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๑ ปาฐกถานี้ เปนปาฐกถาพิเศษ คือเปนเพียงปาฐกถาอธิบายขยายความของปาฐกถาที่แสดงไปแลวเมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๔๙๑ อันมีชื่อเรื่องวา “ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม” เนื่องจากปรากฏวามีขอความบางตอนยังไม
เปนที่กระจางแกผูฟงบางทาน. สําเนาปาฐกถานี้คัดลอกออกจากเสนลวดบันทึกเสียง เวนแตตอนปลาย
ประมาณ ๒ หนาเอาตามสําเนาชวเลข เนื่องจากลวดบันทึกหมดกําหนด ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาทีเสียเพียงนั้น.
ฉะนั้น สํานวนปาฐกถานี้จึงอยูในรูปคําพูด ที่ใชพูดจริงๆ เพราะไมไดแกไขจากสํานวนพูดใหเปนสํานวน
ความเรียง. ถาหากวาผูอานรูสึกตะกุกตะกักหรือสํานวนโสกโดกรําคาญหูไปบาง ก็ขอใหนึกเสียวาฟงเลน
แปลกๆ ก็แลวกัน อยางนอยก็จะใหความรูใหมสักอยางหนึ่ง วาสํานวนพูดที่พูดจริงๆ กับที่ขัดเกลาใหเปน
สํานวนความเรียงเสียแลวนั้นมันแตกตางกันอยางไร.
อีกอยางหนึ่งปาฐกถานี้มีขอความเปนตอนๆ หลายเรื่องรวมอยูในเรื่องเดียวกันเพราะเปนเพียงปาฐกถา
ขยายความปาฐกถาอื่นดังที่กลาวมาแลว แตเพื่อใหเปนการขยายความตอนไหนของเรื่อง “ภูเขาแหงวิถีพุทธ
ธรรม” และตรงไหนที่ยากจะเขาใจ หรือควรบอกที่มาประกอบ ก็จะไดเพิ่มในวงเล็บหรือไดทําเชิงอรรถไว
ขางลาง โดยไมใหปนกับขอความที่ไดพูดจริงในวันนั้น เพื่อใหผูอานไดอานสํานวนพูดจริง เหมือนกับวาได
ไปนั่งฟงที่สมาคมดวยตนเอง
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เพื่อนสหธรรมิก และทานสุภาพชน ทั้งหลาย!
ขาพเจารูสกึ มีความยินดีที่ไดมากลาวธรรมกถาที่นอี่ ีกครัง้ หนึง่ .
ธรรมกถาในวันนีเ้ ปนธรรมกถาพิเศษ คือจะกลาวอธิบายถึงขอความ
ซ้ํากันกับที่ไดกลาวเมื่อวันกอน ซึ่งปรากฏวาบางขอบางกระทงนั้นยัง
ไมเปนที่เขาใจแจมแจงของทานบางคน. ความมุง หมายที่จะกลาวใน
เรื่องนีก้ ็คอื จะใหเขาใจถึงฝายตรงกันขาม หรือฝายโลกุตตระ ซึ่ง
ตรงกันขามกับฝายโลกิยะหรือบางทีก็เรียกวา ฝายวิสังขาร คือฝาย
โนน ซึ่งตรงกันขามกับฝายสังขารหรือฝายนี้. ชือ่ เรียกตางๆ กันเปน
คูๆ ตรงกันขามทัง้ นัน้ .
แตวา กอนแตที่จะชี้ถึงลักษณะตรงกันขามของฝายโนนนัน้ จะ
ไดวินิจฉัยเสียกอนในขอที่วา ทําไมมนุษยเรา จําเปนที่จะตองรูถึงฝาย
โนน คือฝายโลกุตตระ เพราะเหตุวามนุษยเราอยูใ นโลกนี้ ทําไม
จะตองไปรูฝา ยพนโลกหรือฝายโลกุตตระ. นีเ่ ปนขอที่จะตองทําความ
เขาใจกัน ในขั้นแรก.
ทีนี้ กอนแตจะบรรยายชี้แจง ดวยเหตุผลและหลักธรรม จะขอ
เลานิทานสมมติอนั เกี่ยวกับมนุษยสักเรือ่ งหนึง่ กอน คือวา เมื่อมนุษย
ไดมีขึ้นคับคั่งหนาแนน ในโลกนี้แลว วันหนึง่ มนุษยไดอัญเชิญครู
ศาสดาคณาจารยบรรดามีในโลกนี้ใหมาประชุมพรอมกัน ณ หองโถง
แหงหนึ่ง. ครั้นถึงเวลานัด ก็มศี าสดาครูตางๆ ทีเ่ ปนเจาลัทธิมาประชุม
กันตั้งหลายรอยคน ครั้นมาประชุมพรอมกันแลว พวกมนุษยได
ขอรองวา ทานศาสดาทั้งหลายองคใดยืนยันไดวา คําสอนทีท่ านสอน
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ไปนั้น ไมมีขอบกพรองผิดพลาด ปนอยูใ นคําสั่งสอน อันเนือ่ งมาจาก
ความไมรูเทาถึงการณของทาน คือทานกลายืนยันวาคําสอนนัน้ ถูก
หมดทุกประโยคแลวศาสดาองคนั้นจงหยุดอยูในหองนี.้ ถาองคใดไม
กลายืนยันวาคําสอนที่ตนสอนไปนั้นถูกตองหมด ไมมีขอ ผิดพลาด
อันเกิดมาจากความไมรูเทาถึงการณของตนแลว
ศาสดาที่ไมกลา
ยืนยันอยางนี้จงออกไปจากหอง. พอสิ้นคําขอรอง ก็มีศาสดาลุก
ออกไปจากหองดวยความฉุนเฉียว ปดประตูปงปงใหหลังไปเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเหลืออยูประมาณ ๑๐๐ คน. เหลืออยูป ระมาณ
๑๐๐ คนนี้ พวกมนุษยไดเขาไปขอรองอีกวาศาสดาองคใดกลายืนยัน
ดวยเกียรติยศ วาตัวเองก็ปฏิบตั ิไดตามคําสอนนัน้ ไมใชเพียงแตสอน
คนอื่นขางเดียว ; ศาสดาใดกลายืนยันอยางนี้จงอยูในหองนี้ ศาสดาใด
ไมกลายืนยันเพราะตนเองไมสามารถจะปฏิบัติตามคําที่ตนสอนได
แลวจงออกไป. พอกลาวอยางนั้น ก็มีศาสดาลุกออกไปอีกตามเคย ปง
ปงๆ ไปจากหองกระทั่งเหลือ ๕๐ คน. เหลือ ๕๐ คนนี้พวกมนุษยได
ขอรองตอไปอีกวาศาสดาใดกลายืนยันวา ตนมีเมตตากรุณาตอสัตว
โลกจะบําเพ็ญประโยชนแกสตั วโลก โดยกลาเสียสละชีวิตของตนแลว
ศาสดาองคนั้นจงหยุดอยู; ศาสดาองคใดไมกลายืนยันอยางนั้นคือไม
มีการเสียสละแกสัตวโลก
จนถึงกับเสียสละชีวิตก็ไดอยางนีแ้ ลว
ศาสดาองคนั้นจงออกไป. พอสิ้นเสียงก็มีศาสดาลุกออกไปเรือ่ ยๆ
อยางเนือยๆ ไมขึงขังจนกระทัง่ เหลือเพียง ๑๐ คน. พอเหลือ ๑๐ คน
มนุษยก็รอ งอีกวา ศาสดาองคใดกลายืนยันวา ตนไดเคยเสียสละชีวิต
เพื่อชวยสัตวโลกไวแลว นับดวยสิบๆ ครั้ง คือเคยตายเพื่อสัตวโลก
มาแลว เพือ่ จะชวยสัตวโลกใหพนภัยมาแลว ตั้งสิบๆ ครัง้ ศาสดาองค
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นั้นจงหยุดอยูในหองนี;้
ศาสดาองคใดไมกลายืนยันอยางนั้นจง
ออกไป. ศาสดาก็ลกุ ออกไปกระทั่งเหลือ ๕ คน. เมื่อยังเหลืออยู ๕
คนก็มีการขอรองของมนุษยเปนครัง้ สุดทายวา บรรดาคําสั่งสอนของ
ศาสดาทัง้ หลายนั้น คําสอนของศาสดาองคไหนสามารถที่จะรื้อถอน
มนุษยออกเสียจากอิทธิพล หรืออํานาจของการปรุงแตงสรางสรรค
จนไมมอี ะไรหรือใครมาปรุงแตงสรางสรรคมนุษยไดอกี ตอไปแลว ;
ศาสดาใดมีคําสอนอยางนั้นทัง้ กลายืนยันวา เมื่อใครประพฤติตามคํา
สอนแลวไดผลเปนอยางนั้น ศาสดานัน้ จงหยุดอยู. ศาสดาใดไมกลา
ยืนยันวา คําสอนของตนสามารถทําบุคคลประพฤติใหหลุดพนจาก
อํานาจที่ปรุงสรางหรือปรุงแตง ศาสดานั้นจงออกไป. เมื่อสิ้นคํา
ขอรองอยางนัน้ ก็ปรากฏวา
มีศาสดาลุกออกไปยังเหลือเพียงองค
เดียว. นีม่ นุษยก็พากันประหลาดใจวาทําไมศาสดาองคนยี้ งั ทนอยูยัง
เหลืออยู จึงถามวาทานนะทําไมไมออกไป. ศาสดาองคนนั้ ก็ตอบวา
เรามีสิ่งทีท่ านตองการ เราทาคือกลาปฏิญญาวา คําสอนของเรานัน้
สามารถทําบุคคลผูประพฤติตาม ใหหลุดพนจากอํานาจที่เสกสรรค
หรือปรุงแตงหรือบันดาลใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้. มนุษยก็พากัน
ปลาบปลืม้ งงงันไปในความปลาบปลื้ม ถามวาทานเปนใคร ทานเปน
คนหรือเปนเทวดา จึงกลายืนยันอยางนั้นคือกลายืนยันวา คําสอนของ
ทานนะไมมีขอบกพรองผิดพลาดปนอยูเลยแมแตนอย เพราะความ
รูเทาไมถึงการณของทาน, แลวทานยังกลายืนยันอีกวา ทานเองก็
ประพฤติตามคําสอนนั้นไดทกุ ขอทุกกระทง ไมเพียงแตสอนเขา.
แลวทานยังยืนยันวา ทานมีเมตตากรุณามากจนถึงในการชวยสัตว
โลกนั้น ทานกลาเสียสละชีวิต, แลวทานยังกลายืนยันอีกวา ทานเคย
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เสียสละชีวิตเพื่อชวยสัตวโลกมาแลวเปนสิบๆ ครั้ง, แลวทานยัง
ยืนยันในที่สุดอีกวา เมื่อสัตวโลกประพฤติตามคําสอนของทานแลว
สัตวโลกทัง้ หลายจะออกไปพนนอกเหนืออํานาจของสิ่งเสกสรรปรุง
แตงบันดาลใหเปนไปตางๆ เชนบันดาลใหเปนไป ในเกลียวของการ
เกิดแกเจ็บตายและความทุกข ดังนี้เปนตน ซึ่งเปนอํานาจของการ
เสกสรรปรุงแตงอันรายกาจ. เพราะฉะนั้น ขาพเจาทั้งหลายขอแสดง
ความเคารพและพอใจเปนอยางยิ่ง ในการปฏิญญาของทานและอยาก
ทราบวาทานเปนใคร คือเปนเทวดาหรือมนุษย พระศาสดาองคนั้นได
ตอบวาการประพฤติทางกายทางวาจา หรือความเปนไปในทางจิต
เชน ความรูสึกทางจิตเปนตน ที่เมื่อใครมีแลวทําบุคคลนั้นใหไดรับ
การขนานนามวามนุษย หรือเปนเทวดา หรือเปนมาร หรือเปนพรหม
หรือเปนพระเปนเจา เปนตน เหลานั้นไมมีในตัวเรา. คือวาไมมีการ
กระทําทางกายวาจาใจ หรือกิเลสอันเปนเหตุใหกระทําทางกายวาจาใจ
ที่จะทําบุคคลใหถกู เรียกวาเปนมนุษย เปนเทวดา เปนมาร เปนพรหม
หรือเปนพระเปนเจาในเรา, เราไมมกี ิเลสเปนเหตุใหไดชอื่ อยางนัน้
และทานทัง้ หลายจงรูจักเราโดยชื่อวา พุทธะ! พุทธะ! ดังนีเ้ ถิด.
