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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
ของ 

ทานพุทธทาสภิกขุ 
บรรยายประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชา  ๒๕๒๙ 

ณ ลานหินโคง  สวนโมกขพลาราม 
อ. ไชยา  จ. สุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิจัดพิมพดวยเงินทุนธรรมทานปริวรรตน 
รวมกับเงินสมทบบริจาคของ  บุตรธิดา  นางของ  อุณหะสูต 
เปนการพิมพครั้งแรกของ  หนังสือธรรมโฆษณ  หมวดสอง 

ชุด  ปกรณพิเศษ  อันดับที่  ๑๕  บนพื้นแถบสีแดง 
ลําดับพิมพออกเลมที่  ๕๖ 

จํานวน  ๑,๕๐๐  เลม  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
[ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับแจกเปนธรรมทาน  สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย] 

 
พิมพที่  หจก.  การพิมพพระนคร  ๖๙– ๗๑ ถนนบูรณศาสตร  (แยกถนนบุญศิริ)  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

นางอารี  จุยทรัพยเปยม  ผูพิมพและผูโฆษณา  พ.ศ.  ๒๕๓๑  โทร.  ๒๒๑๒๓๓๗,๒๒๒๑๖๗๔ 
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คําปรารภ 

ธรรมะกับสัญชาตญาณเปนคําบรรยายประจําวันเสาร  ภาคมาฆบูชา  ระหวางวัน
เสารที่  ๔  มกราคม  ถึง  วันเสารที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙,    บรรยาย  ณ  ลานหินโคงสวน
โมกขพลาราม  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  รวม  ๑๓  คร้ัง,  เปนคําบรรยายสบหลักวิทยา
ศาสตร    สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา.    คณะจัดพิมพไดจัดเขาลําดับธรรมโฆษณ  
หมวดสอง  ชุดปกรณพิเศษ  อันดับ  ๑๕  บนพื้นแถบสีแดง  เปนลําดับท่ี  ๕๖ของธรรมโฆษณที่
จัดพิมพแลว. 

 
การจัดพิมพครั้งนี้ใชเงินทุนธรรมทานปริวรรตน  ซึ่งเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงิน

บริจาคสมทบ  ของบุตรธิดา  นางของ  อุณหะสูต  จํานวนหนึ่งถวายทานอาจารยฯเพื่อแจกจาย
ใหแกสถาบันการศึกษาและสมนาคุณผูอุปถัมภบํารุงสวนโมกขพลาราม  ตามวัตถุประสงคของ
ทาน.  อีกจํานวนหนึ่งใหแกผูบริจาคชวยเหลือในการจัดทําหนังสือธรรมโฆษณ,  สวนคํา
บรรยายที่เหลือจะไดรวบรวมจัดพิมพตอไป. 
 

คณะผูจัดทํา 
๑  ก.ค.  ๓๑ 

ธรรมทานมูลนิธิ 
๒๗๘  อ.ไชยา  จ.สุราษฎรธานี  ๘๔๑๑๐ 
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คําชี้แจงของผูรวมบริจาค 
 

ขาพเจา  นายชาญ,  น.ส.ผกาวรรณ  และนายอรัญ  อุณหะสูต  ผูเปนบุตรธิดา
ของ  นางของ  อุณหะสูต  ผูลวงลับไปแลว  ไดมีความเห็นพองตองกันวา  ควรจะทําอะไร
สักอยางเพื่อเปนการระลึกถึงการจากไปของคุณแมผูมีพระคุณตอลูก ๆ  อยางหาที่สุดมิได
และสิ่งนั้นควรจะเปนประโยชนแกผูอื่นโดยสวนรวมดวย  จึงไดตกลงกันวา  จะบริจาคทรัพย
จํานวนหนึ่งเพื่อสบทบทุนในการจัดพิมพหนังสือชุด  ธรรมโฆษณ  เรื่อง”ธรรมะกับสัญชาต-
ญาณ”ของทานอาจารยพุทธทาสขึ้น  ดวยเหตุผลท่ีวา  ตลอดระยะเวลาที่คุณแมยังมีชีวิตอยู
คุณแมไดทําบุญสรางกุศลอยูเสมอมิไดขาด  แมกระทั่งกอนที่คุณแมจะจากไปโดยมิได
คาดหวัง  คุณแมก็ยังมีโครงการทําบุญคางอยู  ดวยเหตุขอนี้  ทําใหลูก ๆ  ไดตกลงใจกัน
บริจาคทรัพยจํานวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น  เพื่อเปนการระลึก
ถึงการกระทําของคุณแมขณะที่ยังมีชีวิต 

 
สวนเหตุผลอีกขอก็คือ  เปนที่ยอมรับและทราบกันดีอยูโดยทั่วไปในหมูชาว

ไทยและชาวตางประเทศที่ไดทําการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของทานอาจารยพุทธ
ทาสแลววา  คําสอนในรูปแบบตาง ๆ  กันอันมากมายของทานอาจารยนั้น  เปนคําสอนที่ถูก
ที่ตรง  เปนคําสองเรื่องแกนแทของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  เปนคําสอนที่นํามาประยุกต
ใชใหเปนประโยชนในการดํารงคชีวิตประจําวัน  และใหประโยชนสูงสุดแกชีวิตของทุกคน
ดวย 

 
ดวยเหตุฉะนี้  ขาพเจาผูเปนบุตรธิดาของนางของ  อุณหะสูต  จึงมีความรูสึก

ภูมิใจเปยมดวยปติปราโมทยเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมีสวนรวมในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น
เพื่อเผยแพรคําสอนที่มีคุณคามหาศาลของทานอาจารยพุทธทาส  อันเปนประโยชนแกชน
ทั่วไปในวงกวาง    สมดังพุทธพจนที่วา  “สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ”  การให
ธรรมะยอมชนะการใหสิ่งทั้งปวงเปนทาน 

 
อน่ึงขาพเจาขอนอมใสเกลาในความเมตตากรุณาของทานอาจารยพุทธทาสที่

ไดอนุญาตใหมีสวนรวมในการจัดพิมพหนังสือ  “ธรรมะกับสัญชาตญาณของมนุษย”  ขึ้น
จนกวาชีวิตจะหาไม 
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สารบาญ 
ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ 

 
                                                                 หนา 
 

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

โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป 
[๑] 
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สารบาญละเอียด 
ธรรมะ กับ สัญชาตญาณ 

 
 

๑. สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย  หนา 
 
คําวา  สัญชาตญาณ  พุทธบริษัทยังไมรูจักเพียงพอ      ....    ....    ....    ....    ....    .... ๑ 
สัญชาตญาณเปนตัวเหตุใหเกิดกิเลส,  เกิดความทุกข  ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒ 
ทางวิทยาศาสตรมีมากชื่อ,  ในพุทธศาสนาคืออัสมิมานะ     ....    ....    ....    ....    .... ๓ 
ธรรมะเปนระบบปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาติญาณใหไปทางดี        ....    ....    ....    .... ๔ 
ในชีวิตมีสสัญชาติญาณติดมาดวย,  ตองควบคุมหรือถอนอํานาจนี้       ....    ....    .... ๕ 
ความรูสึกตามสัญชาตญาณเกิดไดเอง  เพราะธรรมชาติใสมาให  ....    ....    ....    .... ๖ 
เปนเรื่องที่ตองรู เพราะมันทําใหเกิดทุกข,  ควบคุมไมไดก็วินาศ     ....    ....    ....    .... ๗ 
ทุกชีวิตมีอัสมิมานะ สําคัญวามีตัวตน  ไมอยากสูญเสียตนไป       ....    ....    ....    .... ๘ 
ทุกชีวิตเกิดมาตามธรรมชาติ,  แลวตองเผชิญปญหาเกี่ยวกับการเกิดมา        ....    .... ๙ 
ปญหาคือความทุกข,  ตองรูจักสัญชาตญาณ  แลวควบคุมไถถอนใหได ....    ....    .... ๑๐ 
ความทุกขเกิดจาก  ความตองการจะเปนไปตามสัญชาติญาณ     ....    ....    ....    .... ๑๑ 
ธรรมะในพุทธศาสนา  มีไวสําหรับควบคุมสัญชาติญาณทุกระดับ ....    ....    ....    .... ๑๒ 
ศึกษาปฏิบัติถูกตองมากขึ้นจนเปนพระอริยะก็สามารถควบคุมสัญชาติญาณไดมาก      ๑๓ 
ความโลภ โกรธ  หลง  มีขึ้นมาไดเพราะอํานาจของสัญชาตญาณ  ....    ....    ....    .... ๑๔ 
กิเลสกับโพธิเปนสัญชาตญาณดวยกัน,  ถาฝกฝนกลายเปนโพธิได       ....    ....    .... ๑๕ 
พัฒนาสัญชาตญาณใหเปนภาวิตญาณจะใชประโยชนได,  ไมมีความทุกข  ....    .... ๑๖ 
คนมีเชื้อพุทธะอยูแลว,  อาจพัฒนาเปนพุทธแลวดับกิเลสได....    ....    ....    ....    .... ๑๗ 

 
[๒] 
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[๓] 
 

                                                                 หนา 
 
กฎธรรมชาติทําใหมีสัญชาตญาณอัสมิมานะ,  เห็นใครดอยกวามักดูถูก  ....    ....    .... ๑๘ 
เมื่อมีผัสสะยอมปรุงไปตามสัญชาตญาณ  เกิดมิจฉาทิฎฐิมากมาย ....    ....    ....    .... ๑๙ 
ความรูสึกที่เกิดเอง  โดยเฉพาะความเห็นแกตัว  ถูกครอบดวยอวิชชา      ....    ....    .... ๒๐ 
ตองควบคุมใหรูเทาทันมาในทางดีเปนบุญเปนกุศลไปกอน     ....    ....    ....    ....    .... ๒๑ 
ตองศึกษาธรรมะ  ใหควบคุมสัญชาติญาณอยางสัตว  มาเปนอยางมนุษย       ....    .... ๒๒ 
เมื่อเกิดผัสสะแลว  กระแสแหงอิทัปปจจยาควบคุมถูกตอง  จะไมเปนทุกข       ....    .... ๒๓ 
พุทธบริษัทควรรูจักภาวิตญาณ  ซึ่งจะควบคุมสัญชาตญาณได       ....    ....    ....    ....  ๒๔ 
 

๒. โครงสรางของสัญชาตญาณ. 
 
 การคนควาทางวิทยาศาสตร  ไดคนพบเรื่องสัญชาตญาณขึ้นมา   ....    ....    ....    .... ๒๕ 
เขากันไดกับหลักเกณฑในพุทธศาสนา  ซึ่งสามารถผันกระแสของมันได       ....    .... ๒๖ 
 ทางวิทยาศาสตรมีเรื่องจิตปนเขามา,  ตองรูจักใชรวมวิธีการในพุทธศาสนา   ....    .... ๒๗ 
ธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพื่อควบคุม  ตอสู  กับสัญชาตญาณมิใหพายแพ        ....    .... ๒๘ 
มนุษยมีธรรมะเปนหลักเกณฑดีและไมดี  ทําใหตางจากสัตว  ....    ....    ....    ....    .... ๒๙ 
ตามหลักพุทธศาสนา จะมีสัญชาตญาณแม  คือความรูสึกวามีตัวตน     ....    ....    .... ๓๐ 
เวทนาทําใหปรุงแตงสัญชาติญาณตัวกูขึ้นมาเต็มขนาด         ....    ....    ....    ....    .... ๓๑ 
ตองจับจุดตั้งตนดวยสัญชาติญาณแหงการมีตัวตนภายในใจตน     ....    ....    ....    .... ๓๒ 
ใหรูวาความรูสึกนั้นเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา  จิตเทานั้นเปนไปตามธรรมชาติ     .... ๓๓ 
พุทธศาสนาเปนพวกไมมีตัวตน,  รูสึกมีตัวตนเปนสัญชาตญาณแมบท    ….    ….   …. ๓๔ 
แลวเกิดสัญชาตญาณอื่น ๆ  เชน  การกินอาหาร,  ความกลัว,  การตอสู  ....     ....    .... ๓๕ 
แลวออกมาเปนสัญชาตญาณแหงการพัฒนา,  การบําเรอตน,  อวดตน ฯลฯ     ....    .... ๓๖ 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหารขยายออกเปนความรูสึกหลายอยาง       ....    ....    .... ๓๗ 
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[๔] 
 

 หนา 
 
เปนความหิวที่ตองการใหอิ่ม,  รูจักหา  รูจักทําใหอรอย;  มีการถาย ....    ....    ....    .... ๓๘ 
สัญชาตญาณแหงการกินทําใหเกิดอาการตาง ๆ  มีปญหามาก       ....    ....    ....    .... ๓๙ 
คนไดอวิชชามาเสริมสัญชาตญาณแหงความกลัวอยางโงเขลามากขึ้น     ....    ....    .... ๔๐ 
เปนเหตุใหมีการหนี,  การเตรียมสู,  มีปญหามากที่เดือดรอนเพราะกลัว   ....    ....    .... ๔๑ 
สัญชาตญาณแหงการตอสูก็ขยายออกไปเปนการปองกัน,  เปนกิเลสอื่นอีก      ....    .... ๔๒ 
การรักตนเกิดมาจากรูสึกวามีตนเปนเหตุใหริษยา,  บิดพลิ้วตาง ๆ    ....    ....    ....    .... ๔๓ 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนี้ลึกซึ้งมาก  ธรรมชาติจัดไวครบถวน   ..    ....    ....    .... ๔๔ 
เปนเหตุใหตองการมีลูก  รักลูก,  มีการพยายามทุกอยางเพื่อสืบพันธุ        ....    ....    .... ๔๕ 
เปนเหตุใหหลงใหลในคาจางของการสืบพันธุคือรสของกามารมณ   ....    ....    ....    .... ๔๖ 
เรื่องใหญที่สุดในพุทธศาสนา  คือเร่ืองการเปนทาสกามารมณ….    ….    ….    ….    …. ๔๗ 
กามารมณเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท,  รบราฆาฟน,  เกิดสงคราม    ....    ....    .... ๔๘ 
ตองสนใจสังเกตศึกษาใหรูเรื่องสัญชาตญาณที่ธรรมชาติใสไวในชีวิต        ....    ....    .... ๔๙ 

 
๓. โครงสรางของสัญชาตญาณ. (ตอ) 

 
คําสัญชาตญาณ  มีชื่อยูในวิทยาศาสตรสวนชีววิทยา  ....    ....    ....    ....    ....    .... ๕๐ 
เปนความรูที่เกิดขึ้นไดเอง  โดยธรรมชาติใสมาในสิ่งมชีีวิต    ....    ....    ....    ....    .... ๕๑ 
มีปญหามากมายใหเกิดความทุกขทรมารแกบุคคลนั้นแลวเบียดเบียนผูอื่น    ....    .... ๕๒ 
ครูตองเปนผูนําทางวิญญาณ,  เปนผูสรางโลกโดยผานทางเด็ก ๆ  ....    ....    ....    .... ๕๓ 
ถาครูฟงถูกวาเปนผูสรางโลก  ก็จะทํางานสนุกเปนสุขเมื่อทํางาน  ….    ....    ....    .... ๕๔ 
ถาครูไมยอมรับความเปนปูชนียบุคคล,  ทําเพื่อเงินก็เห็นแกตน     ....    ....    ....    .... ๕๕ 
ถาบูชาความรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  กจ็ะทําชั่วไปดวยความรูสึกของสัญชาติญาณ ๕๖ 
สิ่งที่ตองรูจักอีกคือนิวรณ  ๕  รบกวนจิต,  เปนปฏิกริยาจากสัญชาตญาณ      ....    .... ๕๗ 
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 หนา 
 
ถาควบคุมสัญชาตญาณได  นิวรณ  กิเลสหรืออุปกิเลส จะเกิดนอยลง    ....    ....    .... ๕๘ 
อาชีพใด ๆ  ทําแลวมีประโยชนแกเพื่อมนุษยมากกวาเงิน  เรียกวาเปนบุญดวย       .... ๕๙ 
ระบบธรรมะทุกเรื่อง  เปนเรื่องควบคุมสัญชาตญาณตัวกู-ของกู    ....    ....    ....    .... ๖๐ 
สัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเปนแมบท,  เปนตัวตนศูนยกลาง  ....    ....    ....    .... ๖๑ 
มันแยกออกมาเปนตัวอื่นอีกมาก  เชน  ๑.  การตองการอาหาร      ....    ....    ....    .... ๖๒ 
๒. สัญชาตญาณแหงความกลัว,  สัญชาตฯ ๓.  แหงการตอสู,  ปองกัน,  หวังราย   .... ๖๓ 
๔. สัญชาตฯ  รักตัวเอง;  อิจฉาริษยา,  เห็นแกตัว,  บิดพลิ้วตอกฎเกณฑตาง ๆ....    .... ๖๔ 
๕. สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  ไมใชเรื่อง  sex       ....    ....    ....    ....    ....    .... ๖๕ 
๖. สัญชาตญาณแหงความอยากจะเจริญหรือการพัฒนาตน        ....    ....    ....    .... ๖๕ 
เมื่อควบคุมไวไมไดก็เกิดกิเลสนานา  เชน  มายาสาไถย       ....    ....    ....    ....    .... ๖๖ 
การพัฒนาตองทําใหถูกตอง  มิใชทําใหเสียเวลามีปญหามากขึ้น  ....    ....    ....    .... ๖๗ 
๗. สัญชาตญาณแหงการไดรับการบําเรอ,  ขับกลอม,  เลี้ยงดู      ....    ....    ....    .... ๖๘ 
สัญชาตญาณนี้มิไดจําเปนแกชีวิตจึงไมจัดไวในปจจัย ๔,  แตก็ขาดไมได      ....    .... ๖๙ 
โรงมหรสพทางวิญญาณจึงเกิดขึ้น เพื่อมีสิ่งบําเรอประโลมใจ       ....    ....    ....    .... ๗๐ 
๘. สัญชาตญาณแหงการอวดซึ่งมีอยูแกสิ่งมีชีวิต,  ตองการอวดอํานาจ....    ....    ....  ๗๑ 
๙. สัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตนของทุกสิ่งที่มีชีวิต      ....    ....    ....    .... ๗๒ 
ถาควบคุมไวไมไดมันก็อยากอยูอยางอันธพาล,  เปนไปเพื่อโทษ  ....    ....    ....    .... ๗๓ 
ความอยากมีอยูแหงตนเปนแมบทแหงอหังการ-มมังการ      ....    ....    ....    ....    .... ๗๔ 
๑๐. สัญชาตญาณแหงความพอใจภาวะนิรันดร,  ไมยอมดับ....    ....    ....    ....    ....  ๗๕ 
สวนทางพุทธศาสนาไมมีภาวะนิรันดร.  ไมติดหรือยึดมั่นอยู  ....    ....    ....    ....    .... ๗๖ 
ชาวพุทธเห็นวาตองอยูเหนืออํานาจสัญชาติญาณนั้น ๆ  ถาแกยังไมได    
 ก็คอยควบคุมอยางใหเกิดความเลวรายขึ้นมาก      ....    ....    ....    .... ๗๗ 
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 หนา 
 
หนาที่แรกที่สุดตองควบคุมใหได  อยาใหมีโทษขึ้นมา.  มีโอกาสก็เพิกถอน     ....    .... ๗๘ 
ตองรูจักสัญชาตญาณแมบทตลอดจนลูกของมันขอ  ๑-๖     ....    ....    ....    ....    .... ๗๙ 
และขอ  ๗-๑๐  รวม  ๑๐  อยางทั้งแมบทยังมีตัวตน พุทธศาสนา วางจากตัวตน     .... ๘๐ 
ควบคุมหรือเพิกถอนสัญชาตญาณไดก็มีความสุขเยือกเย็น   ....    ....    ....    ....    .... ๘๑ 

 
๔. สัญชาตญาณกับกิเลส. 

 
สัญชาตญาณกับธรรมะเปนเรื่องเดียวกัน,  ควบคุมไดก็เปนเรื่องสูงขึ้นมา....    ....    .... ๘๒ 
สัญชาตญาณคือความรูสึกเดิม ๆ  ของชีวิตติดมาดวยมากนอยตามกรณี....    ....    .... ๘๓ 
สัญชาตญาณตามหลักพุทธสาสนาตางจากชีวิวิทยาทางวิทยาศาสตรบาง      ....    .... ๘๔ 
สัญชาตญาณแหงการกิน,  ความกลัว,  การตอสู,  ตองควบคุมใหชนะกิเลส   ....    .... ๘๕ 
ตัองพัฒนาใหเปนสัญชาตญาณที่ดี,  พัฒนาเกินไปก็กลายเปนเรื่องผิด  ....    ....    .... ๘๖ 
ถาไมไดรับการพัฒนาก็จะเปนสัญชาตญาณี่โงเขลา,  เห็นแกตัว    ....    ....    ....    .... ๘๗ 
ถาพัฒนาผิดก็กลายเปนกิเลส  ถาถูก็เรียกวาโพธิ ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๘๘ 
ในพุทธศาสนาไมมีคําสัญชาตญาณ  แตมีคําอาจใชทํานองเดียวกันคือ  สันดาน    .... ๘๙ 
ตองปลุกสัญชาตญาณหรือสันดานใหเปนผูรู,  ผูตื่น,  เบิกบานเพื่อชีวิตเย็น    ....    .... ๙๐ 
เมื่อปฏิบัติตอสัญชาติญาณไดถูกตอง  พนอํานาจมันแลวก็เรียกวาวิมุตติ      ....    .... ๙๐ 
กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน,  ควบคุมสัญชาตญาณไดก็เปนโพธิ   ....    ....    ....    .... ๙๒ 
ฝายกิเลสไดแก  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่มาจากสัญชาตญาณเดิม  ....    ....    ....    .... ๙๓ 
โลภะตองการดึงเขามา,  โทสะจะผลกัออกไป,  โมหะยังโงสงสัยอยู       ....    ....    .... ๙๔ 
สังเกตจิตใจตนดูความรูสึก  ๓  ประการขางตน ลวนมาจากสัญชาตญาณ     ....    .... ๙๕ 
กรรมกิเลส  ขอ ๑.  ฆาสัตว ๒.  อทินนาฯ ๓.  กาเมสุ,  ลวนมาจากสัญชาตญาณ   .... ๙๖ 
ขอ ๔.  มุสาวาท ก็มาจากความเห็นแกตัว,  ๕. ดื่มนํ้าเมาก็มาจากบําเรอตน   ....    .... ๙๗ 
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 หนา 
 
อุปกิเลส  ๑๖  ขอ  ๑  โลภเกินควร  ก็เพราะควบคุมสัญชาตญาณไวไมได....    ....    .... ๙๘ 
ขอ  ๒-๙  ก็เนื่องมาจากเห็นแกตัว,  ไมอยากใหใครดีกวา       ....    ....    ....    ....    .... ๙๙ 
ขอ  ๑๐-๑๓  มาจากสัญชาตญาณแหงความโออวดตัวกู,  ตอสู      ....    ....    ....    .... ๑๐๐ 
ขอ  ๑๔-๑๖  มาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  ขาดสติ      ....    ....    ....    .... ๑๐๑ 
การควบคุมจิตตองใชหลักธรรม  ๔  อยาง  :สติสัมปชัญญะ สมาธิใหทันการ ....    .... ๑๐๒ 
ถาปฏิบัติอานาปานสติ  ๑๖  ขั้น  จะมีธรรม  ๔  อยางขางตนมากพอใชทุกกรณี     .... ๑๐๓ 
ธรรมะ  ๔  ประการขางตนตองอบรมใหมีมากพอ เพื่อตอสูสถานการณตาง ๆ ....    .... ๑๐๔ 
ถามีธรรมะ  ๔  ประการไมพอ คนนั้นจะตกนรกทั้งเปน, มีเรื่องยุงยากไมสิ้นสุด....    .... ๑๐๕ 
สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนจะพอใจบูชากิเลสกามยิ่งกวาธรรมะ     ....    ....    .... ๑๐๖ 
คนมีปญหาเรื่องกิเลสกามและวัสดุกามกันอยูตลอดเวลา     ....    ....    ....    ....    .... ๑๐๗ 
ตองมีหิริโอตตัปปะอยางแทจริงสูงสุดจึงจะควบคุมจิตเหนือกิเลสได      ....    ....    .... ๑๐๘ 
มีธรรมะสําหรับควบคุมสัญชาตญาณใหมากพอกิเลสจึงจะหมดไป      ....    ....    .... ๑๐๙ 
 

๕. สัญชาตญาณกับกิเลส. (ตอ) 
 
เหตุที่พูดเรื่องสัญชาตญาณ  เพราะมันเปนตนเหตุแหงทุกข         ....    ....    ....    .... ๑๑๐ 
สัญชาตญาณที่ควบคุมไมไดนั้นแหละคือกิเลส,  มาจากรูสึกวามีตน    ....    ....    .... ๑๑๑ 
ความรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว ฯลฯ  ควบคุมไมได  เพราะอํานาจสัญชาตญาณ     .... ๑๑๒ 
ตองศึกษาใหรูจักสิ่งนั้น ๆ  โดยตรง.  เปลี่ยนกระแสดมันเสียจะมีประโยชน   ....    .... ๑๑๓ 
เปลี่ยนกระแสของรัก  โกรธ  เกลียด ฯลฯ  มาในทางประโยชนจะไมยุงยาก   ....    .... ๑๑๔ 
สิ่งที่เปนอันตรายควรเปลี่ยนมาใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตในทางธรรมเสีย    ....    .... ๑๑๕ 
กลัว,  รักตน,  บําเรอตนนําไปในลักษณะถูกตองประกอบดวยปญญาและวิชา...    .... ๑๑๖ 
สิ่งประเลาประโลมใจควรเปนไปเพื่อสะอาด  สวาง  สงบ,  เปนปจจัยแหงนิพพาน   .... ๑๑๗ 
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 หนา 
 
สัญชาตญาณอวดตน  จะตองฝกใหมดีีจริงสมควรอวดได     ....    ....    ....    ....    .... ๑๑๘ 
การสืบพันธุธรรมชาติมีกามารมณไวลอ,  ตองควบคุมใหเปนไปบริสุทธิ์ ....    ....    .... ๑๑๙ 
ความรูสึกพื้นฐาน  ไมควบคุมมันกลายเปนกิเลส,  ควบคุมไดก็เปนโพธิ  ....    ....    .... ๑๒๐ 
การศึกษาธรรมะก็คือศึกษาเรื่องจะควบคุมสัญชาตญาณ     ....    ....    ....    ....    .... ๑๒๑ 
สัญชาตญาณที่เดินไปผิดเปนกิเลส.  ถาเดินไปถูกก็เปนโพธิ  ....    ....    ....    ....    .... ๑๒๒ 
สิ่งมีชีวิตะตองมีสัญชาตญาณ,  มีความรูสึกเกิดไดเองตามธรรมชาติ     ....    ....    .... ๑๒๓ 
ความรูสึกอยาก,  ตองการอะไรตาง ๆ  เกิดไดเองไมตองมีใครสอน         ....    ....    .... ๑๒๔ 
เหตุที่พูดเรื่องสัญชาตญาณมาแลวดวยประสงคใหเขาใจเรื่องนี้     ....    ....    ....    .... ๑๒๕ 
ตัณหา  ๓  นี้เปนเรื่องมาจากสัญชาตญาณตองการมีตัวอยู        ….    ….    ….    …. ๑๒๖ 
ตัณหามีลักษณะอยากมี,  อยากเปน,  อยากสูญคืออยากตายก็ได ....    ....    ....    .... ๑๒๗ 
ความอยากอยางรุนแรงมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน    ....    ....    ....    .... ๑๒๘ 
เรื่องอุปาทานเปนเรื่องยึดมั่นของตนอยางยิ่งแยกเปนกาม,  ทิฏฐิ  สีลพตัต     ....    .... ๑๒๙ 
สีลพัตตุปาทานเปนสัญชาตญาณแหงการอยากดีอยากเดนอยากอวด ….    ….    …. ๑๓๐ 
อุปาทานที่  ๔  อัตตวาทในสัญชาตญาณรูสึกวามีตัวตน       ....    ....    ....    ....    .... ๑๓๑ 
สัญชาตญาณแหงความมีตนออกมาเปนกิเลสในนามอุปาทาน  ๔        ....    ....    .... ๑๓๒ 
กามุปาทาน,  ทิฎฐปาทาน,  สีลัพพัตตุปาทาน,  อัตตวาทุปาทาน  ....    ....    ....    .... ๑๓๓ 
ความรูสึกมีตนทําใหเกดมานะ  ๓  คือ ดีกวา  เสมอกัน  เลวกวา   ....    ....    ....    .... ๑๓๔ 
มานะแยกไดเปน  ๙  ชนิด  มาจากอุปาทานซึ่งเปนสัญชาตญาณมีตัวตน      ....    .... ๑๓๕ 
ความคิดที่เปนมานะทําใหคนตกนรกชนิดหนึ่งอยูเสมอ         ....    ....    ....    ....    .... ๑๓๖ 
อนุสัยก็มาจากสัญชาตญาณเรียก  ราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  อวิชชานุสัย         ....    .... ๑๓๗ 
ความเคยชินเกิดเปนกิเลสมี  ๓  พวกแยกไปไดอีกมาก          ....    ....    ....    ....    .... ๑๓๘ 
อนุสัยคือสัญชาตญาณที่บวกเพิ่มเขาไปในสันดานจนงายที่จะแสดงออก        ....    .... ๑๓๙ 
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[๙] 
 

 หนา 
 
สังโยชนเครื่องผูกมี  ๑๐ อยาง  ถาตัดไดหมดเปนพระอรหันต มิฉะนั้นยงเปนปุถุชน 
ที่  ๑  สักกายทิฎฐิ  มีความเห็นความรูสึกวา  กายเปนของตน      ....    ....    ....    .... ๑๔๐ 
คนตองเปนทุกขเพราะสักกายทิฏฐิ-ตัวกู-ของกู  ไมเปนไปตามตองการ ....    ....    .... ๑๔๑ 
ขอ  ๑.  สักกายทิฏฐิ  เปนแมบท  ที่  ๒.  วิจิกิจฉา  มีความสงสัยไมแน  ....    ....    .... ๑๔๒ 
วิจิกิจฉาเปนสิ่งทรมานใจอยูในสวนลึกใตสํานึกหวาดผวาอยู       ....    ....    ....    .... ๑๔๓ 
ที่  ๓.  สีลัพพัตตปรามาส  การยึดถือสิ่งที่คิดวาจะมีฤทธิ์เดชบารมีมาคุมครอง      .... ๑๔๔ 
สีลัพพัตตปรามาสนี้ออกมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  ....    ....    ....    .... ๑๔๕ 
ที่  ๔  กามราคะ  ยินดีในสิ่งเปนที่ตั้งแหงความใคร ซึ่งเปนเรื่องบําเรอ   ....    ....    .... ๑๔๖ 
การกินเพื่ออรอยนั้นกินเพื่อกิเลส.  ควรระวังอยูดวยเหยื่อกิเลส    ....    ....    ....    .... ๑๔๗ 
ที่  ๕.  ปฏิฆะ  พอไมไดอยางที่ตนตองการก็โกรธมากกวาความเปนจริง       ....    .... ๑๔๘ 
ที่  ๖  รูปราคะ  ๗.  อรูปราคะ  พอใจติดแนนในรูปหรืออรูป ....    ....    ....    ....    .... ๑๔๙ 
ความยินดีในราคะ,  รูป,  อรูป,  ลวนมาจากสัญชาตญาณบํารุงบําเรอ ....    ....    .... ๑๕๐ 
ที่  ๘  มานะ  มาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  ....    ....    ....    ....    ....    .... ๑๕๐ 
ที่  ๙  อุทธัจจะ  มีจิตฟุงซานหวั่นไหวผิดปกติมาจากสัญชาตญาณมีตน       ....    .... ๑๕๑ 
ที่  ๑๐  อวิชชา  มาจากสัญชาตญาณแหงมีตัวตนที่ไมไดรับการอบรม  ....    ....    .... ๑๕๒ 
สังโยชน  ๑๐  ประการละไดหมดก็เปนพระอรหันต,  ไดบางสวนก็เปนรอง ๆ  ลงมา ๑๕๓ 
 

๖. สัญชาตญาณกับโพธิ. 
 
สัญชาตญาณเปนวิชาทางวิทยาศาสตร,  เปนธรรมชาติจึงเปนธรรมะดวย   ....    .... ๑๕๔ 
เพราะวาสัญชาตญาณเปนธรรมชาติโดยตรง  เราตองรูจักเพื่อควบคุมได    ....    .... ๑๕๕ 
ใบบาลีไมใชคําสัญชาตญาณ  มีแตคํากิเลสและโพธิ ....    ....    ....    ....    ....    .... ๑๕๖ 
ในสัญชาตญาณมีเชื้อแหงความเปนพุทธะหรือกิเลสก็ได   ....    ....    ....    ....    .... ๑๕๗ 
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[๑๐] 
 

 หนา 
 
สัญชาตญาณกับกิเลสพูดแลว,  ตอไปจะกลาวถึงสวนที่กลายเปนโพธิ ....    ....    .... ๑๕๘ 
แนวทางพัฒนาสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนซึ่งเปนแมบท ....    ....    ....    ....    .... ๑๕๙ 
ตองพัฒนาตัวตน  ๓  ขั้นตอน :  ตัวตนของกิเลส,  เปลี่ยนเปนโพธิ,  แลวเลิกตัวตน ๑๖๐ 
ละตัวตนไดก็จบกิจพรหมจรรย,  พิจารณาเรื่องการกินอาหารที่ไมบาป ....    ....    .... ๑๖๑ 
สัญชาติญาณแหงความกลัว  ตองรูจกัความกลัวตามธรรมชาติ   ....    ....    ....    .... ๑๖๒ 
พัฒนาใหรูจักกลัวอันตราย  แตไมกลัวเกินขอบเขต  ไมมีเหตุผล   ....    ....    ....    .... ๑๖๓ 
ตองรูจักควบคุมใหรูวาอะไรเปนอะไร,  อะไร ๆ  เปนเชนนั้นเอง    ....    ....    ....    .... ๑๖๔ 
มีความรูวาเปนเชนนั้นเอง  ก็ไมตองกลัวจนมีความทุกข  แกไขมันไป   ....    ....    .... ๑๖๕ 
การตอสู  เมื่อพัฒนาถูกตองจะประสบชัยชนะเด็ดขาดกระทั่งเปนนิพพาน    ....    .... ๑๖๖ 
การรักตน  ขอใหมีตนของโพธิ  กระทั่งไมมีตนเปนนิพพาน  ....    ....    ....    ....    .... ๑๖๗ 
การสืบพันธุไมมีใครสอน  คนตองรูทันเรื่องกามารมณที่ธรรมชาติใสไว ....    ....    .... ๑๖๘ 
การสมรสโดยรางกายไมแตะตองกันก็ทําได  โดยบําเพ็ญทางจิต ....    ....    ....    .... ๑๖๙ 
การสืบพันธุทางวิญญาณทําไดโดยมีจิตใจเสมอกัน  รับชวงตอ ๆ  กันไป     ....    .... ๑๗๐ 
การสมรสโดยรางกายไมแตะตองกันก็ทําได  โดยบําเพ็ญทางจิต ....    ....    ....    .... ๑๖๙ 
การสืบพันธทางวิญญาณทําไดโดยมีจิตใจเสมอกัน  รับชวงตอ ๆ  กันไป       ....    .... ๑๗๐ 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุพัฒนาแลวเปนไปอยางโพธิ  ....    ....    ....    ....    .... ๑๗๑ 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาสงเสริมกันแตฝายกิเลส ....    ....    ....    ....    ....    .... ๑๗๒ 
ที่ถูกควรพัฒนาไปในเรื่องจบความทุกขตามกฎของธรรมชาติ      ....    ....    ....    .... ๑๗๓ 
สัญชาตญาณแหงการบําเรอก็ตองการกันอยางอยางไมมีขอบเขต       ....    ....    .... ๑๗๔ 
บําเรออยางโลกๆไมมีความสงบ  ถาเปนอยางโพธิ  จะอยูดวยความสงบเย็น ....    .... ๑๗๕ 
ขอใหสนใจธรรมะที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินทางวิญญาณจะเยือกเย็น      ....    .... ๑๗๖ 
การปฏิสันถารควรเปนอยางธรรมปฏิสันถารไมใชอยางอามิส       ....    ....    ....    .... ๑๗๗ 
สัญชาตญาณแหงการอวดควบคุมไมไดก็นํามาสูสถานะเลวราย  ....    ....    ....    .... ๑๗๘ 
อวดที่มีประโยชน  คืออวดธรรมะที่มีอยูจริง  ดังพูดวา  เอหิปสสิโกฯ     ....    ....    .... ๑๗๙ 
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[๑๑] 
 

 หนา 
 
สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน  มีอยูเพื่อถนอมชีวิต,  ก็ควรอยูใหถูกตอง       ....    .... ๑๘๐ 
สัญชาตญาณแหงความพอใจสิ่งเปนนิรันดรก็ควรเปนวิสังขาร,  อสังขตะ     ....    .... ๑๘๑ 
ควรจะเปนความวางเปนนิรันดร,  ก็ตองรูจักสิ่งที่ไมมีปจจัยปรุงแตง     ....    ....    .... ๑๘๒ 
เกิดมามีสัญชาตญาณกลาง ๆ  ผานความทุกขมาแลว  จะเปลี่ยนเปนฝายโพธิ     .... ๑๘๓ 
ถลําเขากองไฟมาแลวควรจะดิ้นรนออกมาเสียจากกองไฟใหทันเวลา   ....    ....    .... ๑๘๔ 
สัญชาตญาณมีเชื้อแหงพุทธะมาดวย  เพราะหวานใหดีจะเปนพุทธะได ....    ....    .... ๑๘๕ 

 
๗. การพัฒนาสัญชาตญาณ. 

 
จิตของมนุษยเปนไปตามสัญชาตญาณ  ถาไมอบรมก็เกิดกิเลสงาย     ....    ....    .... ๑๘๖ 
ตองรูจักสัญชาตญาณของตนใหลึกซึ้ง  เพราะมันเปนความรูสึกเกิดไดเอง    ....    .... ๑๘๗ 
ชีวิตผจญอยูกับปญหาที่เกิดจากสัญชาติญาณที่ไมไดรับการพัฒนา     ....    ....    .... ๑๘๘ 
เรื่องของพุทธศาสนาทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ       ....    ....    ....    .... ๑๘๙ 
ตองมีสิตปญญาควบคุมสัญชาตญาณมิใหเกิดกิเลส,  ใหเกิดโพธิ        ....    ....    .... ๑๙๐ 
พุทธศาสนามีวิมุตติเปนจุดหมาย  เพื่อพนจากความทุกขอันบีบคั้น        ....    ....    .... ๑๙๑ 
จะควบคุมสัญชาตญาณไดตองควบคุมผัสสะ  เวทนา  ตัณหาไดกอน  ....    ....    .... ๑๙๒ 
ตอนมีผัสสะแลวจะเกิดเวทนาเร็วมาก  ตองพัฒนาทันเวลาจึงจะปลอดภัย  ....    .... ๑๙๓ 
ถาโพธิเขามา  กิเลสจะออกไป  จึงตองฝกสติปญญาใหเร็วทันเหตุการณ      ....    .... ๑๙๔ 
จิตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ  ที่ถูกวิธีตองใชธรรมะ  ๔  เกลอ....    .... ๑๙๕ 
มี สติ ขนเอา ปญญา มาทําหนาที่เปน  สัมปชัญญะ,  ใช  สมาธ ิ เพิ่มกําลังให....    .... ๑๙๖ 
อริยมรรคมีองค  ๘  โดย  ๗  องคขางหนาเปนบริวารของสมาธิ  จะไลกิเลสได....    .... ๑๙๗ 
เปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคคจะปดกั้นความทุกขมิใหเกิดขึ้น      ....    ....    ....    ....    .... ๑๙๘ 
จิตตภาวนาอันถูกตองสามารถควบคุมเวทนาสัญญาและวิตกได   ....    ....    ....    .... ๑๙๙ 
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 [๑๒] 
 
 หนา 
 
ปฏิบัติควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทโดยควบคุมผัสสะก็ไมเกิดเรื่องอื่น ๆ     ....    .... ๒๐๐ 
กระทั่งควบคุมอุปาทานไดจะมีผลสูงไมเกิดทุกข  ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๐๑ 
จิตตภาวนาโดยทั่วไปก็ใชสติ  ปญญา  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ใหทันเวลา ....    ....    .... ๒๐๒ 
ตองมีความรูวาทั้งกาย-ใจ  เรียกวารูปมีระบบประสาทรูสึกได ๕  ทาง  แตมิใช 
 ตัวตน       ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๐๓ 
เมื่อรูปทําหนาที่ก็เรียกวารูปเกิด,  แลวมีความรูสึกทางใจเปนเวทนา ฯลฯ      ....    ....  ๒๐๔ 
อาการเกิดที่วาเปนตัวตนนั้นเกิดที่ขันธใดขันธหนึ่ง,  เปนของหนัก....    ....    ....    .... ๒๐๕ 
เมื่อใดยึดมั่นเมื่อน้ันแบกของหนัก,  วางลงเสียไมยึดมั่นก็ไมหนัก ....    ....    ....    .... ๒๐๖ 
จิตตภาวนาที่พระพุทธเจาทรงแนะคือ  อานาปานสติหมวดหนึ่งดูกายลม     ....    .... ๒๐๗ 
หมวดสองรูจักเวทนา  ควบคุมปติสุข,  มีสติสัมปชัญญะ  ปญญา  สมาธิมากขึ้น  .... ๒๐๘ 
หมวดสามบังคับจิตไดมากข้ึน,  หมวดสี่เห็นความจริงที่เปลี่ยนไดมากข้ึน    ....    .... ๒๐๙ 
เมื่อเห็นอนิจจังแลวคลายความทุกข,  ดับความยึดมั่นก็ดับทุกขสิ้น     ....    ....    .... ๒๑๐ 
อานาปานสติ  ๑๖  ชั้น  พระพุทธเจาทรงใช,  ปองกันกิเลสไดไมมีทุกข....    ....    .... ๒๑๑ 
ที่จะรูวาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ชวยไดจริงก็ตอเมื่อดับทุกขแลว      ....    .... ๒๑๒ 
ธรรมะที่เปนเครื่องชวยปฏิบัติใหสําเร็จไดแกโพชฌงค ๗,  สัมมัปปธาน ๔, 
 อิทธิบาท ๔,  อินทรีย ๕     ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๑๓ 
หิริโอตตัปปะ  ละอายและกลัว  จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณไดมาก    ....    .... ๒๑๔ 
อยูใตอํานาจสัญชาตญาณฝายกิเลสกระทั่งไดปฏิบัติตามหลักธรรม           ....    .... ๒๑๕ 
เกิดความรูสึกตรงขามกับกิเลส,  ไดฟงธรรมคําสอนจึงคอยรูมากข้ึน   ....    ....    .... ๒๑๖ 
ความทุกขนอยลง  สัญชาตญาณแหงความอยากดีจึงชวยไปทางโพธิ ....    ....    .... ๒๑๗ 
เกิดมาแลวมีทุกขมากเขาตั้งใจพัฒนาไปทางโพธิ  ก็เปนการเดินตามรอยพระองค ๒๑๘ 
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[๑๓] 
 
 หนา 
 

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

๙. การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม. 
 
การพัฒนาสัญชาตญาณโดยใชสติสัมปฎฐาน  ๔  จะกําจัดอุปาทานวาตัวตนได   .... ๒๕๕ 
สติปฎฐานเปนธรรมะหลัก  นอกนั้นเปนอุปกรณ ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๕๖ 
ไมมีสัญชาตญาณแหงตัวตนแลว  สัญชาตญาณอื่น ๆ  ก็พลอยลดตัดลงไป  ....    .... ๒๕๗ 
ธรรมอุปกรณรวมมือเชน  ปธาน  ๔  ไดแก  ๑.  สังวรปธาน  ๒.  ปหานปธาน....    .... ๒๕๘ 
๓.  ภาวนาปธาน  ๔.  อนุรักขนาปธาน,  ทั้ง  ๔  ชวยกําจัดตัวตนรัดเขา ....    ....    .... ๒๕๙ 
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[๑๕] 
 

 หนา 
 
หมวดอิทธบิาท ๔ : ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมงัสา,  จะชวยสนับสนุนการละตน      .... ๒๖๐ 
หมวดอินทรยีและพละ:  ๑  สัทธา,  ๒  วิริยะ,  จะตอสูขจัดสัทธาและเกียจคราน   .... ๒๖๑ 
๓-๔-๕  สต,ิ  สมาธิ,  ปญญา  จะชวยกําจัดขาศึกหรือปรปกษทั้งปวง   ....    ....    .... ๒๖๒ 
หมวดโพชฌงค  ๗.  ขอ  ๑.  สติ - ความระลึกไดรอบทั่วถึงในธรรม       ....    ....    .... ๒๖๓ 
ขอ  ๒-๓  ธัมมวิจยะหรือวิจัย,  วิริยะ-ทั้งเพียรและกลาหาญ ....    ....    ....    ....    .... ๒๖๔ 
ขอ  ๔-๕  ปติที่เปนธรรมหลอเลี้ยงการกระทํา, ปสสัทธิ-เขารูปสงบระงับ       ....    .... ๒๖๕ 
ขอ  ๖-๗  สมาธ-ิเพิ่มกําลังของสมาธิ,  อุเบกขา-เพงดูเพื่อตัดกิเลส       ....    ....    .... ๒๖๖ 
ธรรมะ  ๗  อยางเปนธรรมะใชสัมพันธกันเพื่อโพธินิพพาน  ดําเนินงานอะไรก็ได    .... ๒๖๗ 
แมทําการงานใชธรรมะหลักโพชฌงค  ๗  นี้  จะชวยใหเกิดความสําเร็จ        ....    .... ๒๖๘ 
จะใชโพชฌงค  ๗  ไปนิพพานก็ได  ทํานา  ทําสวน  กิจการใด ๆ  ก็ได   ....    ....    .... ๒๖๙ 
หมวดมรรคมีองค  ๘  เปนการกําจัดกิเลส,  บรรเทาความเคยชินในตัวเอง   ....    .... ๒๗๐ 
ขอท่ี  ๑  มีสมัมาทิฎฐิละถอนตัวตน  ๒  สัมมาสงักัปปะ  ประสงคละตัวตนอยางยิ่ง ๒๗๑ 
ขอ  ๓-๔-๕-๖-๗  สมัมาวาจา,  กัมมันโต,  อาชีโว,  วายาโม,  สติ,  มุงละตัวกูทั้งนั้น ๒๗๒ 
ขอ  ๘.  สัมมาสมาธิ  จิตมีกําลังคมเฉียบ  เพราะ  ๗  องคขางตนสนับสนุน  ....    .... ๒๗๓ 
สัญชาตญาณที่ติดมาในชีวิต  ทําใหคนมีปญหาเดือดรอนตาง ๆ  ....    ....    ....    .... ๒๗๔ 
เมื่อถอนสัญชาตญาณได  ก็เปนพระอรหันตไดสมบูรณ      ....    ....    ....    ....    .... ๒๗๕ 
จึงควรตั้งใจพัฒนาสัญชาตญาณไมใหมีรอนของกิเลส  มีแตความเย็น ....    ....    .... ๒๗๖ 
ใชหลักโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ซึ่งมีอยู  ๗  หมวดโดยลําดับ  ....    ....    ....    ....    .... ๒๗๗ 
ปฏิบัติตามโพธิปกขิยธรรมครบก็จะหมดปญหา,  สัญชาตญาณถูกตัดไปหมด     .... ๒๗๘ 
 

๑๐. การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน. 
 
การพัฒนาสัญชาตญาณอยาใหเปนฝายกิเลส,  ใหมีปกติเปนโพธิ     ....    ....    .... ๒๗๙ 
จิตที่พัฒนาแลวจะหลุดออกจากอํานาจกิเลส  เหมือนนกหลุดจากกรง        ....    .... ๒๘๐ 

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

www.buddhadassa.in.th



[๑๖] 
 
 หนา 
 
สัญชาตญาณกลัว,  รัก,  บําเรอตน,  ก็ตกอยูในกรงขังของเรื่องนั้น ๆ   ....    ....    .... ๒๘๑ 
ถาพนจากความเห็นแกตนแลวจิตมันเปนอิสระ,  ไมกลัวไมสญูอะไร    ....    ....    .... ๒๘๒ 
การพัฒนาตนตองใหถูก ไมรกรุงรังไปดวยกิเลส,  ใหชีวิตเย็น      ....    ....    ....    .... ๒๘๓ 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาจิตในแงศาสนาทําใหชีวิตสูความสงบสูงสุด    ....    ....    .... ๒๘๔ 
ในแงวัฒนธรรมก็มีความเต็มเปยมแหงความเปนมนุษย      ....    ....    ....    ....    .... ๒๘๕ 
ในดานพลานามัยก็มีความสุขทั้งฝายกายและจิต  ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๘๖ 
ในดานของการทําหนาที่ก็จะทําประโยชนแกตนและแกผูอื่น        ....    ....    ....    .... ๒๘๗ 
ในดานการพักผอนก็ไดพักตามสมควร  ไมมีปญหายุงยาก  ....    ....    ....    ....    .... ๒๘๘ 
การทําหนาที่เพื่อความรอดคือดํารงชีวิตปกติ,  จิตใจก็เปนอิสระ  ....    ....    ....    .... ๒๘๙ 
รอดจากความทุกขเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  หนายตอทุกข    ....    ....    ....    .... ๒๙๐ 
อยารอดแตทางวัตถุรางกาย  ตองรอดทางจิตใจไมเปนทุกขดวย  ....    ....    ....    .... ๒๙๑ 
ความชั่วรอนมาก ดีรอนนอย,  ไมเอาทั้งชั่วทั้งดี,  วางจึงจะสงบ    ....    ....    ....    .... ๒๙๒ 
จิตวุนไมสนุกทั้งนั้น  จิตวางจึงจะทําใด  ๆ  ไดดีมีสติปญญา         ....    ....    ....    .... ๒๙๓ 
ถาพัฒนาจิตเปนโพธิได  ก็จะมีจิตวาง,  ทํางานดวยจิตวาง          ....    ....    ....    .... ๒๙๔ 
ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดแลวไมมีตัวตนจะสามารถควบคุมความฉลาดได           .... ๒๙๕ 
สติปญญาถาไมควบคุมไวดีจะทําผิดลึกรายกาจ          ....    ....    ....    ....    ....    .... ๒๙๖ 
ตองมีสัญชาตญาณบังคับรูจักควบคุมตัวเองจะมีความสุขแทจริง         ....    ....    .... ๒๙๗ 
ถาพัฒนาสัญขาตญาณไดดีแลวจะมีธรรมะ  ๔  เกลอคุมครอง     ....    ....    ....    .... ๒๙๘ 
ชีวิตประจําวันตองการธรรมอุปกรณชุดสติปญญา  สัมปชัญญะสมาธินี้        ....    .... ๒๙๙ 
ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดแลว  จะไมเปนคนเจาอารมณ      ....    ....    ....    ....    .... ๓๐๐ 
เหมือนมีพระเจาคุมครอง,  พระเจาที่แทจริงคือหนาที่ที่ถูกตอง     ....    ....    ....    .... ๓๐๑ 
ทําหนาที่เพื่อตนเองเสร็จแลว  ทุกคนตองทําหนาที่ชวยผูอื่น ....    ....    ....    ....    .... ๓๐๒ 
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[๑๗] 
 
 หนา 
 
พัฒนาสัญชาตญาณไมเห็นแกตัวแลว  จะคิดถูกวา  คิดใหสบายกวาคิดจะเอา     .... ๓๐๓ 
กําจัดตัวกู-ของกูออกไปไดเทาไร  ความคิดจะไหลไปเองในทางชวยผูอื่น       ....    .... ๓๐๔ 
หนาที่ที่สามคือการพักผอน  วางจากกิเลสจําเปนมากจึงจะมีกําลังทางกายและจิต ๓๐๕ 
สมัยนี้  ทําแตงานวุน  ถาละตัวตนไดจะมีการพักผอนทางจิตใจ    ....    ....    ....    .... ๓๐๖ 
มีสติสัมปชัญญะอยูไมปลอยใหเกิดกิเลสตัณหาอุปาทาน  ก็ไดพักผอนอยู    ....    .... ๓๐๗ 
เปนคนมีระบบประสาทหนักแนน  ไมตื่นเตนงายก็เพราะพัฒนาจิตไวดี ....    ....    .... ๓๐๘ 
พัฒนาสัญชาตญาณตัวกู-ของกูดีแลว  จะควบคุมอื่น ๆ  ไดหมด….    ….    ….    …. ๓๐๙ 
การพัฒนาสัญชาตญาณไดรับผลคุมคาแลว  ก็เปนผลดีในหนาที่  ๓  ประการ       .... ๓๑๐ 
 

๑๑. การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว. 
 
หัวขอคําบรรยายครั้งนี้  เรื่องการดํารงชีวิตที่ควบคุมสัญชาตญาณ      ....    ....    .... ๓๑๑ 
สัญาชาตญาณคือความรูที่เกิดไดเอง  ถาควบคุมไมไดจะเหมือนเดรัจฉาน   ....    .... ๓๑๒ 
พัฒนาแนวหนึ่งเปนกิเลสยิ่งขึ้น,  อีกแนวหนึ่งเปนโพธิ  ถูกตองขึ้น....    ....    ....    .... ๓๑๓ 
การบัญญัติศีล  ๕  ก็เปนเรื่องควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน,  ไมใหเห็นแกตัว       .... ๓๑๔ 
วันนี้ขยายการปฏิบัติใหมากขึ้นงายจึ้นเพื่อพัฒนาสวนที่มีอยูในตัวเอง  ....    ....    .... ๓๑๕ 
การแสดงออกเปนความงดงามจับใจบุคคลเปนศิลปที่บังคับจิตใหทําตามได ....    .... ๓๑๖ 
นิพพานในทุกลัทธิมีความหมายวาเย็นหมดกิเสสเปนที่พอใจของบุคคล        ....    .... ๓๑๗ 
อบรมใหจิตใจมีความถูกตองจะมีสภาพใหมไมเปนโทษ       ....    ....    ....    ....    .... ๓๑๘ 
จึงมีประเพณีใหคนบวชเพื่อเกิดใหมทางวิญญาณ  สึกมาเรียกบัณฑิต   ....    ....    .... ๓๑๙ 
การบวชเปนวิธีตั้งใจควบคุมพัฒนาสัญชาตญาณใหเกิดใหมถูกตอง    ....    ....    .... ๓๒๐ 
การควบคุมอยางมีเทคนิคหรืออุบายคือขอปฏิบัติที่มุงเขาสูนิพพานทั้งสิ้น     ....    .... ๓๒๑ 
ธรรมะชุด  ๔  เกลอเปนอุบายสําหรับเผชิญหนากับกิเลส    ....    ....    ....    ....    .... ๓๒๒ 
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[๑๘] 
 

 หนา 
 
สิ่งแรกคือสติ, ๒ คือปญญา,  สติตองนําปญญามาใหทันทําหนาที่เปนสัมปชัญญะ ๓๒๓ 
ถากําลังปญญา,  สัมปชัญญะไมพอ  ตองใชสมาธิ,  กําลังจิตทั้งหมดชวยตัดกิเลสได ๓๒๔ 
สติตองระลึกไดวาอะไรตองทําอยางไร,  หาสิ่งที่จะแกปญหามาใหได    ....    ....    .... ๓๒๕ 
พระพุทธเจาทรงคนพบกฎของธรรมชาติเพื่อการแกปญหาแลวดับทุกข ....    ....    .... ๓๒๖ 
ศึกษาเรื่องสัญชาตญาณใหทั่วถึงจะสามารถควบคุมไดเพราะเปนเรื่องเดียวกับศาสนา ๓๒๗ 
ปญหามีอยู  คือความทุกขทรมานเปนสังสารวัฎฎตองแกดวยธรรม  ๔  เกลอ....    .... ๓๒๘ 
กอนจะพูดจาคิดจะทําตองดวยสิตสัมปชัญญะสมบูรณ      ....    ....    ....    ....    .... ๓๒๙ 
ตองฝกตนใหเคยชินเปนนิสัยที่จะไมทําใด ๆ  โดยปราศจากสติ,  เสียนิสัย    ....    .... ๓๓๐ 
สติระลึกเอาปญญามา,  เอาไตรลักษณมาใช,  เปนเชนนั้นเองก็ระงับเหตุการณได ๓๓๑ 
ไตรลักษณเปนแมบทแลวก็ใชอิทัปปจจยตา,  เห็นเชนนั้นเอง,  จะชวยได    ....    .... ๓๓๒ 
เห็นเชนนั้นเองเปนปญญาสูงสุด  สตินํามาทันเวลา  ปญหาก็หยุดหมด....    ....    .... ๓๓๓ 
เห็นสุญญตาคือทุกอยางวาง,  วางที่สุดก็เชนนั้นเองที่สุด,  ไมมีตัวตน  ....    ....    .... ๓๓๔ 
ไตรลักษณ,  อิทัปปจจยตา,  เชนนั้นเองคือตถตา,  เปนสุญญตา,  ทั้งนั้น      ....    .... ๓๓๕ 
ปญญาเรื่องเชนนั้นเอง  เปนยอดสุดของปญญา,  มีสัมปชัญญะอยางนี้,  ตัดกิเลสได ๓๓๖ 
จิตใจมีสมาธิทันเวลาก็ระดมกําลังแรงเพิ่มใหสติปญญาสัมปชัญญะนั่น      ....    .... ๓๓๗ 
มีปญหาใดเกิดขึ้น  ก็ใชธรรม  ๔  เกลอทําหนาที่ไดสําเร็จทุกกรณี       ....    ....    .... ๓๓๘ 
การดําเนินชีวิตองมีธรรมะ  ๔  เกลอเปนเครื่องแกปญหาทุกชนิด ....    ....    ....    .... ๓๓๙ 
จะเปนพุทธบริษัทแทตองมีธรรมะ  ๔  เกลอพรอมเพรียงที่จะเปนนักรบ....    ....    .... ๓๔๐ 
 

๑๒. การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา. 
 
เรื่องสัญชาตญาณเปนเรื่องของธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร          ....    ....    .... ๓๔๑ 
ทําไมจึงบังคับความรัก  โกรธ  เกลียด ฯลฯ  ไมได?  ทางวิทยาศาสตร 
 ก็ตอบวา  เพราะบังคับสัญชาตญาณไมได    ....    ....    ....    ....    .... ๓๔๒ 
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[๑๙] 
 
 หนา 
 
ทางพุทธศาสนามีวิธีบังคับสัญชาตญาณไดตามธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจาคนพบ  .... ๓๔๓ 
สัญชาตญาณแมบทคือตัวตนทําใหเกิดอุปาทานและอื่น ๆ  มาก ....    ....    ....    .... ๓๔๔ 
มีสัญชาตญาณรักตน,  ตองการสืบพันธุ,  ตองการสวย,  รวย,  อวดตัว....    ....    .... ๓๔๕ 
ถารูจักสัญชาตญาณดี  จะเขาใจกิเลสในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะเปนเรื่องเดียวกัน ๓๔๖ 
การบังคับกิเลสบรรยายมามากแลว  ครั้งนี้จะเพิกถอนโดยหลักวิชา     ....    ....    .... ๓๔๗ 
พระพุทธเจาตรัสเรียกทางออกวานิสสรณะ  ไดแกอฏัฐังคิกมัคค   ....    ....    ....    .... ๓๔๘ 
มรรคมีองคแปดก็เปนเรื่องเดียวกับธรรม  ๔  เกลอ,  จัดเขาพวกกันได   ....    ....    .... ๓๔๙ 
หมวดธรรมะสําคัญที่สุดคือโพชฌค  ๗  ทําลายกิเลสไดอยางคมเฉียบ  ....    ....    .... ๓๕๐ 
พิจารณาดูแตละชื่อ :  สติ  ธัมมวิจยะ  วิริยะ  ปติ  ปสสัทธิ  สมาธ ิ....    ....    ....    .... ๓๕๑ 
พอถึงอุเบกขา คอยเพงดู,  ควบคุมความถูกตองอยูเสมอไป ....    ....    ....    ....    .... ๓๕๒ 
โพชฌงคเปนหมวดธรรมประเสริฐท่ีสุด  ศึกษาใหเขาใจ  จะตัดกิเลสอาสวะได       .... ๓๕๓ 
การใชโพชฌงคถอนสัญชาตญาณขอ  ๑  คือ  เจริญอานาปานสติ,  พิจารณาใหเขาใจ 
 ใน  ๔  หมวด     ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๓๕๔ 
กําหนดจิตใหถูก  ตัดตัวบุคคลออกไป  กําหนดอยูแตการหายใจอยางถูกตอง        .... ๓๕๕ 
ใชสติปฎฐาน  ๔  มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที  สิ่งทั้งปวงเปนธรรมชาติ,  ไมเปนตัวตน ๓๕๖ 
ขอ  ๒  ธัมมวจิยะ  ใครครวญใหละเอียดทั้งหมวดกาย,  เวทนา,  จิต,  ตัวกูจะหลุดไป ๓๕๗ 
ขอ  ๓-๔-๕-๖ :  วิริยะ  ปติ  ปสสทัธิ  สมาธิจะเพงเพียรมากขึ้น    ....    ....    ....    .... ๓๕๘ 
ขอ  ๗  อุเบกขา  รอไดคอยได,  กําจัดสัญชาตญาณแหงการตามใจตนได      ....    .... ๓๕๙ 
ผลเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไดจะกําจัดความมีตัวตนได      ....    ....    ....    ....    .... ๓๖๐ 
เรื่องความแกเจ็บ  ตาย  ทรมานใจมาก,  ควบคุมไดโดยหลักพุทธศาสนา       ....    .... ๓๖๑ 
ทานตรัสวา  อาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลว  พนเกิดแกเจ็บตาย     ....    ....    .... ๓๖๒ 
ศึกษาเขาใจสัมมัตตะสิบจะหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง       ....    ....    ....    .... ๓๖๓ 
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[๒๐] 
 
 หนา 
 
ปฏิบัติตามธรรม  ๔  เกลอ,  มรรคมีองค  ๘,  โพชฌงค  ๗  แลวถอนตัวตนได       .... ๓๖๔ 
อัตตวาทุปาทาน-ยึดถือตัวกูเปนความเห็นแกตัว,  เปนปจจัยแหงสงคราม      ....    .... ๓๖๕ 
ควบคุมสัญชาตญาณไดจึงจะเปนมนุษยมีใจสูง  ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๓๖๖ 
ตองมีธรรมสี่เกลอ ดําเนินชีวิตอยูในมรรคมีองค  ๘,  ทําลายตัวกูดวยโพชฌงค      .... ๓๖๗ 
ถอนสัญชาตญาณวาตัวกูไดก็มีหวังถือศาสนารวมกันคือไมเห็นแกตัว   ....    ....    .... ๓๖๘ 
ดับ selfishness ออกจาก egoism ทางวิทยาศาสตรก็มีสันติภาพ         ....    ....    .... ๓๖๙ 
จิตถึงความวางอยางพุทธหรือตัวกูหลุดพนไปอยูกับพระเจาก็พนทุกขได       ....    .... ๓๗๐ 
เพิกถอนสัญชาตญาณโง ๆ  โดยหลักวิชาในพุทธศาสนา  จะหลุดพนจากทุกขได 
 สักวันหนึ่ง           ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๓๗๑ 
 

๑๓. ภาวะจิตเมื่อยูเหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง. 
 
สรุปวาเรากําลังเรียนธรรมอยางวิทยาศาสตรที่รูสึกไดไมตองคํานวนณ          ....    .... ๓๗๑ 
ชีวิตคือรูปกับนามนี้มีสัญชาตญาณแหงตัวตนเขาไปควบคุมอยู    ....    ....    ....    .... ๓๗๓ 
การพัฒนาของสัญชาตญาณเกิดแตความพอใจ-ไมพอใจ,  เปนกิเลสตัณหา  ๓      .... ๓๗๔ 
เมื่อเกิดตัณหา  ๓  แลวเกิดความเคยชินเปนอนุสัย, เปนอาสวะเปนโลภะโทสะโมหะ  ๓๗๕ 
เปนนิวรณ  ๕ :  กามราคะ-กลุมดวยกามารมณ,  พยาบาท-ขัดใจโกรธอยู     ....    .... ๓๗๖ 
แลวมีอาการถิ่นมิทธะ,  อุทธัจจะกุกกุจจะ,  วิจิกิจฉา,  หาความสงบสุขไมได....    .... ๓๗๗ 
สัญชาตญาณพัฒนาตัวเองเปนกิเลสก็ได เปนโพธิก็ได       ....    ....    ....    ....    .... ๓๗๘ 
อาการ  ของกิเลสออกมาหลายรูปแบบ  เปนความรักก็เหมือนเปนบา  ....    ....    .... ๓๗๙ 
โกรธ  เกลียด  กลัว,  สรุปไปรวมอยูที่กลัวตาย  เปนทุกขอยางยิ่ง ....    ....    ....    .... ๓๘๐ 
วิตกกังวล  อาลัยอาวรณ  อิจฉาริษยา  หวงหึง,  ลวนเปนไฟ,  ทําใหเปนประสาท .... ๓๘๑ 
อาชญากรรมอันแรกของมนุษยเปนไปตามอํานาจของความริษยา      ....    ....    .... ๓๘๒ 
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[๒๑] 
 
  หนา 
 
ความหวง,  หึง  เปนเรื่องตระหนี่,  รักทางเพศ,  เปนเรื่องเผาลนจิตใจมากมาย     .... ๓๘๓ 
อํานาจของกิเลสทําใหกายวาจาจิตสกปรก,  ควบคุมไมไดตองทุกขเหลือประมาณ   ๓๘๔ 
อุบายที่จะควบคุมสัญชาตญาณมีธรรมะใหญ ๆ :  อานาปานสติ  โพชฌงค  ๗, 
 มรรคมีองค  ๘.  ธรรมผูชวย :  อิทธิบาท  ๔.  สัปมัปปธาน  ๔ 
 อินทรีย  ๕  พละ  ๕    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    ....    .... ๓๘๕ 
ผลของการควบคุมจะบรรเทากิเลสไปจนกวาเพิกถอนหมดจะเปนพระอรหันต      .... ๓๘๖ 
พระอรหันตละสังโยชนได  ๑๐,  อนาคามีละได  ๕,  โสดาสกิทาคาละได  ๓  ....    .... ๓๘๗ 
อันธพาลบุถุชนละไมได,  กัลยาณบุถุชนพอบรรเทาไดบาง           ....    ....    ....    .... ๓๘๘ 
เปรียบเทียบดูจะเห็นวาพระอรหันตประเสริฐกวาภาวะทั้งสามโลก ....    ....    ....    .... ๓๘๙ 
เปนกัลยาณชนยังดีกวาเทวโลก  เพราะไมมัวเมากามารมณเหมือนเทวดา    ....    .... ๓๙๐ 
รูปแบบการปฏิบัติของฝายวิทยาศาสตรก็ละสัญชาตญาณ,  ฝายศาสนานั้นละกิเลส ๓๙๑ 
ผลของการละสัญชาตญาณตัวตนไดจะเปนนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้       ....    ....    .... ๓๙๒ 
ที่เรียกวาจบพรหมจรรยคือถอนอัตตาอัตนียเสียได,  วางหลุดพนไป      ....    ....    .... ๓๙๓ 
ความหลุดพนเปนเรื่องของจิต,  ไมใชของอตัตา-ตัวกูของลัทธิอื่น  ....    ....    ....    .... ๓๙๔ 
จิตหลุดพน คือตื่นจากความหลับคือกิเลสหรืออวิชชา  ....    ....    ....    ....    ....    .... ๓๙๕ 
พุทธบริษัทควรรูจักตัวเอง,  ไดสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดคือบรรลุนิพพาน    ....    .... ๓๙๖ 
เพิกถอนสัญชาตญาณพื้นฐานแหงกิเลสไดก็ไมเสียชาติที่เกิดมาพบพุทธศาสนา   .... ๓๙๗ 
สรุปการบรรยายครั้ง  ๑๓  เปนการสรุปทุกตอนจบเพียงนี้   ....    ....    ....    ....    .... ๓๙๘ 
 
 

--------------------------- 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
- ๑ - 

๔  มกราคม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 

สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย. 
 
 
 
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสารในวันนี้  เปนการบรรยายวันแรก  แหงงวดนี้รอบนี้ 

ซึ่งเรียกวารอบมาฆบูชา,  ตลอด  ๓  เดือนนี้ก็เปนการบรรยายงวดหนึ่ง  ๆ   ประมาณ  ๑๓ 
เรื่อง  บางทีก็ถึง  ๑๔  เรื่อง  นับเปนงวดหนึ่ง.  ในคาบสมัยมาฆบูชานี้  เราก็จะมีงวด 
หนึ่ง,  แลวก็จะตั้งตนงวดนี้เปนงวดใหมแหงปนี้,  แลวก็เปนการบรรยายครั้งแรกของงวด 
นี้ในวันนี้  เปนอันวาจะตั้งตนเรื่องใหมสืบตอไป,  ขอใหกําหนดไว  วาจะเปนการบรรยาย 
เรื่องใหมของชุดใหม. 

 
ทีนี้การบรรยายชุดนี้จะใหชื่อชุดวา  ชุดธรรมะกับสัญชาตญาณ,  ธรรมะกับ 

สัญชาตญาณ.  คําวาสัญชาตญาณ  เปนคําแปลก  สําหรับพุทธบริษัทโดยมาก,  บางคน 
ที่เคยศึกษากวางขวางก็จะเคยไดยินมาแลว  แตก็ยังไมมองเห็นหรือรูจักในลักษณะที่ 
เพียงพอ  จึงเห็นเปนเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  เรื่องผิวเผินไปเสีย.  เดี๋ยวนี้อาตมาจะนําเอา 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒

เรื่องนี้  คือเรื่องสัญชาตญาณ  มากลาวในฐานะ เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  ที่พุทธบริษัท 
ก็จะตองรูจัก  ตองทราบ  ตองเขาใจ,  แลวปฏิบัติตนใหได  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา 
สัญชาตญาณ. 

 
บางคนอาจจะคิดไปเสียวา  เปนคําพูดไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา    หรืออยู 

นอกวงของพุทธศาสนา,  นั้นก็จริงอยู  ที่ในบัดนี้เขาพูดกันอยูพวกหนึ่ง  ในพวกนักวิทยา- 
ศาสตรฝายชีวะวิทยา  พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิต.  ในพุทธศาสนาไมมีคําวาสัญชาตญาณ  แต 
มันมีสิ่งซึ่งเรียกกันในวงวิทยาศาสตรวา  สัญชาตญาณ.  ฉะนั้นขอใหฟงใหดี  บางทีจะ 
เขาใจเรื่องของตัวเองไดมากขึ้น  เราจะทําความเขาใจระหวางพุทธศาสนากับวิทยา- 
ศาสตร  แลวเราจะตองเขาใจเรื่องนี้ 

 
ความรูเกี่ยวกับสัญชาตญาณ. 

 
สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณนั้นนะ  ในพุทธศาสนาจะเรียกวาอะไร  ก็นึกไมคอย 

จะออก  เพราะมันไมมีคําเรียก;  แมวาคําวาสัญชาตญาณจะเปนคําบาลี  แตก็ไมมีในคํา 
ของธรรมะที่ใชกันอยูทั่ว  ๆ  ไป,  แตสิ่งที่เรียกวา  สัญชาตญาณ  นั่นแหละเปนตัวเหตุ 
เปนตัวการ  ที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาสําหรับมนุษย  คือมนุษยจะทําอะไรไปตาม 
สัญชาตญาณ  แลวมันก็เกิดเปนกิเลสหรือเปนปญหาขึ้นมา  ทําใหเกิดความทุกข. 

 
ที่นึกไดก็คําหนึ่งคือคําวา  อัสมิมานะ,  อัสมิมานะ  ชวยจําไวใหดี  ๆ  คน 

หลายคนก็ไดเคยผานคํานี้  คือประโยคที่วา  อสฺมิมานสฺส  วินโย  เอตํ  เว  ปรมํ  สุขํ  - การ 
กําจัดอัสมิมานะเสียได  มันเปนสุขอยางยิ่งเนอ,  กําจัดอัสมิมานะเสียได  เปนสุขอยางยิ่ง 
เนอ.  เราก็เคยพูดถึงเรื่องอัสมิมานะกันมาบางแลวพอสมควร;  ถาใครยังจําไดอยูก็เอา 
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มาสําหรับจะถือเปนหลักไปทีกอนวา สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณตามหลักฝายพุทธศาสนาเรา 
นั้น  จะตองไดแก  คําวา  อัสมิมานะ. 

 
คําวา  สัญชาตญาณฝายการศึกษาทางวิทยาศาสตรปจจุบันนั้นเขามีมาก 

ชื่อ  :  เปนสัญาชาตญาณแหง  การแสวงหาอาหาร,  สัญชาตญาณเแหงการกินอาหาร, 
สัญชาตญาณแหงการตอสู,  สัญชาตญาณแหงการปองกันตัว,  สัญชาตญาณแหง  การสืบ 
พันธุ,  สัญชาตญาณแหงการสงวนชีวิต,  มากมายหลาย ๆ  สัญชาตญาณ. 

 
แตในพุทธศาสนาเรากลับมีสัญชาตญาณรวบยอด  คือสัญชาตญาณ 

แหงความรูสึกวามีตน;  อัสมิมานะ  แปลวา  ความสําคัญวามีอยู,  ความสําคัญวา 
เรามีอยู,  เราจึงมีเพียงสัญชาตญาณเดี่ยว  เปนแมบท,  แลวก็คลอดออกมาเปน 
สัญชาตญาณตาง  ๆ  อยางที่เรียกกันในชีววิทยาสมัยใหม;  หมายความวา  สัญชาต- 
ญาณแหงการแสวงหาอาหาร ก็มาจากสัญชาตญาณแหงความรูสึกวามีตัวตน, สัญชาตญาณ 
แหงการกินอาหาร  ก็มีสัญชาตญาณแหงตัวตน,  สัญชาตญาณแหงการตอสู  ก็มันตอสู 
เพื่อตัวตน  ก็มาจากสัญชาตญาณแหงตัวตน,  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  ก็เพราะวา 
มันไมอยากใหสูญพันธุ  มันอยากจะใหพันธุเหลืออยู  ก็เพราะวามีความเห็นแกตัวตน 
เพราะตัวตนไมอยากสูญพันธุ  จึงมีสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ.    สัญชาตญาณแหง 
การอะไรก็ตามเถอะ  เราจะพูดกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งหลัง  ๆ

 
ในการบรรยายครั้งแรกนี้  จะพูดแตที่มันเปนหัวขอ  เพื่อจะจับใจความสําคัญ 

ของเรื่องทั้งหมดใหไดเสียกอนวา  เรามีคําวาสัญชาตญาณในพุทธศาสนาเพียงคําเดียว 
คืออัสมิมานะ;  มานะ ก็แปลวา ความรูสึก  หรือความสําคัญ,  อัสมิ  วาเรามีอยู,  อัสมิ  
มานะ  ก็สัญชาตญาณนั้นเปนเหตุใหรูสึกวา  เรามีตัวตนของเราอยู;  นี้ก็ขยายออกไปจาก 
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อัสมิมานะนี้   เปนความรูสึก,  เปนความตองการ,  เปนการกระทํา,  เปนการอะไรตาง  ๆ  
มากอยางไดเหมือนกัน,  คือครบจํานวนตามที่กลาวไวในวิทยาศาสตรชีววิทยา.  นี่  เรามาทํา 
ความเขาใจกันกอน  เดี๋ยวจะหาวาในพุทธศาสนาไมมีสัญชาตญาณ,  จริง,  ไมมีคําวา 
สัญชาตญาณในคัมภีรพระไตรปฎก  แตมันก็มีอะไร  ๆ  ที่ตรงกับที่เรีกกวาสัญชาต- 
ญาณ หรือ instinct, instinct ในตําราฝายชีววิทยา. 

 
เปนอันวา  เราจะปรับความเขาใจกันระหวางคัมภีรพุทธศาสนา    กับ 

ตําราชีววิทยาก็ได,  หรือจะกลาวใหกวางออกไป  ก็วาจะปรับพุทธศาสนากันกับวิทยา- 
ศาสตรลองดู  วามันจะเปนไปไดกี่มากนอย,  แตก็ไมใชเพื่อจะปรับเปลาดอก  ปรับ 
เพ่ือจะนํามาใชเปนประโยชน;    พวกหัวเกาก็จะไดเขาใจพวกหัวใหม,    พวกหัวใหม 
ก็จะไดเขาใจพวกหัวเกา,  นี่มันดีอยางนี้,  ถาเขาใจสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณอยางถูก 
ตองครบถวน  จนมองเห็นวา  ในหลักพุทธศาสนาก็มีอยูอยางเปนเรื่องสําคัญ,  ใน 
ฝายวิทยาศาสตรก็มีอยู  ในฐานะเปนเรื่องสําคัญ,  ทําความเขาใจกันได  ก็จะเขาใจ 
ธรรมะไดดี. 

 
ตองควบคุมหรือถอนฤทธิ์สัญชาตญาณ. 

 
ฟงดูใหดี  ๆ  วา  จะเขาใจธรรมะไดดี  ถาเรามีความรูเรื่องสัญชาตญาณ; 

เพราะวาธรรมะ  ธรรมะก็คือระบบปฏิบัติเพ่ือควบคุมสัญชาตญาณนั่นเอง,  ธรรมะ 
คือระบบปฏิบัติ  ที่ปฏิบัติเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั้นเอง  อยาใหมันเกิดเปนโทษ 
เปนภัย  เปนทุกขขึ้นมา,  และอีกอยางหนึ่งก็คือวา  จะเปลี่ยนกระแสอันเลวรายของมัน 
ใหเปนไปในทางดี  ใหใชสําเร็จประโยชนได.  เชนสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัวนี้, 
สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัวนี้  ถาปลอยไปโดยไมมีการควบคุมมันก็เปน 
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อันตราย  :  เปนผูเบียดเบียน  เปนผูเอาเปรียบ  เปนผูอะไร  ก็เปนผูอันตราย;  แต 
ถาควบคุมได เห็นแกตัวแตในทางที่ถูกตอง  ก็คือจะพยายามปฏิบัติ    ยกตัวใหสูง 
ใหดี  ใหยิ่งขึ้นไป. ความเห็นแกตัวมันก็เลยมีความหมายเปน  ๒  แง  ๒  มุม :  เห็นแกตัว 
ตามสัญชาตญาณลวน  ๆ  มันก็ตองเปนผูทําอันตรายตนเองและผูอื่น;  ถาเห็นแกตัวดวย 
ธรรมะ  เขาไปควบคุมสัญชาตญาณ  มันก็เห็นแกตัวไปในทางที่ถูกที่ควร  มันก็ทําใหตัวเอง 
ดีขึ้นมา ๆ  :  นี่เรียกวาเปลี่ยนกระแสที่ชั่วรายใหกลายเปนดีเสีย. 

 
อยากจะใชคําเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็มีคําวา  ควบคุม  หรือวา  ถอน,  ถอนฤทธิ์ 

อํานาจของมันเสียได  จะเรียกวา  eliminate, eliminate  ในที่สุด  ตอเมื่อเปนพระอรหันต. 
คนธรรมดาไมสามารถจะหามอํานาจสัญชาตญาณ    หรือเพิกถอนอํานาจสัญชาต- 
ญาณ  ก็ทําไดแตเพียงควบคุม  หรือ  sublimate  เปลี่ยนแปลงใหเปนเรื่องของดี  เปน 
ไปในทางดีเสีย,  ในที่สุดเมื่อเปนพระอรหันต  ก็จะถึงกับวาถอนไดหมด  มีความหมาย 
เทากับพระบาลีวา  อสฺมิมานสฺส  วินโย  เอตํ  เว  ปรมํ  สุขํ  -ถอนอัสมิมานะเสียไดเปนสุข 
อยางยิ่งเนอ. 

 
นี่  ขอใหจับใจความสั้น  ๆ  โดยสังเขปแตทั้งหมดวา  ชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนี่ 

มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณติดมาดวยเสร็จ  เราไมสามารถจะเพิกถอนมันได  ถาเรา 
ยังเปนคนธรรมดา,  เราก็ไดแตควบคุมดูแลอยาใหมันเกิดเปนพิษเปนภัยขึ้นมา, 
เอามาใชในทางใหเปนประโยชน;  เหมือนกับวาสัตวอันดุราย  เชนชาง  เชนควายมี 
กําลังนี้  ปลอยไปตามเรื่องก็เปนอันตราย,  แตเอามาควบคุมใหได  แลวก็ใชเปนประโยชน 
ใหได  มันก็ไมเปนอันตราย  มันกลับไดประโยชน.  อยางนี้เรียกวาเราเปลี่ยนกระแส 
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แหงการเปนไปของมันมาสูทางที่เปนประโยชน,  แทนที่จะปลอยไวตามธรรมชาติเดิม 
แลวก็เปนอันตรายไป.  สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณนั้นมันเปนอยางนี้  ถาควบคุมไมได 
มันก็เปนอันตราย,  ถาควบคุมไดมันก็เปนประโยชน,  และถาสามารถถอนไดหมดจดสิ้น 
เชิงมันก็หมดปญหาคือเปนพระอรหันต. 

 
ขอใหจําคําวา  สัญชาตญาณ  สัญชาตญาณ  เอาไวอยางนี้  เปนสิ่งที่ประจํา 

มาในสิ่งที่มีชีวิต,  สิ่งที่มีชีวิตทุกระดับแหละ:  ชีวิตเปนมนุษย  เปนคนก็ได  ชีวิตเปน 
สัตวเดรัจฉานก็ได  ชีวิตเปนตนไมก็ได,  มันมีความรูสึกตามสัญชาตญาณ  คือเกิด 
ไดเองไมตองสอน  ติดมาในตัวเพราะวาธรรมชาติใสมาใหเสร็จ.    ถาเขาเชื่อ 
พระเจาเขาก็วาพระเจาใสมาใหเสร็จในชีวิต  สัญชาตญาณแนะ,    หรือถาเชื่อผีสางเทวดา 
อยางที่ชาวบานจะพูดกัน  ก็ผีมันใสมาใหเสร็จ,  ความรูสึกที่เปนสัญชาตญาณมันมีอยูใน 
ชีวิตมาแลว. 

 
ยกตัวอยางเชนสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  เปนสิ่งที่ใสมาในชีวิตเสร็จแลว 

พอชีวิตนั้นโตถึงขนาด  ก็รูจักการสืบพันธุเอง  โดยไมตองมีใครสอน;  เชนจะเอาเด็ก  ๆ  
หญิงชายไปปลอยไวที่เกาะที่ไมมีใครสอน  พอมันโตขึ้นมาถึงระดับ  มันก็ทําการสืบพันธุ 
กันไดเอง  โดยไมตองมีใครสอน.  ความรูสึกที่เกิดไดเองอยางนี้เรียกวา  สัญชาตญาณ, 
หรือวาเด็กเล็กๆ  ถามีเรื่องมาใหโกรธ  มันก็โกรธเปนเอง  เปนสัญชาตญาณ  เปนความ 
รูสึกที่เกิดขึ้นเอง  จะเรียกอยางนี้ก็ได.  แตเปนภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุงยาก,  เลยขอเรียก 
ดวยคําบาลีที่เขาใชเรียกกันอยูแลวา  สัญชาตญาณ  :  สัง  แปลวา  เอง,  ชาติ  แปลวา  เกิด, 
ญาณ  แปลวา  ความรู  หรือ  ความรูสึก,  ความรูสึกท่ีเกิดเอง;  สัตวเดรัจฉานก็มีความรูสึก 
ประเภทที่เกิดไดเองแมแตตนไมตนไล  ก็มีความรูสึกที่จะสืบพันธุ,  แตวาเราไมไดเรียน. 
พูดแลวก็จะเชื่อยาก  ถาเรียนเรื่องตนไมใหละเอียดลออก็จะรูวา  ตนไมนี้พอเจริญเติบโต 
ถึงระยะที่จะสืบพันธุ  มันก็ออกดอกมา  มีเกษรทั้งตัวผูและตัวเมีย,  ดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ 
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ดิ้นรนเพื่อใหธรรมชาติทําใหเกิดการสืบพันธุ;  เชนใหแมลงบินไปบินมา  ลอแมลงให 
บินไปบินมา  คลุกเคลาเกษรใหเกษรมันผสมกัน  เปนความตองการอยางยิ่ง  และคงจะ 
เปนความรูสึกที่พอใจอยางยิ่งดวยเหมือนกัน  เหมือนกับการสืบพันธุของสัตวเดรัจฉาน 
หรือคนเรา,  รูไวแตคราว ๆ เพียงเทานี้กอนวา สัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดไดเองในชีวิต. 
 

ที่สําคัญที่สุดก็เพราะวาชีวิต  หรือรางกาย, รางกายนี้มันสรางอวัยวะ 
สําหรับการสืบพันธุมาดวยเสร็จ  ความรูสึกเกิดจากตอมแกลนดระบบประสาทหรือ 
อวัยวะนั้น  ๆ  จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควร,  เริ่มเปนหนุมเปนสาวขึ้นมา  ก็เริ่มคอยรู,รู 
ไดเองถึงที่สุด  เพราะอํานาจของสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ,  ดูใหดี  ดูใหดีวามันมีอํานาจ 
เทาไร  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุของหญิงและชายนี้  มันมีอํานาจเทาไร;  ถาควบคุม 
ไมไดมันเกิดความวินาศเทาไร  ถาควบคุมไมได,  ถาควบคุมไดมันก็เปนผลดี  หรือ 
ปลอดภัยไป,    ถาเพิกถอนเสียไดมันก็หมดปญหาเลย. 

 
สัญชาตญาณมีอยูในชีวิต  เปนสิ่งที ่เกิดขึ ้นไดเองในชีวิต;    เพราะ 

สิ่งที่เรียกวาชีวิตนี่  ธรรมชาติไดใสมาใหเสร็จ  สําหรับมีสัญชาตญาณ,  จะเรียกวากฎของ  
อิทัปปจจยตา  ก็ได  แตตองลึกไปถึงสวนที่วามันสรางมาพรอม  ปรุงแตงมาพรอม,  แลว 
ก็  ปรุงแตงมาตามลําดับ  ๆ   ตามลําดับ  ถึงวัยที่เปนหนุมเปนสาวเต็มท่ี  ก็มีความคิดและมี 
การกระทําเชนนี้ไดเอง โดยอํานาจของสัญชาตญาณนั้น. 

 
เขาใจวา  กลาวมาเพียงเทานี้  ก็พอจะรูจักความหมายของคําวาสัญชาตญาณ 

ไดพอสมควร,  แลวเราก็จะไดพูดกันใหละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลําดับ.  แตในวันนี้วันแรกนี้ 
ตองการใหสนใจวา  เรื่องสัญชาตญาณนี้เปนเรื่องที่ตองรู  เพราะวามันทําใหเกิด 
ความทุกข, และมันมีมาแลวในชีวิตชนิดที่เอาออกไมได, ไดแตมาตอสูกัน. 
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ทีนี้วิธีที่จะควบคุมและจะตอสูกัน  ก็คือเรื่องธรรมะนั่นเอง  ธรรมะทั้งหมด 
ในพระพุทธศาสนานั่นเอง,  สรุปเหลือเพียง  ศีล  สมาธิ  ปญญาก็ได  วา ธรรมนี้ก็เพ่ือจะ 
ควบคุม  ตอสู  หรือจะ ปองกันการกระทําอันเลวรายของสัญชาตญาณ ก็ยังได,  มัน 
ก็เลยเปนคูกันกับธรรมะ;  สัญชาตญาณมีมาใหตามธรรมชาติ  แลวจะควบคุมไดอยางไร, 
ก็ควบคุมไดโดยการมีธรรมะ. 

