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ขาพเจาเปนหนี้บุญคุณ 
ทานอาจารยพุทธทาส 

 

ขาพเจาเกิดมา เต็มไปดวยความวิตกกงัวลใจนานาประการ ถงึแมจะศึกษา หนังสือ คัมภีร 
ศาสนา ทัง้หลาย มากเทาใดๆ ขาพเจาก็ยงั ลดความทุกขใจ ลงไมไดเลย และซ้ํายังทาํให หมด
ความเลื่อมใส เพราะมองเหน็ ความงมงาย ไมฉลาด ในวงการของศาสนาตางๆ แตพอขาพเจา
ไดพบ คําสอน ของทานอาจารยพทุธทาส ขาพเจาก็จบัหลักของพทุธศาสนา ไดทันท ีและรูจัก
วิธีดําเนินชีวิตจิตใจ ที่ผิดไปจากเดิมๆ คลายตายแลวเกดิใหม ขาพเจาจึงถือวา ชีวติของ
ขาพเจา ในยุคหลังนี้ เปนหนีบุ้ญคุณ ของทานอาจารยพทุธทาส อยางที่ไมมีอะไร จะตอบแทน
ทานได นอกจาก การชวยประกาศสัจจธรรมตอไป เทาที่สติปญญา และความรู ของขาพเจาจะ
อํานวยให... 

 

 

ปุน จงประเสรฐิ 
ผูยอ-เรียบเรียง ธรรมบรรยาย เร่ือง "ตัวก-ูของกู" 
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คํานํา 

หนังสือ เรื่อง "ตัวกูของกู" 

เมื่อขาพเจายงัรับราชการเปนเลขานุการเอก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร 
ขาพเจาไดส่ังซื้อหนงัสือพทุธศาสนาของจนีและญี่ปุน ลัทธหิินยาน นิกายเซน็ ฉบับภาษาองักฤษ 
มาจากกรุงลอนดอน เปนจาํนวน ๑๐ เลม และใชเวลาวางงาน อานคําสอนของนกิายเซ็น 
ขาพเจาเลื่อมใส ในคําสอนของเขามาก เพราะ การสอน หลักพุทธศาสนา ของนกิายเซน็ ของจนี 
และญี่ปุน นั้น เปนการสอนลัด ดังที่เขาเรียก วิธีปฏิบัติ ของเขาวา "วิธลัีด" หรือ เรียก นิกายของ
เขาวา "นิกายฉับพลัน" ทั้งนีก้็เพราะวา พวกเขา ไมสนใจ พทุธประวัติ และเรื่องราวเปนไปของ
พุทธศาสนา เขาไมสนใจในดานภาษาของพทุธศาสนา ไมสนใจชื่อของธรรมะ ไมสนใจการ
ทําบุญ ใหทานแบบตางๆ เขาไมตองการมีบาป และไมตองการไดบุญ เพราะเขาถอืวาทั้งบาป 
และบุญ ก็ยงัเปนอุปสรรค ทีจ่ะทาํคน มิใหถึงพระนพิพาน ยิง่เรื่องการหวงัเอาสวรรค เอาวิมาน 
ดวยแลว เขาถอืวา เปนความปรารถนาของทารก เอาทเีดียว เขาตัดพธิีรีตอง ของพทุธศาสนา
ออก ทัง้หมด เหลือเอาไวแต "หวัใจ" ของพทุธศาสนา กลาวคือ เร่ือง สุญญตา เร่ืองเดียวเทานั้น 
เขาจึงพร่ําสอนแตเร่ือง สุญญตา ปฏิบัติแตเร่ืองสุญญตา และหวงัผลจากสุญญตา  อยางเดียว 
ทั้งนี้ก็ตรงกับพุทธดาํรัสทีว่า "ใครไดฟงเรื่องสุญญตา กถ็ือวาไดฟงเรื่องทัง้หมดของ พุทธศาสนา 
ใครไดปฏิบัติเร่ืองสุญญตา ก็จัดวาไดปฏิบัติธรรมทั้งหมด ทัง้สิ้นของพุทธศาสนา ใครไดรับผล
จากสุญญตา ก็นับไดวา ไดรับผลอันสูงสุด ของพุทธศาสนา" กลาวคือ ความพนทุกข ไป
ตามลําดับๆ จนไมมีความทกุขใจ เลยแมัแตนอย ซึง่เราเรียกวา "นิพพาน" เพราะ หมดกิเลส 
หมดความเหน็แกตัว อยางสิ้นเชิงนัน่เอง 

ขาพเจามิใชเปนคนพวก "ศรัทธาจริต" กลาวคือ ขาพเจา ไมยอมเชื่อใคร เชื่ออะไรงายๆ 
ขาพเจามีมนัสมอง มีความรู ทั้งทางโลก และทางธรรม และไดประสพการณของชีวิต มา ๖๐ ป
แลว เคยพบคนดี คนชัว่ คนสุจริต คนทุจริต คนพูดจริง และคนหลอกลวง มามากตอมาก และ
เพราะมมีันสมอง พอที่จะรูวา อะไรถูก อะไรผิด นั่นเอง ขาพเจา จงึเห็นวา คําสอนของนกิายเซ็น 
ถูกตองที่สุด และไมหลอกลวงใคร เพื่อหวงัประโยชนอะไรเขาตัว อยางนักบวชนกิายอื่นๆ ได
ปฏิบัติกันอยู จนคนที่ไมใชสติปญญา ตองตกเปนเหยื่อ เพราะความโลภ อยากไดสวรรค เพราะ
ความหลง งมงาย ในสิง่ศักดิ์สิทธิ์ หรือ ความกลัวผีสาง เทวดา จนตองเสียเงิน และเสียรูคน
หลอกลวง อยางเต็มอกเต็มใจ 
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ขาพเจานกึอยูเสมอวา ทาํอยางไรหนอ คําสอนของนกิายเซ็น จึงจะมาเผยแพรในประเทศ
ไทยบาง ชาวพุทธไทย จะไดเขาถึงธรรม โดยไมตองไปเสียเวลา ปฏิบัติอะไร ตออะไร ที่ไมเปน
สาระ ไมสมตามทีพ่ระพุทธเจา ทรงมุงหมายจะใหแก พทุธศาสนิกชน พวกเราถกูสอน ใหติด
ตัณหาอุปาทาน ติดบุญ ติดตํารา อาจารย ติดประเพณ ีพิธีรีตอง พระพุทธเจาสอนคน ใหหมด
ความอยาก ความยึด และความยุง แตพวกเรา ไดรับคําสอน ใหอยาก ใหยึด และใหยุง ฉะนัน้ 
เร่ืองมรรคผล นิพพาน จึงหางไกลมือของพวกเรา ออกไปทุกวนัๆ เลยมคีนถือกนัวา เปนเรื่องพน
วิสัยของมนุษยในสมัยนี้ ไปเสียแลว ใครนาํเอาเรื่องนพิพาน มากลาวมาสอน ก็ถกูหาวา เปนคํา
สอนที่เหลวไหล พนสมัยที่ใครๆ จะทําได ใครนําเอาวิธปีฏิบัติที่ถูกตอง มาอธิบาย กถ็ูกนกั
ศาสนาสมัยใหม หาวา เปนการกลาว นอกพระธรรมวนิยั หรือผิดไปจากตําหรับตํารา คําสอนที่
ถูกตอง เลยไมมีใครสนใจ และฟงกันไมได เพราะเหตทุี่ไมไดฟงกนั มาเสียนาน นี่แหละ เปน
สถานการณในปจจุบัน 

ฉะนัน้ การจะนําเอาคําสอนของนิกายเซน็ ซึ่งถงึแมจะดทีี่สุด ส้ันที่สุด และหวงัดีตอ
ประชาชนที่สุด เขามาเผยแพรในเมืองไทย ก็เหน็จะไมมีใครเลื่อมใส และกลับจะมกีารคัดคาน
กัน เปนการใหญ เพราะความยึดมัน่ถือมัน่ ในความเหน็เดิมๆ ของตนวา ถกูตอง ดีกวา ของ
ใครๆ นั่นเอง จึงมมีานะ ไมยอมฟงคําสอน ของนิกายอืน่ 

ทานพทุธทาสภิกขุ เปนอรรถกถาจารย ทีแ่ตกฉานในพระธรรมวินยั ทั้งฝายหินยาน และ
นิกายเซน็ ทานไดแปล สูตรของทานเวยหลาง และทานฮวงโป ซึ่งเปนพระอริยบุคคล ของ
นิกายเซน็ ออกมาเปนภาษาไทย และยงัไดรวมความเหน็ ของฝายเถรวาท กับนิกายเซ็น ใหเขา
กันได จนกลายเปน คําสอนที่ทนัสมัย และสมบูรณที่สุด ซึ่งรวมอยูในหนงัสือเลมนี้ ชนิดที่ใครๆ 
จะทาํไมได นบัวา เปนโชคดีของพวกเราอยางยิ่ง ที่ไดมีหนงัสือเลมนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม
ตองขายหนา นิกายเซน็ของฝายจนี ญ่ีปุน อีกตอไป หากคําสอนนี ้จะมโีอกาสเผยแพรไป ถึง
ประเทศตางๆ ในยุโรป หรือ อเมริกา ก็ยงัเปนที่อุนใจไดวา จะไมทําใหชาวตางศาสนา เขายิ้ม
เยาะ ไดวา พทุธศาสนา เตม็ไปดวยอภินหิาร ของขลงั ของศักดิ์สิทธิ ์ติดอยูแตในเรื่อง ผีสาง 
เทวดา หรือ พธิีรีตอง อันไมประกอบดวย ปญญา และหลักวิชาการ นอกจากเชื่อกันไป ทําตาม
กันไป ดังที่มกีลาวอยูในคัมภีร 

หนงัสือเลมนี้ ไมตองอาศัย "คํานิยมชมชืน่" จากผูใด เพราะผูที่อานดวยความ พนิิจพิจารณา 
และมีปญญาพอสมควร ยอมจะนยิมชมชืน่ดวยตนเอง ซึ่งดีกวา คําชมของผูหนึ่งผูใด ที่เขาเขยีน
ให เพื่อใหขายไดดี 
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องคการฟนฟพูุทธศาสนาฯ หวงัวาทานทัง้หลาย ที่ไดอานหนังสือเลมนี้แลว คงจะไดดวงตา
เห็นธรรม หรืออยางนอยก็พอ จะมองเหน็ไดวา เราควรจะปฏิบัติธรรม ดวยวิธีใดดี จงึจะเขาถึง
สัจธรรม โดยฉบัพลัน ไมตองไปเสียเวลา ศึกษาคัมภีร อันยุงยาก ยืดยาว ซึง่อยางมาก กท็ําเรา 
ใหเปนไดแตเพียง คนอานมาก จาํไดมาก พูดมาก แตยังเต็มไปดวยมิจฉาทิฏฐิ หรือ ตัณหา และ 
อุปาทาน เพราะ การยึดมัน่ถือมั่น ไมยอมปลอยวาง ในสิ่งใดๆ และยังเต็มไปดวยอัตตาตัวตน 

  

ปุน จงประเสริฐ 
องคการฟนฟูพุทธศาสนาฯ 
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บทที่ ๑.  ปรับความเขาใจ 

พุทธศาสนกิชนไทย ทีน่ับถือพุทธศาสนา ในลักษณะที่คนอื่นมองเห็นวา เครงครัด แตความ
จริง คนนั้นยังเขาไมถึง ตัวแทแหงพทุธศาสนาเลย กม็ีอยูเปนอนัมาก ทีเดียว แลวคนพวกนี้เอง ที่
เปนคนหัวดื้อ ถือร้ัน หรือ อวดดี จนกระทั่ง ยกตนขมผูอ่ืน ที่เขารูดีกวา 

การเกี่ยวของกับพทุธศาสนา โดยวธิีปรําปรา หรือปฏิบัติตามๆ กันมา อยางงมงาย นั้น แม
จะไดกระทําสบืๆ กันมา ต้ังหลายชั่วบรรพบุรุษ แตก็หาสามารถทําใหเขาถึง ตัวแทของพทุธ
ศาสนาไดไม มีแตจะกลายเปน ของหมกัหมม ทับถมกัน มากเขา จนเกดิความเห็นผดิ ใหมๆ 
ข้ึนมา กลายเปน พุทธศาสนาเนื้องอก ไปหมด ทําใหหางจาก ตัวแทของพทุธศาสนา ออกไป
เร่ือยๆ จนกระทั่ง เกิดการกลวั ตอการบรรลุ มรรคผลนิพพาน ซึง่เราไดยินกนัอยูทั่วๆ ไป ใน
หมู  พุทธบริษทั ชาวไทยสมยันี ้ทีห่ามไมใหพูดกนัถงึเรื่อง มรรคผล นิพพาน ใครขืนพดู คนนัน้จะ
ถูกหาวา อวดดี หรือ ถูกหาวา นําเอาเรื่องที่เหลือวิสัย มาพูด แลวก็ขอรอง ใหพูดกันแตเร่ืองต่ําๆ 
เตี้ยๆ เชน ใหพูดแตเร่ือง จริยธรรมสากล ที่ศาสนาไหนๆ เขาก็มีดวยกันทั้งนั้น 

นี่แหละคือ สถานะอนัแทจริง ของการศึกษา และปฏิบัติ พุทธศาสนาในประเทศไทย มีผล
ทําให พุทธบริษัทชาวไทย กลายเปนชาวตางศาสนาของตนไป ฉะนั้น เราควรตั้งตนศกึษา และ
ปฏิบัติ หลักพระศาสนา ของเราเสียใหม อยามวัหลง สําคัญผิดวา เรารูพุทธศาสนาดีกวา ชาว
ตางประเทศ เพราะนึกวา เราไดอยูกับ พุทธศาสนา มานานแลว มีผูเขยีน มีผูแตงตํารา เกีย่วกับ
พุทธศาสนา มากพอแลว เราไปคนควา เอาตัวพุทธศาสนา ผิดๆ หรือไปควาเอาแตเพยีงกระพี้ 
ของพุทธศาสนา ไปควาเอาพุทธศาสนาเนือ้งอก ใหมๆ มาอวดอาง ยนืยันกนัวา นี่เปนพทุธ
ศาสนาแท ฉะนั้น หนังสือพทุธศาสนา ทีเ่ขียนขึ้นมา จงึมีส่ิงที ่ยงัมิใชตัวแท ของพุทธศาสนา 
รวมอยูดวย ๔๐-๕๐% เพราะ รูเทาไมถงึการณ นาํเอาพระพุทธศาสนา ไปปนกับ ลัทธิอ่ืนๆ ซึ่งมี
อยูในประเทศอินเดีย ซึง่บางอยาง ก็คลายคลึงกันมาก จนถงึกบั ผูที่ไมแตกฉาน เพยีงพอ 
อาจจะนําไป สับเปลี่ยน หรือ ใชแทนกันไดโดยไมรู เชน คําตูตางๆ ของพวกบาทหลวง ที่มีใจ
เกลียดพทุธศาสนา เมื่อบาทหลวงผูนั้น เปนผูมีชื่อเสียง และมีคนนับถือกวางขวาง หนงัสือเลม
นั้น ก็กลายเปนที่เชื่อถือ ของผูอานไปตามๆ กัน 

เราไดพบหนังสือชนิดนี ้เปนครั้งเปนคราว อยูตลอดมา นบัวาเปนความเสียหาย อยางใหญ
หลวง แกพุทธศาสนา แลวเปนอันตราย อยางยิ่ง แกผูอาน ซึ่งหลงเขาใจผิด ในหลกัพุทธศาสนา 
ที่ตนสนใจ หรือ ต้ังใจจะศึกษา ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ เชน เร่ืองกรรม ที่วา ทําด-ีไดดี ทาํชั่ว-ไดชั่ว 
และ บุคคลผูทํา เปนผูไดรับ ผลแหงกรรม นัน้ นี่เปนหลัก ทีม่ีมากอนพทุธกาล และมีกนัทัว่ไป ใน
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ทุกศาสนาใหญๆ ฉะนัน้ การที่จะถือเอาวา หลักเรื่องกรรม เพยีงเทานี ้เปนหลักของพุทธศาสนา
นั้น จึงเปนเรื่องทีน่าหัวเราะ ทั้งนี้เพราะ ความจริงมีอยูวา พทุธศาสนา แสดงเรื่องกรรม มากไป
กวานัน้ คือ แสดงอยางสมบูรณที่สุด วา ผลกรรม ตามหลักที่กลาวนัน้ เปนมายา จงึถือไมได ยัง
ม ีกรรมที ่๓ อีกประเภทหนึง่ ที่สามารถลบลาง อํานาจของกรรมดี กรรมชั่ว นัน้เสียไดโดยสิ้นเชงิ 
แลวยังเปนผูอยูเหนือกรรม โดยประการทัง้ปวง การปฏิบัติ เพื่อบรรลุ มรรคผลนิพพาน นั่นแหละ 
คือ การทาํกรรมที่ ๓ ดังกลาว ซึง่ศาสนาอืน่ ไมเคยกลาวถึงเลย นี่แหละ คือ กรรม ตามหลกัแหง
พุทธศาสนา ทีถู่กตอง เพราะ พระพุทธศาสนา มีความมุงหมาย ที่จะชวยมนษุย ใหอยูเหนือ 
ความที่จะตองเปนไปตามกรรม ฉะนัน้ มนัจึงไมใชลัทธ ิทาํดีไดดี ทําชัว่-ไดชั่ว ทาํบญุไปสวรรค 
ทําบาปไปนรก 

สําหรับเร่ือง การเวียนวายตายเกิดทางรางกาย นัน้ กลากลาวไดวา ไมใชหลักของพทุธ
ศาสนา เพราะวา มันเปนเรื่องคูกันมากับหลักกรรม อยางตื้นๆ งายๆ กอนพทุธศาสนา คนในยุค
โนน เชื่อและสอนกนัอยูแลววา สัตวหรือคน ก็ตาม ตายแลวเกิดใหม เร่ือยไป แทบจะไมมีที่
ส้ินสุด คือมีตัวตน หรือวิญญาณที่ถาวร ซึ่งเวยีนวายตายเกิด เร่ือยไปในวัฏฏสงสาร จะมีจุดจบ
ตางๆ กนัตามแตลัทธินัน้ๆ จะบัญญัติไวอยางไร ฉะนัน้ การที่มากลาววา พทุธศาสนา มหีลักใน
เร่ือง การเวียนวายตายเกิดทางรางกาย ทาํนองนี้นัน้ จงึเปนสิ่งที่นาหัวเราะเยาะ เชนเดียวกนัอีก 
ทั้งนี้ก็เพราะ การตรัสรูของพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ เปนการคนพบความจริงวา โดยที่แทแลว 
คนหรือสัตว ไมไดมีอยูจริง หากแตความไมรู และมีความยึดมั่นเกิดอยูในใจ จงึทําให คนและ
สัตวนัน้ เกิดความสาํคัญผิดวา ตนมีอยูจริง แลวก็ไปรวมเอาอาการ ที่เรียกวา "เกิด" หรือ "ตาย" 
เขามาเปนของตนดวย ขอนี ้ทาํใหเกิดความรูสึกอยางมัน่ใจวา มีคน มีสัตว มีการเกิด การตาย 
การประกาศศาสนา ของพระสัมมาสมัพทุธเจา นั้นก็คือ การประกาศความจรงิ พรอมทั้งวิธี
ปฏิบัติ จนสามารถทาํให คนรูหรือเขาใจถึงความจริงวา ไมมีตัวเรา หรือ ของเรา ดังนัน้ ปญหา
เร่ืองการเกิด การตาย และ การเวยีนวายไปในวัฏฏสงสารนั้น กห็มดไป 

เมื่อขอเท็จจริง มีอยูดังนี้แลว การที่มายืนยนัวา พุทธศาสนา มีหลกัเรื่องการตายแลวเกิด
ใหม ในทาํนองความเชื่อ ของลัทธิข้ันทารกสอนเดิน แหงยุคศาสนาพราหมณโบราณ ยอมเปน
การตู เปนความไมยุติธรรม ตอพุทธศาสนา นี่แหละ คือ ปมที่เขาใจไดยากที่สุด ของพุทธศาสนา 
จนถงึกับ ทาํใหชาวไทย ชาวตางชาติ เขียนขอความ ซึ่งเปนการตูพุทธศาสนา ไดเปนเลมๆ โดย
ใหชื่อวา หลักพระพทุธศาสนา ซึ่งมีอยูอยางมากมายในระยะ ๒๐-๓๐ ป มานี ้และนกัเขียน
เหลานั้น ยกเอาบทที่ชื่อวา กรรม และการเกิดใหมนั่นเอง ข้ึนมาเปนบทเอก หรือ เปนใจความ
สําคัญที่สุดของพทุธศาสนา สวนเรื่องความไมมีตัวไมมตีน หรือ ไมมีอะไรเปนของตน และวธิี
ปฏิบัติเพื่อเขาถึงความวาง เชนนัน้ เปนเรื่องที่ไมกระจางแกเขา เขามักจะเวนเสีย หรือ ถาจะ
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กลาว ก็กลาวอยางออมแอม คลุมเครือ ไมเปนที่แจมแจง ไดเลย จึงตองจัดบุคคล ผูเขียนตํารา
พุทธศาสนา เชนนี ้ไวในฐานะ เปนคนไมรูจักพุทธศาสนา และ ทําลายสัจจธรรม ของพทุธ
ศาสนา 

การเขาใจหลกัของพทุธศาสนา อยางผิดๆ ยอมทาํให ไมเขาถงึจุดมุงหมายอันแทจริง ของ
พุทธศาสนา อาการอนันี้เอง ที่นาํผูปฏิบัติ ไปสูความงมงาย ทัง้โดยทางปฏิบัติ และหลักวิชา ทํา
ใหเกิดการยึดมั่น ในแบบปฏิบัติ ตามความคิดเห็นผิดของตน เลยเกิดการปฏิบัติแบบ "เถรสอง
บาตร" ข้ึนเปนอันมาก กลาวคือ เหน็เขาทํากันมาอยางไร ก็ทําตามๆ กันไป อยางนาสมเพช เชน 
ชาวตางประเทศ ที่ไมเคยรูจักพทุธศาสนา พอเขามาเมอืงไทย ก็ผลุนผลัน ทําวิปสสนา อยางเอา
เปนเอาตาย อยูในสํานักวิปสสนาบางแหง จบแลวกย็ังมดืมัว อยูตามเดิม หรือไมก็ งมงาย ยึด
มั่นถือมัน่ สําคัญผิด อยางใดอยางหนึง่ ข้ึนมาอกี จากการที่ทาํวิปสสนาแบบนั้นๆ แมในหมูชาว
ไทยเรา ก็ยงัมอีาการดังกลาวนี ้จนเกิดมีการยึดมั่นวา ถาจะใหสําเร็จ ข้ันหนึ่ง ข้ันใด ในทางพทุธ
ศาสนา ก็ตองนั่งวิปสสนา เร่ืองจึงกลายเปนเพยีงพิธีไปหมด การทําไปตามแบบ โดยไมทราบถงึ
ความมุงหมาย เปนเหตุใหเกิด แบบกรรมฐาน ข้ึนอยางมากมาย ซึ่งทัง้หมดนั้น ไมเคยมีในครั้ง
พุทธกาลเลย ทั้งหมดนี ้รวมเรียกสั้นๆวา "สีลัพพตปรามาส" กลาวคือ การบําเพ็ญ ศีล และพรต 
ที่ทาํไป โดยไมทราบความมุงหมาย หรือ มุงหมายผิด 

ความงมงายนี ้มีไดต้ังแต การทําบุญ ใหทาน การรักษาศีล การถือธุดงค และ การเจริญ
กรรมฐานภาวนา คนกย็ึดมัน่ ถือมั่น ในการทําบุญ ใหทาน แบบตางๆ ตามที่นกับวช โฆษณา 
อยางนัน้ อยางนี ้วา เปนตัวพุทธศาสนา ทีสู่งขึ้นหนอย กย็ึดมั่น ถือศีลเครงครัด วา นีเ้ปนตัวแท
ของพุทธศาสนา และ การยดึมั่นถือมัน่ อาจมีมาก จนกระทั่ง ดูหมิน่ผูอ่ืน ที่ไมยึดถืออยางตน 
หรือ กระทําอยางตน สวนนกัปฏิบัติ ที่สูงขึ้นไปอีก กย็ึดมั่นถือมัน่ ในแบบของกรรมฐาน หรือวิธี
แหงโยคะ ที่แปลกๆ และทาํไดยาก วาเปนตัวแทของพทุธศาสนา ความสําคัญผิด ของบุคคล
ประเภทนี ้มีมากจนถึงกับไปควาเอา วธิีตางๆ ของโยคี นอกพุทธศาสนา ที่มีอยูกอนพุทธศาสนา
บาง ในยุคเดียวกันบาง และในยุคหลงัพทุธกาลบาง เขามาใสไวในพุทธศาสนา จนเต็มไปหมด 
สมตามพระพทุธภาษิตที่วา "ไมใชเพราะศีล หรือ เพราะการปฏิบัติอันแปลกประหลาด และการ
ยึดมั่นถือมั่น เหลานั้น ที่คนจะ บริสุทธิ์จากทุกขทั้งหลาย ได แตที่แท ตองเปนเพราะ มีความ
เขาใจถูกตอง ในเรื่องของความทกุข เหตุใหเกิดทุกข ในเรื่องความดับสนิทแหงทุกข และวิธีดับ
ความทุกขนัน้" 

ขอนี้หมายความวา ผูปฏิบัติจะตองถือเอา เร่ืองของความทุกข มาเปนมลูฐาน อันสาํคัญ 
ของปญหาที่ตนจะตองพิจารณา สะสาง หาใชเร่ิมตนขึ้นมา ดวยความพอใจ ในสิง่แปลก
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ประหลาด หรือ เปนของตางประเทศ หรือ เปนสิ่งที่เขา เลาลือ ระบือกนั วา เปนของศักดิ์สิทธิ์ 
และ ประเสริฐ นี่เปนความงมงาย อยางเดียวกนั ทีท่ําใหคนหนุมๆ เขามาบวชในพทุธศาสนา ซึง่
สวนมาก มาเพราะ ความยดึมั่นถือมัน่ผิดๆ อยางใดอยางหนึง่ โดยตนเองบาง โดยบุคคลอื่น 
เชน บิดามารดา บาง หรือ โดยประเพณีบาง มีนอยเหลอืเกิน หรือ แทบจะกลาวไดวา ไมมีเลย ที่
เขามาบวช เพราะความเหน็ภัยในความทกุข อยางถกูตอง และแทจริง เหมือนการบวช ของ
บุคคลครั้งในพุทธกาล เมื่อมูลเหตุอันแทจริง แตกตางกันแลว ก็ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ที่เขาจะ
จับฉวยเอา ตัวแทของพุทธศาสนา ไวไมไดเลย 

อีกเรื่องหนึ่ง ซึง่คอนขางนาขบขัน ไดแก ความยึดมัน่ถือมัน่ ที่หางไปไกลถึง นอกเปลอืกของ
พุทธศาสนา ชาวยโุรปบางคน ที่ไดรับยกยองวา เปนศาสตราจารย ทางฝายพทุธศาสนาได
ยืนยนัวา เขาเปนพทุธบริษทัที่แทจริง เพราะเขาเปน นักเสพผัก หรือ งดเวนการกนิเนื้อสัตว เขา
เสียใจที่ภรรยาของเขา เปนพุทธบริษัทไมได เพราะไมสามารถเปนนักเสพผักได นั่นเอง เร่ืองนี้ 
นึกดูกน็าสมเพช คงเปนทีน่าหวัเราะเยาะ ของพวกอาซิม้ ไหวเจาตามโรงกินเจ เพราะอาซิ้ม
เหลานั้น นอกจากไมรับประทานเนื้อสัตวแลว ยังเวนผักที่มีรสจัด หรือกลิ่นแรง อีกหลายชนิด 
สวนพวกมังสะวิรัติ ไมกินเนือ้สัตวก็จริง แตก็ยังกนิไข กนินม และกนิผักทุกชนิด นี่เปนเพราะ 
ความยึดมัน่ถอืมั่น ในทางประเพณีแหงพธิีรีตอง นัน่เอง แมในหมูชาวไทย ที่อางตนวา เปนพุทธ
บริษัท เปนภิกษุ เปนพระเถระ เปนมหาบาเรียน เปนคนสอนศาสนาพุทธ แกประชาชน ไดดี
ข้ึนมา ก็เพราะอาศัยพทุธศาสนา แลวยังกลายนืยนั อยางไมละอายแกใจวา บานของชาวพทุธ 
ตองมีศาลพระภูมิ ไวทําพิธกีราบไหวบูชา ถาไมทําอยางนัน้ ก็เปนคนนอกพทุธศาสนา ขอนี ้เปน
เครื่องแสดงอยูแลวในตัววา "โมษะบุรุษ" ประเภทนี ้ยงัเขาใจผิด หรือ บิดผันศาสนาของตน 
เพียงไร พทุธศาสนาของคนในยุคนี ้จึงมีแตพิธี และวัตถุ ที่นกึวา ศักดิ์สิทธิ์ เทานัน้เอง หลงกราบ
ไหว ผีสางเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก โดยคิดวา นัน่ก็เปนพทุธศาสนา แลวก็ส่ังสอน
กัน ตอๆไป แมโดยพวกที่ประชาชนเชื่อวา รูจักพุทธศาสนาด ีเพราะมีอาชีพในทางสอนพทุธ
ศาสนา 

คนบางพวก มคีวามยึดมัน่ถอืมั่นวา เขาจะเขาถึงพุทธศาสนาได ก็โดยทําตนใหเปนผู
แตกฉานในคมัภีร เทานัน้ เพราะเวลาลวงมาแลว ต้ังแต ๒,๕๐๐ กวาป ส่ิงตางๆ เปลีย่นแปลงไป
มาก จะตองศกึษาเอาจากคมัภีรทั้งหมด เพื่อใหทราบวา พทุธศาสนาเดิมแท แหงครั้งกระโนน 
เปนอยางไร ฉะนัน้ การศึกษาพระไตรปฎก พระอภิธรรม และคัมภีรอ่ืนๆ ก็อาจกลายเปน
อุปสรรค ไปไดเหมือนกนั จริงอยูการที่จะพดูวา ไมตองศกึษาเสยีเลยนัน้ ยอมไมถูกตองแน แต
การที่จะพูดวา ตองศึกษาพระคัมภีรเสียใหหมด แลวจงึจะรูจักพทุธศาสนา ยิ่งไมถูก มากขึ้นไป
อีก หรือไมถกูเอาเสียเลย ทีเดียว ถงึธรรมะที่แทจริง จะถายทอดกันไมไดทางเสียง หรือ ทาง
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ตัวหนังสือ แตวา วิธีปฏิบัติ เพื่อใหธรรมะปรากฏแกใจนัน้ เราบอกกลาวกันได ทางเสียง หรือ 
ทางหนังสือ แตถาจิตใจของเขา เหลานั้น ไมรูจักความทกุขแลว แมจะมีการถายทอดกัน ทาง
เสียง หรือทางหนงัสือ สักเทาไร เขากห็าอาจจะถือเอาไดไม ยิ่งเมื่อไปยึดมั่นที่เสียง หรือ
ตัวหนังสือ เขาดวยแลว ก็จะยิ่งกลายเปนอุปสรรค ตอการที่จะเขาใจพุทธศาสนา มากขึ้นไปอีก 
คือ กลายเปนผูเมาตํารา มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด ปริยัติไดกลายเปนงพูิษ ดังทีพ่ระพทุธ
องค ไดตรัสไว ชาวตางประเทศ ที่มีมนัสมองดี ไดกลายเปนนกัปริยัติ ประเภทนี้ไป เสียมากตอ
มาก ไมจําเปนจะตองกลาวถึง ชาวไทยที่เรียน ปริยัติธรรม อภิธรรม เพือ่ประโยชนทางโลกๆ หรือ
ทางวัตถ ุกนัจนเปนของธรรมดา ไปเสียแลว ถงึขนาดเปนกบฏ ไมรูคุณพระพทุธเจา ก็มีมาก เชน 
การกลาววา การไหวพระภูม ิยังไมเสยีการเปนพทุธบริษทั เปนตน 

เราไมจําเปน จะตองศึกษาเรื่องราว ทางปริยัติ ทางอภิธรรม อยางมากมาย เพราะเหตุวา 
คัมภีรเหลานัน้ เปนที่รวม แหงเรื่องตางๆ ทัง้หมด หลายประเภท หลายแขนงดวยกัน ในบรรดา
เร่ือง ต้ังหลายพันเรื่องนัน้ มีเร่ืองที่เราควรขวนขวายใหรู เพียงเรื่องเดียว คือ เร่ืองความดับทุกข
โดยแทจริง หรืออยางมากทีสุ่ด ก็ควรขยายออกเพยีง ๒ เร่ือง คือ เร่ืองความทุกขอันแทจริง 
พรอมทัง้ตนเหตุของมัน (อีกเรื่องหนึง่ก็คือ ความมีข้ึนไมไดแหงความทกุขนั้น พรอมทัง้ วธิีทาํ
เพื่อใหเปนเชนนัน้ไดจริง) ถาผูใดสนใจเฉพาะ ๒ ประเด็นเทานี้แลว ชัว่เวลาไมนาน เขาก็จะเปน
ผูรูปริยัติ ไดทั้งหมด คือ สามารถเขาถึง หวัใจของปริยัติ ในลักษณะที่เพียงพอ สําหรับจะนาํไป
ปฏิบัติ ใหถึงความหมดทุกขได 

เราตองไมลืมวา ในครั้งพุทธกาลโนน การศึกษาปริยัติ ในลักษณะที่กลาวนี้ เขาใชเวลากนั
ไมกี่นาที หรือไมกี่วัน คือ ชั่วเวลาที่พระพทุธองค ทรงซักไซร สอบถาม แลวทรงชี้แจง ขอธรรมะ 
ซึ่งถูกตรงกับ ความตองการแหงจิตใจของเขา เขาก็สามารถบรรลุธรรมะ อันเปนตวัแทของพทุธ
ศาสนาได ในที่นัง่นัน้เอง หรือในที่เฉพาะพระพกัตรของพระพทุธเจา นั่นเอง บางคนอาจแยงวา 
นั่นมนัเปนเรื่องทีพ่ระพทุธเจา ทานทรงสอนเอง และเปนเรื่องในยุคโนน จะนาํมาใชในยุคนี ้
อยางไรได คําแยงขอนี้ นับวามีสวนถกูอยู แตก็มีสวนผิด หรือสวนที่มองขามไปเสีย อยูมาก
เหมือนกนั คือมองขามในสวนทีว่า ธรรมะไมไดเกี่ยวเนื่องอยูกับเวลา และไมไดเนื่องอยูที่บุคคล
ผูสอน ไปเสียทั้งหมด หมายความวา ถาใครมีตนทุนที่เพียงพอ เขากส็ามารถเขาถงึธรรมะได 
เพราะไดฟงคาํพูด แมเพียงบางประโยค 

สําหรับขอทีว่า มีตนทุนมาแลวอยางเพียงพอนัน้ หมายความวา เขามคีวามเจนจัด ในดาน
จิตใจมาแลวอยางเพียงพอ คือ เขาไดเขาใจชีวิตนี้มามากแลว ถึงขั้นทีม่องเหน็ ความนาเบื่อ
หนาย ของการตกอยูใตอํานาจของกิเลส ตองทนทรมานอยู อยางซ้าํๆ ซากๆ รูสึกอึดอัด เพราะ
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ถูกบีบค้ัน และไรอิสรภาพ มองเหน็ชัดอยูวา ตนยงัปฏิบัติผิด ตอส่ิงทั้งปวง อยูอยางใดอยางหนึง่ 
จึงเอาชนะกิเลสไมได เขารูส่ิงตางๆ มามากแลว ยงัเหลอือยูเพียงจุดเดียว ที่เขายงัควาไมพบ ซึ่ง
ถาควาพบเมื่อใด ความพนทกุขส้ินเชงิ ก็จะมีไดโดยงาย และทนัท ีเหมือนเราควาพบ สวิตซ
ไฟฟา ในที่มืด ฉันใดก็ฉันนัน้ 

ตนทนุดังที่กลาวนี้ ไมคอยจะมีแกบุคคลแหงยุคที่มวัเมา สาละวนอยูแต ความ
เจริญกาวหนาในทางวัตถุ คนเหลานีถู้กเสนหของวัตถ ุยึดใจเอาไว และลากพาตวัเขาไป ไมมีที่
ส้ินสุด จงึไมประสีประสา ตอความจริง ของธรรมชาติ โดยเฉพาะ ในดานจิตใจ วามันมอียู
อยางไร เพราะฉะนัน้ ถึงแมวา เขาจะเปนคนเฉลียวฉลาด และมีการศกึษาแหงยุคปจจุบัน มา
มากแลว สักเพียงใด ก็ยังไมแนวา เขาเปนผูมีตนทนุพอ ในการที่จะเขาถึงธรรมะตามแบบ หรือ
วิธ ีแหงยุคพระพุทธเจาได พระพทุธเจาทีแ่ทจริง ยอมปรากฏ หลงัจากที่ธรรมะปรากฏ แกผูนัน้
แลวเสมอไป ฉะนัน้ ในกรณีเชนนี้ เราไมตองพูดถงึพระพุทธเจากอนกไ็ด ขอแตใหเรา พจิารณา
อยางแยบคายที่สุด ในการมองดูตัวเอง มองดูชีวิต มองดูสภาวะ อันแทจริงของชวีติ ใหรูอยู
ตามที่เปนจริง เร่ือยๆไป ก็พอแลว วนัหนึ่ง เราก็จะบรรลถุึงธรรมะ ดวยเครื่องกระตุนเพียงสกัวา 
"ไดยินคําพูดบางประโยค ของหญงิทาสที่คุยกันเลนอยูตามบอน้ําสาธารณะ" ดังทีพ่ระพุทธเจา 
ทรงยนืยนัไว หรือ ยิ่งกวานัน้ ก็ดวยการไดเห็นรูป หรือ ไดยินเสียง ของมดหรือแมลง นกหรือ
ตนไม ลมพัด ฯลฯ แลว บรรลุธรรมะถึงที่สุดได ตามวิธงีายๆ เฉพาะตน 