นิทานสมมติของขาพเจาจบลงเพียงเทานี้
คือเทาที่มนุษย
ทั้งหลายไดพอใจ และยินดีที่จะประพฤติประปฏิบตั ิ ตามคําสอนของ
ทานที่อา งนามตัวเองวาพุทธะ และยืนยันในคําสอนวาสามารถทําผู
ประพฤติตาม ใหหลุดออกมาจากอํานาจเสกสรรปรุงแตงบันดาลให
เปนไปตางๆ ดังนี.้
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นิทานเรือ่ งนี้ก็เพื่อจะชี้ใหเห็นวา มนุษยนั้นเมือ่ ไดมีวิวัฒนาการ
ในทางจิตสูงขึ้นมาตามลําดับ ก็จกั ตองรูจักคิดรูจ ักนึก วาอะไรเปน
ความทุกข อะไรเปนความสุข พนจากทุกขอันดับนั้นๆ เปนอยางไร
เรื่อยมาจนกระทั่งในที่สุดตองการจะไมมีความทุกขเลย คือออกไป
จากฝงนี้ของความทุกข ไปสูฝงโนนของความหมดทุกข จึงได
ตองการภาวะที่ไมมอี ะไรปรุงแตงเสกสรรบันดาลได. เพราะวาภาวะที่
เสกสรรเปลี่ยนแปลงปรุงแตงไดนั่นเองเปนสิ่งที่บงั คับมนุษยใหตกลง
สูเกลียวของวัฏฏสงสาร แลวในวัฏฏสงสารนั้นมันมี การเกิด การแก
การเจ็บ การตาย หรือมีการขึ้น การลง การยินดียนิ ราย ซึ่ง
เปรียบเสมือนคลื่นหรือละลอกอันเต็มไปทั้งวัฏฏสงสาร. เมือ่ บุคคล
ใดถูกผลักถูกจับตัวโยนมาในเกลียวของวัฏฏสงสารแลว ก็ยอ มไมพน
ที่จะถูกกระทบกระทั่งดวยคลืน่ อันนี้อยางทีเ่ รียกไดวา เมือ่ ใครก็ตาม
ตกมาในโลกนี้หรือวัฏฏสงสารนี้แลว ก็ตองประสบพบกับคลื่นลม
เหลานี้ไมวาเขาจะไดทํากรรมไวเฉพาะตน แลวรับผลกรรมของตน
โดยเฉพาะ หรือวาเขาจะรับผลกรรมทีท่ ํารวมกันเปนหมูกับเพื่อนฝูง
ของเขาก็ตาม หรือแมที่สุดเขามิไดทํากรรมพิเศษอันใดไวเลย แตเขา
พลัดลงมาในวัฏฏสงสารนี้ เพราะอํานาจอวิชชาของเขาเองแลว เขาก็
ตองประสบเหตุการณตางๆ มีความทุกขมีอันเปนไปตางๆ นี่เรียกวา
ไมมีทางหลีกเลี่ยง. เมื่อพลัดลงมาในเกลียวของวัฏฏสงสารแลวก็ตอง
โดนเปะปะๆ กันกับความทุกขเรือ่ ยไป ไมมีทางเปนอยางอื่น. มนุษย
จึงตองการที่จะออกไปเสียจากอํานาจเสกสรรผลักไส ที่ผลักลงไป
ในวัฏฏสงสารตองการจะขามขึ้น หรืออยูนอกเหนืออํานาจของวัฏฏ
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สงสาร. เปนการแสดงใหเห็นไดวาตามธรรมดาแทๆ มนุษยก็ตองการ
อยางนีไ้ มเร็วก็ชา
คือวา
เมือ่ ไมเต็มไปดวยความสนุกสนาน
เพลิดเพลินพออกพอใจในทางกามารมณชนิดที่ตนหามาไดดว ยความ
เหนือ่ ยยากของตน สมตามความตองการ ซึ่งเรียกวามนุษยสมบัตนิ ี้
ไมเทาไหรก็จืด เบื่อ และรําคาญ, และแมวากามารมณนั้น จะไดมา
โดยงายเหมือนกับของเลนๆ ไมตอ งออกเรี่ยวออกแรงนึกอยางไรได
อยางนัน้ ซึ่งเรียกกันวาสวรรคสมบัติก็ตาม ไมเทาไหรพวกเทวดา
เหลานั้นก็จืดก็เบื่อ ปรารถนาความเปนอยางอื่นตอไปอีก. หรือมนุษย
ผูเขาถึงความเปนอยางนั้น คลายกับเทวดาอยางนั้น ก็จืดชืดในกาม
คุณเหลานัน้ แมจะไดสูงขึ้นไปอีกอันดับหนึ่ง คือถึงขั้นที่อยูด วยความ
สงบสุข อันเกิดจากฌานสมาบัติ สงบเย็นไมเกีย่ วกับกามก็จริง แต
ความรูสึกวาตัวตนของฉัน ยังมีผูเปนผูเสวยรสชาติอันนั้น นานเขาก็
เบื่อมีความจืดชืดรูส ึกหนักในการที่จะตองแบกเอาความมีตัวตนของ
ตนไว จึงปรารถนาที่จะออกไปเสียจากตัวตน เพราะวา เมื่อมีตัวตน
อยางนัน้ แมจะไดสขุ อยางพรหมโลกเนือ่ งจากฌานสมาบัติ, ไมเทาไร
ก็ยังตองตายคือจุติเคลื่อนจากความเปนอยางนัน้ . ในขณะที่ไมตายก็
ยังมีความหนักกดทับอยูดวยความรูสึกวามีตัวตน.๑
นี่แหละคือคําตอบของปญหาที่วา ทําไมคนในโลกจะตองสนใจ
เรื่องนอกโลกหรือทีเ่ รียกวา โลกุตตระ
๑ การแบกตัวตนนี้ ถาไมมองเห็นคือไมรูจกั ก็ไมรูสึกวาแบก และไมเห็นวาหนักทั้งที่แบกเอา
โลกทั้งโลกเขาไว. ตอเมื่อใดเห็นจึงจะรูสึกวาหนักยิ่งกวาแบกโลกซึ่งรวมภูเขาหิมาลัยอยูดวย,
แตวาตลอดเวลานั้นยอมทนทรมานตลอดเวลาผิดกันแตเพียงพวกหนึ่งรูวามันหนักเพราะอะไร
อีกพวกหนึ่งไมรู.
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(นิทานสมมตินั้นเพือ่ ขยายความใหเห็นแจงวา ตามที่ธรรมชาติ
กําหนดมาใหนั้นมนุษยมีอันจะตองไปกันจนถึงที่สดุ จึงจะหยุดดิ้นจะ
เปนการดิน้ ที่รูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม. “จุดสูงสุด” ที่มนุษยจําปรารถนา
นั้น อยูนอกออกไปจากความมีตัวตน. และ “ตัวตน” นี่เอง เปนเสมือน
ภูเขาที่กั้นขวางเอาไว. เหลียวไปทางไหนก็พบแตภูเขาชนิดนี้. แต
ความปรารถนาตามที่ธรรมชาติบังคับใหนั้นรุนแรง คือวาเปนกฎ
ธรรมดาทีเดียว. ยังไมลุถึงจุดนี้อยูเ พียงไร มนุษยก็ยังตอสูด ิ้นรนอยู
เพียงนัน้ จนกวาจะฝาวงลอมของภูเขาออกไปได ซึ่งเขาจะทราบวานี่
เปนความตองการของธรรมชาติหรือไมก็ตาม. ฉะนั้นการพิจารณา
เรือ่ งนี้จงึ เปน “หนาทีโ่ ดยธรรมชาติ” ของมนุษยเราจงหยิบเรือ่ ง
“นอกวงลอมของภูเขา” ออกมาพิจารณากัน และขอวิงวอนใหทา น
ทั้งหลายพิจารณา.)
เมื่อไดมองเห็นวาฝายโลกิยะนี้ เต็มไปดวยความบีบคั้นและการ
แบกของหนัก มนุษยผูไดคิดไปตามลําดับๆ ก็ปรารถนาที่จะขามภูเขา
หรือเครือ่ งบังออกไปใหพนโดยเด็ดขาดจากสิ่งเหลานี้ ขามไปฝาย
โนนซึ่งเรียกวาโลกุตตระ(พนโลก). แตวา ภาวะที่เปนโลกุตตระนั้น
เปนของเขาใจไดยากอยางยิ่งสําหรับผูที่อยูในฝายนี;้ เวนแตเสียเมื่อ
เขาจะไดมใี จเลื่อนขึน้ มาตามลําดับ
จนกระทั่งไปเปนพวกมนุษย
สุดทายในนิทานสมมติคือเห็นวาการแบกเอาตัวตนไวนี้ เปนของ
หนัก แลวก็สามารถที่จะคิดเห็นเรือ่ งโลกุตตระได. มนุษยมธี รรมชาติ
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ตองการความสุข
สูงขึ้นไปตามทีค่ วามสูงของจิตใจจะเกิดขึ้นได
อยางไร คือวาตามทีป่ ญญาของเขาไดเจริญงอกงามขึ้นอยางไร.
สวนมนุษยธรรมดาซึ่งจมอยูในโลกนั้น ยังไมสามารถแมแตจะ
เขาใจได เพราะวากําลงถูกหุมหออยูดว ยสิ่งซึ่งเปนโลกิยะ ที่มีความ
ยั่วยวนกลาวคืออารมณอันยัว่ ยวนในโลกนั่นเอง. แม(บางกรณี)ไม
ยั่วยวนดวยกามารมณในชาติปจจุบัน ก็ยั่วยวนดวยกามารมณในชาติ
หนาคือสวรรค เปนผูปรารถนาบุญ เพือ่ ใหเปนอยางนั้น เปนผูที่มีแต
จะเพิ่มความตองการอยางนั้นอยางนี้มากขึ้น แลวก็บําเพ็ญบุญชนิดที่
ใหตนเองเชื่อวา คนจะไดอยางนัน้ อยางนี้มากขึน้ ในที่สุดก็ถูกบุญ
นั่นเองฝงกลบตัวเองจมอยูทนี่ นั่ คือจมอยูในวัฏฏสงสารเพราะวาบุญ
นี้มีแตในฝายโลกเทานั้น คือจมอยูในวัฏฏสงสารเพราะวาบุญนี้มีแต
ในฝายโลกเทานั้น ทางฝายโลกุตตระหามีไม. เพื่อจะใหเขาใจคําวา
บุญชัดเจน จําเปนที่จะตองพิจารณาคําๆ นี้กันเสียบาง.
(การทีว่ ินจิ ฉัยคําวาบุญกันเสียอยางละเอียดทุกดานทุกมุม
ตอไปนี้ก็เพื่อขยายความใหเห็นวา “ภูเขาที่กั้นขวางวิถีพทุ ธธรรม”
เกิดมาจากการปรารถนาบุญจนเลยขอบเขตไดอยางไร. พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ศีล สมาธิ ปญญา ของผูปรารถนาบุญเลย
ขอบเขต ไดกลายเปนภูเขากั้นบุคคลนั้นเองขึ้นมาอยางไร.)
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บุญ กับ กุศล
เทาที่สังเกตเห็น รูส ึกวาพวกเราไดกระทําผิดในเรือ่ งนี้ เปน
อยางสูง: คือไดเอาคําวาบุญกับคําวากุศลมาปนเปนอันเดียวกันหมด
เลยงง เลยวนเวียน. คําวาบุญ๑ๆ นัน้ มีความหมายวา ฟูขนึ้ พองขึน้
บวมขึ้น เหมือนลูกโปง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกสั้นๆ งายๆ วาลูกโปง).
แตคําวากุศลนั้น แปลวาตัดใหราบเตียนไป เหมือนกับการถากหญา
รก ถากหญารกใหราบเตียนสะอาด. ลองคิดดูเถิด ฝายหนึง่ ทําใหโปง
เพิ่มขึ้นใหมาก เรียกวาบุญ ฝายหนึ่งกวาดใหเตียนไป ถางใหเตียนไป
เรียกวากุศล. มันตางกันอยางตรงกันขามอยางนี้ เอามาเปนอันเดียวกัน
แลว ก็ไมมีทางที่จะประพฤติใหเปนไป เพื่อความราบเตียนคือกุศล
ไดเลย มีกุศลก็แตเพียงความละเมอ ไมเปนตัวกุศลจริง ทีแ่ ทเปนบุญ
เทานัน้ .

๑ คําวาบุญ ในที่นี้ หมายเอาชนิดที่เปนไปเพื่อการเกิดอีก โดยเฉพาะเพื่อเกิดในสวรรคที่ทําให
เกิดการเมาจนลืมตัว หรือไมมีทางจะลืมตา เพราะเพงเล็งแตอิฏฐารมณอันเปนผลของบุญนั้น
กลาวคือกามคุณหาจนเกินไป, เปนไปเพื่อวัฏฏคามินีโดยสวนเดียว. สวนกุศลหมายถึงทําดวย
ปญญาอันเปนไปเพื่อวิวัฏฏคามินี เพื่อความหนาย ความจาง โดยสวนเดียว. และทีน่ ้เี ปนการ
ถือเอาความหมายตามหลักทั่วไป. บาลีในที่บางแหง ทานใชคําสองคํานี้เปนไวพจนของกันมี
ความหมายอยางเดียวกันก็มี. แตในทีเ่ ชนนี้ คําวา “บุญ” ตองไมใชสิ่งที่พวกเรากําลังเมากันอยู
และไมใชทเี่ ราหลงสรางขึ้นดวยความยึดถือผิดๆ จนเกิดเปนภูเขาขึ้นมา. ขอสรุปความสั้นๆ วา
บุญ เปนอุปธิ เปนไปเพื่อวัฏฏะ, เพื่อโลกิยะ, ถูกลูบคลําดวยตัณหาและทิฏฐิมาแตแรกเสมอ.
กุศลเปนไปเพือ่ วิวัฏฏะ, เพื่อโลกุตตระ, ไมถูกลูบคลําดวยตัณหาและทิฏฐิ มาตั้งแตแรกเสมอ.
แตในภาษาไทยเรา ไดรวบเหมาเอาสองคํานี้ เปนของอยางเดียวกันเสียทีเดียว. ผูที่จะมองเห็น
ความแตกตางระหวางของสองสิ่งนี้ จงพิจารณาดูดว ยหลักธรรมอันละเอียดเถิด
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อยางวาการใหทาน:
ใหทานดวยคิดวาเขาจะตอบแทนเรา
มากกวาที่เราใหเขาไป,
หรือวาจะรักเราหรือวาคนทัง้ หลายจะ
สรรเสริญวาเราใจปา หรือวาเราไดเกิดในสวรรคในชาติหนา, การให
ทานดวยเจตนาอยางนี้ เรียกวาไดบญ
ุ คือทําใหใจรูสึกฟู พองขึ้นๆ
ดวยหวังวาตนจะไดอะไร มากกวาที่ตนลงทุนไป เชน ลงทุนบาท
เปนลูกโปง.
เดียวซื้อสวรรคทมี่ ีราคาตัง้ ลานไดอยางนี้ใจมันก็ฟูๆ
อยางนีเ้ รียกวา ไดลกู โปง ไมใชไดมีด. ตอเมือ่ ใด ใหทานนั่นแหละ
อยางเดียวกันนัน่ แหละ แตใหดวยความบริสุทธิ์ใจ ในการที่จะตัดหรือ
จะขูดจะถากจะถางความตระหนี่เหนียวแนน หรือความโลภของตน
เปนการตัดทอนความรูสึกวาตัวตน หรือวาของตน หรือแมที่สุดแต
จะใหเปนการบูชาคุณพระศาสนา สงเสริมพระศาสนาใหคงอยูตลอด
กาลนาน เปนรมโพธิ์รมไทรของสัตวโลก เห็นดวยปญญาแจมแจง
เชนนีแ้ ลว ทําทานซึ่งเปนการทําทานที่ขูดเกลากิเลสโดยตรง หรือค้ํา
จุนบูชาพระศาสนาใหคงอยูเปนที่พึ่งของสัตวโลกซึ่งเปนการขูดเกลา
กิเลสของสวนรวม เพียงเทานี้ อยางนี้ ไมไดทําใจใหหลง จนถึงกับ
โปงเปนลูกโปงแตไดกวาดใหเตียนไปจากกิเลสตางๆ จึงไดมดี คือกุศล
(ซึ่งตอไปจะเรียกสั้นๆ วามีด). ใหทานไดลูกโปงก็ได ไดมีดก็ได อยาง
ที่วามา แลวแตวาใครจะใหกันอยางไหน.
ในการรักษาศีล ก็เปนอยางเดียวกัน: รักษาศีลดวยคิดวา ฉันจะ
ดีกวาคนอืน่ เพราะใครๆ เห็นวาฉันรักษาศีลได หรือฉันรักษาศีลได
เครงครัด หรือวา ศีลนี้มันจะทําใหฉันเปนคนมีอาํ นาจพิเศษผิดมนุษย
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ธรรมดา เปนผูวเิ ศษบางอยาง หรือคิดวาดวยอํานาจศีลนี้ฉันจะไดไป
อยูในสวรรคตลอดกัปตลอดกัลป ดวยการเสียสละอดทนเพียงเล็กๆ
นอยๆ รักษาศีลหาแลว ก็จะไปนอนในสวรรคอันเต็มไปดวยสิ่งที่ฉัน
ตองการ มีใจอิ่มเอิบอยู วาตนไดทําอยางนี้มีประโยชน มีกําไรอยางยิ่ง
แกตนแลวอยางนี,้ อยางนี้เรียกวารักษาศีลไดลูกโปง คือไดบญ
ุ . แตถา
รักษาศีลดวยคิดวาเปนไปเพื่อชําระลางความเศราหมอง ทางกายทาง
วาจา ไมใหมีเหลืออยูใหเปนมนุษยสะอาดหรือวา การรักษาศีล นั้นมี
แลว จะเปนบันไดของสมาธิ เพื่อความรูแจงแทงตลอดสิ่งทั้งหลาย
ดวยปญญาตอไปนี้ รักษาศีลอยางนี้เรียกวาไดมีด, ไมไดลูกโปงก็จริง
แตไดมีด. อาจจะรักษาศีลไดลกู โปง หรือไดมีดแลวแตผูรักษา.