 
นี่  พระพุทธเจาตรัสรูสิ่งนี้  เปนระบบขึ้นมา  วาประพฤติปฏิบัติอยางไร 

กิเลสจึงจะไมเกิด  หรือวากิเลสจะหมดสิ้นไป,  ทานไมไดใชคําวาควบคุมสัญชาตญาณ 
ทานกลับไปใชคําวากิเลส. 

 
ทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่  มันมาจากกิเลสแม  คือ  อวิชชา  ในขอท่ีวา 

ไมรูตามที่เปนจริง  แลวมันก็รูผิด  ๆ  วามีตัวตน  มีตัวตน.  ฉะนั้น  อัสมิมานะความ 
สําคัญวาตนนี้  มันก็มีอยูในชีวิตทุกชีวิต  :  ชีวิตคนก็ได  ชีวิตสัตวก็ได  ชีวิตตนไม 
ก็ได;  เมื่อมีความสําคัญวาตน  มันก็ตองปองกันตน  มันก็ตองตอสู,  มันอยากจะมี 
ชีวิต  ไมอยากจะสูญเสียตนไป;  ดังนั้นมันจึงมีอะไร  ๆ  ที่เกิดขึ้นอีกมากมาย  มาจาก 
สัญชาตญาณมูลฐาน  คือความสําคัญวามีตัวตน. 

 
อยาลืมวาอาตมาถือวา  ในพุทธศาสนาเรามีเพียงสัญชาตญาณหนึ่งเดียว 

คือความสําคัญวามีตัวตนหรือเปนตัวตน.  แตคําวาสัญชาตญาณในตําราชีวะวิทยาทาง 
วิทยาศาสตรนั้นเขาแจกไวมาก  เพราะเขามองไปทีละแง   ๆ  ทีละแง   ๆ  จนเห็นเปนคนละ 
เรื่อง;  แตเราชาวพุทธจะมองวา  ทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียว  คือมาจากอัสมิมานะ  
- ความเขาใจสําคัญวามีตัวตน.  ทุกอยางมันก็จะเนื่องอยูกับความสําคัญวามีตัวตน 
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จะเรียกวาลูกนอง  สัญชาตญาณลูกนองมากกวา.  เราศึกษาแตเพียงสัญชาตญาณ 
ที่เปนประธาน  คือสัญชาตญาณวามีตัวตนก็พอ,  แลวแยกออกไปเปนกี่สาย  ๆ  ก็ได 
คอยวากันวันหลัง. 

 
วันนี้จะพูดใหเขาใจเรื่องวา  มันมีสัญชาตญาณประจําอยูในสิ่งที่เรียกวา 

ชีวิต,  ในลักษณะอยางนี้  ถาเราควบคุมไมไดเราจะตองเปนทุกข,  และจะเปนทุกข 
อยางยิ่งถึงกับวินาศไปเลย  จึงมาพูดกันบาง.  เราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนา 
โดยไมตองใชคําวาสัญชาตญาณ  ก็พูดกันมามากแลว.  ทีนี้ก็จะปรับใหเขากันกับคํา  ๆ   นี้ 
เพราะเปนคําสากล.  ในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลาย  ๆ   แขนง  แลวก็มีแขนงที่ 
สําคัญที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ. 

 
มนุษยเกิดมามีทุกขเพราะควบคุมสัญชาตญาณไมได. 

 
ทีนี้จะเริ่มตนปญหาของมนุษย เราเปนมนุษยนี้มันอยูในสภาพที่จํายอม 

ตองเปน  จํายอมตองเปน  นี่เปนความจิรงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะตองมองใหเห็น.  ที่วาจํา 
ยอม  ๆ  นั้น  ก็หมายความวา  เราไมไดตองการจะเกิดมานี่.  เราไมไดตองการจะเกิดมา 
แตวามีการกระทําการปรุงแตงอยางอื่น  ตามธรรมชาติ  ธรรมดา  มีบิดามารดาเปนเหตุให 
เกิดมา,  แลวก็ไมใชเจตนาของเราที่จะเกิดมา.  นี้เราไมไดตั้งใจจะเกิดมา  แตมันก็ได 
เกิดมาแลวนี่จะทําอยางไร,  จะปฏิเสธไดอยางไร,  มันก็ไดเกิดมาแลว  ทั้งที่เราไมได 
ตั้งใจจะเกิดมา. ใครๆ  ทุกคนก็ลองคิดดูใหดี  วาเราไมไดมีความรูสึกมาตั้งแตในทอง 
หรือกอนเขาทองหรือกอนเขาทองวามีตัวตนสําหรับจะคิดวา  กูจะเกิด  กูจะมา,  กูจะเกิดมานี้มันไมมี; 
แตมันก็ไดมีการกระทําตามธรรมชาตินี้ใหเกิดออกมา.  ครั้นเกิดมาแลวมันก็ตองเผชิญกัน 
เขากับทุกสิ่งที่เปนปญหาเกี่ยวกับการเกิดมา,  หรือเกี่ยวกับการเกิดมาแลว. 
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เราไมควรจะถูกถามวา  เกิดมาทําไม,  เพราะเราไมตั้งใจจะเกิดมา  เราไมควร 
จะถูกถามวาเราเกิดมาทําไม.  อาตมาก็เคยตั้งปญหาอยางนี้เคยวางหัวขอบรรยายอยางนี้วา 
เกิดมาทําไม  ไปแลวเหมือนกัน;  แตมาบัดนี้จะมาบอกความจริงใหรูวา  เราไมไดตั้งใจ 
จะเกิดมา  แตมันเกิดมาแลว,  มันจึงมีปญหาที่ควรจะถามวา  เกิดมาแลวจะตองทํา 
อยางไร.  เกิดมาทําไมไมตองตอบ  เพราะวาเราไมไดตั้งใจจะเกิดมา;  แตเดี๋ยวนี้เราก็ 
ไดเกิดมาแลว  เราก็จํายอมรับสภาพที่วาเกิดมาแลว,  แลวก็ตองจํายอมรับวา   เรา 
จะตองทําอยางไรเมื่อไดเกิดมาแลว. 

 
ทีนี้พอเราเกิดมาแลว  ปญหามีวามันมีความทุกข  ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะ 

การบังคับสัญชาตญาณไมได,  เราเกิดมาแลว  เรามีความรูสึกเห็นแกตัว,  เราทํานั่น 
ทํานี่ไปตามความเห็นแกตัว,  แลวเราก็เปนทุกข,  เราเกิดมาแลว  เราก็ตองเปนทุกข, 
เราก็ตองยอมรับสภาพจํายอมอีกครั้งหนึ่งวา  เราจะตองตอสูกับความทุกข,  เราจะ 
ตองพยายามดับทุกขใหได. 

 
ทีนี้เอาความจริงในแงนี้กันวา  เราเปนทุกขเพราะเราควบคุมสัญชาตญาณไม 

ได,  เราควบคุมความรูสึกเห็นแกตัวไมได,  ความรูสึกอยากสืบพันธไมได,  ความรูสึก 
ตองการอาหาร  กินอาหาร  แตงเนื้อแตงตัวนี้  เราควบคุมไมได,  มันก็มีปญหาและมันก็มี 
ความทุกข.  ฉะนั้น  ความทุกขมันจะหมดไป  ก็ตอเมื่อเราสามารถควบคุมสัญชาต- 
ญาณทุกแขนงไวไดในอํานาจ  จนกวาจะถอนมันออกหมดทั้งกระบิเมื่อเปนพระอรหันต. 
เอาละ,  เดี๋ยวนี้ยังไมเปนพระอรหันต  ก็พูดกันอยางคนธรรมดา  วาจะตองรูจักสิ่งที่ 
เรียกวาสัญชาตญาณ,  แลวก็ควบคุมมันใหได,  กระทั่งวาในกรณีที่ปองกันไมใหมัน 
เปนไปลวงหนาก็ปองกันได,เกิดขึ้นมาแลวก็ไถถอนได  แกไขได  เพราะเรารูเรื่องมัน 
พอสมควร. 
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นี่ขอใหศึกษาเปนเรื่องจริงใหหมด  ทุก  ๆ   ประเด็น  ทุกกระทงความของเรื่อง 
อยาเปนเรื่องในหนังสือ  หรือเปนเรื่องคาดคะเน  หรือเปนเรื่องจําไปตามคําบอก.  ให 
มองเห็นไดดวยใจจริงของตัวเอง  รูสึกวามันไดเกิดมาแลว  ก็เผชิญกันเขากับปญหานานา 
ชนิดรอบตัว  และเปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ:  สัญชาตญาณแหงการมีตัวกู 
เปนอันแรก;  แลวก็อยากจะรอดชีวิต  ก็ตองสัญชาตญาณแหงการแสวงหาอาหาร 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร  อะไรใหมันรอดชีวิต,  สัญชาตญาณแหงการตอสู  การตอสู 
นี้เลยเปนสิ่งที่ตองทําตามอํานาจสัญชาตญาณนั้น,  และมันยังมีมากมายหลายชนิด  นับตั้ง 
แตวาสัญชาตญาณอยากอวด.  แมแตแมวมันก็มีสัญชาตญาณอยากอวดวาสวย,  ไกนี้ 
มันก็มีสัญชาตญาณอยากอวดวาสวย  นี้ก็เปนสัญชาตญาณ,  แลวก็มีปญหาเกิดขึ้นแมแต 
เรื่องเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  อยางนี้  สวนเรื่องที่เปนเรื่องใหญ  ๆ  มันก็มีมากกวานี้. รูจักมันใหดี 
จึงถือวาเปนเรื่องที่ตองศึกษากันใหละเอียด ดวยการบรรยายหลายครั้งทีเดียว. 

 
ความทุกขเกิดจากความตองการตามสัญชาตญาณ. 

 
ความทุกขเกิดมาจากการที่ตองเปนไปตามสัญชาตญาณ,  ความทุกข 

มันเกิดมาจากการที่ทุกอยางของปุถุชนมันตองเปนไปตามสัญชาตญาณ;  เชนวามัน  อยาก 
จะกินอาหาร,  อยากจะงาม  อยากจะมีความไพเราะ  มีความไพเราะความงดงามมาประเลา  
ประโลมประคบประหงม.  ดูเด็ก  ๆ  ซิ  ตองการอาหารอรอย,  ตองการเสียงเพลง ประคบ 
ประหงมดวยการโอบอุมไว.  ทีนี้มันไมไดตามที่ตองการบาง,  หรือวามันไมไดเอาเสีย 
เลยก็มีไดแตบางสวนก็มี.  เราตองการจะแสวงหาอาหารตามสัญชาตญาณ  บางทีมันก็ 
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มากไป  หรือตองการเอร็ดอรอยมากเกินไป  อะไร  ๆ  มากเกินไป  จนมีปญหาเกี่ยวกับ 
การกินอาหารตองการอาหาร,  ซึ่งที่แทเปนเรื่องของสัญชาตญาณ.  ถาเรามีความรูเพียง 
พอเราก็ควบคุมได  ใหแสวงหาอาหารแตในทางที่ถูกที่ควรใหกินอาหารแตในลักษณะที่ถูก 
ที่ควร,  หรือจะเก็บตุนรักษาอาหารไวก็ทําในทางที่ถูกที่ควร;  อยาใหปญหามันเกิด 
ขึ้นมาเพราะเหตุนี้ .  ถาไม รูเรื่องน้ี   มันก็ทําเกินที่ถูกที่ควรมันก็เปนปญหาไปหมด  มัน 
ก็เกิดความทุกขขึ้นมารอบดาน;  ฉะนั้นความรูจักควบคุมใหหาอาหารแตพอดี   ใหกิน 
แตพอดี   ให เก็บ รักษาแตพอดี   มันก็ เปนเรื่องของธรรมะ-ธรรมะ-ธรรมะ-ธรรมะใน 
พระพุทธศาสนานั่นแหละ. 

 
ธรรมะทั้งหมดตามที่มีอยูในพระพุทธศาสนาเรา  ก็คือคําสอนที่กลาว 

ไวเปนระบบ  ๆ  เปนชุด  ๆ  นะ  ถึงหนาที่ที่จะตองทํา  กับสิ่งนั้นอยางนั้น  สิ่งนี้อยาง 
นี้ ;  สิ่งที่ เปนภายในตัวก็ทําอยางนี้ ,  สิ่งที่ เปนภายนอกตัวก็ทําอยางนี้ ;  นาอัศจรรย 
ที่สุดที่วาคําสั่งสอนของพระพุทธเจานี่ครบถวนและสมบูรณที่สุด   ที่วา ปริสุทฺธํ  
เกวลปริปุณฺณํ ,  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.  คําสอนของพระพุทธองคมีไวครบถวน 
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง  สําหรับจะควบคุมสัญชาตญาณทุก  ๆ  อยางทุก  ๆ  ระดับ, 
บางอยางก็เปนการควบคุม,  บางอยางก็เปนการตอสูกับสัญชาตญาณ,  บางอยางก็ 
เปนการแกไขสัญชาตญาณ,  ที่เรียกวาเปลี่ยนรายใหกลายเปนดี,  มันมีกําลังมาก 
แตใชไปในทางไมถูกตองมันก็เปนอันตราย,  แตถามันมีกําลังมากใชมาในทางถูกตอง 
มันก็ยิ่งไดผลดี. 

 
เปรียบเหมือนชางตกมัน  มันมีกําลังมาก  ควบคุมไมได  หรือใชผิดทาง 

มันก็อันตราย;  แตถาควบคุมไดมันก็กลับไดผลดีไดผลมาก  เพราะมันมีแรงมาก. 
นี่มีลักษณะเหมือนกับวา  สัญชาตญาณนี่  คอยผลักดันชีวิตใหเปนไปอยางนั้นเปน 
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ไปอยางนี้ ;  ถาเรารูเทารูทันควบคุมไวได  มันก็ไดแตผลดี,  ถาควบคุมไมไดมันก็ 
เปนผลราย หรือถึงกับวินาศไปเลย. 

 
พวกที่ เปนปุถุชนอันธพาล  ปุถุชนอันธพาลไมรูจักเลย  ปลอยไปตามอํานาจ 

ของสัญชาตญาณ  มันจึงปลน  จี้  ลักขโมย  อะไรไปตามที่มันเห็นวามันอยากจะทํา,  ปุถุชน 
นี้ไมไดควบคุมสัญชาตญาณเลย  หรือวาควบคุมไมไดดวย  เพราะมันเปนอันธพาล 
ปุถุชน  มืดบอดเกินไป.  นี้ถาไดศึกษา  ไดรูไดศึกษาไดเขาใจขึ้นมาพอสมควร  มัน 
ก็ไมเปนอันธพาล  คอย  ๆ  กลายเปนกัลยาณปุถุชน  รูอะไรถูกตองมากขึ้นก็ปฏิบัติ 
ถูกตองมากขึ้น  จนกลายเปนสัตบุรุษ  รูอะไรดี  ปฏิบัติชอบไดดี  จนกระทั่งกลายเปน 
พระอริยบุคคลในขั้นตน  ๆ   คือเปนพระโสดาบัน  เปนพระสกิทาคามี  เปนอนาคามี  ยังไม 
เปนพระอรหันต  ก็สามารถจะควบคุมสัญชาตญาณไดมาก  เลยมีแตไปในทางที่ถูกตอง 
ก็เรียกวาไดรับผลดีในการเกิดมา. 

 
อยาลืมวาเราไมไดตั้งใจจะเกิดมา  แตครั้นเกิดมาแลว  เราก็  ตองจํายอมรับ 

หนาที่ของผูที่เกิดมาแลว  วาจะตองปฏิบัติอยางไร,  มันก็ตองปฏิบัติใหขจัดความทุกข 
ออกไป,  ขจัดออกไป  ขจัดออกไป  จนเหลือนอยที่สุด,  หมายถึง  ขจัดกิเลสดวย  ให 
เหลือนอยที่สุด  ในที่สุดก็หมดเลย,  ขจัดไป  ๆ  จนเหลือนอยที่สุด  ก็คือพวกเสขะบุคคล 
ทั้งหลาย  พระเสขะ  โสดา  สกิทาคา  อนาคานี้  เรียกวาพระเสขะ  กําจัดไดมาก  ควบคุม 
ไดมากก็เหลือนอย,  ในที่สุด กําจัดไดหมดเลย เปนพระอรหันต  เปนอเสขะบุคคล. 

 
ถาทานเขาใจตามที่พูดมาแลว  ทานก็จะมองเห็นทันทีวา  เรื่องเกี่ยวกับ 

สัญชาตญาณนั้น  เปนเรื่องที่จําเปนที่จะตองรู  ที่จะตองศึกษา  จะตองเกี่ยวของ 
จะตองปฏิบัติใหมันถูกตอง ควบคุมไวใหได มิฉะนั้นเราจะตองเปนทุกข. 
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นี่พูดคราว  ๆ   คราว  ๆ   วา  ความที่ เราตองโกรธนั้นก็เปนไปตามสัญชาตญาณ 
ความที่เราจะตองโลภก็เปนไปตามสัญชาตญาณ. ความที่ตองโงก็เปนไปตามสัญชาตญาณ;  
เพราะวาไมสามารถจะตอตานอารมณ  ที่มาทําใหโลภ  ใหโกรธ  ใหหลง.  ถาเรามี 
ความรูเร่ืองนี้ดี  ก็สามารถที่จะตอตาน  คือไมใหอารมณ เหลานั้นมาหลอกลวง  แลว 
สัญชาตญาณโง  ๆ ก็รับเอา  ก็เปนความโลภ  เปนความโกรธ  เปนความหลงขึ้นมา. 

 
จะพูดตัดตอน  ตอนนี้ก็ไดวา  ที่เรามีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 

นั้น  ก็เพราะอํานาจของสัญชาตญาณ;  ถามีอะไรมาใหโลภ  ไมตองมีใครสอนดอก 
เด็ก  ๆ  ก็โลภไดเอง,  ถามีอะไรมาใหโกรธลูกเด็ก  ไมตองสอนดอก  มันก็โกรธไดเอง, 
ถามีอะไรมาทําใหมันหลง  มันก็หลงไดเอง,  นี่เรียกวาสัญชาตญาณ  คือญาณที่เกิดขึ้นเอง. 

 
สัญชาตญาณพัฒนาถูกก็เปนโพธิ,  ถาผิดก็เปนกิเลส, 

 
ญาณที่เกิดขึ้นเองอยางนี้ ยังเปนกลาง;  ถาวาไดรับการพัฒนาใหถูก 

ตอง  มันก็จะกลายมาเปนฝายโพธิ,  ถาไมถูกตองเปนไปตามเดิมมันก็เปนฝายกิเลส. 
ความรูของคนเรามี  ๒  ฝาย  หรือ  ๒  เร่ือง  :  เรื่องหนึ่งเปนโพธิ  คือรูขึ้นมาอยางถูกตอง, 
เรื่องหนึ่งเปนกิเลส  คือรูอยางผิด  ๆ,  มันก็เปนเรื่องของความรูเหมือนกัน.  ที่เปน 
อันธพาลเปนผิด  ๆ  ฝายกิเลสน้ัน  ก็ไมใชไมรู  มันรูเหมือนกันแตมันรูผิด;  ฉะนั้น  สัญ- 
ชาตญาณ  ญาณที่เกิดขึ้นมาเองนี้  มีทางที่จะเปนไปได  ทั้งฝายที่จะรูผิดไปตามอํานาจเดิม 
ของมัน,  และสามารถที่จะกลายเปนความรูถูก  เพราะการพัฒนาการอบรมการปฏิบัติธรรม 
มันกลายเปนความรูชนิดที่เปนโพธิขึ้นมา. 
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คําพูดของ คนที่ฉลาดบางคนบางพวกเขาพูดวา   กิเลสกับโพธิเปนสิ่ง 
เดียวกัน;    เพราะวามาจากสัญชาตญาณดวยกัน  มันเปนการปรุงแตงออกมาในรูป 
ของโพธิ,  ปรุงแตงไปในรูปของกิเลส  กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน.  พวกที่เครงตาม 
ตัวหนังสือก็ไมยอม  ก็เถียงคอเปนเอ็นวา  ไมใชสิ่งเดียวกัน:  แตถาเขามองลึกกวา  จะ 
มองเห็นวาเปนความรูดวยกัน  เปนความรูดวยกัน  เปนสัญชาตญาณดวยกัน. 

 
สัญชาตญาณที่ไดรับการปรุงแตงใหถูกตองมันก็เปนโพธิ  รูในทางที่ 

ควรรู  รอดตัวไป.  ที่มันไมไดรับการปรุงแตงที่ถูกตอง  มันก็ผิด,  ทําผิดตอไปจน 
วินาศ .  หรือเรียกวามันเปนสังขารดวยกัน ,  เปนสังขารธรรมดวยกัน;  โพธิก็ เปน 
สังขาร, กิเลสก็เปนสังขาร, แตมันตางกันที่วา ถามันเปนไปตามสัญชาตญาณลวน ๆ  
มันจะไมเปนโพธิ  มันมีแตความรู ที ่เปนกลาง  แลวมันไปเปนผิดก็ได;    แตถา 
สัญชาตญาณไดรับการควบคุม อบรม ศึกษา ฝกฝน ปฏิบัติ มันกลายเปนโพธิได ; อยางนี้ 
ก็อยากจะเรียกวา  ภาวิตญาณ,  ภาวิตญาณ  -ญาณที่ถูกกระทําใหเจริญ. 

 
ภาวิตญาณนี้ก็ไมมีในพระบาลี,  ไมมีคํา  ๆ  นี้ในพระไตรปฎก.  ภาวิต- 

ญาณ  อาตมาพูดขึ้นมาเอง  เพ่ือใหจําไดงาย  ๆ  เขาใจไดงาย  ๆ  วามันตรงกันขาม 
กับสัญชาตญาณ.  สัญชาตญาณนั้นเกิดเอง,  สวนภาวิตญาณนั้นมันเปนญาณที่ 
พัฒนา.  ภาวิตะ  แปลวา  ทําใหดี  ทําใหถูก  ทําใหเจริญแลว,  เราจึงมีหนาที่ที่จะพัฒนา 
สัญชาตญาณใหกลายเปนภาวิตญาณ, ภาวิตะญาณ - ญาณที่เกิดจากการภาวนา. สัญชาต- 
ญาณนั้นญาณที่มันเกิดเอง  ไมไดรับการพัฒนาแลวมันก็จะเปนไปอยางที่เรียกวาเห็น 
แกตัว.    ปลอยไปตามธรรมชาติแลวสัญชาตญาณก็จะนํามาซึ่งความเห็นแกตัว; 
เพราะมันเห็นแกตัว.  เพราะมันมีตัวสําหรับจะเห็นแกตัว,  แลวก็ทําไปตามอํานาจเห็น 
แกตัว,  อยางนี้ไมไดพัฒนาใหถูกตอง มันก็นํามาซึ่งความทุกข. 
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จิตตภาวนาควบคุมสัญชาตญาณได. 
 
  แตถานํามาศึกษา  คนควา  ปฏิบัติเสียใหม  ใหมันเกิดความรูที่ถูกตอง 

เปนภาวิตญาณ  นั้นก็คือระบบการฝกฝนจิตทั้งหลาย  ที่เรียกวาจิตตภาวนา.  จิตต- 
ภาวนาทําจิตใหเจริญ,  สมาธิภาวนา  ทําจิตใหเจริญดวยสมาธิ  ที่พระพุทธเจาทานเรียกรวม ๆ   
กันหมด  ทานเรียกวา  สมาธิภาวนา  เปนหลักสําคัญ.  สมาธิภาวนานี้  รวมสมาธิรวม 
ปญญาอยูดวย  ทั้งสมถะและทั้งวิปสสนา  รวมอยูในคําวาสมาธิภาวนา,  ไปเปดดูได 
ในพระบาลีมี  ๔  อยาง  สมาธิภาวนา  นั่นแหละ  ที่เราเรียกวากัมมฐาน  ทํากัมมฐาน  ทํา 
วิปสสนา  อยางที่ทํา ๆ  กันอยูนั่นแหละ  คือการพัฒนาจิตใหเกิดภาวิตญาณ.  ความรู 
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแลวมันก็รูพอ  รูอยางถูกตองและเพียงพอ  ที่จะควบคุมสัญ- 
ชาตญาณไวใหถูกตอง,  แลวก็ทําใหสัญชาตญาณที่ถูกตองนั้น  กาวหนางอกงามไปเปน 
การปฏิบัติที่ถูกตอง,  ไดรับผลของการปฏิบัติที่ถูกตอง,  เปนมนุษยที่ถูกตอง,  เปนพระ- 
อริยเจาที่ถูกตอง,  เปนพระอรหันตในที่สุดเลย;  นี่เรื่องของสัญชาตญาณเปนอยางนี้. 

 
เราทําวิปสสนากัมมฐานเพื่อปรับปรุงสัญชาตญาณ,  เพ่ือควบคุมและ 

ปรับปรุงสัญชาตญาณ  ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง  จนเปนผลดีตามที่เราตองการ; 
แตเราไมเคยเรียกกันอยางนี้  เราเรียกกันแตทําวิปสสนากัมมฐาน.  แตโดยเนื้อแทของมัน 
ก็คือ  การเขาไปจับเอาสัญชาตญาณมาควบคุม  มาฝกฝน  มาพัฒนา  ใหมันเปนภาวิตญาณ, 
เปนความรูที่ถูกตอง  แลวก็ใชเปนประโยชนได  จนไมมีความทุกขเลย. 

 
เอาละ,  ถาจะพูดกันงาย  ๆ  ก็วา  ความรูที่มันมีอยูเอง  เกิดอยูเองตาม 

ธรรมชาติ  นั่นแหละคือ  สัญชาตญาณ,  มันไปนิพพานไมได,  มันไปตามสัญชาตญาณ 
ซึ่งตั้งตนมาจากการเห็นแกตัว,  แลวมันก็ไปตามความเห็นแกตัว  เปนกิเลส  ไปจบ 
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ลงในความทุกข.  นี้ความรูตามธรรมชาติที่มีเชื้อ  ๆ  ที่จะรูจริง  อยูในธรรมชาตินั้น 
เอามาพัฒนา  แลวก็จะเปนความรูที่ถูกตองและสมบูรณรอดตัวได,  ในนิกายบางนิกาย 
ของนิกายเซน,  หรือนิกายบางนิกายเขาพูดใหเปนหลักวา  เชื้อแหงความเปนพุทธะมีอยูแลว 
ในทุกคน,  ในทุกคนทีเชื้อท่ีจะเปนพุทธอยูแลว;  ฉะนั้นขอใหพัฒนา  ๆ  แลวมันก็ 
จะเปนพุทธะขึ้นมา แลวก็จะดับกิเลสได. 

 
ทีนี้ก็มีคนพูดตอใหมาก  แรงขึ้นไปอีกถึงวา  แมในสุนัข  ในแมว  ในกา  ในหมู 

หมา  กา  ไก  มันก็มีเชื้อท่ีจะพัฒนาใหเปนพุทธะขึ้นมาได,  ฟงดูก็เปนคําหยาบ,  แตมันก็ 
เปนความจริง  เพราะวาสัญชาตญาณเปนสิ่งที่พัฒนาได;    ถาไมอยางนั้นเราก็จะ 
สอนแมวสอนสุนัขใหรูอยางนั้นอยางนี้ไมได,  เราก็ไมอาจจะเอาสัตวมาฝกละครสัตวเก็บ 
สตางคได;    เพราะวาแมในสัตวม ันก็ม ีเชื ้อแหงความเปนพุทธะ.    พุทธะคือ 
ความรูที่มีอยูเอง  แลวพัฒนาได  นับประสาอะไรกับคน,  คนมันก็ตองมีเชื้อแหงความเปน 
พุทธะในจิตใจมากกวานั้น. 

 
ฉะนั้นขอใหรูจักวา  สิ่งที่เรามีอยูแลวนั้นมันวิเศษ ประเสริฐที่สุด จะใช 

อยางไรก็ได จะใชเพื่อไปนรกลงนรกกันก็ได,  จะใชไปสวรรคก็ได,  จะใชเพื่อ 
บรรลุพระนิพพานก็ได, เรียกวาสัญชาตญาณ, สัญชาตญาณมันพัฒนาไดถึงอยางนั้น. 
ฉะนั้นขอใหรูลึกหรือรูจักสิ่งสิ่งนี้ ที่มันมีอยูจริงในใจเรา, แลวก็พูดกันถึงเรื่องนี้ใหมาก 
สักหนอย. 

 
ตองรูทันสัญชาตญาณที่ธรรมชาติใสไวให. 

 
เอาละ,  สรุปใจความสั้น  ๆ  อีกทีหนึ่ง  เพราะเปนเรื่องใหม  ขอใหตั้งใจฟง 

ใหดีกวา ในธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติ  ที่ทําใหสิ่งตาง ๆ  เปนอยางไร,  เปนไป 
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อยางไร  ตามกฎของธรรมชาติ.  ทีนี้ธรรมชาติที่มันกอใหเกิดชีวิต  หรือปรุงแตงสิ่ง 
ที่เรียกวาชีวิตนี่  มันไดใสความรูที่เกิดไดเองรูสึกไดเองมาดวยเสร็จ;  เพราะมันได 
ปรุงแตงใหรางกายนี้มีระบบประสาท  มีระบบสมอง  มีอะไรที่มันจะคิดนึกได  ที่มันจะรู 
ไปไดตามลําพังตัวมันเอง  โดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของ,  แตมันเปนเพียงสัญชาตญาณ 
อยางที่วามาแลว. 

 
แลวมัน  มีสัญชาตญาณรายกาจ คือสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน, 

ตัวกู  มีตัวกู  ตัวกูมีอยู  ตัวกูเปนอยู  ซึ่งเรียกวาอัสมิมานะในภาษาบาลีนั่นแหละตัวรายละ ; 
เมื่อตัวนี้มันเปนแมบทอยูแลว  มันมีตัวกูแลว  มีตัวตนแลว  มันก็คลอดออกไปตาง  ๆ 
เปนความอยากอยางนั้น  ความอยากอยางนี้  ความอยากอยางโนน  ชนิดที่จะสนับสนุน 
ตัวตน  หาอาหารก็ดี  กินอาหารก็ดี  ตอสูก็ดี  ปองกันตัวก็ดี  สืบพันธุก็ดี  บํารุงตัวให 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็ลวนแตเปนสัญชาตญาณ, อวดดีก็เปนสัญชาตญาณ. ดังนั้นมันจึงมีการ 
อวดดี  ที่เกิดไดเองโดยไมรูสึกตัว  หรืออยากจะเขื่องกวาบุคคลอื่น  มันเปนสัญชาตญาณ 
ของคนอันธพาลที่ไมรู  ฉะนั้น  มันจึงไมยอมเคารพใคร  เพราะมันปลอยใหสัญชาต- 
ญาณขอน้ีเปนไปหนักหนาแลว. 

 
ในหมูพระหมูเณรนี้ก็เหมือนกันแหละ ขอประกาศวามีสัญชาตญาณแหงการ 

เรียกเพื่อนฝูงโดยชื่อ  ไมเรียกวาพระนั้น  พระนี้  คุณนั้น  คุณนี้  เรียกกันโดยชื่อ,  ไปเอา 
อยางที่หนังสือพิมพโง ๆ  เรียกเปรมเฉยๆ  แทนที่เรียกวานายกรัฐมนตรีเปรม,    เรียกชื่อ 
คนนั้นเฉย ๆ  โดยไมตองมีวาอะไร.  นี่พระเณรก็เอาอยางมา  มาใชเรียกพระเณรกันเอง 
ในวัด  เรียกแตชื่อ,  แมเรียกคนที่แกกวา พรรษาแกกวา  ก็ยังเรียกชื่อเฉย ๆ ไมเรียกวา 
คุณนั่นคุณนี่  ทานนั้นทานนี้.  นี่สัญชาตญาณที่ติดมา มันแฝงอํานาจมันแบงอํานาจ 
ขึ้นมา, แลวเปนเหตุใหพอเห็นวาใครดอยกวาแลวก็ดูถูก. ทีนี้ตัวเองโงเอง 
เขาใจผิดวาเขาดอยกวาแลวก็ดูถูก; ฉะนั้นคนใหญ ๆ  มักจะพูดลอเด็ก.  คิดดูใหดี 
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คนโต ๆ  จะพูดลอเด็ก  อยางวาเด็กเปนคนโง,  ลออยางนั้นลออยางนี้,  นั่นสัญชาตญาณ 
แหงการอยากอวด  มันมีปญหามากมายเหลือคณานับ  เพราะวาสัญชาตญาณนี้มันแตก 
แขนงออกไปไดมาก. 

 
เดี๋ยวนี้ เขาตองการจะพูดใหเปนวิทยาศาสตร  ไมตองพูดเปนศาสนานั้นไม 

ตองพูดเปนศาสนานี้,  ตองการใหพูดเปนวิทยาศาสตรของธรรมชาติ.    นักศึกษาวิทยา- 
ศาสตรเหลานั้นจึงพูดใหเปนเรื่องของสัญชาตญาณ  ของธรรมชาติ  ตามธรรมชาติ,  แลวก็ 
สอนสําหรับเปนรากฐานของวิชาจริยธรรม  วิชาศีลธรรม  ถือเปน philosophy ของจริย- 
ธรรม  ซึ่งจะตองสอนใหถูกตอง.  คําวา philosophy นี้ไมใชปรัชญา  ภาษาอินเดียคําวา 
ปรัชญา   เขาหมายถึงปญญาที่ถูกตองถึงที่สุด,  ไมใชความรูอยางที่เรียกวา philosophy คําวา 
philosophy เขาแปลวาทัศนะ หรือความเห็นอันหนึ่งเทานั้น,  อยางนั้นไมพอไมใชปรัชญา, 
เดี๋ยวนี้มันยิ่งมีแตความรูชนิดที่เปนทัศนะหนึ่ง ๆ  ยังไมเจริญสมบูรณเปนความรูอันถูกตอง 
อันสูงสุด 

 
เพราะวามันมีสัญชาตญาณมากมาย, เมื่อมีผัสสะทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 

เมื่อใด  มันยอมปรุงแตงใหเกิดความรูสึกนึกคิดอยางใดอยางหนึ่ง  ตามอํานาจสัญชาตญาณ 
เสมอ;  ดังนั้นมิจฉาทิฎฐิมันจึงมีมาก  มากอยาง  มิจฉาทิฎฐิมาจากผัสสะ  มันมีสัญชาตญาณ 
โงรับเอาความรูสึกจากผัสสะ  แลวก็มาบัญญัติทิฎฐิอยางหนึ่ง  ทิฎฐิอยางนั้น  ทิฎฐิอยางนี้ 
ไมรูกี่รอยกี่พันทิฎฐิ,  ลวนแตมาจากสัญชาตญาณที่ยังโง  ถูกปรุงแตงดวยผัสสะใหเกิดขึ้น 
มา.    ถาเราพัฒนาสัญชาตญาณใหถูกตอง  อาการอยางนี้ก็จะไมมี,  คือ  จะไมเกิด 
มิจฉาทิฎฐิขอใดขอหนึ่ง, แตจะเกิดสัมมาทิฎฐิ ที่จะเปนไปเพื่อความดับทุกข. 
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เอาละ,  ขอสรุปใหสั้นลงมาอีกทีหนึ่งวา  ขอใหรูสึกวาทุกคนมีสัญชาต- 
ญาณ  คือความรูที่เกิดไดเอง;  ถาไมมีธรรมะเพียงพอควบคุมแลว  มันจะเปน 
ไปในทางผิด  คือตามอํานาจของสัญชาตญาณ  ซ่ึงยังปกคลุมอยูดวยอวิชชา. 
อวิชชาคือรูผิด  ไมใชไมรูเสียเลย,  อวิชชาคือรูผิด  อยาเขาใจวาไมรูอะไรเสียเลย  มันรูผิด 
เปนเรื่องเปนราวไปเหมือนกัน,  เมื่อสัญชาตญาณมันยังถูกครอบงําดวยอวิชชาอยู  มันก็รู 
ผิดไปเรื่อย ๆ  เรื่อยไปจนเกิดเรื่อง  จนเปนทุกขเหลือท่ีจะกลาว. 

 
เราระวังความรูสึกที่เกิดขึ้นเอง  ที่เกิดผลุนผลันขึ้นมาเอง  ระวัง,  ระวัง 

โดยเฉพาะความเห็นแกตัว  ออกมาเปนสัญชาตญาณนานาชนิด,  โดยเฉพาะสัญชาตญาณ 
แหงการสืบพันธุ  แลวมันมีสัญชาตญาณซอน,  สัญชาตญาณซอนคือเรื่องกามารมณ.  เมื่อ 
ธรรมชาติ  พระเจาธรรมชาติจะใหมีสัญชาตญาณของการสืบพันธุ  ก็ใหมีเรื่องกามารมณ 
รสอรอยของกามารมณแฝงติดไวกับการสืบพันธุ.  ถามีการสืบพันธุแลวก็จะไดรสอรอยของ 
กามารมณเปนเครื่องจาง,  จางใหสัตวโง ๆ  มันทําการสืบพันธุ.  ฉะนั้นสัตวทั้งหลายที่มัน 
ยังโงอยู  มันหวังรสกามารมณที่ เปนคาจางของการสืบพันธุ  มันก็เอา.  นี่เห็นไหมวา 
สัญชาตญาณแท  ๆ   นะ  มันมีอิทธิพลอยางไร  มหาศาลอยางไร,  บางลัทธิบูชายกยองกามา- 
รมณเปนพระเจาไปเสียก็มี;  ที่แทมันเปนเรื่องจางใหทําการสืบพันธุ,  แมแตสัตวเดรัจ- 
ฉาน  สัตวเดรัจฉานที่มันหลงรสอรอยจากการสืบพันธุ. 

 
แยกกันใหเด็ดขาดวา  การสืบพันธุนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง  มุงหมายใหเกิด 

พันธุใหมลวน ๆ;  แตกามารมณนั้นคือรสอรอย  รสอรอยที่มาเปนคาจางให 
ทําการสืบพันธุ  ถาไมอยางนั้นมันไมมีใครสืบพันธุดอก;  เพราะวาการสืบพันธุนั้นมัน 
ลําบาก  ยุงยากเจ็บปวดอะไรหลายอยาง  นาเกลียดนาชัง,  แตเอารสอรอยมาลอมาจาง  มัน 
ก็เปนสัญชาตญาณอีกอันหนึ่ง  ที่จะรับเอาความลอ  ความหลอกลอ  นี่ถูกหลอกถูกลอน่ี มัน 
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จึงมีสัญชาตญาณแหงการชอบกามารมณ  รับเอากามมารมณกินเหงื่อเขาไป  แลวก็ทําการ 
สืบพันธุ  แลวธรรมชาติมันก็ไดการสืบพันธุ  สมตามความปราถนา.  นี่เรียกวา  สัญชาต- 
ญาณซับซอน  ซ่ึงจะตองรูเทา   รูทันใหเหมาะ   มันจึงจะควบคุมกันได. 

 
ธรรมะจะชวยควบคุมสัญชาตญาณได. 

 
เปนอันวาสัญชาตญาณนั้น  คือสิ่งที่ เกี่ยวของกับเราอยูทุกลมหายใจเขา 

ออก,  มันเกี่ยวของกันอยูกับเราทุกลมหายใจเขาออก  คือมันเกิดไดเองทุกเมื่อ,  มัน 
เกิดผลุงขึ้นมาเองไดทุกเมื่อ,  แลวนําไปตามความรูสึกน้ัน  ๆไดทุกเมื่อ.  ถาไมมีความรู 
เพียงพอก็ตองไปผิด,  ก็ตามมันไป  ก็ไปเปนเรื่องผิด  เร่ืองทุกข  เร่ืองบาป  เร่ืองอะไร 
กันไปตามเรื่อง.  ตองควบคุมใหรูเทาเลาทัน ใหมาในทางตรงกันขามที่เปนดี, เปนบุญ 
เปนกุศลกันกอน. 

 
เดี๋ยวนี้ก็เอาละ  ก็คลุกกันอยูกับบาปกับยุญ,  กับกุศลกับอกุศล,  กับนรกกับ 

สวรรค,  ไปตามอํานาจของสัญชาตญาณกันไปกอน  ๆ  จนกวาจะเอาชนะได,  ขึ้น 
เหนือความมีตัวตน  เปนพระอรหันตอยูเหนือการปรุงแตง  หรือเหนืออํานาจของสัญ- 
ชาตญาณโดยประการทั้งปวง.  พระอรหันตจึงอยูเหนือดีเหนือชั่ว  เหนือบุญเหนือบาป 
เหนือสุขเหนือทุกข  เหนือปญหาทุก  ๆ  ประการของสิ่งที่มีชีวิต;  เพราะฉะนั้นสัญชาต- 
ญาณนั้นครอบงําไดแตชีวิตที่ยังอยูใตอํานาจของสัญชาตญาณ.    เรามีธรรมะ  มี 
ธรรมะที่จะชวยถอนตนขึ้นมา,  ถอนตนขึ้นมา,  ออกมาเสียจากอํานาจของสัญชาต- 
ญาณ. 
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นี่ขอใหจดจําคํานี้ไว  เพื่อศึกษาใหมันงาายขึ้น  เพื่อจะช้ีถึงตัวจริงที่มันมีอยู 
จริง  ที่มันกําลังผูกพันเราจริง ๆ  ใหรูจักใหมากขึ้น,  การศึกษาธรรมะจะไดงายขึ้น  วามี 
ธรรมะสําหรับทําอะไร  สําหรับจะควบคุมสัญชาตญาณอยางสัตว,    สัญชาตญาณอยาง 
สัตวก็คือสัญชาตญาณที่ปลอยไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ  มีความรูสึกอยางสัตว 
เรียกวา  สัญชาตญาณอยางสัตว :  อยากทําอะไรก็ทํา ;  ถามีธรรมะก็มาควบคุมสัญชาต- 
ญาณอยางนั้น  ไมใหเปนสัญชาตญาณอยางสัตว,  ใหมาเปนสัญชาตญาณอยางมนุษย  ที่ 
คอย ๆ  ดีขึ้น ๆ  ดีขึ้น,  ก็จะพนไป  หลุดพนไป  ไมตองเปนอะไร  ไมตองเปนอะไร  คือไม 
อยูในอํานาจของสัญชาตญาณอีกอไป.  นี่ขอใหชวยจําคํา ๆ   นี้ไว  เพราะวาจะตองพูดกัน 
อีกหลายครั้ง  วันนี้มันเปนจุดตั้งตนจึงพูดแตเคาโครงใหญ  ๆ   ไวเปนพื้นฐาน  สําหรับจะพูด 
กันโดยรายละเอียด. 

 
เรามาสังเกตดูวา เรามีอะไรรบกวน? พูดกันตามจริง  ๆ  ตามความรูสึกของ 

คนทั้งหลายทั้งปวงนี้  เรามีอะไรรบกวน ?  จะระบุมาเปนตัวอยางวา  เรามีความรัก รบกวน 
เรามีความโกรธรบกวน,  เรามีความเกลียดรบกวน,  เรามีความกลัวรบกวน,  เรามีความ 
อิจฉาริษยาผูอื่นรบกวน,  เรามีความวิตกกังวลรบกวน,  เรามีความอาลัยอาวรณรบกวน, 
เรามีความหวงความหึงรบกวน,  ทําไมจะตองหวงจะตองหึง;  เพราะสัญชาตญาณมันใส 
มาอยางนั้น  นี่ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความอิจฉาริษยา  ความ 
วิตกกังวลอาลัยอาวรณ  ความหวงความหึง  สนุกไหม?  ลองคิดดูวามันสนุกไหม  ถาอยู 
กับสิ่งเหลานี้?  นี่มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่  ไดปลอยไปตามอํานาจของสัญ- 
ชาตญาณ  แลวมันจะมีผลอยางนี้เกิดขึ้นมา.    ถาเราควบคุมสัญชาตญาณได  สิ่ง 
เหลานี้จะหายหนาไปไมปรากฎ,  ในชีวิตนี้จะไมมีความรัก ความโกรธ ความเกลียด 
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สัญชาตญาณกับธรรมชาติแหงความเปนมนุษย ๒๓

ความกลัว  ความริษยา  ความอาลัยอาวรณ  เปนตน.  มันเปนชีวิที่เยือกเย็น,  นี่เรียกวา 
หลุดพน  หลุดพน.  เราจะหลุดพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ  คือวิมุติ  วิมุต. 
 

ถาพูดอยางภาษาวิทยาศาสตร  วิมุติ  วิมุติคือหลุดพนจากอํานาจของ 
สัญชาตญาณ  แตถาเราพูดในวัด  เราพูดวาวิมุติ  วิมุติ  บางทีก็ไมรูวาหลุดพนจากอะไร 
เสียดวย  พูดกันมาก ๆ  นี่.  ถาพูดวาโลกุตตระ  โลกุตตระ  วาอยูเหนือโลก  อยูเหนือโลก, 
พูดกันมากแตไมรูวาโลกอะไร.  เดี๋ยวนี้จะบอกวา  ถาพูดอยางภาษาวิทยาศาสตร  จะ 
ตองพูดวาอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ,  อยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณนั่นแหละ 
คืออยูเหนือโลก.    ฉะนั้นตอไปนี้ขอใหฟงถูกกันที  เขาใจกันทีถาพูดวา  อยูใตอํานาจ 
สัญชาตญาณ  หรือพูดวา  อยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ,  ขอใหฟงถูกถึงที่สุด 
ก็จะเขาใจคําวาวิมุติ  หรือ  คําวาโลกุตตระไดดี. 

 
นี้จะเห็นไดวา  เรื่องสัญชาตญาณมันเกี่ยวของกับมนุษยหรือคนนี้  ตั้งแตตน 

จนอวสาน  ตั้งแตตนจนอวสานเลย,  ตั้งแตเกิดมาจนนิพพาน,  แลวยังครอบงําสัตวเดรัจ- 
ฉานหรือครอบงําพืชพันธุพฤกษาชาติอยางเลวรายไปกวานั้นอีก  เพราะมันเปนชั้นต่ํา.  ใน 
ชั้นมนุษยแท ๆ   มันยังครอบงํากันอยางละเอียด  อยางสุขุม  อยางเขาใจยาก  อยางที่วามานี้. 

 
สรุปความวา  อารมณที่มากระทบเปนผัสสะ  นั่นแหละ  เมื่อมีการกระทบ 

อายตนะเกิดเปนผัสสะ,  ระหวังใหดี  สัญชาตญาณจะแสดงบทบาทไปตามสัญชาต- 
ญาณ.    ถาไมมีธรรมะเขาไปเกี่ยวของ  มันจะตองไปจบลงดวยความทุกข,  ถามี 
ธรรมะเขาไปเกี่ยวของ  มันจะไมไปทางความทุกข,  มันจะไปทางความไมมีทุกข  เพราะรูจัก 
ควบคุมกระแสปรุงแตงแหงสัญชาตญาณ,  จะเรียกเปนภาษาในวัดหนอยก็  กระแสแหง 
อิทัปปจจยตาไดรับการควบคุมอยางถูกตอง  ไมเปนทุกข,   ไมเปนไปในทางทุกข. 
ถากระแสแหงอิทัปปจจยาไดรับการควบคุมไมถูกตอง  หรือไมไดรับการควบคุมเลย  มัน 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๔

ตองเปนทุกข  ไมมีใครชวยได,  พระเจากี่องค  ๆ   ก็มาชวยไมได  มันเปนอยางนั้น.  ฉะนั้นจึง 
เปนอันวารูเรื่องนี้กันใหเพียงพอ  เดี๋ยวนี้เราก็เอาคําพูดทางวิทยาศาสตรนอกพระคัมภีร 
มาพูด  ก็เพื่อใหเขาใจชัดไดงายขึ้น,  และจะเขากันไดกับการศึกษาที่เขากาวหนาไปมากแลว. 
การศึกษาทาง  biology  ทางชีววิทยานี้มันกาวหนาไปมากแลว ก็จะไดผสมโรงกันใหเกิด 
ความเขาใจงาย  ปฏิบัติงาย  ไดรับผลอยางเต็มท่ีขึ้นมาในโลกนี้ในหมูมนุษยนี้.  เมื่อเรา 
ไมรู เทาทันเราก็บังคับควบคุมไมได  มันก็บันดาลควาทุกขให,   เมื ่อรูเทาทัน 
บังคับได  มันก็ไมอาจจะบันดาลความทุกขให  คือไมมีความทุกขเลย. 
 

หวังวาพุทธบริษัททั้งหลาย  จะไดรูจักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปกวาเกา  โดย 
มารูเรื่องที่บัญญัติไวในคําวาสัญชาตญาณ  หรือ  ภาวิตญาณ  คํานอกพระบาลี  อาตมา 
วาเอาเอง.  ภาวิตญาณนี้จะควบคุมสัญชาตญาณ  เราก็มาศึกษากันใหเพียงพอ.  วันนี้เปน 
วันเริ่มตน  รูจักแตเพียงชื่อของมัน,  รูจักความลับท่ีมันเกี่ยวของกันอยูกับสิ่งที่ เรียกวาชีวิต 
ชีวิตนี้  โดยหลักใหญ ๆ   โดยหลักท่ัวไป,  รายละเอียดไววากันวันหลังเพราะมันยืดยาว. 

 
เดี๋ยวนี้ก็รูสึกเหนื่อยแลว  จะตองขอยุติการบรรยายสําหรับวันนี้ไวทีกอน  ให 

พระคุณเจาทั้งหลาย  สวดบทคณสาธยายสงเสริมจิตใจ  ใหเกิดกําลังในการประพฤติธรรมะ 
สืบตอไปในกาลบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ   
- ๒ - 

๑๑  มกราคม  ๒๕๒๙ 
 

 
 
 

โครงสรางของสัญชาตญาณ 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย 
 
การบรรยายประจําวันเสาร  เปนครั้งที่   ๒  แหงภาคมาฆบูชา  ในวันนี้นั้น 

อาตมาก็จะไดกลาว  เรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  แตมีหัวขอยอยเฉพาะ 
ในวันนี้วา  โครงสรางของสัญชาตญาณ. 

 
[ทบทวน] 

 
มีความจําเปนที่จะตองทบทวนเรื่องที่กลาวมาแลวบางสักหนอย;  เพราะวา 

มีคนแปลกหนาใหมมา  ยังไมเคยฟงมาตั้งแตตนยอมไมอาจจะเขาใจ,  และการทบทวนนั้น 
ก็ยังมีผลดีแกผูที่ไดเคยฟงแลว  จะไดเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น. 

 
สิ่งที่ เรียกวาสัญชาตญาณนี้  เราโดยมากไมเคยไดยิน,  และไมเคยทราบเรื่อง 

ของมันเลย.  การคนควาทางวิทยาศาสตรก็ไดคนพบสิ่งสิ่งนี้  ซึ่งมีเรื่องมีความจริง 
 

๒๕ 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๖

อะไรของมันโดยเฉพาะ,  แลวมันก็มาเขากันไดกับหลักเกณฑในพระพุทธศาสนา 
มาใชประกอบแกกันและกัน  แลวก็จะไดเขาใจไดงายขึ้น  เขาใจไดยิ่งขึ้น. 

 
สัญชาตญาณ  แปลวา  ความรูหรือความรูสึกที่ เกิดอยู เอง  เกิดขึ้นเอง เพราะ 

มันเปนสิ่งที่มีมาในชีวิต,  ในสิ่งที่ เรียกวาชีวิตหรือในชีวิตนั้น  มันมีความรูชนิดนี้ติดมา 
ดวยและถายทอดกันไปดวย;  อยางวา  นกกระจาบรูจักทํารัง  อันวิจิตรพิศดาร,  ซึ่งคนก็ 
ทําไมได .  แตลูกนกกระจาบก็ทําไดโดยไมตองเรียน,  ไมตองเขาโรงเรียน,  หรือวา 
แมลงผึ้งก็ทํารังผึ้ง  รวงผึ้งไดอยางวิจิตรงดงาม  ซึ่งมนุษยทําไมได;  แตลูกผึ้งเหลานั้นก็ 
ไมมีการเขาโรงเรียน  หรือมีสอนใหทํา  มันก็ทําไดเลย,  มันเปนตัวผึ้งขึ้นมาแลวมันก็ทํา 
ไดเลย.  นี้จะเปนตัวอยางงาย ๆ  ใหเราเห็นไดวา ในชีวิตนั้นมันมีอะไรที่ เปนตัว 
ความรูอยางเหมาะสมกับชีวิตนั้น  ๆ  มาดวยเสร็จ เปนความรูที่เกิดขึ้นเอง,  เรียกวา 
เกิดเอง  ก็เพราะวาไมตองมีใครสอน. 

 
ทีนี้มันยังมีอีกหลายอยาง  หลายเรื่อง  ที่ รุนแรงที่ เปนปญหา  ซึ่งเราจะได 

พิจาณากันตอไป.  ปญหาก็คือวาสัญชาตญาณนั้นเปนรากฐานสําหรับการเกิดแหง 
กิเลส,  พอไดเหตุไดปจจัยที่จะสงเสิรมสัญชาตญาณ  นั้นได  มันก็เกิดขึ้นอยางใหญ 
หลวงและเกินขอบเขต,  เกินขอบเขต  ก็เลย  กลายเปนเรื่องเสียหาย. 

 
ฉะนั้น  การควบคุมสัญชาตญาณ  จึงเปนสิ่งจําเปน   ที่เราตองรูจักและ 

รูวาจะควบคุมมันอยางไร.  ที่ควบคุมไมไดเอาเสียทีเดียว.  ก็ตองมีการเปลี่ยน 
กระแส  คือหันกระแสใหไปในทิศทางที่มีประโยชน,  ตอเมื่อเปนพระอรหันต ความ  
รูสึกเหลานี้จึงจะถูกทําลายใหหมดสิ้นไป.  นี่ก็พยายามเขาใจใจความสําคัญตอนนี้ใหดี  ๆ 
วามันมีอยูในชีวิต;  ถาควบคุมไมไดเปนอันตราย,  ตองควบคุมใหได,  ที่ควบคุม 
ไมไดก็รูจักผันกระแสของมันใหเปนไปในทางที่ไมเปนอันตราย แตใหกลายเปนประโยชน. 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ ๒๗

เชนวากระแสน้ําพัดพามาทวมวินาศ; แตถาเราเอากระแสน้ํานั้นผันไปใช 
ในทางที่จะใหเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง,  เชนเดี๋ยวนี้ก็ใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา  ไป 
หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาใหเกิดไฟฟา ;  น้ําแทนที่จะอันตรายอยางใหญหลวงก็กลายเปน 
เรื่องไดประโยชน;  อยางนี้เรียกวาผันกระแสของมัน. 

 
  กําลังมากมายแหงสัญชาตญาณในบางสาขานั้นมันมี;  ถารูจักผันไปให 

ใชเปนประโยชน  ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง,  ถาทําไมไดมันก็เปนอัตราย 
คือทําความวินาศใหแกผูนั้นได.  กําลังจิตที่มากมายนั้นแหละถาปลอยไปตามบุญตาม 
กรรม  ไมมีปญญาไมมีวิชา  มันก็เปนอันตราย  มัน จะกลายเปนเรื่องของกิเลส  ทํา 
ไปตามอํานาจของกิเลส;  แตถาวาบังคับได  เอากําลังจิตไปใชในทางที่ถูกตอง  มันก็จะ 
เปนประโยชน;  ดังนั้นเราจะตองรูเรื่องสิ่งนี้ใหเพียงพอ. 

 
บางทานอาจจะคิดวา  ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา,  ไมเห็นมีชื่อน้ีในพุทธศาสนา, 

เขาใจอยางนั้นไมถูก  เพราะมันเรียกกันคนละชื่อ  เปนวิชาความรูคนละยุค,  แลวเปน 
เรื่องการศึกษาคนควาที่ยิ่งขึ้นไป.   ถาพูดทางวิทยาศาสตรแลว เรื่องของสัญชาต- 
ญาณก็มีเรื่องจิตเขามามากทีเดียว,  แมจะมีเรื่องวัตถุเจืออยู  ยังเหลืออยู  แตก็เปน 
เร่ืองจิตเขามามากทีเดียว.  การที่จะพูดวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องทางวัตถุโดยสวนเดียวนั้น 
มันก็ไมถูกตอง;  เพราะมันเริ่มมีเรื่องจิตที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งมันชัดเจน 
เปดเผยพิสูจนไดอะไรไดนี้  มาเปนหลัเกณฑสําหรับการศึกษาเรื่องทางจิตที่ลึกซึ้งขึ้นไป. 
ในพระพุทธศาสนา  ก็จะไดประโยชน.  ขอใหรูจักรวมมือ เอาความรูหรือหลักเกณฑ 
วิธีการอยางวิทยาศาสตร  มาใชรวมกันกับความหลักเกณฑวิธีการในพระพุทธ 
ศาสนา. 
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ในชั้นแรกนี้ขอใหทุกทานที่ยังไมเคยฟงบรรยายมากอนนั้นใหรูวา  มัน  มีความรู 
ชนิดหนึ่งเกิดอยูตามธรรมชาติ  แลวก็ถายทอดไปได,  แลวชีวิตนั้นเปนเรื่องของ 
ธรรมชาติอันลึกซึ้ง  ถาวาเปน  อิทัปปจจยตา  ก็เปนอิทัปปจยตาชนิดที่ลึกซึ้ง  ซึ่งจะตอง 
เขาใจกันทีหลัง.  ในขั้นนี้ใหรูวา  คนเราไมรูเรื ่องนี้ของตนเอง  จึงบังคับตนเอง 
ไมคอยจะได. 

 
การบังคับตัวเองนี้สําคัญมาก  ใหมันอยูในความถูกตอง  มันก็มีผลดี,  เกิด 

บังคับตัวเองไมไดเมื่อไร  มันก็ออกนอกลูนอกทาง.  ฉะนั้นคนบุถุชนจึงตกอยูใน 
กระแสดแหงความผิด,  ความโง  ความหลง ความไมรู;  เขาไมอาจจะตอสูกับเรื่อง 
ของสัญชาตญาณ  ที่ตองการใหบังคับและควบคุม,  ปลอยไปตามบุญตามกรรม ก็ไปเปน 
อันธพาลไปเปนโจรเปนอะไรหมด.  ถาบังคับควบคุมไวได  มันก็ดึงเขามาอยูในวง 
ของสัตบุรุษ  ของกัลยาณชน;  เราจึงสนใจในเรื่องนี้.  สําหรับบุถุชนก็สนใจที่จะรูวา 
มันเปนอยางไร  ก็ตอสูเพื่อจะควบคุมมัน,  ถาตอสูไมไดก็พายแพ  พายแพแกความชั่ว 
ความรูสึกที่จะทําชั่วซึ่งมันเกิดขึ้นไดเอง. 

 
ยกตัวอยางเชนวา  เดินไปในไรพบผลไม  ตุงแตงที่เขาปลูกไว  มันก็ขโมย 

มันก็หยิบเอาไป  จะขโมยหรือไมขโมยก็ไมรู  ดวยความรูที่เปนสัญชาตญาณวามันตองได 
มันจะได  มันควรจะได;  แมแตสัตวมันก็เปนอยางนั้น  คนก็คลายกับสัตว  ถาเห็น 
อะไรกินไดก็เอาไปเทานั้น  อยางที่เรียกวาขโมยนั่นแหละ.  ปุถุชนจึงประสบปญหานี้, 
แลวสวนมากก็พายแพ  คือ จะทําไปตามความรูสึกของสัญชาตญาณนั่นเอง.  ถาได 
รับการศึกษามาดี  มาพอ  มีธรรมะ  ซึ่งที่แทก็คือระบบควบคุมสัญชาตญาณนั่นแหละ  อยางที่ 
พูดแลวในวันกอน  เปนประโยคสั้น ๆ  วา  ธรรมะ - ธรรมะ,    ธรรมะคือระบบปฏิบัติ 
เพ่ือควบคุมสัญชาตญาณ.  ถาเขาไดรับการฝกฝน  อบรมมาดีแลว มันก็จะไมทํา 
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อยางนั้น,  จะไมทําอยางนั้น;    มิฉะนั้นก็จะทําอยางนั้นจนไดรับโทษ  ซึ่งมันก็สอนให 
เหมือนกัน.  อยางที่วาลิงพบแตงมันก็ขโมย  หลาย ๆ  หนเขาเขาดักบวง  ดักแรว  ดักจั่น 
มันก็ติด,  มันก็คอยฉลาดขึ้น 

 
นี่เรา ตองสูกันกับสัญชาตญาณ อยูเปนปกติโดยไมรูสึกตัว; เมื่อไม 

รูสึกตัวเสียเลย  มันก็พายแพแกสัญชาตญาณ,  มันก็ลมลุกคลุกคลาน,  มันก็ไมมีอะไรที่นา 
ชื่นใจ. 
 

 มีคํากลาวมาแตโบราณ  ซึ่งเขาใจวากอนพุทธกาลก็ได  ตั้งแตมนุษยรูจัก 
คําวาธรรมะแลว,  มีคํากลาววา 

 
  อาหารนิทฺทาภย เมถุนฺจ   สามาญฺเมตปฺปสุภิ นรานํ 
  ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส   ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา. 
 

มีใจความวา  การกินอาหาร  การนอน  การขึ้ขลาด  การประกอบเมถุนธรรมระหวางเพศ 
สี่อยางนี้มีเสมอกันในระหวางมนุษยกับสัตว,  ธรรมะเทานั้นที่จะทําความแตกตางระหวาง 
มนุษยกับสัตว,  ครั้งปราศจากธรรมะเสียแลว   คนกับสัตวก็เสมอกัน,  ปสุภิ  สมานา  
-คนเสมอกันกับสัตว.  ฉะนั้น  คําวาธรรมะ,  ธรรมะในกรณีอยางนี้  ก็คือเรื่องที่จะ 
ตองประพฤติปฏิบัติใหเกิดความถูกตองขึ้นมา,  ใหคนแตกตางจากสัตว,  เพราะ 
สัตวไมมีธรรมะ  ก็ทําไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ.  ความถูกตองของสัตวก็มี,  อยางที่ 
ถูกตองของสัตว  ตามที่มันรูสึกวามันไดแลวก็ดี มันก็ไดกินไดอะไรแลวก็ดี;  อยางนี้เรียก 
วาไมมีธรรมะ  สําหรับมนุษยนี้ตองมีธรรมะมีหลักเกณฑที่วาอยางไรดีอยางไรไมดี; 
ดังนั้นคนจึงแตกตางจากสัตวเพราะเหตุที่มีธรรมะนั้นเอง.  ขอนี้ก็เปนอันเขากัน 
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ไดกับที่เราประสงค  วาเราจะมีธรรมะเปนระบบปฏิบัติ  สําหรับจะควบคุมสิ่งที่ 
เรียกวาสัญชาตญาณ. 
 

นี้คือขอความยอ ๆ  ใจความยอ ๆ  เรื่องนี้ที่ ไดพูดมาแลว,  ผูที่ยังไมเคยฟง 
คงจะไดฟง  แลวก็จะไดจับเงื่อนตนตอไป.  ซึ่งในครั้งนี้จะไดอธิบายถึงโครงสราง 
ของสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้] 

 
ขอใหทราบวาเมื่อจะพูดกันทั้ งหมดทั้ งสิ้น  มันก็ตองพูดไดคราว ๆ   คราว ๆ   

โดยสังเขป.  เราก็รูโดยสังเขปกอน  แลวจึงคอยรูในรายละเอียด,  รายละเอียด 
ยิ่งๆๆขึ้นไป;  ฉะนั้นในการฟงโครงสรางโดยสังเขปกอนนั้น  ก็เปนของจําเปน ขอให 
ตั้งใจฟงใหดี. 

 
สัญชาตญาณตามหลักพุทธศาสนา 

 
ขอน้ีจะขอกลาวตามความรูสึกหรือความรูที่ศึกษาธรรมะในพุทธศาสนา  แลว 

ก็บัญญัติเรื่องของสัญชาตญาณเอาตามเหตุผล  หรือเคาเง่ือนหรือหลักเกณฑที่มี 
อยูในหลักพระพุทธศาสนา,  ไมไดเอาเรื่องของชีวิวิทยาหรือวิทยาศาสตรปจจุบันมาเปน 
หลักรับรอง  แตวามันไมคานกันเลย,  เราวาดรูปโครงชนิดที่ตามหลักพุทธศาสนา, 
ถาใหอวดก็จะอวดวาดีกวา  ถูกตองกวา  เขาใจไดงายกวา. 

 
เมื่อถือตามหลักธรรมะในพุทธศานาก็จะพบวา  สัญชาตญาณแม,  สัญชาต- 

ญาณ  ซ่ึงเปนที่รวมแหงสัญชาตญาณทั้งหลาย  เรียกวาสัญชาตญาณตนตอก็ได  คือ 
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สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  ความรูสึกวามีตัวตน  เร่ืองนี้เคยพูดกันมาหลาย 
สิบครั้งแลว  ความรูสึกวา  ตัวตนแกจัดเขาเปน ตัวกู-ของกู  มีอยูในพฤติแหงจิตใจ 
ของคน  ตามหลักปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะนั่นเอง. 

 
เมื่อเด็กทารกคลอดออกมาจากทองแม  มันก็มีสัญชาตญาณแหงตัวตนเปน 

เชื้อมาแลวโดยไมปรากฎ  โดยไมประจักษโดยไมปรากฎ,  เราจึงถือวาไมมี  ยังไมมี.  แต 
คร้ันทารกนั้นไดมารูเวทนาไดสัมผัสน่ันสัมผัสน่ีอะไรก็ตาม,  เกิดเวทนา:  รูสึกสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา.  ทารกนั ้นก็พอใจในสุขเวทนา  แลวก็ซึมซาบใน 
รสชาติของสุขเวทนา,  มันก็เกิดความรูสึกวาตัวกูซึมซาบ,  แลวมันก็  อยากที่จะให 
สุขเวทนานั้นมีอยูดวยตลอดไป.  เมื่อเกิดความอยากใหเปนตัวกูที่จะอยูเพื่อเสวยรส 
แหงสุขเวทนานั้นสืบตอไป  นี่เพราะเวทนาแท ๆ  ที่มันทําใหปรุงแตงสัญชาตญาณ 
ตัวกูขึ้นมาเต็มขนาด  เต็มความหมาย,  แลวคิดดูเถิดวา  ไมมีใครตองสอน  ทารกจะ 
เกิดมีความรูสึกอยางนี้ขึ้นมาได  ตั้งแตการกินนมครั้งแรกวา  :  กูอรอย,  กูตองการจะมี 
อยางนั้นอีก,  ถาไมไดอยางนี้ก็โกรธ,  ก็โกรธขึ้นมา,  ถาไดก็พอใจ,  ถาเปนเวทนาที่ไม 
เปนสุขไมทุกข  ก็คงสงสัยฉงนสนเทห  โงอยูเทาเดิมตามเดิม. 

 
ขอใหสังเกตดูในแงที่วา มันเกิดไดเอง เพราะอํานาจแหงสัญชาต- 

ญาณ;  ผูที่ถือศาสนาพระเจาเขาก็ใหเปนเรื่องของพระเจาบันดาลไปตามเรื่อง,  แตถา 
เรื่อง  ในพุทธศาสนานี้ไมมีพระเจา  ก็เลยถือวาเปนเรื่องของสัญชาตญาณ.  คร้ันได 
เหตุปจจัยภายนอกมาสนับสนุน  มันก็ปรุงแตงเปนความคิดที่เปนรูปเปนรางสมบูรณแบบ 
ขึ้นมา.  เกิดความรูสึกวาตัวกู  วาของกู 
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สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน. 
 

ขอใหทุกคนสังเกตตนเองวา  มันมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูอยางไร, 
เกิดขึ้นมาตั้งแตครั้งไหน,  ตั้งแตเล็ก ๆ   ก็รูสึกนึกคิดนึกอยางนี้เปน,  แลวก็อาจจะเห็นความ 
รูสึกชนิดนี้  หรือบทบทของผูอื่นที่แสดงออกมาดวยความรูสึกชนิดนี้,  แลวจะรูสึกได 
แมแตในสัตวเดรัจฉาน.  แมแตลูกสัตวตัวเล็ก  ๆ  มันก็แสดงอาการ  ใหเราเห็นไดวา 
มันมีความรูสึกวาตัวกูวาของกู.  อยางลูกแมวเล็ก ๆ  ยังไมเคยตอสู  ไมเคยพบศัตรูที่ 
ไหนมา  ลูกแมวนั้นก็รูจักขู รูจักสู,  รูจักแสดงอาการวาตัวกูหรือของกู  ไมใหลูกแมวตัว 
อื่นหรืออะไรเขามาในเขตของกู.  ชวยศึกษาขอน้ีใหดี  มีประโยชนมาก,  เปนหัวใจของ 
กิเลสทั้งหมด,  เปนความรูวาตัวตนตามอํานาจของสัญชาตญาณอันแรก. 
 

อยางนี้เปนการเรียนธรรมะจากของจริง  ไมใชเรียนดวยการฟงการอาน 
การอะไร,  ตองศึกษาธรรมะจากสิ่งที่มีอยูจริง โดยเฉพาะของตนในภายในใจของ 
ตน ;  ถารูแจงของตนแลว  มันก็จะรูไปถึงของผูอื่นไดโดยงาย,  แลวก็ถูกตองดวย 
เหมือนกัน,  แลวก็รูใหลึกลงไปกวางขวางออกไป,  ก็จะรูถึงของสัตวเดรัจฉาน,  กระทั่ง 
รูไปถึงเรื่องของตนไม,  ซึ่งลวนแตมีสัญชาตญาณดวยกันทั้งนั้น.  เราจะไดพิจารณากันเปน 
เรื่อง ๆ  ไป.  ในชั้นนี้ก็ขอใหจับจุดตั้งตนดวยสัญชาตญาณแหงการมีตัวตน  มีตัวตน 
มีความรูสึกวามีตัวตน. 

 
ความรูสึกวามีตัวตนนี้เปนเรื่องยากลําบาก  เพราะวาศาสนาพวกหนึ่ง 

กลุมหนึ่งแสดงความจริงวามีตัวตน,  มีตัวตัว   ตัวตนๆ  เรื่อยไปจนสุดทาย  ตั้งแต 
ตั้งตนจนสุดทายมีตัวตน  มีตัวตนอยางสูงสุด  เปนมหาตมัน  ปรมาตมัน,  เปนพระเปนเจา 
เปนอะไรก็ตาม  มีลักษณะเปนตัวตน  คือมีอัตตาหรือมีอาตมัน.  ศาสนาพวกหนึ่ง 
โดยเฉพาะพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นบานในเครือเดียวกันปฏิเสธความมีอัตตา  หรือมี 
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ตัวตน,  มีแตสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ,  เปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา  และเปน 
ธรรมชาติ,  ไมมีอัตตา  ไมมีตัวตน.  นี้ก็ เรียกไดครั้งหนึ่งวา  บรรดาศาสนาทั้งหลาย 
ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้แบงได  ๒  พวก :  พวกหนึ่งมีตน,  อีกพวกหนึ่งไมมีตัวตน. 

 
พวกที่มีตัวตนก็เอาความรูสึกนั่นแหละเปนหลัก  เอาความรูสึกที่มีอยู 

เปนหลัก;  แตมันเปนความรูสึกท่ีไมถูกตอง,  เปนความรูสึกไปตามอํานาจสัญชาต- 
ญาณวามีตัวตน,  แลวก็หาเหตุผลสมอางใหมีตัวตนมากขึ้น ๆ  มันเปนอยางนี้ไปเสีย.   
พวกที่ไมมีตัวตนก็เห็นวาเปนสักวาตามธรรมชาติ,  เปนธาตุตามธรรมชาติ,  
แลวมีการปรุงแตงไปตามกฎของ  อิทัปปจจยตา  วิวัฒนาการขึ้นมาเปนอยางนั้นอยางนี้ 
กระทั่งเปนจิตใจคิดนึกไดมากมาย  วิเศษ  ประเสริฐ  ศักดิ์สิทธิ์  กายสิทธิ์  ตามเรื่องของจิต. 
แลวก็ถือวาเปนตัวตนใหมีตัวตนอยูเรื่อยไป  จนกระทั่งวาขั้นสุดทายก็ใหมีตัวตนถาวร, 
เปนตัวตนอยูอยางถาวร. 
 

แตพุทธศาสนานั้นวาไมมีตัวตนอยางนั ้น,  จิตเทานั ้น  ศึกษาเรื่องนี้ 
รูดีแลวก็ปลอยวางสิ่งทั้งหลาย  ที่เคยยึดถือตามสัญชาตญาณวาตัวตนนั้นเสีย,  หมดสัญชาต- 
ญาณวามีตัวตนเสีย.  นี่เรียกวาทําลายความรูสึกวาตัวตนได  ดวยญาณอันสูงสุดขั้น 
สุดทายของพระอรหันตเทานั้น,  มันก็เลยไมมีตัวตน,  มีแตจิตที่หายโง  เรียกวาจิตที่ 
หลุดพนจากความโง  พนจากิเลส  พนจากความทุกข  ก็ไดประสบกับความที่ไมมีทุกข 
อันสูงสุดนั ่น  พอถึงวาระถึงโอกาสก็ดังไป ,  จิตนั ้นก็ดังไปตามธรรมชาติของจิต 
ที่เปนสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย,  หมดเหตุหมดปจจัยก็ดับไป.  มันก็เหลืออยูแตความวาง  ซ่ึง 
จะเอามาเปนตัวตนไมได. 

 
พวกที่มีตัวตนก็ยังจะเอาความวางนั่นแหละเปนตัวอีกทีหนึ่ง,  สมมติความ 

วางนั้นแหละเปนตัวตนอีกทีหนึ่ง,  เปนตัวตนใหญ  ตัวตนมหาศาล  ก็ตามใจเขาสิ.  ตาม 
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หลักพุทธศาสนาถือวา   ถายังมีความรูสึกวาตัวตนอยูแลว   จิตจะสงบไมได,  จิตจะ 
เปนอิสระไมได,  มันมีความหมายแหงตัวตนบีบคั้นอยู  พุทธศาสนาจึงสลัดความรูสึกวา  
ตัวตนหมดออกไป;  ตัวจิตก็ไมใชตัวตน  อาศัยเหตุปจจัยดํารงอยูดวยกาย,  คร้ันกาย 
ดับ  จิตก็พลอยไมปรากฎไปดวย.  แตวาจิตที่หลุดพน  อยางนี้มันไดประสบกันเขากับ 
ภาวะอันหนึ่ง  ซ่ึงไมมีความทุกขสูงสุด,  ที่ดังสิ้นแหงความทุกขสูงสุด  ใชคําวา 
นิพพาน,  นิพพาน  แปลวา  ดับลงแหงกิเลส,  ดับลงแหงความโง, ดับลงแหงความหลง 
ความเขาใจผิด  ซึ่งเปนเหตุใหเกิด  โลภะ  โทสะ  โมหะ,  ดับกิเลสเหลานี้ลงไปหมดเหมือน 
กับดับไฟ ;  เพราะกิเลสเหลานี้ เปนของรอนเหมือนกับไฟ   แลวก็ดับไฟเสีย.  คําวา 
นิพพาน  แปลวา  ดับ,  ดับแหงความรอน,  ดับแหงของรอน. 

 
พวกที ่ต ิดตัวตน  ก็เอานิพพานเปนตัวตนอีกทีหนึ ่ง;  นิพพานนี ้ถ ูก  

ยึดถือวาเปนตัวตนนิรันดร,  ความวางจากทุกขนิรันดรถูกยึดถือเปนตัวตนนิรันดร,  ให 
ตัวตนของตนทีบริสุทธิ์แลวเขาไปฝงอยูในตัวตนนิรันดร  แลวก็อยูกันอยางนิรันดร. 
อยางนี้ไมใชหลักพุทธศาสนา,  เปนหลักศาสนาของฝายที่มีตัวตน  ฝายที่มีตัวตน. 
พุทธศาสนาเปนพวกที่ไมมีตัวตน  โดยดับสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเสียได; 
เรื่องนี้ตองพูดกันยืดยาว,  พูดกันอีก  พูดเทาไรก็ไดวา  ความรูสึกวามีตัวตน  เปนสัญ- 
ชาตญาณแมบท  คลอดลูกออกมาเปสัญชาตญาณทั้งหลายตาง ๆ  นานา 

 
 

สัญชาตญาณตาง ๆ  ลวนออกมาจากสัญชาตญาณตัวตน. 
 
เอาละ,  เราจะพิจารณากันถึงสัญชาตญาณลูก  ๆ  สัญชาตญาณที่คลอดออกมา 

จากสัญชาตญาณแหงความีตัวตนกันสักครั้งหนึ่งสําหรับเปนการเริ่มแรกของเรื่องนี้  ใหถึง 
จุดที่ประสงคของเรื่อง.  เมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นไดเอง วามีตัวตน ๆ  อยางนี้ 
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มันก็เกิดเปนสัญชาตญาณตาง ๆ  นาน  ที่กลาวไวในเรื่องของสัญชาตญาณของวิทยา- 
ศาสตร  ขีววิทยาของการศึกษาสมัยใหม,  เราเอามาแตเรื่องที่มันตรงกันกับหลัก 
เกณฑของกิเลสในพุทธศาสนามาพิจารณากันกอน.  ขอใหกําหนดใหดี  จะไดพูด 
ตอไป  วาสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนนั้น มันไดทําใหเกิดสัญชาตญาณคือ 
ความเห็นแกตัวตน  ความเห็นแกตน,  พรอม ๆ  กันนั้นก็มีสัญชาตญาณอยางอื่นที่ 
มันจะแวดลอมความรูสึกอันนี้ไว;  ดังนั้นมันจึงเกิดสัญชาตญาณอื่น ๆ. 

 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร,  คําวากินอาหารนั้นมันตองอยาก  มัน 

ตองกิน.  ตองหากินจนได,  มันตองตอสูสุดเหหวี่ยงเพื่อใหไดกิน,  ที่เรียกวาสัญชาตญาณ 
แหงการกินอาหาร. 

 
แลวมันก็เกิดสัญชาตญาณแหงความกลัว,  อะไรที่นากลัววาจะทําลายตัว 

ตน  เปนศัตรูแกตัวตนแลว  มันก็กลัวทั้งนั้นแหละ.  ฉะนั้นเด็ก ๆ  มันก็รูจักกลัว  อะไร 
สิ่งที่มี รูปรางแปลกประหลาด  วามันจะเปนอันตรายแกตัว  มันจึงกลัว,  และมันจึงรองไห. 
เด็ก ๆ   เห็นคนรูปรางประหลาดนากลัว  มันก็กลัวเทานั้นแหละ,  ไมตองมีใครสอน;  เพราะ 
มันมีสัญชาตญาณแหงความกลัวเกิดขึ้น  เมื่อไดเผชิญเขากับสิ่งที่ รูสึกวาเปนอันตราย,  มัน 
จึงมีสัญชาตญาณแหงความกลัว. 

 
แลวมันก็มีสัญชาตญาณแหงการตอสู;  คําวาตอสูนี้มีความหมายหลาย 

อยาง  แมแตการวิ่งหนีก็เปนการตอสูชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน,  มีสัญชาตญาณแหงการเอา 
ตัวรอด  ตอสูเพื่อเอาตัวรอด.  ฉะนั้นมันจึงสูไปตามเรื่อง  สูไปตามสัญชาตญาณ,  หรือ 
วามันจะหนีภัย  เปนการตอสู  ในเมื่อมันสูโดยการเผชิญหนาไมได  มันก็สูดวยการวิ่ง, 
มันก็สูดวยการวิงหนีไปตามเรื่องของมัน. 
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มีสัญชาตญาณแหงการรักตน  เห็นแกตน  เปนพื้นฐานอยูในใจ,  ทีนี้มัน 
ก็มีสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  ก็เพื่อใหมันมีลูกหลานหรืออยูไมสูญพันธ.  เรื่องนี้ 
ลึกซึ้งมาก  สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  มันตองการจะไมสูญไมสาบสูญแหงตัวตน 
มันก็ตองการจะสืบพันธุ.  คนก็เปนอยางนั้น  สัตวเดรัจฉานก็เปนอยางนั้น,  ตนไมก็เปน 
อยางนั้น,  ตองการจะคงมีพันธุ  เรียกวาสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ.  แลวก็สราง 
อวัยวะเพื่อการสืบพันธุมาอยางวิจติรพิสดารควบคุมยาก  เขาใจยากที่สุด,  จนในที่สุดตอง 
ไดไปทําการสืบพันธุ  แมจะยุงยากลําบากเทาไร  มันก็มีการสืบพันธุจนได  เพราะมันมี 
สัญชาตญาณอันนี้เปนเดิมพัน. 

 
แลวมันก็มีออกมาเปน  สัญชาตญาณแหงการพัฒนา  พัฒนา  ใหดีขึ้น  ทําให 

ดีขึ้นนี้;  สังเกตดูเถอะมันตองการดีขึ้นทั้งนั้นแหละ  ทั้งสัตวทั้งคน,  ทั้งทางวัตถุทั้งทาง 
จิต,  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวัตถุที่มันจะรูจักแตงเนื้อแตงตัวอยางไร,  ทํารู  ทํารัง  ทํา 
กระทอม,  ทําเรือนอยู,  อยางไร  มันตองการใหพัฒนายิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 

 
แลวก็มีสัญชาตญาณลึกลับอันหนึ่ง  คือสัญชาตญาณแหงการบําเรอตน 

เอง,  บําเรอตนเองใหเกิดความรูสึกพอใจและเปนสุข,  รวมทั้งตองการใหผูอื่นบําเรอ 
ตนดวย.  นี่มันจึงเกิดปญหายุงยาก  เพราะวามันมีความรูสึกรุนแรง,  ตองการจะใหมีการ 
บําเรอตน. 

 
แลวมันจะมี  สัญชาตญาณแหงการอวดตน  อวดตน;  ฉะนั้นคนมันจึง 

ยากที่สุดที่จะไมอวดดี.  คนทุกคนนั่นแหละมันยากที่สุดที่จะไมอวดดี,  มันเผลอมัน 
อวดดีไดโดยไมตองรูสึกตัว  สัญชาตญาณของการอวดดี. 
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แลวก็สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตน,  มันมีตัวตนแลวมันตองการ 
ความมีอยูแหงตนไมใหดับลงไป  ไมใหสิ้นสูญลงไป. 

 
แลวอันสุดทายก็จะเรียกวา  สัญชาตญาณแหงการพอใจที่จะมีตัวตน 

นิรันดร,  มีภาวะนิรันดรเปนของตน. 
 
นี่ยกตัวอยางมา  ๑๐  อยาง.  ทุกอยางเขากันไดกับสัญชาตญาณในตํารา  

ชีววิทยา;  แตเรามุงชี้ตางกันอธิบายตางกัน  วาอยางนอยก็  ๑๐  อยาง  ที่สัญชาตญาณ 
แมบทมันคลอดลูกออกมา  เปนสัญชาตญาณธรรมดา,  เรียกวาสัญชาตญาณแหงการ 
กินอาหาร,  สัญชาตญาณ  แหงการมีความกลัว,  สัญชาตญาณ  แหงการตอสู,  สัญชาตญาณ 
แหงการรักตน,  สัญชาตญาณ  แหงการสืบพันธุ,  สัญชาตญาณ  แหงการพัฒนาคน,  สัญชาต- 
ญาณ  แหงการบําเรอตน,  สัญชาตญาณ  แหงการอวดตน,  สัญชาตญาณ  แหงการคงมีอยูแหง 
ตน,  แลวก็สัญชาตญาณ  แหงการที่จะใหตนมีภาวะนิรันดร  นิรันดรคือไมสูญสิ้น;  ถึง 
แมจะจําไมไดหมดก็ไมเปนไรก็คอย ๆ   ศึกษาสังเกตตนเองไปก็แลวกัน  มันก็จะพบจะคอย ๆ   
เขาใจ.  นี้เราก็วาไปตามเรื่องตามคราวตามโอกาส. 

 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร. 

 
จะอภิปรายกันเรื่องสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร แหงการกินอาหารนี้ 

มันก็ขยายออกไปเปนความรูสึกหลายอยางหลายประการ;  อยางแรกถึงกอนมันก็ 
หิว.  มันรูสึกหิว  มันก็จะประกอบกันกับสวนที่เปนรางกาย  พอมันขาดสิ่งที่เปนปจจัย 
เหลานั้นมันก็รูสึกหิว;  แตมันก็มีสัญชาตญาณที่จะรูสึกหิวไดอีกสวนหึ่งดวย.  ถาหิว 
ทางรางกายมันก็เปนธรรมดา,  แตหิวทางจิตใจก็ยังมี  คือเปนเรื่องของกิเลสตัณหา, 
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มันหิวในสวนนั้น,  มันหิวเพราะวามันชอบในความเอร็ดอรอยหรือสวยหรืองาม.  ถาเพียง 
แตตองการกินใหอิ่ม  มันก็หิวอยางธรรมดา;  แตถามันกินอยางจะหลอเลี้ยงกิเลส 
ก็เปนความหิวทางจิตทางวิญญาณ  ซึ่งมันก็มีอยู  ทองอิ่มแลวมันก็ยังหิว. 

 
ทีนี้มันมีการกระทําที่ เปนการหา;  ดังนั้นจึงรูจักหาอาหาร,  พอหิวก็ 

หาอาหาร.  ลูกไกออกมาไดสองวันแมก็ตองพาไปหาอาหาร  คุยเขี่ยกันไปเรื่อย ๆ,  แมไก 
กับลูกไกมันก็รูจักหาอาหารไมตองมีใครสอน,  ใครสอนใหแมไกพาลูกไกไปหาอาหาร.  มัน 
ก็เปนสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร.  ถาเปนสัตวบางชนิดหรือมนุษย  มันก็มีการ 
สะสมอาหาร,  สะสมอาหาร.  มดแมลงหลายชนิดรูจักสะสมอาหารไวกินในฤดูที่มันไมมี 
อาหาร,  เราจะเห็นมดขนเมล็ดขาวสารตาง ๆ  ไปสะสมไวกินในฤดูที่ไมมีอาหาร,  รูจักทํา 
อยางนี้กันมากมายหลายชนิด  สัตวมันสะสมอาหารแลวมันก็มี. 

 
ทีนี้มันก็รูจักกิน   มันตอง  รูจักสวนประกอบของการกิน ;  เชนการ 

เคี้ยว  การอรอย,  การทําใหอรอย  แลวนอกจานี้ยังมีการถายดวย.  ถามีการกินมันก็ 
ตองมีการถายดวย,  มันก็เปนไปไดตามความรูสึกของมันเอง  จะวาเปนเรื่องจิตใจลวน  ๆ 
นั้นมันก็ไมถูก  มันเปนเรื่องสวนของจิตใจ  ความรูสึกชนิดหนึ่งของจิตใจเขาผสมอยูดวย 
มันจึงตองการจะถาย  แลวมันก็ทําการถาย. 