ยังมีความเขาใจผิด อีกอยางหนึ่ง ที่ทําคนใหเขาใจพทุธศาสนาผดิ จนถึงกับไมสนใจพุทธ
ศาสนา หรือ สนใจอยางเสียไมได ขอนี้คือ ความเขาใจทีว่า พทุธศาสนามีไวสําหรับ คนที่เบื่อ
โลกแลว หรือ เหมาะแก บุคคลที่ละจากสงัคม ไปอยูตามปา ตามเขา ไมเอาอะไรอยางชาวโลกๆ 
อีก ขอนี ้มีผลทําใหคนเกิดกลัวขึ้น ๒ อยาง คือ กลัววา จะตองสลัดสิ่งสวยงาม เอร็ดอรอย 
สนุกสนาน ในโลกโดยสิน้เชงิ อีกอยางหนึง่ ก็คือ กลัวความลําบาก เนือ่งจาก การทีจ่ะตองไปอยู
ในปา อยางฤษีนัน่เอง สวนคนที่ไมกลวันัน้ ก็กลับมีความยึดถือบางอยาง มากขึ้นไปอีก คือ 
ยึดถือการอยูปา วา เปนสิง่จําเปน ที่สุด สําหรับผูจะปฏบัิติธรรม จะมคีวามสาํเร็จก็เพราะออกไป
ทํากนัในปาเทานัน้ การคิดเชนนี ้เปนอุปสรรคขัดขวาง ตอการปฏิบัติธรรมะ เพราะโดยปกติ คน
ยอมติดอยูใน รสของกามคณุ ในบานในเรือน หรือ การเปนอยูอยางโลกๆ พอไดยินวา จะตอง
สละสิ่งเหลานีไ้ป ก็รูสึกมีอาการ เหมือนกบั จะพลัดตกลงไปในเหวลกึ และมืดมิด มีทั้งความ
เสียดาย และ ความกลวัอยูในใจ จงึไมสามารถไดรับประโยชน จากพทุธศาสนา เพราะมีความ
ตอตาน อยูในจิตใจ หรือมีความรูสึกหลีกเลี่ยงอยูแลว 
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เมื่อคนคิดกันวา จะเขาถึงตวัแทของพุทธศาสนา ไมไดถาไมไปอยูในปา จงึมีแตเพยีงการ
สอน และการเรียน เพื่อประโยชน แกอาชพี หรือ เพื่อผลทางวัตถุไป จะสอน หรือ จะเรียนกนัสัก
เทาไรๆ ก็ไมมีทางที่จะเขาถงึตัวแท ของพทุธศาสนาได พุทธศาสนาจงึหมดโอกาส ที่จะทํา
ประโยชนแก บุคคลผูครองเรือน ไดเต็ม ตามทีพ่ทุธศาสนาอนัแทจริง จะมีให บางคนถงึกับเหมา 
หรือเดาเอาเองวา บุคคลใด หรือ สํานักไหน มกีารสั่งสอนพทุธศาสนา อยางถูกตองแลว ที่นัน่ ก็
จะมีแตการชักชวนคน ใหทิง้เหยาเรือน บุตรภรรยา สาม ีออกไปอยูปา เขาเองไมอยากจะ 
เกี่ยวของกับสํานักนัน้ๆ แลวยังกีดกนัลูกหลาน ไมใหเขาไปเกี่ยวของดวย เพราะเกรงวา จะถกู
ชักจูง หรือ เกลี้ยกลอม ใหไปหลงใหลอยูในปา นัน่เอง พทุธศาสนา ไมไดมีหลักเชนนัน้ การทีม่ี
คํากลาวถงึ ภิกษุอยูในปา การสรรเสริญ ประโยชนของปา หรือแนะใหไปทํากรรมฐานตามปานั้น 
มิไดหมายความวา จะตองไปทนทรมานอยูในปาอยางเดียว แตหมายเพียงวา ปาเปนแหลงวาง
จากการรบกวน ปายอมอํานวยความสะดวก และสงเสริมการกระทําทางจิตใจ ถาใครสามารถ
หาสถานที่อ่ืน ซึ่งมิใชปา แตอํานวยประโยชน อยางเดียวกัน ไดแลว ก็ใชได 

แมภิกษุในพทุธศาสนา กย็ังเกี่ยวของอยูกบัชาวบาน มิใชอยูปาชนิดไมพบใครเลย จนตลอด
ชีวิต เพราะจะตองชวยเหลือชาวบาน ใหอยูในโลกได โดยไมตองเปนทกุข ถาจะพดูโดยสํานวน
อุปมา ก็กลาวไดวา "ใหรูจักกินปลา โดยไมถูกกาง" พุทธศาสนามีประโยชนแกโลกโดยตรง ก็คือ 
ชวยใหชาวโลก ไมตองถกูกางของโลกทิม่ตํา ภิกษุสงฆทั้งหมด มีพระพุทธเจาเปนประมุข ก็เปน
ผูที่เกีย่วของอยูกับโลกตลอดเวลา เพื่อชวยเหลือชาวบาน หรือ ศึกษาโลกพรอมกนัไปในตัว 
จนกระทั่ง รูแจงโลก ซึ่งเรียกกันวา "โลกวทิู" จนสามารถขจัดความทกุข ทางโลกๆ ออกไปได และ
ตองการให ทุกคนเปนอยางนั้น ไมใชใหหนีโลก หรือพายแพแกโลก แตใหมีชีวิตอยูในโลก อยาง
มีชัยชนะ อยูตลอดเวลา 

ฉะนัน้ การที่ใครๆ จะมากลาววา ถาจะปฏิบัติธรรมะแลว ตองทิ้งบานเรือน เปดหนีเขาปา ก็
เปนการกลาวตูพุทธศาสนา ดวยคําเท็จ อยางยิ่ง เพราะสถานที่ใด ที่มกีารพิจารณาธรรมะได ที่
นั้นก็มีการศึกษา และปฏิบัติธรรมะได พทุธศาสนาไมไดสอน ใหคนกลัว หรือ หลบหลีก ส่ิงตางๆ
ในโลก และไมไดสอนให มัวเมาในสิง่เหลานั้น แตสอนใหรูจัก วิธทีี่จะทาํตัวใหมีอํานาจ อยูเหนือ
ส่ิงเหลานัน้ ฉะนัน้ เปนอันกลาวไดวา จะเปนใครก็ตาม ยอมสามารถใช พุทธศาสนาเปน
เครื่องมือ ใหตนอยูในโลกได โดยไมถูกกางของโลกทิม่แทง แตเปนทีน่าเสียดายวา ผูสนใจพทุธ
ศาสนาทัง้หลาย ไมไดมองเห็นกันในแงนี ้แตกลับไปเห็น เปนศาสตร หรือ เปนปรัชญา หรือเปน
วิชาความรู อยางหนึ่ง ในบรรดาวิชาความรู ที่มีอยูในโลก แลวก็ศึกษา เพื่อจะเอาพทุธศาสนา 
มาทาํมาหากนิกนั เมื่อผูสอนเอง ก็ไมรูวา พุทธศาสนาประสงคอะไร ผูถูกสอน ก็จะยิง่มืดมัวขึน้
ไปอีก ฉะนัน้ จึงใครขอปรับความเขาใจผดิ กันเสยีกอนที่จะศึกษาเรื่องอื่นๆ ตอไป 
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หมูนกจอง มองเทาใด ไมเหน็ฟา 
ถึงฝูงปลา ก็ไมเหน็ น้ําเย็นใส 
ไสเดือนมอง ไมเหน็ดิน ที่กนิไป 
หนอนก็ไม มองเหน็คูต ที่ดูดกิน 

คนทัว่ไป ก็ไม มองเหน็โลก 
ตองทุกขโศก หงุดหงิด อยูนจิสิน 
สวนชาวพุทธ ประยุกตธรรม ตามระบิล 
เห็นหมดสิน้ ทกุสิ่ง ตามจริงเอย 
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บทที่ ๒ 
พุทธศาสนามุงหมายอะไร 

ความมุงหมายของพทุธศาสนานั้น มักจะถูกคนสวนมากเขาใจไปเสียวา มุงหมายจะนําคน
ไปเมืองสวรรค จึงไดมีการสอนกนัเปนอยางมาก วา สวรรคเปนแดนที่คนควรไปใหถงึ สวรรคเปน
แดนแหงความสุขที่สุด เลยมีการชักชวนกนั ใหปรารถนาสวรรค ปรารถนากามารมณ อันวเิศษ
ในชาติหนา 

คนทัง้หลายทีไ่มรูความจริง ก็หลงใหลสวรรค มุงกนัแตจะเอาสวรรค ซึง่เปนแดนที่ตนจะได
เสพยกามารมณ ตามปรารถนา เปนเมืองทีต่นจะหาความสําราญ ไดอยางสุดเหวีย่ง แบบ
สวรรคนิรันดร ของศาสนาอืน่ๆ ที่เขาใชสวรรค เปนเครื่องลอ ใหคนทาํความดี คนจึงไมสนใจ ที่
จะดับทุกข กันที่นี ่และเดี๋ยวนี้ ตามความมุงหมาย อันแทจริง ของพุทธศาสนา นี่คือ อุปสรรค อัน
สําคัญ และเปนขอแรกที่สุด ที่ทาํให คนเขาถึงจดุมุงหมายของพทุธศาสนาไมได เพราะไปมุงเอา 
ตัณหาอุปาทาน กนัเสยีหมด 

ฉะนัน้ เราควรจะตองสั่งสอนกันเสยีใหม และพุทธบริษัท ควรจะเขาใจเสียใหถกูตองวา 
สวรรคดังที่กลาววา เปนเมืองที่จะตองไปใหถงึนัน้ เปนการกลาวอยางบุคคลาธิษฐาน คือ การ
กลาว ส่ิงที่เปนนามธรรม ใหเปน รูปธรรม หรือเปนวัตถข้ึุนมา การกลาวเชนนัน้ เปนการกลาวใน
ลักษณะโฆษณาชวนเชื่อในเบื้องตน ที่เหมาะสาํหรับ บุคคลไมฉลาดทั่วไป ที่ยงัไมมีสติปญญา
มากพอ ที่จะเขาใจถึงความหมาย อันแทจริงของพทุธศาสนาได แมคําวา "นพิพาน" ซึ่งหมายถึง 
การดับความทุกข ก็ยังกลายเปนเมืองแกว หรือ นครแหงความไมตาย มีลักษณะอยางเดียวกนั
กับ เทยีนไท หรือ สุขาวด ีของพวกอาซิม้ตามโรงเจทัว่ไป สุขาวดี นัน้ ตามความหมายอันแทจริง 
ก็มิไดหมายความดงัทีพ่วกอาซิ้มเขาใจ เชนเดียวกนั แตมีความหมายถึง นพิพาน คือ ความวาง
จากกิเลส สวางจากทุกข มิไดหมายถึง บานเมืองอนัสวยงาม ทางทิศตะวันตก ซึ่งมีพระพุทธเจา 
ชื่อ อมิตาภะ ประทับอยูเปนประธาน ที่ใครๆ ไปอยูที่นัน่ แลวก็ไดรับความพอใจทกุอยาง ตามที่
ตนหวัง เพราะวาแวดลอมไปดวยสิ่งสวยงาม และร่ืนรมยที่สุด ทีม่นษุย หรือ เทวดา จะมีได นี่
เปนการกลาวอยางบุคคลาธิษฐาน ทั้งสิน้ 

สวนพวกนกิายเซ็น ไมยอมเชื่อวา อมิตาภะ เปนเชนนัน้ แตไดเอาคําวา อมิตาภะ นัน้มาเปน
ชื่อของจิตเดมิแท อยางที่ทานเวยหลางเรยีก หรือ เอามาเปนชื่อของ ความวาง อยางที่ทานฮวง
โปเรียก เมื่อเปนดังนี้ อมิตาภะ หรือ สุขาวดี ของพวกอาซิ้มตามโรงเจ ก็กลายเปนของเด็กเลน 
หรือของนาหวัเราะเยาะ สําหรับคนฉลาดไป 
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ฉะนัน้ เมื่อถามวา พทุธศาสนา มีความมุงหมายอยางไร ก็ควรจะตอบวา มุงหมายจะแกไข
ปญหาชวีิตประจําวนั ของคนทกุคนในโลกนี ้เพื่อใหมีชวีิตอยูในโลกนี ้โดยไมมีความทุกขเลย พูด
อยางตรงๆ ส้ันๆ กว็า ใหอยูในกองทุกข โดยไมตองเปนทุกข หรือพูดโดยอุปมากว็า อยูในโลก
โดยไมถูกกางของโลก หรือ อยูในโลก ทามกลางเตาหลอมเหล็กอนัใหญ ที่กาํลังลกุโชนอยู แต
กลับมีความรูสึกเยือกเย็นทีสุ่ดดังนี ้ขอสรุปวา พทุธศาสนา มุงหมายทีจ่ะขจัดความทุกข ใหหมด
ไปจากคน ที่นี่ และ เด๋ียวนี ้หาใชมุงหมาย จะพาคนไปสวรรค อันไมรูกันวา อยูที่ไหน มีจริง
หรือไม และจะถึงได หลังจากตายแลว หรือ ในชาติตอๆไป จริงหรือไม เพราะไมมีใครพิสูจนได 
นอกจากการกลาวกนัมาอยางปรําปรา แลวก็ยอมเชื่อกนัไป โดยไมใชเหตุผล จนเปนความงม
งาย ไปอีกอยางหนึง่ 

บางคนอาจจะแยงวา คําสอนของพทุธศาสนา มีอยูเปนชั้นๆ ความมุงหมายก็ควรจะมีเปน
ชั้นๆ เชนใหมคีวามเจริญในโลกนี ้แลวมีความเจริญในโลกหนา แลวจงึถึงความเจริญอยางเหนือ
โลก ดังที่ชอบพูดกันวา มนษุยสมบัติ สวรรคสมบัติ และ นพิพานสมบติั ที่เปนเชนนี ้ก็เพราะวา 
เขาเหลานัน้ ไมทราบวา สมบัติทั้ง ๓ นั้น เปนเพยีงระดับตางๆ ที่ตองลถุึงใหไดในโลกนี ้และ
เดี๋ยวนี ้หรือในชาตินีน้ั่นเอง ไมใชเอาสวรรค ตอเมื่อตายแลว และเอานพิพาน หลงัจากนัน้ ไปอีก
ไมรูกี่สิบชาติ 

ตามความหมายทีถู่กตองนัน้ มนุษยสมบติั หมายถงึ การไดประโยชน อยางมนษุยธรรมดา
สามัญ จะลถุึงได ดวยการเอาเหงื่อไคลเขาแลก จนเปนอยูอยางผาสกุ ชนิดที่คนธรรมดาสามัญ 
จะพงึเปนอยูกนัทัว่ไป สวรรคสมบัติ นัน้หมายถงึ ประโยชนที่คนมีสติปญญา มีบุญ มีอํานาจ
วาสนา เปนพิเศษ จะพึงถือเอาได โดยไมตองเอาเหงื่อไคลเขาแลก กย็ังมีชีวิตรุงเรืองอยูได 
ทามกลางทรพัยสมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง และ ความเตม็เปยมทางกามคุณ สวน นพิพานสมบัติ 
นั้นหมายถงึ การไดความสงบเย็น เพราะไมถูก ราคะ โทสะ โมหะ เบียดเบียน จัดเปนประโยชน 
ชนิดที่คนสองพวกขางตน ไมอาจจะไดรับ เพราะเขาเหลานัน้ ยังจะตองเรารอน อยูดวยพษิราย 
ของราคะโทสะ โมหะ ไมอยางใด ก็อยางหนึ่ง เปนธรรมดา แตถึงกระนัน้ ก็ควรพิจารณาใหเห็น
วา สมบัติทัง้ ๓ นี ้เปนเพยีงประโยชนที่อยูในระดับ หรือ ชั้นตางๆ กนั ที่คนเรา ควรจะพยายาม
เขาถึง ใหไดทั้งหมด ทีน่ี่ และเดี๋ยวนี้ คือในเวลาปจจุบัน ทนัตาเห็น นีจ้ึงจะไดชื่อวา ไดรับส่ิงซึ่ง
พุทธศาสนาไดมีไวสําหรับมอบใหแก คนทกุคน โดยเฉพาะอยางยิง่ กคื็อ คนที่ไมไรปญญา
เสียเลย 

ทีนี ้ก็มาถงึปญหา ที่จะตองพิจารณากนัอยางรอบคอบที่สุดวา ในบรรดาประโยชน ทั้ง ๓ 
คือ มนุษยสมบัติ, สวรรคสมบัติ และนพิพานสมบัติ นัน้ ประโยชนอันไหนเปนประโยชน ที่มุง



เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com                                                                  หนา 16 of 73 

หมายอยางแทจริง ของพทุธศาสนา ประโยชนอันไหน เปนเหมือน ปลาที่มกีาง ประโยชนอันไหน
เปนเหมือนปลาไมมีกาง และอะไรเปนเครื่องที่จะชวยใหสามารถกินปลามีกางได โดยไมตองถูก
กางเลยอีกดวย ในขอนี้ แมคนที่มีสติปญญาอยูบางแลว กย็อมจะมองเหน็ไดดวยตนเองวา 
มนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัตินั้น เปนเหมือนปลาที่มกีาง อยางมองเห็นบาง หรือ อยางซอน
เรน อยางหยาบ หรือ อยางละเอียด โดยสมควรแก ชัน้เชิงของมนัทัง้นัน้  คนตองหัวเราะ และ
รองไห สลับกนัไป อยางไมรูจักสิ้นสุด ก็เพราะ มนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติ ตองทนทุกข 
อยางซ้าํซาก ก็เพราะ สมบัติทั้งสองนี ้ตองเปนทุกขโดยตรง หรือ โดยประจักษชัด ในเมื่อ
แสวงหามนัมา และตองเปนทกุข โดยออม หรือโดยเรนลับ ในเมื่อไดสมตามประสงค หรือ เมื่อ
กําลังบริโภคมนัอยู หรือเมื่อเก็บรักษามันไวก็ตาม ตลอดเวลาที่เขายังไมไดรับสมบัติอันที ่๓ อยู
เพียงใด เขาจะตองทนทกุข อยูอยางซ้ําๆ ซากๆ อยูในทามกลาง ของสิ่งที่เขาหลงสาํคัญผิดวา 
เปนความสุข ตอเมื่อไดสมบัติอันที่ ๓ เขามา เมื่อนัน้แหละ เขาจะสามารถปลดเปลื้อง พิษสง 
หรือ ความบีบค้ัน ของสมบัติทั้ง ๒ ประเภทขางตนออกไปได มีชีวิตอยูอยางอิสระ เหนอืการบีบ
ค้ันของสมบัติทั้ง ๒ นั้นอกีตอไป นี่แหละ จงพิจารณาดดูวยตนเองเถดิวา การไดมาซึ่งสมบัติ
ชนิดไหน จึงจะนับวา เปนการไดที่ดี การไดสมบัติชนิดไหน จะทําใหเราพบความมุงหมาย อัน
แทจริงของพุทธศาสนา 

ความเขาใจผดิ ที่เปนอุปสรรคแกการจะเขาใจพุทธศาสนา มีอยูอีกอยางหนึง่คือ คนมัก
เขาใจกันวา หลักพระพุทธศาสนา อันวาดวย สุญญตา หรือ อนัตตา นั้น ไมมีความมุงหมาย 
หรือ ไมอาจนาํมาใชกับคนธรรมดาสามญัทั่วไป ใชไดแตผูปฏิบัติธรรม ในชัน้สูงทีอ่ยูตามถ้าํ 
ตามปา หรือเปนนกับวชที่มุงหมาย จะบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยเร็วเทานัน้ แลวก็เกิดบัญญัติ
กันเองขึ้นใหมวา จะตองมหีลักพทุธศาสนาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเหมาะสําหรับคนทั่วไป ทีเ่ปน
ฆราวาสอยูตามบานเรือน และคนพวกนี้เองที่ยึดมั่นในคําวา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ แลวจัด
ตัวเองหรือสอนคนอืน่ๆ ใหมุงหมายเพียงมนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติเทานั้น สวนนิพพาน
สมบัติ เขาจัดไวเปนสิง่สุดวสัิยของคนทั่วไป เขาจงึไมเกีย่วของ แมดวยการกลาวถึง คนพวกนี้
แหละ จงึหางไกลตอการไดยนิไดฟง หลักพระพุทธศาสนาอันแทจริง กลาวคือ เร่ืองสุญญตา 
และ อนัตตา คงสาละวนกนัอยูแตเร่ืองทาํบุญ ใหทาน ชนิดที่จะทาํใหตนเปนผูมีโชคดีในชาตินี ้
แลวไปเกิดสวยเกิดรวยในชาติหนา และไดครอบครองสวรรค หรือวิมานในที่สุด วนเวียนพูดกนั
ในเรื่องนี ้ไมวาในหมูคนปญญาออน หรือ นักปราชญ เร่ืองนพิพานสมบัติ จึงเปนเรื่องทีน่ากลัว
ไป เพราะรูสึกคลายกับวา การบรรลุนิพพานนัน้ เหมือนกบั การถกูจับโยนลงไปในเหว อันเวิง้
วาง ไมมทีี่ส้ินสุด แตจะปดทิง้เสียทีเดียวก็ไมได เพราะเขาวาเปนสิง่สูงสุด ในพระพุทธศาสนา จึง
ไดแตเพียงหามปรามกนั ไมใหพูดถงึ แมในหมูบุคคลชั้นเถระ หรือ สมภารเจาวัด พวกชาวบาน
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ทั่วไป จงึหางไกลจากการไดยินไดฟง เร่ืองซึ่งเปนตวัแทของพทุธศาสนา หรือ หลกัพทุธศาสนา
อันแทจริง ทีพ่ระพุทธองคทรงมุงหมายเอาไว หรือมีไว เพื่อประโยชนแกคนทุกคน และทุกชัน้ 
สถานการณดานศาสนาของประเทศไทย กําลังเปนอยูอยางนี้ แลวจะเรยีกวา เปนการบวชเพื่อ
สืบพระศาสนาไดอยางไรกนัเลา 

เร่ืองสุญญตานี้ เปนเรื่องของฆราวาส จะตองสนใจ ทราบไดจากบาลตีอนหนึ่งแหง สังยุตต
นิกายและที่อ่ืนๆ ที่ตรงกัน ขอความในบาลีนั้น มีใจความที่พอจะสรุปส้ันๆ ไดวา พวกชาวบาน ที่
มีอันจะกินกลุมหนึง่ ไดเขาไปเผาพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลใหทรงทราบ ตามสภาพที่
เปนจริงวา พวกเขาเปนผูครองบานเรือน อัดแอดวยบุตรภรรยา ลูบไลกระแจะจันทนหอม 
ประกอบการงานอยูอยางสามัญชนทัว่ไป ขอใหพระองคทรงแสดงขอธรรมะที่ทรงเหน็วา เปน
ประโยชนเกื้อกูลแกเขา ผูอยูในสภาพเชนนั้น พระพุทธองค จึงสอนเรื่องสุญญตา ซึ่งเปนตัวแท
ของพุทธศาสนา แกคนเหลานัน้ โดยทรงเห็นวา เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลานั้น โดยตรง 
และทรงยนืยนัใหเขาถือเปนหลกัไวประจาํใจวา เร่ืองสญุญตานั้น เปนเรื่องซึง่พระพุทธเจาสอน 
สวนเรื่องอนัสวยสดงดงามตางๆ นอกไปจากนัน้ เปนเรื่องของคนชัน้หลังสอน พวกชาวบาน
เหลานั้นไดทูลแยงขึ้นวา เร่ืองสุญญตายงัสงูเกนิไป ขอใหทรงแสดงเรื่องที่ตํ่าลงมา พระองคจึงได
แสดงเรื่องการเตรียมตัว เพื่อความเปนผูบรรลุถึงกระแสแหงนิพพาน ซึ่งไดแก ขอปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงความเปนพระโสดาบัน มีใจความโดยสรุปคือ มศีรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
อยางไมงอนแงน คลอนแคลน กับมีศีลชนดิที่พระอริยเจาชอบใจ คือ เปนศีลชนิดที่ผูนั้นเอง ก็ติ
เตียนตนเองไมได และการไมมีความเชื่อหรือปฏิบัติอยางงมงาย ในเรือ่งตางๆ พวกชาวบาน
เหลานั้น ก็แสดงความพอใจ และกราบทูลวา ตนไดยึดมัน่อยูในหลักปฏิบัติเหลานัน้อยูแลว 

เร่ืองนี้ เปนเรื่องที่จะตองพจิารณากันอยางละเอียด เพื่อความเขาใจถึงความมุงหมาย อัน
แทจริงของหลกัพระพุทธศาสนา พระองค ทรงแสดงเรื่องสุญญตา แกบุคคลผูครองเรือน เพราะ
เปนประโยชน เกื้อกูลแกเขาตามที่เขาขอรองตรงๆ พระพุทธองคประสงคจะใหพวกฆราวาส รับ
เอาเรื่องสุญญตา ไปใชใหเปนประโยชน เพราะมันไมมีเร่ืองอื่น ที่ดีกวานี้จริงๆ สวนเรือ่งที่
ลดหล่ันลงไป จากเรื่องสุญญตานั้น ก็ไดแก ขอปฏิบัติที่ทาํใหเปนพระโสดาบันนัน่เอง เร่ืองนี้ก็
เปนเรื่องเตรียมตัวสําหรับการบรรลุนิพพานโดยตรง จึงนบัวา เปนเรื่องเขาถึงสุญญตาโดย
ทางออมนัน่เอง หาใชเปนเรือ่งทาํบุญใหทาน ดวยการมวัเมาในมนุษยสมบัติ และสวรรคสมบัติ 
อยางไมมทีี่ส้ินสุด แตก็ไมวายทีพ่วกนักอธิบายธรรมะในชั้นหลงัๆ จะดึงเอาเรื่องเหลานี ้มา
เกี่ยวของกับสวรรคสมบัติจนได และทาํไปในลักษณะทีเ่ปนการหลอก โฆษณาชวนเชื่อยิ่งขึ้นทุก
ที จงึทาํใหเร่ืองที่เปนบนัไดขั้นตนของนิพพาน หรือของสุญญตา ตองสลัว หรือ ลับเลอืนไปอีก 
จนพวกเราสมยันี ้ไมมีโอกาสที่จะฟงเรื่องสุญญตา หรือนําเอาเรื่องสญุญตา อันเปนตัวแทของ
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พระพทุธศาสนา มาใชในการบําบัดทกุขประจําวนั อันเปนความประสงคที่แทจริงของ
พระพทุธเจา พวกเราจึงตองเหนิหางจากหัวใจของพุทธศาสนา ออกไปมากขึน้ทกุวนัๆ เพราะนัก
สอนนกัอธิบายสมัยนี้เอง 

การทีพ่ระพทุธองค ทรงแสดงเรื่องสุญญตา แกฆราวาส ก็ตองมีความหมายวา ปญหา
ยุงยากตางๆ ของฆราวาส ตองแกดวยหลักสุญญตา ความเปนไปในชีวิตประจําวันของฆราวาส 
จะตองถูกควบคุมอยูดวยความเขาใจถูกตอง ในเรื่องอันเกีย่วกับจิตวาง เขาจะทําอะไรไมผิด ไม
เปนทกุขข้ึนมา ก็เพราะมีความรู ในเร่ืองสญุญตา มาคอยกํากับจิตใจ ถาผิดไปจากนีแ้ลว 
ฆราวาสก็คือ พวกที่จะตองหัวเราะ และรองไห สลับกันไป ไมมีที่ส้ินสดุ และ เพื่อที่จะใหฆราวาส 
ไมตองเปนเชนนัน้ พระองคจงึไดสอนเรื่องสุญญตา แกฆราวาสในฐานที ่"เปนสิง่ทีเ่ปนประโยชน 
เกื้อกูลแกฆราวาส" ดังที่กลาวแลว หลักพุทธศาสนาอันสงูสุดนัน้ มีเร่ืองเดียว คือ เร่ืองสุญญตา 
หรือ จิตวาง ใชไดแมแตพวกฆราวาสทัว่ไป และมุงหมายที่จะดับทุกขของฆราวาสโดยตรง เพื่อ
ฆราวาสผูอยูทามกลางความทุกขนี้ จะไดกลายเปน บุคคลที่ความทุกขแปดเปอนไมได ถาเปน
นิพพาน ก็เปนที่ความทกุขแปดเปอนไมไดนั่นเอง ถาแปดเปอนไมไดเลย จนเปนการเด็ดขาด 
และถาวร ก็เรียกวา เปนผูบรรลุพระนิพพาน เปนพระอรหันต, เปนแตเพียงการแปดเปอนที่
นอยลงมา ก็เปนการบรรลุพระนพิพาน ในขั้นที่เปนพระอริยบุคคล รองๆ ลงมา 

"โสตาปตติยงัคะ" ก็คือ ศรัทธาแนนแฟนในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และความมอีริยกัน
ตศีล รวมทัง้ ๔ อยางนี ้เปนการเตรียมตัวเพื่อลุสุญญตาหรือ นพิพาน ศรัทธา (ความเชื่อ) จะยงั
ไมแนนแฟนแทจริง จนกวาจะไดมองเหน็วา พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูเร่ืองสุญญตา คือ เร่ือง
สูงสุดที่ดับทกุขไดจริง และพระธรรมนั้น ก็เปนเรื่องอะไรอืน่ นอกไปจากเรื่องทัง้หมดของสญุญ
ตา ที่ดับทุกขไดจริง กลาวคอื คําสอนและการปฏิบัติ รวมทั้ง ผลทีม่ีมาจากความไมยดึมั่นในสิง่
ทั้งปวง สวนพระสงฆนัน้ ก็คือ ผูที่ปฏิบัติ และไดรับผลการปฏิบัติเชนนัน้ เมื่อมองเหน็อยูอยางนี้ 
ศรัทธาจงึจะแนนแฟนมัน่คง ไมงอนแงน คลอนแคลน กลาวคือ จะไมเลื่อมใสในศาสดาอื่นๆ ใน
ขอส่ังสอนใดๆ และพวกนักบวชใดๆ ที่ไมกลาวสอนหรือปฏิบัติเร่ืองสุญญตา หรือ นิพพาน 

สวน "อริยกันตศีล" นัน้ก็เหมือนกนั ศีลทีจ่ะบริสุทธิห์มดจด ถึงกับถูกจัดเปน "อริยกันตะ" คือ 
เปนทีพ่อใจของพระอริยเจาได ก็ตอเมื่อศีลนั้น มีมูลมาจากการเห็น สุญญตา เทานั้น แมไมโดย
ส้ินเชิง ก็ตองโดยบางสวน คือ อยางนอย จะตองมีความเห็นวา ส่ิงทั้งปวงไมควรยึดมัน่ หรือ ยึด
มั่นไมไดจริงๆ เทานัน้ เขาจึงจะเปนผูไมมเีจตนา ที่จะทาํอยางใดอยางหนึง่ลงไป ที่เปนการผิด
ศีล ไมวาจะเปนศีลเทาใดขอไหนก็ตาม อนึง่ สุขเวทนา และสิ่งอันเปนทีต้ั่งของสุขเวทนา นานา
ชนิดในโลกนัน่เอง ที่เปนทีต้ั่งของความยดึมั่นถือมัน่ และทําใหคนเราลวงศีล ทั้งๆที่รูอยู หรือ 
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ทั้งๆที่พยายามจะไมใหลวง มันก็ลวงจนได ยิ่งไปบีบบังคบัหนกัเขา มันก็ยิ่งมีปฏิกิริยามากขึ้น 
แตถาหากมทีางระบายความกดดันอันนี้ออก เสียได ดวยความรู เร่ืองสุญญตาอยูเสมอๆ แลว 
การรักษาศีลใหบริสุทธิ ์ก็จะมีไดโดยงายขึ้น ไมมกีารฝน หรือ ตอสูอะไรมากมาย ศีลกจ็ะบริสุทธิ ์
ถึงขนาดเปนทีพ่อใจ ของพระอริยเจาได 

ทั้งหมดนี ้เราจะเหน็ไดวา โสตาปตติยังคะ ทัง้ ๔ องคนี ้แมจะเปนสิ่งที่พระพุทธเจา ตรัสเพื่อ
เลี่ยงคําแยงของพวกฆราวาสเหลานั้น ในเรื่องความยากเกี่ยวกับสุญญตา ก็ยงัไมพนวงของเรื่อง
สุญญตา อยูนัน่เอง ถาจะกลาวอยางโวหารธรรมดา ก็กลาวไดวา เปนการซอนกล บังคับใหรับ
เอาเรื่องสุญญตา อยางหลีกเลี่ยงไมพน หรือในลักษณะทีค่วามรูเร่ืองสญุญตานั้น จักตองงอก
งามเบกิบานออกไปไดในอนาคต ในตัวมันเองโดยแนนอน ถาเขาจะมศีรัทธาจริง มศีีลจริง ดังที่
กลาวมานี ้มันก็ตองเปนศรทัธา หรือศีล ทีม่ีมูลมาจากสญุญตา ไมใชจากความกระหายตอ
สวรรค เชน อยากเปนเทวดา มวีิมานทอง มีนางฟา ๕๐๐ เปนบริวาร หรืออะไรๆ ที่เขาลอๆ ให
คนหลงกนัอยูทั่วไป แมจะเปนศรัทธา หรือศีล อยางรนุแรงเพียงใด ก็หาเปนสิ่งที่แนนแฟนมั่นคง 
หรือ เปนทีพ่อใจของพระอริยเจาไม เพราะฉะนัน้ เมื่อจะมีศรัทธาและมีศีล อยางมัน่คงได มันก็
ตองเปนศรัทธา และศีล ที่มมีูลมาจากสิ่งอื่นนัน้ จะตองลมลุกคลกุคลาน อยูเสมอไป คร้ังถูก
หลอกถกูลอ หนักเขา เจาตัวก็จะเบื่อหนาย ตอศรัทธา และศีล เชนนัน้ขึ้นมาเอง จักเริม่ใช
ปญญาของตน จนมาพบศรทัธาและศีลทีม่ีราก คือ สุญญตาเขาวนัหนึ่งจนได ฉะนัน้ ถาจะกลาว
อยางสาํนวนชาวบาน เราก็อาจจะกลาวไดวา พระพุทธองคไดทรงวางกับดักลวงหนาไวดีแลว 
จนกระทั่งวา ทําอยางไรเสีย พวกชาวบานเหลานั้น ก็ไมหลุดรอดไปจากวงของเรื่องสญุญตาได 
ทั้งๆที่เขากาํลงัปฏิเสธ ไมยอมรับเร่ืองสุญญตาอยูอยางแข็งขันก็ตาม 

สรุปความวา ในหมูคนทีม่ีปญญาแลว โดยธรรมชาติที่แทจริงนั้น เขายอมตองการธรรมะ 
หรือ หลกัแหงพุทธศาสนาอนัเดียวกัน คือ การระงับดับทกุข เพื่อใหเกิดความสุขดวยกนัทุกคน 
เพียงแตลดหล่ันกนั ตามสติปญญาเทานัน้เอง กลาวคือ เร่ืองสุญญตา ในระดับหนึง่ ที่เหมาะสม
แกบุคคลเหลาหนึ่งๆ แตขอเสียดายอยางยิ่งก็คือ คนเหลานัน้ไมเคยถกูสอน ใหตองการสิ่งที่จะ
มาดับทกุขตามฐานะของตนๆ ใหเหมาะสมกันกับความทุกขของตนๆ แตเขาไดถูกสอนใ หแลน
เตลิดออกไป นอกลูนอกทาง คือไปตองการความสุข ชนดิใดชนิดหนึง่ ตามที่เขาจะชอบนึกฝน
เอาเอง เมื่อเปนเชนนี ้ก็ตองไปติดบวง ของการเมาสวรรค เมาบุญทีน่ักสอนศาสนาบางคน เขา
โฆษณากนัอยู ทุกค่าํเชา ฉะนั้น ส่ิงที่ชาวบานตองการ จึงไมใชความดับทุกข หรือ ธรรมะที่
อาจจะดับทกุข ตามทีพ่ทุธศาสนาจะมีให แตมันไดกลายเปนวา เขาตองการความสขุ ตามทีเ่ขา
คาดฝนเอาเอง สรางวิมานในอากาศ ฝนหวานๆ ตามความพอใจของเขาเอง ไปเสยีแลว 
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ขอนี้เอง เปนขอที่ทาํใหทายกทายิกา หรือพุทธบริษัททั้งหลาย เกิดมีความมุงหมายที่จะได
อะไรๆ เกินไปจากที่พทุธศาสนาจะใหได ผิดไปจากความมุงหมายเดมิแทของพระพุทธศาสนา 
เพราะจับหลักกันไมได วา พระพุทธศาสนา มุงหมายจะอํานวยประโยชนอันแทจริงอะไรใหแก
มนุษย และหลักธรรมที่จะเปนเครื่องมือเชนวานัน้คืออะไร ฉะนัน้ ขอเนนอยางสรุปส้ันๆ วา 
พระพทุธศาสนา มุงหมายจะใหคนทั้งหลาย อยูไดทามกลางของทุกข โดยไมตองเปน
ทุกข  เพราะอาศัยความรู และการปฏิบัติ ในเรื่องสุญญตา หรือ ความวางจากตวัตน นัน่เอง หา
ใชเพื่อ ความมัวเมาในสวรรควิมาน อยางที่มีการโฆษณา ชวนเชื่ออยูตามวัดวาอารามตางๆ 
ทั่วไปไม และขอใหพวกเราเขามารูจักกันเสียใหม นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อมิใหเสียเวลา 
(โปรดอานหนงัสือ "วิธีระงับดับทุกข" ของทานพทุธทาส) 

ปญหาตอไปกคื็อวา ทําไมพวกเราในสมัยนี ้จึงไดรับประโยชนจากพุทธศาสนา นอยเกินไป 
ในเมื่อเทียบกบัประโยชนทัง้หมดทีพุ่ทธศาสนาไดมีให ไมมีสันติภาพอนัพอควรในหมูมนุษย ซึง่
ถือกันวา เปนสัตวสูง เหนือสัตวทั้งปวง จนถงึกับกลาวไดวา สันตภิาพมีในหมูสัตวเดยีรฉาน
ทั่วไป มากกวา ที่มีอยูใน หมูมนุษย เพื่อจะตอบปญหานี้ เราควรจะทาํความเขาใจเสียกอนวา 
คนที่เขามาเกีย่วของกับศาสนานั้น มีอยูสองประเภทใหญๆ คือ เขามาเกีย่วของเพียงสกัวา ทํา
ตามบรรพบุรุษ หรือตามประเพณี อยางหนึ่ง กับอีกอยางหนึ่งนัน้ เปนเพราะมีความตองการใน
ใจ อยางใดอยางหนึง่จากศาสนา 

