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เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส

คำนำ
เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส
: หัวใจนิพพาน
นิพพานคืออะไร ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธควรรู้ ควรเข้าใจและควรเข้าให้ถึงอย่าง
ที่สุด ในขณะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบันทึกในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่า ‘พระนิพพานนัน
้ ต้องรู้
เรือ่ ง ต้องรูจ้ กั ต้องดืม่ รสให้จงได้’

๔

ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้เป็นเสมือนสวนโมกข์แห่ง
ใหม่ในกรุงเทพ ซึ่งจะเปิดบริการแก่สาธารณชนในวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรม ในลักษณะ Spiritual Fitness & Edutainment
Center ที่รวบรวม ดูแล รักษาและจัดระบบบริการการศึกษาค้นคว้าเอกสารต้นฉบับและสื่อการ
ศึกษาและเผยแผ่ต่าง ๆ ของท่านพุทธทาส ตลอดจนการให้บริการ ร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยพัฒนา เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญเติบโตจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงามอย่างรื่นรมย์จน
สามารถเป็นผู้ที่ ‘สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์’ ยิ่ง ๆ ขึ้น โดยได้จัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรชุด
‘นิพพานชิมลอง’ และได้รับความเมตตาจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) พระไพศาล
วิสาโล และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กรุณาให้คำชี้แนะออกมาเป็นนิทรรศการสื่อ
ประสมและภาพยนตร์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และลิ้มชิมรสในเรื่องนี้เป็นด้านหลัก
‘หัวใจนิพพาน’ เล่มนี้ เป็นเสมือนหนังสือคู่มอื เล่มน้อยเรื่องนิพพาน ประมวลจาก
ธรรมกถาและบันทึกการทบทวนค้นคว้าที่ถือเป็นงานชุดสุดท้ายแห่งชีวิตของพระธรรม-

โกศาจารย์ - พุทธทาสภิกขุ หลังจากการเยียวยาและพักฟื้นคืนสติด้วยโรคเส้นเลือดฝอยใน
สมองแตกแล้วถูกร้องขอให้อยู่ต่อโดยท่านบันทึกว่า ‘เลยเห็นด้วยกับผู้ร้องขอว่าอย่าเพ่อตาย
เพื่อไม่ให้เป็นโมฆะ ก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุด
ท้าย’ แล้วทบทวน บันทึกพร้อมกับการทยอยแสดงแก่คณะพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาคณะต่าง ๆ
โดยเฉพาะคณะผู้ร่วมงานจัดทำหนังสือธรรมโฆษณ์อรรถานุกรมเป็นการภายในที่สวนโมกข์
“เพื่อเป็นการทบทวนให้แม่นยำ จะได้ตอบผู้อ่น
ื ได้ถูกต้อง” ในลักษณะที่ท่านสรุปว่าคือ
“ประมวลหลักหรือรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ คือ หลักการประพฤติอย่างประเสริฐ ๑๐
ประการ ที่นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้าย” พร้อมกับคำสำทับที่ว่า “เกิดมาชาติหนึ่ง
คุ้มค่าถ้ารู้เรื่องพระนิพพาน รู้จักพระนิพพาน ถ้าบรรลุได้ด้วยยิ่งดี”
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ดำริในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่จากที่
เคยพิมพ์ไว้เดิมเมื่อวาระชาตกาล พุทธทาส ๑๐๐ ปี (๒๔๔๙ – ๒๕๔๙) ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน
ในชุด ‘ช่วยเขาหน่อย อย่าเพ่อคิดตาย หัวใจนิพพาน’ ชือ่ เล่มว่า ‘ประมวลรูปแบบแห่งสากล
พรหมจรรย์–นิพพาน’ โดยได้ประมวลเรียบเรียงใหม่เฉพาะเรือ่ ง ‘หัวใจนิพพาน’ ทัง้ ทีเ่ ป็นบันทึก
ลายมือและธรรมบรรยาย พร้อมกับคัดสรร ‘บันทึกการค้นคว้าพระไตรปิฎกว่าด้วยหลักธรรม :
ทีม่ า สุภาสิต & หลักธรรม’ เฉพาะที่ว่าด้วย ‘นิพพาน’ ของพุทธทาสภิกขุที่ค้นพบใหม่และ
นำมาเผยแผ่เป็นครั้งแรกไว้ด้วย

๕

๖

ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกใกล้กับการเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ
คณะทายาทของนายแพทย์ชยั ยุทธ และ ม.ร.ว.พรรณจิตร กรรณสูต ซึง่ ร่วมสมทบทุนประเดิม
ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุฯ ตั้งแต่ต้น ได้แจ้งความจำนงขอให้หอจดหมายเหตุฯ จัดหาหนังสือ
ที่เหมาะสมสำหรับแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ญาติมิตรเพื่อการบำเพ็ญกุศลในการเสด็จ
พระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพของ ม.ร.ว.พรรณจิตร กรรณสูต ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ด้วยข้อปรารภว่าบุพพการีทั้งสองเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาในท่านพุทธทาสอย่างยิ่ง เมื่อ
ท่านยังมีชีวิตอยู่จะแวะเวียนไปสนทนาธรรม รวมทั้งชอบอ่านและนิยมนำหนังสือ ‘คู่มอื มนุษย์’
ตลอดทั้งหนังสือและสื่อธรรมะอื่น ๆ ไปฝากเป็นธรรมบรรณาการแก่ญาติมิตรเสมอ ๆ หอจด
หมายเหตุฯ จึงเห็นว่าหนังสือ ‘เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส : หัวใจนิพพาน’ นีม้ คี วาม
เหมาะสมสำหรับการต่อยอดจากคูม่ อื มนุษย์ ดังคำสำทับของท่านพุทธทาสทีว่ า่ “พระนิพพาน
นัน
้ ต้องรูเ้ รือ่ งต้องรูจ้ กั ต้องดืม่ รสให้จงได้” และ “เกิดมาชาติหนึง่ คุม้ ค่าถ้ารูเ้ รือ่ งพระนิพพาน
รู้จักพระนิพพาน ถ้าบรรลุได้ด้วยยิ่งดี”
ขอให้ม.ร.ว.พรรณจิตร กรรณสูต ตลอดจน นพ.ชัยยุทธ กรรณสูต ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว
ตลอดจนคณะทายาทและญาติมติ รจงได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่ง ‘ธรรมทาน’ ในครั้งนี้
ตามสมควรแก่เหตุและปัจจัยด้วยเทอญ.
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ลักษณะแห่งนิพพาน

นิพพานสูตร
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ, ยตฺถ เนว ปวี น อาโป น เตโช
น วาโย,น อากาสานญฺจายตนํ น วิญ
ฺ าณญฺจายตนํ น เนวสญฺานาสญฺายตนํ, นายํ โลโก น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา, ตมหํภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปฺปตฺตึ, อปฺปติฏ. ํ
อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณเมว ตํ, เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ.

๑๐

ภิกษุ ท.! “สิ่ง” สิ่งนั้นมีอยู่, เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดิน ไม่มี
น้ำ ไม่มีไฟ ไม่มีลม, ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะ ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ, ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น, ไม่ใช่ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์
ทั้งสองอย่าง.
ภิกษุ ท.! ในกรณีอันเดียวกับ “สิ่ง” สิ่งนั้น เราไม่กล่าวว่า
มีการมา, ไม่กล่าวว่ามีการไป, ไม่กล่าวว่ามีการหยุด, ไม่กล่าวว่ามี
การจุติ, ไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้น. สิ่งนั้นมิได้ตั้งอยู่, สิ่งนั้นมิได้เป็นไป
และสิ่งนั้นมิใช่อารมณ์; นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ ละ.
-อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

อริยสัจจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. ธรรมทานมูลนิธิ.
หน้า ๔๔๒.

ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิด
เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย;
- ภิกษุ ท. ! นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง;
กตมา เทฺว.
- สองอย่างเหล่าไหนเล่า.
สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ
- สองอย่างคือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
กตมา จ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.
- ภิกษุ ท. ! สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไรเล่า.
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
- ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อรหํ โหติ ขีณาสโว
- เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
วุสิตวา
- อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
กตกรณีโย
- ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว
โอหิตภาโร
- ปลงภาระลงได้แล้ว

๑๑

๑๒

อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
- ได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว
ปริกฺขีณภวสํโยชโน
- มีกิเลสอันมีเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพสิ้นไปรอบแล้ว
สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต,
- หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ,
ตสฺส ติฏ.ฐนฺเตว ปญฺจินฺทฺริยานิ,
- อินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่,
เยสํ อวิฆาตตฺตา
- เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัด
มนาปามนาปํ ปจฺจนุโภติ,
- เธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้าง ไม่เป็นที่ชอบใจบ้าง,
สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ
- ให้รู้สึกสุขและทุกข์บ้าง
ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย.
- ความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ
ความสิ้นไปแห่งโมหะ ของเธอ อันใด.
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.
- ภิกษุ ท. ! อันนั้นแหละ เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ข.อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
กตมา จ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.
- ภิกษุ ท.! ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไรเล่า.

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
- ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อรหํ โหติ ขีณาสโว
- เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
วุสิตวา
- อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
กตกรณีโย
- ได้ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว
โอหิตภาโร
- ปลงภาระลงได้แล้ว
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
- ได้บรรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว
ปริกฺขีณภวสํโยชโน
- มีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพสิ้นไปรอบแล้ว
สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต,
- หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ,
ตสฺส อิเธว ภิกฺขเว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺติ.
- ภิกษุ ท. ! เวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธอ อันเธอไม่เพลิดเพลินแล้ว
จักดับเย็นในโลกนี้เอง.
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ.
- ภิกษุ ท. ! อย่างนี้แล เราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
-อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๘ -๒๕๙/๒๒๒.

อริยสัจจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. ธรรมทานมูลนิธิ. หน้า ๔๔๕.

๑๓

๒

ปัจฉิมลิขติ ของพุทธทาส

‘อย่าเพ่อตาย...
ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุดท้าย’

อย่าเพ่อตาย
ช่วยเขาหน่อย

๑๗

๑๘

พระนิพพานนั้น
ต้องรู้เรื่อง ต้อง
รู้จัก ต้องดื่มรส
ให้จงได้

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

ความถูกต้อง
คือสิ่งสูงสุด

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

ไม่นิพพาน
เพราะปฏิบัติผิด
ต่ออนารมฺมณํ

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

ประมวลแม่บท
แห่งพรหมจรรย์

๔๕

๔๗

๔๙

๓

เทศนา
ชุดสุดท้ายของพุทธทาส

นิพพานคืออะไร
บทสนทนา ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
๓ มกราคม ๒๕๓๖

๕๔

ควรรู้ว่ามันเป็นอย่างไร มันเสวยเวทนาอะไร ? มันจะค่อย ๆ บอก ฟ้องตัวเอง
เรียนด้วยตัวเอง จะได้พบว่า เออ, วันนี้ไม่มีอารมณ์ที่สุด ไม่มีอารมณ์มาก ไม่มี
อารมณ์อย่างยิ่ง ไม่มีอารมณ์ที่สุด ที่สุดกว่าที่แล้ว ๆ มา เขยิบเข้าไป ๆ ๆ มันอยู่
ที่ความปรารถนาคือตัณหา อุปาทาน ยึดมั่น มีตัณหาแล้วก็มีอุปาทาน แล้ว
ก็มีความยึดมั่น มันมีความรู้สึกเป็นได้หรือเป็นเสีย อารมณ์มีความรู้สึกเป็นได้หรือ
เป็นเสีย ก็คือ มนาปามนาปํ สุขทุกฺขํ มนาปามนาปํ ปจฺจนุโภติ-มีความรู้สึก
เฉพาะเป็นมนาปามนาปํ หาคำพูดเหล่านี้ไว้สัก ๒๐ คำ ! แล้วคิดดูเล่น ๆ ทุก ๆ
คราวที่มันคิดได้ว่ามันเป็นอย่างไร ? มันเป็นอย่างไร ? มันเป็นอะไร ? คำพูดที่ลึก ลึก
ที่สุดหาไว้สัก ๒๐ คำเถอะ พอ ลึกที่สุด ก็คำว่า อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ
คำว่า ตทายตนํ นั่นน่ะ ลึกที่สุด : สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมีอยู่ : ตทายตนํ อตฺถิ
ภิกฺขเว แล้วก็ ตทายตนํ : ลึกที่สุด; คือมันไม่ใช่สิ่งนั้น ไม่ใช่สิ่งนั้น : ไม่ใช่สิ่งนั้นไป
เสียทุกอย่างมันจึงลึกที่สุด.
ถัดมาก็ อตฺถิ ภิกขฺ เว อชาตํ อกตํ อสงฺขตํ-สิง่ ทีไ่ ม่เกิด สิง่ ทีไ่ ม่เป็น สิง่ ทีไ่ ม่กระทำ
สิง่ ทีไ่ ม่สงั ขตัง-ไม่ปรุงแต่ง มีอยู่ มีอยู่ คำเหล่านีส้ ำคัญมาก อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ

๔ พยางค์ ๔ คำพูด แต่ว่ารวมกันเป็นคำเดียวว่า สิ่งที่อชาตํ อภูตํ
อกตํ อสงฺขตํ-มีอยู่ บาลีขึ้นต้นเหมือนกันกันว่า อตฺถิ : อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตนํ; อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ ไม่เกิดแล้วก็ไม่มี
แล้วก็ไม่กระทำหรือไม่ถูกกระทำ แล้วก็ไม่ปรุงแต่ง ก็มีอยู่ เพียงแต่
นึก เพียงแต่นึกเท่านั้นแหละ เพียงแต่นึกถึงคำเท่านั้นแหละ มันมี
ความหมายขึ้นมาเอง มันรู้สึกต่อความหมายซึมซาบในความหมาย
ขึ้นมาเอง : ถ้าทำอย่างนี้ ชิน ชินในการที่จะรู้ ในการที่จะรู้สึก ๆ ๆ
ชินในการที่จะรู้สึก มีประโยชน์ ถ้าเป็นหมวดธรรมได้ก็ยิ่งดี เป็นหมวด
ธรรมเป็นหมวด ๆ อยู่ในคำพูดเพียงคำเดียว.
บทเรียนสำหรับนั่งอยู่คนเดียว, สำหรับผู้เดียว, บทเรียน
สำหรับผู้เดียวเรียน, สำหรับผู้เดียวเรียน : ตทายตนํ, อชาตํ, อภูตํ
อกตํ, อสงฺขตํ.
คำถาม : อคตํ นี่เหมือนคติ ใช่ไหมค่ะ ?
คำตอบ : คตํ คติ ถ้า อ ก็คือไม่ อคตึ ก็คือไม่ไป, อาคตึ
ก็มา, อนาคตึ ก็ไม่มา : น คตึ ไม่ไป ; ไม่มา ไม่ไป : น คตึ
วทามิ ไม่กล่าวว่าเป็นการมา ไม่กล่าวว่าการไป เอามารวมสั้น ๆ
ลุ่น ๆ ว่า น อาคตึ น คตึ น ฐิตึ น จุตึ น อุปฺปตฺตึ ออกชื่อมันทีหนึ่ง
ออกชื่อมันทีหนึ่ง ให้รู้ความหมายมันทีหนึ่ง, ออกชื่อมันทีหนึ่ง
ให้รู้ความหมายมันทีหนึ่งว่า น อาคตึ คืออย่างไร; น คตึ คืออะไร; น
ฐิตึ คืออะไร; น จุตึ คืออะไร; น อุปฺปตฺตึ คืออะไร : พอออกชื่อ ออกชื่อ
อยู่ในใจมันซาบซ่านในความหมายขึ้นมาเอง นั่นแหละมีประโยชน์.
เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย-นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง
เพียงเท่านี้มันก็รู้ รู้ของมันเอง นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง อตฺถิ ภิกฺขเว
แล้วแต่จะใช้คำไหน เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย -นิพพานธาตุมี ๒

๕๕

นิพพานธาตุ
มี ๒ อย่าง คือ
สอุปาทิเสส
อนุปาทิเสส
๕๖

อย่าง รู้ได้โดยความรู้สึก ไม่ท่องเป็นตัวหนังสือ เอาในความรู้สึกก็ดี
เหมือนกัน ก็ได้เหมือนกัน ก็ลึกซึ้งดี เอาความรู้สึกเป็นหลัก ไม่ได้
ท่องเป็นตัวหนังสือนะ แต่ว่าถ้าท่องออกไปมันก็มีความหมายเอง.
นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ สอุปาทิเสส และ อนุปาทิเสส
พูดเพียงเท่านี้ก็รู้แล้ว ถ้านึกถึงเข้าไปอีกก็ยิ่งกว้างลึกออกไป
สอุปาทิเสสเป็นอย่างไร ? ก็ว่าไป พอพูดหรือนึกเพียงเท่านี้ มันก็รู้แล้ว
อนุปาทิเสสเป็นอย่างไร ? ภิกษุเป็นอรหันต์ ขีณาสพ, อยู่พรหมจรรย์
จบแล้ว, กตกรณีโย-ทำกิจเสร็จแล้ว โอหิตภาโร-ภาระปลงแล้ว
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ- ตามบรรลุถงึ ประโยชน์ของตนแล้ว, คำเหล่านีเ้ ป็น
คำลึก ๆ ทั้งนั้น แต่ละคำ ๆ, ปริกฺขีณภวสํโยชโน–มีสังโยชน์ใน
ภพอันสิน้ แล้ว, ฟังดูซิ คำมันบอกว่ามีสงั โยชน์ในภพอืน่ สิน้ แล้ว หรือสิน้
สังโยชน์ในภพแล้ว สิน้ ความประกอบ หรือสิน้ ความเคยชินในการมีภพ
มีภพสิ้นแล้ว ความมีของภพสิ้นแล้ว, สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต – รู้โดยชอบ
หลุดพ้นแล้ว สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ
ต่อไปอีกจนกระทั่ง ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย.
ตสฺส ติฏฺฐนฺเตว ภิกฺขเว ปญฺจนิ ทฺ รฺ ยิ านิ แต่วา่ อินทรียท์ ง้ั ห้า

ยังตัง้ อยู่ พูดถ้อยคำเพียงแต่วา่ อินทรีย์ทั้งห้ายังตั้งอยู่, เยสํ สัญญา
และใจยังมีอยู่, อินทรีย์ทั้งห้ายังตั้งอยู่, เยสํ อวิฆาตตฺตา–เพราะยัง
ละมันไม่ได้ มนาปามนาปํ ปจฺจนุโภติ–ยังต้องเสวยอารมณ์พอใจ
ไม่พอใจ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ–ยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่
แต่ว่า ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย ฯลฯ นั่นแหละคือ นิพพาน
สอุปาทิเสสนิพพาน ว่าไปทีละตอน ทีละคำ ทีละคำก็ดมี ากเหมือนกัน
แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องว่ากันทีละตอน, ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย
โมหกฺขโย สิ้นอาสวะของผู้นั้น : อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา
นิพฺพานธาตุ–นี้คือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ มันก็ง่ายดี มันก็สั้นดี.
คำถาม : มีผู้เสนอความเห็น : เข้าใจง่ายกว่าคำว่าไม่มี
อารมณ์ค่ะ เพราะไม่มีอารมณ์มันทำอะไรไม่ได้.
คำตอบ : นั่นแหละสำคัญมาก เมื่อไรจิตไม่มีอารมณ์
ลองหยั่งดู ๆ ลองประมาณดู ลองคะเนดู ลองคำนวณดู ว่าไม่มี
อารมณ์ มันก็ถามดูก่อน : มีอารมณ์ไหม ? มีอารมณ์อะไร ? มี
อารมณ์ไหม ? มีอารมณ์อะไร ? แล้วก็หยุดความรู้สึกอันนั้นเสีย
เพราะมันยาก เพราะมันยากทีส่ ดุ มันจึงดีทสี่ ดุ มันจึงมีประโยชน์
ที่สุด ไม่มีอารมณ์จึงเป็นคำรวมทั้งหมด : อนารมฺมณํ เอว, อนารมฺมณํ เอว ต่อไปจะต้องหัดพูดเป็นบาลี ไม่มีอารมณ์นี่พูดเป็นบาลี
ก็ว่า อนารมฺมณํ เอว, อนารมฺมณํ เอว-นั่นไม่มีอารมณ์ ไม่มี
อารมณ์ โดยแท้จริง.
นี่คือฝึก ฝึกวิปัสสนา ฝึกพร้อมกันไป ทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ
ทั้งปฏิเวธ : ฝึกพร้อมกันไปทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ ทั้งปฏิเวธ นี่คือ
ฝึกวิปัสสนา เอาคำที่ตัวเอง รู้สึกได้เองว่าสำคัญที่สุด ลึกซึ้งที่สุด
กว้างขวางที่สุด ละเอียดที่สุด มาเขียนไว้สัก ๒๐ คำ แล้วก็ไล่ไป
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ทีละคำ ๆ แล้วก็แจ่มแจ้งชัดใจใจคำเล่านั้นทุกคำ ก็มีประโยชน์อย่าง
ยิ่ง มีสติสัมปชัญญะอย่างยิ่ง.
แม้แต่คำ ๕ หมวดคำ ๕ หมวด ก็สำคัญอย่างยิ่ง :หมวดที่ ๑ : มิใช่ธาตุดิน (น ปฐวี) มิใช่ธาตุน้ำ (น อาโป)
มิใช่ธาตุไฟ (น เตโช) มิใช่ธาตุลม (น วาโย).
หมวดที ่ ๒ : มิใช่อากาสานัญจายตนะ (น อากาสานญฺจยตนํ) มิใช่วญ
ิ ญาณัญจายตนะ (น วิญญ
ฺ าณญฺจายตนํ) มิใช่อากิญจัญญายตนะ(น อากิญจฺ ญฺญยตนํ) มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ
(น เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ).
หมวดที่ ๓ : มิใช่โลกนี้ (นายํ โลโก) มิใช่โลกอื่น (น ปรโลโก) มิใช่ระหว่างแห่งโลก (น อุโภ จนฺทิมสุริยา).
หมวดที่ ๔ : น อาคตึ (ไม่ใช่การมา) น คตึ (ไม่ใช่การไป) น
ฐิตึ (ไม่ใช่การหยุด) น จฺตึ (ไม่ใช่การจุต)ิ น อุปปฺ ตฺตึ (มิใช่การอุบตั )ิ .
หมวดที่ ๕ : อปฺปติฏฺฐํ (มิใช่ตั้งอยู่) อปฺปวตฺตํ(มิใช่เป็นไป,)
อนารมฺมณํ(มิใช่อารมณ์, ไม่มีอารมณ์).
แล้วมันจะจบดิ่งลงที่คำเพียงคำเดียว : อนารมฺมณํ อนารมฺมณํ ๆ ๆ ๆ
คำเหล่านี้ใช้ให้คล่องปากไว้ก่อน แล้วมันก็จะคล่องใจ
คล่องใจแล้วมันจะคล่องความรู้สึกในการกระทำได้ ในการหน่วง
เอามาได้ หน่วงความรู้สึกเอามาได้ มันจะค่อย ๆ คล่องขึ้น ๆ โดย
ความเคยชินไปก่อน แล้วก็ด้วยความรู้แจ้งแทงตลอด โดยวิปัสสนา.
นึกเอาเองก็ได้ว่า คำอะไรนะที่ยากที่สุด ที่ยากที่สุด ๆ
สำหรับเรา คิดออกให้ได้ประมาณสัก ๒๐ คำ ไว้ประจำตัว ๆ ๆ
เป็นเครื่องรางประจำตัว คำแรก ที่สุดก็ ตทายตนํ - อายตนะนั่นมีอยู่
อายตนะนั่นมีอยู่; และคำสุดท้าย ก็ว่า เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส –

นัน
่ เป็นทีส่ ดุ แห่งความทุกข์ นัน
่ เป็นทีส่ ดุ แห่งความทุกข์ อนารมฺมณํ
ก็เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ อนารมฺมณํ ก็เป็นที่สิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์ นี่คำหัว คำท้าย สำคัญที่สุด คำระหว่างกลางก็ว่าไปตามเรื่อง.
คำถาม : จิตเป็นตัวรับรู้อนารมฺมณํใช่ไหมคะ ?
คำตอบ : ก็รู้เอาเอง คิดเอาเอง ตรัสรู้เอาเอง : อนารมฺมณํน่ะ
ทำอย่างไรจึงจะไม่มีอารมณ์? ถ้ามีอารมณ์ก็มีความคิดนึกที่เป็น
ความหมาย ก็พวกเหล่านั้นอีกแหละ ๕ หมวดเหล่านั้นมันยังมีอยู่
ยังตั้งอยู่ ยังเป็นไป เรียกว่ายังมีอารมณ์ จิตยังมา ยังไป ยังตั้งอยู่
ยังจุติ ยังอุบัติ จิตมันเคลื่อนไปในอารมณ์ เป็นอารมณ์อื่น
ก็เรียกว่ามีอารมณ์ หรือว่าเกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นอารมณ์ ให้เรียนรู้เอง
ให้รู้เอง ให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เอง เลือกสิ่งของที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตัว
เอง เอาแต่ที่ปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกนั่นดีมาก เป็นความจริงมาก
ที่มันปรากฏออกมาในความรู้สึกว่าอย่างไร ถ้าอารมณ์แล้วก็ใช้คำว่า
ผู้ ๆ : ผู้มา ผู้ไป ผู้อยู่ ผู้กิน ผู้ใช้ ผู้ได้ ผู้เสีย ผู้ชนะ; คำว่าผู้ ๆ ๆ
ทุกผู้ล้วนแสดงอารมณ์.
คำถาม : ท่านอาจารย์คะอีกนัยหนึ่ง เกี่ยวกับอนัตตามันไป
ด้วยกันได้ไหมคะ ?
คำตอบ : เอ้า, อนัตตามันก็ความจริงข้อหนึ่ง ถ้าอย่างนั้น
มันต้องเป็น...ออกไปว่า อะไรเล่าอัตตา ? อะไรอัตตา ? ๆ ๆ อะไร
อนัตตา ? ถ้ามีอัตตาเป็นอย่างไร ? ถ้าเป็นอนัตตาเป็นอย่างไร ? มัน
เป็นอารมณ์ในทางวิปสั สนาอารมณ์ของวิปสั สนา, อารมณ์ของความ
รู้แจ้ง, ความรู้แจ้งเป็นอารมณ์อัตตาเป็นอย่างไร ? อนัตตาเป็น
อย่างไร ? เดี๋ยวนี้มีอัตตาไหม ? มีอนัตตาไหม ? หรืออนัตตาเลยเถิด
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อนัตตาจนไม่มีอะไรเสียเลย มันก็ผิดได้มากเหมือนกัน อนัตตา
ที่ไม่มีอะไรเสียเลย มันเป็นนิรัตตาไปเสีย มันไม่ใช่อนัตตามันเป็น
นิรัตตาไปเสีย อนัตตา - มีอัตตา นิรัตตา - ไม่มีอะไรเลยอนัตตามีแต่สิ่งที่มิใช่เป็นอัตตา มันอยู่ตรงกลางดี อนัตตาพอดีอยู่ตรงกลาง
มีสิ่งที่มิใช่อัตตา ถ้านิรัตตาไม่มีอะไรเสียเลย ถ้าอัตตาก็มีทุกอย่าง
บทเป็นหลักว่า สพฺพํ อตฺถิ สพฺพํ นตฺถ-ิ ทุกอย่างมีอยู,่ ทุกอย่างไม่มอี ยู,่
จะเอาสิ่งไหน ? จะเอาอย่างไร ? จะเอาทุกอย่างมีอยู่หรือจะเอาทุก
อย่างไม่มีอยู่ ? มันผิดทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ มันต้องมิใช่อัตตา
มันต้องมิใช่ตัวตน มิใช่บุคคลที่เป็นผู้นั้นผู้นี้ อัตตามันก็มีอารมณ์
อย่างอัตตา; อนัตตามันก็มีอารมณ์อย่างอนัตตา ถ้านิรัตตามัน
เป็นก็จะมีอารมณ์เป็นนัตถิกทิฏฐิ เป็นอุจเฉททิฏฐิไปเสีย.
เรียนเองน่ะดี เรียนเองน่ะดีที่สุด ท่องแบบมันก็ดี แต่มันก็
เป็นการช่วยในเบื้องต้น ช่วยในเบื้องต้น เราก็ดำเนินกันมาด้วยการ
ท่องแบบก่อน ก่อนที่จะมารู้ว่า โอ้ ภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมี ๒
อย่าง สองอย่างอย่างไร ? สอุปาทิเสสเป็นอย่างไร ? อนุปาทิเสสเป็น
อย่างไร ? นี่ว่ามาตามลำดับมันเป็นเรื่อง ท่องแบบมาก่อนเสร็จแล้ว
มันก็ช่วยกลายเป็น เรื่องมิใช่ท่องแบบแล้วแต่เป็น ความรู้สึก ๆ ๆ ๆ
รู้สึกไปตามลำดับ เอามาทำเล่นสนุกกันก็เอา มาทาย กันทีละคำ ๆ ๆ
ผลัดกันอธิบายในคำที่ยากที่สุด ๒๐ คำ ผลัดกันอธิบายคนละที
คนละคำ ๆ ใครอธิบายอย่างไร...ค่อยมาผสมกลมกลืนกันอย่างครบ
ถ้วน เป็นอนัตตาที่ถูกต้อง ๆ ที่ปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่อนัตตาแต่ปาก
เกิดเป็นแพรคติคอลขึ้นมา ปฏิบัติได้จริง ๆ.
คุยกับเด็กก็ได้ มีทางที่จะน้อมเด็กให้ไกลออกไป ไกลออกไป
คุยกับคนไม่รู้ คนที่แรกเรียนก็ได้ ค่อยน้อมเขาให้ไกลออกไป ๆ ๆ
เราก็พลอยรู้ด้วยไปในตัว ไม่ใช่ว่าอยู่เฉย ๆ เราก็พลอยรู้ไปในตัว
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และลึกขึ้น ๆ ๆ ๆ เพราะเราพูดออกไป ๆ แต่มันไม่ใช่เพ้อเจ้อ ๆ แต่มัน
รู้สึกออกไป ๆ ๆ เช่น ความรู้ที่รู้ขึ้นมา ๆ และก็เป็นของจริงเป็นหลัก
อยู่เรื่อย ของจริงเป็นหลัก มันมีเหตุผลอยู่ในตัว อย่างจะถามเด็ก ๆ ว่า
ทำไมเขาออกแบบหูมาอย่างนี้เล่า ? หูทำไมออกแบบมาอย่างนี้ ?
ทำไมมีหูอย่างนี้ ? ถ้ามันฉลาดหน่อยมันก็รู้ว่า เอ้า, นี่มันเพื่อน้ำไม่
เข้าไปอย่างไรเล่า ! คุณลองเทน้ำลงไปบนหัวดูซิ มันจะไม่เข้าไปในหู,
ทำไมออกแบบหูมาอย่างนี้เล่า ? มันจะรู้ในตัว รู้จริง ๆ ยิ่งขึ้น ทำไม
ออกแบบจมูกมาอย่างนี้เล่า ?
ถ้าไม่ออกแบบมาอย่างนี้น้ำมันก็
เข้าไปในจมูก ตายเลยซี่ ! หู นี่สำคัญนะ เทน้ำก็ไม่เข้าไปในหูหรอก
แม้แต่จะเทน้ำอย่างหงาย ๆ บ้างก็ไม่เข้าไปในหูหรอก หู มันออกแบบ
มาพิเศษที่สุดนี่เป็นเหตุผลอยู่ในตัว.
ทำไมสอุปาทิเสสนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ ? ทำไมอนุปาทิเสสนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ ? มันออกมาในตัว ฉลาดขึ้นใน
ตัว ๆ ๆ นี่ ลองถามอย่างนี้ จะได้ความรู้ที่รู้จริงโดยธรรมชาติ.
คำถาม : สอุปาทิเสสนิพพาน จะถือว่าเป็นอนารมฺมณํ
หรือยัง ? ต้องยังใช่ไหมคะ ?
คำตอบ : ยังก่อน,อนารมฺมณํ เป็น อนุปาทิเสสนิพพานแล้ว
สอุปาทิเสสนิพพานมันยังมนาปามนาปํ อยู่ สุขทุกฺขอํ ยู่ แล้วก็
ยังไม่ละอินทรีย์ อินทรียท์ ง้ั ห้ายังละไม่ได้ยังมีความรูส้ กึ ทางอินทรีย์
อินทรีย์ห้า อินทรีย์หก อินทรีย์อะไรก็ได้ : อินทรีย์ห้าก็ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย; อินทรีย์หกก็ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ยังมีความรู้สึก
ทางอินทรีย์.

คำถาม : ถ้าอย่างนั้นอนารมฺมณํ ก็เท่ากับอนุปาทิเสสนิพพาน?
คำตอบ : ต้องอนุปาทิเสสนิพพานแล้วจึงจะเป็นอนารมฺมณํ : เวทนาเย็นสนิท ไม่มีเวทนา : สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ
สีติภวิสฺสนฺติ ถ้ามาถึงคำว่า สีติภวิสฺสนฺติ แล้วไม่มีอารมณ์.
ถ้าเราออกปัญหาเกีย่ วกับพระนิพพาน มันก็เท่ากับทายปัญ หา
เรื่องพระนิพพานกันอยู่ตลอดเวลา คือสนทนากัน ๆ เดี๋ยวนี้ม ั น
สนทนากั นไม่ ค ่ อ ยจะเป็ น เรื ่ อ งเป็ น ราว สู้หุบปากไม่ได้ นึกอยู่
ในใจ นึกอยู่ในใจ : ทำไม ๆ ? อะไร ? ทำไม ? อย่างไร ?
ทำไมจึงมีอารมณ์ ? ทำไมจึงจะไม่มีอารมณ์ ? ทั้งสติและปัญญา, สติ
ทำให้นึกได้
ปัญญาคือทำให้รู้; ทั้งสติและปัญญาทำงานร่วม
กันอย่างยิ่ง : นี่ มันเป็นเรื่องของเพราะนิพพาน ทำให้รู้พระนิพพาน
มีทั้งสติ มีทั้งปัญญา มีทั้งสมาธิด้วย สมาธิมันทำให้ดิ่งลงไป; สมาธิ
สติ ปัญญา สมาธิ สติ ปัญญา สมาธิ สติปัญญา จับตัวมาให้ครบ ถ้า
คุยกันเล่นก็ขอให้คุยอยู่ในขอบเขตอันนี้ ของเรื่องนี้.
ถ้ามันมีคน มีใคร มีบุคคลใดที่มันเป็นนักสังเกตนักคิด
ค้นอย่างละเอียด มันคิดค้นอย่างละเอียด มันไม่ยอมด้วยเหตุผล
หรอก; เช่นถามว่าทำไมออกแบบหูมาอย่างนี้ ? มันตอบได้ก็ใช้ได้ละ
มันตอบเรื่องพระนิพพานได้ : ทำไมจึงมีเศษเหลือ ? ทำไมจึงไม่มี
เศษเหลือ? ทำไมสิ้นราคะ โทสะ โมหะ แล้ว อินทรีย์ยังไม่ถูกกำจัด
ยังรู้สึกไปตามอารมณ์ ไปตามอินทรีย์ ? ถ้าอินทรีย์ยังไม่ถูกกำจัด
มันก็มีความรู้สึกไปตามอารมณ์ ไปตามอินทรีย์นั้นเอง คืออย่างนี้
เยสํอวิฆาตตฺตา มนาปามนาปํ ปจฺจนุโภติ สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ เพราะอินทรีย์ไม่ถูกกำจัด ถึงแม้สิ้นอาสวะแล้ว ก็ยังรู้สึกไปตาม
อินทรีย์ตามอารมณ์ นี้เรียกว่ายังมีอารมณ์.

๖๓

คำถาม : ขณะที่มีอารมณ์ จิตเสวยอารมณ์หรือเปล่าค่ะ ?
จิตเสวยอารมณ์ด้วยหรือเปล่าค่ะ ?
คำตอบ : อ้าวแล้วกัน มันมีอารมณ์มันก็รู้สึกต่ออารมณ์
รู้สึกต่ออารมณ์ที่มีอยู่.

๖๔

คำถาม : มีอร่อยเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ ?
คำตอบ: อร่อยก็เป็นอารมณ์ ไม่อร่อยก็เป็นอารมณ์
มันมีอารมณ์ไม่อร่อย มันมีอารมณ์อร่อยยังเป็นมนาปามนาปํ
สุขทุกฺขํอยู่ อินทรีย์ยังไม่เย็นสนิท สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ
สีติภวิสฺสนฺติ - จักเย็นจักเย็น : เวทนาทั้งปวง อันเธอไม่ยินดีแล้ว
อันเธอไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเย็นสนิท จักเย็นสนิท : เย็นยิ่งกว่าน้ำแข็ง
คือ ไม่มีอารมณ์ ถ้าไม่มีอารมณ์ มันก็เย็นกว่าน้ำแข็ง จิตมัน
ก็ยิ่งกว่าน้ำแข็ง ว่างยิ่งกว่าว่าง เย็นยิ่งกว่าเย็น เบายิ่งกว่าเบา
แล้ว แต่จะใช้คำคำไหน.
ถ้าไม่มีอารมณ์กันจริงๆ มันก็ว่างยิ่งกว่าว่าง เบายิ่งกว่าเบา
เย็นยิ่งกว่าเย็น ไม่มีการรบกวนยิ่งกว่าไม่มีการรบกวนคำเล่านี้
มันรู้สึกขึ้นมาได้เอง ถามขึ้นมาได้เอง ตั้งปัญหาขึ้นมาได้เอง : อะไร
นะที่ไม่มีอารมณ์ ? ๆ ๆ ว่าเป็นปัญหาอยู่เรื่อย.
คำที่ลึก ๆ สัก ๒๐ คำ เก็บไว้ใช้เป็นประโยชน์ จะทำ
ปทานุกรมก็ได้
แล้วก็ลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าคำที่ลึกที่สุดคำ
อะไร ? ๆ ลึกที่สุดคือคำว่าอะไร ? ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ตทายตนํ,
ตัวอย่างเช่น คำว่า เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส : นี่คือคำที่ลึกที่สุด; และ
ที่จะลึกทางปฏิบัติด้วย : อนารมฺมณํ-ไม่มีอารมณ์ อนารมฺมณํไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ มันลึกที่สุดทำไมจึงไม่รู้เดี๋ยวนี้; ไม่รู้
เดีย๋ วนีว้ า่ ไม่มอี ารมณ์คอื อะไร ? ไม่รอู้ ารมณ์คอื อะไร ? ไม่มอี ารมณ์

คืออะไร ? มันรู้แต่อารมณ์ : เมื่อพลุ่งขึ้นมา เป็นอินทรีย์อินทรีย์
เป็นอินทรีย์ปรุงแต่งขึ้นมา
เมื่อยังมีการปรุงแต่งก็ยังมีอารมณ์
อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ นี่มันไม่มีอารมณ์ เมื่อมันไม่เกิด
เพราะมันไม่มี เพราะมันไม่กระทำ เพราะมันไม่ปรุงแต่ง
ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่า กตํ-อัน ปัจจัยกระทำแล้ว; มันฟังยาก;
อันปัจจัยกระทำแล้วคือกระทำ-กตํ ชาตํ ภูตํ สงฺขตํ-เกิดแล้ว
มีแล้ว กระทำแล้ว ปรุงแต่งแล้ว คำเหล่านี้ถ้าว่าเข้าใจได้ทันที
เข้าใจได้ทันทีละก็วิเศษว่าเกิดแล้ว
มีแล้ว
กระทำแล้ว
ปรุงแต่งแล้ว ถ้าเข้าใจได้ทันทีละก็วิเศษ วิเศษ วิเศษอย่างยิ่ง
เพราะเป็นเรื่องของพระนิพพาน อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ
(ไม่เกิดแล้ว ไม่มีแล้ว ไม่กระทำแล้ว ไม่ปรุงแต่งแล้ว ไม่ถูกปรุง
แต่งแล้ว) : อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ สำคัญที่สุด
เป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุด : สำคัญเท่ากับว่า อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ
ตทายตนํ-อายตนะนั้นมีอยู่, สิ่งนั้นมันมีอยู่, สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นซึ่ง
มิใช่อะไรทั้งหมดน่ะมีอยู่ สิ่งนั้น สิ่งนั้นคือสิ่งที ไม่พูดได้ว่าเป็นอะไร :
อัพยากฤต-พูดไม่ได้วา่ เป็นอะไร ก็นา่ หัว มันก็เข้าใจยาก โดยเฉพาะ
นักศึกษาชนิดทีเ่ ป็นนักศึกษาทัว่ ๆ ไปธรรมดาแล้ว แม้จะเป็นนักปราชญ์
มา มันก็เข้าใจไม่ได้ ที่จะเข้าใจ ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์
มันมากมันมากเหมือนกัน ที่จะทำให้เข้าใจได้มันมาก เพราะฉะนั้น
อย่าหยุดเสียเฉย ๆ ใคร่ครวญ ไปโดยเฉพาะพลิกหา พลิกหา พลิกหา
จนพบว่าไม่มีอารมณ์นั้น มันคืออะไร เลือกได้เอง ตามพอใจ ว่าไอ้คำ
ที่ลึกที่สุด คืออะไร, คือคำไหนบ้าง เลือกเอาได้เองตามพอใจ
ขอคำมา ๒๐ คำ ที่ ลึกซึ้งที่สุด ที่รู้สึกได้ด้วยตนเองว่าลึกซึ้งที่สุด
คำไหนบ้าง เอามาทดสอบกันดู.

๖๕

นิพพานนัน้
เป็นอายตนะ
มิใช่อารมณ์
ธรรมบรรยายพิเศษ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕

๖๘

ผมขอแสดงความยินดี ในการมาที่มาพร้อมหน้ากันอย่างนี้ แล้วก็จะถือ
โอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตามที่จะทำได้ เท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นขอให้ถือเอาประโยชน์
นั้นให้ได้ตามสมควร. สิ่งแรกที่สุดมันก็คือการพูดจา ทีนี้การพูดจาก็ต้องมีประโยชน์
มุ่งหมายจะให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ต้องให้ได้สำเร็จประโยชน์ของการพูดจา.
การพูดจานั้นมันเป็นลักษณะของการติดต่อ หรือการทำให้เนื่องกัน ถ้าไม่มี
การพูดจามันก็ไม่ได้เนื่องอะไรกัน ถ้ามันมีการพูดจาก็เกิดการเนื่องกันขึ้นมา แล้ว
การเนื่องกันขึ้นมานั้น มันจะ...มันควรจะนะ เป็นประโยชน์ ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์
มันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร มันก็ไม่มีความหมายอะไร ถ้ามันมีประโยชน์มันก็เรียกว่า
มีความหมาย หรือมันมีคุณค่า มีคุณค่า. ฉะนั้นขอให้ได้รับประโยชน์ หรือได้รับคุณค่า
ในการที่ได้มาพบปะกัน แม้ชั่วเวลาอันสั้นหรือเล็กน้อยนี้.
การพูดจามันก็มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดอยู่ในตัว คือถ่ายทอดสิ่งที่ยังไม่รู้
ให้รู้ ถ้ายังไม่รู้ก็ถ่ายทอดให้รู้ ครั้นรู้แล้วมันก็ต้องมีประโยชน์ มีผลเป็นประโยชน์ ถ้า

มีผลไม่เป็นประโยชน์ก็เรียกว่ามันไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าทำให้ดี
ฟังให้ดี ให้แยบคายหน่อยแล้วมันก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น.
เพราะว่าแม้แต่เสียงไก่ขันมันก็ยังมีประโยชน์ ฟังดูให้ดีแม้แต่ไก่ขัน
หรือไก่ร้องอยู่เจี๊ยก ๆ มันก็ยังมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์. ทีนี้
คนมันไม่รู้ ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ มันเอาแต่เรื่องตามใจตัวเอง ตาม
ใจตัวเอง ตามใจตัวเอง ขอให้ได้ตามใจตัวเองมันก็พอเสียแล้วมันก็
ต้อง… ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนอกจากการตามใจตัวเอง การหลง
ตัวเอง แม้แต่บางทีก็เป็นการเสียหายไปด้วยเสร็จ.
ความมีประโยชน์มันอยู่ที่ว่ามีการติดต่อ และการติดต่อนั้น
ก็เป็นไปอย่างถูกต้อง; ไม่ถูกต้องมันก็มีประโยชน์ชนิดอื่น คือประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ ประโยชน์ที่ไม่ใช่ความถูกต้อง ถ้ามันมีความ
ถูกต้องมันก็มีประโยชน์ไปตามแบบของความถูกต้อง.
เราพูดได้เลยว่าความถูกต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะว่า
ไอ้ความถูกต้องนั้นน่ะ มันอธิบายได้ด้วยคำเพียงคำเดียว ว่ามีความ
ถูกต้องแล้วมันก็ขจัดปัญหา ถ้ายังไม่ขจัดปัญหา หรือขจัดปัญหา
อะไรไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ความถูกต้อง ถ้ามันมีความถูกต้องมันก็มี
การขจัดปัญหา แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการขจัดปัญหา หมดปัญหา
มันก็สบายดี. นี่เรียกว่ามันมีความถูกต้อง มันมีความสุขสงบเย็น
และมีความเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ ถ้ามันเป็นประโยชน์หมาย
ความว่ามันกำจัดปัญหาได้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนแล้ว. นี่ขอให้
เราเอาสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ ๆ น่ะ ให้ถูกต้องว่ามันขจัดปัญหา.
แต่ขอยกเว้นหน่อยหนึ่ง
ซึ่งมันก็เป็นทางเรื่องของภาษา
สำหรับคำว่าประโยชน์ ประโยชน์ นี่มันแปลว่า การเกี่ยวข้องกัน หรือ
ผูกพันกันให้ติดตังนุงนังรุงรัง. ปะ แปลว่า ทั่ว, โยชนะ มันแปล ว่า
ประกอบ หรือผูกพัน; ถ้าว่าประโยชน์ ก็แปลว่าประกอบหรือผูกพัน

๖๙

๗๐

ให้มันยุ่ง,
ฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์มันก็จะต้องยุ่งอยู่ด้วย
การผูกพันเสมอ. นี่ถ้าให้มันมีความถูกต้อง ความถูกต้อง ความ
ถูกต้องเสียอย่างเดียวแล้ว มันก็เป็นการผูกพันที่มีประโยชน์ แล้ว
ทำให้เกิดประโยชน์ แล้วจะขจัดปัญหาไปด้วยในตัว ถ้ามีประโยชน์
มันจึงขจัดปัญหา. ฉะนั้นผมจึงขอพุดสรุปสั้น ๆ ว่า สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้นคือสิ่งที่ขจัดปัญหาได้.
ทีนี้มันมีปัญหา มันมีปัญหาเสียเรื่อย ปัญหาของตัณหา
เสียอีก. ตัณหาน่ะเป็นเหตุให้เกิดปัญหา ให้เกิดการผูกพันเนื่องกัน
ไปเป็นตัณหา ๆ ตัณหาคือความอยาก; ประโยชน์อย่างนี้ฆ่ามันเสีย
ให้ตายดีกว่า คำว่าประโยชน ์ๆ นั่นมันแปลว่าการผูกพันที่ทำให้ เกิด
ปัญหา. ทีนี้ประโยชน์ที่แท้จริงในความหมายที่เป็นธรรมะเป็นศีลธรรมนี่ ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ เป็น
ประโยชน์แก่ทุกคน เป็นประโยชน์แก่ทุกคน มันก็ไม่มีโทษอะไร. ขอ
ให้รู้จักคำว่าประโยชน์นี้กันไว้ให้ดี ๆ เพราะสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้น
ให้โทษมหาศาลก็ได้ ให้คุณค่ามหาศาลก็ได้.
มันเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง มันก็ให้ความเลวร้ายที่สุด อุปัททวะ แปลว่าอุบาทว์, อาทีนวะ แปลว่าทุกข์ ว่าโทษ; อุปัททวะ
อาทีนวะ มันเกิดมาจากประโยชน์. จะเห็นได้ว่าความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว มันเกิดอาทีนวะคือความอุบาทว์
อาทีนวะ คือความเป็นโทษ เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นมาเพราะความไม่
ถูกต้องในการทำประโยชน์ คือการทำให้เกิดการเกี่ยวข้อง หรือว่า
เกี่ยวเนื่องกันไปมา. ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้จักทำให้มีประโยชน์ ในความหมายที่ถูกต้อง คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เพราะ
ว่ามันมีถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งนั้นจะมีแต่โทษ สิ่งใดมีความ
ถูกต้อง มันก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์. ประโยชน์ในความหมายที่ว่า

เกี่ยวข้องกันอย่างมีประโยชน์น่ะ ไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างให้นุงนัง
ติดตังรุงรัง.
นี่จะต้องระมัดระวังไอ้ถ้อยคำกันให้ดี ๆ ไอ้ถ้อยคำ ๆ นั้น
บางทีมันก็ให้ความหมายอย่างหนึ่ง ความหมายอีกอย่างหนึ่งตรง
กันข้ามก็มีเช่นคำว่าประโยชน์นี่. ประโยชน์ในความหมายธรรมดา
ตามตัวบาลีนี้ แปลว่าผูกพัน ๆ ๆ มันก็ยุ่งตายละ ผูกพัน ๆ; แต่ถ้า
ประโยชน์มันก็ผูกพันกันอย่างดี ผูกพันกันอย่างไม่มีโทษ มันก็กลาย
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือความหมาย ถ้าว่าประโยชน์นั้นมันถูกต้อง
ประโยชน์นั้นมันถูกต้อง จึงอยู่ที่ความถูกต้องนั้นเป็นหลัก.
ฉะนั้นจึงขอให้ถือเอาคำพูดอีกคำหนึ่งเป็นหลักว่า ธรรมะ
ธรรมะ เพราะว่าคำเดียวกันกับความถูกต้อง มันความหมายอย่าง
เดียวกันแม้ไม่ใช่พยัญชนะเดียวกัน แต่ความหมายมันอย่างเดียวกัน
ความถูกต้อง ความถูกต้อง เมื่อมีความถูกต้องมันก็มีความเป็น
ประโยชน์. สิง่ มีคา่ สูงสุดก็คอื ความถูกต้อง ความถูกต้อง ให้พระเป็นเจ้า
ผีสางเทวดามารวมกันตั้งล้าน ๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นของพระเป็นเจ้า ถ้า
ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย. ถ้ามัน ถูก
ต้องมันก็มีประโยชน์ละ ถ้าของพระพุทธเจ้านะไม่ต้องของพระเป็น
เจ้านะ ฟังให้ดี ๆ นะ ผมพูดว่า อันแรกของพระเป็นเจ้านะมันก็คือ
ว่ายังไม่ใช่ความถูกต้อง แต่ถ้าของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเป็นความ
ถูกต้อง.
ทีนี้ความถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ ท่านเรียก
เป็นบาลีว่า สมฺมตฺต ช่วยฟังให้ดีๆ ว่า สัมมัตตะ. เรียนนักธรรมมาตั้ง
หัวล้านแล้วมันก็ยังไม่รู้คำว่าความถูกต้อง ยังไม่รู้จักคำว่าสัมมัตตะ
คือคำว่าถูกต้อง ๆ ๆ ๆ ถูกต้อง ๆ ๆ ๆ รวมเป็นล้านกี่ล้านคำก็ ได้
รวมกันแล้วก็เรียกว่าความถูกต้อง, เรียกเป็นคำสั้น ๆ คำเดียวว่า
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สัมมัตตะ : ประกอบอยู่ด้วยคำว่า สัมมา สัมมา ๆ ๆ ๆ กี่คำก็ไม่รู้
ไม่รู้จุดจบเลย คำว่าสัมมา ๆ ๆ โดยไม่ต้องมีจุดจบก็ได้ ถ้ามันถูก
ต้อง ๆ แล้วมันก็ไม่ให้โทษอะไร.
ทีนี้โดยย่อเรียกว่าความถูกต้องสัก ๔ อย่าง, โดยพิสดาร
เต็มที่หน่อยก็ ๑๐ อย่างน่ะ; ความถูกต้องทางกาย ความถูกต้อง
ทางจิต ความถูกต้องทางตัวตน ความถูกต้องทางความ ว่าง
นี่เป็นความหมายที่รัดกุมที่สุด ถูกต้องที่สุด สมบูรณ์ที่สุด
ประเสริฐที่สุด. ถูกต้องทางกาย ถูกต้อง ทางจิตถูกต้องทางตัว
ตน ถูกต้องทางความว่าง : ทางร่างกาย ถูกต้อง ถูกต้องไปหมด
ลมหายใจเข้าออกก็ถูกต้อง ร่างกาย เนื้อหนังนี้ก็ถูกต้อง ตดมันก็
ไม่เหม็น ใช้คำหยาบ ๆ ว่า ตดมันก็ไม่เหม็น ถ้ามันถูกต้อง มัน
จะเหม็ นได้ อ ย่ า งไรถ้ า ร่ า งกายมั น ถู ก ต้ อ งลมมั น ก็ ถู ก ต้ อ งกายก็
ถูกต้อง ตดมันก็ไม่เหม็น มันก็คือ ไม่มีโรคอะไร ไม่มีโรค อะไร
มันก็ไม่ตายนั่นเอง มันหายไป หมดมันหาย โรคไปหมด มันก็
ไม่ตาย นี้ความถูกต้องมันก็หมายถึงไม่ตาย ถูกต้องทางกายก็
ไม่ตายทางกาย ถูกต้องทางจิตก็ไม่เกิดปัญหาในทางจิต คือมีจิต
คิดนึกถูกต้อง ทางกายกระทำถูกต้อง ทางจิตคิดนึกถูกต้อง.
ทีนี้ทางตัวตน ประกอบตัวตน ดำรงตัวตน มีหลักเกณฑ์
แห่งตัวตน อยู่ด้วยความถูกต้อง มีตัวตนที่ถูกต้อง จะมีปัญหา
อะไรมันก็สบายดี. แล้วถูกต้องทางความว่าง ว่างจากตัวตน ว่าง
จากตัวตน ว่างจากตัวตน. คนโง่ไม่รู้จัก ไอ้ชาติโง่มันไม่รู้จัก
คำว่าความว่างน่ะ เพราะมันไม่ประกอบด้วยปัญหา ไม่มีปัญหา
ความว่างจากตัวตน ความว่างจากตัวตนนั้นมันไม่มีปัญหา. ร่าง
กายก็ไม่มีปัญหา จิตใจก็ไม่มีปัญหา ตัวตนก็ไม่มีปัญหา ความ
ว่างก็ไม่มีปัญหา มันไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก ไม่เกิด

อาทีนวะ – ความเป็นโทษ ไม่เกิดอุปัททวะ คือความอุบาทว์ ไม่เกิด
ความทุกข์คือความที่ไม่พอใจ. นี่เรียกว่ามันถูกต้องทางความว่าง.
ถ้ามันว่างเสียแล้วมันไม่มีตัวตน แล้วมันจะเป็นอะไรไปละ คุณลอง
คิดดู มันก็ว่างจากตัวตน และเป็นความว่างนิรันดรของธรรมชาติ
ว่างอย่างนิรันดรของธรรมชาติมันก็ว่างกันจริง ๆ มันได้เปรียบ อย่าง
นี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความว่างแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง.
ฉะนั้นขอให้ถูกต้องโดยความว่าง อันสุดท้ายคือความว่าง
ของตัวตนซึ่งเป็นของธรรมชาติ ดังนั้นเราจึงจำแนกความถูกต้อง
อย่างน้อยว่า ๔ ความหมาย : ถูกต้องทางร่างกาย ร่างกายถูกต้อง,
ถูกต้องทางจิตใจ จิตใจมันถูกต้อง ความคิดมันถูกต้อง, แล้วถูก
ต้องทางตัวตนความมีตัวตน ประกอบร่างกาย ประกอบจิตใจ
ประกอบเป็นการกระทำ ผลของการกระทำ อะไรขึ้นมาเป็นตัวเป็น
ตนอย่างนี้มันก็ถูกต้อง เรียกว่าถูกต้องทางความมีตัวตน ถ้าถูก
ต้องทางมีตัวตนแล้วมันไม่เกิดความเห็นแก่ตัว
ไม่เกิดความคิด
นึกว่ามีตัวตน มันว่างจากตัวตน ตอนนี้มันได้รับประโยชน์สูงสุดเป็น
พระนิพพาน. ซึ่งคนโง่เท่าไรมันไม่รู้จัก นี่ยิ่งโง่เท่าไรมันยิ่งไม่รู้จักพระ
นิพพาน พระนิพพาน–ว่างจากตัวตน.
มันอวดดีกันนัก อะไร ๆ มันก็เรียกว่ารู้จักพระนิพพาน มันดู
ถูกพระนิพพานว่าเป็นของเข้าใจง่าย. พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพาน
เป็น อายตนะอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่อะไรทั้งหมด ไม่ใช่อะไรทั้งหมด เพราะ
มันว่างจากความเป็นอะไรทั้งหมด. นี่เรียกว่าความว่าง. มันก็ไม่
มีปัญหา ไม่มีปัญหา เข้าใจคำว่าความว่างให้ถูกต้องเท่านั้นแหละ
มันหมดปัญหาโดยประการทั้งปวง มันจะเข้าใจนิพพาน.
นิพพาน อนารัมมณัง ยิ่งเข้าใจยากแหละ พูดไปก็เข้าใจ
ไม่ได้ เดี๋ยวมันพูดคำหยาบออกมาอีกแหละ. ฟังอีกที ว่านิพพานน่ะ
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เป็นอนารัมมณัง –ไม่มอี ารมณ์ มิใช่อารมณ์ ไม่มอี ารมณ์ มิใช่อารมณ์.
เรามีอารมณ์กันแต่เพียงรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์
มีเครื่องมือให้รู้ให้มี ว่าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พอมันมีตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ มันก็มีอารมณ์ มีอารมณ์มันก็มีอารมณ์ มันก็เป็นไป
ตามอารมณ์ มันก็เกิดปัญหาขึ้นมา. ถ้ามันว่างจากอารมณ์, คนโง่
ฟังไม่ถูก ยิ่งโง่ก็ยิ่งฟังไม่ถูก ว่างจากอารมณ์, ไม่เกิดรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ขึ้นมา นี่มันว่างจากอารมณ์–อนารมฺมณํ.
พระบาลีนั้นว่า อปฺปติฏฺํ-ไม่มีที่ตั้งที่อาศัย, อปฺปวตฺตํ-ก็ไม่เป็นไป
ไม่มีเป็นไป, อนารมฺมณํ–ไม่ใช่อารมณ์.
คำว่าอารมณ์นั้นน่ะถ้าถึงเข้าแล้วมันไม่เป็นอารมณ์ แม้แต่
พระนิพพานก็ไม่เป็นอารมณ์ แต่เราจะเรียกว่าเป็นอารมณ์ตาม
ความต้องการของเรา มีอารมณ์คือพระนิพพาน. พระนิพพานนั้น
เป็นอารมณ์ไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่ใช่อารมณ์ มันอยู่
เหนือความเป็นอารมณ์. นี่ไปศึกษากันให้ละเอียดให้ลึกซึ้ง ตอนที่
ว่าพระนิพพานไม่ใช่อารมณ์. อายตนะนั้นมีอยู่นะ อายตนะนั้น มีอยู่.
คำว่าอายตนะนี้แปลยากที่สุด แปลยากที่สุดในบรรดาศัพท์ที่ผมรู้จัก
มา แปลยากที่สุด.
อายตนะนั้นมีอยู่มันมีความหมายเท่ากับว่า สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่ง
นั้นมีอยู่ แต่มิใช่อารมณ์ มิใช่อารมณ์, สิ่งนั้นมีอยู่ก็คือมิใช่ธาตุดิน
มิใช่ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุไฟ มิใช่ธาตุลม–สี่ธาตุนี้ก็ไม่ใช่. แล้วก็
ภพทั้งหลายก็ไม่ใช่ คือว่าจะเป็นอากาสานัญจายตนะ-อากาศอัน
ไม่มีที่สิ้นสุดก็มิใช่, ไม่เป็นวิญญาณัญจายตนะ–เป็นวิญญาณอัน
ไม่มีที่สิ้นสุดก็มิใช่, อากิญจัญญายตนะ–เป็นความไม่เป็นอะไร
อันไม่มีที่สิ้นสุดก็มิใช่, เนวสัญญานาสัญญายตนะ–มันเป็นความ
รู้สึกก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกก็ไม่ใช่. สี่อย่างนี้นักธรรมโทมันมีอยู่แล้ว
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แหละ : อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ. นี้มันก็มิใช่ มันก็มิใช่ ไม่ใช่สิ่ง
ที่เรียกว่านิพพาน.
ทีนี้ก็มาพิจารณากันดูต่อไป ว่า นายํ โลโก-โลกนี้ก็ไม่ใช่
น ปรโลโก–โลกอื่นก็มิใช่ น อุโภ จนฺทิมสุริยา–ระหว่างโลกทั้ง
สองคือมิใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือระหว่าง
โลกทั้งสองก็มิใช่ แล้วมันจะเป็นอะไรละ. ขอให้ลองคิดดูสิว่า โลก
นี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่ ระหว่างโลกทั้งสองก็มิใช่ มันก็ไม่มีอะไร
มันก็ไม่ใช่มีอะไร มันมีแต่ความว่าง. นี่รู้จักพระนิพพานมันต้องรู้จัก
กว่าอย่างนี้ ว่าไม่ใช่ธาตุทั้งสี่ ไม่ใช่ภพทั้งสี่ ไม่ใช่โลกทั้งสาม.
แล้วท่านก็อธิบายไปตามวิธีของท่านว่า น อาคตึ –มิใช่การมา
น คตึ –มิใช่การไป น ิตึ –มิใช่การตั้งอยู่ น อุปฺปตฺตึ –มิใช่การเกิดขึ้น
เห็นไหมมันยิ่งโง่ ยิ่งโง่ ยิ่งโง่ ยิ่งไม่รู้จักคำของพระพุทธเจ้า ไม่รู้
จักความหมายของพระพุทธเจ้า มิใช่การมา-อาคตึ มิใช่การไป
-คตึ มิใช่ ฐิตึ คือการตั้งอยู่ มิใช่อุปปัตติง มิใช่การอุบัติบังเกิดขึ้น
มันมิใช่ ๆ ๆ ๆ จนไม่รู้ว่าจะมิใช่อะไร แต่ท่านสรุปไว้เป็นคำว่า
อปฺปติฏฺํ, อปฺ เป็น อ, อะ คือ นะ อปฺปติฏฺํ -มิได้ตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ
-มิใช่เป็นไป, อนารมฺมณํ อนารัมมณัง คำสำคัญที่สุด มันมิใช่
อารมณ์ มัน ไม่เป็นอารมณ์; สามคำนี้สูงสุด ๆ ฝรั่งทั้งโลกมันก็ไม่รู้ มัน
ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้า มันก็ไม่รู้คำวิเศษ ๓ คำนี้ว่า
อปฺปติฏฺํ, อปฺปวตฺตํ, อนารมฺมณํ นี่เราเป็นพุทธบริษัททั้งทีก็ควรจะ
รู้ : ไม่มีที่ตั้งที่อาศัย ไม่มีการเป็นไป และก็มิใช่อารมณ์.
นี่ธรรมะนี้ลึกสุงสุด ผมเป็นคนโง่ไปแล้วที่เอาเรื่องที่ลึกมา
พูดให้คนโง่ฟังอีก มันก็ฟังกันไม่ถูก คงจะฟังกันไม่ถูก มาก ๆ หลาย ๆ
คนแหละที่พูดเรื่องนี้ พูดเรื่องพระนิพพานฟังกันไม่ถูก เพราะเหตุนี้

อปฺปติฏฺํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณํ -มิใช่ตั้งอยู่ มิใช่เป็นไป มิใช่อารมณ์.
นี่สูงสุด ๆ ของคำที่จะบรรยายได้ในเรื่องของคำว่าพระนิพพาน.
นิพพานนั้นเป็นอายตนะอันหนึ่ง เป็นอายตนะอะไร เป็นตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์
บ้าเลย ๆ มันมิใช่อายตนะนั้น มันมิใช่อารมณ์นั้น มันมิใช่ ๆ ๆ มัน
อายตนะของมิใช่ ๆ ๆ ๆ มิใช่ดินน้ำลมไฟ มิใช่อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ,
มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง, มิใช่การมา
มิใช่การไป มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การเป็นไป แล้วก็ อนารัมมณัง
ไม่ใช่อารมณ์ คือไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ ไม่เป็นอารมณ์.
เราจะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้ แต่ว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ถือว่าเป็น
อารมณ์สำหรับพระพุทธเจ้า แม้จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ตาม
สมมติไปอย่างนั้นแหละ แต่ว่านิพพานไม่ใช่อารมณ์ เพราะไม่
ใช่สิ่งที่จะเป็นธาตุทั้งสี่ เป็นภพทั้งสี่ เป็นอะไรทั้งหมด เรียกว่า
มันไม่มีมิติดีกว่านะ พูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ บ้า ๆ บอ ๆ ตาม
แบบ ของผมหน่อยผมก็พูดว่า มันไม่มีมิติ มันมิใช่การตั้งอยู่ มัน
มิใช่การเป็นไป มันมิใช่อารมณ์ นั่นแหละถูกต้องที่สุด แต่มันเป็น
วิทยาศาสตร์มากไปสักหน่อยเดี๋ยวจะฟังไม่รู้กันอีก นี่คือพระนิพพาน
พระนิพพาน.
คุณไปฟังให้ดีสิ มันก็พอจะรู้เรื่องบ้าง ฟังไม่ดีมันก็ไม่รู้
: มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การเกิดขึ้น มิใช่
การดับลง มันมีแต่คำว่ามิใช่ ๆ ๆ ๆ มันเป็นมิติของการมิใช่ ๆ ๆ ๆ
มิใช่ ๆ ๆ ๆ นั่นแหละเป็นพระนิพพาน. ดังนั้นมันจึงหาความทุกข์ไม่
ได้ ไม่มีอุปัททวะใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในเรื่องของพระ
นิพพาน. มันก็จะดีมากถ้าจะรู้เรื่องอย่างนี้ไว้บ้าง เป็นวิทยาศาสตร์
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ชั้นสูงของชั้นอภิปรัชญา ชั้นสูง มิใช่ตั้งอยู่ มิใช่เป็นไป มิใช่อารมณ์
นี่เป็นเรื่องของพระนิพพานโดยสมบูรณ์.
ทีนี้เราควรรู้จักความถูกต้อง ความถูกต้อง ความถูกต้อง
ถ้ามันมีความถูกต้อง มันมิใช่อารมณ์ มันมิใช่การตั้งอยู่ มันมิใช่
การเป็นไป พูดอย่างเด็ก ๆ พูด มิติอย่างเด็ก ๆ ก็มิใช่การไป มิใช่
การมา มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การบังเกิด มิใช่การดับสูญ มิใช่อะไร ๆ
ทั้งหมด แล้วก็ว่ามันมิใช่อารมณ์.
นี่ผมยิ่งพูดก็ยิ่งโง่แหละ เพราะยิ่งพูดให้คนไม่รู้เรื่อง เอาเรื่อง
ไม่รู้เรื่องมาพูดให้คนฟัง ผมยิ่งพูดเองก็ยิ่งโง่เอง ไอ้คำว่าไม่มีอารมณ์
ไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละเป็นที่อธิบายยากที่สุด ว่ามันเป็นอย่างไร.
เดี๋ยวนี้ขอแสดงความหวังว่าคงจะมีผู้ฟังถูกบ้าง ในเรื่องของพระ
นิพพาน มีบทบัญญัติไว้เป็นคำบัญญัติว่า ตทา ภิกฺขเว ตทายตนํ,
ตทายตนํ ภิกฺขเว-อายตนะนั้นมีอยู่ อายตนะนั้นมิใช่อะไร มิใช่
อะไร มิใช่อะไร มิใช่อะไร มิใช่ตั้งอยู่ มิใช่เป็นไป มิใช่ดับสูญ มิใช่
อารมณ์. นั่นแหละ อายตนะนั้น อายตนะนั้น แปลได้อย่างดีที่สุดก็ว่า
สิ่งนั้นน่ะ สิ่งนั้น สิ่งที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำ ไม่ได้ ๆ ทั้งนั้น สิ่งสิ่ง
นั้นเป็น อายตนะ หรืออายตนะนั้นมีอยู่ คือเป็นพระนิพพาน มิใช่การ
ตั้งอยู่ มิใช่การเป็นไป มิใช่การดับ มิใช่อารมณ์.
เอาละพอแล้ว ผมจะโง่กว่านี้อีกก็หมดแรงแล้ว มันพูดเรื่อง
ไม่มีอารมณ์ ในคำว่าไม่มีอารมณ์ ไว้เป็นของขวัญแก่ท่านทั้งหลาย
ในวันนี้ว่า สิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นคือท่านพูดว่า สิง่ นั้นมีอยู่
แล้วก็สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์ อายตนะเหล่านั้น อายตนะนั้นมีอยู่แต่ว่า
อายตนะนั้นมิใช่ ๆ ๆ ๆ มิใช่ดินน้ำลมไฟ มิใช่อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ,
มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง, มิใช่การมา

มิใช่การไป มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การดับสูญ แล้วก็สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์.
สรุปคำเดียวว่ามิใช่อารมณ์ จะเรียกว่าไม่มีอารมณ์ก็ได้ ถ้าไม่มี
อารมณ์ก็มิใช่อารมณ์ เราจึงจะเอามาเป็นอารมณ์อย่างรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ไม่ได้ ๆ ๆ เพราะว่ามิใช่อารมณ์
เป็นอายตนะที่มิใช่อารมณ์ ต้องพูดด้วยคำว่า ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ตั้ง
ร้อยคำพันคำ มิใช่ดินน้ำลมไฟ มิใช่อากาศ มิใช่วิญญาณ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ, มิใช่การมา มิใช่
การไป มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การดับไป สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์ ถ้าหา
พบก็คือหาพบพระนิพพาน คือสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสูงสุดยิ่งไปกว่า.
ทำไมจึงไม่มีอารมณ์เพราะมันมีแต่ความถูกต้อง ความถูก
ต้อง ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีสังขาร ไม่มีอารมณ์
ไม่มีตลิ่งที่จะไหลไป เพราะมันเป็นความว่าง มันเป็นเรื่องของความ
ว่าง มันจึงไม่มีตลิ่งที่จะไหลไป มันจึงที่สุดแห่งความทุกข์. ท่านพูด
อีกคำที่น่ามหัศจรรย์แปลกที่สุดก็ว่า เอโสวนฺโต ทุกฺขสฺส -นั่นเป็น
ที่สุดแห่งความทุกข์ ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ มีความทุกข์อีก
ต่อไปไม่ได้ นั่นเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ อายตนะนั้นน่ะ สิ่งนั้น
น่ะ เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ ความไม่มีอารมณ์น่ะ เป็นที่สิ้นสุด
แห่งความทุกข์ ไม่มี...นิพพาน ๆ นั่นแหละเป็นที่สิ้นสุด แห่งความ
ทุกข์.
มีไวพจน์ใช้แทนกันได้ว่า ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ หรือว่า
อายตนะนั่น หรือว่าไม่ใช่อารมณ์ ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เป็น
อายตนะนั่น ซึ่งมันพูดเป็นอะไรไม่ได้ มันใช้คำว่าอายตนะนั่น
อายตนะนั่น มันไม่ใช่ ๆ ๆ ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่
อายตนะนั่น อายตนะนั่น มันไม่ใช่ ๆ ๆ ไม่ใช่อะไร มิใช่อายตนะ
นั่นแล้วก็เป็นพระนิพพาน
ท่านจึงตรัสได้แต่เพียงอายตนะนั่นมี
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อยู่ ก็เท่ากับว่าสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งทั้งปวงตามที่
บรรยายมาแล้ว.
นี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งสูงสุด สูงสุด ไม่มีอะไรสูงสุด
ยิ่งไปกว่า คือพระนิพพาน หรืออายตนะนั้น หรือที่สุดแห่งความทุกข์
หรือสิ่งที่มิใช่อารมณ์. อันนี้เป็นความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง
อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วซ้ำ ๆ ซาก ๆ ตั้งร้อยครั้งพันครั้งล้านครั้งก็
ว่า สิ่งที่มิใช่ปัญหา สิ่งนั้นเป็นความถูกต้อง สิ่งที่เป็นความถูก
ต้องคือสิ่งที่ไม่มีปัญหา ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับ
ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ มันก็ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวง.
มันว่างไป ว่างไป ว่างไป ว่างไป เป็นปรมานุตฺตรสฺุตา
เป็นคำแปลกที่สุดอีกคำหนึ่งแล้ว พูดไปอีกก็มันบ้าอีกบ้าต่อไปอีก
บ้าต่อไปอีก ที่เอาคำที่ไม่รู้เรื่องมาพูด ปรมานุตฺตรสุญฺญตา. ปรมะ
แปลว่า อย่างยิ่ง, อนุตตระ ไม่มีอะไรยิ่งกว่า สุญฺญตา แปลว่า
ความว่าง ความว่างซึ่งไม่มีอะไรยิ่งกว่า เรียกความว่างอย่างยิ่ง
ความว่างอย่างยิ่ง ยิ่งว่างเท่าไรยิ่งถูกต้องเท่านั้น ว่างที่สุดก็ถูก
ต้องที่สุด เพราะว่ามันไม่มีปัญหา. ถ้ามันมีปัญหาอยู่มันไม่ใช่ความ
ว่างไม่ใช่ความถูกต้อง ดังนั้นจึงถือเอาความไม่มีปัญหา ความไม่มี
ปัญหาเป็นความถูกต้อง.
มันเป็นคำพูดที่ไม่รู้จบหรอก ความถูกต้อง ความถูกต้อง
มันสูงสุด อย่างสูงสุดไม่มีอะไรเปรียบ แล้วมันก็ไม่มีจบ เพราะมัน
เป็นธรรมทั้งปวง เป็นธรรมทั้งหลาย เป็นธรรมทั้งปวง มันอยู่ที่
ความถูกต้อง ไม่มีความถูกต้องมันก็มีแต่ปัญหา นี้คนเขาประมาท
กันนัก พระเณรก็หัวหงอกหัวล้านแล้วมันก็ยังโง่ไม่รู้จักคำว่าความ
ถูกต้อง มันไม่รู้จักคำว่าความถูกต้อง หรือสัมมัตตะของพระพุทธเจ้า
แปลว่าความถูกต้อง ความถูกต้อง.

