
 

 

 
 
 
 
 

พระธรรม 

พระธรรม 
 



 

–38– 

บทที่1 

เหตุ 
บทที่1 เหตุ 
ตอนที่ 1 
อริยสัจ 

ตอนที่ 1 อริยสัจ 
 

1. โลกเต็มไปดวยความทุกข การเกิด แก เจ็บ และตาย เปนทุกขการพบ
คนที่เราเกลียดเปนทุกข การพลัดพรากจากคนที่เรารักเปนทุกข เมื่อไมไดรับ
สิ่งที่ตนตองการก็เปนทุกข ชีวิตที่ตองยึดมั่นผูกพันกับสิ่งเหลานี้เปนทุกข
โดยแท นี่เปนความจริงแหง “ทุกข” 
 
 
 ตนเหตุแหงทุกข เกิดจาก อะไร คาํตอบที่ไดก็คือ เกิดจากจิตใจที่ลุม
หลงในกิเลสตัณหานั่นเอง ถาจะหาตนตอของกิเลสตัณหาแลวจะพบวา มัน
หยั่งรากลึกอยูในสันดานที่ติดตัวมาต้ังเเตเกิด กิเลสตัณหาเปนบวงผูกมัดชีวิต
ทําใหไมมีอิสระ ไดเห็นอะไร ไดฟงอะไร ก็อยากไดไปเสียทุกอยาง จน
บางครั้งอยากไดแมกระทั่งความตาย นี่คือสาเหตุแหงทุกข หรือที่เรียกวา
“สมุทัย” 
 
 
 
 ถาเราสามารถกําจัดกิเลสตัณหาไดแลว เราก็จะไมตองทนทุกขทรมาน
อีกตอไป  ความจริงในการดับทุกขนี้ เรียกวา “นิโรธ” 
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 เพื่อที่จะใหบรรลุถึงสภาวะแหงความหลุดพนจากความทุกขทั้งหลาย
จะตองปฏิบัติตามวิถีทางที่ชอบ 8 ประการ คือ “อริยอัฏฐังคิกมรรค” (มรรค
8) ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตชอบ ซึ่งเปนมรรคอันประเสริฐของความ
จริงในการดับเหตุแหงทุกข 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นเราควรจะตองจดจําและเขาใจในกฎแหงความจริงนี้ใหถองแท
เพราะโลกเต็มไปดวยความทุกข ถาผูใดอยากหลุดพนจากความทุกขก็จะตอง
ตัดขาดจากกิเลสตัณหาซึ่งเปนสาเหตุแหงทุกขใหได และวิธีที่จะไดเปน
อิสระจากกิเลสตัณหาและความทุกขไดก็มีอยูทางเดียว คือ การบรรลุหนทาง
ตรัสรู ซึ่งจะทําไดโดยการปฏิบัติตามมรรคอันประเสริฐ 8 ประการ ดังกลาว
เพียงอยางเดียว 
 
 
 
 
 
2. ผูที่กําลังแสวงหาหนทางตรัสรูจะตองทําความเขาใจกับความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ หรือ “อรยิสัจ 4 ” นี้ใหถองแท มิฉะนั้นแลวก็จะตอง
หลงวนเวียนอยูในโลกแหงโลกียวิสัยอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูที่เขาใจอริยสัจ 4 
ประการนี้จะไดช่ือวาเปนผูที่สามารถมองเห็นหนทางแหงการตรัสรูแลว 
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 ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาและมีความเขาใจ
ในอริยสัจ 4 ไมวาจะเปนยุคใดสมัยใด สัตบุรุษที่เปนสัตบุรุษที่แทจริงนั้น 
จะตองเปนผูที่เขาใจในอริยสัจ 4 ดวยตนเอง และทําการสั่งสอนใหผูอื่นรู
ตามดวย 

 
 
 
 เมื่อสามารถเขาใจอริยสัจ 4 อยางแจมแจงแลวก็จะสามารถตัดขาดจาก
กิเลสตัณหาได ไมมีความโลภไมมีความรูสึกขัดแยง ไมฆา ไมขโมย ไม
กระทําผิดประเวณี ไมหลอกลวง หรือกลาววาจาหยาบคาย ไมประจบ
สอพลอ ไมมีความริษยา หรือโกรธเคือง จะไมมีวันลืมความไมเที่ยงแทของ
ชีวิตและจะไมหลงทางอีกเปนอันขาด 

 
 
 
3. การปฏิบัติตามวิถีทางอันประเสริฐเปรียบเสมือนการเดินเขาสูหองมืด
โดยถือคบเพลิงไปดวย แสงไฟจากคบเพลิงจะชวยขับไลความมืดใหหมดไป 
ทําใหหองนั้นสวางไสว 

 
 
 
 พระพุทธเจาทรงมุงสั่งสอนอริยสัจ 4 แกคนทั่วไป ผูที่สามารถเขาใจ
ความหมายและปฏิบัติตามไดแลว จะเกิดปญญาที่จะนําไปสูหนทางแหงการ
ตรัสรู และจะสามารถเปนผูนําทาง เปนที่พ่ึงใหแกผูอื่นอีกดวย 
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 ผูที่เขาใจอริยสัจ 4 อยางถูกตอง จะสามารถกําจัด*อวิชชาซึ่งเปนบอ
เกิดของกิเลสตัณหาไดหมดสิ้น 
 
 จากการศึกษาอริยสัจ 4 พระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาจะ
สามารถเขาใจพระธรรมคําสอนอื่น ๆ ทั้งหมดดวย จนเกิดปญญาบารมีที่จะ
สามารถเขาใจกฏเกณฑแหงความจริงตามธรรมชาติไดอยางแจมแจง และจะ
สามารถเทศนาสั่งสอนธรรมใหคนทั่วไปโดยลําพังปญญาของตนเองได 
 
 

ตอนที ่2 
เหตุ 

ตอนที่ 2 เหตุ 
 
1. ความทุกขของมนุษยมีเหตุกอใหเกิดเหมือนกับการตรัสรูซึ่งมีหนทาง  
โดยเฉพาะ ทุกสิ่งในโลกเปนผลที่เกิดมาจากเหตุ เเละจะสลายไปก็ตอเมื่อ
เหตุสูญสิ้น 
 
 ฝนตก ลมพัด ดอกไมบาน ใบไมรวง ฯลฯ เปนปรากฏการณที่เกิด
ขึ้นมาจากเหตุ และสลายไปเพราะเหตุเชนกัน 
 
 มนุษยเรามีเหตุเกิดมาจากบิดามารดา เจริญเติบโตเพราะไดรับอาหาร
เลี้ยงดู ไดรับการอบรมจิตใจจากการเรียนรู และประสบการณ 
 
 ทั้งรางกายและจิตใจมีเหตุเกื้อหนุนใหเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปรไป
ในสภาพตาง ๆ เพราะมีเหตุเปนมูลการณอีกนั่นเอง 
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 ทุกสิ่งในโลกนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเหมือนตาขายที่ทําขึ้นมา
โดยการผูกปมเปนชวง ๆ ตอเนื่องกัน ถามีผูคิดวา แตละตาของตะขาย เปน
อิสระจากกัน ไมเกี่ยวเน่ืองกันละก็ เปนการคิดที่ผิด เพราะตาขายจะเกิดขึ้น
ไดดวยการผูกตอเนื่อง แตละตาของตะขายมีหนาที่ตอกัน และอาศัยกันและ
กัน 
 
 
 
2. ดอกไมบานเพราะมีเหตุทําใหบาน ใบไมรวงเพราะมีเหตุทําใหรวง 
ไมใชบานเองหรือรวงเอง ทุกสิ่งในโลกมีเหตุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และจะสูญสลายไปเพราะมีเหตุใหเปนไปเชนนั้น จะเห็นไดวา
“ความไมเที่ยงแทแนนอน เปนสิ่งที่แนนอน” เปนกฎธรรมชาติที่เปน ความ
จริง 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
เหตุอาศัยกันเกิด 

ตอนที่ 3 เหตุอาศัยกันเกิด 
 
1. ความวิตกกังวล ความเศราโศก ความโทมนัส ความเจ็บปวด และ
ความทุกขทรมานทั้งหลายเกิดจากอะไร ไมใชเพราะความยึดมั่นผูกพันกับ
ความไมเที่ยงเหลานี้หรอกหรือ 
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 ความยึดมั่นในชีวิตที่มั่งคั่ง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง ความสุขสําราญความ
รักตัวเอง ความยึดมั่นในสิ่งเหลานี้เปนบอเกิดแหงความทุกข 
 
 
 
 โลกนี้ต้ังแตเริ่มแรกก็เปนโลกที่เต็มไปดวยภัยธรรมชาติตาง ๆ 
ยิ่งกวานั้นแลวมนุษยเรายังตองเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บ ความแก และความ
ตาย อยางหลีกเลี่ยงไมได โลกนี้จึงเปนโลกแหงความทุกขทรมาน 
 
 
 
 แตถาเราจะพิจารณาอยางรอบคอบถึงความจริงทั้งหมดแลว จะเห็นได
วา มูลเหตุแหงความทุกขทั้งมวลเกิดจากจิตใจที่ผูกพันยึดมั่นนั่นเอง ถาเรา
สามารถทําใจไมใหผูกพันกับความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิตได ก็จะไม
ตองทนทุกขทรมานอีกตอไป และถาจะพิจารณาดูตอไปอีกก็จะพบวาความ
ผูกพันเหลานี้เกิดขึ้นจากความโงเขลา (อวิชชา) และกิเลสตัณหาในจิตใจของ
เรานั่นเอง 
 
 
 
 อวิชชา เปนเครื่องบดบังดวงตาไมใหเห็นความผันเเปรไมเที่ยงของ
ชีวิต กิเลสตัณหา คือ ความโลภ อยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อไมไดจึงตองทุกข
อวิชชาและกิเลสตัณหาทําใหมนุษยเห็นความแตกตางของสิ่งทั้งหลาย ซึ่ง
ตามความเปนจริงแลวไมมีความแตกตางกันเลย ความดี ช่ัว ถูก ผิด นั้นเปน
สิ่งที่มนุษยคิดขึ้นเอง 
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 อวิชชาทําใหมนุษยเรามองเห็นอะไรผิด ๆ ทําใหยึดถือและเขาขาง
ตัวเองอยูเสมอ ชักนําใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิด ชีวิตจึงตองหลง
วนเวียนอยูแตในโลกแหงความมายา 

 
 
 
 
 การกระทําของมนุษยเปรียบไดกับที่นา จิตใจที่ลําเอียง คือ เมล็ดพันธุ
ขาวที่หวาน อวิชชา คือ ดิน หลอเลี้ยงดวยฝนแหงตัณหา ระบายน้ําดวยการ
ทําตามอําเภอใจและรับเอาความคิดที่ผิด ๆ มา ผลเก็บเกี่ยวที่ไดก็ คือ ความ
ลุมหลงติดอยูในโลกแหงมายาที่เต็มไปดวยความทุกขทรมาน 

 
 
 
 
2. ดังนั้น จึงกลาวไดวา มูลเหตุที่กอใหเกิดความวิตกกังวล ความเศรา
โศก ความเจ็บปวด และความทุกขทรมานนั้นเนื่องมาจากจิตใจของเรา
นั่นเอง 

 
 
 
 
 โลกแหงความมายา เปนโลกที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ถูกอวิชชาบดบังจน
มืดมัว แตโลกแหงการตรัสรู ก็สามารถเกิดขึ้นไดภายในจิตใจเดียวกันนี้เอง 
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3. ในโลกนี้มีทัศนคติที่ผิด ๆ อยู 3 ประการ ถามนุษยเราหลงเชื่อใน 
ทัศนคติเหลานี้แลว ก็คงจะตองปฏิเสธทุกสิ่งในโลกนี้ คือ 1. มีผูกลาววา
ประสบการณของมนุษยทุกคนขึ้นอยูกับโชคชะตา 2. มีผูกลาววาพระเจา
เปนผูสรางทุกสิ่งและควบคุมทุกสิ่งดวยพระองคเอง 3. มีผูกลาววาทุกสิ่งทุก
อยางจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลา โดยไมตองอาศัยเหตุหรือปจจัยใดๆ 

 
 
 ถาโชคชะตาเปนเครื่องกําหนดทุกสิ่งแลว ทั้งการกระทําดี หรือการ
กระทําช่ัวก็ถูกโชคชะตากําหนดไวลวงหนาแลว ความสุข ความทุกขก็
เชนเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับโชคชะตาทั้งหมด ถาเปนเชนนั้นจริง
แลว ความหวังและความพยายามของมนุษยที่จะทําความดี นําความกาว 
หนามาสูโลกก็จะไมมีความหมายอะไรเลย 

 
 
 ในทัศนคติที่ 2 และ 3 ก็เชนเดียวกัน ถาทุกอยางตกอยูในมือของพระ
เจาแลว มนุษยจะมีความหวังอะไร นอกจากยอมแพ หรือรอใหทุกสิ่งทุก
อยางเกิดขึ้นเองโดยไมยอมทําอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไมเปนที่นาประหลาด
เลย ถามนุษยที่ยึดมั่นในทัศนคติเหลานี้จะหมดหวัง และละทิ้งความพยายาม
ที่จะกระทําความดีและหลีกหนีความชั่ว 

 
 
 เราจึงเห็นไดวา ทัศนคติทั้ง 3 นี้ไมถูกตอง เพราะทุกสิ่งในโลกจะเกิดมี
ขึ้นหรือสูญสลายไปนั้นตองมีเหตุปจจัยทําใหเปนเชนนั้น 
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บทที่ 2 

จิตใจและรางกาย 
บทที่ 2 จิตใจและรางกาย 

ตอนที่ 1 
อนิจจังและอนาตมนั 

ตอนที่ 1 อนิจจังและอนาตมน 
 
1.   ดังที่ไดกลาวมาแลววา ทุกสิ่งในโลกเกิดมาจาก*เหตุ รางกายและจิตใจ
ของเราเกิดมีขึ้น เพราะมีเหตุตาง ๆ มารวมกัน รางกายจึงไมไชตัวตนที่ถาวร 
แตเกิดจากการรวมตัวของธาตุตาง ๆ จึงเปนสิ่งไมเที่ยง 
 ถารางกายมีตัวตนที่ถาวรแลว รางกายจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไดตามที่
ตองการ 
 
 พระเจาแผนดินผูมีอํานาจยิ่งใหญในแผนดินของพระองคจะพระราชทาน 
บําเหน็จรางวัลหรือลงโทษใครก็ไดตามที่พระองคเห็นชอบ แตพระองคก็ตอง
ทรงประชวร และแกชรา ทั้ง ๆ ที่พระองคไมทรงประสงคเชนนั้น 
 
 จิตใจก็เชนดียวกันไมมีความเปนตัวตนที่แนนอน จิตมนุษยเกิดจาก 
การรวมกันของเหตุและสภาวะตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง 
 
 ถาจิตมีความเปนตวัตนแหงตนแลว จิตจะกระทําสิ่งใดก็ไดตามที่ตน 
ตัดสินแตมีบอยครั้งทีเดียวที่จิตหันเหไปจากสิ่งที่จิตคิดวาถูกตอง นึกคิดใน
สิ่งที่ช่ัว ทั้ง ๆ ที่จิตไมเต็มใจจะทําเชนนั้น จึงเห็นไดวาจิตไมสามารถจะทํา
อะไร ๆ ไดดังที่คิดเสมอไป 
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2. ถาจะถามวา “รางกายของคนเรานี้มีความจีรังยั่งยืนหรือไม” ทุก ๆ คน
ก็คงจะตองตอบวา “ไม” อยางแนนอน และถาจะถามตอไปวา “ความไมจีรัง
นี้เปนความสุขหรือทุกข” ก็คงตองไดคําตอบวา “ทุกคนที่เกิดมาจะตองแก 
ตองเจ็บและตองตาย ผูที่รูตัววา กําลังแก กําลังเจ็บ และกําลังจะตายนั้น
จะตองทนทุกขทรมานแนนอน” 

 
 
 การที่คิดวา ความไมเที่ยงแทจีรังนี้กอใหเกิดทุกขซึ่งมีความเปนตัวตน
เปนแกนสารนั้นเปนความคิดที่ผิด 

 
 
 จิตใจของมนุษยก็เชนเดียวกันไมมีความเที่ยงแทแนนอน เปนความ
ทุกข แตไมมีตัวตนถาวร 

 
 
 ดังนั้น รางกายและจิตใจของเราซึ่งประกอบกันขึ้นเปนชีวิตและมีโลก
ภายนอกแวดลอมอยูนั้นเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับความคิดในเรื่อง “ตน” หรือ 
“ของตน” 

 
 