สําหรับอยางแรก คือ การถือศาสนา สักวาทําตามบรรพบุรุษ หรือตามประเพณีนัน้ ไมมีผล
เปนชิน้เปนอนัสําหรับตัวบุคคลนั้นเอง สวนการถือศาสนาเพราะมีความมุงหมายอยางใดอยาง
หนึง่นัน้ ก็ยงัแบงออกเปนอีก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่มีเจตนาอนับริสุทธิ์ คือเขามาเกี่ยวของ
กับศาสนา เพือ่อยากพนกิเลส พนความทกุขใจทั้งปวง คนพวกนี ้เปนพวกทีน่าจะไดรับการ
สนับสนนุ ชวยเหลือ เทาที่จะชวยเขาได สวนอีกประเภทหนึง่นัน้ ไมมีเจตนาอยางนัน้เขามา ก็
เพราะหวงัจะเอาอะไรโงๆ จากพระศาสนา เชน เอาเครื่องลางของขลัง ของศักดิ์สิทธิ ์อยากใหมี
โชค อยากร่ํารวย ใหไดชัยชนะ หรือคลาดแคลว จากศัตรู จากภูตผีปศาจ และโรคภยัไขเจ็บ แลว
ก็เทีย่วหาวัตถศัุกดิ์สิทธิ์มาแขวนไวที่คอ จนคอแทบจะทนไมไหว โดยไมมีความรูเลยวา นัน่คือ
อะไร มีมูลมาจากอะไร และเพื่ออะไร ส่ิงทีต่นคิดวาเปนของขลัง และศกัดิ์สิทธิ ์นัน้กลับ
กลายเปน ขาศึกแกตนเอง ปดบังปญญาของตัว 

บางพวกก็เขามาบวชเพื่อหาความรูในทางศาสนา เพื่อจะไดวิชาความรูนั้น เปนเครื่องมือยงั
ชีพ หาประโยชนทางวัตถเุพือ่ตัวเอง เปนการเพิ่มกิเลสขึ้นอีกอยางเดยีวกัน ในที่สุด ก็ไมอาจ
เขาถึงแกนของศาสนาได เพราะไมมีเจตนจํานงคจะเขาใหถงึ ไมมีใจรัก ที่จะเขาใหถึง หรือเหน็
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วา สัจธรรมไมกอประโยชนเปนเงนิเปนทองทนัตาเห็น ฉะนัน้ การที่ชาวบานลงทุนเพือ่บํารุง
กิจการพระศาสนา อันไมนอยกวา รอยลาน พันลานบาท จึงไมไดรับผล ตามความมุงหมายของ
ศาสนา ไมคุมคาเงนิ ที่ใชลงทุนไป เพราะเขาไมตองการคําสอนที่แท ของพระพุทธเจา มีความ
ตองการ แตส่ิงที่ไมตรงจุดหมายของพระองค  

จริงอยู ความกลวั ยอมเปนมูลเหตุอันแทจริง ของการเกิดขึ้นมา และการตั้งอยูได ของ
ศาสนาทัง้ปวง พวกทีก่ลัวอาํนาจอนัลี้ลับ ของผีสางเทวดา รวมทัง้พระเปนเจา ก็ตองการศาสนา
ไว เพียงเพื่อจะไดเปนที่โปรดปราน ของผสีางเทวดา และพระผูเปนเจา ทั้งๆ ที่ส่ิงทัง้หมดเหลานี้ 
ก็เปนเพียงอวชิชาความโง อยางหนึ่งเทานัน้ พวกที่กลวัยากจน กลวัโชคราย กห็ันเขามาหา
ศาสนา เพื่อเปนเครื่องมือ ชวยขจัดความกลัวเหลานัน้ สวนความกลัวของพุทธบริษทั ที่แทจริง
นั้น คือ กลัวความทุกข หรือ กลัวกิเลส ของตัวเอง โดยเหน็วาเปนภัยที่ใหญหลวง ยิ่งกวาภัยใดๆ 
หมด พอเกิดมา ก็ไดประสบภัยอันนี้แลว และประสบอยูตอไป จนตลอดชีวิต จึงตองการ
เครื่องมือ กาํจดัมันเสีย เพราะเหตนุี้เอง พทุธบริษัทที่แท ที่หวังจะไดรับผลจากพระพทุธศาสนา
โดยตรง จงึตองรีบสะสางปญหาขอนี ้โดยมีความตองการใหถูกตรง ตามจุดมุงหมายของพทุธ
ศาสนา แลวจะประสบสิ่งที่เราตองการ กลาวคือ สันติภาพอันถาวร ของเอกชน และสังคม โดย
ไมตองสงสัยเลย และนบัวาไดรับส่ิงสูงสุด ทีพุ่ทธศาสนาเจตนาจะให กลาทาใหพิสูจนไดวา ไมมี
อะไรที่สูงยิง่ไปกวานี้ ในการที่จะสรางสันติภาพ ใหแกตนเอง และทกุๆ คนในโลก 
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บทที่ ๓ 
ปมเดียวที่ควรแก 

มีความคิดเขาใจผิดในหมูคนที่ไมรูจักพทุธศาสนาจริง วา หลักของพระพุทธศาสนา เปนไป
ในทางที่จะทําใหคนสิน้หวัง หรือ เห็นโลกไปในแงรายเสยีหมด ทาํใหคนฟงแลวเศราสรอยไมเบิก
บาน เพราะพทุธศาสนาพูดถึงเรื่องสุญญตา (ความวาง) อนัตตา(ความไมมีตัวตน) หรือ บอกวา
ส่ิงทัง้ปวงเปนทุกข ไมมีอะไรเปนสาระแกนสาร ที่คนควรจะเขาไปยึดมัน่ถือมัน่ แมแตเร่ืองสวรรค
ก็ไมมีความดีที่เราจะลุมหลง ไมควรใฝฝน ไมควรหวงั เพราะเปนเรื่องของตัณหา และอุปาทาน 
ไมดีไมวิเศษ อยางที่คนสวนมากหลงเขาใจผิดกันอยู 

ชาวตางประเทศที่เผอิญมาไดยินไดฟงดังนี ้หรือไดศึกษาแตเพียงบางตอน ก็เกิดมีความเหน็
ไปวา พุทธศาสนาเพงเล็งในแงราย และยิ่งไปกวานั้น ยงัแถมจัดใหเปนพวกที่ปฏิเสธสิ่งทัง้ปวง 
ซึ่งในที่สุด ก็คงไมไดรับอะไรเลย เพราะไมไดยึดถือเอาอะไรเลย เมื่อใครมีความรูสึกดงันี ้
ความเห็นของเขาก็จะเดนิไปผิดทาง เปนมจิฉาทิฏฐิ อยางใดอยางหนึ่งไปทันท ีสําหรบัชาวไทย 
ที่ไมไดศึกษาพุทธศาสนาจนถงึแกน ก็คิดอยางนัน้เหมือนกนั และถาบคุคลพวกนี้มีอาชีพ หรือ
ทํางานเกีย่วกบัการเผยแพรพุทธศาสนาดวยแลว เขาก็จะทําใหคนอืน่พลอยเห็นผิดตามไป เกิด
ผลรายแกพทุธศาสนา และประชาชนผูฟงเปนอยางยิ่ง เพราะประชาชนเขาใจวา เขาเปนผูมี
ความรู จนไดรับเชิญใหมาบรรยายหลกัพระพุทธศาสนา และตอบปญหาแกประชาชน ปรากฏ
อยูบอยๆ วา ผูสอนพทุธศาสนาบางคน ไดบิดผันคําสอนของพระพทุธเจาเพื่อเอาใจประชาชน 
หรือดวยอคติเพราะรัก เพราะเกลียด เพราะกลัว และดวยความหลงงมงายของตนเอง 

สวนอีกทางหนึ่งนั้น ก็ไดแก พวกพทุธบริษทัที่ไมชอบการเรียน หรือไมอาจจะเรียนได  ซึ่งมี
อยูจํานวนมากที่สุด คนพวกนัน้ มีแตศรัทธา และความเขมแข็งในการทําบุญใหทาน เชื่อมัน่ใน
บุญกุศล วามผีลเปนความสขุความเจริญ ทั้งในโลกนี้และโลกหนา โดยไมตองการคาํอธิบาย
อยางใดอีก พวกทีเ่ปนเชนนี ้ยอมมองพทุธศาสนาในลักษณะที่ตรงกันขาม คือมองในดานดี
อยางเดยีว คิดวาจะไดนัน่ไดนี่ จะเปนนัน่เปนนี ่แลวก็ไมฟงเสยีงใครๆ หากใครจะกรุณาชี้แจง
เร่ืองถูกตอง เขาก็ไมยอมรับฟง และยังจะโกรธ หรือเห็นวา ผูชี้แจงนัน้เปนมิจฉาทิฏฐไิปดวยก็ได 
อันตรายก็จะตกแกผูนัน้เอง เพราะเขาไมรูจักพระพุทธศาสนาที่แทจริง 

ฉะนัน้ พุทธศาสนาจงึไมใชพวกทีม่องในแงราย หรือพวกที่มองในแงดี แตเปนพวกทีอ่ยูตรง
กลาง เพราะมองเหน็ ส่ิงทกุสิ่งประกอบอยูดวยคุณและโทษ แตจักเปนผูมีจิตวางหรอืเฉยอยูได
ในทุกสิง่ การที่มองอะไรๆ เปนแงดี หรือแงรายไปโดยสวนเดียวนั้น เปนความคิดผิด เปนการมอง
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อยางเดก็อมมอื คือเห็นอะไรเทาที่ตัวเหน็ แลวก็วามนัเปนอยางนัน้ไปหมด ฉะนัน้ พงึเขาใจวา 
พุทธศาสนามองสิ่งทั้งปวงตามทีม่ันเปนจริง ทั้งดานนอกและดานใน แลวก็เกีย่วของกับส่ิง
เหลานั้น เทาทีค่วร และในลกัษณะทีจ่ะไมเปนทกุขแกตนแตประการใดเลย ไมมีอาการที่เรียกวา 
ติดในความดี หรือ อีดอัดขัดใจเพราะความชั่ว พุทธศาสนาไมปฏิเสธวา ไมมีอะไร แตยอมรับวา 
ทุกๆ อยางมันมี เพยีงแตวา ทุกๆ อยางนัน้ เปนสิง่ที่ไมควรเขาไปยึดมัน่ถือมัน่วา เปนตัวเรา หรือ 
เปนของเรา 

ที่กลาววา ไมมีอะไรเปนตัวเรา หรือ ของเรานัน้ มิไดหมายความวา เราไมมอีะไร หรือ ไมรับ
อะไร ไมใชสอยบริโภคสิ่งใด เราคงมีอะไร หรือบริโภคใชสอยส่ิงใดๆ ไปตามที่สมควรจะมีจะเปน 
แตภายในใจนัน้ ไมมกีารยึดถือวา ส่ิงเหลานั้นเปนตัวตนของมันหรือของใครเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะ
ใหไดรับความเย็นใจ เบากายเบาใจอยูตลอดเวลานัน่เอง เรียกวา เรารับมันไว เพื่อมาเปนบาว
เปนทาสเรา เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย เทาที่จาํเปน ไมยอมรับรูอะไร มากไปกวานั้น ความ
มีจึงมีคาเทากบัไมมี หรือความไมมีจงึมีคาเทากับมี แตความสาํคัญสวนใหญนั้น เราจะมีจิตใจที่
ไมหวัน่ไหว ไมทุกขรอน หรือลิงโลดไป เพราะการไดการเสีย จิตใจชนิดนี้ ไมตองการที่จะรับ และ
ไมตองการทีจ่ะปฏิเสธ จงึสงบเปนปกติอยูได พุทธศาสนาสอนใหเรามจีิตใจอยางนี้ คือใหมี
จิตใจเปนอิสระอยูเหนือวิสัยชาวโลก ไมหวัน่ไหวไปตามสถานการณทุกอยางในโลก จงึอยูเหนือ
ความทุกขทกุอยาง ทั้งในการคิด การพูด การทํา เพราะมจีิตใจเปนอิสระจากกิเลสนัน่เอง จริงอยู 
พุทธศาสนาปฏิเสธวา ไมมีอะไรที่ควรสนใจ หรือควรได แตก็ยอมรับวา ส่ิงที่ควรสนใจหรือควรได
นั้น มีอยูโดยแนนอน ส่ิงนัน้ก็คือ ภาวะแหงไมมีทกุขเลย เปนภาวะทีเ่กดิจากความไมยึดมั่นถือ
มั่นตอส่ิงใดๆ ทั้งหมดทัง้สิน้วา เปนตวัเราหรือของเรา ไมยึดมั่นแมกระทั่งชีวิต เกียรติยศ ชื่อเสียง 
หรืออะไรๆ ทั้งสิ้น ที่คนทั่วไปเขายึดถือกนั คือจิตใจเปนอิสระเหนือส่ิงทัง้ปวง เราเรียกวาสิง่นี้
อยางสัน้ๆ วา ความหลุดพน เมื่อถามวาหลุดพนจากอะไร ก็ตองตอบวา จากทุกสิง่ที่ครอบงําจิต 
หรือ ทาํจิตไมใหเปนอิสระ 

ความสับสนในการจับหลักพระพทุธศาสนา นับวาเปนอุปสรรคอันสําคัญ ของการที่จะ
เขาถึงตวัแทของพทุธศาสนา เพราะตางคนตางถือเร่ืองนั้นเรื่องนี ้หมวดนัน้หมวดนี ้วาเปนหลัก
ของพระพทุธศาสนา แตแลวก็ไมพนที่จะควาน้าํเหลวอยูนัน่เอง คือไมสามารถจะปฏิบัติธรรมะ
ใหประสบผลสําเร็จได ความไมสําเร็จยงัเนื่องมาจาก ความยึดมั่นถือมั่นดั้งเดิมของคนนัน้ๆ เมื่อ
เขามีความเชือ่อยางไรมากอน เขาก็ชอบแตที่จะดูพระพุทธศาสนาในเหลีย่ม หรือแงที่เขากันได 
กับความรูหรือความเชื่อ ทีม่อียูเปนทุนเดิมของเขา แลวยงัทาํใหคนอื่นจับหลักผิดไปดวย เพราะ
เขาเปนมหาเปรียญ เปนบณัฑิตในทางเผยแพรพทุธศาสนา และตางก็แยงกนับอกผูฟงวา นั่นนี่
เปนหลกัพระพุทธศาสนา 
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แมบางคนจะถามเขาวา การกราบไหวออนวอนพระภูมนิั้น มิเปนการเสียความเปนพุทธ
บริษัทหรือ นักปราชญชนิดนีก้็ตอบวา ไมเสียความเปนพทุธบริษทัเลย เพราะไมไดนับถือพระภูมิ
มากกวาพระรตันตรัย นี่เปนตัวอยางของการพูดสับปรับ แมคนที่เปนนกัศึกษาชาวตางประเทศ
ชั้นเยีย่มยอด ก็ยังเวียนหัว แลวนับประสาอะไรกับที่ทายกทายิกา อยางคุณยา คุณยาย จะไม
เวียนหวั ฉะนัน้ เปนการถูกตองอยางยิ่ง ที่จะกลาววา แมกระทัง่ทกุวนันี ้พวกเราชาวพทุธ ก็ยงั
จับหลักไมไดวา หลักของพุทธศาสนาที่แทจริงเปนอยางไร สวนพวกที่ไมเปนขบถตอ
พระพทุธเจา ก็อางเอาหมวดอริยสัจ หมวดมรรคมีองคแปด หมวดไตรสิกขา หมวดไตรลักษณ 
หมวดปฏิจจสมุปบาท หรือเชนหลกั ๓ ประการ เร่ืองไมใหทาํชั่ว ใหทําแตความดีทุกอยาง และ
ใหทาํจิตของตนใหบริสุทธิ์หมดจดนั้น วาเปนหลกัของพทุธศาสนา เหน็กนัไปคนละแงคนละมมุ 
เลยกลายเปนหมูของหลักทีป่กไวมากๆ ดูสลอนไปหมด จนกระทั่ง พวกทายกทายิกา ไมรูวาจะ
ศึกษาเรื่องอะไรดี 

ความสับสนอีกทางหนึง่ก็คือ การที่ธรรมะบางหมวดมีถอยคําที่เขาใจไมได เพราะเหตุวา 
เขาไดแปลความหมายของคํานัน้ๆ ผิดไปจากความหมายที่แทจริง หรือพุทธประสงคเดิม 
ขอความจึงคานกนั และเมื่อฉงนมากขึน้เทาไร ก็ยิง่มีผูเขยีนคําอธิบายเพิ่มเติมมากขึน้เทานั้น ยิ่ง
เขียนเพิ่มเติมมากขึ้นเทาใด ก็ยิง่ผิดไกลออกไปทุกที แตเนื่องจากคาํอธิบายใหมๆ นัน้ใชสํานวน
โวหารเปนนักปราชญมากขึน้ คนที่ไดฟงไดเห็น กย็ิ่งยึดถือคําอธิบายเหลานี้กนัอยางเต็มที ่โดยมี
ความหลงผิดไปวา ยิ่งเขาใจไดยากนัน่แหละ ยิง่เปนหลกัสําคัญของพทุธศาสนา อาการดังที่
กลาวนี้ไดเกิดขึ้นแกเร่ืองเชน ปฏิจจสมุปบาท จนกระทัง่เกิดคําอธิบายเปนเลมสมุดขนาดใหญ 
ไดรับเกียรติอยางยิ่ง และนยิมศึกษากนัแพรหลายอยางยิ่ง แตในที่สุดก็หาสาระอนัใดไมได ใช
เปนหลกัปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนตรงตามพระพทุธประสงคเดิม ที่ไดตรัสเร่ืองปฏิจจสมุปบาทนี ้
ก็ไมได ถึงแมคําอธิบายที่เรียกกนัวา อภิธรรม ก็ตกอยูในลักษณะเพอพก เชนเดยีวกนั จนกระทั่ง 
เหลือความสามารถทีจ่ะเขาใจไดอยางทัว่ถืง หรือจะนํามาใชปฏิบัติใหสําเร็จประโยชนได 

เนื่องจากไดพจิารณาเห็นอปุสรรคตางๆ นานา ซึ่งเปนเครื่องกีดขวาง ไมใหเราไดรับ
ประโยชนจากพุทธศาสนา เพราะเหตุเพยีงอยางเดียวคือ การที่จับปมยังไมได คือไมไดหลักที่
ชัดเจน แจมแจง จนสะดวกที่จะเขาใจ และปฏิบัติ ใหตรงกนักับความนึกคิดของคนธรรมดา
สามัญ จึงมีความคิดเกิดขึน้วา เราควรจะชําระสะสางปญหาขอนีก้ันเสียที เพื่อใหไดหลัก ที่ใชได
เปนวงกวางทัว่ๆ ไป แกมนษุยทกุคน สําหรับจะไดถือเอาไปเปนหลักเพื่อปฏิบัติตามทางของเขา
เอง เพราะธรรมะเปนสัจธรรม เปนของกลาง เปนของธรรมชาติ ไมใชเปนเรื่องศีลธรรม ที่คน
บัญญัติเอาได ตามสมควรแกสถานการณที่แวดลอมอยู แตการที่จะทําอยางนี ้ก็จําเปนที่จะตอง
ระมัดระวัง ในการที่จะรักษาหลักเดิมๆ ไวอยางสมบูรณ ใหลงรอยกนัไดกับหลักพุทธศาสนา
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ทั่วไปทัง้หมด จนเปนทีย่อมรับสําหรับ พวกพทุธบริษทัผูคงแกเรียนทั้งหลายไดดวย และใหเขาใจ
งายๆ แมในหมูพุทธบริษัททีไ่รการศึกษา เชน พวกทายกทายกิา หรือคุณยาคุณยายดวย 

เมื่อเปนดงันี ้ก็ยอมจาํเปนที่จะตอง มีการแปลงการใชถอยคําใหเปนคําธรรมดาสามัญ ที่
อาจจะเขาใจไดทันทีสําหรับคนทัว่ไป แตเนื้อความนัน้ เปนเชนเดียวกนักับที่มีอยูในพระคัมภีร 
และที่สําคัญกคื็อ ใหสามารถใชปฏิบัติไดทันที โดยไมตองศึกษาอะไรใหยุงยาก แมคนที่มี
การศึกษานอย หรือ คนชราคนเจ็บรอแรจวนจะตายอยูแลว ก็ยงัมีโอกาสทีจ่ะเขาใจธรรมะได
ทันเวลา เพราะฉะนัน้ ถาหากวา คําอธิบายตอไปนี้จะแปลกจากที่เคยไดยินไดฟงไปบาง ก็อยา
ประหลาดใจ จนถงึกับไมยอมอานเอาเสยีเลย หรือ อานอยางไมสนใจเพราะเขาใจวา เปนการ
กลาวเอาตามอัตโนมัติตามชอบใจมากเกนิไป ขอใหทราบความตั้งใจของผูกลาว วาเปน
ความจาํเปนทีจ่ะตองกลาวในลักษณะเชนนี ้เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาของพุทธบริษทันัน่เอง 

วิธีที่ไดปรับปรุงใหม และใครจะขอเสนอ กม็ีอยูเพยีงสัน้ๆ วา เราไมตองศึกษาเรื่องอะไรเลย 
นอกจากเรื่อง "อัตตา" "ตัวตน" และ "ของตน" ยังไมตองคํานงึถงึ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ 
หรือคํานงึถงึขอธรรมะชื่อนัน้ ชื่อนี ้แตประการใดเลย รวมทั้งไมตองคํานึงถึง ประวัติความเปนมา 
ของพระพทุธศาสนาดวย ฉะนัน้ เราจะแอบพระคัมภีรทัง้หมดไปไวเสยีทางหนึง่กอน เพราะ
ความยุงยากมากมายของพระคัมภีรเหลานัน้จะทําใหออนเพลยีลงไปเปลาๆ เราจะมุงศึกษา
คนควา พนิิจพิจารณา ตรงไปยังสิ่งที่เรียกวา "อัตตา" อยางเดียวเทานัน้ ในแงในมุมที่เกีย่วกับ
ความทุกข และความดับทุกขส้ินเชิง เพราะพระพทุธองคไดตรัสวา "แตกอนก็ดี เดี๋ยวนี้ก็ดี ฉัน
บัญญัติกฏเกณฑเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับความทุกข และความดับไมเหลือแหงทกุข" 

ฉะนัน้ เราจะพิจารณากนัวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้มนัทาํใหเกิดทุกขข้ึนมาอยางไร แลวเราจะ
จัดการกับมนัอยางไร เร่ิมต้ังแตชั้นทีจ่ะทาํลายตวัเราชนิดอันชัว่ราย ใหเหลืออยูแตตัวเราชนิดที่
ดีๆ แลวคอยๆ บันเทายึดถือในตัวเราชัน้ดีใหนอยลงๆ จนกระทัง่ถึงขัน้สดุทาย คือไมมีความรูสึก
ของ "ตัวเรา-ของเรา" ชนิดใดๆ เหลืออยูในใจเลย เร่ืองมันก็จบกันเพยีงเทานี้ และเปนการจบเรื่อง
หมดทัง้พระไตรปฎก หรือทัง้หมดในพระพทุธศาสนา แลวผูนัน้ก็จะประสบสันติสุขอันถาวร ไมวา
จะอยูในสภาพเชนไร เพราะสิ่งทีเ่รียกวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้มนัเปนเหตุของความทกุขทุกอยาง 
ส่ิงที่เรียกวา "ตัวเรา" และ "ของเรา" นี ้ก็มีชื่อโดยภาษาบาลีวา "อหงัการ" และ "มมงัการ" ถาเปน
คําทางจิตวทิยา จะเรียกวา "อัตตา" และ "อัตตนียา" ก็ได ทั้งหมดนี ้กห็มายถงึ จิตที่กาํลังกลัด
กลุมอยูดวยความรูสึกที่เห็นแกตัวจัด กําลงัดิ้นรนทุกอยางเพื่อจะทําตามใจตน โดยไมคํานงึถงึ
ศีลธรรม หรือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีใดๆ 
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อุปาทาน คือการยึดมั่นถือมัน่ทางจิตใจ เชน ยึดมั่นในเบญจขันธ คือรางกายและจิตใจ 
รวมกันวาเปน "ตัวตน" และยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจ อันมาเกี่ยวของดวยวาเปน "ของตน" หรือที่
ละเอียดลงไปกวานัน้ กย็ึดถอืจิตสวนหนึง่วาเปน "ตัวเรา" แลวยึดถือเอารูปรางกาย ความรูสึก 
ความจาํ และความนึกคิด ส่ีอยางนี้วาเปน "ของเรา"  พทุธภาษิตมีอยูวา "เมื่อกลาวโดยสรุปแลว 
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน นั่นแหละเปนตวัทุกข" ฉะนั้น คนที่มีอุปาทานยึดมั่นวา 
"ตัวเรา" วา "ของเรา" จึงมีเบญจขันธที่เปนทุกข คือแสดงอาการที่ทนไดยากแกบุคคลนั้น และ
แสดงอาการทีน่าเกลียด นาเอือมระอา แกบุคคลที่ไดพบเหน็ทัว่ไป สวนเบญจขันธทีไ่มมี
อุปาทานครอบงํานั้น หาเปนทกุขไม ฉะนัน้ คําวา บริสุทธิ์ หรือ หลุดพน จึงหมายถึง การหลุดพน
จากอุปาทานวา "ตัวเรา" วา "ของเรา" นี้โดยตรง ดังมีพระพทธภาษิตวา "คนทัง้หลายยอมหลุด
พนเพราะไมยดึมั่นถือมัน่ดวยอุปาทาน" ถายังมีอุปาทานก็ยงัไมพนจากความทุกข ส่ิงที่เรียกวา 
"ตัวเรา-ของเรา" นัน่แหละเปนบวงทกุข ที่คลองหรือรอยรัดผูกพันเราทัง้หลายอยู ถาเราตัดบวงนี้
ใหขาดไมได อยูเพียงใด เราก็จะตองเปนทกุขอยูเร่ือยไป 

ความหลุดพน (วิมุติ) เปนวตัถุประสงคมุงหมาย ของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ดัง
พระพทุธภาษติ ตรัสเปนใจความวา "พรหมจรรยนี ้มิไดมีลาภสักการะ สรรเสริญ เปนอานิสงส 
มิไดมีกามสุขในสวรรคเปนอานิสงส มิไดมีการเขาถงึความเปนอนัเดียวกับพรหมในพรหมโลก
เปนอานิสงส แตวามีวมิุติเปนอานิสงส ดังนี้" วิมุติ ในที่นีก้็หมายถงึ ความหลุดพนจากอํานาจ
ของลาภสักการะ สรรเสริญของกามสุขในสวรรค ของความอยากเปนพรหม แตความรูสึกวามี 
"ตัวตน-ของตน" นัน่แหละ เปนตัวการทีห่วังลาภสักการะสรรเสริญ ทั้งกามสุขในสวรรค หรือ 
ความเปนพรหม เพราะมนัเปนความรูสึก ทีอ่ยากได อยากเปน อยากเอา ถามีการไดการเปน 
ดวยอุปาทานนี้ เพียงใดแลว ความทุกขยอมเกิดอยูเสมอไป ตอเมื่อเอาอุปาทานนี้ออกไปเสีย
แลว การไดการเปนทัง้หลาย จึงจะไมเปนทกุข 

ใจความสําคญัอยูตรงที่ มกีารได การเอา การเปน ดวยอุปาทาน อีกอยางหนึ่งนั้น เปนการ
ไดการเอาการเปน ดวยสติปญญาไมมีอุปาทาน และคําวาสติปญญาในทีน่ี้ หมายถงึ สติปญญา
ที่แทจริง ไมใชสติปญญาชนดิอุปาทานครอบงําไวแลว เชนสติปญญาของปุถุชนทัง้หลายใน
เวลานี ้ที่นับถอืกันวา มีการศึกษาทางโลกกาวหนาเจริญที่สุด สวนจิตใจของเขากลับจมด่ิงอยู
ภายใตอํานาจของอุปาทาน ชนิดที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา" สติปญญาของเขา จงึไมบริสุทธิ์
สะอาดหมดจด ดังนัน้จึงไมใชปญญา ตามความหมายของพุทธศาสนา เขาไมมีชวีติอยูดวยการ
ควบคุมของสติปญญา แตมีชีวิตอยูภายใตการควบคุมของอุปาทานวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้เสมอ
ไป 
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บรรยากาศของโลกสมยันี ้จงึมีแตความเหน็แกตัว จัดกลุมอยูทัว่ไปหมด และเขมขนยิ่งขึ้น
ทุกทีๆ นัน่แหละคือ พิษสงของสิ่งที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา" เปนอันตรายอยางใหญหลวง ที่
ชาวโลกกาํลังประสบอยู ถงึกับทาํใหนอนตาหลับไมได ทั้งๆ ที่อวดอางอยูวา อะไรๆ ก็เจริญ 
การศึกษาก็เจริญ ประดิษฐกรรม และอุตสาหกรรม ก็เจริญ แตความทุกขทีท่รมานดานจิตใจของ
คน กลับถูกสลัดใหพนออกไปไมได ก็เพราะอํานาจของสิ่งนี ้ส่ิงเดียวเทานั้น คือ ความเห็นแกตัว
จัด ฉะนัน้แมวา คนสมัยนี้จะไดทําตนใหมปีระสิทธิภาพในการงาน มากขึ้นเทาใด ประสิทธิภาพ
เหลานั้นๆ ก็มีแตจะพาใหคนไหลไปสูสังสารวัฎฎ คือ ความทกุขซ้ําๆ ซากๆ ไมส้ินสุด ไมมีสวนที่
จะไหลไปใกลนิพพาน หรือความพนทุกข กลาวคือ สันติภาพอันแทจริงและถาวรไดเลย มีแตจะ
ยิ่งหางออกไปๆ จากสนัติภาพที่แทจริง 

ฉะนัน้ เราจะเห็นไดวา ความสามารถของชาวโลกเราสมยันี ้มีแตจะกลายเปนความสามารถ
ที่ผิดทาง ไปเสียทัง้นัน้ แลวเราจะปรารถนามันไปทาํไมกนั จงเอาสิง่ทีเ่รียกวา "ตัวเรา-ของเรา" นี้
ออกไปเสียกอน โลกนี้จงึจะมีความสามารถ หรือ การกระทําทีพ่ึงปรารถนา นี่แหละคอื
ความสาํคัญใหญยิ่ง ที่ควรศึกษาเรื่อง "ตัวเรา-ของเรา" และขอรองใหถือวา เปนหวัขอเพียงหัวขอ
เดียว สําหรับการศึกษาพทุธศาสนาของคนทกุคน ในฐานะที่เรียกไดวา เปนบทเรียนสากล เปน
การเรียนลัด โดยไมตองจํากดัวา เปนพุทธศาสนา หรือเปนศาสนาไหนหมด เพราะมนุษย
ทั้งหมดยอมมปีญหาอยางเดียวกนั มหีัวอกเดียวกัน ไมวาเขาจะเปนชนชาติอะไร อยูที่มุมโลก
ไหน หรือถือศาสนาอะไร โลกทัง้หมด กําลังเดือดรอน เพราะ "ตัวเรา" ตัวเดียวเทานี้เอง รวม
ความวา สังคมเดือดรอน และเอกชนก็หาความสุขแทจริงไมได แมวาจะสมบูรณดวยทรัพย
สมบัติ อํานาจวาสนา หรือสติปญญากต็าม ก็เพราะสิง่ทีเ่รียกวา "อัตตา" หรือ ความเห็นแกตัว
จัด นัน่เอง 

เราจะตองมีความเขาใจใหถกูตองเสียกอนวา ไมใชเปนเพราะพระเจาลงโทษเรา หากแตวา
มันเปนความเดือดรอนของเราเอง ที่เกิดมาจากพิษสงของการถือวาม ี"ตัวตน-ของตน" เมื่อ
มนุษยเดือดรอนหนักเขาๆ ก็คิดคนวิธทีี่จะกําจัดความเดือดรอนเหลานั้น มนษุยจงึไดคนพบหลกั
ตางๆ นานาวา เราควรปฏิบัติตอกันอยางนี้ ตอตัวเราเองอยางนี ้แลวสมมติส่ิงที่ต้ังแหงความเชื่อ
วาเปน "พระเปนเจา" เพื่อจะทําใหคนเชื่อ หรือยึดมัน่อยางแนนแฟนทีเดียว แทจริงนัน้ การที่
ความรูหรือความเขาใจอนัถกูตอง ปรากฏออกมานั่นแหละคือ การที่พระเปนเจาอันแทจริงได
ปรากฏขึ้นแลว ดังนัน้ทุกคนก็ควรจะเห็นไดดวยตนเองวา เราตางหาก ที่สรางพระเจาขึ้นมา 

พระพทุธศาสนา ตองการขจัดทุกขภัยอันเกิดจาก "ตัวตน-ของตน" เหลานี ้จึงไดมีหลัก
ปฏิบัติเปนขั้นๆ ไป นับแตตนจนปลาย โดยไมเกี่ยวกับส่ิงภายนอก เชน ผีสางเทวดา พระผูเปน
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เจา ส่ิงศักดิ์สิทธิท์ั้งหลายอื่นใดเลย แตไมอยากขัดคอใครตรงๆ ในเรื่องพระเปนเจา เร่ืองนรก 
หรือเร่ืองสวรรค จึงปลอยเรื่องเหลานี้ไป ตามความเชื่อและความประสงคของคนที่อยากจะเชื่อ 
ถาหากจะนาํเรื่องเหลานัน้เขามาเกี่ยวของบาง ก็จะนํามาเพยีงเปนเครือ่งชวย บุคคลที่มีปญญา
ออน หรือบุคคลที่เคยมีความเชื่ออยางนัน้มากอน จะไดอาศัยเปนกําลงัใจสําหรบัจะละความชัว่ 
และทําความดีเทานั้น เพราะเขายงัไมสามารถกาํจัด "ตัวตน-ของตน" โดยสิ้นเชงิได จึงไมถือวา
เร่ืองเหลานัน้ เปนตัวแทของพุทธศาสนา ทัง้นี้เพราะเหตผุลงายๆ ที่วา แมเขาจะเวนความชัว่ทกุ
อยาง กระทําความดีทกุอยาง กระทัง่ไปเกิดในสวรรค มีความสุขแบบเทวดาแลว เขาก็ยงัไมพน
จากการบีบค้ัน ของส่ิงทีเ่รียกวา "ตัวตน-ของตน" จักตองหัวเราะบาง รองไหบาง อยูในสวรรค 
เชนเดียวกนั เพราะฉะนัน้ เขาจึงตองมหีลกัเกณฑอันอืน่ซึ่งสูงไปกวานัน้ กลาวคือ หลักปฏิบัติ ที่
สามารถกําจัดอํานาจของสิ่งที่เรียกวา "อัตตา" เสยีไดโดยสิ้นเชงิ ทั้งเปนหลกัการที่สามารถใชได
ทั่วไป ไมวาในหมูมนุษยหรือหมูเทวดา แตโดยเฉพาะอยางยิ่งนัน้ เราตองการกนัที่นี่และเดี๋ยวนี้ 
เพราะฉะนัน้ ขอใหคนที่ใหมตอพุทธศาสนา จงเขามาสนใจพทุธศาสนา โดยจับแตปมอันนี ้
เพื่อใหเขาถึงพุทธศาสนาตวัแทเสียกอน และตัวเองจะไดไมไขวเขว หรือสอนใครผิดๆ ตอไป
อยางนาสงสาร 

เราตองไมลืมวา มันมีส่ิงๆหนึ่ง ซึ่งทําใหสังคมไมเปนสุข และทําใหเอกชนไมไดรับความสงบ
เย็น และถาไมกําจัดสิ่งนี้ใหออกไปเสียแลว มนุษยเราก็แทบจะกลาวไดวา เกิดมาเพื่อความทน
ทุกขทัง้นัน้ หรือกลาวอกีอยางหนึ่งก็คือ ไมไดรับส่ิงที่มนุษยควรจะไดรับ เพราะฉะนัน้ เราควร
แขงขันกันในการคนควาใหพบวา เราจะตองทาํอยางไร มนุษยจงึจะไดรับส่ิงที่ดีที่สุด ซึง่มนษุย
ควรจะไดรับ และจักตองเปนสิ่งทัว่ไปแกมนุษยโดยตรง โดยน้ํามือของมนุษย ไมตองไปหวังใน
ความกรุณาของพระผูเปนเจา หรือพระศาสดาตางๆ เพราะถายิ่งไปหวังพระผูเปนเจา หรือ 
ศาสดาตางๆแลว ก็มีแตจะถกูดึงใหไกลออกไปจากตัวแทของสิ่งที่จะกาํจัดทุกข ยิ่งขึ้นไปอีก 

ฉะนัน้ จงึตองยืนยนัในขอทีว่า เอาพระเปนเจา เอาพระศาสดาตางๆ หรือแมกระทัง่พระพทุธ
พระธรรมพระสงฆ ไปเก็บไวเสียที่อ่ืนกอน แลวมาสนใจสิง่ที่เรียกวา "ตัวตน-ของตน" ใหจริงจงั
เด็ดขาดลงไป คร้ันทําสาํเร็จไดผลแลว พระเปนเจาหรือพระศาสดาตางๆ หรือแมกระทั่ง พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ กจ็ะพรูกนัมาหาเราเอง หรือมีเต็มเปยมอยูแลว ในการกระทําเสร็จไป
แลวนั้นเอง เพราะ ความบรสุิทธิ์ สะอาด หมดจด จาก"ตัวเรา-ของเรา" นัน้ตางหาก คือองคพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ทีแ่ทจริง หรือเปนพระเจาที่แทจริง เปนทีพ่ึ่งไดจริงๆ ถาผิดไปจากนั้น
แลว ก็เปนเพยีงเปลือกนอกของพระเจา หรือของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ซึง่อาจเปนที่ต้ัง
แหงความยึดมั่นถือมัน่ จนกระทัง่ เกิด "ตัวตน-ของตน" ข้ึนมาอีกแบบใหมๆ แปลกๆ เมื่อเปน
ดังนี ้แทนที่มนุษยจะจัดการกับ "ตัวตน" หรือ "ของตน" เร่ืองก็กลับกลายเปนวา มนษุยถูก 
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"ตัวตน" และ "ของตน" หลอกลวงหนักยิง่ขึน้ไปอีก จนหาสันติภาพไมได ทั้งในวงของหมูนกับวช 
ตามวัดวาอารามตางๆ ตลอดจนชาวบาน นี่แหละ คือขอที่เราจะตองเหน็กนัใหถกูตอง เพราะ
ศัตรูที่จะตองกาํจัดรวมกนัมีเพียงสิง่เดียว คือ ส่ิงที่เรียกในทีน่ี้วา "ตัวตน-ของตน" นั่นเอง ซึง่เมื่อ
กําจัดเสียไดแลว ก็จะประสบสิ่งที่เรียกวา "นพิพาน" คือความสิน้สุดแหงความทุกขใจทั้งปวง 