ขอให้สนใจเป็นพิเศษ แล้วท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่า
อัศจรรย์ที่สุด มันมีเหตุผลที่สุด แล้วมันก็มีประโยชน์ในทางที่ว่า
มันไม่มีปัญหาน่ะ มันน่าอัศจรรย์ที่สุด มันมีเหตุผลที่สุด มันมีปาฏิหาริย์ที่สุด คือสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เป็นความถูกต้อง เป็น
ความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง จะพูดกันอีกกี่
ล้าน ๆ ๆ ๆ คำ มันก็คือความถูกต้อง ความถูกต้องแล้วก็หมดปัญหา.
ถ้าโลกทั้งปวงมีความถูกต้องมันก็หมดปัญหา ก็ดับสนิทแห่งโลก
เป็นความว่างจากความทุกข์ทั้งปวง เมื่อมันไม่มีตัวตนมันก็เป็น
ความว่าง มันก็หมดปัญหา. นี่พูดได้เพียงเท่านี้ว่า สิ่งสูงสุดกว่าสิ่ง
ทั้งปวงคือความถูกต้อง เมื่อมีความถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหา ไม่
มีปัญหา มันก็จะอะไร ? มันประเสริฐที่สุดถ้ามันไม่มีปัญหา.
พอแล้ว ๓๐ นาทีแล้ว รู้สึกเหนื่อยเสียแล้ว ก็ต้องขอยุติ
การบรรยายว่า คำพูดเป็นที่ระลึกในวันนี้ก็คือ ความหมายลึกซึ้งของ
สิ่งที่เรียกว่า พระนิพพาน หรืออายตนะนั่น หรือที่สุดแห่งความทุกข์
หรือว่าความไม่มีอารมณ์ ความมิใช่อารมณ์นั้นน่ะ ความหมาย
ของคำว่านิพพาน สรุปรวมอยู่ตรงที่ว่าความถูกต้อง ความถูกต้อง
ความถูกต้อง ไม่มีปัญหา เป็นอายตนะนั่น เป็นที่สุดจบแห่งความ
ทุกข์ทั้งปวง ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นอารมณ์ได้ มันไม่มีมิติ ไม่มีมิติ
dimension ไม่มีโดยประการทั้งปวง เรียกว่ามันเป็นความว่าง
แล้วมันก็ว่างจากอารมณ์.
ขอยุติด้วยความสมควรแก่เรี่ยวแรงนี้ ไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดแล้ว
ขอยุติฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายว่า จงจำคำนี้ไปว่าความถูกต้อง ความ
ถูกต้อง ความถูกต้อง. สิ่งเดียวเป็นปัญหา จะแก้ปัญหาได้ ทั้งหมด
เพราะมันเป็นเรื่องของพระนิพพาน. ขอยุติการบรรยายแก่ ท่านทั้ง
หลาย และขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังจนจบ.
ขอยุติคำบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้.
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เรือ่ งสูงสุด
คือ นิพพาน
ธรรมบรรยายพิเศษ
๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๕
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หาโอกาสคุยเรื่องพระนิพพานกันเสียบ้าง
พระนิพพาน คือที่สุดแห่งความทุกข์
ได้ฟังอะไรกันบ้าง ? ได้คุยอะไรกันบ้าง ? ... อยากจะคุย เรื่องสูงสุด คือเรื่อง
พระนิพพาน ถ้ารู้เรื่องพระนิพพานละก็ใช้ได้; ไม่มีเรื่องอะไรสูงกว่านั้น; หาโอกาส
คุยเรื่องพระนิพพานกันเสียบ้าง ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาก : เรื่องอายตนะ เรื่องได้
เรื่องเสีย เรื่องแพ้ เรื่องชนะ.
พระนิพพานน่ะคือที่สุดแห่งความทุกข์; ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอะไร : ไม่มี
อารมณ์รัก โกรธ เกลียด กลัว; ไม่มีอารมณ์ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; ไม่มีอารมณ์ รูป เสียง
กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์; เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ เป็นความว่างจากตัวตน.

ช่วยสนใจเรือ่ งนีก้ นั ให้มาก : อตฺถิ ภิกขฺ เว ตทายตนํ, เอเสวนฺโต ทุกขฺ สฺส
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งความทุกข์.
ถ้ า รู้ เ รื่ อ งพระนิ พ พานมั น ก็ ส ามารถที่ จ ะดำรงชี วิ ต ไม่
ให้มีความทุกข์ ช่วยสนใจเรื่องนี้กันให้มาก : อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตนํ สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมิใช่
ธาตุดิน สิ่งนั้นมิใช่ธาตุไฟ มิใช่ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุลม; สิ่งนั้นมิใช่
อากาสานัญจายตนะ คือากาศอันไม่มีที่สิ้นสุด, สิ่งนั้นมิใช่วิญญา
นัญจายตนะ มิใช่วิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุด, สิ่งนั้นมิใช่ อากิญจัญยตนะ, คือความไม่มีอะไร ความไม่มีอะไรอันไม่มีที่ สิ้นสุด,
สิ่งนั้นมิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีความรู้สึกก็มิใช่ ไม่มี
ความรู้สึกก็มิใช่ มันก็ไม่มีอารมณ์นั่นเอง ไม่มีความรู้สึก ก็ไม่ใช่
มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ ก็คือไม่มีอารมณ์นั่นเองก็เลยคิด ดูซิว่ามันจะ
สงบเท่าไร มันจะสบายเท่าไร มันจะหมดทุกข์ เท่าไรมันจะหมด
ปัญหาเท่าไรมันจะมีสันติภาพท่าไร จะต้องศึกษา คำเหล่านี้ไว้ให้
ดี ๆ ว่า ไม่ใช่ธาตุดิน ไม่ใช่ธาตุน้ำ ไม่ใช่ธาตุไฟ ไม่ใช่ธาตุลม,
ไม่ใช่ธาตุอากาสานัญจายตนะ
ไม่ใช่ธาตุวิญญาณัญจายตนะ
ไม่ใช่ธาตุอากิญจัญญายตนะ
ไม่ใช่ธาตุแห่งความรู้สึกหรือธาตุ
แห่งความไม่รู้สึก, นายํ โลโก มันไม่ใช่โลกนี้, น ปรโลโก
มันไม่ใช่โลกอื่น, น อุโภ จนฺทิมสุริยา – มันไม่ใช่ระหว่างแห่งโลกทั้ง
สอง; อนารมฺมณํ – ไม่มีอารมณ์อะไรให้รู้สึกทางอาตายนะ ทาง ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีอารมณ์อะไร มันก็เลยสูงสุด สบายที่สุด
สบายบอกไม่ถูก เพราะไม่มีอารมณ์อะไร; ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัวตน
ไม่มีความเห็นแก่ตน ช่วยกัน เรื่องนี้เรื่องสูงสุดเพียงเรื่องเดียว
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สูงสุดแล้วก็เพียงเรื่องเดียว.
อายตนะนั้นมีอยู่ มิใช่ ๆ ๆ ๆ มิใช่ ๆ ๆ : มิใช่การมา
มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การอุบัติบังเกิด; ไม่ตั้งอยู่ ไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์ : ไม่ตั้งอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี
อารมณ์ : ไม่ตั้งอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์; ตั้งอยู่ก็มิใช่
เปลี่ยนแปลงอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอารมณ์ ศึกษากันหลาย ๆ ครั้งให้เข้าใจ
จิตชนิดนี้แหละ จิตที่ได้ รับรสของพระนิพพาน คือความสิ้นสุด
แห่งความทุกข์.
จะอยู่ที่ไหนก็ตาม ขอให้รู้เรื่องพระนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่ง
ความทุกข์ : มิใช่อายตนะ มิใช่ภพ มิใช่โลก มิใช่ความทุกข์ สิ้น
สุดแห่งความทุกข์ เพราะมันสรุปได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ไม่มีกี่
เรื่อง ไม่มีมาก.
จำหัวข้อที่สำคัญ ๆ คำสำคัญไว้ได้ทุก ๆ คำ มันมีไม่กี่คำนัก
จำบาลีที่เป็นหลัก ๆ เพียง ๒ – ๓ คำเท่านั้นเช่นคำว่า : อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ – อายตนะนั้นมีอยู่
อายตนะนั้นมีอยู่,
อปฺปติฏ.ฐํ – ไม่ใช่ความตั้งอยู่,
อปฺปวตฺตํ - ไม่ใช่ความเป็นไป,
อนารมฺมณํ- ไม่ใช่อารมณ์.
มิใช่ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุลม : ไม่ใช่ธาตุอากาศ
ไม่ใช่ธาตุวิญญาณ ไม่ใช่ธาตุความไม่มีอะไร และมิใช่ความรู้สึกอยู่
หรือไม่รู้สึกอยู่ แปลว่ามันไม่รู้สึกอารมณ์ที่จะเกิดความรู้สึก ยึดถือ
ว่าอารมณ์อะไร รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ อารมณ์หก
ไม่มี ๆ ๆ : จึงว่าธาตุดินก็ไม่ใช่ ธาตุน้ำก็ไม่ใช่ ธาตุลมก็ไม่ใช่
ธาตุอากาศก็ไม่ใช่ ธาตุวิญญาณก็มิใช่ ความรู้สึกก็ไม่ใช่ ไม่ใช่

ความรู้สึกก็ไม่ใช่.
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส คำนี้แหละสำคัญ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์.
อายตนะนั้นมีอยู่ ก็คือสิ่งนั้นมีอยู,่ พระพุทธเจ้าท่านตรัส
ฟังยากว่า “อายตนะ” : อายตนะนั้นมีอยู่ คือสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้น
มิใช่ธาตุดิน สิ่งนั้นมิใช่ธาตุน้ำ สิ่งนั้นมิใช่ธาตุไฟ สิ่งนั้นมิใช่ธาตุลม
สิ่งนั้นมิใช่อากาสานัญจายตนะ
คือมิใช่อากาศอันไม่มีที่สิ้นสุด,
มิใช่วิญญาณัญจายตนะ สิ่งนั้นมิใช่วิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่ใช่
วิญญาณธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุด, มิใช่อากิญจัญญายตนะ สิ่งนั้น มิ
ใช่ความไม่มีอะไรอันไม่มีที่สิ้นสุด ตัดความไม่มีอะไรอันไม่มี ที่
สิ้นสุดทิ้งไปเสีย จะได้เป็นความรู้สึกก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ รู้สึก
อยู่ก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกอยู่ก็ไม่ใช่ : มันว่าง ฟังดูซิ ! สูงสุด และประโยชน์
สูงสุด และสามารถจะเข้าใจได้ดีที่สุด ; พูดกันเป็นเดือน ๆ ปี ๆ
ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจ : มันเห็นเป็นบ้าน เป็นเมือง เป็นวัตถุ เป็น
อารมณ์เห็นเป็นธาตุ เห็นเป็นภพ เห็นเป็นโลก ไปเสีย ไม่ใช่โลกนี้
ไม่ใช่โลกอื่น ไม่ใช่ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง ไม่กี่คำหรอกพูดกัน
จริง ๆ ก็ไม่กี่คำ มันก็พอจะเข้าใจได้ ไม่ยากจนเข้าใจไม่ได้ ขอให้สนใจ
กันหน่อยเถอะ เวลาเหมาะ ๆ พูดเรื่องนี้กันสักที พูดกันให้ ละเอียด.
๓ คำเท่านั้น เอาไปคิด : มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป แล้วก็มิใช่อารมณ์
ถ้าสนใจเรื่องนี้แล้วมันพอ คุ้มค่าสูงสุดของทุก ๆ เรื่อง.
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ – สิ่งนั้นมีอยู่, สิ่งนั้นมิใช่ธาตุ
มิใช่โลก มิใช่มิติ ไม่ใช่การเคลื่อนไหว สิ่งนั้นเป็นที่สุดแห่งความทุกข์
สิ่งนั้นไม่มีอารมณ์อะไร ไม่จัดว่าเป็นอารมณ์อะไร คือยึดถือไม่ได้
ว่าเป็นอารมณ์อะไร มันไม่ใช่มิติ, มิติก็คือที่เขาบัญญัติเรียกกัน
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ขึ้นมาว่า การมา การไป การตั้งอยู่ การอุบัติบังเกิด แล้วก็อปฺปติฏ. ฐํ
–มันไม่ใช่ตง้ั อยู่ อปฺปวตฺต–ํ มิใช่เป็นไปอยู่ อนารมฺมณํ– มิใช่อารมณ์
สามคำนี้สำคัญที่สุด เข้าใจยากที่สุด อปฺปติฏ. ฐํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณํ
– มิใช่การตัง้ อยู่ มิใช่การเป็นไป และมิใช่อารมณ์ สามคำเท่านัน้ มันพูด
๓ คำเท่านั้น ถ้าเข้าใจได้แล้วจิตมันว่าง จิตมันว่างคือไม่มีอารมณ์
ไม่มีสังขารการปรุงแต่ง ตลิ่งไม่ไหล อีกต่อไป.
หาโอกาสพูดกันสักที เสียเวลาวันสองวันก็คุ้มค่า คุ้มค่า ๆ
พระนิพพานคือสิ่งนี้ นิพพานคือสิ่งนี้ นิพพานคือที่สิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์ สิ้นสุดแห่งความทุกข์ ๆ แล้วก็ว่างจากอารมณ์มิใช่มิติใด ๆ มิติ
มันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ แปลว่าสิ่งที่บัญญัติได้ว่าเป็นอะไร เป็นมิติ
โดยมากในบาลีจะมีว่าการมา การไป การตั้งอยู่ การอุบัติบังเกิด
แล้วก็การมิได้ตั้งอยู่ แล้วก็การมิได้เป็นไป ความไม่มีอารมณ์ ไม่
มีอารมณ์ สามคำเท่านั้นอาไปคิด, สามคำเท่านั้นเอาไปคิดเถอะ
มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ : มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป
แล้วก็มิใช่อารมณ์ ๓ คำเท่านั้น ลึกซึ้งที่สุด จะว่ายากก็ยากที่สุด
จะว่าง่ายก็ง่ายที่สุด จะมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ที่สุด.
ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน พระนิพพานคือไม่มี
ความทุกข์ สิ้นสุดแหงความทุกข์โดยประการทั้งปวงคือนิพพานพูด
ให้มันสั้นกว่านั้นก็คือว่าง : นิพพาน คือสภาพว่าง ภาวะว่าง ความ
ว่าง คือความไม่มีอารมณ์.
รู้จักอารมณ์เสียหน่อยซิ อารมณ์คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ นี่เรียกว่าอารมณ์หก; ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ นี่เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ มันไม่มีอารมณ์ และไม่มีที่ตั้งแห่งอารมณ์
มันก็ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์มันก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไร มันสบาย

สบายที่สุด สบายคือไม่มีปัญหา ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความทรมาน
แม้แต่ตั้งอยู่ก็มิได้ตั้งอยู่ แม้จะเป็นไปก็มิได้เป็นไป เพราะว่ามัน
ไม่มีอารมณ์อะไร จึงมิได้ตั้งอยู่ที่ไหน และมิได้เป็นไป เท่านี้แหละ,
พอ ขอใช้คำว่า พอ หมด หมด ทั้งพระไตรปิฎก ๆ ๆ คือคำพูดเพียง
๒ – ๓ คำ มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ นี่แหละเป็น
ธรรมะสูง.
ถ้ า อยากตั้ งใจบำเพ็ ญ ประโยชน์ ผู้ อื่ น เป็ น ธรรมะธรรมดา
สามัญทั่ว ๆ ไป ก็ทำไป สงเคราะห์ สงเคราะห์ ประชาสงเคราะห์ทั่วไป
เช่นรักษาต้นน้ำลำธารไว้บ้างเป็นต้น แต่ถ้าอยากจะมีใจที่เป็นทุกข์
ไม่ได้ เป็นทุกข์ไม่เป็นหรือสิ้นสุดแห่งความทุกข์แล้วก็ต้องเรื่องอย่าง
นี้ เรียกว่าเรื่องพระนิพพานก็ได้ คือดับสุดแหงความทุกข์เรียกว่า
ตทายตนะ เรื่องอายตนะนั่น : - อายตนะนั่นอันมิใช่อะไร ๆ ๆ
หมด เรื่องอายตนะนั่น อนารัมมณัง – ไม่มีอารมณ์อะไร ไม่
เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อะไร มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป แล้วก็ไม่
ประกอบอยู่ด้วยอารมณ์ มันก็ไม่ยากจนเข้าใจไม่ได้ แต่มันอาจจะ
เข้าใจได้ไม่พอ เข้าใจได้ไม่เพียงพอ ขอแนะนำว่าถ้าสนใจเรื่อง
นี้แล้วมันพอ มันคุ้มค่าได้หมด มันคุ้มค่าสูงสุดของทุก ๆ เรื่อง
เรียกว่าเรื่องอายตนะนั้น เรียกว่าเรื่องมิใช่อารมณ์ เรื่องที่สุดแห่ง
ความทุกข์ ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เรื่องว่าง ว่าง ว่าง ๆ ๆ ว่าง
จากตัวตน มันก็ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาก็คือไม่ตาย ไม่มีปัญหา; ถ้า
ยังมีปัญหาก็กัดกร่อนจนตายแหละ ไม่มีปัญหาก็ไม่มีความตาย.
ศึกษาได้ด้วยคำพูดธรรมดา คำพูดธรรมดา ความรู้สึกตาม
ธรรมดา พยายามรู้จักสิ่งตามธรรมดา ธรรมดาที่สุด ๆ ธรรมดาที่ไม่
มีอะไรยิ่งไปกว่าธรรมดานี้ คือธรรมดาของพระนิพพาน ธรรมดาของ
ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ ธรรมดาของความมิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป
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และมิใช่อารมณ์ คำที่สำคัญที่สุดมีเพียง ๓ คำเท่านั้น : มิได้ตั้งอยู่
มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ : สามคำเท่านี้สำคัญที่สุด : อัปปติฏฐัง
อัปปวัตตัง อนารัมมณัง ถ้าใช้คำเดียวก็ ตทายตนัง – อาตยตนะ
นั่น ๆ อายตนะนั่น คือสิ่ง นั้น ๆ ๆ มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์
คือพระนิพพาน ถ้าจะแจกให้ละเอียดก็ ธาตุดินก็มิใช่ ธาตุน้ำก็มิใช่
ธาตุไฟก็มิใช่ ธาตุลมก็มิใช่, อากาสานัญจายตนะก็มิใช่ วิญญานัญจายตนะก็มิใช่ อากิญจัญญายตนะก็มิใช่ เนวสัญญานาสัญญายตนะก็มิใช่, มิใช่โลกนี้, มิใช่โลกอื่น, มิใช่ระหว่างแห่งโลก
ทั้งสอง; มันมิใช่การมา มันมิใช่การไปหรือถึง มิใช่การตั้งอยู่
มิใช่การอุบัติบังเกิด : สรรพะไม่ใช่.
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ว่าที่จริง มันไม่ยากจนเกินไป
แต่มันไม่สนใจกันเรื่องนิพพานจึงเป็นหมัน.
ถ้าเข้าใจคำนี้ได้ก็ดี คือมันไม่ใช่อะไร ก็คือมันไม่มีอารมณ์
นั่นเอง ไม่มีอารมณ์สำหรับรู้สึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มัน
ไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ มันไม่ยากนะ
ว่าที่จริงมันไม่ยากจนเกินไป แต่มันไม่สนใจกัน แล้วก็เห็นว่า
มันไม่น่าสนใจ หรือไม่รู้สึกสนใจ เลยไม่อยากจะสนใจ เรื่องพระ
นิพพานจึงเป็นหมัน พระนิพพานเป็นหมันค้างเติ่งอยู่จนชั่วอายุ
ชัว่ อายุ เป็นหลายชาติ หลายชาติ กีช่ าติ ๆ มันก็ไม่รเู้ รือ่ ง พระนิพพาน.
พอเราเอามาพูดขึ้นเขาเห็นว่ามันแปลก เขาก็ไม่สนใจเขา
เห็นมันแปลก ก็ไม่อยากจะสนใจ ไม่มีใครสนใจ พูดเรื่องพระ
นิพพาน เรื่องนี้ ที่พูดนี่ : ไม่ใช่อายตนะ ไม่ใช่อารมณ์มิใช่ ตั้งอยู่
มิใช่เป็นไป มิใช่อารมณ์; ลอง ลองสนใจเถอะ จะได้ผลไม่น่าเชื่อ !

จะได้ผลไม่น่าเชื่อ ! ได้ผลอย่างไม่คาดหวัง ! ไม่คาดฝัน ไม่มีอารมณ์
คือไม่มีปัญหา ไม่มีความทุกข์ : มันควรจะพูดกันทุกวันและเรื่อง
เดียวเท่านั้น ไม่ต้องพูดเรื่องอื่น พูดกันทุกวันและพูดเรื่องเดียว
เท่านั้น : เรื่องอายตนะนั่นอันไม่มีอารมณ์ตั้งอยู่ อันมิใช่ตั้งอยู่
อันมิใช่เป็นไป อันไม่มีอารมณ์ ถ้าเราจะแจกแจงให้มันมากเรื่อง
: ไม่ใช่ positive ไม่ใช่ negative ไม่ใช่ความเป็นบวก ไม่ใช่
ความเป็นลบ ไม่ใช่สสาร ไม่ใช่พลังงาน ไม่ใช่ supply ไม่ใช่ demand ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่.
สรุป คำปฏิเสธ ความปฏิเสธว่าไม่ใช่ ๆ ๆ ไม่ใช่ ๆ ๆ ๆ
ล้าน ๆ คำไม่ใช่ ๆ มันก็ไม่มีอารมณ์ แล้วมันจะเอาอะไรมาใช่ล่ะ
มันไม่มีอารมณ์ มันไม่ใช่อารมณ์ แล้วมันจะเอาอะไรมาใช่ล่ะ ไม่ใช่
สิ่งนั้น ๆ ๆ ว่างนิรันดร เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ สิ้นสุดแห่งความทุกข์
ว่างนิรันดร.
เกิดมาชาติหนึ่งคุ้มค่า ถ้ารู้เรื่องพระนิพพาน
รู้จักพระนิพพาน ถ้าบรรลุได้ด้วยก็ยิ่งดี.
ลองสนใจซิคุ้มค่า ! เกิดมาชาติหนึ่งคุ้มค่า ถ้ารู้เรื่องพระ
นิพพาน รูจ้ กั พระนิพพาน ! ถ้าบรรลุได้ดว้ ยยิง่ ดี มันเป็น เรือ่ งทีค่ มุ้ ค่า
มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ : นี่ คำสำคัญ มิได้ตั้งอยู่
มิได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ : ๓ คำนี้สำคัญที่สุด.
และสรุปความว่านั่นแหละที่สุดแห่งความทุกข์ละ ที่สุดแห่ง
ความทุกข์ : เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส – นั่นแหละสิ้นสุดแห่งความทุกข์
สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เพราะมันไม่มีอารมณ์, เป็นทุกข์ไม่ได้
เพราะมันไม่มีอารมณ์ จำเค้า ๆ ไว้อย่างนี้ก่อน แล้วนึกเล่น ๆ
เรื่อยไป ทุกครั้งที่มีความนึก, นอนหลับไปพักหนึ่ง พอลืมตาขึ้นมา
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ก็เอาเรื่องนี้มาจำ ตื่นนอนขึ้นมาคราวไหนก็เอาเรื่องนี้มาจำ; จะ
ไปได้เร็ว ตื่นขึ้นมาด้วยพระนิพพาน ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกต่อ
พระนิพพานว่าอายตนะนั้นมีอยู่ ๆ อายตนะนั้นมีอยู่ ๆ แล้วก็ไม่
ใช่ ๆ ไม่ใช่ ๆ สารพัดอย่างไม่ใช่ แต่ทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ค่อย
เข้าใจ แล้วก็ไม่ได้สนใจ แล้วก็ไม่สนใจ บวชสึกไปกี่หน กี่ชาติ
แล้วมันก็ไม่เข้าใจอยู่นั่น ไม่เข้าใจเรื่องนิพพาน; ทั้งที่ว่าการบวช
นั้ น มี ค ำปฏิ ญ ญาว่ า ข้ า พเจ้ า จะกระทำให้ แ จ้ ง ซึ่ ง พระนิ พ พานออก
ไปจากทุกข์ทั้งปวง : สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพาน สจฺฉิกรณตฺถาย –
ข้าพเจ้าจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพาน
อันเป็นที่ออกไปจาก
ความทุกข์ทั้งปวง; แต่แล้วมันก็ไม่ได้ทำ (ผู้ร่วมฟังท่านหนึ่งแสดง
ความเห็นเป็นเชิงหยั่งดูความเข้าใจของตนว่าถ้าทำอยู่อย่างนี้ [คือ
อย่างที่กรุณากล่าวสอนอยู่] ก็เหมือนกันกับที่ว่าเป็นเอกัคคตาที่จะ
ต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ หรือเหมือนอย่างในอุปสมานุสสติที่
ว่า มีสติตามระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์) เรียกชื่อโดยสมมติ
ก็ได้ แต่ว่าพระนิพานนั้นมิใช่อารมณ์ จะเอามาเป็นอารมณ์ของตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ได้ เป็นรูป รส กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ์ไม่ได้ แต่เราสมมติเรียกเอาตามแบบของเรา ตามข้าง
ฝ่ายเราว่า
เราจะมีพระนิพพานเป็นสรณะ
เป็นเครื่องระลึก
เป็นเครื่องยึดเป็นหลัก เรียกได้ว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ มี
เอกัคคตาจิต มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ พูดได้ พูดได้ แต่โดยตัว
จริงมันจะมีอย่างนั้นไม่ได้; แต่เราพูดได้ว่าทำให้เป็นอย่างนั้น ๆ;
ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ ๆ จะพูดว่ามีเอกัคคตาจิต มีนิพพานเป็น
อารมณ์พูดก็ได้ มันเล่นตลกอยู่ แต่พระนิพพานมิใช่อารมณ์
พระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้ มิใช่อารมณ์ แต่เราเอาพระนิพพาน
เป็นอารมณ์; คือเอาสิ่งนั้นแหละ สิ่งที่ไม่ใช่ ๆ ๆ ๆ มาระลึกอยู่

มาระลึกอยู่ (เป็นอุบายในการปฏิบัติใช่ไหมคะ ?) ดี ๆ ๆ แน่นอน
อย่างเดียวหมดกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่าง รวมอยู่ในคำคำเดียวว่า ไม่มี
อารมณ์ มิใช่อารมณ์; บาลีใช้คำว่า อนารมฺมณํ เอว, อนารมฺมณํ
เอว – สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์ ไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์.
เรื่องนี้จะเข้าใจเองได้ทีหลัง ทำต่อไปเรื่อย ๆ ๆ พอล้มตัว
นอนทีหนึ่งก็นึกถึงทีหนึ่ง ตื่นเช้าขึ้นมาก็ระลึกถึงทีหนึ่ง ไม่เท่าไรก็คุ้น
คุ้นกันกับเรื่องพระนิพพาน คุ้นเคยกับเรื่องพระนิพพานก็ได้รับประโยชน์รบั รส รับอานิสงส์แห่งพระนิพพาน แต่พระนิพพานจะเป็นอารมณ์
ให้แก่สัตว์ตัวใดก็ไม่ได้ เพราะพระนิพพานไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์; ไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ;
มันรู้ได้ด้วยปัญญา รู้ด้วยการลุถึงนิพพาน รู้ได้ด้วยการถึงนิพพาน
รู้ได้ด้วยการถึงซึ่งอายตนะนั้น อายตนะนั้น บรรลุถึงซึ่งสิ่งนั้น ๆ.
สิ่งสูงสุด ๆ มีค่าที่สุด ประเสริฐที่สุด เป็นที่พึ่งได้ที่สุด !
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ขอแสดงความยินดี ที่ได้มาพบกัน แม้จะโดยบังเอิญในลักษณะอย่างนี้,
ขอแสดงความยินดี ในข้อที่ว่า เราจะได้ช่วยกันให้มีธรรมะ ให้เข้าถึงธรรมะ หรือว่าดับ
ทุกข์ได้มากขึ้นๆ.

ความถูกต้องเป็นสิ่งสูงสุด

การที่จะดับทุกข์ได้นั้น มันต้องมีหลักสำคัญ ให้กำหนดชัดเจนลงไปได้อย่าง
หนึ่งว่า มีความถูกต้อง; ช่วยจำคำพูดเพียงคำเดียวว่า มีความถูกต้อง. ถ้ามีความถูก
ต้องแล้วก็ไม่ตอ้ งกลัว ความถูกต้องเป็นพระพุทธโดยแท้จริง ความถูกต้องเป็นพระธรรม
โดยแท้จริง ความถูกต้องเป็นพระสงฆ์โดยแท้จริง เอาทั้งสามพระมารวมอยู่ที่คำว่า
ธรรมะ พระธรรม, ธรรมะเป็นคำกลางที่สุด เป็นธรรมะก็เป็นความถูกต้อง มีธรรมะ
ก็คือมีความถูกต้อง.
ขอให้มองเห็น ขอให้เข้าใจ ขอให้รู้จัก ความถูกต้องว่าเป็นสิ่งสูงสุด
สูงสุดกว่าสิง่ ใด สูงสุดกว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์รวมกัน ก็เรียกว่าความถูกต้อง

ความถูกต้อง. แต่ฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับว่า ยังไม่รู้ว่าอะไร ไม่รู้ว่า
จะถูกต้องที่ตรงไหน; ในที่นี้ก็ขอให้รู้ว่า ถ้ามีความถูกต้องแล้ว
มันก็หมดทุกข์ดบั ทุกข์ หมดทุกข์ดบั ทุกข์ หมดทุกข์ดบั ทุกข์เรือ่ ยไป ๆ
จนถึงพระนิพพาน ถูกต้องเล็กน้อยเรื่อยไป ๆ ๆ จนถึงปรากฏว่า
มีนิพพาน บรรลุนิพพาน.
เดี๋ยวนี้ โลกมันไม่มีความถูกต้อง มันยังไม่มีความถูกต้อง
ทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ถูกต้อง, ทางการเมืองก็ยังไม่ถูกต้อง, แม้แต่
ว่าทางศีลธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ มันก็พลอยไม่ถูกต้องไปเสียหมด
เพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัว มีความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าเรือน; เห็น
แก่ตัวเป็นเจ้าเรือน มันก็เต็มไปด้วยโลภะ โทสะ โมหะ หาความ
ถูกต้องไม่ได้.
ดูให้ดีมันมีแต่ปัญหา ปัญหาเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจหา
ความปกติไม่ได้, ทางการเมืองก็ยุ่งเหมือนกับยุงตีกัน ทางสังคม
ก็สังคมกันไม่ได้ สังคมกันให้ปกติเรียบร้อย ให้ถูกต้องไม่ได้;
มันก็หมด มันมีความไม่ถูกต้องเป็นเจ้าเรือนไปเสียหมด แม้แต่ลูก
เล็กเด็กแดง ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมันไม่มีความ
ถูกต้อง.
ฉะนั้น ขอให้ภาวนาหาความถูกต้อง ให้ศึกษาความถูกต้อง
ให้ปฏิบัติความถูกต้อง ให้ได้รับผลเป็นความถูกต้อง; มีความถูก
ต้องโดยสมบูรณ์แล้ว จะไม่มีปัญหาอะไร ๆ โดยประการทั้งปวง ถ้า
มันมีความถูกต้อง.

สัมมัตตะ ๑๐ คือสิ่งสักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นี่ขอให้จำคำว่า ความถูกต้อง ความถูกต้องและถ้าจำ
เป็นภาษาบาลี ก็จำคำว่า สัมมัตตะ มันค่อนข้างจะจำยากเพราะ
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ไม่ค่อยเคยได้ยินคำว่า สัมมัตตะ ฟังดูก็เป็นเสียงแขกอยู่; สัมมัตตะ
เป็นบาลี ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่า ความถูกต้องประกอบอยู่
ด้วยคำว่า สัมมา สัมมัตตะ สัมมาตะตา สัมมาตา สัมมาตะตา
เรียกสั้น ๆ ว่า สัมมัตตะ.
ช่วยจำคำนี้เดี๋ยวนี้ ว่า สัมมัตตะ ความถูกต้อ; เมื่อถูก
ต้องอย่างครบถ้วนแล้ว มันก็เป็นความถูกต้อง ๑๐ อย่าง ถ้าไม่
ถูกต้องก็คือ มิจฉัตตะ คือความผิดพลาดหมด, ถ้าสัมมัตตะ
สัมมัตตะ ก็เป็นความถูกต้องหมด ประกอบอยู่ด้วยคำว่าสัมมา ๆ ๆ
ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินคำว่า สัมมา ๆ ๆ ทุกคนแล้ว ถ้าเอ่ยว่า
สัมมา สัมมา ก็แปลว่า ความถูกต้อง หรือจะแปลว่าชอบ ชอบ
อะไรก็ได้; แต่อาตมาอยากใช้ภาษาไทย ว่า ความถูกต้องเป็น
สัมมา สัมมา ๑๐ ประการ :
สัมมาทิฏฐิ
ถูกต้องทางความคิดเห็น,
สัมมาสังกับโป ถูกต้องทางความปรารถนาที่จะได้ที่จะเอา,
สัมมาวาจา ถูกต้องทางการพูดจา,
สัมมากัมมันโต ถูกต้องทางการกระทำ,
สัมมาอาชีโว ถูกต้องทางการเลี้ยงชีวิต,
สัมมาวายาโม ถูกต้องทางความพากเพียรพยายาม,
สัมมาสติ
ถูกต้องทางสติสัมปชัญญะ,
สัมมาสมาธิ ถูกต้องทางความเป็นสมาธิ,
สัมมาญาณะ ถูกต้องทางความรู้,
สัมมาวิมุตติ ถูกต้องทางความหลุดพ้น.
นี่มันเป็นแก่นทั้งนั้น เป็นแกนทั้งนั้น เป็นหัวข้อที่สำคัญ ๆ
ทั้งนั้น; ช่วยจำไว้ด้วย ช่วยจำไว้ให้ดี หรือยังจำไม่ได้ก็อุตส่าห์ไป

เขียน ไปท่อง ไปคัด ไปลอก ให้ได้ความถูกต้องว่า สัมมา ๆ ๆ
รวมกันหมดก็เป็น ๑๐ ประการ : สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปโป,
สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต, สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม,
สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ, สัมมาญาณะ, สัมมาวิมุตติ.
นี่หลักรวบหมดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้
อย่างนี้ว่า สัมมัตตะ ๑๐; ช่วยให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วมันก็
จะค่อย ๆ รู้ ค่อย ๆ เข้าใจ แล้วก็จะค่อย ๆ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
ปฏิบัติถึง ขึ้นมาตามลำดับ.
ที่จริงบางคนก็พอจะรู้อยู่แล้วว่า สัมมา ๆ สัมมาอะไรบ้าง
แต่ขอให้ชัดเจนลงไปว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ ไม่มีอะไรที่ไหนจะ
มากไปกว่านี้ได้ มันเป็นทั้งหมด. โดยทาง ปริยัติ ก็ให้รู้อย่างนี้
โดยทาง ปฏิบัติ ก็ให้ปฏิบัติได้อย่างนี้ โดยทาง ปฏิเวธ ก็ให้
บรรลุวิปัสสนา บรรลุทัศนะอย่างนี้ ให้มันถูกต้องทั้งโดยพยัญชนะ
โดยอรรถะและโดยหน้าที่.
อาตมาขอยืนยันแล้วยืนยันอีก ยืนยันตั้งสิบครั้ง ร้อยครั้ง
พันครั้ง หมื่นครั้ง แสนครั้ง ล้านครั้ง ว่าความถูกต้อง ความถูกต้อง
ความถูกต้อง เป็นลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความถูกต้อง. คิดดู
เองก็พอจะเห็นได้ว่า ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันไม่มีปัญหาอะไร,
มันไม่เกิดทุกข์อะไร, มันไม่เกิดความผิดพลาดอะไร, ไม่เกิดกระทบ
กระทั่งอะไร, ไม่เกิดอุปัททวะใด ๆ มันมีแต่ความถูกต้อง มีอานิสงส์
เป็นความเยือกเย็นและเป็นประโยชน์.
จำผลของมันไว้สัก ๒ คำสั้น ๆ ว่า เยือกเย็นเป็นสุข สงบเย็น ๆ
เยือกเย็น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์แก่ทุกคน
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นี้อย่างหนึ่ง มีความเยือกเย็นและมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ความถูกต้อง.
ขอให้รู้จักความถูกต้องว่า บรรดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ศักดิ์สิทธิ์อะไร เท่าไร ที่ไหนก็ตาม ไม่มากไปกว่า
ความถูกต้องของพระธรรม แม้จะเป็นความถูกต้องทางเวทมนต์
คาถา ศักดิ์สิทธิ์ทางเวทมนต์คาถา, ถูกต้องทางพระเป็นเจ้า พระเป็น
เจ้ากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตาม ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สูงสุดเท่ากับความถูก
ต้องของพระธรรม; ความถูกต้องของพระธรรม ก็คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกับโป สัมมาวาจา ฯลฯ ดังที่กล่าวแล้ว ว่ามีอยู่ ๑๐
ประการ.
ขอให้ช่วยกันย้ำ ขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจ ย้ำแล้ว ย้ำอีก
ย้ำแล้วย้ำเล่า ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ให้ได้ทุก ๆ ลมหายใจเข้าออก
มีความถูกต้องนี้เป็นสิ่งสูงสุด
เรียกว่าเป็นอารมณ์เพื่อที่จะให้ได้
ให้ถึง. คำว่า อารมณ์ นี่แปลว่า สิ่งที่เรามุ่งหมาย มุ่งหมายอยู่
มุ่งหมายไว้ว่าจะได้จะถึง, ให้มีความถูกต้องเป็นอารมณ์. ลูก
เด็ก ๆ ก็อุตส่าห์เล่าเรียนให้มีความถูกต้อง ไปแต่ทางเบื้องต้นจน
กระทั่งท่ามกลาง จนกระทั่งเบื้องปลาย ถูกต้อง, ผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้ง
ชายก็ให้มีความถูกต้อง มีความถูกต้องเป็นอารมณ์ คือที่มุ่งหมาย;
อารมณ์ในที่นี้คือมุ่งหมาย แล้วก็ถูกต้องไป ถูกต้องไปด้วยความ
มุ่งหมายจะให้มันถูกต้อง พอถูกต้องแล้วมันก็ถึงที่สุด.

พระนิพพานไม่มีอารมณ์

ถ้าเมื่อถึงที่สุดจริง ๆ แล้ว มันไม่เป็นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์,
พระนิพพานมิใช่อารมณ์ พระนิพพาน ไม่มีอารมณ์ พระนิพพาน
ไม่เป็นอารมณ์, นี่เป็นคำสูงสุดอยู่ที่นั่น. เมื่อมันถูกต้องถึงที่สุดเป็น

พระนิพพานแล้ว มันก็เลยเหนืออารมณ์ เหนืออารมณ์ อารมณ์
อย่างว่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์มันก็ไม่มี,
อารมณ์ที่รู้สึกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
มันก็ไม่มี นี่มันเรียกว่าไม่มีอารมณ์.
พูดกันง่าย ๆ ตรง ๆ ก็ว่า จิตเกลี้ยงไม่มีอารมณ์, ขอใช้คำ
ธรรมดาๆ สามัญว่า เกลี้ยงจนไม่มีอารมณ์ จิตเกลี้ยงไม่มีอารมณ์;
ถ้ายังมีอารมณ์ ก็คือ มีความรู้สึกอยู่ในจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง จะรู้ได้
โดยทางอายตนะ. เพราะมีอายตนะที่ควบคุมไม่ได้ มันก็มีอารมณ์
แล้วมันก็ใช้อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นแหละ
แล้วก็ออกมาเป็นผลทางอายตนะ ว่าเป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น
เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ เป็นธัมมารมณ์ นั่นเรียกว่ามันมีอารมณ์.
พระนิพพานไม่มีอารมณ์ เมื่อถึงพระนิพพานแล้ว ไม่มี
อารมณ์ ไม่มีอารมณ์ที่จะหมายความอย่างนั้น ไม่มีอารมณ์ที่จะ
หมายความอย่างนี้, ไม่มีอารมณ์ที่จะต้องการว่าอะไร ต้องการ
อย่างไร ไม่มีอารมณ์. ยึดหลักภาษาบาลีหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าความ
หมายของพระนิพพานโดยแท้จริงนั้น มันมีว่า อปฺปติฏฺํ-มิได้ตั้งอยู่,
อปฺปวตฺตํ-มิได้เป็นไป, อนารมฺมณํ-ไม่มีอารมณ์ ๓ คำนี้สูงสุด ๆ
คือพระนิพพาน อปฺปติฏฺํ มิได้ตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ มิได้เป็นไป,
อนารมฺมณํ ไม่มีอารมณ์.
อยากจะขอให้ฝึกง่าย ๆ ซ้อมง่าย ๆ ทำความเข้าใจกันง่าย ๆ
ว่า พอเรานอนหลับตื่นขึ้นมา ตื่นเช้าขึ้นมาก็ค้นหน่อยสิ ทำหน้าที่
ค้นหน่อยว่า มันมีอารมณ์อะไรเหลืออยู่ มีอารมณ์อะไรเหลืออยู่;
ถ้ามันมีอารมณ์อะไรเหลืออยู่ นั้นก็เรียกว่ามีอารมณ์ ไม่ใช่นิพพาน
เพราะมันมีอารมณ์ ถ้านิพพานมันไม่มีอารมณ์.
ที่จะพูดกันง่าย ๆ เด็ก ๆ ชาวบ้านธรรมดา หญิงชายธรรมดา
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คำว่าอารมณ์นี้ ขอยกตัวอย่างสัก ๑๐ ตัวอย่าง : อารมณ์รัก ก็รู้จัก
กัน, อารมณ์โกรธ ก็รู้จักกันดี, อารมณ์เกลียด, อารมณ์กลัว,
อารมณ์ตื่นเต้น, อารมณ์วิตกกังวล, อารมณ์อาลัยอาวรณ์, อารมณ์
อิจฉาริษยา, อารมณ์หวง, อารมณ์หึง.
นี่ยกตัวอย่างไว้ ๑๐ อย่างนี้ มันก็เกินพอแล้ว รัก โกรธ
เกลียด กลัว ตื่นเต้น วิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวง หึง
เพื่อจะได้สังเกตไว้เป็นตัวอย่าง ว่ามันมีไหม ? พอตื่นนอนขึ้นมาทุก
วันๆ แต่ละวัน ๆ มันมีอารมณ์นี้เหลืออยู่ไหม ? นี้ก็คือมีอารมณ์ ที่
เรียกว่าอารมณ์ค้างหรืออารมณ์อะไรก็ตามเหลืออยู่ เป็นความรัก
ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล
ความอาลัยอาวรณ์ ความอิจฉาริษยา ความหวง ความหึง
เป็นบททดสอบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมง่าย ๆ. 			
เป็นคนธรรมดาสามัญ จะปฏิบัติธรรมกันง่าย ๆ ก็ขอให้ซ้อมดู
มันเหลืออยู่ไหม ? มันมีอยู่ไหม ? พอตื่นนอนขึ้นมาก็รีบหาเลย
มีอารมณ์อะไร ? ถามมันว่ามีอารมณ์อะไรเหลืออยู่ ถ้าอย่างนี้มัน
เหลืออยู่ ก็คือมีอารมณ์ ก็เรียกว่ามันก็ยังต้องมีความทุกข์เพราะมัน
ยังมีอารมณ์ ไม่ใช่นิพพาน ถ้ามันเป็นพระนิพพานมันไม่มีอารมณ์
มันเป็นที่สุดแห่งความทุกข์.
ขอให้จำกันด้วยตัวอย่างง่าย ๆ ว่า เด็กก็ดี ผู้ใหญ่ก็ดี หนุ่มสาว
ก็ดี ผู้ใหญ่แก่เฒ่าก็ดี ว่ามันมีอารมณ์ไหม ? อารมณ์อะไรเหลืออยู่ ?
ตื่นนอนขึ้นมามีอารมณ์อะไรบ้าง ? ค้นมันด้วยข้อสอบอย่างนี้
ข้อสอบว่า มีอารมณ์รักไหม ? โกรธไหม ? เกลียดไหม ? กลัวไหม ?
ตื่นเต้นไหม ? วิตกกังวลไหม ? อาลัยอาวรณ์ไหม ? อิจฉาริษยาไหม ?
หวงไหม ? หึงไหม ?
นีข่ อให้ทดสอบ ให้ทดลองเถอะ มันเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทส่ี ดุ

เพราะถ้ามันไม่มอี ารมณ์อะไรแล้ว มันเป็น พระนิพพาน : มิได้ตงั้ อยู่
มิได้มีความรู้สึกเป็นการตั้งอยู่, มิได้เป็นไป ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นไป
และ อนารมฺมณํ เอว ไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์.
ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ของพวกนักศึกษา ของพวกฝรั่งมังค่า
มันก็ไปได้เพียงว่า ไม่มี อารมณ์บวก ไม่มี อารมณ์ลบ นั่นแหละ
หมดแล้ว ถ้าไม่มีอารมณ์บวกอารมณ์ลบ; แต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้น
ไม่มีอารมณ์ที่เป็นผู้ทำหรือผู้ถูกกระทำ นี่สูงสุดละเอียดลออที่สุด
สูงที่สุด.
ถ้าว่าไปได้จนถึงว่าไม่มีอารมณ์แห่งผู้กระทำและผู้ถูก
กระทำ นั้นมันหมด เป็นพระนิพพานแท้จริง; ยังเป็นบวกเป็นลบ
มันก็กลับไปกลับมา เป็นสังขารปรุงแต่งอยู่นั่นแหละ ถ้ามันไม่มี
ความรู้สึกเป็นการกระทำ เป็นผู้กระทำ เป็นตัวผู้กระทำหรือตัวผู้ถูก
กระทำ; นี่มันไม่มีอารมณ์อะไรเลย.
นี่เราพยายามสอนพวกฝรั่งชั้นสูงสุด ให้เข้าใจคำเหล่านี้
ถ้ามันยังเป็นบวกเป็นลบ เป็นสสารเป็นพลังงานอยู่ก็เป็นคู่ สสาร
กับพลังงาน ก็เท่ากับ นามรูป บวกลบ นี่ก็เท่ากับ ดีชั่ว บวกหรือลบ
ดีหรือชั่ว; ต้องไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวผู้กระทำ หรือตัวผู้ถูกกระทำ
ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบ ไม่เป็นดีไม่เป็นชั่ว อยู่เหนือดี
เหนือชั่ว.
ถ้าจะสอนให้ละเอียดลออ จนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือกัน
จริง ๆ นั้น มันก็ยืดยาวหน่อยนะ ถ้าทนฟังได้ก็ดี คือว่า
เอาบทพระบาลีเป็นหลัก ที่ว่า อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ-อายตนะ
นั้นมีอยู่ สิ่งนั้นมีอยู่ ตัวสิ่งนั้นคือ พระนิพพานนั้นมีอยู่.
แล้วก็ มิใช่ปฐวี มิใช่อาโป มิใช่เตโช มิใช่วาโย สิ่งนี้มิใช่ธาตุสี่;
มิใช่ปฐวี มิใช่ธาตุดิน หมายความว่ามันไม่มีสิ่งที่เป็นการกินเนื้อที่
ที่เป็นธาตุดิน, น อาโป ไม่ใช่ธาตุที่เกาะกุม เกาะกุมให้ตั้งอยู่ได้
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เช่น น้ำนี้มันเกาะกุม เมื่อทรายมันเปียกน้ำมันเกาะกุมน้ำ หรือว่า
ตัวน้ำเอง ถ้าว่าไปผ่าเข้าไปมันกลับติดกันอีก เรียกว่า เกาะกุม นี่ไม่
มีธาตุเป็นธรรมชาติแห่งการเกาะกุม, มิใช่ธาตุเตโช มิใช่เป็นธาตุ
แห่งการเผาไหม้ เผาไหม้ไปเลย, มิใช่ธาตุวาโย มิใช่เป็นธาตุที่
ทำให้เคลื่อนไหวเลื่อนลอย; ถ้าอย่างนี้เป็นอันว่า ไม่มีธาตุทั้งสี่
อายตนะนั้น คือ พระนิพพาน ไม่มีธาตุทั้งสี่.
และสี่นั้นยังอธิบายออกไปว่า
มิใช่อากาสานัญจายตนะ
มิใช่วิญญาณัญจายตนะ มิใช่อากิญจัญญายตนะ มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ : มิใช่อากาสานัญจายตนะ ก็คือ มิใช่ธาตุ
อากาศมีอยู่ในที่ทั่วไป, มิใช่วิญญาณัญจายตนะ มิใช่ธาตุวิญญาณ,
มิใช่อากิญจัญญายตนะ มิใช่ธาตุแห่งความไม่มีอะไร ความไม่มี
อะไรนี้ก็จัดเป็นธาตุได้เหมือนกัน ก็มิใช่ธาตุอันนี้ พระนิพพานมิใช่
ธาตุอันนี้, เนวสัญญานาสัญญายตนะ จะเป็นธาตุแห่งความรู้สึกตัว
อยู่ก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ใช่ นี้เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ
นี่มันเข้ามาอีก ๔ แล้ว มันเป็น ๘ แล้วนะ.
แล้วทีนี้มันก็ว่า นายํ โลโก น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา
-มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ระหว่างแห่งโลก คือทั้งสองอย่าง
มิใช่ระหว่างแห่งโลก จะเอาเป็นโลกนี้ หรือเป็นโลกอื่นก็ตาม ก็มี
โลกที่เป็นมีระหว่างแห่งโลก; นี่ก็ได้อีก ๓ มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น
มิใช่ระหว่างแห่งโลก.
ทีนี้รวบยอดเป็นคำที่ยากหน่อยนะ แต่ว่าก็ไม่ยากเกินไป
ตมหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วาทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปฺปตฺตึ
: อายตนะนั้น เรามิได้กล่าวว่าเป็นการมา, และมิได้กล่าวว่าเป็น
การไป, และมิได้กล่าวว่าเป็นการถึง, มิได้กล่าวว่าเป็นการตั้งอยู่,
มิได้กล่าวว่าเป็นการจุติ คือเคลื่อนไป มิได้กล่าวว่าเป็นอุบัติคือ

เกิดขึ้นมาใหม่, มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การตั้งอยู่
มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ.
นี่มันละเอียดสูงสุด มันก็เข้าใจยาก แต่ว่าถ้าเข้าใจได้ก็วิเศษ
ที่สุด เพราะมันรู้เรื่องว่า ในโลกในจักรวาลนี้ มันก็มีการมามีการไป
มีการถึง มีการตั้งอยู่ มีการจุติ คือเคลื่อนไป มีการอุบัติ
คือเกิดขึ้นมาใหม่ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้, นี่มันไม่มี.
สรุปสั้นที่สุดก็ตรัสไว้ว่า อปฺปติฏฺํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณํ
มิได้เป็นการตั้งอยู่ มิได้เป็นการเปลี่ยนไป แล้วก็มิใช่อารมณ์ ไม่มี
อารมณ์.
มันละเอียดลออยืดยาวลึกซึ้ง, ว่าอีกทีว่า มิใช่ธาตุดิน
มิใช่ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุไฟ มิใช่ธาตุลม, มิใช่ธาตุอากาสานัญจายตนะ
มิใช่ธาตุวิญญาณัญจายตนะ มิใช่ธาตุอากิญจัญญายตนะ มิใช่
ธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะ, แล้วก็มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น
มิใช่ระหว่างแห่งโลก, แล้วก็มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง
มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ, แล้วนั่นแหละสรุปว่า
อปฺปติฏฺํ มิได้ตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ มิได้เป็นไปอยู่, อนารมฺมณํ
มิใช่อารมณ์.
แต่เราเอาคำเดียวพอ คำเดียวพอ สูงสุดอยู่ที่คำว่า ไม่มี
อารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์; ถ้ายังเป็นอารมณ์แล้วก็ยังเป็นสังขารมี
การปรุงแต่ง มีการตั้งอยู่ ก็มีการเกิดการดับ การเปลี่ยนไปตาเรื่อง
แต่นี้มันไม่มีอารมณ์อะไรเสียเลย มันก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ที่จะให้
มาตั้งอยู่ หรือมาเปลี่ยนไป ไม่มีอารมณ์.
นี่เรื่องของพระนิพพานสูงสุด
ไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านี้
ถ้าจำได้และเข้าใจได้ ก็จะประเสริฐวิเศษที่สุด เพียงแต่ ๓ คำว่า
อปฺปติฏฺ ํ มิได้ตง้ั อยู,่ อปฺปวตฺตํ มิได้เป็นไป, อนารมฺมณํ-มิใช่อารมณ์;
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จำไม่ไหวเหลือแค่คำคำเดียวว่า ไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ ก็ได้.
พอตื่นนอนขึ้นมาสังเกตดูจิตใจ
มีอารมณ์อะไรไหม ?
เวลาไหนก็ตามพอเรานึกได้ขึ้นมาก็ มีอารมณ์ไหม ? คอยหาอยู่
อย่างนี้ จนกระทั่งว่ามันไม่มีอารมณ์ หาไม่พบอารมณ์ นั่นแหละจะ
ไม่มีความทุกข์.
พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปรวบยอดว่า เอโสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละคือที่สุดจบแห่งความทุกข์ สิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่มี
ความทุกข์เหลืออยู่อีกต่อไป เป็นพระนิพพาน; พระนิพพานมิใช่
อารมณ์.
แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังไม่บรรลุพระนิพพาน
มันยังเป็นคน
ธรรมดาสามัญอยู่ มันก็ต้องมีอารมณ์ มีอะไรเป็นอารมณ์; อารมณ์
คือ สิ่งที่เราจะเอา. ถ้าว่าจะมี ทาน ศีล ภาวนา บุญกุศล อะไรต่าง ๆ
เป็นอารมณ์ ก็ หมายความว่า มุ่งจะเอาอารมณ์ น ั ้ น หรื อว่ า คนที ่
เป็นนักธรรมะแท้ ๆ มันก็จะมี ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เป็นอารมณ์; ในที่สุดก็น้อมมาหาพระนิพพาน ซึ่งมิใช่อารมณ์.
นี่สูงสุดแล้ว ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว หมดเรื่องหมดคำพูด
แล้วว่า ถ้าไม่มีอารมณ์ ถ้าจิตไม่มีอารมณ์ จิตเกลี้ยง ไม่มีอารมณ์
แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลย ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ปัญหาเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ปัญหากิเลส ปัญหาความทุกข์ทั้งหลาย เป็นเรื่องกรรมเรื่องวิบาก
เรื่องอะไรมันไม่มี ไม่มีเพราะว่ามันไม่มี อารมณ์.
เอาละเป็นอันว่า ได้ปฏิสันถารท่านทั้งหลายผู้มานี่ท่าน
ทั้งหลายมา อาตมาเป็นผู้ปฏิสันถาร
ปฏิสันถารด้วยเรื่องของ
พระนิพพาน สูงสุด ไม่มีอารมณ์ จบลงด้วยคำว่า ไม่มีปัญหาอะไร
เหลืออยู่. ปัญหาหมายความว่า สิ่งที่มันต้องสะสางต้องแก้ไขต้อง
ลำบากต้องยุง่ ยาก นัน่ คือปัญหา ไม่มปี ญ
ั หาอะไรเหลืออยู่ เพราะว่า

เดี๋ยวนี้มันเป็นพระนิพพาน มันไม่มีอารมณ์.
นี่ถ้าเข้าใจข้อความเหล่านี้ไว้ จะประเสริฐที่สุด จะวิเศษที่สุด
จะสูงสุด ไม่มีอะไรสูงยิ่งกว่า ตั้งแต่ความทุกข์จนถึงพระนิพพาน
ตั้งต้นด้วยความทุกข์
โง่เขลาจมดักดานอยู่ด้วยความทุกข์แล้ว
มันก็สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปจนไม่มีอารมณ์ จนกระทั่งไม่มีอารมณ์;
นี่ธรรมะนี้สูงสุดแล้ว ไม่มีธรรมะไหนจะสูงสุดไปกว่านี้แล้ว ให้รู้จัก
สิ่งทีเรียกว่า ไม่มีอารมณ์.
ขอให้นึกทบทวนใคร่ครวญกันอย่างเด็ก ๆ หญิงชายชาวบ้าน
ธรรมดา ให้ทดสอบว่า พอตื่นนอนขึ้นมารู้สึกว่ามีอารมณ์อะไร
ไหม ? มีอารมณ์อะไรไหม ? มีอารมณ์อะไรไหม ? ถ้ามี มันก็มีเท่านั้น
มันก็มีความทุกข์ ถ้ามีอารมณ์ก็มีความทุกข์ มีสังขารปรุงแต่งก็ต้อง
มีความทุกข์ ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรเลย นั่นคือพระอรหันต์นิพพาน
ไปแล้ว นิพพานแล้ว ถ้าไม่มีอารมณ์ได้.
นี่มันก็คงจะมากไปแล้ว มากไปแล้ว คงจะทำไม่ได้ แต่ว่า
ขอให้รู้ไว้ รู้ไว้เพื่อจะให้มันทำได้ ก็จะได้ทดสอบตัวเองอยู่เสมอ, ให้
ได้คว้าสิ่งสูงสุดไว้ในกำมือให้ได้ เพราะว่า ใคร ๆ ก็ประมาทไม่ได้ว่า
มันโอกาสดีเมื่อไรก็ไม่รู้ โอกาสที่จะได้รู้พระนิพพาน เมื่อไรก็ไม่รู้
ถ้ามันมีมาผ่านมา ก็ขอให้จับตัวให้ได้. ไม่มีอารมณ์ ความไม่มี
อารมณ์ นี้เป็นความถูกต้องถึงที่สุด สูงสุดของความถูกต้อง ความ
ถูกต้องสูงสุดอยู่ตรงที่จิตไม่มีอารมณ์
และเป็นนิพพานนั่นเอง
นิพพานคือไม่มีอารมณ์.

ไกวัลยธรรม คือธรรมทั้งปวง

อาตมามีคำพูดอีกคำหนึ่ง ซึ่งว่าประหลาดที่คนเขาไม่ ค่อยรู้
เขาก็ไม่ค่อยยอมรับ เพราะว่าคำพูดมันประหลาด คำว่า เกวลธรรม
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เป็นบาลีเรียกว่า เกวะละธรรม แปลว่า ธรรมทั้งสิ้น ธรรมทั้งปวง
ธรรมทั้งหมด ถ้าเป็นสันสกฤต ที่เขาใช้กันอยู่ในหมู่นักศึกษา
สันสกฤต เขาว่า ไกวัลยธรรม.
ไกวัลยะ ก็คือ เกวละ นั่นเอง, ไกวัลยะ ก็ได้, เกวละ
ก็ได้ เกวลธรรม คือ ธรรมทั้งปวง ธรรมทั้งหมด ธรรมทั้งสิ้น
ก็คือ พระนิพพาน เหมือนกัน จะเรียกว่า เกวลธรรม ก็ได้
แต่ว่าถ้าพูดไพเราะก็ว่า ไกวัลยธรรม. ธรรมะนี้เป็น สิ่งเดียว เป็น
ตัวเดียว เป็นอันเดียว, ตั้งขึ้นมาก็อย่างนี้ กระทั่งดับไป ดับไป
เป็นไกวัลยะอยู่อย่างนั้น เป็นไกวัลยะอยู่อย่างนั้น
เป็นนิรันดร
อยู่อย่างนั้น เป็นไกวัลย์ เป็นไกวัลยธรรม.
ในหมู่พวกเรียนสันสกฤต เขาจะพอใจคำคำนี้มากในหมู่
พวกนิกายอื่นของโยคี ฤาษี มุนี ที่มันมีเรื่องนี้ แม้แต่นิครนถ์
อาชีวก นี่เขาก็ใช้คำนี้กันเหมือนกัน, เขาบูชาคำนี้ เขายกย่องคำนี้กัน
แม้ว่าเขาจะไม่ให้ความหมายอย่างเดียวกับเรา
แต่เขาใช้คำว่า
ไกวัลยธรรม ด้วยเหมือนกัน เพราะมันหมายถึงนิพพาน. ถ้าเป็น
ไกวัลยะแล้ว ก็หมดเท่านั้น ไม่มีเหลือกว่านั้น คือ ไกวัลยะ คือ
เกวละ เกวลธรรมะ ปริสุทฺธํ ปริปุณฺณํ ไปตามแบบของธรรมะ
ซึ่งเราก็ใช้สวดกันอยู่เสมอ เกวล ปริปุณฺณํ เกวล สิ้นเชิง
ปริปุณฺณํ บริบูรณ์ นั่นแหละ ไกวัลยธรรม, นั่นแหละคือพระนิพพาน
นั่นแหละคือความไม่มีอารมณ์อะไร สูงสุดหมดเท่านั้น.
นี่เรามาพบกันในวันนี้
อาตมาก็ต้อนรับท่านทั้งหลายผู้
เป็นอาคันตุกะ ด้วยสิ่งสูงสุดคือพระนิพพาน ท่านทั้งหลายก็ต้อนรับ
อาคันตุกะด้วยเชี่ยนหมาก ด้วยน้ำชากาแฟ ด้วยอาหารการกิน
ด้วยข้าวสุก ข้าวสวย ข้าวต้ม ต้อนรับกันไป ปฏิสันถารกันไป.
แต่อาตมานี้ขอปฏิสันถารด้วย
ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า

คือ ไกวัลยธรรม ไกวัลยธรรม คือเกวลธรรม คือธรรมทั้งปวง
ธรรมทั้ง ปวงเรียกว่า เกวลธรรม หรือ ไกวัลยธรรม
ก็หมายความว่า ธรรมะทั้งหมด ไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีอะไรเหลืออยู่
เป็นทั้งหมด; เกวละ คือทั้งหมด ได้ธรรมะทั้งหมด ก็คือ
รู้ธรรมะทั้งหมด มันก็ไม่มีความทุกข์เหลือ. เอโสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ ทั้งดุ้นทั้งหมด ยกดุ้นไปเลยไม่มี
อะไรเหลือ เรียกว่า เกวละ ไกวัลยธรรม.
เดี๋ยวมันจะลืมเสียหมด ขอให้ทดสอบด้วยคำพูดเพียงคำ
เดียวว่า มันไม่มีอารมณ์; ถ้ามันไม่มีอารมณ์แล้ว มันจะนึกถึงเป็น
อันเดียวกันหมด เป็นเกวละ แล้วก็เป็นอันเดียวกันหมด เป็นจิตที่ไม่
มีอารมณ์. จะพูดว่าว่าง ก็ว่างถึงที่สุด ปรมานุตฺตรสฺุตา
เป็นความว่าง ปรมะ และ อนุตตระ คือที่สุดและไม่มีอะไรยิ่งกว่า
นั่นแหละคือ ความว่าง.
ถ้าว่างอย่างนั้นได้จริง แล้วดูเถอะตัวความว่างมันแบ่งแยก
ไม่ได้ ตัวความว่างมันแบ่งแยกเป็นอะไรไม่ได้ แบ่งแยกเป็น
อะไรไม่ได้ มันมีแต่ความว่างตัวเดียว นั่นแหละคือ เกวละ เกวละ
คือตัวเดียว ตัวเดียว อันเดียว. ไกวัลยธรรม หรือว่า เกวลธรรม
ว่างอันเดียว จิตว่างอันเดียว จิตไม่มีอารมณ์อย่างเดียวกันหมด
เป็นจิตเดียวกันหมด เป็นจิตไม่มีอารมณ์หมด, นี่คือพระนิพพาน.
ไม่ใช่จะอวดดิบอวดดีอะไรนะ แต่ว่าเห็นว่ามาพบกันนาน ๆ
ครั้ง ก็ขออธิบายบรรยายสิ่งสูงสุด ๆ ถ้าท่านไม่อาจจะถือเอาได้ ก็
ขอให้เอาพอว่าเป็นเครื่องกำหนดจดจำว่า รู้จักความไม่มีอารมณ์.
ขอให้รู้จักความไม่มีอารมณ์ ความไม่มีอารมณ์ มิใช่รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์, มิใช่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นี่เรียกว่าไม่มีอารมณ์ อนารมฺมณํ,
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เป็นภาษาบาลีกุกักหน่อยว่า อนารมฺมณํ เอว ไม่มีอารมณ์นั่นเทียว
จะแปลว่าไม่มีอารมณ์ก็ได้ จะแปลมิใช่อารมณ์ก็ได้ ไม่มีอารมณ์
ก็ได้ คือมันไม่มีอารมณ์, ถ้ามีอารมณ์มันก็กำหนดเอาได้อย่างนั้น
อย่างนี้ ถ้ามันไม่มีอะไรที่จะกำหนดได้ คือไม่มีอารมณ์.
ถ้าจะว่ายากก็ยากสูงสุด ไม่มีอะไรยิ่งกว่า แต่ว่ามา
เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่เราจะต้องรู้จักเอาไว้ รู้จักความไม่มีอารมณ์
เอาไว้ นั่นแหละเรียกว่า รู้จักพระนิพพาน รู้จักพระนิพพาน ให้สมกับ
ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่า :
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ -อายตนะนั้นมีอยู่่ สิ่งนั้นมีอยู่
มีเพียงเท่านีค้ ำพูดนี,้ สิง่ นัน้ มิใช่ธาตุดนิ น้ำ ไฟ ลม, มิใช่อากาสานัญจายตนะ มิใช่วญ
ิ ญาณัญจายตนะ มิใช่อากิญจัญญายตนะ มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ, มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ระหว่างแห่งโลก,
แล้วก็ มิใช่มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การหยุดอยู่
มิใช่การจุติ มิใช่การเกิดใหม่, อปฺปติฏฺํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณํ
๓ คำนี้แหละสูงสุด เข้มข้นที่สุด เป็นแกนกลางที่สุด อปฺปติฏฺํ
-มิได้ตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ-มิได้เป็นไป, อนารมฺมณํ-ไม่มีอารมณ์
มิใช่อารมณ์ ไม่เป็นอารมณ์.
อาตมาขอพูดด้วยความจริงใจ ว่านี้หวังดีที่สุดประสงค์จะ
ให้ได้รับ สิ่งที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด สูงสุด จึงได้แสดงธรรมใน
ข้อนี้ให้ฟัง คือข้อที่ว่า ไม่มีอารมณ์; แล้วก็จะขอเกณฑ์ขอกะเกณฑ์
ขอบังคับให้ท่านทั้งหลายประพฤติกระทำให้รู้จักสิ่งที่ มิใช่อารมณ์
อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า; พอตื่นนอนขึ้นมาใหม่ ๆ นี้ก็ อันไหนไม่
มีอารมณ์ อันไหนไม่มีอารณ์ อันไหนนะ อันไหนนะ ไม่มีอารมณ์
คืออย่างไร ? หรือจะไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมานี้ อยู่อย่างนี้ก็ค้นหาว่า
อันไหนนะที่มิใช่อารมณ์ อันไหนนะที่ไม่มีอารมณ์ อันไหนที่ไม่มี

อารมณ์. คอยพยายามเถอะ มันจะค่อย ๆ พบ ค่อย ๆ พบ ค่อย ๆ
รู้จัก สิ่งที่มิใช่อารมณ์ และสิ่งนั้นคือ พระนิพพาน พระนิพพาน
มีความหายอย่างเดียวคือ ไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์แล้วก็
เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เอโสวนฺโต ทุกฺขสฺส เป็นที่สิ้นสุด
แห่งความทุกข์ เอโส เอว อนฺโต ทุกฺขสฺส -นั่นเป็นที่สิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์นั่นเทียว. นี้ไม่มีอะไรเหนือกว่านี้แล้ว ไม่มีอะไรมีค่ากว่านี้แล้ว
จะให้ใครรวมกันหมด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกันหมด
ก็ไม่มีอะไรมีค่าสูงสุดไปกว่าพระนิพพาน, นิพพานไม่มีอารมณ์.
แม้จะจำไม่ได้ จะไม่เข้าใจ จะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นกิจวัตรได้ ก็ขอให้เอาเป็นตัวอย่างไว้ เป็นตัวอย่างไว้ตลอด
กาลเลยว่า จะหาให้พบว่า อะไรนะไม่มีอารมณ์, อะไรนะมิใช่
อารมณ์, อะไรนะไม่เป็นอารมณ์ อะไรนะมิใช่อารมณ์ ? ใครก็ตาม
ผู้หญิงก็ตาม ผู้ชายก็ตาม คนหนุ่มก็ตาม คนแก่ก็ตามคอยสอด
ส่งให้พบอยู่เสมอว่า อะไรนะมิใช่อารมณ์ ให้ไปค้นพบเหมือนที่
พระพุทธเจ้าพบว่า อายตนะนั้นมิใช่อารมณ์ คือมิใช่ๆ มิใช่ดังที่
กล่าวมาแล้ว; มิใช่ธาตุทั้งสี่ มิใช่อายตนะทั้งสี่ มิใช่โลกนี้
มิใช่โลกอื่น มิใช่คติทั้งหลาย; มิใช่คติทั้งหลาย คือมิใช่การมา
มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การหยุด มิใช่การจุติด มิใช่การบังเกิด
แล้วก็มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การเป็นไป แล้วก็ไม่มีอารมณ์.
ตื่นนอนขึ้นมาค้นหาความไม่มีอารมณ์นี่ให้พบ หรือมันจะ
หลับลงไป ก็ค้นหาให้พบว่า ความไม่มีอารมณ์อยู่ที่ไหน หรือทำ
อะไรเป็นไปอยู่ หรือรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น แล้วก็นี่
ไม่มีอารมณ์ใช่ไหม ? ถ้ามีอารมณ์ ไม่ใช่ ไม่เอา ต้องไม่มีอารมณ์
จะมุ่งหมายจดจ่ออยู่แต่ความไม่มีอารมณ์ อะนารัมมะณัง เอวะ
สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์โดยแท้.
.

๑๑๑

สรุป

๑๑๒

นี่ขอให้สรุปความได้อีกครั้งหนึ่ง ว่านี้เป็น ความถูกต้อง
ความถูกต้อง ไม่ใช่ความผิดพลาด ไม่ใช่ มิจฉัตตะ แต่เป็น สัมมัตตะ
สัมมัตตะ ความถูกต้อง มันมิใช่มิจฉัตตะ มิใช่ความผิดพลาด,
นี่คือความถูกต้อง ถูกต้องจนกระทั่งจิตไม่มีอารมณ์ ไม่มีอะไรที่จะ
สูงสุดไปกว่านี้แล้ว. ความถูกต้อง ความถูกต้องนี้ ขอให้มีอยู่ในโลก
ขอให้ครอบคลุมไปทั้งโลกทั่วทุกหนทุกแห่ง ให้มีความถูกต้อง ความ
ถูกต้อง.
เดีย๋ วนีใ้ นโลกนี้ มันไม่มคี วามถูกต้องสักขีเ้ ล็บหนึง่ ขอพูด
ปรามาสอย่างนี้ว่า ไม่มีความถูกต้องสักขี้เล็บหนึ่ง การเศรษฐกิจ
ก็ไม่ถูกต้อง การสังคมก็ไม่ถูกต้อง
การเมืองก็ไม่ถูกต้อง
ความปรารถนาหรือความพยายามใด ๆ มันก็ไม่ถูกต้องไปเสียหมด;
ฉะนั้น ขอให้มันมีสัมมัตตะ คือความถูกต้อง.
ทบทวนอีกทีหนึ่งว่า สัมมาทิฏฐิ สัมสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ; ๑๐ อย่างนี้ ขอคำอธิบายจากท่าน
ผู้รู้ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ ให้เข้าใจเรื่องสัมมา
สัมมา ๑๐ ประการนี้ แล้วจะรู้จักความถูกต้อง ๆ ความถูกต้อง.
ถ้ารู้จักความถูกต้อง ๑๐ ประการนี้ มันจะถูกต้องไปหมด
ในโลกนี้หรือเหนือโลกก็ตาม จะเป็นความถูกต้องไปหมด เรียกว่า
ถูกต้องโดยทางร่างกาย ทางร่างกายก็ให้มีความถูกต้อง; ถ้าร่าง
กายถูกต้องแม้แต่ตดก็ไม่เหม็น นี่มันพูดแล้วมันหยาบคายนะ
ถ้าร่างกายมันมีความถูกต้อง
แม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็นคือมันไม่

มีอะไรเป็นพิษเป็นโทษ. แล้วทางจิต ก็ถูกต้องให้มีแต่ความคิด
ที่ถูกต้อง, แล้วทางตัวตน ความรู้สึกเป็นตัวตน ถ้ามันรู้สึกเป็น
ตัวตน ขอให้เป็นตัวตนที่มันถูกต้อง, แล้วก็ให้มันรู้ว่าความว่าง
ที่ถูกต้อง ถ้าว่างที่ถูกต้องแล้ว มันไม่มีอารมณ์อะไรไม่มีอารมณ์
อะไร มันจึงจะเป็นความว่างที่ถูกต้อง ว่างที่ถูกต้อง เพราะไม่มี
อารมณ์อะไร.
ความถูกต้องที่มาสรุปสั้น ๆ เป็นหลักปฏิบัติง่าย ๆ ธรรมดา ๆ
ก็ว่า: ความถูกต้องทางร่างกาย ร่างกายถูกต้องหมด, ลมหายใจ
ก็ถูกต้อง เนื้อหนังก็ถูกต้อง อาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ก็ถูกต้อง.
แล้วก็ ถูกต้องทางจิต ความคิดความนึกอะไร ที่เกี่ยวกับ
ผิดถูก ชั่วดี มันก็ถูกต้อง ๆ.
แล้วก็ให้มัน ถูกต้องทางตัวตน ถ้าจะมีตัวตน มีตัณหา
อุปาทานใด ๆ ขึ้นมา เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ก็ขอให้เป็นความ
ถูกต้อง.
เป็นตัวตนที่ถูกต้อง เพื่อให้ถูกต้องของความว่าง ให้ความ
ว่างมันถูกต้อง เป็นความว่างที่นิรันดร ว่าง ๆ ๆ ๆ จนไม่มี อะไรจะว่าง;
มันเป็นความว่างซึ่งไม่มีการเกิดใหม่ว่างไปโดยไม่ต้องมีการเกิด
ใหม่ ไม่ต้องมีการเกิดแห่งอะไรก็เรียกว่า ความว่างที่ถูกต้อง
ชื่อมันยาว ปรมานุตฺตรสฺุตา ความว่างอย่างยิ่ง ที่ไม่มีอะไร
จะยิ่งกว่า.
พระพุทธเจ้าท่านมี วิหารธรรม มีการเป็นอยู่ด้วย ปรมานุตฺ ตรสฺุตา คือ พระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างอย่าง
ความว่างอย่างนี้ ถ้าว่างแล้วมันจะมีอะไร ? ถ้ามันว่างเด็ดขาด
ว่างสูงสุด จะมีอารมณ์อะไร ? มันก็ไม่มีอารมณ์อะไร เพราะฉะนั้น
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ท่านก็อยู่ด้วยความ ว่างสูงสุด ไม่มีอารมณ์อะไร ก็ถูกของท่านแหละ
เป็นเรื่องแท้จริงของท่านแล้ว ว่าไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ไม่มี
อารมณ์อะไร.
ท่านทั้งหลายลอง พยายามสังเกตดู สังเกตดู ให้มันรู้จัก
ความไม่มีอารมณ์ นี่จิตของฉันเวลานี้หาอารมณ์ไม่พบ; แต่ถ้าจะ
เอาเป็นการปฏิบัติขั้นต้น ๆ แล้ว เขาว่ามีอะไรเป็นอารมณ์เพราะว่า
เพื่อจะไปหาสิ่งนั้น ให้มีอารมณ์เป็นทาน เป็นศีล เป็นสมาธิ
เป็นปัญญา, ให้มีอารมณ์เป็นพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์, ให้มี
ปริยัติเป็นอารมณ์ ให้มีปฏิบัติเป็นอารมณ์ ให้มีปฏิเวธเป็นอารมณ์
นั้นก็เรียกว่ามันยังมีอารมณ์เพื่อจะเอาให้ถึง. แต่ถ้าพอถึงเข้าแล้ว
สิ่งนั้นไม่มีอารมณ์ สิ่งนั้นมิใช่อารมณ์ หมดสูญสิ้นความเป็นอารมณ์
ไม่มีอารมณ์ นี่คือพระนิพพาน.
ขอยุติอย่างท้าทายอวดดี ว่าไม่มีสิ่งใดสูงสุดไปกว่านี้ ไม่
มีอะไรจะสูงสุดไปกว่าพระนิพพาน คือความไม่มีอารมณ์ ถ้า
จะให้มันถูกต้อง ถูกต้อง แล้วมันก็ไปตายอยู่ที่นี่ คือความถูกต้อง
ของความไม่มีอารมณ์ เมื่อมีความถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีอารมณ์
ไม่มีอารมณ์.
ขอให้ท่านทั้งหลาย รู้จักทำจิตให้เกลี้ยง ทำจิตให้เกลี้ยง
คือไม่มีอารมณ์ ด้วยกันจงทุก ๆ คน แล้วก็จะได้ชื่อว่ามีพระนิพพาน
เป็นอารมณ์; แต่พระนิพพานนั้นไม่มีอารมณ์ ฟังดูเหมือนพูดเล่น
ให้ทุกคนมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ คือมุ่งหมายจะได้พระนิพพาน
แต่พอถึงพระนิพพานเข้าจริง พระนิพพานกลับมิใช่อารมณ์เสียอีก
นั่นแหละที่แห่งความทุกข์ เอโสวนฺโต ทุกฺขสฺส นั่นแหละที่สุดแห่ง
ความทุกข์.
เอาละ
ขอให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่า
วันนี้เราได้

ทำการปฏิสันถาร ปฏิสันถารต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยสิ่งสูงสุดสิ่ง
สูงสุดคือพระนิพพาน อันไม่มีอารมณ์.
ขอให้สมาทานความ
ไม่มีอารมณ์ ทำความไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์นี้ไว้ด้วยกันจงทุก
คน แล้วจิตก็บรรลุถึงพระนิพพานในที่สุด ได้โดยแน่นอน.
ขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่า ทุก ๆ คนจงมีความ
ถูกต้อง ความถูกต้อง สัมมัตตะ ความถูกต้อง. ขอย้ำอีกนิดนึงว่า
มี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ
สัมมาวิมุตติ; อยากรู้เมื่อไรไปถามท่านอาจารย์องค์ไหนก็ต้องรู้เรื่อ
งสัมมา สัมมา ๑๐ ประการนี้.
ขอยุติการบรรยาย ขอแสดงความหวังไว้ว่า ท่านทั้งหลาย
จงเป็นอยู่ด้วยความถูกต้อง ประสบความถูกต้องเป็นอยู่ด้วยความ
ถูกต้องสูงสุด คือมีพระนิพพานอันไม่มีอารมณ์ด้วยกันจง ทุก ๆ คน
เทอญ.