 จิตใจที่ถูกครอบคลุมดวยอวิชชาเทานั้นที่จะยึดมั่นผูกพันอยูกับ ”ตน”
หรือ “ของตน” 
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 เพราะเหตุที่รางกายและสิ่งที่แวดลอมอยูภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการที่
เหตุตาง ๆ มารวมกัน จึงมีการเปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ ไมมีที่สิ้นสุดไมหยุดนิ่ง
แมเพียงช่ัวขณะเดียว เหมือนสายน้ําไหลหรือเปลวเทียน หรือวานรซึ่งไมเคย
หยุดอยูนิ่งเลยแมช่ัวขณะเดียว 

 
 
 
 ผูที่มีปญญาจะมองเห็นและไดฟงเรื่องราวเกี่ยวกับความไมจีรังของ
ชีวิต จึงสามารถทําใจไมใหผูกพันกับสิ่งเหลานี้ และเมื่อรางกายรวมทั้งจิตใจ 
เปนอิสระ เมื่อนั้นเขาก็จะสามารถพบหนทางบรรลุถึงการตรัสรู 

 
 
 
3. ไมมีใครในโลกนี้ที่จะทําสิ่ง 5 ประการตอไปนี้ไดสําเร็จ คือ 1. หยุด 
ยั้งความชราในขณะที่รางกายยางเขาสูวัยชรา 2. หยุดยั้งความเจ็บปวยใน
ขณะที่กําลังปวย 3. หลีกหนีความตายในขณะที่กําลังจะตาย 4. ปฏิเสธความ
ดับสูญแหงสังขาร  5. ปฏิเสธความสิ้นสุดแหงชีวิต 

 
 
 
 สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญไมเร็วก็ชา ไมมีใคร
สามารถหลีกเลี่ยงพนและทําใหเปนทุกข แตผูที่ไดรับฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา จะสามารถเขาใจความจริงเหลานี้ และจะไมเปนทุกขเลย 
เพราะถึงอยางไรก็ไมมีทางหลีกเลี่ยงพน 
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 ในโลกนี้มีความจริงอยู 4 ประการ คือ 1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีกําเนิดมา
จากอวิชชา 2. สิ่งที่เปนความปรารถนาทั้งปวงไมมีความจีรัง และเปนทุกข   
3. สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายก็เชนกันไมมีความจีรัง ไมเที่ยง และเปนทุกข 4. ไมมี
สิ่งใดในโลกที่เรียกไดวา “ตน” หรือ “ของตน” 

 ความจริงดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ทุกสิ่งในโลกไมมีความจีรัง
ไมเที่ยง และไมมีตัวตน ไมวาพระพุทธเจาจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก 
หรือไมความจริงดังกลาวนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลง เปนกฎธรรมชาติที่เที่ยงแท
แนนอน พระพุทธเจาทรงรูแจงในสิ่งเหลานี้จนไดตรัสรู และทรงสั่งสอน 
ผูคนทั้งหลายใหมีดวงตาเห็นธรรมตามดวย 
 

ตอนที่ 2 
จิตใจของมนษุย 

ตอนที่ 2 จิตใจของมนุษย 
1. ความหลงใหลหรือความรูแจงลวนมีบอเกิดในจิตใจ เหมือนสิ่งตาง ๆ 
ที่นักเลนกลเอาออกมาแสดงใหดู 

 จิตใจของมนุษยมีความผันแปรที่ไมมีขอบเขตจํากัดและไมมีที่สิ้นสุด
จิตใจที่มีมลทินกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่สกปรก จิตใจที่บริสุทธิ์กอใหเกิด
สภาพแวดลอมที่สะอาด ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภายนอก
ขึ้นอยูกับความผันแปรของจิต จึงไมมีขอบเขตจํากัดดวยเชนกัน 

 เหมือนภาพวาดที่วาดโดยจิตรกร สภาพแวดลอมตาง ๆ เกิดจาก
ความรูสึกของจิตใจ โลกที่พระพุทธเจาสรางขึ้นเปนโลกที่สะอาดบริสุทธ 
ปราศจากกิเลสตัณหา แตโลกที่มนุษยเราสรางขึ้นนั้นเปนโลกที่สกปรกเต็ม 
ไปดวยกิเลสตัณหา 
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 จิตใจของมนุษยเปรียบไดกับจิตรกรฝมือเยี่ยม สามารถวาดภาพโลก 
ภายนอกไดสารพัดอยาง ไมมีสิ่งใดในโลกที่จะไมไดสรางจากจิต
พระพุทธเจาก็เชนเดียวกับจิตใจ ทรงสรางโลกที่บริสุทธิ์ และคนเราก็เชนกัน
เปนผูสราง โลกแหงกิเลส ดังนั้นทั้ง จิตใจ พระพุทธเจา และมนุษยปุถุชน จึง
ไมมีความแตกตางกัน เพราะตางก็สรางโลกและสภาพแวดลอมของตนเอง 
 
 
 พระพทุธเจาทรงรูแจงวา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากจิตใจ ดังนั้นผูที่รูความ
จริงขอนี้ ก็คือ ผูที่มองเห็นองคพระพุทธเจาอยางแทจริง 
 
 
2. อยางไรก็ตาม จิตใจของมนุษยถูกครอบงําดวยความกลัว ความเศรา 
โศก ความวิตกกังวล จนยากที่จะแกใหหายได กลัวแมกระทั่งสิ่งที่ผานไป
แลว และสิ่งที่ยังไมไดเกิด ทั้งนี้ก็เพราะมีอวิชชาและความยึดมั่นผูกพันเปน
โรครายอยูในใจนั่นเอง 
 
 
 จิตใจที่เต็มไปดวยความโลภและอวิชชานี้เปนบอเกิดของโลกแหง
ความมายา เปนสาเหตุของความยุงยากทั้งปวงในโลกแหงความมายา พูดงาย 
ๆ ก็ คือ ทุกสิ่งทุกอยางมีกําเนิดขึ้นในจิตใจของมนุษยนั่นเอง 
 
 
 การเกิดการตายก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ ถาจิตใจที่ยึดมั่นอยูกับการ
เกิดการตายนี้ดับสูญไปไดละก็ ความหลงผิดในโลกแหงการเกิดการตายก็จะ
หมดไปดวย 
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 โลกแหงความมายาเกิดจากจิตใจ เพราะการมองดวยใจที่ลุมหลงจึงทํา
ใหโลกกลายเปนโลกแหงความมายา ถาเราไดรูความจริงวา การตัดขาดจาก 
จิตใจที่ลุมหลงได โลกแหงความมายาก็จะไมเกิดขึ้น เราจะสามารถเปน
อิสระจากกิเลสทั้งหลาย และบรรลุหนทางตรัสรู 

 
 
 จึงเห็นไดวา โลกนี้อยูใตอํานาจของจิตใจที่ ชักจูงและบังคับบัญชาให
เปนไปในสภาพตาง ๆ โลกที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานก็เปนโลกที่เกิด
จากจิตใจที่หลงผิดนั่นเอง 

 
 
3. ดวยเหตุที่ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจากการบัญชาของจิตใจซึ่งเปนเสมือนนาย
เมื่อทําตามบัญชาของนายหรือจิตใจที่สกปรกก็จะเกิดผลคือมีความทุกข
ตามมา เหมือนเกวียนที่แลนตามวัวเมื่อถูกวัวลาก 

 
 
 แตถามีจิตใจที่บริสุทธิ์เปนนาย และปฏิบัติตามแลว ก็จะไดรับแต
ความสุขสําราญเหมือนเงาตามตัว ผูที่กระทําความชั่ว จะตองไดรับผลกรรม
ช่ัวตอบสนองในชาตินี้ และยังจะตองชดใชกรรมนี้ในชาติตอไปดวย จะตอง
ทุกขทรมานทั้งในชาตินี้ เเละชาติหนา 

 
 
 สวนผูที่กระทําแตความดี ก็จะไดรับผลดีตอบสนองในชาตินี้ และจะ
ไดรับความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกในชาติหนา 
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 ถาจิตใจสกปรกมีมลทิน ก็เหมือนกับเดินบนทางที่ขรุขระเปนหลุม
เปนบอ ตองหกลม ไดรับบาดเจ็บ แตถามีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาด ก็เหมือน
เดินบนหนทางที่ราบเรียบปลอดภัย 

 
 ผูที่มีความบริสุทธิ์ทั้งใจและกาย คือผูที่หลุดพนจากบวงกิเลสมารแลว
เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา ผูที่มีจิตใจสงบก็จะไดรับความสงบ
สุขมากขึ้นทําใหสามารถบําเพ็ญสมาธิไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
 

ตอนที ่3 
ภาวะที่แทจริงของสิ่งท้ังหลาย 
ตอนที่ 3 ภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย 

 
1. โดยเหตุที่ทุกสิ่งในโลกลวนมีกําเนิดมาจากเหตุ จึงไมมีขอแตกตางกัน
การมองเห็นความแตกตางของสิ่งทั้งหลายเกิดจากการมองดวยใจที่ลําเอียง 

 
 บนทองฟากวาง ไมมีสิ่งใดแสดงใหรูวาเปนตะวันออกหรือตะวันตก
มนุษยตางหากที่เปนผูจําแนกใหเห็นความแตกตางวา นี่ เปนทิศตะวันออก
โนนเปนทิศตะวันตก 

 
 ตัวเลขก็เหมือนกันจากหมายเลข 1 ถึงจํานวนนับอสงไขย ก็เปนแต
เพียงตัวเลขเทานั้น ที่มากําหนดวาเลขตัวนี้มีจํานวนมาก หรือตัวนี้มีจํานวน
นอยนั้น มนุษยเราเปนผูกําหนดขึ้นเองเพราะความที่มีใจละโมบนั่นเอง 
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 โดยธรรมชาติแลว ถาไมมีการเกิดก็จะไมมีการตาย แตมนุษยจําแนก
ภาวะนี้วาเปนการเกิด หรือภาวะนั้นวาเปนการตายเอาเอง การกระทําของ
มนุษยก็เชนกัน ถาไมมี “ดี” ก็จะไมมี “เลว” การจําแนกความดี ความเลวนั้น
มนุษยเรากําหนดขึ้นเองตามอําเภอใจเพราะความมีใจที่ลําเอียง 
 
 
 
 
 พระพุทธเจาเปนผูที่ทรงหลุดพนจากความยึดมั่นที่ลําเอียงเหลานี้ โดย
สิ้นเชิง ทรงพิจารณาดูโลกเหมือนเมฆที่ลอยอยูหรือเหมือนภาพลวงตา ไมมี
สิ่งใดใหยึดมั่นผูกพัน หรือสลัดทิ้ง พระองคทรงอยูเหนือความคิดที่ลําเอียง
เหลานี้ 
 
 
 
 
2. มนุษยเรามักจะยึดมั่นในสิ่งที่คิดวาจะนําความสุขสบายมาให หรือ
สนองความตองการของตน เชน ความมั่งคั่ง ทรัพยศฤงคาร เกียรติยศ 
ช่ือเสียง และชีวิตของตน 
 
 
 
 
 ผูกพันอยูกับความคิดที่ลําเอียงวา มี ไมมี ดี เลว ถูก ผิด ฯลฯ  ทําให
ชีวิตตองตกอยูในความทุกขทรมาน 
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 ครั้งหนึ่ง มีชายผูหนึ่ง ไดเดินทางมาเปนระยะทางไกลจนกระทั่งมาถึง
แมน้ําสายใหญ เขาคิดในใจวาแมน้ําฝงนี้ดูทาทีจะมีอันตรายมาก แตฝงตรง
ขามดูปลอดภัยกวา คิดดังนั้นเเลว เขาก็ตอแพขึ้น และขามไปยังอีกฝงหนึ่ง
ไดโดยปลอดภัย เขารําพึงกับตัวเองวา “แพนี้ชวยใหเราขามแมน้ําไดโดย
ปลอดภัย มีคุณประโยชนแกเรามาก เราทิ้งมันไมลง เราจะแบกมันไปดวย” 

 
 
 ชายผูนี้ไดทําสิ่งที่สมควรจะทําตอแพของเขาแลวเชนนั้นหรือ เปลาเลย 

 
 
 นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้สอนใหเห็นวา “แมการกระทําที่คิดวาถูก ก็
ไมควรยึดมั่นไว เพราะถึงจะเปนการกระทําที่ดี แตเมื่อกลายมาเปนภาระที่
ไมจําเปนแลวก็ควรทิ้งไปยิ่งถาเปนสิ่งที่ไมดีไมถูกแลวก็ยิ่งตองทิ้งไปให
หมด” 

 
 
3. สิ่งทั้งหลายในโลกไมมีที่มาหรือที่ไป ไมมีเกิด ไมมีดับ เพราะฉะนั้น
จะไมมีการได หรือสูญเสีย 

 
 
 พระพุทธเจาทรงสอนวา “สิ่งทั้งหลายในโลกอยูเหนือสภาวะ มีหรือ 
ไมมี จึงไมมีเกิด ไมมีดับ” กลาวคือ ทุกสิ่งทุกอยางไมมีตัวตนแหงตน แต
เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุและปจจัยมารวมกัน จึงกลาวไดวาอยูในภาวะ “ไมมี”
แตเมื่อมีเหตุและปจจัยมารวมกันก็กลาวไดวาอยูในภาวะ “มี” นั่นเอง 
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 ความยึดมั่นผูกพันเมื่อไดเห็นสิ่งใดเปนสาเหตุใหเกิดใจลุมหลง แตถา
มองดวยใจวางเฉยไมยึดมั่น ก็จะไมเกิดความลุมหลง การตรัสรูก็คือ การ
มองเห็นกฎแหงความจริงนี้อยางแจมแจง ตัดขาดจากใจที่ยึดมั่น 
 
 
 
 
 โลกนี้เปนเหมือนความฝนโดยแท และทรัพยสมบัติก็เหมือนสิ่งลวงตา
เหมือนการมองรูปภาพ เห็นระยะใกลไกล สูงต่ํา เเตมิไดมีจริง ทุกสิ่งทุก
อยางเปนเสมือนไอแดด 
 
 
 
 
4. การที่เช่ือในทฤษฎีแหงความถาวร วา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย 
ที่นับปริมาณมิได และจะอยูค้ําฟาตลอดไปนั้น เปนความเขาใจที่ผิด แตการ
ที่เช่ือในทฤษฎีของความไมมีอยูนั้น ยิ่งเปนความเขาใจผิดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 ความเที่ยง ไมเที่ยง มี ไมมี ไมใชสภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลายแต
เปนสภาพที่เกิดจากการมองดวยสายตาที่มีความยึดมั่นผูกพัน สภาวะที่
แทจริงของสิ่งทั้งหลายอยูเหนือหรือเปนอิสระจากความผูกพันที่เกิดจากใจที่
เต็มไปดวยกิเลสของมนุษย 
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 เนื่องจากทุกสิ่งมีกําเนิดมาจากเหตุปจจัย จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดอยูกับที่ ตางกับสิ่งที่มีตัวตนถาวร และเพราะการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุดนี้เอง จึงเปนเสมือนภาพลวงตา และ ไอแดด
แตในขณะเดียวกันก็เปนสภาพที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนความจริง กลาวคือ
ความเปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุดของทุกสิ่งเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง 
เปนนิรันดรนั่นเอง 
 
 
 
 เมื่อมนุษยเรามองดูแมน้ําก็จะเห็นวาเปนแมน้ํา แตสําหรับเปรตที่หิว
โหยจะมองเห็นน้ําเปนไฟ ไมเห็นเปนแมน้ํา ดังนั้น สําหรับผีเปรตแลว จะ
กลาววาแมน้ํานั้น “มี” ก็ไมได และสําหรับมนุษยเราจะกลาววา “ไมมี” ก็
ไมไดเชนกัน 
 
 
 
 เราจึงสามารถกลาวไดวา สรรพสิ่งทั้งหลายเปรียบเสมือนภาพลวงตา
จะยืนยันวา “มี” ก็ไมไดจะปฏิเสธวา “ไมมี” ก็ไมไดเชนกัน 
 
 
 
 อยางไรก็ตามถึงแมจะตัดขาดจากโลกที่เปนเสมือนภาพลวงตานี้ได 
แตโลกที่แทจริง เปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลงนั้น ไมมีอยู ดังนั้นการที่มองดู
โลกนี้วาเปนเสมือนภาพลวงตา ก็เปนการมองที่ผิด และจะคิดวาเปนโลกที่
แทจริง ก็ไมถูกอีกเหมือนกัน 



จิตใจเเละรางกาย 

–57– 

 แตเพราะความโงเขลา ไมรูความจริงของกฎธรรมชาติ จึงคิดวา มีโลก
แหงความลวงตา และโลกแหงความจริง เมื่อคิดวาโลกนี้เปนโลกแหงความ
ลวงตาแลว ก็มักเกิดใจอกุศลวา การกระทําทั้งหลายของมนุษยจะวา ผิด หรือ
ช่ัวก็ไมได 