 
ทีนี้ทางจิตใจนั้นมันก็มีติดรสอาหาร,  อรอยในรสอาหาร;  ปรับปรุง 

กันเสียเปนการใหญ,  คนควาไมมีที่สิ้นสุด  เพื่อจะปรุงรสอาหารใหแปลกออกไป  ก็เลยติด 
รสอาหารอยางนั้นอยางนี้  จนกระทั่งวามีเฉพาะคนเฉพาะบุคคล  เฉพาะพวกบุคคลติดรส 
อาหารอยางนั้นอยางนี้,  เปนของเฉพาะคนก็มี  เปนของเฉพาะพวกหรือชนิดของบุคคล 
ก็มี,  มันก็ติดอาหารอยางใดอยางหนึ่ง  แลวมันก็เกิดกิเลสที่เปนเหตุใหมีการกักตุน. 
คําวากักตุนนี้มันเริ่มสอความหมายชนิดที่เห็นแกตน  มากเขาไปแลวมันก็กักตุน 
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โดยไมเห็นแกบุคคลอื่น  หรือแมที่สุดมันก็ตระหนี่.  ถามันติดอาหารการกินมากไป 
เกินไปมันก็ตระหนี่ไมอยากใหใครเขามาใกลเพื่อจะแยงกิน  มันก็มีตระหนี่,  กิเลสที่ชื่อ 
วาโลภะหรืออวิชชชาวิสมาโลภะมันก็เกิดขึ้น  มันก็ปรากฎขึ้น,  มันก็ไปจบลงที่กิเลสอยางนี้ 

 
นี่สัญชาตญาณแหงการกินอาหารอยางเดียวเทานั้น  แหละมันไดทําใหเกิด 

อาการตาง ๆ   ขึ้นมากมายหลายอยางหรือสิบอยาง,  ยิ่งพิจารณาไปมันก็จะยิ่งเปนหลายสิบ 
อยาง  นี้เรามีปญหาเทาไร,  ปญหาจะเกิดขึ้นเทาไร  ในการกินอาหาร.  ในการมี 
อาหาร  ในการสะสมอาหาร  ในการกิน,  กินแลวไมถาย  หรือถายไมสะดวก  หรือมันตอง 
ถายชนิดที่ลําบากยุงยาก.  มันติดรสอาหาร  มันกักตุนอาหาร,  มันตระหนี่อาหาร,  มันโลภ 
ละโมบในเรื่องอาหาร.  แมที่สุดแตวามันตะกละตะกลามมูมมาม  กินอยางมูมมาม,  ตะกละ 
ตะกลามนี้  มันก็มาจากการควบคุมสัญชาตญาณขอน้ีไมได,  ไมมีความรู  ไมมีสติสัมป- 
ชัญญะ  ไมไดรับการอบรม  ก็กินอยางตะกละตะกลามมูมมาม  ซึ่งเปนการบันดาลของ 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหร  ที่มันขยายตัวเกินการควบคุม.  นี่ รูจักกันไววามันเปน 
อยางไรบาง,  มันเปนปญหาเทาไร. 

 
เดี๋ยวนี้เราเกิดมาในหมูมนุษยที่มีความเจริญมาถึงขนาดนี้แลว  มีระเบียบ  มี 

วัฒนธรรม  มีอะไรถูกตองแลว;  พอเราเกิดมาเขาในกรอบของวัฒนธรรมอันนี้ มันก็มี 
ปญหานอย  จนทําใหเราคิดวานี้เรารูไดเอง.  เราไมไดรูไดเอง  มันเปนเรื่องที่เขาทําไวดี 
แลว  วาเด็ก ๆ  จะตองทําอยางนี้ในการกินอาหาร.หนุมสาวแลว  ผูใหญแลว  จะตองทํา 
อยางนี้  ๆ  ในระเบียบการกินอาหาร,  มันก็ปองกันอันตรายไดมาก.  แตอยาลืมวา  มันมีมูล 
เหตุมาจากสัญชาติญาณอันรายกาจของการกินอาหาร  ที่มันจะคลอดออกมาเปนปญหา 
อยางนั้นอยางนี้  มากมายหลายอยางหรือหลายสิบอยาง. 
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สัญชาตญาณแหงการกินอาหารคลอดออกมาจากสัญชาตญาณแหงการ 
มีตัวกู-ของกู  คือมีตัวตน-ของตน,  แลวสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนมีของ 
ตน  มันก็คลอดออกมาเปนสัญชาตญาณแหงการมีความกลัว  มีความกลัว. 

 
 

สัญชาตญาณแหงความกลัว. 
 
เรื่องความกลัวนี้ถาสังเกตเอาเองสังเกตดี ๆ  ก็จะรูจักไดมาก  เพราะเราได 

เห็นสัตวหรือคนที่มีความกลัว.  เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเขาเจริญกาวหนาไปจนถึง 
กับพิสูจนไดวา  ตนไมนี้ก็มีความกลัว  เปนเรื่องที่มองดวยตาไมเห็นเขาประดิษฐเครื่องวัด 
ขึ้นมาวัดความรูสึกของตนไม.  คนที่เกลียดตนไมคนที่ทําลายตนไมเขามาในขอบเขตของ 
รัศมีนั้น  เครื่องนั้นจะสั่นจะแสดงวาตนไมกลัวอยางยิ่ง,  แลวคนที่ รักตนไมเขามาในขอบ  
เขตของรัศมีนั้น  เครื่องไมกระดิกเลย อยางนี้เปนตน,  มีรายละเอียดเคยอานพบในหนังสือ 
แขนงหนึ่งทีเดียว  เปนการพิสูจนวาตนไมมีความรูสึก  รัก  โกรธ  เกลียด  กลัว,  ตนไมก็มี 
ความรูสึกกลัว.  สัตวก็เห็นไดงาย ๆ  แลวมันมีความกลัว,  ดูจากลูกแมว  จะเห็นไดวา 
เกิดมาวันเดียวก็รูจักสงเสียงขู  เพราะมันกลัว. 

 
ทีนี้ที่วามากลัวอยางโงเขลาเพิ่มเติมสงเสริมมากเกินไป  ก็คนนี่แหละ  ก็คือ 

คนนี่แหละไดอวิชชามาสงเสริมสัญชาตญาณแหงความกลัว,  กลัวมาก  กลัวจนแลว 
แตจะเรียกเถอะ,  แลวก็กลัวอยางโงเขลาเลยขอบเขต  กลัวจิ้งจก  กลัวตุกแก  กลัว 
ไสเดือน  กลัวลูกหนู,  บางคนมันก็กลัวเอาเสียจริง ๆ  ดวยความโงมันมาก.  สัญชาต- 
ญาณแหงความกลัวมันถูกสงเสริม  กระทั่งกลัวสิ่งที่ไมมีจริง,  ไมเห็นตัวจริง;  เชน 
กลัวผี  นึกขึ้นมาใหกลัวเทาไรก็ได  มันขึ้นอยูกับสัญชาตญาณแหงความกลัว.  เอากระดาษ 
เอาสีมาเขียนเปนรูปยักษหรือเปนรูปผีอะไร,  พอเขียนลงไปเสนหนึ่งสองเสนก็เร่ิมรูสึกกลัว 
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 พอเขียนเต็มท่ีคนเขียนก็รูสึกกลัวไมมากก็นอย,  เอาใหเด็ก  ๆ  ดูมันก็รูสึกกลัว  นี่เขียนผีให 
ตัวเองกลัว  เพราะมันมีสัญชาตญาณแหงความกลัว. 

 
ทีนี้มันก็แจกลูกออกไป  สัญชาตญาณแหงความกลัว  กลัวมันก็มีการหนี, 

หนีจากสิ่งที่ตนกลัว  เห็นกันอยูทั่วไป  สิ่งใดกลัวมันก็หนีมันก็หลบ,  แลวมันก็รูจักหนีรูจัก 
หลบซอน.  ที่หนีไปไม ไดมันก็กลัวอยูกับท่ี   มันก็หวาดผวานอนสะดุง  ควบคุมไวไม 
ได;  แมที่สุดแตการเตรียม,  เตรียมสงคราม  เตรียมอะไรนี้  ก็เรียกวามาจากความ 
กลัว  มันจึงมีการเตรียมตัว  ไปซื้อปนมาไว  ไปซื้ออะไรมาไวเปนการเตรียมตัว  มันก็มา 
จากสัญชาตญาณแหงความกลัว,  มันรบกวนเทาไร  ทีนี้มันก็กลัวเกินกวาเหตุ  กลัว 
ดวยอวิชชากลัวดวยความโง  มันก็กลัวอยูนั้นแหละ  จะซื้อปนมาไวสัก  ๑๐๐  กระบอก 
มันก็ยังกลัวอยูนั่นแหละ  เพราะมันกลัวดวยอวิชชา. 

 
ทีนี้อีกทางหนึ่ ง  สัญชาตญาณแหงความกลัว  มันก็ตองการใหมี เพื่อน  ตอง  

การใหมีเพื่อนก็แสไปหาเพื่อนไปมีเพื่อน,  ในท่ีสุดมันก็เกิดการอยูกันเปนหมู ๆ  ฝูง ๆ  คน 
ปาสมัยกอนโนนก็อยูเปนหมู ๆ  ฝูง ๆ  เหมือนกับสัตว  ที่อยูกันเปนฝูง ๆ  เพราะสัญชาต- 
ญาณแหงความกลัว,  มันรวมกันเปนฝูงมันก็รูสึกอุนใจ.  เชนหมูปา  รวมกันเปนฝูง ๆ  
มันก็ลดความกลัวศัตรูจะเปนเสือเปนอะไรก็ตาม  มันก็ลดความกลัวเพราะมันอยูกันเปน 
ฝูง ๆ  มันพรอมมันเตรียมพรอมท่ีจะสู. 

 
ดูใหดีวา  สัญชาตญาณแหงความกลัวนี่มันทําใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง; 

มันเกิดหลายอยางหลายสิบอยาง;  แมที่สุดแตการ  ตองทําเรือนอยู  ทําอะไรอยู  เปน 
เครื่องปกปดปองกัน,  ทํารั้ว  ทําอะไรเหลานี้  มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณแหงความ 
กลัว,  เอามารวมกันเขาไวแลว  ก็เรียกวาเปนปญหามากมายที่ตองเดือดรอนเพราะความ 
กลัว.  เมื่อไมแนใจวาปลอดภัย  มันก็หวาดผวาสะดุงนอนไมหลับ,  ถามันทรมานหนัก 
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เขามันก็เปนโรคประสาทหรือเปนบา.  นี่สัญชาตญาณแหงความกลัวคําเดียวเทานั้น 
แหละ  มันตองการหนี,  ตองการหลบซอน,  ถามันตองทนอยูกับสิ่งที่มันกลัว  มันก็หวาด 
ผวาอยูตลอดเวลา,  ลับหลังมันก็เตรียมพรอมก็มีการกลัวเกินกวาเหตุหลาย ๆ   อยาง  หลาย ๆ   
ชนิดเพราะความโง  ก็ตองการมีเพื่อนเพื่อจะบรรเทาความกลัว,  แลวอยูกันเปนฝูง ๆ   พวก ๆ   
เพื่อบรรเทาความกลัว.  นี้คือสัญชาตญาณแหงความกลัวเปนความทุกข  จะตอง 
ขจัดออกไปดวยธรรมะ  ที่มีไวสําหรับเรื่องนี้. 

 
 

สัญชาตญาณแหงการตอสู 
 
ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแหงการตอสู  ตอสู  ไมยอมแพ  อยางไร  ก็ตองตอสู 

ก็ขยายออกไปถึงคําวาปองกัน,  การปองกัน  ก็มีความหมายรวมกันกับการตอสู  เปน 
การตอสูดวยการปองกัน  ก็ตองตอสูกัน.  แลวมันก็เกิดการหวาดระแวง,  ความระแวง 
ภัยมาจากการที่จะตองคิดตอสูอยูเสมอ  มันก็ระแวงภัย  มันก็นอนไมหลับ.  ทีนี้ถาวามันมี 
ความโงมาก  มันก็ปองกันภัยเกินกวาเหตุ  หรือมันตอสูเกินกวาเหตุ  จนผิดกฎหมาย 
ไปเสียอีกก็มี;  เพราะวาสัญชาตญาณแหงการตอสูไมไดรับการควบคุมท่ีถูกตอง.  เมื่อ 
มีการตอสู  มันก็ตองมีกิเลสประเภทโทสะ-ประทุษราย,  โกธะ-โกรธเคือง 
ขึ้นมา,  พยาบาท-จองเวรไว  มีความอํามหิตนานาชนิด  ซึ่งมันจะตองคอย ๆ  พอก 
พูนขึ้นมาจากการตอสู.  นี่ปญหามีเทาไรจากสัญชาตญาณแหงการตอสู  จะใชธรรมะอะไร 
ดับบางจะไวพูดกันทีหลัง.  เร่ืองธรรมะสําหรับจะขจัดปดเปานะ,  นี้พูดวาตัวเหตุราย  ตัว 
สิ่งรายมันมีอยูอยางไรเสียกอน. 
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สัญชาตญาณแหงการรักตน. 
 
ทีนี้ก็จะมาถึงสัญชาตญาณแหงการรักตน,  รักตน  มันมีมาจากความรูสึก 

วามีตัวตน,  มันมีตัวตน  แลวมันก็รักตัวตนนั้น  มันจึงมีความรักตนหรือความเห็นแกตน 
ขอน้ีไมใชเรื่องเล็ก  มันขยายออกไปเปนเรื่องหลาย ๆ  ชนิด  มันก็ตองการการบําเรอตน 
เพื่อใหตนยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  แมที่สุดแตตองบริหารตน,  บริหารตนเพื่อใหมีกําลังมีเรี่ยวแรง 
มีความพรอมอยูเสมอ  เชนมาไมมีเรื่องมันก็วิ่ง  มันก็ออกวิ่งเองพอถึงเวลานี้  มันเปน 
การบริหารตน  วัวควายมันก็ขวิดดินขวิดตนไม  ดันตนไม  เปนการบริหารตน.  เปน 
การตอสู.  เรื่อง  execise  ออกกําลังอะไรตาง ๆ  นี้มันเปนเรื่องการบริหารตน.  เพราะ 
มันรักตน. 

 
ทีนี้ในแงของกิเลส  มันรักตนมันเห็นแกตน  มันก็ริษยาคนอื่น ๆ , 

ความริษยาคนอื่นมันมาจากรักตนมากเกินไป,  กระทั่งถึงวามันจะลบหลูบุญคุณคนอื่น. 
ถามันเห็นแกตนมากเกินไป  มันจะไมมองเห็นบุญคุณของผูอื่น,  มันก็เกิดกิเลสประเภท 
ลบหลูบุญคุณของผูอื่น,  ริษยาคนอื่น,  รักตนอยางโงเขลา  มันก็ทําลายตนโดยไม 
รูสึกตัว,  มันขี้เกียจ  ใครจะวาอยางไร.  อาตมาวาที่ขี้เกียจนอนเสียไมอยากทํางานเพราะ 
มันรักตนโดยอวิชชา,  ที่จริงตนเปนที่ รักของตนอยางยิ่ง  มันก็ยังขี้เกียจ  ยังนอนเสียได 
ยังไมทําการงาน  ไมบริหารงานของตน.  นี่เกิดความบิดพลิ้วในหนาที่  เพราะมัน 
รักตน,  เอาขางฝายตนวาไมตองทําอะไรนอนเสียดีกวา  แลวมันจะบิดพลิ้วในความ 
ถูกตอง. 

 
สิ่งที่เปนความถูกตองอยางนี้ไมตรงกับกิเลสของมันมันก็ไมเอา,  มันบิดพลิ้ว 

บิดพลิ้วเสีย  ไมใชความถูกตอง,  "ฉันจะเอาอยางนี้".  มันเปนเรื่องบิดพลิ้วและแก 
ตัวตาง ๆ  นา ๆ  เพราะความเห็นแกตน,  แลวมันก็นาหัว  ที่วาคนเราจะรักตนก็ไมมีอะไร 
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ยิ่งไปกวา  ภาษิตลูกเด็ก ๆ   วา  ถาอยากจะมองเห็นวาใครรักเรามากที่สุด  ใหไปมองในกระ   
จกเงา.  มันก็เนื่องมาจากความรูสึกดั้งเดิมวาเห็นแกตนรักตน,  รูวาตนเปนที่รัก 
ของตนยิ่งกวาสิ่งใด.  ไปมองดูในกระจกเงา  มันก็เห็นรูปของตัวตนนี้คนที่ รักเรายิ่ง 
กวาใคร,  มันมาจากความเห็นแกตนอยางนี้. 

 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ 

 
ทีนี้สัญชาตญาณตัวตนมีตัวตน  มันก็ใหเกิดสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ, 

สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนี้ลึกซ้ึงมาก  ลึกซึ้งมาก.  ทําไมเด็ก ๆ  พอถึงขนาดเปน 
วัยรุนขึ้นมา  คือเปนหนุมสาวเต็มท่ีขึ้นมา  มันก็ตองการสืบพันธุ  และมันรูจักการสืบพันธุ 
เอาไปเลี้ยงเสียที่อื่น  ไมตองไดรับคําสั่งสอนเร่ืองนี้  มันก็สืบพันธุเปน;  แมแตสุนัข 
หรือแมว  เอาไปเลี้ยงไวในท่ีไมมีอะไรเปนตัวอยาง  มันก็ทําการสืบพันธุเปนโดยไมตอง 
เห็นตัวอยาง,  เพราะมันมีสัญชาตญาณของการสืบพันธุ  และอวัยวะสําหรับการสืบพันธุ 
ที่ธรรมชาติมันใสมาไวอยางครบถวน  และอยางรุนแรงที่สุด.  เมื่อรางกายเติบโตถึงขนาด 
นั้นแลว  ตอมแกลนดเหลานั้นมันก็ขยายตัวเต็มท่ี,  แลวมันตองการจะทําหนาที่  มันก็รูจัก 
ที่จะทําหนาที่,  มันจึงรูจักสืบพันธุไดดวยตัวมันเอง  มันดิ้นรนเพื่อมิใหสูญพันธุ  เพื่อไม 
ใหสูญพันธุ. 

 
อาตมาไดฟงภารโรงที่ประจําโบสถ  ที่วัดที่อยูที่กรุงเทพ ฯ  ที่อยูดวยกัน  เขา 

บอกวาตัวยอดไมยอดเข็มที่จะเอาไปปลูกใหม,  ใหตัดตอนที่มันกําลังมีดอกหรือมี 
ลูกออนดวย,  เอาไปปกดินมันจะงอก  เพราะมันสงวนดอกที่จะเอามาเปนลูก  หรือ 
มันสงวนลูกที่จะใหสุกแกเพื่อสืบพันธุ.  ยอดที่ไมมีดอกหรือwมมีลูกมันตายเกง,  อธิบาย 
วามันตองการจะสืบพันธุ.  หรือวาที่เขาพูดสง  ๆ  ไปก็ไดวา  ถาอยากจะใหเปนลูกใหเอาไฟ 
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สุมตนถาเปนสวนลึกมันเรื่องกิเลส:  แตนี้เรื่องของวัตถุแท ๆ  ถาไปทําตึงตัง ๆ  เหมือนจะ 
ฆาจะฟนมันก็รีบออกลูก.  ตนมะพราวที่ไมออกลูก  ไปสับตนใหมากๆเขาแลวเอาไฟสุมตน 
เขาบาง  มันก็จะออกลูก, 

 
ที่สวนโมกขเกาตนขนุนตนหนึ่งตั้งแตไปอยูสิบกวาปแลวไมเคยออกลูก  ลุง 

เที่ยงแกเอาไฟสุมเขาที่โคนตนไหมไปครึ่งซีก  เลยออกลูกเต็มไปหมดเลย  เพราะมันกลัว 
จะตายแลวจะสูญพันธุ,  แลวมันก็คิดวาไหนไหนจะตายแลวก็รีบออกพันธุออกลูกมา 
แลวมันตายมันก็ยอมตาย.  ตนลําไยที่วาปลูกท่ีไหนก็ไมออกลูกทางปกษใต  ที่ตรงขาง 
กุฏินี้นอาตมาใหเอาไฟสุมตน  ก็ออกลูกมา ๒-๓  ชอ กอนแตที่จะตาย,  กอนนี้มันไมเคย 
ออกลูก.  นั่นแหละสัญชาตญาณแหงการที่จะมีพันธุไมสูญพันธุมีอยูอยางหนาแนน, 
มีคาเทากับชีวิต  ตองการจะสืบพันธุนั้นเปนเรื่องความรูสึกที่รุนแรงของสิ่งที่มีชีวิต  เรียกวา 
เปนสัญชาตญาณของการสืบพันธุ. 

 
ทีนี้  มันไมเพียงเทานั้น  ถาวามันมีสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  มันก็ 

ทําจนมันออกลูกออกมา,  แลวมันก็ตองมีสัญชาตญาณแหงการรักลูกดวยสิ.  ดูหมา 
แมวที่มันเปนแมหมาแมแมว  มันรักลูกมันเทาไร  มันจะตอสูจนตัวตายไมคิดก็ได,  มันมา 
จากความรักลูก  ความรักลูกก็มาจากสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  หรือวามันจะเปน 
เหตุใหตองการลูก,  ความอยากสืบพันธุเปนเหตุใหตองการลูก,  แลวมีลูกออกมา 
มันก็รักลูกเหลือประมาณ .  คนที่เคยมีลูกมาแลว  คงจะรูสึกนึกคิดไดดีวารักลูกรัก 
เทาไร,  บางทีก็รักยิ่งกวารักตัวเอง. 

 
แลวมันก็มีการพยายามทุกอยางที่จะเรียกรองการสืบพันธุ,  ใหเกิดความ 

สนใจในการสืบพันธุ  มันจึงมีการแตงเนื้อแตงตัวใหสวย.  พวกนักวิทยาศาสตรอธิบาย 
วา  ดอกไมที่มันสวยหรือนกบางชนิดที่มันสวย,  มันมีความสวยเพื่อเรียกรองใหเกิด 
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ความสนใจในการสืบพันธุ  จากเพศที่ตรงขาม.  นี่มันไปถึงกับวามันเรียกรองความ 
สนใจใหมีการสืบพันธุ  หรือมาสืบพันธุ. 

 
แลวทีนี้มันก็เปนเหตุใหหลงใหลในคาจางของการลืบพันธุ  ที่เรียกวา 

กามารมณ ,  ความอรอยเนื่องดวยเพศนั้นไมใชการสืบพันธุ.  การสืบพันธุทําใหมีลูก 
คลอดออกมา.  สวนกามารมณนั้นเปนการบํารุงบําเรอดวยความอรอยของสัมผัส 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ,  คนละเรื่อง,  ธรรมชาติมันฉลาดกวา 
มันเอามาปะหนาไว  ปะหนาการสืบพันธุไวเพื่อลอหลอกคนใหทําการสืบพันธุ.  หลอก 
สัตวใหทําการสืบพันธุ  โดยรสของกามารมณ,  สัตวเดรัจฉานก็ยิ่งเห็นไดชัดเหมือนกัน 
มันเปนเรื่องที่ธรรมชาติเหนือกวาไปเสียทุกอยาง. 

 
การสืบพันธุนั้นใคร ๆ   ก็พอจะมองเห็นวา  มันเปนการยากลําบากเหน็ดเหนื่อย 

นาเกลียดนาชัง  ไมอยากจะสืบพันธุ;  แตเขาเอาอะไรเปนคาจางมาปดไวขางหนา  คือ 
กามารมณ.  คนก็หลงคาจางของการสืบพันธุ  ที่ธรรมชาติมันใสใหไว  ก็เลยยอม 
กินคาจางและทําการสืบพันธุ.  แมวาจะมีมนุษยสมัยนี้ฉลาด  จะทําแตเพียงกินคาจางแลว 
ไมตองทํางานสืบพันธุ  ใชกินยาคุมกําเนิดบาง  อะไรบางนี้.  มันก็ยังไมพนไปจากหลัก- 
เกณฑอันนี้  คือมันยังหลงใหลในคาจางของการสืบพันธุอยูนั่นเอง,  ถาไมมีเร่ือง 
กามารมณทางเพศ  คงจะไมมีใครแตงงานเพื่อการสืบพันธุลวน ๆ  นี่เรียกวามันยังโง 
ยังหลงในสัญชาตญาณของการสืบพันธุ  ที่มีเหยื่อหรือคาจางมาปะหนาเอาไว. 
 

สัตวเดรัจฉานทั้งหลาย  ก็พยายามที่จะทําการสืบพันธุ,  ตนไมตนไล 
ก็พยายามทําการสืบพันธุ  ดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุอยางยิ่งอยางรุนแรง;  แตเราไมได 
ศึกษา  เราไมไดศึกษากันจริงจังจึงไมคอยรู  ก็เรียนมาจากคนนี้.  คนมีการสืบพันธุ 
แลวก็หลงคาจางแหงการสืบพันธุ;  ถาไมมีเรื่องของกามารมณ  คงไมมีใครแตงงาน 
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เพื่อการสืบพันธุลวน ๆ.  นี่เรียกวาเปนทาสของกามารมณ  ซ่ึงเปนเรื่องใหญที่สุด 
เรื่องหนึ่งในพุทธศาสนา  คือเร่ืองการเปนทาสของกามารมณ. 

 
อาตมาเรียกวา  คาจางของการสืบพันธุ  ที่ธรรมชาติเปนผูจาง  แลวก็ 

จางไวดวยสัญชาตญาณของการสืบพันธุที่มีอยูในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด.  จนพูดไดวา 
สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด  พอเติบโตขึ้นมาถึงขนาดที่อวัยวะสืบพันธุจะทํางานไดแลว 
มันจะตองสืบพันธุ ,  เห็นเปนสิ่งประเสริฐวิเศษสูงสุดเหนือกวาสิ่งใด .  คนก็เปน 
อยางนี้,  สัตวเดรัจฉานก็เปนอยางนี้,  ตนไมตนไลก็เปนอยางนี้;  เมื่อไมไดศึกษามันก็ 
ไมทราบได  วาตนไมก็มีความรูสึกอยางนน,  พยายามเพื่อใหเกิดการสืบพันธุ  ที่ทําเอง 
ไมได  ก็ตองการใหธรรมชาติชวย  ใหมด  แมลง  มาชวยผสมเกสรเคลาเกสร,  หรือให 
กระแสน้ําพาเกสรตัวผูไหลไปหาเกสรตัวเมียที่อยูขางลางของน้ําที่น้ําพาไหลไป  อยางนี้ก็มี 
หลายอยาง.  สํารวจดูในเรื่องของตนไมของพืชมีพืชท่ีสืบพันธโดยน้ําเปนผูพาเกสรไปหา 
ใหพบกัน  อยางนี้มันก็มี,  แลวมันก็แสดงอาการออกรับ  ดักรับ  คอยรับ  ในฝายเกสร 
ตัวเมีย,  แลวเกสรตัวผูก็มีโอกาสสืบพันธุไดงาย  ฉะนั้นจึงเกิดเปนผลไมขึ้นมา  เพื่อการ 
ไมสูญพันธ. 

 
ตนไมแท ๆ  นี้  มันก็ยังมีความตองการจะสืบพันธุ แตมันจะรูสึกมีรส 

อรอยอยางยิ่งในขณะนั้นหรือไม  นี้ยังพิสูจนไมได  ถายอมเชื่อเครื่องมืออยางที่วานั้น 
ที่วาพิสูจนวาตนไมมีความรูสึกแลวมันก็เชื่อได,  แตสําหรับสัตวเดรัจฉานเห็นไดชัด 
พอใจยินดีอยางยิ่งในกิจกรรมเบื้องตนของการสืบพันธุ  คือกามารมณ,  แลวก็ 
อุตสาหขวนขวายตัวตายไมคิดเพื่อไดทําอยางนั้น  แลวมันก็มีการสืบพันธุ ตามอํานาจของ 
สัญชาตญาณ.  มันบังคับตัวมันเองไมได  มีความเปนอิสระหรือจะคิดจะนึกเอาไดอยางไร. 
แตสัญชาตญาณมันบังคับใหรูสึกอยางนั้น  แลวมันก็เลยตองทําอยางนั้น  จึงมีปญหา 
เกี่ยวกับกามารมณทางเพศมหาศาล. 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๔๘

อยางในบาลีก็อุตสาห  กลาวไวดวยมากมายหลายสิบชนิด  เพราะหวงกามารมณ , 
เพราะแยงชิงกามารมณนี้,  ทําใหคนตอคนทะเลาะวิวาทฆากันตาย,  ทําใหพี่กับนอง 
ทะเลาะวิวาทฆากันตาย,  ทําใหเพื่อทะเลาะวิวาทกับเพื่อฆากันตาย,  แถมอุตริมีบาง 
แหงวา  พอกับลูกฆากันตายเพราะเหตุแหงกามารมณ .  นี่หาดูยาก  แตมันก็เชื่อไดวา 
เปนไปไดถามันโงมันหลงถึงขนาดหลงไหลขนาดนั้น,  แลวก็เปนเหตุใหรบราฆาฟนเกิด 
สงครามเกิดมหาสงครามขึ้นก็ได  เพราะมีมูลเหตุมาจากกามารมณ. 

 
เอาละ,  เปนอันวาสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนี้มีความรายกาจลึกลับ 

ซับซอนหลายชั้นหลายแขนง,  แลวมันก็มีสิ่งที่เรียกวากามารมณเปนเครื่องลอ,  เปน 
คาจาง  เปนเครื่องบังคับใหสิ่งตาง ๆ  เปนไปเพ่ือการสืบพันธุ. 

 
อาตมาก็ไดยกตัวอยางมา  ๕  ชนิดแลว  คิดจะหยุดแลว  มันเหนื่อยแลว 

วากินอาหาร  มันก็เกิดปญหาเกี่ยวกับกินอาหารมากมาย,  มีความกลัว  ก็มีปญหาเกี่ยวกับ 
ความกลัวมากมาย,  มีการตอสูมันก็มีปญหาเนื่องดวยการตอสูมากมาย,  มีการรักตน 
ยิ่งมีปญหามากมาย  มีการสืบพันธุก็ยิ่งมีปญหามากมาย.  ยังมีอีกหาหัวขอ  เอาไวพูด 
กันวันหลัง  เดี๋ยวมันจะมากไปทั้งผูฟงและมากไปทั้งผูพูด  เพราะวาเหนื่อยแลว. 

 
ขอใหเอาไปคิดนึกดูพลางเถิดวา  เร่ืองนี้เปนเรื่องใหมที่เราเอามาพูดกันเรื่อง 

ของสัญชาตญาณ;  ถารูเรื่องสัญชาตญาณดีจะรูเรื่องกิเลสดี  ขอยืนยันอยางนี้,  
ขอตอรองอยางนี้  วาถารูเร่ืองสัญชาตญาณดีจะรูเร่ืองกิเลสดี,  แลวจะพูดเรื่องละกิเลสกัน 
ทีหลัง.  ฉะนั้นก็ขอใหสนใจสังเกตศึกษา  อยูตามปกติเปนประจํา  ใหรูเรื่องสัญชาต- 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ ๔๙

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

 
 
ในวันนี้ก็ตองขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้  เพราะมันรูสึกเหนื่อย  ขอเปด 

โอกาสใหพระคุณเจาไดสวดบทพระธรรมคณสาธยาย  เพื่อสงเสริมกําลังใจในการที่จะ 
ประพฤติปฏิบัติธรรมสืบตอไปในบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
-๓- 

๑๘  มกราคม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 
 

โครงสรางของสัญชาตญาณ.  (ตอ) 
 
 

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่   ๓  ในวันนี้   อาตมา 

ก็ยังคงบรรยายในชุด  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  แตมีหัวขอยอยเฉพาะครั้งนี้ 
วา  โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ)  เพราะวาครั้งที่แลวมาบรรยายไมจบ,  บรรยายได 
เพียงครึ่งเดียว. 

 
[ปรารภ  และทบทวน] 

 
แตกอนอื่นก็อยากจะทําความเขาใจเปนพิเศษในวันนี้  เพราะวามีครูบา- 

อาจารยมากหนาหลายตามารวมฟงดวย,  ไมไดเคยฟงครั้งกอน ๆ   จึงตองกลาวเทาความเพื่อ 
การทบทวน  ตามสมควรแกเรื่องนั้น ๆ,  ยิ่งกวานั้นก็อยากจะบอกเปนการลวงหนาแหง 
เรื่องนี้เปนพิเศษวา  เร่ืองสัญชาตญาณนั้นเปนคําที่ยังแปลกหู  มีชื่อยูในวิทยา- 
 
 
 

๕๐ 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๕๑

ศาสตรสวนชีววิทยา,  คนทั่วไปแมแตครูผูสอนวิชานี้  ก็เขาใจวายังไมรูจักมันดี 
ในขอที่วา มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธรรมะ ๆ  นั้นอยางไร. 

 
สิ่งที่เรียกวา  สัญชาตญาณเกี่ยวกับธรรมะอยางยิ่ง;  เพราะวาถาชีวิตนี้ 

ปลอยไปตามอํานาจสัญชาตญาณ  มันก็ไมแปลกจากสัตวเทาใดนัก,  ตอเมื่อมีธรรมะเขามา 
ควบคุมสัญชาตญาณ  หรือใชกําลังของสัญชาตญาณใหเปนประโยชน  โดยเปลี่ยนกระแสเลว 
รายนั้นใหไปสูความถูกตอง  มันก็ยิ่งมีประโยชน.  แตในที่สุด  ถาเปนพระอรหันต 
ก็จะสามารถตัดกระแสอํานาจกําลังแหงสัญชาตญาณได,  ไมมีปญหาเรื่องจะตอง 
ควบคุม  หรือจะตองเปลี่ยนแกระแสของมันอีกตอไป. 

 
โดยสรุปสิ่งที่เรียกว  สัญชาตญาณนั้น  คือความรูที่เกิดเองเกิดไดเอง; 

ญาณ  แปลวา  ความรู,  สัญชาตแปลวาเกิดเอง,  ความรูที่เกิดไดเองของสิ่งที่มีชีวิต  จนจะ 
กลาวไดวา  เมื่อมีชีวิตก็มีสัญชาตญาณ.  ถาเชื่อพระเจาก็วาพระเจาใสมา,  ถาเชื่อ 
ธรรมชาติก็วา   ธรรมชาติใสมาในสิ่งที่เรียกวาชีวิต  ใหมันมีสัญชาตญาณ,  มันจึงเปน 
ความรูสึกที่เหนียวแนนรุนแรง  อยูในตัวสิ่งที่เรียกวาชีวิต  คือเราคิดนึกอะไรได 
เอง,  รูสึกไดเอง รูไดเอง;  เชนเรื่องการตองการอาหาร,  การสืบพันธุ,  การปองกันตัว, 
อะไรเหลานี้มันเกิดขึ้นไดเอง,  ที่เปนฝายจิตใจมันก็เกิดไดเอง.  พอถูกใจขึ้นมาก็พอใจ  ไม 
ถูกใจก็ไมพอใจ  แสดงบทบาทอาละวาดออกมา,  รูจักเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานโดยตัว 
เอง  ไมตองมีใครมาสอน;  เพราะมันมีเชื้อของมันมาในจิตใจ,  ยิ่งไดประกอบการ 
แวดลอมภายนอกเพิ่มเขาไปอีก  มันก็มีแรงมาก.  ดังนั้นมันจึงไดเปรียบ  ในฝายที่จะทํา 
ไปตามสัญชาตญาณ,  เราจึงควบคุมความรูสึกอันนี้ไมคอยจะได,  แลวก็ผลมันก็เกิดขึ้น 
เปนความรายในภายใน  คือตองมีความทุกขไปตามสิ่งที่มากระทบ :  ตองเกิดความรัก 
เปนปญหาเกี่ยวกับความรัก,  ตองเกิดความโกรธ เปนปญหาเกี่ยวกับความโกรธ,  ตองเกิด 
ความเกลียดเปนปญหาเกี่ยวกับความเกลียด,  ตองเกิดความกลัว  เปนปญหาเกี่ยวกับความ 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๕๒

กลัว,  ตองเกิดความอิจฉาริษยา.  นี่ขอใหดูใหดีวา  ใครมาสอนใหเด็ก ๆ  รูจักอิจฉาริษยา 
มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณ  ก็มีปญหามากมายเกี่ยวกับการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน.  ตอง 
วิตกกังวลอาลัยอาวรณ  ในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรืออะไรก็ตาม  ซึ่งตัดยาก  ความอาลัยอาวรณ 
กระท่ังวามันมีอะไรอีกมากมายที่มันเกิดไดเองภายในจิตใจ,  แลวมันก็ใหเกิดปญหา  คือ 
ความทุกขทรมานแกบุคคลนั้น  ทั้งนั้น,  นี่สัญชาตญาณ. 

 
ทีนี้ที่มันเกี่ยวกับผูอื่น  มันก็ทําไมถูกไมควรกับผูอื่น,  เบียดเบียนผูอื่น 

อะไรไปตามเรื่องตามราว.  อยางที่เห็น ๆ  กันอยู  ความคิดเบียดเบียนผูอื่น  เอาเปรียบ 
ผูอื่น  อะไรผูอื่นนี้มันก็เกิดไดงาย  นี้ทั้งหมดนี้เรียกวาฝายจิตใจ. 

 
ที่เปนฝายวัตถุหรือทางการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจานี้  มันก็พูดเปน 

ทําเปนขึ้นมา  โดยอํานาจของสัญชาตญาณ;  แมที่สุดแตสัตวเดรัจฉาน  เมื่อกลาว 
ในแงของวัตถุ  ทางฝายวัตถุ  ฝายกายเห็นไดวา  สัตวเดรัจฉานมีอะไรเปนไปตามสัญชาต- 
ญาณมากมาย.  ทําไมลูกแมงมุมจึงชักใยเปน  ทั้งที่แมแมงมุมไมไดสอนเลย,  หรือวา 
นกกระจาบมันก็ทํารังแบบนกกระจาบ  ที่นาอัศจรรย  มีรูมีหองมีหับ,  บางชนิดในตางประเทศ 
นาอัศจรรยกวานกกระจาบในเมืองไทยเสียอีก,  หรือแมลงผึ้งทํารังไดอยางชนิดที่มนุษยทําไม 
ได  ไมมีใครสอนใหมัน  มันก็ทําได,  แมที่สุดอยางต่ําอยางงายที่สุด  พวกเปยวพวกปูก็รูจัก  
ขุดรูโดยไมตองมีใครมาสอน,  ไมไดเห็นตัวอยาง  หรือแมของมันพอของมันไมไดสอน, 
กระทั่งสัตวเล็กสัตวนอย  ก็รูจักทําหนาที่ทุกอยางตามที่มันจะตองทํา  โดยอํานาจของสิ่งที่ 
เรียกวาสัญชาตญาณ.  มองในสวนดีก็มีมาก,  มองในสวนรายเมื่อควบคุมไมอยูแลว 
สัญชาตญาณบางอยางก็เปนพิษเปนภัยเปนโทษมหาศาล.  เรื่องที่ฆากันตายอยูทั่ว ๆ  
ไปในเวลานี้  มันมาจากสัญชาตญาณอยางสัตวชนิดหนึ่ง  คือเห็นแกตน  เห็นแกประโยชน 
ของตน. 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๕๓

ขออภัยบันทึกเลาเรื่องจริงไวสักเรื่องหนึ่ง  พระที่ เปนพระที่พอจะเชื่อถือได 
เขาไปอบรมครูในที่แหงหนึ่งอยาออกชื่อเลย  พอถึงคราวที่ครูหัวหนาประธานจะขึ้นบรรยาย 
สรุปหรือบรรยายรวบยอดอะไรทํานองนั้น  ครูคนนั้นที่เปนหัวหนาก็เตือนเพื่อครูทั้งหลายวา 
อยาไปหลงเชื่อท่ีเขาหลอกลวงเรา  วาครูเปนปูชนียบุคคล.  อาตมาขอรับคําดานั้นดวยคน 
เพราะวาไดพูดวาครูเปนปูชนียบุคคนี้มาไมรูกี่สิบกี่รอยครั้งแลว คนอื่นก็พูด.  ครูคนนั้น 
เขาก็วา  เพื่อนครูทั้งหลายอยาไดเชื่อคํายกยอปอปนเราวาเปนปูชนียบุคคล,  เราจะเปน 
กรรมกรผูสอนหนังสือหาเลี้ยงชีพ,  เราจะตองตอสู  ตอสูใหไดมาซึ่งประโยชนที่ เราตอง  
การ.  นี่คุณคิดดูเถอะ  วาทําไมเขาจึงถึงกับฟงคํานี้ไมถูกตอง  วาครูเปนปูชนียบุคคล 
ทํางานใหแกมนุษยมีคาสูงสุดยิ่งกวาเงินเดือนที่ไดรับหลายเทานัก,  ถึงกับเขาจัดเปนปูชนีย- 
บุคคลมาตั้งแตดึกดําบรรพโนน  กอนพุทธกาลโนน.  นี่เดี๋ยวนี้ก็มีบุคคลชั้นครูบางคนไม 
ยอมรับคํากลาวอันนี้  วาเปนปูชนียบุคคล  ขอยืนยันเปนลูกจาง  ผู รับจางสอนหนังสือ, 
ขอตอสูใหสุดเหวี่ยง  เพื่อใหไดประโยชนมากที่สุดเทาที่เราจะไดรับ,  ไมตองคํานึงถึงวาครู 
เปนปูชนียบุคคล. 

 
อาตมาเคยบอกวา  ครูนั้นเปนผูเปดประตูทางวิญญาณ  ตามความหมาย 

ของคําวาครู  ใหสัตวออกมาเสียจากคอกจากถ้ําอันมืดบอด  สกปรกเรารอนทนทรมาน  ออก 
มาสูที่โลงที่แจงที่เปนอิสระเสีย,  เรียกวา  เปนผูเปดประตูทางวิญญาณ,  หรือเปนผูนําทาง 
วิญญาณ.  อันนี้เขากลาวตามที่สอนหรือรูกันอยูในอินเดีย  โดยนักศึกษาที่คนหาความ 
หมายของศัพทของคําวาครูนี่. 

 
อาตมายังเสริมตอไปอีกวา  ครูเปนผูสรางโลก,  เปนผูสรางโลกโดยผานทาง 

เด็ก  ๆ  โลกในอนาคตมันจะเปนอยางไร มันก็แลวแตวาคนในโลกมันจะเปนอยางไร.  ทีนี้ 
คนในโลกจะเปนอยางไร  มันก็แลวแตวาไดรับการศึกษาอบรมมาอยางไร.  ถาครู 
อบรมเด็กดีหมด  โลกนี้ก็เปนโลกที่ดีเลิศ,  นี่เรียกวาครูเปนผูสรางโลกโดยผานทางเด็ก  ๆ
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มันเปนเกียรติยศ  หรือวาอะไรยิ่งขึ้นไปอีก.  แตผูที่มองเห็นแตโดยทางวัตถุ  อยางครูคน 
ที่วามาแลวนั้น  คงจะไมยอมรับอีกตามเคย  วาครูเปนผูสรางโลก,  แมแตกับเด็ก ๆ   อาตมา 
ก็ยังพูดกับเขาเด็ก ๆ   เวลาเขามาหา  วาเธอเปนผูสรางโลก  เพราะวาตอไปโลกในอนาคต 
มันจะดีจะเลวมันก็แลวแตพวกเธอ.  จะฟงถูกหรือไมก็สุดแท,  แตนั่นมันเปนเด็ก ๆ .  แตถา 
สําหรับครูก็นาจะฟงถูก  จะไดมีสวนเปนผูสรางโลก. 

 
อีกทีหนึ่งมันก็นาจะคิดวา  แมเราจะทําหนาที่เปนปูชนียบุคคล  หรือ 

เปนผูสรางโลก  หรืออะไรก็ตามเถอะ  ประโยชนที่จะไดรับมันไมไปไหนเสีย,  มันไม 
ไดไปไหนเสีย  เพราะวาทําตามระเบียบตามหนาที่มีเงินเดือนมีประโยขนอะไรที่ตองไดรับ 
อยูแลว มันไมไปไหนเสีย.  ทีนี้ประโยชนทางฝายจิตฝายวิญญาณอันลึกละเอียด 
นั้น  มันก็มีอยูอีกสวนหนึ่ง,  จะไปตั้งขอรังเกียจอะไรกัน;  ยิ่งรูสึกวาเปนปูชนีย- 
บุคคล  หรือเปนถึงกับผูสรางโลกในอนาคตดวยแลว  มันก็ยิ่งอิ่มใจเบิกบานใจแลว 
ก็ทํางานสนุก,  ทําหนาที่ของตนสนุกอยางยิ่ง  มันก็สงเสริมใหทําสนุก  ไมเปนทุกขไม 
ทนทรมาน.  ถาถือเอาแตประโยขนที ่จะไดรับเงินเดือนแลว มันก็หิวเปนเปรต 
อยูตลอดเวลา,  เพราะมันจะเอาเงินไปซ้ือหาสิ่งบํารุงบําเรอมันก็ไมพอ  มันก็ไมพออยู 
ทุกวัน ๆ  มันก็ทรมานใจอยูทุกวัน,  มันก็มีความหิวเปนเหมือนกับเปรตชนิดหนึ่งอยู 
ตลอดเวลา,  แลวมันจะดีอะไร.  ความคิดชนิดนั้นก็ควรจะเลิกเสีย, ทํางานใหสนุก 
เปนสุขเสียเมื่อกําลังทํางาน  แลวเงินมันก็เหลืออยู,  เงินจะเหลือใชเพราะมันไมตอง 
ใชนี่. 

 
เดี๋ยวนี้ทํางานเหนื่อยเกือบตาย  สะสะมเงินไว  แลวก็ไปซ้ือหาความ 

เพลิดเพลินที่หลอกลวง  คือการบําเรอที่หลอกลวง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางกาย 
เทาไร ๆ  ก็ไมพอแกกิเลส,  เงินเดือนก็ไมพอ.  นี่บุคคลประเภทนี้จึงหวังชะเงออยาง 
ยิ่ง  เพ่ือจะไดเงินอยางเดียว,  เกิดมาก็ไมตองพบกันกับความสุขที่แทจริง  ถามี 
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ธรรมะรูวาหนาที่,  หนาที่ที่ตองทําคือธรรมะ  ใหเราอยูรอดทั้งเราเองและเพื่อนมนุษย 
ของเรา;  เมื่อไดปฏิบัติหนาที่ก็พอใจ ๆ  ๆ  วาทําถูกตองแลว,  ถูกตองแลวก็เปนสุข  เปน 
สุข  เปนสุข  เสียตั้งแตเมื่อกําลังทํางานในหองเรียน,  หรือวากําลังถือชอลคอยูหนากระดาน 
ดํานั่นแหละ  มีความสุขพอใจอยางยิ่ง,  ไมมัวพะวงวันที่เงินเดือนจะออกเพราะมันเปนสุข 
เปนสุขอยางแทจริง  ชนิดที่ไมตองใชเงินนี้อยูเสียแลว เงินมันก็เหลือ.  พูดไดงาย ๆ  วา 
ความสุขที่แทจริงทําใหเงินเหลือใช  เหลืออยู  กองอยู,  ความสุขที่หลอกลวงซึ่งไม 
ใชความสุข  มันเปนเพียงความเพลิดเพลินเทานั้นที่หลอกลวง  จะทําใหเงินไมพอใช 
เงินเดือนไมพอใช  เทาไรก็ไมพอใช.  นั่นนะคนที่ เขาไปกอหนี้กอสินจนทําคอรับช่ัน 
จนถูกไลออกจนอะไร  ก็เพราะไปบูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวง,  ซึ่งอันนี้ เปนอุดมคติ 
อยางยิ่ง  ที่ครูบาอาจารยทั้งหลายจะตองไดทราบไว  มันมาจากสัญชาตญาณหลาย ๆ  
อยาง. 
 

สําหรับครูที่พูดวาเราไมยอมรับความเปนปูชนียบุคคลอะไร  เราจะตอ 
สูเพื่อใหไดเงินมากที่สุดเทาที่จะมากได  มันเปนสัญชาตญาณเห็นแกตน  มีตัวตนแลว 
ก็เห็นแกตน,  แลวสัญชาตญาณโดยเฉพาะเจาะจง  ก็คือสัญชาตญาณแหงการตอง  
การใหมีการบําเรอตน,  ความรูสึกตองการใหมีอะไร ๆ  บําเรอตนนั้นมันขึ้นสมอง,  แลว 
มันก็จึงมองเห็นมุงหมายแตเพียงสิ่งที่จะบําเรอตน,  ก็เลยมองไปในแงนั้น  ก็มีหลักที่จะถือ 
อยางนั้น.  ถาวาไมเปนทาสของความรูสึกแหงสัญชาตญาณการบําเรอตน  มันก็ 
ไมรูสึกอยางนั้น,  มันก็ทํางานสนุกไป  เงินเดือนก็พอกินพอใช  หรือเหลือกินเหลือใช 
เพราะมันหาความสุขไดเมื่อทําการงาน. 

 
นี้เปนเคล็ดลับอันหนึ่ง  ขอฝากไวแกทานทั้งหลายทุกคนวา  ถารูสึกพอ 

ใจในเมื่อทําการงานเสียแลว  มันก็ไมไปตองการความสุขอะไรอีก;  เพราะความ 
สุขที่แทจริงทางธรรมะนี้  มันมีรสเลิศกวา,  มันก็ไมตองไปหาอบายมุขบํารุงบําเรอ, 
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ไมไปหากามารมณ เริงรมยที่ไหนกันอีก  เงินมันก็เหลือเทานั้นแหละ,  การกินการอยู 
การแตงเนื้อแตงตัวอะไรมันก็จะเปนการประหยัด,  จะเปนเรื่องมัธยัสถประหยัดไดตาม 
สวนที่มากทีเดียว.  เดี๋ยวนี้มันขยายไปทุกอยางเรื่องกิน  เร่ืองแตงตัว  เรื่องเปนอยู 
เรื่องเลนหัว  เรื่องอะไรตาง ๆ  ทําไปดวยความโงของบุคคล  ที่ควบคุมความรูสึกทาง 
สัญชาตญาณของตนไมได. 

 
ที่จะใหจําไดงาย ๆ  ที่สุด  ก็คือใหรูจักสังเกตสิ่งที่มันเปนปญหาอยูจริง ๆ  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปญหาทางจิตใจ;  เมื่อเราตองตอสูกับความรูสึก ชนิดที่มันเผา 
ลนจิตใจ  จะขอยกตัวอยางจํากันไวงาย ๆ   สักจํานวนหนี่ง  ซึ่งไมใชทั้งหมดนะ  วาความรัก 
อยางหนึ่ง  ความโกรธอยางหนึ่ง  ความเกลียดอยางหนึ่ง  ความกลัว  อยางหนึ่ง  ความ 
อิจฉาริษยาอยางหนึ่ง  ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณอยางหนึ่ง  ความหึงความหวง 
อะไรตาง ๆ  เหลานี้เกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไร ?  ขอใหไปสังเกตจุดตั้งตนการศึกษา- 
ธรรมะ ก.ข.ก.กา  สําหรับการศึกษาธรรมะตั้งตนที่จะนี้  คือตัวความทุกขที่มีอยูจริง 
ในภายใน  รูจักเสียกอน;  ถาเราไมรูจักเราก็บูชาสิ่งเหลานี้,  บูชาสิ่งเหลานี้  บูชาสิ่งที่ 
แสนจะสกปรก  แสนจะนารังเกียจนี้ :  ความรัก ความโกรธ ความเกลียด  ความกลัว 
ความอะไรตาง ๆ  มันบูชาดวยความโง,  แลวมันก็ทําความชั่วความไมดี  อยางมันมือไป 
ทีเดียว  ดวยความรูสึกของสัญชาตญาณ;  เชนมันจะเอาความเกงทางการฆาคนขึ้นมา, 
มันจะเอาอยางเสืออยางอะไรก็ไมรู. 

 
แลวที่นอยไปกวานั้นอีก  ที่เล็กไปกวานั้นอีก  ที่จะตองรูจัก  คือสิ่งที่เรียกวา 

นิวรณทั้งหา;  เขาใจวาคงเคยบวชพระเคยอานผานนักธรรมมาแลว  แตวาจะไมสนใจ 
เทานั้นแหละ,  กลัววาจะไมสนใจเรื่องที่มันสําคัญที่สุด,  นิวรณหา  คือ  กามฉันทะ 
พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจะกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา  หาประกานี้  เกิดขึ้นมารบกวน 
จิตใจได  โดยไมตองมีภายนอกมายั่วยุก็ได,  มันเกิดไดเองภายใน. 
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กามฉันทะเปนความรูสึกครุนไปในทางเพศ  รบกวนอยู  จิตใจไมปกติ, 
จะเขียนหนังสือก็ไมสนุก,  จะอานหนังสือก็ไมสนุก,  จะทําอะไรก็ไมสนุก  ถาความรูสึก 
ทางเพศเกิดขึ้นรบกวนในจิต. 

 
พยาบาทคือไมชอบนั่นไมชอบน่ี   อิดหนาระอาใจนั่นนี่   จนกระทั่ ง 

โกรธ  ไมรูวาโกรธอะไรก็มี  คือวามีความหงุดหงิด ๆ,  พอเกิดขึ้นในใจแลว  คนนั้นมัน 
ก็หมดความสุข. 

 
ถีนมิธะความที่จิตแฟบฟุบตกต่ําละเหี่ยวละหอยมึนชางวงงุน  งวงนอน 

นี้ดวย.  จิตแฟบเกิดขึ้นแลวเปนอยางไร  เกิดขึ้นแลวเปนอยางไร  อยาเห็นเปนเรื่อง 
เล็กนอย. 

 
และอีกทางหนึ่งก็ตรงกันขาม  คือ  อุทธัจจะกุกกุจจะ มันฟูพลุงโพลง ๆ  ขึ้น 

ฟุงซานจนไมรูจะจดกันที่ตรงไหน,  มันฟุงซานมันพราไปหมดมันรําคาญ. 
 
 ทีนี้อันสุดทายวิจิกิจฉา  ความรูสึกไมแนใจในสิ่งที่มี  ที่ได  ที่กระทํา  ที่อะไร 

ทุกอยาง,  กระทั่งไมแนใจในชีวิต  ในสุขภาพ  ในอะไรตาง ๆ ,  มันไมแนใจมันสะดุงหวาด 
เสียว,  พาลไมแนใจไปถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆวาจะเปนที่พึ่งไดจริงหรือไม, 
มันไปเตลิดไปโนน. 

 
นิวรณเหลานี้รบกวนความปกติของจิต  จนจิตไมเยือกเย็น  จิตไมมี 

ความสุข  แลวใครไมสนใจ  ๆ  ปลอยใหมันมีอยูตลอดเวลา  ตลอดชีวิต  ไมสนใจที่เอาออก, 
แมนิวรณเหลานี้ก็เหมือกันแหละ  มันเปนปฏิกิริยามาจากสัญชาตญาณดวยเหมือน 
กัน. 
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ถาควบคุมสัญชาตญาณไดมากเทาไร  สิ่งที่เรียกวานิวรณก็จะเกิดนอย, 
สิ่งที่เรียกวากิเลสหรืออุปกิเลสโดยตรงก็จะเกิดนอย,  แลวจิตนี้ก็จะมีความเปนอิสระ 
หรือความเปนปกติแกตัวมากขึ้น  คืโปรง  สบาย  เยือกเย็น  สดใส  แชมช่ืน  วองไว  ก็ 
สบายนั้น  เปนความสุข  แลวจะทํางานอะไรก็ทําไดดี.  จิตที่ปกติเปนอิสระไมถูกรบกวน 
จากสิ่งเหลานี้  ก็ทํางานไดดี,  ทําประโยชนไดมาก ,  ที่เกี่ยวกับผูอื่นก็ทําประโยชนได 
มาก  ก็เลยเปนผูที่ทําประโยชนไดมากที่สุด  ในการที่เกิดมาชั่วชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งนี้. 

 
หวังวาจะเปนที่ประสงคของเราทุกคนที่วา  จะใหชีวิตทิ่เกิดมาชาติ 

หนึ่งนี้เต็มไปดวยประโยชน,  ไมใชเพียงแตวาจะไดเห็นแกปากแกทองความสนุกสนาน 
เอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง  อยางที่ครูคนนั้นพูด.  ครูคนนั้นพูดก็พูดตามความรูสึกของ 
เขา  จริงเหมือนกันแหละ,  เราก็เชื่อวาเขาพูดจริง,  และเขารูสึกอยางนั้นจริง.  ครูอยางนี้ 
จะเปนครูไดอยางไร  เพราะรูสึกวาตัวเปนเพียงลูกจางสอนหนังสือใหไดรับ 
ประโยชนใหมากที่สุด,  ก็เปนลูกจางสอนหนังสือ,  มันก็ไมเปนครู มีอะไรโอกาสที่จะ 
รวยก็รวยเทานั้นแหละ;  เพราะฉะนั้นคงจะเลนหวยสามตัวอยูจนเงินเดือนหมดนั่นแหละ; 
นี่มันก็เปนเรื่องที่นาคิด.  สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว ตองการใหมีความเอร็ด  
อรอย  บํารุงบําเรอจิตใจของตัว  มุงแตเทานั้น,  มันก็ไมเปนปูชนียบุคคลไดจริง 
เหมือนกัน. 

 
ทีนี้ที่จะตองมองกันอีกนิดหนึ่ง  ก็วา  อาชีพครูนี้มันประเสริฐ มันไมใช 

อาชีพกรรมกรซึ่งขายแรงงานกิน,  แลกกันไปแลกกันมาตามประโยชนที่เกิดขึ้น.  ครู 
นี้เปนอาชีพได  เรียกวาอาชีพก็ได  แตไมใชอาชีพอยางกรรมกรขายแรงงานกิน,  แต 
เปนอาชีพที่วาไดบุญดวย.  อาชีพที่ทําอาชีพแลวไดบุญไปดวย  นี้มีไมกี่อาชีพ 
ดอก โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพครูนี้ ทําอาชีพไปดวยได  ทําบุญทํากุศลพรอมกันไป 
ในตัวได,  คือมีโอกาสที่จะมีเมตตากรุณา  อบรมสั่งสอนยุวชนนี้ใหเปนมนุษย 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๕๙

ที่ดีในอนาคต,  สรางสันติสุขสันติภาพไวในโลกนี้,  มันก็ไดบุญดวย  มันอยูที่เหตุ- 
การณดวยเหมือนกัน;  ถาเปนครูก็ทําได,  แตถาเปนกรรมกรขายแรงงานโดยตรง  มัน 
ไมมีโอากสที่จะทําบุญพรอมกันไปอยางนี้ได.  ฉะนั้นครูคนนั้นก็พูดผิดเสียแลว  เปน 
กรรมกรรับจางสอนหนังสือ  มันไมใชครู;  เพราะฉะนั้นเขาก็ไมควรจะเรียกตัวเองวาครู. 
ถาครูตองเปนผูที่ประกอบอาชีพดวยทําบุญไปพลางดวย,  ถามันมีสวนที่ทําใหผูอื่นมี 
ความสุขเพิ่มข้ึนมากไปกวาเงินเดือนที่ไดรับ  แลวก็ตองเรียกวาทําบุญดวยเปนผูไดบุญดวย. 

 
เชนผูพิพากษา,  อาชีพผูพิพากษาที่สุจริต ทําไปอยางสุจริตนี้ก็มีสวน 

ที่ไดบุญดวย.  เอา,  ตอใหเปนทนายความซึ่งเปนอาชีพที่ใคร ๆ  ก็รังเกียจ  ถาเขา 
เปนทนายความที่ดี  เปนทนายความที่ดี  ที่รักษาความเปนธรรม  ชวยเหลืออยาง 
เปนธรรม  ใหผูที่เดือดรอนทุกขยากไดมีโอกาสไดรับความเปนธรรม.  อาชีพทนาย 
ความนั้นก็ยังเปนอาชีพที่มีสวนจะไดบุญดวย;  ฉะนั้นขอใหนึกถึงสวนดีสวนหนึ่ง 
ของอาชีพทั้งหลาย  วาถามันมีอยูก็เรียกวาเปนอาชีพที่ไดบุญดวย.  เดี๋ยวนี้อาชีพทนาย 
ความนี้ถูกประณามเอาเสียเลย,  ไมมีใครยอมเชื่อวาจะทําอยางสุจริต;  ถาทําอยางสุจริต 
มันก็เปนอาชีพที่ตอสูเพื่อคนยากลําบาก  คนที่ไมมีทรัพยสมบัติ  ไมมีอะไรจะตอสู  ชวย 
เขาไปตอสูใหก็ไดบุญ.  ไปนึกเอาเองเถอะถาอาชีพอะไรทําไปแลวมันเปนประโยชน 
แกเพื่อมนุษย  มากไปกวาเงินหรือเงินเดือนที่เราไดรับตอบแทนแลว  ก็เรียกวา 
มันเปนอาชีพที่ไดบุญดวย;  ไมตองพูดถึงอาชีพของพระอรหันตหรือของภิกษุใน 
พุทธศาสนา,  ถาตั้งใจทําไปดวยดี  มันก็เปนอาชีพที่ทําบุญกุศล  สรางบุญกุศลใหแก 
ทุกคนในโลก  เรียกวาอาชีพของพระพุทธเจา. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  เราสรุปความไปทีวา  สัญชาตญาณเปนตัวบงการอยู 

ในภายในของสิ่งที่เรียกวาชีวิต,  ถามีชีวิตตองมีสัญชาตญาณ  เพราะมันเปนของคูกัน 
มากับชีวิต  จะเรียกวาธรรมชาติใหมาหรือพระเจาใหมาก็สุดแทเถอะ  ไมตองสนใจก็ได. 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๖๐

แตดูวาที่มันกําลังมีอยูจริง  เปนอยูจริงในชีวิตนั้น  มันมีสิ่งนี้นะ,  แลวมันคอยบงการชักนํา 
ไปตามแบบนั้น;  ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ตองควบคุมใหถูกตอง.  อะไรจะมาควบคุมมันใหถูก 
ตอง  มันก็คือสิ่งที่เรียกวาธรรมะ,  ธรรมะนั่นเอง,  ระบบธรรมะทั้งหมดที่เรียกวา 
หนาที่นั่นแหละ  เมื่อมองดูในแงหนึ่งก็จะเห็นวา  มันเปนระบบควบคุมความผิดพลาด 
ในชีวิต,  ไมใหมีความผิดพลาด  ใหมีแตความถูกตอง.  ดังนั้น  ธรรมะ ๆ  เมื่อกระจาย 
ออกมาเปนเรื่อง ๆ  แลว  แตจะเรื่องควบคุมสัญชาตญาณ,  โดยเฉพาะอยางยิ่งสัญชาต- 
ญาณอันใหญหลวงที่สุด  คือตัวตนตัวกู-ของกู.  สัญชาตญาณแหงการมีตัวกู-ของกูนี้ 
ธรรมะมุงหมายจะควบคุมกอนทั้งหมด; ถาควบคุมไดคือเพิกถอนไดสิ้นเชิง  ก็เปนพระ- 
อรหันต,  ถาไมถอนไดสิ้นเชิง  แตควบคุมไวไดก็ยังเปนพระอริยเจาที่รอง ๆ   ลงมา  กระทั่ง 
เปนคนดีกัลยาณชนอะไรไดตามเหตุการณ. 

 
ทําไมเราจึงเลิกสูบบุหรี่ไมได  เลิกยาเสพติดไมได ?  เพราะเราไมสามารถ 

จะควบคุมสัญชาตญาณแหงการตองการใหมีอะไรบําเรอตน  บําเรอตน,  สัญชาตญาณ 
แหงการตองการใหมีอะไรคอยบําเรอตน  ใหเกิดความเพลิดเพลินนั่นแหละ  ถามันไม 
ถูกเรื่อง มันก็ตองผิดเรื่อง คือมีความทุกข.  เมื่อไดรับสิ่งเสพติดทางวัตถุก็ดี 
ทางจิตใจก็ดี  จิตมันไดรับการบําเรอ  มันตรงกับความตองการของสัญชาตญาณ;  ถาเรา 
ควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้ไมได  เราก็ทิ้งบุหรี่ไมได  อยางนี้เปนตน.  ขอใหสนใจ 
เรื่องสัญชาตญาณ  ซ่ึงอาตมาไดบรรยายมาแลว ๒  ครั้ง.  นี่ครูอาจารยเหลานี้เพิ่ง 
มาวันนี้  ก็คงจะไมรูเร่ืองในการที่จะพูดตอไปเปนครั้งที่ ๓  เสียเลย  จึงขอโอกาสทบทวน 
เรื่อง ๒  ครั้งที่พูดมาแลว.  ใหเปนที่เขาใจตามสมควร,  และขอเนนหนักใหมองเห็นใหชัด 
ลงไปในขอท่ีวา  เรากําลังตกอยูภายใตอํานาจของสัญชาตญาณ,  และเราก็กําลังได 
รับโทษจากความผิดพลาดอันนี้ คือเราจะตองตอสู  จะตองทนทรมาน  ดวยการแก 
ปญหาเรื่องความรัก ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว ความอิจฉาริษยา  ความ 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๖๑

วิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ ความหึงความหวงเปนตน, จากจุดนอย ๆ นั้นกลาย 
เปนเรื่องใหญ เปนถึงเรื่องฆากันตาย, หรือมากกวาฆากันตาย ทําใหประเทศชาติลมจม. 
 

นี่ขอให รูวามันมีอยูจริงเกินกวาจริง  แลวมันก็ใหโทษอยางแทจริง  ยิ่งกวา 
จริง,  ถาเราบังคับไมได  เราก็ไมดีไปกวาสัตว.  ตามคํากลาวแตโบราณ,  โบรมโบราณ 
กอนพุทธกาลวา  ถาไมมีธรรมะแลว  คนก็ไมดีกวาสัตว  ไมแปลกไปจากสัตว  คือทําไป 
ตามสัญชาตญาณเหมือนกัน;  เร่ืองกินอาหาร  เร่ืองขี้ขลาดหนีภัย  เร่ืองเมถุนธรรม 
เรื่องการหาความสุขจากการนอนการพักผอนอะไรนี้  เปนของเทากันเสมอกันระหวาคนกับ 
สัตว,  ธรรมะเทานั้นที่ทําใหคนผิดแปลกแตกตางจากสัตว  ก็คือมันควบคุมสัญชาตญาณ 
ได. 

 
[เริ่มบรรยายครั้งนี้.] 

 
เอาละ,  เปนอันวาเรื่องทบทวนครั้งที่แลวมาก็พอกันที .  ตอไปน้ีก็จะได 

บรรยายตอจากสองครั้งที่แลวมา,  ไดพูดคางไวถึงสัญชาตญาณ  ๑๐  ประการ.  แลวพูดไปได 
เพียง  ๕  ประการ, จะพูด  ๕  ประการที่ตอทายจากนั้น. 

 
สิ่งมีชีวิต มีสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนเปนแมบท 

 
ทบทวนแตหวขออีกทีหนึ่งวา  สัญชาตญาณแมบทแหงสัญชาตญาณ 

ทั้งหลาย  ก็คือ  สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  รูสึกเปนตัวตน  เรียกภาษาวิทยาศาสตร 
สากลวา  egoism. ego  นี้ก็ความหมายวา  เปนศูนยกลาง  เปนตัวตนที่เปนศูนยกลาง,  ism   
คือ  ผูที่ถือลัทธิวามีตัวตนเปนจุดศูนยกลาง,  ก็มีความเห็นแกตนสิ.  นี่สัญชาตญาณแมบท. 
ขอใหไปสังเกตดู  สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตอใหเลยไปถึงตนไมดวย,  ถาศึกษาอยางละเอียด 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๖๒

จะพบลงไปถึงแมตนไมนั้นก็มีสัญชาตญาณแหงตัวตน  คือจะมีตัวตนอยูไมยอมตาย.  นี้ 
สัญชาตญาณแมบทสัญชาตญาณแหงตัวตน  ตรงกับชื่อของกิเลสในพุทธศานา 
วา  อัสมิมานะแปลวา  ความรูสึกสําคัญมั่นหมายวา  เรามีอยู  ฉันมีอยู,  อัสมิมานะ 
คือมีตัวตนอยู. 

 
ทีนี้สัญชาตญาณตัวที่เปนแมบทนี้มันก็คลอดสัญชาตญาณลูกนอง 

ออกมาเยอะแยะ  ซึ่งดูเหมือนในหนังสือเรื่องชีววิทยาของเมืองนอกของสากล  เขาไมได 
แยกอยางนี้,  เขาแยกเปนอยาง ๆ ๆ ๆ ไปเลย.  อาตมามาสังเกตเอาเองตามหลักธรรมะ 
ในพุทธศาสนา  ขอกลาวอยางนี้  วามีสัญชาตญาณแมบทตัวหนึ่ง,  แลวก็มันแยก 
ออกไปเปนสัญชาตญาณอีกมากมาย  มันก็มีผลเทากันแหละ,  คือวาเราประสบกัน 
กับปญหาอันเกิดมาจากสัญชาตญาณทั้งหลายเทานั้น.  สัญชาตญาณแมบทคือมี 
ตัวตน  มันก็คลอดลูกออกมาเปน  :- 

 
สัญชาตญาณที่  ๑  สัญชาตญาณแหงการตองการอาหาร  ตองกิน 

อาหาร,  สัญชาตญาณแหงการหาอาหารมันก็เกิดขึ้น  สะสมอาหรอยางมดปลวกทั้งหลาย. 
อยางนี้มันก็มีขึ้น  ไมใชมีแตคน,  แลวมันก็จะตองกินอาหาร.  มันเนื่องไปถึงวา มันยัง 
จะตองถายอุจจาระดวย  มันก็มีความรูสึกที่แตกแยกออกไป,  อยูในลักษณะสัญชาตญาณ 
อีกหลายอยาง;  เชนวามันติดรสอาหาร  ทําไมอาหารนี้พอมันถูกปากถูกใจมันนาติด 
มันติดจนเปนปญหาใหญ ๆ  สําหรับบางคน,  แลวมันก็ตระหนี่ในสิ่งที่มันชอบ  มัน 
จะตระหนี่ในสิ่งที่มันอยากกิน,  มันไมอยากใหผูอื่นกิน,  กิเลสเชนการหวงอาหาร, 
การหวงจะกินดีอยูดีเลยเกิด  มันก็เกิดขึ้น  เปนกิเลสชื่อตาง ๆ  :  ความไมสันโดษ 
ในอาหาร  ในอะไรเหลานี้  มันก็เกิดขึ้นเปนกิเลส;  นี่มาจากสัญชาตญาณแหงการ 
กินอาหาร. 
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ทีนี้สัญชาตญาณที่  ๒  สัญชาตญาณแหงความกลัว  ใหดูลูกสัตวเล็ก ๆ  
ที่พอเกิดมาเชนแม  ลูกแมวนี้  มันรูจักกลัว  รูจักขู  รูจักกลัว  รูจักวิ่งหนี,  ลูกไกออกมาจาก 
ไขวันที่  ๒  รูจักวิ่งหนีนะ,  พอแมใหสัญญาณวาอะไรอันตรายมา  มันวิ่งหนีเปนแลว, 
ลูกไกที่ เกิดมาวันที่  ๒  ลูกไกที่นี่นะเปนไกปานะ  มันไมตองมีใครสอน,  แมก็ไมมี 
โอกาสสอน,  มันก็มีการหนี  แลวมันก็มีการรูจักหลบซอน  มันไปอยูใตใบไมแหง ๆ  
เด็กที่มันไปหาลูกไกมันเหยียบตายเปลาไมเห็นเลย  มันอยูใตใบไมแหง  มันรูจักหลบซอน, 
มันก็รูจักหวาดผวา  รูจักเตรียมพรอม  รูจักกลัวเกินกวาเหตุ,  รูจักใหกลัวเกินกวาเหตุ 
ดวยความโง  เพราะสัญชาตญาณนั้นมันมีมาก  ควบคุมไวไมได  มันก็กลัวเกินกวาเหตุ. 

 
แลวก็มีสัญชาตญาณที่ตองการจะอยูกับเพื่อน  อยูกับแมอยูกับเพื่อน, 

แลวมันก็เกิดสัญชาตญาณแหงการอยูกันเปนหมู ๆ  ฝูง ๆ.  หนังสือชีววิทยาที่ครูบา 
อาจารยทั้งหลายเรียน  เขาอาจจะแยกออกไปเปนสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได  วาการอยูกัน 
เปนหมู,  อาตมาไมเห็นดวย  เอามาไวที่นี่ดีกวา  มันจะไดนอยเขามันจะไดนอยหัวขอเขา, 
สัญชาตญาณแหงความกลัวนั่นแหละ  มันทําใหตองการจะอยูกันเปนหมู  สัตวที่ 
อยูกันเปนหมูแลวมันหายกลัว;  อยางหมูปานี้  ดูในเรื่องของสัตวปามันคุมกันเปน 
ฝูง  มันกลาสูสิงหโต  มันบรรเทาความกลัวไดดวยการอยูกันเปนหมู,  เราก็เรียกวาสัญชาต- 
ญาณแหงความกลัว  มันทําใหเกิดการอยูกันเปนหมู. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ๓.  สัญชาตญาณแหงการตอสู  เพราะวาสัญชาตญาณแหง 

การมีตัวตน  จะมีชีวิตของตน  มันคลอดสัญชาตญาณแหงการตอสู,  มันก็มีการ 
ตอสูรวมทั้งการปองกัน  การหวาดระแวง  กระทั่งวาการที่มันปองกันเกินกวาเหตุ 
มันก็เกิดความรูสึกชนิดที่เนื่องมาจากการตอสู,  คือหวังราย  หวังรายตออีกฝายหนึ่ง; 
เชนความโกรธ  ความพยาบาท  ความรายกาจ  กระทั่งอํามหิต ๆ   เกิดขึ้นมาเมื่อมันไปถึงที่สุด. 
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ทีนี้  ๔.  ก็มีสัญชาตญาณรักตนเอง  รักตนเอง,  อันนี้แหละสัญชาตญาณ 
ที่นากลัวที่สุด  คือรักตนเอง,  มองดูมันก็จําเปนที่วาสัญชาตญาณมันตองมีการรักตนเอง 
มันก็จะตอสูเพื่อตนอยูได;  แตทีนี้อีกทางหนึ่งมันคลอดออกไปเปนความเห็นแก 
ตัว,  มันมีความรักตน  แลวมันก็เห็นแกตน.  เห็นแกตนนี่เปนตนเหตุแหงอุปทวะเลว 
รายทั้งหลายในโลก,  โลกกําลังเดือดรอนอยูทุกหัวระแหง;  เพราะความเห็นแกตน 
ของคนคนหนึ่ง  หรือคนฝายหนึ่ง  พวกหนึ่ง  คณะหนึ่งอะไรก็ตาม  มันเห็นแกตน  มันก็ 
ตองการที่จะทําทุกอยางเพ่ือเห็นแกตน  ซึ่งมันจะแตกแยกออกไปหลายอยางหรือ 
เนื่อง ๆ  กัน,  คือจะทําทุกอยางเพ่ือใหตนไดรับประโยชน  โดยไมตองนึกวามันถูก 
หรือมันผิด,  แลวเลยไปก็อิจฉาริษยาคน  เพราะเห็นแกตน.  แลวถาเห็นแกตน 
อยางโงเขลาหนักขึ้น มันก็ขี้เกียจ,  มันตั้งใจจะทําประโยชนแกตน.  ลองนึก 
ดูสิ  ถาเห็นแกตนมากเขา  มันก็จะนอนเสีย  วาดีกวาที่จะไปทํางานใหเหนื่อย,  ความ 
เห็นแกตนมันเลนตลกซับซอนกันถึงขนาดนี้  มันก็บิดพลิ้วในความถูกตอง  เอาความ 
ตองการของตนเปนใหญ,  ไมเอาความถูกตองเปนใหญ,  ก็บิดพลิ้วตอกฎเกณฑ 
แหงความถูกตอง.  นี่แหละความเห็นแกตน  ซ่ึงมาจากความรักตนที่มืดมนทที่ 
เปนอวิชชา. 

 
ทีนี้   ๕. ถัดไป   สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  เมื่อมันรูสึกวามีตน 

แลวไมอยากใหตนสูญหายไปหรือสิ้นสุดลง  มันก็มีความรูสึกที่จะสืบพันธุไว. 
ฉะนั้น  จึงดิ้นรนเพื่อไมสูญพันธุ.  ความรูสึกตองการลูกหรือความรักลูก  มันก็เกิดขึ้นตาม 
มา.  นี่มันเปนเรื่องทําใหเกิดปญหาหนัก  คือวาเรื่องสืบพันธุนี้  พูดแลวพูดอีกแตเชื่อวา 
ครูบาอาจารยเหลานี้ยังไมเคยฟง  วาการสืบพันธุนั้นมันเปนเรื่องไมนาทําใชไหม,  ทาทาง 
ก็นาเกลียดแลวก็สกปรกแลวก็เหน็ดเหนื่อย,  แตเขามีอะไรมาปะหนาปดหนาคือกามารมณ . 
ฉะนั้นเรื่องการสืบพันธุกับเรื่องกามารมณไมใชเรื่องเดียวกัน ,  เปนคนละเรื่อง 
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อยางเด็ดขาด,  reproduction กับ  sex  นี่ ไมใช เรื่องเดียวกัน,  แตคนโดยมาก  จะเรียกวาคน 
โดยมากในโลกที่มีการศึกษาทําใหเห็นเปนเรื่องเดียวกัน  วาถามีการสืบพันธุก็คือเร่ือง  sex, 
ที่จริงไมใช.  เรื่อง  sex  เปนเรื่องที่ธรรมชาติใสมาหลอกใหสัตวทั้งหลายสืบพันธุ 
เพราะถาไมมีเรื่องสวนที่ เปน  sex  นี้แลว  สัตวทั้งหลายก็จะไมสืบพันธุ ซึ่งยุงยากลําบาก 
นาเกลียดแลวก็ไมมีรสชาติอะไร.  เดี๋ยวนี้ เรามันตกอยูใตอํานาจของความหลง  ไปกิน 
เหยื่อคือ  sex  ก็เพื่อการสืบพันธุ.  คงจะพูดไดงาย ๆ   ไมลึกซึ้งอะไรวา  ถาไมมีเรื่อง  sex  ดู 
จะไมมีใครแตงงาน.  ที่วาแตงงานเพื่อการสืบพันธุลวน ๆ  นั้นคงจะไมจริง,  ถาไมมีเรื่อง 
sex  มันคงไมมีใครแตงงาน.  นั่นธรรมชาติมันเหนือกวา เห็นไหมธรรมชาติมันเหนือกวา 
เอาเรื่อง  sex  มาปะหนาเขาไว.  สัตวทั้งหลายก็ตองการเรื่อง  sex  แลวก็ทําไปตาม 
สัญชาตญาณ  คือการสืบพันธุ.  มนุษยก็ทําอยางนั้น,  สัตวเดรัจฉานก็ทําอยางนั้น, 
ตนไมพืชพฤกษาทั้งหลาย  ก็มีความมุงหมายแหงการทําอยางนั้น,  ไปเรียนให 
ละเอียดในเรื่องของชีวิวิทยาเกี่ยวกับพืช  เรื่องการสืบพันธุของพืช  จะมีพบอยางเดียวกัน. 
นี่  ๕  ชนิดนี้พูดมาแลวในการบรรยายครั้งกอน ๆ ,  ถาสนใจก็ไปหาเทปหาอะไรฟงเอาเอง. 

 
 
 

สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน. 
 
ทีนี้ก็จะพูดตอไปจากที่ไมไดพูด  คือ  ที่  ๖  สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน, 

พูดงาย  ๆ  ก็วาสัญชาตญาณแหงความอยากจะเจริญนั่นแหละ  develop  นั่นแหละ  อยาก 
จะเจริญ  สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน  มันจึงมีความรูสึกที่ตองการจะดีกวา  จะมากกวา 
จะสูงกวา  จะสบายกวา  กวา  ๆ  ๆ  ไมรูกี่อยางตอกี่อยาง,  มันมีสัญชาตญาณตองการจะ 
ดีกวา   มากกวา  สูงกวา  สบายกวา. 
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ทีนี้ในมุมกลับ  มันก็คลอดออกมาเปนมารยา,  มารยาหลอกลวงดวยมารยา 
แลวก็มัวเมาในความดีกวา  สูงกวานั้น  แลวมันก็ลืมตัว  ลืมตัวมันก็พัฒนาไปพัฒนาไป 
จนถึงกับวาฆาคนที่รูสึกวาจะดีกวา,  มันก็ไมอยากใหมีคนที่ดีกวา  อะไรกวามาบังหนา 
ก็อยากจะทําลาย.  นี่เปนสวนรายของความดี  ยิ่งดียิ่งมีคนอิจฉาริษยา;  ขอน้ีไม 
อธิบายไปดูเอาเอง  อธิบายไปเดี๋ยวมันจะเขาตัวเอง.  คุณไปดูเอาเองเถอะวา  ยิ่งดีมัน 
ยิ่งมีคนอิจฉาริษยา;  แตสัญชาตญาณแหงการพัฒนาตัวเองมันก็ยังมีอยู,  เราก็ยัง 
สรางความดีใหดียิ่ง  ๆ   ขึ้นไป  อยูดวยอํานาจของสัญชาตญาณ  ที่อยากจะดีกวาเดนกวา  ซึ่ง 
มีไดทั้งคนทั้งสัตวทั้งพืชพันธุ  ที่ตองการจะมีอะไรดีกวา.  พวก  evolutionist  ทั้งหลาย 
นี้  มันมีลักษณะแหงการดีกวา,  ตองการจะดีกวา  แลวดีกวาได  มันจึงจะเปน  evolutionist 
ฉะนั้นในตัว  evolution  ทั้งหมด  มันมีสัญชาตญาณแหงการที่ตองการจะดีกวา,  ซึ่งเปน 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตนเอง.  เมื่อควบคุมไวไมได  มันก็เกิดกิเลสนานา- 
ชนิด,  เชนมายาสาไถย เชน  มัวเมาแลวก็ลืมตัว,  ความลืมตัวนั่นแหละเปนเรื่องให 
ทําผิดทุกทิศทาง.  ฉะนั้นคําวา  พัฒนา ๆ  นี้เปนสิ่งที่ตองระวัง,  ตองพัฒนาชนิดที่ 
ควบคุมสัญชาตญาณไวได. 

 
มีผูคนทางศัพทพบวาคําวา  พัฒนา  ๆ นี้  ถาเปนภาษาบาลี พัฒนา,  วัฒนา  วัฒนะ 

นี้มันเพียงแตวา  มันเพิ่มจํานวนขึ้นเทานั้นแหละ,  มันรกหนาแนนเพิ่มจํานวนขึ้น,  ไมไดระบุ 
วาดีหรือชั่ว,  ถาเพิ่มมากขึ้นแลวก็เรียกวาพัฒนา.  เชนวาผมบนศีรษะ  มันเพิ่มมากขึ้น 
หนาขึ้น  รกขึ้น  ก็เรียกวาพัฒนาเหมือนกัน.  ในภาษาบาลีคําวาพัฒนาแปลวา  เพิ่มมาก 
ขึ้น  จนรกไปหมด  ก็เรียกวาพัฒนา,  จึงมีคํากลาววาอยาทําโลกใหพัฒนา  น  สิยา 
โลกวฑฺฒโน-อยาเปนคนทําโลกใหพัฒนา  คือใหโลกมันรก.  คนรกโลกนั่นเอง.  คําวา 
เจริญ ๆ  อยางสมัยนี้  มันก็มีอะไรมากขึ้นใชไหม ?  คําวาเจริญอยางสมัยปจจุบันคือมี 
อะไรมากขึ้น;  แตคําวา  progress  ไปดูคํา  รากศัพทภาษาลาตินแปลวาบา,  คําวา 
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progress  นี้แปลวา  บา,  มันจะเอาจริงเอาแนกันที่ตรงไหน,  มันก็อยูตรงที่วา พัฒนา 
ชนิดควบคุมสัญชาตญาณไวไดอยางถูกตอง  ถูกตอง ๆ ,  ถูกตองคือไมเกิดโทษอันตราย 
แกฝายใด,  มีแตประโยชนที่เกิดขึ้นแกทุกฝาย  จึงจะเรียกวาถูกตอง. 

 
ฉะนั้นการพัฒนาตองพัฒนาใหถูกตอง  ไมใชวาทําใหมันมากขึ้น  แต 

นั่นแหละความคิดเห็นมันตางกัน  มันก็เถียงกันไมรูจักสิ้นสุด;  เชนวาเดี๋ยวนี้กาวหนา 
ทางประดิษฐกรรมตาง ๆ  นานาสารพัดอยาง  กระทั่งมีเรือบิน  มียวดยานพาหนะ  มี 
คอมพิวเตอร  มีอิเลคโทรนิคอะไรตาง ๆ   ก็เรียกวามันมากและพัฒนา,  แลวดูผลของมันเปน 
อยางไร,  มันยุงมากขึ้นหรือเปลา ?  มันบามากขึ้นหรือเปลา ?  ดูกันตรงนี้สิ  มันเปนเรื่องที่ 
เสียเวลามากขึ้นหรือเปลา ?  อยางวิทยุกระจายเสียงนี่  คุณไปประมวลดูผลของมันสิ  ๙๐ 
เปอรเซ็นตสงเสริมกิเลสทั้งนั้น,  สิ่งที่สงอยูทางวิทยุกระจายเสีย  ๙๐  เปอรเซ็นต  เปน 
เรื่องสงเสริมกิเลสทั้งนั้น,  สัก  ๑๐  เปอรเซ็นตที่วาเปนความรูความอะไรบาง;  แมแต 
การโฆษณาขายสินคา  มันก็เปนเรื่องหลอกลวงใหซื้อใหหา,  เปนเรื่องสงเสริมกิเลสทั้งนั้น. 

 
หรือวาการพิมพ  ถาไปรูเร่ืองวากระดาษที่ใชพิมพในประเทศไทยแหงเดียว 

วันหนึ่งกี่รอยตัน,  กระดาษเหลานั้นใชไปเพื่ออะไร ?  ที่เปนเรื่องใหถูกตองนั้นมีนิดเดียว, 
นอกนั้นเปนเรื่องสงเสิรมกิเลสทั้งนั้น;  สงเสริมกิเลสความโลภบาง ความโกรธบาง 
ความพยาบาทบาง  ความโงหลงไปในสิ่งที่ทําใหยุงบาง,  คําวาความเจริญคือความยุง, 
ไมใชความสงบ;  แตเราก็เรียกวาโลกนี้กําลังเจริญ.  ดูความเจริญในความคิดนึกของ 
คนบางชาติบางประเทศแลว  พุทธบริษัทยอมรับไมได,  แตอยาออกชื่อเลยวามันมีที่ 
ประเทศไหน,  คือในบางประเทศที่เขาบัญญัติเปนความเจริญ  เปนความกาวหนา,  ความ 
เจริญกาวหนาอยางนั้นพุทธบริษัทยอมรับไมได  เปนเรื่องบาทั้งนั้นเลย.  นี่คําวาพัฒนา 
มาจากสัญชาตญาณถาควบคุมไวไมได  มันก็เปนอยางนี้แหละ  คือเต็มไปดวยปญหา, 
เต็มไปดวยความยุงยากลําบาก.  ถาควบคุมไวได  ก็เปนไปเพื่อความสะดวกสบาย; 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๖๘

แตถามันเกินไป  มันก็หลงอยูในความสนุกสนานนั้นเองไปไหนไมได,  มันก็เปนทางสของ 
ความสนุกสนานตอไปอีก. 

นี ่สัญชาตญาณแหงการพัฒนา ตองการจะใหดีกวายิ ่ง ๆ  ขึ ้นไป; 
เด็ก  ๆ จึงทะเยอทะยานที่จะเรียนใหมาก  จะเรียนใหดี  จะเรียนใหถึงที่สุด,  พอแมไมมี 
สตางค  มันก็ตองไปขายที่ดินมาใหลูกเรียน;  นี่สัญชาตญาณแหงการพัฒนากําลังมีปญหา 
อยูทุกหัวระแหง  ในหมูมนุษยเรา.  บานไหนมีตู เย็น  มีทีวี  มีวีดีโออะไรเขาก็พัฒนา, 
แลวก็ไปดูความรูสึกในภายใน  มันก็ไมมีอะไรพัฒนาในทางจิตใจ,  เดี๋ยวนี้ก็ดูมวยกันได 
เลนพนันมวยกันไดไมวาที่ไหน  เพราะมีที.วี.,  คนหนุมหญิงสาวอยากจะใหเพลงยั่วกิเลส 
มารองอยูขางหูตลอดคืนก็ทําได.  เมื่อกอนทําไดเมื่อไร.  เมื่อมันยังไมมีวิทยุมันทํา 
อยางนั้นไมได,  เดี๋ยวนี้จะเลือกสรรฟงเพลงที่สงเสริมกิเลสของคนหนุมคนสาว  ได 
ยินอยูขางหูตลอดคืนก็ทําได,  มันมีสถานีวิทยุที่บาถึงขนาดนั้น.  ไปลองดูเถอะ  อาตมา 
เคยสอบดูแลวทั้งคืน,  สถานีวิทยุที่สงเพลงยั่วยุใหฟงมันมี,  นั่นแหละการพัฒนาที่ควบคุม 
ไวไมได  แลวก็ยังหลับหูหลับตายกยอง  สรรเสริญการพัฒนาชนิดนี้กันอยู,  แลวมนุษย 
มันจะไดอะไรนอกจากความทุกขทรมาน. 