๑๑๕

พระพุทธองค์
ทรงรอเราอยู่
ธรรมบรรยายพิเศษ
แก่พระ เณร อุบาสก อุบาสิกาในวัด
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
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ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
บัดนี้เป็นโอกาสสำหรับอาตมาที่จะมีการพูดจา จะถือเป็นโอกาสปรารภธรรม
มีคำโบราณเขาพูดกันอยู่แล้วว่า ปรารภธรรม คือว่า ไม่เชิงแสดงธรรมหรือว่าอะไร
มากมายพิธีรีตองอะไรนักหนา ปรารภธรรมะในระหว่างพวกเดียวกัน กันเอง ถ้าทำ
ไปได้ถึงที่สุดก็มีประโยชน์ถึงที่สุดเหมือนกัน ดังนั้นขอให้พยายาม.
ในโอกาสแรกนี้จะขอกล่าวโดยหัวข้อว่า พระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่ ฟังให้ดี ๆ
บางคนจะไม่เข้าใจ ถ้ามันเป็นแรดแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่า พระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่น่ะ
อยู่ที่ไหน รออยู่ที่ไหน ? แต่ละคน ๆ ก็ไปบ้านไปเรือนของตน ไปทำการทำงาน
ทำไร่ทำนา เดี๋ยวนี้ก็มาพูดว่าพระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่ บางคนจะหาว่าบ้าแล้ว. แต่
ข้อนี้ขอให้สนใจกันให้ดี ๆ ให้มองเห็นให้ชัดเจนว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ.
ถ้าเป็นผู้มีธรรมะ มีความกตัญญูรู้คุณของพระพุทธองค์ ก็จะยอมรับในข้อที่
ว่า พระพุทธองค์กำลังรอเราอยู่ ทรงรอเราอยู่ โดยส่วนใหญ่นั้น ทรงรอเราเมื่อไร
โลกนี้จะมีสันติภาพ เมื่อไรโลกนี้จะมีสันติภาพ ทรงรออยู่อย่างนี้ ทรงรออยู่ว่าเมื่อไร
จะฟังธรรมะรู้เรื่องและจะฟังธรรมะเข้าใจ. ทุกคนสามารถกล่าวข้อความที่เป็นธรรมะ

ได้โดยลำพังตนพังตน ไม่ต้องรอใครก็ได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาเทศน์
ให้ฟังก็ได้ เพราะว่าทุกคนสามารถที่จะกล่าวธรรมะได้ตามลำพัง
ตน.
นี่ขอให้ทำในใจ เรียกว่าทำในใจ ให้มองเห็นความจริงข้อนี้
อย่าทำตนเหมือนแรด ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง แต่ทำตนให้ฟังอะไร ๆ รู้เรื่อง
เมื่อพูดว่าพระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่ก็พอจะให้เห็นชัด เห็นชัดเจน
ไม่ใช่เพียงว่าลุ่ม ๆ ดอน ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เห็นชัดเจนลงไปว่า
พระองค์ พระพุทธองค์ทรงรอเราอยู่ ก็จะเลยให้หัวข้อที่ชัดเจนลง
ไปเสียว่า โดยทางแห่งการรอนี่ก็ได้ครบทุกอย่าง ทรงรออยู่ว่า
โดยทางปริยัติ เมื่อไรมันจะสมบูรณ์ โดยทางปฏิบัติเมื่อไรมันจะ
สมบูรณ์ โดยทางปฏิเวธเมื่อไรมันจะสมบูรณ์ เท่านี้มันก็มากมาย
เหลือเฟือแล้ว เหลือเฟือที่จะมองเห็นแล้ว โดยทางปริยัติ ก็เป็นสิ่ง
ที่พระองค์ทรงหวังว่า เมื่อไรพุทธบริษัทจะมีความรู้ทางปริยัติอย่าง
พอตัว และโดยทางปฏิบัติ เมื่อไรจะมีการปฏิบัติกันอย่างพอตัว ใน
ทางปฏิเวธ เมื่อไรจะมีการบรรลุมรรคผลกันโดยพอตัว.
จะพูดกันถึงเรื่องทางปริยัติเป็นข้อแรก เพราะว่าบางคนไม่
เคยรู้จักคำว่าปริยัติ ในข้อนี้ ขอให้เอาใจความอันสำคัญ ๆ สั้น ๆ
ได้ว่า พึงมีความรู้ธรรมะเท่าที่ควรจะรู้ ไม่มีข้อยกเว้น จะต้อง
รู้ธรรมะเท่าที่ควรจะรู้ ถ้าจะเอาเต็มขนาด ๆ ตามที่นิยมกันอยู่ในหมู่
พุทธบริษัท ก็ไปไกลจนถึงกับว่า จะมีความรู้ในทางนวังคสัตถุสาสน์
นวังคสัตถุสาสน์ คือศาสนาของพระพุทธเจ้ามีองค์ ๙. แต่ก็ยังไม่
รู้ว่าอะไรกันเลย นวังคสัตถุสาสน์เป็นศัพท์ภาษาธรรมะ เรียกว่า
พระศาสนาของพระพุทธองค์มีองค์ ๙.
องค์ ๙ คืออะไรบ้าง สุตตะ คือเรื่องพระสูตร, เคยยะ –คำขับ,
ไวยากรณ์ –ภาษาร้อยแก้ว, คาถา –สิ่งที่เป็นคาถา, คำที่เป็นอุทาน
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ก็ไปเรียกว่า อุทาน, อิติวุตตกะ -คำพูดที่พระพุทธองค ์กล่าวขึ้นต้นว่า
ได้ฟังมาอย่างนี้, ชาดก –ข้อความที่เป็นเรื่องราวในชาดก, อัพภูตธรรม
คือธรรมที่ฟังแล้วน่าอัศจรรย์, เวทัลละ -ข้อความที่เป็นการถามตอบ
ถามตอบ ถามตอบด้วยพระองค์เอง. อย่างน้อยมันก็มีอยู่ตั้ง ๙
ประเภท ๙ อย่าง ๙ อาการ : สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
แล้วใครคนไหน แล้วพุทธบริษัทคนไหนที่มีนวังคสัตถุสาสน์
ครบทั้งเก้านี่ มันจะเป็นที่ไม่รู้จะออกหาทางออกกันอย่างไร คือให้
มีนวังคสัตถุสาสน์ครบทั้ง ๙ ก็เป็นผู้ที่เรียนจริง เรียนจริง. แต่ข้อ
นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้จริงนะ จนถึงกับว่า ศาสนาของตถาคต
ประกอบด้วยองค์ ๙ เอาสิลองดู :สุตตะ สูตรต่าง ๆ เป็นสูตร ๆ ไป,
เคยยะ เป็นคำขับ ที่ว่าแต่งเป็นกาพย์เป็นกลอน,
ไวยากรณ์ คือคำที่กล่าวไปตามคำภาษาร้อยแก้ว,
คาถา คือคำที่แต่งเป็นคาถา,
อุทาน คือคำที่เปล่งออกมาเป็นอุทาน,
อิติวุตตกะ พระผู้มีพระภาคกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ กระทั่งไป
ตามลำดับ,
ชาดก ก็เป็นเรื่องที่พูดไว้ถึงเรื่องอดีต,
อัพภูตธรรม คือข้อความที่ประหลาดใจ แสดงความประหลาดใจ ทำให้เกิดความประหลาดใจอัศจรรย์,
เวทัลละ เป็นคำถาม, ถามตอบ.
นี่เพียงแต่ว่า นวังคสัตถุสาสน์หมวดเดียวประกอบด้วยองค์ ๙
นี่ก็ไม่ได้ทำกันแล้ว ถ้าทำมันจะเป็นอย่างไร มันก็วิเศษเท่านั้นแหละ
สามารถจะเรียนรู้ได้ทั้ง ๙ องค์ ไม่ต้องแก้ตัวว่า ชาวบ้านเรียนไม่ได้

เรียนได้ตามที่จะเรียนได้ แม้นิดหนึ่งก็มันก็ยังอยู่ในพวกที่ได้ ได้
อย่างครบทั้งองค์ ๙ ละก็ยิ่งดี แม้แต่นิดหนึ่ง องค์ละนิด ๆ ก็ยังดี
ยังเป็นการดี.
ทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติ เมื่อพระองค์ทรงรอเราอยู่ว่า เมื่อไร
จะมีความรู้ทางปริยัติเพียงพอ พระองค์ก็ยังรอต่อไปว่า เมื่อไรจะมี
ความรู้ทางปฏิบัติอย่างเพียงพอ คำว่าปฏิบัตินี่ก็ พอจะรู้กันได้มาก ๆ
เพราะเคยได้ยินได้ฟังกันมาก ๆ ว่า ปฏิบัติอย่างไร แต่ว่าเอากัน
ตามที่รู้กันทั่วไปก็เช่นว่า ปฏิบัติหลักใหญ่ ๆ ของอานาปานสติ
สติปัฏฐาน ๔ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ๆ ให้รู้เรื่อง กายา เวทนา
จิตตา ธรรมา.
รู้เรื่องกายา ทางกายที่เกี่ยวกับกาย มีคำบรรยายคือรู้จัก
ลมหายใจยาว รู้จักลมหายสั้น รู้จักลมหายใจว่าปรุงแต่งกาย แล้วก็รู้
จักทำลมหายใจให้สงบระงับ มันมีอยู่ ๔ อย่าง ลมหายใจยาวก็รู้จักดี
ลมหายใจสั้นก็รู้จักดี ลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็รู้จักดี และ
รู้จักทำลมหายใจให้ระงับ นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติในทางกาย.
และก็ปฏิบัติในทางเวทนา ให้รู้เรื่องของเวทนา ปีติ สุข
จิตตสังขาร ทำจิตตสังขารให้ระงับนี่คือรู้ว่า ปีตินั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่มี
ความหมายมาก ถ้าคนเราสามารถทำอะไรให้มีปีติ แล้วมันก็เรียก
ว่าสำเร็จ สำเร็จสมประสงค์แล้ว ถ้ามันเกิดปีติขึ้นมาได้ มันก็
สำเร็จตามความประสงค์ แต่มันก็ค่อนข้างจะฟุ้งไปสักหน่อย สำหรับ
ถ้าเป็นปีติอย่างเดียว มันต้องสงบระงับลงมา เป็นความสุขด้วย
ถ้าปีตินี่มันยังโยกโคลง ถ้าเป็นความสุขละก็สงบ เย็น ระงับดี นี่
ก็รู้ว่า ทำปีติให้เกิดขึ้นอย่างไร ทำความสุขให้เกิดขึ้นอย่างไร เมื่อ
ทำขึ้นมาแล้วมันปรุงแต่งเวทนานั้นอย่างไร ปีติ สุข มันปรุงแต่ง
ให้เป็นเวทนาอย่างไร นี่จิตตสังขารมันก็ถูกปรุงแต่ง นี่ก็รู้จักทำ
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จิตตสังขารให้สงบระงับ นี่เรียกว่าทำเวทนาให้สงบระงับ นี่เรียกว่า
ปฏิบัติ ในส่วนเวทนา.
ทีนี้ส่วนจิต ปฏิบัติในส่วนจิต ก็ศึกษาปฏิบัติให้รู้ว่าจิตอะไร
เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร จิตอะไรมันเกิดขึ้น เป็นอย่างไร จิตอะไร
มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร กี่อย่างกี่อย่างก็รู้หมด มีเช่นว่า จิตมี
ราคะเป็นอย่างไร มีโทสะเป็นอย่างไร มีโมหะเป็นอย่างไร หรือ
ไม่มีราคะ โทสะ โมหะเป็นอย่างไร ก็รอบรู้จิตทุกชนิด ๆ ด้วยตัว
เองมาก่อน พยายามรอบรู้ในจิตทุกชนิดว่ามันเกิดแล้วมันเป็น
อย่างไรทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิง แล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่น
แล้วก็ทำจิตให้ปล่อย นี่ข้อปฏิบัติในทางจิตมันเป็น ๔ ข้อ ๔ อย่าง
อยู่อย่างนี้นะ รู้จักจิตทุกชนิด แล้วก็รู้จักทำจิตให้บันเทิง และรู้ทำ
จิตเป็นสมาธิ ทำจิตให้ปล่อย ให้ปล่อยอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ถ้าได้ทั้ง
๔ ประเภทนี้แล้ว ก็เรียกว่าปฏิบัติได้ในส่วนจิต.
ทีนี้ก็เหลือในส่วนธรรม ธรรมะก็คือ ปฏิบัติให้เห็นความ
ไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความไม่เที่ยง
แล้วก็ปฏิบัติ ให้เห็นความหน่าย ความหน่ายออก จางออก แห่ง
ความยึดมั่นถือมั่น ด้วยอำนาจของปีติ หรือของอะไรก็ตาม แล้วก็
ปฏิบัติเพื่อความสลัดคืน สลัดคืน สลัดคืนออกไป.
นี่ก็ให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างหนึ่ง ให้เห็นความคลายกำหนัดอย่างหนึ่ง เห็นความดับไปแห่งความกำหนัดอย่างหนึ่ง เห็น
ความสลัดคืนออกไปอย่างหนึ่ง มันก็สมบูรณ์ คือทางกายก็สมบูรณ์
ทางเวทนาก็สมบูรณ์ ทางจิตก็สมบูรณ์ ทางธรรมะก็สมบูรณ์ รวม
ได้เป็น ๔ หมวด หรือ ๔ พวกว่า ทางกาย ทางเวทนา ทางจิต
ทางธรรม, กายา เวทนา จิตตา ธรรมา นี่เป็นการปฏิบัติครบ เรียกว่า
ปฏิบัติสมบูรณ์.

ทีนี้ก็มี ในทางปฏิเวธ ทางปริยัติกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติ
ก็กล่าวแล้ว. ในทางปฏิเวธคือรู้แจ้งแทงตลอด รู้แจ้งแทงตลอดว่า
อะไรเป็นอย่างไร ด้วยใจจริง ไม่ใช่ท่องจำกันแล้ว ไม่ใช่ท่องจำ
รู้แจ้งแทงตลอด ธรรมะข้อนี้มันก็สูงสุด ถึงกับรู้แจ้งแทงตลอดกิเลส
ทำให้กิเลสดับไปในความหมายแห่งพระนิพพาน.
จะขอยกหัวข้อของพระนิพพานแต่โดยย่อที่สุดมาให้เป็นตั
วอย่าง สรุปความแล้วเป็น ๓ ความหมาย อปฺปติฏฺํ-ความไม่มี
ตัวตนตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ–ไม่มีตัวตนเป็นไป, อนารมฺมณํ–ไม่มี
อารมณ์ใด ๆ. ถ้ามันมีความรู้สึกเป็นตัวตนตั้งอยู่ มีตัวกูมีของกู
นี่เรียกว่ามันตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ–ไม่ให้มันเป็นไป, อนารมฺมณํ-ไม่มี
อารมณ์.
นี่ความหมายสูงสุดของคำพระนิพพาน มีคำเดียวเท่านี้เอง
ซึ่งจะต้องเรียนกันมาก ต้องศึกษากันมาก ต้องสนใจกันมากจึง
จะรู้จักคำพูดเพียงคำเดียวว่า อนารมฺมณํ-ไม่มีอารมณ์ ขอบอก
ล่วงหน้าแล้ว บอกทั้งหมดเลยว่า มันเป็นคำที่เข้าใจยากที่สุด
ก็ลองทำจิตให้รู้ โดยประจักษ์ว่าไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ไม่มี
อารมณ์บวก ไม่มีอารมณ์ลบ ไม่มีอารมณ์ดี ไม่มีอารมณ์ร้าย
พูดภาษาวิทยาศาสตร์ มันก็ยุ่งยากลำบากมากเหมือนกัน ไม่มี
อารมณ์ที่เป็นกรรมไม่มีอารมณ์ที่เป็นกัตตุ์ คือไม่มีอารมณ์ที่เป็น
ตัวการกระทำ หรือเป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ ไม่มีตัวอารมณ์
ที่เป็นตัวถูกกระทำ ไม่มีอารมณ์ที่เป็นตัวการกระทำ ไม่มี อารมณ์
ที่เป็นผู้ถูกกระทำ ผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำหรือการกระทำ ถ้าไม่มี
ความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่า อนารัมมณัง ไม่มีอารมณ์เป็นคำที่เข้า
ใจยากที่สุด เข้าใจยากที่สุด เพราะมัน เป็นคำหมายถึงพระนิพพาน
พระนิพพานไม่มีอารมณ์ พูดเป็นบาลีอีกสักหน่อยก็ว่า อปฺปติฏฺํ,
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อปฺปวตฺตํ, อนารมฺมณํ นั่นน่ะ สามคำนี้เป็นหัวข้อของพระนิพพาน.
อปฺปติฏฺํ-ไม่ได้ตั้งอยู่, อปฺปวตฺตํ-ไม่ได้เป็นไป, อนารมฺมณํ
-ไม่มีอารมณ์ หรือไม่ใช่อารมณ์ ฟังดู ก็ขอให้ปฏิบัติให้ได้ผล เห็น
แจ้งโดยประจักษ์แก่ตนเองว่า ไม่มีอารมณ์มันเป็นอย่างไร.
พูดแล้วมันเป็นคำหยาบ ไม่มีอารมณ์มันเป็นอย่างไร ไม่มี
อารมณ์เป็นอย่างไร พวกแรดทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ว่า จิตไม่มี
อารมณ์นั้นเป็นอย่างไร เพราะมันเคยมีแต่อารมณ์ ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น
เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ เป็นธรรมารมณ์ อย่างนี้มันมีอารมณ์
ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ ไม่มีความรู้สึก ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อย่างนี้เรียกว่า
ไม่มีอารมณ์ นี่จิตของใคร เวลาไหนที่ไม่มีอารมณ์ ไปศึกษาเอาเอง
ไปสังเกตเอาเอง ไปใคร่ครวญเอาเอง ไปคิดค้นเอาเองว่าเวลาไหน
เวลาไหนที่จิตไม่มีอารมณ์
จิตไม่มีอารมณ์มันเป็นได้เวลาไหน
คือไม่มีความรู้สึกทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
คือไม่ทำความรู้สึก ไม่ทำหน้าที่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ว่านี่มันไม่มีอารมณ์ เป็นสิ่งสูงสุด สูงสุด ไม่มี
อะไรสูงเท่า ก็เป็นพระนิพพาน.
จนพระพุทธองค์ตรัสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
เอโสอนฺโต
ทุกขสฺส-นั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์. อนฺโต-ที่สุด, ทุกฺขสฺส
-แห่งความทุกข์, เอโส-นั่น นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งความทุกข์
ความไม่มี อารมณ์นั่นแหละเป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ นี่ใครมัน
เป็นได้บ้างละ ใครมันเป็นได้บ้าง จิตของใคร เวลาไหน เมื่อไหร่
อย่างไรที่ว่าไม่มีอารมณ์ นี่ก็ขอพูดกันแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว แหละ
เพื่อให้ใช้ความสังเกตใคร่ครวญ พินิจพิจารณาอย่างละเอียดลออ

อย่างยิ่งยวดแยบคายว่า จิตที่ไม่มีอารมณ์นั้นเป็นอย่างไร เดี๋ยว
มันก็ไม่พบมันก็เก้อกลับมา ถ้ามันพบก็เป็นการดี พบใครอะไร ก็
เป็นการดีทั้งนั้น พบจิตที่ไม่มีอารมณ์ มันเป็นปฏิเวธอย่างยิ่ง ถ้า
ได้พบจิตที่ไม่มีอารมณ์ ตื่นเช้าขึ้นมาท่านจิตสงบ ก็คงจะได้บ้าง
แหละ แต่ก็มีอารมณ์คิดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เป็นห่วงอย่างใดอย่างหนึ่ง วิตกกังวล อย่างใด อย่างหนึ่ง
ถ้าอย่างนี้ มันมีอารมณ์เสียเรื่อย.
นั ก ปราชญ์ ร าชบั ณ ฑิ ต ก็ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะเข้ าใจคำนี่ ไ ด้
ง่าย ๆ นักศึกษาฝรั่งชั้นเอกสูงสุดนี่ก็ยอมแพ้ เมื่อเวลาอธิบายคำว่า
ไม่มีอารมณ์ขึ้นมานี่ ยอมแพ้ ว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้ ก็ขอรบ
เร้าว่าอย่าเพิ่ง อย่าท้อถอย อย่าเพิ่งท้อถอย อย่าท้อถอย โดย
ประการทั้งปวง คอยสังเกตอยู่เสมอไปว่า เอ้า, ตื่นขึ้นมาเช้าก็ดี
มีอารมณ์ไหม ? มีอารมณ์ไหม ? มีอารมณ์ไหม ? หรือว่าไม่มีอารมณ์
มันอาจจะมีได้สักแวบหนึ่ง ว่าไม่มีอารมณ์ก็มันยังไม่ทันจะคิดอะไร
แต่พอระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันก็คิดอะไร มันก็รู้สึกอะไรเสีย แล้ว
ที่มันเป็นกันโดยมาก ที่อยากจะให้สังเกตง่าย ๆ กัน โดยมาก จะ
แจกออกเป็นคำพูดสักสิบคำ เป็นความรัก ความโกรธ ความเกลียด
ความกลัว ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ ความ
อิจฉาริษยา ความหวง ความหึง มันมีมากกว่านี้ มีตั้ง หลายสิบอย่าง
แต่เอาสัก ๑๐ อย่างก็พอจะเป็นเครื่องสังเกตว่าความไม่มีอารมณ์
นั้นเป็นอย่างไร.
ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความตื่น
เต้น วิตกกังวล อาลัยอาวรณ์ อิจฉาริษยา หวงหึง ถ้าจำคำ ๑๐
คำนี้ไว้ได้ ก็จะช่วยได้มาก จะช่วยให้ความสังเกตได้มาก ช่วย
ให้เกิดความคิดนึกได้มาก ขอร้องให้จำไว้ครั้งหนึ่งว่า จะสังเกตกัน
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ง่าย ๆ ในความไม่มีอารมณ์ที่เป็นตัวอย่างโป้ง ๆ ไม่มีความรัก ใคร ๆ
มันก็รู้กันอยู่ทุกคนว่าความรักคืออะไร ก็มันบ้ากันอยู่ทุกคน ไม่
มีความโกรธ โกรธเป็นไฟ ไม่มีความเกลียด ไม่มีความเกลียด
สิ่งใด ไม่มีความกลัว ไม่มีความกลัวสิ่งใด ไม่มีความตื่นเต้น
ในสิ่งอะไรให้เขามาเล่น การเล่นกันอยู่เท่าไร จะมาเล่นฟุตบอล
จะมาเล่นชกมวย ไม่มีความตื่นเต้น และก็ไม่มีความวิตกกังวล
ในอนาคตว่ามันจะเป็นอะไร ไม่มีอาลัยอาวรณ์ในอดีตว่ามันเคย
เป็นอย่างไร ไม่มีความอิจฉาริษยา ไม่มีความหวงไม่มีความหึงซึ่ง
เป็นความหวงเข้มข้น ที่จะช่วยให้รู้ความไม่มีอารมณ์อะไรได้ เป็น
ลำดับกันไป.
แต่ว่ามันไม่ได้ถึงที่สุดหรอก เพราะว่ามันเข้าใจ มันบังคับ
ไม่ได้ ขอให้ไปสังเกตตัวเอง ทดลองตัวเอง ใคร่ครวญตัวเอง
ว่าเมื่อไรจิตมันว่างจากความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว
ความตื่นเต้น ความวิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ์ ความอิจฉา ริษยา
ความหวง ความหึง คำพูดเหล่านี้ชัดเจนมากแล้วไปศึกษาเอาเอง
พอศึกษาเอาเองได้ว่า แต่ละคำ ๆ นั้นศึกษาให้จริงให้จัง ความรัก
เป็นอย่างไร ความโกรธเป็นอย่างไร ความเกลียดเป็นอย่างไร
ความกลัวเป็นอย่างไร ความตื่นเต้นเป็นอย่างไร วิตกกังวลเป็น
อย่างไร อาลัยอาวรณ์เป็นอย่างไร อิจฉาริษยา เป็นอย่างไร
ความหวงเป็นอย่างไร ความหึงเป็นอย่างไร
นี่ก็เป็นตัวอย่าง
มากพอแล้ว ถ้าจะแจกเป็นรายละเอียดมันตั้ง หลายสิบอย่าง
หลายร้อยอย่าง เอาให้อย่างว่า เท่าที่จะเป็นตัวอย่างโป้ง ๆ อย่างนี้
จะได้สักกี่มากน้อย และก็อย่าทอดอาลัยเสียว่า โอ้ย มันทำไม่ได้
หรอก ค่อย ๆ พยายามที่จะทำให้ได้ คือสังเกตทันทีเลยว่าตื่นขึ้นมา
ตื่นเช้าขึ้นมา เวลาไหน เมื่อมีสติขึ้นมาแล้วกำหนดว่า มันมีอารมณ์

อะไรไหม มีอารมณ์อะไรไหม มันมีอารมณ์อะไรไหม ? เดี๋ยวนี้
มีอารมณ์อะไรไหม ตอนบ่าย ตอนเย็น ตอนค่ำมีอารมณ์อะไรไหม ?
นับแต่ตื่นเช้าขึ้นมา มันมีอารมณ์อะไรไหม ?
ถ้าจะพูดให้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไป มันก็...มันก็พูดได้ด้วย
เรื่องที่สูงสุดนี่ คือเรื่องพระนิพพาน ไม่มีความรู้สึกที่สูงสุดนี่ คือเรื่อง
พระนิพพาน ไม่มีความรู้สึกที่สูงที่ประเสริฐที่เป็นของพระพุทธเจ้า
จริง ๆ น่ะ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นการมา เป็นการถึง เป็นการ
ตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการอุบัติ อย่างนี้ก็มี มันละเอียดออกไป
มันก็ยิ่งยากเข้าไป อาคตึ –การมา, คตึ –การไป, ิตึ –การตั้งอยู่, จุตึ
–เป็นการจุติ, อุปฺปตฺต-ึ เป็นการอุบัติบังเกิด ถ้ามันเกิดเป็นอารมณ์
เป็นอารมณ์มา เป็นอารมณ์ไป เป็นอารมณ์ถึง เป็นอารมณ์จุติเคลื่อน
เป็นอารมณ์อุบัติ คือเกิดใหม่ นี่ก็เรียกว่ามันมีอารมณ์เสียแล้ว แต่
มันก็ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นน่ะ เรื่องอย่างนี้มันละเอียดเกินไป มัน
เป็นเรื่องพระนิพพาน.
พูดให้มันละเอียดขึ้นไปอีก ก็ว่า ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่น
ไม่มีระหว่างแห่งโลก ไม่มีความรู้สึกว่ามีโลกนี้ ไม่มีความรู้สึกว่า
มีโลกอื่น ไม่มีความรู้สึกว่ามีระหว่างแห่งโลก มันจะมีอารมณ์อะไร
แต่ธรรมะนี้มันลึกขึ้นไป ลึกจนเข้าใจไม่ได้.
พูดกันให้มนั ตรง ๆ ตอนเบือ้ งต้นก็วา่ ไม่มธี าตุดนิ ไม่มธี าตุนำ้
ไม่มีธาตุไฟ ไม่มีธาตุลม คำว่าธาตุนี้เข้าใจยาก ถ้าจะศึกษาให้ดี
ให้จริงจังก็พอเข้าใจได้ ไม่มีธาตุดินน่ะคือ ไม่มีคุณสมบัติให้เกิด
การกินเนื้อที่ แบ่งเนื้อที่ออกไปนี่ก็เรียกว่าของแข็ง ของแข็งเป็นธาตุ
ดิน, ไม่มีธาตุน้ำ อาโปธาตุ คือ ไม่มีธาตุที่ทำให้เกาะกุม ๆ ๆ เช่น
น้ำนี่มันจะเกาะกุมกันอยู่เป็นน้ำ จะแบ่งผ่ามันก็จะกลับมาหากันอีก
นี่เรียกว่าธาตุแห่งการเกาะกุม เป็นธาตุน้ำ, ธาตุไฟ เตโชธาตุ นั่น
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คือเผาไหม้ เผาไหม้ไปเลย, ธาตุลมมีคุณสมบัติเคลื่อน ทำเคลื่อน
พัดไปพัดมา ลอยไปลอยมา. นี่ไม่มีธาตุเหล่านี้.
พระนิพพานไม่มีธาตุเหล่านี้ ไม่มีธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุ
ไฟ ธาตุลม ไม่มีธาตุที่เป็นของแข็ง ทำให้กินเนื้อที่ ไม่มีธาตุ ที่เป็น
ของเหลว ที่ทำให้เกิดการเกาะกุม ไม่มีธาตุที่เป็นธาตุไฟ ความ
ร้อนเผาไหม้ ไม่มีธาตุลมให้เคลื่อนไปเคลื่อนมา มันจะมากไป แล้ว
กระมัง แต่ทนฟังอีกหน่อยว่า มันไม่มีธาตุ ที่เรียกว่า อายตนะอีก ๔
อย่าง : ไม่มีอากาศ ไม่มีธาตุอากาศ ไม่มีธาตุอากาสานัญจายตนะ
ที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือไม่มีอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุด, แล้วก็ไม่มีวิญญาณ
ไม่มีวิญญาณธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุด, แล้วก็ไม่มีอากิญจัญญายตนะ
ไม่มีธาตุแห่งความไม่มีอะไรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด, แล้วก็ไม่มีธาตุที่
มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ จะรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกตัว
อยู่ก็ไม่ใช่. นี่มันก็สี่อย่างเหมือนกัน.
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด ความไม่มี
อะไรไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็ รู้สึกตัวก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่ นี่ก็เป็น
ธาตุชนิดหนึ่ง ก็ไม่มี ๔ ธาตุเหล่านี้ มันไม่มี ไม่มีในพระนิพพาน
ธาตุทั้ง ๔ ก็ไม่มี ธาตุที่เป็นอายตนะทั้ง ๔ หรือภพทั้ง ๔ ก็ไม่มี
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการมา ไม่ใช่เป็นการไป ไม่ใช่เป็นการตั้งอยู่ ไม่ใช่
เป็นการจุติ ไม่ใช่เป็นการอุบัติ และก็ไม่ใช่ตั้งอยู่ ไม่ใช่เปลี่ยนไป
แล้วก็ไม่มีอารมณ์ คงจะยุ่งแล้วกระมัง แต่จะขอประกันความยุ่งไว้ว่า
จงสังเกตดูให้ดี ๆ ว่าให้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์อะไรอยู่ สักนิดหนึ่ง หรือ
แวบหนึ่งก็ให้มันจับให้ได้ ให้มันมีความรู้สึกเป็นการมา เป็นการ
ไป เป็นการถึง แล้วก็เป็นการจุติ เป็นการอุบัติ มันมีอยู่ ๕ คำถึง
สูดสุด คำที่ยาก ๆ ซึ่งแสดงความหมายของพระนิพพาน มันยาก
อย่างนี้ก็เป็นธรรมดา.

ฉะนั้นขอให้เรา ทน ทน ทนอย่างเลือดตาไหลก็เอาทนเพื่อ
จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของปฏิเวธธรรม ปฏิเวธธรรม
เรื่องปริยัติเราก็ให้รู้อย่างพอตัว เรื่องทางปริยัติ สุตตะ เคยยะ
ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรมะ เวทัลละ
ให้ปฏิบัติอานาปานสติ ๔ หมวด ๑๖ ขั้น และก็มีปฏิเวธรู้แจ้ง
แทงตลอดไม่ได้หรอก แต่ว่าจะเอาคนโง่ไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะ มันก็
ต้องพยายาม ต้องพยายาม ต้องพยายามที่จะเข้าใจให้ได้.
เดี๋ ย วนี้ ตั ว อย่ า งที่ ง่ า ยที่ สุ ด แล้ ว ที่ จ ะเห็ นได้ อ ย่ า งธรรมดา
ที่สุด แล้วก็ว่า ไม่มีอารมณ์ ความไม่มีอารมณ์ นี่ขอย้ำตรงนี้
ไม่มีอะไร ความไม่มีอารมณ์ ไม่มีสิ่งที่มีคุณค่า ทางรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่มีสิ่งใดให้เกิดคุณค่าทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้
ก็เรียกว่าไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ นี่ก็เป็นสิ่งสูงสุด มันสูงสุด
ไม่มีสิ่งใดเท่าไม่มีสิ่งใดเสมอ นี่เรียกว่า พระนิพพาน พระนิพพาน
ไม่มีเทียบคุณค่าด้วยว่า เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เอโส อนฺโต
ทุกฺขสฺส -นั่นที่สุดแห่งความทุกข์
แต่แล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่มีอยู่
ไม่ใช่ไม่มี พระนิพพานน่ะ พระนิพพานน่ะ ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ก็เรียกว่า อายตนะ.
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ-อายตนะ
นั้นอายตนะนั้นหรือสิ่งนั้น สิ่งนั้น อายตนะนั้น สิ่งนั้น สิ่งนั้นมันมีอยู่
และมันก็มิใช่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, มิใช่อากาสานัญจายตนะ มิใช่วิญญานัญจายตนะ มิใช่อากิญจัญญายตนะ
มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ, มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่
ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง, มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การตั้งอยู่
มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ, มิใช่การตั้งอยู่ มิใช่การเปลี่ยนไป
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และมิใช่อารมณ์. มันลึก ๆ ๆ ๆ ลึกอย่างมหึมา มหาศาล มันลึก
แต่ไม่เป็นไร ขอให้กำหนดไว้ ถ้าจะโง่อย่างไรขอให้กำหนดไว้ เถอะ
คุ ณ จะโง่ ข นาดไหนก็ ข อให้ ก ำหนดไว้ เ ถอะว่า จงสั ง เกตสั ก สิ่ งไม่ มี
อารมณ์นั้นเป็นอย่างไร ไม่มีอารมณ์นั้นเป็นอย่างไร ตั้งใจจะสังเกต
แต่อย่างนี้อย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติ ที่ว่าจิตไม่มีอารมณ์นั้น
เป็นอย่างไร จิตไม่มีอารมณ์นั้นเป็นอย่างไร จิตไม่มีการตั้งอยู่ ไม่
ใช่การเป็นไป อย่างนี้ไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์ สิ่งนี้มันมีอยู่ สิ่ง
ที่จะเป็นไปได้อย่างนี้ มันมีอยู่.
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สิ่งนั้นมีอยู่ เป็นภาษาบาลีว่า
อายตนะนั้นมีอยู่ เพราะว่าคำว่าอายตนะนี้ ก็หมายถึงว่าสิ่งที่อาจ
จะทำความรู้สึกได้ รู้จักได้ ทำให้เป็นประโยชน์ได้ อายตนะนั้นมีอยู่
สิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งที่มิใช่อารมณ์นั่นแหละมีอยู่ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้จะ
พูดกันอย่างนักเรียนเบื้องต้น นักเรียนอนุบาล ขอให้สังเกตไปก่อนว่า
อนารัมมณัง มิใช่อารมณ์ สิ่งที่ไม่ใช่อารมณ์ นั่นมันมีอยู่ ยาม
ที่รู้จักสิ่งเหล่านี้ เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นละก็ ประเสริฐ วิเศษ สูงสุด
ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือน เพราะมันจะเป็นเหตุให้รู้จักพระนิพพาน
มันจะเรียกว่ามีพระนิพพานได้ ถ้าทำจิตให้ไม่มีอารมณ์ได้ เดี๋ยวนี้
ก็รู้สึกว่า ตัวเองมันจะบ้าเสียแล้ว เพราะไปเอาเรื่องที่เข้าใจยากมา
สอน.
มันจะบ้าตรงนี้ที่ว่า ไปเอาเรื่องที่เข้าใจได้ยากที่ไม่มีใครจะ
เข้าใจได้มาสอนเขามาแนะเขา มาชี้ให้เขาเข้าใจ มันจะบ้าเองเสีย
แล้ว แต่เอาแหละขอให้สมมุติว่ามันไม่บ้า แต่ก็พยายาม ให้ทุกคน ๆ
นี่พยายามได้เข้าใจสิ่งนี้ สิ่งที่เรียกว่าอนารัมมณัง ไม่ใช่อารมณ์ ถ้า
มันจำอะไรไม่ไหวก็เลิกหมดก็ได้ ให้เหลือแต่คำว่า ไม่ใช่อารมณ์
ไม่มีอารมณ์ เพียงคำเดียว และสิ่งที่มิใช่อารมณ์ สิ่งที่ไม่มี

อารมณ์มีอยู่ แต่สิ่งนั้นคือพระนิพพาน.
ถ้าไปพูดกับฝรั่งมังค่า หรือนักปราชญ์ นักศึกษาสูง ๆ ขึ้นไป
เราก็จะไปพูดว่า สิ่งที่เป็น objective ก็ไม่มี สิ่งที่เป็น subjective
ก็ไม่มี ไม่มีทั้ง objective และไม่มีทั้ง subjective ไม่มีทั้ง objectivity ไม่มีทั้ง subjectivity แล้ว มันของภาษาฝรั่งเข้าใจยาก
เข้าใจยากพอกัน เข้าใจยาก จนเข้าใจไม่ได้เหมือนกันนี่ มันก็...มัน
ก็เป็นเรื่องที่บ้าอยู่เหมือนกัน เพราะมันพูดให้เข้าใจไม่ได้ คุณจำ
แต่เพียงสั้น ๆ ว่า มันไม่มีอารมณ์ มันไม่มีอารมณ์ อารมณ์คือ
สิ่งที่มันกำหนดได้ รู้สึกได้ว่ามันเป็นอะไร ไม่ต้องพูดถึงอารมณ์
หยาบอย่างดี ชั่ว บุญ บาป สุข ทุกข์ นี่มันหยาบเกินไป มันเป็น
ดุ้น ๆ ก้อน ๆ หยาบ ๆ มากเกินไป จะถือเป็นอารมณ์อันละเอียด
ก็เป็นอารมณ์ที่ว่า อย่างนี้ดูเหมือนจะได้พูด มิใช่ธาตุดิน มิใช่
ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุไฟ มิใช่ธาตุลม มิใช่ธาตุอากาสานัญจายตนะ
มิใช่ธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะ มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่
ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง
มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ ไม่มีการตั้งอยู่ แล้วก็ไม่มีการเป็นไป
แล้วก็ไม่มีอารมณ์.
นี่ก็พูดอย่างนี้ มันคงบ้า บ้าขนาดหนักเลยทีเดียวเรื่องนี้
ฟังไม่ถูกมาพูดให้ฟังนะ ขอลบเลิกให้หมด ให้เหลืออยู่คำคำเดียวว่า
ไม่มีอารมณ์ ข้าพเจ้าจะทำจิตชนิดที่ไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์
อะไร ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจก็ไม่มี รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ไม่มี.
เอาละ สัญญากันหน่อยว่า ตั้งแต่วันนี้ พรุ่งนี้เป็นไป
พอเช้าขึ้นพอมีเวลา เช้าขึ้นมาก็ขอให้ตั้งข้อสังเกต ไหนนะ เป็น
อย่างไรนะที่ว่าไม่ใช่อารมณ์น่ะ
หรือไม่มีอารมณ์น่ะเป็นอย่างไร
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จิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไร
จิตที่ไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไร
มันก็เหลือที่จะกล่าวแล้ว มันจะพบได้อย่างไร จะพบได้อย่างไร
จะพบได้สักแวบ สักนิดหนึ่งก็ยังดี ก็ยังดี ดีมาก ๆ ถ้ามันพบได้
ตลอดไปก็เป็นพระนิพพาน อันสมบูรณ์ อันสูงสุดไปเลย ตลอด
เวลาไปเลย เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน เป็นนิพพานสูงสุด เป็น
นิพพานที่นิรันดรไปเลย ยังไม่ต้องพูดถึง เอาที่ว่านิพพานตัวอย่าง
ตื่นนอนขึ้นมา ไม่มีอารมณ์อะไร ให้จำคำง่าย ๆ จำคำง่าย ๆ ตื้น ๆ
เด็ก ๆ ไว้ว่า ไม่อาลัยอาวรณ์ ไม่อิจฉาริษยา ไม่หวง ไม่หึง มัน
ง่ายดี.
คำง่าย ๆ เป็นคำหยาบ ๆ ง่าย ๆ ไม่มีอารมณ์เหล่านี้ ถ้าจะ
เอาไปขยายเป็นกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างก็ได้ มีความหมายอย่างนี้ มัน
ไม่มีอารมณ์ไม่มีความเป็นบวก ไม่มีความเป็นลบ ไม่ได้ ไม่เสีย
ไม่แพ้ ไม่ชนะ ไม่ใช่ทั้งวัตถุ ไมใช่ทั้งจิตใจ ไม่ใช่ทั้งวัตถุ ไม่ใช่
ทั้งจิตใจ ไม่ใช่ทั้งนาม ไม่ใช่ทั้งรูป ไม่ใช่นาม ไม่ใช่รูป ไม่มี
อารมณ์.
ขอให้สมาทานการปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ที่สูงสุด
กันสักข้อหนึ่ง คือคำว่า ไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์ ถ้าเป็นบาลีก็ว่า
อนารัมมณัง มิใช่อารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ทบทวนอีกทีดีไหม ไม่มี
อารมณ์ มันกินความตลอดไปหมด ไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟ ไม่ใช่
อากาสานัญจาตนะ มิใช่วญ
ิ ญาณัญจายตนะ มิใช่อากิญจัญญายตนะ
มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่
ระหว่างแห่งโลกและก็ไม่มีการมา ไม่มีการไป ไม่มีการถึง
ไม่มีการจุติ ไม่มีการอุบัติ มิใช่มีการตั้งอยู่ มิใช่การเป็นไป
และมิใช่อารมณ์ แต่ถ้ามากนักลบทิ้งก็ได้ ให้เหลือคำว่าไม่มี
อารมณ์เพียงคำเดียว มันพอจะเข้าใจได้ แม้จะโง่สักเท่าไรก็พอจะเดา

ได้ ไม่มีอารมณ์ทำจิตไม่ให้มีอารมณ์ ถ้ามีอารมณ์มันก็ต้องมี
ความรู้สึกอย่างนี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ หู ตา
จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่กลัวว่าจะเป็นคนบ้าเสียเอง เพราะว่าไปสอน
เรื่องที่มันยาก.
แต่ถ้าไม่สอนมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ มัน
ก็ต้องสอนอยู่ดี แต่ว่ามันจะรู้ได้หรือไม่ ก็พยายามกันไปก็แล้วกัน
เอาให้ง่ายที่สุดด้วย ให้โง่ที่สุดด้วย ให้เป็นเด็กอนุบาลด้วย ให้เรา
เป็นเด็ก ๆ เป็นเด็ก ๆ อย่างเด็กที่สุด พอตื่นขึ้นมาทำจิตไม่ให้มี
อารมณ์อะไร ให้เหมือนเด็กไปเลย ให้เหมือนเด็กไปเลย แต่ว่าให้
มันสูงไปกว่าเด็ก แต่ให้มันเหมือนเด็ก คือไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์.
อาตมาคิดว่า โอ...มันง่าย ๆ ที่สุดแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ แต่
มันยากที่สุดก็ที่จะปฏิบัติเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกคนทั้งหญิง ทั้งชาย
ทั้งพระ ทั้งฆราวาส มั่นหมาย หมายมั่นที่ว่าจะทำจิตไม่ให้มี
อารมณ์ ให้รู้จักจิตที่ไม่มีอารมณ์ รู้จักธรรมะที่มิใช่อามรณ์ รู้จัก
อายตนะซึ่งมิใช่อารมณ์ เรียกว่าอายตนะก็ได้ ที่ไม่มีอารมณ์
มิใช่อารมณ์ จิตที่มิใช่อารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์ แล้วก็ธรรมะที่มิใช่
อารมณ์ทไ่ี ม่เป็นอารมณ์ คงจะพอแล้วกระมัง เพราะว่าข้อเดียว ขออย่าง
เดียว มันจะโง่กันไปถึงไหนล่ะ เพราะว่าขอข้อเดียวนี้ ขอข้อเดียวที่จะ
ทำให้ตามอย่างพระพุทธเจ้า เอาอย่างพระพุทธ ตามรอยพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ท่านทรงรอเราอยู่ ว่าเมื่อไรคนเหล่านี้มันจะมา.
คุณอย่าไปคิดว่าโอ้ พระพุทธเจ้าไปนิพพาน นิพพานไปเสีย
แล้ว รออะไร อยู่ที่ไหน นี่มันจะโง่หนักขึ้นไปอีก ถ้าคุณจะคิดว่าพระ
พุทธเจ้าไม่ได้รอเราอยู่ ท่านนิพพานเสียแล้ว แต่ขอบอกให้คนโง่ที่สุด
ว่า พระพุทธเจ้ายังรออยู่ ยังรออยู่ ยังรอคอยท่านทั้งหลายเหล่านี้
มีความรู้ในข้อนี้ ปฏิบัติได้ในข้อนี้ ท่านยังรอเราอยู่ รอวินาทีสุดท้าย

๑๓๓
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รอตลอดนิรันดรนั้น รออยู่ตลอดนิรันดรว่าเมื่อไรสัตว์เหล่านี้มันจะรู้
จักพระนิพพานคือความมิใช่อารมณ์ ความไม่มีอารมณ์.
ไปหาดูซิที่ตรงไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้รออยู่ ถ้ารู้จักพระ
พุทธเจ้า ถ้าเป็นผู้ที่รู้จักพระพุทธเจ้า รู้จักพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์แล้ว ก็จะรู้สึกว่า มีอาการเหมือนท่านรออยู่ รอเราอยู่
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีอาการเหมือนกับรอเราอยู่ว่า เมื่อไร
สัตว์เหล่านี้มันจะมา เมื่อไรสัตว์เหล่านี้มันจะรู้เรื่องนี้ จะรู้เรื่อง
พระนิพพานน่ะ ท่านรออยู่อย่างนี้ จะรู้เรื่องพระนิพพานน่ะ ท่านรออยู่
อย่างนี้ นี่ก็จะมัวประมาทกันอยู่ได้อย่างไร ข้อนี้ไม่มีทางแก้ตัว
หรอก พระพุทธเจ้ายังรออยู่ตลอดเวลา นิรันดร นิรันดร ตลอดกาล
นิรันดร ยังรอเราอยู่ว่า เมื่อไรสัตว์เหล่านี้จะรู้ธรรม นี่ข้อแรก.
หรือจะให้กว้างกว่านั้นก็ เมื่อไหร่โลกนี้จะมีสันติภาพ ถ้า
โลกไม่มีธรรมะ ไม่รู้จักพระนิพพาน โลกไม่มีสันติภาพ โลกกี่
พันล้านคน พันล้านล้านคน ก็ไม่มีสันติภาพ เพราะมันดีแต่
ที่จะเห็นแก่ตัวดี มันดีแต่ที่จะเอาเปรียบกัน ดีแต่สะสมแต่กามารมณ์
ทั้งโลก ทั้งโลก ทั้งพระ ทั้งฆราวาส ทั้งพุทธ และทั้งมิใช่พุทธ
มีแต่เรื่องกามารมณ์ มันจะรู้พระนิพพานได้อย่างไร.
ขอให้มองเห็น ให้เชื่อถึงที่สุดว่า พระพุทธเจ้ายังรอเราอยู่
รอตลอดกาลนิรันดร เมื่อไรสัตว์เหล่านี้จะมีธรรมะ เมื่อไรสัตว์เหล่า
นี้จะรู้สึกพระนิพพาน รู้แจ้งพระนิพพาน ท่านรอเราอยู่ ท่านรอเราอยู่
ท่านรอเราอยู่.
ในทางปริยัติก็ท่านรอเราว่า เมื่อไรมันจะเรียนรู้เรื่องนี้เสีย
ที ในทางปฏิบัติก็ท่านรอเราว่าเมื่อไรมันจะปฏิบัติเรื่องนี้กันได้เสียที
ในทางปฏิเวธก็ท่านรอเราอยู่ว่าเมื่อไรมันจะรู้เรื่องพระนิพพานนี้เสีย
ที มันเหลืออยู่แต่คำพูดคำเดียวว่า ถ้ารู้เรื่อง ไม่มีอารมณ์ มิใช่

อารมณ์นั่นแหละ รู้เรื่องพระนิพพาน ปริยัติก็ดี ปฏิเวธก็ดี สรุปรวม
เข้าไปอยู่ในเรื่องพระนิพพานทั้งหมด.
คำพูดเพียงคำเดียว รวมหมดไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีอารมณ์
มิใช่อารมณ์ แต่ถ้าขยายไปนิด เป็น ๓ คำว่า มิได้ตั้งอยู่ มิ
ได้เป็นไป มิใช่อารมณ์ นี่คำสูงสุด และเรื่องที่ท่านทั้งหลายไม่เคย
เรียน ไม่ได้เรียน ไม่สนใจ หรือไม่มีทางที่จะสนใจ ไม่มีทางที่จะ
ได้รับความรู้เรื่องนี้ คือเรื่องพระนิพพาน อันเป็นเรื่องของความ
ไม่มีอารมณ์
และเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าประหลาดที่สุด
มหัศจรรย์ที่สุด ก็คือเรื่อง อายตนะนั่น อายตนะนั่น สิ่งนั้น สิ่งนั้น
อายตนะนั้น สิ่งนั้น สิ่งนั้น อายตนะนั้น มันมีอยู่ มันไม่ใช่ไม่มี
สิ่งนั้น มันมีอยู่ แต่มันมิใช่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม
มิใช่อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ มันมิใช่โลกนี้ มันมิใช่โลกอื่น มันมิใช่ใน
ระหว่างแห่งโลกทั้งสอง และมันก็มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง
มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ แล้วมันก็มิได้ตั้งอยู่ มันมิได้ตั้งอยู่นะ
พระนิพพานนั่นมิได้ตั้งอยู่ พระนิพพานนั้นมิได้เป็นไป มิได้เปลี่ยน
ไป และพระนิพพานนั้นไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์.
เอาละก็คิดว่า อาตมาพูดเรื่องที่ทำให้ตัวเองบ้า พูดเรื่อง
ที่เขาฟังไม่ถูก หรือพูดเรื่องที่คนไม่ตั้งใจจะฟังให้ถูก เพราะคนไม่
อยากจะฟังให้ถูก แต่เห็นเป็นเรื่องเล่น ๆ เล่น ๆ เล่น ๆ กัน
ไปเสีย โดยเฉพาะเรื่องของคำพูดเพียงคำเดียวว่า มิใช่อารมณ์จิต
อันมิใช่อารมณ์ นั่นมันเป็นอย่างไร มันรู้จักกันแต่ว่า ไอ้รูป รส
กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ และก็เป็นเรื่องกาม ยกกาม
เป็นเบื้องหน้า อารมณ์ทางกามเป็นเบื้องหน้า อะไร ๆ ก็เป็นไป
เรื่องกาม ต้องการแต่จะให้เกิดความเอร็ดอร่อยทีเ่ ป็นกามไม่อย่าง
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ใดก็อย่างหนึ่ง ไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง มีความประสงค์ แต่เพียง
เท่านั้น มันรู้แต่เรื่องกามอย่างเดียว และประสงค์แต่เรื่องกามอย่าง
เดียว แล้วมันจะเอาพระนิพพานมาจากไหนล่ะ เมื่อไรมันจะพบพระ
นิพพานล่ะ.
เพราะพระนิพพานต้องไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์ มิใช่การ
ตั้งอยู่ มิใช่การเปลี่ยนไป และมิใช่อารมณ์ ถามว่าเรื่องเหล่านี้
ยังไม่เคยฟัง ก็ขอให้คอ่ ย ๆ ฟังเถอะ อาตมายอมทนลำบาก เพือ่ จะ
เอามาได้ยินได้ฟัง ถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟัง จะไม่เอา
ไม่เอาด้วยก็สุดแท้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เป็นเรื่องสูง
ที่สุด คือเรื่องพระนิพพาน อันมิใช่อารมณ์ อันมิใช่อารมณ์.
เอาละคนไหนก็ตาม เด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม โง่ก็ตาม
ฉลาดก็ตาม ขอให้พยายาม ทำจิต ทำจิต ดำรงจิต ประคับประคอง
จิตให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า มิใช่อารมณ์ มิใช่อารมณ์ ไม่เป็นอารมณ์
มันก็ยากอยู่ มิใช่อารมณ์มันคืออะไร ลองใคร่ครวญ ลองใคร่ครวญ
ลองพยายาม ลองว่าจิตที่ไม่มีอารมณ์ ที่มิใช่อารมณ์ ที่ว่าจาก
อารมณ์ ให้สมกับที่ว่าอาตมาเป็นคนบ้า ไปแค่นเข็ญให้คนเขารู้เรื่อง
สิ่งที่ไม่อาจที่จะรู้ ไม่สามารถที่จะรู้.
แต่เดี๋ยวนี้มาเห็นว่า โอ พระพุทธเจ้าท่านรอเรามาตั้งนิรันดร
ตลอดกาลนิรันดรแล้ว เราก็ยังไม่รู้ เราก็ยังไม่รับรู้ เราก็ยังไม่
สนองพระพุทธประสงค์.
ฉะนั้นขอให้รู้กันในข้อนี้ว่า จะได้สนองพระพุทธประสงค์
จะทำให้เรารู้เรื่องสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงหวัง พระพุทธเจ้าตรัสรู้
อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ ก็เพื่อให้เรารู้เรื่องนี้ และท่านก็รออยู่ว่าเมื่อไร
มันจะรู้
ท่านรอเป็นนิรันดร เป็นตลอดกาลนิรันดร ไอ้พวกนี้
มันก็ยังไม่รู้ เพราะมันไม่ได้สนใจนี่ แต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นการรอ

เป็นการรอ พระพุทธองค์ ไม่ได้หาย ไปไหน ไม่ได้สูญหายไปไหน
ยังรออยู่ ยังรออยู่ ว่าเมื่อไร ไอ้สัตว์ โลกนี้มันจะรู้เรื่องนี้
ให้รู้เรื่องคำพูดเพียงสองคำว่า สงบเย็น และเป็นประโยชน์.
เรื่องนี้สงบเย็น สงบเย็น เป็นสุขสงบเย็น และเรื่องนี้เป็น
ประโยชน์ เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ที่สุด มีคุณสมบัติอย่างยิ่งอยู่
๒ คำคือ สงบเย็น และเป็นประโยชน์ สงบเย็น และเป็นประโยชน์
ขอให้ท่านทั้งหลายรู้เรื่อง ที่มีความงบเย็นและเป็นประโยชน์ ก็จะไป
เจอะกันเข้ากับพระนิพพาน จะสามารถรู้จักรพะนิพพาน จะเข้าถึง
พระนิพพาน เข้าใจพระนิพพาน ไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแรดไป ตาม
เดิม เป็นแรดต่อไปตามเดิม เป็นแรดอยู่ตลอดนิรันดรเหมือนกัน.
เมื่อพระพุทธเจ้ารอเราอยู่ตลอดนิรันดร และท่านทั้งหลายก็
เป็นแรดตลอดนิรันดร ใครจะสมน้ำหน้าใคร ไปดูเอา ในเรื่องนี้
ในข้อนี้ พอแล้ว มันพอแล้ว มันเหลือที่จะกล่าวแล้ว ว่าจะให้พระ
พุทธเจ้าท่านรอไปถึงไหน พระพุทธเจ้ารอเราอยู่ตลอดเวลา แล้ว
จะให้ท่านรอ...ไปจนถึงไหน รอตลอดนิรันดร รอตลอดกาลนิรันดร
กี่กัปป์กี่กัลป์มันก็ไม่ไปถึงสักที.
ฉะนั้นก็อย่าให้เสียพระพุทธประสงค์ ให้มีความหวังว่า จะ
มีคนไม่กี่คนก็ทำใจให้รู้จักพระนิพพาน รู้เรื่องพระนิพพาน รู้เรื่อง
ความไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์ อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ทุกประการ
จะสำเร็จประโยชน์ได้ก็เรื่องเพิ่มพูนทางปริยัติให้มากเข้า เพิ่มพูน
ทางการปฏิบัติให้มากเข้า และก็เพิ่มพูนทางการปฏิเวธให้มาก เข้า
ทั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ ทั้งปฏิเวธ พระพุทธประสงค์ก็ไม่เป็นหมัน
สั ต ว์ ทั้ ง หลายจะได้ บ รรลุ พ ระนิ พ พานสมตามพระพุ ท ธประสงค์
สมตามที่พระพุทธองค์ยังรออยู่ ยังรอเราอยู่ตลอดกาลนิรันดร ยังรอ
เราอยู่ตลอดกาลนิรันดร.
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เอาแหละในที่ สุ ด นี้ ก็ ข อทำความเข้ าใจกั น เสี ย หน่ อ ยว่ า
เขาด่า เขาแช่งอาตมาหาว่าพูดคำหยาบ พูดคำที่ไม่มีใครรู้เรื่องกัน
มามากแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องขอทำต่อไปก่อน พูดเรื่องที่ไม่
รู้เรื่องนี้ต่อไปก่อน พูดเรื่องพระนิพพาน เรื่องพระนิพพาน ที่ไม่
มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์นี้ต่อไปอีก.
จนกว่าเมื่อว่าใครจะมีคนสักคนหนึ่งที่จะรู้เรื่องนี้ รู้เรื่องพระ
นิพพานซึ่งมิใช่อารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ให้มารู้เรื่อง อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตนํ อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ อตฺถิ
ภิกฺขเว ตทานยตนํ อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ อายตนะนั้นมีอยู่
อายตนะนั้นมีอยู่ มีอยู่อย่างที่กล่าวมาแล้ว มิใช่ธาตุดิน มิใช่
ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุไฟ มิใช่ธาตุลม มิใช่ธาตุอากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ มิใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ และก็มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ระหว่างแห่งโลก
และก็มิใช่การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การจุติ มิใช่
การอุบัติ มันเป็นสิ่งที่มิได้ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่นะ มันไม่มี
อะไรที่จะมาตั้งอยู่ มันมีอยู่โดยไม่ต้องตั้งอยู่ แล้วก็มิได้เป็นไป
มิได้เวียนไป มิได้เปลี่ยนไป ไม่มีอารมณ์ใด ๆ เลย.
นี่ขอพูดประเดิมเรื่องนี้ว่า สนทนากันตามควรตามโอกาส
ว่าเรื่องที่มีค่าสูงสุด มีสิ่งประโยชน์ที่สุด สูงสุด สูงสุดกว่าเรื่องใด ๆ.
จะใช้คำว่าในโลก ในสากลจักรวาลทั้งหมดนี้ ไม่มีเรื่องไหนที่จะ
สำคัญเท่ากับเรื่องนี้ มีค่าเท่ากับเรื่องนี้ คือเรื่องของพระนิพพาน
เรื่องของความไม่มีอารมณ์ จะเติมอีกสักหน่อยว่า จิตที่ไม่มี
อารมณ์ก็ได้ แต่ความไม่มีอารมณ์นี่แหละถูกต้องที่สุด ธรรมะซึ่ง
มิใช่อารมณ์ ธรรมะซึ่งมิใช่อารมณ์.

เอาละขอยุตกิ ารพูดจาอย่างทีเ่ รียกว่า สนทนากันตามโอกาส
แต่ถา้ ท่านเข้าใจได้สกั นิดหนึง่ ก็จะมีผลคุม้ ค่ามหาศาล คุม้ ค่ามหา ศาล
พระพุทธเจ้าไม่รอเปล่า ท่านจะได้พบกับพระพุทธเจ้า ท่านจะได้รธู้ รรมะ
ของพระพุทธเจ้าได้ด้วยกันจงทุก ๆ ท่าน.
ขอให้มีสติสัมปชัญญะ เพียงว่าไม่มีอารมณ์มันคืออะไร ไม่
มีอารมณ์มันคืออะไร ไม่มีอารมณ์มันคืออะไร ไม่มีอารมณ์มันคือ
อะไร คอยเฝ้าสังเกตอยู่อย่างนี้ คงจะสักแวบหนึ่งจะโผล่เข้ามา ค่อย
รู้เค้าเงื่อน ถ้ารู้เค้าเงื่อนแล้วก็ต่อไป ของมันเองได้โดยถึงที่สุด.
เอ้า ! ขอยุติการพูดจาอย่างเป็นการฆ่าเวลา กันไว้เพียงเท่านี้.

๑๓๙

ประมวล
แห่งพรหมจรรย์
ธรรมบรรยาย
ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
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พรหมจรรย์ที่ควรรู้จัก : สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง แล้วดับทุกข์ได้สิ้นเชิง
ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
วันนี้จะได้บรรยายหัวข้อธรรมพิเศษ โดยชื่อว่า ประมวลแห่งพรหมจรรย์
ประมวลแห่งพรหมจรรย์ คือให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า “พรหมจรรย์” กันอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ให้เต็มตามความประสงค์.
คำว่า “พรหมจรรย์” ในที่นี้ หมายถึงพรหมจรรย์ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ
ในบทที่ว่า ทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง, ทรงประกาศพรหมจรรย์
บริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วก็สิ้นเชิง นั่นแหละคือพรหมจรรย์ ไม่เกี่ยวกับพรหมจรรย์ทางเพศ

หรือมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ. ขอให้สนใจความหมายของ
คำคำนี้ไว้ให้ถูกต้องไปเสียแต่ต้นมือ.
ประมวลแห่งพรหมจรรย์ ก็หมายความว่า จะพูดกันถึง
เรื่อง ทั้งหมดที่เกี่ยวกับพรหมจรรย์ แต่ก็เว้นไม่ได้ที่มันจะต้องเกี่ยว
ข้องไปถึงเรือ่ งทีม่ นั ประกอบกันอยู่ มูลเหตุแห่งพรหมจรรย์นก่ี เ็ ป็นเรือ่ ง
ที่ต้องรู้, เป็นคัมภีร์รวมกันทั้งหมด แล้วก็ให้ได้ใจความโดยสมบูรณ์
เรียกว่า ธรรมลีลา ลีลาแห่งธรรมะ ทั้งหมดทั้งสิ้นอันเกี่ยวกับ
พรหมจรรย์.
คำว่า พรหมจรรย์ จะเป็นภาษาอะไรก็ตามใจเถอะ แต่ใน
ที่นี้เราหมายถึง สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างครบถ้วนถูก
ต้องแล้วดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง
สรุปคำว่าดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไว้ในคำว่าผลของพรหมจรรย์.
มีข้อความที่ควรศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยง่าย
เป็นหัวข้อสั้น ๆ หัวข้อง่าย ๆ ซึ่งถ้าปฏิบัติตามได้ถึงที่สุดแล้ว
จะรวบรวมสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมคุณหรือธรรมคุณไว้ได้โดยสิ้นเชิง
คือทั้งหมดทั้งสิ้น มันก็คือตัวพระศาสนานั่นแหละ พระธรรมคุณทั้ง
หมดก็คือตัวพระศาสนา นั่นแหละ, ตัวพระพุทธคุณ ตัวพระธรรมคุณ
ตัวพระสังฆคุณ ก็รวมอยู่ในคำคำเดียวกัน เป็นคุณที่จะช่วยให้ดับ
ทุกข์ได้สิ้นเชิง.
เตือนกันในเบื้องต้นอีกหน่อยหนึ่งก็ว่าบทที่ท่านทั้งหลายสน
ใจกันน้อยเกินไป คือบทว่า;
สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ดีแล้ว,
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สันทิฏฐิโก อันบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเอง,
อกาลิโก ไม่ประกอบอยู่ด้วยเวลา ไม่จำกัดอยู่ด้วยเวลา,
เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรเรียกกันให้มาดู มาดู,
โอปนยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมให้เข้ามามีอยู่ในตน,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ได้เฉพาะตน คือ
รู้สึกได้ปรากฏได้แก่จิตใจนั่น เฉพาะตน ๆ รู้แทนกันไม่ได้ ปรากฏ
แทนกันไม่ได้ เพราะมันเป็นสิ่งเฉพาะตน.
นี่ รู้สึกว่ายังไม่สนใจกันให้เพียงพอ หรือว่ายังรู้จักกันน้อยเกิน
ไปในธรรมคุณ ในพระธรรมคุณ ขอตักเตือนเป็นพิเศษ ให้ซักซ้อม
ความเข้าใจให้แจ่มชัดในบทธรรมคุณทั้งหลาย บทธรรมคุณหรือ
พระธรรมคุณ ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ยกขึ้นไว้เป็นหลักเบื้องต้น
เป็นหัวใจแห่งพรหมจรรย์
มิฉะนั้นมันจะเกิดอาการที่ไม่สมบูรณ์
เหมือนทำนาโดยไม่ใส่ปุ๋ย จะเกิดอาการเหมือนกับว่าทำนาโดยไม่
ใส่ปุ๋ย ก็ไม่ได้ผลสมบูรณ์; ถ้ามีความรู้เรื่องนี้สมบูรณ์ ถูกต้องแล้ว
ปฏิบัติอยู่ มันก็จะได้ผลดี เหมือนกับว่าทำนากันโดยใส่ปุ๋ย ได้ผลดี
ถึงที่สุดของการทำนา.
ขอให้เข้าใจว่า ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์
มีโครงสร้างโดยเฉพาะ มีโครงของธรรมะ มีรูปร่างรูปโครงโดย
เฉพาะ จะเรียกว่าธรรมลีลาก็ได้ ในฐานะคำประพันธ์ ว่ามันงดงาม
ไพเราะด้วยลีลาเหมือนคำประพันธ์ พรหมจรรย์ทงั้ หลาย สัมพันธ์กลม
กลืนเป็นอันเดียวกันเหมือนคำประพันธ์.
ที่มาของพรหมจรรย์ คือ พุทธาทิบัณฑิต
ทีนกี้ จ็ ะขอทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึง่ ว่า เอามาจากไหน
โครงธรรมะเหล่านี้เอามาจากไหน ? นี้ก็เอามาจากอะไร ซึ่งท่านทั้ง
หลายก็คงจะเข้าใจไม่ได้ คือว่าต้องทำความเข้าใจโดยสรุปกันว่า

เอามาจากพุทธาทิบัณฑิต คำนี้ก็ควรจะจำไว้ พุทธาทิบัณฑิตแปลว่า
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข. บัณฑิตคือผู้มีปัณฑา
ปัณฑานั้นคือปัญญาที่ใช้ดับทุกข์ได้ ปัญญาที่ใช้ดับทุกข์ได้ เรียก
เป็นภาษาบาลีว่า ปัณฑา ผู้ใดมีปัณฑา ผู้นั้นเรียกว่า บัณฑิต เพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตก็คือ ผู้มีปัณฑา และปัญญาชนิดที่ใช้ดับทุกข์ได้. นี่ก็
ไปปรากฏเอาด้วยตนเองว่า มันดับทุกข์ได้อย่างไร มีเข้าแล้วมันดับ
ทุกข์ได้อย่างไร ? บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นอาทิ เป็นเบื้องต้น คือเป็น
ประธาน.
ขอพูดอย่างเอาเปรียบว่าไม่อ้างที่มาอะไรหมด ไม่อ้างที่มา
ของใคร, ของคัมภีร์ไหน, ของพระไตรปิฎกเล่มไหน ไม่ต้องอ้าง คือ
อ้างหมดที่ว่าเป็นคำของพุทธาทิบัณฑิต แล้วบัณฑิตทั้งหลายมีพระ
พุทธเจ้าเป็นประธาน ที่จริงก็ไม่ต้องมัวอ้างนั่น อ้างนี่ อ้างโน่น
ให้มันเสียเวลา เมื่อมันประจักษ์แก่ใจจริง ใช้คำว่าประจักษ์แก่ใจจริง
ประจักษ์แก่ใจจริง ว่าเมื่อปฏิบัติลงไปอย่างนี้ แล้วผลมันเกิดขึ้น
อย่างนี้ แล้วผลมันเกิดขึ้นอย่างนี้ เป็นความดับทุกข์ได้ ก็จะ
ต้องไปอ้างใครให้เสียเวลา, จะไปอ้างคนนั้น จะไปอ้างคนนี้ ไปฝากไว้
ให้คนนั้นคนนี้ ให้คนนั้นคนนี้ช่วยรับประกัน เป็นนายประกันว่า
ปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริง ไม่ต้อง ไม่จำเป็น เพราะว่ามันรับประกันอยู่
ในตัวเอง. ถ้ามีธรรมะจริง มีธรรมะจริง มันจะรับประกันอยู่ในตัวเอง
เพราะการได้ผลตามที่ต้องการ เป็นการรับประกันอยู่ในตัวเอง.
นี่เราก็มีหัวข้อธรรมะเหล่านี้
ซึ่งอาตมาจะขอใช้คำว่า
สรุปรวมเอามาจากพุทธาทิบัณฑิต คือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลายด้วย,ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วย, ของพระ
พุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ด้วย, ของพระอรหันต์ทุก ๆ พระองค์ด้วย
กล่าวออกมาแล้วมีใจความอย่างนี้ ใจความเป็นอย่างนี้ตรงเป็นอัน
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เดียวกันอย่างนี้ เรียกว่า หัวข้อของพรหมจรรย์. นี่จึงขอตัดบทเสียว่า
อย่าไปมัวอ้างว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอยู่ในคัมภีร์นั้น อยู่ในคัมภีร์นี้
กล่าวเสียให้หมดจดสิ้นเชิงว่า คำของพุทธาทิบัณฑิตในสากลจักรวาล
ที่ มี เ ป็ น พุ ท ธาทิ บั ณ ฑิ ต อยู่ ใ นสากลจั ก รวาลแล้ ว ก็ เ อาเป็ น หลั ก ;
เอาเป็นหลักตรงที่ว่าปฏิบัติลงไปอย่างนี้ แล้วก็ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง
นั่นน่ะคือนายประกัน นายประกัน ที่จริงจังกันอย่างนี้ แล้วมันก็
สำเร็จด้วยคำว่า สันทิฏฐิโก.
พูดกันกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว ก็ดูจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าสันทิฏฐิโกคืออะไร, ขอให้พูดเพียงคำเดียว แล้วให้รู้ให้เข้าใจว่าสันทิฏฐิโก
คืออะไร สันทิฏฐิโกคือเห็นด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง เห็น
ประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอ้างใครเป็นนายประกัน หรือ
เป็นผู้รับรองด้วยคำพูดนั้น ๆ นี้เรียกว่า สันทิฏฐิโก; ธรรมะเหล่าใด
สรุปรวมเป็นใจความอย่างนี้ เป็นใจความว่าเป็นธรรมที่เห็นได้ด้วย
ตนเอง แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโก.
ช่วยฟังดูให้ดีนะ ว่าอาตมาได้พูดว่า “ธรรมะที่ปรากฏผลเป็น
การเห็นได้แก่ตนเอง จึงจะเรียกว่าสันทิฏฐิโก” ดังนั้นที่ไม่สันทิฏฐิโก
ไม่มีประโยชน์อะไร มันก็มีอยู่เยอะแยะ, ธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ของ
พุทธาทิบัณฑิต คือไม่เป็นของพุทธาทิบัณฑิต มันไม่มีประโยชน์อะไร
ถ้าเป็นของพุทธา ทิบัณฑิต มันก็เป็นสันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก ตามคำ
ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าว ขอให้สนใจคำนี้ไว้เป็นพิเศษ ว่า สันทิฏฐิโก
สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก ต้องเป็น สันทิฏฐิโก.
พรหมจรรย์มีลักษณะอย่างนี้
ทีนี้ก็มีข้อความที่จะมากล่าวโดยย่อ โดยรวบรัด โดยเบื้อง
ต้น โดยเป็นเค้าความเค้าโครงก่อน จะให้หัวข้อไว้สัก ๑๐ หัวข้อ

ว่าเป็นคำที่จะสำเร็จประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์ แล้วก็ให้ไว้สัก ๑๐
หัวข้อ เพื่อจะใช้เป็นคำพูดเนื่องกันไปว่าพรหมจรรย์ของพระผู้มี
พระภาคเจ้ามีลักษณะอย่างนี้, พรมหจรรย์ที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่
เป็นของพุทธาทิบัณฑิตนั้น มีลักษณะอย่างนี้ ไม่ต้องอ่านคัมภีร์นั้น
ไม่ตอ้ งอ่านคัมภีรน์ ี้ ไม่ตอ้ งอ้างคนนัน้ ไม่ตอ้ งอ้างคนนี้ ไม่ตอ้ งอ้างยุค
ไม่ต้องอ้างสมัย กล่าวโดยรวบรัดเป็นหัวข้อสั้น ๆ ๑๐ หัวข้อว่า :
๑. ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูลเหตุ,
๒. มนสิการสัมภวา มีการทำไว้ในใจ เป็นที่มา,
๓. ผัสสสมุทยา มีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด,
๔. เวทนาสโมสรณา มีเวทนาเป็นที่รวบรวมหมด สโมสร,
๕. สมาธิปมุขา มีสมาธิเป็นประมุข,
๖. สตาธิปเตยยา มีสติเป็นอธิบดี,
๗. ปัญญุตตรา หรือปัญโญตตรา มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด,
๘. วิมุตติสารา มีวิมุตติเป็นแก่นสาร วิมุตติ ความหลุดพ้น
จากทุกข์เป็นแก่นสาร,
๙. อมโตคธา หยั่งลงไปสู่อมตะ ส่วนลึกน่ะหยั่งลงไปสู่สิ่ง
ที่เรียกว่าอมตะ,
๑๐. นิพพานปริโยสานา มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน
มีที่สิ้นสุด พรหมจรรย์นี้ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ไม่มีที่สิ้นสุด มีพระ
นิพพานเป็นที่สิ้นสุด.
ทีนกี้ ข็ อบรรยายใจความโดยย่อ เท่าทีว่ า่ โอกาสมันจะอำนวย
เสียงมันแห้ง จะไม่มีแรงจะออกเสียงอยู่แล้ว แล้วก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดี
ตั้งแต่ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ตามลำดับไป.