 
 สวนผูที่มีปญญา รูเเจงในกฎธรรมชาติที่เปนความจริงนี้จะมองเห็นสิ่ง
ลวงตาเปนสิ่งลวงตาอยางแจมชัด จึงไมกอความผิดพลาดขึ้น 

 
 

ตอนที่ 4 
*ทางสายกลาง 

ตอนที่ 4 *ทางสายกลาง 
 
1. ผูที่บําเพ็ญเพียรเพ่ือหนทางแหงการตรัสรู จะตองหลีกเลี่ยงวิถีทาง
ดําเนินชีวิตไมควรกระทํา 2 ประการคือ หนึ่ง การใชชีวิตที่ตกเปนทาสของ
โลกียตัณหา สอง การทรมานรางกายและจิตใจของตนเองจนเกินกวาเหตุ 

 
 เราควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่หยอนหรือตึงเกินไปทั้ง 2 อยางนี้ แลว
ดําเนินตามทาง*สายกลางที่จะนําไปสูปญญาและการตรัสรู 

 
 การดําเนินชีวิตตามทางสายกลางนี้ พึงปฏิบัติอยางไร คําตอบก็คือ พึง
ปฏิบัติตาม “มรรค” อันประเสริฐ 8 ประการ ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังจิต
ชอบซึ่งเปนหนทางที่ถูกตอง 
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 ดังที่ไดกลาวมาแลววาทุกสิ่งปรากฏขึ้นและสูญสลายไปเพราะมีเหตุ
ปจจัยทําใหเปนเชนนั้นไมเกี่ยวกับการมี หรือ ไมมีอยู ผูที่โงเขลา เทานั้นที่
เห็นวา มี หรือ ไมมี แตผูที่มีปญญาแลวจะไมยึดมั่นในความคิดนี้ แตจะมอง
ทุกสิ่งดวยความมีใจเปนกลาง 

 
2. สมมุติวามีทอนซุงทอนหนึ่ง ลอยอยูในแมน้ําสายใหญ โดยไมเขาไป
ชิดฝงซายหรือขวา ไมจมลงไป และไมเกยฝง ไมถูกคนจากเอาไป หรือถูก 
กระแสน้ําวนดูดไว และไมผุไมเนา ถาเปนอยูเชนนี้เสมอแลว ในไมชาก็จะ
ลอยมาจนถึงทะเลไดเปนแน 

 
 ชีวิตที่ดําเนินตามทางสายกลางเปรียบเหมือนกับทอนซุงที่ลอยอยู 
กลางแมน้ํานี้ ไมผูกพันยึดมั่นกับชีวิตที่หมกมุนในตัวเอง หรือสิ่ง ภายนอก
ไมยึดติดอยูในความคิดวา “มี” หรือ “ไมมี” “ถูก” หรือ “ผิด” ตัดขาดจาก
ความลุมหลงแตก็ไมคํานึงถึงการบรรลุถึงหนทางแหงการหลุดพน เเตฝาย
เดียว ผูที่ทําใจใหเปนกลางเชนนี้ได และประพฤติตามได เรียกวากําลังกาว
เดินมาตามทางสายกลางที่จะนําไปสูการบรรลุนิพพาน 

 
 การดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดทางสายกลาง ไมหมกมุนในสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดอยางรุนแรง เปนสิ่งสําคัญในการกาวไปสูหนทางบรรลุนิพพาน 

 
 เมื่อเรารูวา ทุกสิ่งในโลกไมมีการเกิด ไมมีการสูญ ไมมีลักษณะ
เฉพาะที่ควรยึดมั่น จึงไมควรหลงตัวเมื่อทําความดี แตควรมีจิตใจวางเฉยไม
ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้น 
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 การไมถูกกิเลสครอบงํา คือ การไมยึดมั่น ไมผูกพัน ผูที่แสวงหา
หนทางหลุดพน จะไมหว่ันไหวกับความตาย ไมปรารถนาการเกิด ไมมีจิตใจ
ลําเอียง แบงแยกวา มี ไมมี ดี เลว ถูก ผิด ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อใดที่ใจของเราเกิดผูกพันในสิ่งใด เมื่อนั้นก็เปนการเริ่มตนของ
ชีวิตที่ตองหลงทางติดอยูในกิเลส ดังนั้นผูที่กําลังกาวเดินไปสูหนทางบรรลุ
นิพพาน จะไมยึด ไมจับ ไมลังเล ไมเปดหนทางใหกิเลสเขาครอบงําได 

 
 
 
 
 
 
 
3. การบรรลุนิพพานไมมีรูปลักษณะที่มองเห็นหรือจับตองได เพราะมี
ความลุมหลง คือ อวิชชา จึงมี นิพพาน ถาไมมีอวิชชาก็ไมมีนิพพานในทาง
ตรงกันขามก็เชนเดียวกัน เพราะมีนิพพาน จึงมีอวิชชา ถาไมมี นิพพาน ก็ไม
มีอวิชชาดวย 
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 ดังนั้น ความยึดมั่นในความคิดที่วานิพพานมีอยู เหมือนสิ่งมีตัวตนจับ
ตองไดนั้น จะกลายเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหพบหนทางบรรลุ เชนเดียวกับ
การที่มีความมืด ก็มีแสงสวาง ถาไมมีความมืด ความสวางก็จะไมมี  

 
 
 ผูที่แสวงหนทางบรรลุ จะตองมีใจที่ไมติดพันวา จะบรรลุใหถึง
นิพพาน เหมือนดังวานิพพานเปนสิ่งมีตัวตน ความยึดมั่นเชนนี้เปนความ
หลงผิด อยางหนึ่งเชนกัน 

 
 
 ถากําหนดจิตมาถึงขั้นนี้ไดและดําเนินมาตามกระแสที่ผานอวิชชามา ก็
จะสามารถบรรลุหนทางแหงนิพพานได เหมือนการพบแสงสวางในทาม 
กลางความมืด ถากําหนดกระแสจิตใหมั่นคง ไมถูกตัดตอน แตดําเนินเรื่อยไป 
จะบรรลุจุดหมายปลายทางคือ นิพพาน ซึ่งอยูทามกลางกิเลสตัณหาทั้งปวง 

 
 
4. สรรพสิ่งในโลก มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมมีอะไรแตกตางกัน
เนื่องจากความไมมีตัวตน ไมมีลักษณะถาวร ไมมีเกิด ไมมีดับ ไมสามารถจะ
บรรยายดวยคําพูดได เพราะทุกสิ่งมีสภาวะที่เปนศูนยที่เรียกวา “*ศูนยตา”
ซึ่งแปลวา “ความวางเปลา” นั่นเอง 

 
 
 สรรพสิ่งในโลกมีความสัมพันธกัน คืออาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้นไม
มีสิ่งใดเกิดขึ้นไดโดยลําพังตัวเอง 
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 เหมือนกับแสงสวางกับเงามืด ความสั้นกับความยาว ขาวกับดํา ตองมี
อยูคูกันไป ถาขาดอยางหนึ่งอยางใดไปแลวก็ไมอาจดํารงอยูไดจึงเรียก
สภาวะนี้วา “อนาตมัน” ซึ่งแปลวา “ความไมมีตัวตน” 

 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ถาไมมีอวิชชา ก็ไมมีนิพพาน ถาไมมีนิพพาน 
ก็ไมมีอวิชชา ทั้งสองสิ่งนี้ไมมีความแตกตางกันโดยเนื้อแท เพราะอาศัยกัน
เกิดขึ้น จึงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 
5. คนเรามักจะมองเห็นการเกิด การดับ ของสิ่งตาง ๆ ซึ่งอันที่จริงแลว 
ไมใชเชนนั้น เพราะทุกสิ่งทุกอยางไมมีการเกิด ไมมีการดับมาตั้งแตตนแลว 

 
 
 ผูที่มีดวงตามองเห็นสภาวะที่แทจริงดังกลาวของสิ่งทั้งหลายแลวจะ
สามารถเขาใจกฎธรรมชาติที่เปนความจริงวา ทุกสิ่งไมมีการเกิด ไมมีการ
ดับ แตเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 
 การที่คนเรามีความยึดมั่นผูกพันในตัวเอง ก็เพราะคิดวา มี “ตน” ซึ่ง
อันที่จริงแลว หามีไม และสภาวะที่เรียกวา “ของตน” ก็ไมบังเกิดขึ้น การ
บรรลุนิพพาน คือการที่รูในความจริงขอนี้ 
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 คนเรามักจะคิดวามี ความสะอาด และความสกปรก แตความจริงแลว 
ถาไมมีความสะอาด ก็ไมมีความสกปรก ความคิดที่แยกวา ความสะอาด และ
ความสกปรก เปนคนละอยางกันนั้น เกิดจากใจที่มีความลําเอียงของคนเรา
นั่นเอง 
 
 
 
 เชนเดียวกัน เรามักคิดถึงความแตกตางระหวางความดี ความชั่ว แตผูที่
กําลังแสวงหาหนทางบรรลุจะตระหนักดีวา ความดี ความชั่ว แตเดิมไมใช
คนละสิ่งกัน 
 
 
 
 คนเรามักชังความทุกข ปรารถนาความสุข แตถาลองพิจารณาดวย
ปญญาแลว จะพบวาทามกลางความทุกข เราจะหาความสุขพบ ผูที่รูความ
จริงนี้ จะหลุดพนจากความผูกพันทั้งปวง เปนอิสระทั้งกายและใจ แตก็ไมใส
ใจในความเปนอิสระ หรือความผูกพันอีกเชนกัน 
 
 
 
 ดังนั้น เราจึงเห็นไดวา คําตรงกันขาม เชน มี ไมมี ความลุมหลงความรู
แจง จริง เท็จ ถูก ผิด ที่มักใชคูกันนี้ ความจริงแลวไมไดมีอะไรแตกตางกัน
เลย ไมมีรูปรางใหเห็นเปนตัวตน จับตองไมได พิสูจนใหเห็นจริงไมได ดวย
ตัวของมันเอง เราจึงไมควรยึดมั่นในความคิดที่เกิดจากความลําเอียง ของใจ
แตควรตระหนักถึงความจริงแหง “ศูนยตา” 
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6. เหมือนดอกบัวที่เจริญงอกงามและบานในหนองบึงที่มีโคลนตม
สกปรก แตไมงอกในที่ราบสูง หรือบนบกที่สะอาด การหลีกเลี่ยงความลุม
หลงไมใชการบรรลุ แตธาตุ หรือธรรมชาติแหงพุทธจะสามารถคนพบได 
ในทามกลางความลุมหลงและทัศนคติที่ผิด ๆ 
 
 
 
 
 
 ถาไมยอมเสี่ยงอันตรายดําลงไปใตทะเลลึก ก็จะไมมีโอกาสรูวามีขุม 
ทรัพยมหาศาลหาคามิไดอยูขางใต เชนเดียวกันถาไมฝาเขาไปในทะเลตม
แหงโลกียวิสัย ก็ไมสามารถคนพบจินดามีคาแหงการนิพพานได ผูที่เคยมี
ความยึดมั่นใน “ตน” และกิเลสโลกอยางไมลืมหูลืมตา ถาเพียงแตมีใจ
ศรัทธาในนิพพานเพียงนิดเดียวเทานั้น เขาก็จะสามารถแลเห็นหนทาง
ขางหนาที่จะนําไปสูการบรรลุนิพพานได 
 
 
 
 
 
 ในสมัยกอน มีนักบวชที่ปนปายกองดาบโดยไมบาดเจ็บ หรือเดินลุย
ไฟโดยไมรูสึกรอนหรือถูกลวกเพราะความที่มีจิตมุงมั่นที่จะแสวงหนทาง
หลุดพน แมจะตองปนขามกองดาบแหลมคมแหงความเห็นแกตัว และเดิน
ลุยเขาไปในกองไฟแหงความเกลียดชัง ก็จะพบวามีสายลมเย็นแหงการตรัส
รูพัดโชยมา ทําใหไมรูสึกเจ็บหรือรูสึกรอนแตอยางใดเลย 
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7. พระพุทธเจาทรงสอนใหละทิ้งทัศนคติที่มีความขัดแยงแยกเปน 2 ฝาย
เชน มี ไมมี ดี ช่ัว ถูก ผิด ฯลฯ เสีย ใหรูวานั่นไมใชสิ่งที่แตกตางกันและ
ถึงแมจะเลือกเอาฝายที่ดีในระหวาง 2 ฝาย คือ มี ดี ถูก ฯลฯ ก็ไมใชการ
กระทําที่ถูกอยูนั่นเอง 
 
 
 
 ถาเรายึดมั่นในความคิดที่วาสรรพสิ่งไมมีความเที่ยงแตเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เปนความคิดที่ไมถูกตอง แตถาเชื่อวาทุกสิ่งไมมีการเปลี่ยน 
แปลง ก็ผิดอีกเหมือนกัน ถาคิดวามี “ตน” และยึดมั่นอยูในความคิดนี้เปนสิ่ง
ที่ผิด ทําใหไมสามารถหลุดพนความทุกขทรมานได เชนเดียวกัน ถายึดมั่น
ในความคิดวา “ไมมีตน” ก็ผิด เปนอุปสรรคขัดขวางการบรรลุนิพพาน 
 
 
 
 ถาเราจะยืนยันในความคิดที่วา ทุกสิ่งเปนทุกข ก็ผิด หรือยืนยันวา ทุก
สิ่งเปนสุข ก็ผิด พระพุทธเจาทรงสอนใหละทิ้งความคิดที่เอียงสุดและให
เลือกทางสายกลาง ซึ่งเปนทางที่ถูกที่ควร 
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บทที่ 3 

ธรรมชาติพุทธ 
บทที่ 3 ธรรมชาติพุทธ 

ตอนที ่1 
จิตบริสุทธ์ิ 

ตอนที่ 1 จิตบริสุทธิ์ 
 
1. มนุษยมีหลายประเภท บางคนมีกิเลสมาก บางคนก็มีกิเลสนอย มีคน
ฉลาดก็มีคนโง มีดีมีเลว บางคนก็อบรมสั่งสอนไดงายแตบางคนก็สอนยาก
เหมือนดอกบัวในสระที่มีสีและชนิดตาง ๆ กันทั้งสีฟา แดง เหลือง ขาว 
ดอกบัวเหลานี้เจริญงอกงามและเติบโตอยูในน้ํา ในระดับตาง ๆ กัน บางก็
อยูใตน้ํา บางก็อยูปริ่มน้ํา บางก็โผลขึ้นมาเหนือน้ํา มนุษยก็ เชนกันมีหลาย
ชนิดหลายเผาพันธุและยังมีหญิงมีชายอีก แตธาตุแทของมนุษยนั้นไมตางกัน
เลย ทุกคนไมวาหญิงหรือชาย ถาไดรับการชี้แจงอบรมในทางที่ถูกแลวก็จะ
มีโอกาสไดพบหนทางไปสูความเปนอรหันตไดเทา ๆ กัน 
 
 
 
 การฝกหัดเปนควาญชางนั้น นอกจากจะตองมีรางกายแข็งแรงมีความ
เช่ือมั่นในตัวเอง มีความขยันหมั่นเพียรและความจริงใจแลว ยังตองมีไหว
พริบปญญาเฉลียวฉลาดดวย การที่จะเขาใหถึงพระพุทธเจาก็เชนเดียวกันทั้ง
หญิงและชายถามีคุณสมบัติทั้ง 5 นี้แลวจะสามารถพบหนทางแหงการเปน
อรหันตได โดยไมตองใชเวลานาน เพราะทุกคนมีองคประกอบที่จะสามารถ
คนพบหนทางตรัสรูอยูแลว 
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2. การฝกตนใหไปถึงทางแหงอรหันตนั้น เราตองมองพระพุทธเจาดวย
ตาของเราเอง เช่ือพระองคดวยใจของตนเอง ดวงตาและดวงใจที่มองและ
เช่ือในพระพุทธองคนี้ก็เปนดวงตาและดวงใจดวงเดียวกันกับที่เคยหลงงม
งายอยูในโลกแหงการเกิดการดับ 

 
 
 
 ถากษัตริยจะปราบกองโจรที่มารุกราน สิ่งแรกที่จะตองทรงทําก็คือ 
การสืบหาซองโจรใหพบเสียกอนจึงจะจูโจมได มนุษยเราก็เชนกัน ถา
ตองการจะละเลิกกิเลสความมัวเมาในโลกียวิสัยก็จะตองคนหาตนกําเนิด
ของตาและใจนั้นเสียกอน 

 
 
 
 ถาเราอยูในหองและลืมตามองไปขางหนา เราจะตองเห็นสภาพภายใน
หองกอนแลวจึงจะเห็นทิวทัศนภายนอกผานทางหนาตาง ไมมีดวงตาใดที่จะ
มองเห็นแตทิวทัศนภายนอกโดยมองไมเห็นความเปนไปภายในหอง 