 

สัญชาตญาณแหงการไดรับการบําเรอ. 
 
ทีนี้มาถึงอันที่  ๗  สัญชาตญาณแหงการตองการใหไดรับความบําเรอ  คือ 

ตองการใหผูอื่นบําเรอนั่นแหละ  เด็ก ๆ  มันก็เริ่มรูสึกที่ใหผูอื่นชวย,  ใหผูอื่นใหความ 
สะดวก,  ใหผูอื่นใหความสบายมากขึ้น  จากพอแมตองการไดรับการบําเรอจากพอแม, 
มันมาจากสัญชาตญาณแหงการตองการรับการบําเรอ  ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  การขับกลอม 
การเลี้ยงดู  การอะไรก็ตามที่ใหมันยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ, 
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ทางกายใหไดรับการบําเรอ ใหแตงเนื้อแตงตัวดี  ใหลูบไลลูบคลําใหประคบประหงม. 
ทางจิตก็สงเสริมความรูสึกชนิดที่เพลิดเพลินทางจิต,  ทางวิญญาณก็ใหมีสติปญญา 
ชนิดที่จะหาความเพลิดเพลินใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป. 

 
สัญชาตญาณแหงการตองการใหบําเรอนี้  มันมีอยูสวนหนึ่ง  ไมใช 

ตองการอาหาร,  ตองการอาหารที่กลาวมาแลวขางตน ไมเกี่ยวการบําเรอ. แตนี้มัน 
ยังมีอะไรอีกยางอยางที่กินเขาไป  สูบทาอะไรก็ได  เพื่อการบําเรอ,  แมที่สุดแตการ 
นั่งเลนไพของคนชอบเลนไพไดทั้งวันทั้งคืน;  นั่นมันเปนสัญชาตญาณของการ 
ตองการบําเรอ,  จิตมันตองการบําเรอ,  การเลนไพมันสนุกเปนการบําเรอ,  บําเรอจิต 
จิตมันก็พอใจคนมันก็เลยนั่งเลนไพไดตลอดคืน.  อบายมุขทั้งหลายก็เหมือนกัน 
อบายมุขทั้งหลายมันมีสวนแหงการบําเรอ,  แมแตของเมา  พอดื่มเขาไป  สูบเขาไป 
อะไรเขาไป  ความรูสึกเมานั้นเปนการบําเรอความรูสึกของจิต,  ไมกี่ครั้งมันก็ติด 
แนนเหนียว  เหนียวแนน  เปนติดยาเสพติด  หรือสิ่งเสพติด,  มันมาจากสัญชาตญาณ 
ที่ตองการการบําเรอ;  ถึงเราเองก็เหมือนกันไมถึงขนาดนั้นแหละแตตองการไดฟงสิ่ง 
ที่ ไพเราะ ,  ตองการฟงคําสรรเสริญมากกวาคําดา.  มันตองการบําเรอ ,  ตองการ 
การรองเพลงบําเรอกิจกรรมทางเพลงทางดนตรีทางเตนรําอะไร  มันก็เกิดขึ้น ๆ  ๆ  ๆ   เต็มไป 
หมดในโลก;  เพราะวาสัตวแตละตนมันมีสัญชาตญาณแหงการตองการการบําเรอ 
มันก็เลยหาเงินหาอะไรมาซื้อหาการบําเรอ.  แตโดยเหตุที่วามันไมไดจําเปนแกชีวิต 
ของผูมีสติปญญาทานจึงไมจัดไวในปจจัยทั้ง   ๔  ที่จําเปน  คืออาหาร  เครื่องนุงหม 
ที่อยูอาศัย  หยูกยา. 

 
แตที่จริงบําเรอนี้ก็เปนปจจัยอันหนึ่งซ่ึงขาดไมได;  กลาพูดอยางนี้วา 

ถาไมมีสวนที่เปนการบําเรอเสียเลยนี้  คนอาจจะเปนบา  หรืออยูดวยความทน 
ทรมาน.  ฉะนั้นเราจึงหาวิธีบําเรอจิตใจ  ใหไดรับการบําเรอ  แตไมมีอันตราย, 
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ใหมีถูกทาง.  ฉะนั้นโรงมหรสพทางวิญญาณนี้จึงเกิดขึ้น  โรงมหรสพทางวิญญาณ 
นี้จึงเกิดขึ้น  เพื่อคนจะไดใชอาศัยใหเกิดความบําเรอในทางจิตใจ,  แทนที่จะไปที่โรงหนัง 
ที่ตลาด  ก็มาที่โรงหนังที่นี่,  ก็เพื่อความบําเรออยางเดียวกัน,  แตมีผลคนละอยาง 
เพราะรูดีวาสัตวทั้งหลายที่มีชีวิตนี้ตองการการบําเรอ.  เขาพิสูจนวาแมแตมานี้มันก็ 
ตองการการบําเรอ  ตองการฟงเพลงที่กระตุน,  ฟงเพลงแลวมันก็เตนรําได มานะ; 
ยิ่งไปกวานั้นก็วาตนขาวในนานั้นก็ตองการการบําเรอ  วาในประเทศอินเดียเคยพิสูจน 
ทดลองกันถึงเปดเพลงไพเราะใหตนขาวที่กําลังตั้งทองฟง,  แลวขาวออกรวงมากกวา 
ธรรมดา  พิสูจนไดทุกทีวาตนขาวก็อยากจะฟงเพลง. 

 
แลวเมื่อเร็ว ๆ   นี้ก็ยังมีวาตนไมมีความรูสึกที่เปนการบําเรอตน  เอาตนถั่วมา 

ปลูกเขา  ๒  พวก  ในกระถาง,  แลวใหนักเรียนพวกหนึ่งไปดาตนถั่วกระถางหนึ่งทุกวัน ๆ , 
แลวใหนักเรียนอีกพวกหนึ่งมาสวดสรรเสริญเยินยอตนถั่วอีกกระถางหนึ่งทุกวัน,  ไมเทาไร 
กระถางนั้นตาย,  กระถางนี้งาม.  พิสูจนกันถึงอยางนี้,  มันก็เปนเรื่องที่อานมาในหนังสือ 
ขาววิทยาศาสตรวาอะไร ๆ  มันก็ชอบสิ่งประเลาประโลมใจทั้งนั้น.  ฉะนั้นเอาธรรมะ 
มาประเลาประโลมใจ  ชดเชยสัญชาตญาณแหงการตองการการบําเรอดวยเรื่อง 
ของอวิชชาดวยเรื่องของกิเลสตัณหา. 

 
ทีนี้การบําเรอนี่  ระวัง  ประเลาประโลมใจมากเกินไปมันก็เผลอ,  ถา 

เผลอมันก็เกิดความสะเพราความประมาทขึ้นมา  เพราะการบําเรอซึ่งกระตุนควบคุมไวไม 
อยู,  ความเลินเลอเผลอเรอมันก็มา  มาจากการบําเรอที่ควบคุมไวไมได เปลี่ยน 
นิสัยเปนสะเพรา  เผลอเรอ  เลื่อนลอยใจลอย,  นี่มันก็มีเปนโทษขึ้นมา.  แลวก็เปนชื่อ 
สวรรคชั้นสูงสุดนะ  ที่คนทั้งหลายตองการจะทําบุญไปเกิดในสวรรคขั้นสูงสุด  เรียกวา  
ปรนิมมิตวสวัตตี.  สวรรคชั้นที่  ๖  ปรนิมมิตวสวัตตี  อธิบายวาในสวรรคชั้นนั้นไมตองทํา 
อะไรเอง  มีคนทําใหหมด;  แตก็ไมไดเขียนใหชัดไววา  แมแตหยิบเขาปากคนอื่นตอง 
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หยิบหรือไม.  ปรนิมมิตะ ก็แปลวา  ผูอื่นทําใหสําเร็จ,  วสวัตตี –เปนไปในอํานาจในการที่ 
ทําใหผูอื่นชวยทําใหหมด  ไมตองทําอะไร.  แตเขาบอกวาเรื่องสวรรคชนิดนี้อธิบายอยางนี้ 
มันมีกอนพุทธกาล;  ฉะนั้นในพุทธกาลก็ยังไมไดยกเลิก  แลวก็ยังเอามาพูดกันจนถึง 
บัดนี้  เรื่องสวรรค  ๖  ชั้น  เปนเรื่องเกากอนพุทธกาล. 

 
เมื่อมนุษยชอบการบําเรอ  ผูบัญญัติเรื่องสวรรคก็บัญญัติใหเต็มไป 

ดวยการบําเรอในสวรรค,  ใหคนมันอยากไปสวรรค  ลอใหคนทําดี  ไดจริงหรือไมก็ไมรู. 
แตวาก็มีคนทําดี  มีคนทําดีเปนอันมากเพื่ออยากจะไปสวรรค  ที่เต็มไปดวยการบําเรอ. 
ตรงตามสัญชาตญาณของเขาที่มีอยูวา  ตองการใหมีการบําเรอ,  ตองการใหถูกบําเรอ  โดย 
สิ่งแวดลอม,  เราก็เห็นอยูวาเดี๋ยวนี้ก็ใชเงินกันมากมาย  ในการที่จะเกิดการบําเรอแวดลอม 
อยูรอบบานรอบเรือนรอบท่ีอยู.  นี่คืออํานาจของสัญชาตญาณแหงการบําเรอ  ไมมี 
เงินซื้อทีวีก็ไปผอนสงมาได  เพื่อใหมันสําเร็จประโยชนแกการบําเรอ.  ควบคุมไมได 
มันก็เรียกวาหานรกใสตัวนั่นแหละ,  หาความเดือดรอนมาใสตัว  และจะใหเกิดเปน 
นิสัยยิ่ง ๆ   ขึ้นไปแกเด็ก ๆ   ลูกเด็ก ๆ   ก็สูญเสียความทรงตัวที่จะตอสูกับสัญชาตญาณ  มัน 
ก็มีปญหาไปถึงลูกถึงหลานเปนธรรมดา. 

 
สัญชาตญาณแหงการอวด. 

 
ทีนี้ขอ  ๘  สัญชาตญาณแหงการอวด  บางคนอาจจะไมรูสึกนึกคิดวา 

การอวดนี้มันเปนความรูสึกสัญชาตญาณ,  อยากจะอวด  อวดอะไรก็ได  อวดความงาม 
ก็ได  อวดอํานาจก็ได.  นั่นไกขันอยูเจื้อย ๆ  มันอวด,  มันทาทายเรื่องความสูงความ 
ต่ํา.  ตองบินขึ้นบนกอนหินบนตอไมแลวก็ขันจา,  มันตองการจะแสดงอํานาจ ตองการ 
จะอวดอํานาจ.  สุนัขก็เหมือนกัน  มันตองการจะอวดอํานาจที่มีอยู,  มันรักษาความ 
ยิ่งใหญที่มีอยู  ตัวไหนเขามาก็จะตองปะทะกัน,  มันก็มีความรูสึกอยากอวด. 
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สัญชาตญาณแหงการอวดมีอยู  มันก็เกิดความรูสึกที่อยากจะอวด; 
เมื่ออยากจะอวดก็ตองสรางปจจัยสําหรับการอวด,  มันก็ตองรักสวย  เพื่อจะอวดความ 
สวย   อวดความงาม   แลวก็ทําสิ ่งที ่เร ียกกันวาด ี ๆ ๆ ๆ  นั ่นแหละ .  ที ่เขาวาก ันวา 
ดีนั่นแหละมากเพ่ือจะไดอวดดี,  จะดีจริงหรือไมนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง.  ถาดีจริงมัน 
ก็ไมเปนไร;  ถาไมดีจริงมันก็คืออวดโงนั่นแหละ,  มันก็อวดไปตามสัญชาตญาณ 
แหงการอยากอวด. 

 
เพราะฉะนั้นเราจึงไดเห็นไดยินไดฟงคนที่พูดอะไรเต็มไปดวยความโออวดจน 

นารําคาญ ,  อวดจนไม รูสึก  อวดจนลืมตัว.  นี่สัญชาตญาณแหงการอวดนั้นเมื่อ  
ควบคุมไวไมอยู  มันก็ยกตนขมผูอื่น  แขงดียกตนขมผูอื่น,  มันก็มีเรื่องที่จะเกิดหัวดื้อ 
หัวแข็ง  ถือเน้ือถือตัว  มีแงมีงอน  ซึ่งเปนมารยาทั้งนั้น.  มาจากสัญชาตญาณแหงการอวด 
ตน  ยกตนก็เปนกิเลส  ขมทานก็เปนกิเลส.  สาเถยยะ-อวดอยางโงเขลา  อวดอยาง 
ที่วาเขาคลื่นไสนะ  มันก็เปนกิเลส,  แตมันก็มีอยูทั่วไป,  เผลอนิดเดียวมันก็แสดงออกมา. 
ฉะนั้น  สัญชาตญาณแหงการอวดมันก็มีปญหาดวยเหมือนกัน,  บางทีเพียงแตไม 
ไดเครื่องแตงเนื้อแตงตัวที่ เขานิยมกัน  เด็กบางคนไมไปโรงเรียน,  เด็กบางคนจะไม 
ยอมไปโรงเรียน  จะไมไปสมาคมไมไปอะไรถาไมมีชุดแตงตัวที่มันจะอวดเขาได,  มันก็มี 
ปญหาทั้งนั้นแหละ. 

 
สัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตน. 

 
ขอที่  ๙  จะเปนหลักท่ีละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป  นี่พูดเรื่องธรรมดามามากแลว 

ก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงวาสัญชาตญาณแหงการอยากมีอยูแหงตน  อยากใหตนมีอยู 
นี้มันก็จําเปนอยางยิ่ง  ที่วาสิ่งที่มีชีวิตมันตองอยากอยางนี้,  ไมเชนนั้นมันจะไมพยายาม 
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เพื่อใหตนมีอยู,  แตมันเปนความรูสึกที่รุนแรงเปนสัญชาตญาณ,  ตองรูไวถาควบคุมได 
ก็ดี  อยากจะใหตัวมีอยูยังคงอยูไมตาย  มันก็ดี;  แตถาควบคุมไวไมไดมันอยากเกิน 
ไปมันก็ฆาผูอื่น. 

 
มันเปนปญหา  ความทุกขทรมานใจชนิดหนึ่งมาตั้งแตแรกแลว,  เมื่ออยาก 

อยูมันก็ไมอยากตาย  เมื่อมีนิมิตแหงความตายตามปกติปรากฎมันก็เปนทุกข.  คนที่ 
อยากอยูเมื่อนิมิตแหงความตายมาปรากฎมันก็เปนทุกข.  เพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งดีมากยิ่ง 
ไมอยากตายมากจริงไหม ?  คนที่ไมคอยมีอะไรดีมันอยากตาย  หรือฆาตัวตายเมื่อมัน 
เห็นวาดีไมได,  แตคนที่ดีไดมาก ๆ  แลวไมอยากตาย. 

 
ในบาลีมีกลาวไวนาสนใจวา  พวกพรหมบุถุชนชั้นสูงสุดคือพวกที่กลัวตายที่สุด; 

เพราะเมื่อกลาวตามหลักธรรมะทั่วไป,  ผูที่มีคุณความดี  เปนอยูสูงสุด  คือพวกพรหมชั้น 
สุดทาย  หรือชั้นอะไรก็ตาม  พวกพรหมบุถุชนชั้นที่สูง ๆ  พวกนี้มีสักกายะความรูสึกวา 
มีตัวกู-ของกูอยางรุนแรงแกกลาที่สุด  เพื่อจะมีอยูอยางเปนสุข  ที่เรียกวาเปนสุขเลยไมอยาก 
ตาย,  ก็เลยกลัวตายมากกวาสัตวทั้งหลาย,  กลัวตายมากกวาเทวดาพวกอื่น,  กลัวตายมาก 
กวาคน  กลัวตายมากกวาสัตวทั่วไปเพราะอยากมีตัวตน.  คํานี้มักจะเรียกในบาลีวา 
สักกายะ  สักกายะซึ่งเปนชื่อของสังโยชนอันแรกวาสักกายทิฎฐิ  ทิฎฐิวากูมีอยู.  นี่สัญ- 
ชาตญาณแหงการอยากมีอยู เพราะวาชีวิตแปลวาความเปนอยู.  มันตองประกอบ 
อยูดวยสัญชาตญาณแหงการอยากมีอยู  มันจึงจะเขารูปกัน.  ฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย 
ตองมีความรูสึกอยากอยูทั้งนั้น,  อยากอยูอยากอยู  ถาควบคุมไวได  มันก็อยากอยูอยาง 
ถูกตอง,  ถาควบคุมไวไมได  ก็อยากอยูอยางอันธพาล,  เหมือนคนอันธพาลไปทํางาน 
เหนื่อยเหงื่อออกไมเอา  กูไปขโมยดีกวา,  ไปปลนจี้ดีกวา.  กูอยากอยูเพื่ออยูจะไปทํางาน 
อาบเหงื่อกูไมเอา,  มันก็เลยอยากอยูดวยการเบียดเบียน,  อยูดวยการเอาเปรียบผูอื่น  การ 
ทําลายลางผูอื่น,  ควบคุมไมอยูก็เปนไปเพื่อโทษ  เพื่อความรายกาจ. 
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แลวมันก็จะมีสิ่งที่เปนแมบทของกิเลส  ซึ่งเราเคยออกชื่อกันมาไมรูกี่ 
สิบครั้งแลว.  อยากจะใหครูบาอาจารยทั้งหลายจําไวดวย  วาแมบทของกิเลสทั้งหลาย 
มันชื่อวาอหังการมมังการมานานุสัย ยืดยาว;  อหังการะ-อหังการ,  มมังการะ- 
มมังการ,  มานานุสัย  คือความเคยชินแหงความสําคัญวากูวาของกู.  ถาธรรมดาเรียกวา 
ตัวตนหรือของตน,  แตถาเดือดจัดขึ้นมาก็เรียกวากูหรือของกู.  คําวาอหังการะนี่ตรง 
กับคําวากู,  ถาเปนตนเฉย ๆ  มันตรงกับคําวาอัตตา  ถาเปนของตนธรรมดา ๆ  เรียกวา 
อัตตนียา,  ถาเปนขนาดของกู-ของกูแลวเรียกวามมังการะ-ความเคยชินที่มีความสําคัญ 
อะไรก็ได  อยางไรก็ได  วาเปนตัวกูบางเปนของกูบาง,  กูผูกระทํา,  กระทําเพื่อเอามาเปน 
ของกูหรือมีอยูในครอบครองเปนของกู.  ความรูสึกอันนี้จะคลอดกิเลสใด ๆ  ออกมาก็ได 
เต็มไปหมด  ไมรูกี่สิบช่ือกี่รอยชื่อ,  มันเห็นแกตัวตน  เห็นแกตัวกู  เห็นแกของกู. 

 
เมื่อถูกใจมันก็รักหรือชอบหรือโลภ,  เมื่อไมถูกใจมันก็โกรธหรือ 

โทสะเกลียดชัง,  และอื่น ๆ  ที่มันเนื่องถึงกันอีกมากมาย.  ถามันรูสึกวามัน  จะเปน 
อันตรายแกกู  มันก็กลัวเทานั้น  หรือเกลียด,  ถาจะมีอะไรมาดีกวากู  มันก็อิจฉา 
ริษยา,  อะไรเคยถูกใจกูก็อาลัยอาวรณ,  เปนกิเลสแมบทซึ่งสะสมไวทุกคราวที่เกิด 
กิเลส.  ถาเราเกิดกิเลสแลวมันก็จะสะสมความเคยชินชนิดนี้ไวหนึ่ง ๆ ๆ  เสมอ; 
เชน  มีความโลภทีหนึ่งก็สะสมความเคยชินที่จะโลภไวหนวยหนึ่ง,  โกรธทีหนึ่ง 
ก็สรางความเคยชินที่จะโกรธไวหนวยหนึ่ง,  ทุก ๆ  กิเลสทุก ๆ  ชื่อของกิเลส  ถาเกิดขึ้น 
แลวมันก็สรางความเคยชินที่จะเปนอยางนั้นเอาไว.  นี่เรียกวาความเคยชิน,  กิเลส 
ประเทภความเคยชินมีเปน  ๓  พวก  ตามหมวดของกิเลส  :  ชินที่จะโลภ  ชินที่จะโกรธ 
ชินที่จะหลง  มันมาจากความมีตัวกู,  ความอยากมีตัวกู  อยากมีอยูแหงตัวกู. 
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สัญชาตญาณแหงความพอใจภาวนิรันดร. 
 
อันสุดทายขอ   ๑๐  พอใจในภาวะนิ รันดรนิ รันดร ภาวะนิ รันดร- ความ 

มีอยูตลอดกาล,  สัญชาตญาณแหงความพอใจที่จะมีอยูตลอดกาล.  อันนี้เปนหลัก 
สําคัญมากที่มันทําใหเขาใจยาก  หรือเขาใจกันไมได  ระหวางพุทธศาสนากับลัทธิอื่น. 
พุทธศาสนามีจุดจบคือดับแหงตัวกู,  ดับแหงตัวกู  ไมตองมีตัวกูนิรันดร;  เพราะ 
วาจิตหลุดพนออกมาจากโลก  หรือสิ่งตาง ๆ  ที่มีอยูในโลกที่เคยยึดถืออยูในโลกแลว 
จิตก็หลุดพนแลว.  เมื่อจิตหลุดพนแลวเมื่อไรมันหมดเหตุหมดปจจัยสําหรับจิต,  เชน 
รางกายดับจิตก็ดับก็เลิกกัน  ก็ไมมีอะไรจะเหลืออยู เปนตัวกู,  ทานจึงเปรียบวา 
เหมือนกับความดับแหงไฟ,  เมื่อไฟดับมันก็หมด,  แตฝายอีกลัทธิหนึ่งซึ่งตรงกันขาม 
ซึ่งเปนคูแขง  เขาไมยอมรับ  ไมยอมรับมติอันนี้,  เขาก็วามีตัวตน  ตัวตนที่มีอยูตลอด 
เวลา  หลุดพน  หลุดพนจากโลก  จากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงในโลก  แลวไปรวมกับตัวตน 
ใหญมหาตัวตนปรมาตมันตัวตนใหญซึ่งเปนนิรันดร.  ฉะนั้นจุดจบของพวกนั้นจึงไปอยู 
ที่ความมีตัวตนนิรันดร  แลวเขาก็พอแลว เทานั้นพอแลว  จบแลว  พรหมจรรยจบแลว, 
ไดมีตัวตนที่ไปอยูกับตัวตนนิรันดร.  นี่เพราะสัญชาตญาณ  แหงการไมยอมดับ 
สิ้นเชิง  อยากจะอยูนิรันดร ลัทธินั้นจึงไปไดเพียงเทานั้น,  พูดมากกวานั้นไมได  เพราะ 
สัญชาตญาณอันนี้ยังคงยึดครองอยู  คือพอใจในภาวะนิรันดร. 

 
ถาพุทธศาสนา  ภาวะนิรันดรก็มีแตพวกของสังขตธรรม  เราก็ไมตองพอใจ, 

หรือไมตองไมพอใจ,  ไมตองพอใจอะไรไมตองไมพอใจอะไร;  จิตที่ของอยูในความ 
พอใจ  ของอยูในความ  ไมพอใจนั้น  เปนจิตที่ไมหลุดพน.  ทีนี้เมื่อจิตเห็นสิ่ง 
ทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  มันก็หลุดพน  มันก็ปลอยวางจากสิ่งทั้งปวง.  ภาวะนิรันดร 
มันก็เปนของภาวะนิรันดร,  อยาเอามาเปนตัวจิต;  เปนไปไมไดที่จิตจะเปนนิรันดร. 
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แตลัทธิอื่นเขามีอาตมัน  มีตัวตนที่จะไปเขาอยูในภาวะนิรันดรเปนตัวตนนิรันดรขึ้นมา 
เราเลยตองแยกกัน.  พุทธศาสนาจึงตองแยกตัวออกจากลิทธิเดิม ๆ  ที่มีอยูกอน  ที่ 
ไปเปนมีตัวตนนิรันดร  เปนปรมาตมัน  จะเรียกวาพรหมหรืออะไรก็สุดแท,  แลวแตเขาจะ 
เรียกแลวเปนนิรันดร.  นี่สัญชาตญาณแหงความพอใจในภาวะนิรันดรมันตัวไม 
ขาด  มันจึงบัญญัติที่สุดของลัทธินั้น  ๆ  วาอยางนั้น. 

 
ทีนี้พุทธศาสนาก็ไปตอไปอีก  เดินตอไปอีก  ไมมีภาวะนิรันดร  ที่จิตจะ 

เขาไปอยูหรือเขาไปเปนได.  จิตก็รูวามีภาวะนิรันดรคือภาวะของสังขตธรรมทั้งหลายรวม 
ทั้งพระนิพพานรวมทั้งอะไรดวย  ที่เปนอสังขตธรรมมันมีอยู;  แตก็ไมตองไปหลงรัก 
ไปหลงยินดีไมตองเขาไปอยูในนั้น;  ถาเขาไปอยูในนั้นจิตก็ยังถูกกักขังยังไมหลุด 
พน,  ถาจิตจะหลุดพนก็ตองพนอํานาจของสิ่งเหลานี้น.  เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงรู 
วาไมมีอะไรที่ควรจะไปติดอยูหรือไปยึดมั่นถือมั่นอยู  ก็ปลอยวางสิ่งทั้งปวง;  นี้ 
สวนจิตนี้มันเปนสังขตธรรม  มีเหตุมีปจจัยอาศัยรางกายอยู,  พอปจจัยเหลานั้นหมด  หรือ 
รางกายดับ  จิตมันก็ตองพลอยดับไปดวย,  แลวก็ไมตองมีการเกิดใหมเพื่อภาวะนิรันดร. 
ผูที่ยึดถือในการเกิดใหมเรื่อย  เพราะเขาชอบภาวะนิรันดร,  สนใจในภาวะนิรันดร 
อยากจะมีอยูอยางนิรันดร. 

 
ความรูเรื่องนี้อาจจะไมจําเปนก็ไดแกประชาชนทั่วไป  หรือคนทั่วไป 

มันเปนเรื่องสูงทางจิตใจ  ของพวกที่ดําเนินตนมาจนหมดเรื่องของโลก ๆ  แลว;  ถายัง 
อยูในโลกยังมีเร่ืองของโลก  ก็รูจักทําจิตใจใหเหมาะสม  ที่วามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู,  ไม 
เที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาอยู,  ก็ทําใหมันเขารูปเขารอยกัน อยาใหเกิดเปนความทุกขขึ้นมา 
เพราะเหตุนั้น.  นี่เรียกวาจิตเอาชนะได,  เอาชนะสิ่งที่ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา 
นั้นได  คือไมเขาไปหลงรัก  ไมไปผูกพัน ไมผูกติดอยูกับสิ่งเหลานั้น,  ใหจิตถอย 
ออกมาเปนอิสระ  พรอมที่จะแยกตัวออกมาจากกองทุกข  หรือเหตุใหเกิดทุกข. 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๗๗

ภาวะนิรันดร  พอใจในภาวะนิรันดร  คืออยากจะอยูตลอดกาล  นี่ก็เปนสัญชาตญาณ 
อันสุดทาย. 

 
ตามที่กลาวมา  ๑๐  ประการนี้ไมตรงตามตําราชีววิทยา  อยางที่ฝร่ังเขา 

สอนดอก  แตวามันก็ตรงโดยเปนขอ ๆ  แลวก็โดยความหมายโดยเรื่องบางเรื่อง,  และ 
โดยความมุงหมายนั้น  เราอยากจะใหคนนี้หลุดจากอํานาจของสัญชาตญาณ  ซึ่งตําราชีววิทยา 
ของพวกฝรั่ง  ที่ครูบาอาจารยทั้งหลายจะเคยเรียนมาแลว,  ไมไดมีความมุงหมายจะให 
คนอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ,  เพียงแตบอกใหรูวามีอะไรบางหรือมีปญหา 
อะไรบาง  แตไมถึงกับวาใหอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ. 

 
นี้เราชาวพุทธนี่เห็นวา  ตองอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณ  ใน 

ที่สุด;  เมื่อยังอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณไมได  เราตองเปลี่ยนกระแส 
อันรุนแรงของมันนั้นใหเปนไปในทางที่เปนประโยชน;  เชนกําลังของกามารมณ  
จิตที่มุงหมายกามารมณมีกําลังมาก  ก็เปลี่ยนเอามาใหเปนกระแสของความเมตตา 
กรุณาเสียเปนตน,  เปลี่ยนกระแสแหงความรักอยางกามารมณ  เอามาเปนความรักแหง 
เมตตากรุณาเสียอยางนี้เปนตน,  มีคําฝร่ังที่ดีมากคําหนึ่ง  คือคําวา  sublimate  จะแปล 
เปนไทยวาอะไรก็ยังนึกไมออก  นอกจากวาเปลี่ยนกระแสของมันเสีย,  เปลี่ยนกําลัง 
ของมันเสีย  ไมใหมันเปนไปในทางที่เปนโทษเอาใชในทางที่เปนประโยชน.  เชนไฟ 
อยางนี้  เราเอามาใชในทางที่เปนประโยชน.  มันก็เกิดสิ่งตาง ๆ  ที่เปนประโยชน.  น้ํา 
หรือลมเปนอันตรายก็เปลี่ยนกําลังของมันมาใชเปนประโยชน,  ทําโรงไฟฟาทําที่เกิดกําลัง 
งานอะไรเปนประโยชยไปเสียไมเปนอันตราย.  น้ําจะทวมบาน  ก็หมุนเอาไปใชหมุนเครื่อง 
กําเนิดไฟฟาเสีย  sublimate  อยางนี้,  เราจงรูจักสัญชาตญาณไวใหถูกตองใหครบถวนแลว 
ก็เปลี่ยนกระแส  เปลี่ยนกําลัง  เปลี่ยนคุณภาพใหมันเปนไปในทางที่จะเปนประโยชนเสีย. 
นี่เรียกวาเปลี่ยนกระแสเสีย,  ถายังทําไมได  อยางนี้ก็ไมได  ก็คอยควบคุมใหได  ควบคุม 
อยาใหเกิดความเลวรายขึ้นมา. 

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

www.buddhadassa.in.th



  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๗๘

จึงสรุปความไดวา  เกี่ยวกับสัญชาตญาณนั้น  หนาที่แรกที่สุดก็ควบคุม 
มันใหได  อยาใหมันกลายเปนโทษขึ้นมา  คือมันมากเกินไป  เชนรักการกินอาหาร 
มากเกินไป,  รักการตอสูมากเกินไป,  รักการหนีภัยอะไรมากเกินไป,  จนโงเขลา  มันก็เปน 
โทษ ;  นี ่ควบคุมใหอยู แตในภาวะที ่ถ ูกตอง  แลวไมมีโทษ .  นี ่เรียกวาควบคุม 
สัญชาตญาณ,  ถาวาดีขึ้นไปกวานั้นอีก  ก็ลด ๆ ๆ  ลดลง  ลดลง  เปลี่ยนกระแสไปใน 
ทางที่ใหคุณ,  ถาดีกวานั้นอีก  ก็เลิกเลย  เพิกถอนหมดเลย  ก็เปนพระอรหันตเทานั้น 
แหละ,  มีอยางเดียวเทานั้นแหละ  ที่วาจะเลิกเพิกถอนกระแสแหงสัญชาตญาณทั้งหมด 
ทั้งสิ้นได,  ไมมีความโลภ  ไมมีความโกรธ  ไมมีความหลงอะไรอีกตอไป;  เพราะไมมี 
ความเห็นแกตน  รูสึกวามีตัวตนอีกตอไป,  นั้นอันสุดทาย.  ถาเรายังทําไมได  ก็อยู 
ในพวกที่เปลี่ยนกระแสใหเปนประโยชน  หรือวาควบคุมอยาใหมันเปนไปตาม 
อวิชชาความโง. 

 
นี่เพื่อจะใหทานทั้งหลายมองเห็นชัดวาเรื่องสัญชาตญาณ  คือเรื่องเบื้อง 

หลัง  หรืออยูขางหลังของชีวิต ในลักษณะที่ทําใหชีวิตนี้มีปญหาอยางยิ่ง,  และมี 
ความทนทรมานอยางยิ่ง.  เราจงรูจักมันใหดีควบคุมมันใหได  เปลี่ยนกระแสของ 
มันแตในทางที่เปนประโยชน,  แลวไดโอกาสเมื่อไรก็เพิกถอนมันเสียใหหมดสิ้น. 

 
นี่เรียกวาเรื่องของสัญชาตญาณโครงสรางของสัญชาตญาณโดยตรง 
ก็มีอยูอยางที่ไดกลาวมา  วามีแมบท  คือสัญชาตญาณแหงการมีตัวตน,  แลวก็คลอด 
ลูกออกมาเปนสัญชาตญาณนานาชนิด  เอาสัก  ๑๐  อยางนี้ก็พอแลว  สําหรับเรื่องราว 
ของมนุษยที่กําลังเปนปญหาในโลกมนุษย.  ขอใหรูจักมันใหดี ๆ  มันอยูเบื้อหลังของ 
ชีวิตมันคอยชักใยชีวิตใหหกคะเมนลงไปนรกลงไปสวรรคไปไหน  ซึ่งเปนเรื่องวุนวาย, 
ควบคุมมันใหได  ใหมันไมวุนวาย  ใหมันนอยลง  กระทั่งวามีอิสระอยูเหนือสัญชาต- 
ญาณเลย.  นี่ขอออกชื่อมันอีกครั้งหนึ่งกอนแตที่จะจบการบรรยายวา:- 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๗๙

๑  ระวังสัญชาตญาณแหงการกินอาหาร  มันทําใหหิวโมโห  และใหหา 
อยางผิด ๆ   มีอยางผิด ๆ   สะสมอยางผิด ๆ   อะไรอยางผิด ๆ   กระท่ังติดรสกักตุนตระหนี่เหนียว 
แนนมีความโลภมากเกินไป. 

 
๒  สัญชาตญาณแหงความหวาดกลัว  ทําใหเกิดการหนี  เกิดการหลบซอน 

เกิดการหวาดผวา.  เกิดการเตรียมตัวเกินกวาเหตุ  ทําใหตองการมีเพื่อนแลวอยูกันเปน 
เพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เปนเพื่อนบรรเทาความกลัว. 

 
๓  สัญชาตญาณแหงการตอสู  มันก็มีการปองกัน  การตอสู  การหวาด 

ระแวงการปองกันเกินกวาเหตุ  มีกิเลสเกิดเปนโทสะโกธะพยาบาทอํามหิตรายกาจ. 
 
๔  สัญชาตญาณแหงการรักตน  มันก็เห็นแกตน,  ตองการใหบําเรอ 

หรือจะตองลําบากดวยการบริหารตน  ที่เราอุตสาหบริหารตน  ก็เพราะสัญชาตญาณแหง 
การรักตนนั่นแหละ  มันรักเลยเถิด  เห็นแกตน  ริษยาคนอื่น. 

 
๕  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  มันดิ้นรนเพื่อไมสูญพันธุ  มันก็ตอง  

การมีลูก  มันตองรักลูก  มันตองทําอะไรไปตามนั้น,  แลวมันก็พายแพแกความรูสึกทาง 
กามารมณที่ธรรมชาติใสมาปะหนาใหสัตวยอมทําการสืบพันธุ. 

 
๖  สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน ควบคุมไวไมได. พัฒนาเกินกวา 

เหตุ  เกิดความรูสึกตองการจะดีกวาใคร  จะมากกวาใคร  จะสูงกวาใคร  จะสบายกวาใคร. 
แลวมันก็มีมารยาหลอกลวง  มัวเมาลืมตัว  พัฒนาตนไปจนถึงการฆาตัวเอง  หลงในความดี 
ของตนมากเกินไป. 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๘๐

๗  สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนทางกาย  ทางจิต  ทางวิญญาณ  บําเรอ 
กันใหญ ,  สิ่งเสพติดทั้งหลายมีรสเลิศ  คือการบําเรอตนใหตนมันหลงอยูในสิ่งเสพติด 
เหลานั้น  พอเกิดขอบเขต  มันก็สะเพรามันก็เลินเลอ  มันก็ทําอะไรผิดหมด. 

 
๘  สัญชาตญาณแหงการอวดตน  อวดคนนี่ระวังใหดี  มันมีอยูอยาง 

ละเอียดประณีต  ประณีตจนมองไมเห็นวาเปนการอวดตน.  ระหวังใหดี ๆ  ระวังใหดี ๆ   
ถายังมีความรูสึกวาตัวตนอยูแลว  มันจะมีการกระทําที่เปนการอวดตนไมมากก็นอย  ระวัง 
ใหดี  ๆ   มันก็อยากอวด.  ที่อยางชั้นต่ํา ๆ   ก็อยากอวดเรื่องสวย เรื่องงาม  เรื่องสนุกสนาน 
เรื่องเอร็ดอรอย  เรื่องที่ เขาอวดกันไดทุกอยาง,  แลวมันก็จะยกตน  มันก็จะตีตนเสมอ 
ยกตนขมทาน  แลวมันก็จะหัวดื้อ  สารพัดอยาง. 

 
๙  สัญชาตญาณที่  ๙  อยากจะมีอยู  ความอยากมีอยูแหงตน  มันไมอยาก 

ตาย  ปญหาเรื่องความตายจึงทรมานมากที่สุด  มีกิเลสชื่อปงการมมังการมานานุสัยเปน 
ประธานอยูตลอดเวลา. 

 
สัญชาตญาณอันสุดทาย  ที่  ๑๐  คือพอใจภาวะนิรันดร  ซึ่งเขาใจเอาเอง 

ตามสัญชาตญาณ,  ตองการจะมีอยูอยางไมมีที่สิ้นสุด.  ลัทธิศาสนากอนพระพุทธเจา 
จึงมีไดเพียงเทานี้  คือมีตัวตนที่ไปอยูกับตัวตนใหญ .  พุทธศาสนาเลยออกไป  มีจิต 
เขาถึงภาวะวาง  วางจากตัวตน  จิตจึงหลุดพน  และดับไปเพราะความหมดเหตุหมดปจจัย 
แหงจิตนั้นเอง. 

 
เปนอันวาเรามีสัญชาตญาณแมบทหนึ่งตัว คลอดลูกออกมเปนสัญ- 

ชาตญาณลูกทั้งหลายมากมาย,  นํามาแสดงเพียง ๑๐ อ ยางมันก็เพียงพอแลว ที่จะ 
ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา  ซึ่งเปนความรูสําหรับควบคุม  สัญชาตญาณบาง,  เปลี่ยน 
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โครงสรางของสัญชาตญาณ  (ตอ) ๘๑

กระแสแหงสัญชาตญาณบาง  เพิกถอนสัญชาตญาณใหหมดจดสิ้นเชิงบาง.  นี่เปนอันวา 
โครงสรางของสัญชาตญาณทั้งหลายมีอยูอยางนี้  ขอใหทานทั้งหลายนําไปศึกษาใครครวญ 
ใหดี.  ใหรูจักมันใหดี ๆ.  แลวควบคุมใหได  มีความสุขกายสบายใจตามแบบพุทธบริษัท 
คือเยือกเย็น-เยือกเย็น-เยือกเย็น  อยูทุกทิพาราตรีกาลเทอญ. 

 
ขอยุติการบรรยายในวันนี้  เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดบทธรรมะ 

ในแบบคณสาธยาย  สงเสริมกําลังใจของทานทั้งหลาย  ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะใหยิ่ง ๆ    
ขึ้นไป  ณ  กาลบัดนี้. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................... 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
-๔- 

๒๕  มกราคฤม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 

สัญชาตญาณกับกิเลส. 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่   ๔  ในวันนี้   อาตมา 

ก็ยังคงบรรยาย  เรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  เพราะยังไมจบ  แตมีหัวขอ 
เฉพาะการบรรยายในวันนี้วา  สัญชาตญาณกับกิเลส. 

 
ชาวพุทธเรา  อุบาสกอุบาสิกา  ภิกษุสามเณรอะไรก็ตาม  ไมคอยไดยินคําวา 

สัญชาตญาณ,  ไมเคยชินกับคําคํานี้  ไมรูจักศึกษาเกี่ยวกับคําคํานี้  ก็เพราะวาเราไมไดใช 
คําคํานี้  ในการเลาเรียนหรือในการสั่งสอนกันภายในวัด;  เมื่อเปนของแปลกหรือเปนคํา 
ที่แปลกเขามา  ก็คิดวามันไมได เกี่ยวของกัน .  นี่ เปนเหตุใหไม รู เรื่อง  ซึ่งเปนเรื่อง 
เดียวกัน,  มันยิ่งกวาเกี่ยวของกัน  เพราะมันเปนเรื่องเดียวกัน,  เรื่องสัญชาตญาณกับ 
ธรรมะมันเปนเรื่องเดียวกัน.  ถาธรรมะก็คือสิ่งที่จะใชควบคุมสัญชาตญาณ.  ถา 
 

 
 
 

๘๒ 
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สัญชาตญาณกับกิเลส         ๘๓ 

ควบคุมสัญชาตญาณไมได  มันก็เปนอยางสัตวเดรัจฉาน,  สัญชาตญาณอยางสัตวเดรัจฉาน 
ก็ไมใชอื่นไกลท่ีไหนมา  มันคือสัญชาตญาณเดิม ๆ  ของสิ่งที่มีชีวิต.  ถาควบคุมได  มัน 
ก็เปนสัญชาตญาณของคน  เปนไปในทางดีทางสูงขึ้นมา,  ถาควบคุมไมได  มันก็ยัง 
เปนสัญชาตญาณในระดับสัตวเดรัจฉาน,  เราจึงเห็นคนทําอะไรอยางสัตวเดรัจฉานกัน 
อยูบอย ๆ  หรือเปนสวนมาก,  แตเมื่อทํากันทุก ๆ  คนก็เลยไมมีใครตําหนิใคร. 

 
[ปรารภและทบทวน.] 

 
การบรรยายชุดนี้ เปนการบรรยายหลักธรรมะ  สําหรับในขอบเขตของพุทธ- 

บริษัทหรือในวัด,  วันนี้ก็มีครูบาอาจารยแลนักเรียกมารวมฟงเปนจํานวนวนมาก  ก็จะได 
เอื้อเฟอบรรยายใหสืบเนื่องกันใหตอเนื่องใหสําเร็จประโยชน,  แลวก็ตองทบทวนที่บรรยาย 
แลวในวันกอนบาง  เพราะวาสวนมากในที่นี้ยังไมเคยฟง 

 
สําหรับครูบาอาจารยที่โมโหเกินกวาเหตุ  ลงโทษศิษยเกินกวาเหตุ  ก็เพราะ 

สัญชาตญาณนั้นไมถูกบังคับหรือควบคุมไวไมได,  นักเรียนที่ดื้อครูบาอาจารย  ตอสูครูบา- 
อาจารย  ก็คือสัญชาตญาณอันนั้นที่ยังบังคับไมได,  ไมไดพัฒนา.  เราจึงไดเห็นภาพที่ไม 
นาดูของครูบาอาจารยบางของลูกศิษยบาง  จึงขอใหสนใจเรื่องนี้ที่จะกลาว  คือเร่ืองสัญ- 
ชาตญาณกับกิเลสวาเปนอยางไร. 

 
สัญชาตญาณคือความรูสึกเดิม ๆ  ของชีวิต  ติดมากับสิ่งที่เรียกวาชีวิต, 

ไมตองพูดวาสัตวเดรัจฉานหรือมนุษยหรือตนไมตนไล  มันเปนสิ่งที่มีชีวิตก็แลวกัน,  ใน 
สิ่งที่มีชีวิตนั้นยอมมีความรูสึกติดมาดวยเสร็จ  มากนอยสูงต่ํากวากันตามกรณี .  ในที่นี้ 
ตองขอปฏิเสธไมวิพากษวิจารณไมถกเถียงกันกับพวกที่เขาถือวา  ตนไมไมมีวิญญาณตนไม 
ไมมีความรูสึก,  นั่นเขาก็พูดไปตามแบบของเขา.  เดี๋ยวนี้ เรามีหลักเกณฑที่วา  ถามันมี 
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ชีวิตแลวมันจะตองมีความรูสึก  ถามันไมมีความรูสึก  มันก็ดํารงชีวิตอยูไมได,  จึงเปน 
อันวามีความรูสึกดวยกันทั้งนั้น.  ดังนั้นมนุษยก็มีความรูสึก  สัตวเดรัจฉานก็มีความรูสึก   
ตนไมตนไลพฤกษาชาติทั้งหลายก็มีความรูสึก,  ความรูสึกที ่ติดมาแตเดิมกับ 
สิ่งที่เรียกวาชีวิตโดยพื้นฐานนั่นแหละ,  เราจะเรียกวาสัญชาตญาณ  แปลวาความรูที่มัน 
เกิดขึ้นเอง  มีอยูเอง  มีอยูแลวในตัวสิ่งที่เรียกวาชีวิต,  มันจึงทําใหรูจักมีตัวตน  มีความรูสึก 
เปนตัวตน  เปนตัวกูเปนของกู,  รูจักเห็นแกตัว,  รูจักเอาเปรียบ,  รูจักตามใจตัว,  รูจัก 
ตองการอาหารแสวงหาอาหาร,  รูจักมีความกลัวสิ่งที่เห็นวานากลัว  แลวก็หนี,  แลวก็รูจัก 
ตอสูในกรณีที่จะตองตอสู,  แลวก็มีความรักตัวเองยิ่งกวาสิ่งใด,  ก็มีการมุงหมายที่จะสืบ 
พันธุ,  แลวก็ตองการที่จะพัฒนาใหตัวดียิ่ง ๆ  ขึ้นไปสูงขึ้นไป,  แลวก็มีความรูสึกที่จะอวด 
ตองการที่จะอวด,  แลวก็จะดํารงไวอยางมั่นคง  ซึ่งความหมายแหงตัวตน  มีตัวมีตนซึ่ง 
เปนที่ตั้งแหงความเห็นแกตน  แลวก็คลอดลูกออกไปอีกมายมายหลายสิบอยาง  เพราะความ 
เห็นแกตน  กระทั่งพอใจจะอยูนิ รันดร  ก็เปนดวยเรื่องอํานาจของความรูสึกตามธรรมชาติ 
ที่เรียกวาสัญชาตญาณ. 

 
ครูบาอาจารยที่เคยเรียนวิทยาศาสตร  ชีววิทยา  เรื่อสัญชาตญาณก็คงจะไดยิน 

ไดฟงอยูมากแลว  บางแลว.  ในที่นี้เราจะกลาวตามหลักของพระพุทธศาสนาโดย 
เทียบเคียง,  ไมไดเอาหลักของวิทยาศาสตรปจจุบันนั้นมาเปนเกณฑ.  แตถึงอยางไร 
มันก็เขากันไดไมมีทางที่จะขัดกัน,  ที่จําแนกสัญชาตญาณเปนหลายอยางตาง ๆ  กัน 
นั้น  ก็แลวแตความมุงหมายหรือการที่มองเห็น.  วิทยาศาสตรปจจุบันอาจแจกจําแนกไป 
ตามกฎเกณฑหรือตามความมุงหมาย,  แตเราชาวพุทธก็จะจําแนกออกไปตามเรื่องที่มันเกี่ยว 
ของกันกับชาวพุทธ  หรือกับมนุษยที่ตองการจะเปนชาวพุทธ,  จะศึกษาอยางชาวพุทธ. 
ถามันแจกไมเทากันไมตรงกัน ก็อยาเห็นวาเปนปญหาเลย.  ใหเอาตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่อง 
มาพิจารณา,  และใหรูวา  มันมีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิต คือสิ่งที่เรียกวา 
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สัญชาตญาณนั้นเอง.  ถาปลอยมาตามสัญญาณโดยไมมีการควบคุมหรือไม 
พัฒนา  มันก็เปนอยางตนไม  ตนไลหรือเปนอยางสัตวเดรัจฉานเปนอยางมาก ;  แต 
ถามีการพัฒนาควบคุมหรือการใชใหถูกตองมันก็เปนอยางของมนุษย,  มันแจก 
ออกไปไดตามวิวัฒนาการ  หรือสิ่งที่เขามาแวดลอมใหเกิดความแปลกออกมา. 
 

สัญชาตญาณแหงการกิน อาหารอยางนี้มันตองมี  ถาไมมีมันไมกินอาหาร 
มันก็ตาย,  ทีนี้เมื่อมันมีการพัฒนามาก  มันก็กินอาหารดีเกินไปจนเปนปญหา,  เหมือน 
อยางมีโรคภัยไขเจ็บเปนอันมากเกิดมาจากการกินอาหารดีเกินไป  ไมถึงขนาดมันก็เปนโรค 
ขาดอาหาร  มันก็เปนปญหา. 

 
สัญชาตญาณแหงความกลัว  มันก็รูจักวิ่งหนี  มันก็รอดจากอันตราย;  แต 

ทีนี้เมื่อไมไดพัฒนา  มันกลัวอยางโงเขลา  มันก็ไปกลัวที่ไมควรจะกลัว  มันก็เลยไมได 
ผลดี,  ที่ควรจะกลัวมันกลับไมกลัว เพราะมันไมรูจัก  เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณแหงความ 
กลัวอยางโงเขลาของสัตวเดรัจฉานนั้น  ถาพัฒนาดีแลวดีแลว  มันก็รูจักกลัวสิ่งที่ควร 
กลัว  ในที่สุดมันก็มากลัวกิเลสอยางยิ่ง.  สิ่งที่ควรกลัวที่สุดก็คือกิเลส,  เดี๋ยวนี้มันรูจักกลัว 
กิเลส มันก็เลยดีถึงที่สุด  ไดรับประโยชนถึงที่สุด  ของการมีสัญชาตญาณแหงความกลัว. 

 
สัญชาตญาณแหงการตอสู มันก็มี  มันก็ตองมี  แมแตลูกแมวเกิดขึ้น  ๒-๓ 

วันก็ขูฟอ  ๆ  เปนแลว  มันตอสูเปนแลว  เพื่อมันจะขูศัตรูปองกันตัวไวกอน  ซึ่งมันก็มีผล. 
ทีนี้การตอสูระดับน้ันมันไมมีปญหา  ไมมีคุณคาอะไรนัก,  มันก็ตอสูสูงขึ้นมา  ถึงตอสูขาศึก 
คือกิเลส  ตอสูศัตรู  แตแลวมันก็ไมรูจักศัตรูที่นากลัวคือกิเลส  มันก็ไมคอยตอสูกิเลส 
มันก็ยอมแพแกกิเลส,  ถามันยังมีโชคดีมีความตั้งใจที่ตอสูกิเลส  ก็ชนะกิเลสตาม 
ลําดับ  แลวก็เปนอริยบุคคล. 
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สัญชาตญาณแหงการรักตน  ซึ่งเปนเหตุใหเห็นแกตนนี้  มันก็เหมือนกัน; 
ถาปลอยไปตามธรรมชาติมันก็เทานั้นแหละ  มันก็เลยเถิดไปเปนเห็นแกตน  จะเอาใหมาก 
หรือจะเอาเปรียบผูอื่น  กระทั่งจะเบียดเบียนผูอื่น  เพราะมันรักตนอยางโงเขลา  ไมมีการ 
พัฒนา,  ถามันรักตนถูกตอง  เดี๋ยวนี้มันก็มาศึกษารูอยางทั่วถึงวามันควรจะทําอยางไร 
มันก็พัฒนาตนเจริญสูงขึ้นไป  จนกระทั่งเปนพระอรหันต.  ขอยืนยันวาอยางนี้  ถามันมี 
ความรักตนอยางถูกตอง  ปฏิบัติอยูไมหยุดหยอน มันตองเปนพระอรหันตแน ๆ  คนเรา. 

 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  นี้มันก็เปนธรรมชาติ  มองไดในแงดีตาม 

ธรรมดาทั่ว ๆ  ไปก็วามนุษยจะไมสูญพันธุ;  แตทีนี้ถาหากวามันทําไปดวยความโง 
เขลา  มันก็เลยเปนเรื่องที่ เกินที่ควรจะทํา  มันไปเปนทาสของกามารมณ   ซึ่งเปนคาจางให 
สัตวสืบพันธุ  ซึ่งเปนกันอยูอยางยิ่งทั้งโลกก็วาได.  มนุษยกําลังเปนทาสของกามารมณ 
ซึ่งเปนคาจางของธรรมชาติมาปะหนาไวกับการสืบพันธุ, ถาไมมีสิ่งนี้มาลอมาจาง  สัตวก็ 
ไมทําการสืบพันธุ  เพราะฉะนั้นผูที่มีสติปญญามีความรู  ก็ทําการสืบพันธุไดโดยไมตอง 
รับคาจาง  ไมตองตกเปนทาสของกามารมณ .  นี่ดูสัญชาตญาณของการสืบพันธุ มันให 
ผลไดทั้งสองฝาย. 

 
การพัฒนาตนใหดียิ ่ง  ๆ  ขึ ้นไป  ก็เปนสัญชาตญาณ ,  ถาพัฒนา 

เกินก็กลายเปนเรื่องผิด. 
 
การตองการใหมีส่ิงบําเรอตน  นี้ก็เปนสัญชาตญาณ;  ดูใหดี ๆ  เถอะ 

ความรูนึกตามสัญชาตญาณแท  ๆ   ตองการใหมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบํารุงบําเรอมาขับกลอมมาอะไร 
ถาใชไปถูทางก็ไมเปนไร,  ถาใชผ ิดทางก็เลยเถิด  เปนเรื ่องของอบายมุข เปน 
เรื่องของกิเลส  เปนเรื่องอยางนี้ไป. 

 
สัญชาตญาณแหงการอวดตน  แมแตสัตวเดรัจฉานก็ตองการจะอวดอะไร 

ของมันเอง,  แมที่สุดแตตนไมก็จะพิสูจนไดวา  มันออกดอกสวย ๆ   ออกใบสวย ๆ   ก็เพื่อจะ 
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อวด;  ถามันอวดเทาที่ควรจะอวดก็ไมเปนไร,  ถามันอวดเกินขอบเขตไป  ก็กลายเปน 
อวดดี  ก็เลยเหลว  เลยยุงยากลําบาก,  ระวังการอวดซึ่งมาจากสัญชาตญาณ  รูจักควบคุม 
ไวใหดี. 

 
เอาละนี้ก็เปนตัวอยางที่เพียงพอแลววา  สัญชาตญาณมีความหมายเดียว 

แลวก็แยกออกไปไดทั้งสองขาง  คือวาควบคุมไวอยางถูกตอง.  หรือไมไดควบคุมไว 
อยางถูกตอง.  แตความรูสึกเดิมแทนั้นเปนอันเดียว  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนใหญ 
เปนประธานก็คือ สัญชาตญาณแหงการมีตัวกู  มีตัวตน ,  ถาไมรูจักควบคุม 
มันก็เปนเรื่องของกิเลส  เห็นแกตัว  แลวก็ทําสิ่งที่ไมควรทํามากมาย,  ถารูจักควบคุมไว 
ได  มันก็เปนการทําสิ่งที่ เปนประโยชนแกตน  ทําสิ่งที่ เปนประโยชนแกตน ตัวตนตัวกู 
นั้นก็ไมเกิดเปนอันตรายขึ้นมา.  นี่ใหสั้นเขามาวา  ความรักตนนั้นถาใชใหถูกตองก็ 
ไมเปนไร,  ถาใชไมถูกตองมันก็กลายเปนเลยเถิด  เปนเหตุใหเห็นแกตน  จนเอา 
เปรียบผูอื่น  หรืออะไรไปสารพัดอยาง  ที่มันจะใหโทษ. 

 
นี้สรุปความวา  สัญชาตญาณความรุสึกพื้นฐานั้น  ถาไมไดรับการ 

พัฒนา  มันก็จะมีความรูเพียงเทาที่ตนไมตนไลมันรูสึก,  หรือสัตวเดรัจฉานมันรูสึก, 
แตถาไดพัฒนาก็รูไปถึงที่คนรูสึก  หรือที่ดีกวาคนคือมนุษย  มนุษยดีกวาคนเพราะวามี 
จิตใจสูงกวาคน  ก็จะรูสึกสูงยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป.  นี่เรียกวาชีวิตมีสัญชาตญาณเปนเครื่องควบคุม 
บังคับขับไสอยู;  ถาไมรูจักควบคุมสัญชาตญาณ  มันก็เปนไปตามสัญชาตญาณที่ 
โงเขลา  ที่รูผิด  ๆ  เรียกวารูผิด  ๆ  มันก็รูเหมือนกัน  รูอยางนั้นรูอยางนี้แลวมันก็รูผิด.  เชน 
มันรูไปในทางเห็นแกตัว  มีตัว  เห็นแกตัว  อะไร ๆ  ก็เพื่อเห็นแกตัว,  มันก็รูผิดถาอะไร ๆ   
ก็เพื่อความถูตองและเห็นแกผูอื่น  มันก็เปนเรื่องที่ถูก;  เพราะฉะนั้นเราจึงมีคําเรียก 
ขึ้นมาอีกคําหนึ่งวา  ภาวิตญาณ คือสัญชาตญาณที่พัฒนาแลว,  สัญชาตญาณเดิม 
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แทของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแลว  เกิดความรูสึกที่ถูกตองขึ้นมา  เดินไปตามทางที่ 
ถูกตอง  ก็จะเรียกวา  ภาวิตญาณ,  ญาณที่พัฒนาแลว คือทําใหเจริญแลว. 

 
ทุกคนลวนแตมีสิ่งที่ เรียกวา  สัญชาตญาณเปนพื้นฐานของชีวิต;  ถาเขา 

รูจักมัน  ก็พัฒนามันใหเจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกตอง  มันก็จะกลายเปนสิ่งที่เรียกวา 
โพธิ,  โพธิ;  ถาไมไดรับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เปนกิเลส  เพราะฉะนั้น 
กิเลส กับ  โพธิ  มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณดวยกัน.  คําวาสัญชาตญาณ  คําวาญาณนั้น 
แปลวาความรู,  ความรูที่เกิดเอง ดุมด่ํามาเอง  จนผิดจนเปนกิเลส;  นี่ก็เปนความรูที่ 
เดินมาผิด.  ทีนี้ถามันเปนความรูที่ไดรับการฝกฝนอบรมศึกษาทําใหเจริญ เปน 
ความรูที่ถูก  มันก็กลายเปนโพธิ;  เพราะฉะนั้นอยาไปเห็นวาเปนของเที่ยงแทแนนอน 
มาแตดั้งเดิม,  มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่วา  ไดรับการพัฒนาหรือไมไดรับการ 
พัฒนา,  หรือจะพูดใหถูกกวานั้นก็วา  ไดรับการพัฒนาผิดหรือไดรับการพัฒนาถูก. 

 
ถาได รับการพัฒนาผิดก็กลายเปนสิ่งที่ เรียกวากิเลส,  ถาได รับการ 

พัฒนาถูกก็กลายเปนสิ่งที่เรียกวาโพธิ,  ของเดิมนั้นสิ่งเดียวกัน  คือความรูที่เกิด 
อยูเองตามสัญชาตญาณของชีวิต.  ถาเด็กคนนี้ไดรับการพัฒนาดี  เปนเด็กไมดื้อไมมี 
ปญหา,  ถาเด็กคนนี้ไมไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง,  เปนเด็กที่ดื้อมีปญหา  นี้มันก็มาจาก 
สัญชาตญาณเดิม ๆ   แหงความมีตัวตน  มีตัวกู  ก็อยากดี  และก็ตอสูหรืออะไรก็แลวแต  ซึ่ง 
เปนความรูสึกตามธรรมชาติ.  ฉะนั้นถาเราจะรูจักสิ่งนี้กันใหดี ๆ  ก็มีโอกาสที่จะควบคุม 
มันไดมาก ๆ   แลววิถีแหงชีวิตนี้ก็จะดําเนินไปอยางดีไมมีปญหาไมตองฆาตัวตายในที่สุด; 
ดังนั้นขอใหสนใจเรื่องสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ. 

 
ในพุทธศาสนาไมมีคําเรียกตรง ๆ  วา  สัญชาตญาญ;  ถึงคําวาสัญชาต- 

ญาณก็เปนคําแปลที่คิดขึ้นใหม  เพื่อจะใหเทียบกับคําตางประเทศที่เปนวิชาสอนเรื่องนี้จึง 
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มีคําวาสัญชาตญาณเกิดขึ้น.  แตในทางธรรมหรือในหมูพุทธบริษัท  มีคํา ๆ  หนึ่งซึ่งควร 
จะเอามาพิจารณาและเอาใชเปนคําเดียวกันได  ก็คือคําวาสันดาน,  สันดานเปนคําเดิม 
ก็เปนไปตามการพัฒนาวาบรรจุอะไรลงไปในสันดาน  บรรจุสิ่งที่ถูกตองดีงามลงไป  มัน 
ก็มีสันดานดี  มันก็ดีขึ้นมา,  ถาไมมีการบรรจุหรือบรรจุลงไปผิด ๆ  ก็เปนสันดานเลว 
สันดานชั่วขึ้นมา,  แตของเดิมน้ันมีแตสิ่งที่เรียกวาสันดาน,  สันดาน  คํานี้มีใชในบาลี 
เรียกวา  สันดาน,  สันดานเปนสิ่งที่มีมาคูกันมากับชีวิต,  ชีวิตมีสันดาน. 

 
 สันดานในที่นี้ก็พรอมที่จะรู,  พรอมที่จะไดรับการปรับปรุงศึกษาฝก 

ฝน แลวก็ใหดีขึ้น. พวกที่เขาพูดตามความรูสึกของเขามีอยูพวกหนึ่ง  เขาพูดวา เชื้อ 
แหงความเปนพุทธะ มีแลวในทุกคน,  แลวยังในทุกสัตว หรือในทุกชีวิตแมแตตนไมดวย, 
เชื้อแหงความเปนพุทธะมีแลวในทุก ๆ  ชีวิต  ชีวิตสัตว  ชีวิตคน  คือความรูที่จะพัฒนา 
ไปใหถูกตองนั่นแหละ,  ถาพัฒนากันไดจริงถูกตองจริง  มันก็กลายเปนพุทธะ 
ขึ้นมา. 

 
แตเดี๋ยวนี้สันดานไมไดรับการพัฒนา  แลวจะวาอยางไร,  ไมรูสึกดวยซ้ําไป 

วามีอยู  แลวจะไดรับการพัฒนาอยางไร,  มันควรจะรูสึกกันใหทั่วถึงวา มันมีอยู 
และควรจะพัฒนากันอยางไร  มันก็จะไดเปนโพธิหรือเปนพุทธะขึ ้นมา.  เมื ่อ 
ไมไดพัฒนามันก็เหมือนกับวาหลับอยู  ยังหลับอยู;  ทีนี้ปลุกใหตื่นและทําใหเจริญ 
จึงเปนพุทธะ  ผู รู   ผู ตื ่น   ผู เบ ิกบาน .  ความหมายของคําวาพุทธะของผู รู  ผู ตื ่น 
ผูเบิกบาน  นั้นมีความหมายมากที่สุด  คือปลุกสันดาน  ปลุกสัญชาตญาณในสันดาน 
หรือตัวสันดาน  นั่นแหละ  ใหมันกลายเปนรูหรือเปนตื่นหรือเบิกบานขึ้นมา. 

 
สรุปความวาใหรูวามันมีสิ่งที่ธรรมชาติรู  แตยังไมรูจะตองพัฒนา,  ถา 

พัฒนาแลวมันจะรู,  แลวมันจะรูจนถึงที่สุด  จะเปนพระพุทธเจาในระดับใดระดับหนึ่ง 
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ในความหมายใดความหมายหนึ่ง,  จะเปนพุทธะ  คือผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ขึ้นมาไดในระดับใด 
ระดับหนึ่ง.  เพราะฉะนั้นขอใหเรารูวา  มันมีสิ่งนี้อยูแลวเปนพื้นฐาน,  เราจะไดพัฒนา  จะ 
ไดทําใหเจริญ,  จนกวามันจะเจริญถึงที่สุด  แลวมนุษยก็จะหมดปญหา,  มนุษยคนนั้นจะ 
หมดปญหา  จะมีความสุข  เปนชีวิตเย็นเปนนิพพาน.  คําวานิพพานในความหมาย 
อยางนี้  ก็คือชีวิตที่เยือกเย็น.  ไมมีความทุกขไมมีความรอน  จนกวาจะถึงนิพพานชั้น 
สมบูรณคือหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลย,  ในช้ันนี้โดยทั่วไปแลว  มนุษยจะตองขวนขวาย 
จนไดนิพพานในระดับธรรมดาสามัญ  คือเปนชีวิตเย็น. 

 
เรื่องชีวิตเย็นระดับธรรมดาสามัญนี้ก็เหมือนกัน  เขาใจวาทานทั้งหลายไม 

เคยไดยิน  แลวทานทั้งหลายจะไมเชื่อเหมือนกับคนหลาย ๆ  คนที่เขาไมเชื่อ,  แลวเขาวา 
อาตมาพ ูดโกหกหรือวาเอาเอง ,  วาน ิพพานหมายถ ึงช ีว ิตเย ็นที ่เป นอยู ธรรมดา ; 
จะบอกใหรูเสียเลยก็ไดวา  ที่พระใหศีลแลวสรุปอานิสงสวา  สีเลนะนิพพุติงยันติ 
ถึงนิพพุตะไดดวยศีลน้ัน  ก็คือคํานิพพานนั่นเอง. 

 
คําวานิพพุตะก็คือคําเดียวกับนิพพาน,  ถึงนิพพานไดดวยศีล.  นิพพุตะ 

นิพพุติงในที่นี ้ก็เปนเรื่องชีวิตเย็น  ยังไมถึงกับสิ้นกิเลสเปนพระอรหันต,  หรือท่ี 
พระสิทธัตถะสมัยที่ยังหนุมยังไมไดออกบวช  ก็มีคําพูดของคนที่รูจักเรื่องนี้กลาวสรรเสริญ 
พระสิทธัตถะวา  บุรุษน้ีเปนลูกของใคร  แมของเขาก็จะนิพพุตะ  คือเย็นนิพพาน,  เปนลูก 
ของใครพอของเขาก็จะเปนนิพพุตะคือเย็น,  เปนภัสดาของหญิงใดหญิงนั้นก็จะนิพพุตะหรือ 
เย็น.  คําวานิพพุตะใชพูดกันอยูกลางบานกลางถนน  คํานั้นเปนคําเดียวกับคําวา 
นิพพาน,  เปนคํากริยาที่มีรูปศัพทตางกันเทานั้น  แตมีความหมายเดียวกันแท ๆ. 

 
ชาวบาน,  ประชาชนแตกาลกอนเขารูจักคําวา  เย็น  เย็น  กันมากอนแลว, 

ถือวาเปนความหมายที่ดีที่สุด,  สูงสุดก็นิพพานหรือนิพพุตะ,  ขวนขวายเพื่อนิพพานหรือ 
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เพ่ือนิพพุตะกันทั้งนั้น,  นี่เปนความเย็น.  เร่ืองเย็นจึงเปนเรื่องของคนทุกคน,  หรือควร 
จะเปน สิ่งที่มีชิวตทุกชนิด.  ถามันรอนแลวมันก็ไมนาดู  ไมนาปรารถนาอะไรที่ไหน, 
ถาอยูอยางเยือกเย็นไปหมด  มันก็ควรจะปรารถนา;  แมวาไมถึงกับสิ้นกิเลส  แต 
อยูอยางไมมีเรื่องรอน,  ไมมีเรื่องรอนอกรอนใจ  มีแตความถูกตอง  จะมีกิเลสบางนิด 
หนอยก็ไมถึงกับลุกเปนไฟโพลง ๆ  ออกมา  โดยปกติเปนคนเย็น,  บางคนมีลักษณะของ 
ความเย็น.  นี้พอสังเกตได  วาผิดกันกับคนอื่นอยูนะ,  ขอใหตั้งขอสังเกตไวบาง.  เขาควบ 
คุมสันดาน  หรือสัญชาตญาณไมได  เขาก็ตองเปนคนรอน,  ทําผิดในเรื่องนี้มากก็รอนมาก, 
เตลิดเลยก็เปนบาเลย  ตายเลย. 

 
เราควรจะรูจักเรื่องนี้รูจักสิ้งที่เรียกวาสัญชาตญาณนี้  แลวก็จะไดจัดการ 

กับมัน ใหไดรับผลดีที่สุดเทาที่มนุษยจะไดรับ,  แลวก็จะเหมือนกับท่ีคําที่สอนใน 
บางลัทธินิกาย  พุทธศาสนาอยางมหายาน  เขาวาเชื้อแหงความเปนพุทธะมีอยูแลวในคนทุก 
คน  เปนคําพูดที่ควรจะสนใจ,  แลวก็จะเขาใจได  โดยการพิจารณาตามหลักของสิ่งที่ 
เรียกวาสัญชาตญาณดังที่กลาวแลว.  อาตมาเห็นวาเปนเรื่องที่มีคาควรแกการ 
ศึกษา  จึงนํามาพูดมาบรรยาย  ตั้งใจจะบรรยายเปนชุดใหญสําหรับภาคมาฆบูชานี้. 

 
เมื่อไดปฏิบัติตอสัญชาตญาณอยางถูกตอง จนสัญชาตญาณไมนําไปใน 

ทางที่พึงปราถนา  เรียกเปนคํากวาง ๆ  วา  สัญชาตญาณไมอาจจะนําไปในทางที่ 
ไมพึงปรารถนาอีกตอไป  คือพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ  นี่คือสิ่งที่เรียกวา 
วิมุตติ,  วิมุตติ  ความหลุดพน,  หลุดพนจากอะไร ?  หลุดพนจากการนําไปของ 
สัญชาตญาณ  หลุดพนจากอํานาจจากอิทธิพลของสัญชาตญาณคือควบคุมไวไดหมดเลย 
เรียกภาษาโสกโดกวาอยูหมัดเลย,  ควบคุมสัญชาตญาณไวไดอยางอยูหมัดเลย.  นั่นแหละ 
มันหลุดพนจากอํานาจของสัญชาตญาณ  ก็เรียกวา  วิมุตติ,  ก็อยูเหนืออํานาจของ 
สัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเชนนี้แลว  ก็เรียกวา  โลกอุดร.  โลกุตตระ  หรือโลก 
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อุดร อยูเหนือโลก.  ถายังเปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ  ก็คือเปนไปตามโลก 
แหงความโงเขลา,  ไมรูอะไร  นอกจากจะรูไปตามสัญชาตญาณ  ซึ่งเห็นแกตน-เห็นแก 
ตน-เห็นแกตน,  แลวก็เปนไปเพื่อความทุกขทั้งนั้น. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
ทีนี้ก็จะไดพูดกันเปนพิเศษในวันนี้  โดยหัวขอวา  สัญชาตญาณกับ 

กิเลส  เพื่อจะใหรูจักสัญชาตญาณและกิเลสยิ่งขึ้นไปอยางเพียงพอ.  นี่ก็พูดมาแลว  หยก ๆ   นี้ 
วาสัญชาตญาณที่ควบคุมไวไมได ลุอํานาจแกสัญชาตญาณ  นั้น  ก็เรียกวา  กิเลส, 
ถาควบคุมได  เปนความรูที่ถูกตองขึ้นมา  ก็เรียกวา  โพธิ. 

 
 

กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน. 
 
ผูมีปญญาบางคนพูดวา  กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน;  แตถาคนมันโงเกินไป 

มันเชื่อไมได,  เขาใจวาคนที่ศึกษามาอยางแคบ  ๆ  นั้น  จะไมยอมเชื่อวากิเลสกับโพธิเปน 
สิ่งเดียวกัน.  ถามองเห็นลึกซ้ึงอยางที่วามาแลวก็จะเห็นวา  กิเลสก็คือสัญชาตญาณ 
ที่ควบคุมไมได,  โพธิก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมได.  ที่วาเปนสิ่งเดียวกัน  ก็คือ 
มันเปนสัญชาตญาณดวยกัน  อันหนึ่งที่มันควบคุมไมไดหรือมันอบรมมาผิด,  อันหนึ่ง 
ควบคุมไดอบรมมาถูก;  ถามองลึกลงไปก็จะเห็นวา  กิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน.  พูด 
อยางนี้แลวจะถูกดามารอบตัว  ผูรูในเมืองไทยไมยอมรับ  ผูที่อางตัวรูธรรมะในเมืองไทย 
จะไมยอมรับ  กับผูที่พูดวากิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกัน,  แลวเขาก็จะดา,  แลวอาตมา 
ก็รวมอยูในพวกผูที่ถูกดาดวยเหมือนกัน.  แตก็ไมไดเอามายืนยันใหทานทั้งหลายยอมรับ 
เพื่อจะเปนผูถูกดา  แตเอามาเพื่อใหเห็นวา  ใหดูใหดีเถอะวาเรามีความรูโดยสัญชาตญาณ 
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สําหรับจะรูเทานั้น,  มันสําหรับจะรูไปตามสัญชาตญาณ  ใหมันเดินถูกทาง  มันก็ 
ไมเปนอันตราย,  ถาเดินผิดทางก็เปนอันตราย. 
  

ยกตัวอยางงาย ๆ  สักเพียงเรื่องเดียวสัญชาตญาณแหงความรัก – รักตัว  
- รักตัวเองนี่เปนสัญชาตญาณที่เดนชัด;  ถามันรักตัวผิด ๆ  มันก็เห็นแกตัว,  ก็เอา 
เปรียบผู อื ่น   ก็ขมเหงผู อื ่น   เป นอันตรายตอผู อื ่น ;  ถารักตัวอยางถูกตอง  มันก็ 
ไมทําอยางนั้น  ก็ทําใหตัวเองเจริญรุงเรืองอยูไปไดโดยสบาย.  แตวาความรักตัว 
นั้นเปนพื้นฐาน  เปน  ของสัญชาตญาณ,  มันก็เลยมามีวา  รักอยางถูกตอง  หรือ 
รักอยางไมถูกตอง.  เราจึงศึกษาเรื่องนี้  เพ่ือวาจะใชควบคุมกระแสแหงสัญชาต- 
ญาณ  ใหเปนไปอยางถูกตองทุกสัญชาตญาณเทาที่จะนําเอามาศึกษากันได. 

 
ทีนี้จะพูดสัญชาตญาณฝายทีเปนกิเลสกอน  แลววันตอไปก็จะพูดเรื่องสัญ- 

ชาตญาณฝายที่จะพัฒนาใหเปนโพธิ  วันนี้จะพูดเรื่องสัญชาตญาณที่เปนฝายกิเลสกอน. 
 

โลภะ  โทสะ  โมหะ  มาจากสัญชาตญาณเดิม. 
 
พอพูดวากิเลส  กิเลส  ทานทั้งหลายถาเปนผูคงแกเรียนแลว  ก็รูไดเองวา 

คําวากิเลสคือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ,  ก็ไดยินมามากแลว  ถาพูดถึงกิเลสแลวตองเขาใจไดวา 
เล็งถึง  โลภะ  โทสะ  โมหะ,  มันเปนความรูสึกของสิ่งที่มีชีวิต.  โลภะ  หรือ  ราคะ  ก็เรียก 
นี่ตัวเดียวกัน  คือมัน  จะเอา,  โทสะหรือโกธะนี้มันก็ตัวเดียวกันคือมัน  จะทําลาย,  โมหะ 
นี้  มันก็เปนเรื่องที่ไมรูจะทําอยางไร  สงสัยอยูก็ได,  วนอยูรอบสิ่งนั้น  หรือโงตอไป 
พูดวาอยางนั้นก็แลวกัน. 
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 ถาเปนเรื่องของโลภะตองการจะเอา  คือจะดึงเขามาหาตัวเอามาเปนตัว 
เปนของตัว,  กิเลสประเภทนี้ก็คือสัญชาตญาณของการมีตัว มีตัวกูยืนอยูเปน 
ประธาน;  ถารูสึกวาสิ่งนี้มันบําเรอแกตัวกู  มันเปนผลดีแกตัวกู  มันเปนอะไรแก 
ตัวกู  มันก็อยากจะได,  ความรูสึกก็เปนไปตามสัญชาตญาณนั้น  คือเอาเขามาหาตัว 
ดึงเขามาหาตัว,  มีลักษณะดึงเขามาหาตัว  เอามาไวเปนของตัว. 

 
ถาวาสิ่งที่เขามากระทบ  มาสัมผัสน้ัน  มันไมเปนอยางนั้น  มันตรงกันขาม 

คือมันเปนลักษณะที่ไมนาพอใจ  หรือมาขัดขวางตัว  จะมาทําลายตัว, ความรูสึก 
ทางสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนเปนอยากจะทําลาย  นั่นคือพวกโกธะพวกโทสะ. 

 
ถาวานั้นมันไมแนวาจะเปนประโยชนแกกู  หรือไมเปนประโยชนแกกู,  มัน 

ยังรูสึกไมไดวา  จะเปนประโยชนแกกูหรือจะไมเปนประโยชนแกกู,  แตก็นาจะมีคา  นาจะ 
สนใจ,  มันก็เลย  สงสัยแลวก็วนอยูรอบ ๆ  ไมกลาเอาเขามาหรือไมกลาผลักออกไป. 

 
พูดอยางภาษาวัตถุก็คือวา  อยางหนึ่งมันอยากจะดึงเขามา  ดวยอํานาจ 

ของสัญชาตญาณคือโลภะหรือราคะ,  อยางหนึ่งมันอยากจะผลักออกไปหรือทําลาย 
เสียใหพินาศ  ดวยอํานาจของสัญชาตญาณที่เปนโทสะหรือโกธะ,  สวนอีกอันหนึ่ง 
มันยังสงสัยคือยังโงตอไป  มันก็ไดแตวิ่งวนอยูรอบ ๆ  ไมมีอาการที่จะดึงเขามาหรือผลัก 
ออกไป. 

 
ทานทั้งหลายที่ไมไดเคยสนใจกับเรื่องวัดเรื่องวา  คําพูดเรื่องวัดเรื่องวาแลว 

ก็ไดยินคําวา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ก็จะรูสึกวาเปนเรื่องของคนพวกไหนก็ไมรู คนบาคนบอ 
อะไรก็ไมรู ,  เราไมตองสนใจเรื่อง  โลภะ  โทสะ  โมหะ.  แตที่จริงมันเปนเรื่องความโง 
ของตนนั่นเอง  ของคนนั่นเอง.  ทุกคนที่มัวแตนั่งรูสึกไปตามสัญชาตญาณ;  สิ่งที่นารัก 
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นาพอใจเขามาก็เกิดโลภะดึงเขามา,  สิ่งที่ ไมนารักไมนาไวใจ  ก็เกิดโทสะผลักออก 
ไปหรือทําลายเสีย,  อะไรที่ยังไมแนก็สนใจอยูนั่นแหละ  สนใจอยูนั่น  วนอยูรอบ ๆ  นั้น. 
นี่คือคํา  โลภะ  โทสะ  โมหะ.  ถาพูดในแงของจิตวิทยาธรรมดา ๆ  แลวก็พูดไดอยางนี้วา
ความรูสึกที่ดึงเขามาหาตัวเพราะถูกใจ  คือโลภะหรือราคะแลวแตจะเรียก;  ถา 
มันหนักไปในทางเรื่องเพศก็เรียกวาราคะ,  ถามันหนักไปในทางธรรมดา  ๆ  ก็เรียก 
วาโลภะ,  โดยหลักท่ัวไปเปนอยางนี้,  แตก็ไมแนทีเดียวมันใชแทนกันได.  ถาวาความ  
รูสึกนั้นมันไมรูสึกวาจะเปนผลดีแกตัว แตจะเปนอันตรายแกตัวหรือไมนาไวใจ  หรือ 
วาทําลายประโยชนของตัวชัด ๆ  อยางนี้  ก็เกิดความรูสึกโทสะ โกธะ  หรือโกรธหรือ 
ประทุษรายขึ้นมา,  ถาวายังไมแนวาจะเอาอยางไร  ก็เก็บไวกอน  ดวยความความสนใจ, 
มีความสนใจ. 

 
ขอใหทุกคนที่นั่งอยูที่นี่สังเกตดี ๆ  วา  มันมีอยางนี้หรือเปลา ?  ความรูสึก 

ในชีวิตจิตใจของทาน  มันมีความรูสึก  ๓  ประการนี้อยูหรือเปลา ?  นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกวา 
กิเลส  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มันก็ออกมาจากสัญชาตญาณพ้ืนฐานดั้งเดิม  คือความมี 
ตัวตน,  ความเห็นแกตน,  ความรักตน,  ความเอาเปรียบผูอื่น,  ถาสัญชาตญาณแหงการกิน 
อาหาร  แหงการหนีภัย  แหงการตอสู  อะไรก็ตาม  มันทําใหเกิดความรูสึกเหลานี้ขึ้นมา 
ตามสมควรแกกรณี ,  มันแลวแตวากรณีไหนมันมีสัญชาตญาณอะไรเขามาเกี่ยวของมาก 
ที่สุด.  ขอใหมองเห็นวา กิ  เลสโดยตรงเนื่องกันอยูกับสัญชาตญาณอยางนี้. 

 
 

สัญชาตญาณกับกรรมกิเลส. 
 
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกกันวา  กรรมกิเลส  คือศีล  ๔  ขอแรก  ฆาสัตว  ลักทรัพย 

ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ,  ๔  อยางนี้เรียกวากรรมกิเลส  กรรมที่ทําดวยกิเลส  หรือ 
กรรมโดยกิเลส. 
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ขอที่  ๑  ฆาสัตว  มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณของความรูสึก  ถา 
วาโดยทั่วไปตํ่าลงไป  โดยพื้นฐาน  ก็สัญชาตญาณแหงการตองการอาหาร  อยางนี้ 
ลิงมันก็จับปูเปยวกิน  ก็เปนการฆา;  แตถาไมใชพื้นฐานอยางนั้น  มันก็เรื่องของการ 
เห็นแกตัว,  เห็นแกประโยชนของตัว,  เห็นแกเกียรติยศชื่อเสียงของตัว.  นี่คือเปน 
สัญชาตญาณที่รุนแรง  มันก็ฆาผูอื่นไดโดยงายเหมือนวาเลน.ปาณาติบาตมาจาก 
สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัวทั้งนั้น,  สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว,  เปนสัญชาตญาณ 
แมบท  เปนที่รวบรวมแหงสัญชาตญาณทั้งหลาย;  แมวาชาวนาจะตองทํานา  มันก็ตอง 
ทําดวยความเห็นแกตัว  อยากจะมีชีวิตของตัว  อยากจะเลี้ยงตัว  มันก็เปนสัญชาตญาณและก็ 
เปนเหตุใหทํานา  ซึ่งจะตองทําใหมีการฆาอยูในการทํานา,  คือวาเมื่อไถนาจะมีสัตวใน 
รอยไถตายมากเหมือนกันเรียกวา  ทําปาณาติบาตโดยไมเจตนา  ฆาสัตวโดยไมเจตนา 
มันก็มาจากสัญชาตญาณ. 

 
ขอที่  ๒  อทินนา  ลักทรัพย  ถือเอาสิ่งที่เจาของไมไดให  ก็เปนเรื่อง 

ของสัญชาตญาณแหงตัวตนหรือของตน  เห็นแกตน.  พูดงาย ๆ  วาสัญชาตญาณแหง 
การเห็นแกตน  มันจึงไปลักทรัพยของเขามา,  เห็นแกตนจนขี้เกียจนอนเสียดีกวา 
ไมทํางาน  นี้ก็เห็นแกตนจึงไดขี้เกียจและนอนเสีย.  เมื่อไมมีอะไรจะกินขึ้นมาก็ไป 
ขโมย  ก็เลยเปนผลงอกงามออกไป  เพราะสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตน,  สัญชาตญาณ 
แหงความตองการอาหาร  ที่ไปขโมยเขามาบํารุงบําเรอตนไมใชเปนเรื่องจําเปนนะ  มันก็ 
เปนเรื่องเดียวกัน  เพราะมันเห็นแกตน. 

 
ขอที่  ๓  กาเมสุ  มิจฉาจาร,  สัญชาตญาณแหงความเห็นแกตัว ทําไป 

อยางพรวดพราด  อยางรอไมได,  ไมกลัวแกความชั่ว  หรือสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ 
ที่เขาปะไวดวยกามารมณ   ที่ธรรมชาติปะไวดวยกามารมณ ,  หลงใหลในกามารมณ   บูชา 
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กามารมณ   ก็ทํากาเมสุ  มิฉาจาร  เนื่องดวยสัญชาตญาณแหงกามารมณในการสืบพันธุ 
หรือท่ีจะทํากันดวยเรื่องอยางอื่น  มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณ.  ถามันโกรธมันแคน 
มันจะแกแคน  หรือจะสบประมาทคนนั้นคนนี้  พอแมของลูกสาว  ฉุดลูกสาวไปทําอนาจาร 
ก็เพราะวา  สัญชาตญาณความเห็นแกตัวซ่ึงควบคุมไวไมได,  ตองการจะแสดง 
อํานาจของตัวจะอวดตัว  อะไรก็มี  ลวนแตทําบาปขอน้ีได. 

 
ขอที ่  ๔  สัญชาตญาณแหงการมุสาวาท   มันก็เปนเรื ่องที ่เห็นแก 

ตัว เพราะวา  มุสาวาทนั้นทําไปเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งนั ้น;  ถา 
มิไดทําไปเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  เราไมเรียกวามุสาวาท;  เชนเขาเปนผูพูด 
ตลกคะนอง  พูดเพอเจอ  พูดขบขันพูดอะไรไปอยางนี้  ไมใชมุสาวาท.  มุสาวาทแปลวา 
ใชคําพูดเปนเครื่องดึงดูดหรือขโมยเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัว  โดยวิธีใดก็ตาม 
นี้มันเห็นแกตัวอยูชัด ๆ,  สัญชาตญาณของกาเรห็นแกตัวทําใหมุสาวาท เพื่อให 
เกิดประโยชนขึ้นแกตัวหรือพรรคพวกของตัว,  เชนเปนพยานเท็จ. 

 
นี่กรรมกิเลส  ๔  ประการนี้ก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณที่บังคับไมได, 

ความรูสึกที่เปนพื้นฐานอยูในจิตใจสันดานบังคับไมได  ก็ทําใหเกิดการกระทําอยางนี้ขึ้นมา, 
นี้เรียกวากรรมกิเลส  ๔  ประการ. 

 
ถาจะเพิ่มเขาไปอีกอยางหนึ่ง  ดื่มน้ําเมาเปนขอที่  ๕  คือศีล  ๕  ความ 

ทุศีลท้ัง  ๕  นั้น  ดื่มนํ้าเมานั้นคิดดูใหดีวา  มันดื่มอยูไดดวยเหตุอะไร,  บางคนก็จะสังเกต 
ไดเองวา  ดื่มแลวมันครึ้มใจ  มันสบาย  มันถูกบําเรอดวยฤทธิของน้ําเมา,  มันรูสึกเหมือน 
กับมีผีหรืออะไรมาขับกลอมใหมันสบายที่สุดเมื่อมันดื่มนํ้าเมา.  ถาอยางนี้ก็  ก็เปนสันชาต- 
ญาณแหงการตองการใหมีการบําเรอ  มาจากการมีตัวและตองการใหตัวไดรับ 
การบําเรอ  แลวมันก็ทําอะไรคลาย ๆ   กันนี้ไดทุกอยาง  ซึ่งจะไวพูดถึงเรื่องอบายมุขดีกวา 
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พูดกันถึงเรื่องการดื่มน้ําเมาแลวก็  เปนสัญชาตญาณแหงการตองการขับกลอมทาง 
จิตทางวิญญาณ  ซึ่งผิด ๆ   ซึ่งทําไปอยางผิด ๆ   จนกลายเปนทาสของน้ําเมา  เลยวินาศไป 
เลย  ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไวไมได.  นี่เรียกวากรรมกิเลสทั้ง  ๔  ประการ.  แลวเพิ่ม 
อีก  ๑  เปน  ๕  เปนทุศีลท้ัง  ๕. 