เพื่อความสะดวกในการศึกษา เราอาจจะแบง "ตัวตน" ออกไดเปนชั้นๆ คือ ตัวตนที่ชัว่ 
ตัวตนที่ดี ตัวตนที่เบาบางลงๆ และตัวตนทีว่างจากความรูสึกวาม ี"ตัวตน" รวมเปน ๔ ชั้น
ดวยกนั การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวตนก็มีเปน ๓ ชั้นคือ (๑) กําจัดตัวตนทีช่ั่วใหส้ินสูญสิน้ไป (๒) 
สรางตัวตนที่ดีข้ึนมา และ (๓) ทําตวัตนนั้นใหเบาบางลงจนกระทั่งไมมเีหลือ สมตามหลัก ๓ ขอ
ที่เรียกวา หัวใจพุทธศาสนา กลาวคือ ละชัว่ ทําดี และทําใจใหขาวบริสุทธิ ์พทุธศาสนาจึงเปน
ศาสนาของมนุษยทุกคน การเขาใจวา พทุธศาสนาเปนของพุทธเจาซึง่ชื่อสิทธัตถะโคตมะนั้น 
เปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง พระพทุธองค ทรงปฏิเสธความเปนเจาของธรรมะ หรือความเปน
เจาของพุทธศาสนาโดยสิน้เชิง และทรงยนืยนัวา ธรรมะเปนสิง่ทีม่ีอยูกอนสิ่งทัง้ปวง พระองค
ทรงคนพบ ในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง ซึ่งตองการคนใหพบสิง่ที่จาํเปนแกมนุษย และทรงคน
เฉพาะแตในแงที่จะเปนความดับทุกขโดยสิ้นเชิง แลวกท็รงเคารพธรรมะนัน้ พรอมทั้งชกัชวนให
คนทุกคน ใหเคารพธรรมะและ เขาใหถึงธรรมะ ทัง้ประกาศไวดวยวา "ส่ิงที่ควรเขาใหถงึและ
เคารพนัน้ หาใชพระองคไม แตเปนธรรมะ อยามาเคารพที่เนื้อที่ตัวของพระองค" 

ทั้งหมดนีเ้ปนเหมือนกับการประกาศวา ธรรมะนัน้เปนของมนษุย เพื่อมนุษย โดยมนษุย 
และพุทธศาสนาที่แทจริงนัน้ ตองหมายถงึ ธรรมะบริสุทธิ์ หรือ ธรรมะลวนๆ ที่กลาวนี้ตองไมเปน
ของผูใด หรือของศาสดาองคใด ซึ่งมีแตจะกลายเปนเรื่อง "ตัวตน-ของตน" ข้ึนมาอกี แมจะมชีื่อ
วา พทุธศาสนา ก็ใหมีความหมายแตเพียงวา เปนคาํสอนของผูรูถึงที่สุดแลว จะเปนใครก็ได 
และสิ่งที่รูแลวนํามาสอนนัน้ก็คือ ธรรมะ ฉะนัน้ ใหมองเห็นวา พทุธศาสนากบัธรรมะ เปนสิง่ๆ 
เดียวกนั อยาใหธรรมะกลายเปนของนิกายนั้น นิกายนี ้เพราะเมื่อนิกายนัน้สอน นกิายนีจ้ะไม
ยอมฟง ไมยอมอาน จึงจะสามารถใชเปนเครื่องมือกําจัด "ตัวตน-ของตน" อันเปนศัตรูรวมกันที่
รายกาจของมนุษยได 
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บทที่ ๔ 
การเกิดข้ึนแหงอัตตา  

การเกิดขึ้นแหง "อัตตา" นัน้ มาจากจิตที่ต้ังไวผิด พระพทุธองคไดทรงตรัสวา จิตที่ต้ังไวผิด 
ยอมนาํมาซึ่งอันตรายซึง่รายยิ่งกวาอันตรายที่ศัตรูใจอํามหิตจะพึงกระทําให จิตที่ต้ังไวถูกจะ
นํามาซึง่ประโยชนมากกวาคนทีห่วงัดีที่สุด มีบิดามารดา เปนตน จะทาํใหได 

ทั้งนี้เปนการชีใ้หเหน็โทษของการที่ต้ังจิตไวผิด แตส่ิงที่มนุษยในโลกกําลังกลัวกันนัน้ หาใช
จิตที่ต้ังไวผิดไม เพราะเขายงัไมรูจักสิ่งๆ นี ้และไมเคยคดิถึงสิ่งๆ นี ้จึงไปสนใจกลัวสิง่ซึ่งไมนา
กลัวเทาสิง่ๆ นี ้เชน กลัวลัทธกิารเมืองฝายตรงกันขามบาง กลวัสงคราม หรือ การอดอยาก กลัว
ผีสาง กลัวเทวดา กลวัสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ กลัวกันจนถึงกบัหมดความสขุ หรือกลายเปนความทกุข
ทั้งกลางวนัและกลางคืน 

ทุกขภัยทัง้หมดของโลกมาจากจิตที่ต้ังไวผิดนี่เอง คือ จิตที่ต้ังไวผิด ก็ทาํใหเกิดลทัธทิีไ่มพึง
ปรารถนาขึน้ ทําใหเกิดการอดอยาก การเบียดเบียน และการสงคราม ฯลฯ เมื่อส่ิงเหลานัน้
เกิดขึ้นแลว ชาวโลกกห็าไดสนใจไม วามนัเกิดขึ้นจากอะไรกันแน จึงจดัการแกไขไปอยางผิดๆ 
กระทาํไปดวยความกลวั เพราะไมมีธรรมะ ซึ่งสามารถขจัดความกลวัออกไปเปนอยางด ี(แม
ลําพงั ความกลัวลวนๆ ทานก็ถือวา เปนจติที่ต้ังไวผิดเหมือนกนั) เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นไดวา มี
จิตที่ต้ังไวผิดอยูเปนตอนๆ ตอเนื่องกันไปหลายระดับ เมือ่ไมมีการตั้งจติไวในลักษณะที่ถกูตอง
เลย ส่ิงที่เรียกวา "อัตตา" หรือ ความเหน็แกตัวจัด ความเห็นวามีตัวมีตน จงึเต็มไปหมด แม
กระนัน้ ก็ไมมใีครเอาใจใส ไมสนใจวา มนัเกิดขึ้นไดอยางไร จนทําใหโลกนี้ตกอยูในสภาพ ที่อยู
ใตกะลาครอบของอวิชชา คือ ความมืดมนอลเวง เต็มไปดวยปญหายุงยาก ซึ่งสรุปแลวก็คือ 
ความทุกข แลวก็แกไขความทุกขกนัไปเรื่อยๆ ดวยอาการที่รูสึกวา ต่ืนเตนสนุกด ีคือไดลองฝมือ
ใชความรูใหมๆ  แปลกๆ แมจะแกไขความทุกขของโลกไมได ก็ยังเพลดิเพลิน อยูดวยความรู หรือ 
ความสามารถใหมๆ เหลานัน้ เปนเสมือนเครื่องหลอกใหอุนใจไปทีกอน อยางไมมีทีส้ิ่นสดุ 
อาการเชนนี้เอง ที่เปนเครื่องปดบัง ไมใหไปสนใจถงึตนเหตุอันแทจริง ของวิกฤตการณทั้งหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ ไมสนใจในเรื่องจติที่ต้ังไวผิด กลาวคือ "อัตตา" กระแสแหงการมี 
"ตัวตน-ของตน" จึงไหลไปเรือ่ย ฉะนั้น ทาํใหเราเห็นไดวา กําเนิดของอตัตา หรือ "ตัวเรา-ของเรา" 
ก็คือ อวิชชา 
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นาประหลาดอยูอยางหนึ่ง ก็คือ ใครๆ ก็พยายามจะแสดงตนวา เปนผูรูจักอวิชชา และให
ความหมายของอวิชชากนัไปเองตามชอบใจ ดูประหนึ่งวา เขาเปนผูเขาใจ หรือรูจักอวิชชา อยาง
แจมแจง แตแลวก็เปนทีน่าขบขัน ที่ความรูนั้น ใชประโยชนอะไรไมไดแมแตนิดเดียว และยังแถม
เขากันไมไดกบั ความหมายของอวิชชาทีพ่ระพุทธองคทรงแสดงไว อวิชชาไมไดหมายถึงความ
ไมรูอะไรเลยแตเพียงอยางเดียว กลับจะหมายถงึรูอะไรมากมายไมมทีี่ส้ินสุดดวยซ้าํไป แตเปน
ความผิดทัง้นัน้ คือเห็นกลับตรงกันขามไปหมด เชน เหน็มูลเหตุของความทกุข เปนมลูเหตุของ
ความสุขไป อยางที่เรียกวา เห็นกงจกัรเปนดอกบัว เขาไมเหน็อยางถกูตองตามทีเ่ปนจริง วา 
ความทุกขนัน้ มันอะไรกันแน อะไรเปนมูลเหตุที่แทจริงของความทุกข สภาพที่ปราศความทุกข
จริงๆ นัน้เปนอยางไร และวธิีปฏิบัติอยางไรคนเราจึงจะเขาถึงสภาพที่ไมมีความทกุข 

เราอาจจะกลาวไดวา ความรูชนิดใดๆ มากมายเทาใดกต็าม ถาปราศจากความรูทีถ่กูตอง 
ในสิ่งทั้ง ๔ ดังที่กลาวมานี้แลว ตองถือวาเปน อวิชชา ทั้งนั้น  คือเปนความรูที่ใชไมไดเลยในการ
ที่จะกาํจัดความทุกข ฉะนัน้ ถาจะมีคําแปลที่ถูกตองรัดกุมของคําวา อวิชชาแลว จะตองแปลวา 
ธรรมชาติที่ปราศจากความรูชนิดที่จะดับทกุขได หรือกลาววาสภาวะที่ปราศจากความรูที่ดับ
ทุกขได นั่นแหละคือ อวิชชา ดังทีพ่ระพทุธองคตรัสไวโดยเฉพาะคือ ตรัสเอาความไมรู
อริยสัจจทั้ง๔ วาเปนอวิชชา หมายความวา แมเขาจะมคีวามรูมากมายเทาไรอยางไรก็ตาม แต
ถาไมรูอริยสัจจทั้ง๔ แลวก็ถกูจัดวาเปนอวชิชา ฉะนัน้จึงทําใหเรามองเห็นไดชัดเจนอีกวา โลก
เรากําลงัอยูใตกะลาครอบของอวิชชา หรือ ความรูที่ไมใชวิชชาของพระพุทธเจา จึงไมสามารถ
จะชวยชาวโลกได ในที่สุด กเ็ขาทาํนองที่เรียกวา "ความรูทวมหวัเอาตัวไมรอด" กลาวคือ ความรู
ชนิดนัน้จะกลายเปนเครื่องทําใหโลกวินาศอยูภายใตความรูนั้นเอง 

ตามหลกัธรรมะในพทุธศาสนา พงึทราบไวเสียกอนวา บรรดาเรื่องราวตางๆ ที่จะเกดิขึ้นแก
จิตนั้น ตองมีส่ิงที่เรียกวา อารมณเปนที่ต้ังอาศัย หรือที่เรียกวา เปนเหตเุปนปจจัยสาํคัญ 
"อารมณ" แปลวา ส่ิงอันเปนทีย่ึดดวยความยนิด ีแตความหมายอนัแทจริงนั้น เปนที่ยึดหนวงเพื่อ
ยินดีก็ได หรือไมพอใจก็ได แลวแตวา จิตนั้นไดรับการอบรมมาอยางไร คือมีอวิชชานั่นเอง เมื่อ 
ตาหูจมกูลิ้นกาย กระทบ รูปเสียงกลิน่รสวตัถุ ก็เกิดความรูสึก แตความรูสึกของแตละคนยอมไม
เหมือนกนั และอาจรูสึกตรงกันขามก็ได แมจะเปนไปในทางใจก็ตาม แตก็ยังเปนที่ต้ังแหงการ
เกิดขึ้นมาของ "ตัวตน-ของตน" ดวยกันทั้งนั้น เวนเสียแตวา จิตนัน้เปนจิตที่หมดอวิชชาโดย
ส้ินเชิง ฉะนั้น อวิชชาจงึเปนมูลเหตุใหเกิด "ตัวตน-ของตน" ข้ึนมาเพราะอาศัยสิ่งที่เรียกวา 
อารมณเปนเหตุปจจัย ถาเปนอารมณรายก็เกิด "ตัวตน" อยางราย ถาเปนอารมณดีกเ็กิด 
"ตัวตน" อยางดี 
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เมื่อมีความรูสึกเปนตัวตนเปนของตนเกิดขึ้นมาอยางเต็มในรูปนี้แลว ก็นับไดวา การเกิด
หรือชาติใหมไดปรากฏขึ้นมาแลว และหลงัจากนัน้ความทุกขจักตองตามมาโดยสมควรแกกรณี 
คือมากบางนอยบาง สวนในกรณีของผูทีห่มดอวิชชาเชนพระอรหนัตนั้น ทานไมมีความรูสึกวา 
พอใจหรือไมพอใจ กลาวคือ ไมคิดปรุงใหเปนอารมณดี หรือเปนอารมณรายขึ้นมาได ความรูสึก
วา "ตัวเรา-ของเรา" จึงไมมีชองทางที่จะเกดิขึ้น ทั้งนีเ้ปนเพราะไมมีอวชิชาเขามาบนัดาล มีแต
วิชชาที่แทจริงอยูประจํา การกระทบของอายตนะทางตาหูจมูกลิน้กายใจ ก็เปนแตสักวาการ
กระทบ พอรูวาอะไรเปนอะไรแลวก็ส้ินสุดลง ไมคิดปรุงเปนความรูสึก หรือเปนความอยากขึน้
ตอไป ความรูสึกวา "ตัวตน-ของตน" จงึไมเกิดขึ้น เพราะกระแสแหงการเกิดถูกตัดตอนเสียแลว 
ต้ังแตในขั้นของการกระทบ ทั้งหมดนีเ้ปนเครื่องพิสูจนวา เพราะอวิชชามีอยู อารมณจึงเกิดมี
ความหมายขึน้มา จิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชา ยอมคิดปรุงเปนความรูสึกที่เปน "ตัวเรา-ของเรา" 
เนื่องมาจากอารมณนัน้ๆ 

อารมณที่ประทับใจแรงและนาน เราเรียกเปนอารมณใหญ อารมณที่มคีวามประทับใจนิด
หนอย เรียกอารมณเล็ก สวนที่อยูในระหวางนั้นเรยีกวา อารมณธรรมดา กรรมตางๆ ที่กระทาํลง
ไปสุดแตกําลังของอารมณทีใ่หญหรือเล็ก อารมณที่เปนเหตุใหทํากรรมขนาดใหญ ยอมมีกําลงั
มากพอที่จะทาํใหรางกายสัน่ หรือใจส่ัน หมายความวา มกีารประทบัใจมาก จึงมเีจตนามาก มี
ผลเกิดขึ้นคือ ทําใหเกิด "ตัวเรา-ของเรา" ชนิดที่ใหญหลวง ทําใหเกิดความระส่ําระสายเปนทุกข
อยางยิ่ง ถาอารมณนอยก็เปน "ตัวเรา-ของเรา" อยางนอย และมีความทุกขนอย ฉะนัน้ จึงเปน
ตัวตนอยางมนุษยธรรมดาก็ได ฉะนัน้ ใครจะเปนตัวตนอยางสัตวนรก หรือสัตวเดียรฉานก็ได 
หรือเปนตัวตนอยางเทวดา หรือพรหมก็ได 

ในกรณีที่เปนตัวตนอยางมนุษยนัน้ ก็อาจจะผิดแปลกแตกตางกนัไปอีก ทัง้นี้แลวแต
ความรูสึกวาตวัเองเปนอะไรในขณะนัน้ เชน เปนบิดามารดา เปนลกูหลาน เปนภรรยาสามี เปน
คนรวย เปนคนจน เปนนายเปนบาว เปนคนสวยคนไมสวย เปนคนแพคนชนะ กระทั่งรูสึกวา ตัว
เปนคนโง หรือคนฉลาด เปนคนมีบุญมีบาป คนดีคนชัว่ คนมีสุขหรือคนมีทกุข ดังนี้เปนตน นี้คือ 
"ตัวตน" ที่ถูกปรุงขึ้นมาดวยอวิชชาในรูปตางๆ กนั ลวนแตจะตองเปนทกุข เพราะความยึดถือวา 
เปนอยางนั้นๆ ดวยกนัทั้งนั้น เพราะจะตองมีความเหน็แกตัว ตามความเขาใจวาตวัเปนอยางไร 

กอนแตจะเกิดความยึดถือข้ึนมานัน้ จะตองเกิดสิ่งที่เรียกวา "ตัณหา" ข้ึนกอน ตัณหาแปลวา 
ความอยาก เมื่อมีความอยาก ชนิดหนึง่ชนิดใดในสิ่งใดก็ตาม ส่ิงทีเ่ราเรียกกนัวา ความยึดถือ 
หรืออุปาทาน ก็เกิดขึ้น เพราะในความรูสึกอยากนั้นเอง จะตองมีความรูสึกเปนตัวผูอยาก 
รวมอยูดวยเสมอไป อารมณถูกใจก็เกิดความอยากขึ้นชนิดหนึ่ง อารมณที่ไมถูกใจกเ็กิดความ
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อยากขึน้อีกชนิดหนึ่ง เปนความอยากดวยกันทั้งนั้น ความรูสึกที่เปนผูอยากนั่นแหละคือ "ตัวตน" 
ในทีน่ี ้ความรูสึกทัง้สองชนดินี้เรียกวา ความยึดถือ หรือ อุปาทาน คือยึดถือวาเปน "ตัวเรา" และ
ยึดถือวาเปน "ของเรา" 

ผูศึกษาจะสงัเกตเหน็ไดเลาๆ แลววา ตัณหาและอุปาทานนี้มีมูลมาจากอวิชชา กลาวคือ 
เพราะไมรูจงึไดไปอยากไปยดึถือ มีความโลภก็เพราะไมรูวาไมควรโลภ มีความโกรธก็เพราะไมรู
วาไมควรโกรธ มีความหลงกเ็พราะไมรูวาไมควรหลง นี้แสดงวา โลภโกรธหลงมมีูลเหตุมาจาก
อวิชชา เพราะฉะนัน้ ความรูสึกทัง้หลายที่เปนของผิด ก็ลวนแตมาจากอวิชชาทั้งนัน้ 

ตัณหา(ความอยาก) แบงออกไดเปน ๓ ประการ คือ อยากไปตามความใครในของอันนารัก
นาใคร นี้เรียกวา กามตัณหา ความอยากชนิดทีท่ําใหอยากเปนนั่นเปนนี ่หรือแมอยากจะมีชีวิต
อยู นีเ้รียกวา ภวตัณหา ความอยากประเภทสุดทายนัน้ตรงกันขามจากภวตัณหา กลาวคือ 
อยากไมใหเปนอยางนั้นอยากไมใหเปนอยางนี้ แมกระทั่งอยากไมมชีวีิตอยูนี ้เรียกวา 
วิภวตัณหา 

การทาํความเขาใจอยางชัดแจงในความหมายของตัณหาทัง้ ๓ นี ้เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ถา
ปนกนัจนฝนเฝอแลวก็ยากที่จะเขาถึงธรรมะได ฉะนัน้ จาํเปนจะตองรูจักแยกแยะใหเปน
ประเภทๆ ไป ความรูสึกของ "ตัวตน" ก็มีอยูตามประเภทของตัณหา คือเปน ๓ ประเภท
เหมือนกนั "ตัวตน" ในประเภทกาม ก็ทะนงเกี่ยวกับเร่ืองกาม "ตัวตน" ในประเภทรูปพรหม ก็
ทะนงตัววาสงูหรือประเสริฐกวาพวกทีพ่ัวพันในกาม "ตัวตน" ประเภทอรูปพรหมกท็ะนงตวัวา 
ความบริสุทธิข์องตนนัน้ สูงกวาความบริสุทธิ์ของพวกรูปพรหม ดังนั้นมนัจึงเปนมานะหรือทิฎฐิ
ไปดวยกันทัง้นั้น และยังมีความทุกขอยูนัน่เอง 

เมื่อกลาวโดยทางปรมัตถแลว ภาวะทั้งหมดนี้มีไดในมนุษยเราครบทกุชนิดของตัณหาและ
ของ "ตัวตน" เชน ในบางคราว จิตของคนเราผละไปจากกามของรักของใคร ไปยึดถือที่เกยีรตไิม
เกี่ยวกับกาม นี้ก็คือ อาการที่ถูกภวตัณหาครอบงํา หรือกลาวอยางสมมติก็วา กาํลังเปน "ตัวตน" 
ชนิดรูปพรหม ทีนี้บางคราวจติเลื่อนไปสูงกวานั้น คือไมเห็นแกกามไมเห็นแกเกียรต ิแตไปพัวพนั
กับนามธรรมอันละเอียด เชน ความรูจริงความดีจริง มีจิตใจสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึง่ ไปมี "ตัวตนอยูที่
ส่ิงที่ไมมีรูปอันบริสุทธิ์แบบอรูปพรหม จะเขาใจเรื่องนี้ไดงายๆ ดวยการเทียบเคียงดูจนเหน็วา 
พวกทีห่ลงใหลในนกเขา ตนบอน หรือตนไมดัด เปนตน ยอมมีใจสะอาดกวาพวกกําลังหลงใหล
กามคุณ คือเร่ืองทางเพศตรงขาม สวนพวกที่สนใจพิจารณารูปธรรม หรือ นามธรรมบางอยาง 
เขาผูนัน้ยอมมีใจสะอาดขึ้นไปกวาพวกเลนนก เลนบอน หรือไมดัด ฯลฯ ฉะนั้น การแบงเปนชั้นๆ 
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คือ ชั้นกามาวจร รูปาวจร และ อรูปาวจร จึงมีไดเปนไดในหมูคนเราที่ยงัเปนๆ อยูนี้แหละ 
ตามแตที่อวิชชาจะดึงไปในรูปไหน แตทั้งหมดนัน้ ยังเปนเพยีงตัณหาที่มีมูลมาจากอวิชชา และ
จะตองมีความทุกขในรูปทีต่างกนั 

เมื่อเรารูจักสิ่งที่เรียกวา ตัณหา แลว เราจะไดพิจารณากันถงึการที่ตัณหาเกิดขึ้นไดใน
อารมณนัน้ๆ จนกระทั่ง เกิดอุปาทานหรือ "อัตตา" ตอไป ตัวอยางเชน เมื่อเราเหน็ดอกไมที่
งดงามดอกหนึ่ง ความรูสึกอาจจะเกิดขึน้ในทางที่เปนตัณหาก็ได ไมเปนตัณหาเลยก็ได เชน ถา
เรารูสึกสวยงามติดอกติดใจหลงใหลในส ีและในกลิ่น การเหน็เชนนี ้ก็กลายเปนตัณหาไป แตถา
การเหน็นั้น กอใหเกิดความรูสึกไปในการศึกษาเกีย่วกับธรรมชาติวทิยาลวนๆ หรือเกดิความรูสึก
วา ดอกไมนี้เปนมูลเหตุของความเหน็ดเหนื่อยความหมดเปลือง และความลุมหลงของมนุษย 
หรือมันเปนอนิจจังทุกขงัอนัตตา ที่ซอนไวภายใตความงามและความหอม อยางนี้เรียกวา ยังไม
ถูกกามตัณหาครอบงํา และการเหน็ก็ไมไดเปนที่ต้ังของตัณหา เพราะไมมีอวิชชาเขามา
เกี่ยวของดวย แตกลับมีวิชชาเขามาแทน ตัณหาก็ไมเกดิ จึงไมเปนทกุข เพราะตัวตนไมเกิด นี่คือ 
หลักเกณฑ อันเกีย่วกับความหมายของอารมณที่มากระทบ ผูที่มีสติสัมปชัญญะดีและมาก
เพียงไร ก็ยงับงัคับควบคุมอารมณของตนไวไดโดยมิใหเกิดเปนตัณหา ผูใดไมตกอยูใตอํานาจ
ของอวิชชาแลว อารมณก็เปนสักวาอารมณ สัมผัสหรือความรูสึกที่เกดิมาจากอารมณนั้นๆ ก็
เปนแตสักวาการสัมผัส และความรูสึกไมกอใหเกิดตัณหา หรือความยดึมั่นในอะไรๆ 
หมายความวา ไมทําความทุกขใหเกิดขึ้น แตเปนความวางจากทุกขอยูตามเดิม และสติปญญา
ยังงอกงามไปในทางที่จะทําลายความทุกขในกาลขางหนายิง่ขึ้น 

ตัณหาประเภทที ่๑ ที่อาศัยอารมณอันเปนไปในทางกาม และยิ่งเมื่อมีความหมายเกี่ยวดวย
เพศตรงกนัขามดวยแลว ก็ยอมจะเปนตัณหาที่แรงและสมบูรณ ฉะนัน้ ตัณหาทีเ่กิดขึน้ใน
ลักษณะเชนนี ้ยอมถกูจัดไวเปนตัณหาของสัตวทั่วไป ในภูมิกามาวจร คือ สัตวนรก สัตว
เดรัจฉาน เปรต มนุษย และเทวดา 

ตัณหาประเภทที ่๒ แปลกเปนพิเศษออกไป คือไมตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา กาม และยังรูสึก
รังเกียจตอส่ิงที่เรียกวา กาม เสียดวย ขอนีห้มายความวา คนเราบางพวก หรือบางขณะ มีจิตใจ
ที่ไมแยแสตอกาม ในกรณขีองคนธรรมดาสามัญ กเ็ชน ความอยากในเกียรติยศ หรือ ความดี
ความงาม อะไรอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตนยึดถือ หรือทีรู่สึกวานาปรารถนา  บางคราวเรารูสึก
อยากจะอยูเฉยๆ โดยไมมีใครมากวน บางคราวอยากจะเดินทางไกล หรือไปพักผอนในที่เงยีบ ที่
ชายทะเล ไปนั่งนิ่งๆ คนเดยีว แลวก็พอใจในรสชาติที่เกิดขึ้นเพราะการทําอยางนัน้ เมื่อเปนสิ่งที่
ถูกใจก็มีความอยาก ตัณหาชนิดนี้จึงไมควรถูกจัดไวเปนพวกกาม ดังที่กลาวในประเภทที ่๑ แต
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เปนตัณหาอีกประเภทหนึ่งทีรั่งเกียจกาม และที่ยิง่ขึ้นไปกวานั้นก็คือ ความลุมหลงของผูทีพ่อใจ
ในสุขอันเกิดจากฌาณ (การนั่งเพงจนจิตแนวแน) อยางบทกลอนที่เราไดยินกันในหนังสือ
แบบเรียนสมยักอนวา "เขาฌานนานนับเดือน ไมเขยื้อนเคลื่อนกายา จําศีลกนิวาตา เปนผาสกุ
ทุกคืนวนั" นี่มคีวามหมายอนัแสดงวาเปนความตองการ หรือความมุงมาดอยางแรงกลาอยาง
หนึง่ อันเปนทีต้ั่งแหงความลุมหลงเหมือนกัน รวมความวา นักสมาธหิรือพวกบาํเพญ็ตบะแบบ
โยคี ถาเขาทําไปเพราะความหวงัความสขุจากความสงบลวนๆ ไมเกีย่วกับกามเลย ก็เรียกวา 
ตัณหาที่ไมเกีย่วดวยกาม แตถามีความเชือ่และมีความมุงหมายวา การบําเพ็ญตบะนัน้ จะ
นํามาซึง่ผลเปนความสุขจากเพศตรงขามในชาตินี ้หรือหลังจากตายแลว เชนการไปเกิดใน
สวรรคที่สมบูรณไปดวยกามคุณ เปนตน ความอยากของเขาก็ตองจัดเปน กามตัณหา ไป
ตามเดิม ขอนี้อาจจะเปรียบเทียบไดกับบางคนที่ยึดมัน่ในเกยีรติหรือความดีจริง แตถามี
ความหวงัอยูวา เกียรติหรือความดนีั้นจะเปนทางมาซึง่วัตถุปจจัยอนัเปนที่ต้ังของกามารมณ 
หรือความสุขอันเกิดจากเพศตรงขามในเวลาตอไปแลว ตัณหาของเขาก็กลายเปน กามตัณหา 
ไปตามเดิม 

คําที่เราไดยนิกันทั่วๆ ไปวา มนุษยโลก พรหมโลก หรือ บางทีเรียกวา กามโลก รูปโลก อรูป
โลกนี ้กห็มายถึง ภาวะทางจิตใจของเรานีเ่อง กามโลก คือ ภาวะของสัตวที่จิตใจตดิในกาม รูป
โลก คือภาวะของบุคคลที่มจีิตใจมองขามกาม แตยังไปติดอยูที่ความพอใจของสิ่งทีเ่ปนรูปธรรม
ลวนๆ ที่ตนนํามาเปนอารมณสําหรับการเพงจิต หรือการบําเพ็ญฌาน และอรูปโลกก็หมายถงึ
ภาวะทางจติทีใ่จสูงไปกวานัน้อีก เพราะมตัีณหาละเอยีดประณีตยิ่งขึ้น เปนภาวะของหมูชนที่มี
ความหลุมหลงในสิง่ที่ไมมีรูป หรือเปนนามธรรมลวนๆ ซึ่งตนนํามาใชเปนอารมณสําหรับการ
เพงจิตหรือเพงฌานของตน เมื่อทําสาํเร็จก็นํามาซึง่ความพอใจลุมหลงที่สุขุมยิ่งขึ้นไป 

ตัณหามีไดในภพ(ภาวะ) ทั้ง ๓ ซึง่พอจะจดัคูกันไดวา กามตัณหายอมเปนไปในกามภพ 
ภวตัณหายอมเปนไปในรูปภพ นี่แหละคือความปรารถนาของมนุษย ผูที่พยายามคิด ดวยหวังวา 
จะพบสิง่ที่ดีทีสุ่ดที่มนษุยควรจะได แมจะมาถงึที่สุดเชนนี้แลว ก็ยงัหาไดดับทุกขโดยสิ้นเชิงไม 
เพราะความทีเ่ขาไมสามารถนํา "ตัวตน-ของตน" ออกไปเสียไดนั่นเอง เขาจึงตกอยูในขอบวงของ
ตัณหาเรื่อยไป หรือจะพยายามเทาไรก็ออกไปพนจากขอบวงของตัณหาไมได นับวาเปนเรื่องที่
ตองศึกษาใหเขาใจแจมแจงจริงๆ จึงจะเปนการปฏิบัติธรรมทางลัด 

สําหรับตัณหานั้น ไมวาชนิดไหนหมด มันจะตองมีมูลฐานอยูที่อารมณทั้ง ๖ คือ รูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัสทางกายและสมัผัสทางใจนัน่เอง อารมณทั้ง ๖ นี้มิไดหมายถงึแตอารมณเฉพาะ
หนา เพราะวาแมอารมณในอดีตที่ลวงไปแลว ก็ยังเปนอารมณของตัณหาไดอยูดี ดวยการ
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เกี่ยวเนื่องกับอารมณในปจจุบันบาง ดวยการยอนระลึกนึกถอยหลงัไปถึงบาง ซึ่งเราเรียกกนัวา 
ความหวงใยอาลัยอาวรณ ที่นี้ สําหรับอารมณในอนาคตที่จะพึงไดขางหนานัน้ ก็เปนอารมณ
ของตัณหาอยางยิง่ดวยเหมอืนกนั ขอนีก้คื็อส่ิงที่เรียกวา "ความหวัง" และดูจะเปนปญหายุงยาก
กวาอยางอื่นดวยซ้ําไป เพราะวาเราอาจจะหวงักนัไดมากๆ อยางไมมีทีส้ิ่นสุด และมนัเปนเครื่อง
หลอเลี้ยงกําลงัใจ จนกระทั่ง พากันถือวา ชีวิตนี้อยูไดดวยความหวังอารมณในอนาคต นั้นแหละ
เปนปญหายุงยากที่สุดสําหรับมนุษยเรา คือมันเปนไปไดกวางขวางทีสุ่ด ปญหายุงยากของโลก
ในปจจุบันนี้ ซึง่จะเปนวกิฤตกิารณขนาดใหญเล็กชนิดไหนก็ตาม หรือถึงกับจะวนิาศกันทเีดียว
ทั้งโลกก็ตาม ลวนแตมีมูลมาจากอารมณในอนาคตของตัณหาทัง้นั้น รวมความวา อารมณทั้งที่
เปนอนาคตและปจจุบัน ก็ลวนแตเปนตัณหาไปดวยกันทั้งนั้น 

จากที่กลาวมาแลว ผูศึกษาจะตองสังเกตใหเหน็วา ในตณัหาทั้ง ๓ ประการ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา นั้น ตัณหาประการแรกมีกามเปนอารมณ และตัณหา ๒ ประการขาง
หลังนั้น หาไดมีกามเปนอารมณไม เราจงึอาจจะแยกตณัหาออกเปน ๒ ประเภท คือ ตัณหาที่
เนื่องดวยกาม และไมไดเนื่องดวยกาม ทําใหกลาวไดวา ศัตรูหรืออันตรายของมนุษยเรา สําหรับ
ในทางฝายจิตแลว ก็มีอยู ๒ อยางนี้ และนยิมเรียกกันสัน้ๆ วา "กาม" และ "ภพ" ซึ่งเปนคํา
บัญญัติข้ึนเฉพาะทีพ่วกโยคี หรือมุน ีใชพูดกันวา "ส่ิงที่นาเกลยีดนากลัวก็คือ กาม หรือ ภพ" เขา
จึงออกแสวงหาหนทางรอดพน ดวยการทาํความเพยีรอยางยิ่ง สวนคนในปจจุบันนี้ แทบจะไม
รูจักสิ่งทัง้ ๒ นีว้าเปนอะไร และไมสนใจทีจ่ะรูจัก มีแตบากบั่นพยายามเพื่อจะใหไดกามและภพ 
ตามความตองการ และไมมองเหน็วา เปนสิ่งที่เปนอนัตราย อยางที่เรียกวา "เหน็งูเปนปลา" แลว
ก็เก็บเอามากอดรัดยึดถือไวดวยอุปาทาน คือ ความรูสึกเปน "ตัวเรา-ของเรา" ทัง้นี ้โดยไมรูวาตน
กําลังหลงรักสิง่ที่เปนอนัตราย เพราะเราควรจะอยูโดยไมตองมีความหลงรักในสิ่งใดเลย คือ อยู
ดวยจิตที่บริสุทธิ ์ไมมีความรูสึกวาเปน "ตัวเราหรือเปนของเรา" ในสิง่ใด และสามารถปฏิบัติตอ
ส่ิงตางๆ ไปไดดวยจิตที่บริสุทธิ ์

สําหรับส่ิงที่เราเรียกวา กามและภพนัน้ เมื่อเรารูจักมันดแีลว เราจะเหน็ไดเองวา กามเปน
ที่ต้ังแหงความยึดถือวา "ของเรา" สวนภพนัน้ เปนที่ต้ังแหงความยึดถือวา "ตัวเรา" แตเราตองไม
ลืมหลักที่มีอยูวา ถามีความรูสึกวา "ของเรา"เมื่อใด ก็ตองมีความรูสึกวาเปน "ตัวเรา" ซอนลึกอยู
ในนัน้ดวย มนษุยตกเปนเหยือ่ เปนทาสของความหลอกลวง ของส่ิงที่เรียกา "ตัวเรา-ของเรา" นัน้ 
โดยไมมีความรูสึกตัวแมแตนอย นี่แหละ คือขอที่ถือกันเปนหลกั ในหมูผูรูวา ซาตานหรือพญา
มารนัน้ จะตองมาหรือมีอยุในลกัษณะที่ไมมีใครรูจักตัวเสมอไป หรืออีกอยางหนึ่งกคื็อ รูผิด เหน็
เปนไมใชพญามารหรือศัตรู แตเห็นเปน "ตัวเรา" เสียเอง พญามารจึงทําอนัตรายเราไดตามชอบ
ใจ เปนความเสียหายเหลือที่จะพรรณนาได แตพอเกิดรูจักเขาเทานั้น พญามารก็จะหายหนาไป
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ทันท ีหรือที่ชอบพูดเปนสาํนวนปุคคลาธิษฐานวา "พญามารจะขาดใจตาย หรือปกหวัหักคอ
ตัวเองตายลงทันที" นี่แหละคือ อวิชชาที่คิดวาเปน "ตัวเรา" ถาวางจาก "ตัวเรา" ก็คือ จิตที่บริสุทธิ ์
แตชาวโลกไมมีประสีประสาตอส่ิงที่เรียกวา พญามาร นีเ้ลย จงึมี "ตัวเรา" ที่ทาํความเผาลน
ใหแกตัวเองดวยความสนุกสนาน หรือดวยความสมัครใจอยางเปนกิจประจําวนั คือซ้ําซากไมมี
ที่ส้ินสุด จนกระทั่ง หนักเขาๆ ตัวเองก็ตอบไมไดวา นีจ่ะทําไปทําไมกนั ทั้งหมดนีเ้ปนโทษของ
การที่ไมรูจักสิง่ที่เรียกวา กามและภพ หรือ "ตัวเรา-ของเรา" อยางเดียวเทานั้น 

การที่มนุษยเปนทกุขกันอยูในโลกกระทัง่ถึงวนันี ้ก็มีมูลมาจากกามและภพ เปนมาไมรูกี่
แสนกี่ลานปแลว ความเปลีย่นแปลงไมไดมีแกส่ิงที่เรียกวากามและภพ แตมีอยูที่วตัถุหรือส่ิงที่
เปนอารมณภายนอก โลกแหงปจจบัุนนี้เปนโลกของวัตถุนิยมยิ่งขึน้ทกุท ีเปนโลกของกามขึ้นทุก
ท ีแมจะทาํใหละเอียดประณีตสุขุมเพียงไร ก็หาไดปลอดภัยจากโทษของกามไม มีแตจะ
กลายเปนโทษของกามอยางประณีตละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นเชนเดียวกนั  ทัง้นี้เปนเพราะความไม
ประสีประสาตอความรูเร่ืองกามและภพ ความตกเปนทาสของกาม หรือวัตถุ มีแตขยายตัวกวาง
ออกไป สามารถลุกล้ําเขาไปไดแมในเขตวัดวาอารามของพทุธศาสนา ซึ่งถือวาเปนปอมคายที่
มั่นคงที่จะใชตอตานกามหรือวัตถุนิยม แตปอมคายกพ็งัทลายไป ดังจะสังเกตไดวา นักบวชสมัย
นี้ตกเปนทาสของกามของวตัถุเพียงใด ลุมหลงแตกามหรือติดในวัตถกุันไปแลวแคไหน ไมผิด
แผกไปจากชาวบานเลย นี้เรียกวา การขยายตัวของวัตถนุิยม ซึ่งเคยเรยีกกนัครั้งกระโนนวากาม 
เมื่อเปนดงันี้แลว ใครจะเปนที่พึง่ใหแกใคร ในการที่จะทาํตนใหปลอดภัยจากอนัตรายของวัตถุ
นิยม หรือส่ิงทีเ่รียกวากาม 

