต็ มที่ จนคนนั้ นเหมื อนกั บตกนรกทั้ งเป น. ลองอยู อย างขาดสติ
สัมปชัญญะ สมาธิ ปญญา เถอะ มัน จะเหมือนกับตกนรกทั้งเปนแหละ. ขอฝาก
ไวดวย; นี่คือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสมันเปนอยางนี้.

สัญชาตญาณกับกิเลสกาม.
ทีนี้ก็อยากจะพูดถึง กิเลสกาม คําวา กามมี ๒ ความหมาย คือ วัตถุกาม
และกิ เลสกาม กิ เลสกาม นั่ นแหละเป นตั วกาม วั ตถุ กามไม ใช ตั วกาม, เป นอุ ปกรณ
แต มั นมี ความหมายขึ้ นมาด วยอํ านาจของกิ เลสกาม. สั ญชาตญาณแห งการต องการ
การบํ าเรอตน ตองการใหมีการบําเรอตน ก็แสวงหา ก็ไปติดพั นพอใจหมายมั่นในสิ่งซึ่งเป น
อุ ปกรณ ของความรูสึ กทางกาม, โดยส วนใหญ เกี่ ยวกั บเรื่ องทางเพศ สิ่ งที่ เรียกว ากิ เลสกาม
นั้ นส วนใหญ เป นเรื่องเกี่ ยวกั บทางเพศ, ซึ่ งเป นเรื่องที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ทํ าให คนตกอยู ใน
อํ านาจแล วก็ พอใจที่ จะทํ า; เพราะฉะนั้ นคนจึ งบู ชากาม บู ชาความรู สึ กทางกามเหมื อน
กั บบู ชาพระเจ า, หรื อยิ่ งกว าบู ชาพระเจ า ก็ ลองถามตั วเองดู ตรง ๆ คนหนุ มคนสาวทั้ งหลาย
ถามตั วเองตรง ๆ ว าจะเลื อกเอาพระเจ าหรือจะเลื อกเอากิ เลสกาม. ถ าเขาให เลื อกจะเลื อก
เอาพระเจ าหรือเลื อกเอากิ เลสกาม นั่ นแหละมั นเป นเครื่องแสดงชั ดอยู แล วว า คนทั่ วไป
ที ่ไ มม ีค วามรู เรื ่อ งนี ้ ตกอยู ใ ตอํ า นาจของอวิช ชา ของเรื่อ งนี ้ แลว ก็บ ูช ากิเลส
กาม หรือบู ชากามยิ่ งกวาพระเจ า เขาจึงทํ าไปตามอํานาจของกิ เลสกาม, ทํ าความวินาศ
ให แก ตั วเอง. เขาจะพอใจในความลุ มหลงในกาม ยิ่ งกว าที่ จะมาลุ มหลงในธรรมะ เรื่ อง
มันจึงตองกลับกันวา จะบูชาธรรมะคือความถูกตองแลวไมบูชากิเลสกาม.
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สําหรับพัศดุกามวัสดุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เหลานี้มัน
เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติ; ถาไมมีสัญ ชาตญาณแหงการบูชาการมณ มาแลว
มันก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร, ก็ขอใหสังเกตเถอะวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะเหลานี้มัน
ก็มีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหง. แตถาไมมีกิเลสกามเกิดขึ้นตามสัญาชาตญาณนั้นแลว มันก็
ไม มี ฤ ทธิ์ ไม มี เดชอะไร. รูป สวยหรือ รูป ไม ส วยก็ ไม มี ฤ ทธิ์ เดชอะไร, เสี ย งเพราะหรือ
ไมเพราะก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร, กลิ่นหอมหรือเหม็นก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร. ทุ กอยางจะไม มี
ความหมาย ถาไมมีกิเลสกามเขามาเปนสิ่งที่ตองการ.
นี่อํานาจของสัญชาตญาณที่มากอยูดวยอวิชชาคือความไมรู ก็ทําให
เลือกพอใจเลือกไมพอใจ. พอใจในสิ่งที่ตรงกับสัญ ชาตญาณตองการ, ไมพอใจ
ในสิ่งที่ไมตรงกับที่สัญชาตญาณตองการ : ในที่นี้เรียกวากิเลสเสียดีกวา สัญชาตญาณ
ในรูปนี้ก็คือกิเลสนั่นเอง ก็มาชวยทําใหวัตถุตามธรรมดาไมมีอะไรมากอนเกิดมีความ
หมายขึ้ นมา, รูป เสี ยง กลิ่ น รส โผฎฐั พพะ ธรรมชาติ ธรรมดาเป นอั พยากฤต ไม มี
ความหมายวาดีวาชั่ว วาสุขวาทุกขอะไร, แตพอกิเลสกามเขามาเกี่ยวของ มันก็มี
ความหมายเป นอย างรุนแรงขึ้ นมา, แล วแต ว ามั นตรงกั บความต องการของกิ เลส หรื อ
ไมตรงกับความตองการของกิเลส. ถาตรงก็เกิดความรัก ความพอใจ ความหลงใหล,
ถาไมตรงก็เกิดโทสะ โกธะ โหดรายรุนแรงอะไรขึ้นมา, มันก็เนื่องมาจากสัญชาตญาณเดิมเดิมที่มีอยูในสันดาน. ที่มันประกอบดวยอวิชชาแลวก็ทําไปอยางหนึ่ง,
ถาประกอบขึ้ นด วยวิชา อบรมเสี ยงใหม ให ประกอบด วยวิชชามั นเป นไปอี กอย างหนึ่ ง.
เพราะฉะนั้นเราจงรูจักความจริงขอนี้วา เรามีปญหาเรื่องกิเลสกามและวัสดุกามนี่กัน
อยู ทุกคนตลอดเวลา; เพราะวาเราควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไมได จึงควรจะหยิบ
ขึ้นมาคนควาศึกษาพิจารณาอยูจนรูจักมันดี.
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๑๐๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

มั นน าประหลาดที่ ว า สิ่ งเหล านี้ มั นสิ งอยู ในสั นดาน, มั นสิ งอยู ที่ ไหน มั น
สิ งอยู ยิ่ งกว าในจิ ตใจ ต องใช คํ าว าสั นดาน สั นดานมั นไม รู จะแปลว าอะไร แต จะพอจํ ากั ด
ความหมายได ว าส วนลึ กสุ ดของระบบจิ ตใจ ส วนลึ กสุ ดของระบบจิ ตใจเรี ยกว าสั นดาน
เป นที่ กั กตุ น เป นที่ รวบรวม เป นที่ อะไรสํ าหรั บเป นคุ ณ สมบั ติ ของจิ ตใจเรี ยกว าสั นดาน,
สั นดานอยู ที่ ไหน มั นไม มี คํ าที่ จะพู ดให สมกั นกั บที่ วามั นมี อยู ในตั วตน, ในส วนลึ กของ
คน อยู ในสิ่ งที่ เรี ยกกั นอย างหยาบคายว าในหั วกะโหลก ในกระบาลในอะไรนั่ นแหละ;
แต มั นก็ ยั งไม พอ, มั นควรจะพู ดให ลึ กกวานั้ น แล วเราก็ ไม รูจักก็ แปลวา จิ ตนี้ ไม ได รั บ
การศึกษาฝกฝนอบรมพอ ที่จะใหรูจักสิ่งที่เกี่ยวของกันอยูกับจิต หรืออยูในสันดาน
หรือ สว นลึก ของจิต . เราจึง แกไ ขอะไรไมไ ด; แมแ ตจ ะทิ ้ง บุห รี ่ก ็ไ มไ ด แมแ ตจ ะ
ทิ้งเหลานี้ก็ไมได ถามันไมรูความจริงของสิ่งเหลานี้.
หวั งวาท านทั้ งหลายคงจะเพิ่ มความสนใจกั นขึ้ นในสิ่ งที่ เรียกว า สั ญชาตญาณ
เมื่อควบคุมมันไมได มันก็เกิดความเลวราย ก็ควรจะละอายใจมาก กลัวใหมากละอาย
ให มาก กลั วให มาก เมื่ อควบคุ มสั ญ ชาตญาณไม ได ไปทํ าสิ่ งที่ ไม ควรทํ า. นี้ คื อ หิ ริ
โอตตั ปปะ ชั้ นสู งสุ ด ชั้ นแท จริงและสู งสุ ด คื อละอายเมื่ อควบคุ มสั ญ ชาตญาณไม ได
กลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได, ไมตองเกี่ยวกับคนภายนอก, เรื่องคน
ภายนอกเป น เรื่ อ งเล น ละคร; หิ ริ โอตตั ป ปะเล น ละครนั้ น ใช ไม ไ ด ต อ งเป น หิ ริ
โอตตั ป ปะแท จ ริง รูสึ ก อยู ภ ายในจริง ๆ ละอายเมื่ อ ควบคุ ม สั ญ ชาตญาณไม ได ,
แลวกลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได ถาทําอยางนี้ไดไมเทาไรก็จะเลื่อนขั้น
เลื ่อ นชั ้น เลื ่อ นชั ้น จนเปน พระอรหัน ตไ มท ัน รู ต ัว , คือ จะไมม ีก ารทํ า ที ่ม ัน ผิด หรือ
ชั่วรายใตอํานาจของสัญ ชาตญาณ. ถาจะรูจักควบคุมสัญ ชาตญาณให จิตนี้อยู
เหนื อความรูสึ กอย างสั ญชาตญาณที่ ควบคุ มไม ได คื อกิเลส. แลวมั นกลายเป นโพธิ มาก
ขึ้ น ๆ เรื่อ งก็ จบลงไป เพราะการควบคุ มจิ ตใจได ทุ กอย างทุ กประการตามที่ ควรจะ
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สัญชาตญาณกับกิเลส

๑๐๙

ควบคุม, เรียกวา ควบคุมจิตได ฝกฝนจิตได ใชจิตอยางถูกตอง ตั้งดํารงจิตไวอยาง
ถูกตอง เพราะวาเรารูเรื่องนี้.
นี่ หวั งว าเรื่ องเกี่ ยวกั บสั ญ ชาตญาณนี้ คงจะเป นประโยชน แก ท านทั้ งหลายที่
ไม เคยสนใจ. อาตมาพู ดไม ใช ดู ถู กท านทั้ งหลาย ว าไม รู จั กและไม เคยสนใจ, มั นก็ จะเป น
จริ งอย างนั้ น ด วย ไม เคยรู แ ละไม เคยสนใจ แล วก็ พ าลหาผิ ด ๆ ไป ว าธรรมเป น เรื่ อ ง
ครึคระ. ธรรมะนั่น แหละเป น เครื่องที่ จะควบคุม สัญ ชาตญาณ ให มี ธรรมะไวให
เพียงพอสําหรับควบคุมสัญชาตญาณ แลวกิเลสและอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจาก
สั ญ ชาตญ าณ ก็ จ ะหมดไป. จะอยู กั น อย า งผาสุ ก มี ชี วิ ต เป น นิ พ พาน เย็ น อยู
ตลอดเวลาในที่ทุกสถาน.
การบรรยายในวั น นี้ เป น การสมควรแก เวลาแล ว ต อ งขอยุ ติ ก ารบรรยาย,
และขอร องให ท านทั้ งหลายปฏิ บั ติ ต อ เรื่ อ งเหล านี้ เอาเอง; เพราะอาตมาจํ าเป นจะต อ ง
บรรยายไปตามแนวที่ ได วางไว . บางที ฟ งครึ่ งท อนครึ่ งเดี ยวมั นไม พ อ ก็ ไปปะติ ดปะต อ
เขาใหม, หวังวาทานทั้งหลายจะมีความสามารถ ที่จะควบคุมสัญชาตญาณไดมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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ขอยุ ติ ก ารบรรยาย เป น โอกาสให พ ระคุ ณ เจ า ทั้ ง หลายสวดบทพระ
ธรรม สํ า หรั บ เป น เครื่ อ งส ง เสริ ม กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ธ รรม เพื่ อ ควบคุ ม สั ญ ชาต
ญาณนั่นเอง สืบตอไปในกาลบัดนี้.

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๕๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙

สัญชาตญาณกับกิเลส. (ตอ)
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจ ในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๕ ในวั นนี้ อาตมา
ก็ ยั งคงกล าว เรื่อง ธรรมะกั บสั ญ ชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม, และมี หั วข อย อยเฉพาะใน
วันนี้ ว า สั ญชาตญาณกั บกิ เลส ซ้ํ ากั บหั วข อที่ แล วมา เพราะวาเรื่องนี้ ยั งไม จบ, คื อเรื่อง
สัญชาตญาณกับกิเลสนี้ยังไมจบ, ตองการจะพูดใหจบ จึงตองขอพูดอีกครั้งหนึ่ง.
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[ทบทวน ปรับความเขาใจ.]

ทีนี้ ก็อยาก จะปรับความเขาใจกับทานทั้งหลายสวนมาก ที่ไมไดฟง
มาตั้ งแต ต น เพิ่ งจะมาจั บฟ งเอาในครั้งนี้ ก็ จะมี ความสงสั ยเรื่องเกี่ ยวกั บสั ญชาตญาณ
วาทําไมตองเอาเรื่องสัญชาตญาณมาพู ด, อยางนี้เป นตน. นี่ก็ขอตอบวา เรื่องสัญชาตญาณนั่นแหละเปนตัวการแหงปญหา ที่เปนตนเหตุแหงความทุกข มันมาอยูใน

๑๑๐

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๑๑

รูปของสิ่งที่เราเรียกวากิเลส, สัณ ชาตญาณที่เราควบคุมไวไมไดนั่นแหละ คือ
สิ่ ง ที่ เรี ย กว า กิ เลส แล ว กิ เลสมั น มี ป ญ หาอย างไรก็ คิ ด ว า คงจะรูจั ก ดี . ดั งนั้ น จึ ง พู ด
ด วยคํ าธรรมดาที่ ชาวบ านทั่ วไปเขาพู ดกั น และค อนข างจะเป นภาษาทางวิ ทยาศาสตร ว า
สัญชาตญาณ. ขอใหเขาใจสิ่งที่เรียกวา สัญชาตญาณ ในฐานะที่เปนปญหาของ
มนุษย; ถาควบคุมไมได มันก็มีเรื่องรายเกิดขึ้นไมรูจักหยุดจักหยอน, ถาควบคุม
ได ก็ จ ะสบายดี และดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป, ถ า ตั ด ขาดได ก็ เป น พระอรหั น ต ; นี่ เรื่ อ งของ
สัญชาตญาณมันมีใจความสําคัญอยางนี้.
ที นี้ ก็ จะยกตั วอย าง ที่ มั นเป นป ญหาให ท านทั้ งหลายที่ มาใหม ๆ นี้ ฟ งว า เรา
มีสัญชาตญาณ คือความรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องมาในชีวิต ติดอยูในชีวิต
มาดว ยกัน กับ ชีวิต , ไมต อ งมีใ ครมาสอนก็ทํ า เปน , ก็ทํ า เปน นั ่น แหละเรีย กวา
สัญชาตญาณ. ดูอยางต่ํา ๆ ที่สัตวเดรัจฉานทั้งหลายมันก็ทําอะไรเปน โดยไมตองมี
ใครสอน; อย า งแม ไก ไม ได ส อนลู ก ไก ลู ก ไก เกิ ด มา ๒-๓ วั น ก็ เขี่ ย เป น อย า งนี้
เปนตน, หรือลูกแมวเกิดมาได ๒-๓ วันก็ขูฟ อ ๆ เปน เมื่อใครเขาไปหาเขาไปดู มันตอ
สู มั นเป นสั ญ ชาตญาณแห งการต อสู , หรือว านกมั นทํ ารั งเป น โดยไม ต องมี ใครสอน
ทํ าสวยเสี ยด วย แล วทํ าเหมื อนกั นหมดแหละ. นกชั้ นพิ เศษ เช น นกกระจาบที่ ทํ ารั ง
เป น เหมื อ นกั บ ห อ งหั บ นั้ น มั น ก็ ไม ต อ งมี ใ ครสอนมั น ก็ ทํ า ได นี่ เป น ตั ว อย า งของ
สัญชาตญาณอันมากมาย วามันทําไดเอง มันคิดไดเอง.
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สัญชาตญาณที่เปนหลักสําคัญที่สุด ก็คือความรูสึกที่เกิดขึ้นมาไดเอง
วามีตัวเรา วามีตัวเรา, สัญชาตญาณแหงตัวตน มันคิดนึกรูสึกไดเอง วามีตัวเรา.
เด็กทารก นี่พอโตขึ้นพอสมควร ก็มีความคิดนึกรูสึกไดวาตัวเรา ถาโกรธจัดเขาก็ตัวกู
ตัวเราของเรา ตัวกู-ของกู ไมตองมีใครมาสอน; ครั้งนี้มีเรื่องมาใหรัก คือมันมี
ตัวกู แลวมันก็เห็นแกตัวกู, ถาอะไรมาดี มาทําดี เกื้อกูลแกตัวเราตัวกู มันก็รัก, รักได

๑๑๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

โดยสั ญ ชาตญาณ; เช นสั ตว เดรั จฉานที่ เราเลี้ ยงไว มั นรั กเจ าของได โดยที่ ว ามั นได รั บ
ประโยชน แก ตั วมั น มั น ก็ รักได , ถ ามี อะไรที่ ม าทํ าให โกรธ มั น ก็ โกรธได ห รือโกรธเป น
เด็ กทารกก็ โกรธเป น โดยไม ต องมี ใครสอน ถึ งสอนก็ สอนไม ได มั นก็ โกรธเป น เด็ ก
ทารกนอย ๆ, แลวก็มันมีอะไรมาทําใหเกลียด มันก็เกลียด, มีอะไรมาทําใหกลัว
ที่ น ากลั ว มั นก็ กลั ว โดยที่ วาไม ต องมี ใครมาสอน; ฉะนั้ นเด็ กทารกจึ งกลั วสิ่ งที่ น ากลั ว
ได มากขึ้ น มากขึ้ น. เพี ยงเท านี้ มั นก็ เป นป ญหายุ งยากแล ว. สิ่ งที่ มาทํ าให รักก็ รัก, ที่ ทํ า
ให โกรธก็ โกรธ, ทํ าให เกลี ย ดก็ เกลี ย ด, ทํ าให ก ลั วก็ ก ลั ว, มั น มี ป ญ หาสั ก เท าไร. ที นี้
มันยังมีที่จะทําใหวิตกกังวล อาลัยอาวรณ อิจฉาริษยา หึงหวง
คําเหล านี้เป นคําสํ าคัญคือคํ างาย ๆ แสดงสิ่งที่มี อยูทั่วไป รูสึ กกันอยูทั่ ว ๆ ไป,
คื อ ความรั ก ความโกรธ ความเกลี ย ด ความกลั ว ความวิ ต กกั ง วลอาวรณ ความ
อิ จ ฉาริษ ยาความหึ ง ความหวง. เอาเป น ตั ว อย า งสํ า หรับ การศึ ก ษา ว า ทํ า ไมเราจึ ง
ควบคุ ม มั น ไม ได , เราไม อ ยากจะโกรธ, แต แ ล ว มั น ก็ ค วบคุ ม ไม ได มั น ก็ ต อ งโกรธ,
มั นเข็ ดฟ นต อความโกรธ แต แล วมั นก็ ห ามความโกรธต อไปไม ได ก็ เพราะว าอํ านาจ
ของสัญชาตญาณ.
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มีคนมาถามปญหามาก วาทําไมจะละความโกรธได ? เพราะไมรูจัก
ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้มันก็ไมได; ฉะนั้นจะตองฝกกันใหควบคุมได, คือ
รูจักมันใหดี, สัญชาตญาณที่ทําใหรัก ใหโกรธ ใหเกลียด ใหกลัว ใหวิตกกังวล
ใหอาลัยอาวรณ วิตกกังวลอาลัยอาวรณมันทรมานจิตใจเหลือประมาณ, แตแลวก็
ละไมได เพราะมันมีอยูในสัญชาตญาณแหงตัวตน มันมีตัวตนมันเห็นแกตน ตอง
การจะพิทักษถนอมตน ทําความปลอดภัยใหแกตน นั่นแหละปญหาของสัญชาตญาณ

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๑๓

นี้ถาวาเราควบคุมมันไมได มันก็เกิดรุนแรง จนเหมือนกับวามีไฟมาเผา
เดี๋ ยวความรักเกิ ดขึ้ นเป นป ญ หา, เดี๋ ยวความโกรธเกิ ดขึ้ นเป นป ญ หา เป นความรอน,
แล วความเกลี ยดความกลั วเกิดขึ้นเป นป ญหา; ความวิตกกั งวลอาลั ยอาวรณ ของคนแก
เป นป ญหาสั กเท าไร คนแก ๆ ก็ คงจะรูจั กดี . ความอิ จฉาริษยานี้ มั กจะไม ค อยมองว า
มั นเป นนรกชนิ ดหนึ่ ง เกิดงายที่ สุ ด เกิ ดไม ทั นรู, มั นเป นสั ญชาตญาณ ซึ่งแม แต สั ตวเดรัจฉานมั นก็มี นะ. สังเกตดู ให ดี ๆ แม แต สัตวเดรัจฉานมั นก็ อิจฉาริษยากันเป น, แล ว
มันก็หึงหรือหวงเป น มันไลตีผู อื่นไม ให มาแสดงอาการเป นใหญ เป นโตอยูที่ นี่. อยางนี้
ทําเปนแมแตไก แมแตแมว แมแตสุนัข; นี้ก็เรียกวาดวยอํานาจของสัญชาตญาณ
ขอใหดูใหดี ๆ ใหละเอียดลออ ใหเขาใจวามันเปนเรื่องปญหาของชีวิต
โดยหลักพื้ นฐาน อยูอยางนี้; ถาควบคุมไมได มันก็ยิ่งเปนมากกวาธรรมดา, มีความ
รักมากกวาธรรมดา มั นก็ เป นบ าชนิ ดหนึ่ ง, โกรธเกินกวาธรรมดา มั นก็ เส นโลหิ ตแตก
ตาย, ความเกลียดความกลัวที่มากกวาธรรมดา ก็หาความสุขไมได, ความอาลัยอาวรณ มั น
ทรมานคนมาแล วสั กเท าไร. จงศึ กษาจากสิ่ งนั้ น ๆ โดยตรง ไม ใช ศึ กษาจากหนั งสื อ
ไมใชศึกษาจากคําพูด, จะตองศึกษาจากสิ่งนั้น ๆ โดยตรงใหรูจักมัน วาถาควบคุม
มันไมไดจะเปนอยางไร, นี้ถาวาควบคุมได มันก็ไมเปนมาก, มันก็เปนแตพอทน
ได หรือพอรําคาญนิดหนอย, ถาควบคุมไดถึงที่สุด มันก็สบายดี.
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นี้ถาเปลี่ยนกระแสของมันเสียได มันก็ยิ่งดี ยิ่งขึ้นไปอีก; เชน
สัญชาตญาณที่มีตัวตน ก็รูจักใหมีตัวตนในสิ่งที่จะเปนที่พึ่งได ที่ควรจะเปน
ประโยชนได, หรือวามันจะรัก แทนที่มันจะไปรักในเรื่องของกิเลส ก็มารักในเรื่อง
ที่ควรรัก, รักบิดามารดา ครูบาอาจารย รักพระพุทธเจา รักอะไรใหถึงที่สุด เหมือนกับที่
มันมีความรักในเรื่องกิเลส

๑๑๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ความโกรธก็ เหมื อนกั น มั นควรจะพั ฒ นา หรือใช กระแสของความโกรธ
ไปโกรธศั ตรูที่ แท จริง ไม เพี ยงแต ไปโกรธเพื่ อนมนุ ษยที่ จะตองอยู รวมโลกกัน, ศั ตรู
ที่ แท จริงก็ คื อพญามาร. พญามารนี่ ให ความยุงยากลําบากทุ กขทรมานอยูตลอดเวลา
ควรจะโกรธพญามารนั่นแหละใหถึงที่สุด แลวจองลางจองผลาญมันเสียใหได.
ความเกลี ย ดก็ เหมื อ นกั น ทํ าไมจะต อ งไปเกลี ยดสิ่ งที่ มั น ไม ได รูเรื่อ งราว
อะไร, ทําไมไมเกลียดสิ่งที่นาเกลียดที่สุด คือกิเลสที่มีอยูในตน, ความผิดความบก
พรองของตน นั้น มันเปนสิ่งที่นาเกลียดที่สุด.
ความกลั วทํ าไมจะไปกลั วเรื่องผี สางชนิ ดที่ ว ามั นหลอกไม มี ตั ว ที่ น ากลั ว
จริง ๆ คือกิเลส ทําไมไมกลัว, ความทุกขทําไมไมกลัว ใชสัญชาตญาณแหงความกลัวให
ถูกตอง มากลัวสิ่งที่ควรกลัวมันก็มีผลขึ้นมา.
ความวิ ตกกั งวลอาลั ยอาวรณ ก็ เหมื อนกั นแหละ ทํ าไมต องไปวิ ตกกั งวล
อาลัย อาวรณใ นสิ ่ง ที ่ทํ า ใหเ ปน ทุก ข, เปลี ่ย นไปวิต กกัง วลในสิ ่ง ที ่พึ ่ง ไดเ สีย ซิ,
หรือความดี อาลั ยอาวรณ ในความดี ที่ ได ทํ าขึ้ นมา แล วมั นกํ าลั งจะเปลี่ ยนไป ก็ ดึ งเอา
ไวใหไดอยาใหมันไป.
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ความอิ จ ฉาริษ ยา นี่มั น เป น เรื่อ งของความโงเขลาที่ สุ ด พอเกิด ขึ้น ก็
เผาผลาญคนนั้ น โดยที่ คนถู กอิ จฉาไม รู ตั วด วยซ้ํ าไป, ก็ เปลี่ ยนมาอิ จฉาริ ษ ยาสิ่ งควร
อิจฉาริษยา โดยเฉพาะก็คือกิเลสนั่นอีกแหละ, หรือพญามาร ควรอิจฉาริษยาพญามาร
ที่มาเปนคูแขง คูทําความลําบากยุงยากใหแกเรา.

ได

ถาจะหึงจะหวง ก็ควรจะหวง สิ่งที่มันควรจะหวง คือสิ่งที่จะเปนที่พึ่ง
เอาไวกอนนี่; หมายความวามันจะไดมีแรงมากขึ้น, ความรักเรื่องของกิเลสมัน

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๑๕

แรงมาก ดึ งเอาใช เป นความรั กในสิ่ งที่ ควรจะรั ก, มั นก็ จะได รั กบิ ดามารดายิ่ งกว ารั กชู รั ก
แฟน. ความรั กที่ มั นแสนจะมากนั้ นเปลี่ ยนเอามาใช รั กในสิ่ งที่ ควรจะรั ก, โกรธเกลี ยด
กลั วก็เหมื อนกั น ในสิ่งที่ ไม เป นประโยชน เป นอั นตราย ทรมานเราอยูทุ กวัน. นี่ ควร
จะโกรธจะเกลี ย ดจะกลั ว จนถึ งกั บ ทํ าลายล างให ห มดไป. นี่ เรีย กวาเป น การ
เปลี่ยนกระแส หรือ sublimate กระแสอันรุนแรง ของสัญชาตญาณ ใหมาในฝายที่จะ
ถูกตอง ซึ่งจะเห็นไดทั่วไปวา สิ่งที่เปนอันตรายเขาเอาใชใหเปนสิ่งที่เปนประโยชน.
เชนน้ําทวม ถามันทวมมันก็วินาศ; แตถาเปลี่ยนมาใชหมุนเครื่องไฟ
ฟาเสีย มันก็กลายเปนมีประโยชน อยางนี้เปนตน. สิ่งที่มีอํานาจรายกาจรุนแรง
นั่นแหละ เราเปลี่ยนเสีย ใหมันมาทํากันกับสิ่งที่ทําแลวจะมีประโยชน; ถาทํา
ผิ ดไป มั นก็ เป น เรื่องของกิ เลส มั นก็ เกิ ดทุ กข เกิ ดโทษเหลื อประมาณ. ฉะนั้ นจึ งเป น
สิ่งจําเปนที่จะตองเรียนรู เปนศิลปสูงสุดที่ควรจะมี, คือเปลี่ยนกระแสของสิ่งที่เปน
สัญชาตญาณ ใหมาถูกตองกับกระแสแหงธรรมะ, มีกําลังของสัญชาตญาณทั้งหมด
ทั้งสิ้น มาใชในสิ่งที่จะเปนประโยชนแกชีวิต.
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นี่ดู ๆ แลวมันก็นาหัว ที่วา สัญชาตญาณทั้งหลายมันเปนสิ่งที่คูกันมา
กับชีวิต, ชีวิตไมมีสัญชาตญาณแลวมันมีมาไมได. มันเปนมาไมได ถามันไมมีสัญชาตญาณแห งการเห็ นแกตั ว มั นก็ไม อาจจะมี ชีวิตอยูได , มั นก็ทํ าสะเพราพลั้ งเผลอจนชีวิต
แตกสลายไป. เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว มันก็ถนอมชีวิตไวได.

สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร มันตองกินอาหาร, ถาควบคุมไวได มัน
ก็กินแตพอดี, มันไมกินอาหารชนิดที่ทําใหผูกินนั้นเดือดรอนทีหลัง. สัญชาตญาณ
ที่เกี่ยวกับอาหาร จะสะสมอาหาร จะมีอาหาร จะอะไรทุกอยางที่มันเกี่ยวกับอาหารนี่
ทําเสียใหมันถูกตอง ก็เรียกวาควบคุมไวได, หรือเปลี่ยนกระแสของมันใหเดิน
ถูกทาง.

๑๑๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

สัญชาตญาณแหงความกลัวก็กลัว, ก็กลัวสิ่งที่ควรกลัวสัญชาตญาณแหงการ
ต อสู ก็ เอามาใช ต อสู กั บสิ่ งที่ ควรจะต อสู โดยเฉพาะอย างยิ่ งคื อกิ เลส, ไม ใช ไปตาม
อํานาจของกิเลส แลวไปอิจฉาริษยาใคร, แลวก็กอเวรขึ้นแลวก็ตอสู อยางนี้มันก็
วินาศกันทั้งสองฝาย.
สัญชาตญาณแหงการรักตน ก็รักตนใหมันถูกทาง อยาใหตามใจตน
อยาใหบํารุงบําเรอตนดวยอํานาจของกิเลส รักตนใหถูกทางใหถูกเรื่อง.
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน, อยาพัฒนาจนเปนบา. คําวาพัฒนา ๆ นี้
มั นมี ความหมายกํ ากวม คื อมั นแปลว ามากขึ้ น ๆ เท านั้ นแหละ เรี ยกว าพั ฒ นา, ใน
ภาษากรีกคํ าว าพั ฒนาคื อ progress นั้ นแปลวาบ า. คํ าว า Progress แปลว าบ า นั กเรียน
นักศึกษาชวยกันจําไวดวย progressive คื อขี้บ ามั กบ า; ฉะนั้นก็ตองรูจักพั ฒนามากขึ้น
ในลั กษณะที่ เป นประโยชน ; ถาไมเป นประโยชนก็อยาให มั นมากดี กวา มั นเท าเดิมดี กวา.
แตเดี๋ยวนี้เอาละเป นอันวาจะพัฒนา ก็พัฒนาชนิดที่มันไมตองเกิดปญหา, แตใหมันเกิด
ความสงบสุข
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สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนนี้ มันเปนสัญชาตญาณติดมาในชีวิต
ตองการใหมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบําเรอตน, เด็กคลอดออกมาเทานั้นแหละ มันตองการ การ
บําเรอตนโดยธรรมชาติ มันตองมีการบําเรอการขับกลอมการอะไรเรื่อยมา จนมันเติบโต
ก็ยังตองการบําเรอตนอยูนั่นแหละ. ทีนี้เราก็รูจักบําเรอในลักษณะที่ถูกตอง, อยา
ใหบําเรอชนิดที่ไดเปรียบแกกิเลส คือสัญชาตญาณที่มันเจริญอยูดวยอวิชชา, ใหมันเปน
สัญชาตญาณที่เจริญดวยปญญา หรือดวยวิชชา, มันก็จะรูจักหาสิ่งบําเรอตน ประเลา
ประโลมตนถูกตองและมีประโยชน.

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๑๗

ขอโฆษณาอีกหนอยโฆษณาบอย ๆ เรื่องโรงมหรสพทางวิญญาณที่มี อยู
ที่ นี่ , ที่ รู จั กกั นดี ว าโรงหนั ง. นี่ เราก็ มุ งหมายจะให สนองสั ญชาตญาณแห งการประเล า
ประโลมใจ คื อจิ ตต องการประเล าประโลม ช วยไม ได ต องมี แน นอน มั นช วยไม ได ,
การประเลาประโลมใจหรือสิ่งประเลาประโลมใจนั้น มันเปนปจจัยอันหนึ่งที่ขาดไมได
เดี๋ ย วนี้ เขาพู ด กั น แต ป จ จั ย ๔ เท า นั้ น ; เรื่ อ งอาหารเรื่ อ งนุ งห ม เรื่ อ งที่ อ ยู อ าศั ย เรื่ อ ง
หยู กยาแก ไข พู ดกั นแต ป จจั ย ๔. อาตมาบอกไม พอไม ครบ ป จจั ยที่ สํ าคั ญอี กอย าง
หนึ่ งซึ่งขาดไม ได ก็ คื อ สิ่ งประเล าประโลมใจ; ถาขาดเสียมั น ก็ไมมี ความสบงสุ ข
มันจะกระวนกระวาย; ฉะนั้น ตองไดสิ่งประเลาประโลมใจเขามาเปนปจจัยที่ ๕.
ที นี้ เขาก็ มี สิ่ งประเล าประโลมใจชนิ ดที่ ส งเสิ รมสั ญชาตญาณฝ ายต่ํ าฝ ายความ
รู สึ กที่ เป นกิ เลส, ก็ ประเล าประโลมใจกั นแต เรื่ องกามารมณ . เดี๋ ยวนี้ เราจะมี สิ่ งประเล า
ประโลมใจชนิดที่มิใชกามารมณ, แตเปนสิ่งที่ทําความพอใจใหไดมากเทากัน คือ
สิ่งที่ทํ าใหจิตใจสะอาด สวาง สงบขึ้น มา, เปนความสุขเปนความพอใจชนิดใหม
นี่ คื อ สิ่ ง ประเล า ประโลมใจ. ฉะนั้ น ถ า รู จั ก ใช โรงมหรสพทางวิ ญ ญาณให ถู ก ต อ ง
ทานก็จะไดรับสิ่งประเลาประโลมใจอยางเพียงพอแลว, ไมมีอันตรายมีแตคุณ
ประโยชน โดยส วนเดี ยว; เป นไปเพื่ อความรูแจงเห็ นจริงยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป นป จจัยแกพระ
นิพพานไปเลย, เปนสิ่งประเลาประโลมใจที่ถูกตอง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี ๋ย วนี ้เรามัน มุง หรือ รูจ ัก กัน แตใ นสิ ่ง ประเลา ประโลมใจเพื ่อ กิเลส,
มั นก็ เป นอย างไร เงินก็ ไม พอใช , แล วก็ เดื อดรอนอยู ตลอดเวลา ไม รูจั กอิ่ มไม รูจั กพอ;
เพราะว าการประเล าประโลมใจทํ านองนั้ น ไม รู จั ก อิ่ ม จั ก พอ, ไม มี วั น อิ่ ม วั น พอ เงิ น ก็
ไม พอใช , แล วก็ ต องคดโกง ในที่ สุ ดก็ ต องไปอยู ในคุ กในตะรางเป นอั นมากด วย ฉะนั้ น
มี สิ่ งประเล าประโลมใจที่ ถู กต อง คื อความสงบสุ ข แต มั นชิ มยาก ของสิ่ งนี้ หรื ออาหารนี้

๑๑๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ชิ มได ยาก; แต ถ าชิ มได แล ว ชิ มได จริ งแล ว ก็ จะพอใจ จะไม กลั บไปชอบสิ่ งเลวร าย
เรื่องของกิเลสอีกตอไป.
มี คนพู ดว า พวกที่ ติ ดเฮโรอี น ทิ้ งมาได แล ว ไม เท าไรมั นก็ กลั บไปเสพเฮโรอี น
อี ก, มั นบั งคั บไว ไม ไหว เพราะมั นไม มี สิ่ งอื่ นทดแทน. สิ่ งประเล าประโลมคื อเฮโรอี น
นั้ น มั นมี ความหมายมาก มี กํ าลั งมาก พอละมั นเสี ยแล วไม เอาอะไรมาทดแทน มั นก็ ต อง
กลับไปหาอีก; เพราะฉะนั้นรักษากันไมหวาดไหว. ถาหากวาไดมาทําจิตใจใหสงบ
สุขเปนปกติโดยสมาธิพื้นฐานทั่วไป ใหจิตใจมันสงบเย็นเปนปกติ เปนที่พอใจ
อยางยิ่ง มันก็พอใจอยูกับความสุขชนิดนี้, แลวมันก็ไมกลับไปเสพเฮโรอีนอีก.
นี่ เห็ นได ไหมวาสิ่ งประเล าประโลมใจนั้ น มั นไม ใชเรื่องเล็ กน อย, มั นต องมี เพราะวามั น
เปนความรูสึกของสัญชาตญาณ.
ฉะนั้ น ขอให ท า นทั้ ง หลาย รู จั ก สิ่ ง ประเล า ประโลมใจ ที่ ไม เป น
อันตราย แลวที่เกื้อกูลความเจริญจริง ๆ หรือหนทางแหงพระนิพพานนั้นกันใหมาก ๆ
เขาไว. ถาพอใจในธรรม, มีความพอใจในรสของพระธรรมนั่นแหละจะปลอดภัย,
มันจะเปนสิ่งประเลาประโลมใจที่ยึดเหนี่ยวไว ในหนทางแหงความดับทุกข.
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เรื่องเกี่ยวกับการอวดตน ก็เปนสัญชาตญาณ, ฉะนั้นอยากจะพูดวา
ทุ กคนมั นอยากจะอวดตนโดยสั ญชาตญาณเก็ บอยู ในความรูสึ ก, มั นอยากจะอวดมั นไม มี
อะไรอวด มั นก็ ยั งอดกลั้ นไว ถ ามี อะไรจะอวดมั นอวดทั นที . แต โดยมากไม เป นอย างนั้ น
มันอวดทั้งที่ไมมีดีจะอวด, มั น อวดทั้ งที่ ไม มีดี จะอวด, มันเลยหมด หมดทุนหมด
เดิ มพั น. ฉะนั้ น จะต องมี ความดี ; ถ าอยากจะอวดตนก็ ต องมี ความดี ที่ แท จริงสํ าหรับ
จะอวด, เพี ยงแต แสดงให คนอื่ นเห็ นก็ ได ไม ต องอวด มั นเข ากั นได กั บสั ญ ชาตญาณ
ที่ มั นต องการจะอวดตน แล วก็ ไม ให มั นบี บคั้ นหรือกดดั นอะไรมาก, แล วก็ ทํ าให มั นมี

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๑๙

สิ่ งที่ จะอวด คื อความดี อั นแท จริ ง. ดั งนั้ นรี บแข งขั นทํ าความดี อั นแท จริ งกั นไว มาก ๆ
แล วทํ าไวเหลื อไวส วนหนึ่ งเผื่ อไววา สํ าหรับจะได อวด คื อแสดงให เขาเห็ นวามั นมี ดี ; ถ า
วามันมีดีอวดจริง มันไมใช อวดดีดอก.
คํานี้มันเลนตลกคําพูดมันเลนตลก ที่วาอวดดี ๆ นั้นคือมันไมมีดีจริงที่
จะอวด, หรือมันไมมีดีเสียเลย แลวมันไปอวดเขามันก็เปนอวดดี. แตถาวามันมี
จริง มีดีจริง ๆ อยูในตัว ไปอวดเขา มันก็ไมใชอวดดี มันเปนการประกาศความดี
ใหผูอื่นรู ความหมายคนละอยาง เรื่องอวดดีนี้มันเปนเรื่องเหลวไหลที่สุด โงเขลา
ที ่ส ุด ; แตถ า เรื ่อ งประกาศความดีที ่ม ีอ ยู จ ริง ใหผู อื ่น รู  มัน ก็ใ ชไ ดไ มเ ปน ไร,
สัญชาตญาณมั นมี อยู อยางที่ ยกเวนไม ได มันตองการจะอวด; แม แตสัตวเดรัจฉาน
มั นก็ มี ลั กษณะอาการที่ ต องการจะอวดสวย อวดดี อวดเก ง อวดอะไรของมั น, เรี ยกว า
มั นเป นสัญ ชาตญาณชนิ ดที่ มี อยู จริงในชีวิต; ดังนั้ น จะต อ งแก ป ญ หาข อ นี้ ใ หล ุล ว ง
ไปดวยดี.
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สั ญชาตญาณอย างอื่ น ก็ อย างเดี ยวกั นแหละ. สั ญชาตญาณของการสื บ
พัน ธุ ถาควบคุม ไวไมได มีปญ หามากที่สุด , มัน ไปหลงใหลเหยื่อ ของธรรมชาติ
ที่ จ างคนให สื บพั นธุ , แล วมั นก็ หลงอยู แต สิ่ งที่ หลอกลวงเหล านั้ น มั นไม ได ตั้ งใจจะมี พื ช
พั นธุอันบริสุทธิ์อันแทจริง, นี้มั นป ญ หาเต็ มไปทั้ งโลก. กามารมณ นั้ นธรรมชาติ มี ไว
สําหรับลอหรือจางคนโงใหทําการสืบพันธุ ซึ่งมันยุงยากลําบาก มันสกปรก มันนา
เกลี ย ด มั น อะไรหลาย ๆ อย า ง, เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ มั น ต อ งมี ข องที่ ล อ ลวงใจที่ สุ ด คื อ
กามารมณ มาปะหนาไวให สัตวมันยอมทํ าการสืบพั นธุ. ถาเรารูเทาทั นอันนี้เราก็ จะต อง
ควบคุ มให ได จะควบคุ มให ได คื อวาไม เกิ นเหยื่ อที่ ลอนั้ น, แลวก็สื บพั นธุโดยบริสุ ทธิ์
โดยความมุ งหมายวาจะมี พื ชพั นธุที่ ควรจะมี ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ ที่ มั นตองการ
จะมีพืชพันธุ แลวก็รักพืชพันธุ, ทําใหถูกตอง แลวปญหามันก็ไมมีเกี่ยวกับเรื่องนี้.

๑๒๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เดี๋ ยวนี้ มั นไม ทํ าอยางนั้ น , ไมไดเปนการสืบพั นธุที่บริสุทธิ์ แตเปนการ
ส งเสริมกิ เลส กิ เลสได เหยื่ อ, แล วก็ หลงใหลในเหยื่ อของกิ เลส มั นก็ ลื มตั ว, มั นก็ ทํ าผิ ด
พลาดไดอีกมากมาย. นี่ปญหาเกี่ยวกับกามารมณนี้เปนปญหาใหญในโลก, ลอง
คิ ดดู เถิ ด; เพราะมั นควบคุ มสั ญ ชาตญาณอั นนี้ ไว ไม ได หรือจะเปลี่ ยนกระแสของมั น
ไปในทางที่ดีกวาไมได มันก็ตองไดรับปญหาเชนนี้.
นี่เรารูจักสัญชาตญาณกันขึ้นมาใหเพียงพออยางนี้ คุณคาคุณยายจะไมเคยได
ยินคํา ๆ นี้ ก็ไมเขาใจ; แตไมเปนไรก็จะบอกใหรูกันเดี๋ยวนี้ก็ไดวา ความรูสึกที่ มั นรูสึ ก
ไดเองประจํามาในสันดานในชีวิตนั่นแหละคือสัญชาตญาณ, ไมตองมีใครมาสอน
มันก็ทําเปน. ถาควบคุมไวไมได มันก็ทําเกินพอดี แลวกลายเปนกิเลสขึ้นมา ทํา
ใหเกิดทุกข, ถาทําถูกตองพอดีมันก็ไมถึงกับเกิดทุกข แตมันก็ยังไมเปนที่นาพอใจ
จะตองใชสัญชาตญาณนั่นแหละ ใหเจริญ ใหกาวหนา ใหสูงขึ้นไปในทางที่ถูกตอง
จนเปลี่ยนชื่อใหมวาโพธิ. สัญชาตญาณที่ไมมีความถูกตอง ไมไดรับการบํารุงอยาง
ถู กต อ ง เป น ไปอย างแรงกล านั้ น เรียกว ากิ เลส; แต ถ าสั ญ ชาตญาณนั้ น ได รั บ การ
อบรมควบคุมอยางถูกตอง เปนไปอยางถูกตอง มันเรียกวาโพธิ.
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กิ เลสกั บโพธิ มั นตรงกั นขามคนละทิ ศคนละทาง ไกลกันยิ่ งกวาฟ าและดิ น
แตแลวมันก็เปนเรื่องของสัญ ชาตญาณทั้งนั้น, เปนเรื่องของสัญ ชาตญาณทั้งนั้น,
ฉะนั้นดูใหดีวา ความรูสึกพื้นฐานเดิม ๆ แหงจิตใจของเรา ปลอยไปตามเรื่องไมมี
การควบคุม มันก็กลายเปนกิเลส, แตถาควบคุมไวอยางถูกตอง มันก็กลายเปน
โพธิ. กิเ ลสก็เปน เรื่อ งเศรา หมอง เปน เรื่อ งเผาลน เปน เรื่อ งทํ า ลาย, โพธิก็
เปนเรื่องทําใหรูตามที่เปนจริงวาควรจะทําอยางไร, แลวก็ประพฤติปฏิบัติใหสําเร็จ
ประโยชนตามนั้นคือดับทุกขได.

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)
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นี่ ขอพู ด อี กที หนึ่ งว า กิ เลสกั บ โพธิ นั้ น ไม ใช อื่ นไกลพี่ น องกั น, กิ เลสกั บ
โพธินั้นไมใชอื่นไกลพี่นองกัน; ถาไดรับการพัฒนาไมถูกตอง มันก็กลายเปนกิเลส,
ถาไดรับการพัฒนาถูกตอง มันก็กลายเปนโพธิ, ซึ่งมันก็ลวนแตเปนสัญชาตญาณ
ด วยกั น. ฉะนั้ นขอให นั กเรียนนั กศึ กษาครูบาอาจารย ทั้ งหลาย สนใจเรื่องนี้ , ที่ อาตมา
นํามาพูด ก็เพื่อจะใหเขาใจธรรมะมากขึ้นธรรมะดีขึ้น.
เราต องการจะศึ กษาธรรมะที่ ดั บ ทุ กข ได ; แต ห ารูไม ว า เรื่อ งทั้ งหมดนั้ น
มันเปนเรื่องของการที่วา จัดการลงไปกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ, เขาไปควบคุม เขา
ไปจัดการ เขาไปพัฒนา เขาไปอะไรก็ตาม กับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ, อยางที่
ยกตัวอยางมาแลว วาสัญชาตญาณแหงความรัก ก็ควบคุมใหมันรักชนิดที่ปลอดภัย
ที่ควรรัก รักถึงที่สุดก็ไมมีอันตรายอะไร, สัญชาตญาณแหงความโกรธ ก็ไปรูจัก
โกรธสิ่ ง ที่ ค วรโกรธโดยเฉพาะความทุ ก ข . เกิ ด ขึ้ น มาที ไร กิ เลสเกิ ด ขึ้ น มาที ไ ร
ความทุ ก ข เกิ ด ขึ้ น มาที ไร ก็ รู จั ก โกรธ รูจั ก เกลี ย ด รูจั ก กลั ว มั น ให ม าก ๆ ซิ . นี่
สัญชาตญาณก็จะมีประโยชน. เดี๋ยวนี้เอาไปโกรธเกลียดกลัวเพื่อมนุษยดวยกัน
ชนิ ดที่ ตั วเองไปสรางเรื่อง สรางเวร สรางกรรม สรางอะไรขึ้นมา แล วก็ ทํ าลายล างกั น
มันก็เปนเรื่องโงเทาไร จะใหคะแนนวามันโงเทาไร ดูมันจะไมมีตัวเลขนั้น.
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เปนอันวาไดพูดใหเขาใจพอสมควรแลว วาศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่
จะควบคุมสัญชาตญาณ. โดยหลักจริยธรรมทั่วไป เขาก็แบงความรูสึกออกเปน
๒ ฝาย คือความรูสึกฝายต่ํา มันก็เดินไปฝายต่ํา, กับความรูสึกฝายสูง มันก็เดินไป
ฝายสูง, มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่ไมไดควบคุมอยางถูกตอง มันก็เดินไปฝายต่ํา,
ถาได รับความควบคุ มถูกต อง มั นก็เดินไปฝ ายสูง. แลวจะวาเป นเรื่องไม สําคัญอยางไร,
มันเปนเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย ที่จะตองไมเดินไปฝายต่ํา แลวก็จะเดินไปในฝายสูง
ฉะนั้นถาเราจะรูเรื่องธรรมะใหถึงรากถึงเหลา ก็ตองรูเรื่องที่เรียกวาสัญชาตญาณ;

๑๒๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แม ว าคํ า ๆ นี้ จะไม มี ในคั มภี รของพุ ทธศาสนา แต มั นก็ มี คํ าชื่ ออื่ น, ชื่ ออื่ นซึ่ งเป นสั ญชาตญาณ คือคําวากิเลสหรือโพธิ เปนตน.
สัญชาตญาณที่เดินไปผิดเปนกิเลส, สัญชาตญาณที่เดินไปถูกเรียกวา
โพธิ , มั น มี เชื้ อ สํ า หรับ ที่ จ ะวิ วั ฒ นาการเป น อรไรอยู อ ย า งครบถ ว น. เชื้ อ แห ง ความ
เป น พระพุ ท ธเจา ก็ มี อยู ในสั ญ ชาตญาณ คือ ความต องการจะรู ตองการจะดี
ตองการจะปลอดภั ย ตองการจะหลุดพ น มันมี อยูในสัญชาตญาณ. แตมั นเป นเหมือน
กั บพื ช เมล็ ดพื ชที่ ไม ได เพาะไม ได หว าน แล วมั นก็ ล วงสมั ย มั นก็ เพาะไม ขึ้ น มั นก็ ตาย
ไปเสียกอน, แตทุกคนมีเชื้อแหงโพธิอยูในสัญ ชาตญาณ. ฉะนั้นรีบจับฉวยเอามา
ให ได เอามาเพาะ, เอามาเพาะเหมื อนกั บเราเพาะเมล็ ดพั นธุ ไม , แล วก็ หล อเลี้ ยงไว ให ดี
จนเจริญเติบโตออกเปนตนเปนใบเปนดอกและเปนผล สมตามความปรารถนา.
เดี๋ยวนี้เชื้อแหงความเปนพุ ทธะ ที่มีอยูในสัญชาตญาณ มันไมไดรับการ
บํารุงสงเสริมมาในทางนี้, มันปลอยไปตามบุญตามกรรม มันก็เลยเปนเรื่องของ
กิ เลสหมด, แล ว มั น ก็ ต ายไปกั บ กิ เลสนั่ น เอง. คน ๆ นั้ น ก็ เกิ ด มา มี สั ญ ชาตญาณ
ของกิ เลสแน นหนา ๆ ๆ แล วมั นก็ ตายไปกั บกิ เลสนั่ นเอง, มั นน าสั งเวช. แต ถ าว าคนหนึ่ ง
เผอิ ญ ได รับ สิ่ งแวดล อ มดี จนได รับ การศึ ก ษาดี ถู ก ต อ ง สามารถจะเพาะหรือ เลี้ ย ง
เมล็ ดพื ชแห งความเป นพุ ทธะ หรือความดีใหเจริญงอกงาม มันก็เจริญ ในทางจิตใจ
จนเอาชนะความทุกขทั้งหลายได แลวมันก็ตายไปก็ไมเปนไร, มันก็ไมเสียทีที่เกิด
มา เพราะวาไดรับสิ่งที่ดีที่มนุษยควรจะไดรับ.
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ฉะนั้ น จึ งขอยื นยั นว า คํ า ๆ นี้ เป นสิ่ งที่ ต องรูจั ก แม คุ ณย าคุ ณยายคุ ณป า
ทั้ งหลายที่ ไม เคยได เล าเรียนอย างโรงเรียน ไม เคยได ยิ นคํ าว าสั ญชาตญาณ ก็ รูเถอะวา
มันมีสิ่งนี้อยู คือความรูที่มันเกิดไดของมันเองในตัวมันเอง ติดอยูกับสิ่งที่เรียกวา

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๒๓

ชี วิต. สิ่ งที่ เรียกวาชี วิตจะต องมี สั ญชาตญาณอยางที่ กล าวมาแล ว, เป นสั ญชาตญาณ
หลาย ๆ อยาง, มีสัญชาตญาณแม ก็คือวาสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน รูสึกวา
มี ตั วตน เป น ตั วเป น ตน และมี ข อง ๆ คน, นี่ เป น สั ญ ชาตญาณแม แล วก็ ค ลอดลู ก
ออกมาเป นสั ญ ชาตญาณอี กมากมาย. นึ กดู ก็ ได นึ กดู เองก็ ได . ความรู สึ กอะไรที่ มั น
เกิดขึ้นไดเองนี้. เดี๋ยวนี้เรายกตัวอยางมาเพียงเปนเครื่องสังเกตเทานั้น : สัญชาตญาณแหงการตองการอาหาร ตองกินอาหาร ตองแสวงหาอาหาร. สัญชาตญาณ
แหงความกลัว ตองมีความกลัว, ตองกลัวสิ่งที่มีลักษณะชวนใหกลัว, แลวมันก็ตอง
มีสัญชาตญาณแหงการหลบหนี หลีกหนีหลบซอน, มีความรูสึกที่จะตองหวาดผวา
ที่ จะต องระแวง ที่ จะต องเตรี ยมพร อม, แล วมั นก็ มี ความรูสึ กเกิ นกว าเหตุ มั นก็ ต อง
การเพื่ อน, มั นต องการการอยู อย างเป นเพื่ อน อยู อย างเป นหมู เป นฝู ง เพื่ อบรรเทา
ความกลัว . นี ่ม ัน เกิด ไดเ อง มัน เกิด ไดเอง, เห็น ไดง า ยในสัต วที ่เ ปน ไปตาม
ธรรมชาติ.
สัญชาตญาณแหงการตอสู ทีนี้มันไมยอมแพ มันมีสัญชาตญาณแหงการ
ตอสู อยางไรก็ตองตอสู มันจึงมีการตอสู, รูจักความคิดที่จะตอสู ลูกหมาลูกแมวลูกไก
ลู กอะไรก็ มั นรูจั กคิ ดต อสู กระทั่ งลู กคนก็ ค อย ๆ คิ ดในทางต อสู มากขึ้ น, แล วมั นก็ มี การ
ป องกั น มี สั ญ ชาตญาณแห งการป องกั น ซึ่งเป นการตอสูชนิ ดหนึ่ งดวยเหมือนกัน.
ดูใหดี ๆ มองให ดี ๆ วา การป องกันมันก็คือตอสูชนิ ดหนึ่ งด วยเหมือนกัน, แลวมันก็ต อง
เกิดอาการแหงโทสะโกรธแคนพยาบาทประทุษราย, หรือการกระทําที่โหดราย
ที่อํามหิตใหสาสมกันอยางนี้ มันมาจากสัญชาตญาณอันนี้ ที่ควบคุมไมได.
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แล ว มั น ก็ มี สั ญ ชาตญาณที่ รั ก ตน แล ว มั น ก็ เห็ น แก ต น มั น ต อ งการ
ให ได รั บ การบํ าเรอ; เมื่ อ มี ค วามรัก ตนเห็ น แก ต น มั น ก็ ต อ งอิ จ ฉาริ ษ ยาคลอดลู ก
ออกมาเป น ความรู สึ ก ที่ เป น การอิ จ ฉาริ ษ ยา, ที นี้ ถ า มั น รั ก เกิ น ไป มั น เห็ น แก ต น

๑๒๔
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มากเกิ น ไป มั น ก็ ล บหลู ดู ห มิ่ น ผู อื่ น , เห็ น แก ต นเกิ น ไป มั น ก็ น า หั ว แหละที่ มั น จะ
ทําชนิดที่เรียกวา ทําลายตนโดยไมรูสึก ตัว ; เชน มัน รัก ตนเห็น แกตน แลวมัน
ขี้เกียจมันนอนเสีย มันไมทํางาน. ที่มันขี้เกียจนอนเสีย มันก็คือรักตนนั่นเอง
มั นเอาขางรักตนโดยไม ต องทํ างานขี้เกียจนอนเสี ยไวที กอน, ทั้ งที่ มั นมี ความรูสึ กรักตนเห็ น
แกตน, มันเลนตลกกันอยูอยางนี้ สังเกตดูใหดี ๆ.
สั ญ ชาตญาณแห งการสื บพั นธุ นั้ น ก็ ขอให ระวังกั นไวทุ กคนเถอะ วามั น
มีโ อกาสที่จ ะถูก หลอกลวงดว ยเหยื่อ ที่ธ รรมชาติว างไวสํา หรับ หลอกคนให
สื บ พั นธุ . คนรูไม เท าไม ทั น มั นก็ ต องตกไปสู การสื บพั นธุ เพราะต องการกิ นเหยื่ อคื อ
กามารมณ.
สัญชาตญาณแห งการพั ฒนาตน คื ออยากจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม หยุดอยูกับ
ที่ . นี้ มั นเห็ นได ชั ดว ามี แม ต นไม ต นไล แม สั ตว เดรัจฉาน มั นก็ พั ฒนาตนให ดี กว าให มาก
กว า ให สู ง กวา ให ส บายกว า, แล วมั น ก็ เลยกลายรู ป เป น เตลิ ด เป ด เป งเป น เรื่อ ง
มายาสาไถย, มั น ก็ ส ะเพร า เลิ น เล อ อะไรขึ้ น มาก็ ได เพราะความที่ มั น อยากดี จน
ควบคุมไวไมได ควบคุมไวไมทัน.
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สัญ ชาตญาณที่วาตองมี อะไรมาแวดลอมเราและบํ าเรอเรา; เห็นได
งาย ๆ เกื อ บจะไม ต องพู ดก็ ได ความรูสึ กอย างนี้ มั น เป นความรู สึ กเกิ ดเองเกิ ดได เอง.
สังเกตดูใหดีมันมีมาตั้งแตเล็กจนบัดนี้ มันก็ยังมีความรูสึกอันนี้ ตองการใหอยูใน
ทามกลางการบํารุงเอาอกเอาใจอะไร ของสิ่งที่แวดลอมคือของผูอื่น; ถาเขาเฉย
เมยไม เอาอกเอาใจ ก็ หาวาเขาดู ถู กแล ว หรือวาเสี ยเกี ยรติ แล ว ซึ่ งมั นเป นความรูสึ กได เอง
เกิ ดความรูสึ กได เอง ไม ต องมี ใครมาสอนวามึ งจงรูสึ กอย างนั้ น, มั นรูสึ กได เอง นี้ จึงเรียก
วาสัญชาตญาณ.

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๒๕

สั ญชาตญาณอวด มั นก็เป นเรื่องที่ น าหั ว ยอมลํ าบากยอมเสี ยเงินยอม
อดกลั้นอดทน ยอมอะไรเพื่ อจะไดอวด. นี่อํานาจของสัญชาตญาณที่มันเปนไปผิด.
ฉะนั้ นควบคุ มให มั นเดิ นไปถู กซิ ให ทํ าดี เข าไว ก็ แล วกั น, แสดงให คนอื่ นเห็ นได ไม เรียก
วาอวด.
สั ญชาตญาณแห งการมี อยูแห งตน อย างไร ๆ เอาตั วตนไวกอนเสมอ ขอนี้
เกิ ดความคิ ดหรือเกิ ดกิ เลสอะไรได มากมาย ซึ่ งจะได กล าวกั นต อไปในข างหน า. ในที่ สุ ด
มันก็มีความรูสึกตองการมีอยูอยางนิรันดร, ตัวกูตองการจะมีอยูอยางนิรันดร ก็
เป นความคิ ดที่ เกิ ดได เอง, เกิ ดได เองไม ต องมี ใครมาสอน เมื่ อมั นเห็ นแก ตั วมากเข า
มันก็ไมตองการจะดับ มันก็ตองการจะมีอยู แลวก็เห็นวาดีที่สุดก็คืออยูกันนิรันดรเลย.
ฉะนั้นความคิดที่จะมีอยูนิรันดรนี้ มันเปนความคิดลึก, เปนความคิด
พื้นฐานรากฐานของสติปญญา สําหรับจะไดคนหากันตอไป วาทําอยางไรจึงจะพบ
ชีวิต นิ รัน ดร ซึ่งเป นตน ป ญ หาหรือ เป น ตั วป ญ หาของศาสนาทั้ งหลาย ที่ เสนอกัน
เข ามา แข งขั น เข ามาเสนอว าทํ าอย างไรจึ งจะมี ชี วิ ต นิ รัน ดร. นั่ นแหละมั น ขึ้ น กั น อยู
กับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง.
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เอาละ, เป นอั นว าอาตมาก็ ได บอกให ทราบถึ งสิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญชาตญาณ, และ
บอกให ทราบถึ งความประสงค ของการที่ จะต องเทศน ต องพู ด ต องสอนเรื่องนี้ ว ามี อยู
อย างไร, แล วก็ จะได พู ดต อไป ต อจากเรื่ องที่ พู ดไว แล วในครั้ งก อน. คงจะช วยบรรเทา
ขอขัดของใหแกผูที่เพิ่งมาฟงเปนครั้งแรกนี้ไดมาก.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

เอา, ทีนี้ก็จะพู ดกันถึงเรื่องสัญ ชาตญาณที่ ควบคุ มไวไม ได แล วกลาย
เป นกิ เลส. กิ เลสทั้ งหลายมองดู แล วก็ จะได พบรากฐานอยู ที่ สั ญชาตญาณที่ ควบคุ มไว

๑๒๖
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ไม ได . ในครั้งที่ แ ล วมาก็ ได พู ด ถึ งกิ เลสโดยตรง เชน โลภะ โทสะ โมหะ, กิ เลส
เล็ก ๆ เชน อุ ปกิ เลสทั้ งหลาย, แลวก็พู ดถึงอาการของกิเลสหลาย ๆ อยาง หลาย ๆ อยาง
กระทั่งวาเรื่องของนิวรณ ซึ่งเปนกิเลสเพียงกรุน ๆ.

สัญชาตญาณกับตัณหา ๓.
ที นี้ ก็ เหลื ออยู ที่ จะพู ดต อ ไป ก็ คื อ เรื่อ งกิ เลสที่ จริ งจั งขึ้ น มา คื อจะพู ด ถึ ง
ตัณหา ๓, เรื่องอริยสัจจนะมีเรื่องทุกข เรื่องเหตุใหเกิดทุกข. แลวเหตุใหเกิดทุกขก็แจก
เปนตัณหา ๓. ตัณหานั้นคือความอยาก, ความอยากความตองการนั้น เปนเรื่อง
ของสั ญชาตญาณ เพราะวาชี วิตมั นรูจั กอยากรูจั กต องการ ให ตั วมี อยู ให ได ป จจั ยสํ าหรับ
หล อ เลี้ ยงให ตั วมี อ ยู . ให ได รั บ สิ่ งบํ ารุ งบํ าเรอให ได ค วามเจริ ญ ความก าวหน า หรื อ
กระทั่งไดสิ่งที่มันรูสึกวา มันถูกกับความรูสึกหรือกิเลสนั่นเอง.
ออ, เดี๋ยวจะขอพูดใหชัดเสียหนอยวา คําวา ตัณหา ๆ นี้แปลวา ความอยาก
ที่ มาจากความโง, โดยเฉพาะนั กเรียนนั กศึ กษาทั้ งหลาย ชวยจดจําขอความนี้ ไวให ชัด
เจนวา ความอยากที่มากจาความโง จึงจะเรียกวาตัณหา. เขามักจะพูดกันวาความ
ทะยานอยากความดิ้นรนอยางแรง เปนตัณหานั้นไมถูกดอก, ถูกนอย. ความอยากที่มา
จากความโงจึ งจะเรีย กวาตั ณ หาหรือ โลภะก็ได ตัณ หาก็ได , แล วมั น ก็รุนแรงเป น
ธรรมดา. นี้ถาวาความอยากหรือความตองการหรือความประสงคที่ไมไดมาจากความ
โง ไมไดมาจากอวิชชา แตมาจากสติปญญา รูวาควรตองการอะไร ควรอยากอะไร
อยางนี้ ไมเรียกวาตัณหา. ฉะนั้นอยาไปแปลคําวาตัณหาลุน ๆ วา ความทะยานอยาก
มันตองใหชัดลงไปวา เพราะความโง มันจึงจะเปนตัณหา.
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สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๒๗

ที นี้ สิ่ งที่ เรี ย กว าตั ณ หานั้ น มั น มี ว า มี ค วามอยากในกาม คื อ สิ่ งที่ น ารั ก
นาใคร เรียกวา กามตัณหา, แลวก็มีตัณหาในความเปน ในความเปนอยางนั้นอยางนี้
ที่ น าเป น ก็ เรียกว า ภวตั ณหา, แล วก็ มี ความอยากที่ จะไม เป น ในบางกรณี มั นหมุ นกลั บ
อยากที่ จะไม เป น รวมกระทั่ งอยากตาย ก็ เรียกวา วิ ภวตั ณหา; จํ ากั ดความงาย ๆ ว า
อยากไดเปนกามตัณหา, อยากไดหรือยากมีเปนกามตัณหา, อยากเปนเปนภวตัณ หา ภวะแปลวาเปน ถาอยากสูญ เรียกวา วิภวตัณ หา. อยากได อยากเปน
แล ว อยากสู ญ นี่ ค วามอยากของคนโง , จะไม มี อ ะไรมากไปกว า นี้ . นี่ อ ยากเป น
คนโง ห รื อ อยากเป น คนฉลาด ก็ ไประวั งเอาเอง, อยากได ในสิ่ งที่ จะสนองความใคร ,
อยากเปนก็เปนในลักษณะที่จะไดสิ่งที่ตัวใคร, อยากสูญ นั้นเมื่อมันหมด หมดทาขึ้นมา.
เมื่ อความโงมั นถึ งสุ ดเหวี่ ยง เลยเห็ นวาความสู ญไป ความตายไป ความ
ไม มี อยู นั่ นแหละดี มั นก็ เลยอยากตายหรื ออยากสู ญ ; แต ไม ค อยมี ใครอยาก, มี เป น
ส วนน อย, แต มั นก็ มี ได . ถ าว าพรรณนา พรรณนาความเลวของความมี ชี วิ ตอยู ตาย
เสียดีกวา, พรรณนาพรรณนากันทั้งเชาทั้งเย็นก็จะมีคนเชื่อ และอยากตายก็ได.
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คราวหนึ่ งมี ข าว ที่ ประเทศไหน หรื อสํ านั กงานจะอยู อาฟริ กา หรื อประเทศ
ไหน ของพวกลั ทธิ สั่ งสอนของมิ ชชั นนารี นั ดพรอมกั นหมด ทั้ งอาจารย ทั้ งลู กศิ ษย ลู กเล็ ก
เด็ กแดง กิ นยาไซยาไนด ตายคราวเดี ยว ๒-๓ พั นคน เพราะได รับคํ าสั่ งสอนวา ตายดี กวา.
เราได ทํ าดี ที่ สุ ดแล ว พอตายแล วเราไปอยู กั บพระเป นเจ าทั นที แล วจะมาทนทุ กข ทรมาน
อะไรกั น อยู ที่ นี่ , ก็ เลยสมั ค รตายกั น หมด ๒-๓ พั น คน, แล ว หั ว หน า ก็ ให กิ น ยาตาย
พร อ มกั น หมด. นี่ เมื่ อ มั น อยากตายมั น ก็ มี ได เหมื อ นกั น แล วมั น ก็ อ ยากอย างแรงนะ
เพราะวาตายไปไดดีกวาก็เลยอยากตาย.

๑๒๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี่ เรื่ องอยากได อยากได เหมื อนใจจะขาด-ที่ ตรงกั บกิ เลส ก็ อยากเป นนั่ น
เป นนี่ ที่ สามารถจะเรียกรองหรือบั งคั บ เอาสิ่ งที่ ต องการได ตามที่ ปราถนา ก็ อยากเป น
เป นใหญ เป นโตมี อํ านาจวาสนานี้ มั นก็ อยากเป น แล วถ าวามั นหมดท าหรือเหตุ การณ มั น
แวดลอม มันแสดงวาไปไมรอด แลวมันก็อยากตาย เปนเรื่องผิดเหมือน ๆ กันทั้งหมด
อยาเขาใจวาอยากตายนั้นเปนเรื่องเกง เปนคนเกงหรือเปนคนพิเศษ มันก็โงเทากัน
นั่นแหละ, อยากได หรือ อยากเปน หรืออยากตายนี้มันก็โงเทา ๆ กัน เพราะวา
มันอยากดวยความโง.
นี่ความอยากที่รุนแรงอยางนี้ มันมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัว
ตน ซึ่งมี สั ญชาตญาณแห งการจะพั ฒนาให ดี ที่ สุ ด ให ได สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด มั นก็ เลยอยากไปตาม
ความรูสึกของตัวตน, มั นก็เกิ ดความอยาก ๓ ชนิ ดนี้ ขึ้นมา : เห็นแกตน มันก็อยาก
ไดกามารมณสูงสุด เปนกามตัณหา, เห็นแกตน อยากใหตนเปนนั่นเปนนี่ เปน
ดี ที่ สุ ดจะได สบาย, หรือวาได เป นผู มี อํ านาจวาสนา แล วก็ จะได กอบโกยเอาป จจั ยของ
กามารมณ ของอะไรที่ น าปรารถนามาได โดยง าย เพราะความเป นนั้ น ๆ, หรื อบางที ก็ จะนึ ก
เอาเป นโดยไม ต องกิ นอะไร ไม ต องทํ าอะไร ให ได อยู เป นอย างของทิ พย ของสวรรค , ไม
ต อ งกิ น ต องใช อ ะไร ก็ อยู เป น สุ ขเหมื อ นพวกพรหมอย างนี้ มั น ก็ เรี ยกว าอยากเป น
อยากเป น. ที นี้ ถาในบางกรณี มั นหมดหนทาง มั นก็ ฆ าตั วตาย ชนิ ดที่ มี อยูโดยมาก
ไม น อยเหมื อนกั น; การฆ าตั วตายเดี๋ ยวนี้ ยิ่ งมากขึ้ น เพราะป ญ หาในโลกนี้ มั นมี มากขึ้ น
แต ว าอยากตายนี้ ยั งมี ความหมายว า อยากเพื่ อไม เป นอยู , อยากเพื่ อไม ๆ ๆ ไม อะไรก็ แล ว
กัน เรียกวาวิภวตัณ หาไดเหมือนกัน. ความอยากไดหรืออยากเปนนั้นมันมาจาก
สัสสตทิฏฐิ, สวนความอยากตายนั้นมาจากอุจเฉททิฏฐิ. ความรูสึกสวนลึกมันตาง
กั น อุ จเฉททิ ฏฐิ อยากสู ญ นั้ น ก็ เพราะมั นเห็ นแก ตนไปในทางกลั บตรงกั นข าม ว าอยู นี้
ไม ถู กต องแล ว, ตายถู กต องของตน, ความตายเป นความถู กต องแก ตน มั นก็ เลยอยาก
ตาย.
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สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๒๙

นี่จะมองดูใหเห็นวา ตัณหาทั้ง ๓ มันมาจากสัญชาตญาณแหงการเห็น
แกต น, มั นก็เลยเกิดความอยากตามสมควรแกกรณี . นี่เรียกวาสั ญ ชาตญาณมั น
ออกมาเปนกิเลส, สัญชาตญาณไดรับการปรุงโดยสิ่งแวดลอม ออกมาเปนรูปของกิเลส :
สั ญชาตญาณแห งการเห็ นแก ตน, แห งการรักตน, แห งการต องการบํ าเรอตน, หรือต องการ
อวดตน อะไรก็ตาม มันรวมกําลังกันเขาแลวทําใหเกิดความอยาก ๓ ประการนี้ ซึ่ง
เปนกิเลส.

สัญชาตญาณกับอุปาทาน.
ทีนี้ คูตอไปอีกถึงหมวด อุ ปาทาน อุปาทานคือความยึ ดมั่ นถื อมั่ น มั น
ก็แสดงวาเปนเรื่องของตนอยางยิ่งอยูแลว, อุปาทานมันยึดมั่นเรื่องตนเรื่องของตน
อุปาทานที่ ๑ เปนกามุปาทาน - ยึดมั่นโดยความเปนกาม เปนของ
นารักน าใคร ก็ ความใครของตน แลวก็ เพื่ อได แก ตน เป นการบํ าเรอตน ตามความ
ตองการของสัญชาตญาณ.
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แลวอุปาทานที่ ๒ ทิฏุปาทาน-ความยึดมั่นดวยทิฏฐิ ดวยความเห็นวา
เป นอยางไร, มั นก็ เป นเรื่องของตั วตนที่ หัวแข็ง เป นตัวกู. ถ าเป นกามุ ปทานเป นตั ว
ตนชนิดของกู, ถาเปนทิฏุปาทานมันเปนเรื่องตัวตน ประเภทตัวกู ตัวกู ไมยอม
ใคร. กิ เลสที่ เป น เหตุ ให ถื อ รั้ น ไม ย อมใครนี้ คื อ สิ่ งที่ เรยกว าทิ ฏ ุ ป าทาน, เป น เรื่ อ ง
ของตัวกู มีความเห็นแกตน แลวก็ยืนยันในความรูสึกอันนี้

ทีนี้ อุปาทานที่ ๓ สีลัพพัพตตุปาทาน-ยึดมั่นศีลและพรต คํานี้จะบอก
ใหรูวา อธิบายกันผิด ๆ คือเขามักจะอธิบายกันวา ไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัตินอกศาสนาอื่น;

๑๓๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ไปยึ ดมั่ นระเบี ยบปฏิ บั ติ ของเดี ยรถี ย อื่ น. ทํ าผิ ด ๆ ตามลั ทธิ อื่ นจึ งจะเรียกว าสี ลั พพั ตตุ ปาทาน.
เช นไปทรมานตนบ าง, ไม กิ นอาหารกิ นหญ าบ าง, กิ นอุ จาระบ าง, อะไรก็ ตาม, ไปถื อ
อย างนั้ น ประพฤติ อย างสุ นั ข ประพฤติ อย างวัว ก็ เรียกวาสี ลั พพั ตตุ ปาทาน ที่ จริงไม ใช
อยาอธิบายอยางนั้น. ขอยืนยันวาอยาอธิบายอยางนั้น, จงอธิบายวา ยึดมั่นศีลวัตร
ของตนเองที่มีอยูที่นี่ ที่กําลังประพฤติอยูนั้นผิด, ยึดมั่นผิด ไมตรงตามความจริง
ไม ต รงตามเหตุ ผ ล; เช น ว าเราถื อ ศี ล อย างนี้ ประพฤติ วั ต รปฏิ บั ติ อ ย างนี้ แทนที่ จ ะ
คิ ดวาขูดเกลากิ เลส, ขู ดเกลากิ เลสเพื่ อความหมดกิ เลส, มั นไปยึ ดมั่ นวาเพื่ อความดี
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อความมีอํานาจพิเศษ วิเศษ มีปาฎิหาริยมีอะไรไปทํานอง
นั้น. มันไมถูกเรื่อง, ศีลไมใชเพื่ออยางนั้น.
ศีลเพื่อขัดเกลาโทษทางกายทางวาจา, วัตรปฏิบัติทั้งหลาย ก็เพื่อขัด
เกลากิ เลสทั้ งหลายทั้ งปวง, มั นมี เรื่องของมั นโดยเฉพาะ ไม ตองงมงาย ไม ต องคาด
คะเนหรือไมตองอะไรหมด. ทีนี้มั นไม เห็ นตามที่ เป นจริงอยางนั้ น มันก็มี ความรูสึ ก
ไปในทางขลัง หรือ ศักดิ์สิทธิ์, รักษาศีลใหมีความขลังใหมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา;
พอได ทํ าพิ ธี รับศี ลแล วก็ รูสึ กวาขลั งขึ้นมา, มั นก็ สั กวาพิ ธีเท านั้ นแหละ มั นก็ หลอกกั นเป น
ทอด ๆ ไป. นี่อยางนี้เรียกวาลูบคลําศีลและวัตรใหโงไปตามความโงของคน ๆ นั้น,
เอาความโงมาลู บคลํ าศี ลและวั ตรที่ ปฏิ บั ติ อยู นั้ น ให กลายเป นของโงไปตามความโงของคน
นั้ น ๆ. เราฉะนั้ น ขอระวั ง ให ดี ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ใ นพุ ท ธศาสนานี่ แ หละ ศี ล ข อ ไหน,
วั ตรปฏิ บั ติ ข อไหน, จงเข าใจให ถู กต อง ว ามี เหตุ ผลอย างไร, ทํ าเพื่ ออะไร ให ได ผลอย าง
นั้ น จริง ๆ. อย าให ก ลายเป น เรื่อ งขลั งเรื่อ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เหมา ๆ เอาวา ต อ ไปนี้ ก็ เก ง
ทั้ งหมด ดี ทั้ งหมด ได ทั้ งหมด มี ปาฏิ หาริย มี อะไรไปเสี ย. สี ลั พพั ตตปรามาสก็ เรียกว า
ตัวตนที่เปนบานั้นเอง, มันเปนสัญ ชาตญาณแหงการอยากดีอยากเดน อยากดัง
อยากอวดอยากอะไร มันก็เลยเตลิดออกไป เปนเรื่องของความงมงาย
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สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๓๑

อุ ป าทานที่ ๔ อั น สุ ด ท า ยที่ เรีย กวา อั ต ตวาทุ ป าทาน-ความยึ ด มั่ น
ถือมั่นดวยวาทะวาตน ดวยคําพูดวาตน แตมันไมใชเรื่องของคําพูด; มันมีทิฏฐิความ
คิดความเห็นที่ทําใหพูดออกมาเชนนั้น. ทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทําใหพูดออกมาวา
ตั ว ตน ตั ว กู ของกู ของตน, ทิ ฏ ฐิ อั น นั้ น มั น ทํ า ให พู ด ออกมาอย า งนั้ น . ท า นก็ เล็ ง
เอาถึงตอนที่ ทิ ฏฐิมั นทํ าให พู ดออกมาวา ตั วตน อั ตตวาหะ-วาทะวาตน, อุปาทานยึ ดมั่ น
ดวยวาทะวาตน; เพราะสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนนั้น มันบีบบังคับหรือวา
มันทําใหตองรูสึกคิดนึกอยางนั้น, เราจึงมีความรูสึกวาตัวตน.
ถ ามี ตั วตนมั น ก็ ต องมี ของ ๆ ตน มั นคู กั น มั นแยกไม ได , มี ตั วตนนั่ น น ะ
เป น ของตนก็ ไ ด , หรื อ มี สิ่ ง อื่ น ว า เป น ของตนก็ ไ ด , ความสุ ข ความทุ ก ข ความได
ความเสี ย ความแพ ความชนะ บุ ญกุ ศล สุ ขทุ กข อะไรก็ ตามว าเป นของตน. ที่ จริงโดย
ธรรมะสมบูรณ ลึกซึ้งเด็ดขาด มันไมไมสิ่งที่เปนตัวตน มันมีแตสิ่งที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ ตามกฎของอิทัปปจจยตา; แตถาความโงดวยอวิชชาเกิดขึ้นแลว มันไป
เอาสิ่ ง ที่ มิ ใ ช ตั ว ตน มั น คิ ด เป น ตั ว ตน ยึ ด ถื อ เป น ตั ว ตน เป น ของตน. ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่
เรียกวาตัวตนมันเปนเพียงความคิด ความสําคัญมั่นหมายดวยความโง; ถาไมมี
ความโง มันก็ไมสําคัญมั่นหมายวามีตัวตน. นี้แปลวาในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติ
แท ๆ นั้ น ยังไมมีความฉลาด มันจึงใหเกิดความรูสึกวามีตัวตนอยูในสัญชาตญาณซึ่งเกิด
ไดเอง วามีตัวตน มีตัวตน.
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นี่อุปาทานทั้ง ๔ นี้ เปนเรื่องผูกมัดรอยรัดใหคนที่จะเรียกวา คน
สมมติเรียกวาคน ตองติดอยูในกองทุกข คือติดอยูในกามที่ตนชอบใจ, ติดอยูใน
ทิฏฐิที่ตนถือรั้น, ติดอยูในศีลพรตที่ตนคิดวาดีวิเศษขลังศักดิ์สิทธิ์, แลวก็ติดอยูใน
วาทะวาตน จะยืนยันวาตน จะยึดมั่นวาตน. คิดดูสิแลวมันจะมีปญหามากนอยเทาไร.
อะไร ๆ ก็เป นตนไปเสียหมด, แลวธรรมชาติไมยอมใหเปนตน มั นก็ตองนั่ งรองไหอยูบ อย ๆ

๑๓๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

โดยไม รูสึ กตั ว ฉะนั้ นคนจึงนั่ งรองไห อยูด วยความโงอันนี้ โดยไม รูสึ กวามั นเป นความโง
อันนี้, หรือเปนความยึดถืออยางนี้ นี่แหละเรียกวาเปนทุ กขเหลือประมาณ โดยที่
ไมรูวามันเพราะเหตุอะไร.
ขอให สั งเกตดู ให ดี ๆ ว าบางที มั น ตั วเรานั่ นแหละ เราเองนั่ นแหละเป น
ทุกข เสียเหลือประมาณ โดยไมรูวาเพราะเหตุอะไร; ถาไดศึกษาเรื่องนี้เพียงพอ
มั นก็จะรูวาอ าว, เพราะเหตุ ของตน เหตุ ของความมี ตั วตน ความยึ ดถือความโงความหลง
ความสําคัญมั่นหมายวามีตัวตน, แลวมันไมไดอยางที่ตนตองการ, แลวบางทีมันจะทําลาย
ตน มั นจะสู ญเสี ยตน คื อตนมั นจะต องพิ นาศ จะต องฉิ บหาย จะต องตาย จะต องอะไรเป น
ตน. เพียงแตลางสังหรณ มาเทานั้นแหละ วาจะตองตาย มัน ก็เปนทุกขยิ่งกวาตาย
ด วยซ้ํ าไป; ถ าตายเสี ย มั นก็ ตายพ นไปเลย มั นไม รูสึ กคิ ดนึ ก มั นก็ ไม ต องเป นทุ กข .
แตถามันไปยึดถือในความตาย ยึดถือในลักษณะหรือสิ่งที่แสดงวาจะตองตาย มันก็เปน
ทุ กข . ฉะนั้ นจึ งเป นทุ กข ของคนโง จะเรียกวาทุ กข ฟรีก็ ได ทุ กขโดยไม ต องเสี ยสตางค
ทุกขฟรี ทุกขหรือกันอยูทุกคน โดยที่ไมตองทุกข มันก็เปนทุกขจนได
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นี่ ระวังให ดี มั นจะขาดทุ นยิ่ งกวาการขาดทุ นใด ๆ แล วมั นจะยิ่ งกวาความตาย
ดวยซ้ําคือมันเป นทุกข; ถาความตายมันไม รูสึกเปนทุกข. แต นี้ มัน ไม ตายมั นรูสึ ก
เป นทุกขทรมาน เหมือนกับไฟชนิดหนึ่งเผาลนอยูตลอดเวลา, แลวเปนไฟที่ไมรอนเสีย
ดวย, ที่ไมรอนเหมือกับไฟธรรมดา แตมันรอนยิ่งกวาไฟธรรมดา ทําใหเกิดความทุกข.
นี่สั ญชาตญาณแห งความมี ตั วตน หรือต องการจะสงวนตน จะอวดตน
จะอะไรตน ออกมาเปนสิ่งที่เรียกวากิเลส ในนามวาอุปาทานทั้ง ๔ : กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน. ขอใหนักศึกษาทั้งหลายอยาเห็นวา
เป นคํ าพู ดเล น ๆ คร่ํา ๆ ครึ ๆ อยู ในวัด, มั นเป นเรื่องจริง จริงที่ สุ ด จริงของธรรมชาติ ,

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๓๓

จริงอยางวิทยาศาสตร. เรื่องอุปาทานทั้ง ๔ นี้ มันมีอยูแกเราโดยที่เราก็ไมรูสึกตัว
เราจึงทําลายมันไมได.
ไปศึกษาเสียใหรูซิวา กามุปาทาน ยึดมั่ นในกาม, คําพูดสั้น ๆ วายึดมั่ น
ในกาม นี่ปญหาทวมโลก ปญหาเต็มโลกเลย, คนทั้งโลกมันก็ยึดมั่นในกาม.
ทิ ฏ ุ ป าทาน-ยึ ด มั่ น ในทิ ฏ ฐิ ค วามคิ ด ความเห็ น ของตน มั น ก็ ไม ย อม
ใคร มั นก็ มี กั นอยู ทั้ งโลกเหมื อนกั น, แต ละคนก็ มี ความคิ ดความเห็ นของตนไม ยอมฟ งเสี ยง
ของใคร.
สี ลั พพั ตตุ ปาทาน ทํ าอะไรอยู , ทํ าอะไรอยู เพื่ อประโยชน แก การดั บทุ กข โดย
ตรงนั ้น มัน ไปเห็น เปน ของพิเ ศษ เปน ของศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ เปน ของผิด ธรรมชาติ
เหนือธรรมชาติ เลยธรรมชาติไปเสีย.
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แลวอัน สุ ด ท ายก็ วา อั ต ตวาทุ ป าทาน-ความรูสึ ก วากู มี อ ยู กู เป น อยู ,
ของกู มี อยู ของกู เป นอยู ความรูสึ กอั นนี้ ทรมานใจเหมื อนกั บว าแบกของหนั กอย างยิ่ ง แล ว
ก็ เอาลงไม ได , เหมื อนกั บแบกก อนหิ นอย างใหญ หนั กเหลื อประมาณแล วเอาลงไม ได ,
คื อแบกตั วตนเพราะสั ญชาตญาณ ที่ ไม ได รับการเพาะหรือพั ฒนาให มั นเป นโพธิ แต มั น
กลั บ ผิ ด ไปเป น กิ เลส, เป น กิ เลสคื อ มื ด มั น เศร าหมอง มั น จึ งได เป น ทุ ก ข , ถ าเป น โพธิ
มันก็สวางไสวแจมแจง, รูตามที่เปนจริง มันก็ไมอาจจะเกิดความทุกข

นี่สัญชาตญาณที่มาอยูในรูปของกิเลสเปนอยางนี้, แลวสัญชาตญาณ
เดี ยวนั้ นแหละที่ มั นไปอยู ในรูปของโพธิ มั นเป นอย างอื่ น แต เราไว พู ดกั นคราวอื่ น. วั นนี้
พูดเรื่องสัญชาตญาณที่เปนกิเลสกันเสียใหเพียงพอกอน.

๑๓๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

สัญชาติญาณกับกิเลสละเอียดชื่อมานะ
ที นี้ มั นมี กิ เลสละเอี ยดประเภทหนึ่ ง เรียกว า มานะ, มานะ-ความสํ าคั ญ ,
ในภาษาไทยคํ าว า มานะ แปลว า ทิ ฏฐิ คื อความจองหองพองขน เรี ยกว ามานะ; แต ใน
ภาษาบาลี ภาษาธรรมะนั้ น คํ าวามานะไม ได หมายความเพี ยงเท านั้ น หมายความ
วาสําคัญมั่นหมาย, จะพูดงาย ๆ ก็วา มันใหมาตรฐานแกตนเอง, มันใหมาตรฐาน
standard แก ตนเอง ว าเป นอย างไร เป นอย างไร เป นอย างไร; ถ ามั นไม มี ความรู สึ กว า
เป นตั วตนตามสั ญ ชาตญาณ มั นก็ ไม รูจะให มาตรฐานอะไร. เดี๋ ยวนี้ มั นมี ความรูสึ ก
วาตั วตน, ตัวตนขึ้นมาเสียแลว, มั นก็ ให มาตรฐานแก ตั วตน ตามความรูสึกคิดนึ ก
ของมัน. ดังนั้นมันจึงใหเกิดมานะ คือความสําคัญมั่นหมาย โดยมาตรฐานนั้น ๆ
เรียกวามานะมานะ แบงเปน ๓ ชนิด : สําคัญมั่นหมายวาดีกวา, สําคัญมั่นหมายวา
เสมอกัน, สําคัญมั่นหมายวาเลวกวา, นี่มีอยู ๓ ชนิดเทานั้น.
ขอให เอาความคิ ดของตั วเองนั่ นแหละ, ความรู สึ กของตั วเองแหละเป นหลั ก,
เมื่อไรเรารูสึกวาเราดีกวาคนนั้นแลวระวังเถอะ, นี่มานะคือ กิเลสมันครอบงําเอาแลว
มั น รูสึ ก วาดี ก วาคนนั้ น บางที ก็ รูสึ ก วาดี พ อ ๆ กั น เท านั้ น ก็ ม านะนั่ น แหละให
มาตรฐานวาเทากัน, บางทีมันก็เลวกวา เลวกวา รูสกเศรารูสึกเสียใจวูบไปทีเดียว
วาเรามั นเลวกวา. นี่ ดีกวาหรือเสมอกันหรือเลวกวา, เป นกิ เลสเกิ ดขึ้น เพราะมี สัญ ชาตญาณแห งตั วตน ซึ่งเป นที่ตั้ งแห งการวัด หรือกําหนด หรือประมาณ, ถาไม มี ตั วตน
มานะเหลานี้มีไมได.
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ที นี้ มานะนี้ มั นยั งเล นตลกนะ มั นเป นเรื่ องสํ าคั ญ สํ าคั ญมั่ นหมายเท านั้ น ที่
จริง เราอาจจะดี กว าเขา โดยอะไรก็ ตาม โดยชาติ โดยกํ าเนิ ดโดยวิ ชาความรูโดยสมรรถภาพ
อะไรเราดีกวาเขา; แตเราไมรูสึกตัว, เราไปเขาใจวาเราเลวกวาเขาก็ได อยางนี้

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๓๕

มันเปนมานะอีกชั้นหนึ่งที่สําคัญผิด ขาดทุนสองซอนเลย. เราดีกวาเขานะ เรียกวา
เราดีกวาเขาอยูโดยแทจริงนะ เราอาจจะคิดวาเราดีกวาเขาก็ได, เราอาจจะคิดวาเราเทา
กับเขาก็ได, เราอาจจะโงคิดวาเราเลวกวาเขาก็ได ในกรณีที่เราดีกวาเขา เราเหนือ
เขานะ, เราก็ยั งคิ ดได ๓ อย างนั่ นแหละ วาดี กวา เสมอกั น หรือเลวกวา. ที นี้ ในกรณี
ที่มันเทากัน อะไร ๆ มันก็เทากัน เรียกวาอยูในระดับเดียวกัน สติปญญาความคิดความ
สามารถสมรรถภาพ สุขภาพอะไรเทากัน; แตเราอาจจะโงไปคิดวาเราดีกวาเขาก็
ได, เราเทากับเขาก็ได, เราเลวกวาเขาก็ได. ทีนี้อันสุดทายเรามันเลวกวาเขา ดอย
กวาเขาโดยประการทั้งปวง; แตเราอาจจะมีความคิดวาเราดีกวาเขา เหนือเขาก็ได,
หรือเสมอกับเขาก็ได เลวกวาเขาก็ได, ไดสามคูณสามไดเกา, ไดเกาชนิด,
มานะทั้ง ๙ ชนิดนี้มันมาจากอุปาทานวามีตัวตน ซึ่งเปนสัญชาตญาณ
เกิ ด ขึ้ น ว า มี ตั ว ตน, เอาตั ว ตนเป น ที่ ตั้ งแห ง การวั ด แห ง การวางมาตรฐาน. ที นี้ สติ
ปญญาความคิดความนึกมันโง, มันโงเกินไปบาง หรือมันโงผิดหลงผิด กลับกัน
อยูบาง, มันก็เกิดความสําคัญมั่นหมายตางกันอยางนี้ ซึ่งเปนกิเลส. ถาสําคัญวาดีกวา
เขา มันก็เกิดความรูสึกทํานองหนึ่ง, ถาเทากันกับเขา ความรูสึกก็เปนทํานองหนึ่ง, เลว
กวาเขาก็รูสึกทํานองหนึ่ง.
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ถาดีกวาเขาก็ดูถูกเขา หรือวาอะไร ๆ ชนิดที่มันทําไปเพราะคิดวาดีกวาเขา
ถาเสมอกันบางทีมันก็ จะเปนเพื่อนกันก็ได, หรือวามันจะเปนคุแขงขันกันก็ได มันมี
ปญหาอยูนั่นแหละ, ถาเลวกวาเขาก็มันก็นอยเนื้อต่ําใจ, นอยเนื้อต่ําใจแทบจะไมมีแรง
ทําอะไร. แลวทั้ งหมดนั้น ไม ใชความจริง, ทั้ง ๙ ชนิดไมใชความจริง เป น เพี ยง
ความสําคัญมั่นหมายดวยความโง. กิเลสพวกนี้ ชนิดนี้เรียกวามานะ, มานะมี ๓
กลุม, กลุมละ ๓, เลยไดเปน ๙ ตัว.

๑๓๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

มั นมาจากสั ญชาตญาณแห งความรูสึ กวามี ตั วตน, แลวยึดมั่ นตัวตน,
แลว เห็น แกต นเห็น แกป ระโยชนข องตน, มัน ก็ทํ าใหค วามคิด คืบ คลาน ออกไป
ในทางที่ จ ะเปรีย บเที ย บ แล วมั น ก็เปรีย บเที ยบ. นี่ตั วตนเป น ที่ ตั้งแห งการเปรีย บ
เที ยบ ตามอํ านาจของสั ญชาตญาณ; ถ าอย ามี สั ญชาตญาณว าตั วตน มานะเหล านี้ ก็ ไม
เกิด ปญหาก็ไมมี. เดี๋ยวนี้มานะมี ปญหามันก็มีตามแบบของมีมานะ.
พระพุ ทธเจ าทรงมี มานะดุ จธงอั นพระองค ทรงลดลงได แล ว. เมื่ อตะกี้ ได ยิ น
หรือเปล า, พระเขาสวดเมื่ อตะกี้ มี อยู บทหนึ่ งคํ าหนึ่ ง มี มานะดุ จธงซึ่งพระองค ลดลงได แล ว.
พวกเรามีมานะดุจธง ยกชูขึ้นไมยอมลด, ไมยอมลดธง เปนผูชนะเรื่อยไป ยกธง
เรื่อยไป, มี มานะดุ จธง ธงที่ เขายกขึ้ นโชว . นี่ ถ าว าเป นพระพุ ทธเจ า ก็ มี มานะดุ จธงซึ่ ง
ลดลงไดแลว, คือพระอรหันตทั้งหลายไมใชเฉาะพระพุทธเจา ทานไมมีมานะที่จะยกธง.
นั่ นแหละ มานะ นั่ นแหละ แม วามั นจะไม รุนแรงรายกาจ เหมื อนราคะ
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ตามเถอะ, แตมันก็สรางปญหาสารพัดอยาง ทรมานใจเหลือ
ประมาณ. ความจริงตัวเองจะดีกวาเขา หรือเสมอเขาหรือเลวกวาเขาก็ไมรูนะ;
ถาไปรูสึกสํ าคั ญมั่ นหมายวาเลวกวาเขา แลวมั นก็นอนไมหลับ, แลวมั นก็ทรมานใจ
เหมื อนกั บตกนรกชนิ ดหนึ่ ง, ตกนรกชนิ ดหนึ่ ง. นรกนี้ มี หลายรอยชนิ ด คื อความรอน
ใจในรูปแบบตาง ๆ กัน, เดี๋ยวนี้เราก็ตองตกนรกชนิดหนึ่ง มันนอยใจกวาเรามันเลว
กวาเขา ทั้งที่โดยที่แทเรามีอะไรดีกวาเขาอีกอยูหลายอยางหลายประการ. ฉะนั้น มานะ
มันเกิดขึ้นไดตามสิ่งแวดลอมที่ผิด ๆ , หรือวาเพราะไมรูจักสิ่งแวดลอมเหลานั้น มันก็
เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาในใจอยางผิด ๆ , แลวมันก็ไดมีความรูสึกอยางนี้.
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ช วยคิ ดดู สั กหน อยได ไหม ? คํ านวณดู สั กหน อยได ไหม ? ว าถ าเราอย ามี
ความรูสึก ๓ ประการนี้ หัวใจมันจะโลงจะเกลี้ยงสักเทาไร; ถาเราอยามีความรูสึก

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๓๗

คิดนึ กวากูดี กวา กูเสมอกับมึ ง กูเลวกวามึ ง, ถาอยามี ความคิ ด ๓ ประเภทนี้ มั นจะสบาย
ใจ จะมีจิตใจสงบเย็นไดสักเทาไร, ฉะนั้น มานะนี้มันเปนผลของสัญชาตญาณแหง
ความมีตั วตน, แลวก็จะสงวนตน แลวก็จะยกตน แลวก็จะอวดตนอะไรตาง ๆ,
มาจากสัญชาตญาณ เปนสัญชาตญาณ ที่ออกมาเปนกิเลสประเภทที่เรียกวามานะ.
เอา, พู ดกันอีกสักอยางสองอยาง ให มั นเขาใจได งายขึ้น, ให มั นครบ ให มั น
เขาใจไดงายขึ้น วาสัญชาตญาณมันออกมาเปนกิเลสประเภทไหนไดบาง ? ทีนี้ก็กิเลสชั้น
ละเอียดนั้นเขาใจยาก, กิเลสชั้นละเอียดเขาใจยาก เห็นไดยาก ตัดไดยาก มันก็มีอยู
เรียกวาอนุสัยก็มี, เรียกวาสังโยชนก็มี.

สัญชาตญาณกับอนุสัย.
ที่เรียกวา อนุสัย ยกตัวอยางสัก ๓ อยาง วา ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
อวิช ชานุ สั ย ชื่อบาลีจํายากไม ขอรอ งให จํา; แต ให รูค วามหมายของมั น . อนุ สั ย
คือความเคยชินที่จะเกิดความรูสึกผิด ๆ, ความเคยชินที่จะเกิดความรูสึกผิด ๆ ขึ้นมา
เปน ๓ พวกนั่นแหละ โลภะ โทสะ โมหะ. ถามันเกิดความเคยชินชนิดที่จะเอา
ที่จะเอา พวกโลภะ พวกราคะเรียกวา ราคานุสัย, สัญชาตญาณแหงความรูสึกคิดนึก
ที่ จะเอา จะเอาเขามา ดึ งเขามาหาตั ว เรียกวาราคานุ สั ย. ที นี้ อี กอั นหนึ่ งมั นไม ชอบ
มั นไม ถู กกั น; นี้ หมายความว ามั นถู กกั น มั นก็ จะดึ งเอาเข ามาหาตั ว. นี้ ถ ามั นไม ชอบ
ไมถูกกัน, มันจะตีใหตายไป หรือมัน จะผลักออกไป ก็เรียกวาปฏิฆานุสัย คือเปน
พวกโทสะ โกธะ. ถามันไมรูวาจะทําอยางไร แตมันก็ยังทึ่ง ยังสนใจวนเวียนอยู
ที่นั่น ก็เรียกวาอวิชชานุสัย.
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๑๓๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ไม ใช คํ าสํ าหรับพู ดครึคระอยู ในวัดนะ; แต มั นเป น สิ่ งที่ มี อยู จริงในหั วใจ
ของคนทุกคนแมที่บาน มันมีความรูสึกอยางเหนียวแนน ที่คอยแตจะเกิดขึ้นมา,
หรือสะสมไวใหมาก สําหรับจะเกิดขึ้นมา สะสมไวในใจ.
อั น ที่ ห นึ่ ง เกิ ด ขึ้ น มาเป น ราคะคื อ ความรั ก ; ฉะนั้ น มั น จึ ง เป น สิ่ ง ที่
บั งคั บยาก เรื่องความรัก ใคร ๆ ก็ พอจะรูว าบั งคั บยากสั กกี่ มากน อย. นี่ ก็ เพราะสิ่ งที่
เรียกวาอนุสัยราคานุสัยที่สะสมไวเติมลงไว เติมลงไวในสัญชาตญาณแหงมีตัวตน.
ตองการจะได ตองการจะมี ตองการจะเห็นแกตน ตองการจะใหใครบําเรอตน,
มั นก็ มี ราคานุ สั ย คื องายที่ จะรัก, จึ งไม มี ใครเอาชนะมั นได งาย ๆ; มี แต อกไหม ไส ขม
ไปทั้งนั้นแหละเรื่องของความรักนะ เพราะมันงายที่จะเกิด. ครั้น เกิดขึ้นแลวก็เอา
ออกไมไดเพราะมันมีสิ่งนี้ คือสัญชาตญาณแหงการที่มีตัวตัน, และตองการใหไดรับการ
บําเรอจากสิ่งแวดลอม, ตองการจะถนอม ตองการจะอวด ตองการจะอะไรตาง ๆ.
อัน ที่ ส อง เรียกวา ปฏิ ฆ ะ ปฏิฆ ะคือในกรณี ที่ ไม ช อบ, ในกรณี ที่ จะ
ไมเอา, มันจะทําลาย มันจะตีกลับออกไป. อันที่ ๑ ดึงเขามา, อันที่ ๒ ตีกลับออกไป.
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อั นที่ สาม อวิ ชชานุ สั ย วนเวี ยนอยู รอบ ๆ ด วยความโง ความรูสึ กที่ เป น
กิเลสโดยใจความมีอยูอยางนี้.

รู จั ก กิ เลสกั น ไว โดยใจความ ว า มี อ ยู ๓ พวกเท า นี้ แ หละ; พวกหนึ่ ง จะ
ดึ งเข ามาหาเป นความรัก ความกํ าหนั ดยิ นดี เป นความโลภ เป นราคะเป นโลภะ, พวก
นี้ จ ะดึ งเข า มา. ที นี้ อี ก พวกหนึ่ งไม ถู ก คื อ เป น ฝ า ยปฏิ ป ก ษ มั น ก็ จ ะผลั ก ออกไป
หรือจะตีเสียใหตาย. อันที่ สามนั้นโงไม รูวาจะทํ าอยางไรดี ก็เลยวิ่งอยูรอบ ๆ. เปน
ภาพพจน ที่ จํ าได งาย เขาใจได งาย สํ าหรับจะรูจักกิ เลส หรือสํ าหรับจะเอาไปจั ดหมวดกิ เลส,
กิเลสมันมีกลาวไวเปนชื่อมากมายหลายสิบชนิดเต็มที.

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๓๙

ถ าเราอยากจะรู ว ากิ เลสตั วนั้ น มั นอยู ในพวกโลภะ, หรื ออยู ในพวกโทสะ.
หรืออยูในพวกโมหะ, ก็ศึกษาใหรูสิวา กิเลสตัวนั้นมันมีอาการอยางไร. ถากิเลส
ตัวนั้น มัน มีอ าการจึงดึงเขามาสูตนเอง กิเลสตัวนั้นก็อยูในพวกโลภะหรือราคะ,
ถาศึกษาดูแลวกิเลสตัวนั้น มันมีอาการผลักออกไป หรือตีเสียใหตาย ทําลายเสีย มันก็
อยูในพวกโทสะ, ถามันโงไมรูอะไรวิ่งวนอยูรอบ ๆ มันก็อยูในพวกโมหะ, นี่กิเลส
มันมี ๓ กลุม ๓ กองเทานี้แหละ. นี่กิเลสก็คือเกิดขึ้นเต็มที่.
ทีนี้ความเคยชินของกิเลสที่จะเปนอยางนั้นอีก ก็เรียกวาอนุสัย, รายกาจ
เหลื อ เกิ น ; ฉะนั้ น เราจึ งบั งคั บ ยาก บั งคั บ ไม ให รั ก นี่ บั งคั บ ไม ได , บั งคั บ ให ไม โกรธนี่
บังคับไม ได, บังคับไม ใหกลัว ไมใหอะไรนี้, บั งคั บไม ได ก็เพราะวามั นสะสมอนุ สั ย
ไว มาก, ความเคยชินที่ จะเกิ ดกิ เลสนั้ นสะสมไวมาก. สะสมไวที่ ไหน ? มั นก็ สะสมไว
ที่ สั ญ ชาตญาณแห งความมี ตั วตน ที่ มี อยู ในสั นดาน. มั นคล าย ๆ กั นที่ จะเรียกใน
บาลีวาอนุสัย, อนุสัยคือสัญชาตญาณที่ถูกบวกเพิ่มเขาไปในรูปของสัญชาตญาณ;
เพราะวาเราได สรางความรูสึ กอั นนั้ นเพิ่ มเขาไว เพิ่ มเข าไว เพิ่ มเข าไว , มั นก็ งายที่ จะรักบ าง
ง ายที่ จะโกรธบ าง ง ายที่ จะโง บ าง มั นรั กหรือมั นโกรธหรื อมั นโง มั น ๓ อย างนี้ เพราะ
มีสัญชาตญาณ.
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เอ า, ที นี้ ถ าจะพู ดกั นให หมดอี กสั กที ก็ อยากจะพู ดไปถึ งสั งโยชน ๑๐ ประการ.
อย าเพ อให สั ญชาติ ญาณที่ จะโกรธขึ้ นมานะ จะไม ทนฟ ง, สั ญชาตญาณที่ จะโกรธที่ จะไม อยาก
ฟ ง อย าเพ อให เกิ ดนะ. ขออดทนหน อ ย อดทนต อ ไปหน อ ย; เพราะว าเรื่ องสั งโยชน
๑๐ ประการนี้ มันก็เปนเรื่องที่สําคัญมาก, สังโยชนแปลวาเครื่องผูก-เครื่องผูก

๑๔๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เครื่องลาม, เหมือนกับโซหรือตรวนหรือขื่อหรือคาหรืออะไรนี่, เครื่องลามเครื่อง
ผูกเครื่องจําเรียกวาสังโยชน. สิ่งที่มันผูกจิตใจไว ใหติดอยูในกิเลสในความทุกข
ในวั ฎฎะนี่ คื อสั งโยชน ก็ คื อมั นผู กให ติ ดไว กั บสิ่ งที่ จะเป นทุ กข . สิ่ งที่ จะทํ าให เกิ ดทุ กข
มันมีสังโยชนผูกติดไวกับสิ่งนั้น. ถาตัดสังโยชนไดห มดก็เปน พระอรหั นต, ถาตัด
สังโยชนบางสวนได ก็เปนพระอริยเจาที่ลด ๆ รอง ๆ ลงมา, ถาตัดไมไดเลยเปน
ปุ ถุ ช นเต็ ม ขั้ น , ถ ามั น ตั ด สั งโยชน ไม ได เสี ย เลย มั น เป น บุ ถุ ชนเต็ ม ที่ . นี่ ค อยฟ งดู ว า
เรามันเปนบุถุชนเต็มที่หรือวา เรามันละอะไรไดบาง.
สังโยชนขอที่ ๑ เรียกวาสักกายทิฏฐิ ความเห็นวากายของตน, ความ
เห็ นว ากายของตน ทั้ งที่ ไม รู จั กว ากายคื ออะไรโดยแท จริ ง, แต มั นเกิ ดความคิ ดความเห็ น
อันนี้ไดวากายนี้, กายนี้เทาที่เด็กทารกนั้นมันจะรูสึกไดวา กาย ๆ นี้นั้นแหละของตน,
เด็กที่โตแลวอยางนี้ก็ได, คนหนุมคนสาวคนแกคนเฒ าก็ได, ที่เขารูสึกวาอะไรเป นกาย
-เปนกาย เอาเปนของตน นั่นคือสังโยชนขอแรก.
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คํ าว ากาย ๆ นี้ แปลว าหมู . คํ าว ากายโดยแท จริ งไม ได แปลว าร างกาย คํ าว า
กาย มันแปลวาหมู. แตโดยเหตุที่วารางกายของคน ๆ หนึ่งมันมีของหลายอยาง
รวมกั นเป นหมู , เช นผม ขน เล็ บ ฟ น หนั ง อะไร ๓๒ อย าง หลายอย างมั นรวมกั น
เป น หมู นี้ ก็ เลยเรี ย กว า กาย. คํ า ว า กายนี้ แปลว า หมู , ไม ได แ ปลว า ร า งกาย. แต
เพราะเหตุ ที่ รางกายนั้ นประกอบด วยของหลายอย างเป นหมู ก็ เลยเรียกว าร างกาย. คํ าว า
กายแปลวาหมู ; เช นพลกายนี้ แปลว าหมู แห งทหาร, หมู แห งพล หมู แห งเสนา นี่ พลกาย
กายนั่นนะแปลตามเดิมคําเดิมวาหมู กลุม, หมู กายแหงทหารเรียกวาพลกาย.
เรามีสัญชาตญาณแหงความยึดถือวาตัวตนอยูในสันดาน พอมีความ
รูสึกเจริญขึ้น, พอเด็กทารกมันเจริญขึ้นพอที่จะรูวามีอะไร มัน ก็ยึดเอาสิ่งนั้นเปนกาย

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๔๑

เป น ตั วกู ; เด็ กไม มี ความรูมาแต ในท อ ง เรื่องธรรมะธรรมโมอะไรไม รูทั้ งนั้ น; ดั งนั้ น
เด็ กนั้ นจึ งรูได แต เพี ยงตามที่ สั ญชาตญาณมั นจะชวนให รู ชวนให รูสึ กแล วชวนให สํ าคั ญ
มั่นหมาย. ฉะนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นก็มีความรูสึกประเภทตัวตนตัวกูไดเอง, แลวมัน
เกิ ดมาจากผั สสะที่ มากระทบของอรอย ก็ รูสึ กวาอรอย, แล วมั นมี ความรูสึ กเกิ ดเขยิ บ
ต อไปถึ งว ากู อรอย, แม จะไม ออกเสี ยงว ากู แม จะพู ดว ากู ไม เป น, พู ดคํ าวากู มั นพู ด
ไมเปนก็ตามเถอะ, แตมันมีความรูสึกในความหมายของกู กูอรอย กูไมอรอย อยางนี้
มันก็เพิ่มมากขึ้น ๆ ๆ, จนอายุมันมากขึ้น ความรูสึกที่เปนตัวกูก็เขมขนขึ้น เขมขนขึ้น,
ที นี้ อะไร ๆ ที่ มั นเนื่ องกั นอยู หมดนี้ ทั้ งรางกายนี้ มั นก็ เป นของกู . ฉะนั้ นเด็ กจะรู สึ ก
ไดเองโดยไมตองมีใครสอนวาทั้งหมดนี้ของกู. ไปคิดเอาเอง, ไปสังเกตเอาเองวา
เด็ก ๆ มันจะรูสึกของมันไดเอง วาทั้งหมดนี้เปนของกู. เรียกวาเปนความโงขอแรก
ความโงนัมเบอรหนึ่ง ที่มันจะเกิดขึ้นในความรูสึกคิดนึกของเด็กนั้น, เรียกวาสักกายทิ ฏ ฐิ -สั ก ายทิ ฏ ฐิ . ทิ ฏ ฐิ แ ปลว า ความคิ ด เห็ น สั ก กายะว า กายของกู -ว า กายของกู ,
ความคิดเห็นวากายของกู เด็กก็มีความรูสึกอยางนี้ตลอดชีวิตแหละ.
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นี่ อันแรกนี่ มั นก็ลํ าบากสักเท าไรที่ เอาอะไร ๆ เป นของกู , แต แล วไม เป นได
มันเปนไปไมได, มันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน, เรียกวามันเปนไปตามกฎของ
ธรรมชาติ, ตามกฎของอิทัปปจจยตา. นี้คนเราก็ตองเปนทุกข เพราะวาสิ่งเหลา
นั้น ไมเปนไปตามที่เราตองการ, ทั้งที่เรารูสึกวาของกู ทั้งที่เรารูสึกวาตัวกู, ตัวกูก็ไม
เปนไปตามตองการของกู, ของกูก็ไมเปนไปตามที่กูตองการ. นี่คือความทุกขพื้ นฐาน
ความโงนัมเบอรหนึ่ง เรียกวาสังโยชน ทําใหผูกติดกันอยูกับความทุกข, หรือผูก
ติดกันอยูกับกระแสแหงควาทุกข คือปฏิจจสมุปบาทแหงควาทุกข, มีกระแส,
มีวง มีหวง แลวมันก็ผูกจิตใหติดไวกับหวงนั้นแหละ โดยสักกายทิฏฐิความเห็นวา
ของกู . ถาฟ งไม เขาใจ มั นก็ จะไม สนใจ. จะไม เห็ นวาเป นเรื่องที่ มี ความหมายอะไร.