 
 

สัญชาตญาณกับอุปกิเลส ๑๖. 
 
ทีนี้ก็ขอชักชวนใหทานทั้งหลายมองดุใหละเอียดลงไปอีก  ถึงกิเลสระดับท่ี 

ไมรุนแรง  ก็เรียกวาอุปกิเลส  แตก็เปนกิเลสเหมือนกัน  ถาเคยเรียนนักธรรมมาแลว 
ก็จะพบหมวดที่เรียกวอุปกิเลส  ๑๖. 

 
ขอที่  ๑  คือ อภิชฌา  วิสมะโลภะ  โลภเกินควรเรียกวาอภิชฌา, 

สัญชาตญาณแท  ๆ   มันเพียงแตตองการอาหารเทาที่จําเปน  เชนสัตวเดรัจฉานไมตองการ 
เกินจําเปน,  เวนแตสัตวเดรัจฉานบางชนิดที่มียุงมีฉาง  เชนมดเชนปลวกเปนตน  สัตว 
เดรัจฉานทั่วไป  เชนวัว  เชนควายนี้ไมมียุงไมมีฉาง  ก็ไมตองการเกินจําเปน  กินแตพออิ่ม 
ทอง.  ความโลกเพงเล็งในเรื่องอาหารมันก็ยังไมมี,  แตครั้นคนนี้  มาถึงคนนี้มันควบคุม 
สัญชาตญาณอันนี้ไวไมได  มันก็เลยตองการเกินจําเปน  ก็ตองมีการสะสม  มียุงมีฉาง. 
นี้ก็เลยเกิดเปนปญหาขึ้นมา  ซึ่งทําใหแยงชิงกัน  แขงขันแยงชิงกัน.  หรือวาโลภเกิน  
จําเปนนี้  มันเปนเพราะมีความคิดชนิดที่สูงไปกวาสัญชาตญาณ.  นี่เรยกวาควบคุม 
สัญชาตญาณไวไมอยู  มันก็เดินไปผิดทางตามแบบของมัน  แรงขึ้นกวาธรรมดาเดินไปผิด 
ทาง  คือแรงไปกวาธรรมดา  ตองการมากเกินกวาความจําเปน  เปอภิชฌา  รวมถึงความ 
ยินดีอยางยิ่งในสิ่งนั้น ๆ  ดวย. 
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ที่ เรียกวาโลภะ  ก็คือโลภะดวยกัน  แตไมมีคําวาเพงเล็งเกินจําเปน  โลภะ 
ซื่อ ๆ   โลภะทื่อ ๆ   โลภะธรรมดาสามัญเพราะเห็นแกตัวก็โลภะ  ตองการการบําเรอตัว  ตอง  
การจะอวดมั่งอวดมี  จะอวดอะไรก็ตาม  มันก็มีเรื่องของโลภะเขามา. 

ขอที่  ๒  โทสะ  โกรธ  ประทุษรายเมื่อรูสึกวามีอะไรที่ขัดขวางตอ 
ประโยชนของตัว,  เพราะมีสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว. 

ขอที่  ๓  โกธะ  คือ  โกรธแผดเผาหัวใจของตนอยูตามลําพัง   รอน 
เปนไฟอยู  ระงับไมได  เพราะความเห็นแกตัว,  เพราะรูสึกวามันดูถูกเรา  เปนศัตรู 
ของเรา. 

ขอที่  ๔  อุปนาหะ  ผูกความแคนไว  ผูกความโกรธความแคนไว  ก็เปน 
เรื่องเนื่องมาจากมีความรูสึกเปนตัว. 

ขอที่  ๕  มักขะ  ลบหลูบุญคุณ   อันนี้มันก็เปนเรื่องของที่ เกินไปของ 
ความมีตัว  จนลืมผูที่มีบุญคุณ. 

ขอที่  ๖  อิสสา  คําวาอิจฉาริษยา  ก็รวมอยูในกลุมน้ี  ทําไมจึงตองอิจฉา 
ริษยา  เพราะวาตัวกูไมอยากใหใครดีกวา  หรือวาตัวกูมันอยากจะดีกวาคนอื่น  ก็อิจฉาริษยา 
แลวมันก็เลยไปถึง. 

ขอที่  ๗  ปลาสะ  ตีเสมอ  ยกตนเทียมทาน. 
ขอที่  ๘  มัจฉริยะ ความตระหนี่  ความไมอยากใหปน  ก็เพราะความ 

เห็นแกตัว  ความอยากที่มาจากอิจฉาริษยา  มันก็ปองกันไมใหเกิดประโยชนแกผูอื่น. 
ขอที่  ๙  มายา  มารยาแสดงมารยา  เพราะตัวมันหาทางออกเพื่อประโยชน 

แกตัว  หรือเพื่อปองกันตัว  หรือเพื่ออะไรก็ตาม,  แสดงมารยา.  อยากจะพูดวาระวังใหดี 
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คําวามารยา  กับคําวา  มารยาทดูจะคลายกับตะเภาเดียวกัน.  คนทํามายาก็แกลงทํา,  คน 
รักษามายาทก็แกลงทํา,  ตอหนาคนเทานั้นที่มันรักษามารยาท.  ระวังใหดี  มันจะเปน 
เรื่องของตัวกูเสียนั่นเรื่องมารยาท.  ถามารยาที่แทจริง  มันจะเปนเรื่องของโพธิ  แต 
ทีนี้ถามายาทกันแตตอหนาคนเทานั้น  แลวมันเปนอันเดียวกับมายา,  มายากับมารยาท 
มาตะเภาลําเดียวกัน.  โดยอํานาจของสัญชาตญาณขอใหระวังใหดี. 

 
 ขอที่  ๑๐  สาเถยยะ นี้  ความโออวด  สัญชาตญาณแหงการโออวด 

มีตัวตนและตองการจะโออวดตนหรือของตน.  สัตวเดรัจฉานก็ทําเปน,  คนยิ่งทําเปนกัน 
ใหญมันจึงเกิดแฟชั่นแตงเนื้อแตงตัวที่แปลก ๆ   สวยงามออกไปไมมีที่สิ้นสุด,  ตองการจะ 
อวด  แมแตการแตงเนื้อแตงตัว  การกินการอยู   แมแตการพูดจา  มันก็โออวด,  จนเขา 
รําคาญ  มันก็ไมรูสึกตัว  เพราะสัญชาตญาณขอน้ีมันผลักดันมากเกินไป. 

 
ขอที่  ๑๑  ถัมภะ  หัวดื้อ นี่ เห็นชัด  เด็กหัวดื้อเพราะมันถือตัว  มันเห็น 

แกตัว,  สัญชาตญาณแหงการมีตัวกู  มันดันทุรังมันไมยอม,  ผิดก็ไมยอม,  ถูกก็ไม 
ยอม,  มันยืนกระตายขาเดียว  มันเปนเรื่องคนหัวดื้อ. 

 
ขอที่  ๑๒  สารัมภะ  นี่คนบิดพลิ้ว  สารัมภะนี้ เขาแปลกันวาแขงดีหรือ 

อะไรก็ไมทราบ.  แตอาตมาอยากจะแปลวาบิดพลิ้ว  ถูกก็บิดพลิ้ว,  ผิดก็บิดพลิ้ว,  การ 
งานก็บิดพลิ้ว  หนาที่ตาง ๆ  ก็บิดพลิ้ว  เพื่อจะตอสูปองกันตัว  เรียกวา  สัญชาตญาณ 
แหงการปองกันตอสู  มันก็บิดพลิ้ว , บิดพลิ้วซึ่ง ๆ  หนา,  แลวก็มีมาก  มีมากจนจะเปน 
ของธรรมดาไปในเรื่องการบิดพลิ้ว  ไมรับสารภาพ  เปนตน. 

 
ขอที่  ๑๓  มานะ ถือตัว  คือ  ตีราคาตัว  นี้ตัวเองดีตัวเองดีดวยกิเลส 

ของตัว  มันจึงดีเกินเสมอ,  มันจึงยกตัวไวในระดับท่ีวาสูงกวาใคร ๆ,  แมจะอยูในระดับท่ี 
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ต่ํากวา  มันก็ยกตัวสูงกวา,  นี่เพราะสัญชาตญาณแหงการมีตัว  ตองการจะยกตัว, 
ตองการจะอวดตัว. 

 
ขอที่  ๑๔  อติมานะ ดูเปนผูอื่น นี่ระวังใหดี  การดูหมิ่นผูอื่นนั้นอาจ 

เกิดขึ้นมาโดยไมมีเหตุปจจัยอะไรมากมาย  มันเปนสัญชาตญาณ  มันเกิดมาจากสัญชาต- 
ญาณ,  มันไมมีเหตุปจจัยอะไรมากมาย.  แตมันก็ดูหมิ่นผูอื่นได  เพราะยกตัวไวสูง 
เกินไป. 

 
ขอที่  ๑๕  มานะ เลินเลอมัวเมา  มัวเมาในเรื่องชีวิตเปนอยู  มัวเมาใน 

เรื่องสบายดี,  มัวเมาในสิ่งที่มัวเมากันอยู.  พูดอยางความจริงอยางแทจริง  ความตายมีอยู 
แลวในความเกิด  แตคนก็มัวเมาในความเกิด  มัวเมาในความเกิด,  โดยโงไปไมรูวา  ความ 
ตายมันมีอยูแลวในความคิด  มันมัวเมาในความเกิด  มัวเมาในความไมมีโรค  ทั้งที่โรคมัน 
มีอยูแลวในความไมมีโรค,  เปนผูมัวเมาในสิ่งที่ตัวเองไมเห็น.  นี่เรียกวามัวเมากันโดย 
ไมรูสึกตัวและเปนมาก  มัวเมาในความไมตาย  ทั้งที่ความตายมีมาแลวในความเกิด  มัวเมา 
ในความไมมีโรคท้ังที่โรคมันมีอยูแลวในความไมมีโรค  และมัวเมาทุกอยาง  เพราะมันมี 
สัญชาตญาณแหงความมีตัว  ตามความรูสึกของมันเอง  จึงไมมีความรูสึกที่จะยอมตาย 
หรือยอมเจ็บไข  วาเปนของธรรมดา  คิดหวังอยูแตวาจะไมเจ็บไมไขไมตาย,  หรือวาความ 
เสื่อมลาภมันก็มีแลวในความมีลาภ  มันก็มัวเมาในลาภโดยไมรูวาความเสื่อมลาภมันก็มีอยู 
แลวในลาภนั่นเอง  และทั้งที่สิ่งเหลานี้มันทรมาน  ทรมานบุคคลผูมัวเมาอยูเสมอ  ก็ไม 
มีใครรูสึกมองเห็นและรังเกียจ  นี่จึงยังคงมัวเมาอยูดวยความลุมหลงของสัญชาตญาณแหง 
ตัวตน. 

 
ขอที่  ๑๖  ขอสุดทายเรียกวา  ปมาทะ  คือ  ประมาท  แปลกออกไปก็คือวา 

ความขาดสติ  ขาดสติคือไมมีความรูที่ถูกตองสําหรับจะตองระลึกไวเปนสัมปชัญญะ 
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ความรอดความถูกตองนั้นก็ตองมีปญญารูวา  อะไรเปนอะไรอยูตามที่เปนจริง  เชนเรื่อง 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตานั้นเปนความจริงมีอยู.  ถารูขอน้ีก็เรียกวามีปญญา  นี้พอเหตุ 
อะไรเกิดขึ้น  เชนเกิดเรื่องทางหู  ทางจมูก  ทางสิ้น  ทางกาย  ทางไหนก็ตาม  มันก็ไมมีสติ 
ที่จะไปเอาปญญามาควบคุมสถานการณ  มันก็เลยไมมีสติ  ไมมีปญญา ไมมีสมาธิ 
ไมมีสัมปชัญญะ  ไมมีอะไรหมดเลย. 

 
 
การควบคุมจิตตองใชหลักธรรมะ  ๔  ประการ 

 
ตามธรรมดาขอน้ีสําคัญมาก  อยากจะใหทุกคนรูไวเปนหลัก  วาเราจะตอง 

มีปญญาที่ รูอยูเปนเดิมพันหรือเปนตนทุน  รูวาอะไร  เปนอะไร  อะไรเปนอะไรนี้,  ศึกษา ๆ   
อบรม ๆ   ปญญา  พอกพูนปญญาอยูเปนประจํา  พอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้น  ซึ่งจะฉิบหายหรือ 
จะเปนตายหรือจะเสียหายอะไรก็ตาม,  มีสติไปเอาปญญานั้นมาทันกับเหตุการณที่เกิด 
ขึ้น  มาชาก็ไมมีประโยชน  ตองมาทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น.  ปญญาที่สติเอามานั้นมัน 
ก็มีอาการรูสึกตัว  รูสึกตัว  รูสึกตัว  ผิดไมได  คือปญญานี้จะควบคุมอยูอยางแนนอน 
แนนแฟนเรียกวา  สัมปชัญญะ,  แลวก็มีสมาธิ  คือมีจิตแนวแนที่สัมปชัญญะนี้จะทํางาน 
ทําหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  จนกวาจะหมดเรื่อง. 

 
ชวยจําคําสี่คํานี้ไวใหดี ๆ  วา  สติ  สัมปชัญญะ  ปญญา  สมาธิ  หรือจะ 

เรียงจํางาย ๆ   วา  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญาก็ได,  เวลาปฏิบัติหนาที่การงานนั้น  มัน 
แลวแตลําดับไหนจะลําดับอยางไร  แลวแตเหตุการณ,  แตโดยหลักทั่วไปนั้น 
เราจะตองมีสติ  ระลึกทันควันไปเอาความรูที่ถูกตองคือปญญามา,  ปญญายืน 
ควบคุมสถานการณอันนี้อยู  เรียกวาสัมปชัญญะ  รูสึกตัวทั่วพรอมอยู,  มีสมาธิ 
ใชกําลังใจอยางแนวแนมั่นคง  คือใหปญญาทําหนาที่ตัดปญหา  ใหรูตามท่ีเปนจริง 
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แลวไมทําอะไรใหผิดพลาด  มีอํานาจของสมาธิกําลังจิตทั้งหมดทั้งสิ้น,  ทุกเรื่องจะตอง 
มีสี่อยางนี้จึงจะรอดตัว. 

 
ถาสติไมคอยพอ  ก็ฝกฝนใหมีสติ;  เชนทํากัมมัฎฐานชนิดที่ทําใหมีสติ 

เชนทําอานาปานสติ  เปนตน;  เมื่อฝกเขาไปแลวสติก็จะมากพอและเร็วพอ,  แลว 
ปญญาก็พิจารณา.  ในการทํากัมฎฐาน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ถาไมพอก็ปฏิบัติ 
สมาธิ ฝกกัมมฎฐานที่ทําใหมีสมาธิ;  แตโดยธรรมชาติมันมักจะพอของมันเอง, 
ถามีปญญาเทาไรสมาธิก็จะมีเทานั้น,  มีสมาธิเทาไรก็มีปญญาเทานั้น,  ความเขมแข็งแหงจิต 
ก็พอทําหนาที่  ถาไมพอก็ตองฝกเฉพาะสมาธิ,  การใชสัมปชัญญะนั้นก็เปนความฉลาด, 
การทําใหมีสัมปชัญญะอยูตลอดเวลาก็เปนอุบาย  ก็ตองฝกดวยเหมือนกัน.  ครั้งแรก 
หรือครั้งที่หนึ่งอาจพายแพหรือลมละลาย,  ครั้งที่สองก็ไมใหพายแพ  ถากําลังของสติมัน 
มากพอ  มันก็สรางสัมปชัญญะขึ้นมามากพอ. 

 
ขอยืนยันวา  เหตุการณเลวรายทั้งหลายทั้งปวงปองกันไดดวยธรรมะ 

สี่ประการนี้,  เผอิญวาธรรมะทั้งสี่ประการนี้  ฝกเอาไดจากการปฏิบัติระบบที่เรียกวา 
อานาปานสติ  ๑๖  ชั้น.  อานาปานสติภาวนามีหลายชนิด  อยางอานาปานสติในมหาสติ 
ปฎฐานสูตรนั้นไมพอ  ตองอานาปานสติชนิดที่มาในอานาปานสติสูตรโดยตรงมี  ๑๖  ชั้น; 
ถาปฏิบัติอานาปานสติ  ๑๖  ขั้นนี้แลว  จะมีครบหมด  มีพอและมีเหลือใชดวยซ้ําไป,  จะมี 
สติสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญา  อบรมไวมากพอที่จะใชในทุกเหตุการณ. 

 
ฉะนั้นการที่จะมาทําสมาธิวิปสสนานั้น  ถาทําถูกตองแทจริงมันมีผล 

มหาศาล,  ไมใชเปนเรื่องสําหรับหัวเราะเยาะกันเลน,  ขอใหเขาใจ.  ถาเราไมมีสติหรือ 
สติไมพอ  หรือสติมันชางุมงามอยางนี้  ก็ตองฝกอานาปานสติ,  ถาไมมีสัมปชัญญะ 
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ก็ฝกอานาปานสติ,  เพราะการฝกอานาปานสตินั้นตองใชสัมปชัญญะตลอดเวลา  มันคุน 
เคยกันกับการใชสัมปชัญญะ,  ถาไมมีสมาธิก็ฝกอานาปานสติ  เพราะมันฝกสมาธิ 
อยูตลอดเวลาในแงของสมาธิ,  แลวในแงของปญญานั้นก็มีอยูบางขั้นตอน  ขั้นตอน 
ที่พูดถึงปญญา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตานั้นก็มีอยูเต็มที่.  พระพุทธเจาทานทรง 
แนะวา  อานาปานสติภาวนานี้ถูกตอง  เหมาะสมดีกวาระบบใดหมด,  และพระ- 
พุทธเจาเองก็ปฏิบัติระบบนี้  :  ระบบอานาปานสติภาวนา. 

 
นี้เราพิสูจนดูตัวเราเองวา  มีไหม  มีพอไหม  มีเร็วทันทวงทีไหม ?  ไมพอ 

ก็ใชไมได  มาชาก็ใชไมได,  มีนอยไปก็ใชไมได. 
 
นี้จะทําอยางไร ?  สําหรับคนทั่วไปที่อยูที่บาน  ก็ฝกฝนอยูในตัว ๆ  ที่ 

จะตองกระทํากิจการงานที่ทําอยู,  จะเปนนักเรียน  จะเปนครูบาอาจารย  จะเปน 
ชาวไรชาวนาพอคา  ขอใหรูจักสิ่งทั้ง  ๔  นี้  แลวมันจะเรียกรองมา  แลวก็จะมีมาก 
ขึ้น  :  สติระลึกไมได  ระลึกชาไป  เอา  ฉิบหายหมด,  หรือสติระลึกมาไดแตมันไมอยู, 
สัมปชัญญะมันไมมีก็หายหมด  ความรูไมพอนั้นก็ยิ่งลําบาก  ตองศึกษาไวใหเปนประจํา 
ใหความรูมันเพียงพอ.  ทีนี้  ถามีปญญาพอ  สมาธิก็จะพอ  อยูดวยอํานาจของปญญา. 
ความเปนสมาธินี้มันเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน.  ความที่มันจะรวม 
กําลังจิตเปนอยางเดียวเพื่อตอสูสถานการณอยางนี้  มันก็มีอยูในสัญชาตญาณเอามา 
ปรับปรุงใหมันมากพอ,  ใหมันมากพอ;  แมแตสัตวเดรัจฉานเมื่อมันจะทําอะไรจริงจัง, 
มันก็มีการทําดวยสมาธิ  ดูใหดีซิ.  แมแตควายแท  ๆ   ที่มันจะชนกัน  มันก็ชนกันดวยกําลัง 
ของสมาธิ,  แตมันเปนสมาธิของควาย,  มันไมพอใช  มันจะตองทําใหเปนของคน. 

 
เด็ก ๆ  ที่จะเลนหยอดหลุมทอยกอง  ตองใชสิ่งที่เรียกวาสมาธิทั้งนั้น  จึงจะ 

โยนลงหลุมได,  หรือมันจะยิ่งธนูยิงศรยิงอะไร  มันก็ตองมีสมาธิตามธรรมชาติมาชวย 
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อยางเพียงพอ,  อยางจะยิงหนังสะติ๊กนี่ถาไมมีสมาธิอยางเพียงพอมันยิงไมได.  แตถาลงมือ 
ยิงสมาธิตามธรรมชาติมันมาเอง;  ถาไมพอก็ตองฝก ๆ ๆ  จนพอ,  สมาธิตาม 
ธรรมชาติอยางนี้ก็เปนสัญชาตญาณดวยเหมือนกัน  เพราะมันมาเอง;  แตยังไมพอ 
ใชในการที่จะตอสูกับกิเลสและความทุกข,  ดังนั้นจึงตองฝกฝนโดยเฉพาะใหมันดี 
ใหมันมากยิ่งขึ้น. 

 
สมาธิไมพอ  สติไมพอ  สัมปชัญญะไมพอ  ปญญาไมพอ  คนนั้นจะ 

ตกนรกทั้งเปน,  นี่กลาพูดอยางนี้เลย  ถาอยูอยางสติไมพอ  สัมปชัญญะไมพอ  สมาธิ 
ไมพอ  ปญญาไมพอ  มันจะมีเรื่องไมมีที่สิ้นสุด  จะมีเรื่องยุงยากลําบาก  ซึ่งเปน ๆ   กันอยู 
โดยมาก;  ลืมน่ันลืมน่ี  ลืมปดประตู  ลืมลูกกุญแจไวในหอง,  ออกมาแลวเขาไมไดตอง 
งัดประตู  มันเปนเรื่องที่ไมพอหรือมันขาดสติ  ขาดสมาธิ  ขาดสัมปชัญญะ.  ฉะนั้น 
เมื่อทําอะไรผิดพลาดไปแมแตนิดหนึ่ง  ก็อยาพูดวาไมเปนไร;  ไมเปนไรนั้นเขาไวพูดใน 
กรณีอยางอื่น.  แตในกรณีขอแกตัวอยางนี้อยาใชเลย,  ทําถวยแกวตกแตกใบหนึ่งก็วา 
ไมกี่สตางค  ไมเปนไร,  นั้นมันจะจับใสลงไปในนรก,  ความไมเปนไรมันจะมาก 
ขึ้น ๆ  จนมันทําอะไรไมได;  แมที่สุดแตวาทําแกวน้ําแตกใบหนึ่งตองเสียใจใหมาก ๆ, 
ถาเสียใจมาก ๆ  แลวมันจะดีขึ้น  ละอายใหมาก ๆ,  แลวมันจะดีขึ้น.  แตคนไมละอายมัน 
กลับแกตัว,  มันกลับเถียง  มันไมละอาย  อยางนี้มันก็มากขึ้น  ความประมาท  ความ 
สะเพรา  ความเลินเลอ  มันก็มากขึ้น  คือสติมันไมมี,  ฉะนั้นเรื่องลืมเล็กลืมนอย 
อยาเห็นวาเปนเรื่องลืมเล็กลืมนอย  ถาไมลืมมันจะดีกวา คือมันมีสติมีสัมปชัญญะ  ถา
มี 
ปญญาดวย  มันก็จะรูจักวิธีที่จะปองกันไมใหลืม. 

 
ชีวิตอยู ดวยสติ สัมปชัญญะ สมาธิและปญญาอยางยิ ่ง;  แตคน 

ทั่วไปไมยอมรับ,  วาเปนเรื่องของคนอยูวัด  เปนเรื่องของคนแก  เปนเรื่องของคนบา ๆ   
บอ ๆ  คนโง,  ไปกินเหลาดีกวา  มันตัดบทกันเสียอยางนี้,  ไมไดฝกไมไดทําอะไร 
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ชนิดที่จะใหเจริญ  ในทางที่จะควบคุมสัญชาตญาณ,  ควบคุมไมไดสัญชาตญาณมันก็ 
แสดงบทบาทเต็มที่  จนคนนั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเปน.  ลองอยูอยางขาดสติ  
สัมปชัญญะ สมาธิ  ปญญา  เถอะ  มัน  จะเหมือนกับตกนรกทั้งเปนแหละ.  ขอฝาก 
ไวดวย;  นี่คือเร่ืองสัญชาตญาณกับกิเลสมันเปนอยางนี้. 

 
 

สัญชาตญาณกับกิเลสกาม. 
 
ทีนี้ก็อยากจะพูดถึง  กิเลสกาม  คําวา  กามมี  ๒  ความหมาย  คือ วัตถุกาม 

และกิเลสกาม  กิเลสกาม  นั่นแหละเปนตัวกาม  วัตถุกามไมใชตัวกาม,  เปนอุปกรณ 
แตมันมีความหมายขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสกาม.  สัญชาตญาณแหงการตองการ 
การบําเรอตน  ตองการใหมีการบําเรอตน  ก็แสวงหา  ก็ไปติดพันพอใจหมายมั่นในสิ่งซึ่งเปน 
อุปกรณของความรูสึกทางกาม,  โดยสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ  สิ่งที่เรียกวากิเลสกาม 
นั้นสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ,  ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  ที่ทําใหคนตกอยูใน 
อํานาจแลวก็พอใจที่จะทํา;  เพราะฉะนั้นคนจึงบูชากาม  บูชาความรูสึกทางกามเหมือน 
กับบูชาพระเจา,  หรือย่ิงกวาบูชาพระเจา ก็ลองถามตัวเองดูตรง ๆ   คนหนุมคนสาวทั้งหลาย 
ถามตัวเองตรง ๆ   วาจะเลือกเอาพระเจาหรือจะเลือกเอากิเลสกาม.  ถาเขาใหเลือกจะเลือก 
เอาพระเจาหรือเลือกเอากิเลสกาม  นั่นแหละมันเปนเครื่องแสดงชัดอยูแลววา  คนทั่วไป 
ที ่ไมมีความรู เรื ่องนี ้  ตกอยู ใตอํานาจของอวิชชา  ของเรื ่องนี ้  แลวก็บูชากิเลส 
กาม  หรือบูชากามยิ่งกวาพระเจา  เขาจึงทําไปตามอํานาจของกิเลสกาม,  ทําความวินาศ 
ใหแกตัวเอง.  เขาจะพอใจในความลุมหลงในกาม  ยิ่งกวาที่จะมาลุมหลงในธรรมะ  เรื่อง 
มันจึงตองกลับกันวา  จะบูชาธรรมะคือความถูกตองแลวไมบูชากิเลสกาม. 
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สําหรับพัศดุกามวัสดุกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ  เหลานี้มัน 
เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติ;  ถาไมมีสัญชาตญาณแหงการบูชาการมณมาแลว 
มันก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร,  ก็ขอใหสังเกตเถอะวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะเหลานี้มัน 
ก็มีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหง.  แตถาไมมีกิเลสกามเกิดขึ้นตามสัญาชาตญาณนั้นแลว  มันก็ 
ไมมีฤทธิ์ไมมีเดชอะไร. รูปสวยหรือรูปไมสวยก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร,  เสียงเพราะหรือ 
ไมเพราะก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร,  กลิ่นหอมหรือเหม็นก็ไมมีฤทธิ์เดชอะไร.  ทุกอยางจะไมมี 
ความหมาย  ถาไมมีกิเลสกามเขามาเปนสิ่งที่ตองการ. 

 
นี่อํานาจของสัญชาตญาณที่มากอยูดวยอวิชชาคือความไมรู  ก็ทําให 

เลือกพอใจเลือกไมพอใจ.  พอใจในสิ่งที่ตรงกับสัญชาตญาณตองการ,  ไมพอใจ 
ในสิ่งที่ไมตรงกับท่ีสัญชาตญาณตองการ  :  ในที่นี้เรียกวากิเลสเสียดีกวา  สัญชาตญาณ 
ในรูปนี้ก็คือกิเลสนั่นเอง  ก็มาชวยทําใหวัตถุตามธรรมดาไมมีอะไรมากอนเกิดมีความ 
หมายขึ้นมา,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ  ธรรมชาติ  ธรรมดาเปนอัพยากฤต  ไมมี 
ความหมายวาดีวาชั่ว  วาสุขวาทุกขอะไร,  แตพอกิเลสกามเขามาเกี่ยวของ  มันก็มี 
ความหมายเปนอยางรุนแรงขึ้นมา,  แลวแตวามันตรงกับความตองการของกิเลส  หรือ 
ไมตรงกับความตองการของกิเลส.  ถาตรงก็เกิดความรัก ความพอใจ ความหลงใหล, 
ถาไมตรงก็เกิดโทสะ โกธะ โหดรายรุนแรงอะไรขึ้นมา,  มันก็เนื่องมาจากสัญ- 
ชาตญาณเดิมเดิมที่มีอยูในสันดาน.  ที่มันประกอบดวยอวิชชาแลวก็ทําไปอยางหนึ่ง, 
ถาประกอบขึ้นดวยวิชา  อบรมเสียงใหมใหประกอบดวยวิชชามันเปนไปอีกอยางหนึ่ง. 
เพราะฉะนั้นเราจงรูจักความจริงขอน้ีวา  เรามีปญหาเรื่องกิเลสกามและวัสดุกามนี่กัน 
อยู  ทุกคนตลอดเวลา;  เพราะวาเราควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไมได  จึงควรจะหยิบ 
ขึ้นมาคนควาศึกษาพิจารณาอยูจนรูจักมันดี. 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๐๘

มันนาประหลาดที่วา  สิ่งเหลานี้มันสิงอยูในสันดาน,  มันสิงอยูที่ ไหน  มัน 
สิงอยูยิ่งกวาในจิตใจ  ตองใชคําวาสันดาน  สันดานมันไมรูจะแปลวาอะไร  แตจะพอจํากัด 
ความหมายไดวาสวนลึกสุดของระบบจิตใจ  สวนลึกสุดของระบบจิตใจเรียกวาสันดาน 
เปนที่กักตุน  เปนที่รวบรวม  เปนที่อะไรสําหรับเปนคุณสมบัติของจิตใจเรียกวาสันดาน, 
สันดานอยูที่ไหน  มันไมมีคําที่จะพูดใหสมกันกับท่ีวามันมีอยูในตัวตน,  ในสวนลึกของ 
คน  อยูในสิ่งที่ เรียกกันอยางหยาบคายวาในหัวกะโหลก ในกระบาลในอะไรนั่นแหละ; 
แตมันก็ยังไมพอ,  มันควรจะพูดใหลึกกวานั้น  แลวเราก็ไมรูจักก็แปลวา  จิตนี้ไมไดรับ 
การศึกษาฝกฝนอบรมพอ  ที่จะใหรูจักสิ่งที่เกี่ยวของกันอยูกับจิต  หรืออยูในสันดาน 
หรือสวนลึกของจิต.  เราจึงแกไขอะไรไมได;  แมแตจะทิ ้งบุหรี ่ก ็ไมได  แมแตจะ 
ทิ้งเหลานี้ก็ไมได  ถามันไมรูความจริงของสิ่งเหลานี้. 

 
หวังวาทานทั้งหลายคงจะเพิ่มความสนใจกันขึ้นในสิ่งที่เรียกวา  สัญชาตญาณ 

เมื่อควบคุมมันไมได  มันก็เกิดความเลวราย  ก็ควรจะละอายใจมาก  กลัวใหมากละอาย 
ให มาก  กลั วให มาก  เมื่ อควบคุมสัญชาตญาณไม ได   ไปทําสิ่ งที่ ไม ควรทํ า.  นี้ คื อหิ ริ  
โอตตัปปะ  ชั้นสูงสุด  ชั้นแทจริงและสูงสุด  คือละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได 
กลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได,  ไมตองเกี่ยวกับคนภายนอก,  เรื่องคน 
ภายนอกเปนเรื่องเลนละคร;  หิริโอตตัปปะเลนละครนั้นใชไมได  ตองเปนหิริ  
โอตตัปปะแทจริง รูสึกอยูภายในจริง ๆ  ละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได, 
แลวกลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไมได  ถาทําอยางนี้ไดไมเทาไรก็จะเลื่อนขั้น 
เลื ่อนชั ้น เลื ่อนชั ้นจนเปนพระอรหันตไมทันรูต ัว,  คือจะไมมีการทําที ่ม ันผิดหรือ 
ชั่วรายใตอํานาจของสัญชาตญาณ.  ถาจะรูจักควบคุมสัญชาตญาณใหจิตนี้อยู 
เหนือความรูสึกอยางสัญชาตญาณที่ควบคุมไมไดคือกิเลส.  แลวมันกลายเปนโพธิมาก 
ขึ้น ๆ  เรื่องก็จบลงไป  เพราะการควบคุมจิตใจไดทุกอยางทุกประการตามที่ควรจะ 
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ควบคุม,  เรียกวา  ควบคุมจิตได  ฝกฝนจิตได  ใชจิตอยางถูกตอง  ตั้งดํารงจิตไวอยาง 
ถูกตอง  เพราะวาเรารูเรื่องนี้. 

 
นี่หวังวาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนี้คงจะเปนประโยชนแกทานทั้งหลายที่ 

ไมเคยสนใจ.  อาตมาพูดไมใชดูถูกทานทั้งหลาย  วาไม รูจักและไมเคยสนใจ,  มันก็จะเปน 
จริงอยางนั้นดวย  ไม เคยรูและไม เคยสนใจ  แลวก็พาลหาผิด ๆ  ไป  วาธรรมเปนเรื่อง 
ครึคระ.  ธรรมะนั่นแหละเปนเครื่องที่จะควบคุมสัญชาตญาณ  ใหมีธรรมะไวให 
เพียงพอสําหรับควบคุมสัญชาตญาณ  แลวกิเลสและอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจาก 
สัญชาตญาณก็จะหมดไป .  จะอยูกันอยางผาสุก   มีชีวิต เปนนิพพาน   เย็นอยู 
ตลอดเวลาในที่ทุกสถาน. 

 
การบรรยายในวันนี้ เปนการสมควรแก เวลาแลว  ตองขอยุติการบรรยาย, 

และขอรองใหทานทั้งหลายปฏิบัติตอเร่ืองเหลานี้ เอาเอง;  เพราะอาตมาจําเปนจะตอง 
บรรยายไปตามแนวที่ ไดวางไว.  บางทีฟงครึ่งทอนครึ่งเดียวมันไมพอ  ก็ไปปะติดปะตอ 
เขาใหม,  หวังวาทานทั้งหลายจะมีความสามารถ  ที่จะควบคุมสัญชาตญาณไดมากยิ่ง ๆ   ขึ้นไป. 

 
ขอยุติ การบรรยาย  เป น โอกาสใหพ ระคุณ เจ าทั้ งหลายสวดบทพระ 

ธรรม  สําหรับเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจในการปฏิ บัติธรรม  เพื่ อควบคุมสัญชาต 
ญาณนั่นเอง สืบตอไปในกาลบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
 -๕- 

๑  กุมภาพันธ  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 

สัญชาตญาณกับกิเลส.  (ตอ) 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจ  ในธรรมทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๕  ในวันนี้  อาตมา 

ก็ยังคงกลาว  เรื่อง  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ตอไปตามเดิม,  และมีหัวขอยอยเฉพาะใน 
วันนี้วา  สัญชาตญาณกับกิเลส  ซ้ํากับหัวขอท่ีแลวมา  เพราะวาเรื่องนี้ยังไมจบ,  คือเรื่อง 
สัญชาตญาณกับกิเลสน้ียังไมจบ,  ตองการจะพูดใหจบ  จึงตองขอพูดอีกครั้งหนึ่ง. 

 
[ทบทวน ปรับความเขาใจ.] 

 
ทีนี้  ก็อยาก  จะปรับความเขาใจกับทานทั้งหลายสวนมาก  ที่ไมไดฟง 

มาตั้งแตตน  เพิ่งจะมาจับฟงเอาในครั้งนี้  ก็จะมีความสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ 
วาทําไมตองเอาเรื่องสัญชาตญาณมาพูด,  อยางนี้เปนตน.  นี่ก็ขอตอบวา  เรื่องสัญชาต- 
ญาณนั่นแหละเปนตัวการแหงปญหา  ที่เปนตนเหตุแหงความทุกข  มันมาอยูใน 
 

 
 

๑๑๐ 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๑๑

รูปของสิ่งที่เราเรียกวากิเลส,  สัณชาตญาณที่เราควบคุมไวไมไดนั่นแหละ คือ 
สิ่งที่เรียกวากิเลส  แลวกิเลสมันมีปญหาอยางไรก็คิดวาคงจะรูจักดี.  ดังนั้นจึงพูด 
ดวยคําธรรมดาที่ชาวบานทั่วไปเขาพูดกัน และคอนขางจะเปนภาษาทางวิทยาศาสตร  วา 
สัญชาตญาณ.  ขอใหเขาใจสิ่งที่เรียกวา  สัญชาตญาณ  ในฐานะที่เปนปญหาของ 
มนุษย;  ถาควบคุมไมได  มันก็มีเรื่องรายเกิดขึ้นไมรูจักหยุดจักหยอน,  ถาควบคุม 
ไดก็จะสบายดี  และดียิ่ง ๆ ขึ้นไป,  ถาตัดขาดไดก็เปนพระอรหันต;  นี่เร่ืองของ 
สัญชาตญาณมันมีใจความสําคัญอยางนี้. 

 
ทีนี้ก็จะยกตัวอยาง  ที่มันเปนปญหาใหทานทั้งหลายที่มาใหม  ๆ   นี้ฟงวา  เรา 

มีสัญชาตญาณ  คือความรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เนื่องมาในชีวิต  ติดอยูในชีวิต 
มาดวยกันกับชีวิต,  ไมตองมีใครมาสอนก็ทําเปน,  ก็ทําเปน  นั ่นแหละเรียกวา 
สัญชาตญาณ.  ดูอยางต่ํา ๆ  ที่สัตวเดรัจฉานทั้งหลายมันก็ทําอะไรเปน โดยไมตองมี 
ใครสอน ;  อยางแมไกไมไดสอนลูกไก  ลูกไกเกิดมา  ๒-๓  วัน  ก็เขี่ยเปน  อยางนี้ 
เปนตน,  หรือลูกแมวเกิดมาได  ๒-๓  วันก็ขูฟอ  ๆ  เปน  เมื่อใครเขาไปหาเขาไปดู  มันตอ 
สู  มันเปนสัญชาตญาณแหงการตอสู,  หรือวานกมันทํารังเปน  โดยไมตองมีใครสอน 
ทําสวยเสียดวย แลวทําเหมือนกันหมดแหละ.  นกชั้นพิเศษ  เชน  นกกระจาบที่ทํารัง 
เปนเหมือนกับหองหับนั้น  มันก็ไมตองมีใครสอนมันก็ทําได  นี่ เปนตัวอยางของ 
สัญชาตญาณอันมากมาย  วามันทําไดเอง  มันคิดไดเอง. 

 
สัญชาตญาณที่เปนหลักสําคัญที่สุด ก็คือความรูสึกที่เกิดขึ้นมาไดเอง 

วามีตัวเรา  วามีตัวเรา,  สัญชาตญาณแหงตัวตน  มันคิดนึกรูสึกไดเอง  วามีตัวเรา. 
เด็กทารก  นี่พอโตขึ้นพอสมควร  ก็มีความคิดนึกรูสึกไดวาตัวเรา  ถาโกรธจัดเขาก็ตัวกู 
ตัวเราของเรา  ตัวกู-ของกู  ไมตองมีใครมาสอน;  ครั้งนี้มีเรื่องมาใหรัก  คือมันมี 
ตัวกู  แลวมันก็เห็นแกตัวกู,  ถาอะไรมาดี  มาทําดี  เกื้อกูลแกตัวเราตัวกู  มันก็รัก,  รักได 
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โดยสัญชาตญาณ ;  เชนสัตว เดรัจฉานที่ เราเลี้ยงไว   มันรักเจาของได โดยที่ วามันได รับ 
ประโยชนแกตัวมัน  มันก็รักได,  ถามีอะไรที่มาทําใหโกรธ  มันก็โกรธไดหรือโกรธเปน 
เด็กทารกก็โกรธเปน  โดยไมตองมีใครสอน  ถึงสอนก็สอนไมได  มันก็โกรธเปน  เด็ก 
ทารกนอย ๆ,  แลวก็มันมีอะไรมาทําใหเกลียด  มันก็เกลียด,  มีอะไรมาทําใหกลัว 
ที่นากลัว  มันก็กลัว  โดยที่วาไมตองมีใครมาสอน;  ฉะนั้นเด็กทารกจึงกลัวสิ่งที่นากลัว 
ไดมากขึ้น  มากขึ้น.  เพียงเทานี้มันก็เปนปญหายุงยากแลว.  สิ่งที่มาทําใหรักก็รัก,  ที่ทํา 
ใหโกรธก็โกรธ,  ทําใหเกลียดก็เกลียด,  ทําใหกลัวก็กลัว,  มันมีปญหาสักเทาไร.  ทีนี้ 
มันยังมีที่จะทําใหวิตกกังวล  อาลัยอาวรณ  อิจฉาริษยา  หึงหวง 

 
คําเหลานี้เปนคําสําคัญคือคํางาย ๆ   แสดงสิ่งที่มีอยูทั่วไป  รูสึกกันอยูทั่ว ๆ   ไป, 

คือความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวลอาวรณ   ความ 
อิจฉาริษยาความหึงความหวง.  เอาเปนตัวอยางสําหรับการศึกษา  วาทําไมเราจึง 
ควบคุมมันไมได,  เราไมอยากจะโกรธ,  แตแลวมันก็ควบคุมไมได  มันก็ตองโกรธ, 
มันเข็ดฟนตอความโกรธ  แตแลวมันก็หามความโกรธตอไปไมได  ก็เพราะวาอํานาจ 
ของสัญชาตญาณ. 

 
มีคนมาถามปญหามาก  วาทําไมจะละความโกรธได ?  เพราะไมรูจัก 

ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้มันก็ไมได;  ฉะนั้นจะตองฝกกันใหควบคุมได,  คือ 
รูจักมันใหดี,  สัญชาตญาณที่ทําใหรัก ใหโกรธ  ใหเกลียด  ใหกลัว ใหวิตกกังวล 
ใหอาลัยอาวรณ  วิตกกังวลอาลัยอาวรณมันทรมานจิตใจเหลือประมาณ,  แตแลวก็ 
ละไมได  เพราะมันมีอยูในสัญชาตญาณแหงตัวตน  มันมีตัวตนมันเห็นแกตน  ตอง  
การจะพิทักษถนอมตน  ทําความปลอดภัยใหแกตน  นั่นแหละปญหาของสัญชาตญาณ 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๑๓

นี้ถาวาเราควบคุมมันไมได  มันก็เกิดรุนแรง  จนเหมือนกับวามีไฟมาเผา 
เดี๋ยวความรักเกิดขึ้นเปนปญหา,  เดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นเปนปญหา  เปนความรอน, 
แลวความเกลียดความกลัวเกิดขึ้นเปนปญหา;  ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณของคนแก 
เปนปญหาสักเทาไร  คนแก ๆ  ก็คงจะรูจักดี.  ความอิจฉาริษยานี้  มักจะไมคอยมองวา 
มันเปนนรกชนิดหนึ่ง  เกิดงายที่สุด  เกิดไมทันรู,  มันเปนสัญชาตญาณ  ซึ่งแมแตสัตว- 
เดรัจฉานมันก็มีนะ.  สังเกตดูใหดี ๆ  แมแตสัตวเดรัจฉานมันก็อิจฉาริษยากันเปน,  แลว 
มันก็หึงหรือหวงเปน  มันไลตีผูอื่นไมใหมาแสดงอาการเปนใหญเปนโตอยูที่นี่.  อยางนี้ 
ทําเปนแมแตไก  แมแตแมว  แมแตสุนัข;   นี้ก็เรียกวาดวยอํานาจของสัญชาต- 
ญาณ 

 
ขอใหดูใหดี ๆ  ใหละเอียดลออ  ใหเขาใจวามันเปนเรื่องปญหาของชีวิต 

โดยหลักพื้นฐาน  อยูอยางนี้;  ถาควบคุมไมได  มันก็ยิ่งเปนมากกวาธรรมดา,  มีความ 
รักมากกวาธรรมดา  มันก็เปนบาชนิดหนึ่ง,  โกรธเกินกวาธรรมดา  มันก็เสนโลหิตแตก 
ตาย,  ความเกลียดความกลัวที่มากกวาธรรมดา  ก็หาความสุขไมได,  ความอาลัยอาวรณมัน 
ทรมานคนมาแลวสักเทาไร.  จงศึกษาจากสิ่งนั้น ๆ  โดยตรง  ไมใชศึกษาจากหนังสือ 
ไมใชศึกษาจากคําพูด,  จะตองศึกษาจากสิ่งนั้น ๆ  โดยตรงใหรูจักมัน วาถาควบคุม 
มันไมไดจะเปนอยางไร,  นี้ถาวาควบคุมได  มันก็ไมเปนมาก,  มันก็เปนแตพอทน 
ได  หรือพอรําคาญนิดหนอย,  ถาควบคุมไดถึงที่สุด  มันก็สบายดี. 

 
นี้ถาเปลี่ยนกระแสของมันเสียได  มันก็ยิ่งดี  ยิ่งขึ้นไปอีก;  เชน 

สัญชาตญาณที่มีตัวตน  ก็รูจักใหมีตัวตนในสิ่งที่จะเปนที่พ่ึงได  ที่ควรจะเปน 
ประโยชนได,  หรือวามันจะรัก  แทนที่มันจะไปรักในเรื่องของกิเลส  ก็มารักในเรื่อง 
ที่ควรรัก,  รักบิดามารดา  ครูบาอาจารย  รักพระพุทธเจา  รักอะไรใหถึงที่สุด  เหมือนกับท่ี 
มันมีความรักในเรื่องกิเลส 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๑๔

ความโกรธก็เหมือนกัน  มันควรจะพัฒนา  หรือใชกระแสของความโกรธ 
ไปโกรธศัตรูที่แทจริง  ไมเพียงแตไปโกรธเพื่อนมนุษยที่จะตองอยูรวมโลกกัน,  ศัตรู 
ที่แทจริงก็คือพญามาร.  พญามารนี่ใหความยุงยากลําบากทุกขทรมานอยูตลอดเวลา 
ควรจะโกรธพญามารนั่นแหละใหถึงที่สุด  แลวจองลางจองผลาญมันเสียใหได. 

 
ความเกลียดก็เหมือนกัน  ทําไมจะตองไปเกลียดสิ่งที่มันไมไดรูเร่ืองราว 

อะไร,  ทําไมไมเกลียดสิ่งที่นาเกลียดที่สุด คือกิเลสที่มีอยูในตน,  ความผิดความบก 
พรองของตน  นั้น  มันเปนสิ่งที่นาเกลียดที่สุด. 

 
ความกลัวทําไมจะไปกลัวเรื่องผีสางชนิดที่วามันหลอกไมมีตัว  ที่นากลัว 

จริง ๆ   คือกิเลส  ทําไมไมกลัว,  ความทุกขทําไมไมกลัว  ใชสัญชาตญาณแหงความกลัวให 
ถูกตอง  มากลัวสิ่งที่ควรกลัวมันก็มีผลข้ึนมา. 

 
ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณก็เหมือนกันแหละ  ทําไมตองไปวิตกกังวล 

อาลัยอาวรณ ในสิ ่งที ่ทําใหเป นทุกข,  เปลี ่ยนไปวิตกกังวลในสิ ่งที ่พึ ่งไดเส ียซิ, 
หรือความดี  อาลัยอาวรณในความดี  ที่ไดทําขึ้นมา  แลวมันกําลังจะเปลี่ยนไป  ก็ดึงเอา 
ไวใหไดอยาใหมันไป. 

 
ความอิจฉาริษยา  นี่มันเปนเรื่องของความโงเขลาที่สุด  พอเกิดขึ้นก็ 

เผาผลาญคนนั้น  โดยที่คนถูกอิจฉาไมรูตัวดวยซ้ําไป,  ก็เปลี่ยนมาอิจฉาริษยาสิ่งควร 
อิจฉาริษยา  โดยเฉพาะก็คือกิเลสนั่นอีกแหละ,  หรือพญามาร  ควรอิจฉาริษยาพญามาร 
ที่มาเปนคูแขง  คูทําความลําบากยุงยากใหแกเรา. 

 
ถาจะหึงจะหวง  ก็ควรจะหวง  สิ่งที่มันควรจะหวง  คือสิ่งที่จะเปนที่พ่ึง 

ได  เอาไวกอนนี่;  หมายความวามันจะไดมีแรงมากขึ้น,  ความรักเรื่องของกิเลสมัน 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๑๕

แรงมาก  ดึงเอาใชเปนความรักในสิ่งที่ควรจะรัก,  มันก็จะไดรักบิดามารดายิ่งกวารักชู รัก 
แฟน.  ความรักที่มันแสนจะมากนั้นเปลี่ยนเอามาใชรักในสิ่งที่ควรจะรัก,  โกรธเกลียด 
กลัวก็เหมือนกัน  ในสิ่งที่ไมเปนประโยชน  เปนอันตราย  ทรมานเราอยูทุกวัน.  นี่ควร 
จะโกรธจะเกลียดจะกลัว จนถึงกับทําลายลางใหหมดไป.  นี่เรียกวาเปนการ 
เปลี่ยนกระแส หรือ  sublimate  กระแสอันรุนแรง  ของสัญชาตญาณ  ใหมาในฝายที่จะ 
ถูกตอง  ซึ่งจะเห็นไดทั่วไปวา  สิ่งที่เปนอันตรายเขาเอาใชใหเปนสิ่งที่เปนประโยชน. 

 
เชนน้ําทวม  ถามันทวมมันก็วินาศ;  แตถาเปลี่ยนมาใชหมุนเครื่องไฟ 

ฟาเสีย  มันก็กลายเปนมีประโยชน  อยางนี้เปนตน.  สิ่งที่มีอํานาจรายกาจรุนแรง 
นั่นแหละ  เราเปลี่ยนเสีย  ใหมันมาทํากันกับสิ่งที่ทําแลวจะมีประโยชน;  ถาทํา 
ผิดไป  มันก็เปนเรื่องของกิเลส  มันก็เกิดทุกขเกิดโทษเหลือประมาณ.  ฉะนั้นจึงเปน 
สิ่งจําเปนที่จะตองเรียนรู  เปนศิลปสูงสุดที่ควรจะมี,  คือเปลี่ยนกระแสของสิ่งที่เปน 
สัญชาตญาณ  ใหมาถูกตองกับกระแสแหงธรรมะ,  มีกําลังของสัญชาตญาณทั้งหมด 
ทั้งสิ้น  มาใชในสิ่งที่จะเปนประโยชนแกชีวิต. 

 
นี่ดู ๆ  แลวมันก็นาหัว  ที่วา  สัญชาตญาณทั้งหลายมันเปนสิ่งที่คูกันมา 

กับชีวิต,  ชีวิตไมมีสัญชาตญาณแลวมันมีมาไมได.  มันเปนมาไมได  ถามันไมมีสัญชาต- 
ญาณแหงการเห็นแกตัว  มันก็ไมอาจจะมีชีวิตอยูได,  มันก็ทําสะเพราพลั้งเผลอจนชีวิต 
แตกสลายไป.  เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว มันก็ถนอมชีวิตไวได. 

 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร  มันตองกินอาหาร,  ถาควบคุมไวได  มัน 

ก็กินแตพอดี,  มันไมกินอาหารชนิดที่ทําใหผูกินนั้นเดือดรอนทีหลัง.  สัญชาตญาณ 
ที่เกี่ยวกับอาหาร  จะสะสมอาหาร  จะมีอาหาร  จะอะไรทุกอยางที่มันเกี่ยวกับอาหารนี่ 
ทําเสียใหมันถูกตอง  ก็เรียกวาควบคุมไวได,  หรือเปลี่ยนกระแสของมันใหเดิน 
ถูกทาง. 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๑๖

สัญชาตญาณแหงความกลัวก็กลัว,  ก็กลัวสิ่งที่ควรกลัวสัญชาตญาณแหงการ 
ตอสู  ก็เอามาใชตอสูกับสิ่งที่ควรจะตอสู  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือกิเลส,  ไมใชไปตาม 
อํานาจของกิเลส  แลวไปอิจฉาริษยาใคร,  แลวก็กอเวรขึ้นแลวก็ตอสู  อยางนี้มันก็ 
วินาศกันทั้งสองฝาย. 

 
สัญชาตญาณแหงการรักตน  ก็รักตนใหมันถูกทาง  อยาใหตามใจตน 

อยาใหบํารุงบําเรอตนดวยอํานาจของกิเลส  รักตนใหถูกทางใหถูกเรื่อง. 
 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน,  อยาพัฒนาจนเปนบา.  คําวาพัฒนา ๆ   นี้ 

มันมีความหมายกํากวม  คือมันแปลวามากขึ้น ๆ  เทานั้นแหละ  เรียกวาพัฒนา,  ใน 
ภาษากรีกคําวาพัฒนาคือ  progress  นั้นแปลวาบา.  คําวา  Progress  แปลวาบา  นักเรียน 
นักศึกษาชวยกันจําไวดวย  progressive  คือข้ีบามักบา;  ฉะนั้นก็ตองรูจักพัฒนามากขึ้น 
ในลักษณะที่เปนประโยชน;  ถาไมเปนประโยชนก็อยาใหมันมากดีกวา  มันเทาเดิมดีกวา. 
แตเดี๋ยวนี้เอาละเปนอันวาจะพัฒนา ก็พัฒนาชนิดที่มันไมตองเกิดปญหา,  แตใหมันเกิด 
ความสงบสุข 

 
สัญชาตญาณแหงการบําเรอตนนี้  มันเปนสัญชาตญาณติดมาในชีวิต 

ตองการใหมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบําเรอตน,  เด็กคลอดออกมาเทานั้นแหละ  มันตองการ  การ 
บําเรอตนโดยธรรมชาติ  มันตองมีการบําเรอการขับกลอมการอะไรเรื่อยมา  จนมันเติบโต 
ก็ยังตองการบําเรอตนอยูนั่นแหละ.  ทีนี้เราก็รูจักบําเรอในลักษณะที่ถูกตอง,  อยา 
ใหบําเรอชนิดที่ไดเปรียบแกกิเลส  คือสัญชาตญาณที่มันเจริญอยูดวยอวิชชา,  ใหมันเปน 
สัญชาตญาณที่เจริญดวยปญญา  หรือดวยวิชชา,  มันก็จะรูจักหาสิ่งบําเรอตน  ประเลา  
ประโลมตนถูกตองและมีประโยชน. 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๑๗

ขอโฆษณาอีกหนอยโฆษณาบอย ๆ  เรื่องโรงมหรสพทางวิญญาณที่มีอยู 
ที่นี่,  ที่ รูจักกันดีวาโรงหนัง.  นี่เราก็มุงหมายจะใหสนองสัญชาตญาณแหงการประเลา  
ประโลมใจ  คือจิตตองการประเลาประโลม  ชวยไมได  ตองมีแนนอน  มันชวยไมได, 
การประเลาประโลมใจหรือสิ่งประเลาประโลมใจนั้น  มันเปนปจจัยอันหนึ่งที่ขาดไมได 
เดี๋ยวนี้ เขาพูดกันแตปจจัย  ๔  เทานั้น;  เรื่องอาหารเรื่องนุงหมเร่ืองที่อยูอาศัย  เร่ือง 
หยูกยาแกไข  พูดกันแตปจจัย  ๔.  อาตมาบอกไมพอไมครบ  ปจจัยที่สําคัญอีกอยาง 
หนึ่งซ่ึงขาดไมได  ก็คือสิ่งประเลาประโลมใจ;  ถาขาดเสียมันก็ไมมีความสบงสุข 
มันจะกระวนกระวาย;  ฉะนั้น  ตองไดสิ่งประเลาประโลมใจเขามาเปนปจจัยที่  ๕. 

 
ทีนี้เขาก็มีสิ่งประเลาประโลมใจชนิดที่สงเสิรมสัญชาตญาณฝายต่ําฝายความ 

รูสึกที่ เปนกิ เลส,  ก็ประเลาประโลมใจกันแต เร่ืองกามารมณ .  เดี๋ยวนี้ เราจะมีสิ่ งประเลา  
ประโลมใจชนิดที่มิใชกามารมณ,  แตเปนสิ่งที่ทําความพอใจใหไดมากเทากัน  คือ 
สิ่งที่ทําใหจิตใจสะอาด  สวาง  สงบขึ้นมา,  เปนความสุขเปนความพอใจชนิดใหม 
นี่คือสิ่งประเลาประโลมใจ.  ฉะนั้นถารูจักใชโรงมหรสพทางวิญญาณใหถูกตอง 
ทานก็จะไดรับสิ่งประเลาประโลมใจอยางเพียงพอแลว,  ไมมีอันตรายมีแตคุณ 
ประโยชนโดยสวนเดียว;  เปนไปเพื่อความรูแจงเห็นจริงยิ่ง ๆ  ขึ้นไปเปนปจจัยแกพระ 
นิพพานไปเลย,  เปนสิ่งประเลาประโลมใจที่ถูกตอง. 

 
เดี ๋ยวนี ้เรามันมุ งหรือรู จักกันแตในสิ ่งประเลาประโลมใจเพื ่อกิเลส, 

มันก็เปนอยางไร  เงินก็ไมพอใช,  แลวก็เดือดรอนอยูตลอดเวลา  ไมรูจักอิ่มไมรูจักพอ; 
เพราะวาการประเลาประโลมใจทํานองนั้นไมรูจักอิ่มจักพอ,  ไมมีวันอิ่มวันพอ  เงินก็ 
ไมพอใช,  แลวก็ตองคดโกง  ในที่สุดก็ตองไปอยูในคุกในตะรางเปนอันมากดวย  ฉะนั้น 
มีสิ่งประเลาประโลมใจที่ถูกตอง  คือความสงบสุข  แตมันชิมยาก  ของสิ่งนี้หรืออาหารนี้ 
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ชิมไดยาก;  แตถาชิมไดแลว ชิมไดจริงแลว  ก็จะพอใจ  จะไมกลับไปชอบสิ่งเลวราย 
เรื่องของกิเลสอีกตอไป. 

 
มีคนพูดวา  พวกที่ติดเฮโรอีน  ทิ้งมาไดแลว  ไมเทาไรมันก็กลับไปเสพเฮโรอีน 

อีก,  มันบังคับไวไมไหว  เพราะมันไมมีสิ่งอื่นทดแทน.  สิ่งประเลาประโลมคือเฮโรอีน 
นั้น  มันมีความหมายมาก  มีกําลังมาก  พอละมันเสียแลวไมเอาอะไรมาทดแทน  มันก็ตอง 
กลับไปหาอีก;  เพราะฉะนั้นรักษากันไมหวาดไหว.  ถาหากวาไดมาทําจิตใจใหสงบ 
สุขเปนปกติโดยสมาธิพ้ืนฐานทั่วไป  ใหจิตใจมันสงบเย็นเปนปกติ  เปนที่พอใจ 
อยางยิ่ง  มันก็พอใจอยูกับความสุขชนิดนี้,  แลวมันก็ไมกลับไปเสพเฮโรอีนอีก. 
นี่เห็นไดไหมวาสิ่งประเลาประโลมใจนั้น  มันไมใชเรื่องเล็กนอย,  มันตองมี  เพราะวามัน 
เปนความรูสึกของสัญชาตญาณ. 

 
ฉะนั้น  ขอใหทานทั้งหลาย  รูจักสิ่งประเลาประโลมใจ  ที่ไมเปน 

อันตราย  แลวที่เกื้อกูลความเจริญจริง ๆ  หรือหนทางแหงพระนิพพานนั้นกันใหมาก ๆ  
เขาไว.  ถาพอใจในธรรม,  มีความพอใจในรสของพระธรรมนั่นแหละจะปลอดภัย, 
มันจะเปนสิ่งประเลาประโลมใจที่ยึดเหนี่ยวไว  ในหนทางแหงความดับทุกข. 

 
เรื่องเกี่ยวกับการอวดตน  ก็เปนสัญชาตญาณ,  ฉะนั้นอยากจะพูดวา 

ทุกคนมันอยากจะอวดตนโดยสัญชาตญาณเก็บอยูในความรูสึก,  มันอยากจะอวดมันไมมี 
อะไรอวด  มันก็ยังอดกลั้นไว  ถามีอะไรจะอวดมันอวดทันที.  แตโดยมากไมเปนอยางนั้น 
มันอวดทั้งที่ไมมีดีจะอวด,  มันอวดทั้งที่ไมมีดีจะอวด,  มันเลยหมด หมดทุนหมด 
เดิมพัน.  ฉะนั้น  จะตองมีความดี;  ถาอยากจะอวดตนก็ตองมีความดีที่แทจริงสําหรับ 
จะอวด,  เพียงแตแสดงใหคนอื่นเห็นก็ได  ไมตองอวด  มันเขากันไดกับสัญชาตญาณ 
ที่มันตองการจะอวดตน  แลวก็ไมใหมันบีบคั้นหรือกดดันอะไรมาก,  แลวก็ทําใหมันมี 
 

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

www.buddhadassa.in.th



สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๑๙

สิ่งที่จะอวด  คือความดีอันแทจริง.  ดังนั้นรีบแขงขันทําความดีอันแทจริงกันไวมาก ๆ    
แลวทําไวเหลือไวสวนหนึ่งเผื่อไววา  สําหรับจะไดอวด  คือแสดงใหเขาเห็นวามันมีดี;  ถา 
วามันมีดีอวดจริง มันไมใช  อวดดีดอก. 

 
คํานี้มันเลนตลกคําพูดมันเลนตลก  ที่วาอวดดี ๆ  นั้นคือมันไมมีดีจริงที่ 

จะอวด,  หรือมันไมมีดีเสียเลย  แลวมันไปอวดเขามันก็เปนอวดดี.  แตถาวามันมี 
จริง  มีดีจริง ๆ  อยูในตัว ไปอวดเขา  มันก็ไมใชอวดดี  มันเปนการประกาศความดี 
ใหผูอื่นรู  ความหมายคนละอยาง  เรื่องอวดดีนี้มันเปนเรื่องเหลวไหลที่สุด  โงเขลา 
ที ่ส ุด ;  แตถ าเรื ่องประกาศความด ีที ่ม ีอยู จร ิงให ผู อื ่นรู   มันก ็ใช ได ไม เป นไร , 
สัญชาตญาณมันมีอยู  อยางที่ยกเวนไมได  มันตองการจะอวด;  แมแตสัตวเดรัจฉาน 
มันก็มีลักษณะอาการที่ตองการจะอวดสวย  อวดดี  อวดเกง  อวดอะไรของมัน,  เรียกวา 
มันเปนสัญชาตญาณชนิดที่มีอยูจริงในชีวิต;  ดังนั้นจะตองแกปญหาขอนี้ใหลุลวง 
ไปดวยดี. 

 
สัญชาตญาณอยางอื่น ก็อยางเดียวกันแหละ.  สัญชาตญาณของการสืบ 

พันธุ  ถาควบคุมไวไมได  มีปญหามากที่สุด,  มันไปหลงใหลเหยื่อของธรรมชาติ 
ที่จางคนใหสืบพันธุ,  แลวมันก็หลงอยูแตสิ่งที่หลอกลวงเหลานั้น  มันไมไดตั้งใจจะมีพืช 
พันธุอันบริสุทธิ์อันแทจริง,  นี้มันปญหาเต็มไปท้ังโลก.  กามารมณนั้นธรรมชาติมีไว 
สําหรับลอหรือจางคนโงใหทําการสืบพันธุ  ซึ่งมันยุงยากลําบาก  มันสกปรก  มันนา 
เกลียด  มันอะไรหลาย ๆ  อยาง,  เรื่องการสืบพันธุมันตองมีของที่ลอลวงใจที่สุดคือ 
กามารมณ  มาปะหนาไวใหสัตวมันยอมทําการสืบพันธุ.  ถาเรารูเทาทันอันนี้เราก็จะตอง 
ควบคุมใหได  จะควบคุมใหได  คือวาไมเกินเหยื่อท่ีลอน้ัน,  แลวก็สืบพันธุโดยบริสุทธิ์ 
โดยความมุงหมายวาจะมีพืชพันธุที่ควรจะมี  ตามความรูสึกของสัญชาตญาณ  ที่มันตองการ 
จะมีพืชพันธุ  แลวก็รักพืชพันธุ,  ทําใหถูกตอง แลวปญหามันก็ไมมีเกี่ยวกับเรื่องนี้. 
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เดี๋ยวนี้มันไมทําอยางนั้น,  ไมไดเปนการสืบพันธุที่บริสุทธิ์  แตเปนการ 
สงเสริมกิเลส  กิเลสไดเหยื่อ,  แลวก็หลงใหลในเหยื่อของกิเลส มันก็ลืมตัว,  มันก็ทําผิด 
พลาดไดอีกมากมาย.  นี่ปญหาเกี่ยวกับกามารมณนี้เปนปญหาใหญในโลก,  ลอง 
คิดดูเถิด;  เพราะมันควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไวไมได  หรือจะเปลี่ยนกระแสของมัน 
ไปในทางที่ดีกวาไมได  มันก็ตองไดรับปญหาเชนนี้. 

 
นี่เรารูจักสัญชาตญาณกันขึ้นมาใหเพียงพออยางนี้  คุณคาคุณยายจะไมเคยได 

ยินคํา ๆ  นี้ก็ไมเขาใจ;  แตไมเปนไรก็จะบอกใหรูกันเดี๋ยวนี้ก็ไดวา ความรูสึกที่มันรูสึก 
ไดเองประจํามาในสันดานในชีวิตนั่นแหละคือสัญชาตญาณ,  ไมตองมีใครมาสอน 
มันก็ทําเปน.  ถาควบคุมไวไมได  มันก็ทําเกินพอดี  แลวกลายเปนกิเลสขึ้นมา  ทํา 
ใหเกิดทุกข,  ถาทําถูกตองพอดีมันก็ไมถึงกับเกิดทุกข  แตมันก็ยังไมเปนที่นาพอใจ 
จะตองใชสัญชาตญาณนั่นแหละ  ใหเจริญ  ใหกาวหนา  ใหสูงขึ้นไปในทางที่ถูกตอง 
จนเปลี่ยนชื่อใหมวาโพธิ.  สัญชาตญาณที่ไมมีความถูกตอง  ไมไดรับการบํารุงอยาง 
ถูกตอง  เปนไปอยางแรงกลานั้นเรียกวากิเลส;  แตถาสัญชาตญาณนั้นไดรับการ  
อบรมควบคุมอยางถูกตอง  เปนไปอยางถูกตอง  มันเรียกวาโพธิ. 

 
กิเลสกับโพธิมันตรงกันขามคนละทิศคนละทาง  ไกลกันยิ่งกวาฟาและดิน 

แตแลวมันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้น,  เปนเรื่องของสัญชาตญาณทั้งนั้น, 
ฉะนั้นดูใหดีวา  ความรูสึกพื้นฐานเดิม ๆ  แหงจิตใจของเรา  ปลอยไปตามเรื่องไมมี 
การควบคุม  มันก็กลายเปนกิเลส,  แตถาควบคุมไวอยางถูกตอง  มันก็กลายเปน 
โพธิ.  กิเลสก็เปนเรื ่องเศราหมอง  เปนเรื ่องเผาลน  เปนเรื ่องทําลาย,  โพธิก็ 
เปนเรื่องทําใหรูตามที่เปนจริงวาควรจะทําอยางไร,  แลวก็ประพฤติปฏิบัติใหสําเร็จ 
ประโยชนตามนั้นคือดับทุกขได. 
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นี่ขอพูดอีกทีหนึ่งวา  กิเลสกับโพธินั้นไมใชอื่นไกลพี่นองกัน,  กิเลสกับ 
โพธินั้นไมใชอื่นไกลพี่นองกัน;  ถาไดรับการพัฒนาไมถูกตอง  มันก็กลายเปนกิเลส, 
ถาไดรับการพัฒนาถูกตอง มันก็กลายเปนโพธิ,  ซึ่งมันก็ลวนแตเปนสัญชาตญาณ 
ดวยกัน.  ฉะนั้นขอใหนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารยทั้งหลาย  สนใจเรื่องนี้,  ที่อาตมา 
นํามาพูด  ก็เพ่ือจะใหเขาใจธรรมะมากขึ้นธรรมะดีขึ้น. 

 
เราตองการจะศึกษาธรรมะที่ดับทุกขได;  แตหารูไมวา  เรื่องทั้งหมดนั้น 

มันเปนเรื่องของการที่วา  จัดการลงไปกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ,  เขาไปควบคุม  เขา 
ไปจัดการ  เขาไปพัฒนา  เขาไปอะไรก็ตาม  กับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ,  อยางที่ 
ยกตัวอยางมาแลว  วาสัญชาตญาณแหงความรัก  ก็ควบคุมใหมันรักชนิดที่ปลอดภัย 
ที่ควรรัก  รักถึงที่สุดก็ไมมีอันตรายอะไร,  สัญชาตญาณแหงความโกรธ  ก็ไปรูจัก 
โกรธสิ่งที่ควรโกรธโดยเฉพาะความทุกข.  เกิดขึ้นมาทีไร  กิเลสเกิดขึ้นมาทีไร 
ความทุกขเกิดขึ้นมาทีไร  ก็รูจักโกรธ  รูจักเกลียด  รูจักกลัว  มันใหมาก ๆ  ซิ.  นี่ 
สัญชาตญาณก็จะมีประโยชน.  เดี๋ยวนี้เอาไปโกรธเกลียดกลัวเพ่ือมนุษยดวยกัน 
ชนิดที่ตัวเองไปสรางเรื่อง  สรางเวร  สรางกรรม  สรางอะไรขึ้นมา แลวก็ทําลายลางกัน 
มันก็เปนเรื่องโงเทาไร  จะใหคะแนนวามันโงเทาไร  ดูมันจะไมมีตัวเลขนั้น. 

 
เปนอันวาไดพูดใหเขาใจพอสมควรแลว  วาศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่ 

จะควบคุมสัญชาตญาณ.  โดยหลักจริยธรรมทั่วไป  เขาก็แบงความรูสึกออกเปน   
๒  ฝาย  คือความรูสึกฝายต่ํา  มันก็เดินไปฝายต่ํา,  กับความรูสึกฝายสูง  มันก็เดินไป 
ฝายสูง,  มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณที่ไมไดควบคุมอยางถูกตอง  มันก็เดินไปฝายต่ํา, 
ถาไดรับความควบคุมถูกตอง  มันก็เดินไปฝายสูง.  แลวจะวาเปนเรื่องไมสําคัญอยางไร, 
มันเปนเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นของมนุษย  ที่จะตองไมเดินไปฝายต่ํา  แลวก็จะเดินไปในฝายสูง 
ฉะนั้นถาเราจะรูเรื่องธรรมะใหถึงรากถึงเหลา ก็ตองรูเรื่องที่เรียกวาสัญชาตญาณ; 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๒๒

แมวาคํา ๆ  นี้จะไมมีในคัมภีรของพุทธศาสนา  แตมันก็มีคําชื่ออื่น,  ชื่ออื่นซ่ึงเปนสัญ- 
ชาตญาณ  คือคําวากิเลสหรือโพธิ  เปนตน. 

 
สัญชาตญาณที่เดินไปผิดเปนกิเลส,  สัญชาตญาณที่เดินไปถูกเรียกวา 

โพธิ,  มันมีเชื้อสําหรับท่ีจะวิวัฒนาการเปนอรไรอยูอยางครบถวน.  เชื้อแหงความ 
เปนพระพุทธเจา  ก็มีอยูในสัญชาตญาณ  คือความตองการจะรู  ตองการจะดี 
ตองการจะปลอดภัย  ตองการจะหลุดพน  มันมีอยูในสัญชาตญาณ.  แตมันเปนเหมือน 
กับพืช  เมล็ดพืชท่ีไมไดเพาะไมไดหวาน  แลวมันก็ลวงสมัย  มันก็เพาะไมขึ้น  มันก็ตาย 
ไปเสียกอน,  แตทุกคนมีเชื้อแหงโพธิอยูในสัญชาตญาณ.  ฉะนั้นรีบจับฉวยเอามา 
ใหได  เอามาเพาะ,  เอามาเพาะเหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุไม,  แลวก็หลอเลี้ยงไวใหดี 
จนเจริญเติบโตออกเปนตนเปนใบเปนดอกและเปนผล  สมตามความปรารถนา. 

 
เดี๋ยวนี้เชื้อแหงความเปนพุทธะ  ที่มีอยูในสัญชาตญาณ  มันไมไดรับการ 

บํารุงสงเสริมมาในทางนี้,  มันปลอยไปตามบุญตามกรรม  มันก็เลยเปนเรื่องของ 
กิเลสหมด,  แลวมันก็ตายไปกับกิเลสนั่นเอง.  คน ๆ  นั้นก็เกิดมา  มีสัญชาตญาณ 
ของกิเลสแนนหนา ๆ ๆ  แลวมันก็ตายไปกับกิเลสนั่นเอง,  มันนาสังเวช.  แตถาวาคนหนึ่ง 
เผอิญไดรับสิ่งแวดลอมดี  จนไดรับการศึกษาดีถูกตอง  สามารถจะเพาะหรือเลี้ยง 
เมล็ดพืชแหงความเปนพุทธะ  หรือความดีใหเจริญงอกงาม  มันก็เจริญในทางจิตใจ 
จนเอาชนะความทุกขทั้งหลายได  แลวมันก็ตายไปก็ไมเปนไร,  มันก็ไมเสียทีที่เกิด 
มา  เพราะวาไดรับสิ่งที่ดีที่มนุษยควรจะไดรับ. 

 
ฉะนั้น  จึงขอยืนยันวา  คํา ๆ  นี้เปนสิ่งที่ตองรูจัก  แมคุณยาคุณยายคุณปา 

ทั้งหลายที่ไมเคยไดเลาเรียนอยางโรงเรียน  ไมเคยไดยินคําวาสัญชาตญาณ  ก็รูเถอะวา 
มันมีสิ่งนี้อยู  คือความรูที่มันเกิดไดของมันเองในตัวมันเอง  ติดอยูกับสิ่งที่เรียกวา 
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ชีวิต.  สิ่งที่เรียกวาชีวิตจะตองมีสัญชาตญาณอยางที่กลาวมาแลว,  เปนสัญชาตญาณ 
หลาย ๆ  อยาง,  มีสัญชาตญาณแม  ก็คือวาสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  รูสึกวา 
มีตัวตน  เปนตัวเปนตน  และมีของ ๆ  คน,  นี่ เปนสัญชาตญาณแม   แลวก็คลอดลูก 
ออกมาเปนสัญชาตญาณอีกมากมาย.  นึกดูก็ได  นึกดูเองก็ได.  ความรูสึกอะไรที่มัน 
เกิดขึ้นไดเองนี้.  เดี๋ยวนี้เรายกตัวอยางมาเพียงเปนเครื่องสังเกตเทานั้น :  สัญชาต- 
ญาณแหงการตองการอาหาร ตองกินอาหาร  ตองแสวงหาอาหาร.  สัญชาตญาณ 
แหงความกลัว  ตองมีความกลัว,  ตองกลัวสิ่งที่มีลักษณะชวนใหกลัว,  แลวมันก็ตอง 
มีสัญชาตญาณแหงการหลบหนี  หลีกหนีหลบซอน,  มีความรูสึกที่จะตองหวาดผวา 
ที่จะตองระแวง  ที่จะตองเตรียมพรอม,  แลวมันก็มีความรูสึกเกินกวาเหตุ  มันก็ตอง  
การเพื่อน,  มันตองการการอยูอยางเปนเพื่อน  อยูอยางเปนหมูเปนฝูง  เพ่ือบรรเทา 
ความกลัว.  นี ่ม ันเกิดไดเอง  มันเกิดไดเอง,  เห็นไดงายในสัตวที ่เป นไปตาม 
ธรรมชาติ. 

 
สัญชาตญาณแหงการตอสู  ทีนี้มันไมยอมแพ  มันมีสัญชาตญาณแหงการ 

ตอสู  อยางไรก็ตองตอสู  มันจึงมีการตอสู,  รูจักความคิดที่จะตอสู  ลูกหมาลูกแมวลูกไก 
ลูกอะไรก็มันรูจักคิดตอสู  กระทั่งลูกคนก็คอย ๆ  คิดในทางตอสูมากขึ้น,  แลวมันก็มีการ 
ปองกัน  มีสัญชาตญาณแหงการปองกัน  ซึ่งเปนการตอสูชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน. 
ดูใหดี ๆ  มองใหดี ๆ  วา  การปองกันมันก็คือตอสูชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน,  แลวมันก็ตอง 
เกิดอาการแหงโทสะโกรธแคนพยาบาทประทุษราย,  หรือการกระทําที่โหดราย 
ที่อํามหิตใหสาสมกันอยางนี้  มันมาจากสัญชาตญาณอันนี้  ที่ควบคุมไมได. 

 
แลวมันก็มีสัญชาตญาณที่รักตน  แลวมันก็เห็นแกตน  มันตองการ 

ใหไดรับการบําเรอ;  เมื่อมีความรักตนเห็นแกตน  มันก็ตองอิจฉาริษยาคลอดลูก 
ออกมาเปนความรูสึกที่ เปนการอิจฉาริษยา,  ทีนี้ถามันรักเกินไป  มันเห็นแกตน 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๒๔

มากเกินไป  มันก็ลบหลูดูหมิ่นผูอื่น,  เห็นแกตนเกินไป  มันก็นาหัวแหละที่มันจะ 
ทําชนิดที่เรียกวา  ทําลายตนโดยไมรูสึกตัว;  เชนมัน รักตนเห็นแกตน  แลวมัน 
ขี้เกียจมันนอนเสีย  มันไมทํางาน.  ที่มันขี้เกียจนอนเสีย  มันก็คือรักตนนั่นเอง 
มันเอาขางรักตนโดยไมตองทํางานขี้เกียจนอนเสียไวทีกอน,  ทั้งที่มันมีความรูสึกรักตนเห็น 
แกตน,  มันเลนตลกกันอยูอยางนี้  สังเกตดูใหดี ๆ. 

 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุนั้น  ก็ขอใหระวังกันไวทุกคนเถอะ  วามัน 

มีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงดวยเหยื่อ ที่ธรรมชาติวางไวสําหรับหลอกคนให 
สืบพันธุ.  คนรูไมเทาไมทัน  มันก็ตองตกไปสูการสืบพันธุ  เพราะตองการกินเหยื่อคือ 
กามารมณ. 

 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาตน  คืออยากจะดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ไมหยุดอยูกับ 

ที่.  นี้มันเห็นไดชัดวามีแมตนไมตนไลแมสัตวเดรัจฉาน  มันก็พัฒนาตนใหดีกวาใหมาก 
กวา  ใหสูงกวา  ใหสบายกวา,  แลวมันก็เลยกลายรูปเปนเตลิดเปดเปงเปนเรื่อง 
มายาสาไถย,  มันก็สะเพราเลินเลออะไรขึ้นมาก็ได  เพราะความที่มันอยากดี  จน 
ควบคุมไวไมได  ควบคุมไวไมทัน. 

 
สัญชาตญาณที่วาตองมีอะไรมาแวดลอมเราและบําเรอเรา;  เห็นได 

งาย ๆ  เกือบจะไมตองพูดก็ได  ความรูสึกอยางนี้มันเปนความรูสึกเกิดเองเกิดไดเอง. 
สังเกตดูใหดีมันมีมาตั้งแตเล็กจนบัดนี้  มันก็ยังมีความรูสึกอันนี้  ตองการใหอยูใน 
ทามกลางการบํารุงเอาอกเอาใจอะไร  ของสิ่งที่แวดลอมคือของผูอื่น;  ถาเขาเฉย 
เมยไมเอาอกเอาใจ  ก็หาวาเขาดูถูกแลว  หรือวาเสียเกียรติแลว  ซึ่งมันเปนความรูสึกไดเอง 
เกิดความรูสึกไดเอง  ไมตองมีใครมาสอนวามึงจงรูสึกอยางนั้น,  มันรูสึกไดเอง  นี้จึงเรียก 
วาสัญชาตญาณ. 
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สัญชาตญาณอวด  มันก็เปนเรื่องที่นาหัว  ยอมลําบากยอมเสียเงินยอม  
อดกลั้นอดทน  ยอมอะไรเพื่อจะไดอวด.  นี่อํานาจของสัญชาตญาณที่มันเปนไปผิด. 
ฉะนั้นควบคุมใหมันเดินไปถูกซิ  ใหทําดีเขาไวก็แลวกัน,  แสดงใหคนอื่นเห็นได  ไมเรียก 
วาอวด. 

 
สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตน  อยางไร ๆ   เอาตัวตนไวกอนเสมอ  ขอน้ี 

เกิดความคิดหรือเกิดกิเลสอะไรไดมากมาย  ซึ่งจะไดกลาวกันตอไปในขางหนา.  ในที่สุด 
มันก็มีความรูสึกตองการมีอยูอยางนิรันดร,  ตัวกูตองการจะมีอยูอยางนิรันดร ก็ 
เปนความคิดที่เกิดไดเอง,  เกิดไดเองไมตองมีใครมาสอน  เมื่อมันเห็นแกตัวมากเขา 
มันก็ไมตองการจะดับ  มันก็ตองการจะมีอยู  แลวก็เห็นวาดีที่สุดก็คืออยูกันนิรันดรเลย. 

 
ฉะนั้นความคิดที่จะมีอยูนิรันดรนี้ มันเปนความคิดลึก,  เปนความคิด 

พ้ืนฐานรากฐานของสติปญญา  สําหรับจะไดคนหากันตอไป  วาทําอยางไรจึงจะพบ 
ชีวิตนิรันดร  ซึ่งเปนตนปญหาหรือเปนตัวปญหาของศาสนาทั้งหลาย  ที่เสนอกัน 
เขามา  แขงขันเขามาเสนอวาทําอยางไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร.  นั่นแหละมันขึ้นกันอยู 
กับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง. 

 
เอาละ,  เปนอันวาอาตมาก็ไดบอกใหทราบถึงสิ่งที่ เรียกวาสัญชาตญาณ,  และ 

บอกใหทราบถึงความประสงคของการที่จะตองเทศน ตองพูด ตองสอนเรื่องนี้  วามีอยู 
อยางไร,  แลวก็จะไดพูดตอไป  ตอจากเรื่องที่พูดไวแลวในครั้งกอน.  คงจะชวยบรรเทา 
ขอขัดของใหแกผูที่เพิ่งมาฟงเปนครั้งแรกนี้ไดมาก. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
เอา,  ทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องสัญชาตญาณที่ควบคุมไวไมได  แลวกลาย 

เปนกิเลส.  กิเลสทั้งหลายมองดูแลวก็จะไดพบรากฐานอยูที่สัญชาตญาณที่ควบคุมไว 
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ไมได.  ในครั้งที่แลวมาก็ไดพูดถึงกิเลสโดยตรง  เชนโลภะ  โทสะ  โมหะ,  กิเลส 
เล็ก ๆ   เชน  อุปกิเลสทั้งหลาย,  แลวก็พูดถึงอาการของกิเลสหลาย ๆ  อยาง หลาย ๆ  อยาง 
กระทั่งวาเรื่องของนิวรณ  ซึ่งเปนกิเลสเพียงกรุน ๆ. 

 

สัญชาตญาณกับตัณหา  ๓. 
 
ทีนี้ก็เหลืออยูที่จะพูดตอไป  ก็คือเร่ืองกิเลสที่จริงจังขึ้นมา  คือจะพูดถึง 

ตัณหา  ๓,  เรื่องอริยสัจจนะมีเรื่องทุกข  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข.  แลวเหตุใหเกิดทุกขก็แจก 
เปนตัณหา  ๓.  ตัณหานั้นคือความอยาก,  ความอยากความตองการนั้น  เปนเรื่อง 
ของสัญชาตญาณ  เพราะวาชีวิตมันรูจักอยากรูจักตองการ  ใหตัวมีอยู  ใหไดปจจัยสําหรับ 
หลอเลี้ยงใหตัวมีอยู.  ใหได รับสิ่งบํารุงบําเรอใหไดความเจริญความกาวหนา  หรือ 
กระทั่งไดสิ่งที่มันรูสึกวา  มันถูกกับความรูสึกหรือกิเลสนั่นเอง. 

 
ออ,  เดี๋ยวจะขอพูดใหชัดเสียหนอยวา  คําวา  ตัณหา ๆ   นี้แปลวา  ความอยาก 

ที่มาจากความโง,  โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย  ชวยจดจําขอความนี้ไวใหชัด 
เจนวา  ความอยากที่มากจาความโง  จึงจะเรียกวาตัณหา.  เขามักจะพูดกันวาความ 
ทะยานอยากความดิ้นรนอยางแรง  เปนตัณหานั้นไมถูกดอก,  ถูกนอย.  ความอยากที่มา 
จากความโงจึงจะเรียกวาตัณหาหรือโลภะก็ได  ตัณหาก็ได,  แลวมันก็รุนแรงเปน 
ธรรมดา.  นี้ถาวาความอยากหรือความตองการหรือความประสงคที่ไมไดมาจากความ 
โง  ไมไดมาจากอวิชชา  แตมาจากสติปญญา  รูวาควรตองการอะไร  ควรอยากอะไร 
อยางนี้  ไมเรียกวาตัณหา.  ฉะนั้นอยาไปแปลคําวาตัณหาลุน ๆ  วา  ความทะยานอยาก 
มันตองใหชัดลงไปวา  เพราะความโง  มันจึงจะเปนตัณหา. 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๒๗

ทีนี้สิ่งที่ เรียกวาตัณหานั้นมันมีวา  มีความอยากในกาม  คือสิ่งที่นารัก 
นาใคร  เรียกวา  กามตัณหา,  แลวก็มีตัณหาในความเปน  ในความเปนอยางนั้นอยางนี้ 
ที่นาเปน  ก็เรียกวา  ภวตัณหา,  แลวก็มีความอยากที่จะไมเปน  ในบางกรณีมันหมุนกลับ 
อยากที่จะไมเปน  รวมกระทั่งอยากตาย  ก็เรียกวา วิภวตัณหา;  จํากัดความงาย ๆ  วา 
อยากไดเปนกามตัณหา,  อยากไดหรือยากมีเปนกามตัณหา,  อยากเปนเปนภว- 
ตัณหา  ภวะแปลวาเปน  ถาอยากสูญ  เรียกวา  วิภวตัณหา.  อยากได  อยากเปน 
แลวอยากสูญ  นี่ความอยากของคนโง,  จะไมมีอะไรมากไปกวานี้.  นี่อยากเปน 
คนโงหรืออยากเปนคนฉลาด  ก็ไประวังเอาเอง,  อยากไดในสิ่งที่จะสนองความใคร, 
อยากเปนก็เปนในลักษณะที่จะไดสิ่งที่ตัวใคร,  อยากสูญ  นั้นเมื่อมันหมด  หมดทาขึ้นมา. 

 
เมื่อความโงมันถึงสุดเหวี่ยง  เลยเห็นวาความสูญไป  ความตายไป  ความ 

ไมมีอยูนั่นแหละดี  มันก็เลยอยากตายหรืออยากสูญ;  แตไมคอยมีใครอยาก, มีเปน 
สวนนอย,  แตมันก็มีได.  ถาวาพรรณนา  พรรณนาความเลวของความมีชีวิตอยู  ตาย 
เสียดีกวา,  พรรณนาพรรณนากันทั้งเชาทั้งเย็นก็จะมีคนเชื่อ  และอยากตายก็ได. 