การเจริญสมาธิก็เปนอยางเดียวกัน : บุคคลผูเจริญสมาธิดวยคิด
วา แหมเขาจะเห็นไดวาฉันเปนคนปฏิบัติธรรมะขั้นสูง นัง่ สมาธิได
แลวพากันสรรเสริญก็ตาม หรือดวยคิดวา การเจริญสมาธินนั้ จะทํา
ใหเปนผูวเิ ศษ ไดแวนวิเศษ มองเห็นนรก มองเห็นสวรรค มองเห็น
โลกหนา เปนผูมีอทิ ธิฤทธิ์โดยประการตางๆ อยางนี้ก็ตาม, หรือวา
เจริญสมาธิดวยเจตนามุง เพื่อความเปนพรหมขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตาม
สมาธิอยางนี้ เรียกวาไดลูกโปง หรือไดบุญ, ไมใชไดมีด หรือไดกุศล.
ตอเมือ่ ใดเจริญสมาธิในลักษณะที่วา ขออยาใหความชั่วราย ๕ อยาง
มาเกิดเวียนตอมอยูในปริมณฑลของจิต ทําจิตใหปลอดโปรงจาก
ความชั่วรายที่มักเกิดในปริมณฑลของใจมนุษยนนั้ เปนการมีใจสงบ
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สุข หรือมีความแจมใส พอใจที่จะเจริญปญญา; อยางนี้เรียกวาไดกุศล
หรือไดมดี .
สิ่งที่เรียกวาสมาธิในที่นี้ หมายถึงการกระทําทางจิต ที่สามารถ
กวาดความรูสึกที่นอ มไปในทางชั่วหรือทางต่ํา ที่มักเกิดแกบุคคล
ธรรมดา. ความชัว่ รายอันทีห่ นึ่งคือความรูสึกคอยแตจะตกลงไปใน
กามารมณ อยางจะประพฤติธรรมะ หรือแมจะนั่งอานหนังสือสัก
หนอย ก็อยากไปดูหนังดูละครเสียแลว หรือยิง่ กวานั้นก็อยากจะตก
ไปในกามารมณอยางใดอยางหนึ่งโดยตรงเสียทีเดียว. ความรูสึกชั่ว
รายอันที่หนึ่งนี้ เรียกวา กามฉันทะ. ความชั่วรายอันที่สองคือความ
กระทบกระทั่งแหงจิต หงุดหงิดเอียงเอนไปในทางที่จะเบียดเบียนเขา
โกรธเขา พยาบาทเขา อิจฉาริษยาเขา ความรูสึกชัว่ รายอยางนี้เรียกวา
พยาบาท. ความชัว่ รายอันที่สาม คือความรูสึกหดเหี่ยว เศรา ของจิต มี
อาการมึนชา งวงงุน เปนรูปของความขี้เกียจ ออนเพลีย เบื่อหนาย
เรือ่ ย อยูอยางนั้น. ความรูสึกชัว่ รายอันทีส่ ามนี้ เรียกวา ถีนมิธะ. ความ
ชั่วรายอันที่สี่คือความรูสึกฟุงเฟอตื่นเตนไมรูจักสงบลงไปได เรียกวา
อุทธัจจ กุกกุจจะ. และความชัว่ รายอันทีห่ าก็คือความรูสึกไมแนใจ มี
แตความลังเลไปเสียทุกอยาง ลังเลในเรือ่ งบุญกุศลที่ตนทําวาจะได
หรือไม, การทีท่ ําอยูอ ยางนี้เปนอยูอ ยางนี้จะเอาตัวรอดไดหรือไม.
พระพุทธเจานั้นตรัสรูถูกตองแนละหรือ. พระธรรมที่เขานํามาสอนๆ
กันอยูนเี้ ปนธรรมทีน่ ําออกจากทุกขไดจริงละหรือ. สงสัยในกรรมวา
จะไดรับผลดีเพราะทําดี, ไดรบั ผลชั่วเพราะทําชั่วจริงไหม. หรือแมที่
สุดแตเกิดลังเลวา รักษาศีลเจริญสมาธิแลวเอาตัวรอดไดจริงไหมดูมัน
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สลัวไปหมด มีแตความลังเลหลอกตัวเอง ซึ่งบางครัง้ ไดฝน ทําสิ่งนัน้
ไปทั้งที่ความลังเลยังมีอยูนั้นเอง. ความรูส ึกชั่วรายอันที่หานี้ เรียกวา
วิจิกิจฉา. เปรียบเหมือนแมลง ๕ ตัว คอยแตจะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมา
ตอมวอนอยูในขอบเขตปริมณฑลของจิต
ทําความรําคาญ
กระสับกระสายใหแกดวงจิตเปนนิจนิรนั ดร, ซึง่ เปนปรกติของมนุษย
ธรรมดา. ลองคิดดูเถิดวามนุษยธรรมดาคนไหนบางที่ไมถูกแมลง ๕
ตัวนี้ ตัวใดตัวหนึ่งมาตอมวอนอยูร อบๆ จิต หรือภายในปริมณฑล
ของจิต, บางเรือ่ งจะรูสึกคลายกับวาทั้ง ๕ ตัวเสียดวยซ้ําไป. เมือ่ เปน
อยางนี้แลวไฉนจะมีใจแจมใสเขาถึงความจริงในสิง่ ทั้งหลายทั้งปวง
ได. เพราะเหตุดงั่ นี้เองการเจริญสมาธิที่เปนไปเพื่อกุศลหรือสําเร็จ
เปนกุศลไดนั้น ตองเปนชนิดที่วา อาจจะปดแมลง ๕ ตัวนี้ออกไปได
จากปริมณฑลของจิต ไมอาจขึ้นมาตอมจิตของตนใหรําคาญหรือ
กระสับกระสายได
ไมวาในเวลาไหนจะเปนเวลากลางวันหรือ
กลางคืนก็ตาม. ถาสมาธิใดไมเปนอยางนี้มคี วามประสงคเปนอยาง
อื่นแลวสมาธินั้นยังเปนลูกโปงทั้งนัน้ ไมเปนมีด.
ทานพอจะเห็นไดแลววา ทาน การใหทานก็ตามเปนลูกโปงก็ได
เปนมีดก็ได, การรักษาศีลเปนลูกโปงก็ไดเปนมีดก็ได, การเจริญสมาธิ
เปนลูกโปงก็ไดเปนมีดก็ได, แตสําหรับปญญาในขั้นสุดทายแลวเปน
มีดอยางเดียว คือวาไมอาจเปนลูกโปง เพราะไมมีทุนมาจากความโง
เขลางมงายอยากไดทางวัตถุ. สิ่งที่เรียกวาปญญาตองเปนความรูอยาง
ถูกตองแจมแจง. ถางมงายไมเรียกวาปญญา, และถาเปนปญญาก็ไมมี
ทางที่จะเปนลูกโปง, แตเปนการตัดเปนเครื่องมือทีค่ มที่จะคอยฟนอยู
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เสมอ. นับวาปญญานี้เปนของปลอดภัยกวาทาน กวาศีล กวาสมาธิ;
และเปนเครื่องจูงทาน ศีล สมาธิ ใหเกิดและเดินไปอยางถูกทาง.๑
ความงมงายหรือความไมรโู ดยแทจริงวา ทาน ศีล สมาธิ ปญญา
นี้เพื่ออะไรกัน นี่แหละเปนเครือ่ งหุมหอเสียเอง เปนเครือ่ งกลบเครือ่ ง
ฝงมนุษยผนู ั้นใหจมอยูภายใตกองลูกโปง
หรือกองขยะมูลฝอย
กลาวคือลูกโปงเหลานั้นที่แตกแลวหรือผุพังแลว เพราะวามันทําใจ
ใหโปงดวยความคอยๆ หยิ่ง คอยๆ จองหอง, ยกตนขมทานอยูในใจ
โดยไมตอ งพูดออกมา, คือวามีความพองดวยบุญ มีตนเชือ่ วาตนมีมาก
ขึ้นๆ เหนือคนอืน่ มากกวาคนอื่นเปนลําดับๆ. ความพอใจในบุญนั้นก็
ไมมีอะไรมากไปกวาที่จะใหติดอยูในบุญ. การติดอยูในบุญนั้นเลา ก็
ไมมีอะไรมากไปกวาที่จะนําหรือปรุงแตงผลักไส บันดาลใหเวียนไป
ในโลกของกามารมณ โดยเฉพาะอยางยิง่ คือสวรรค, และโดยทั่วไปก็
คือเวียนไปในวัฏฏสงสาร; เพราะฉะนั้นจึงตกจมอยูภายใตขยะมูล
ฝอยไดโดยงาย กลาวคือลูกโปงเหลานั้น ซึ่งไมเทาไรก็จะแตกเปนเศษ
แลวก็ฝงบุคคลนั้นมากเขา ทับถมมากเขา ติดจมอยูใ นโลกนีท้ ี่เรียกวา
จมอยูในโลกิยวิสัย คือโลกแหงกามสุขอันเรียกวาฝายโลกิยะ, แมจะ
นับตั้งแตที่ตั้งอยูในชั้นกามาวจร คือมนุษยธรรมดาและเทวดาที่เสพ
กามไปจนกระทั่งรูปาวจร คือพวกพรหมที่มีรูป และกระทั่งอรูปาวจร
พวกพรหมที่ไมมีรปู (หรือไมเกี่ยวกับรูป) นี่ก็ลว นแตดวยอํานาจพอง
๑ ความรูผิดไมชื่อวาปญญา. แตถารูถูกแมเพียงอันดับแรก ก็ยังเรียกวาปญญาได, และเราอาจ
เรียกมีดเหมือนกัน จะตัดผิด ตัดถูก ตัดมากตัดนอย ยอมชือ่ วาเปนมีดทั้งนั้น. แมที่สุดแตความรู
หรือปญญาชนิดที่ “แสงสวางบังความจริงเอาไว” ดังที่บรรยายโดยละเอียดในปาฐกถาเรื่องภูเขา
(พุทธสาสนาป ๑๗ เลม ๑ หนา ๑๙) นั้น มันก็ยังเปนมีดที่ตัดผิดตัดถูกไปตามเรื่องของมัน คง
เปนมีดอยูน ั่นเอง จะเปนมีดชนิดไหนก็ตาม เปนลูกโปงไปไมได.
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เปนลูกโปงทั้งนัน้ จึงไดติดอยูทนี่ ั่น
คือติดอยูในเกลียวของวัฏฏ
สงสาร. เมือ่ อยูในเกลียวของวัฏฏสงสาร อยางที่จะหลีกเลี่ยงเสียไมได
ดวยผลกรรมอันเปน”บาป” ของตนคือ ความโงจนพอใจในวัฏฏ
สงสาร นั้นแลว ก็ตองไหลไปตามวัฏฏสงสาร แลวจะไมใหถูก
กระทบกระทั่งกับคลื่นลมในวัฏฏสงสาร อยางนัน้ อยางนี้ อยางไร
เลา? แมแตอุบัติเหตุตางๆ เชนเผอิญถูกรถทับตาย หรือถูกอะไรตาย
โดยไมคอ ยมีความหมายวาเปนผลของกรรมอะไรนี้ ทําไมไมนึกวา
นั่นแหละคือบาปกรรมของการที่อยากโงจนเวียนลงมาในวัฏฏสงสาร
ซึ่งมันเปนอยางนีอ้ ยูเองแลว, (ไมตอ งมีกรรมอื่นอะไรทีไ่ หนมาอีก
นอกจาก”กรรมคือโง” ทีห่ ลงพอใจในวัฏฏสงสารซึ่งมันมีอันเปน
อยางนีอ้ ยูใ นตัวมันเองแลว) ในวัฏฏสงสารนี้ยอ มมีอะไรที่เปนการบีบ
เปนการกระทําใหเจ็บปวดอยางตรงๆ บาง อยางออมๆ บาง อยางที่ลอ
ตาใหเห็นเปนของสนุก คลายกับเหยื่อทีห่ ุมเบ็ดบาง. ในวัฏฏสงสาร
เปนอยางนี้, เมือ่ มีความพอใจในวัฏฏสงสาร, ดวยอํานาจบุญของตัว
คือที่เกิดมาจากความพอใจที่จะเปนตามทีต่ ัวตองการอยางนี้ มันก็ตอง
ไดพบกันเขากับคลื่นลมในวัฏฏสงสารอยางแนนอน, แมจะเปนชั้น
สูงสุด เชนพรหมโลกชั้นอรูปพรหม มันก็ถูกกระทบกับความหนัก
หนักเพราะแบกเอาตัวไว มีตวั ไวสําหรับเกิด สําหรับแก สําหรับเจ็บ
สําหรับตาย. อาการที่เปนอยางนี้เรียกวา “ของฝายนี้” คือฝายโลกิยะ.
สวนฝายทีต่ รงกันขาม ชนิดที่ตรงกันขามโดยประการทั้งปวง
นั้นนับตัง้ แตแรกเริม่ เดิมที คือนับตั้งแตการปฏิบตั ิศาสนา หลักเกณฑ
ตางๆ มันก็ตรงกันขามเสียแลว, อยางการใหทานของพวกนี้ (ฝายที่
ขยะแขยงตอวัฏฏสงสาร), ก็ไมใชใหเพื่อจะพอกตัวใหหนายิง่ ขึ้น แต
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ใหเพื่อจะขูดใหบางออกไป คือขูดความยึดถือ หรือความเห็นแกตัว
เชน ความตระหนี่เห็นแกตัว, หรือใหเพื่อจะค้ําจุนเอาพระธรรม(คือ
ศาสนา) ไว เพื่อจะใหพระธรรมนั้นคงอยูเปนเครือ่ งขูดสัตวโลก ขูด
สัตวโลกซึ่งหนาไปดวยความโง ความหลงนั้นใหบาง เปนการเริ่มขูด
แทนที่จะเริ่มพอก หรือโปงเปนลูกโปง มาเสียแตแรกแลว. แมแตการ
รักษาศีลก็เปนไปเพือ่ การขูด คือขูดทีร่ างกายวาจาอันเต็มอยูด วยโทษ
และยังแถมตลอดเขาไปถึงจิตใจอันเปนมูลเหตุเจตนาที่จะใหมีโทษ
ทางกายวาจาชนิดนัน้ เกิดขึ้น.