๑๔๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถ าฟ งออกแล วจะสะดุ ง วามั นเป นเรื่องของเราโดยเฉพาะ ที่ ทํ าให เราติ ดอยู กั บความ
ทุกข ออกมาไมได เพราะมันมีสิ่งนี้ผูกพันไว, ผูกพันไวเหมือนกับลามไวหรือเย็บ
ติดเขาไวออกไมได.
ขอที่ ๑ เรียกวา สักกายทิฏฐิ เปนสัญชาตญาณพวกแมบท วามีตัวตน
มีเปนของตน แตไมตองเล็งถึงตัวสัญชาตญาณแมบทก็ได, เปนสัญชาตญาณลูกที่คลอด
ออกมาเป นความเห็นแกตน วามีตัวตน แตความหมายเดียวกันหมด, ความหมายวามี ตัว
ตนของตนในระดับโงที่สุด. ตอมามันก็มีความรูสึกวาตัวตนของตนสูงขึ้นไปละเอียด
ยิ่งขึ้นไป, จนเอาธรรมะเปนตัวตน, จนเอาปรมาตมันสิ่งสูงสุดอะไร เปนตัวตนโนน
มันไมยอมขาดออกงาย ๆ, แตนี่โดยพื้นฐานสําหรับบุถุชนทั่ วไป ก็มีความรูสึกวา
ตัวกูหรือของกูนั่นแหละ เปนเครื่องผูกใหติดไวกับสายโซของความทุกข ที่เรียก
วาปฏิจจสมุปบาท.
เครื่องผูก ขอที่ ๒ เรียกวา วิจิกิจฉา ความลังเลไมแนใจวามันถูกตอง
แลว. ที่เขาจะพูดหรือเขาจะอธิบายกันตามธรรมดา ก็จะวาความลังเลสงสัยความ
อะไรอีกหลาย ๆ อยาง. แตขอระบุวา ความลังเลวามันไมถูกตอง ซึ่งเกิดไดตามสัญชาตญาณ คือเกิดเองนั้น, เราไมรูเราก็ลังเลวามันจะไมถูกตอง. นี่ถาเขาสอนใหรู เราก็
ลังเลวาคําสอนนั้นมันไมถูก, ยังผิดอยูนั่นแหละ คือไมถูกตองอยูนั่นแหละ. ไมมี ความ
แนใจเด็ดขาดลงไปวามันถูกตองแลว. นั้นตั้งแตวาเรื่องสุขภาพอนามัยของเรานี้ เราก็
ไมไดแนใจวามันถูกตองแลว; ปลอดภัยแนแลว, มันยังมีสิ่งที่จะตองเปนทุกขเจ็บไข
ไดปวยอะไรซอนอยูในนั้น. ความปลอดภัยอยางอื่น ๆ ก็เหมือนกัน มันไมแนใจวา
ปลอดภั ย : ความปลอดภั ยทางการเงิน, ความปลอดภั ยทางการคุ มครอง, ความปลอดภั ย
ทางอะไร, กระทั่ งวาสิ่งที่ เรากระทํ าอยูทุ กวันนั้น, เราก็ไม ได แน ใจวาเราจะทําได หรือวา
เราจะทําไมได, มันก็สงสัยอยู วามันจะถูกตองหรือไม ? มันจะตัดปญหาทั้งหลายทั้งปวง
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ไดหรือไม ? แตถาเราโงใหมาก ๆ เราจะพูดวาเงินจะตัดปญหาทั้งปวงได, เราก็จะคิด
วาอยางนั้น, เราก็คิดแตจะหาเงิน, แตสวนลึกมันก็ยังสงสัยอยูวา แมแตเงินหรือแม
แตพระเจา มันก็ยังไมแนวาจะคุมครองได. นี่เปนเหตุใหสงสัยในพระพุทธ, สงสัย
ในพระธรรม, สงสัยในพระสงฆ วาจะเปนที่พึ่งไดจริงหรือไม ? มันสงสัยอยางนั้น.
มั น ก็ ดี มั น ก็ มี ป ระโยชน น ะ ถ า ว า สงสั ย ไว ก อ นไม เชื่ อ เสี ย ที เดี ย ว; แต ถ า มั น ยั ง มี
อยูแลวมันก็ตองมีปญหา ตองมีความทุกข. ฉะนั้นอยามีใหมากจนมีความทุกข;
ถายังไมเชื่ออยางที่กําลังพูดนี้ ยังไมอยากจะเชื่อก็ได, แตอยาเอาไปสงสัยใหเปนทุกข,
อยา เอาไปลัง เลใหเ ปน ทุก ข. ขอใหส ัง เกตดู, ฟง ดูฟ ง ดู, ถา เห็น วา มีเ หตุผ ล
คงจะดับทุกขได ก็ลองปฏิบัติดู; ถามันดับทุกขไดแลวก็เชื่อ, แลวก็หมดความ
ลังเล, หมดความสงสัย.
เดี๋ยวนี้ เรายังมีหวาดผวาอยูในสวนลึก ที่เรียกวา subconscious ในสวน
ลึกที่เราไมตองรูสึก หรือไมรูสึกเรายังมีความหวาดผวาอยูในสวนนั้น วายังไมปลอดภัย ยัง
มี อั นตราย. นี่ เรียกว า วิ จิ กิ จฉา, มั นวิ จิ กิ จฉาไปได หมดแหละ, บางที จะวิ จิ กิ จฉาว า
พ อ แม นี้ จ ะรัก เราจริง หรือ ไม ? ก็ ดื้ อ ไว ก อ นดี ก ว า เผื่ อ พ อ แม ไม ได รัก เราจริง . นี่ มั น
มี ได สารพั ดอย างความลั งเลไม แน ใจลงไปในทุ กสิ่ ง ที่ หวังวามั นจะมี ประโยชน . หรือจะ
ปลอดภั ย , มั น ยั งลั ง เลสงสั ย . ฉะนั้ น เรามี ค วามหวาดผวาได เมื่ อ ไรก็ ได ถ ามั น
แสดงออกมาใหเห็นสักนิดหนึ่ง วามันเปนอันตรายหรือมันไมไดอยางที่ตั้งใจไว.
วิจิกิจฉาจึงเปนสิ่งที่ทรมานใจอยูในสวนลึกใตสํานึก, มันก็ชวยไมไดเพราะมันมี
สัญชาตญาณแหงตัวกู ที่ยังไมไวใจ ที่ยังหวาดผวาอยูวาจะไมสําเร็จประโยชนแกตัวกู.
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ทีนี้สังโยชนที่ ๓ สีลัพพั ตตปรามาส, ตะกี้พูดไปทีแลว เรื่องอุปาทาน
สีลัพพัตตปรามาส เราไมมีความรูโดยประจักษโดยถูกตองกับสิ่งนั้น ๆ, แลวเราก็เขาใจผิด
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ต อสิ่ งนั้ น ๆ, แล วเราก็ ยึ ดถื อไว อย างผิ ด ๆ. นี่ เรี ยกว าสี ลั พพั ตตปรามาส เป นเรื่ องของ
ธรรมชาติ อ ยู เหมื อ นกั น ที่ จํ า เป น จะต อ งมี สิ่ งนี้ ; เพราะว า เรายั งเข า ใจไม ได , เพราะ
วาเรายังเขาใจไม ได . ถ าเราเข าใจเรื่องฟ ารอง ฟ าผ าไม ได , เราก็ ต องคิ ดเอาเองอยาง
ว าเป นอะไร. ถ าเราคิ ดได แต เพี ยงว ามั นเป นเรื่ องของรามสู รกั บเมฆขลา มั นก็ เป นเรื่ องของ
รามสู รกั บ เมฆขลาไป, มั น เป น ความจริ งเพราะเราคิ ด อย างนั้ น เพราะเราเชื่ อ อย างนั้ น ,
อะไร ๆ อี กมากอย าง ที่ เราไม เข าถึ งความจริ ง, แต เราก็ ยึ ดถื อตามที่ มั นปรากฎแก ความรู สึ ก
ของเรา; นี่เรียกวาเรามันโงตลอดเวลา.
ที นี้ ม ามองดู เฉพาะสิ่ งที่ เรากํ าลั งต อ สู โดยสั ญ ชาตญาณแห งการต อ สู ,
เราคิ ดว าจะต อสู ความทุ กข ได ด วยเหตุ นี้ ด วยเหตุ อย างนี้ ด วยพิ ธี รี ตองอย างนี้ . เหมื อน
ใครแขวนพระเครื่อง, ถาแขวนพระเครื่อ ง ก็คิด วาพระเครื่อ งนี้ จะคุ ม ครอง, ไมได
คิ ดว าเราจะปฏิ บั ติ ให ถู กต องมั นจึ งจะคุ มครอง. จึ งจะไม เป นทุ กข . เราก็ มาถื อเสี ยว า เพี ยง
แต เอาพระเครื่ อ งมาแขวนคอ มั น ก็ คุ ม ครองได ห มด, ไม มี ค วามทุ กข . นี่ ค วามคิ ด ของ
เรามันมีเพียงเทานั้น คือโง, แลวเราก็ไมอาจจะรูวาพระพุทธเจานั้นคือใคร, แลว
พระพุ ทธรู ป ที่ เป นสั ญ ญลั กษณ ของพระพุ ทธเจ านั้ นคื อใคร. ก็ เราเอามาแขวนไว เพราะ
วามี คนบอกว าคุ มครองได , คุ มครองได ; อย างนี้ ยั งเป นสี ลั พพั ตตปรามาสอยู . ฉะนั้ น
ตลอดเวลาที่ เรายั งเป นบุ ถุ ชนอยู เราจะต องมี ความคิ ดนึ กอย างนี้ , จะต องรู สึ กอย างนี้ .
เพราะฉะนั้ นเขาจึ งแขวนพระเครื่ องกั น ทั้ งบ านทั้ งเมื อง, จนกว าเขาจะรู ว า พระเครื่ อง
นี้ คื อ อะไร, พระพุ ท ธเจ าคื ออะไร, แล วปฏิ บั ติ ต ามพระพุ ท ธเจ าแล วดั บ ทุ ก ข ได นั้ น
แหละมันจึงจะพนจากสีลัพพัตนปรามาส.
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เดี๋ ย วนี้ ก็ ได แ ต ว า เชื่ อ ว า ปาฏิ ห าริย ฤทธิ์ เดช บารมี อ ะไรของพระพุ ท ธเจ า ที่ ใครเขาเสกเป าไวในพระเครื่อ ง เอามาแขวนเข าแล วก็ จ ะคุ ม ครอง;
อย างนี้ มั นผิ ดจากความจริ ง, มั นผิ ดจากเหตุ ผลแห งความจริ ง, อย างนี้ ก็ เรี ยกว า มั นลู บคลํ า

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๔๕

ความจริ งผิ ด ๆ, ทํ าความจริ งให เป นของไม จริ งเพราะความเข าใจผิ ด. นี้ ต องมี กั นอยู ทุ ก
คน; เพราะฉะนั้นจึงตอ งเชื่อสิ่งศักดิ์สิท ธิ์กันไปกอ น. เราจะพูดวาไสยศาสตร
นี้ตองเก็บไวกอน, เก็บไวใหคนปญญาออน ซึ่งมันมีอยูมากในโลก ยังเลิกไมได ตลอด
เวลาที่ยังตองพึ่ งไสยศาสตรอยู มันก็ยังเป นสีลัพพัตตปรามาสอยู. นี่ เพราะสั ญชาตญาณ
แหงตัวตนมันมีอยู, แลวมันรูเพียงเทานั้น มันรูมากกวานั้นไมได, มันก็คิดอยางนั้น
เพราะความรั กตน, เพราะมั นรั กตน มั นอยากให ตนปลอดภั ย. นี่ คนเราจึ งมี สี ลั พพั ตตปรามาส กั น อยู ทั่ วไป, ทํ าพิ ธี รี ต องต าง ๆ นาน; แม จะเล าเรีย นศึ กษากั น มาอย างไร
ก็ ยั งไม พ นที่ จะเชื่ อสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ โดยไม มี เหตุ ผล, ไม เข าถึ งความจริงของสิ่ งนั้ น ๆ, แล วก็
ยอมรับเอาสิ่ งนั้ นเข ามาอย างไม มี เหตุ ผล, เพื่ อเป นที่ พึ่ งบ าง เพื่ อเป นเครื่องคุ มครองบ าง,
เพื่อประโยชนอยางอื่นบาง ก็ตามใจเถอะ.
ถาไม ทํ าด วยเหตุ ผลที่ แท จริงของสิ่งนั้ น เอาเขามาปฏิบั ติอยู แลวก็เป น
สี ลั พพั ตตปรามาส จึ งเต็ มไปหมดทั้ งบ านทั้ งเมื อง, ไม ว าคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนจี นคน
แขกเขาก็ มี ไปตามแบบของเขา, เรียกวาสี ลั พพั ตตปรามาส คื อลู บคลํ าศี ลและวัตร, นี่ ใช
ภาษาศาสนาภาษาวัด ศี ลคื อข อปฏิ บั ติ ในส วนศี ล, วัตรคื อขอปฏิ บั ติ ที่ เป นวัตรยิ่ งขึ้นไป,
ไมรูเหตุผลตามที่เปนจริงของสิ่งนั้น ๆ แลวก็จับเอามาถือไวดวยเหตุผลที่ผิด ๆ คือไมมีเหตุผล
เอามาถื อไวด วยความโงของตนอย างนั้ น อย างนั้ น อย างนั้ น, นี้ คื อ สี ลั พพั ตตปรามาส
อันนี้ก็ ออกมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน, ยึดถือตัวตนเปนหลัก ยึดถือความ
รูสึกคิดนึกของตัวตนเปนหลัก, มันก็เกิดขึ้นมาอยางนี้ เรียกวา นี้ก็มาจากสัญชาตญาณ.
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ที นี้ สั งโยชน ที่ ๔ เรีย กวา กามราคะ คื อ ยิ น ดี ในสิ่ งซึ่ งเป น ที่ ตั้ งแห ง
ความรัก ความใคร. นี ่เ ด็ก ๆ มัน ก็ทํ า เปน อะไรถูก ใจมัน ก็ต อ งยิน ดีใ นสิ ่ง นั ้น ,
แลว สิ ่ง ที ่ม าทํ า ใหเกิด ความยิน ดีขึ ้น ทุก ที มากขึ ้น ทุก ที, สูง สุด และรุน แรงยิ ่ง ขึ ้น
ทุ กที จนถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกวา กามะ, - กามะคือความใคร หรือวัตถุเป นปจจัย

๑๔๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แกค วามใคร, มัน ก็ม ีค วามยิน ดีอ ยา งแรงในสิ ่งเหลา นั ้น เพิ ่ม ขึ ้น -เพิ ่ม ขึ้น -เพิ ่ม ขึ้น
ตั้ งแต ทารกเริ่มรูสึ กต อเวทนา, รูจั กแยกแยะเป น สุ ขเวทนา ทุ กขเวทนา มั นก็ มี ความ
พอใจในส วนที่ เป นสุ ขเวทนา ที่ น าปราถนา แล วที่ เป นการขั บ กล อม เลยความจํ าเป น
ไปเปนเรื่องของกิเลส, คือวาเลยสิ่งที่จําเปนของชีวิต กลายเปนเรื่องของกิเลส.
เช น ว า อาหารอย า งนี้ ที แ รกมั น ก็ กิ น แต เพี ย งเป น เพี ย งอาหาร, แต ที นี้
มันมี การปรุงให เอร็ดอรอย ให ยั่วยวนแกการกิ น เลยระดั บของอาหาร มั นก็ กลาย
เปน เหยื่อ ของกิเลส. ถา เรากิน สิ่ง ที่กิน เพีย งเปน อาหาร ไมม ีโทษ; แตถา เรา
กินเปนเครื่องอรอย แกจิตใจแกกิเลส นี้มันไมใชอาหารแลว, มันกลายเปนกาม
ชนิ ดหนึ่ งแล ว, เรียกว ากามได เหมื อนกั น รูป เสี ยง กลิ่ น รส โผฎฐั พพะอย างใดอย างหนึ่ ง
เป นกามได ทั้ งนั้ น ถามั น ถู กใจแกกิ เลส. นี่ เราก็ มี ค วามรูสึ ก ในสิ่ งชนิ ด นี้ ม ากขึ้ น ๆ
เป นนิ สั ย เรียกว ากามราคะ-ชอบเอร็ดอรอย ซึ่ งเป นการบํ ารุงบํ าเรอในความหมายของ
กิเลส แทนที่จะเปนความจําเปนแกชีวิต.
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ฉะนั้ น ระวั ง ให ดี เรื่ อ งรู ป เรื่ อ งเสี ย ง เรื่ อ งกลิ่ น เรื่ อ งรส เรื่ อ งสั ม ผั ส
ผิวหนังอะไรก็ตามเหลานี้ มันควรจะมี อยูอยางถูกตองเท าที่ จําเป นที่จะตองมี; ถ า
มีเลยนั้นเปนเรื่องของกิเลสคือเปนกาม ที่เปนวัตถุอยูขางนอกเรียกวาวัตถุกาม,
ที่เปนความรูสึกรุนแรงอยูขางใน เรียกวากิเลสกาม. วัตถุกามกับกิเลสกามรวมกัน
นั่ นแหละคื อกาม ก็ มี ความยิ นดี ในสิ่ งที่ เป นกาม หรือเป นป จจั ยแก กาม มาตั้ งแต อ อนแต
ออก จนใหญ จนโต มั นก็ ผู กพั นกั นไว ให ติ ดกั นอยู กั บสิ่ งนั้ น ๆ ซึ่ งมี ลั กษณะเป นเหยื่ อแก
กิเลส, ไมใชเปนอาหารที่จําเปนแกชีวิต.

รูจักแยกแยะกันใหดี ๆ นะ เหยื่อของกิเลส กับอาหารที่จําเปนแกชีวิต
แลวมันจะเห็นไดงาย ๆ ไมยากนัก; ที่มัน ทําใหอรอยมากขึ้นไปเกินกวาจําเปน นั่น

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)
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มันจะเปนเหยื่อของกิเลส, ถาเทาที่จําเปนแกชีวิต ก็ยังคงเปนอาหารที่จําเปนแก
ชีวิต, ถาเปนเหยื่อของกิเลสแลวมันก็เปนเรื่องเขาไปในขอบเขตของความโง ซึ่ง
จะต องใช เงิ นมากจนเงิ นไม พอใช นั่ นเป นเรื่ องของกิ เลส เป นความหลอกลวงของกิ เลส
ถาเราไมรูสึกตัว เราก็ถลําเขาไปในของเขต ของเหยื่อของกิเลสมากขึ้น ๆ จนเปนนิสัย.
จะเห็นไดงาย ๆ วา กินเพื่ออรอย นั้นแหละมัน จะเพื่อกิเลส, ถากินเพื่ อ
อยูได พอสบายนั่นแหละเป นกินอาหาร, กินอาหารกินเพื่ ออยูได ตามสบาย ชีวิตอยู
ได ต ามสบาย. ถ าเพื่ อเอร็ ดอรอยเกิ น จํ าเป น เป น เรื่ องของกิ เลส, แล วมั น ก็ กลายเป น
เหยื่อของกิเลส. ระวังอยาไดอยูดวยเหยื่อของกิเลส, อยูดวยอาหารเทาที่จําเปนแก
ชี วิ ต นี่ วากามราคะก็ หมายความว า พอใจกํ าหนั ดยิ นดี ในสิ่ งที่ เป นที่ ตั้ งแห งความเอร็ดอรอยแกกิเลส ที่เรียกวากาม แลวก็มีกันทุกคน.
มี เรื่องที่ จะต องพิ จารณาดู อย างเพ อโกรธนะ ว าสั ตว เดรัจฉานมั นไม เคยกิ นเพื่ อ
เป นเหยื่ อของกิ เลสนะ; แต พวกเรานี่ มั นไปกิ นเพื่ อเป นเยื่ อของกิ เลสแล วแพง ๆ ทั้ งนั้ น
เลย, เป ดรานอาหารโต รุงเพื่ อเอร็ดอรอย อิ่ มแล วก็ ยั งจะกิ นใช ไหม ? ถ ามั นอรอยน ะอิ่ ม
แล วมั นก็ ยั งอยากจะกิ นอยู นั่ นแหละ, สั ตวเดรัจฉานทํ าไม เป นนะ, สั ตวเดรัจฉานกิ นอิ่ มแล ว
มั น ก็ เลิ ก กั น แหละ. นั่ น แหละดู ให ดี ๆ ว าอย าให สั ต ว เดรั จ ฉานมั น ดี ก ว าคนโว ย , มั น
ไม ตกไปในเหยื่ อของกิ เลสมากเหมื อนคน. ถ าถื อข อนี้ ได มั นจะประหยั ดเงิ นได มากนะ
มันจะมีความทุกขนอยลงกวานี้มากนะ. นี่สังโยชนตัวที่ ๔ เรียกวากามราคะ.
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สังโยชนที่ ๕ เรียกวา ปฏิฆะ - ความรูสึกไมชอบใจ หงุดหงิด กระทบกระทั่ งแห งจิ ต จะโกรธเป นฟ นเป นไฟก็ ได , หรือแม แต โกรธอยู เล็ กน อยหงุดหงิด
หงุดหงิดนิ ด ๆ อยู ในใจก็ ได เรียกว าปฏิ ฆะทั้ งนั้ นแหละ คื อความโกรธทั้ งนั้ นแหละ. ความ
กระทบกระทั่งแหงจิต คือจิตไมชอบ, คือจิตดิ้นรนดวยสิ่งที่มากระทบกระทั่ง

๑๔๘
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เรี ยกว าปฏิ ฆะ บางที ไม มี เหตุ ผลอะไรก็ เกิ ดปฏิ ฆะขึ้ นมาได ด วยความคิ ดที่ ผิ ด ๆ, ความจํ า
แตหนหลังนานแลวก็เอามาคิดนึกในจิตเกิดปฏิฆะ กระทบกระทั่งอยางนี้ก็ได.
ที่ เป น ป ญ หาโดยมากมั น เป น อย า งนั้ น , มั น เรื่ อ งของสั ญ ญาในอดี ต เอามาคิ ด ให
กระทบกระทั่งในจิตใจใหมันมากกวาที่จะมีเรื่องจริงเฉพาะหนาเขามากระทบ, ถึงเรื่อง
จริง เขา มาเฉพาะหนา กระทบ มัน ก็ป ฏิฆ ะเหมือ นกัน ; แตด ูม ัน จะหายไปเร็ว
กวาที่ วาจะไปเอาเรื่องเกา ๆ ในอดีตในความจํามาคิดมานึกแลวเกิดปฏิ ฆะ. แลวเราก็อยู ด วย
ความปฏิ ฆะ ไม พอใจได งาย, เดี๋ ยวก็ ด าฝน, เดี๋ ยวก็ ด าแดด, เดี๋ ยวก็ ด าลม, เดี๋ ยวก็ ไม
พอใจในอะไร ๆ ที่ มั น เข า มาเกี่ ย วข อ งมาถู ก ต อ ง; นี้ มั น ปฏิ ฆ ะ. อยู ที่ ก รุ งเทพฯคงจะ
ปฏิฆะดวยยุงมากกวาที่นี่, ไมมีความปกติแหงจิต มันปฏิฆะมันหงุดหงิด หงุดหงิด,
ถามีจิตใจสูงพอมันก็ไมตองเปน.
เดี๋ ยวนี้ มัน มี ค วามเห็ น แกต น พอไม ได อ ย างตนต อ งการมั น ก็ ป ฏิ ฆ ะ,
แลวมั นโกรธหรือปฏิ ฆะมากกวาความเป นจริง. เรามั กจะโกรธอะไรมากเกิ นกวาความ
เป น จริ ง; เช นยุ งกั ดนิ ดเดี ยวมั นโกรธตั้ ง ๑๐ เท า ๑๐๐ เท า เหมื อนกั บเป นเรื่ องใหญ
เรื่ องโต. นี่ มั นเป นสั ญ ชาตญาณอั นหนึ่ ง มี การกระทบกระทั่ งแห งจิ ต เพราะมี สั ญ ชาต
ญาณตั วตน ไม อยากให อะไรมาลบหลู ดู หมิ่ นคน, ไม อยากให มากระทบกระทั่ งตน,
ไม อยากให มาทํ าความเจ็ บปวดแม แต รํ าคาญให แก ตน; แมลงวั นหรื อแมลงหวี่ มาตอม
ที่ ต า ก็ โมโหโทโสเป น ยั ก ษ เป น มาร, ถึ ง ขนาดเป น ยั ก ษ เป น มารก็ ได น ะ แมลงหวี่ ม า
ตอมที่ ต า. คิ ด ดู ให ดี ว าปฏิ ฆ ะนี่ ก็ ไม ใช ของเล น , มั น เป น ของที่ ทํ าลายความสงบสุ ข
ความเยือกเย็นแหงจิต.
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ที นี้ สั ง โยชน ข อ ที่ ๖ รู ป ราคะ. ข อ ที่ ๗ อรู ป ราคะ เครื อ เดี ย วกั น .
กามราคะ มันไปพอใจติดแนนในวัตถุปจจัยของกาม, นี้ รูปราคะมันพอใจติดแนน
ในรูปลวน ๆ ไมเกี่ยวกับกาม, ไมเกี่ยวกับความรูสึกทางกาม. ธรรมดาเขาอธิบายไววาใน
พรหมโลก ที่ เป นรู ปพรหม, ในเทวโลกที่ เป นกามาวจรมี กามารมณ มี อะไรนั้ นก็ เรี ยกว า

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๔๙

กามโลก. ถาวาในชั้นพรหมไมมีกามอยางนั้นมีแต รูปบริสุทธิ์เรียกวารูปโลก, แลวในพวก
ที่ไมมีรูปเรียกอรูปพรหมนี้ก็อรูปโลก แตมันไกลตัวไป, จะพูดอยางนั้นก็ไดเหมือนกัน.
เราจะพูดใกล ๆ ตัว ก็คือกําหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่เปนรูป, แตไมมี
ความหมายแหงกาม คนที่เขาชอบใจของบางอยาง, เชนวาชอบเครื่องลายคราม ชอบ
เครื่องมื อเครื่องใช อะไรที่ ไม ได เกี่ ยวกั บกาม ไม ได เกี่ ยวกั บเพศ, ชอบเล นต นไม เล นโกศล
เลนบอน นกเขา ปลากัด อะไรตาง ๆ เหลานี้ ก็เรียกวาเป นพวกรูปไดเหมื อนกัน คือไม มี
เกี่ยวกับกาม, แลวก็มีปญหาไดมากเหมือนกัน, มันเปนไดถึงกับวาบางคน รักนกเขา
ยิ่งกวาลูกกวาเมีย, บางคนมัน รักไกชนยิ่งกวาลูกกวาเมีย. นี่มันเปนเรื่อง ไมใชกาม
แตมันบาถึงขนาดเดียวกัน ก็ได, นี่เรียกวา พวกรูปราคะ – กําหนัดยินดีในสิ่งที่
เปนรูปลวน ๆ ไมเกี่ยวกับกาม ก็มีอยูโดยมาก, โดยเฉพาะพวกสะสมของเลน-สะสม
ของเลนใครสะสมของเลน มันตกอยูในขอนี้.
นี้ขอถัด ไป อรูป ราคะ - สิ่ งที่ ไม มี รูป เป น นาม กําหนัด ยินดี ที่ จะเห็ น
ไดงาย ๆ ก็ยินดีในชื่อเสียง, ยินดีในเกียรติยศ ชื่อเสียง เปนบาเปนหลัง หลงใหลใน
เกี ยรติ ยศชื่อเสี ยง ไม ได ก็ ฆ าตั วตายเลย. นี่ ชื่ อเสี ยงเกี ยรติ ยศเป นต นนี้ แม แต บุ ญกุ ศล
เปนตนนี้ ไมมีตัวตนเปนรูป, จัดเปนพวกอรูป ก็เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี
ดวยราคะไดเหมือนกัน จึงเรียกวาอรูปราคะ. ใครมันบาชื่อเสียง บาเกียรติ บาอะไร
จนตัวตายก็ไมวา, นี่คือพวกอรูปราคะ. พวกเรานักเรียนก็คงจะมี จะไปหาชื่อเสียงใหแก
ทีมฟุตบอล, หรือหาชื่อเสียง ใหทีมอะไรตาง ๆ ซึ่งมันเปนเพี ยงอรูป ก็กําหนัดพอใจยินดีอยางยิ่งเหมือนกับเรื่องกามก็ได, นี่เรียกอรูปราคะ.
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กามราคะก็ดี รูป ราคะก็ดี อรูป ราคะก็ดี ทั้ ง ๓ อยางนี้ม าจากสั ญ ชาตญาณแหงความีตัวตน สําหรับจะไปรักใครยึดถือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดวยอํานาจ

๑๕๐
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ความโง คืออวิชชา. ราคะความยินดี ตองมาจากอวิชชาคือความโง; ถาไมมีความ
โงไม มี อวิชชา มั นก็ เป นเพี ยงความต องการหรือความประสงค ที่ บริสุ ทธิ์ ไม มี โทษไม มี ความ
เลวรายอะไร, แตถามันตองการดวยอวิชชา คือความโงแลว มันก็เปนกิเลสหมด.
นี่เรียกวารูจักแยกกันเสียบาง กําหนัดยินดีดวยกิเลส ดวยอวิชชา ดวย
โมหะ มากจนถึงเรียกวาราคะ; แตถาวารักธรรมะถึงขนาดนั้น เรียกวาธรรมราคะ
ก็ เคยมี ; แต เป น คํ า ที่ ไม ใ ช ใ ช ป ระจํ า เป น คํ า พิ เศษใช ใ นบางครั้ ง บางกรณี เรี ย กว า
ธรรมราคะ. ถาเปนธรรมราคะที่ถูกตองก็ไมมีโทษอะไร, แมจะมีคําวาราคะ ๆ ตอทาย.
เดี๋ยวนี้เรามีกามราคะ-กําหนัดยินดีในกาม, รูปราคะ-กําหนัดยินดีใน
สิ่งที่มีรูป แมไมเกี่ยวกับกาม, แลวกําหนัดยินดีในสิ่งที่ไมมีรูปแมไมเกี่ยวกับกาม
สามราคะนี้ ทํ าไปด วยอวิชชา ดู ให ดี นะวายิ นดี ในกามก็ได , ยินดี ในสิ่ งรูปล วน ๆ เช น
ของเลนเป นต นก็ได , ยิ นดี ในเกียรติ ยศชื่อเสี ยงอะไรก็ ได เป นอรูป มาจากสั ญชาตญาณ
แหงความมีตัวตน, อยากจะใหมีสิ่งสนับสนุนบํารุงบําเรอ อยากมีไวอวดเปนตน
มาจากสัญชาตญาณ.
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สั งโยชน ข อที่ ๘ มานะ มานะมาอี กแล วเมื่ อตะกี้ พู ด ไปที ห นึ่ งแล ว เรื่ อ ง
มานะ, มาตอนนี้ อีกทีมาเป นสังโยชนขอที่ ๘ มานะ ความสํ าคั ญมั่ นหมายแห งตั วกู
วา ดีก วา วา เสมอกัน วา เลวกวา นี ่พ ูด แลว ไมต อ งพูด เมื ่อ ตะกี ้พ ูด ไปหยก ๆ
มั นก็ มี ป ญหาแก จิ ตใจ เกิ ดความสํ าคั ญมั่ นหมายอย างนั้ นขึ้ นมา ก็ มี ความดิ้ นรนทุ รนทุ ราย
ในความหมายใดความหมายหนึ่ งแน นอนละ. สํ าคั ญ ว าดี กว าเขาก็ ทุ รนทุ รายไปอย าง
หนึ่ง, สํ าคัญ วาเสมอกับ เขาก็ทุรนทุรายไปอยางหนึ่ง, สํ าคัญ วาเลวกวาเขาก็ทุ รน
ทุ รายไปอยางหนึ่ ง เป น เครื่อ งผู ก ให ติ ด อยู กั บ ความทุ ก ข อ ย างนี้ นี่ เรียกวามานะ.
เป นเครื่องผูกขอที่ ๘ มาจากสั ญ ชาตญาณแห งความมี ตั วตน, แลวมันมี สั ญ ชาต-

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)
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ญาณแหงการที่จะยกหูชูหาง คือสัญชาตญาณแหงการอวดตน มีอาการจะยกหูชูหาง
มันจึงเปนปญหา.
ที นี้ สั ง โยชน ข อ ที่ ๙ อุ ท ธั จ จะ-ความที่ จิ ต ฟุ งขึ้ น ฟุ งซ า นอย า งเลว
ราย ฟุ งซานอยางคนฟุ งซานนั้นก็เรียกวาอุทธัจจะ. แตเดี๋ยวนี้ ฟุ งซานเพี ยงวาจิตหวั่น
ไหวแมนิดเดียว, แมนิดเดียว ก็เรียกวาอุทธัจจะ คือจิตไมปกติ จิตพลุง จิตรูสึก
ขึ้นมา เปนความหวั่นไหวผิดจากปกติ. ยกตัวอยางวาเหมือนอยางวาบุรุษไปรษณี ย
เขาถื อจดหมายเดิ นเข ามาจะส งให เรา พอเข ามาในบ าน จิ ตของเราก็ เป นอุ ทธั จจะ เพราะ
หยุ ดอยู ไม ได สงสั ยวาจะเป นจดหมายราย จดหมายดี ขาวรายข าวดี อะไรก็ ตาม, ยิ่ งบุ รุษ
ถื อโทรเลขเข ามาในบ าน จิ ตก็ เป น อุ ทธั จจะ, ไม รู จะเรื่อ งดี เรื่อ งรายอะไร. นี้ คื อ ว าจิ ต
มันผิดจากปกติแลวก็เรียกวาอุทธัจจะ พลุงขึ้นมา ลุกขึ้นมา ซึ่งเปนธรรมดา, แลว
มีมากเรื่องมากราว ไดยินไดฟงไดอะไรก็ตาม จิตมันผิดจากปกติ สงบอยูอยางเดิมไมได
เพราะเปนบุถุชน มีสัญชาตญาณแหงตัวตน ระแวงอยูซึ่งประโยชนแหงตน หรือ
วาความได ความเสียของตน; โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่กําลังแขงขัน เลนการพนัน
มี การแขงขันอะไรกั นอยู เชนเล นการพนั นเป นต น จิ ตจะมี อุ ทธั จจะตลอดเวลา เป น
สุขหรือเป นทุ กข มันอาจจะเปนสุขสําหรับคนโง ที่นั่งเลนไพ ไดจนสวาง, หรือวาตีปงปอง แทงบิ ล เลี ย ดได จ นสว า ง มั น อาจจะเป น คนโง พ อใจ. แต ที่ จ ริ ง มั น เป น ความ
ไมสงบของจิตเรียกวาอุทธัจจะ.
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ที นี้ อั นสุ ดท าย สั งโยชน ข อที่ ๑๐ อั นสุ ดท าย เรียกว า อวิ ชชา คํ านี้ ตั ว
หนั งสื อ แปลว า ไม มี ค วามรู คื อ ไม มี วิ ช ชานั่ น แหละเรี ย กอวิ ช ชา. แต คํ า ว า วิ ช ชา ๆ
นี้เขาหมายความเฉพาะความรูที่ ถูกตอ ง, ที่ใชป ระโยชนได ที่ ดับ ทุ กขได จึงจะ
เรีย กวาวิ ช ชา. ที นี้ มั น ไม มี วิช ชาอัน นี้ มั น จึ งเป น อวิชชา, แม จ ะมี ค วามรูม าก แต
มันไมมีประโยชน ไมดับทุกขได ก็ไมเรียกวามีวิชชา, ถาไมมีความรูที่จะดับทุกขได

๑๕๒
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แล วก็ ไม เรียกว ามี วิ ชชา ยั งมี ค าเท ากั บอวิ ชชาอยู . เขาจะไปเรียนเรื่ องต าง ได ปริ ญ ญา
มาไมรูกี่สิบปริญญา แตไมมีเรื่องดับทุกขเลย ในทางธรรมะไมเรียกวาวิชชา, ตอเมื่อ
มันมีสวนแหงการดับทุกขได จึงจะเรียกวาวิชชา. นี่คือสัญชาตญาณเดิมแท ที่ไม
ได ประกอบมาด วยวิ ชชา, มั นประกอบมาด วยความไม มี วิ ชชา มั นจึ งเอี ยงไปเป นกิ เลส.
แต พอสั ญชาตญาณอั นนี้ แหละ ความรูมี ลั กษณะรู อาการแห งความรู อบรมให เจริญ
ทําใหดีใหมาก จนมีความรูที่มีประโยชนที่ดับ ทุกขไดเกิดขึ้น จึงเรียกวามีวิชชา
เลยรอดตัว. ถาเราไมสนใจเรื่องนี้ไมรูเรื่องนี้, เราก็มีอวิชชาอยูตลอดเวลา.
ขอย้ํ าอี กที หนึ่ งวา การศึ กษาหมาหางด วน มั นรูมาก รูมาก รูมากแต เรื่อง
หนังสือกับวิชาชีพ, แตไมมีความรูเสียเลย วาจะดับทุกขในจิตใจกันอยางไร ฉะนั้น
การศึกษาทั่วโลกเวลานี้เปนการศึกษาหมาหางดวน เพราะไมประกอบไปดวยวิชชา
ที่ ดั บทุ กข ได , มี แต วิชชาที่ จะทํ าอะไรเพื่ อปากเพื่ อท องเพื่ ออาชีพ, พอเผลอเขา ควบคุ ม
ไม ได , อั น นั้ น เกิ ดเป น พิ ษ ขึ้ น มา, เกิ ด ป ญ หาเกิ ดความทุ กข อะไรขึ้ น มา เพราะวิ ช ชา
ชนิด นั้น ไมค วบคุม ความโลภได, ไมค วบคุม ความโกรธได, ไมค วบคุม ความ
หลงได; นี ่เ ราไมเ รีย กวา วิช ชา, มีค า เทา กับ อวิช ชา, ตลอดเวลาที ่เรายัง ไมมี
วิ ชชา เราก็ ตกอยู ใต อํ านาจสั ญชาตญาณที่ ปราศจากวิ ชชา, สั ญชาตญาณเดิ ม ๆ มี ตั วตน
แลวก็เห็นแกตัวตน ยิ่งเห็นแกตัวตนก็ยิ่งไมมีวิชชา ยิ่งมีอวิชชา, อวิชชามาจากสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนที่ไมไดรับการอบรม.
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เป นอั นว า สั งโยชน ทั้ ง ๑๐ ประการ ที่ แสนจะรายกาจนี้ มั นมาจากสั ญชาตญาณ โดยเฉพาะสัญชาตญาณที่ยังไมไดรับการอบรม เปนมาตามลําพังสัญชาตญาณที่ ปราศจากวิ ชชาก็ เท ากั บมี อวิ ชชาจึ งเต็ มไปด วยความทุ กข . กิ เลสทั้ งหลายเป น
อย างนี้ . นี้ เฉพาะกิ เลสที่ ล ะเอี ย ดที่ ป ระณี ต ที่ เป น ป ญ หา เรี ย กว า สั งโยชน ๑๐

สัญชาตญาณกับกิเลส (ตอ)

๑๕๓

ประการ; ถาละไดก็เปนพระอรหันต, ละไดบางสวนก็เปนพระอริยเจาขั้นรอง ๆ
ลงมา, ละไมไดเลยก็เปนบุถุชนเต็มขั้น, หรือวาถามันไปสงเสริมใหงอกงามไปทาง
โน น ก็ เป น บุ ถุ ชนเกิ ด ขั้ น มั น จะบ า แล วมั น จะเป น สั ต ว น รกไม ทั น รู ตั ว; ฉะนั้ น อย า
ทําเลนกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณเลย.
เอาละ, นี่ มั นก็ เลยเวลาไปมากแล ว เดี๋ ยวสั ญชาตญาณอะไรจะพลุ งขึ้ นมา แล ว
ก็ จะโกรธผู บรรยาย ต องยุ ติ กั นที แล ว, ต องยุ ติ กั นที แล ว. นี่ มั นเป นสองชั่ วโมงแล วที่ พู ด
มา เอาละ, ต องขอยุ ติ แน แม เรื่องจะยังไม จบดี ต องเก็บไวก อน, คราวต อไปพู ดเรื่องอื่ น.
ในที่สุดนี้ขอยุติการบรรยาย, หวังวาทานผูฟงทั้งหลายจะไดนําไปคิดพินิจพิจารณา ใหมี
ความแจมแจงเขาใจถูกตองจนใชใหสําเร็จประโยชนได, แลวก็ควรจะลองปฏิบัติดู ใหเต็ม
ความสามารถของตนในสวนที่ จะปฏิ บั ติ ได , แลวก็จะรูยิ่ง ๆ ๆ ขึ้นไปเอง คือวาการปฏิ บั ติ
นั่นแหละมันสอน การทําลงไปเลย การปฏิบัติลงไปเลย สอนดีกวาคนสอน, ดีกวา
การนั่งพูดบนธรรมาสน ไปลงมือปฏิบัติเถอะ มันจะสอนอยางยิ่งสอนอยางดี, จึงขอ
รองวาทุกคนจะไดพิจารณาใครครวญ วาควรจะลองปฏิบัติอยางไร แลวก็ลองปฏิบัติ
อยางนั้น, แลวก็จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได.
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ขอยุ ติ การบรรยาย เป นโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย สวดบทพระธรรมใน
รูปคณสาธยาย ชนิดที่จะเปนการสงเสริมกําลังใจ ใหทานทั้ งหลายมีกําลังใจในการปฏิ บั ติ
ธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในกาลบัดนี้.

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๖๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๙

สัญชาตญาณกับโพธิ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๖ ในวั นนี้ อาตมา
ก็ยั งคงบรรยายเรื่อง ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ มและมี หั วข อการบรรยายเฉพาะ
ในวันนี้วา สัญชาตญาณกับโพธิ ใน ๒ ครั้งที่แลวมา ไดบรรยายเรื่องสัญชาตญาณกับ
กิเลส ครั้งนี้สัญชาตญาณกับโพธิ
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[ ปรารถและทบทวน.]

ป ญหาเล็ ก ๆ น อย ๆ มี อยู เสมอวา บางคนจะคิ ดวา ทํ าไมจะต องเอาเรื่อง
สัญชาตญาณ ซึ่งเป นวิชาความรูทางวิทยาศาสตร มาพู ดในลักษณะเป นธรรมะ, ผูที่ เคย
ฟงการบรรยายครั้งกอน ๆ มาแลว ก็ยอมเขาใจไดดี; แตผูที่ยังไมเคยฟงเลยก็ยังฉงนอยูนั่นแหละ จึงขอพู ดในขอนี้ อยู เรียกวาเป นประจําก็ ได คื อขอที่ วา เรื่องของสั ญชาตญาณ

๑๕๔

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๕๕

หรือ instinct นั้ น เป น เรื่อ งของธรรมะ, ธรรมะโดยตรง. ถาเป น เรื่อ งของธรรมะ
มันก็เปนเรื่องของธรรมชาติ สัญชาตญาณก็เปนเรื่องของธรรมชาติ.
ที่วาเรื่องของธรรมชาติเปนเรื่องของธรรมะนั้น ไดอธิบายกันมามาก
มายหลายสิบครั้งแลววา คําวา ธรรมะมีความหมาย ๔ ความหมาย : ความหมาย
ที่ ๑ หมายถึ งตั วธรรมชาติ นั่ นเอง ก็ เรี ยกว าธรรมหรื อธรรมะในภาษาบาลี , ความ
หมายที่ ๒ หมายถึง กฎของธรรมชาติซึ่งมีอยูในธรรมชาติ กฎธรรมชาตินี้ก็คือธรรมะ.
ทีนี้หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ ความหมายที่ ๓, สิ่งที่มีชีวิตจะตองทําหนาที่ใหถูก
ต อ งตามกฎของธรรมชาติ มิ ฉ ะนั้ น มั น จะต อ งตาย. นี่ เรี ยกว ากฎของธรรมขาติ ก็ เป น
ธรรมะ. ที นี้ความหมายสุดท ายหรือความหมายที่ ๔ ก็คือผลที่ จะได รับจากหน าที่
ที่ ทํ าอยางถูกต องตามกฎของธรรมชาติ , นี้เปนหลักทั่วไป ถาเขาใจแลวจะมีประโยชน
มาก คื อจะศึ กษาธรรมะต าง ๆ ได โดยสะดวก เข าใจได โดยงาย คิ ดออกเองได . สรุ ปความ
วาธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือหนาที่ตามกฎของ
ธรรมชาติ, ธรรมะคือผลอันเกิดจากหนาที่ที่ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ, มีอยู
๔ ความหมายดวยกัน.
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ที นี้ เรื่ อ งของสั ญ ชาตญาณนั้ น ก็ เป น เรื่ อ งของธรรมชาติ โดยตรง;
เพราะว าสั ญชาตญาณนั้ นมั นเป นธรรมชาติ โดยตรง, แล วในสั ญชาตญาณนั้ นมั นเกี่ ยวกั บ
กฎเกณฑ หรือมั นมี กฎเกณฑ ที่ เฉี ยบขาดอยู ตามแบบที่ เป นกฎของธรรมชาติ . เราจะต อง
รูเรื่องของสัญชาตญาณ, แลวตองประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ อันเกี่ยวกับสัญชาตญาณ, แลวเราก็จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได.
นี่เรียกวาเราปฏิบัติถูกตองตอสัญชาตญาณ แลวก็ไดรับผลจากการที่ควบคุมสัญชาตญาณได เปนความสงบสุข.

๑๕๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี้จะเห็นไดชัดวา เรื่องของสัญชาตญาณนั้นมันเกี่ยวกับธรรมะโดยตรง;
เพราะวาสั ญชาตญาณเป นธรรมชาติ , มี กฎของธรรมชาติ , มี หน าที่ เกี่ ยวกั บสั ญชาตญาณ
ตามกฎของธรรมชาติ ที่ เราจะต องประพฤติ ปฏิ บั ติ ให ถู กต อง, แล วก็ ได รับผล. ฉะนั้ นจึ ง
ขอให สนใจฟ งเรื่ องสั ญ ชาตญาณในฐานะเป นเรื่ องธรรมะ, เป นเรื่ องธรรมะโดยตรง ให
เขาใจจนเอาไปใชเปนประโยชนได. เราอาจจะกลาวไดวา เรื่องธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้น
เปนเรื่องกลาวไวสําหรับรูจักสัญชาตญาณ, สําหรับควบคุมสัญชาตญาณ, หรือ
สํ า หรับ ใชส ัญ ชาตญาณใหเ ปน ประโยชน. นี ่ธ รรมะในพระไตรปฎ กนั ่น แหละ
เป นเรื่ องที่ มี ไว สํ าหรั บใช ควบคุ มสั ญ ชาตญาณ, ให เป นไปแต ในทางถู กต องและมี ผลดี .
ดังนั้นก็เปนเรื่องเดียวกัน หากแตวาในคัมภีรในบาลี ไมไดใชคําวาสัญ ชาตญาณ
ใชคําอยางอื่น เชน คําวา กิเลส, เชนคําวาโพธิ เปนตน. สัญชาตญาณเปนคํากลาง ๆ
ทําไมไดก็ออกมาเปนกิเลส, ทําถูกตองก็ออกมาเปนโพธิ, เชื้อแหงกิเลสก็มีอยูใน
สัญชาตญาณ, เชื้อแหงโพธิก็มีอยูในสัญชาตญาณ, เรากูรูจักปฏิบัติตอสัญชาตญาณ
ทั้งในทางที่จะไมใหเกิดกิเลส และทั้งในทางที่จะใหเกิดโพธิ.
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ถาบังคับควบคุมสัญชาตญาณไวไมได มันก็งอกงามออกมาเปนกิเลส
มี อวิชชาเป นแม บท มี กิเลสลูกนองมากมายหลายอยางหลายประการ แลวก็ทํ าไปชนิ ดที่
ว าเป น กิ เลสนานาชนิ ด , แล วก็ เป น ทุ ก ข แ ก ตั วผู นั้ น เอง, นี่ ข อ แรก. แล วก็ เป น ภั ย แก
สั งคมทั้ งหลายด วย. ถ าควบคุ มสั ญ ชาตญาณไว ไม ได มั นอาละวาดขึ้ นมาเป นกิ เลส
แลวมันก็เปนทุกขแกผูนั้นเอง และเปนภัยแกสังคม ทั้งหลายรอบขางดวย, จึงเปน
เรื่องที่ ต องศึ ก ษาให ดี , ให รูอ ย างทั่ วถึ งและควบคุ ม ไว ให ได . ถ าควบคุ ม ได ก็ จ ะเป น
ประโยชน นั บตั้ งแต ต นจนสุ ดท าย, เรียกวาจนวินาที สุ ดท าย; ถ าถึ งกั บตั ดอํ านาจ
ของสั ญ ชาตญาณได เด็ ดขาด ก็ เป นพระอรหั นต , เป นพระอรหั นต . นี่ ขอให เข าใจให ดี ๆ
อยางนี้. ที่ตองพัฒนา, พัฒนา, พัฒ นาสัญชาตญาณใหถูกตองตามแบบของโพธิ
ก็จะมีโพธิ, ก็จะเปนโพธิขึ้นมา, สามารถที่จะเปนพระพุทธเจาไดองคหนึ่งทีเดียว. ฟง
ดูแลวไมนาเชื่อ.

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๕๗

ขอนี้เราไมคอยจะไดพูดกันในเรื่องอยางนี้ วาเชื้อหรือพืชพันธุแหงความ
เปนพุทธะนั้น มีอยูแลวในสัญชาตญาณ ในความรูสึกคิดนึกในสันดานของสัตว
นั่ นแหละ ซึ่ งจะเรียกวาจิ ตก็ ได , ในจิ ตตามธรรมชาติ ธรรมดานี้ มั นก็ มี เชื้ อแห งความ
เปน พุท ธะหรือ วา เชื้อ แหง โพธิก็ได, โพธิก็ค ือ เครื่อ งที่จ ะทําใหเปน พุท ธะ มัน มี
มาแลวในฐานะเปนเมล็ดพืช หรือเรียกวาเชื้อ. ถาพูดวาเชื้อ มันก็ตองเอาไปหมัก
ไปพัฒนา ไปทําใหมันเจริญงอกงาม ขึ้นมาเปนสิ่งที่ตองการ, นี่ก็เรียกวาเชื้อ. ถาเรียก
วาเป นพื ชมั นก็ต องเอาไปปลู กไปเพาะ, เอาไปเพาะ ไปหวานไปปลูก ไปบํ ารุงรักษา
เปนตนเปนลําเปนดอกเปนผลขึ้นมา; จะเรียกวาเปนเชื้อก็ไดเปนพืชก็ได. สัญชาตญาณนั้นมันมีพืชแหงความเปนพุทธมาแลว ก็จิตดวงนี้มันจะเปนกิเลสเปนฝายเลว
ฝายชั่วก็ได, จะเปนฝายดีฝายถูกตองฝายหลุดพน เปนพระพุทธเจา ก็ได.
ฝายเถรวาทเราไมคอยจะพูดกันถึงประโยคนี้ คือประโยคที่วา ทุกคน
มีเชื้อแหงความเปนพุทธะมาแลว, ฝายมหายานเขาพูดกันมากที่สุด วาทุกคน
มี เชื้อแห งความเป นพุ ทธะมาแล ว, ขอให สนใจ ให ปลู กให เพาะ ให พั ฒนาให เป นพุ ทธะ
ขึ้นมาใหได. คําวาพุทธะ ๆ อยางนี้ก็เรียกวาเปนพระพุทธเจาไดเหมือนกัน แตไม
ถึงขนาดที่ จะเปน สัมมาสัม พุ ทธะ; นั้น เป นสมบู รณ ที่ สุดและเปน ดวยตนเอง,
สมบูรณที่สุด สามารถจะสอนโลกทุกโลกได และก็ตรัสรูขึ้นมาไดดวยตนเอง, อยางนี้
เรียกวาสัมมาสัมพุทธะ แตก็พระพุทธเจาองคหนึ่งเทานั้น พระพุทธเจาองคหนึ่งเหมือนกัน
ทีนี้ไมถึงขนาดนั้น เปนผูรูเรื่องดับทุกขได ก็เรียกวาเปนพุทธะ พุทธะดวยเหมือน
กัน ก็เปนพระพุทธเจาองคระดับนอย ๆ ไปองคหนึ่ง ก็เปนพุ ทธะ, นี่แหละถาวาพั ฒนา
สัญชาตญาณไดถึงที่สุด ก็จะเกิดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งขึ้นมา, นาสนใจหรือ
ไมนาสนใจ.
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ฟงทีแรกก็คงไมเชื่อ วาถาอยางนั้ น ก็เป น พระพุ ท ธเจากั น หมด, ก็จริง
พระอรหันตทุกองคเรียกวาพระพุทธเจาไดทั้งนั้น, พระอรหันตจะมีมากมายเทาไร ๆ
ก็เรียกวาเปนพุทธะ ๆ องคหนึ่งไดทั้งนั้น; แตเปนอนุพุทธะ คือรูตามพระพุทธเจา,
ไม ได คิ ดค นเรื่องนี้ ขึ้ นมากได ด วยตนเอง, แต ได ยิ นได ฟ งมาจากพระพุ ทธเจ า คื อ พระสั มมา
สั มมาพุ ทธเจ า แล วก็ เอาปฏิ บั ติ จนหมดกิ เลส หมดทุ กข ได อย างเดี ยวกั น, เป นพุ ทธะธรรมดาทั่ว ๆ ไป ไมถึงกับเปนสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งสมบูรณและไดดวยตนเอง.
เอาเปนวา เรามองเห็นชัดแลววา สัญ ชาตญาณนั้ นแหละเป นเรื่องของ
ธรรมะ คื อเป นเรื่องของธรรมชาติ ในทุ กแงทุ กมุ ม, จะต องจั ดการกั บสิ่ งที่ เป นธรรมชาติ
นี้ ให ถู กต องที่ สุ ด ให มั นได รับผลดี ที่ สุ ดในการที่ มั นมี ธรรมชาติ ชนิ ดนี้ อยู . ดั งนั้ นเราก็ จะ
ได กลาวกันถึงเรื่องสั ญชาตญาณต อไป, ซึ่งในวันนี้ก็ จะพู ดถึง สั ญชาตญาณกั บสิ่ งที่ เรียก
วาโพธิๆ จะตองนึกถึงการบรรยายครั้งที่แลวมาวาสัญชาตญาณกับกิเลส คือสัญชาติญาณที่ควบคุมไวไมได ออกมาในรูปกิเลสตาง ๆ นานา, ตองบรรยายถึงสองครั้ง
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[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

เดี๋ยวนี้จะพูดถึงสัญชาตญาณที่พัฒนาได แลวก็จะกลายเปนโพธิ, มีแนวทางมีลูทาง
ที่แสดงใหเห็น วาสัญชาตญาณจะกลายเปนโพธิขึ้นมาไดอยางไร.

แนวทางที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ.
สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน.

ข อ แรกที่ สุ ด ก็ สั ญ ชาตญาณแห งความมี ตั ว ตนนี้ เป น สั ญ ชาตญาณ
แม บท, คลอดสัญชาตญาณลูก ๆ มามากมายหลายอยางหลายชนิด. สัญชาตญาณแม บท
คือสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน ในสิ่งที่มีชีวิตรูสึกคิดนึกได มันตองมีความรูสึกที่

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๕๙

มีความหมายวาตัวตน ๆ ดวยกันทั้งนั้น. มนุษยก็ดี สัตวเดรัจฉานก็ดี, แมที่สุดแตวาตน
ไม ถ ามั นพู ดได มั นแสดงอะไรออกมาได มั นก็ จะแสดงให ได ยิ นเหมื อนกั นว า มี ตั วตน.
ความรูสึกที่เปนชีวิตอยูได นั่นแหละมันตั้งอยูบนรากฐานของความรูสึกวามีตัวตน,
ความรูสึกวามีตัวตน อยางนี้มันยังไมชั่วหรือดีกอน, มันยังไมเลวหรือมันยังไมราย
ก อน, มั นตั้ งอยู เป นแกนกลาง, แล วแต วามั นจะหั นไปทางไหน, มั นถู กอบรมให หั นไป
ทางไหน.
เด็ก ๆ เกิดมาก็มีตัวตน แตแลวตัวตนมันถูกแวดลอมอบรมใหมีตัวตน
ชนิ ดไหน คื อมี ตั วตนของกิ เลส, หรือตั วตนของโพธิ . แต ตามปกติ แล วมั นก็ เป นธรรมดา
เหลือเกิน ชวยไมได, เปนธรรมดาเหลือเกิน ที่มันจะตองถูกอบรมใหกลายเปน
ตัวตนแห งกิ เลส; เพราะวาพ อแมก็ไมรูเรื่องนี้ ลูกเกิดมาไมไดมีความรูเรื่องนี้ติดมา
แตในทอง. พอออกมาจากทองแม ก็ไดรับการประคบประหงมแวดลอมทุกอยาง
ทุกประการที่เกิดความรูสึกเปนตัวกู เปนของกู. พอกินอะไรอรอยครั้งแรกมันก็เกิด
รูสึกวากูอรอย, นี่ความรูสึกวาตัวกูมันเพิ่งเกิดหลังจากความรูสึกอรอย, แลวก็อยากที่จะ
มีความอรอยใหยืนยาวออกไป, มันก็เริ่มมีความรูสึกวาตัวตน นี้พอแมพี่นองแวดลอมตาง ๆ
ก็มาพู ดใหไดยินไดฟ งแต ในเรื่องที่ เป นตัวตน จนเด็ก ๆ มีความรูวา แม ของกู พ อของกู
บ านของกู ตุ กตาของกู ขนมของกู อะไรของกู , ของกู ๆ ออกไปจนเต็ มบ านเต็ มเรื อน
เต็มบานเต็มเมือง. นี่เรียกวาสัญชาตญาณตัวตนลวน ๆ มาแตกําเนิดนั้นมันก็ถูก
แวดลอมใหเปนตัวตนแหงกิเลส เปนตัวตนแหงกิเลส.
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ทีนี้มันก็เจ็บปวด, มันก็เจ็บปวด เพาะมีตัวตนแหงกิเลส, มีกิเลสทํา
ไปตามกิเลส มันก็มีความทุกข มันเจ็บปวด หลาย ๆ ครั้งเขา โตมากพอแลว มันก็
เข็ด ฟ ง มั น เข็ด ฟ น มั นไมอยากจะเอาอยางนี้ , มั น อยากจะเปลี่ ยนเป น อย างอื่ น ,
นั่นแหละจึงรูวาโอ, อยางนี้ไมไหวแลว มีแตความทุกข ก็พยายามหาความรูความเขา

๑๖๐
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ใจในทางที่ตรงกันขาม, มันก็เลยมีความคิดนึกที่จะควบคุมกิเลส จะกําจัดกิเลส ก็ทํา
ไปทําไป ตัวตนมันก็คอย ๆ กลายมาเปนโพธิ, เปนตัวของโพธิ คือตัวตนของ
ความรู . เกิ ดมาเป นตั วตนของความโง มั นก็ ต องมี ความทุ กข เพราะความโง มากเข า
ก็เข็ดฟน ก็เบื่อระอา จึงหันมาในทางที่ตรงกันขาม มันก็มาในทางของโพธิ.
นี่เราจะตองรูจักวา ตัวตนเฉย ๆ นั้นยังเปนกลางอยู ถาวามัน ทําไปผิด
ก็เปนตัวตนของกิเลส, ถาวาทําถูก มันก็เปนตัวตนของโพธิ, และถามันถูกถึงที่สุด
ระวังใหดี ฟงใหดี วาถามันถูกถึงที่สุด มันก็จะหมดตัวตนเลย มันจะหมดความรูสึก
ยึดถือวาตัวตนเลย. ตัวตน มันจะตองวิวัฒนาการถึง ๓ ขั้นตอน : เปนตัวตน
ของกิเลสเปนทุกขไป เบื่อเขาก็รู เปลี่ยนเสียก็ทําเปนตัวตนของโพธิ, ครั้นหนัก
เขา ๆ ถึงที่สุดแลว โพธิไปถึงที่สุดแลวก็เลิกตัวตน ไมตองมีตัวตน.
นี่ สั ญชาตญาณแห งตั วตน สามารถที่ จะพั ฒนาให เป นโพธิได อย างนี้ มั นก็
เหมือนกับวา รูจักทําตัวตนใหเปนที่พึ่งแกตัวตน. นี่พูดวาตัวตนเปนที่พึ่งแกตัวตน นี้
พู ด สํ า หรับ คนที่ ยั งมี ตั ว ตน, ไม ได พู ด สํ า หรับ คนที่ ส กั ด ตั ว ตนได แ ล ว . ก็ ค นธรรมดา
นั่นแหละมันยังมีตัวตนในความรูสึกคิดนึก ใหมันฉลาดถึงกับรูจักใชตัวตนใหเปนที่พึ่งแก
ตัวตน, เพราะวาใครจะมาเป นที่พึ่ งใหไมได อะไร ๆ มั นสําเร็จอยูที่ตัวตนของตน. ฉะนั้ น
ตองใชตัวตนนั่นแหละเปนเครื่องแก หนามยอกเอาหนามบง ในทางที่จะสลัดออกไป
หรือวาเอาเนื้ อเต ายําเต านั่ นแหละ มั นก็ ได ผลดี , มั นก็ได ผลดี มั นก็ ได ผลแปลกออกมา
ไดผลที่อรอยหรือที่ถูกตองที่ถูกใจขึ้นมา จนกวาจะเลิกตัวตน, จนกวาจะไมตองมีตัวตน.
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นี่เรียกวา จะตองพั ฒ นาสัญ ชาตญาณตัวตนแหงกิเลส เปน ตัวตน
แหงโพธิ, ใหเปนที่พึ่งไดแกตนดวย, เปนที่พึ่งแกใคร ๆ ก็ไดดวย กระทั่งถึงขั้นที่วา
หมดตั ว ตน หมดความรูสึ ก วา ตน. มั น ก็ ไม มี ป ญ หาอะไร, ไม มี ห น าที่ อ ะไรที่ จ ะ

สัญชาตญาณกับโพธิ
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ตองทํา ก็เรียกวาจบกิจจบพรหมจรรย, จบพรหมจรรยคือหมดหนาที่ที่จะตองทํา เพื่อ
ละเสียซึ่งตัวตน. เดี๋ยวนี้มันละหมดแล ว, ก็จ บหน าที่ ห รือ จบกิจของพรหมจรรย
เป นมนุ ษย ถึ งที่ สุ ด สู งสุ ดจนไม อาจจะเป นมนุ ษย อะไรยิ่ งไปกวานั้ น คื อเป นพระอรหั นต ,
นี่สัญชาตญาณแหงตัวตน.
ที นี้ ก็ มาพิ จารณาถึ งสั ญชาตญาณลู กน องอี กหลายชนิ ดต อไปอี ก ว าสั ญชาตญาณแห งตั วตนนี้ คลอดสั ญชาตญาณชั้ นรอง ๆ ลงมาอี กมากมายหลายชนิ ด จะยกมาพอ
เปนตัวอยางก็พอแลว, เทาที่เปนตัวอยางนี้ก็พอแลว.

สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร.
สั ญ ชาตญาณแห งการกิ น อาหาร นี้ เรียกวามั นมี ตั วตนแหละ แล วมั น
ก็รู จ ัก ตอ งการอาหาร, แลว ก็จ ะตอ งหาอาหาร แลว ก็ต อ งมีอ าหาร แลว จะ
ตองกินอาหร, ถาดีกวานี้ มันก็ตองรูจักแจกปนใหผูอื่นดวย. ถาวาสัญ ชาตญาณ
นี้ไมไดรับการพัฒนา มันก็จะกินคนเดียว, ยังหวงยังอิจฉาริษยา, แลวยังกินตะกละ
ตะกลาม กิ นจนเป นโทษเพราะการกิ น, นี่ ถ าพั ฒ นาสั ญ ชาตญาณแห งการกิ นไม ได มั น
จะให โทษอย างนี้ , จะกิ น ตะกละ จะกิ น จนเป น โทษแก ตั วเอง มั น จะหวง จะแย งชิ ง
หรื อจะทํ าอะไรที่ ไม ควรทํ าอี กมากมายหลายอย าง เพราะเหตุ แห งการกิ น, ไปคิ ดดู เอา
เองก็แลวกัน วาบาปที่ ทํ าเพราะการกิน เป น เหตุ มี อะไรบ าง, บาปที่ทํากัน เพราะ
การกิ นเป นต นเหตุ นั้ นมี อะไรบ าง, แล วก็ จะรูดี มั นมากมาย อาตมาก็ ไม อาจจะเอามาแจง
รายละเอียด, แตไปรูเอาเอง เพราะมันก็รูอยูแกใจทุกคน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

๑๖๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถาควบคุมสัญชาตญาณอั นนี้ ได ไมกินดวยกิเลส แตกินดวยสติปญญา
เปน โพธิ, เปนโพธิขึ้นมา, มันก็กินอยางถูกตอง กิน อยางดีกินอยางไมมีโทษ,
ในการแสวงหามากิน ก็แสวงหาอยางไมมีโทษ, ในการเก็บไวกิน มีไวกิน มันก็เก็บ
มีไวอยางที่ไมทรมานจิตใจ. ทีนี้เมื่อกินก็กินอยางถูกตองไมสงเสริมกิเลสแตประการใด
เปนผลดีแกชีวิต; ถากินไมดีมันใหโทษแกชีวิต, กินดีกินอยางถูกตองมันมีผลดีแก
ชีวิต.
แลวที นี้ ก็ แบ งป น เรื่อ งกิ น นั้ น ถ าแบ งป น ได ก็ เป น การดี มี คํ ากลาวแต
โบรมโบราณเหลื อจะโบราณวา กิ นคนเดี ยวไม มี ความสุ ข เอกาสี ลภเต สุ ขํ -กิ นคน
เดียวไมไดความสุข. นี่รูจักทําใหมีความสุข เพราะการกิน, เพราะการแผเผื่อเจือ
จาน, สัญชาตญาณแหงการกินมากลายเปนฝายโพธิ ไมใชกินอยางกิเลส แตมากินอยางโพธิ.
ขอให ชํ าระสะสาง สั ญชาตญาณแห งการกิ นของตน ๆ ทุ กคน ๆ กี่ ข อกี่ อย างที่ ควรจะสั งเกต
ให รูไว สั งเกตให รูไว แล วควบคุ มไวให ได จนไม มี โทษแห งการกิ นแต ประการใด, มี แต
คุณมีแตประโยชนอันเกิดจากการกิน โดยประการทั้งปวง.
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ทีนี้ก็มาถึง สัญชาตญาณแหงความกลัว-การกลัว, คนมีความรูสึกกลัว
ไดเอง เปนสัญชาตญาณคือความรูสึกที่รูสึกไดเอง. ลูกเด็ก ๆ ทารกเกิดมา มันก็รูจักกลัว
เห็ นอะไรแปลกมั นก็ กลั ว, ลู กหมาลู กแมว มั นก็ รูจักกลั วมาตั้ งแต พอคลอดหรือพอเกิ ด,
พอออกมาจากไขวันสองวัน มันก็รูจักขูรูจักกลัว รูจักแสดงอาการกลัว.
อยากจะพู ดเลยไปถึ งต นไม ที่ วาคงจะไม มี ใครเชื่อกี่คนนั ก วาแม แต ต นไม
ตนไล มันก็มีความรูสึกกลัว, มีสัญชาตญาณแหงความกลัวเพราะมันมีชีวิต เพราะมัน

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๖๓

มีความรูสึก. ตนไมก็กลัวตาย อยางที่เคยเลามาใหฟงแลววา มีการคนควาพิสูจนทดลอง
ในทางนี้ เกี่ ยวกั บต นไม มั นรูสึ กกลั ว เมื่ อมาแช งด าทุ กวั น ๆ, หรือเมื่ อเอาขวานเอามี ด
มาสั บ ๆ ทุ กวัน, วันละครั้งทุ กวัน ๆ, หรือเอาไฟมาลน มั นก็ แสดงทางเครื่องวัดวาต นไม
รูสึกกลัวได, จนพู ดไดเลยวา ถามี ชีวิตมี ความรูสึกแลวก็มั นตองมี สัญชาตญาณเหลานี้
เพราะฉะนั้นมั นจึงมีความกลัว. ความกลัวจึงเปนป ญหาพื้ นฐานทั่วไป ทํ าไมจึงกลั ว
เพราะมันโง เพราะมันยังโง ไมรูวาอะไรเปนอะไร มันก็ตองกลัว เชนเด็ก ๆ เห็น
รูปที่ นากลัวก็กลัว เห็ นคนที่นากลัวก็กลัว, เด็กเล็ก ๆ เห็นแขกรุมรามมาแลวก็กลัวทั้ งนั้ น
แหละ, เห็นรูปยักษก็กลัวเห็นรูปผีก็กลัว อะไรก็กลัว.
ที นี้ วา กลั วเลยขอบเขต จนกลั วสิ่ งที่ ไม ต องกลั ว : กลั วกิ้งกื อ กลั วจิ้งจก
กลัวตุกแก กลัวสิ่งเหลานี้อยางโงเขลา; เพราะสัญชาตญาณแหงความกลัวมันไมได
ถูกบังคับอบรมอะไรเสียเลย มันก็กลัวจนมีความทุกข, แตมันก็ดี มีผลดีเพราะกลัว
มั นจึงทํ าให รอดอยู ได ; ถ ามั นไม กลัว มั นก็ เขาไปหาสิ่งที่ เป นอั นตรายเป นความตาย.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนความกลัวมันก็มีประโยชน คือใหมันคอยถอยหางจากสิ่งที่
เปนอันตรายอยูเสมอ. แตเดี๋ยวนี้มันโง มันไมไดพัฒนา ก็เลยกลัวสิ่งที่ไมควร
จะกลั ว, แล วก็ มี ความทุ กข มี ป ญ หาเกิ ดขึ้ นดั งที่ กล าวแล ว, แล วส วนมากก็ เป นการ
กลัวอยางไมมีเหตุผล, กลัวอยางที่ไมตองกลัว เรียกวากลัวเสียเปลา ๆ กลัวฟรีเสียเปลา ๆ ,
อยางเดี๋ยวนี้มันก็มีอยูมากที่กลัวฟรีเสียเปลา ๆ กลัวระเบิดปรมาณู จะมาเมื่อไรก็ไมรู
มันก็กลัว, หรือแมแตสิ่งที่เลาลือกันก็กลัว มันยังไมมีตัวจริงเลยก็ได, หรือมันยังไมมาถึง
ก็กลัว, เรื่องดาวหางจะมาก็กลัว. เรื่องทุกเรื่องที่กลัวอยูเปนประจําเฉพาะบางคนก็มี
บางคนก็กลัวผี บางคนก็กลัวตาย บางคนก็กลัวความมื ด บางคนก็กลัวนั่นกลัวนี่ ,
ลวนแตความโงของสัญชาตญาณแหงความกลัว ที่ไมไดรับการพัฒนา, กลัวอด
อยากก็คือกลัวตาย, กลัวอะไร ๆ มันก็จะไปรวมอยูที่กลัวตายนั่นนะ, กลัวเจ็บ
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กลั วไข มั นก็ ไปรวมอยู ที่ ความตาย, กลั วไม มี อะไรจะกิ น มั นก็ ไปรวมอยู ที่ ความตาย. แม แต
กลัวจะเสียชื่อเสียง มันก็ไปรวมอยูที่ความตาย; เพราะวาถาเสียชื่อเสียงแลวจะคอย ๆ
เสี ยอะไรไปจนหมดสิ้ น, จนกระทั่ งไม มี อะไรจะกิ น แล วมั นก็ จะต องตาย. ที่ รวมแห ง
ความกลั วคื อความตาย ตั วความตายก็ น ากลั ว นิ มิ ตเครื่องมายแห งความตายก็น ากลั ว
ก็ทรมานจิตใจสักเทาไร, คิดดูเอาเอง.
ที นี้ ก็ มารูเรื่ องนี้ ให ถู กต อง ว าเรามั นโง จนถึ งคิ ดนึ กไปในทางที่ ให ตั วเองต อง
กลั ว, อย าคิ ดให โง มั นก็ ไม คิ ดไปในทางที่ ให ตั วเองต องกลั ว. เดี๋ ยวนี้ มั นโงถึ งขนาดที่ วา
แม แตทํ าขึ้นเอง ปรุงขึ้นมาเองแท ๆ ก็ลืมไปแลวก็กลัว; อยางจะยกตัวอยางวา เขี ยนรูป
ยั กษ ขึ้ นสั กรูปหนึ่ ง หรื อว าเขี ยนรู ปผี ที่ น าเกลี ยดน ากลั วขึ้ นสั กรู ปหนึ่ ง แล วก็ ระบายสี
ใหดี ลงอะไรใหดีใหมันชัดเจนเหมือนของจริงที่สุด, แลวตัวผูเขียนก็คอย ๆ รูสึกกลัว
ขึ้ นมา, ตั วผู เขี ยน คนเขี ยนนั่ นแหละจะรูสึ กกลั วขึ้ นมา, ถ าเขี ยนยิ่ งเหมื อนเท าไร มั นก็ จะ
ยิ่งกลัวเทานั้น, นี่เรียกวามันโงกี่มากนอย. ความคิดนึกตาง ๆ นี้เราคิดนึกทั้งนั้นแหละ,
แวดล อมกั นเข ามา แวดล อมกั นเข ามา แล วก็ เกิ ดความกลั ว รวมกั นเป นสิ่ งที่ น ากลั ว,
แล วก็ มานอนกลั วอยู , เมื่ อผู ใหญ เป นอย างนี้ เด็ ก ๆ ก็ เป นอย างนี้ มั นก็ ติ ดโรคกลั วกั นมา
ไมมีขาดสาย ไมมีขาดตอน. นี่สัญ ชาตญาณแหงความกลัว ไมไดรับการควบคุม
ไมไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง มันออกไปเปนสัญชาตญาณฝายกิเลส, ใหเกิดความ
กลัว แลวก็ทรมานกันเปนอยางยิ่ง.
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นี้ ถ าว ารู จั กมั น รู จั กควบคุ มมั น รู จั กพั ฒ นามั น รู จั กการศึ กษาทางจิ ตทาง
วิญ ญาณนั้น ในโรงเรียนคงไมมีใครสอน, โรงเรียนไหนไมมีสอน. ตองโรงเรีย นของ
พระพุ ทธเจ า จึ งจะค อยสอน,ค อยสอนให รูว าอะไรเป นอะไร อะไรเป นอะไร, เป นธาตุ
ดิ น น้ํ า ลม ไฟ อย างไร เป นสั งขารอย างไร, ในที่ สุ ดมั นก็ ค อยรู ว าอะไรเป นอะไร อะไร
เป น อะไร. คื อ อะไรมั น ก็ เป น เช น นั้ น เอง มั น จึ ง จะค อ ยลดความกลั ว . อย า งไป
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ดู ผี ดู ศพ เด็ ก ๆ ไปดู ศพ ไม มี ความรูอะไร มั นก็ ต องกลั ว, มั นก็ ต องกลั วจนมานอนไม หลั บ
กลั วจนเป นไข . แต ถ าเป นผู ใหญ อยู สั กหน อย มั นก็ กลั วน อยกว านั้ น, ถ าเป นหมอเป น
แพทย ที่ ชํ าแหละศพอยู เรื่ อย มั นก็ ไม ได กลั วเลย, หรื อแม ว าศพที่ กํ าลั งพออื ดน ากลั ว
ถ าพระโยคาวจรไปพิ จารณาซากศพนี้ เห็ นโดยความเป นธาตุ ดิ น น้ํ า ลม ไฟ อากาศ
วิญญาณ, รูจริงถึงขนาดนั้ นแลวก็ไม กลัว ก็ไม กลัวไม กลัวภาพที่น ากลัว, ภาพที่ น ากลั ว
ก็ ก ลายเป น เช น นั้ น เอง, มั น เป น ภาพเช น นั้ น เอง, มั น ต อ งเป น เช น นั้ น เอง. เมื่ อ รา ง
กายนี้ ตายลงแล ว มั นก็ เป นเช นนี้ เอง, เช นนั้ นเอง ตถตา มั นช วยให ไม ต องกลั ว,เพราะ
ฉะนั้นจึงไมกลัว.
ถาสิ่ งน ากลั วอย างอื่ นก็เหมื อนกัน จะกลั วเสื อกลั วอะไรที่ น ากลัว มั นก็ รู
วามั นเป นเชนนั้ นเอง มั นก็ ไม ต องกลั ว, มั นจึงสามารถที่จะเผชิญ กันไดโดยไมตอง
กลั ว ; แม จ ะต อ งวิ่ ง หนี ก็ วิ่ ง หนี โ ดยไม ต อ งกลั ว . พู ด ไปแล ว ก็ เหมื อ นกั บ บ า , เห็ น
เสื อมา แล วไม กลั ว แต เห็ นว าควรวิ่ งหนี ก็ วิ่ งหนี , แต วิ่ งหนี โดยไม ต องกลั ว. ขึ้ นต นไม
ก็ ขึ้ นต นไม โดยไม ต องกลั ว นี่ มั นจะเป นผู ที่ มี จิ ตใจพิ เศษ, ป ญหาเรื่องความกลั วมั นก็ ไม มี .
มันก็เลยเห็นสิ่งเหลานี้เปนธรรมดา ที่เขากลัวกันนัก กลัวไข กลัวเจ็บ กลัวโรคภัยไขเจ็บ
กลั วโจรกลั วขโมย กลั ว ไฟไหม บ าน กลัวอะไรมั น ก็ม องเห็ น เป นธรรมดา. ที่ทํ าไว
ไมดี มันก็ตองเกิดขึ้นอยางนั้น, ถาทําไวดีมันก็ไมเกิด. แตแมวาจะทําไวดีแลวมันยังเกิด
มันก็เชนนั้นเอง, ในโลกนี้มันเชนนั้นเอง, จะมากลัวใหเปนทุกขทําไม, ทําใหถูกตอง
รักษาไวใหถูกตอง เกิดเรื่องขึ้นมาก็แกไขมันใหถูกตอง โดยที่ไมตองกลัว. นี่เห็น
ไหมวาสัญชาตญาณที่พัฒนาถึงที่สุดแลว มันกลายเปนอยางนี้. มันกลายเปนไมตอง
กลัวอะไร, ไมมีอะไรที่ตองกลัว อยางที่เขากลัว ๆ กัน.
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สัญชาตญาณแหงการตอสู.
ที นี้ มั น ก็ พั ฒ นาต อ ขึ้ น ไปอี ก สู งขึ้ น ไปอี ก คื อ มั น ไปกลั ว สิ่ ง ที่ ค วรกลั ว
ก็คือวา ธรรมดาสามัญทั่ว ๆ ไปแลว กิเลสความทุกขนั่นแหละเปนสิ่งที่ควรกลัว
เพราะว าจะกลั วทางภายนอก วั ตถุ สิ่ งของนี้ ก็ มาจากความโง คื อกิ เลส, มั นไปรวมอยู ที่ กิ เลส
เป นเหตุสรางสิ่ งที่กลั วขึ้นมา. เราก็ เลยกลัวกิเลส และกลั วความทุ กขที่ เป นผลของกิเลส
ไมมากลัวของเด็กเลนที่เด็ก ๆ กลัว, ก็เลยจัดการกับกิเลส, ก็มาถึงสัญชาตญาณแหง
การต อสู มั นก็รูวาเป นสิ่งที่ควรตอสู ตอสูกับกิเลสนั่นแหละ, จะไปตอสูชนิดที่ไมรูจัก
สิ้นสุด ก็ไมจําเปน. ถาจําเปนจะตองตอสู, ถาจําเปนจะตองตอสูก็ตอสูอยางฉลาด
ไมตอสูอยางโงเขลาเหมือนแตกอน, คือเมื่อความกลัวและการตอสูมันพัฒนาขึ้นมาดี
แลว ก็รูจักสิ่งที่ควรกลัว, มันก็รูจักสิ่งที่ควรตอสู รูจักเวลาที่ควรตอสู รูจักวิธีที่
ควรตอสู, แลวมันก็ชนะเด็ดขาด ชนะเด็ดขาด ชนะชนิดที่เรียกวาชนะเด็ดขาด คือ
ชนะในภายใน, ชนะกิเลสที่ เป นต นเหตุ มั นก็ชนะเด็ดขาดไป. มั นไม มาทํ าให รัก โกรธ
เกลียด กลัวไดอีกตอไปเรื่องมันก็จบ. นี่สัญชาตญาณแหงความกลัว สัญชาตญาณ
แหงการตอสูไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเชนนี้ จะประสบกับชัยชนะเด็ดขาด สูงสุด
คื อชนะกิ เลสแล วมั นก็ เป นการชนะทุ กอย าง, ชนะทุ กอย างหรื อชนะเด็ ดขาดนั้ นคื อการ
ชนะกิเลส มันจะไมมีปญหาอะไรเหลืออยู. ควรจะรูจักกันไวใหดี ๆ เปนมนุษยที่มีเกียรติ
ตอสูกับสิ่งสูงสุดที่เปนขาศึก คือกิเลสหรือความทุกข แลวก็ชนะเด็ดขาด กลายเปน
นิพพาน.
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สัญชาตญาณแหงการรักตน.
ที นี้ ก็ ดู ถึ งสั ญ ชาตญาณแห งการรักตน นึ กถึ งสั ญ ชาตญาณแห งการรักตน
ใครบ างที่ ไม รักตั วเอง, แลวใครบ างที่ จะไม รักตัวเองที่ สุ ดยิ่ งกวาสิ่ งใด. ปากมั นอาจจะ

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๖๗

โกหกวารักนั่นรักนี่ ยิ่งกวาตั ว, ปากมั นจะพู ดหลอกก็ได วารักลูกรักเมี ย รักเกียรติรักอะไร
ยิ่งกวาตัว; แตแทที่จริงมันรักตัว. ภาษิตกลางบานมีวา ถาอยากจะเห็นคนที่รักเราที่สุด
ก็ใหไปมองดูในกระจกเงา, มันก็เลยพบวาตัวเองแหละรักตัวเองที่สุด ไมมีใครที่จะ
รักเราที่สุดเหมือนตัวเราเอง.
ที นี้ มั นกลายเป นว ารั กตน รั กตน รั กตนยื นอยู เป นกลาง คื อจะต องแยก
ออกไปเปนสองทางวาตน ๆ นี่ตนของอะไร. ถามันรักตนที่กําลังเปนตนของกิเลส
แลวมันฉิบหายหมดแหละ, มันเปนทุกขทวมหัวทวมหู เพราะมันไปรักตนที่เปนตน
ของกิเลส. แตถ า มัน หัน มารัก ตนที ่เปน ตนของโพธิ ผลมัน ก็ต รงกัน ขา ม; ก็พ ูด
มาแต ต นแล วว ามี ตนอยู สองฝ ายเสมอ ตนของกิ เลส, หรือตนของโพธิ , หรือตนของ
ธรรมะก็ ได , ตนของกิ เลสมั นก็ ไปตามแบบของกิ เลส, ถ าตนของธรรมะหรือโพธิ มั นก็
ตรงกัน ขา ม. ฉะนั ้น ถา จะรัก ตน คือ จะมีต น ยัง มีต น ละตัว ตนไมไ ด ตอ งมีต น
ก็ขอใหมีตนของโพธิ คือตนของธรรมะ แลวก็รักตนชนิดนี้ไวกอนเพราะถาวารักตน
ชนิ ดนี้ มั น ทํ าให ฉลาดเป นโพธิ , แล วโพธิ มั น ก็ ยิ่ งขึ้ น ไป ยิ่ งขึ้ น ไป จนเห็ น ว าไม มี ต น
โดยแท จริง ไม มี ตนโดยประการทั้ งปวง, มั นก็ รักตนของความไม มี ตน, พู ดแล วฟ งไม
ถูกใชไหม, รักตนของความไมมีตน นั่นคือนิพพาน มันก็เลยหมดปญหาเรื่องความ
รักตน, ไม เป นของหนั กอกหนั กใจอี กต อไป เหมื อนกั บที่ เคยรักมาแต ก อน ซึ่ งเป นตน
ของกิเลสทั้งนั้นเลย.
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สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ.
เอ า , ที นี้ ก็ ดู ไ ปถึ ง สั ญ ชาตญ าณ แห ง การสื บ พั น ธุ การสื บ พั น ธุ นี้
ป ญหาใหญ มาก ซับซอนกั นอยู หลายชั้น. ธรรมชาติ ไม ได เพี ยงแต ใส สั ญชาตญาณแห ง
การสื บพั นธุไวอยางเดี ยว, มันได ใส อุปกรณ อวัยวะเป นอุปกรณ แก การสื บพั นธุมาด วย

๑๖๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เสร็จ คื ออวัยวะเพศหรือระบบทั้ งหมดที่ เกี่ ยวกั บเพศ ต อมแกลนด ทั้ งหลาย, ให มี ความ
รูสึ กอย างนั้ นอย างรุนแรง เหลื อที่ คนธรรมดาที่ โงเขลานี้ จะรูเท ารูทั น. เพราะฉะนั้ นจึ ง
มีความรูสึกไดดวยตัวเองแบบสัญชาตญาณ; แมแตวาไมมีใครสอนมันก็รูไดเอง, จะ
จับสัตวเดรัจฉานหรือวาจับคนคูหนึ่งเอาไปทิ้งไวในที่ไหนเสียตั้งแตเล็ก ๆ โตขึ้นมันก็รูจัก
สื บพั นธุ เอง; เพราะว าธรรมชาติ มั นใส สั ญ ชาตญาณแห งการสื บพั นธุ และมี อุ ปกรณ
แหงการสืบพันธุ อวัยวะที่อาจจะรูสึกขึ้นมาไดเองตามลําดับตามลําดับ, มันก็มีการสืบพันธุ.
นี่เปนปญหาอันหนึ่งที่จะตองมีการสืบพันธุ.
ทีนี้ ที่ มั นมี อะไรพิ เศษกวานั้น ก็คื อวา ธรรมชาติ มั นเก งกวามาก มั นใส
ของลอหลอกหรือคาจางแหงการสืบพันธุมาดวยในตัวเสร็จ, นี้คือกามารมณ,
ความรู สึ กทางกามารมณ . เรื่องสื บพั นธุ เป นอี กเรื่ องหนึ่ ง คนละเรื่องกั บเรื่องกามารมณ ,
เรื่องกามารมณ นี้ เป นความรูสึกเอร็ดอรอยทางอวัยวะ ทางตา หู จมู ก ลิ้น กาย ใจ, เป น
ความรูสึ กสู งสุ ด เป นความรูสึ กสู งสุ ดในการกระตุ นระบบประสาท สิ่ งกระตุ นระบบ
ประสาทเกิ นธรรมดาสามั ญ, ก็ เป นความรูสึ กทางกามารมณ , แล วเขาใส ไวข างหน า เป น
คาจางใหค น ทําการสืบ พัน ธุ, ใหสัต วทําการสืบ พัน ธุ. ใหตน ไมทําการสืบ พัน ธุ,
มิ ฉ ะนั้ น มั น ไม สื บ พั น ธุ . เพราะเรื่ อ งการสื บ พั น ธุ ล วน ๆ นั้ น มั น เจ็ บ ปวด มั น สกปรก
มั นน าเกลี ยดน าชัง มั นยากลํ าบากที่ จะต องเลี้ ยงลู กอ อนอะไรมากมาย ในส วนของการสื บ
พั น ธุ , แต ธรรมชาติ มั นเหนื อกว า มั นใส ค าจ าง สิ่ งหลอกลวงมาไว เสร็จ จนคนต อ ง
สื บพั นธุ; ฉะนั้ นคนที่ มั วเมาหลงใหลความรูสึ กทางกามารมณ จึงได สื บพั นธุ จึงได ยอม
ทําการสืบพั นธุ. ลองถามกันดูตรง ๆ เถอะวา ถาไม มี เรื่องกามารมณ เรื่องเพศนี้อยูด วย
แล ว ไม มี ใครสมรสแต งงานดอก. ถ าสมรสแต งงานเพื่ อการสื บพั นธุอย างเดี ยว ไม มี
ใครเอา สั่ นหั วหมด, แต เพราะเหตุ ที่ มั นมี เรื่องกามารมณ ปะหน าเขาไว หลอกลวงเขาไว
คนก็ยินดีทําการสมรส, สวนแรกที่สุดก็เพื่อกามารมณ.
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สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๖๙

เรื่องการสืบพันธุนั้นมันเปนเรื่องที่บริสุทธิ์ ไมหลอกลวงอะไร เพราะ
ว ามั นเป นธรรมชาติ ที่ ต องการจะไม ให สู ญ พั นธ , ต องการจะไม ให สู ญ พั นธุ ; ฉะนั้ นถ า
เปนเรื่องสืบพันธุโดยบริสุทธิ์ มันก็ไมมีปญหาอะไร ไมมีบาปมีกรรมอะไร. แตเรื่องที่
ไปหลงใหลในกามารมณ จงเห็นแกตัวจนฆาคนอื่นตาย อันนี้แหละเปนเรื่องเสีย
หาย; แต แล วก็ ไม พ นไปได , เพราะวาธรรมชาติ มั นเหนื อกว า ฝากกามารมณ ไวกั บ
เรื่องของการสื บ พั นธุ ในฐานะที่ เป นสั ญ ชาตญาณ. สั ตว รูสึ กคิ ดนึ กได เอง, แล วก็ มี
อวัยวะระบบประสาทในรางกายที่ชวยสนั บสนุนสงเสริม ที่ทํ าให รูสึกไดเองอยางยิ่ง, มั น
ก็ เลยสํ าเร็จประโยชน ของธรรมชาติ ทํ าให สิ่ งที่ มี ชี วิ ตมี การสื บพั นธุ แล วก็ ไม สู ญพั นธุ .
แม ว าเดี๋ ยวนี้ จะมี การคุ มกํ าเนิ ด ต องการจะไม ให สื บพั นธุ แต ก็ ยั งคงมี การกระทํ าทาง
กามารมณ . มันก็ยังเปนเรื่องเล็กนอย มันยังเปนเรื่องเอาชนะหมดไมได, ถึงอยางไร
มันก็ยังคงเปนปญหายุงยาก และเปนความทุกขอยูนั่นเอง.
ที นี้ เราจะทํ าอย างไรเกี่ ยวกั บสั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ หรือจะเรียกว า
การสมรสก็ ได ; อยากจะพู ดเสนอแนะให ใครจะเอาก็ เอา, ใครจะไม เอาก็ ไม เอา, ใคร
จะวาไมเอาก็ไมเอา; คือวาการสมรสนี้มันมีได ๒ ประเภท คือ สมรสกันโดยทาง
รางกาย เหมือกับสมรสกันตามธรรมดา, แลวก็สมรสกันแตโดยทางจิต ไมมีการ
เกี่ยวของแตะตองทางรางกาย นี้ก็ยังมีอยู. เราจะรักใครให สุดชีวิตจิตใจ โดยที่
รางกายไมเคยแตะตองกันเลย อยางนี้มันก็ทําได, แลวมันก็ไมมีปญหาดวย, แลว
มันยังมีประโยชนตรงที่วา ความรักความสามัคคี มันใหบําเพ็ญประโยชนอันใหญ หลวง,
พู ดแล วจะตกใจวา สมรสกั บพระพุ ทธเจ าก็ ได ใครกล าบ าง ใครกล าคิ ดกล านึ กกล าพู ด
บ าง แล วใครไม คิ ดวาอาตมากํ าลั งบ าแล ว. พู ดอย างบ า ๆ บอ ๆ แล ว วาเราสมรสกั บพระ
พุทธเจาก็ยังได, คือโดยทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น โดยทางรางกายไมตองแตะตองกันเลย.
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๑๗๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ที นี้ แ ม ค นด ว ยกั น นี้ แ หละ ไม ต อ งกั บ พระพุ ท ธเจ า กั บ มนุ ษ ย ธ รรมดา
สามั ญ ด วยกั น , เมื่ อ มี จิ ต ใจตรงกั น ก็ เรีย กว าสมรสได ทั้ งนั้ น . สมรส สะมะรส,
สมรสแปลว ามี รสอั นเสมอกั น, มี รสเสมอกั นเรียกว าการสมรส ถ าต องการอย างเดี ยวกั น
มี จิ ตใจเหมื อนกั น อะไรตรงเป นอั นเดี ยวกั น แล วก็ เรียกว าสมรสทางจิ ตทางวิ ญญาณแล ว
แมรางกายยังไมไดถูกตองกัน. ถาวามีโพธิมากพอ มันก็ไมตองไปสมรสทางกาย
ให มั นเหน็ ดเหนื่ อยให มั นสกปรก ให มั นน าเกลี ยดน าชั ง ให มั นน าทุ เรศเวทนา แล วก็ ไม
เห็ นมี อะไรดี ขึ้ น นอกจาความยุ งยาก. ฉะนั้ น เรียกว า มี การสื บ พั นธ ทางวิ ญ ญาณ,
ไดรับความพอใจในคําสั่งสอนหรือในธรรมะอะไร แลวก็รับชวงตอ ๆ กันไปโดย
ทางวิญญาณ อยางนี้ก็ได.
เชน พ ระพุท ธเจา นี ้ม ีบ ุต ร มีบ ุต รแยะเลยนับ ไมไ หว คือ พ ระสงฆ
ทั้ งหลาย, มี บุ ตรมี โอรสเกิ ดแต ปาก. พระพุ ทธเจ าทํ าด วยปาก แล วเกิ ดโอรสคื อพระสงฆ
ทั้ งหลายออกมามากมายมหาศาล; อย างนี้ มั นมี ประโยชน กว าเห็ นไหม, มั นไม วุ นวาย
มั น สงบเรี ย บร อย มั น ไม ส กปรก มั น ไม โกลาหล มั น ไม อะไร, แล วมั น ก็ มี การสื บ พั น ธุ
เหลืออยู. ความรูของพระพุ ทธเจา การกระทําของพระพุ ทธเจา อะไรอยางของ
พระพุทธเจา ก็ยังมีเหลืออยูจนกระทั่งบัดนี้, คือลูก ๆ ของพระองคที่คลอดกันมาทาง
วิญญาณ สื บต อกั นมาทางวิ ญญาณเรื่อย ๆ มา. อาจารย สอนให ลู กศิ ษย ลู กศิ ษย สอน
ให ลู กศิ ษย , ลู กศิ ษย สอนให ลู กศิ ษย , มั นมี การคลอดลู กชนิ ดทางวิ ญญาณ อย างนี้ มั นไม
ต องลํ าบากยุ งยาก ไม เหน็ ดเหนื่ อย ไม สกปรก ไม น าเกลี ยดเหมื อนกั บการสมรสในทาง
รางกาย.
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นี่ถาวาสัญชาตญาณทางฝายกิเลส มันควบคุมไวได, ถูกควบคุมไวได
มันก็ เกิ ดสั ญชาตญาณฝายโพธิ, รูจักทํ าอะไร ๆ สํ าเร็จประโยชนอยางดีเลิศได โดยไม
ตองยุงยากลําบาก. นี่ขอใหนึกถึงวา สัญ ชาตญาณแหงการสืบพัน ธุ ถาปลอยไป

สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๗๑

ตามความโงเขลา ก็เปนเรื่องของกิเลส, ก็อยางที่เห็น ๆ กันอยู ไมตองพูด. ถามี
สติปญญาควบคุมได มันก็มาในทางจิตในทางวิญญาณ, ตัดปญหาออกไปไดหมด
เหลือแตประโยชนที่ควรจะไดรับ, เรียกวามีการสืบพั นธในทางวิญญาณ, ทางฝายวิญญาณ
ไมขาดสูญ, อีกกี่แสนปลานปถาพุทธศาสนาไมสาบสูญ ก็คือพืชพันธุของพระพุทธเจาก็
ยังอยู เรียกวาการสืบพั นธุทางวิญญาณ มันก็ยังมีอยู อยางนี้ก็ควรจะนึกกันดูใหดี ๆ วา
เราจะควบคุมสัญชาตญาณไวใหได คือใหมี เรื่องยุงยากลําบากน อยที่สุด, หรือวาจะใหมั น
เป นเรื่องที่ โงเขลาน อยที่ สุ ด หรือไม โงไม เขลาเลย ให มั นมี แต ความเฉลี ยวฉลาด ไม มี
ความยากลําบาก, แลวก็คงไดผลตามที่ควรจะไดที่สุด ไดมากที่สุดไดดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.
นี่ ขอให ตั้ งใจว าจะมี การสื บพั นธุ ที่ บริสุ ทธิ์ เป นพั นธุ ที่ บริสุ ทธิ์ เป นพั นธุ ที่
ดี ที่ สุ ด ทั้ งทางกายและทั้ งทางวิญญาณ. ทางกายถาต องการก็ ทํ าไปอย างที่ ถู กที่ ควร อย า
โงอย าหลงถึงกับบู ชา ไปกินเยื่ อกินค าจางที่ ธรรมชาติ มั นลอไว, ทํ าไปด วยสติสั มปชัญญะ
มั นก็ ยั งพอจะนั บว าเป นการสื บพั นธุ ตามธรรมดา ไม โง ไม เขลาอะไร. ที นี้ ถ าไม ต องการ
มันก็มีการสืบพันธุในทางวิญญาณ คลอดลูกทางฝายวิญญาณไวเยอะแยะไปหมด เต็ม
บ านเต็ มเมื องหรือทั่ วโลกก็ ยั งได , อย างเช นที่ พระพุ ทธเจ าได ทรงทํ ามาแล ว นี่ เรียกว า
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุถูกพัฒนาดีแลว ไมเปนไปยางกิเลส แตเปนไป
อยางโพธิปญญา.
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สัญชาตญาณแหงการพัฒนา.
ทีนี ้ก ็ด ูถึง สัญ ชาตญาณแหง การพัฒ นา พัฒ นาคือ ทํ า ใหม ากขึ ้น
ตัวหนังสือแปลวา ทําใหมากขึ้น แตวาโดยความหมายก็แปลวา ทําใหดีกวา ใหมันสูงกวา
ให มั นประเสริฐกวา ให มั นมี ประโยชน กวา, อะไร ๆ ที่ มี ประโยชน ตามธรรมดา เราทํ า
ให มั นมี ประโยชน มากกว าธรรมดา นี่ ก็ เรี ยกว าเป นการพั ฒ นา. ถ าจิ ตนี้ ไม ได พั ฒ นา
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มันทํ าประโยชน งาย ๆ น อย ๆ ตื้ น ๆ ตามธรรมดา, ถาจิตนี้ ได รับการพั ฒนา มั นทําประโยชน
ไดมากมายมหาศาล แลวก็สูง แลวก็ประเสริฐ, รูจักพัฒนาใหถูกตองตามธรรมชาติ
ที่ ควรพั ฒนา; เพราะคํ าวาพั ฒ นา ๆ แปลวาทํ าให มากขึ้นก็แล วกัน. ปล อยให ผมรก
บนศีรษะ ก็เรียกวาพั ฒ นาผม, ทีนี้ก็จะพั ฒ นาชนิ ดที่ ใหมั นน าดู มันตองตัด หรือ
มันตองทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้ พัฒนาผมบนศีรษะ ในความหมายของโพธิ อยา
ปลอยใหพัฒนาไปตามความหมายของกิเลส.
สัญชาตญาณแหงการพั ฒนาฝายกิเลสนี่ กําลังครอบงําโลก, โลกนี้ พั ฒนา
กัน แตเรื่อ งสงเสริม กิเลส. ดูสิสิน คาที่โฆษณาขาย เต็มไปทั้งหนาหนังสือ พิม พ
ทั้งหมดนั่น เรื่องไมจําเปนเรื่องชวยสงเสริมกิเลส, ที่จําเปนแกชีวิตจริง ๆ ไมคอย
มี อะไรนั ก ที่ มันเต็มไปหมดที่ตองเอาเงินมาซื้อมากมายไมพอ รกบานรกเรือนนั่ น เป น
เรื่ อ งพั ฒ นาส ง เสริ ม กิ เลสทั้ ง นั้ น , อะไร ๆ ก็ พั ฒ นาส ง เสริ ม กิ เลส โดยไม รู สึ ก ตั ว ,
พัฒนาเพื่อกําจัดกิเลสนั้นไมรูสึก แลวก็ไมไดพัฒนา.
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เช นมี วิทยุ อยางนี้ เอามาฟ งเพลง เป ดเพลงที่ ประเล าประโลมใจอยู ขางหมอน
จนนอนหลับไป, นี่ คนหนุ มคนสาวเขาทํ ากันอย างนี้ . ได ยินวา แทนที่จะใชวิทยุ ฟ งเทศน
หรือใชวิทยุฟงเรื่องที่เปนประโยชน สิ่งที่ เขาพั ฒนาขึ้นมาได เชนอยางเครื่องวิทยุนี้
ก็ยังถูกใชไปในการสงเสริมกิเลส สงเสริมสัญชาตญาณฝายกิเลส, ไมไดมาใชเพื่อ
จะขัดเกลาใหเกิดสัญชาตญาณฝายโพธิ.
ที นี้ เรื่ องมั น ก็ ม ากออกไป มากออกไปทุ ก เรื่ อ งทุ กราว จนต อ งกลายเป น
เรื่องสําหรับแขงขันแยงชิงกันของมนุษย, แยงชิงที่จะมีอํานาจ อํานาจอาวุธ อํานาจเงิน
อํ านาจอะไรต าง ๆ, กระทั่ งแย งชิ งกั นเพื่ อจะครองโลก, เพื่ อจะครอบครองโลกทั้ งหมด
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ที่ เป นป จจั ยแก กิ เลสนั้ นมาเป นของเราคนเดี ยวนั่ นคื อการพั ฒนาที่ ปล อยไปตามสั ญชาตญาณ
แห ง ความโง เขลา, อวิ ช ชาเป น เรื่ อ งของกิ เลส. ถ า พั ฒ นาถู ก ต อ งมั น ไม เป น อย า งนี้ ,
ป ญหาความเดื อดรอนมั นก็ จะไม มี ถ าพั ฒนาไปถู กต องทางกายทางจิ ตใจ มนุ ษย จะเป น
มนุ ษย ถู กต อง มี ความรักผู อื่ น เป นเพื่ อน เกิ ด แก เจ็ บ ตาย ด วยกั น. นี่ มนุ ษย พั ฒนา
ไมถูกตองเอง แลวก็ไปโทษพระเจา, วาพระเจาสรางมนุษยมาใหยุงยากลําบาก.
พระเจ า, พระเป นเจ าไม ได สร างมนุ ษย มาเพื่ อให ยุ งยากลํ าบาก แต ก็ ว าเพื่ อ
ช วยตั วเอง, นี่ มั น ก็ น าหั วอยู เหมื อ นกั น . พระเป น เจ าสร างมนุ ษ ย ขึ้ น มาให ช วยตั วเอง
ก็ ห มายความว า พระเจ าไม ส ร างอะไรมาจนครบหมด จนไม ต อ งช วยตั วเอง. ข อ ที่
ตองชวยตัวเองนั่นแหละ คิดวามันตรงกับการที่เราตองพัฒนาสัญชาตญาณลวน
ๆ
ใหเปนสัญชาตญาณของโพธิ; ถามนุษยไปเอาสัญชาตญาณอยางกิเลสแลวก็ พระเจา
ก็ ช วยไม ได , ก็ วินาศก็ เสี ยหายล มจมกั นไปหมด. นี่ ถ าว าถื อพระเจ าเป นธรรมชาติ ,
ถือธรรมชาติเปนพระเจาแลว, ก็ตองพัฒนาให ถูกตองตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติ
ตามที่มันมีอยูอยางไร, นี่เรียกวาพัฒนา-พัฒนา.
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พั ฒ นาที่ ค วรพั ฒ นา แตในทางที่ควรพั ฒ นา จนกวาถึ งระดับ สุด ท าย
สูงสุดที่ไมตองพัฒนาอีกตอไป ก็คือจบเรื่องที่ เปนทุกข ไมมีเรื่องที่เปนทุกข ก็ไมตอง
พัฒ นาอะไรอีกตอไป. เดี๋ยวนี้มันโง ขยายเรื่องที่จะใหเปนทุกขยืดยาวตอไป ยืด
ยาวตอไป จนตัวเองก็พั ฒนาไมทัน พั ฒนาตามไปไม ทั น, ความทุกขมันก็เหลืออยูมาก
มายหลายอยางหลายชนิ ด เต็ มไปทั้ งโลกเลย; แต เขาก็ พู ดกั นวาโลกนี้ พั ฒนา บางที
พู ด ถึ งกั บ ว าประเทศพั ฒ นา; อาตมารู สึ กว าบ าบอที่ สุ ด, ถ าพั ฒ นาจริ งมั น ก็ ต อ งสงบ
ประเทศไหนที่ เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว มั น ต อ งเป น สุ ข เป น สงบ. เดี๋ ย วนี้ ป ระเทศที่ ว า
พั ฒ นาแลว มัน กลับมี ป ญ หายุงยากยิ่งกวาประเทศที่ ดอยพั ฒ นาไปเสียอีก; นี่
ความเขาใจผิ ดต อความหมายถอยคํามันมี อยูมากอยางนี้ . แตสั ญชาตญาณแท ๆ มั น
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ตองการใหดีขึ้นมากขึ้น เราก็มีหนาที่ที่จะตองทําดีใหถูกทาง มากขึ้นใหถูกทาง พัฒนา
ให มั นถู กทาง คื อพั ฒ นาไปในทางที่ มี ความสงบเย็ น, เป นชี วิ ตที่ สงบเย็ น เป นโลกที่
สงบเย็น.
เชนวา พั ฒ นาจิตใจ, พั ฒ นาจิต ใจถึงที่ สุ ด รูความที่ ไม ต อ งการอะไร
มันก็หยุดพั ฒนาเอง. ถาวาจิตใจมันสูงสุดเสียแลว มันไมมีการพัฒ นาอีกก็ได;
เพราะว าจิ ตใจมั นวางเฉย หรือมั นว างจากความรูสึ กจากความยึ ดมั่ นถื อมั่ นใด ๆ มั นก็ หยุ ด
หยุ ดพั ฒ นาเอง; นี้ เรี ยกว าถึ งที่ สุ ด จุ ดสู งสุ ดของการพั ฒ นา. ถ ายั งไม ถึ งที่ สุ ด อั นนี้
อยู จิตมั นก็ ต องการพั ฒ นาเรื่อยไป มันต องการพั ฒ นาเรื่อยไป, มั นยั งโงวามี อะไร
ดี กวาอยู เรื่อยไป จนกวาจะไปถึ งจุ ดที่ ไม มี อะไรดี กวา แล วมั นรูมั นจึงจะหยุ ด. ฉะนั้ นเรื่อง
สูงสุด เชน เรื่องนิพพาน ไมมีอะไรจะเหนือไปกวาดีไปกวา จึงเปนที่จบ เปนที่หยุด
เป น ที่ สิ้ น สุ ด แห งอะไรทุ ก ๆ อย าง, สิ้ น สุ ด แห งสั งขาร สิ้ น สุ ด แห งการปรุ งแต ง. ขอ
ใหมีการพัฒนาที่มีหลักเกณฑอยางนี้ ชัดเจนอยางนี้ เปนไปในลักษณะอยางนี้.
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สัญชาตญาณแหงความตองการบําเรอ.