๑๔๗

๑๔๘

๑. ฉันทมูลกา : มีฉันทะ คือความพอใจเป็นมูลเหตุ
ข้อที่ ๑ ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูลเหตุ ถ้าคนไม่โง่เกิน
ไปนะ มันก็รู้ว่าสิ่งอะไร ๆ ที่มันจะตั้งต้นขึ้นมาได้ จะเกิดขึ้นมาได้
มีการกระทำขึ้นมาได้ ติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ เพราะมันมี
ฉันทะในสิ่งนั้น, ฉันทะคือความพอใจ เป็นมูลเหตุ มันจึงจะเกิด
ความประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์จะมีกัน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ หรือเท่าไร ๆ กี่ล้าน ๆ ๆ ๆ ธรรมขันธ์ไปเถอะ มันมีฉันทะ
คือความพอใจเป็นมูลเหตุ.
ก็ลองไปคิดดูซิว่าคนคนไหน ลองหาตัวมาดูที, มนุษย์คนไหน
ที่มันไม่ได้มีความพอใจในสิ่งที่ตนกระทำเป็นมูลเหตุ ? มันก็กระทำ
อะไรอยู่ด้วยความพอใจทั้งนั้นหละ จะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวมัน
พอใจ มีความพอใจ แล้วจึงมีการกระทำ เรียกว่าฉันทมูลกา.
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้น ธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้น ธรรมะ
กี่ล้าน ๆ ธรรมขันธ์ก็ตามใจเถอะ รวมกันแล้วมันมีฉันทะ คือความ
พอใจเป็นมูลเหตุ มันจึงเกิดการกระทำ.
นี่ถ้าโง่จนมองไม่เห็นความข้อนี้
แล้วจะไปปฏิบัติธรรมะ
กันทำไม จะไปศึกษาธรรมะกันทำไม ถ้าไม่เห็นความจริงข้อนี้
ถ้ าไม่ เ ห็ น ความจริ งในข้ อ ที่ ว่ า มั น มี ฉั น ทะเป็ น มู ล เหตุ ใ ห้ ก ระทำ;
มันโง่ถึงขนาดนี้ แล้วจะไปพูดกันทำไมให้เสียเวลา เพราะฉะนั้น ขอ
ให้มองดิ่งลงไปถึงว่ามันอยู่ที่ตัวฉันทะ ไม่ต้องเชื่อใคร ไม่ต้องอาศัย
ใครเป็นที่อ้างหรือเป็นนายประกัน ตัวฉันทะมันบังคับอยู่ในตัว
แล้วก็มีการกระทำ ตามอำนาจแห่งฉันทะ นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโก
หรือไม่สันทิฏฐิโก ? อย่าโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้จักคำว่าสันทิฏฐิโก ว่า
สันทิฏฐิโกคือมันเห็นประจักษ์อยู่ ว่ามันมีฉันทะเป็นมูลเหตุ มันมี
ความพอใจเป็นมูลเหตุ.

ภาพ มะพร้าวนาฬิเกร์ ปริศนาธรรมอันชาญฉลาดของคนสมัยก่อนในภาคใต้ ที่แฝงไว้ในเพลงกล่อมเด็ก
อันเป็นการปลูกฝังให้ผู้คนมุ่งหมายหมายสู่พระนิพพาน.

๑๕๐

ฉันทมูลา ฉันทมูลกา ฉันทะแปลว่าพอใจ, มูลา แปลว่า
เหตุมูล มูลกา แปลว่า สิ่งที่เหตุมูลเหตุ, สิ่งที่เป็นเหตุ เป็นมูล
นั้นเรียกว่า ฉันทะ แล้วไปคิดดูซิ คนคนไหน มนุษย์คนไหน หรือ
แม้แต่สัตว์ตัวไหน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานตัวไหน ที่มันไม่ได้กระทำ
อะไรลงไปอย่างที่เรียกว่า มีฉันทะเป็นมูลเหตุ ? โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องทางกามารมณ์ เรื่องทางเพศ ทางอะไรด้วยแล้ว มันยิ่ง
มูลเหตุอย่างใหญ่หลวง เดี๋ยวนี้เราเอาอย่างพรหมจรรย์ อย่างที่
จะดับทุกข์ได้
แม้จะอย่างที่จะดับทุกข์ได้อย่างสงบเยือกเย็นโดย
ตรงโดยแท้ มันก็ยังมีฉันทะเป็นมูลเหตุ; ถ้าปราศจากฉันทะเสียเพียง
อย่างเดียวแล้ว มันก็ไม่มีมูลเหตุ มันก็คือไม่มีมูลเหตุ.
นี่ จงรู้ไว้เถอะว่า เราหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เรียก
ว่า ฉันทะ ฉันทะ หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ฉันทะ,
ฉันทะ มันเป็นคำครอบจักรวาล โลกนี้ โลกหน้า โลกไหน
โลกอื่น โลกทุกโลก ทุกจักรวาล มันก็ถูกครอบงำอยู่ด้วยฉันทะ,
ฉันทะคือความพอใจดึงหัวมันไป.
พูดคำหยาบคายเสียหน่อย
พูดคำหยาบคายมันเข้าใจเร็วดี มันชัดเจนดี มันมีฉันทะ คือความ
พอใจดังหัวมันไป ทุกชีวิต ทุกชีวิตมีฉันทะดึงหัวมันไปให้ทำอะไร
ให้ทำอะไร ตามใจ กี่อย่าง กี่ร้อยอย่างพันอย่าง จะมีผลอย่างไร
ดึงหัวมันไป ตามสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ. นี่ สรุปคำคำนี้สั้น ๆ ว่า ฉันทมูลกา
ฉันทมูลกา ฉันทมูลกาให้ยิ่งกว่าจำได้ มักจะเอากันแต่เพียงจำได้
เพียงแต่จำได้มันไม่รู้สึกประจักษ์อยู่ในใจ มันไม่เป็นสันทิฏฐิโกอยู่
ในสติปัญญาในส่วนสุดของจิตใจ ว่ามีฉันทะเป็นมูลเหตุ.
เอาละ, เห็นจะพอ พอรู้เรื่องกันในเบื้องต้นเสียทีก่อนว่า
ชีวิตทุกชีวิตถูกนำไปอยู่ ชีวิตทุก ๆ ชีวิตถูกนำไปอยู่ แม้แต่ชีวิต
ของมด ปลวก มดดำ มดแดงสักตัวหนึ่งเท่านั้น มันก็ถูกนำไป

ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ฉันทะ ฉันทะตามความพอใจของมัน แล้วทำไม
มนุษย์ตัวใหญ่ ๆ นี้จะไม่ถูกไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า ฉันทะ ฉันทะ.
ยุติเป็นข้อแรกกันเสียทีว่า การกระทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูล
เหตุ พูดอย่างสรุปสั้น ถ้าไม่มีฉันทะ มันไม่ทำอะไร มันไม่มีอะไร
มันไม่ต้องการอะไร.
ฉันทะ แปลว่า ความพอใจที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ
พอใจแล้วมันก็ทำไปตามความพอใจ จึงเรียกว่า ฉันทมูลกา เป็น
คำพูดเพียงคำเดียว พระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมคำนี้ไว้ว่า ฉันทมูลกา คำเดียวปรากฏชัดอยู่, แล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็
ตรัสอย่างนี้ ตรัสในความหมายอย่างนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อจะให้มี จิตใจ
ปักดิ่งลงไปในความจริง ในความรู้สึก ไม่ใช่เพียงแต่ความจำได้
จำได้ จำได้ ว่าฉันทมูลกา, ให้เห็นจริงปักดิ่งลงไปในตัวธรรมะ
จริง ๆ อย่าให้เป็นแต่เพียงว่าจำได้ จำได้ มันก็ท่องได้ แต่มันไม่มี
ประโยชน์อะไร ถ้ามันไม่ปรากฏชัดลงไปจริง ๆ ว่าฉันทะนั่นแหละ
เป็นมูลเหตุให้มีการเคลื่อนไหวก็คือ การกระทำแล้วมีการได้รับผล
ของการกระทำ มันมีมูลเหตุอยู่ที่สิ่งสิ่งนี้คือตัวฉันทะ.
๒. มนสิการสัมภวา : มีการกระทำอยู่ในใจเป็นแดนเกิด.
ทีนี้ข้อที่ ๒ ต่อไป พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
นอกจากจะมีฉันทะเป็นมูลเหตุแล้ว ก็มี มนสิการสัมภวา มนสิการสัมภวา มีมนสิการสัมภวาเป็นแดนเกิด ถ้าว่าเกิดแห่งความพอใจ
มันก็เป็นเกิดแห่งความพอใจ เป็นแดนเกิดแห่งความพอใจ, มนสิการะ
แปลว่า กระทำอยู่ในใจ สัมภวา แปลว่า แดนเกิด พอมีฉันทะแล้ว
มันก็เกิดการกระทำอยู่ในใจ จริงหรือไม่จริง ? เมื่อมีฉันทะแล้ว
มันมีการกระทำอยู่ในใจไปตามแบบของฉันทะ ตามเรื่องของฉันทะ

๑๕๑
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ตามความมุ่งหมายของฉันทะ, มันจึงมีการกระทำอยู่ในใจ มีการ
กระทำไว้ในใจ นี่เรียกว่า มนสิการสัมภวา มีการกระทำอยู่ในใจ
เป็นแดนเกิด.
เอ้า, คอยดูทุกคน เดี๋ยวนี้ใครบ้างที่ไม่ได้มีความกระทำ
อยู่ในใจ หรือรู้สึกอยู่ในใจ ใครบ้าง ? หาตัวมาดูทีว่าไม่ได้มีการกระ
ทำอะไรอะไรอยู่ในใจ หรือกระทำไว้ในใจ; ล้วนแต่มันมีกระทำอยู่
ในใจ กระทำไว้ในใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น
นี่เรียกว่า มนสิการสัมภวา ต้องเห็นชัดลงไปว่า โอ้ ! กูนี่มันก็มีเท่านี้
เอง มีการกระทำอยู่ในใจ เรื่องนั้น เรื่องนี้ อย่างนั้นอย่างนี้; แต่หมาย
ถึงว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ควร เรื่องที่มีประโยชน์ ไม่ใช่บ้า ๆ บอ ๆ ให้มี
การกระทำอยู่ในใจ กระทำไว้ในใจ. มนสิ แปลว่า ในใจ การะ
แปลว่า กระทำ มนสิการ แปลว่ากระทำไว้ในใจ อันนี้เป็นแดนเกิด
เป็นแดนเกิด เหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งที่อาศัย.
เมื่อมีฉันทะเป็นมูลเหตุนี้มาแล้ว มันมีการกระทำไว้ในใจ
เป็นเรื่องถัดมา เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน, ฟังให้ดี มันมีฉันทมูลกา
มีฉันทะเป็นมูลเหตุแล้ว มันก็จำเป็น จำเป็นโดยอัตโนมัติแหละ
ยิ่งกว่าจำเป็น ต้องเรียกว่า อัตโนมัติ เกินกว่าจำเป็นไปเสีย อีก
มันเป็นของมันเอง มันมีการกระทำไว้ในใจ มีการกระทำอยู่ในใจ
ไปตามนั้น แล้วแต่มันจะกระทำในใจไว้ว่าอย่างไร โดยอำนาจแห่ง
ฉันทะ ฉันทะคือมูลเหตุของมัน.
๓. ผัสสสมุทยา : มีการกระทบเป็นเหตุให้เกิด
นี้ข้อต่อไปเป็นข้อที่ ๓ ผัสสสมุทยา ผัสสสมุทยา มีผัสสะ
เป็นเหตุให้เกิด ผัสสะคือการกระทบ, มนสิการสัมภวา นี่การ
กระทำไว้ในใจ มีการกระทำไว้ในใจ ตามที่มันมีฉันทะเป็นมูล

แล้วข้อนั้นมันเป็นเพราะมีผัสสะ มีการกระทบทางผัสสะ มันมีการ
กระทบทางผัสสะ เพราะว่าคนคนหนึ่งมันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ, ช่วยไม่ได้ คนมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ มันมีคู่กระทบ
มีคู่ที่กระทบมัน จึงมีการกระทบ, มีผัสสะเป็นคู่กระทบ แล้วก็สมุทยะ
เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมา สมุทยะ สมุทยา เหตุให้เกิด เพราะ
ว่ามีการกระทำอยู่ใจใน มันมีการกระทำอยู่ในใจแล้ว ก็เป็นธรรมดา
ทีจ่ ะต้องมีการกระทบกับอารมณ์นนั้ อารมณ์นี้ นีเ่ รียกว่า ผัสสสมุทยา.
ใครบ้างที่ไม่มีการกระทบ คือ ผัสสะ ใครบ้าง ใครบ้าง
หามาดูที ว่าที่ไม่มีการกระทบทางผัสสะ ? แล้วถ้ามีการกระทบทาง
ผัสสะแล้ว ใครบ้างทีไ่ ม่เกิดผลตามผัสสะทีม่ ากระทบ ? ขอให้ดโู ดยวง
กว้างทั่วไปว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง แม้แต่มดดำมดแดง มันมีผัสสะ
ที่กระทบอะไรเข้าไปแล้ว มันก็เกิดผลไปตามผัสสะนั้น นี่มันมีผัสสะ
แม้แต่มดดำสักตัวหนึ่ง มันก็มีผัสสะขึ้นมา แล้วมันก็ทำไปตามผัสสะ
มันจะไปหาน้ำตาลกินหรืออะไรก็สุดแท้เถอะ มันมีผัสสะเป็นสมุทัย
นี่เป็นข้อที่ ๓.
๔. เวทนาสโมสรณา : มีความรู้สึกเป็นที่ประชุมรวม
ทีนี้ข้อต่อไป เวทนาสโมสรณา มีเวทนาสโมสรณาก็ไป
ปลุกให้เกิดจุดสนใจถึงสิ่งที่เรียกว่า เวทนา เวทนาที่เกิดความรู้สึก
ขึ้นทางอายตนะ อันนี้เป็นสโมสร, สโมสรณา แปลว่า สโมสร
เป็นที่ประชุมลงไป มาประชุมกันทั้งหมดทั้งหมู่ นี่เรียกว่าสโมสร
แล้วบรรดาเหตุการณ์ในชีวิตนี่ ที่เกี่ยวข้องกันกับชีวิตนี้มันมีเวทนา
ถ้าไม่มีเวทนาเพียงสิ่งเดียว ไม่มีใคร ทำอะไร ๆ, ไม่มีใครเคลื่อนไหว
ที่จะทำอะไร, ไม่มีใครต้องการอะไร, นี่ เพราะมีเวทนา มันจึงทำ
ให้ต้องการอย่างนั้น ต้องการอย่างนี้ ต้องการจะให้ได้อย่างที่เวทนา
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มันต้องการ.
แล้วเวทนาก็ไปดูเอาเองซิ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ๖ อย่างนี้ แต่ละอย่าง ๆ มีตงั้ ร้อย ตัง้ พัน ตั้งหมื่นตัง้ แสน
ตั้งล้านนั่น ไปรวมจุดอยุ่ที่เวทนา; คนโง่ไม่เห็นว่าธรรมทั้งปวงไปรวม
จุดอยู่ที่เวทนา ฉะนั้นขอให้มีความฉลาดพอ ที่จะมองเห็นว่าอะไร ๆ
มันก็สำเร็จเท่าที่เวทนา มันเป็นขี้ข้า เป็นทาสรับใช้ของสิ่งที่เรียกว่า
เวทนา เป็นทาส เป็นขี้ข้า เป็นคนใช้ คนรับใช้ ของสิ่งที่เรียกว่า เวทนา,
นีเ่ วทนามันเป็นสโมสรณา เป็นที่ประชุมรวม.
ใครบ้างที่ไม่มีเวทนาเป็นที่ประชุมรวม ? คนไหนบ้าง คน
ไหนบ้างแม้เดี๋ยวนี้ คนไหนบ้าง ที่มันไม่ประชุมรวมความรู้สึกอยู่ที่
เวทนา ? มันไปรวมความรู้สึกอยู่ที่เวทนา เวทนา เวทนา รู้จักสิ่ง
ที่เรียกว่าเวทนาให้ดี ๆ ว่ามันเป็นที่ปรชุมรวมแห่งสิ่งนี้ คือความรู้สึก.
คำว่าเวทนานี้ เป็นที่เกิดแห่งปัญหา ถ้าถูกก็เป็นความสงบ
สบายไปได้ถ้าผิดก็เดือดร้อนเป็นทุกข์, แต่ถ้าเวทนาเย็นสนิท
ก็เป็นพระอรหันต์ ถ้าเวทนายังไม่เย็นก็ยังบวกลบ บวกลบอยู่
ยังสุขทุกข์ สุขทุกข์อะไรอยู่ แม้จะเป็นสุขมันก็ยังไม่เย็นต่อ เมื่อ
เวทนาเย็นสนิทจึงจะเป็นพระอรหันต์. มดดำ มดแดงสักตัวหนึ่ง
แม้แต่สิ่งที่มีชีวิต เช่นใบไม้ ต้นไม้สักต้นหนึ่ง แม้แต่คนหรือสัตว์
ก็ตาม มันรวมอยู่ที่เวทนา มันต้องการเวทนา, แม้แต่ใบไม้ พืชพันธุ์
ธัญญาหาร มันก็ยังประสงค์สิ่งที่เรียกว่าเวทนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นการสืบพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมีย สิ่งที่ต้องการ
สูงสุดของมันก็คือเวทนาเหมือนกัน แม้มันเป็นเพียงต้นไม้, นี่
เวทนาสโมสรณา.
ไปหาดูซิ ทั่วทั้งจักรวาล กี่จักรวาล กี่ล้าน ๆ จักรวาล กี่ล้าน ๆ
โลก มันก็ไปรวมจุดอยู่ที่สิ่ง ที่เรียกว่า เวทนา เวทนา เพียงคำเดียว

กี่จักรวาล กี่ล้าน ๆ จักรวาล กี่ล้าน ๆ โลก มันก็ไปรวมจุดอยู่ที่สิ่ง
ที่เรียกว่าเวทนา เวทนาเพียงคำเดียว แล้วจะมีอะไรมากไปกว่านี้ ?
ถ้าเห็นความจริงข้อนี้ด้วยใจตน ด้วยใจตนเอง มันก็ฉลาดสูงสุด
รู้แจ้งประจักษ์ หรือว่ามีความฉลาดสูงสุด ข้อที่มารู้จักไอ้ตัวเวทนา
เวทนาตัวเดียวเท่านั้นแหละเป็นที่ประชุมรวมแห่งปัญหาทั้งหลาย
ทั้งปวง, ความต้องการทั้งหลายทั้งปวง, ผลดีผลร้าย เป็นกรรม
เป็นผลกรรมเป็นอะไรก็ตาม มันไปรวมอยู่ที่เวทนา รวมอยู่ที่ความ
ประสงค์ของเวทนา.
๕. สมาธิปมุขา : มีสมาธิเป็นประมุข
ข้อต่อไป สมาธิปมุขา นี่มันเป็นคำลัด คำที่ต้องเรียกว่า
กล่าวอย่างลัด ๆ เพราะว่าคนโง่ ไม่เคยรู้จักสมาธิ ไม่ต้องการมีสมาธิ
ไปพูดเรื่องสมาธิ มันก็เป็นมาพูดให้เต่าฟัง พูดให้แรดฟัง ไม่
สำเร็จประโยชน์อะไร ถ้ามีความรู้เรื่องนี้มันก็จะพอรู้จักว่า สมาธิปมุขา สมาธิเป็นประมุข มีจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะทำอะไรสำเร็จ,
มันจะนำอะไรไปสู่ความสำเร็จ เพราะอำนาจของสมาธิ สมาธิ
มีอำนาจที่จะนำสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จ.
พูดให้เห็นอุปมาเห็นชัดกันง่าย ๆ ว่าการจะจับปลาสักตัว
แทงฉมวกหรือแทงชนักปักลงไปบนหลังปลา แล้วก็ดึงเอาปลาขึ้นมา
สมาธิมันมีหน้าที่ที่ว่า : ส่องกำลังจิตลงไปที่นั่น แล้วก็ดึงเอาผล
ผลดีหรือประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งนั้นมา นี่สมาธิปมุขา. ถ้าไม่มี
สมาธิเป็นประมุขแล้ว มันก็ไม่มีอำนาจอะไร ไม่มีสิ่งที่จะให้ความ
สำเร็จอะไรขึ้นมาได้; สิ่งที่จะให้เกิดความสำเร็จอะไรขึ้นมาได้ สิ่งที่จะ
ให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างทุกประการนี้ เรียกว่าสมาธิ, พระพุทธเจ้า
ท่านจึงตรัสมาก เรียกว่าให้ทำสมาธิ ให้ทำสมาธิ ทำสมาธิแล้วจะรู้จัก
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สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง เมื่อรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่
เป็นจริงแล้ว ก็จะปราศจากทุกข์ทั้งปวง นี่ สมาธิปมุขา.
ชีวิตนี้มันมีสมาธิเป็นตัวการสำคัญอยู่ในตัวชีวิตนี้ แล้วมัน
เป็นประมุข เป็นประมุข คือเป็นหัวหน้า คำบาลี มุขํ แปลว่า หน้า ป
แปลว่า ทั้งหมด ทั้งสิ้น, ปมุขา หน้าทั้งหมด คือ หัวหน้า หัวหน้าทั้งหมด
เป็นประมุข. เรามีธรรมะนั้น ธรรมะนี่ ธรรมะโน่น แต่ถ้ามันยังไม่มีถึง
กับปักดิ่งลงมา จับเอาตัวปลามาให้ได้ด้วยฉมวกหรือด้วยชนักแล้ว
มันยังไม่มีสมาธิหรอก ถ้ามีสมาธิแล้ว มันจะมีฉมวกหรือมีชนักปัก
เอาตัวปลาดึงหัวขึ้นมาเลย ผลของมันก็ได้สำเร็จประโยชน์ตามที่
ต้องการเป็นสมาธิปมุขา.
เอ้า, ทีนี้ คนมีอยู่เป็นจำนวนมาก คนไหนมันจะสำเร็จเป็น
หัวหน้าหัวตาขึ้นมา มันก็คือ ประมุขนั่นแหละ คนทั้งร้อย ทั้งพัน ทั้ง
หมื่น ทั้งแสน ทั้งล้านน่ะ มันควรจะเป็นประมุขคนเดียว คนเดียว
ที่มันจะทำให้สำเร็จประโยชน์ เป็นประมุขขึ้นมาได้. นี่ธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงมันจะมีกี่อย่าง กี่ร้อยอย่างพันอย่างมากมายอะไร ก็ขอให้
กระทำกันในลักษณะที่ว่ามีสมาธิเป็นประมุข สมาธิเป็นหัวหน้า.
๖. สตาธิปเตยยา : มีสติเป็นอธิบดี, ผู้เป็นใหญ่
ทีนี้ข้อถัดไป สตาธิปเตยยา จัดทำให้มันเป็นคำธรรมดา ก็ว่า
สติอธิปตี,ี สตาธิปเตยยา มาจากคำว่า สติเป็นอธิบดี, สตา คือสติ
ธิปเตยยาเป็นอธิบดี สติ สติ สติ มีแต่สมาธิ ถ้าไม่มีสติมันเผลอได้
มันยังเผลอได้, มันยังแกว่งได้, มันยังทำผิดพลาดได้ ฉะนั้นจึง
ต้องมีสติสมบูรณ์ มีสติสมบูรณ์ สติเป็นเครื่องรับประกันความ
ผิดพลาดโดยประการทัง้ ปวง, สติเป็นเครือ่ งรับประกันความไม่สำเร็จ
ประโยชน์โดยประการทั้งปวง ถ้ามีสติแล้วมันก็มีความสำเร็จเกิด

ขึ้นมา; มันคู่หูกับคำว่าสัมปชัญญะ สติกับสัมปชัญญะนี่เอารวมเข้า
ด้วยกัน เป็นคำเดียว สติสัมปชัญญะ.
สติ สตินี่ มันแปลว่า ระลึกได้ ระลึกได้, ตัวหนังสือนี่มันคำ
เดียวกับคำว่าลูกศรน่ะ ลูกศร คำบาลีว่า ศร, ศร (ศะระ) แปลว่า
ลูกศร หรือดอกศร มันแทงเฉียบผลับเข้าไปเลย มันถึงเร็วขนาด
ที่เป็นลูกศร มันจึงจะเกิดการระลึกได้ มิฉะนั้นมันระลึกไม่ทัน ไม่ทัน
จะระลึก หรือมันระลึกไม่ทัน ฉะนั้นสติต้องคมเฉียบเหมือนกับลูก
ศร แทงทะลุเข้าไปทันควัน, แล้วก็เป็นอธิบดี อธิบดีบงการว่าให้ทำ
อย่างไร ทำอย่างไร.
พรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดี คนโง่ฟังหน่อยว่าพรหมจรรย์
นี้ ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับทุกข์นี้ มีสติเป็นอธิบดี อธิบดี
อย่างที่คุณรู้ ๆ กันอยู่น่ะ อธิบดีคือใครล่ะ ? ถ้าเป็นสติเป็น
อธิบดีแล้ว สตินั่นจะช่วยให้เกิดเป็นผู้นำความถูกต้องหรือสำเร็จ
ประโยชน์, นำความสำเร็จประโยชน์ดีกว่า ดีกว่านำความถูกต้อง
มันจะเป็นวิชาความรู้ไปเสีย เอาสติดีกว่า เอาความถูกต้อง ทำตาม
ตรงได้ตามจุดหมาย นั่นแหละเป็นอธิบดี พรหมจรรย์นี้มีสติ
เป็นอธิบดี. ให้ทุก ๆ คน ให้ชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้น มีสติเป็นสิ่งที่นำ
มาซึ่งความถูกต้อง แล้วก็ต้องรวดเร็ว และว่องไวเหมือนกับลูกศร
ซึ่งมีความเร็ว. ในภาษาบาลีใช้คำเก่า ๆ ว่า ของที่เร็วที่สุดคือลูกศร สิ่ง
ที่เร็วกว่านั้นมันก็คงมีแต่เราไม่รู้ ไม่ต้องการ ยังไม่รู้ เอาคำว่าลูกศร
ไม่เอาคำว่าลูกปืน ไม่เอาคำว่าสายฟ้า หรือไม่เอาคำว่าวิทยุ
ถ้าพูดถึงความเร็วกันแล้ว เอาความหมายของคำว่าลูกศร ลูกศร
มันเร็ว สติมันมีเร็ว มันจึงควบคุมความถูกต้องไว้ได้ ถ้ามันช้า
มันงุ่มง่าม มันทำอะไรผิดพลาดไปไม่ทันรู้ ไม่ทันกาล เพราะฉะนั้น
ให้มีสติเป็นอธิบดี.

๑๕๗
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๗. ปัญญุตตรา : มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด
เอ้า ทีนี้ข้อต่อไป ปัญญาอุตตรา ปัญญุตตรา หรือ
ปัญโญตตรา ภาษาบาลีมันเปลี่ยนได้ตามเสียงอย่างนี้; แต่ถ้า
ว่าเอากันให้ง่าย ๆ เอาตามภาษาไทยก็ว่า ปัญญาอุตตรา ปัญญา
แล้วก็อุตตรา ปัญญาคือปัญญา อุตตราคือสิ่งสูงสุด พรหมจรรย์นี้
มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด.
ปัญญา แปลว่า ความรู้รอบคอบ รู้อย่างหมดจดทั่วถึง
ปะ แปลว่า ทั้งหมดหรือทั่วถึง ญา แปลว่า รู้, ปัญญา แปลว่า
รู้ทั้งหมด มีปัญญา คือรู้ทั้งหมด แต่เท่าที่เป็นประโยชน์ ที่ไม่เป็น
ประโยชน์ก็ไม่ต้องการ ไม่จำเป็น ที่เป็นประโยชน์โดยแท้จริง โดย
ประจักษ์อยู่ ก็รู้ รู้กันทั้งหมด เป็นปัญญา เป็นสัพพัญญุตญาณ
มีปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้ รู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดทั้งสิ้น นี้เรียกว่าปัญญา;
อะไรที่จะทำให้รอบรู้ รู้รอบ และรู้สึกที่ควรรู้ทั้งหมดทั้งสิ้น อันนั้น
เรียกว่า ปัญญา.
ทีนี้อุตตรา อุตตรา แปลว่า สิ่งสูงสุด ปัญญาเป็นอุตตรา
คือ ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ที่ทำให้ความรอบรู้นั้นเป็นประโยชน์
ขึ้นมา จึงมีความหมายระบุเอียงไปในทำนองว่า ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด
ปัญญามันสูงสุด มันทำให้รู้ทั้งหมด รู้ทั้งหมด รู้ทุกข์ รู้เหตุให้เกิดทุกข์
รู้ความดับทุกข์ รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ มันรู้หมดอย่างนี้ พระพุทธองค์จึงเป็นผู้สัพพัญญุตญาณ คือเรืองปัญญา ปัญญารอบรู้ทั้งหมด
ทั้งสิ้น เพราะท่านมีปัญญา ท่านจึงมีความสูงสุดอยู่ที่การมีปัญญา.
เราจึงมามองดูเสียว่า ปัญญานี่มันเป็นสิ่งสูงสุด สูงสุด จะใช้
คำว่าประเสริฐ หรือจะใช้คำว่าอะไรก็ตาม มันก็ไปพ้องกับคำอื่นว่า
หัวหน้าหัวตาอะไรต่อไปอีก แต่ในที่นี้ขอให้จำกัดลงแต่เพียงว่าสูงสุด
ก็แล้วกัน เดี๋ยวมันจะไปพ้องกับคำว่าปมุขาอะไรเข้าไป มันทำความ

ยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับตัวหนังสืออีก.
คำว่าปัญญาอุตตรา; ปัญญา แปลว่าปัญญา อุตตรา
แปลว่า สูงสุด, ปัญญาอุตตรา พรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด;
คำ ว่าสูงสุดมันเหมาหมด คือมันบัญาการได้หมด มันเหมาหมด
จะเป็นในแง่ไหนก็ตาม แง่เหตุแง่ผลอะไรก็ตาม มันอยู่ที่ว่ามันสูง
สุดอยู่ที่นั่น เรียกว่าปัญญาอุตตรา พรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งที่สูง
สุดแล้ว ใครก็ไปคิดดูเอง ให้มันเป็นสันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโกมันหยุดโง่
ถ้าเป็นสันทิฏฐิโกแล้ว มันหยุดโง่, หยุดโง่แล้วก็จะรู้ว่า โอ้ ! ปัญญา
เป็นสิ่งสูงสุดจริง ปัญญามันสูงสุดของมันจริง ๆ นี่เรียกว่ารู้ว่าพรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ยุติอยู่แค่ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ถ้ามี
ปัญญาแล้วก็สามารถที่จะดลบันดาล ที่จะบังคับ จะชักจูง จะชี้แจง
อะไรก็ตามให้ทุก ๆ สิ่งมันเป็นไปตามที่ต้องการ.
๘. วิมุตติสารา : มีความหลุดพ้นเป็นแก่นสาร
ทีนี้ข้อถัดไป วิมุตติสารา วิมุตติสารา; พรหมจรรย์นี้มี
วิมุตติเป็นแก่นสาร คำแปลว่า มีวิมุตติเป็นแก่นสาร. อันโน้น
มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด; พอมาถึงแก่นสารก็มาเป็นตัวแก่น ตัวอะไร
ขึ้นมา กลายเป็นวิมุตติไป วิมุตติสารา. วิมุตติ แปลว่า ความหลุดพ้น.
สารา แปลว่า สาระ สาระต้องแปลว่าแก่นสาร คือแก่นแท้ เนื้อตัว
แท้ที่จะเอาเป็นประโยชน์ได้สูงสุดแท้จริง; นี้เรียกว่าแก่นสาร เป็น
แก่นก็แล้วกัน มีวิมุตติเป็นแก่ ถ้าไม่ให้รุงรังเป็นสารเสินขึ้นมาก็เป็น
แก่น.
มีวิมุตติเป็นแก่น คือเป็นแกน เป็นแกนกลางทุก ๆ อย่าง
มันมีอะไรเป็นแกนกลาง มันเกาะอยู่ที่แกนกลาง ขอให้สังเกตเห็น
ความหมายของคำทีเ่ รียกว่าแกนกลางเช่นเพลารถเป็นแกนกลางเพลา
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เกวียนเป็นแกนกลาง อะไรก็เป็นแกนกลาง, ทุกอย่างมันหมุนไปได้
มันเคลื่อนไปได้
มันดำเนินกันไปได้
เพราะมันมีแกนกลาง
มีแกนกลาง ถ้าไม่มีแกนกลางมันก็ล้มละลายเหมือนกัน มันจึง
มีแกนกลางที่มั่นคง มีวิมุตติเป็นแก่นสาร มีความหลุดพ้น ความ
หลุดพ้นจากความทุกข์
ถ้ามันมีความหลุพพ้นจากความทุกข์
คือมีความปลอดภัย สวัสดีและปลอดภัย นี่เรียกว่าวิมุตติ มีวิมุตติ
เป็นแก่น.
ทุกคนก็พอจะมองกัน พอจะเข้าใจได้ว่าอะไร ๆ ก็มีแก่น
มีแกน เป็นเครื่องทำให้มันทรงอยู่ได้ ไม้มันก็มีแก่น, เพชรมัน ก็มีแก่น,
อะไร ๆ มันก็มีแก่นหรือมีแกน นั่นแหละมีวิมุตติเป็นแก่นสาร ถ้าว่า
มันมีความเป็นแก่นแล้ว อะไร ๆ ทำมันไม่ได้ มันก็ฟรี มันก็เป็นอิสระ
เพราะมันเป็นแก่น, เมื่ออะไร ๆ ทำมันไม่ได้ มันก็มีความเป็นแก่น
มีความเป็นแกนเหลืออยู่ เป็นสิ่งที่เข้มแข็งที่สุด ไม่มีอะไรมาทำอะไร
ได้. ทีนี้เมื่อวิมุตติเป็นแก่น ก็หมายความว่า ความทุกข์ทั้งปวงมันก็ทำ
อะไรไม่ได้ มันก็หมดไป เพราะว่ามันมีวมิ ตุ ติเป็นแก่นมีความหลุดพ้น
เป็นแก่น รวมเรียกว่า พรหมจรรย์นี้มีวิมุตติเป็นแก่น.
๙. อมโตคธา : มีความถูกต้อง-ไม่ตาย-เป็นที่หยั่งลง
ข้อถัดไปอีกก็ว่า อมโตคธา อมโตคธา แปลว่า พรหมจรรย์นี้มีอมตะเป็นที่หยั่งลง อมโตคธา อมตะ กับ โอคธา รวมกัน
เป็นอมโตคธา เอาอมตะมารวมกันเข้ากับโอคธา ได้คำเป็นว่า
อมโตคธา มีอมตะเป็นที่หยั่งลง มีความหมายที่จะค้นเอาได้ เองว่า
อะไร ๆ มันมีที่หยั่งลงเป็นจุด พูดหยาบคายว่าก้นบึ้ง สูงสุด
ไม่มีอะไรที่จะไปทำอะไรได้ เป็นที่หยั่งลงแล้วก็เป็นโอคธา; โอคธา
แปลว่า หยั่งลงไป อมโตคธา แปลว่า มีอมตะเป็นที่หยั่งลงไป.

พรหมจรรย์ทั้งหมดพระศาสนานี้ การประพฤติกระทำทั้งหลายทั้งปวง
อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ มันหยั่งลงไปสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่หยั่งลง,
มันมีจุดลึก จุดสูงสุด ลึกสูงสุด อยู่ที่อมตะ แปลว่า ความไม่ตาย
ความไม่ตายก็คือ ความไม่เปลี่ยนแปลง ความถูกต้อง.
ขอโอกาสใช้ประโยชน์จากคำคำนี้สักหน่อย ความถูกต้อง
ความถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันไม่ตาย; ขออย่าได้โง่ไปนักเลย
ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะตายอย่างไรได้ ถ้ามันถูกต้อง ถูกต้องแล้ว
มันตายไม่ได้ ตายไม่ได้ มันก็เหลืออยู่แต่ความไม่ตาย ความไม่ตาย
ความถูกต้อง ความไม่ตาย; เดี๋ยวนี้ คนเราไม่ได้บูชาความถูกต้อง
จึงตายอยู่เรื่อย, นี่ ความไม่ตายก็คือความถูกต้อง. ทั้งหมด ทั้งสิ้น
ทั้งปวง ไม่ว่าอะไร อะไร ๆ มันหยั่งลงสู่จุดหนึ่งคืออมตะ อมตะ
ความถูกต้อง, แม้แต่ความว่างนี้มันก็ถูกต้อง มันถูกต้อง มันจึง
ไม่ตาย ไม่ตายมันก็เป็นนิรันดร. นี้ อมโตคธา พรหมจรรย์นี้มีอมตะ
เป็นที่หยั่งลง คำมันแปลกหูหน่อยว่า โอคธา อมโตคธา, อมตะ
โอคธา หยั่งลงสู่อมตะ หยั่งลงสู่สิ่งที่เป็นอมตะ.
๑๐. นิพพานปริโยสานา : มีนิพพานเป็นสิ่งสุดท้าย
เอ้า ทีนี้ก็มาถึงคำสุดท้าย นิพพานปริโยสานา : พรหมจรรย์นี้มีนิพพาน มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน พรหมจรรย์นี้มีพระ
นิพพานเป็นปริโยสาน. ต้องอธิบายกันหน่อย คำพูดนี่ ปริโยสาน
แปลว่า สิ่งสุดท้าย ปริโยสานะ แปลว่า สิ่งที่มีในสุดท้าย
สุดท้ายคือจบหมด ไม่มีอะไรอีกต่อไป; จะใช้คำว่า อันโต อันตะ
: สุดท้ายก็ได้ ปริโยสานะก็ได้ สิ่งสุดท้าย, ปริโยสานะ : สิ่งสุดท้าย.
นิพพานปริโยสานะ : มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน ท้าให้ใครพิจารณา
ดูว่าอะไรที่จะเหลืออยู่เป็นอันสุดท้าย ถ้ามันจะเหลืออยู่เป็นอันสุด
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ท้ายได้ มันก็คือ นิพพานนั่นเอง; มิฉะนั้นมันก็ตาย ตายไป ตายไป
เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป ที่จะเหลืออยู่เป็นปริโยสานก็คือ
นิพพาน.
ที่เขาพูดมีลักษณะเอาผล เป็นที่พอใจกันว่า นิพพาน
นิพพาน แปลว่า ดับหมดแห่งความทุกข์ ดับหมดแห่งความทุกข์ใช้
คำอีกคำหนึ่ง อนฺโต ทุกฺขสฺส, อันโต แปลว่า สุดท้าย ทุกขัสสะ แปลว่า
แห่งความทุกข์ อันโต ทุกขัสส แปลว่า เป็นที่สุดแห่งความทุกข์;
พระนิพพานเป็นอันโต ทุกขัสสะ เป็นสิ่งสิ้นสุด หรือสุดท้ายแห่ง
ความทุกข์ พระนิพพานจึงเป็นปริโยสานขึ้นมา คือเป็นสิ่งสุดท้าย.

๑๖๒

ขอให้คิด ขอให้แย้ง ขอให้ใช้เหตุผลในการขัดแย้ง ว่า
อะไรจะควรแก่คำว่าสุดท้าย สิ่งสุดท้าย สุดท้ายของสิ่งทั้งปวง ? มัน
ไม่มีอะไรที่เหมาะสม หรือมีเหตุผลยิ่งไปกว่าคำว่านิิพพาน. เอาตัว
หนังสือก่อน เอาแต่ทางตามตัวหนังสือ เดี๋ยวนี้กำลังพูดตัวหนังสือนะ
ไม่ใช่พูดตัวธรรมะนะ เป็นตัวหนังสือ นิพพาน นิพพานะ ตัวหนังสือ
มันก็แปลว่า ไปหมดสิน้ , นิรวาณ แปลว่าไปหมดสิน้ หมดสิน้ แห่งการ
เสียบแทงคือความทุกข์. คำว่านิพพานะ ตัวหนังสือแท้ ๆ แปลว่า
ไปหมดสิ้น ไปหมดสิ้น ไม่มีอะไรเหลือ ไปหมดสิ้น หมดสิ้นไม่มีอะไร
เหลือ, ความทุกข์มันก็หมดสิ้น ก็คือไปหมดสิ้นแห่งความทุกข์ แล้วก็
ไม่มีอะไรเหลือ นิพพานะ ความไปหมดสิ้นแห่งปัญหา.
คนเรามันมีปัญหาเหลืออยู่กันทั้งนั้น ปัญหาเกี่ยวกับเกิด
แก่ เจ็บ ตาย, เกี่ยวกับการได้ การไม่ได้, เกี่ยวกับกิเลสเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์, เกี่ยวกับไม่ได้ตามที่ต้องการ นี่มันมีเครื่องเสียบแทง เสียบ
แทงจิตใจให้เจ็บปวดให้เป็นทุกข์, ถ้าเมื่อใดปราศจากการเสียบแทง
คำพูดคำนั้นเรียกว่า นิพพานะ; นิ แปลว่า ไม่ วานะหรือพานะ แปลว่า

เสียบแทง เมื่อไม่มีการเสียบแทง มันก็คือไม่มีความทุกข์ นิพพาน
คือไม่มีการเสียบแทง แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุด สุดท้าย.
ก็คิดดูเองก็แล้วกัน ถ้ามันไม่มีสิ่งนี้ มันสุดท้ายหรือไม่ ?
ถ้ามันไม่มีปัญหา มันก็เป็นสิ่งสุดท้ายเท่านั้น; ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่า
ปัญหา หรือตัวปัญหานั้น เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาค้างเติ่งกันอยู่ไม่
มีที่สิ้นสุด ถ้าหมดปัญหามันก็ไม่มีสิ่งนี้ นี่เรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้าย
ของความทุกข์ แต่ในคำพูดชุดนี้ก็ใช้คำว่า นิพพานปริโยสานา
มีนิพพานเป็นปริโยสาน.
พรหมจรรย์นี้มีอะไร เป็นอะไร ที่ท่านจะต้องเห็นแจ้ง
แทงตลอด ด้วยตนเอง เป็นพุทธบริษัทแท้จริง
รวมทั้ง ๑๐ คำ เรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ ๑๐ ความ
หมายนี้ มีอะไรเป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร ทุกอย่าง
มันมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง สูงสุดอยู่ที่นั่น ตามกฎเกณฑ์ที่จะ
ศึกษาจะพิจารณากันว่ามีอะไรเป็นอะไร : เช่นว่า รถยนต์คันหนึ่ง
มันก็มีล้อ แล้วก็มีเครื่องยนต์ แล้วก็มียาง แล้วก็มันมีอะไรทุก ๆ อย่าง
เป็นอย่าง ๆ ไป จึงประกอบกันเป็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งไปได้ แล้วมัน
ก็มีอะไรเป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร.
พรหมจรรย์มีอะไรเป็นอะไร
ทีนี้เรามาพูดถึงคำพูดเพียงคำเดียวว่า พรหมจรรย์ พรหมจรรย์มีอะไรเป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร พรหมจรรย์นี้มีอะไร
เป็นอะไร มีอะไรเป็นอะไร, นี่จึงมาถึงบทธรรมะนี่เป็นหมวดธรรมะ
ซึ่งยกขึ้นมาแสดงในที่นี้ว่า มีอะไรเป็นอะไรอยู่ ๑๐ อย่าง อยู่ด้วยกัน
พูดลัด ๆ สั้น ๆ รีบ ๆ ก็ว่า :

๑๖๓
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มีฉันทะ ความพอใจเป็นมูลเหตุ มีมนสิการ คือ
การกระทำไว้ในใจนี่เป็นสัมภวะ
คือเป็นแดนเกิด,
มีผัสสะ
คือการกระทบเป็นสมุทัย สมุทัยคือเหตุให้เกิด, มีเวทนา เวทนาเป็น
สโมสรณา เป็นสโมสร เป็นที่ประชุมรวม มีเวทนาเป็นที่ประชุมรวม,
สมาธิปมุขา มีสมาธิเป็นประมุข หรือเป็นจอมโจก ให้มันแข็งกล้า
ให้มันคมกล้าด้วยอำนาจของสมาธิ แล้วก็ตัดปัญหาให้มันหมดไป
มีสมาธิเป็นประมุข เป็นหัวหน้า, แล้วมีสตาธิปเตยยา มีสติ
เป็นอธิบดี เป็นอธิบดีอย่างที่เรารู้ ความหมายของอิบดี เขามอบ
หมายหน้าที่อะไรกันได้บ้าง มีสติเป็นอธิบดี, แล้วพรหมจรรย์นี้
มีปัญญาเป็นอุตตระ ปัญญาอุตตรา ปัญญุตตรา ปัญโญตตรา
ปัญญาอุตตรา มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ไปดูเอาเองว่าอะไรมันจะสูง
สุดยิ่งไปกว่าปัญญา ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อดับทุกข์กันแล้ว
จะมีอะไรสูงสุดไปกว่าปัญญา, แล้วพรหมจรรย์นี้มีวิมุตติสารา มี
วิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่นสาร, พรหมจรรย์นี้เป็นอมโตคธา
หยั่งดิ่งลงไป ดิ่งลงไป ดิ่งลงไป สูงสุดสุดท้ายอยู่ที่อมตะ อมตะ
คือความไม่ตาย หยั่งลงไปสู่อมตะ, สรุปยอดว่า นิพพานปริโยสานา
พรหมจรรย์นี้มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน เป็นปริโยสาน เป็นสิ่งสุด
ท้าย คือจบเรื่องกัน ปิดฉากไม่มีอะไรอีกต่อไป เป็นปริโยสาน.
ท่านจะต้องเห็นแจ้ง ถ้าเผื่อรู้จักแล้ว ก็เห็นแจ้งอย่างที่
เรียกว่า แทงตลอดด้วยตนเอง ในพรหมจรรย์ ๑๐ ความหมาย
อย่าเพียงแต่ว่าจำได้ ท่องได้ จำได้ท่องได้ เป็นนกแก้วเป็นนกขุนทอง .
นี่พุทธบริษัทที่เพียงแต่จำได้และท่องได้ จึงไม่เป็นพุทธบริษัท;
ขอใช้คำพูดหยาบคาย พุทธบริษัท พุทธบริษัท ทั้งพระ ทั้งเณร
ทั้งฆราวาส ทั้งบรรชิต เพียงแต่จำได้ ท่องได้ แล้วไม่รู้ว่า อะไร
รับจ้างท่องไปเสียด้วยซ้ำ ยังไม่เป็นพุทธบริษัท, ถ้าเห็นจริงโดย

ประจักษ์ ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรเป็นอะไร โดย ๑๐ ประการ นี้แล้ว
นั่นแหละจะเป็นพุทธบริษัท เป็นพุทธบริษัทแท้จริง คือดับทุกข์ได้
ตามความหมาย.
ท่านจงไปใคร่ครวญดู จนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์จริง ใม่
ใช่เพียงจำได้ ไม่ใช่เพียงแต่จำได้ ๆ ๆ และไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจ; การจำ
ได้มันก็อย่างหนึ่ง ความเข้าใจมันก็เป็นอยู่อีกอย่างหนึ่ง ครึ่งเดียว
ต้องรู้แจ้งแทงตลอด เห็นแจ้งแทงตลอด เห็นแจ้งแทงตลอด นี่จึงจะ
ถึงที่สุด. เห็นแจ้งแทงตลอดน่ะ สันทิฏฐิโก สันทิฆฐิโก เห็นด้วยตนเอง,
สัน แปลว่า เอง ทิฏฐิโก : เห็น, เห็นด้วยตนเอง. ทิฏฐิ : เห็น,
เห็นด้วยทิฏฐิ แต่ว่าทิฏฐิก็คือปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเป็นสันทิฆฐิโก,
สันทิฆฐิโก แปลว่า เห็น, เห็นอย่างถูกต้อง เห็นโดยแท้จริง, แล้ว
ก็เห็นจริง เห็นโดยประจักษ์ มีคำพูดที่ต้องสนใจอยู่คำหนึ่งว่า โดย
ประจักษ์, สันทิฏฐิโก เห็นอยู่โดยประจักษ์ เห็นอยู่โดยประจักษ์
คือไม่ต้องให้ใครช่วยเห็น แล้วไม่มีใครที่มาช่วยเห็น, นี่มันจึงจะเป็น
สันทิฆฐิโกในความหมายที่ชัดเจนว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ คือเห็น
ด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง เฉพาะตนเอง เฉพาะ
ตนเอง เฉพาะตนเอง สันทิฏฐิโกต้องเป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ.
ฉะนั้น ขอให้ทุก ๆ คนเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองใน
ความหมายของพรหมจรรย์ทั้ง ๑๐ อย่าง, พรหมจรรย์ทั้ง ๑๐ อย่าง,
พรหมจรรย์ทงั้ ๑๐ อย่างคือ ฉันทมูลกา มีฉนั ทะเป็นมุลเหตุ, มนสิการสัมภวา มีการกระทำไว้ในใจเป็นแดนให้เกิดขึ้นมา, ผัสสสมุทยา
มีการกระทบเป็นตัวสมุทัย ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา, เวทนาสโมสรณา
ไอ้หมอเหล่านั้น ทั้งหมดนั้นมันไปสรุปรวมอยู่ที่เวทนา เวทนา คือ
ความรู้สึกทางอารมณ์ เวทนาเป็นสโมสร, แล้วที่ไปแข็งโก๊กอยู่ที่
สมาธิปมุขา มีสมาธิแข็งโก๊กเป็นประมุข เป็นประมุขไม่ยอมอ่อนข้อให้
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แก่ใคร, แล้วก็ สตาธิปเตยยา มีสติเป็นอธิบดี, ปัญญุตตรา มีปัญญา
เป็นสิ่งสูงสุด, วิมุตติสารา มีความหลุดพ้นเป็นแก่นสาร เป็นสาระ,
อมโตคธา มีอมตะเป็นที่หยั่งลง อมตะเป็นที่หยั่งลง หยั่งลงสู่อมตะ
อมตะคือความไม่ตาย, นิพพานปริโยสานา แล้วก็จบลง จบลงอยู่ที่
พระนิพพาน มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน.
ขอให้รู้จักสิ่งทั้ง ๑๐ นี้ไว้ว่า เป็นประมวลแห่งพรหมจรรย์
ประมวลแห่งพรหมจรรย์ ซึ่งจะไปถามใครที่ไหน, ถามพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทั้งหมด ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมด พระพุทธเจ้าทั้งหมด
พระอรหันต์ทั้งหมด มันก็ได้ความอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปมัว
ถามใครเลย, หรืออ้างใคร อ้างคัมภีร์ไหน อ้างสูตรไหน บทไหน,
บอกว่าเป็นพุทธาทิบัณฑิต คือผู้รู้ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งสากล
จักรวาล. นี่ ได้รู้อย่างนี้ ได้รู้ไว้อย่างนี้ ได้สรุปรวมความไว้อย่างนี้
ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นนายประกัน. ใครยังต้องการนายประกันอยู่
คนนั้นเป็นคนโง่ ขอใช้คำอย่างนี้ มันเป็นคนโง่ที่ยังต้องการนาย
ประกันอยู่ว่าต้องจริงอย่างที่ว่านี้, ต้องเป็นคำพูดของคนนี้เท่านั้น
จึงจะใช้ได้ นั่นน่ะมันยังต้องการนายประกัน; ไม่ต้องมีนายประกัน
พรหมจรรย์นี้ พรหมจรรย์ ๑๐ อย่างนี้ พรหมจรรย์นี้เป็นอย่างนี้
โดยไม่ต้องมีนายประกัน.
นี่ฟังดูเอาเองว่าไม่ต้องมีนายประกัน ที่มันเป็นของมันอยู่
ในตัวเอง, มันเห็นแจ้งอยู่ได้ในตัวเอง ปฏิบัติได้อยู่ในตัวเอง, แล้ว
ก็พิสูจน์ผลของการปฏิบัติอยู่ในตัวเอง เรียกว่าพรหมจรรย์ มีความ
หมาย ๑๐ ประการ; ฉันทมูลกา มนสิการสัมภวา ผัสสสมุทยา
เวทนาสโมสรณา สมาธิปมุขา สตาธิปเตยยา ปัญโญตตรา
วิมุตติสารา อมโตคธา นิพพานปริโยสานา.
ฉะนั้น ขออย่าได้เป็นนกแก้วนกขุนทอง หยุดเป็นนกแก้ว

ขุนทอง มันได้แต่พูด, ขออย่าให้เป็นแรด อย่าให้เป็นแรด คือฟังอะไร
ไม่ถูก นกแก้วนกขุนทองก็อย่าเป็นเลย แรดก็อย่าเป็นเลย . ขอให้เป็น
พุทธะ เป็นพุทธะ เป็นบุคคลผู้เป็นพุทธะ สามารถที่จะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือดับทุกข์ได้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าตามแบบอย่าง
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คือตามแบบอย่าง ของพุทธาทิบัณฑิต
ของพุทธาทิบัณฑิต ช่วยจำคำนี้ไว้ด้วย พุทธาทิบัณฑิต บัณฑิตทั้ง
หลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน บัณฑิต แปลว่าผู้มีปัญฑา ปัณฑา
แปลว่า ปัญญาที่จะดับทุกข์ได้, ผู้ใดมี ปัณฑาผู้นั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิต
ผูใ้ ดมีปญ
ั ฑาผูน้ น้ั เรียกว่าเป็นบัณฑิต,บัณฑิต คือผูม้ ปี ญ
ั ฑา คือสามารถ
ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวง.
ในที่นี้ก็แสดงหัวข้อไว้แต่เพียงเป็นเค้าเงื่อน เป็นเครื่องสังเกต
ว่าพรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนี้ ข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่
๑๐ หัวข้อ อธิบายได้แต่หัวข้อย่อย ๆ ถ้ามีโอกาส มีเวลาก็อธิบายกัน
ต่อไปอีก ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปกว่านี้ เดี๋ยวนี้มัน หมดแรงที่จะพูด จึงจะ
ต้องขอยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลา.
สรุปรวมความว่า พรหมจรรย์นี้มีหัวข้อ ๑๐ ประการนี้ เป็น
ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ เป็นที่ดับทุกข์ เป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่าน
ทรงประสงค์และทรงประกาศ, พระพุทธองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์
บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง ทั้งโดยอรรถะ ทั้งโดยพยัญชนะ, ทั้งโดยความ
ย่อ ทั้งโดยพิสดาร, ทั้งเบื้องต้น ทั้งท่ามกลางและเบื้องปลาย ขอให้
สำเร็จประโยชน์ในการที่รู้จักตัวพรหมจรรย์ ไม่ใช่เพียงแต่จำได้
เหมือนนกแก้วนกขุนทอง ด้วยกันจงทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน เทอญ.

๑๖๗

ฉันทมูลกา
ธรรมบรรยาย
ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ประมวลทั้งหมดของพรหมจรรย์ :
ต้องรูจ้ กั ในทุกความหมายให้เกิดความรูส้ กึ อยูท่ กุ ขุมขน
ที่จริงก็ไม่มีเรื่องอะไรจริงจัง ขอเพียงทำความเข้าใจในเรื่องที่พูดมาแล้วให้สำเร็จประโยชน์ คือลึกซึ้งเข้าไปให้สำเร็จประโยชน์ โดยเฉพาะก็คือคำว่า “พรหมจรรย์”.
พรหมจรรย์เป็นเรื่องที่ความหมายกว้างขวาง กว้างขวาง จนเหมือนกับมหา
สมุทร ถ้าเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็คือ การกระทำที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์
เรียกว่าพรหมจรรย์. ถ้าภาษาชาวบ้าน ชาวบ้านปุถุชนเป็นหลัก คำว่าพรหมจรรย์
ก็มีความหมายพิลึกกึกกือ หญิงสาวคนนี้รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้ อย่างนี้เป็นต้น.
แต่ถ้าความหมายของพระพุทธเจ้า มันคือทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วต้องการให้เป็น
การมีพรหมจรรย์ รักษาพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่โดยธรรมชาติ ตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงต้องใช้คำว่า ประมวลทั้งหมดของ
พรหมจรรย์ จะเรียกว่าแผนภูมิก็ได้. ลองเอาหมวดธรรมะ บทธรรมะทั้งหลายมาเขียน
เป็นหัวข้อตามลำดับ ตามรูปโครง นี่มันก็จะเป็นแผนภูมิไดอะแกรม (diagram)
ของพรหมจรรย์เรียกว่าโดยประมวล โดยประมวล ประมวลมา ให้หมด ประมวลมา

๑๖๙

๑๗๐

ให้หมดในแง่ของการปฏิบัติโดยเฉพาะนี้ เราใช้คำที่มีความหมาย
เป็นพิเศษ.
จะต้องรู้จักตัวของพรหมจรรย์ พูดอีกทีหนึ่งก็คือว่ารู้จักตัว
ชีวติ นัน
่ แหละ ในทุกความหมาย ชีวติ ในทุกความหมาย, จะประพฤติ
กระทำ ให้มผี ลเหมือนกับ มีความรูส้ กึ ทุกขุมขน.การประพฤติกระทำ
อะไร ถ้าสำเร็จ ถ้ามีปติ ปิ ราโมทย์ มันมีความรูส้ กึ ซาบซ่านไปทุกขุมขน,
นั่งอยู่ที่ไหนก็ตามใจ มีความรู้สึก ซาบซ่านไปทุกขุมขน แม้แต่ความรู้
สึกสำหรับการแผ่นเมตตา ถ้าทำได้สำเร็จจริง มันก็รู้สึซาบซ่านไปได้
ทั่วทุกขุมขน. ใครเคยมีความ รู้สึกชนิดที่ทำอะไรแล้วซาบซ่านไปทุก
ขุมขนบ้าง ? ในที่นี้ขอให้พยายามกันในระดับนั้น เอาคำธรรมดา ๆ
มาพูดมาเปรียบเทียบ มีความรู้สึกทุกขุมขนตลอดเวลาอยู่ รู้สึกอยู่
ทุกขุมขน มีความรู้สึกรักประทับใจหรืออะไร ๆ อย่างนี้อยู่ทุกขุมขน
เราต้องการความหมายของคำนี้ท่เี รียกว่าตัวชีวิตที่เป็นพรหมจรรย์
ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจดอะไรไว้ในสมุดแล้วก็เอามาดูเล่นเป็นครั้งคราว
มันพรหมจรรย์อะไรก็ไม่รู้.
กระทำให้เกิดความรูส้ กึ อยูท่ กุ ขุมขนเอาคำของพระพุทธเจ้า
เป็นหลัก พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพรหมจรรย์ ใช้คำว่า ประกาศ
พรหมจรรย์ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ พร้อมทั้งเบื้องต้น ทั้งท่ามกลาง ทั้งเบื้องปลาย; มีความ
รู้สึกเหล่านั้นทั้งหมด แล้วมันก็เกิดความรู้สึกซาบซ่านทุกขุมขนของ
ผิวหนัง ซาบซ่านทุกขุมขนของผิวหนัง.
ฉะนั้น เดี๋ยวนี้จึงอยากจะแนะนำคำพูดคำนี้ ในความหมายที่
สูงสุดตามหลักเกณฑ์ ตามกฏเกณฑ์ของพระศาสนา, ขอใช้คำว่าของ
พระศาสนา ซึ่งรวมทั้งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ธรรมดา พระอรหันต์ธรรมดา สัตบุรุษ บัณฑิตธรรมดาทั้งหมดนั้น

ให้เกิดความรูส้ กึ ขึน้ มา แล้วมันจะมีผลสักเท่าไร ? มีอทิ ธิพลสักเท่าไร ?
ฉันทมูลกา : มีความพอใจ จับจิต จับใจ ลึกซึ้งไปทั่วทุกขุมขน พูดคำพูด
ธรรมดา ๆ; นีเ้ ป็นตัวพรหมจรรย์ เป็นตัวชีวติ ให้ตวั พรหมจรรย์เป็นตัวชีวติ
เพราะฉะนั้น มันก็ต้อง ช่วยปรับปรุงกันหน่อย ขยับขยายกันหน่อย
ให้ตวั พรหมจรรย์ มันลึกซึง้ ซึมซาบเข้าไปในชีวติ ทุกขุมขน ไม่เหมือน
กับที่เราพูดอะไรกันเล่น พูดอะไรกันเล่นตามสบาย ตามสะดวก
ตามสบาย หรือทำอะไรพอเป็นพิธตี ามสะดวกตามสบาย แต่นน่ั แหละ
คำคำนี้มัน ก็มีความหมายหลายระดับ.
คำว่าพรหมจรรย์นี้ มีความหมายหลายระดับ
คำว่าพรหมจรรย์นี้ก็มีความหมายหลายระดับ แม้แต่
เรื่องทางเพศของหญิงชาย ก็ใช้คำว่า พรหมจรรย์ แต่ถ้าเป็นเรื่อง
บุญเรื่องกุศล ก็หมายถึงสิ่งที่ทำเป็นปกตินิสัย : เช่นว่า ตั้งใจจะทำอะไร
ตั้งใจจะทำอะไรให้สม่ำเสมอ แม้ที่สุด แต่ว่าจะใส่บาตร จะตักบาตร
พระวันละช้อน วันละช้อน ไม่ให้ขาดได้แม้แต่สักวันเดียว. ถ้าประพฤติ
ได้อย่างนี้ ภาษาบาลีนี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกันคือเป็นไป
ในทางที่กำจัดกิเลสเพื่อให้เกิดผลเป็นการกำจัดทุกข์ กำจัดกิเลส
เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ได้ เพราะฉะนั้นขอให้รู้กันแต่เดี๋ยวนี้ว่าคำคำนี้
มันหลายความหมาย หลายระดับ ความหมายหลายอย่าง แล้วก็
หลายระดับ แต่ในที่นี้ อาตมาประสงค์จะเอาให้เป็นระดับที่สำเร็จ
ประโยชน์ สำเร็จประโยชน์ คือมีความรูส้ กึ อยูใ่ นสิง่ ทีเ่ รียกว่าพรหมจรรย์
ทุกขุมขน ทุกขุมขน; มันจะต่างกันสักกี่มากน้อย ก็ขอให้ลองคิดดู.

๑๗๑

๑๗๒

แล้วก็อยากจะขอให้ทบทวนหัวข้อที่กำหนดไว้ ๑๐ หัวข้อ
เรื่อย ๆ ไปพลาง เรื่อย ๆ ไปพลาง แต่ให้มันเขยิบไปในส่วนลึกของ
ความรู้สึกของธรรมะ ให้ลึกลงไปในความรู้สึกของธรรมะ ของ
ความหมายของคำคำนี้. ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติ
ธรรมะสูงสุดหมดจดสิ้นเชิง เช่นเดียวกับคำที่พระพุทธเจ้าตรัสประกาศพรหมจรรย์ สูงสุดหมดจดสิ้นเชิง เบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย
ทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ แล้วมันจะมีอะไรเหลือเล่า ? มันจะมีปัญหา
อะไรเหลืออยู่ได้ ถ้ามีการประพฤติพรหมจรรย์กันในรูปนี้.
เอาละ ทีนก้ี เ็ หลือปัญหาอยูแ่ ต่วา่ เราจะกระทำความหมาย
ของคำพูดเหล่านี้ คือให้ตัวแท้ตัวจริงของคำพูดเหล่านี้ มันเข้ามา
สิงสถิตอยู่ในชีวิตทุกขุมขนได้อย่างไร ? ขอให้ดูให้ดีจะทำให้เกิด
ความรู้สึกอันนี้ หรือที่เป็นเจ้าของคำพูดคำนี้ เช่น คำว่า พรหมจรรย์
เป็นต้น คำว่า ฉันทะ เป็นต้น มันจะมาอยู่ในจิตใจสูงสุดถึงที่สุดได้
อย่างไร ? ถ้าทำได้เต็มตามนั้น มันก็บรรลุมรรค ผลกันไปหมดแล้ว;
แต่ก็ขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำความเข้าใจหรือศึกษา ไม่ต้องทอด
อาลัย ไม่อย่างนั้นมันจะล่าไป ล่าไปสิบปี ร้อยปี พันปี หมื่นปี แสนปี
ก็ได้ มันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวพรหมจรรย์อยู่ใน ทุกขุมขน.
ฉันทมูลกา : คำต้นแรกสำคัญที่สุด
ในที่นี้ก็จะขอยกเอาคำต้นคำแรก ที่ว่า เอาเป็นคำสำคัญที่สุด
ฉันทมูลกา ก็เท่ากับว่าบอกให้เรารู้ว่า พรหมจรรย์นี้มีอะไร เป็นอะไร
พรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็นอะไร พรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็นอะไรต้อง
เข้าใจคำนี้ว่า มีอะไรเป็นอะไร. เอาตามนี้ก็ว่า พรหมจรรย์นี้มีฉันทะ
เป็นมูลเหตุ, พรหมจรรย์นี้มีมนสิการเป็นแดนเกิด พรหมจรรย์นี้มี
มนสิการ คือการทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด, พรหมจรรย์นี้มีผัสสสมุทยา

มีผัสสสะเป็นเหตุให้เกิด, เวทนาสโมสรณา พรหมจรรย์นี้มีเวทนา ๆ ๆ
เวทนาทัง้ หมดทัง้ สิน้ กีล่ า้ น ๆ มีเวทนาเป็นสโมสรณาเป็นทีป่ ระชุมรวม
ที่เรียกกันว่า สโมสร, แล้วก็พรหมจรรย์นี้มีสมาธิเป็นประมุขเรียกว่า
สมาธิปมุขา มีสง่ิ ทีเ่ รียกว่าสมาธิเป็นประมุข บางคนอาจจะไม่สนใจหรือ
ไม่เห็นด้วย หรือละเลย หรือปล่อย ทิ้งไปเลย สมาธิสมาเทอะอะไรกัน
ไม่สนุก แต่หลักเกณฑ์อนั นีย้ นื ยันว่ามีสมาธิเป็นประมุข, แล้วก็พรหมจรรย์นมี้ สี ตาธิปเตยยา พรหมจรรย์นสี้ ติเป็นอธิบดี อธิบดีคอื ผูเ้ ป็นใหญ่
ผูบ้ นั ดาลให้สำเร็จ ประโยชน์ในการกระทำนัน่ แหละ เป็นอธิบดี สตาธิปเตยย พรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดี, ปัญญุตตรา หรือปัญโญตตรา
หรือปัญญาอุตตราก็ได้ พรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ปัญญา
เป็นสิ่งสูงสุดของพรหมจรรย์, วิมุตติสารา พรหมจรรย์นี้มีวิมุตหลุดพ้น
เป็นแก่นสาร เป็นตัวแก่นสารแล้วอมโตคธา พรหมจรรย์นี้มีการหยั่ง
ลงสู่อมตะ เป็นหน้าที่หรือเป็นกิจ เป็นใจความ, แล้วก็ ว่านิพพาน
ปริโยสานา พรหมจรรย์นมี้ พี ระนิพพานเป็นปริโยสาน ปริโยสานก็คอื
สิ่งสุดท้ายจบ เรียกว่า ปริโยสาน เป็นที่สุดจบ ปริโยสานเป็นคำยาว ๆ
หน่อย แต่เป็นคำสั้น ๆ ก็เรียกว่า อนฺโต อันฺโต แปลว่าที่สุด ๆ
อนฺโต ทุกฺขสฺส ที่สุดแห่งความทุกข์ได้ความเหมือนกัน พรหมจรรย์นี้
มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน.
ดังนั้น ขอให้สนใจคำว่า มี มี มี มีอยู่ตั้ง ๑๐ ตัว ๑๐ คำ คำว่า
มี มี มี ควรจะตอบได้ทุกคนโดยความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแต่จำได้,
จำได้ก็ดีเหมือนกันแหละ ดีกว่าจำไม่ได้แล้ว ก็ให้มันเข้าใจเมื่อได้ยิน
ได้ฟงั ขึน้ มาว่ามีอะไรเป็นอะไรตัง้ ๑๐ความหมาย:มีฉนั ทะเป็นมูลเหตุ,
มนสิการเป็นแดนเกิด, มีผสั สะเป็นเหตุให้เกิด, มีเวทนาเป็นทีป่ ระชุม,
มีสมาธิเป็นประมุข, มีสติเป็นอธิบดี, มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด, มีวิมุตติ
เป็นแก่นสาร, แล้วก็มกี ารหยัง่ ลงสูอ่ มั ตะ เป็นกิจหรือเป็นหน้าทีข่ องมัน

๑๗๓

๑๗๔

มีพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุด เป็นที่จบเรื่อง เป็นที่จบกิจเรียกว่า พรหมจรรย์.
พูดให้มันง่าย ๆ ก็บอกว่า มันมีฉันทะเป็นมูลเหตุตั้งต้น
แล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้าย คือเป็นปริโยสาน ๒ คำนี้ ก็พอ
ที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นจุดตั้งต้น, ฉันทะเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์
แล้วพระนิพพานก็เป็นจุดสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้าย คือจุดจบ จุดสิ้น จุด
บอกเลิก เป็นปริโยสาน, แต่เดี๋ยวนี้มันชอบลงไปชอบลงไป ตั้ง ๑๐
ความหมาย เพื่อให้มันชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น นี่ขอให้สังเกตดู
ให้ดี ๆ.
อาตมากลัวว่าจะรำคาญ อย่าเพ่อรำคาญ เพียงแต่จะจำ
ให้ได้มันก็น่ารำคาญพออยู่แล้ว แต่จะเข้าใจให้ได้มันก็ยิ่งหนัก
ขึ้นไปอีก ยิ่งทำให้เบื่อมากขึ้นไปอีก, แล้วก็ทำไปในทางที่ได้ผลดี
ให้เห็นแจ้งแทงตลอด เป็นสันทิฏฐิโก : สันทิฏฐิโก คำบาลี
ว่าเห็นแจ้งแทงตลอด เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปอีก ให้มันเป็น
การรู้แจ้งแทงตลอด เห็นแจ้งแทงตลอด แล้วมีผลเป็นที่สรุปรวมอยู่
ในคำที่สำคัญทึ่สุด ประเสริฐที่สุด วิเศษที่สุดว่า สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก เห็นด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง ของตนเอง, เห็นพร้อม เห็นหมด
เห็นครบถ้วนด้วยตนเอง แล้วใครบ้างล่ะ สมัครใจที่จะทำอย่างนี้ กับ
สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ? นี่ไม่ใช่พูดเยาะ, ไม่ใช่พูดดูถูกดูหมิ่น, ไม่ใช่
พูดให้รำคาญ หรือไม่ใช่พูดให้บ่อนแตก, ไม่ใช่เพียงแต่ขอให้สำเร็จ
ประโยชน์ สำเร็จประโยชน์อยู่ในหัวใจ ในใจจริง.
แล้วก็ขอให้ทำให้มัน ซึมซาบเข้าไปในทุกขุมขนเหมือนว่า
ถูกผีหลอก กลัวผี ตื่นเต้นทุกขุมขน ทุกเส้นขน; เรียกว่าจับจิต
จับใจในสิ่งใด ก็รู้สึกแก่จิตใจทุกขุมขน ทุกขุมขน. พรหมจรรย์นี้เรา
ต้องการผลหรือปฏิกิริยาของการกระทำนี้ทุกขุมขน ทุกขุมขน เพียง

เท่านี้มันก็จะหมดเรื่อง หมดเรื่องได้ มิฉะนั้นเราก็จะต้องพูดกันอีก ๕
ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๑๐๐ ปีก็ได้ มันก็เพียงแต่ว่าจดไว้ในสมุด หรือเพียง
แต่ว่าบันทึกไว้ในเทปบันทึกเสียง ดูหลายคนบันทึกไว้ในเทปบันทึก
เสียง แล้วก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจ แม้สักเท่าเส้นขนไม่ได้มีความรู้
สึกอยู่ทุก ๆ เส้นขน ทุก ๆ เส้นขน.
เอาละ ขอให้สนใจเพียงแต่ว่าเข้าใจ และทำให้มันเป็นความ
จริงขึ้นมา ให้สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เข้ามาในชีวิตทุกเส้นขน เข้า
มาเป็นตัวชีวิตเอง, ให้สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์นี้มาเป็น
ตัวชีวิตเองอยู่ทุก ๆ เส้นขน แล้วก็มีการเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่า ได้
เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เป็นอย่างนั้นจริง ๆ โดยหัวข้อทั้ง ๑๐ ข้อ มันได้
เป็นอย่างนั้นจริง ๆ; เดี๋ยวนี้ดูแต่ว่าคล้ายกับว่าเพียงแต่ข้อแรก มันก็
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน.
พรหมจรรย์นี้ มีฉันทะเป็นมูลเหตุ
ฉันทมูลกา พรหมจรรย์นม้ี ฉี น
ั ทะเป็นมูลเหตุ, นีพ่ ระพุทธเจ้า
ท่านตรัสในฐานะเป็นตัวเหตุ ของการกระทำที่จะสำเร็จประโยชน์
ทีจ่ ริงมันเป็นอะไรมากไปกว่านัน้ อีก มากไปกว่านัน้ คือเป็นทุกอย่าง,
ใครจะค้านก็ขอให้ค้าน ฉันทะ ความพอใจนี่มันไม่ใช่เป็น เพียงมูลเหตุ
ให้ปฏิบัติพรหมจรรย์ มันเป็นทุกอย่าง.
ก็มาทำความเข้าใจในข้อนี้กันเสียก่อนซิ ว่าที่มันเป็นทุก ๆ
อย่างน่ะ อะไรบ้างล่ะที่มันไม่ฉันทะ หรือไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยฉันทะ หรือ
ไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยฉันทะ ? ทุก ๆ เรื่องในบ้านในเรือนในครอบครัว
หรือว่าในทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่ความพอใจ มันสำเร็จอยู่ที่ความ
พอใจ คือพูดตามความแท้จริงแล้ว ถ้าไม่พอใจมันก็ไม่หามา, มันก็ไม่
ดึงเอามา, มันก็ไม่เอามาใช้เอามากิน, ไม่เอามาเก็บ ไม่เอามารักษา

๑๗๕

ฉะนั้น บรรดาสิ่งที่มันถูกกิน ถูกใช้ เก็บรักษาอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อไร
ก็ตาม เท่าไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม มันมาจากความพอใจเพียงเท่านี้
ข้อเดียวนี้ ก็เหลือเกินแล้ว.
แล้วก็เหมือนกันทั้งหมดทั้งจักรวาล เป็นคำพูดที่บางคนจะ
เข้าใจไม่ได้ ถ้าอาตมาพูดว่าทั้งจักรวาล ทุก ๆ จักรวาลมีฉันทะ
มีฉันทะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เป็นมูลเหตุให้เคลื่อน
ไหวไปตามสิ่งเหล่านั้น เพราะมันมีความรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นว่า
จะให้ความสะดวกสบาย เอร็ดอร่อย สวยงามอย่างไร.