เมื่อใครตกอยูในอิทธพิลของกามแลว ยอมตองตกอยูในอํานาจของภพโดยไมมีทางที่จะ
หลีกเลี่ยงได เพราะมนัเปนของเนื่องกนัอยางสนิท เมื่อมกีามแลว ก็ประกาศตนเปนเจาของของ
กามนั้น ซึ่งมีความหมายเปนภพ คร้ันมีผูแขงขันหรือแยงชงิ "ตัวเรา" ที่เปนภพ ก็มีกาํลังแกกลา
หรือเขมขนยิง่ขึ้นไปอีก "ตัวเรา" กเ็ปลี่ยนจากกามหรือราคะ มาเปนโทสะ และเปนโทสะยิ่งขึน้
จนถงึขนาดที่เรียกวาลมืตัว คือมืนเมาใน "ตัวตน" จัดเกินไป จึงทาํอะไรตามอาํนาจของโทสะ ซึง่
เรียกกนัวาจะตอง "รักเกียรติยิ่งกวาชวีิต" ความไมยอมกันและกนั ยิ่งมีมากขึน้ ในหมูมนุษยทีม่ึน
เมาในตวัตน โดยไมตองคํานงึถึงความถูกผดิ เพราะไปมวัหลงคํานงึแตเร่ืองเสียหนาไมเสียหนา 
ซึ่งเปนเรื่องของภพอยางเดียวเทานัน้ อันนีแ้หละเปนมูลเหตุทีท่ําใหคนเราเหมือนสัตวที่กัดกนัจน
ตาย โดยไมคํานงึถงึวาจะไดอะไรมา เพราะอํานาจของ "ตัวตน"ไดครอบงําหรือปดบังดังกลาว
แลว แมจะเอาสิ่งที่เปนกามมายัว่มากลอมมาขูอยางไร ก็หาไดเปนที่สนใจในขณะนี ้ลําพงักาม
อยางเดยีวคนเราก็ฆากันได พอเปลี่ยนไปเปนรูปของภพ ก็ฆากนัไดงายขึ้นไปอีก นี้คืออาการที่
กามและภพกาํลังครอบงาํจติใจคนเราอยู ฉะนัน้หนาที่ของพวกเราก็คือ การสะกัดกัน้กระแสแหง
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กาม ไมใหครอบงําจิตใจชัน้หนึง่กอน ถาเมื่อมันครอบงาํจิตแลว ก็สะกัดกั้นไมใหเปนภพ ซึ่งเปน
เหตุใหคนทาํอะไรลงไปตามชอบใจตัวเอง โดยไมคํานงึถงึอารยธรรม วฒันธรรม หรือแมแต
ศาสนา นี้คืออันตรายของเรือ่งกามและภพที่เนื่องมาจากกาม 

ถึงแมวามนุษยเกือบทกุคน มักจะตกอยูใตอํานาจของกาม หรือภพอันเนื่องจากกาม แตก็มี
บุคคลบางจําพวกมองเหน็โทษของกามโดยประจักษ ไมวาจะเปนโดยการไดผานกามมาแลว 
อยางโชกโชน หรือ ดวยการศึกษาอบรมจติใจ เพื่อใหมองเหน็อยางนัน้ก็ตาม ยอมมองเหน็กาม
วาเปนสิ่งนารังเกียจเพราะเปนที่ต้ังแหงความทุกข จึงจดักามไวเปนสิง่ที่ไมพึงปรารถนา หรือ
แมแตบุญกุศลซึ่งคนบูชากนันกันัน้ ก็พลอยถูกรังเกียจไปดวยฐานะทีเ่ปนปจจัยของกาม ทั้ง
อยางที่เปนของมนษุยและเปนของสวรรค จึงทําใหเขาชะเงอมองหาสิง่อื่นซึง่เปนกุศลอันแทจริง 
ที่อาจจะตัดความเยื่อใยในกามใหขาดออกไปได ในที่สุด เขาก็คนพบภาวะทางจิตใจอยางใหมที่
ไมเกี่ยวกับกามเลย ซึ่งแทจริงก็เปนสิ่งที่มีตามธรรมชาติอยูแลว แตมนษุยธรรมดาสามัญ ได
มองขามมนัไปเสีย เชน บางขณะจิตของคนเราผละไปจากกาม ไปพอใจอยูในความวางจากกาม
เปนครั้งเปนคราว แตเขาก็ไมสนใจ และไมถือวาเปนการพักผอนเสยีดวยซ้ําไป เวนแตจะเปน
บุคคลพิเศษซึง่เหน็กามเปนสิ่งทีน่าขยะแขยง ถาใครเผอญิมาเปนดงันี ้เราก็ตองยอมรับวา เขา
เปนบุคคลที่ผิดไปจากพวกคนธรรมดา นัน่แหละคือมูลเหต ุแหงการเกิดขึ้นของพวกพรหม และ
ภูมิทั้ง ๒ นี้เอง คือ ภูมิหรือภพที่ไมเนื่องดวยกาม แมจะยงัมีความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" 
เหลืออยูเต็มที ่แตก็ถือวาเปนเสนเขตแดน ปกปนกนัระหวางโลกุตตรภูมิ ซึ่งเปนที่มุงหมายของ
พุทธศาสนา กบัโลกียภูม ิซึ่งไมเปนทีมุ่งหมายของพุทธศาสนาแตประการใด 

ดังนัน้ ทุกคนจะตองมองใหเห็นอยางชัดวา หลักพทุธศาสนานั้น เปนไปเพื่อโลกุตตรภูมิ หา
ใชเพื่อกามาวจรภูมิ, รูปาวจรภูมิ และ อรูปาวจรภม ิแตประการใดไม ถาจะมพีูดถึงเรื่องหลงั
เหลานี้บาง กข็อใหเขาใจไวเถิดวา พูดเพื่อเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา นี่แหละคือ ตัวอุปสรรคของการ
ปฏิบัติเพื่อดับทุกข และเปนสิ่งที่เราตองกาวใหพนไปทัง้กามและภพ จนกระทั่งไมเปนภพใน
ลักษณะไหนหมด นัน่แหละคือขอยืนยันทีว่า โลกุตตรภูมิหรือนพิพานนั้น จะเปนภพชนิดไหนไป
ไมไดเลย เพราะเปนสิ่งที่ปราศจาก "ตัวตน-ของตน" โดยแทจริง เราตองกาวขึ้นมาถงึขั้นนี้จริงๆ 
เทานัน้จึงจะพบกับตัวแทของพทุธศาสนา ไมหลงเอาโลกยีภูมิมาเปนพทุธศาสนา แลวยังมา
ยืนยนัทุมเถยีงกันคอเปนเอ็น หรือสอนใหผูอ่ืนใหเขาใจผดิ ซึ่งนับวาเปนการทําบาปอยางยิ่ง 

สรุปความสั้นๆ วาถงึเปนพรหมแลว แมจะปราศจากกามโดยสิ้นเชงิ ก็ยงัไมหลุดพนจาก
อุปาทานที่ยึดถือวา "ตัวตน-ของตน" และยงัถูกจัดวาเปนโลกียภูม ิเปนวัฏฏสงสารเพราะเขายงัม ี
"ตัวตน-ของตน" อยางเต็มที ่ยังเปนปถุุชนไมใชอริยบุคคลอยูนัน่เอง หวังวา การกลาวยืนยันสจั
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ธรรมเชนนี ้ผูที่ยกตวัเองวา เปนปราชญในการสอนพทุธศาสนาทัง้หลาย จะไมเหมาเอาวาเปน
การพูดโดยอัตโนมัติ พูดนอกตําหรับตํารา หรือผิดไปจากหลักอภิธรรมที่ตนเคยศกึษาเลาเรียน
มา เพราะถาจะปฏิบัติพุทธศาสนากนัเพื่อใหเขาถงึตัวแทของพุทธศาสนาโดยเร็วแลว เรา
จําเปนตองขามสิ่งทัง้หลายที่จะทําใหเราเสียเวลา เชนการเรียนพุทธประวัติ ประวัติศาสตรของ
พุทธศาสนา คัมภีรตางๆ ชาดกตางๆ ตลอดจนอภิธรรม ซึ่งอาจทําใหผูศึกษาหรือผูสอนเกิดม ี
"ตัวตน" และ "ของตน" ใหญข้ึนไปอีก 
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บทที่ ๕ 
การดับลงแหงอัตตา  

ดังที่กลาวมาแลวในบทกอนวา การเกิดขึ้นแหง "อัตตา" ก็คือการตั้งจิตไวผิด เพราะฉะนั้น 
การตั้งจิตไวใหถูกจงึเปนรากฐานแหงการดับ "อัตตา" ตลอดเวลาทีม่ีการตั้งจิตไวถูก ความดับ
ของ "ตัวเรา" กม็ีอยูเพยีงนั้น ไมวาการกระทํานั้นๆ จักเปนไปโดยบังเอญิ หรือวาเปนไปเพราะการ
กระทาํอยางใดอยางหนึง่ เชน ใชอํานาจของสมาธิปดกัน้โอกาสแหงการเกิดขึ้นของ "ตัวตน หรือ
วาเปนเพราะอาํนาจของปญญาซึ่งตัดราก "ตัวเรา-ของเรา" เสียโดยสิน้เชิงก็ตาม ลวนแตกลาวได
วา ในขณะนัน้มีภาวะแหงความดับของ "ตัวเรา-ของเรา" ดวยกนัทัง้นัน้ ตางกนัแตวา อยางที่ ๑ 
เปนไปอยางผวิเผิน อยางที่ ๒ เปนไปตลอดเวลาที่มีการบังคับ อยางที ่๓ เปนการดับสนิทเพราะ
ทําลายรากเงาของมันเสยีโดยสิ้นเชงิ และความดับที่เราประสงคในที่นี ้ก็หมายถึงอยางที่ ๓ 
โดยเฉพาะ แตถึงอยางนั้น ก็ควรทําความเขาใจในอยางที่ ๑ และที่ ๒ ดวยเหมือนกนั เพื่อ
ปองกนัความสําคัญผิด หรือ ความสับสนนั่นเอง 

การไมปรากฏของ "อัตตา" อยางที่ ๑ ซึ่งมีข้ึนไดดวยการประจวบเหมาะนั้น หมายถึง 
ขณะนั้น เผอญิมีส่ิงบางสิ่ง (ซึ่งจะเปนการไดเห็นหรือไดฟงหรือไดอานอยูก็ตาม หรือไดรับ
อารมณซึ่งเปนความเงยีบสงัดไมชวนใหเกิดความคิดนกึอะไรก็ตาม) ทําใหเกิดความรูสึก ทีเ่ปน
การดับ "ตัวเรา-ของเรา" อยูไดเปนเวลาระยะหนึ่ง นานตลอดเวลาที่ความรูสึกเชนนัน้มีอยู 
ลักษณะเชนนีเ้ปนไปได ในคนธรรมดาสามญัทั่วๆ ไป แมดวยความไมต้ังใจ และอาจเปนไดมาก
สําหรับผูที่อยูในทีท่ี่เหมาะสม มีส่ิงแวดลอมหรือมีการสมาคมกับบุคคลที่เหมาะสม หรือแมแต
ดินฟาอากาศที่เหมาะสม ซึ่งพอจะเรียกไดส้ันๆ วาเปนความสบายทางจิตนั่นเอง อาการอยางนี้
พอจะเรียกไดวา "ตทังควิมุตติ" คือการพนไปจากอํานาจของ "ตัวเรา-ของเรา" ดวยความบงัเอิญ
ประจวบเหมาะ นิสัยของคนบางคน ธรรมชาติสรางมาใหเปนผูมีจิตวางจาก "ตัวตน" ไดงายๆ 
กลาวคือ ความรูสึกวา "ตัวเรา-ของเรา" เกดิขึ้นไดโดยยาก กน็ับรวมอยูในขอนี ้

สําหรับความดับแหง "อัตตา" อยางที ่๒ ซึ่งเปนดวยการกระทาํทางจิต (ซึ่งไมใชทางปญญา
นั้น) หมายถึง ขณะนั้นมกีารทําจิต ใหติดอยูกับอารมณของสมาธิอยางใดอยางหนึง่ จิตกําลังอยู
ในสภาพที่เปรียบเหมอืนกับวัวที่ถูกผกูติดอยูกับแอก กลาวคือ อารมณของสมาธิไมมโีอกาสที่จะ
หนีไปหาอารมณอ่ืนตามที่มนัชอบ ความรูสึกเปน "ตัวเรา-ของเรา" จึงไมอาจจะเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ความวางจาก "ตัวตน" ในลักษณะเชนนี้ ไมใชเปนไปโดยบังเอิญ แตเปนไปโดยอาศัย
การกระทําที่เอาจริงเอาจงั โดยวิธีเหนีย่วรัง้จิตไวในอารมณที่บริสุทธิจ์นไมเกิด "ตัวตน" แมจะมี
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บาง ก็เปนไปแตในทางที่ดี คือเปน "ตัวเรา-ของเรา" ฝายดี ยงัไมมีอันตรายมาก ยังมีทางที่จะ
ทําลายใหหายไปดวยการทําสมาธทิี่ถูกตองได 

ตัวอยางเชน ในการทําอานาปานสติภาวนา เมื่อทําจิตใหเปนสมาธิได ก็เกิดสุขเวทนา
ข้ึนมาจากสมาธิ ถามีสติสัมปชัญญะเพียงพอ คือมีการกระทําที่ถูกวิธีอยูตลอดเวลานัน้ จิตก็ไม
อาจจะเกิดความรูสึกวามี "ตัวตน" มีแตการที่จะพิจารณาตอไป วาแมความสุขที่เกิดจากสมาธิก็
เปนมายา คือไมเที่ยง เปนทกุข และเปนอนัตตา "อัตตา" ก็ยงัไมอาจจะเกิดขึ้นได สวนในกรณทีี่
เผลอสติ หรือทําผิดวธิีนัน้ กจ็ะพอใจอยางหลงใหลในสุขเวทนานัน้ หรือถึงกับเกิดความรูสึก
ทะนงวา ตนประสบผลสําเร็จในคุณวิเศษแลว "ตัวเรา-ของเรา" ก็ยอมจะเกดิขึ้นมาอกี อยางนี้จะ
ไปโทษสมาธิไมถูก เพราะวาในขณะนัน้ไมเปนสมาธิทีถู่กตองเสียแลว 

วิกขัมภนวิมุตติ ก็คือการพนไปจากอํานาจของ "อัตตา" ดวยการอาศัยสิง่ใดสิ่งหนึง่มาปด
กั้นทางเกิดแหง "อัตตา" ไวอยางหนาแนน และอยางเฉลยีวฉลาด การพยายามทาํอะไรบางอยาง
เพื่อกลบอารมณราย เชน การสวดมนตเพื่อกลบอารมณรายทีเ่ปน "ตัวเรา-ของเรา" ถาทาํสําเร็จ
ก็นับรวมเขาในขอนี้ นี้เปนตวัอยางสําหรับการกระทําเลก็นอย ซึ่งคนธรรมดาสามัญก็ทําได แมที่
สุดแตเร่ืองที่สอนใหนับ ๑ ถงึ ๑๐ กอนที่จะโกรธใคร แลวก็นบัเร่ือยไปจนความโกรธเกิดขึ้นไมได 
แมอุบายอยางนีก้็นับรวมไวในขอนี้ ทั้งนี้มหีลักสัน้ๆ วาตองใชความพยายามอยางยิง่ ไมใชมัน
เปนไปโดยบงัเอิญ จึงแตกตางจากอยางที ่๑ และเราเรียกมันวาเปน การดับตัวตนดวยอํานาจ
การกระทําทางจิต เชน การทําสมาธ ิยังไมใชการกระทาํทางปญญา 

สําหรับความดับ "ตัวตน" อยางที่ ๓ คือดวยการอาศัยปญญานัน้ หมายถึง อุบายที่แยบ
คายไปกวานัน้มาก และไมใชเปนการกระทําที่บีบบังคับโดยตรง แตเปนการกระทาํทีเ่รียกวา 
เปนการถอนรากเงาขึ้นมาทาํลายเสียโดยสิ้นเชิง ตัวอยางเชน ในการทาํลายหญาคา ถาเอามีด
เอาพรามาฟาดฟนอยางผวิเผิน หญาคากห็ายหนาไปพกัหนึ่งแลวก็งอกขึ้นมาอกี หรือถาเอา
อะไรมาทับมาปดไว หญาคาก็หายหนาไปเหมือนกัน แตเมื่อเอาของทับออกเสียแลว หญาคาก็
กลับปรากฏอกี แตก็นานกวาวิธทีี่ ๑ ทนีี้ถาขดุรากหญาคาขึ้นเผาเสยีใหหมด หญาคาก็หมดไป
เปนการถาวร เราทราบแลววา "อวิชชา" เปนรากเงาของ "อัตตา" ฉะนัน้ การทาํลายอวิชชา ก็เปน
การทาํลาย "อัตตา" และเพราะเราใชวิชชาหรือปญญามาทาํลายอวิชชา เราไมใชกําลังจิตลวนๆ 
อยางวิธทีี่ ๒ เราจึงเรียกการกระทาํอยางนีว้า เปนไปดวยอํานาจของปญญา และเราเรียกการดับ
ของ "ตัวตน" ในลักษณะนีว้า "สมุจเฉทวมิุตติ" เปนการดับ "ตัวตน" ดวยการถอนรากเงาขึ้นโดย
ส้ินเชิง 
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แมคนเราจะไดพบกับความดับไปแหง "อัตตา" โดยบังเอิญอยางวิธทีี่ ๑ นั้น อยูบอยๆ ก็
ตาม แตก็หามใีครเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะสนใจ คือเขาสนใจกนัแตเร่ืองที่กําลงัอยาก
กําลังตองการ ไมสนใจเรื่องของความวางจากความอยากความตองการ หรือ แมแตรสชาติของ
จิตที่วางจากความตองการ เขาจึงไมมีโอกาสรูจักภาวะของจิตที่วางจาก  "ตัวตน" ซึง่ที่แทกม็ีอยู
บอยๆ เมื่อไมสนใจเพราะไมรูจักแลวมนัก็มีคาเทากับไมมี เหมือนกับไกที่เดินไปบนกองเพชร
พลอย มันก็ไมรูสึกวามีอะไรที่มีคานาสนใจ แตถาเห็นขาวสารสกัเม็ดหนึง่ตกอยูบนดิน มนัจะ
เห็นคาขึ้นมาทันท ีอาการอยางนี้มีอยูแมในอุบาสกอุบาสิกา ตลอดถงึที่เปนบรรพชิต ตลอดจน
แมเถระ ฉะนัน้การปฏิบัติเกีย่วกบัการดับของ "อัตตา" จงึกอรูปข้ึนไมได มีแตจะเปนไปในทางที่
จะเกิด "อัตตา" เสียตะพึดจงึไมไดรับแมแตความดับของ "อัตตา" ชนิดทีเ่ปนดวยการบงัเอิญ ถา
คนยังเปนเหมอืนไกอยูเพียงใด เพชรพลอยอยางมากมายในพระพทุธศาสนาก็จักยงัเปนหมนัอยู
เพียงนัน้ เพชรพลอยในทีน่ี้เราหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ การดับไปแหง "ตัวตน" 
เปนยอดของพระธรรม คือเปนธรรมชั้นสงูสดุ หรือเปนบรมธรรมทีเดียว เพราะเปนไปเพื่อการไม
เบียดเบียนตนเอง และไมเบียดเบียนผูอ่ืนถึงที่สุดจริงๆ ฉะนัน้เพื่อการปฏิบัติธรรมทางลัด เรา
จะตองหนัมาสนใจ เลือกเอาเพชรพลอยชนิดใดชนิดหนึง่ กลาวคือการดับไปแหง "ตัวตน-ของ
ตน" ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะแกตัวเรา นาํเอาเขาสูการประดับประดาของเราเปนประเดิม
เร่ิมแรกกันเสยีกอน สําหรับจะไดทําใหกาวหนาไปตามลําดับ จนถึงทีสุ่ด 

ความดับไปแหง "อัตตา" นัน้ ไมไดหมายถึงความดับไปของรางกายหรือของชีวิต มิได
หมายถงึการดบัไปแหงความรูสึก เชน หมดความรูสึกนิ่งเงียบไปเพราะอํานาจของฌาน แต
หมายถงึ การดับของความรูสึก ที่รูวาม ี"ตัวเรา-ของเรา" ซึ่งเราเรียกกนัสั้นๆ เพื่อความสะดวก วา 
"ความดับไปแหงอัตตา" และคําวา "ความดบั" ในทีน่ี้ หมายถึงการปองกนัไมใหเกิดขึ้น รวมทัง้
การดับตัวตนที่ปรากฏอยูแลวดวย ฉะนั้นโดยใจความทีแ่ทจริงก็คือ ภาวะแหงความที่จิต
ปราศจากความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" นั่นเอง 

อนึ่ง ยังมีความหมายที่ยิ่งไปกวานัน้อีก คือไมไดหมายความวา จิตวางเปลาไมมีอะไรเลย 
หรือจิตเองก็ดับไปดวย ตองทราบไววา เมือ่ใด "ตัวตน" ดับลงไป ความวางอยางหนึง่ก็ปรากฏขึ้น
แทน เปนความวางจาก "อัตตา" แตทวาประกอบอยูดวยสติปญญาอยางยิง่ในตวัความวางนั้น 
เมื่อ "อัตตา" ยงัเดือดพลานอยู จิตมีแตความวุน เมื่อ "ตัวตน" มีอยู จิตกม็ืดมน เพราะความเดือด
พลานของความรูสึกวามี "ตัวตน" คร้ัน "ตัวตน" ดับไป จิตก็หมดความมดื และมีความสวาง
เกิดขึ้นแทน เมื่อ "ตัวตน" มอียู จิตมีแตความโงดวยอาํนาจของอวิชชา ซึ่งเปนเหตุใหเกิด "ตัวตน" 
เมื่อ "ตัวตน" ดับไปจิตก็พนความโง กลายเปนธรรมชาตทิี่ประกอบไปดวยความรูสึกอยางเตม็ที่
ไดในตัวมันเอง คือมันรูส่ิงทีเ่ปนความวาง ความไมมทีุกข ความรูสึกวามี "ตัวเรา-ของเรา" นั้น
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ไมใชธรรมะแตเปนอธรรม ตอเมื่อวางจากความรูสึกวามี "ตัวเรา-ของเรา" เมื่อนัน้จึงจะเปน
ธรรมะ 

อีกอยางหนึ่ง จะถือวาเมื่อจติประกอบอยูดวยความรูสึกวาม ี"ตัวเรา-ของเรา" จิตยอม
สูญเสียความบริสุทธิ ์คือไมเปนจิตเดิมแทที่บริสุทธิ์สะอาด แตกลายเปนเพยีงของมายา เปน
เพียงความคิดปรุงแตง ไปตามเรื่องตามราวของอารมณที่เขามาแวดลอม ใหเกิดความรูสึกวามี 
"ตัวเรา-ของเรา" ตอเมื่อใดจิตวางจากความคิดปรุงแตง หรือวางจาก "ตัวเรา-ของเรา" จิตจึงคนืสู
สภาพเดิม คือ เปนจิตที่สะอาดอยูตามธรรมชาต ิ

สรุปความวา เมื่อความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ดับไป จะตองมีส่ิงอื่นปรากฏขึ้นมา
แทนสิง่นัน้ นัน่ก็คือภาวะของจิตเดิมแท เปนภาวะแหงความวางจากความวุนดวยอํานาจการนึก
คิด เกิดภาวะแหงความสวางและความเปนธรรมะ และที่สําคัญอยางยิ่งนั้นก็คือ จะเกิดภาวะ
แหงความสมบูรณดวยสติปญญา ฉะนั้นความดับไปแหง "อัตตา" จึงไมใชส่ิงทีน่ากลัว ไมใชส่ิงที่
ไรคุณคา ไมใชส่ิงที่จะทาํใหคนเราเสื่อมสมรรถภาพ แตกลับทาํใหเราสมบูรณไปดวยสติปญญา 
ไมมีทางทีจ่ะทาํอะไรผิดพลาด และมีแตความสงบสุขทางใจ 

ผูที่ไดฟงเรื่องนี้แลวยงัไมเขาใจ หรือเขาใจหรือคร่ึงๆ กลางๆ อาจเกิดความเขาใจผดิอยาง
แรง อาจเห็นวาความดับแหง "ตัวตน-ของตน" นี้เปนโทษไปก็ได คือเขาเขาใจผิดไปวาถาดับ
ความรูสึกวาม ี"ตัวตน-ของตน" เสียแลว คนเราก็จะไมทาํอะไร จะไมยอมพัฒนาประเทศชาต ิจะ
ไมยอมทาํประโยชนใหแกสังคม เพราะวา ไมมีอะไรที่เปนเครื่องกระตุนใหทํา มีแตความรูสึกที่
อยากจะอยูเฉยๆ เปนกอนดนิกอนหนิไป ความหลงผิดเชนนี้เกิดขึ้น จากการที่เขาไมเขาใจอยาง
ถูกตอง ในเรื่องของความดับของ "ตัวตน-ของตน" และอีกอยางหนึ่งนัน้เขามีความเคยชินเปน
อยางยิ่งกับความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" เมื่อเขามีความรูสึกเปน "ตัวตน-ของตน" ข้ึนมา เขา
ก็รูสึกเปนสุข หรือเปนความเอร็ดอรอยในทางจิตใจ จนกระทัง่มีความติดใจหลงใหลเอาทีเดยีว 
และยิ่งเปนอยางนี้มากขึ้นตามอายุที่ลวงไปๆ เขาจึงเปนเกลอกับ "ตัวตน-ของตน" อยางที่จะขาด
เสียไมได และกลายเปนปุถชุนคนหนาไปดวยกิเลส คือในลักษณะที ่"เห็นงูเปนปลา" ไปเสีย
ตะพึด จงึอยูในฐานะลาํบากอยางยิง่ ที่จะทําความเขาใจในเรื่องความดับไปของ "ตัวตน-ของ
ตน" 

ขอนี้กส็มตามความหมายของคําวาปุถุชน  ซึ่งแปลวา "คนหนา" คือ หนาไปดวยสิง่หุมหอ
ดวงตา หรือจติใจ หรือปญญา จนกระทั่งปญญาไมอาจสองแสงได แตวา "ตัวตน-ของตน" นัน่
แหละเปนผูสองแสงแทน เร่ืองมันจงึทําใหเห็นผิดไปหมด คนโงๆพวกนี้ ไมพอใจที่จะดับ "ตัวตน-
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ของตน" โดยไปเขาใจวาจะเปนการขาดทนุอยางยอยยบัไมมีอะไรเหลือ ฉะนัน้ การแนะนาํสั่ง
สอนธรรมะในขั้นที่จะถอนอปุาทานเชนนี ้จึงทาํไมไดในหมูชนซึ่งเปนปุถุชนมากเกนิไป จะทําไดก็
เพียงแตแนะนาํสั่งสอนใหเลอืกยึดถือ "ตัวตน-ของตน" ชนิดที่ไมสูเปนอันตรายมากมายนักไป
พลางกอน แมจะตองรองไหบาง ก็ยังมีเวลาทึ่จะไดหัวเราะสลับกันไป แตที่จะใหไมตองหวัเราะ
และรองไหเลยนัน้ ยังเปนไปไมได (อานหนังสือ "อะไรถกูอะไรผิด" ซึ่งอธิบายเรื่องนีอ้ยาง
ละเอียด) 

ทีนี ้ก็มาถงึบุคคลอีกประเภทหนึง่ ซึง่เรียกวา ปุถุชนชัน้ดี หรือ กัลยาณปุถุชน หมายถึง
บุคคลที่มีเครื่องหุมหอตาไมหนาจนเกนิไป มีผงในดวงตาไมมาก เขาจึงสามารถลางผงออกจาก
นัยนตาของเขาไดหมด และผงทีก่ลาวนี้กคื็อ ความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" อีกนัน่เอง พวกที่
มีผงในดวงตาเพียงเล็กนอยนี ้หมายถงึ คนบางคนที่ไดรับการศึกษาทางธรรมที่ถูกตองมาแตแรก 
รวมทัง้เปนผูมอุีปนิสัยดี ไมหวัดื้อร้ันอวดฉลาด เขามีสติปญญาตามธรรมชาติชนิดที่อาจรูส่ิง
ทั้งหลายทัง้ปวงตามที่เปนจริง เปนผูเตรียมพรอมที่จะมคีวามรูยิง่เหน็จริงอยูเสมอ พอไดรับ
คําแนะนําชี้แจงเรื่องโทษของ "ตัวตน-ของตน" เขาก็จับฉวยเอาไดทันท ีรวมความวา เขาจะเขาใจ
อยางเด็ดขาดลงไปวา การดับเสียไดซึ่ง "ตัวตน-ของตน" นั้น จะทําใหคนเราทําอะไรไดมากขึ้น 
ทําไดดียิ่งขึน้ ทําอะไรไมผิดพลาด เพราะไมมีความเหน็แกตัว และในที่สุด สังคมจะประสบสันติ
สุขที่แทจริง การพัฒนาประเทศชาติก็จะไดผล และจะไมมีคอรัปชั่นมากมายอยางทีเ่ปนอยูใน
ขณะนี ้

สถิติของโลกในทกุวนันี้ปรากฏวา ในบางประเทศมีคดีการขมขืนสตรีทกุๆ ๓๔ นาท ีมีการ
ตัดชองยองเบาขโมยเลก็ขโมยนอยทุกๆ ๓๙ นาท ีมีการทําอันตรายกนัถงึตายทุกๆ ๕๐ นาที 
ตัวอยางเพยีงเทานี้ก็แสดงใหเห็นแลววา ส่ิงที่นาขยะแขยง หรือเสนยีดจญัไรในโลกนัน้มีอยูไม
นอยเลย และเปนที่แนนอนวา จะทวมีากขึ้นเร็วขึ้น ยิง่กวาการทวีของพลโลก เมื่อเทียบสวนกัน 
นี่แสดงใหเหน็วา การตกอยูใตอํานาจ "ตัวเรา-ของเรา" ของมนษุยนั้น ไดทวีข้ึน ฉะนั้น หากวามี
การดับ "ตัวเรา-ของเรา" ลงไปไดเพียงใด ส่ิงที่ไมพึงปรารถนาเหลานัน้ ก็จะลดลงตามสวน ถา
มนุษยเรายงัไมสามารถจบัตนตอของความชั่วเหลานี้ได ก็จะไมสามารถขจัดมันได ทัง้นีก้็เพราะ
มองขามเรื่องความดับแหง "ตัวเรา-ของเรา" โลกจงึตองประสบชะตากรรมอยางนี ้และจะลุกลาม
จากวกิฤติการณสวนบุคคลไปเปนวกิฤตการณของโลก จากวกิฤติการณชั่วคราวไปเปน
วิกฤติการณถาวร จนถงึขนาดเหลือวิสัยทีม่นุษยผูยังงมอยูในลักษณะเห็นผิดเปนชอบเชนนี ้จะ
แกไขมันได 
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การขมขืนสตรี การตัดชองยองเบา หรือการปลนสดมภ การลักการขโมย การฆากันโดย
บันดาลโทสะ หรือโดยเจตนา และ การกระทําอยางอื่นๆ ซึ่งเรียกวา อาชญากรรมนัน้มีตนตอที่
ลึกซึ้ง อยูทีก่ารพลุงออกมาของ "อัตตา" กลาวคือความรูสึกที่เปน "ตัวเรา-ของเรา" ถาพลุงขึ้น
มาถงึขีดสุดแลว มันทาํใหไมกลัวอะไร ฉะนัน้ อํานาจการบังคบั หรืออํานาจกฏหมาย ยอม
ควบคุมส่ิงเหลานี้ไวไมได เพราะในขณะนัน้เขาไมกลวัแมแตความตาย หรือโทษภัยใดๆ ทั้งสิน้ 

ทีนี ้ถาเราหันมาใชวิธทีี่ไมเปนการบังคับ เชนวธิีศึกษาอบรมกันทั่วไป ใหเขาใจถกูในเรื่อง
ความดับแหง "อัตตา" ก็ขอยนืยนัวาเมื่อดับ "อัตตา" ไดมากเทาไร คนก็จะไมมีความเห็นแกตัวจัด 
เพราะมีสติปญญา หรือเหตุผลไดมากขึ้น ตามหลกัพทุธศาสนา ยอมจะกลาวไดวา ศีลธรรมก็ดี 
สัจธรรมที่สูงขึน้ไปก็ดี หรือ โลกุตตรธรรมขอใดก็ดี ลวนแตมีความมุงหมายที่จะเขนฆาสิ่งที่
เรียกวา "อัตตา" ใหดับไป ใหเหลือแตสติปญญาควบคมุชีวิตนี ้ใหดําเนินไปถงึจุดหมายที่แทจริง
ที่มนษุยควรจะได สวนจรยิธรรมที่มีชื่อไพเราะตางๆ นานา เชนความซื่อสัตย ความเห็นแกผูอ่ืน 
ความรักใครเมตตากรุณา การสารภาพความผิด ฯลฯ โดยมากก็เปนเพียงสกัวาชื่อตามปายหรือ
ตามฉลากที่ปดไวตามที่ตางๆ หรือสมาคมตางๆ ไมสามารถจะปราบอธรรมได เพราะวา "อัตตา" 
ของมนุษยในโลกทุกวันนี้ไดหนาแนนยิง่ขึ้น และรุนแรงถึงกับเดือดพลานนั่นเอง ฉะนัน้ถาเราหวงั
ที่จะมีจริยธรรมมาเปนทีพ่ึง่ของชาวโลกแลว จะตองสนใจในเรื่องความดับไปแหง "อัตตา" ให
มากเปนพิเศษ สมตามที่หลกัแหงพุทธศาสนายนืยนัวา มันเปนเพยีงสิง่เดียว ซึ่งเปนตนเหตุแหง
ความทุกขทัง้ปวง 
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บทที่ ๖ 
วิธีลดอัตตา 

เพื่อความเขาใจถึงวิธีลด "อัตตา" ไดอยางงายๆ โดยอาศยัหลักเกณฑทีรั่ดกุม จึงจะได
พิจารณากันถงึสิ่งที่เรียกวา "สังโยชน" ๑๐ ประการ แลวผูปฏิบัติธรรมก็จะทราบไดเองวา พุทธ
ศาสนามีความมุงหมายที่จะลด "ตัวตน" อยางมีประสิทธิภาพเพียงไร 

สังโยชนประการที่ ๑ มีชื่อโดยภาษาบาลีวา "สักกายทิฏฐิ" หมายถงึ ความยึดถือวา กายกับ
ใจนี้เปนของตน เมื่อมีความรูสึกคิดเชนนัน้แลว เขากห็วงแหน อยากใหมันดีใหมนัเทีย่งแทถาวร 
เพื่อประโยชนแก "ตัวเขา" โดยธรรมชาติทีแ่ทนัน้ มันไมมอีะไรที่จะเปนของเขาไดเลย แตความ
หลงผิด ทําใหเขาเขาใจวามนัมีอะไรๆ เปนของเขาจนได โดยเหตนุี้ ส่ิงที่เปนเพยีงธาตุดินน้ําลม
ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ที่รวมกลุมกนัอยู ก็ถูกยึดถอืเปนกายและใจ "ของเขา" มนัจึงมี
ลักษณะเปน ความเห็นแกตัว แลวก็ทาํอะไรๆ ไปในลักษณะที่เปนความทุกขยากลาํบากแก
ตัวเองและแกผูอ่ืน ปญญาอยางโลกๆ ก็สงเสริม "ตัวตน-ของตน" ใหหนักยิง่ขึ้น ตอเมื่อไดรับ
การศึกษาอบรมที่ถกูทาง หรือปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักแหงพุทธศาสนา เขาจงึจะไมอาจมี 
"ตัวตน-ของตน" ชนิดที่จะไปฆาไปลัก หรือเบียดเบียนผูอ่ืน และจะเริ่มนึกถงึการที่กายทุกกาย 
หรือธาตุทกุกลุม เปนเพื่อเกดิแกเจ็บตายอยางเดียวกัน จึงลดความหมายมัน่ปนมือทีจ่ะเอา
ประโยชน จากผูอ่ืนมาเปนของตนเองลวนๆ ดังแตกอน 

ความลดไปแหงสกักายทิฏฐินี้ ทําใหเกิดความสงบเยน็ ความสงบเยน็ทาํใหเกิด
สติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะก็ทาํความปลอดภัยใหแกตนเองและผูอ่ืน ถาเพียงแตคนเรา
สามารถ ละสังโยชนขอที ่๑ นี้ไดเทานัน้ โลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป อยางหนามือเปนหลังมือ 
อยางนอยที่สุด การเบียดเบยีนกนัจะหายไปจากโลก มีแตการเอื้อเฟอเผื่อแผกันอยางแทจริง เขา
มาแทน 

ตอไปก็คือ ความลดไปแหง "ตัวตน" ในรูปของสังโยชนประการที่ ๒ ที่เรียกวา "วิจกิิจฉา" ซึ่ง
หมายถงึ ความลังเล เนื่องจากความสงสยัหรือความกลัว ถาไมพิจารณาใหดี ก็จะไมเห็นวามนั
เกี่ยวกับเร่ือง "ตัวตน" หรือ "ของตน" ยิ่งกวานัน้ ยังมองขามไปเสียวา ความลงัเลนี ้ไมมี
ความสาํคัญอะไรในเรื่องความทกุขและความดับทุกข แตแทที่จริงนั้น วิจิกจิฉา ก็มีความสาํคัญ
เชนเดียวกนัอกี ถาเปนการปฏิบัติในขั้นสมาธ ิวิจิกจิฉานี้ก็เปนนวิรณปดกั้น หรือรบกวนจิตไมให
เปนสมาธ ิถาเปนการปฏิบัติในขั้นปญญา วิจิกิจฉาก็เปนเครื่องรบกวน ความเชื่อและปญญา
ไมใหอยูในรองในรอยได คนเราจึงไมสามารถเอาชนะความทกุขได และตัวความลังเลนั้นเอง ก็
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เปนเครื่องรบกวนความสุข หรือเปนความทกขชนิดหนึง่อยูในตัวมนัเอง ไมวาจะเปนเรื่องทาง
ศาสนาหรือเร่ืองตามธรรมดาของชาวโลก 

การตอสูกันระหวางความรูสึกฝายต่าํกับฝายสูงนัน่เอง เรียกวา วิจิกิจฉา ซึ่งอาจขยาย
ความออกไปเปนความไมแนใจ ความไมกลาหาญ ความไมไวใจ หรือไมเชื่อถือตัวเอง ฯลฯ 
วิจิกิจฉาชนิดที่เปนอยางชาวโลกๆ ที่สุด ก็เชนไมแนใจวาจะประกอบอาชพีอะไร จะทําอะไร จะ
แสวงหาชื่อเสยีงอะไรดี ฯลฯ และที่สูงขึ้นมาก็คือ ความไมแนใจในการที่จะยึดเอาความดี หรือ
ความยุติธรรม วาเปนหลักทีแ่ทจริงไดหรือไม ความกลัวจะเสียประโยชนสวนตัว กลัวจะ
เสียเปรียบเขา จะพายแพเขา เปนเหตุใหไมแนใจในการที่จะถือเอาความดีความจริงเปนหลกั 
เปนความกระอักกระอวนใจ ในทางหนาทีห่รือทางศีลธรรม 