 
 
 
 ถาในรางกายของเรามีใจ เราควรจะตองรูความเปนไปภายในรางกาย
กอนสิ่งอื่น แตอันที่จริงแลวเรากลับรูเรื่องภายนอกเปนสวนใหญ หาไดรู
เรื่องภายในรางกายของตนไม 
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 ถาสมมุติวาใจอยูนอกรางกาย ใจและกายจะขาดความสัมพันธกันกาย
จะไมรูสึกสิ่งที่ใจรู ใจก็จะไมรับรูสิ่งที่กายรูสึก แตความเปนจริงแลวใจจะ
รับรูสิ่งที่กายรูสึกและกายก็รับความรูสึกของใจ เราจึงไมอาจกลาวไดวา ใจ
ของเราอยูนอกรางกาย และถาเปนดังนั้นแลวใจที่แทจริงอยูที่ใดเลา 

 
3. ชีวิตของเราถูกกําหนดมาดวยผลแหงกรรมตั้งแตชาติปางกอน และ 
เพราะความโงเขลาจึงไมรูถึงมูลเหตุ 2 อยางที่ทําใหตองหลงเวียนวายอยูใน
โลกแหงกิเลสนี้ 

 
 มูลเหตุที่หนึ่ง คือ หลงเชื่อวาใจที่รับรูการเกิดการตายนี้เปนธาตุแท
ของมนุษย 

 
 มูลเหตุที่สอง คือ หารูไมวาเบื้องหลังใจที่หลงงมงายนี้ ทุกคนมีใจ
บริสุทธิ์แหงความเปนพุทธซึ่งเปนใจที่แทจริงซอนเรนอยู 

 
 เมื่อเรากํามือชูขึ้น ตาจะเห็นและใจจะรับรู แตใจที่รับรูการกระทํานี้
ไมใชใจที่แทจริง 

 
 ใจที่รับความรูสึกเชนนี้เปนเพียงใจที่เกิดจากกิเลสและอารมณที่ 
แปรปรวนอยูตลอดเวลา แตเนื่องจากที่เราเชื่อวา มัน คือใจที่แทจริง จึงเปน
การเปดหนทางใหความลุมหลงเมามัวเขามามีอิทธิพลทําใหตองทนทุกข 
ทรมาน 
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 เมื่อเรากางมือที่กําออก ใจก็รับรู แตสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นคืออะไรกัน
แน มือ หรือวา ใจ หรือไมใชทั้ง 2 อยาง ถามือเคลื่อนไหวใจก็รับรูและไหว
ตาม ถาใจไหวมือก็เคลื่อนตามไปดวย แตใจที่มีความรูสึกรับรูสิ่งเหลานี้เปน
เพียงความผิวเผิน ไมใชใจที่เปนธาตุแทของมนุษย 

 
 
 
4. อันที่จริงแลวคนเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินแตถูกบดบังดวย
กิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จิตใจที่ดางพรอยดวยกิเลสนี้
ไมใชธาตุแทของมนุษยเรา 

 
 
 
 เหมือนดวงจันทรที่ถูกเมฆบดบัง แตก็มิไดดางพรอยหรือถูกทําให
เคลื่อนลอยไป ดังนั้นคนเราจึงไมควรคิดวาจิตใจที่หมองมัวดวยกิเลสนั้น
เปนจิตสันดานแท ๆ ของตน 

 
 
 
 เราจึงควรตระหนักถึงความจริงขอนี้อยูเสมอ ดวยการปลุกใจตนเอง 
ใหต่ืนมาพบหนทางแหงความจริงคือการรูเเจง ถาใจของเรายังถูกครอบงํา 
ดวยกิเลสตัณหาทั้งหลายแลวเราก็คงยังตองเวียนวาย ทนทุกขทรมานอยูใน 
โลกแหงความมายาเรื่อยไป 
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 ความมัวเมาและมลทินในจิตใจนั้นเกิดจากกิเลสและอิทธิพลที่ไดรับ
จากสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนสาเหตุ 
 
 
 
 
 จิตใจที่ไมหว่ันไหวหรือตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งเหลานี้เปนจิตสันดาน
ที่แทจริง เปนเจาแหงตน 
 
 
 
 
 เมื่อแขกที่มาพักแรมกลับไปหมดแลว เราจะพูดวาโรงแรมหายไปยอม
ไมได เชนเดียวกัน เราไมสามารถจะกลาวไดวาเมื่อใจที่ถูกครอบงําดวยกิเลส
ตาง ๆ รอบตัวสูญสิ้นไป ความเปนตนที่แทจริงก็จะสูญไปดวยทั้งนี้ก็เพราะ
ใจที่ถูกรอบงําดวยกิเลสตัณหานั้นไมใชใจที่แทจริง 
 
 
 
 
5. ลองนึกภาพของหอประชุมใหญที่สวางเพราะมีแสงอาทิตยสองและ
กลับมืดลงเมื่อดวงอาทิตยลับไป เราอาจคิดไดวาความสวางสูญลับไปพรอม
กับดวงอาทิตยและความมืดมาพรอมกับราตรีกาล แตความสวางและความ
มืดในจิตใจของเรานั้นไมเหมือนกัน ไมอาจจะเปลี่ยนแปรเปนอื่นไปได
นอกจากหวนกลับไปสูจิตสันดานที่แทจริงของตนนั่นเอง 
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 ใจที่รับรูความสวางและความมืดเมื่อดวงอาทิตยขึ้นหรือตกนั้นไม 
เที่ยงแท ความรูสึกช่ัวครูช่ัวคราวของใจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอตาม 
สภาพการณตาง ๆ ในชีวิตนั้นไมใชใจที่แทจริง แตปญญาที่รับรูความสวาง
และความมืดเทานั้นจึงจะเปนใจที่แทจริง 

 
 
 
 
 ความรูสึกดี เลว รัก เกลียด ซึ่งเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวเพราะสาเหตุภาย
นอกนั้น เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจที่มีกิเลสสะสมอยูนั่นเอง 

 
 
 
 
 แตเบื้องหลังใจที่เต็มไปดวยกิเลสตัณหานี้ ยังมีดวงใจที่บริสุทธิ์
ปราศจากมลทินซึ่งเปนดวงใจที่แทจริงแอบแฝงอยู 

 
 
 
 
 น้ําที่ใสอยูในภาชนะกลมจะมีรูปรางกลมและเปนสี่เหลี่ยมเมื่ออยูใน 
ภาชนะเหลี่ยม ลําพังน้ํานั้นหาไดมีรูปรางลักษณะอยางใดไม แตคนเรามักจะ
ลืมความจริงขอนี้ 
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 คนเรามองเห็นความดีความเลว รูสึกชอบและไมชอบ มีหรือไมมี
ผูกพันอยูกับสิ่งเหลานี้ จนไมสามารถจะหลุดพนไปจากความทุกขได ถา
คนเราสามารถตัดขาดจากความผูกพันทางโลกแหงมายานี้ไดและเอาหัวใจ
เดิมที่บริสุทธิ์กลับคืนมา เมื่อนั้นแหละทั้งใจและกายก็จะหลุดพนจากบาป
ทุกขทั้งปวง และพบความสงบสุขที่เกิดจากความหลุดพน 
 
 

ตอนที ่2 
จินดามีคาแหงความเปนพุทธ 
ตอนที่ 2 จินดามีคาแหงความเปนพุทธ 

 
1. จิตใจที่บริสุทธิ์ซึง่เปนใจที่แทจริงนี้ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ธรรมชาติ
แหงความเปนพุทธ 
 
 
 เมื่อเราใชแวนขยายรับแสงอาทิตยใหตองวัสดุที่ใชเปนฉนวน ไฟจะ
ลุกไฟนั้นมาจากไหน ระยะทางระหวางดวงอาทิตยกับแวนขยายหางไกลกัน
มาก แตแวนขยายเปนตัวการทําใหไฟติด แตถาหากวัสดุที่ใชนั้นไมใชฉนวน
ติดไฟ ไฟก็จะไมเกิดขึ้น 
 
 
 ในทํานองเดียวกัน ถาแสงแหงปญญาของพระพุทธเจาสองตองใจ
มนุษย แสงแหงความเปนพุทธจะถูกจุดใหกระจางขึ้นในจิตใจกระตุนใหเกิด
ศรัทธาในพระพุทธเจา ซึ่งทรงเปนผูประทานแสงสวางแหงปญญาใหแก
สัตวโลก ผูเลื่อมใสในพระองค 
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2. คนเรามักจะลืมคํานึงถึงใจที่แทจริงแหงความเปนพุทธ และเพราะเหตุ
นี้เองจึงทําใหตองยึดติดอยูในกิเลสทางโลก ตองทนทุกขทรมานไมอาจจะ
พบหนทางหลุดพนได 

 
 
 
 เหตุไฉนคนเราซึ่งมีวิญญาณบริสุทธิ์จึงตองหลงเมามัวผูกพันและทน
ทุกขทรมานอยูในโลกแหงความมายานี้ ทั้ง ๆ ที่รอบตัวมีแสงสวางแหง
ปญญารูแจงอยูเชนนี้เลา 

 
 
 
 นานมาแลว มีชายคนหนึ่งไดสองกระจกเงาในเชาวันหนึ่ง แตไมเห็น
เงาของหนาและศีรษะของตนก็ตกใจมาก แตที่แทปรากฏวาเขาสองกระจก 
กลับดานกัน 

 
 
 
 ผูที่ตองการพบทางหลุดพนแตยังไมพบแลวมานั่งเปนทุกขนั้นเปนคน
โงเขลา และไมจําเปนเลยที่จะตองทําเชนนั้น เพราะหนทางที่จะนําไปสูการ
ตรัสรูนั้นถาเดินตามไปโดยดีแลวจะไมมีวันหลง แตที่มีคนหลงก็เพราะมัว
เสียเวลาอยูกับการหาทางหลุดพนดวยใจที่ยังผูกพันอยูกับกิเลสตัณหาซึ่งบด
บังไมใหเห็นใจที่บริสุทธิ์แทจริงนั่นเอง 
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 ดังนั้นถาสามารถกําจัดความเชื่อผิด ๆ เหลานี้ไปไดก็จะสามารถพบ
ทางหลุดพน แตสิ่งที่นาแปลกใจก็คือผูที่สามารถพบหนทางตรัสรูแลวนั้น 
มักตระหนักวา ถาหากไมมีความหลงผิดแลวก็จะไมมีการรูแจง คือ การตรัส
รูนั่นเอง 

 
3. วิญญาณแหงความเปนพุทธนั้นไมมีวันสูญ ถึงแมวาจะเกิดมาเปนสัตว
เดียรัจฉานหรือเปรตรายที่หิวโหยตองตกอยูในขุมนรกก็ตาม 

 
 ไมวาจะอยูในรางกายที่สกปรกโสมมหรือจมปลกัอยูในกิเลสช่ัวราย
เพียงใดก็ตาม แววแหงความเปนพุทธที่มีอยูในใจจะไมมีวันดับสูญไป 

 
4. มีนิทานเลาสืบกันมาเรื่องหนึ่งวา ชายผูหนึ่งไดไปหาสหายของเขาที่ 
บานและเมาหลับไป ระหวางนั้นสหายของเขาเกิดมีธุระดวนจําเปนตองออก 
เดินทางไปไกล แตก็เปนหวงวาเพื่อนของตนจะลําบาก จึงไดซอนจินดามีคา
เม็ดหนึ่งไวในเสื้อใหเพื่อนของเขาแลวจึงออกเดินทางไป เมื่อชายผูนั้นสราง
เมาตื่นขึ้นมาไมพบสหายก็เที่ยวตุรัดตุเหรซัดเซพเนจร ตกระกําลําบากอยู
เปนเวลานาน โดยหารูความจริงนั้นไมจนกระทั่งไดพบสหายเขาอีกครั้งหนึ่ง 
สหายไดบอกเขาเรื่องจินดาเม็ดนั้นและใหลองหาดูในเสื้อ 

 
 เหมือนคนเมาในนิทานเรื่องนี้ คนเราตองทนทรมานอยูกับการเกิดการ
ตาย โดยหารูไมวามีวิญญาณแหงความเปนพุทธซึ่งเปรียบเสมือนจินดาล้ําคา
ซอนอยูในตัว 
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 พระพุทธเจาทรงตระหนักดีถึงความจริงขอนี้วาถึงแมจะเปนคน
เลวรายหรือโงเขลาสักปานใดก็ตาม อยางนอยที่สุดเขาก็มีคุณความดีและ
ปญญา รูแจงของพุทธอยูในตัวซึ่งเปนสิ่งที่วิเศษที่สุด 
 
 
 
 
 ดังนั้นพระพุทธเจาจึงทรงปลูกฝงความเลื่อมใสและปลุกใหต่ืนจาก
ความโงเขลางมงาย ช้ีใหเห็นวิญญาณแหงความเปนพุทธในตนเองวาไมได 
แตกตางกับพระพุทธองคเลย 
 
 
 
 
5. ขอแตกตางระหวางพระพุทธเจา กับ คนทั่วไป มีอยูเพียงขอเดียว คือ 
พระพุทธเจาเปนผูที่บรรลุอรหันตภาพแลว แตคนทั่วไปเปนผูที่กําลังเพียรที่
จะบรรลุความเปนอรหันตนั่นเอง 
 
 
 
 
 แตถาหากเราจะคิดวาตนนั้นเปนผูรูแจงแลวก็จะเปนการหลอกตัวเอง
เพราะถึงแมวาเรากําลังมุงหนาไปสูหนทางแหงการตรัสรู แตก็ยังไปไมถึง
จุดหมายปลายทาง และแมวาจะมีธรรมชาติแหงความเปนพุทธแตถาขาด
ปญญาและความพากเพียรในการฝกฝนตน ก็ไมอาจบรรลุได 
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6. กาลครั้งหนึ่ง กษัตริยพระองคหนึ่งไดรวบรวมคนตาบอดมาใหลอง
สัมผัสชางดูและตรัสถามพวกเขาทีละคนวา ชางมีลักษณะอยางไร ชายตา
บอดคนแรกลูบคลํางาชางและตอบวาเหมือนหัวผักกาดยักษ อีกคนหนึ่ง
เผอิญสัมผัสหูชางจึงตอบวาเหมือนพัดขนาดใหญ อีกคนหนึ่งจับที่งวง ก็
ตอบวาเหมือนสาก คนที่จับที่ขาชัางตอบวาเหมือนครก คนที่จับหางตอบวา
เหมือนเชือก ไมมีใครสักคนที่จะตอบลักษณะของชางไดถูกตอง 
 
 
 
 การดูคนก็เชนเดียวกัน เปนการยากที่จะบรรยายธาตุแทหรือธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธของใครได นอกจากอุปนิสัยใจคอเพียงบางอยางเทานั้น 
 
 
 
 หนทางเดียวที่จะสามารถคนพบความเปนพุทธซึ่งความตายหรือกิเลส 
ทั้งหลายไมอาจทําลายไดก็คือ การมีศรัทธาในพระพุทธเจาและปฏิบัติตาม 
พระธรรมของพระองค 
 
 

ตอนที ่3 
*ธรรมชาติพทุธและอนาตมัน 
ตอนที่ 3 *ธรรมชาติพุทธและอนาตมัน 

 
 เราไดพูดถึงธรรมชาติของความเปนพุทธมาแลว ซึ่งบางคนอาจจะคิด
วาเปนอันเดียวกับคําวา “วิญญาณ” ในลัทธิศาสนาอื่นนั้นเปนการเขาใจผิด 
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  คําวา “ตน” อาจหมายถึง “ตัวเอง” ในความคิดของใจที่ผูกพันทาง
โลก แตสําหรับผูที่รูแจงแลวนั้นจําเปนตองละทิ้ง “ตัวเอง” และคนหา
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธกอนอื่น คําวา “ธรรมชาติแหงความเปน
พุทธ” มีความหมายคลายกับคําวา “ตน” แตไมใช “ตน” ที่หมายถึง
“ขาพเจา”  หรือ “ของขาพเจา” 

 
 
 
 
 การที่คิดวา “มีตน” เปนความคิดที่ผิดเพราะตามความเปนจริงแลว 
“ไมมี” การไมยอมรับรู “ธรรมชาติแหงความเปนพุทธ” ก็เชนเดียวกันเปน
การปฏิเสธความจริงของสิ่งที่มีอยู 
 
 
 
 
 ยกตัวอยางเชนแมคนหนึ่งพาลูกที่ไมสบายไปหาหมอ หมอใหยาเด็ก
กินแลวกําชับแมวาอยาใหเด็กกินนมจนกวายาจะยอย 
 
 
 