 
คราวหนึ่ งมีขาว  ที่ประเทศไหน  หรือสํานักงานจะอยูอาฟริกา  หรือประเทศ 

ไหน  ของพวกลัทธิสั่งสอนของมิชชันนารี  นัดพรอมกันหมด  ทั้งอาจารยทั้งลูกศิษยลูกเล็ก 
เด็กแดง  กินยาไซยาไนด  ตายคราวเดียว  ๒-๓  พันคน  เพราะไดรับคําสั่งสอนวา  ตายดีกวา. 
เราไดทําดีที่สุดแลว  พอตายแลวเราไปอยูกับพระเปนเจาทันที  แลวจะมาทนทุกขทรมาน 
อะไรกันอยูที่นี่ ,  ก็เลยสมัครตายกันหมด  ๒-๓  พันคน,  แลวหัวหนาก็ใหกินยาตาย 
พรอมกันหมด.  นี่ เมื่อมันอยากตายมันก็มีไดเหมือนกัน  แลวมันก็อยากอยางแรงนะ 
เพราะวาตายไปไดดีกวาก็เลยอยากตาย. 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๒๘

นี่เรื่องอยากได  อยากไดเหมือนใจจะขาด-ที่ตรงกับกิเลส  ก็อยากเปนนั่น 
เปนนี่  ที่สามารถจะเรียกรองหรือบังคับ  เอาสิ่งที่ตองการไดตามท่ีปราถนา  ก็อยากเปน 
เปนใหญเปนโตมีอํานาจวาสนานี้มันก็อยากเปน  แลวถาวามันหมดทาหรือเหตุการณมัน 
แวดลอม  มันแสดงวาไปไมรอด  แลวมันก็อยากตาย  เปนเรื่องผิดเหมือน ๆ  กันทั้งหมด 
อยาเขาใจวาอยากตายนั้นเปนเรื่องเกง  เปนคนเกงหรือเปนคนพิเศษ  มันก็โงเทากัน 
นั่นแหละ,  อยากได  หรือ  อยากเปน  หรืออยากตายนี้มันก็โงเทา  ๆ  กัน เพราะวา 
มันอยากดวยความโง. 

 
นี่ความอยากที่รุนแรงอยางนี้  มันมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัว 

ตน  ซึ่งมีสัญชาตญาณแหงการจะพัฒนาใหดีที่สุด  ใหไดสิ่งที่ดีที่สุด  มันก็เลยอยากไปตาม 
ความรูสึกของตัวตน,  มันก็เกิดความอยาก  ๓  ชนิดนี้ขึ้นมา  :  เห็นแกตน  มันก็อยาก 
ไดกามารมณสูงสุด เปนกามตัณหา,  เห็นแกตน  อยากใหตนเปนนั่นเปนนี่  เปน 
ดีที่สุดจะไดสบาย,  หรือวาไดเปนผูมีอํานาจวาสนา  แลวก็จะไดกอบโกยเอาปจจัยของ 
กามารมณของอะไรที่นาปรารถนามาไดโดยงาย  เพราะความเปนนั้น ๆ ,  หรือบางทีก็จะนึก 
เอาเปนโดยไมตองกินอะไร  ไมตองทําอะไร  ใหไดอยูเปนอยางของทิพยของสวรรค,  ไม 
ตองกินตองใชอะไร  ก็อยู เปนสุขเหมือนพวกพรหมอยางนี้  มันก็เรียกวาอยากเปน 
อยากเปน.  ทีนี้ถาในบางกรณีมันหมดหนทาง  มันก็ฆาตัวตาย  ชนิดที่มีอยูโดยมาก 
ไมนอยเหมือนกัน;  การฆาตัวตายเดี๋ยวนี้ยิ่งมากขึ้น  เพราะปญหาในโลกนี้มันมีมากขึ้น 
แตวาอยากตายนี้ยังมีความหมายวา  อยากเพื่อไมเปนอยู,  อยากเพื่อไม  ๆ  ๆ   ไมอะไรก็แลว 
กัน  เรียกวาวิภวตัณหาไดเหมือนกัน.  ความอยากไดหรืออยากเปนนั้นมันมาจาก 
สัสสตทิฏฐิ,  สวนความอยากตายนั้นมาจากอุจเฉททิฏฐิ.  ความรูสึกสวนลึกมันตาง 
กัน  อุจเฉททิฏฐิอยากสูญนั้น  ก็เพราะมันเห็นแกตนไปในทางกลับตรงกันขาม  วาอยูนี้ 
ไมถูกตองแลว,  ตายถูกตองของตน,  ความตายเปนความถูกตองแกตน  มันก็เลยอยาก 
ตาย. 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๒๙

นี่จะมองดูใหเห็นวา  ตัณหาทั้ง  ๓  มันมาจากสัญชาตญาณแหงการเห็น 
แกตน,  มันก็เลยเกิดความอยากตามสมควรแกกรณี.  นี่เรียกวาสัญชาตญาณมัน 
ออกมาเปนกิเลส,  สัญชาตญาณไดรับการปรุงโดยสิ่งแวดลอม  ออกมาเปนรูปของกิเลส  :  
สัญชาตญาณแหงการเห็นแกตน,  แหงการรักตน,  แหงการตองการบําเรอตน,  หรือตองการ 
อวดตน  อะไรก็ตาม  มันรวมกําลังกันเขาแลวทําใหเกิดความอยาก  ๓  ประการนี้  ซ่ึง 
เปนกิเลส. 

 
สัญชาตญาณกับอุปาทาน. 

 
ทีนี้คูตอไปอีกถึงหมวด  อุปาทาน  อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น  มัน 

ก็แสดงวาเปนเรื่องของตนอยางยิ่งอยูแลว,  อุปาทานมันยึดมั่นเรื่องตนเรื่องของตน 
 
อุปาทานที่  ๑  เปนกามุปาทาน - ยึดมั่นโดยความเปนกาม  เปนของ 

นารักนาใคร  ก็ความใครของตน  แลวก็เพ่ือไดแกตน  เปนการบําเรอตน  ตามความ 
ตองการของสัญชาตญาณ. 

 
แลวอุปาทานที่  ๒  ทิฏุปาทาน-ความยึดมั่นดวยทิฏฐิ  ดวยความเห็นวา 

เปนอยางไร,  มันก็เปนเรื่องของตัวตนที่หัวแข็ง  เปนตัวกู.  ถาเปนกามุปทานเปนตัว 
ตนชนิดของกู,  ถาเปนทิฏุปาทานมันเปนเรื่องตัวตน  ประเภทตัวกู  ตัวกู  ไมยอม 
ใคร.  กิเลสที่ เปนเหตุใหถือร้ันไมยอมใครน้ี  คือสิ่งที่ เรยกวาทิฏุปาทาน,  เปนเรื่อง 
ของตัวกู  มีความเห็นแกตน  แลวก็ยืนยันในความรูสึกอันนี้ 

 
ทีนี้  อุปาทานที่  ๓  สีลัพพัพตตุปาทาน-ยึดมั่นศีลและพรต  คํานี้จะบอก 

ใหรูวา  อธิบายกันผิด ๆ   คือเขามักจะอธิบายกันวา  ไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัตินอกศาสนาอื่น; 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๓๐

ไปยึดมั่นระเบียบปฏิบัติของเดียรถียอื่น.  ทําผิด ๆ   ตามลัทธิอื่นจึงจะเรียกวาสีลัพพัตตุปาทาน. 
เชนไปทรมานตนบาง,  ไมกินอาหารกินหญาบาง,  กินอุจาระบาง,  อะไรก็ตาม,  ไปถือ 
อยางนั้น  ประพฤติอยางสุนัข  ประพฤติอยางวัว  ก็เรียกวาสีลัพพัตตุปาทาน  ที่จริงไมใช 
อยาอธิบายอยางนั้น.  ขอยืนยันวาอยาอธิบายอยางนั้น,  จงอธิบายวา  ยึดมั่นศีลวัตร 
ของตนเองที่มีอยูที่นี่  ที่กําลังประพฤติอยูนั้นผิด,  ยึดมั่นผิด  ไมตรงตามความจริง 
ไมตรงตามเหตุผล;  เชนวาเราถือศีลอยางนี้  ประพฤติวัตรปฏิบัติอยางนี้  แทนที่จะ 
คิดวาขูดเกลากิเลส,  ขูดเกลากิเลสเพื่อความหมดกิเลส,  มันไปยึดมั่นวาเพ่ือความดี 
ความศักดิ์สิทธิ์  หรือเพื่อความมีอํานาจพิเศษ  วิเศษ  มีปาฎิหาริยมีอะไรไปทํานอง 
นั้น.  มันไมถูกเรื่อง,  ศีลไมใชเพื่ออยางนั้น. 

 
ศีลเพ่ือขัดเกลาโทษทางกายทางวาจา,  วัตรปฏิบัติทั้งหลาย  ก็เพ่ือขัด 

เกลากิเลสทั้งหลายทั้งปวง,  มันมีเร่ืองของมันโดยเฉพาะ  ไมตองงมงาย  ไมตองคาด 
คะเนหรือไมตองอะไรหมด.  ทีนี้มันไมเห็นตามที่เปนจริงอยางนั้น  มันก็มีความรูสึก 
ไปในทางขลัง  หรือ ศักดิ์สิทธิ์,  รักษาศีลใหมีความขลังใหมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา; 
พอไดทําพิธีรับศีลแลวก็รูสึกวาขลังขึ้นมา,  มันก็สักวาพิธีเทานั้นแหละ  มันก็หลอกกันเปน 
ทอด ๆ  ไป.  นี่อยางนี้เรียกวาลูบคลําศีลและวัตรใหโงไปตามความโงของคน ๆ  นั้น, 
เอาความโงมาลูบคลําศีลและวัตรที่ปฏิบัติอยูนั้น  ใหกลายเปนของโงไปตามความโงของคน 
นั้น  ๆ .  เราฉะนั้น   ขอระวังใหดี   ที่ปฏิ บัติอยู ในพุทธศาสนานี่ แหละ   ศีลขอไหน , 
วัตรปฏิบัติขอไหน,  จงเขาใจใหถูกตอง  วามีเหตุผลอยางไร,  ทําเพื่ออะไร  ใหไดผลอยาง 
นั้นจริง ๆ.  อยาใหกลายเปนเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เหมา ๆ  เอาวา  ตอไปนี้ก็เกง 
ทั้งหมด  ดีทั้งหมด  ไดทั้งหมด  มีปาฏิหาริย  มีอะไรไปเสีย.  สีลัพพัตตปรามาสก็เรียกวา 
ตัวตนที่เปนบานั้นเอง,  มันเปนสัญชาตญาณแหงการอยากดีอยากเดน  อยากดัง 
อยากอวดอยากอะไร  มันก็เลยเตลิดออกไป  เปนเรื่องของความงมงาย 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๓๑

อุปาทานที่  ๔  อันสุดทายที่เรียกวา  อัตตวาทุปาทาน-ความยึดมั่น 
ถือมั่นดวยวาทะวาตน  ดวยคําพูดวาตน  แตมันไมใชเรื่องของคําพูด;  มันมีทิฏฐิความ 
คิดความเห็นที่ทําใหพูดออกมาเชนนั้น.  ทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทําใหพูดออกมาวา 
ตัวตน  ตัวกู  ของกู  ของตน,  ทิฏฐิอันนั้นมันทําใหพูดออกมาอยางนั้น.  ทานก็เล็ง 
เอาถึงตอนที่ทิฏฐิมันทําใหพูดออกมาวา  ตัวตน  อัตตวาหะ-วาทะวาตน,  อุปาทานยึดมั่น 
ดวยวาทะวาตน;  เพราะสัญชาตญาณแหงความมีตัวตนนั้น  มันบีบบังคับหรือวา 
มันทําใหตองรูสึกคิดนึกอยางนั้น,  เราจึงมีความรูสึกวาตัวตน. 

 
ถามีตัวตนมันก็ตองมีของ ๆ  ตน  มันคูกันมันแยกไมได,  มีตัวตนนั่นนะ 

เปนของตนก็ได,  หรือมีสิ่งอื่นวาเปนของตนก็ได,  ความสุขความทุกข  ความได 
ความเสีย  ความแพความชนะ  บุญกุศล  สุขทุกขอะไรก็ตามวาเปนของตน.  ที่จริงโดย 
ธรรมะสมบูรณลึกซ้ึงเด็ดขาด  มันไมไมสิ่งที่เปนตัวตน  มันมีแตสิ่งที่เปนไปตาม 
ธรรมชาติ  ตามกฎของอิทัปปจจยตา;  แตถาความโงดวยอวิชชาเกิดขึ้นแลว  มันไป 
เอาสิ่งที่มิใชตัวตน  มันคิดเปนตัวตน  ยึดถือเปนตัวตน  เปนของตน .  ดังนั้นสิ่งที่ 
เรียกวาตัวตนมันเปนเพียงความคิด  ความสําคัญมั่นหมายดวยความโง;  ถาไมมี 
ความโง  มันก็ไมสําคัญมั่นหมายวามีตัวตน.  นี้แปลวาในสัญชาตญาณที่มีมาตามธรรมชาติ 
แท  ๆ   นั้น  ยังไมมีความฉลาด  มันจึงใหเกิดความรูสึกวามีตัวตนอยูในสัญชาตญาณซึ่งเกิด 
ไดเอง  วามีตัวตน  มีตัวตน. 

 
นี่อุปาทานทั้ง  ๔  นี้  เปนเรื่องผูกมัดรอยรัดใหคนที่จะเรียกวา  คน 

สมมติเรียกวาคน  ตองติดอยูในกองทุกข  คือติดอยูในกามที่ตนชอบใจ,  ติดอยูใน 
ทิฏฐิที่ตนถือร้ัน,  ติดอยูในศีลพรตที่ตนคิดวาดีวิเศษขลังศักดิ์สิทธิ์,  แลวก็ติดอยูใน 
วาทะวาตน  จะยืนยันวาตน  จะยึดมั่นวาตน.  คิดดูสิแลวมันจะมีปญหามากนอยเทาไร. 
อะไร ๆ   ก็เปนตนไปเสียหมด,  แลวธรรมชาติไมยอมใหเปนตน  มันก็ตองนั่งรองไหอยูบอย ๆ  
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๓๒

โดยไมรูสึกตัว  ฉะนั้นคนจึงนั่งรองไหอยูดวยความโงอันนี้  โดยไมรูสึกวามันเปนความโง 
อันนี้,  หรือเปนความยึดถืออยางนี้  นี่แหละเรียกวาเปนทุกขเหลือประมาณ  โดยที่ 
ไมรูวามันเพราะเหตุอะไร. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ  วาบางทีมันตัวเรานั่นแหละ  เราเองนั่นแหละเปน 

ทุกข  เสียเหลือประมาณ  โดยไมรูวาเพราะเหตุอะไร;  ถาไดศึกษาเรื่องนี้เพียงพอ 
มันก็จะรูวาอาว,  เพราะเหตุของตน  เหตุของความมีตัวตน  ความยึดถือความโงความหลง 
ความสําคัญมั่นหมายวามีตัวตน,  แลวมันไมไดอยางที่ตนตองการ,  แลวบางทีมันจะทําลาย 
ตน มันจะสูญเสียตน  คือตนมันจะตองพินาศ  จะตองฉิบหาย  จะตองตาย  จะตองอะไรเปน  
ตน.  เพียงแตลางสังหรณ  มาเทานั้นแหละ  วาจะตองตาย  มัน  ก็เปนทุกขยิ่งกวาตาย 
ดวยซ้ําไป;  ถาตายเสีย  มันก็ตายพนไปเลย  มันไมรูสึกคิดนึก  มันก็ไมตองเปนทุกข. 
แตถามันไปยึดถือในความตาย  ยึดถือในลักษณะหรือสิ่งที่แสดงวาจะตองตาย  มันก็เปน 
ทุกข.  ฉะนั้นจึงเปนทุกขของคนโง  จะเรียกวาทุกขฟรีก็ได  ทุกขโดยไมตองเสียสตางค 
ทุกขฟรี  ทุกขหรือกันอยูทุกคน  โดยที่ไมตองทุกข  มันก็เปนทุกขจนได 

 
นี่ระวังใหดี  มันจะขาดทุนยิ่งกวาการขาดทุนใด ๆ   แลวมันจะยิ่งกวาความตาย 

ดวยซ้ําคือมันเปนทุกข;  ถาความตายมันไมรูสึกเปนทุกข.  แตนี้มันไมตายมันรูสึก 
เปนทุกขทรมาน  เหมือนกับไฟชนิดหนึ่งเผาลนอยูตลอดเวลา,  แลวเปนไฟท่ีไมรอนเสีย 
ดวย,  ที่ไมรอนเหมือกับไฟธรรมดา  แตมันรอนยิ่งกวาไฟธรรมดา  ทําใหเกิดความทุกข. 

 
นี่สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  หรือตองการจะสงวนตน  จะอวดตน 

จะอะไรตน  ออกมาเปนสิ่งที่เรียกวากิเลส  ในนามวาอุปาทานทั้ง ๔  :  กามุปาทาน 
ทิฏุปาทาน  สีลัพพัตตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน.  ขอใหนักศึกษาทั้งหลายอยาเห็นวา 
เปนคําพูดเลน ๆ  คร่ํา ๆ  ครึ ๆ  อยูในวัด,  มันเปนเรื่องจริง  จริงที่สุด  จริงของธรรมชาติ, 
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จริงอยางวิทยาศาสตร.  เรื่องอุปาทานทั้ง  ๔  นี้  มันมีอยูแกเราโดยที่เราก็ไมรูสึกตัว 
เราจึงทําลายมันไมได. 

 
ไปศึกษาเสียใหรูซิวา  กามุปาทาน  ยึดมั่นในกาม,  คําพูดสั้น ๆ  วายึดมั่น 

ในกาม  นี่ปญหาทวมโลก  ปญหาเต็มโลกเลย,  คนทั้งโลกมันก็ยึดมั่นในกาม. 
 
ทิฏุปาทาน-ยึดมั่นในทิฏฐิความคิดความเห็นของตน  มันก็ไมยอม 

ใคร  มันก็มีกันอยูทั้งโลกเหมือนกัน,  แตละคนก็มีความคิดความเห็นของตนไมยอมฟงเสียง 
ของใคร. 

 
สีลัพพัตตุปาทาน  ทําอะไรอยู,  ทําอะไรอยูเพื่อประโยชนแกการดับทุกขโดย 

ตรงนั ้น  มันไปเห็นเปนของพิเศษ  เปนของศักดิ ์สิทธิ ์  เปนของผิดธรรมชาติ 
เหนือธรรมชาติ  เลยธรรมชาติไปเสีย. 

 
แลวอันสุดทายก็วา  อัตตวาทุปาทาน-ความรูสึกวากูมีอยู  กูเปนอยู, 

ของกูมีอยู  ของกูเปนอยู  ความรูสึกอันนี้ทรมานใจเหมือนกับวาแบกของหนักอยางยิ่ง  แลว 
ก็เอาลงไมได,  เหมือนกับแบกกอนหินอยางใหญหนักเหลือประมาณแลวเอาลงไมได, 
คือแบกตัวตนเพราะสัญชาตญาณ  ที่ไมไดรับการเพาะหรือพัฒนาใหมันเปนโพธิ  แตมัน 
กลับผิดไปเปนกิเลส,  เปนกิเลสคือมืดมันเศราหมอง  มันจึงไดเปนทุกข,  ถาเปนโพธิ 
มันก็สวางไสวแจมแจง,  รูตามที่เปนจริง  มันก็ไมอาจจะเกิดความทุกข 

 
นี่สัญชาตญาณที่มาอยูในรูปของกิเลสเปนอยางนี้,  แลวสัญชาตญาณ 

เดียวนั้นแหละที่มันไปอยูในรูปของโพธิ  มันเปนอยางอื่น  แตเราไวพูดกันคราวอื่น.  วันนี้ 
พูดเรื่องสัญชาตญาณที่เปนกิเลสกันเสียใหเพียงพอกอน. 
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สัญชาติญาณกับกิเลสละเอียดชื่อมานะ 
 

ทีนี้มันมีกิเลสละเอียดประเภทหนึ่ง  เรียกวา  มานะ,  มานะ-ความสําคัญ, 
ในภาษาไทยคําวา  มานะ  แปลวา  ทิฏฐิ  คือความจองหองพองขน  เรียกวามานะ;  แตใน 
ภาษาบาลี  ภาษาธรรมะนั้น  คําวามานะไมไดหมายความเพียงเทานั้น  หมายความ 
วาสําคัญมั่นหมาย,  จะพูดงาย ๆ  ก็วา  มันใหมาตรฐานแกตนเอง,  มันใหมาตรฐาน 
standard  แกตนเอง  วาเปนอยางไร  เปนอยางไร  เปนอยางไร;  ถามันไมมีความรูสึกวา 
เปนตัวตนตามสัญชาตญาณ  มันก็ไมรูจะใหมาตรฐานอะไร.  เดี๋ยวนี้มันมีความรูสึก 
วาตัวตน,  ตัวตนขึ้นมาเสียแลว,  มันก็ใหมาตรฐานแกตัวตน  ตามความรูสึกคิดนึก 
ของมัน.  ดังนั้นมันจึงใหเกิดมานะ  คือความสําคัญมั่นหมาย  โดยมาตรฐานนั้น  ๆ   
เรียกวามานะมานะ  แบงเปน  ๓  ชนิด  :  สําคัญมั่นหมายวาดีกวา,  สําคัญมั่นหมายวา 
เสมอกัน,  สําคัญมั่นหมายวาเลวกวา,  นี่มีอยู  ๓  ชนิดเทานั้น. 

 
ขอใหเอาความคิดของตัวเองนั่นแหละ,  ความรูสึกของตัวเองแหละเปนหลัก, 

เมื่อไรเรารูสึกวาเราดีกวาคนนั้นแลวระวังเถอะ,  นี่มานะคือ  กิเลสมันครอบงําเอาแลว 
มันรูสึกวาดีกวาคนนั้น  บางทีก็รูสึกวาดีพอ ๆ  กันเทานั้น  ก็มานะนั่นแหละให 
มาตรฐานวาเทากัน,  บางทีมันก็เลวกวา  เลวกวา  รูสกเศรารูสึกเสียใจวูบไปทีเดียว 
วาเรามันเลวกวา.  นี่ดีกวาหรือเสมอกันหรือเลวกวา,  เปนกิเลสเกิดขึ้นเพราะมีสัญ- 
ชาตญาณแหงตัวตน  ซึ่งเปนที่ตั้งแหงการวัด  หรือกําหนด  หรือประมาณ,  ถาไมมีตัวตน 
มานะเหลานี้มีไมได. 

 
ทีนี้มานะนี้มันยังเลนตลกนะ  มันเปนเรื่องสําคัญ  สําคัญมั่นหมายเทานั้น  ที่ 

จริง  เราอาจจะดีกวาเขา  โดยอะไรก็ตาม  โดยชาติโดยกําเนิดโดยวิชาความรูโดยสมรรถภาพ 
อะไรเราดีกวาเขา;  แตเราไมรูสึกตัว,  เราไปเขาใจวาเราเลวกวาเขาก็ได  อยางนี้ 
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มันเปนมานะอีกชั้นหนึ่งที่สําคัญผิด ขาดทุนสองซอนเลย.  เราดีกวาเขานะ  เรียกวา 
เราดีกวาเขาอยูโดยแทจริงนะ  เราอาจจะคิดวาเราดีกวาเขาก็ได,  เราอาจจะคิดวาเราเทา 
กับเขาก็ได,  เราอาจจะโงคิดวาเราเลวกวาเขาก็ได  ในกรณีที่เราดีกวาเขา  เราเหนือ 
เขานะ,  เราก็ยังคิดได  ๓  อยางนั่นแหละ  วาดีกวา  เสมอกัน  หรือเลวกวา.  ทีนี้ในกรณี 
ที่มันเทากัน  อะไร  ๆ  มันก็เทากัน  เรียกวาอยูในระดับเดียวกัน  สติปญญาความคิดความ 
สามารถสมรรถภาพ  สุขภาพอะไรเทากัน;  แตเราอาจจะโงไปคิดวาเราดีกวาเขาก็ 
ได,  เราเทากับเขาก็ได,  เราเลวกวาเขาก็ได.  ทีนี้อันสุดทายเรามันเลวกวาเขา  ดอย 
กวาเขาโดยประการทั้งปวง;  แตเราอาจจะมีความคิดวาเราดีกวาเขา  เหนือเขาก็ได, 
หรือเสมอกับเขาก็ได  เลวกวาเขาก็ได,  ไดสามคูณสามไดเกา,  ไดเกาชนิด, 

 
มานะทั้ง  ๙  ชนิดนี้มันมาจากอุปาทานวามีตัวตน  ซึ่งเปนสัญชาตญาณ 

เกิดขึ้นวามีตัวตน,  เอาตัวตนเปนที่ตั้งแหงการวัด แหงการวางมาตรฐาน.  ทีนี้ สติ 
ปญญาความคิดความนึกมันโง,  มันโงเกินไปบาง  หรือมันโงผิดหลงผิด  กลับกัน 
อยูบาง,  มันก็เกิดความสําคัญมั่นหมายตางกันอยางนี้  ซึ่งเปนกิเลส.  ถาสําคัญวาดีกวา 
เขา  มันก็เกิดความรูสึกทํานองหนึ่ง,  ถาเทากันกับเขา  ความรูสึกก็เปนทํานองหนึ่ง,  เลว 
กวาเขาก็รูสึกทํานองหนึ่ง. 

 
ถาดีกวาเขาก็ดูถูกเขา  หรือวาอะไร ๆ   ชนิดที่มันทําไปเพราะคิดวาดีกวาเขา 

ถาเสมอกันบางทีมันก็  จะเปนเพื่อนกันก็ได,  หรือวามันจะเปนคุแขงขันกันก็ได  มันมี 
ปญหาอยูนั่นแหละ,  ถาเลวกวาเขาก็มันก็นอยเนื้อต่ําใจ,  นอยเนื้อต่ําใจแทบจะไมมีแรง 
ทําอะไร.  แลวทั้งหมดนั้นไมใชความจริง,  ทั้ง  ๙  ชนิดไมใชความจริง  เปนเพียง 
ความสําคัญมั่นหมายดวยความโง.  กิเลสพวกนี้  ชนิดนี้เรียกวามานะ,  มานะมี  ๓  
กลุม,  กลุมละ  ๓,  เลยไดเปน  ๙  ตัว. 
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มันมาจากสัญชาตญาณแหงความรูสึกวามีตัวตน,  แลวยึดมั่นตัวตน, 
แลวเห็นแกตนเห็นแกประโยชนของตน,  มันก็ทําใหความคิดคืบคลาน  ออกไป 
ในทางที่จะเปรียบเทียบ  แลวมันก็เปรียบเทียบ.  นี่ตัวตนเปนที่ตั้งแหงการเปรียบ 
เทียบ  ตามอํานาจของสัญชาตญาณ;  ถาอยามีสัญชาตญาณวาตัวตน  มานะเหลานี้ก็ไม 
เกิด  ปญหาก็ไมมี.  เดี๋ยวนี้มานะมี  ปญหามันก็มีตามแบบของมีมานะ. 

 
พระพุทธเจาทรงมีมานะดุจธงอันพระองคทรงลดลงไดแลว.  เมื่อตะกี้ไดยิน 

หรือเปลา,  พระเขาสวดเมื่อตะกี้มีอยูบทหนึ่งคําหนึ่ง  มีมานะดุจธงซึ่งพระองคลดลงไดแลว. 
พวกเรามีมานะดุจธง  ยกชูขึ้นไมยอมลด,  ไมยอมลดธง  เปนผูชนะเรื่อยไป  ยกธง 
เรื่อยไป,  มีมานะดุจธง  ธงที่เขายกขึ้นโชว.  นี่ถาวาเปนพระพุทธเจา  ก็มีมานะดุจธงซึ่ง 
ลดลงไดแลว,  คือพระอรหันตทั้งหลายไมใชเฉาะพระพุทธเจา  ทานไมมีมานะที่จะยกธง. 

 
 นั่นแหละ  มานะ  นั่นแหละ  แมวามันจะไมรุนแรงรายกาจ  เหมือนราคะ 

โลภะ  โทสะ  โมหะ  ก็ตามเถอะ,  แตมันก็สรางปญหาสารพัดอยาง  ทรมานใจเหลือ 
ประมาณ.  ความจริงตัวเองจะดีกวาเขา  หรือเสมอเขาหรือเลวกวาเขาก็ไมรูนะ; 
ถาไปรูสึกสําคัญมั่นหมายวาเลวกวาเขา  แลวมันก็นอนไมหลับ,  แลวมันก็ทรมานใจ 
เหมือนกับตกนรกชนิดหนึ่ง,  ตกนรกชนิดหนึ่ง.  นรกนี้มีหลายรอยชนิด  คือความรอน 
ใจในรูปแบบตาง ๆ  กัน,  เดี๋ยวนี้เราก็ตองตกนรกชนิดหนึ่ง มันนอยใจกวาเรามันเลว 
กวาเขา  ทั้งที่โดยที่แทเรามีอะไรดีกวาเขาอีกอยูหลายอยางหลายประการ.  ฉะนั้น  มานะ 
มันเกิดขึ้นไดตามส่ิงแวดลอมที่ผิด ๆ ,  หรือวาเพราะไมรูจักสิ่งแวดลอมเหลานั้น  มันก็ 
เกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาในใจอยางผิด ๆ ,  แลวมันก็ไดมีความรูสึกอยางนี้. 

 
ชวยคิดดูสักหนอยไดไหม ?  คํานวณดูสักหนอยไดไหม ?  วาถาเราอยามี 

ความรูสึก  ๓  ประการนี้  หัวใจมันจะโลงจะเกลี้ยงสักเทาไร;  ถาเราอยามีความรูสึก 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๓๗

คิดนึกวากูดีกวา  กูเสมอกับมึง  กูเลวกวามึง,  ถาอยามีความคิด  ๓  ประเภทนี้  มันจะสบาย 
ใจ  จะมีจิตใจสงบเย็นไดสักเทาไร,  ฉะนั้น  มานะนี้มันเปนผลของสัญชาตญาณแหง 
ความมีตัวตน,  แลวก็จะสงวนตน  แลวก็จะยกตน  แลวก็จะอวดตนอะไรตาง ๆ, 
มาจากสัญชาตญาณ  เปนสัญชาตญาณ  ที่ออกมาเปนกิเลสประเภทที่เรียกวามานะ. 

 
เอา,  พูดกันอีกสักอยางสองอยาง  ใหมันเขาใจไดงายขึ้น,  ใหมันครบ  ใหมัน 

เขาใจไดงายขึ้น  วาสัญชาตญาณมันออกมาเปนกิเลสประเภทไหนไดบาง ?  ทีนี้ก็กิเลสชั้น 
ละเอียดนั้นเขาใจยาก,  กิเลสชั้นละเอียดเขาใจยาก  เห็นไดยาก  ตัดไดยาก  มันก็มีอยู 
เรียกวาอนุสัยก็มี,  เรียกวาสังโยชนก็มี. 

 
สัญชาตญาณกับอนุสัย. 

 
ที่เรียกวา  อนุสัย ยกตัวอยางสัก  ๓  อยาง  วา  ราคานุสัย   ปฏิฆานุสัย  

อวิชชานุสัย  ชื่อบาลีจํายากไมขอรองใหจํา;  แตใหรูความหมายของมัน.  อนุสัย 
คือความเคยชินที่จะเกิดความรูสึกผิด ๆ,  ความเคยชินที่จะเกิดความรูสึกผิด ๆ  ขึ้นมา 
เปน  ๓  พวกนั่นแหละ  โลภะ  โทสะ  โมหะ.  ถามันเกิดความเคยชินชนิดที่จะเอา 
ที่จะเอา  พวกโลภะ  พวกราคะเรียกวา  ราคานุสัย,  สัญชาตญาณแหงความรูสึกคิดนึก 
ที่จะเอา  จะเอาเขามา  ดึงเขามาหาตัว  เรียกวาราคานุสัย.  ทีนี้อีกอันหนึ่งมันไมชอบ 
มันไมถูกกัน;  นี้หมายความวามันถูกกัน  มันก็จะดึงเอาเขามาหาตัว.  นี้ถามันไมชอบ 
ไมถูกกัน,  มันจะตีใหตายไป  หรือมัน  จะผลักออกไป  ก็เรียกวาปฏิฆานุสัย   คือเปน 
พวกโทสะ  โกธะ.  ถามันไมรูวาจะทําอยางไร  แตมันก็ยังทึ่ง  ยังสนใจวนเวียนอยู 
ที่นั่น  ก็เรียกวาอวิชชานุสัย. 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๓๘

ไมใชคําสําหรับพูดครึคระอยูในวัดนะ;  แตมันเปนสิ่งที่มีอยูจริงในหัวใจ 
ของคนทุกคนแมที่บาน  มันมีความรูสึกอยางเหนียวแนน  ที่คอยแตจะเกิดขึ้นมา, 
หรือสะสมไวใหมาก  สําหรับจะเกิดขึ้นมา  สะสมไวในใจ. 

 
อันที่หนึ่ งเกิดขึ้นมาเปนราคะคือความรัก ;  ฉะนั้นมันจึงเปนสิ่ งที่ 

บังคับยาก  เรื่องความรัก  ใคร ๆ  ก็พอจะรูวาบังคับยากสักกี่มากนอย.  นี่ก็เพราะสิ่งที่ 
เรียกวาอนุสัยราคานุสัยที่สะสมไวเติมลงไว  เติมลงไวในสัญชาตญาณแหงมีตัวตน. 
ตองการจะได  ตองการจะมี  ตองการจะเห็นแกตน  ตองการจะใหใครบําเรอตน, 
มันก็มีราคานุสัย  คืองายที่จะรัก,  จึงไมมีใครเอาชนะมันไดงาย ๆ;  มีแตอกไหมไสขม 
ไปท้ังนั้นแหละเรื่องของความรักนะ  เพราะมันงายที่จะเกิด.  ครั้นเกิดขึ้นแลวก็เอา 
ออกไมไดเพราะมันมีสิ่งนี้  คือสัญชาตญาณแหงการที่มีตัวตัน,  และตองการใหไดรับการ 
บําเรอจากสิ่งแวดลอม,  ตองการจะถนอม  ตองการจะอวด  ตองการจะอะไรตาง ๆ. 

 
อันที่สอง  เรียกวา  ปฏิฆะ  ปฏิฆะคือในกรณีที่ไมชอบ,  ในกรณีที่จะ 

ไมเอา,  มันจะทําลาย  มันจะตีกลับออกไป.  อันที่  ๑  ดึงเขามา,  อันที่  ๒  ตีกลับออกไป. 
 
อันที่สาม  อวิชชานุสัย  วนเวียนอยูรอบ ๆ  ดวยความโง  ความรูสึกที่เปน 

กิเลสโดยใจความมีอยูอยางนี้. 
 
รูจักกิเลสกันไวโดยใจความ  วามีอยู  ๓  พวกเทานี้แหละ;  พวกหนึ่งจะ 

ดึงเขามาหาเปนความรัก  ความกําหนัดยินดี  เปนความโลภ  เปนราคะเปนโลภะ,  พวก 
นี้จะดึงเขามา.  ทีนี้อีกพวกหนึ่งไมถูก  คือเปนฝายปฏิปกษ  มันก็จะผลักออกไป 
หรือจะตีเสียใหตาย.  อันที่สามนั้นโงไมรูวาจะทําอยางไรดี  ก็เลยวิ่งอยูรอบ ๆ.  เปน 
ภาพพจนที่จําไดงาย  เขาใจไดงาย  สําหรับจะรูจักกิเลส  หรือสําหรับจะเอาไปจัดหมวดกิเลส, 
กิเลสมันมีกลาวไวเปนชื่อมากมายหลายสิบชนิดเต็มที. 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๓๙

ถาเราอยากจะรูวากิเลสตัวนั้นมันอยู ในพวกโลภะ,  หรืออยู ในพวกโทสะ. 
หรืออยูในพวกโมหะ,  ก็ศึกษาใหรูสิวา กิเลสตัวนั้นมันมีอาการอยางไร.  ถากิเลส 
ตัวนั้นมันมีอาการจึงดึงเขามาสูตนเอง  กิเลสตัวนั้นก็อยูในพวกโลภะหรือราคะ, 
ถาศึกษาดูแลวกิเลสตัวนั้น  มันมีอาการผลักออกไป  หรือตีเสียใหตาย  ทําลายเสีย  มันก็ 
อยูในพวกโทสะ,  ถามันโงไมรูอะไรวิ่งวนอยูรอบ ๆ  มันก็อยูในพวกโมหะ,  นี่กิเลส 
มันมี  ๓  กลุม ๓  กองเทานี้แหละ.  นี่กิเลสก็คือเกิดขึ้นเต็มท่ี. 

 
ทีนี้ความเคยชินของกิเลสที่จะเปนอยางนั้นอีก  ก็เรียกวาอนุสัย,  รายกาจ 

เหลือเกิน;  ฉะนั้นเราจึงบังคับยาก  บังคับไมใหรักนี่ บังคับไมได,  บังคับใหไมโกรธนี่ 
บังคับไมได,  บังคับไมใหกลัว  ไมใหอะไรนี้,  บังคับไมได  ก็เพราะวามันสะสมอนุสัย  
ไวมาก,  ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั้นสะสมไวมาก.  สะสมไวที่ไหน ?  มันก็สะสมไว 
ที่สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  ที่มีอยูในสันดาน.  มันคลาย ๆ  กันที่จะเรียกใน 
บาลีวาอนุสัย,  อนุสัยคือสัญชาตญาณที่ถูกบวกเพิ่มเขาไปในรูปของสัญชาตญาณ; 
เพราะวาเราไดสรางความรูสึกอันนั้นเพิ่มเขาไว  เพิ่มเขาไว  เพิ่มเขาไว,  มันก็งายที่จะรักบาง 
งายที่จะโกรธบาง  งายที่จะโงบาง  มันรักหรือมันโกรธหรือมันโง  มัน  ๓  อยางนี้  เพราะ 
มีสัญชาตญาณ. 

 
สัญชาตญาณกับสังโยชน. 

 
เอา,  ทีนี้ถาจะพูดกันใหหมดอีกสักที  ก็อยากจะพูดไปถึงสังโยชน  ๑๐  ประการ. 

อยาเพอใหสัญชาติญาณที่จะโกรธขึ้นมานะ  จะไมทนฟง,  สัญชาตญาณที่จะโกรธที่จะไมอยาก 
ฟง  อยาเพอให เกิดนะ.  ขออดทนหนอย  อดทนตอไปหนอย;  เพราะวาเรื่องสังโยชน  
๑๐  ประการนี้  มันก็เปนเรื่องที่สําคัญมาก,  สังโยชนแปลวาเครื่องผูก-เครื่องผูก 
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   ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๔๐

เครื่องลาม,  เหมือนกับโซหรือตรวนหรือขื่อหรือคาหรืออะไรนี่,  เครื่องลามเครื่อง 
ผูกเคร่ืองจําเรียกวาสังโยชน.  สิ่งที่มันผูกจิตใจไว  ใหติดอยูในกิเลสในความทุกข 
ในวัฎฎะนี่คือสังโยชน  ก็คือมันผูกใหติดไวกับสิ่งที่จะเปนทุกข.  สิ่งที่จะทําใหเกิดทุกข 
มันมีสังโยชนผูกติดไวกับสิ่งนั้น.  ถาตัดสังโยชนไดหมดก็เปนพระอรหันต,  ถาตัด 
สังโยชนบางสวนได  ก็เปนพระอริยเจาที่ลด ๆ  รอง ๆ  ลงมา,  ถาตัดไมไดเลยเปน 
ปุถุชนเต็มขั้น,  ถามันตัดสังโยชนไมไดเสียเลย  มันเปนบุถุชนเต็มที่.  นี่คอยฟงดูวา 
เรามันเปนบุถุชนเต็มท่ีหรือวา  เรามันละอะไรไดบาง. 

 
สังโยชนขอที่  ๑  เรียกวาสักกายทิฏฐิ  ความเห็นวากายของตน,  ความ 

เห็นวากายของตน  ทั้งที่ไมรูจักวากายคืออะไรโดยแทจริง,  แตมันเกิดความคิดความเห็น 
อันนี้ไดวากายนี้,  กายนี้เทาที่เด็กทารกนั้นมันจะรูสึกไดวา  กาย ๆ  นี้นั้นแหละของตน, 
เด็กที่โตแลวอยางนี้ก็ได,  คนหนุมคนสาวคนแกคนเฒาก็ได,  ที่เขารูสึกวาอะไรเปนกาย  
-เปนกาย  เอาเปนของตน  นั่นคือสังโยชนขอแรก. 

 
คําวากาย ๆ   นี้แปลวาหมู.  คําวากายโดยแทจริงไมไดแปลวารางกาย  คําวา 

กาย  มันแปลวาหมู.  แตโดยเหตุที่วารางกายของคน ๆ  หนึ่งมันมีของหลายอยาง 
รวมกันเปนหมู,  เชนผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  อะไร  ๓๒  อยาง  หลายอยางมันรวมกัน 
เปนหมูนี้  ก็เลยเรียกวากาย.  คําวากายนี้  แปลวาหมู,  ไมไดแปลวารางกาย.  แต 
เพราะเหตุที่รางกายนั้นประกอบดวยของหลายอยางเปนหมู  ก็เลยเรียกวารางกาย.  คําวา 
กายแปลวาหมู;  เชนพลกายนี้แปลวาหมูแหงทหาร,  หมูแหงพล  หมูแหงเสนา  นี่พลกาย 
กายนั่นนะแปลตามเดิมคําเดิมวาหมู  กลุม,  หมู  กายแหงทหารเรียกวาพลกาย. 

 
เรามีสัญชาตญาณแหงความยึดถือวาตัวตนอยูในสันดาน  พอมีความ 

รูสึกเจริญขึ้น,  พอเด็กทารกมันเจริญขึ้นพอที่จะรูวามีอะไร  มัน  ก็ยึดเอาสิ่งนั้นเปนกาย 
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เปนตัวกู;  เด็กไมมีความรูมาแตในทอง  เรื่องธรรมะธรรมโมอะไรไมรูทั้งนั้น;  ดังนั้น 
เด็กนั้นจึงรูไดแตเพียงตามที่สัญชาตญาณมันจะชวนใหรู  ชวนใหรูสึกแลวชวนใหสําคัญ 
มั่นหมาย.  ฉะนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นก็มีความรูสึกประเภทตัวตนตัวกูไดเอง,  แลวมัน 
เกิดมาจากผัสสะที่มากระทบของอรอย  ก็รูสึกวาอรอย,  แลวมันมีความรูสึกเกิดเขยิบ 
ตอไปถึงวากูอรอย,  แมจะไมออกเสียงวากู  แมจะพูดวากูไมเปน,  พูดคําวากูมันพูด 
ไมเปนก็ตามเถอะ,  แตมันมีความรูสึกในความหมายของกู  กูอรอย  กูไมอรอย  อยางนี้ 
มันก็เพิ่มมากขึ้น ๆ  ๆ,  จนอายุมันมากขึ้น  ความรูสึกที่เปนตัวกูก็เขมขนขึ้น  เขมขนขึ้น, 
ทีนี้อะไร ๆ  ที่มันเนื่องกันอยูหมดนี้  ทั้งรางกายนี้มันก็เปนของกู.  ฉะนั้นเด็กจะรูสึก 
ไดเองโดยไมตองมีใครสอนวาทั้งหมดนี้ของกู.  ไปคิดเอาเอง,  ไปสังเกตเอาเองวา 
เด็ก ๆ  มันจะรูสึกของมันไดเอง  วาทั้งหมดนี้เปนของกู.  เรียกวาเปนความโงขอแรก 
ความโงนัมเบอรหนึ่ง  ที่มันจะเกิดขึ้นในความรูสึกคิดนึกของเด็กนั้น,  เรียกวาสักกาย- 
ทิฏฐิ-สักายทิฏฐิ.  ทิฏฐิแปลวาความคิดเห็น สักกายะวากายของกู-วากายของกู, 
ความคิดเห็นวากายของกู  เด็กก็มีความรูสึกอยางนี้ตลอดชีวิตแหละ. 

 
นี่อันแรกนี่  มันก็ลําบากสักเทาไรที่เอาอะไร ๆ  เปนของกู,  แตแลวไมเปนได 

มันเปนไปไมได,  มันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน,  เรียกวามันเปนไปตามกฎของ 
ธรรมชาติ,  ตามกฎของอิทัปปจจยตา.  นี้คนเราก็ตองเปนทุกข  เพราะวาสิ่งเหลา 
นั้น  ไมเปนไปตามที่เราตองการ,  ทั้งที่เรารูสึกวาของกู  ทั้งที่เรารูสึกวาตัวกู,  ตัวกูก็ไม 
เปนไปตามตองการของกู,  ของกูก็ไมเปนไปตามที่กูตองการ.  นี่คือความทุกขพ้ืนฐาน 
ความโงนัมเบอรหนึ่ง  เรียกวาสังโยชน  ทําใหผูกติดกันอยูกับความทุกข,  หรือผูก 
ติดกันอยูกับกระแสแหงควาทุกข  คือปฏิจจสมุปบาทแหงควาทุกข,  มีกระแส, 
มีวง  มีหวง  แลวมันก็ผูกจิตใหติดไวกับหวงนั้นแหละ  โดยสักกายทิฏฐิความเห็นวา 
ของกู.  ถาฟงไมเขาใจ  มันก็จะไมสนใจ.  จะไมเห็นวาเปนเรื่องที่มีความหมายอะไร. 
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ถาฟงออกแลวจะสะดุง  วามันเปนเรื่องของเราโดยเฉพาะ  ที่ทําใหเราติดอยูกับความ 
ทุกข  ออกมาไมได  เพราะมันมีสิ่งนี้ผูกพันไว,  ผูกพันไวเหมือนกับลามไวหรือเย็บ 
ติดเขาไวออกไมได. 

 
ขอที่  ๑  เรียกวา  สักกายทิฏฐิ  เปนสัญชาตญาณพวกแมบท  วามีตัวตน 

มีเปนของตน  แตไมตองเล็งถึงตัวสัญชาตญาณแมบทก็ได,  เปนสัญชาตญาณลูกที่คลอด 
ออกมาเปนความเห็นแกตน  วามีตัวตน  แตความหมายเดียวกันหมด,  ความหมายวามีตัว 
ตนของตนในระดับโงที่สุด.  ตอมามันก็มีความรูสึกวาตัวตนของตนสูงขึ้นไปละเอียด 
ยิ่งขึ้นไป,  จนเอาธรรมะเปนตัวตน,  จนเอาปรมาตมันสิ่งสูงสุดอะไร  เปนตัวตนโนน 
มันไมยอมขาดออกงาย ๆ,  แตนี่โดยพื้นฐานสําหรับบุถุชนทั่วไป  ก็มีความรูสึกวา 
ตัวกูหรือของกูนั่นแหละ  เปนเครื่องผูกใหติดไวกับสายโซของความทุกข  ที่เรียก 
วาปฏิจจสมุปบาท. 

 
เครื่องผูก  ขอที่  ๒  เรียกวา  วิจิกิจฉา ความลังเลไมแนใจวามันถูกตอง 

แลว.  ที่เขาจะพูดหรือเขาจะอธิบายกันตามธรรมดา  ก็จะวาความลังเลสงสัยความ 
อะไรอีกหลาย ๆ   อยาง.  แตขอระบุวา  ความลังเลวามันไมถูกตอง  ซึ่งเกิดไดตามสัญชาต- 
ญาณ  คือเกิดเองนั้น,  เราไมรูเราก็ลังเลวามันจะไมถูกตอง.  นี่ถาเขาสอนใหรู  เราก็ 
ลังเลวาคําสอนนั้นมันไมถูก,  ยังผิดอยูนั่นแหละ  คือไมถูกตองอยูนั่นแหละ.  ไมมีความ 
แนใจเด็ดขาดลงไปวามันถูกตองแลว.  นั้นตั้งแตวาเรื่องสุขภาพอนามัยของเรานี้  เราก็ 
ไมไดแนใจวามันถูกตองแลว;  ปลอดภัยแนแลว,  มันยังมีสิ่งที่จะตองเปนทุกขเจ็บไข 
ไดปวยอะไรซอนอยูในนั้น.  ความปลอดภัยอยางอื่น ๆ  ก็เหมือนกัน  มันไมแนใจวา 
ปลอดภัย :  ความปลอดภัยทางการเงิน,  ความปลอดภัยทางการคุมครอง,  ความปลอดภัย 
ทางอะไร,  กระทั่งวาสิ่งที่เรากระทําอยูทุกวันนั้น,  เราก็ไมไดแนใจวาเราจะทําได  หรือวา 
เราจะทําไมได,  มันก็สงสัยอยู  วามันจะถูกตองหรือไม ?  มันจะตัดปญหาทั้งหลายทั้งปวง 
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ไดหรือไม ?  แตถาเราโงใหมาก ๆ  เราจะพูดวาเงินจะตัดปญหาทั้งปวงได,  เราก็จะคิด 
วาอยางนั้น,  เราก็คิดแตจะหาเงิน,  แตสวนลึกมันก็ยังสงสัยอยูวา แมแตเงินหรือแม 
แตพระเจา  มันก็ยังไมแนวาจะคุมครองได.  นี่เปนเหตุใหสงสัยในพระพุทธ,  สงสัย 
ในพระธรรม,  สงสัยในพระสงฆ  วาจะเปนที่พึ่งไดจริงหรือไม ?  มันสงสัยอยางนั้น. 
มันก็ดี  มันก็มีประโยชนนะ  ถาวาสงสัยไวกอนไมเชื่อเสียทีเดียว;  แตถามันยังมี 
อยูแลวมันก็ตองมีปญหา  ตองมีความทุกข.  ฉะนั้นอยามีใหมากจนมีความทุกข; 
ถายังไมเชื่ออยางที่กําลังพูดนี้  ยังไมอยากจะเชื่อก็ได,  แตอยาเอาไปสงสัยใหเปนทุกข, 
อยาเอาไปลังเลใหเป นทุกข.  ขอใหสังเกตดู,  ฟงดูฟ งดู,  ถาเห็นวาม ีเหตุผล 
คงจะดับทุกขได  ก็ลองปฏิบัติดู;   ถามันดับทุกขไดแลวก็เชื่อ,  แลวก็หมดความ 
ลังเล,  หมดความสงสัย. 

 
เดี๋ยวนี้  เรายังมีหวาดผวาอยูในสวนลึก  ที่เรียกวา  subconscious  ในสวน 

ลึกที่เราไมตองรูสึก  หรือไมรูสึกเรายังมีความหวาดผวาอยูในสวนนั้น  วายังไมปลอดภัย  ยัง 
มีอันตราย.  นี่เรียกวา  วิจิกิจฉา,  มันวิจิกิจฉาไปไดหมดแหละ,  บางทีจะวิจิกิจฉาวา 
พอแมนี้จะรักเราจริงหรือไม ?  ก็ดื้อไวกอนดีกวา  เผื่อพอแมไมไดรักเราจริง.  นี่มัน 
มีไดสารพัดอยางความลังเลไมแนใจลงไปในทุกสิ่ง  ที่หวังวามันจะมีประโยชน.  หรือจะ 
ปลอดภัย,  มันยังลังเลสงสัย.  ฉะนั้นเรามีความหวาดผวาไดเมื่อไรก็ได  ถามัน 
แสดงออกมาใหเห็นสักนิดหนึ่ง  วามันเปนอันตรายหรือมันไมไดอยางที่ตั้งใจไว. 
วิจิกิจฉาจึงเปนสิ่งที่ทรมานใจอยูในสวนลึกใตสํานึก,  มันก็ชวยไมไดเพราะมันมี 
สัญชาตญาณแหงตัวกู  ที่ยังไมไวใจ  ที่ยังหวาดผวาอยูวาจะไมสําเร็จประโยชนแกตัวกู. 

 
ทีนี้สังโยชนที่  ๓  สีลัพพัตตปรามาส,  ตะกี้พูดไปทีแลว  เรื่องอุปาทาน 

สีลัพพัตตปรามาส  เราไมมีความรูโดยประจักษโดยถูกตองกับสิ่งนั้น ๆ ,  แลวเราก็เขาใจผิด 
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ตอสิ่งนั้น ๆ ,  แลวเราก็ยึดถือไวอยางผิด ๆ .  นี่ เรียกวาสีลัพพัตตปรามาส เปนเรื่องของ 
ธรรมชาติอยูเหมือนกัน  ที่จําเปนจะตองมีสิ่งนี้; เพราะวาเรายังเขาใจไมได, เพราะ 
วาเรายังเขาใจไมได. ถาเราเขาใจเรื่องฟารอง ฟาผาไมได,  เราก็ตองคิดเอาเองอยาง 
วาเปนอะไร.  ถาเราคิดไดแตเพียงวามันเปนเรื่องของรามสูรกับเมฆขลา  มันก็เปนเรื่องของ 
รามสูรกับเมฆขลาไป,  มันเปนความจริงเพราะเราคิดอยางนั้น  เพราะเราเชื่ออยางนั้น, 
อะไร ๆ   อีกมากอยาง  ที่เราไมเขาถึงความจริง,  แตเราก็ยึดถือตามที่มันปรากฎแกความรูสึก 
ของเรา;  นี่เรียกวาเรามันโงตลอดเวลา. 

 
ทีนี้มามองดูเฉพาะสิ่งที่ เรากําลังตอสู  โดยสัญชาตญาณแหงการตอสู, 

เราคิดวาจะตอสูความทุกขไดดวยเหตุนี้  ดวยเหตุอยางนี้  ดวยพิธีรีตองอยางนี้.  เหมือน 
ใครแขวนพระเครื่อง,  ถาแขวนพระเครื่อง  ก็คิดวาพระเครื่องนี้จะคุมครอง,  ไมได 
คิดวาเราจะปฏิบัติใหถูกตองมันจึงจะคุมครอง.  จึงจะไมเปนทุกข.  เราก็มาถือเสียวา  เพียง 
แตเอาพระเครื่องมาแขวนคอ มันก็คุมครองไดหมด,  ไมมีความทุกข.  นี่ความคิดของ 
เรามันมีเพียงเทานั้น คือโง,  แลวเราก็ไมอาจจะรูวาพระพุทธเจานั้นคือใคร,  แลว 
พระพุทธรูปที่เปนสัญญลักษณของพระพุทธเจานั้นคือใคร.  ก็เราเอามาแขวนไวเพราะ 
วามีคนบอกวาคุมครองได,  คุมครองได;  อยางนี้ยังเปนสีลัพพัตตปรามาสอยู.  ฉะนั้น 
ตลอดเวลาที่ เรายังเปนบุถุชนอยู  เราจะตองมีความคิดนึกอยางนี้ ,  จะตองรูสึกอยางนี้ . 
เพราะฉะนั้นเขาจึงแขวนพระเครื่องกัน  ทั้งบานทั้งเมือง,  จนกวาเขาจะรูวา พระเครื่อง 
นี้คืออะไร,  พระพุทธเจาคืออะไร,  แลวปฏิบัติตามพระพุทธเจาแลวดับทุกขได  นั้น 
แหละมันจึงจะพนจากสีลัพพัตนปรามาส. 

 
เดี๋ยวนี้ก็ไดแตวา  เชื่อวาปาฏิหาริย  ฤทธิ์เดช  บารมีอะไรของพระ- 

พุทธเจา  ที่ใครเขาเสกเปาไวในพระเครื่อง  เอามาแขวนเขาแลวก็จะคุมครอง; 
อยางนี้มันผิดจากความจริง,  มันผิดจากเหตุผลแหงความจริง,  อยางนี้ก็เรียกวา  มันลูบคลํา 
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ความจริงผิด ๆ ,  ทําความจริงใหเปนของไมจริงเพราะความเขาใจผิด.  นี้ตองมีกันอยูทุก 
คน;  เพราะฉะนั้นจึงตองเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปกอน.  เราจะพูดวาไสยศาสตร 
นี้ตองเก็บไวกอน,  เก็บไวใหคนปญญาออน  ซึ่งมันมีอยูมากในโลก  ยังเลิกไมได  ตลอด 
เวลาที่ยังตองพึ่งไสยศาสตรอยู  มันก็ยังเปนสีลัพพัตตปรามาสอยู.  นี่เพราะสัญชาตญาณ 
แหงตัวตนมันมีอยู,  แลวมันรูเพียงเทานั้น  มันรูมากกวานั้นไมได,  มันก็คิดอยางนั้น 
เพราะความรักตน,  เพราะมันรักตน  มันอยากใหตนปลอดภัย.  นี่คนเราจึงมีสีลัพพัตต- 
ปรามาส  กันอยูทั่วไป,  ทําพิธีรีตองตาง ๆ  นาน;  แมจะเลาเรียนศึกษากันมาอยางไร 
ก็ยังไมพนที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไมมีเหตุผล,  ไมเขาถึงความจริงของสิ่งนั้น ๆ,  แลวก็ 
ยอมรับเอาสิ่งนั้นเขามาอยางไมมีเหตุผล,  เพื่อเปนที่พึ่งบาง  เพื่อเปนเครื่องคุมครองบาง, 
เพื่อประโยชนอยางอื่นบาง  ก็ตามใจเถอะ. 

 
ถาไมทําดวยเหตุผลที่แทจริงของสิ่งนั้น  เอาเขามาปฏิบัติอยู  แลวก็เปน 

สีลัพพัตตปรามาส  จึงเต็มไปหมดทั้งบานทั้งเมือง,  ไมวาคนไทยหรือคนฝรั่งหรือคนจีนคน 
แขกเขาก็มีไปตามแบบของเขา,  เรียกวาสีลัพพัตตปรามาส  คือลูบคลําศีลและวัตร,  นี่ใช 
ภาษาศาสนาภาษาวัด  ศีลคือขอปฏิบัติในสวนศีล,  วัตรคือขอปฏิบัติที่เปนวัตรยิ่งขึ้นไป, 
ไมรูเหตุผลตามที่เปนจริงของสิ่งนั้น ๆ   แลวก็จับเอามาถือไวดวยเหตุผลท่ีผิด ๆ   คือไมมีเหตุผล 
เอามาถือไวดวยความโงของตนอยางนั้น  อยางนั้น  อยางนั้น,  นี้คือ  สีลัพพัตตปรามาส 
อันนี้ก็  ออกมาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  ยึดถือตัวตนเปนหลัก  ยึดถือความ 
รูสึกคิดนึกของตัวตนเปนหลัก,  มันก็เกิดขึ้นมาอยางนี้  เรียกวา  นี้ก็มาจากสัญชาตญาณ. 

 
ทีนี้สังโยชนที่  ๔  เรียกวา  กามราคะ  คือยินดีในสิ่งซ่ึงเปนที่ตั้งแหง 

ความรักความใคร .  นี ่เด ็ก  ๆ   มันก ็ทําเป น   อะไรถ ูกใจม ันก ็ต องย ินด ีในสิ ่งนั ้น , 
แลวสิ ่งที ่มาทําใหเกิดความยินดีขึ ้นทุกที  มากขึ ้นทุกที,  สูงสุดและรุนแรงยิ ่งขึ ้น 
ทุกที  จนถึงระดับสูงสุดของสิ่งที่เรียกวา  กามะ, - กามะคือความใคร  หรือวัตถุเปนปจจัย 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๔๖

แกความใคร,  มันก็มีความยินดีอยางแรงในสิ ่งเหลานั ้นเพิ ่มขึ ้น-เพิ ่มขึ้น-เพิ ่มขึ้น 
ตั้งแตทารกเริ่มรูสึกตอเวทนา,  รูจักแยกแยะเปน  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  มันก็มีความ 
พอใจในสวนที่ เปนสุขเวทนา  ที่นาปราถนา  แลวที่ เปนการขับกลอม เลยความจําเปน 
ไปเปนเรื่องของกิเลส,  คือวาเลยสิ่งที่จําเปนของชีวิต  กลายเปนเรื่องของกิเลส. 

 
เชนวาอาหารอยางนี้ทีแรกมันก็กินแตเพียงเปนเพียงอาหาร,  แตทีนี้ 

มันมีการปรุงใหเอร็ดอรอย  ใหยั่วยวนแกการกิน  เลยระดับของอาหาร  มันก็กลาย 
เปนเหยื่อของกิเลส.  ถาเรากินสิ่งที ่กินเพียงเปนอาหาร  ไมมีโทษ;  แตถาเรา 
กินเปนเครื่องอรอย  แกจิตใจแกกิเลส  นี้มันไมใชอาหารแลว,  มันกลายเปนกาม 
ชนิดหนึ่งแลว,  เรียกวากามไดเหมือนกัน  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนกามไดทั้งนั้น  ถามันถูกใจแกกิเลส.  นี่เราก็มีความรูสึกในสิ่งชนิดนี้มากขึ้น ๆ   
เปนนิสัย เรียกวากามราคะ-ชอบเอร็ดอรอย  ซึ่งเปนการบํารุงบําเรอในความหมายของ 
กิเลส  แทนที่จะเปนความจําเปนแกชีวิต. 

 
ฉะนั้นระวังใหดี  เรื่องรูป  เรื่องเสียง  เรื่องกลิ่น   เร่ืองรส   เร่ืองสัมผัส 

ผิวหนังอะไรก็ตามเหลานี้  มันควรจะมีอยูอยางถูกตองเทาที่จําเปนที่จะตองมี;  ถา 
มีเลยนั้นเปนเรื่องของกิเลสคือเปนกาม  ที่เปนวัตถุอยูขางนอกเรียกวาวัตถุกาม, 
ที่เปนความรูสึกรุนแรงอยูขางใน  เรียกวากิเลสกาม.  วัตถุกามกับกิเลสกามรวมกัน 
นั่นแหละคือกาม  ก็มีความยินดีในสิ่งที่ เปนกาม  หรือเปนปจจัยแกกาม  มาตั้งแตออนแต 
ออก  จนใหญจนโต  มันก็ผูกพันกันไวใหติดกันอยูกับสิ่งนั้น ๆ  ซึ่งมีลักษณะเปนเหยื่อแก 
กิเลส,  ไมใชเปนอาหารที่จําเปนแกชีวิต. 

 
รูจักแยกแยะกันใหดี ๆ  นะ  เหยื่อของกิเลส  กับอาหารที่จําเปนแกชีวิต 

แลวมันจะเห็นไดงาย ๆ  ไมยากนัก;  ที่มัน  ทําใหอรอยมากขึ้นไปเกินกวาจําเปน  นั่น 
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สัญชาตญาณกับกิเลส  (ตอ) ๑๔๗

มันจะเปนเหยื่อของกิเลส,  ถาเทาที่จําเปนแกชีวิต ก็ยังคงเปนอาหารที่จําเปนแก 
ชีวิต,  ถาเปนเหยื่อของกิเลสแลวมันก็เปนเรื่องเขาไปในขอบเขตของความโง  ซึ่ง 
จะตองใชเงินมากจนเงินไมพอใช  นั่นเปนเรื่องของกิเลส  เปนความหลอกลวงของกิเลส 
ถาเราไมรูสึกตัว  เราก็ถลําเขาไปในของเขต  ของเหยื่อของกิเลสมากขึ้น ๆ  จนเปนนิสัย. 

 
จะเห็นไดงาย ๆ  วา  กินเพื่ออรอย  นั้นแหละมัน  จะเพื่อกิเลส,  ถากินเพื่อ 

อยูไดพอสบายนั่นแหละเปนกินอาหาร,  กินอาหารกินเพื่ออยูไดตามสบาย  ชีวิตอยู 
ไดตามสบาย.  ถาเพื่อเอร็ดอรอยเกินจําเปน  เปนเรื่องของกิเลส,  แลวมันก็กลายเปน 
เหยื่อของกิเลส.  ระวังอยาไดอยูดวยเหยื่อของกิเลส,  อยูดวยอาหารเทาที่จําเปนแก 
ชีวิต  นี่วากามราคะก็หมายความวา  พอใจกําหนัดยินดีในสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความเอร็ด- 
อรอยแกกิเลส  ที่เรียกวากาม  แลวก็มีกันทุกคน. 

 
มีเรื่องที่จะตองพิจารณาดูอยางเพอโกรธนะ  วาสัตวเดรัจฉานมันไมเคยกินเพื่อ 

เปนเหยื่อของกิเลสนะ;  แตพวกเรานี่มันไปกินเพื่อเปนเยื่อของกิเลสแลวแพง ๆ  ทั้งนั้น 
เลย,  เปดรานอาหารโตรุงเพื่อเอร็ดอรอย  อิ่มแลวก็ยังจะกินใชไหม ?  ถามันอรอยนะอิ่ม 
แลวมันก็ยังอยากจะกินอยูนั่นแหละ,  สัตวเดรัจฉานทําไมเปนนะ,  สัตวเดรัจฉานกินอิ่มแลว 
มันก็เลิกกันแหละ.  นั่นแหละดูใหดี ๆ  วาอยาใหสัตวเดรัจฉานมันดีกวาคนโวย,  มัน 
ไมตกไปในเหยื่อของกิเลสมากเหมือนคน.  ถาถือขอน้ีไดมันจะประหยัดเงินไดมากนะ 
มันจะมีความทุกขนอยลงกวานี้มากนะ.  นี่สังโยชนตัวที่  ๔  เรียกวากามราคะ. 

 
สังโยชนที่  ๕  เรียกวา  ปฏิฆะ - ความรูสึกไมชอบใจ  หงุดหงิด กระ- 

ทบกระทั่งแหงจิต  จะโกรธเปนฟนเปนไฟก็ได,  หรือแมแตโกรธอยูเล็กนอยหงุดหงิด 
หงุดหงิดนิด ๆ   อยูในใจก็ได  เรียกวาปฏิฆะทั้งนั้นแหละ  คือความโกรธทั้งนั้นแหละ.  ความ 
กระทบกระทั่งแหงจิต   คือจิตไมชอบ,  คือจิตดิ้นรนดวยสิ่งที่มากระทบกระทั่ง 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๔๘

เรียกวาปฏิฆะ  บางทีไมมีเหตุผลอะไรก็เกิดปฏิฆะขึ้นมาไดดวยความคิดที่ผิด ๆ ,  ความจํา 
แตหนหลังนานแลวก็เอามาคิดนึกในจิตเกิดปฏิฆะ  กระทบกระทั่งอยางนี้ก็ได. 
ที่ เปนปญหาโดยมากมันเปนอยางนั้น,  มันเรื่องของสัญญาในอดีต  เอามาคิดให 
กระทบกระทั่งในจิตใจใหมันมากกวาที่จะมีเรื่องจริงเฉพาะหนาเขามากระทบ,  ถึงเรื่อง 
จริงเขามาเฉพาะหนากระทบ  มันก็ปฏิฆะเหมือนกัน;  แตดูมันจะหายไปเร็ว 
กวาที่วาจะไปเอาเรื่องเกา ๆ   ในอดีตในความจํามาคิดมานึกแลวเกิดปฏิฆะ.  แลวเราก็อยูดวย 
ความปฏิฆะ  ไมพอใจไดงาย,  เดี๋ยวก็ดาฝน,  เดี๋ยวก็ดาแดด,  เดี๋ยวก็ดาลม,  เดี๋ยวก็ไม 
พอใจในอะไร ๆ  ที่มันเขามาเกี่ยวของมาถูกตอง;  นี้มันปฏิฆะ.  อยูที่กรุงเทพฯคงจะ 
ปฏิฆะดวยยุงมากกวาที่นี่,  ไมมีความปกติแหงจิต  มันปฏิฆะมันหงุดหงิด  หงุดหงิด, 
ถามีจิตใจสูงพอมันก็ไมตองเปน. 

 
เดี๋ยวนี้มันมีความเห็นแกตน  พอไมไดอยางตนตองการมันก็ปฏิฆะ, 

แลวมันโกรธหรือปฏิฆะมากกวาความเปนจริง.  เรามักจะโกรธอะไรมากเกินกวาความ 
เปนจริง;  เชนยุงกัดนิดเดียวมันโกรธตั้ง  ๑๐  เทา  ๑๐๐  เทา  เหมือนกับเปนเรื่องใหญ 
เรื่องโต.  นี่มันเปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง  มีการกระทบกระทั่งแหงจิต  เพราะมีสัญชาต 
ญาณตัวตน  ไมอยากใหอะไรมาลบหลู  ดูหมิ่นคน,  ไมอยากใหมากระทบกระทั่งตน,  
ไมอยากใหมาทําความเจ็บปวดแมแต รําคาญใหแกตน;  แมลงวันหรือแมลงหวี่มาตอม 
ที่ตา  ก็โมโหโทโสเปนยักษเปนมาร,  ถึงขนาดเปนยักษเปนมารก็ไดนะ  แมลงหวี่มา 
ตอมที่ตา.  คิดดูใหดีวาปฏิฆะน่ีก็ไมใชของเลน,  มันเปนของที่ทําลายความสงบสุข 
ความเยือกเย็นแหงจิต. 

 
ทีนี้สังโยชนขอที่  ๖  รูปราคะ.  ขอที่  ๗  อรูปราคะ  เครือเดียวกัน. 

กามราคะ  มันไปพอใจติดแนนในวัตถุปจจัยของกาม,  นี้  รูปราคะมันพอใจติดแนน 
ในรูปลวน ๆ   ไมเกี่ยวกับกาม,  ไมเกี่ยวกับความรูสึกทางกาม.  ธรรมดาเขาอธิบายไววาใน 
พรหมโลก  ที่เปนรูปพรหม,  ในเทวโลกที่เปนกามาวจรมีกามารมณ   มีอะไรนั้นก็เรียกวา 
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กามโลก.  ถาวาในชั้นพรหมไมมีกามอยางนั้นมีแต  รูปบริสุทธิ์เรียกวารูปโลก,  แลวในพวก 
ที่ไมมีรูปเรียกอรูปพรหมนี้ก็อรูปโลก  แตมันไกลตัวไป,  จะพูดอยางนั้นก็ไดเหมือนกัน. 

 
เราจะพูดใกล ๆ  ตัว  ก็คือกําหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่เปนรูป,  แตไมมี 

ความหมายแหงกาม  คนที่เขาชอบใจของบางอยาง,  เชนวาชอบเครื่องลายคราม  ชอบ 
เครื่องมือเครื่องใชอะไรที่ไมไดเกี่ยวกับกาม ไมไดเกี่ยวกับเพศ,  ชอบเลนตนไม เลนโกศล 
เลนบอน  นกเขา  ปลากัด  อะไรตาง ๆ   เหลานี้  ก็เรียกวาเปนพวกรูปไดเหมือนกัน  คือไมมี 
เกี่ยวกับกาม,  แลวก็มีปญหาไดมากเหมือนกัน,  มันเปนไดถึงกับวาบางคน  รักนกเขา 
ยิ่งกวาลูกกวาเมีย,  บางคนมัน  รักไกชนยิ่งกวาลูกกวาเมีย.  นี่มันเปนเรื่อง  ไมใชกาม 
แตมันบาถึงขนาดเดียวกัน  ก็ได,  นี่เรียกวา  พวกรูปราคะ – กําหนัดยินดีในสิ่งที่ 
เปนรูปลวน ๆ  ไมเกี่ยวกับกาม  ก็มีอยูโดยมาก,  โดยเฉพาะพวกสะสมของเลน-สะสม 
ของเลนใครสะสมของเลน  มันตกอยูในขอน้ี. 

 
นี้ขอถัดไป  อรูปราคะ - สิ่งที่ไมมีรูปเปนนาม  กําหนัดยินดี  ที่จะเห็น 

ไดงาย ๆ  ก็ยินดีในชื่อเสียง,  ยินดีในเกียรติยศ  ชื่อเสียง  เปนบาเปนหลัง  หลงใหลใน 
เกียรติยศชื่อเสียง  ไมไดก็ฆาตัวตายเลย.  นี่ชื่อเสียงเกียรติยศเปนตนนี้  แมแตบุญกุศล 
เปนตนนี้  ไมมีตัวตนเปนรูป,  จัดเปนพวกอรูป  ก็เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี 
ดวยราคะไดเหมือนกัน  จึงเรียกวาอรูปราคะ.  ใครมันบาชื่อเสียง  บาเกียรติ  บาอะไร 
จนตัวตายก็ไมวา,  นี่คือพวกอรูปราคะ.  พวกเรานักเรียนก็คงจะมี  จะไปหาชื่อเสียงใหแก 
ทีมฟุตบอล,  หรือหาชื่อเสียง  ใหทีมอะไรตาง ๆ  ซึ่งมันเปนเพียงอรูป  ก็กําหนัดพอใจยิน- 
ดีอยางยิ่งเหมือนกับเรื่องกามก็ได,  นี่เรียกอรูปราคะ. 

 
กามราคะก็ดี  รูปราคะก็ดี  อรูปราคะก็ดี  ทั้ง  ๓  อยางนี้มาจากสัญ- 

ชาตญาณแหงความีตัวตน  สําหรับจะไปรักใครยึดถือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ดวยอํานาจ 
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ความโง  คืออวิชชา.  ราคะความยินดีตองมาจากอวิชชาคือความโง;  ถาไมมีความ 
โงไมมีอวิชชา  มันก็เปนเพียงความตองการหรือความประสงคที่บริสุทธิ์  ไมมีโทษไมมีความ 
เลวรายอะไร,  แตถามันตองการดวยอวิชชา  คือความโงแลว  มันก็เปนกิเลสหมด. 

 
นี่เรียกวารูจักแยกกันเสียบาง  กําหนัดยินดีดวยกิเลส  ดวยอวิชชา  ดวย 

โมหะ  มากจนถึงเรียกวาราคะ;  แตถาวารักธรรมะถึงขนาดนั้น  เรียกวาธรรมราคะ 
ก็เคยมี;  แตเปนคําที่ไมใชใชประจํา  เปนคําพิเศษใชในบางครั้งบางกรณี   เรียกวา 
ธรรมราคะ.  ถาเปนธรรมราคะที่ถูกตองก็ไมมีโทษอะไร,  แมจะมีคําวาราคะ ๆ  ตอทาย. 

 
เดี๋ยวนี้เรามีกามราคะ-กําหนัดยินดีในกาม,  รูปราคะ-กําหนัดยินดีใน 

สิ่งที่มีรูป  แมไมเกี่ยวกับกาม,  แลวกําหนัดยินดีในสิ่งที่ไมมีรูปแมไมเกี่ยวกับกาม 
สามราคะนี้ทําไปดวยอวิชชา  ดูใหดีนะวายินดีในกามก็ได,  ยินดีในสิ่งรูปลวน ๆ  เชน 
ของเลนเปนตนก็ได,  ยินดีในเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได  เปนอรูป  มาจากสัญชาตญาณ 
แหงความมีตัวตน,  อยากจะใหมีสิ่งสนับสนุนบํารุงบําเรอ  อยากมีไวอวดเปนตน 
มาจากสัญชาตญาณ. 

 
สังโยชนขอที่  ๘  มานะ  มานะมาอีกแลวเมื่อตะกี้พูดไปทีหนึ่งแลว  เรื่อง 

มานะ,  มาตอนนี้อีกทีมาเปนสังโยชนขอท่ี  ๘  มานะ  ความสําคัญมั่นหมายแหงตัวกู 
วาด ีกว า วาเสมอกัน   วาเลวกวา  นี ่พ ูดแล ว  ไม ต องพ ูด   เมื ่อตะกี ้พ ูดไปหยก  ๆ  
มันก็มีปญหาแกจิตใจ  เกิดความสําคัญมั่นหมายอยางนั้นขึ้นมา  ก็มีความดิ้นรนทุรนทุราย 
ในความหมายใดความหมายหนึ่งแนนอนละ.  สําคัญวาดีกวาเขาก็ทุรนทุรายไปอยาง 
หนึ่ง,  สําคัญวาเสมอกับเขาก็ทุรนทุรายไปอยางหนึ่ง,  สําคัญวาเลวกวาเขาก็ทุรน 
ทุรายไปอยางหน่ึง  เปนเครื่องผูกใหติดอยูกับความทุกขอยางนี้  นี่เรียกวามานะ. 
เปนเครื่องผูกขอท่ี  ๘  มาจากสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน,  แลวมันมีสัญชาต- 
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ญาณแหงการที่จะยกหูชูหาง  คือสัญชาตญาณแหงการอวดตน  มีอาการจะยกหูชูหาง 
มันจึงเปนปญหา. 

 
ทีนี้สังโยชนขอที่  ๙  อุทธัจจะ-ความที่จิตฟุงขึ้น  ฟุงซานอยางเลว  

ราย  ฟุงซานอยางคนฟุงซานนั้นก็เรียกวาอุทธัจจะ.  แตเดี๋ยวนี้ฟุงซานเพียงวาจิตหวั่น 
ไหวแมนิดเดียว,  แมนิดเดียว  ก็เรียกวาอุทธัจจะ คือจิตไมปกติ  จิตพลุง  จิตรูสึก 
ขึ้นมา  เปนความหวั่นไหวผิดจากปกติ.  ยกตัวอยางวาเหมือนอยางวาบุรุษไปรษณีย 
เขาถือจดหมายเดินเขามาจะสงใหเรา  พอเขามาในบาน  จิตของเราก็เปนอุทธัจจะ  เพราะ 
หยุดอยูไมได  สงสัยวาจะเปนจดหมายราย  จดหมายดี  ขาวรายขาวดีอะไรก็ตาม,  ยิ่งบุรุษ 
ถือโทรเลขเขามาในบาน  จิตก็เปนอุทธัจจะ,  ไมรูจะเรื่องดีเร่ืองรายอะไร.  นี้คือวาจิต 
มันผิดจากปกติแลวก็เรียกวาอุทธัจจะ พลุงขึ้นมา ลุกขึ้นมา  ซึ่งเปนธรรมดา,  แลว 
มีมากเรื่องมากราว  ไดยินไดฟงไดอะไรก็ตาม  จิตมันผิดจากปกติ  สงบอยูอยางเดิมไมได 
เพราะเปนบุถุชน  มีสัญชาตญาณแหงตัวตน  ระแวงอยูซ่ึงประโยชนแหงตน  หรือ 
วาความได  ความเสียของตน;  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่กําลังแขงขัน  เลนการพนัน 
มีการแขงขันอะไรกันอยู  เชนเลนการพนันเปนตน  จิตจะมีอุทธัจจะตลอดเวลา  เปน 
สุขหรือเปนทุกข  มันอาจจะเปนสุขสําหรับคนโง  ที่นั่งเลนไพไดจนสวาง,  หรือวาตีปง- 
ปอง  แทงบิลเลียดไดจนสวาง  มันอาจจะเปนคนโงพอใจ.  แตที่จริงมันเปนความ 
ไมสงบของจิตเรียกวาอุทธัจจะ. 

 
ทีนี้อันสุดทาย  สังโยชนขอที่  ๑๐  อันสุดทาย  เรียกวา  อวิชชา  คํานี้ตัว 

หนังสือแปลวา  ไมมีความรู  คือไมมีวิชชานั่นแหละเรียกอวิชชา.  แตคําวา  วิชชา ๆ  
นี้เขาหมายความเฉพาะความรูที่ถูกตอง,  ที่ใชประโยชนได  ที่ดับทุกขได  จึงจะ 
เรียกวาวิชชา.  ทีนี้มันไมมีวิชชาอันนี้มันจึงเปนอวิชชา,  แมจะมีความรูมาก  แต 
มันไมมีประโยชน  ไมดับทุกขได  ก็ไมเรียกวามีวิชชา,  ถาไมมีความรูที่จะดับทุกขได 
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แลวก็ไมเรียกวามีวิชชา  ยังมีคาเทากับอวิชชาอยู.  เขาจะไปเรียนเรื่องตาง  ไดปริญญา 
มาไมรูกี่สิบปริญญา  แตไมมีเรื่องดับทุกขเลย  ในทางธรรมะไมเรียกวาวิชชา,  ตอเมื่อ 
มันมีสวนแหงการดับทุกขได  จึงจะเรียกวาวิชชา.  นี่คือสัญชาตญาณเดิมแท  ที่ไม  
ไดประกอบมาดวยวิชชา,  มันประกอบมาดวยความไมมีวิชชา  มันจึงเอียงไปเปนกิเลส. 
แตพอสัญชาตญาณอันนี้แหละ  ความรูมีลักษณะรู  อาการแหงความรู  อบรมใหเจริญ 
ทําใหดีใหมาก  จนมีความรูที่มีประโยชนที่ดับทุกขไดเกิดขึ้น  จึงเรียกวามีวิชชา 
เลยรอดตัว.  ถาเราไมสนใจเรื่องนี้ไมรูเรื่องนี้,  เราก็มีอวิชชาอยูตลอดเวลา. 

 
ขอย้ําอีกทีหนึ่งวา  การศึกษาหมาหางดวน  มันรูมาก  รูมาก  รูมากแตเรื่อง 

หนังสือกับวิชาชีพ,  แตไมมีความรูเสียเลย  วาจะดับทุกขในจิตใจกันอยางไร  ฉะนั้น 
การศึกษาทั่วโลกเวลานี้เปนการศึกษาหมาหางดวน  เพราะไมประกอบไปดวยวิชชา 
ที่ดับทุกขได,  มีแตวิชชาที่จะทําอะไรเพื่อปากเพื่อทองเพื่ออาชีพ,  พอเผลอเขา  ควบคุม 
ไมได,  อันนั้นเกิดเปนพิษข้ึนมา,  เกิดปญหาเกิดความทุกขอะไรขึ้นมา  เพราะวิชชา 
ชนิดนั้น  ไมควบคุมความโลภได,  ไมควบคุมความโกรธได,  ไมควบคุมความ 
หลงได;  นี ่เราไมเรียกวาวิชชา,  มีคาเทากับอวิชชา,  ตลอดเวลาที ่เรายังไมมี 
วิชชา  เราก็ตกอยูใตอํานาจสัญชาตญาณที่ปราศจากวิชชา,  สัญชาตญาณเดิม ๆ   มีตัวตน 
แลวก็เห็นแกตัวตน  ยิ่งเห็นแกตัวตนก็ยิ่งไมมีวิชชา  ยิ่งมีอวิชชา,  อวิชชามาจากสัญชาต- 
ญาณแหงการมีตัวตนที่ไมไดรับการอบรม. 

 
เปนอันวา  สังโยชนทั้ง  ๑๐  ประการ  ที่แสนจะรายกาจนี้  มันมาจากสัญ- 

ชาตญาณ  โดยเฉพาะสัญชาตญาณที่ยังไมไดรับการอบรม  เปนมาตามลําพังสัญชาต- 
ญาณที่ปราศจากวิชชาก็เทากับมีอวิชชาจึงเต็มไปดวยความทุกข.  กิเลสทั้งหลายเปน 
อยางนี้.  นี้เฉพาะกิเลสที่ละเอียดที่ประณีตที่เปนปญหา  เรียกวาสังโยชน  ๑๐ 
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ประการ;  ถาละไดก็เปนพระอรหันต,  ละไดบางสวนก็เปนพระอริยเจาขั้นรอง ๆ  
ลงมา,  ละไมไดเลยก็เปนบุถุชนเต็มขั้น,  หรือวาถามันไปสงเสริมใหงอกงามไปทาง 
โนน  ก็เปนบุถุชนเกิดขั้น  มันจะบา  แลวมันจะเปนสัตวนรกไมทันรูตัว;  ฉะนั้นอยา 
ทําเลนกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณเลย. 

 
เอาละ,  นี่มันก็เลยเวลาไปมากแลว  เดี๋ยวสัญชาตญาณอะไรจะพลุงขึ้นมา  แลว 

ก็จะโกรธผูบรรยาย  ตองยุติกันทีแลว,  ตองยุติกันทีแลว.  นี่มันเปนสองชั่วโมงแลวที่พูด 
มา  เอาละ,  ตองขอยุติแนแมเรื่องจะยังไมจบดีตองเก็บไวกอน,  คราวตอไปพูดเรื่องอื่น. 
ในที่สุดนี้ขอยุติการบรรยาย,  หวังวาทานผูฟงทั้งหลายจะไดนําไปคิดพินิจพิจารณา  ใหมี 
ความแจมแจงเขาใจถูกตองจนใชใหสําเร็จประโยชนได,  แลวก็ควรจะลองปฏิบัติดู  ใหเต็ม 
ความสามารถของตนในสวนที่จะปฏิบัติได,  แลวก็จะรูยิ่ง ๆ  ๆ   ขึ้นไปเอง  คือวาการปฏิบัติ 
นั่นแหละมันสอน  การทําลงไปเลย  การปฏิบัติลงไปเลย  สอนดีกวาคนสอน,  ดีกวา 
การนั่งพูดบนธรรมาสน  ไปลงมือปฏิบัติเถอะ  มันจะสอนอยางยิ่งสอนอยางดี,  จึงขอ 
รองวาทุกคนจะไดพิจารณาใครครวญ  วาควรจะลองปฏิบัติอยางไร  แลวก็ลองปฏิบัติ 
อยางนั้น,  แลวก็จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  เพราะสามารถควบคุม- 
สัญชาตญาณได. 

 
ขอยุติการบรรยาย  เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดบทพระธรรมใน 

รูปคณสาธยาย  ชนิดที่จะเปนการสงเสริมกําลังใจ  ใหทานทั้งหลายมีกําลังใจในการปฏิบัติ 
ธรรมยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ในกาลบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
 -๖- 

๘  กุมภาพันธ  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 
 

สัญชาตญาณกับโพธิ. 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๖  ในวันนี้  อาตมา 

ก็ยังคงบรรยายเรื่อง  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิมและมีหัวขอการบรรยายเฉพาะ 
ในวันนี้วา  สัญชาตญาณกับโพธิ  ใน  ๒  ครั้งที่แลวมา  ไดบรรยายเรื่องสัญชาตญาณกับ 
กิเลส  ครั้งนี้สัญชาตญาณกับโพธิ 

 
[ ปรารถและทบทวน.] 

 
ปญหาเล็ก ๆ  นอย ๆ  มีอยูเสมอวา  บางคนจะคิดวา  ทําไมจะตองเอาเรื่อง 

สัญชาตญาณ  ซึ่งเปนวิชาความรูทางวิทยาศาสตร  มาพูดในลักษณะเปนธรรมะ,  ผูที่เคย 
ฟงการบรรยายครั้งกอน ๆ   มาแลว  ก็ยอมเขาใจไดดี;  แตผูที่ยังไมเคยฟงเลยก็ยังฉงนอยูนั่น- 
แหละ  จึงขอพูดในขอน้ีอยู  เรียกวาเปนประจําก็ได  คือขอท่ีวา  เรื่องของสัญชาตญาณ 
 
 

 
๑๕๔ 
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หรือ  instinct  นั้น  เปนเรื่องของธรรมะ,  ธรรมะโดยตรง.  ถาเปนเรื่องของธรรมะ 
มันก็เปนเรื่องของธรรมชาติ  สัญชาตญาณก็เปนเรื่องของธรรมชาติ. 

 
ที่วาเรื่องของธรรมชาติเปนเรื่องของธรรมะนั้น  ไดอธิบายกันมามาก 

มายหลายสิบครั้งแลววา  คําวา  ธรรมะมีความหมาย  ๔  ความหมาย  :  ความหมาย 
ที่  ๑  หมายถึงตัวธรรมชาติ  นั่นเอง  ก็เรียกวาธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลี,  ความ 
หมายที่  ๒  หมายถึง  กฎของธรรมชาติซึ่งมีอยูในธรรมชาติ  กฎธรรมชาตินี้ก็คือธรรมะ. 
ทีนี้หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ  ความหมายที่  ๓,  สิ่งที่มีชีวิตจะตองทําหนาที่ใหถูก 
ตองตามกฎของธรรมชาติ  มิฉะนั้นมันจะตองตาย.  นี่เรียกวากฎของธรรมขาติก็เปน 
ธรรมะ.  ทีนี้ความหมายสุดทายหรือความหมายที่  ๔  ก็คือผลที่จะไดรับจากหนาที่ 
ที่ทําอยางถูกตองตามกฎของธรรมชาติ,  นี้เปนหลักทั่วไป  ถาเขาใจแลวจะมีประโยชน 
มาก  คือจะศึกษาธรรมะตาง ๆ   ไดโดยสะดวก  เขาใจไดโดยงาย  คิดออกเองได.  สรุปความ 
วาธรรมะคือธรรมชาติ,  ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ,  ธรรมะคือหนาที่ตามกฎของ 
ธรรมชาติ,  ธรรมะคือผลอันเกิดจากหนาที่ที่ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ,  มีอยู   
๔  ความหมายดวยกัน. 