เอ า. ที นี้ ก็ ดู ต อไปถึ งสั ญชาตญาณแห งความต องการการบํ าเรอ สั ญชาตญาณ
แหงการตองการการบําเรอ, ชีวิตนี้มีสัญ ชาตญาณ คือความรูที่เกิดขึ้นเองอยูใน
สั น ดาน ต อ งการให มี ก ารบํ าเรอแก กู . พอออกมาถึงมั นก็ ได รับ พอเด็ กคลอดมา
จากท องแม ก็ ได รั บการบํ าเรอทุ กสิ่ งทุ กอย าง จากพ อแม พี่ น องคนเลี้ ยงดู , ชิ น ๆ ๆ ชิ น
ต อการที่ ได รับการบํ าเรอ เข ากั บสั ญชาตญาณเดิ ม ๆ ที่ ยั งโงอยู , แล วมั นก็ ต องการการ
บํ าเรออันไม มี ขอบเขต มั นก็เลยขอบเขต, เป นการบําเรอชนิดที่ ไมถูกตอง เป นการ
บํ าเรอของกิ เลส, ต องการสิ่ งประเล าประโลมใจจากกิ เลส เพื่ อจะบํ ารุงบํ าเรอกิ เลสยิ่ งขึ้ น
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ทุ กที ๆ, ยิ่ งโตขึ้ นมา มั นก็ ยิ่ งต องการให ได รับการบํ าเรอที่ ยิ่ ง ๆ ขึ้นไป, เรื่องกิ นเรื่องอยู
เรื่อ งนุ งเรื่อ งห ม เรื่อ งใช เรื่อ งสอย เรื่อ งเล น เรื่อ งหั ว เรื่อ งอะไรก็ ต าม ต อ งการให
ไดรับการบําเรอยิ่ง ๆ ขึ้นๆไป, แลวมันสิ้นสุดไมได เพราะมันเปนเรื่องของความโง
เป นเรื่องของอวิชชา เป นเรื่องของกิเลสตัณ หา ซึ่งมั นขยายตั วออกไปไดเรื่อย ไม มี ที่
จุดจบ, มันก็เลยไมรูจุดจบของการบําเรอ, ก็พายแพแกสัญชาตญาณอันนี้ จนมีความ
ทุกขทรมานแตเกิดจนตาย แกเกิดจนตาย, มีปญหาอยูดวยเรื่องเงินไมพอใช, เงิน
ไม พ อใช แก ค วามต อ งการที่ จ ะบํ ารุงบํ าเรอตั วเอง. นี้ ถ าวารูเรื่อ งนี้ วาเป น ความโง
เปนสัญชาตญาณฝายกิเลส, มาทํากันเสียใหม ใหเปนสัญชาตญาณฝายโพธิ ตอง
การบํารุงบําเรอที่ถูกตอง, ตองการสิ่งประเลาประโลมใจที่ถูกตอง คือ ใหเปนไป
เพื่อความสงบ.
การบํ าเรออย างโลก ๆ มั นกระตุ น, กระตุ นให ฟุ งซ าอย างไม รูจั กจบจั กสิ้ น
ไม มี ค วามสงบ. แต ถาวาการบํ าเรออย างถู ก ต อ ง เป น การบํ าเรอของโพธิ ข อง
ธรรมะแลว มันบํารุงบําเรอใหมันมีจุดจบ ใหมันไปถึงจุดจบ และอยูดวยความสงบ
เย็นตลอดเวลา; นั่น นะคือการมี ธรรมะเป นสิ่งบํ าเรอ, ฝายโนนมันมีเหยื่อของ
กิเลสเป นสิ่ งบํ าเรอ, ฝายนี้ เอาสิ่ งที่ ไม ใชเหยื่อ ไม ใชของกิเลสแต เป นของธรรมะเป นของ
โพธิ เป นเครื่องบํารุงบํ าเรอ เรียกวาสิ่งประเลาประโลมใจ. มนุ ษ ย ต อ งอยูด วยสิ่ ง
ประเลาประโลมใจ เพราะวามันเปนสัญชาตญาณ เพียงแตมีอาหารกิน มีเครื่อง
นุ งห ม มี ที่ อยู อาศั ย มี ยาแก โรค เท านี้ มั นไม พอ. มั นไม พอ, มั นยั งต องการอี กอย าง
หนึ่ง ซึ่งรุนแรงมาก คือ ตอ งการสิ่งประเลาประโลมใจ; นี่อ าตมาอยากจะเรีย ก
วาเปนปจจัยที่ ๕
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ทานทั้ งหลายอยารูเพี ยงป จจัย ๔, ปจจัย ๔ อยางที่ รู ๆ กันเลย, เพี ยงอาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยาแกโรคนั้น มันก็เพียงรอดชีวิต. แตจิตมันยังโง ยังตองการ
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ปจจัยอยางหนึ่งคือการบํารุงบําเรอ. นี้ก็คือสิ่งที่อาจจะประเลาประโลมใจ กระตุนสิ่ง
กระตุน แลวก็พอใจ แตมันก็ไมมีจุดจบ, มันไมมีขอบเขตที่จะจบ; ฉะนั้น ถาเราจะ
มีความรูที่ถูกตอง เราหาพบสิ่งประเลาประโลมใจที่มีจุดจบ คือธรรมะ, ถาเราเอาธรรมะ
มาประเลาประโลมใจ มันจะมีจุดจบ คือมันจะรูจักจุดที่พอ.
ฉะนั้ น ขอให รู จั กใช ธรรมะในฐานะเป น ป จจั ยที่ ๕ คื อสิ่ งประเล า
ประโลมใจ, ชวยกันทําใหมีใหมาก ใหมีการประเลาประโลมใจดวยธรรมะทั่วไปในที่
ทุกหนทุกแห ง; แม จะพู ดจาหารือนั่งคุ ยกันเป นประจําวันที่ บ านที่ เรือนที่ไหนก็ตาม จง
พูดกันดวยเรื่องธรรมะที่จะเปนสิ่งประเลาประโลมใจ.
ขอพู ดซ้ําอีกทีหนึ่งวาตึกหลังใหญ ที่เรียกวาโรงหนัง โรงมหรสพทางวิญญาณนี้
ความมุงหมายที่แทจริงก็เพื่ อจะเปนสิ่งประเลาประโลมใจ ทางจิตใจหรือทางวิญญาณ จึง
เรียกว าโรงหนั ง เพราะมั นจะเป นสิ่ งประเล าประโลมใจ เหมื อนกั บโรงหนั งที่ ตลาด เป น
โรงหนั งทางวัต ถุ ทางรางกาย ทางกิเลส. เดี๋ ยวนี้ เราจะมี โรงหนั งทางวิญ ญาณที่
เปนทางธรรมะ เปนฝายจิตฝายวิญญาณ; เมื่อเขาไปในโรงหนังชนิดนี้ แลวไดรับ
สิ่งประเลาประโลมใจ, แตเปนฝายจิตฝายวิญญาณฝายธรรมะ ไมมีอันตราย.
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ฉะนั้ น ถ า ว า จะสนใจธรรมกั น แล ว ก็ ข อให ส นใจธรรมะในลั ก ษณะ
อย างนี้กั นบ าง มั นจะช วยให จบเร็ว, มันจะชวยให เรื่องจบเร็ว คื อไดสิ่ งที่ ทําใหเกิ ด
ความสงบเย็ นในชี วิตโดยเร็ว,สนทนาพู ดจากั น ด วยเรื่ องที่ ทํ าให เกิ ดความเพลิ ด
เพลินในทางจิตวิญญาณ คือเรื่องของธรรมะ, ประเลาประโลมใจอยางสูงสุด แต
ไม มี พิ ษรายไม มีอันตราย เหมือนสิ่งประเล าประโลมใจของโลก ๆ ซึ่งเป นเหยื่อลอ, อันนี้
ไมมีเหยื่อ ไมมีความเปนเหยื่อลอ, เปนความจริง. จิตมันเยือกเย็นโดยไมมีการหลอกลอ

สัญชาตญาณกับโพธิ
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แตเราก็ไมคอยรูจักกัน เราก็ไมคอยชอบกัน ก็ไมคอยไดทํากัน. ฉะนั้นจึงไปที่ ไหน ๆ
มั น ก็ ไม เห็ น เรื่อ งการต อ นรับ ด ว ยธรรมะ, ทั้ งที่ ในพระคั ม ภี รก็ มี ไวเป น สองอยาง
เรียกวา อามิสปฏิสันถาร, อันหนึ่งเรียกวา ธรรมปฏิสันถาร.
ถ าอามิ ส ปฏิ สั น ถาร ไปที่ ไหนก็ ชวนกิ น ข าวกิ น ขนม ให กิ น เหล าแล วกิ น
อะไรต อ ๆ ไป, นี่ เป นอามิ สปฏิ สั นถาร, ถ าเป นธรรมปฏิ สั นถาร ก็ พู ดสิ่ งที่ มี ประโยชน
ให ฟ ง คื อพู ดในสิ่ งที่ จะทํ าให จิตใจเยือกเย็นนั่ นแหละให ฟ ง. แขกมาบ านเรา เราตอนรับ
ด วยธรรมะ คื อพู ดเรื่องที่ จะให เกิ ดความเย็ นอกเย็ นใจ ประเล าประโลมใจให ฟ ง อย างนี้
เรียกวาธรรมปฏิ สั นถาร. นี่ หาดู บ านไหนบ าง บ านไหนบ าง, บ านที่ มาถึ งชวนให กิ น
หมาก ชวนให กินขนม ชวนใหกินเหลา นี้มี มากจะเต็มทั่วไปหมด แตที่ มานั่ งคุ ยกันเรื่อง
ธรรมะเป นความหยุ ด ความเย็ น ความสงบ ความปลดปล อยแห งจิ ตใจนี้ มั นไม มี นี่ ; แล ว
จะไปโทษใคร. คนไมรูจักธรรมะ ไมชวยกันสนับสนุนสงเสริมความแพรหลาย
ของธรรมะ ก็ส งเสริมแต เรื่องของกิ เลส ส งเสริมกั นแต เรื่องของเหยื่ อลอ, ก็ มี แต จะ
ปรึกษาหารือกันแต เรื่องจะสรางสรรค กิเลส ไม มี เรื่องที่ จะพั ฒนาให จิตใจมาทางธรรมะ;
นี้ เรี ยกว า ไม รู จั กสิ่ งที่ ควรบํ าเรอ ควรหามาบํ าเรอตน หรื อต องการให เขาบํ าเรอด วย
สิ่งที่มันถูกตอง.
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ทีนี้ ก็ม าถึงสั ญ ชาตญาณแห งการอวด เกือบจะไมต อ งพู ด กัน อีกแลว;
เพราะพูดกันมาแลววา ลักษณะของสัญชาตญาณนั้นเปนอยางไร; สัญชาตญาณแห ง
การอวดนั้นมีอยูจริงมีอยางรุนแรง. แตคนมองขาม ไมคอยคิดไมคอยนึกไมคอย
สังเกตแม แตเรื่องของตั วเอง วาตั วเองตั้ งแต เกิดมาเป นทารกโตขึ้นมา มั นมี จิตใจชนิ ดที่
อยากจะอวดอะไรอวดอะไรแก ใครกี่ ครั้งกี่ สิ บครั้ง. เมื่ อเป นลู กเด็ ก ๆ ยั งไม นุ งผ า มั น

๑๗๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

อยากจะอวดอะไรแกใครกี่ครั้งกี่สิบครั้ง, แลวงมันโตขึ้นมามันรูจักนุงผา รูจักแตงตัวรูจัก
อะไรมากมายขึ้น มันมีอะไรสําหรับที่จะอวด และตองการที่จะอวด เผลอไมไดเป น
อวด เรียกวาสัญชาตญาณแหงการอวด.
เมื่อควบคุมไมไดมันก็อวดเรื่องฝายกิเลส, กิเลสมันก็ไดเปรียบเพราะ
มั นมี คนชอบมี คนสนั บสนุ น อวดแตเรื่องของกิ เลส อวดแตเรื่องของความโง ไม รูวา
อวดเรื่องของความโง คิดวาเปนเรื่องอวดดี ก็เลยไดเรียกวาอวดดีอวดดี ยิ่งอวดดียิ่ง
หมดดี, ยิ่งอวดดียิ่งโง. นี่สัญชาตญาณแหงการอวด เมื่อไมควบคุมไวไดมันก็นํามา
สูสถานะเลวรายขนาดนี้.
พู ดกันให ชั ดวา มั นยั งมี แม แต ในหมู อุ บาสกอุ บาสิ กา บางคนแกล งสวดรอง
สวดมนตใหดัง ใหดังกวาคนอื่น, แลวไมใหพรอมเพื่อน เพื่อจะไดรูวาตัวจําได ตัวเสียงดี
ตั วสวดเก ง; อย างนี้ มั นก็ ยั งมี ในหมู อุ บาสกอุ บ าสิ กาที่ สวดมนต ไหว พ ระนั่ นแหละ ก็
เรียกวามั นมากพอใชแลว, นี่ สัญชาตญาณแห งการอวด. ถาจะสวดพรอมเพื่ อนเสีย มั น
ก็ ไม รูตั วว าเก ง หรือไม รูว าตั วเสี ยงดี มั นก็ มี สั ญ ชาตญาณแห งการอวด; อย างนี้ มั น
สงเสริมกิเลส, ถาทําอยางนี้มันสงเสริมกิเลส, ความคิดที่จะขูดเกลากิเลสมันก็เลย
เปนหมัน.
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สัญชาตญาณแหงการอวด จะตองมาพัฒนาใหรูวาอะไรควรอวดอะไร
ไม ควรอวด, อะไรยิ่งอวดแลวก็ยิ่งสงเสริมกิเลส, เทากับเปดเผยความชั่วของตัว ยิ่งอวด
ยิ่งเป ดเผยความเหลวไหลของตั ว; นี่ จะต องเรียกวาระวังสั ญชาตญาณแห งการอวด ที่ มั น
ปล อยอะไรออกมาอยางน าหั วเราะน าสงสาร. มั นก็มาจากสัญชาตญาณแห งการอวด ที่
ควบคุ มไวไม ได, แลวมั นก็ควบคุ มสิ่งที่ตั วเองก็ไม มี จะอวดมั นก็อวด น าหั ว, ถามั นเป น

เรื่อ งอวดแล วมั น อวดสิ่ งที่ ไม มี ทั้ งนั้ น แหละ; อย างคนอวดดี นั้ น มั น ไม มี ดี เลย แต
ก็อวดดี.
ฉะนั้ น ระวั งเรื่องอวด ๆ มั นจะอวดสิ่ งที่ มิ ได มี อยู จริง, สิ่ งที่ มี อยู จริ งมั นก็
ไม ต องอวด หรือถ าอวดมั นก็ ไม เป นการอวด ถ ามั นมี อยู จริง. ขอให มั นมี อยู จริงเถอะ
มั น เป น การเป ด เผย มั น เป น การแสดง มั น เป น การอะไรบริ สุ ท ธิ์ ไม ใช เป น การอวด
ของกิ เลส ของสัญ ชาตญาณแหงการอวด. ดั งนั้ น ถาไม อ วดเสี ยได มั น ก็ ดี , ถาไม
อวดเสียไดมันก็จะสบาย.
ถ าอยากจะอวดแล วมั น ก็ ต องลงทุ น มาก ต องสะสมมาก ต องลงทุ นมาก
นั่ นนี่ มากมายสํ าหรั บมี ไว อวด แล วความคิ ดที่ จะอวดน ะคิ ดดู เถอะ เป นความคิ ดที่ ฉลาด
หรื อเป นความคิ ดโง เขลา, จะมาซื้ อของแต งเนื้ อแต งตั วให สวยหรูสํ าหรั บจะอวดอย างนี้
คิดดูเปนความคิดที่โงหรือเปนความคิดที่ฉลาด ?
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ที นี้ มั น ก็ มี สิ่ ง ที่ จ ะอวดที่ มี ป ระโยชน , อวดแล ว มี ป ระโยชน แ ก ม นุ ษ ย
อวดแล วมี ป ระโยชน แ ก โลก นั่ น คื อ อวดธรรมะที่ มี อ ยู จ ริง. ธรรมะที่ มี อ ยู จ ริ ง
ประพฤติ ได จ ริง ประพฤติ ไดจ ริง กล าพู ด วา เอหิ ป ส สิโก-เอหิ ป สสิ โก- มาดู -มาดู มาดู , ฉั นมี อยู จริง ธรรมะนี้ ฉั นมี อยู จริง; ถ าอย างนี้ มั นก็ ไม เป นการอวด แต ก็ มี อาการ
อยางเดียวกับที่คนโงเขาอวด. นี้เรากลายเป นประกาศสิ่ งที่ ดี ที่ มี ประโยชน ที่ มี อยู
จริง เพื่ อจะเป ด เผยให แพรห ลายไปในหมูค นทั้ งหลาย, การอวดนี้ไมใชอวดเพื่ อ
กิ เลสของตั ว, อวดเพื่ อประโยชน แก คนทั้ งบ านทั้ งเมื อง, อย างนี้ ไม เรียกว าอวด ไม เรียก
ว าอวดดี ; แต ก็ มาลํ าเดี ยวกั นแหละกั บสั ญ ชาตญาณแห งการอวด, อั นโน นมั นอวดของ
กิเลส อันนี้ มั นอวดของโพธิ อวดของโพธิคือสติ ป ญ ญา ก็ไม ควรจะเรียกวาเป นการ
อวดดี เพราะมั นไม ได อวดดี มั นเป นการเป ดเผยสิ่ งที่ ควรจะรูควรจะเป ดเผย ได ให รับรู
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กันไปมาก ๆ แลวก็จะมีประโยชนแกทุกคน. นี่ควบคุมสัญชาตญาณแหงการอวดไว
ใหได ในลักษณะอยางนี้ แลวก็จะสบาย.

สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน.
ทีนี้มาถึง สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตัวตน. นี่ สัญชาตญาณนี้มันก็เป น
ของลึกคลาย ๆ กับขอแรก ๆ, สัญชาตญาณแหงความรูสึกวาตองมี อยูแหงตัวกู นี้มันก็ดี
มันเพื่อถนอมชีวิต, แตขอใหมันมีตัวกูหรือชีวิตชนิดที่ควรจะมีอยู; มีชีวิตบางชนิด
ตายเสียดีกวา มีชีวิตอยูบางชนิดบางคนตายเสียดีกวา; แตมันก็ไมยอมตาย มันก็
อยากจะอยูมันก็ตอสูเพื่อจะอยู. ถาวาตองการจะอยูมันก็ควรจะถูกตอง หรือสมควร
ที่ม ัน จะอยู; ฉะนั้น เราจึง มีร ะบบที ่ถ ูก ตอ งสํ า หรับ การอยู. เคยบรรยายชุด ใหญ
ชุดหนึ่งจบไปแลว เมื่อไมกี่เดือนมาแลว เรื่องธรรมะชีวี, ธรรมชี วี ใครสนใจไปหา
ฟงดูหาอานดูเอาใหม; ถาอยูอยางธรรมชีวี มีชีวิตเปนธรรมะ, มีธรรมะเปน
ชีวิต นั่นแหละเหมาะสําหรับการมีอยู มีอยูแหงตัวตน, เปนชีวิตที่ไมมีปญหา เปน
ชีวิตที่มั่นคง,เพราะวามีความรูถูกตอง ดํารงชีวิตอยูดวยความถูกตอง ไมมีความ
ผิดพลาด ไมมีความทุกข เปนธรรมชีวี.
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ถาวาที่แทมันก็มิใชตัวตนนะตอนนี้ ถารูมาถึงตอนนี้แลว มันไมมีตัวตน
ดอก, มีแตจิตที่อยูกับธรรมะอันเปนอมตะ, เปนธรรมะระดับสูงหรือระดับที่เปนอมตะ
ซึ่ งมี อยู ตามธรรมชาติ , เดี๋ ยวนี้ จิ ตได เข าถึ งธรรมะชนิ ดนี้ แล วมี อยู . มองดู ให ดี จะเห็ นว า
มันมีอยูแตจิตประกอบอยูดวยธรรมะชนิดอมตะ ไมมีตัวกูไมมีตัวตน, ไมควรจะ
เรียกวาตัวกูหรือตัวตน แตถาจะเรียกก็เรียกแตปาก ปากเรียกวาตัวตน แตจิตไมมีตัวตน,
จิตรูความหมาย วามันมีแตจิตที่รูธรรมะอันเปนอมตะ อยางนี้เรียกวาเปนธรรมชีวี.

สัญชาตญาณกับโพธิ
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สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตัวตน ตองไดรับการพัฒนามาจนถึงระดับนี้, แลวก็ถูกตอง
แลวก็ปลอดภัย, ไมมีโทษอะไรไมมีแงไหนที่จะตองตําหนิติเตียน

สัญชาตญาณแหงความพอใจสิ่งเปนนิรันดร.
เอา, อันสุดทายสัญชาตญาณแหงการพอใจสิ่งเปนนิรันดร, ใคร ๆ ก็
ชอบสิ่งที่นิรันดร คือสิ่งที่ไมรูจักตาย ไมรูจักสูญหาย ไมรูจักเปลี่ยนแปลง, ใหมัน
เป นสิ่งที่อยูกะเราเรื่อยไปเปนนิ รันดร นี้ก็เป นสัญชาตญาณอันหนึ่ง แตถาวามันโงมั นก็
ไปเอาสิ่ งที่ ไม เป นอย างนั้ นมาเป นอย างนั้ น, มั นเข าใจเอาเอง.หรือถ าป ญ หามั นฉลาด
บ าง แต มั นฉลาดไม ถึ งที่ สุ ด มั นก็ โมเมมุ บมิ บสมมุ ติ เอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งวาเป นนิ รันดร วา
เป นสิ่ งนิ รันดร, พอใจจะอยู กั บสิ่ งที่ นิ รันดร. นี้ เรียกวาสั ญ ชาตญาณนี้ ยั งมี ความโง
เหลืออยู; ถาวาพัฒ นาอันนี้จนเปนสัญ ชาตญาณแหงโพธิ จะรูจักสิ่งนิรันดร
วามันก็มีแตภาวะนิรันดรของธรรมชาติ คือภาวะแหงการไมปรุงแตงแหงสังขาร
ทั้ งปวง, ภาวะนั้นวางเพราะไม มีการปรุงแตง ไม มีการเปลี่ยนแปลง มันก็เลยเปนภาวะ
ที่ วาง; ฉะนั้ น สิ่ งที่ เป น นิ รัน ดรคื อ ความว า ง. คนที่ เขาถื อ พระเจ าเขาก็ วา พระเจ า
เป น นิรันดร, แตเขาก็ไม ไดอธิบายวาพระเจานั้น คืออะไร. แตเราจะอธิบ ายวา สิ่ ง
ที ่เ ปน นิร ัน ดรไดก ็ค ือ สิ ่ง ที ่ไ มม ีก ารปรุง แตง ; ถา ยัง มีก ารปรุง แตง อยู  มัน ตอ ง
เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ, ถาจะเปนภาวะนิรันดรตลอดไป มันก็ตองเปนภาวะที่
ไมมีการปรุงแตง, ในพระบาลีเรียกวา วิสังขาร; สังขาร แปลวา การปรุงแตง, วิสังขาร
แปลวา ปราศจากการปรุงแต ง, วิ ๆ ๆ แปลวา ปราศจาก , วิสั งขารปราศจากการปรุงแต ง,
นั่น แหละจะนิรัน ดร; เรีย กอีก ทีห นึ่ง วาอสัง ขตะ, อสังขตะ อสังขตธรรม-สิ่ง ที่
ไมมี การปรุงแต ง อสังขตะ แปลวา ไมมีการปรุงแตง, นั่นแหละจะเป นภาวะนิ รันดร
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หรือวาสัจจะของธรรมชาติ กฎสัจจะความจริงของธรรมชาติ อันนี้ก็เปนนิรันดร.
นิ พพาน เรียกโดยสมมติ วานิ พพานก็ คื อ ภาวะที่ ปราศจากการปรุงแต งเปลี่ ยนแปลง เรียกวา
นิพพาน, นี้ก็เปนนิรันดร อยูในจําพวกที่วาปราศจากการปรุงแตง.
ที่ เราสวดมนต บทพิ เศษที่ ว า วิ สงฺ ขารคตํ จิ ตฺ ตํ -จิ ตนี้ ถึ งสภาพไม มี การปรุ ง
แต งหรื อวิ สั งขารเสี ยแล ว ก็ เอามาสวดอยู บ อย ๆ, คํ าว าวิ สั งขารคํ านี้ แหละ เล็ งถึ งสิ่ ง
ที่ เป นนิ รันดร เพราะมั นไม มี การปรุงแต ง มั นก็ ไม มี การเกิ ด ไม มี การตั้ งอยู ไม มี การดั บไป.
ฟ งดู แล วก็ จะเขาใจไม ได แล วก็ จะหาวาเอาเปรียบ พู ดเอาเปรียบ, ไม ได มี การเกิ ดขึ้ น
ไม ไดมีการตั้งอยู มิ ไดมีการดับไป, แลวจะเรียกวาอะไร มันก็ตองเรียกวาวาง เรียก
ว าความว าง เพราะไม มี การเกิ ดขึ้ น ไม มี การตั้ งอยู ไม มี การดั บไป จึ งต องเรียกวาความ
ว า ง. เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ความว า งหรื อ เป น ความว า งนั่ น แหละ คื อ สิ่ ง
นิ รัน ดร, ไม มี เกิ ด ขึ้ น ไม มี ตั้ งอยู ไม มี ดั บ ไป; เพราะไม มี เหตุ ป จ จัย ที่ จะทํ าให เป น
เชน นั้น . นี่ ก็เรียกวา ถ าสั ญ ชาตญาณมั น ต อ งการสิ่ งที่ เป น นิ รัน ดร แลวก็รีบ เถอะ
รีบ ๆ ๆ พัฒนาใหมันเปนโพธิ, ใหรีบรูจักสิ่งที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตงเสียโดยเร็ว ก็
จะสมหวังของสัญชาตญาณ ที่จะอยากมีสิ่งนิรันดร.
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นี่ จบแล ว สั ญ ชาตญาณอั นสุ ดท าย สั ญ ชาตญาณแห งการที่ อยากจะมี สิ่ งที่
เป นนิ รั นดร ขอให เป นนิ รั นดรโดยแท จริ ง ลั ทธิ ไหน ๆ ก็ อ างถึ งสิ่ งนิ รั นดร ทั้ งนั้ นแหละ,
ในสมั ยพระพุ ทธเจ าในอิ นเดี ย ก็ ล วนแต สอนสิ่ งนิ รันดรกั นหลาย ๆ ลั ทธิ ; แต มั นนิ รันดร
ไปตามแบบของเขา เขาวาเองเอง. ถาตามแบบของเราชาวพุทธนี้ มันตองเปนสิ่ง
ที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง จึงจะเปนนิรันดร. ฉะนั้น ความรูในทางพุทธศาสนานี้
จะชวยใหพัฒ นาสัญชาตญาณแหงโพธิ ไดมากที่สุด, เพราะเปนหลักคําสอนที่
อธิ บ ายไว ค รบถ ว นแล ว ว านิ รัน ดรอย างไร ไม นิ รัน ดรอย างไร ปรุ งแต งอย างไร ไม
ปรุ ง แต งอย า งไร, มี ก ารเกิ ด ขึ้ น ตั้ งอยู ดั บ ไปอย างไร, ไม มี ก ารเกิ ด ขึ้ น ตั้ งอยู ดั บ ไป

สัญชาตญาณกับโพธิ
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อยางไร. นี่ คื อภาวะนิ รันดร แล วก็ เรียกวาวาง, ถ าจิ ตลุ ถึ งสิ่ งนี้ ก็ เป นจิ ตวางในระดั บ
สูงสุด.
เอาละ, เป น อั น ว า วั น นี้ เราก็ ไ ด พู ด ถึ ง พั ฒ นาสั ญ ชาตญาณให เ ป น
โพธิ , ลํ าดั บของการพั ฒ นาตามธรรมชาติ ก็ ยั งมี อยู อย างที่ พู ดมาแล วข างต นว า พอ
เด็กคลอดออกมา มีสัญชาตญาณกลาง ๆ แตมีความหมายอยางนี้นะ มีความหมายมีตัวกู
มี ความหมายต องการอาหาร มี ความหมายกลั ว มี ความหมายหนี ภั ย มี ความหมายทุ ก ๆ
ความหมายของสั ญชาติ ญาณ เด็ กเขามี มากเป นกลาง ๆ, พอเกิ ดมาแล วได รั บสิ่ งแวดล อม
ที่ เป นไปในทางที่ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นเป นเรื่องของกิ เลส. สั ญชาตญาณเลยเป นสั ญชาตญาณ
ของกิเลสไปพั กหนึ่ งแหละ จนกวาเด็กคนนั้นจะเติบโตเปนผูใหญ ผานชีวิตผานโลก
มาช่ํ า ชองด วยความทุ ก ข ด ว ยความทนทรมาน. ที นี้ มั น ก็ เกิ ด เป อ ย เกิ ด เข็ ด ฟ น ไม
อยากจะเอาอยากจะเปลี่ยนแปลง มันจึงจะตั้งตนเปลี่ยนสัญชาตญาณมาฝายโพธิ
เริ่ มรู จั กสิ่ งทั้ งหลายทั้ งปวงว า ไม ควรหลงใหล ไม ควรหลงใหลยิ นดี ไม ควรอะไรต าง ๆ
มั นก็ มาฝ ายโพธิ . ถ าว าเผอิ ญโชคดี มั นโพธิ ได สู งสุ ดก อนตาย ก็ นั บวาดี มาก โชคดี มาก,
ถ าโพธิ ไม ไปถึ งแค ไหน มั นตายเสี ยก อน มั น ก็ ได เท านั้ น แต น าสงสารที่ ว า สั ญ ชาตญาณกิ เลสของบางคนไม ได รักการพั ฒนาเป นโพธิ เลย ตายเสี ยก อน อย างนี้ ก็ มี , ระวั งจะ
ตายเสียกอนก็มี ไมไดลืมหูลืมตา ไมไดมีแสงสวางอะไรเสียเลย.
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พูดเปนเหมือนอุปมางาย ๆ ก็วาเกิดมา เกิดมาในโลกพรอมด วยสัญชาตญาณทั้ ง ชุ ด แล ว ก็ เ รี ย นโลกศึ ก ษาโลก, ถ า เรี ย นผิ ด ก็ ห ลงใหล ไปจมโลก, ถ า
เรียนถูกมันก็รูจักโลกตามที่เปนจริงวายึดถือไมได, แลวก็ปลดเปลื้องความยึดถือ
ที่มีอยู ที่เคยโงมาตั้งแตแรก ๆ ออกไป หลุดพนจากความยึดถือเปนวิมุตติ เปนวิมุตติ
หลุดพน เขาถึงก็รูสึกหรือ รูจักสิ่งที่เรียกวานิพพานเปนวาง.
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จะพู ดให เป นภาพพจน มากกว านี้ อี กหน อยก็ ว า เด็ ก ๆ มั นเกิ ดมาไม รู อะไร
มั นก็ ถลํ าเข าไปในกองไฟ แล วมั นก็ รอนรอนเป นทุ กข ทรมาน, เป นทุ กข ทรมานจนไม ไหว
จนรูสึ กตั ว แล วมั นก็ อยากจะออกมา, มั นก็ ดิ้ นรนจนออกมาได . นี่ มนุ ษย เรานี่ เกิ ดมา
เหมือนเด็ก ๆ ไมรูอะไร เกิดออกมาก็ถลําเขาไปในกองทุกข, ซึ่งที่แทมันไมตอง
เปนอยางนั้นก็ได, ถารูมีความรูอยางถูกตอง มันไมตองเปนอยางนั้น แตเดี๋ยวนี้
มั นไม รู มั นก็ ต องเป นอย างนั้ น มั นก็ เลยถลํ าเข าไปในกองไฟ; เมื่ อได รั บทนทุ กข ทรมาน
มากพอแล ว มั นจึ งรู สึ กไม อยาก ดิ้ นรนจะออกจากกองไฟ มั นก็ รู สึ กตั วว าไม ไหว ไม ไหว
ไม ไ หว มั น ก็ ดิ ้ น หลุ ด ออก. นี ่ อ ุ ป มานี ้ ค วรจะเข า ใจ เข า ใจกั น ให ด ี ๆ ว า
คนเรากํ าลั งเป นอย างนี้ ทุ กคนนะ : เกิดมาโงถลําเขาไปในกองไฟบางคนก็ไมรูสึกตั ว
ก็ ต ายไปในไฟ, บางคนก็ รู สึ ก ตั ว ดิ้ น รนหลุ ด ออกมาได จ ากกองไฟ, มั น ก็ เรี ย กว า
ถูกตอง.
ขอให สนใจเรื่องของสั ญชาตญาณ ในฐานะเป นเรื่องจริง จริงยิ่ งกวาจริง
จริงอยู แก เราทุ ก คน. ฉะนั้ น รูสึ ก ตั ว กลั บ ตั วกั น เสี ย ให ทั น เวลา อย าให ต ายใน
กองไฟเลย, ให กลั บตั วออกมาเสี ยได ทั นเวลา ออกมาเสี ยได ทั นเวลา อย างที่ เรียกว า
แม จะมามื ดเกิ ดมามื ดก็ ขอให ตายสวาง; ถาเกิดมามื ดก็ขอให ตายสวาง เหมือนอยาง
พระพุ ท ธเจ า. พระพุ ท ธเจ าก็ เกิ ด มาอย างบุ ค คลธรรมดา ไม รู อ ะไรเหมื อ นกั น .แต พ อ
ได ตรั สรูเป นพระพุ ทธเจ า แล วนิ พพานคื อตาย ก็ อยู ในพวกที่ ว ามามื ดแล วก็ ตายสว าง
ดว ยเหมือ นกัน เราเปน พุท ธบริษ ัท ก็น า จะยึด หลัก นั ้น โดยแนน อน วา เกิด มา
เกิดมาเหมือนคนทั่วไป แตเวลาตายขอใหตายอยางพระพุทธเจา, เกิดมาเหมือน
เพื่ อนทั่ วไป แต ตายก็ ให ตายอย างพระพุ ทธเจ า คื อมี แสงสว างถึ งที่ สุ ดอยู เหนื อความทุ กข
ทั้งปวง.
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สัญชาตญาณกับโพธิ

๑๘๕

นี้เป นสิ่งที่ทํ าได, ทํ าไดเพราะวาในสั ญชาตญาณนั้ นมั นมี เชื้อแห งความ
เป นพุ ทธะมาด วยแล ว, ไม ใชมี แต เชื้อแห งความเป นกิ เลสอยางเดียว, ในเมล็ดพื ชนี้
มั นมี เชื้ อแห งความเป นพุ ทธะมาด วยแล ว. แต ถ าปล อยให ผิ ดเดิ นไปในทางผิ ด มั นก็ ไป
ฝายกิเลสมันก็วินาศไป, แตถาวาไดรับการเพาะหวานที่ดี เชื้อแหงความเปนพุทธะ
ก็งอกงามขึ้ น มา เป น บุ ค คลประเภทพุ ท ธะด ว ยคนหนึ่ ง, ไม ใชเรื่อ งอวดดี ไม ใช
เห อ เกิ น ความเป น จริง ไม ใช มั น เป น อย า งนั้ น . จิ ต ใจนี้ เป น สั ญ ชาตญาณ มี เชื้ อ
แหงความเปนพุทธมาสําหรับ ใหปลูก ใหเพาะ ใหหวาน ใหบํารุงรักษาใหเกิดดอก
เกิ ด ผลออกมา คื อ เป น สติ ป ญ ญาเป น โพธิ แล ว ก็ ดั บ ทุ ก ข ไ ด โดยประการทั้ ง ปวง
ขอใหทุกทานดําเนินตน ชนิดที่ไมเสียทีที่ไดเกิดมา โดยรูจักพัฒนาสัญชาตญาณ
ใหเปนไปในวิถีทางแหงโพธิ.
การบรรยายวั นนี้ ก็ สมควรแก เวลา, หวั งว าท านทั้ งหลาย คงจะมี ค วามรู
ความเขาใจเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่ติดอยูกะเนื้อกะตัว คือเรื่องสัญชาตญาณนั้น
ไดอยางแจมแจงชัดเจน ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, จนสามารถพัฒนาสัญชาตญาณใหเปนโพธิยิ่ง
ขึ้น จะไดมีความสงบเย็น เปนชีวิตอยางมีนิพพานอยูทุกทิพาราตรีกาล.
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ขอยุ ติ การบรรยาย เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย สวดบทพระธรรม ใน
ลักษณะคณสาธยาย มี ขอความส งเสริมกํ าลั งใจ ในการปฏิ บั ติ ธรรมะให ยิ่ ง ๆ ขึ้นไป ณ กาล
บัดนี้ฯ

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๗๑๕ กุมภาพันธ ๑๕๒๙

การพัฒนาสัญชาตญาณ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๗ ในวั นนี้ อาตมา
ก็จะไดบรรยายเรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณตอไปตามเดิม เพราะยังไมจบ แตมี หัวขอยอย
เฉพาะในวันนี้ วา การพั ฒนาสั ญชาตญาณ. การบรรยายที่แลวมาไดพู ดถึงลักษณะของ
สัญชาตญาณ มีคุณมีโทษอยางไร เพื่อใหสําเร็จประโยชน มีแตคุณไมมีโทษ จึงตองพัฒนา
สัญชาตญาณ.
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จะขอพู ดสํ าหรับผู ที่ ไม เคยฟ งมาก อน เพิ่ งจะมาฟ งในวั นนี้ สั กเล็ กน อย ว า
ทําไมตองพูดเรื่องสัญชาตญาณ; เพราะความจริงอันลึกซึ้งมีอยูวา จิตใจของมนุษย
เปนไปตามสัญชาตญาณ; ถาไมมีการฝกฝนปรับปรุงอบรมอะไร มันเปนไปตาม
สัญชาตญาณ, แลวมันก็เกิดกิเลสไดโดยงาย, จะเปนกิเลสประเภทโลภะ, โทสะ, โมหะ

๑๘๖

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๑๘๗

หรืออะไรก็ ตาม; นั่ นเพราะวามั นเป นไปตามอํ านาจของสั ญชาตญาณ เราไม รู ก็ ไม รูวาจะ
แกไขกันอยางไร ที่ตรงไหน.
ทํ าไมจึ งใช คํ า ๆ นี้ ซึ่ งเป นคํ าแปลกหู สํ าหรับคนอยู วั ดหรือพุ ทธบริษั ท; เป น
คํ าในเรื่ อ งทางวิ ท ยาศาสตร ข องคนพวกอื่ น . ข อ นี้ ข อตอบว า ไม เป น ไร มั น เป น
เรื่องจริงเกี่ยวกับมนุษยก็แลวกัน,ถาเอามาพูดบางจะไดเขาใจเรื่องตาง ๆ ที่ไมเคย
เข าใจได ง ายขึ้ น, มั นจํ าเป นที่ จะต องทํ าให รูเรื่ องจิ ตใจนี่ อย างถู กต องยิ่ งขึ้ น ลึ กซึ้ งยิ่ งขึ้ น,
ครบถ วนยิ่ งขึ้ น, จึ งต องพู ดเรื่ องที่ เรี ยกว าสั ญ ชาตาณ.ขอให ฟ งดู ต อไปให ดี ๆ จํ าเป น
สําหรับพุทธบริษัท ที่จะตองรูจักสัญชาตญาณของตน ใหลึกซึ้งถึงที่สุด, แลวก็
เหมาะสมสํ าหรั บพุ ทธบริ ษั ทที่ เป นผู มี ป ญ ญา, ไม ใช เรื่ องแปลก ไม ใช เรื่ องนอกศาสนา
ไมใชเรื่องนอกจากความจําเปนของมนุษยที่จะตองรู.

สัญชาตญาณเปนความรูสึกที่เกิดไดเอง.
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นี่ ขอให จํ า คํ า ว า สั ญ ชาตญาณคื อ ความรู สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น มาได เอง, หรือ
ความรูที่ เกิ ดขึ้ นมาได เอง หรือการกระทํ าที่ มั นจะทํ าขึ้ นมาได เอง โดยอํ านาจความที่ มั นรู
ขึ้นมาเอง, คือไมตองเจตนาอะไรก็ทําได,แลวเราก็มีปญหายุงยากเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้
อยูเปน ประจํา. เชน เราไมอ ยากจะโกรธมัน ก็โกรธ,เชน เราไมอ ยากจะกลัว มัน
ก็กลัว, ไมอยากจะเกลียดใครมันก็เกลียด, ไมอยากจะอิจฉาริษยาใครมันก็อิจฉาริษยา.
นี่เพราะไมรูเรื่องธรรมชาติของสัญชาตญาณ; ถาไมมีอะไรไปบังคับใหถูกตอง มัน
ก็ เป นอย างนั้ น. ดั งนั้ น เราจึ งเต็ ม ไปด วยป ญ หา ของความรั กบ าง ความโกรธบ าง
ความเกลี ยดบ าง, ความกลั วบ าง, ความวิ ตกกั งวลอาลั ยอาวรณ บ าง, ความอิ จฉาริษยาบ าง

๑๘๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ความหึ งความหวงบ าง เหลื อที่ จะกล าว. ถ าเห็ นว าสิ่ งเหล านั้ นเป นสิ่ งไม พึ งปรารถนา
รบกวนความสงบสุข ก็ควรจะรูจักเรื่องที่จะแกไข, หรือวาควบคุมสิ่งเหลานั้นได
เปนอยางนอย.
ปญหาที่ลึกลงไปกวานี้อีกก็คือวา เราหรือ ชีวิตนี้ ก็ตามเถอะ มันผจญกั น
อยูกับปญหา ที่เกิดมาจากสัญชาตญาณที่มิไดรับการพัฒนา, คือสัญชาตญาณลวน ๆ
ไมมีการพัฒนาใหเปนสติปญญาหรือเปนโพธิ มันก็มีอาการรัก โกรธ เกลียด กลัว
เปนตนอยูเปนประจํา.
เราเกิ ด มาแล ว ก็ ป ฏิ เสธไม ได เพระมั น เกิ ด มาแล ว ; เมื่ อ เกิ ด มาแล ว
มัน มีปญ หาอยา งไรมัน ก็ป ฏิเ สธไมไ ด ก็ตอ งแกไ ขปญ หาเหลา นั้น . ชีวิต นี้ม ัน
มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณติดมาดวยเสร็จ; ดังนั้นชีวิตลวน ๆ ที่ไมไดรับการ
อบรมอะไร มั นก็จะคิ ดจะพู ดจะทํ าไป ตามอํานาจของสัญชาตญาณ ซึ่งปราศจากความรู
ที่ถูกตอง ดังนั้นมันจึงทําไปอยางไมรู ทําไปอยางหลับตา, มันก็ผิดจากที่ควรจะทํา
มัน ก็เกิดเปนความทุกข หรือ เกิดเปนปญหาขึ้นมา.
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เราหลี กเลี่ ยงป ญหาเหล านี้ ไม ได แม ว าที่ แท เราก็ ไม ได ตั้ งใจจะเกิ ดมา, แต
ครั้นเกิดมาแลว มันก็มีปญหา เราก็หลีกเลี่ยงไมได; ดังนั้นจึงตองรับกับปญหา
รับหน า เผชิญหน ากับป ญหาเหลานั้ น ซึ่ งจะต องแกไขให ลุ ลวงไปให ได , จึงเป นอันวา
ชีวิตที่เกิดมานี้ มันตองจํายอม จํายอมที่จะตองตอสูความทุกขและปญหา; จะ
พู ดว าไม รู ฉั น ไม รู ฉั น ไม ได ตั้ งใจจะเกิ ด มา อย างนี้ มั นเป น ไปไม ได , มั น เกิ ดมาเสี ย
แลว แลว ก็มีอ ะไร ๆ ที่จ ะเปน ปญ หานั่น แปละ ติด มาแลว เสร็จ ในชีวิต นั้น ,
ก็ค ือ สิ ่ง ที ่เรีย กวา สัญ ชาตญาณ. ดัง นั ้น เราจะตอ งรูจ ัก สิ ่ง นั ้น แลว จัด การกับ

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๑๘๙

มัน ใหด ี ๆ ตามที ่ส มควรจะทํ า . การกระทํ า ใหส ัญ ชาตญาณนั ้น เปน ไปแตใ น
ทางที่ไมเกิดความทุกขนี้เราจะเรียกวาพัฒนา ในความหมายที่พึงปรารถนา, หรือ
พั ฒ นาให เป น คุ ณ เป น ประโยชน ไม มี ป ญ หาใด ๆ เหลื ออยู ; ถ าไม เป น อย างนี้ ชี วิ ต นี้
จะเป นของที่ มี แต ความทุ กข , มี แต ความทุ กข คื อมี แตความผิดพลาดไม มี ความถู กต อง,
แลวก็เกิดปญหาและความทุกข.

เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ.
นี้ ถ าจะกล าวอี กอย างหนึ่ ง ก็ ยั งกล าวได ลึ กลงไปอี กว า เรื่ องของพระพุ ทธศาสนาทั้ งหมดทั้ งสิ้ น เป นเรื่องของสั ญ ชาตญาณ, เกี่ ยวกั บสั ญ ชาตญาณโดยตรง.
นี่ คนที่ เคยอ านแต พระไตรป ฎกหรื อเคยแต ฟ งเทศน ตามธรรมดาสามั ญ ทั่ วไป หลายสิ บป
มาแลวไมเคยไดยินคําวาสัญชาตญาณ. เดี๋ยวนี้ อาตมาบอกวา เรื่องของพุ ทธศาสนา
ทั้งหมด นั่นแหละ มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณ, เกี่ยวกันอยูกับสัญชาตญาณ ก็จะ
คิ ด ไปว า เอาเรื่ อ งไม จิ ร งมาพู ด , เอาเรื่ อ งอะไรมาหลอกกั น แล ว . ไม ไ ด เอาเรื่ อ ง
อะไรมาหลอก, แตวาเอาคําที่ไมเคยไดยินมาพูด ซึ่งที่แทมันเปนเรื่องของทุกสิ่งที่
เราพูด เราสอนอะไรกันอยูในพระพุทธศาสนานี้, คือพูดไดอีกทีหนึ่งวา เรื่องทั้งหมด
ตั้ งแต เรื่องความทุ กข จนถึ งเรื่องความดั บทุ กข สิ้ นเชิ ง มั นไม มี อะไรมากหรือนอกเหนื อ
ออกไปกวาเรื่องของสัญชาตญาณ.
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ไม มี ใครใช คํ านี้ หรื อพู ดคํ า ๆ นี้ ก็ ตามใจเขาซิ แม จะยั งไม มี ใครพู ด มั นก็
ไม มี เหตุ ผลอะไรที่ ว า ไม ควรจะเอามาพู ด ที่ ยั งไม มี ใครพู ดนั่ นแหละ มั นน าจะมี เหตุ ผล
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ว า ควรจะเอามาพู ด เสี ย ให มั น ครบถ ว น; แต ไ ม ใ ช อ ย า งนั้ น . ที่ เอามาพู ด นี้ เพื่ อ ให
เขาใจงาย ๆ เพื่อใหเขาใจไดงาย ๆ , เพื่อเขาใจไดครบถวน ครบถวน. และเพื่อให
เขาใจไดรวดเร็ว, รวดเร็ว และสะดวก.
เรื่องความทุกขเกิดขึ้นนี้เปนไปตามสัญชาตญาณที่ไมไดรับการพัฒนา,
ปราศจากวิ ชชา ปราศจากสติ ป ญญา ทํ าไปอย างปราศจากสติ ป ญญา. ที นี้ ก็ จะดั บทุ กข
กัน มัน ตอ งมีสิต ปญ ญาพัฒ นาสัญ ชาตญาณนั้น พัฒ นาในแงข องการควบคุม ,
ก็ ค วบคุ ม ไวอ ย าให เกิ ด กิ เลส. พั ฒ นาในการที่ จะให เกิด มี อะไรขึ้น มา, ก็คื อ พั ฒ นา
ใหเกิดสิ่งที่เรียกวาโพธิ, การพัฒนามันจึงมีอยู เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ อบรม
จิตใจใหสวางไสวแจมแจงดวยพระธรรมกัมมัฎฐานอะไรก็ตาม, นั่นแหละคือการ
พัฒนาสัญชาตญาณโดยตรง.
นี่ ให เห็ น ว า เรื่ องตั้ งแต ค วามทุ ก ข จนไปถึ งความดั บ ทุ ก ข ทั้ งหมด ซึ่ งเป น
เรื่ อ งของพระพุ ท ธศาสนานั่ น แหละ เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาตญาณ. อย าลื ม เสี ย ว า
พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา เราไมพูดเรื่องอื่น แตกอนก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี เราพูดแตเรื่องความ
ทุ กข กับเรื่องความดั บไม เหลือแห งทุ กขเท านั้ น,เรื่องอื่ นมั นไม จําเป น. แต คนก็ ชอบเอา
มาพูดมาถาม นั่งอยูที่นี่แตละวันละวัน มีคนมาจากที่ไกลมาถามปญหา, ก็ถามแตเรื่อง
ที ่ไ มจํ า เปน ทั ้ง นั ้น : เรื ่อ งเกิด หรือ เรื ่อ งไมเ กิด หรือ เรื ่อ งอะไรไปเกิด , หรือ เรื ่อ ง
ไสยศาสตร เรื่องอะไรไปเสี ยหมด, ไม เคยถามว าจะดั บทุ กข อย างไร, จะดั บทุ กข ในเรื่องนี้
อย างไร ดั บทุ กข ในเรื่ องนั้ นอย างไร ไม ค อยมี ใครถาม, แล วยั งให ดั บทุ กข ด วยการเป าหั ว
รดน้ํ ามนต ขอรองให ได ลาภ, ขอร องให ได ลาภ, น าหั วที่ ว า ขอรองให ได ลาภโดยไม ต อง
ทํ าอะไร, นี่ มั น น าหั วอย างนี้ ; นี่ ถู เถอะพุ ท ธบริษั ท เป น อย างนี้ แ ล ว ก็ บ าเลย ไม ใช
เปนพุทธบริษัท. ขอใหทํากันเสียใหมใหดี ๆ ใหถูกตอง.
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พุทธศาสนามีจุดหมายเปนวิมุตติและโลกุตตระ.
ที่ วาเกี่ ยวกั บเรื่องทั้ งหมดในพระพุ ทธศาสนา ก็ คื อวา ถ ายั งมี สั ญ ชาตญาณครอบงําจิตใจของเราอยู เรายังตองรัก โกรธ เกลียด กลัว วิตกกังวล อาลัยอาวรณ อิ จฉาริษยาหึ งหวงเป นต น, อยู ภายใต ความบี บคั้ นของสิ่ งเหล านี้ . ที นี้ เราก็
จะทํ า ให มั น หลุ ด เป น วิ มุ ต ติ ; คํ า ว า วิ มุ ต ติ วิ มุ ต ติ ห ลุ ด พ น หลุ ด พ น มั น ก็ ห ลุ ด พ น มา
จากการบี บบั งคั บด วยอํ านาจสั ญชาตญาณ, พุ ทธศาสนามี วิ มุ ตติ เป นจุ ดหมาย. หลุ ดพ น
จากความทุกข กลาวคือความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ นําไปใหทํา
ในสิ่งที่จะตองเกิดทุกข.
ที นี้ อี ก คํ า หนึ่ งว า โลกุ ต ตระ,โลกุ ต ตระ, โลกุ ต ตรธรรม มั น ก็ มี ค วามหมาย
ว า เหนื อ โลก เหนื อ โลก. คํ า ว า เหนื อ โลก คื อ เหนื อ อํ า นาจบี บ คั้ น ของสั ญ ชาตญาณ
ในโลกหรื อวิ สั ยโลก, การเป นไปอย างวิ สั ยโลก คื อกาเป นไปในอํ านาจ ของสั ญ ชาตญาณ
แต นี้ เราจะอยู เหนื อ โลก คื อ อยู เหนื อ อํ านาจบี บ คั้ น องสั ญ ชาตญาณ. เรื่ อ งวิ มุ ต ติ ก็ ดี ,
เรื่องโลกุ ตตระก็ ดี , เหล านี้ เป น เรื่อ งที่ ว า เอาชนะสั ญ ชาตญาณได ถึ งที่ สุ ด , จึ งเห็ น
ไดว า เรื ่อ งของพุท ธศาสนาทั ้ง หมดนี ้ มัน เปน เรื ่อ งเกี ่ย วกับ สัญ ชาตญาณ.
ความทุกขมันเกิดมาจากการทําผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เหตุใหเกิดทุกขก็คือ
สั ญชาตญาณ ที่ คอยบี บคั้ นหรือสงเสริมให เป นอย างนั้ น, จะดั บทุ กข ก็ ต องดั บเหตุ ให
เกิ ด ทุ ก ขนี้ เสี ย. ตัณ หามาจากความรูสึก อยางสั ญ ชาตญาณ ก็ต อ งขจัด ไปเสีย ,
อย าให มี ความรูสึ กชนิ ดที่ เรี ยกว าตั ณหา ก็ จะดั บทุ กข ได , แล วก็ เป นอยู อย างถู กต อง ตาม
อริยมรรคมีองค ๘ นั่นแหละคือเปนอยูอยางไมอยูภายใตอํานาจของสัญชาตญาณ.
นี่เรื่องอริยสัจจ ๔ มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณ หรือเกี่ยวของกับสัญชาตญาณ
ไปเสียทั้งนั้น.
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จะดับทุกขไดตองควบคุมสัญชาตญาณ.
นี้ ป ญ หาก็ เหลื ออยู แต ว า ทํ าอย างไรจึ งจะควบคุ ม สั ญ ชาตญาณนั้ น ได ,
สัญ ชาตญาณที่ ม าทํ างานในหน าที่ ที่ สํ าคัญ ที่ สุ ด คือ เมื่ อ มี ผัส สะเกิ ดขึ้ น : ผัสสะ
เกิ ดขึ้ น ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ มี ผั สสะ แล วมั นไม มี ป ญญา ไม มี วิ ชชา ไม มี แสงสว าง
ก็ คื อทํ าไปตามอํ านาจของสั ญ ชาตญาณ. ผั สสะก็ ให เกิ ดเวทนา-เวทนาเกิ ดแล วก็ ให เกิ ด
ตั ณหา เพราะไม มี ป ญญามาควบคุ มเวทนา, เวทนาก็ เป นไปตามสั ญชาตญาณ มั นก็ ให เกิ ด
ตั ณหา ที่ น ารั กน าพอใจก็ ให เกิ ดความอยากได อยากเอา อยากเป น, ที่ ไม น ารู ก็ ทํ าให เกิ ด
ความไม อยากได หรื ออยากที่ จะไม ได คื ออยากที่ จะทํ าลายเสี ย, นี่ ดู ให ดี เถอะว า ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ทํางานสืบตอกันไปเคลื่อนไหวตอไป ตามอํานาจของสัญชาตญาณ ตลอดเวลาที่ เรายั งไม มี ธรรมะ ไม รู ธรรมะ สํ าหรั บ จะควบคุ ม มั น มั น ก็ เกิ ด
ความทุ กข , แล วทํ าอย างไรจึ งจะไม ต องเกิ ดความทุ กข ก็ ต องควบคุ มมั นให ได , ควบคุ ม
ผัสสะ ควบคุมเวทนา ควบคุมตัณหา โดยเฉพาะ ๓ อยางนี้ได ก็แนนอน ก็ไมมี
ความทุกข.

การควบคุมและพัฒนา ตองมีสติ ใชปญญา ทันเวลา.
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เอ า, จะพั ฒนา พั ฒนา คื อให มั นเป นสั ญชาตญาณที่ ควบคุ มได ให อยู ในการ
ควบคุ ม คื อเป นมาในทางแห งความถู กต อง คื อมี วิ ชชา มี ป ญ ญา มี แสงสว าง. พั ฒ นา
มีความหมายกวาง จํากัดใหแคบเขามาเหลือเพียงสองอยาง : หนึ่งพัฒนามิใหปรุง
เป น กิ เลส, พั ฒ นามั น มิ ให มี ก ารปรุงเป น กิ เลส. และสองพั ฒ นามั น ให เกิ ด เป น โพธิ
ขึ้ น มา, สองอย า งนี้ มั น เนื่ อ งกั น ถ า มั น เป น กิ เลสมั น ไม เป น โพธิ ไ ด , หรื อ ถ า มั น เป น
โพธิแลวมันไมเกิดเปนกิเลสได. ถามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเมื่อผัสสะ มันก็เอาสติ
ป ญ ญามาควบคุ ม ไว เกิ ดกิ เลสไม ได ก็ เกิ ดแต โพธิ คื อความรู ที่ ถู กต องว า เราควรจะ
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ทําอยางไรกับสิ่งเหลานี้, อยามามัวยินดียินรายมี โลภ โกรธ หลง อะไรอยูกับสิ่งเหลานี้ .
นี่เรียกวาพัฒนาใหเกิดโพธิได, แลวทั้งหมดนี้ตองทันแกเวลา ถาไมทันแกเวลา
งุมงามอยู มั นก็ เกิ ดกิ เลสเสี ยก อนแล ว, ไม ให เกิ ดกิ เลส แล วก็ ต องทั นเวลาที่ มั นจะเกิ ด
กิเลส.
พอตาเห็นรูป หูฟ งเสียง จมู กไดกลิ่น เป นตน เป นผัสสะตอนนี้ รวดเร็ว
มาก, เปนผัสสะแลวมันก็จะเกิดเวทนา ถาผัสสะโงมันเกิดเวทนาโง คือใหเกิดเวทนา
ที่เปนที่ตั้งแหงความยินดียินราย, ถาผัสสะมีการควบคุมดวยสติสัมปชัญญะ มันก็
ใหเกิดเวทนาชนิดที่ใหรูสึกตัว, ไมถึงกับยินดียินราย. แตรูสึกตัว วาเราจะตองทํา
กั บมั นอย างไร เวทนาที่ เกิ ดขึ้ นแล วอย างนี้ มั นคื ออะไร, เราจะต องทํ ากั บมั นอย างไร,
ถามันมีโพธิเพียงพอ ก็โอ, มัน เชนนี้เอง, มันเชน นี้เองตามธรรมชาติ อยาไป
ยินดียินรายกับมัน. ดูแตวาในกรณี นี้ เราจะตองทําอยางไรบาง; ถาตองทําอยางไรบาง
ก็ทํา ถาไมตองทําอยางไรก็ไมตองทําอะไร, มันก็ไมมีปญหาใด ๆ เกิดเพราะเวทนานั้น
แลวตัณหาก็เกิดไมได เพราะเวทนามันฉลาดเสียแลว. ที่วาเวทนาใหเกิดตัณหานั้น
หมายถึ งเวทนามั น โงม าแล ว และมั น โงม าแล ว ตั้ ง แต ข ณะผั ส สะ, เวทนาโงจ ะให
เกิดตัณหา คือความอยากไปตามความโง : น ารักก็รัก นาเกลียดก็เกลียด, น ากลัวก็กลัว,
นาโกรธก็โกรธ เปนตัณหาอยางใดอยางหนึ่งเสียแลว, ไมทันแกเวลา มีเวทนาแลวก็เกิด
ยิ น ดี ยิ น ราย เร็วเหมื อกั บ สายฟ าแลบเสี ยแล ว ห ามไว ไม ได , ห ามไว ไม ทั น แก เวลา,
นี่เรียกวาไมทันแกเวลา. ตองพัฒนาใหเร็วทันแกเวลา ไมใหเกิดกิเลส ก็ทันแกเวลา,
ใหเกิดโพธิขึ้นมาก็ใหทันแกเวลา จึงจะปลอดภัย.
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สําหรับคําวาทันแกเวลา ทันแกเวลานี้ มันไมไดมีนาฬิ กาวัดดอก, แตมัน
รูวาถ าไม ทั น แก เวลา มั น ก็ต องเกิ ดทุ กขเทานั้นแหละ; ถาวาทั น แก เวลา มั น ก็
ระงับหยุดยั้งไวได ในขณะแหงผัสสะ คือมันจะปรุงใหเปนเวทนา, ระยะเวลานั้นเปน
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เวลาที่ สํ า คั ญ . ถ า ทั น แก เวลานั้ น แล ว ก็ ระงับ ไว ได , หยุ ด ไว ได ไม เป น กิ เลส. ถ าไม
รูสึกตัวหรือควบคุมไวไมไดในระยะนั้น มันก็ตองเกิดกิเลส, เรียกวามันเกิดกิเลสเสียแลว
เพราะเราควบคุ ม ไม ได ไม ทั นแก เวลา, ถ าควบคุ ม ได ทั น แก เวลา มั นก็ ไม เกิ ดกิ เลส.
ทีนี้โพธิมันเกิดขึ้นเพราะวาสติมันไปเอาโพธิคือปญญามาควบคุมผัสสะนั้น, ปญญา
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตถตา สุญญตา, ปญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เราทําไวเปน
ประจํา อบรมกันเปนประจํานั่นแหละ สติมันไปเอามา. คือมันระลึกขึ้นมาไดทัน
เวลานั่นแหละ, แตใชคําพูดเปนรูปธรรม ก็เหมือนกับมันไปเอามา. สติระลึกขึ้นมา
ไดเอาปญญามาทันแกเวลาก็ทําหนาที่เปนโพธิ, เปนโพธิ รูวาควรทําอยางไร ก็ไมเกิด
กิเลส. ถาแสงสวางเขามา ความมื ดก็ ออกไป, ถาแสงสวางออกไปความมื ดก็เขามา, มั น
เป น เรื่องที่ ไม ต อ งเป น คนละเรื่อ ง เรีย กวาเรื่อ งเดี ย วกั น ก็ ได . ถ าโพธิ เข ามากิ เลสก็
ออกไป, กิเลสเขามาโพธิก็ออกไป, พรอมกับที่โพธิเขามากิเลสมันก็ออกไป.
นี่เราจงฝกฝนใหมีสติรวดเร็วที่สุด, แลวอบรมปญญาไวอยางเพียง
พอดวย; สองอยางนี้สําคัญ ที่สุด ศึกษาอบรมเรื่องของปญ ญา วา เปนอยางนั้น
อยางนั้น, ความจริงเปนอยางนั้นเปนอยางนั้น อยูเสมอ, แลวมีสติเร็วพอที่จะไปขน
เอามา คือระลึกได ระลึกปญญามาไดทันเวลา ที่วามันเกิดเหตุการณ อะไรขึ้นมา, นี่เรียกวา
ทั นเวลา. ถ าไม ทั นเวลาก็ ไม มี ประโยชน ความรูที่ ไม ได ใช หรือใช ไม ทั นเวลาเป นหมั น
เหมื อนกันแหละ, จะเรียนไวมากเท าไร ๆ มันก็ไม มี ประโยชน ดอก ถาไม ได เอามาใชหรือ
เอาใชไมทันแกเวลา. ขอใหเขาใจไวอยางนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ฉะนั้นเราจะตองฝกเรื่องสติ, ที่วาทํากัมมัฎฐานทําวิปสสนาอะไร ก็เปน
เรื่องฝกสติ ใหมีสติเร็วสติพอ ที่จะไปขนเอาปญญามาทันแกเหตุการณ, นี้เรียกวา
ทันเวลา.

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๑๙๕

จิตตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ.
เอ า, จะพู ดให มั นกวางที นี้ ให มั นกวางไกลออกไปอี ก ก็ จะพู ด, ฟ งให ดี ว า
จิตตภาวนาทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นก็มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ จิตตภาวนา
คือ การกระทําทางจิต ทําจิตใหยิ่ง ทําจิตใหเจริญ ทําจิตใหดี นี้ก็เรียกวาเปนจิตตภาวนา,
มีหลายสิบรูปแบบ โดยสรุปมี ๒ รูปแบบ คือ สมาธิอยางหนึ่ง, ป ญญาอยางหนึ่ง. จิตตภาวนาเหลานี้มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ โดยวิธีทั้งสองนั่นแหละ คือ ไมใหเกิดกิเลส
แต ให เกิ ด โพธิ. เราปรับ ปรุงกั น ในภายในทั้ งหมดทุ กอยางที่มั นเกี่ยวของกัน จน
สามารถที่ จะเกิด โพธิ แลวก็ไมเกิดกิเลส แล วก็ทั น แกเวลา. เดี๋ยวก็จะไดพู ดยก
ตัวอยางให เห็นชัด แต เดี๋ ยวนี้ เป นใจความโดยสรุปวาจิตตภาวนาทั้ งหลายทุ กชนิ ดในพระพุทธศาสนานั้น มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ ไมใหมันเกิดกิเลส แตใหมันเกิดโพธิ.

จิตตภาวนาโดยธรรมะ ๔ เกลอ.
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ที่จําเปน จะตอ งเขา ใจ หรือ ใชใหเปน ใชใหเปน ใชใหถูก วิธี ใ ห
ทันแกเวลา ก็ขอย้ําคํา ๔ คํา ที่พูดบอย จนคนจะรําคาญอยูแลว วา ๔ อยางนั้น
คือ สติ อยางหนึ่ง, สัมปชั ญญะ อยางหนึ่ง, สมาธิอยางหนึ่ง, ป ญ ญาอยางหนึ่ ง,
ไมจดก็ไดถาจําได. เพราะมัน ๔ อยาง สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ป ญญา ธรรมะ ๔ อยาง
นี้แหละมันเปนเรื่องจําเปนที่สุดสําคัญที่สุด จะชวยใหรอดไดมากที่สุด. พอมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้น เชน ตาเห็นรูปมีสัมผัสเปนตนนี้ ตองมีสติ, ตองมีสติขอแรก, มีสติไป
เอาปญญา เอาปญญามาเปนสิ่งที่สอง, และปญญา นั้นไมใชเอามาถึงแลวก็แลวกัน
ตองเอามาควบคุมอยู ควบคุมอยู ควบคุมอยูซึ่งเหตุการณนั้น ๆ นี่เรียกวาสัมปชัญญะ.
สติ กับ สัมปชัญญะตางกันมาก; สติไประลึกเอามา สัมปชัญญะทําหนาที่เอา

๑๙๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ปญญาที่เอามานั้น ใหมาทําหนาที่อยูเฉพาะหนา, ควบคุมเหตุการณ นั้นอยู นี้เรียก
ว าสั มปชั ญญะ. ที นี้ ถ าว าแรงมั นน อย กํ าลั งมั นน อยให ใช สมาธิ สมาธิ ลงไปในสั มปชัญญะ คือ ใหปญญาทําหนาที่ของปญญาอยางยิ่งอยางเต็มที่ ดวยอํานาจของสมาธิ.
เอ า , ทบทวนอี ก ที น ะ ฟ ง ให ดี อ ย า เห็ น เป น เรื่ อ งเล น ๆ, หรื อ เป น เรื่ อ งไร
สาระ, เป น เรื่ อ งสาระที่ สุ ด ของเรื่ อ ที่ เราจะต อ งประพฤติ ก ระทํ า . เรามี ส ติ สํ า หรั บ
ระลึกได, ไประลึกเอาปญญาความจริงหรืออะไรที่ไดศึกษาอบรมไว มาทันในกรณี
ที่มันมีเรื่อง. นี้สติเอาปญญามา, ปญญาก็กลายเปนผูทําหนาที่ควบคุมสถานการณ
นี้ เปลี่ ยนชื่อเสี ยหน อยเรียกวาสั มปชัญญะ. ที่ จริงสัมปชัญญะมั นก็คื อป ญญานั่ นเอง
มารูสึ กตั วทั่ วพรอมอยู , หมายความวามั นทํ าหน าที่ ตรงตามหน าที่ เรียกวาสั มปชัญญะ ที่ นี้
หน าที่ นี้ มี กํ าลังออนไม พอ ก็ ต องใช กําลั งของสมาธิจิ ตที่ ได ฝ กฝนไวเหมื อนกัน เพิ่ มกํ าลั ง
ให แก สั มปชั ญญะ, มั นก็ พอ มั นก็ พอที่ จะรู ที่ จะทํ าให เกิ ดความรู อั นเด็ ดขาดเฉี ยบขาด
แนนอนลงไปได.
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นี่เรามีสติ คือไปขนเอาปญญามา, เราขนเอาป ญญามา เพื่ อจะใหสติเอา
มาใชในขณะที่เกิดเรื่อง, ขนเอาปญญามาแลว ใหมันทําหนาที่เปนสัมปชัญญะ,
ถาวากําลังมันออนไป ก็ใชสมาธิเพิ่มกําลังใหแก สัมปชัญญะ, ปญญาหรือสัมปชัญญะ
มั นทํ าหน าที่ เต็ มที่ ในการที่ จะตั ดความโง ตั ดความหลง ตั ดอะไรตามเรื่ องที่ มั นจะเกิ ดขึ้ น.
มั นก็ เลยสํ าเร็จได เพราะธรรมะ ๔ อย างทํ าหน าที่ ครบถ วน, หรือว าธรรมทํ าหน าที่ ครบถ วน
ทั้ ง ๔ ชนิ ด ๔ ขณะก็ ได , จะเป นธรรม ๔ อย างก็ ได ธรรมะอย าเดี ยวทํ าหน าที่ ๔ อย าง
ก็ ได . คํ าพู ด นี้ มั น ไม สํ าคั ญ อะไรนั ก ขอแต วาให มั น ได มั น ได สิ่ งที่ เรีย กวาสติ สั ม ปชัญญะ สมาธิ และปญญา มาทําหนาที่ทันแกเวลา เมื่อเหตุการณอะไรมันเกิดขึ้น
นี่ คื อความสํ าคั ญ, เป นเรื่องจิ ตตภาวนา เพื่ อจะแก ป ญหาเฉพาะหน า ในคราวฉุ กละหุ ก
ที่ สุ ด . อารมณ มั น กระทบอายตนะแล ว , ยั งเหลื อ แต จ ะเกิ ด กิ เลสและเป น ทุ ก ข แ ล ว .

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๑๙๗

สี่อยางนี้ ทํ าหน าที่ กั นอย างครบถ วน มั นก็ สกั ดกั้นออกไปได ; เรียกวาแก ป ญหาออกไปได
หรือดับความทุกขที่เกิดขึ้นเสียได. นี่เรียกวา จิตตภาวนาอยางยิ่ง มี สิต สัมปชัญญะ
มี ส มาธิ มี ป ญ ญานี่ เป น เรื่อ งของจิต ตภาวนา ทํ าให เกิ ด แล วเอามาใช ให ทั น แก
เวลา, นี้ก็เพื่อแกปญหา.

จิตตภาวนาโดยอัฎฐังตคิกมัคค.
ที นี้ จิ ตตภาวนาที่ กว างใหญ ออกไปอี ก ก็ จะระบุ เรื่องอั ฎฐั งคิ กมั คค หรือ อริ ยมรรคมีองค ๘ ทําไมเรียกเปนจิตตภาวนา, ก็เพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวกับจิต. ใน
อริยมรรคมี องค ๘ มี เรื่องวาจา มี เรื่องกายอะไรอยู ด วย, แต มั นเป นไปตามอํ านาจจิ ต
คือสัมมาทิฎฐิ เปนเรื่องของสัมมาทิฎฐินําไปหมดทุกเรื่อง, แลวมีกําลังอันสําคัญที่จะ
ทําหนาที่ตัดปญหาคือสมาธิ สัมมาสมาธิ, เขาใจไววา การตัดกิเลสนั้นตัดไดดวย
อํานาจของสมาธิ สัมมาสมาธิ.
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สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะนี่นําหนาไปเปนปญญา, แลวก็ลากใหเกิด
การเปนอยูดวยสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวโว, นี้ ตัวการเปนอยูมัน
ถูกตอง. ทีนี้ก็มีสัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ซึ่งเปนกลุมของสมาธิ มีกําลัง
เกิ ด ขึ้ น เท า ไร มั น ก็ ตั ด หรื อ บี บ คั้ น หรื อ ไถ ถ อน หรือ แม แ ต บ รรเทาก็ ต าม สิ่ ง ที่
เรี ย กว า กิ เลส สิ่ ง ที่ เรีย กว า กิ เลส, องค ทั้ ง ๗ ข า งต น องค ข า งต น ทั้ ๗ องค เป น
บริวารของสั มมาทิ ฎฐิ, สั มมาทิ ฎฐิ สั มมาสั งกั ปโป สั มมาวาจา สัมมากัมมั นโต สั มมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ ทั้ ง ๗ องคนี้ เป นอุปกรณ เปนบริวาร ชวยทําหนาที่
แตละอยางละอยางละอยาง ใหสมาธิมีกําลังสูงสุดสามารถจะกําจัด ป องกัน หรือ
ขับไล หรืออะไรก็สุดแทแตจะเรียก, มิใหกิเลสเกิดขึ้นได.

๑๙๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ที นี้ เราก็ มี ก ารเป น อยู ด ว ยอั ฎ ฐั งคิ ก มั ค ค ถ าเป น อยู ด วยอั ฎ ฐั งคิ ก มั ค ค
ก็มี เรื่องสั มมาทิ ฎฐินํ าหน า เป นจิตตภาวนาอยางยิ่ง, สัมมาสั งกั ปปะ ตองการใฝฝน
ดําริอยางถูกตอง ก็เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง. สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
นี้ เป นพื้ นฐานเท านั้ น, มั นเป นพื้ นฐานแห งการเป นอยู เพื่ อไม ให ตาย, และไม มี อุ ปสรรค
อะไรต าง ๆ มารบกวน เพราะว าเป นอยู ที่ ถู กต อง. แล วก็ มี สั ม มาวายาโม สั ม มาสติ
นี้ก็เป ตจิตตภาวนา, ๗ องคนี้ ก็สงเสริม ชวยเหลือ เปนอุปกรณ เป น บริวารของ
สัมมาสมาธิ ซึ่งเปนตัวจิตตภาวนาโดยตรง. ฉะนั้นการเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค
ก็คือการเปนอยูดวยจิตตภาวนาที่สมบูรณ : ตัวจิตเองก็สมบูรณ, ตัวอุปกรณแหง
จิ ตคื อกาย วาจา อาชีพนี้ ก็สมบู รณ เป นอุ ปกรณ แกจิ ต, แลวก็ตั วจิ ตเองเชนสั มมาวายามะ
สั มมาสติ นี้ ก็ สมบู รณ , มั นจึ งเป นการเป นอยู ด วยติ ตตภาวนา คื อการทํ าจิ ตให มี กํ าลั ง
ยิ่ งขึ้ น ๆ ๆ ๆ อยู ตลอดเวลา. ถ ามี ขี วิ ตอยู ด วยอั ฎฐั งคิ กมั คค อย างนี้ ก็ เรียกว า มี จิ ตตภาวนา
ในการเปนอยู, เปนอยูอยางไมเกิดปญหา.
เมื่ อตะกี้ พู ดกั นวามั นเป นอยู อย างมี ป ญหา แล วก็ มี สติ สั มปชั ญญะ สมาธิ
ปญญามาแกปญหาทันเวลา, เดี๋ยวนี้ก็มีการเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค มันเปนการ
เป นอยู ชนิ ดที่ ไม เกิ ดป ญหา; หมายความว าจะเอาอะไรมากระทบก็ ไม เกิ ดป ญหาได เพราะ
มีสั มมาทิ ฎฐิ ป ญ ญานี้ มั ควบคุ มอยูเหมื อนกัน, มี สติมี อะไรพรอมอยูในนั้น เรียกวา
อยู ด วยอริยมรรคมี องค ๘ เป นการเป นอยู ที่ ไม ทํ าให เกิ ดป ญหา ไม มี ป ญหา. นี้ ก็จั ด
เปนจิตตภาวนาชนิดหนึ่ง, อยูดวยจิตตภาวนาชนิดนี้ ไมเกิดปญหาเลย, หรือถาเกิด
ปญหาขึ้นมา เอา, มันก็แกไขดวยอาการ ๔ อยาง อยางที่กลาวมาแลว; อันนั้น
เป น สติ , อั น นั้ น เป น สั ม ปชั ญ ญะ, อั น นั้ น เป น สมาธิ , อั น นั้ น เป น ป ญ ญา, แล ว ก็
ช วยแก ป ญ หาที่ มั นเกิ ดขึ้ นมาได เพราะการเป นอยู ด วยอั ฎฐคิ กมั คค . แต เดี๋ ยวนี้ เราแยก
ออกมาให เห็ น วา เป น อยู ด ว ยอั ฎ ฐังคิ ก มั ค ค นี้ เป น การป ด กั้ น ป ญ หาหรือ ความ
ทุกขไมใหเกิดขึ้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๑๙๙

จิตตภาวนาโดยปฏิจจสมุปบาท.
ที นี้ ก็ จะดู ให ละเอียดลงไปวา จิ ตตภาวนานั้ นถ ามี อยูอย างถูกต อง, ถ ามี จิ ตตภาวนาอยูอยางถูกตองนั้น มันสามารถควบคุมเวทนา สัญญา และวิกตก, สามคํานี้ก็
เป นคําที่ สําคั ญมาก ที่ มั นเป นหลักสํ าหรับการศึ กษาและการปฏิ บั ติ : ควบคุ ม เวทนา
สัญญาและวิตกได ควบคุมเวทนาได ไมใหปรุงแตงเปนตัณหา, ควบคุมสัญญา
ความสําคัญมั่นหมายได มันก็ไมสําคัญผิด, ควบคุมวิตกคือควบคุมความคิดได มันก็
ไมคิดไปในทางผิด ๆ ที่จะใหเกิดเปนทุกข.
ในบาลี ใช คํ า ๓ คํ านี้ แหละเป นคํ าชุ ดติ ดกั นเลย ควบคุ มเวทนา สั ญญา และ
วิตก ในแต ละวัน. ในชี วิตประจํ าวั นได ; เวทนาเกิ ดขึ้ นก็ ควบคุ มได , สั ญญาเกิ ดขึ้ นเป น
ความจําก็ดี , เป นความหมายมั่ นอย างใดอย างหนึ่ งก็ดี ก็ควบคุ มได ไม ให เกิ ดในทางที่ ผิ ด ๆ
ให เกิ ดแต ในทางที่ ถูกต อง, วิตกควบคุ มความคิ ดได ความคิ ดก็ ไม เป นไปในทางที่ ผิ ด, มั นก็
หมดปญ หา. ถาใครควบคุม เวทนา สัญ ญาและวิตกได ก็เปน จิต ตภาวนาชั้น ที่
มีประโยชนมากที่สุด.
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เดี๋ ย วนี้ ก็ ดู สิ เราความคุ ม มั น ไม ได นี่ พ อเวทนาอย า งไรมา มั น ก็ ใ ห เกิ ด
ตัณหาตามชอบใจมัน, พอสัญญาอะไรเขามา มันก็มั่นหมายไปในทางที่จะใหเปน
กิ เลสทั้ งนั้ น; โดยมากก็ สั ญ ญาไปในทางน ารั ก-ไม น ารัก, สั ญ ญาเป นได เป นเสี ย เป น
แพ เป นชนะ, เป นได เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ, กระทั้ งสั ญ ญาเป นไม สวยเป นสวย. เป นหอม
เป นเหม็ น, สั ญญาเป นตั วเป นตน สั ญญาเป นผู หญิ งสั ญญาเป นผู ชาย, ความรูสึ กอย าง
ผู หญิ งอย างผู ชายมั นก็ เกิ ดขึ้ น นี่ ควบคุ มสั ญญาไวไม ได มั นก็ เกิ ดเรื่องมากมายอย างนี้ .

๒๐๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี่ วิ ตกเราไม อยากจะคิ ด เรื่องที่ มั นทํ าให เกิ ดควาทุ กข หรือไม ควรจะคิ ด
เอาวาเรื่องมันไมควรจะคิดก็เอามาคิด ๆ ๆ, ควบคุมไวไมได คิดนอนไมหลับ หลายวันเขา
ก็เป นโรคภั ยไขเจ็ บ เป นโรคประสาทเป นบ าไปเลย. ควบคุ มวิตกคื อความคิ ดไวไม ได
มั นเป นอยางนี้ เขาใจวาคงจะรูจั กกันมาแล วทุ กคน, ควบคุ มความคิดไวไม ได มั นเดื อด
รอนสั กเท าไร ไม ต องการจะคิ ดอยากจะนอนมั นก็ ไม นอนมั นก็ ยั งคิ ดนี่ หรือวามั นจะคิ ดไป
ตามอํานาจสัญชาตญาณลวน ๆ มันก็คิดไปในทางผิด, ในทางที่ใหเกิดกิเลส แลวก็เป น
ทุกข เพราะควบคุมไวไมได ความคิดมันก็ไปในทางที่ไมอยากจะใหไป ไมอยากจะคิด
มั นก็ คิ ด, ไม อยากจะคิ ดไปในทางของกิ เลส, มั นก็ ยั งคิ ดไปในทางของกิ เลส เพราะควบคุ ม
ไมได.
นี้เรียกวา ถาควบคุมเวทนา สัญญา และวิตกไวได เปนจิตตภาวนา
อยางยิ่งเลย, ที่แทมัน ก็คือ ควบคุม กระแสปฏิจ จสมุป บาทไดนั่น เอง. กระแส
ปฏิจจสมุปบาทยืดยาวเปน ๑๑ อาการ มันควบคุมไวไมได ที่ควบคุมยากคือตอนที่
ควบคุ ม เวทนานี้ , ควบคุ ม เวทนาที่ มั นจะไม ให เกิ ด เป น ตั ณ หาเป น อุ ป าทานนี้ . ถ า
ควบคุมเวทนาได ก็หมดปญหาเรื่องปฏิจจสมุปบาท.
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ขอบอกใหรูกันเสียเลยวา เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น ยืดยาวมากมายมหาศาล
สําหรับเรียบ; แตสํารหับปฏิบัตินั้นมีนิดเดียวขณะเดียว คือควบคุมผัสสะไว
ให ได . ถ าควบคุ มผั สสะได ก็ คื อควบคุ ม เวทนาได , แล วป ญ หาหมดไม มี , จะไม เกิ ด
ความทุ กข . แต ถ าไปเรียน ไปแจกลู ก ไปบรรยายเป นหลั กวิชาเป นอะไรก็ มามายมหาศาล
เรื่องปฏิจจสมุปบาทจนเรียนไมไหว, แตถาพูดถึงปฏิบัติแลวนิดเดียว คือควบคุมผัสสะ
ไวใหได มันหยุด, ควบคุมผัสสะไวได มันก็เหมือนกับไมไดเกิดเรื่อง, ไมได
เกิ ดเรื่องอะไรขึ้ นมา. ไม ให เกิ ดเวทนา, ไม ให เกิ ดตั ณหา, ไม ให เกิ ดอุ ปาทาน, ไม เกิ ดภพ
ไมเกิดชาติ, นี้เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง เพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ.

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๒๐๑

ขอสุดท ายก็คื อวา สามารถควบคุ มอุ ปาทาน, อุปาทาน ความยึ ดมั่ นถือมั่ น,
ควบคุมการเกิดดับของอุปาทานได. การเกิดของอุปาทาน ก็คือการเกิดแหงทุกข;
เหมื อนที่ สวดอยู ทุ กวัน ๆ ว า สงฺขิ ตตฺ เตน ปฺ จุ ปาทานกฺ ขนฺ ธา ทุ กฺ ขา-กล าวโดยสรุปแล ว
เบญจขั น ธ ที่ ป ระกอบอยู ด ว ยอุ ป าทานเป น ตั ว ควาทุ ก ข .ถ า ควบคุ ม การเกิ ด ดั บ แห ง
อุปาทานได มั นก็ ไม เกิดอุ ปาทาน; นี้เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง หรือแสดงไปในทาง
ผลของมันอยางยิ่ง. การควบคุมอุปาทานได เปนผลของจิตตภาวนา ในอันดับสูง
คือไมเกิดทุกข; ถามันไมเกิดอุปาทานมันก็ไมเกิดทุกข. ที่วาตัณ หาใหเกิดทุกขนั้น
มั น ให เกิ ด อุ ป าทานเสี ย ก อ น; ฉะนั้ น เรื่อ งสํ าคั ญ ที่ สุ ด มั น อยู ที่ อุ ป าทานให เกิ ด
ทุกข.
อุ ปาทาน แปลวา ยึ ดมั่ นถื อมั่ น คื อแบกไวด วยจิ ตใจ, ยึ ดถื อไว ด วยจิ ตใจ,
กอดรัดไว ด วยจิ ตใจ, เย็ บย อมอยู ด วยจิ ตใจ, เย็ บหรือย อมไว อยู ในจิ ตใจ. แล วอุ ปาทาน
ยึ ดมั่ นในทางกามก็ มี , ในทางความคิ ดเห็ นทิ ฎฐิ มานะก็ มี , ในทางข อวั ตรปฏิ บั ติ โดยไม
ถูกตองตามเหตุผลนั้นก็มี, และยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนของตน. เปนอันสุดทาย
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ศึ กษาจนรู เรื่ องของอุ ปาทาน ว าเกิ ดขึ้ นอย างไร แล วก็ สามารถควบคุ ม
ไม ให เกิ ด อุ ป าทานขึ้ นมาได , มั น ก็ ย อ นไปถึ งวา ถ าควบคุ ม ตั ณ หาได มั น ก็ ไม เกิ ด
อุ ปาทาน, ถ าควบคุ มเวทนาได มั นก็ ไม เกิ ดตั ณหา, ควบคุ มผั สสะได มั นก็ ไม เกิ ดเวทนา
ชนิดที่จะใหเกิดตัณหา ฉะนั้นจึงไปมีจุดสุดทายอยุที่ควบคุมอุปาทานได ความทุกข
ทั้งปวงเกิดไมได.

นี่ เรี ยกว าตั วอย างของจิ ตตภาวนาที่ สํ าคั ญ ๆ ที่ เป นหลั กใหญ ๆ, อย างน อยก็
เอามาพูดใหฟงสัก ๔ ประการกอนวา : มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ป ญญา เพื่อจะแก

๒๐๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ป ญหา ควบคุ มป ญ หา ที่ จะเกิ ดมาจากสั ญชาตญาณ. แล วก็ อยู ด วยมรรคมี องค ๘
อริยมรรคมีองค ๘, ๘ สัมมา ก็จะเป นชีวิตอยูชนิดที่ไม อาจจะเกิดป ญหาขึ้นมาในตัวเอง.
แลวก็ ควบคุมเวทนา สัญญา และวิตก, หรือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทไว
ไ
ด
ก็ไมเกิดความทุกขเพราะอํานาจสัญชาตญาณ, แลวสุดทายก็ ควบคุมอุปาทานได คือ
ไม ยึ ดมั่ นในเรื่องของกาม ไม ยึ ดมั่ นในเรื่องของทิ ฎฐิ ความคิ ดความเห็ น. ไม ยึ ดมั่ นด วย
เรื่องของขอวัตรปฏิบัติที่ไมมีเหตุผล, แลวก็ไมยึดมั่นดวยความคิดทําใหพูดออกมาวาตัวกูวา
ตัวของกู : อัตตวาทะ-วาทะ วาตน, วาทะวาตน ก็คือวาทะวากูหรือของกู เพราะวามัน
เป นเรื่องถึ งขี ดสุ ดหรือเดื อดจั ดแล วทั้ งนั้ น ถ าแปลเป นไทย ๆ ก็ วากู ว าของกู . บาลี ว า
ตนวาของตน อตฺตา อตฺตนียา ก็ตามใจ แตถามันเดือดเขมจัดขึ้นมาแลวมันเปนตัวกู-ของกู,
ทําไดจนไมเกิดอุปาทานอยาง ๔ ประการนี้ ก็หมดปญหา การพัฒนาเปนไปถึงความ
ดับทุกขสิ้นเชิง.
จะทบทวนอี กที หนึ่ งวา จิ ตตภาวนาโดยทั่ วไป คื อ มี สติ สั มปชั ญญะ
สมาธิ ปญญา เฉพาะหนาทันเวลา แกไขเหตุการณได. แลวก็มีการเปนอยูโดย
อัฎฐังคิกมัคค ปองกันปญหาโดยประการทั้งปวง. แลวก็มีจิตที่ฝกไวดี จนสามารถ
ควบคุมเวทนา สัญญา และวิตก, หรือควบคุมกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ตัวอยาง
อันสุดทายก็วา จิตตภาวนา จิตที่ฝกไวดีแลว สามารถควบคุมการเกิดการดับแหง
อุปาทานขันธในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ. อยาใหเกิดความยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งใด ในสิ่งทั้ง ๕ นั่นวาตัวตนหรือของตนขึ้นมา.
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ศึกษาอุปาทานขันธ ๕ ใหเขาใจ.
เรื่องอุปาทานขันธ อันนี้ เป นเรื่องที่ ละเอี ยด ละเอียดอยู มากที เดี ยวที่ จะเขาใจ
แตก็ไมเหลือวิสัย, โดยมากที่เรียน ๆ กันมาแลวนี้ ไมรูวาขันธ ๕ คืออะไร, รูแตชื่อ แลวก็

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๒๐๓

ท อ งได ว า รู ป ง อนิ จจั ง เวทนา อนิ จจา มั น ท อ งได เท านั้ น . เรื่ อ งขั น ธ ทั้ ง ๕ นี้ ขอให
สนใจให รูจักจริง ๆ แลวก็พู ดกั นให ถูกต อง. อย าพู ดเป นทํ านองวา กายนี้ แบ งออก
ไปได เป น ๕ กอง, เหมื อนกั บเอาแตงโมมาลู กหนึ่ งผ าเป น ๕ เสี้ ยว อย างนี้ ไม ถู ก
แตวากายนี้คือชีวิตนี้ ทั้งกายและทั้งใจนั่น มีสิ่งที่เปนปญหาอยู ๕ ประการ คือ
กองรู ป รู ปร างกาย กองรู ป กองร างกายนี่ มั นทํ าอะไรได แปลกมาก, คื อมั นมี ระบบ
ประสาท รูปที่เปนตา ก็มีประสาทตา รูสึกทางตาไดอยางนาอัศจรรย, รูปที่เปนหูหรือ
ทางหู ก็ ฟ งเสี ยงอะไรได อย างน าอั ศจรรย , จมู กนี้ ก็ ได กลิ่ นรับกลิ่ นได อย างน าอั ศจรรย
ลิ้น ก็รับรสไดอยางนาอัศจรรย, ผิวหนังผิวกายทั่ว ๆ ไป ก็รับความรูสึกสัมผัสไดอยางนา
อัศจรรย. ทีนี้ ๕ แลว, ๕ นี้ เรียกวารูป ตนอาจจะไปหลงเอาวา ตา หู จมู ก ลิ้ น
กายนี้ เป นตั วตน, เป นอาตมั น, เป นวิญญาณ, ที่ ล องลอยไปได อะไรได คื อให มั นเป น
ตัวตนขึ้นมาแหละ, ให เป นตั วตนอยู ที่ ทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกายนี่ .
ใจนั้นยกไวเปนพวกทางใจ.
ถ าความรู ยั งไม มี ในเรื่องนี้ , โดยเฉพาะเด็ ก ๆ เป นต น เขาก็ จะคิ ดว ารู ป
หรือ รางกายเป น ตั วตน, หรือ วัต ถุ อ ย างใดอย างหนึ่ งนั่ น แหละ วามั น เป น ตั วตน.
ยกตั วอย างงาย ๆ ถ าเด็ ก ๆ เดิ นไปชนโต ะ ไปชนเอาโต ะแล วมั นเจ็ บ เด็ ก ๆ มั นก็ จะเตะโต ะ
เตะโตะนั้ นเองวามั นทํ ากู, ใหโตะเป นตัวตนที่ทํ าแกกู, กูก็เตะโตะทั้งที่โตะก็เป นไมลวน ๆ.
อยางนี้ตัวอยางแหงการสําคัญรูป รูปแท ๆ ลวน ๆ วาเปนตัวตน, สําคัญรูปขันธวาเป น
ตั วตน. คนโต ๆ เข าวั ดเข าวามามากแล ว ก็ ระวังให ดี เถิ ด มั นก็ ยั งมี โอกาสที่ จะไปเอา
รูปล วน ๆ นั่ นแหละว าเป นตั วตน, เห็ นรูปมี ความหมายยิ่ งกว าสิ่ งใดไปเสี ยก็ มี ในบางครั้ง
บางคราว, จึ งเห็ น แก ร างกาย เป น ห วงร างกาย ประคบประหงมร างกายอะไรเป น สิ่ ง
สูงสุดไปเสีย เห็นรูปเปนตัวตน.
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๒๐๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เมื่อรูปทํ าหนาที่ของมัน ก็เรียกวารูป เกิด , ถารูปยังไม ทําหน าที่ ก็
เรียกว า รูปยั งไม เกิ ดยั งดั บอยู . แม ว าเรามี ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย อยู ตลอดเวลา, แต
เรียกวา ยังไงเกิด จนกวามันจะทําหนาที่; พอมันทําหนาที่เรียกวามันเกิด. ฉะนั้น
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เดี๋ยวเกิด เดี๋ยวดับ เดี๋ยวเกิดดับ เดี๋ยวเกิดดับ, ก็รูวามัน
เปนอยางนั้น ไมเอาเปนตัวตน.
ทีนี้เวทนาก็คือวา เมื่ อได มี การกระทบทางอายตนะแลว มี ผัสสะแลว
มีเวทนา, รูสึกขึ้นมาเปนความสุข หรือ ความทุกขหรือ ไมทุกขไมสุข, ความรูสึก
เปนเวทนานั้นเอง ถูกยึดถือวาเปนตัวตนคือเวทนนาเปนผูรูสึก, แลวเขาสํ าคั ญเอาวา
อยางนั้น,เอาเวทนาเปนผูรูสึกสุข ทุกข ไมทุกขไมสุข ใหเวทนาเปนตัวตนสําหรับ
จะรูสึก.
ครั้นเกิ ดเวทนาตามธรรมชาติ แล ว ก็ เกิ ดสั ญ ญามั่ นหมายเป นอย างนั้ น
มั่นหมายเปนอยางนี้ เปนผูมั่นหมายได เปนผูจดจําอะไรไดมันก็เลยเอาสัญญาผูมั่นหมาย
ผูจดจํานั่นนะวาเปนตัวตน, มันคนละทีนะ มันไมใชพรอมกันไดทั้ง ๕ อยาง.
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ทีนี้ในบางคราวมั น คิ ด อะไรอยูเป น สังขารขั น ธ ความคิด เป นสังขาร
ขันธ,คิดอยางนั้นคิดอยางนี้, คิดอยูอยางยิ่ง ก็เลยเอาตัวสิ่งที่คิดได นั่นแหละวาเปน
ตั วตน, นี้ บางคราวที่ มั นมี สั งขารขั นธ เกิ ดขึ้ น ก็ ยึ ดมั นหาว าเป นตั วตน. ที นี้ โดยทั่ วไป
โดยมาก วิ ญญาณ ทางตา วิญญาทางหู วิญญาณทางจมู ก วิญญาณทางลิ้ น วิญญาณ
ทางกาย, วิญญาณเปนผูรูอะไรไดอยางนี้ เอาวิญญาณเปนตัวตน. เดี๋ยวมีตัวตน
ทีนั่นเดี๋ยวมีตัวตนที่นี่, แลวแตวาเหตุการณ มันจะเปนอยางไร, แลวแตวาสิ่งแวดลอมมัน

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๒๐๕

จะเปนอยางไร. จิต ไปหมกมุน หมายมั่น อยูที่สิ่งใดเปนสวนสําคัญ ก็จะรูสึกวา
สิ่งนั้นแหละเปนตัวตนในขณะนั้น แมชั่วขณะนั้น มันก็รูสึกเปนตัวตนเต็มที่, แลว
มั นก็ เปลี่ ยนไปรูสึ กตั วตนที่ อย างอื่ นอี ก; โดยเหตุ ที่ วามั นไม ได เกิ ดพรอมกั น รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเกิดทะยอยกัน. ฉะนั้นจึงมีตัวตนไดอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงอยางเดียว ที่ขันธใดขันธหนึ่งเพียงขันธเดียว, จะเกิดพรอมกันทั้ง ๕ ขันธ
แล วมี ตั วตน ๕ คนนี้ เป นไปไม ได . มั นเกิ ดได ที่ ขั นธ หนึ่ งขั นธ ใดโดยเฉพาะ, แล วก็ หนั ก
เพราะขั น ธ นั้ น ยึ ด ถื อ ขั น ธ ใดเป น ตั ว ตน ก็ ห นั ก เพราะขั น ธ นั้ น เหมื อ นกั บ แบกของ
หนัก เรียกวาภาระหนัก.
บทสวดมนตบทนั้นก็มีประโยชนมาก ที่สวดกันอยูเสมอ ๆ :ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล
ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก
ภารนิกฺเขปนํ สุขํ
นิกฺขิปตฺวา ครุ ภารํ
อฺณํ ภารํ อนาทิย
สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห
นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต
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ขั นธ ทั้ ง ๕ แต ละขั นธ ละขั นธ เป นของหนั ก, ความคิ ดว าตั วตนนั่ นแหละ,
บุคคลที่มี ความคิดวาตัวตนนั่ นแหละเปนผูแบกของหนัก, ถาไมมี ความคิดวาตัวตน ก็ไม มี
บุคคลที่จะแบกของหนัก, เดี๋ยวนี้มันมีตัวตนที่เปนบุคคลเกิดขึ้น แลวมันก็แบกของหนัก,
การแบกของหนั กเป นทุ กข ในโลก, นี้ ไม ต องอธิ บาย. ภาราทานํ ทุ กฺ ขํ โลเก-แบกของ
หนักเปนทุกขในโลก, ภารนิกฺเขปนํ สุขํ-ปลงของหนักวางลงเสียก็เปนความสุข, มีตอทาย
วา สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห-ตัดตัณหาเสียไดกระทั่งราก, นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต-หมดอยาก
หมดหิวดับเย็นสนิท เพราะไมไดเกิดกิเลส เพราะไมไดยึดมั่นถือมั่น, นี่การที่ไมมีความ
ยึดมั่นใหเปนอุปาทานขันธขึ้นมา เปนการดับทุกขสิ้นเชิง.

๒๐๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถาจิตภาวนาทําไปไดถึงที่สุด มันก็มีอาการอยางนั้นแหละ, ไมยึดมั่น
ขัน ธใ ดโดยความเปน ตัว ตน, ขัน ธมัน เกิด วนเวีย นอยูโดยธรรมชาติข องมัน ,
แตถาตามสัญชาตญาณแลวมันตองยึดมั่น, ถาชีวิตจิตใจมันไมไดมีการศึกษาฝกฝนอบรม
ใหมีปญญามีธรรมะแลว มันก็ตองยึดมั่น เพราะอํานาจของสัญชาตญาณ. ฉะนั้น ที่ไป
ยึดมั่นขันธนั่นขันธนี่ก็เพราะอํานาจของสัญชาตญาณ; ถาควบคุมสัญชาตญาณได
โดยทําใหมันรู มีความรูเขามาควบคุมสัญชาตญาณ, มั นก็ไม ยึดมั่นถือมั่น มันก็ไมเป น
ทุก ข. เมื่อ ใดยึด มั่น เมื่อ นั้น ก็แ บกของหนัก , เมื่อ ใดไมยึด มั่น เมื่อ นั้น ก็เทา
กับวางลงเสียแลว.
ทีนี้ตามธรรมดา ธรรมชาติของสัญชาตญาณ มันไมมีความรู ถามีมามัน
ก็ยึดมั่น, เดี๋ยวก็ยึดมั่นรูป เดี๋ยวก็ยึดมั่นเวทนา เดี๋ยวก็ยึดมั่น สัญญา เกี๋ยวก็ยึดมั่น
สังขาร เดี๋ยวก็ยึดมั่น วิญญาณ, ก็เลยเปนทุกขติดตอกันไป วนเวียนกันไปไมมีที่สิ้นสุด.
เราจึงถือวาจิตตภาวนาที่สามารถควบคุมการเกิดดับแหงอุปาทานขันธนั่นแหละเปน
สูง สุด , จํ า ชื่อ ไวใ หด ี ถา วา ยึด มั ่น เขา มัน เรีย กวา ปญ จุป าทานขัน ธ, ถา ไมมี
ยึดมั่นอะไรเลย ก็เรียกวาวิสุทธิขันธ, หรือขันธเฉย ๆ เบญจขันธเฉย ๆ คือวามันเกิด
อยูแลวไมมีการยึดมั่น เพราะยังไมมีเหตุการณ ที่ทําใหยึดมั่น. แตถาพอไปยึดมั่ นเขา
แลว ก็กลายเป น ป ญ จุป าทานขัน ธขึ้นมา; อัน หนึ่ งเรียกวาขันธเฉย ๆ, อั น หนึ่ ง
เรีย กวา อุป าทานขัน ธคือ ขัน ธที่ไดยึด ถือ แลว. เหมือ นกอ นหิน นี่ ที ่ไมม ีใ ครแบก
มั น ก็ ไม ห นั ก แก ใคร, พอใครไปแบกเข า มั น ก็ ห นั ก แก ค นนั้ น . ฉะนั้ น ก อ นหิ น ก อ น
เดี ย วกั น นี้ ถ า ไม แ บกก็ แ ล ว ไป ถ า แบกเข า ก็ มี ป ญ หา คื อ หนั ก ; เบญจขั น ธ นี้ ก็
เหมือนกัน ถาไมยึดมั่นถือมั่นก็แลวไป ก็ไมมีเรื่องอะไรใหหนักอกหนักใจ หมน
หมอง เศราหมองในใจ. พอไปยึดมั่นเขาเทานั้นแหละ มันก็เปนของหนัก เรียกวา
อุปาทานขันธขึ้นมา. ฉะนั้นหนักหรือไมหนักทุกขหรือไมทุกข มันอยูที่ยึดมั่นหรือ
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ไมยึด มั่น , ถาไมยึดมั่นก็ไมห นักและไมเปน ทุกข. จงมีส ติรวดเร็ว กอ นแตที่ม ัน
จะเกิดความยึดมั่น หรือวามันแสดงวาจะมีความยึดมั่น หรือวาเขาไปในที่ ๆ มันชวนให
ยึดมั่น, มีสติปองกันไวใหดี ๆ

ระบบจิตตภาวนาที่พระพุทธเจาทรงแนะคืออานาปานสติ.
เอา, ทีนี้ ก็จะพู ดกั นถึงระบบปฏิ บั ติ ให ชัดขึ้นมาอีก ให ชัดขึ้นมาอีก วาจิตตภาวนาทั้ งหมดทั้งสิ้นในพุ ทธศาสนา เพื่ อควบคุ มสัญชาตญาณนะ, จิตตภาวนาที่ เจาะจงให
ชัดเขามาอีก ที่เสนอแนะ ก็คือ ระบบที่เรียกวา อานาปานสติ, อานาปานสติ
ถาเราปฏิบัติอานาปานสติอยางครบถวน แลวก็จะเปนการพัฒนาสัญชาตญาณ
อยางครบถวน. อานาปานสติภาวนาในสูตรชื่ออานาปานสติสูตรโดยเฉพาะ ถาในมหาสติ ป ฎฐานสู ตรนั้ น ไม เอามาพู ดในที่ นี้ มั นมากเกิ นไป มั นเฝ อเกิ นไป มั นมากเกิ นไป.
เอาสติปฎฐานในสูตรที่เรียวกาอานาปานสติสูตร ก็มีอยู ๔ เหมือนกันแหละ, มีกายมีเวทนา
มี จิ ต มี ธรรมด วยเหมื อนกั น , ดู เหมื อนจะสวดกั น ได มากแล ว, สวดพระสู ตรตั วบาลี
แตจะปฏิบัติกันไดกี่มากนอย นี้ก็ยังสงสัยอยู
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หมวดที่ หนึ่ งกํ าหนดกายลมเละกายเนื้ อโดยใจความหมวดหนึ่ ง ก็ เอากายมา
กําหนดพรอมกันทั้งลมหายใจ ทั้งกายลมและกายเนื้อตกแตงกันอยู. ถาวาทํา
ใหกายลมระงับได กายเนื้อก็จะระงับ คือถาเราจะระงับลมหายใจใหละเอียดได เนื้อ
หนั งรางกายนี้ก็จะระงับ เรียกวาระงับกาย ก็ทําใหมันระงับโดยลมหายใจ ทําลมหายใจ
ใหระงับมันฝกสติอยางยิ่งอยูทุกครั้งที่หายใจสั้น หายใจยาว ทุกครั้งที่หายใจ, แลวมันฝก
สติอยางยิ่งอยูทุกครั้ง ที่วากายลมมั นปรุงแต งกายเนื้ อรูสึกอยู, แลวมั นมีสติอยูในขณะที่
วาควบคุมกายลมได , กายเนื้ อก็ สงบระงับลงมา, นี่ มั นมี สติ อยางละเอียดเหลือที่ จะละเอียด
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ในการรูสึกตอการกําหนดตอสิ่งที่เรียกวากาย. เพียงเทานี้ก็ฝกปญญาพอสมควร ฝก
สมาธิพอสมควร ฝกจิตโดยทั่วไปพอสมควรมากทีเดียว.
แลวก็มีศีอยูดวย, มีศีลอยูในตัว คือวาเมื่อพยายามที่จะควบคุมจิตอยู
ความตั้งใจที่จะควบคุมจิตนั้น มันเปนศีลเพียงพอยูในตัว, ไมตองทําพิธีรับศีลกอน
เหมื อนที่ เขามั กจะทํ ากั น มั นเป นพิ ธี รับศี ล สั กวารับศี ลให มี ศี ล แล วจะไปทํ าสมาธิ .
ที่จริงการตั้งใจอยางยิ่ง สังวรอยางยิ่ง ปรับปรุงตัวเองอยางยิ่งใหทําสมาธิ, การบังคับ
ตัวเองในสวนนี้เป น ศีลที่ เพี ยงพอยูแลว, แลวในขณะนั้นมันไมขาดศีลขอไหนได
มันก็มีศีลโดยตรง, โดยจริงอยูแลว, ไมใชพิธีรีตรอง.
ที นี้ เมื่ อควบคุ มกายได รูแจงในเรื่องกาย กายา, ถึ งขนาดที่ วา โอ, มั นสั ก
วากายอยางนั้นเทานั้น ไมเปนตัวตนอะไรเลย ไมใชจะเอาเปนตัวตนอะไรไดเลย
เปน ไปตามเหตุตามป จจัยเท านั้น . นี่ก็เปนปญ ญาอยางยิ่ง ที่ทําใหรูกาย. ตอไป
มันก็ควบคุมกายใหสงบรํางับได มันก็มีลักษณะของสมาธิ ซึ่งทําใหเกิดรูสึกปติ
คือพอใจ และสุข คือเปนสุข.
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ทีนี้ หมวดที่สอง รูจักเวทนา โดยจิตใจโดยแทจริง มีสติควบคุมปติและ
สุข ซึ่งเปนสติที่ละเอียดขึ้นไปอีก ทําไดยากอยางยิ่ง, ก็เลยตองฝกสติยิ่งขึ้นไปอีก, ยิ่งทํา
ได เท าไรก็ ยิ่ งเป นสมาธิ มากยิ่ งขึ้ นไปเท านั้ น. นี่ มารู จั กว าป ติ และความสุ ขนี้ เองมั นปรุ ง
แต งจิ ตปรุงแต งความคิ ด ก็ เป นป ญ ญารูเท าทั นป ติ และความสุ ข. ก็ ควบคุ มป ติ และ
ความสุ ขไว ไม ให ปรุงแต งจิต คื อความคิ ด ก็ควบคุ มความคิ ดไห , หรือบรรเทาความคิ ด
ให ลดลงมาได , หรือจะควบคุ มความคิ ดให เป นไปแต ในทางที่ ควรจะคิ ดอย างนี้ ก็ ได . นี่
มาถึงอานาปานสติ ขอสองมั นก็มี สติ มี สัมปชัญญะ มี ป ญญา มี สมาธิเพิ่ มขึ้น ๆ ไปถึ ง
ขั้นจิตเอง.
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หมวดที่สาม รูจิตเปนอยางไรทําจิตใหบันเทิงทําจติใหตั้งมั่น ทําจิต
ให ป ล อ ยวาง ทั้ ง สี่ อ ย า งนั้ น เป น เรื่ อ งทํ า แก จิ ต จนเป น ผู มี อํ า นาจเหนื อ จิ ต ข อ นี้ ดี ;
เพราะว าถ าเป น ผู มี อํ านาจเหนื อ จิ ตแล วบั งคั บ จิ ตให ทํ าอย างนั้ ก็ ได อย างนี้ ก็ ได มั น ก็
เป นการได ไปหมดที่ จะทํ าให จิ ตคิ ดอย างไร รูสึ กอย างไร ไม ไทํ าอะไรหรือให ทํ าอะไร มั นก็
ทํ าได . หมวดที่ สามบั งคั บจิ ตได ถึ งที่ สุ ด, บั งคั บจิตให เป นสมาธิเสี ยก็ ได , บั งคั บจิ ต
ใหบันเทิงรื่นเริงอยูก็ได,บังคับจิตใหปลอยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยูเสียก็ได, นี่วิเศษ.
นี้ หมวดสุดทายที่สี่ธัมมานุปสสนา ธรรมคือความจริง, ทุกอยางที่ได
ผานมาแลวในภายใน ธรรมะในภายใน คือลมหายใจก็ดี เวทนาก็ดี จิตก็ดี ธรรม
ทั้งหลายเหลานี้ลว นแตเปลี่ย นแปลง; เพราะวาเปน สัง ขตธรรม เปน สังขารธรรม
มีเหตุปจจัยปรุงแตงเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย ก็ดูที่วามันปรุงแตงเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย,
มั นเหมื อนกั บหลอกลวงให รูสึ กอย างหนึ่ ง ทั้ งที่ มั นเปลี่ ยนเป นอย างอื่ นอยู เรื่อยไป.ถ าเรา
ไมเห็นความจริงขอนี้ เราก็หลงใหลหลงรักหลงพอใจ เมื่อมันถูกกันกับอารมณ,
แลว ก็โ กรธหรือ เกลีย ดเมื ่อ มัน ไมถ ูก กับ อารมณ. ที ่จ ริง มัน ก็เ ปน แตสิ ่ง ที่
เปลี่ ย นแปลงเท านั้ น เอง; อย างนี้ เรี ย กว า เห็ น อนิ จ จั ง เห็ น อนิ จ จั งในสิ่ งทั้ งปวง,
อะไรที่ ปรากฎเข ามาในใจ เห็ นความเป นอนิ จจั งของมั นอย างสิ้ นเชิ ง. ที่ ฝ กจริ ง ๆ ก็ ฝ ก
เห็ นในภายใน เชน ลมหายใจก็ เป นอนิจจัง ลมหายใจยาวเป นอนิ จจัง, ความยาวเป นอนิ จจัง
ลมหายใจเปนอนิจจัง ลมหายใจเปนอนิจจัง ความสั้นเปนอนิจจัง, ความที่ปรุงแตงกันอยูกับ
เนื้ อหนั งนี่ ก็ เป นอนิ จจั ง, ความที่ มั นสงบลงได มั นก็ เป นอนิ จจั ง; ถ าเป น นิ จจั งมั น ไม
เปลี่ย นแปลง ที่ม ัน เปลี่ย นจากไมส งบเปน สงบได ก็เรีย กวา มัน เปน อนิจ จัง .
เหลือที่จะดูเ พียงในรางกายนี้ อยางเดียวอะไรบางที่จะเปนอนิจจัง, ดูปติก็อนิจจัง
สุขก็อนิจจัง, การปรุงแตงจิตก็อนิจจัง ดังนั้นจิตเองก็เปนอนิจจัง จิตเปลี่ยนแปลง
ได ก็ เป นอนิ จจั ง, อะไร ๆ ที่ เป นความรูสึ กแก จิ ตมี มากมายหลายรอยชนิ ดก็ เป นอนิ จจั ง,
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นี่เห็นอนิจจัง. ปญญาแรงกลาเห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวงคือในภายในตัวก็เห็นอนิจจัง,
ภายนอกตัวก็เห็นไดเปนอนิจจัง, เมื่อในกายนี้เปนอนิจจังอยางไร ในกายผูอื่นก็เปน
อนิจจังอยางนั้น, เลยเห็นทั้งโลกเลยวาเปนอนิจจัง เห็นอนิจจังในภายในนี่มีประโยชน
กวา เพราะมันเห็นไดงายเห็นไดชัด ไมตองคํานวณไมตองอะไร.
เมื่อเห็นอนิจจังไปเสียหมดแลว มันก็คลาย คลายความยึดมั่นถือมั่น;
แตกอน มันสําคัญ ยึดมั่นถือมั่นวาเปนอนิจจัง คือเที่ยงแทบาง สุขังเปนสุขาง
อัตตาเป นตัวตนบ าง. เดี๋ยวนี้มาเห็นชัดตามที่เปนจริงวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นที่เรา
เคยเขาใจวาเที่ยง วาสุข วาตัวตน มันไมใชเสียแลว, มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปนอนิจจัง
เสียแลว. นี้ก็เรียกวา มีปญญา ปญญาชนิดที่ไมเคยมีแตกาลกอน, กาลกอนมีแต
ป ญ ญาที่ จะไปเห็ นวา เป นของเที่ ยง ของสุ ข ของตั วตน ป ญ ญาโง. นี่ ฟ งแล วก็ น า
หัวที่วา ป ญญานี้มั นโงก็มี ป ญญาธรรมดาไมเกี่ยวกับธรรมะเป นป ญญาโง, เหมื อนกั บ
ที่มันมีป ญ ญาสําหรับทําความชั่ว ก็เรียกวาป ญ ญาโง. แตนี้ มี ป ญ ญาสํ าหรับจะทํ า
ความทุกข มันก็มีปญญาโง, ยิ่งมีปญญาชนิดนี้มากก็ยิ่งเปนทุกขไดมาก; เพราะวา
มั นไม ใช ป ญญาจริง ไม ควรจะเรียกว าป ญญา, ความรูความเฉลี ยวฉลาดอะไรธรรมดา ๆ
ไม เรียกวาป ญญาดอก เพราะวามั นไม รูตามที่ ควรจะรู. มั นรูไปในทางที่ จะสนองกิเลส
ส งเสริมกิ เลส ก็ ทํ าความผิ ดได เก ง ทํ าความชั่ วได เก ง ทํ าควาทุ กข ได ลึ กซึ้ ง; อย างนี้
จะเรียกปญญาอยางไรได, ถาปญญาแทจริง มันก็หยุดทําความทุกข หยุดทําความชั่ว
หยุดทําอะไรที่ไมเปนประโยชน.
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เมื่อคลายออกแหงความยึดมั่นถือมั่นอยางนี้อยู ก็ถึงความดับแหง
ความยึดมั่นถือมั่น, ความยึดมั่นถือมั่นดับลงไป มันก็ดับทุกขสิ้นเชิง นี่ปญญารูความ
ดับทุกของตัวเอง.
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แลว ปญ ญ าสุด ทา ยม ารู ว า สลัด คืน แลว , สลัด คืน แลว โยนทิ ้ง
ออกไปแล ว. แต ก อนเคยเอามายึ ดมั่ นถื อมั่ นไว อย างเหนี ยวแน นตลอดเวลา บั ดนี้ โยน
คืนไปแลว. ปญญาสุดทายนี้ก็นาหัว คือ รูเรื่องวาพนทุกขแลว, พนทุกขแลว ก็สลัด
คื น ออกไปแล ว . ในบรรดาสิ่ ง ที่ เคยยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ทั้ งหลาย บั ด นี้ ส ลั ด คื น ไปแล ว . นี่
ปญญาอันสุดทาย ที่เรียกวาวิมุตติ หรือ โลกุตตระ รูวาหลุดพนแลว, รูวาอยูเหนือโลก
แลว, ปญญาอันสุดทาย.
นี่ ก ล าวโดยย อ อานาปานสติ ๔ หมวด หมวดละ ๔ ขั้ น รวมเป น
๑๖ ขั้น นั้นเปนธรรมะอยางยิ่ง แลวเปนจิตตภาวนาเจาะจงโดยเฉพาะ ที่แนะใหทํา
พระพุ ทธเจ าท านเสนอแนะให ทํ า วาอานาปานสติ ภาวนานั้ นมี ประโยชน มาก มี ป ญญามาก
แมพระองคเองก็ไดบรรลุการตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณดวยอาณาปานสติภาวนา.
ก็ลองคิดดูเอง : เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม เปนอยางไร ตามธรรมชาติ,
แลวที่ มากไปกวานั้ น ก็คื อมั นเห็ นวามิ ใช ตั วตน, สิ่ งเหล านั้ นมิ ใช ตัวตน ก็ป องกั นกิ เลส
ได, ไมม ีค วามทุก ข. มีส ติปญ ญา ถึง ขนาดนี้ ความทุก ขไมเกิด กิเลสไมเกิด ,
แมแตนิวรณ นิวรณก็ไมเกิด.
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นิ วรณ นี่ เป นกิ เลสเบา ๆ กิ เลสไม มี เหตุ ป จจั ยภายนอก, ไม มี เจตนาจากภายนอก;
แตเ ปน ความคิด ชนิด ที ่ร บกวนความสงบสุข . นิว รณเ กิด แลว ไมม ีค วามสงบสุข
แตคนก็ไม คอยจะสนใจ, ทั้ งทั่ นเกิดอยูทุ กวันตลอดวันก็วาได แลวก็ไม สนใจ วาเป น
สิ่งที่ตองกําจัดออกไป. การมีนิวรณเกิดขึ้นเปนสัญชาตญาณตามธรรมดา เดี๋ยว
จิต ครุน ไปในทางกามารมณ , เดี๋ ยวจิต ครุน ไปในทางพยาบาทขั ด แค น ขั ด เคื อ ง,
เดี๋ยวจิตละเหี่ยละหอยตกต่ําแฟบลงไป, เดี๋ยวจิตฟุงฟูฟุงซานขึ้นไป แลวโดยทั่วไป
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จิตก็ไมมีความแนใจในชีวิต ในความปลอดภัย, ไมแนใจแมกระทั่งในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆก็ได. อยาประมาท ปากพูดวาพุทธังสรณั งคัจฉามิ, ธัมมังสรณั งคัจฉามิ, สังฆังสรณั งคัจฉามิ, พูด ๆ ๆ ๆ, แตใจอาจจะไมแนวาพระพุทธเจาจะชวยไดจริง,
พระธรรมจะชว ยไดจ ริงก็ได. การที่จ ะรูวา พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ชว ย
ไดจริง จะไปรูจริงกันตอเมื่อดับทุกขแลว, เมื่อดับทุกขเปนพระอรหันตแลวมันจึง
จะมีศรัทธาเต็มรอยเปอรเซ็นต วาสิ่งเหลานั้นจริงแลวเชื่อ เชื่อจริง.
พู ดแล วมั นก็ ไม น าเชื่อหรือน าหั ววา จะไปมี ศรัทธาสมบู รณ จริง ๆ ก็ต อเมื่ อ
เปนพระอรหันตแลว มันจึงจะเชื่อในทุกอยางดวยตนเองสมบู รณ . เดี๋ยวนี้ ก็เชื่อไปตาม
แบบของคนริเริ่ม คนที่ฝากไวกับศรัทธา ที่วาพระธรรมดับทุกขได, มันจะเชื่อจริง ๆ
ได อย างไร ถายังไม ดั บทุ กข, มั นตองรอต อดั บทุ กขได ความเชื่อมั นจึงจะสมบู รณ เป น
ศรัทธาโดยสมบูรณ. ฉะนั้น ใคร ๆ อยางอวดอีวา เดี๋ยวนี้มีศรัทธาสมบูรณ มันก็มี
ศรัทธาแต ชนิ ดที่ ไม มี ป ญญาสมบู รณ , ศรัทธาที่ สมั ครจะเชื่ อตาม ๆ กั นไปอาจจะสมบู รณ
อยางนี้ ซึ่งเรียกวาศรัทธาที่เปนญาณวิปยุตคือปราศจากปญญา. ศรัทธาที่จะสมบูรณ
ดวยปญญา มันก็ตองมีไดตอเมื่อ ผลที่ปรารถนานั้นไดเกิดขึ้นมาแลวจริง ๆ. นี่มี
อะไรที่ น าหั วอย างนี้ วาเป นพระอรหั นต แล วจึ งจะมี ศรัทธาในธรรมะ, หรือในการปฏิ บั ติ
แม ในพระรัตนตรัยอะไรก็ตาม สมบู รณ . เดี๋ยวนี้ มันเป นศรัทธาที่ ฝากไวกับความเชื่อ ตาม
ที่เพื่ อนมนุษยเขาทํากัน หรือวาตาม ๆ กัน, ก็ยังดีกวาไมศรัทธา. แม จะมี ศรัทธาที่
เชื่อตาม ๆ กัน มันก็ทําใหปฏิบัติไปในทางที่ควรจะปฏิบัติ ก็จะไปพบผลสุดทาย
ดั บ ทุ กข ได แลวก็ความเชื่อก็จะสมบู รณ , ฉะนั้น ดับ ทุกขไดแลว จึงจะมีศรัทธาอัน
สมบูรณ.
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ถาเราทําอานาปานสติจนดับทุกขได มันก็มีความเชื่อโดยสมบูรณ,
สลัดควาททุกขออกไปแลวจริง ๆ รูสึกอยู ความเชื่อมันก็สมบูรณ. ถอนอุปาทานใน
ทุกสิ่งได, ในขันธทั้ง ๕ ไมมีอุปาทาน รูสึกอยูวาไมมีอุปาทานในสิ่งใด ดับทุกขได
ความเชื่อก็สมบูรณ, สมบูรณวาโอ, มันดับอุปาทาน นี่คือดับทุกขโวย.
นี่ขอใหเราพัฒนาสัญชาตญาณ คือวามีวิชาความรูสําหรับจะไมเกิดกิเลส,
แตมีความรูสําหรับจะเกิดโพธิ คือมีความรูสําหรับจะจุดแสงสวางไวเสมอ, ความมืดก็
เกิดขึ้นไมได ครอบคลุมไมได. นี่โดยยอโดยสรุป ระบุไปยังอนาปานสติภาวนาวา
เปนการพัฒนาสัญชาตญาณเปนอยางยิ่ง.