 
 ผูเปนแมจึงใชสิ่งที่มีรสขมทาหัวนมไวลูกจะไดไมยอมดื่มนม เมื่อ
เวลาผานไปจนยายอยหมดแลว เธอจึงไดลางเตานมจนสะอาดแลวใหลูกดื่ม 
การกระทําของแมผูนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่ประเสริฐของแมตอบุตรนั้น 
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 พระพุทธเจาก็เหมือนกับผูเปนแมในเรื่องนี้ เพื่อที่จะขจัดความคิดที่ 
ผิดและตัดความผูกพันใน “ตน” ใหหมดไป พระองคจึงทรงสอนวา “ตน”
นั้นไมมี และเมื่อขจัดความเขาใจผิดไดแลว พระองคจึงไดทรงสอนใหรู
ความจริงวาใจที่แทจริง หรือใจแหงความเปนพุทธเทานั้นที่มีอยู 

 
 
 
 ความผูกพันใน “ตน” ทําใหคนตกอยูในความลุมหลง แตความศรัทธา
ในวิญญาณแหงความเปนพุทธจะนําไปสูการรูแจง 

 
 
 
 เหมือนกับผูหญิงในนิทานที่เลากันวาไดรับหีบสมบัติลํ้าคาเปนมรดก 
แตนางหารูไมวาภายในหีบนั้นมีทองคําบรรจุอยู นางจึงตองใชชีวิตอยาง
แรนแคน จนกระทั่งมีคนมาเปดหีบใหนางดู พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน
พระองคทรงเปดหัวใจของคนทั้งหลายและชี้ใหเห็นวิญญาณบริสุทธิ์แหง
ความเปนพุทธ 

 
 
 
2. ถาคนเราทุกคนมีวิญญาณแหงความเปนพุทธแลว ทําไมจึงตองทน
ทุกขทรมาน ตองหลอกลวงและเขนฆากันและกัน ทําไมจึงมีการแบงช้ัน
วรรณะ มียากดีมีจนดวยเลา 
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 มีเรื่องเลากันเรื่องหนึ่งวานักมวยปล้ําในราชสํานักคนหนึ่งใชเครื่อง 
ประดับหนาผากที่มีมณีมีคาประดับอยู วันหนึ่งที่เขาลงแขงขันหนาผากถูก 
กระแทก มณีเม็ดนั้นจึงฝงเขาไปในเนื้อ แตเขาไมรู คิดวาหลุดหายไป เมื่อเขา
ไปหาหมอเพื่อรักษาแผล หมอก็พบวามณีเม็ดนั้นฝงจมอยูในเนื้อที่มีเลือด
และฝุนเกรอะกรังปดมิดจนมองไมเห็น หมอจึงเอากระจกสองใหเขาดู 
 
 
 
 วิญญานแหงความเปนพุทธก็เหมือนกับมณีมีคาในเรื่องนี้ถูกปดบัง
ดวยฝุนธุลีของกิเลสจนเราคิดวาหายไปแลว แตพระพุทธเจาก็คนหาให เรา
จนพบ 
 
 
 
 วิญญาณแเหงความเปนพุทธมีอยูในตัวเราทุกคน ไมวาจะถูกปกคลุม
ดวยกิเลสตัณหาหนาแนนหรือถูกฝงลึกอยูใตบาปและกรรมที่ไดกอไวมาก 
มายเพียงใดก็ตาม วิญญาณแหงความเปนพุทธจะไมสูญหายหรือถูกทําลาย
ไป แตจะปรากฏเมื่อความลุมหลงเมามัวถูกกําจัดสูญสิ้นไปแลวนั่นเอง 
 
 
 
 เหมือนนักมวยปล้ําในเรื่องนี้ หมอช้ีใหดูมณีที่ฝงอยูในหนาผากของ
เขาดวยการใหกระจกสองดู วิญญาณแหงความเปนพุทธของคนเราก็
เหมือนกันถูกฝงจมอยูใตกิเลสตัณหาในโลก แตดวยบารมีของพระพุทธเจา
จึงมีโอกาสหาพบ 
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3. วัวไมวาจะมีสีอะไรก็ตาม น้ํานมที่รีดออกมาจะมีสีขาวเหมือนกันหมด
เชนเดียวกัน ไมวาจะมีชีวิตอยูในสภาพแวดลอม หรือมีผลกรรมที่แตกตาง
กันอยางไรก็ตาม ทุกคนมีวิญญาณบริสุทธิ์แหงความเปนพุทธเหมือนกัน
หมด 

 
 
 มีนิทานอินเดียเรื่องหนึ่งเลากันวา ที่หุบเขาหิมาลัยมียาสมุนไพรมีคา
มากชนิดหนึ่งอยูในพงหญาทึบ ซึ่งไมเคยมีใครสามารถหาพบไดเลยแตชาย
ปญญาดีผูหนึ่งไดพยายามคนหาดวยการเดินตามกลิ่นไปจนพบแหลงของ
มัน เขาไดตอถังไมและสะสมสมุนไพรนี้ไวจนกระทั่งเขาตายไปยาที่เขา
สะสมไวจึงเนาอยูในถังซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในหุบเขา เมื่อยานี้รั่วไหลไปในที่ใด
ก็มีรสเปลี่ยนไปตามที่ตาง ๆ 

 
 
 ธรรมชาติพุทธก็เชนเดียวกันถูกกิเลสตัณหาทางโลกบดบังจมอยู กน
บึ้งจนยากที่จะหาพบได แตพระพุทธเจาทรงหาใหเราจนพบ ธรรมชาติพุทธ
ของคนเราแตละคนเหมือนกนัหมด แตเนื่องจากถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา
มากนอยตาง ๆ กันจึงทําใหเรามีสภาพการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไป
เหมือนการลิ้มรส เราจะรูสึกหวานมากนอยตางกัน แลวแตล้ินของแตละคน 

 
 
4. ทรายและหินอาจถูกปนใหละเอียดเปนผงได แตเพชรเปนหินที่แข็ง 
แกรงที่สุดที่ไมสามารถจะทุบใหแตกได ธรรมชาติพุทธก็เหมือนกับเพชรที่ 
ไมสามารถจะทําลายใหแหลกสลายได 
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 ธรรมชาติของมนุษยก็เชนกัน ทั้งกายและใจมีวันแตกดับได แต
ธรรมชาติพุทธนั้นไมมีใครจะทําลายได ธรรมชาติพุทธเปนสิ่งที่ประเสริฐที่ 
สุดในธรรมชาติของมนุษย พระพุทธเจาทรงสอนวาแมวาธรรมชาติของ 
มนุษยทั้งหญิงชายจะมีขอแตกตางกันอยางมากมายนับไมถวน แตธรรมชาติ
พุทธนั้นไมมีความแตกตางกัน ไมวาหญิงหรือชายทุกคนมีโอกาสคนพบ 
ธรรมชาติพุทธไดเทา ๆ กัน 
 
 
 
 เมื่อจําแนกสารที่เจือปนอยูในแรทองออกไปหมดแลวก็จะไดทองคํา 
บริสุทธิ์ที่มีคามหาศาล เชนเดียวกันไมวาใครก็ตามถากําจัดกิเลสตัณหา ทั้ง
ปวงในจิตใจใหหมดไปได  ก็จะสามารถพบธรรมชาติพุทธของตนเอง 
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บทที่ 4 

กิเลส 
บทที่ 4 กิเลส 
ตอนที ่1 
โลกียวิสัย 

ตอนที่ 1 โลกียวิสัย 
 
1. ธรรมชาติพุทธถูกบดบังดวยกิเลส 2 อยาง คือ 

 
 
 1. กิเลสในปญญาหรือวิจารณญาณที่สับสน 2. กิเลสในอารมณที่
วุนวายไมสงบ 

 
 
 กิเลสทั้ง 2 ประเภทนี้เปนการเเบงอยางกวาง ๆ แตปฐมเหตุที่กอใหเกิด
กิเลสทั้ง 2 นี้ คือ 1. ความโงเขลา 2. ตัณหาราคะ ปฐมเหตุ 2 อยาง นี้เปน
ตัวการสําคัญที่กอใหเกิดกิเลสโลกทั้งปวง 

 
 
 เมื่อมีความโงเขลาเบาปญญา มนุษยก็ไมสามารถพิจารณาแยกเหตุผลดี
หรือช่ัวใหถูกตองได และเมื่อมีตัณหาในอารมณก็กอใหเกิดความโลภหลง
ผูกพันในทุกสิ่งทุกอยางที่ไดพบไดเห็น จนกระทั่งบางครั้งเกิดความหลง
ใฝหาแมกระทั่งความตาย 
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 ความโงเขลาและตัณหาเปนสาเหตุใหเกิดอารมณรัก โลภ โกรธ หลง
ริษยา กอใหเกิดการเขาใจผิด การหลอกลวง ความเยอยิ่ง ความเห็นแกตัว
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
2. ความโลภเกิดขึ้นจากความยินดีพอใจสิ่งที่ไดพบเห็นในทางที่ผิดความ
โกรธเกิดจากความไมพอใจ สิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็น หรือเกิดขึ้นรอบตัว
ในทางที่ผิดความโงเขลาเกิดขึ้นเพราะขาดวิจารณญาณตัดสินวาสิ่งใดควรสิ่ง
ใดไมควร สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด หลงเชื่อในสิ่งที่ไมถูก เนื่องจากไดรับการสั่ง
สอนในทางที่ไมถูกตองนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 โลภะ โทสะ โมหะ ทั้ง 3 อยางนี้เหมือนพระเพลิงเผาโลกไฟแหง
โลภะเผาใจคนใหเกิดความละโมบมากยิ่งขึ้น ไฟแหงโทสะเผาใจผูที่ขาด
ความยั้งคิด ไมรูจักระงับอารมณโกรธ ไฟแหงโมหะเผาใจผูที่ขาดปญญา
ขาดวิจารณญาณ และไมใสใจฟงคําสอนของพระพุทธเจา 
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 โลกเรานี้ชางเต็มไปดวยไฟกิเลสมากมายเหลือคณานับ ทั้งไฟแหง
ความรัก โลภ โกรธ หลง ความเห็นแกตัว ไฟแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย ไฟ
แหงความทุกขโศก ความทรมาน ฯลฯ ไฟกิเลสเหลานี้โหมกระหน่ําไหมอยู
ทั่วทุกหนทุกแหงในโลก และไมไดเผาไหมแตเฉพาะตัวบุคคลนั้น ๆ เทานั้น
แตยังแผความรอนเผาผลาญลุกลามไปทั่ว กอใหเกิดความทุกขทรมานแก
บุคคลอื่น ๆ ดวย และเปนสาเหตุชักนําใหบุคคลเหลานี้ประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ผิดทั้งกาย วาจา ใจตามไปดวย บาดแผลที่เกิดจากไฟกิเลสเหลานี้จะ
เปนหนองเนา ถาใครไปถูกตองเขาก็จะติดเชื้อลุกลามตอ ๆ กันไป 
 
 
 
 
3. โลภะเกิดจากการไปพบของตองใจ โทสะเกิดจากความไมสบอารมณ
โมหะเกิดจากความคิดที่ไมถูกตอง ความเลวรายของความโลภไมคอยหนัก
หนานัก แตการกําจัดความโลภนั้นไมใชของงาย ความเลวรายของโทสะ นั้น
มีมากกวาก็จริงแตกําจัดงายกวามาก สวนความเลวรายของความหลง นั้น
ใหญหลวงนักและยากที่จะกําจัดใหสูญสิ้นไปได 
 
 
 
 
 ดังนั้น คนเราจึงควรพยายามดับไฟกิเลสเหลานี้ดวยการพิจารณาชอบ
วาอะไรคือสิ่งที่จะกอใหเกิดความพอใจที่แทจริง รูจักระงับสติเมื่อเผชิญกับ 
สิ่งไมสบอารมณดวยการแผเมตตา และคิดชอบดวยการรําลึกถึงคําสั่งสอน
ของพระพุทธองค ถาทําเชนนี้ไดคนเราก็จะสามารถหลุดพนจากโลกียวิสัย 
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4. โลภะ โทสะ โมหะ เหมือนพิษไข ถาคนเรามีไขเหลานี้อยูในตัว 
ถึงแมวาจะนอนอยูในหองที่แสนสุขสบายก็จะตองทนทุกขทรมาน นอนไม
หลับเพราะพิษไขนั้น 

 
 สวนผูที่ไมมีกิเลสทั้ง 3 อยางนี้ถึงแมวาจะตองนอนอยูบนที่นอนที่ปู
เพียงใบไมใบหญาในคืนที่อากาศหนาวเหน็บ หรือแมแตในหองคับแคบอับ
ลมในคืนที่อากาศรอน ก็จะสามารถนอนหลับอยางสุขสบายได 

 
 กิเลสทั้ง 3 อยางนี้กอใหเกิดความทุกขทรมานในโลกหนทางที่จะ
กําจัดใหหมดไปก็คือ การปฏิบัติตามวินัยคําสอน ฝกสมาธิ ทําใจใหมั่นคง
ไมวอกแวก และใชปญญาที่เฉลียวฉลาด การปฏิบัติตามวินัยคําสอนจะชวย
ขจัดความโลภ การฝกสมาธิทางใจจะชวยดับความโมโหโกรธา และปญญา
จะชวยขับไลความโงเขลาใหสูญสิ้นไป 

 
5. กิเลสตัณหาของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุด เหมือนคนกระหายน้ําที่ดื่ม
น้ําเกลือเขาไปไมอาจแกกระหายใหสมใจได และยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายมากขึ้น 

 
 คนเราก็เหมือนกัน ยิ่งพยายามที่จะสนองความพอใจใหตนเองก็ยิ่งจะ 
ทําใหเกิดความไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอมากขึ้น 

 
 ความโลภของคนเราไมสามารถจะทําใหถึงจุดอิ่มตัวได และเมื่อไมได
ดังใจก็จะกอใหเกิดความทุกขใจอยางสาหัส จนบางครั้งถึงกับทําใหเสียสติ
ได 
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 เพื่อที่จะสนองความตองการของตน ทําใหคนเราตองตอสูกัน กษัตริย
กับกษัตริย ขุนนางกับขุนนาง พอแมกับลูก พ่ีกับนอง เพื่อนกับเพื่อน ฯลฯ 
ตางคนตางก็จะแยงเอาสิ่งที่ตนตองการใหได จนบางครั้งถึงกับฆาฟนเอา
ชีวิต ซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 คนเราทําลายชีวิตและอนาคตของตนเองเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
ปรารถนาดวยวิธีการตาง ๆ เชนลักขโมย ฉอฉล หลอกลวง ประพฤติผิดสามี
ภรรยา เมื่อถูกจับไดก็ตองทนทุกขทรมานกับคําประณามและตองรับโทษ 

 
 
 
 
 กิเลสตัณหากอใหเกิดบาปกรรมทั้งกาย วาจา ใจ ทําใหตองรับความ
ทรมานขณะเมื่อมีชีวิตอยูในโลกนี้ และเมื่อตายแลวก็ยังตองทนทุกขทรมาน
ชดใชกรรมอยูในนรกอีกดวย 

 
 
 
 
6. ในบรรดากิเลสโลกทั้งหลาย ตัณหาราคะ เปนกิเลสที่แรงกลามากที่สุด 
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 ตัณหาเปรียบเสมือนพื้นดินอุดมที่เพาะใหกิเลสอื่นเจริญงอกงามขึ้น 
เหมือนปศาจรายที่เกาะกินความดีทั้งหลายในโลกจนสิ้น เหมือนงูเหาที่แฝง
กายอยูในสวนดอกไมและฉกกัดพนพิษใหแกผูที่มาแสวงหาแตความงาม
เหมือนเถากาฝากที่เลื้อยพันอยูบนตนไมใหญและดูดน้ําเลี้ยง จนกระทั่ง
ตนไมนั้นตองเหี่ยวเฉาตายไป ตัณหาเลื้อยพันอยูในจิตใจมนุษยและดูดน้ําใจ
แหงความดีจนเหือดแหง ตัณหาเหมือนเหยื่อที่ปศาจรายตกเบ็ดลอไวใหคน
โงเขลาเบาปญญามาติดแลวก็ชักลากใหตกจมลงไปในโลกแหงความชั่ว 
 
 
 
 ถาเอาเลือดทากระดูกแหงที่ไมมีเนื้อติดอยูใหสุนัข มันก็จะกัดแทะ
จนกระทั่งเหนื่อยไปเอง ตัณหาราคะก็เชนกัน ไมไดใหคุณคาอะไรกับจิตใจ
ของเราเลย เหมือนกับกระดูกแหงที่ใหแกสุนัขฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 ถาโยนชิ้นเนื้อใหสัตวราย 2 ตัว มันก็จะตอสูแยงช้ินเนื้อกันจนไดรับ 
บาดเจ็บ คนโงที่ถือคบเพลิงเดินตานลมก็จะถูกไฟลวก ตัณหาราคะจะทําให
คนเราบาดเจ็บและถูกไฟลวกเหมือนสัตวรายและคนโง 
 