เปนการขูดออกไมมีการเพิ่มเขา
เหมือนกัน. ถึงแมในสวนสมาธิก็เปนการขูดแมลง ๕ ตัวนัน้ ปดแมลง
๕ ตัวนั้นออกไป ไมใหมาวอนอยูในปริมณฑลของจิต เพราะฉะนั้น
จึงเกิดปญญาอันเปนเครือ่ งตัดโดยสมบูรณ เด็ดขาด เปรียบเหมือน
เหล็กเพชรหรือมีดเพชรสามารถที่จะตัดไดสิ้นเชิง. นี่ความเปนอยางนี้
คือความตรงกันขามโดยประการทัง้ ปวงอยางนี้ เปนการหันหลังให
กันโดยเด็ดขาด. เมือ่ ทางฝายลูกโปงนัน้ เปนไปเพื่อสังขารเพื่อเวียนไป
ในโลกิยะ ทางฝายมีดนี้ก็เปนไปเพื่อวิสังขาร ออกไปสูโลกุตตระ
หรือออกไปสูภาวะอันเปนอสังขตะ คืออะไรปรุงแตงไมได ไดแกไม
มีลูกโปงนัน่ เอง. ลูกโปงขึ้นไดดวยอํานาจกิเลสเปนเครือ่ งปรุงเครือ่ ง
เปาใหอยาก ใหปรารถนา ใหพอใจ ไมมีขอบเขตแลวก็ผลักใหไป คือ
ไปวัฏฏสงสาร. สวนทางฝายดานวิสังขาร หรืออสังขตนี้ ไมมีสิ่งที่จะ
ปรุงอยางนั้นเพราะมีแตขูดออกๆ จนกระทั่งอวิชชาคือความหลงอัน
เปนเครื่องปรุง หรือเปนพระเจาผูสรางสิ่งทั้งหลายนั้นหมดไปจึงจิต
นั้น เขาถึงภาวะที่ตรงกันขามกับฝายโลกนี้ คือภาวะที่เปนของวางโดย
เด็ดขาดจากการปรุงแตง. เมือ่ ไมปรุงแตงก็ไมเวียนไปในวัฏฏสงสาร
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ที่เกิดแกเจ็บตายและวางจากความเศราหมองเพราะอํานาจกิเลส จึง
เปนของบริสุทธิ์ไมมีกิเลส และเปนภาวะที่มีความสวางแจมใสในตัว
มันเอง เพราะวาไมมีความโงเขลา ความงมงาย, และไมเปนภาวะที่
ผูกมัดรัดรึงใคร จึงเปนวิมุตติความหลุดพน, และเปนภาวะที่ไมทํา
ใครใหเปนทาส
คือไมรอยจมูกใครแลวจูงไปหากามารมณหรือ
อารมณอนั เปนที่ตงั้ แหงความยึดถือ อยางอื่นๆ นีจ่ ึงทําความเปนไทย
คือความเปนอิสระโดยเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะรูอยากจะ
เขาใจในภาวะอันตรงขาม ซึง่ ตรงกันขามจากโลกิยะนี้ โดยประการ
ทั้งปวงแลวจงเทียบเคียงดูโดยนัยอันตรงกันขามอยางที่จะเขากัน
ไมไดโดยลําดับๆ ดังที่กลาวไปแลวก็จะเขาใจไดดี
(ตอไปนีเ้ ปนการขยายความใหเห็น “ฝายโนน” ซึ่งเปนอสังข
ตะ, วิสังขาร, หรือโลกุตตระนั้น อยูเหนือวิสยั ของการรองเรียกไมมี
คําเรียก แตกระนั้นก็ตองยืมคําฝายนี้ไปใชเรียก อยางสมมติพอใหเกิด
ความรูสึกเทียบเคียง.)
ควรจะเขาใจไวอีกอยางหนึง่ วา ภาวะอันตรงกันขามคือฝายโล
กุตตระนั้นไมใชโลกไมมีใครอยูที่นนั่
ไมใชที่คนอยูไ มไดมีการตั้ง
คําพูดขึ้นเรียกสิ่งนัน้ ไมเหมือนกับในโลกนี้ซึ่งมีคนอยู แลวเรียกสิ่ง
นั้นๆ ซึ่งมีอยูในโลกนี้ วาชือ่ นัน้ ชื่อนี.้ ทางฝายโลกุตตระเปนธรรมแท
ไมมีใครบัญญัติคาํ พูดขึ้นที่นนั่ (เพราะไมเปนที่ตงั้ แหงการบัญญัต)ิ ,
เมื่อใครไปรูไปเห็นเขา ก็ตองยืมคําพูดของฝายโลกนี้ (ที่ใชพูดเขาใจ
กันอยู) ไปเรียกภาวะนั้นๆ ซึ่งที่แทเปนภาวะอันเอก อันเดียว อยาง
เดียว ไมอาจแบงแยกได แตยงั ไมมีชื่อ. แมพระศาสดาเองก็ยงั ทรงจน
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แกถอยคําที่จะเรียกภาวะนั้นวาอะไร (ในเมื่อจะไมเรียกอยางสมมติ).
จึงทรงเรียกแตเพียงวา “สิ่ง”๑ หรือ “สิ่งนั้น” ในบทที่ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งนั้นมีอยูซึ่งไมใชดิน ไมใชน้ํา ไมใชลม ไมใชไฟ ไมใชอา
กาสานัญจายตนะ เรือ่ ยไปจนกระทั่งไมใชกิริยาอาการเชนการไปการ
มา หรือการหยุดนิง่ เปนตน. ลวนแตปฏิเสธไปทุกสิ่งทุกอยาง แตทรง
ยืนยันอยางเดียววา “สิ่งนั้น” มีอยู. สมเด็จพระบรมศาสดาก็ยงั ทรงจน
ถอยคําเหมือนกันทีจ่ ะทรงเรียกสิ่งนั้นวาอะไร ในเมื่อจะเรียกกันอยาง
ถูกตอง คือเปนความจริงอันเด็ดขาด (เพิกถอนเสียทั้งสมมติและ
บัญญัต)ิ . เมื่อจนตอถอยคําที่จะเรียกชื่อสิ่งนั้นเพราะเปนของไมมชี ื่อ
มากอน (เพราะพนวิสัยแหงการตั้งชื่อซึ่งเปนการสมมติ), และทั้งเปน
สิ่งที่ใครจะทําอะไรแกสิ่งนั้นไมได แมแตตั้งชื่อใหอยางนี้ เปนตน เรา
ก็ตองขอเรียกอยางสมมติกันไปที่ขอสมมติกันไปที่วา สิง่ นั้นจะเรียก
ไดวาอยางไร (พอใหฟงกันไปได) โดยยืมเอาคําของฝายโลกนี้ไป
เรียกอยางจะเรียกสิ่งนั้นวา “ความบริสุทธิ์” หรือวิสุทธิ์อยางนี้ก็เปน
การสมมติชัดๆ เพราะวาสิ่งนั้น (คือนิพพาน) หรือภาวะที่ตรงกันขาม
จากโลกิยะโดยประการทั้งปวงนั้นจะเปน “ความมี”, “ความเปน”
อยางใดอยางหนึง่ ไปไมได เพราะสิ่งนัน้ ไมใชภพหรือภาวะที่มีความ
เปนจะเรียกวา “ความ” นั่น “ความ” นี่ก็ไมถูกตองแตก็ตองขืนเรียกไป
อยางนัน้ เอง (เพราะเรามีความจําเปนที่จะตองพูดกัน) อยางสมมติ
๑ พระพุทธภาษิต ปาฏลิคามวัคค อุทาน, ไตร.ล.๒๕ น.๒๐๖ บ.๑๕๘ คําวาอายตนะในที่นี้ มี
ความหมายตรงกับคําในภาษาไทยวา “สิ่ง” มีวินิจฉัยละเอียดในธรรมเทศนา เรื่อง “ความนา
อัศจรรยบางประการของพระนิพพาน” ซึ่งแสดงในงานกุศลสัตตมวาร ที่หนาศพทานเจา
ประคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ. อันมีในหนังสือพุทธสาสนา ปที่ ๑๒ หนา ๒๒; และใน
หนังสือเรื่องนัน้ ฉบับซึ่งที่มีผูพิมพแจก หนา ๓๗
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เรียกวา “ความบริสทุ ธิ์” หรือเรียกวา “ความหลุดพน” หรือบางที
เรียกวา ภาวะเดิมแท อยางนีก้ ็เปนสมมติเทากัน, หรือบางทีก็เรียกวา
“จิตเดิมแท” (ซึ่งพุทธบริษทั บางพวกใชเรียกกัน) อยางนี้ก็เปนการ
สมมติที่เทากัน. หรือแมแตจะเรียกวา “นิพพาน” คือการดับสนิทไมมี
เหลือของทุกข นี่ก็เปนการสมมติเทากันเหมือนกัน (เพราะคําวาการ
ดับเปนอาการนามคําหนึ่ง, สวนนิพพานนั้นไมใชอาการอยางใดอยาง
หนึ่ง), ตัวโลกุตตระนั้นไมใชอาการแลวจะมีการดับหรือเปนอาการ
ดับอยางไรได. คําวา “นิพพาน” นั้นรูปศัพทเปนอาการนาม คือเปน
การเคลือ่ นไหว หรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ในที่นี้ก็คือการดับสนิท
ลงไป เราก็ขืนเอามาเรียกสิ่งซึง่ ไมมอี าการหรือไมเปนอาการ. จึงเห็น
ไดวาคําวานิพพานก็ดี นิโรธก็ดี วิมุตติกด็ ี วิสุทธิ์ก็ดี นิพพานก็ดี หรือ
คําอืน่ ใด ที่ใชพูดกันหรือใชเรียกหมายภาวะฝายโนนซึ่งเปนวิสังขาร
ไมมีอะไรปรุงแตงนัน้ ลวนแตเปนคําสมมติทั้งนัน้ แมแตคําวา “วิ
สังขาร” เอง เมื่อพิจารณาดูใหดีก็จะเห็นวามีสวนแหงการสมมติ. ทั้งนี้
ก็เพราะเหตุวา”ฝายโนน” เปนธรรมชาติที่พนจากการเรียก หรือการ
พูดเปนการที่ฝา ยนี้หมดอํานาจที่จะเอาคําอะไรไปเรียก “สิ่งนัน้ ” วา
อะไร ใหถูกตองได นอกจากจะเรียกอยางสมมติดงั กลาวแลว (คือเอา
คําคําใดคําหนึ่งฝายนีท้ ี่พอใหเกิดความรูสกึ คลายคลึงมาบัญญัติเปนคํา
บัญญัตเิ ฉพาะ มีความหมายอันใหมขึ้น เพื่อเปนชื่อเรียกสิ่งใหมนี้ใหดี
ที่สุดที่จะทําได เพือ่ คนที่ฉลาดอยูบางพอจะเขาใจได. และนี่เองคือ
ความยากลําบากของการเรียนธรรมะขั้นที่ลึกซึ้ง).
เราควรเขาใจถึง ความแตกตางกัน ระหวางฝายนี้ กับฝายโนน
วาแตกตางกันหรือตรงกันขามจากกันอยางเด็ดขาดถึงเพียงนี.้ แมแต
๒๐

ขยายความภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
พุทธทาสภิกขุ

ชื่อที่เรียกก็ยังไมมี๑ ตองเอาคําสามัญเชนคําวา “นิพพาน” ซึ่งตาม
ธรรมดาในอินเดียในสมัยนั้นใชเปนอาการนามของการคอยเย็นลงๆ
ของสิ่งทีร่ อ น เชน ไฟ. หรือแมที่สุดแตขาวสุกที่คดออกมาจากหมอ
ใหมๆ ตั้งไวใหเย็น การเย็นของมันนัน้ เรียกกันวานิพพานอยูทั่วไป
เหมือนกัน. ในภาษาบาลีมีการใชคําวา “นิพพาน” นี้ หมายถึงการเย็น
ลงของสิ่งที่รอน เชนขาวสุกคดมาใหมๆ ดังกลาวแลวมากอน, แลว
นํามาใชเปนชื่อของ “ฝายโนน” อันเปนฝายโลกุตตระ : ซึ่งเปนฝาย
เย็นโดยสมมติ ตรงกันขามกับโลก ซึ่งเปนฝายรอน, จึงเห็นวาเปนการ
ใชโดยสมมติเทานัน้ . (ตัวนิพพานแทนนั้ ยังพนไปจากที่จะเรียกวา
“เย็น” เสียอีก). เมื่อเปนอยางนี้เราก็ควรใหอภัยกันในขอที่วา ไม
สามารถจะเรียกชือ่ ฝายโนนหรือบรรยายลักษณะของฝายโนนได
งายๆ เลย (ทั้งที่เราใชสมมติกันหมดจดความสามารถแลว!). มีอยูทาง
เดียวเทานัน้ คือ รีบพยายามกระทําอยางที่จะไมใหเปนลูกโปง (ซึ่งมัน
มีแตโปง ลอยไปลอยมา สายไปสายมาจนแตกกระจายเทานั้นเอง). แต
รีบกระทําอยางที่จะใหเปนไป อยางฝายมีด คือตัดเขาไปๆ เฉือนเขา
ไปๆ จนสิ่งที่หุมหอปดบัง กลาวคือ อวิชชาหรือความโงเขลานั้น
หายไปหมด ก็จะประสบกันเขากับสิ่งทีต่ รงกันขามจากโลกที่เรียกวา
โลกุตตระหรือฝายโนน ไดดว ยตนเอง แลวตนก็จะรูไดเองวา “สิ่ง
นั้น”เปนอยางไรหรือควรเรียกชื่อวาอยางไร
๑ ระบบคํา หรือ Vocabulary ทั้งหมดของมนุษยไมมีคําทีจ่ ะใชกันไดกบั “สิ่งนั้น” อันเปนสิ่งที่
ไมใชวัตถุ ไมใชใจ ไมมีกิริยาอาการ ไมมีภาวะความเปนอยางใดอยางหนึ่ง. คํานาม, คําสรรพ
นาม, คํากิริยา, จะใชไดก็ตอเมื่อสิ่งนั้นมีรูปรางมีลักษณะ มีกิริยาอาการ มีความมีความเปน หรือ
ภาวะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น.
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(ขอความตอนตอไปนี้ขยายความใหเห็นอันตรายของการทีจ่ ะ
มัวหลงสรางภูเขาขึน้ ดวยความสําคัญผิดในพระพุทธ
พระธรรม
พระสงฆ ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อตีวงลอมขังตัวเองไวดวยความยึดถือ
ไมยอมปลอยวาง.)