ธรรมอุปกรณที่ชวยในการพัฒนา.
เอา, ทีนี้เวลาเหลืออีกเล็กนอย ก็จะพู ดถึงเรื่องอุป กรณ ที่ จะชวยเขา
มาในฐานะเครื่อ งอุป กรณ; โดยเฉพาะก็มีอ ยูแ ลว ในเรื่อ งของโพชฌงค วา
สัมมัปปธาน ๔, ความเพียรอยางยิ่งก็ชวยใหสําเร็จ อิทธิบาททั้ง ๔: ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา ก็ชวยใหสําเร็จ, อินทรีย ๕ : ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เหลานี้
ก็เป นเครื่องชวยให สําเร็จ. นั้ นก็เป นสวนที่ เราจะเอามาประกอบเขา ศึกษาเฉพาะเรื่อง
แลวเอามาประกอบเขา เพื่อใหความพากเพียรนั้นถูกตอง แลวก็รุนแรงถึงที่สุด เพื่อให
กํ าลั งจิ ตมั นถู กต องรุนแรงถึ งที่ สุ ด. มี ฉั นทะ วิ ริยะ จิ ตตะ วิ มั งสา, มี ศรัทธา วิ ริยะ
สติ สมาธิ ปญญา, เพิ่มเขาไปเรื่อย เพิ่มเขาไปเรื่อย มันก็เปนอุปกรณเครื่องชวยใหการ
ปฏิบัตินั้นสําเร็จไดโดยงายโดยเร็วและถึงที่สุด.
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หิริโอตตัปปะ, ธรรมะเบื้องตน.
ทีนี้วันหนึ่งซึ่งนาหัว อยากจะพูด อยากจะเอามาพูดดวย อุปกรณ ที่ นาหั ว
ที่มักจะไมเห็นเปนความสําคัญ ก็คือความรูสึก หิริและโอตตัปปะ, เรียนธรรมวิภาค
ก็ เรียนเรื่องหิ ริโอตตั ปปะเป นเรื่องแรก แล วก็ เป นเรื่องแรกอยู ที่ นั่ น, แรกจนตายไม ได
เอามาใช เป นประโยชน อะไร. นี้ อยากจะบอกวา หิ ริและโอตตั ปปะนั่ นแหละช วยได มาก.
ขอให มี ความละอายและมี ความกลั วเถิด เป นพุ ทธบริษั ทมา ๕๐ ป แล ว ก็ ยั งทํ าอะไรไม ได ;
ก็ละอาย ๆ ละอายเปนหิริ, แลวกลัว ๆ วาจะตองมีความทุกข กลัวควาทุกขที่มัน
ไดมีอยูจริง นี่เปนโอตตัปปะ. ถามีหิริและโอตตัปปะเปนเครื่องชวยสนับสนุน
แลั ว คงจะก าวหน ากั น เร็วกวานี้ . เดี๋ย วนี้ ค วาทุ กขมั น ไม ได แสดงอาการเจ็บปวด
เหมือนกั บเสือกัดหรืออะไรทํ านองนั้ น, มันก็เลยเฉื่อยชาอยูได ไม ละอาย ไม ละอายวาเรา
ยังไมมีคุณสมบัติสมกับการเปนพุทธบริษัทของเรา, ไมกลัววามันเปนการตกอยู
ในสภาพที ่น า กลัว ; นี ้ก ็ค ือ ไมม ีห ิร ิแ ละโอตตัป ปะ. แลว มัน ก็จ ะหละหลวมอยู
เรื่อยไป มันจะละเลย มันจะหละหลวมอยูเรื่อยไป.
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ขอให เอาธรรมะเบื้ องต นที่ สุ ด เอามาใช ให เต็ มที่ : ละอายเมื่ อไม ปฏิ บั ติ
หรือ แม วาปฏิ บั ติ ไม ได ก็ ค วรจะละอาย. แล วก็ ก ลั ว เมื่ อ ควาทุ ก ข มั น ครอบงําย่ํ า ยี
เหมื อนกั บแผดเผาอยู ตลอดเวลา นี้ ก็ ต องกลั ว. มั นก็ จะได ระวั งมากขึ้ น ก็ จะได พาก
เพียรมากขึ้น ก็จะพัฒนาจิตไดรวดเร็ว จะสามารถควบคุมสัญ ชาตญาณไดมาก
ไมใหเกิดกิเลส, แลวสนับ สนุน แตในทางที่ใหเกิด โพธิไดมากเขา; เรียกวามอง
ขามกันเสียโดยมาก ไมกลัวและไมละอาย, ไมมีหิริและโอตตัปปะ. อาจจะมีหิริและ
โอตตัปปะอยางอื่น ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา ๆ, แตเรื่องที่สําคัญที่สุดอยางนี้ กลับไมมี
หิริและโอตตัปปะ, ก็เลยเปนคําพูดที่เจ็บปวดมากนะ, เปนขาณุ วัฎฎะ ใครเคยไดยิน

การพัฒนาสัญชาตญาณ

๒๑๕

บ าง, ขาณุ วั ฎฎะ-เป นหลั กตอที่ ป กอยู ในวั ฎฎะสงสาร, เป นหลั กเป นตอที่ ป กติ ดอยู ใน
วั ฎฎสงสาร ไม โยกไม คลอน, เพราะความบกพร อง เพราะความประมาท เพราะความไม
เอาจริงหรืออะไรก็ตาม ไดกลายเปนขาณุ วัฎฎะ. ถาพูดกันตามหลักธรรมะแลว ถือ
วาเป นคํ าด าอย างยิ่ งแหละ คํ าดานี้ ไม หยาบคายอะไรนั ก แต เป นคํ าด าอย างยิ่ ง วามั น
เปนหัวหลักหัวตอที่ปกแนนอยูในวัฎฎะ ไมโยกไมคลอน ไมถายไมถอน ก็ไดอยู
กับความทุกข.

พระธรรมพัฒนาสัญชาตญาณฝายกิเลสใหเปนโพธิ.
จะตองทบทวนมาตั้งแตแรก วาเราเกิดมาพลัดตกอยูใตอํานาจของ
สั ญ ชาตญาณฝ า ยกิ เลส; เพราะว า เกิ ด มาจากท อ งแม ไม ได เรีย นอะไรติ ด มาด ว ย
ไม ได รูอะไรมาจากท องแม มั นก็ มาเพี ยงจิ ตที่ ไม มี ความรู, พอมาอยู ในโลกมี อะไรแวดล อม
เข าไป มั นก็ ทํ าไปตามไม รู ก็ เกิ ด กิ เลส-เกิ ดกิ เลส-เกิ ดกิ เลส, โพธิ ไม มี โอกาส, เกิ ด
กิเลส, เกิดความเคยชินแหงกิเลส เกิดอาสวะ เกิดอนุสัย มีความทนทุกขทรมาน
เหลือประมาณ, แลวเผอิญโชคดี มาไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาอันนี้เปน
สิ่งที่แกไขได ก็คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระศาสนา ศีล สมาธิ ปญญา ให
โอกาสแกโพธิเกิดขึ้น, เพื่ อขมขี่สัญชาตญาณฝายกิเลสใหหมดไป, ใหบรรเทาลงไป ไม
ถึงกับหมด ใหบรรเทาลงไป.
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แลวสัญชาตญาณฝายโพธิคอย ๆ งอกงาม คอย ๆ เจริญขึ้นมาตามลําดับ
ตามลํ าดั บ. ความทุ กข เหล านั้ นมั นก็ ลดลงไป เบาบางลงไป ค อยหายใจคล องสั กหน อย
ก็ ยั งดี , แล วเป นได มากขึ้ น ๆ ๆ จนเป นที่ พอใจได ว าจะไม กลั บถอยหลั งไปหานรก, จะไม
กลั บถอยหลั งไปหาขุ มนรก คื อกิ เลสอี กแล ว. นี้ ก็ เรียกว าขึ้ นมาถึ งระดั บที่ ปลอดภั ย,
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ใชคํารวม ๆ อยางนี้ก็ได เรียกวาเป นระดั บของความเป นพระโสดาบัน. ถาความรู
เรื่องความทุ กข เหตุ ให เกิ ดทุ กข การดั บทุ กขมั นพอสมควร มั นมี พอสมควรระดั บหนึ่ งแล ว
เรียกวาพระโสดาบัน, รับประกันวาจะไมถอยกลับลงไป จะปดประตูอบายคือ
ความทุกขชั้นเลวรายไดหมดสิ้น; เหลือปญ หาเฉพาะหนาอยูตอไป ก็คือความ
ทุกขชั้นละเอียด ๆ ละเอียดที่สุด. เราจึงเรียกวาคอยชนะหรือควบคุมสัญชาตญาณได
ภายหลั ง แต ที่ ไ ด รั บ ความทุ ก ข ได รั บ ควาทุ ก ข บี บ คั้ น ขบกั ด เผาลน เสี ย บแทง
อะไรก็ ตามมาอย างเพี ยงพอ มั นก็ เป นธรรมดาเหมื อนกัน เมื่ อมี ความทุ กข มากขึ้ น ๆ
ก็คงจะคิดสอดสายหาวา อะไรนะมันจะดับทุกขได. เดี๋ยวก็ไปไดยินไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาขา แลวก็สนใจ แลวก็ติดตาม แลวก็ปฏิบัติ.
เหมื อนเรื่ องที่ น าหั วในเรื่ องของเว ยหล างของจี น ว าเว ยหล างนั้ นหาบฟ นไป
ขายที่ ตลาด เผอิ ญ ไปได ยิ นคน ๆ หนึ่ งเขาท องสู ตรเรื่องดั บทุ กข เรื่องวั ชรสู ตร ก็ เลย
สะดุ ดขึ้ นมา, เอามาคิ ดมานึ กทํ าความเข าใจ จนได ออกไปหาศึ กษาธรรมะ แล วค อยได บวช
ทีหลัง.
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นี่ แหละว าเราไม ได มี ความรู มาแต ในท อง ในท องไม ได เคยเรี ยนอะไร ออก
มาจากท อ งแม ไม มี ค วารู , แต ก็ ม าด วยความรู สึ ก ของสั ญ ชาตญาณ สํ าหรั บ ที่ จะรั ก
จะโกรธ จะเกลี ยด จะกลั ว จะเป นกิ เลส, แล วออกมาจากท องแม แล วก็ จริ ง ก็ ได จริ ง
เหมื อนกั น สิ่ งแวดล อมในโลกทั่ วไปมั นก็ แวดล อมให เป นอย างนั้ น ให ได มี ความรัก ความ
โกรธ ความเกลี ยด ความกลั ว ความวิ ตกกั งวล ความอาลั ยอาวรณ ความอิ จฉาริ ษยา ความ
หึงความหวงอะไรตาง ๆ จนเต็มที่ จนเต็มที่. นี่มันจะคอย ๆ เกิดความรูสึกตรงกันชาม,
แลวก็แสวงหาคิดนึก โดยการแสวงหาของตนเองก็ได, แลวเผอิญไดยินไดฟง ผูที่
เขาได ยิ นได ฟ งแล วเอามาบอกกล าวต อ ๆ กั นไป คื อเรื่องพระธรรมคํ าสอน, มั นก็ ค อยรู
มากขึ้ น แล วจึ งตั้ งต นขึ้ นมาได , ดํ าเนิ นไปได แล วก็ พอสมควร, คื อจะไม ปล อยให ตก
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อยูในกองทุกขชั้นเลวทรามอยางนั้นอีกตอไป. ความทุกขเหลือนอย แลวก็นอยลง ๆ ๆ
จนหมดสิ้น. นี่เขาก็เอาชนะสัญชาตญาณได, สัญชาตญาณที่ติดมาในทองแม มัน
ถูก ทําใหเปนโพธิเรื่อยมากขึ้น ๆ มันเปนโพธิคือแสงสวางและปญญามากขึ้น ๆ, สวน
ที่ จะเป นกิ เลสหรือโอกาสของการเป นกิ เลส มั นก็ น อยลง ๆ ๆ ๆ จนกระทั่ งไม มี ; ไม มี
อยางหยาบ ๆ กอนก็ยังดี. ถาไมมีเลยถึงที่สุดก็เปนพระอรหันต.
นี่ เป นพระโสดาบั น ก็ เรียกว ามั นน อยลงไปถึ งขนาดที่ เรียกว า จะกลั บมาอี ก
ไม ได , ความทุ กข เลวร ายทั้ งหลายป ดกั้ นได สนิ ท เที่ ยงแท ต อพระนิ พพาน นี้ รอดตั ว.
สัญชาตญาณแหงความอยากดีอยากเจริญ มันก็ชวยสงเสริมใหดีใหเจริญไปในทาง
ของโพธิ. ถาไมมีโพธิมา สัญชาตญาณก็ทําใหสงเสิรมใหเจริญไปในทางของกิเลส.
พู ดกั นเดี๋ ยวนี้ ก็ เหมื อนกั บจะด าเขา เป นคนด าเขาก็ ไม ดี นั ก, แต มั นก็ อยาก
จะพูด วาทั้งโลกเดี๋ยวนี้คนกําลังเปนทาสของสัญชาตญาณฝายกิเลส คิด นึก กระทํา
สงเสริม คนควา ผลิต พัฒนากันแตในทางที่กิเลสมันไดเปรียบ กิเลสมันไดเปรียบ,
คนก็จะตองเปนทุกขกันมากขึ้นกวาเดิม, และเปนทุกขกันตอไป, แลวมันก็จะนอน
ไม หลั บ จะเป นโรคประสาทเป นโรคจิ ตกั นมากขึ้ น แล วก็ จะได เบี ยดเบี ยนกั นมากขึ้ น,
เป นมหาสงครามหรือยิ่ งกว ามหาสงคราม. คอยดู ก็ แล วกั นถ าไม ตายเสี ย วามั นมี แต
ช วงจั งหวะที่ เป นทาสของกิ เลส; เพราะไม สามารถควบคุ มสั ญ ชาตญาณนานา
ประการ ดังที่พูดกันแลวในวันกอน ๆ, โดยเฉพาะสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว,
เห็ นแก ตั ว, พอใจในความเอร็ดอรอยทางวั ตถุ ของตั ว, เอาเปรียบผู อื่ น ช วงชิ งที่ จะเป น
เจาโลกเพื่อจะไดครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกแตผูเดียว.
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เอาละ, เรื่องก็ พ อกั นที ว า เราเกิ ด มาภายใต อิ ท ธิ พ ลของสั ญ ชาตญาณ
โชคดี แต วาสั ญชาตญาณนั้ นมั นเปลี่ ยนได , แล วแต จะพั ฒนามั นอย างไร. ถ าไม พั ฒนา
มั นก็ ได เปรี ยบข างที่ จะเป นไปฝ ายกิ เลส, และอาจจะพั ฒ นาให เป นกิ เลสอย างรุ นแรงก็ ได
เดี๋ ยวนี้ ไม เอาไม พั ฒนาอยางนั้ น, พั ฒนามาในทางที่ จะลื มหู ลื มตาเป นโพธิ , แล วก็ ให
เป นโพธิ ๆ นี่ ยิ่ งขึ้ น ๆ จนถึ งที่ สุ ด, มี การกระทํ าชนิ ดที่ จะดั บกิ เลสกั บความทุ กข ได ถึ งที่ สุ ด
แทจริง, ก็หมดปญหาในการที่วาตองเกิดมา.
และขอเตื อ นว า อย า ปฏิ เ สธอย า ปฏิ เสธ ไม รู ไม รั บ รู : ฉั น ไม ไ ด ตั้ ง ใจ
จะเกิ ดมา, มั นเกิ ดมาเองฉั นไม รู. ก็ เอาสิ มั นก็ ยิ่ งเป นทุ กข หนั กเข า ฉั นไม รู นั่ นแหละ
ไมยอมรูอะไรเสียเลยนั่นแหละ มันก็จะตอง เปดโอกาสใหมีความทุกขเพิ่มมากขึ้น.
ถ ายอมรั บรู ว า มั นจะต องเผชิ ญ กั บความทุ กข หรือกิ เลส หรื ออิ ทธิ พลของสั ญชาตญาณ
แลว ก็ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาตอสูควบคุมสัญชาตญาณ และพั ฒนาใหเป นไปในทาง
ของโพธิ, ก็เปนการเดินตามรอยของพระพุทธเจา, เปนโพธิก็คือเปนพุทธะ, เปน
สาวกก็ เป น พุ ท ธบริ ษั ท เพราะมี โพธิ หวั งโพธิ เป นเบื้ องหน า, เป นสิ่ งที่ จะต องลุ ถึ งใน
เวลาอั นสมควร ให เพี ยงพอแก อั ตภาพ, แล วก็ จะได อยู กั นอย างพอดู ได , อย างว าพอดู ได ,
แล วค อยเจิ รญยิ่ ง ๆ ขึ้ นไปจนถึ งที่ สุ ด. เดี๋ ยวนี้ เอาแต พอดู ได กั นก อนเถอะ, เพราะว าใน
บางรายบางกรณี มั น ดู ไม ได มั น ไม น า ดู . นี่ ช ว ยกั น แก ไข ช ว ยกั น ตั ก เตื อ นปรึ ก ษา
หารื อ อย าใจจื ด, แล วก็ ไม ต องอิ จฉาริ ษยาด วย ว าเขาจะเป นไปได , หรื อจะดี กว าเรา.
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การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย ใหเปนโอกาสแกพระคุณเจาสวดบท
พระธรรมคณสาธยายส งเสริ ม กํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ ธ รรมะสื บ ต อ ไป ในกาลบั ด นี้ ฯ

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๘๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๙

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสารแห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๘ ในวั นนี้ อาตมา
ก็ จะได บรรยายในชุ ด ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม, และมี หั วข อย อยเฉพาะการ
บรรยายในวันนี้วา การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ เปนขอความที่สืบเนื่อง
กันมากับการบรรยายในครั้งที่แลว ๆ มา.
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ขอสรุ ปโดยใจความ สํ าหรั บผู ที่ ไม เคยมาในตอนต น ๆ ว า เราได ยกเอาเรื่ อง
ของสิ่ งที่ เรียกกั นวาสั ญชาตญาณ มาเป นเรื่องหลั กสํ าหรับบรรยาย, เพื่ อจะขจั ดป ญหา
ทั้ งหลาย อั นมี อยู ในหมู มนุ ษย . ที่ เป นครูบาอาจารย คงจะเคยเล าเรียนมาแล ว เกี่ ยวกั บ
เรื่องสั ญชาตญาณ; แต เชื่อวาคงไม มี การศึ กษากันในแงของการที่ จะควบคุ มมั น หรือใช
๒๑๙
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มัน ใหเป นประโยชน. ในบั ด นี้ เราจะพู ด กั น ถึงเรื่อ งที่ ต อ งควบคุ ม และใชให เป น
ประโยชน , เพราะว า จะกล า วได โดยไม ก ลั ว ใครค า นว า . เรื อ งราวในพระพุ ท ธ
ศาสนาทั้งหมด เปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ, ทานอาจจะรูสึกแปลกหู ไมเคย
ได ยิ นใครพู ดอย างนี้ , แล วก็ จะหาว าผู พู ดอย างนี้ พู ดเอาเอง หรือจะเป นเรื่องบ า ๆ บอ ๆ
ไปเสียอีก โดยเอาเรื่องของสัญชาตญาณมาเปนหลัก.
เรื่องความทุกขทั้งหลายก็ดี, เรื่องความดับทุกขทั้งหลายก็ดี มันเกี่ยว
ของกับสัญชาตญาณโดยตรงทั้งนั้น. ในการที่จะเกิดความทุกขขึ้นมา ก็เพราะวา
เราบังคับความรูสึกตามสัญชาตญาณไมได, เราไมมีความรูดวยซ้ําไป วามันเปน
เรื่ องของสั ญ ชาตญาณ, แล วก็ ไม ได ศึ กษาเกี่ ยวกั บการที่ จะบั งคั บมั น. ตั วอย างง าย ๆ
สําหรับคนทั่วไปก็วา เมื่อมีอะไรมาใหรักมันก็รัก เพราะมันโง ไมมีสติปญญาที่จะบังคับ
สั ญชาตญาณวาอย าไปรัก มั นก็ เกิ ดความรักอย างโงเขลาขึ้ นมาตามอํ านาจของสั ญชาตญาณ,
คนเราจึงมีปญหาเรื่องความรัก. เมื่อมีอะไรมาทําให โกรธ มันก็บังคับความรูสึกไว
ไมได มันก็โกรธ ก็ตองมีความยุงยากลําบากไปตามเรื่องราวของความโกรธ, มีอะไรมา
ใหเกลียด มันก็เกลียดมันโง ไมรูวาจะตองไปเกลียดทําไมใหเสียเวลา, จะตองไปเกลียดสิ่ง
ที่มายั่วใหเกลียดทําไมใหเสียเวลา มันก็เกลียด, แลวความเกลียดนั้นมันจะไมยุติลง
เพียงเทานั้นมันทําใหเกิดเรื่อง อะไรตอไปอีก จนไดเบียดเบียนกัน ฆาฟนกัน ทํา
ลายล างกั น อาฆาตมาดรายกั น, มั นละไม ได ; เพราะมั นบั งคั บสั ญชาตญาณอย าให
เกลียดนั้ นไม ได , หรือวามี อะไรมาทํ าให กลัวมั นก็กลัว, นับตั้ งแต วาเด็ กเล็ก ๆ มั นกลั วผี
มันกลัวความมื ดมั นกลัวภาพอะไรต าง ๆ ที่ นากลัว เชนซากศพเป นต น, มั นก็กลัว เพราะ
มันโง, เพราะมันไมรู, มันก็กลัวไปตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งที่เรีกยวาสัญชาตญาณ.
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ที นี้ ป ญหาที่ กํ าลั งจะประสบกันอยูมากเดี๋ ยวนี้ ก็คื อเรื่องวิตกกั งวลอาลั ย
อาวรณ มันมีอะไรมาทําใหเกิดความวิตกกังวล เรื่องผูอื่น, เรื่องของตัว, เรื่องของ
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สุ ขภาพอนามั ย, เรื่องของเศรษฐกิ จ, เรื่องของสั งคม, เรื่องอะไรต าง ๆ, มั นนอนไม หลั บ,
ไม เท าไรมั นก็ เป นโรคระบบประสาทผิ ดปกติ เป นบ าหรือเป นอะไร. ตามที่ รายงานกั น
ทางวิทยุ ฟ งดู แล วไม น าเชื่ อ วามั นจะมาถึ งอย างนั้ น คื อมั นจํานวนแสน ๆ; บั งคั บความ
รูสึกของสัญชาตญาณไมได มันก็อิจฉาริษยา คนที่มีอะไรดีขึ้นมา จะดีเทาตัวหรือ
จะดี กวาตั ว, บางที มั นก็ อิ จฉาริษยา แม แต คนที มั นต่ํ ากวาตั ว ด อยกวาตั ว เพราะมั น
บังคับ ความรูสึกสวนนี้ไม ได. แลวก็เลยมี ค วามหวงอยางโงเขลา มีความหึงอยาง
โงเขลาขึ้นมา เพราะวาบังคับสัญชาตญาณไมได.
ลองคิ ดดู วาป ญหามั นมี สั กเท าไร ใครไม มี ป ญหาเหล านี้ , ไม มี ป ญหาเรื่อง
ความรัก ความโกรธ ความเกลี ยด ความกลั ว ความวิ ตกกั งวลอาลั ยอาวรณ ความอิ จฉาริษยา
ความหวงความหึง, ใครไมมีปญหาเหลานี้, ตัวเองมีเทาไร ก็รูเอาเองก็แลวแลวกัน.
แลวก็นึกตอไปวา ทําไมมันจึงตองเปนอยางนี้, ความเปนมนุษยของเรามีมาก
นอยเทาไร ? คุณคาของความเปนมนุษยของเรามันเวาแหวงไปอยางไร ? ถานึกไดอยางนี้
ก็จะตองเกิดความคิดบางวา จะตองจัดการกับสิ่งเหลานี้.
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ทีนี้มันก็จัดการไมถูก เพราะไมรูวาสิ่งเหลานี้มันมาจากสัญชาตญาณ,
เรื่ องของสั ญ ชาตญาณมั นจะเป นเรื่ องที่ หลอกลวง ทํ าให เข าใจว าถู กต องของกู แล ว,
ถูกตองของกูแลว อยางนี้เสมอไป, คือจะเอาความรูสึกของตัวเองเปนประมาณ ก็เลยไม
ตองจัดการกัน. การปลอยไปตามสัญชาตญาณมันก็มีรสชาติดีเหมือนกัน.

ตัวอยางเชน รสของอบายมุข ทั้งหลาย มันเปนรสตามสัญชาตญาณ;
แมแต ครูบาอาจารยก็ละไมได, ทิ้งบุหรี่ก็ยังไมได อยางวาแตอะไรมากมาย เพราะมันพอใจ
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ในรสอั นเกิ ดมาจากความหลอกลวงของสั ญ ชาตญาณ. ค อยโง เข าไปที ละนิ ด ที ละนิ ด
ครูบาอาจารยบั งคั บจิตไม ได ทํ าอบายมุ ขให เด็ ก ๆ ดู, แล วก็บั งคับจิตไม ได ในการที่ จะไม
ลงโทษเด็ ก ๆ ด วยการบั นดาลโทสะ, เหล านี้ มั นเป นเรื่องของการบั งคั บสั ญชาตญาณไม ได
ทั้งนั้น.
เรื่องที่เรา ละสิ่งที่ตองการจะละไมได ก็เพราะวามันตกอยูภายใตอํานาจ
ของสั ญชาตญาณ; ถาอนุญาตให พูดตรง ๆ ก็จะพู ดวา สัญชาตญาณอยางสัตวดวยซ้ําไป.
เราจะทําดีทําบุญทํากุศลไมไดก็เพราะวามันไปขัดขวางกับความตองการของสัญชาตญาณที่ มั นต องการจะสนุ กสนาน จะเอร็ดอร อยไปตามประสาของความโง ความหลง
หรืออวิชชา, ซึ่งเปนคุณสมบัติของสัญชาตญาณที่ยังไมไดรับการอบรม.
ถาเป นสัญชาตญาณที่ ได รับการอบรมเพี ยงพอแล ว สิ่งเหลานี้มั นก็เบา
บาง คื อมั นไม โงมาก หรือมั นรูสิ่ งทั้ งหลายถู กต อง กลายเป นสั ญชาตญาณแห งโพธิ ,
ถ าไม ได รั บ การอบรมอย างถู ก ต อ ง มั น ก็ ค งเป น สั ญ ชาตญาณแห งกิ เลส. เรามี กั น แต
สั ญชาตญาณแห งกิ เลสก็ ทํ าไปตามอํ านาจของกิ เลส, จํ าเป นที่ จะต องพั ฒนา ให กลายเป น
สัญ ชาตญาณแห งโพธิ, จึงเห็ นไดทั นที วาเรื่องอะไร ๆ ทุ กเรื่องในพระพุ ทธศาสนานี่
เปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งนั้น. เรื่องละกิเลส ก็คือละสัญชาตญาณฝายต่ํา
ควบคุ ม มั น , เรื่องปฏิ บั ติ ให สู งขึ้น ไปมี ศี ล สมาธิ ป ญ ญา ก็ ต อ งการที่ จ ะควบคุ ม
สั ญชาตญาณไว ในความถู กต อง ให มั นดํ าเนิ นไปในความถู กต อง ตามหนทางแห งความ
ถูกตอง, จนกระทั่งถึงที่สุดคือ บรรลุนิพพาน ก็คือการชนะสัญชาตญาณไดโดยเด็ดขาด.ไม มี ส วนเหลื อ, เรียกว าเพิ กถอนฤทธิ์ เดชของสั ญขชาตญาณทั้ งหลายหมดสิ้ นได .
เป นบุ ถุ ชนก็เป นไปตามอํ านาจสั ญชาตญาณธรรมดา และมั กจะตกไปฝ ายต่ํา เป นกิเลสยิ่ ง ๆ
ขึ้น, พอต อสู กั บกิ เลสได ตามสมควร มั นก็ เผยอขึ้ นมาในระดั บเรียกวากลาง หรือสู งขึ้ นมา
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เปนฝายโพธิ เปนการตอสูสัญชาตญาณบาง ควบคุมบาง รูจักใชกระแสของสัญชาต
ญาณใหไปแตในทางถูกตองบาง นี่ก็เปนพระอริยเจาขึ้นมาตามลําดับ ตามลําดับ,
ครั้นละอํานาจของสัญชาตญาณไดโดยเด็ดขาด ก็เปนพระอรหันต.
ขอปฏิบัติเรื่องศีล สมาธิ ปญญานั้น ดูใหดีเถอะ มันก็มีผลสําหรับ
จะควบคุมสัญชาตญาณบาง, ถายถอนสัญชาตญาณ ลดบรรเทาสัญชาตญาณ,
เปลี่ ยนกระแสของกํ าลั งจิ ตตามธรรมดาสามั ญให เป นไปในทางสู ง. เรามี ศี ล ก็ เพื่ อตระ
เตรีย มการเปน อยูพื ้น ฐาน ใหถูก ตอ งตามคลองของธรรมะ เพื ่อ จะดับ ทุก ข นี่
เรียกวามีศีล. แลวเราก็ทําสูงขึ้นไปตามหลักเกณฑ คือวาจะมีสมาธิ ก็คือการเตรียม
จิตใหเหมาะสม สําหรับที่จะดู จะดู เหมาะสมที่จะดู. ครั้นแลวก็ทําในระดับวิปส สนา วิป ส สนาคือ ดูจ นเห็น , ดูแ ลว เห็น , ดูแ ลว เห็น , เมื ่อ เห็น ตามที ่เ ปน
จริงอย างนี้ ก็ เขามาในเขตของการบรรลุ มรรคผล และนิ พพาน เห็ นเท าไรละกิ เลสได เท าไร,
ก็ เป น มรรคหรือผลระดั บ หนึ่ ง ๆ ระดั บ หนึ่ ง ๆ, ถ าเห็ นหมดละได หมด ละอุ ป าทาน
ความยึดถือวาตัวตน แมโคตรของสัญ ชาตญาณเสียไดหมด ก็เปน พระอรหั นต ,
นั่นแหละมันเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอันนาเกลียดนากลัว.
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เราจะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่งกันทําไม ? ก็เพื่อ
ปฏิบัติตาม, เพราะวาทานเปนผูละอํานาจของสัญชาตญาณไดแลว. พระพุทธเจา
ตรัสรูความจริงขอนี้ ซึ่งเปนความลับที่สุด เอาชนะสัญชาตญาณ ดับกิเลสได ดับ
ความทุกขได แลวก็สอนผูอื่นใหเปนอยางนั้นบาง นั้นคือพระธรรม, คือระบบ
การศึกษาการปฏิบัติและไดผลมา เพื่อตัดปญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งปวงใหหมดสิ้นไป
นี้มาถึงพระสงฆผูเปนตัวอยางแหงบุคคลผูควบคุมสัญชาตญาณ บรรเทาสัญชาตญาณฝายต่ํา ยกขึ้นมาสูฝายสูง แลวก็ละอํานาจของสัญชาตญาณไดหมดสิ้นทั้งสองฝาย, อยู
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เหนื อสั ญชาตญาณโดยประการทั้ งปวง ไม มั วเมาหลงดี บ าดี อวดดี อะไรอยู . นี่ พระพุ ทธ
พระธรรม พระสงฆ เปนตัวอยางแหงการละเสียไดซึ่งอํานาจของสัญชาตญาณ.
เราอยากจะเปนอยางนั้นบาง เราก็มาตระเตรียมระบบชีวิตของเรา
ใหมีศีลในขอแรก คือมีความเปนอยูอยางถูกตอง ใหเหมาะสมสําหรับที่จะละสัญชาตญาณที่สูงขึ้นไป. แตขอใหดูใหดีใหเห็นวา มันมีความรูอยางถูกตองขึ้นมากอน คือ
ปญญามันมากอนวาจะตองทําอยางนี้ คนเราจึงจะมีศีล ไมใชอยูเฉย ๆ ฉันจะรูจักศีล
จะปฏิ บั ติ ศี ลขึ้ นมาได เฉย ๆ, มั นต องมี ความรูก อนว า ศี ลนี้ มี ประโยชน อย างไร, แล ว
จึ งอยากจะมี ศี ล ก็ คื อความปกติ เรียบรอยถู กต อง ในระบบการเป นอยู ทางวัตถุ ทางกาย
ทางวาจา ให มั นมี แต ความถู กต อง, มั นก็ เป นศี ลขึ้ นมา, มี พื้ นฐานแห งความถู กต อง
สําหรับจะทําการสูรบกับสัญชาตญาณที่สูงขึ้นไป; แลวก็มาทําสมาธิ เตรียมจิตให
เหมาะสมสําหรับจะดูความจริง.
ครั้นแล วก็ ทํ าวิป สสนา คื อดู ลงไปที่ ความจริง อั นนี้ คล าย ๆ กั บวาจะเป น
การพู ดเลน หรือพู กนอกรีต นอกรอยแปลกหู สํ าหรับ บางคนก็ได วาสมาธิ เป น การ
เตรีย มจิต ใหดู, วิปส สนาเปน การดู ดูจ นเห็น แจง , ครั้น เห็น แจง แลว ก็เริ่ม
การบรรลุมรรค ผลนิพพาน เห็นแจงเทาไรก็ละไดเทานั้น มันก็มีการบรรลุมรรคผล
นิ พพานไปตามลํ าดั บ โสดา สกิ ทาคา อนาคามี กระทั่ งพระอรหั นต . ละได หมดสิ้ น ก็
ประสบภาวะของสิ่ งที่ เรียกว านิ พพานในขั้ นสมบู รณ ที่ สุ ด; ถ ายั งไม ถึ งขั้ นนี้ ก็ มี นิ พพาน
น อย ๆ มี นิ พพานน อย ๆ, ทํ าให พอทนอยู ได . อย างเราก็ มี การควบคุ มได บ าง, ไม มี
สัญชาตญาณเลวรายอยูทุกเวลานาที จึงพออยูไดไมเปนบาตาย; แตมันยังไมพอ
มั นจึงทํ าสู งขึ้นไป สูงขึ้นไป ให ควบคุ มได มากขึ้น ให ได รับการเบี ยดเบี ยนจากสิ่ งที่ เรียกวา
สั ญ ชาตญาณนั้ น น อ ยลง ๆ ๆ จนไม เหลื อ เลย. นิ พ พานชั่ ว ขณะ นิ พ พานแต บ าง
สวน มั นก็ มี มาตามลํ าดั บ มี มาด วยกั นตามลํ าดั บ, เป นเรื่องวางจากการเบี ยดเบี ยน
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ของกิเลสและความทุ กข ซึ่งเป นของสัญชาตญาณอันเลวราย. นี่แหละธรรมชาติมั น
ก็ พอจะมี ส วนช วย ให เราได ปลอดจากการเบี ยดเบี ยนของสั ญชาตญาณได บ างเหมื อนกั น :
รูจักกลัวความทุกข มันก็สนใจที่จะไปสึกษาความดับทุกข, หรือมันละอายเมื่อมี
ความทุกข ก็เวนการกระทํานั้น ๆ เสีย.
นี้ เป นอั นว า ตั้ งแต จุ ดตั้ งต น จากตั ว ก ไปจนถึ งตั ว ฮ ของพุ ทธศาสนา
นั้ น มั น เป น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั น กั บ สั ญ ชาตญาณ, ดั ง นั้ น อาตมาจึ ง เอามาเป น เรื่ อ ง
สําหรับ การบรรยาย เพื่ อจะชี้ ให เห็ น ตั วจริงวา มั น เป น สิ่ งที่ ติ ด พั น กั น อยูอ ยาง
เหนียวแนน กับสิ่งที่เรียกวาชีวิต, ชีวิตที่เปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ ก็ตอง
ทนทุกข. ควบคุมสัญชาตญาณฝายต่ําได ความทุกขก็นอยลงไป, พัฒนาสัญชาตญาณฝายสูงได ความทุกขก็ยิ่งนอยลงไปอีก, จนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุด.
ดังนั้นขอใหเราถือ ไดเป น หลักวา การพั ฒ นาสัญ ชาตญาณนั่ น แหละ
คือการปฏิบัติธรรม, การพัฒนาสัญชาตญาณเปนหนาที่ของเรา เปนหนาที่ของเรา.
ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมจึงเปนหนาที่ของเรา เพื่อจะขับไลหรือปองกันสัญชาตญาณอั นเลวร าย, มี แต สั ญชาตญาณที่ ถู กต อง ที่ จะชั กจู งไปในทางที่ ถู กต อง ไม ต องมี
ความทุกข มีแตความสงบสุข. การพั ฒ นาสัญชาตญาณจึงคือการปฏิ บัติ ธรรม คือ
การทําหนาที่ที่เราจะตองประพฤติกระทําทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกนาที, ตองควบคุม
ใหมีความถูกตองอยูทุกเวลา ทุกนาที ทุกอิริยาบถ.
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ที เป นเรื่องทํ าการงาน ทํ าการงานในหน าที่ หรือ ทํ าหน าที่ อะไรก็ ตาม นี้ ก็
ให มั นถู กต อง; แม แตจะพั กผอนก็พั กผ อนให ถู กต อง, อยาพั กผอนตามอํานาจของ
สัญชาตญาณ, มันจะกลายเป นหมู ไปไมทันรูตัว. ที นี้ก็แม วาจะบํ าเพ็ ญประโยชน ผู อื่ น
สังคมสังเคราะห ก็ใหมันถูกตอง อาตมาเห็นวา ถูกตอง ๓ ประการ นี้มันจะพอเสียแลว:
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ถูกตองเมื่อทําการงานในหนาที่, ถูกตองเมื่อมีการพักผอน, แลวก็ถูกตองเมื่อมี
การสงเคราะห ซึ่ งกั นและกั น, ถาทํ าได ทั้ง ๓ ถูกต องแลวโลกนี้ก็เป นโลกที่นาอยูน าดู
เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรอยางที่หวังกันอยู.
เดี๋ ยวนี้ เมื่ อทํ าการงานมั นก็ ไม ถู กต อง, มั นหงุดหงิดมั นไม อยากจะทํ า มั น
ไม อยากจะเหนื่ อยนั่ นเอง, มั นไม รู ว าการเหนื่ อยนั้ น คื อการกระทํ าที่ ถู กต อง เพื่ อพั ฒนา
สั ญ ชาตญาณ แล ว ก็ ทํ า ให ส นุ ก . เมื่ อ พั ก ผ อ นก็ เหมื อ นกั น ; ถ า ว า จิ ต ไม ว า ง จิ ต
ไมป ลอ ยวางอะไรแลว มัน ก็ไ มเ ปน การพัก ผอ น; แมจ ะนอนอยูม ัน ก็ไ มเปน การ
พั กผ อนในทางจิ ตใจ ก็ เลยไม มี การพั กผ อน,นั่ นแหละมั นจะบ า, มั นจะเป นโรคประสาท
แล วก็ เป นบ าตาย. ที นี้ จะสงเคราะห ซึ่ งและกั น ตามหน าที่ ทางสั งคม ก็ต องถู กต อง
อย าสงเคราะห กั นไปในทางที่ ผิ ด มั นจะกลายเป นคนโง สงเคราะห ซึ่ งกั นและกั นให ตกไป
เปนทาสของกิเลสฝายสัญชาตญาณฝายต่ํา. เดี๋ยวนี้มักจะสงเคราะหกันแตในแงของ
กิ เลส, ด วยความรัก รักจนโง รักจนหลง หรือว าด วยความเข าใจผิ ดอะไรก็ ตาม ยิ่ งเจริญ
ทํ าให เจริญกลายเป นยิ่ งบ า, อย างน อยยิ่ งเจริญก็ ยิ่ งทํ าให เกิ นความพอดี . ระวังความเจริญ
ทั้งหลาย, เจริญ อยางงมงายแลวมั นจะเกิ นพอดี, เมื่ อเกินพอดีแลวก็มีป ญหาเหลือ
ประมาณ จะแกไมได.
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เอาละ, รวมความวา เราจะตองรูเรื่องสัญชาตญาณ เพื่ อจะพั ฒนามัน
ให ถู กต อง, ให มี ชีวิตที่ สงบเย็น อย าให เป นชี วิตที่ เรารอนเหมื อนที่ แล ว ๆ มา, หรือชีวิต
ของคนธรรมดาเกินไป บุถุชนเกินไป เปนอยูดวยความรัก ความโกรธ ความเกลียด
ความกลัว ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ อิจฉาริษยา หวงหึง, นี่เปนธรรมดาไป
เสี ย สํ าหรับคนที่ ไม รูเรื่องความจริงเกี่ ยวกั บข อนี้ คื อเกี่ ยวกั บสั ญชาตญาณที่ เป นตั วกิ เลส
เปนรากฐานแหงกิเลส.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ
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ทํ าไมเราจึ งอดรั กไม ได , ทํ าไมจึ งอดโกรธไม ได ทํ าไมจึ งอดเกลี ยดไม ได ,
ทั้ งที่ ไม อยาก ทั้ งที่ ไม อยาก, มี คนมาถามป ญ หามากเหลื อเกิ น วาทํ าอย างไรจะระงับ
ความโกรธได , ไม อยากจะโกรธ แต แล วมั นก็ โกรธ โกรธจนได โกรธต อหน าทั้ ง ๆ ที่ ไม
อยากจะโกรธ มันก็ยังโกรธ. นี่เพราะบังคับสัญชาตญาณแหงความโกรธนี้ไมได.
เรื่องสั ญชาตญาณอั นละเอี ยดอย างไร, ก็ ได อธิ บายกั นมาแล วในการบรรยาย
ครั้งที่ แล ว ๆ มา. ผู ที่ ยั งไม ได ฟ ง ก็ ไปหาอ านหาศึ กษาได จากหนั งสือหนั งหาตํ ารับตํ ารา
อันเกี่ยวกับเรื่องนั้น.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

ในวันนี้ ก็จะไดพู ดตอไป ถึงการพั ฒนาสั ญชาตญาณ ซึ่งไดกลาวโดยสังเขป
แลวในการบรรยายครั้งกอนวา จะตองอาศัยธรรมะ. ธรรมมีอยู ๒ ประเภทดวยกัน
ธรรมะเปนหลักใชโดยตรง เพื่อแกปญ หานั้น ๆ, แลว ธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็
ธรรมะโดยออม คือธรรมะอุปกรณ ธรรมะเครื่องมือ ซึ่งมีอยูหลายอยางหลายชนิด.
ในวันนี้ก็จะเริ่มบรรยายการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักธรรมะ ที่เปนหลักโดย
ตรง.
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สติปฎฐาน ๔ เปนหลักใชตัดกิเลส.
ขอให ทราบไว ว า ในพระพุ ทธศาสนาอั นมากมายหลายหมื่ นหลายพั นธรรม
ขันธนั้นหลักเดียวที่จะใชตัดฟนกิเลส ก็คือสติปฎฐาน ๔, สติปฎฐาน ๔ มีอยูใน
รูปต าง ๆ กั น ในรูปอย างนั้ นบ าง ในรูปอย างนี้ บ าง อย างโน นบ าง เรียกโดยตรงบ าง
เรียกโดยอ อมบ าง. แต พิ จารณาดู ให ดี เถิ ดวา ข อปฏิ บั ติ เหล าใดที มั นจะเป นไปเพื่ อการตั ด
เสี ยซึ่ งกิ เลสแล ว มั นจะมี หลั กเป นสติ ป ฎฐาน ๔ เมื่ อกล าวโดยสมบู รณ . ถ าแยกออก
มาทีละอยาง ๆ ก็ไมสมบูรณ. ถาใหสมบูรณตองครบ ๔ อยาง เรียกวาสติ ปฎฐาน ๔
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รูเรื่อง กายนี้เปนเรื่องที่ ๑. รูเรื่องเวทนาเปนเรื่องที่ ๒, รูเรื่องจิตเปนเรื่องที่ ๓,
รูเรื่องธรรมดาทั้งปวงเปนเรื่องที่ ๔; กาย เวทนา จิต ธรรม ก็เพราะเหตุวานี้มัน
เป น ต น เค า หรื อ เป น เค า เงื่ อ น หรื อ เป น โครงสํ า คั ญ ของเรื่ อ ง ที่ ถ า ว า ศึ ก ษาแตกฉาน
ประพฤติกระทําใหถูกตองลุลวงไปดวยดีแลว ปญหามันก็หมด.
เรื่ องสติ ป ฎฐาน ๔ นั้ น ตรั สไว ตรง ๆ ว า เพื่ อจะนํ าออกเสี ยซึ่ งอภิ ชฌาและ
โทมนั สในโลก, แล วก็ ถอนเสี ยได ซึ่ งความยึ ดถื อวาตั วตน. คนธรรมดามี อภิ ชฌาและ
โทมนั สเป นประจํ าในโลกนี้ อภิ ชฌาคื อชอบ, โทมนั ส คื อไม ชอบ, ตามใจความอภิ ชฌา
นี้ แ ปลว า เพ งเล็ ง เฉพาะอะไรก็ ต าม, รวมความแล วก็ คื อ ชอบ หรื อ ยิ น ดี . ที นี้ โทมนั ส
โทมนั ส ที่ แ ปลว า ขั ด เคื อ งนั้ น ก็ คื อ ไม ช อบหรือ ยิ น รา ย. ในโลกนี้ มี เรื่ อ งสองเรื่ อ งคื อ
ยิ น ดี ยิ น ร า ย; ถ า ยั งมี อ ยู ในจิ ต ใจของบุ ค คลผู ใด เขาก็ จ ะต อ งเกิ ด ความคิ ด นึ ก
ประเภทที่เปนกิเลส แลวก็ยึดถือเอาเปนตัวเปนตน.
เมื่ อ ยิ น ดี มั น ก็ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก ขึ้ น มาทั น ที ว า กู ยิ น ดี ; ที่ จ ริ ง ความ
ยินดีนั้นมันเกิดตามธรรมชาติธรรมดาของระบบประสาท หรือ จิตที่มีสัญชาตญาณ
อยู เป นหลั กวา ถ าชนิ ดนี้ เข ามา เขามาสู ตัวเองทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลว มั นก็
จะยิ นดี . ถ าอี กอย างหนึ่ งตรงกั นข ามเข ามาทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ แล วมั นก็
จะยิ นร าย; นี่ มั นเป นเรื่องที่ ตายตั วสํ าหรับสั ญชาตญาณ ซึ่ งเป นสิ่ งที่ มี ประจํ าอยู ในชี วิต.
ฉะนั้ นเด็ กทารกคลอดออกมาไม กี่ วั น กี่ เดื อนอะไร มั นจึ งรู จั กยิ นดี ยิ นร าย คื อรู จั กชอบ
และไมชอบ, ครั้นชอบขึ้นมาก็มีตั วกู ซึ่งจะเป น ผูชอบ, แลวชอบเอามาเป น ของกู .
ถาไม ชอบ มั นก็ มี ตั วกู ที่ จะไม ชอบ ที่จะดุรายขึ้นมา แลวก็จะถือวาเป นศั ตรูของกู ,
เป น ผู ทํ าลายล างของกู . นี่ ศึ กษาให ถึ งจุ ดนี้ ตั้ งต นที่ จุ ดนี้ แล วก็ จะเข าใจหลั กธรรมะ
ได ง ายขึ้ น , นี้ เราก็ จะมารู จั กเรื่ องนี้ ให ดี ที่ สุ ด โดยศึ กษาให รู ว า จะกํ าจั ด ออกไปเสี ยได
อยางไร.
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สติ ป ฎ ฐาน ๔ เป น เครื่ อ งนํ า ออกเสี ย ได ซึ่ ง อภิ ช ฌาและโทมนั ส ใน
โลก. คํ าว าในโลก คื อกว างขวางครอบงํ าหมด ในโลก โลกเด็ ก โลกผู ใหญ โลกวั ตถุ โลกจิ ต
ใจ, โลกอะไรก็ ตาม มั นมี ของสองอย างคื อความชอบ และความไม ชอบเป นหลั ก; แล วมั น
ชอบด ว ยอํ า นาจของสั ญ ชาตญาณ มั น ชอบอย า งลึ ก ซึ้ ง มั น ชอบอย า งชนิ ด ที่ ย ากที่
ใคร ๆ มาแนะนํ า มาป อ งกั น หรื อ มาห า มกั น ได . ไม ช อบก็ เ หมื อ นกั น มั น ก็ ไ ม ช อบ,
ฉะนั้ นดู เด็ ก ๆ ตั วเล็ ก ๆ ยั งเป นทารกว ามั นชอบขึ้ นมามั นเป นอย างไร, เมื่ อไม ชอบขึ้ นมา
มั นเป นอย างไร, แล วมั นเป นได อย างไร, มั นเอามาจากไหน ความชอบหรื อความไม ชอบ,
เมื่ อมั นมี แล ว มั นก็ เกิ ดกิ เลสต อ ๆ ๆ กั นไป. เมื่ อชอบมั นก็ เกิ ดโลภะ ๆ โลภะทุ กคราวที่
มั น ชอบ, เมื่ อ ไม ช อบมั น ก็ เ กิ ด โทสะ โทสะทุ ก คราวที่ มั น ไม ช อบ, เมื่ อ ยั ง ไม รู ว า
เป นอะไรดี ยังเป นที่ น าสงสัยอยู แตยั งหวังอยู มั นก็ เกิ ดความรูสึ กที่ มั วเมา หลงใหล
พั ว พั น วนเวี ย นอยู . นี่ โลภะ โทสะ โมหะ ตั้ ง ต น ขึ้ น มาด ว ยสั ญ ชาตญาณแห ง
ความชอบหรือไมชอบ ซึ่งพระพุทธเจาทานตรัสเรียกอภิชฌาและโทมนัสในโลก.
เมื่ อ มี อ ภิ ชฌาก็ ตาม. โทมนั ส ก็ ต ามขึ้ นมาในใจแล ว ความรู สึ กว าตั วกู ผู
ทํ า อย า งนั้ น มั น ก็ เ กิ ด ขึ้ น มาทั น ที , นี้ เ ป น ของที่ น า ประหลาดไม น า เชื่ อ ว า กิ เ ลส
กิเลสเกิดทีหลังตัวผูมีกิเลส มันเกิดความรูสึกเปนกิเลสขึ้นมาในใจกอน, แลวจึงเกิด
ความรู สึ ก ว ากู ผู เป น อย างนั้ น ขึ้ น มาที ห ลั ง. ความอยากเกิ ด ขึ้ น แล ว มั น จึ งเกิ ด ตั วผู
อยาก ตั วผู ต องการจะอยาก อั นนี้ มั นฝ นหลั ก logic ของคนโง , logic หรื อตรรกของคนโง
มั นเป นเรื่ องทางวั ตถุ มั นต องมี ผู อยากก อนมั นจึ งจะอยาก แล วจึ งจะมี ป ญหา. แต เรื่ องของ
ธรรมะอั นลึ กซึ้ งของสั ญชาตญาณนี้ มั นน าหั วที่ ว า ความอยากเกิ ดขึ้ นในใจก อน, แล ว
จึ ง เกิ ด ความรู สึ ก ว า กู ผู อ ยากนี้ เกิ ด ตามมาที ห ลั ง ; มั น น า หั ว ที่ ว า ผู อ ยากเกิ ด ที ห ลั ง
ความอยาก. นั้ น แหละคื อ ความยากในการที่ จ ะตั ด จะป อ งกั น จะบรรเทาตั ว ตน,
หรือ อี กทางหนึ่ งก็ แสดงให เห็ น ว า ตั ว ตนนั้ น ไม ใช ตั ว ตนอะไร มั น เป น เพี ย งผลของ
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ความอยาก ถามันเกิดความอยากแลว มันก็ตองเกิดตัวตนผูอยาก. ฉะนั้น ตัวตนจึง
เปนมายา, มายายิ่งกวามายา, แตแลวมันก็ไมเปนมายาหรือรูสึกวามายา มันรูสึกเป น
ตัว ตน. มัน ก็ม ีต ัว กู ผู ร ัก ผู โ กรธ ผู เกลีย ด ผู ก ลัว ผู อ ะไรตา ง ๆ เต็ม ที ่ไ ปหมด
ก็เลยไดมีความทุกข. นี้จึงเรียกวา สติปฎฐาน ๔ ซึ่งมีหลักจะบรรเทาเสียซึ่งอภิชฌา
และโทมนัสในโลกนั่นแหละ เปนแมบท เปนประธานของหลักธรรมะที่จะตัดกิเลส.
ส วนเรื่ องนอกนั้ น เช น สั มมั ปปธาน ๔ อิ ทธิ บาท ๔ อิ นทรี ย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
กระทั่งมรรคมีองค ๘ มั นก็เปนเครื่องชวยใหสติป ฎฐาน ๔ เปนไปอยางถูกตอง เกิดขึ้น
แล วเป นไปอยางถูกต อง และเป นไปจนถึ งกระทั่ งสุ ดท าย จนกระทั่ งตั ดกิ เลสได รวมอยู
ในกระแสเดี ยวกัน ที่ เรียกวา โพธิป กขิ ยธรรม เป นคํ าสํ าคั ญ เป นคํ าประเสริฐ คื อวา
ธรรมเปนฝกฝายแหงการตรัสรู มีอยู ๗ หมวด.
หมวดแรกเทานั้นแหละคือตัวประธาน ตัวหลักธรรมะที่เปนประธาน
ที่จะทํางานตัดกิเลส คือ สติปฎฐาน ๔, แลวสัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย
๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ เปนอุปกรณ เปนเครื่องสนับสนุนชวย
เหลื อ กระทั่ งเป นกิริยาอาการมาตามลําดั บ กิริยาอาการของการตั ดกิเลสมาตามลําดั บตาม
ลํ าดั บ, จบลงด วยการหมดกิ เลส; จึ งถื อวาเรื่องสติ ป ฎฐานเป นเรื่องสํ าคั ญ จะเห็ นได วา
เรื่องสติปฏฐานไดรับการเชิดชูยกยองทั่วไปในบาลีในอรรถกถา.
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ความสําคัญของสติปฎฐาน ๔.
ที นี้ ทํ าไมจึ งเป นอย างนั้ น ก็มาดู กั นให ดี อี กที หนึ่ ง วาคนเรานี้ มั นหลงวาตั ว
ตนมี อยูในรางกายนี่ เพราะยังไม รูวารางกายคืออะไร, แต มั นปรากฎชัดที่ วารางกายนี้ มั น
ทําอะไรได. เชนเด็ก ๆ มีความรูเพียงวารางกายนี้ทําอะไรได ก็เห็นรางกายเปนใหญ , เห็น
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ทุ กเรื่ องเป นเรื่ องของร างกาย มั นก็ เอาร างกายเป นตั วตน. ไม รู เรื่ องจิ ตไม รู เรื่ องวิ ญ ญาณ
แต รู เรื่ องร างกายมากพอที่ จะเห็ นว า เรื่องที่ เกี่ ยวกั บรางกายหรือเรื่ องรางกายนี้ เป นตั ว
การ เป น ตั วเรื่ อง. ฉะนั้ นจึ งสํ าเร็ จอะไร ๆ อยู ที่ ร างกาย; นี่ แสดงว า เด็ ก ๆ นี้ มั น เป น
วั ตถุ นิ ยมมาโดยกํ าเนิ ด, มั นรูจั กแต เรื่องรูปหรือเรื่องรางกาย มั นก็ จะจั ดการกั นแต เรื่อง
ร างกาย. เมื่ อใครมาทํ าร าย มั นก็ จะตอบแทนด วยการทํ าร ายแล วก็ ทางร างกาย. น อง
เล็ ก ๆ โกงพี่ พี่ เล็ ก ๆ โกงน อง มั นก็ ตี กั นได โดยทางร างกาย มั นตี กั นไป มั นตี กั นมา;
เพราะมั นรู ว าที่ ร างกายนี้ เป นตั วการที่ จะทํ ารายเรา เราก็ จะตอบแทน. ถ าเด็ ก ๆ เดิ นไป
โดนเก าอี้ มั น ก็ จ ะเตะเก าอี้ ; เพราะเก าอี้ นี้ ม าขวาทางกู มาทํ าร ายกู มั น ก็ เตะเก าอี้ .
แต ถ าผู ใหญ คงไม ทํ าอย างนั้ น เพราะรู อ ะไรมากขึ้ น ว า เรื่ อ งที่ ร างกายนี้ มั น ไม ใช เรื่ อ ง
ทั้งหมด, แตเด็ก ๆ มันยังไมรู. เพราะฉะนั้น จุดแรกจุดตั้งตนของคน, ของความโง
ก็ยึดกันที่รางกายหรือทางวัตถุกอน. ฉะนั้นรูเรื่องรางกายไมใชตัวตนกันเสียกอน
เปนขอแรก.
ทีนี ้ก ็ล ึก เขา ไปถึง ขา งใน คือ เรื่อ งจิต ใจก็ไ ดแ กเ วทนา, เวทนาจะ
รู หรื อไม รู ก็ ตามใจ แต มั นรู สึ กต อเวทนา เมื่ อเจ็ บ เมื่ อปวด เมื่ อสบาย เมื่ อเป นสุ ขเป น
ทุกข เป นเวทนามั นรูสึกได ตามสั ญชาตญาณ แม เด็ก ๆ มั นรูสึกไดวาอยางนี้สบาย อยางนี้
ไมสบาย อยางนี้อรอย อยางนี้ไมอรอย มันก็เลื่อนมาเห็นวาเวทนานั่นแหละหรือความ
อรอยความไมอรอยนั่นแหละเปนเรื่องสําคัญ มีความอรอยแลวก็มีกูผูอรอย ก็ยึดถือ
กู ผู อร อย และความอร อยของกู ในขณะนั้ นรู สึ กว ามี ตั วตน อยู ที่ ผู รูสึ กอรอยนั่ นแหละ
มีตัวกูผูรูสึกอรอย, แลวความอรอยก็เปนของกู, ก็ยืดเวทนาโดยความเปนตัวตนบาง
เป น ของของตนบ า ง เรื่ อ ยมา แต เ ล็ ก จนโตน แต เ ล็ ก จนโต เหนี ย วแน น ที่ สุ ด .
ฉะนั้น ตองรูเรื่องเวทนา จนถอนตัวตนเสียไดจากเวทนา.
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นี้ ต อมาเรื่ องที่ ลึ กไปกว านั้ นอี ก คื อ เรื่ องจิ ต โอ , จิ ตนี้ มั นลึ ก ลึ กซึ้ งเข าไป
ในนั้ น จนเข าใจยากว าจิ ตเป นอย างนั้ น จิ ตเป นอย างนี้ จิ ตเป นอย างโน น ก็ เลื่ อนตั วตน
เข าไปอยู ที่ จิ ต, หรื อบางคราวมั นนึ กรู สึ กอยู แต เรื่ องเวทนา ก็ เอาผู รู สึ กเวทนาเป นตั วตน
บางคราวมีแตเรื่องความคิด มันก็เอาจิตที่คิดไดเปนตัวตน.
ที นี้ สุ ดท ายก็ เอาธรรมหรือธรรมชาติ ที่ รูสึ กวาตั วตนในสิ่ งใดก็ ตาม ใน
สิ่ งใดก็ ต าม ในสิ่ งที่ มั น ละเอี ย ดขึ้ น ไปทางจิ ต ใจเป น ธั ม มารมณ อั น ละเอี ย ด หรื อ ว า
คุ ณค าอั นเป นที่ น ารั กน าพอใจอะไรของธรรมชาติ นี้ พู ดไว กว างมาก เอาเรื่ องที่ ไม อาจจะเป น
ตั วตน หรือไม เป นตั วตนมาเป นของตนนี้ เป นเรื่องสุ ดท าย, เอาธรรมชาติ ที่ เป นอนิ จจั ง
ทุกขัง อนัตตามาเปนตัวตน ก็ตองละ.
ความมุ ง หมายอั น สํ า คั ญ ลึ ก ซึ้ ง ใหญ ห ลวง ของสติ ป ฏ ฐาน ๔ ก็ คื อ
ตองการจะใหละตัวตนเสียจากกาย, จากเวทนา จากจิต, และจากธรรมชาติที่เปน
ที่ตั้งแหงความยึดถือวาตัวตน. ถาละ ๔ อยางนี้ได มันก็หมด สัญชาตญาณอัน
ลึ กซึ้ ง อั นใหญ หลวง อั นเป นต นตอ คื อสั ญชาตญาณแห งตั วตน มั นถู ทํ าลายหมดแหละ,
มั น ก็ ไม มี สั ญ ชาตญาณลู กน องเกิ ดขึ้ นมาได เพราะมั นไม มี ตั วตนเสี ยแล ว. สั ญ ชาตญาณแห งการกิ นอาหรก็ เลิ กกั น, สั ญ ชาตญาณแห งการสื บพั นธุ ก็ เลิ กกั น สั ญ ชาตญาณ
แห งการต อสูการหนี ภั ย การอะไรตาง ๆ ก็ ระงับไป เพราะมั นระงับสั ญชาตญาณแห ง
ตั ว ตนได ห มดสิ้ น . นี่ เห็ น ไหมว า มั น เป น วิ ท ยาศาสตร อั น ใหญ ห ลวง อั น ลึ ก ซึ้ งสั ก
เทาไร สําหรับพระพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องสติปฎฐานทั้ง ๔ ซึ่งสามารถเพิกถอน
ความรูสึกวาตัวตนเสียไดในสิ่งทั้งปวง ในสิ่งทั้งปวง.
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เป นอั นว า เราเห็ นได ชั ดหรื อถื อกั นว า สติ ป ฎฐาน ๔ เป นธรรมะสํ าคั ญ ขั้ น
ต นโดยตรง ที่ จะขจั ดเสี ยซึ่ งสั ญ ชาตญาณอั นเลวร ายทั้ งหลาย. อาตมาจึ งเอามาเป นเรื่ อง
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แรกสํ าหรับการบรรยาย สํ าหรับสิ่ งที่ จะพั ฒนาสั ญชาตญาณให ชั ดลงไป ในวันนี้ , แล วก็ ยก
เอาเรื่องอานาปานสติมาเปนตัวเรื่อง เพราะวาบรรดาเรื่องสติปฎฐานทั้ง ๔ นั้น ไม
มีที่ไหนจะถูกตอง สมบูรณ รัดกุมดีเทาเรื่องอานาปานสติ ระบุไปยังอานาปาน
สติ ๔ จากอนานาปานสติสูตร. เรื่องสติปฎฐาน ๔ มียืดยาวพิสดารในมหาสติปฎฐานสูตร
อย างนี้ ก็ มี มั นเฟ อ, เอากั นแต โดยตรง จํ ากั ดชั ด ๆ ในอานาปานสติ สู ตร เรี ยกว าสติ ป ฎฐาน ๔ ดวยเหมือนกัน. ดังนั้นจะตองพู ดกัน ถึงเรื่องอานาปานสติ ใหชัดเจนให
รัดกุม ก็อยางที่กลาวมาแลววา เปน เรื่องกาย เปนเรื่องเวทนา เปนเรื่องจิต เป น
เรื่อง ธรรม สี่เรื่อง.
กายานุปสสนาที่ ๑ ถาทําสําเร็จแลว ก็จะสามารถควบคุมกายไดตาม
ตองการ, ควบคุมการปรุงแตงของกายได ปญหามันก็หมดไปตั้งมากมาย.
เวทนานุปสสนา ถาทําได มันก็ควบคุมปจจัยที่ปรุงแตงจิตใหคิดนึก
อยางนั้นอยางนี้ได, มันก็ควบคุมสัญชาตญาณที่จะปรุงแตงคิดนึกไปในทางกิเลสได.
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จิต ตานุ ป ส สนา เมื่ อ ทํ าเสร็จแล ว มั น ก็ ค วบคุ ม จิ ต ได โดยตรง ให อ ยู
ในภาวะที่ถูกตอง และถึงที่สุด คือสมบูรณที่สุด.

ธัมมานุปสสนาเมื่อทําถึงที่สุดได ก็เพิกถอนอุปาทานวาตัวตนเสียได
คื อมั นควบคุ มการเพิ กถอนอุ ปาทานให เป นไปอย างถู กต อง ๆ ๆ , จนถอนอุ ปาทานทั้ ง
หมดสิ้นได.

นี่ ดู หั วใจของเรื่องวามั นมี อยู อย างนี้ กายานุ ป สสนาเห็ นชั ดทํ าได สํ าเร็จ มั น
ก็ควบคุมเรื่องของกายโดยตรงได เครื่องปรุงแตงกายเชนลมหายใจเปนตนได, เรื่อง
เกี่ ยวกั บกายทุ กอย างก็เป นเรื่องที่ ถู กต องไปหมด. เวทนานุ ป สสนา ถาทํ าได สํ าเร็จ มั น
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ก็ควบคุมสิ่งที่ปรุงความคิดนึกหรือจิตได ใหเปนไปแตในทางที่ควรจะเปนไป. มัน
จะมีประโยชน สักเทาไร ถาเราควบคุมความคิดนึกได มันจะคิดนึกไปแตในทางที่ควรคิ ด
นึก ไม เกิดกิเลสได. จิ ตตานุ ป สสนาควบคุ มจิตโดยตรง เป นนายเหนือจิต มี อํานาจ
เหนือจิต ใหจิตเปนอยางไรก็ได, ธัมมานุปสสนา ควบคุมการที่มันจะไปยึดถือเอานั่น
เอานี่ที่เปนตัวตน คือควบคุมอุปาทานทั้งหลายได มันก็หมดเรื่องหมดปญหา โดย
ประการทั้งปวง.
นี่ เรียกว าเป นหลั กคราว ๆ ย อ ๆ ว า สติ ป ฎฐาน ๔ มั นจะควบคุ มสั ญชาตญาณได อย างไร, จะบรรเทาอํ านาจของสั ญชาตญาณได อย างไร, และจะเพิ กถอนสิ่ งที่
เรียกวาสัญชาตญาณนั้นไดอยางไร ในที่สุด. แตอยาลืมวา ถายังไมเปนพระอรหันต ยัง
ไม เพิ กถอนสั ญชาตญาณทั้ งหมดได ; เดี๋ ยวนี้ ยั งมิ ใช เป นพระอรหั นต ยั งเป นอะไรต่ํ า ๆ
ลงมานี้ ก็ ได แต ควบคุ มบ าง บั งคั บกระแสบ าง ไปตามเรื่อง รูจั กใช กํ าลั งมหึ มาของ
สัญชาตญาณนั้นใหเปนไปในทางที่ปลอดภัย. ถาจะเปรียบก็เหมือนกับวาชางสารตัวใหญ
ตกมันมีแรงมาก ถาควบคุมไมได มันก็อาละวาดทําลายสิ่งตาง ๆ เสียหายพังทลายยับเยิน
หมด; แต ถ าสามารถควบคุ มได ก็ เอาไปใช งานที่ หนั ก ที่ มี ค ามากได สํ าเร็จได มี ประโยชน
ไมมีโทษ. นี่มันอยูที่วาสามารถควบคุมกําลังอันมหาศาลนั้นไดหรือไมเทานั้น;
นี่สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณมันเปนอยางนั้น, ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว.
ตัวอยาง ถาควบคุ มไม ไดมั นจะเป นอยางไร, ถาควบคุมให มันเดินไปในทางที่ ถูกตองได
มันก็ไมมีปญหา ไมมีความทุกข ไมมีความเสียหายเลวรายอะไรเกิดขึ้น, การควบคุมได
จึงเปนสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้.
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สติปฎฐาน ๔ ในอานาปานสติ.
เอา, ทีนี้ก็จะอธิบายโดยรายละเอียดใหยิ่งขึ้นไป วาสติป ฎฐาน ๔ ในอานาปานสตินี้ มันจะทําหนาที่พัฒนาสัญชาตญาณไดอยางไร, สําหรับผูที่ศึกษามาแลว ก็
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ไมลําบากที่จะเขาใจ เพราะรูเรื่องอานาปานสติดีอยูแลว, แตผูที่ไมเคยศึกษาเลยก็คง
จะฟ งยาก. จะทํ าอย างไรได มั นช วยไม ได เมื่ อท านไม เคยศึ กษาอะไรมาเสี ยเลย มั นก็ ต อง
มี การฟ งยากลํ าบากเป นธรรมดา, ถ าไม อดกลั้ นอดทนที่ จะศึ กษามั นก็ เลิ กกั น มั นก็ เลิ กกั น
มันก็ไมไดรับประโยชนอะไร. แตถาสนใจจะฟงจะใหไดประโยชน ก็ตองทนศึกษา
ทนทําความเขาใจ วาเรื่องมันเปนอยางไรกัน.

หมวดที่ ๑ กายานุปสสนา.
นี้ จะพู ดถึ งอานาปานสติ หรื อสติ ป ฎฐาน ๔ ในอานาปานสติ โดยใจความ
สําคัญ ๆ ใหฟง.
ข อที่ ๑ ของหมวดที่ ๑ คื อหมวดกาย หมวดเรื่องเกี่ ยวกั บรางกาย ข อ
ที่ ๑ ก็ลมหายใจยาว ศึกษาเรื่องลมหายใจยาว จนรูจักหมดทุกความลับ ที่เกี่ยวกับลม
หายใจยาว, วาลมหายใจยาวมี ลั กษณะอาการอย างไร, ลมหายใจยาวนี้ มั นมี อิ ทธิพลอย างไร,
มั นมี เมื่ อไร, มั นไม มี เมื่ อไร, อะไรเป นเหตุ , อะไรเป นผล, จนรู จั กประโยชน ของลมหายใจ
ยาว. เพียงแตรูจักหายใจใหยาว ๆ นี้ ผลดีทางสุขภาพอนามัยมันก็เกิดขึ้น, หรือวา
มั นจะป ดอารมณ ร ายได . โกรธใครมา มี อารมณ รายฉุ นเฉี ยวเป นไฟอะไรมา นั่ งลง
หายใจใหยาว แกลงหายใจใหยาว, แกลงหายใจใหยาว มันก็ไล-ไลความรูสึกอันนั้น
ออกไปหมด ไลความรูสึกอันเลวรายนั้นออกไปไดหมด. นี่เรื่องลมหายใจยาว
รูไว เถอะดี มี ป ระโยชน มาก; เพี ยงแต ทํ าลมหายใจให ยาวให ได ทุ กคราวที่ อารมณ มั น
เสีย , จิต มัน เสีย พื ้น เพมัน เสีย ก็ใ หล มหายใจยาวขับ ไลอ อกไป. นี่เพราะวา
ลมหายใจยาวทําใหรางกายสงบระงับ.
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ทีนี้ ขอที่ ๒ ตรงกันขามคือ ลมหายใจสั้น มันก็ตรงกันขาม แตก็ตองรูจัก
จะรูจักควบคุมลมหายใจสั้น. เมื่อเหตุรายเกิดขึ้นในจิตใจคนจะหายใจสั้น, หายใจ
สั้ น ๆ เมื่ ออารมณ เสี ย หรื อเป นทุ กข หรื อมี อะไรขั ดข องอะไรต าง ๆ. มั นก็ ต องหายใจ
สั้ น. ที นี้ ก็ ไล มั น ไปด วยการหายใจยาว การหายใจยาวก็ ไล อารมณ รายออกไปเสี ย,
หรือถาเราอยากจะมีอารมณราย ๆ ขึ้นมา ลองหายใจใหสั้นเขาสิ ลองหายใจใหสั้น ๆ ๆ ๆ
ที่สุด มันก็ จะมีอารมณรายเกิดขึ้นในใจ.
นี่รูธรรมชาติลมหายใจยาวลมหายใจสั้น จนสามารถที่จะใชประโยชน
ให ได จ ากสิ่ งทั้ งสองนี้ , รูจั กธรรมชาติ อั น แท จริงของสิ่ งทั้ งสองนี้ วาเนื่ องอยู กั บกาย
ปรุงแตงรางกาย จะไดรูเปนเรื่องเดียวกันกับรางกาย.
ขอที่ ๓ ครั้นรูวาลมหายใจนี่มันเนื่องอยูกับกาย, ถาลมหายใจหยาบ
กายก็หยาบ, ลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียด, ลมหายใจระงับกายก็ระงับ. เรา
ก็ระงับกายไดโดยทางลมหายใจ คือทําลมหายใจใหสงบระงับ ก็บังคับกายใหสงบระงับ
ได, นี้เปนเรื่องที่ ๓ เปนขอที่ ๓.
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ที นี้ ข อที่ ๔ ข อสุ ดท ายของหมวดนี้ หมวดที่ ๑ นี้ ก็ คื อ บั งคั บ ทํ าลมหาย
ใจใหระงับ, ลมหายใจใหระงับ ลมหายใจใหระงับ ใหละเอียดออน, กายก็ระงับ กาย
ก็ร ะงับ กายก็เย็น ลง เย็น ลง. จิต ก็เปน สมาธิต ามแบบของธรรมชาติ, เปน
สมาธิตามธรรมชาติ ตามแบบของธรรมชาติ ตามหลักเกณฑของธรรมชาติ.

ผลของกายานุปสสนา.
หมวดที่ ๑ เรื่องกาย นี้มันมีอยู ๔ ขออยางนี้ : รูเรื่องลมหายใจยาว-สั้น
ดี จนบังคับได จนใชประโยชนได, รูเรื่องลมหายใจปรุงแตงรางกาย สวนเนื้อหนังนี่
มั นถู กบํ ารุงรักษาหล อเลี้ ยงอยู ด วยลมหายใจ ซึ่ งเรียกวากายเหมื อนกั น. กายลมคื อลม
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หายใจ สงเสริมปรุงแตงกายเนื้อ คือเนื้อหนังรางกาย, แลวก็สามารถใหลม
หายใจสงบระงับ ก็คือทําใหกายเนื้อสงบระงับเยือกเย็นเปนสุขลงไป มีลักษณะ
เป นสมาธิตามธรรมชาติ แลวก็รูสึกสบายใจเปนสุข เพราะวากายมันระงับ นี่หมวด
กายหมวดที่ ๑ เปนอยางนี้, ถาเราทําได มันก็จะมีผลควบคุมรางกายได, ควบคุมรางกาย
ใหอยูในสภาพที่ถูกตองได; เพราะวาสามารถควบคุมกายสังขารคือลมหายใจ
คือควบคุมกายก็ได, ควบคุมสิ่งปรุงแตงกายคือลมหายใจ นั้นก็ได, มันก็เลยควบคุม
อนามัย สุขภาพอนามัยของรางกายได, แลวก็จะควบคุมสมรรถนะ ความเขมแข็ง
ความสามารถวองไวในหน าที่ การงานของรางกายได . อย างนี้ มั นขมสั ญชาตญาณที่ เลว
รายลงไปไดเท าไร แลวยิ่งกวานั้ น เมื่ อควบคุมกายโดยทางอยางที่วานี้ ได มั นก็ควบคุ ม
ลมหายใจได, มันจะมีผลสําหรับที่จะยืดกายสังขาร จะรูจักลมหายใจ กระทั่งจะ
รู
วาจะตายในการหายใจครั้งไหน, มันจะมีความรูมากถึงกับวา เราจะตายลงในการหายใจ
ครั้งนี้ หรือครั้งต อไปหรือเมื่ อไร ครั้งไหน. นี่ ถาเป นผู ที่ สามารถถึ งที่ สุ ด ในการควบคุ ม
ลมหายใจ มั นจะรูมาตลอดเวลา เป นเดื อนเป นป เป นป มา จนรูเรื่องลมหายใจดี , มั น
จะรูวาจะตายในการหายใจครั้งไหน.
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จะเล าเรื่อ งตั วอย างที่ มี อ ยู ในคั ม ภี ร วาพรเถระองค นั้ น เชี่ ย วชาญี่ สุ ด
ในเรื่องลมหายใจนี้ เรื่องอานาปานสติ, อยูมาก็ศึกษามา, อยูมาก็ศึกษามา จนรูจนควบคุ ม
ได จนสบายดี จนถึงวาระสุ ดท ายที่ จะดั บสั งขาร จะดั บสั งขารก็ เรียกประชุมพระลู กศิ ษย
ลูกหา ให มาที่ กลางสนาม แล วบอกวา เธอยืนอยูตรงนี้ แล วฉั นจะเดิ นไปเดิ นมา คื อวา
เดิ นเหมื อนกั บ เดิ น จงกรม. เดิ น ไปสุ ดทางโน นพอสมควร แล วก็ วกกลั บ มาทางนี้ พ อ
สมควร, เดิ นกลั บไปกลั บมาผ านหน าคนที่ ยื นเฝ าอยู พอวาระสุ ดท ายก็ เดิ นมาถึ งตรงที่
คนเฝาอยูพอดี แลวทานก็ตาย, ตายในออมแขนรับของพระที่ยืนคอยทีอยู
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นี้ เป นเรื่องที่ แสดงให เห็ นว า อนานาปานสติ นั้ น ทํ าให รู เรื่ อ งการหายใจ
เรื่ องชี วิ ต เรื่องหายใจครั้งสุ ดท ายอะไรได ดี ถึ งอย างนี้ , เรียกว าควบคุ มอะไรได มาก, ควบ
คุมเรื่องเกี่ยวกับกายทั้งหมดทั้งสิ้นได เรื่องสัญชาตญาณไมมาทําอะไรได ไมมาทําใหกลัว
ไมมาทําใหผิดพลาดอะไรได.
แต ว าที่ ดี ที่ สุ ด ของการศึ กษาเรื่ อ งกายานุ ป ส สนานี้ มั นมี ผลดี ที่ สุ ดตรงที่
วา จะไมโงจ นถึงกับ ยึด ถือ วา กายนี้เปน ตัว ตน หรือ กายนี้เปน ของตน; เพราะ
วาท านได เที่ ยวศึ กษาไปจนทั่ วถึ งในเรื่องของกาย, เรื่องการปรุ งแต ง ของกาย คื อลม
หายใจ, เรื่ อกิ ริ ยาอาการ ที่ ลมหายใจปรุงแต งรางกายอย างไร มากน อยอย างไร ทั่ วถึ ง
ดีหมด, ก็ เห็ นแต เป นเรื่องธรรมชาติ ธรรมชาติล วน ๆ ของรางกาย ซึ่ งประกอบอยู
ด วยธาตุ ๔ แล วก็ หล อเลี้ ยงอยู ด วยลมหายใจ, ก็ เลยรูหมดทุ กเรื่ องเกี่ ยวกั บร างกาย จนไม
เห็ นว าตรงไหนจะเป นตั วตนได , จนเห็ นชั ดว า เกี่ ยวกั บร างกายทั้ งหมด ไม มี ตรงไหนที่
จะเป นตั วตนหรือเป นของตนได ทานก็เลยถอนความยึดถือวาตัวตนวาของตนออกไป
เสี ยได หมดเลย ออกไปเสี ยได หมดเลย ออกไปเสี ยได หมดเลย. นี่ ผลเลิ ศประเสริ ฐของ
กายานุปสสนา ทําใหเพิกถอนอุปาทาน ยึดถือวาตัวตนของตนเออกไปเสีย จาก
ร างกาย หรื อทุ กอย างที่ เกี่ ยวกั บร างกาย ได หมด ไม ตั วตนอะไรที่ ไหน ที่ เกี่ ยวกั บร างกาย
เรี ยกว าหมดป ญ หาไปเรื่ องหนึ่ ง, คื อเรื่ องกาย ไม มี ส วนที่ จะหลงว าเป นตั วเป นตน ไม มี
ตัวไมมีตนในเรื่องของรางกาย.
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นี้ ก็ เป น อั น ว า สั ญ ชาตญาณที่ มั น คอยจ อ งที่ จ ะให มี อ ะไรเป น ตั ว ตน
มั น ถู ก ตั ด ไปเสี ย ส ว นใหญ ห นึ่ ง แล ว คื อ ส ว นร า งกายนี้ เลิ ก กั น หมดหวั ง ไป. ไม โ ง
เหมื อนเด็ ก ๆ ที แรกที่ ว าอะไรเกิ ดขึ้ นนิ ดหนึ่ งเกี่ ยวกั บร างกายเกี่ ยวกั บทางกาย ก็ ถื อเป น
เรื่ องของกายเป นตั วตนของร างกาย, แล วก็ ทํ าไปตามความต องการของกายแล วก็ บํ ารุ ง
บํ าเรอร างกาย เหมื อนกั บที่ คนแก ๆ ทั้ งหลายก็ ยั งคงกระทํ าอยู ขอให คิ ดดู ให ดี , มั นไม
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มีการหลงบํารุงบําเรอรางกายอีกตอไป เพราะเห็นวารางกายนี้ มิใชของตน มิใชของ
ตน. เพราะประสบความสํ าเร็จในการเจริญกายานุ ป สสนาสติ ป ฎฐาน เป นอานาปานสติ
หมวดที่ ๑ มี อยู ๔ ข ออย างนี้ . นี่ เรี ยกว าหมวดกาย, หมวดกายสํ าเร็ จไป ควบคุ มสั ญชาตญาณได เท าไร, แล วเลิ กล างสั ญชาตญาณฝ ายโง เขลายึ ดถื อได เท าไร, พั ฒนาสั ญชาตญาณแหงความฉลาด ฝายความฉลาด ฝายโพธิ ใหเกิดขึ้นมาแทน ก็รูวามันไมใช
ตน ก็ พร อมที่ จะทํ าให ถู กต องตามเรื่ องราวของธรรมชาติ ต อไป. นี่ หมวดที่ ๑ กายานุ ปสสนาสติปฎฐานอานาปานสติ มันพัฒนาสัญชาตญาณได.
สรุ ปอี กที หนึ่ งว า มั นควบคุ มกาย ความเป นไปของกาย สิ่ งปรุ งแต งกายได ,
ก็เลยมีแตความถูกตองของกาย; แลวอะไรที่จะควบคุมกาย เปนปจจัยแหงกาย เปน
สั งขารแห งกาย มั นก็ จั ดกระทํ าอย างถู กต อง มั นก็ได กายที่ ดี . แล วมั นก็ ไม หลงเอากาย
นี้ ว าเป น ตั ว ตน เพราะมั น รู ชั ด ทั้ งหมดทั้ งสิ้ น ทุ ก แง ทุ ก มุ ม ทุ ก ขั้ น ทุ ก ตอน ว า เป น
ไปตามธรรมชาติ ของกาย ไม ใช ตั วตน. การที่ ยึ ดถื อเอารางกายเป นตั วตนเป นอั นว าหมด
เลิกกัน ไมตองมี.
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หมวดที่ ๒ เวทนานุปสสนา

ที นี้ ก็ ม าถึ ง หมวดที่ ๒ อานาปานสติ หมวดที่ ๒ เรื่ อ งเวท นา,
เรื่องเวทนาถาเจริญเวทนานุปสสนาอยางที่วามาแลว คือสรุปใจความวา ทํากายสังขารสงบรํางับ,
มีสมาธิทางกาย มีปติความพอใจทําสําเร็จ นี่เปนสุขเวทนา. ปติก็เปนสุขเวทนา
ความสุ ขก็ เป นสุ ขเวทนา, รูชั ดว าสุ ขเวทนานี้ เกิ ดขึ้ นมาได อย างไร, เป นสุ ขเวทนาชั้ นเลิ ศ
ไม ใช สุ ขเวทนาหลอกลวง. คนธรรมดารู จั กแต เวทนาหลอกลวง, แล วก็ หลงใหลในเวทนา
หลอกลวง. เรื่ องอร อยทางตา เรื่ องอร อยทางหู ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย ทางผิ วหนั ง
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ทางจิ ตใจ หลงในความเอร็ดอร อยว าสุ ขเวทนา, เวทนาเหล านั้ นเป นเวทนาหลอกลวง, มั น
มีความไม เที่ยงความเป นทุกขความอะไรอยูในนั้ นก็ไม รูสึก. แตถาวาเวทนาอั นแท จริง
ที่ ไม หลอกลวง มาถึ งอย างนั้ น เป นความสุ ขพอจะเรียกวาความสุ ขได โดยไม หลอกลวง
ก็คือเวทนาที่เกิดมาจากการกระทําสําเร็จในทางภาวนา คือทํากายใหระงับจนมี
สมาธิ ท างกาย, มี ป ติ แท จริง สุ ขแท จริงเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งควรจะเรียกว าสุ ขเวทนาที่ แท จริง
และไมหลอกลวง. นี่เปนเรื่องสําคัญที่วา ไดเขาถึงยอดสุดของสิ่งที่มนุษยหลงใหลบูชา.
เอ า, พู ดสรุ ป เสี ยใหม ว า ในโลกนี้ มนุ ษย ทั้ งหลายทั้ งปวงบู ชาสุ ขเวทนา;
ถ าไม รู ก็ ไปบู ชาสุ ขเวทนาที่ หลอกลวง, ถ าพอจะรู บ าง ก็ บู ชาสุ ขเวทนาที่ ไม หลอกลวง
แต แ ล วมั น ก็ เป น เรื่อ งสุ ขเวทนา, มนุ ษ ย ทุ ก คนในโลกเป น ทาสของสุ ข เวทนา ทํ า
อะไร ๆ ทุ อย างเพื่ อสุ ขเวทนา ไม รูเวทนาที่ หลอกลวง ก็ หลงไปในเวทนาที่ หลอกลวง,
ถ ารูมั นก็ ดี ไปไม ต องหลงในเวทนาที่ หลอกลวง, ที่ เป น ป ญ หาแก ค นทั่ วไป ก็ หลงใน
เวทนาที่ หลอกลวง ไม ได พอใจในความสุ ขที่ แท จริงเพราะไม รูจัก, เพราะไม รู จั กความ
สุ ข ที่ แ ท จ ริ ง, หลงในเวทนาที่ ห ลอกลวงทางตา ทางหู ทางจมู ก ทางลิ้ น ทางกาย
ทางใจ ด ว ยก็ ไ ด ; แต ส ว นใหญ มั น อยู ที่ ๕ ทาง ข า งต น จากรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส
โผฎฐั พ พะนี่ เพราะมั น โง ม าแต เกิ ด มี ค วามรู สึ ก พอใจสิ่ งเหล านี้ ม าเรื่ อ ย ๆ มั น ก็ พ อ
ใจอยู ต ลอดเวลา ในรสของสุ ข เวทนา, ไม รูเลยวา สุ ข เวทนาชนิ ด หลอกลวงนี้ มั น
เปนเรื่องบาวูบเดียว, บาวูบเดียวทั้งนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ชวยจําคําวาบ าวูบเดียวไวบาง, มันจะไปแกไขปญหา ที่จะไมหลงใน
ความเพลิดเพลินอันหลอกลวง, หรือสุขเวทนาชนิดที่หลอกลวงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
มั นเป นเรื่องบ าวู บเดี ยวทั้ งนั้ น มั นจะมี ค าอะไรนั กหนา. เดี๋ ยวนี้ มั นไม ใช เรื่องบ าวู บเดี ยว
มันเปน สุขเวทนาที่แทจริง เกิดมาจากสมาธิ ทําสมาธิไดสําเร็จ, เปนปติเกิดจาก
สมาธิ เป นสุ ขเกิ ดจากสมาธิ เรียกว ามั นได เข าถึ งรสอั นแท จริงของเวทนา หรือสิ่ งสู งสุ ด
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ที่ มนุ ษย หลงกั นนั ก, ไม มาหลงชนิ ดต่ํ า ๆ โง ๆ งาย ๆ ของเด็ ก ๆ, เข าถึ งสิ่ งสู งสุ ดที่ ผู มี สติ
ป ญญาจะเข าถึ งได ก็ ไม หลงในเวทนานั้ น ๆ; แปลวาความสุ ขก็ มายุ ให จิ ตใจกระโดดโลด
เต นไปตามไม ได เรียกว าความสุ ขชนิ ดไหนก็ จะมาปรุงแต งจิ ตใจให ลิ งโลด ให กระโดดโลด
เต นไปไม ได เราไม หลงในเวทนา, นี่ เวทนาอย างไหนแต ละอย างละอย าง ทางตาก็ ได
ทางหู ก็ ได ทางจมู กก็ ได ทางลิ้ นก็ ได ทางผิ วหนั งก็ ได ทางจิ ตใจก็ ได มั นไม หลง, นี้ ไม
หลงในเวทนาเฉพาะอยาง เพราะเจริญ เวทนานุปสสนา, แลวก็เพราะมันควบคุม
ได เพราะควบคุมได ควบคุมเวทนาได ก็ไมมีโทษ ไมเกิดโทษจากเรื่องของเวทนา
ที่ปรุงแตงติดตอกันไป.
อยาลืมวา โดยหลักสําคัญ สูงสุดที่สุด เวทนาเกิดแลวมันทําใหเกิดสัญญา
มั่ นหมาย ว าสุ ขเวทนานั้ นอย างนั้ น สุ ขเวทนานี้ อย างนี้ , อย างนี้ ของผู หญิ ง อย างนี้ ของ
ผู ชาย เรี ยกว าสั ญ ญา, เวทนาให เกิ ดสั ญ ญา, เมื่ อเกิ ดสั ญ ญาอย างนี้ แล ว มั นก็ ใคร
ครวญคิดนึกไปตามสัญญานั้น ๆ นี้เรียกวาวิตก, ระยะที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้มันมี
อยู ๓ ระยะ คือเปนเวทนาขึ้นมา, แลวก็ปรุงสัญญาขึ้นมา, แลวสัญญาก็ปรุงแตง
วิต ก คือ ความคิด นึก ขึ้น มา; นี้เปน ปฏิจ จสมุป บาทตอนที่สําคัญ ที่สุด ที่ม ัน จะ
เกิดเรื่องเกิดทุกข.
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ถ าเจริ ญ เวทนานุ ป สสนามาอย างถู กต องแล ว มั นควบคุ มได , มั นควบคุ ม
ได เวทนาไม เกิ ด สั ญ ญา, สั ญ ญาไม เกิ ด วิ ต ก, มั น หยุ ด เสี ย ได ซึ่ ง เวทนา สั ญ ญา
และวิ ต ก; หยุ ด การปรุ งแต งได มั น ก็ ไม เกิ ด ความคิ ด ชนิ ด ที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม
สั ญ ชาตญาณจะไม ม าทํ า ให เกิ ด ความคิ ด เลวร า ยได อี ก ต อ ไป; เพราะมั น ควบคุ ม ได
อย างนี้ ไม หลงเอาเวทนาเป นตั วตน. แม ว าจะรูสึ กเวทนาเอร็ดอร อยพอใจอย างไร ก็ ไม
เกิ ดความคิ ดว ากู เป นผู เสวยเวทนานั้ น ๆ, หรือวาจะเสวยทุ กขเวทนาอั นเลวรายเพี ยงไร ก็
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ไมเกิดความรูสึกวาตัวกูเสวยทุกขเวทนานั้น, เพราะมารูแจงโดยจริง วาเวทนานั้น
คืออะไร ไมถือเอาเวทนาเปนตัวตน,
เมื่ อ ไม ถื อ เอาเวทนาเป น ตั ว ตน ก็ นั บ ว า เกื อ บจะหมดป ญ หา, เรื่ อ ง
รูป เรื่องสัญญาเรื่องสังขาร เรื่องวิญญาณนั้นมันไมยั่วยวนมากเทาเวทนา; โดยเฉพาะคือสุข
เวทนา, สุขเวทนานี้มันยั่วยวนตัณหามากที่สุด, เดี๋ยวนี้พูดกันเสียเลยในคราวเดียว
กันวา ไม ยึด ขัน ธ ๕ ขัน ธใดขัน ธห นึ่ ง วาเป นตั วตน เปน หลักสําคัญ ในพุ ท ธ
ศาสนา. อุบาสกอุบาสิกาทองกันมากี่รอยครั้งกี่พั นครั้งแลว มันก็ยังไมรูอะไร วาสงฺขิตฺเตน
ปฺ จุปาทานกฺขนฺทา ทุกฺขา โดยสรุปแลวเบญจขันธที่มีอุปาทานประกอบอยูนั้นเปนตัวทุกข
ก็ไดแตวาเทานั้นแหละ, ไมไดรูโดยประจักษวาเปนตัวทุกขอยางไร, แมแตพระเณร
ก็ ว าอย างนั้ นแหละ, อุ บาสกอุ บาสิ กาก็ ว าอย างนั้ นแหละ มั นก็ เลยเป นนกแก วพู ดจ อ
กันไปอยางนั้ นวา เบญจขันธที่ ประกอบด วยอุ ปทานเป นทุ กข. เดี๋ ยวนี้ เรามาเอาเวทนา
ขันธเปนหลักใหญ วาไมมีเวทนาขันธที่หลอกใหยึดถือวาเปนตัวตน, แตควรจะ
พูดใหหมดทั้ง ๕ ขันธดีกวา.
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ในบางคราวบางเวลาฟงใหดี ฟงใหดี วาในบางคราวบางเวลา เราพอใจ
สนใจอยูแตกับเรื่องของรางกาย รางกายมันทําอะไรไดดี หรือถึงกับวามันจะเปนสื่อ
ของเวทนาได ดี ก็ ตามใจ, รางกายนั่ นแหละมั นเป นที่ พอใจของคนๆนั้ น ว าเรามี รางกาย
ที่ดี ที่สุ ด ที่วิเศษที่ สุด สามารถในหนาที่ ที่สุ ด ทํากิจกรรมทางเพศไดดี ที่ สุด อะไรก็ตาม,
มันเปนเรื่องของรางกาย. แลวก็พ อใจวารางกายนั่น แหละคือตั วกู, รายกายที่ทํา
อะไรไดตามความพอใจนั่นแหละเอารายกายเป นตัวตน; อยางนี้ก็ยึดถือเอารางกาย
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เปนตัวตนสําหรับจะทําอะไร, ถาจิตมันไปเอาอื่นเปนตัวตน รางกายนี้ก็ถูกยึดถือ
วาของตน. แต วาในขณะเดี ยวกั นถ ามั นยึ ดถื อรางกายนี้ วาตั วตน ทํ าอะไรได ตามที่ ต อง
การ มันก็จะเกิดความคิ ดซ อนขึ้ นมาวา กู มี รางกายของกู ที่ไดอยางใจกู; อยางนี้
เรียกวาเขาไดยึดเอารูปขันธวาเปนตัวตน วาเปนของตน, ยึดถือรูปขันธวาเปนตัว
ตน วาเปนของตน นี้ในกรณีที่จิตมันหมกมุนอยูแตกับเรื่องของรางกาย.
ทีนี้ คราวอื่ น กรณี อื่น มั นไปรูสึ กรุนแรงอยูกั บเรื่องของเวทนา : สุ ข
ทุ กข อทุ กขมสุ ข อะไรก็ ตาม เป นความรู สึ กที่ มี ความรุ นแรงรู สึ กอยู ในจิ ตใจ จนความ
รูสึ กอื่ น ๆ ไม อาจจะเกิ ดขึ้ น มั นก็ โง ความรู สึ กเวทนา หรื อผู รู สึ กเวทนานี่ หรื อตั วเวทนา
ที่รูสึกอยูนี่ มันมีตัวตนเปนผูรูสึกอยูในนั้น, อยางนี้มันเอาเวทนาเปนตัวตน, โดยคิด
สั้น ๆ โง ๆ ไมตองรับผิดชอบอะไรวา ความรูสึกไดนี่คือตัวตน, มันก็ยืดถือเอาเวทนา
เปนตัวตน, หรือจะยึดถือเอาวาเวทนาที่เอร็ดอรอยเปนเวทนาของตน ก็ตัวตนอยู
ในเวทนา, แล วเอาความเอร็ดอรอยจากเวทนาหรือรูสึ กอะไรก็ ตาม เป นของของตน.
ลืมเรื่องขันธอื่น ๆ หมด จิตมันรูสึกอยูแตเรื่องเวทนาขันธอยางนี้ ในลักษณะอยางนี้
ก็เรียกวาในขณะนั้น ในขณะนั้นในกรณีนั้น บุคคลนั้นไดยึดถือเอาเวทนาขันธวา
เปนตัวตน,ยึดถือเอาเวทนาวาเปนตัวตน. เวทนาเฉย ๆ มันก็กลายเปนเวทนูปาทานขัน ธขึ้น มา;เพีย งแตรูสึก เปน เวทนาเฉย ๆ เปน เวทนาขัน ธ. แตถา จิต โง
เขาไปฝงตัววาในนั้นมีตัวตนผูรูสึก และรูสึกเปนของตน นี้ก็เรียกวาเวทนาขันธนั้น
ไดถูกยึดถือ ไดกระทําใหมีความหมายเปนตัวตนขึ้นมา, ก็เปลี่ยนชื่อเรียกวาเวทนูปาทานขั น ธ . ก อ นนี้ เป น ชื่ อ ว า เวทนาขั น ธ เฉย ๆ เป น ความรู สึ ก ทางเวทนา. เดี๋ ย วนี้
มันกลายเปนเวทนาขันธที่ถูกอุปาทานเขาไปยึดมั่น โดยความเปนตัวตนของตนก็
เปนทุกข. เวทนาขันธเฉย ๆ มันก็ไมทรมานอะไร แตถาเวทนาถูกยึดถือวาเวทนาของ
ตนแล ว มั นก็ ทรมานด วยความรักด วยความพอใจ, ด วยความวิ ตกกั งวล ด วยอาลั ย
อาวรณ . ทุกอยางนี้เรียกวามันเปนทุกขเพราะเวทนาขันธถูกยึดถือวาเปน ตัวตน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

๒๔๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ทีนี้ ในบางคราวในบางกรณี อื่ น อี ก กํ าลั งมี ค วามรูสึ ก ทางสั ญ ญา มั่ น
หมายอย างนั้ นอย างนี้ : สั ญญาว าสุ ข สั ญญาว าทุ กข สั ญญาว าได ว าเสี ยว าแพ ว าชนะ,
สัญญาวาจะเป นจะตายอะไรก็ตาม สัญญาวาหญิ งวาชายอะไรก็ตาม. มี ความสําคั ญด วยสั ญญา
หมายมั่นลงไป. ถาจิตมันมีสัญญาอยางนี้ มันก็ยึดถือสัญญาซึ่งมีสิ่งที่รูสึกอยูนั้น
วาเปนตัวตน วาในสัญญามีตัวตนสําหรับจะรูสึกสัญญา, แลวก็มีสัญญาเหลานั้นเปน
สั ญ ญาของตั วตน ผู รูสึ กอย างนั้ น. ถ าความคิ ดมั นเดิ นอยู ในลั กษณะอย างนี้ ก็ เรียกว า
ผูนั้น กําลังยึดถือสัญญาขันธวาเปนตัวตน สัญญาขันธก็กลายเปนสัญูปาทานขันธ
ไป, มันพรอมกันไมไดมันคนละทีเสมอ.
ทีนี้ในกรณี อื่นเวลาอื่น จิตมันกําลังคิด ๆ ๆ คิดอยางนั้นคิดอยางนี้ คิด
ดีคิดชั่ว, คิดไมชั่วไมดีอะไรก็ตาม, คิด ๆ ๆ. เมื่อมีความคิดเกิดขึ้น ความโงมัน ก็
สอดขึ้นมาวามีตัวผูคิด ก็ยึดถือเปนตัวผูคิด มีอยูในความคิด, แลวเปนความคิดของ
ตั ว ผู นั้ น ; อย า งนี้ เรีย กว า บุ ค คลนั้ น ในขณะนั้ น ในเวลานั้ น ได ยึ ด ถื อ เอาสั ง ขาร
ขันธวาเปนตัวตน ก็เกิดเปนสังขารูปาทานขันธขึ้นมา คือสังขารขันธที่ถูกยึดถือ
โดยความเปนตัวตนเสียแลว มันก็เปนทุกข.
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ที นี้ อั นสุ ดท ายวิ ญญาณรู แจ งทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ เมื่ อใดมี ความรู
แจ งใน ๖ ทางนี้ รู ป เสี ยง กลิ่ น รส โผฎฐั พพะ ธั มมารมณ กํ าลั งรู แจ ง , มั นก็ เห็ น
เป น ที่ น า อั ศ จรรย ในความรู แ จ ง มั น รูแ จ งได อ ย างประหลาด, มั น ต อ งมี ข องพิ เศษ
ประหลาดเปนกายสิทธิ์เปนศักดิ์สิทธิ์ ก็ยึดถือเปนตัวตนในวิญญาณที่ทําความรูแจงตอ
รูป เสี ยง กลิ่ น รส โผฎฐั พพะ ธัมมารมณ , ทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ, ว าเป นตั วตน.
ที่เรียกวาในกรณีนั้น ผูนั้นไดยึดถือเอาวิญญาณขันธวาเปนตัวตน, แลววิญญาณ
ขันธเฉย ๆ ก็กลายเปนวิญญาณูปาทานขันธ ขึ้นมา.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ
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เราท องกั นอยู หลายหนแล ว กลั ววาจะจับตั วจริงของมั นไม ได วามั นหมาย
ความวาอยางไรวา สงฺขิตเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา-โดยสรุปขันธ ๕ ที่ประกอบอยูดวย
อุ ปาทานเป นตั วทุ กข . เสยฺ ยถี ทํ -อะไรบ างเล า, รูปู ปาทานกฺ ขนฺ โธ เวทนู ปาทานกฺ ขนฺ โธ
สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ, กลัวจะไมรูจักอุปาทานักขันโธ ๕ อยาง แตละอยางนี้วามันเปนอยางไร.
ฉะนั้น ศึก ษาเรื่อ งขัน ธ ๕ ใหเ ขา ใจ จะรูพุท ธศาสนาไดโ ดยงา ย
วาเรามีรางกายชีวิตจิตใจ ที่แบงหนาที่ออกไปเปนหนาที่ใหญ ๕ อยาง : สําหรับ
กาย ทําทางรูป, เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ทําทางจิตใจ, แลวก็ทํากันคน
ละที ไมอาจจะทําทีเดียวพรอมกันทั้ง ๔ อยาง ๕ อยาง. เมื่อกําลังทําหนาที่
อยางใดอยู จิตมันโงไปยึดถือหมายมั่นเปนมีตัวผูทํา สมมติดวยความโงขึ้นมาในใจ
ยึดถือความโงขึ้นมาในใจ วามีตัวผูทํา นั่นแหละ คือยึดถือวาตัวตน แลวทํา ก็ทําเอา
เป น ของตน มั น ก็ ยึ ด ถื อ ว าของตน. ฉะนั้ น เบญจขั น ธ ทั้ ง ๕ ขั น ธ แ ต ล ะขั น ธ ๆ
จึงมีโอกาสที่จะถูกยึดถือวาเปนตัวตนหรือเปนของของตนไดเทากันทั้ง ๕ ขันธ
และทั้ ง ตนและของตน ได ทั้ ง ๕ ขั น ธ . เดี๋ ย วนี้ เราไม รู เราก็ ค วบคุ ม มั น ไม ไ ด ;
เพราะวาสัญชาตญาณที่มี แรงมาก มั นคอยแตจะคิดอยางโง ๆ ไปตามสัญชาตญาณ ที่ ไมได
รับการอบรม. ถามาอบรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาใหเพียงพอ สัญชาตญาณก็เปน
สัญชาตญาณโพธิ, ไมเปนสัญชาตญาณกิเลส. สัญชาตญาณกิเลสที่ยังโง ที่จะยึดถือเอา
เปนตัวตนของตน เปลี่ยนมาเปนสัญชาตญาณโพธิ มันรูแจงวา ไมใชของตน ก็
ไมเกิดความยึดถือวาของตน.
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ประโยชนของการเจริญเวทนานุปสสนา.
นี่ การรู เรื่ องเวทนาอย างถู กต องนี้ มั นป องกั นไม ให เกิ ดความยึ ดถื อว าตั วตน
ในสิ่ งที่ มี ความยั่วยวนให ยึ ดถือมากที่ สุ ด ในบรรดาขั นธทั้ ง ๕ นั้ น. ขั นธ ที่ จะยั่ วยวน
ใหเกิดความยึดถือวาตัวตนมากที่สุดนั้น คือเวทนานั่นเอง, คือเวทนาขันธนั่นเอง
ฉะนั้นหลักธรรมะที่สําคัญ สูตรที่สําคัญ ๆ จึงยกเอาเวทนามาเปน เรื่องการยึดถือวา
ตั วตนวาของตนมี อยู ทั่ วไป; เพราะวาเรื่องเวทนามั นสําคัญ มาก มั นมี กําลั งมาก มั น
มีความยั่วยวนใหยึดถือมาก. เดี๋ยวนี้เรามารูความจริงของมันเสียแลว ก็ไมยึดถือ
เอาเวทนาวาเปนตัวตนของตนดวยสัญชาตญาณโง ๆ นั้นอีกตอไป.
ขอใหรีบพัฒนาใหสัญชาตญาณโง ๆ นั้น หมดฤทธิ์หมดอํานาจไป. กลาย
เปนสัญชาตญาณแหงโพธิ รูสืบตอมาจากสัญชาตญาณโง ๆ อยางตรงกันขาม, มันก็ไม
มีค วามยึด ถือ วา ตัว ตนของตนในเวทนานั ้น . นี ่ค ือ เวทนานุป ส สนา สามารถ
พัฒนาสัญชาตญาณแหงกิเลส ใหเปนสัญชาตญาณแหงโพธิขึ้นมา, แลวเพิกถอน
เสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนได, ทํานองเดี่ยวกับที่กายนุปสสนา มันทําใหเพิก
ถอนการยึดถือกายวาตั วตนเสี ยได . เวทนานุ ป สสนามั นก็ทํ าให เพิ กถอน การยึดถือวาตั วตน
ของตนในเวทนาได , แล วมั นเนื่ องกั นเวทนาให เกิ ดสั ญ ญา, สั งขาร, วิตก, มั นเป น
สังขาร ถาควบคุมเวทนาไดมันก็ไมยึดถือสัญญาขันธ และวิตก คือสังขารขันธ
วาเปนตัวตนไดอีกดวย.
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นี่ ประโยชน ของการที่ เจริญเวทนานุ ป สสนา รู จั กเวทนาโดยเป นจริ ง ตาม
ที่ เป น จริง ว า เป น สิ่ ง ที่ ป รุ ง แต ง จิ ต คื อ วิ ต ก, แล ว ก็ ท อนกํ า ลั ง มั น เสี ย ให เห็ น ว า
เวทนาสักแตวาเวทนา ไมมีตัวตน อันสําคัญอะไร. ความคิดมันก็จะไมเกิดขึ้นอยางโง
เขลา เพราะว าเวทนาคื อป ติ และสุ ขนั้ นถู กพิ จารณาเห็ นเสี ยแล ว, ว ามั น เช น นั้ น เอง,

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ
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ตามธรรมชาติอยางนั้นเอง, มันไมเปนตัวตน ไมเปนของตน, นี่ประโยชนของ
เวทนานุ ปสสนา ควบคุมกําลังของสัญชาตญาณกิเลสได , ยกเอาสัญชาตญาณแหงโพธิขึ้น
มาแทน เป นการพั ฒนาสัญชาตญาณอย างดีที่ สุ ด; เพราะวาสิ่ งที่ มนุษย ทั้ งโลก ทั้ งเทวโลก
ดวยก็ไดที่ยังมีความรูสึกในเวทนาแลว มั นก็บูชาเวทนากันทั้งนั้น. พู ดอยางนี้ มันอาจจะ
เป นปรมั ตถ มากเกิ นไปสํ าหรับคนโง , คนโงอาจจะบู ชาเงิ นทอง ข าวของ ลู กเมี ย บุ ตร
ภรรยา ป จจั ยอะไรต าง ๆ. แต ว าลื ม ไปว าทั้ งหมดนั้ น มั นเพื่ อ สุ ขเวทนาของกู มี เงิ น
มีทอง มีขาว มีของ มีเกียรติยศ มีอํานาจวาสนา มีอะไร ๆ ก็ตามลวนแตเพื่อเวทนา
เปนสุขของกู, รวมความแลวมันก็คือ บูชาเวทนาเปนสุขของกู, แตนี้เรามารูความ
จริง วา โอ นี้มันหลอกลวงนี่ ก็ไมบูชาเวทนาชนิดนั้นอีกตอไป, ก็เปนสัญชาตญาณที่ เป นโพธิ ขึ้ นมา สํ าหรับที่ จะควบคุ มชีวิตจิตใจนี้ . ไม ให ไปหลงใหลในเวทนา
ชนิดนั้น.

หมวดที่ ๓ จิตตานุปสสนา.
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เอา, ทีนี้ก็มาถึงหมวดจิต, จิตตานุปสสนา รูจักจิตทุกชนิดที่จะปรุงแตง
ขึ้นมาไดอยางไรจากเวทนา. เวทนาปรุงแตงจิต ปรุงแตงขึ้นมาไดกี่อยางชนิด กี่สิบ
อยางกี่สิบชนิดก็ตาม. จิตอยางนั้ น จิตอยางนี้ จิตอยางโน น จนกระทั่งถึงวาไม มีจิตอื่น
ยิ่ง กวา , มัน ก็เปน สัก วาจิต เวทนาปรุง ขึ้น มา ไมใชตัว ตน. จิต ตานุปส สนานี้
เมื่อฝกดีแลวบังคับจิตไดตามตองการ : อภิปฺปโมทยํ -ทําใหจิตบันเทิง, สมาทหํ ทําใหจิตตั้งมั่น, วิโมจยํ -ทําจิตใหปลอยวาง. คือวาสามารถจะบังคับใหจิตบันเทิง
พอใจก็ได, บังคับใหจิตหยุดตั้งมั่นอยางเดียวก็ได, บังคับจิตใหปลอย ปลอยสิ่งที่
ยึดถือหลงใหลเสียก็ได, มั นมีอยูสามอยาง ที่สําคัญ ที่สุด ที่วาถ าทํ าได ก็ เป นการ
บังคับจิตได : ใหจิตบันเทิง ใหจิตตั้งมั่น ใหจิตปลอยวาง. จิตเปลี่ยนไปไดกี่ชนิด
กี่รอยชนิดก็ตามเถิด, ก็รวมอยูที่วา ถาจะบังคับกันก็บังคับใหมันบันเทิง คือเปนสุข
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แล วก็ ตั้ งมั่ นอยู ไม ต องเป นสุ ขเป นทุ กข , แล วก็ ให ปล อยวาง สิ่ งที่ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นวาตั วตน
นั ้น เสีย . ถา บัง คับ จิต ไดอ ยา งนี ้ มัน คือ บัง คับ สัญ ชาตญาณอยา งที ่ส ุด แลว ;
เพราะวาที่ จะไปหลงใหล มั นก็ เพราะอํ านาจของสัญชาตญาณที่ ไม ได พั ฒนา. เมื่ อพั ฒนา
แลว มันก็หลงใหลไมได, จิตดํารงอยูในความถูกตอง จิตมันจะเปนไปในทางที่
ให เกิ ดโทษ เกิ ดทุ กข เกิ ดอะไรไม ได อี กต อไป, จะดํ ารงอยู แต ในความถู กต อง เพราะว า
สามารถบังคับจิตได.
นี ่ถ า ปฏิบ ัต ิถ ูต อ งมาตั ้ง แตก ายานุป ส นา เวทนานุป ส สนา ซึ ่ง พูด
ถึ งเรื่ อ งเวทนาเป น เครื่ อ งปรุ งแต งจิ ต มาได อ ย างดี แ ล ว ก็ บั งคั บ จิ ต ได บั งคั บ จิ ต ได
บั งคั บจิ ตให เป นไปแต ในทางที่ ถู กต องได ก็ ไม มี ป ญ หา. จิ ตพลิ กแพลงได กี่ รอยชนิ ดก็
ตามใจ, เดี๋ ยวนี้ บั งคับได ให อยูแต ในลักษณะที่ ถู กต องที่ ควรจะเป น คื อ จิตตั้ งมั่ นหรือ
จิ ตปล อยวาง, หรืออยางเลวที่ สุ ด ก็ ให พอใจอยู ในความถู กต องของจิต อย างนี้ มั นก็ ยังดี ,
แลวก็วาตั้งมั่น คือไมหวั่นไหวไปตามอํานาจการปรุงแตง, แลวก็ปลอยวางเสีย,
อะไร ๆ ไม ยึ ด ถื อ ให เป น ตั ว ตนหรือ เป น ของตน ก็ เป น จิ ต ที่ ห มดป ญ หา. นี้ เรีย กว า
พั ฒนาจนมี ความรูมี อํ านาจเหนื อจิ ต, จิ ตที่ พั ฒนาแล วอย างนี้ มี อํ านาจเหนื อจิ ตที่ ไม ได
รับการพัฒนา.
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ถาพูดใหตรงกวานี้ ฟงใหดี ๆ ก็จะพูดวา จิตที่หมดป ญหา จะเกิดขึ้นมาได
แตจิตที่ถูตอง, จะเกิดปรากฏขึ้นมาในหวงแหงความรูสึกคิดนึกแตจิตที่พั ฒนาแลว ที่
ถูกตองแลว จิตที่โงเขลาที่เปนไปตามสัญชาตญาณอยางต่ํา อยางสัตวนั้น เกิดไมได
อีกตอไป; อยางนี้เราเรียกกันเสียใหมวา เป นนายเหนื อจิต มันเปนคําพู ดโดยสมมติ,
มั นจะเอาจิ ตไหนมาเป นนายเหนื อจิ ตไหน ? มั นก็ ไม ใช ข อเท็ จจริงของธรรมชาติ , ข อเท็ จจริง
ของธรรมชาติ . เดี๋ ยวนี้ มั นก็ ควบคุ มได ว า ให เกิ ดแต จิ ตชนิ ดที่ มั นถู กต อง จิ ตที่ เลวร าย
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ทุ กชนิ ด ไม อาจจะเกิ ดขึ้น, อย างนี้ เรียกวาเป นนายเหนื อจิ ต สามารถจะให เกิ ดได แต จิ ต
ที่มีประโยชน; เมื่อมีอํานาจเหนือจิตอยางนี้ก็คือมีอํานาจเหนือสัญชาตญาณ คือ
จิตที่ไมไดรับการพัฒนา มีสัญชาตญาณที่ไมไดรับการพัฒนา, จิตที่พัฒนาแลวคอยควบ
คุมใหมีแตความถูกตอง, จิตเลวรายตามสัญชาตญาณ ก็ไมมีโอกาสที่จะแสดงบทบาท.