เราพอจะมองเห็นวา ความระส่ําระสายทกุขยากลําบาก หรือวิกฤตกิารณตางๆ ในโลก 
ยอมเกิดมาจากความไมแนใจของชาวโลกนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิง่กข็องชนชัน้ผูนาํกลุมตางๆ 
ที่ไมแนใจในการที่จะยึดมั่นในความดี หรือความจริง จนกระทัง่ ยอมเสยีสัจจ เชน พอเกิด
สงคราม หวาดกลัวขึ้นมากห็ันไปหาพระเปนเจาหรือศาสนา แตพอเหตุการณนัน้ผานไปก็หนั
หนากลับไปหาประโยชนใหแก "ตัวตน-ของตน" ไมมีฝายไหนแนใจในการที่จะยึดถือความดี
ความจริงเปนหลัก ทัง้ที่ตัวเองก็รูอยูวาอะไรเปนอะไร โลกจึงตกอยูในหวงแหงความเท็จความ
โลเล หลอกลวงตัวเอง เพราะไมสามารถบงัคับความเชื่อ หรือสติปญญาของตนใหแนวแนอยูใน
รองในรอยได โลกจึงมีอาการเหมือนกับวิจกิิจฉา เควงควางไปตามความลังเลของคนในโลก ทัง้
ในกรณีที่เปนไปทางโลกๆ และทางศาสนา 

สําหรับวิจกิิจฉาในทางฝายพุทธศาสนานัน้ เมื่อกลาวไปตามหลกัทีถ่อืๆ กนัอยู ก็ไดแก
ความลงัเลใน พระพทุธ พระธรรม พระอริยสงฆ ลังเลในการตรัสรูจริงของพระพุทธเจา ความ
สงสัยในพระพทุธเจาก็คือ ลังเลในการที่จะเชื่อ หรือปฏิบัติตามคําแนะนาํของทาน เพราะมนัขัด
ตอความรูสึกของตนที่มีอยูกอน ขัดตอประโยชนที่ตนหวงัจะไดรับ การลงัเลในพระธรรมก็เปน
อยางเดยีวกัน เลยทาํใหคนถอืศาสนากันเพยีงแตปาก หรือเลนตลกกับพระเปนเจาของตน จน
อาการเชนนี้มอียูทั่วไป สําหรับความลังเลในพระอริยสงฆนั้น หมายถงึวา เห็นทานเปนผูพนทกุข
ไดอยางนัน้ๆ แลว ตนกย็ังลงัเลที่จะเดินตาม โดยที่ไมเชือ่วาทานเหลานั้นพนทุกขไดจริงบาง หรือ
การพนทกุขของทานเหลานัน้จะนํามาใชไดแกตนบาง เมื่อยงัลงัเลในตัวผูสอน ในสิง่ทีน่ํามาสอน 
และในหมูคนที่เคยปฏิบัติตามคําสอนจนประสบความสําเร็จมาแลว คนโงเหลานี ้แมจะศึกษา
ไปสักเทาไรๆ ก็มีแตจะยิ่งกลายเปนคนลงัเลมากขึน้ จนกลายเปนโรคประสาทหรือโรคจิตขึ้นมาก็
ได 
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เทาที่กลาวมาทั้งหมดนีย้อมจะเหน็ไดวา การที่คนเราเกิดความคิดลังเลแมในพระศาสดา
ของตน ในหลกัธรรมะหรือหลักปรัชญา ก็กลาวไดวา "อัตตา" อีกนั่นเองที่เปนมูลเหตุอันแทจริง
แหงความลังเล ถาเราดับความลังเลหรือควบคุมมันได กย็อมหมายความวาเราดับ หรือควบคุม 
"อัตตา" ได เพราะอาการแหงความลังเลกคื็อลักษณะอยางหนึ่งของ "อัตตา" หรือความเห็นแกตัว
นั่นแหละ เปนเหตุใหเกิดความลังเล ไมวาทั้งในทางโลกและทางธรรม 

สีลัพพตปรามาส สังโยชนขอที่ ๓ เปนชื่อของความงมงายเขาใจผิดตอศีลและพรต ซึ่งเปน
เครื่องปฏิบัติสําหรับลดความทุกข กลาวคอื ความเขาใจผิด ใชผิด กระทําผิด ตอส่ิงซึง่ถือกนัวา
เปนเครื่องปฏบัิติเพื่อความดับทุกข อันไดแก ศาสนาหรือธรรมะนั่นเอง แบงไดเปน ๒ ประเภท 
คือเขาใจผิด หรือปฏิบัติผิดในสิ่งที่ผิดมาแตเดิม กับ เขาใจผิดตอส่ิงทีถู่กตองดีอยูแลว แตปฏิบัติ
ไปอยางงมงายหรือผิดๆ นีก่ม็ีมูลมาจากการมี "ตัวตน-ของตน" ที่มีความประมาทสะเพรา หรือ
ทะนง แทนที่จะมีสติปญญาอยางสุขุมรอบคอบ กลับจับฉวยเอาขอปฏิบัติเหลานั้นผดิไปจาก
ความหมายทีแ่ทจริง เปนความโง ความดือ้ของ "ตัวตน-ของตน" นัน่เอง มีอยูเปนปกติแกปุถุชน
คนเขลาทัว่ไปในการที่จะจับฉวยเอา อยางปุบปบในส่ิงทีแ่ปลกประหลาด หรือ อัศจรรย ซึ่งตัว
คิดนึกไดเอง หรือมีผูนาํมาสอนให ตลอดจนมีความรูเทาไมถึงการณ ในสิ่งที่ตนคิดขึ้น หรือกําลัง
กระทาํอยู แลวก็มีความเชื่อมั่นในสิง่นัน้จนกลายเปนความงมงาย คิดวาสิง่เหลานัน้จะเปนที่พึง่
แกตนได แตแลวก็หาเปนไปไดไม คงเปนสกัวาพิธีรีตอง เปนสักวาเครื่องปลอบใจตัวเอง หรือ
หลอกตัวเองใหหายกลวั เพราะมันไมมีเหตุผล หรือไมตรงตามหลกัวิชา แตตัวก็ไมรูวาตัวโง 

สําหรับสีลัพพตปรามาสชนดิที่ผิดมาแตเดิม แลวเอามายึดมัน่ถือมัน่เพื่อปฏิบัตินั้น 
สวนมากเปนเรื่องของการกระทําปรัมปราสืบๆ กันมาแตโบราณ กระทัง่ยุคหนิที่มีคนบางพวกยัง
ยึดมั่นถือมั่นอยู เพราะมนัเขารูปกันไดกับภูมิปญญาของเขา แมตกมาในสมัยนี ้ก็ยังประพฤติกนั
อยูอยางเครงครัด ดวยความโงเขลาเบาปญญา และความไมรู สวนอกีแขนงหนึง่นัน้ คือ การ
ประพฤติบาบิน่ นอกคอก นอกรีตตางๆ ซึง่พวกมิจฉาทฏิฐิ หรือมิจฉาชีพที่ฉลาดบญัญัติข้ึนเปน
เครื่องตบตาหาเงนิจากคนอืน่ หรือดวยความหลงสําคัญผิดคิดวาเปนของดีจริงก็ม ีซึ่งลวนแต
อุตริวิตถารดวยกันทั้งนัน้ นี้เรียกวาเปนสิง่ที่ผิดมาแตเดมิ แลวถูกนาํมายึดมัน่ถือมัน่ เปนหลัก
ปฏิบัติตามๆ กันไปดวยความหลงงมงายเขาใจผิด 

สวนสีลัพพตปรามาสในเรื่องสิ่งทีถู่กตองอยูแลว แตคนจับฉวยเอาผิดเองนัน้ ไดแกหลัก
ธรรมะ ตลอดถึงระเบยีบวิธปีฏิบัติตางๆ ซึ่งไดบัญญัติไวอยางถูกตองในศาสนาตางๆ เปนหลัก
วิชาตามเหตุผล ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามนัน้แลว ก็สามารถดับทุกขไดจริง แตก็ยังมกีารจบัฉวยเอาผิด 
เรียกวาเปนการลูบคลําทําใหส่ิงซึ่งบริสุทธิ์สะอาดนัน้ กลายเปนของสกปรกไปดวยอํานาจของ
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ความงมงาย สีลัพพตปรามาสชนิดนี้มีไดแมในหมูนักศกึษาที่เรียกวา มีการศึกษาอยางดทีี่สุด 
ตามทีน่ิยมกันในหมูมนษุย แตไมไดมีการศึกษาขอธรรมะหรือศาสนานั้นๆ อยางถูกตองและ
สมบูรณ เพราะมันเปนคนละเรื่องกนั ดังตวัอยางทีเ่ราเหน็ๆ กันอยูทั่วไป ในหมูผูไดรับปริญญา
ตรี โท เอก ในฝายวิชาการทางโลก ที่ยงัเขาใจวา พระพทุธเจาอาจจะบันดาลอยางนั้นอยางนี้
ตามที่ตัวตองการได ในเมื่อมีการบูชาออนวอน หรือประกอบพธิีทางศาสนาทีง่มงายมาก ถึงกับ
บนบานขอใหเกิดบุตรแกผูไมมีบุตรก็ยังมี บางคนคิดวา การรดน้ํามนตลางซวย หรือ ใหรํ่ารวย 
หรืออะไรในทาํนองนัน้ก็เปนพุทธศาสนาดวย เสร็จการศกึษากลับมาจากเมืองนอก ก็รีบไปหา
พระรดน้ํามนตทันที นี่เปนการพิสูจนวา การศึกษาที่ไปเรียนมาอยางมากมายนั้น ก็ยงัไมทาํให
เขาหายงมงาย แลวก็มาเกณฑใหศาสนามีหนาที่ทาํอะไรๆ ตามที่ตัวตองการ โดยไดยินแตเพียง
วา ธรรมะหรือศาสนานี้ เปนเครื่องชวยดับทุกข และมีความศักดิ์สิทธิ ์ทกุประการ 

ถึงแมในศาสนาอื่นกเ็ปนอยางเดียวกัน เชน จัดพระผูเปนเจาไวในฐานะเปนผูมหีนาที่
ปลอบใจเมื่อจนแตม ที่ไปโบสถหรือปฏิบัติตามระเบียบพธิีตางๆ ก็เพยีงแตทําเผื่อๆ ไว เพราะจะ
ไดเปนที่ถกูใจพระเปนเจาไว หรือเปนการสะสมบุญกุศลไว มีอาการที่กระทําเหมือนกบัคน
ละเมอๆ โดยที่ไมเขาใจอยางถกูตองวา พระเจาที่แทจริงนัน้คืออะไร หรือบุญกุศลทีแ่ทจริงนัน้คือ
อะไร และไมรูเลยสักนิดเดียววา พระเปนเจาหรือบุญกุศลที่แทจริงนัน้ คือการชําระจิตใจให
สะอาดดวยการกระทําที่ถกูตองกันทีน่ี่ และเดี๋ยวนี ้ดวยการบั่นทอนหรือทําลาย "ตัวตน-ของตน" 
นั่นเอง ไปมัวหวงัแตพระเปนเจาที่อยูที่ไหนก็ไมรู ใหคอยชวยคุมครองตนอยางคุมครองเด็กๆ 
และเมื่อทุกขรอนจนแตมข้ึนมา ก็โวยวายใหส่ิงที่ไมรูวาอะไรอยูที่ไหนนัน่แหละมาชวยตน ไม
สามารถใชสัมมาทิฏฐิของตน ปลดปลอยหรือขจัดปดเปาความทกุขรอนในใจของตน ใหออกไป
จากตนได ทั้งๆ ที่ขอปฏิบัติทางธรรมะหรือทางศาสนาทุกขอทกุอยาง ก็ลวนแตเปนไปเพื่อชาํระ
กายวาจาใจใหสะอาด ใหเกิดมีภาวะใหมข้ึนมาเปนความไมมทีุกขหรือมีทกขนอยลงไปกวาเดมิ 

สําหรับในฝายพุทธศาสนาโดยเฉพาะนัน้ สีลัพพตปรามาสไดงอกงามมากขึ้นในหมูพุทธ
บริษัท ทั้งในทางปริยัติและในทางปฏิบัติ ในทางปริยัตินัน้ไดมีการจับพลัดจับผลูไปเอาส่ิงซึง่
ไมใชพุทธศาสนา เขามาตูเปนพทุธศาสนาอยูเร่ือยๆ ทาํสิง่ที่ไมใชพุทธพจนใหเปนเหมอืนพทุธ
พจน นิยมศึกษาทฤษฎีที่ลึกซึ้งกวางขวางไมรูจบเพื่อความเปนนักปราชญ ยิ่งกวาที่จะศึกษา
เฉพาะเรื่องของการดับทุกข แทนที่จะพูดจะสอนจะอภิปรายกนัถึงเรื่องดับทุกขโดยตรง เชนเรื่อง
อริยสัจจ เปนตน ก็กลายเปนไปนําเอาเรื่อง "อัพยากตวตัถุ" ที่พระพุทธองคทรงหามไมใหนําเอา
มาพูดกนัใหเสยีเวลา และพระองคเองก็ไมทรงสอนเรื่องเหลานี้ เชนเรื่องคนตายแลวเกิดหรือไม 
ศึกษาวพิากษวิจารณคนควากันอยางเปนวรรคเปนเวร โดยนําเอาลัทธสัิสสตทิฏฐิของพวก
พราหมณมาอธิบาย โดยที่เขาใจวาเรื่องนีเ้ปนตัวแทของพุทธศาสนา แมแตคําอธิบายเรื่องกรรม 
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เร่ืองอนัตตา และเรื่องนพิพาน ก็ดําเนนิไปอยางผิดๆ เพราะจับฉวยผิด ถึงขนาดที่ไปควาเอาเรื่อง
กรรม เร่ืองอนตัตา เร่ืองนิพพานของศาสนาอืน่ มาถือวาเปนกรรมเปนอนัตตาและนิพพานใน
พุทธศาสนา จนกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทกนัเพราะเหตุนี้ 

แมในสวนที่เกีย่วกับพระไตรปฎกเอง ก็มีความยึดมั่นถือมั่นอยางผิดๆ อยูหลายประการ 
เชนยึดมัน่ถือมั่นวาทกุตัวอกัษรที่เรียกวาพระไตรปฎก ไดออกมาจากพระโอษฐของพระพทุธเจา
ทั้งนั้น จะไปแตะตองดวยการวิพากษวจิารณืไมได บางพวกก็บูชาพระไตรปฎกอยางวตัถุ
ศักดิ์สิทธิ ์บางพวกก็คิดวาเพยีงแตซื้อหรือสรางพระไตรปฎกขึ้นเทานัน้ ก็พนทกุขไดแลว บางคน
เปนไปมากถงึกับเอาพระไตรปฎกบางเลมมาใชเปนเครื่องมือเสี่ยงทาย เสียบไมเขาไปในระหวาง
ใบลานหรือหนาหนงัสือนัน้แลว เปดดูวามนัจะถูกเรื่องดีหรือราย โดยถือเอาขอความใน
หนากระดาษที่ตนเอาไมเสยีบเขาไปนัน่เองเปนหลัก และมีความเชื่อมั่นอยางแทจริงวาเปนการ
ทํานายทีถู่กตอง นับวาเปนสีลัพพตปรามาส หรือความงมงายที่ยงัไมเคยมีมากอน และไดเกิดมี
ข้ึนเกี่ยวกับพระคัมภีร เขาไมทราบวาพระพทุธเจาไดตรัสไวอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองนี ้ดังทีต่รัสไวใน
กาลามสูตร หรือตรัสไวในเรื่องมหาปเทศ สําหรับวนิิจฉัยขอความแทจริงวาสิง่ที่เรียกวา 
พระไตรปฎกมีความเปนมาอยางไร นี้เปนตัวอยางแหงสีลัพพตปรามาสในสวนปริยัติ ซึ่งมีอยู
อยางมากมายจนเหลือที่จะนํามากลาวใหหมดสิ้นได 

สําหรับสีลัพพตปรามาสในสวนการปฏิบัตินั้น ยิ่งมีทางเกิดขึ้นไดมากมาย เพราะคน
สวนมากเชื่องาย และเตม็ไปดวยความกลวั ไมมีสติปญญา หรือความรูเพียงพอทีจ่ะควบคุม 
ความเชื่อ และความกลัว จึงทาํอะไรอยางงมงาย หรือผลีผลามไปตามอํานาจของความเชื่อ และ
ความกลวัเหลานัน้ ในลักษณะงายๆ และสะดวกๆ หรือถึงกับใชคนอืน่ทาํแทนใหกย็ังม ีเชน บาป
ของตัวเองก็ใหคนอืน่ชวยลางให หรือเชื่อวาความตายเปนสิ่งที่ผัดเพีย้นกนัไวกอนได อายุเปนสิ่ง
ที่ตอกันไดดวยการทําพิธ ีและถือวาอะไรๆ ที่ตัวกลวัหรือเปนทกุขอยูนั้น ยอมแกไดหมดดวยพิธี
ตางๆ ในทางศาสนา นี้เปนตัวอยางความงมงายชัน้ต่ําทีสุ่ด ซึ่งมีอยูมากมายเหลือที่จะนํามา
กลาว 

สวนที่สูงขึน้มาจากนัน้ ก็หมายถงึความเขาใจผิดเกี่ยวกบัความหมายของการทาํบญุ ให
ทาน การบวช การบําเพ็ญศลี สมาธ ิปญญา ตลอดถึงปฏบัิติธรรมปลีกยอยอืน่ๆ มีความเขาใจ
ผิดถึงกับทําใหเกิดผลตรงกนัขามไปเสียทกุอยางทกุประการ ขอวัตรปฏิบัติตางๆ ทัง้หมดนัน้ โดย
ที่แทแลวยอมเปนไปเพื่อขูดเกลากิเลส เชน โลภโกรธหลงงมงาย ขจัดความยึดมั่นถือมั่นวาเปน 
"ตัวตน-ของตน" ฯลฯ แตก็กลับประพฤติปฏิบัติไปในทางที่สงเสริมความรูสึกเปน "ตัวตน-ของตน" 
ใหเหนียวแนนประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนกลายเปนเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความขลงั ทีจ่ะดล
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บันดาลใหตนไดรับส่ิงที่ตนตองการ ซึ่งที่แทก็คือกิเลสที่เปน "ตัวตน-ของตน" นัน่แหละ เปนผู
ตองการ หาใชสติปญญาบริสุทธิ์เปนผูตองการไม ฉะนั้น จึงเกิดมกีารสอนใหทําบุญใหทาน ดวย
วิธีการแปลกๆ มุงหมายแปลกๆ และเปนภัยแกเศรษฐกิจสังคม หรือศาสนาเองในที่สุด 

สําหรับการรักษาศีล ก็มีการรักษาศีลดวยการคิดวาจะทาํตนใหเกิดความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ ์หรือเปนการรับประกันอะไรบางอยางในกาลอนาคต แทนที่จะเปนการกาํจดักิเลสที่
เปนเหตุใหตามใจตัวเอง คร้ันไปถึงขัน้การทําสมาธิและวปิสสนาก็ยิ่งเขวออกนอกทางมากขึ้น 
เพราะเปนเรื่องอํานาจทางจติ และมีชองทางที่จะทําใหประหลาดมหัศจรรย โนมเอียงไปตาม
ความตองการอันไมเปนธรรมะ ดังนัน้ จงึเกิดมีการกระทาํที่เรียกวา วิปสสนาการคา วิปสสนา
อยากดังในลกัษณะแปลกๆ อยางมากมาย ซึ่งลวนแตไมเปนไปเพื่อการกําจัดกิเลส แตเปนไป
เพื่ออิทธปิาฏหิาริย หรือเปนเครื่องมือหาลาภสักการะสรรเสริญไปเสีย โดยอํานาจแหง "ตัวตน-
ของตน" เขามาครอบงําและลากจงูไปนั่นเอง เมื่อส่ิงเหลานัน้ดําเนินไปผิด ความมุงหมายของสิง่
ที่เรียกวามรรคผลและนิพพานของผูนัน้ก็เลยผิดตามไปดวย จนกระทัง่กลายเปนมิจฉาทิฏฐิ
อยางสมบูรณในที่สุด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสที่เกีย่วกับการปฏิบัติธรรม กลายเปนเนื้อราย
เนื้องอก ที่เพิง่งอกออกมาใหมๆ บนตัวพทุธศาสนาสําหรบัทําลายพุทธศาสนาเอง ทัง้นี้ก็มีมูลมา
จากความยึดมั่นถือมัน่ใน "ตัวตน-ของตน" ดวยกนัทัง้นัน้ 

อาการที่เขาใจสิ่งใดผิด แลวนําไปใชอยางผิดความมุงหมายที่แทจริง ยอมเรียกไดวาเปน
สีลัพพตปรามาสทัง้นัน้ เชนวิชาความรูทางธรรม อันควรจะถูกนําไปใชเปนเครื่องอํานวยสนัติสุข
แกสังคม แตกลับถูกนาํไปใชเปนเครื่องทํามาหากนิ จนทาํความเดือดรอน หรือความทุกขใหเกิด
แกสังคม อยางนีก้็เรียกวาเปน สีลัพพตปรามาสได เพราะอํานาจแหงความรูสึกที่เปน "ตัวตน-
ของตน" ครอบงําจิตใจบุคคลเหลานั้นจนมีความเห็นแกตัวจัด ส่ิงทีส่ะอาด หรือเปน
คุณประโยชนก็กลับกลายเปนของสกปรก หรือกลายเปนทกุขเปนโทษแกสังคม มนุษยทั่วไปจงึ
ตองรับบาปอนันี ้ฉะนั้น การลด "อัตตา" ลงไปไดเทาใด ก็ยอมทําใหสีลัพพตปรามาสของมนุษย
ไมวาแขนงไหนหมด ลดนอยลงไปเพยีงนัน้ แลวมนุษยก็จะเลื่อนจากภูมิของปุถุชนขึ้นสูภูมิของ
อารยชน คือเปนพระอริยเจาซึ่งลด "ตัวตน-ของตน" ไดในอนัดับที่นาพอใจอันดับหนึง่ คือทาน
กําหนดไววาผูที่ละสักกายทฏิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส เสียไดนัน้ เปนผูที่ถึงกระแสแหง
พระนพิพาน ซึง่เรียกวา พระโสดาบัน นัน่เอง 

ถา "อัตตา" ดับไปโดยสิ้นเชงิ บุคคลนัน้ยอมถึงความเปนพระอรหันต ดังนัน้ในกรณีแหงพระ
โสดาบันนี้ ยอมหมายความวาความดับไปแหง "อัตตา" เปนเพยีงบางสวน "โสตาปนนฺ" แยกศัพท
เปน "โสต" กับ "อาปนนฺ" โสต แปลวา กระแส อาปนนฺ แปลวา ทัว่ถึง ส่ิงที่เรียกวากระแสในที่นี้
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หมายถงึทางที่ไปสูนพิพาน ถาเรยีกอีกอยางหนึง่ก็คือ อริยมรรคมีองคแปด ซึ่งมีองคสําคัญอยูที่
ความรูอันถูกตองหรือสัมมาทิฏฐ ิทีท่ําใหรูจักสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงตามที่เปนจริง วาไมมีอะไรที่ควร
ยึดมั่นถือมั่นวาเปน "ตัวตน" หรือ "ของตน" นั่นเอง 

พระโสดาบนันั้นเปนผูครองเรือนก็มี เปนนักบวชก็ม ีแลวอะไรเลาทีท่ําใหคน ๒ พวกนี้
เขาถึงกระแสนิพพานโดยเสมอกัน คําตอบก็คือการละเสียไดซึ่งสังโยชน ๓ ประการดังกลาวว
แลวนั่นเอง การละสังโยชนทัง้ ๓ ประการนัน้ เปนสิ่งซึ่งมีไดกอนที่จะละกามโดยสิน้เชงิ คือ
ฆราวาส ทัง้ๆ ที่ยงัเกี่ยวของกับกามอยูกย็งัสามารถละสงัโยชนทัง้ ๓ นัน้ได แตทั้งนี้ตองไมเปนผู
หมกมุนหรือมวัเมาในกามอยางมาก 

มันเปนที่แนนอนวา พระโสดาบันจะตองมีโลภะโทสะโมหะ หรือราคะโกธะโมหะเบาบาง
กวาคนสามัญเปนธรรมดา แตมิไดหมายความวา เปนผูหมดราคะโทสะโมหะโดยสิน้เชิง ฉะนัน้ 
เปนอันถือไดวา การละราคะโทสะโมหะเพยีงบางสวนนัน้เปนสิง่ที่ฆราวาสมีได เปนได เพราะ
สังโยชนทัง้ ๓ หมดสิ้นไป (สังโยชน ทั้ง ๓ ประการนีก้็คือ ราคะโทสะโมหะในรูปลักษณะหนึง่ๆ) 
และสังโยชนชนิดไหนก็ตาม ยอมเปนความรูสึกที่เปน "ตัวตน-ของตน" อยูดวยกนัทั้งนั้น เพยีงแต
เราไปกลาวกนัไวในชื่ออีกอยางหนึ่ง ความรูสึกที่เปน "อัตตา" ที่รวบรัดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาหา
ตัว เพราะความอยากไดนัน้ คือ ราคะหรือโลภะ ความรูสึกที่เปน "อัตตา" ที่ผลักดนัสิง่ใดออกไป 
เพราะความเกลียดนั้น ก็คือ โทสะ สวนความรูสึกเปน "อัตตา" ที่วนเวยีนพวัพนัอยูรอบๆ ส่ิงที่ตัว
สงสัยไมเขาใจนั้น ก็คือโมหะ อาการของราคะโทสะโมหะ จึงเปนอาการของ "อัตตา" อยูดวยกนั
ทั้งนั้น เมื่อพระโสดาบันไมอยูในฐานะที่จะละกิเลสไดโดยสิ้นเชงิ ซึ่งหมายถงึการลุถงึนพิพาน
โดยสมบูรณ พระโสดาบนัจงึละไดแตเพียง ในลักษณะของผูที่กาํลังเดินอยูในหนทางอันถกูตอง 
และจะลุถึงนพิพานโดยแนนอน และในระยะกาลอันใกลเทานั้นเอง 

สังโยชนทัง้ ๓ ประการนีม้ีอยูอยางหนาแนนในปถุุชน (ซึง่แปลวา "คนหนา") คนชนดินี้จึงไม
อาจจะเขาใจพระอริยเจา พระอริยเจาก็ไมพอใจความเปนอยูของคนชนิดนี ้เพราะทานมีความ
หนาลดนอยลงจนมองเห็นสิง่ตางๆ ถูกตองตามที่เปนจริง แลวก็ไปดํารงตนอยูในสภาพที่กลาว
ไดวาพนอันตราย พนจากการเสียหาย เชนไมตกอบายโดยแนนอน เสนขีดแบงปนกนัระหวางคน 
๒ พวกนี้ก็คือ การละสังโยชน ๓ ประการ และเมื่อละสังโยชน ๓ ประการนั้นไดแลว จึงเรียกวา 
เดินอยูในทางหรือถึงแลวซึ่งกระแสของนพิพาน และไดนามใหมวา อริยชน ซึ่งตามตวัพยัญชนะ
แปลวา ผูไปแลวจากขาศึกคอืกิเลส (อริ=ขาศึก + ยะ = ไป) พระโสดาบนัยงัไดนามวา "จักขุมา" 
คือผูมีดวงตาเปนธรรม เมื่อพระโสดาบนัไดนามวาเปนผูมีตาเปนพวกแรกดังนี้แลว พระอริยเจา
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ในอันดับที่สูงขึ้นไปก็ตองเปนผูมีตาเหน็ธรรมมากขึ้นโดยแนนอน และสิ่งทีท่ําใหตาบอดหรือมี
อาการเหมือนกับไมมีตานั้น ก็คือส่ิงที่เรียกวา "ตัวเรา-ของเรา" 

การลดไปแหง "อัตตา" นัน้ มต้ัีงแตข้ันต่ําแลวคอยๆ สูงมากขึ้นไปตามลําดับ แตดับ "อัตตา" 
ไดมากขึ้นเทาไรก็ยิ่งหางจากโลกียวิสัย กลายเปนโลกุตตรวิสัยมากยิ่งขึ้นเพยีงนั้น และโลกุตต
รวิสัยอันดับแรกก็คือความเปนพระโสดาบนันัน่เอง แมวาพระโสดาบันจะยังไมอยูเหนือวิสัย
ชาวโลกโดยสิน้เชิง ก็ยังกลาวไดวาอยูเหนอืชาวโลก และจักอยูเหนือวสัิยชาวโลกโดยสิ้นเชงิ 
อยางที่จะเปนอื่นไปไมไดในกาลอนาคต เราเรียกระดับจิตใจของพระอริยเจาทัง้หมด (นับต้ังแต
พระโสดาบนัขึน้ไปถึงพระอรหันต) วาตัง้อยูในโลกุตตรภูมิ หรือเปนโลกุตตรวิสัย มีความหมาย
สําคัญอยูทีว่า จะไมตกต่ําอยูภายใตความย่ํายีของอารมณในโลก เพราะความรูเทาทันโลก จน
อารมณทั้งปวงไมทาํใหเกิด "ตัวตน-ของตน" หรือเกิดขึ้นไดนอยที่สุดในพระอริยเจาขั้นตนๆ และ
รับรองวาไมเกดิเต็มที่อยางปถุุชน 

แมวาพระอริยเจาขั้นตนๆ จะยังคงมีความทุกขอยูบาง เพราะการดับ "อัตตา" ยงัไมหมดสิ้น 
แตก็ยังเปนความทกุขที่แตกตางกับปุถุชน คือเปนความทุกขของบุคคลผูรูเทาทัน หรือมี
สติปญญาเขาใจแจมแจงในเรื่องของความทุกข เหตุใหเกดิทุกข ความดบัไมเหลือแหงทุกข และ
หนทางทีจ่ะดบัไมเหลือแหงความทุกข ซึ่งปุถุชนไมประสีประสาตอส่ิงเหลานี้เลย จึงจมอยูใน
ความทุกขอยางหลับหหูลับตา สวนพระอริยเจาชัน้สูงสดุ คือข้ันพระอรหันตนัน้ ยอมถึงที่สุดแหง
ทุกขโดยสิน้เชงิ เพราะความดับไปโดยสิ้นเชิงแหง "อัตตา" 

ยังมีสังโยชนเหลืออีก ๗ ประการ ซึ่งพระอริยเจาชัน้สูงจะตองละ พระอริยเจาขั้นตอไปจาก
พระโสดาบนั กลาวคือ พระสกิทาคามี นัน้ ยังไมอาจจะดับสังโยชน ๗ ประการที่เหลือได 
เพียงแตวา นอกจากจะละสงัโยชน ๓ ประการที่เคยละมาในชัน้ของพระโสดาบันแลว ก็ยงั
สามารถดับ "อัตตา" ที่มีอยูในรูปของโลภะโทสะโมหะอืน่ๆ ใหเบาบางลงไดมากไปกวาพระ
โสดาบันเทานัน้ 

คําวา สกิทาคามี แปลวา ผูมาเพยีงครั้งเดียว (สกึ = คร้ังเดียว + อาคามี = ผูมา) คําวา "มา
เพียงครั้งเดียว" นัน้ หมายความวา การยอนมาหาสิง่ซึง่เปนที่ต้ังแหงความอาลัยอาวรณเพียงอกี
คร้ังเดียว นีห้มายถงึ ภาวะ(ภพ) หรือความเปนอยูที่มกีาม หรือพูดโดยเจาะจงก็คือ กาม นั่นเอง
ที่คนอาลยัอยางยิง่ สวนพระโสดาบันยังคงเกี่ยวของกบักามอยู ในลักษณะดวยสตปิญญาของ
พระอริยเจา พระสกิทาคามีไปไดไกลกวานัน้ คือเหินหางออกไปจากกามแลว แตยังมอีาลัย
อาวรณเหลยีวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเปนอยางนอย กอนทีจ่ะเลื่อนชัน้ขึ้นไป 
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สวนพระโสดาบันที่เปนบรรพชิตนัน้ ตองเวนจากการเกีย่วของกับกาม เพราะการบงัคับของ
วินัย แตเนื้อแทแหงจิตใจของทาน ก็ยงัพอใจในกามตามภูมิตามชั้นของพระโสดาบัน หาไดสูง
หรือมากไปกวาพระโสดาบันที่เปนฆราวาสไม หากแตไมเกี่ยวของกับวตัถุกาม ก็เพราะวนิัย
บังคับเทานัน้ หาใชโดยเนื้อแทของจิตใจไม ฉะนั้น จึงกลาวไดวา จิตใจแหงพระโสดาบันยอมอยู
ในระดบัเดียวกัน ไมวาจะเปนผูครองเรือนหรือบรรพชิต ในเมื่อกลาวโดยหลักใหญของการละ
สังโยชน หรือความหมายอนัแทจริงของคําวา โสดาบัน 

โดยปกตินัน้ ความเปนโสดาบันไมไดบีบใหบุคคลนัน้ๆ ละจากบานเรือนไปสูความเปน
บรรพชิต สวนความเปนพระสกิทาคามนีั้น มีความผลกัดันใหไปสูความเปนบรรพชิตมากขึ้นเปน
ธรรมดา ความหางไกลจาก "ตัวตน-ของตน" ของพระสกทิาคาม ีจึงเบาบางกวาของพระโสดาบนั
อยางที่เห็นไดชัด 

ความประเสรฐิแหงบุคคล ยอมข้ึนอยูที่ความดับไปแหง "อัตตา" ไดมากนอยเพียงไร ดับ 
"ตัวตน" ไดมากขึ้นเทาไร ความเปนพระอรยิบุคคลก็มีมากขึ้นเทานั้น พระอริยบุคคลลําดับถัดไป
ก็คือ พระอนาคามี ซึง่จะตองละสังโยชนอีก ๒ ประการ คือ กามราคะ และ ปฏิฆะ ซึ่งหมายถึง 
ความรูสึกที่เปน "ตัวตน-ของตน" ที่เกิดอยูในรูปของความพอใจในกาม และความพลุงขึ้นมาเปน
ความขัดใจ หรือหงุดหงิดใจไมถึงกับโกรธ อันเปนสิง่ที่ละไดยาก จนถงึกับพระอริยบคุคล ๒ 
ประเภทขางตนๆ ไมสามารถจะละได แตก็มิไดหมายความวาทานทั้ง ๒ นั้นเปนผูมวัเมาหนาไป
ดวยกิเลส ๒ ชือ่นี้ ดังที่ปุถุชนธรรมดาเปนกนัอยู พระอนาคามีจงึอยูเหนอืความยนิดีในกาม และ
ยังโกรธไมเปนอีกดวย ฉะนัน้ "อัตตา" จึงไมพลุงขึ้นมาในรูปของความพอใจในกาม หรือความขัด
เคืองแมแตประการใด  

คําวา อนาคามี แปลวา ผูไมมา (อน=ไม + อาคาม=ีผูมา) พระสกทิาคาม ียังมีความอาลัย
อาวรณยอนหลังมาสูกามอกีครั้งหนึ่ง สวนอนาคามนีั้น ไมมีความอาลยัอาวรณเหลืออยูในกาม 
ไมพะวงหวนกลับมาระลึกถึงกามของนารักนาใคร จึงทาํใหไดชื่อวาผูไมกลับมาอีก แมวาทานจะ
ละราคะและความโกรธไดโดยสิ้นเชงิ แตโมหะบางชนิดยังเหลืออยู ซึ่งเปนชั้นที่ละเอยีดประณีต
อยางยิ่งอนัจะตองละ จึงกลาวไดวา แมวา "ตัวตน"ในรูปของกามราคะและปฏิฆะจะไมมีทาง
เกิดขึ้นอีกตอไปแลว แตก็ยงัมี "ตัวตน"ประเภทที่ละเอียดไปกวานั้น เหลืออยูสําหรับใหละตอไป 

มีส่ิงที่ควรพิจารณาขอหนึง่ กคื็อวาการที่ละกามราคะเสียได หรือเปนผูอยูเหนืออํานาจของ
ส่ิงทีน่ารักนาใครนั้น จะเปนบุคคลที่ประเสริฐไดอยางไรและเพียงไหน  คนธรรมดาสามัญหรือ
ปุถุชนทั่วๆ ไป อาจจะเหน็ไปวาไมประเสริฐอะไร และ ความประเสริฐนัน้ ควรจะเปนความ
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เพียบพรอมไปดวยกามตางหาก ถาใครยังมีความเหน็ดังนี ้ก็ยอมไมมทีางที่จะเขาใจพุทธศาสนา
ไดวา เปนสิ่งทีค่วรศึกษา หรือเปนทีพ่ึ่งแกมนุษยได ตอเมื่อเขาผูนัน้บริโภคกาม พรอมๆ กับการที่
ถูกกามนัน้ขบกัดจนกระทั่งมองเหน็พิษของกามนัน้ไดเนืองๆ เขาจึงจะรูสึกขึ้นมาไดดวยตนเอง
วา กามนัน้ประกอบไปดวยทุกขและโทษ หากแตวามนัเปนไปอยางซอนเรนปดบงั ยากทีจ่ะเห็น
ไดงายๆ มันแผดเผาอยูตลอดเวลาในลกัษณะของความเพลิดเพลนิ เมือ่เปนดังนี ้เขาก็เร่ิมสนใจ
ในธรรม เพื่อขจัดอํานาจของกาม ใหเปนผูอยูเหนือกาม แลวบริโภคกามนั้นอยู โดยความหมาย
ที่ไมเปนกาม คือไมกอทุกขหรือโทษแตประการใดเลย 

กามนั้นเปนเหมือนกับเหยื่อหรือสินจาง ทีธ่รรมชาติใชลอสัตวทั้งหลายใหสืบพนัธุ ตาม
ความมุงหมายของธรรมชาติ แตการสืบพนัธุเปนงานหนกั หรืองานเจ็บปวด ทนทุกขทรมาน จึง
ตองมีส่ิงใดสิ่งหนึง่มาปดบังพรางตาเอาไว ไมใหสัตวเหลานัน้มีความรูสึกวาเปนการทนทุกข
ทรมาน บางครั้งแมจะมองเห็น แตก็ยังกลาที่จะรับเหยื่อหรือสินจางนัน้มาเปนเครื่องชดเชย
กัน  และเหยื่อหรือสินจางอนันี้ก็คือ ส่ิงที่เรียกวา "กาม" นัน่เอง ฉะนั้น ลองพิจารณาดูเถิด วาการ
ตองตกเปนลกูจางชนิดนีก้ับการไมตกเปนลูกจางชนิดนี ้อันไหนจะประเสริฐกวากัน และบุคคล
ชนิดไหนควรจะไดนามวาเปน อริยะ ผูประเสริฐอยางแทจริง และหลกัแหงความเปนพระอริยเจา
ในพระพุทธศาสนานัน้ เปนสิ่งที่โงเงางมงายหรือหาไม 