บัดนี้ เรามาถึงความเปนผูฝ งตัวเองจมอยูใตกองลูกโปงหรือ
ภายใตเศษของลูกโปงที่แตกแลว ดวยความยึดถือในสิ่งตางๆ ที่ตน
ชอบ ตนชอบพระพุทธเจา (ชนิดไหนตามทัศนะของตน) ก็ยึดถือจน
เกิดการยึดถือชนิดที่เปนลูกโปง ตนชอบพระธรรมแตไมรูวาพระ
ธรรมคืออะไร ชอบไปตามเสียงที่เขาสรรเสริญ คือชอบไปตามที่วา
ตนเปนพุทธบริษัทกะเขาคนหนึ่งก็ตองชอบพระธรรม, อยางนีเ้ ปน
ความหลงใหลจนเกิดความยึดถือชนิดลูกโปง. ในพระสงฆก็อยาง
เดียวกัน. ที่วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เกิดเปนลูกโปงใหแกเรา
นั้น ก็เพราะเราไมเขาใจวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนอยางไร
นั่นเอง. ตามที่กลาวมาแลวขางตนวา บางคนถึงกับเอาพระพุทธรูป๑
๑ คนพวกนี้ไมเคยทราบวา พระพุทธรูปนัน้ เพิ่งเกิดมีขึ้นในโลกหลังจากพุทธปรินิพพานหลาย
รอยป. ในพระไตรปฎกเอง เราไมพบคําวาพระพุทธรูป แมขอความในพระไตรปฎกเองที่
กลาวถึงการทําสังคายนาครั้งที่สอง ตั้งรอยปหลังแตพุทธปรินิพพาน ก็เปนที่นาเสียใจวา ใน
ที่สังฆนิบาตนัน้ ไมมีพระพุทธรูปจะตั้งเปนประธาน แมพระพุทธโฆษาจารย ผูแตงคัมภีรวิสุทธิ
มรรค ราวพันปหลังพุทธปรินิพพาน ก็ดูไมพอใจที่จะกลาวถึงพระพุทธรูปเลย, ทั้งๆ ที่ทานกลา
กลาว เรื่องลักษณะของโลก แผนดินนี้อยางนาขนพอง ในการพรรณนาคุณ บทวา โลกวิทู ของ
พระพุทธเจา. ถาเปนจริงตามที่นักโบราณคดีวา ก็นับวาเปนโชคดีของพุทธบริษัท ที่พวกกรี๊กซึ่ง
เขามาอยูในภาคพายัพของอินเดีย ไดชว ยกันประดิษฐพระพุทธรูปขึ้นใหบูชา เปนเริ่มแรกและมี
สืบกันมา จนกระทั่งภายหลังนี้ ถูกใชเปนนิมิตของสมาธิก็มี ใชเปนเครื่องราง ทางคงกระพัน
ชาตรี เปนไสยศาสตรไปเลยก็มี, หรือที่ถึงกับเสนวักตั๊กแตน อยางรูปจะเหว็ดไปก็มี แตขาพเจา
ยังไมวายสงสัยอยูว า การทําเชนนี้ เปนการตรงตามพระพุทธประสงคหรือไม? มากหรือนอย
เกินไป?
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เปนพระพุทธเจา เชนความรูสกึ ของเด็กๆ ผูใหญบางคนมีความรูแต
เพียงวาพระพุทธเจานะคือคนที่เดินไปมาอยูในประเทศอินเดียเมื่อ ๒
พันปเศษมาแลว. อยางนีเ้ ปนการทําใหตนเขาใจผิดแลวยึดติดในสิ่ง
นั้น ในเมือ่ ตนรูสึกวา ตนไดเห็นสิ่งนั้นหรือตนไดมีสิ่งนั้น(แมกระทั่ง
ที่เปนภาพในฝน). มันไดบุญ ไมไดขึ้นไปถึงกุศล. เมื่อไมมีมดี มาชวย
ตัด ลูกโปง ก็มากเขาพอที่จะฝงตัวเองได. กลาวคือความหยิ่งความ
พองขึ้น เพราะอํานาจเชือ่ วาตนเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
คือเขาถึงพระพุทธรูป หรือเขาถึงองคพระพุทธเจา ชนิดที่วา ดําเนินไป
มาอยูในประเทศอินเดียเมือ่ ๒ พันปมาแลว, หรือเขาถึงตูห นังสือ ตู
พระไตรปฎก, หรือเขาถึงผาเหลือง ชายผาเหลือง อยางนีเ้ ปนตน.
ความเปนอยางนี้กลาวไดวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ของ
บุคคลชนิดนี้ไมใช พระพุทธ พระธรรม พระสงฆของผูที่มีความ
เขาใจเพียงแคนี้นั่นแหละจะกลับกลายเปนภูเขาขวางทางบุคคลนั้น,
คือวาความยึดมั่นในสิ่งที่ตนเรียกวาพระพุทธเจาของตนนัน้ หรือใน
หรือในพระสงฆนั้นเปนความยึดที่
สิ่งที่ตนเรียกวาพระธรรมนัน้
เหนียวแนน บังจิตใจไมใหเกิดแสงสวางเหมือนกับภูเขาขวางเอาไว
ไมใหเดินไปตามวิถที างแหงพุทธธรรมตอไปไดทั้งๆ ที่ปฏิญญาวา
ตัวเปนพุทธบริษัท เปนอุบาสก อุบาสิกา. ดวยเหตุฉะนี้เองผูที่จะทะลุ
ภูเขาอันนีไ้ ป ก็ตองเขาถึงพระพุทธเจาใหถูกตองวา ไมใชเปนสิ่งที่จะ
ยึดถือ หรือพอกพูนกันใหหนาเชนนัน้ . ความเขาใจผิดขอนีแ้ หละทํา
ใหการบํารุงพระพุทธศาสนาของเราแทนที่จะเปนประโยชนกลับเปน
โทษ, แทนที่จะเปนหนทางโลงเตียน กลับเปนหนทางรก เดินไป
ไมไดไมไหวดวยความเมาบุญของผูตองการบุญจนลืมตัว จนไมรูวา
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อะไรเปนอะไรคอยแตจะสรางลูกโปงทับถมพระศาสนา. พระศาสนา
จึงจมอยูภายใตกองลูกโปงไมขึ้นมาเปนที่พึ่งของเราได. อยางสมัย
พุทธกาล ไมตองมีการบําเพ็ญชนิดที่ทาํ ใจใหเปนลูกโปง. เชนวาสราง
โบสถดวยราคา ๓ แสน อยางนี้ก็โปงตัง้ สามแสนลูก แลวก็แขงขันกัน
ในทางที่จะสรางสรรควัตถุเหลานั้นแขงขันกันมากๆ เขาก็ดึงคนให
ลืมตัวและเหอในการที่จะสรางแขงขันกับเขาบาง สรางแขงขันกันจน
รกพระศาสนา จนพระศาสนาบี้แบนไปหมดจนความจริงไมปรากฏ
วา ทําอยางไรเราจึงจะพนทุกขไดเพราะมามัวแตแบก แตทูนแตหาม
ลูกโปง มากเขาก็เลยไปไมไหวเลยนอนจมอยูภายใตกองลูกโปง คือ
มัวเมาในบุญ อันตนเชือ่ วา ลงทุนนอยไดผลมาก ซื้อสวรรคไดดวย
ราคาไมกี่รอยกี่พัน. แทบทุกคนพากันตองการอยางนี้ (เพราะการ
ลอหลอกของใครหรือหาไมกต็ าม). กําลังกระทํากันอยูอ ยางนี,้ ฝง
ตัวเองใหจมอยูใตกองบุญนั่นเองแลวไปตอไปไมได. แลวจะโทษ
ใคร? เพราะฉะนั้นควรจะทุบลูกโปงเหลานั้นใหแตกเสียใหหมดยังจะ
ดีกวา, เพือ่ จะใหเพิกถอนความเขาใจผิด ก็คิดวาบํารุงพระศาสนาแลว
กลับเปนการถมพระศาสนา ใหจมอยูภายใตกองลูกโปง กลาวคือ
ความเมาบุญของพวกเราเอง แลวมามัวโทษกันวา ทําไมในยุคนี้ใน
เวลานี้ไมมีพระอริยเจา เชนพระโสดาบัน เปนตน. ตนเองก็เชื่อวาไมมี
ทั้งๆ ที่ตนเองเปนผูถมเสียเอง คือถมดวยความเขาใจผิด สรางลูกโปง
ขึ้นถม แลวยังชวนลูกหลานใหชวยกันทําอยางนัน้ ตอๆ ไปอยาใหขาด
สาย (ของลูกโปง) ได, พระศาสนาของพระบรมศาสดาซึ่งไมเคยถูก
กลบถูกถมมาแตกาลกอน
ก็มาเกิดถูกฝงถูกถมดวยความตองการ
ลูกโปงของคนในสมัยหลังสมัยนี้แลวจะเอาพระอริยเจาอยางพระ
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โสดาบัน เปนตน ไปทําไมกัน? พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา เมื่อใด
ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค ๘ ประการอยูเ พียงใด เมือ่ นั้นโลก
ก็จะยังไมวางจากพระอรหันตอยูเพียงนัน้ เปนคําตรัสของพระองคที่
เด็ดขาด แลวมีใครบางที่สนใจอยางนัน้ มีนอยตัวเหลือเกิน. แตกลับมี
คนสนใจที่จะชวยกันสรางลูกโปงสรางขึ้นใหมากอยูนั่นเอง, แลวก็
เที่ยวบนใหวอนไปวาไมไดเห็นพระอรหันต!
(ขอความขางบนนี้ขยายความใหเห็นวาลูกโปงหรือภูเขานั้น:๑. เปน”ภาวะที่เหลือทีจ่ ะทนทานได”(unendurable) สําหรับผูจะไป.
๒. เปน”ภาวะที่พอจะทนได”(endurable) สําหรับผูท ี่ยังอยากอยู.
๓. เปน”ภาวะที่สนุกสนานเหลือเกิน” (Pleasurable) สําหรับผูห ลับหู
หลับตา.
และขอความตอไปนี้ เปนการขยายความใหเห็นวา ภาวะเชนนี้
เปนสิ่งที่ควรไดรับการแกไขอยางไร).
ถาจะยึดตามพระพุทธวจนะที่เด็ดขาด ก็ควรจะขะมักเขมนกัน
ในทางแหงอริยมรรคมีองคแปด ซึ่งเปน “มีด” ไปเสียทุกขอทุก
กระทง. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวาอริยมรรคมีองคแปดนั้น มี
สัมมาทิฏฐิ เปนบทนําเปนตัวนํา. ทานทั้งหลายก็ไดยนิ ไดฟงกัน
มาแลววา มรรคมีองคแปดนั้นมีอะไรบาง. และก็ทาบวาขอทีห่ นึ่งนั้น
เรียกวาสัมมาทิฏฐิ คือปญญาอันเห็นชอบ คือเห็นวา อะไรดี อะไรชั่ว
อะไรผิด อะไรถูก อะไรเปนการผูกมัด อะไรเปนการปลอยวาง อะไร
เปนความบริสุทธิ์ อะไรเปนความเศราหมอง อะไรเปนการจมติดอยู
ในกองทุกข อะไรเปนการปลอยใหพนไป อะไรเปนทางใหจมอยู
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ในวัฏฏสงสาร อะไรเปนทางที่จะใหหักวงลอแหงวัฏฏสงสารเสียได.
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนองคตน ของอริยมรรคมีองคแปดอยางนีแ้ ลว มัน
ก็เปนลูกโปงไปไมได มันจะเปนไดก็แตมีดเทานัน้ . มันตัดเขาไปๆ
ในที่สุดก็ถึงขั้นทีเ่ ปนพระอริยบุคคล อยางนอยก็เปนพระโสดาบัน
อยางนี้
(ตอไปนีเ้ ปนการขยายความใหเห็นวาการเปนพระอริยบุคคล
ดวยการถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่แทจริงนัน้ เปนอยางไร.
ผิดกับชนิดที่เปนลูกโปงหรือภูเขาอยางไร. จะปองกันไมใหกลายเปน
ภูเขาขึน้ มาไดอยางไร).
วาโดยที่แทแลวการเปนพระอริยบุคคลนั้น ก็คือการไหลไปเอง
ตามธรรมชาติของมนุษยที่วิวฒ
ั นไปในทางสูง ดวยความระมัดระวัง
อันดี วิวัฒนไปดวยอาการอันดี, คือนึกคิดไปในทางรอบคอบ ตองการ
สิ่งที่สูงขึ้นไปกวาเสมอ (ไมมัวเปนคนหลงเก็บดอกไมริมทางเดิน
ถึงกับหยุดอยู).
อยางวามนุษยสมบูรณไปดวยเงินทองทรัพยสิน,
สมบูรณไปดวยชือ่ เสียงเกียรติยศ สมบูรณไปดวยการสมาคม มีมิตร
สหายที่ดพี รอมหนาอยางนี้แลว เมื่อประสงคที่จะไปสูงไปกวานั้นอีก
มันก็ไมมีทางไหนทีจ่ ะไปได (ในวิสัยโลกิยะนี้) นอกจากจะไปตาม
เขาถึงความเปนพระอริยเจาชัน้ ใด
ทางของอริยมรรคมีองคแปด
ชั้นหนึ่งในพระศาสดานีเ้ ทานัน้ (มิฉะนั้นก็มีทางเดียวคือเดินกลับลง
ต่ํา). พระองคจงึ ไดตรัสภูมิแหงพระอริยเจาไว ในขั้นที่เราพอจะเขาใจ
ไดคือ ตอจากขั้นของปุถุชนทีด่ ีเต็มเปย มถึงขีดสูงสุดแลวนั่นเอง คือวา
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เมื่อปุถชุ นเปนปุถุชนที่ฉลาดสูงสุดเต็มขนาดของปุถชุ นแลว ก็ไมมี
ทางไหนไปได นอกจากจะไปในทางของพระอริยเจา. พระองคได
ตรัสไวชัดเจนวา บุคคลใดมีความเขาใจ เชือ่ เพราะมีความเขาใจ ไม
งอนแงนคลอนแคลนในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ และ
มีอริยกันตศีล (คือศีลที่บริสทุ ธิ์เด็ดขาด) บุคคลนี้ชอื่ วาถึงพรอมไป
ดวยองคแหงความเปนพระโสดาบัน๑ คือเปนพระโสดาบันนั่นเอง.
ความขอนีอ้ ธิบายวา การเขาใจ และเชื่อในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ อยางแนวแน ไมงอนแงนคลอนแคลน ไมเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอืน่ ไปไดนั้น ยอมหมายถึงการเขาถึงพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ไดอยางถูกตองชัดเจนตามที่เปนจริง. จะเขาถึงเพียงแค
พระพุทธรูปนั้นไมไหว หรือเขาถึงเพียงแคบุคคลที่เดินไปมาอยูเ มื่อ
สองพันปเศษมาแลวก็ไมไหวเหมือนกันเพราะเหตุวา พระองคได
ตรัสไวเสียเองวา “ผูใ ดไมเห็นธรรมะ ผูน ั้นไมเห็นตถาคต” แมวาผูน ั้น
จะคอยเกาะแจอยูที่มุมจีวรไมยอมปลอย
ไปไหนไปดวยกันทัง้
กลางวันและกลางคืน เขาไมเห็นธรรมะแลว หาชือ่ วาเห็นตถาคตไม
นี่ความขอนี้เปนขอทีอ่ ยากจะกลาวซ้ํา ย้ําอยูเสมอๆ ไมใหพวกเรา
หลงลืมได. ใหนึกดูงา ยๆ วาเมื่อเราจะรูจ ักหรือเขาถึงบุคคลใดบุคคล
หนึ่งสักคนนั้น มันตองเขาถึงจิตใจกันจึงจะเรียกวารูจักหรือเขาถึงกัน.