ประโยชนของจิตตานุปสสนา.
ผลดี ในที่ สุ ดก็ มี วา แม ว าจิ ตนี้ จะน ามหั ศจรรย ดู เป นของน ามหั ศจรรย
กายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณอธิบายไมได ก็ไมใชตัวตนอยูนั่นเอง. จิตนี้ สักแตวาจิต,
เปนธาตุชนิดหนึ่งเรียกวาวิญ ญาณธาตุ ไดรับสิ่งแวดลอมปรุงแตมาดี มันก็เปน
มาดี, ถาไมไดรับการปรุงแตงแวดลอมที่ดี มันก็เลวราย, จิตที่ไมไดรับการอบรม
ให ดี เป นสิ่ งเลวรายกว าสิ่ งใดหมด, เป นศั ตรูอั นรายกาจยิ่ งกว าสิ่ งใดหมด คื อจิ ตที่ ไม ได
รับ การอบรม. ถา ไดรับ การอบรมดีแ ลว จิต นั้น จะเปน มิต รที่ดีที่สุด เปน เพื่อ น
ที่ ดี ที่ สุ ด , มี ป ระโยชน ที่ สุ ด ; ดั ง นั้ น ท า นจึ ง สอนให อ บรมจิ ต . แต แ ม ว า จิ ต มั น จะทํ า
อะไรได ม ากอยางนี้ นามหั ศจรรยอ ยางนี้ ก็ ยังมิ ใชตั วตน มั น สั กวาจิต , เป นธาตุ
ตามธรรมชาติ ชนิ ดหนึ่ ง : ธาตุ ดิ น ธาตุ น้ํ า ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม ธาตุ อากาศ ธาตุ วิ ญญาณ,
ธาตุวิญญาณนั่นแหละคือธาตุจิต, มันเปนเพียงธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง. ถาฝก
จิตตานุปสสนาไดดีแลว ก็จะเห็นไดวา แมแตสิ่งที่เรียกวา จิตอันนามหัศจรรยที่สุดนั้น
ก็ยังมิใชตัวตน, มิใชตัวตน, ก็ไดรับผลดีในขอที่วา สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน
นั่นนะ ถูกทําลายแหลกลาญไปอีกขั้นหนึ่ง อีกขั้นหนึ่ง คือขั้นจิต.
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หมวดที่ ๔ ธัมมานุปสสนา.
นี้เหลือขั้นสุดทายขั้นที่ ๔ คือขั้นธัมมานุปสสนา เห็นธรรมะคือธรรมชาติ, อยากจะพูดโดยหลักที่ชอบพูดงาย ๆ วา ธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎของ
ธรรมชาติ, ธรรมะคือหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือผลที่เกิดจากหนาที่
ที่ถูตอ งตามกฎธรรมชาติ; ทั้ง หมดนั้น เปน สัก วา ธรรมชาติ ไมม ีอ ะไรจะเปน
ตั ว ตนได มั น ก็ จ ะไม เกิ ด ความคิ ด โง เขลาว าเป น ตั ว ตน เป น ขั้ น สุ ด ท า ย, แม ในสิ่ งที่
ละเอี ยดที่ สุ ด ประเสริฐที่ สุ ด ประณี ตที่ สุ ด ยั่ วยวนให ยึ ดถื อที่ สุ ด มั นก็ ไม เกิ ดความยึ ดถื อ
วาตัวตนในสิ่งใด ๆ.

ผลของการเจริญธัมมานุปสสนา.
จิตพัฒนาโดยธัมมานุปสสนาถึงที่สุดแลว ควบคุมจิตได ไมวิปลาส
ในเรื่ องของไตรลั กษณ , สั ญชาตญาณโงเขลาเดิ ม ๆ นั้ น มั นจะมี ความคิ ดวิปลาสใน
เรื่ อ งของ ไตรลั ก ษณ คื อเรื่ อ งอนิ จจั ง เรื่ อ งทุ ก ขั ง เรื่ อ งอนั ต ตา. จิ ต ที่ ไม ได พั ฒ นา
หรื อ สั ญ ชาตญาณที่ ไม ได พั ฒ นา มั น จะมี ค วามวิ ป ลาสไปเห็ น เป น นิ จ จั ง สุ ขั ง
อัตตา เสีย. มันไปเห็นเปนของเที่ยง ของสุข และอัตตา. ถาพั ฒนาเป นอยางดี แล ว
ไมเปนอยางนั้น, จะเห็นชัดในความเปนอนิจจังของธรรมชาติเหลานั้น, ทุกขังคือ
นาเกลียด เปลี่ยนแปลง แลวก็ทนทุกข แลวถือเอาเปนตัวตนไมได, ความคิด
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็ถูกตอง เพราะเจริญธัมมานุปสสนาอยูเปนประจํา.
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เมื่ อทํ าได อยางนี้ มั นก็ มี ผลต่ํ าไปถึงกั บวา ควบคุ มการเกิ ดอุ ปาทานได
ไมใหเกิด, ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู มันเกิดอุปาทานวาตัวตนไมได, หรือ
จะเกิดอุปาทานอยางอื่น ๆ เชน กามุปาทาน-ยึดถือในกาม, ทิฎุปาทาน-ยึดถือใน
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ความคิดเห็นของตน, สีลัพพั ตตุปาทาน-ยึดถือในวัตรปฏิบัติของตน ก็มีไมได, มอง
เห็นเปนธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ ก็ไมยึดถือเอาเปนตัวตน;
เปนอันวาตัวตนละเอียดชนิดไหน ลึกซึ้งประณีตเทาไร ก็ไมอาจจะเกิดขึ้นในบุคคล
ผู เจริ ญ ธั ม มาป ส สนาอยู . คนโง เหล า นั้ น ไม ป ญ ญาในส ว นนี้ มั น ก็ ไ ปยึ ด เอาของ
ธรรมชาติ มาเป นของตน; นี่ พู ดโดยอุ ปมาวาถ าเราโง ใครก็ ต ามถ าโง ก็ ไปเอาของ
ธรรมชาติ ตามธรรมชาติมาเปนตัวกู มาเปนของกู. นี้มันเปนการปลน เปนการ
ขโมย เหลือประมาณที่วามันจะเลวราย, ไดปลนเอาธรรมชาติ, ตระบัดของผูอื่นมา
เปน ของตน, อยา งนั ้น เลวรา ยที ่ส ุด . แตถา เจริญ ธัม มานุป ส นาแลว มัน มีไ มไ ด
ก็เลยเรียกวา พัฒนาสัญชาตญาณ เลื่อนตัวตนไดดีถึงที่สุด เพราะธัมมนานุปสสนา
อันเปนสติปฎฐานขอที่ ๔ อยางนี้.

ประโยชนของการเจริญสติปฎฐาน ๔.
ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายทุกคน มองเห็ นประโยชนจองการเจริญสิตปฎฐานทั้ง ๔. วาสามารถพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางไร : กายานุปสสนาพัฒนาใน
ส วนไหน, เวทนานุ ป สสนาพั ฒนาในส วนไหน, จิ ตตานุ ป สนาพั ฒนาในส วนไหน, ธั มมานุปสสนาพัฒนาในสวนไหน, ก็จะรูเอาเอง เห็นไดเอง โดยไมตองถามใคร.
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เป นอั นว า อาตมาได ชี้ ให เห็ นว า จะพั ฒนาสั ญชาตญาณโดยอาศั ยสติ ป ฎฐาน
ทั้ ง ๔ นั้ นทํ าได อย างไร แล วจะมี ผลอะไรเกิ ดขึ้ น เป นเค าโครงสั งเขปย อ ๆ, ไปศึ กษา
ใคร ค รวญต อ ไป ให เห็ น ละเอี ย ด ถู ก ต อ ง ชั ด เจนสิ้ น เชิ ง . สรุ ป ความว าเป น การ
พัฒนาสัญชาตญาณ ดวยอานาปานสติ ซึ่งเปนระบบสติปฎฐาน ๔ ที่รัดกุม ไม
ฟ นเฝ อ, เหมื อนกั บเรื่องสติ ป ฎฐานที่ มาในสูตรอื่น ๆ. แต ก็พอจะพู ดได วา ทุ กสู ตรก็
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มุงหมายจะกําจัดความยึดถือวาตัวตน ดวยกันทั้งนั้น; แตมันมักชักจะฟนเฝอ;
เชนในมหาสติปฎฐานสูตรนั้น อาตมาไมแนะนํา มันยาวเกินไป เพียงแตเอามา
อ านก็ ตั้ ง ๓-๔ ชั่ วโมง. เดี๋ ยวนี้ มั นมี สั้ น ๆ อย างนี้ , แล วพระพุ ทธะเจ าท านก็ ตรัสสอน
อยางนี้ ตรัสวาตถาคตก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณดวยอานาปานสติภาวนาอยางนี้, เราก็ควร
จะเอาอย าง, เอามาใชในการพั ฒนาสั ญชาตญาณ ละจากสัญชาตญาณแห งกิเลส มากลาย
เป นสั ญชาตญาณแห งโพธิ, แล วมั นก็ งาย ๆ ๆ สะดวกดายในการที่ จะเดิ นไปตามทางธรรม,
สําเร็จประโยชนเปนผูบังคับสัญชาตญาณได.
ต อไปนี้ มั นก็ มี แต ความถู กต อง, เราต องการจะทํ าอะไรที่ ควรทํ ามั นก็ ทํ าได ;
ไมอยากจะโลภมันก็ละได, ไมอยากจะโกรธมันก็ละได, ไมอยากจะโง จะสะเพรา
จะหลงมันก็ละได, มันมีผลดีอยางนั้น.
เมื่อเจริญอานาปานสติอยางเพียงพอแลว คนเราก็มีสติเพียงพอ, มี
ปญญาเพียงพอ, มีสัมปชัญญะเพียงพอ, มีสมาธิเพียงพอ. นี่หลักการใหญซึ่งจะ
ตองรูไว วาในการที่จะปฏิบัติถูกตองทันแกเวลา ตองมีธรรมะ ๔ อยาง คื อสติ สัมปชั ญญะ สมาธิ และป ญญา. ถ าเจริญอานาปานสติ อย างครบถ วน อย างที่ วามาแล ว
๔ อย างนี้ มั นจะสมบู รณ ที่ สุ ด : ธรรมเป นอุ ปการะแห งความสํ าเร็ จ ๔ อย าง คื อ สติ
สัมปชัญญะ สมาธิ ปญญา. เมื่อเราฝกอานาปานสติเพียงพอแลว เราก็มีปญญา
เรื่องไตรลักษณ, เรื่องไตรลักษณ เรื่องอิทัปปจจยตาสมบูรณ มีปญญาเตรียมไว
เปนทุน เปนเดิมพันอยูตลอดเวลา.
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พอเรื่องอะไรเกิดขึ้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรเกิดขึ้น สติก็ไปเอา
ปญญามา, สติระลึกไดคือระลึกถึงปญญาที่วามีอยูอยางไร เหมือนกับมันไปเอามา,
ไปเอาปญญามาเผชิญหนากับเหตุการณ. ปญญาความรูอยางถูกตองนั้นมายืนคุม
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เชิ งอยู ในขณะที่ มั นมี เรื่องทางตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ อย างใดเมื่ อไร มั นเป นสั มปชั ญญะ.
ปญญาที่สติไปเอามาใหยืนควบคุมสถานการณนี้เรียกวาสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะ
ก็ทํ าหน าที่ เรื่อยไป รูสึกตัวทั่วพรอมอยูเรื่อยไป. จัดการกับสิ่งที่จะมายั่วใหเกิดกิเลส
ได. ถ ากําลังนอยมั นไม พอ มี สมาธิที่ ฝ กไวดี แล วในอานาปานสติ , สมาธิมั นก็ เพิ่ ม
กําลังใหแกสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็ตัดปญหาได ตัดกิเลสได.
นี่ รูไวเถอะว าการเจริ ญ อานาปานสติ นั้ น มั น สร างไว ม ากมาย ที่ จํ าเป น
๔ ประการคื อ สติ อย า งหนึ่ ง สั ม ปชั ญ ญะอย า งหนึ่ ง สมาธิ อ ย า งหนึ่ ง ป ญ ญา
อย างหนึ่ ง, ๔ อย างนี้ ที่ จะทํ าให เราควบคุ มตั วเองได . ขออภั ย ยกตั วอย าง เมื อครู จะ
บั น ดาลโทสะตี เด็ ก เกิ น ขนาดอย า งนี้ , ถ า มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ สมาธิ ป ญ ญาแล ว
ระงั บได ควบคุ มได . สติ มั นระลึ กถึ งความถู กต องที่ เป นป ญ ญาเอามาเป นสั มปชั ญ ญะ
ควบคุ มตั วอยู มั นก็ ทํ าไม ลง, มั นทํ าไปไม ได , ถ ากํ าลั งใจไม เข มแข็ งพอ ก็ เพิ่ มความเข ม
แข็ง ใหพ อ มัน ก็บ ัง คับ ตัว เองได. นี ้ก ารทํ า อะไรที ่ม ัน รุน แรง มัน ผิด พลาด มัน
เสียหาย มันก็ไมเกิดขึ้น; นี่ขอใหมองเห็นตัวอยางแมแตเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้.
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ที นี้ เรื่ องที่ มั น ใหญ ก ว านั้ น มั น ก็ อ ย าเดี ย วกั น ทํ านองเดี ยวกั น , ถ าป ญ ญา
สะสมไวมากพอ, สติขนเอามาคุมสถานการณ ยืนอยูเปนสัมปชัญญะ, แลวเพิ่ม
กําลังสมาธิลงไปในสัมปชัญ ญะ มั นก็ตัดป ญ หาหรือกิเลสที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น
แลวในกรณีนั้น ๆ ใหสูญสิ้นไป.

นี่ คื อ ผลประเสริ ฐวิ เศษของการพั ฒ นาสั ญ ชาตญาณ; เราจะมี ธรรมะ
๔ ประการนั้นอยางเพี ยงพอ มี สติ สั มปชั ญ ญะ สมาธิ ป ญ ญาอย างเพี ยงพอด วย
แล วเราจะสามารถใชธรรมะ ๔ ประการนี้ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปญญา นี้ไดอยาง
คล องแคล วด วย. เรามี มั นอย างเพี ยงพอด วย, เราจะใช มั นได อย างคล องแคล วด วย, มั น

๒๕๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เลย กลายเป นชีวิตชนิ ดที่ ไม โง ไม หลั บ ไม หลง, แตวาตื่นอยู รูสึกอยู ดวยป ญญา.
เปนชีวิตที่สามารถควบคุมสัญชาตญาณฝายต่ําไดอยางเด็ดขาด สมตามความ
ปรารถนา; โดยเฉพาะอย างยิ่ งก็ จะไม ไปหลง หลงใหลในเรื่ องต าง ๆ ในโลกนี้ ซึ่ งเป น
เพี ยงความบ าวูบเดี ยว. ขออย าต องพู ดคํ าที่ มั นโสกโดกหยาบคายมากไปกวานี้ เลย, พู ดวา
เรื่องทางตา หู จมูก ลิ้น กายอะไรเหลานั้น แมจะสนุกสนานเอร็ดอรอยเพี ยงไร มั นก็เป น
เรื่องบาวูบเดียว. ถาวา ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไมได มันก็ไปบูชาเรื่องบาวูบ
เดียว, แลวก็วินาศกันไปตามความพอใจ.
เอาละ, เป นอั นวา การบรรยายในวันนี้ พู ดถึ งการควบคุ มสั ญชาตญาณ
โดยใชห ลักอานาปานสติ. ขอใหทานทั้งหลายฟ น ฟู ความรูความจําเรื่องอานาปานสติขึ้นมาศึกษาใครครวญ, และถาปฏิบัติไดก็ยิ่งดี, แลวจะมองเห็นวามันจะ
ควบคุมสัญชาตญาณนี้ไดอยางไร. ความเปนพุทธบริษัทก็จะมีสมบูรณขึ้นมา ความ
เปนมนุษยมันก็จะถูกตองขึ้นมา แลวเราก็หมดปญหา, อยูเหนือโลก เหนือปญหาคือ
เหนือโลก, แลวิมุตติคือหลุดพนไปจากปญหา อยูเหนือปญหาก็คือโลกุตตระ คืออยูเหนือ
โลก. เพราะฉะนั้น เรื่อง วิมุตติก็ดี เรื่องโลกุตตระ ก็ดี ก็อยูในกํามือ ที่จะทําได.
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หวังวาทานทั้งหลาย จะไปใครครวญดูใหเห็นความจริงขอนี้แลวใช
ใหเปนประโยชนยิ่ง ๆ ขึ้น แลวมีความสุข ความสงบเย็น สมควรแกอัตภาพของพุทธบริษัทอยูทุกทิพราตรีกาลเทอญฯ.

ขอยุ ติ การบรรยายในวันนี้ เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย ได สวดบทพระ
ธรรมคณสาธยายสงเสริมกําลังจิตใหมีมากขึ้น ในการที่จะประพฤติปฏิบั ติตามธรรมะนั้น ๆ
สืบตอไป ในบัดนี้.

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
- ๙ ๑ มีนาคม ๒๕๒๙

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจํ าวันเสารแห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้งที่ ๙ ในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงกลาวในชุด ธรรมะกับสัญชาตญาณ ตอไปตามเดิม เพราะมันยังไมจบ แตมีหัวขอ
ยอยเฉพาะในวันนี้วา การพัฒนาสัญชาตญาณ โดยอุปการธรรม.
[ทบทวน.]

ในครั้งที่แลวมา ไดกลาวถึง การพัฒนาสัญชาตญาณโดยธรรมที่เปน
คูปรับโดยเฉพาะ คือสติปฏฐานทั้ง ๔, สติปฏฐานทั้ง ๔ มุงหมายที่จะกําจัดอุปาทานความยึดมั่นวาตนวาของตน อันจะมีในกายก็ดี ในเวทนาก็ดี ในจิตก็ดี ใน
ธรรมก็ดี, ไมเกิดตัวตนในธรรมทั้ง ๔ นี้แลว ก็เปนอันวา หมดปญหา.

๒๕๕

๒๕๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แต เดี๋ ยวนี้ โดยหลั กอั นแท จริงนั้ น ธรรมะมี อยู เป นสองประเภท คื อ ธรรมะ
ที่เปนหัวหนา หมวดหนึ่งพวกหนึ่ง, และธรรมะที่เปนอุปกรณ คือชวยเหลือสนับ
สนุ น อี กพวกหนึ่ ง. ถ าได ทํ าหน าที่ ทั้ งสองพวก มั นก็ จะง ายเข าเร็ วเข า เป นต น; ดั งนั้ น
เราก็ จะได กล าวถึ งการใช ธรรมะในหมวดอุ ปกรณ กั นต อไป ในการร วมมื อกั บธรรมะหลั ก
เพื่อจะกําจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแหงตัวตน.
ธรรมะหมวดอุ ป กรณ เหล า นี้ ก็ ไ ด แ ก สั ม มั ป ปธาน ๔ อิ ท ธิ บ าท ๔
พละ ๕ อิ นทรี ย ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมี องค ๘, ท านที่ เคยฟ งเคยเล าเรี ยนมาแล ว ก็
จะมองเห็ น ได ทั น ที ว า เป น การใช ธ รรมที่ เรี ย กว า โพธิ ป ก ขิ ย ธรรม ๓๗ นั่ น เอง.
สติ ป ฏ ฐาน ๔ หมวดแรกนั้ น เอามาเป น ธรรมะหลั ก สํ า หรั บ จะเป น การกํ า จั ด โดย
ตรง เปรี ยบเสมื อนทั พหลวง, และขอให เข าใจไว ว า ไม ว าในกรณี ไหน ที่ จะเป นการทํ าลาย
กิ เลสกั นแล ว ท านก็ วางหลั กไว ให ใช สติ ป ฏฐาน ๔ โดยเฉพาะเป นหลั กทั้ งนั้ นเลย, ธรรมะ
นอกนั ้น ก็ใ ชเ ปน อุป กรณ. ที ่นี ้ธ รรมที ่ใ ชเ ปน อุป กรณเ หลือ อยู  ไดแ กพ วก
ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘.
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บางคนจะไม เข าใจ บางคนอาจจะไม เชื่ อ ว าทํ าไปมาลดเกี ยรติ ลดศั กดิ์ ศรี
ของธรรมะเหล านี้ มาเป นธรรมะอุ ปกรณ ; ถ าท านพิ จารณาดู ให ดี ก็ จะเห็ นว า ธรรมะสติ
ป ฏ ฐาน ๔ นั้ น เป น ธรรมหลั ก เป น ธรรมะลึ ก ซึ้ ง เข ม แข็ ง สู ง สุ ด , เพราะว า จะนํ า
ออกเสียซึ่งความยึดถือวาตัวตน, สําคัญที่ตรงนั้น ถานําออกเสียไดจากความยึดถือ
ว า ตั ว ตน กิ เลสทั้ ง หลายที่ เนื่ อ งด ว ยตั ว ตนด ว ยของตน มั น ก็ ไ ม เกิ ด . ในที่ นี้ ก็
เหมื อนกั น คื อว าเรามุ งหมายจะทํ าลายสั ญชาตญาณหลั ก หรื อสั ญชาตญาณแม , แม บท
คื อสั ญชาตญาณแห งตั วตนนั่ นแหละเสี ย เป นจุ ดใหญ เป นจุ ดสํ าคั ญ เป นจุ ดศู นย กลาง.
ครั้น ทําลายสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน คือตัวกู-ของกูเสียแลว สัญชาตญาณ
ลูกนอง ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณแมนั้น มันก็ถูกทําลายไปเอง.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม

๒๕๗

ไม มี สั ญชาตญาณแห งตั วคนแล ว สั ญชาตญาณแห งการกิ นอาหาร คื อจะ
ตะกละมั วเมาในอาหาร มั นก็ ลดไป, สั ญชาตญาณแห งการสื บพั นธุ ก็ ลดไป เพราะ
มั นไม มี สั ญชาตญาณตั วตน ที่ เป นเจาของเรื่องที่ จะสื บพั นธุ. สั ญชาตญาณแห งความ
กลัวก็ลดไป, สัญชาตญาณแหงการตอสูหนีภัยมันก็ลดไป, การรักตนการเห็นแกตน
มันก็ลดไป, การพัฒนาตนดวยกิเลส มันก็ลดไป, การบําเรอตนมันก็ลดไป, การอวดดี
อวดตนมัน ก็ล ดไป; เราพบวา สัญ ชาตญาณหลัก ที ่เ ปน แกนกลาง คือ ความมี
ตัวตนนั้ นมั นลดไป. ขอนี้ขอใหเขาใจใหดี ๆ มั นเป นหลักทั่วไป ซึ่งจะต องใชตลอดกาล;
ป ญหาใหญ มั นอยูที่ มี ตั วตน, ยึดถือเปนตัวตน ยึดถือเป นของตน, แลวก็เกิดกิเลสเกิด
ความทุกข. ถาความยึดถื อวาตั วตนหมดไป มั นก็ไมรูจะยึดถืออะไร. มั นก็ไมมี การ
ยึดถือ, ไมมี กิเลส, มั นก็ไม มี ความทุ กข. มั นก็เหมื อนกับขั้วรวมของสิ่งที่ เป นพวง, ถา
เราตั ด ที่ ขั้ ว ได สิ่ งที่ เนื่ อ งอยู ในพวงนั้ น ทุ ก ๆ สาย มั น ก็ พ ลอยถู ก ตั ด ด ว ย. นี่
เรียกวามุงหมายจะกําจัดสัญชาตญาณแหงตัวตน ซึ่งเปนแมบทนั้นกันเสียกอน,
แลวมันก็งายในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณเล็ก ๆ หรือมันก็จะพลอยหายไปดวยกัน.
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เอ า, ที นี้ จะตั ดโดยตรง ด วยธรรมะหมวดที่ สํ าคั ญที่ สุ ด ที่ ออกหน าที่ สุ ด จน
ถึงกับจะกลาวไดวา หลักธรรมสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือสติปฏฐาน ๔ สําหรับ
จะ ตั ดป ญ หาโดยตรง, นอกนั้ นก็เปนเครื่องชวยเป นอุปกรณ . เสมือนหนึ่ งกับวากอง
ทัพ ใหญ ก องทั พ มหาศาล มัน ต อ งมี กองทั พ หลวง, กองหลวงซึ่ งเป น กองประธาน,
แล วมั นก็ มี กองหน า มี กองหลั ง, กองระวั งซ าย กองระวังขวา ข างบนข างล าง หรือกอง
เสบี ยง กองอะไรต าง ๆ อี กมากมาย, ล วนแต จะต องทํ าการสั มพั นธ กั บกองใหญ กองกลาง
คื อกองหลวง. ฉะนั้ น เดี๋ ย วนี้ เราก็ มี ห ลั ก สติ ป ฏ ฐาน ๔ ทํ าหน าที่ อ ย างทั พ หลวง
อยางในการบรรยายครั้งที่แลวมา.

๒๕๘
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ที นี้ ก็ จะได บรรยายหมวดที่ จะเข ารวมมื อกั นเป นลํ าดั บไป; ขอให ทํ าความ
เขาใจใหดี ๆ มิฉะนั้นจะงง ๆ หรือจะไมแจมกระจางฟนเฝอ, วาโดยหลักทั่วไป ก็ใชสติปฏฐาน ๔ ปฏิบัติอยูเปนประจํา, โดยเฉพาะตามแนวแหงอานาปานสติ ๔ ก็ไดกลาวชี้
ให เห็ นแล ววา ข อไหนกํ าจัดอย างไร, สติ ป ฏฐานขอไหนกํ าจั ดสั ญชาตญาณแห งตั วตน
อยางไร, ตามหนาที่ตามลําดับ.
[เริ่มการบรรยายในครั้งนี้.]

ธรรมอุปกรณหมวดปธาน ๔.
ทีนี้ก็มาถึงการที่จะใชหลักธรรมะรวมมือ. หลักธรรมะหมวดแรกที่มา
ถึงเขา ก็คือ สัมมัปปธาน ๔ หรือที่เรียกสั้น ๆ วาปธาน, ปธาน ๔ ใน ๔ ขอนั้น.
ขอที่ ๑ ก็เรียกวา สังวรปธาน เพียรในการปดกั้น; นี้ก็หมายความวา
ปดกั้นปองกันการเกิดแหงตัวกู คือตัวตนนั่นแหละ, อุปาทานแหงตัวตนจะเกิดขึ้น
มาไดจากอะไร ก็เพียรระวังปดกั้นการเกิด, ก็เปนที่รูกันอยูแลววา อุปาทานนี้มันก็เกิด
จากตัณหา-ตัณหาก็เกิดจากเวทนา-เวทนาเกิดจากผัสสะ, รูเคาเงื่อนอยางนี้ดีแลว ก็
มีการปองกันตั้งแตผัสสะ ตั้งแตเวทนา ตั้งแตตัณหามาไมปรุงแตงเปนตัวกู-ของกูขึ้น
นี้อยางหนึ่ง.
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ขอที่ ๒ เรียกวา ปหานปธาน-พากเพียรในการละเสีย ก็หมายความวา
ละตัวกูที่เกิดแลว หรือกําลังเกิดอยู. คําวาละตัวกูที่เกิดแลวนี้ฟงดูก็แปลก มันก็
หมายความวา ปองกันไดแลว ละไปไดแลว ในความหมายเดียวกัน, เปนตัวตนที่
ละได แล ว. แต โดยเฉพาะนั้ น มั นก็ ละตั วตนที่ กํ าลั งเกิ ดอยู ซึ่ งโดยที่ แท มั นก็ เนื่ อง ๆ
กันเปนสาย.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม

๒๕๙

ปธานความเพียร ขอที่ ๓ คือภาวนาปธาน-พากเพียรที่จะทําใหเกิดขึ้น,
ทําอะไรใหเกิดขึ้น ในที่นี้ก็ไดแกการทําใหความวางจากตัวคนเกิดขึ้น, ความวางที่ เรียกวา
สุญญตา ที่ไมเกิดที่ยังไมเคยเกิด คือไมมีความรูเรื่องสุญญตา, ก็ทําใหรูเรื่องสุญญตา
แล วก็ พยายามดํ าเนิ นชี วิต เรียกวาระวังการเป นไปในชีวิตแต ละวันนั้ น ให ประกอบ
อยูด วยสุญ ญตาคือวางจากตัวตนและของตน, ตามรอยพระพุทธเจาที่ทานตรัสวา
ตถาคตอยู ด วยสุ ญ ญตาวิ หาร. เราไม เคยมี ความว าง ไม เคยมี จิ ตที่ ว าง ก็ ทํ าให มี ขึ้ น,
มองเห็ นสิ่งทั้ งปวงเป น ของวางจากตัวตนและของตน. ถามองเห็นสิ่งทั้งปวงเป น
ของว างจากตั วตนและของตนอย างนี้ แล ว จิ ตมั นก็ ไม รูจะยึ ดถื ออะไร เมื่ อมั นไม ยึ ดถื อ
อะไรได มันก็อยูด วยความวาง ถ าไม เคยวางอยางนี้ ก็ พยายามทํ าให มั นมี ขึ้ นมา,
พยายามทําใหมันมีขึ้นมา.
ที นี้ ข อที่ ๔ อนุ รั ก ขนาปธาน-เพี ยรรักษา, คื อเคยทํ าให วางได เท าไร
ก็รักษาไวใหยังคงวางอยูตลอดไป, เรียกวา รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแลว ใหยังมีอยู
ต อไป; นี่ เป นความเพี ยร ๔ ข อ ซึ่ งจะต องประพฤติ ปฏิ บั ติ เป นการช วยแรงสติ ป ฏฐาน
ทั้ง ๔ ในการที่จะทําลายสัญชาตญาณแหงตัวตน.
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สรุป สั้น ๆ วา ความเพี ยรข อ ที่ ๑ ป อ งกัน การเกิ ด แห งตั วกู -ของกู .
ความเพี ยรขอที่ ๒ ละตั วกู-ของกู. ที่เกิดแลวหรือกําลังเกิดอยู. ขอที่ ๔ การทําให
เจริญ เรียกสั้ น ๆ วา การทํ าให เจริญคื อทํ าสุ ญญตาให เกิ ดขึ้ น, แล วขอที่ ๔ รักษาพาก
เพี ยรในการรักษา รักษาสุ ญญตาที่ เกิ ดขึ้ นแล ว. จํ าหั วข อสั้ น ๆ ไว ให ดี ๆ เป นภาษาไทยก็
ได : ระวังไมใหตัวกูเกิดขึ้น, แลวละตัวกูที่เกิดอยูห รือเกิดแลว, เกิดขึ้นมาแลว
คือกําลังเกิดอยูแลว. ทีนี้เจริญ สุญ ญตาใหเกิดขึ้น , แลวก็รักษาสุญ ญตาที่เกิดขึ้น
แล วให เจริญ งอกงามต อไป. เมื่ อใชความเพี ยร ๔ อย างนี้ ก็ ลองคิ ดดู จะเห็ นได วา
การพยายามกําจัดตัวตน ความรูสึกวาตัวตนนั้น มันก็ยิ่งรัดรุมรอบตัวรอบดานมากเขา.
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หมวดอิทธิบาท ๔.
เอ า,ที นี้ ก็ จะดู ถึ งหมวดถั ดไป คื อ หมวดอิ ทธิ บาท ๔ อิ ทธิ บาท ๔ ก็ เป น
ที่ รู จั กกั นดี เด็ ก ๆ ก็ มั กจะรู แล วเดี๋ ยวนี้ เพราะในโรงเรี ยนก็ สอนกั นมาก อิ ทธิ บาท ๔.
อิ ทธิ แปลว า ความสํ าเร็ จ, บาทแปลว ารากฐาน, อิ ทธิ บ าทแปลว ารากฐานแห งความ
สําเร็จ ก็คือเหตุปจจัยแหงความสําเร็จ, ถาทําอะไรทําดวยอิทธิบาท ๔ ก็มีความสําเร็จ;
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา แมจะดํารงชีวิตอยูถึงอายุกัปปเต็มที่ ก็ทําไดดวยอิทธิบาท ๔.
ที นี้ ก็ ดู ที ละข อ ๆ ว า อิ ทธิ บาททั้ ง ๔ แต ละข อ ๆ จะมาช วยสนั บสนุ นในการละตั วตน ละ
สัญชาตญาณแหงตัวตนไดอยางไร.
ขอที่ ๑ ฉันทะ ตองพอใจอยางยิ่งในความวางจากตัวตน เห็นแลววา
การมี ตั วตนมั นเป นความเสี ยหายเท าไร, เห็ นความว างจากตั วตนเป นคุ ณ เป นประโยชน
เปนความสงบสุขสักเทาไร, ก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความวางจากตัวตน.
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ทีนี้ ขอที่ ๒ ของอิทธบาท คือ วิริยะ ก็พากเพียร-พากเพียร-พากเพียร
ละตัวตน, พากเพียรทอนอํานาจแหงตัวตน, พากเพียรเปลี่ยนกระแสแหงตัวตน
ก็ คื อพากเพี ยรต อสู กั บตั วตนนั่ นแหละอย างเต็ มที่ ; เมื่ อมี หลั กการที่ จะละตั วตนอย างไร
แลว ก็พากเพียรที่จะดําเนินหลักการอันนั้นอยางเต็มที่.

ขอที่ ๓ คือ จิตตะ ก็ไดแกการหมายมั่นที่จะทําอยางนั้น, ฝกใฝที่จะ
ทํ าอยางนั้ น, ก็ เอาใจใสอยางยิ่งในการทํ า ทํ าอยางนั้ น เรียกวาจิตตะ, มี ลักษณะ
เปนสมาธิในการทําอยางนั้น.
ขอที่ ๔ ก็คือวิมั งสา ก็พิ จารณาหาเหตุผลในการสนั บสนุน การทํ า
อย างนั้ น, พิ จารณาให รูจั กทุ กสิ่ งที่ มั นเกี่ยวกับความสําเร็จนั้ น, พิ จารณาถึ งต นเหตุ
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ของสิ่งที่จ ะตอ งละนั้น , แลว ก็ห าความรูเกี่ย วกับ การละนั้น , และวิธีก ารที่จ ะ
ทําการละนั้นอยูเสมอ, นี่เรียกวา วิมังสา ใครครวญอยูทุกอยาง ทุกแงทุกมุม ใน
การที่จะทํากิจกรรมอันนั้นใหสําเร็จ.
สรุปความวา ใชอิทธิบาททั้ง ๔ คือพอใจที่จะละตัวตน พากเพียรที่
จะละตัวตน ฝกใฝเอาใจใสในการละตัวตน แลวใชปญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธี
การในการละตัวตน ครบอิทธิบาท ๔ การละตัวตนก็เปนไปไดโดยงาย.

หมวดอินทรียและพละ.
เอา, ทีนี้ตอไปหมวดอิ นทรีย หมวดพละ อิ นทรีย ๕, พละ๕ คือสัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ ป ญ ญา; เรียกชื่ อ วาพละก็ มี , เรียกชื่ อ วาอิ นทรีย ก็ มี , เรีย กชื่ อว า
พละแปลวา กํ าลั ง คื อ มั น ทํ าหน า ที่ ใช กํ าลั งในการต อ สู กั บ สิ่ งที่ เป น ข าศึ ก . ครั้น
ชนะขาศึ กแล ว มั นก็ เป นใหญ ก็ เป นใหญ คื อเมื่ อใช กํ าลั งต อสู กั บขาศึ กเรียกวาพละทั้ ง ๕,
ครั้น ชนะขาศึกแลวเปนใหญขึ้นมาในหนาที่นั้น ๆ ก็เรียกวาอินทรีย.
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ขอที่ ๑ คื อสั ทธาต อสู กั บข าศึ ก คื ออสั ทธา มั นมีขาศึ กของสัทธา คื อ
อสัทธา, คือความไมมีสัทธา ก็ตอสูดวยสัทธาเอาชนะได.

ขอที่ ๒ วิริยะมี ขาศึก คือ ความเกีย จคราน ความเกียจคราน ความ
อ อ นเพลี ย ความอ อ นแอ ความไม ก ล าหาญเป น ต น ก็ มี วิริย ะต อ สู เอาชนะ
ความเกลียดครานได แลววิริยะก็โผลขึ้นมาเปนใหญเปนโต ขจัดความไมขยันออกไป
เสียใหหมด.
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ขอที่ ๓ เรียกวา สติ มีกําลังทําลายคูปรปกษ คือความหลงลืม, มุททะสติ -แปล าหลงลื ม มี สติ หลงลื ม ฟ นเฟ อนหลงลื ม ไม มี สติ อั นมั่ นคง ก็ ใช ส ติ ทํ าลาย
ความหลงลืมนี้เสียได, แลวสติก็โผลขึ้นมาเปนเจาเปนนาย ควบคุมเหตุการณทั้งหลายได.
ขอที่ ๔ สมาธิ สมาธิมีขาศึกคือความฟุงซาน ความที่จิตไมเปนอันเดียว
ในอารมณ นั้น ๆ, ก็ทําใหเป นอันเดียวในอารมณ นั้น ๆ. มีคําจํากัดความที่แยบคายสําหรับ
คําวาสมาธิ มีคําจํากัดความวา เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเปนอารมณ; สมาธิในความ
หมายอยางนี้จะตองมีกันตลอดเวลา มุงหมายตอพระนิพพาน, ตอการบรรลุนิพพาน
เปนอารมณ เปนอารมณ เปนอารมณ. ไมใชวาจะฝากไวหลายสิบชาติ เปนอารมณกัน
ที่ นี่ และเดี๋ ยวนี้ , มุ งมั่ นอยู . นี้ ถ าไม มี สมาธิอย างนี้ มั นก็ ไม เดิ นไป มั นหยุ ดชะงักเสี ย
บ าง, มั นเลี้ ยวออกนอกทางเสี ยบ าง, มี สมาธิโดยความหมายสู งสุ ด คื อเอกั คคตาจิต จิตมี
อารมณเดียว, มีอารมณเดียวนั้นคือนิพพาน, เปนอารมณเดียว จึงเรียกวา เอกัคคตา
จิตที่มีพระนิพพานเปนอารมณ. เมื่อมีสมาธิเปนกําลัง ก็กําจัดความฟุงซาน วิเขปะ
หรืออะไรก็ ตาม ที่ เป นความฟุ งซานทั้ งหลาย ออกไปเสียได , แล วสมาธิก็โผล ขึ้นมาเป น
เจาเปนนาย เรียกวาเปนอินทรีย.
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ขอ ที่ ๕ คื อ ป ญ ญา มี คู ป รป ก ษ คือ ความโง ความหลง อวิช ชา
อัญญาณะ ทุปญญา แลวแตจะเรียกเถอะ คือมันไมมีปญญา, มีปญญานอยมีปญญา
ทราม อะไรเปนขาศึก, ก็ใชปญญานี้กําจัดขาศึกเหลานั้นเสีย, ใหปญญาไดมีโอกาส
โผลขึ้นมาเปนเจาเปนนาย เปนใหญเปนโตในกิจการนี้ เรียกวาอินทรีย.
สรุป สั้น ๆ วา สัทธาพละกําจัดความไมมีสัทธาเสียไดแลว ก็กลาย
เปนสัทธาอินทรีย เรียกวาสัทธินทรีย. วิริยะกําจัดความเกียจคราน เหนื่อยหนาย
ออนเพลียเสียไดแลว ก็กลายเปนวิริยินทรีย, วิริยินทรียเปนแมทัพใหญ ๆ สวนที่จะ
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ทําความพากเพียร. สติพละกําจัดความหลงลืมเสียไดแลว ก็กลายเปนสตินทรีย
อินทรียคือสติก็ทําหนาที่ระลึก, สมาธิกําจัดความฟุงซานเปนตนเสียไดแลว ก็เกิด
เปนสมาธินทรีย, สมาธิพละกําจัดความไมเปนสมาธิหรือความฟุงซานเสียไดแลว ก็กลาย
เปนสมาธินทรีย เปนใหญเปนโตสําคัญเฉียบขาด ในการที่จะทําหนาที่ของสมาธิ. ปญญา
พละกําจัดสิ่งที่ไมใชปญญาหรือตรงกันขามกับปญญา ออกไปหมดสิ้นแลว ก็กลายเปน
ปญญิ นทรีย, ปญญิ นทรียเปนใหญ เปนโตทําหนาที่ของปญญา; โดยเฉพาะที่มันเกี่ยว
ของกันก็วา สติเปนอิสระในการที่จะระลึกเอาปญญาที่มีอยูมาทําเปนสัมปชัญญะ
ตอหนาอารมณตอหนาเหตุการณ, แลวก็มีกําลังสมาธิเพิ่ม กําลังสัมปชัญญะ; สัมพันธ
กันอยูอยางนี้ ก็เลยมีพละ ๕, หรืออินทรีย ๕ ในการที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ

หมวดโพชฌงค ๗.
ทีนี้ก็มาถึง หมวดโพชฌงค ๗ ที่จะพัฒนาการละสัญชาตญาณอันเปนขาศึก
ใหเกิดเป นสัญชาตญาณฝายโพธิ. โพชฌงค ๗ ก็คงจะเคยจํากันได ได ยินกันมาแล ว
โพชะ ก็ แปลว า ตรัสรู, คํ าเดี ยวกั บโพธิ . องคะ แปลว า องค , โพชฌงค ก็ แปลวาองค
แหงการตรัสรู หรือองคแหงโพธิ. ธรรมะหมวดนี้สัมพันธกันโดยตลอด ถาเขาใจดี
แลว จะเห็นวาสัมพันธกันโดยตลอด, แลวก็มีลักษณะที่ตองมีครบทั้ง ๗ องคดวย แลว
ก็สัมพันธกันดวย, ไมใชตางคนตางอยู จึงจะเรียกวาเปนโพชฌงคขึ้นมา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอที่ ๑ เรียกวา สติ สติโพชฌงค สติสัมโพชฌงค, เรียกสั้น ๆ วาสติ
นี่ก็คือความระลึกไดรอบคอบทั่วถึงในธรรม. ธรรมไหนเปนหัวหนาอยางไร เหมือน
ที่กลาวแลว, ธรรมไหนเปน อุปกรณ อ ยางไร ก็ระลึก ระลึ ก มาได ห มด ธรรมไหน
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จะทําหนาที่อยางไร, ธรรมไหนเปนเหตุเปนผลของกันอยางไร, ก็ระลึกไดทั่วถึงในธรรม
ที่เกี่ยวของกัน ทั้ งหมด. นี่ ระลึ ก ถึ งธรรมทั้ งปวง รูจักธรรมทั้ งปวง; เหมื อ นกับ วา
เรารูจักสิ่งทุกสิ่งที่มีอยูในบานเรือนของเรา เราจึงสามารถหยิบสิ่งที่ควรจะใชในกรณี ไหน
มาได ทั น ท ว งที . เรารูอ ยู ว ามี ด อยู ที่ ไหน, พราอยู ที่ ไหน, เสื่ อ อยู ที่ ไหน, หมอนอยู
ที่ไหน, อะไรอยูที่ไหน, กี่อยาง ๆ ในบานเรือน. เรารู ๆ ๆ หมด รูจักหมด เราก็
สามารถที่จะหยิบมาใชไดทันทวงที. บางทีก็มืด ๆ ก็ยังหยิบได เพราะมันรูจักไดระลึก
ไดหมด; นี่เรียกวามีสติระลึกในธรรมทั้งปวงอยางคลองแคลว เรียกวา สติโพชฌงค.
ทีนี้ ขอที่ ๒ ธัมมวิจยะ เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันวา วิจัย วิจัย ธัมมวิจยะ,
มันก็คือเลือกนั่นเอง, เลือกเอาอันที่เหมาะวาในกรณีนี้จะใชธรรมะขอไหน, จะสติปฏฐาน
๔ ขอไหน, หรือวาจะธรรมเปนอุปกรณขอไหน, เลือกใชไดทันทวงที สําเร็จประโยชน
ทันทวงที, เหมาะสมแกเรื่องเหมาะสมแกกรณี และทุก ๆ กรณี . เปรียบเหมือนวาเรา
มีเครื่องใชไมสอยอยูในบานในเรือนทุกอยาง สารพัดอยาง กี่สิบอยางกี่รอยอยาง, แลว
ก็เลือกเอกมาใชทีละอยางตามเหตุการณที่เกิดขึ้น อยางเหมาะสมแกกรณี ก็เรียกวา
ธัมมวิจยะ.
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ทีนี้ขอ ที่ ๓ เรียกวา วิริยะ ความพากเพียรทํา ทําการใชนั่นแหละ;
ครั้นเมื่อตกลงวาใชอะไร ใชอยางไรแลว มันก็พากเพี ยรที่ทําการใช ในหนาที่กรณี นั้น ๆ
ใหลุลวงไป. คําวาวิริยะนี้ มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยูสองความหมาย คือพาก
เพียรดวย กลาหาญดวย ถาไมกลาหาญมันพากเพียรไปไมได. ฉะนั้น วิริยะจึงใหมี
ความหมายเปนพากเพียรดวย กลาหาญดวย ก็แปลวาเปนการใชกําลังอยางเหมาะสม
แกกรณีทุกขั้นตอน ตามลําดับกัน, ติดตอกันไป ติดตอกันไป, ติดตอกันไปอยางไมขาด
ตอน, นี้เปนลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค.
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ข อที่ ๔ เรียกวา ป ติ ความพอใจ จะเรียกวา ความอิ่ มใจก็ ได , ความ
ชื่ นอกชื่ นใจอะไรก็ ได เรียกวาป ติ ; ต องมี ป ติ หล อเลี้ ยงการกระทํ าอยู ตลอดเวลา. เช น
วาใช ความเพี ยรอย างแรงกล านี้ ความเพี ยรนั้ นไม ท อแท ไม ท อถอย ไม ซู บซี ด; เพราะว า
มีปติพอใจ หรือฉันทะพอใจ, พอใจวาไดกระทําถูกตองแลว แลวกระทํากําลังเดินไป
ตามลํ าดั บแล ว ก็ พอใจ มี ความอิ่ มใจ จะพู ดให จํ างาย ๆ ก็ ว า ทํ างานไปพลางเป นสุ ข
ไปพลาง, ทํางานไปพลางสนุกไปพลาง,พอใจในการกระทํานั้นไปดวยตลอดเวลา.
นี้ก็ลองเปรียบเทียบดูเถิดวา ถางานไหนมันไมพอใจมันฝนทําแลวก็มันเหมือนกับจะตาย,
เหมือนกับจะตกนรกทั้งเปน. ถางานไหนทํ าด วยความพอใจ แลวมันก็สนุกอยางยิ่ง,
แม จะเหน็ ดเหนื่ อยเท าไร จะลํ าบากยากเย็ นเท าไร, มั นก็ พอใจ มั นก็ ทํ าสนุ กไป, จึ งจํ าเป น
ที่จะต องมี สิ่งที่ เรียกวาป ติ หล อเลี้ ยง, นี่ เรียกวา ป ติ สั มโพชฌงค หลอเลี้ยงใหชุมชื่น มี
ความพอใจในการกระทําอยูตลอดเวลา มั นจึงนั่ งทํ างานไดหามรุงหามค่ํ า, จะเรียกวาความ
เพลิ ดเพลิ นก็ ได ; แต ความเพลิ ดเพลิ นมั นมั กจะไปในทางกิ เลส, อย างนี้ เรียกวาความ
พอใจดี กว า, ประกอบอยู ด วยธรรม คื อความถู กต องในสิ่ งที่ ตนกระทํ า ก็ มี ธรรมะที่ เป น
ป ติ เรีย กว าธรรมป ติ ห ล อ เลี้ ย ง; มิ ฉ ะนั้ น มั น จะเป น เรื่ อ งของกิ เลสป ติ , ถ าเป น กิ เลส
ป ติ แล ว ก็ ใช ไม ได , แลวมั นเดินกันคนละทาง, กิเลสป ติกั บธรรมะป ตินี้ มั นเดิ นกั นคน
ละทาง. เรามีธรรมปติ หลอเลี้ยงการกระทําตลอดเวลา.
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ที นี้ ก็ มาถึ ง ข อ ๕ เรียกว า ป สสั ทธิ ป สสั ทธิ คํ านี้ แปลว าสงบระงั บ; เมื่ อ
ทํ ามาด วยความป ติ ตลอดเวลา ก็ หมายความว า มั นไม มี การบกพรองท อแท ถอยหลั งอะไร
เรื่ องที่ กระทํ านั้ นมั นก็ เข ารู ปเข ารอย, มั นสงบรํ างั บ. ที แรกมั นทลึ่ งตึ งตั ง มั นทลึ่ งตึ งตั ง
มั นยั งไม เข ารู ป เข ารอย; เหมื อนจะเดิ นเรื อจะขั บ รถจะอะไรก็ ตาม แรกออกมั นยั งทลึ่ ง
ตึ งตั ง , พอมั น เข า รู ป เข า รอยแล ว มั น ก็ เรี ย บไปหมด. นี่ ป ส สั ท ธิ ตั ว หนั งสื อ แปลว า
สงบรํางับ; แต กิริยาอาการก็ คื อมั นเข ารูป, ถามันไมเขารูปมันสงบระงับไมได มั น
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เอะอะตึ งตังอยูนั่ นแหละ, เดี๋ยวนี้ ได ทํ ามาอย างดี ตามลําดั บที่ กลาวแล ว มั นก็ เข ารูป,
มันก็ส งบรํางับ มันก็เคลื่อนไปสูจุด หมายอยางแนวแน อยางสงเงียบ อยาง
เรียบรอยที่สุด ก็เรียกวาปสสัทธิ.
ก็มาถึงโพชฌงคขอที่ ๖ เรียกสมาธิ เมื่อมันเขารูปเรียบรอย เดินไป
อยางเรียบรอย ก็เพิ่มกําลังของสมาธิเพิ่มกําลังของสมาธิ จะเรงน้ํามันเรงเครื่อง
เรงอะไรก็สุดแท. ในลักษณะที่วามันเพิ่มกําลังให นี่ความเรียบรอยของความสําเร็จ
นั้น ก็เดินไปอยางหนักแนนมากพอที่จะทําลายกิเลส.
เมื่อเปนอยางนี้แลวก็มาถึง ขอที่ ๗ เรียกวา อุเบกขา, อุเบกขานี้ แปลวา
เพงดู แปลวาเพงดูนะ. ขอชวยจําคําอุเบกขาไวใหดี ๆ วาตัวหนังสือแปลวาเพงดู,
แตเรามาแปลกันอยางลวก ๆ วา เฉย วาเฉย. ถาเฉยก็ไมตองทําอะไรสิ มันเหมือน
กับเฉย แต วามันเพ งดู แตสิ่งตาง ๆ มันถูกตอง. แลวดู ความถูกตองที่มั นเป นไปนั้ น ให
มันเปนไปจนถึงที่สุด. ทานจึงเปรียบเหมือนกับวาเรื่องขับรถ โบราณก็ขับรถมาแหละ
ไมมีรถยนต, ถึงแมเดี๋ยวนี้รถยนตก็ได รถอะไรก็ได. เมื่อทุกอยางเรื่องมันถูกตองเขารูป
แล ว, ถนนก็ถูกต องแลวดีแล ว, เรื่องรถก็ดี แลว, เราก็เพี ยงแต นั่งจับบั งเหียน หรือจับ
พวงมาลัยอยูเฉย ๆ เพงดู, เพงจุดปลายทางเทานั้นเอง ก็เรียกวาอุเบกขา, ไมใช
อุ เบกขาเฉย ๆ เดี๋ ยวมั นก็ หลั บ เลย มั นก็ ไปลงดู เมื่ อไรก็ ไม รู, เพ งดู ที่ มั นเป นไปอย าง
ถู กต อง ควบคุ มความถู กต อง. อุ เบกขา คํ าไหนก็ ตามที่ แปลวาเฉย ๆ นี่ ขอให เข าใจ
เสียใหม แปลวาเพงดู.
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เอา, ขอแทรกตรงนี้หนอ ยวา อุเบกขาในพรหมวิห าร เมตตา กรุณ า
มุ ทิ ตา อุ เบกขา; มั กจะพู ดว าพอช วยไม ได แล วก็ เฉยก็ เลยเสี ย, หลั บเสี ย. อุ เบกขา
แทจริงไมไดหมายความวาเฉย แปลวาเพงดู ก็คือเพงดูอยูวา เมื่อไรจะชวยได.
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เมตตา-รัก ใคร, กรุณ า-สงสาร ชวยเหลือ, มุท ิต า-ยิน ดีพ อใจดวย. ทีนี้ในกรณี
ที่มันยังชวยหรือทําอยางนั้นไมได ก็เพงดูอยูวา เมื่อไรมันจะชวยได ก็แสดงออกไป
ฉะนั้น คําวาอุเบกขาแมวาเพงดูอยูเฉย ๆ แตดูวาเมื่อไรจะชวยได, เมื่อไรจะทําได.
ถึงอุเบกขาในองคฌ านก็เหมือนกัน มันก็แปลวาเพงดู อุเบกขาขององคฌาน ก็
เพ งองค ฌานนั้ นอยู ด วยสติ ด วยการกํ าหนดอยางยิ่ ง, ไม ใชเฉย ๆ เดี๋ ยวมั นก็ หลั บเสี ย
ฉะนั้น อุเบกขา มันไมไดแปลวาเฉยชนิดที่ไมรูไมชี้อะไร, หมายถึงเพงดูควบคุมอยู.
ทีนี้ ก็มาถึงอุ เบกขาของสั ม โพชฌงค เป น ป สสิ ท ธิ เข ารูป แล ว กํ าลั ง
สมาธิทุ มเทลงไปหมดแลว, แลวก็เพ งดูเฉยอยู ใหมันกาวหนาในการทําลายกิเลส
หรือการตัดกิเลส. นี่คือ อุเบกขา ก็เพงดูมันติดกิเลสนั่นเอง.
ครบ ๗ อย างอย างนี้ แล ว สิ่ งที่ ทํ านั้ นก็ สํ าเร็ จ ก็ เจริ ญ สติ ป ฏฐาน ๔ อยู ,
ปรบให เขากั นกั บโพชฌงค ทั้ ง ๗ โดยลักษณะที่ กล าวมาแล วนี้ . เลื อกธรรมะ เลื อกเวลา
เลือกสถานที่ เลือกอะไรอันเหมาะสมแลว ก็ ทํ าความเพี ยร, ก็ มี ป ติ มีการทําความเพี ยร,
เขารูปเขารอยแลว, ระดมกําลังสมาธิลงไป, ถูกตองแลว ก็มองดูเพ งอยูดวย
อุเบกขา เปนธรรมสูงสุด บรรลุนิพพาน, บรรลุโพธิ บรรลุนิพพาน.
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แต จะขอพู ด อี กว าโพชฌงค ใช ได ทุ กกรณี , พู ด อย างนี้ เขาด า เพราะเคย
ถู กด ามามากแล วว า เอาธรรมะสู ง ๆ เช นมรรคมี องค ๘ เช นโพชฌงค ๗ มาใช ในกรณี ต่ํ า ๆ
เขาหาวาผิ ด สอนผิ ดหรือบ าแล ว. เขาเคยด าอาตมาอย างนี้ กั นอยู บ อย ๆ, ก็ ไม กลั วเรื่อง
ถู กด า นี้ มั นไม ได เป นเหมื อนเขาด าก็ ไม ต องกลั ว. แต ยั งขอยื นยั นอยู ว า ยั งเป นอย างนั้ น
อยู. แมโพชฌงค ๗ อันสูงสุดเพื่อโพธิเพื่อนิพพานนี้ เอามาใชในงานอะไรก็
ได ; ถ าชาวบ านมี งานชาวบ านมี งานต่ํ า ๆ ทํ าไร ทํ านา ค าขาย ดํ าเนิ นกิ จการอะไร
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ก็ตามเถอะ ขอใหเอาหลักโพชฌงค ๗ ประการนี้มาใชเถอะ จะสําเร็จอยางยิ่ง,
สําเร็จผลอยางยิ่ง.
สมมติวาจะทํานา สมมติวาการทํานา ครั้งแรกก็ใชสติในการระลึกวา จะ
ทํ าให ถู ก ต อง ทํ าที่ ไหน ทํ าเมื่ อ ไร ทํ าอย างไร ทํ าเวลาไหน ใช อะไรที่ ไหน, ระลึ ก ให
ทั่วไปใหหมดเสียกอน, แลวก็เลือก.
ครั้นสติระลึกแลว ธัมมวิจยะก็เลือก, เลือกวาเอา, เวลานี้ที่ตรงนี้ เมื่อเวลา
อยางนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด ใสปุยไมใสปุยอะไรก็ตาม มันเปนการเลือกที่ครบถวนที่ถูกตองที่สุด,
ครั้นเลือกไดที่ถูกตองหมดแลวก็ทําซิ, วิริยะทําดวยความเพียร.
แล วก็ มี ป ติ หล อเลี้ ยงการกระทํ า วาถู กต องแล วมั นถู กต องแล ว มั นไม มี อะไร
ดี กว านี้ แล วก็ พอใจในการทํ านา. แม แต จะทํ านาเอาข าใส บาตรสั ก ๒-๓ ช อน มั นก็ พอ
ใจว าถู ก ต อ งแล ว มั น ก็ ยั งอิ่ ม อกอิ่ ม ใจได ; นี้ มั น ป ติ ในทางธรรม. ถ า ป ติ กิ เลส ก็
ทํานาไปซื้อเหลากินใหสนุ กสักที อยางนี้มั นก็ป ติดวยกิเลส มั นก็ไปตามแบบของกิเลส อยา
ไปเอากั บมั นเลย, มี ป ติ พอใจว าถู กต องแล ว ถู กต อง แล วทํ านาด วยความพอใจอยู ภายใน
กลางแดดเหงื่อไหลไคลย อย แต ในใจก็ ยั งอิ่ มยั งพอใจอยู นั่ นแหละ นี่ ป ติ มั นหล อเลี้ ยงเมื่ อ
ไถนา.
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ทีนี้ ปสสัทธิก็ทํ าไป, ทําไป จนเขารูป เขารอย ทุกอยางเขารูปเขารอยหมด
วัวก็ ดี นาก็ดี ข าวกล าก็ดี น้ํ าท าก็ดี อะไรทุ กอย างมั นเขารูปเขารอย กลมกลื นกันหมดเป น
ความถูกตอง, นี่มันเขารูป.
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ทีนี้ สมาธิ มีกําลังจิตทําใหได เชื่อแนวามีสมาธิถูกตองทุกอยาง ใน
ทุก ๆ อยางที่จะตองกระทํา ทําดวยกําลังจิตทั้งหมดแนวแน ถูกตองหมดที่สุดแลว
นี่ทําดวยสมาธิเหมือนกัน.
แลวก็อุเบกขาสิ คือนั่งดูวาเมื่อไรขาวมันจะออก. คําวาอุเบกขามันจึงไมได
หมายความวาอยูเฉย ๆ, แตมันก็เหมือนกับอยูเฉย ๆ เพราะมันไมตองทําอะไรแลว, ก็นั่งดู.
อุเบกขา ดูวาเมื่อไรขาวมันจะออกมา หรือวาถามันนาจะตองทําอะไรเพิ่มเติมซอมแซมก็ทําสิ.
แตพอทําเสร็จแลว มันก็นั่งดูอยูไดวาถูกตองแลว, ถูกตองแลว, เมื่อไรขาวมันจะออกมา.
อย าเป นชาวนาบ า ข าวออกมา ข าวออกมา ข าวจงออกมา ข าวจงออกมา; อย างนี้
มันจะเปนชาวนาบา แลว, มันจะรอนแลวมันจะเปนทุกข.
นี่ดูซิวาแม แตโพชฌงค ๗ สําหรับ ไปนิพ พานก็มาใชไดแม แตการ
ทํานา จะทําสวน จะคาขาย จะเรื่องอะไรก็ตามแต งานกิจกรรมแตละเรื่องมันมี
ขั้นตอนที่จะใหเราแบงออก แบงออก แลวใชโพชฌงคทั้ง ๗ นี้ได ดวยกันทั้งนั้น.
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ฉะนั้น จึงใชโพชฌงคทั้ง ๗ ในการที่จะตัดตัวตน สติระลึกถึงธรรมะ
ที่จะตัดตัวตน มันก็ไดเลือกมาแลวแตทีแรกวา สติปฏฐาน ๔ ก็เลือกเอาหมวดที่
ตรงกั บเรา เพราะวากั มมั ฎฐานทั้ งหลายมี หลายแบบ หลายอารมณ เลื อกเอาอารมณ ที่ ถู ก
ที่ตรงกะเรา. แลวมีวิริยะพากเพียรลงไป, มีปติทําความเพียร, จนกัมมัฎฐานนั้น
มันเขารูป เปนปสสัทธิ, ความเปนสมาธิ ก็สมบูรณ, แลวก็เพงดูเฉยอยูในความ
ถู กต องแล ว ในการเห็ นอนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตาเป นต น จนกว าจะถอนตั วตนได , ก็ เห็ น
ได ว าถอนตั วตนได . นี่ ทํ าความเพี ยรชั้ นสู งเพื่ อจะตั ดกิ เลส ตั ดตั วตน ตั ดตั วอั ตตาให
เป นอนั ตตา, ใชโพชฌงค ๗ ประกอบ อยูกับสติ ปฏฐานทั้ง ๔ ซึ่งเป นเจาหน าที่โดยตรง
สติป ฏฐาน ๔ เป นเจาของงานโดยตรง มีหลักวาทําอยางนี้ ทําอยางนี้ ทําอยางนี้, แลว
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ก็ พยายามทํ าให ถู กต องตามหลั กของโพชฌงค ทั้ ง๗ และการทํ าอย างนี้ ๆ ของสติ ป ฏฐาน ๔
มันก็รุนแรงเปนไปถึงที่สุด.

หมวดมรรคมีองค ๘.
เอ า, ที นี้ ก็มาถึ งหมวดสุ ดท าย คื อหมวดมรรคมี องค ๘ : สั มมาทิ ฏฐิ
สั มมาสั งกั ปโป สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี โว สั มมาวายาโม สั มมาสติ
สั มมาสมาธิ , เชื่ อว าทุ กคนจํ าได แล วเกิ นกว าที่ จะจํ าได . แต เดี๋ ยวนี้ จะใช มั นอย างไร,
จะเอามาใชกันอยางไร ในการที่จะถอนสัญชาตญาณแหงตัวตน สัญชาตาณอัน
ลึกซึ้ ง อันเหนี ยวแน นแห งตั วตน, ก็ จะสรุปคํ าพู ดสั้ น ๆ วา เป นอยู ตามหลั กอริยมรรค
มีองค ๘ มีชีวิตเปนอยูตามหลักอริยมรรคมีองค ๘, ถาเปนอยูตามหลักอริยมรรคมีองค ๘
แลวตัวตนมันเกิดไมได, ตัวตนมันเกิดไมได ถาเราเปนอยูเสียตามหลักอริยมรรคมี
องค ๘, แลว ความคิดความปรุงแตงวาตัวตนมันเกิดไมได, แลวอนุสัยแหงตัวตน
ที่มันเกิดอยูบางแลวในจิตใจ มันจะถูกบรรเทา ๆ ๆ ๆ อยูตลอดเวลา ที่เราเปนอยูอยาง
ถู กต อง; เมื่ อเป นอยู อย างถู กต องแล วมั นก็ จั ดการของมั นเอง. พู ดงาย ๆ ว าเหมื อ น
กับโรคภัยไขเจ็บ ถาดํารงการเปนอยูใหถูกตองไมใหตาย แลวมันก็หายของ
มันเอง, หรือวาเปนแผลอยางนี้ มีการปองกันรักษา คือไมใหมันมีเชื้อรายเขาไป
ไม ให มี อะไรเพิ่ มเติ มเขาไป, ให มั นมี ความถู กต องอยู ที่ เรื่องของแผล แล วแผลมั น ก็
หายเอง. เปนอยูโดยหลักอริยมรรคมีองค ๘ นี้ มันจะเปนการกําจัดกิเลส อยู
ในตั วเอง, มั นจะบรรเทาเชื้อความเคยชินของกิเลสได ในตั วมั นเอง เพราะการเป นอยู ที่
ถูกตอง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การเปนอยูที่ถูกตองนั้นมันไมเกิดกิเลส; เมื่อไมเกิดกิเลสมันก็บรรเทา
อนุ สัย, บรรเทาอนุสัยที่มีอยูแตกอน. ความเคยชินแหงกิเลสที่มีอยูแตกอน นี่เรียกวา
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อนุสัย. ครั้นมีการเปนอยูที่ถูกตอง ไมทําใหเกิดกิเลสไดอีก อนุสัยเหลานั้นก็บรรเทา
ลง บรรเทาลง บรรเทาลง จนหมดไปได. นี่คุณ คา อานิสงสของอัฎฐังคิก มรรค
มัน เปน อยา งนี้ คือ ใหชีวิต มีอ ยูอ ยางถูก ตอ ง, กิเลสไมได, อนุสัย ของกิเ ลส
แตกอน ๆ ก็ถูกบรรเทาลดลง ๆ ๆ ๆ, ก็สําเร็จประโยชนในการที่จะหมดกิเลส.
เอา, ทีนี้จะพูดเรียงอยาง แจกไปเรียงอยาง วาทําอยางไร.
ขอที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิแปลวาความเห็น ความรู ความคิด ความเขาใจ
ความเชื่อ ความยึดถือ สมาทานอะไรก็ได. สัมมาทิฏฐิเห็นชัดอยางถูกตอง ในเรื่องเหตุ
ป จจั ยของกิ เลส ในเรื่องวิ ธี ละกิ เลส เรียกว ารูจั กกํ าพื ด. กํ าพื ดคํ าภาษาบ านๆโสกโดก
นี้ รูจักกําพื ดของกิเลส วามั นเป นอยางไร เกิ ดมาจากอะไร เนื่ องอยู กับอะไร หลอกลวง
อยางไร รูเรื่องหมดเลยรูเรื่องของกิเลสหมด. นี่สัมมาทิฏฐิที่จะถอนสัญ ชาตญาณ
แหงตัวตน, มันรูทุกเรื่องเกี่ยวสัญชาตญาณแหงตัวตน จนเกิดความเกลียดชังตัว
ตนขึ้นมา อยากจะหลุดพนจากตัวตน. นี้เปนสัมมาทิฏฐิที่มันจะละตัวตน จนมัน
อยากที่จะไมมีตัวตนอยางแรงกลา.
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ทีนี้ขอที่ ๒ สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นรับเลยใฝฝน ประสงคที่จะเปน
อยางนั้น, มันก็ป ระสงคที่ จะละตัวตนอยางยิ่ง ก็เปนสัมมาสังกัปปะ. สังกัปปะนี้
แปลวาดํ าริไปตามความต องการ มั กจะแปลกั นวาความดํ าริ, แต ตั วมั นแท ๆ แปลว า
ความต องการ ที่ ดํ ารินั่ นแหละ; แม ที่ เราต องการจะได บุ ญ จะได กุ ศลอะไรนี้ ก็ เรียกว า
สังกัปปะเหมื อนกัน; สพฺ เพ ปู เรนฺ ตุ สงฺกปฺ ปา จนฺ โท ปณฺ ณ รโส ยถา มณิ โชติ รโส
ยถา เปนคําใหพรวา ขอใหสังกัปปะของทาน บริบูรณ เต็มเปยมเหมือนพระจันทรเต็มดวง
เหมือนแกวมณีโชติ. คําวาสังกัปปะนั้นแปลวา ความประสงคหรือความปราถานา.
เมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นโทษของตัวตนโดยสมบูรณแลว, สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นงาย
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และถูกตอง คือใครที่จะกําจัดความยึดถือวาตัวตนนั้นเสีย, อันนี้มากอน อยูเปนตน
ตนบทหรือนําทาง นําทางความถูกตองของความจริงและของความปรารถนา.
ที นี้ ข อที่ ๓ สั ม มาวาจา พู ดจา มั นจะพู ดผิ ดอย างไรได เมื่ อหั วใจมั น
ตองการจะละตั วตนตั วกูอยูแล ว, ปากมั นจะพู ดผิดอยางไรได. ปากมั นก็ ต องพู ดถู ก
ตองไปในลักษณะที่เปนการละตัวตนทั้งนั้น.
ขอที่ ๔ สัมมากัมมันโต การกระทําทางกายก็เหมือนกัน มันก็พลอย
ถูกตองไปในการที่ จะละตั วตน มั นจึงไมพู ดวจีทุ จริต ไม ป ระกอบกายทุ จริต
เพราะขางในมันเปลี่ยนเปนความถูกตอง มุงหมายความถูกตองอยางเต็มที่เสียแลว.
ทีนี้ ขอที่ ๕ สัมมาอาชีโว การดํารงชีวิตมันก็ถูกตอง, หาเลี้ยงชีวิต
อยางถูกตองใชจายอยางถูกตอง เปนอยูอยางถูกตอง ดํารงชีวิตอยูอยางถูกตอง,
ไมเปดโอกาสใหเกิดกิเลส ไมเปดโอกาสใหเกิดตัวกู-ของกู, ดํารงชีวิตอยูชนิดที่ไม
เปดโอกาสใหเกิดตัวกู- ของกู นี่เรียกวาสัมมาอาชีโว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ ขอที่ ๖ สัมมาวายาโม วายามะนี่พยายามที่จะกําจัดตัวกู ก็โดย
หลักสัมมัปปธาน ๔ ขางตนที่กลาวมาแลวก็ได. สัมมาวายาโม เพียรปองกันไม
ใหเกิดตัวกู, เพียรละตัวกูที่เกิดขึ้นแลว, เพียรทําใหสุญญตาความวางจากตัวกู
เกิดขึ้น แลวก็เพียรรักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแลว ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็กลาย
เปนสัมมาวายาโมสูงสุดอยูในชีวิตประจําวันของคนนั้น.

ทีนี้ก็มาถึง ขอที่ ๗ สัมมาสติ สัมมาสติในที่นี้แคบเขามา ก็วามีสติถึง
พรอมที่สุดในการปดกั้นกระแส, ปดกั้นกระแสแหงตัวกู หรือปดกั้นสังขารการปรุงแตง
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แห ง ตั ว กู , ป ด กั้ น กระแสโสตะก็ ไ ด , ป ด กั้ น สั ง ขาระคื อ การปรุ ง แต ง ก็ ไ ด , ป ด กั้ น
กระแสแหงการที่จะไหลมาแหงตัวกู, ปดกั้นสังขาระคือการปรุงแตงในภายใน ที่
จะปรุงแตงใหเกิดตัวกู, สติปดกั้นไดทุกวิถีทาง ก็เลยไมมีทางที่จะเกิดตัวกู-ของกู,
ที นี้ ในที่ สุ ด ก็มี ข อ ที่ ๘ สั ม มาสมาธิ , จิ ต ดํ ารงมั่ น อยู ในลั ก ษณะที่ เกิ ด
ตัวกูไมได, จิตก็มีกําลังสูงสุดในการที่จะทําลายลางอุปนิสัยแหงตัวกู, ทําลายลาง
อาการแหงตั วกู ก็เรียกวาตั ดกิ เลสประเภทนี้ เรียกสั้นๆวาตัดตัวกู กํ าลั งของสมาธิ นี้
มีความสําคัญอยูที่วา สูงสุดถึงที่สุด คมเฉียบถึงที่สุด เพราะมี ๗ คือ ๗ อยางขางตนเปน
บริ วาร. สั มมาสมาธิ ที่ สู งสุ ดเรียกว าอริ ยะสั มมาสมาธิ มี บริวาร ๗ คื อ ๗ อย างข างต น
นั้น มัน มากลายเปน บริว ารของสัม มาสมาธิ. สัม มาสมาธิที่ไดรับ การสนับ สนุน
จากสั มมาทิ ฏฐิ สั มมาสั งกั ปโป สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี โว สั มมาวายาโม
สัมมาสติ ๗ อยางนี้มารวมมือทําหนาที่สนับสนุนสัมมาสมาธิ.
นี่ สั ม มาสมาธิ ต อนที่ จ ะตั ด กิ เ ลสต อ งเป น อย า งนี้ รวมกั น อย า งนี้ ก็
เรียกวาสมังคี อริยมรรคสมังคี มีกําลังสูงสุด เปนสมาธิเฉยๆไมพอ, ตองเปนสมาธิ
ชนิ ดที่ ได รั บองค ทั้ ง ๗ ข างหน ามาทํ างานร วมมื อ ร วมมื อเป นอั นเดี ยวกั น. กลมเกลี ยว
อันเดียวกัน เรียกวามี บริขารหรือบริวาร ๗ นั่นแหละเป นหนทางเดี ยวเท านั้ นที่ จะ
ตัดกิเลสได คือการทําใหเป นอริยะสัมมาสมาธิมี บริขาร ๗; ถามาแยกปฏิ บัติกันอยู
คนละที คนละที มั น ไม อ าจจะตั ด กิ เลสในขั้ น นี้ ไ ด . ฉะนั้ น ต อ งจั ด ดู ใ ห ดี ให ชี วิ ต
แต ละวัน ๆ นี้ มี อริยมรรคมี องค ๘ กลมเกลี ยวกันอย างที่ วา มั นเลยเป นมรรคเดี ยว
มรรคทางเดียว, มรรคสายเดียว มรรคทางเอกอันเดียว ประกอบอยูดวยองค ๘.
แต การประกอบอยู ด วยองค ๘ นั้ น มี สั มมาสมาธิ เป นตั วการ, เป นเหมื อนกั บทั พหลวง
ที่จะทํ าลายขาศึ ก สั มมาทิ ฏฐิเหมือนกับทั พหน า, สั มมาสั งกั ปปะเหมื อนกั บทั พช วย,
นอกนั้ นก็ เป นทั พป กซ ายป กขวา ข างหน าข างหลั ง ข างบนข างล างอะไรก็ แล วแต , มั น
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ทํางานรวมกันหมดสัมพันธกันหมด กลมกลืนกันหมด ก็มีความถูกตองเพียงพอ,
ถามีความถูกตองไมเพียงพอ มันก็ไมกลมกลืน.
นี่ ก ารเป น อยู ต ามอริ ย มรรคมี อ งค ๘ นั้ น มั น เป น การทํ า ลายสั ญ ชาตญาณแหงตัวตนไดอยางนี้. นี้เราพูดกันอยางชาวบานชาวโลกหนอยวา ทําลาย
สัญชาตญาณแหงตัวตน; ถาพูดอยางภาษาวัด ก็คือทําลายอุปาทานที่ยึดถือวา
ตัวตน หรือวาทําลายกิเลสก็แลวกัน. อริยมรรคมีองค ๘ ตามปกติทําลายกิเลส
ทําลายตัณหาอุปาทาน อุปาทานวาตัวตน.

ซอมความเขาใจเรื่องสัญชาตญาณ.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดกันดวยคําวาสัญชาตญาณ คือความรูสึกที่มันเกิดขึ้น
เอง มั นลํ าบากเหลื อเกิ น มั นเกิ ดเอง มั นไม รู เหตุ ป จจั ยอยู ที่ ไหน, มั นเกิ ดได ในชี วิ ต
มั นติ ดมาแล วในชี วิ ต, นี่ สั ญ ชาตญาณ. บางคนยั งไม ได เคยฟ งคํ าบรรยายตอนต น ๆ,
ที่แลวมา ก็ขอใหรูวา เรานี้มันมีปญหา คือเอาชนะสัญชาตญาณไมได; พอเห็น
อะไรที่ น ารักมั นก็ รัก, เห็ นอะไรที่ น าโกรธมั นก็ โกรธ, เห็ นอะไรที่ น าเกลี ยดมั นก็ เกลี ยด,
เห็ นอะไรที่นากลัวมั นก็กลัว แมแตเด็ กทารกมันเกิดขึ้นมาจากท องแม พอพบอะไรที่
น ารัก มั น ก็ รั ก , พบอะไรที่ น าเกลี ย ดมั น ก็ เกลี ย ด, พบอะไรที่ น าโกรธมั น ก็ โกรธ, พบ
อะไรที่นากลัวมันก็กลัว, แลวตอมามันก็รูจัก รูจักของมันเองที่จะวิตกกังวลอาลัยอาวรณ
นั่ นนี่ ที่ เป นของรัก, แลวก็รูจักอิจฉาริษยาอาฆาตเคี ยดแค นในสิ่ งที่ ไม น ารัก, แล วมั นก็
รูจ ัก หวง แลว ก็รูจ ัก หึง ซึ ่ง เปน ความโงส ูง สุด . ถา วา ไมม ีส ัญ ชาตญาณอัน นี ้ต ิด
มาในสั นดานในชี วิต, มั นก็จะเหมื อนกั บวาเป นพระอรหั นต มาแลวแต ในท อง, มั น
จะเหมือนกับเปนพระอรหันตมาแลวแตในทอง ถาไมมีสัญชาตญาณเหลานี้ติดมา.
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ทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณเหลานี้ติดมาในชีวิต เปนของประจํากับ
สิ่งที่เรียกวาชีวิต, เราเรียกวาสัญชาตญาณ คือความรูที่มันเกิดขึ้นเองโดยไมตองมี
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ใครสอน ในการที่ จ ะมี ตั วกู มี ข องกู มั น ก็ เกิ ด ได เอง, ในการที่ จ ะเห็ น แก ต น มั น ก็
เกิดไดเอง, ในการที่จะรูสึกรัก รูสึกกลัว รูสึกโกรธ รูสึกอะไร จะตอสู จะวิ่งหนี
จะอะไรมัน ก็เกิด ไดเอง. และครั้น ถึง วัย ที ่ส มบูร ณเขา มัน ก็ต อ งการจะสืบ พัน ธุ
ไดเอง โดยไมตองมีใครมาสอน เรียกวาเกิดเอง, นี่มันจะอวดตั วเอง มันจะพั ฒนา
ตั ว เองให ยิ่ งๆขึ้ น ไป อย า งที่ เห็ น ๆกั น อยู , ทุ ก คนมั น รัก ที่ จ ะพั ฒ นาตั ว เองให มั น ยิ่ ง
ขึ้นไป ดวยสัญชาตญาณที่ยังโงอยู มันก็เปนความทุกข.
ไดพูดเรื่องสัญชาตญาณแหงกิเลสแลว, และไดพูดเรื่องสัญชาตญาณ
แหงโพธิแลว, และตองการจะกําจัดสัญชาตญาณแหงกิเลสเสีย ใหเปนสัญชาตญาณแห งโพธิ คื อเปลี่ ยนกระแสของมั นเสี ยให ถู กต อง, มั นมาด วยความไม รู เป นกระแส
ที่ ผิ ด เปลี่ ยนกระแสให ถู กต อง, เราเรียกว าเปลี่ ยนกระแสแห งสั ญชาตญาณที่ เป นฝ ายกิ เลส
ใหกลายเป นฝายโพธิเสีย; อยางนี้มันจะงาย ในที่สุดมันจะเพิ กถอนอํ านาจของสัญ ชาตญาณไดหมดสิ้น โดยเปนพระอรหันต. คนธรรมดาคนบุถุชนนั้นไมมีทาง ถา
ยังเปนบุถุชนคนธรรมดา ไมมีทางที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณได, เวนไวแตจะศึกษา
ประพฤติ ปฏิ บั ติ จนถอนสั ญชาตญาณได , พอถอนสั ญ ชาตญาณได ก็ เป นพระอรหั นต โดยสมบู รณ . พระอรหั นต ไม มีตั วตน ไมมี ความคิดยึ ดถือวาตัวตน มั นก็ เลยไม มี
เรื่ องรั ก โกรธ เกลี ยด กลั ว ก็ ไม มี ก ารทํ าผิ ด เรื่ อ งอะไรต างๆ ต อ สู ก็ ไม ต อ สู . วิ่ งหนี ก็
ไม วิ่ งหนี ข างนอกจะทํ าอย างไรก็ ตามใจ แต จิ ตใจพระอรหั นต จะไม ต อสู ศั ตรู จะไม วิ่ งหนี
ศั ต รู จะไม ขี้ ข ลาดจะไม ก ลั ว จะไม ต กเป น ทาสของการกิ น อาหาร การหลั บ นอน,
ไม ต องการบํ าเรอตน ไม ต องการอวดตน; เพราะว าสั ญ ชาตญาณแห งตั วตนมั นหมดไป
แล ว , นี่ รู จั ก พระอรหั น ต ได ง า ยขึ้ น ; ถ า พิ จ ารณากั น โดยแนวนี้ จะรู จั ก พระอรหั น ต
ไดงายขึ้น.
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ดังนั้นจึงขอใหเรามาตั้งใจที่จะพั ฒนาสัญชาตญาณ ซึ่งติดมาในชีวิตใน
นิ สั ยของสิ่ งที่ มี ชี วิ ต ทั้ งมนุ ษย ทั้ งสั ตว เดรั จฉาน, แม แต ต นไม ต นไล มั นก็ มี แต ว าไม มี
ใครไปมองมัน ก็จะไมเชื่อวามี. อาตมาขอยืนยันวาถามีชีวิต แลวก็มีสัญชาตญาณ
แห งตั วตนทั้ งนั้ น ; แม จะเป นเหมื อนต นไม ที่ โงที่ สุ ดนี้ มั นก็ สั ญ ชาตญาณแห งตั วตน
รั ก ตน เห็ น แก ต น ต อ งการจะสื บ พั น ธุ ข องตนไว ต อ งการจะบํ ารุ งบํ าเรอตน, แต มั น
พู ด ไม ได มั น แสดงให เห็ น ไม ไ ด , ในสั ต ว เดรั จ ฉานจะเห็ น ได ง า ยกว า ; พอมาถึ ง คน
แล วก็ เห็ นได เต็ มที่ , วาเป นเรื่องสั ญชาตญาณเหล านี้ . ถ ากํ าจั ดสั ญ ชาตญาณเหล านี้
เสีย ไดก็ไ มเกิด กิเลสใดได, ก็เปน พระอรหัน ต. เพราะฉะนั้น การกํา จัด กิเลส
กับการกําจัดสัญชาตญาณ มันก็เปนเรื่องเดียวกัน; ถาพูดเรื่องกิเลสฟงยาก ก็พูด
เรื่องสั ญชาตญาณเพื่ อให ฟ งงาย. กํ าจัดความรูสึ กวาตั วกู กํ าจั ดความเห็ นแกตั วกู มั นก็ ไม
โลภขึ้ นมาได เพราะมั นไม เห็ นแก ตั วกู มั นโกรธใครไม ได เพราะมั นไม ได เห็ นแก ตั วกู ,
มั นก็ หลงอะไรไม ได เพราะมั นไม มี ตั วกู ที่ จะเป นที่ ตั้ งเป นแกนแห งความหลง. กิ เลสทุ ก
อย างจึ งไม เกิ ด เพราะไม มี ค วามร อ นของกิ เลส, มี แ ต ค วามเย็ น ของพระนิ พ พาน.
นิ พพานแปลวาเย็ นเพราะไม มี ของรอนคื อกิ เลส, สั ญชาตญาณทั้ งหลายเป นของรอน เพราะ
มาด วยความไม รู อะไร ก็ ทํ าไปตามความไม รู มั นก็ งอกงามออกไปเป นกิ เลสนานาชนิ ด
แลวก็ทรมานเผาผลาญบุคคลนั้น.
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ตั้ ง ป ญ หาเอาง า ยๆถามตั ว เองซิ ; ถ า อะไรที่ ม าให รั ก เราก็ ไม รั ก , เราจะ
เย็ น สั ก เท าไร. อะไรมาให โกรธก็ ไม โกรธ จะเย็ น สั ก เท าไร. มาให ก ลั วให เกลี ย ดมั น ก็
ไม กลั วไม เกลี ยด, ที่ จะมาให วิตกกั งวลอาลั ยอาวรณ ก็ ไม วิตกกั งวลอาลั ยอาวรณ , มั นก็ ไม
อิ จ ฉาริ ษ ยาใคร มั น ไม หึ ง ไม ห วงอะไร จิ ต ใจมั น เกลี้ ย งๆ. คํ า เดี ย วกั บ สวนโมกข นี่
โมกข แ ปลว า เกลี้ ย ง วิ โมกข ห รื อ วิ มุ ติ มั น แปลว า เกลี้ ย ง. จิ ต ใจมั น เกลี้ ย ง เกลี้ ย ง
จากความบีบคั้นของสัญชาตญาณคือกิเลส, พนจากความบีบคั้นของกิเลสคือสัญชาติญาณ, ทําใหหมดไปเสียไดก็เปนบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต.

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม

๒๗๗

เราอยาไปอวดอางที่จะเปนพระอรหันตเลย มันจะสงเสริมสัญชาตญาณนั้ น ขึ้ น มาอี ก , คื อ อย าเป น ตั ว เป น ตนเป น นั่ น เป น นี่ ขึ้ น มาอี ก . อย า ไปหวั งเป น
พระอรหันตเลย. ประสงคแตวาจะไมมีความทุกขโดยประการทั้งปวง หวังเพียงเทานี้
จะไม มีความทุ กขโดยประการทั้ งปวง, จะเรียกพระอรหันตหรือจะเรียกอะไรก็ไมรู ไม
ตองรู ไมรูไมชี้. ตองการเพียงแตจะไมมีความทุกขโดยประการทั้งปวง นั่นแหละ
มันจะงายเขา ในการที่จะหยุดอํานาจของสัญชาตญาณเสีย. ถายังอยากเปนพระ
อรหั น ต มั น ก็ คื อ อยากเป น นั่ น เป น นี่ แห งตัวกู-ของกู มั น ก็ ส งเสริม สั ญ ชาตญาณ
แห ง ตั ว กู -ของกู หรื อ ดึ ง ไว รั ก ษาไว เหนี่ ย วรั้ ง ไว ไ ม ใ ห ห มด ไม ใ ห ห ลุ ด พ น ไปได .
อย าหวั งที่ จะเป นนั่ นเป นนี่ ตามที่ เขาหวั งกั นนั ก. เขาตั้ งให เป น โสดา สกิ ทาคา ฯลฯ,
อาจารยตั้งลูกศิษย, ลูกศิษยก็ยอมรับการแตงตั้ง อยางนี้; มั นก็ส งเสริมสั ญชาตญาณ
แหงตัวกู.
เอาละ, เปนอันวา วันนี้ ก็ได กลาวถึงการพั ฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม พอสมควรแลว.
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สรุ ป ให เห็ น ได ว า ทั้ ง หมดนั้ น เป น โพธิ ป ก ขิ ย ธรรม ถ า ชอบถื อ เป น
หลักงายๆ กวางๆ ก็นึกถึงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ มีอยู ๗ หมวด เรียงตัวออกไปเปน
๓๗ อย าง เอาหมวดที่ ๑ เป นตั วตั้ งตั วตี สํ าหรั บจะกํ าจั ดสั ญ ชาตญาณ; คื อสติ ป ฏฐานทั้ ง ๔เปนตัวตั้งตัวตี เป นธรรมหลั ก ธรรมะหัวหน าที่จะกําจัดสัญชาตญาณ, แลว
ก็เอาหมวดนอกนั้ น เป น อุ ป กรณ : สั ม มั ป ปธาน ๔ อิ ท ธิ บ าท ๔ อิ น ทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ เปนอุปกรณ กลมกลืนกันไปหมดทุกทิศ ทุกทาง
เพื่ อให สติ ป ฏฐาน ๔ เป นไปจนถึ งที่ สุ ด. ถ าแยกออกไปเป นอย าง ๆ จะได ๓๗ อย าง,
จั ดเข ามาเป นหมวด ๆ จะได ๗ หมวด. แล วหมวดที่ ๑ เป นตั วการ เป นตั วหั วหน า
เป นหลั กที่ จะทํ าลายสั ญชาตญาณ, เอาหมดที่ เหลื อทุ กหมวดเป นอุ ปกรณ มั นก็ จะ

๒๗๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เกิดการกระทําที่สามารถตัดทําลาย. ทีแรกก็จะใชคําวาควบคุม มันจะสามารถควบคุม
สั ญชาตญาณเข าไปได เรื่อย แล วมั นจะเปลี่ ยนกระแสของสั ญชาตญาณเข าไปได เรื่อย, แล ว
ในที่สุดมันจะตัดอํานาจของสัญชาตญาณไดโดยประการทั้งปวง; เพราะวาเมื่อไม
มี ความรูสึ กเป นตั วตนของคนแล ว มั นก็ เท ากั บหมดสั ญชาตญาณ, สั ญชาตญาณแม บท
ตัวนี้หมดไปแลว สัญชาตญาณลูกๆก็หมดไปเอง. นี่เรียกวาพัฒนาสัญชาตญาณได
จนถึงที่สุด, การพัฒ นาสัญ ชาตญาณเปนไปไดถึงที่สุด ใชหมวดที่ ๑ ของโพธิ
ปกขิยธรรมเปนตัวการ เปนตัวจัดการ เปนหลัก, ใช ๖ หมวดที่เหลือของโพธิป กขิ ยธรรมเป นตั วสนั บสนุ น คื อเป นการเป นอยู เป นไป ประพฤติ อยู ตลอดเวลา ถู ก
ต องอยู ตลอดเวลา.สติ ป ฏฐาน ๔ ก็ ทํ างาน ของมั นตลอดเวลา ตั ดตั วตน ตั ดตั วตน
ในกาย ในเวทนา ในจิตในธรรม จนกวาจะหมดสิ้นไป.
ก็ สรุ ปความได ว า ทํ าอย างนี้ คื อปฏิ บั ติ โพธิ ป กขิ ยธรรมครบทั้ ง ๓๗ ในที่ สุ ดก็
หมดป ญหาเกี่ ยวกั บสั ญชาตญาณโดยประการทั้ งปวง, ใช คํ าว าโดยประการทั้ งปวง. ป ญหา
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ ถูกตองออกไปหมดแลวโดยประการทั้งปวง มีผล
เป นบุ คคลสู งสุ ด เป นมนุ ษ ย สุ ดท าย, เป นมนุ ษย สู งสุ ด อยู เหนื อป ญ หาทั้ งปวง ที่ เขา
สมมติบัญญั ติเรียกกันวาเป นพระอรหั นต. ในที่นี้ขอรองวาอยาเปนพระอรหันตกันเลย
เป น ผู อ ยู เหนื อ อํ านาจของสั ญ ชาตญาณโดยประการทั้ งปวง ก็ พ อแล ว . ไม ใช
อยากเป น อะไรอี ก , อยากจะไม เป น อะไรเลย, อยากจะไม เป น ตั วตนอะไรเลย. อย า
ไปอยากเปนอะไรเขามาอีก มันจะยอนกลับหลัง สงเสริมความอยากเปน เปนตัวตน.
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นี่ การบรรยายสมควรแก เวลาแล ว ขอยุ ติ การบรรยาย เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลาย ได สวดบทพระธรรมในรูปคณสาธยาย ส งเสริมกํ าลั งใจในการปฏิ บั ติ ธรรมะ
ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกคน ๆ ในกาลบัดนี้ ฯ
..............................

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๑๐๘ มีนาคม ๒๕๒๙

การใชสัญชาติญาณที่พัฒนาแลว
ในการทําประโยชน.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย.
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคมาฆบู ชา เป นครั้ งที่ ๑๐ ในวั นนี้ อาตมาก็
ยั งคงบรรยายในชุ ด ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม แต มี หั วข อย อยเฉพาะในการ
บรรยายครั้งนี้วา การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน.
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ในหลายครั้ งที่ แล วมา เราก็ พู ดถึ งการพั ฒนาสั ญชาตญาณ อย าให มั นเป น
สัญชาตญาณฝายกิเลส, แตใหมาเป นสัญชาตญาณฝายโพธิเปนปกตินิสัย ซึ่งทานทั้งหลาย
ก็จะตองทบทวนดู วามันมีอะไรบาง.

๒๗๙

๒๘๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

จิตพัฒนาแลวจะเปนอิสระจากกรงขัง.
เมื่ อ ได พั ฒ นามาจนถึ ง ขนาดที่ มี สั ญ ชาตญาณแห ง โพธิ ก็ เป น อั น ว า
ปลอดจากสิ่งที่เปนอันตรายโดยชอบบาง ซึ่งอาตมาจะใชคําวา เหมือนกับหลุดออก
จากอํ า นาจของสัญ ชาตญาณฝา ยกิเลส, เปน อิส ระเหมือ นกับ นกหลุด จากกรง.
ขอนี้หมายความวา ถาพิจารณาดูใหดี ๆ ชีวิตนี้มันเหมือนกับอยูในกรงขัง, แตวาเปนกรง
ขังทางจิตทางวิญญาณ จึงไมมองเห็นตัวกรง หรือจับตองซี่กรงได. แตมันก็เปนการ
กัก ขัง อยา งเดีย วกัน เปรีย บกัน เทา นั ้น วา ถาเปน นอกมัน ออกจากกรงได; ดูเถิด
วามัน รางเริงสักเท าไร, มั นสบายใจสักเทาไร, สวนเราทั้งหลายก็ติดอยูในกรงขัง,
กรงขังของความรูสึกที่ เป นฝายกิเลส, เป นฝายตั ณหาอุปาทาน ไม มีความเป นอิสระ
มันมีแตความคิดชนิดที่เปนการกักขัง, มันเปนสัญชาตญาณนานาชนิด ที่วามีอยูใน
สั น ดาน, แล ว ก็ อ อกมาเป น กรงขั ง. สั ญ ชาตญาณที่ ว ามี ตั ว ตน มั น ก็ ขั งอย างที่ ไม
ใหทําอะไรชนิดที่เห็นแกผูอื่น, หรือปราศจากตัวตน, มันบังคับใหทําแตสิ่งที่รูสึกวา
เปนตัวตนหรือเปนประโยชนของตน. และถาพูดถึงสัญชาตญาณที่เปนลูก ๆ ออกไป
สัญชาตญาณใหญ คือตัวตน มั นก็มี เชนสัญชาตญาณความเห็ นแกตน, จิตใจของ
เราถูกกักขังอยูในความรูสึกเห็นแกตน มันก็ทําใหอะไรมากไปกวานั้นไมได, มันจะยอม
ทําแตสิ่งที่รูสึกวาไดประโยชนแกตน แกความเห็นแกตน. แตนั่นมิใชประโยชนอัน
สูงสุดที่เปนไปเพื่อนิพพาน, เปนไปเพื่อประโยชนที่สงเสริมกิเลส ใหวนเวียนอยูใน
วัฏฏสงสาร.
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แม สั ญ ชาตญ าณ แห ง การแสวงหาอาหาร มั น ก็ ผู ก พั น ให แ สวงหา
อาหารที่ เป น เหยื่ อแก ความอยาก, ไม สามารถจะเป นอิ สระในการที่ จะแสวงหาอาหารที่
เป นไปอย างบริ สุ ทธิ์ หรื อสั กว ายั งอั ตภาพให เป นไป, มั นก็ เลยตกเป นเหยื่ อของความอร อย
ทางอาหารอีกทีหนึ่ง. มันก็ถูกกักขังอยูในความติดในรสอาหาร.

การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน

๒๘๑

ที นี้ ก็ มาถึ ง สั ญชาตญาณแห งความกลั ว มั นกลั วได รอยแปดอย าง, หวั่ น
วิ ตกกั งวลไว ได ล วงหน า, เลยมี แต ความหวาดระแวง จนกระทั่ งถึ งความหวาดผวา, จิ ตใจ
มันก็ถูกักขังอยูดวยความกลัว.
ทีนี้สัญ ชาตญาณแห งความรัก ตน; ถามัน รัก อยางที่ เห็ น แก ตน มั น
ก็ เป น ความรั กที่ ทรมานตน คื อแบกของหนั กไว แบกตั วตนอั น เป นของหนั กอยู ตลอด
เวลา, เรามี ค วามรูสึ กเป น ห วงในเรื่องของตั วตน. นี่ จึ งกลายเป น ของหนั ก อย างที่
เรีย กวา ขัน ธทั้ง ๕ เปน ของหนัก .ตัว ตนในแงข องรูป ก็รูสึก วา เปน ของตน
ก็แบกไวอยางเปนของหนัก, ตั วตนในแงของเวทนา รูสึกเปนสุขเป นทุกขเปนตน ก็เอา
เวทนาว าเป น ตั ว ตน, จึ งมี ความรูสึ กว ามี ของหนั ก. บางที เอาสั ญ ญาความสํ าคั ญ
มั่ นหมายอย างนั้ นอย างนี้ เป นตั วตน มั นก็ แบกตั วตนแห งสั ญ ญาไว ในฐานะเป นของ
หนั ก.บางที ก็ เอาสั งขาร ความคิ ด นึ ก ได อ ย างนั้ น อย างนี้ อ ย างน าอั ศ จรรย วาตั วตน
วาตั วตน,ความคิ ด หรือของคิ ด หรือผู คิ ดเป นตั วตน. บางที ก็ เอาวิ ญ ญาณที่ รูแจ ง
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไดวาเปนตัวตน มันก็มีความเห็นแกตัวตน มีความรัก
ตน, เอาอยางใดอยางหนึ่งเขามาเปนตัวตนไวสําหรับจะยึดถือ.
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ที นี้ ก็ มาถึ ง การบํ าเรอตน มั นก็ ตกอยู ในกรงขั งของการที่ ต องบํ าเรอตน
เพราะวาเดี๋ยวนี้ตนนั้นมันคือกิเลสโดยสมบูรณ; จงพัฒนาตนก็พัฒนาไปแตในทาง
ใหตรงตามความตองการของกิเลส. ถาจะอวดตนมันก็อวดไปตามอํานาจของกิเลส;
แมที่สุดแตเรื่องของการสืบพันธ ก็ทําไปตามอํานาจของกิเลส; คือไดตกเปนเหยื่อ
ของคาจางของธรรมชาติ ที่มีปะไวขางหนาของการสืบพันธุ.
นี้เรียกวามันเหมือนกับนกที่ถูกขังอยูในกรง แตเปนเรื่องทางจิตทาง
วิญญาณ; จิตเหมือนกับนกถูกขังอยูในกรงทางจิตทางวิญญาณ, เปนจิตที่ติดกรง.
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เดี๋ ยวนี้ ถาหากวาเพิ กถอนความรูสึกที่ เป นเครื่องกั กขังเหลานี้ เสี ยได , ก็ ลองคิ ดดูเถอะวา
เราจะมีอิสรภาพสักเทาไร สักเทาไร, ไมตองมีสัญชาตญาณแหงตัวตน ก็โลง วาง เบา
ไมมีอะไรที่กดทับจิตใจโดยความเปนตนของตนดังที่กลาวแลว. เมื่อไมมีความเห็น
แกตน จิตก็เปนอิสระอยางยิ่ง และประกอบดวยสติปญญา ที่ไมไดถึงกับวาจะปลอยให
ตายไป, ให รางกายชีวิตมันตายไป มั นก็ยังคงทํ าหน าที่ ที่จะเลี้ ยงรักษาชีวิตไว แต ตลอด
เวลาเหล านั้ น ไม มี ความรูสึ กที่ เป นความเห็ นแก ตน ซึ่ งเป นของบี บคั้ นจิ ตใจ. คนที่ เป น
บุถุชนมากเกินไป จะไมรูสึกวาความเห็นแกตนนั้นเปนอันตราย, กลับจะเห็นเปน
ของเบา เป นของสบาย เป นของทํ าให ได มาซึ่ งสิ่ งต าง ๆ ตาที่ มั นอยากจะได , ส วนที่ จะ
เลยขอบขีดไปจนเปนอันตรายนั้น ก็ยิ่งมองไมเห็น.
เดี๋ยวนี้ถาพนจากความรูสึกที่เห็นแกตนแลวจิตมันเปนอิสระ, มีความ
ว าง มี ความเกลี้ ยงจากกิ เลสเหล านั้ น มั นก็ ถึ งกั นเข ากั บความสงบเย็ น; แม แต จะกิ น
อาหาร, กิ นอาหารก็ เป นอิ สระ ไม ตกไปภายใต อํ านาจของเหยื่ อ ของอาหารอั นอรอย ที่
ต องซื้อต องหา ต องขวนขวาย ต องพยายามหามาเพี ยงเพื่ อความเอร็ดอรอย, ไม ได คํ านึ ง
ถึงคุณภาพ แลวก็ยังกินไมรูจักสิ้นสุด.
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ถาไม มี ความกลั ว, ถ าวาเราไม มี ความกลั ว ไม มี อะไรที่ ต องกลั ว มั นก็
สบายสักเทาไร ก็ลองคิดดู. เดี๋ยวนี้ เรากลัวเป นสวนใหญ ก็คือกลัวตาย ความกลั วทุ ก
ชนิด ทุกอยางมีเทาไร กี่อยาง มันก็มารวมอยูที่กลัวตาย, กลัวเจ็บ กลัวไข ก็คือกลัวตาย
กลัวเสี ยเพื่ อนเสี ยสหายก็ คือกลั วตาย, กลัวเสียเงินเสียทองก็คื อมั นจะทําให ตองตาย มั นก็
เลยกลัวตาย, สูญเสียอะไรทุก ๆ อยาง มันไปรวมอยูที่วาจะทําใหตองตาย. ถาไมมีความ
กลัว, จิตที่ไม รูจักกลัว นี่เรียกวามันหลุดพ นออกมาเสียได เหมือนกับนกที่ออกมาจากกรง.

การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน
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เมื่ อพู ดถึ ง สั ญ ชาตญาณแห งการต อสู มั นก็ จะรู จั กต อสู กั บสิ่ งที่ ควรต อสู
คื อข าศึ กโดยตรง คื อความทุ กข , ความทุ กข หรื อกิ เลสที่ เป นเหตุ ให เกิ ดทุ กข เป นข าศึ ก
โดยตรง; ส ว นเรื่ อ งบุ ค คล เรื่ อ งคํ า ด า ทอเสี ย ดสี เบี ย ดเบี ย นของบุ ค คลนั้ น เป น เรื่ อ ง
เด็กเลน ไมเสียเวลาไปตอสูกับมัน.
การพั ฒ นาตน ก็ พั ฒ นาถู กต องตามหลั กที่ ควรจะพั ฒ นา. ไม พั ฒ นาให รก
รุงรังไปหมด รกรุงรังไปดวยสิ่งของ รกรุงรังไปดวยกิเลสความรูสึกคิดนึก.
แม ว าจะบํ าเรอตน ใช คํ าว าบํ าเรอตนนี้ เป นคํ าที่ ใช ในบาลี , บํ าเรอตน มั น
บําเรอไปในทางกิเลสเป นสวนใหญ . แตถาละสั ญชาตญาณแห งตั วตนนั้ นเสี ยได จะ
มี ก ารบํ าเรอตนในลั ก ษณะที่ ทํ าให ก าวหน า, ก าวหน าที ละนิ ด ๆ ไปในหนทางแห ง
ความหลุ ดพ น หรื อ ปล อยวาง. มี คํ าพู ด ประหลาด ๆ ว า บํ าเรอตนเพื่ อ พระนิ พ พาน. นี่
หมายความวา สงเสริมทุกอยางทุกประการ เพื่อชีวิตนี้ใกลตอความหมายของนิพพาน
คือความเยือกเย็น.
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ถ าจะอวด ถ าจะอวดกั นบ าง ก็ ไม ได อวดเหมื อนอย างที่ เขาอวดกั น อวดมั่ ง
อวดมี อวดอํ า นาจวาสนา อวดอะไรต า ง ๆ, นั่ น มั น เป น การอวดของกิ เลส. ถ า ว า
สั ญ ชาตญาณพวกนี้ ถู กกํ าจั ดไปหมดสิ้ นไปแล ว; ถ าจะอวดบ างแสดงบ าง ก็ เป นเรื่ อง
ของคุณสมบัติที่มีอยูในตัวที่ดับทุกขได, และที่อยากจะใหผูอื่นเอาอยาง ทําตาม
อย าง โดยไม มี เจตนาที่ จะต องอวดในลั กษณะที่ เป นการอวดดี . ก อนนี้ เป นการอวดดี ,
เดี๋ ย วนี้ มั น เป น การแสดงความดี ให ผู อื่ น เห็ น เพื่ อ ประโยชน แ ก ทั้ งสองฝ าย เลยไม ใช
การอวดดี, แตเปนการแสดงใหเห็นถึงความดีที่มีอยู.

๒๘๔
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นี่ แ หละเรีย กว า อาการแห ง การที่ ว า นกหลุ ด จากกรง; ความรู สึ ก ที่
เหนียวแนนไปตามอํานาจตัณหาอุปาทาน หลายอยางหลายประการ เปนเหมือนกับ
กรง, จิต ที่ ติ ด อยูในวงล อ มของสิ่งเหลานั้ น เรีย กวาติ ด กรง พอมั นออกมาเสียได
มั นก็ เลยเหมื อนกั บว าหลุ ดจากกรง, หรืออี กอย างหนึ่ งว า เหมื อนกั บอยู ภายใต กะลาครอบ;
สั ตว ตั วเล็ ก ๆ อยู ในภายใต กะลาครอบมื ดมิ ด ไม สบาย ไม สะดวก โดยประการทั้ งปวง. เดี๋ ยวนี้
เปดกะลาครอบออกไปเสียได มันก็โลงแจงก็สวาง, ก็มีอาการราเริง เยือกเย็น เปน
อิสระ ออกไปเสียไดจากกะลาครอบแหงความเห็นแกตัน ความเห็นแกตัว. ใครรูสึกบาง
ว าตั วเองอยู ภายใต กะลาครอบของสิ่ งเหล านี้ , คงจะดิ้ นรนที่ จะเป ดฝาครอบ. แต ถ าไม
รูสึกมันก็สมัครอยูใตกะลาครอบ ภายในขอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทาน, คิด
พู ด ทํ า คิ ดพู ดทํ าอยู แต ในเรื่ องเหล านั้ น ชนิ ดนั้ น ในมาตรฐานเพี ยงเท านั้ น ไม สู งไป
กว านั้ นได . นี่ เดี๋ ยวนี้ มั นเป นอิ สระเหมื อนกั บว านกหลุ ดจากกรง, หรื อว าออกมาเสี ยได
จากภายใตกะลาครอบของอวิชชา, กะลาครอบในที่นี้เปนชื่อของอวิชชา.

ผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตในดานศาสนา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถ าจะมองกั นในแง ของศาสนา เดี๋ ยวนี้ ก็ ได รั บความสะดวกดาย ในการที่
จะบรรลุมรรคผล. ขอเน นอีกที วา ถาวาพั ฒนาสั ญชาตญาณที่ เป นกิเลส กลายเป น
สัญ ชาตญาณแห งโพธิแล ว มั นก็ใชเปนประโยชนไดแกชีวิตนั้น, ทํ าชีวิตนั้ นให เป น
ชีวิตที่มีความเหมาะสมพรอมหรือสะดวก ในการที่จะบรรลุมรรคผล. คําวามรรค
ผลก็ คื อหนทางที่ จะไปสู ความสงบสุ ขสู งสุ ดอั นสุ ดท ายคื อนิ พพาน. นี่ เรี ยกว ามี ประโยชน
ในแงของทางศาสนา.

การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน

๒๘๕

ถ าจะลดให ต่ํ าลงมาในแงของวั ฒ นธรรม, ที่ จริงศาสนาก็ เป นวัฒ นธรรม
อัน หนึ ่ง แตม ัน ในระดับ สูง สุด . ทีนี ้ใ นระดับ วัฒ นธรรมทั ่ว ๆ ไป เราก็ม ีค วาม
เต็มเปยมแหงความเปนมนุษยอยูในตัว. คําวาความเต็มเปยมแหงความเปนมนุษย
นี้ เป นคํ าพู ดที่ มี ความหมายมาก แต แล วก็ ไม ค อยมี ใครสนใจ หรือไม รูจั กว ามั นอยู ที่ ไหน
ที่ จริง ความเป น มนุ ษ ย ของเรานั่ นแหละคื อสมบั ติ ของเรา, สมบั ติ ของเรานั่ นแหละ
คื อความเป น มนุ ษ ย ของเรา. สมบั ติ ที่ แท จริงคื อความเป นมนุ ษ ย ของเรา; แต เดี๋ ยวนี้
คนทั้ งหลายก็ มาสนใจหมายมั่ นอยูแคขาวของ เงินทอง สมบั ติ พั สถานอะไรต าง ๆ ที่
เป นเรื่องทางฝ ายวั ตถุ ทั้ งนั้ น มั นก็ เลยเป นมนุ ษย ชนิ ดไหนกั นก็ ไม รู, อย างดี ที่ สุ ดก็ เป น
มนุษยกันแตในแงของวัตถุในดานของวัตถุ; แตถ าสนใจความเป นมนุ ษย ในแงของ
จิตของวิญญาณ มันก็จะไปมองเห็นวา สมบัติแทจริงของเรา ก็คือความเปนมนุษย
ที่ ถู กต องของเรา. มี ความเป นมนุ ษยอย างถู กต องต อความหมายของคํ าวามนุ ษย ๆ นั้ นก็
เรี ยกว าสมบั ติ อั นแท จริง คนชนิ ดนี้ มี สมบั ติ ทั้ งสองฝ าย คื อมี สมบั ติ ทั้ งฝ ายวั ตถุ และมี
สมบั ติ ทั้ งฝ ายจิ ตและฝ ายวิ ญญาณ, แต คนโดยมากไม สนใจสมบั ติ ในฝ ายจิ ตหรือในฝ าย
วิ ญ ญาณ จึ งมี ส มบั ติ กั น แต ในทางฝ ายวั ตถุ . ขอให สั งเกตดู ให ดี ๆ ที่ ว าความสู งสุ ด
ของความเปนมนุษยนั้น ไมใชอยูแตทางวัตถุอยางเดียว, ตองเปนความถูกตองใน
ทางฝายจิตถึงที่สุดดวย.
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ที นี้ จะมองดู ให ละเอี ยดลงไปวา เมื่ อมั นพั ฒนาสั ญชาตญาณได แล ว ก็ เรียกว า
มี อนามั ย มี พลัง มี กํ าลั งในทางฝ ายจิตฝายวิญญาณ คนที่ พั ฒนาสัญชาตญาณไม ได ยั งมี
จิตใจตกต่ํ าอยู ในฝายกิเลส หรือมี ความรูสึ กอย างต่ํ า, เป นสั ญชาตญาณอย างสั ตว อย างนี้
มั นไม มี แรง มั นไม มี แรง ไม มี เรี่ยวแรงที่ จะต อสู กั บกิ เลส, จิ ตใจอ อนแอ ไม พอที่ จะเผชิ ญ
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หนากับกิเลส. ถากําจัดสัญชาตญาณแหงตัวตนของตนเห็นแกตนอยางที่กลาวมาแลว
ได มันก็เปนเหมือนกับวามีอนามัยทางจิตทางวิญญาณ.
เรามีอนามัยกันไดถึงสองประการ : คือทางฝายวัตถุ ฝายรางกาย มี
รางกายที่ ประกอบไปดวยอนามั ยดี มั นก็สามารถที่จะเป นอยูมีความสุข และทําการงาน
ทางฝ ายรางกาย แต ฝ ายจิตมั นยังไม มี , ฝ ายจิ ตที่ จะมี อนามั ยดี เหมื อนกั บที่ รางกาย
มีอนามัยดี มันก็ตองประกอบดวยความตั้งตนอยูไดอยางมั่นคง เพราะความมีธรรมะ
คือความรูสึกที่เปนสัญชาตญาณอยางโพธิ, ยังขอใชคําวาสัญชาตญาณอยู เพื่อใหเกิดความ
งายดายในการที่ จะปฏิ บั ติ ประพฤติ เป นไป คื อให เป นความรูสึ กที่ เกิ ดได เอง และทั นเวลา
แกการโจมจูเขามาเขามาของสิ่งที่เรียกวากิเลส. นี่ถาเรามีกําลัง พลังอนามัยดีในทางจิต
ทางวิญญาณ ก็ตอสูขาศึกกลาวคือกิเลส, เชนเดี ยวกับที่รางกายมีอนามั ยดี ก็ตอสู กับ
โรคภัยไขเจ็บ, หรือใชกําลัง พลังนั้นทําหนาที่การงานทางกาย อยางที่ทํ ากันอยูทั่ ว ๆ ไป;
เห็นไดวาเราจะตองมีอนามัยหรือพละกําลังทั้งทางฝายกายและฝายจิต. ถากําจัดสัญชาตญาณฝายกิเลสไดแลว พัฒนาฝายโพธิใหเกิดขึ้นมาไดแลว อนามัยก็จะสมบูรณ
ทั้งฝายกายและทั้งฝายจิต.
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ที นี้ เมื่ อเรามี สั ญชาตญาณที่ พั ฒนาดี จนเปรียบกั นได กั บวาเหมื อนนกหลุ ด
ออกมาจากกรง คื อสิ่ งผู กมั ดต าง ๆ ได แล ว เป นอิ สระแล ว, เราจะใช มั นทํ าประโยชน
อะไร? มันก็ตอบไดวา ใชใหทําหนาที่ หนาที่ตามที่ควรจะทํา. ใครรูบางวาหนาที่
โดยครบถ วนของคนนี้ มี อะไรบ าง? บางที จะรูจั กน อยเกิ นไป จึ งไม ได ทํ าหน าที่ ให สมบู รณ .
แลวก็จะไมมีคุณธรรมความสามารถที่จะทําหนาที่ใหสมบูรณเพราะไมรูเรื่อง.
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อาตมาอยากจะบอกวา สิ่งที่เรียกวาหนาที่ ๆ นี้ ถาโดยสรุปแลวก็พูดได
เปน ๓ อยาง หนาที่มีอยู ๓ อยาง : หนาที่เพื่อประโยชนแกตัวเอง. หนาที่ที่ทําประโยชนใหแกตัวเอง นี้อยางหนึ่ง, แลวทําหนาที่ที่จะทําประโยชนใหแกผูอื่น ผูอื่นนอก
จากตัวเรา นี้อยางหนึ่ง, หนาที่ที่ ๓ ก็คือหนาที่ที่จะตองพักผอน ใหมีกําลังสําหรับ
จะทําประโยชนเหลานั้น.
ฟงดูแลวก็อาจจะนาหัวสําหรับคนบางคน ที่มาพูดวาแมแตการพั กผอนนี้
ก็เปนหนาที่ เขามักจะไมรูสึกวาการพักผอนเปนหนาที่ แลวก็เลยไมสนใจในการพักผอน,
ไมไดรับการพักผอนที่ถูกตอง ไมไดรับการพักผอนที่เพียงพอ, ก็เลยกลายเปนคน
ทุ พพลภาพ ไม ทางกายก็ทางจิต หรือทั้งสองอยางนั่ นแหละ. ฉะนั้ นของใหมองดูเป น
พิเศษในสิ่งที่เรียกวาการพักผอน พักผอนก็เปนหนาที่ที่จะตองสนใจและดูแลใหมัน
เปนไปอยางถูกตองและเพียงพอ.
นี่ ห น าที่ ของเราข อ ที่ ๑ ทํ าประโยชน ต นทุ ก อย าง, หน าที่ ข อ ที่ ๒ ทํ า
ประโยชนแกผูอื่น เพราะวาเราอยูคนเดียวในโลกไมได มันอยูไมได มันเกี่ยวของกัน
ไปเสียทุกอยาง, แลวทีนี้หนาที่ที่ ๓ ก็คือวามีการพักผอน ซึ่งฟ งแลวมันก็นาหัววาหนาที่
ที่จะต องพั กผอน. การไม ทําหน าที่กลายเป นหน าที่, การไม ทําหน าที่คื อการพั กผอนนั้ น
มันกลายเปนหนาที่ขึ้นมาอยางนี้, เราจะตองมีหนาที่ในการพักผอน. ฉะนั้นขอให
ทุกคนสังเกตดูใหดี ๆ วาทําหนาที่ครบทั้ง ๓ อยางนี้แลวหรือยัง, เราไมตองแจงโดย
รายละเอียดดอก เพราะมันมากนัก มันนับไมไหว วาหนาที่ในการทําประโยชนตน
เองนั้ นมั นมี กี่ อย าง กี่ สิ บอย าง กี่ รอยอย าง ทํ าเพื่ อประโยชน ตนเอง, แล วหน าที่ ที่ ทํ า
เพื่อประโยชนผูอื่นนั้น มันมีกี่สิบอยางกี่รอยอยาง, ทําประโยชนแกบุคคลในครอบครัว
เพื่ อประโยชน แกคนในหมูบ าน ในเมื อง ในประเทศ กระทั่ งในโลก. มั นตองทําประโยชน
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แก คนในโลก; เพราะว าเราก็ เป นคนในโลกเป นประชาชนของโลก มี ส วนที่ จะต องพั ฒนา
โลก, ทั้งหมดนี้เรียกวาหนาที่เพื่อผูอื่น.
ที นี้ วาทํ าหน าที่ นั้ นมั นเหนื่ อย มั นกิ นแรงงาน กิ นแรงงาน มั นก็ เหนื่ อย
ลงไป ก็จะตองพั กผอน คือฟ นกําลังขึ้นมา เติมกําลังใหมันเกิดขึ้นใหม; เหมือนกับ
หม อไฟฟ าที่ ใชมั นจวนหมด มั นก็ ต องพั กผอนคือเติ มเขาไปใหม ให มั นสมบู รณ ดั งเดิ ม.
ธรรมชาติก็กําหนดมาแลว วาเรามีเวลาทําการงานเทานั้นเทานี้, แลวเราก็มีเวลาพักผอน
และหลับนอน เพื่ อเป นการพั กผอนเพื่ อฟ นกําลังขึ้นมาใหมสําหรับวันรุงขึ้น. ๒๔ ชั่วโมงนี่
อย างน อยก็ จะเป นการพั กผ อนสั ก ๘ ชั่ วโมง. ๑๖ ชั่ วโมงนั้ นทํ าอะไรทํ าไป ทํ าเพื่ อตนสั ก
๘ ชั่วโมง, ทําเพื่อผูอื่นสัก ๘ ชั่วโมง แลวก็พักผอนสัก ๘ ชั่วโมง อยางนี้ก็จะเปนการ
ถูกตอง วาเกิดมามีชีวิต มีหนาที่ ก็ทําใหสมบูรณอยางนี้ มันก็จะไมเกิดปญหา.
เดี๋ ยวนี้ ยุ งไปหมด มั นมี ความเห็ นแกตั วคื อกิ เลส กิ เลส ตั ณหา อุ ปาทาน
มันเปนกิเลสครอบงําแลว มันก็ทําหนาที่แตสงเสริมกิเลส, จะเอาเวลาทั้ง ๒๔ ชั่วโมง
ไปสงเสริมกิเลสเสียใหหมดสิ้น, ไมมาทําหนาที่ประโยชนตนสัก ๘ ชั่วโมง ประโยชน
ผู อื่ นสั ก ๘ ชั่ วโมง พั กผ อนสั ก ๘ ชั่ วโมง, มั นต องการแต จะใช เวลาทั้ งสิ้ นสนองกิ เลส
โดยวิธีการตาง ๆ นานา ให เป นการส งเสริมกิเลสไปทุ ก ๆ อิริยาบถ ทั้ งกลางวันทั้ งกลางคื น
ทั้งหลับและทั้งตื่น ให มั นเป นการสงเสริมกิเลสไปหมด. นี้ เรียกวา บุ ถุ ชนที่ ยั งหลั บ
หูหลับตา ไมรูวาหนาที่โดยแทจริงนั้นมีอยางไร, ความเปนมนุษยมีหนาที่อยางไร;
ความเป นมนุ ษย แปลวามนุ ษย นี่ จิตใจมั นสู ง ถ าจิ ตใจสู ง มั นควรจะทํ าหน าที่ อย างไร;
เดี๋ยวนี้มันสูงไมได, ก็ไปทําหนาที่ต่ํา ๆ กันเสียหมด ก็เลยลดจากความเปนมนุษย
ลงไปสูสัญชาตญาณอยางสัตว, ควบคุมไมไดก็ทําอะไรไปอยางกะวาเปนสัตว คือเปนสัตว
แล วไม ใช คน ไม ใช มนุ ษย เสี ยแล ว. นี่ ขอให รูจั กหน าที่ รูจั กหน าที่ แล วทํ าหน าที่ ให ครบ
บริบูรณ.
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การทําหนาที่เพื่อความรอด.
เอ า, ที นี้ ก็ จะดู เรื่องหน าที่ ๆ นั้ นกั นให ละเอี ยดยิ่ งขึ้ นไปอี ก ที ละอย าง ๆ, ใน
๓ อยางนั้นดูกันทีละอยางงายดี.
หน าที่ ที แรกก็ ในการทํ าหน าที่ เพื่ อตน โดยสรุปกว าง ๆ ทั้ งหมดแล ว หน าที่
เพื่อตนนั้น ก็คือหนาที่เพื่อใหรอดชีวิตอยู นี้อยางหนึ่ง, และใหรอดจากความทุกข
ไม ให ความทุ กข เบี ยดเบี ยน นี้ อี กอย างหนึ่ ง, ช วยมองดู ให ดี ๆ ว ามั นเป นสองอย างอยู .
เพียงแตรอดชีวิตนั้น มัน ไมพอ; ถารอดชีวิตอยูดวยการบีบคั้นของกิเลส แลว
มั น ก็ เหมื อ นกั บ ตกนรกทั้ งเป น ตลอดชาติ ; ฉะนั้ น ต อ งให รอดจากการบี บ คั้ น ของ
กิเลสดวย.
ขอที่ ๑ ทําใหรอดชีวิตนี้ คือการดํารงชีวิต ทํามาหากิน บริหารรางกาย
อะไรต าง ๆ ทุ กอย างที่ ให มั นรอดชี วิ ตอยู ได ในระดั บที่ ปกติ ไม ใช มี ร างกายทรุ ดโทรมไม สม
ประกอบ. นี่ ให ร างกายรอดชี วิ ตอยู ได ในลั กษณะที่ จะทํ าอะไรได ตามปกติ นี้ รอดที่ ๑
เปนความรอดที่ ๑, บางคนก็ยังไมรอด.
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คนในโลกนี้ บางคนก็ยังไมรอดในความรอดที่ ๑ คือมีรางกายไมสมประกอบ
มีรางกายทุพพลภาพ พิกลพิการ; เพราะเขาเองเป นผูทํ ามันทั้งนั้น ไมใชมีใครมาทํา
ให : เป น คนไม บ ริ หารร างกาย, เป นคนบู ชายาเสพติ ด, เป นคนบู ชาสิ่ งที่ เป น ข าศึ ก;
แม แต ความรอดทางด านรางกายก็ ยั งไม มี มั นก็ ยากที่ จะมี ความรอดด านจิ ตใจ เพราะมั นโง
เกินไป.
ขอที่ ๒. รอดดานจิตใจก็วา จิตใจเปนอิสระ ไมเกิดกิเลสหรือความ
ทุกขขึ้นครอบงํา, แมแตนิวรณ ทั้ง ๕ นี้ก็ไมรบกวน, กิเลสทั้ง ๓ โลภะ โทสะ
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โมหะ ก็ยังไมรบกวน, แลวไมมีกิเลสหมักหมม เปนทุนสํารองไว เปนพวกอนุสัย,
เปนพวกอาสวะ, มันก็เลยไมมีกิเลสที่จะออกมาสําหรับทําใหเกิดความทุกข. กิเลสเปน
เหตุใหเกิดความทุกข เหมือนกับไฟมันใหเกิดความรอน, กิเลสก็เหมือนกับไฟ ทุกข
ก็ เหมื อนกั บความรอนที่ เผาผลาญ; ถ าไม มี กิ เลสเช นความโลภ ความโกรธ ความหลง
มันก็ไมไดทําอะไร พูดอะไร หรือคิดอะไรไปในทางที่ทําใหตัวเองมันรอนเหมือนกับไฟเผา.
นี่เราตองรอดจากสิ่งที่ทําใหเปนทุกข คือรอนเหมือนกับถูกไฟเผานี้ดวย;
แลวชีวิตนี้จะเปนอยางไร ก็เป นนิ พพาน, นิพพานทั้ งทางกายและทางจิต, คือทาง
ฝ ายรางกายก็ เย็ นเป นสุ ข ทางฝ ายจิ ตใจก็ เย็ นเป นสุ ข มั นมี ความเย็ นทั้ งทางฝ ายกาย และ
ฝ ายใจ, คื อไฟทางฝ ายวั ตถุ ฝ ายรางกายก็ ไม แผดเผา, ไฟในทางฝ ายจิ ตฝ ายวิ ญญาณก็ ไม
แผดเผา. บุ คคลนั้ นจึ งมี ความเย็ นทั้ งทางฝ ายรางกายและทางฝ ายจิ ตใจ. ความเย็ นนี่
คื อนิ พ พาน, นิ พพานแปลว าเย็ น. คํ าวาเย็ นเป นความหมายของคํ าวานิ พพาน; เย็ น
น อย ๆ ก็ นิ พพานน อย ๆ, เย็ นมาก ๆ ก็ เป นนิ พพานมาก ๆ, เย็ นชั่ วคราวก็ เป นนิ พพาน
ชั่ วคราว, เย็ นตลอดกาลเด็ ดขาดลงไป ก็ เป นนิ พพานโดยเด็ ดขาด โดยนิ รั นดร. ฉะนั้ น
เมื่ อใดมั นมี ความเย็ นเพราะไม มี ไฟกิ เลสเผา ก็ ให รูเถอะวานั้ นน ะนิ พพานมาเยี่ ยมแล ว, แม
จะเป น นิ พ พานน อ ย; แต นี้ ค นไม ส นใจ เพราะความร อ นของกิ เลสมั น มากนั ก มั น
ครอบงํ ามั นท วมทั บไว เรื่ อย. ทํ าให สนใจแต ในเรื่องของความร อน, แล วก็ เห็ นความรอน
เป น เรื่ องสนุ กสนาน เพราะมั น เป น เรื่ องของกิ เลส, กิ เลสมั นเป นของรอ น. เมื่ อ จิ ตมั น
มี อวิ ชชา, ไปพอใจในของร อน แล วมั นก็ สมั ครที่ จะอยู ในความร อน, เพลิ ดเพลิ นอยู ใน
ความร อ น, มั น จึ ง เกิ ด คํ า พู ด ว า หลงใหลอยู ใ นกองทุ ก ข . มั น น า หั ว มั น โง โง สั ก
เท าไร ถ ามั นหลงใหลอยู ในความทุ กข หลงใหลอยู ในกองทุ กข มั นโง สั กเท าไร, มี ความ
ทุก ขแ ลว ยัง หลงใหล. นี่ต อ งเห็น อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตาจึงจะเหนื ่อ ยหนา ยใน
สิ่ ง ที่ เป น ทุ ก ข ; บทสวดมนต ที่ ส วดกั น อยู ทุ ก วั น เห็ น ความไม เที่ ย ง เป น ทุ ก ข เป น
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อนัตตา จึงจะคอยๆ เกลียดความทุกข, ถาไมเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็ยิ่งชอบ
ที่จะจมอยูในความทุกข เพราะมั นสนุ กสนานเอร็ดอรอย เพลิดเพลินกระโดดโลดเตน. นี้
เปนเรื่องที่จะตองรู วาเราตองรอดจากสิ่งเหลานี้ดวย. อยารอดแตเพียงรางกายทางวัตถุ
มีไรมี นา มีเงินมีของ มี บ านมีเรือน มี อะไรสบายสะดวกหมดแลวนั้นมั นรอดฝายชีวิตรอด
ทางรางกาย. ทีนี้ถาวาจิตใจไมมีความทุกขเบียดเบียนนั้นเปนอีกรอดตางหาก,
รอดทางจิตรอดทางวิญญาณ.
ขอให นึ ก ถึ งรอดทั้ งสองรอดนี้ ไว ให เป น คู กั น มิ ฉ ะนั้ น ระวั ง เถอะจะเป น
มนุษยเพียงครึ่งเดียว; ถารูจักทําความรอดเพียงครึ่งเดียว ก็เปนมนุษยเพียงครึ่ง
เดี ยว; แล วโดยมากมั นไม ค อยจะเป นไปได ดอกครึ่งเดี ยว ถ าวามั นผิ ดมั นรอนมาจาก
ภายในคื อเรื่องของกิ เลสอวิ ชชาแล ว รางกายมั นก็ พลอยรอนไปด วย, มั นทํ าให เกิ ดการ
ทําผิดทางรางกาย จนรางกายก็พลอยรอนไปดวย, มันก็เลยรอนทั้งทางกายและทั้งทาง
จิต; นี่ เป นบุ ถุชนเต็ มที่ก็เอากันอยางนี้ . ถามี ความรูสึกไดเท าไร ก็ ขจัดออกไปเสี ย
เทานั้นใหรอนนอยลงๆๆ ใหมันเหลือแตนอยจนไมปรากฏ หรือถาปรากฏก็เรียกวา
เปนความเย็น.
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ความรอนที่ ว ามั นไม มี เสี ยเลยนั้ น มั นเป นอี กอย างหนึ่ ง; แม ที่ เรียกกั นว า
ความเย็นเชนน้ําแข็งนี้ มันก็ยังมีความรอน พอที่จะกําหนดไดวาสักเทาไร, แตนี้เขา
สมมติวาเย็น; ที่จริงมันก็เปนความรอนที่นอยมาก. เมื่อมันผิดกกันกับความรอน
ในรางกาย มันก็รูสึกวาเย็นซิ, ถาความรอนในรางกายมีสักรอยหนวย แลวความรอนใน
น้ําแข็งมี เพียงหนวยเดียว มากระทบกับรางกาย รางกายมันก็รูสึกเย็นเทานั้น; ทีจริงมันก็
มีความรอนในระดับหนึ่ง. นี่บุถุชนธรรมดาก็สามารถจะทําใหความรอนลดลงไปลดลงไป
เป น อั น มาก ถ า ว า หมดความร อ นจริ ง ก็ เป น พระอรหั น ต , ที่ จ ะเรี ย กได ว า หมด
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ความร อ นโดยสิ้ น เชิ ง ก็ ต อ งเป น พระอรหั น ต . เดี๋ ย วนี่ มั น ยั ง มากเกิ น ไป ก็ เอาแต ว า
มันมีความเย็นพอสมควรแกชีวิต ไมเผาผลาญกันตรงๆ มันเปนชั้นๆ ของระดับจิต.
ความชั่ ว ร อ นมาก, ความชั่ ว รอ นมากรอ นที่ สุ ด . ความดี ร อ นน อ ย มี
สวนรอนนอย, ถาไปยึดถือเขามั นก็รอน. ถาไม ชั่ วไม ดี พ น หมดไปจึงจะไม มี ค วาม
รอน, เป นความสงบ. ความชั่ วนั้ นไม สงบแน นอนเห็ นได ชั ด, ความดี มั นก็วุนวายยั ง
ไม สงบ, แม จะดี ที่ สุ ด มั นก็ ยั งมี วุ นวายอยู ในส วนที่ ว ามั นดี เพราะมั นยึ ดถื อว าดี . แต
ถ าเหนื อ ดี ขึ้ น ไป จึ งจะเป น ความว างหรือ เป น ความสงบ. ถ าต อ งการความเย็ น
สงบโดยแทจริงก็ตองชะเงอไปในทางที่วา ไมหลงดี ไมบาดี ไมอวดดี ไมยึดมั่น
ถือมั่นในความดี, ไมแบกของหนักคือความดี. ขอนี้เราเคยพูดกันมาหลายหนแลว
วาความชั่วนั้ นเหมื อนกับกอนหิ น แบกเขาก็เปนทุกขหนักกระวนกระวาย, ความดี
นั้ น เหมื อนเพชรพลอย แบกเขาหนั กเหมื อนกั น ถ าเพชรพลอยมั นใหญ เท าก อนหิ น
มั น ก็ ห นั ก เท า กั น แหละ; เพราะฉะนั้ น ความดี ไ ปแบกเข า มั น ก็ ห นั ก . ฉะนั้ น ไม เ อา
ทั้งชั่วและทั้งดี จึงจะพนขึ้นไปเปนความวาง, นั่นแหละเขาเขตของนิพพาน, ไม
มี ตั วตนสํ าหรับจะแบกไวเป นของตน, ไม มี ตั วตนของอวิ ชชา ที่ จะแบกไวเป นของตนด วย
อํ านาจอุ ปาทาน, มั นก็ เลยหมดป ญหาไม มี ของหนั ก, จะเรียกวาไม มี ทุ กอย าง ไม มี ของรอน
ไม มี ของมื ด ไม มี ของเสี ยบแทง ไม มี ของผู กมั ดรั ดรึ ง ไม มี ของครอบงํ าหุ มห อ; อย างนี้
เรียกวาสูงสุดของความหลุดพน เปนจุดสูงสุดของมนุษยในสวนตนเอง.
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จิตวางเปนผลของการพัฒนา.

ทีนี้ถาเราพัฒนาสัญชาตญาณอยางกิเลสไดเปนสัญชาตญาณอยางโพธิ
แล ว มั น ก็ ง า ย ง า ยที่ จ ะเป น เช น นั้ น , คื อ เป น อยู ด ว ยจิ ต ว า ง. เมื่ อ พู ด ถึ ง จิ ต ว า งนี้
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คนเขาก็ พร อมที่ จะหั วเราะเยาะ เพราะความไม เข าใจ, ผู พู ดก็ ถู กหั วเราะเยาะ เพราะว าผู
ฟ ง ไม เข า ใจ, เขาคิ ด เป น ว า เป น เรื่ อ งไม รู สึ ก อะไร ไม ทํ า อะไร ไม รั บ ผิ ด ชอบอะไร;
มัน ไมใ ชอ ยา งนั ้น . คํ า วา จิต วา งนี ้ คือ วา งจากความรู ส ัก วา ตัว กู-ของกู, อะไร ๆ
ที่ เป นความหมายวาตั วตนวาของตน วาตั วกู ว าของกู มั นไม มี อยู ในจิ ตนั้ น จิ ตนั้ นมั นจึ ง
วาง, เมื่อมันวางจากกิเลสประเภทเหลานั้นแลว ก็มีอยูแตสติปญญาอันสูงสุด ตาม
ธรรมชาติ ของจิตที่ มี สั ญ ชาตญาณแห งความรู. เดี๋ยวนี้มันพั ฒ นาผิด มั นเป นกิเลส
มันรูไปในทางกิเลส, ครั้นเอาความรูในทางกิเลสออกไปเสียใหหมดแลว มันก็รูอยาง
ถูก ตอ ง วาอะไรเปนอะไร. จิต วางนี้วางจากกิเลส ที่เปน เหตุใหยึด ถือ วาตัวตน
มันก็เลยเต็มอยูดวยสติปญญา.
นี่ ทํ าอะไรด วยจิ ตวาง ลองคิ ดดู ให ดี ๆ สบายที่ สุ ดแหละ, ก็นึ กดู เอาเอง
มันมีอยูเสมอ. จิตวุนวายแลวมันก็ทําอะไรไมสนุกทั้งนั้น, จะทําอะไรมันก็ไมสนุก
แม แต กิ น ข าวมั น ก็ ไม อร อย แม แต จะนอนมั น ก็ นอนไม ห ลั บ ถ าจิ ตมั นไม ว าง. ถ าจิ ต
วางมั นก็ ทํ าได ดี เชนวาจะไปพู ดในที่ ประชุม อยางที่เราขอเชิญให มาพู ดในที่ ประชุมต อ
หน าคนมากๆ; ถ าจิ ตไม ว าง มี ตั วกู มี ของกู มั นก็ ประหม าเท านั้ นแหละ มั นก็ ประหม า,
มาพูดมันก็ประหมา, มันก็ประหมาตลอดไปบางทีก็พูดไมออก, แมพูดออกมันก็พูด
ไม ได ดี เพราะจิ ตไม วาง มั นอั ดเต็ มแน นอยู ด วยตั วกู หรือของกู . ถ าจิ ตว างมั น ก็ พู ด
พูดจาไดสบาย ไดเรียบรอย ไดไพเราะไดคลองแคลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แม ที่ สุ ด แต จ ะทํ า งานฝ มื อ อะไรที่ มั น ทํ า ยากๆ. ถ า จิ ต ไม ว า งมั น ก็ โกรธ
ตั วเอง โกรธเครื่องมื อ โกรธสิ่ งของ ก็ ทํ าไม ได ; อย างวาจะจั ดแจกั นดอกไม ให ดู สวยสด,
ถาจิตใจมันอิดพลุงเปนไฟอยูมันทําไมได, มันไมรูวาสวยอยางไร. ถาจิตใจวางจากตัวกู
-ของกู จัดดอกไมไปตามความรูสึกอันนั้น มั นก็จะเป น แจกัน ที่ จัด ได ส วย อยางนี้
เปนตน.
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หรื อว าคนจะเล นกี ฬ าที่ มั นต องใช ฝ มื อมาก โดยเฉพาอย างแบดมิ นตั น
อยางเทนนิสหรืออะไรก็ตาม ถาจิตวุนวายแลวมันก็เต็มไปดวยความรูสึกปรารถนาตัวตนจะ
แพ จะชนะ, จะอยางนั้นจะอยางนี้ มันแบ งกําลังจิตไปเสียหมด มั นก็แสดงฝมื อไมไดดี ,
ถาเลิกคิดเรื่องเหลานั้นเสียใหหมด. กําลังจิตทั้งหมดเอามาใชแสดงฝมือ มันก็เลนกีฬาไดดี
มันชนะ.
ที่ จะต องเปรียบเที ยบอีกอั นหนึ่ ง เป นอั นสุ ดท าย ก็ คื อวาถ าฟ นดาบ ถื อ
ดาบคนละเล ม แล วเข ามาต อสู กั นอย างเอาเป นเอาตายนี้ ; ถ าคนหนึ่ งจิ ตไม วาง มั น
มั วแต พะวงถึ งตั วกู -ของกู อยู มั นก็ต องตายแหละ, ต องพ ายแพ แก ฝ ายที่ จิตวาง; เพราะ
เขาทํ าอะไรได ดี ที่ สุ ด ฉวยโอกาสได ดี ที่ สุ ด แสดงฝ มื อได ดี ที่ สุ ด. ฉะนั้ นคนที่ ฟ นดาบ
ดวยจิตที่วาง จากตัวกู-ของกู มันจึงมีสวนชนะ, ชนะคนโง ๆ ที่เต็มอัดอยูดวยตัวกู-ของกู
จนมันยุงไปหมดในจิตใจทําอะไรไมถูก.
นี่ถาเรื่องประณี ตละเอียดสุขุมอยางนี่ ทําไดสํ าเร็จแลว, เรื่องงาย ๆ กวานั้ น
มันก็สําเร็จไดงาย, จะไถนาจะขุดดินอยางนี้มันทําไดงายกวา แตถึงอยางนั้นก็เถอะ ถาทํา
ดวยจิตวางแลวมันสบายกวา สนุกกวา สบายกวา ไมเหนื่อย, แมเหงื่อจะออกมา มัน
ก็ กลายเป นน้ํ ามนต อาบให เย็ น. ถ าจิ ตมั นวุ น เหงื่อออกมานิ ดเดี ยว มั นก็ รอน มั นก็
โกรธ, มั นก็ แช งตั วเอง แช งดิ นฟ าอากาศ แช งเทวดาผี สางอะไร, แล วก็ คิ ดว าไม ทํ าล ะ
ทํานานี้ ไปขโมยดีกวา, ก็เลกทํ านาไปเปนคนจี้ปลนขโมยไปเสียอยางนี้, เพราะวามันไม
รูจั กทํ าจิ ตให พอใจกั บการงานที่ ทํ า. เพราะไม วาง เพราะมั นมี ตั วกู -ของกู ซึ่ งเป นกิ เลส
คอยผลักดันอยูเสมอ. ถาพัฒนาสัญชาตญาณใหเปนโพธิได มันก็มีจิตวาง, ทํางาน
ทุกอยางดวยจิตวาง เปนสุขเมื่อกําลังทํานั้นเอง.
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ที นี้ ในการทํ าประโยชน ตนในเรื่ องทํ าหน าที่ เพื่ อประโยชน ตนนี้ มั นก็ มี อยู ว า
คนเรามั นมี ป ญหาเสมอ ต องมี ป ญหาอย างนั้ น ป ญหาอย างนี้ ซึ่ งจะต องตั ดสิ นใจลงไป.
ถาจิตวุนวายเต็มไปดวยตัวกู-ของกู จะตัดสินผิดหมด จิตมันตองเกลี้ยงจิตตองสงบ,
จิ ตต องเย็ น, จิ ตต องว าง, มั นจึ งจะตั ดสิ นลงไปได อย างถู กต อง. ว าข อนี้ ควรทํ าอย างไร
ทํ าเท าไร ทํ าเพี ยงไหน ทํ าเมื่ อไร. มั นจะตั ดสิ นได ถู กต องในการตั ดสิ นใจในเรื่องที่ สํ าคั ญ ๆ;
โดยเฉพาะ การตั ด สิ น ใจพลาด มั น ก็ พ ลาดหมดตลอดสาย. การจะตั ด สิ น ใจอะไร
ไดถูกตอง ก็ตองทําดวยจิตที่ปกติ ไมถูกรบกวนดวยสัญ ชาตญาณอยางกิเลส คือ
สั ญ ชาตญาณอย างสั ตว หรื อเรี ยกว าความรู สึ กฝ ายต่ํ า, สิ่ งเหล านี้ อย ามารบกวนจิ ตใจ,
ใหจิตใจเปนอิสระ แลวทําอะไร จะตัดสินใจอะไร ก็จะตัดสินใจไดถูกตอง.

ผลของการพัฒนาควบคุมความฉลาดใหถูกตองได.
ที นี้ ถ าพั ฒนาสั ญชาตญาณได แล ว มี สัญชาตญาณที่ พั ฒนาแล ว, ปราศจาก
ความรูสึกตัวตนทั้ งหลายเหลานั้ นแล ว ก็ สามารถที่ จะควบคุ มความฉลาด. ฟ งดู มั น
ก็แปลกนะ วาความฉลาด เฉลียวฉลาดนั้นยังเปนสิ่งที่ตองควบคุม, ถาควบคุมไมได
ความฉลาดนั่ นแหละจะเกิ ดเป นการทํ าผิ ดทํ าเลวอย างสู งสุ ดเพราะฉลาด, จึงพู ดได วา ความ
ฉลาดนั้นไปเปนพระอรหันตก็ได, ความฉลาดนั้นไปเปนโจร มหาโจรอันรายกาจ
ก็ ได . ถ าควบคุ มความฉลาดให ถู กต อง มั นก็ เป นไปในทางที่ ถู กต อง ก็ ไปจบด วยการ
เป น พระอรหั น ต , ถ า ควบคุ ม ความฉลาดไม ไ ด มั น ก็ ค ดโกง มั น ก็ ค อรั ป ชั่ น , มั น ก็
ต องหลี กออกจากสั งคม ก็ ต องไปดั นทุ รั งไปเป นมหาโจรอั นร ายกาจ ดํ ารงตนอยู ด วย
ความรูสึกชนิดนั้น. นี่คนเรา มักจะควบคุมความฉลาดของตนไมได มักจะปลอย
ให ความฉลาดเดิ นไปในทางที่ ผิ ด, ไปเผลอเข านิ ดเดี ยว ก็ เห็ นว าขโมยดี กว า, หรือว าเอา
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สั ก ที ก อ นเถอะ. นี่ มั น ควบคุ ม ความฉลาดไว ไม ได , เป น สิ่ งที่ ป ระหลาดอยู ว า ความ
ฉลาดเป น สิ่ งที่ ต อ งควบคุ ม . สติป ญ ญาตามธรรมดา ที่เรียกวา สติ ป ญ ญา ตาม
ธรรมดานั้ น ต อ งควบคุ ม ; ถ า ไม ค วบคุ ม มั น เดิ น ผิ ด ทาง. ภาษาไทยนี้ อ อกจะ
ลําบากวาสติปญญาใชไดทั้งสองอยาง; สติปญญาชนิดที่ยังไมปลอดภัยก็เรียกวาสติปญญา, สติปญญาชนิดที่ปลอดภัยก็เรียกวาสติปญญา. เราจะตองระวังกันใหดี ๆ
ภาษาบาลี เขาแยกเรี ยกกั นคนละอย าง; สติ ป ญญาชนิ ดเฉโก มั นฉลาดเท าไร ๆ ก็ ได , แต
ถ าป ญ ญาชนิ ดป ญ ญาล วน เป นอธิ ป ญ ญาแล วมั นผิ ดพลาดไม ได . ฉะนั้ นเด็ กที่ ฉลาด
มั นทํ าผิ ดอย างเลวร ายก็ ได , ไปเป นโจรก็ ได . ภาษาฝรั่ งเขาก็ แบ งไว ว าถ าเป น Intellect
สติ ป ญญาอย าง intellect นี้ ยั งไว ใจไม ได , มั นจะไปในทางไหนก็ ได . ถ ามั นเป นสติ ป ญญา
อยาง wisdom เปน intuition เปนอะไรอยางนั้นไวใจได มันไมไปในทางผิด.
นี่สติปญญาตามธรรมดาของมนุษย มันเปนแตเพียงสติปญญาเฉลียว
ฉลาดตามธรรมชาติของมันสมอง ที่ฝกไวดี ที่ทําไวดี, แตถาไมควบคุมมันเห็นไป
ในทางผิดแลว, มันก็ผิดลึกผิดรายกาจ. นี่เราจะตองมีการควบคุมความเฉลียวฉลาด
ไวให ได จึงจะปลอดภั ย. ถาพั ฒนาสัญชาตญาณมาเปนสัญชาตญาณแหงโพธิไดแลว
มันก็ควบคุมสติปญญาได. คือควบคุมความฉลาดของตนไวได อยูในขอบเขตของ
ความถูกตอง.
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จิตพัฒนาแลวสามารถทําประโยชนตนไดดี.
ทํางานเปนสุขสนุกเมื่อทํางาน.
ที นี้ ดู ต อ ไป ว าจะใช กั น อย างไรในหน าที่ ที่ ห นึ่ งทํ าประโยชน ตั วเอง. เมื่ อ
พั ฒนาสั ญชาตญาณได อยางที่ วามาแลว, บรรเทาสัญชาตญาณแห งตัวกู-ของกูได แล ว
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ไมทะเยอทะยาน ดวยอํานาจแหงตัวกู-ของกู สามารถจะทํางานใหสนุก มีความ
สุ ข เมื่ อ กํ าลั งทํ าการงาน, สามารถที่ จะทํ างานในหน าที่ ให รู สึ กเป นของสนุ ก แล วก็ มี
ความรู สึ ก เป น สุ ข เสี ย ได ในคราวเดี ย วกั น . มี ค วามสุ ข แท จ ริ งอยู นี่ , ทุ ก คนช ว ยรู ไว ว า
ความสุ ขบํ ารุงบํ าเรอนั้ น มั นเป นความเพลิ ดเพลินที่ หลอกลวง, ไม มี ที่ สิ้ นสุ ด แล วดึ ง
ไปทางต่ําเมื่อไรก็ได, ความสุขที่แทจริงนั้น คือความรูสึกที่เกิดมาจากความพอใจ
วาได ทํ าหน าที่ ของตนถู กต อง. เมื่ อใดไดทํ าหนาที่ ในหน าที่ของตนอยางถูกตอง แล ว
ก็ พ อใจว าเรามี ค วามสามารถ, พอใจตั วเองได , ยกมื อ ไหว ตั วเองได . นี่ เรี ยกว าเคารพ
ตัวเองแลวก็เปนที่ตั้งแหงความสุข, สัญชาตญาณที่พัฒนามาถึงขนาดนี้แลว มันก็พอใจ
ในการทํ าหน าที่ อย างถู กต อง ทํ างานสนุ ก แล วเป น สุ ขเมื่ อ ทํ างาน. สมมติ วาจะเป น
ชาวนาชาวสวน เมื่ อไถนาอยู เมื่ อขุ ดดิ นอยู นั่ นแหละมั นพอใจ ด วยความรู สึ กว ามั นถู กต อง
แล ว ถู กต องแล วมั นก็ พอใจ ๆ, ไถนาเหงื่ อไหลท วมตั ว ตะวั นสู งแล วก็ ยั งไม ต องกิ นข าว
มั นพอใจและมั นสนุ ก แลวมั นเป นสุข, เป นสุขชนิ ดนี้ เป นสุ ขแท จริง คื อไม เผาผลาญ
ไมใชกิเลส, แลวเปนสุขชนิดที่ทําใหเงินเหลือ
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ความสุ ขมี สองชนิ ด : ความสุ ขแท จริง เกิ ด มาจากความพอใจในการ
ทําหนาที่ เงินมันก็เหลือเยอะ, ที่นี้ ความเพลิดเพลินที่หลอกลวง คือ ความสุขปลอม
ความสุ ขเท็ จเที ยม มั นกิ นเงิ นไม มี เหลื อ ทํ าให เงิ นหมดหมายไปหมด. ความสุ ขมี อยู สอง
ชนิด : ชนิดหนึ่งทําใหเงินเหลือ, ชนิดหนึ่งทําใหเงินมีเทาไร ๆ ก็ไมพอ.
ตองมีสัญชาตญาณแหงการบังคับตัวเอง, รูจักตัวเอง ควบคุมตัวเอง
ได , สามารถที่ จะมี ความสุ ขชนิ ดที่ แท จริ งได คื อสนุ กในการทํ าหน าที่ , แล วเป นสุ ขเสี ย
ตั้ งแต ข ณะนั้ น . ครั้ น เป น สุ ข แล ว มั น ก็ ไม ต อ งเร ห าความสุ ข หลอกลวงอย า งอื่ น , ไม
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ตองไปเริงรมย ไมตองไปหายาเสพติด, ไมตองไปอบายมุข, ไมตองไปอะไรอีก. เดี๋ยวนี้
คนไมรูจักความสุขที่แทจริง มันก็ตองไปชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวง; เพราะ
วาสัญชาตญาณของคนยังต่ําเหมือนกับสัตวอยู ยังไมไดพัฒนา, ยังมุงที่จะเลวรายกวาสัตว
เสียอีก ไมเปนสัญชาตญาณแหงโพธิ. สัตวแมจะมีสัญชาตญาณต่ํา มันก็ต่ําอยาง
ธรรมดา ๆ, สัญชาตญาณต่ําของคนนั้นมันเปนไปเพื่อกิเลสมากขึ้น, มันเลวกวา
สัตวไปเสียอีก; ขอนี้เปนขอที่ทําใหคนมีความทุกขมากกวาสัตว.

จิตพัฒนาแลวจะมีธรรมะ ๔ เกลอคุมครอง.
เอา, ทีนี้ก็ดูตอไปอีกขอหนึ่ง วาถาพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางดีอยางที่
กล าวมาแล ว สามารถทํ าให มี ธรรมะประเสริ ฐ ๔ ประการ, ธรรมะประเสริ ฐ ๔
ประการ ชวยจําไวใหดี : คนเราแต ละคน แตละวัน รอดตัวไดดวยธรรมะ ๔ ประการ
๔ ประการ, คือ สติ สัมปชัญญะ สมาธิและปญญา. ตองดูวาวันหนึ่ง ๆ มันมี
เรื่องอะไร; วันหนึ่ ง ๆ มั นมี เรื่องคือวา มี อะไรมากระทบตา มี อะไรมากระทบหู จมู ก
ลิ้น กาย คืออารมณ มากระทบ มากระทบจิตทางตา หู จมูก ลิ้น กาย; ถาไมฉลาดพอ
มันเปนความทุกขทั้งนั้นแหละ มันเปนความโง เปนผัสสะโง เปนเวทนาโง เปน
ตัณหา เปนอุปาทานและเปนทุกข. ถาเรามีธรรมะ ๔ ประการคุมครองแลวไมเปน
อยางนั้น, มันกลายเปนตรงกันขามคือ :-
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พอมีอะไรมากระทบ ทางตาหู จมูก ลิ้น กายเปนตนนี้ ก็มีขอที่ ๑ คือ
สติ สติระลึกไดถึงปญญา, ปญญาคือความรูที่ถูกตอง ของสิ่งทั้งปวงวามีอยูอยางไร.
สติเปนตัวที่ไประลึกไดถึงปญญาทีไดศึกษาไวอยางเพียงพอ, แลวก็เอาปญญามา
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ควบคุมสถานการณในเวลานั้น, คือควบคุมผัสสะ ไมใหมันโงได ไมใหมันผิดพลาด
ได ไมใหมันเกิดกิเลสได เพราะสัมปชัญญะ. สัมปชัญญะนั้นก็คือปญญาที่มาทํา
หนาที่ควบคุมสถานการณ อยู มันเปนเรื่องที่ ๓. ทีนี้ถากําลังของสัมปชัญญะไมพอ
ที่จะตัดปญหาจะตัดกิเลส ก็ตองเพิ่มสมาธิเขาไป กําลังจิตที่สูงสุดเพิ่มเขาไป นี้เปนอยาง
ที่ ๔.
ชวยจํากันไวใหดีวา ชีวิตประจําวัน ตองการธรรมอุปกรณ สําคัญที่สุด
อยูชุดหนึ่ง คือ ๔ ขอนี้, จะตองมีสติใหทันเหตุการณที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะ,
แลวสตินั้นไปขนเอาปญญา คือความรูวาอะไรเปนอะไร อะไรคืออยางไร ๆ มา เพราะ
ไดศึกษาไวเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศึกษาไวอยางเพียงพอ.
สติไปเอาปญญามา มาเปนสัมปชัญญะควบคุมสถานการณอยูตรงหนา. นี้ถาวา
สติสัมปชัญญะยังไมเพียงพอที่จะตัดปญหา ตองเพิ่มกําลังสมาธิ คือกําลังจิตเขาไป
อยางรุนแรง, ก็ตัดกิเลสตัดปญหาได. นี่ชวยจําไวเถอะวา ตองใชในทุกกรณี ใน
ทุกวันแตละวัน วามีสติไปเอาปญญามา เปนสัมปชัญญะอยูเฉพาะหนาเหตุการณ ,
แลวเพิ่ มกําลังสมาธิลงไป. ปญ ญานั้นมันก็ตัดกิเลส ตัดปญ หาอะไรตาง ๆ ได
เรียกวาสติ สัมปชัญ ญะ ปญ ญา สมาธิ; แตวาการทําหนาที่นั้น มันมีสติไปเอา
ปญญาเปนสัมปชัญญะ แลวเพิ่ มกําลังสมาธิ อยางนี้ ทุกอยางทุกประการไมวาเรื่องที่ บ าน
หรือไมวาเรื่องที่วัด.
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ถาอะไรเกิดขึ้นเปนปญญาที่จะนํามาซึ่งความทุกข หรือเกิดกิเลสก็ตาม
จะตองมีสติไปเอาปญ หามา ทําเปนสัมปชัญ ญะอยูตรงหนา, แลวก็เพิ่มกําลัง
สมาธิใหแกสัมปชัญญะ, สี่เกลอนี้ก็ทําหนาที่โดยสะดวกโดยสมบูรณ โดยถูกตอง กําจัด
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ป ญ หาได โดยไม ต องสงสั ย. นี่ ถ าพั ฒ นาสั ญ ชาตญาณได จริง ก็ จะมี ธรรมะประเสริฐ
๔ อย างนี้ เป นคู มื อประจํ ากายประจํ าตั ว เหมื อกั บนั กรบที่ มี อาวุ ธครบถ วน ต อสู ได ทุ ก
สถานการณ.

จิตพัฒนาแลวจะไมเปนคนเจาอารมณ.
เอา, ขอพู ดตอไปอีกวา ถาวาพั ฒนาสัญชาตญาณไดอยางที่วาแล ว ต อไปนี้
จะไม เป น คนเจ าอารมณ . คนโง ๆ ทั้ งหลายเป นคนเจ าอารมณ : อะไรมาให รู ก็ รั ก,
อะไรมาใหเกลียดก็เกลียด, เจาอารมณ เหลานี้มันออนไหว อารมณ ไปในทางออนไหว
ไปตาม; แตอีกทางหนึ่งมันกระดาง; มันมีอยู ๒ อารมณ.
อารมณ ของคนเรามี อ ยู ๒ อารมณ : ทางหนึ่ งอ อ นไหวไปตามอารมณ
งาย มันก็มีปญหาไปตามจิตที่มันออนแอและออนไหว. อีกทางหนึ่ งเป นคนกระดาง
มั นโฮกฮาก มั นตั ดบทไปอย างโง ๆ เป นกระด าง; นี่ มั นก็ ได รั บโทษตามแบบของความ
กระดาง. ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดดีแลวไมเปนคนเจาอารมณในทางที่จะออนไหว
และไมเปนคนเจาอารมณ ในทางที่จะกระดาง, มันไมออนไหวไมกระดาง ก็เลยอยูตรง
กลาง มันก็ถูกตอง สําเร็จประโยชน.
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คนที่ มี อารมณ อ อนไหว มั นก็ รั ก โกรธ เกลี ยด กลั วง าย แล วเรื่ องนิ ดเดี ยว
มั นก็ ขยายให เป นเรื่ องใหญ โตได , เรื่ องนิ ดเดี ยว เรื่ องรั ก เรื่ องโกรธ เรื่ องเกลี ยด เรื่ อง
กลั ว อะไรก็ ตามนิ ดเดี ยว มั นก็ ขยายเป นเรื่องใหญ โตมโหฬารได . เพราะเป นคนเจ า
อารมณ มันออนไหว. นี้ถากระดางมันก็ตรงกันขาม มันก็โฮกฮากกระโชกระชาก
มั นก็ ตั ดบทออกไปอย างผิ ด ๆ ความคิ ดเป นไปอย างผิ ด ๆ เพราะความโง เพราะความ
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กระด าง; เพราะฉะนั้ น เราต องไม เป นคนเจ าอารมณ ทั้ งสองฝ ายแหละ, ฝ ายที่ อ อนแอ
ออนไหวไปตามอารมณ ก็ไมมี ฝายที่กระดางบาระห่ําไปตามความโง อวิชชามันก็ไมมี, นี้
เรียกวาไมเปนคนเจาอารมณ กําจัดความเปนคนเจาอารมณเสียได เพราะสัญชาตญาณ
ที่พัฒนาไวอยางถูกตองแลวก็ทําหนาที่ของตนไดถูกตอง.

สัญชาตญาณดีแลวเหมือนมีพระเปนเจาคุมครอง.
ที นี้ ข อสุ ดท ายวา คนที่ พั ฒนาสั ญชาตญาณได ดี ขนาดนี้ นั้ น มั นเหมื อนกั บมี
พระเจาที่แทจริงคุมครอง: นี่พูดอยางสมมตินะ สมมติวาเหมือนกับมีพระเปนเจาที่
แท จริงมาคุมครอง, ไมใหทําอะไรผิด มาชวยคุมครองปองกัน มารักษา มาชวยเหลือ
ทั้งปองกันและทั้งชวยเหลือ, เพราะมีสัญชาตญาณแหงความถูกตองมาคุมครอง, แลว
ก็มาชวยเหลือดวย. นี่พระเจาที่แทจริงคือหนาที่, หนาที่ที่ถูกตองคือพระเจา; ถา
ไมทําหนาที่ใหถูกตองแลว ไม มีพระเจาที่ไหนมาชวยดอก, แม จะมีพระเจาสักฝูงหนึ่งมา
ตั้งใจจะชวย มันก็ไมชวยได. พระเจาไมชวยคนที่ไมทําหนาที่ใหถูกตอง, มันตอง
ทําหนาที่ใหถูกตอง พระเจาจึงจะมีมาสําหรับชวย, คือความประสบความสําเร็จจะมีมา.
หน าที่นั่ นแหละคือพระเจา, หน าที่ ๆ นั่นแหละคือพระเจา. ถ าพั ฒนาสั ญชาตญาณ
ไดดีแลว หนาที่ทั้งหมดก็กลายเปนพระเจา, แลวก็ชวยตลอดกาลชวยหมด, ชวย
ไมมีเหลือ.
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นี่พุ ทธบริษั ทก็ มี พ ระเจ า แต มี ในรูปอยางที่ นี้ไม ใชพระเจาอยางบุ คคล
มี ความรูสึ กอย างบุ คคล; เป นพระเจ าที่ มี อารมณ รัก โกรธ เกลี ยด กลั วเหมื อนคน อย าง
นี้ ไม มี ; ในพุ ท ธศาสนาไม มี พ ระเจ า ชนิ ด นั้ น . มี แ ต พ ระเจ า คื อ สิ่ ง ที่ จ ะช ว ยได คื อ
การทําหนาที่ที่ถูกตอง, หนาที่ของแตละคนนั่นแหละคือพระเจาของแตละคน. ขอให
ถือเปนหลักไว วาหนาที่ที่ถูกตองนั่นแหละ คือพระเจาที่จะชวยเราได เมื่อได
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พัฒนาสัญชาตญาณพนจากความผิดเปนกิเลส มาเปนโพธิแลว มันก็มีแตกระแสแหง
ความรูสึกคิดนึกที่ดําเนินไปถูกตอง, ก็เลือกหนาที่ไดถูกตอง, ก็สามารถทําหนาที่ได
ถูกตอง ไดรับผลอยางถูกตอง, ก็เลยเปนพระเจาที่ชวยได ไมตองเปนตัวบุคคล.
เรามีพระเจาชนิดที่ไมใชตัวบุคคล แตเรียกวาธรรมะ ๆ เปนพระเจา, ธรรมะคือหนาที่
ที่ ถู กต องแกสถานการณ แก ป ญหาของมนุ ษย , มี หน าที่ ที่ ถู กต องเป นพระเจา, จบแล ว
เรื่ อ งหน าที่ ส วนตนเอง, หน าที่ ที่ จ ะต อ งทํ าเพื่ อ ประโยชน แ ก ต นเอง ก็ จ บแล ว. เมื่ อ
พัฒนาสัญชาตญาณได.

หนาที่ทําประโยชนเพื่อผูอื่นก็สัมพันธกันดี.
ทีนี้หนาที่ที่สองจะตองทําเพื่อชวยเหลือผูอื่น ทําแกผูอื่น, หนาที่ตนเอง
เสร็จไปเรื่องแล ว. ที นี้ หน าที่ ต อผู อื่ น ถ าพั ฒนาสั ญชาตญาณได อย างที่ วามา, อย าลื ม
เสียวาอยางไร อยางที่วามา, ก็จะมีประโยชนอยางยิ่งในการที่จะทําหนาที่เพื่อผูอื่น;
อยางนอยมันก็ทําใหเกิดความเห็นแจงประจักษแกใจโดยความเปนจริงวา เราทุกคนแตละ
คนมีหนาที่ ที่จะตองชวยเหลือผูอื่น เพราะอยูคนเดียวในโลกไมได. ในครอบครัวหนึ่ง
อยู คนเดี ยวได หรือ. แม วาในโลกนี้ ถ าเขาให เราอยู คนเดี ยวในโลก ให อะไรหมดทั้ งโลก
เราก็ อ ยู ไ ม ไ ด . แล ว เราก็ เป น หนี้ บุ ญ คุ ณ คนทั้ ง หลาย ที่ เขาได ทํ า อะไรไว ใ ห เ ป น
ประโยชน . เราได นํ ามาใช สอย มากิ นมาอะไรอยู รอดชี วิ ตอยู ได เป นความรูและสติ
ปญญาของคนทั้งหลายที่ลวงลับไปแลวทั้งนั่นแหละ.
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ฉะนั้น เราจึงอยาอวดดีไปวา เราจะทําอะไรคนเดียวได, หรือวาแมแต
อยูคนเดี ยวในโลกได นี้ถาเราไมยอมรับผิดชอบ ไมยอมรับในหน าที่ที่มันมีอยูอยางนี้
เรามันก็ไมใชคนนั่นแหละ; เพราะวาคนตองเนื่ องกัน ตองสัม พั นธกัน , รูวาคนแต
ละคนมี ประโยชน สั มพั นธ กั น ก็ ต องเคารพคบหาบู ชาไปตามเรื่อง. แม แต ว าแผ นดิ น
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โลกนี้ มี ต น ไม ต น ไล เป นแผ น ดิ น โลกนี้ มั น ก็ ให อะไรแก เรามาก, ให อุ ป กรณ แก ชี วิ ต
ให อะไรทุกอยางที่ เกิดอยูในแผ นดิ น. เราก็ ต อ งขอบคุ ณ แผ น ดิ น โลกนี้ , ไม ทําลาย
โลก, ไมเปนคนทําลายโลก.
เมื่อพัฒนาสัญชาตญาณอยางถูกตองแลว ก็มีความรูสึกไดอยางถูก
ต อง วาเราต องช วยผู อื่ น, เราต องชวยผู อื่น, ผู อื่นในระดั บบุ คคลในครอบครัวก็ ได ,
ผู อื่ นในระดั บบุ คคลรวมบ านร วมเมื องก็ ได . ผู อื่ นในระดั บบุ คคลร วมประเทศชาติ ก็ ได ,
ผู อื่นในระดั บบุ คคลรวมโลกอยู ในโลกนี้ ด วยกั นก็ ได , มั นเป นผู อื่ นทั้ งนั้ น มี หน าที่ ต อง
สัมพันธกัน ก็ชวยเหลือซึ่งกันและกัน.

ทําความถูกตองไดงาย, เชนคิดใหสบายกวาคิดเอา.
ถ าพั ฒนาสั ญชาตญาณมาถึ งระดั บนี้ แล ว ไม มี ความเห็ นแก ตั วอย างโง เขลา
เหมื อนสัญชาตญาณชั้นต่ํ าแลว มั นก็งายดาย, มันรูสึกได งายดายวาจะต องเป นอยางนี้ , แล ว
มันก็งายที่จะทําให มั นถูกต อง. เมื่ อพั ฒนาจิตใจได ถึงขนาดนี้ มั นจะรูสึ กอยางถูกตองขึ้น
มาเอง. จิ ตส วนลึ กถู กต อง. มั นไม เห็ นแก ตั ว. ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นอย างโงเขลา, จะเกิ ดความ
รูสึกที่ถูกตองขึ้นมาเอง; เชนมีความรูสึกวา จิตที่คิดจะใหนั้นสบายกวาจิตที่คิดจะเอา.
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ขอ นี้มัน กลับ กัน อยู ระหวา งคนโงกับ คนฉลาด; ถา เปน คนโง :
จิตที่คิดจะเอานั่นแหละสบายแกเขา, ถาเปนคนฉลาดเปนสัตบุรุษ กลับรูสึกวา
จิตที่คิดจะใหนี่สบายกวาจิตที่คิดจะเอา. จิตที่คิดจะใหมันสบายมันเบา มันไมบีบคั้น
ไม กดทั บอะไร, จิ ตที่ คิ ดจะให คื อมั นจะปล อยตั วตน, ปล อยของตนออกไป, สบาย
กวาจิตที่ คิ ดจะเอา เขามาเป นตัวกูเป นของกู . ถาใครยังรูสึ กอยูวา จิตที่ คิดจะเอาสบาย
กวาจิตที่ คิ ดจะให แล วก็ ขอให รูวายั งเป นบุ ถุ ชนมากนั ก, ยั งเป นบุ ถุ ชนมาเกินไป; ถ า

๓๐๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เปนบุ ถุชนพอสมควรแลว ก็จะรูสึกไดวาจิตที่ คิ ดจะให สบายเบากวาจิตที่ คิ ดจะเอา
กระทั่งวาให คนอื่ นกิ นนั่ นแหละอิ่มกวา, ใหคนอื่นกินเราไมกิน ใหคนอื่นกินนั่นแหละ
อิ่ มกว า; หมายความว าถ าเรากิ นเองก็ อิ่ มเดี๋ ยวเดี ยว, แล วก็ ไปถ ายอุ จจาระก็ หมดแล ว.
ถาใหคนอื่นกิน มันอิ่มอยูในจิตใจ, คิดขึ้นมามันก็ยังอิ่ม อิ่มอยางไมรูจักหมดจักสิ้น.
ใหคนอื่นกินมันเลยอิ่มเปนนิรันดร ไมรูจักหมดสิ้น, กินเองเดี๋ยวเดียวก็หมดสิ้น
มั นก็ เลยเกิ ดการรูสึ กว า ให คนอื่ นกิ นนั้ นอิ่ มไม รูจั กหมดจั กสิ้ น, กิ นเองเดี๋ ยวเดี ยวมั นก็ หมด.
อย างนี้ มั น ก็ มี ค วามคิ ด ที่ น อ มไปในทางจะช วยผู อื่ น ได งาย, มั น งาย งายที่ จ ะทํ า
ประโยชน ผู อื่ น. ถ าไม มี ความคิ ดอย างนี้ ไม มี ความคิ ดในทํ านองนี้ แล ว มั นยาก, ยาก
มากที่ จะทํ าประโยชน แก ผู อื่ น. เมื่ อมี ความเห็ นแก ตั ว มี ตั วตนเป นใหญ เห็ นแก ตั วจน
เป นใหญ แล ว มั นไม มี ความคิ ดที่ จะช วยใครดอก. มั นเอาตั วตนเป นใหญ เสี ยเรื่ อย ๆ ไป
คิดแตจะใหคนอื่นมาชวยมั นก็ไมคิดที่จะชวยคนอื่น. แต ถาพั ฒนาสัญชาตญาณเรื่อง
ตัวตนไดพอสมควรแลวความคิดที่จะชวยผูอื่นมันเกิดมาเอง, เกิดขึ้นมาเอง. เกิด
ขึ้นมาไดโดยอัตโนมัติ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่ เรี ย กว า พั ฒ นาสั ญ ชาตญาณ กํ า จั ด ตั ว กู -ของกู อ อกไปได เท า ไร
ความคิ ดมั นก็ จะไหลไปเองในทางที่ จะช วยผู อื่ น, ความไม เห็ นแก ตั วมั นก็ ไหล, ความคิ ดมั น
ก็ ไหลไปในทางที่ จะช วยผู อื่ น, แล วโดยอั ตโนมั ติ ด วย. ขอให มี ความไม เห็ นแก ตั วเถอะ
ความคิดมันจะไหลไปในทางชวยผูอื่นโดยอัตโนมัติคือมันเปนไปเอง, เปนไปเอง.

สัญชาตญาณทุกแขนงจะเปลี่ยนเปนเพื่อผูอื่น.

เมื่อพัฒนามาถึงขนาดนี้แลว สัญชาตญาณทุกแขนงมันก็จะเปลี่ยน
ไปเป นเห็ นแก ผู อื่ น, จะกินอาหารก็ นึ กถึ งผู อื่น, แล วก็จะชวยรวมกั นต อสูเพื่ อประโยชน
ของผู อื่ น , แม ที่ สุ ด แต ว า จะอวดความรู อ วดความดี ที่ มี ก็ อ วดไปเพื่ อ ให ผู อื่ น ได รั บ
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ประโยชน , ไม ได อวดเพื่ อจะให เขาหลงใหลแล วเอาประโยชน จากเขา ทํ านาบนหลั งคนอื่ น
อย างนั้ น มั น ก็ ไม มี . แสดงความรูอะไรให ผู อื่ น มั น ก็ เพื่ อ ช วยผู อื่ น นั่ น เอง, นี้ เรียกว า
มันไหลไปเองในทางที่จะชวยผูอื่น.
สรุปความในที่สุดวา ถาพัฒนาสัญชาตญาณมาไดถึงขั้นนี้แลว กลาวไดวา
ผูนั้นมีธรรมะที่เปนรากฐานฝายกุศล, ธรรมะฝายกุศล คือฝายดี ฝายถูกตองนั้น,
มี รากฐานเพี ยงพอ, มี รากฐานแห งธรรมะฝ ายกุ ศลอย างเพี ยงพอ ถ าสั ญชาตญาณถู กปรับ
ปรุงขึ้นมาจนถึงขนาดนี้, นี้เรียกวาหนาที่ที่จะตองทําเพื่อประโยชนผูอื่นก็ทําไปแลว.

การทําหนาที่พักผอน.
อาว, ก็มาถึงหนาที่ที่สาม หนาที่ที่สาม คือหนาที่ที่จะพักผอน, หนาที่
สํ าหรับการพั กผ อน. หน าที่ เพื่ อมี การพั กผ อน, เพื่ อมี แรงมี กํ าลั งสํ าหรับทํ าหน าที่ ทั้ งแก
ตั วเองและแก ผู อื่ น. มาพู ดถึ งการพั กผ อน ก็ คิ ดดู ซิ วาถ าไม มี การพั กผ อน มั นก็ ตายซิ ;
เชนไมมีการนอนไมกี่คืนมันก็ตาย, ไมมีการพักผอนที่เพียงพอมันก็ตาย, หรือมันเปนโรค
ภัยไขเจ็บอยูอยางทุพพลภาพทําอะไรไมได. ฉะนั้น เราตองขอบคุณการพักผอน, พักผอน
ทางรางกายก็จําเปนอยางยิ่งอยูแลว, พักผอนทางจิตทางวิญญาณ ก็ยิ่งจําเปนมากขึ้นไปอีก
ถ ากิ เลสครอบงําจิ ตอยู ตลอดเวลา ไม วางจากกิ เลส มั นบ าแล ว มั นตายแล วในไม กี่ ชั่ วโมง,
ถากิเลสครอบงําจิตอยูตลอดเวลา ไมมีความวางจากกิเลส จิตไมไดรับการพักผอนจากกิเลส
แล ว ไม เท าไร เดี๋ ยวเดี ยวก็ เป นโรคประสาท, เดี๋ ยวเดี ยวก็ เป นบ า เดี๋ ยวเดี ยวก็ ตายแล ว
ต องมี ความพั กผ อนทางวิญญาณด วย. ทางรางกายก็ นอนหลั บพั กผ อนให เพี ยงพอ ที่ จะมี
กําลังทางกาย, ทางจิตก็พักผอนใหเพียงพอ มันจะมีกําลังทางจิต.
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สมัยนี้ ทําแตงานวุน ไมพักผอน.
นี้ ดู ให ดี ดู ซิ จะเห็ นได ว า คนในโลกสมั ยนี้ ทั้ งโลก คนในโลกสมั ยนี้ เรียก
ได วาแทบจะไม มี การพั กผ อน โดยเฉพาะทางจิต คนในโลกสมั ยนี้ทั้งโลก ไม มี การ
พั กผ อน ทํ างานวุน ชนิ ดที่ เรียกวา กลางคื นอั ดควันกลางวันเป นไฟ, ประโยคนี้ มี มาใน
บาลี กลางคืนอัดควันคิดกลุมอยูแตวาจะทําอะไร, กลางคืนนอนอัดกลัดกลุมอยู
อัดควัน พอรุงขึ้นก็วิ่งไปทําอยางสุดความสามารถสุดเหวี่ยง นี่เรียกวา กลางวันเปน
ไฟ. ทางกายก็ ไม มี ก ารพั ก ผ อ นที่ เพี ย งพอ,นี้ ท างจิ ต ยิ่ ง ไม มี ก ารพั ก ผ อ น; เพราะมั น
ยิ่ งโลภมากเข าไว มั นยิ่ งคิ ดเผื่ อมากเข าไว มั นมี โครงการ มั นมี อะไรชนิ ดที่ ไม รูจั กสิ้ นจั ก
สุด, โลกมันจึงกาวหนาเหมื อนกับ วิ่งไป. โลกนี้ มั น เจริญ กาวหน าเหมื อ นกั บ วิ่งไป
เพราะวาทุกคนในโลกมันไมมีการพักผอน เพื่อจะหยุดความตองการหรือความกาว
หน า. ในการประดิ ษฐ สิ่ งใหม ๆ โลกมั นก็ ไม มี เวลาพั กผ อน, จริ งหรือไม จิ รงไปคิ ดดู ให
ดี วา ในป จจุ บั นนี้ คนในโลกทั้ งโลก เกื อบจะไม มี เวลาพั กผ อน แล วโดยเฉพาะทางจิ ตใจ
ทางกายมั นก็ตองพั กผอน มันเหนื่ อยทําก็ทําไมได; แตวาแม จะนอนแล ว จิตใจมั น
ก็ยังไมนอน, มันก็ฝนไปตามเรื่องของมัน มันไมมีการพักผอน.

www.buddhadasa.in.th
พัฒนาจิตละตัวตนได จะเปนการพักผอนทันที.
www.buddhadasa.org
ถามีการพัฒนาจิตใจ ถึงขนาดละสัญชาตญาณตัวกู -ของกูลงได มากแล ว
จะเป นการพั กผ อนทั นที , เป นการพั กผ อนอยูในตั ว มั นจะนอนหลั บสนิ ท, ด วยความ
เชื่ อแน ว าปลอดภั ย ไม มี อะไรที่ จะต องหวาดกลั ว เพราะมั นสละตั วตนได , สละตั วตนได
ก็ ไม หวาดกลั วอะไรจะมาทํ าลายตั วตน มั นก็ นอนหลั บสนิ ท ก็ พั กผ อนทางจิ ตใจ ตาม
แบบของธรรมมี การพั ก ผ อ นทางจิ ต ใจ. ที นี้ เมื่ อ ตื่ น อยู ก็ เป น การพั ก ผ อ น; นี่ ฟ งดู ให ดี
เมื่อทํางานเหงื่อไหลไคลยอยอยูก็เปนการพักผอน, นี่ฟงใหดี เพราะวาจิตมันไม
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ไดมีกิเลสตัณหาอุปาทานกลุมรุม, มันจะไถนา ขุดดิน ทําสวน ทํากรรมกร ถีบสามล อแจวเรือจ างอะไรก็ ตาม ถ ามี ธรรมะพอหยุ ดความอยากในภายใน ไม ให ความอยากนั้ น
รบกวน, ไมใหความอยากรบกวนมันก็เปนการพักผอนอยู ในขณะที่วาเหงื่อไหลไคลยอย.
นี่มันนาหัว ฟงดูแลวก็ไมนาเชื่อ วาพักผอนไดอยูในขณะที่กําลังทํางาน
ทําหนาที่ อยางที่เรียกวามันเหนื่อยแตกาย แลวไมเหนื่อยใจ. ใครจับเคล็ดขอนี้
ให ได ว ามั นเหนื่ อยแต กาย แล วมั นไม เหนื่ อยใจนั่ นแหละ, นี่ คื อมั นเป นการพั กผ อนอยู
ในจิตใจ ในขณะที่ ทํ าหน าที่ ; แม วาจะทํ าอะไรอยู ก็มี สติ สั มปชั ญ ญะอยู , มั นก็ไม
ปลอยใหเกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน. มันเปนการพั กผอนอยู, สมบูรณ ดวยความพั กผอน
ทั้ งสองชนิ ด, ผู นั้ นสมบู รณ อยู ด วยความพั กผ อนทั้ งสองชนิ ด, สองชนิ ดคื อพั กผ อน
ทางที่ธรรมชาติมันจัดให, และพักผอนในทางที่จัดเอาเอง. ที่ธรรมชาติจัดให
เชนวา ค่ําลงตองหลับนอนพั กผ อนนี่ ก็ทํ าได , ทํ าได ดี , ไม มานอนอัดควันเป นไฟอะไร
อยูในจิตใจ; นี่ ตามที่ธรรมชาติจัดให. ถึงเวลาพั กก็ พั ก นี่ก็เรียกวาตามที่ธรรมชาติ
จัดให, แลวตามที่จัดเอาเอง, จัด ให เองให เป น การพั กผอ นอยางมี ศิลป; เชนวา
เหนื่อยแตกายไมเหนื่อยใจอยางนี้ ในขณะที่ทําการงานอยูนั่นแหละ กลายเปนการ
พักผอน.
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มี คน ๆ หนึ่ งเมื่ ออาตมายั งไม ได บวช ยั งรูจั กดี ไม บอกชื่ อ แกหลั บแล วก็
แจวเรือได , เป นคนหาปลา ไปหาปลาข างนอกแล วกลั บเข ามาบ านนี้ แกแจวเรือเข ามาก็
หลั บได , มี จิตใจที่ จัดไวดี มาก เป นสมาธิอะไรถู กต องมาก. คน ๆ นี้ สามารถที่ จะแล น
เรือใบไปในกลางทะเลหลั บไปด วยได , แลวก็ไปหาปลา. เรือเล็ ก ๆ กลับมาจากหาปลาก็
หลั บมาในขณะที่ แจวเรือกลั บบ านเป นระยะ ๆ ๆ; พอถึ งโค งนั้ นก็ ตื่ นเสี ยที หนึ่ ง จั ดแจง
เตรียมใหม , แล วก็ แจวมาทั้ งหลั บ; พอถึ งโค งนั้ นก็ ตื่ นเสี ยที หนึ่ ง แล วจั ดแจงใหม แล ว
ก็ หลั บ. นี่ แจวเรือทั้ งหลั บได แล วก็ มาถึ งบ านได โดยเรียบรอย. จิ ตที่ พั ฒนามั นทํ าอะไร
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ได แ ปลก ๆ อย า งนี้ ไม ใช เรื่อ งสู ง สุ ด เกิ น มนุ ษ ย , ไม ใช . มั น ก็ เป น มนุ ษ ย ธ รรมดานี่
แหละแกก็เปนมนุษยธรรมดานี่แหละ, แตสามารถมีการพักผอนอยูในการทํางาน.
ในที่สุดเรียกวา เปนคนที่มีระบบประสาทถูกตอง ใชคําวาถูกตองดีกวา
คือมีระบบประสาทที่ตื่นเตนไดยาก, ตื่นเตนไดยาก ไมมีอะไรมาทําใหคนนี้ตื่นเตนได, ใน
ลั กษณะรัก หรือโกรธ หรือเกลี ยด หรือกลั ว หรือวิตกกั งวลอาลั ยอาวรณ หรือตื่ นเต น,
ในทางใด ๆ ก็ตาม เขาไม ตื่นเตน, ไม ตื่ นเต น เป นคนที่มี อารมณ หนั กแนน ไม มี อะไรมา
ทําใหตื่นเตนไดโดยงาย.
คนธรรมดานั้นมันมีอารมณ อะไรมาก็ตื่นเตนไปตามอารมณนั้น :
ที่ น ารักก็รัก, ที่ น าเกลี ยดมาก็เกลียด, ที่ น าโกรธมาก็โกรธ, ที่ น ากลั วมาก็ กลั ว, แล วมั น
ก็มากเกินไป เห็นอะไรตามความยึดมั่นถือมั่นไปหมด. นี่ความกลัวชนิดอยางโงเขลา
กลัวผีกลัวศพ กลัวการผาศพ, กลัวอะไรก็ตาม ซึ่งมันเปนสิ่งที่แทจริงก็ไมตองกลัว.
เรื่องกลัวผีนี่นาหัว สัตวเดรัจฉานไมกลัวผี เลยผีไมมีสําหรับสัตวเดรัจฉาน, หมาทุก
ตัวไม กลัวผี เลยผีไมมี สําหรับหมา. ขออภัยพู ดคําหยาบคายไปหนอย นี้คนกลัวผี กลัวผี
นั่ นผี นี่ มั นก็ เลยมี ผี ผี มี สํ าหรับคนที่ กลั ว, ผี ไม มี สํ าหรับคนที่ ไม กลั ว, สั ตว เดรัจฉาน
มันไมกลัว. นี่การที่จะไมมีอารมณ กลัวอยางนี้ มันสวนลึกที่สุด อยูทีหมดสัญชาตญาณ
แห งตัวตน หมดสัญชาตญาณแห งตั วตน เชนพระอรหั นต , หรือมิ ฉะนั้ นมั นก็มี ความบ า
ระห่ําอะไรมาครอบงํา มายุใหไมกลัวดวยความบา นี้ก็มี, ไมกลัวตายดวยความบา.
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มีระบบประสาทที่ตื่นเตนไดยาก ก็ควรจะพอใจแลวใชไหม, มีระบบ
ประสาทที่ มั่ นคง ไม มี อะไรมายุ ให รัก ให โกรธ ให เกลี ยด ให กลั ว, ไม มี อะไรมากระตุ น
ให วิตกกังวลอาลั ยอาวรณ อิ จฉาริษยา หวงหึ ง อะไรต าง ๆ, ไม มี อะไรมากระตุ นให เป น
อยางนั้นได, มีระบบประสาทที่มั่นคง เพราะวาพัฒนาสัญชาตญาณชนิดตาง ๆ นั้นไดดังที่
กลาวมาแลว.
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สัญชาตญาณตัวกู-ของกูดีแลวก็ควบคุมอื่น ๆ ไดทั้งหมด.
เอาละ, ที นี้ ก็สรุปความกั นเสี ยที เมื่ อสั ญชาตญาณพั ฒนามาดี แล ว ควบ
คุ มสั ญชาตญาณแม คื อสั ญชาตญาณแห งตั วกู -ของกู ได แล ว สั ญชาตญาณลู กทั้ งหลาย ก็
เป นอั นวาถู กควบคุ มได ด วย สั ญชาตญาณแห งความเห็ นแก ตั ว, แห งการกิ นอาหาร, แห ง
การตอสู, การวิ่งหนี, การขี้ขลาด, สัญชาตญาณทั้งหลายก็เปนอันวาถูกควบคุมดวย.
นี่ ก็ เรี ย กว ามี ผ ลดี สามารถเป น ตั วของตั วเอง ไม เป น ตั วของกิ เลส; แต ก อ นนี้ เป น ตั ว
ของกิ เลส ของความโง ของอวิ ชชา ของสั ญชาตญาณอย างธรรมชาติ ที ไม ได รับการอบรม
เรียกวาสั ญชาตญาณฝายต่ํ า, เรียกวาสั ญชาตญาณอย างสัตว. เราไม เป นตั วของตั ว
เพราะมั นถูกสั ญชาตญาณฝายต่ํ าครอบงํา, ดึงเอาไปเป นเรื่องของความโง ความหลง
ความผิด ความไมเขาใจ ไปเสียหมด.
เดี๋ ยวนี้ เราควบคุ มสั ญชาตญาณได เพราะการพั ฒนา, เราก็ มี อิ สรภาพใน
ความเปนตัวเรา เปนตัวเราที่ไมเปนทาสของกิเลส ไมเปนขี้ขา ไมเปนบาว ไมเปน
ทาสของกิเลส มันดีอยางนั้น เมื่อเปนอิสระแลวก็ทําหนาที่ของตนไดดี, ทําหนาที่
เพื่อผูอื่นไดดี, ทําหนาที่การพักผอนเพื่อประโยชนทั้งสองอยางนั้น ก็ทําไดดี.
นี่ ประโยชน ๆ ของการพั ฒนาสั ญชาตญาณ เรียกวาการใช สั ญชาตญาณที่ พั ฒนาแล วให เป น
ประโยชน หรือใหทําประโยชน.
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การบรรยายตอนต น ๆ หลายครั้ ง พู ดถึ งสั ญชาตญาณและการพั ฒนาสั ญชาตญาณ;สวนการบรรยายในวันนี้ พูดถึงการใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวเหลานั้น
แหละ ให เป น ประโยชน หรือ ให ทํ าประโยชน ; นี้ เราก็ มี ค วามเป น มนุ ษ ย ที่ ถูก ต อ ง.
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ขอพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งวา สมบัติอันแทจริงของเรา ก็คือความเปนมนุษย
ของเรา, สมบัติของเราคือความเปนมนุษยของเรา, เราตองมีความถูกตองของความ
เปนมนุษย, เราจึงจะมีสมบัติของเราโดยแทจริง. เราก็มีความเปนมนุษยในระดับ
สูงสุดที่นาบูชา ไดรับผลคุมคา คุมคาในการที่ศึกษาเรื่องนี้, ในการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ ใน
การพั ฒนาสั ญชาตญาณ ได รับผลคุ มค าแล ว เป นผลดี ในหน าที่ ทั้ งสามประการแลว, เป น
สิ่งที่ควรสนใจเทาไร ก็ลองคิดดูเอาเอง.
การบรรยายในวั นนี้ ก็ สมควรแก เวลา. ขอให ท านทั้ งหลายพยายามทํ าความ
เขาใจ สอดสองใหรูจักสิ่งตาง ๆ ตาที่ไดบรรยายมาแลว, โดยเฉพาะรูจักสัญชาตญาณ
พื้นฐานทั่วไป และสัญชาตญาณที่ปรุงไปเปนกิเลส, และสัญชาตญาณที่พัฒนา
มาเปนโพธิ, แลวมีคุณสมบัติสําหรับจะใชใหเปนประโยชนไดอยางไร แลวก็ทํา
ไดอยางนั้น, ก็เรียกวาเปนมนุษยที่ไมเสียทีที่ไดเปนมนุษย คือมีความเปนตัวของตัวเอง
เพื่ อทํ าหน าที่สมกั บความเป นมนุ ษยของตน, แลวก็ จะมี ความผาสุ กทั้ งทางกายทางจิต อยู
ทุกทิพาราตรีกาล.
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คํ าบรรยายสมควรแก เวลาแล ว ขอยุ ติ เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ าทั้ งหลายได
สวดบทพระธรรม ในรูปคณสาธยายเพื่ อส งเสริมกํ าลั งจิ ตของท านทั้ งหลาย ในการพั ฒนา
สัญชาตญาณสืบตอไป ณ บัดนี้ ฯ

................................

ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๑๑๑๕ มีนาคม ๒๕๒๙

การดํารงชีวิต
ชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา เปนครั้งที่ ๑๑ ในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงกลาวเรื่อง ธรรมะกับสัญชาตญาณ ตอไปตามเดิม, แตมีหัวขอยอยเฉพาะในวันนี้วา
การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
[ทบทวน.]

ขอทบทวนความมุงหมายมาแตแรก
วาเราจะมีการบรรยายธรรมะ
ในรูป
แบบที่เปนวิทยาศาสตร. คือวากิเลสทั้งหลายนั้นคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไมได, แลวก็
งอกงามไปเปนกิเลส, ถาควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้ได ก็บรรเทากิเลส, หรือสิ้นกิเลส,
หรือบรรลุมรรค ผล นิพพาน สิ่งที่เรียกวา สัญชาตญาณนั้น เปนสิ่งที่มีอยูเอง เปน
๓๑๑
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ไดเอง เปนมาเอง ตามธรรมชาติ ตามอํานาจของธรรมชาติ หรือโดยธรรมชาติ;
นี่เปนสิ่งที่จะตองเขาใจเปนพื้นฐาน คือมองดูตัวเราเองหรือเพื่อนมนุษยของเรา
วาทําไมจึงมีการกระทําชนิดที่เปนการทําใหตัวเองเปนทุกข มีความรัก มีความโกรธ
มีความเกลียด มีความกลัว, มีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ , มีความอิจฉาริษยา มีความหึง
มีค วามหวง เปน ตน . สิ่งเหลา นี้ใครสอนให ? ไมไ ดม ีใ ครสอน, มัน เปน ไดเอง
รูจัก ไดเ อง รูก ระทํา เชน นั้น ไดเ อง; เพราะเกิด ไดเ อง จึง เรีย กวา สัญ ชาตะ
สัญชาตะ แปลวาเกิดเอง. นี่จะตองรูจักสิ่งที่มีอยูเองอยางนี้.
สัญชาตญาณคือความรูที่มันเกิดไดเอง, แลวก็ถายทอดกันมาไดเอง.
พอเกิดขึ้นมาก็ทําไดเอง ทําเปนเอง โดยไม ตอ งมี ใครสอน; เห็ น ไดงายที่สุด ใน
สัตวเดรัจฉาน, และทางจิตใจก็เห็นไดงายที่คนเรานี่แหละ เรามีความรัก ความโกรธ
ความเกลี ยด ความกลั ว ความอิ จฉาริษยา อะไรได เอง, มี ความเห็ นแก ตนได เอง เป นเอง
มี การเอาเปรียบได เอง มี การขี้ขลาดได เอง, ต อสู ได เอง, หนี ภั ยได เอง เห็ นแก การกิ น;
ถาปลอยไปตามความรูสึกก็เห็นแกการกิน, ถาไมไดรับการศึกษาเสียเลย ก็กินอยาง
นาเกลียด มีการตองการที่จะอวด อวดดีหรืออวด มีความรูสึกที่จะเดนจะดัง และที่
รุนแรงที่สุดคือสัญชาตญาณแหงการรูสึกทางเพศ เกี่ยวกับการสืบพันธุ มีความรูสึกที่
เกิดได เองตามลําดับกาล หรืออายุ, เมื่ ออายุมากพอสมควรแลว ต อมแลนดทั้ งหลายเพื่ อ
กิ จการอั นนั้ นก็ ขยายตั ว มี ความรูสึ กและทํ างานได เอง, ก็ ไม ต องมี ใครสอน ก็ ทํ าการ
สืบพั นธุเป นได เอง, เหมื อนกั บสั ตวเดรัจฉานทั่ ว ๆ ไป, อย างนี้ เราเรียกวาสั ญชาตญาณ
ทั้งนั้น.
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ที นี้ ก็ ดู กั นอี กสั กหน อยวา ถ าควบคุ มไม ได จะเป นอย างไร มั นก็ เหมื อนกั บ
สั ตวเดรัจฉาน หรือเหมื อนกั บคนป าที่ ไรความเจริญ . คนป าถ าป าแท ๆ มั นก็ ไม รูจั ก
เรื่องนี้ ควบคุ มไม ได ไม มี การควบคุ ม; แต วาคนป าคนดงที่ เราเรียกว าคนป านั้ น เขา

การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว
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ก็ ยั งมี ความรู เรื่ องนี้ , แล วก็ ควบคุ มความรู สึ กเหล านี้ จนเกิ ดเป นขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ถื อ กั น อย า งเคร ง ครั ด ยิ่ ง กว า คนเมื อ งเสี ย ก็ มี . นี่ อ ย า ทํ า เล น กั บ คนป า ที่ เรี ย กว า คนป า
แตถึงอยางไรก็ดี คนเหลานี้ ทั้งคนปาหรือคนเมือง ก็ยังมีปญหา เกี่ยวกับการบังคับ
สัญชาตญาณไมได.
ครั้น สัญชาตญาณพัฒนาการขึ้นมากกวาเดิม มันก็รูจักทําใหเกิดอาการ
ที่ อั นตรายหรือเลวรายไปกวา. คิดดูก็แลวกัน ถามี ความฉลาดมั นก็ทํ าอะไรไดดีกวา,
การศึกษาเลาเรียนที่บังคับไวไมได ใหเกิดความฉลาดอยางเดียว ก็ตกเปนเครื่องมื อ
ของสัญชาตญาณ ที่ใหมนุ ษยทํ าอะไรเลวรายไปกวาคนที่ไมศึกษาเลาเรียนอยางนี้.
เราลืมคําวาศาสนาหรืออะไรไวทีกอนก็ได มาสนใจกันแต เรื่องคํ าวาสั ญชาตญาณ กั บ
การบั งคั บสั ญ ชาตญาณ, ทํ าอย างนั้ นให เป นขึ้ นมา ให สํ าเร็จประโยชน ได , มั นก็ จะเป น
ศาสนาขึ้ นมาเอง, ระเบี ยบต าง ๆ ในศาสนา ก็ เพื่ อควบคุ มสิ่ งที่ เรี ยกว ากิ เลส. สิ่ งที่ เรี ยก
ว ากิ เลส ก็ คื อสั ญ ชาตญาณที่ พั ฒ นาการออกมาถึ งขนาดที่ เป นอั นตราย จึ งต องควบคุ ม.
มั น มี รากเหง า เป น กลาง ๆ เป น ธรรมดา; เช น ว า ความรั ก ตั ว เห็ น แก ตั ว มั น รั ก ไปใน
ทางผิ ดหรือเกิ นไปอะไรก็ ได , มั นรั กมาในทางถู ก มั น ก็ ดี มั น เป น สิ่ งที่ จ ะพั ฒ นาไปได
ทั้ งสองทาง. ดั งที่ ได พู ด กั น มาแล วในการบรรยายครั้ งต น ๆ ว าแนวหนึ่ งมั น ก็ พั ฒ นา
ไปในทางที่เปนกิเลสยิ่ง ๆ ขึ้นไป, อีกแนวหนึ่งเมื่อไดรับการควบคุมอบรมฝกฝนดี
มั น ก็ พั ฒ นามาในทางที่ จ ะเป น โพธิ . กิ เลสนี้ มั น ก็ เรี ย กว า ตรงกั น ข า มกั บ โพธิ โดย
กิ ริ ย าอาการ ถ าเป น กิ เลสทํ าให มื ด ทํ าให โง ทํ าให เศร าหมอง, ถ าเป น โพธิ ก็ ว า ให
มั น ฉลาด ให มั น รูแ จ ง ให มั น ถู ก ต อ ง. ฉะนั้ น เราจึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งบั ง คั บ
ควบคุมสัญชาตญาณ.
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ที นี้ ปู ย าตายายเขาได รูเรื่องนี้ กันมาแล ว เขาได วางระเบี ยบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ ที่ เป น มารยาทบ า ง เป น กฎบั ง คั บ ตายตั ว บ า ง เช น เดี ย วกั บ คนป า , มั น ก็ ไม พ น
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จากที่ จะต องพู ดว า มั นมาจากคนป า เพราะที แรกมั นไม มี คนเมื อง มี คนที่ เกิ ดขึ้ นในโลก
แล วมั น ค อ ย ๆ รู อ ะไรขึ้ น มา, เมื่ อ ยั งไม รู ห รื อ รู น อ ยเกิ น ไป ยั งเรี ย กว าคนป า. ครั้ น รู
มากขึ้น ฯ ก็รับมรดกตกทอดสืบสอนตอ ๆ กันมา. เชนเรื่องวาอยาขโมยอยางนี้
มั นก็ จะสอนกั นมาแล วสมั ยตั้ งแต ที่ คนยั งเป นคนป าโน น. ข ออื่ น ๆ ก็ เหมื อนกั น ที่ มั นเป น
อั นตราย ทํ าแล วเพื่ อ ทนไม ได ก็ ได รั บ การสั่ งสอนห ามปรามว าไม ให ทํ ากั น มาทั้ งนั้ น .
ดังนั้นเรื่องศีล ๕ นั่นแหละจึงเปนประจักษพยาน เปนหลักฐานไดดี วามนุษยนี่
เคยมีปญหาตั้งแตตนขึ้นมาอยางไร.

ศีล ๕ ก็เปนเครื่องควบคุมสัญชาตญาณ.
นึ กถึ งศี ล ๕ ก็ เป น เครื่ องควบคุ ม สั ญ ชาตญาณในเบื้ อ งต น ข อ แรก ไม
ประทุ ษรายชีวิตรางกายของผูอื่ น นี่ใครมันก็เกลียดกลัวกันทั้งนั้น; แมแตคนปามั น
ก็รูจักเกลียดรูจักกลัว ไมประทุษรายชีวิตและรางกายของผูอื่น. ขอที่ ๒ ไมประทุษราย
ทรัพยสมบัติของผูอื่น. ขอที่ ๓ ไมประทุษรายของรักใครพอใจของผูอื่น. ขอ
ที่ ๔ ไมประทุษรายความเปนธรรมของผูอื่น โดยการใชวาจาเปนเครื่องมือ คือ
การพู ดเท็จ. ขอ ที่ ๕ ไม ป ระทุ ษ รายสติ สัม ปฤดี ข องตนเอง. นี่ แสดงวา แมสมั ย
คนป าโน น ก็ รู แล ว าของบางอย างกิ น เข าไปแล วเหมื อ นกั บ คนบ า ก็ ห ามไม ให กิ น , นี่
ไมกินน้ําเมา.
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นี่เรียกวามัน เปนหลักพื้นฐาน, มุงหมายจะควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน
คือความเห็ นแกตัวโดยเฉพาะ. นี่เรียกวามนุษยเรา มันมีสิ่งที่เรียกวาสติปญญาสูงสุด
ถ ายทอดกั นมาได . มนุ ษย จึ งเจริญเร็ว ทิ้ งสั ตว เดรัจฉานเสี ยไกล. สั ตวเดรัจฉานอยู เท าไร
มั นก็ อยู เท านั้ น เพราะมั นถ ายทอดกั นไม ได คื อมั นพู ดกั นไม ได นี้ อย างหนึ่ ง, ถ ายทอด

การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว

๓๑๕

กั นไม ได แล วมั นศึ กษาเล าเรียนไม ได , มั นจึ งไม มี อะไรเพิ่ มขึ้น. มนุ ษ ย มี อะไรที่ ถ าย
ทอดกันได ศึกษาเลาเรียนเพิ่มเติมได, เลยไปไกลลิบกวาสัตวเดรัจฉาน จึงเรียก
กันวามนุษย ๆ มันก็ความหมายอยางนี้.
ที นี้ ม นุ ษ ย ก็ รู เรื่ อ งอั น ตรายเกี่ ย วกั บ กิ เลส เกี่ ย วกั บ สั ญ ชาตญาณนี้
มาก ก็ เลยบั ญญั ติ ไว มาก เพื่ อจะควบคุ ม ธรรมชาติ บั งคั บ. ไม ต องมี ใครบั งคั บ. ถ าจะ
เรียกวาพระเจาก็คือธรรมชาติบั งคั บใหต องเป นอยางนี้ ., ถาไมเป นอยางนี้ มันลําบากที่สุ ด
หรือมั นถึ งกั บตาย มั นบั งคั บคนให ต องทํ าอย างนี้ ๆ มิ ฉะนั้ นมั นจะต องตาย, มิ ฉะนั้ นจะ
ต องลํ าบากเจี ยนตายเกื อบตาย. คนก็ รูจั กปฏิ บั ติ ตามกฎของธรรมชาติ จะเรียกว ารูจั กตาม
ใจพระเจ า ก็ ได ; แล ว แต จ ะสมมติ มั น เป น เรื่ อ งสมมติ . แต นี่ เรื่ อ งจริ ง คื อ เขาต อ งทํ า
อย างนั้ น ๆ ๆ ให ถู กตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติ อย างนั้ น ๆ แล วก็ จะไม เกิ ดเรื่ อง, ไม ต อง
ตายไมตองเกือบตาย แลวก็ยังอยูกันสะดวกสบายนี้เปนเรื่องของมนุษย.
ในครั้งที่แลว ๆ มา ก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักอานาปานสติอยางชัดแจงอยางถึงรากถึงเหงา, ครั้งตอมาก็พู ดถึงการพั ฒนา โดยหลักอาศัย
ธรรมะเปนอุปกรณ วิธีใชธรรมะเปนอุปกรณ รวมมือกันกับธรรมหลัก ในการควบ
คุมสัญชาตญาณของตน ๆ .
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[เริ่มมีการบรรยายวันนี้.]

มาในวันนี้ก็มีหัวขอวา ดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาติญาณ
อยู ในตั ว, ก็ เรียกว าขยายการปฏิ บั ติ ให มั นมากขึ้ น ให มั นกว างขึ้ น ให มั นสะดวกดาย
งายขึ้นนั่นเอง. เราจะมีการดํารงชีวิต ชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณสวนที่
ตองควบคุม, และเปนการพัฒนาสัญชาตญาณสวนที่ตองพัฒนาอยูในตัวเอง.

๓๑๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

การบังคับจิตไดเปนเรื่องมหัศจรรย
ขอให สั งเกตดู ให เห็ นตั วจริงของสิ่ งเหล านี้ วาเรายั งมี สั ญ ชาตญาณอะไร
ที่รบกวนอยูเปนอยางมาก ที่ทําใหเกิดเรื่อง, ที่ทําใหเกิดเรื่องลําบากยุงยาก เจ็บไขได
ป วย เสี ยเงิ นเสี ยทอง ก อการทะเลาะวิ วาท, หรือแม ที่ สุ ด แต ว ามั นนอนไม หลั บ มั นไม มี
ความอยู เป นผาสุ ก, จะต องรูจั กสิ่ งเหล านี้ ว ามั นจะต องขจั ดออกไป จะต องบรรเทา
ออกไปตามลํ าดั บ, ก็เลยมาวางหลักกวาง ๆ ออกไปวา ดํ ารงชี วิตชนิ ดไหนกั น แล วมั น
จะเปนการควบคุมสัญชาตญาณเหลานั้นอยูไดในตัวมันเอง. จงสังเกตดูใหหาดี มัน
เป นเรื่ องพิ เศษกว าธรรมดา ถ ามองเห็ นชั ดเจน จะเห็ นว ามั นเป นเรื่ องพิ เศษลึ กลั บอยู
ที เดี ยว, จะเรียกวาเป นเรื่องมหั ศจรรย ก็ ได เกิ ดมามั นมี ธรรมชาติ อย างนั้ น ๆ ถ าปล อยไป
ตามธรรมชาติ มั น ไม ไหว มั น ทนไม ได มั น เสี ย หายหมด. ที นี้ ฝ ก ให ค วบคุ ม ได ให
มั นกลายเป นทิ ศทางที่ ถู กต องและได ผลดี , ได รับสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ดที่ มนุ ษย ควรจะได รับ. ดั งนี้
แล ว มั น จะไม เป น เรื่ อ งมหั ศ จรรย ที่ สุ ด ได อ ย า งไร; ถ า ทํ า ให ไ ด รั บ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด สู ง สุ ด ที่
มนุ ษย ควรจะได รับ มั นก็ เป นเรื่องมหั ศจรรย อยู ในตั วแล ว. ที นี้ เมื่ อมั นเป นเคล็ ดลั บหรื อ
เป นอุ บายที่ ทํ าได มั นก็ เป นเรื่องน ามหั ศจรรย อย างยิ่ งอยู ในตั วการกระทํ า; ถ าจะเรียกว า
ศิลป ก็เปนยอดของศิลปะทั้งหลาย. ศิลปในความหมายสิ้น ๆ ก็คือการกระทํ าที่ มี
ผลแสดงออกมาเปนความงดงามจับใจบุคคลทั้งหลาย. ทีไดพบไดเห็น จนยินดีที่
จะรับเอาหรือสมัครทําตาม. นี่ถาวามีการประพฤติกระทําอยางถูกตองมันจะเปนอยางนี้;
แม พระพุ ทธเจ าท านก็ ตรัสสอนให แสดงธรรมให งดงามเบื้ องต น งดงามท ามกลาง งดงาม
เบื้ องปลาย ในความหมายของศิ ลปนั้ นเอง; เพื่ อว าจะได ต องเข็ นกั นเหมื อนกั บเข็ นครก
ขึ้นภูเขา ใชความงดงามนั้นเปนเครื่องดึงดูดเอาไป. เขาก็ยินดีสมัครใจที่จะรับ
ปฏิบัติ; นี่เปนยอดของศิลป.
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๓๑๗

แต ที่ นี้ มั น น าเสี ยดาย ที่ วามั น มี อุ ป สรรคศั ต รูตั วราย คื อ สิ่ งที่ เรีย กว า
อวิ ช ชา-ความโง ความเขลา ความไม รู เรีย กโดยบุ ค ลาธิษ ฐานก็ เรีย กว าซาตาน
เรียกวาพญามาร, เรียกวาอะไรก็แล วแต จะเรียก. อันนี้ มั นเป นเครื่องขั ดขวาง, มั นก็
ต องต อสู กั บสิ่ งเหล านี้ ถ าชนะได มั นก็ เป นเรื่องอั ศจรรย ที่ สุ ด. เป นเรื่องน าอั ศจรรย ที่ สุ ด
คื อการฝ กให เป นคนมี สติ ควบคุ มสั ญชาตญาณไว ได นี่ เป นเรื่องน าอั ศจรรย ที่ สุ ด. แต ถ า
คนที่ เห็ นแก ปากแก ท อง รูจั กแต เรื่องกิ น เรื่องปากเรื่องท อง มั นไม เห็ นอั ศจรรย อะไรดอก.
คนเหลานี้ก็เห็นแตเงินเห็นแตของ, หนักเขาก็เห็นแกน้ําเมา เห็นแกกามคุณ เห็น
แก เรื่ อ งโน น เป น ของวิ เ ศษ; เหมื อ นคนทั้ ง หลายโดยมาก เห็ น เรื่ อ งเงิ น เรื่ อ งทอง
เรื่ อ งข า ว เรื่ อ งของ เรื่ อ งขอเมาของเล น เรื่ อ งกามคุ ณ เป น ที่ สุ ด เป น ของวิ เศษ. นั้ น
มั นเป นเรื่ องทางเปลื อก ทางร างกาย ทางส วนภายนอกทั้ งนั้ น; ส วนภายในจะวิ เศษอยู
ที่ นั่ นไม ได แต มั นมาวิ เศษอยู ตรงที่ วา มั นบั งคั บได บั งคั บจิ ตได บั งคั บกระแสแห งชี วิ ต
จะใหกาวหนาไปอยางถูตอง จนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดตามที่จะเรียกกันวาอยางไร.

นิพพานทําใหคนมีชีวิตเย็น.
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ข อนี้ ในประเทศอิ นเดี ย หรื อทั่ วประเทศอิ นเดี ยแต โบราณกาล คงจะได ใช คํ า ๆ
เดียวรวมกัน คือคําวานิพพาน ๆ ลัทธิไหนนิกายไหนก็มีคําวานิพพาน ๆ ตามแบบ
ของตน ๆ นิ พพานในความหมายกวางอยางนี้ แลว ก็มีความหมายวา เย็น, จึงสรุปใจ
ความไดวา เขาตอ งการชีวิต เย็น ชีวิต เย็น ไมม ีไฟกิเลสเผาใหรอ น. นิพ พาน
แปลวาเย็ น แต มี คํ าแปลอย างอื่นก็ ได , มี ความหมายอยางอื่ นก็ได , อย างที่ เล าเรียนกั นอยู
ก็มีหลายความหมาย. แตเขาใจวาความหมายที่ ดึกดําบรรพ เกาแกที่สุด และถูกตอง
ที่สุด ก็คือ ความหมายวาเย็น เย็นถึงที่สุดก็หมดกิเลสโดยแทจริง, ไมถึงที่สุด ไมหมด
กิเลสถึงที่สุด ก็เย็นโดยลําดับหรือรอง ๆ ลงมา เปนที่พอใจของบุคคลนั้น ๆ.

๓๑๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เช นว าครอบครัวนี้ เป นอยู อย างเยื อกเย็ น อย างสงบเย็ น อย างเป นผาสุ ก
มันก็มีความหมายพออยูแลว, มีความหมายแหงนิพพานอยางเพียงพอทีเดียว, หรือ
แมแตบุคคลหนึ่ง ๆ แตละคน ๆ ถามีลักษณะแหงความเย็น, ไมมีอะไรเปนความรอน
ก็ไดรับผลตามความหมายของนิพพานอยูอยางมาก อยางพอตัวทีเดียว, เรียกวาเปน
คนเย็น , รอ นไมเ ปน คือ เปน ทุก ขไ มเ ปน , นี ่เปน เรื่อ งของมนุษ ย ไมถ ึง จุด นี ้ก็
ไม ถึ ง ความเป น มนุ ษ ย . ที นี้ ม นุ ษ ย มั น ไม เป น มนุ ษ ย มั น เป น แต เพี ย งคน มั น ก็ อ ยู
ภายใต อํ านาจของสั ญชาตญาณ ไปตามแบบของสัญชาตญาณพื้ น ๆ ตามธรรมดา. มั น
ก็เปนไดแตเพียงคน. ถาปรับปรุงสัญ ชาตญาณนั้นใหถูกตองแลวก็สูงขึ้นมาถึง
ความเปนมนุษย.

ควบคุมสัญชาตญาณไดทําใหมีการเกิดใหมเปนมนุษย.
นี้ ก็ พู ดได อี กแง หนึ่ งว า เรื่องนี้ ก็ เป นเรื่องทํ าคนให เป นมนุ ษย โดยการควบคุ ม
สัญชาตญาณฝ ายกิเลสมิ ให เกิด, หรือวาความรูสึ กฝ ายต่ํ าไม ให ขึ้นมามี อํ านาจควบคุ มชีวิต
จิตใจ, แตใหธรรมชาติฝายสูงควบคุมชีวิตจิตใจอยูเปนปรกติ แลวคิดดูเถอะวาเปน
อย างไร. อาตมาอยากจะใชคํ าพู ดวา มั นเหมื อนกั บการเกิ ดใหม อี กครั้งหนึ่ ง, เกิ ด
สองหน : เกิ ดครั้ งแรกเกิ ดจากท องแม นี้ ทางร างกาย, ทางร างกายเสร็ จเรื่ องเสร็ จราวเกิ ด
ทางรางกาย, ครั้นเกิดมาแลวก็มีการเกิดทางจิตใจคืออบรมใหมีความถูกตองทางจิตใจ
จนมีสภาพอันใหมไมประกอบดวยโทษ.
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ที นี้ จะพู ดอย างที่ เป นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ฟ งดู ให ดี ๆ คํ าวาเกิ ดใหม เกิ ด
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ให เป น เครื่องรูกั นทั่ วไป. แม ในทางพุ ทธศาสนานี้ ก็ ยั งมี หลั กเกณฑ อ ย างนั้ น เช น มา
บวชเณรบวชพระ ศึ กษาให รูจั กเรื่องทางจิ ตทางวิ ญญาณ, เรื่องทางกิ เลส, สามารถจะควบคุ ม
กิเลส ก็เรียกวาเกิดใหม อีกหนหนึ่งเหมื อนกั น. นี่ เกิ ดทางวิญญาณ จึงมี วิธีหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ใหคนไดมีการบวช เพื่อการเกิดใหมในทางวิญญาณ. แต
แล ว มั น ก็ ไ ม สํ า เร็ จ ประโยชน เพราะคนเหล า นั้ น มั น โง เกิ น ไป มาบวชเณรบวชพระ
โดยที่ ไม รู ว า บวชทํ า ไม, มี ป ญ หาอย า งไร, ก็ ไม รู โง เกิ น ไปมั น ก็ ไม สํ า เร็ จ ประโยชน
บวชแลวมันยิ่งเลวไปกวาเดิม ยิ่งรายไปกวาเดิมก็มี; นี่มันไมสําเร็จประโยชนของ
การเกิดใหม. นี้ถาวามีการประพฤติปฏิบัติ สํารวมระวังสังวรเปนอยางดี จนถึงที่สุด
แลว มีผลเทากับการเกิดใหม, จะเรียกวาเกิดในอริยชาติก็ได, หรือเรียกวาการเกิดใหม
ในทางจิ ตในทางวิญญาณ; แม จะไม ถึ งกั บเป นพระอรหั นต ก็ ยั งเรียกว าการเกิ ดใหม ได อยู
นั่นเอง. นี่ถาวาผูที่บวชไดรับการศึกษาอบรมมาอยางถูกตองเพียงพอ, เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจเพียงพอ ก็เรียกวามีการเกิดใหม.
โดยธรรมดาทั่วไปที่ใชคําพูดกันทั่ว ๆ ไปในอินเดีย และกระทั่งบัดนี้ ก็คือ
คํ าวา บั ณฑิ ต; สมั ยโบราณสํ าเร็จการศึ กษาในสํ านั กในอาศรมอะไรเสร็จแล ว ออกจาก
อาศรมนั้ นก็ได เรียกชื่ อวาบั ณฑิ ต เป นบั ณฑิ ตกลั บมา. อั นนี้ ก็เป นต นตออยางเดี ยวกันกั บ
ที่มา ในทางพุ ท ธศาสนา, ผู ที่ บ วชแล วสึ ก ออกมาเรีย กวาเป น บั ณ ฑิ ต ; แตดวย
ความสะเพราเลิ นเลออะไร คํ าวา บั ณ หายไปเหลื อแต ฑิ ต, ต อมาคํ าวา ฑิ ต เปลี่ ยนเป นทิ ด
คือ คนโง เพราะวา เมื ่อ บวชอยู  ไมไ ดศ ึก ษาเลา เรีย นอะไรนี ่, แอบไปกิน เหลา
ก็มี เป น พระเป น เณรนี้ แ กล งเพื่ อ นกั น เป น พระเป น เณรนี่ , ไปหายางตาตุ ม มาใส
อาหารให เพื่ อกิ นถ ายเกื อบตาย, อย างนี้ มั นก็ เป นพระเป นเณรที่ ไม มี ความเป นพระ
เป นเณร, โกรธใครขึ้นมาก็ไปหาหมามุยบ างเตารางบ าง มาแชในน้ํ าใส ให เพื่ อ น
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อาบใหม ัน คัน ; อยา งนี ้ม ัน ไมม ีค วามเปน พระเปน เณร, มีอ ยู จ ริง ๆ. มัน ไมมี
ความเปนพระเปนเณร สึกออกมาจะเปนบัณฑิตไดอยางไร.
ฉะนั้น ลองคิดดูใหดีวา การบวชนั้นก็คือการตั้งหนาตั้งตาควบคุมและ
พัฒนา สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ ใหเปนไปโดยถูกตอง สมตามความมุงหมาย;
ถาไมควบคุมปลอยไปตามสบาย ก็ลองคิดดูอีกที, ถาใครยังอยากจะรูเรื่องนี้ ก็ไมควบคุม
ไมควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้ ปลอยไปตามสบายอีกที, มันเปนการเติบโตขึ้นมาอยางสัตว
เดรัจฉานแน นอน. แลวก็ทํ าอะไรไปด วยความเห็ นแกตั ว, มั นจะทําอะไรไปโดยความ
เห็นแกตัวทาเดียว. ไมมีสติ แลวก็ไมรูเรื่องสติ มันจะมีสติอยางไรได. มันไมรูเรื่อง
สติ แลวไมรูวามีความจําเปนอยางไรที่จะตองมีสติ, มันก็ปลอยไปตามความเคยชิน
ตามอารมณ เรียกวาตามนิสัย, ปลอยไปตามนิสัย ตามสัญชาตญาณดั้งเดิม ที่ติดมา
ในทอง ก็เรียกวาตามนิสัยเดิม.
ทีนี้ตามนิสัยใหม คือวาเกิดเปนคนมาแลว ไดเสวนากันแตเรื่องความผิด
ถึงเรื่องของกิเลส จนเกิดความเคยชินของกิเลส พรอมที่จะเกิดเสมอ, นี่ก็เปนนิสัยใหม
ซึ่งจะเรียกวาอนุสัยก็ได. อนุสัยคือการสะสมความเคยชินของความเลวความชั่ว
ความผิดของกิเลส ที่ปลอยไปตามนิสัยเดิม, สัญชาตญาณอยางสัตว, แลวก็ไดทํา
ผิ ด อะไรผิ ด แล ว เล า จนเกิ ด เป น นิ สั ย ใหม ขึ้ น มา, นี่ เรี ย กว า เป น นิ สั ย ใหม ; ถ า เรา
ปล อยไปตามธรรมชาติ ชนิ ดนี้ มั นจะมี อะไรเหลื ออยู สํ าหรับเป นมนุ ษย มั นก็ ไม มี . นี่ ขอ
ใหพิจารณาดูดี ๆ แลวจะไดเห็นประโยชนของการพัฒนาสัญชาตญาณ, นั่นแหละ
คื อการปฏิ บั ติ ธรรมะ ปฏิ บั ติ ธรรมะ ศึกษาธรรมะ ปฏิ บั ติ ธรรมะ, เขาวัดเขาวาศึ กษา
ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ มันมีประโยชนอยางนี้.
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ตองมีอุบายในการควบคุมสัญชาตญาณ.
ที นี้ ก็ จ ะดู กั น ถึ ง ว า เราจะจั ด ระเบี ย บการเป น อยู ใ นชี วิ ต ตลอดวั น
ประจําวันอะไรก็ตามนี่ ใหมันเปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูทุก ๆ กระเบียดนิ้ว
และทุ ก ๆ วิ นาที หมายความว าทุ กหนทุ กแห ง ทุ กเวลานาที ทุ กหนทุ กแห ง ให มั นเป น
การควบคุ มสั ญชาตญาณอยู ในตั ว การดํ าเนิ นชี วิ ตนั้ นเอง; มี หลั กการปฏิ บั ติ วางไว อย างไร
ควบคุ มป องกั นสั ญชาตญาณฝ ายต่ํ าได หมด นี้ ก็ เป นการดี . ในกรณี พิ เศษก็ ควบคุ มเฉพาะ
กรณี , เพราะว าบางคนมั นมี สั ญชาตญาณพิ เศษกว าธรรมดาบางอย างบางประการ ก็ ควบคุ ม
เฉพาะอั นนั้ น, เรี ยกว าควบคุ มเฉพาะป ญ หาของตน ๆ ก็ มี , ควบคุ มทั้ งหมดอย างคนจะ
ตองเผชิญก็ มี, ควบคุมเฉพาะของตน ซึ่งเป นบุ คคลที่ มีเฉพาะตนก็มี , ต องเลื อกดู วาเรา
นั้นมันมีปญหาอะไรเกี่ยวกับกิเลสเฉพาะของเราเอง, ก็จะไดเลือกเอาธรรมะที่มันตรง
กั นข ามมาจั ดการ, ส วนหลั กทั่ วไปก็ ถื อ; ถ าวามั นมี หลั กสํ าหรับจะควบคุ มสั ญชาตญาณ
โดยทั่ วไปตามปกติ ก็ ถื อ, จะต องรูจั กเลื อกเป นพิ เศษ ที่ จะควบคุ มสั ญชาตญาณของตน
เป นพิ เศษ โดยเฉพาะ, และมี การควบคุ มชนิ ดที่ เรี ยกว าแยบคาย แยบคายก็ ได . อย าง
เดี๋ ยวนี้ เขาใช คํ าต างประเทศว ามี เทคนิ ค ควบคุ มอย างมี เทคนิ ค. คํ าว าเทคนิ ค มั นก็
เท ากั บภาษาไทยวาเคล็ ด, เคล็ ดลั บที่ เหมาะสมที่ สุดคื อเทคนิ ค ภาษาบาลี ก็ มี คํ าที่ หมายถึ ง
สิ่ งนี้ แต เอามาใช เป นความหมายอื่ นเสี ยแล ว คื อคํ าว าอุ บาย. คํ าว าอุ ปายะ อุ ปายะ
แปลว าเข าไปหาความสํ าเร็จด วยวิธี เฉพาะ. คํ าว าอุ บายนั่ นแหละในภาษาบาลี ใช เป นคํ า
ดี ; แต พอมาถึ ง ภาษาไทยใช เป นคํ าเลว, อุ บายนี้ ต องเป นเครื่ องหลอกลวงคนอื่ นเสมอ
ในภาษาไทย. แต ของเดิ มในภาษาบาลี เขาเป นของถู กเป นของที่ ต องใช เพื่ อให สิ่ งต าง ๆ
มัน งายขึ้น , นี่เปน เคล็ด ลับ สํา หรับ งายขึ้น เรีย กวา อุบ าย. ขอ ปฏิบัติทั้งหลาย
ทั ้ง หมดทั ้ง สิ ้น เปน อุบ ายเพื ่อ เขา ไปสูพ ระนิพ พานทั ้ง นั ้น ; นี่เ ดี๋ย วนี ้เ ราจะใช
คํ า อะไรดี ทั น สมั ย ใช คํ า ฝรั่ ง ก็ มี เทคนิ ค ; ถ า พู ด ย า งคนแก หั ว โบราณก็ มี เคล็ ด
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มีเคล็ดที่ดีเฉพาะ. พูดอยางภาษาบาลีแท ๆ ก็มีอุบายไมตองเติมคําวาฝายดีหรือฝาย
กุศล, คําวาอุบายนั้นเปนเครื่องมือใหไปฝายดีทั้งนั้นเลย.

อุบายในการใชธรรมะ ๔ เกลอเผชิญหนากิเลส.
เอ า,ที นี้ ก็ จะพู ดกั นถึ งเรื่องอุ บาย, อุ บายหรือจะเรียกว าเทคนิ คก็ ตามใจ มั น
ไม ใช ของง าย มั น ไม ใช ของง าย มั น ของละเอี ย ด ของลึ ก ซึ้ ง ของเร น ลั บ อยู . เดี๋ ยวนี้
เขามีคําวาเทคนิค คือเคล็ด ที่เปนตัวเคล็ด, แลวมีวิธีที่ จะใชเคล็ดให สําเร็จประโยชน
เรี ย กว า เทคโนโลยี , เทคโนโลยี คื อ จะใช เทคนิ ค ให สํ า เร็จ ประโยชน . เดี๋ ย วนี้ เราก็ มี
อุ บาย, แล วก็ มี วิ ธี ที่ จะใช อุ บายให สํ าเร็จประโยชน . ก็ เรียกว าใช ทั้ งเทคนิ คและทั้ งเทคโนโลยี
ดวยเหมือนกัน. อุบายมีอยูอยางไร, จะใชอุบายนั้นใหสําเร็จประโยชนไดอยางไร.
ในการที่ จ ะมี อุ บ ายชนิ ด สมบู รณ แ บบนี้ มั น ต อ งมี ธรรมะชุ ด ธรรมะ
เป นชุ ด ซึ่ งเคยพู ดมาหลายครั้งหรือหลายสิ บครั้ งแล ว แต คงจะไม สนใจกั นบ าง เห็ นว า
เล็ ก น อ ยบ าง, ลื ม เสี ย บ าง ทิ้ งเสี ย บ าง. ธรรมะชุ ด สํ าหรับ ความสํ าเร็ จ ประโยชน
จะพู ดใหม อี กวันนี้ ขอให ตั้ งใจฟ งให ดี ๆ แล วก็ ตั้ งใจจํ าไวด วย, จะเรียกให มั นจํ างายกั นเสี ย
ใหม ธรรมะ ๔ เกลอ, ธรรมะ ๔ เกลอ มันผอนผันถึงที่สุดแลว ใชคําธรรมดาถึง
ที่ สุ ดแล ว โวหารต่ํ า ๆ ถึ งที่ สุ ดแล ว ว าธรรมะ ๔ เกลอ. ๔ เกลอนี้ ต องมาร วมมื อกั นทํ า
เปนอุบายสําหรับขจัดปดเปาสิ่งชั่วรายอยางเผชิญหนา.
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อัตโนมัติในตัวเองแลว ก็มีอีกหมวดหนึ่ง, คือหมวดอริยมรรคมีองค ๘ ยกหมอใหญ
สารพัดนึกของพระพุทธศาสนานั้นเอาไวพูดทีหลัง, จะพูดเรื่องธรรมะ ๔ เกลอกอน.
ธรรมะ ๔ เกลอ มีสิต มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปญญา ถานับเปน
เรียงตั วเกลอ ก็ มี สติ มี สั มปชั ญ ญะ มี สมาธิ มี ป ญ ญา นี่ พู ดตามซื่ อ เรียงลํ าดั บไป
ตามชื่อธรรมะ ที่เรียงกันโดยมาก; แตถาจะเรียงลําดับตามที่มันทําหนาที่ ในขณะ
ที่มันทํ าหนาที่จริง ๆ แลว จะเปนวาสติ แลว ป ญญา แลวสัมปชัญญะ แลวสมาธิ.
เรื่องนี้ตองเขาใจ, เขาใจแลวก็จะไมลืม เขาใจแลวจะใชปฏิบัติได.
ชวยฟงดูใหดี ใหเขาใจเรื่องเสียกอน วาถามีสิ่งเลวรายอะไรเกิดขึ้น จะ
ตองเผชิญ จะตองตอสู จะตองกําจัดออกไป หรือจะตองปองกันก็ตามทีเถอะ.
สิ่งแรกเราจะตองมีสติ ระลึกไดทันควันวา อาวนี่ตัวราย, นี่แหละศัตรู,
นี่สิ่งที่เรียกวา เอาไวไมได, นี่คือมีสติ. ทีนี้ก็ระลึกหาสิ่งที่จะกําจัดได ก็คือปญญา.
สติเปนสิ่งแรกเรื่องที่ ๑ แลว ระลึกถึงปญญาความรู, ความรูที่ถูกตอง ที่จําเปนจะ
ตองมีตองใชวาอยูอยางไร. สติระลึกถึงปญญาที่ไดเคยสั่งสมอบรมไวพอสมควร.
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เรื่องที่ ๒ คือปญญา, แลวสติก็นําเอาปญญานั้นมาเผชิญหนากับ
เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น อยู เดี๋ ย วนี้ . ในเรื่ อ งทางตา หรื อ ทางหู หรื อ ทางจมู ก ทางลิ้ น
ทางกาย ทางใจ อะไรก็ตาม เรื่องรายที่มันไดเกิดขึ้นแลว. สติก็ไปเอาปญญามาเผชิญ
หนากับสิ่งเลวรายนั้น, นี้เรียกวาสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็คือปญญานั่นแหละ. แต
เดี๋ยวนี้มาทําหนาที่อยางสัมปชัญญะ คือปญญาเมื่อถูกใชใหเผชิญหนากับสิ่งเลวราย. นี่ก็
เลยเปน เรื่องที่ ๓, ตอนที่ ๓ คือสัมปชัญญะ.