๑๗๖

ขอให้รู้สึกฉันทะให้ถูกต้อง : อย่าเข้าไปบ้า ไปหลง
กับคุณ กับประโยชน์ และความอร่อยแก่ระบบประสาท
ขอสอนภาษาหน่อยนะ มันเป็นภาษาบาลี ภาษาบาลีคำนี้
เขาเรียกว่า คุณ คุณ ทุกอย่างมีคุณ มีคุณ, ในจักรวาลไหม
ทั่วโลกไหม ทั่วทั้งหมดกี่โลกก็ตาม มันมีคุณ คำว่าคุณนั้นไม่ได้
มุ่งหมายใช้ไปในทางความหมายที่ดี ที่งาม ที่พอใจ ที่อะไร, คุณ
คุณคือคุณค่าหรือคุณสมบัติ มันจะเป็นเพียงว่า qualification
ไม่ระบุลงไปว่าดี ว่าชั่ว ว่าถูก ว่าผิด ไม่ทั้งนั้น แต่มันมีคุณค่า
คือมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยา มีผลขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เขา
เรียกว่ามีคุณ. เพราะฉะนั้นคุณนั่นเลวก็ได้ ดีก็ได้ สวยงามก็ได้
สกปรกก็ได้ แต่ในภาษาธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ร้ายกาจ
ที่สุด เลวร้ายที่สุด ไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณ, นี่มันเป็นเสียอย่างนี้ ถ้า
เอาตามภาษา แม้ปรัชญาฝ่ายเวทานตะ ฝ่ายฮินดู ฝ่ายโน้น เขาก็
ยังประณามสิ่งที่เรียกว่าคุณในลักษณะอย่างนี้. สิ่งที่เรียกว่าคุณ คือ
สิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหา ให้เกิดความยึดถือขึ้นมา เป็นคุณค่าขึ้นมา
ถ้าคุณแล้วมันมีค่า มีคุณค่าทางดีก็ได้ ทางเลวร้ายก็ได้ น่าชื่นใจก็ได้

ไม่น่าชื่นใจก็ได้. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าคุณ คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
ที่เป็นศัตรูร้ายกาจที่สุด ถ้าอย่ามีเสียเลยจะไม่มีทุกข์ จะไม่มีความ
ทุกข์.
นี่ คุณในความหมายที่เป็นคำกลาง ๆ มันเป็นอย่างนี้ แต่ใน
ภาษาไทยของเรา บัญญัติเอาทางฝ่ายดี เอาฝ่ายดี ถ้ามีคุณแล้วก็มี
ประโยชน์. แต่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เพราะว่าคุณเป็นที่ตั้ง
แห่งตัณหา อุปาทานฝ่ายดีก็ได้ ฝ่ายชั่วก็ได้ ฝ่ายทุกข์ก็ได้ ฝ่ายสุข
ก็ได้ มันมีคุณแล้วมันก็ไม่เฉยแล้ว มันทำให้มีผล เป็นปฏิกิริยาขึ้นมา
เรียกว่าคุณ. เพราะฉะนั้นถ้าอย่ามีคุณ ถ้าอย่าเอาคุณมาเพียงอย่าง
เดียว โลกนี้ไม่มีปัญหา โลกนี้เป็นพระนิพพาน ไปหมด โลกนี้จะเป็น
นิพพานไปหมดเมื่อไม่มีคุณอย่างเดียว.
ไหน ๆ พูดแล้วก็ถือโอกาสพูดไปเสียอีกคำหนึ่ง ว่าคำที่เลว
ร้ายที่สุดอย่างเดียวกับคำว่าคุณ ก็คือคำว่า ประโยชน์ คำที่เลวร้าย
ที่สุด น่าเกลียดน่าชังที่สุด คือคำว่าประโยชน์ เช่นเดียวกับคำว่า
คุณ เป็นที่ตั้งแห่งตัณหา อุปทานทุกชนิด. คำว่าประโยชน์เป็นที่ตั้ง
แห่งความผูกพัน เป็นความผูกพันทุกชนิด, ปะ แปลว่าทั่วถึง โยชนะ
แปลว่า ผูกพัน ประโยชนะ แปลว่า ผูกพัน, ผูกพันก็คือทำให้ทุกข์
ให้ร้อน ให้เดือดร้อน ให้รำคาญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา เกิดปัญหาเลวร้ายที่สุด ถ้าไม่มี ประโยชน์
ใด ๆ มาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว คนจะมีพระนิพพาน คงจะไม่เชื่อ ใช่ไหม ?
ไม่เชื่อก็ตามใจ ไม่เชื่อก็ได้.
ขอบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณ คือเลวร้ายที่สุด เพราะเป็น
เพียงแต่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง มีคุณหรือมีค่าไปตามเรื่อง
ตามธรรมชาติของมัน นั้นเรียกว่าคุณ, แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ
ไม่ทางดีก็ทางร้าย ไม่ positive ก็ negative เป็นได้ทั้ง ๒ ทาง

๑๗๗

เรียกว่า คุณ. ทีนี้ประโยชน์ ประโยชน์นี้แปลว่าผูกพัน ถ้ามีประโยชน์
แล้วจะต้องมีผูกพัน มีการผูกพัน ประโยชน์มากเท่าไรก็มีการผูกพััน
มากเท่านั้น ผูกพันจนกระดิกไม่ไหว เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุด น่าเกลียดที่สุด น่าชังที่สุด; เอาไปเสียให้หมด อย่าให้มันมีเหลือ
เลย คำว่าประโยชน์ก็ดี คำว่าคุณก็ดี มันจึงจะเป็นพระนิพพาน
ขึ้นมา.
เอ้า พูดอย่างนี้มันชักจะถูกหาว่าคนบ้าแล้ว คงไม่มีใครเชื่อ
คงมีคนว่าบ้าแล้วก็ได้หลาย ๆ คน ที่มาแสดงให้เห็นว่า คำว่าคุณเลว
ร้ายที่สุด คำว่าประโยชน์เลวร้ายที่สุด คือเป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดมั่นถือมั่น ตัณหา อุปาทาน ทั้งนั้นแหละ ไม่มีอะไร. นี่เราก็บอก
เกินขอบเขตไปแล้ว อธิบายเกินขอบเขตไปแล้ว ก็เพื่อจะป้องกัน
ป้องกัน ป้องกันสิ่งที่จะใช้ โดยไม่ให้มันเกินขอบเขต.
๑๗๘

ฉันทมูลกา ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูล, ก็ขอให้รู้จักฉันทะ
เสีย
ถ้าฉันทะมันเข้าไปถึงคำว่าเป็นคุณหรือประโยชน์ขึ้นมาแล้ว
คือวินาศ ก็คือวินาศ. เพราะฉะนั้น ฉันทะ ฉันทะ อย่าให้เข้าไปบ้า
ไปมั่ว ไปหลงกับคำว่าคุณ กับคำว่าประโยชน์, ฉันทะ ฉันทะ
แปลว่า พอใจ ขอให้ใช้คำธรรมดา ๆ ว่าพอใจ คือสะดวกสบาย สะดวก
สบาย ไม่เลวร้าย ไม่ซ่อนเร้น ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในนั้น ไม่ซ่อน
เร้นอยู่ในนั้น.
อาตมาขอดูถูกหรือ เหยียดหยามว่า คุณไม่ เ คยฟั ง คำคำนี้
หรอก ไม่เคยฟังคำว่าคุณในความหมายอย่างนี้ ไม่เคยฟังคำว่า
ประโยชน์ในความหมายอย่างนี้ คือที่อาตมาบอกว่ามันเลวร้ายที่
สุด ไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่า ตรงกับคำว่าคุณ กับคำว่าประโยชน์.
ฉะนั้นถ้ารู้ธรรมะแท้ รู้ธรรมะจริง ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์แท้ก็อธิบาย

อย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็อธิบายอย่างนี้, ทางปรัชญา philosophy
เขาก็อธิบายกันอย่างนี้. คำว่าคุณ ก็คือสิ่งที่มีคุณค่าตามธรรมชาติ
ของมัน แต่ว่ามันมีการดึงดูดให้พอใจ, ถ้าว่าประโยชน์ก็มีแต่การ
ผูกพัน ผูกพันชักใยพันตัวเองโดยไม่เห็นหัวเห็นหู ชักใยพันตัวเอง.

๑๘๐

เราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ไว้ ในฐานะที่จะได้รู้จักพอใจ เลือกพอใจ
ให้ถูกต้อง, เลือกพอใจให้ถูกต้อง มิฉะนั้นมันจะพอใจอย่างไม่ถูก
ต้อง, พอใจไปเสียหมด พอใจอย่างบ้า ๆ บอ ๆ บ้าหลัง ไปหมด;
มันจะได้ฉันทะ ฉันทะ คือพอใจแต่สิ่งที่ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่เป็น
ปัญหา มันไม่ใช่ปัญหา ไม่เป็นปัญหา. ถึงคำฝรั่งก็เหมือนกันแหละ
คำว่า value หรือคำว่า qualification มันไม่ได้หมายความว่าดี
โดยส่วนเดียว มันหมายถึงมีคุณค่าตามธรรมชาติตามแบบของมัน
เท่านั้น ไม่ได้หมายในแง่ดี มีความหมายเป็นกลาง, แล้วก็เป็นที่ตั้ง แต่
ความยึ ด มั่ น ด้ ว ยตั ณ หาอุ ป าทานที่ สุ ด แล้ ว มั น จะมี อ ะไรนอกจาก
ความทุกข์.
เพราะฉะนั้นขอให้พอใจแต่สิ่งที่ควรจะพอใจ ให้รู้จักหรือรู้
สึกสิ่งที่ควรจะพอใจให้ถูกต้อง คือด้วยสติปัญญา เพราะในข้อต่อ ๆ
ไปของเรานี่ ปัญญุตตรา ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ถ้าปัญญามาแล้วมัน
จะพอใจถูกต้อง ถ้าปัญญาไม่มามันก็พอใจไม่ถูกต้อง; ขอให้ดูให้ดี ๆ
ว่าพอใจ ๆ นั้นเป็นอย่างไร แล้วคนก็ไม่ได้ระมัดระวังสังวรในเรื่อง
ความพอใจหรอก พอถูกใจก็พอใจ, พอเอร็ดอร่อยสวยงามก็พอใจ
เพราะฉะนั้นมันจึงพอใจที่จะไปรอบโลก กี่รอบโลกก็ได้ พอใจ ๆ ๆ
โดยไม่ต้องคิดว่ามันจะได้ จะเกิดผลอะไรขึ้น.
เดี๋ยวนี้เราจะมีความพอใจเป็นมูลเหตุ ต้องให้ความพอใจ
เป็นมูลเหตุของการกระทำ จะนำไปสู่ความดับทุกข์ พอใจใน

สิ่งที่ไม่เกิดทุกข์ รวมเรียกสั้น ๆ ว่า คือสิ่งที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
แปลว่ามันมีสุขสงบเย็นด้วย และมันเป็นประโยชน์ด้วย มันมีอยู่ ๒
ความหมาย นี่มันจึงควรจะพอใจ ๆ แล้วรู้จักเลือกสิ่งที่พอใจ มิฉะนั้น
มันจะไปคว้าเอายาพิษหรืองูพิษ คือความหมายของคำว่าคุณ หรือคำ
ว่าประโยชน์ขึ้นมา ถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีที่ซุกหัวละ เพราะมันจะมีแต่
ความทุกข์ร้อน เป็นทุกข์จนไม่มีที่ซุกหัว. ขอให้ดูให้ดี ๆ ว่าฉันทมูลกา
มีฉันทะเป็นมูลนั้นน่ะ จะหมายความกัน อย่างไร.
แล้วทีนี้ก็ค่อยดูต่อไปว่า ใครบ้าง คนไหนบ้าง มนุษย์ คนไหน
บ้างที่ไม่ได้พอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ? มันหาทำยาหยอดตา
ก็ไม่ได้นะ มนุษย์คนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความพอใจอะไรอย่างใด
อย่างหนึ่งอยู่ มันหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้; มนุษย์ทุกคนมันพอใจ
อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอไป ไม่ต้องพูดโดยรายละเอียดก็คงจะเข้า
ใจกันได้.
แล้วส่วนที่มันเลวร้ายที่สุด มีอำนาจ มีอิทธิพลที่สุด คือ
พอใจในสิ่งที่ตนรักด้วยอำนาจของกาม ของกาม ความพอใจเป็น
ที่ตั้งแห่งกาม. กาม แปลว่า ความใคร่ หรือวัตถุน่าใคร่ หรือสิ่งที่
เป็นเหตุให้ใคร่ เพราะไม่มีสติปัญญา มันจึงเลยเถิดไปถึง ความใคร่
ไม่หยุดอยู่แค่ความพอใจอันถูกต้อง คนโง่เหล่านี้มันเลยเถิดไปถึง
ความใคร่ด้วยกามคุณ มันไม่หยุดอยู่เพียงแต่ความพอใจอันถูกต้อง
แล้วจะเอาอะไรกับมัน. ขอให้ดูให้ดีว่าเรา โลกทั้งโลกนี่มันตกอยู่ใน
ปัญหาอย่างไร ?
สำหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ แปลว่า ความ
ประพฤติหรือการประพฤติอันประเสริฐ สูงสุด ดับทุกข์ได้ ตามที่
พระพุทธองค์ทรงประกาศ และทรงประสงค์จะให้ทุก ๆ คน มีความ
รู้เรื่องนี้ คือมี รู้ รู้สึก รู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่า พรหมจรรย์ เอาความ

๑๘๑

หมายกลาง ๆ รวม ๆ ก็ว่าความประพฤติอันประเสริฐ ความประพฤติ
กระทำอันประเสริฐ อันประเสริฐ. ถ้าอันประเสริฐมันก็ไม่ต้องแว้ง
กัดเอา ไม่ตอ้ งตบหน้าเอาทีหลัง คือมันไม่มปี ญ
ั หาใด ๆ มันมีแต่ความ
สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สงบเย็นและเป็นประโยชน์.
แล้วใครที่ทำได้ ? ก็คิดดูเอาเองว่าใครทำได้ จะทำให้ชีวิตนี้
แต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ ใครทำได้ ? แล้วก็ยังไม่มีความ
พอใจที่จะทำอย่างนั้นด้วย ยังไม่มีผู้พอใจในธรรมะ, ยังไม่มีผู้พอ
ใจในพรหมจรรย์ ยังไม่มีผู้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์, ยังไม่มี
ผู้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรม แล้วก็ไปดูเอาเองว่ามันโง่เท่าไร ? มัน
เป็นมิฉาทิฏฐิเท่าไร ? มันหลับหูหลับตาเท่าไร ? มันเป็นอวิชชาเท่าไร ?
มันพอใจในสิ่งที่เป็นยาพิษ เป็นงูพิษกันเสียหมด.
๑๘๒

ขอสรุปความคิดอีกนิดเดียวว่า ความรู้สึกที่อร่อยแก่ระบบ
ประสาท เป็นมูลเหตุแห่งการทำความเสื่อมเสียในเรื่องนี้ความ
รู้สึกที่สบายหรือพอใจแก่ระบบประสาท. คำว่าประสาทนี้ ภาษาบาลี
เรียกว่าอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เครื่องมือที่จะทำให้เกิดความ
รู้สึกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย รวมทั้งทางใจด้วยก็ได้.
เกิดความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท แล้วก็หมายความว่าทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยไม่ต้องดูว่า จะให้โทษหรือให้คุณอย่างไร ถ้า
มันอร่อยแล้วก็เอาทั้งนั้นแหละ อร่อย แล้วก็เอาทั้งนั้นแหละ.
น่าสงสารเด็ก ๆ ของเรา เด็กหญิงเด็กชาย คนหนุ่มคนสาว
ที่ได้รับการศึกษาหมาหางด้วน ไม่จำกัดให้เฉพาะอยู่แต่สิ่งที่ควร
จะพอใจ มันพอใจไปหมด ถ้าอร่อยแก่ระบบประสาท อร่อยแก่ระบบ
ประสาทแล้ว มันก็เอาทั้งนั้นแหละ เลยกลายเป็นเซ็กส์์ไปหมด.
แล้วมันจะเป็นอย่างไร, โลกนี้มันจะเป็นอย่างไร ? จัดการ

ศึกษากันอย่างไร ? โลกนี้มันจะเป็นอย่างไร ? มันก็มีกามารมณ์
เข้ามาเป็นเจ้าเรือน แล้วก็มุ่งหวังแต่กามารมณ์ บูชากันแต่
กามารมณ์ แต่พูดให้เป็นกลาง ๆ เป็นภาษาธรรมดาสักหน่อยก็ว่า
ความอร่อยแก่ระบบประสาท. อาตมาขอใช้คำนีเ้ พียงคำเดียวว่า ความ
เอร็ดอร่อยแก่ระบบประสาท ระบบประสาทนั้นมีทั้งทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย สิ่งใดให้เกิดความเอร็ดอร่อยแก่ระบบ
ประสาท สิ่งนั้นระวังเถอะ จะทำให้ ลูกเด็ก ๆ ของเราเสียหายหมด, ให้
การศึกษาเสียหายหมด, ให้การงานเสียหายหมด, ให้ศีลธรรมเสีย
หายหมด.
เดี๋ยวนี้มันมีแต่อาชญากรรม, มีแต่ความเลวร้ายไม่มีศีลธรรมเต็มไปทัง้ บ้านทัง้ เมืองทุกหัวระแหง เพราะว่ามันบูชาความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท คนไหนบ้างที่ไม่บูชาความเอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาท ? ไปหามาดูซิ ถ้ามันบูชาความเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาทแล้ว มันก็ตกอยู่ในข่ายนี้ มันสูญเสียสิ่งที่ไม่ควรจะสูญ
เสีย, มันไม่มีฉันทะจำกัดอยู่แต่ในสิ่งที่ถูกต้อง มันเตลิดเปิดเปิงไป
ทุกอย่าง ทุกอย่าง ๆ ถ้าอร่อยแก่ระบบประสาทแล้วมันก็เอาทั้ง
นั้น. เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่า เซ็กส์ เซ็กส์์ หรือกามารมณ์ มันก็
ครองโลก ครองจักรวาล ครองโลก ครองจักรวาลทั้ง ๆ จักรวาล
แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผีสางเทวดามันก็ยังชอบ ชอบสิ่งที่เอร็ด
อร่อยทางระบบประสาท จะเอาเป็นที่พึ่งอะไรกันได้.
ต้องให้พบฉันทะที่มีความถูกต้อง,
เป็นมูลแล้วมันก็เคลื่อนไหว ไปในทางที่ถูกต้อง
ก็มีแต่ธรรมะอย่างเดียว มีแต่ธรรมะอย่างเดียว มีแต่หลัก
เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว ที่เรียกว่าพรหมจรรย์ พรหม-

๑๘๓

จรรย์ พรหมจรรย์จะเป็นหลักปักดิ่ง ให้มันมีความถูกต้อง อย่างไร
ความถูกต้องอย่างไร; จึงขอให้ทุกคนมีฉันทะ มีความพอใจ แวดล้อม
อยู่แต่กับสิ่งสิ่งนี้ คือ ความพอใจในทางธรรมะ นี่เรียกว่าพอใจเป็น
มูลเหตุ พอใจไปเสียทุกอย่างๆ, พอใจไปในสิง่ ที่เรียกว่าคุณ พอใจในสิง่
ที่เรียกว่าประโยชน์ อย่างนี้ก็คือวินาศ คือความวินาศ; ฉันทมูลกา
ฉันทมูลกา ฉันทมูลกา ฉันทะเป็นมูลเหตุ ฉันทะก็กลายเป็นเหตุ
สร้างความวินาศทุกอย่างทุกประการไปขอให้ระวังให้ดี ให้จำกัดอยู่
ให้คัดเลือกเอามาให้ได้ ให้ได้แต่ฉันทะที่ไม่เป็นอันตราย คือฉันทะ
ที่ถูกต้อง ฉันทะที่ถูกต้อง.

๑๘๔

ขอพูดต่ออีกนิดว่าความถูกต้อง ความถูกต้องเป็นเหตุให้
ต้องมีฉนั ทะ ถ้าความไม่ถกู ต้องมีฉนั ทะแล้ว ก็วนิ าศเหมือนกัน ฉันทะ
ที่ไม่มีความถูกต้องก็วินาศ เพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ฉันทมูลกา ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูล ก็ต้องให้พบฉันทะที่มีความถูกต้อง ให้มี
ความถูกต้อง มีฉันทะชนิดนี้เป็นมูล แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปใน
ทางที่ถูกต้อง, หลักที่จะต้องยึดไว้อย่างสูงสุดอย่างยิ่ง ก็คือความ
ถูกต้อง ความถูกต้อง.
ขอท้าให้ทุกคนไปพิสูจน์คำว่าถูกต้อง มันมีทางที่จะผิด
พลาดที่ตรงไหน ? ถ้ามันมีความถูกต้องแล้ว มันก็ไม่มีปัญหาอะไร
มันจะมีแต่ความดับทุกข์ แต่ถ้ามันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีความ
ถูกต้องแล้ว, นี่ ความถูกต้อง ความถูกต้อง มันเป็นคำพูดพิเศษ
เป็นคำพูดพิเศษคำเดียว ที่มันพลัดเข้ามาอยู่ในปทานุกรม ซึ่งไม่มี
ใครบัญญัติขึ้น แต่อาตมาขอบัญญัติขอยืนยันว่าความถูกต้อง ความ
ถูกต้องเป็นตัวพรหมจรรย์ ถ้ามีพรหมจรรย์ต้องมีความถูกต้อง,

ความถูกต้องเป็นสารบบของพรหมจรรย์ ของพรหมจรรย์ที่เรากำลัง
จะพูดกันอยู่นี้ ความถูกต้องเป็นตัวพรหมจรรย์.
ความอะไรต่าง ๆ นั้นไม่ถูกต้อง แล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็
เป็นฉันทะที่เป็นความเลวร้าย : ความดี ความดีก็บ้าได้ เมาได้
หลงได้, บุญกุศลก็บ้าได้ เมาได้ หลงได้, อำนาจวาสนาก็บ้าได้ เมา
ได้ หลงได้, สวรรค์ เอ้า ! ต่อให้สวรรค์มันก็ยังบ้าได ้ เมาได้ หลงได้
แม้ แต่พรหมโลกมันก็ยังบ้าได้ เมาได้ หลงได้ หลงได้แม้จะไม่ใช่
เรื่องกาม มันก็เมาอย่างที่ไม่เป็นกาม และมันก็เป็นบ้าได้ เมาได้
หลงได้ มันไม่ใช่ความถูกต้อง. ถ้าสิ่งใดมันยังบ้าได้ เมาได้ หลงได้
ไม่ใช่ความถูกต้อง ฉะนั้นขอให้เรามีฉันทะแต่ชนิดที่ถูกต้อง ฉันทะที่
บ้าไม่ได้ เมาไม่ได้ หลงไม่ได้.
บ้าดี เมาดี บ้าบุญ บ้าอำนาจวาสนา บ้านรก บ้าสวรรค์
บ้าอะไรก็แล้วแต่เถอะ ก็บ้ากันไปได้ทั้งนั้นแหละ มันเป็นเรื่องที่ช่วย
กันไม่ได้ เพราะถ้ามันมีฉันทะแล้ว มันก็มีฉันทะได้แม้แต่ในนรก
คงจะไม่มีใครเชื่อ มันมีฉันทะได้แม้แต่นรก; ถ้ามันมีฉันทะไม่ได้
ในนรก แล้วใครมันจะตกนรกเล่า จะหาคนตกนรกสักคนก็ไม่ได้,
นี่มันมีฉันทะ แม้แต่ในนรกนี่ บ้าได้ เมาได้ หลงได้ไปเสียทุกสิ่ง
ทุกอย่าง แม้แต่สิ่งที่เรียกว่านรก.
ข้อนี้ขอให้ยุติลงว่า ฉันทมูลกา ขอให้มีแต่ฉันทะที่เป็น
ความถูกต้อง,จำกัดความของพระพุทธเจ้าตามภาษาของพระพุทธเจ้า
ว่า สัมมัตตะ. ถ้าไม่เคยได้ยินก็ช่วยให้ได้ยินเสียซิ ในพระบาลี
ทั้งหมดทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าสงเคราะห์คำพูดไว้เป็นคำสรุปรวมว่า
สัมมัตตะ, สัมมา สัมมา สัมมาแปลว่าถูกต้อง คำว่า ตะ หรือตตา แปล
ว่าความสัมมัตตะ แปลว่า ความถูกต้อง ยุติอยู่ที่ความถูกต้อง.
ความถูกต้อง บ้าไม่ได้ เมาไม่ได้ หลงไม่ได้, หรืออีก

๑๘๕

ทีหนึ่งก็ว่า เป็นเป็นทุกข์ไม่ได้ เป็นทุกข์ไม่ได้ ถ้าความถูกต้อง,
แล้วความถูกต้องนั่นแหละเป็นอมตะ อมโตคธัง หยั่งลงสู่อมตะ
ความถูกต้อง นั่นแหละเป็อมตะ คือความไม่ตาย ถ้าถูกต้องมัน
จะตายได้อย่างไร
ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่าง
ไรล่ะ ตดก็ยังไม่เหม็น. นี่ถ้ามีความถูกต้อง แล้วมันเกิดเจ็บป่วย
มันก็หายป่วยถ้ามันมีความถูกต้อง มันก็เลยไม่ต้องมีการเจ็บป่วย,
ไม่ต้องมีการตาย ก็มีแต่ความว่างนิรันดร ความไม่ตายนิรันดร
ความไม่ตายนิรันดร, นี่คือความถูกต้องเป็นอมตะ เป็นพระ
นิพพาน; ขอให้ยุติความหมายของคำว่านิพพานไว้ที่คำคำนี้ เป็นคำ
ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลคือความถูกต้อง.

๑๘๖

โลกนี้ ในโลกทั้งโลกนี้ เขาไม่บูชาความถูกต้อง เขาบูชาการ
ได้ตามความเอร็ดอร่อยทางอายตนะทั้งนั้นแหละ, เป็นคำที่ค่อนข้าง
จะรำคาญ เพราะพูดไปมันก็เป็นคำด่าทุกที มันบูชากันแต่ความเอร็ดอร่อยทางอายตนะ คือระบบประสาท บูชาความเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาท คนในโลก ในจักรวาลนี้ เขาบูชากันแต่เท่านี้ ไม่บูชาความ
ถูกต้อง ความถูกต้องมันจึงหาทำยาหยอดตาไม่ค่อยจะได้.
เราจะต้องมีความถูกต้องเป็นฉันทะ มีฉันทะในความ
ถูกต้อง ให้ฉันทะอาศัยกันอยู่แต่กับความถูกต้อง, ฉันทมูลกา
ฉันทมูลกา ฉันทะในความถูกต้อง เป็นที่ปรารถนาหรือเป็นมูลเหตุ
ให้ ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกๆ ประการ เรียกว่า ฉันทมูลกา.
ไปดูซิคนไหน ที่ไหน เมื่อไร เวลาไหน มันมีแต่ความพอใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งกันอยู่ทั้งนั้นแหละ ใครบ้างที่ไม่มีความพอใจ ?
แม้แต่ขโมย มันก็ยังมีความพอใจที่จะขโมย, ทำชั่ว คนชั่วมันก็มี
ความพอใจที่จะทำชั่ว มันมีความพอใจกันไปเสียทั้งนั้น แต่มันไม่

ถูกต้อง. ฉะนั้นเราต้องจำกัดความตรงนี้ว่าความพอใจที่ถูกต้อง,
ฉันทะ คือความพอใจที่ถูกต้อง แล้วเป็นมูลเหตุให้เคลื่อนไหวให้
กระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้ที่ไหนเล่า ในปรมาณูไหน ขอใช้คำ
บ้า ๆ บอ ๆ วิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ ปรมาณูไหนบ้างที่มันไม่มีความ
ถูกต้อง ปรมาณูไหนที่มันไม่มีความถูกต้อง หรือว่ามันมีความไม่ถูก
ต้องแม้แต่ปรมาณูเดียว ?
ขอให้มีความถูกต้อง แล้วก็มีฉันทะในความถูกต้อง ก็จะได้
รับผลตรงตามความมุ่งหมายของพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ พรหมจรรย์
คือชีวิตนี้ที่จะต้องประพฤติกระทำให้เป็นไป เป็นไปให้จนกว่าจะถึง
ที่สุดของชีวิต, นี่ พรหมจรรย์มีความถูกต้องเป็นมูล พรหมจรรย์นี้มี
ความถูกต้องเป็นมูล. นี่พูดข้อเดียว เพียงว่าพรหมจรรย์นี้มีความ
ถูกต้องเป็นมูล ฉันทมูลกา ฉันทมูลกา มีความพอใจที่เป็นความ
ถูกต้องเป็นมูลเหตุ จบเรื่องหมด มีความพอใจในความถูกต้องเป็น
มูลเหตุ.
เอาละ ขอร้องในตอนสุดท้ายนี้ว่า ให้มีความถูกต้องทุก
ขุมขน ถูกต้องทุกขุมขน ตอนเช้าก็ดี ตอนบ่ายก็ดี ตอนเที่ยงก็ดี
ตอนค่ำก็ดี ขอให้มีฉันทะ ความพอใจในความถูกต้อง ฉันทะความ
พอใจในความถูกต้องกันทุกขุมขน ทุกขุมขนเป็นอันว่าหมดปัญหา
เกี่ยกับหัวข้อที่ ๑ ของคำว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ พรหมจรรย์
นี้มีฉันทะเป็นมูล.
อาตมาก็ไม่มีแรงจะพูด นี่คือขอพูดข้อนี้เพียงข้อเดียวว่า ขอ
ให้ย้ำว่า พรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูล ใครคนไหนไม่มีฉันทะแล้ว
แผ่นดินที่ปรมาณูไหนไม่มีฉันทะ ? มันก็มีแต่ฉันทะกันทุกคน ทุก ๆ
คน ทุก ๆ ปรมาณู มีฉันทะเป็นตัวการชักนำไป ผิดหรือถูก ดีหรือชั่ว
ก็อยู่ที่ฉันทะ ฉันทะมันเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือมิจฉาทิฏฐิ มีเท่านั้นเอง.

๑๘๗

๑๘๘

สงสารผู้ที่จัดการศึกษา เขาไม่รู้ความหมายของคำว่าถูก ต้อง
เขาทำมันไปโดยไม่ถูกต้อง เอาแต่ประโยชน์ คือความเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาทเป็นหลัก, นี่ คำนี้มันคงจะเป็นคำด่าอาตมาถือ
ว่าเป็นคำด่าสูงสุด แต่คนนี่คงจะด่าอาตมาสูงสุดเต็มไปทุกหัว
ระแหงเหมือนกัน. มันมีแต่การจัดการศึกษาชนิดที่มีความเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาทเป็นวัตถุประสงค์ ขอให้หยุดกันที อย่าจัดการ
ศึกษาชนิดทีม่ คี วามเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท เป็นวัตถุประสงค์
จะเป็นการศึกษาชนิดไหน ของใคร ของวัยไหน ของรุ่นไหน ของอะไร
ก็ตาม แล้วก็ได้พอใจ พอใจว่า มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นมูล
พอใจในความถูกต้องเป็นมูล ความถูกต้องเป็นมูล เป็นมูลให้ฉันทะ
มีความถูกต้อง ฉันทะก็จะมีความถูกต้องแล้วก็จะหมดปัญหา หมด
ปัญหาคือหมดสิ่งที่เป็นปัญหา ปัญหาชนิดที่ต้องถามหรือปัญหาที่
ต้องสะสาง เรียกว่าปัญหาทั้งนั้น. ขอให้หมดปัญหาทุก ๆ ประการ
เพราะมี ฉั น ทะเป็ น มู ล นำไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ งตั้ ง แต่ เ บื้ อ งต้ น
นี่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ข้อ ๑ เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีฉันทะเป็น
มูล, เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มีฉันทะเป็นมูล.
พูดได้ข้อหนึ่ง มันจบเสียแล้วนี่ เอ้า วันหลังพูดใหม่ก็ได้
ถ้ายังไม่เบื่อ จะพูดเรื่องพรหมจรรย์ ๑๐ ความหมาย พรหมจรรย์
ในชีวิตทุก ๆ ความหมาย มีฉันทะเป็นมูล, มีมนสิการเป็นแดนเกิด,
มีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด, มีเวทนาเป็นที่สโมสร, มีสมาธิเป็นประมุข,
มีสติเป็นอธิบดี, มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด, มีวิมุตติเป็นแก่นสาร, มี
การหยั่งลงสู่อมตะคือนิพพาน, แล้วก็มีพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุด จบ.
พระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดและสุดท้าย เป็นสิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งสูง
สุด เรียกว่า พระนิพพาน พรหมจรรย์ตง้ั ต้นไปเพือ่ บรรลุพระนิพพาน.
แล้วก็ขอร้องว่าให้ทำชนิดที่สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก เห็นแจ้ง

ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อผู้พูด ไม่ต้องเชื่อผู้แสดง ไม่ต้องเชื่อหนังสือ
ไม่ต้องเชื่ออะไร, ขอให้เด็ดขาดอยู่ที่เห็นได้ด้วยตนเอง เห็นได้ด้วย
ตนเอง เห็นได้ด้วยตนเอง จึงจะเรียกว่าพรหมจรรย์อันถูกต้อง สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก. เราพูดกันวันละข้อ สองข้อ แต่ขอร้อง
ให้มันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในทุกขุมขน ทุกขุมขนของสิ่งมีชีวิต อย่าไปอยู่
ในกระดาษ หรือไปอยู่ในเทปบันทึกเสียง.
ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูล
มีฉันทะเป็นมูลเหตุ. แล้วใครบ้างที่ไม่มีฉันทะ, คนทั้งหลายนี่ใคร
บ้างที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ ? มันก็มีกันทั้งนั้นแหละ ผิด ๆ ถูก ๆ
มีฉันทะทั้งนั้น ที่ไม่มีฉันทะนั้นไม่มีเลย มันเหลืออยู่แต่ว่า ฉันทะ
นั้นจะผิดหรือถูก ใครบ้างที่ไม่มีฉันทะ หรืออะไรบ้างที่ไม่มีฉันทะ
เป็นมูลเหตุ ? พอถ้าชอบใจอะไรเข้าแล้ว มันทำสิ่งนั้นกันทั้งนั้นแหละ,
ชอบใจพอใจอะไร มันทำสิ่งนั้นด้วยกันทั้งนั้นแหละ แม้จะแลกเอา
ด้วยชีวิต ไปเที่ยวกับรอบโลกหลาย ๆ รอบ เป็นรอบ ๆ มันก็เพราะ
ฉันทะดึงหัวไปทั้งนั้น.
ไปดูสุนัขสิ ยื้อแย่งผ้าขี้ริ้วกันเป็นฝูง
ความถูกต้อง ไม่เกิดทุกข์ ไม่เกิดปัญหา, ไปใคร่คราวญดู
ไม่เกิดทั้ง problem ไม่เกิดทั้ง question จึงจะเป็นความถูกต้อง
ความถูกต้อง ความถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาซึ่งเป็นความทุกข์ ไม่เกิด
ทั้ง question ไม่เกิดทั้ง problem ความถูกต้อง ขอให้ช่วย ๆ
พูดกันเรื่องนี้หน่อยเถอะ.
เดี๋ยวนี้มันไม่มีนักศึกษาคนไหนที่บูชาความถูกต้อง มันมี
แต่นักศึกษาที่บูชาการศึกษาหมาหางด้วน เอาความสะดวกสบาย
ตามพอใจ เอาตามความพอใจ บูชาความเอร็ดอร่อยทางระบบ

๑๘๙

๑๙๐

ประสาท เป็นหมาหางด้วนกันทั้งนั้น.
เราพูดกันถึงเรื่องเบื้องต้นที่สุด สิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุด หา
เบื้องต้นอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว เบื้องต้นที่สุด เบื้องต้นที่สุด
ฉันทะ ฉันทะ แม้แต่สุนัขและแมว แม้แต่มดแมลง แม้แต่ต้นไม้
ต้นไล่่มันก็มีฉันทะ มีฉันทะ; ต้นไม้ต้นไล่่นี่ก็มีฉันทะ มีความพอใจ ที่
จะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งตามความต้องการของมัน นี่ สิ่งที่เป็นมูล
เหตุที่สุด. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ถ้าควบคุมได้ก็เป็นสติปัญญา
ถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นกิเลส ตัณหา เป็นกิเลส เป็นตัณหา อุปาทาน,
ควบคุมฉันทะไม่ได้ก็ยิ่งกว่าตกนรก ถ้าควบคุมฉันทะได้ก็รอดตัวไป.
ยินดีมากทุกคนแหละ ขอให้ช่วยกันค้นหาความหมายของ
คำว่า ความถูกต้อง ความถูกต้อง, ไปพบปะกันที่ไหน ก็ขอให้ช่วย
กันค้นหาความหมายของคำว่า ความถูกต้อง เพราะว่าโลกนี้มันไม่
มีความถูกต้อง เดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้อง มันมีแต่คนบูชาความ
เอร็ดอร่อยทางระบบประสาท มันจึงไม่มีความถูกต้อง มันมีแต่
คนบูชาความเอร็ดอร่อยทางประสาท
ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ากาม
ภาษาซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เรียกว่า เซ็กส์์ ความ
เอร็ดอร่อยทางระบบประสาทมันพอใจกันทั้งนั้น ไปดูสุนัขสิ
ยื้อแย่งผ้าขี้ริ้วกันเป็นฝูง ยื้อผ้าขี้ริ้ว แย่งผ้าขี้ริ้วกันเป็นฝูง ความ
เอร็ดอร่อยทางระบบประสาท;
มันมีแต่มุ่งหมายเพื่อความเอร็ด
อร่อยทางระบบประสาทกันทุกคน มันก็เลยไม่มีความถูกต้อง ไม่มี
ความถูกต้อง ไม่มีความถูกต้องเหลืออยู่
ฉันทมูลกา พรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูล มูลเหตุของ
พรหมจรรย์ก็มาอยู่ที่ฉันทะ เป็นนามธรรมที่รู้จักยาก ไอ้ตัวกิเลสก็ดี
ไอ้ตัวฉันทะก็ดี ตัณหา อุปาทาน ก็ดี มันเป็นนามธรรมที่รู้จักยาก
แต่แล้วเป็นความไม่ถูกต้อง ความไม่ถูกต้องมีฉันทะไปตามนั้นแล้ว

ก็วินาศ.

คำว่าพรหมจรรย์เอาใจความสูงสุดก็ว่า สิ่งที่ดับทุกข์ได้
นี่เรียกว่าพรหมจรรย์ พรหมจรรย์, การประพฤติที่ประเสริฐ เรียก
ว่าพรหมจรรย์ คือการประพฤติที่ดับความทุกข์ได้ ไม่ให้เกิด
ความทุกข์ ไม่ให้เกิดปัญหา ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็เป็นพระนิพพาน.
ภาษาแปลก ๆ ๒ คำ คือคำว่า คุณ กับคำว่า ประโยชน์
อาตมายังยืนยันอย่างนี้ ไปศึกษาที่ไหนก็ได้ ไปศึกษากับใครก็ได้
ศึกษากับนักภาษาศาสตร์ที่ไหนก็ได้ คำว่า คุณ คือสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุด, คำว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็คือสิ่งที่ให้เกิดโทษ เกิดความทุกข์
ยากลำบากที่สุด เพราะให้เกิดตัณหา อุปาทาน ที่ยึดมั่น ๆ อยู่นี่
ยึดมั่นอยู่ในคุณ และยึดมั่นอยู่ในประโยชน์ทั้งนั้น ธรรมมะของพวก
เวทานตะ ปรัชญาของพวกเวทานตะก็ยืนยันอย่างนี้ อาตมาเคยไป
ถกเถียงกับสวามีสัตยานันทบุรี ด้วยคำพูด ๒ คำนี้.
นี่ มาตกลงกันว่า ไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณน่ะ เลวร้ายที่สุด ไอ้สิ่ง
ที่เรียกว่าประโยชน์ก็คือยุ่งยากที่สุด ฉะนั้นอย่าบูชาคุณ หรือบูชาประ โยชน์กันนัก, ขอให้มีความถูกต้อง ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลาง
อย่าไปลุ่มหลงกับคุณหรือประโยชน์.

๑๙๑

มนสิการสัมภวา
ธรรมบรรยาย
ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ทบทวนประมวลแห่งพรหมจรรย์ :
หลักการประพฤติอย่างประเสริฐ ๑๐ ประการ
ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายนี้เป็นการบรรยายต่อจากการบรรยาย ๒ ครั้งที่แล้วมา แต่ก็จะ
ขอเชื่อมความให้เนื่องกันมาถึงผู้ที่ยังไม่เคยฟังด้วย มิฉะนั้นก็คงจะฟังไม่ถูกก็ได้ จึง
จำเป็นที่จะต้องเชื่อมความมาถึงผู้ที่ยังไม่เคยฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้; เรื่องนี้มีหัวข้อเรื่องว่า
ประมวลแห่งพรหมจรรย์.
ต้องขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “พรหมจรรย์” กันหน่อยหนึ่ง เพราะ
ภาษาชาวบ้านภาษาทั่ว ๆ ไป ภาษาชาวบ้านมันกำกวม พรหมจรรย์มีความหมายไป
ในเรื่องทางเพศ ระหว่างเพศ รักษาพรหมจรรย์อะไรกันอย่างนั้น เป็นเรื่องของเพศ,
แต่ว่าถ้าทางธรรมะ พรหมจรรย์เป็นเรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องของนิพพาน
เป็นเรื่องของนิพพาน; ฟังดูน่าหัว อันหนึ่งเป็นเรื่องทางเพศ อันหนึ่งเป็นเรื่อง

๑๙๓
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ทางพระนิพพาน จะเอากันอย่างไรก็คิดดูซิ เอาละได้ตั้งใจไว้ว่าจะพูด
ต่อไปตั้งแต่ต้น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ความมันเชื่อมกัน.
พรหมจรรย์มีหัวข้อ ๑๐ หัวข้อ นี้เป็นคำพูดที่พูดกันมาตั้ง
แต่เก่าแก่หรือเก่าก่อน จะเป็นอรรถกถาทั่ว ๆ ไป อรรถกถาเช่น
คัมภีรว์ สิ ทุ ธ์มรรคเป็นต้น แต่แล้วก็พอ้ งกันหมดกับคำของพระพุทธเจ้า
ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ให้เรียกว่าพรหมจรรย์ โดยใจความก็คือ
การประพฤติอันประเสริฐ.
อันประเสริฐในที่นี้ก็หมายถึงดับทุกข์ได้ นำไปสู่พระนิพพาน
จนกล่าวได้เป็นหลักว่า พระนิพพานนัน
่ แหละเป็นทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์ นิพฺพานปริโยสานา พระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดของพรหมจรรย์
หรือพรหมจรรย์มีที่สิ้นสุดคือพระนิพพาน แต่ถ้าไม่เคยฟังมาเสียเลย
มันก็คงจะฟังไม่ถูกว่าพรหมจรรย์คืออะไร ? พระนิพพานคืออะไร ?
และก็ต้องจำเป็นละที่จะต้องพูดกันใหม่ ไล่เป็นหัวข้อ ๆ ไป จนได้
ความทั้ง ๑๐ หัวข้อ เป็นหัวข้อโดยสังเขป, แล้วก็ให้คำอธิบายเพิ่ม
เติมให้เพียงพอ ก็พอจะเข้าใจได้ จะได้รู้เรื่องคำว่าพรหมจรรย์.
แต่ในที่นี้ต้องการจะพูดให้เป็นที่เข้าใจกันว่า เป็นคำพูดที่
ดาษดื่น หรือดกดื่น จนจะเป็นคำพังเพยไปแล้ว จนจะกลายเป็นคำ
พังเพยไปแล้ว ใน ๑๐ ข้อนี้, ใน ๑๐ ข้อนี้เป็นคำพูดติดปากสำหรับ
นักปฏิบัติธรรมะทั่วไป ผู้ปฏิบัติธรรมะทั่วไป พูดกันติดปากจนเหมือน
กับเป็นคำพังเพย. ถ้าจะพูดกันให้มันโดยคาดคะเน ก็เป็น ธรรมลีลา
ของคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ได้ ธรรมลีลา คือลีลาของพระคัมภีร์
วิสุทธิมรรค แต่ว่ามันก็ต้องของอรรถกถาทั้งหลายทั้งปวง เป็นคำของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งกล่าวว่าเป็นคำของพุทธาทิบัณฑิต เป็นคำของบัณฑิต
ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธาน นี่เรียกว่าพรหมจรรย์.

ตัวหนังสือแท้ ๆ มันก็แปลว่าการประพฤติอย่างประเสริฐ,
พรหม แปลว่า ประเสริฐ, จรรย์ แปลว่า ประพฤติ, พรหมจรรย์ แปลว่า
การประพฤติอย่างประเสริฐ; ไม่ใช่พรหมจรรย์ในความหมายเด็ก ๆ
ว่าพรหมจรรย์คือเรื่องทางเพศ คำว่า พรหมจรรย์ เกี่ยวกับเรื่องเพศ
นั้น เราไม่ได้ประสงค์ในที่นี้, ประสงค์เป็นการปฏิบัติ หรือข้อปฏิบัติ
อันสูงสุด นำไปสูผ่ ลอันสูงสุดคือพระนิพพาน จนกล่าวได้วา่ พระนิพพาน
มีจุดจบเป็นพรหมจรรย์อันสมบูรณ์.
หลักธรรม ๑๐ ข้อ ๑๐ หัวข้อ เรียกว่าประมวล ประมวล
แห่งพรหมจรรย์ ก็หมายความว่า บรรดาสิ่งท่ี่เรียกว่า พรหมจรรย์
พรหมจรรย์นี้ ก็จะประมวลได้ ๑๐ หัวข้อ เป็นหลักธรรมะครอบ
คลุมธรรมะทั้งหมด. เอ้า ใครจะบอกว่าธรรมะมี ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ก็ได้ ตามใจ แต่เราก็จะบอกว่ามันถูกครอบคลุมไว้ด้วยธรรมะ
ที่เป็นหัวข้อ ๑๐ ประการ.
ฟังธรรม ๑๐ ประการที่เป็นหัวข้อนี้กันพอให้ได้ใจความเสีย
ก่อน แล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงแต่จำตัวหนังสือ
ไว้ ให้เข้าใจถึงความจริงที่มันมีอยู่อย่างลึกซึ้ง ต้องใช้คำว่าอย่าง
ลึกซึ้ง, มันเป็นคำพูดที่แยบคายที่สุด ลึกซึ้งที่สุด มีความดีที่สุด; ๑๐
ข้อนี้ก็คือ.
ฉันทมูลกา : พรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นเหตุมูล มูลเหตุ
เหตุมูล มูลกา แปลว่า มูลเหตุ หรือเหตุมูล, พรหมจรรย์นี้มี ฉันทะ
คือ ความพอใจ พอใจเป็นเหตุมูล.
มนสิการสัมภวา : พรหมจรรย์นมี้ มี นสิการเป็นแดนเกิด คือมี
การกระทำอยู่ในใจ การกระทำอยู่ในใจ กระทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด
หรือเป็นแผ่นดินเกิด.
ผัสสสมุทยา : มีผัสสะเป็นสมุทัย สมุทัยนี้เป็นเหตุให้เกิด
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เหตุเกิด มีผสั สะ ผัสสะคือการกระทบทางอายตนะ นีเ่ ป็นเหตุให้เกิด.
เวทนาสโมสรณา : พรหมจรรย์นี้มีเวทนาเป็นสโมสร เป็นที่
ประชุม เป็นที่ประชุม มีเวทนานานาชนิด เวทนาทุกอย่างทุกประการ
เป็นที่ประชุม เป็นที่ประชุมรวม.
สมาธิปมุขา : พรหมจรรย์นี้มีสมาธิเป็นประมุข เป็นประมุข
คือหัวหน้า หัวโจก ที่จะบันดาลความสำเร็จประโยชน์ต่าง ๆ ได้.
สตาธิปเตยยา : พรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดี เป็นอธิบดี,
ถ้าท่านเข้าใจคำว่าสติ ท่านก็จะเข้าใจได้ว่า สติเป็นเครื่องบันดาล
ความสำเร็จต่าง ๆ ของกิจการ จึงว่าพรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดี.
ปัญโญตตรา หรือ ปัญญุตตรา ปัญญาอุตตรา คำเดียวกัน
จะว่าปัญญาอุตตราก็ได้ ปัญโญตตราก็ได้ ปัญญุตตราก็ได้, พรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้เป็นสิ่งสูงสุด
เป็นตัวพรหมจรรย์ในความหมายหนึ่ง.
วิมุตติสารา : พรหมจรรย์นี้มีวิมุตติ คือความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งปวงเป็นแก่นสาร เป็นสาระ เป็นแก่นสาร, ในบรรดาสิ่ง
ที่เป็นแก่นเป็นสารกันแล้ว ไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารยิ่งไปกว่าสิ่งที่
เรียกว่าวิมุตติ วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากความทุกข์.
อมโตคธา : พรหมจรรย์นี้มีที่หยั่งลง คืออมตะ หรือมีอมตะ
เป็นที่หยั่งลง มีอมตะเป็นที่หยั่งลง มีความลึกซึ้งถึงอมตะ คือความ
ไม่ตาย เอาความตายเป็นที่หยั่งลง, ฟังดูให้ดี ๆ จะเข้าใจได้หรือไม่ได้
อมโตคธา มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่หยั่งลงไปลึกถึงพูดคำหยาบ
คายโสกโดกว่าก้นบึง้ ถึงก้นบึง้ ไม่มอี ะไรลึกอีกต่อไปแล้ว พรหมจรรย์
นี้หยั่งลงสู่อมตะ.
นิพพานปริโยสานา : พรหมจรรย์นี้มีนิพพานเป็นปริโยสาน
มีนิพพานเป็นปริโยสาน.

นี่บางคนก็คงจะงงเพราะไม่รู้ว่าอะไร ยังจับต้นสายปลายเหตุอะไร
ไม่ได้ แต่ก็จำเป็นที่อาตมาจะต้องพูดไปตามลำดับ.
อะไร ๆ มันถูกปกคลุม ถูกครอบงำอยู่ด้วยความพอใจ
และในวันนี้ก็เป็นการบรรยายสำหรับหัวข้อที่ ๒ เพราะหัวข้อ
ที่ ๑ ได้พูดมาแล้ว มาถึงหัวข้อที่ ๒ มนสิการสัมภวา นี่จะพูดให้
เข้าใจเนื่องกันหน่อย ไม่ขัดแย้งเกินไป.
มนสิการสัมภวา ต่อจากว่า ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูลเหตุ
คือต้องการจะบอกให้ทราบว่า ฉันทะคือความพอใจ เป็นเหตุให้
สิ่งต่าง ๆ เป็นไป. อะไรบ้างที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของฉันทะ คือความ
พอใจ ? คุณมาที่นี่ทำไม ? ก็เพราะมันมีความพอใจในการที่จะมา
ที่นี่ คุณจะไปที่ไหนต่อไป ? ก็เพราะมีความพอใจในการที่จะไปที่นั่น.
คุณจะไปทำอะไร ? จะได้อะไร ? จะมีอะไร ? นี้ก็ล้วนแต่ความพอใจ
ทั้งจักรวาลนี้ โลกนี้กี่โลก กี่โลก ๆ ต่อให้โลกเทวดาด้วย พรหมโลกด้วยก็ได้ มันก็มีฉันทะนั่นแหละเป็นมูลเหตุ เกิดความพอใจ มี
ความพอใจ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่จะไปสู่จุดหมายที่มันพอใจ.
เอ้า, มีอะไรที่นอกไปจากฉันทะ ที่ไม่ถูกครอบคลุมอยู่
ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ ? ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิง ทั้งผู้ชาย
ทั้งฆราวาส ทั้งบรรพชิต มันก็ล้วนแต่มีความพอใจ พอใจ
อย่างเด็กอมมือ ก็คือพอใจ, พอใจอย่างเด็กโตแล้ว, พอใจอย่าง
นักบวช มันก็อยู่ที่พอใจ อยู่ที่พอใจก็เรียกว่าฉันทะ. ขอท้าให้
ไปค้นหา ตรงไหนบ้างมันเว้นจากฉันทะ ในสากลจักรวาล
พื้นที่ที่ไหนสักปรมาณูเดียว ที่มันเว้นจากฉันทะ ? มันไม่มี, มันมี
ครอบคลุมอยู่ด้วยฉันทะ ฉันทะ ฉันทะ ไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้,
ไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้น แล้วแต่มันจะฉันทะกันในอะไร มีความพอใจ
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กันในอะไร นี่ฉันทมูลกา.
รู้ จั ก สิ่ ง ที่ มั น ครอบคลุ ม สิ่ ง ทั้ ง ปวงเสี ยให้ ถู ก ต้ อ งว่ า
มันคือสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ ความพอใจ. สุนัขตัวนี้ก็พอใจ มีฉันทะ,
คนก็พอใจ มีฉันทะ แม้แต่ต้นไม้ต้นไล่่นี้ มันก็มีความพอใจ. บาง
คนอาจจะหาว่าพูดผิด ๆ พูดโง่ ๆ ว่าต้นไม้ก็มีความพอใจ ต้นไม้นี่
แหละเมื่อได้รับการแวดล้อมเกี่ยวข้องดีแล้ว มันก็มีความพอใจ คือ
มีความเจริญงอกงามอยู่ด้วยความพอใจ, ต้นไม้ก็ยังเป็นทั้งชนิด
ตัวผู้และตัวเมีย มีความพอใจตามรูปแบบของต้นไม้. นี่มันเป็น
ความพอใจ ครอบงำในชีวิตทุกชีวิต ใช้คำว่า ชีวิตทุกชีวิตยังไม่พอ,
เอ้า จะต่อให้ว่าแม้ไม่มีชีวิต มันก็มีลักษณะแห่งความพอใจ ตามแบบ
ของสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ . น้ี เอาเป็นว่ามันทุกชีวติ แล้วมันก็มคี วามพอใจ เมือ่ พอ
ใจแล้วมันจะเป็นอย่างไร? มันก็เคลือ่ นไหว เคลือ่ นไหวไปทุกอย่าง ทุกสิง่
ทุกอย่าง ทุกเวลา ทุกสถานที่ ด้วยความพอใจ ด้วยความพอใจ.
ความพอใจนี้มันกว้างขวางเท่าไร่ ? มันก็กว้างขวางเท่า
กับสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล จักวาลมีเท่าไร ความพอใจมันก็กว้าง
ขวางไปตลอดทั้งจักรวาล ไม่มีที่ว่างเว้น ตรงไหนที่มันไม่ประกอบ
อยู่ด้วยฉันทะ มารู้จักสิ่งนี้กันเสียทีซิ มันจะได้ฉลาดกันบ้างว่า อะไร ๆ
มันถูกปกคลุม ถูกครอบงำอยู่ด้วยความพอใจ.
เป็นคำประหลาด เป็นไทยๆ ก็วา่ พอใจ เป็นบาลีกเ็ รียกว่าฉันทะ
แล้วก็ไปอ่านเอาเอง ไปคิดใคร่ครวญเอาเองว่า มันคืออะไร ? มันพอใจ
ที่จะได้, พอใจที่จะกิน, พอใจที่จะมีไว้, พอใจที่จะสมาคมติดต่อ, แล้ว
ถ้ามันโง่หนักขึ้น โง่มากขึ้น มันก็พอใจ ที่จะตาย มันยังมีคนที่อยาก
จะตาย ถ้าความพอใจมันหลงทางขึน้ มา หรือว่ามันเป็นวิปริตมิฉาทิฏฐิ
ขึ้นมา มันก็พอใจแม้แต่ว่าจะตาย เพราะ มันเข้าใจความหมายของคำ
ว่าตายนั้นผิด มันจึงพอใจผิด ๆ มันก็มี ความพอใจ.

ความพอใจที่แท้จริง ต้องพอใจที่จะไปสู่พระนิพพาน
อยากจะถามว่า พอใจจะไปไหนกัน ? อยากจะขอตอบ
ว่าคนโง่ไม่รู้จักว่าจะไปที่ไหน ถ้าอนุญาตให้พูดคำหยาบก็พูดว่าไอ้
ชาติโง่ทั้งหลาย มันจะไม่รู้จักว่ามันจะพอใจไปที่ไหน, มันไม่รู้ว่าจะ
พอใจไปที่ไหน ไม่รู้ว่าจะพอใจไปที่ไหน ไม่รู้ว่าควรจะพอใจไปที่ไหน
ไอ้ชาติโง่ทั้งหลายมันไม่รู้จัก. นี่ ถ้าจะพูดเอาจริง ๆ เอาตรง ๆ ตาม
ที่ว่าเป็นความจริงสูงสุดแล้ว มันพอใจที่จะไปนิพพาน. เอ้า
ค้านก็ค้าน แย้งก็แย้ง ถ้าไม่เห็นด้วยด่าก็ได้ มันพอใจที่จะไปนิพพาน
เพราะว่าทุกอย่าง ๆ ทุกอย่าง ๆ ทุกอย่าง มันพอใจที่จะหมดปัญหา
หมด ปัญหาคือมันหมดความทุกข์ทุกอย่าง ๆ ทุก ๆ ปรมาณูที่
มีชีวิตนี้ มันพอใจที่จะหมดปัญหา มันพอใจที่จะไปสู่พระนิพพาน.
นี่ คนโง่รู้จักไหม พอใจที่จะไปพระนิพพาน, แล้วเคยพอใจที่
จะไปพระนิพพานกันหรือเปล่า ? มีคนอยู่เป็นล้าน ๆ ๆ ๆ คน มันพอ ใจ
ที่จะไปพระนิพพานกันหรือเปล่า ? นี่ก็หมายความว่ามันไม่รู้จักที่ควร
จะพอใจ หรือความพอใจที่แท้จริงต้องพอใจที่จะไปสู่พระนิพพาน
คือความหมดปัญหา หรือความดับทุกข์. คนโง่เหล่านีส้ ปู้ ลาก็ไม่ได้
ปลาแต่ละตัว ๆ ดิ้นลงน้ำทั้งนั้นแหละ ปลาแต่ละตัว ๆ ถูกจับโยน
ขึ้นมาบนบก ก็จะต้องดิ้นลงไปสู่น้ำทั้งนั้นแหละ มันเด็ดขาด มัน
เฉียบขาด มันแน่นอนอย่างนี้. มันพอใจที่จะนิพพาน ก็คือมัน
พอใจที่จะหมดทุกข์ พอใจที่จะสิ้นทุกข์ สิ้นสุดแห่งปัญหา, ถ้ามันยัง
มีปัญหา มีความทุกข์อยู่ มันก็พอใจที่จะหมดปัญหา.
มันจะต้องมีการกระทำชนิดตามความพอใจ
ของสิ่งที่มี
ความพอใจ ถ้าว่าเป็นธรรมะสูงสุด ก็จะพอใจที่จะไปนิพพาน; โดย
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อาการตามปกติแล้ว ก็พอใจที่จะไปด้วยสติ ด้วยสัมปชัญญะ
ด้วยสติปัฏฐาน มันพอใจที่จะไปอยู่กับสติปัฏฐาน. คนไม่รู้
ก็ไม่รู้ จะพอใจไปอยู่กับอะไร ถ้ารู้พอใจที่จะไปอยู่กับสติปัฏฐาน
คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งสติ เมื่อมีสติแล้วก็ปลอดภัย พอใจที่จะไปอยู่กับ
สติปัฏฐาน คือความปลอดภัย.
แต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่เรียกว่า เป็นไปตามบุญตามกรรม
ตามที่มันจะเป็นไปของมันไปเอง มันมีสิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ ผัสสะ
ผัสสะ แต่ละคน ๆ ก็มีผัสสะของตน แล้วก็มีความรู้สึกไปตามอำนาจ
แห่งผัสสะ, นี่มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคงความพอใจที่ถูกต้อง มัน
เป็นเหยื่อแห่งผัสสะ เพราะว่าผัสสะมันกระทบอยู่เรื่อย.
๒๐๐

ใครคนไหน คนไหน ที่ไม่ถูกกระทบอยู่ด้วยผัสสะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่ง ผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
ประทบอยู่ ? เมื่อมันถูกกระทบกระเทือนอยู่ด้วยผัสสะ ความพอใจ
นั้นมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับว่าผัสสะแทรกแซง ความพอ
ใจมันก็ถูกแทรกแซง; อาการอย่างนี้เป็นไปไม่ขาดตอน มันสูญ
เสียพรหมจรรย์ คือความประพฤติอันประเสริฐและถูกต้อง. เรา
ต้องการจะให้มีความถูกต้อง ก็ต้องการจัดการเอาเอง ให้มันมี
ความถูกต้อง ให้มันมีความพอใจแต่ในทางที่ถูกต้อง แล้วก็ได้รับ
ผลแห่งความพอใจ อยู่ด้วยโยนิโสมนสิการ.
โยนิโสมนสิการ : ทำในใจโดยแยบคายอยู่ด้วยความถูกต้องตลอดเวลา
เหมือนแช่อิ่มพรหมจรรย์ไว้.
มนสิการ นี้เป็นพรหมจรรย์ข้อที่ ๒ ที่เรียกว่ามนสิการ
ถ้าอยากรู้บาลีบ้างนิดหน่อยก็ มนสิแปลว่าในใจ, การะ แปลว่า

กระทำ กระทำอยู่ในใจ, มนสิการ แปลว่า การกระทำไว้ในใจ
การกระทำอยู่ในใจ มนสิการ. แล้วพรหมจรรย์นั้นมันก็คือการกระ
ทำมนสิการ มนสิการ ทำไว้ในใจ เราต้องการสิ่งใด เราก็มีการ
กระทำไว้ในใจด้วยสิ่งนั้น และทำด้วยความพอใจ ด้วยความพอใจ,
คนจะปฏิบัติธรรม ก็มีความพอใจในธรรม มนสิการ ทำในใจอยู่ด้วย
ความพอใจ พอใจในธรรม.
คำที่เกี่ยวข้องกัน มันมีคำว่า โยนิโสมนสิการ, คำว่า
สนสิการ แปลว่า ทำไว้ในใจ มีคำว่าประกอบเข้ามาใช้คู่กันตลอด
เวลาว่าโยนิโสมนสิการ. โยนิโส เขาแปลกันตามธรรมดาสามัญว่า
โดยแยบคาย ทำไว้ในใจโดยแยบคาย แต่ความจริงมันมากกว่านั้น
คำว่าโยนิโสไม่ได้แปลว่าโดยแยบคายหรอก คำว่าโยนิโส แปลว่า
โดยเหตุ มาจากคำว่าโยนิ คืออวัยวะเพศหญิง โยนิ อวัยวะเพศหญิง,
เพศหญิงมีความหมายเท่ากับเหตุ เป็นมูลเหตุให้เกิดบุตร เกิดอะไร
ออกมา, มนสิการโดยโยนิ ก็คือโดยเหตุ โดยเหตุ เอาความหมาย
แต่เพียงว่าโดยเหตุ.
โยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยเหตุ ว่าอะไรเป็น
เหตุที่จะให้เกิดอะไรขึ้นมา ให้ถูกต้องตามเหตุที่ควรจะได้เกิด
แล้วก็จะได้ตรงกับความประสงค์ นี่ มีโยนิโสมนสิการ. แล้วก็ต้อง
กระทำ กันอย่างติดต่อ เป็นพหุลีกตา ทำซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่มีหยุด ไม่มี
ขาดตอน ทำมนสิการโดยเหตุ ถ้าเป็นคนจริงก็ทำมนสิการโดย เหตุ
จับเหตุให้ได้ ควบคุมให้ได้ ให้เป็นไปแต่ในความถูกต้องโดย
ทุก ๆ ประการ.
นี่ โยนิโส โดยเหตุ จะแปลว่า โดยแยบคายก็ตามใจ แต่
ว่าตัวแท้ ๆ ตัวหนังสือแท้ ๆ มันแปลว่า โดยเหตุ แล้วมันก็เป็นคำที่
ค่อนข้างโสกโดกหยาบคาย ว่าโดยโยนิ ซึ่งแปลว่า อวัยวะเพศของ
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สตรี ทำไว้โดยเหตุ โดยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดบุตร เกิดหลาน
เกิดอะไรต่อ ๆ ไป.
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เดี๋ยวนี้เรามีความพอใจ ชนิดที่ว่ามันมีอะไรกระทำไว้ใน
ใจอยู่โดยอัตโนมัติ ถ้ามันมีความรู้สึกใด มันก็ทำสิ่งนั้นไว้ใน
ใจโดยอัตโนมัติ ก็เลื่อนไปสู่ลำดับที่สูง ๆ สูงขึ้นไป. เอาอย่างปลา
ถ้ามันดิ้นรนไปไหน ก็ดิ้นรนไปลงน้ำทั้งนั้นแหละ มันไม่ดิ้นรนขึ้นไป
บนบก คือพระนิพพานเป็นที่หมาย เป็นจุดมุ่งหมาย แห่งความพอใจ
ฉันทะ คือ ความพอใจ มีพระนิพพานเป็นจุดหมาย มีพระนิพพาน
เป็นจุดหมาย.
ถ้าเราเก่งจริง เราก็ทำมนสิการอยู่แต่พระนิพพานก็ได้ให้
มีความพอใจซึมซาบอยู่ในใจเป็นพระนิพพานทุกขุมขน คนก็คงจะ
ว่าบ้าแล้ว พูดเพ้อเจ้อ มีความซึมซาบพอใจอยู่ในใจพระนิพพาน
ทุกขุมขน เคยไหม ? เอ้า เปรียบเทียบดู พอใจในกามารมณ์ ใน
กามารมณ์ชั้นสูงสุด เมื่อมันมีความรู้สึกพอใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้ว
มันพอใจกันทุกชุมชนไหม ? ไอ้เรื่องบ้า ๆ บอ ๆ เรื่องพอใจในกามแท้ ๆ
มันก็ยังพอใจกันได้ทุกขุมขน แล้วใครพอใจในพระนิพพานอย่างนั้น
ได้บ้าง พอใจในความดับทุกข์ ความไม่มีปัญหาทุกขุมขน ทุกขุมขน.
เดี๋ยวนี้อาตมาก็มีความต้องการว่าจะให้มันพอใจ ทำในใจ
ในพระนิพพานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ใช้คำที่คนเข้าใจกันได้ง่าย ๆ
โดยทันทีก็ได้ว่า แช่อิ่มพรหมจรรย์กันเสียที แช่อิ่มพรหมจรรย์. คำ
ว่า แช่อิ่มนี่ใครเข้าใจไม่ได้บ้าง ? แช่อิ่มก็เอาน้ำตาลมา ทำให้อิ่มตัว
ด้วยน้ำตาล. แช่อิ่มพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ คือความประพฤติที่เป็น
ประโยชน์แก่การดับทุกข์ โดยประการทั้งปวง ถ้าแช่อิ่มพรหมจรรย์
ก็ ห มายความว่ า ต้ อ งมี ก ารประพฤติ ที่ ถู ก ต้ อ งอยู่ ต ลอดเวลา

ทุกขุมขน ทุกขุมขน; ถ้าใครเอาอะไรแช่อิ่มเข้าไปในน้ำตาล มันซึมซาบเข้าไป ทุกขุมขนหรือเปล่า ? นี่ ขอให้มุ่งหมายกันอย่างนี้เลยก็แล้ว
กันว่า มันจะต้องมีความซึมซาบถึงทีส่ ดุ อยูท่ กุ ขุมขน แช่อมิ่ พรหมจรรย์
ได้ดว้ ยลักษณะอย่างนี้ ทำในใจ ทำในใจโดยแยบคาย อยูด่ ว้ ยความ
ถูกต้องตลอดเวลา ทุก ๆ ปรมาณู ทุก ๆ ขุมขน นี่เรียกว่าแช่อิ่ม
พรหมจรรย์.
เดี๋ยวนี้เราก็ได้พูดมาแล้วนะว่า พรหมจรรย์นี้คือสิ่งที่จะเอา
เป็นที่พึ่งเพื่อพระนิพพาน จับตัวมาแช่อิ่มได้อย่างไร ? มันก็ด้วย
มนสิการ มนสิการ มนสิการที่พูดมาแล้วเป็นข้อที่ ๒ น่ะ. มนสิการ
ทำอยู่ในใจ เป็นมนสิการ ก็สามารถที่จะมีพรหมจรรย์อยู่ทุกขุมขน
ทุกกาล ทุกเวลา ทุกสถานที่ กระทั่งว่าทุก ๆ ปรมาณู คนที่เคยแช่อิ่ม
อะไรมาแล้วก็คิดดูเอาเอง พยายามที่จะสังเกตดูเอาเอง ว่าเราจะแช่
อิ่มพรหมจรรย์ คือการประพฤติอันถูกต้องอันดับทุกข์ไว้ได้อย่างไร ?
นี้ มันก็ต้องขอพูดถึงคำว่า ฉันทะ ฉันทะคือความพอใจ
อีกนั่นเอง พอใจอย่างที่กล่าวมาแล้ว พอใจโดยมีพระนิพพานเป็นจุด
หมาย ข้อนี้อยากจะขอให้เข้าใจด้วยความหมายธรรมดาๆ โดยสัญชาตญาณ โดยสัญชาตญาณของคนทุกคน ไม่ต้องการความทุกข์
ต้องการจะไม่มีความทุกข์ คือสบาย สะดวกสบาย มันก็พอใจ พอใจ
ในความสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลา เป็นความพอใจหรือต้องการที่
จะเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกขุมขน ทุกขุมขน ให้น้อมฉันทะ ไปสู่พระนิพพาน
เป็นความพอใจอยู่ได้ทุกขุมขน.
ขอยกตัวอย่างปลา ปลา ปลาทั้งหลายมันมุ่งที่จะไปหาน้ำ
ใหม่ ต้องการจะหาน้ำใหม่ สัญชาติของปลานี่ต้องการน้ำใหม่ แล้วก็
ด้วยความต้องการอย่างรุนแรง. คนบางทีจะไม่มีฉันทะมากถึงอย่าง
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นั้นหรอก, ไอ้คน คน มนุษย์คน คนนี่ มันไม่มีความพอใจหรือ
ฉันทะมากถึงอย่างนั้น สู้ปลาก็ไม่ได้. ปลามันก็มีฉันทะมุ่งที่จะ
หาน้ำใหม่ ดิ้นขึ้นไป ดิ้นขึ้นไป จนกลายไปอยู่บนบก เพราะมันมี
ฉันทะที่จะไปหาของใหม่ หาน้ำใหม่; นั่นก็เพราะอำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทะจะไปตายคาแห้งอยู่ ฉันทะอะไรมากอย่างนั้น ฉันทะอะไร
บ้าบออย่างนั้น.
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการให้มีฉันทะกันถึงขนาดนั้น
ให้มี
ฉันทะที่จะบรรลุนิพพาน ที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงกัน ในความหมาย
อย่างนั้น ให้อยู่ในฐานะที่ต้องการมนสิการอันสูงสุด ขอย้ำว่า
มนสิการ มนสิการ กระทำไว้ในใจ โยนิโส โดยแยบคาย มนสิการจะเป็นน้ำเป็นตัวน้ำ เป็นน้ำให้ปลาดิ้นขึ้นไปได้ ให้ปลาไป
ต่อได้จนถึงที่สุด. มนสิการสูงสุด มนสิการสูงสุด ระมัดระวังให้ดีจะ
ต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ จึงจะมีฉันทะที่ถูกต้อง มิฉะนั้น
มันก็จะผิดหวังผิดคาด กลายเป็นผลร้ายกลายเป็นปลาติดแห้ง ผลุน
ผลันกันไม่ได้.
ตอนนี้ผลุนผลันกันไม่ได้ ต้องกระทำอย่างแยบคาย, โยนิโส อย่างแยบคาย มนสิการกระทำในใจอย่างแยบคาย กระทำ
ไว้ในใจอย่างแยบคาย ไม่มีอาการแห่งความผลุนผลัน ถ้ามีอาการ
แห่งความผลุนผลัน มันจะไปติดแห้ง คาแห้งอยู่บนดอนบนดิน
ให้นกกามันกินไปเสียอีก; ปลามันจะโง่อย่างนี้ไม่ได้ มันจะต้องมี
ความฉลาด หรือมีสติสัมปชัญญะ.
ปลาในมหาสมุทรทั้งหลายมากมาย มันก็มีฉันทะอยู่ใน
มหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยผัสสะและเวทนา อะไร ๆ มันก็มาอยู่ที่
ผัสสะ เพราะมันมีการกระทบโดยอัตโนมัติ แล้วมันมีเวทนามีความ
รู้สึกขึ้นมา ตามเรื่องของผัสสะและเวทนา มันก็เท่ากับอยู่ในใจ

กระทำอยู่ในใจ กระทำอยู่ในใจ ให้สำเร็จประโยชน์ของการกระทำไว้
ในใจ.
มนสิการในพรหมจรรย์อันถูกต้อง
จนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพาน ตามปรารถนา
เราจะเรียกว่ามหาสมุทรแห่งอะไร ก็มหาสมุทรแห่งพรหมจรรย์ ฟังถูกหรือไม่ถูกก็ตามใจ ขอให้ฟังเองเองว่ามหาสมุทรแห่ง
พรหมจรรย์. พรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐสำหรับดับ
ทุกข์ได้ เราจะต้องทำให้พรหมจรรย์นี้เหมือนมหาสมุทร ปลาทุกตัว
อยู่ในมหาสมุทร แล้วก็พอใจอยู่ในหาสมุทร มหาสมุทรแห่งพรหมจรรย์.
ช่วยจำคำว่ามหาสมุทรแห่งพรหมจรรย์ไว้ให้ดี เพราะมัน
กว้างขวางนัก พรหมจรรย์นี้กว้างขวางนัก, ผลของพรหมจรรย์คือ
พระนิพพาน ก็กว้างขวางนัก ไม่มีอะไรจะกว้าง ขวางเท่า ก็เลย
ขอใช้คำว่ามหาสมุทรแห่งพรหมจรรย์ ซึ่งจะต้องประพฤติกระทำให้
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกากระทำ ซึ่งเต็มไปด้วยผัสสะ เต็มไปด้วย
เวทนา ให้มีการกระทำทางผัสสะทางเวทนาถูกต้อง มหาสมุทรแห่ง
พรหมจรรย์อันกว้างขวาง
ถ้าทำผิดวิธีมันก็ไปติดแห้งอยู่บนดิน
บนดอน ให้กาให้สุนัขมันกิน มันติดแห้งได้ทั้งกว้างขวางนะ พรหม
จรรย์จะกว้างขวางเท่าไร พระนิพพาน ผลแห่งพรหมจรรย์จะกว้าง
ขวางสักเท่าไร มันก็ติดแห้งได้ทั้งที่มีความกว้างขวาง มีความลึกซึ้ง
ถึงที่สุด ลึกซึ้งถึงที่สุดก็ติดแห้งได้.
นี่ขอให้ระมัดระวังและสังวร ให้มองเห็นตามที่เป็นจริง เป็น
สันทิฏฐิโก ว่าชีวิตของเรา ชีวิตของเรา นี่คืออะไร ? ชีวิตของเรา
นี่มันมีพรหมจรรย์อยู่ที่ตรงไหน ? ตัวชีวิตนี้มันเป็นตัวพรหมจรรย์
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อยู่ที่ตรงไหน ? หามันให้พบ แล้วก็จะได้มีชีวิตเป็นพรหมจรรย์ชุ่มชื่น
อยู่ในน้ำอันเยือกเย็น คือพระนิพพาน, จะต้องขวนขวายกันจนให้
มีการบรรลุ หรือมีพรหมจรรย์นั่นแหละ มีการบรรลุพรหมจรรย์ก็คือมี
พรหมจรรย์ แล้วผลของพรหมจรรย์ก็คือพระ นิพพาน มีความเยือกเย็น
ไม่มีความทุกข์ พระนิพพานโดยสังเขป โดยย่อก็คือว่า ความถูกต้อง
จนหมดสิ้นแห่งปัญหา.
พรหมจรรย์ ผลแห่งพรหมจรรย์ ความถูกต้องแห่งพรหมจรรย์มันก็คือความถูกต้องสูงสุด ไม่มีปัญหา เป็นความถูกต้อง ๆ ๆ
ถูกต้อง ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ ถ้าไม่เป็นพรหมจรรย์มันไม่
ถูกต้อง มันก็ไม่ได้ผลของพรหมจรรย์ มันก็เหมือนกับปลาติดแห้ง
อยู่ ทั้งในมหาสมุทรอันลึกซึ้งไม่มีขอบเขต มันก็ต้องติดแห้งตาย เป็น
เหยื่อแก่แร้งกาอยู่ที่นั่น. ขอให้มีพรหมจรรย์อันลึกซึ้ง พรหมจรรย์
แห่งความถูกต้อง พรหมจรรย์แห่งความถูกต้อง ซึ่งเป็นความหมาย
ของพระนิพพาน.
ฉันทะ ความพอใจ พอใจในความถูกต้อง มองเห็นความ
ถูกต้อง รู้จักความถูกต้อง เข้าใจในความถูกต้อง, แล้วก็มา
ตรวจสอบฉันทะของตนเอง ความพอใจของตนเองว่ามันเป็นฉันทะ
ที่ถูกต้องหรือไม่ เมื่อมีฉันทะถูกต้อง ก็จะประสบความพอใจไป
ตามลำดับ. ฉะนัน้ จงมีฉนั ทะในการทีจ่ ะเลือกฉันทะ ฉันทะในการทีจ่ ะ
เลือกฉันทะให้มนั ถูกต้อง, มีฉนั ทะในการทีจ่ ะมีฉนั ทะให้ถกู ต้อง ฉันทะ
ในการที่จะมีฉันทะให้ถูกต้อง มีฉันทะให้ถูกต้อง; มีฉันทะให้ถูกต้อง
ให้สมกับที่ว่าพรหมจรรย์ นี่มันมีฉันทะเป็นมูลเหตุ กว้างขวางอย่าง
มหาสมุทร หรือยิ่งกว่ามหาสมุทร คือมันทั้งหมดทั้งสิ้น ให้ทั้งหมด
ทั้งสิ้น มันเป็นความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง.