 
ทีนี้เรื่องของสัญชาตญาณนั้น  ก็เปนเรื่องของธรรมชาติโดยตรง; 

เพราะวาสัญชาตญาณนั้นมันเปนธรรมชาติโดยตรง,  แลวในสัญชาตญาณนั้นมันเกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ  หรือมันมีกฎเกณฑที่เฉียบขาดอยูตามแบบที่เปนกฎของธรรมชาติ.  เราจะตอง 
รูเรื่องของสัญชาตญาณ,  แลวตองประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎเกณฑของ 
ธรรมชาติ  อันเกี่ยวกับสัญชาตญาณ,  แลวเราก็จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณได. 
นี่เรียกวาเราปฏิบัติถูกตองตอสัญชาตญาณ  แลวก็ไดรับผลจากการที่ควบคุมสัญชาต- 
ญาณได  เปนความสงบสุข. 
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นี้จะเห็นไดชัดวา  เรื่องของสัญชาตญาณนั้นมันเกี่ยวกับธรรมะโดยตรง; 
เพราะวาสัญชาตญาณเปนธรรมชาติ,  มีกฎของธรรมชาติ,  มีหนาที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ 
ตามกฎของธรรมชาติ  ที่เราจะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง,  แลวก็ไดรับผล.  ฉะนั้นจึง 
ขอใหสนใจฟงเรื่องสัญชาตญาณในฐานะเปนเรื่องธรรมะ,  เปนเรื่องธรรมะโดยตรง  ให 
เขาใจจนเอาไปใชเปนประโยชนได.  เราอาจจะกลาวไดวา  เรื่องธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้น 
เปนเรื่องกลาวไวสําหรับรูจักสัญชาตญาณ,  สําหรับควบคุมสัญชาตญาณ,  หรือ 
สําหรับใชสัญชาตญาณใหเปนประโยชน.  นี ่ธรรมะในพระไตรปฎกนั ่นแหละ 
เปนเรื่องที่มีไวสําหรับใชควบคุมสัญชาตญาณ,  ใหเปนไปแตในทางถูกตองและมีผลดี. 
ดังนั้นก็เปนเรื่องเดียวกัน  หากแตวาในคัมภีรในบาลี  ไมไดใชคําวาสัญชาตญาณ 
ใชคําอยางอื่น  เชน  คําวา  กิเลส,  เชนคําวาโพธิ  เปนตน.  สัญชาตญาณเปนคํากลาง ๆ  
ทําไมไดก็ออกมาเปนกิเลส,  ทําถูกตองก็ออกมาเปนโพธิ,  เชื้อแหงกิเลสก็มีอยูใน 
สัญชาตญาณ,  เชื้อแหงโพธิก็มีอยูในสัญชาตญาณ,  เรากูรูจักปฏิบัติตอสัญชาตญาณ 
ทั้งในทางที่จะไมใหเกิดกิเลส  และทั้งในทางที่จะใหเกิดโพธิ. 

 
ถาบังคับควบคุมสัญชาตญาณไวไมได  มันก็งอกงามออกมาเปนกิเลส 

มีอวิชชาเปนแมบท  มีกิเลสลูกนองมากมายหลายอยางหลายประการ  แลวก็ทําไปชนิดที่ 
วาเปนกิเลสนานาชนิด,  แลวก็เปนทุกขแกตัวผูนั้นเอง,  นี่ขอแรก.  แลวก็เปนภัยแก 
สังคมทั้งหลายดวย.  ถาควบคุมสัญชาตญาณไวไมได  มันอาละวาดขึ้นมาเปนกิเลส 
แลวมันก็เปนทุกขแกผูนั้นเอง  และเปนภัยแกสังคม  ทั้งหลายรอบขางดวย,  จึงเปน 
เร่ืองที่ตองศึกษาใหดี,  ใหรูอยางทั่วถึงและควบคุมไวใหได.  ถาควบคุมไดก็จะเปน 
ประโยชน  นับตั้งแตตนจนสุดทาย,  เรียกวาจนวินาทีสุดทาย;  ถาถึงกับตัดอํานาจ 
ของสัญชาตญาณไดเด็ดขาด  ก็เปนพระอรหันต,  เปนพระอรหันต.  นี่ขอใหเขาใจใหดี  ๆ   
อยางนี้.  ที่ตองพัฒนา,  พัฒนา,  พัฒนาสัญชาตญาณใหถูกตองตามแบบของโพธิ 
ก็จะมีโพธิ,  ก็จะเปนโพธิขึ้นมา,  สามารถที่จะเปนพระพุทธเจาไดองคหนึ่งทีเดียว.  ฟง 
ดูแลวไมนาเชื่อ. 
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ขอน้ีเราไมคอยจะไดพูดกันในเรื่องอยางนี้  วาเชื้อหรือพืชพันธุแหงความ 
เปนพุทธะนั้น  มีอยูแลวในสัญชาตญาณ  ในความรูสึกคิดนึกในสันดานของสัตว 
นั่นแหละ  ซึ่งจะเรียกวาจิตก็ได,  ในจิตตามธรรมชาติธรรมดานี้  มันก็มีเชื้อแหงความ 
เปนพุทธะหรือวาเชื ้อแหงโพธิก็ได,  โพธิก็คือเครื่องที่จะทําใหเปนพุทธะ  มันมี 
มาแลวในฐานะเปนเมล็ดพืช  หรือเรียกวาเชื้อ.  ถาพูดวาเชื้อ  มันก็ตองเอาไปหมัก  
ไปพัฒนา  ไปทําใหมันเจริญงอกงาม  ขึ้นมาเปนสิ่งที่ตองการ,  นี่ก็เรียกวาเชื้อ.  ถาเรียก 
วาเปนพืชมันก็ตองเอาไปปลูกไปเพาะ,  เอาไปเพาะ  ไปหวานไปปลูก  ไปบํารุงรักษา 
เปนตนเปนลําเปนดอกเปนผลขึ้นมา;  จะเรียกวาเปนเชื้อก็ไดเปนพืชก็ได.  สัญชาต- 
ญาณนั้นมันมีพืชแหงความเปนพุทธมาแลว  ก็จิตดวงนี้มันจะเปนกิเลสเปนฝายเลว 
ฝายชั่วก็ได,  จะเปนฝายดีฝายถูกตองฝายหลุดพน  เปนพระพุทธเจา  ก็ได. 

 
ฝายเถรวาทเราไมคอยจะพูดกันถึงประโยคนี้ คือประโยคที่วา ทุกคน 

มีเชื้อแหงความเปนพุทธะมาแลว,  ฝายมหายานเขาพูดกันมากที่สุด  วาทุกคน 
มีเชื้อแหงความเปนพุทธะมาแลว,  ขอใหสนใจ  ใหปลูกใหเพาะ  ใหพัฒนาใหเปนพุทธะ 
ขึ้นมาใหได.  คําวาพุทธะ ๆ  อยางนี้ก็เรียกวาเปนพระพุทธเจาไดเหมือนกัน  แตไม 
ถึงขนาดที่จะเปนสัมมาสัมพุทธะ;  นั้นเปนสมบูรณที่สุดและเปนดวยตนเอง, 
สมบูรณที่สุด  สามารถจะสอนโลกทุกโลกได  และก็ตรัสรูขึ้นมาไดดวยตนเอง,  อยางนี้ 
เรียกวาสัมมาสัมพุทธะ แตก็พระพุทธเจาองคหนึ่งเทานั้น  พระพุทธเจาองคหนึ่งเหมือนกัน 
ทีนี้ไมถึงขนาดนั้น  เปนผูรูเรื่องดับทุกขได  ก็เรียกวาเปนพุทธะ  พุทธะดวยเหมือน 
กัน  ก็เปนพระพุทธเจาองคระดับนอย ๆ  ไปองคหนึ่ง  ก็เปนพุทธะ,  นี่แหละถาวาพัฒนา 
สัญชาตญาณไดถึงที่สุด  ก็จะเกิดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งขึ้นมา,  นาสนใจหรือ 
ไมนาสนใจ. 
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ฟงทีแรกก็คงไมเชื่อ  วาถาอยางนั้นก็เปนพระพุทธเจากันหมด,  ก็จริง 
พระอรหันตทุกองคเรียกวาพระพุทธเจาไดทั้งนั้น,  พระอรหันตจะมีมากมายเทาไร ๆ  
ก็เรียกวาเปนพุทธะ ๆ  องคหนึ่งไดทั้งนั้น;  แตเปนอนุพุทธะ คือรูตามพระพุทธเจา, 
ไมไดคิดคนเรื่องนี้ขึ้นมากไดดวยตนเอง,  แตไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจา  คือ  พระสัมมา 
สัมมาพุทธเจา  แลวก็เอาปฏิบัติจนหมดกิเลส  หมดทุกขไดอยางเดียวกัน,  เปนพุทธะ- 
ธรรมดาทั่ว ๆ  ไป  ไมถึงกับเปนสัมมาสัมพุทธะ  ซึ่งสมบูรณและไดดวยตนเอง. 

 
เอาเปนวา  เรามองเห็นชัดแลววา  สัญชาตญาณนั้นแหละเปนเรื่องของ 

ธรรมะ  คือเปนเรื่องของธรรมชาติในทุกแงทุกมุม,  จะตองจัดการกับสิ่งที่ เปนธรรมชาติ 
นี้ใหถูกตองที่สุด  ใหมันไดรับผลดีที่สุดในการที่มันมีธรรมชาติชนิดนี้อยู.  ดังนั้นเราก็จะ 
ไดกลาวกันถึงเรื่องสัญชาตญาณตอไป,  ซึ่งในวันนี้ก็จะพูดถึง  สัญชาตญาณกับสิ่งที่เรียก 
วาโพธิๆ  จะตองนึกถึงการบรรยายครั้งที่แลวมาวาสัญชาตญาณกับกิเลส  คือสัญ- 
ชาติญาณที่ควบคุมไวไมได  ออกมาในรูปกิเลสตาง ๆ  นานา,  ตองบรรยายถึงสองครั้ง 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
เดี๋ยวนี้จะพูดถึงสัญชาตญาณที่พัฒนาได  แลวก็จะกลายเปนโพธิ,  มีแนวทางมีลูทาง 
ที่แสดงใหเห็น  วาสัญชาตญาณจะกลายเปนโพธิขึ้นมาไดอยางไร. 

 
แนวทางที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ. 
สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน. 

 
ขอแรกที่สุด  ก็สัญชาตญาณแหงความมีตัวตนนี้เปนสัญชาตญาณ 

แมบท,  คลอดสัญชาตญาณลูก ๆ   มามากมายหลายอยางหลายชนิด.  สัญชาตญาณแมบท 
คือสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  ในสิ่งที่มีชีวิตรูสึกคิดนึกได  มันตองมีความรูสึกที่ 
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มีความหมายวาตัวตน ๆ  ดวยกันทั้งนั้น.  มนุษยก็ดี  สัตวเดรัจฉานก็ดี,  แมที่สุดแตวาตน 
ไมถามันพูดได  มันแสดงอะไรออกมาได  มันก็จะแสดงใหไดยินเหมือนกันวา  มีตัวตน. 
ความรูสึกที่เปนชีวิตอยูได  นั่นแหละมันตั้งอยูบนรากฐานของความรูสึกวามีตัวตน, 
ความรูสึกวามีตัวตน  อยางนี้มันยังไมชั่วหรือดีกอน,  มันยังไมเลวหรือมันยังไมราย 
กอน,  มันตั้งอยูเปนแกนกลาง,  แลวแตวามันจะหันไปทางไหน,  มันถูกอบรมใหหันไป 
ทางไหน. 

 
เด็ก ๆ  เกิดมาก็มีตัวตน  แตแลวตัวตนมันถูกแวดลอมอบรมใหมีตัวตน 

ชนิดไหน  คือมีตัวตนของกิเลส,  หรือตัวตนของโพธิ.  แตตามปกติแลวมันก็เปนธรรมดา 
เหลือเกิน  ชวยไมได,  เปนธรรมดาเหลือเกิน ที่มันจะตองถูกอบรมใหกลายเปน 
ตัวตนแหงกิเลส;  เพราะวาพอแมก็ไมรูเรื่องนี้  ลูกเกิดมาไมไดมีความรูเรื่องนี้ติดมา 
แตในทอง.  พอออกมาจากทองแม  ก็ไดรับการประคบประหงมแวดลอมทุกอยาง 
ทุกประการที่เกิดความรูสึกเปนตัวกู  เปนของกู.  พอกินอะไรอรอยครั้งแรกมันก็เกิด 
รูสึกวากูอรอย,  นี่ความรูสึกวาตัวกูมันเพิ่งเกิดหลังจากความรูสึกอรอย,  แลวก็อยากที่จะ 
มีความอรอยใหยืนยาวออกไป,  มันก็เร่ิมมีความรูสึกวาตัวตน  นี้พอแมพี่นองแวดลอมตาง ๆ   
ก็มาพูดใหไดยินไดฟงแตในเรื่องที่เปนตัวตน  จนเด็ก ๆ  มีความรูวา  แมของกู  พอของกู 
บานของกู  ตุกตาของกู  ขนมของกู  อะไรของกู,  ของกู ๆ  ออกไปจนเต็มบานเต็มเรือน 
เต็มบานเต็มเมือง.  นี่เรียกวาสัญชาตญาณตัวตนลวน ๆ  มาแตกําเนิดนั้นมันก็ถูก 
แวดลอมใหเปนตัวตนแหงกิเลส  เปนตัวตนแหงกิเลส. 

 
ทีนี้มันก็เจ็บปวด,  มันก็เจ็บปวด  เพาะมีตัวตนแหงกิเลส,  มีกิเลสทํา 

ไปตามกิเลส  มันก็มีความทุกข  มันเจ็บปวด  หลาย ๆ  ครั้งเขา  โตมากพอแลว  มันก็ 
เข็ดฟง  มันเข็ดฟน  มันไมอยากจะเอาอยางนี้,  มันอยากจะเปลี่ยนเปนอยางอื่น, 
นั่นแหละจึงรูวาโอ,  อยางนี้ไมไหวแลว  มีแตความทุกข  ก็พยายามหาความรูความเขา 
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ใจในทางที่ตรงกันขาม,  มันก็เลยมีความคิดนึกที่จะควบคุมกิเลส  จะกําจัดกิเลส  ก็ทํา 
ไปทําไป  ตัวตนมันก็คอย ๆ  กลายมาเปนโพธิ,  เปนตัวของโพธิ  คือตัวตนของ 
ความรู.  เกิดมาเปนตัวตนของความโง  มันก็ตองมีความทุกขเพราะความโง  มากเขา 
ก็เข็ดฟน  ก็เบื่อระอา  จึงหันมาในทางที่ตรงกันขาม มันก็มาในทางของโพธิ. 

 
นี่เราจะตองรูจักวา  ตัวตนเฉย ๆ  นั้นยังเปนกลางอยู  ถาวามัน  ทําไปผิด 

ก็เปนตัวตนของกิเลส,  ถาวาทําถูก มันก็เปนตัวตนของโพธิ,  และถามันถูกถึงที่สุด 
ระวังใหดี  ฟงใหดี  วาถามันถูกถึงที่สุด มันก็จะหมดตัวตนเลย  มันจะหมดความรูสึก 
ยึดถือวาตัวตนเลย.  ตัวตน  มันจะตองวิวัฒนาการถึง  ๓  ขั้นตอน  :  เปนตัวตน 
ของกิเลสเปนทุกขไป  เบื่อเขาก็รู  เปลี่ยนเสียก็ทําเปนตัวตนของโพธิ,  ครั้นหนัก 
เขา ๆ  ถึงที่สุดแลว  โพธิไปถึงที่สุดแลวก็เลิกตัวตน  ไมตองมีตัวตน. 

 
นี่สัญชาตญาณแหงตัวตน  สามารถที่จะพัฒนาใหเปนโพธิไดอยางนี้  มันก็ 

เหมือนกับวา  รูจักทําตัวตนใหเปนที่พ่ึงแกตัวตน.  นี่พูดวาตัวตนเปนที่พึ่งแกตัวตน  นี้ 
พูดสําหรับคนที่ยังมีตัวตน,  ไมไดพูดสําหรับคนที่สกัดตัวตนไดแลว.  ก็คนธรรมดา 
นั่นแหละมันยังมีตัวตนในความรูสึกคิดนึก ใหมันฉลาดถึงกับรูจักใชตัวตนใหเปนที่พึ่งแก 
ตัวตน,  เพราะวาใครจะมาเปนที่พึ่งใหไมได  อะไร ๆ  มันสําเร็จอยูที่ตัวตนของตน.  ฉะนั้น 
ตองใชตัวตนนั่นแหละเปนเครื่องแก  หนามยอกเอาหนามบง  ในทางที่จะสลัดออกไป 
หรือวาเอาเนื้อเตายําเตานั่นแหละ  มันก็ไดผลดี,  มันก็ไดผลดี  มันก็ไดผลแปลกออกมา 
ไดผลท่ีอรอยหรือท่ีถูกตองที่ถูกใจขึ้นมา  จนกวาจะเลิกตัวตน,  จนกวาจะไมตองมีตัวตน. 

 
นี่เรียกวา  จะตองพัฒนาสัญชาตญาณตัวตนแหงกิเลส  เปนตัวตน 

แหงโพธิ,  ใหเปนที่พ่ึงไดแกตนดวย,  เปนที่พึ่งแกใคร ๆ  ก็ไดดวย  กระทั่งถึงขั้นที่วา 
หมดตัวตน  หมดความรูสึกวาตน.  มันก็ไมมีปญหาอะไร,  ไมมีหนาที่อะไรที่จะ 
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ตองทํา  ก็เรียกวาจบกิจจบพรหมจรรย,  จบพรหมจรรยคือหมดหนาที่ที่จะตองทํา  เพื่อ 
ละเสียซึ่งตัวตน.  เดี๋ยวนี้มันละหมดแลว,  ก็จบหนาที่หรือจบกิจของพรหมจรรย 
เปนมนุษยถึงที่สุด  สูงสุดจนไมอาจจะเปนมนุษยอะไรยิ่งไปกวานั้น  คือเปนพระอรหันต, 
นี่สัญชาตญาณแหงตัวตน. 

 
ทีนี้ก็มาพิจารณาถึงสัญชาตญาณลูกนองอีกหลายชนิดตอไปอีก  วาสัญชาต- 

ญาณแหงตัวตนนี้  คลอดสัญชาตญาณชั้นรอง ๆ   ลงมาอีกมากมายหลายชนิด  จะยกมาพอ 
เปนตัวอยางก็พอแลว,  เทาที่เปนตัวอยางนี้ก็พอแลว. 

 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร. 

 
สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร  นี้เรียกวามันมีตัวตนแหละ  แลวมัน 

ก็รู จ ักตองการอาหาร ,  แลวก็จะตองหาอาหาร   แลวก็ต องม ีอาหาร  แลวจะ 
ตองกินอาหร,  ถาดีกวานี้  มันก็ตองรูจักแจกปนใหผูอื่นดวย.  ถาวาสัญชาตญาณ 
นี้ไมไดรับการพัฒนา  มันก็จะกินคนเดียว,  ยังหวงยังอิจฉาริษยา,  แลวยังกินตะกละ 
ตะกลาม  กินจนเปนโทษเพราะการกิน,  นี่ถาพัฒนาสัญชาตญาณแหงการกินไมได  มัน 
จะใหโทษอยางนี้,  จะกินตะกละ  จะกินจนเปนโทษแกตัวเอง  มันจะหวง  จะแยงชิง 
หรือจะทําอะไรที่ไมควรทําอีกมากมายหลายอยาง  เพราะเหตุแหงการกิน,  ไปคิดดูเอา 
เองก็แลวกัน  วาบาปที่ทําเพราะการกินเปนเหตุมีอะไรบาง,  บาปที่ทํากัน  เพราะ 
การกินเปนตนเหตุนั้นมีอะไรบาง,  แลวก็จะรูดีมันมากมาย  อาตมาก็ไมอาจจะเอามาแจง 
รายละเอียด,  แตไปรูเอาเอง  เพราะมันก็รูอยูแกใจทุกคน. 
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ถาควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ได  ไมกินดวยกิเลส  แตกินดวยสติปญญา 
เปนโพธิ,  เปนโพธิขึ้นมา,  มันก็กินอยางถูกตอง  กินอยางดีกินอยางไมมีโทษ, 
ในการแสวงหามากิน  ก็แสวงหาอยางไมมีโทษ,  ในการเก็บไวกิน มีไวกิน  มันก็เก็บ 
มีไวอยางที่ไมทรมานจิตใจ.  ทีนี้เมื่อกินก็กินอยางถูกตองไมสงเสริมกิเลสแตประการใด 
เปนผลดีแกชีวิต;  ถากินไมดีมันใหโทษแกชีวิต,  กินดีกินอยางถูกตองมันมีผลดีแก 
ชีวิต. 

 
แลวทีนี้ก็แบงปนเรื่องกินนั้น  ถาแบงปนไดก็เปนการดี  มีคํากลาวแต 

โบรมโบราณเหลือจะโบราณวา  กินคนเดียวไมมีความสุข   เอกาสี  ลภเต  สุขํ-กินคน 
เดียวไมไดความสุข.  นี่รูจักทําใหมีความสุข เพราะการกิน,  เพราะการแผเผื่อเจือ 
จาน,  สัญชาตญาณแหงการกินมากลายเปนฝายโพธิ  ไมใชกินอยางกิเลส  แตมากินอยางโพธิ. 
ขอใหชําระสะสาง  สัญชาตญาณแหงการกินของตน ๆ   ทุกคน  ๆ   กี่ขอกี่อยางที่ควรจะสังเกต  
ใหรูไว  สังเกตใหรูไว  แลวควบคุมไวใหได  จนไมมีโทษแหงการกินแตประการใด,  มีแต 
คุณมีแตประโยชนอันเกิดจากการกิน  โดยประการทั้งปวง. 

 
 

สัญชาตญาณแหงความกลัว. 
 
ทีนี้ก็มาถึง  สัญชาตญาณแหงความกลัว-การกลัว,  คนมีความรูสึกกลัว 

ไดเอง  เปนสัญชาตญาณคือความรูสึกที่รูสึกไดเอง.  ลูกเด็ก ๆ   ทารกเกิดมา  มันก็รูจักกลัว 
เห็นอะไรแปลกมันก็กลัว,  ลูกหมาลูกแมว  มันก็รูจักกลัวมาตั้งแตพอคลอดหรือพอเกิด, 
พอออกมาจากไขวันสองวัน  มันก็รูจักขูรูจักกลัว  รูจักแสดงอาการกลัว. 

 
อยากจะพูดเลยไปถึงตนไม  ที่วาคงจะไมมีใครเชื่อกี่คนนัก  วาแมแตตนไม 

ตนไล  มันก็มีความรูสึกกลัว,  มีสัญชาตญาณแหงความกลัวเพราะมันมีชีวิต  เพราะมัน 
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มีความรูสึก.  ตนไมก็กลัวตาย  อยางที่เคยเลามาใหฟงแลววา  มีการคนควาพิสูจนทดลอง 
ในทางนี้เกี่ยวกับตนไม  มันรูสึกกลัว  เมื่อมาแชงดาทุกวัน ๆ,  หรือเมื่อเอาขวานเอามีด 
มาสับ ๆ  ทุกวัน,  วันละครั้งทุกวัน ๆ,  หรือเอาไฟมาลน  มันก็แสดงทางเครื่องวัดวาตนไม 
รูสึกกลัวได,  จนพูดไดเลยวา  ถามีชีวิตมีความรูสึกแลวก็มันตองมีสัญชาตญาณเหลานี้ 
เพราะฉะนั้นมันจึงมีความกลัว.  ความกลัวจึงเปนปญหาพื้นฐานทั่วไป  ทําไมจึงกลัว 
เพราะมันโง  เพราะมันยังโง  ไมรูวาอะไรเปนอะไร  มันก็ตองกลัว  เชนเด็ก ๆ  เห็น 
รูปท่ีนากลัวก็กลัว  เห็นคนที่นากลัวก็กลัว,  เด็กเล็ก ๆ   เห็นแขกรุมรามมาแลวก็กลัวทั้งนั้น 
แหละ,  เห็นรูปยักษก็กลัวเห็นรูปผีก็กลัว  อะไรก็กลัว. 

 
ทีนี้วา  กลัวเลยขอบเขต  จนกลัวสิ่งที่ไมตองกลัว :  กลัวกิ้งกือ  กลัวจิ้งจก 

กลัวตุกแก  กลัวสิ่งเหลานี้อยางโงเขลา;  เพราะสัญชาตญาณแหงความกลัวมันไมได 
ถูกบังคับอบรมอะไรเสียเลย  มันก็กลัวจนมีความทุกข,  แตมันก็ดี  มีผลดีเพราะกลัว 
มันจึงทําใหรอดอยูได;  ถามันไมกลัว  มันก็เขาไปหาสิ่งที่เปนอันตรายเปนความตาย. 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนความกลัวมันก็มีประโยชน  คือใหมันคอยถอยหางจากสิ่งที่ 
เปนอันตรายอยูเสมอ.  แตเดี๋ยวนี้มันโง  มันไมไดพัฒนา  ก็เลยกลัวสิ่งที่ไมควร 
จะกลัว,  แลวก็มีความทุกข  มีปญหาเกิดขึ้นดังที่กลาวแลว,  แลวสวนมากก็เปนการ 
กลัวอยางไมมีเหตุผล,  กลัวอยางที่ไมตองกลัว  เรียกวากลัวเสียเปลา ๆ   กลัวฟรีเสียเปลา ๆ  ,  
อยางเดี๋ยวนี้มันก็มีอยูมากที่กลัวฟรีเสียเปลา ๆ  กลัวระเบิดปรมาณูจะมาเมื่อไรก็ไมรู 
มันก็กลัว,  หรือแมแตสิ่งที่เลาลือกันก็กลัว  มันยังไมมีตัวจริงเลยก็ได,  หรือมันยังไมมาถึง 
ก็กลัว,  เรื่องดาวหางจะมาก็กลัว.  เรื่องทุกเรื่องที่กลัวอยูเปนประจําเฉพาะบางคนก็มี 
บางคนก็กลัวผี  บางคนก็กลัวตาย  บางคนก็กลัวความมืด  บางคนก็กลัวนั่นกลัวนี่, 
ลวนแตความโงของสัญชาตญาณแหงความกลัว  ที่ไมไดรับการพัฒนา,  กลัวอด 
อยากก็คือกลัวตาย,  กลัวอะไร ๆ  มันก็จะไปรวมอยูที่กลัวตายนั่นนะ,  กลัวเจ็บ 
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กลัวไขมันก็ไปรวมอยูที่ความตาย,  กลัวไมมีอะไรจะกิน  มันก็ไปรวมอยูที่ความตาย.  แมแต 
กลัวจะเสียชื่อเสียง  มันก็ไปรวมอยูที่ความตาย;  เพราะวาถาเสียชื่อเสียงแลวจะคอย ๆ  
เสียอะไรไปจนหมดสิ้น,  จนกระทั่งไมมีอะไรจะกิน  แลวมันก็จะตองตาย.  ที่รวมแหง 
ความกลัวคือความตาย  ตัวความตายก็นากลัว  นิมิตเครื่องมายแหงความตายก็นากลัว 
ก็ทรมานจิตใจสักเทาไร,  คิดดูเอาเอง. 

 
ทีนี้ก็มารูเรื่องนี้ใหถูกตอง  วาเรามันโงจนถึงคิดนึกไปในทางที่ใหตัวเองตอง 

กลัว,  อยาคิดใหโง  มันก็ไมคิดไปในทางที่ใหตัวเองตองกลัว.  เดี๋ยวนี้มันโงถึงขนาดที่วา 
แมแตทําขึ้นเอง  ปรุงขึ้นมาเองแท ๆ  ก็ลืมไปแลวก็กลัว;  อยางจะยกตัวอยางวา  เขียนรูป 
ยักษขึ้นสักรูปหนึ่ง  หรือวาเขียนรูปผีที่นาเกลียดนากลัวขึ้นสักรูปหนึ่ง  แลวก็ระบายสี 
ใหดี  ลงอะไรใหดีใหมันชัดเจนเหมือนของจริงที่สุด,  แลวตัวผูเขียนก็คอย ๆ  รูสึกกลัว 
ขึ้นมา,  ตัวผูเขียน  คนเขียนนั่นแหละจะรูสึกกลัวขึ้นมา,  ถาเขียนยิ่งเหมือนเทาไร  มันก็จะ 
ยิ่งกลัวเทานั้น,  นี่เรียกวามันโงกี่มากนอย.  ความคิดนึกตาง ๆ  นี้เราคิดนึกทั้งนั้นแหละ, 
แวดลอมกันเขามา  แวดลอมกันเขามา  แลวก็เกิดความกลัว  รวมกันเปนสิ่งที่นากลัว, 
แลวก็มานอนกลัวอยู,  เมื่อผูใหญเปนอยางนี้เด็ก ๆ  ก็เปนอยางนี้  มันก็ติดโรคกลัวกันมา 
ไมมีขาดสาย  ไมมีขาดตอน.  นี่สัญชาตญาณแหงความกลัว  ไมไดรับการควบคุม 
ไมไดรับการพัฒนาที่ถูกตอง  มันออกไปเปนสัญชาตญาณฝายกิเลส,  ใหเกิดความ 
กลัว  แลวก็ทรมานกันเปนอยางยิ่ง. 

 
นี้ถาวารูจักมัน  รูจักควบคุมมัน  รูจักพัฒนามัน  รูจักการศึกษาทางจิตทาง 

วิญญาณนั้น  ในโรงเรียนคงไมมีใครสอน,  โรงเรียนไหนไมมีสอน.  ตองโรงเรียนของ 
พระพุทธเจา  จึงจะคอยสอน,คอยสอนใหรูวาอะไรเปนอะไร  อะไรเปนอะไร,  เปนธาตุ 
ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อยางไร  เปนสังขารอยางไร,  ในที่สุดมันก็คอยรูวาอะไรเปนอะไร  อะไร 
เปนอะไร.  คืออะไรมันก็เปนเชนนั้นเอง  มันจึงจะคอยลดความกลัว.  อยางไป 
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ดูผี  ดูศพ  เด็ก ๆ   ไปดูศพ  ไมมีความรูอะไร  มันก็ตองกลัว,  มันก็ตองกลัวจนมานอนไมหลับ 
กลัวจนเปนไข.  แตถาเปนผูใหญอยูสักหนอย  มันก็กลัวนอยกวานั้น,  ถาเปนหมอเปน 
แพทยที่ชําแหละศพอยูเรื่อย  มันก็ไมไดกลัวเลย,  หรือแมวาศพที่กําลังพออืดนากลัว 
ถาพระโยคาวจรไปพิจารณาซากศพนี้   เห็นโดยความเปนธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ 
วิญญาณ,  รูจริงถึงขนาดนั้นแลวก็ไมกลัว  ก็ไมกลัวไมกลัวภาพที่นากลัว,  ภาพที่นากลัว 
ก็กลายเปนเชนนั้นเอง,  มันเปนภาพเชนนั้นเอง,  มันตองเปนเชนนั้นเอง.  เมื่อราง 
กายนี้ตายลงแลว  มันก็เปนเชนนี้ เอง,  เชนนั้นเอง  ตถตา  มันชวยใหไมตองกลัว,เพราะ 
ฉะนั้นจึงไมกลัว. 

 
ถาสิ่งนากลัวอยางอื่นก็เหมือนกัน  จะกลัวเสือกลัวอะไรที่นากลัว  มันก็รู 

วามันเปนเชนนั้นเอง  มันก็ไมตองกลัว,  มันจึงสามารถท่ีจะเผชิญกันไดโดยไมตอง 
กลัว;  แมจะตองวิ่งหนี   ก็วิ่งหนีโดยไมตองกลัว.  พูดไปแลวก็เหมือนกับบา,  เห็น 
เสือมา  แลวไมกลัว  แตเห็นวาควรวิ่งหนี  ก็วิ่งหนี,  แตวิ่งหนีโดยไมตองกลัว.  ขึ้นตนไม  
ก็ขึ้นตนไมโดยไมตองกลัว  นี่มันจะเปนผูที่มีจิตใจพิเศษ,  ปญหาเรื่องความกลัวมันก็ไมมี. 
มันก็เลยเห็นสิ่งเหลานี้เปนธรรมดา  ที่เขากลัวกันนัก  กลัวไข  กลัวเจ็บ  กลัวโรคภัยไขเจ็บ 
กลัวโจรกลัวขโมย  กลัวไฟไหมบาน  กลัวอะไรมันก็มองเห็นเปนธรรมดา.  ที่ทําไว 
ไมดี  มันก็ตองเกิดขึ้นอยางนั้น,  ถาทําไวดีมันก็ไมเกิด.  แตแมวาจะทําไวดีแลวมันยังเกิด 
มันก็เชนนั้นเอง,  ในโลกนี้มันเชนนั้นเอง,  จะมากลัวใหเปนทุกขทําไม,  ทําใหถูกตอง 
รักษาไวใหถูกตอง  เกิดเรื่องขึ้นมาก็แกไขมันใหถูกตอง  โดยที่ไมตองกลัว.  นี่เห็น 
ไหมวาสัญชาตญาณที่พัฒนาถึงที่สุดแลว  มันกลายเปนอยางนี้.  มันกลายเปนไมตอง 
กลัวอะไร,  ไมมีอะไรที่ตองกลัว  อยางที่เขากลัว ๆ  กัน. 
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สัญชาตญาณแหงการตอสู. 
 
ทีนี้มันก็พัฒนาตอข้ึนไปอีก  สูงขึ้นไปอีก  คือมันไปกลัวสิ่งที่ควรกลัว 

ก็คือวา  ธรรมดาสามัญทั่ว ๆ  ไปแลว  กิเลสความทุกขนั่นแหละเปนสิ่งที่ควรกลัว 
เพราะวาจะกลัวทางภายนอก  วัตถุสิ่งของนี้ก็มาจากความโง  คือกิเลส,  มันไปรวมอยูที่กิเลส 
เปนเหตุสรางสิ่งที่กลัวขึ้นมา.  เราก็เลยกลัวกิเลส  และกลัวความทุกขที่เปนผลของกิเลส 
ไมมากลัวของเด็กเลนที่เด็ก ๆ  กลัว,  ก็เลยจัดการกับกิเลส,  ก็มาถึงสัญชาตญาณแหง 
การตอสู  มันก็รูวาเปนสิ่งที่ควรตอสู  ตอสูกับกิเลสนั่นแหละ,  จะไปตอสูชนิดที่ไมรูจัก 
สิ้นสุด  ก็ไมจําเปน.  ถาจําเปนจะตองตอสู,  ถาจําเปนจะตองตอสูก็ตอสูอยางฉลาด 
ไมตอสูอยางโงเขลาเหมือนแตกอน,  คือเมื่อความกลัวและการตอสูมันพัฒนาขึ้นมาดี 
แลว ก็รูจักสิ่งที่ควรกลัว,  มันก็รูจักสิ่งที่ควรตอสู  รูจักเวลาที่ควรตอสู  รูจักวิธีที่ 
ควรตอสู,  แลวมันก็ชนะเด็ดขาด  ชนะเด็ดขาด  ชนะชนิดที่เรียกวาชนะเด็ดขาด  คือ 
ชนะในภายใน,  ชนะกิเลสที่เปนตนเหตุ  มันก็ชนะเด็ดขาดไป.  มันไมมาทําใหรัก  โกรธ 
เกลียด  กลัวไดอีกตอไปเรื่องมันก็จบ.  นี่สัญชาตญาณแหงความกลัว  สัญชาตญาณ 
แหงการตอสูไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเชนนี้  จะประสบกับชัยชนะเด็ดขาด  สูงสุด 
คือชนะกิเลสแลวมันก็เปนการชนะทุกอยาง,  ชนะทุกอยางหรือชนะเด็ดขาดนั้นคือการ 
ชนะกิเลส  มันจะไมมีปญหาอะไรเหลืออยู.  ควรจะรูจักกันไวใหดี ๆ  เปนมนุษยที่มีเกียรติ 
ตอสูกับสิ่งสูงสุดที่เปนขาศึก  คือกิเลสหรือความทุกข  แลวก็ชนะเด็ดขาด  กลายเปน 
นิพพาน. 

 

สัญชาตญาณแหงการรักตน. 
 
ทีนี้ก็ดูถึงสัญชาตญาณแหงการรักตน นึกถึงสัญชาตญาณแหงการรักตน 

ใครบางที่ไมรักตัวเอง,  แลวใครบางที่จะไมรักตัวเองที่สุดยิ่งกวาสิ่งใด.  ปากมันอาจจะ 
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โกหกวารักนั่นรักนี่ยิ่งกวาตัว,  ปากมันจะพูดหลอกก็ได  วารักลูกรักเมีย  รักเกียรติรักอะไร 
ยิ่งกวาตัว;  แตแทที่จริงมันรักตัว.  ภาษิตกลางบานมีวา  ถาอยากจะเห็นคนที่รักเราที่สุด 
ก็ใหไปมองดูในกระจกเงา,  มันก็เลยพบวาตัวเองแหละรักตัวเองที่สุด ไมมีใครที่จะ 
รักเราที่สุดเหมือนตัวเราเอง. 

 
ทีนี้มันกลายเปนวารักตน  รักตน  รักตนยืนอยูเปนกลาง  คือจะตองแยก 

ออกไปเปนสองทางวาตน ๆ  นี่ตนของอะไร.  ถามันรักตนที่กําลังเปนตนของกิเลส 
แลวมันฉิบหายหมดแหละ,  มันเปนทุกขทวมหัวทวมหู  เพราะมันไปรักตนที่เปนตน 
ของกิเลส.  แตถามันหันมารักตนที ่เปนตนของโพธิ  ผลมันก็ตรงกันขาม;  ก็พูด 
มาแตตนแลววามีตนอยูสองฝายเสมอ  ตนของกิเลส,  หรือตนของโพธิ,  หรือตนของ 
ธรรมะก็ได,  ตนของกิเลสมันก็ไปตามแบบของกิเลส,  ถาตนของธรรมะหรือโพธิ มันก็ 
ตรงกันขาม.  ฉะนั ้นถาจะรักตน  คือจะมีตน  ยังมีตน  ละตัวตนไมได  ตองมีตน 
ก็ขอใหมีตนของโพธิ  คือตนของธรรมะ  แลวก็รักตนชนิดนี้ไวกอนเพราะถาวารักตน 
ชนิดนี้  มันทําใหฉลาดเปนโพธิ,  แลวโพธิมันก็ยิ่งขึ้นไป  ยิ่งขึ้นไป  จนเห็นวาไมมีตน 
โดยแทจริง  ไมมีตนโดยประการทั้งปวง,  มันก็รักตนของความไมมีตน,  พูดแลวฟงไม 
ถูกใชไหม,  รักตนของความไมมีตน  นั่นคือนิพพาน  มันก็เลยหมดปญหาเรื่องความ 
รักตน,  ไมเปนของหนักอกหนักใจอีกตอไป  เหมือนกับท่ีเคยรักมาแตกอน  ซึ่งเปนตน 
ของกิเลสทั้งนั้นเลย. 

 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ. 

 
เอา ,  ทีนี้ก็ดู ไปถึงสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ   การสืบพันธุนี้ 

ปญหาใหญมาก  ซับซอนกันอยูหลายชั้น.  ธรรมชาติไมไดเพียงแตใสสัญชาตญาณแหง 
การสืบพันธุไวอยางเดียว,  มันไดใสอุปกรณ  อวัยวะเปนอุปกรณแกการสืบพันธุมาดวย 
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เสร็จ  คืออวัยวะเพศหรือระบบท้ังหมดที่เกี่ยวกับเพศ  ตอมแกลนดทั้งหลาย,  ใหมีความ  
รูสึกอยางนั้นอยางรุนแรง  เหลือที่คนธรรมดาที่โงเขลานี้จะรูเทารูทัน.  เพราะฉะนั้นจึง 
มีความรูสึกไดดวยตัวเองแบบสัญชาตญาณ;  แมแตวาไมมีใครสอนมันก็รูไดเอง,  จะ 
จับสัตวเดรัจฉานหรือวาจับคนคูหนึ่งเอาไปทิ้งไวในที่ไหนเสียตั้งแตเล็ก ๆ  โตขึ้นมันก็รูจัก 
สืบพันธุเอง;  เพราะวาธรรมชาติมันใสสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  และมีอุปกรณ 
แหงการสืบพันธุ  อวัยวะที่อาจจะรูสึกขึ้นมาไดเองตามลําดับตามลําดับ,  มันก็มีการสืบพันธุ. 
นี่เปนปญหาอันหนึ่งที่จะตองมีการสืบพันธุ. 

 
ทีนี้ที่มันมีอะไรพิเศษกวานั้น  ก็คือวา  ธรรมชาติมันเกงกวามาก  มันใส 

ของลอหลอกหรือคาจางแหงการสืบพันธุมาดวยในตัวเสร็จ,  นี้คือกามารมณ, 
ความรูสึกทางกามารมณ .  เรื่องสืบพันธุเปนอีกเรื่องหน่ึง  คนละเรื่องกับเรื่องกามารมณ , 
เรื่องกามารมณนี้เปนความรูสึกเอร็ดอรอยทางอวัยวะ  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  เปน 
ความรูสึกสูงสุด  เปนความรูสึกสูงสุดในการกระตุนระบบประสาท  สิ่งกระตุนระบบ 
ประสาทเกินธรรมดาสามัญ,  ก็เปนความรูสึกทางกามารมณ,  แลวเขาใสไวขางหนา  เปน 
คาจางใหคน  ทําการสืบพันธุ,  ใหสัตวทําการสืบพันธุ.  ใหตนไมทําการสืบพันธุ, 
มิฉะนั้นมันไมสืบพันธุ.  เพราะเรื่องการสืบพันธุลวน ๆ  นั้นมันเจ็บปวด  มันสกปรก 
มันนาเกลียดนาชัง  มันยากลําบากที่จะตองเลี้ยงลูกออนอะไรมากมาย  ในสวนของการสืบ 
พันธุ,  แตธรรมชาติมันเหนือกวา  มันใสคาจาง  สิ่งหลอกลวงมาไวเสร็จ  จนคนตอง 
สืบพันธุ;  ฉะนั้นคนที่มัวเมาหลงใหลความรูสึกทางกามารมณ  จึงไดสืบพันธุ  จึงไดยอม 
ทําการสืบพันธุ.  ลองถามกันดูตรง ๆ  เถอะวา  ถาไมมีเรื่องกามารมณเรื่องเพศนี้อยูดวย 
แลว  ไมมีใครสมรสแตงงานดอก.  ถาสมรสแตงงานเพื่อการสืบพันธุอยางเดียว  ไมมี 
ใครเอา  สั่นหัวหมด,  แตเพราะเหตุที่มันมีเรื่องกามารมณปะหนาเขาไว  หลอกลวงเขาไว 
คนก็ยินดีทําการสมรส,  สวนแรกที่สุดก็เพื่อกามารมณ. 
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เรื่องการสืบพันธุนั้นมันเปนเรื่องที่บริสุทธิ์  ไมหลอกลวงอะไร  เพราะ 
วามันเปนธรรมชาติที่ตองการจะไมใหสูญพันธ,  ตองการจะไมใหสูญพันธุ;  ฉะนั้นถา 
เปนเรื่องสืบพันธุโดยบริสุทธิ์  มันก็ไมมีปญหาอะไร  ไมมีบาปมีกรรมอะไร.  แตเรื่องที่ 
ไปหลงใหลในกามารมณ  จงเห็นแกตัวจนฆาคนอื่นตาย  อันนี้แหละเปนเรื่องเสีย 
หาย;  แตแลวก็ไมพนไปได,  เพราะวาธรรมชาติมันเหนือกวา  ฝากกามารมณไวกับ 
เรื่องของการสืบพันธุ  ในฐานะที่เปนสัญชาตญาณ.  สัตวรูสึกคิดนึกไดเอง,  แลวก็มี 
อวัยวะระบบประสาทในรางกายที่ชวยสนับสนุนสงเสริม  ที่ทําใหรูสึกไดเองอยางยิ่ง,  มัน 
ก็เลยสําเร็จประโยชนของธรรมชาติ  ทําใหสิ่งที่มีชีวิตมีการสืบพันธุ  แลวก็ไมสูญพันธุ. 
แมวาเดี๋ยวนี้จะมีการคุมกําเนิด  ตองการจะไมใหสืบพันธุ  แตก็ยังคงมีการกระทําทาง 
กามารมณ.  มันก็ยังเปนเรื่องเล็กนอย  มันยังเปนเรื่องเอาชนะหมดไมได,  ถึงอยางไร 
มันก็ยังคงเปนปญหายุงยาก  และเปนความทุกขอยูนั่นเอง. 

 
ทีนี้เราจะทําอยางไรเกี่ยวกับสัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  หรือจะเรียกวา 

การสมรสก็ได;  อยากจะพูดเสนอแนะใหใครจะเอาก็เอา,  ใครจะไมเอาก็ไมเอา,  ใคร 
จะวาไมเอาก็ไมเอา;  คือวาการสมรสนี้มันมีได  ๒  ประเภท  คือ  สมรสกันโดยทาง 
รางกาย  เหมือกับสมรสกันตามธรรมดา,  แลวก็สมรสกันแตโดยทางจิต  ไมมีการ 
เกี่ยวของแตะตองทางรางกาย  นี้ก็ยังมีอยู.  เราจะรักใครใหสุดชีวิตจิตใจ  โดยที่ 
รางกายไมเคยแตะตองกันเลย  อยางนี้มันก็ทําได,  แลวมันก็ไมมีปญหาดวย,  แลว 
มันยังมีประโยชนตรงที่วา  ความรักความสามัคคี  มันใหบําเพ็ญประโยชนอันใหญหลวง, 
พูดแลวจะตกใจวา  สมรสกับพระพุทธเจาก็ได  ใครกลาบาง  ใครกลาคิดกลานึกกลาพูด 
บาง  แลวใครไมคิดวาอาตมากําลังบาแลว.  พูดอยางบา ๆ   บอ ๆ   แลว  วาเราสมรสกับพระ 
พุทธเจาก็ยังได,  คือโดยทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น  โดยทางรางกายไมตองแตะตองกันเลย. 
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ทีนี้แมคนดวยกันนี้แหละ  ไมตองกับพระพุทธเจา  กับมนุษยธรรมดา 
สามัญดวยกัน,  เมื่อมีจิตใจตรงกัน  ก็เรียกวาสมรสไดทั้งนั้น.  สมรส  สะมะรส, 
สมรสแปลวามีรสอันเสมอกัน,  มีรสเสมอกันเรียกวาการสมรส  ถาตองการอยางเดียวกัน 
มีจิตใจเหมือนกัน  อะไรตรงเปนอันเดียวกัน  แลวก็เรียกวาสมรสทางจิตทางวิญญาณแลว 
แมรางกายยังไมไดถูกตองกัน.  ถาวามีโพธิมากพอ  มันก็ไมตองไปสมรสทางกาย 
ใหมันเหน็ดเหนื่อยใหมันสกปรก  ใหมันนาเกลียดนาชัง  ใหมันนาทุเรศเวทนา  แลวก็ไม 
เห็นมีอะไรดีขึ้น นอกจาความยุงยาก.  ฉะนั้น  เรียกวา  มีการสืบพันธทางวิญญาณ, 
ไดรับความพอใจในคําสั่งสอนหรือในธรรมะอะไร แลวก็รับชวงตอ  ๆ  กันไปโดย 
ทางวิญญาณ  อยางนี้ก็ได. 

 
เช นพ ระพ ุทธ เจ านี ้ม ีบ ุต ร   ม ีบ ุต รแยะ เลยน ับ ไม ไหว   ค ือพ ระสงฆ 

ทั้งหลาย,  มีบุตรมีโอรสเกิดแตปาก.  พระพุทธเจาทําดวยปาก  แลวเกิดโอรสคือพระสงฆ 
ทั้งหลายออกมามากมายมหาศาล;  อยางนี้มันมีประโยชนกวาเห็นไหม,  มันไมวุนวาย 
มันสงบเรียบรอย มันไมสกปรก  มันไมโกลาหล  มันไมอะไร,  แลวมันก็มีการสืบพันธุ 
เหลืออยู.  ความรูของพระพุทธเจา  การกระทําของพระพุทธเจา  อะไรอยางของ 
พระพุทธเจา  ก็ยังมีเหลืออยูจนกระทั่งบัดนี้,  คือลูก ๆ  ของพระองคที่คลอดกันมาทาง 
วิญญาณ  สืบตอกันมาทางวิญญาณเรื่อย ๆ  มา.  อาจารยสอนใหลูกศิษย  ลูกศิษยสอน 
ใหลูกศิษย,  ลูกศิษยสอนใหลูกศิษย,  มันมีการคลอดลูกชนิดทางวิญญาณ  อยางนี้มันไม 
ตองลําบากยุงยาก  ไมเหน็ดเหนื่อย  ไมสกปรก  ไมนาเกลียดเหมือนกับการสมรสในทาง 
รางกาย. 

 
นี่ถาวาสัญชาตญาณทางฝายกิเลส  มันควบคุมไวได,  ถูกควบคุมไวได 

มันก็เกิดสัญชาตญาณฝายโพธิ,  รูจักทําอะไร ๆ  สําเร็จประโยชนอยางดีเลิศได  โดยไม 
ตองยุงยากลําบาก.  นี่ขอใหนึกถึงวา  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุ  ถาปลอยไป 
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ตามความโงเขลา  ก็เปนเรื่องของกิเลส,  ก็อยางที่เห็น ๆ  กันอยู  ไมตองพูด.  ถามี 
สติปญญาควบคุมได  มันก็มาในทางจิตในทางวิญญาณ,  ตัดปญหาออกไปไดหมด 
เหลือแตประโยชนที่ควรจะไดรับ,  เรียกวามีการสืบพันธในทางวิญญาณ,  ทางฝายวิญญาณ 
ไมขาดสูญ,  อีกกี่แสนปลานปถาพุทธศาสนาไมสาบสูญ  ก็คือพืชพันธุของพระพุทธเจาก็ 
ยังอยู  เรียกวาการสืบพันธุทางวิญญาณ  มันก็ยังมีอยู  อยางนี้ก็ควรจะนึกกันดูใหดี  ๆ   วา 
เราจะควบคุมสัญชาตญาณไวใหได  คือใหมีเรื่องยุงยากลําบากนอยที่สุด,  หรือวาจะใหมัน 
เปนเรื่องที่โงเขลานอยที่สุด  หรือไมโงไมเขลาเลย  ใหมันมีแตความเฉลียวฉลาด  ไมมี 
ความยากลําบาก,  แลวก็คงไดผลตามที่ควรจะไดที่สุด  ไดมากที่สุดไดดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป. 
 

นี่ขอใหตั้งใจวาจะมีการสืบพันธุที่บริสุทธิ์  เปนพันธุที่บริสุทธิ์  เปนพันธุที่ 
ดีที่สุด  ทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณ.  ทางกายถาตองการก็ทําไปอยางที่ถูกที่ควร  อยา 
โงอยาหลงถึงกับบูชา  ไปกินเยื่อกินคาจางที่ธรรมชาติมันลอไว,  ทําไปดวยสติสัมปชัญญะ 
มันก็ยังพอจะนับวาเปนการสืบพันธุตามธรรมดา  ไมโงไมเขลาอะไร.  ทีนี้ถาไมตองการ 
มันก็มีการสืบพันธุในทางวิญญาณ  คลอดลูกทางฝายวิญญาณไวเยอะแยะไปหมด  เต็ม 
บานเต็มเมืองหรือทั่วโลกก็ยังได,  อยางเชนที่พระพุทธเจาไดทรงทํามาแลว  นี่เรียกวา 
สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุถูกพัฒนาดีแลว ไมเปนไปยางกิเลส  แตเปนไป 
อยางโพธิปญญา. 

 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนา. 

 
ทีนี ้ก็ดูถึงสัญชาตญาณแหงการพัฒนา  พัฒนาคือทําใหมากขึ ้น 

ตัวหนังสือแปลวา  ทําใหมากขึ้น  แตวาโดยความหมายก็แปลวา  ทําใหดีกวา  ใหมันสูงกวา 
ใหมันประเสริฐกวา  ใหมันมีประโยชนกวา,  อะไร ๆ  ที่มีประโยชนตามธรรมดา  เราทํา 
ใหมันมีประโยชนมากกวาธรรมดา  นี่ก็เรียกวาเปนการพัฒนา.  ถาจิตนี้ไมไดพัฒนา 
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มันทําประโยชนงาย ๆ   นอย ๆ   ตื้น ๆ   ตามธรรมดา,  ถาจิตนี้ไดรับการพัฒนา  มันทําประโยชน 
ไดมากมายมหาศาล  แลวก็สูง  แลวก็ประเสริฐ,  รูจักพัฒนาใหถูกตองตามธรรมชาติ 
ที่ควรพัฒนา;  เพราะคําวาพัฒนา ๆ  แปลวาทําใหมากขึ้นก็แลวกัน.  ปลอยใหผมรก 
บนศีรษะ  ก็เรียกวาพัฒนาผม,  ทีนี้ก็จะพัฒนาชนิดที่ใหมันนาดู  มันตองตัด  หรือ 
มันตองทําอยางนั้น  ตองทําอยางนี้  พัฒนาผมบนศีรษะ  ในความหมายของโพธิ  อยา 
ปลอยใหพัฒนาไปตามความหมายของกิเลส. 

 
สัญชาตญาณแหงการพัฒนาฝายกิเลสนี่กําลังครอบงําโลก,  โลกนี้พัฒนา 

กันแตเรื่องสงเสริมกิเลส.  ดูสิสินคาที่โฆษณาขาย  เต็มไปทั้งหนาหนังสือพิมพ 
ทั้งหมดนั่น  เร่ืองไมจําเปนเรื่องชวยสงเสริมกิเลส,  ที่จําเปนแกชีวิตจริง ๆ  ไมคอย 
มีอะไรนัก  ที่มันเต็มไปหมดที่ตองเอาเงินมาซื้อมากมายไมพอ  รกบานรกเรือนนั่น  เปน 
เร่ืองพัฒนาสงเสริมกิเลสทั้งนั้น,  อะไร ๆ  ก็พัฒนาสงเสริมกิเลส  โดยไม รูสึกตัว, 
พัฒนาเพื่อกําจัดกิเลสนั้นไมรูสึก แลวก็ไมไดพัฒนา. 

 
เชนมีวิทยุอยางนี้เอามาฟงเพลง  เปดเพลงที่ประเลาประโลมใจอยูขางหมอน 

จนนอนหลับไป,  นี่คนหนุมคนสาวเขาทํากันอยางนี้.  ไดยินวา  แทนที่จะใชวิทยุฟงเทศน 
หรือใชวิทยุฟงเรื่องที่เปนประโยชน  สิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาได  เชนอยางเครื่องวิทยุนี้ 
ก็ยังถูกใชไปในการสงเสริมกิเลส  สงเสริมสัญชาตญาณฝายกิเลส,  ไมไดมาใชเพ่ือ 
จะขัดเกลาใหเกิดสัญชาตญาณฝายโพธิ. 

 
ทีนี้เรื่องมันก็มากออกไป  มากออกไปทุกเรื่องทุกราว จนตองกลายเปน 

เรื่องสําหรับแขงขันแยงชิงกันของมนุษย,  แยงชิงที่จะมีอํานาจ  อํานาจอาวุธ  อํานาจเงิน 
อํานาจอะไรตาง ๆ,  กระทั่งแยงชิงกันเพื่อจะครองโลก,  เพื่อจะครอบครองโลกทั้งหมด 
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ที่เปนปจจัยแกกิเลสนั้นมาเปนของเราคนเดียวนั่นคือการพัฒนาที่ปลอยไปตามสัญชาตญาณ 
แหงความโงเขลา,  อวิชชาเปนเรื่องของกิเลส.  ถาพัฒนาถูกตองมันไมเปนอยางนี้ , 
ปญหาความเดือดรอนมันก็จะไมมี  ถาพัฒนาไปถูกตองทางกายทางจิตใจ  มนุษยจะเปน 
มนุษยถูกตอง  มีความรักผูอื่น  เปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน.  นี่มนุษยพัฒนา 
ไมถูกตองเอง  แลวก็ไปโทษพระเจา,  วาพระเจาสรางมนุษยมาใหยุงยากลําบาก. 

 
พระเจา,  พระเปนเจาไมไดสรางมนุษยมาเพื่อใหยุงยากลําบาก  แตก็วาเพื่อ 

ชวยตัวเอง,  นี่มันก็นาหัวอยูเหมือนกัน.  พระเปนเจาสรางมนุษยขึ้นมาใหชวยตัวเอง 
ก็หมายความวา  พระเจาไมสรางอะไรมาจนครบหมด  จนไมตองชวยตัวเอง.  ขอที่ 
ตองชวยตัวเองนั่นแหละ  คิดวามันตรงกับการที่เราตองพัฒนาสัญชาตญาณลวน 
ๆ   
ใหเปนสัญชาตญาณของโพธิ;  ถามนุษยไปเอาสัญชาตญาณอยางกิเลสแลวก็  พระเจา 
ก็ชวยไมได,  ก็วินาศก็เสียหายลมจมกันไปหมด.  นี่ถาวาถือพระเจาเปนธรรมชาติ, 
ถือธรรมชาติเปนพระเจาแลว,  ก็ตองพัฒนาใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ 
ตามที่มันมีอยูอยางไร,  นี่เรียกวาพัฒนา-พัฒนา. 

 
พัฒนาที่ควรพัฒนา แตในทางที่ควรพัฒนา  จนกวาถึงระดับสุดทาย 

สูงสุดที่ไมตองพัฒนาอีกตอไป  ก็คือจบเรื่องที่เปนทุกข  ไมมีเร่ืองที่เปนทุกข  ก็ไมตอง 
พัฒนาอะไรอีกตอไป.  เดี๋ยวนี้มันโง  ขยายเรื่องที่จะใหเปนทุกขยืดยาวตอไป  ยืด 
ยาวตอไป  จนตัวเองก็พัฒนาไมทัน  พัฒนาตามไปไมทัน,  ความทุกขมันก็เหลืออยูมาก 
มายหลายอยางหลายชนิด  เต็มไปทั้งโลกเลย;  แตเขาก็พูดกันวาโลกนี้พัฒนา  บางที 
พูดถึงกับวาประเทศพัฒนา;  อาตมารูสึกวาบาบอที่สุด,  ถาพัฒนาจริงมันก็ตองสงบ 
ประเทศไหนที่ เปนประเทศพัฒนาแลวมันตองเปนสุขเปนสงบ.  เดี๋ยวนี้ประเทศที่วา 
พัฒนาแลว  มันกลับมีปญหายุงยากยิ่งกวาประเทศที่ดอยพัฒนาไปเสียอีก;  นี่ 
ความเขาใจผิดตอความหมายถอยคํามันมีอยูมากอยางนี้.  แตสัญชาตญาณแท ๆ  มัน 
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ตองการใหดีขึ้นมากขึ้น  เราก็มีหนาที่ที่จะตองทําดีใหถูกทาง  มากขึ้นใหถูกทาง  พัฒนา 
ใหมันถูกทาง  คือพัฒนาไปในทางที่มีความสงบเย็น,  เปนชีวิตที่สงบเย็น  เปนโลกที่ 
สงบเย็น. 

 
เชนวา  พัฒนาจิตใจ,  พัฒนาจิตใจถึงที่สุด รูความที่ไมตองการอะไร 

มันก็หยุดพัฒนาเอง.  ถาวาจิตใจมันสูงสุดเสียแลว  มันไมมีการพัฒนาอีกก็ได; 
เพราะวาจิตใจมันวางเฉย  หรือมันวางจากความรูสึกจากความยึดมั่นถือมั่นใด ๆ   มันก็หยุด 
หยุดพัฒนาเอง;  นี้เรียกวาถึงที่สุด  จุดสูงสุดของการพัฒนา.  ถายังไมถึงที่สุด  อันนี้ 
อยู  จิตมันก็ตองการพัฒนาเรื่อยไป  มันตองการพัฒนาเรื่อยไป,  มันยังโงวามีอะไร 
ดีกวาอยูเรื่อยไป  จนกวาจะไปถึงจุดที่ไมมีอะไรดีกวา  แลวมันรูมันจึงจะหยุด.  ฉะนั้นเรื่อง 
สูงสุด  เชน  เรื่องนิพพาน  ไมมีอะไรจะเหนือไปกวาดีไปกวา  จึงเปนที่จบ  เปนที่หยุด  
เปนที่สิ้นสุด  แหงอะไรทุก ๆ  อยาง,  สิ้นสุดแหงสังขาร  สิ้นสุดแหงการปรุงแตง.  ขอ 
ใหมีการพัฒนาที่มีหลักเกณฑอยางนี้  ชัดเจนอยางนี้  เปนไปในลักษณะอยางนี้. 

 
สัญชาตญาณแหงความตองการบําเรอ. 

 
เอา.  ทีนี้ก็ดูตอไปถึงสัญชาตญาณแหงความตองการการบําเรอ  สัญชาตญาณ 

แหงการตองการการบําเรอ,  ชีวิตนี้มีสัญชาตญาณ  คือความรูที่เกิดขึ้นเองอยูใน 
สันดาน  ตองการใหมีการบําเรอแกกู.  พอออกมาถึงมันก็ไดรับ  พอเด็กคลอดมา 
จากทองแม  ก็ไดรับการบําเรอทุกสิ่งทุกอยาง  จากพอแมพี่นองคนเลี้ยงดู,  ชิน ๆ ๆ  ชิน 
ตอการที่ไดรับการบําเรอ  เขากับสัญชาตญาณเดิม ๆ  ที่ยังโงอยู,  แลวมันก็ตองการการ 
บําเรออันไมมีขอบเขต  มันก็เลยขอบเขต,  เปนการบําเรอชนิดที่ไมถูกตอง  เปนการ 
บําเรอของกิเลส,  ตองการสิ่งประเลาประโลมใจจากกิเลส  เพื่อจะบํารุงบําเรอกิเลสยิ่งขึ้น 
 

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

www.buddhadassa.in.th



สัญชาตญาณกับโพธิ ๑๗๕

ทุกที ๆ,  ยิ่งโตขึ้นมา  มันก็ยิ่งตองการใหไดรับการบําเรอที่ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป,  เรื่องกินเรื่องอยู 
เรื่องนุงเรื่องหม  เร่ืองใชเรื่องสอย  เรื่องเลนเรื่องหัว  เรื่องอะไรก็ตาม ตองการให 
ไดรับการบําเรอยิ่ง ๆ  ขึ้นๆไป,  แลวมันสิ้นสุดไมได  เพราะมันเปนเรื่องของความโง 
เปนเรื่องของอวิชชา  เปนเรื่องของกิเลสตัณหา  ซึ่งมันขยายตัวออกไปไดเร่ือย  ไมมีที่ 
จุดจบ,  มันก็เลยไมรูจุดจบของการบําเรอ,  ก็พายแพแกสัญชาตญาณอันนี้  จนมีความ 
ทุกขทรมานแตเกิดจนตาย  แกเกิดจนตาย,  มีปญหาอยูดวยเรื่องเงินไมพอใช,  เงิน 
ไมพอใชแกความตองการที่จะบํารุงบําเรอตัวเอง.  นี้ถาวารูเรื่องนี้  วาเปนความโง 
เปนสัญชาตญาณฝายกิเลส,  มาทํากันเสียใหม  ใหเปนสัญชาตญาณฝายโพธิ  ตอง  
การบํารุงบําเรอที่ถูกตอง,  ตองการสิ่งประเลาประโลมใจที่ถูกตอง  คือ ใหเปนไป 
เพ่ือความสงบ. 

 
การบําเรออยางโลก ๆ  มันกระตุน,  กระตุนใหฟุงซาอยางไมรูจักจบจักสิ้น 

ไมมีความสงบ.  แตถาวาการบําเรออยางถูกตอง  เปนการบําเรอของโพธิของ 
ธรรมะแลว  มันบํารุงบําเรอใหมันมีจุดจบ  ใหมันไปถึงจุดจบ  และอยูดวยความสงบ 
เย็นตลอดเวลา;  นั่นนะคือการมีธรรมะเปนสิ่งบําเรอ,  ฝายโนนมันมีเหยื่อของ 
กิเลสเปนสิ่งบําเรอ,  ฝายนี้เอาสิ่งที่ไมใชเหยื่อ  ไมใชของกิเลสแตเปนของธรรมะเปนของ 
โพธิ  เปนเครื่องบํารุงบําเรอ  เรียกวาสิ่งประเลาประโลมใจ.  มนุษยตองอยูดวยสิ่ง 
ประเลาประโลมใจ  เพราะวามันเปนสัญชาตญาณ  เพียงแตมีอาหารกิน  มีเครื่อง 
นุงหม  มีที่อยูอาศัย  มียาแกโรค  เทานี้มันไมพอ.  มันไมพอ,  มันยังตองการอีกอยาง 
หนึ่ง  ซึ่งรุนแรงมาก  คือตองการสิ่งประเลาประโลมใจ;  นี่อาตมาอยากจะเรียก 
วาเปนปจจัยที่  ๕ 
 

ทานทั้งหลายอยารูเพียงปจจัย  ๔,  ปจจัย  ๔  อยางที่รู ๆ   กันเลย,  เพียงอาหาร 
เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยาแกโรคนั้น  มันก็เพียงรอดชีวิต.  แตจิตมันยังโง  ยังตองการ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๗๖

ปจจัยอยางหนึ่งคือการบํารุงบําเรอ.  นี้ก็คือสิ่งที่อาจจะประเลาประโลมใจ  กระตุนสิ่ง 
กระตุน  แลวก็พอใจ  แตมันก็ไมมีจุดจบ,  มันไมมีขอบเขตที่จะจบ;  ฉะนั้น  ถาเราจะ 
มีความรูที่ถูกตอง  เราหาพบสิ่งประเลาประโลมใจที่มีจุดจบ  คือธรรมะ,  ถาเราเอาธรรมะ 
มาประเลาประโลมใจ  มันจะมีจุดจบ  คือมันจะรูจักจุดที่พอ. 

 
ฉะนั้น  ขอใหรูจักใชธรรมะในฐานะเปนปจจัยที่  ๕  คือสิ่งประเลา  

ประโลมใจ,  ชวยกันทําใหมีใหมาก  ใหมีการประเลาประโลมใจดวยธรรมะทั่วไปในที่ 
ทุกหนทุกแหง;  แมจะพูดจาหารือน่ังคุยกันเปนประจําวันที่บานที่เรือนที่ไหนก็ตาม  จง 
พูดกันดวยเรื่องธรรมะที่จะเปนสิ่งประเลาประโลมใจ. 

 
ขอพูดซ้ําอีกทีหนึ่งวาตึกหลังใหญที่เรียกวาโรงหนัง  โรงมหรสพทางวิญญาณนี้ 

ความมุงหมายที่แทจริงก็เพื่อจะเปนสิ่งประเลาประโลมใจ  ทางจิตใจหรือทางวิญญาณ  จึง 
เรียกวาโรงหนัง  เพราะมันจะเปนสิ่งประเลาประโลมใจ เหมือนกับโรงหนังที่ตลาด  เปน 
โรงหนังทางวัตถุ  ทางรางกาย  ทางกิเลส.  เดี๋ยวนี้เราจะมีโรงหนังทางวิญญาณที่ 
เปนทางธรรมะ เปนฝายจิตฝายวิญญาณ;  เมื่อเขาไปในโรงหนังชนิดนี้  แลวไดรับ 
สิ่งประเลาประโลมใจ,  แตเปนฝายจิตฝายวิญญาณฝายธรรมะ  ไมมีอันตราย. 

 
ฉะนั้น  ถาวาจะสนใจธรรมกันแลว  ก็ขอใหสนใจธรรมะในลักษณะ 

อยางนี้กันบาง  มันจะชวยใหจบเร็ว,  มันจะชวยใหเร่ืองจบเร็ว  คือไดสิ่งที่ทําใหเกิด 
ความสงบเย็นในชีวิตโดยเร็ว,สนทนาพูดจากัน  ดวยเรื่องที่ทําใหเกิดความเพลิด  
เพลินในทางจิตวิญญาณ  คือเรื่องของธรรมะ,  ประเลาประโลมใจอยางสูงสุด  แต 
ไมมีพิษรายไมมีอันตราย  เหมือนสิ่งประเลาประโลมใจของโลก ๆ  ซึ่งเปนเหยื่อลอ,  อันนี้ 
ไมมีเหยื่อ  ไมมีความเปนเหยื่อลอ,  เปนความจริง.  จิตมันเยือกเย็นโดยไมมีการหลอกลอ 
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แตเราก็ไมคอยรูจักกัน  เราก็ไมคอยชอบกัน  ก็ไมคอยไดทํากัน.  ฉะนั้นจึงไปที่ไหน ๆ  
มันก็ไมเห็นเรื่องการตอนรับดวยธรรมะ,  ทั้งที่ในพระคัมภีรก็มีไวเปนสองอยาง 
เรียกวา  อามิสปฏิสันถาร,  อันหนึ่งเรียกวา  ธรรมปฏิสันถาร. 
 

ถาอามิสปฏิสันถาร  ไปท่ีไหนก็ชวนกินขาวกินขนม  ใหกินเหลาแลวกิน 
อะไรตอ ๆ ไป,  นี่เปนอามิสปฏิสันถาร,  ถาเปนธรรมปฏิสันถาร  ก็พูดสิ่งที่มีประโยชน 
ใหฟง  คือพูดในสิ่งที่จะทําใหจิตใจเยือกเย็นนั่นแหละใหฟง.  แขกมาบานเรา  เราตอนรับ 
ดวยธรรมะ  คือพูดเรื่องที่จะใหเกิดความเย็นอกเย็นใจ  ประเลาประโลมใจใหฟง  อยางนี้ 
เรียกวาธรรมปฏิสันถาร.  นี่หาดูบานไหนบาง  บานไหนบาง,  บานที่มาถึงชวนใหกิน 
หมาก  ชวนใหกินขนม  ชวนใหกินเหลา  นี้มีมากจะเต็มท่ัวไปหมด  แตที่มานั่งคุยกันเรื่อง 
ธรรมะเปนความหยุด  ความเย็น  ความสงบ  ความปลดปลอยแหงจิตใจนี้มันไมมีนี่;  แลว  
จะไปโทษใคร.  คนไมรูจักธรรมะ  ไมชวยกันสนับสนุนสงเสริมความแพรหลาย 
ของธรรมะ  ก็สงเสริมแตเร่ืองของกิเลส  สงเสริมกันแตเร่ืองของเหยื่อลอ,  ก็มีแตจะ 
ปรึกษาหารือกันแตเรื่องจะสรางสรรคกิเลส  ไมมีเรื่องที่จะพัฒนาใหจิตใจมาทางธรรมะ; 
นี้เรียกวา  ไมรูจักสิ่งที่ควรบําเรอ  ควรหามาบําเรอตน  หรือตองการใหเขาบําเรอดวย 
สิ่งที่มันถูกตอง. 

 
สัญชาตญาณแหงการอวด. 

 
ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแหงการอวด  เกือบจะไมตองพูดกันอีกแลว; 

เพราะพูดกันมาแลววา  ลักษณะของสัญชาตญาณนั้นเปนอยางไร;  สัญชาตญาณแหง 
การอวดนั้นมีอยูจริงมีอยางรุนแรง.  แตคนมองขาม  ไมคอยคิดไมคอยนึกไมคอย 
สังเกตแมแตเรื่องของตัวเอง  วาตัวเองตั้งแตเกิดมาเปนทารกโตขึ้นมา  มันมีจิตใจชนิดที่ 
อยากจะอวดอะไรอวดอะไรแกใครกี่ครั้งกี่สิบครั้ง.  เมื่อเปนลูกเด็ก ๆ  ยังไมนุงผา  มัน 
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อยากจะอวดอะไรแกใครกี่ครั้งกี่สิบครั้ง,  แลวงมันโตขึ้นมามันรูจักนุงผา  รูจักแตงตัวรูจัก 
อะไรมากมายขึ้น  มันมีอะไรสําหรับท่ีจะอวด  และตองการที่จะอวด  เผลอไมไดเปน 
อวด  เรียกวาสัญชาตญาณแหงการอวด. 

 
เมื่อควบคุมไมไดมันก็อวดเรื่องฝายกิเลส,  กิเลสมันก็ไดเปรียบเพราะ 

มันมีคนชอบมีคนสนับสนุน  อวดแตเร่ืองของกิเลส  อวดแตเร่ืองของความโง  ไมรูวา 
อวดเรื่องของความโง  คิดวาเปนเรื่องอวดดี  ก็เลยไดเรียกวาอวดดีอวดดี  ยิ่งอวดดียิ่ง 
หมดดี,  ยิ่งอวดดียิ่งโง.  นี่สัญชาตญาณแหงการอวด  เมื่อไมควบคุมไวไดมันก็นํามา 
สูสถานะเลวรายขนาดนี้. 

 
พูดกันใหชัดวา  มันยังมีแมแตในหมูอุบาสกอุบาสิกา  บางคนแกลงสวดรอง 

สวดมนตใหดัง  ใหดังกวาคนอื่น,  แลวไมใหพรอมเพื่อน  เพื่อจะไดรูวาตัวจําได  ตัวเสียงดี 
ตัวสวดเกง;  อยางนี้มันก็ยังมีในหมูอุบาสกอุบาสิกาที่สวดมนตไหวพระนั่นแหละ  ก็ 
เรียกวามันมากพอใชแลว,  นี่สัญชาตญาณแหงการอวด.  ถาจะสวดพรอมเพื่อนเสีย  มัน 
ก็ไมรูตัววาเกง  หรือไมรูวาตัวเสียงดี  มันก็มีสัญชาตญาณแหงการอวด;  อยางนี้มัน 
สงเสริมกิเลส,  ถาทําอยางนี้มันสงเสริมกิเลส,  ความคิดที่จะขูดเกลากิเลสมันก็เลย 
เปนหมัน. 

 
สัญชาตญาณแหงการอวด  จะตองมาพัฒนาใหรูวาอะไรควรอวดอะไร 

ไมควรอวด,  อะไรยิ่งอวดแลวก็ยิ่งสงเสริมกิเลส,  เทากับเปดเผยความชั่วของตัว  ยิ่งอวด 
ยิ่งเปดเผยความเหลวไหลของตัว;  นี่จะตองเรียกวาระวังสัญชาตญาณแหงการอวด  ที่มัน 
ปลอยอะไรออกมาอยางนาหัวเราะนาสงสาร.  มันก็มาจากสัญชาตญาณแหงการอวด  ที่ 
ควบคุมไวไมได,  แลวมันก็ควบคุมสิ่งที่ตัวเองก็ไมมีจะอวดมันก็อวด  นาหัว,  ถามันเปน 
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เรื่องอวดแลวมันอวดสิ่งที่ไมมีทั้งนั้นแหละ;  อยางคนอวดดีนั้น มันไมมีดีเลย  แต  
ก็อวดดี. 

 
ฉะนั้น  ระวังเรื่องอวด ๆ  มันจะอวดสิ่งที่มิไดมีอยูจริง,  สิ่งที่มีอยูจริงมันก็ 

ไมตองอวด  หรือถาอวดมันก็ไมเปนการอวด  ถามันมีอยูจริง.  ขอใหมันมีอยูจริงเถอะ 
มันเปนการเปดเผย  มันเปนการแสดง  มันเปนการอะไรบริสุทธิ์  ไมใชเปนการอวด 
ของกิเลส  ของสัญชาตญาณแหงการอวด.  ดังนั้นถาไมอวดเสียไดมันก็ดี,  ถาไม 
อวดเสียไดมันก็จะสบาย. 

 
ถาอยากจะอวดแลวมันก็ตองลงทุนมาก  ตองสะสมมาก  ตองลงทุนมาก 

นั่นนี่มากมายสําหรับมีไวอวด  แลวความคิดที่จะอวดนะคิดดูเถอะ  เปนความคิดที่ฉลาด 
หรือเปนความคิดโงเขลา,  จะมาซื้อของแตงเนื้อแตงตัวใหสวยหรูสําหรับจะอวดอยางนี้ 
คิดดูเปนความคิดที่โงหรือเปนความคิดที่ฉลาด  ? 

 
ทีนี้มันก็มีสิ่ งที่จะอวดที่มีประโยชน ,  อวดแลวมีประโยชนแกมนุษย 

อวดแลวมีประโยชนแกโลก  นั่นคืออวดธรรมะที่มีอยูจริง.  ธรรมะที่มีอยูจริง 
ประพฤติไดจริง   ประพฤติไดจริง  กลาพูดวา  เอหิปสสิโก-เอหิปสสิโก- มาดู-มาดู- 
มาดู,  ฉันมีอยูจริง  ธรรมะนี้ฉันมีอยูจริง;  ถาอยางนี้มันก็ไมเปนการอวด  แตก็มีอาการ 
อยางเดียวกับท่ีคนโงเขาอวด.  นี้เรากลายเปนประกาศสิ่งที่ดี  ที่มีประโยชน  ที่มีอยู 
จริง เพ่ือจะเปดเผยใหแพรหลายไปในหมูคนทั้งหลาย,  การอวดนี้ไมใชอวดเพื่อ 
กิเลสของตัว,  อวดเพื่อประโยชนแกคนทั้งบานทั้งเมือง,  อยางนี้ไมเรียกวาอวด  ไมเรียก 
วาอวดดี;  แตก็มาลําเดียวกันแหละกับสัญชาตญาณแหงการอวด,  อันโนนมันอวดของ 
กิเลส  อันนี้มันอวดของโพธิ  อวดของโพธิคือสติปญญา  ก็ไมควรจะเรียกวาเปนการ 
อวดดี  เพราะมันไมไดอวดดี  มันเปนการเปดเผยสิ่งที่ควรจะรูควรจะเปดเผย  ไดใหรับรู 
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กันไปมาก ๆ  แลวก็จะมีประโยชนแกทุกคน.  นี่ควบคุมสัญชาตญาณแหงการอวดไว 
ใหได  ในลักษณะอยางนี้  แลวก็จะสบาย. 

 
 

สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน. 
 
ทีนี้มาถึง  สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตัวตน.  นี่สัญชาตญาณนี้มันก็เปน 

ของลึกคลาย ๆ   กับขอแรก ๆ ,  สัญชาตญาณแหงความรูสึกวาตองมีอยูแหงตัวกู  นี้มันก็ดี 
มันเพื่อถนอมชีวิต,  แตขอใหมันมีตัวกูหรือชีวิตชนิดที่ควรจะมีอยู;  มีชีวิตบางชนิด 
ตายเสียดีกวา  มีชีวิตอยูบางชนิดบางคนตายเสียดีกวา;  แตมันก็ไมยอมตาย  มันก็ 
อยากจะอยูมันก็ตอสูเพื่อจะอยู.  ถาวาตองการจะอยูมันก็ควรจะถูกตอง  หรือสมควร 
ที่มันจะอยู;  ฉะนั้นเราจึงมีระบบที่ถูกตองสําหรับการอยู.  เคยบรรยายชุดใหญ 
ชุดหนึ่งจบไปแลว  เมื่อไมกี่เดือนมาแลว  เรื่องธรรมะชีวี,  ธรรมชีวี  ใครสนใจไปหา 
ฟงดูหาอานดูเอาใหม;  ถาอยูอยางธรรมชีวี  มีชีวิตเปนธรรมะ,  มีธรรมะเปน 
ชีวิต   นั่นแหละเหมาะสําหรับการมีอยู  มีอยูแหงตัวตน,  เปนชีวิตที่ไมมีปญหา  เปน 
ชีวิตที่มั่นคง,เพราะวามีความรูถูกตอง  ดํารงชีวิตอยูดวยความถูกตอง  ไมมีความ 
ผิดพลาด  ไมมีความทุกข  เปนธรรมชีวี. 

 
ถาวาที่แทมันก็มิใชตัวตนนะตอนนี้  ถารูมาถึงตอนนี้แลว มันไมมีตัวตน 

ดอก,  มีแตจิตที่อยูกับธรรมะอันเปนอมตะ,  เปนธรรมะระดับสูงหรือระดับท่ีเปนอมตะ 
ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ,  เดี๋ยวนี้จิตไดเขาถึงธรรมะชนิดนี้แลวมีอยู.  มองดูใหดีจะเห็นวา 
มันมีอยูแตจิตประกอบอยูดวยธรรมะชนิดอมตะ   ไมมีตัวกูไมมีตัวตน,  ไมควรจะ 
เรียกวาตัวกูหรือตัวตน  แตถาจะเรียกก็เรียกแตปาก  ปากเรียกวาตัวตน  แตจิตไมมีตัวตน, 
จิตรูความหมาย  วามันมีแตจิตที่รูธรรมะอันเปนอมตะ อยางนี้เรียกวาเปนธรรมชีวี. 
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สัญชาตญาณแหงการมีอยูแหงตัวตน  ตองไดรับการพัฒนามาจนถึงระดับน้ี,  แลวก็ถูกตอง 
แลวก็ปลอดภัย,  ไมมีโทษอะไรไมมีแงไหนที่จะตองตําหนิติเตียน 

 

สัญชาตญาณแหงความพอใจสิ่งเปนนิรันดร. 
 
เอา,  อันสุดทายสัญชาตญาณแหงการพอใจสิ่งเปนนิรันดร,  ใคร ๆ  ก็ 

ชอบสิ่งที่นิรันดร  คือสิ่งที่ไมรูจักตาย  ไมรูจักสูญหาย  ไมรูจักเปลี่ยนแปลง,  ใหมัน 
เปนสิ่งที่อยูกะเราเรื่อยไปเปนนิรันดร  นี้ก็เปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง  แตถาวามันโงมันก็ 
ไปเอาสิ่งที่ไมเปนอยางนั้นมาเปนอยางนั้น,  มันเขาใจเอาเอง.หรือถาปญหามันฉลาด 
บาง  แตมันฉลาดไมถึงที่สุด  มันก็โมเมมุบมิบสมมุติเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนนิรันดร  วา 
เปนสิ่งนิรันดร,  พอใจจะอยูกับสิ่งที่นิรันดร.  นี้เรียกวาสัญชาตญาณนี้ยังมีความโง 
เหลืออยู;  ถาวาพัฒนาอันนี้จนเปนสัญชาตญาณแหงโพธิ  จะรูจักสิ่งนิรันดร 
วามันก็มีแตภาวะนิรันดรของธรรมชาติ  คือภาวะแหงการไมปรุงแตงแหงสังขาร  
ทั้งปวง,  ภาวะนั้นวางเพราะไมมีการปรุงแตง  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  มันก็เลยเปนภาวะ 
ที่วาง;  ฉะนั้นสิ่งที่เปนนิรันดรคือความวาง.  คนที่เขาถือพระเจาเขาก็วาพระเจา 
เปนนิรันดร,  แตเขาก็ไมไดอธิบายวาพระเจานั้นคืออะไร.  แตเราจะอธิบายวา  สิ่ง 
ที ่เปนนิรันดรไดก็คือสิ ่งที ่ไมมีการปรุงแตง;  ถายังมีการปรุงแตงอยู   มันตอง 
เกิดดับ  เกิดดับ  เกิดดับ,  ถาจะเปนภาวะนิรันดรตลอดไป  มันก็ตองเปนภาวะที่ 
ไมมีการปรุงแตง,  ในพระบาลีเรียกวา  วิสังขาร;  สังขาร แปลวา  การปรุงแตง,  วิสังขาร 
แปลวา  ปราศจากการปรุงแตง,  วิ ๆ  ๆ   แปลวา ปราศจาก ,  วิสังขารปราศจากการปรุงแตง, 
นั่นแหละจะนิรันดร;  เรียกอีกทีหนึ่งวาอสังขตะ,  อสังขตะ อสังขตธรรม-สิ่งที่ 
ไมมีการปรุงแตง  อสังขตะ  แปลวา  ไมมีการปรุงแตง,  นั่นแหละจะเปนภาวะนิรันดร 
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หรือวาสัจจะของธรรมชาติ  กฎสัจจะความจริงของธรรมชาติ  อันนี้ก็เปนนิรันดร.  
นิพพาน  เรียกโดยสมมติวานิพพานก็คือ  ภาวะที่ปราศจากการปรุงแตงเปลี่ยนแปลง  เรียกวา 
นิพพาน,  นี้ก็เปนนิรันดร  อยูในจําพวกที่วาปราศจากการปรุงแตง. 

 
ที่ เราสวดมนตบทพิเศษที่วา  วิสงฺขารคตํ  จิตฺตํ-จิตนี้ถึงสภาพไมมีการปรุง 

แตงหรือวิสังขารเสียแลว  ก็เอามาสวดอยูบอย ๆ,  คําวาวิสังขารคํานี้แหละ  เล็งถึงสิ่ง 
ที่เปนนิรันดร  เพราะมันไมมีการปรุงแตง  มันก็ไมมีการเกิด  ไมมีการตั้งอยู  ไมมีการดับไป. 
ฟงดูแลวก็จะเขาใจไมได  แลวก็จะหาวาเอาเปรียบ  พูดเอาเปรียบ,  ไมไดมีการเกิดขึ้น 
ไมไดมีการตั้งอยู  มิไดมีการดับไป,  แลวจะเรียกวาอะไร  มันก็ตองเรียกวาวาง  เรียก 
วาความวาง  เพราะไมมีการเกิดขึ้น  ไมมีการตั้งอยู  ไมมีการดับไป  จึงตองเรียกวาความ 
วาง.  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เรียกวาความวางหรือเปนความวางนั่นแหละ  คือสิ่ง 
นิรันดร,  ไมมีเกิดขึ้นไมมีตั้งอยู  ไมมีดับไป;  เพราะไมมีเหตุปจจัยที่จะทําใหเปน 
เชนนั้น.  นี่ก็เรียกวา  ถาสัญชาตญาณมันตองการสิ่งที่เปนนิรันดร  แลวก็รีบเถอะ 
รีบ ๆ ๆ  พัฒนาใหมันเปนโพธิ,  ใหรีบรูจักสิ่งที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตงเสียโดยเร็ว  ก็ 
จะสมหวังของสัญชาตญาณ  ที่จะอยากมีสิ่งนิรันดร. 

 
นี่จบแลว  สัญชาตญาณอันสุดทาย สัญชาตญาณแหงการที่อยากจะมีสิ่งที่ 

เปนนิ รันดร  ขอใหเปนนิ รันดรโดยแทจริง  ลัทธิไหน ๆ  ก็อางถึงสิ่งนิ รันดร  ทั้งนั้นแหละ,  
ในสมัยพระพุทธเจาในอินเดีย  ก็ลวนแตสอนสิ่งนิรันดรกันหลาย ๆ  ลัทธิ;  แตมันนิรันดร 
ไปตามแบบของเขา  เขาวาเองเอง.  ถาตามแบบของเราชาวพุทธนี้  มันตองเปนสิ่ง 
ที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง จึงจะเปนนิรันดร.  ฉะนั้น  ความรูในทางพุทธศาสนานี้ 
จะชวยใหพัฒนาสัญชาตญาณแหงโพธิ  ไดมากที่สุด,  เพราะเปนหลักคําสอนที่ 
อธิบายไวครบถวนแลว  วานิรันดรอยางไร  ไมนิรันดรอยางไร  ปรุงแตงอยางไร  ไม 
ปรุงแตงอยางไร,  มีการเกิดขึ้นตั้งอยู  ดับไปอยางไร,  ไมมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป 
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อยางไร.  นี่คือภาวะนิรันดร  แลวก็เรียกวาวาง,  ถาจิตลุถึงสิ่งนี้ก็เปนจิตวางในระดับ 
สูงสุด. 