๓๒๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ที นี้ ตอนสุ ดท ายตอนที่ ๔ นั้ น ถ ากํ าลั งของสั มปชั ญ ญะหรื อของป ญ ญาไม
พอตองใชกําลังของสมาธิ กําลังจิตทั้งหมดใหถึงที่สุดลงไป, กําลังของสมาธิทําให
ปญ ญานั้นทําหนาที่ตัดกิเลส ตัดปญ หา ตัดสิ่งเลวรายนั้นได. นี่ชวยจําไวอยางนี้
เถิ ด ในทุ กกรณี จะต องใช อย างนี้ , ไม ว าเรื่ องทางฝ ายโลก ๆ ก็ ต องใช อย างนี้ , ทางฝ าย
ธรรมะสูงสุดจะไปนิพพาน ก็ตองใชอยางนี้.
ทบทวนสั้ น ๆ อี ก ครั้งหนึ่ งวา มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ต อ งมี ส ติ มี ส ติ ร ะลึ ก ได
ถึ งป ญญา คื อความถู กต อง ความจริ ง ความถู กต อง สิ่ งที่ มี อํ านาจในการตั ดป ญหา, สติ
ระลึ กถึ งป ญญา ก็ ขนเอาป ญญามาเผชิ ญหน ากั บเหตุ การณ ที่ กํ าลั งเกิ ดอยู . ป ญญานั้ นก็
มาเปลี่ ย นรู ป เป น สั ม ปชั ญ ญะ คื อ ป ญ ญาที่ กํ าลั งทํ า หน าที่ อ ยู อ ย างเต็ ม ที่ , ไม ใช
ป ญ ญากว าง ๆ ป ญ ญาเฉย ๆ ป ญ ญาใส ลั งเก็ บไว มั นยั งไม ได ทํ าหน าที่ . แต นี้ ป ญ ญา
นี้ ม าทํ า หน า ที่ เฉพาะหน า เฉพาะเหตุ ก ารณ เป น อย า งไร. รู สึ ก อยู อ ย า งนั้ น ด ว ยสติ ,
ป ญ ญามาทํ าหน าที่ เป นสั มปชั ญ ญะ ด วยอํ านาจของสติ ตอนนี้ เรี ยกว าสั มปชั ญ ญะ,
สั ม ปชั ญ ะกั บ ป ญ ญาเป น เครื อ เดี ย วกั น แปลว า รอบรู เหมื อ นกั น . ถ า ว า กํ า ลั ง ของ
สั มปชั ญญะหรือป ญญาไม พอ ก็ ต องเพิ่ มกํ าลั งของสมาธิช วยป ญญา, ป ญญาก็ เต็ มกํ าลั ง ก็
ขจั ดป ญหาหรื อตั ดป ญหานั้ น ๆ ได . แม จะเป นป ญหาเพี ยงความสั งสั ยก็ ตั ดได , แม จะเป น
ป ญหาชนิ ดที่ จะต องทํ าให แหลกลาญไป เช นตั ดกิ เลส อย างนี้ ก็ ทํ าได . ถ าเราพู ดตามหน าที่
ที่ มั นกระทํ า มั นเรี ยงลํ าดั บว า สติ แล วก็ ป ญ ญาเอามา แล วมาเป นสั มปชั ญ ญะ, แล วก็
เพิ่ มกําลังใหด วยสมาธิ เรียกวา สติ ป ญญา สั มปชั ญญะ สมาธิ, แตถาเรียงลําดั บตามที่
พู ด ๆ กั นตามธรรมดาในภาษาพู ดแล วก็ จะพู ดได เหมื อนกั นว า สติ สั มปชั ญญะ สมาธิ
ป ญ ญา. พู ดตามลํ าดั บที่ เคยพู ด หรื อนิ ยมว ามั นสู งต่ํ ากว ากั นอย างไร เรี ยกว าพู ดตาม
นิตินัย, ตามนิตินัยก็พูดไดวา สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปญญา, แตถาพูดโดย พฤตินัย
ที่ มั น ทํ างานจริ ง ๆ แล ว ต อ งพู ด ว า สติ ป ญ ญา แล วก็ สั ม ปชั ญ ญะ แล วก็ ส มาธิ .

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว

๓๒๕

เขี ยนใส กระดาษเข าแล วก็ ไปใคร ครวญดู ดี ๆ ซิ . เดี๋ ยวนี้ ฟ งมากี่ ป ๆ มั นก็ ไม เข าใจ ไม
ได สนใจที่ ฟ งให รู กั นจริ ง ๆ; เพราะฉะนั้ นอยู ที่ สวนโมกข ก็ เสี ยเวลาเปล า ๆ เพราะไม ได มี
การฟ งอั นแท จริ ง เป นร อย ๆ แล วที่ กลั บ ไป, พระเณรก็ ตามมาสวนโมกข เพื่ อ จะศึ กษา
แลวก็ไมไดสนใจอะไร ไมไดฟงอะไรอยางแทจริง, แลวเขาใจไมมี ก็กลับไปเทาเดิม.
ถ าจะให สํ าเร็ จประโยชน มั นต องฟ งจนเข าใจ ฟ งจนเข าใจ, ฟ งให ดี ๆ
แล ว มองเห็ น ชั ด แจ ง , แล ว ปฏิ บั ติ ไ ด . ถ า เป น พระเณรที่ ฉ ลาด จะฟ ง จนถึ ง กั บ รู ว า
อาตมาผู พู ดผู สอนมี วิ ธี พู ดอย างไร, พู ดอะไรก อนแล วพู ดอะไรหลั ง, มี วิ ธี พู ดอย างไร, มี
วิธีสอนอยางไร, พระเณรที่ ฉลาดจะตองเป นอยางนั้ น; แต วาหาทํ ายายาก เพราะ
อวดดี สํ านึ ก วาตั วเป น ครูบ าอาจารย ผู ไม ต อ งเรีย นอะไร, ผู ไม ต อ งศึ ก ษาอะไร
เพิ่ ม เติ ม แล ว เสี ย โดยส ว นมาก. ยิ่ งชาวบ านแล ว ก็ ยิ่ งไกลออกไปใหญ , ไม ได ฟ ง
อย างดี ไม ได ฟ งให ดี จนเป นเรื่ องจริ ง ฟ งแต เป นเรื่ องฟ ง, บางที ก็ จดไว ในกระดาษ มั น
ก็ ก ลายเป น เรื่อ งที่ จ ดไว ในกระดาษ, มั น ไม เป น เรื่ อ งที่ อ ยู ในหั ว ใจ. นี่ ขอให สั ง เกตดู
ใหดีวา ถาไมเขาใจเปนเรื่องจริงของชีวิตจิตใจ แลวมันจะยังไมสําเร็จประโยชน.
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ฉะนั้ น ในที นี้ ข อให รู จั ก สิ่ งที่ เรี ย กว า สติ สติ ร ะลึ ก ได ระลึ ก ได ในหลาย
ความหมาย, ระลึ ก ได ว าอะไรมั น เกิ ด ขึ้ น , แล วระลึ ก ได ว าอะไรมั น อยู ที่ ไหน ที่ จ ะไป
เอามาใช แก ป ญ หา หรือว าถ ามั นมี มากเกิ นไป จะต องใช อะไรข อไหน, เรื่ องบ านเรื่ อง
เรื อ นนี้ พอมี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น ก็ ต อ งมี ส ติ ไม เสี ย สติ ต อ งมี สิ ต . อะไรมั น เกิ ด ขึ้ น โจร
ขโมยมันเขามาหรือวาอะไร ต องมี สติ แลวตองระลึกไดวาจะตองทํ าอยางไร จะไป
เอาอาวุ ธที่ ไหนมา, หรื อเอาอาวุ ธอั นไหนมา, เมื่ อมี หลายอาวุ ธ หรื อจะไปบอกเพื่ อนฝู ง
จะไปแจ งตํ ารวจ หรื ออะไร มั นก็ ต องเกี่ ยวกั บความระลึ ก, มั นก็ ต องไปหาสิ่ งที่ จะแก ป ญหา
ไดมา, แลวเอามาใชตอสูกับปญหา แลวก็เพิ่มกําลังความคิดจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่
จะตอสู.

๓๒๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี่ เป น เรื่ อ งธรรมชาติ เป น ธรรมชาติ แ ท ๆ, ขอเน น ว าเป น ธรรมชาติ แท ๆ,
เป น เรื่ อ งของธรรมชาติ , เป นความจิ รงของธรรมชาติ , เป นกฎของธรรมชาติ ซึ่ งพระพุ ทธเจ าตรัสรู แล วก็ บอกให ผู อื่ นรู. พระพุ ทธเจ าทุ กพระองค ท านมาสอนในฐานะเป น
ความรู ความจริงของธรรมชาติ เทาที่ทานรู แลวประสบความสําเร็จมาแลว.
ถาเป นศาสนาอื่ น โดยมาศาสนาที่มี พระเป นเจ า เขาก็ จะพู ดอย างอื่ น
เขาก็จะพูดวามาบอกใหทานทั้งหลายในนามของพระเจาสงมาใหบอก, คือเปนผู
มาบอกแทนพระเจา, มั นหลายซับหลายซอน. พระเจาส งพระศาสนาองค นี้ มา ใหบอก
แก ชาวโลกอย างนั้ นอย างนี้ , เขาก็ มาบอกในนามเป นผู แทนของพระเจ า. แต พระพุ ทธเจ า
ของเราไม เป นอย างนั้ น ไม ได บอกแทนในนามของใคร, บอกในนามของตั วเอง ที่ ได ผ าน
มาแลว ดับทุกขโดยวิธีนั้น ๆ มาแลว, ดับทุกขไดอยางนี้ ๆ ก็มาบอกใหวา มันเปนกฎของ
ธรรมชาติ เรียกวาแสดง. พระพุทธเจานําอะไรมาบอกแกพวกเรา, นี้เรียกวาเปน
การแสดง เป ด เผยให รู ถ า เป น การบั ญ ญั ติ , เป น เรื่ อ งเล็ ก น อ ย. ถ า เป น การ
บั ญญั ติ ข อกฎเป นเรื่องเล็ กน อย เป นเรื่องศี ล เป นเรื่องวิ นั ย เป นเรื่องหมู คณะอะไร เป น
เรื่อ งเล็ก ๆ นอ ย ๆ; ถา อยา งนั ้น เรีย กวา บัญ ญัต ิ, สว นนั ้น เปน วิน ัย . ถา เปน
วินัยก็เรียกวาบัญญัติ, ถาเปนธรรมะเปนสัจจะเปนความจริง ก็เรียกวาแสดง.
ดังนั้นทานจึงใชคําพู ดวา ธรรมวินัยอันใดที่เราไดแสดงแลวบัญญั ติแลวแกพวกเธอทั้งหลาย
สวนที่แสดงนั่นแหละสําคัญ ที่สุด เปน ความจริงของธรรมชาติ, สวนที่บัญ ญัติ
นั้ น มั น สํ า คั ญ แค บั ญ ญั ติ . ถ า พระองค ไ ม ไ ด บั ญ ญั ติ มั น ก็ ไ ม มี , มั น ก็ ไ ม ต อ งถื อ
ปฏิบัติก็ได. แตนี้บัญญั ติเพื่อใหมันงายเขา, เพื่อหมูคณะจะเปนอยูเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติเทานั้น เอง. ใจความสําคัญ อยูที่เปน ความลับ ลึก ซึ้งของธรรมชาติ; ทรง
คนพบแลวนํามาแสดง ในการแกปญหาอยางนั้น ๆ ๆ เปนขอ ๆ ไป, เปนการชี้วิธีที่จะ
ดับทุกข. สวนเรื่องตัวความทุกขนั้น ถาคนมันโงเกินไปก็ตองบอกเหมือนกัน วาเปน
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ความทุ กข อย างไร ข อนี้ มั นเป นเรื่องของพวกเราดู ให ดี ๆ. พวกเราจะไม รู ว ามี ค วาม
ทุ กขอยูอย างไร, จนพระพุ ทธเจาตองมาบอกให วาความทุกขอยางนั้น ๆ อยูอีก. แต
ถาใครฉลาดขึ้นมาครึ่งหนึ่ง รูวาความทุกขกําลังมีอยูอยางไร นี้จะงายมาก, จะรับ
คําสอนไดงายมาก แลวก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข. แตถามันโงจนถึงกับไมรูจักทุกข ไม
รูวามี ความทุ กข แล วมั นก็ สอนยาก, แล วที่ โงกวานั้ นยั งมี อี ก คื อเห็ นความทุ กข เป นความ
สุ ขไปเสี ย, นี้ เกื อบจะไม ต องพู ดกั น. เห็ นสิ่ งที่ ความจริงเป นความทุ กข นั่ นเขากลั บเห็ นเป น
ความสุ ขไปเสี ยแล วจะเอาอย างไร. ฉะนั้ นเรื่ องที่ มั นจะเหมาะสม จะเป นไปได โดยสะดวก
ก็คือวา จงพิจารณาดูใหเห็นตามที่เปนจริง วาชีวิตนี้มันมีความทุกขหรือไม? มัน
มี สิ่ งที่ เราต องทน ทนด วยความยากลํ าบากหรือไม / ถ ามั นมี ดู ให มั นรูจั ก, เราก็ จะได รูว า
มั นมาจากอะไร, เกิ ดมาเพราะเหตุ อะไร, อี กที หนึ่ ง ก็ จะรูจริง. พระองค ก็ แดสงเหตุ แห ง
ความทุ กข และความดั บแห งความทุ กข, แสดงความเกิ ดแห งความทุ กข แดสงความดั บ
แหงความทุกข. ทุกเรื่องนี่เปน การแกไขสิ่งที่เรีย กวากิเลสทั้งนั้น , แลวกิเลสนั้น
ก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไวไมไดทั้งนั้น. ฉะนั้น ถาเราจะมาศึกษาเรื่องสัญชาตญาณกันอยางทั่วถึง ใหรูกําพืดรูอะไรของมันใหดี ๆ ก็จะสามารถกําจัดไดควบคุมได,
เปนเรื่องเดียวกันกับพระศาสนา.
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เรื่องสั ญ ชาตญาณเป นเรื่องของธรรมชาติ , เปนเรื่องของธรรมชาติ ไม
ใช เรื่ องของมนุ ษย เทวดาคนไหน มั นมี อยู ตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติ ว าเป นอย างนั้ น
อยางนั้น มีลักษณะเปนอิทัปปจจยตา โดยเฉพาะสายหนึ่งสาขาหนึ่ง, คือสายที่ฝาย
เป น อวิ ช ชาให เกิ ด กิ เลสให เกิ ด ทุ ก ข มั น มี ข องมั น ตายตั ว รู ก็ รู , ไม รู ก็ ไม รู . เป น
หน าที่ ของคนที่ ฉลาดที่ ต องการจะดั บทุ กข จะต องค นหาให รู, จะค นหาโดยตนเอง, คลํ า
ไปเองก็ได, หรือจะศึกษาจากที่พระพุทธเจาคลําพบมาแลวก็ได.
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พู ดอย างนี้ อย าหาว าดู ถู กจ วงจาบพระพุ ทธเจ า. พระพุ ทธเจ าท านก็ คลํ าอยู
หลายป เหมื อนกั นแหละ ที่ วากวาจะตรัสรู ก็ เที่ ยวคลํ า. ที นี้ เรานี่ มั น ควรจะมี โชคดี
กวานั้น เพราะวาไดฟงคําสั่งสอนของพระองคนี่ มันเหลือใหคล้ํานอย. ไปเอาสิ่งที่
พระองค เป ดเผยมาศึ กษา, มั นคลํางายกวา คลํานอยกวา. แตถึงอยางนั้นก็ต องมี วิธี
การที่คลาย ๆ กัน คือศึกษา สังเกตทดลอง เทียบเคียง, ทดลองนี่สําคัญมาก ซึ่ง
ต อ งลองปฏิ บั ติ ดู . ถ า ไม ล องปฏิ บั ติ ดู ไม มี ท างรู ว า จะผิ ด ถู ก อย างไร; ถ า ลอง
ปฏิบัติดู มันจะรูเพิ่มขึ้นทันที, ความรูเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติดู.
เอาละเป น อั น ว า เดี๋ ย วนี้ จ ะต อ งรู ป ญ หาที่ มี อ ยู จ ริ ง คื อ ความทุ ก ข ที่
ทรมาน จิตใจไมอยูในความปกติสุข คือไมเย็น, จิตใจมันรอนเพราะถูกการปรุงแตง,
มีการปรุงแตงจนเกิดอาการที่เรียกวารอนขึ้นมา. เมื่อซ้ํา ๆ ซาก ๆ วน ๆ เวียน ๆ อยูนั้น
เรียกวาสังสารวัฎฎ, แปลวารอนอยางซ้ําซาก และรูใหดีเพื่อจะหยุดอาการเชนนั้นเสีย.
เดี๋ยวนี้ก็อยากจะพูดถึง ๔ เกลอนั้นใหชัดลงไป เพื่อจะไดใชแกปญหาเหลานี้ได.
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หนาที่ของสติ.

สิ่ งแรกที่ เรี ยกว า สติ ๆ ก็ มี สิ ตระลึ กได ง ายได เร็ ว: เคยบอกแล วว า คํ าว า
สติ ๆ คํานี้มันมีรากศัพทรากคํา คําเดียวกันกับคําวาลูกศร. คนโบราณสมัยโนน
คงจะได ยึ ดถื อเอาความเร็ วของลู กศรนั้ นว าเป นความเร็ วที่ เร็ วสู งสุ ด เหมื อนกั บลู กป น
สมั ย นี้ . เราะเขาไม ได รู เรื่ อ งไฟฟ า รู เรื่ อ งอะไรซึ่ งเร็ ว กว า นั้ น ก็ ถื อ เอาคํ า เดี ย วกั น ว า
ส-ร, ศ-ร คือ แลน ไป, สิต ก็ค ือ สิ ่ง ที ่ม ัน แลน ไปเร็ว เหมือ นลูก ศร, ระลึก ไดเ ร็ว
ขนาดเร็วที่ สุ ด เท า ที่ จ ะพู ด ได ว าเร็วอย างไร. มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น มี สิ ต ระลึ ก ได ทั น ที ทั น
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ควั น ว า นี่ มั นอะไรกั น. นี่ ก็ เป นหน าที่ ของสติ ว านี่ มั นอะไรกั น , แล วก็ ระลึ กว าอะไร
จะแกปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุการณอันนี้ได ก็ระลึกไปถึงอยางเร็วที่สุดเหมือนกัน.
ถาจะพู ด ให ส มบูรณ ก็วา มี ส ติ ระลึก ได เร็ว ก อ นที่ จ ะทํ าอะไรลงไป,
กอ นที่จะพู ดอะไรออกมา, กอ นที่ จะคิด อะไรอยู, กอนจะทํ าอะไรลงไปมีส ติ
สมบู รณ เกี่ยวกับเรื่องนั้ นสมบูรณ ซึ่งมั นก็เป นเรื่องไปหาป ญ ญา ไปหาความถูกต อง
อะไรมา เพื่ อจะทํ าให มั น ถู กต อง. ก อที่ จะทํ าก็ มี สติ , ระลึ กถึ งเรื่องที่ ควรระลึ กอย าง
ครบถวน.
กอนที่จะพู ดออกมา ก็ดวยสติสัมปชัญญะ ไมพู ดพลอย ๆ เหมือนคนที่มี
สัญชาตญาณอยางสัตว,มันเคยชินในการพู ด มันก็พูดอะไรพลอย ๆ โดยไมตองนึก, เพราะ
มั นไม ต องรับผิ ดชอบนี่ , เพราะมั นไม มี ใครมาด า ไม มี ใครมาค าน พู ดแล วมั นก็ แล วไป.
สังเกตดูคนที่พูดพลอย ๆ มันมีมากที่สุด, พูดโดยไมยั้งคิด พูดจนเปนปกติวิสัยพูด
พลอย ๆ. คนพวกนี้ มี ความคิด วา ถูกเอา; ผิดแลวกัน. พูดผิดก็แลวกัน ไมตอ ง
รับผิ ดชอบอะไร. ถ าถู ก เอา มั น ก็ มี ป ระโยชน แ ก กู ผู พู ด บ าง, มั น ก็เลยมีนิ สัยพู ด
พลอย ๆ ไม ไดคิ ดอย างลึกซึ้งครบถ วน, มั นก็เลยพู ดพล อย ๆ จนเป นนิ สั ย. นี่ เป นกิ เลส
อันหนึ่งเหมื อนกัน, สัญ ชาตญาณแห งการพู ด พลอ ย ๆ, เมื่อ กอนแตจะพู ด ตอ ง
สมบูรณ ดวยสติและสัมปชัญญะในเรื่องนั้น ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะตองพูด, ไมใชพูดอยางวา
เกง พูด ออกมาแลว ถูก . คนชนิด นี ้ก ็ห ากิน กับ ความโงข องคนอื ่น , แลว ทํ า ให
ตัวเองโงเพิ่มขึ้น ๆ โดยไมรูตัว, ระวังกันไวใหดี ๆ.
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กอ นแตที ่จ ะคิด กอ นแตจ ะตัด สิน ใจ, กอ นที ่จ ะทํ า ลงไป, กอ นที่
จะพูดออกมา กอนที่จะคิด คือตัดสินใจ, ก็ตองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ วาจะ
ตัดสินใจลงไปวาจะทําอยางไร, โดยเหตุที่มันเปนเรื่องทางจิตใจ มันเร็วมาก ระวังก็
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ยาก; แตม ัน ก็ป ฏิบ ัต ิไ ด. มีค วามสมบูร ณแ หง สติส ัม ปชัญ ญะหรือ ปญ ญา
แลวจึงคอ ยตัดสิน ใจลงไปวาจะทําอยางไร; แมแ ตเรื่อ งที่จะคิด จะพูด จะทํา
เปนประจําวันนั่นแหละ ก็ตองมีสติสัมปชัญญะมีปญญา. เดี๋ยวนี้เราพูดถึงสติ คือ
สิ่งที่เปนหนาที่ของสติโดยเฉพาะ กอนทําก็รูสึกวาควบคุมดวยสติ, กําลังทําอยู
ก็ควบคุมดวยสติ, และที่เคยทํามาแลวแตกอนก็ยังจําได รูสึกไดดวยสติ สําหรับจะระลึก
เอามาเป นตั วอย าง เป นอุ ทาหรณ เป นเครื่องเที ยบเคี ยง สํ าหรับที่ จะทํ าต อไป. ฉะนั้ น
ในเรื่องที่จะทําก็ดี เรื่องที่กําลังทําอยูก็ดี เรื่องที่เคยทํามาแลวก็ดี มันเกี่ยวของ
อยูกับสติ.
นี่ดูความหมายที่กวางขวางของคําวาสติ ทีนี้มันขยายออกไปถึงวา กอน
ที่จะทํา แลวกําลังทํา แลวที่เคยทํามาแลว, แลวมันก็แจกออกไปไดวา กอนที่จะ
พูดมีสติ กําลังพูดอยู มีสิตในสิ่งที่เคยพูดมาแลว เสียหายไดดีอยางไร ก็ยังควบคุม
อยูดวยสติ. ทีนี้กอนแตที่จะคิด กอนแตจะตัดสินใจ, นี้หมายถึงกอนแตจะตัดสินใจ
หรือกําลังตัดสินใจอยู, หรือในเรื่องที่เคยตัดสินใจมาแลว มันก็ตองทําดวยสติ ๆ ๆ คือ
ความระลึ กถึ งกั นหมดอย างทั่ วถึ ง อย างมาแสดงตั วให เห็ นครบถ วนสํ าหรับจะเลื อก นี่
ความหมายของคําวาสติ.
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สรุปแลวก็จะฝกตนใหเคยชิน เปนนิสัย คือจะไมพูด ไมคิด ไมทํา
อะไร โดยปราศจากสติ, ปราศจากความรูสึกตัว, อยาใชตามสบาย ตามสบายชุย ๆ ๆ
มั นจะเป นนิ สัย. ครั้นเป นนิสัยแลวแกยากที่สุ ด มันจะกัดกรอนบุ คคลนั้ นแหละ ให
สึ กหรอไปโดยไม รูสึ กตั ว, แล วมั นทํ าอะไรดี ไม ได สํ าเร็จประโยชน ไม ได จะทํ าเรื่องที่
สําคัญหรือมีเกียรติหรือมีอะไรไมได มาเสียนิสัย. นี้เรื่องสติ มีความสําคัญมากขนาดนี้.
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หนาที่ของปญญาและสัมปชัญญะ.
ที นี้ สติ จะไประลึ กเอาป ญญามา คื อความรู ไประลึ กเอาความรู, ความรู
นั้นคือปญญา, จะไประลึกเอาปญญามา. อยางไรเรียกวาปญญาหรือความรู ? พูดได
มากตอบไดมาก แตวาถาจะถือตามหลักพุ ทธศาสนา แลวก็ มันก็คือเรื่องความจริง
ของธรรมชาติ ที่ มี อยู อย างเด็ ดขาดและตายตาย ตามแบบของธรรมชาติ ตามกฎของ
ธรรมชาติ.
ที นี้ เราได ยิ นได ฟ งกั นแต ธรรมะชั้ นสู ง แล วไม เข าใจสํ าหรั บจะเอามาใช ใน
ชั้น ต่ํ าในระดั บ ต่ํ า เช น เราได ยิ น วา ถ าเรื่อ งของป ญ ญาแล วก็ เป น เรื่อ งพระไตร
ลั กษณ ,อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา เป นเรื่องของป ญ ญา ก็ เลยเข าใจว ามั น มุ งสํ าหรั บ
พระนิพ พานไปอยางเดียว. ที่จริงความรูเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ มารู
เรื่อ งของโลก ๆ ของชาวโลกนี้ ก็ ได ; เพื่ อ จะไม ให โง ไม ให ไปหลงเสี ย ใจเดื อ ดรอ น
กระวนกระวายอาลั ยอาวรณ , หรื ออี กทางหนึ่ งที่ จะไปอิ จฉาริ ษยา, จะไปยกตนข มท าน
เหลานี้, มันก็ตองมีความรูเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วามันเปนอยางนั้นเอง.
สรุปแลว มันก็ไปอยูที่เปนอยางนั้นเอง, เปนอนิจจังเชนนั้นเอง, เปนทุกขเชน
นั้นเอง เปนอนัตตาเชนนั้นเอง.
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สมมติวาเกิ ดเรื่องที่ จะเสียหายขึ้ นมา ขนาดที่วาจะเป นลมไปเลย, คนโง
มั นจะเป นลมไปเลย ถ ามั นเสี ยหายอย างแรงรายขึ้ นมา. ถ าสติ มั นไปขนเอาป ญ ญา
เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาได, มันก็หยุดได ไมตองเปนลม. ถาเกงมากกวานั้น
มันจะหัวเราะเยาะไดวา เออ, มันเชนนั้นเอง. นี่สติที่จะไปขนเอาปญญามาทัน
เหตุการณ แลวระงับ ความเสียใจจนรองไห จนเปนลมเปนอะไรได.
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เรื่ องทุ กข ร อนทั้ งหลายนี้ มั นเกิ ดมาจากการที่ ไม เห็ น อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา
ทั ้ง นั ้น , ถา เห็น อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตาอยู ม ัน เปน ทุก ขไ มไ ดด อก; เพราะมัน
เชน นั้น เอง. สัง ขารทั้ง หลายเปน อนิจ จัง ไมเที่ย ง ทุก ขัง เปน ทุก ข อนัต ตามิใ ช
ตน เช น นั้ นเอง, เรื่องไตรลั กษณ ซึ่ งเป นเรื่องป ญ ญาที่ ต องมี ไว อย างเพี ยงพอ ศึ ก ษา
อบรมไวตลอดเวลาอยางเพียงพอ, สะสมเอาไว เผื่อวาสําหรับสติมันจะไดมาขน
เอาไปไดงา ย ไปไดท ัน ทว งที. และเอาไปพอใชดว ย. ถา รูน อ ยมัน ก็ไมพ อใช, ถา
รูมากพอมันก็พอใช ที่จะขนเอาไปพอใช เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนแมบท
แหละ แล ว ก็ ชิ น กั บ พุ ท ธบริ ษั ท อย า งยิ่ ง ; แต มั น ชิ น แต ป าก ท อ งกั น แต ป าก ชิ น กั น
แต ป าก, มั น ไม ชิ น โดยความหมาย โดยความรู สึ ก . เรื่ อ งที่ พู ด กั น อยู เสมอ คื อ เรื่ อ ง
อิทัป ปจ จยตาหรือ ปฏิจ จสมุป บาท นี้ก็เหมือนกัน เปน เรื่อ งของปญ ญา ศึกษา
ไวใหแตกฉานใหเขาใจ แลวสติมันก็จะระลึกไดวา โอ, มันตามอิทัปจจยตานี่,
มันบอกออกมาไดวา เอา, มันตามอิทัปปจจยตานี่ มันก็ไมดีใจ ไมเสียใจ ไมบา
ไม บอ. คนถ าเห็ นอิ ทั ปป จจยตาแล วมั นก็ ปกติ เพราะมี สิ่ งนี้ เป นป จจั ยสิ่ งนี้ จึ งเกิ ดขึ้ น,
เพราะมี สิ่ งนี้ เป นป จจั ยสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น, ก็ เรียกวาเช นนั้ นเองอี กเหมื อนกั น ทั้ งนั้ นเห็ นไหม
จําคําเชนนั้นเองไวดี ๆ ซิ มันมีความสําคัญมาก ถาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ
ไตรลักษณ ก็จะรูสึกวาโอ, มันเชนนั้นเอง, ถเห็นปฏิจจจสมุบาทอิทัปปจจยตา
แล ว มั น ก็ โอ , มั น ก็ เช น นั้ น เอง, มั น ก็ เช น นั้ น เอง, มั น ไม มี อ ะไรแปลก. ถ า แปลกก็
เพราะอวิชชาหรือความโงมันไมเห็นเชนนั้นเอง.
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คนโงไมเห็นเชนนั้นเอง มันก็ตองเสียเวลาลงทุนลงแรงอะไรไปดู ๆ, แหกัน
ไปดู แหกันไปทัศนาจรรอบโลกเลย, ถามันเห็ นเชนนั้นเองเสียตั้งแตทีแรกแลว มัน
ก็ไมไปดอก, ไมไปใหเหนื ่อ ยใหเปลือ งดอก, หรือ ถา ไปเห็น เชน นั ้น เอง มัน ก็รีบ
กลั บ มา มั น ไม ไปอี ก ดอก. เดี๋ ย วนี้ ก็ เที่ ย วรอบโลกได ตั้ ง ๒-๓ รอบ ๔-๕ รอบ มั น

การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว
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ก็ไ มเ ห็น เชน นั ้น เอง มัน โง; ถา เห็น เชน นั ้น เอง ก็จ ะเห็น ขอ ที ่ว า โอ, ไมต อ ง
มาก็ ได , ไปในที่ ที่ เขาเล าลื อ ไปที่ อิ นเดี ย ไปอั งกฤษ อเมริ กาไปไหนก็ ตามใจเถอะ ที่ มั น
นาอัศจรรย, แลวเขาก็พาไป ตลอดเวลาที่มันยังโงมันยังไมเห็นเชนนั้นเอง, มันไมได
รับผลของการไปดอก. ถามันไป ๆ ๆ แลวในที่สุดไดรับผลอันแทจริงของการไป คือ
ไดรับความรู โอ, ไมตองมาก็ได, ไมตองบามาจนถึงที่นี่ก็ได.
อาตมาก็ เคยพู ดกั บคนบางคนที่ มาสวนโมกข นี้ ก็ เหมื อนกั น, ไม ต องบ ามาจน
ถึ งที่ นี่ ก็ ได , คุ ณ เห็ น เช น นั้ นเอง แล วก็ ม าที่ นี้ ก็ เห็ นแต เช น นั้ นเอง, เห็ นเช นนั้ นเองใน
ตัว ในใจ ในเนื้อในตัว ในจิตในวิญญาณเห็นเชนนั้นเอง, แลวมันก็ไมตองไปไหน.
ความเห็ นเชนนั้ นเองคื อป ญญาสูงสุด; ถาความรูสึกวาเชนนั้นเองอยาง
นั้นเองมีขึ้นมาแลว ปญหาก็หยุดหมด. สติไปเอาเชนนั้นเองมาทันเวลา มันก็จะ
ไมรัก ไมโกรธ ไมเกลียด ไมกลัว ไมวิตกกังวล ไมอาลัยอาวรณ ไมอิจฉาริษยา
ไมหึง ไมหวง ไมอะไรตาง ๆ, มันเห็นเชนนั้นเองไปหมด.
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เดี ๋ย วนั ้น ไมเ ห็น เชน นั ้น เอง แมแ ตเรื ่อ งนิด เดีย วมัน ฆา กัน ตาย ถึง
กับฆากันตาย, แลวมันไมใชฆากันตายธรรมดา พอฆาลูกลูกฆาพอ, แมฆาลูกลูกฆาแม,
ผัวฆาเมียเมียฆาผัว, ยิงทีเดียวตายสี่คน, เพราะมันไมเห็นวาเชนนั้นเอง เชนนั้นเอง.
มันไปบาดันทุรังกับความจริงที่วามันเปนเชนนั้นเอง, มันจะไมใหเปนเชนนั้นเอง, จะให
เปนตามที่กูตองการ ตามที่กูตองการอยางเดียว, ไมยอมใหเปนเชนนั้นเอง มันก็
เลยตองฆากัน. ฉะนั้น การเห็นอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทชวยไดมาก อยางนี้
ขอใหเราสะสมปญญาในขอนี้ไวใหมาก.

ทีนี้ปญญาในความหมายที่สูงขึ้นไปอีก เรียกวาสุญญตา-ความวาง
วางจากตัวตน วางจากความหมายที่เปนตัวตน, วางจากความสมควรที่จะยึดถือวาตัวตน
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อยางนี้เรียกวา วาง ๆ ๆ ก็เชนนั้นเองอีกนั่นแหละ, วางที่สุดคือเชนนั้นเองที่สุด
ไมมีตัวตนชนิดที่ยึดถือแลวเป นทุ กข. ตัวตนคํานี้อธิบายยาก อธิบายลําบากอยางยิ่ง,
ยิ่งอธิบายตามตัวหนังสือแลว โอยไปกันใหญพูดกันทั้งวันก็ไมจบ.
อะไรคื อ ตั ว ตน อะไรคื อ มิ ใช ตั ว ตน, พวกเราพุ ท ธบริ ษั ท อย า ต อ งโง อย า
ตองไปโงใหมั น เสียเวลาให ม าก. รูวาสิ่ งไรที่ ไปยึ ด วา ตั ว ตนเขาแล ว มั น เป น ทุ ก ข
มั น กั ด เอานั้ น คื อ ตั ว ตน, สิ่ งไรที่ ไปยึ ด ถื อ เอาแล วกั ด เอา สิ่ งนั้ น คื อ ตั วตน; สิ่ งไรที่ ไป
ยึ ดถื อแล วไม กั ด มั นไม มี นี่ มั นไม มี , คิ ดดู ซิ ที่ ไปยึ ดถื อเข าแล วที่ จะไม กั ดเอานั้ นมั นไม มี .
แม แ ต ค วามดี ก็ เหมื อ นกั น ไปยึ ด ถื อ เอาไปบ า ดี ห ลงดี มั น ก็ กั ด เอา, ความสุ ข ก็
เหมื อนกั น ไปยึ ดถื อเอามั นก็ กั ด เอา, บุ ญ กุ ศ ลก็ กั ด เอา, พู ดอย างนี้ มั นจะต อ งเตลิ ด
ไปเปน โทษแกผูฟ งประเภทหนึ่ง วามั น ยึด ถือ ไม ได ถ ายึด ถื อ แล วเป น ทุ ก ข. ฉะนั้ น
พระพุ ทธเจ าท านจึ งสอนไม ให ยึ ดถื อแม แต นิ พพาน ว าตั วตน; ถ ายึ ดถื อนิ พพานว าตั ว
ตนแล ว มั นไม เป นนิ พพาน จะเป นความบ าชนิ ดหนึ่ งขึ้นมาเสี ย เกิ ดจากความยึ ดถือ.
ฉะนั้น สิ่งใดยึดถือเขาไปแลวมันกัดเอา นั่นแหละคือตัวตน.
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มั นประจวบเหมาะมั นบั งเอิ ญก็ ได ที่ ว าตั วหนั งสื อมั นอํ านวย คํ าว า อั ตตา ๆ
นี้ มาจากมู ลศั พท รากศั พท ว า อะสะ อะสะธาตุ , อะสะแปลว าผู กิ น ผู กั ด. อั ตตานี้ ตั ว
รากศั พท แท ๆ มั นแปลวาผู กิ นหรือผู กั ด. ไปเอากั บมั นซิ มั นกิ นเอา, ไปเอากั บมั นซิ
มัน กัด เอา. ฉะนั ้น สิ่ง ใดถาเขา ไปเกี่ย วขอ งไปยึด ถือ เขา แลว มัน กัด เอา สิ่ง นั ้น
คื อ อั ต ตา. เรื่ อ งที่ ว าไม เที่ ยงแท ไม อ ยู ในอํ านาจ ไม เป น ไปโดยอย างอื่ น , อธิ บ ายกั น
ตั้ งวั นในโรงเรี ยนนั กธรรมนั้ น ไม ได ความหมายอะไรแก นั กเรี ยนจนถึ งกั บเบื่ อหน าย, เบื่ อ
หนายตออัตตา.
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อาตมาอยากจะพูด สั ้น ๆ วา สิ ่ง ใดที ่ไ ปเอากับ มัน แลว มัน กัด เอา
นั่นแหละคือัตตา, ก็คือทุกสิ่ง ทุกสิ่งที่เขาไปยึดถือเขาแลวมันกัดเอา, ไปยึดถือ
อั ต ตาวาตั วตนแล วมั น กั ด เอา; ไม ไปยึ ด ถื อ วาอั ต ตา. ไม ให มั น เป น อั ต ตา มั น ก็ ไม
กัดใคร. นี้ความรูเเรื่องสุญญตา ไมมีอะไรที่มันเปนอัตตา คือควรจะไปยึดถือเอา
มั นไม มี , ทุ กอย างมั นเป นเช นนั้ นเอง พอไปยึ ดถื อที่ จะให เป นอย างโน นอย างนี้ มั นก็ กั ด
เอา เพราะมั นไม ยอมเป นนี่ , มั นเป นตามกฎของธรรมชาติ ฉะนั้ น สุ ญ ญตามั นก็ เรื่ อง
เชนนั้นเอง เชนนั้นเอง.
เรื่อ งพระไตรลั ก ษณ ก็ บ อกให รู ว า โอ , มั น เช น นั้ น เอง เรื่ อ งอิ ทั ป ปจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็บอกวามันเชนนั้นเอง, เรื่องสุญญตาสูงสุดมันก็เชนนั้น
เอง, วางจากตัวตน วางจากอัตตา รวมกันแลวก็เรียกวาเรื่องเชนนั้นเอง คือ ตถาตา, ตถตา ก็ ได , ตถาตาก็ ได , ความหมายอย างเดี ยวกั น มั นเป นเช นนั้ นเอง ความ
เปน เชน นั้น เอง. ใครถึง ซึ่ง ตถาหรือ ตถตานี ้ค นนั้น ก็เ ปน ตถาคต ผูถึง ซึ่ง ตถา,
ผู เห็ นแจ งซึ่ ง ตถาเป นพระตถาคตขึ้ นมาทั นที . นี่ คื อป ญญา ป ญญาทั้ งหลายสรุ ปความ
แลวมารวมอยูที่เรื่องไตรลักษณบาง, อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทบาง, สุญญตา
บา ง. สรุป แลว เรื ่อ งตถตา วา ทุก อยา งทุก อะไรมัน เปน เชน นั ้น เองโวย , ชีว ิต
สังขารรางกายประกอบอยูดวยธาตุทั้ง ๔ ทั้ง ๖, ทั้ง ๔ ทั้ง ๖ มันเปนอนัตตา เปน
สุญญตา เปนเชนนั้นเอง.
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เรื่องรางกายนี่ ถาศึ กษาเรื่องวิทยาศาสตร ก็ วาประกอบอยู ด วยเซลล ตั ว
ที่ มองไม เห็ นได ด วยตา มั นมี เล็ ก ๆ มากมายหลายชนิ ดหลายกลุ มล วนแต มี หน าที่ ตามหน าที่
ของมั น , เซลล แ ต ล ะตั ว ๆ นั้ น เป น เช น นั้ น เอง เป น อนั ต ตา เป น สุ ญ ญตา, แล ว
รางกายจะเปนอัตตาขึ้นมาอยางไรได.
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ที นี้ จิ ต ใจก็ เหมื อ นกั น ประกอบขึ้ น ด ว ยการปรุงแต ง; เมื่ อ ตาเห็ น รูป
เมื่ อหู ฟ งเสี ยงเป นต น, เรื่องทางจิตใจมั นก็ เลยเป นของชั่วคราวชั่วขณะ เป นความรูสึ ก
ชั่วขณะ เปนมายา เปนลม ๆ แลง ๆ ไมใชตัวตน.
เอา, ทีนี้คําวาอากาศธาตุ ที่วางสําหรับใหสิ่งเหลานี้มีอยู มั นก็วาง, ยิ่ง
วางเท าไรก็ ยิ่ งไม มี ตั วตน. ฉะนั้ นเมื่ อเห็ นว าธาตุ ทั้ ง ๖ ธาตุ คื อ ธาตุ ดิ น ธาตุ น้ํ า
ธาตุ ไฟ ธาตุ ลม ธาตุ อากาศ ธาตุ วิ ญญาณ มั นไม ใช ตั วตนทั้ งนั้ น, มั นก็ ไม ไปหมายมั่ น
อะไร จะให มาเป นตั วตนขึ้ นมาได . ทรัพย สมบั ติ เงินทองข าวของ บุ ตร ภรรยา สามี อะไร
ก็ตาม ที่ยึดถือกันวาเปนตัวตน ของตน, และรักกันอยางจะขาดใจ เปนทุกขวิตกกังวล
อาลัยอาวรณกันอยูตลอดเวลานี้, เพราะไมเห็นเรื่องเชนนั้นเอง.
นี้ปญญาเรื่องเชนนั้นเองเปนยอดสุดของปญญา สะสมไวใหมากพอ
ให คลองแคลว คลองปากคลองใจ คลองอะไรพอ มั นจะไดงายแกสติ, สติจะไดมาขนเอา
ไปได ทั นที เมื่ อเหตุ การณ มั นเกิ ดขึ้ น, เมื่ อเหตุ การณ มั นเกิ ดขึ้ น สติ ไปขนเอาความรู
เรื่องนี้ทันที เอาปญญาไปเผชิญหนาในรูปของสัมปชัญญะ.
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ในโรงเรียนเขาสอนเด็ กว า สติ ความระลึ กได สมปชั ญญะความรูตั ว, คํ า
พู ดนี้ ก็ คอนขางถูก แต วามั นไม เขาใจ. ครูก็ ไม เขาใจ, แล วเด็ กนั กเรียนก็ไม เขาใจ, ครู
ที่สอนก็ไมเขาใจ. เดี๋ยวนี้จะบอกใหรูวา สตินั้นคือวาความระลึกได มันอยูในพวก
กําลังจิตฝายสมาธิ, ระลึกไดแลวมันก็ไปขนเอาปญญามา ระลึกเอาปญญามา ใหมา
อยูเฉพาะหนา ก็คือปญญานั่นเองเรียกวาสัมปชัญญะ. สัง แปลวา ทั่ว, ปะ แปลวา
ครบหรือพรอม, ญะ ก็แปลวา รู, มันก็เชนเดียวกับคําวาปญญา ปะญาญา-รู, ปะ-ทั่วถึง,
มันก็รูปศัพทเดียวกันแท ๆ. แตพอมาทําหนาที่ อยูในหนาที่ดวยความพรอมที่สุด
แกเหตุการณเลยใหชื่อใหมวาสัมปชัญญะไปเสีย, กลายเปนปญญาเมื่อกําลังทํา
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หนาที่. ปญญาที่เก็บไวเฉย ๆ ในตูก็เรียกวาปญญา, แตถาปญญานั้นมาทําหนาที่
เฉพาะหนาเหตุการณ ก็เรียกวาสัมปชัญญะ. นี่เราไดมีอะไรที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
ที่ จะเผชิ ญหน ากั บเหตุ การณ คื อป ญญาที่ มาอยู ในรูปของสั มปชั ญญะ, มั นก็ เลยมี ทั้ งสติ
ทั้ งสั ม ปชั ญ ญะ. สั ม ปชั ญ ญะเป น ป ญ ญา ก็ ฟ น ฝ า ต อ สู กั บ เหตุ ก ารณ . ถ ามั น มี
กําลังไมพอ มันถอยกําลัง มันจะแพแกกิเลส ก็เพิ่มสมาธิ เพิ่มกําลังจิต เพิ่มกําลัง
ของสมาธิใหแกสัมปชัญญะ, สัมปชัญญะก็เปนปญญาถึงขนาดสูงสุดที่จะตัดกิเลส
ได.
การเจริญสมาธิภาวนาก็คือทําอยางนี้ เพื่อระลึกเอาอารมณ อันใดอัน
หนึ่ง ซึ่งเปนตัวปญหา มาพิจารณาอยูดวยสัมปชัญญะ. สโต จ สมฺปชาโน-มีสติ
มีสั มปชัญญะ, วเนยฺย โลเก อภิ ชฺฌาโทมนสฺสํ -นํ าออกเสียได ซึ่งอภิ ชฌาและโทมนั สใน
โลก; นั้ น หลั ก สู งสุ ด รั ด กุ ม ที่ สุ ด ชั ด เจนที่ สุ ด ของการทํ าสมาธิ ภ าวนา, ให ส ติ
สัมปชัญ ญะนี่นําอภิชฌาและโทมนัส คือกิเลสออกเสียได. อภิชฌาและโทมนัส
ในโลกที่ มั นเกิ ดอยู ในโลก ในวิ สั ยโลกตามแบบของโลก คื อตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ ให
มันนําออกไปเสียได.
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นี้ สมาธิ พอมาถึ งสมาธิ มั น ไม ค อยจะพอ, ไม ค อ ยจะมี แ รงสมาธิ พ อ,
เดี๋ ยวมั นขี้ขลาดมั นถอยหลั ง มั นวิ่งหนี มั นเปลี่ ยนความคิ ดเสีย. สั มปชั ญญะก็ เลยตาย
ด าน ยกเลิ กเป นหมั นไป. ถ าเราเป นคนฝ กสมาธิ ไว ให เพี ยงพอ จิ ตใจเป นสมาธิ ทั นควั น
ทันเวลาเพี ยงพอ ก็ ระดมจิ ตใจนั้ นซ้ํ าลงไปในเรื่องเดี ยวกัน ในเรื่องของสั มปชั ญญะ,
เหมื อนกั บเพิ่ มน้ํ าหนั กให มั น. สั มปชั ญ ญะเป นพวกป ญ ญา มั นเหมื อนกั บความคม
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ของมีด จะคมสักเทาไร แตถามันไมมีน้ําหนักจะกดลงไป มันก็ไมตัด, แลวมัน
ต องมี น้ํ าหนั กให เพิ่ ม ให มี ดนั้ นมั นหนั กพอ ความคมมั นจึ งจะตั ด, เดี๋ ยวนี้ ป ญญาของ
เราไม มี ส มาธิ ช ว ย ไม มี น้ํ า หนั ก พอมั น เลยไม ตั ด . ฉะนั้ น ก็ หั ด สมาธิ หั ด ส ว นที่
เปนสมาธิ ฝกในสวนที่เปนสมาธิอยูเสมอ ใหเพียงพออยูเสมอ, ใหมีสมาธิเพียงพอ
อยู เสมอ มั นก็ จะมี มากพอ ก็ จะมาใช น้ํ าหนั กระดมลงไป กํ าลั งของป ญญาคื อความคม
ความคมมันก็ตัด.

ธรรม ๔ เกลอทําหนาที่ไดทุกกรณี.
นี่ ๔ เกลอมั นทํ าหน าที่ กั นอย างนี้ ในทุ กกรณี ไม ว ากรณี ไหน; แม ว าเป น
เรื่องที่บานเรือน เรื่องโลก ๆ เรื่องบานเรือน ป ญหาอะไรเกิ ดขึ้น ก็ ให ใช ๔ เกลอนี้
มาแก ป ญหาเถอะ มั นเฉพาะหน าดี ที่ สุ ด, มั นเผชิ ญหน าได ดี ที่ สุ ด, จะแก ป ญหาต าง ๆ ได
สมาธิ นี้ ก็ เหมื อ นกั บ ป ญ ญา ถ า ไม ไ ด ส ะสมพอกพู น เอาไว มั น ก็ ไ ม มี ; ฉะนั้ น ตาม
ปกติเราจึงทําสมาธิฝกสมาธิ เพื่อสรางสมกําลังของสมาธิไวใหเพียงพอ; แลวก็
ศึกษาอบรมในส วนที่ เป นป ญ ญาไวใหเพี ยงพอ. สวนสตินั้นถาไมมี หรือมั นไม เร็วก็
ฝก ใหม ีแ ละใหพ อ, สว นสัม ปชัญ ญะนั ้น มัน แลว แตส ติก ับ ปญ ญา สติไ ปเอา
มามันก็มี, สติควบคุมไดดี สัมปชัญญะมันก็มี. ฉะนั้น สัมปชัญญะ ดูไมใชเรื่องจะ
ตองฝก, ฝกแตเรื่องของสติ เรื่องของปญญา เรื่องของสมาธิ, ใหสัมปชัญญะ
นั้นเปนการฝกไปในตัว เป นการพลอยฝกไปในตัวก็จะสําเร็จประโยชน ในการที่จะมี
ชีวิต ชนิ ดที่ วามั นเป นการควบคุ มสั ญ ชาตญาณอยู โดยอั ตโนมั ติ . เราดํ าเนิ นชี วิตอยู
อยางนี้ ใหถูกตองตามหลักเกณฑอยางนี้ จะควบคุมสัญชาตญาณอยูโดยอัตโนมัติ,
มั นจะพั ฒนาสั ญชาตญาณพื้ นฐานให เป นไปทางฝ ายโพธิ , ไม ให เป นไปในทางฝ ายกิ เลส
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แล วก็ โดยอั ตโนมั ติ , แล วก็ จะพั ฒนาสั ญชาตญาณฝ ายโพธิ สู งขึ้ นไป สู งขึ้ นไป สู งขึ้ นไป,
จนตั ดถอน รื้ อถอน เพิ กถอนสิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญชาตญาณเสี ยได หมด คื อเป นพระอรหั นต .
เรื่ องนี้ ยั งไม ต อ งพู ด ถ าว าจะเพิ กถอนสั ญ ชาตญาณกั น หมดสิ้ น เชิ ง มั น เป น เรื่ อ งของ
พระอรหัน ต; เมื่อ ยัง ไมถึง พระอรหัน ต ก็ข อใหค วบคุม ได, ใหป รับ ปรุง ได,
ใหพัฒนาได, ใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางฝายโพธิยิ่ง ๆ ขึ้นไป. มีชีวิตอยูอยางนี้
เรียกว า เป นการดํ ารงชี วิ ตอยู อย างถู กต องที่ สุ ด, ถู กต องคื อมั นเป นการควบคุ มพั ฒ นา
สัญชาตญาณอยูโดยอัตโนมัติ.
นี่เรื่อง ๔ เกลอ, มีชีวิตอยูดวยธรรมะ ๔ เกลอ, แคลวคลองวองไวเหมือน
กั บอะไร ที่ เตรี ยมไว พร อมดี , เป นอาวุ ธยุ ทธป จจั ยอะไรก็ ตาม เตรี ยมไว พรอมดี , ลอง
ฝ กลองใช ลองอะไรอยู เป นอย างดี เป นอย างรวดเร็ว แล วก็ แก ไขป ญ หาทุ กชนิ ดทุ ก
ขนาด ทั้งทางฝายโลกและฝายธรรมะไดอยูเปนปกติ, นี่คือการมีชีวิตชนิดที่พัฒนา
สัญชาตญาณอยูในตัวมันเอง ดวยธรรม ๔ เกลอ.
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เป นอั นว า เราได พู ดกั นถึ งการดํ าเนิ นชี วิ ต มี ธรรมะ ๔ เกลอ เป นธรรมะ
สํ าหรั บ เป นอยู เป นธรรมะเครื่ องอยู เครื่ องปฏิ บั ติ เครื่ องแก ป ญ หาทุ กชนิ ด จนมั นมี
นิสัยใหม, นิสัยใหมก็คือมีสติ มีสัมปชัญ ญะ มีสมาธิ มีปญ ญาครบถวน พรอม
เพรี ยงอยู เสมอ, เตรียมพร อมอยู เสมอ, สามารถจะท าทายกิ เลส ท าทายกิ เลส ก็ เป นอั นว า
จบไปเรื่องหนึ่ ง. ดํ าเนิ นชี วิ ตชนิ ดที่ เป นการควบคมสั ญ ชาตญาณ, โดยวิ ธี เฉพาะหน า
ดวยธรรมะ ๔ เกลอ. เดี๋ยวนี้หมดเวลาแลว ที่จะพูดวา ดําเนินชีวิตโดย อัฏฐังคิกมรรค
จะเป นการพั ฒนาสั ฐชาตญาณโดยตรงอยู ในตั วมั นเอง ชนิ ดที่ ไม ใช เผชิ ญหน า โอกาส
หลั งในวั นหลั ง ในวั นนี้ ก็ ขอให สนใจแต เรื่องธรรมะ ๔ เกลอ ธรรมะ ๔ เกลอ ให มี ครบ
ทั้ ง ๔ เกลอ แล วใช ๆ ๆ ธรรมะทั้ ง ๔ นี้ เหมื อนกั บของใช ที่ จํ าเป นที่ สุ ดแก ชี วิ ต และตลอด
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เวลา ทุ กหนทุ กแห งเวลา นั่ นแหละคื อพุ ทธบริษั ทแท ในบาลี ก็ เรียกวาเป นทองชมภู
นุ ช เป นพุ ทธบริษั ทไม ปลอม ทองชมภู นุ ชก็หมายความวาทองไม ปลอม ถ าเป นพุ ทธบริษั ทชมภู นุ ช ก็ คื อเป นพุ ทธบริษั ทที่ ไม ปลอม เป นพุ ทธบริษั ทแท ทั้ งเนื้ อทั้ งตั ว นี่ จะ
เป นได ก็ เพราะมี เครื่องมื อ ๔ อย างนี้ พรอมเพรียง เป นนั กรบของพระพุ ทธเจ า ตามคํ า
ชั กชวนของพระพุ ทธเจ า แล วก็ ไม มี ป ญ หาอะไรเกิ ดขึ้ นมาได ไม มี ป ญ หาอะไรรอหน า
เผชิญหนาทําใหเกิดกิเลส เกิดปญหา เกิดความทุกข
การบรรยายนี้ สมควรแก เวลา ขอยุ ติ การบรรยาย เป ดโอกาสให พระคุ ณเจ า
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจแกพุ ทธบริษั ท ในการปฏิบั ติธรรมะ
ในพระพุทธศาสนา สืบตอไป ณ กาลบัดนี้ ฯ
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ
- ๑๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๙

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การบรรยายประจํ า วั น เสาร แห ง ภาคมาฆบู ช า เป น ครั้ งที่ ๑๒ ในวั น นี้
อาตมาก็ ยั งคงบรรยายเรื่อง ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม แต มี หั วข อย อยเฉพาะ
เรื่องในวันนี้วา การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา.
[ทบทวน.]

ขอทบทวนความเข าใจสํ าหรั บผู มาใหม ซึ่ งคงจะงง ๆ ว า พู ดเรื่ องอะไรกั น,
ขอทบทวนวา เราพูดเรื่องธรรมะชนิดที่เปนวิทยาศาสตร, หรือโดยวิธีที่เปนวิทยาศาสตร.บางคนไมทราบ ก็ควรจะทราบวา เรื่องสัญ ชาตญาณนั้ น ก็คือสิ่งที่ เรียก
วาเรื่องกิเลส อันเปนปญหาใหญหลวงทางศาสนา, ถาเราพูดกันอยางธรรมดา ๆ เปน
เรื่องของธรรมชาติ ตามหลักวิทยาศาสตร, มันก็ควรจะตั้งปญหาขึ้นมาวา ทําไมเราจึง
๓๔๑
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บังคับสิ่งเหลานี้ไมได, คือบั งคับความรักไมได, บังคับความโกรธไมได, บั งคับความเกลียด
ไม ได , บั งคั บความกลั วไม ได , บั งคั บความวิตกกั งวล อาลั ยอาวรณ ไม ได , บั งคั บความ
อิ จฉาริษยาไม ได , บั งคั บความหวงความหึ ง เป นต นไม ได , ทั้ งที่ บางคราวก็ ตั้ งใจจะบั งคั บ
อยากจะบังคับอยางยิ่ง แลวมันก็บังคับไมได.
ถา จะใหเ ปน เรื ่อ งศาสนา ก็จ ะตอบวา เพราะบัง คับ กิเ ลสไมไ ด
บังคับอนุสัยไมได,แตถาเปนเรื่องทางวิท ยาศาสตร ก็ตอบวา เพราะเราบังคับ
สัญชาตญาณหรือสิ่ งที่ เรียกวา instinct ไม ได. แม จะเรียกชื่อต างกัน มั นก็เป นสิ่งสิ่ ง
เดี ยวกั น จะต องระวั งสั งเกต บั ดนี้ เราจะมาพู ดให เห็ นเป นเรื่ องเดี ยวกั น เป นเรื่ องของ
ธรรมชาติ, เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ แลวมันก็จะเปนสิ่งที่ใชไดในทุกศาสนาทีเดียว.
ธรรมะของจริง นั ้น เปน สิ ่ง ที ่ใ ชไ ด ใชรว มกัน ไดใ นทุก ๆ ศาสนา;
ขอใหคิดดูอยางนี้วา มนุษยในโลกนี้กินเกลือมันก็เค็ม, กินน้ําตาลก็รูสึกหวาน,
กินน้ําสมก็รูสึกเปรี้ยว ไมวาเขาจะถือศาสนาอะไร กินเกลือก็รูสึกเค็ม กินน้ําตาลก็รูสึก
หวาน กิ นน้ํ าส มก็ รูสึ กเปรี้ ยว, หรือว าเราะกิ นยารักษาโรคที่ ประกบขึ้ นตามหลั กวิ ชาการ,
ก็ จะได ผลเหมื อนกั น หมด, ไม ว าจะถื อศาสนาอะไร ดู ความที่ มั นรวมกั นได อย างนี้ ;
หรือจะพูดอยางเด็ก ๆ ก็วา ถาไปจี้เขามันก็หัวเราะ, ถาไปขูเขามันก็กลัวหรือก็รองไห,
เหมือนกันหมดทุกคน. นี่หลักธรรมะของธรรมชาติใชไดแกทุกคน ไมวาจะถือ
ศาสนาอะไร. เมื่ อกล าวโดยหลั กวิ ทยาศาสตร สั ญชาตญาณใด ๆ ของผู ที่ ถื อศาสนาอะไร
มั นก็ เหมื อนกั นหมด; ดั งนั้ นวิธี ที่ จะควบคุ มแก ไขพั ฒนาสั ญชาตญาณมั นจึ งใช รวมกั นได ,
นี่เมื่อพูดอยางวิทยาศาสตร.
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แต ถาพอพู ดอย างศาสนา มั นก็ เกี่ ยงงอนกั น, ตั้ งป อมตั้ งเป าเกลี ยดชัง
หรือขัดแยง ปฏิเสธศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของตัว, มันก็เลยไมอยากจะฟง. แต
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๓๔๓

พูดวาเรื่องละกิเลส อยางนั้นอยางนี้ ก็เห็นเปนพุ ทธศาสนา, แลวก็ พวกที่ถือศาสนา
พระเปนเจาก็ไมอยากจะฟง, ก็เลยไมตองพูดกัน. แตถาพูดใหเห็นวา กิเลส กิเลส
อยางนั้น ๆ คือสัญชาตญาณอยางนั้น ๆ ตามธรรมชาติ. ใครมีความรูสึกแกไขได ก็
ควรจะไดรับเอาไปใชไดดวยกันทุกคน.
นี่ ขอให มองเห็ นใจความสํ าคั ญข อนี้ ในข อที่ ว า สิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญชาตญาณ
นั่ น แหละคือ กิ เลส, บั งคั บ สั ญ ชาตญาณก็ คื อ บั งคับ กิ เลส, บั งคับ กิเลสก็คือบั งคั บ
สัญชาตญาณ. ถาในพระพุทธศาสนามีวิธีบังคับอยางไร ก็ควรจะเอาไปใชในผูที่
ปฏิ ญ าณถื อ ศาสนาอื่ น ก็ ไ ด , ได ผ ลเหมื อ นกั น , เลยเป น อั น ว า มั น เป น เรื่ อ งของ
ธรรมชาติ, เปนของกลางของธรรมชาติ ที่พระพุทธเจาคนพบ, แลวนํามาแสดง
เปดเผย ไมใชเปนเรื่องที่พระองคทรงบัญญัติขึ้นตามใจชอบ ขอใหเขาใจอยางนี้.
นี่เราจึงเปลี่ยนชื่อของศัตรู วาแทนที่จะเปนกิเลส เราเอามาเปนสัญ ชาตญาณ
ที่บังคับไมไดเพื่อเขาใจงาย.
ทุ กคนจะต องระลึ กนึ กถึ งป ญ หาอั นแท จริ งของตน ที่ มี อยู เป นประจํ า หรื อ
แม จะเป นคราว ๆ ก็ เข าใจได , ทํ าไม บั งคั บความรั กไม ได , ที่ น ารั กมาก็ รั ก, ที่ น าโกรธมา
ก็ โกรธ, ที่ น าเกลี ยดมาก็ เกลี ยด, ที่ น ากลั วมาก็ กลั ว, แล วก็ ไม อยากจะมี สิ่ งรบกวนทางจิ ต
ใจ เป นความอาลั ยเป นความอาวรณ มั นก็ ทํ าไม ได , มั นก็ ยั ง อาลั ยอาวรณ อยู นั่ นเอง, วิตก
กั งวลจนเป น โรคประสาท มั น ก็ บั งคั บ ไม ได , ทั้ ง ๆที่ ตั วก็ รู ว ามั น ให โทษและก็ ไม ชอบ
อยากจะละอยู มันก็ยังละไมได. นี่จะตองมาพู ดกันใหเขาใจแจมแจง วามีวิธีอะไรที่
จะละได และโดยเฉพาะในเรื่องทางฝายพระพุทธศาสนา.
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ขอให คนที่ ยั งไม เคยฟ งนึ กหรื อทบทวน ว าสิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญ ชาตญาณนั้ น
มี อ ยูภ ายในจิ ต และเกิ ดขึ้ น มาได เอง ไม ต องมี ใครมาสอน. นี่ก็ลองนึกดูเอง วา
มั นมี อะไรบ าง, เด็ กทารกไม กี่ วั นมั นก็ รูจั กที่ จะยึ ดถื อว าตั วกู ว าของกู ไม ต องมี ใครมาสอน
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มั นเกิ ดความคิ ดขึ้ นมาในใจได ; นี่ ก็ เพราะว าพอเด็ กทารกมั นมี ความรูสึ กว าอรอย, เรื่อง
ไม อรอย เรื่องชอบไม ชอบเข ามาแล ว มั นก็ เกิ ดความอยากไปตามนั้ น, เกิ ดได เอง มั นรูสึ ก
ได เอง, มั นก็ อยากสิ่ งที่ มั นชอบ มั นก็ ไม อยากหรืออยากจะไม ให มี สิ่ งที่ มั นไม ชอบ, มั นก็ มี
ความอยากที่เรียกวาตัณหา เปนความรูสึกที่เกิดอยูในใจอยางนั้น.
แต แลวความรูสึ ก อั น นั้ น มั น ให เกิ ด ความรูสึ ก ต อ ไปอั น หนึ่ งวา ตั วกู
อยาก, ถาความอยากเกิดขึ้นเต็ม อยูในจิตใจแลว ก็ปรุงใหเกิดความรูสึกอีกอยาง
หนึ่ งว า ตั วกู นี่ เป น ผู อ ยาก, มี ตั วกู ผู อ ยาก. ครั้ น มี ตั ว กู ผู อ ยากแล ว มั น ก็ ป รุ ง
ออกมาเป น ความรูสึ ก วา อยากเอามาเป น ของกู มั น ก็ค รบถวนแหละ; มี ค วาม
อยากเป น ตั วกู , อยากเอามาเป น ของกู, นี่ ก็ คื ออุ ป าทาน, เรียกวาอุ ป าทานใน
พุทธศาสนา มันเกิดไดเองอยางนี้ ไมตองมีใครมาสอน, เรียกวาสัญชาตญาณแหง
ตัวตนวาตัวตนซึ่งเปนของตนรวมอยูดวย ก็ไดเกิดขึ้น.
ครั้นมั นมี ความยึ ดถื อวาตั วตนแล ว ก็ เป นธรรมดาที่ จะเกิ ดสั ญชาตญาณ
ต อ ไปได อี ก คื อ ความเห็ น แก ต น; เพราะมั น มี ตั ว ตน มั น ก็ มี ค วามเห็ น แก ต น. นี่
มันก็เกิดความรูสึกสืบตอไปไดเอง เปนการที่วาจะเอาอะไร ๆ ตามใจตน. ดูที่ลูก
เด็ ก ๆ ซิ มั นจะเอาอะไรตามใจตนขึ้ นมา ไม ต องมี ใครมาสอน, จึ งเรียกว าสั ญชาตญาณ
แล วมั น ก็ เลยเถิ ด ไปถึ งวา มั น จะเอาเปรีย บคนอื่ น โน น . นี่ มั น ก็ มี อะไร ๆ ที่ เป น
ความรูสึกงอกขึ้นมาไดจากสัญชาตญาณแมบท คือสัญชาตญาณวาตัวตน, จนเห็น
แก ตน แล วมั น ก็ เกิ ด ความรูสึ กที่ ว า จะต อ งเลี้ ย งชี วิ ต ตน มั น ก็ เกิ ด ความรูสึ กที่ ต อ ง
กินอาหารขึ้นมา อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได มันก็จะตองติดในรสอาหาร เปนตน.
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แลวมั นก็ มี สั ญ ชาตญาณแห งความกลั ว คือมั นไม อยากตายมั นจึงได
กลั วตาย นี้ มี อยู ในสิ่ งที่ มี ชี วิ ตทุ กชนิ ด, ไม ต องมี ใครสอน มั นเกิ ดได เอง, แล วก็ มี สั ญ -
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ชาตญาณแหงการตอสู เพราะกลัวตาย, หรือสัญชาตญาณการหนีภัย เมื่อมันเห็น
ว า สู ไม ได , เหล า นี้ มั น ไม ต อ งสอนทั้ งนั้ น . ไปนั่ งดู ลู ก ไก ตั ว เล็ ก ๆ เพิ่ ง ออกจากไข
มั นมี สั ญชาตญาณแห งการต อสู , มี สั ญชาตญาณแห งการวิ่งหนี ตามแก เหตุ การณ ที่
มันจะเกิดรูสึกขึ้นมาไดเอง.
แลวมันก็มีความรักตน นี่เปนเหตุใหเห็นแกตน, แลวมันก็ตองการ
ให มี สิ่ งอื่ น มาบํ าเรอตน มั น ต องการขึ้นมาได เอง. แล วมั น ก็ต อ งการจะสื บ พั น ธุ
เพราะวามันไมอยากใหสูญหายตนไปเสีย มั นก็มีความรูสึกที่จะสืบพันธุซึ่งเป นที่รูจักกันดี,
แลวมันก็ตกเปนเยื่อของธรรมชาติคือกามารมณ, กามารมณนี่มันเรื่องหนึ่งตางหาก
จากเรื่องการสื บพั นธุ , ถ าไม มี ส วนที่ เป นกามารมณ แฝงอยู ด วย มั นก็ ไม มี ใครสื บพั นธุ ,
เพราะเรื่องการสื บพั นธุล วน ๆ นั้ นน ะมั นสกปรก, มั นเหน็ ดเหนื่ อย, มั นน าเกลี ยด, มั น
อะไรไปทุกอยาง. แตเขามีคาจางอันเลิศมาจูงจมูกมันคือ สวนที่เปนกามารมณ , มันกิน
เหยื่อกามารมณ, มันรับคาจาง, แลวมันก็ทําการสืบพันธุ.
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ไปคิดดูเองซิวา สมรสแตงงานนั้นมันเพื่ออะไรกันแน, ตกอยูใตอํานาจ
ของสัญชาตญาณอันไหน, สัญชาตญาณอันลึกเพื่อการสืบพันธุนั้นมันยังนอยไป, แต
มัน ตกเปนทาสของเหยื่อที่เขาจางใหทําการสืบพันธุ ธรรมชาติจางใหทําการสืบพันธุ
นี่ มั นเป นกั นอย างนี้ ทั้ งสั ตวเดรัจฉาน แม แต ต นไม ต นไล . ถ าศึ กษาให ละเอี ยด มั นก็ มี
สวนลอใหทําการสืบพันธุ มันก็แกไขดวยตนเองไมได, พายแพแกความรูสึกอันนี้.

นี่ก็ยังมีอีกมากที่เปนสัญ ชาตญาณ ตองการให เจริญ ใหสวย ใหรวย
ให ดี ให พั ฒนานี้ มั นก็อยูในความรูสึกที่ เป นสัญชาตญาณที่มั นเกิดไดเอง, มันก็ตองการ
ใหสิ่งรอบดานนั้นบําเรอมันในทุกทาง. แลวมันยังมีสัญชาตญาณแหงการอวด, ลูก
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เด็ก ๆ ก็รูจักอวดตั้งแตเล็ก ๆ ลูกหมาลูกแมวก็มีลักษณะที่เห็นวามันตองการจะอวด อวดดี
อวดสวย อวดเกงอะไรของมัน, เพราะมันมีสัญชาตญาณแหงการอวด.
ในที่สุดมันก็ไปรวมอยูที่สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน มันอยากจะมีการ
มีอยูแหงตัวกูแหงของกู นี่มันจึงดิ้นรนทุกอยางทุกประการ เพื่อการมีอยูแหงตัวกู
เพื่อไดตามใจตัวกุ, เพื่ อมีอะไรมาบํารุงบําเรอแวดลอมตัวกู. โดยหลักการใหญ ๆ มันเป น
อยางนี้; ถาผูใดรูจักสิ่งเหลานี้ดี แมในฐานะที่เรียกวาสัญชาตญาณ, ผูนั้นจะ
รูจักและเขาใจสิ่งที่เรียกวากิเลส ๆ ในพุทธศาสนาไดงายขึ้น; เพราะมันเปนเรื่อง
เดียวกัน.
สัญชาตญาณที่บังคับไมได คือสิ่งที่เรียกวากิเลส, หรือสัญชาตญาณ
กลาง ๆ ธรรมดาที่มันเปลี่ยนมาสูอํานาจของอวิชชา, อวิชชาครอบงําแลวมัน ก็
เปนกิเลส. แตถาสัญชาตญาณที่ไดรับการปรุงแตงที่ดี พัฒนาที่ดี มันก็กลายเปน
โพธิ คือมันเป นความรูไดเองอีกเหมือนกัน ในทางที่จะไมตองเปนทุกข. ถาไมไดรับการ
พั ฒ นาที่ ถู ก ต อ ง มั น ก็ รูได เองเหมื อ นกั น ในทางที่ จ ะต อ งเป น ทุ ก ข ฉะนั้ น เราจึ ง มี
การพัฒนาสิ่งเรียกวา สัญชาตญาณ.
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ทํ าไมเราสะดุ ง, ทํ าไมเราหวาดเสี ยว, ทํ าไมเราวิ่ งหนี , สามคํ านี้ เป นคํ า
ที่ มี พู ด อยู ในบาลี ฉมฺ ภี -สะดุ ง, อุ ตฺ ราสี -หวาดเสี ยว, ปลายิ -วิ่ งหนี . ทํ าไมเราสะดุ ง
ไดเอง ถามีอะไรกระโตกกระตากออกมาก็สะดุง ไมตองมีใครสอนไมตองมีใครฝก สะดุง
ได เองตั้ งแต เป นทารก, แล ก็หวาดเสี ยวไดเอง ขนลุ กขนพองได เอง โดยไม ต องมี ใครสอน
แล วก็วิ่งหนี ไปทั นที เมื่ อมี อะไรที่ วาน าเกลี ยดน ากลั วเกิดขึ้น มั นก็ วิ่งหนี . นี้ ถ าบั งคั บ
ไมได มันก็เปนไปมากจนเปนทุกข หรือเกิดปญหาอยางอื่นจนถึงกับตาย. พอ
สะดุ งก็รองออกมา, มีอะไรนากลัวสะดุ งหวาดเสียวก็รองออกมา, เหมื อนลูกหมาลูกไกลู ก
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แมว มั นก็ รองได . คนจะรองหยาบคายกว านั้ นเสี ยอี ก ถ ามี อะไรทํ าให สะดุ งหวาดเสี ยว
ขึ้นมา. ทําไมมันจึงบังคับไมได นี่ขอแรก.
ถารูจักสิ่งเหลานี้ดี วามันไมควรจะมี มันมีแตทําใหยุงยากลําบากและเปนทุกข
ก็คงจะมีความคิดในทางที่จะเพิกถอนมันเสีย. แตสัญ ชาตญาณลวน ๆ ตาม
ธรรมชาติลวน ๆ นี้ ไมใชเพิกถอนไดงาย เพราะวามันเปนของคูกันมากับชีวิต.
เมื่อใดไมมีสัญชาตญาณวาตัวตนของตน ชีวิตมันก็ไมดิ้นรนเพื่อการเปนอยู มันก็
ตาย. ฉะนั้น มองในแงของความเปนประโยชน มันก็เปนประโยชน คือตอสู
เพื่อชีวิตนี้ยังอยู. แตเมื่อควบคุมไมไดมันก็กลายเปนเรื่องใหโทษใหทุกข, มัน
เห็นแกตน มันก็เอาเปรียบผูอื่น, หรือมั นทํ าทุกอยางที่จะใหเป นทุกข. ถาบั งคับไดมั นก็
กลับไปในทางตรงกันขาม คือไมตองเปนทุกขดวยกันทุก ๆ ฝาย.
พูดไดวา การบังคับ สัญชาตญาณก็คือการบังคับกิเลสได บังคับกิเลส
ไดก็คือบังคับสัญชาตญาณได; แตมันยากจนถึงกับจะตองจัดสรรกันวา เพียงแตควบคุม
ก็พอจะทําได ระมัดระวังใหดีสําหรับบุถุชน. แตจะละใหเด็ดขาดไดเลยนั้น ไมมี
ทางจะทําได นอกจากจะเปนพระอรหันต, ถายังไมเปนพระอรหันต, จะเปนคน
ชั ้น ไหนก็ต าม ยัง ละสัญ ชาตญาณทั ้ง ปวงไมไ ด, ก็เ ลยตอ งมีห ลัก เกณฑใ น
การที่จะควบคุม พรอมกันนั้น ก็มีหลักเกณฑในการที่จะพัฒนา, นี้จะพัฒนากัน
อย างไรก็ ได พู ดกั นมาแล วในการบรรยายหลายครั้ ง. วั นนี้ เป นครั้งที่ ๑๒ มี หั วข อว า
การบั ญญั ติเพื่ อจะเพิ กถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ก็หมายความวาไดพูดกันมามากแลว
จนถึงขั้นที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณในระดับที่เพิกถอนได แลวก็เปนพระอรหันต.
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ที นี้ ในการบรรยายในครั้งที่ แล วมา ได พู ดถึ งเรื่องสี่ เกลอ ธรรมะสี่ เกลอ;
จําไวใหดี ๆ ธรรมสี่ เกลอ. ขอเตื อนอีกที คื อความมี สติ ความมี สั มปชัญญะ ความมี
สมาธิ ความมีปญญา, สติ สมาธิ สัมปชัญญะ ปญญา. เมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจ หรือเขา
มาเผชิญภายนอก ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มันมีเรื่องแลว มันกรณี เกิดขึ้นแลว อยางนี้
ตองมีสติ ระลึกใหไดถึงปญญาความรูที่เคยอบรมศึกษาไว ใหสติไปขนเอาความรูนั้นมา
รวดเร็วเหมือนกับสายฟาแลบ มาทันเหตุการณ เอาปญญามาแลว มาทําเปนสัมปชัญญะ
คุมเหตุการณ อยูตอหนา นี่สติไปเอาปญญามา ทําเปนสัปชัญญะควบคุมเหตุการณอยู
ตอหน า แลวก็ เพิ่ มกําลั งจิตที่ เป นสมาธิแรงขึ้น แรงขึ้น มั นก็ ควบคุ มได เชนวาสิ่งที่
นารักเกิดมาทางตา มีสติไประลึกเอาปญญาหรืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เอามาเผชิญหนา
กับสิ่งที่มาทําใหรัก นั้นก็เปนสัมปชัญญะคุมเชิงอยู ถากําลังของสัมปชัญญะไมพอ ก็เพิ่ม
กําลังจิตคือสมาธิใหมากขึ้น นี่กําลังปญญา หรือสัมปชัญญะ มันก็จะขับไลความโง
ความหลง ซึ่งจะเรียกวาสัญชาตญาณก็ได กิเลสก็ได ออกไป นี่เราพูดกันมาโดยชัดเจน
แลว ในการบรรยายครั้งที่แลว.
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การบรรยายครั้งที่แลวเวลาไมพอโดยพูดคางไววา จะตองนึกถึงสิ่งสําคัญอีก
สิ่งหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาทานมักจะทรงเรียกวา นิสสรณะ. นิสสรณะแปลวาทางออก
คําวา นิสสรณะแปลวาทางออก เรียกวา นิสสรณะ ที่ไหนก็ทรงหมายถึงอัฏฐังคิกมัคค
ทั้งนั้นแหละ, อริยอัฏฐังคิกมัคคนั่นแหละ ความถูกตองแปดประการ ซึ่งไดยินไดฟงกัน
มาก จนท องกันได จนสวดรองกั นได แลวก็ มั นเป นแต เพี ยงชื่อ มั นยั งไม สามารถที่ จะ
เปนตัวจริงขึ้นมา สําหรับจดัการกับกิเลสตัณหาเหลานี้.
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แล ว ก็ อ ยากจะพู ด ให เห็ น ว า เรื่ อ งรอยิ อั ฏ ฐั งคิ ก มั ค ค -มรรคมี อ งค แ ปดนี้
มันก็เรื่องเดียวกับสี่เกลอ, ธรรมะสี่เกลอ คือ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปญญา;
จึ งกล าวเนื่ องกั นไปจากเรื่ องที่ เกลอ ให เห็ นโดยประจั กษ . สติ สิ่ งที่ เรี ยกว าสติ เกลอตั ว
แรก ก็ มี อยู ในสิ่ งที่ เรียกวาสั มมาสติ ในอริ ยมรรค, ตั วสติ มั นอยู ในสั มมาสติ ในอริยมรรค ตัว สัม ปชัญ ญะมัน ก็ม ีอ ยู ใ นสัม มาสติแ ละสัม มาทิฎ ฐิใ นอริย มรรค. ที่
เรียกวาสมาธิ, สมาธิ มันก็มีอยุในตัวสัมมาสมาธิ สัมมาวิริยะ สัมมาวายามะ, ตัว
ที่เรียกวาปญญา, ปญญา นั้นมันก็มีอยูในสัมมาทิฎฐิ รวมกับสัมมาสังกัปปะ สวน
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นั้นมีอยูเองแลวเปนพื้นฐาน.
คํ านี้ น าหั วเหมื อนกั น เมื่ อพู ดถึ งมรรคมี องค แปด พระพุ ทธเจ าก็ จะตรั สหน าที่
สํ าคั ญ ๆ ขององค อื่ น ๆ หมด จนเหลื อแต สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี วโว, นี้ ก็
จะตรสว าเขามี อยู แล วเป นพื้ นฐาน, คื อมั นต องมี สิ่ งนี้ อยู เป นพื้ นฐานของชี วิ ต, แล วก็ ใช
สั มมาความถู กต องอื่ น ๆ ทํ าหน าที่ โดยเฉพาะตามสมควรแก กรณี ก็ เป นการใช อริยมรรค
มี องค แปดอย างครบถ วน, นี่ แหละคื อข อที่ ว า สี่ เกลอนั้ นมั นกระจายออกไปเป นอริ ยมรรคมีองคแปดก็ได, ถาเขาใจอยางถูกตองตามลําดับ.
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ที นี้ ก็ มาถึ งเรื่องที่ จะมาพู ดในวั นนี้ โดยตรง ก็ คื อว า การปฏิ บั ติ เพื่ อเพิ ก
ถอนสั ญ ชาตญาณโดยหลั กวิ ชา, ที่ แล วมามั นเป นหลั กกว าง ๆ ทั่ วไป นี้ จะพู ดให เห็ น
เป นเรื่ องชั ดเจน เป นเรื่ อง ๆ เป นข อ ๆ แล วก็ ต อสู กั นเหมื อนกั บการต อสู เฉพาะตั ว ก็ เลย
ต อ งพู ดแยกให ฟ งเป น อย าง ๆ, และจะยกเอาหมวดธรรมที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะใช แ ก
ปญ หาทั้งปวงได คือ หมวดธรรมะที่เรีย กวา โพชฌงค ๗ หรือ สัม โพชฌงคเจ็ด .
ก็ น าสงสารเหมื อ นกั น แหละ, สั ม โพชฌงค เจ็ ด นี้ น คนก็ ท อ งกั น ได รู จั ก สวดท อ งกั น ได
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แล วก็ ถึ งกั บว า ใครจะตายก็ ไปนิ มนต พระมาสวดโพชฌงค เจ็ ดให ต อสู กั บความตาย ยึ ดถื อ
กันมากถึ งอยางนี้ แต แล วก็ไม รูวา จะเอาโพชฌงค เจ็ ดนั้ นไปใชต อสู กั บกิ เลสหรือสั ญชาตญาณไดอยางไร. เดี๋ยวนี้เราพูดในนามของสัญชาตญาณ ก็จะใหเห็นในแงของสัญชาตญาณโดยตรง.
โพชฌงคเจ็ด นั้นก็คือสติ ธรรมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ
อุ เบกขา; ถ าไม เคยฟ งก็ ดู รุ งรัง หรื อ จํ า ยาก, แต ถ า เคยบวชเคยเรีย นก็ จํ าได ท อ งได ,
เคยเรียนนักธรรมก็ทองได. แตเดี๋ยวนี้ขอวาอยาเพี ยงแตทองได ขอให รูจักกันจริง ๆ
แลวเอามาใชให เปนประโยชน . โพชฌงคแปลวาองคแหงการตรัสรู มีความสําคัญถึง
จะช วยให มี การตรัสรูเป นพระพุ ทธเจ า แต แล วมั นก็ น าประหลาดที่ ว า มั นจะใช ทํ าอะไรก็
ได , แม จะทํ าไร ทํ านาก็ ใช หลั กเกณฑ ของโพชฌงค ได . คื อมั นแก ป ญ หาได ทุ กชนิ ด แต
แล วคนเขาก็ ไม ชอบฟ ง เขาก็ ไม ยอม เขาไม ยอมคิ ดว าสิ่ งสู งสุ ดอย างโพชฌงค หรือมรรคมี
องค แปดนั้ น จะเอามาใช ในเรื่องทํ ามาหากิ นทํ าไร ทํ านาได ; นั้ นไม ใช เพราะอะไร เพราะ
ไมรูจักสิ่งเหลานั้น.
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นี่เราควรจะรูจักเสียที วาเรื่องโพชฌงคทั้งเจ็ดนั้น จะเปนเครื่องมือที่
ชนิดคมกลา ชนิดคมเฉียบ เป นหลักวิชาคมเฉียบ อยางที่เขาเรียกกัน เดี๋ยวนี้วา
เทคนิ คหรือเทคโนโลยี่ , วิชาใชเทคนิคใหสําเร็จประโยชน เรียกวาเทคโนโลยี่ มั นจะ
สามารถ จะคมเฉี ย บ จะแก ก ล าเข ม แข็ งถึ งขนาดนั้ น ถ าเอาโพชฌงค ม าใช . ถ าเอา
โพชฌงคเจ็ดมาใช มันจะมีการกระทําที่ตอสูกับกิเลส ทําลายกิเลสอยางเขมแข็ง
คมเฉี ยบถึ งขนาดนั้ น ; ดั งนั้ น ก็ ค วรจะเอามาพู ดกั น : สติ ธรรมวิ จยะ ป ติ ป สสั ท ธิ
สมาธิ อุเบกขา.

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา

๓๕๑

สติในที่นี้หมายถึงระลึกได จะทําอะไร ๆ ก็ตองระลึกได วามันมีอะไรบางที่
เกี่ยวของกันกับเรื่องนี้; เชนวาจะทํานา ก็ตองระลึกไดวา มันมีอะไรบางที่จะตองมา
เกี่ยวของกัน : ที่ดินเปนอยางไร, น้ําเปนอยางไร. วัวควายเปนอยางไร, ขาวพืชเปน
อยางไร, อะไรเปนอยางไร, มันก็ตองระลึกหมดเรียกวาสติ.
ครั้นระลึกหมดแลวก็มาถึงธรรมวิจยะ คือใครครวญวาจะใชสิ่งใด
อยางไหน เทาไร โดยตรงอยางละเอียดลออที่สุด, นี่คัดเลือก มันก็เปนการคัดเลือก.
เสร็จแลวมันก็ ลงมือทําอยางเขมแข็ง ก็เรียกวา วิริยะ วิริยะ.
ครั้นมีวิริยะลงมือทําอยางเขมแข็ง มันก็ตองหลอเลี้ยงไวดวยความพอใจ
คือ ปติ ทําเสร็จไดเทาไรก็พอใจเทานั้น เพื่อหลอเลี้ยงกําลังที่จะตองทําตอไป; เชน
ทํานา ฟนดินไดจอบหนึ่ง สองจอบ สามจอบก็พอใจ, เพื่อหลอเลี้ยงกําลังใจที่จะฟนตอไป
ใหมันทั่วทั้งนา, อยางนี้เปนตน ทําอะไรตองมีปติสวนที่ทําเสร็จแลว, หลอเลี้ยงจิตใจ
ใหมีกําลังสําหรับจะทําตอไป; ถาไมอยางนั้นเดี๋ยวมันเลิกมันทิ้งเสียละ มันก็ไปขโมยดีกวา
จะมานั่งทนเหนื่อยอยูทําไม. แตถามีธรรมปติโดยแทจริงหลอเลี้ยงอยู มันก็ทําสนุกเพิ่ม
ขึ้นเปนตามลําดับ. นี่มันก็มีปติหลอเลี้ยง.
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เมื่อทําไป ๆ ในลักษณะอยางนี้ มันก็เขารูปเขารอย, ทุกสิ่งทุกอยางมัน
ก็เขารูปเรียกวาปสสัทธิ การงานก็เขารูป อะไร ๆ มันก็ชวนกันเขารูป เพือ่ จะมีผลดี.

แลวตอไปนี้ก็มีสมาธิ ใชกําลังใจทั้งหมด, หรือกําลังอะไรก็ตามทั้งหมด
ระดมทุมเทลงไปเมื่อมันถูกตองและเขารูปแลว.

๓๕๒

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เมื่ อได ระดมกํ าลั งทั้ งหมดลงไปสิ้ น แล ว ก็ ม าถึ งอุ เบกขา เพ งดู อ ยู เหมื อ น
กั บว าดู อยู เฉย ๆ, แต มั นคอยเพ งดู ด วยการควบคุ ม ที่ จะให มั นเป นไปอย างนั้ นจนถึ งที่ สุ ด.
เรามั กจะสอนกั นผิ ด ๆ ว า อุ เบกขา. อุ เบกขานี้ คื อความวางเฉย แล วมั นก็ เฉยเป นหั วหลั ก
หัวตอ แลวมันจะไดประโยชนอะไร.
เฉยนั้ นคื อมั นมองดู อยู วา มั นจะต องเป นไปตามนั้ น มองดู อยู เฉย ๆ ก็ จริง,
แตในใจมันคอยควบคุมวา มันจะตองเปนไปตามนั้นอยางถูกตองเรื่อยไป จนกวา
จะถึงที่สุด. เขาเปรียบเหมือนกับการขับรถมาหรือรถยนตก็ตาม เมื่อทุกอยางมันไดที่
ถนนมันก็ดี, อะไรก็เรียบรอยหมดแลว, คนขับก็เพียงแตถือบังเหียนอยูเฉย ๆ ถือ
พวงมาลัยอยูเฉย ๆ, แตคําวาเฉย ๆ นั้นไมไดมีความหมายวาไมทําอะไร, มันควบคุม
ความถูกตองอยูเสมอไป, นี่อยาเขาใจผิดคิดวาอุเบกขา อุเบกขา แลวก็แปลวาเฉย ๆ.
ที่ มั ก เข าใจผิ ด มาก, แล วะต อ งเข าใจกั น ให ถู ก เสี ย อี ก อย างหนึ่ ง ก็ คํ าว า
อุเบกขาในพรมหมวิหาร - เมตตารักใคร กรุณา-สงสารชวย, มุฑิ ตายินดีดวยเมื่อเขาไดดี,
อุเบกขา-วางเฉย, นั ้น เปน ทางใหเ กิด ความเขา ใจผิด ; มัน ไมใ ชว างเฉยเฉย ๆ
มันวางเฉยอยางที่คอยดูอยูวา เมื่อไรจะชวยได เมื่อไรจะชวยได, มันนั่งดูอยูเฉย ๆ
ก็จริง แตดูอยูวาเมื่อไรจะชวยได มันคอยสอดสองดูอยางนั้น, นั่นแหละอุเบกขา
ที่ ถู ก ต อ ง; ไม ใช อุ เบกขานั่ ง เฉยวางเฉยเป น หั ว หลั ก หั ว ตอ. นี่ อุ เบกขาในโพชฌงค
ก็เหมือนกันเมื่อทุกอยางมันเขารูปเปนปสสัทธิ มีสมาธิเต็มที่ จะเรียกวาดูอยูเฉย ๆ
ก็ได, แตมันเปนการควบคุมใหการถูกตองแลวนั้นเปนไปจนถึงที่สุด.
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นี่คือสัมโพชฌงค จะใชในกิจการอะไรก็ได : มีสิต ระลึกถึงอยางทั่วถึง
ในขั้ นต น เรียกว าสติ , แล วก็ คั ดเลื อกที่ จะเหมาะสมเอามาใช นี้ เรี ยกว าธรรมวิ จยะ แล วก็

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา
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พากเพียรทํา นี้เรียกวา วิริยะ แลวก็พอใจในการกระทําที่สําเร็จมาตามลบําดับ นี้เรียกวา
ป ติ พอครบอยางนี้ แลวมั นก็ล งรูป เขารอยกัน ดี ก็เรียกวาป ส สัท ธิ, พอป สสัท ธิเขา
รูปเข ารอยดี แล วก็ ทุ มเทกํ าลั งจิ ตทั้ งหมด นี้ เรียกวาสมาธิ , หลั งจากนั้ นก็ มองดู อยู เฉย ๆ
คื ออุ เบกขา แต ไม ใช เฉยอย างหั วหลั กหั วตอ เฉยคอยดู ควบคุ มให มั นเป นไปตามที่
วางไวถูกตอง ที่ไดจัดไวถูกตองแลวมันก็ไปไดรับผลที่ดีของมันเอง
เหมื อนแม ไก ที่ ฟ กไข , มั นจั ดดี ถู กต องทุ กอย างแล ว, พลิ กไข ก็ ถู กต องแล ว
อะไรก็ถูกตองแลว มันก็รออยูเฉย ๆ ก็ได รออยูเฉย ๆ ลูกไกมันก็ออกมา. ถาแม
ไกตัวไหนยังไมพอใจรองวาลูกไกจงออกมา, รองวาลูกไกจงออกมา, มันก็ตองเปน
แม ไก บ า. นี่ ระวังให ดี, คนเรานี้ อ ย าให เป น แม ไก บ า มี แต ค วามหวัง อยู ด วย
ความหวัง, หวัง ๆ จนจะเปนโรคประสาท.
นี้เรียกวาโพชฌงค โพชฌงค ประเสริฐที่สุด ที่ทําคนใหเปน พระพุทธเจา, แลวก็มีเรื่องราวมาแตในพระบาลีเดิม ๆ วา เอามาสวดใหคนเจ็บฟงแลวคนเจ็บก็
หาย; แตในเรื่องราวเหลานั้นดูเหมือนพระอรหั นตเจ็บ, พระอรหันตมาชวยกันสวดใหฟ ง
ทั้งนั้น, เพราะวาทานฟงถูก. แตถาพวกเราสมัยนี้เอามาใสกรอกหูลงไปเทาไร มัน
ก็ฟงไมถูก, มันไมรูเรื่องอะไร มันก็ไมเกิดความเขาใจ, ไมเกิดปติปราโมทยจนทําใหโรค
หาย มันจะผิดกันอยางนั้น.
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เพราะฉะนั้ นผู ที่ ชอบสวดโพชฌงค , หรือนิ มนต พระมาสวดโพชฌงค , ต อง
รีบศึกษาใหรูวา เรื่องโพชฌงคนั้นเปนอยางไรเสียกอน; พอพระมาสวดก็ระลึก
ได ก็พอใจก็ปติปราโมทย ก็หายโรคไดจริงเหมือนกัน; เพราะมันพอใจวา ได
ยินไดฟงของวิเศษที่สุด ประเสริฐที่สุด ที่จะตัดกิเลสอาสวะได เปนพระพุทธเจาได
เปนพระอรหันตได. นี่เรื่องของโพชฌงค.

๓๕๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

การใชสัมโพชฌงคเพิกถอนสัญชาตญาณ.
ที นี้ ตอไปนี้ ก็ จะเอาเรื่องของโพชฌงค อยางนี้ แหละ มาเพิ กถอนสั ญ ชาตญาณ เพิกถอนสัญชาตญาณ ซึ่งเปนปญหาของมนุษย.

สติสัมโพชฌงค.
โพชฌงค ข อที่ ๑ คื อสติ ทํ าสติ ถ าพู ดงาย ๆ ก็ คือเจริญอานาปานสติ
ทุ ก ครั้งที่ ห ายใจออกเขาก็ทํ าสติ, เรียกอีกอยางหนึ่ งก็วาเจริญ สติ ป ฎ ฐานสี่ , ถา
ศึ กษาเรื่องอานาปานสติ มาแล ว ก็ ขอให รูว า นั่ นแหละคื อสติ ป ฎฐานสี่ ที่ ถู กต องที่ สุ ด ที่
รัดกุมที่สุด ไมเฟอไมเฝอ ก็คือ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม.
พิจารณากายในแงที่ ใหเห็ นวา กายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มิใชตัวตน มิใชอัตตา
ตัว ตน, เวทนาที่เกิด ขึ้น ทั้ง หลายก็มิใชต ัว ตน, จิต ใจทุก ชนิด ก็มิใ ชต ัว ตน, จิต
ทุกชนิ ดไม ใชตัวตน โดยมากเอาจิตเป นตัวตนกัน แลวธรรมะคื อธรรมชาติ ทั้ งปวง
ความจริงทั้งปวงก็มิใชตัวตน. เจริญทั้งสี่อยางวามิใชตัวตนอยู มันก็ขูดเกลา ตอง
ใชคําพูดวาขูดเกลาสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนใหสึกหรอไป สึกหรอไป ถาปฏิบัติ
ถูกตอง, ไมสักวาทําทําไปตามคําบอก มันก็มีผลอยางนั้น.
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เชนวาถ าเราปฏิ บั ติ ข อแรกหมวดกายานุ ป สสนา หายใจออกหายใจเข า
อยางถูกตอง มันตองปฏิบัติในลักษณะที่วา มีแตความรูสึกวาหายใจออกหรือเขาก็ตาม
ไม มี ใ ครผู ห ายใจ. เดี๋ ย วนี้ มั น จะมี ทํ า ผิ ด หลั ก ผิ ด ความประสงค มี ค วามรูสึ ก ว า มี ผู
ทํ า มี ผู หายใจ. ระวังให ดี , พวกหนอ ๆ หนอ ๆ ระวังให ดี เพราะวาหนอที่ แท จริง มั นบอก
ใหรูวา มันไมมีตัวตน, มันสักแตวามีอาการเชนนั้นเทานั้นหนอ.

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา
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พูดใหชัดอีกทีวา เมื่อหายใจออกหายใจเขาอยูนั้น สติไมกําหนดอะไรหมด
นอกจากกํ าหนดความเคลื่ อนไหวของลมหายใจ, จึงบอกตัวเองวา มี แตการหายใจ
เท านั้ นหนอ, มี แต การหายใจเข าเท านั้ นหนอ, มี แต การหายใจออกเท านั้ นหนอ, หนอนั้ น
มั นบอกว ามั นไม มี ตั วตน มั นมี แต การกระทํ าหรือการเคลื่ อนไหวอย างนั้ นเท านั้ น ที นี้ คน
ไม เข าใจ ก็ มี ความรูสึ กเป นตั วตน ว ากู หายใจ กู หายใจเข า กู หายใจออก, ยิ่ งบอกกั น
สั้น ๆ วาเขาหนอ ออกหนอ เขาหนอ ออกหนอ มันเกิดความรูสึกโดยไมรูวา
กูหายใจเขา กูหายใจออก; ถาอยางนี้มันผิดเสียแลว.
ถากําหนดอยางถูกตอง ไมมีตัวตนผูหายใจ มีแตการหายใจ; นั่นแหละ
คือมันตั ดความรูสึ กวาตั วตนออกไป, สัญชาตญาณวาตัวกูของกูมันถูกตัดออกไป ถูก
แยกออกไป, มั นมี แต ความรู สึ กว ามั นมี การหายใจ โดยไม ต องมี ผู หายใจ. ฟ งให ดี ฟ ง
แล วเหมื อนกั บบ า, ถ าฟ งไม ดี จะรูสึ กเป นบ า เหมื อนกั บเป นบ า, มี การหายใจโดยไม มี
ผู ห ายใจ . การหายใจมัน มีอ ยู  รู ส ึก อยู  แตไ มม ีผู ห ายใจ คือ ไมม ีต ัว ตน ผู
หายใจ กระทําอยางนี้เปนชั่วโมง ๆ มันขูดเกลาความยึดถือวาตัวตนใหรอยหรอไป.
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ฉะนั้นเพียงแตลงมือ ทําสติสัมโพชฌงคอยางถูกตอง มันก็กําจัดความ
ยึ ดถื อวาตั วตน วามี ตั วตนนั้ นออกไปได ; เพราะมั นแยกกํ าหนดแต การหายใจ ไม ให
มี ตั วตนผู หายใจ, ถึ งจะกํ าหนด ว าเดิ นหนอ นั่ งหนอ นอนหนอ ยื นหนอก็ ได เดิ นหนอ
กาวหนอ เหยียบหนอ ยกหนอ ยางหนอก็ได, แตอยาเอาตัวตนใสเขาไปดวย, อยา
ให มั นมี ความหมายแห งตั วตนรวมอยู ในนั้ นด วย, ว ามั นมี แต การเดิ น หรือการยกย าง หรื อ
การวาง หรือ การเหยีย บ เปน กิร ิย าเทา นั ้น หนอ, ไมม ีต ัว บุค คลผู ทํ า เชน นั ้น .
นั่นแหละคือการที่ถอนสัญชาตญาณแหงตัวตน, ถอนอัตตาออกมาเสียจากความรูสึก
ทั้งหลายที่เคยมีแตกาลกอน.

๓๕๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

นี่ โพชฌงค พอเริ่มเข าในสติ ป ฎฐานทั้ ง ๔, สติ สั มโพขฌงค ในสติ ป ฎฐาน
ทั้ง ๔ มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที. ที่เปนรางกายอยูนี้ มันก็สักวารางกาย ดิน น้ํา
ลม ไฟ.
หรื อ ว า ลมหายใจไม มี ตั วตนที่ เป น เวทนา เป น สุ ข เป น ทุ ก ข เป น ไม สุ ข
ไม ทุ ก ข อ ยู ก็ สั ก แต ว า ความรูสึ ก เท านั้ น , ไม ใช มี ตั วตนผู รูสึ ก ไม มี ใครที่ เป น ผู รูสึ ก
มันมีแตความรูสึกที่เกิดอยูตามธรรมชาติไดเทานั้น, แตคนธรรมดาจะไมรูสึกอยางนั้น
มั น รู สึ ก ว า มี ตั ว กู ผู ห ายใจ, มี ตั ว กู ผู รู สึ ก มี ตั ว กู ผู เป น สุ ข มี ตั ว กู ผู เป น ทุ ก ข , นี้ ม าทํ า
เสียใหม พอมีความรูสึกที่เปนสุขอยู, โอมันเปนความรูสึกแกระบบประสาทตาม
ธรรมชาติ เท านั้ น , ไม มี ตั วใครตั วตนที่ ไหนที่ จะเป นผู รูสึ ก, มั นรูสึ กได ตามธรรมชาติ
ของสิ่งที่มันมีหนาที่รูสึก คือระบบประสาทหรืออะไรก็ตาม.
ที นี้ จิ ต ชนิ ด ไหน ชนิ ด ไหนมาดู ทุ ก ๆ ชนิ ดแล ว โอ, มั น ก็ สั ก แต ว าจิ ต
เกิ ดขึ้ นมาเป นความรูสึ กคิ ดนึ กตามธรรมชาติ , ไม มี ตั วตนผู รูสึ กคิ ดนึ ก, และเราจะเอา
จิต ที ่ค ิด นึก ไดนั ้น วา เปน ตัว ตนก็ไ มไ ด; เพราะวา มัน เปน สิ ่ง ที ่ถ ูก ปรุง ขึ ้น มาชั ่ว
ขณะ, ชั่ วขณะตามธรรมชาติ เอามาเป น ตั วตนไม ได ก็ ไม เอาจิ ต ทุ กชนิ ด เป น ตั วตน,
เพิกถอนจิตทุกชนิดวามิใชตัวตน.
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ที นี้ ธรรมทั้ งหลายธรรมทั้ งปวง เป นความจริงอย างนั้ นอย างนี้ เป นของ
ธรรมชาติ ก็เปน ธรรมชาติเทา นั ้น , จะเปน ตัว ตนของใครไมได เปน ตัวตนของ
มั น เองก็ ไม ได แม จ ะเป น พระนิ พ พานก็ ไม ใช ตั ว ตนของใครได ไม เป น ตั ว ตนแม ข อง
พระนิ พพานเอง. แต เดี๋ ยวนี้ มั กจะมี คํ าสอนหรือว ามี เชื่ อถื อกั นอยู ว า นิ พพานเป นตั วตน
และนิ พ พานเป น ของเรา มันก็เลยตรงกันขามแหละ มั นไม ถอนอัต ตา คือ ไม ถอน
ความคิดเห็นวาตัวตนได. แตถาพอเจริญโพชฌงคแมแตขอแรกคือสติสัมโพชฌงค

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา

๓๕๗

มั นก็ ถอนได อยางนี้ , สติสัมโพชฌงคนี้ กระจายออกเป นสติป ฎฐาน ๔ แต ละอยาง ๆ ก็
ถอนตัวตนในลักษณะอยางที่กลาวมาแลว.

ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค.
เอ า, ที นี้ ก็ มาถึ งโพชฌงค ข อที่ ๒ ธั มมวิ จยะ แปลว า วิ จั ยธรรม แยกธรรม
ใครครวญธรรม สอดสองธรรม ก็ใชในขั้นตอนแหงอานาปานสติทั้ง ๔ แยกแยะให
ละเอียดเขา ใหละเอียดเขา หมวดกายวา ลมหายใจออก ลมหายใจเขา ลมหายใจสั้น
ลมหายใจยาว ลมหายใจยาวมี ปฏิ กิ ริยาอย างไร, ลมหายใจสั้ นมี ปฏิ กิ ริยาอย างไร, กายลม
หายใจปรุ งแต งกายเนื้ ออย างไร, คื อลมหายใจนี้ ปรุ งแต งร างกายเนื้ อหนั งนี้ อย างไร, แล วก็
จะทํ าให มั นปรุงแต งน อยลง หรือให มั นหยุ ดปรุงแต งได อย างไร, ใครครวญอย างนี้ มั นก็
มากไปกวาเดิม, มันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกวาเดิม.
หมวดเวทนาก็เหมื อนกันแหละ เวทนานี้ สุ ข ก็ดี ทุ กข ก็ดี อทุ กขมสุ ข
ก็ ดี เกิ ดขึ้ นแล วมั นทํ าให เกิ ดความคิ คื อความวิตกคิ ดไปต าง ๆ คิ ดดี คิ ดชั่ วคิ ดอะไรก็ ตาม
จิตกี่ชนิด จิตคิด ๆไดไมรูกี่สิบชนิด วาแตละชนิด ๆ ก็สักแตวาความคิด.
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แล วจะบั งคั บจิ ตเสี ยให ได ด วยว า จิ ตจงหยุ ดคิ ด จงสงบรํ างั บ, หรื อว าจิ ต
จงบั น เทิ ง รื่ น เริ ง หรื อ ว า จิ ต จงปล อ ยวาง นี้ เขาบั ง คั บ ได . นี่ ธ รรมวิ จ ยะใคร ค รวญ
โดยละเอียดออกไปในสี่ขอนั้น มันก็เหมือนขูดบางสัญชาตญาณแหงตัวกูใหหลุด
ออกไป ใหหลุดออกไป.

๓๕๘
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วิริยะสัมโพชฌงค.
ที นี้ พากเพี ยร นี่ มั นมี ความหมายอย างหนึ่ งวา มั นทํ าเล น ๆ ไม ได ทํ าชั่ ว
ครั้งชั่วคราวไม ได , มั นตองทํ าติ ตอ คื อตอเนื่ อง แลวมั นยังตองทํ าอยางกล าหาญ ไมใช
ขี้ขลาด. วิริยะนี้มันมีความพากเพียรกับความกลาหาญรวมกันอยู, คําวาวิริยะ
วิริยะ นี่มันสองความหมายรวมกันอยู คือ พากเพียรดวย กลาหาญดวย, มันก็ทําเต็มที่
ทําเต็มที่ มีการกระทําเต็มที่ในการทําสติเปนตนนั้นเอง มั นก็ขูดเกลาได ตามลําดั บ
ซึ่งความออนแอ ความเกียจคราน.

ปติสัมโพชฌงค.
ทีนี้ก็มีปติ มันก็แกสัญชาตญาณเคยชินที่ไมพอใจ ที่ทํามาไดแลวแม
เล็ กน อย. นี่ มั กจะมองขาม เห็ นเป นเรื่องเล็ กน อย นี้ มาหั ดป ติ พอใจ แม ในสิ่ งเล็ กน อย
ที่ทํามาไดแลว ปติมันก็มากขึ้น, ปติมันก็มากขึ้น.

ปสสัทธิสัมโพชฌงค.
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นี้ปสสัทธิโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค ขอที่ ๕ มันก็ ขจัดสัญชาตญาณแหงการฟุงซาน, ฟุงซานในหลาย ๆ ความหมาย, ฟุงซานตองการในการบําเรอ
ตน ฟุงซานในการที่จะอวดดีอวดคน ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็ขูดเกลาสัญชาตญาณใน
สวนนี้.

สมาธิสัมโพชฌงค.
สมาธิตามธรรมดาไมมีจิตเปนสมาธิ เปนเรื่องของสัญชาตญาณชอบ
ฟุงซานเอง. เดี๋ยวนี้มามีสมาธิจนถึงกับเปนสัมโพชฌงค, สมาธินี้ก็กําจัดหรือเพิกถอน

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา

๓๕๙

ความที่ จิตไม มี กําลังรวมกัน หรือความที่ จิตไม ตั้งมั่น มันมี ความเห็ นแกตัว ตามใจตั ว
ฟุงซานเปนสัญชาตญาณ แลวเดี๋ยวนี้สมาธิสัมโพชฌงคก็มาจัดเสียใหม หยุดฟุงซาน
ก็ รวมกํ าลั งกั น, รวมกํ าลั งกั นให มั นเป นจุ ดเดี ยว. ถ ามั นพราไปหมดกํ าลั งมั นอ อน. ถ า
มั นรวมกําลั งได มั นก็เป นจุดเดี ยวมี กํ าลั งแรงมาก เหมื อนแสงแดดเป นต น ที่ รวมกํ าลั งมั น
ด วยแว นโค งนู นกลาง, มั นก็ รวมแสงแดดมาอยู จุ ดเดี ยวกั นตรงกลาง มั นก็ เลยรอนมากจน
ลุ กเป นไฟ. กํ าลั งของสมาธิ ก็ เหมื อนกั น มั นมี ได ด วยการรวมกํ าลั งทั้ งหมด, ความรู สึ ก
ทั้งหมดมาอยูจุดเดียว มันก็เกิดเปนตบะ ไฟเผาผลาญกิเลสได.

อุเบกขาสัมโพชฌงค.
ใน ที่ สุ ด ก็ ม าถึ งข ออุ เบ กขา ต าม ธรรม ด าค น ธ รรม ด ามั น ก็ ไม รอ ได ค อ ย ได
เช น ว าป ลู กต น ไม ลงไป จะรอมั น เกิ ดผลนี้ มั น ก็ รอไม ได ด วยความ ป กติ มั น รออยู ด วยท น
ทุ ก ข ท รม า น . ถ า เป น อุ เบ ก ข า สั ม โพ ช ฌ ง ค มั น ทํ า ให ร อ ได ค อ ย ได ด ว ย จิ ต ใจ ป ก ติ ,
กําจัดสัญชาตญาณแหงการตามใจตน ตองการใหบําเรอตนเหลานี้ได.
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ผลรับเมื่อควบคุมสัญชาตญาณได.
เพิกถอนสัญชาตญาณมีตัวตน.

นี่ เป นการกระทํ าที่ ถู กต องตามความจริ งของธรรมชาติ ตามกฎของธรรมชาติ
อันเรนลับ; เมื่อรูแลวเอามาใชแลวมันก็ขจัดปญหาได, ปญหาคือสัญชาตญาณ
ที่มันบังคับเรา ใหตองเปนไปในทางของความทุข อยางที่พูดมาแลววา มันทําให
รัก โกรธ เกลี ยด กลั ว วิ ตกกั งวล อาลั ยอาวรณ เป นต น. ดู เอาเองก็ แล วกั นทุ กคนมี

๓๖๐
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ครบถ วน สัญชาตญาณที่ มั นไม พึ งปรารถนา, แต นี้ แสดงเป นผลออกมางาย ให สั งเกตวา
เป นความรั ก เป นความโกรธ เป นความเกลี ยด เป นความกลั ว เป นความวิ ตกกั งวล
เปนความอาลัยอาวรณ เปนความอิจฉาริษยา เปนความหึงความหวงอะไรตาง ๆ อีกมากมาย.
แต เท าที่ เป นกั นอยู โดยมากนี่ ความรักบ าง ความโกรธบ าง ความเกลี ยด
บาง ความกลัวบาง ที่เปนกันมาก ๆ อยากจะใหสิ่งเหลานั้นหมดไปก็ไมรูจะทําอยางไร,
มันก็ทําไดอยางนี้. ขอใหศึกษาสิ่งที่มันจะชวยแกไขไดนี้ใหเขาใจ แลวก็ปฏิบัติอยู
เรื่อยไป, ศึกษารูเพิ่มเติมขึ้นมาเทาไร ก็ปฏิบัติเทานั้น ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติม
อีก, ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก ทําอยางนี้อยูเรื่อยไป, ก็จะแกไขสัญชาตญาณได. นี่ตัวอยางแสดงใหดูเพียงอยางเดียว คือ กําจัดสัญชาตญาณแหงความมี
ตัวตน.