 
 
7. การปองกันรางกายภายนอกไมใหถูกศรพิษนั้นทําไดงายกวาการปองกัน
ไมใหใจถูกศรพษิ ความโลภ โกรธ หลง และความเห็นแกตัวเปรียบเสมอืนศร
พิษภายในจิตใจที่กอใหเกิดความทรมานเจบ็ปวดจนถึงแกชีวิต 
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 ถาใจของเราตกอยูใตอํานาจของความโลภ โกรธ หลง เราก็กลายเปน 
คนโกหก หลอกลวงและใชวาจาดาทอหยาบคายตลบแตลง ซึ่งจะนําไปสู
การประกอบอาชญากรรม ลักขโมย และประพฤติผิดในกาม 

 
 กิเลสช่ัวทางใจ 3 ทางวาจา 4 ทางความประพฤติ 3 ดังกลาวขางตนนี้
รวมกับเปนความชั่วราย 10 อยาง 

 
 เมื่อโกหกมุสาจนเคยตัวก็มักจะทําใหประพฤติช่ัว และเมื่อจะประพฤติ
ช่ัวก็มักจะตองโกหกมุสาและเมื่อโกหกมุสาแลวก็จะทําใหสามารถประพฤติ
ช่ัวไดอยางไมสะทกสะทานหรือละอายในบาป 

 
 โลภ โกรธ หลง ราคะ ความอับโชค ความทุกขทั้งปวงเกิดขึ้นจาก
ความโงเขลา ความโงเขลาเปนพิษรายที่สุดสําหรับมนุษยยากที่จะหาอะไร
มาเปรียบได 

 
8. จากกิเลสกอใหเกิดกรรม คือ การกระทํา จากกรรมกอใหเกิดผลแหง
ความทุกขทรมาน กิเลส กรรม ความทุกข เหมือนกงเกวียนกรรมเกวียนที่ 
หมุนเวียนไปมา 

 
 กงเกวียนกรรมเกวียนนี้หาจุดเริ่มหรือจดุจบไมได มนษยจึงไม
สามารถจะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เมื่อตายไปแลวก็ตองเกิดใหม
เพื่อชดใชกรรมที่ทําไวในชาติกอนเรื่อยไปไมรูจบ ไมอาจหลุดพน 
วัฏสงสารได 
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 ระหวางที่เวียนวายอยูในวัฏสงสาร ถาเราจะสามารถรวมเถาและ
กระดูกของรางตนที่เผาแลวจะไดปริมาณสูงราวภูเขาลูกหนึ่งและถารวม
ปริมาณของน้ํานมของมารดาที่ใหเราดื่มแลวจะไดมากกวาน้ําในมหาสมุทร 

 ถึงแมวาทุกคนจะมีธาตุแหงพุทธ แตก็ถูกฝงลึกอยูภายใตกิเลสโลกจน
ยากที่จะงอกเงยขึ้นมาได จึงเปนสาเหตุใหชีวิตมีแตความทุกขทรมานไมมีที่
สิ้นสุด ไมวาจะเกิดใหมก่ีชาติตอก่ีชาติก็ตาม 
 
 

ตอนที ่2 
ธรรมชาติของมนุษย 

ตอนที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย 
 
1. ธรรมชาติของมนุษยเหมือนพงหญาทึบที่หาทางบุกเขาไปถึงไดยาก 
ถาเทียบกับธรรมชาติของสัตวแลว ฝายหลังนี้ยังเขาใจไดงายกวา แตเราจะ
สามารถจําแนกธรรมชาติของมนุษยอยางคราว ๆ ไดตามลักษณะเดน ๆ 4
จําพวก คือ 

 จําพวกที่ 1 คือ พวกที่เช่ือฟงและปฏิบัติตามลัทธิที่ผิดดวยการทรมาน
ตัวเอง จําพวกที่ 2 คือ พวกที่ทําใหผูอื่นตองรับทุกขทรมานดวยการฆา ลัก
ขโมย หรือกดขี่ขมเหงดวยวิธีการตาง ๆ อยางเหี้ยมโหด จําพวกที่ 3 คือ พวก
ที่ทําใหผูอื่นตองไดรับทุกขทรมานไปพรอม ๆ กับตัวเองดวย จําพวกที่ 4 คือ
พวกที่ไมทรมานตัวเองและยังชวยผูอื่นใหพนจากความทุกขทรมานดวย 
พวกสุดทายนี้ คือ พวกที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค ไม
อยูใตอํานาจกิเลสแหงความโลภ โกรธ หลง ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย
แตใชชีวิตอยูอยางสงบสุขดวยการแผเมตตาและใชปญญา 
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2. เราสามารถแบงประเภทของมนุษยออกไดเปน 3 ประเภท คือ ประเภท
แรก ไดแกคนที่โกรธงายแตหายชา เหมือนกับตัวอักษรที่ถูกสลักอยูบนหิน
ไมลบเลือนไปงาย ๆ ประเภทที่สอง คือ คนที่โกรธงายหายเร็ว เหมือนอักษร 
ที่เขียนบนพื้นทราย ประเภทที่สาม คือ คนที่ไมสะทกสะทาน ไมใสใจตอ
การนินทาวารายหรือเรื่องไมสบอารมณตาง ๆ เหมือนกับอักษรที่เขียนลง
บนกระแสน้ําที่ไหลผานเรื่อยไปไมมีอะไรจะมาขวางกั้นรบกวนกระแส
อารมณที่บริสุทธิ์ได 
 
 
 
 นอกจากนี้แลว เรายังอาจจะแบงประเภทของมนุษยออกไดอีก 3
ประเภท คือ หนึ่ง ไดแกประเภทที่มีนิสัยเยอหยิ่งจองหอง ทําอะไรก็หุนหัน
พลันแลน ไมมีความพอใจอะไรงาย ๆ เปนประเภทที่ดูนิสัยออกไดงาย สอง 
เปนประเภทที่มีนิสยคอนขางเขาใจยากเพราะความเปนคนเงียบชางคิด และ
รอบคอบเหมือนน้ํานิ่งไหลลึก สาม ไดแกคนประเภทที่สามารถเอาชนะใจ
ตนเองไมใหตกเปนทาสของกิเลสตัณหาไดอยางเด็ดขาด เปนประเภทที่ไมมี
ใครจะสามารถเขาใจนิสัยไดเลย 
 
 
 
 เราอาจแบงมนุษยออกตามลักษณะตาง ๆ ไดหลายประเภทดังกลาว 
ขางตน แตถึงแมวาจะเปนคนที่เขาใจไดยากเพียงไรก็ตาม พระพุทธเจา
เทานั้นที่เปนผูทรงพระปรีชาสามารถอานนิสัยใจคอและเขาใจจิตใจของ
พวกเขารวมทั้งทรงสอนพระธรรมวิเศษใหเหมาะแกจริตของแตละคนดวย
พระปรีชาในอุบาย 
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ตอนที่ 3 
ชีวิตมนษุย 

ตอนที่ 3 ชีวิตมนุษย 
 

1. มีนิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งเลาถึงชีวิตมนุษยวา มีชายคนหนึ่ง
ลองเรือลงไปตามลําน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากดวยความคะนอง คนที่อยูบนฝงคน
หนึ่งไดตะโกนหามวา “เลิกเลนสนุกดวยการแลนเรือไปตามลําน้ําที่มีแต
อันตรายเสียเถอะ เพราะทางขางหนามีที่ที่กระแสน้ําไหลเชี่ยวกรากและมี
น้ําวน นอกจากนี้ก็ยังมีสัตวรายเชนจระเขและปศาจอาศัยอยูดวย ถาไมเช่ือ
ยังขืนไปใหไดละก็จะไมรอดชีวิตกลับมาอีกแน” 
 
 นิทานเรื่องนี้เปรียบ “กระแสน้ําเชี่ยว” กับตัณหาราคะ “ความคึก
คะนองในการลองเรือ” กับการตกอยูใตอํานาจของอารมณ “ตรงที่มี
กระแสน้ําเชี่ยวกราก” หมายถึง ความโกรธเกลียด ความทุกขในชีวิต 
“น้ําวน”  หมายถึง ความยินดีในตัณหาราคะ “ที่ที่มีจระเขและปศาจอาศัยอยู” 
คือ ความหายนะและความตายซึ่งเปนผลกรรมที่เกิดจากการปลอยตัวใหหลง 
ระเริงอยูในกิเลสตัณหา สวน “คนที่รองเตือนอยูบนฝง” คือ พระพุทธเจา
นั่นเอง 
 
 นิทานอีกเรื่องหน่ึงเลาวา ชายคนหนึ่งทําความผิดจนตองหนีการ
ติดตามจับกุมของเจาหนาที่จนกระทั่งไปสุดทางที่ปากบอน้ําเกาแหงหนึ่ง 
เมื่อจวนตัวหมดหนทางหนี เขาจึงไตเถาวัลยปนลงไปหวังจะซอนตัวในบอ 
น้ํานั้น แตระหวางที่ไตลงไปนี้เขาเห็นงูเหาตัวหนึ่งกําลังแผพังพานอยูที่กน
บอเขาจึงหอยตัวเกาะเถาวัลยอยูอยางนั้น ตอมาอีกสักครูมีหนู 2 ตัว ตัวหนึ่ง 
ขาว ตัวหนึ่งดํา กําลังกัดแทะเถาวัลยที่เขาเกาะอยู 
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 ถาเถาวัลยขาด เขาจะตองตกเปนเหยื่องูเหาและถึงแกความตาย แต
ทันทีที่เขาเหลือบมองขึ้นไปขางบน เขาสังเกตเห็นรังผึ้งรังหนึ่งมีน้ําผึ้งไหล
หยดลงมาเขาปากของเขาโดยบังเอิญ รสหวานอรอยของน้ําผึ้งทําใหเขาลืม
อันตรายของตัวเองจนหมดสิ้น 

 
 
 
 “ผูชายคนเดียว” ในเรื่องหมายถึง คนเราซึ่งเกิดมาก็ตัวคนเดียว เวลา
ตายก็ตายคนเดียว “เจาหนาที่ที่ตามไล” หรือ “งูพิษ” ก็คือ รางของคนที่เต็ม
ไปดวยกิเลส “เถาวัลย” ก็คือ ชีวิตของคน “หนู 2 ตัวขาวกับดํา” หมายถึง วัน
และคืนที่ผานไป “หยดน้ําผึ้ง” คือ ความยินดีในความสุขเฉพาะหนา 

 
 
 
2. ยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งเลาวา กษัตริยพระองคหนึ่ง ทรงเอางูพิษ 4 ตัว
ใสหีบแลวมอบใหคนเอาไปเลี้ยง กําชับวาถาคนเลี้ยงทําใหงูตัวใดตัวหนึ่ง
โกรธแมแตตัวเดียว จะตองถูกประหารชีวิต คนรับใชกลัวพระราชบัญชา
มากจึงทิ้งหีบแลวหนีไป 

 
 
 
 กษัตริยจึงสงเจาหนาที่ 5 คนออกติดตามจับ เจาหนาที่ทั้ง 5 คนได 
ปลอมตัวแลวแกลงเขาไปตีสนิทหวังจะจับเปนกลับไปถวายกษัตริย แตคน
รับใชรูทันจึงหนีไปหลบซอนที่หมูบานอีกแหงหนึ่ง 
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 แตมีเสียงกระซิบจากสวรรคบอกเขาวา หมูบานนี้ไมมีคนอาศัยอยู 
แลวและคืนนี้จะมีโจร 6 คนมาปลน เมื่อไดฟงดังนั้นเขาก็ตกใจมากจึงหนี
ตอไปอีกจนกระทั่งมาถึงที่ที่มีแมน้ําขวางกั้นหนาอยู การขามแมน้ําที่มี
กระแส น้ําเชี่ยวกรากเชนนี้ไมใชของงาย แตเมื่อนึกถึงอันตรายที่จะถูกจับ
เขาจึงตัดสินใจตอแพขามแมน้ําจนสําเร็จ แลวเขาก็ไดพบความปลอดภัยและ
ความสงบสุขในที่สุด 
 
 
 “หีบใสงูพิษ 4 ตัว” หมายถึง ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งรวมกัน
เปนเลือดเนื้อรางกาย และรางกายนี้ก็เปนแหลงกําเนิดของกิเลสตัณหาซึ่ง
เปนศัตรูของจิตใจ ดังนั้นเขาจึงพยายามหลีกหนีจากรางของกิเลสนี้ 
 
 
 “เจาหนาที่ 5 คนที่เขาไปตีสนิท” คอื เจตนารมณ สติสัมปชัญญะ
สัมผัส ฯลฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรางกายและจิตใจ 
 
 
 “ที่ซอนตัวที่ปลอดภัย” ก็คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 6 “โจร 6 คน” คือ 
วัตถุที่ประสาททั้ง 6 สัมผัสรู ดังนั้น เมื่อชายผูนี้มองเห็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 เขาจึงไดหลบหนีตอไปอีก “แมน้ําที่ไหลเชี่ยว” 
หมายถึง ชีวิตที่วุนวายอลวนเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 
 
 
 เมื่อเขาตอแพแหงคําสอนของพระพุทธองคแลวขามแมน้ําแหงโลกีย
วิสัยสําเร็จ เขาก็พบความสุขสงบใจ 
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3. ในโลกนี้มีเหตุเภทภัย 3 อยางที่มารดาไมสามารถจะชวยชีวิตบุตร 
หรือบุตรจะชวยชีวิตของมารดาได คือ อัคคีภัย อุทกภัย และโจรกรรมภัย แต
เมื่อมีเหตุรายทั้ง 3 อยางนี้เกิดขึ้นโอกาสที่มารดาและบุตรจะชวยเหลือ ซึ่งกัน
และกันยังพอจะมีอยูบาง 

 
 
 
 แตในกรณีตอไปนี้คือเมื่อความเจ็บไขไดปวย ความชราภาพ และ
ความตายมาถึงตัว มารดาก็ไมสามารถจะชวยบุตรและบุตรก็ไมสามารถชวย
มารดาใหรอดพนไปได 

 
 
 
 บุตรนั้นไมสามารถจะแกชราแทนมารดาได เชนเดียวกันมารดาไม
สามารถจะเจ็บปวยแทนบุตรของตนได และเมื่อถึงเวลาตายก็ไมมีใคร
สามารถตายแทนกันไดถึงแมจะเปนแมลูกที่รักกันมากเพียงไรก็ตาม 

 
 
 
4. ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งไดทําบาปไวมากในระหวางมีชีวิตอยูจึงตองตก
นรกและยมบาลไดถามเขาวา “ระหวางที่เจายังมีชีวิตอยู เจาไมไดพบเทวดา 
3 องคดอกหรือ” ชายผูนั้นทูลตอบวา “ขาแตพระผูเปนเจา ขาพระพุทธเจา
ไมไดพบใครดังที่พระองคตรัสมานี้เลยพะยะคะ” 
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 ยมบาลจึงตรัสถามวา “เจาไมไดพบชายชราหลังคอมเดินถือไมเทาบาง
ดอกหรือ” “พบพะยะคะ ขาพระพุทธเจาพบชายชราผูนั้นบอยทีเดียวพะยะ
คะ” เขาตอบ ยมบาลจึงตรัสกับเขาวา “เจาตองรับโทษทนทุกขทรมาน อยูใน
สภาพเชนนี้ก็เพราะเจาไมเฉลียวใจวาชายชราผูนั้นเปนทูตที่สวรรค สงมา
เตือนเจาใหเรงกลับตัวกลับใจมาประกอบกรรมดีกอนที่จะสายเกินการ 
เพราะเจาเองก็จะตองแกชราไปตามวันเวลาเหมือนกัน” 

 
 ยมบาลไดตรัสถามเขาตอไปวา “แลวเจาไมไดพบผูชายนาสงสาร ที่
นอนเจ็บอยูตัวคนเดียวบางดอกหรือ” “พบพะยะคะ ขาพระพุทธเจาพบผูชาย
ที่อยูในสภาพเชนนี้หลายตอหลายครั้งทีเดียว” เขาตอบ “เจาไดพบทูตจาก
สวรรคในสภาพของชายที่เจ็บปวยที่มาเตือนใหเจาเรงระวังตัว เพราะเจาก็
ตองเจ็บปวยเหมือนกันแตเจาก็ไมไดเฉลียวใจ เจาถึงตองมาตกนรกรับกรรม
อยูเชนนี้” 

 
 “เอา ถาอยางนั้นเจาไมไดพบคนตายบางดอกหรือ” ยมบาลถามตอไป 
“พบหลายครั้งพะยะคะ” เขาตอบ “เจาไดพบทูตสวรรคที่มาเตือนเจาใหรูวา 
วันหนึ่งเจาก็จะตองตายเชนกันใหเรงทําความดีเสียกอนที่จะสายเกินไป แต
เจาก็ไมเฉลียวใจเจาจึงตองรับกรรมอยูในนรกอยูเชนนี้แหละ” 