ขอโอกาสพูดคำนี้กันอีก และจะต้องพูดกันตลอดเวลาละว่า
ความถูกต้อง ความถูกต้องเป็นผลแห่งพรหมจรรย์, ความถูก
ต้องมันเป็นผลแห่งพรหมจรรย์ ก็คือพระนิพพาน คือความไม่
ตาย ถ้าไม่ถูกต้อง มันคือความตาย ถ้ามีการประพฤติพรหมจรรย์
จริงมันก็มีความถูกต้อง เพราะว่าพรหมจรรย์มันมีการประพฤติ อย่าง
โยนิิโส โยนิโสมนสิการ กระทำไว้ในใจโดยโยนิโส โดยแยบคาย
แล้วมันก็ถูกต้อง, เมื่อมีความถูกต้องมันก็ได้ผลเป็นความไม่ตาย
เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจ พอนึกเห็น พอใจเข้า พอนึกเห็นพอใจเข้ามันก็
มีความพอใจ มีความพอใจในที่จะได้ผล เรียกว่ามีพระนิพพาน.
ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นเหตุ คือพอใจ ๆ พอใจที่จะดับทุกข์
สิ้นเชิง ฉันทะ, ฉันทะในอะไร ? ข้อให้มองเห็น ฉันทะในพระนิพาน
ในความถูกต้อง ในความไม่มีความทุกข์ เพราะว่าพรหมจรรย์เป็น
เรื่องของความถูกต้อง แล้วมันก็ไม่มีทุกข์.
คนเป็นอันมากไม่มีความรู้เรื่องว่า ถูกต้อง ถูกต้องนั้นคือ
อะไร ? เพราะมันบ้าอารมณ์ทางระบบประสาท มันมีความบ้าความ
หลงใหล ความพอใจในอารมณ์ของระบบประสาทที่เรียกว่า กาม
กามคุณ หรือที่ฝรั่ง ซิกมันด์ ฟรอยด์ เขาเรียกว่า เซ็กส์์, เซ็กส์
คือความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท. ไปฉันทะกันเสียที่นั่น ไป
ฉันทะกันอยู่เสียที่นั่น ยุวชนทั้งหลายไม่มีความรู้อันถูกต้อง ก็มีแต่
ฉันทะที่พอใจในความเอร็ดอร่อยของระบบประสาท มันก็ได้ค้างแห้ง
อยู่บนมหาสมุทรอันลึกซึ้ง ติดตัน ติดแห้งอยู่บนมหาสมุทรอันลึกซึ้ง.
คำนี้ขอให้สนใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยว่า เอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาทเป็นอุปสรรค เป็นตัวต้นเหตุที่จะให้ไม่ประสบผล
สำเร็จ มีความพอใจแต่ในความรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท
คือทางกาม หรือทางเซ็กส์์ มีฉันทะแต่ในเรื่องนี้.
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เปรียบเทียบกันดูอีกว่าทุกคน ๆ ทุกชีวิตมีฉันทะ และทุกคน
ทุกชีวิตมีฉันทะในอะไร ? มันมีฉันทะมีแต่ความเอร็ดอร่อย ใน
ความรู้สึกทางระบบประสาท ที่เรียกว่าเซ็กส์ ได้ความเอร็ดอร่อยมา
แล้วก็รู้สึกพอใจ มันก็มาติดตันกันอยู่ที่นี่, ความพอใจมันก็ถูก
ลากมารวมกันอยู่ที่นี่ เป็นความพอใจทางกาม หรือทางเซ็กส์์แล้ว
ดูซิมันน่าสงสารกี่มากน้อย ? แล้วฉันทะกันไปทำไม ฉันทะกันไป
ทำอะไร ? ฉันทะนำไปสู่ความทุกข์ ความเต็มไปด้วยปัญหา หรือ
ความไม่ถูกต้อง หรือในที่สุดก็เรียกว่าความตาย.
ถ้ามันมีความถูกต้อง มีความถูกต้อง แล้วมันไม่ตาย, นี่ขอ
ให้ท่านทั้งหลายยอมเสียเวลากับอาตมา พิจารณากันถึงข้อนี้อยู่
เรื่อย ๆ ไป จะนานเท่าไร จะช้านานสักเท่าไร ก็ได้ ว่าความถูกต้อง
ความถูกต้อง ความถูกต้อง เป็นสิ่งสูงสุด สูงสุดประเสริฐสุด ไม่มี
อะไรยิ่งกว่า. สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทั้งหลายในสากลพรหมจรรย์นั้นแค่
หางอึ่ง ถ้ามาเทียบกับความถูกต้อง ความถูกต้องมันสูงสุด ประเสริฐ
สูงสุดจริงๆ เป็นความถูกต้อง.
เข้าใจได้ มองเห็นได้ ตรงที่ว่ามีผลเป็นความไม่ตาย ถ้ามัน
ถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่างไร ? ถ้ามันถูกต้องเสียแล้วมันไม่เจ็บ
ไม่ป่วยนี่ ถ้าไม่ถูกต้องแล้ว แม้แต่ตดมันก็เหม็นอู้ไปเลยถ้ามันไม่
ถูกต้อง; แต่ถ้ามันมีความถูกต้องเสียแล้ว มันไม่มีการเจ็บไข้ได้
ป่วย เมื่อมันไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมันจะตายได้อย่างไร?
มันถูกต้องแล้วมันเป็นความหาย หายเจ็บ หายไข้ หายโรคหายภัย
ไปเสียทั้งหมด แล้วมันจะตายได้อย่างไร ? มันก็เป็นความไม่ตาย
นิรันดร เป็นอมตะ เป็นพระนิพพาน เป็นความว่างไปจากตัวตน
ไม่มีความตายเจือปนอยู่ในสิ่งนั้น นี่เรียกว่าความไม่ตาย.
ฉันทะในข้อนี้กันหรือเปล่า มีฉันทะในความไม่ตาย หรือ

ความถูกต้องกันหรือเปล่า ? นี่ เพราะไม่รู้ เพราะมันไม่รู้แล้ว จะไป
โทษใครให้เสียเวลา, มันไม่รู้ มันไม่รู้จะมีฉันทะในอะไร ไม่รู้ว่าจะมี
ฉันทะในอะไร แล้วมันไม่รู้ว่าจะทำมนสิการในอะไร เพราะมันไม่รู้ว่า
จะมีฉันทะในอะไร มันก็เลยไม่รู้ว่าจะทำมนสิการนั้นในอะไร ถ้ามันรู้
หรือมันมองเห็นว่ามีฉนั ทะในอะไร. มันก็ทำมนสิการถูกต้องมนสิการ
ถูกต้อง มนสิการในพรหมจรรย์อน
ั ถูกต้อง จนกว่าจะบรรลุถงึ พระ
นิพพานตามความปรารถนา.
นี่ขอให้เห็นสิ่งสูงสุด ประเสริฐสุด คือความถูกต้อง ความ
ถูกต้องนั้นไม่มีอะไร มีแต่พระนิพพาน. ถ้ายังไม่มีความถูกต้องอยู่
เพียงไร มันนิพพานไม่ได้ ถ้ามันนิพพานได้มันต้องมีแต่ความถูกต้อง
มันต้องมีแต่ความถูกต้อง เพราะความไม่ถูกต้องมันมีความตาย
เมื่อมันมีแต่ความถูกต้อง มันก็มีความไม่ตาย. นี่โดยจิตใจไม่ตาย
โดยร่างกายจะตายก็ช่างหัวมัน ร่างกายมันจะตายก็ช่างหัวมัน,
โดยจิตใจ โดยสติปัญญาอันสูงสุดนั้น ไม่ตาย เพราะว่ามันไม่มี
อะไรตาย เพราะมันเป็นความถูกต้อง.
ฉะนั้นจัดจิตทุกชนิด สติปัญญาทุกชนิดเสีย ให้มันเป็น
ความถูกต้องเสียให้หมด แล้วมันตายไม่ได้ มันเป็นความว่างหรือ
สุญญตานิรันดร ตายไม่ได้ ตายไม่ได้ เป็นนิรันดร เป็นพระ
นิพพาน เรียกว่าความไม่ตายนิรันดร ไม่ตายอย่างนิรันดร, นี้มันเป็น
พระนิพพาน.
นี้ ขอให้มองเห็น ให้เข้าใจประจักษ์ชัดถึงความถูกต้อง ความ
ถูกต้องต้องของการประพฤติพรหมจรรย์ แล้วจะได้มีฉันทะในสิ่งนั้น
ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่ประเสริฐสุดได้โดยง่าย. ขอให้มีฉันทะในสิ่งนั้น
ฉันทะในความไม่ตายอันเป็นนิรันดร แล้วอยู่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยความ
อิ่ม คือความไม่ขาดแคลน ความไม่หิว ความไม่กระหาย ความไม่
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เป็นทุกข์ ความไม่มีปัญหา.
นี่ เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเป็นปัญหา ปัญหามาจากความไม่รู้
ไม่รู้จักคำตอบ ไม่รู้จักการแก้ปัญหา นี้มันคือปัญหา. มันก็มีแต่จิต
ชนิดที่ตาย จิตของคนที่ไม่รู้จักปัญหาเหล่านี้ มันก็ตาย ตาย
ตาย ตายอยู่ทุกขณะจิต สมน้ำหน้ามัน, พูดคำหยาบอีกแล้ว เห็น
ไหมว่าสมน้ำหน้ามัน. ไอ้จิตที่มันไม่มีความรู้ ที่ไม่มีฉันทะ พอใจ
ในพระนิพพานน่ะ สมน้ำหน้ามัน มันมีแต่ความตาย มีแต่ความ
ตาย ตาย ๆ อยู่ที่นี่ ตายทั้งร่างกายและตายโดยจิตใจด้วย ไม่ได้ประ สบผลคือความไม่ตายนิรันดร คือความถูกต้อง.
เอาละ อยากจะสรุปให้เหลือสั้นแต่คำพูดเพียงคำเดียวว่า
ความถูกต้อง ความถูกต้องเป็นสิ่งสูงสุด ความถูกต้องคือ
ความไม่ตาย ความถูกต้องคือพระนิพพาน ด้วยเหตุผล
ง่าย ๆ อย่างเด็ก ๆ ก็พูดได้ว่าถ้ามันถูกต้องเสียหมดแล้ว มัน
จะตายได้อย่างไร เจ็บไข้ได้ป่วย รักษาถูกต้อง แก้ไขถูกต้อง
เยียวยาถูกต้องเสียหมดแล้ว มันจะตายได้อย่างไร ทางร่างกายก็
ยังไม่ตาย ถ้ามันแก้ไขถูกต้อง. แต่เดี๋ยวนี้ทางร่างกายมันทำอย่าง
นั้นไม่ได้ มันทำได้แต่ทางจิต ทางจิตใจ ทางจิต และทางสติปัญญา
ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดของจิตใจ เมื่อสติปัญญามันถูกต้องแล้วมันก็ไม่ตาย
มันมีความไม่ตายของจิต พูดอย่างนีย้ งั ไม่รสู้ กึ ก็คงจะเหลือวิสยั แล้ว.
ความถูกต้องของจิต ของสติปัญญา ไม่มีความตาย ไม่ประสบกันกับความตาย ไม่รู้จักความตาย ขอจงได้มีจิตชนิดนี้ จิตชนิด
นี้ จิตที่ถูกต้องชนิดนี้ ที่อาศัยอยู่กับความถูกต้องชนิดนี้แล้วก็ไม่ตาย
ไม่ตาย ไม่ตาย ไม่ตายเป็นนิรันดร ว่างไป เป็นนิรันดร ว่างไปเพราะ
ความไม่ตาย เพราะมันไม่มีความตาย. เอาละเป็นอันว่า ถ้าไม่ตาย
ก็เป็นพระนิพพานอยู่ในความไม่ตาย, ความไม่ตายก็เป็นพระนิพ-

พาน พระนิพพานก็เป็นความไม่ตาย เพราะมีความถูกต้อง.
นี่ ขอให้คิดดูอีกสักนิดหนึ่งว่า สันทิฏฐิโก สันทิฏฐิโก
ความเห็นด้วยตนเอง ความเห็นได้ด้วยตนเอง อะไรเป็นความถูก
ต้อง? อะไรเป็นฉันทะในความถูกต้อง? อะไรจะเป็นความไม่ตาย?
ถ้ารู้จักฉันทะคือความถูกต้องมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้แล้ว มันก็มีมนสิการ มีมนสิการอยู่ในใจ เป็นความถูกต้องอยู่ในใจ สูงขึ้นไปเป็น
ลำดับ เป็นพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ที่สูง เลื่อนชั้น
เลื่อนชั้น ขึ้นไปเป็นความไม่ตาย.
ทำให้ฉันทะถูกต้อง แล้วทำให้มนสิการถูกต้อง
แล้วก็มีจิตชนิด ที่ไม่ตายได้
นี่ ทำให้ฉันทะถูกต้อง แล้วทำให้มนสิการถูกต้อง แล้ว
ก็จะมีจิตชนิดที่ไม่ตายได้; ใครจะพูดว่าตายได้ก็ช่างหัวมัน แต่เรา
มีจิตชนิดที่ตายไม่ได้ คือมีจิตที่มีความถูกต้อง, มีความถูกต้องใน
ฉันทะในมนสิการ แล้วกระทำไปอย่างถูกต้อง ตลอดกาลนิรันดร.
นี่อาตมาพูดอะไรมันก็ออกจะตรง ๆ หรือหยาบคายไปบ้าง
นี่ก็ขอให้อภัยด้วย แต่เพื่อจะให้ได้ผลทันเวลาว่า มีฉันทะ ความพอใจ
อันถูกต้อง แล้วมีมนสิการ มนสิการอันแยบคาย อันถูกต้องอยู่
ในมนสิการนั้นเอง.
เดี๋ยวนี้เราพูดธรรมลีลากันมาได้ ๒ ข้อแล้ว คือข้อว่าฉันทมูลกา มนสิการสัมภวา มีความพอใจแล้ว ก็มีมนสิการเป็นพื้นฐาน
มนสิการเป็นพื้นฐาน มนสิการเป็นเหมือนแผ่นดิน. มนสิการเป็น
แผ่นดินที่มีอยู่แต่ความถูกต้อง นั่นแหละจะใช้คำว่าแช่อิ่มพรหมจรรย์
พรหมจรรย์ คือความถูกต้อง คือความไม่ตาย; เอาตัวพรหมจรรย์
มาแช่อิ่มกันเสีย ให้มันอิ่มอยู่ด้วยความไม่ตาย แล้วก็จะได้สิ่งสูงสุด
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ประเสริฐที่สุด ประเสริฐที่สุด ไม่มีอะไรเหมือน.
ไอ้ความดีนั้นยังบ้าได้ เมาได้ อย่าไปหลงกับมัน อย่าไป
ฉันทะพอใจในความบ้าดี เมาดี หลงดี ให้มีแต่ความถูกต้อง ความ
ถูกต้อง ความถูกต้องโดยถูกต้องไม่ตาย ไม่ตายๆ ไม่ตายอยู่ทุก ๆ
ประการ อยู่ทุก ๆ เวลา ทุกนาที ทุกเวลา, ใช้คำทุกเวลาก็พอแล้ว
อย่าทุกนาทีเลย ทุกเวลาเป็นความว่านิรันดรไปก็แล้วกัน.
นี่ คำพูดนี่มีเพียง ๒ คำสั้น ๆ เท่านั้นแหละว่า ฉันทมูลกา
กับมนสิการสัมภวา . ฉันทมูลกา มีฉนั ทะเป็นมูล คือมีความพอใจเป็น
มูล เพราะมันไม่มอี ะไรทีจ่ ะไม่เกิดความรูส้ กึ , ทุกสิง่ มันเกิดความรูส้ กึ
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดความพอใจ มันประสบอะไรมันก็พอใจอยู่
ในสิ่งนั้น แม้ผิด ๆ มันก็พอใจได้ แม้ความทุกข์มันก็พอใจได้. นี้เราขอ
เอาแต่ความพอใจในสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทุกข์ ครัน้ ได้ความพอใจนีแ้ ล้ว เอามา
กระทำไว้ในใจ กระทำไว้ในใจ กระทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด เป็น
เหมือนกับแผ่นดิน ที่มีแต่การกระทำไว้ในใจที่ถูกต้อง ที่ถูกต้องแล้ว
ก็พอใจ ถูกต้องแล้วก็พอใจ. นี่ก็เรียกว่าพระนิพพาน มีพระนิพพานอยู่
ในทั้งหมด ทั้งสิ้น จะเรียกว่าอยู่ในอะไรก็ตามเถอะ, จะเรียกว่าอยู่ใน
สันดาน หรืออะไรก็สุดแท้ แต่ขอเพียงว่ามีความถูกต้อง มีความ
ถูกต้อง มีความถูกต้องอยู่ในทุกสถาน เป็นกาลนิรันดร ไม่รู้จักเกิด
ไม่รู้จักแก่ ไม่รู้จักเจ็บ ไม่รู้จักตาย เพราะว่ามันมีแต่ความถูกต้อง
ความถูกต้อง.
นี่ คำบรรยายครั้งที่ ๓ ของอาตมาในที่นี้ ก็คือบรรยาย
เรื่องการกระทำไว้ในใจ ที่เรียกว่ามนสิการ มนสิการ, มนสิการ
โดยแยบคาย ก็คือโดยเหตุก็สามารถจะขจัดปัญหา; มีความ
พอใจเป็นมูลเหตุ แล้วก็มีความถูกต้องอยู่ในตัวการกระทำไว้
ในใจ.

เอาละ เหลืออยู่แต่ ๒ คำก็พอ มีความพอใจเป็นมูลเหตุ, แล้ว
ก็มีการกระทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด เป็นแดนเกิด เป็นที่เกิดอยู่
ในจิตใจ นั่นแหละคือมนสิการ มนสิการ ข้อที่ ๑ เรียกว่า ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูลเหตุ, ข้อที่ ๒ เรียกว่ามนสิการสัมภวา มีการ
กระทำไว้ในใจ มีการกระทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด เป็นผืนแผ่นดิน
อันกว้างใหญ่ไม่มที ส่ี น้ิ สุด เป็นแดนเกิดแห่งความพอใจ, แล้วก็มคี วาม
พอใจเป็นความถูกต้อง เป็นความถูกต้อง เป็นพระนิพพานโดยจริง
โดยสมควร อยู่ตลอดเวลา.
เวลาก็หมด เรี่ยวแรงก็หมด ก็เลยต้องว่า จบ จบกันด้วย
ความพอใจในความถูกต้อง. ขอให้ทุกคนมีความพอใจฉันทะ พอใจ
ฉันทะ พอใจในวามถูกต้อง แล้วให้มีการกระทำปรากฏชัดเจนอยู่
ในใจ ชัดเจนอยู่ในใจ กระทำไว้ในใจ กระทำไว้ในใจตลอดเวลา
ทุกทิพราตรีกาล เทอญ.

๒๑๓

ผัสสสมุทยา
ธรรมบรรยาย
ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

ทบทวนแผนภูมิแห่งพรหมจรรย์ :
ธรรมลีลาที่วางไว้ติดต่อกัน ถ้าเข้าใจได้ก็สนุกดี
ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
อาตมาภาพได้บรรยายธรรมลีลา เรื่อง แผนภูมิแห่งพรหมจรรย์ มาถึงหัวข้อ
ที่ ๓ แล้ว เกรงว่าผู้ที่ยังไม่เคยฟัง จะฟังไม่รู้เรื่อง จึงขอบรรยายทั้งชุดโดยย่อใหม่
ให้เป็นการติดต่อกัน.
ธรรมลีลาในที่นี้ หมายถึงธรรมะโบราณ ๆ วางไว้ติดต่อกัน ถ้าเข้าใจก็สนุกดี
เป็นเรื่องของธรรมะ ที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ความประพฤติอย่างประเสริฐ ๑๐ หัวข้อนั้น
โดยหัวข้อก็คือว่า :
ฉันทมูลกา พรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูล คือความพอใจในตัวพรหมจรรย์นั้น

๒๑๕

๒๑๖

เป็นมูล หรือจะกล่าวให้ชัดไปกว่านั้นก็ว่ามันมีความพอใจเป็นเหตุ
ให้กระทำ; จะกระทำอะไรก็ตาม จะกระทำธรรมะก็ตาม กระทำสิ่ง
ที่อยากจะทำ มันต้องมีฉันทะเป็นมูลเหตุ ฉันทะเป็นจุดตั้งต้น เป็น
จุดเดิมที่เป็นมูลเหตุ.
ครั้นมีฉันทะเป็นมูลเหตุแล้ว มันก็มีมนสิการ เป็นตัวการ
กระทำ คือการกระทำอยู่ในใจถึงสิ่งที่มีฉันทะในอะไรนั่นแหละ ก็มี
การกระทำไว้ในใจถึงสิ่งนั้น; ฉะนั้นจึงเรียกว่ามนสิการสัมภวา
มีการทำในใจเป็นแดนเกิด ตัวฉันทะเป็นมูลเหตุให้เกิด แล้วมี
มนสิกาต่อไป ก็เหมือนกับว่าเป็นแดนให้ก้าวเกิดต่อไป.
แล้วก็มผี ัสสสมุทยา พรหมจรรย์นี้มันมีผัสสะเป็นเหตุให้
เกิด. พูดโดยสรุปความก็คือ มันมีการกระทบทางอายตนะทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางสิ้น ทางกายอะไรก็ตาม, นี่เรียกว่ามีผัสสะ
เป็นเหตุให้เกิด มันจึงมีการประพฤติ ปฏิบัติ หรือการกระทำไปได้
มีผัสสะเป็นแกนกลาง เพราะมันมีการกระทบอยู่ก็เกิดผลขึ้นมาตาม
การกระทบ เรียกว่ามีสมุทัย.
แล้วต่อไปมันก็มี เวทนาสโมสรณา มีเวทนาเป็นสโมสรเป็น
ทีป่ ระชุมรวม อะไร ๆ ก็ไปรวมอยูท่ เี่ วทนา มันไม่มอี ะไรมากไปกว่า นัน้ .
เวทนามันเป็นที่รวมของอำนาจ ของอะไรต่าง ๆ เพราะว่าคนเรามัน
เป็นไปตามอำนาจของเวทนา, มันมีความต้องการที่เวทนาแล้วก็ทำ
ไปตามเวทนา พอใจในเวทนา ทำต่อไปตามความต้องการของเวทนา
จึงเรียกว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมรวม เป็นสโมสร.
แล้วก็มีสมาธิเป็นประมุข เรียกว่า สมาธิปมุขา, มีสมาธิ
คือจิตที่เข้มแข็ง มั่นคง เป็นประมุข เพื่อให้มันสำเร็จลุล่วงไป สำเร็จ
ได้ด้วยอำนาจของสมาธิ. คนไม่มีสมาธินั้นทำอะไรไม่สำเร็จ เพราะ
มันไม่มีกำลัง ต่อเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ มันก็เป็นเหตุให้เกิดกำลัง

มันจึงทำสำเร็จ.
ต่อไปก็เป็นสตาธิปเตยยา คือมีสติเป็นอธิบดี มีสมาธิเป็น
ประมุข เป็นหัวหน้า แล้วก็มีสติเป็นอธิบดี เป็นผู้บงการให้สำเร็จ.
แล้วต่อไปก็เป็นปัญญุตตรา มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด ข้อนี้
เรียกว่า ปัญโญตตราก็ได้ ปัญญุตตราก็ได้ ปัญญาอุตตราก็ได้ ได้ความ
ว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุด อะไร ๆ มันไปสูงสุดอยู่ที่ปัญญา
สำเร็จประโยชน์อยู่ที่ปัญญา.
ครั้นมีปัญญาถึงที่สุด ทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้ว ต่อไปมันก็
วิมุตติสารา คือมีวิมุตติเป็นแก่นสาร. วิมุตติคือความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์และปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเป็นแก่นสาร; แก่นสารมันอยู่
ที่ว่า พ้นจากความทุกข์ ได้รับผลคือการพ้นจากความทุกข์ จึงใช้คำว่า
วิมุตติสารา มีวิมุตติเป็นแก่นสาร.
ครั้นได้วิมุตติแล้วก็มีอมโตคธา อมโตคธา แปลว่า หยั่งลง
สู่อมตธรรม หยั่งดิ่งลงไปสู่อมตธรรม หยั่งดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งเป็นอมตธรรม คือความไม่ตาย หยั่งลงสู่อมตะ คือความไม่ตาย.
แล้วก็มาถึงบทว่านิพพานปริโยสานา มีพระนิพพานเป็น
ที่สุดจบ ที่สุดรอบ หรือเป็นสิ่งสุดท้าย มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้าย
เป็นที่สุดจบ หรือเป็นที่สุดรอบ, ก็แปลว่าพรหมจรรย์ทั้งหมดนี้มี
พระนิพพานเป็นที่สุดรอบ จบกันที่พระนิพพาน.
ทบทวนง่าย ๆ อีกครั้งหนึ่ง ให้เป็นที่สะดวกแก่ผู้ที่ได้ยิน
ได้ฟังครั้งแรก พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ คำนี้แปลว่า
สิ่งที่ประเสริฐ, ประเสริฐ คือดับทุกข์ได้. ความหมายของคนธรรมดา
เมื่อได้ยินคำว่าพรหมจรรย์ มันน้อมนึกไปในเรื่องทางเพศ รักษา
พรหมจรรย์ไว้ได้ อะไรได้ นี่เป็นเรื่องทางเพศไปเสียนั้นไม่เอา.
พรหมจรรย์ในที่นี้ หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกที่ควร เพื่อจะ
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นำมาซึ่งความดับทุกข์คือพระนิพพาน การปฏิบัติใดเป็นอย่างนี้
ก็เรียกว่ามีพรหมจรรย์ เป็นพรหมจรรย์ เป็นตัวพรหมจรรย์ ตัว
พรหมจรรย์นั้นมีเป็นระดับ เป็นระดับ ๆ ลำดับ ๆ กันมาหลายลำดับ
ขอให้พยายามทำความเข้าใจให้ได้ ตามความหมายของคำนั้น ๆ แต่
ละคำเกิด ไม่ยากเย็นอะไร.
พรหมจรรย์ คือการประพฤติอันประเสริฐนี้ ต้องตั้งต้นด้วย
ฉันทะ คือความพอใจ มีฉันทมูลกา มีความพอใจเป็นมูลเหตุ
ให้กระทำ.
ครั้นแล้วก็มีมนสิการเป็นแดนเกิด คือมีการกระทำไว้ในใจ
กระทำอยู่ในใจ กระทำให้แตกฉานอยู่ในใจนี้ เป็นแดนเกิดเรียกว่า
มนสิการสัมภวา มีการทำในใจเป็นแดนเกิด.
เกิดนี่มันเกิดกันทีผ่ ัสสะ เพราะมันต้องมีการกระทบ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรก็ตามเถอะ มีการกระทบ การกระทบ
เรียกว่าผัสสะ ครั้นมีสมุทยะ แล้วมันก็มีเหตุให้เกิด. ภาษาธรรมะมุ่ง
หมายที่ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี่ ที่กระทบกันเข้ากับรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ นี่เรียกว่าผัสสะ คือการกระทบ.
มีการกระทำแล้วก็มีการเกิด หรือว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดถ้า
ไม่มีการกระทบ มันก็ไม่มีอะไรจะเกิด อย่างว่าตากระทบรูปมันก็
เกิดการเห็นทางตา, หูกระทบเสียง มันก็เกิดได้ยินทางหู, จมูก
กระทบกลิ่นก็ได้รับกลิ่น รู้สึกทางกลิ่น ก็เรียกว่ามีผัสสะเป็นแดนเกิด .
แล้วก็มีเวทนาเป็นที่ประชุมรวม ผัสสะอะไร ๆ กี่อย่าง ๆ
ผัสสะทางไหนกี่ทาง ๆ มันก็มีเวทนาขึ้นมาเป็นที่ประชุมรวม จนกล่าว
ได้ว่า ไอ้โลกทั้งโลก กี่ร้อยโลก กี่พันโลก กี่หมื่นโลก มันตกอยู่ใต้
อำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า เวทนาทั้งนั้นแหละ; สัตว์มีชีวิตทั้ง
หลาย มันอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าเวทนา เวทนา อาศัย

เวทนาเป็นเหตุให้พอใจ แล้วก็ทำไปตามอำนาจของเวทนา. พูดง่าย ๆ
พูดหยาบคาย ชีวติ ทัง้ หลายเป็นทาสของเวทนา เป็นขีข้ า้ ของเวทนา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น
ทางรส ทางโผฏฐัพพะ ทางธัมมารมณ์ รวมความว่า ความเอร็ดอร่อย
ในความรู้สึกของระบบประสาท ที่เรียกว่า เซ็กส์์ หรือกามารมณ์
นี่มันอยู่ได้ อำนาจของเวทนา ทั้งโลกทั้งจักรวาล.
นี่ เวทนาสโมสรณา มีสิ่งที่เรียกว่า เวทนาเป็นสโมสร;
แม้พรหมจรรย์นี้ การประพฤติเพื่อดับทุกข์นี้ มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า
เวทนาเป็นวัตถุประสงค์ เป็นที่มุ่งหมาย หรือว่าเป็นที่เรียกร้อง เอามา
ประชุมรวมกันอยู่ที่สิ่งเรียกว่าเวทนา.
แล้วมันจะมีหัวโจกใหญ่ที่ให้สำเร็จประโยชน์ เป็นธรรมะ
เป็นพรหมจรรย์ขึ้นมา ก็คือมีสมาธิปมุขา มีสมาธิเป็นประมุข
สมาธิเป็นประมุข. ข้อนี้คนไม่เข้าใจก็ฟังไม่ถูก ว่ามันจะเป็นประมุข
ได้อย่างไร ? หมายความว่า ถ้าไม่มีจิตเข้มแข็งเป็นสมาธิแล้ว มัน
ทำอะไรไม่สำเร็จ ฉะนั้น คนจะต้องมีสมาธิตามหลักการตามวิธี
การของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ
ซึ่งมีรายละเอียดมากมายอยู่ในเรื่อง
ของสมาธิแล้ว มีสมาธิเป็นประมุข เป็นหัวหน้า เป็นประมุข
เราจะต้องมีสมาธิเป็นประมุข พรหมจรรย์จึงจะดำเนินไป ดำเนิน
ไปแต่ต้นจนตลอด.
สมาธิเป็นประมุข แล้วก็สตาธิปเตยยา มีสติเป็นอธิบดี. ไป
ดูเอาเองว่าประมุขกับอธิบดีต่างกันอย่างไร ? ให้มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ
สมาธินั่นแหละเป็นประมุข แข็งโก๊ก ควบคุมไปได้ และมีสติเป็นอธิบดี
เป็นตัวอธิบดี บัญชาการ ดำเนินงาน บัญชาการไปในฐานะที่บุคคลที่
เรียกกันว่าอธิบดี.
ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญา มีปัญญา มีความรอบรู้ รู้ทุก
สิ่งในที่ที่ควรรู้. เราจะไม่ถือว่าต้องรู้ทุกสิ่งหรอก แต่ขอให้รู้ทุกสิ่ง
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เท่าที่มันควรจะรู้ แล้วก็รู้อย่างสำเร็จประโยชน์ อย่างให้ใช้เป็นประโยชน์ได้นี้เรียกว่าปัญญา ปัญญุตตรา ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด.
ขอให้ ม องเห็ น ด้ ว ยตนเองว่ าไม่ มี ปั ญ ญามั น ก็ ท ำอะไรไม่
ได้, ปัญญาเป็นเหตุให้ทำได้ ให้ดำเนินไปได้ จนกว่าจะประสบ
ความสำเร็จ. ปัญญา ปัญญาเป็นรัตนะของตน ตามพระบาลีว่า
ปัญญา ปัญญานี่เป็นแก้วของคน ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน,
นี่ปัญญาจึงเป็นสิ่งสูงสุด สติเป็นอธิบดีก็เป็นไปได้ แต่ว่ามันจะสูงสุด
เฉียบขาดแหลมคมอะไรอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าปัญญา.
เมื่อปัญญาเป็นไปได้ตามความประสงค์ ตามต้องการแล้ว
มันก็มีผลคือวิมุตติเป็นแก่นสาร วิมุตติสารา มีความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์เป็นแก่นสาร, สาระแปลว่าแก่นสาร วิมุตติแปลว่า
หลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไร ? ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ถ้าพูดกัน
อย่างธรรมดา ๆ ไม่ใช่ภาษาธรรมะวัดวาก็ว่า หลุดพ้นจากปัญหา.
วิมุตติสารา หลุดพ้นจากปัญหา ปัญหาทุกอย่างทุกประการ ทำให้
มันวิมุตติไปได้ มันก็มีวิมุตติเป็นแก่นสาร, ปัญหาที่ว่า question
คือคำถามก็ดี, ปัญหาที่เรียกว่า problem คือความยุ่งยากลำบาก
นานาประการก็ดี อันนี้เป็นปัญหาทั้งนั้น มันก็มีความหลุดพ้นจาก
ปัญหา, หลุดพ้นจากปัญหา ทั้งที่เป็นคำถามหรือความยุ่งยาก หลุด
พ้นทั้ง question หลุดพ้นทั้ง problem.
นี่พรหมจรรย์ให้ผลเป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นเป็นสาระเป็น
แก่นสาร; สิ่งทุกสิ่งมันแก่น มันมีแก่น มีเพลา มีแกน มันมีสาระ
เป็นตัวสาระที่ทุกคนจะต้องมี ต้องได้ ต้องถึง มันจึงจะได้รับผล
พรหมจรรย์กม็ วี มิ ตุ ติหลุดพ้นจากปัญหาทัง้ ปวง จากความทุกข์ทงั้ ปวง
เป็นสาระ
แล้วในที่สุดก็ อมโตคธา หยั่งดิ่งลงไปสู่อมตะธรรม; มีวิมุตติ

เป็นแก่นสารแล้ว หยั่งดิ่งไปสู่สุด ๆ สิ่งสุดโต่ง สิ่งก้นบึ้ง สุดหมด
เป็นอมตธรรม เป็นตัวความไม่ตาย เป็นความไม่ตาย.
นี่เรื่องก็จบ จบก็นิพพานปริโยสานา มีพระนิพพานเป็น
ปริโยสานะ พระนิพพานเป็นปริโยสาน เป็นสิ่งสุดท้าย.
ต้องมีสันทิฏฐิโก : เห็นเอง รู้แจ้ง ประจักษ์เองในทุกลำดับ
ใจความสำคัญมันมีอยู่ว่าแต่ละคน ๆ ไม่เห็น ไม่เห็นตัว
สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์, ไม่เห็นลำดับของพรหมจรรย์, ไม่เห็นการ
กระทำงานของพรหมจรรย์ นี้เรียกว่ามันไม่มีสันทิฏฐิโก ไม่มีสันทิฏฐิโก เห็นไม่ได้ด้วยตนเอง ได้แต่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง
แล้วก็ลืม, บางทีก็ไม่สนใจ ฟังเสียงอะไรก็ไม่รู้เรื่องเป็นเหมือนกับ
แรด ที่ฟังอะไรไม่เข้าใจ.
ถ้ามันมีพรหมจรรย์ เป็นพรหมจรรย์ แล้วมันจะต้องมี
สันทิฏฐิโก เห็นเอง รู้แจ้งเอง ประจักษ์เอง. ดังนั้นจึงขอยกเอา สันทิฏฐิโกเป็นหลักใหญ่ว่าเห็นด้วยตนเองว่า แหม! นี้ ไอ้โลกนี้ ไอ้ชีวิตนี้
อะไร ๆ ทั้งหลายนี้ มีความพอใจเป็นมูลเหตุ. ใครบ้างล่ะที่ไม่
มีฉันทะ ? ชีวิตไหนที่ไม่มีฉันทะ ? คนไหน ๆ ที่ไม่มีฉันทะ ? มันจะ
ต้องมีฉันทะ คือความพอใจในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ
อยู่เสมอ ทั้งคนทั้งสัตว์ แม้แต่ต้นไม้ต้นไล่่นี้ มันยังมีความพอใจ
ต้นไม้นี่ยังพอใจที่จะได้รับให้รดน้ำ; มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะคือ
ความพอใจเป็นมูล.
จงเห็นประจักษ์เสียแต่เดี๋ยวนี้ว่า ชีวิตทั้งหลายทั้งปวง ธรรมะ
ทั้งหลายทั้งปวง ระบบแห่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี้ มีฉันทะเป็นมูล
เหตุ เรียกว่า ฉันทมูลกา.
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แล้วก็เห็นต่อไปว่า มนสิการสัมภวา เห็นชัดแจ้งด้วยตนเอง
ว่า มีการกระทำไว้ในใจเป็นแดนเกิด. มันต้องมีการกระทำ ทำไว้
ในใจ มันมีฉันทะ มีความพอใจอะไรก็ตามใจ แล้วมันต้องมีการ
กระทำอยู่ในใจ กระทำไว้ในใจ มันจึงจะเป็นตัวพรหมจรรย์ขึ้นมา
ตามลำดับ. มนสิการ แปลว่า กระทำไว้ในใจโดยถูกต้อง
โดยแยบคาย; คำว่า ใจ ใคร ๆ ก็รู้จัก แล้วรู้จักไปถึงว่า ทำไว้ในใจ
ทำอยู่ในใจ มีอยู่ในใจ รู้สึกอยู่ในใจ. ต้องมีปรากฏการณ์อย่างนี้จึง
จะเรียกว่าพรหมจรรย์นี้ก้าวไปขั้นหนึ่งแล้ว ในลักษณะที่มนสิการ
สัมภวา มีการกระทำไว้ ในใจ; ถ้าไม่มีการกระทำไว้ในใจ ก็เหลวหมด
เหลวหมด ไม่ต้องทำ อะไรกัน ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร.
เมื่อมีการกระทำอยู่ในใจ ก็ให้รู้ไว้เถอะว่า ใจน่ะมันเป็นสิ่งที่
ทำความรู้สึก มีความรู้สึกอยู่ในใจ เพราะฉะนั้น มันต้องมีการกระทบ
อยู่ในใจ กระทั่งอยู่ในใจ รู้สึกอยู่ในใจ เรียกว่า ผัสสะ ผัสสะ.
ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส
กายผิวหนังกระทบโผฎฐัพพะ ใจ มโนกระทบธัมมารมณ์ มีการ
กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, มีการกระทบกัน อยู่โดยธรรมชาติ
โดยอัตโนมัติ; เมื่อไม่มีผัสสะมันก็เท่ากับตายแล้ว.
ใครไม่มีผัสสะบ้าง ? ไม่มีการกระทบอยู่ในใจบ้าง? มีการ
กระทบเหล่านี้อยู่ในใจ มันจึงไม่ตาย, นี่มีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด แล้ว
ใครมันไม่มีผัสสะ ? คนคนไหนไม่มีผัสสะ ? ทั้งคนทั้งสัตว์ ทั้งต้นไม้
ต้นไล่่ มันก็ล้วนแต่มีผัสสะมีรู้สึกกระทบ; มันมีระบบประสาท ซึ่ง
เป็นเหตุให้รู้สึกในการกระทบ มันจึงมีผัสสะ มีผัสสะด้วยกันทั้งนั้น.
พอมีผัสสะแล้ว มันก็มีความรู้สึกทางผัสสะที่เรียกว่า เวทนา
เวทนา ความรูส้ กึ ทางผัสสะ มีความรูส้ กึ ทางระบบประสาท ระบบ ประสาทเป็นเหตุให้รู้สิ่งสิ่งหนึ่ง เรียกว่าเวทนา เวทนา. พูดกันธรรมดา

ง่าย ๆ ก็คอื ความรูส้ กึ ทางระบบประสาทนัน่ แหละ เรียกว่า เวทนา เวทนา
เป็นภาษาไทย ๆ ไม่ใช่ภาษาฝรั่งมังค่า ไม่ใช่ภาษาบาลีอะไรก็เรียก
ว่าเวทนา เวทนา.
เวทนามันก็เป็นที่รวมหมดแห่งทุกสิ่ง เพราะว่าทุกสิ่งมัน
ต้องไปรู้สึกอยู่ที่เวทนา; ถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่มีความหมาย ก็เป็น
โมฆะเป็นหมันไปหมด ไม่มีอะไร มันมีเวทนาเป็นจุดที่รู้สึก. แม้เพียง
จุดเดียว มันก็มีค่า มีความหมายว่าเวทนาคืออะไร ? เวทนาอะไร ?
รักอะไร ? ชอบอะไร ? กินอะไร ? อร่อยอะไร ? มีเวทนาเป็นที่รวม
หมดของความรู้สึกทางระบบจิต ระบบประสาท แล้วระบบประสาท
มันก็คือระบบจิตนั่นเอง. มันมีระบบประสาทมันก็คือระบบจิต มันก็
มีความรู้สึกที่ระบบประสาท ในที่นี้ใช้คำว่าเวทนาสโมสรณา, นี่
พูดเป็นธรรมลีลา ลีลาแห่งธรรมะ พูดให้มันไพเราะ มันมีเวทนา
เป็นสโมสร; คนแต่ละคน ๆ ชอบไปประชุมกันที่สมาคม ที่สโมสร หา
ความสนุกสนานสะดวกสบาย ความรู้สึกทางจิตมีเวทนาเป็นสโมสร
สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิต จะโง่ จะฉลาด จะอะไรก็ตามเถอะ มันก็มีเวทนา
เป็นที่รวมแห่งความรู้สึก มีเวทนาเป็นสโมสร.
เอ้า ทีนี้มันก็มาถึงตัวสำคัญแล้วว่า สมาธิปมุขา ถ้าไม่มีสิ่ง
ที่เรียกว่าสมาธิ มันไม่เจาะลึก สมาธิแปลว่า สิ่งที่เจาะลึกเหมือนกับ
ว่าแหลมแทงลงไป ยกขึน้ มาให้ได้ตวั ฉมวกหรือชนักปักแทงปลาลงไป
ถูกปลา ยกขึ้นมาได้ตัว; นี้เรียกว่าสมาธิเป็นผล ของสมาธิ ปักลงไป
ยกขึ้นมาได้ตัว. ใครไม่มีสมาธิ ก็ไม่สำเร็จ ประโยชน์ในการที่จะยก
อะไรขึน้ มา ให้ได้ผลตามทีต่ นปรารถนา. ขอให้สมาธิแท้จริง เป็นสมาธิ
ที่สำเร็จประโยชน์ ยกขึ้นมาได้รับสิ่งที่ ตนปรารถนา, นี่ สมาธิเป็น
ประมุขแห่งความสำเร็จ.
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คนทั้งหลายในโลก เรียกว่าโลกกันดีกว่า คนทั้งหลายในโลก
นี้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ หรือไม่มีเพียงพอ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ
เลย แม้มีก็มีไม่เพียงพอ มันจึงไม่ประสบความสำเร็จในข้อนี้ คือมัน
จำอะไรก็ไม่ได้, คิดอะไรก็ไม่ได้ รู้อะไรก็ไม่ได้ เพราะมันไม่มีสมาธิที่
เพียงพอ.
ขอให้ทุกคนพยายามฝึกฝนเรื่องของสมาธิ ให้แคล่วคล่อง
ว่องไว ให้ถึงที่สุดไว้ แล้วมันจะมีลักษณะเหมือนประมุข ประมุขตัว
มันเจาะแทงลึกลงไป ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิ มันก็ไม่เจาะแทงทะลุ
ลึกลงไปได้.
มีสมาธิแล้ว มันก็ต้องมีผู้คุม ผู้ควบคุม ผู้ปรึกษา ผู้ให้ที่
ปรึกษาก็ได้ คือสติ. สตาธิปเตยยา มีสติ มีสติมีสัมปชัญญะ, มี
สติเป็นอธิบดี เป็นผู้ควบคุมให้มันเป็นไปตามเรื่องราวที่ถูกต้อง แล้ว
ให้มันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถ้ามันมีสติ มันทั้งถูกต้องและรวดเร็ว
ถูกต้องและรวดเร็ว มันต้องทั้งถูกต้องและรวดเร็ว.
เมื่อมีสติสมบูรณ์แล้ว มันก็มีปัญญา ปัญญารอบตัว รู้รอบ
รอบรู้อยู่ด้วยอำนาจของสมาธิและสตินั้น นี่เรียกว่ามีปัญญาเป็นสิ่ง
สูงสุด ปัญญุตตรา.
แล้วก็มาถึงระดับที่เรียกว่า วิมุตติสารา มีวิมุตติหลุดพ้นเป็น
แก่นสาร หลุดพ้นจากปัญหา. อาตมาขอใช้คำว่า หลุดพ้นจากปัญหา
ตามธรรมดาในภาษาธรรมะก็ใช้ว่า หลุดพ้นจากทุกข์ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์; เราจะขอรวบรวมไว้ที่คำว่าปัญหา เพราะว่าตัวปัญหา
มันก็คือความทุกข์ ปัญหามันมีมากมาย. แม้ว่าบางคนก็ไม่อยากจะ
พ้นทุกข์ก็มี มันก็ยังมีปัญหา, มันโง่ มันไม่อยากจะพ้นทุกข์ มัน
ไม่ต้องการจะวิมุตติก็มี มันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยไป. ฉะนั้น ขอใช้คำว่า
หลุดพ้นจากปัญหาทัง้ หลายทัง้ ปวง ทัง้ ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา ทัง้ ทีป่ รารถนา

ทัง้ ทีส่ วยสดงามและน่าเกลียดน่าชังอะไร ก็ขอให้มคี วามหลุดพ้นนีเ่ ป็น
แก่นสาร เป็นสาระ เป็นแก่นสาร; ให้ชีวิตนี้มีสาระอยู่ที่ความหลุด
พ้นจากปัญหาให้ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มีการหลุดพ้นจากปัญหา เป็นสาระ
เป็นแก่นสาร.
วิมุตติหลุดพ้นนี้ก็หยั่งลงไปสู่อมตะ อมตะแปลว่าอมตธรรม
อมตธรรมคือความไม่ตาย หยั่งลงสู่อมตะ อมโตคธา ก็แปลว่า ที่
สุดของสิ่งที่มันจะหยั่งลงไปได้ ที่สุดของสิ่งที่มันจะหยั่งลงไปได้ มัน
ไม่มีอะไรลึกไปกว่านั้นแล้ว ลึกถึงที่สุดแล้ว ก็เรียกว่าอมตะ คือลุ
ถึงความไม่ตาย อมตะคือลุถึงความไม่ตาย.
เอ้า, ทีนี้ก็มาถึงคำว่า นิพพานปริโยสานา เรื่องมันจบ คือ
เรื่องมันจบที่นิพพาน นิพพานปริโยสานา; คำว่านิพพาน นิพพาน
นี้แปลว่าดับไม่เหลือ ตัวหนังสือแท้ ๆ แปลว่าตับไม่เหลือ. ก็ถาม
เอาเองว่า ดับไม่เหลือแห่งอะไร ? ดัับไม่เหลือแห่งความทุกข์ก็ได้
ดับไม่เหลือแห่งปัญหาก็ได้ ถ้าใช้คำว่าดับไม่เหลือแห่งปัญหา มัน
กว้างขวางดี ดับไม่เหลือแห่งปัญหา ไม่มีปัญหาเหลือ ไม่มีความ
ทุกข์เหลือ นี้มันอยู่ที่ความถูกต้องมันถึงที่สุด ถูกต้องถึงที่สุดอยู่ที่
พระนิพพาน.
แผนภูมิทั้ง ๑๐ ข้อนี้ มันมีจุดตั้งต้นอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า
ความพอใจ. บางคนจะเห็นว่าเล็กน้อย เห็นว่าเล็กน้อย ความพอใจ
มีสาระอะไร แต่ขอให้ดูให้ดีเถอะว่า ไอ้ความพอใจนั้นถ้าไม่เกิด
ถ้าไม่เกิด ความพอใจแล้ว ก็ไม่มีจุดตั้งต้น, มันต้องมีการพอใจ
มีจุดตั้งต้น มันจึงจะมีการกระทำ จุดตั้งต้นของการกระทำคือ
ความพอใจ.
ฉันทมูลกา มีฉันทะเป็นมูลเหตุ, แล้วก็มีมนสิการ การ กระทำ
ไว้ในใจเป็นลำดับต่อมา, แล้วมีผัสสะกระทบกระทั่งอยู่โดยอัตโนมัติ
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ในอายตนะเหล่านั้น นี่เรียกว่ามันมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด, แล้วมี
เวทนาเป็นความรู้สึก เวทนาเป็นความรู้สึก, และที่จะให้สำเร็จ
ประโยชน์เต็มที่แข็งโก๊ก ต้องมีสมาธิ มีสมาธิแล้วจะสำเร็จประโยชน์
เหมือนกับว่าจะแทงฉมวกได้ปลาขึ้นมานี้ ต้องมีการแม่นยำ ทำได้
จริงจังสำเร็จประโยชน์ ที่เรียกว่าสมาธิ, แล้วก็มีสติเป็นเครื่องประคับ
ประคอง มีสติเป็นเครื่องประคับประคอง ให้การกระทำทั้งหลายเป็น
ไปอย่างถูกต้อง ถูกต้องและรวดเร็ว, แล้วก็มีปัญญา มีสิ่งที่เรียกว่า
ปัญญาเข้ามาปรากฏเป็นสิ่งสูงสุด เป็นสิ่งสูงสุด เหนือกว่าสิ่งใด.
ใครลองไปหาดูทีว่า อะไรมันจะสูงสุดกว่าปัญญา อะไรมันจะ
ให้เป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์ ได้สะดวกสบาย สะดวกดายทุกสิ่ง
ทุกอย่างยิ่งไปกว่าปัญญา ? พอปัญญาเข้ามาแล้ว มีปัญญาจริง มี
ปัญญาพอ ถูกต้องเพียงพอแก่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้ว นี่มัน
ก็มีความสำเร็จประโยชน์ เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหา วิมุตติ
หลุดพ้นจากปัญหา ไม่มีปัญหาใด ๆ เหลืออยู่, นั่นแหละเรียกได้ว่า
แทงดิ่งลงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอมตะ คือความไม่ตายแล้ว, ดิ่งสุดลงไป
ถึงอมตะ คือความไม่ตายแล้ว แล้วนั่นแหละคือพระนิพพาน เป็น
สิ่งสุดท้าย สิ่งสุดท้าย จุดจบของเรื่องทั้งหลายก็คือพระนิพพาน.
ผัสสสมุทยา มีผัสสะเป็นสมุทัยจะต้องสนใจกันพิเศษสักหน่อย
ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่จะต้องรู้ ๑๐ อย่าง
นี่ ก็จะดูกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก เดี๋ยวนี้เรามาถึงคำว่า ฉันทะ
มูลเหตุ แล้วมนสิการ กระทำไว้ในใจ แล้วก็มาถึงการบรรยาย ข้อที่
๓ ว่า ผัสสสมุทยา มีผัสสะเป็นสมุทัย. จะต้องสนใจกันพิเศษสัก
หน่อย คือ ในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ ผัสสะนี้ มีเรื่องที่จะต้องอธิบายให้
ละเอียด เห็นแจ้ง รู้จักประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเอง เวทนาเป็นผลของ

ผัสสะ. ในทีนี้เรามาถึงคำว่าผัสสะ ผัสสะ ผัสสสมุทยา มีผัสสะเป็น
สมุทัย เป็นเหตุให้เกิด รู้จักผัสสะกันให้ดี ๆ.
ผัสสะ ผัสสะ นี่ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องรู้ ๑๐ อย่างด้วย
เหมือนกัน คงจะไม่ทำความลำบาก ยุ่งยาก เหน็ดเหนื่อยอะไรให้นัก
ก็ขอให้สนใจฟังสักหน่อย ถ้าจะรู้ธรรมะดี ให้สำเร็จประโยชน์ ให้มี
นิพพานเป็นที่มุ่งหมายแล้ว ก็จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ.
ผัสสะนีต่ อ้ งรูจ้ กั ไปตัง้ แต่ อายตนะภายใน อายตนะภายใน
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ,
แล้วก็รู้จักว่ามันเกี่ยวข้องอยู่กับอายตนะภายนอก คือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์,
แล้วมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ เพราะว่า
อายตนะภายในเช่นตาเป็นต้น มาเกี่ยวข้องกันกับอายตนะภายนอก
คือ รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น แล้วมันเกิดวิญญาณ เช่นตา มาถึง
เข้ากับรูป มันก็มาเกิดวิญญาณทางตา คือการเห็นทางตา นี้เรียกว่า
วิญญาณ.
ครั้นเมื่อมีวิญญาณแล้ว สามประการนั้นรวมกันมันเรียกว่า
ผัสสะ คืออายตนะข้างใน อายตนะข้างนอกและวิญญาณมาถึงกัน
เข้าแล้ว มันก็เรียกว่าผัสสะ คือการทบทวน,
พอมีการกระทบตามเรื่องของผัสสะแล้ว มันก็มีสิ่งที่เรียกว่า
เวทนา เวทนาเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมา,
พอมีเวทนาแล้วมันมีสัญญา คือรู้สึกตัวเป็นอะไร รู้สึกตัว
เป็นอะไร เป็นรูปร่างขึ้นมา เรียกว่าสัญญา สัญญา,
พอมีสัญญาแล้วมันก็มสี ัญญเจตนา คือเจตนาที่จะทำตาม
สัญญานั้น;
อีกทีว่ามีเวทนา มีเวทนาแล้ว มันก็รู้กันได้ว่าเวทนาอะไร

๒๒๗

๒๒๘

เวทนาอะไร นี่เรียกว่าสัญญา สัญญา พอมีสัญญาแล้ว มันก็มี
สัญญเจตนา ต้องการที่จะทำไปตามสัญญานั้น เรียกว่าสัญญเจตนา,
พอมีสัญญเจตนา เจตนาที่จะทำไปตามอำนาจของสัญญา
แล้ว ตอนนี้เรียกว่าตัณหา ตัณหา คือความอยากด้วยความโง่เขลา
ต่าง ๆ นานา เรียกว่ากามตัณหา วิภวตัณหา มันมีตัณหา มีความ
อยากขึ้นมา ตามอำนาจของสัญญเจตนา,
ครั้นมีตัณหาแล้ว ก็เกิดวิตก นึกคิดไปตามตัณหา ตัณหา
มันอยากอะไร มันต้องการอะไร มันก็วิตก ๆ ๆ วิตกไปตามตัณหา
นั้น,
เมื่อวิตก ๆ วิตกแล้ว มันก็มีวิจาร คือพิจารณา พิจารณาไป
โดยแยบคาย นี้เรียกว่าวิจาร วิจาร วิตกมันเป็นเพียงคิด เป็น จุดเดียว
วิจารคือแพร่กระจายออกไป เป็นความรู้สึกอันกว้างขวาง.
นี่ สิ่งที่เรียกว่าผัสสะ ผัสสะ นี่มันมีความหมายอย่างนี้
มันต้องรู้จัก, รู้จักอะไรของมัน, รู้จักมันตั้ง ๑๐ แง่ ในแง่มุม ๑๐
แง่ นี่ถ้าเข้าใจได้ ถ้าทนได้ ก็จะมีประโยชน์สูงสุด เรียกว่ามีความ
รู้เรื่องผัสสะ มีความรู้เรื่องผัสสะ.
ขอย้ำอีกทีว่า อายตนะภายใน เช่นตาเป็นต้น, อายตนะ
ภายนอก เช่นรูปเป็นต้น, พอมาถึงกันเข้าก็เรียกว่าวิญญาณ คือ
การรู้แจ้งทางตาเป็นต้น, พอ ๓ อย่างนี้ อายตนะข้างใน อายตนะ
ข้างนอก และวิญญาณ ๓ อย่างนี้มากระทบกันเข้าแล้วก็เรียกว่า
ผัสสะ ผัสสะคือการกระทบ, เมื่อมีการกระทบแล้วต้องมีความรู้สึก
เรียกว่าเวทนา, พอเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันมีสัญญา รู้จัก รู้ไปตาม
อำนาจของเวทนาว่าเป็นอะไร มันมีเวทนาอย่างไร มีความรู้สึกขึ้นมา
อย่างไร ไอ้สัญญา สัญญานี้เขามักจะเรียกกันว่าความจำ ความจำ

ที่จริงมันมากกว่าความจำ คือมันรู้ มันรู้ถึงกับยึดถือเอา เอามารับรู้
รับรู้ เรียกว่าสัญญา, พอมีสัญญาแล้วมันก็มีสัญญเจตนา คือ
เจตนาที่จะทำไปตามการรับรู้, ครั้นมีเจตนาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่า
ตัณหา ตัณหาคือความอยาก, ครั้นมีความอยากแล้วก็มีวิตก คิด
นึกไปตามความอยาก, แล้วก็มีวิจารใคร่ครวญ ใคร่ครวญไปให้ได้
ผลตามนั้นเต็มที่เรียกว่าวิจาร.
จะมากไปไหม นี่ผัสสะเรื่องเดียวมันมีอย่างนี้ ผัสสะอย่าง
เดียวมันมีเรื่องอย่างนี้ ถ้าสนใจธรรมะ มันก็เว้นไม่ได้ มันขาดไม่ได้ที่
จะต้องมีความรู้เรื่องผัสสะ แล้วก็ในลักษณะ ๑๐ ประการ ก็เรียกว่า
สิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องรู้.
แล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในพระบาลี
อย่างประหลาดที่สุดแหละว่า มันเป็นปิยรูป สาตรูป มันเป็นของที่น่า
รัก น่าพอใจ น่ารักน่ายินดี น่ารักน่าพอใจ. ๑๐ อย่างที่ว่านี้คือ
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก แล้ววิญญาณ แล้วผัสสะ
แล้วก็เวทนา แล้วก็สัญญา สัญญเจตนา ตัณหา วิตก วิจาร ๑๐ อย่างนี้
กลายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ สนใจรักใคร่อยู่ที่สิ่ง ๑๐ สิ่งนี้ สิ่งทั้ง
๑๐ นี้เลย ทำให้เรียกกันชื่อใหม่ว่า ปิยรูป รูปที่น่ารัก, สาตรูป
รูปที่น่าพอใจ. จำไม่ได้ก็จำไม่ได้ ถ้าไม่เข้าใจ มันก็คงจะ ไม่มี
ประโยชน์อะไร อาตมาก็ต้องพูดไปตามที่ว่า ความจริงที่มันมี
อยู่อย่างไร สำหรับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ ผัสสะ ผัสสะ.
ผัสสะตัวเดียวนี้ เป็นยักษ์ที่ร้ายกาจ เป็นมารที่เลวร้าย
น่าเกลียด น่าชัง
เอาละ, เอาเป็นมา ผัสสะ คำเดียวเท่านั้นแหละ ขอให้
รู้ว่ามันทั่วทั้งจักรวาล ทั้งจักรวาลพรหมจรรย์นี้โลกไหนก็ตาม โลก
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พระจันทร์ โลกไหน รวมหมดทุก ๆ โลกน่ะ มันมารวมอยู่ที่ผัสสะ
เพราะมีผัสสะ มันจึงรู้จักทุกสิ่ง ๆ ในสากลจักรวาล ผัสสะคำเดียว
ผัสสะคำเดียว มีคำเพียงคำเดียวที่ทำให้เกิดออกมาเป็น ๑๐ คำ ว่า
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา
สัญญเจตนา ตัณหา วิตก วิจาร.
ไอ้ยักษ์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นแหละ คือผัสสะตัวเดียวเท่านั้น
แหละ เรียกว่าเป็นยักษ์ที่ร้ายกาจตัวหนึ่ง มันทำให้ออกไปทั่วทั้ง
จักรวาล เป็นปิยรูปสาตรูปเต็มไปทั้งจักรวาล; ดึงหัวยักษ์ตัวนี้ออก
มาฆ่าเสียให้ตาย ดึงหัวมันออกมา ทำเสียให้มันหมดพิษหมด
อันตราย.
นี่ผัสสะ ผัสสะ ผัสสะคำเดียว, ผัสสะคำเดียว รู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ได้
รู้ก็ตามใจ ไม่รู้ก็ตามใจ, ไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่เดี๋ยวนี้ต้อง
การให้รู้ว่าสำคัญที่สุดอยู่ตรงสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ คือการกระทบของ
อายตนะภายใน ของอายตนะภายนอก ของวิญญาณ ของผัสสะ
ของเวทนา ของสัญญา ของสัญญเจตนา ของตัณหา ของวิตก วิจาร.
อาตมาอยากจะพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่กลัวใครเบื่อว่า จงรู้จัก
ไอ้ปิยรูป สาตรูป ของน่ารัก น่าพอใจ ของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี้กัน
ให้ทั่วถึง ผัสสะ ผัสสะนี้เป็นมาร เป็นมาร. เมื่อมีผัสสะแล้ว
มันก็มีการกระทำให้เกิดเวทนา แล้วก็หลงใหลอยู่ในเวทนา เป็น
ตัณหา เป็นมาร ผัสสะตัวเดียวเป็นมาร. มนุษย์ก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี
พรหมก็ดี คือว่าสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่เบื้องต่ำจนถึงสูงที่สุด มันมีมาร
อยู่ตัวเดียวคือผัสสะ ผัสสะ.
พูดให้สำเร็จประโยชน์ง่าย ๆ อย่างคนที่ไม่อยากจะรู้อะไรว่า
ถ้าไม่มีผัสสะแล้วไม่มีมารหรอก ถ้าไม่มีการกระทบแล้วรู้สึกทาง

ระบบประสาทแล้วไม่มีมาร ไม่มีมารตัวไหนเกิดขึ้นมาได้ ถ้ามันไม่
มีการกระทบแล้วรู้สึกทางระบบประสาท.
เดี๋ยวนี้มันมีการกระทบแล้วมันมีความรู้สึกทางระบบประสาททีเ่ รียกว่า กระทบอารมณ์แล้วเกิดตัณหาขึน้ มาตามระบบประสาท
จะเรียกมันว่า กาม ทุกอย่างมันเป็นกาม เพราะมันเป็นความต้อง
การของความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท, ที่เรียกว่าเซ็กส์์ เซ็กส์
ทั้งหลาย คือความรู้สึกของความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท ทุก
ชนิด, นี่มันเรียกว่าเป็นเซ็กส์ ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะแล้ว มันก็ไม่
มีความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท ในเมืองเทวดาก็ไม่มี ในเมือง
ไหนก็ไม่มี แต่เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกที่กระทบแล้วเอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาท มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร.
อยากจะให้เข้าใจคำว่า มาร มาร มาร คำว่ามารนั้น เป็น
สิ่งที่เลวร้ายน่าเกลียดน่าชัง แต่ว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุด สวย
งามที่สุด น่ารักที่สุด น่าพอใจที่สุด ไอ้ตัวมารนั่นแหละคือการ กระ
ทบแล้วเกิดความรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท ขอย้ำคำพูด ที่มัน
โสกโดกคำนี้ว่า มันมีการกระทบ แล้วรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาท จะเป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ อะไร
ก็ตามกระทบแล้วรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท สิ่งนี้เป็นตัวมาร
สวยทีส่ ดุ ดึงดูดทีส่ ดุ เป็นมารอย่างเดียวเท่านัน้ แหละ; แม้พวกเทวดา
ก็มีการกระทบทางระบบประสาทแล้วเอร็ดอร่อย ก็เรียกว่ามาร,
มนุษย์ก็มี, สัตว์เดรัจฉานก็มี มีการกระทบ รู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาท.
ก็ดูซิ ยุวชนของเรา เด็กหญิงเด็กชาย คนหนุ่มคนสาวมันหลง
ใหลอยู่แต่ในสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว
คือกระทบผัสสะเข้าแล้วรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท ซึ่งมันจะ
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เกิดความรู้สึกต่อไปหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ แขนง อันนี้เรียกว่ามาร
เพราะว่ามันทำให้ตาย มันทำให้โง่, มันทำให้ตาย, มันทำให้เป็นทุกข์
เรียกว่ามาร, เทวดาก็เป็นมาร เพราะมันทำให้ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็
หลงติดจนเกิดความทุกข์, พรหมโลกก็เป็นมาร เพราะมันหลงติดยึด
มั่นถือม่นในตัวในตนก็เกิดความทุกข์.
คำว่ามาร มาร มารนั้นน่ะ อย่าไปเข้าใจว่าน่ากลัวเขี้ยวยาว
ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามาร มารในที่นี้ ในภาษาธรรมะแท้ ๆ นี้หมายถึงสิ่งที่
น่ารักที่สุด. มารแปลว่าสิ่งที่จะทำให้ตาย แต่มันกลายเป็นน่ารัก
ที่สุด เพราะไม่ว่ามารตัวไหน มันทำให้เกิดความยึดมั่นถือ มั่นด้วย
ตัณหา ด้วยอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานทั้งนั้น
ฉะนัน้ สิง่ ใดทำให้เกิดความรูส้ กึ เอร็ดอร่อยทางระบบประสาทแล้วพอ
ใจ สิ่งนั้นเรียกว่ามารหมด จะเป็นหญิง เป็นชาย จะสวยไม่สวยอะไร
ก็ตามเรียกว่ามารหมด เพราะมันทำให้ตาย, เพราะ มันทำให้เป็นทุกข์,
เพราะมันทำให้ติดอยู่ในปัญหา; เรียกอีกอย่างว่า สิ่งที่น่ารักน่าพอใจ
เป็นบาลีเรียกว่า ปิยรูป สาตรูป.
ตัณหา อุปทานมันเกิดขึ้นมาแล้ว แล้วก็มีการกระทำกรรม
มีการได้รับผลของกรรม เกิดกันไม่รู้ที่สิ้นสุด เกิดกันไม่มีที่สิ้นสุด
มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่นี่ คือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ. ในชีวิตทั้งหลาย
มันมีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ ที่เรียกว่า ผัสสะ ผัสสะ ผัสสะ, แล้วก็เป็น
มารโดยไม่ต้องมีปัญหาอะไร เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารัก น่าพอใจ,
ให้เกิดความหลงใหล ตัณหา อุปทาน มีความอยาก, มีความยึดมั่น
ถือมั่น มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่สุดของสิ่งที่เรียกว่า ผัสสะ คือธรรมะ
ข้อที่จะบรรยายในวันนี้ว่าผัสสะ ผัสสะ.
ผัสสะอยู่ที่ตรงไหน ? หาให้พบ ให้เห็นได้ด้วยตนเอง

ผัสสะอยู่ที่ตรงไหน ? คุณหาให้พบ หาให้พบ ให้เห็นได้ด้วย
ตนเอง, สันทิฏฐิโก เห็นได้ด้วยตนเอง. ผัสสะมันอยู่ที่ตรงไหน ?
มันอยู่ทั่วไปหมด เช่นเดียวกับผลเกิดขึ้นเป็นเวทนา มันอยู่ทั่วไป
หมด ไม่ว่าในสัตว์ตัวไหน ในคนคนไหน ในสัตว์ตัวไหน ในต้นไม้
ต้นไล่่ต้นไหนก็มีผัสสะ กระทบแล้วรู้สึก กระทบแล้วรู้สึก กระทบแล้ว
รู้สึกไปตามสิ่งที่มากระทบ เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความเอร็ดอร่อย
ในทางอายตนะ เรียกว่ากามขึ้นมา หรือเรียกว่าเซ็กส์์ขึ้นมา.
เมื่อมาเกิดความเอร็ดอร่อย รู้สึกเป็นความเอร็ดอร่อยทางผัสสะ
หรือจะเรียกว่าทางอาคาพยพ อวัยวะแห่งผัสสะ มันก็เรียกว่ากาม
เรียกว่า กามหรือเซ็กส์์.
ความเอร็ดอร่อยนี้เกิดขึ้นได้ แม้ที่เห็นกันว่า โอ๊ย! ไม่มี
ความสำคัญ ไม่มีความหมายอะไร; เช่นสุนัขตัวนี้มันเดินมาเบียด
อาตมา เฉียดอาตมาด้วยความตั้งใจนี้ มันได้รับความเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาท มันก็เป็นเซ็กส์เหมือนกัน แม้แต่เพียงว่าสุนัขมัน
เดินเบียดเรา, หรือว่าสุนัขมันยื้อแย่งผ้าขี้ริ้วกัน สุนัขแต่ละตัวยื้อผ้า
ขี้ริ้วกันไปคนละทิศละทาง ได้รับความพอใจเอร็ดอร่อยในการยื้อแย่ง
นั้น อันนั้นก็เป็นเซ็กส์์เหมือนกัน เป็นกามเหมือนกัน, เดินลุยทรายให้
อร่อย, ว่ายน้ำกระทุ่มน้ำให้อร่อย, แม้แต่ว่าจะถ่ายอุจจาระให้อร่อย
ถ่ายปัสสาวะให้เอร็ดอร่อยแก่อวัยวะเครื่องถ่าย มันก็เรียกว่าเซ็กส์ว่า
กามารมณ์เหมือนกัน, นี้มันก็คือผัสสะ.
ผัสสะ ผัสสะคำเดียว ผัสสะคำเดียว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
ความเอร็ดอร่อยทางระบบประสาท นั่นน่ะมันมีอิทธิพลเท่าไร ? มี
อิทธิพลอย่างไร ? ฉะนั้นมนุษย์ครอบงำกามารมณ์ไม่ได้ เอาชนะสิ่งที่
เรียกว่าเซ็กส์์ไม่ได้, ก็คือเอาชนะความรู้สึกทางระบบประสาทไม่ได้
มันจึงต้องเป็นทุกข์ มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับ ไอ้ตัวผัสสะนี้, จะต้อง
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เรียกว่ามันซ่อน มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับยิ่งกว่าผี ซ่อนอยู่ในระบบ
ประสาทของคนทั่ว ๆ ไป โดยไม่ต้องรู้อะไร ระบบประสาทมี แล้วมัน
ก็มีความรู้สึกทางระบบประสาท มันก็มีความเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาท
ผู้หญิงโบราณ คุณยายเอาขี้ผึ้งสีปาก มาสีีปากอยู่เรื่อย สี
ปากอยู่เรื่อย ด้วยความเอร็ดอร่อย นี้ก็เรียกว่าผัสสะอย่างยิ่ง ผัสสะ
อย่างยิ่ง คือเป็นกามด้วยเหมือนกัน แม้แต่เอาขี้ผึ้งสีปากมาถูปากให้
เอร็ดอร่อย. นี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่า โอ้ มันจะไปกินเหล้าเมายาให้อร่อย,
บริโภคเพศตรงกันข้ามกันให้อร่อย มันก็ไม่ต้องถึงอย่างนั้น แม้แต่
เพียงสุนัขยื้อผ้าริ้วกัน มันก็เป็นความรู้สึกเอร็ดอร่อย ตามสิ่งที่เรียก
ว่าเซ็กส์ หรือกาม หรือเพศ.
อาตมาจะขอยกตัวอย่างตัวเอง ว่าเมื่อเด็ก ๆ ชอบไปเดินลุย
ใบไม้แห้ง ๆ ใบไม้แห้ง ๆ ที่ฤดูแล้งมันหล่นทับกันมากองท่วมเข่าน่ะ
ลุยใบไม้แห้ง ๆ เหล่านั้น ซึ่งมีเต็มไปทั้งป่า แล้วรู้สึกพอใจ รู้สึกพอใจ
รู้สึกสนุกสนาน แล้วใครบ้างคิดว่านี้คือเซ็กส์ เซ็กส์หรือกามารมณ์ ?
อันนีก้ เ็ ป็นเซ็กส์แ์ ละเป็นกามารมณ์ แม้จะเดินไปลุยใบไม้แห้งให้อร่อย
ถ้ามันเป็นความรู้สึกเอร็ดอร่อยแก่ระบบประสาทแล้ว มันก็เป็นเซ็กส์
ทั้งนั้นแหละ. ไอ้หนุ่มล่ามควาย มันตอกหลักล่ามควาย เอาไม้ค้อน
หรือค้อนตอกหลักล่ามควายอย่างเอร็ดอร่อยมือ มันก็เอร็ดอร่อยแก่
ความรูส้ กึ มันก็เป็นเซ็กส์เ์ หมือนกัน ในการทีม่ นั ตอกหลักล่ามควาย.
สิ่งใดที่กระทำไป แล้วเกิดความรู้สึกเอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาท ก็เรียกว่าผัสสะ ผัสสะ เป็นผลของผัสสะ เป็น
ตัวผัสสะ มีผลเป็นเวทนา, นี่มันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่นี่ ต้อง
ใช้คำว่าไอ้ผัสสะดีกว่า, ใช้คำให้มันสมน้ำหน้ามันว่า ไอ้ผัสสะ
ไอ้ผัสสะ ตัวการร้าย ตัวเลวร้ายที่สุดคือไอ้ผัสสะ.