ปฏิฆะ (ความขัดใจ) ก็มีมูลอันลึกซึง้มาจากกาม ฉะนั้นถาละกามราคะเสียได ก็ยอมเปน
การตัดตนตอของปฏิฆะไปในตัว สําหรับคนธรรมดาสามญันั้น อะไรๆ ก็รวมอยูที่กาม ขัดใจ
เพราะเจ็บไขไดปวย หรือกลวัตายก็มีมูลมาจากกาม เพราะเขาอยากมชีีวิตอยูเพื่อกาม ไมอยาก
เจ็บไขก็เพื่อกาม ถาตัดความรูสึกในเรื่องกามได ปฏิฆะความขัดเคืองในเรื่องความเจ็บไขและ
ความตาย ก็จะลดตามไปดวย ดังนัน้ พระอนาคามี จะมคีวามประเสรฐิมากนอยเพยีงไร ก็เปน
ส่ิงที่อาจจะรูไดจากคุณคาแหงความดับไปของ "อัตตา" ที่อยูในรูปของกามราคะและปฏิฆะ 
ดังกลาวนี ้

คร้ันมาถงึ พระอรหันต ก็จะตองละ "ตัวตน" อันอยูในรูป ของ รูปราคะและอรูปราคะ กับ
ตองละ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ซึ่งเปนโมหะอยางละเอียดดวยกนัทัง้นัน้ และสาํหรับ
อวิชชานั้น ยังแถมอยูในฐานะที่เปนตนตอหรือแมบท หรือประธานของบรรดากิเลสทั้งหลายทกุๆ 
อยางดวย พระโสดาบันและพระสกทิาคามี เร่ิมละกเิลสประเภทโมหะ พระอนาคามลีะกิเลส
ประเภทราคะและโทสะ สวนพระอรหนัตนั้นละกิเลสประเภทราคะที่เหลืออยู และประเภทโมหะ
ที่เหลืออยูโดยสิ้นเชิง เมื่อมองดูใหตลอดแนวแหงการละกิเลสของพระอริยเจาทัง้ ๔ ประเภทแลว 



เว็บไซตพุทธทาส.คอม www.buddhadasa.com                                                                  หนา 56 of 73 

เราจะพบวากิเลสประเภทโมหะจะตองถูกละกอน แลวจงึจะมาถงึกิเลสประเภทราคะโทสะ แลว
ถึงกิเลสประเภทราคะและโมหะที่เหลือ คือเปนการเริ่มตนดวยปญญาหรือสัมมาทฏิฐิ 

ฉะนัน้ การที่จะทําอะไรๆ โดยใชปญญานาํหนานี ้จะตองถือวาเปนลักษณะเฉพาะของพทุธ
บริษัท การที่คนเราจะดาํเนนิกิจการงานอะไรๆ ใหเปนเรือ่งเปนราวนั้น จะตองลงมือดวยปญญา
ประเภททีท่ําใหรูจักทิศทางอยางกวางๆ เสยีกอน ใหรูแนวทางที่ตนจะตองดําเนินอยางประจักษ
ชัดเสียกอนทีจ่ะลงมือทําไป ส่ิงที่กระทํานัน้จึงจะสะดวกและประสบความสาํเร็จไดในที่สุด ขอนี้
ทําใหมองเหน็ไดตอไปวา เปนการเหมาะสมแลว ที่พทุธศาสนานี้ไดชื่อวาเปนศาสนาแหงปญญา 
เพราะเปนศาสนาที่ประกอบดวยเหตุผลต้ังแตตนจนปลาย 

สังโยชนอีก ๕ ชื่อ ซึ่งพระอรหันตจะตองละนัน้ ไดแก รูปราคะ และอรูปราคะ ราคะ ๒ อยาง
นี้ไมไดเกี่ยวกบักาม เปนเพยีงความพอใจในรสของความสงบสุขที่เกิดมาจากการเพงรูป และ
การเพิง่สิ่งที่ไมมีรูป เปนธรรมดาอยูเองที่สุขเวทนาอนัประณีต ก็ยอมเปนที่ต้ังแหงความยึดถือข้ัน
ประณีต ดังนัน้จึงเปนสิง่ที่ละไดยาก ดังคาํกลาวในรูปของปุคคลาธิษฐานที่วา อายขุองพวก
พรหมโลกนัน้ยืนยาวเปนกปัปๆ ทีเดียว ขอนี้หมายความวา ความพอใจในรูปราคะและอรูปราคะ 
หรือความที่ไดเปนพรหมนั้น มีกําลงัเหนียวแนนและลึกซึง้มาก ยากที่จะถอนออกไดงายๆ เมื่อ
เทียบสวนกันกับความพอใจในกามราคะทั่วๆ ไปของมนุษย กลาวใหส้ันที่สุด ก็วา สุขเวทนาที่
เกิดมาจากความสงบของจิตและอํานาจของสมาธินัน้ มีรสชาติยิ่งไปกวาสุขเวทนาที่เกิดมาจาก
กาม อยางทีจ่ะเปรียบกนัไมไดทีเดียว 

ทีนี ้ก็มาถงึสังโยชนที่มีชื่อวา มานะ คือความรูสึกยึดถือ "ตัวตน" โดยไปเปรียบเทยีบกับ
ผูอ่ืนวา ตัวดีกวาเขา ตัวเสมอกันกับเขา หรือ ตัวเลวกวาเขา แลวก็มีความลิงโลดหลงระเริงบาง 
มีความเศราหรือหดหูบาง เหมือนที่กลาวไวอยางปุคคลาธิษฐานวา พวกพรหมไมเกีย่วของกับ
กามและโกรธไมเปน แตมัวเมาหรือทะนงในภาวะของตัววา เปนผูบริสุทธิ์จากกามและความ
โกรธ ทํานองจะอวดผูอ่ืนวา เปนผูที่สูงกวาบริสุทธิ์กวามคีวามสงบสุขกวาคนทัง้ปวง แลวก็ชอบ
มาทาทายลองภูมิพระพุทธเจา ดวยการตั้งคําถามอยางนั้นอยางนี ้ในทํานองที่เปนการแขงดี หา
ใชทูลถามเพราะความไมรูจริงๆ อยางสามญัชนทัว่ๆ ไปไม นี่แหละคือตัวอยางของสิง่ที่เรียกวา 
มานะ 

สังโยชนถัดไปที่เรียกวา อุทธัจจะ อยาไปปนกับอุทธัจจะที่เปนชื่อของนิวรณในบรรดา
นิวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปนขาศึกของสมาธ ิเพราะอทุธัจจะที่เปนสงัโยชนนี้ ถงึจะเปนกิเลสชื่อ
เดียวกนัและมคีวามหมายคลายกนั แตวาเปนชัน้ที่ประณีตละเอียด จนถงึกับมาต้ังอยูในฐานะ
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เปนขาศึกของปญญา ฉะนั้นจึงไมไดหมายถึง ความฟุงซานดวยอํานาจอารมณรบกวน หรือ
กิเลสกลุมรุมอยางชนิดที่เปนนิวรณเลย แตวาเปนความรูสึกอยางหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว จะทํา
ใหจิตกระเพื่อมหวัน่ไหวไปดวยอํานาจของความทึ่ง หรือความสงสัยตอส่ิงตางๆ ที่มากระทบ 
เชน อยากรูวามันเปนอะไร มันจะเปนไปไดไหม หรือจะใชเปนประโยชนอะไรแกตน แมที่สุดแต
ความอยากรูอยากเหน็ ก็นับวาเปนอุทธัจจะในทีน่ี้ ตอเมือ่หมดความรูสึกวามี "ตัวตน" โดย
แทจริงเทานั้น จิตจึงจะเฉยไดหรือไมกระเพื่อมเลยตอเหตุการณตางๆ 

เมื่อละอุทธจัจะได ก็ยอมหมายความวา มจีิตใจอยูเหนือความหวัน่ไหวตอส่ิงทั้งปวงโดย
ส้ินเชิง พระอรยิเจาขั้นตนๆ ยังมีตัวตนเหลอือยูมากพอทีจ่ะแสวงสิง่ซึ่งเปนประโยชนแกตัว และ
เกลียดกลวัอันตรายที่จะมีมาแกตัว พระอรหันตเทานั้น ละความรูสึกเหลานี้ไดโดยเด็ดขาด 
เพราะหมดความรูสึกวามีตัวตนโดยเด็ดขาด เมื่อความรูสึกวามีตัวตนถูกละขาดไปแลว 
ความรูสึกวา "ของตน" ก็ไมมีที่ต้ังอาศยั จงึพลอยถกูละขาดไปดวยในตวั ฉะนั้น ส่ิงที่เรียกวา 
"อหงัการกบัมมังการ" จงึเปนสิ่งที่เกิดดวยกันดับดวยกันโดยอัตโนมัติ เมื่อ "ตัวตน-ของตน" ถกูละ
ขาดแลว อาการแหงอทุธัจจะจึงไมอาจจะมีได 

ทีนี ้ก็มาถงึสังโยชนขอสุดทาย คือ อวิชชา ซึ่งจะตองละกอนที่จะเปนพระอรหันต เพราะ
เปนกิเลสประเภทโมหะที่เหลอือยูร้ังทายสุด เปนรากเงาหรือตนตอของกิเลสอื่นๆ และของ
ความรูสึกวาม ี"ตัวตน-ของตน" เมื่อละอวิชชาไดแลว ก็จะเกดิวิชชาซ่ึงหมายถงึการรูจักทุกสิง่ทุก
อยางที่ควรจะรู คือรูทุกขทัง้ปวง รูมูลเหตุใหเกิดทุกขทัง้ปวง รูความดบัสนิทแหงทุกขทั้งปวง และ
รูวิธีที่จะดับทกุขทั้งปวง เปนความรูชนิดที่แจงประจกัษดวยใจของตนเอง เชนไดเผชิญมาดวย
ตนเอง ไมใชรูเพราะไดยนิไดฟง หรือรูเพราะการคิดคํานวณตามเหตุผล 

นักปฏิบัติควรจะสังเกตใหดีๆ วา ความรูมอียูตางกนัเปน ๓ ชั้น คือ ๑. รูตามที่ไดยินไดฟง 
(เรียกวารูอยางปริยัติ) ๒. รูอยางเจนจัดดวยใจจากการปฏิบัติ ๓. คร้ันตอมาเหน็ผลเกิดขึ้นจาก
การที่ละกิเลสไดสําเร็จ จึงรูจักความมีข้ึนแหงกิเลสและความสิน้ไปแหงกิเลสจากใจตนเองลวนๆ 
(รูอยางปฏิเวธ) เปนความรูแจงแทงตลอด วิชชาหรือการรูอริยสัจ มุงหมายอยางนี ้

สําหรับคําวาอรหันตนัน้ เปนคําที่มีใชอยูกอนพทุธกาลใชเรียกบุคคล ที่ลุถงึขั้นสูงสดุแหง
การปฏิบัติตามลัทธนิั้นๆ ฉะนั้นใครๆ ก็เรียกศาสดา หรือผูปฏิบัติถึงที่สุดตามลัทธิของตนวาเปน
พระอรหันต กระทั่งถึงยุคพุทธกาลก็ไดใชคําวา อรหนัตในทกุๆ ลัทธิดวยกันทั้งนัน้ พระราชา
ครองนครจะยอมรับวาหัวหนาทุกลทัธิเปนพระอรหนัต จะเพื่อประโยชนทางการเมอืงหรือเพื่อ
อะไรก็ตาม พระราชายอมปฏิบัติตอพระอรหันตเหลานั้นอยางเสมอกนัทีเดียว แมพวกที่บําเพ็ญ
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ทุกรกิริยาถงึขนาดสูงสุดก็ไดนามวาพระอรหันต พวกที่เปลือยกาย(ซึ่งมคีวามหมายวาไมมีความ
ยึดถือ หรือไมมีทรัพยสมบัติอะไรเลย) ก็ไดนามวาพระอรหันต พวกที่มวีัตรปฏิบัติแปลกๆ อยาง
เขาใจไมได ก็ไดนามวาพระอรหันต ยิ่งในหมูชนที่ดอยการศึกษาดวยแลว ยิ่งมพีระอรหันตมาก
ชนิดและแปลกออกไปอยางที่ไมนาจะเปนได อยางเชนในเมืองไทย ก็ยังชอบยกยองคนขลังๆ 
หรือนักหลอกลวง วาเปนอาจารยในทางนัน้ทางนี ้แมคนที่ไมมีการศึกษาขนาดบาๆ บอๆ ก็ยัง
ถูกเรียกวาเปนอาจารย คําวา อรหันต จึงมีความหมายแตเพียงวา เปนผูปฏิบัติสําเรจ็ชั้นสูงสุด
ของลัทธิของเขาเทานัน้ สําหรับพทุธศาสนานั้นถือเอาความที่กิเลสหรอืสังโยชน (เครื่องผูกพนัให
เกิดกิเลส) ไดส้ินไปไมมีความยดึมั่นถือมั่นในส่ิงใดโดยการเปนตัวตนหรือของตน นั่นแหละคือถึง
ความเปนพระอรหันต 

คุณสมบัติบางอยางของพระอรหันต ยงัใชเปนคําแทนชื่อเรียก พระอรหนัต เชนคําวา ผูจบ
พรหมจรรย ผูขามน้าํได ผูเดินทางไกลถึงทีสุ่ด ผูข้ึนบกไดแลว ผูนัง่ลงได ผูไมแลนไปในวัฏฏ
สงสาร ผูไมเลีย้งคนอืน่ ผูมีหาบหนักอนัปลดลงไดแลว ดังนี้เปนตน ถาพยายามจับความหมาย
ของคําเหลานีใ้หไดมากยิง่ขึน้เพยีงใด ก็จะเขาใจพระอรหนัตมากขึ้นเพยีงนั้น เชนคาํวา "ผูนัง่ลง
ได" หมายความวา ผูที่ไมใชพระอรหันตยอมมีกิเลสเปนเครื่องกระตุนอยูเสมอไปจนใจนั่งลง
ไมได ที่เรียกพระอรหันตเปน "ผูหยุด" เชนกรณีเร่ืองพระองคุลิมาล ก็มีความหมายอยางเดียวกนั 
หรือเชนคําที่ใชเรียกพระอรหันตวา ผูมีขนอันตกลงราบสนิท ก็คือ ไมเกิดความขนลกุขนชัน
เพราะความกลัว นี้ยอมหมายความวากิเลสที่เปนเหตุใหกลัวนัน้ ไมมีเหลืออยูแกพระอรหันตอีก
ตอไป บางทีก็เรียกตรงๆ วาผูไมสะดุง ผูไมหวาดเสียว ผูไมวิ่งหนี หรือรวมทัง้ที่ไมไดนาํมากลาว
อีกมากมาย และรวมลงไดในความหมายของคําๆ เดียว คือในความดับไปแหง "ตัวตน-ของตน" 
หรือพนจากอปุาทานทั้งหลาย หรือไมยึดมั่นถือมัน่ดวยอุปาทานนั่นเอง เมื่อความรูสึกวามีตัวตน
หรือของตนดบัไปเสียอยางเดียวเทานั้น ทกุอยางจะดับไปหมด จนถงึกบัเกิดความหมายขึ้นมา
ใหมวาเปนความวาง หรือจติวาง เพราะกเิลสที่เปนเหตใุหยึดถือเชนนัน้มันไดสูญสิ้นไปเสียแลว 
เมื่อไมมีการยดึถือ มีก็เหมือนกับไมม ีฉะนัน้ จงึเรียกวา "วาง" (หรือสุญญตา) ตามความหมาย
ในพระพุทธศาสนา ซึง่หมายถึงวางจาก "ตัวตน" วางจากทุกขวางจากกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทกุข 
และวางจากความยึดถือเอาอะไรๆ มาเปนตัวตนใหเกิดทกุข จึงเปนนิพพานอันเปนทีส้ิ่นสุดลง
แหงความทุกข 

การละอวิชชาเสียได ทาํใหรูวาโดยแทจริงแลวไมมีอะไรเปนตัวตน มีแตธรรมชาติ ไมวาจะ
เปนฝายรูปธรรมหรือฝายนามธรรม หรือรวมกันทั้งสองฝาย เมื่อรูแจงดงันี ้ความยึดถอืในส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งที่เคยถอืวาเปน "ตัวตน-ของตน" ก็ไมอาจจะเกิดขึ้นได แมในขณะที่ตาเหน็รูป หูไดยิน
เสียง จมูกไดกลิ่น ฯลฯ นี้คือ ความดับไปแหง "อัตตา" อันทาํใหยึดติดในส่ิงตางๆ ซึง่เกิดมาจาก
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ความอยากในอารมณนัน้ๆ ความวางจากความยึดมัน่ดวยอุปาทานวา "ตัวเรา-ของเรา" เทานัน้ 
ที่เปนความวางตามความหมายแหงคําวา นพิพาน ซึ่งถอืวาเปนความวางอยางยิง่ เพราะดับ 
"ตัวเรา-ของเรา" ไดโดยสิน้เชิง สมตามคําวา "นพิพาน" ที่แปลวา "ดับไมเหลือ" 

อนึ่ง ความดับไปแหง "ตัวตน" นี้ เปนอริยสจัขอที่ ๓ คือทกุขนิโรธ กลาวคือ ความดับไม
เหลือแหงทกุข อันเปนสิ่งที่จะพึงปรารถนาแกคนทัง้ปวงและในกรณีทัง้ปวง ฉะนัน้เมื่อสุญญตา
เปนสิ่งๆ เดียวกับความดับไมเหลือแหง"ตัวตน" ดังนี้แลว สุญญตาก็ตองเปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาแก
คนทัว่ไป และทุกกรณีดวย แตคนบางคนไมเขาใจสิ่งนี ้หรือเขาใจผิดตอส่ิงนี ้จนกระทั่งเกิดความ
เกลียดความกลัวตอสุญญตา ทั้งๆ ที่เขาเปนผูนับถือพทุธศาสนา หรือทัง้ๆ ที่เปนบรรพชิต เพราะ
ไปหลงเขาใจผิดหรือดวยความอวดรูวา สุญญตาจะทาํใหประเทศชาติไมพัฒนา หรือเปน
อุปสรรคขัดขวางการกาวหนาของสังคม 

คนทัว่ไปพอไดยินคําวา "วางจากตัวตน" หรือ "ความวาง" ก็มีความกลัววาจะพลัดตกลิ่วๆ 
ลงไปในทีท่ี่ไรที่เกาะที่จับทีย่ดึ และไมมีที่ส้ินสุด หาไดเขาใจวาสิ่งที่เรียกวา ตัวตน นัน่แหละวาง
ไป และก็ไมมอีะไรที่จะพลัดตกลิ่วๆ ไปทางไหนแตประการใดไม นี่แสดงวาเขาไมเขาใจ "ความ
วาง" จึงไดคาดคะเนเอาเองตามความโงของตน ถาเขาไดเขาถึง "ความวาง" ตามลักษณะดังที่
กลาว ก็จะเกดิความเห็นอยางแจมแจงวา "ตัวตน" ไดกลายเปนของวางไปพรอมกนักับ "ของตน" 
แลวจะมีอะไรอีกที่จะพลัดตกลิ่วๆ ลงไปในความวาง ดังนัน้ภาวะแหงสุญญตาจึงไมใชภาวะที่นา
กลัว ดังความเขาใจของบุคคลผูประกอบอยูดวยอวชิชาและอุปาทาน แตจะกลายเปนภาวะที่ไม
เปนที่ต้ังแหงความกลัว ความรัก ความโกรธ ความเกลยีด ความวิตกกงัวล ฯลฯ เขาจะไมถูก
รบกวนดวยสิ่งเหลานี้เลย 

ความไมถกูกิเลสรบกวนแตประการใดเลยนัน่แหละ คือ ความดบัไมเหลือแหงทุกข ซึ่ง
สมมติเรียกกนัอีกอยางหนึ่งวา ความเปนสขุที่สุด (นพิฺพานํ ปรม ํสุขํ = นิพพานเปนสขุอยางยิง่) 
ดังนัน้ เมื่อนพิพานเปนสิ่งๆ เดียวกนักับสุญญตาแลว ภาวะแหงสุญญตาก็เปนสุขอยางยิง่
เชนเดียวกนั เพราะหลักกม็อียูอยางตายตวัวา วางอยางยิ่งนั่นแหละ คือนิพพาน (นิพพฺานํ ปรม ํ
สฺุญํ) ฉะนัน้ คนทีพู่ดวาตวัตองการนพิพานแตกลับกลวั "ความวาง" นั้น จึงเปนเพยีงคนที่อยูใน
ความละเมอเพอฝนตอนพิพาน ไมมีความเขาใจในสิง่เหลานี้แมแตประการใดเลย ถาเขาพูดถงึ
เร่ืองนี้กนัอยูบาง ก็เปนเพยีงธรรมเนียมของคนที่นอนคุยกันตามศาลาวัด เพื่ออวดคนอื่นวาตนก็
มีความรูในสิง่สูงสุดของพทุธศาสนาเทานัน้ 
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สําหรับคําวานพิพานนั้น ยงัแบงออกไดเปน ๒ ฝาย คือ ฝายทีม่ีเชื้อเหลือ และฝายที่ไมมี
เชื้อเหลือ ฝายที่ไมมีเชื้อเหลือก็คือฝายที่ดับ "อัตตา" ส้ินเชิง ฝายที่มีเชือ้เหลือนัน้ หมายถงึการ
ดับ "อัตตา" ยงัไมส้ินเชงิ (แตก็เร่ิมมีการดบั "อัตตา" ลงไปบางแลว) ไดแกการดับ "อัตตา" ของ
พระอริยเจาชัน้ตนๆ ที่ยงัไมเปนพระอรหันต เชน พระโสดาบัน พระสกทิาคามี พระอนาคาม ีซึ่ง
ลวนแตลุถงึนพิพานชนิดทีย่งัมีเชื้อเหลืออยูตามสมควร ดังนัน้จึงมกีาร "เกิดใหม" คือการเกิด
ความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ข้ึนมาไดใหม โดยสมควรแกเชื้อที่เหลอือยูมากนอยเพียงไร แต
ก็เปน "ตัวตน"ที่เบาบาง ไมเต็มอัตราอยางปุถุชนซึง่มีกเิลสเต็มปร่ี และไมเคยถูกละไปแมแตสวน
ใดเลย นิพพานของพระอริยเจาขั้นตนๆ เรียกวา "สอุปาทิเสสนพิพาน" แปลวา นิพพานที่มีเชื้อ
เหลือ ดังนัน้ จงึยังมิใชนพิพานที่เปน "ความวางอยางยิง่" ซึ่งเรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน 

คําบาลีวา "สฺุญ" นัน้ ที่ถกูควรแปลวา "วาง" แตบางคนแปลกันผิดๆ วา "สูญเปลา" หรือไม
มีอะไรเลย นัน้ใชไมได ไมมีประโยชนอะไร เปนความหมายที่ไกลกนัอยางยิง่ หรือตรงกันขาม
ทีเดียว เพราะเรามีทกุสิ่งทุกอยางที่ควรจะมีได และใชประโยชนไดทกุอยาง หากแตวาวางจาก
ความยึดถือวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" เทานัน้เอง ดังนั้นการที่ไปแปลคําๆ นี้วา สูญเปลา หรือการ
ไมมีอะไรนั้น จึงเปนการตูพทุธศาสนา หรือถึงกับทําลายหลักพทุธศาสนาอนัสูงสุดของตนเอง 
โดยน้าํมือของผูที่อางตนเองวาเปนพทุธบรษิัท 

สํานวนที่พูดวา "ดับเย็นอยูในโลกนี้" หรือ "นิพพานอยูในโลกนี"้ มิไดหมายถงึความตาย 
หรือรอเอาผลหลังจากการตายแลว แตหมายความวายงัมีชีวิตอยูในชาตินี้ โดยทําใหดับเย็นลง
ไปดวยความไมยึดมั่นถือมั่น พระพุทธองคเคยตรัสวา เร่ืองเกี่ยวกับสุญญตานั้น มคีวามหมาย
ลึกซึ้งเขาใจยาก แตเปนสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกฆราวาสโดยตรง ทั้งนีก้็เพราะทรงมุงหมาย
จะใหทกุคนเปนอยูดวยความดับเย็น หรือความดับไมมีเชื้อเหลือ เพราะถาไมไดอาศยัหลกัสุญญ
ตานี้แลว ยอมไมมีใครสามารถหลีกเลีย่งความทุกขได ฉะนัน้ การที่คนใดคนหนึง่จะมีชีวิตอยูใน
โลกอยางสงบเย็น สมตามความหมายของคําวา มนุษย ไดนั้น เขาจะตองศึกษา ตองเขาใจ และ
ตองปฏิบัติในเรื่องสุญญตา จึงจะไมเปนผูเห็นผิด คิดผิด ทําผิดแตประการใดไดเลย แลวสังคมที่
ประกอบอยูดวยคนเชนนี้ กจ็ะมีแตความสงบสุข ปกครองงาย ไมมีปญหายุงยากอนัใดใหสะสาง
อยางลาํบากมากมายเหมือนในปจจุบันนี ้

เมื่อไมเกิดมาเพื่อตัวเขาเองแลว ทุกอยางกจ็ะเปนไปเพื่อสวนรวม กลายเปนวาเขาเกดิมา
เพื่อทาํโลกนี้ใหงดงามไปดวยคุณธรรม แตเมื่อคนสวนใหญยังไมยอมรับความคิดเหน็อันนี้แลว 
เราซึ่งมีชวีิตอยูในโลกนี้กับเขาดวยคนหนึง่นัน้ จะทาํอยางไรดี คําตอบก็คือ พยายามทําความดับ
ไปแหง "อัตตา" ไปตามลาํพงั ซึ่งโลกก็จะพลอยไดประโยชน แลวตนเองก็จะไดอยางเต็มเปยม
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และกอนใครๆ ทัง้หมด เมื่อสังคมกําลงัสกปรก (คอรัปชั่น) ก็ตองแกดวยความรูเร่ืองสุญญตา 
(ความไมเห็นแกตัว) ซึ่งเปนสิ่งตรงกนัขามโดยตรง 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความดับไมเหลือแหง "อัตตา" นั้น ไดแกส่ิงที่เรียกวา "มรรค" (แปลวา
ทาง) หรือ "พรหมจรรย" ศาสนา และ ธรรมก็ได ธรรมะนัน่แหละเปนตวัทาง เหน็ธรรมะก็คือเหน็
ทาง การเดินไปตามทางคือการเดินไปตามธรรมะ และการลุถึงจุดหมายปลายทางกคื็อความดับ
ไมเหลือแหงทกุข หรือพระนพิพาน (ซึ่งในที่นี ้เราเรียกกนัวา ความดับไมเหลือแหง "อัตตา") 

อริยมรรคมีองค ๘ ประการ ที่เปนอริยสจัขนาดยอม หรือ ขนาดธรรมดานัน้ พระพทุธเจาชี้
เอา "ความเกดิ" เปนความทกุข เหตุใหเกิดทุกข ก็คือ ความโลภโกรธหลงงมงาย ความดับไม
เหลือแหงทกุข ทรงชี้ไปยังความดับไมเหลือแหงโลภโกรธหลงงมงาย วธิีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข
ก็คือ อริยมรรคมีองค ๘ สวนอริยสัจขนาดใหญหรือที่เรียกไดวาเต็มภาคภูมินั้น ไดตรัสไวในรูป
ของ ปฏิจจสมปุบาท แตเหตใุหเกิดทกุขนัน้ ทรงระบ ุชาต ิภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ 
อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และอวชิชา เปนที่สุด และจะดับทุกขไดก็ตองดับ ชาติ ภพ 
อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และ อวิชชา คือไดแก 
อริยมรรคมีองค ๘ อีกนั่นเอง เพราะการเปนอยูอยางถูกตองตามหลกัอริยมรรคมีองค ๘ นัน้ 
ยอมมผีลทาํใหอวิชชาเกิดไมได หรือดับไปอยูตลอดเวลา 

สําหรับมรรคมอีงค ๘ ซึง่มีสัมมาทิฏฐิเปนขอตน และมีสัมมาสมาธิเปนขอสุดทายนั้น องคที่
สําคัญที่สุดอยูที่สัมมาทิฏฐ ิกลาวคือวิชชาซึ่งตรงกนัขามจากอวชิชา หมายความวาอยางนอยก็
ตองเริ่มปฏิบัติธรรมดวยการดับอวิชชา แมบางสวนแลวสิง่ตางๆ ที่เนื่องดวยอวิชชาก็จะดบัไป
ตาม หรือกลาวอีกอยางหนึง่ก็คือวา เมื่อมวีิชชาเกิดขึ้นมาแลว ความถกูตองอยางอื่นๆ ก็เกิด
ตามขึ้นมาไดโดยงาย จนรวมกันครบเปน ๘ องค กลายเปนมรรคหรือเปนวิชชาที่เต็มที่ข้ึนมา
ตามลําดับ กลายเปนปฏิจจสมุปบาทฝายดับอยูในนัน้ อยางมองไมเหน็ตัวและเปนอยาง
อัตโนมัติดวย 

ปฏิจจสมุปบาทก็คือการบอกใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรๆ และอะไรดับลงไปเพราะ
การดับแหงอะไร สวนวธิีของการปฏิบัตินั้นตองไมใหปฏิจจสมุปบาทฝายเกิด เกิดขึ้นมาได หรือ
ใหปฏิจจสมุปบาทฝายดับเปนไปไดนั่นเอง เชนเมื่อเวลาที่อารมณกระทบ รูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัสทางกาย และสัมผัสทางใจ ก็จงทาํใหอารมณเหลานัน้ไมปรุงเปนความรูสึกสขุทุกขข้ึนมา
ได หรือถาปรุงเปนสุขทกุขข้ึนมาไดเสยีแลว ก็ตองไมใหปรุงเปนความอยากขึน้มาได คือใหมัน
หยุดเสียเพียงแคความรูสึกที่เปนสุขทุกขนั่นเอง เมื่อความอยากเกิดขึน้ไมได การยดึความเปน
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นั่นเปนนี ่และการเกิดความรูสึกวาเปน "ตัวตน" ก็เกิดขึ้นไมได แตการทีจ่ะทาํใหเวทนาไมปรุง
ตัณหานัน้ ก็ตองอาศัยวิชชาหรือสัมมาทิฏฐิ ที่ทําใหเห็นแจงชัดวา เวทนาทั้งหลายไมเที่ยงเปน
ทุกขเปนอนัตตา หรือเปนเพยีงมายาหลอกลวงลวนๆ สัมมาทิฏฐิซึ่งเปนหวัใจของอรยิมรรคมี
องค ๘ จึงเปนหวัใจของปฏิจจสมุปบาทดวย 

ดังนัน้ การปฏิบัติที่มีหลกัแตเพียงวาไมให "ตัวตน-ของตน" เกิดขึ้นเทานัน้ กเ็ปนการปฏิบัติ
ในปฏิจจสมุปบาทฝายดับตลอดสาย และเปนอริยมรรคมีองค ๘ อยางครบถวนรวมอยูในนัน้
เสร็จ เพราะอาํนาจของสัมมาทิฏฐทิี่ทาํใหความรูสึกวาเปน "ตัวตน-ของตน" เกิดขึ้นไมไดนั่นเอง 
ในขณะนัน้สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ จงึเปนไปเองอยางสมบูรณและอยางอตัโนมัติ และการปฏิบัติเพียงเทาที่จะไม
เกิดความรูสึกวา "ตัวตน-ของตน" ข้ึนมาไดนี้แหละ คือการปฏิบัติทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนา ซึง่จะ
ถือเปน ศีลสมาธิปญญา เปนอริยมรรคมีองค ๘ เปนปฏจิจสมุปบาทหรือเปนอะไรๆ ก็ตาม ได
อยางครบถวน และยิ่งไปกวานั้นอกีก็คือในความดับไปแหง "ตัวตน-ของตน" นัน้เอง ยอมมีความ
เปนพระพทุธพระธรรมพระสงฆ หรือมรรคผลนิพพาน ซึ่งเปนผลของการปฏิบัติรวมอยูในนั้นแลว
อยางครบถวน 

การปฏิบัติเพือ่ความดับไปแหง "อัตตา" ในขณะที่เผชิญกับอารมณ มีรูปกระทบตาเปนตน
นั้น โดยใจความสําคัญก็อาศัยหลักพุทธภาษิตที่ตรัสแกพระพาหยิะวา "ดูกอนพาหยิะ! เมื่อใด
เธอเหน็รูปแลว ก็ขอใหเปนเพียงสกัแตวาไดเห็น ล้ิมรสแลว ก็สักแตวาไดล้ิม ไดรับสัมผัสทางผิว
กายแลว ก็สักแตวาสัมผัสดังนี้แลว เมื่อนัน้ เมื่อใด "เธอ" ไมมี เมื่อนัน้ "เธอ" ก็ไมปรากฏอยูในโลก
นี้ ไมปรากฏอยูในโลกอืน่ และไมปรากฏในระหวางแหงโลกทัง้สอง นั่นแหละคือที่ส้ินสุดแหงทุกข
ละ" ดังนี ้(อุ.ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙)  

จากพระพทุธภาษิตนี ้เราจะเหน็ไดวาในขณะที่มีการกระทบกนักับอารมณนัน้ มีวธิีปฏิบัติที่
จะทาํไมใหเกดิความรูสึกวามี "ตัวตน" ที่นัน่ก็เปนที่สุดแหงทุกข (คือนพิพาน) ใจความสําคัญของ
การปฏิบัตินั้นมีอยูตรงขอที่ไมทาํใหอารมณนั้นๆ มีอิทธพิลขึ้นมาในการที่จะครอบงาํจิตใจของ
ตน ใหการเหน็เปนแตสักวาเห็น เปนตน ไมใหการเหน็นัน้ปรุงจิตจนเกดิความรูสึกรักหรือชัง เปน
สุขเวทนา หรือทุกขเวทนาขึน้มานัน่เอง เรียกสั้นๆ วาไมใหปรุงเปนเวทนาขึ้นมา ใหเปนสักแตวา
การเหน็เฉยๆ แลวก็หยุดไป กลายเปนรูปเปนสติปญญาเกิดขึ้นมาแทน คือวาจะจัดการกับส่ิงนี้
อยางไร ก็จัดการไปดวยสติปญญา ไมมีความรูสึกทีเ่ปนกเิลสตัณหาหรืออุปาทานวามี "ตัวตน" 
หรือถาไมควรจัดการแตประการใดเลยก็เลกิกัน 
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การปฏิบัติอยางที่เรียกวา "เห็นสกัแตวาเหน็" นัน้คือเมื่อไดเห็นสิง่ใดและรูวามนัเปนอะไร
แลว ก็ใหมีความรูสึกหรือความเขาใจที่ถูกตองวา มนัเปนสักแตวารูปหรือภพ เชน เห็นดอก
กุหลาบสวยงาม หรือเหน็มนุษยเพศตรงขามทีน่ารักหรือของนาเกลียดเชนอุจจาระปสสาวะ ให
นึกวามนัเปนเพียงสกัวารูปหรือภาพที่ไดเห็น ไมปลอยใหจิตไปถือเอา "ความหมาย" ของมนัวาดี
เลวอยางนั้นอยางนี ้ชนิดที่กอใหเกิดความอยากหรือความเกลียดหรือความยึดมั่นถือมั่นอยางนี้
อยางนัน้ขึ้นมา (คําอธิบายละเอียดมีอยูในหนังสือวิธีระงับดับทุกข) แลวก็เลิกกัน จะกระทาํ
อยางนี้ไดดวยการฝกใหเหน็วา สุขเวทนาทุกขเวทนานั้นเปนมายาหลอกลวงอยูเปนประจํา (แต
สําหรับทุกขเวทนานัน้ เปนผลอีกอันหนึง่ซึง่เกิดขึ้น เนื่องจากความยึดมั่นถือมัน่ในสขุเวทนาที่
ไมไดอยางใจนึก ถาความยดึมั่นถือมัน่ในสุขเวทนาไมมแีลว ทางที่จะเกิดทุกขเวทนาก็ยอมไมมี) 

เมื่อสุขเวทนาหมดความหมายไปแลว ก็ไมยั่วใหเกิดความยึดถืออารมณ ในเมื่อไดสัมผัสส่ิง
ที่ชอบใจ อันเปนที่ต้ังแหงกิเลสตัณหา นั่นแหละคือการเห็นที่สักแตวาเหน็ สวนการไดยินที่สักแต
วาไดยิน การไดกลิ่นที่สักแตวาไดดม ฯลฯ ก็มีหลกัเกณฑอยางเดยีวกัน ซึ่งมีใจความสาํคัญอยู
ตรงที่เขาไมตกเปนทาสของสุขเวทนา นี้เรียกวาไมมี "ตัวตน" อยูในโลกนี้หรือในโลกไหน
กลายเปนความวางจาก "ตัวตน" เปนนิพพาน เพราะไมกอเปน ปฏิจจสมุปบาทฝายเกิด ข้ึนมาได
นั่นเอง 

เมื่อสัมผัส (การกระทบ) เปนเพียงสักแตการกระทบเฉยๆ แลว อายตนะ (คือตาและรูปที่
เปนที่ต้ังแหงกระทบนัน้) มันจะไมมีคาหรือไมมีความหมายอะไร นั่นแหละคือความดับไปของ
อายตนะ เมื่ออายตนะมีลักษณะเปนหมนัไปเชนนี้แลว นามรูปอันเปนที่ต้ังของอายตนะนัน้ก็เปน
หมันไปดวย เมื่อนามรูปเปนหมนั วิญญาณธาตุที่ปรุงแตงนามรูปในกรณีนั้นก็เปนหมัน เมื่อ
วิญญาณธาตเุปนหมัน สังขารที่ปรุงแตงใหเกิดวิญญาณธาตุนัน้กพ็ลอยเปนหมนั เมื่อสังขารเปน
หมัน อวิชชาซึง่ปรุงแตงสังขารในกรณีนัน้ก็เปนหมนั คือมีคาเทากับไมมีหรือดับอยู ทัง้หมดนี้ก็
เพราะอาศัยเหตุนิดเดียวทีม่ีอยูตรงกลางของปฏิจจสมุปบาท กลาวคอื ผัสสะที่จะตองทาํใหเปน
หมันไปเสยี เมือ่ผัสสะเปนหมนั จงึไมเกิดเวทนา ปฏิจจสมุปบาททัง้สายก็เปนหมนั นีเ้รียกวา 
ปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข 