อยูเหนืออํานาจความ เกิดแกเจ็บตาย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เราก็มีเรื่องมากมายหลายเรื่อง เรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย
ถาปลอยไปตามสัญชาตญาฌ มันก็ทรมานจิตใจ, ถารูเทาทันสัญชาตญาณ มันก็รูสึก
ตรงกันขาม. ตามธรรมดาก็จะหวาดเสียวตอความแก ความเจ็บ ความตาย, เพราะ
มันเปนไปตามสัญชาตญาณ. ถามารูเรื่องจริง วามันเปนเพียงความรูสึกของสัญชาตญาณก็มาทําเสียใหมใหเปนเรื่องของสติปญญา. ทีนี้มันก็จะหัวเราะเยาะได หัวเราะ
เยาะความแก หั วเราะเยาะความเจ็บ หั วเราะเยาะความตาย. ใครจะเอาอย างไหนก็เอา,
จะเลื อกเอานั่ งร องไห โฮ ๆ กลั วต อความแก ความเจ็ บ ความตาย, หรือจะยิ้ มเยาะหั วเราะ
เยาะไลตะเพิดใหกลับไป.
โดยเฉพาะคนป วย ป วยอย างไม รูจั กหาย กระเสาะกระแสะ นอนอยู บน
เตียงเจ็บ ที่ โรงพยาบาลหรือที่ บานก็ตาม; ถาเขาไมรูสึกเรื่องนี้อยางถูกตอง มั นก็นอน
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ทนทรมานอยูนั่นแหละ, แลวมันก็ยากที่จะหาย เพราะมันถูกซ้ําเติมดวยความทุกข.
แตถาเขามาศึกษาเรื่องนี้จนเขาใจ หัวเราะเยาะความเจ็บได, หัวเราะเยาะความตายได
นั้ นแหละมั นเป นโอกาสที่ จะหาย โดยรางกายมั นจะปรับระบบใหม เสี ยเพื่ อที่ จะหาย แล วมั น
ก็ จะหายเร็ ว. ฟ งดู ให ดี ว ามั นก็ จะหายเร็ว,และถ าจะตายมั นก็ จะตายดี . นี่ เอาไว ให
ได ทั้ งสองอย างซิ ถ าหายมั นหายเร็ว ถ ามั นไม หายจะต องตายมั นก็ ตายดี ; ถ าไม อย างนั้ น
มั นไม รูจั กหาย มั นจะนอนทนทรมานอยู ที่ นั่ น, และถ าจะตายก็ ตายเลวที่ สุ ด คื อตายอย าง
คนขลาดกลัว ไมมีสติอยูกับเนื้อกับตัว นี่เรียกวามันตายเลว.
การควบคุ มความรูสึ กเหล านี้ เสี ยได มันมีประโยชน มาก มั นเป นสัญ ชาตญาณตามธรรมชาติ ที่ ทํ าให เป นอย างนั้ น แล วเราก็ ไม มี กํ าลั งป ญญาไหนที่ จะมาแก ไข
มั น จะควบคุ มมั น. เดี๋ ยวนี้ มาศึ กษากั นเสี ยโดยหลั กของพระพุ ทธศาสนา มี อยู อย างนั้ น
อยางนั้นๆ.
[อาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลวก็มีวิมุตติ]
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เรื่ องนี้ เคยพู ดที หนึ่ งแล ว หรื อพู ดหลายที แล ว ก็ ยั งอยากจะพู ดอี ก คื อว า
อย ามานั่ งอธิ ษฐานวา กู มี ความเกิ ดเป นธรรมดา ไม ล วงพ นความเกิ ดไปได , กู มี ความ
แก เป นธรรมดา ไม ล วงพ นความแก ไปได , กู มี ความเจ็ บเป นธรรมดา ไม ล วงพ นความเจ็ บ
ไปได, กูมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได, นั้นมันผิด คือ เอามา
ทอนเดียว เอามาทอนเดียว.

พระพุ ทธเจ าท านตรัสว า ถ าได อาศั ยพระองค เป นกั ลยาณมิ ตรแล ว สั ตว ที่ มี
ความเกิดเป นธรรมดาจะพ นจากความเกิ ด, สัตวที่ มี ความแกเป นธรรมดาจะพ นจากความแก ,
สัตวที่ มี ความเจ็บเป นธรรมดาจะพ นจากความเจ็บ, สัตวที่มี ความตายเป นธรรมดาจะพ นจาก
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ความตาย, ท านยื น ยั น อย างนี้ . มั น ก็ มี ห วัง มี ห วังที่ เราจะพ น หรือ ยู เหนื อ อํ านาจ
ของความเกิ ดแก เจ็ บตาย. เดี๋ ยวนี้ เราไม ฟ งให ดี ไม ศึ กษาให ดี เอามาสวดกั นเพี ยง
ทอนเดียว, มันก็เลยเหมื อนกับมาแชงตัวเองใหตายเร็ว หรือใหหยุดอยูที่นั่น มั น
ไม ถู ก . ฉะนั้ น ถ าสวดมนต บ ทนี้ กั น ให ส มบู รณ แ ล ว ก็ ให ส วดให จ บ, จงไปถึ งข อ ที่
พระพุ ทธเจ าตรัสว า ได อาศั ยพระองค เป นกั ลยาณมิ ตรแล ว มั นจะพ นจากการเกิ ดแก เจ็ บ
ตาย.
การมีพ ระองคเป น กัลยาณมิ ตรนั้น คือ การปฏิ บั ติให ถูกต องโดยองค
แปดประการ คื อ มรรคมี อ งค แ ปดนั้ น , และเลยไปให ค รบถึ ง สิ บ เรี ย กว า สั ม .มั ตตะสิ บ. ข อนี้ บางคนยั งไม เคยได ยิ น, สั มมั ตตะสิ บ มั นเพิ่ มจากมรรคมี องค แปดออกไป
อีก สองขอ . ที่ จริงมรรคมี อ งค แ ปดนั้ น เป น ส วนเหตุ , และอี ก สองขอ ที่ เพิ่ ม เข ามา
เปนสวนผล รวมเปนสิบเรียกวา สัมมัตตะ ๑๐ แปลวาความถูกตองสิบประการ.
แปดประการอั นแรกเรียกวามรรค, มรรคมั นก็ แสดงวาเป นหนทางอยู แล ว
คื อ เป น ส วนเหตุ : สั ม มาทิ ฎ ฐิ มี ค วามคิ ด เห็ น เข าใจ ความเชื่ อ ที่ ถู ก ต อ ง, สั ม มา
สั งกั ปโป มี ความหวังความปรารถนาถู กต อง, สั มมาวาจา มี การพู ดจาถู กต อง, สั มมา
กั ม มั น โต มี การงานถู ก ต อง, สั ม มาอาชี โว มี ก ารดํ ารงชี วิ ต อยู อ ย างถู ก ต อ ง, สั ม มา
วายาโม มี ความพยายามอยู อย างถู กต อง, สั มมาสติ มี สติ อย างถู กต อง, สั มมาสมาธิ มี
สมาธิถ ูก ตอ ง. นี ้แ ปดแลว มัน แปดแลว นะ มัน ถูก ตอ งในสว นแปด. แลว มัน จะ
ให เกิดผลมาอีกสอง คือสั มมาญาณะ-มีญาณะถูกตอง, สัมมาวิมุ ตติ -มี ความหลุดพ น
ถู กต อง รวมเป นสิ บ. ถ าถู กต องเพี ยงแปด เรี ยกว ามรรคมี องค แปด, จะเรี ยกว าถู กต อง
แปดก็ ได เหมื อ นกั น เพราะมั น มี สั ม มาสั ม มาอยู ข า หน า ; ถ า เพิ่ ม อี ก สองเป น ผล ก็
สัมมาญาณะมี ความรูถูกตอง, คื อรูชนิ ดที่ ตั ดกิเลสได , แลวก็ มี สั มมาวิมุ ตติ ก็เลยเป น
ผลสุดทาย หลุดพนไปได.
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ถาสวดบทนี้ใหสมบูรณ แลวก็จะตองสวดสัมมัตตะสิบ : สัมมาทิฎฐิ
สั มมาสั งกั ปโป สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี โว สั มมาวายาโม สั มมาสติ
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ, มันเปนสิบอยางนั้น นั่นแหละพอมาถึงนั่ นแลว
ก็พน เหนือ อยูเหนือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย, สัมมาญาณะ
ทําใหรูวาไมมีตัวตน ไมมีตัวตน แลวก็ไมมีของตน มันก็เลยไมเกิดกิเลสใด ๆ ได, มัน
ก็เลยวิมุตติ คือหลุดพนจากกิเลสและความทุกข โดยประการทั้งปวง ก็ขอใหเราทํา
อะไรใหสมบูรณ.
เดี๋ ย วนี้ มั น ก็ มี ป ญ หารบกวน, ป ญ หาเกิ ด มาจากความเกิ ด ความแก
ความเจ็บ ความตาย; ถามารูจักความจริงของสิ่งเหลานี้ได ทําใหไมเปนปญหา,
นั่นแหละคือความดับทุกขในพระพุทธศาสนา, ระงับสัญชาตญาณแมลูกไดหมด.
สัญชาตญาณแมคือสัญชาตญาณวาตัวตน, สัญชาตญาณลูกคือสัญชาตญาณที่เปน
ไปเพื่อความเห็นแกตน อีกหลาย ๆ อยาง หรือหลายสิบอยางก็ได. นี่เปนสัญชาตญาณลู ก ๆ เพราะมี ตั วตนมั นจึ งอยากได มั นจึ งอยากกิ น มั นจึ งรั ก มั นจึ งกลั ว มั นจึ ง
ต อสู บ าง มั นจึ งหนี ภั ยบ าง มั ยยั งอวดดี บ าง หลาย ๆ อย าง เพราะมั นมี ตั วตนยื นอยู เป น
แกนกลาง; ถ าว าถอนตั วตนซึ่ งเป นแกนกลาง เป นโจทย รากออกเสี ยได นอกนั้ นมั น
ก็ตาย ตายไปเอง.
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สัมโพชฌงคใหผลเด็ดขาดและสมบูรณ.
นี่ เราจะถอนสั ญ ชาตญาณกั น จริง ๆ จั ง แล ว ก็ ต อ งอาศั ย หลั ก วิ ช า
เฉพาะ ซึ่งจะใหคมเฉียบคมกริบกันแลว ก็คือโพชฌงคเจ็ด เอาจริงเอาจังเอาเปน
เอาตายกันเลย; สวนที่จะปฏิบัติไปเนือย ๆ ธรรมดางาย ๆ เรียบ ๆ นั้น ก็ธรรมะ
สี่เกลอก็ได, อริยมรรคมีองคแปดก็ได แตมันก็ไมพนจากการที่วามันเปนสิ่งเดียวกัน
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มันเปนพวกเดียวกัน, เพราะทําใหเขมขนเขา มันจึงมากลายเปนโพชฌงคเจ็ด,
เมื่อจะเอากันจริงจังทําใหเขมขนเขา ก็ ปฏิ บั ติ ในหลักโพชฌงค เจ็ดประการ : สติสัม
โพชฌงค ธรรมวิ จยะสั ม โพชฌงค วิ ริยะสั ม โพชฌงค ป ติ สั ม โพชฌงค ป สสั ทธิ สั ม โพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค.
เดี๋ ยวนี้ จะนิ ม นต พ ระมาสวดกั นอยู ห รื อ เปล าก็ ไม ท ราบ, ก อนนี้ เคยได ยิ น
บอย ๆ. อาตมาก็เคยไปสวด ทั้งคนสวดก็ไมรูวาอะไร คนฟงก็ไมรูวาอะไร, แลว
มั นก็ ตาย มั นก็ ตาย มั นไม หาย ถ าคนสวดก็ รูว าอย างไร แล วคนฟ งก็ รูว าอย างไร มั นก็
ชื่นอกชื่นใจ อาจจะหายได หรือถาตายก็ตายดี.
ฉะนั้ น เราอยู อย างที่ ไม เป นทุ กข ไม เป นทุ กข ให ละอายแมว แมวมี ทุ ก
บ าน ขอให ดู แมวที่ มี อยู ในบ าน ไม เห็ นมั นเป นทุ กข , แล วคนจะเป นทุ กข ให ละอายแมว
มัน ก็น า หัว ; นี ่จ ะตอ งตั ้ง ตน กัน เสีย ใหมบ า ง มัน เปน ยุค ที ่ง มงายอยู ไ มไ ดแ ลว ,
ยิ ่ง เปน พุท ธบริษ ัท ดว ยแลว มัน ยิ ่ง จะตอ งนิ ่ง อยูไมได มัน จะตอ งแกไ ขปรับ ปรุง
ให เอาชนะป ญหาได , ป ญหาในดานจิตใจนะ, ป ญหาในดานรางกาย ทําไรทํานาทํ าอะไร
นี้ ก็ ทํ าไปเถิ ด แต วามั นมี ป ญหาด านจิ ตใจรวมอยู ด วย, แม ในขณะที่ แก ป ญหาด านรางกาย
มั น มี ป ญ หาด า นจิ ต ใจร ว มอยู ด ว ย. ถ า แก ป ญ หาด า นจิ ต ใจไม ไ ด ก็ แ ก ป ญ หาทาง
ดานรางกายไมได หรือไดก็ไมดี, จึงมีหนาที่ที่จะตองแกปญ หาทางจิตใจใหลุลวง
ไปดวยดี.
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นี้ เรีย กว า เพิ ก ถอนสั ญ ชาตญาณโดยหลั ก วิ ช า, ยกตั ว อย างมาโดย
ละเอี ยด ในเรื่องของการเพิ กถอนสั ญชาตญาณแห งตั วตน, ในพุ ทธศาสนาเรียกชื่ อยาว ๆ
วาอัตตวาทุปาทาน อัตตวาทะอุปาทาน, อุปาทานคือความยึดถือ ยึดมั่นถือมั่น
ชนิดที่ ทําใหปากพู ดออกมาวา ตัวกู, ความยึดมั่นถือมั่นใด ๆ ที่ทําใหปากพูดออกมา
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เป นเสี ยงหรือไม เป นเสี ยงก็ ตามวา ตั วกู , นั่ นแหละคื ออั ตตวาทุ ปาทาน นั้ คื อสั ญชาตญาณแม บทของสิ่ งที่ มี ชีวิต; เพราะมันหลอเลี้ยงชีวิตไวดวยสัญชาตญาณอันนี้, สั ญชาตญาณอันนี้มันทําใหสนใจที่จะหลอเลี้ยงชีวิต, ถาทํามากเกินไปมันก็เห็นแก
ตน, เห็ นแก ตนมั นก็ ต องเบี ยดเบี ยนกั น มั นก็ ต องฆ าฟ นกั น เพราะสั ญ ชาตญาณอั นนี้
จึงตองควบคุมใหอยูในลักษณะที่พอดี, อยาใหกลายขึ้นมาเปนความเห็นแกตน
จนเบียดเบียนคนอื่น.

ปญหาของมนุษยอยูที่ความเห็นแกตัว.
เดี๋ ยวนี้ ในโลก ทั้ งโลกมั นมี ป ญหาเรื่องเดี ยวนี้ คื อต างฝ ายต างเห็ นแก ตน
ก็ จ ะทํ าเพื่ อ ตน เพื่ อ ของตน, มั น ก็ ได รบราฆ าฟ น กั น . พวกนายทุ น ก็ เต็ ม ไปด วยความ
เห็ นแก ตน, พวกคอมมิ วนิ สต พวกกรรมกรก็ เต็ มไปด วยความเห็ นแก ตน, ต างฝ ายต างมี
ความเห็ นแก ตนเป นเบื้ องหน า ก็ ได รบกั นไม มี ที่ สิ้ นสุ ด, แล วไม มี หวังวาจะสิ้ นสุ ด ถ า
มนุษยยังมีความเห็นแกตน. ถาใครมาชวยแกไขความเห็นแกตนเสียได ก็จะแกปญหาได.
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เดี๋ ยวนี้ ไม มี ใคร ไม มี ใครเป น เจ าของโลก หรื อรั บ ผิ ดชอบ องค การสหประชาชาติ ที่ ว าสํ าคั ญ มาก ก็ ได แต นั่ งปรั บ ปรุ ง ปรั บ ปรุ งความเข าใจชั่ วครั้ งชั่ วคราว.
อาตมาจึงเปรียบวามั นเหมื อนกับนั่ งจับปู ใส กระด งซึ่งไม มี ที่ สิ้ นสุ ด; ถ าองค การสหประชาชาติรูจักนําเอาธรรมะในศาสนานี่ไปสอน ไปขยาย ไปแพรหลาย ใหทุกคน
ในโลกรูเรื่องนี้ แลวมันก็จะลดความเห็นแกตน ก็จะหยุดรบกันงายเขา. เดี๋ยวนี้
มันไมมีการกระทําอยางนี้ ความเห็นแกตนมันก็ยิ่งมากขึ้น เพราะวาเขาปรับปรุงเรื่อง
ของความเห็นแกตนกันมากขึ้น และเปนปจจัยแหงสงคราม.

๓๖๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ถาวามนุษยยังตองเปนไปตามสัญชาตญาณ ก็ไมใชเปนมนุษย, มัน
เป นแต เพี ยงคน. ถายังพ ายแพ แกสั ญ ชาตญาณก็เป นไปได แตเพี ยงคน, ถ าควบคุ ม
สัญชาตญาณไดจึงจะเปนมนุษย พูดอยางนี้ไมมีใครเชื่อ, แลวใครไปพูดมากเขามันถูก
เด็ ก หั วซ ายรุม กั น ด า. เขาจะให เหมื อ นกั น หมด ไม มี แบ งแยกเป น มนุ ษ ย ห รื อ เป น คน,
เราไปพยายามจะชี้ ให เห็ นวา เป นแค นั้ นเป นเพี ยงคน ถึ งชั้นนี้ จึงจะเป นมนุ ษย เขาก็ หาวา
ทํ าให เกิ ดความแบ งแยกเหลื่ อมล้ํ าต่ํ าสู ง, มั นก็ ขั ดกั บลั ทธิ คอมมิ วนิ สต ของเขา, เขาก็ ด าเรา
เราก็รูจักพูดหรือไมควรพูดตามที่มันควรจะพูด.
นี่ขอนี้ก็ชวยจําไวใหดี ๆ เถอะ วาถาอยากจะเป นมนุ ษย ก็รีบควบคุ ม
แก ไขสั ญ ชาตญาณ, ถ าอยากจะเป นแต เพี ยงคน ก็ ปล อยไปตามเดิ ม น ารักก็ รัก น า
โกรธก็โกรธ นาเกลียดก็เกลียด นากลัวก็กลัวไปตามเดิม. ถาอยากจะเป นมนุ ษยมี ใจ
สูง มันก็ตองทําจนเปนวา มาใหรักก็ไมรัก มาใหโกรธก็ไมโกรธ มาใหเกลียด
ก็ไมเกลียด มาใหกลัวก็ไมกลัว, อะไร ๆ ก็ไมตอง ไมตอง.
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ที นี้ มองดู ให ดี จะเห็ นได ว า มนุ ษย กั บคนนี้ ต างกั นใช ไหม, มนุ ษย กั บคนน ะ
มั นต างกั น แล วต างกั นกี่ มากน อย ต างกั นกี่ มากน อย? ถ าถามอย างนี้ อาตมาก็ ตอบวามั น
ต างกั นยิ่ งกว าฟ าและดิ น. ฟ ากั บดิ นนี้ ยั งไม ต างกั นเท าไร แต มนุ ษย กั บคนนี้ ต างกั นมาก
มันตางกันมาก; เพราะวาคนมัน เดินลง มนุษยมันเดินขึ้น , คนมันเดินเอาหัวลง,
มนุ ษย มั นเดิ นเอาหั วขึ้ น, ฉะนั้ นมั นจึ งต างกั บฟ าและดิ นซึ่ งหยุ ดอยู เฉย ๆ. ดู ให ดี ซิ ฟ ากั บ
ดิ น นี้ มั น หยุ ด อยู เฉย ๆ: ถ าเป น คนมั น เดิ น ลง ๆ, ถ าเป น มนุ ษ ย มั น เดิ น ขึ้ น ๆ, มั น ไกล
ออกไป ไกลออกไปจากกั นทุ กที . ความเป นคนกั บ ความเป น มนุ ษ ย นี้ ต างกั น ยิ่ งกว า
ความตางกันของฟาและดิน.

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา
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ฉะนั้น ก็ทําใหหยุดควาทุกขทรมานในชีวิต ก็ตองเปนมนุษยกันเสีย
ใหได, แลวก็สนใจในการที่ค วบคุมสัญ ชาตญาณ จนกระทั่งวาเพิกถอนออก
ไดหมด เปนพระอรหันต. เดี๋ยวนี้ยังไมเปนพระอรหันตก็เอาแตเพียงวา ควบคุม
สัญชาตญาณใหได : มีสติ มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปญญา เปนเครื่องมือพรอม,
พรอมมืออยูเสมอ, แลวก็ดําเนินชีวิตไปในอัฏฐังคิกมัคคมีองคแปดประการโดย
หลักพื้นฐานอยูเสมอ.
แลวถาเมื่อใดตองการเลนงานสัญชาตญาณโดยตรง ก็เอาโพชฌงค
ทั้งเจ็ดมาห้ําหั่นสัญชาตญาณ โดยนัยดังที่ไดกลาวมาแลวเมื่อตะกี้เปนตัวอยาง; เลน
งานสั ญ ชาตญาณแห งตั วตน แล วมั นก็ เท ากั บเล นงานต นขั้ วหรือหั วโจก, แล วลู กน อง
ลูกสมุนมั นก็พลอยหมดสิ้ นไปเอง. สัญชาตญาณแห งความรูสึกวามี ตัวกู มี ของกู มี สัญชาตญาณอย างนี้ , แล วก็ จะมี สั ญชาตญาณลู กน องรองลงมาวา เห็ นแก กู เห็ นแก ตั วไม
เห็ นแก ผู อื่ นแล วก็ แสดงบทบาทไปตามอํ านาจ, จะอวดดิ บอวดดี บ าง, จะต องการการ
บํารุงบําเรอบาง, จะตองการกินดีอยูดีอยางวิเศษวิโสบาง แลวก็มีควาทุกขดวยเรื่องความ
ขี้ขลาด ขี้ขลาดสะดุง หวาดเสียว วิ่งหนี.
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เอาละ, สรุปกันเสียทีวา เรามาพูดกันเรื่องของมนุษย ตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติอันลึกซึ้ง ซึ่งไมคอยมีใครจะมองเห็นและเอามาพูด. พระพุ ทธเจาทาน
มองเห็ นแล วก็ เอามาตรัสมาสอน ในสิ่ งที่ ชาวโลกป จจุบั นเรียกวาสั ญชาตญาณหรือ instinct
พระพุทธเจาทั้งหลายทานเอามาเรียกวากิเลส กิเลส. คําวากิเลสแปลวาของสกปรก,
ละกิ เลสให หมด ก็หมดป ญหา, มี ความทุ กขดั บสิ้นสุดไมมี เหลื อ, มี ชีวิตเยือกเย็นเป น
นิพพาน, นิพพาน-เย็นความเย็น.

๓๖๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

แต ถ า ว า ไม พู ด กั น อย า งศาสนาเป น เรื่ อ งของวิ ท ยาศาสตร หรือ นั ก
วิทยาศาสตรที่กําลังกาวหน า หรือเปนที่เชื่อถือของคนในโลก ก็จะต องพู ดไปในรูปวา
ชีวิตมันมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิต, สัญชาตญาณแมคือความมีตัวตน, แลวก็
สัญชาตญาณลูก คือความเห็นแกตน หรืออะไรทุกอยาง.
ฉะนั้นถาวา กําจัดความรูสึกสัญชาตญาณของอวิชชาเหลานี้เสียได คน,
เราก็ จ ะไม เห็ น แก ต น, โลกก็ จ ะอยู กั น เป น ผาสุ ก ไม มี ความเห็ น แก ต น แล วก็ ไม
เบี ยดเบี ยนกั น ก็ เป นโลกของศรีอารยะเมตตรัย, ศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย
เปนโลกของพระศรีอารยเมตตรัย ที่หวังกันวาจะมาในขาหนานั้น แตก็ยังไมรู
วาจะมาเมื่อใด; ก็จะขอยืนยันวา ถาเมื่อใดกําจัดสัญชาตญาณเลวรายเหลานี้เสีย
ได, โลกของพระศรีอารยะเมตตรัยก็จะมาทันที มาทันที. คนหมดตัวกู หมดความ
เห็ นแก ตั วกู ไม มี สั ญชาตญาณเลวรายซึ่ งทํ าให ตั วเองก็ เป นทุ กข , ผู อื่ นก็ เป นทุ กข , แล ว
มั นก็ ยั งเนื่ องกั น เนื่ องกั นได ทั้ งศาสนานี้ หรือศาสนาพระศรีอารยเมตตรัย หรือจะพู ดได ว า
ทุกศาสนาของพระพุทธเจา ลวนแตสอนใหถอนเสียซึ่งอุปาทานวาตัวกู.
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ขอบอกชาวโลกทั้ งหลายว า ถ ามนุ ษย ทั้ งหลายถอนสั ญชาตญาณว าตั วกู
เสียได มันก็หมดปญหาเหมือนกัน อยางเดียวกันเรื่องเดียวกัน, แลวก็ไมตองเรียกวา
ศาสนาไหนเสี ยด วย เป นศาสนากลาง ๆ. ใครปฏิ บั ติ เข าก็ ได รับผล เพราะว ามนุ ษย ทุ กคน
มั นมี โครงสร าง หรือมี ระบบเป นอยู เหมื อนกั น; อย างที่ กล าวมาแล วว า ถ ามั นกิ นเกลื อ
ก็รูสึกเค็ม กินน้ําตาลก็รูสึกหวาน กินน้ําสมก็รูสึกเปรี้ยว, นี่มันเปนขอที่เหมือนกันอยางนี้.
ฉะนั้น เราก็มีหวังที่จะถือศาสนารวมกันได คือไมเห็นแกตัว แลวก็อยูกันเปนผาสุก.
ขอใหพุท ธบริษัท เปน ผูนําในระบบการอัน นี้; เพราะเราก็ป ฏิญ าณ
ตัวเปนพุทธบริษัท นับถือพระพุทธเจา ก็ตองศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของ
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พระพุ ทธเจา, แลวมันก็จะดับกิเลส หรือดับสิ่งที่เรียกโดยวิทยาศาสตรวาสัญชาตญาณ
หรือ instinct อันแรกที่สุดคื อ egoism, egoism, เป นความรูสึ กที่ มี ตั วตน เป นตัวตน
มันก็คลอดความรูสึกที่เห็นแกตน selfishness มันเปนความรูสึกที่เห็นแกตน มันก็ออก
จากแม ข องมั น คื อ egoism. ฉะนั้ น ถ าว า มองกั น ตามธรรมชาติ อ ย างนี้ มั น ก็ แ ก
ปญหาไดเหมือนกัน. แตวาพุ ทธศาสนาเรามีคําเรียกคําใชตามแบบของพุ ทธศาสนา
วามันมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน, อุปาทานวาตัวตนเปนแมบท, แลวก็ทําใหเกิด
กิเลสโลภ โกรธ หลงนานาชนิด. ถอนตัวตนเสียไดโลภ โกรธ หลงหรือกิเลส
กี่ชนิด กี่รอยชนิด กี่พันชนิด มันก็ถูกเพิกถอน, ก็ไดผลเทากัน, มีสันติภาพ สันติสุข
บุคคลมีสันติสุข สังคมมีสันติภาพ มีความหายเปนความเย็น.
นิพพานแปลวาเย็น; อยาเขาใจใหมันฟุงซานอะไรมากมายนัก, มีชีวิต
จิตใจเย็น มีความเปนอยูที่เย็น นั่นแหละคือนิพพานในความหมาย ๆ ระดับ.
ถาเย็นถึงที่สุดเด็ดขาดไปเลย ก็เปนนิพพานโดยสมบูรณ, ถาเย็นชั่วครูชั่วขณะก็เปนนิพพาน
ชั่วครูชั่วขณะ, หรือเป นนิ พพานน อย ๆ เป นนิ พพานตั วอย างชิ มลอง อะไรไปก็ ได . แต
อยางลืมวา ทุกคนนั้นมีความเย็นเปนประจําอยูตามธรรมชาติ คือเวลาที่ไมเกิดกิเลส
หรือเวลาที่สัญชาตญาณไมแสดงบทบาทอะไร, เราอยูกันดวยนิพพาน คือความเย็นอก
เย็นใจ ซึ่งมันก็มีอยูมาก พอที่จะทําใหนอนหลับไดบาง. ถาไมมีความหยุดพักผอน
ของกิเลสหรือของสัญชาตญาณเสียเลย มันก็เปนบา ไมเทาไรมันก็ตาย.
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ฉะนั้นเราขอบใจที่วา ธรรมชาติมันก็ยังปรานีอยูบาง จัดใหสัตวทั้งหลาย
มี เวลาที่ พั กผ อน, หรือวางจากการรบกวนของกิ เลสหรือสั ญชาตญาณบ าง, โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งให มี เวลานอนหลั บ. เวลานอนหลั บนั้ นไม ถู กรบกวนด วยอะไร มั นก็ ตื่ นขึ้ นมา
ใหมมีกําลังเรี่ยวแรงทําอะไรตอไป; ถามันไมมีการนอนหลับหรือไมมีการพักผอนเลย มัน
ก็ตายแลว มันก็จะอยูไปไดไมกี่วัน. ทีนี้ถาอยากจะไมตายโดยตลอดกาลเปนนิรันดร.

๓๗๐

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ก็ควบคุมตัวกูนี้เสียใหได, ขจัดใหหมดออกไปเสียจากจิตใจ, อยาใหมีอยูในจิตใจ ให
จิตหลุดพนจากกู.
ศาสนาอื่ น ๆ นั้ น อย างดี ก็ ว ามี ตั วกู เป นผู หลุ ดพ นจากความทุ กข แล วไปมี
ตัวกูอยู มี ตัวกูอยู มันก็คือตั วกู แบกตัวกู ทรงตัวกู เป นน้ํ าหนั กมากน อยอยางใดอยางหนึ่ ง
อยู. พวกนั้นถือวาตัวกูหรือตัวอัตตาหลุดพนจากความทุกขไป ยังมีตัวกู; สวน
เราถือวาไมมีตัวตน ไมมีอัตตา, มีแตจิต ที่โงก็จมอยูในกองทุกข; ถาฉลาดถึง
ที่ สุ ด พั ฒ นาได แ ล ว ละกิ เลสได แ ล ว จิ ต ก็ ห ลุ ด พ น จากความทุ ก ข . เมื่ อ จิ ต หมดเหตุ
หมดป จจั ยที่ จะดํ ารงอยู จิ ตก็ ดั งไปอี กที หนึ่ ง, ดั บไปอี กที หนึ่ ง ที นี้ ก็ ว าง-ว าง-ว าง-ว าง
ยิ่งกวาวาง. ฉะนั้ นที่ สุ ดจบของพุ ทธศาสนาเราคื อความวาง, ที่สุ ดจบของศาสนาอื่น ๆ
คือไปมีตัวกูนิรันดร ตัวตนนิรันดร อยูกับพระเจา อยูกับอะไรก็ตามใจ.
ข อนี้ ควรจะรูจั กกั นไว เสี ยบ าง มั นจะไม ปนกั นยุ ง หรือจะไม พู ดผิ ด ๆ, จะไม
พูดผิด ๆ เพื่ อประโยชนแกศาสนาของตน. ถาจะพู ดให ถูก ๆ ก็ตองพูดวา จิตหลุ ด
พน ถึงความวาง นี่พุทธศาสนา, ถาเปนศาสนาอื่นก็วา ตัวกูหลุดพนไปอยูก บั
พระเจาอยางถาวร, โดยคําพูดมันตางกันมาก เวนเสียแตจะไปเปลี่ยนความหมายใหมา
เปนภาษาธรรม, ภาษาธรรมแลวมันอาจพอพูดกันได.
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แต พู ดว าหลุ ดพ น , หลุ ดพ น แล วก็ ระวั งฟ งให ดี ใครหลุ ดพ น ? พวก
นั้นตัวกูหลุดพ น, พวกนี้จิตมันหลุดพ น, แลวของใครมันจริงกวา เพราะวาทั้งหมด
ที่ มั นอยู ทุ กวั นนี้ มั นไม มี ตั วตนอั นแท จริง มั นมี แต ตั วตนที่ เป นมายา ที่ จิ ตโง ๆ มั นคิ ด
ขึ้นมาเองตามสัญชาตญาณ. เพราะฉะนั้นเลนงานสั ญชาตญาณโง ๆ นี้ หมดไป จิ ต
มันก็หลุดจากความโง, มันก็หลุดไปสูแสงสวาง, หลุดออกไปจนถึงที่วาง วาง วาง ไมมี
อะไร นั่นแหละคืออิสระภาพของจิต.

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา

๓๗๑

เอาละ, เปนอันวา วันนี้ก็ไดพูดถึง การปฏิบัติที่เปนการเพิกถอนสัญชาตญาณโดยอาศัยหลักวิชาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คือโพชฌงคเจ็ด ก็
สมควรแก เวลาแล ว.ขอให ท านทั้ งหลายทบทวนข อความเหล านี้ ให เป นที่ เข าใจ ยึ ดถื อ
เปนหลักปฏิบัติได เขาใจเทาไรก็ปฏิบัติเทานั้น, เขาใจตอไปปฏิบัติตอไป มันก็จะถึงที่สุด
เขาสักวันหนึ่ง คือหลุดพนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง.
การบรรยายสมควรแก เวลา ขอยุ ติ การบรรยาย เป นโอกาสให พระคุ ณเจ า
ทั้งหลาย จะไดสวดบทพระธรรมคณสาธยาย เพื่ อเปนการสงเสริมกําลังใจของทานทั้งหลาย
เพื่อประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไป ณ กาลบัดนี้.
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ
-๑๓๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ า วั น เสาร แห ง ภาคมาฆบู ช า เป น ครั้ งที่ ๑๓ ในวั น นี้
อาตมาก็ ยั งคงบรรยายในชุ ด ธรรมะกั บสั ญชาตญาณ ต อไปตามเดิ ม, และมี หั วข อเฉพาะ
ในครั้งนี้ซึ่งเปนครั้งสุดทาย วาภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง
วาที่ถูกก็เปนเรื่องสรุปทายตอนจบของเรื่องนี้ จะรวบรวมเอาใจความของทุก ๆ ตอน
มาสรุป เขาดวยกัน เพื่อความเขาใจงาย เปนครั้งสุดทายอีกครั้งหนึ่ง. ที่แทก็เปน
การซ อมข อความทั้ งหมด ที่ บรรยายมาแล ว เอามากล าวสรุป เป นเรื่องเดี ยวกั นเนื่ องด วย
กัน เปนเรื่องสั้น ๆ .
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[เรียนธรรมะอยางวิทยาศาสตร.]

ขอแรก ขอให ระลึ กถึ งที่ เราได ทํ าความเขาใจกั นในตอนต นวา เรากํ าลั งเรียน
ธรรมะอยางวิทยาศาสตร เพราะเรื่องสัญชาตญาณนี้ เปนเรื่องที่เป นผลแหงการคนควา
๓๗๒

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

๓๗๓

ของวิ ทยาศาสตร , มี ลั กษณะ ระบุ มองลงไปที่ ของที่ มี อยู จริ ง ที่ รู สึ กได ไม ต องคํ านวณ;
อย างนี้ เรียกว าวิ ทยาศาสคร เป นยุ ควิ ทยาศาสตร เรียนธรรมะกั นในลั กษณะหรือวิ ถี ทาง
ของวิทยาศาสตร ใหมันงายขึ้น.

สัญชาตญาณทําใหรูสึกวามีตัวตน.
มี เรื่ องสรุ ปได ว า สิ่ งที่ เรี ยกว าชี วิ ต ๆ นี้ มั นประกอบขึ้ นด วยของสองอย าง
คื อรางกายกั บจิ ตใจ; พู ดอย างนี่ ก็ ได ของสองอย างนี้ คื อรางกายกั บจิ ตใจ รวมกั นเข าแล ว
เราก็เรียกวาชีวิต, หรือจะเรียกภาษาวัดวานามกับรูป รูปกับนาม สองอยางนี้รวมกัน
เขา เราเรียกวาชีวิตในที่นี้. ในสิ่งที่เรียกวาชีวิตนี้ มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณเขาไป
ควบคุ มอยู เป นความรูสึ กที่ เกิ ดขึ้ นได เองของสิ่ งที่ มี ชี วิ ตนั้ น, ให สิ่ งที่ มี ชิ วตนั้ นสามารถ
คิด นึก รูสึกไปในทางที่จะใหเกิดความรอดแกมันเอง จึงไดใสสัญชาตญาณที่สําคัญ ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือสัญ ชาตญาณที่ทําใหรูสึกวามีตัวตนหรือของตน; ถามัน
ไม มี ความรูสึ กว าตั วตนว าของตน มั นก็ ไม รูว าจะสงวนอะไร จะถนอมอะไร จะรักษาอะไร
จะพั ฒ นาอะไร. เดี๋ ยวนี้ มั นมี ความรู สึ กว าตนหรื อของตนนั้ นเป นหลั ก ตนของตน ตั ว
ตนนี้ไมตองเปนของจริงของจัง เปนดุน เปนกอน เปนชิ้นอะไร, เปนแตเพียงความ
รูสึกคิดนึ กหรือความสําคัญมั่นหมาย เปนความรูสึกทางจิตก็พอแลว, ไมไดเกี่ยวกับ
ทางกาย ให มั นเกิ ดความรูสึ กวาเป นตั วตนยื นอยู เป นหลั กเป นประธาน หรือเป นแกนกลาง
ของสิ่งที่เรียกวาชีวิต, มันก็ทํ าให เกิ ด ความรูสึกที่ จ ะถนอม จะป องกัน จะรักษา
แล ว ยิ่ ง กว า นั้ น เลยเถิ ด ไป ก็ คื อ เห็ น แก ต น. ตอนนี้ แ หละเป น เรื่ อ งที่ เป น อั น ตราย
มั นไม มี ตนเฉย ๆ มั นไม ได พั ฒนาหรื อถนอมตนตามสมควร. มั นเลยเถิ ดออกไปเป นเรื่ อง
เห็นแกตน มันก็รุกล้ําเขาไปในเขตของบุคคลอื่น, ความเห็นแกตนมันก็งอกงามออก
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๓๗๔
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ไป เป น กิ เลสนานาชนิ ด ซึ่งเป น อันตรายแกตนและผูอื่น . นี่ เราจะรูจักชีวิตกัน ใน
ลักษณะอยางนี้กอน. มอดูวามันไดเจริญขึ้นมาอยางไร.

การพัฒนาของสัญชาตญาณ.
ทารกอยู ในท องทํ าอะไรไม ได คิ ดอะไรไม ได ; แต ครั้นทารกคลอดออกมา
จากทองแลว มันก็มีการเปนไปตามธรรมชาติ, คือทารกนั้นจะตองกระทบทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ตามลําดับ. ทารกนั้นจะรูสึกเปนความพอใจหรือไมพอใจ ขึ้นมาได
เอง; ถาอรอยหรือสบายก็พอใจ ไม อรอยไม สบายมั นก็ไม พอใจ, มั นก็ เกิดความรูสึ ก
พอใจหรือไมพอใจขึ้นมา. นี่ความรูสึกอยางนี้มันเปนที่ตั้งของสัญชาตญาณ วามี
ตัวตน มีตัวกู ซึ่งเปนผูพอใจหรือไมพอใจ.

เปนกิเลส.
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ทีแรกจะมีเพียงความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ, ครั้นหนักเขา ๆ มันก็กลาย
เปนความรูสึกวา มีกูไมพอใจ หรือกูพอใจ. นี่เด็ก ๆ เขาก็รูสึกอยางนี้ขึ้นมาไดตาม
ลําดับ คือมีตัวกูที่จะเปนผูพอใจ หรือไมพอใจ; เมื่อพอใจก็คิดตอไปอีกอยางหนึ่ง, ไม
พอใจก็คิดไปอีกอยางหนึ่ง ไมหยุดอยูเพียงเทานั้น ในที่สุดมันก็เกิดเปนกิเลส; พอใจ
แลวอยากได ก็เป น โลภะราคะขึ้นมา, ไม พ อใจไมอยากได มั นก็เกิด เป น โทสะ
เปนพยาบาท เปนปฏิฆะขึ้นมา, และเมื่อมันยังไมรูวาจะพอใจหรือไมพอใจ มันก็
ยังพะวงสงสัยอาลัยอาวรณ อยากจะรูใหมันแนนอนตอไปอีก มันก็เปนโมหะขึ้นมา.
คิดดูเถอะวา มันไมไดมาจาไหน มันมาจากเหตุป จจัยที่วาทารกนั้นมันก็มีตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ สัมผั สอารมณ แลวเกิดรูสึ กเป นเวทนาพอใจหรือไม พอใจแล ว มั นก็ เกิดกิเลส
ได ต าง ๆ . เวทนาให เกิ ดตั ณ หา ก็ คื อให เกิ ดกิ เลส ในสิ่ งที่ น ารั กน าพอใจก็ เกิ ดกาม
ตัณหา ภวตัณหา ในสิ่งที่ไมนารักไมนาพอใจก็เกิดวิภวตัณหา.

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

๓๗๕

นี่ รูธรรมชาติ ที่ มั น เป น มาของสิ่ งที่ เรียกวาสั ญ ชาตญาณ ให ป ระจั ก ษ
คื อไม ต องเชื่ อตามผู พู ด มองเห็ นจริงชั ดตามที่ เขาพู ดหรือผู พู ดพู ด มั นก็ ใช ได เหมื อนกั น
วาจิ ตนี้ เป นอย างไร, กายนี้ เป นอย างไร, เกิ ดความรูสึ กอะไรบ าง, แล วเกิ ดความรูสึ กอะไร
สืบตอไป.

เปนอนุสัย
ที นี้ ก็ควรจะดู มั นให ครบทั้ งระบบวา เมื่ อเกิ ดโลภะขึ้นมาแล ว มั นก็ จะต อง
เกิดความเคยชินที่เก็บไวสําหรับจะเกิดโลภะอีก, นี่ก็เรียกวาราคานุสัย, ถาไมชอบ
ใจเกิ ด โทสะขึ้ น มาแล ว ก็ เกิ ด ความเคยชิ น ที่ จะเก็ บ ไว สํ าหรับ ที่ จะโกรธอี ก. เรี ย กว า
ปฏิ ฆ านุ สั ย , ถ า เกิ ด กลาง ๆ ไม ใช พ อใจหรือ ไม ใช ไม พ อใจ มั น ก็ เกิ ด อวิ ช ชานุ สั ย ;
นี่เราก็มีอนุสัย ๓ ประการนี้สิงอยูในสันดาน. ถาจะเรียกอยางวิทยาศาสตรก็เรียกวา
สั ญ ชาตญาณนั้ นมั นก็ ได ลงรกลงราก เป นสิ่ งที่ เรียกในภาษาธรรมว าอนุ สั ย; ฉะนั้ นมั น
จึงโลภไดงาย โกรธไดงาย หลงไดงาย ในครั้งหลัง ๆ; เพราะสัญชาตญาณที่จะ
เปนเชนนั้น มันไดลงรกลงรากลงไป ในนามของสิ่งที่เราเรียกกันในวัดวาอนุสัย.
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ครั้นอนุสัยนี้มันมีมากเขา ๆ มันก็ตองการจะออก จะดันออก จะกลับ
ออก มั นก็ มี สิ่ งที่ เรียกวาอาสวะสํ าหรับจะไหลออกมา, เป นความโลภอี ก หรือเป นความ
โกรธอี ก เป นความหลงอี ก, คื อจะเป นโลภะ หรื อเป นโทสะ หรื อเป นโมหะอี กนั่ นเอง.
นี่มันถึงขนาดสูงสุดเต็มที่ของระบบกิเลสหรือระบบสัญชาตญาณ.

๓๗๖
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ทบทวนสั้น ๆ งาย ๆ วา ทารกมันก็มีความรูสึกที่ จะชอบใจหรือไม ชอบ
ใจ มันก็เกิดความรูสึกตอไปที่เรียกวา ความโลภ ความโรธหรือความหลง. ทีนี้
มัน โลภหรือโกรธหลงที ห นึ่ง มัน ก็เก็ บ ความเคยชิ น สํ าหรับ จะเป น อย างนั้ น ไวใน
สั น ดาน เรี ย กว า อนุ สั ย , พรอ มอย า งยิ่ ง ที่ จ ะโลภ ที่ จ ะโกรธ ที่ จ ะหลง; ครั้น มั น
พรอมอยางยิ่งหนักเขา ๆ มันก็พรอมที่จะออกมา นี้ก็เรียกวาอาสวะ. ที่เปนอนุสัย
นั้นออกมาเมื่อมีเหตุมีปจจัยภายนอกเขาชวยดวย มันก็ออกมาเปนกิเลสเต็มรูป เรียก
วากิเลสอีก, คือกิเลสครั้งที่สอง.

เปนนิวรณ ๕.
แม ไม มี เหตุ ป จจั ยภายนอกเข าไปเกี่ ยวข อง มั นก็ ออกมาได ในรู ปของสิ่ งที่
เรีย กว านิ ว รณ นิ ว รณ , นิ ว รณ ทั้ งห า ซึ่ งขอรอ งแล ว ขอรอ งอี ก ว า จงพยายามทํ า
ความเขาใจสิ่งที่เรียกวานิวรณ , นิวรณ บางคนก็จะไดยินแตเพียงชื่อแลวก็เลิกกัน,
บางคนจะทองไดแลวก็เลิกกัน, ขอใหมองเห็นใหชัดใหประจักษ เมื่อนิวรณหา
มันเกิดขึ้น.
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แมไมมีเหตุปจจัยอะไร จิตมันนอมไปเพื่อกามราคะ มันออกมาจาก
ปจจัยภายในที่เปนอนุสัย. กามราคะ กลุมใจอยูดวยเรื่องทางกามารมณ ทาง
เพศกามคุณ, นี่มันเดือดรอนเทาไร,

แลวบางเวลามั นก็ออกมาในรูปพยาบาท คือไม ชอบ ขัดใจ โกรธแค น
มันโกรธไดจนไมรูวาโกรธอะไร, ไมชอบใจไดแมไมรูวาอะไร.

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง
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แลวก็มีอาการใหเปนถีนมิทธะ มึนชา งวงเหงา ซึมเซา, แลวมันก็
เปนไดงาย อยางคนขี้เซามันชอบนอนขี้เซาลุกยาก แมถึงเวลาลุกตื่นนอนมันก็ไมคอยจะลุก
มันมีความรูสึกถีนมิทธะ ชวยใหนอนบิดขี้เกียจอยูนั่นแหละ, หรือวามันมีความรูสึกที่
ออนเปลี้ ยอยากจะนอนเสี ยเรือ ยไป. นี่ ความมึ นชา งวงเหงา หาวนอน ซึมเซาเป น
ถีนมิทธะ.
แลวบางทีก็ตรงกันขาม คือฟุงซาน, อุทธัจจะกุกกุจจะ ฟุงซานอยาง
ตรงกันขาม มีจิตที่เลื่อนลอยควบคุมไมได ฟุงซานไปเหมือนกับวา มันไมมีสติสัมปชัญญะ
อะไร. นี้ ก็ เป นนิ วรณ ซึ่ งมี ได แต มั นมี น อยกวาถี นมิ ทธะ, ถี นมิ ทธะมั นชวนให สบาย,
ชวนฟุงซาน นี้มันจึงมีนอยกวา.
อันสุดทายเรียกวา วิจิกิจฉา ไมแนใจวาถูกตอง แมที่สุดแตที่รูสึกขึ้นวา
ไมรูจะทําอะไรดี, พูดอยางบา ๆ บอ ๆ, วันนี้ไมรูจะทําอะไรดี เดินไปเดินมาไมรูวาจะทํา
อะไรดี , นั่นมันเป นอยางเลวที่ สุด ที่เต็ มที่ มันก็ให ลังเล, ในขอที่วา มั นถูกตองแล ว
หรือยัง, ในแงอนามัยก็ดีปลอดภัยแลวหรือยัง, ในแงเศรษฐกิจก็ดีปลอดภัยแลวหรือยัง,
ในแงธรรมะก็ดีวาถูกตองแลวหรือยัง, มันจะลามปามไปถึงกับไมแนวาพระพุทธเจานั้นก็
สอนไมถูกตอง, พระธรรมนั้นก็ไมดับทุกขไดจิรง, พระสงฆ ก็ไมใชผูที่จะปฏิบัติตามได,
อย างนี้ เป นต น. นี่ เป นเอามาก ๆ ถึ งอย างนี้ สํ าหรับ วิจิ กิ จฉา; แต มั นจะเป นอะไรก็
ตามเถอะ.ถามันเปนความลังเลมันไมแนใจในความถูกตองสงบแลว ก็เรียกวา
เปนวิจิกิจฉา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เพียงแตนิวรณ ทั้งหานี้ก็ไมใชเลนเสียแลว ทําลายความสงบสุข ทําลายความ
เยือกเย็นแหงจิตใจมากมายเสียแลว แลวมันก็มีอยูเพราะวาอะไร, จะเรียกวาเพราะ
สัญชาตญาณมันมีอยูขางในก็ได หรือจะเรียกวาเพราะอนุสัยมันมีอยูขางในก็ได,

๓๗๘
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มันทําใหออกมาเปนนิวรณ โดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอก. ถาไดอาศัยปจจัยภายนอก
มันก็ออกมาเป นกิเลสเต็มรุปเลย, เปนโลภะ โทสะ โมหะ หรือชื่ออะไรก็ตาม มันเต็ม
รูปออกมาเลย นี่เปนกิเลสแลว.
ควรรู จั ก ให ชั ด แจ ง ทั้ ง กิ เลสทั้ ง นิ ว รณ ; กิ เลสมั น เต็ ม ที่ เต็ ม ขนาดเต็ ม
มาตรฐาน มีเหตุปจจัยภายนอกชวยสงเสิรม, ถานิวรณนั้นก็ไมตองมีเหตุปจจัย
ภายนอกสงเสริม, มันออกมาไดตามอํานาจของอนุสัยหรือสัญชาตญาณ มันก็เลย
งัวเงียไม มี กํ าลั งรุนแรงเหมื อนกิ เลส, แต มั นก็ รบกวนความสงบสุ ข, รบกวนความสงบสุ ข
ชั้ นละเอี ยดชั้ นประณี ต ชั้ นที่ จะเป นความเยื อกเย็ นแห งจิ ตใจ ชั้ นที่ จะเป นความพั กผ อน
เต็มที่, ถานิวรณรบกวนแลวมันก็ไมมีการพักผอน.
นี้ เรารู ว ามั นเป นอย างนี้ เอง มั นเป นอย างนี้ เอง, ไอ หมอนี่ มั นก็ เป นอย างนี้
เอง, จะเรียกวามาจากสัญชาตญาณก็ได, จะเรียกวามาจากอนุสัยก็ได, เพราะเรา
พู ดกั นคนละภาษา. แต เดี๋ ยวนี้ การบรรยายชุ ดนี้ เราเรี ยกทุ กสิ่ งเหล านั้ นว าสั ญชาตญาณ,
สัญชาตญาณเทาที่มีมาตามธรรมชาติ, แลวสัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเปนกิเลส,
แล วก็ สั ญ ชาตญาณที่ พั ฒ นาตั วเองเป น โพธิ ; นี่ ป ญ หาพื้ นฐานที่ มี อ ยู จิรงในจิต ใน
สันดานในชีวิต มันมีอยูอยางนี้.
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อาการของกิเลส.
ทีนี้มันออกมาเปนอาการที่เปนรูปรางของการกระทบกระทั่งตอสูเต็ม
รู ป ขึ้ น มา; เรามองดู เฉพาะอาการชนิ ดนี้ กั นอี กสั กชุ ดนหึ่ ง พวกหนึ่ ง ซึ่ งอาตมาก็ พู ด
ซ้ํา พู ดแล วพู ดอี ก จนท านทั้ งหลายก็ จะรําคาญแล วก็ ได , เพื่ อให เป นตั วอย างสํ าหรับจดจํ า
ไวงาย ๆ วา เมื่อกิเลสหรืออนุสัยออกมาเปนกิเลส แลวมันก็ทําใหเกิดอาการที่รบกวน

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

๓๗๙

เป นความรักบ าง เป นความโกรธบ าง เป นความเกลี ยดบ าง เป นความกลั วบ าง เป น
ความวิตกกั งวลบ าง เป นความอาลั ยอาวรณ บ าง เป นความอิ จฉาริษยาบ าง เป นความ
หวงบ าง เป นความหึ งบ าง นี่ พู ดเอามาพอเป นตั วอย างแล วก็ สั้ น ๆ พอจํ างายวา รัก โกรธ
เกลี ยด กลั ว วิตก กั งวล อาลั ยอาวรณ อิ จฉาริษยา หวง หึ ง ไปนึ กดู ถึ งสิ่ งเหล านี้ แต
ละอยาง ๆ ที่มันแสดงบทบาทแสดงอาการออกมา.

ความรัก โกรธ เกลียด กลัว.
พู ดถึ งความรักมั นก็ มี หลายรูปแบบ, บางรูปแบบก็ เป นบ าดี ๆ นี่ เอง มั นทํ า
ใหทําอะไรชนิดที่ไมอยูในรองในรอยของความถูกตอง, ไปตามอํานาจของกิเลสคือ
ความรักนั้ น จนไม มี ความหมายแห งความเป นคนหรือความเป นมนุ ษย เอาเสี ยเลยก็ มี . ยก
ตัวอยางเหมือนวา หญิงสาวคนหนึ่งแฟนเขาทิ้งเขาสลัด มันก็ฆาตัวตาย, เสียใจฆาตัวตาย
โดยที่ไมคิดวาพ อแมยังอยู, พอแมที่รักเรายิ่งกวาแฟนเสียอีกนั้น ก็ยังอยูก็ยังไมตาย,
ทํ าไมไม เห็ นแก พ อแม บ าง. แล วก็ อยู กั บพ อแม ดี กวาที่ จะฆ าตั วตาย เพราะเหตุ วาแฟน
เขาสลัดรัก. นี่ความรักทําใหโงมากถึงขนาดนี้ ไดทุกอยางทุกประการ ที่จะทําสิ่งที่
ไมควรทําหรือไมตองทํา.
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ขึ้ น ชื่ อ ว า ความรั ก แล ว จะเป น ขอทรมานจิ ต ใจทั้ ง นั้ น , จะรัก ทาง
กามารมณ รักแฟน รักอะไร มันก็เปนไฟทั้งนั้น แมแตจะรักพอรักแม ซึ่งเปนความ
รักที่ บริสุ ทธิ์ อย างนี้ มั นก็ เป นไฟเหมื อนกั น, เป นไฟโมหะ เป นอะไรไปตามเรื่อง, ไม
ได เห็ นหน าแล วก็ จะตายได แล ว. เด็ ก ๆ บางคนไปโรงเรียนระหวางเรียนยั งไม หยุ ดตอน
เที่ ยง คิ ดถึ งแม นั่ งรองไห อยู ในโรงเรียนก็ มี , อย างนี้ มั นเป นความรักที่ แท จริงชนิ ดหนึ่ ง
เหมือนกัน; แมจะเปนเรื่องของโมหะ ตายไปแลวก็รัก เชนจะตายตามไปอยางนี้.
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รักคนอื่น รักผูมีพระเดชพระคุณ รักอะไรก็ตามมันลวนแตวามันเปนเรื่องหนัก และ
เปนเรื่องเผาโดยจิตใจ. ฉะนั้น ความรักมีลักษณะเปนหนามยอกตําจิตใจอยางไร,
แมแตความรักบริสุทธิ์ความรักสงสารนี่ ในบาลีมีกลาวถึงผูใหญ บ านรักลูกบานจนเปนทุกข,
เปนความรักขนาดที่เรียกวาราคะดวยเหมือนกัน, ถาขึ้นชื่อวาความรักแลว มันก็
เป นเรื่องที่ ทํ าให เกิ ดป ญหาทั้ งนั้ น, ถ าไม ต องมี ความรักทํ าไปตามสติ ป ญญา มั นก็ ไม มี
ปญหาอะไร, แตถาทําไปดวยความรักแลว มันก็เปนเรื่องเจ็บปวด.
เรื่องความโกรธก็ดูเอาเอง, ความโกรธมัน มีไดรอยแปดอยาง, โกรธ
อย า งนั้ น อย า งนี้ โกรธอย า งนู น โกรธแม ก ระทั่ ง ว า สิ่ ง ที่ ไม มี ชี วิ ต , โกรธวั ต ถุ สิ่ ง ของ
โกรธอะไรเหลานี้ก็ยังโกรธได.
และความเกลียดมันยากที่จะออกไปจากจิตใจ, ถาลงไดเกลียดแลวมันก็
ติดอยูในจิตใจ บางทีเกลียดจนตาย.
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ความกลั วมี ร อยแปดพั นอย างนั บตั้ งแต เด็ ก ๆ กลั วผี กลั วไส เดื อน กลั ว
จิ้งจก กลั วตุ กแก, โตขึ้ นก็ ยังรูจักกลั ว กระทั่ งกลั วสิ่ งที่ ม องไม เห็ น ตั ว, กระทั่ งกลั ว
ความมื ด แตวามันสรุป ได วา ความกลั วทั้ งหลายมั น ไปรวมอยู ที่ ค วามตาย คื อ
กลั วตาย, กลั วอะไรก็ ตามเถอะมั นไปมี ความหมายในครั้งสุ ดท ายว ามั นเป นสิ่ งที่ จะทํ าให
กูตาย, มันเปนสิ่งที่จะทําใหเราตาย เลยกลัวกันทั้งนั้น : กลัวผี กลัวเสือ กลัว
อะไร ก็เพราะวามันจะทําใหเราตาย, กลัวความลําบากยากจน โรคภัยไขเจ็บ ก็เพราะ
วามั นจะทํ าให เราตาย. ความกลั วทุ กชนิ ดกี่ รอยอย างกี่ พั นอย างไปรวมอยู ที่ ว า กลั วตาย
เพราะฉะนั้ นไปดู ตอนที่ กลัวจริง ๆ เถอะ, แม แต กลั วในความฝ น มั นก็ ยั งเป นความ
ทุกขอยางยิ่ง, นี่รักโกรธเกลียดกลัวสี่อยางนี้ แลวคํานึงดูวา ถาไมมี ถาไมมีสี่อยางนี้
จะสบายสักเทาไร.
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ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ.
แล วต อไปถึ ง ความวิ ตกกั งวล อาลั ยอาวรณ นี้ ทรมานมาก ความวิ ตก
กั งวลวามั นจะไม ได อย างที่ ต องการ, สงสั ยอยู เรื่อยนี้ เป นโรคประสาทกั นมากขึ้ น, เป นโรค
ประสาทกัน มากขึ้น เพราะวาความวิต กกั งวล, เรื่องอนาคตทั้งนั้นแหละ, ถาวิต ก
กังวล อาลัยอาวรณ ก็เป นเรื่องอดีต มาครอบงําเอาแลว มันก็เรื่องนอนไม หลับทั้ งนั้ น
แหละ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในรางกายขึ้นมา, ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณเกิดขึ้น
ก็ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงในทางรางกาย, แม ในทางวั ตถุ ในทางเคมี . ความรู สึ ก นี้ เป น
เรื่องจิต; แตถาเกิดขึ้นในจิตแลวก็มีความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ทางเคมี ให
เกิดกรดเกิดน้ําอะไรที่เปนพิษเปนโทษหลั่งออกมา ทําใหกระเพาะอาหารเสียหาย
ไป, จะทําใหทุกสวนที่สําคัญ มันเปลี่ยนแปลงวิปริตไป แมแกทางเนื้อหนัง; นี้
เรื่องจิ ตใจมี ผลออกมาทางวัตถุ ทางรางกาย. ถ าไม มี วิ ตกกั งวลอะไรกั นละก็ ไม มี ใครเป น
โรคประสาทดอก. เดี๋ ยวนี้ ที่ วาเป นโรคประสาทกั น เป นแสน ๆ คน ล าน ๆ คน เพราะ
มันมาจากความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ, ถาไมมีมันก็สบาย.

ความอิจฉาริษยา หวง หึง.
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ทีนี้ตอไปก็ถึงเรื่องอิจฉาริษยา มันก็มาจากสัญชาตญาณแหงตัวกู เห็น
แกตัว กู ไมอ ยากใหใ ครมาเปน คูแ ขง ; นี ่ค วามที่ไ มอ ยากเห็น ใครดี อยากจะ
ทับถมผูอื่นอยูเสมอ มาจากสัญชาตญาณอันนี้ มันก็มีผลออกเปนความอิจฉาริษยา :
กลั วเขาจะดี เท าตน, กลั วเขาจะดี กว าตน, กลั วเขาจะเป นคู แข ง, ทํ าให อะไรของตนมั น
หมดค าหมดอะไรไป, ก็ ทํ าลายผู นั้ นอยางยิ่ ง ผู ที่ ถู กอิ จฉาริษยาบางที ไม รูด วยซ้ํ าไป วาเขา
อิจฉาริษยาเรา แตผูที่ไปอิจฉาริษยาเขานะ มันถูกไฟอิจฉาริษยาเผาจนไหมเกรียม
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แลวเกรียมอีก; ถาไมมีจะสบายสักเทาไร, ถาเห็นใครไดดีพลอยยินดีดวย มันก็มี
ความเย็นอกเย็นใจ, ถาเกลียดชัง ทําตัวเปนผูขัดขวางขึ้นมา มันก็กลายเปนไฟขึ้น
มา. ผูที่อิจฉาริษยาจะเริ่มถูกไฟอิจฉาริษยาเผาตั้งแตทีแรก ฝายโน นยังไม รูสึกตัวก็
ได, ถึงรูส ึก ตัว เขาก็ไมรอ นมากเทาตัว ผูอ ิจ ฉาริษ ยาคือ ฝา ยนี้. สัง เกตดูใหดี ๆ
วา ความอิจฉาริษยาซึ่งมันยากที่จะหามได เพราะมันมาจากสัญ ชาตญาณมัน
อิจ ฉาไดเ อง. อยา งเด็ก ๆ มัน อิจ ฉานอ ง มัน เกิด ไดเ อง ที ่พ อ แมร ัก ไมเ ทา กัน
พ อแม รักน องมาก พี่ ก็ อิ จฉาริษยา, พ อแม รักพี่ มากน องก็ อิ จฉาริษยา, มั นเกิ ดความรูสึ ก
ไดเองแมแตในขั้นที่เปนทารก แลวมันก็เจริญขึ้นในจิตใจ.
อ านคั มภี ร ไบเบิ ลของพวกฝรั่ งแล วก็ ปรากฎว า อาชญากรรมอั นแรกที่ เกิ ดขึ้ น
ในโลกก็คือความริษยา, คือคัมภีรไบเบิลนั้นเขาวา กอนนี้มนุษยไมรูเรื่องดีชั่ว แลวก็ผัวเมีย
คู แรกที่ ถู กห ามวาอย าไปกิ นผลไม ต นนั้ นมั นจะรูจักดี ชั่ว, ต นไม ที่ ทํ าให รูจักดี รูจั กชั่ว. มั น
ก็ ดื้ อพระเจ าแล วมั นก็ ไปกิ นเข า, แล วมั นก็ รูจั กดี รูจั กชั่ ว มั นก็ เลยยึ ดดี ยึ ดดี . ที นี้ ผั วเมี ย
คูนั้ นมี ลูกออกมา, มี ลู กออกมา, ที นี้ ลู กนั้ นมั นมี ลู กออกมาอี ก เป นพี่ น องสองคนแล วพ อแม
ก็ รักน องมาก. ที่ ชายมั นก็ หลอกเอาน องเข าไปในป าไปฆ าเสี ย; เพราะว าพ อแม รักน อง
มาก. คิ ดดู , อาชญากรรมอั นแรกคื อความริษยา ที่ ได เกิ ดความริษยาก็ เพราะรู จั กดี รูจั ก
ชั่ ว ; ถ า ไม รู จั ก ดี รู จั ก ชั่ ว มั น ก็ ไ ม ริ ษ ยาได . เดี๋ ย วนี้ พ อ แม รั ก น อ งมาก มั น อยากจะดี
ขึ้น ไมเสียหนา อยากจะดี ก็ตองฆานองเสีย.
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อาชญากรรมอันแรกของมนุษยนี้คือความริษยา, แลวก็ทําไปตามอํานาจ
ของความริษยา ก็ เพราะวาไปรูจั กดี รูจักชั่ วเขา. ถ าไม รูจักดี รูจั กชั่ วไม รูจั กเที ยบวาดี กว า
เลวกวาอะไร มั นก็ เกิ ดความริษยาไม ได , แล วมั นก็ เกิ ดมาเป นลํ าดั บ ๆ หลายเรื่องหลายราว
เป นป ญ หา จะเรียกวาเป นป ญ หาอยู ในโลกป จจุบั นก็ได , ที่ ได กระทบกระทั่ งวุนวาย
ตอสู กระทั่งเปนมหาสงคราม อยูในโลกปจจุบันไมรูจักสิ้นจักสุดนี้ ก็เพราะความริษยา
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ซึ่งกั นและกันนั่ นเอง. ฝายหนึ่ งก็ไม อยากให ฝายหนึ่งเหนือกวา, อีกฝายหนึ่งก็ไมอยาก
ใหฝายหนึ่งเหนือกวา ก็ดิ้นรนไปตามความรูสึกอิจฉาริษยา ก็เลยทําสงครามกันไดเรื่อย.
เหนื่อยนักก็ทําสงครามเย็น สงครามปาก สงครามอะไรกันเสียที พอหายเหนื่อยก็
สงครามรอนฆาฟนกันอีก, มีความริษยา ไมอยากใหใครดีกวา เหนือกวา รวยกวา
อะไรกวา ก็เรียกวา โลกนี้มีปญหา เพราะความริษยาอยูอยางมากทีเดียว.
ที นี้ มาถึ ง ความหวงและความหึ ง ความหวงโดยทั่ ว ๆ ไป ก็ เป น ความ
ตระหนี่ ธรรมดาสามั ญ ทั่ วไป; ถามั นเป นเรื่อ งเข ม ข น เพราะเป น เรื่อ งรัก ทางเพศ
ทางอะไรที่ เข ม ข น มั น ก็ เป น ความหึ ง , ที่ จ ริ ง มั น ก็ คื อ ความหวงนั่ น แหละ ธรรมดา
เรียกความหวังถามันเขมขนมากก็เรียกวาความหึง, นี่รูสึกกันเองเถอะวา มันรบกวน
จิตใจเทาไร เมื่อขึ้นถึงขีดความหึงแลว มันก็ฆากันไดงาย ๆ อยางไร.
ขอให ชวยจําคํ าไม กี่คํ าขึ้นไวเป นเครื่องศึ กษาเปรียบเที ยบได โดยงาย วาที่ เรามั น
ถู กทํ าให รอนเหมื อนนอนอยู ในกองไฟ ก็ เพราะว าเรามั นมี อาการเป นโรคทางใจ คื อความรัก
ความโกรธ ความเกลี ยด ความกลั ว ความวิตกกั งวล ความอาลั ยอาวรณ ความอิ จฉาริษยา
ความหวง ความหึ ง, ยั งมี อี กมาก เท านี้ ก็ เหลื อจะพอแล ว, พอให รูว า โอ, เรื่ องนี้ มั น
เผาลนอยางไร เผาผลาญจิตใจใหเรารอนอยางไร ถาเอาออกไปเสียได มันจะสบาย
จะเยือกเย็นสักเทาไร, ก็จะไดคอยสังเกตดู แลวจะคอยระวังไมใหมันเกิดขึ้น.
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นี่ อั น นี้ แ หละมั น เป น ผลของสั ญ ชาตญาณแห งตั ว ตน ที่ อ อกมาเป น
โลภ เปนโกรธ เปนหลง แลวก็แจกลูกออกไปเปนเรื่องตางๆ, แลวก็ใหเกิดผล
แก จิ ตใจแก ชี วิ ตของมนุ ษ ย เป นความรั ก ความโกรธ ความเกลี ยด ความกลั ว ความ
วิ ตกกั งวล ความอาลั ยอาวรณ ความอิ จฉาริ ษยา ความหึ ง ความหวง, จะได พู ดกั นง าย ๆ
เปนคําพูดจําไวพูดกันงาย ๆ เรื่องธรรมะ.
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ในที่ สุ ดก็ ให มองเห็ นวา ความรูสึ กเหล านี้ มั นเกิ ดงาย งายเหลืองาย มั น
เกิ ดโดยไม ต องมี ใครสอน; เด็ ก ๆ เกิ ดมาในท อง พอออกมาไม กี่ วันมั นก็ ทํ าเป นแล ว
มั นเจริญงอกงามมากขึ้ น ๆ จนเป นของเต็ มที่ เต็ มอั ตราของมั น, ก็ ให ผลเต็ มที่ เต็ มอั ตราของ
มั น เป น ไฟที่ เผาลนอยู อ ย า งนี้ , เรีย กว า โดยสั ญ ชาตญาณ.แต ถ า เรี ย กภาษาวั ด ก็
โดยอํานาจของกิเลส, เรียกวาเปนสัญชาตญาณเพราะมันเปนไดเอง เกิดไดเอง
รูสึกไดเอง เจริญงอกงามไดเอง. ที่เรียกวากิเลส, กิเลสนี้ มันก็เปนของสกปรก
เปนของนารังเกียจอยางยิ่ง
กิ เลสที่ คํ ายื นมาจากคํ าว าของสกปรก. คํ าธรรมะแม ชั้ นสู งสุ ดก็ ยื มมาจาก
คําชาวบานธรรมดา ๆ ทั้งนั้นแหละ; เชน ยืมคําวาของสกปรกมาเป นชื่อของกิเลส,
ยืมสงที่ไหลออกมาเปนชื่อของอาสวะ, ยืมชื่อของสิ่งที่สะสมกักตุนเอาไววาเปน
อนุสัยอยางนี้. เดี๋ยวนี้ก็วาโดยกิเลส โดยกิเลสคือของสกปรก ที่เกิดขึ้นแลวทําให
สกปรก; เกิ ดที่ กายก็ ทํ าให กายสกปรก, เกิ ดขึ้นที่ จิ ตก็ ทํ าให จิ ตสกปรก, แม แต เกิ ดที่ วาจา
ก็ทําใหวาจาสกปรก.
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นี้ เรียกวาโดยกิ เลสก็ ได เหมื อนกั น วาทํ าไมเราจึ งได ทนทุ กขทรมานเหลื อ
ประมาณอยูในโลกนี้ ก็เพราะวาเราควบคุมสิ่งเหลานี้ไมได ควบคุมสัญชาตญาณไม
ได , ควบคุ มการเกิ ดของกิ เลสไม ได , จะเห็ นได ทั นที ว า มั นไม ใช เล นแล วเรื่องสั ญ ชาตญาณนี้ . ควรจะรูจั ก ควรจะจั ดการกั บมั นให ถู กต อง อย าให มั นเป นอั นตราย แล วก็ อย า
ใหมันรบกวน, ใหเราเปนอิสระอยูดวยความสงบเย็น.

หลักธรรมะที่ใชสัญชาตญาณ.
นี่ ก็ ได พู ดถึ งการที่ จะพั ฒนา ด วยการควบคุ มสั ญชาตญาณมาหลายพั กหลาย
ตอนที่พูด, โดยหลักใหญ ๆ ใชหลักอานาปานสติ, มีความรูเรื่องกาย เรื่องเวทนา
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เรื่องจิ ต เรื่องธรรม จนเห็ นวามิ ใช ตั วตน มิ ใชตั วตนแล ว มั นก็ ควบคุ มความรูสึ กวา
ตั วตนได มาก. กายมิ ใช ตั วตน ก็ ค วบคุ ม ได ในส ว นกาย, เวทนามิ ใช ตั วตน ก็ ค วบ
คุม ไดในสว นเวทนา, จิต มิใชตัว ตนก็ค วบคุม ไดในสว นจิต , ธรรมทั้งปวง ความ
รูสึกคิดนึกของจิตทั้งปวงมิใชตัวตน ก็ควบคุมได, แลวควบคุมตัวตนหรืออัตตาได
เขามาหลายแงหลายมุมโดยรอบดาน.
ที นี้ วิ ธี ที่ จ ะคบคุ ม อย างที่ เรี ย กว า เป น อุ บ าย ที่ เขาชอบเรีย กกั น ว า โดย
เทคนิ คเป นเทคนิ ค ก็ คื อโพชฌงค เจ็ ด อธิบายอย างละเอี ยดแล วในวันนั้ น. ทบทวน
ดู เอง มี ส ติ ระลึ ก เอามา แล วก็ ใคร ค รวญเลื อ กเฟ น ที่ จ ะให มั น เหมาะแก เรื่ อ ง, แล ว ก็
ปฏิบัติดวยวิริยะ, แลวก็มีปติหลอเลี้ยงการปฏิ บัติใหมันเขมแข็ง, เกิดความสงบ
เขารูปเขารอยขึ้นมา, แลวก็กําลังใจทั้งหมดระดมลงไปเปนสมาธิ, แลวอุเบกขาเพง
ดูความถูกตองนั้นอยูเฉย ๆ ใหการปฏิบัติที่ถูกตองนั้นเปนไปตามลําดับจนถึงที่สุด. นี่
เทคนิ คของการที่ จะทํ าอะไรหรือพั ฒนาอะไร มี อยู ในหมวดธรรมะที่ เรียกวา โพชฌงค เจ็ด.
แล วก็ ใช ธรรมะหมวดอื่ น ๆ เข ามาช วยประกอบ จะเป น ธรรมะเรื่อ งอิ ท ธิ บ าท ๔
สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕.
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เมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้ มี ความถูกตองอยูตลอดเวลา ก็เรียกไดวามีอัฎฐัง
คิกมัคคอยูเปน ประจําในการประพฤติป ฏิบัติ, คือ มีความถูกตอ งแปดประการ
นั่นอยูในชีวิต เป นชีวิตที่ดํ ารงอยูอยางถูกตองเรียกวาการเป นอยู ที่ ถู กต อง ที่ จะทํ า
ใหโลกไมวางจากพระอรหันตนั่นแหละ ก็เลยเปนผลเกิดขึ้น คือไมมีความทุกข
เป นอยู ชนิ ดที่ ควบคุมสัญชาตญาณได สัญชาตญาณหรือกิ เลสก็ตาม ไม หื อขึ้นมาได เพราะ
มั นมี ความถู กต องของการเป นอยู กระทํ าอยู เป นประจํ า ก็ เลยอยู สบาย. เป นชี วิตที่ ไม
ถูกย่ํายีดวยสัญชาตญาณฝาต่ํา ไมถูกกิเลสครอบงํา มันก็สบาย.

๓๘๖

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ผลของการควบคุมสัญชาตญาณ.
นี้ เราสามารถที่ จ ะควบคุ ม -ควบคุ ม -ควบคุ ม จนกว าจะถึ งระดั บ สุ ด ท าย
คื อ ทํ า ให รู สึ ก ว า หมดตั ว ตนได , นี้ เรี ย กว า ถอนเลย ถอนเลย. ถ า ยั ง เป น บุ ถุ ช นยั ง
ไม เป นพระอรหั นต มั นถอนสั ญ ชาตญาณไม ได , ได แต ควบคุ ม. ถ าเป นพระอรหั นต
ก็ ถ อนอั ต ตา อั ต ตนี ย า อั ส มิ ม านะ อั ต ตวาทุ ป าทาน อะไรได นั่ น มั น เท ากั บ มั น
เพิ กถอนสั ญ ชาตญาณว าตั วตนเสี ยได มั นเลยหมดป ญ หา เกลี้ ยงไปทั้ งปวง. แต ถ ายั งไม
เป นพระอรหั นต ก็ ทํ าได แต เพี ยงว าควบคุ ม, พระอนาคามี พระสกิ ทาคามี พระโสดาบั น
ก็ ได แต ควบคุ มอั ตตาที่ ไม ให เกิ ดพิ ษเกิ ดโทษ เกิ ดอะไรมากมายนั ก จนกว าจะเป นพระอรหั นต
ถอนอัตตาเสียไดหมด ก็คือเพิกถอนสัญชาตญาณได.
ฉะนั้ น เราพู ดว า ถ ายั งไม เป น พระอรหั น ต ก็ ได แ ต ค วบคุ ม ถอนไม ได ;
แม แต จะเป นพระอริ ยชั้ นเสขะ โสดา สกิ ทาคา อนาคา ก็ ยั งถอนมั นไม ได มั นยั งได แต
ควบคุ ม. ที นี้ กั ลยาณบุ ถุ ชนต่ํ าลงมาอี ก ก็ ทํ าได น อยกว าลงมาอี ก เรียกวาควบคุ ม
เหมื อนกั น จะตองเรียกวาควบคุมเหมื อนกัน จะเรียกวาเป นการบรรเทาก็ ได . พระอรหันตละไดสิ้นเชิง, พระเสขะคือยังไมเปนพระอรหันต แตเปนอริยะนี้ ก็ไดแต
ควบคุม , สว นเปน บุถ ุช นยัง ไมเปน อริย นี ้ ก็ไ ดแ ตค วบคุม บรรเทา หรือ วา ตอ สู
ตอสูไปตามเรื่อง.
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สังโยชนที่พระอริยะตองละ.
มั นดู ได ง าย ๆ มั นเห็ นได ง าย ๆ ที่ ว า พระอเสขะคื อพระอรหั นต นั้ น ละสั งโยชนไ ดทั ้ง สิบ . เรื ่อ งสัง โยชนส ิบ ที ่รู ก ัน อยู แ ลว ถา เปน พระอรหัน ตล ะไดทั ้ง สิบ
สักกายทิฎฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ โดยประการทั้งปวง

๓๘๗

มานะ อุทธัจจะ อวิชชา นี่ ละไดทั้งสิบ ก็ไปถึงสุดทายของอวิชชา ถอนตั วตนได
เรียกวาพระอเสขะละไดทั้งหมด, จบ หมด สิ้นเรื่องของสัญชาตญาณ.
สวนพระเสขะ คือพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ละไดเพียงหา.
สังโยชนมีสิบ ห าตอนแรกที่พ ระเสขละได เป น อนาคามี ละไดห า ตอนแรก, หา
ตอนหลั ง ไว ให พ ระอรหั น ต ล ะ, ก็ เรีย กว า ละได ค รึ่ง หนึ่ ง . พระอรหั น ต ล ะได ทั้ ง สิ บ ,
พระอนาคามีละไดหา, พระโสดา สกิทาคาละไดสาม โดยมากนอยกวากันในบาง
อยาง. นี่เที ยบดูตัวเลขนี้ ก็พอจะเขาใจไดวา พระอริยเจานั้นละสังโยชนไดอยางไร,
ก็คือเทากับควบคุมสัญชาตญาณไดอยางไร, ถามีคะแนนสิบพระอรหันตละไดสิบ.
พระอนาคามีละไดหา, โสดากับสกิทาคาละไดสาม, สวนกัลยาณบุถุชน หรือ บุถุชนทั่วไป
ยังไมรู ยังพูดวายังไมไดแมแตสักหนึ่ง แตวา ก็ไดพยายามตอสูเทาที่จะทําได เพื่อให
มีความทุกขลดนอยลง.
เรามองดู กั น ตรง ๆ ที่ วา ถ าเป น กั ล ยาณบุ ถุ ช นก็ ล ะเวรห า -เบญจเวร
ปาณาติ บาต อทิ นนาทาน กาเมสุมิ จฉาจาร มุ สาวาท ดื่ มน้ํ าเมา ละเวรห าได , หรือวา
พยายามละอกุศลกรรมบถสิบอยู ตามมาตรฐานของบุถุชน, ละอกุศลกรรมบถสิบ
ไดอยูตามมาตรฐานของบุถุชน ก็ยังดีกวา อันธพาลบุถุชน ปาปบุถุชน ซึ่งละอะไรไมได.
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เมื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็เห็นวา บุถุชนอันธพาลนี้ ไมไดแตะตอง
อะไรที ่เ ปน ความชนะเหนือ สัญ ชาตญาณ, ครั้น เปน กัล ยณบุถ ุช น ก็แ ตะตอ ง
ละเบญจเวรหาอยางได, ละอกุศลกรรมบถไดตามสัดสวน ไมใชถึงระดับเด็ดขาด,
แต ว าตามสั ดส วน ถ าว าเด็ ดขาดก็ เด็ ดขาดในระดั บต่ํ า ในระดั บต่ํ า ๆ, ของกั ลยาบุ ถุ ชน
ขึ้ น ไปถึ งพระเสขะก็ ล ะได ห า, ขึ้ น ไปถึ งพระอเสขะ ก็ ล ะได สิ บ ของสั งโยชน . นี่ เราจะ

๓๘๘

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

เปรียบเที ยบได ว ามั นต างกั นอย างไร, มองเห็ นเป นเหมื อนกั บเขี ยนกราฟขึ้ นดู แล วจะเห็ น
ไดวา ละไดกันเปนลําดับ ๆ อยางไร.
ทีนี้มาดูเอาผลหรือความทุกขความเลวรายที่เกิดขึ้นเปนเครื่องวัด ก็
เอานี่ แหละรั ก โกรธ เกลี ยด กลั ว วิ ตกกั งวล อาลั ยอาวรณ อิ จฉาริ ษยา หวงหึ งนี้ มาเป น
หลักวาพระเสขะละไดอยางไร, ก็ตองตอบได พระอเสขะพระอรหันตละไดหมด ละเรื่อง
รัก โกรธ เกลี ยด กลั ว วิ ตก กั งวลอาลั ยอาวรณ อิ จฉา ริษยา หวงหึ งได หมด, ใช คํ าว า
ละด ว ย, แล ว ก็ ใช คํ า ว า ได ห มดด ว ย. ที นี้ พระเสขะคื อ ยั ง ไม เป น พระอรหั น ต เป น
พระอริยะที่ยังไมเปนพระอรหันต จะใชคําวาละหมดไมได ก็ไดแตคําวาควบคุม,ควบคุม
ให อ ยู ใ น ก ารค วบ คุม ก็ไ ดตั ้ง ครึ ่ง หรือ ตั ้ง คอ น ของสิ ่ง เลวรา ยเห ลา นั ้น . ทีนี้
กัลยาณบุถุชน ก็บรรเทาไดในมาตรฐานที่เรียกวานาพอใจ นาพอใจ ไมบามาก
เกิ นไป คื อมั นไม รัก โกรธ เกลี ยดกลั ว วิ ตกกั งวล อาลั ยอาวรณ อะไรถึ งขนาดเหมื อน
กั บวาอั นธพาลบุ ถุ ชน. อั นธพาลบุ ถุ ชน ก็ ไม ต องพู ดถึ งละ มั นมี อยู เต็ มที่ เต็ มตั ว มี สิ่ ง
เหลานี้เบียดเบียนรบกวนอยูเต็มที่.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ลองคํ านวณดู ว า เมื่ อปราศจากการรบกวนของสิ่ งเหล านี้ จะมี ความสุ ขสั ก
เทาไร จะตั้งปญหาเปนลําดับขึ้นไปก็ไดวา เมื่อปราศจากความรบกวนของนิวรณหา,
ของนิวรณหา แลวจะสบายเทาไร, ปราศจากการรบกวนของกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ
จะสบายเทาไร, ถาปราศจากความรบกวนของผลของมัน คือไมมีความรัก ความโกรธ
ความเกลี ยด ความกลั ว ความวิ ตกกั งวล อาลั ยอาวรณ อิ จฉาริ ษยา หึ งหวงเหล านี้ ไม มา
รบกวน จะมี ความสุ ขเท าไร, จะต องคิ ดใครครวญอย างนี้ ให เห็ นชั ด, ไม ต องคํ านวณ แต
มองเห็ นชั ด, หรือรูสึ กได ชั ดโดยไม ต องคํ านวณ, แล วมั นก็ จะมี ผลดี คื อ จะสบายใจ
แลวก็จะเพิ่มกําลังใจ ในการที่จะปฏิบัติใหสูงขึ้นไปโดยเร็ว จนหมดจนสิ้นเชิง
คือบรรลุนิพพาน.
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นี้ จ ะทํ าให ป รารถนานิ พ พาน มี พ ระนิ พ พานเป น อารมณ ใ นการเป น อยู
มากขึ้ น แล วมั นจะก าวหน าไปในทางของพระนิ พพานได ง ายขึ้ น, เพ งจ องอยู ผลดี ของ
ความไม มี กิ เลส ก็ จะทํ าให ชอบใจในพระนิ พพานมากขึ้ น จะมี พระนิ พพานเป นอารมณ
ไปเสี ยทุ กสิ่ งทุ กอย าง, ไม ว าจะทํ าอะไร ทํ างานบ าน งานโลก งานธรรมะ งานศาสนา
อะไร ก็ มี พ ระนิ พ พานเป น อารมณ ไปเสี ย หมด นี่ มั น ก็ ดี แม แต จะทํ านาก็ มี นิ พ พาน
เปนอารมณ มันยังดีกวามีอยางอื่นเปนอารมณ.

ผลที่ไดรับระดับตาง ๆ.
อยากจะให เปรี ย บเที ย บไปถึ ง ว า พระอเสขะพระอรหั ต น ะ ดี ก ว า พวกไหน
กี่พวก ? ลองหลั บตากําหนดดู วา เป นพระอเสขะคื อเป นพระอรหั นต ประเสริฐกวา
เทวโลก, มารโลก พรหมโลก ประเสริ ฐ กว าเทวโลก สวรรค ก ามารมณ ธ รรมดา. มาร
โลกสวรรค กามารมณ สู งสุ ด ที่ เขาเรี ยกว ามารโลกคื ออั นสู งสุ ดของสิ่ งที่ เรี ยกว าสวรรค , สวรรค
มีหก แลวอันที่หกนั้นเปนมารโลก เปนที่อยูของมารพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจา.
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เปน พระอเสขะพระอรหัน ตแ ลว ประเสริฐ กวา เทวโลกทั ่ว ไป;
ประเสริฐ กวามารโลก ประเสริฐ กวาพรหมโลก ประเสริฐ กวาเทวโลก; ประเสริฐ
กว ามารโลก นี้ เข าใจได งายๆ, เพราะกไม มี เรื่ องเกี่ ยวกั บ กามารมณ . ที นี้ ประเสริฐ
กวาพรหมโลก, พรหมโลกนี้ ไม มี กามารณณ แต ก็ มี ตั วกู จั ด ยึ ดมั่ นสั กกายทิ ฏฐิ เป นตั วกู
-ของกู จั ด , มี ค วามทุ ก ข เกิ ด มาจากอั ต ตวาทุ ป าทานมากกว า; แม จ ะไม เกี่ ย วกั บ
กามารณเลย แตพระอเสขะก็ยังสูงกวานั้น ดีกวานั้นประเสริฐกวานั้น.

ถาเรียกเป นสามโลกวา เทวโลก มารโลก พรหมโลกแล ว พระอเสขะ
ผูถอนสัญ ชาตญาณเสียได ดีกวาหมดทั้งสามโลก. นี่ถาเปนเพียงเสขะเปนเพียง
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โสดา สกิทา อนาคา มันก็ดีไดสักสองโลกคือเทวโลกกับมารโลก, โลกที่มีกาม
แตมันก็ไมดีไปกวาพรหมโลก. พระอนาคามีอยูในระดับพรหมโลกเพราะวายังมี
ตัว ตนเหลือ อยู; แลว ก็เปน ตัว ตนที่ส บายที่สุด เพราะไมมีก ามารมณร บกวน
ก็ เลยหลงติ ด แน น แฟ น ในสภาวะนั้ น ในภพของตนเป น อย า งยิ่ ง . อย า งที่ พู ด ว า
พวกพรหมเป นพวกที่ กลั วตายมากที่ สุ ด เพราะมั นหมดป ญหาอย างอื่ นแล ว ไปสบายที่ สุ ด
อย างยิ่ ง, อยู อย างมี ตั วกู -ของกู เลยกลั วตายมากที่ สุ ด. พวกที่ ยั งมี ความทุ กข อย างอื่ น
แทรกแซง ยังมีความกลัวตายนอยกวาพวกพรหม, พวกเสขะทั้ งหลายก็ยังดี กวาพวก
เทวโลกและมารโลก แตยังไมดีกวาพรหมโลก.
ที นี้ พวกกั ลยาณชนนี้ พู ดตามความรูสึ กของเราซึ่ งไม มี ใครเชื่ อกั นได วา ถ าเป น
กัลยาณบุถุชน มันยังดีกวาเทวโลก, เพราะในเทวโลกนั้นมันมีแตเรื่องกามารมณ.
คิ ด ดู ซิ เป น กั ล ยาณบุ ถุ ช นแม อ ยู ในโลกนี้ ก็ ไม มั ว เมาในกามารมณ ม ากเหมื อ น
เทวดาในสวรรค . นี้ ก็พู ดตามที่ เชื่อกันอยูแล ว ในสวรรคเทวดามั วเมากั บกามารมณ
จนลืมเรื่องอื่น ๆ, เปนกัลยาณบุถุชนอยูที่นี่ในโลกอยางนี้ เต็มไปดวยปญหาอยางนี้ ไม
มัวเมาในกามารมณเหมือนเทวดาเหลานั้น ก็ตองเรียกวาดีกวาเทวโลก.
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เรื่ องที่ เคยเล าให ฟ งบ อยๆนั้ น ควรจะจํ าเอาไว , ทายกทายิ กาทั้ งหลาย, คื อ
เรื่ องที่ บอกว าพวกเทวดาในเมื องสวรรค เทวดา เมื่ อจะตายเมื่ อจะจุ ติ ไปหาสุ คติ ที่ ไหน
ไม มี ไม รูจะไปที่ ไหน นอกจากมาสู มนุ ษย โลก, พวกเทวดาจะตายมาหาสุ คติ ในมนุ ษยโลก
พวกเทวดามาหาสุ คติ ในมนุ ษยโลก จํ าไวเถอะ; เพราะว าในเทวโลกนั้ นมั นหาอะไรยาก
หาพระรัตนตรัยยาก, หาพรหมจรรยยาก, หาสิ่งที่จะชวยใหเขาใจธรรมะนั่นแหละ
หรือวานิมิตแหงอนิจจังทุกขังอนัตตาหาไดยากในเทวโลก, พอมาในมนุษยโลกมัน
เต็มไปหมด.
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ฉะนั้นมาเกิดในมนุษยโลกมันไดเปรียบ ในการที่จะบรรลุมรรคผล
นิพพาน; ฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนามาสุคติกันในมนุษยโลก, พวกเมือง
สวรรคจะมาหาสุคติกันในเมืองคน, ในเมืองคน. แลวผูที่อยูในเมืองคนมันจะไปหา
สุคติกันในเมืองสวรรค, มันสวนทางกันอยูอยางนี้. แลวก็ดูใครโงกวาใคร, ใครโง
กวาใคร มันมีเหตุผลที่จะแสดงวา ใครมันโงกวาใคร พวกเทวดาในสวรรคเขามีเหตุผล
วา มาในมนุษยโลกนี้มันหาอะไรที่เปนปจจัยแกพระนิพพานไดงายกวา; เชนมี
ความทุกขใหเห็นไดงายกวา; อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ ก็มี, การประพฤติปฏิบัติ
ศีลสมาธิปญญาเปนพระอริยบุคคลกันเปนจํานวนมาก, มีพรหมจรรยหาดูไดงายใน
เมืองคน, พวกเทวดาจึงอยากจะจุติมาสุคติในเมื องคน, พวกเมืองคนที่ทําบุญจะไปสุคติ
กั น ในเมื อ งสวรรค . ดู ใ ห ดี ๆ นะ เดี๋ ย วจะขาดทุ น จะขาดทุ น ป น ป น ะ. ที่ นี่ มั น มี
พรอมที่จะชวยใหบรรลุมรรคผลยิ่งขึ้นไป แลวยังไมเอา, ยังไมเอา, ยังไมอยาก
ไดอยากเอา จะไปอยูในที่ที่มีกามารมณสมบูรณ, เลยตัดบทเสียวา กัลยาณบุถุชนนี้ยัง
ดีกวาเทวโลกดีกวาเทวโลก.
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ขอใหเปนกัลยาณบุถุชนที่เต็มมาตรฐาน เต็มรูปแบบ ไมมัวเมาใน
กามารมรณ ไมอะไรยังจะดีกวาเทวโลก ซึ่งสมบูรณไปดวยกามารมณ, แลวก็หานิมิต
ป จจั ยแห งพระนิ พพานได โดยยาก, ในมนุ ษยโลกเต็ มไปด วยความทุ กข หรือวาอนิ จจั ง
ทุกขังอนัตตา สอใหเห็นอยูในที่ทั่ว ๆ ไป. ขอใหคิดดูใหดี เพราะการละสัญชาตญาณ
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กิเลสเสียได ทําใหมีคุณสมบัติสูงขึ้นมาอยางนี้.

ถาจะใหพ วกนักวิทยาศาสตรเขาเขียนวางรูปแบบการปฏิบัติ, เขาก็
จะวางไปในรูปละสัญชาตญาณตามลําดับ แลวมันก็มาสูจุดนี้ไดเหมือนกัน. ถาพวก
ธรรมะพวกศาสนา พวกจัดระบบเปนศาสนามาพูดก็พูดอยางเรื่องละกิเลส ละกิเลส
ตามลําดับ; แตในที่สุด มัน ก็ได ผลอยางเดียวกัน . อาตมาจึงนํามาพูดใหมันเนื่อ ง
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กั น, ให มั นได เปรี ยบเที ยบกั น, ให มั นได เข าใจเสี ยว า ถ าพู ดอย างนี้ ก็ พู ดอย างนี้ ถ าพู ด
อยางนั้นก็พูดอยางนั้น. แตมันเปนเรื่องเดียวกัน คือละสิ่งที่เปนตนเหตุแหงความ
ทุ กข , แต มั นละได แสนยาก คื อสั ญ ชาตญาณแห งตั วตน ซึ่ งเรี ยกในบาลี อั สมิ มานะ
บาง อัตตวาทุปาทานบาง อัตตาบาง อัตตสัญญาบาง.

สรุปผลแหงการละสัญชาตญาณ.
ที นี้ จะพู ดสรุ ปท าย ว าเป นการประเมิ นผลทั้ งหมด ของเรื่ องสั ญ ชาตญาณ
ที่ ได พู ดมาแล วสิ บสองครั้ ง แล วก็ เป นสิ บสามครั้ งทั้ งวั นนี้ , และเป นเรื่ องสุ ดท ายเป นครั้ ง
สุ ด ท า ย. ถ า จะดู ผ ลที่ น า ชื่ น ใจ ก็ จ ะพู ด ได ว า เป น การทํ า ให โ ลกุ ต ตระหรื อ โลกอุ ด ร
หรือ จะเรีย กวา พระนิพ พานก็ต ามใจ มาปรากฎในทิฎ ฐธรรมที ่นี ่แ ละเดี ๋ย วนี ้.
โลกุ ต ตระ หรื อ โลกอุ ด รที่ ไม รู ว า อยู ที่ ไ หน แล ว เมื่ อ ไรจะได เห็ น กั น สั ก ที หรือ พระนิ พ พานในกาลอนาคตเบื้ อ งหน าโน น เทอญ มั น จะได เห็ น กั น สั ก ที จะได เห็ น กั น
เร็ว ๆ เห็นกันที่นี่ เห็นกันเดี๋ยวนี้ ดวยการละความยึดถือวาตัวตนเสียได. เมื่อ
ใดละความยึดถือวาตัวตนเสียได นั่นแหละคือโลกอุดร คือพระนิพพาน, มันไม
มี ตั ว กู ที่ จ ะอยู ใ นโลกไหน, ไม จั ด ได ว า เป น ภพไหนชนิ ด ไหน, แล ว ก็ มี แ ต ค วามเย็ น
เพราะไม มี ไฟคื อกิ เลส เรียกว าโลกอุ ดรก็ ได พระนิ พพานก็ ได มาปรากฎแล วที่ นี่ และ
เดี๋ ย วนี้ ที่ นี่ แ ละเดี๋ ย วนี้ . ผลเลิ ศ มั น อยู ที่ ต รงนี้ แต ถ า ดู ที่ ก ารกระทํ า มั น ก็ เป น การ
ทําลายสัญชาตญาณเรื่องตัวตนหมดสิ้น.
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พู ดอย างภาษาวัดหน อย ก็ วาทํ าลายอั ตตาทํ าลายอั ตตนี ยา ให หมดค า
หมดความหมาย ไม เป นที่ ตั้ งแห งความยึ ดถื อ, พู ดอี กที ก็ ว า ทํ าลายความยึ ดถื อแห ง
อั ตตาอั ตตนี ยาเสี ยได หรือจะพู ดวา ทํ าลายตั วอั ตตา ตั วอั ตตนี ยาเสียได มั นก็ได
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ผลเทากัน. ทํ าลายอั ต ตา-อั ต ตนี ยาเสีย คือ ไม มี ที่ ตั้ งแห งความยึด ถือ เพราะมอง
เห็ น ตามที่ เป น จิ ร งทั้ ง หมด จนไม เป น ที่ ตั้ ง แห ง ความยึ ด ถื อ , มั น ก็ ห มดอั ต ตาหมด
อั ตตนี ยา ก็ เห็ นความวางจากอั ตตาวางจากอั ตตนี ยา, ความวางชนิ ดนี้ คื อนิ พพาน, นี่
วาทําลายอัตตาทําลายอัตตนียา.
ที นี้ จะพู ดอี กทางหนึ่ งก็ พู ดได ว าทํ าลายความยึ ดถื อในอั ตตาในอั ตตนี ยา
คือทําลายอุปาทาน, อัตตาอัตตนิยาเกิดมาจากอุปาทานวาอัตตา วาอัตตนียา, ถา
ทํ าลายอุ ปาทานเสี ยได อั ตตาอั ตตนี ยาก็ ดั บไป ได ผลอย างเดี ยวกั น เรี กว าทํ าลายอั ตตา
หรืออัตตนียาก็ได. ทําลายอุปาทานในอัตตาในอัตตนียาก็ได.
นี่ ดู ว าเท าไร ทํ าได เท าไร เรี ยกว าเป นการควบคุ ม ควบคุ ม ในฐานะควบคุ ม.
ทําไดเทาไร ๆ, เรียกวาเพิกถอนสิ้นเชิง? ควบคุมความรูสึกที่เปนอัตตาไดเทาไร
ก็เปนผลดีเทานั้น, ถอนอัตตาเสียไดหมดจดสิ้นเชิง ก็เปนความดีสูงสุดคือวาจบ
เรื่อง ที่เรียกวาจบพรหมจรรย คือจบที่ถอนอัตตาอัตนียาเสียได วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ
-พรหมจรรย ประพฤติ จบแล ว, กตํ กรณี ยํ -สิ่ งที่ ควรกระทํ าได ทํ าแล ว, นาปรํ อิ ตฺ ถตฺ ตาย
-อะไร ๆ ที่ ต องทํ าเพื่ อผลอย างนี้ ไม มี อี กต อไป เพราะมั นถึ งที่ สุ ดแล วนี่ จะทํ าอะไร ๆ ดี กว านี้
มั นไม มี แล ว, หรือจะต องทํ าอย างอื่ นเพื่ อผลเป นอย างนี้ ก็ ไม ต องทํ าอี กแล ว เพราะมั นได
รับผลอย างนี้แลว, คือหมดอัตตา หมดอั ตตนี ยา ซึ่งเป นอุ ปาทาน วางหลุ ดพ นออก
ไปได จิตหลุดพนออกไปได.
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ความหมายของความหลุดพน.
ตรงนี้ ก็ จะต องช วยกั นจํ าให ดี ๆ อย าใช คํ าพู ดผิ ด ๆ ที่ ว าหลุ ดพ น หลุ ดพ น
ให เป น หลุ ด พ น ของจิ ต , จิ ต หลุ ด พ น ออกไปได , อย า หลุ ด พ น ของอั ต ตาหรื อ ตั ว กู

๓๙๔

ธรรมะกับสัญชาตญาณ

ตัวกู มั นหลุ ดพ น ไม ได ; เพราะวาตั วกู เป น ตั วความคิ ด ตั วกู จ ะหลุ ด พ น จากอะไร;
เพราะตัวกูมันคือความติด. แตถาจิตมันหลุดพนจากตัวกู ที่วาความหลุดพนเปน
เรื่องของจิตไมใชของอัตตาหรือตัวกู; นี่ในพุทธศาสนาเปนอยางนี้.
แต ถ า ในศาสนาอื่ น ; เช น ศาสนาฮิ น ดู ศาสนาสู ง สุ ด ของฮิ น ดู ข อง
อุ ปนิ ษั ท เวทานตะอะไรก็ตาม, เขาวาอั ตตาเป นผู หลุดพ น, อัตตาหลุดพ นจากโลกไปอยู
กับปรมัตตา อัตตาใหญพระเจา. นั่นฝายนั้นเขาพูดอยางนั้น วาอัตตาเปนผูหลุดพน;
แตในฝายพุทธพูดไมได เพราะไมมีอัตตาที่เปนตัวจริงเปนแตเพียงอุปาทานขึ้นมา.
แตจิตนั่นมันติดอยูในอัตตา จิตมันติดอยูในความยึดถือวาอัตตา. จิตหลุดพนออก
มาเสียไดจากความยึดถือวาอัตตา จึงเรียกวาจิตหลุดพน. ถาเปนพุทธบริษัทพูด
ใหถูกตอง วาจิตหลุดพน, ไมใชอัตตาหลุดพน. ถาพูดวาอัตตาหลุดพน เปนฝาย
อื่นทันที, เปนศาสนาอื่น, เปนลัทธิ อื่นไปทันที.
ฉะนั้ นในพุ ทธศาสนาจะมี แต จิ ตหลุ ดพ นจากอั ตตา จากอุ ปาทานวา
อั ตตา; อั ตตาไม มี ตั วที่ จะมาหลุ ดพ น แต เป นที่ ตั้ งแห งความยึ ดถื ออย างโงเขลา, และ
จิต ไปติด อยูที่นั่น แลวก็เกิดกิเลสแลวก็เปน ทุกข. จิต หลุด พน เสียจากอัต ตา,
อัตตวาทุปาทาน อัสมิ มานะ อะไรก็ตาม; ถาหลุดพนละก็ อยาพูดวาตัวกูหลุดพน
เพราะตัวกูนั่นมันเปนที่ติด, แลวตัวกูมันมิไดมีอยูจิรงสําหรับจะหลุดพ น. แตจิต นั้นมีอยู
จริง แลวมันจะหลุดพ นไดจริง, หลุดพ นจากทุ กสิ่ งที่ มั นติ ด แลวทําใหเกิดความทุกข.
นี่มันทําใหเกิดความหลุดพ นขึ้นมาไดอยางนี้, ตื่ นขึ้นมาจากความหลับคือกิเลส คื อ
หลุดพน.
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บุ ถุ ชนธรรมดาสามั ญ ทั้ งหลาย หลั บอยู ในความหลั บของกิ เลส คื ออวิ ชชา;
นี่ พู ดภาษาธรรมก็ พู ดอย างนี้ ได ทุ กคนที่ วิ่ งได เดิ นได ไปนั่ นมานี่ วุ นวายอยู นั้ น มั นหลั บ
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อยู ด วยความหลั บ ในความหลั บของอวิ ชชา. ที นี้ มั นจะตื่ นออกมาเสี ยจากความหลั บของ
อวิ ชชา, มั นรู ตามที่ เป นจริ ง ไม ไปหลงยึ ดมั่ นหมายมั่ นในอั ตตา ให เกิ ดกิ เลสต าง ๆ นานา
ขึ้นมา เรียกวาตื่นขึ้นมาเสียจากหลับ ดวยอํานาจของอวิชชา, มาเปนความตื่นของ
วิชชา, นี่เพราะอํานาจการเพิกถอนเสียไดซึ่งสัญชาตญาณ วาอัตตา.

การตื่นจากความหลับของอวิชชา.
พุ ท ธบริ ษั ท แปลว า บริ ษั ท ของผู ตื่ น พุ ท ธแปลว า ผู รู ผู ตื่ น ผู เ บิ ก บาน
พุท ธบริษ ัท แปลวา บริษ ัท ของผู รูผู ตื ่น ผู เบิก บาน; เพราะวา เขาก็ไดเปน ผู รู ผู ตื ่น ,
ผู เบิ ก บานด วย. นี้ จ ะตื่ น ขึ้ น มาด วยเหตุ อ ะไร จะรู ตื่ น เบิ ก บานด วยเหตุ อ ะไร ? ก็ ด ว ย
เหตุที่วาทําลายสัญชาตญาณ ที่เกรอะกรังอยูในสันดาน ในความเคยชินของจิตเสีย
ได . นี่ ก็ เรี ย กว าตื่ น จากหลั บ คื อ กิ เลสนิ ท รา, กิ เลสนิ ท ราหลั บ เพราะกิ เลส มาสู ค วาม
ตื่ น ของสติ ป ญ ญา เป น ความตื่ น นิ รัน ดร. พวกโน น เขามี นิ รั น ดร มี อั ต ตานิ รั น ดร,
เราก็มีนิรัน ดรเหมือ นกัน , มีค วามตื่น นิรัน ดร ไมก ลับ หลับ ลงไปอีก , แปลวา
เขาสูภาวะชนิดที่วาไมมีความทุกขเปนนิรันดร.
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ถ า ชอบพู ด ให เป น นิ รั น ดร มั น เป น ความตื่ น นิ รั น ดร ไม ก ลั บ หลั บ ไปอี ก
แล ว ; ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า นิ รั น ดร, นิ รั น ดรในพุ ท ธศาสนาก็ มี , คื อ ความตื่ น จาก
หลั บ อย า งเป น นิ รั น ดร, จะกลั บ หลั บ อี ก ไม ได จะกลั บ ไปสู ค วาทุ ก ข อี ก ไม ได ; นี่ ทํ า
ใหเ ปน พุท ธบริษ ัท ที ่แ ทจ ริง . การควบคุม สัญ ชาตญาณใหไ ดจ นกระทั ่ง ทํ า ลาย
สัญชาตญาณเสียได ก็จะทําใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานที่เปนนิรันดร.

๓๙๖
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นี่ พ วกเราพุ ท ธบริ ษั ท ควรจะรู จั ก ตั วเอง ในลั ก ษณะอย างนี้ , แล วก็ มี คุ ณ
สมบั ติ อ ย า งนี้ พอให ส มค า สมควรกั น , เรื่ อ งมั น ก็ มี เท า นั้ น แหละ ก็ นั บ ว า มั น จบเรื่ อ ง;
เพราะมั น ได สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด เท า ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะได . นี่ ข อย้ํ า อี ก ที มั น ได สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่
มนุษยควรจะได.
พู ด เรื่ อ งนี้ ซ้ํ าอี ก นิ ด ก็ ได ที่ ว าป ญ หาของคนมั น มี อ ยู ที่ ว าเกิ ด มาทํ าไม ?
ถ าได อะไรแล วจึ งจะสมกั บการได เกิ ดมา, ถ าไม ได อะไรแล ว มั นก็ เสี ยชาติ เกิ ด, ถ าไม ได
อะไรเรี ยกว าเสี ยชาติ เกิ ด, ถ าได อะไรเรี ยกว าไม เสี ยชาติ เกิ ด; ก็ ได สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย
ควรจะไดรับ นี้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ ก็คือการออกมาเสียไดจากความติดอยู
ในวั ฎฎสงสาร, คื อการครอบงํ าของกิ เลสหรื อของสั ญ ชาตญาณ มี ตั วกู มี ของกู , เวี ยน
วายอยูในเรื่องของตัวกูอยูในเรื่องของกู ก็เปนควาทุกขตลอด ตลอดกาลนิรันดร.
ถ าอยู อย างนี้ ก็ เป นความทุ กข ตลอดกาลนิ รันดร, เกิ ดทุ กที เป นทุ กข ทุ กที เกิ ด
ตั ว กู ทุ ก ที เ ป น ทุ ก ข ทุ ก ที . ในระหว า งที่ เป น กิ เลสก็ เป น ทุ ก ข , ในระหว า งที่ ก ระทํ า
กรรมก็ เป นทุ กข , ในระหวางที่ เสวยผลกรรมก็ เป นทุ กข , เพราะมั นยึดมั่ นวาตั วกูวา
ของกู , มั น แบกของหนั ก อยู ทุ ก ระยะหรื อ ทุ ก ขั้ น ตอน; นี่ เรี ย กว า ทนทรมานอยู ใ นกอง
ทุ ก ข. เดี๋ ย วนี้ ก็ ได สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะได คื อ ได พ บกั บ สิ่ งที่ ไม มี ค วามทุ ก ข
เลย, แลวก็สามารถจะพบไดทัน ทีที่นี่และเดี๋ยวนี้, ไมตองรอตอตายแลว มันก็ดี
ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะได . นี่ เกิ ด มาได พ บสิ่ ง นี้ ก็ วิ เศษที่ สุ ด เพี ย งแต ไ ด รู เรื่ อ งสิ่ ง นี้ ก็ ดี
ไมนอย, เพียงแตไดรูเรื่องสิ่งนี้ก็ดีไมนอย, ถาวาทําไดดวยก็คือดีที่สุด.
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จึงหวังวาท านทั้ งหลายจะมี ความเข าใจเพิ่ มขึ้ นในข อที่ วา ถ าเราละอํ านาจ
ของสัญชาตญาณได ก็คือบรรลุนิพพานได, เมื่อเราละกิเลสไดก็คือบรรลุนิพพาน,
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ละสัญชาตญาณไดคือบรรลุนิพพาน, ละกิเลสไดคือบรรลุนิพพาน, เกิดมาเพื่อสิ่งนี้.
แม วาเราไม ตั้ งใจวาจะเกิ ดมา เราไม ได ขอใครเกิ ดมา แล วมั นก็ เกิ ดมาเอง; แต ครั้ นเกิ ดมา
เองแลวมันมาพบกับปญหาอยางนี้นี่ เราจะตองทําอยางไร, เราจะทนทุกขไปจน
ตายเปลา มันก็นาละอายแมว; ฉะนั้น เราก็ตองดิ้นรนตอสูใหได วาเราจะตอง
ทะลุออกไปใหไดแมวาเราจะไมไดสัญญากันมาวา เราจะเกิดมาเพื่อทําอยางนี้, แต
มันก็ไดเกิดมาแลว.
ฉะนั้น ใครอยาไปหาขอแกตัว วาฉันไมไดตั้งใจจะเกิดมา ไมรับผิดชอบ
วา เกิ ด มาทํ าไม. ถ าคิ ด อย างนั้ น และปล อ ยไว อ ย างนั้ น มั น จะเป น ทุ ก ข -ทุ ก ข -ทุ ก ข
-ทุ กข ระดมทั บถมกั นไป อย างที่ เรียกวาไม มี อะไรดี สั กนิ ด. เมื่ อได มาพบกั บความ
ทุกขแลวก็ตองตอสู ตองแนใจตองตั้งหนาตอสูความทุกข, เอาชนะความทุกข โดย
ละเหตุตนตอความทุกขลงไปเปนลําดับ ๆ จนพบกิเลสและพบสัญชาตญาณ ก็
ละเสียใหไดอยางนี้ ก็จะหมดปญหาในขอที่วา เกิดมาทําไม ฉันไมไดตั้งใจจะเกิด
มา. แต คุ ณ ก็ ได เกิ ด มาแล ว คุ ณ จะทํ า อะไร มั น ก็ ไม มี ท างไหน นอกจากเอาชนะ
ป ญ หาเกี่ ยวกั บเรื่องควาทุ กข นี้ เสี ยให ได ; เพราะมั นได มี ความทุ กข เพราะเกิ ดมาอย างโง
เขลา, เกิดมาหลับตา ทําไปอยางหลับตา, แลวก็จมอยูในกองทุกข.
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เป นอั นว า ในที่ สุ ดเราก็ ได พู ดกั นถึ งเรื่ องทั้ งหมดในพระพุ ทธศาสนา ที่ ว า
เกิดมาดวยสัญ ชาตญาณพื้นฐานแหงกิเลส แลวมันก็งอกงามเปน กิเลสขึ้นมาได
โดยอั ตโนมั ติ ในตัวมั นเอง จึงได เรียกวาสั ญชาตญาณ. เด็ กทารกก็ ได งอกงามขึ้นมาด วย
ความเข าใจผิ ด แล วก็ เป นทุ กข จนตลอดชี วิ ต ชี วิ ตแล วชี วิ ตเล า. เดี๋ ยวนี้ มารูความจริ ง
ในข อนี้ กั นเสี ยที สามารถควบคุ ม ได ก็ ยั งดี ; เมื่ อเพิ กถอนได ทั้ งหมดก็ ประเสริฐที่ สุ ด
เปนวาไมเสียชาติเกิดที่มาเปนมนุษย และไดพบพระพุทธศาสนา.

๓๙๘
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การบรรยายในครั้งที่ ๑๓ นี้ เป น การสรุ ป ความทุ ก ตอนทุ ก ครั้ งในการ
บรรยายครั้งที่แลว ๆ มา เปนอันวาจบการบรรยายชุดนี้ ชุดมาฆบูชา, ขึ้นเดือน
เมษายนก็เปนชุดวิสาขบูชา ซึ่งจะไดพูดกันเรื่องอื่นอีกชุดหนึ่งตอไป.
วั นนี้ ขอยุ ติ การบรรยาย ด วยการสมควรแก เวลา ไว เพี ยงเท านี้ เพื่ อเป ดโอกาส
ให พระคุ ณ เจ าทั้ งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ส งเสริ มกํ าลั งใจของผู ฟ งทั้ งหลาย
ให มี ความเข มแข็ งแก กล า ในการที่ จะประพฤติ ปฏิ บั ติ ธรรมะ โดยนั ยดั งที่ กล าวมาแล วนั้ นสื บ
ตอไป ในกาลบัดนี้.
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