ไอ้ผัสสะคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกเอร็ดอร่อยทางระบบ
ประสาท ระบบประสาทของสิ่งที่มีชีวิตนั่นน่ะ จะมนุษย์หรือคนหรือ
สัตว์ อะไรก็ตาม สิ่งที่มันมีชีวิต ถ้ามันเกิดความรู้สึกเอร็ดอร่อย
ทางระบบประสาท แล้วมันก็เป็นกามทั้งนั้น เป็นเซ็กส์ทั้งนั้น
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพศ ซึ่งมันถึงที่สุด เรื่องทางเพศมันถึงที่สุด, หรือ
แม้แต่มันจะสูบบุหรี่ให้เอร็ดอร่อย มันก็อย่างเดียวกัน, จะกินเหล้า
เมายาให้เอร็ดอร่อย มันก็เป็นเรื่องให้เกิดความรู้สึกเอร็ดอร่อยทาง
ระบบประสาท แก่ระบบประสาท. ถ้ามันมีความหมายอย่างนี้มีใจ
ความสั้น ๆ จำกัดเพียงว่า ให้เกิดความเอร็ดอร่อยแก่ระบบประสาท
แล้ว มันเป็นเซ็กส์์ เป็นกามารมณ์ หรือเรียกเป็นภาษาธรรมว่า ผัสสะ
ผัสสะ ผัสสะ.
ผัสสะไม่ว่าชนิดไหน เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเวทนา มีความ
รู้สึกเอร็ดอร่อยแก่ระบบประสาท เพราะว่าระบบประสาทมันเอร็ด
อร่อยได้รอบตัว ถ้ามันเกิดความรูส้ กึ กระตุน้ หรือกระทำหรือปฏิกริ ยิ า
แล้ว มันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่า เอร็ดอร่อยแก่ระบบประสาท.
นีผ่ ัสสะมันกัดกินมนุษย์อยู่ทุกชนิด มนุษย์ธรรมดาก็ดี
มนุษย์ที่เป็นเทวดาก็ดี เป็นมารก็ดี เป็นพรหมก็ดี มันกัดกินอยู่ด้วย
ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่น ด้วยตัณหา ด้วยมานะ ด้วยทิฏฐิ, นี่ขอ
ให้สนใจรู้จักไอ้ตัวนี้ ไอ้ตัวร้ายกาจนี้ว่า ผัสสะ ผัสสะ ผัสสะ ผัสสสมุทยา เป็นหัวข้อพรหมจรรย์หัวข้อที่ ๓.
สัตว์ที่มีชีวิตตามธรรมดา สิ่งที่มีชีวิตก็แล้วกัน ใครบ้างที่ไม่
เคยตกอยู่ในอำนาจของผัสสะ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจผัสสะ? แล้ว
ผัสสะมันคืออะไร ? มันอยู่ที่ไหน ? ใครรู้จักบ้าง ? มันอยู่ไปเสียทุก
หนทุกแห่งในสากลจักรวาล ที่มันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์, แล้วก็มีวิญญาณสำหรับจะรู้สึกทาง
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ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ. อาตมาขอให้ช่วยจำได้
๑๐ ประการนี้ ๑๐ อย่างนี้ ซึ่งเป็นตัวการของผัสสะ ตัวเหตุให้เกิด
ผัสสะ หรือมีผัสสะ.
ย้ำอีกทีหนึ่งก็ว่ามันมีอายตนะภายใน เช่นตาเป็นต้น, มี
อายตนะภายนอก เช่น รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น, แล้วก็มี วิญญาณ
คือความรู้แจ้งของสิ่งทั้งสองนั้น, แล้วก็มีผัสสะ คือการกระทบ
ของสิ่งทั้งสามนั้น, แล้วก็มเี วทนา, แล้วก็มีสัญญา รู้สึก, แล้วก็มี
สัญญเจตนา ต้องการไปตามความรู้สึก, แล้วก็มตี ัณหา อยาก
ไปตามความรู้สึก, แล้วก็วิตก คิดไปตามความรู้สึก, แล้วก็มี วิจาร
วิจาร วิจาร ใคร่ครวญไปตามความรู้สึก. ๑๐ หัวข้อ ที่มีประโยชน์ที่สุด
สูงสุด มีประโยชน์ที่สุด ควรที่จะจำไว้ ควร จะจำให้ได้, ควรจะเข้าใจ,
ควรจะรู้จัก รู้จัก ด้วยสันทิฏฐิโก เห็นแจ้ง ประจักษ์ด้วยตนเอง เห็น
แจ้งประจักษ์ด้วยเองอยู่อย่างนี้.
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีมูลเหตุ เกิดมาจากมีการกระทบทางผัสสะ
นี่เรียกว่ามันมีผัสสะ มีผัสสะเป็นตัวการ มีผัสสสมุทยา
ผัสสะเป็นตัวเหตุให้เกิด. แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลก มัน
มีมูลเหตุเกิดมาจากมีการกระทบทางผัสสะ เพราะสิ่งนี้เมื่อ เกิด
ขึ้นแล้ว กระทบกันแล้ว มันจะหลงรัก พอใจ หลงรัก พอใจ แม้ว่าจะน่า
เกลียดน่าชังก็พอใจ แม้วา่ น่ารักก็พอใจ จะเรียกว่าทัง้ น่ารักและทัง้ น่าชัง
มันมีผลเท่ากัน ให้เกิดผลเป็นผัสสะ เป็นเวทนาเท่ากัน.
คนตามธรรมดาก็มีอารมณ์ตามอำนาจของผัสสะ แม้แต่
สัตว์เดรัจฉาน แม้แต่ต้นไม้ต้นไล่ ก็มีอารมณ์ไปตามอำนาจของ
ผัสสะไป ตามอำนาจของเวทนา มันเป็นอำนาจลึกลับ, มีอารมณ์ มัน
มีอารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ แล้วก็สัมผัสกันอยู่ ผัสสะ. คำว่า

อารมณ์ อารมณ์ในที่นี้มันก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ ถ้าไม่มี
ผัสสะ ไม่มีการกระทบ มันไม่มีอารมณ์, พอมีอารมณ์ แล้วก็
มีเรื่อง มีเรื่องสูงสุด; มีอารมณ์เพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตาม
อำนาจของเวทนา เป็นไปตามอำนาจของอารมณ์ มันเป็นไปตาม
อำนาจของอารมณ์.
อารมณ์ อารมณ์คำนี้ช่วยจำไว้ด้วย แปลว่า สิ่งที่จิตมัน
ต้องการ จิตนั้นมันจะโง่เขลาอย่างไร ฉลาดอย่างไร เท่าไรก็ตาม
ใจเถอะ มันต้องการอารมณ์ ต้องการอารมณ์ ต้องการอารมณ์ เพราะ
ฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตมันต้องการจิตมันต้องการ แล้วมันก็เป็น
ทาสของอารมณ์.
เรามีกันแต่อารมณ์ ซึ่งเกิดมาจากผัสสะ : แต่ว่าพระนิพพาน ไม่ใช่อารมณ์
ไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ว่างจากอารมณ์
เราก็มีกันแต่อารมณ์ มีกันแต่อารมณ์ ซึ่งมันเกิดมา
จากผัสสะ ถ้าไม่มีอารมณ์ มันก็ไม่มีความหมายอะไร, ถ้าไม่มีอ
ารมณ์มันเป็นนิพพานไปเสีย. ช่วยฟังใหม่ว่า ถ้ามันไม่มีอารมณ์
อะไร มันไม่เกิดอะไรขึ้นมา มันเป็นนิพพานไปเสีย. เดี๋ยวนี้มัน
มีอารมณ์กันทุก ๆ รูป ทุก ๆ นาม มันมีอารมณ์ได้ในสิ่งที่มันต้องการ,
ถ้ามันต้องการพระนิพพาน จิตที่โง่เขลา มันไม่รู้ว่ามันต้องการไม่ได้
มันก็ต้องการ ก็เรียกว่า มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ว่าพระนิพพาน
ไม่ใช่อารมณ์ พระนิพพานไม่มีอารมณ์ อารมณ์ก็มีแต่สิ่งที่ต้อง
การของจิตที่โง่เขลา, ไม่มีอารมณ์ ก็มีความรู้สึกที่ว่าง หรือที่เป็นกลาง
ว่างนิรันดร เป็นกลาง เป็นความว่างนิรันดร.
เอ้า, ขอให้ฝึกบทเรียนจิตไม่มีอารมณ์กันเถอะ ถ้าจิตมี
อารมณ์แล้วมันก็ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง. ตื่นขึ้นมา ฝึกจิตอย่า
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ให้มีอารมณ์ ฝึกจิตไว้สำหรับไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร,
ตื่นนอนขึ้นมาอย่ามีอารมณ์อะไร อย่ามีอารมณ์รัก อารมณ์โกรธ
อารมณ์เกลียด อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์หวาดเสียว อารมณ์หวาดกลัว
อารมณ์ต่าง ๆ ไม่มีอารมณ์อะไร เป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์อะไร; นั่น มัน
อิสระ มันเป็นเช่นนั้นเอง เรื่องเช่นนั้นเอง ไม่มีอารมณ์อะไร.
ฟังดูคล้ายกับจะทำไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ ให้มัน
มีอารมณ์ที่ว่าง อารมณ์ที่ว่างจากอารมณ์. ฝึกบทเรียนไม่มีอารมณ์
มันว่างตลอดกาล มันก็เป็นนิพพานตลอดกาล, นี้มันก็คือความ
ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง เพราะถ้ามีอารมณ์แล้ว มันจับฉวยแล้ว
มันมีตัณหา อุปาทานแล้ว มันก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่ปัญหา.
ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด สูงสุดกว่าสิ่งใดในหนทาง
ของธรรมะ คือการฝึกจิตให้รู้จักไม่มีอารมณ์ ให้รู้จักความ
ไม่มีอารมณ์ จิตนั้นมันมีอารมณ์ในอะไร ๆ ก็ได้ มีอารมณ์ในพระ
นิพพานก็ได้ ถ้ามันอยากได้พระนิพพาน; แต่พระนิพพาน ไม่ใช่
อารมณ์ พระนิพพานไม่มีอารมณ์ พระนิพพานไม่ใช่อารมณ์ แต่จิต
โง่มันมีอารมณ์ในพระนิพพานได้ เพราะมันว่าเอาเอง มันมีอวิชชา
มันหลง มันว่าเอาเอง.
นี่ ขอให้ลองดู ให้สังเกตดู ลองดู จับให้ได้สักอย่างว่า
สันทิฏฐิโก เห็นได้ด้วยตนเอง เห็นได้ด้วยตนเอง ว่าตื่นนอนขึ้นม
าจิตอย่ามีอารมณ์, จิตไม่มีอารมณ์รัก ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่กลัว
ไม่ตื่นเต้น ไม่วิตกกังวล ไม่อาลัยอาวรณ์ ไม่อิจฉาริษยา ไม่หึง
ไม่หวง, นี่ จิตไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ว่าผู้นั้น ไม่มีอารมณ์ว่าผู้นี้,
ไม่มีอารมณ์ว่าสิ่งนั้น ไม่มีอารมณ์ว่าสิ่งนี้, ไม่มีอารมณ์ที่จะได้
ที่จะเสีย จะอะไรทุก ๆ อย่าง จิตบรรลุความไม่มีอารมณ์.

ควบคุมผัสสะได้ มันก็ไม่มีอารมณ์
ถ้าฝึกเรื่องนี้ได้จะเป็นผู้ บรรลุพระนิพพาน
อารมณ์มันเรื่องของผัสสะ พอไม่มีผัสสะ หรือควบคุม
ผัสสะได้ มันก็ไม่มีอารมณ์ ควบคุมผัสสะไม่ได้ มันก็มีอารมณ์
เรื่อยไป เราก็มีความทุกข์ทรมานเรื่อยไป ทุกข์อยู่ที่นั่นอย่างที่
ไม่ต้องเรียกว่าซ้ำ ๆ ซาก ๆ, มันไม่ได้ซ้ำ ๆ ซาก ๆ มันทุกข์อยู่ที่นั่น
อยู่แต่ที่นั่น เพราะมันมีอารมณ์.
ตื่นนอนขึ้นมาฝึกฝนไม่ให้จิตมีอารมณ์อะไร ไม่มีผู้นั้น ไม่มี
ผู้นี้ ไม่มีคนนั้น ไม่มีคนนี้ ไม่สิ่งนั้น ไม่มีสิ่งนี้ เป็นเช่นนั้นเองไป
หมด อะไร ๆ ก็เป็นเช่นนั้นเองไปหมด; คำนี้ก็น่าจะสนใจถือไว้เป็น
หลักเกณฑ์ว่าเช่นนั้นเอง. คนไปชอบเที่ยวรอบโลก ไม่รู้กี่รอบ ๆ แล้ว
มันเห็นอะไรสนใจกันไปหมด ไม่เห็นเช่นนั้นเองเลย มันไปเที่ยวรอบ
โลกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว มันไม่เห็นคำว่าเช่นนั้นเอง. ไม่เห็นคำว่า
เช่นนั้นเอง มันก็มีอารมณ์ มีอารมณ์ เป็นอารมณ์ ไปหมด
ถ้าเห็นเช่นนั้นเอง มันหยุด มันไม่มีอารมณ์.
นี่คำว่า เช่นนั้นเอง มันเป็นความจริงสูงสุด เป็นความจริง
สูงสุดในทุก ๆ สิ่ง ในทุก ๆ อย่างแหละ เช่นนั้นเอง เช่นนั้นเอง. ถ้า
ไม่เห็นเช่นนั้นเองมันจะมีผัสสะที่ว่านี่ ผัสสะที่ว่านี่ก็มีอารมณ์ที่ว่า,
มันจะเป็นอารมณ์ไปหมด อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด
อารมณ์กลัว อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์วิตกกังวล อารมณ์อาลัยอาวรณ์
อิจฉาริษยา หวง หึง เป็นอารมณ์ไปหมด.
แน่แล้ว ท่านทั้งหลายคงจะคิดว่า โอ๊ย ! ยาก มันยากมัน
เหลือทีจ่ ะฝึกได้ ป่วยการพูดถึงเรือ่ งนี.้ แต่อาตมายังขอยืนยันว่าถ้าฝึก
เรื่องนี้ได้จะเป็นผู้บรรลุพระนิพพาน. ตื่นนอนขึ้นมาไม่มีอารมณ์
ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ว่าสิ่งนั้น ว่าสิ่งนี้ ว่าใคร ที่ไหน ว่าเมื่อไหร่
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ว่าอย่างไร ว่าที่ใด นั่นน่ะคือพระนิพพาน พระนิพพานอยู่ที่ตรงนี้
อยู่ตรงที่ปลายจมูกนี่.
ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครต้องการก็ได้ คือการทำให้จิตไม่มี
อารมณ์ พอตื่นนอนขึ้นมาอารมณ์มันมีเสียแล้วตั้งแต่ก่อนตื่นโน่น
มันจะทำได้อย่างไร มันมีอารมณ์เสียแล้วตัง้ แต่กอ่ นตืน่ นอน นี่ เราต้อง
การว่าตื่นนอนขึ้นมาจิตอย่ามีอารมณ์ คือพระนิพพานคือความถูก
ต้อง มีแต่ความถูกต้อง ถูกต้อง.
ความถูกต้องนี้เป็นคำสำคัญที่สุด สูงสุดของพระพุทธศาสนาว่าความถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง เพราะว่าถ้าถูกต้องแล้ว
มันไม่ตายนี่ ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่างไร. ทุกคนแหละ
ขอให้ลองคิดดูซิ ยิ่งเป็นหมอด้วยแล้ว ยิ่งสนใจให้มากด้วยว่าถูกต้อง
แล้วมันจะตายได้อย่างไร, ถ้ามันถูกต้อง มันหาย มันหาย มันก็ไม่ตาย
มันก็มีความไม่ตายนิรันดร มีความว่างจากตัวตนนิรันดร. ที่ตาย
มันคือร่างกาย ร่างกายโง่ ๆ นี้ ร่างกายวัตถุมันตาย แต่ถ้ามันมีแต่จิต
มีแต่ความถูกต้อง ความเข้าใจถูกต้อง อะไร ๆ ถูกต้อง มันตายไม่ได้,
มันเป็นจิตว่าง จิตว่างก็เป็นนิรันดร คือไม่ตาย.
ขอให้สนใจบทเรียนที่ว่า ตื่นนอนขึ้นมา ไม่มีอารมณ์
อย่ามีอารมณ์ นั่นน่ะคือพระนิพพาน ทางลัดที่สุด ลัดที่สุด, เป็น
ความถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาใด ๆ เหลืออยู่. ถูกต้อง
ในทางร่างกายแล้ว แม้แต่ผายลมออกมา ตดน่ะ ก็ยังไม่เหม็น ถ้า
มันมีความถูกต้องในร่างกาย ผายลมออกมาจะเหม็นได้อย่างไร
เพราะมันมีแต่ความถูกต้อง. ถ้ามันไม่มีความถูกต้อง มันก็มีปัญหา
มีโรคภัยไข้เจ็บ มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ทำให้ถูกต้องไม่ได้ มันก็ไม่
ถูกต้อง มันก็ไม่หาย มันไม่หายมันก็ต้องตาย; เพราะฉะนั้นขอให้ยุติ
ลงที่ว่าความถูกต้อง ความถูกต้องคือความไม่ตาย คือความ

ไม่ตาย. ความถูกต้องคำนี้น่ะ มันสูงสุดกว่าคำไหน ๆ หมด ไปคิดดู
เถอะ; อาตมารับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่สุดแล้ว ถ้าถูกต้อง ถูกต้อง
ถูกต้อง ถูกต้องแล้วมันตายไม่ได้ มันไม่ตาย.
เดี๋ ย วนี้ มั น จะเอากั น แต่ เ อร็ ด อร่ อ ยทางระบบประสาท
แล้วก็เอาดี ดี ดี มีบุญ มีกุศล. แต่ว่าบุญกุศลนั้นบ้าได้ เมาได้ ไม่ใช่
ความถูกต้อง บุญกุศลนั้นมันบ้าได้ เมาได้, ความดีนั้นก็บ้าได้ เมา ได้,
ความร่ำรวยสวยงามก็บ้าได้ เมาได้, อำนาจวาสนาก็บ้าได้ เมาได้,
เกียรติยศชื่อเสียงก็บ้าได้ เมาได้; ถ้ามันเป็นความถูกต้องแล้ว
มันบ้าไม่ได้ มันเมาไม่ได้ มันบ้าไม่ได้ มันเมาไม่ได้.
นี่คือคำว่า ความถูกต้อง นี้จึงเป็นคำพิเศษ มีทางเดียวเท่านั้น
ที่จะต้องเห็นด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเองว่ามันถูก
ต้องอย่างไร แล้วมันก็ไม่ตาย, ไม่ตายมันก็ว่างนิรันดร ให้มันตาย
แต่ร่างกาย ให้จิตมันมีความถูกต้อง แล้วมันก็ไม่มีความตายทางจิต
แล้วก็เป็นความว่างนิรันดร เป็นความไม่ตายนิรันดร นี่พระนิพพาน
สูงสุดอยู่ที่นี่.
พูดรวบรัดว่า มันมีฉันทะเป็นมูล มีมนสิการเป็นแดนเกิด
มีผัสสะเป็นสมุทัย อะไรก็ตาม ๆ พอมาถึงพระนิพพานแล้ว คือ
ความถูกต้อง คือความไม่ตาย.
อาตมาได้บรรยายถึงหัวข้อที่๓ ผัสสสมุทยา ผัสสะเป็นมูลเหตุ
ให้เกิด, ผัสสะเป็นสนามรบ มีการรบด้วยการกระทบทางผัสสะ
แล้วก็มีผลเป็นเรื่องพ่ายแพ้ พ่ายแพ้แก่ความรู้สึกทางระบบประสาท
สนใจแต่ความรู้สึกทางระบบประสาท.
เดี๋ยวนี้ ยุวชนของเรามันมีแต่ความพ่ายแพ้แก่ความรู้สึกทาง
ระบบประสาท เป็นทาสของความรู้สึกทางระบบประสาท ก็ทำอะไร ๆ
ผิดพลาดกันมากขึ้น, มีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง มีคนอันธพาล
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เต็มบ้านเต็มเมือง มีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมือง นี่เพราะว่าทุก
คนมันพ่ายแพ้แก่ระบบประสาท เพราะว่ามันเป็นทาสแก่อารมณ์
ซึ่งมันเป็นทาสของผัสสะ, เป็นทาสของผัสสะ เป็นทาสของอารมณ์
มันพ่ายแพ้แก่อารมณ์.
ขอให้จำไว้คำเดียวว่า ไอ้ที่ซิกมันด์์ ฟรอยด์์ (Sigmund
Freud) เรียกว่าเซ็กส์นะ่ คือความพ่ายแพ้แก่ระบบประสาท พ่ายแพ้
แก่ความรู้สึกทางระบบประสาท ในภาษาธรรมะเรียกกันว่ากาม
หรือกามารมณ์. ถ้ามันมีความพ่ายแพ้แก่ความรูส้ กึ ทางระบบประสาท
แล้ว พญามารก็เข้ามาจับรวบรัดเอาไปหมด, สิ่งที่เรียกว่ามาร มาร
ทั้งหลาย จะเป็นเทวดาก็ได้ เป็นมารก็ได้ เป็นพรหมก็ได้ มาทำให้
เกิดความพ่ายแพ้ แล้วก็เป็นทุกข์เป็นปัญหา.
๒๔๒

เรารู้ธรรมะ ก็หมายถึงว่า รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่า
อารมณ์ สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไร, อย่าให้มันพ่ายแพ้
แก่อารมณ์ อย่าให้มันพ่ายแพ้แก่ความรู้สึกทางระบบประสาทเท่านั้น
ก็หมด หมดปัญหา สิ่งที่เรียกว่าเซ็กส์ เซ็กส์ หรือกามารมณ์จะไม่มี.
ถ้าไม่พ่ายแพ้แก่ความรู้สึกทางระบบประสาทแล้ว ปัญหา
ไม่มี พญามารไม่มี มีแต่นิพพาน มีแต่พระนิพพาน มีแต่ความเป็น
เช่นนั้นเอง ไม่มีความเปลี่ยนแปลง, ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่เป็นอะไรหมด มีแต่ความว่าง ว่าง ว่าง นิรันดร; ร่างกาย
จะตายก็ช่างหัวมัน แต่จิตมันถูกต้อง จิตมันถูกต้อง จิตมันถูกต้อง
คือไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ที่เป็นนั่นเป็นนี่ มี
ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้, นี่ เรื่องมันก็จบถึงคำคำเดียวว่า ควบ
คุมผัสสะได้ ควบคุมผัสสะได้ ขอให้จบเพียงคำเดียวว่าควบคุม
ผัสสะได้.

เมื่อควบคุมผัสสะได้ มันก็ไม่มีอารมณ์ ตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่มี
อารมณ์, จะตื่นนอนหรือไม่ตื่นนอนอะไรก็ตามเถอะ มันไม่มีเวลา
ไหนที่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ก็เป็นพระนิพพานตลอดกาล พระนิพพานตลอดกาล ตลอดเวลา ตลอดทุก ๆ ปรมาณู เพราะไม่มอี ารมณ์.
คำว่าอารมณ์นี่เป็นคำที่เข้าใจยากที่สุด แต่ว่าเข้าใจได้ง่าย ๆ
ตรงที่ว่า อารมณ์คือสิ่งที่จิตต้องการ. จิตที่บ้า จิตที่โง่เขลา จิต ที่มี
อวิชชามันต้องการ สิ่งนั้นคืออารมณ์ ถ้าสิ่งใดจิตต้องการ สิ่งนั้นเป็น
อารมณ์. ตื่นนอนขึ้นมาอย่าให้มีอารมณ์ อย่าให้มีสิ่งที่จิตต้องการ
จะทำได้อย่างไรก็ขอให้ไปสนใจดูเถอะ,
พยายามสักหน่อยเถอะ
อย่าทอดอาลัยว่า ไม่เข้าใจ เข้าใจไม่ได้ เหลือวิสัย.
ขอให้พยายามเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอารมณ์ ปราศจาก
อารมณ์ ไม่มีอารมณ์, ตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่ต้องการมีอารมณ์อะไร ก็
ไม่มีอารมณ์เรื่อย ๆ ไป, นี่คือความถูกต้องของความเป็นเช่นนั้นเอง
ตลอดกาล ความถูกต้อง ความถูกต้อง ความเป็นเช่นนั้นเอง คือ
ความถูกต้องอยู่เช่นนั้นเองตลอดเวลา.
นี้คือสิ่งสูงสุดที่เราเรียกว่า พระนิพพานเป็นปริโยสาน
พระนิพพานเป็นจุดจบ จุดจบ ปริโยสานของสิ่งทั้งปวง. เรื่องมันยัง
มีมากกว่านี้ แต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่า ผัสสะเพียงคำเดียว ผัสสะ
เพียงคำเดียว, ควบคุมผัสสะไว้ไม่ได้เพียงคำเดียว มันก็มีอารมณ์
มีอารมณ์ มีอารมณ์ กระทั่งมีตัวตน มีตัวกู มีของกู, แล้วก็
มีความทุกข์นานาชนิด มันหอบหิ้วไปทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกาย
เป็นต้นเป็นก้อนนี้ ก็เอาไป จิตใจที่โง่เขลาก็เอาไป มันก็เรื่องของ
ผัสสะ. รวมความว่า ควบคุมผัสสะ ควบคุมผัสสะคำเดียวเท่านั้น
มันก็หมดปัญหา, ทำให้เกิดความถูกต้องในผัสสะ.
ทบทวนอีกที ๓ หัวข้อว่าพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูล คือ
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มีความพอใจเป็นมูล ใครจะดีอย่างไร จะวิเศษอย่างไร ที่ไหน มัน
ก็มีฉันทะ คือความพอใจเป็นมูลเหตุให้ทำอะไร ทำอะไร, แล้วมัน
มีความพอใจให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างไร มันต้องทำไว้ในใจ ทำ
ไว้ในใจให้ถูกต้อง กระทำอยู่ในใจให้ถูกต้อง, จนกระทั่งว่ามัน เห็น
รู้จักชัดเจน ประจักษ์ชัดเจนว่าผัสสะมีอยู่ ผัสสะมีอยู่ แล้วก็ควบคุม
ผัสสะนั้นไว้ให้ได้.
เมื่อควบคุมผัสสะได้แล้ว มันก็ไม่มีเวทนา ไม่มีตัณหา ไม่มี
หมดทุกอย่าง, ควบคุมผัสสะได้เพียงอย่างเดียว เป็นพระพุทธเจ้า
เป็นพระอรหันต์ หรือยิ่งกว่าเป็นพระอรหันต์ ควบคุมผัสสะไว้ได้
เพียงอย่างเดียว ควบคุมผัสสะไว้ได้อย่างเดียว จิตไม่มีอารมณ์
จิตไม่มีอารมณ์, ชีวิตไม่ต้องมีอารมณ์ ชีวิตไม่มีสิ่งที่ต้องตาย ชีวิต
มีแต่ความถูกต้อง.
เมื่อมีแต่ความถูกต้อง มันก็ตายไม่ได้ มันถูกต้องไปเสีย
แล้วนี่, อย่าหาว่าเอาเปรียบ พูดคำนี้นะ ถ้ามันมีถูกต้องแล้ว มัน
ตายไม่ได้ เข้าใจว่าทุกคนเห็นเอง ถ้ามันมีความถูกต้องเสียแล้ว
มันตายไม่ได้. ถ้าใครไม่เห็นความจริงอันนี้ อาตมาต้องขอให้ใช้คำ
ว่า มันเป็นคนโง่ที่สุด โง่ดักดานที่สุด มันโง่ดักดานที่สุด จนไม่รู้ว่า
จะโง่ดักดานอย่างไร. ถ้ามันมีความถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง
อยู่ มันตายไม่ได้ มันจะตายได้อย่างไรเล่า แม้ร่างกายมันจะตาย
ก็ตายไปซิ แต่จิตมันไม่ตาย จิตมันมีความไม่ตายเป็นนิรันดร นั่น
น่ะคือพระนิพพาน.
นี่ ผัสสะ เรื่องของผัสสะมันมีเท่านี้ พรหมจรรย์นี้ การ
ประพฤติที่จะดับทุกข์นี่ มันมีฉันทะเป็นมูลเหตุ, มันมีการทำไว้ใน
ใจ ทำไว้ในใจอย่างถูกต้อง, แล้วมันควบคุมผัสสะได้ ควบคุมผัสสะ
ได้ในทุกกรณี เรากล่าวได้เพียง ๓ หัวข้อ หรือ ๓ จังหวะว่า ฉันทะ

เป็นมูล, มนสิการเป็นแดนเกิด, แล้วก็ผัสสะเป็นสมุทัย ควบคุม
ผัสสะได้ก็หมดปัญหา มีแต่ความถูกต้อง มีแต่ความถูกต้อง แล้วมัน
ก็ไม่มีอะไรตาย.
นี่ ใจความมันก็มีเพียงเท่านี้ สำหรับคำบรรยายในข้อที่ ๓ ที่
เรียกว่าพรหมจรรย์โดยประมวล
โดยประมวลแห่งพรหมจรรย์
ทุกประเด็น หรือทุกข้อของธรรม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ ให้ล้าน ๆ
พระธรรมขันธ์ก็ตามใจเถอะ มันอยู่ที่ว่าควบคุมผัสสะไว้ได้ นี่คือ
ความจริงของพรหมจรรย์.
นี่ ก็ยุติด้วยเวลาที่สมควรแก่เวลา และอาตมาก็เหนื่อยจน
ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว ว่าควบคุมผัสสะไว้ได้ เป็นพระนิพพาน
ควบคุมผัสสะไว้ได้เป็นพระนิพพาน เป็นพระนิพพานเพราะมันถูก
ต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง, เมื่อถูกต้องแล้วมันไม่ตาย มันไม่มีความตาย
มันไม่ตายนิรันดร มันไม่ตายอย่างนิรันดรเรื่องมันก็มีเท่านี้.
ขอให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ จนสามารถควบคุมผัสสะ
ได้, ควบคุมผัสสะได้แล้วก็ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์
อยู่เหนืออารมณ์ เป็นพระนิพพาน เพราะพระนิพพานไม่มีอารมณ์
พระนิพพานไม่ใช่อารมณ์; จิตมันจะบ้าจะโง่เป็นอารมณ์ก็ตามใจ
มัน แต่ถ้ารู้ความจริงข้อนี้แล้ว มีสัจจะในข้อนี้แล้ว มันไม่มีอารมณ์.
ขอยุติการบรรยายในวันนี้.

๒๔๕

สมาธิเป็นประมุข
แห่งการทำจิตใจ
ไม่ให้มอี ารมณ์
ธรรมบรรยาย
ที่ม้าหินหน้ากุฏิ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖

เรามุ่งหมายที่จะสิ้นสุดแห่งความทุกข์ : พระนิพพาน
ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
อาตมาขอแสดงความยินดี ในการที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้
ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้ คือ ทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนา โดยหวังว่าจะให้ถึงที่
สุด คือการบรรลุสิ่งที่ควรจะบรรลุ ที่เรียกกันว่าที่สุดแห่งความทุกข์, เรามุ่งหมายอย่าง
นั้นได้ ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ แต่ถ้าเรียกตามแบบของพระพุทธเจ้าจริง ๆ ท่านเรียกว่า
พระนิพพาน.
นี้มันอาจจะสูงไป สูงไป รู้สึกว่าสูงไป จนใคร ๆ ก็ไม่กล้า ไม่กล้ายกตัวเอง
หรือไม่กล้าประกาศตัวเอง แต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นมันเป็นอย่างนั้น คือจะ
ทำที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ ; ความทุกข์สลายไป สลายไป สลายไปไปจนถึงจุดหนึ่ง
มีที่สิ้นสุด เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ ก็เรียกว่าพระนิพพาน เราจะทำกันถึงได้หรือ
ไม่ได้นั้น มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่การกระทำของบุคคลนั้น ๆ. แต่ว่าพระพุทธศาสนานี้ มีพระนิพพานเป็นปริโยสาน คือมีนิพพานเป็นที่สิ้นสุดของการกระทำ
สิ้นสุดของการกระทำ ก็ว่าสิ้นสุด หมดทุกข์ หมดปัญหา, พูดภาษาธรรมดาสามัญ
ที่สุด ก็ว่าหมดปัญหา ไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไป.

๒๔๗

๒๔๘

เรียกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแปลกหูว่า สัมมัตตะ
คำว่า หมดปัญหา ก็หมายความว่า ไม่มีความทุกข์เหลือ อยู่
อีกต่อไป แล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแปลกหูว่า สัมมัตตะ
แปลว่า ความถูกต้อง ความถูกต้อง ความถูกต้อง, ความถูกต้อง
นั้นมันหมดปัญหา เมื่อมันมีความถูกต้องถึงที่สุด มันก็หมดปัญหา
ถึงที่สุด ก็คือ พระนิพพาน.
ถ้ากล่าวโดยสรุปความ ก็พูดได้ว่า สมาธิ การกระทำเป็น
สมาธิ สามารถจะแยกจิตให้ออกมาเป็นอิสระ แล้วก็เป็นความ
ไม่มีปัญหา ไม่มีอารมณ์อะไร ๆ เหลืออยู่ ไม่มีอารมณ์อะไร ๆ เหลือ
อยู่, ไม่มีว่าผู้นั้นผู้นี้ คนนั้นคนนี้ อย่างนั้นอย่างนี้ เท่านั้นเท่านี้,
แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์สำหรับ
จะรู้สึกว่าใคร ว่าผู้ใด ว่าอย่างไร ว่าที่ไหน ว่าเมื่อไร ว่าเท่าไร
ว่าเพราะเหตุใด นี่ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอย่างนี้เหลืออยู่ นั่นน่ะ
คือสิ่งที่สุดแห่งความรู้ หรือถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์, ถึงที่สุด
แห่งกิจที่จะต้องทำ เรียกว่า จบพรหมจรรย์ จบกิจที่จะต้องทำ.
แต่ถ้าอธิบายกันให้ละเอียดโดยหลักวิชา หรือตามเทคนิค
ของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าสมบูรณ์ไปด้วยระบบ นี้ก็ได้เหมือนกันเ
พราะมันเป็นสัมมา สัมมา สัมมา เป็นความถูกต้อง เป็นความถูก
ต้อง. ความถูกต้องหรือสัมมา ๑๐ อย่าง คือความถูกต้องของ
ทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ นี่ความเห็นถูกต้อง, สัมมาสังกัปโป ความ
ปรารถนาถูกต้อง, สัมมาวาจา การพูดจาถูกต้อง, สัมมากัมมันโต
การกระทำถูกต้อง, สัมมาวายาโม ความพากเพียรพยายามถูกต้อง,
สัมมาสติ ความระลึกถูกต้อง, สัมมาสมาธิ ความมีจิตตั้งมั่นนั้น
ถูกต้อง, สัมมาญาณะ ความรู้ถูกต้องถึงที่สุด, สัมมาวิมุตติ
ความหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง เรียกว่า ๑๐ สัมมา. ๑๐

สัมมาเป็นความถูกต้อง เรียกรวมกันทั้ง ๑๐ สัมมาว่า สัมมัตตะ
สัมมัตตะแปลว่าความถูกต้อง, เมื่อมีความถูกต้องแล้วมันหมด
ปัญหา มันหมดปัญหา คือเป็นทสิ้นี่สุดแห่งความทุกข์.
สมาธิปมุขา : สมาธิเป็นเหมือนหัวหน้าจนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือ
แต่ถ้าเราจะสรุปในการปฏิบัติสั้น ๆ เราใช้คำว่า สมาธิ คำ
เดียวก็ใช้ได้เหมือนกัน พอจะเห็นเค้าเงื่อนเห็นเรื่องราว เห็น
อรรถะว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็หมายความ
ว่า จิตมันแยกออกไปจากอารมณ์ทั้งปวงได้ แยกออกไปเสียจาก
อารมณ์ จนไม่มีอารมณ์อะไรเหลือ, ไม่มีอารมณ์ว่าผู้ใด ว่าใคร ว่า
อย่างไร ว่าที่ไหน ว่าเมื่อไร ว่าเท่าไร ไม่มีอารมณ์เหลือ นี่ก็เรียก
ว่าไม่มีอารมณ์. สามารถที่จะทำจิตเป็นอย่างนี้ได้ เรียกว่าแยก
จิตออกไปจากเสียอารมณ์ได้ แต่มันก็ไม่ใช่ทำเล่นง่าย ๆ เหมือน
กับพูดด้วยปาก นี้มันเป็นการกระทำที่ละเอียดลออลึกซึ้ง ซึ่งจะ
ต้องใช้ความพยายาม.
ขอให้ท่านทั้งหลายลองพยายามดูว่า ถ้าจิตไม่มีอารมณ์ อะไร
แล้ว มันจะเป็นอย่างไร, จิตไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์อะไร
ไม่มีอารมณ์อะไร จะเป็นอย่างไร ? ตื่นนอนขึ้นมาให้จิตไม่มีอารมณ์
อะไร อยู่ต่อไปไม่มีอารมณ์อะไร จนหลับลงไปอีกก็ไม่มีอารมณ์
อะไร, นั่นแหละมันสูงสุด มันสูงสุด สูงสุด สูงสุด จนไม่มีอะไรจะ
สูงสุดเท่า คือจิตไม่มีอารมณ์. ถ้ามันยังมีความรู้สึกนึกคิดมีความ
อยาก มีความประสงค์ มีความต้องการอยู่ว่า ใคร ทำไม อย่างไร
เมื่อไร อะไร ได้อะไร เสียอะไร มากมายสารพัดอย่าง อย่างนี้
เรียกว่า มันมีอารมณ์, มันไม่ใช่ความหลุดพ้นจากความทุกข์, มัน
ไม่หมดปัญหา มันไม่หมดปัญหา, มันไม่มีความถูกต้องถึงที่สุด ซึ่ง

๒๔๙

๒๕๐

สามารถที่จะขจัดอารมณ์ออกไปเสียให้สิ้นเชิง.
ฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายมาใช้คำว่า สมาธิ เพียงคำเดียว มา
ทำสมาธิ คือสมาธิภาวนาเพียงคำเดียวก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้ารู้จัก
ทำตามนั้นแล้ว มันก็สำเร็จได้ด้วยคำพูดคำเดียวว่า สมาธิ มีสมาธิ
แล้วจิตจะสามารถแยกจิตหรือแยกตัวเองออกมาเสียจากอารมณ์
ไม่ให้มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ใด ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นี่จึงเรียกว่า
สมาธิ เป็นเหมือนหัวหน้า ในคำพูดทางหลักของธรรมะทั่ว ๆ ไป
ใน ปฏิสัมภิทามรรค ก็ใช้คำว่า สมาธิปมุขา.
ฉันทมูลกา ฉันทะเป็นที่ตั้ง เป็นมูลเหตุให้เกิดขึ้นมา,
แล้วก็มนสิการสัมภวา มนสิการะ มนสิการ นี้จะแปลง่าย ๆ ว่า
ทำในใจ ทำในใจ ทำในใจ ทำในใจนั่นน่ะ คือ การทำให้สำเร็จ
ประโยชน์ มนสิการะ กระทำไว้ในใจ มีฉันทะเป็นมูลแล้ว มากระทำไว้
ในใจว่าเป็นมูลอย่างไร, แล้วก็ผัสสสมุทยา รู้ว่ามันปรุงขึ้นมา อย่างนี้
ก็เพราะมีผัสสะ, แล้วเวทนาสโมสรณา อะไร ๆ อะไร ๆ ที่จะเป็นผล
เกิดขึ้นมารวมหมดอยู่ที่เวทนา, แล้วก็สมาธิปมุขา คำนี้ขอเตือน
เป็นพิเศษ ใช่ว่าสมาธิปมุขา สมาธิเป็นประมุข หมายความว่า
ทำอะไร ทำอะไร ทำอะไรนี้มีสมาธิ แล้วเป็นประมุขน่ะเป็นเหมือน
แม่ทัพ แม่ทัพสูงสุด แม่ทัพที่จะบันดาลอะไร พาอะไรไปเหมือน
กับกองทัพทั้งกองทัพ มันมีแม่ทัพเป็นหัวหน้า นี่ สมาธิปมุขาเรา
มีการกระทำที่มีสมาธิเป็นประมุข, แล้วก็สตาธิปเตยยา มีสติเป็น
อธิบดี บัญชางานต่างๆ, แล้วก็ปัญโญตตรา มีปัญญานำหน้าเป็น
สูงสุดเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้ความคิดความนึก เป็นผู้สูงสุด วิมุตติสารา
มันก็จะออกไปได้เสียความทุกข์, อมโตคธา หยั่งลงไปสู่อมตะ
คือพระนิพพาน, นิพพานปริโยสานา แล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่ง
สุดท้าย พรหมจรรย์เป็นอย่างนี้.

รวมความว่าทั้งหมดนั้นมันมารวมอยู่ที่คำว่า หัวหน้า คือ
แม่ทัพ แม่ทัพนี้คือ สมาธิปมุขา พูดให้ชัดตรง ๆ ลงไปว่า ถ้ามีสมาธิ
หรือ ทำสมาธิสำเร็จเพียงอย่างเดียว ก็สามารถจะทำจิตใจให้ไม่มี
อารมณ์, สามารถแยกจิตไม่ให้มีอารมณ์ ไม่ให้มีอารมณ์อย่าง
ที่พูดมาแล้ว ไม่มีอารมณ์ว่าใคร ว่าผู้ใด ว่าอะไร ว่าที่ไหน ว่าเมื่อไร
ว่าเหตุไร ว่าเท่าไร นี่อารมณ์ต่าง ๆ นี้มันไม่มี ถ้ามันสามารถ
ทำจิตใจให้มีสมาธิ. ถ้าทำไม่ได้ก็คือคนโง่คนหนึ่งธรรมดา มันก็มี
อารมณ์อยู่เรื่อยไป ใคร ที่ไหน อะไร อย่างไร เท่าไร เมื่อไร เหตุไร
ก็มีเรื่อยไป.
แล้วก็นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้าย
ถ้าจิตสามารถเป็นสมาธิ มันก็ตั้งต้นแยกออกมาด้วยสมาธิ
แล้วก็หยุดความเป็นอารมณ์ต่างๆ เสียได้ เรียกว่า ไม่มีอารมณ์,
ผลประเสริฐสูงสุด อานิสงส์สูงสุด อยู่ที่ความมีสมาธิ ความเป็น
สมาธิ ไม่มีอารมณ์, แล้วก็นำไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้าย เป็น
ปริโยสาน สิ่งสูงสุดเรียกว่าพระนิพพาน.
พูดง่าย ๆ สั้น ๆ สำหรับคนโง่ในทางภาษา ไม่รู้ในทางภาษา
ไม่รู้ในหลาย ๆ อย่าง แล้วจะพูดว่า หมดปัญหา หมดปัญหา หมด
ปัญหา คือไม่มีทุกข์ มันหมดความทุกข์, มันไม่มีปัญหา ที่จะต้อง
ถามเกี่ยวกับความทุกข์ทั้งปวงว่าผู้ใด ว่าใคร ว่าอะไร ว่าอย่างไร
ว่าเท่าไร ว่าเมื่อไร ว่าที่ไหน เพราะเหตุใด เป็นต้น สารพัดอย่างแหละ
คำว่าปัญหานี่. นี่คือความสงสัย ถ้าหมดความสงสัยเหล่านี้ ก็เรียก
ว่าไม่มีปัญหา ก็คือ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์ ไม่มีความนึกคิดที่
จะเป็นเหตุให้ถามขึ้นมาว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เท่าไร
สารพัดที่จะถามขึ้นได้ร้อยอย่างพันอย่าง.

๒๕๑

๒๕๒

ไม่มีอารมณ์จึงเป็นพระนิพพาน ทำให้จิตไม่มีอารมณ์ได้ก็
เป็นพระนิพพาน ทำให้เป็นพระนิพพาน, ไม่มีอารมณ์ได้ก็ด้วยเหตุ
ที่ว่ามันมีสมาธิเป็นหลัก เป็นประธาน เป็นเหมือนแม่ทัพ แต่มัน
เนื่องมาจากมูลเหตุ คือฉันทะ และการกระทำโดยแยบคาย, แล้ว
ก็ผัสสะ แล้วก็เวทนา แล้วก็สมาธิ ตัวกลางนี่ ตัวศูนย์กลางนี่
สมาธิปมุขา.
ขอให้ท่านมีการกระทำ ที่มีสมาธิเป็นประมุขแล้วมันก็สำเร็จ
ให้การกระทำทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันแล้ว มีสมาธิเป็นประมุข สามารถ
พรากจิตหรือนำจิตออกมาเสียได้ จากสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ อารมณ์
ทั้งปวงไม่มี นี่คือความเป็นสมาธิ, ประโยชน์สูงสุดของความ
เป็นสมาธิอยู่ที่นี่ เพราะสามารถทำให้บรรลุความไม่มีอารมณ์
คือ เป็นพระนิพพาน.
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสามารถหรือสามารถที่จะกระ
ทำ ให้จิตลุถึงคุณธรรมอันสูงสุดอย่างนี้ คือ มีสมาธิเป็นประมุข,
แล้วแยกจิตออกมาเสียได้จากอารมณ์ แล้วก็แยกกันไป แยกกัน
ไปแยกกันไปจากอารมณ์โดยเด็ดขาด เด็ดขาด เด็ดขาด ปรากฏ
ชัดว่าไม่มีความทุกข์เลย เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา.
ผลที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ : อนฺโต ทุกฺขสฺส และตทายตนํ
นีผ่ ลของความเป็นสมาธิ ความมีสมาธิ แยกจิตออกมาจาก
อารมณ์ จนกระทั่งว่าไม่มีอารมณ์ แล้วก็เป็นพระนิพพาน เรียกว่า
อนฺโต ทุกฺขสฺส แปลว่าที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์. หรือ ที่พระพุทธเจ้า
ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคนโง่หรือคนธรรมดาไม่โง่ ก็ยังเข้าใจ
ไม่ได้เพราะมันสูง มันยาก ท่านเรียกว่า ตทายตนํ อายตนะนั้น
อายตนะนั้น อายตนะนั้น ท่านหมายถึงพระนิพพาน คือ

เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร, มิใช่ธาตุดิน มิใช่ธาตุน้ำ มิใช่ธาตุไฟ มิใช่
ธาตุลม, มิใช่ธาตุอากาสานัญจายตนะ มิใช่ธาตุวิญญาณัญจายตนะ
มิใช่ธาตุอากิญจัญญายตนะ มิใช่ ธาตุเนวสัญญานาสัญญายตนะ,
มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกอื่น มิใช่ ระหว่างแห่งโลกทั้งปวง, แล้วก็มิใช่
การมา มิใช่การไป มิใช่การถึง มิใช่การจุติ มิใช่การอุบัติ, แล้ว
เป็นความไม่ตั้งอยู่ เป็นความไม่เป็นไป เป็นความไม่มีอารมณ์.
ขอบอกกล่าวให้รู้ มันสูงสุด สูงสุด สูงสุด อยู่คำเพียง ๓
คำว่า ไม่ตั้งอยู่ที่นี่ แล้วก็ไม่ไปที่ไหน แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไร นั่น
น่ะช่วยจำให้ดี ๆ เถอะ พระนิพพานน่ะ สูงสุดอยู่ที่ความหมาย ๓ คำ
ว่า ไม่ตั้งอยู่ที่ไหน ไม่เป็นไปอยู่ที่ไหน แล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไร
นี่สำเร็จได้ด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิมาตามลำดับ ตามลำดับ
ตามลำดับ, แล้วก็แยกให้ความเป็นสมาธิ มีอำนาจอิทธิพลสูงสุด
สูงสุดขึ้นมา จนไม่มีอารมณ์อะไร ไม่มีอารมณ์ว่า ตั้งอยู่หรือเป็น
ไป หรืออารมณ์อะไร ๆ เรียกเป็นบาลีว่า อปฺปติฏ.ฺฐํ มิได้ตั้งอยู่,
อปฺปวตฺตํ มิได้เป็นไป, อนารมฺมณํ มิใช่อารมณ์ ไม่เป็นอารมณ์
นี่สูงสุด.
ท่านทั้งหลายมาประพฤติฝึกฝน เพื่อกระทำสมาธิ ก็หมาย
ความว่าอย่างนี้ ทำจิตให้เป็นสมาธิ และแยกจิตออกไปจาก อารมณ์
มาตามลำดับ ตามลำดับ ตามลำดับ ตามวิธีการของพรหมจรรย์นี้
ถึงจะมีกี่อย่าง กี่สิบอย่างก็แล้วแต่เถอะ มันก็มาสู่ความไม่มีอารมณ์
ความไม่มีอามรณ์ ความไม่มีอารมณ์; มิได้ตั้งอยู่ มิได้เป็นไปและ
ไม่มีอารมณ์ มิใช่อารมณ์ สูงสุดเป็นพระนิพพาน.
นี่มันก็เหลืออยู่แต่ว่า ท่านจะรู้สึกว่ามันง่ายหรือยาก มันก็
แล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของคุณ ถ้าโง่มันก็ทำไม่ได้ หรือ
มันยากเกินไปจนทำไม่ได้ ถ้าฉลาดอยู่บ้างมันก็ค่อย ๆ กระทำได้
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ภาพ เสาห้าต้น ที่พบเห็นทั่วไปในสวนโมกขพลาราม นับตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า จนถึงบนหลังคาอาคาร
และได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณะทางเข้าทีส่ วนโมกข์กรุงเทพฯ นัน้ แสดงถึงปริศนาธรรมตามทีท่ า่ นพุทธทาสเคยพูด
ไว้ว่า “แทนได้หลายอย่าง ละเสีย ๕ คือนิวรณ์ ๕ ประพฤติ ๕ คือพละ ๕ อินทรีย์ ๕...ยังมี ๕ อื่น ๆ อีกแยะ”.

ค่อย ๆ รู้ ค่อย ๆ เห็น ค่อย ๆ เข้าใจ แล้วค่อย ๆ กระทำ แล้วค่อย ๆ
กระทำ ค่อย ๆ กระทำจนจิตสามารถรู้ความไม่มีอารมณ์ได้.
ตื่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์อะไร ทำได้ไหม ?
พูดอย่างเด็ก ๆ พูดอย่างง่าย ๆ พูดอย่างธรรมดาว่า ตื่นขึ้นมา
ไม่มีอารมณ์อะไร ทำได้ไหม ? ตื่นนอนขึ้นมา หลับอยู่นี่ ตื่นนอน
ขึ้นมา ไม่ให้มีอารมณ์อะไร ไม่ให้มีอารมณ์ว่าผู้ใด ว่าใคร ว่าอะไร
ว่าที่ไหน ว่าเมื่อไร ว่าเท่าไร ว่าอย่างไร ว่าเหตุใด ไม่มีอารมณ์
อย่างนี้ นั่นน่ะเรียกว่า ไม่มีอารมณ์ และสูงสุดเป็น พระนิพพาน
ถ้ามันทำให้เด็ดขาด. ถ้ามันทำได้วับ ๆ แวม ๆ วับ ๆ แวม ๆ ก็ไม่ใช่
พระนิพพาน ถ้าทำได้สูงสุดเด็ดขาด ไม่มีอารมณ์ อะไรโดยแท้
จริง ก็คือ พระนิพพาน; แปลว่าไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียทีที่เกิดมา
ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบริษัท สามาทำจิตใจให้สูงสุดได้
ด้วยความไม่เป็นอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ ไม่มีอารมณ์, ไม่ใช่เป็นการ
ตั้งอยู่ มิใช่เป็นการเป็นไป และไม่มีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ ไม่มี
อารมณ์ ไม่เป็นอารมณ์.
ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ แล้วพยายามกระทำให้เป็นไปให้สูงสุด
ให้ถึงจุดสุดท้ายของความไม่มีอารมณ์
เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ คือพระนิพพาน
ขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่าน ทุก ๆ ท่านได้เข้าใจความหมาย
ข้อนี้ว่ามีความหมายอย่างไร และทำอย่างไร แล้วพยายามกระทำ
ให้เป็นไป กระทำให้ได้ ให้สงู สุดไปตามลำดับ ตามลำดับ ให้ถึงจุด
สุดท้ายของความไม่มอี ารมณ ์ ความไม่มอี ารมณ์ เรียกว่า อนฺโต
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ทุกฺขสฺส เป็นที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์. หรือที่พระพุทธเจ้าท่าน
เรียกรวบยอดว่า ตทายตนํ อายตนะนั้น อายตนะนั้น ซึ่งบอกไม่ได้
ว่ามันเป็นอะไร บอกไม่ได้ว่ามันเป็นอะไร เป็นแต่เพียง อายตนะ
หรือสิ่งที่สูงสุดไม่ปรุงแต่งอะไร, แล้วก็ไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไร ไม่
ต้องได้อะไร ไม่ต้องเสียอะไร ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไป; นี่เรียกว่า
ตทายตนํ คือ อายตนะนั้น อายตนะนั้นเป็นสิ่งสูงสุด คือพระ
นิพพาน.
ขอให้ได้ประสบความสำเร็จ แม้แต่เพียงรู้จักก็ยังดี รู้โดย
เหตุโดยผล โดยอะไรสุดแท้ตามลำดับ ตามลำดับไป ให้รู้เรื่อง
ความไม่มีอารมณ์ ความไม่เป็นอารมณ์ จะเป็นที่สิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์ ด้วยกันจงทุก ๆ คน เทอญ.
๒๕๖

..............................................................
นี่เป็นคำบรรยายรวบยอด มีความถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง
สัมมาๆ สัมมา ถูกต้อง ถูกต้อง จนไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไร
เหลืออยู่ในชีวิต, ไม่มีความสงสัยอะไรอะไร เหลืออยู่ในชีวิต, ไม่มี
ความต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรเหลืออยู่ในชีวิต เป็นที่สิ้น
สุดแห่งความทุกข์ นิพพาน ปริโยสานํ มีพระนิพพานเป็น
ปริโยสาน, มีอายตนะนั้น คือ อายตนะแห่งพระนิพพานนั้น เป็น
จุดมุ่งหมาย เป็นวัตถุที่ประสงค์ แล้วก็สำเร็จได้ตามความประสงค์
ทุก ๆ ประการ.
เรื่องของพระนิพพานมีอย่างนี้ คือไม่มีอารมณ์อะไร ที่เป็น
ที่ตั้งแห่งความสงสัย หรือความต้องการ ขอให้สำเร็จประโยชน์
ตามความมุ่งหมายอันนี้ ตามความมุ่งหมายอย่างนี้ ด้วยกันจง
ทุก ๆ คน เทอญ.

มีความพอใจในพระนิพพานเป็นมูลเหตุ แล้วก็ได้ไปตาม
ลำดับ ได้ไปตามลำดับ, มีการกระทำ มีการกระทำ แล้วก็มีความ
เป็นสมาธินั้นแหละ เป็นตัวแม่ทัพนำหน้า, แล้วก็ได้สมประสงค์ใน
ความเป็นสมาธิ ความเป็นสมาธิเป็นเหมือนกับว่า หอกหรือชนัก
เสียบปักลงไป แล้วจับตัวมันขึ้นมาเหมือนตัวปลา เสียบมันลงไป
ด้วยชนัก แล้วก็ปักหัวมันขึ้นมาได้ตามต้องการ. นี่พูดเป็น ปาณาติบาต เป็นอุปมาที่มันไม่น่าฟัง แต่ว่ามันทำได้
ทำได้ด้วย
อำนาจของสมาธิ เมือ่ มีสมาธิแล้วมันเสียบปักลงไป ในตัวสิง่ ทีเ่ ป็น
อารมณ์ ไม่ให้มีอารมณ์เหลือ จะได้ตัวขึ้นมา ไม่ต้องมีอารมณ์
อะไรสำเร็จ ได้ตามนี้.
ขอให้พยายามต่อไป พยายามต่อไป พยายามต่อไป
พยายามต่อไป ให้มีความถูกต้องทางสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ ด้วยกันจงทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ
คน เทอญ

๒๕๗

นิพพานสูตร*
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ, ยตฺถ เนว ปวี น อาโป น เตโช น วาโย, น อากาสานญฺจายตนํ
น วิญฺาณญฺจายตนํ น เนวสญฺานาสญฺายตนํ, นายํ โลโก น ปรโลโก น อุโภ
จนฺทิมสุริยา, ตมหํภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปฺปตฺตึ, อปฺปติฏฺํ
อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณเมว ตํ, เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ.

*พระสูตรที่ท่านพุทธทาสภาวนา หลังเกิดเส้นเลือดแตกในสมอง ก่อนมรณภาพ.

๒๕๙

๔

‘นิพพาน’ หลักธรรม
: ทีม่ า สุภาสิต&หลักธรรม

๒๖๑

๒๖๒

ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิด

ภิกษ ุ ท.! นิพพานธาตุมี ๒ อย่าง. สองอย่างเหล่าไหนเล่า?
สองอย่างคือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.

ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุ ท.! สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะ
สิน้ แล้ว อยูจ่ บพรหมจรรย์แล้ว ได้ทำกิจทีค่ วรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระลง
ได้แล้ว ได้บรรลุถงึ ประโยชน์ของตนแล้ว มีกเิ ลสอันเป็นเครือ่ งผูกติดให้
อยูก่ บั ภพสิน้ ไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ. อินทรียห์ า้ ของ
เธอยังตัง้ อยู่ เพราะเป็นอินทรียท์ ย่ี งั ไม่ถกู กำจัด เธอย่อมเสวยอารมณ์
อันเป็นทีช่ อบใจบ้าง ไม่เป็นทีช่ อบใจบ้าง ให้รสู้ กึ สุขและทุกข์บา้ ง. ความ
สิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะของเธอ
อันใด, ภิกษุ ท.! อันนั้นแหละ เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.

๒๖๓

๒๖๔

ข. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุ ท.! ก็ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันต์ ผู้มีอาสวะ
สิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระ
ลงได้แล้ว ได้บรรลุถงึ ประโยชน์ของตนแล้ว มีกเิ ลสอันเป็นเครือ่ งผูกติด
อยู่กับภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ. ภิกษุ ท.!
เวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธอ อันเธอไม่เพลิดเพลินแล้ว จักดับเย็น
ในโลกนีเ้ อง. ภิกษุ ท.! อย่างนีแ้ ล เราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๘-๒๕๙/๒๒๒.
อริยสัจจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. ธรรมทานมูลนิธิ.
หน้า ๔๔๕–๔๔๗.

๒๖๕

ลักษณะ
แห่งนิพพาน

ความเป็นนิพพาน

๒๖๗

นิิพพานแบ่งเป็น ๒ ชนิด โดยนัยสอง :
กุปปธรรม–อุกุปปธรรม กับ สอุปาทิ–อนุปาทิ.

๒๖๘

ความเป็นนิพพาน ก็มแี บ่งได้วา่ เป็นอย่างชัว่ คราว หรืออย่าง
เด็ดขาดตลอดไป. ถ้าเป็นอย่างชัว่ คราวก็เรียกว่า “กุปปธรรม – กลับ
กำเริบอีกได้” ; ถ้ามันเด็ดขาดก็เป็น “อุกปุ ปธรรม – กลับกำเริบอีก
ไม่ได้”. แต่การแบ่งแยกพระนิพพานเป็น ๒ ชนิดนี้ละเอียดมากไป
กว่านัน้ จึงมีการแบ่งแยกว่านิพพานมีอุปาทิเหลือ คือมีเชื้อเหลือ;
และนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ คือไม่มีเชื้อเหลือ. การสิ้นไปแห่งกิเลส
ดับไปแห่งกิเลสนั้น, ถ้ายังไม่สิ้นอุปาทิโดยประการทั้งปวงแล้ว คน
นี้จะยังรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้ ยังรู้สึกต่อเวทนาได้ ยังมีเวทนาได้ เป็น
พระอรหันต์ที่รู้สึกสุขหรือทุกข์ได้ รู้สึกต่อเวทนาได้อยู่ อย่างนี้เรียกว่า
สอุปาทิเสสนิพพาน – นิพพานที่ยังมีอุปาทิ คือเชื้อเหลือ. ถ้าสูงไป
กว่านัน้ เวทนาใดๆ ไม่มคี วามหมาย เวทนาเป็นของเย็นสนิท, ภิกษุ
นั้นไม่รู้สึกเพลิดเพลินแล้ว คือไม่หวั่นไหวไปตามเวทนานั้นแล้ว;
อย่างนีเ้ รียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน – นิพพานทีไ่ ม่มเี ชือ้ เหลือ เป็น
พระอรหันต์ชนิดทีก่ ลับรูส้ กึ หวัน่ ไหวในเวทนาใดๆ ไม่ได้ คือจะไม่รสู้ กึ
ดิ้นรนในเวทนาเพราะเวทนาเป็นของเย็น.
ที่เห็นได้ง่ายๆ เช่นว่า พระอรหันต์นิพพานเพราะความเจ็บ
หนัก หรือพระอรหันต์บางองค์ในเรือ่ งทีก่ ล่าวไว้นา่ อัศจรรย์วา่ เสือกัด
กัดกินเรื่อยๆ ท่านก็ยังทรงดำรงจิตอยู่ได้ ยังรู้สึกในเวทนานั้นอยู่ยัง
เอาเวทนานั้นแหละเป็นอารมณ์ของจิตตภาวนา ยังกำหนดอารมณ์
นัน้ อยู่ คือรู้สึกต่อความเจ็บปวดนั้นอยู่ จนกระทั่งเสือกัดครั้งสุดท้าย
ท่านก็ตายไปพร้อมกับเป็นพระอรหันต์ พร้อมกับชีวติ ดับ. นีเ้ รียกว่า
การปรินพิ พานของท่านนัน้ มันยังมีเชือ้ เหลืออยู่ คือรูส้ กึ ต่อเวทนาอยู.่
พระอรหันต์ที่ไม่รู้สึกต่อเวทนาใดๆ ก็เรียกว่า นิพพานชนิดที่
ดับไม่มีเชื้อเหลือคือพระอรหันต์สมบูรณ์; ถ้าจะเรียกกันให้ฟังง่ายๆ
ก็พระอรหันต์ที่เก่าที่ถึงขนาด พระอรหันต์ที่เป็นมาถึงขนาด. แต่บาง

องค์ไม่ต้องรอ จะเป็นถึงขนาดเต็มขนาดเลยก็ได้ ดับไม่มีเชื้อเหลือ;
อย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ท่านก็ตรัสรูโ้ ดยนิพพานชนิดทีไ่ ม่มเี ชือ้ เหลือ,
คุณสมบัติอันนี้อยู่ประจำตัวท่าน คือมีนิพพานชนิดที่ไม่มีเชื้อเหลือ
จนถึงเวลาขันธ์ดับหรือดับขันธ์, ท่านดับด้วยนิพพานชนิดนี้. เราจะ
ต้องกล่าวอย่างถูกต้องว่า ดับขันธ์ดว้ ยอนุปาทิเสสนิพพาน. อย่าง
นี้ เรียกว่านิพพานทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ ถึงทีส่ ดุ แล้วก็ดบั อย่างไม่มเี ชือ้ เหลือ.

ดับขันธ์ ดับภพ คือนิพพาน, คนไม่ต้องตาย.
“ดับขันธ์” เป็นคำทีก่ ำกวม. คำว่า “ดับขันธ์” คนไม่ตอ้ งตาย
ก็ได้ ดับขันธ์โดยที่ไม่ต้องตายก็ยังมี คือทำให้ขันธ์ไม่มีความหมาย
ไม่ยดึ ถือในขันธ์ ขันธ์ไม่เป็นทีต่ ง้ั แห่งความยึดถืออีกต่อไป, ทำให้ขนั ธ์
ทั้งหลายไม่เป็นปัญหาดับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด เพราะขันธ์นั้นเสีย;
ย่างนี้ก็เรียกว่าดับขันธ์ได้เหมือนกัน. เช่นว่าทำให้รูป เวทนา สัญญา
สังขารหรือทำวิญญาณ ไม่ให้เป็นปัญหาทีจ่ ะเกิดความทุกข์อกี ต่อไป,
ก็เรียกว่าดับขันธ์ ได้เหมือนกัน; คือดับเรือ่ ง หรือดับปัญหา หรือดับ
ความทุกข์อันเกี่ยวกับขันธ์นั้นๆ เสีย ทำให้ขันธ์นั้นๆ ไม่เป็นปัญหา
ก็เรียกว่า นิพพาน ได้เหมือนกัน. ดับขันธ์คือนิพพาน ดับภพก็คือ
นิพพาน. ดับขันธ์ก็คือนิพพาน แต่ไม่ต้องตาย คนนั้นไม่ต้องตาย;
แต่ทำให้ภพหมดความหมาย ทำให้ขันธ์หมดความหมาย. โดยเหตุ
ที่นิพพานมีทั้งชนิดที่ดับสมบูรณ์ และดับชั่วคราวนี้แหละ จึงได้มีคำ
กล่าวเรียกชื่อนิพพานไว้เป็นหลายๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งจะยกตัวอย่าง
เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านิพพานให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้นๆ .

๒๖๙

นิพพานชั่วคราว
ตทังคนิพพาน

๒๗๐

“ตทังคนิพพาน” แปลว่า นิพพานด้วยองค์นน้ั ๆ ; คือท่าน
เพ่งเล็งไปยังมีอะไรอย่างหนึง่ ทำให้เกิดอาการนิพพานขึน้ มา. เมือ่
มีความเห็นรูป เวทนา สัญญา วิญญาณ ตามที่เป็นจริงแล้วมัน
เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ไม่ยึดถือในขันธ์เหล่านั้น, ก็เรียก
ว่าขันธ์เหล่านั้นเ้ป็นองค์สำหรับให้เกิดนิพพานนั้น. เมื่อเรามีธรรมะ
ปรากฏในใจ ทำให้ความทุกข์ดบั ไปก็ความทุกข์นน้ั ดับไปด้วยธรรมะ
นัน้ , ธรรมะนั้นชื่อว่า องค์แห่งการดับทุกข์นั้น.

[ตทังคนิพพาน]

๒๗๑

ทีนี้ถ้าจะระบุให้ชัด ท่านระบุว่า เมื่อมีสมบัติในรูปฌาน
อรูปฌานก็ดี สมาบัตินั้นก็กำจัดความทุกข์นั้นให้หายไปโดยปริยาย,
โดยปริยาย เพราะว่าสมาบัตินี้ยังไม่จำกัดความทุกข์โดยสิ้นเชิง,
แต่ก็กำจัดความทุกข์ให้เงียบหายหน้าไปได้ตลอดเวลาที่มีสมาบัติ
จึ ง ถื อ เอาสมบั ติ นั้ น เป็ น ตั ว การที่ จ ะกำจั ด ความทุ ก ข์ ใ ห้ สิ้ นไป;
นี้ก็เรียกว่าตทังคนิพพาน คือนิพพานด้วยองค์นั้นๆ , แต่ไม่เด็ดขาด.
ถ้าว่ามีสัญญาเวทยิตนิโรธชนิดที่สิ้นอาสวะ อันนี้จะดับทุกข์สิ้นเชิง
เด็ดขาด อันนี้ก็เป็นนิปปริยาย เป็นตทังคนิพพานที่ดับทุกข์สิ้นเชิง.

๒๗๒

หมายความว่า ต้องมีอะไรอันใดอันหนึ่งเป็นตัวดับทุกข์
นั่นแหละคือองค์ๆ ที่จะดับทุกข์; นิพพานนี้จะต้องมีองค์สำหรับดับ
ทุกข์ แล้วก็เรียกนิพพานด้วยองค์นั้นๆ. ถ้าองค์นั้นๆ สูงสุดถึงที่สุด
เฉียบขาดก็ดับสิ้นเชิงไปเลย; ถ้าองค์นั้นๆ ไม่สูงสุด ไม่เด็ดขาด
มันก็ดับชั่วคราว, เช่นว่ามีเพียงสมาธิหรือสมาบัติ ก็ดับชั่วคราวชั่ว
ขณะที่มีสมาธิสมาบัติ.
แม้ที่สุดแต่ว่า เราในวันหนึ่งๆ มีความคิดนึกเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้;
สติปัญญาความรู้อะไรๆ ที่มันจะขจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปเสีย
ได้ในชีวิตประจำวันของเรา นี่ก็เรียกว่า ตทังคนิพพานองค์น้อยๆ
องค์น้อยๆ, ไม่ต้องถึงสมาธิสมาบัติ หรือวิปัสสนาสูงสุดสิ้นกิเลส.
แต่ก็มีผลเหลือประมาณแหละ คือกำจัดความทุกข์ได้ บรรเทา
ความทุกข์ได้, ฉะนั้นเรามีวิธีใดๆ ของเราเองเท่าที่เราจะรวบรวมมา
ได้เอง ก็เอามาใช้ขจัดความทุกข์. จะพูดง่ายๆ ก็ความยุ่งใจ ความทุกข์
ร้อนในใจ ความกระวนกระวายในใจ ดับมันไปเสียได้มันก็ยังดี;
สงเคราะห์ในนิพพานน้อยๆ ได้.
เป็นอันว่า เครื่องมือที่เอามาเป็นที่พึ่งได้ในการขจัดความ

ทุกข์ออกไปจากจิตใจ นั่นก็เรียกว่าองค์หนึ่งๆ ทั้งนั้น ที่จะใช้กำจัด
ความทุกข์ออกไปได้จากจิตใจ, ถ้าทำได้ก็เรียกว่า ตทังคนิพพาน
–นิพพานชั่วขณะ โดยอาศัยองค์นั้นๆ เท่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้
อย่างไร; มีตั้งแต่เล็กที่สุด ขึ้นไปถึงใหญ่ที่สุด. ถ้ายังไม่ถึงที่สุด
ไม่สน้ิ เชิงก็เป็นชัว่ คราว, ถ้าถึงทีส่ ดุ สิน้ เชิงก็เป็นเด็ดขาด ไม่ใช่ชว่ั คราว.

๒๗๓

สันทิฏฐิกนิพพาน หรือ ทิฏฐธรรมนิพพาน :
นิพพานที่ใช้ได้พอดีสำหรับชาวบ้าน

๒๗๔

ทีนก้ี ว็ า่ มีนพิ พานชือ่ สันทิฏฐิกนิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพาน
ก็ได้. นี่เพ่งเล็งไปถึงข้อที่เห็นเอง รู้สึกอยู่ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร.
สันทิฏฐิกะ ก็แปลว่าเห็นอยู่ด้วยตนเอง แล้วทิฏฐธรรมนิพพาน
ในธรรมที่บุคคลนั้นเห็นแล้วเอง นี้ก็ได้เหมือนกัน เรียกชื่ออย่างนี้ก็
ได้เหมือนกัน; คือเป็นนิพพานชนิดที่บุคคลนั้นรู้สึกอยู่ได้ด้วยตนเอง
จะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ จะเป็นอย่างมากถึงกับสมบรูณ์ที่สุดเป็น
พระอรหันต์ก็ได้. แต่ขอแต่ว่าให้มันรู้สึกอยู่แก่ใจเอง ก็เรียกว่า
สันทิฏฐิกนิพพาน–นิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโก–อันบุคคลนั้นรู้สึกอยู่.
ดังนั้นเมื่อเรานี่ คนใดคนหนึ่งนี้ รู้สึกความที่ทุกข์ดับไปอยู้ด้วยตน
เองแล้ว ก็ได้ชื่อว่าบรรลุนิพพานชนิดนี้แม้น้อยๆ แม้ในระดับน้อยๆ.
เช่นถ้าว่าเรารู้สึกต่อความที่ความทุกข์มันดับไป ความที่
กิเลสตัณหาไม่เกิดขึ้นในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส
ที่มีมาเป็นประจำวันนั้น รู้สึกว่าจิตไม่เข้าไปจับฉวยเอา แล้วมัน
ก็หลุดพ้นเพราะไม่จับฉวยเอา แล้วก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้น. ที่ไม่มี
ความทุกข์เกิดขึ้น อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพาน –นิพพานที่ผู้นั้น
เห็นเอง หรือ สันทิฏฐิกนิพพาน –นิพพานที่ผู้นั้นเห็นเอง. มันควรจะมี
สักรายหนึ่ง สักกรณีหนึ่ง เพราะมันเข้ามาในแต่ละวันนี่หลายสิบ
หลายร้อยกรณีนะ. เรื่องที่เข้ามาสู่จิต ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
แต่ละวันๆ นี้หลายสิบหรือหลายร้อยเรื่อง แล้วจะไม่มีเรื่องหนึ่งหรือ
อย่างไรที่ว่าเรารู้เท่าทัน เราป้องกันเสียได้ เราหยุดชะงักมันเสียได้
แล้วก็ไม่เกิดอุปทาน ไม่เกิดความทุกข์เพราะอุปาทาน. ถ้าว่าเรารูส้ กึ
ได้แม้แต่สกั เรือ่ งเดียว กรณีเดียว ก็เรียกว่า สันทิฏฐิกนิพพาน ได้.

(ทิฏฐธรรมนิพพาน)

๒๗๕

(ทิฏฐธัมมปรินิพพาน & ทิฏฐธรรมนิพพาน)

๒๗๖

(ทิฏฐธัมมปรินิพพาน)

๒๗๗

ปัจจัตตนิพพาน.

๒๗๘

มีคำหนึง่ ว่า ปัจจัตตนิพพาน–นิพพานเฉพาะตน. ก็คล้ายๆ กัน
คือรู้เฉพาะตน ตนรู้ของตนเฉพาะตน; ก็มีคำอธิบายตั้งต้นคล้ายๆ
กัน. เช่นเมื่อมีการสัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อะไรก็ตาม
เป็นผัสสะแล้วปรุงแต่งเป็นขันธ์, เป็นรูปขันธ์ เป็นเวทนาขันธ์ เป็น
สัญญาขันธ์ ฯลฯ นีเ่ ป็นขันธ์ ขึน้ มาอย่างนีแ้ ล้วมันก็รดู้ ว้ ยปัญญาทีส่ ติ
นำมา. เรามีสติในธรรมะนั้น มีสติในความจริงเรื่องนั้น คือนึกถึง
ความรู้เรื่องนั้นได้ด้วยสติ, สติก็เอาความรู้เรื่องนั้นมาในกรณีนี้ มันก็
ให้เกิดผล คือ ไม่มีความยึดถือ จับฉวย หรือยินดีในขันธ์นั้นๆ ในรูป
ขันธ์ หรือเวทนาขันธ์นั้นๆ . ท่านใช้คำว่า ไม่เกิดราคะ คือไม่เกิดจับ
ฉวยด้วยความกำหนัดในขันธ์นั้นๆ . เมื่อเป็นอย่างนั้น สิ่งที่เรียกว่า
อารมณ์มนั ก็ไม่มคี วามหมาย : ทีม่ นั เข้ามาเพือ่ จะเป็นอารมณ์ปรุงแต่ง
จิตมันก็ทำอย่างนั้น ไม่ได้ ก็เรียกว่าอารมณ์นั้นสลายไป เรียกว่า
อารมณ์นน้ั มันขาดไป ไม่มที ต่ี ง้ั วิญญาณมันจะรูส้ กึ ต่อไปในการทีจ่ ะ
ยึดมัน่ ; วิญญาณนัน้ มันก็ไม่งอกงามไปในทางทีจ่ ะยึดมัน่ ถือมัน่ หรือ
ว่าจิตนั้นไม่งอกงามไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่น. มันก็เกิดความหลุด
รอดจากอำนาจของอารมณ์นั้นๆ ; เขาก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขยินดี
เพราะจิตชนิดนั้นไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวหรือหวั่นไหวต่ออารมณ์
นั้นๆ, ดับเย็นสนิทอยู่ในใจของตน. นี่เขาเรียกว่า นิพพานเฉพาะตน.
เมือ่ พูดให้แคบเข้ามาว่า เฉพาะคนนัน้ รูส้ กึ เต็มทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของ
บุคคลนัน้ ; คล้ายๆ กับพวกก่อนหน้านีท้ ว่ี า่ เห็นเองรูส้ กึ เอง เห็นเอง
รูส้ กึ เอง. นัน้ ความหมายว่ามันเห็นเอง; แต่นเ้ี ฉพาะตนรูส้ กึ แจ่มแจ้ง
ชัดเจนอยู.่ นีเ่ รียกว่า นิพพานเฉพาะตน. ล้วนแต่เป็นเรือ่ งชัว่ ขณะๆ
ทัง้ นัน้ ; จะมีได้วนั ละกีค่ รัง้ ก็ได้ ยังไม่ใช่เด็ดขาด ยังไม่สงู สุด ให้เป็น
เรือ่ งที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ธรรมดา.

(ปรินิพพานเฉพาะตน)

๒๗๙

สามายิกนิพพาน.