จะเปนบุตร ภรรยา หรือมิตรสหายก็ตาม การที่จะเขาถึงหรือรูจักกัน
นั้น ก็คอื รูจักจิตใจ วาใจของเขาเปนอยางไร. การรูจักพระพุทธเจาก็
คือรูจักพระหฤทัยของพระองควาเปนอยางไร. การรูจ ักพระหฤทัย
๑ พระบาลี โสตาปตฺติยงฺคสํยตุ ฺต ไตร. ล.๑๙ น.๔๕๖ บ.๑๔๙๒
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ของพระพุทธเจานั้นก็คือการรูจ ักธรรมะเพราะวาธรรมะนัน่ แหละคือ
พระหฤทัยของพระพุทธเจาโดยสมมติเรียก. หรือวาธรรมะนั่นแหละ
คือองคพระพุทธเจาที่แท ดังที่พระองคตรัสวา “เห็นธรรมะคือเห็น
ตถาคต, เห็นตถาคตคือเห็นธรรมะ.”
เมื่อเปนเชนนี้ ปญหาใหญจึงมาตกอยูทวี่ า เห็นธรรมะคือเห็น
อะไรและเห็นอยางไร. เห็นธรรมะในทีน่ ี้คือเห็นความจริงของสิ่งทัง้
ปวง โดยเฉพาะก็คือไดเห็นภาวะที่ตรงกันขามกับโลก (รวมทั้งโลกนี้
และทุกโลก) ซึ่งเปนภาวะแหงความบริสุทธิ์สงบเย็น แจมใสไมเศรา
หมอง เปนความสวาง เปนความปลอยวาง เปนความไมผกู พันเปน
ภาวะที่ไมมีอะไรปรุงแตงสรางสรรคซึ่งขอเรียกวา “ภาวะเดิมแท.” ก็
ภาวะที่มีอะไรปรุงแตงสรางสรรคนั้นเปนของใหมๆ เดี๋ยวนี.้ ภาวะ
เดิมแท หมายถึงวาไมมอี ะไรปรุงแตงอันมีอยูก อ นเกิดการปรุงแตง๑
นั่น เรียกในที่นี้วา “ภาวะเดิมแท” เมื่อใดมองเห็นสิ่งนี้ในบทซึ่งพระ
บรมศาสดาไดตรัสวา “สิ่งนั้นมีอยู สิ่งนัน้ มีอยู๒ นัน่ แหละ จึงจะชื่อวา
เห็นธรรมโดยถูกตองแทจริงถึงขนาดสูงสุด หมายความวาเห็นตัว

๑ ขาพเจาผูกลาวถือวา อสังขตธรรมมีอยูนอกวงของ อดีต อนาคต ปจจุบัน. อดีตก็ไมใชภาวะ
เดิมแท เพราะอยูในขอบเขตของการปรุงแตง อยูในขอบเขตของเวลา. อสังขตธรรมอยูนอก
ขอบเขตของการปรุงแตงและเวลา มีอยูเดิมตลอดกาล จึงควรแกนามทีจ่ ะเรียกวา “ภาวะเดิมแท”
เปนสมมตินามอันหนึ่งของ “สิ่งนั้น” เชนเดียวกับคําวา นิพพาน เปนตน ซึ่งแลวแตจะเห็นวา
เรียกอยางไร ชวยใหมองเห็นงายขึ้นเทานัน้ เอง. และทีจ่ ะเรียกวา “เพชรในหิน” หรือ
“พระพุทธเจาองคแรก” หรืออะไรทํานองนี้นั้น เห็นวายังลอแหลมกวาเสียอีก.
๒ ในบทวา อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ ฯลฯ ตามที่อธิบายแลว ในหนา ๑๙๓ ขางตน
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ทุกขและเห็นที่ดับสนิทไมมีเหลือของความทุกข คําวาเห็นทุกข คือ
เห็นโลกนี้ หรือเห็นโลกิยธรรมทั้งหลายอยางถูกตอง. เห็นทีเ่ ปนที่ดับ
สนิทของความทุกขนั้นคือเห็นฝงโนน ฝายโลกุตตระ หรือฝายวิ
สังขาร๑ ไมมีอะไรปรุงแตงซึง่ ตรงกันขามจากฝายนี้อยูเ สมอ. การเห็น
โลก, เห็นที่ดับสนิทของโลก, เห็นทุกข เห็นทีด่ ับสนิทของทุกข, นี่
เรียกวาเห็นสิ่งทั้งปวง. เห็นธรรมะอยางแทจริงคือเห็นภาวะที่ตรงกัน
ขามกับโลกนี้ ซึ่งไดสมมติหรือบัญญัติชอื่ เรียกวา วิสุทธิ์บาง วิมุตติ
บาง นิโรธบาง นิพพานบาง อสังขตะบาง วิสังขารบาง แลวแตจะมี
เหตุผลใหเรียกในกรณีหนึ่งๆ คําวา “เห็น” ในที่นคี้ ือเห็น (ดวยความ
ซึมซาบในใจ จนใจเปลี่ยน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหมขึ้นใน
ใจ), วามันชางเปนภาวะที่ตรงกันขามจากความทรมานตางๆ ในโลกนี้
เสียเหลือเกิน มันเปนของวาง. วางจากอะไร? วางจากความหมุนเวียน
ตางๆ นานา บรรดามีในโลกนี้, เชนความทุกขทั้งหลายก็คือความ
หมุนเวียนวอนของสังขารธรรมในฝายนี,้ ตลอดจนถึงความเปนไป
อยางใดๆ ที่มนุษยพอใจกันนัก ก็คอื ความหมุนเวียนวอนของสังขาร
ธรรมฝายนี้ ซึ่งที่แทแลว ก็เปนความทุกขเหมือนกัน แตวา เปนความ
ทุกขชนิดที่เอาน้ําตาลเคลือบเอาไว ครั้นมองเห็นความไมหมุนเวียน
วอน แตเปนความสงบ หยุดได พักได นั่งได บริสุทธิ์ สวาง แจมใส
เยือกเย็น เชนนีแ้ ลว เรียกวามองเห็นธรรมะ พรอมทั้งเห็นวิธีปฏิบัติ
อันเนือ่ งกันอยูอ ันเปนการตัดการขูดความเศราหมอง
สิ่ง
๑ โลกุตตระขัน้ นิพพาน เปนวิสังขารแท. โลกุตตระขั้นมรรคผล นั่นคือฝกฝายของโลกุตตระ
และจัดเขาในฝายโลกุตตระ, จึงจัดเขาในฝกฝายของวิสังขารดวย: คือเปนไปเพื่อวิสังขาร แมจะ
ยังไมใชวิสังขารเด็ดขาด.
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หอหุมใหหมดไป จนเขาถึงภาวะแหงความเปนอยางนัน้ ดวยตนเอง
แลว อยางนี้เรียกวาเห็นธรรมะที่มีอยูในพระหฤทัยของพระพุทธเจา
ที่ทําคนใหเปนพระพุทธเจามาแลวแตกาลกอนๆ (แตพุทธกาลนี้) ที่ทํา
พระสิทธัตถะใหเปนพระพุทธเจา(ในพุทธกาลนี้). ไดเห็นภาวะของ
ความบริสทุ ธิ์ ความสวาง ความสงบเย็น ความไมมีอะไรปรุงแตงเปน
ตน มีอยูใ นพระหฤทัยของพระพุทธเจา โดยพรอมมูล. เห็นธรรมะ
ชนิดนี้อยางนี้ จึงชือ่ วาเห็นองคตถาคตโดยชัดเจน และเขาถึงองค
ตถาคตเสียทีเดียว
ถาเราไมไดเห็นธรรมะอยางนี้
เห็นเพียง
พระพุทธรูป๑ หรือเพียงเปลือกของพระพุทธเจา ที่เคลื่อนไหวไปมา
อยูบนแผนดินอินเดียเมือ่ สองพันปเศษมาแลว ก็มาโปงใจวาฉันถึง
พระพุทธเจาเสียแลว ไมถึงความขวนขวายอยางใดหมด มีแตนึกเอา
วา ยิ่งนานวันเขา ยิ่งแกเฒาเขา ก็ยงิ่ มากไปดวยบุญ แลวก็ถึงขนาดที่
จะไมเชื่อฟงใครเอาเสียทีเดียว
รังแตจะยกตนเหนือทานขมทาน.
เพราะเหตุนี้จึงเรียกวา พระพุทธเจาของทานผูน ั้นเอง ที่ออกมา
ขวางทางเปนภูเขาแหงวิถีพุทธธรรมของตัวเสีย เชนนี้แลวจะไปโทษ
ใคร.
ในสวนพระสงฆก็เปนอยางเดียวกันทํานองเดียวกัน. พระสงฆ
นั้น โดยเปลือกชั้นนอกเชนจีวร หรือที่เรียกกันวา “ชายผาเหลือง” ก็ดี
หรือจารีตเชนการปลงผม อดขาวเย็นเปนตนก็ดี มันจะเปนพระสงฆ
ไปไมได. ถาผาเหลืองเปนพระสงฆไปเอาที่รา นเจกรานจีนก็ถมไป.

๑ หมายความถึง “ภาพพระพุทธรูป” ที่ฝนเอาเองในขณะทีจ่ ิตเปนกึง่ สํานึก (subconscious) ตาม
วิธีที่เขาเรียกกันวา “เขาสมาธิ” นั้นๆ ดวย
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ถาจารีตตางๆ เชนการปลงผมเปนพระสงฆอยางนีแ้ ลว คนที่โกนหัว
ทุกคนก็เปนพระสงฆไปหมด. แมแตเนือ้ แตตัวของพระสงฆ ก็เปน
เพียงเปลือกที่เปนเนือ้ เปนหนังเหมือนกับของคนธรรมดาทั้งหลาย.
แตความเปนพระสงฆนนั้ ก็คือธรรมนัน่ เอง อยางเดียวกันกับที่มีใน
พระพุทธเจา แลวมามีในพระสงฆ ก็คอื ธรรมนั่นเอง พระธรรมที่มีใน
พระสงฆทําบุคคลนั้นใหไดชื่อวาพระสงฆ ทํานาย ก. นาย ข. นาย ค.
นาย ง. ใหไดชื่อวาพระสงฆ การเห็นพระสงฆก็คือการเห็นธรรมะ
ชนิดเดียวกับที่มีในพระพุทธเจาแลวมามีในพระสงฆ ไมใชเห็นชาย
ผาเหลือง มายึดติดกันอยูทชี่ ายผาเหลืองมากเกินไปจนไดลกู โปง. คิด
วาไดสรางผาเหลืองมากๆ แลวก็เต็มไปดวยหนทางที่จะไปสูพระ
นิพพานอยางนี้เปนตน แททจี่ ริงเปนลูกโปงที่จะกลบตัวเองมากกวา,
เพราะความโปงใจของตัวทําใหจมอยูที่นั่นตางหาก. จึงควรเขาใจถึง
พระสงฆใหถูกตองวา องคธรรมะที่ทําคนใหมีจิตใจผิดจากเมื่อเปน
ฆราวาสธรรมดามาเปนพระสงฆ อยางนี้นั่นแหละคือพระสงฆ.
สรุปความไดงายๆ วา ในองคพระพุทธเจานั้น พอเอาธรรมะคือ
“ความไดเขาถึงฝายโนน” อยางที่กลาวมานี้ออกเสียก็เหลือแตเปลือก
เหมือนกับเปลือกของคนเราทั้งหลายทุกคน (คือเปนเพียงขันธ ธาตุ
อายตนะ ไมเที่ยง เนาเปอ ย). ในพระสงฆทั้งหลายก็เหมือนกัน พอเอา
ธรรมะคือความเปนอยางนีอ้ อกไปเสียแลว
ก็เหลือแตเปลือกซึ่ง
เหมือนกันทุกคนอีก. ธรรมะที่ริบเอามาเสียจากพระพุทธเจา ทั้งกลุม
หรือที่รบิ เอามาเสียจากพระสงฆทั้งกลุมก็คือ ธรรมะอยางเดียวกันกับ
ที่เรียกวา “พระธรรม” เพราะเหตุนี้ทานจึงกลาววา พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆนั้น ทีแ่ ทเปนของอันเดียวกันไมอาจจะแบงแยกกัน
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ได. แตเราแบงแยกกันโดยอาการภายนอก คือวากิรยิ าของบุคคลที่มารู
ธรรมะนี้ดว ยตนเองพิเศษจากคนอื่นอยางหนึ่งตรงที่วา “คลํา” เอาได
ดวยตนเอง ชนิดที่เราพอใจจะถือวาอาจารยของพระพุทธเจานั้น ชือ่
“นายคลํา” คือคลําไปตามอํานาจแหงเหตุผลและการทดลองอยางแจม
แจง. เราเปนศิษยของพระพุทธเจาก็ควรจะมีอาจารยชอื่ วา “นายคลํา”
นั้นดวยเหมือนกัน. พระพุทธเจาทานทรงคลําเอง เราคลําตามที่
พระพุทธเจาทานสอน. พระพุทธเจาทานทรงพบดวยตนเอง จึงได
นามวาพระพุทธเจา (หมายถึงสัมมาสัมพุทธเจา). พระสงฆนั้น ไมอาจ
คลําพบดวยตนเอง แตตองไดยินไดฟงมาเสียกอนจึงประพฤติปฏิบัติ
แลวไดรับธรรมะนั้น เชนเดียวกับที่พระพุทธเจาทานพบ. แตกตางกัน
อาการภายนอกอยางนี้ จําแนกออกเปนพระรัตนตรัยสามประการ ก็
โดยสมมติเอาอาการนั้นๆ เทานั้น.
การเห็นพระรัตนตรัยนั้น ขอใหเห็นพระพุทธเจาโดยชัดเจนวา
ธรรมะคือภาวะแหงความบริสุทธิ์ ความสวางแจมใส ความสงบเย็นมี
อยูในพระพุทธเจาอยางนั้นๆ และทานทรงพบเอาเอง พระธรรมก็คือ
ตัวภาวะอยางนั้น ซึง่ มีอยูกอ นพระพุทธเจาเกิดกอนพระสงฆเกิดหรือ
กอนใครๆ เกิด คือเปนภาวะเดิมแท กอนแตที่สังขารทั้งหลายจะปรุง
แตงกันขึน้ เปนของมากมาย เต็มโลกนี้ – ภาวะเดิมแท กอนแตท่ี
สังขารทั้งหลายจะปรุงแตงกันขึ้นเปนของมากมาย เต็มโลกนี้, (หรือ
ถาใหชัดเจน ก็คือ กอนแตจะเปนวัฏฏสงสารขึ้นมา). ภาวะอันนัน้
เรียกวาธรรมะ หรือพุทธธรรม คือความบริสุทธิ์ จากการเกิด แก เจ็บ
ตาย จากความเศราหมอง จากการผูกรัด จากความเปนอะไรทุกๆ
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อยางที่เปนโลกนี้, คือตัวธรรมะที่เปนอยูก อน คือเปนภาวะเดิม
แทจริงๆ,
(ขอใหเราสงใจของเราขามภูเขาออกมาใหถึงนี่บอยๆ).