ฉะนัน้ ขอใหมองเหน็จุดสําคญัเรนลับที่สุดตรงขอที่วา ในขณะแหงการสัมผัสนั้น มนัจะมี
อวิชชาเขามาเกี่ยวของดวยหรือไม ถาผัสสะใดมีอวิชชาเขามาเกีย่วของดวย ผัสสะนัน้ก็จะเปน
ที่ต้ังแหงปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทกุขจนตลอดสายทีเดยีว ในทางตรงกันขามถาผัสสะใดถูก
ควบคุมไวดีจนอวิชชาเขามาเกี่ยวของไมไดผัสสะนั้น ก็เปนที่ต้ังแหงปฏิจจสมุปบาทฝายดับทกุข 
จนตลอดสายอยางเดยีวกัน ฉะนัน้ ผัสสะของคนพาลคนโงคนหลง ก็คือผัสสะที่มีอวชิชาเขามา
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เกี่ยวของดวย ผัสสะของพระอริยเจาหรือของคนมีปญญา ก็เปนผัสสะที่ไมมีอวิชชาเขามา
เกี่ยวของดวย มันจงึเปนเพียงสักวาผัสสะ (คือการกระทบ) ไมมี "ตัวตน" หรือ "ของตน" เกิด
ข้ึนมาได จึงเปนการดับแหงทุกขอยูตลอดไป ถาผิดไปจากนี้แลว ก็เปนปฏิจจสมุปบาทที่พูดเพอ
ไปตามตัวหนงัสือ หรือตามคารมปากที่แยงกนัอธิบาย ซ่ึงใชประโยชนแกการปฏิบัติเพื่อดับทุกข
สักนิดก็ไมได 

การปฏิบัติธรรมทุกอยาง กเ็พื่อดับตัณหาดวยกนัทัง้นัน้ แตการดับตัณหานั้นมีอยู ๒ อยาง 
คือ ดับจริง กบัดับไมจริง สําหรับการดับที่ไมจริงนั้น เชนที่มนัดับไปเองตามธรรมดา คือวา เมื่อ
ตัณหาไดเสพยเหยื่อนัน้ๆ ไปแลวมันกดั็บไปเอง เพื่อไปหาเหยื่ออันใหม หรืออารมณอันใหม ที่สูง
ข้ึนมาหนอยกคื็อดับเพราะความประจวบเหมาะบังเอิญ เชนไดอารมณแหงความสลดสังเวช เชน
เห็นซากศพหรอืส่ิงปฏิกูล มันจึงดับไปเพราะความประจวบเหมาะเชนนั้น ที่สูงขึ้นมาอีกก็คือ การ
พิจารณาไปตามความรูสึกผดิชอบชั่วดีหรือตามอํานาจของเหตุผล กท็ําใหตัณหาดบัไปได
เหมือนกนั แตหาไดเปนการดับที่แทจริงไม เปนเพียงการดับชั่วคราวและแกปญหาเฉพาะหนาไป
ทีกอนเทานัน้เอง นี่แหละคือเหตุทีว่า ทาํไมเมื่อศึกษาเรื่องอริยสัจกนัมาตั้งนมนาน หรือทํา
วิปสสนากนัมานาน จนถึงเปนชั้นอาจารยแลวก็ยงัไมดับตัณหาลงได ทั้งนี้ก็เพราะวาเปนการดับ
อยางชัว่คราว การดับตัณหาที่แทจริงนัน้ เรียกโดยบาลีวา "อเสสวิราคนโิรธ" แปลวา ดับไมมีสวน
เหลือดวยอาํนาจของวิราคะ (คือการจางคลายของตัณหา) ซึ่งเกิดสืบตอมาจากนพิพทิา (ความ
เบื่อหนาย) เพราะเหน็แจงตามทีเ่ปนจริงวาสิ่งทั้งหลายทัง้ปวงไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนัตตา ไม
ควรยึดมั่นถือมั่น วาเปน "ตัวตน" หรือ "ของตน" การดับตัณหาดวยอุบายและดวยอาการอยาง
หลังนี้เทานั้น จึงเปนการดับที่แทจริง นอกไปจากนัน้ ก็เปนการดับเพยีงชัว่คราว หรือเปนการเลน
ตลก เชนที่คนบางคนบริกรรม หรือภาวนาวาดับตัณหาๆ หรือบางคนกต้ั็งใจเอาเองวาจะดับ
ตัณหา โดยแกลงทาํเปนเฉยตอส่ิงทั้งปวงดวยการบังคับขมข่ี แตแลวก็ไปไมรอด เพราะมีกําลงั
ไมพอที่จะดับตัณหา อันมีกาํลังมากมายนั้นได ที่ยิง่ไปกวานัน้อีก ก็คือพวกคดโกงหลอกลวง
ผูอ่ืนดวยมายาตางๆ วาตนเปนผูดับตัณหาแลว หลอกลวงตนเองโดยตรงก็มี คือการคิดเอาดื้อๆ 
วาเราไมยินดยีินราย ไมมีผูหญิงผูชาย ดังนี้เปนตน แตแลวก็ยงัมีการกระทําชนิดที่เปนไปตาม
อํานาจของตณัหาเต็มไปหมด เปนการหลอกลวงตวัเองพรอมกับหลอกลวงคนอื่นไปในตัว ซึ่ง
ลวนแตเปนการดับตัณหาที่คดโกง ที่โงเขลา ที่ไมแทถาวรทั้งนั้น ดังนั้นจึงเหลืออยูแตเพียง
ประการเดียวเทานั้น คือการดับชนิดที่เรียกวา "อเสสวิราคนิโรธ" อันมมีลูมาจากความเหน็แจง 
วาสิง่ทัง้หลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่นอยางแทจริงเทานัน้ 

สําหรับความรูหรือความเหน็แจงวาสิง่ทั้งปวงไมควรยึดมัน่ถือมัน่นีก้็เหมือนกนั ตองพึง
เขาใจวามันมอียู ๓ ระดับ คือรูตามที่ไดยินไดฟง (นีเ้รียกวาความรู) รูเพราะไปคิดคนตามอาํนาจ
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ของเหตุผล (นีเ้รียกวาความเขาใจ) สวนความรูที่เกิดมา หลังจากไดผานสิ่งเหลานัน้ๆ ไปแลว
ดวยการปฏิบัติอยางครบถวน จนมีความรูซึบซาบในทุกสิ่งทกุอยางทกุขั้นทุกตอน กระทั่งถึงผลที่
เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัตินั้นๆ (นี้เรียกวาความรูแจงแทงตลอด) จึงจะทําใหเกิดนิพพิทา (ความ
เบื่อหนาย) และสงเสริมใหเกดิวิราคะ (การจางคลายของกิเลส) ที่สามารถเปลี่ยนความรูสึก
ภายในจิตใจไดเอง 

ทีนี ้ก็มาถงึประโยคทีว่า "ส่ิงทั้งหลายทัง้ปวงไมควรยึดมัน่ถือมัน่" (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิ
เวสาย) คํากลาวประโยคนี ้ควรจะถือวาเปนหวัใจของพุทธศาสนา เพราะมีเร่ืองราวกลาวอยูใน
บาลีวา เมื่อมผูีมาทูลขอใหพระพทุธองคทรงประมวลคาํสอนทั้งสิน้ ใหเหลือเพียงประโยคสั้นๆ 
เพียงประโยคเดียว พระองคก็ตรัสประโยคนี้ และทรงยนืยันวา นี่แหละคือใจความของคําสอน
ทั้งหมด ถาไดปฏิบัติในขอนี้ ก็คือไดปฏิบัติทั้งหมดของพระองค ทรงยนืยันวา ถาไดฟงคํานี ้ก็คือ
ไดฟงทัง้หมด ถาไดรับผลจากการปฏิบัติขอนี้ ก็คือไดรับผลจากการปฏิบัติทั้งหมด ฉะนัน้ เราจะ
มองเหน็ไดทนัทีวา การศึกษาธรรมะทัง้หมด กคื็อเรียนเพือ่ไมใหยึดมั่นในสิ่งใดๆ นอกนั้นก็เปน
การเรียนที่เฟอ 

เมื่อมาถงึการปฏิบัติธรรม ก็ตองปฏิบัติเพือ่ละความยึดมั่นถือมัน่ในสิง่ทัง้ปวง นอกนั้นเปน
การปฏิบัติเฟอ เพราะการงมงายหรือความคดโกงอยางใดอยางหนึง่เสมอ เชนจะรกัษาศีลก็
จะตองใหมีผลเปนไปเพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมัน่ "ที่กาํลังมีอยูอยางมากมายนั้นเสยี (การฆา
เขา การลักขโมยของเขา การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ นีล้วนมมีูลมาจากยึดมัน่ถือมัน่ทัง้สิ้น) ถา
เจริญสมาธ ิกต็องเปนไปเพือ่หยุดความยดึมั่นถือมัน่ ถาผิดไปจากนี้กไ็มเปนสมาธ ิที่ตรงตาม
จุดหมายของพุทธศาสนา ถาเปนการเจรญิปญญา หรือวิปสสนา ก็ตองเปนการขุดรากเงาของ
ความยึดมัน่ถอืมั่นขึ้นมาทําลายเสีย ไมใหกลับงอกงามขึ้นมาอกีตอไป จึงจะเปนปญญาที่
ถูกตองตามหลักของพทุธศาสนา ผิดไปจากนีก้็เปนปญญาหลอกลวงหรือปญญางมงาย 

สวนผลของการปฏิบัติธรรมที่เรียกวา มรรคผลนิพพาน นั่นก็คือตัวสภาพที่อยูเหนือความ
ยึดมั่นถือมั่น หรือเปนผลทีม่าจากการทําลายความยึดมั่นไดโดยสิ้นเชิงแลว (หรือวาเหลืออยู
เพียงบางสวนในกรณีของพระอริยบุคคลชั้นตนๆ) ดังนัน้ถาถกูถามวา จะดับตัณหาหรืออุปาทาน
ดวยอะไร ก็ตอบอยางไมผิดวา จะดับมนัดวยความไมยึดมั่นถือมัน่ เมื่อเห็นเรื่องนีเ้ปนเรื่อง
สําคัญ ปานนีแ้ลว เราก็ควรจะไดศึกษากนัโดยละเอยีดวา เราจะนํามนัมาใชดับตัณหาได
อยางไร และเมื่อไร 
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๑. ในขณะที่ไมมีอารมณใดๆ รบกวนใจ เราก็ศึกษาพนิิจพิจารณาใหรูวา ส่ิงทัง้ปวงนัน้คือ
อะไร และทําไมสิ่งทัง้ปวงจงึไมควรยึดมั่นถือมั่น ใหเห็นชัดแจมแจงยิ่งขึ้นไปตามลําดับ จนถงึขั้น
ที่เกิดความรูสึกสลดสังเวช ตอความที่ส่ิงทั้งปวงเปนมายา ไมนายึดมัน่ถือมัน่จริงๆ และเกิด
ความสงัเวชในความโงหลงของตัวเอง ที่เขาไปยดึมั่นถอืมั่นในสิง่เหลานัน้ ใหทาํอยางนี้อยูเปน
ประจําจนมีทัง้ความรู ความเขาใจ และความรูแจงแทงตลอด ในความจริงขอนี้อยูเสมอ มีความ
จางคลายของโลภะ โทสะ โมหะ เพราะอํานาจความสลดสังเวชนั้นๆ กระทาํอยางนีเ้ร่ือยๆ ไป 
จนเคยชนิเปนนิสัย ถึงขนาดที่วา มีความวางเฉย ตอส่ิงทัง้หลายทั้งปวงไดเอง 

วิธีที ่๒ ไดแกวิธทีี่จะตองปฏิบัติเมื่อไดรับอารมณทางตาหูจมูกลิน้กายใจ โดยการดึงเอา
ความรูที่ไดจากวิธีปฏิบัติที ่๑ นั้นมาใชในขณะที่กระทบอารมณใหทนัทวงท ีดวยอาํนาจของ
สติสัมปชัญญะ จนเกิดความเหน็แจงวา ส่ิงทัง้หลายทั้งปวงนี้ ไมเที่ยงเปนทกุขเปนอนัตตา ไม
ควรยึดมั่นถือมั่นจริงๆ แลวก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาตอการที่ตนจะยึดมัน่ถือมั่นใน
อารมณนัน้ๆ และเกิดนพิพทิาความเบื่อหนาย และความจางคลายของกิเลสตามสมควรแกกรณี 

สําหรับผูมีปญญาโดยกาํเนิด แตปญญานัน้ยงัไมถึงขนาด ถาจะรอใหถึงขนาดก็ยงัจะตอง
ใชเวลาอีกนาน ดังนัน้ควรผนวกวิธทีํากรรมฐาน คือการฝกจิตใหเหมาะสมแกปญญา โดยมีการ
ฝกเพื่อใหจิตตั้งมั่นมีอารมณเดียวที่บริสุทธิ ์และพรอมที่จะใชพลังทางจตินั้นไดอยางวองไวถงึ
ที่สุด 

สวนการเจริญปญญานัน้ หมายถงึการทาํใหรูอยางแจมแจงแทงตลอด ในความจริงของ
สังขารทัง้ปวง ถึงขนาดทีท่ําไมใหเกิดความรูสึกวาเปน "ตัวเรา-ของเรา" ข้ึนมาไดโดยเด็ดขาด จน
เกิดความสลดสังเวช เกิดความเบื่อหนายตอการยึดมั่นถือมั่นสิง่ทัง้หลายวาเปน "ตัวตน-ของตน" 
มีความจางคลายออกของกเิลสดวยอํานาจแหงความรูและความเบื่อหนายนัน้ๆ ถึงขัน้ที่ไม
อาจจะหลงกลบัมายึดมัน่ถือมั่นไดอีกตอไป จนหมดกิเลสโดยสิ้นเชงิ เพราะอาํนาจของความรูที่
เพิ่มมากขึ้นทกุที แกกลาและเฉียบขาดยิง่ขึ้นทุกท ีการทาํใหรูนัน้เรียกวาการเจริญปญญา ดังนั้น 
เราจะเห็นไดวา ตัวการที่ปฏิบัติที่เปนประธานหรือเปนหลกันัน้ มีอยู ๓ อยาง คือ ศีลสมาธิ
ปญญา สวนขอปฏิบัติที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นอีกมากมายนัน้ ก็รวมลงไดในขอปฏิบัติ ๓ ชื่อนี้
ทั้งนั้น 

สวนการฝกจิตใหเปนสมาธนิัน้ ไมมีอะไรดีไปกวาลมหายใจเขาออก เพราะถาเราตองการที่
จะใหมีความรูความเขาใจและความเหน็แจมแจงแทงตลอด วาสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงไมควรยึดมั่น
ถือมั่นโดยความเปนตัวตนหรือของตน ใหมาประทบัใจอยูตลอดเวลาอยางแนนแฟนเฉียบขาด 
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พอที่จะดับ หรือจะทําลายกิเลสตัณหาอุปาทาน หรือแมอยางนอยที่สุด ก็ปองกนัมนัไมใหเกิด
ข้ึนมาไดแลว เราจะตองหัดกาํหนดสิ่งที่เราจะตองการกําหนดใหไดอยูทุกลมหายใจเขา-ออก แต
ตองเลือกเอาสิ่งทีง่ายๆ มาทําใหสําเร็จกอน ส่ิงที่เหมาะสมในระยะแรกที่สุดนี้ก็คือ ตัวลมหายใจ
ของเราเอง เพราะมันเนื่องอยูในกายของเราและมันกห็ายใจเปนจงัหวะอยูแลว ในระยะแรกนี ้
เพียงมุงอยางเดียววา จะกําหนดมนัใหไดทุกครั้งที่มนัหายใจเขาหายใจออก ไมใหสติผละหนี
ออกไปจากลมหายใจนัน้ไดนานตามที่เราตองการ นี้เรียกวา เราประสบความสาํเร็จ ในขั้นทีจ่ะ
ฝกจิตของเรา ใหกําหนดอยูที่อะไรตามทีเ่ราตองการใหกําหนด (รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี ้พึง
ศึกษาจากบทที่ ๑๐ เร่ืองการฝกจิต ในหนงัสือ "วิธีระงับดับทุกข") 

การฝกจิตในลักษณะเชนนัน้ เมื่อทาํไดถูกวธิีแลว จิตใจก็จะสงบลงเปนความสงบที่เปนสุข 
ที่ไมเคยรูรสมาแตกอนชนิดที่ใครไปลิ้มรสเขา ก็จะพอใจหลงใหลดวยกนัทัง้นัน้ จนกลาวไดวา ไม
มีสุขเวทนาชนดิไหนจะเสมอเหมือน แมที่สุดแตสุขเวทนาที่เกิดมาจากกามารมณ ดังนัน้ ก็เกิดมี
หลักขึ้นมาวาถาสามารถเอาชนะสุขเวทนาชนิดที่สูงสุดไดจริงๆ สุขเวทนาที่ตํ่าๆ เตีย้ๆ รองๆ ลง
มา ก็จะหมดปญหาไปเอง แตถึงกระนั้นกต็องพิจารณาสุขเวทนาชัน้ยอดเยี่ยมนี้ใหเห็นเปน
อนิจจังทุกขงั อนัตตา เห็นเปนสักวามายา ไมควรแกการยึดถือโดยประการทั้งปวง 

คร้ันเสร็จการปฏิบัติในขั้นควบคุมจิตแลว ก็เลื่อนขึ้นไปฝกกําหนดสัจจธรรมหรือความจริงที่
ควรรูอยูทุกครัง้ทีห่ายใจเขา-ออก เชนการเพงใหเหน็ความไมเที่ยงของสิ่งทัง้ปวงอยูมข้ึีนไดเพราะ
ธรรมะอะไร หรือดูที่ธรรมะอันเปนเครื่องมอืทําความจางคลายแกกิเลส ตามที่ปรากฏชัดแกตน
มาแลวอยางไร แลวพิจารณาดูความดับไปแหงกิเลส และความทุกข (ซึ่งเราเรียกกนัวา ความดับ
ไปแหง "ตัวตน-ของตน") วาเปนสิ่งที่มีไดดวยธรรมะอะไร และโดยวธิีใด ในสภาวะหรอื
ปรากฏการณเชนไร และในทีสุ่ดก็พิจารณาถึงอาการที่จิตปลอยวางสิ่งทัง้ปวงวามีภาวะเชนไร 
เปนไปไดเพราะอํานาจแหงธรรมอะไร ทั้งหมดนี ้ลวนแตพิจารณาใหเหน็ชัดอยูตลอดเวลาที่
หายใจเขา-ออก 

นี้เราจะมองเหน็ไดวา การฝกใหมีสติสัมปชญัญะหรือความรูแจงนัน้ ยอมเปนศีล เปนสมาธ ิ
เปนปญญาไปในตัวตลอดถึงเปนสัทธา เปนพละ เปนความเพยีร ฯลฯ รวมอยูในการฝกสติเพียง
ส้ันๆ เทานั้นเอง 

ทีนี ้ก็มาถงึสิ่งที่เปนอารมณสําหรับใชในการฝก มอียู ๔ อยางคือ ลมหายใจ (กาย) เวทนา 
จิต และ ธรรม (ลมหายใจนัน้เรียกโดยบาลึวา "กาย" เพราะวาเปนสวนสําคัญของกายเนื่องอยู
กับกาย (คนสวนมากมกัแปลผิดวาเปนรางกาย) ดังนัน้จงึเรียก การฝกกําหนดลมหายใจ วา กา
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ยานปุสสนาสติปฏฐาน การกําหนดเวทนา กระทัง่ถงึการฝกควบคุมไมใหเวทนานั้นปรุงแตงจิต
ทั้งหมดนัน้เรียกวา เวทนานปุสสนาสติปฏฐาน การกําหนดจิตและการฝกจิตโดยวิธีดังกลาวแลว 
เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน การกาํหนดสัจธรรมหรือกฏเกณฑตางๆ เหลานัน้ เรียกวา ธัม
มานุปสสนาสติปฏฐาน การกําหนดหรือพจิารณาทกุขั้นทุกตอน ทั้งหมดนี้ลวนแตเปนการ
กําหนดในขณะที่มกีารหายใจเขา-ออก อยูตลอดเวลาติดตอกัน ไมมีระยะวางเวน และเพราะ
เหตุที่เปนการกําหนดอยูทุกลมหายใจเขา-ออกนั่นเอง การปฏิบัติทั้ง ๔ ประการนี้จึงไดนามวา 
อานาปานสติ 

สําหรับชาวบานที่ไมมเีวลาวางพอจะมาทาํกรรมฐานแลว จะทาํอยางไร ? ขอนี้ถากลาว
อยางสัน้ๆ และตรงๆ ก็คือวาตองอาศัยวิธปีฏิบัติลัดดังบรรยายมาแลวทั้งหมด อันจะนําไปสูผล
อยางเดยีวกัน คือการควบคุม "ตัวเรา-ของเรา" เร่ือยไปจนกวาจะดับมนัไดโดยเด็ดขาดในที่สุด 
โดยการถือหลกัวาจะไมยึดมัน่ถือมัน่ในสิง่ใดๆ ทั้งสิน้ หรือวาไมมีอะไรที่นาเขาไปเอา หรือเขาไป
เปนดวยความยึดมั่นถือมั่น ขอนี้หมายความวา แมเราจะมีอะไร หรือเปนอะไรอยู ก็ใหมีหรือเปน
แตสักวาตามโลกสมมติหรือตามกฏหมาย อยาไปมีหรือไปเอาหรือไปเปนเขาดวยชีวติจิตใจ หรือ
ดวยความยึดมั่นถือมัน่ คอยควบคุมตัวเองใหมีความระลึกหรือมีสติสัมปชัญญะเชนนี้อยูเสมอ นี้
เรียกวา การเปนอยูที่ถูกตองอยูทกุลมหายใจเขา-ออก 

การเปนอยูอยางถกูตองอยูทกุลมหายใจเขา-ออกชนิดนี ้มันเปนการตัดอาหารของกิเลส 
ทาํใหกิเลสไมไดรับอาหารเลยทัง้ที่เราก็ไมมีความยุงยากลําบากแตประการใด ดุจ "เลี้ยงแมว
เทานัน้ หนกู็หมดไปเอง" โดยที่เราไมตองยุงยากอะไรกบัหน ูจึงถือวาเปนวธิีลัดและแนนอนที่สุด 
ในการที่จะกาํจัดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แลวคนแกที่ไมรูหนังสือกป็ฏิบัติได เพราะเปนตัวการ
ปฏิบัติที่แทจริง มีผลประเสริฐกวาการปฏบัิติของพวกมหาบาเรียญ ทีค่วามรูทวมหัวแตเอาตัวไม
รอด ซึ่งมีอยูทัว่ๆ ไปมากมาย 

ขอทบทวนความจําวา เราจะบริสุทธิห์ลุดพนทุกขได ก็ดวยปญญา ส่ิงทั้งปวงไมควรเขาไป
เอา หรือเขาไปเปนดวยความยึดมั่น เพราะไมยึดมั่นถือมั่น จึงไมทาํใหเกิด "อัตตา" ถาผิดไป
จากนั้นก็เปนพุทธศาสนาปลอม ดังที่มีผูอธิบายไปดวยอคติหวังประโยชนเขาตัวอยางใดอยาง
หนึง่ ดังนี ้เราจึงมหีนาทีท่ี่จะคนใหพบวาการปฏิบัติธรรมแนวไหน ที่จะเปนการไมยดึมั่นถือมัน่
ต้ังแตตนจนถงึที่สุดจริงๆ แลวก็งายดายสาํหรับคนที่มกีารศึกษานอยดวย 

ทั้งๆ ที่ส่ิงทัง้ปวงไมมีอะไรทีน่าเอานาเปน เพราะมนัเปนมายาหลอกลวง และพรอมที่จะ
กลายเปนยาพิษอยูเสมอแตบางครั้งความจําเปนตามธรรมชาติ หรือทางสังคม หรือ ทางรางกาย
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ไดบังคับใหเรามี หรือเปน หรือได เชน ตองครอบครองอะไรๆ ตางๆ อยางไมมีทางจะหลีกเลีย่ง
ได ดังนั้น เราจะตองดูใหดีๆ วาจะไปเอาไปเปนอยางไร จึงจะไมเกิดทกุข ผลสุดทาย ก็พบวา 
จะตองเขาไปเกี่ยวของกับมนัในลักษณะทีเ่ปนของไมนาเอานาเปน นัน่เอง คือเขาไปเกี่ยวของ
ดวยสติปญญาเหมือนอยางวา ถาจะเปนจะเขาไปเกี่ยวของกับสัตวรายเชนเสือ ก็ตองไป
เกี่ยวของกับเสือ ดวยสติปญญาใหมากที่สุด บกพรองหรือเผลอไมได จึงจะทํามันใหอยูใน
อํานาจของเราได อารมณตางๆ นัน้มีอันตรายยิง่กวาเสือ แตก็ไมมีใครมองเหน็เชนนัน้ ทั้งนี ้
เพราะอารมณเหลานั้นกําลงัทําอนัตรายคนอยูทุกลมหายใจเขา-ออกทั่วทุกคน ไมยกเวนใครใน
บรรดาที่เปนปถุุชน และทาํอนัตรายถงึขนาดทําใหเสียผูเสียคน หรือเสยีเกียรติแหงความเปน
มนุษย จงึนากลัวกวาเสือ ดังนั้นเราจึงตองมีชีวิตอยูในทามกลางของอารมณที่ไมนาเอานาเปนนี ้
ดวยนโยบายหรืออุบายอนัแยบคาย หรือดวยศิลปะอันสูงสุด คือการคิดไววาจะไมเอาอะไรและ
ไมเปนอะไรเลย แมสังคมหรอืโดยกฏหมายจะถือวา คนนั้นไดส่ิงนั้น มส่ิีงนี ้หรือเปนอยางนัน้ เรา
ก็ใหเปนไปแตสักวาโดยโลกสมมติ หรือตามกฏหมาย สวนภายในจิตใจสวนลึกๆจรงิๆ ที่คนอืน่รู
ไมไดนั้น มันยงัสงบเฉยอยู คือ เทากับไมไดเอา ไมไดเปน ไมไดมี ไมไดยึดครองสิ่งใด เลยไดผลดี
ทั้งสองดาน คือทางภายนอกหรือทางโลก ก็มีกนิมีใชมกีารเปนอยูที่สบาย ทําอะไรกับใครก็ได มี
ภาระหนาที่อยางสงูอยางไรก็ได สวนทางภายในคือจิตใจก็ยังคงวางจากตัวตน หรือเปนปกติอยู
ตามเดิม ไมมคีวามรอนใจ ไมมีความหนัก ไมข้ึนไมลง ไมหวัน่ไหวเปลีย่นแปลงไปตามสิ่งตางๆ 
ภายนอกเพราะผิดคาดผิดหวัง หรือไดสมหวงั การเปนอยูชนิดนี้ถาจะกลาวโดยอุปมาก็ตอง
กลาววา ขางนอกเปนวัฏฏสงสาร แตขางในเปนนิพพาน แทที่จริงนัน้ก็เปนนิพพานไปหมด คือ
วางจากทุกขและเหตุใหเกิดทุกขโดยประการทั้งปวง นี่แหละคือศิลปะแหงการมีชีวิตที่เปนไป
ตามหลกัแหงพุทธศาสนา 

ที่กลาววา ใชไดแมแกคุณยาคุณยายที่ไมรูหนงัสือนัน้ ขอนี้หมายความวา ผูเฒาเหลานั้นไม
ตองศึกษาอะไร นอกจากหัดมองดูที่ความไมนาเอานาเปนของสิ่งตางๆ เชนเปนคนดีก็มีความ
ทุกขไปตามแบบของคนด ีเปนคนชัว่ก็มีความทุกขไปตามแบบของคนชั่ว ดังนัน้ การไมเปนอะไร
นี่แหละจงึจะไมมีทุกข อีกทหีนึง่กว็า ถาเปนคนมีบุญกต็องเปนทุกขไปตามประสาของคนมีบุญ 
ซึ่งแตกตางไปจากความทุกขของคนมีบาป แตเปนทกุขเหมือนๆ กนั ก็ตรงทีว่า มันยังเปนการ
แบกของหนักทางใจเอาไวดวยกนัทัง้นั้น ผิดกันแตวา ของหนักของคนชั่วนัน้กาํลังลกุเปนไฟ แต
ของหนกัของคนดีนั้น ถึงจะหอมหวนเยือกเยน็อะไรก็ตาม แตมนักห็นักอยางเรนลบั อีกทหีนึ่งซึง่
สูงขึ้นไปก็วาเกิดมาเปนผูมคีวามสุข ก็ยังตองทุกขไปตามประสาของคนมีความสุข เพราะ
ความสุขนัน้มนัก็ยงัเปนสิ่งทีต่อง "แบก" และความสขุนัน้ ต้ังรากฐานอยูบนความ
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เปลี่ยนแปลง  บนอารมณทั้งหลายที่เปนมายาที่สุด สูไมเปนอะไรเสียเลยไมได นี่แหละจึงวาไมมี
อะไรที่นาเอานาเปน 

ทีนี ้เมื่อตองดูไปถึงสิ่งทั้งปวง ก็จะมองเหน็ไดวา ส่ิงทัง้หลายมีความหมายอยูเพียง ๒ อยาง 
คือเปนคุณอยางหนึง่ และเปนโทษอยางหนึ่ง และทกุอยางจะตองมทีั้งคุณและโทษ ไมมีอะไรที่
จะมีไดแตคุณอยางเดยีว หรือโทษอยางเดียว แตเปนเพราะปุถุชนมองมันไมออกเทานั้น จึงได
หลงไปวา อยางนั้นเปนคุณอยางนี้เปนโทษ แตก็ลวนแตเปนมายายึดถอืเขาไมได เพราะยึดถือ
แลวจะเปนทุกข สูไมเอาอะไรเสียเลยดีกวา คือมีจิตวางจากความยึดมัน่ถือมัน่ตอส่ิงทั้งสองนัน้ 
แลวก็ควบคุมส่ิงทัง้สองนั้นใหอยูในใตอํานาจเทาทีจ่ําเปนจะตองเกี่ยวของกับมัน นี่แหละคือ
ความหมายของคําวา "ไมเอาอะไร" ซึง่คูกบัคําวา "ไมเปนอะไร" 

ถาจะใหงายยิง่ขึ้นไปอีกสําหรับผูเฒาผูแก ก็ต้ังปญหาไปในทาํนองวา มันนาสนุกไหมใน
การที่จะเปนคน? เปนผูหญงินาสนุกไหม? เปนผูชายนาสนุกไหม? เปนผัวนาสนกุไหม? เปนเมีย
นาสนุกไหม? เปนแมเขานาสนุกไหม? แลวผูเฒาเหลานัน้จะสัน่ศีรษะกันไปทกุคนทเีดียว เพราะ
ไดมีความชํานชิํานาญในสิง่เหลานั้นมาอยางโชกโชนซึมซาบเต็มที่แลว ไมเหมือนกับเด็กๆ หรือ
คนหนุมคนสาวที่ยงัไมประสีประสาตอความเปนเชนนั้น แตอาจจะมีคนหนุมสาวบางคนที่ถา
ไดรับคําอธิบายแลว กเ็ขาใจไดเหมือนกนั นั่นแหละคือลักษณะของผูทีจ่ะเปนพระอรหันตต้ังแต
อายุ ๑๕ ป ดังที่ถือกนัวามีอยู ๒-๓ คนในประวัติศาสตรแหงพทุธศาสนา ถาผูเฒาเหลานั้น ปลง
ตกและทําได ก็จะมีความสขุสดชื่นกลับกลายเปนความหนุมความสาวขึ้นมาอีกชนดิหนึง่ ที่ไม
กลับแกเฒาแมวารางกายจะเนาเขาโลงไปนี่แหละ คือศิลปะแหงชวีติ ตามหลกัหวัใจของพุทธ
ศาสนา จึงทาํใหเราเห็นไดวา พุทธศาสนาคือยอดของศิลปะของการดาํเนนิชีวิต ชนดิที่ผูเฒาไมรู
หนงัสืองกๆ เงิน่ๆ ก็เขาถึงไดในเมื่อดําเนินตนไปอยางถูกทางดังที่กลาวแลว 

ถาไมเปนอยางนัน้ คือมีชวีิตอยูมาจนกระทั่งถึงขณะที่จะตาย โอกาสก็มีอยูในวินาทีสุดทาย
ที่จิตจะดับ คือถือเอาอุบายชนิดที่เรียกวา "ตกกระไดพลอยกระโจน" กลาวคือ เมื่อรางกายจะ
แตกดับโดยแนนอนแลว กพ็ลอยกระโจนตามไปดวยความแนใจวา ไมมีอะไรเหลืออยูที่ไหนทีน่า
เอานาเปน ความรูในเรื่องไมมีอะไรที่นาเอานาเปนที่ไดศึกษาและปฏิบัติมาบางนัน้ อาจจะมา
ชวยไดทนัทวงที นี้แหละเรยีกวาการดับขันธไดดวยสติสัมปชัญญะอยางยิง่ และอาจลุถึงนิพพาน
ไดดวยอุบายที่เรียกวา "ตกกระไดพลอยกระโจน" แมวาจะตายโดยอุบัติเหต ุและเวลาจะ
เหลืออยูสักวินาทหีนึง่ หรือคร่ึงวินาทกี็ตาม กอนแตจะหมดความรูสึกตัว ก็ใหผูเฒาเหลานัน้
ระลึกถึงความรูในเรื่องความดับไมเหลือข้ึนมา และถาสามารถนอมจิตใจไปสูความดบัไมเหลือ
ได แลวปลอยใหนามรูปดับไป ก็เปนการบรรลุนิพพานได เพราะไมไดนกึถึงอะไร ไมไดนึกถงึผู
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ชวยเหลือหรือทรัพยสมบัติ ลูกหลานหรือส่ิงตางๆ ในขณะนั้นนึกถึงแตเพียงอยางเดียว คือ ความ
ดับไมเหลือเทานัน้ 

นี้เรียกวา ปฏิบัติธรรมอยางลัดสั้นที่สุด งายที่สุด และใชไดแกทุกคน เทาที่บรรยายมา
ทั้งหมดนี ้เปนการชี้ใหเหน็ลกัษณะตางๆ ของสิ่งทีเ่รียกวา "ตัวตน-ของตน" ใหเหน็มลูเหตุแหง
การเกิดขึ้นของมัน ใหเหน็สิง่ตรงกนัขาม (คือความวางจากความม"ีตัวตน-ของตน") และใหเหน็
วิธีปฏิบัติเพื่อเขาถึงความวางจาก "อัตตา" ในฐานะที่เปนปญหาสาํคัญสําหรับมนุษยชาติทัง้มวล 
เพราะวาความทุกขของคนทั้งหลายไมวาจะอยูในภูมิไหนสูงต่ําอยางไร ก็ลวนแตมีความทุกข
เนื่องมาจากสิง่ที่เรียกวา "ตัวตน-ของตน" นี้ทัง้นัน้ "อัตตา" นัน่แหละเปนตัวทุกข ดังที่
พระพทุธเจาตรัสวา "โดยสรปุอยางสัน้ที่สุดแลว เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานนั่นแหละ
เปนตัวทุกข" อวิชชาก็เปนมูลเหตุใหเกิดอัตตา การดับอวชิชาเสียได คือการดับทุกขส้ินเชิง การมี
ชีวิตอยูอยางถกูตองทกุลมหายใจเขา-ออก ทัง้ในขณะปกติที่ไมมีอารมณรบกวน และทั้งใน
ขณะที่เผชิญหนากนักบัอารมณนั่นแหละ คือการปฏิบัติชอบ หรือตัวพรหมจรรยในพทุธศาสนาที่
จะดับอวิชชาอันเปนบอเกิดแหงอัตตาเสียได อันจะทาํใหมนษุยชาติประสบสันติสุขอันถาวรทัง้
ภายนอกและภายใน รวมทัง้สวนสังคมและสวนเอกชนตลอดเวลาทีม่นุษยเราไมเขาถึงความจริง
ขอนี้ โลกนี้จะยังคงมวีิกฤตกิารณถาวร ระส่ําระสายวุนวายไมมีหยุด อยางที่ไมมีใครจะชวยได 
เพราะเปนการกระทาํที่ฝนหลักความจริงของธรรมะ หรือของธรรมชาตกิลาวอยางปุคคลาธิษ
ฐาน กว็าฝนพระประสงคของพระเปนเจานั่นเอง ฉะนัน้จึงอยาไดประมาท ในเรื่องอตัตา จงได
พิจารณาดูกนัใหม ใหมีสัมมาทิฏฐ ิหรือความเขาใจอยางถูกตองทั้งทางกายทางวาจาทางใจ 
แลวก็จะไดประสบสิ่งที่ดีที่สุดหรือประเสริฐที่สุดที่มนุษยเราควรจะไดรับ โดยไมตองสงสัยเลย 

พุทธศาสนามคีวามมุงหมายเพียงเทานี ้ใจความสาํคัญของคําสอนของพทุธศาสนาจึงมีอยู
เพียงเทานี ้ผูหวังที่จะเขาถึงตัวพุทธศาสนาอยางแทจริงโดยรวดเร็ว หรือหวังจะไดรับประโยชน
จากพุทธศาสนาอยางเต็มที ่จงพยายามศึกษา และพิจารณาดวยการกระทาํที่สุขุม และ
รอบคอบเถิด จะไดรับประโยชนครบถวนจากพุทธศาสนา ไมเสียทีที่เขามาเกีย่วของกับพุทธ
ศาสนาโดยไมตองสงสัยเลย 
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ลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข  

อวิชชา     เปนเหตุใหเกิด  สังขาร (การปรุงแตง) 

สังขาร      เปนเหตุใหเกิด  วิญญาณ (การรับรู) 

วิญญาณ   เปนเหตุใหเกิด  นามรูป (รางกายจิตใจ) 

นามรูป      เปนเหตุใหเกิด  อายตนะ (เครื่องทาํใหเกิดผัสสะ) 

อายตนะ     เปนเหตุใหเกิด  ผัสสะ (การกระทบ) 

ผัสสะ         เปนเหตุใหเกิด  เวทนา (ความรูสึก) 

เวทนา       เปนเหตุใหเกิด  ตัณหา (ความอยาก) 

ตัณหา        เปนเหตุใหเกิด  อุปาทาน (ความยึด) 

อุปาทาน     เปนเหตุใหเกิด  ภพ (ภาวะทางจิต) 

ภพ            เปนเหตุใหเกิด  ชาติ (การเกิด "ตัวตน") 

ชาติ          เปนเหตุใหเกิด   ความทุกขตางๆ  
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ลําดับแหงปฏิจจสมุปบาทฝายดับทุกข  

ความทุกข     จะดับไปไดเพราะดับ    ชาต ิ

ชาติ              จะดับไปไดเพราะดับ    ภพ 

ภพ                จะดับไปไดเพราะดับ    อุปาทาน 

อุปาทาน         จะดับไปไดเพราะดับ    ตัณหา 

ตัณหา            จะดับไปไดเพราะดับ     เวทนา 

เวทนา            จะดับไปไดเพราะดับ     ผัสสะ 

ผัสสะ              จะดับไปไดเพราะดับ     อายตนะ 

อายตนะ          จะดับไปไดเพราะดับ     นามรูป 

นามรูป            จะดับไปไดเพราะดับ     วญิญาณ 

วิญญาณ          จะดับไปไดเพราะดับ     สังขาร 

สังขาร             จะดับไปไดเพราะดับ     อวิชชา 
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