๒๘๐

นิพพานชั่วคราวทั้งหมดนี้ สรุปรวมกันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“สามายิกนิพพาน”. สามายิก–นิพพาน แปลว่า นิพพานชั่วขณะ ;
สามายิกะ นั้นคือ สะมะยะ + อิกะ = สามายิกะ แปลว่า ชั่วสมัย;
นิพพานชั่วสมัย นิพพานชั่วขณะ. นิพพานชั่วสมัย คือไม่ตลอด
ไม่ตลอดเป็นนิพพานจริง. แสดงว่าเรานีม่ โี อกาสทีจ่ ะมีนพิ พานชัว่ ขณะ
นิพพานชั่วขณะๆ นี้ได้ทุกคนที่นี่และเดี๋ยวนี้, แต่เราไม่ประสีประสา
กันเสียเลย, เราจึงไม่เคยรู้สึก ไม่เคยรู้จักสิ่งที่มันมีได้ และควรจะมีได้
คือสามายิกนิพพาน–นิพพานชั่วขณะ นิพพานชั่วสมัย ที่นี่เดี๋ยวนี้
ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้. พูดว่า ที่นี่ และ เดี๋ยวนี้
และก็ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ นิพพานชนิดชั่วสมัยมีได้สักแวบหนึ่งก็
ยังดีนะ; แล้วทำไมจึงไม่มีกันเสียเลย.
นี่เรื่องของนิพพาน. มันนิพพานได้เพราะมีอะไรอันใดอันหนึ่ง
มาดับความทุกข์นั้นเสีย; นี่เพ่งเล็งในข้อนี้ ก็เรียกว่านิพพานโดยองค์
นั้นๆ โดยเครื่องมือนั้นๆ. แล้วมันก็เป็นสิ่งที่รู้ได้เอง เห็นได้เอง เรียกว่า
นิพพานทีเ่ ห็นเอง นิพพานทีใ่ นขณะทีต่ นรูส้ กึ ได้เอง. แล้วเป็นของภาย
ใน เป็นของเฉพาะตน รูส้ กึ ได้เฉพาะตน นีก้ เ็ รียกว่านิพพานเฉพาะตน.
ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นชั่วขณะๆ เพราะยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่เป็นนิพพาน
ถึงที่สุด. นี่เรียกว่ามันมีมากมาย เยอะแยะ ยุบยิบไปหมดแหละ ที่
เรียกว่านิพพานๆ. ที่ไหนเมื่อไร ถ้ามันดับกิเลสดับทุกข์ได้แม้ชั่ว
ขณะ ก็เรียกว่า นิพพานทั้งนั้น.

[สามายิกนิพพาน.]

๒๘๑

วิธปี ฏิบตั ิ
ให้บรรลุนพิ พาน
โดยหลักทั่วไปหลักกว้าง ๆ

มีสัมมัปปธานธรรม ๔
โดยหลักทั่วๆ ไป เป็นหลักกว้างๆ เราถือกันว่ามีอยู่ ๔ กิริยาอาการ.
การประพฤติธรรมะนี่ มีอยู่ ๔ กิริยาอาการ คือ :–
๑. ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิด;
๒. ละสิ่งที่เกิดแล้ว, ที่ไม่ควรจะมีละเสีย;
๓. ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะเกิด;
๔. ทำสิ่งที่เกิดแล้วนั้นให้เจริญจนถึงที่สุด. กิเลสป้องกันไม่ให้เกิด,
ความหมายทีห่ นึง่
ป้องกันไม่ให้เกิด; ครัน้ เกิดแล้วละมันเสีย
นี่กิเลส ละมันเสีย, นี้ความหมายที่สอง; ทีนี้โพธิ สิ่งที่จะกำจัดกิเลส
ที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นมา, นี่สาม; ที่นสี้ ี่ โพธิที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้เต็มให้เต็มๆ
เป็นสัมมาสัมโพธิ ไปเลย.
นี่จำไว้เถอะว่าในเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ แม้ไม่ใช่เรื่องธรรมะ แม้เรื่อง
ชาวบ้านที่บ้านที่เรือนนั้น มันก็มีหลัก ๔ ประการนี้ ใช้ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ :
สิง่ ทีไ่ ม่ควรจะมี ก็ปอ้ งกันไม่ให้เกิด ๑ ; สิง่ ทีไ่ ม่ควรจะมีเกิดขึน้ แล้ว ละมันเสีย ๒ ;
สิ่งที่ควรจะมี ก็ทำให้มันเกิดขึ้นมา ๓ ; สิ่งที่ควรจะมีเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำให้มันเต็ม
ให้มันสมบรูณ์ ๔.
ขอให้จำไว้เป็นหลักทัว่ ไป, ไปใช้ในทุกกรณีไม่วา่ จะทำอะไร ทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ใหญ่เป็นโครงใหญ่ ของเรื่องใหญ่ๆ เป็นชีวิตโดยกว้าง โดยรอบตัว : เรามีหน้าที่
ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะเกิด; เรามีหน้าทีท่ จ่ี ะละสิง่ ทีค่ วรจะละเสีย;
เรามีหน้าที่ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ควรจะทำให้เกิด;และเรามีหน้าที่จะทำสิ่ง
นั้นๆ ให้มันเจริญขึ้นไปจนถึงที่สุด.

๒๘๓

มีนิพพานสัปปายธรรมประจำอยู่ในชีวิต
(พิจารณาเห็นอายตนิกธรรม ๓๐ โดยไตรลักษณ์).

มีวธิ ที จ่ี ะปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็นประจำ เพือ่ ให้ละสิง่ ทีค่ วรละเพือ่ ให้เกิด
สิ่งที่ควรเกิด; ก็มีหลักปฏิบัติเรียกว่ามีนิพพานสัปปายธรรม. คงจะจด
ยากจำยาก, จำเป็นไทยๆว่ามีธรรมะทีส่ บายแก่พระนิพพาน, มีธรรมะ
เป็นทีส่ บายแก่พระนิพพาน, หมายความว่า เราประพฤติปฏิบตั อิ ย่างไร
อยู่แล้ว มันง่ายที่จะเกิดนิพพาน นั่นคือธรรมเป็นที่สบายแก่นิพพาน.
ขอให้ ทุ ก คนมี ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยธรรมะที่ เ ป็ น ที่ ส บายแก่ พ ระนิ พ พาน
คือง่ายที่พระนิพพานจะเกิด. อันนี้ต้องรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักอย่างยิ่ง
๕ หมวด, ในบาลีเรียกว่า “อายตนิกธรรม”.
๒๘๔

อายตนิกธรรม แปลว่า ธรรมทีเ่ นือ่ งกันอยูก่ บั อายตนะ, สิง่ ที่
เนือ่ งกันอยูก่ บั อายตนะ; มีอยู่ ๕หมวด:หมวดทีห่ นึง่ คืออายตนะภายใน
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ, ๖อย่างนีเ้ รียกว่า “อายตนะภายใน”;หมวดทีส่ อง
: รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์, นี“้ อายตะภายนอก”, ๖
เหมือนกัน; หมวดที่สาม : วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณ
ทางจมูก ฯลฯ วิญญาณทางอายตนะภายใน ๖ นั่นแหละ, หมวด
วิญญาณมีอยู่ ๖; ทีนี้ครั้นวิญญาณแล้วมันก็มีผัสสะ, ผัสสะก็มี ๖
:ผัสสะทางอายนะภายใน ๖, คือผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ก็ผัสสะ๖, นี้ หมวดที่ส;ี่ เมื่อมีผัสสะแล้วก็มีเวทนา, ก็มีเวทนา ๖ ตาม
ผัสสะแจกไปตามอายตนะภายใน, คือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตา
เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหู เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูก เวทนา
ที่เกิดจากผัสสะทางลิ้น เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางกาย เวทนาที่เกิด
จากผัสสะทางใจ, เวทนาก็มี ๖, นี้เป็น หมวดที่ห้า. นี่คือเนื้อตัวของ
เราแท้ๆ .ตัวธรรมะที่ต้องรู้จักอย่างยิ่งคือธรรมะ ๕ หมวดนี้.

(นิพพานสัปปายธรรม)

๒๘๕

ธรรมะ ๕ หมวดนี้, ถ้าใครไม่รู้จักธรรมะ ๕ หมวดนี้,
๕ หมวดๆ ละ ๖, ไม่รู้จักธรรมะ ๕ หมวดนี้แล้ว ก็ยากที่จะธรรมะ
ยากที่จะศึกษาธรรมะ มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท่องจำไว้ ศึกษาไว้ให้
ชัดเจนแจ่มแจ้ง; มีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรไหนๆ หรือว่าหลักเกณฑ์
อะไรๆ ที่เอามาท่องจำกันให้ยุ่งไปหมด. อายตนิกธรรม ๕ หมวดๆ ละ
๖ รวมเป็น ๓๐ อย่าง นี้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง ให้รู้จักก่อน ให้รู้จักว่า
มันมีอยู่อย่างไรก่อน.

๒๘๖

ทีนด้ี ู ๓๐ อย่างนี้ แต่ละอย่างละอย่างเป็นอนิจจัง คือเปลีย่ นๆๆๆ;
แต่ละอย่างๆ นัน้ น่ะมีลกั ษณะแห่งความทุกข์หรือว่าไปจับฉวยเอาเป็น
ของเราแล้วจะเป็นทุกข์ คือมันจะกัดเอา มันพร้อมทีจ่ ะให้เกิดทุกข์; มัน
มีลกั ษณะแห่งการความมิใช่ตวั ตน, เพราะมันไม่เทีย่ งและมันพร้อมที่
จะเป็นทุกข์ อย่างนี้เราจึงว่า เป็นอนัตตา–ไม่ใช่ตน. แง่สำคัญๆ ที่จะ
ต้องดูก็มีอยู่ ๓ แง่ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ดูให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ดูสิ่งทั้ง ๓๐ นี้ ให้เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน หรือตามที่มีเวลาว่าง. ถ้าเวลาทำงานยุ่ง
ดูไม่ได้ ก็ดูเวลาว่าง. ถ้าจิตมันยังพอระลึกนึกถึงได้ก็ดู; เพราะว่าเวลา
ทีท่ ำงานมันก็มสี ง่ิ เหล่านีเ้ หมือนกัน : เวลาทีเ่ ราทำงานเหน็ดเหนือ่ ยอยู่
ก็มีเรื่องของรูป มีเรื่องของตา มีเรื่องของวิญญาณ มีเรื่องของผัสสะ
ของเวทนา. เพราะผัสสะมันเกิดเมื่อไรก็ได้ เวทนามันเกิดเมื่อไรก็ได้
กำลังทำงานอยูก่ ไ็ ด้ นัง่ พักผ่อนอยูก่ ไ็ ด้. ถ้ามันเกิดขึน้ มาเมือ่ ไร แล้วก็
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของมันเมือ่ นัน้ ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ๓๐ อย่างนี,้
ทุกหนทุกแห่งมันจะเกิดขึ้น.
เมือ่ ทำอยูอ่ ย่างนี้เรียกว่าอยูด่ ว้ ยธรรมะทีส่ บายแก่พระนิพพาน
หรือทำสิ่งที่สบายแก่พระนิพพาน. สิ่งที่สบายแก่พระนิพพาน คือดู
สิ่งทั้ง ๓๐ อย่างนี้ ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เป็นประจำ

ทั้งวันทั้งคืน, ตลอดเวลาที่มีความรู้สึก. นี่เรียกว่า “อยู่ด้วยสิ่งที่
สบายแก่พระนิพพาน”, พระนิพพานจึงเกิดง่ายๆ เพราะว่าเราอยู่
ด้วยสิ่งที่สบายแก่พระนิพพาน. พูดเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า เรามี
สิ่งที่นกมันชอบใจ เอามาล่อนก เป็นเหยื่อดักนก มันก็ได้นก. มันเป็น
สิง่ ทีส่ บายแก่พระนิพพาน; ถ้าทำอยูอ่ ย่างนี้ พระนิพพานคือความดับทุกข์
ความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย พร้อมที่จะเกิดในที่ทุกหนทุกแห่ง
ทุกเวลา ทุกสถานที่, เพราะว่าเราอยู่ด้วยสิ่งซึ่งเป็นที่สบายแก่พระ
นิพพาน. นี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติ.

๒๘๗

เวทนาของปุถุชน ต่างจากของอริยสาวก
(ในแง่ของปฏิจจสมุปบาท)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับแล้ว ย่อมเสวย
ซึ่งเวทนา อันเป็นสุขบ้าง อันเป็นทุกข์บ้าง อันมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้าง.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! แม้อริยสาวกผู้มีการสดับแล้ว ก็ย่อมเสวย
ซึ่งเวทนา อันเป็นสุขบ้าง อันเป็นทุกข์บ้าง อันมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้าง.
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย! เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ในระหว่างอริยสาวกผูม้ กี ารสดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับดังทีก่ ล่าวมานี้ อะไรเป็นความผิดแผกแตก
ต่างกัน อะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อะไรเป็นเหตุที่แตก
ต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผูม้ กี ารสดับ จากปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับ?
๒๘๘

ภิกษุทง้ั หลายเหล่านัน้ กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ! ธรรม
ทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาค
เป็นผูน้ ำมีพระผูม้ พี ระภาคเป็นทีพ่ งึ . ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! เป็นการชอบแล้วหนอ
ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเองเถิด; ภิกษุทั้งหลาย
ได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้” ดังนี้.

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย! ปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับแล้ว อันทุกขเวทนา
ถูกต้องอยู่ ย่อมเศร้าโศก ย่อมกระวนกระวาย ย่อมร่ำไรรำพัน
เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ ถึงความมีสติฟั่นเฟือน เขาย่อมเสวยซึ่งเวทนาทั้ง
เวทนาทั้ง ๒ ฝ่าย คือ เวทนาทั้งทางกายและทางจิต.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศร
แล้วพึงยิงซ้ำซึ่งบุรุษนั้นด้วยลูกศรที่สองอีก บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศร
สองลูกอย่างนี้ ย่อมเสวยเวทนาทางกายด้วย ทางจิตด้วย, แม้ฉันใด;
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับแล้ว ก็เป็นฉันนั้น คือ

(ความต่างระหว่างปุถชุ น กับ อริยสาวก)

๒๘๙

๒๙๐

เมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่, ย่อมเศร้าโศก ย่อมกระวนกระวาย
ย่อมร่ำไรรำพัน เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ ถึงความมีสติฟั่นเฟือนอยู่; ชื่อ
ว่าเขาย่อมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองอย่าง คือทั้งทางกายและทางจิต. เขา
เป็นผู้มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนานั้นนั่นเอง. ปฏิฆานุสัย อันใด อันเกิด
จากทุกขเวทนา, ปฏิฆานุสัยอันนั้น ก็ย่อมนอนตามซึ่งบุคคลนั้นผู้มี
ปฏิฆะด้วยทุกขเวทนา. บุคคลนัน้ อันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ ย่อมจะ(นึก)
พอใจซึ่งกามสุข. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้อนั้น
เพราะเหตุวา่ ปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับแล้วย่อมไม่รชู้ ดั อุบายเครือ่ งปลด
เปลื้องซึ่งทุกขเวทนา เว้นแต่กามสุขเท่านั้น (ที่เขาคิดว่าจะระงับ
ทุกขเวทนาได้). เมือ่ ปุถชุ นนัน้ พอใจยิง่ อยูซ่ ง่ึ ความสุข, ราคานุสยั อันใด
อันเกิดจากสุขเวทนา, ราคานุสัยอันนั้นย่อมนอนตามซึ่งปุถุชนนั้น.
ปุถชุ นนัน้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ เหตุให้เกิดขึน้ แห่งเวทนา ซึง่ ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น แห่ง
เวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ตามที่เป็นจริง. เมื่อปุถุชนนั้นไม่รู้ชัดอยู่
ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม
และ ซี่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น แห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ตาม
ที่เป็นจริง ดังนี้แล้ว, อวิชชานุสัยอันใด อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา,
อวิชชานุสัยอันนั้น ย่อมนอนตามซึ่งปุถุชนนั้น. ปุถุชนนั้น ถ้าเสวย
สุขเวทนา ย่อมเป็นผู้ติดพัน(ในเวทนา) เสวยเวทนานั้น; ถ้าเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น; ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ยัง
เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น.
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ! ปุถชุ นผูไ้ ม่มกี ารสดับนี้ เรากล่าวว่า เป็น
ผู้ติดพันแล้ว ด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย; เรากล่าวว่า เป็นผู้ติดพันแล้วด้วยทุกข์ ดังนี้.

ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย! ส่วนอริยสาวกผูม้ กี ารสดับแล้ว อันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ ย่อมไม่เศร้าโศก ย่อมไม่กระวนกระวาย ย่อมไม่รำ่ ไร
รำพัน ไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำไห้ ไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือน; ย่อมเสวย
เวทนาเพียงอย่างเดียว คือเวทนาทางกาย, หามีเวทนาทางจิตไม่.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศร
แล้ว ไม่พงึ ยิงซ้ำซึง่ บุรษุ นัน้ ด้วยลูกศรทีส่ อง เมือ่ เป็นอย่างนี้บุรษุ นัน้ ย่อม
เสวยเวทนาจากลูกศรเพียงลูกเดียว, แม้ฉันใด; ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย !
อริยสาวกผู้มีการสดับแล้ว ก็ฉันนั้น คือเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่,
ก็ไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่รำ่ ไรรำพัน ไม่เป็นผูท้ บุ อกร่ำไห้
ไม่ถึงซึ่งความมีสติฟั่นเฟือน; อริยสาวกนั้น ชื่อว่าย่อมเสวยเวทนา
เพียงอย่างเดียว คือเวทนาทางกาย หามีเวทนาทางจิตไม่. อริยสาวก
นั้น หาเป็นผู้มีปฏิฆะ เพราะทุกขเวทนานั้นไม่. ปฏิฆานุสัย อันใด
อันเกิดจากทุกขเวทนา, ปฏิฆานุสยั อันนัน้ ย่อมไม่นอนตามซึง่ อริยสาวก
นัน้ ผูไ้ ม่มปี ฏิฆะเพราะทุกขเวทนา. อริยสาวกนัน้ อันทุกขเวทนาถูกต้อง
อยู่กไ็ ม่(นึก) พอใจซึง่ กามสุข. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ดูกอ่ นภิกษุทงั้
หลาย ! ข้อนั้นเพราะเหตุว่า อริยสาวกผู้มีการสดับแล้ว ย่อมรู้ชัดอุบาย
เครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนา ซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุข.
เมื่ออริยสาวกนั้นมิได้พอใจซึ่งกามสุขอยู่, ราคานุสัยอันใด อันเกิด
จากสุ ข เวทนา,ราคานุ สั ย อั น นั้ น ก็ ไ ม่ น อนตามซึ่ ง อริ ย สาวกนั้ น .
อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา ซึ่งความตั้งอยู่
ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำทราม และซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไป
พ้น แห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ตามที่เป็นจริง. เมื่ออริยสาวกนั้น
รูช้ ดั อยูซ่ งึ่ เหตุให้เกิดขึน้ ซึง่ ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ ซึง่ รสอร่อย ซึง่ โทษอันต่ำ
ทราม และซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้น แห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น
ตามที่เป็นจริง ดังนี้แล้ว, อวิชชานุสัยอันใดอันเกิดจากอทุกขมสุข-

๒๙๑

เวทนา, อวิชชานุสัยอันนั้น ก็ย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้น.
อริยสาวกนั้น ถ้าเสวยสุขเวทนาย่อมไม่เป็นผู้ติดพัน (ในเวทนา) เสวย
เวทนานั้น; ถ้าเสวยทุกขเวทนา ก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น;
ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อริยสาวกผู้มีการสดับนี้ เรากล่าวว่า
เป็นผู้ไม่ติดพันแล้ว ด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย; เรากล่าวว่า เป็นผู้ไม่ติดพันแล้วด้วยทุกข์ ดังนี้.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! นี้แล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็ น ความมุ่ ง หมายที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น เหตุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า ง
อริยสาวกผู้มีการสดับ จากปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ดังนี้.
๒๙๒

หมายเหตุ :
		
เวทนา ๓ ชนิด ของปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ ย่อมก่อให้เกิด
อนุสัย ๓ ชนิด ซึ่งเป็นอาการของการเกิดปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์
คือเกิดทุกข์ในที่สุด. ส่วนเวทนาของอริยสาวกผู้มีการสดับ ย่อมไม่ก่อ
ให้เกิดอนุสัย นั้นคือการไม่เกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาท คือไม่เกิดทุกข์
ในที่สุด. เวทนาชนิดที่ก่อให้เกิดอนุสัยหรือปฏิจจสมุปบาทนั้น ย่อม
หมายความว่า เป็นเวทนาที่ตั้งต้นหรือเกี่ยวข้องอยู่กับอวิชชา ตามนัย
แห่งกระแสของปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์; ดังนั้น การกล่าวถึง
เวทนาเพียงอย่างเดียว เช่นในกรณีนี้ ก็พอแล้ว ย่อมหมายความถึงเหตุ
ปัจจัยทั้งหลายของเวทนา ซึ่งย้อนขึ้นไปถึงอวิชชา อันเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีการกระทบทางอายตนะ มีตากับรูป เป็นต้น.

สูตรที่ ๖ ปฐมกสคาถวรรค สฬายตนสังยุตต์ สฬา.สํ. ๑๘/๒๕๗/๓๖๙, 		
ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. 		
ธรรมทานมูลนิธิ. หน้า ๕๒๖–๕๓๐.

๒๙๓

โสตาปัตติยังคะ

๒๙๔

โสตาปัตติยังคะ แปลว่าองค์แห่งการบรรลุความเป็นพระ
โสดาบัน ก็คือ ศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และความมีอริยกันตศีล รวมทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นการเตรียมตัวเพื่อ
ลุสุญญตาหรือ นิพพาน. ศรัทธา (ความเชื่อ) จะยังไม่แน่นแฟ้นแท้จริง
จนกว่าจะได้มองเห็นว่า พระพุทธเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้เรื่องสุญญตา คือ
เรื่องสูงสุดที่ดับทุกข์ได้จริง, และพระธรรมนั้น ก็เป็นเรื่องอะไรอื่น
นอกไปจากเรื่องทั้งหมดของสุญญตา ที่ดับทุกข์ได้จริง กล่าวคือ
คำสอนและการปฏิบัติ รวมทั้ง ผลที่มีมาจากความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้ง
ปวง, ส่วนพระสงฆ์นั้น ก็คือ ผู้ที่ปฏิบัติ และได้รับผลการปฏิบัติเช่นนั้น.
เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้ ศรัทธาจึงจะแน่นแฟ้นมั่นคง ไม่ง่อนแง่น
คลอนแคลน กล่าวคือ จะไม่เลื่อมใสในศาสดาอื่นๆ ในข้อสั่งสอนใดๆ
และพวกนักบวชใดๆ ที่ไม่กล่าวสอนหรือปฏิบัติเรื่องสุญญตา หรือ
นิพพาน.

(โสดาปัตติยังคะ)

๒๙๕

โสตาปัตติยังคะ

ขึ้นอยู่กับการรู้ปฏิจจสมุปบาทของอริยสาวก

๒๙๖

ดูก่อนคหบดี! ภยเวร ๕ ประการ อันอริยสาวกทำให้สงบ
ระงับได้แล้วในกาลใด; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น ย่อมเป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ ด้วย, และอริยญายธรรม
ย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วย
ปัญญาด้วย; อริยสาวกนั้น เมื่อหวังจะพยากรณ์ ก็พึงพยากรณ์ตนเอง
ด้วยตนเองได้ ว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว
มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
กระแส (แห่งนิพพาน) มีธรรมอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้
ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้ธรรมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.
ดูกอ่ นคหบดี! ภยเวร ๕ ประการ เหล่าไหนเล่า อันอริยสาวก
ทำให้สงบรำงับได้แล้ว?
(๑) ดูก่อนคหบดี! บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปรกติ ย่อมประสพ
ภยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพภยเวรใด ในสัมปรายิกบ้าง,
ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะปาณาติบาตเป็นปัจจัย; ภยเวร
นั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปาณาติบาต ทำให้สงบ
รำงับได้แล้ว.
(๒) ดูก่อนคหบดี! บุคคลผูถ้ ือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่
เป็นปรกติ ย่อมประสพภยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพภยเวร
ใด ในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย; ภยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจาก
อทินนาทาน ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.

(โสดาปัตติยังคะ)

๒๙๗

(๓) ดูก่อนคหบดี! บุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่
เป็นปรกติ ย่อมประสพภยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพ
ภยเวรใด ในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะ
กาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย; ภยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาด
แล้วจากกาเมสุมิจฉาจาร ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
(๔) ดูก่อนคหบดี! บุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปรกติ ย่อม
ประสพภยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพภยเวรใด ในสัมปรายิก
บ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย;
ภยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำให้สงบ
รำงับได้แล้ว.
๒๙๘

(๕) ดูก่อนคหบดี! บุคคลผูด้ ื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
ของความประมาทอยูเ่ ป็นปรกติ ย่อมประสพภยเวรใด ในทิฏฐธรรม
บ้าง, ย่อมประสพภยเวรใด ในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
แห่งจิตบ้าง, เพราะสุราเมรยปานะเป็นปัจจัย; ภยเวรนัน้ ๆ เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วสุราเมรยปานะ ทำให้สงบรำงับได้แล้ว.
ดูก่อนคหบดี! ภยเวร ๕ ประการเหล่านี้แล อันอริยสาวกทำ
ให้สงบรำงับได้แล้ว.
		
…
…
… …

องค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ
ดูก่อนคหบดี! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์
แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่าไหนเล่า?
(๑) ดูก่อนคหบดี! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหวใน
พระพุทธเจ้า (พุทธอเวจจัปปสาท) ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มี
พระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลก
อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็น
ครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
(๒) ดูก่อนคหบดี! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในพระ
ธรรม(ธัมมอเวจจัปปสาท) ว่า “พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับ
ผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้
ได้เฉพาะตน” ดังนี้.
(๓) ดูก่อนคหบดี! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมัน
่ ไม่หวัน
่ ไหวในพระสงฆ์
(สังฆอเวจจัปปสาท) ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้
ปฏิบตั แิ ล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ติ รงแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรมเป็นเครือ่ งออก

๒๙๙

จากทุกข์ เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ
สีค่ ู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรษุ นัน่ แหละคือสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค
เจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ
ทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ทบ่ี คุ คลทัว่ ไป
จะพึงทำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า”
ดังนี้.
(๔) ดูก่อนคหบดี! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า
(อริยกันตศีล): เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่
เป็นไทจากตัณหา วิญญูชนสรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำ
เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
๓๐๐

ดูก่อนคหบดี! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยองค์
แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.
…
…
…
…

(โสดาบัน)

๓๐๑

อริยญายธรรม
ดูก่อนคหบดี! ก็ อริยญายธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้ว
ด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็นอย่างไรเล่า?

๓๐๒

ดูก่อนคหบดี! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำไว้ในใจโดย
แยบคายเป็นอย่างดี ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน
่ เทียว ดังนีว้ า่ “เพราะสิง่ นี้
มี สิ่งนี้จึงมี; เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้
ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี; เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป : ข้อนี้
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ; ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะมี
ชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ง
หลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน : ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
เพราะความจางคลายดั บไปไม่ เ หลื อ แห่ ง อวิ ช ชานั้ น นั่ น
เทียว, จึงมีความดับแห่งสังขาร; เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความ
ดับแห่งวิญญาณ;...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะมีความดับแห่งชาตินน่ั แล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้”.
ดูก่อนคหบดี! อริยญายธรรมนี้แล เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้ว
ด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา.
ดูกอ่ นคหบดี! ภยเวร ๕ ประการเหล่านี้ อันอริยสาวกทำให้สงบ
รำงับได้แล้วในกาลใด; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น ย่อมเป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการเหล่านีด้ ว้ ย, และอริยญาธรรม

โสดาบัน

๓๐๓

นี้ย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วย
ปัญญาด้วย; อริยสาวกนั้น เมื่อหวังจะพยากรณ์ ก็พึงพยากรณ์ตนเอง
ด้วยตนเองได้ ว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว
มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึง
แล้ ว ซึ่ ง กระแส(แห่ ง นิ พ พาน)มี ธ รรมอั น ไม่ ต กต่ ำ เป็ น ธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้ธรรมเป็นเบื้องหน้า, ดังนี้ แล.

๓๐๔

หมายเหตุ :
		
ยังมีสตู รอีกสูตรหนึง่ ข้อความอย่างเดียวกันกับสูตรนี้
ผิดกันแต่เพียงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายแทนที่จะตรัสกับอนาถปิณฑิกคหบดี, คือสูตรที่ ๒ แห่งคหปติวรรคอภิสมยสังยุตต์
นิทาน.สํ.๑๖/๘๕/๑๕๖; และยังมีสตู รอีกสูตรหนึง่ (เวรสูตรที่๒
อุปาสกวรรค ทสก.อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒) มีเค้าโครงและใจความ
ของสูตรเหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกันแต่เพียงในสูตร
นัน้ มีคำว่า “ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์” แทนคำว่า “ย่อม
กระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท
นั่นเทียว” แห่งสูตรข้างบนนี้ เท่านั้น.
สูตรที่ ๑ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต์ นิทาน. สํ ๑๖/๘๒/๑๕๑, 			
ตรัสแก่อนาถปิณฑิกคหบดี ที่เชตวัน.
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. 		
ธรรมทานมูลนิธิ. หน้า ๕๓๘–๕๔๒.

อานิสงส์สูงสุด (อนุปาทิเสสนิพพาน)
ของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกวิธี

ครั้งหนึ่ง ที่พระเชตวัน พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
ให้ตั้งใจฟังแล้วได้ตรัสข้อความเหล่านี้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ด้วยเหตุ

เท่าไรหนอ ภิกษุเมื่อพิจารณา พึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดย
ชอบ โดยประการทั้งปวง?”

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ได้กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!
ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เป็นการชอบ
แล้วหนอ ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเองเถิด;
ภิกษุทั้งหลาย ได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้” ดังนี้.
พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ถ้าอย่างนั้น

เธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้น, จงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์, เราจัก
กล่าวบัดนี้”.

ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ทูลสนองรับพระดำรัสนั้นแล้ว, พระผู้มี
พระภาคเจ้า ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่า :-

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณาย่อม
พิจารณาว่า “ทุกข์ มีอย่างมิใช่น้อยนานาประการ ย่อมเกิดขึ้นในโลก
กล่าวคือ ชรามรณะ, ใดแล; ทุกข์นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด (นิทาน)?
มีอะไรเป็นเครือ่ งก่อให้เกิด (สมุทย)? มีอะไรเป็นเครือ่ งกำเนิด (ชาติก)?
มีอะไรเป็นแดนเกิด (ปภว) หนอ? เพราะอะไรมี ชรามรณะจึงมี; เพราะ
อะไรไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี”; ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่ ย่อมรู้
ประจักษ์อย่างนี้ว่า “ทุกข์ มีอย่างมิใช่น้อยนานาประการ ย่อมเกิดขึ้น

๓๐๕

ในโลก กล่าวคือ ชรามรณะ ใดแล; ทุกข์นี้ มีชาติเป็นเหตุให้เกิด,
มีชาติเป็นเครือ่ งก่อให้เกิด, มีชาติเป็นเครือ่ งกำเนิด, มีชาติเป็นแดน
เกิด; เพราะชาติมี ชรามรณะจึงมี; เพราะชาติไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี”;
ดังนี้. ภิกษุนั้น ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งชรามรณะ ด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งเหตุ
ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ ด้วย, ย่อมรู้ประจักษ์ ข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ซึง่ ธรรม อันสมควรแก่ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ (ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี) ด้วย; และเป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างสมควรแก่ธรรม
ด้วย. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุนี้ เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความ
สิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวง กล่าวคือ เพื่อความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ.
๓๐๖

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้ออื่นยังมีอีก : ภิกษุเมื่อพิจารณา ย่อม
พิจารณาว่า “ก็ ชาติ นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? มีอะไรเป็นเครื่องก่อ
ให้เกิด? มีอะไรเป็นเครื่องกำเนิด? มีอะไรเป็นแดนเกิด? เพราะอะไรมี
ชาติจึงมี; เพราะอะไรไม่มี ชาติจึงไม่มี” ดังนี้. ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่
ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่า “ชาติ มีภพเป็นเหตุให้เกิด, มีภพเป็น
เครื่องก่อให้เกิด, มีภพเป็นเครื่องกำเนิด, มีภพเป็นแดนเกิด; เพราะ
ภพมี ชาติจึงมี; เพราะภพไม่มี ชาติจึงไม่มี”; ดังนี้. ภิกษุนั้น ย่อมรู้
ประจักษ์ ซึ่งชาติด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ ด้วย;
ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ ด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่ง
ข้อปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งทำสัตว์ให้ลุถึงซึ่งธรรมอันสมควรแก่ ค วามดั บไม่
เหลือแห่งชาติ (ชาตินิโรธสารุปฺปคามินี) ด้วย; และเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว
อย่างสมควรแก่ธรรม ด้วย. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุนี้ เราเรียกว่า
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวง,
กล่าวคือ เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติ.

[เกี่ยวกับอรหันต์]

๓๐๗

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้ออื่นยังมีอีก : ภิกษุเมื่อพิจารณา
ย่อมพิจารณาว่า “ก็ ภพ นี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯลฯ...
ก็อุปาทาน นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯ ล ฯ ... ก็ตัณหา นี้
มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯลฯ... ก็เวทนา นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?
...ฯลฯ... ก็ผัสสะ นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯลฯ... ก็สฬายตนะ นี้
มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯลฯ... ก็ นามรูป นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?
...ฯลฯ... ก็ วิญญาณ นี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด? ...ฯลฯ...

๓๐๘

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้ออื่นยังมีอีก : ภิกษุเมื่อพิจารณา
ย่อมพิจารณาว่า “ก็สังขารทั้งหลาย เหล่านี้ มีอะไรเป็นเหตุ
ให้เกิด? มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด? มีอะไรเป็นเครื่องกำเนิด?
มีอะไรเป็นแดนเกิด? เพราะอะไรมี สังขารทั้งหลายจึงมี; เพราะอะไร
ไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี” ดังนี้. ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ ย่อมรู้
ประจักษ์อย่างนี้ว่า “สังขารทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิด,
มีอวิชชาเป็นเครื่องก่อให้เกิด, มีอวิชชาเป็นเครื่องกำเนิด, มีอวิชชา
เป็นแดนเกิด; เพราะอวิชชามี สังขารทั้งหลายจึงมี; เพราะอวิชชา
ไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี”; ดังนี้. ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่ง
สังขารทั้งหลายด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร
ด้วย; ย่อมรู้ประจักษ์ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารด้วย; ย่อมรู้
ประจักษ์ ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงซึ่งธรรมอันสมควรแก่
ความดับไม่เหลือแห่งสังขารด้วย; และเป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างสม
ควรแก่ธรรมด้วย. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุนี้ เราเรียกว่า เป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวง, กล่าวคือ
เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขาร.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุรุษบุคคลผู้ เข้าถึงแล้วซึ่งอวิชชา
(อวิชฺชาคโต) ถ้าเขาปรุงแต่งซึ่งสังขารอันเป็นบุญ วิญญาณก็เข้าถึง

เกี่ยวกับอรหันต์

๓๐๙

ซึ่งวิบากอันเป็นบุญ; ถ้าเขาปรุงแต่งซึ่งสังขารอันมิใช่บุญ วิญญาณก็
เข้าถึงซึ่งวิบากอันมิใช่บุญ; ถ้าเขาปรุงแต่งซึ่งสังขารอันเป็นอเนญชา
วิญญาณก็เข้าถึงซึ่งวิบากอันเป็นอเนญชา.

๓๑๐

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อวิชชาภิกษุละได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้น
แล้ว ในกาลใด; ในกาลนั้น ภิกษุนั้น, เพราะความสำรอกออกโดยไม่
เหลือแห่งอวิชชา เพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชา, ย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่ง
อภิสังขารอันเป็นบุญ; ย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันมิใช่บุญ;
ย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันเป็นอเนญชา; เมื่อไม่ปรุงแต่งอยู่,
เมื่อไม่ก่อพร้อมอย่างยิ่งอยู่, เธอย่อมไม่ถือมั่นสิ่งไรๆ ในโลก;
เมื่อไม่ถือมั่นอยู่, เธอย่อม ไม่สะดุ้งหวาดเสียว; เมื่อไม่สะดุ้งหวาด
เสียวอยู่, เธอย่อม ปรินิพพานเฉพาะตน นั่นเทียว. เธอย่อมรู้ประจักษ์
ว่า “ชาติสิ้นแล้ว, พรหมจรรย์อันเราอยู่จบแล้ว, กิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จ
แล้ว, กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ถ้าเสวยสุขเวทนา ก็รู้ประจักษ์ว่า “เวทนานั้น ไม่เที่ยง
อันเราไม่สยบมัวเมาแล้ว อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว” ดังนี้.
ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ประจักษ์ว่า “เวทนานั้น ไม่เที่ยง อันเรา
ไม่สยบมัวเมาแล้ว อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว” ดังนี้. ถ้าเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ประจักษ์ว่า “เวทนานั้น ไม่เที่ยง อันเเราไม่
สยบมัวเมาแล้ว อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว” ดังนี้. ภิกษุนั้น
ถ้าเสวยสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้ว เสวย
เวทนานั้น; ถ้าเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัด
แล้ว เสวยเวทนานัน้ ; ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นผูป้ ราศจากกิเลส
เครื่องร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนานั้น.
ภิกษุนั้น

เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ

ย่อมรู้

ประจักษ์ว่า “เราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ” ดังนี้. เมื่อเธอนั้น
เสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ประจักษ์ว่า “เราเสวยเวทนา
อันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ” ดังนี้. ภิกษุนั้น ย่อมรู้ประจักษ์ว่า “เวทนาทั้ง
หลายทั้งปวง อันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว จักเป็นของเย็น
ในอัตตภาพนี้เอง; สรีระทั้งหลายจักเหลืออยู;่ จนกระทั่งถึงที่สุด
รอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำลายแห่งกาย”.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ยังร้อน
ออกจากเตาเผาหม้อ วางไว้ที่พื้นดินอันเรียบ ไออุ่นที่หม้อนั้นพึงระงับ
หายไป ในที่นั้นเอง กระเบื้องทั้งหลายก็เหลืออยู่, นี้ฉันใด; ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย! ภิกษุในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน กล่าวคือ เมื่อเสวยเวทนา
อันมีกายเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ประจักษ์ว่า “เราเสวยเวทนาอันมีกาย
เป็นที่สุดรอบ” ดังนี้. เมื่อเธอนั้น เสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ
ย่อมรู้ประจักษ์ว่า “เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ย่อมรู้ประจักษ์ว่า “เวทนาทั้งหลายทั้งปวง อันเราไม่
เพลิดเพลินเฉพาะแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตตภาพนี้เอง; สรีระ
ทั้งหลายจักเหลืออยู่; จนกระทั่งถึงที่สุดรองแห่งชีวิต เพราะการแตก
ทำลายแห่งกาย” ดังนี้.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้น
ว่าอย่างไร; คือ ภิกษุผขู้ ีณาสพ พึงปรุงแต่งปุญญาภิสังขาร, หรือว่า
พึงปรุงแต่งอปุญญาภิสังขาร, หรือว่า พึงปรุงแต่งอเนญชาภิสังขาร,
บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อสังขารทั้งหลาย ไม่มี, เพราะความดับแห่งสังขาร โดย
ประการทั้งปวง, วิญญาณพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”

๓๑๑

๓๑๒

เมื่อวิญญาณ ไม่มี, เพราะความดับแห่งสังขาร โดย
ประการทั้งปวง, นามรูปพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อนามรูป ไม่มี, เพราะความดับแห่งนามรูป โดย
ประการทั้งปวง, สฬายตนะพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อสฬายตนะ ไม่มี, เพราะความดับแห่งสฬายตนะ โดย
ประการทั้งปวง, ผัสสะพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อผัสสะ ไม่มี, เพราะความดับแห่งผัสสะ โดย
ประการทั้งปวง, เวทนาพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อเวทนา ไม่มี, เพราะความดับแห่งเวทนา โดย
ประการทั้งปวง, ตัณหาพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อตัณหา ไม่มี, เพราะความดับแห่งตัณหา โดย
ประการทั้งปวง, อุปาทานพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่ออุปาทาน ไม่มี, เพราะความดับแห่งอุปาทาน โดย
ประการทั้งปวง, ภพพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
เมื่อภพ ไม่มี, เพราะความดับแห่งภพ โดยประการทั้งปวง,
ชาติพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”

เมือ่ ชาติ ไม่ม,ี เพราะความดับแห่งชาติ โดยประการทัง้ ปวง,
ชรามรณะพึงปรากฏ บ้างหรือหนอ?
“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ถูกแล้ว ถูกแล้ว. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
เธอทั้งหลาย จงสำคัญ จงเชื่อ ซึ่งข้อนั้น ไว้อย่างนั้นเถิด. ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลาย จงปลงซึ่งความเชื่อ ในข้อนั้น อย่างนั้น
เถิด; จงเป็นผู้หมดความเคลือบแคลงสงสัย ในข้อนั้นเถิด; นั่น
แหละที่สุดแห่งทุกข์ละ, ดังนี้ แล.
สูตรที่ ๑ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต์ นิทาน. สฺ. ๑๖/๙๗/๑๘๘,
ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส.
ธรรมทานมูลนิธิ. หน้า ๔๔๔–๔๕๑.

๓๑๓

[เกี่ยวกับนิพพาน เบ็ตเล็ด]

๓๑๔

[ไวพจน์...ของนิพพาน]

๓๑๕

หนังสือเกีย่ วกับนิพพาน
ของท่านพุทธทาส ทีแ่ นะนำให้อา่ น

๓๑๖

ชุมนุมเรื่องสั้น. “นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต”. ธรรมทานมูลนิธิ
		
และ ธรรมสภา. ๒๕๔๔. หน้า ๔๖–๕๙.
ชุมนุมเรื่องยาว. “ชีวิต กับ นิพพาน”. ธรรมทานมูลนิธิ และ ธรรมสภา. ๒๕๔๔.
		
หน้า ๓๐๓–๓๓๙.
นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต. “ความน่าอัศจรรย์บางประการนิพพาน”.
		
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ. ๒๕๔๙. หน้า ๓๒-๗๘.
นิพพาน ที่นี่และเดี๋ยวนี้. สำนักพิมพ์สุขภาพใจ. ๒๕๔๙.
นิพพานสำหรับทุกคน. ธรรมทานมูลนิธิ. ๒๕๔๘.
พุทธธรรมประยุกต์. “นิพพาน จุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์”.
		
ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. ธรรมทานมูลนิธิ. ๒๕๔๑.
		
หน้า ๑๖๗–๒๐๖.
อย่าเพ่อคิดตาย หัวใจนิพพาน. สำนักพิมพ์มติชน. ๒๕๔๙.

ภาคผนวก

๓๑๗

สวนโมกขพลาราม และ คณะธรรมทาน
ตัง้ ขึน
้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ในตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยพุทธทาสภิกขุ และนายธรรมทาส พานิช เพื่อมีส่วนช่วยเหลือให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
ในยุคกึ่งพุทธกาล โดยการเผยแผ่ความจริงในพระธรรมวินัยอย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้นเพื่อให้พุทธบริษัทได้มีความรู้
ยังกันและกันให้ชำระล้างความชัว่ อันเป็นเสีย้ นหนามและเพาะปลูกการประพฤติชอบแท้จริง อันเป็นความสุขได้
ดำเนินกิจการดังต่อไปนี้

๓๑๘

๑. ธรรมทานมูลนิธิ เป็นนิตบิ คุ คล เป็นเจ้าของทุนและทรัพย์สนิ ไว้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ มีคณะธรรมทานรักษาทุน
และทรัพย์สินของมูลนิธิให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์
๒. สวนโมกขพลาราม แปลว่า ป่าไม้ที่น่ายินดีอันเป็นกำลังให้ถึงธรรม เครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ เพื่อรับรองผู้ปฏิบัติ
จริงๆ อันจะมาจากทิศทัง้ สี่ ไม่จำกัดพวกจำกัดชัน้ เพือ่ เป็นโอกาสแก่ผปู้ รารถนาทุกท่านจะได้มชี วี ติ อยูต่ ามต้อง
การในวงแห่งปฏิบัติธรรมเพื่อโลกุตตรสุข
๓. ธรรมาศรมนานาชาติ หรือ สวนโมกข์นานาชาติ พุทธทาสภิกขุตงั้ ขึน้ มาเพือ่ สนองปณิธานทัง้ สาให้เป็นสถานทีใ่ ห้
ทุกคนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน, เป็นสถานทีท่ ำความเข้าใจและร่วมมือระหว่างศาสนา, เป็นสถานทีท่ ำให้
โลกหลุดพ้นจากอำนาจวัตถุ ใช้อบรมชาวต่างชาติโดยเฉพาะทุกต้นเดือนระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ และอบรม
ชาวไทยทุกวันที่ ๑๙ – ๒๗ ของทุกเดือน และอบรมพิเศษแก่หมู่คณะที่ประสงค์ให้อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘
หรือวันอื่นๆ ที่ว่างพอ
๔. ธรรมาศรมธรรมทูต(เขตดอนเคีย่ ม)เป็นสถานทีท่ พี่ ทุ ธทาสภิกขุจดั ขึน้ เพือ่ ใช้อบรมพระธรรมทูตชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะเพือ่ พระธรรมทูตช่วยเผยแผ่ธรรมะทัว่ โลก ชาวตะวันตกมีอทิ ธิพลต่อโลกมากถ้าได้เข้าใจพุทธศาสนา
ปฏิบตั จิ ริงเผยแก่นแท้พทุ ธธรรม โลกก็จะมีสนั ติภาพเร็วขึน้ ง่ายขึน้
๕. ค่ายธรรมบุตร เป็นสถานที่เดิมของสวนโมกข์ เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ใช้เป็นสถานที่อบรมสมาธิภาวนาแก่พระภิกษุ
ทุกวันที่ ๑๐ – ๑๕ ของเดือนในช่วงออกพรรษา
๖. ธรรมาศรมธรรมมาตา อาศรมสำหรับหญิงผูส้ ละโลกอุทศิ ชีวติ แด่พระธรรม เกิดขึน้ ตามความดำริของพุทธทาส
ภิกขุเพือ่ เป็นการกตัญญูกตเวทีตอบแทนเพศแม่ให้สมแก่ความเหนือ่ ยยากลำบาก และเพื่อเสริมแทนภิกษุณี
บริษัทที่ยังขาดอยู่ฝึกอบรมเพศหญิงให้เป็นธรรมทูตสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สูงสุด
๗. หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา เป็นวารสารเผยแผ่พระธรรมและแถลงกิจการของคณะธรรมทาน ให้ธรรมะเป็นธรรมทานช่วยเพื่อนมนุษย์ดับทุกข์ พบความสุขที่แท้จริง สงบเย็น เป็นประโยชน์
๘. กองตำราคณะธรรมทาน รวบรวมและจัดทำหนังสือ สื่อ เพื่อเผยแผ่พระธรรม
๙. มูลนิธพิ ทุ ธทาส รวบรวมผลงาน คำสอนพุทธทาสภิกขุ แปลเป็นภาษาต่างประเทศและจัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน
สำนักงาน อาคารธรรมทาน หน้าสวนโมกขพลาราม
เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๖-๗, ๐-๗๗๔๓-๑๖๖๑-๒, ๐-๗๗๔๓-๑๕๕๒ โทรสาร ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๗
email:dhammadana@hotmail.com

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
: Spiritual Fitness & Edutainment Center... สวนโมกข์ที่กรุงเทพ
อะไร ? หอจดหมายเหตุ ?
ให้เป็นยิ่งกว่า หอสมุด คลังเอกสาร พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร อนุสรณ์สถาน
แม้จะเป็นที่รวบรวมเอกสารการศึกษาค้นคว้าตลอดจนสื่อการเผยแผ่ของท่านพุทธทาส ที่มีมากกว่า
๒๐,๐๐๐ รายการ ทั้งที่เป็นหนังสือ บันทึก ลายมือต้นฉบับ จดหมาย กว่า ๖๐๐,๐๐๐ หน้า ภาพกว่า ๕๐,๐๐๐
ภาพ เสียงกว่า ๑,๙๐๐ กิกะไบต์ ตลอดจนวัสดุจดหมายเหตุอื่นๆ อีกมากมายที่สวนโมกขพลาราม ไชยา
และคณะธรรมทาน ได้มอบหมายให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รับผิดชอบในการรักษาและก่อ
ให้เกิดคุณประโยชน์แก่สาธารณะ
จากการศึกษาแบบอย่างของสวนโมกข์และคุณค่าของสิ่งของข้างต้น ตลอดจนสภาพของสังคมและผู้
คนโดยทั่วไปที่ปัญหา “ความรู้ความคิด จิตและปัญญา” กำลังเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเห็น
ไม่ถูก ทำไม่ถูก ดำรงชีวิตไม่ถูก จนกระทั่งเกิดสภาพของจิตและปัญญาที่ตกต่ำ ประกอบกับเมื่อปี ๒๕๐๙ ท่าน
อาจารย์พุทธทาสได้สร้างโรงหนังหรือโรงมหรสพทางวิญญาณขึ้นที่สวนโมกข์ให้เป็น
Spiritual
Theatre
สำหรับเป็น Spiritual Entertainment Building ของผู้คนที่ไปศึกษาปฏิบัติที่สวนโมกข์ ประกอบกับขณะนี้มี
ความนิยมเสริมสร้างสมรรถนะทางกายกันโดยทั่วไปในรูปลักษณะของ Fitness Center
จึงเห็นว่าสวนโมกข์ที่กรุงเทพที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวให้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยครองราชย์ ครบ ๖๐ ปี และ เฉลิมพระชนมายุ ๘๐
พรรษา ณ สวนวชิรเบญจทัศ จตุจักร อันเป็นศูนย์เรียนรู้และพักผ่อนออกกำลังกายของผู้คนอยู่แล้ว ควรได้เป็นศูนย์
เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรม ให้ถึงขั้น Spiritual Fitness & Edutainment Center
กล่าวคือ ให้เป็นที่รวบรวม ดูแล รักษาและจัดระบบบริการการศึกษาค้นคว้าเอกสารต้นฉบับ
และสื่อการศึกษาและเผยแผ่ต่างๆ ของท่านพุทธทาส ตลอดจนการให้บริการ ร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยพัฒนา เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติ
ปัญญาและจิตใจให้เจริญเติบโตจนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงามอย่างรื่นรมย์จนสามารถเป็นผู้ที่อยู่เย็น
และเป็นประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้น

เป้าหมาย
วางไว้วา่ “เพือ่ สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำ
พาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจและปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ” ด้วยการเข้าถึงหัวใจของ
ศาสนาของตน การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา และการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม จนทุกที่ก็เป็น
สวนโมกข์ ทุกคนก็เป็นพุทธทาสได้ ดังข้อความในมรดกธรรมที่ขอฝากไว้ว่า “ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้...คือ

๓๑๙

รับใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดู มีความสุขให้ดูจนผู้อื่นพากันทำตาม” และ
“สวนโมกข์ คือสถานที่ให้ความสะดวกในการเป็นเกลอกับธรรมชาติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ ควรจัดให้มีกันทุกแห่ง
หนเพือ่ การศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพือ่ การรูจ้ กั กฎของธรรมชาติ และเพือ่ การชิมรสของธรรมชาติจนรูจ้ กั ธรรมชาติ”

อย่างไรบ้าง ?

๓๒๐

๑. ก่อสร้างอาคารหอจดหมายเหตุทเ่ี อือ้ ต่อการบรรลุเป้าหมาย เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละสถานบริการด้านศาสนธรรม จนถึงขั้น Spiritual Fitness & Edutainment Center ณ บริเวณสระน้ำใหญ่ด้านทิศเหนือของสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ จตุจกั ร) ริมถนนเชือ่ มต่อระหว่างถนนวิภาวดีรงั สิตและถนนกำแพงเพชร คล้ายหอไตรใหญ่
กลางกรุง(โดยไม่รบกวนพื้นที่สีเขียวเดิมของสวน) ประกอบด้วย คลังเอกสารและสื่อ, ห้องบริการหนังสือและ
สื่อธรรม, ห้องค้นคว้า ศึกษาวิจัยและพัฒนา, ลานหินโค้งและโถงใหญ่,โรงมหรสพทางวิญญาณเพื่อนิพพาน
ชิมลอง, ห้องประชุมสัมมนาสถานกิจกรรมและฝึกฝนปฏิบัติสมถวิปัสสนา รวมทั้งสระมะพร้าวนาฬิเกร์ ห้อง
ปฏิบัติการจดหมายเหตุและห้องบริหารจัดการ ประสานภาคีกัลยาณมิตร ท่ามกลางบริเวณรายรอบของสวน
วชิรเบญจทัศที่ร่มรื่น
๒. การรวบรวม อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนบัญชีรายการพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อการสืบค้นเอกสารและสื่อ
ธรรมะแล้วจัดทำสำเนาดิจิตอลพร้อมระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการสืบค้นและคัดสำเนาที่สวนโมกขพลาราม,
หอจดหมายเหตุและ website
๓. การบริการการค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบสือ่ ดิจติ อลทีห่ ลากหลายพร้อมwebsiteทีเ่ อือ้ ต่อ
การเข้าใช้บริการและซึมซับแนวคิดของพุทธศาสนา
๔ การจัดโรงมหรสพทางวิญญาณเพือ่ นิพพานชิมลองแก่บคุ คลทัว่ ไปทีม่ าเทีย่ วชมตลอดจนการบริการนิทรรศการ
การเรียนรู้หมุนเวียนและสัญจร
๕. การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรมเสวนาอภิปรายบรรยายแลกเปลีย่ น ตลอดจนการฝึกอบรมสมถวิปสั สนา
ร่วมกับสวนโมกขพลาราม และ ภาคีกัลยาณมิตรต่างๆ
๖. การรวบรวมหนังสือและสือ่ ธรรมต่างๆเพือ่ ให้บริการศึกษาค้นคว้าและสมทบแลกเปลีย่ นไปประกอบการ
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยตนเอง
๗. การศึกษา วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาต้นฉบับหนังสือสื่อธรรมใหม่ๆ เพื่อเผยแผ่ รวมทั้งการ
สนับสนุนส่งเสริมสำนักพิมพ์และสือ่ ต่างๆ ในการนำศาสนธรรมไปเผยแผ่ให้กว้างขวาง รวมถึงการจัดแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ
๘. การมีสว่ นร่วมสนับสนุนและสนองงานแก่ภาคีกลั ยาณมิตรในกิจกรรมทีส่ อดคล้องกันผ่านระบบงานอาสา
สมัคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ
๙. การบริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สูร่ ะบบและการเป็นสถาบันสาธารณะทีม่ น่ั คงและยัง่ ยืน

เมื่อไร ? โดยใคร ?
•

ประสานดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยการดำเนินการทุกอย่างคู่ขนานเป็นลำดับมา

•
•

๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เริ่มกระบวนการก่อสร้าง มีกำหนดการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
โดยคณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ภายใต้การชี้แนะและมอบหมายจาก
สวนโมกขพลาราม และ คณะธรรมทาน ประกอบด้วย
๑.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประเวศ วะสี
ประธานกรรมการมูลนิธิ
๒.
นายเสนาะ อูนากูล			
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
๓.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิจารณ์ พานิช กรรมการ
๔.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย กรรมการ
๕.
นางกรรณิการ์ ตันประเสริฐ		
กรรมการ
๖.
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา		
กรรมการ
๗.
นายนิคม เจตน์เจริญรักษ์		
กรรมการ
๘.
นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์		
กรรมการ
๙.
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช		
กรรมการ
๑๐.
นายธีรพล นิยม			
กรรมการและเหรัญญิก
๑๑.
นายบัญชา พงษ์พานิช		
กรรมการและเลขานุการ

•

และคณะกรรมการดำเนินการในขณะนี้ ๓ ชุด กับคณะทำงานต่างๆ อีกหลายคณะ คือ
• คณะกรรมการจัดตัง้ หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสอินทปัญโญประกอบด้วยทีป่ รึกษา พระภาวนาโพธิคณ
ุ
(โพธิ จันทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล นายเมตตา พานิช ประธานกรรมการธรรมทานมูลนิธิ
ศ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการ นางกรรณิการ์ ตันประเสริฐ, นายบรรยง พงษ์พานิช,
นายโพธิพันธุ์ พานิช, นางสาวสวนีย์ วิเศษสินธุ์, นางสัญใจ พูลทรัพย์, นายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ,
นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เป็นกรรมการ นายบัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ
นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย นายประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
• คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้าง มีนายธีรพล นิยม เป็นประธาน
• คณะกรรมการสนับสนุนทุนจัดตัง้ หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสอินทปัญโญมีคณ
ุ หญิงชฎาวัฒนศิรธิ รรม
เป็นประธาน, นายประมนต์ สุธีวงศ์, นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, นายสันติ วิลาสศักดานนท์, นางภัทรียา
เบญจพลชัย, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, นายบรรยง พงษ์พานิช, คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
เป็นกรรมการ นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ และ นายบัญชา พงษ์พานิช,
นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

•

โดยเปิดการมีส่วนร่วมแก่สาธารณชนอย่างหลากหลาย ทั้งที่มีแล้วและอื่นๆ ประกอบด้วย
การสนับสนุนสถานทีก่ อ่ ตัง้ หอจดหมายเหตุ :กรุงเทพมหานคร,การรถไฟแห่งประเทศไทย,กระทรวงคมนาคม
การสนับสนุนทุนประเดิมในการก่อสร้าง : กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),
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บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นพ.ชัยยุทธ-ม.ร.ว.พรรณจิตร
กรรณสูต, คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, ขุนบวรรัตนารักษ์-นางซ้อย-นางสาวยุพา บวรรัตนารักษ์,
สุธีรัตนามูลนิธิ นครศรีธรรมราช
การสนับสนุนในการสำรวจ ออกแบบ และบริหารจัดการการก่อสร้าง : บริษัท สำนักงานสถาปนิก
อาศรมศิลป์ จำกัด, บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด, บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัท แปลน สตูดิโอ
จำกัด, บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส
จำกัด, H. Engineer Co., Ltd., A-3D Co., Ltd., บริษัท ออกัสต์ ดีไซน์ คอนซัลแทนต์ จำกัด, บริษัท แปลน
โมทิฟ จำกัด, บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอคซ์ไซท์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
การสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด, สำนักงานตรวจบัญชี พี เอ็น, สำนักงานสอบบัญชีสุนันท์ธนะวัฒน์, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด, บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), เครือซิเมนต์ไทย,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ เครือมติชน
การรับดำเนินการก่อสร้าง : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจนเนอรัล
เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ธวัชชัยเฟอร์ไลน์ จำกัด
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การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง : เครือซิเมนต์ไทย, บริษัท เบสท์ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด, บริษัท
บาธรูมดีไซน์ จำกัด, บริษัท กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (๑๙๘๓) จำกัด
การสนับสนุนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(NECTEC), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การมอบสำเนาเสียงสัมภาษณ์จัดทำต้นฉบับเล่าไว้เมื่อวัยสนธยา และ สำเนาภาพงานเผาศพพุทธทาส
อินทปัญโญ : มูลนิธิโกมล คีมทอง และ กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์

มีส่วนร่วมได้อย่างไร ?
-

ร่วมกิจกรรมและใช้บริการ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ ทั้งที่มีแล้วและจะมีในอนาคต
รวมทั้งการคิดค้นกิจกรรมมาจัด ณ หอจดหมายเหตุ หรือให้หอจดหมายมีเหตุส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ร่วมดำเนินกิจกรรมด้วยการสมทบการเข้าร่วมทำกิจกรรมของหอจดหมายเหตุหรือการมีสว่ นร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมในรูปแบบและระดับต่างๆ กันตามที่เห็นพ้องกัน
ร่วมเป็นอาสาสมัครสนับสนุนกิจกรรม ด้วยการอาสาสมัครรับหรือช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น
ที่มีขึ้นแล้วข้างต้น และจะมีขึ้นในอนาคตอีกมากมาย
ร่วมสมทบทุน ทั้งทุนประเดิมการก่อตั้ง ทุนสมทบการก่อตั้ง ตลอดจนทุนสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนิน

การต่างๆ ของหอจดหมายเหตุ

ที่ไหน ?
ที่ตั้ง
		
		
		

ในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ โทรสาร ๐-๒๙๓๖-๒๙๐๐
www.bia.or.th, www.dhamma4u.com email: buddhadasa_archives@yahoo.com
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งานหนังสือของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ คือ การศึกษา วิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการพัฒนาต้นฉบับหนังสือสือ่ ธรรมใหม่ๆ เพือ่ เผยแผ่ รวมทัง้ การสนับสนุนส่งเสริมสำนักพิมพ์และสือ่ ต่างๆ
ในการนำศาสนาธรรมไปเผยแผ่ให้กว้างขวาง รวมทั้งการจัดแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่ ผ่ า นมาหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั กในการผลิ ต และเผยแผ่ ห นั ง สื อ สื่ อ ธรรมะของท่ า นอาจารย์
พุทธทาสคือ ธรรมทานมูลนิธิร่วมกับภาคีกัลยาณมิตรหลากหลายฝ่าย ร่วมจัดพิมพ์เผยแผ่ออกมาเป็นจำนวนมาก
พร้อมทั้งกลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์ ที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครทั้งในนามบุคคล องค์กร และเครือข่าย เพื่อการศึกษา
ปฏิบัติธรรม ตลอดจนทำงานอาสาสมัครต่างๆ ในสวนโมกข์ รวมตัวจัดกิจกรรมสวนโมกข์เสวนา พร้อมทั้งประสาน
จัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส ภายใต้การสนับสนุนของสุธีรัตนามูลนิธิ และมีการผลิตหนังสือชุดอนุรักษ์ต้นฉบับ
และศึกษาเรียนรู้กระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด ๒๓ เรื่อง ก่อน
ที่จะส่งมอบให้เป็นหน้าที่ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสในการผลิตและเผยแผ่ต่อไป
และเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและสอดคล้องกับภารกิจของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาสฯ ในเบื้องต้นจึงได้กำหนดแนวหนังสือของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ให้ชัดเจนในเรื่องหมวดหมู่และง่าย
ต่อการสืบค้น โดยได้แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ตามผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ดังนี้
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หมวดธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือเผยแผ่ธรรมะหลักของท่านอาจารย์พทุ ธทาสทีท่ า่ นให้ความสำคัญอย่างยิง่
ทั้งเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอ จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็งคุณภาพดี ไว้สำหรับค้นคว้าและอ้างอิง ที่ผ่านมา
สวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบรับรองความถูกต้อง พร้อมจัดพิมพ์
เผยแพร่ออกมาแล้ว ๗๘ เล่ม (๒๕๕๓) ในอนาคตหมวดนี้หอจดหมายพุทธทาสฯ จะเข้าไปร่วมผลิตและเผยแพร่
ต่อไป
หมวดหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา เป็นหนังสือพิมพ์รายตรีมาสเล่มแรกของประเทศไทยที่ยังคงดำเนิน
การต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสและท่านธรรมทาส พานิช ได้ดำเนินการ
ไว้เพื่อเผยแผ่ธรรมะ ให้ธรรมะเป็นธรรมทาน พร้อมเป็นสื่อกลางช่วยเพื่อนมนุษย์ดับทุกข์ เพื่อความสงบเย็นและ
เป็นประโยชน์แก่สังคม และแถลงกิจการของคณะธรรมทานให้ตรวจสอบ และเมื่อหอจดหมายเหตุพุทธทาสเกิดขึ้น
อีกหน่วยหนึ่ง ซึ่งเสมือนลูกที่เกิดขึ้นจากกิจการของสวนโมกขพลาราม และธรรมทานมูลนิธิ จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินตามแนวที่ท่านอาจารย์พุทธทาสทำไว้ มีรายงานแถลงกิจการของหอจดหมายเหตุเหตุพุทธทาส อย่างเป็น
กิจลักษณะและเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ด้วยการมีสว่ นร่วมกับธรรมทานมูลนิธใิ นการจัดทำหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา
ฉบับพิเศษประจำเดือน สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวาระเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส
หมวดอนุรักษ์ต้นฉบับ เป็นผลงานลายมือเขียน ผลการศึกษาค้นคว้า รูปภาพ ธรรมบรรยายของท่าน
อาจารย์พุทธทาส ประกอบด้วย
- พุทธทาสลิขิตคำกลอน (พฤศจิกายน ๒๕๔๖) 						
- พุทธทาสลิขิตข้อธรรม บันทึกนึกได้เอง ๒๔๙๕-๑๙๕๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๗)

- พินัยกรรมของพุทธทาส ระบบธรรมเท่าที่นึกได้ - ๒ เล่มชุด (ธันวาคม ๒๕๔๘)
- ความคิดนึกชั่วขณะ ที่ต้องรีบบันทึกไว้ก่อนแต่จะลืมเสีย (พฤษภาคม ๒๕๔๙ - เครือมติชน)
- ช่วยเขาหน่อย....อย่าเพ่อคิดตาย...หัวใจนิพพาน – ๓ เล่มชุดพร้อมซีดเี สียง (พฤษภาคม ๒๕๔๙
เครือซิเมนต์ไทยและเครือมติชน)
- บทพระธรรมประจำภาพ : คำนำ และ สีลธรรม (ธันวาคม ๒๕๔๙ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ อบจ.สุราษฎร์ธานี)
- บทพระธรรมประจำภาพ : ปรมัตถธรรม (ธันวาคม ๒๕๔๙ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
อบจ.สุราษฎร์ธานี)
- บทพระธรรมประจำภาพ : ภาพสี อื่น ๆ ซ้ำ ๆ เกินชุด และบทวิเคราะห์
(ธันวาคม ๒๕๔๙ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อบจ.สุราษฎร์ธานี)
- บันทึกไปอินเดีย ของพุทธทาส (ธันวาคม ๒๕๔๙ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อบจ.
สุราษฎร์ธานี)
- ต่อไปนี้ เราจะทำจริง แน่วแน่จริงทุก ๆ อย่าง แม้ที่สุดแต่การเขียนบันทึกประจำวัน
(มกราคม ๒๕๕๐ – เครือมติชน)
- ๑๐๐ ปี ร้อยจดหมาย พุทธทาส - สัญญา (มีนาคม ๒๕๕๐ - เครือซิเมนต์ไทย)
- สมุดภาพปริศนาธรรม “หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ” (มีนาคม ๒๕๕๑)
- หลักธรรมของพระพุทธองค์ : จากสมุดคู่ค้นพระไตรปิฎกของพุทธทาสภิกขุ (๒๕๕๓)
สมุดบันทึกข้อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของพุทธทาส ที่ “มีค่าสูงสุด”
- สาส์นสมเด็จฯ กับ พุทธทาส และ ดุลยพากษ์ สุวมัณฑ์ (๒๕๕๓)
เป็นจดหมายติดต่อกับกัลยาณมิตรสหายธรรมคนสำคัญของพุทธทาส พร้อมการติดต่อเชื่อมโยงกับ
สมเด็จพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวโร) ที่เสหมือนเป็นอาจารย์ของทั้งสองท่าน
หมวดก่อนเป็นธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือที่ยังรอการพัฒนาปรับปรุงเป็นธรรมโฆษณ์ ซึ่งต้องตรวจสอบ
กลัน่ กรองและจัดทำวรรคตอนตามมาตรฐานของธรรมโฆษณ์ โดยต้องใช้ระยะเวลานาน ด้วยข้อจำกัดนีเ้ พือ่ ให้เกิด
การเผยและช่วยการตรวจสอบแก้ไข หอจดหมายเหตุพุทธทาสจึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในชุดหนังสือก่อนเป็นธรรมโฆษณ์ รวมทั้งหนังสือธรรมโฆษณ์บางเล่มที่นำมาจัดพิมพ์เป็นปกอ่อนหรือเล่มเล็กลงเพื่อความสะดวกในการอ่าน
ของคนหมู่มาก ประกอบด้วย
- หนังสือชุดธรรมะรักษาโลก ๓ เล่ม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ – สำนักพิมพ์อมรินทร์)
“เปลี่ยนคนเป็นมนุษย์” , “พระเจ้าของชาวพุทธ” , “รู้ทันเล่ห์กิเลส”
- ธรรมะในฐานะวัฒนธรรมและการประยุกต์ให้เต็มตามความหมาย (๒๕๕๑ -กระทรวงวัฒนธรรม)
- ธรรมศาสตรา ๑ (๒๕๕๒ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- ธรรมศาสตรา ๒ (๒๕๕๓ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

๓๒๕

- สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก (๒๕๕๓)
- โลกมีสันติได้ ด้วยทุกคนใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ (มิถุนายน ๒๕๕๓) :
ล้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดทีโ่ ลกมันจะดีขน้ึ ได้
ธรรมกถาล้ออายุ ๗๑ ปี พุทธทาสภิกขุ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

๓๒๖

หมวดธรรมะนำสมัย เป็นหนังสือที่ปรุงประกอบ พัฒนารูปแบบ และใช้ภาษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ปัจจุบัน ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มคอธรรม คือคนที่สนใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจังแต่มีเวลาจำกัด
สองกลุ่มอิงธรรม คือกลุ่มคนที่สนใจธรรมะบ้าง และสามกลุ่มอินเทรนด์ คือกลุ่มที่ต้องพยายามใช้สื่ออื่นช่วยใน
การสื่อธรรมะให้เข้าถึงมากขึ้น เช่น กลุ่มเด็กเยาวชน วัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
- เทีย่ วสวนโมกข์ให้ถงึ ธรรม เทีย่ วถึงธรรมทีส่ วนโมกข์ (พฤษภาคม ๒๕๔๙ – จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- สวนโมกข์อยู่ที่ไหน (พฤษภาคม ๒๕๕๐)
- ธรรมะเล่มน้อย หนังสือธรรมะขนาดพกพา รายเดือน ๑๒ เล่ม ๑๒ เดือน เพื่อเจริญสติและปัญญา
สำหรับคนมีเวลาจำกัด เมื่ออ่านแล้วเห็นเป็นประโยชน์ ส่งมอบให้คนอื่นต่อไป เปรียบดั่งให้ทาน และ
สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนจัดพิมพ์ตามกำลังหรือเลือกไปเผยแพร่ในวาระต่างๆ
		
รายชื่อหนังสือธรรมะเล่มน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วย ปีใหม่ ต้องดีกว่าปีเก่า,
น้ำพริกถ้วยเดียว แก้ปัญหาได้หมดทั้งโลก, กรรมในพระพุทธศาสนา, นิพพานสำหรับทุกคน, มาเป็น
พุทธทาสกันเถิด, กาลามสูตร ช่วยด้วย!, ศึกษาวิจารณ์, โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตัญญูกตเวที,
ดับไม่เหลือ, เสียงแห่งความไม่มีทุกข์, เสียงแห่งความสงบ, อาหารใจ
		
รายชื่อหนังสือธรรมะเล่มน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ความสุขปีใหม่...
กลิ้งให้ดีกว่าปีเก่า, เป้าหมายชีวิตและสังคม, อุดมการณ์ของโพธิสัตว์, ยอดแห่งความสุขของมนุษย์,
กฎบัตรพุทธบริษัท, วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป, ทำบุญ ๓ แบบ, แม่คือผู้สร้างโลก,
บุตรที่ประเสริฐที่สุด, ดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง, ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง, ดอกสร้อยแสดงธรรม ๒๔
ฉากของชีวติ
- ธรรมะเล่มกลาง หนังสือธรรมะขนาดพอเหมาะสำหรับผู้สนใจใช้ในการศึกษาปฏิบัติเพื่อเจริญสติและ
ปัญญา ออกเป็นราย ๒ เดือนเล่ม ๖ เล่ม ต่อปี
-สมาธิภาวนาแบบอานาปานสติอย่างย่นย่อและง่ายๆ เพือ่ การท่องเทีย่ วไทยให้ถงึ ธรรม (กันยายน
๒๕๕๒ –หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อานาปานสติ สำหรับคนทั่วไปอย่างง่ายขั้นต้นๆ เพื่อรู้จักไว้ทีก่อน เป็นคู่มือปฏิบัติอานาปานสติทั้ง
๔ หมวด ๑๖ ขั้น โดยย่อ และ กรรมฐานคืออะไร
- สมุดบันทึกนึกชั่วขณะ ๔ เล่มชุด (พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
เป็นสมุดบันทึกขนาดพกพาพร้อมข้อธรรมเพื่อเจริญสติปัญญา
- การ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา (กรกฎาคม ๒๕๕๓ - สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค)
- หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับพิเศษ เพิม่ บทสวดมนต์สำคัญและคำอธิบายประกอบเพือ่ เจริญภาวนาและ
ปัญญา พร้อมทั้งขั้นตอนลำดับพิธีการสำคัญทางพุทธศาสนา (พฤษภาคม ๒๕๕๓)

หมวดธรรมประยุกต์ (กับเรือ่ งอืน่ ๆ) เป็นหนังสือว่าด้วยการนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้งอืน่ ๆ
ประกอบด้วย
- โลกวิปริต : หัวข้อล้ออายุ ๒๕๑๙ – พร้อมซีดีเสียง (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
- การเมืองคืออะไร ? (มีนาคม ๒๕๔๙)
- โชคดีมีโอกาสได้ตามรอยยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม – พร้อมซีดีMP3เสียง (พฤษภาคม
๒๕๔๙ - สำนักพิมพ์อมรินทร์)
- พระราชา กำลังเพื่อความชนะอย่างสูงสุดทุกชนิด (ธันวาคม ๒๕๔๙)
- การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด พิมพ์ครั้งที่ ๓ - ๖
- สื่อมวลชนบนวิถีวัฒนธรรม : ตามทัศนะของพุทธทาส (พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ, มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์)
รวม ๓ บทธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุที่แสดงธรรมให้กับสื่อมวลชนที่ต่างกลุ่มต่างกรรมต่างวาระ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒, ๒๕๒๗ และ ๒๕๓๔ ประกอบด้วย บรมธรรมกับสื่อมวลชน ธรรมะสำหรับ
นักหนังสือพิมพ์
หมวดธรรมของท่านอื่นๆ เป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมที่หลากหลายของท่านอื่นๆ ที่ได้เขียน เทศนา
ธรรมหรือบรรยาย ตลอดจนผลงานการศึกษาค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมโดยไม่
จำกัดศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา ประกอบด้วย
- พุทธทาสปสังสนา : ถ้าไม่ยึดอะไรในสิ่งรู้ ก็จะอยู่ สงบ พบเยือกเย็น (พฤษภาคม ๒๕๔๙)
- ร้อยใจฟื้นไทยให้คืนธรรม (พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
- คู่มือสเปโต (๒๕๕๓)
หมวดภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
- ANAPANASATI Your simple 101, GUIDE to Dhamma tourism in Thailand (September
2009 –Buddhadasa Indapanno Archives, Tourism Authority of Thailand)
Getting to know each other : you and anapanasati
Guideline to practicing anapanasati (abridged)
- What is Kammatฺtฺhana ?
- Visit Suan Mokkh with Dhamma
- Where is Suan Mokkh ?
ที่ปรึกษา พระภาวนาโพธิคุณ, ประเวศ วะสี, เกษม วัฒนชัย, เมตตา พานิช, รัตนา พงษ์พานิช, ยุพา บวรรัตนารักษ์
บรรยง พงษ์พานิช
คณะทำงาน กรุณพล พานิช, กิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย, จุฑามณี สุขรุ่งเรือง, ธีรเดช วงษ์จินดา, บัญชา พงษ์พานิช
ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง, ปราณี ธรรมโสภิณฑ์กุล, ไพโรจน์ สิงบัน, วิลาวัลย์ สุนันทวดี, ศรีอำพร
ชัยนาม, สันติ โอภาสปกรณ์กิจ, สุมาลี อุตมาภินันท์, กุลวัฒน์ กาญจนสุนทรี, หทัยรัตน์ รัตนะรัต,
จุลรมณ์ จุลกะ

๓๒๗
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