พระสงฆนั้นเลา ก็คือบุคคลที่มีปญญาเห็นภาวะอันนัน้ ภายในตน ที่
ตนไดรับไดเสวยอยู เรียกวาเปนพระสงฆ ตางกันอยางนี้ ใครก็ตามที่
ถึง “แกน” ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยชัดเจน โดย
ประจักษเชนนี้ คนนั้นจะไมเชื่อ หรือมีความเชื่อชนิดที่งอนแงน
คลอนแคลนอยางไรได; เวนไวแตจะไมเห็นโดยแทจริงวาภาวะนั้น
ประเสริฐ แสนที่จะประเสริฐอยางนัน้ เทานั้น, เปนการเห็นอยางลมๆ
แลงๆ อยางที่พระพุทธรูปเปนพระพุทธเจา ตัวคนเปนพระพุทธเจา,
หรือตูใบลานเปนพระธรรม, หรือผาเหลืองเปนพระสงฆ หรือคนที่
โกนหัวเปนพระสงฆ
อยางนี้เปนตน
ซึ่งยังผลกอนใหเกิด
อุตสาหกรรมการหลอพระพุทธรูป, อุตสาหกรรมทําใบลาน, ฯลฯ ทํา
จีวร ขึน้ เต็มบานเต็มเมือง กระทั่งพระพุทธรูปจํานวนมาก ใสถาดแบ
วางขายอยูข างทางเทา เชนแถวสะพานหัน ในกรุงเทพฯ เปนตน ฯลฯ
เทานัน้ เอง.
ถาเมือ่ ใด มองเห็นภาวะที่ตรงกันขามจากโลกนี้ ที่ตรงกันขาม
จากความทุกข, ที่ตรงกันขามจากการปรุงแตงไหลเวียนไปในวัฏฏ
สงสาร เปนประจักษชัดเจนแลว, เมือ่ นั้นชือ่ วาเห็นธรรมะ แลวก็ไม
เปนผูง อนแงนคลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ,
เปนอันวา ไดองค ๓ องคขา งตนมาโดยบริบูรณ ยังเหลืออยูแตองคที่สี่
คืออริยกันตศีล หรือความมีศีลชนิดที่ประเสริฐไมดางพรอยเปนที่
พอใจของพระอริยเจานั้น.
ทานลองคิดดูทีเถิดหรือวาคนมีจิตใจ
มองเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆโดยประจักษชัดเจนคือเห็น
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“ธรรมะ” โดยลักษณะอยางที่วามาแลวนั้น จะไปลวงศีลอยางไรได.
ศีลของบุคคลนั้นจะไมสะอาดบริสุทธิ์เด็ดขาดอยางไรได. เพราะวา
เขาไดเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆถึงขนาดนั้นแลว ศีลของเขา
จึงบริสุทธิ์ ชนิดที่พระอริยเจาทานมองแลวพอใจ เรียกวาอริยกันตศีล
ได, กลาทําใหพวกนักปราชญที่มีหูตาฉลาด ไปคนดูที่ตัวเขา ก็มองไม
เห็นความเศราหมอง หรือโทษที่ผดิ ศีล, แมถาเทวดาที่มีตาเปนทิพย มี
หูเปนทิพย มีอะไรๆ เปนทิพยมี, ตอใหพวกเทวดาเหลานั้นมาคนก็ไม
สามารถจะคนพบความเศราหมองที่ศีลของเขาได. เขามีศีลชนิดนี้
เพราะวาใจของเขาเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ จออยูอยางนัน้
จึงไดมีศีลชนิดนี้, นับเปนองคที่สี่ และเรียกบุคคลนั้นวา เปนพระ
โสดาบัน.
พระพุทธเจาทานตรัสเรียกบุคคลชนิดนีว้ าเปนพระ
โสดาบัน
คือผูที่ไมงอ นแงนคลอนแคลนในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ และมีอริยกันตศีล นับเปนองคที่สี่.
(ขอความตอไปนี้ เปนการเปรียบเทียบการเปนพระโสดาบัน
ตามหลักแหงการละสังโยชนสาม และการเดินตามอริยมรรคมีองค
แปด ซึ่งยิง่ จะชี้ใหเห็นวา ยิ่งเปนการทําตนใหหางจากลูกโปงยิ่งขึน้ ไป
อีก และจะยิ่งไมดึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆมาทําลูกโปงหรือ
หลงเอามาสรางภูเขาเสียเอง ตามที่เปนอยูอ ยางไร ยิง่ ขึ้นไปอีก.)
ถายังสงสัย จะเปรียบเทียบกันโดยมาตรฐานอยางอื่น เชน
มาตรฐานที่วา พระโสดาบัน ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส ได. ก็คงทีเ่ ขาถึงพรอมดวยองค ๔ อยางที่วามานี้ จะละได
หรือไม, ก็จะเห็นได โดยไมตอ งมีใครบอกวา คนทีม่ องเห็นภาวะแหง
ธรรมอันตรงกันขามจากโลกนีห้ รือความทุกข โดยหลักแหงเหตุผล
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วามีอยูอยางนีๆ้ แลวจะไปถือวา รางกายนี้ของตนอยางไรได, ยอม
หมดไปในตัวมันเอง (เพราะมองเห็น “ฝายโนน” ซึ่งตรงกันขามกับ
รางกายอันเปนของหลอกอยูไรๆ), สักกายทิฏฐิทถี่ ือวากายนี้เปนของ
ตนจึงหมดไปจากจิตใจของบุคคลเชนนัน้ . และวิจิกิจฉา คือความ
ลังเลวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ดีแนหรือไม, หรือลังเลในขอ
ปฏิบัติวา ศีล สมาธิ ปญญานี้ จะเปนเญยยธรรม นําสัตวออกจากกอง
ทุกขไดจริงหรือไม, หรือลังเลในตัวเองวาตนกําลังกระทําถูกกระทํา
ผิด เปนประการใดหรือไม อยางนี้มีไมได. ความลังเลซึ่งเปนวิจิกิจฉา
อยางนี้มีไมไดสําหรับบุคคลที่เขาถึงองคพระพุทธ
พระธรรม
พระสงฆอยางแทจริงตามนัยที่กลาวมาแลว, เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉานั้น
ก็ตองสิ้นไป. สวนสีลัพพตปรามาสคือความยึดถือปจจัยในภายนอก
เพราะไมอยูในอํานาจแหงเหตุผล
เชนรักษาศีลก็วาเพื่อความเปน
ผูวิเศษอยางนั้นอยางนี้ แทนทีจ่ ะเห็นวารักษาศีลเพือ่ ขูดเกลากิเลส, จะ
ประพฤติวตั รอยางใดอยางหนึ่ง ตามหลักที่วางไวเปนตัวพระศาสนา
ก็ถือวาเพื่อความวิเศษอยางนั้นอยางนี้
เปนมนุษยทเี่ หนือมนุษย
ธรรมดาอยางนั้นอยางนี้ แทนที่วาจะเปนไปเพือ่ ขูดเกลากิเลสและ
บรรลุพระนิพพาน, หรือถือเหตุปจจัยภายนอกวา มีอํานาจนั้นนี้
บันดาลใหเปนไปไมใชถือกรรมเปนตน.
การเชือ่ โดยปราศจาก
เหตุผล และถือปจจัยภายนอกเปนสวนสําคัญอยางนี้ มันยอมมีไมได
แกบุคคลที่มีจิตใจสูงขนาดที่มองเห็นวา “พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ที่แทจริง” นัน้ คืออะไร. เพราะเหตุในขอที่วา เห็นธรรมะ
หรือพระธรรมนั่นแหละ มันทําใหเห็นชัดความเปนไปตามกฎแหง
เหตุผลในภายใน วาความทุกข เปนอยางนี,้ ความดับสนิทของความ
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ทุกขอยางตรงกันขามนั้น มันเปนอยางนี้ๆ ตามหลักแหงเหตุผลซึง่
เปนอยางอื่นไมได. เห็นชัดดวยตนเองแลว ทําไมจะเปนผูถอื ปจจัย
ภายนอกอยูอีกเลาหรือจะเขาใจเหตุคือขอปฏิบัติเพื่อขูดเกลาความ
ทุกขใหหมดไปนั้นไมไดเลา. ขอนี้จึงเปนการตัดสีลัพพตปรามาส คือ
การเขาใจผิดชนิดทีไ่ มอยูในอํานาจแหงเหตุผล และถือปจจัยภายนอก
นั้น ไดสิ้นเชิง จึงวาเปนพระโสดาบัน.
หรือถาจะเปรียบเทียบโดยมาตรฐานอีกอันหนึง่ คือ อริยมรรค
มีองคแปด ก็ได. เมือ่ ถามวา อะไรเปนโสดา (โสดา แปลวากระแส
หรือเกลียว เชนเกลียวน้ํา เปนตน)? พระพุทธเจาหรือพระสาวกองค
ใดก็ตามทานวา อริยมรรคมีองคแปดนั่นแหละ เปนตัวโสดา หรือโส
ตะ ซึ่งแปลวากระแส. บุคคลใดเลา ที่เรียกวาโสดาบัน คือผูถงึ
กระแส? ก็ตอบวาบุคคลผูก ําลังดําเนินไปตามแนวแหงอริยมรรคมี
องคแปดอยางถูกตองนั่นเอง เรียกวาโสดาบัน คือผูถึงกระแส.๑ คําวา
กระแสในที่นี้ หมายถึงแนวอันหนึง่ ซึ่งพุงตรงดิง่ ไปยังพระนิพพาน
อยางที่พระองคตรัสวา อริยมรรคมีองคแปดนี้ มีความลาดเอียงเทไป
ยังพระนิพพาน สัตวผูเดินไปตามแนวนี้ จึงไปอืน่ ไมไดนอกจากจะ
ไปนิพพาน, เชนเดียวกับวา ความลาดเอียงทีม่ ีไปทางมหาสมุทร
๑ กระแส ในที่นี้ หมายตั้งแตพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ไปจนถึงพระอรหันต
หรือนิพพาน. พระอรหันตชอื่ วาถึงที่สุดปลายของกระแส คือถึงพระนิพพานแลว. นอกนั้นยัง
กําลังเดนอยูใ นระยะใดระยะหนึ่ง สวนปุถุชนนั้น ยังไมถึงกระแส ยังกําลังปฏิวัติ, เพื่อเข็นตัวให
ตกลงไปในกระแส, ยังไมไดชื่อวา “กําลังดําเนินไปในกระแส” จนกวาจะถึงกระแส คือเปน
พระโสดาบันเสียกอน.
ที่วา อัฏฐังคิกมรรค ชื่อวากระแส มีที่มาในเวฬุทวุ ารวัคค โสตาปตติสังยุตต ไตร. ล.๑๙ น.
๔๓๔ บ.๑๔๓๐ อยูในรูปพระพุทธภาษิต.
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เพราะฉะนั้น น้าํ ฝนทุกหยดที่ตกลงมาในแมนา้ํ
มันจึงไหลไป
มหาสมุทร เพราะฉะนั้น น้าํ ฝนทุกหยดที่ตกลงมาในแมน้ํา มันจึงไหล
ไปมหาสมุทร ไมไปอื่น. อริยมรรคมีองคแปด หรือเกลียวทางที่ไปสู
พระนิพพานก็ลาดเอียงเทไปทางพระนิพพาน เพราะฉะนั้นสัตวผูเดิน
ตามทางนีจ้ ึงไหลเลือ่ นไปเองโดยไมยาก, ขอแตวาใหเข็นตัวเอง เข็น
ตัวเองขึ้นมา โดยหลักของการขูดเกลา การตัดดวยมีดคือกุศล อยาง
เอาลูกโปงเขามา ใชมีดคือกุศล แทนที่จะใชลกู โปงหรือบุญเปน
เครื่องมือสําหรับที่จะตัดฟนสิ่งกีดขวางรกรุงรัง (เปนภูเขา). ใน
ขั้นตน แมจะยากสักหนอย ก็จงพยายามเข็นตัวเองขึ้นมา จนถึงจุดสุด
ยอด ของความเปนปุถุชน หลังจากนัน้ ก็จะไหลเลื่อนไปโดยงาย ตาม
กระแสแหงอริยมรรคมีองคแปดนั้น, เหมือนคนขี่รถถีบขึน้ มาดวย
กําลังแขง เหงื่อไหลไหลยอย จนถึงจุดสูงสุดของสะพานโคงเหลืออยู
แตจะคลอยลงไปฝายโนน
มันก็ไหลเลื่อนไปเองไดโดยงาย.
เพราะฉะนั้น คงพยายามแตเพียงในขั้นตน เพือ่ จะขูดเกลาความหนา
ของไฝฝาในดวงตา หรือความหนาของกิเลส ออกไปดวยการ
ประพฤติตามแนวแหงศีล สมาธิ ปญญา หรืออริยมรรคมีองคแปดนั่น
เหมือนกันแตวาเปนขั้นต่ํา หรือขั้นเริ่มลงมือ. ในขัน้ ตนๆ คอยๆ เข็น
ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของความเปนปุถุชนแลว ก็จะไหล
เลื่อนเขาไปในโลกแหงพระอริยเจา อยางนอยก็เปนพระโสดาบัน
โดยแนแท. ไปในโลกแหงพระอริยเจา อยางนอยก็เปนพระโสดาบัน
โดยแนแท.