 
5. นานมาแลว มีหญิงผูหนึ่งช่ือ กีสาโคตมี นางเปนภรรยาของเศรษฐีมั่ง
คั่งผูหนึ่ง แตตองกลายเปนคนเสียสติเพราะเสียใจในความตายของบุตรนอย
เธออุมศพบุตรของเธอออกจากบานเที่ยวไปตามบานตาง ๆ ขอรองใหผูคน
ชวยชีวิตลูกของเธอ 
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 แตไมมีผูใดสามารถชวยเธอได ในที่สุดอุบาสกผูเลื่อมใสในพระพุทธ 
เจาผูหนึ่งไดแนะนําใหเธอไปเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนี้ประทับอยูที่
อุทยานเชตวัน เธอจึงรีบอุมรางบุตรนอยไปเขาเฝาพระองคทันที 
 
 
 พระพุทธเจาทรงทอดพระเนตรดูนางอยูเงียบ ๆ สักครู จึงตรัสกับนาง
วา “โรคนี้ตองใชเมล็ดฝนรักษาถึงจะหาย เจาจงไปขอเมล็ดฝนมาจากใน
เมืองสัก 4-5 เมล็ด แตตองขอจากบานที่ยังไมเคยมีคนตายมากอนเลย” 
 
 
 เมื่อไดรับฟงดังนั้น ผูเปนแมจึงรีบเขาไปในเมืองเพื่อหาเมล็ดฝนซึ่งหา
ไดไมยาก แตเมล็ดฝนจากบานที่ยังไมมีใครตายมากอนเลยนั้นหาไมไดเลย
นางจึงกลับมาเฝาพระพุทธองคเมื่อนางไดเห็นความสงบในพระพักตรของ
พระองค นางก็ไดสติเริ่มเขาใจความหมายที่พระองคตรัสกับนาง นางจึงได
ทําพิธีฝงศพบุตรนอยแลวถวายตัวเปนสาวกของพระพุทธองค 
 
 

ตอนที ่4 
ชีวิตท่ีหลงอยูในโลกียวิสัย 

ตอนที่ 4 ชีวิตที่หลงอยูในโลกียวิสัย 
 
1. มนุษยในโลกนี้สวนมากเปนคนเห็นเเกตัว ไมมีความเห็นอกเห็นใจ
ใคร ไมรูจักเผื่อแผความรักและใหความเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากจะ
ทะเลาะเบาะแวง แกงแยงชิงดีกันในเรื่องเล็ก ๆ ที่ไมมีสาระ จึงทําใหชีวิตไม
มีความสุขและเต็มไปดวยความทุกขทรมาน 
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 ไมวาจะรวยหรือจนทุกคนกังวลถึงแตเรื่องเงินทองทรัพยสิน คนไมมี
ก็เปนทุกขที่ไมมี คนที่มีมากก็เปนทุกขอยากจะมีใหมากขึ้นไปอีกเพราะ
ความโลภไมมีที่สุดนั่นเอง 
 
 
 
 
 คนรวยมีที่ดินก็เปนหวงที่ดิน มีบานก็เปนหวงบานและทรัพยสมบัติ
ทั้งหลายวาจะถูกไฟไหม จะถูกโจรปลน จะถูกจับตัวไปเรียกคาไถ ฯลฯ เปน
หวงทรัพยสินจนกระทั่งเวลาตาย แตเมื่อถึงเวลาตายเขาก็ตองเดินไปสู
หนทางแหงความตายตัวคนเดียว ไมมีใครจะติดตามไปเปนเพื่อนดวย 
 
 
 
 
 สวนคนที่จนก็ตองทนทุกขทรมานกับความมีไมพอ อยากไดโนนไดนี่ 
อยากไดบานไดที่ดินสารพัด เพราะความอยากจึงทําใหคิดมาก เมื่อไมไดดัง 
ใจก็เกิดทุกขตองทนทรมานทําใหชีวิตสั้น โลกทั้งโลกดูเหมือนวาจะเปน
ศัตรูกับเขา จนแมกระทั่งเวลาตายก็ตองตายอยางโดดเดี่ยว หนทางไปสูความ
ตายของเขาชางเปลาเปลี่ยวและไกลสุดหลาฟาเขียวทีเดียว 
 
 
 
 
2. ในโลกนี้มีความชั่วอยู 5 อยาง คือ 
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 หนึ่ง มนุษยหรือแมกระทั่งแมลงเล็ก ๆ ตางเขนฆากันและกันเพื่อ
ความอยูรอด 

 
 
 สอง พอแมกับลูก พ่ีกับนอง สามีกับภรรยา และญาติกับญาติ ทุกคน
ตางอยากเปนใหญในบาน มีความเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบกัน หลอกลวง
กัน ปากกับใจไมตรงกัน หาความจริงใจไมได 

 
 
 สาม ความคิดและความประพฤตินอกลูนอกทางของชายและหญิง ซึ่ง
บางครั้งเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง การตอสู ความอยุติธรรม 
ความคด 

 
 
 สี่ คนเรามักจะไมคิดทําดีตอกัน แตกลับเอาอยางการกระทําช่ัวซึ่งกัน
และกัน เชน โกหกหลอกลวง วาราย นินทา ทํารายจิตใจซึ่งกันและกัน 
ไมใหความคารวะกัน และมักสําคัญตนวาเหนือกวาผูอื่นอยูเสมอ 

 
 
 หา คนเรามักจะเกียจครานและละเลยหนาที่การงาน ไมรูจักแมแตจะ
ทําความดี หรือมีความกตัญูรูคุณ แตถูกกระตุนดวยความโลภแตเพียงอยาง
เดียว กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น บางครั้งถึงกับกอกรรมชั่วที่นา
หวาดหว่ัน 
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3. คนเราควรจะรักเพื่อนมนุษยดวยกันและสงเคราะหกันและกัน แต
ตรงกันขามคนเรามักจะแกงแยงชิงดีกันเกลียดชังกันแมเพียงเพื่อ
ผลประโยชนเพียงเล็กนอย โดยหารูไมวาความเกลียดชังนี้นับวันก็ยิ่งเปน 
แผลลึกและกวางมากขึ้นทุกทีจนกลายเปนความอาฆาต 

 
 ความรูสึกเกลียดชังอาฆาตกันนี้ไมมีวันลบเลือนไปไดงาย ๆ มีแตจะ
กลับเพิ่มพูนทับถมและฝงลึกอยูในใจตลอดไปไมวาจะตายแลวเกิดใหมอีกกี่
ชาติตอก่ีชาติ 

 
 คนเราเกิดมาในโลกแหงกิเลสโลกียนี้แตเพียงคนเดียว เวลาตายก็ตาย
คนเดียว เมื่อตายแลวก็ตองรับโทษสนองกรรมชั่วที่ตนไดทําไวดวยตัวเองไม
มีใครจะมารับแทนใหได 

 
 กรรมดีและกรรมชั่วมีผลตอบสนองที่ตางกัน ผลของกรรมดีคือ
ความสุข แตผลของกรรมชั่วคือความทุกขทรมานจะเปนอื่นไปไมได 
ฉะนั้นผูที่ประกอบกรรมเชนใดก็มักจะไดรับผลตอบสนองเชนเดียวกัน 

 
4. เมื่อเวลาผานไปเราก็มักจะรูสึกถึงความรุนแรงของกิเลสและความ
ทุกขทรมานทั้งปวงมากขึ้น แตก็ไมสามารถจะหนีหรือกําจัดใหหมดไปได 
จึงกอใหเกิดความหงุดหงิด ไมสบายใจ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงและความยุงยากทั้งปวง จนไมสามารถที่จะกลับไปยังหนทางแหง
ความจริงได การที่ตองทนทุกขทรมานอยูในบวงบาปดังกลาว ทําใหไมอาจ
มีชีวิตที่ยืนยาวไดมักจะตายเสียกอนที่จะถึงเวลาอันสมควร 
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 ผลกรรมที่คนเรากอขึ้นนี้ผิดวิถีของธรรมชาติและผิดศีลธรรม จึงตอง
ไดรับผลรายตอบสนองทั้งในชาตินี้ขณะเมื่อยังมีชีวิตและเมื่อตายแลวใน
ชาติตอไป 

 
 
 เปนความจริงที่วาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน
ไมมีอะไรที่จะใหเรายึดเหนี่ยวหรือเปนที่พ่ึงใหเราไดตลอดไป ทุกอยางเปน
อนิจจัง จึงเปนที่นาสลดใจมากถาคนเราลืมความจริงขอนี้เสีย แลวมัวหลง
เพลิดเพลินอยูกับโลกียวิสัยอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 
 
5. สภาพที่เต็มไปดวยกิเลสโลกียนี้เปนสภาพที่แทจริงของโลกเราผูที่ไม
รูจักทําความดีจะตองทนทุกขทรมานเพราะกรรมชั่วที่ตนไดประกอบไว 
ตองชดใชบาปกรรมที่ตามมาสนอง 

 
 
 คนเรามักทําตามใจตัวเองโดยไมเอื้อเฟอเผื่อแผผูอื่น ปลอยใหกิเลส
ตัณหาเขามามีอํานาจครอบงํา ทําใหตองทนทุกขทรมานอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 
 
6. ดังนั้นในขณะที่อายุยังนอยและแข็งแรงอยู เราจึงควรตัดขาดความ
ผูกพันในกิเลสทางโลกใหหมดสิ้นแลวเรงแสวงหาหนทางแหงการหลุดพน 
ซึ่งเปนหนทางเดียวที่จะนําความสุขที่แทจริงมาให 
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 อยางไรก็ตาม ยังมีคนอีกมากที่ไมเช่ือในเรื่องกฎแหงกรรมที่วาทําดีได
ดี ทําช่ัวไดช่ัว ไมเช่ือวาผลกรรมดีหรือช่ัวที่ทําไวในชาตินี้จะติดตามไป
สนองในชาติหนาดวย 

 
 
 คนเหลานี้มักจะรองไหคร่ําครวญกับความทุกขทรมานที่ตนประสบ
อยูเฉพาะหนาเทานั้นเพราะความหลงเขาใจผิด รูเทาไมถึงการณและความโง
เขลา จึงไมไดเฉลียวใจเลยวาความทุกขทรมานที่กําลังไดรับอยูนั้นเปนผล
กรรมที่ตนไดกอไวต้ังเเตชาติกอนนั้นเอง 

 
 
 ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ลวนเปนอนิจจัง มีเกิดมีดับ มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ไมมีใครจะสามารถคาดการณลวงหนาได แตคนเรามักลืม
ความจริงขอนี้มัวแตหลงทุกขโศกเสียใจกับความไมแนนอนของชีวิต เพราะ
มีกิเลสแหงความโลภ ความโงเขลา เห็นแกตัว ไมเช่ือฟงคําสอนที่ถูก ไมเคย
คิดจะทําความเขาใจในคําสอนของพระพุทธองค นอกจากจะยอมเปนทาส
แหงกิเลสตัณหาเห็นแตประโยชนปจจุบันเทานั้น 

 
 
7. มนุษยเราตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมรูก่ีชาติตอก่ีชาติ
มาแลว และยังคงตองเวียนวายตายเกิดเชนนี้อีกตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด แต
เคราะหดีที่ในโลกนี้ยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหเราไดพ่ึงพิง
และชวยบรรเทาความทุกขใหแกเรา 
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 ดังนั้นเราจึงควรใชสติปญญาคิดพิจารณาใหดี ควรทําใจใหบริสุทธิ์
หลีกเลี่ยงความโลภและกิเลสช่ัวรายทั้งหลาย และมุงประกอบแตความดี 
 
 
 โชคดีที่พวกเรายังมีโอกาสไดรับฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธ 
องค เราจึงมีความศรัทธาและมีความหวังที่จะไปเกิดในดินแดนของพระองค  
และเมื่อเราไดรับฟงคําสอนของพระองคแลวเราก็ไมควรปลอยตัวใหตกเปน
ทาสของกิเลสตัณหาหรือความชั่วรายทั้งหลายและก็ไมควรจะเก็บงําความรู
ในพระธรรมคําสอนนั้นไวแตเฉพาะตน แตควรมุงปฏิบัติตามและถายทอด
ความรูนี้ตอไปใหผูอื่นดวย 
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บทที่ 5 

พุทธานุเคราะห 
บทที่ 5 พุทธานุเคราะห 

ตอนที ่1 
ปฏิญาณของพระอมิตาภพทุธเจา 
ตอนที่ 1 ปฏิญาณของพระอมิตาภพุทธเจา 

 
1. ดังที่ไดกลาวมาแลววา การที่จะตัดกิเลสตัณหาใหหมดสิ้นไปนั้นไมใช
สิ่งที่จะกระทําไดงาย ๆ ยิ่งกวานั้นยังมีผลกรรมที่ไดทําไวในชาติกอน ๆ 
สะสมอยูมากราวภูเขาเลากา เปนภาระที่จะตองสะสางใชหนี้กรรมกัน ดังนั้น
ถึงแมเราทุกคนจะมีธาตุแหงความเปนพุทธอยูในตัว ก็ไมใชของงายที่เราจะ
บรรลุถึงความเปนพุทธที่แทจริงได 
 
 พระพุทธเจาทรงตระหนักเห็นความจริงขอนี้ดี พระองคจึงไดจุติมาใน
ชาติของพระโพธิสัตว เพื่อโปรดสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากความทุกข 
ทรมานทั้ง ๆ ที่มีอุปสรรคขวางกั้นมากมาย พระองคก็มิไดทรงยอทอ แตทรง
ต้ังปฏิญาณไว 10 ประการวาถึงแมวาพระองคเองจะบรรลุถึงซึ่งความเปน
พระพุทธเจาแลวก็ตาม แตถาพระองคไมสามารถปฏิบัติตามสัตยปฏิญาณทั้ง 
10 ประการนี้ใหสําเร็จลุลวงไปแลว พระองคก็ยังไมอาจพบหนทางแหง
ความหลุดพน คือ การตรัสรูเห็นแจงได 
 
 ปฏิญาณทั้ง 10 ประการนั้น คือ 
 (1) “ถาสรรพสัตวทั้งหลายที่ไดเกิดมาในดินแดนแหงพุทธ แตยังไม
อาจบรรลุถึงซึ่งความเปนพุทธ” 



พุทธานุเคราะห 

–103– 

 (2) “ถาแสงแหงพระธรรมยังฉายรัศมีไปไมทั่วทุกมุมโลก” 
 
 
 
 (3) “ถาเราไมสามารถโปรดสัตวโลกทั้งหลายไดเปนจํานวนมากจน
นับไมถวนทั้ง ๆ ที่ใชเวลาตลอดชั่วชีวิต” 
 
 
 
 (4) “ถาพระพุทธเจาทั้งหลายที่สิงสถิตอยูทั่วสิบทิศยังไมแซซรอง
สรรเสริญนามของเรา” 
 
 
 
 (5) “ถาผูคนทั่วทั้งสิบทิศยังไมศรัทธาเลื่อมใส ไมเกิดความปรารถนา
ที่จะมาเกิดใหมในดินแดนแหงพุทธ และแมจะออกปากกลาว สรรเสริญนาม
ของเราสิบครั้งแลวก็ยังไมไดมาเกิดใหมในดินแดนของเรา” 
 
 
 
 (6) “จนกวาผูคนทั้งหลายตลอดสิบทิศจะเกิดศรัทธาแสวงหาหนทาง
แหงการตรัสรู ประพฤติและปฏิบัติชอบในคุณธรรมและปรารถนาที่จะมา
เกิดใหมในดินแดนแหงพุทธเมื่อถึงวาระสุดทายแหงชีวิตก็ไดประจักษใน
การปรากฏองคของพระโพธิสัตวทั้งหลายที่มาตอนรับใหมาสูดินแดน 
บริสุทธิ์แหงนี้” 
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 (7) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะไดยินนามของเรา ใฝฝนปรารถนาที่จะ
มาเกิด ณ ดินแดนของเราดวยการสรางสมคุณความดีไวและไดมาเกิดใหม
สมตามความตั้งใจ” 

 
 (8) “จนกวาทุกคนที่จะเกิดมาในดินแดนบริสุทธิ์ของเราและมี
โอกาสที่จะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาในภพชาติตอไป นอกเหนือจากนี้ พวก
เขาเหลานั้น ยังเปนผูต้ังมั่นอยูบนพื้นฐานของคําสัตยปฏิญาณของตน เปนผู
ที่สวมเกราะแหงมโนปณิธานอันยิ่งใหญเพื่อปวงชน มุงมั่นฝาฟนเพื่อ
ประโยชนและความสงบสุขของโลก ผูที่จะนําพามนุษยอีกนับไมถวนไปสู
การตรัสรูธรรมและปลูกฝงคุณความดีแหงความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ” 