โดยนัยที่กลาวมาแลวขางตน ก็คือวา เขาใจ มองเห็น เชือ่ ใน
พระพุทธ พระสงฆ โดยอาการที่กลาวมาแลวนัน้ ใหชดั เจนจริงๆ (ขอ
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ย้ําวาไมใชชนิดที่เปนภูเขาหิมาลัยของทานเอง)
ยอมเหนื่อยยอม
เสียเวลาทีจ่ ะทําความเขาใจใน “ธรรมะ” คือภาวะอันตรงกันขามจาก
โลกนี้ จนเปน “ธรรมะ” วาเปนของมีอยูเดิม เดิมแทอยางไร, ไมใช
ของที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม เหมือนสังขารทั้งหลาย อยางไร, และเห็นวามี
อยูในพระหฤทัยของพระพุทธเจาอยางไร และเห็นวามีอยูในใจของ
พระสงฆทั้งหลายอยางไร จนกระทั่งเห็นเด็ดขาดลงไป. อยางนีน้ ั่น
แหละ คือจุดอันเปนเครื่องกําหนดลงไปวา เขาไดเข็นตัว เข็นตัว
ขึ้นมา จนถึงจุดสูงสุดของสะพานแลว ยังเหลืออยูแตจะปลอยใหไหล
เลื่อนลงไป ตามแนวของอริยมรรค ในขั้นเปนพระอริยเจา จากพระ
โสดาบัน เรือ่ ยไป จนถึงพระอรหันตพระพุทธเจาทรงเปนนายประ
กันเอง ทรงรับรองเอง วาพระโสดาบันนัน้ มีความเที่ยงแทตอนิพพาน
เปนอยางอื่นไปไมได มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา มีประตูอบายอัน
ปดไวทางเบื้องหลังแลว, อยางนี้ ก็เปนอันวา เรามีหนาที่ เพียงแตจะ
เข็นๆ ขึ้นมา จนถึงจุดสูงสุดเพียงแคพระโสดาบันเทานัน้ ตอจากนั้น
ไหลไปเองอยางสบาย, โดยไมพยายามมันก็ไมไปทางอื่น ยอมไปถึง
ที่สุดจนได. ที่ตอ งพยายามหนอยก็ตรงเบื้องตนที่จะเข็นขึ้นไปสูจุด
ยอดแหงสะพาน
คือขึ้นไปใหถึงความเปนปุถุชนทีด่ ีที่สุดเทานั้น
พยายามทีจ่ ะศึกษา พยายามทีจ่ ะทําพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ(ที่
แทจริง) ใหปรากฏแกใจของตัวเอง, อยาใหบุญคือลูกโปงทั้งหลาย
เหลานั้นมาเปนเครื่องสุมทับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่จะ
ปรากฏในใจตนจนมิดไป เพราะตนไปเที่ยวควา เที่ยวจับ เอาลูกโปง
นั่น นี่ มาเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เสียเอง จึงไมมีโอกาสที่
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จะพบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. จึงควรที่จะพยายาม ไมเห็นแก
เหนื่อยยาก และมีความกลาหาญ พอทีจ่ ะทุบลูกโปงทั้งหลายเสีย ให
แตกกระจัดกระจาย๑ ใหเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอัน
แทจริง อยางถูกตอง ความเปนพุทธบริษทั ก็จะมีความหมาย.
(ตอไปนี้ เปนการขยายความใหเห็นวา เปนความจําเปนอยางยิ่ง
ชนิด “เปนภาวะอันสุดแสนจะทนทานได” ในการที่จะแบกลูกโปง
เที่ยววนเวียนติดอยูในวงลอมของภูเขา.
จงกลาเปนพุทธบริษัทที่
ถูกตอง ดวยการกลาทุบลูกโปง หรือการพังทลายภูเขาแหงความ
ยึดถือของตน.)
ความเปนพุทธบริษทั นั้นแปลตามตัวหนังสือวา นั่งลอมรอบๆ
พระพุทธเจา. ความเปนพุทธมามกะนั้น แปลตามตัวหนังสือวา ผูกลา
รองตะโกนวาพระพุทธเจาเปนของฉัน ความเปนอุบาสกอุบาสิกานั้น
แปลตามตัวหนังสือวา เปนผูเขาไปนั่งใกลพระพุทธเขา นี่. ทานลอง
นึกดูทีเถิดวา ผูทสี่ มุ แนนไปดวยพวงของลูกโปงนั้น จะไปนั่ง
แวดลอมพระพุทธเจาไดอยางไร? มีความยุติธรรมที่ไหนที่จะรอง
ตะโกนวา พระพุทธเจาเปนของฉัน ในเมื่อแบกเอาไวซึ่งพวงลูกโปง
มิดดูไมเห็นตัว? และวา จะมีความเปนอุบาสกอุบาสิกานัง่ ชิด
พระพุทธเจาไดอยางไร เพราะตนไมรูวา พระพุทธเจาที่แทนั้น คือ
อะไร อยูท ี่ไหน, ไปจับฉวยเอาลูกโปงมาเปนพระพุทธ พระธรรม
เพราะฉะนัน้ จึงเปนการจําเปนที่จะตอง
พระสงฆอยูเนืองนิตย
๑ การกลาทุบลูกโปงนี้ มีความหมายสั้นๆ วา กลาตัดใจเขยิบตัวเองจากชั้นที่ตองการความสุข
อยางวัตถุเชนสวรรคเปนตนเสียใหเด็ดขาด โดยมุงเลื่อนขึน้ ไปหาชั้นที่ ไมเปนไปเพื่อเวียนมาสู
ความเปนอยางนี้ในวัฏฏสงสารอีกตอไป.
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พยายามแมจะเจ็บปวดในใจที่จะตองเสียสละขูดเกลาในเรื่องนี้อยูบา ง
ก็ตองทนเอาดวยการทุบลูกโปงนั้นเสียใหแตก (คือดวยการตัดอาลัย
เยื่อใยในลูกโปง หรืออานิสงสของลูกโปงอยางเด็ดขาด). การไดมา
ซึ่งลูกโปงนั้น ก็เพียงแตเปนเครื่องอิม่ ใจอยาใหมากไปกวานัน้ . ถึงขั้น
ที่ตองการจะไปแลว คือไมใชจะอยูจะจมกับกองลูกโปงแลวก็ตองทุบ
มันเสีย,
(เทาที่มนั กีดเกะกะขวางทางเปนภูเขาอยูทีละขั้นๆ
ตามลําดับ) เพราะวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้ เปนเพียงเครื่องมือ เครื่อง
ขาม. แมที่สุดแตตัวขอปฏิบตั ิ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เอง ที่ถกู ตอง
แทจริง พระองคกย็ ังทรงใหถือแตเพียงวา มันเปนเพียงเรือเพียงแพ
ถึงฝงถึงตลิ่งแลวขึ้นบกเถิด อยามัวหวงเรือหวงแพอยูเลย จะจมอยูใน
น้ํา หรือจะตองแบกเอาเรือเอาแพขึ้นบาไปดวยนั้น มันทําไมได. เห็น
ขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนเพียงเรือเพียงแพอยางนี้แลว ก็
เปนไปได. สําหรับผูท ี่เกี่ยวของอยูกับบุญ ก็เหมือนกัน ถารูส ึกแตวา
เปนเพียงเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย มีชีวิตอยูในโลกนีเ้ พียงเพือ่
เปนอยูสําหรับศึกษา ใหเขาถึงความหลุดพนอันนี้ เทานั้นแลว ลูกโปง
เหลานัน้ คงจะไมทําอะไรทานมากนัก. แตถายึดถือเปนสรณะ ก็อาจ
ทวมทับตัวแลวเลยไปถึงทวมทับพระศาสนาทําพระศาสนาใหจมอยู
กับกองลูกโปงจนไมมีบุคคลใดเขาถึงอริยมรรค อริยผล มีพระ
โสดาบันเปนตน แลวริอานเที่ยวโทษคนนั้นคนนี้ โทษคณะสงฆ โทษ
รัฐบาล, ซึ่งที่แทเปนความผิดของตัวเอง แลวหลงยกใหผูอนื่ ยอมไม
เปนการยุติธรรมอยางยิ่ง!
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เทาที่กลาวมานี้ก็พอเปนเครือ่ งชี้ใหเห็นชัดวา “ภาวะอันตรงกัน
ขาม” ที่เราสมมติเรียกชื่อวา วิสุทธิ วิมุตติ นิโรธ นิพพาน วิสังขาร
อสังขตะหรืออื่นๆ อีกหลายชือ่ นั้นที่แทก็คือ “ตัวธรรมะ.” เปนตัว
ธรรมะชนิดที่ตองการจะใหรู ใหหยั่งเห็น ในบทวาเขาถึงธรรมะ
นั่นเอง เราจะมองเห็นไดในชัน้ แรกดวยการเปรียบเทียบโดยใชปญญา
ที่แจมใสแลวไมใช “ปญญาที่ถูกจํากัดอยูในวงลอมของภูเขาแหง
ความยึดถือ”
แตเปนปญญาที่แจมใสเปนปญญาจริงๆ,
แลว
เปรียบเทียบความตรงกันขามโดยทุกวิถีทาง เชน เปรียบเทียบหาที่สุด
ของโลก ดวยหลักความตรงกันขามกับโลก เพราะฉะนั้น จึงตองดูโลก
ใหดีๆ ใหเขาใจโลกจริงๆ เปรียบเทียบที่สุดของความทุกขหรือความ
ไมมีทกุ ข โดยดูออกไปจากความทุกขที่เราเห็นไดงา ยๆ เปรียบเทียบวิ
สังขาร โดยนัยตรงกันขามจากสังขาร คือสิ่งทีป่ รุงแตงหมุนเวียน
ทั้งหลาย โดยเทียบกายและใจของตัว เปนมาตรฐานวา กายทั้งหลาย
นั้นเปนสังขาร คือถูกปรุงแตงขึ้นมาใหวนเวียนเรือ่ ยไป ไมมที ี่สิ้นสุด
อยางไร และวาใจ พรอมทั้งความรูสึกคิดนึกของใจนี้ ก็เปนสังขาร คือ
ถูกปรุงแตงขึ้นมาใหหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไมมีที่สนิ้ สุด
อยางเดียวกัน. และการหมุนเวียนนี้ ก็คือตัวการเกิด แก เจ็บ ตาย
นั่นเอง. การเกิด แก เจ็บ ตาย นี้ ก็คือ ตัวความทุกขอยูในตัวมันเอง
แลว. การหมุนเวียนอยูภายในวัฏฏสงสารอยางนี้ ก็เปนของแนนอน ที่
จะตองกระทบกับคลื่นลมมีความบอบช้าํ เปนธรรมดา. เปรียบเทียบ
ความหลุดพน โดยนัยอันตรงกันขามจากการถูกกระทบกระทั่งอยู
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ภายใตอํานาจของกิเลส ใจอึดอัดไปดวยภาวะอันสั่นกลัวอันตราย
เปรียบเทียบความสิ้นตัณหาโดยนัยตรงกันขามกับตัณหา
อัน
ประกอบดวยโทษ คือวาตัณหารอยจมูกของเราแลว จูงไปเพือ่ อารมณ
นั่นนี่ ไมมที ี่สิ้นสุดในโลกนี้ แลวไมพอใจยังตองการชนิดอืน่ ในโลกอื่น
ยังตองการสวรรคในเทวโลก ตองการพรหมโลก วนเวียนไปไมมที ี่
สิ้นสุด.
มันเปนของแนนอนที่วา สิ่งเหลานี้ละไดยาก ขูดไดยาก ตัด
ทอนไดยาก, จึงตองใชความพยายามอยางยิ่ง โดยมอบตัวเปนสาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวทําตนเองใหสวางดวยปญญา หยัง่ เห็น
ภาวะเดิมแท หรือภาวะอันตรงกันขามจากกิเลสดวยประการทัง้ ปวง
ซึ่งเรียกวาโลกุตตระนั้น ใหแจมชัดโดยทุกๆ ประการเถิด. การ
ชวยกันโดยทางอื่นใหมากกวานี้
ยอมทําไมไดเชนเดียวกับที่
พระพุทธเจาก็ตรัสวา “ตถาคตเปนแตผูชี้ทางเทานั้น”๑ เขาจะเชือ่
หรือไมเชือ่ ก็ยอมเปนหนาทีข่ องเขา. สวนมากมองไมเห็น และไม
เชื่อ. แตผทู ี่เขาถึงขัน้ สูงสุดของโลกิยะแลว ก็ยอมหมดหนทางไปไมมี
ทางไหนทีจ่ ะใหไปไดอีกแมยังอยากไป
นอกจากทางนี้ทางเดียว
เทานัน้ คือทางเอกตรงแนวไปยังความหลุดพนซึ่งเรียกวาอริยมรรคมี
องคแปดประการอันจะผานขัน้ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี ถึงพระอรหันตในที่สุด.
เพราะเหตุนี้ จึงสรุปความแหงธรรมกถาในวันนี้ไดวา พุทธ
ธรรมหรือภาวะอันตรงกันขามจากโลกิยะ ซึ่งเราเรียกวา วิสังขาร
๑ ตุมฺเหหิ กิจจฺ ํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา. ..ไตร. ล.๒๕ น.๕๐..
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หรือ อสังขตะ หรือภาวะเดิมแท กอนแตจะมีสังขารนั้น เราจะตอง
พยายามฝกฝน เพื่อใหหยั่งทราบเอาดวยปญญา สรางการปฏิบัติโดย
หลักที่อาศัยมีด อยาอาศัยลูกโปง. ผูที่เคยมีแตลูกโปง ก็จงพยายามที่
จะเปลี่ยนใหเปนมีด ครั้นไดทําใหการรักษาศีล เจริญสมาธิ และ
ปญญา ซึ่งเปนลูกโปงในชั้นตน ใหกลายมาเปนมีดไดแลว ภูเขาตางๆ
ก็จะพังทลายลงไป. ความเปนปจจัตตังคือการหยั่งถึงภาวะอันตรงกัน
ขามนั้น ดวยตนเอง ก็จะมีมาเอง โดยไมตองเชื่อตามคนอืน่ ทําตนให
เขาถึง “สิ่งที่มีอยูไดโดยปราศจากเหตุ” นั้น ไดโดยใจของตนเองเปน
ของถูกแทไมมีทางทีจ่ ะผิด หรือไมมีทางที่จะเขลางมงายแตอยางใด.
ขอทานผูฟ งทั้งหลาย จงเขาใจในขอตางๆ ที่ไดกลาวมานี้
โดยนัยอันสัมพันธกันกับธรรมกถาตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว ณ ที่นี่
นับตั้งแตเรื่องวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรมเมื่อหลายปมาแลวเปนตน
มา ซึ่งจะหาอานไดโดยทั่วไปในบัดนี้ (มีผูพิมพขึ้นแจกกวาสิบครั้ง)
ขอความบางประการ ซึ่งจะเปนทางใหเขาใจขอความในวันนีด้ ี ก็มีอยู
ในนั้น. เพราะฉะนัน้ ขอวิงวอนทานที่มหี นังสือเลมนั้นอยู จงอานดู
เรือ่ ยๆ จนกระทั่งเขาใจไดโดยประจักษชัดเจนวา พุทธธรรม หรือ
ภาวะเดิมแท หรือจิตเดิมแท หรือความบริสุทธิ์ หรืออะไรตางๆ ซึ่ง
ลวนแตตรงกันขามกับฝายโลกนี้นั้น วามีอยูอยางนั้น เขาถึงไดโดย
เหตุอยางนั้น จนหมดความสงสัยในขอที่กลาววา พระพุทธเจาตาม
ทัศนะ หรือตามความพอใจของทานเองนั่นแหละ คือภูเขาอันบัง
นิพพานของทานเอง จงทุกๆ คนเถิด.
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ขอเพื่อนสหธรรมิก และทานสุภาพชนทั้งหลาย จงประสพ
ความสําเร็จในเรือ่ งนี้ ดวยอํานาจที่เราทุกคน มีความเขาใจและพอใจ
ในความหมายอันแทจริงของพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ อยางแนวแนไมคืนคลายนัน้ แล.

ขอจงประสพแตความสุขสวัสดี !
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