 
 (9) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะไดรับแสงสวางแหงคุณธรรม ความ
เมตตากรุณาของเราที่ชวยยอมใจและกายใหสงบบริสุทธิ์หลุดพนจากโลกีย 
วิสัย” 

 
 (10) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะรูจักนามของเรา ไดเรียนรูถึงความจริง
แหงชีวิต คือ การเกิด การดับ มีปญญารูแจง มีจิตใจบริสุทธิ์สงบไมหว่ันไหว
ตอกิเลสและความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นในโลก” 

 
 
 “เราไดต้ังสัตยปฏิญาณไวดังนี้และถาไมสามารถปฏิบัติตามปฏิญาณ 
ทั้งหมดนี้ใหลุลวงไปละก็ เราก็ไมอาจบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได
ขอใหเราไดเปนเจาของแสงสวางแหงปญญาที่ไมมีขอบเขตจํากัด ที่จะชวย
ปลดเปลื้องความทุกขและชี้หนทางแหงพระธรรมวิเศษแกสัตวโลกทั้งหลาย” 
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2. ดวยปณิธานอันแรงกลานี้ พระองคไดสรางสมคุณธรรมมาเปน
เวลานานเหลือคณานับ ทรงสรางดินแดนบริสุทธิ์แหงพุทธและสถิตยอยูใน
ดินแดนแหงความสุขสงบนี้ เพื่อชวยช้ีหนทางแหงความหลุดพนแกสัตวโลก 
ทั้งหลาย 
 
 
 ดินแดนบริสุทธิ์ที่ซึ่งไมมีความทุกขทรมานแหงนี้เปนดินแดนแหง 
ความสงบและสันติสุขที่แทจริง อาหาร เครื่องนุงหม และสิ่งสวยงามทุกสิ่ง 
จะปรากฏมาตามใจปรารถนา เมื่อกระแสลมพดัผานตนไมที่เต็มไปดวย 
เพชรนิลจินดาก็จะเกิดเสิยงกังวานแหงพระธรรมคําสอน ดังเสียงดนตรี
ไพเราะ ทําใหจิตใจของผูที่ไดรับฟงผองแผวบริสุทธิ ์
 
 
 ในดินแดนแหงนี้มีดอกบัวหลายหลากสีบานสงกลิ่นหอมกรุน ดอกบัว
แตละดอกมีกลีบดอกมากมายสองประกายรัศมีงดงาม รัศมีจากแตละดอกแต
ละสีลวนแตชวยสองใหปญญาและจิตใจสวางเห็นแจงในพระธรรมวิเศษ กอ
ใหบังเกิดความสุขสงบใจแกผูที่ไดพบเห็น 
 
 
3. ขณะนี้พระพุทธเจาทั้งหลายทั่วทั้งสิบทิศก็แซซรองกลาวสรรเสริญ 
พระนามของพระพุทธองค 
 
 
 ผูใดที่ไดยินพระนามของพระองคจะบังเกิดความปติยินดี เลื่อมใส 
ศรัทธาในพระองค และจะไดมาเกิดใหมในดินแดนมหัศจรรยของพระองค 
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 ผูที่ไดมาเกิดใหมในดินแดนบริสุทธิ์จะมีชีวิตมียั่งยืนเปนอมตะจะมี
จิตใจที่เปยมไปดวยความเมตตากรุณาตอผูที่ตกทุกขไดยากเกิดความ 
ปรารถนาที่จะยื่นมือเขาไปชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขทรมาน 
ดังเชนที่พระพุทธเจาทรงกระทําอยู 

 
 
 จิตใจที่เปยมลนดวยความเมตตากรุณาปรารถนาจะชวยผูอื่นใหพน
ทุกขนี้ จะชวยใหผูนั้นหลุดพนจากความผูกพันทางโลกและประจักษถึง 
ความไมเที่ยงแทแนนอน คือ อนิจจังแหงชีวิต ยอมเสียสละตนเพื่อ
ประโยชนสุขของมวลชนทั้งหลาย และในขณะเดียวกันเพื่อความสุขของ
ตนเองที่ไดหลุดพนจากบวงกิเลสและความผูกพันในโลกียวิสัย 

 
 
 เราจะตระหนักดีถึงความทุกขในโลก และในขณะเดียวกันก็รูวาพุทธา
นุเคราะหนั้นไมมีขอบเขตจํากัด จิตใจของผูที่ไดมาเกิดในดินแดนนี้จะเปน 
อิสระ ไมวาจะไปหรือมา จะหยุดอยูกับที่หรือจะกาวไปขางหนา ไมมีเขาไม
มีเรา แตมักจะผูกพันอยูกับผูที่ตกทุกขไดยากดังที่พระพุทธเจาทรงแผเมตตา
อยู 

 
 
 ดังนั้น ถาผูใดไดยินพระนามของพระองคก็จะบังเกิดศรัทธาที่จะเอย 
พระนามของพระองค และไดรับการแผเมตตาจากพระองค ถึงแมวาจะตอง
ฝาเปลวไฟที่ลุกโชนเผาโลกอยูเพื่อที่จะเขาไปฟงคําสอนของพระองคก็ตาม 
ก็ควรยินดีและศรัทธาพรอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้น  
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 ถาคนเรามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุถึงการตรัสรูก็
จะตองยึดพุทธานุภาพเปนที่พ่ึง เพราะถาปราศจากพุทธานุภาพแลวสามัญ
ชนก็ไมอาจที่จะบรรลุถึงการตรัสรูได 
 
 
 
 
4. ขณะนี้พระพุทธเจา (พระอมิตาภพุทธเจา) ไมไดอยูหางไกลจากตัวเรา
เลย ถึงแมวาดินแดนแหงพุทธจะอยูไกลสุดหลาก็ตาม พระพุทธเจาทรงสถิต
อยูในใจของคนที่ระลึกถึงพระองคเสมอ 
 
 
 
 
 เมื่อใดที่เรานึกถึงพระองคก็จะปรากฏพระวรกายที่เปลงรัศมีสีทองงาม
รุงโรจน และแบงภาคใหเห็นถึง 8 หมื่น 4 พันภาค แตละภาคจะมีรัศมีแผ
กระจายโดยรอบถึง 8 หมื่น 4 พันรัศมี แตละรัศมีจะสองประกายสวางไสว
ไปรอบกายผูที่เอยพระนามของพระองคไมใหตกอยูในความมืด 
 
 
 
 
 ดวยการเพงมองพระพุทธรูป เราก็จะสามารถเขาถึงพระทัยของ
พระองคซึ่งเปยมลนไปดวยพระเมตตาคุณตอมนุษยทุกผูไมเวนแมแตผูที่โง
เขลาหรือผูที่หลงลืมพระองค 



พุทธานุเคราะห 

–108– 

 ผูที่ศรัทธาในพระองคจะมีโอกาสบรรลุถึงพระองค เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระองค เพราะพระพุทธเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง ใครก็ตามที่
รําลึกถึงพระองค พระองคก็จะเขามาสถิตในจิตใจของผูนั้นทันที 

 
 เมื่อใดที่ใครก็ตามรําลึกถึงพระพุทธเจาเขาผูนั้นจะมีจิตใจดังเชน
พระพุทธเจา คือมีความบริสุทธิ์และสงบ 

 
 ดังนั้น ผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีศรัทธาที่แทจริง ก็เทากับวา จิตใจของ 
เขาคือจิตใจของพระพุทธเจานั่นเอง 

 
5. พระพุทธเจามีรูปลักษณหลายอยาง จะปรากฏใหเห็นประจักษตาม แต
ความสามารถที่จะเขาถึงพระองคของแตละบุคคล 

 
 พระพุทธเจาสถิตอยูทั่วทุกหนทุกแหงในโลกและเปนนิรันดรทรง
ปรากฏพระองคใหประจักษแกสัตวโลกในปรากฏการณธรรมชาติ ในเวหา
หาว มาเขาดลใจ หรือปรากฏในรางของมนุษย 

 
 ใครก็ตามที่เพงจิตรําลกึถึงพระองคก็จะไดนมัสการพระองคสมดัง
ความปรารถนา พระองคจะปรากฏองคพรอมดวยพระโพธิสัตว 2 องค คือ
พระอวโลกิเตศวร (Avalokitesuara) และพระมหาสถามปราปตโพธิสัตว 
(Mahasthama-prapta) 
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 พระพุทธเจาทรงปรากฏองคในรางตาง ๆ อยูทั่วทุกแหงในโลก 
เพื่อใหผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองคไดประจักษ แมเพียงแตคิดวาไดเห็น
รางแปลงของพระองคแลวเทานั้นก็จะบังเกิดความปติยินดี และเปยมลนดวย
ความสุข และถามีบุญพอสามารถเห็นและนมัสการรางที่แทจริงของ
พระองคแลวละก็จะยิ่งบังเกิดความสุขและสงบในดวงใจอยางหาที่เปรียบ
ไมได 
 
 
 
6. น้ําพระทัยของพระองคทรงเปยมดัวยพระเมตตาคุณและปญญาคุณอัน 
ยิ่งใหญที่สามารถโปรดสัตวทั้งปวงใหพนทุกขได 
 
 
 
 ผูที่ประกอบกรรมชั่วไปเพราะความโงเขลา มีหัวใจเต็มไปดวยกิเลส
แหงความโลภ โกรธ หลง ใชวาจาในทางที่ผิด คือ พูดปด หลอกลวง ดาทอ
ผูอื่น ทํารายรางกายผูอื่นจนถึงแกชีวิต ลักขโมย ประพฤติผิดในกาม ฯลฯ 
กรรมชั่วรายเหลานี้จะเปนบาปติดตัวไปใหตองทนทุกขทรมานอยางไมมีที่
สิ้นสุด 
 
 
 
 เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิต ถามีมิตรที่ดีมาแนะนําวา “ทานกําลัง
จะตองตายอยางทรมานจนไมมีแมแตกําลังใจที่จะนึกถึงพระพุทธเจา แต
ทาน ก็ควรจะเอยขานพระนามของพระองค” 
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 การสวดทองพระนามของพระองคดวยความจริงใจแตละครั้งนั้น จะ
ชวยใหบาปหนักที่ทําไวหมดสิ้นไป ชวยใหไมตองหลงเวียนวายอยูในโลก
แหงอเวจี 
 
 ถาเพียงแตการเอยปากสวดทองพระนามของพระองคจะใหผลถึงเพียง
นี้แลว การใหความนับถือศรัทธาพระองคดวยความจริงใจจะไดบุญกุศล
ยิ่งใหญเพียงใดเลา 
 
 ผูที่สามารถสวดทองพระนามของพระองค เมื่อตายแลวก็จะไดพบกับ 
พระโพธิสัตว 2 องค คือ พระโพธิสัตวแหงพระเมตตาคุณและพระโพธิสัตว
แหงพระปญญาคุณ ซึ่งจะมารับวิญญาณและนําทางไปสูดินแดนของ
พระพุทธเจาที่ซึ่งวิญญาณของเขาจะไดเกิดใหมอยางบริสุทธิ์ผุดผองดังสีของ
ดอกบัวขาว 
 
 ดังนั้น ทุกคนจึงควรทองจําบทสรรเสริญพระนามของพระองคใหขึ้น
ใจ และมีศรัทธาในพระองคผูประทานแสงสวางและชีวิตที่เปนอมตะดวย 
ความจริงใจ 
 

ตอนที ่2 
ดินแดนบริสุทธ์ิแหงพระพุทธเจา 
ตอนที่ 2 ดินแดนบริสุทธิ์แหงพระพุทธเจา 

 
1. พระพุทธเจาทรงสถิตอยูในดินแดนนี้เพื่อประกาศสัจธรรมโปรดสตัว
โลกทั้งหลาย ผูที่อยูในดินแดนบริสุทธิ์นี้จะไมรูจักความทุกข แตจะใช
ชีวิตอยูอยางสุขสําราญในวิมานสวรรคแหงนี้ 
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 ตอนกลางวิมานจะมีสระน้ําขนาดใหญสรางดวยมณี 7 ชนิด มีน้ําใส 
บริสุทธิ์ มีหาดทรายทองในสระจะมีดอกบัวขนาดใหญเทาลอเกวียนบาน
สะพรั่งสองประกายหลายหลากสี ประกายสีฟาจากดอกที่มีสีฟา ประกายสี
เหลืองจากดอกที่มีสีเหลือง ประกายแดง ขาวจากดอกแดงและขาว สงกลิ่น
หอมตลบอบอวลไปทั่ว 

 
 
 รอบ ๆ บริเวณสระน้ํามีพลับพลาอยูหลายหลังสรางดวยจินดามณี 4 
ชนิด คือ เงิน ทอง มณีสฟีา แกวผลึก มีบันไดหินออนทอดลงไปยังสระน้ํา
นอกจากนั้นยังมีศาลาที่ทอดยื่นไปในสระมีมานบังตาที่ประดับดวยมณี มีคา
นานาชนิด รอบ ๆ มีหมูไมดอกไมหอมนานาพันธุบานสะพรั่งสงกลิ่นหอม
ตลบ 

 
 
 นอกจากความงดงามบนพื้นดินแลว บนฟาก็มีเสียงดนตรีสวรรค
บรรเลงอยางไพเราะตลอดเวลาและยังมีกลีบดอกไมหลากสีที่โปรยปรายลง 
มาจากสวรรคถึง 6 ครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน ผูที่อยูในดินแดนนี้ก็จะเก็บ
รวบรวมกลีบดอกไมนี้ใสพานไปบูชาพระพทธเจาที่สถิตอยูในดินแดนอื่น
ซึ่งมีจํานวนอีกนับไมถวน 

 
 
2. ในวิมานแหงนี้ยังมีนกนานาพันธุทั้งหงสขาว นกยูง นกแกว ฯลฯ และ
นกเล็ก ๆ อีกเปนจํานวนมาก ที่สงเสียงรองอันไพเราะสรรเสริญองค
พระพุทธเจาและประกาศพระธรรมของพระองค 
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 ผูที่ไดฟงเสียงรองอันไพเราะของนกเหลานี้แลวจะรําลึกถึงคําสอน
ของพระพุทธเจา เพิ่มความศรัทธาและบังเกิดความปติยินดีที่ไดรับฟงคํา
สอนนั้นอีก มิตรสัมพันธที่มีตอผูที่ไดรับฟงและศรัทธาในคําสอนเดียวกันที่
อยูในดินแดนตาง ๆ ก็จะยิ่งกระชับแนนแฟนขึ้นอีก 

 
 เมื่อกระแสลมพัดผานหมูไมมีคานานาพันธุไปกระทบกับมานที่
ประดับดวยแกวจินดาที่พลับพลาจะเกิดเสียงกังวานนาฟงดังเสียงดนตรี 

  
 ผูที่ไดยินเสียงดนตรีสวรรคที่สะทอนมาแผว ๆ นี้จะรําลึกถึง
พระพุทธเจาพระสัจธรรมของพระองคและพระสงฆสาวกทั้งหลาย สิ่งที่
ประเสริฐและมีความงดงามวิเศษสุดมีพรอมอยูที่ดินแดนแหงพุทธนี้ 

 
3. เหตุที่เรียกพระพุธเจาในแดนสุขาวดีนี้วา พระอมิตาภพุทธเจาซึ่ง
แปลวา พระผูมีแสงสวางหาประมาณมิได มีอายุนับประมาณมิไดก็เพราะ
พระองคทรงแสดงสัจธรรมวิเศษที่เปลงรัศมีใหแสงสวางสองไปทั่วทุก
สารทิศ และทรงมีพระเมตตาคุณมหาศาลไมรูที่สิ้นสุดไมวาพระองคจะเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลกกี่ภพตอก่ีภพก็ตาม 

 
 นอกจากนั้นผูที่ไดไปเกิดในดินแดนของพระองคโดยไมกลับไปหลง 
เวียนวายในวัฏสงสารอีกนั้น ก็มีจํานวนหาที่ประมาณมิได 

 
 สวนผูที่พระองคทรงโปรดชวยใหรูสึกตัวต่ืนขึ้นจากความเมามัวและ
ไดพบกับชีวิตใหมนั้นก็มีจํานวนนับไมไดอีกเชนกัน 
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 ดังนั้นถาเราสามารถกําหนดจิตมุงระลึกถึงพระองคไมวาจะเปนเพียง
วันเดียวหรือตลอด 7 วันก็ตามไดโดยไมถูกทําลายสมาธิละก็ เมื่อถึงวาระ
สุดทายแหงชีวิตพระพุทธเจาและเทพยดาทั้งหลายจะประจักษใหเห็นและรับ
ดวงวิญญาณของผูนั้นใหไปเกิดใหมในดินแดนของพระองค 
 ใครก็ตามที่ไดยินพระนามของพระองคและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระองค เขาผูนั้นจะสามารถพบหนทางแหงการรูแจงหรือการตรัสรูได 
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