 
เอาละ ,  เปนอันวา  วันนี้ เราก็ไดพูดถึงพัฒนาสัญชาตญาณใหเปน 

โพธิ,  ลําดับของการพัฒนาตามธรรมชาติก็ยังมีอยู  อยางที่พูดมาแลวขางตนวา  พอ 
เด็กคลอดออกมา มีสัญชาตญาณกลาง ๆ   แตมีความหมายอยางนี้นะ  มีความหมายมีตัวกู 
มีความหมายตองการอาหาร  มีความหมายกลัว  มีความหมายหนีภัย  มีความหมายทุก ๆ   
ความหมายของสัญชาติญาณ  เด็กเขามีมากเปนกลาง ๆ ,  พอเกิดมาแลวไดรับสิ่งแวดลอม 
ที่เปนไปในทางที่ยึดมั่นถือมั่นเปนเรื่องของกิเลส.  สัญชาตญาณเลยเปนสัญชาตญาณ 
ของกิเลสไปพักหนึ่งแหละ  จนกวาเด็กคนนั้นจะเติบโตเปนผูใหญ  ผานชีวิตผานโลก 
มาช่ําชองดวยความทุกขดวยความทนทรมาน.  ทีนี้มันก็เกิดเปอย  เกิดเข็ดฟน  ไม 
อยากจะเอาอยากจะเปลี่ยนแปลง  มันจึงจะตั้งตนเปลี่ยนสัญชาตญาณมาฝายโพธิ 
เริ่มรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวา  ไมควรหลงใหล  ไมควรหลงใหลยินดี  ไมควรอะไรตาง ๆ  
มันก็มาฝายโพธิ.  ถาวาเผอิญโชคดีมันโพธิไดสูงสุดกอนตาย  ก็นับวาดีมาก  โชคดีมาก, 
ถาโพธิไมไปถึงแคไหน  มันตายเสียกอน  มันก็ไดเทานั้น  แตนาสงสารที่วา  สัญชาต- 
ญาณกิเลสของบางคนไมไดรักการพัฒนาเปนโพธิเลย  ตายเสียกอน  อยางนี้ก็มี,  ระวังจะ 
ตายเสียกอนก็มี  ไมไดลืมหูลืมตา  ไมไดมีแสงสวางอะไรเสียเลย. 

 
พูดเปนเหมือนอุปมางาย ๆ  ก็วาเกิดมา  เกิดมาในโลกพรอมดวยสัญชาต- 

ญาณทั้ งชุด   แลวก็ เรียนโลกศึกษาโลก ,  ถาเรียนผิดก็หลงใหล   ไปจมโลก ,  ถา 
เรียนถูกมันก็รูจักโลกตามที่เปนจริงวายึดถือไมได,  แลวก็ปลดเปลื้องความยึดถือ 
ที่มีอยู  ที่เคยโงมาตั้งแตแรก ๆ  ออกไป  หลุดพนจากความยึดถือเปนวิมุตติ  เปนวิมุตติ 
หลุดพน  เขาถึงก็รูสึกหรือ  รูจักสิ่งที่เรียกวานิพพานเปนวาง. 
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จะพูดใหเปนภาพพจนมากกวานี้อีกหนอยก็วา  เด็ก ๆ  มันเกิดมาไมรูอะไร 
มันก็ถลําเขาไปในกองไฟ  แลวมันก็รอนรอนเปนทุกขทรมาน,  เปนทุกขทรมานจนไมไหว 
จนรูสึกตัว  แลวมันก็อยากจะออกมา,  มันก็ดิ้นรนจนออกมาได.  นี่มนุษยเรานี่เกิดมา 
เหมือนเด็ก ๆ  ไมรูอะไร  เกิดออกมาก็ถลําเขาไปในกองทุกข,  ซึ่งที่แทมันไมตอง 
เปนอยางนั้นก็ได,  ถารูมีความรูอยางถูกตอง  มันไมตองเปนอยางนั้น  แตเดี๋ยวนี้ 
มันไม รูมันก็ตองเปนอยางนั้น  มันก็เลยถลําเขาไปในกองไฟ;  เมื่อไดรับทนทุกขทรมาน 
มากพอแลว  มันจึงรูสึกไมอยาก  ดิ้นรนจะออกจากกองไฟ มันก็รูสึกตัววาไมไหว  ไมไหว 
ไมไหว   มันก็ดิ ้นหลุดออก .  นี ่อุปมานี ้ควรจะเขาใจ  เขาใจกันใหด ี ๆ   วา 
คนเรากําลังเปนอยางนี้ทุกคนนะ :  เกิดมาโงถลําเขาไปในกองไฟบางคนก็ไมรูสึกตัว  
ก็ตายไปในไฟ ,  บางคนก็ รูสึกตัว  ดิ้นรนหลุดออกมาไดจากกองไฟ ,  มันก็เรียกวา 
ถูกตอง. 

 
ขอใหสนใจเรื่องของสัญชาตญาณ  ในฐานะเปนเรื่องจริง  จริงยิ่งกวาจริง 

จริงอยูแกเราทุกคน.  ฉะนั้น  รูสึกตัว  กลับตัวกันเสียใหทันเวลา  อยาใหตายใน 
กองไฟเลย,  ใหกลับตัวออกมาเสียไดทันเวลา  ออกมาเสียไดทันเวลา  อยางที่เรียกวา 
แมจะมามืดเกิดมามืดก็ขอใหตายสวาง;  ถาเกิดมามืดก็ขอใหตายสวาง  เหมือนอยาง 
พระพุทธเจา.  พระพุทธเจาก็เกิดมาอยางบุคคลธรรมดา  ไม รูอะไรเหมือนกัน.แตพอ 
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  แลวนิพพานคือตาย  ก็อยูในพวกที่วามามืดแลวก็ตายสวาง 
ดวยเหมือนกันเราเป น  พุทธบริษ ัท   ก็น าจะยึดหลักนั ้นโดยแนนอน  วาเก ิดมา 
เกิดมาเหมือนคนทั่วไป  แตเวลาตายขอใหตายอยางพระพุทธเจา,  เกิดมาเหมือน 
เพื่อนทั่วไป  แตตายก็ใหตายอยางพระพุทธเจา  คือมีแสงสวางถึงที่สุดอยู เหนือความทุกข 
ทั้งปวง. 
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นี้เปนสิ่งที่ทําได,  ทําไดเพราะวาในสัญชาตญาณนั้นมันมีเชื้อแหงความ 
เปนพุทธะมาดวยแลว,  ไมใชมีแตเชื้อแหงความเปนกิเลสอยางเดียว,  ในเมล็ดพืชน้ี 
มันมีเชื้อแหงความเปนพุทธะมาดวยแลว.  แตถาปลอยใหผิดเดินไปในทางผิด มันก็ไป 
ฝายกิเลสมันก็วินาศไป,  แตถาวาไดรับการเพาะหวานที่ดี  เชื้อแหงความเปนพุทธะ 
ก็งอกงามขึ้นมา  เปนบุคคลประเภทพุทธะดวยคนหนึ่ง,  ไมใชเรื่องอวดดี  ไมใช 
เหอเกินความเปนจริง  ไมใช  มันเปนอยางนั้น.  จิตใจนี้เปนสัญชาตญาณ  มีเชื้อ 
แหงความเปนพุทธมาสําหรับ   ใหปลูก  ใหเพาะ  ใหหวาน  ใหบํารุงรักษาใหเกิดดอก 
เกิดผลออกมา  คือเปนสติปญญาเปนโพธิ แลวก็ดับทุกขไดโดยประการทั้งปวง  
ขอใหทุกทานดําเนินตน  ชนิดที่ไมเสียทีที่ไดเกิดมา  โดยรูจักพัฒนาสัญชาตญาณ 
ใหเปนไปในวิถีทางแหงโพธิ. 

 
การบรรยายวันนี้ก็สมควรแกเวลา,  หวังวาทานทั้งหลาย  คงจะมีความรู 

ความเขาใจเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุด    ที่ติดอยูกะเนื้อกะตัว  คือเรื่องสัญชาตญาณนั้น 
ไดอยางแจมแจงชัดเจน  ลึกซึ้งยิ่งขึ้น,  จนสามารถพัฒนาสัญชาตญาณใหเปนโพธิยิ่ง 
ขึ้น  จะไดมีความสงบเย็น  เปนชีวิตอยางมีนิพพานอยูทุกทิพาราตรีกาล. 

 
ขอยุติการบรรยาย  เปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดบทพระธรรม  ใน 

ลักษณะคณสาธยาย  มีขอความสงเสริมกําลังใจ  ในการปฏิบัติธรรมะใหยิ่ง ๆ   ขึ้นไป  ณ  กาล 
บัดนี้ฯ 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
              -๗- 
๑๕  กุมภาพันธ  ๑๕๒๙ 

 
 
 

 
การพัฒนาสัญชาตญาณ. 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่ ๗  ในวันนี้  อาตมา 

ก็จะไดบรรยายเรื่อง  ธรรมะกับสัญชาตญาณตอไปตามเดิม  เพราะยังไมจบ  แตมีหัวขอยอย 
เฉพาะในวันนี้วา  การพัฒนาสัญชาตญาณ.  การบรรยายที่แลวมาไดพูดถึงลักษณะของ 
สัญชาตญาณ  มีคุณมีโทษอยางไร  เพื่อใหสําเร็จประโยชน  มีแตคุณไมมีโทษ  จึงตองพัฒนา 
สัญชาตญาณ. 

 
จะขอพูดสําหรับผูที่ไมเคยฟงมากอน  เพิ่งจะมาฟงในวันนี้สักเล็กนอย  วา 

ทําไมตองพูดเรื่องสัญชาตญาณ;  เพราะความจริงอันลึกซ้ึงมีอยูวา  จิตใจของมนุษย 
เปนไปตามสัญชาตญาณ;  ถาไมมีการฝกฝนปรับปรุงอบรมอะไร มันเปนไปตาม 
สัญชาตญาณ,  แลวมันก็เกิดกิเลสไดโดยงาย,  จะเปนกิเลสประเภทโลภะ,  โทสะ,  โมหะ 
 

 
 
 

๑๘๖ 
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การพัฒนาสัญชาตญาณ ๑๘๗

หรืออะไรก็ตาม;  นั่นเพราะวามันเปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ  เราไมรู  ก็ไมรูวาจะ 
แกไขกันอยางไร  ที่ตรงไหน. 

 
ทําไมจึงใชคํา ๆ   นี้  ซึ่งเปนคําแปลกหูสําหรับคนอยูวัดหรือพุทธบริษัท;  เปน 

คําในเรื่องทางวิทยาศาสตรของคนพวกอื่น.  ขอน้ีขอตอบวา  ไมเปนไร  มันเปน 
เรื่องจริงเกี่ยวกับมนุษยก็แลวกัน,ถาเอามาพูดบางจะไดเขาใจเรื่องตาง  ๆ  ที่ไมเคย 
เขาใจไดงายขึ้น,  มันจําเปนที่จะตองทําใหรูเร่ืองจิตใจนี่อยางถูกตองยิ่งขึ้น  ลึกซึ้งยิ่งขึ้น,  
ครบถวนยิ่งขึ้น,  จึงตองพูดเรื่องที่ เรียกวาสัญชาตาณ.ขอใหฟงดูตอไปใหดี ๆ  จําเปน 
สําหรับพุทธบริษัท  ที่จะตองรูจักสัญชาตญาณของตน  ใหลึกซ้ึงถึงที่สุด,  แลวก็ 
เหมาะสมสําหรับพุทธบริษัทที่ เปนผูมีปญญา,  ไมใชเรื่องแปลก  ไมใชเรื่องนอกศาสนา 
ไมใชเรื่องนอกจากความจําเปนของมนุษยที่จะตองรู. 

 

สัญชาตญาณเปนความรูสึกที่เกิดไดเอง. 
 
นี่ขอใหจําคําวาสัญชาตญาณคือความรูสึกที่เกิดขึ้นมาไดเอง,  หรือ 

ความรูที่เกิดขึ้นมาไดเอง  หรือการกระทําที่มันจะทําขึ้นมาไดเอง  โดยอํานาจความที่มันรู 
ขึ้นมาเอง,  คือไมตองเจตนาอะไรก็ทําได,แลวเราก็มีปญหายุงยากเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ 
อยูเปนประจํา.  เชนเราไมอยากจะโกรธมันก็โกรธ,เชนเราไมอยากจะกลัวมัน 
ก็กลัว,  ไมอยากจะเกลียดใครมันก็เกลียด,  ไมอยากจะอิจฉาริษยาใครมันก็อิจฉาริษยา. 
นี่เพราะไมรูเรื่องธรรมชาติของสัญชาตญาณ;  ถาไมมีอะไรไปบังคับใหถูกตอง  มัน 
ก็เปนอยางนั้น.  ดังนั้น  เราจึงเต็มไปดวยปญหา  ของความรักบาง  ความโกรธบาง 
ความเกลียดบาง,  ความกลัวบาง,  ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณบาง,  ความอิจฉาริษยาบาง 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๘๘

ความหึงความหวงบาง  เหลือที่จะกลาว.  ถาเห็นวาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งไมพึงปรารถนา 
รบกวนความสงบสุข  ก็ควรจะรูจักเรื่องที่จะแกไข,  หรือวาควบคุมสิ่งเหลานั้นได 
เปนอยางนอย. 

 
ปญหาที่ลึกลงไปกวานี้อีกก็คือวา  เราหรือ  ชีวิตนี้ก็ตามเถอะ  มันผจญกัน 

อยูกับปญหา  ที่เกิดมาจากสัญชาตญาณที่มิไดรับการพัฒนา,  คือสัญชาตญาณลวน ๆ   
ไมมีการพัฒนาใหเปนสติปญญาหรือเปนโพธิ  มันก็มีอาการรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว 
เปนตนอยูเปนประจํา. 

 
เราเกิดมาแลว  ก็ปฏิเสธไมได  เพระมันเกิดมาแลว;  เมื่อเกิดมาแลว 

มันมีปญหาอยางไรมันก็ปฏิเสธไมได  ก็ตองแกไขปญหาเหลานั้น.  ชีวิตนี้มัน 
มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณติดมาดวยเสร็จ;  ดังนั้นชีวิตลวน ๆ  ที่ไมไดรับการ  
อบรมอะไร  มันก็จะคิดจะพูดจะทําไป  ตามอํานาจของสัญชาตญาณ  ซึ่งปราศจากความรู 
ที่ถูกตอง  ดังนั้นมันจึงทําไปอยางไมรู  ทําไปอยางหลับตา,  มันก็ผิดจากที่ควรจะทํา 
มัน  ก็เกิดเปนความทุกข  หรือ  เกิดเปนปญหาขึ้นมา. 

 
เราหลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ไมได  แมวาที่แทเราก็ไมไดตั้งใจจะเกิดมา,  แต 

ครั้นเกิดมาแลว  มันก็มีปญหา  เราก็หลีกเลี่ยงไมได;  ดังนั้นจึงตองรับกับปญหา 
รับหนา  เผชิญหนากับปญหาเหลานั้น  ซึ่งจะตองแกไขใหลุลวงไปใหได,  จึงเปนอันวา 
ชีวิตที่เกิดมานี้  มันตองจํายอม  จํายอมที่จะตองตอสูความทุกขและปญหา;  จะ 
พูดวาไมรู  ฉันไมรู  ฉันไมไดตั้งใจจะเกิดมา  อยางนี้มันเปนไปไมได,  มันเกิดมาเสีย 
แลว  แลวก็มีอะไร ๆ  ที่จะเปนปญหานั่นแปละ  ติดมาแลวเสร็จในชีวิตนั้น, 
ก็คือสิ ่งที ่เรียกวาสัญชาตญาณ .  ดังนั ้นเราจะตองรู จักสิ ่งนั ้น  แลวจัดการกับ 
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มันใหดี ๆ  ตามที ่สมควรจะทํา.  การกระทําใหสัญชาตญาณนั ้น  เปนไปแตใน 
ทางที่ไมเกิดความทุกขนี้เราจะเรียกวาพัฒนา  ในความหมายที่พึงปรารถนา,  หรือ 
พัฒนาใหเปนคุณเปนประโยชน  ไมมีปญหาใด ๆ  เหลืออยู;  ถาไมเปนอยางนี้ชีวิตนี้ 
จะเปนของที่มีแตความทุกข,  มีแตความทุกข  คือมีแตความผิดพลาดไมมีความถูกตอง, 
แลวก็เกิดปญหาและความทุกข. 

 
 

เร่ืองของพุทธศาสนาทั้งหมดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ. 
 
นี้ถาจะกลาวอีกอยางหนึ่ง  ก็ยังกลาวไดลึกลงไปอีกวา  เรื่องของพระพุทธ- 

ศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้น  เปนเรื่องของสัญชาตญาณ,  เกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยตรง. 
นี่คนที่ เคยอานแตพระไตรปฎกหรือเคยแตฟงเทศนตามธรรมดาสามัญทั่วไป  หลายสิบป 
มาแลวไมเคยไดยินคําวาสัญชาตญาณ.  เดี๋ยวนี้อาตมาบอกวา  เรื่องของพุทธศาสนา 
ทั้งหมด  นั่นแหละ  มันเปนเรื่องของสัญชาตญาณ,  เกี่ยวกันอยูกับสัญชาตญาณ  ก็จะ 
คิดไปวา  เอาเรื่องไมจิรงมาพูด,  เอาเรื่องอะไรมาหลอกกันแลว.  ไมไดเอาเรื่อง 
อะไรมาหลอก,  แตวาเอาคําที่ไมเคยไดยินมาพูด  ซ่ึงที่แทมันเปนเรื่องของทุกสิ่งที่ 
เราพูด  เราสอนอะไรกันอยูในพระพุทธศาสนานี้,  คือพูดไดอีกทีหนึ่งวา  เรื่องทั้งหมด 
ตั้งแตเรื่องความทุกข  จนถึงเรื่องความดับทุกขสิ้นเชิง  มันไมมีอะไรมากหรือนอกเหนือ 
ออกไปกวาเรื่องของสัญชาตญาณ. 

 
ไมมีใครใชคํานี้   หรือพูดคํา ๆ  นี้   ก็ตามใจเขาซิ  แมจะยังไมมีใครพูด  มันก็ 

ไมมี เหตุผลอะไรที่วา  ไมควรจะเอามาพูด  ที่ยังไมมีใครพูดนั่นแหละ  มันนาจะมีเหตุผล 
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วาควรจะเอามาพูดเสียใหมันครบถวน;  แตไมใชอยางนั้น.  ที่เอามาพูดนี้ เพ่ือให 
เขาใจงาย ๆ  เพ่ือใหเขาใจไดงาย ๆ ,  เพื่อเขาใจไดครบถวน  ครบถวน.  และเพื่อให 
เขาใจไดรวดเร็ว,  รวดเร็ว  และสะดวก. 

 
เรื่องความทุกขเกิดขึ้นนี้เปนไปตามสัญชาตญาณที่ไมไดรับการพัฒนา, 

ปราศจากวิชชา  ปราศจากสติปญญา  ทําไปอยางปราศจากสติปญญา.  ทีนี้ก็จะดับทุกข 
กัน  มันตองมีสิตปญญาพัฒนาสัญชาตญาณนั้นพัฒนาในแงของการควบคุม, 
ก็ควบคุมไวอยาใหเกิดกิเลส.  พัฒนาในการที่จะใหเกิดมีอะไรขึ้นมา,  ก็คือพัฒนา 
ใหเกิดสิ่งที่เรียกวาโพธิ,  การพัฒนามันจึงมีอยู  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ  อบรม 
จิตใจใหสวางไสวแจมแจงดวยพระธรรมกัมมัฎฐานอะไรก็ตาม,  นั่นแหละคือการ 
พัฒนาสัญชาตญาณโดยตรง. 

 
นี่ให เห็นวา  เรื่องตั้งแตความทุกขจนไปถึงความดับทุกขทั้งหมด  ซึ่งเปน 

เร่ืองของพระพุทธศาสนานั่นแหละ  เปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ .  อยาลืมเสียวา 
พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  เราไมพูดเรื่องอื่น  แตกอนก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็ดี  เราพูดแตเรื่องความ 
ทุกขกับเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกขเทานั้น,เรื่องอื่นมันไมจําเปน.  แตคนก็ชอบเอา 
มาพูดมาถาม  นั่งอยูที่นี่แตละวันละวัน  มีคนมาจากที่ไกลมาถามปญหา,  ก็ถามแตเรื่อง 
ที ่ไม จําเป นทั ้งนั ้น  :  เรื ่องเก ิดหรือเรื ่องไม เก ิด   หรือเรื ่องอะไรไปเก ิด ,  หรือเรื ่อง 
ไสยศาสตร เรื่องอะไรไปเสียหมด,  ไมเคยถามวาจะดับทุกขอยางไร,  จะดับทุกขในเรื่องนี้ 
อยางไร  ดับทุกขในเรื่องนั้นอยางไร  ไมคอยมีใครถาม,  แลวยังใหดับทุกขดวยการเปาหัว 
รดน้ํามนตขอรองใหไดลาภ,  ขอรองใหไดลาภ,  นาหัวที่วา  ขอรองใหไดลาภโดยไมตอง 
ทําอะไร,  นี่มันนาหัวอยางนี้;  นี่ถูเถอะพุทธบริษัทเปนอยางนี้แลวก็บาเลย  ไมใช 
เปนพุทธบริษัท.  ขอใหทํากันเสียใหมใหดี ๆ  ใหถูกตอง. 
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พุทธศาสนามีจุดหมายเปนวิมุตติและโลกุตตระ. 
 
ที่วาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนา  ก็คือวา  ถายังมีสัญชาต- 

ญาณครอบงําจิตใจของเราอยู  เรายังตองรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  วิตกกังวล อาลัย- 
อาวรณ  อิจฉาริษยาหึงหวงเปนตน,  อยูภายใตความบีบคั้นของสิ่งเหลานี้.  ทีนี้เราก็ 
จะทําใหมันหลุดเปนวิมุตติ ;  คําวาวิมุตติ   วิมุตติหลุดพน  หลุดพน  มันก็หลุดพนมา 
จากการบีบบังคับดวยอํานาจสัญชาตญาณ,  พุทธศาสนามีวิมุตติเปนจุดหมาย.  หลุดพน 
จากความทุกข  กลาวคือความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ  นําไปใหทํา 
ในสิ่งที่จะตองเกิดทุกข. 

 
ทีนี้อีกคําหนึ่ งวาโลกุตตระ,โลกุตตระ,  โลกุตตรธรรม  มันก็มีความหมาย 

วาเหนือโลก  เหนือโลก.  คําวา  เหนือโลก  คือเหนืออํานาจบีบคั้นของสัญชาตญาณ 
ในโลกหรือวิสัยโลก,  การเปนไปอยางวิสัยโลก  คือกาเปนไปในอํานาจ ของสัญชาตญาณ 
แตนี้ เราจะอยู เหนือโลก  คืออยู เหนืออํานาจบีบคั้นองสัญชาตญาณ .  เรื่องวิมุตติก็ดี , 
เรื่องโลกุตตระก็ดี,  เหลานี้เปนเรื่องที่วา  เอาชนะสัญชาตญาณไดถึงที่สุด,  จึงเห็น 
ไดว า  เรื ่องของพุทธศาสนาทั ้งหมดนี ้  มันเปนเรื ่องเกี ่ยวกับสัญชาตญาณ . 
ความทุกขมันเกิดมาจากการทําผิดพลาดเกี่ยวกับสัญชาตญาณ,  เหตุใหเกิดทุกขก็คือ 
สัญชาตญาณ  ที่คอยบีบคั้นหรือสงเสริมใหเปนอยางนั้น,  จะดับทุกขก็ตองดับเหตุให 
เกิดทุกขนี้เสีย.  ตัณหามาจากความรูสึกอยางสัญชาตญาณ  ก็ตองขจัดไปเสีย, 
อยาใหมีความรูสึกชนิดที่ เรียกวาตัณหา  ก็จะดับทุกขได,  แลวก็เปนอยูอยางถูกตอง  ตาม 
อริยมรรคมีองค  ๘  นั่นแหละคือเปนอยูอยางไมอยูภายใตอํานาจของสัญชาตญาณ. 
นี่เรื่องอริยสัจจ  ๔  มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณ  หรือเกี่ยวของกับสัญชาตญาณ 
ไปเสียทั้งนั้น. 
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จะดับทุกขไดตองควบคุมสัญชาตญาณ. 
 
นี้ปญหาก็เหลืออยูแตวา  ทําอยางไรจึงจะควบคุมสัญชาตญาณนั้นได, 

สัญชาตญาณที่มาทํางานในหนาที่ที่สําคัญที่สุด คือเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น  :  ผัสสะ 
เกิดขึ้น  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มีผัสสะ  แลวมันไมมีปญญา  ไมมีวิชชา  ไมมีแสงสวาง 
ก็คือทําไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ.  ผัสสะก็ใหเกิดเวทนา-เวทนาเกิดแลวก็ใหเกิด 
ตัณหา  เพราะไมมีปญญามาควบคุมเวทนา,  เวทนาก็เปนไปตามสัญชาตญาณ  มันก็ใหเกิด 
ตัณหา  ที่นารักนาพอใจก็ใหเกิดความอยากได  อยากเอา  อยากเปน,  ที่ไมนารูก็ทําใหเกิด 
ความไมอยากได  หรืออยากที่จะไมได  คืออยากที่จะทําลายเสีย,  นี่ดูใหดีเถอะวา  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ทํางานสืบตอกันไปเคลื่อนไหวตอไป  ตามอํานาจของสัญชาต- 
ญาณ  ตลอดเวลาที่เรายังไมมีธรรมะ  ไมรูธรรมะ  สําหรับจะควบคุมมัน  มันก็เกิด 
ความทุกข,  แลวทําอยางไรจึงจะไมตองเกิดความทุกข  ก็ตองควบคุมมันใหได,  ควบคุม 
ผัสสะ  ควบคุมเวทนา  ควบคุมตัณหา  โดยเฉพาะ  ๓  อยางนี้ได  ก็แนนอน  ก็ไมมี 
ความทุกข. 

 
การควบคุมและพัฒนา  ตองมีสติ  ใชปญญา  ทันเวลา. 

 
เอา,  จะพัฒนา  พัฒนา  คือใหมันเปนสัญชาตญาณที่ควบคุมได  ใหอยูในการ 

ควบคุม  คือเปนมาในทางแหงความถูกตอง  คือมีวิชชา  มีปญญา  มีแสงสวาง.  พัฒนา 
มีความหมายกวาง  จํากัดใหแคบเขามาเหลือเพียงสองอยาง  :  หนึ่งพัฒนามิใหปรุง 
เปนกิเลส,  พัฒนามันมิใหมีการปรุงเปนกิเลส.  และสองพัฒนามันใหเกิดเปนโพธิ 
ขึ้นมา,  สองอยางนี้มันเนื่องกัน   ถามันเปนกิเลสมันไมเปนโพธิได,  หรือถามันเปน 
โพธิแลวมันไมเกิดเปนกิเลสได.  ถามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเมื่อผัสสะ  มันก็เอาสติ 
ปญญามาควบคุมไว  เกิดกิเลสไมได  ก็เกิดแตโพธิ  คือความรูที่ถูกตองวา  เราควรจะ 
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ทําอยางไรกับสิ่งเหลานี้,  อยามามัวยินดียินรายมีโลภ  โกรธ  หลง  อะไรอยูกับสิ่งเหลานี้. 
นี่เรียกวาพัฒนาใหเกิดโพธิได,  แลวทั้งหมดนี้ตองทันแกเวลา  ถาไมทันแกเวลา 
งุมงามอยู  มันก็เกิดกิเลสเสียกอนแลว,  ไมใหเกิดกิเลส  แลวก็ตองทันเวลาที่มันจะเกิด 
กิเลส. 

 
พอตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกไดกลิ่น  เปนตน  เปนผัสสะตอนนี้รวดเร็ว 

มาก,  เปนผัสสะแลวมันก็จะเกิดเวทนา  ถาผัสสะโงมันเกิดเวทนาโง  คือใหเกิดเวทนา 
ที่เปนที่ตั้งแหงความยินดียินราย,  ถาผัสสะมีการควบคุมดวยสติสัมปชัญญะ  มันก็ 
ใหเกิดเวทนาชนิดที่ใหรูสึกตัว,  ไมถึงกับยินดียินราย.  แตรูสึกตัว  วาเราจะตองทํา 
กับมันอยางไร  เวทนาที่เกิดขึ้นแลวอยางนี้  มันคืออะไร,  เราจะตองทํากับมันอยางไร, 
ถามันมีโพธิเพียงพอ  ก็โอ,  มันเชนนี้เอง,  มันเชนนี้เองตามธรรมชาติ  อยาไป  
ยินดียินรายกับมัน.  ดูแตวาในกรณีนี้  เราจะตองทําอยางไรบาง;  ถาตองทําอยางไรบาง  
ก็ทํา  ถาไมตองทําอยางไรก็ไมตองทําอะไร,  มันก็ไมมีปญหาใด ๆ  เกิดเพราะเวทนานั้น 
แลวตัณหาก็เกิดไมได  เพราะเวทนามันฉลาดเสียแลว.  ที่วาเวทนาใหเกิดตัณหานั้น 
หมายถึงเวทนามันโงมาแลว  และมันโงมาแลวตั้งแตขณะผัสสะ,  เวทนาโงจะให 
เกิดตัณหา  คือความอยากไปตามความโง  :  นารักก็รัก  นาเกลียดก็เกลียด,  นากลัวก็กลัว, 
นาโกรธก็โกรธ  เปนตัณหาอยางใดอยางหนึ่งเสียแลว,  ไมทันแกเวลา  มีเวทนาแลวก็เกิด 
ยินดียินราย  เร็วเหมือกับสายฟาแลบเสียแลว  หามไวไมได,  หามไวไมทันแกเวลา, 
นี่เรียกวาไมทันแกเวลา.  ตองพัฒนาใหเร็วทันแกเวลา  ไมใหเกิดกิเลส  ก็ทันแกเวลา, 
ใหเกิดโพธิขึ้นมาก็ใหทันแกเวลา  จึงจะปลอดภัย. 

 
สําหรับคําวาทันแกเวลา  ทันแกเวลานี้  มันไมไดมีนาฬิกาวัดดอก,  แตมัน 

รูวาถาไมทันแกเวลา  มันก็ตองเกิดทุกขเทานั้นแหละ;  ถาวาทันแกเวลา  มันก็ 
ระงับหยุดยั้งไวได  ในขณะแหงผัสสะ  คือมันจะปรุงใหเปนเวทนา,  ระยะเวลานั้นเปน 
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เวลาที่สําคัญ .  ถาทันแกเวลานั้นแลวก็ระงับไวได,  หยุดไวได  ไมเปนกิเลส.  ถาไม 
รูสึกตัวหรือควบคุมไวไมไดในระยะนั้น  มันก็ตองเกิดกิเลส,  เรียกวามันเกิดกิเลสเสียแลว 
เพราะเราควบคุมไมได  ไมทันแกเวลา,  ถาควบคุมไดทันแกเวลา  มันก็ไมเกิดกิเลส. 
ทีนี้โพธิมันเกิดขึ้นเพราะวาสติมันไปเอาโพธิคือปญญามาควบคุมผัสสะนั้น,  ปญญา 
เรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ตถตา  สุญญตา,  ปญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เราทําไวเปน 
ประจํา  อบรมกันเปนประจํานั่นแหละ  สติมันไปเอามา.  คือมันระลึกขึ้นมาไดทัน 
เวลานั่นแหละ,  แตใชคําพูดเปนรูปธรรม  ก็เหมือนกับมันไปเอามา.  สติระลึกขึ้นมา 
ไดเอาปญญามาทันแกเวลาก็ทําหนาที่เปนโพธิ,  เปนโพธิ  รูวาควรทําอยางไร  ก็ไมเกิด 
กิเลส.  ถาแสงสวางเขามา  ความมืดก็ออกไป,  ถาแสงสวางออกไปความมืดก็เขามา,  มัน 
เปนเรื่องที่ไมตองเปนคนละเรื่อง  เรียกวาเรื่องเดียวกันก็ได.  ถาโพธิเขามากิเลสก็ 
ออกไป,  กิเลสเขามาโพธิก็ออกไป,  พรอมกับท่ีโพธิเขามากิเลสมันก็ออกไป. 

 
นี่เราจงฝกฝนใหมีสติรวดเร็วที่สุด,  แลวอบรมปญญาไวอยางเพียง 

พอดวย;  สองอยางนี้สําคัญที่สุด  ศึกษาอบรมเรื่องของปญญา  วา  เปนอยางนั้น 
อยางนั้น,  ความจริงเปนอยางนั้นเปนอยางนั้น  อยูเสมอ,  แลวมีสติเร็วพอที่จะไปขน 
เอามา  คือระลึกได  ระลึกปญญามาไดทันเวลา  ที่วามันเกิดเหตุการณอะไรขึ้นมา,  นี่เรียกวา 
ทันเวลา.  ถาไมทันเวลาก็ไมมีประโยชน  ความรูที่ไมไดใช  หรือใชไมทันเวลาเปนหมัน 
เหมือนกันแหละ,  จะเรียนไวมากเทาไร ๆ  มันก็ไมมีประโยชนดอก  ถาไมไดเอามาใชหรือ 
เอาใชไมทันแกเวลา.  ขอใหเขาใจไวอยางนั้น. 

 
ฉะนั้นเราจะตองฝกเรื่องสติ,  ที่วาทํากัมมัฎฐานทําวิปสสนาอะไร  ก็เปน 

เรื่องฝกสติ  ใหมีสติเร็วสติพอ  ที่จะไปขนเอาปญญามาทันแกเหตุการณ,  นี้เรียกวา 
ทันเวลา. 
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จิตตภาวนาทุกแบบเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ. 
 
เอา,  จะพูดใหมันกวางทีนี้  ใหมันกวางไกลออกไปอีก  ก็จะพูด,  ฟงใหดี  วา 

จิตตภาวนาทุกชนิดในพระพุทธศาสนานั้นก็มีเพ่ือพัฒนาสัญชาตญาณ  จิตตภาวนา 
คือ  การกระทําทางจิต  ทําจิตใหยิ่ง  ทําจิตใหเจริญ  ทําจิตใหดี  นี้ก็เรียกวาเปนจิตตภาวนา, 
มีหลายสิบรูปแบบ  โดยสรุปมี  ๒  รูปแบบ  คือ  สมาธิอยางหนึ่ง, ปญญาอยางหนึ่ง. จิตต- 
ภาวนาเหลานี้มีเพ่ือพัฒนาสัญชาตญาณ  โดยวิธีทั้งสองนั่นแหละ  คือ  ไมใหเกิดกิเลส 
แตใหเกิดโพธิ.  เราปรับปรุงกันในภายในทั้งหมดทุกอยางที่มันเกี่ยวของกัน  จน 
สามารถที่จะเกิดโพธิ  แลวก็ไมเกิดกิเลส  แลวก็ทันแกเวลา.  เดี๋ยวก็จะไดพูดยก  
ตัวอยางใหเห็นชัด  แตเดี๋ยวนี้เปนใจความโดยสรุปวาจิตตภาวนาทั้งหลายทุกชนิดในพระ- 
พุทธศาสนานั้น  มีเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณ  ไมใหมันเกิดกิเลส  แตใหมันเกิดโพธิ. 

 
จิตตภาวนาโดยธรรมะ  ๔  เกลอ. 

 
ที่จําเปนจะตองเขาใจ  หรือใชใหเปน  ใชใหเปน ใชใหถูกวิธี ใ ห 

ทันแกเวลา  ก็ขอย้ําคํา  ๔  คํา  ที่พูดบอย  จนคนจะรําคาญอยูแลว  วา  ๔  อยางนั้น 
คือ  สติ  อยางหนึ่ง,  สัมปชัญญะ  อยางหนึ่ง,  สมาธิอยางหนึ่ง,  ปญญาอยางหน่ึง, 
ไมจดก็ไดถาจําได.  เพราะมัน  ๔  อยาง  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญา ธรรมะ  ๔  อยาง 
นี้แหละมันเปนเรื่องจําเปนที่สุดสําคัญที่สุด  จะชวยใหรอดไดมากที่สุด.  พอมีเรื่องอะไร 
เกิดขึ้น  เชน  ตาเห็นรูปมีสัมผัสเปนตนนี้  ตองมีสติ,  ตองมีสติขอแรก,  มีสติไป 
เอาปญญา  เอาปญญามาเปนสิ่งที่สอง,  และปญญา  นั้นไมใชเอามาถึงแลวก็แลวกัน 
ตองเอามาควบคุมอยู  ควบคุมอยู  ควบคุมอยูซึ่งเหตุการณนั้น ๆ   นี่เรียกวาสัมปชัญญะ. 
สติ  กับ  สัมปชัญญะตางกันมาก;  สติไประลึกเอามา  สัมปชัญญะทําหนาที่เอา 
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ปญญาที่เอามานั้น  ใหมาทําหนาที่อยูเฉพาะหนา,  ควบคุมเหตุการณนั้นอยู  นี้เรียก 
วาสัมปชัญญะ.  ทีนี้ถาวาแรงมันนอย  กําลังมันนอยใหใชสมาธิ  สมาธิลงไปในสัมป- 
ชัญญะ  คือ  ใหปญญาทําหนาที่ของปญญาอยางยิ่งอยางเต็มท่ี  ดวยอํานาจของสมาธิ. 

 
เอา,  ทบทวนอีกทีนะ  ฟงใหดีอยาเห็นเปนเรื่องเลน ๆ,  หรือเปนเรื่องไร 

สาระ,  เปนเรื่องสาระที่สุด  ของเรื่อท่ีเราจะตองประพฤติกระทํา.  เรามีสติสําหรับ 
ระลึกได,  ไประลึกเอาปญญาความจริงหรืออะไรที่ไดศึกษาอบรมไว  มาทันในกรณี 
ที่มันมีเรื่อง.  นี้สติเอาปญญามา,  ปญญาก็กลายเปนผูทําหนาที่ควบคุมสถานการณ 
นี้  เปลี่ยนชื่อเสียหนอยเรียกวาสัมปชัญญะ.  ที่จริงสัมปชัญญะมันก็คือปญญานั่นเอง 
มารูสึกตัวทั่วพรอมอยู,  หมายความวามันทําหนาที่ตรงตามหนาที่  เรียกวาสัมปชัญญะ  ที่นี้ 
หนาที่นี้มีกําลังออนไมพอ  ก็ตองใชกําลังของสมาธิจิตที่ไดฝกฝนไวเหมือนกัน  เพิ่มกําลัง 
ใหแกสัมปชัญญะ,  มันก็พอ  มันก็พอท่ีจะรู  ที่จะทําใหเกิดความรู  อันเด็ดขาดเฉียบขาด 
แนนอนลงไปได. 

 
นี่เรามีสติ  คือไปขนเอาปญญามา,  เราขนเอาปญญามา  เพ่ือจะใหสติเอา 

มาใชในขณะที่เกิดเรื่อง,  ขนเอาปญญามาแลว  ใหมันทําหนาที่เปนสัมปชัญญะ, 
ถาวากําลังมันออนไป  ก็ใชสมาธิเพ่ิมกําลังใหแก  สัมปชัญญะ,  ปญญาหรือสัมปชัญญะ 
มันทําหนาที่เต็มท่ี  ในการที่จะตัดความโง  ตัดความหลง  ตัดอะไรตามเรื่องที่มันจะเกิดขึ้น. 
มันก็เลยสําเร็จได  เพราะธรรมะ  ๔  อยางทําหนาที่ครบถวน,  หรือวาธรรมทําหนาที่ครบถวน 
ทั้ง  ๔  ชนิด  ๔  ขณะก็ได,  จะเปนธรรม  ๔  อยางก็ได  ธรรมะอยาเดียวทําหนาที่  ๔  อยาง 
ก็ได.  คําพูดนี้มันไมสําคัญอะไรนัก  ขอแตวาใหมันไดมันไดสิ่งที่เรียกวาสติ  สัมป- 
ชัญญะ  สมาธิ  และปญญา  มาทําหนาที่ทันแกเวลา  เมื่อเหตุการณอะไรมันเกิดขึ้น 
นี่คือความสําคัญ,  เปนเรื่องจิตตภาวนา  เพื่อจะแกปญหาเฉพาะหนา  ในคราวฉุกละหุก 
ที่สุด.  อารมณมันกระทบอายตนะแลว,  ยังเหลือแตจะเกิดกิเลสและเปนทุกขแลว. 
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สี่อยางนี้ทําหนาที่กันอยางครบถวน  มันก็สกัดกั้นออกไปได;  เรียกวาแกปญหาออกไปได 
หรือดับความทุกขที่เกิดขึ้นเสียได.  นี่เรียกวา  จิตตภาวนาอยางยิ่ง  มีสิต  สัมปชัญญะ 
มีสมาธิ  มีปญญานี่  เปนเรื่องของจิตตภาวนา  ทําใหเกิดแลวเอามาใชใหทันแก 
เวลา,  นี้ก็เพื่อแกปญหา. 

 
จิตตภาวนาโดยอัฎฐังตคิกมัคค. 

 
ทีนี้จิตตภาวนาที่กวางใหญออกไปอีก  ก็จะระบุเรื่องอัฎฐังคิกมัคคหรือ  อริย- 

มรรคมีองค  ๘  ทําไมเรียกเปนจิตตภาวนา,  ก็เพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวกับจิต.  ใน 
อริยมรรคมีองค  ๘  มีเรื่องวาจา  มีเรื่องกายอะไรอยูดวย,  แตมันเปนไปตามอํานาจจิต 
คือสัมมาทิฎฐิ  เปนเรื่องของสัมมาทิฎฐินําไปหมดทุกเรื่อง,  แลวมีกําลังอันสําคัญที่จะ 
ทําหนาที่ตัดปญหาคือสมาธิ  สัมมาสมาธิ,  เขาใจไววา  การตัดกิเลสนั้นตัดไดดวย 
อํานาจของสมาธิ  สัมมาสมาธิ. 

 
สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะนี่นําหนาไปเปนปญญา,  แลวก็ลากใหเกิด 

การเปนอยูดวยสัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีวโว,  นี้  ตัวการเปนอยูมัน 
ถูกตอง.  ทีนี้ก็มีสัมมาวายาโม  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ซึ่งเปนกลุมของสมาธิ  มีกําลัง 
เกิดขึ้นเทาไร  มันก็ตัด หรือบีบคั้น  หรือไถถอน  หรือแมแตบรรเทาก็ตาม  สิ่งที่ 
เรียกวากิเลส  สิ่งที่เรียกวากิเลส,  องคทั้ง  ๗  ขางตนองคขางตนทั้  ๗  องคเปน 
บริวารของสัมมาทิฎฐิ,  สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมา- 
อาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ  ทั้ง  ๗  องคนี้เปนอุปกรณเปนบริวาร  ชวยทําหนาที่ 
แตละอยางละอยางละอยาง  ใหสมาธิมีกําลังสูงสุดสามารถจะกําจัด ปองกัน  หรือ 
ขับไล  หรืออะไรก็สุดแทแตจะเรียก,  มิใหกิเลสเกิดขึ้นได. 
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ทีนี้เราก็มีการเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค  ถาเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค 
ก็มีเรื่องสัมมาทิฎฐินําหนา เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง,  สัมมาสังกัปปะ  ตองการใฝฝน 
ดําริอยางถูกตอง  ก็เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง.  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว 
นี้เปนพื้นฐานเทานั้น,  มันเปนพื้นฐานแหงการเปนอยูเพื่อไมใหตาย,  และไมมีอุปสรรค 
อะไรตาง ๆ  มารบกวน  เพราะวาเปนอยูที่ถูกตอง.  แลวก็มีสัมมาวายาโม  สัมมาสติ 
นี้ก็เปตจิตตภาวนา,  ๗  องคนี้ก็สงเสริมชวยเหลือ  เปนอุปกรณ  เปนบริวารของ 
สัมมาสมาธิ  ซ่ึงเปนตัวจิตตภาวนาโดยตรง.  ฉะนั้นการเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค 
ก็คือการเปนอยูดวยจิตตภาวนาที่สมบูรณ  :  ตัวจิตเองก็สมบูรณ,  ตัวอุปกรณแหง 
จิตคือกาย  วาจา  อาชีพนี้ก็สมบูรณ  เปนอุปกรณแกจิต,  แลวก็ตัวจิตเองเชนสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ  นี้ก็สมบูรณ ,  มันจึงเปนการเปนอยูดวยติตตภาวนา  คือการทําจิตใหมีกําลัง 
ยิ่งขึ้น ๆ   ๆ   ๆ   อยูตลอดเวลา.  ถามีขีวิตอยูดวยอัฎฐังคิกมัคคอยางนี้  ก็เรียกวา  มีจิตตภาวนา 
ในการเปนอยู,  เปนอยูอยางไมเกิดปญหา. 

 
เมื่อตะกี้พูดกันวามันเปนอยูอยางมีปญหา  แลวก็มีสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ 

ปญญามาแกปญหาทันเวลา,  เดี๋ยวนี้ก็มีการเปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคค  มันเปนการ 
เปนอยูชนิดที่ไมเกิดปญหา;  หมายความวาจะเอาอะไรมากระทบก็ไมเกิดปญหาไดเพราะ 
มีสัมมาทิฎฐิ  ปญญานี้มัควบคุมอยูเหมือนกัน,  มีสติมีอะไรพรอมอยูในนั้น  เรียกวา 
อยูดวยอริยมรรคมีองค  ๘  เปนการเปนอยูที่ไมทําใหเกิดปญหา  ไมมีปญหา.  นี้ก็จัด 
เปนจิตตภาวนาชนิดหนึ่ง,  อยูดวยจิตตภาวนาชนิดนี้  ไมเกิดปญหาเลย,  หรือถาเกิด 
ปญหาขึ้นมา  เอา,  มันก็แกไขดวยอาการ  ๔  อยาง  อยางที่กลาวมาแลว;  อันนั้น 
เปนสติ,  อันนั้นเปนสัมปชัญญะ,  อันนั้นเปนสมาธิ,  อันนั้นเปนปญญา,  แลวก็ 
ชวยแกปญหาที่มันเกิดขึ้นมาได  เพราะการเปนอยูดวยอัฎฐคิกมัคค.  แตเดี๋ยวนี้เราแยก 
ออกมาใหเห็นวา  เปนอยูดวยอัฎฐังคิกมัคคนี้  เปนการปดกั้นปญหาหรือความ 
ทุกขไมใหเกิดขึ้น. 
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จิตตภาวนาโดยปฏิจจสมุปบาท. 
 
ทีนี้ก็จะดูใหละเอียดลงไปวา  จิตตภาวนานั้นถามีอยูอยางถูกตอง,  ถามีจิตต- 

ภาวนาอยูอยางถูกตองนั้น  มันสามารถควบคุมเวทนา  สัญญา  และวิกตก,  สามคํานี้ก็ 
เปนคําที่สําคัญมาก  ที่มันเปนหลักสําหรับการศึกษาและการปฏิบัติ  :  ควบคุม  เวทนา 
สัญญาและวิตกได  ควบคุมเวทนาได  ไมใหปรุงแตงเปนตัณหา,  ควบคุมสัญญา 
ความสําคัญมั่นหมายได  มันก็ไมสําคัญผิด,  ควบคุมวิตกคือควบคุมความคิดได  มันก็ 
ไมคิดไปในทางผิด ๆ  ที่จะใหเกิดเปนทุกข. 

 
ในบาลีใชคํา  ๓  คํานี้แหละเปนคําชุดติดกันเลย  ควบคุมเวทนา สัญญา  และ 

วิตก  ในแตละวัน.  ในชีวิตประจําวันได;  เวทนาเกิดขึ้นก็ควบคุมได,  สัญญาเกิดขึ้นเปน 
ความจําก็ดี,  เปนความหมายมั่นอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  ก็ควบคุมได  ไมใหเกิดในทางที่ผิด ๆ   
ใหเกิดแตในทางที่ถูกตอง,  วิตกควบคุมความคิดได  ความคิดก็ไมเปนไปในทางที่ผิด,  มันก็ 
หมดปญหา.  ถาใครควบคุมเวทนา สัญญาและวิตกได  ก็เปนจิตตภาวนาชั้นที่ 
มีประโยชนมากที่สุด. 

 
เดี๋ยวนี้ก็ดูสิเราความคุมมันไมไดนี่พอเวทนาอยางไรมา  มันก็ใหเกิด 

ตัณหาตามชอบใจมัน,  พอสัญญาอะไรเขามา  มันก็มั่นหมายไปในทางที่จะใหเปน 
กิเลสทั้งนั้น;  โดยมากก็สัญญาไปในทางนารัก-ไมนารัก,  สัญญาเปนไดเปนเสีย  เปน 
แพเปนชนะ,  เปนไดเปรียบเสียเปรียบ,  กระทั้งสัญญาเปนไมสวยเปนสวย.  เปนหอม 
เปนเหม็น,  สัญญาเปนตัวเปนตน  สัญญาเปนผูหญิงสัญญาเปนผูชาย,  ความรูสึกอยาง 
ผูหญิงอยางผูชายมันก็เกิดขึ้น  นี่ควบคุมสัญญาไวไมได  มันก็เกิดเรื่องมากมายอยางนี้. 
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นี่วิตกเราไมอยากจะคิด  เรื่องที่มันทําใหเกิดควาทุกข  หรือไมควรจะคิด 
เอาวาเรื่องมันไมควรจะคิดก็เอามาคิด ๆ   ๆ ,  ควบคุมไวไมได  คิดนอนไมหลับ  หลายวันเขา 
ก็เปนโรคภัยไขเจ็บ  เปนโรคประสาทเปนบาไปเลย.  ควบคุมวิตกคือความคิดไวไมได 
มันเปนอยางนี้  เขาใจวาคงจะรูจักกันมาแลวทุกคน,  ควบคุมความคิดไวไมได  มันเดือด 
รอนสักเทาไร  ไมตองการจะคิดอยากจะนอนมันก็ไมนอนมันก็ยังคิดนี่  หรือวามันจะคิดไป 
ตามอํานาจสัญชาตญาณลวน ๆ  มันก็คิดไปในทางผิด,  ในทางที่ใหเกิดกิเลส  แลวก็เปน 
ทุกข  เพราะควบคุมไวไมได  ความคิดมันก็ไปในทางที่ไมอยากจะใหไป  ไมอยากจะคิด 
มันก็คิด,  ไมอยากจะคิดไปในทางของกิเลส,  มันก็ยังคิดไปในทางของกิเลส  เพราะควบคุม 
ไมได. 

 
นี้เรียกวา  ถาควบคุมเวทนา  สัญญา  และวิตกไวได  เปนจิตตภาวนา 

อยางยิ่งเลย,  ที่แทมันก็คือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทไดนั่นเอง.  กระแส  
ปฏิจจสมุปบาทยืดยาวเปน  ๑๑  อาการ  มันควบคุมไวไมได  ที่ควบคุมยากคือตอนที่ 
ควบคุมเวทนานี้,  ควบคุมเวทนาที่มันจะไมใหเกิดเปนตัณหาเปนอุปาทานนี้.  ถา 
ควบคุมเวทนาได  ก็หมดปญหาเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
 ขอบอกใหรูกันเสียเลยวา  เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น  ยืดยาวมากมายมหาศาล 

สําหรับเรียบ;  แตสํารหับปฏิบัตินั้นมีนิดเดียวขณะเดียว  คือควบคุมผัสสะไว 
ใหได.  ถาควบคุมผัสสะไดก็คือควบคุมเวทนาได,  แลวปญหาหมดไมมี,  จะไมเกิด 
ความทุกข.  แตถาไปเรียน  ไปแจกลูก  ไปบรรยายเปนหลักวิชาเปนอะไรก็มามายมหาศาล 
เรื่องปฏิจจสมุปบาทจนเรียนไมไหว,  แตถาพูดถึงปฏิบัติแลวนิดเดียว  คือควบคุมผัสสะ 
ไวใหได  มันหยุด,  ควบคุมผัสสะไวได  มันก็เหมือนกับไมไดเกิดเรื่อง,  ไมได 
เกิดเรื่องอะไรขึ้นมา.  ไมใหเกิดเวทนา,  ไมใหเกิดตัณหา,  ไมใหเกิดอุปาทาน,  ไมเกิดภพ 
ไมเกิดชาติ,  นี้เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง  เพ่ือพัฒนาสัญชาตญาณ. 
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ขอสุดทายก็คือวา  สามารถควบคุมอุปาทาน,  อุปาทาน  ความยึดมั่นถือมั่น, 
ควบคุมการเกิดดับของอุปาทานได.  การเกิดของอุปาทาน  ก็คือการเกิดแหงทุกข; 
เหมือนที่สวดอยูทุกวัน ๆ   วา  สงฺขิตตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา-กลาวโดยสรุปแลว 
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานเปนตัวควาทุกข.ถาควบคุมการเกิดดับแหง 
อุปาทานได  มันก็ไมเกิดอุปาทาน;  นี้เปนจิตตภาวนาอยางยิ่ง  หรือแสดงไปในทาง 
ผลของมันอยางยิ่ง.  การควบคุมอุปาทานได  เปนผลของจิตตภาวนา  ในอันดับสูง 
คือไมเกิดทุกข;  ถามันไมเกิดอุปาทานมันก็ไมเกิดทุกข.  ที่วาตัณหาใหเกิดทุกขนั้น 
มันใหเกิดอุปาทานเสียกอน;  ฉะนั้น  เรื่องสําคัญที่สุดมันอยูที่อุปาทานใหเกิด 
ทุกข. 

 
อุปาทาน  แปลวา  ยึดมั่นถือมั่น  คือแบกไวดวยจิตใจ,  ยึดถือไวดวยจิตใจ, 

กอดรัดไวดวยจิตใจ,  เย็บยอมอยูดวยจิตใจ,  เย็บหรือยอมไวอยูในจิตใจ.  แลวอุปาทาน 
ยึดมั่นในทางกามก็มี,  ในทางความคิดเห็นทิฎฐิมานะก็มี,  ในทางขอวัตรปฏิบัติโดยไม 
ถูกตองตามเหตุผลน้ันก็มี,  และยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนของตน.  เปนอันสุดทาย 

 
ศึกษาจนรูเรื่องของอุปาทาน  วาเกิดขึ้นอยางไร  แลวก็สามารถควบคุม 

ไมใหเกิดอุปาทานขึ้นมาได,  มันก็ยอนไปถึงวา  ถาควบคุมตัณหาได  มันก็ไมเกิด 
อุปาทาน,  ถาควบคุมเวทนาได  มันก็ไมเกิดตัณหา,  ควบคุมผัสสะได  มันก็ไมเกิดเวทนา 
ชนิดที่จะใหเกิดตัณหา  ฉะนั้นจึงไปมีจุดสุดทายอยุที่ควบคุมอุปาทานได  ความทุกข 
ทั้งปวงเกิดไมได. 

 
นี่เรียกวาตัวอยางของจิตตภาวนาที่สําคัญ ๆ   ที่เปนหลักใหญ  ๆ ,  อยางนอยก็ 

เอามาพูดใหฟงสัก  ๔  ประการกอนวา  :  มีสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญา  เพื่อจะแก 
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ปญหา  ควบคุมปญหา  ที่จะเกิดมาจากสัญชาตญาณ.  แลวก็อยูดวยมรรคมีองค  ๘  
อริยมรรคมีองค  ๘,  ๘  สัมมา  ก็จะเปนชีวิตอยูชนิดที่ไมอาจจะเกิดปญหาขึ้นมาในตัวเอง. 
แลวก็  ควบคุมเวทนา  สัญญา  และวิตก,  หรือควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทไว
ไ ด 
ก็ไมเกิดความทุกขเพราะอํานาจสัญชาตญาณ,  แลวสุดทายก็  ควบคุมอุปาทานได  คือ 
ไมยึดมั่นในเรื่องของกาม  ไมยึดมั่นในเรื่องของทิฎฐิความคิดความเห็น.  ไมยึดมั่นดวย 
เร่ืองของขอวัตรปฏิบัติที่ไมมีเหตุผล,  แลวก็ไมยึดมั่นดวยความคิดทําใหพูดออกมาวาตัวกูวา 
ตัวของกู  :  อัตตวาทะ-วาทะ วาตน,  วาทะวาตน  ก็คือวาทะวากูหรือของกู  เพราะวามัน 
เปนเรื่องถึงขีดสุดหรือเดือดจัดแลวทั้งนั้น  ถาแปลเปนไทย ๆ  ก็วากูวาของกู.  บาลีวา 
ตนวาของตน  อตฺตา  อตฺตนียา  ก็ตามใจ  แตถามันเดือดเขมจัดขึ้นมาแลวมันเปนตัวกู-ของกู, 
ทําไดจนไมเกิดอุปาทานอยาง  ๔  ประการนี้  ก็หมดปญหา  การพัฒนาเปนไปถึงความ 
ดับทุกขสิ้นเชิง. 

 
จะทบทวนอีกทีหนึ่งวา  จิตตภาวนาโดยทั่วไป  คือ  มี  สติ  สัมปชัญญะ 

สมาธิ  ปญญา  เฉพาะหนาทันเวลา  แกไขเหตุการณได.  แลวก็มีการเปนอยูโดย 
อัฎฐังคิกมัคค  ปองกันปญหาโดยประการทั้งปวง.  แลวก็มีจิตที่ฝกไวดี  จนสามารถ 
ควบคุมเวทนา  สัญญา  และวิตก,  หรือควบคุมกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ตัวอยาง 
อันสุดทายก็วา  จิตตภาวนา  จิตที่ฝกไวดีแลว สามารถควบคุมการเกิดการดับแหง 
อุปาทานขันธในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ.  อยาใหเกิดความยึด 
มั่นถือมั่นในสิ่งใด  ในสิ่งทั้ง  ๕  นั่นวาตัวตนหรือของตนขึ้นมา. 

 
ศึกษาอุปาทานขันธ  ๕  ใหเขาใจ. 

 
เรื่องอุปาทานขันธ  อันนี้เปนเรื่องที่ละเอียด  ละเอียดอยูมากทีเดียวที่จะเขาใจ 

แตก็ไมเหลือวิสัย,  โดยมากที่เรียน ๆ   กันมาแลวนี้  ไมรูวาขันธ  ๕  คืออะไร,  รูแตชื่อ  แลวก็ 
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ทองไดวา  รูปง  อนิจจัง  เวทนา  อนิจจา  มันทองไดเทานั้น.  เรื่องขันธทั้ง  ๕  นี้ขอให 
สนใจใหรูจักจริง ๆ  แลวก็พูดกันใหถูกตอง.  อยาพูดเปนทํานองวา  กายนี้แบงออก 
ไปไดเปน  ๕  กอง,  เหมือนกับเอาแตงโมมาลูกหนึ่งผาเปน  ๕  เสี้ยว  อยางนี้ไมถูก 
แตวากายนี้คือชีวิตนี้  ทั้งกายและทั้งใจนั่น  มีสิ่งที่เปนปญหาอยู  ๕  ประการ  คือ 
กองรูป  รูปรางกาย  กองรูป  กองรางกายนี่  มันทําอะไรไดแปลกมาก,  คือมันมีระบบ 
ประสาท  รูปที่เปนตา  ก็มีประสาทตา  รูสึกทางตาไดอยางนาอัศจรรย,  รูปที่เปนหูหรือ 
ทางหู  ก็ฟงเสียงอะไรไดอยางนาอัศจรรย,  จมูกนี้ก็ไดกลิ่นรับกลิ่นไดอยางนาอัศจรรย 
ลิ้น  ก็รับรสไดอยางนาอัศจรรย,  ผิวหนังผิวกายทั่ว ๆ   ไป  ก็รับความรูสึกสัมผัสไดอยางนา 
อัศจรรย.  ทีนี้  ๕  แลว,  ๕  นี้เรียกวารูป  ตนอาจจะไปหลงเอาวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กายนี้  เปนตัวตน,  เปนอาตมัน,  เปนวิญญาณ,  ที่ลองลอยไปไดอะไรได  คือใหมันเปน 
ตัวตนขึ้นมาแหละ,  ใหเปนตัวตนอยู  ที่ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกายนี่. 
ใจน้ันยกไวเปนพวกทางใจ. 

 
ถาความรูยังไมมีในเรื่องนี้,  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  เปนตน  เขาก็จะคิดวารูป 

หรือรางกายเปนตัวตน,  หรือวัตถุอยางใดอยางหน่ึงนั่นแหละ  วามันเปนตัวตน. 
ยกตัวอยางงาย ๆ   ถาเด็ก ๆ   เดินไปชนโตะ  ไปชนเอาโตะแลวมันเจ็บ  เด็ก ๆ   มันก็จะเตะโตะ 
เตะโตะนั้นเองวามันทํากู,  ใหโตะเปนตัวตนที่ทําแกกู,  กูก็เตะโตะทั้งที่โตะก็เปนไมลวน ๆ. 
อยางนี้ตัวอยางแหงการสําคัญรูป  รูปแท ๆ  ลวน ๆ  วาเปนตัวตน,  สําคัญรูปขันธวาเปน 
ตัวตน.  คนโต ๆ  เขาวัดเขาวามามากแลว  ก็ระวังใหดีเถิด  มันก็ยังมีโอกาสที่จะไปเอา 
รูปลวน ๆ   นั่นแหละวาเปนตัวตน,  เห็นรูปมีความหมายยิ่งกวาสิ่งใดไปเสียก็มี  ในบางครั้ง 
บางคราว,  จึงเห็นแกรางกาย  เปนหวงรางกาย  ประคบประหงมรางกายอะไรเปนสิ่ง 
สูงสุดไปเสีย  เห็นรูปเปนตัวตน. 
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เมื่อรูปทําหนาที่ของมัน  ก็เรียกวารูปเกิด,  ถารูปยังไมทําหนาที่ก็ 
เรียกวา  รูปยังไมเกิดยังดับอยู.  แมวาเรามีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  อยูตลอดเวลา,  แต 
เรียกวา  ยังไงเกิด  จนกวามันจะทําหนาที่;  พอมันทําหนาที่เรียกวามันเกิด.  ฉะนั้น 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เดี๋ยวเกิด  เดี๋ยวดับ  เดี๋ยวเกิดดับ  เดี๋ยวเกิดดับ,  ก็รูวามัน 
เปนอยางนั้น  ไมเอาเปนตัวตน. 

 
ทีนี้เวทนาก็คือวา  เมื่อไดมีการกระทบทางอายตนะแลว  มีผัสสะแลว 

มีเวทนา,  รูสึกขึ้นมาเปนความสุข  หรือ  ความทุกขหรือ  ไมทุกขไมสุข,  ความรูสึก 
เปนเวทนานั้นเอง  ถูกยึดถือวาเปนตัวตนคือเวทนนาเปนผูรูสึก,  แลวเขาสําคัญเอาวา 
อยางนั้น,เอาเวทนาเปนผูรูสึกสุข  ทุกข  ไมทุกขไมสุข  ใหเวทนาเปนตัวตนสําหรับ 
จะรูสึก. 

 
ครั้นเกิดเวทนาตามธรรมชาติแลว  ก็เกิดสัญญามั่นหมายเปนอยางนั้น 

มั่นหมายเปนอยางนี้  เปนผูมั่นหมายได  เปนผูจดจําอะไรไดมันก็เลยเอาสัญญาผูมั่นหมาย 
ผูจดจํานั่นนะวาเปนตัวตน,  มันคนละทีนะ  มันไมใชพรอมกันไดทั้ง  ๕  อยาง. 

 
ทีนี้ในบางคราวมันคิดอะไรอยูเปนสังขารขันธ  ความคิดเปนสังขาร 

ขันธ,คิดอยางนั้นคิดอยางนี้,  คิดอยูอยางยิ่ง  ก็เลยเอาตัวสิ่งที่คิดได  นั่นแหละวาเปน 
ตัวตน,  นี้บางคราวที่มันมีสังขารขันธเกิดขึ้น  ก็ยึดมันหาวาเปนตัวตน.  ทีนี้โดยทั่วไป 
โดยมาก  วิญญาณ  ทางตา  วิญญาทางหู  วิญญาณทางจมูก  วิญญาณทางลิ้น  วิญญาณ 
ทางกาย,  วิญญาณเปนผูรูอะไรไดอยางนี้  เอาวิญญาณเปนตัวตน.  เดี๋ยวมีตัวตน 
ทีนั่นเดี๋ยวมีตัวตนที่นี่,  แลวแตวาเหตุการณมันจะเปนอยางไร,  แลวแตวาสิ่งแวดลอมมัน 
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จะเปนอยางไร.  จิตไปหมกมุนหมายมั่นอยูที ่สิ ่งใดเปนสวนสําคัญ ก็จะรูสึกวา 
สิ่งนั้นแหละเปนตัวตนในขณะนั้น  แมชั่วขณะนั้น  มันก็รูสึกเปนตัวตนเต็มท่ี,  แลว 
มันก็เปลี่ยนไปรูสึกตัวตนที่อยางอื่นอีก;  โดยเหตุที่วามันไมไดเกิดพรอมกัน  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  มันเกิดทะยอยกัน.  ฉะนั้นจึงมีตัวตนไดอยางใดอยางหนึ่ง 
เพียงอยางเดียว ที่ขันธใดขันธหนึ่งเพียงขันธเดียว,  จะเกิดพรอมกันทั้ง  ๕  ขันธ 
แลวมีตัวตน  ๕  คนนี้เปนไปไมได.  มันเกิดไดที่ขันธหนึ่งขันธใดโดยเฉพาะ,  แลวก็หนัก 
เพราะขันธนั้น  ยึดถือขันธใดเปนตัวตน  ก็หนักเพราะขันธนั้น  เหมือนกับแบกของ 
หนัก  เรียกวาภาระหนัก. 

 
บทสวดมนตบทนั้นก็มีประโยชนมาก ที่สวดกันอยูเสมอ ๆ  :- 
 ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา   ภารหาโร  จ  ปุคฺคโล 
ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก   ภารนิกฺเขปนํ  สุขํ 
นิกฺขิปตฺวา  ครุ  ภารํ   อฺณํ  ภารํ  อนาทิย 
สมูลํ  ตณฺหํ  อพฺพุยฺห   นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโต 
 
ขันธทั้ง  ๕  แตละขันธละขันธเปนของหนัก,  ความคิดวาตัวตนนั่นแหละ, 

บุคคลที่มีความคิดวาตัวตนนั่นแหละเปนผูแบกของหนัก,  ถาไมมีความคิดวาตัวตน  ก็ไมมี 
บุคคลที่จะแบกของหนัก,  เดี๋ยวนี้มันมีตัวตนที่เปนบุคคลเกิดขึ้น  แลวมันก็แบกของหนัก, 
การแบกของหนักเปนทุกขในโลก,  นี้ไมตองอธิบาย.  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก-แบกของ 
หนักเปนทุกขในโลก,  ภารนิกฺเขปนํ  สุขํ-ปลงของหนักวางลงเสียก็เปนความสุข,  มีตอทาย 
วา  สมูลํ  ตณฺหํ  อพฺพุยฺห-ตัดตัณหาเสียไดกระทั่งราก,  นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโต-หมดอยาก 
หมดหิวดับเย็นสนิท  เพราะไมไดเกิดกิเลส  เพราะไมไดยึดมั่นถือมั่น,  นี่การที่ไมมีความ 
ยึดมั่นใหเปนอุปาทานขันธขึ้นมา  เปนการดับทุกขสิ้นเชิง. 
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ถาจิตภาวนาทําไปไดถึงที่สุด มันก็มีอาการอยางนั้นแหละ,  ไมยึดมั่น 
ขันธใดโดยความเปนตัวตน,  ขันธมันเกิดวนเวียนอยูโดยธรรมชาติของมัน, 
แตถาตามสัญชาตญาณแลวมันตองยึดมั่น,  ถาชีวิตจิตใจมันไมไดมีการศึกษาฝกฝนอบรม 
ใหมีปญญามีธรรมะแลว  มันก็ตองยึดมั่น  เพราะอํานาจของสัญชาตญาณ.  ฉะนั้น  ที่ไป 
ยึดมั่นขันธนั่นขันธนี่ก็เพราะอํานาจของสัญชาตญาณ;  ถาควบคุมสัญชาตญาณได 
โดยทําใหมันรู  มีความรูเขามาควบคุมสัญชาตญาณ,  มันก็ไมยึดมั่นถือมั่น  มันก็ไมเปน 
ทุกข.  เมื่อใดยึดมั่น เมื่อนั้นก็แบกของหนัก,  เมื่อใดไมยึดมั่น เมื่อนั้นก็เทา 
กับวางลงเสียแลว. 

 
ทีนี้ตามธรรมดา  ธรรมชาติของสัญชาตญาณ  มันไมมีความรู  ถามีมามัน 

ก็ยึดมั่น,  เดี๋ยวก็ยึดมั่นรูป  เดี๋ยวก็ยึดมั่นเวทนา  เดี๋ยวก็ยึดมั่น สัญญา  เกี๋ยวก็ยึดมั่น 
สังขาร  เดี๋ยวก็ยึดมั่น  วิญญาณ,  ก็เลยเปนทุกขติดตอกันไป  วนเวียนกันไปไมมีที่สิ้นสุด. 
เราจึงถือวาจิตตภาวนาที่สามารถควบคุมการเกิดดับแหงอุปาทานขันธนั่นแหละเปน 
สูงสุด,  จําชื ่อไวใหดี  ถาวายึดมั ่นเขา  มันเรียกวาปญจุปาทานขันธ,  ถาไมมี 
ยึดมั่นอะไรเลย  ก็เรียกวาวิสุทธิขันธ,  หรือขันธเฉย ๆ  เบญจขันธเฉย ๆ  คือวามันเกิด 
อยูแลวไมมีการยึดมั่น  เพราะยังไมมีเหตุการณที่ทําใหยึดมั่น.  แตถาพอไปยึดมั่นเขา 
แลว  ก็กลายเปนปญจุปาทานขันธขึ้นมา;  อันหนึ่งเรียกวาขันธเฉย ๆ,  อันหนึ่ง 
เรียกวาอุปาทานขันธคือขันธที ่ไดยึดถือแลว.  เหมือนกอนหินนี่  ที่ไมมีใครแบก 
มันก็ไมหนักแกใคร,  พอใครไปแบกเขามันก็หนักแกคนนั้น.  ฉะนั้นกอนหินกอน 
เดียวกันนี้  ถาไมแบกก็แลวไป  ถาแบกเขาก็มีปญหา  คือหนัก;  เบญจขันธนี้   ก็ 
เหมือนกัน  ถาไมยึดมั่นถือมั่นก็แลวไป  ก็ไมมีเรื่องอะไรใหหนักอกหนักใจ  หมน 
หมอง  เศราหมองในใจ.  พอไปยึดมั่นเขาเทานั้นแหละ  มันก็เปนของหนัก  เรียกวา 
อุปาทานขันธขึ้นมา.  ฉะนั้นหนักหรือไมหนักทุกขหรือไมทุกข  มันอยูที่ยึดมั่นหรือ 
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ไมยึดมั่น,  ถาไมยึดมั่นก็ไมหนักและไมเปนทุกข.  จงมีสติรวดเร็ว  กอนแตที่มัน 
จะเกิดความยึดมั่น  หรือวามันแสดงวาจะมีความยึดมั่น  หรือวาเขาไปในที่ ๆ  มันชวนให 
ยึดมั่น,  มีสติปองกันไวใหดี ๆ 

 
ระบบจิตตภาวนาที่พระพุทธเจาทรงแนะคืออานาปานสติ. 

 
เอา,  ทีนี้ก็จะพูดกันถึงระบบปฏิบัติใหชัดขึ้นมาอีก  ใหชัดขึ้นมาอีก  วาจิตต- 

ภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนา  เพื่อควบคุมสัญชาตญาณนะ,  จิตตภาวนาที่เจาะจงให 
ชัดเขามาอีก  ที่เสนอแนะ  ก็คือ  ระบบที่เรียกวา  อานาปานสติ,  อานาปานสติ 
ถาเราปฏิบัติอานาปานสติอยางครบถวน  แลวก็จะเปนการพัฒนาสัญชาตญาณ 
อยางครบถวน.  อานาปานสติภาวนาในสูตรชื่ออานาปานสติสูตรโดยเฉพาะ ถาในมหา- 
สติปฎฐานสูตรน้ัน  ไมเอามาพูดในที่นี้  มันมากเกินไป  มันเฝอเกินไป  มันมากเกินไป. 
เอาสติปฎฐานในสูตรที่เรียวกาอานาปานสติสูตร  ก็มีอยู  ๔  เหมือนกันแหละ,  มีกายมีเวทนา 
มีจิต  มีธรรมดวยเหมือนกัน,  ดูเหมือนจะสวดกันไดมากแลว,  สวดพระสูตรตัวบาลี 
แตจะปฏิบัติกันไดกี่มากนอย  นี้ก็ยังสงสัยอยู 

 
หมวดที่หนึ่งกําหนดกายลมเละกายเนื้อโดยใจความหมวดหนึ่ง  ก็เอากายมา 

กําหนดพรอมกันทั้งลมหายใจ  ทั้งกายลมและกายเนื้อตกแตงกันอยู.  ถาวาทํา 
ใหกายลมระงับได  กายเนื้อก็จะระงับ  คือถาเราจะระงับลมหายใจใหละเอียดได  เนื้อ 
หนังรางกายนี้ก็จะระงับ  เรียกวาระงับกาย  ก็ทําใหมันระงับโดยลมหายใจ  ทําลมหายใจ 
ใหระงับมันฝกสติอยางยิ่งอยูทุกครั้งที่หายใจสั้น  หายใจยาว  ทุกครั้งที่หายใจ,  แลวมันฝก 
สติอยางยิ่งอยูทุกครั้ง  ที่วากายลมมันปรุงแตงกายเนื้อรูสึกอยู,  แลวมันมีสติอยูในขณะที่ 
วาควบคุมกายลมได,  กายเนื้อก็สงบระงับลงมา,  นี่มันมีสติอยางละเอียดเหลือท่ีจะละเอียด 
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ในการรูสึกตอการกําหนดตอสิ่งที่เรียกวากาย.  เพียงเทานี้ก็ฝกปญญาพอสมควร  ฝก 
สมาธิพอสมควร  ฝกจิตโดยทั่วไปพอสมควรมากทีเดียว. 

 
แลวก็มีศีอยูดวย,  มีศีลอยูในตัว  คือวาเมื่อพยายามที่จะควบคุมจิตอยู 

ความตั้งใจที่จะควบคุมจิตนั้น มันเปนศีลเพียงพอยูในตัว,  ไมตองทําพิธีรับศีลกอน 
เหมือนที่เขามักจะทํากัน  มันเปนพิธี  รับศีล  สักวารับศีลใหมีศีล  แลวจะไปทําสมาธิ. 
ที่จริงการตั้งใจอยางยิ่ง  สังวรอยางยิ่ง  ปรับปรุงตัวเองอยางยิ่งใหทําสมาธิ,  การบังคับ 
ตัวเองในสวนนี้เปนศีลที่เพียงพอยูแลว,  แลวในขณะนั้นมันไมขาดศีลขอไหนได 
มันก็มีศีลโดยตรง,  โดยจริงอยูแลว,  ไมใชพิธีรีตรอง. 

 
ทีนี้เมื่อควบคุมกายได  รูแจงในเรื่องกาย  กายา,  ถึงขนาดที่วา  โอ,  มันสัก 

วากายอยางนั้นเทานั้น  ไมเปนตัวตนอะไรเลย  ไมใชจะเอาเปนตัวตนอะไรไดเลย 
เปนไปตามเหตุตามปจจัยเทานั้น.  นี่ก็เปนปญญาอยางยิ่ง  ที่ทําใหรูกาย.  ตอไป 
มันก็ควบคุมกายใหสงบรํางับได  มันก็มีลักษณะของสมาธิ  ซ่ึงทําใหเกิดรูสึกปติ 
คือพอใจ  และสุข  คือเปนสุข. 

 
ทีนี้  หมวดที่สอง  รูจักเวทนา  โดยจิตใจโดยแทจริง  มีสติควบคุมปติและ 

สุข  ซึ่งเปนสติที่ละเอียดขึ้นไปอีก  ทําไดยากอยางยิ่ง,  ก็เลยตองฝกสติยิ่งขึ้นไปอีก,  ยิ่งทํา 
ไดเทาไรก็ยิ่งเปนสมาธิมากยิ่งขึ้นไปเทานั้น.  นี่มารูจักวาปติและความสุขนี้เองมันปรุง 
แตงจิตปรุงแตงความคิด  ก็เปนปญญารูเทาทันปติและความสุข.  ก็ควบคุมปติและ 
ความสุขไว  ไมใหปรุงแตงจิต  คือความคิด  ก็ควบคุมความคิดไห,  หรือบรรเทาความคิด 
ใหลดลงมาได,  หรือจะควบคุมความคิดใหเปนไปแตในทางที่ควรจะคิดอยางนี้ก็ได.  นี่ 
มาถึงอานาปานสติขอสองมันก็มีสติ  มีสัมปชัญญะ  มีปญญา  มีสมาธิเพิ่มข้ึน ๆ  ไปถึง 
ขั้นจิตเอง. 
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หมวดที่สาม  รูจิตเปนอยางไรทําจิตใหบันเทิงทําจติใหตั้งมั่น   ทําจิต 
ใหปลอยวาง  ทั้งสี่อยางนั้นเปนเรื่องทําแกจิต  จนเปนผูมีอํานาจเหนือจิต  ขอน้ีดี; 
เพราะวาถาเปนผูมีอํานาจเหนือจิตแลวบังคับจิตใหทําอยางนั้ก็ได  อยางนี้ก็ได  มันก็ 
เปนการไดไปหมดที่จะทําใหจิตคิดอยางไร  รูสึกอยางไร  ไมไทําอะไรหรือใหทําอะไร  มันก็ 
ทําได.  หมวดที่สามบังคับจิตไดถึงที่สุด,  บังคับจิตใหเปนสมาธิเสียก็ได,  บังคับจิต 
ใหบันเทิงรื่นเริงอยูก็ได,บังคับจิตใหปลอยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยูเสียก็ได,  นี่วิเศษ. 

 
นี้  หมวดสุดทายที่สี่ธัมมานุปสสนา  ธรรมคือความจริง,  ทุกอยางที่ได 

ผานมาแลวในภายใน  ธรรมะในภายใน  คือลมหายใจก็ดี  เวทนาก็ดี  จิตก็ดี  ธรรม 
ทั้งหลายเหลานี้ลวนแตเปลี่ยนแปลง;  เพราะวาเปนสังขตธรรม  เปนสังขารธรรม 
มีเหตุปจจัยปรุงแตงเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย  ก็ดูที่วามันปรุงแตงเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย, 
มันเหมือนกับหลอกลวงใหรูสึกอยางหน่ึง  ทั้งที่มันเปลี่ยนเปนอยางอื่นอยูเรื่อยไป.ถาเรา 
ไมเห็นความจริงขอนี้  เราก็หลงใหลหลงรักหลงพอใจ  เมื่อมันถูกกันกับอารมณ, 
แลวก็โกรธหรือเกลียดเมื ่อม ันไมถ ูกกับอารมณ.  ที ่จริงม ันก็เป นแตสิ ่งที่ 
เปลี่ยนแปลงเทานั้นเอง;  อยางนี้เรียกวาเห็นอนิจจัง เห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวง,  
อะไรที่ปรากฎเขามาในใจ  เห็นความเปนอนิจจังของมันอยางสิ้นเชิง.  ที่ฝกจริง ๆ  ก็ฝก 
เห็นในภายใน  เชน  ลมหายใจก็เปนอนิจจัง  ลมหายใจยาวเปนอนิจจัง,  ความยาวเปนอนิจจัง 
ลมหายใจเปนอนิจจัง  ลมหายใจเปนอนิจจัง  ความสั้นเปนอนิจจัง,  ความที่ปรุงแตงกันอยูกับ 
เนื้อหนังนี่ก็เปนอนิจจัง,  ความที่มันสงบลงไดมันก็เปนอนิจจัง;  ถาเปนนิจจังมันไม 
เปลี่ยนแปลง  ที่มันเปลี่ยนจากไมสงบเปนสงบได  ก็เรียกวามันเปนอนิจจัง. 
เหลือที่จะดูเ  พียงในรางกายนี้  อยางเดียวอะไรบางที่จะเปนอนิจจัง,  ดูปติก็อนิจจัง 
สุขก็อนิจจัง,  การปรุงแตงจิตก็อนิจจัง ดังนั้นจิตเองก็เปนอนิจจัง  จิตเปลี่ยนแปลง 
ไดก็เปนอนิจจัง,  อะไร ๆ  ที่เปนความรูสึกแกจิตมีมากมายหลายรอยชนิดก็เปนอนิจจัง, 
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นี่เห็นอนิจจัง.  ปญญาแรงกลาเห็นอนิจจังในสิ่งทั้งปวงคือในภายในตัวก็เห็นอนิจจัง, 
ภายนอกตัวก็เห็นไดเปนอนิจจัง,  เมื่อในกายนี้เปนอนิจจังอยางไร  ในกายผูอื่นก็เปน 
อนิจจังอยางนั้น,  เลยเห็นทั้งโลกเลยวาเปนอนิจจัง  เห็นอนิจจังในภายในนี่มีประโยชน 
กวา  เพราะมันเห็นไดงายเห็นไดชัด  ไมตองคํานวณไมตองอะไร. 

 
เมื่อเห็นอนิจจังไปเสียหมดแลว  มันก็คลาย  คลายความยึดมั่นถือมั่น; 

แตกอน  มันสําคัญ  ยึดมั่นถือมั่นวาเปนอนิจจัง คือเที่ยงแทบาง  สุขังเปนสุขาง 
อัตตาเปนตัวตนบาง.  เดี๋ยวนี้มาเห็นชัดตามที่เปนจริงวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นที่เรา 
เคยเขาใจวาเที่ยง  วาสุข  วาตัวตน  มันไมใชเสียแลว,  มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปนอนิจจัง 
เสียแลว.  นี้ก็เรียกวา  มีปญญา  ปญญาชนิดที่ไมเคยมีแตกาลกอน, กาลกอนมีแต 
ปญญาที่จะไปเห็นวา  เปนของเที่ยง  ของสุข  ของตัวตน  ปญญาโง.  นี่ฟงแลวก็นา 
หัวที่วา  ปญญานี้มันโงก็มี  ปญญาธรรมดาไมเกี่ยวกับธรรมะเปนปญญาโง,  เหมือนกับ 
ที่มันมีปญญาสําหรับทําความชั่ว  ก็เรียกวาปญญาโง.  แตนี้มีปญญาสําหรับจะทํา 
ความทุกข  มันก็มีปญญาโง,  ยิ่งมีปญญาชนิดนี้มากก็ยิ่งเปนทุกขไดมาก;  เพราะวา 
มันไมใชปญญาจริง  ไมควรจะเรียกวาปญญา,  ความรูความเฉลียวฉลาดอะไรธรรมดา ๆ   
ไมเรียกวาปญญาดอก  เพราะวามันไมรูตามท่ีควรจะรู.  มันรูไปในทางที่จะสนองกิเลส 
สงเสริมกิเลส  ก็ทําความผิดไดเกง  ทําความชั่วไดเกง  ทําควาทุกขไดลึกซึ้ง;  อยางนี้ 
จะเรียกปญญาอยางไรได,  ถาปญญาแทจริง มันก็หยุดทําความทุกข  หยุดทําความชั่ว 
หยุดทําอะไรที่ไมเปนประโยชน. 

 
เมื่อคลายออกแหงความยึดมั่นถือมั่นอยางนี้อยู  ก็ถึงความดับแหง 

ความยึดมั่นถือมั่น,  ความยึดมั่นถือมั่นดับลงไป  มันก็ดับทุกขสิ้นเชิง  นี่ปญญารูความ 
ดับทุกของตัวเอง. 
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แล วป ญญาส ุดท ายมารู ว าสล ัดค ืนแล ว ,  สล ัดค ืนแล ว   โยนทิ ้ง  
ออกไปแลว.  แตกอนเคยเอามายึดมั่นถือมั่นไวอยางเหนียวแนนตลอดเวลา  บัดนี้ โยน 
คืนไปแลว.  ปญญาสุดทายนี้ก็นาหัว  คือ  รูเรื่องวาพนทุกขแลว,  พนทุกขแลว ก็สลัด 
คืนออกไปแลว.  ในบรรดาสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย  บัดนี้สลัดคืนไปแลว.  นี่ 
ปญญาอันสุดทาย  ที่เรียกวาวิมุตติ  หรือ  โลกุตตระ  รูวาหลุดพนแลว,  รูวาอยูเหนือโลก 
แลว,  ปญญาอันสุดทาย. 

 
นี่กลาวโดยยอ  อานาปานสติ  ๔  หมวด  หมวดละ  ๔  ขั้น รวมเปน  

๑๖  ขั้น นั้นเปนธรรมะอยางยิ่ง  แลวเปนจิตตภาวนาเจาะจงโดยเฉพาะ  ที่แนะใหทํา 
พระพุทธเจาทานเสนอแนะใหทํา  วาอานาปานสติภาวนานั้นมีประโยชนมาก  มีปญญามาก 
แมพระองคเองก็ไดบรรลุการตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณดวยอาณาปานสติภาวนา. 

 
ก็ลองคิดดูเอง  :  เห็นกาย เวทนา  จิต ธรรม  เปนอยางไร  ตามธรรมชาติ, 

แลวที่มากไปกวานั้น  ก็คือมันเห็นวามิใชตัวตน,  สิ่งเหลานั้นมิใชตัวตน  ก็ปองกันกิเลส 
ได,  ไมมีความทุกข.  มีสติปญญา  ถึงขนาดนี้  ความทุกขไมเกิด  กิเลสไมเกิด, 
แมแตนิวรณ  นิวรณก็ไมเกิด. 

 
นิวรณนี่เปนกิเลสเบา ๆ   กิเลสไมมีเหตุปจจัยภายนอก,  ไมมีเจตนาจากภายนอก; 

แต เป นความค ิดชน ิดที ่รบกวนความสงบส ุข .  นิวรณ เก ิดแล วไม ม ีความสงบส ุข 
แตคนก็ไมคอยจะสนใจ,  ทั้งทั่นเกิดอยูทุกวันตลอดวันก็วาได  แลวก็ไมสนใจ  วาเปน 
สิ่งที่ตองกําจัดออกไป.  การมีนิวรณเกิดขึ้นเปนสัญชาตญาณตามธรรมดา  เดี๋ยว 
จิตครุนไปในทางกามารมณ,  เดี๋ยวจิตครุนไปในทางพยาบาทขัดแคนขัดเคือง, 
เดี๋ยวจิตละเหี่ยละหอยตกต่ําแฟบลงไป,  เดี๋ยวจิตฟุงฟูฟุงซานขึ้นไป  แลวโดยทั่วไป 
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จิตก็ไมมีความแนใจในชีวิต  ในความปลอดภัย,  ไมแนใจแมกระทั่งในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆก็ได.  อยาประมาท ปากพูดวาพุทธังสรณังคัจฉามิ,  ธัมมังสรณัง- 
คัจฉามิ,  สังฆังสรณังคัจฉามิ,  พูด ๆ   ๆ   ๆ ,  แตใจอาจจะไมแนวาพระพุทธเจาจะชวยไดจริง, 
พระธรรมจะชวยไดจริงก็ได.  การที่จะรูวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  ชวย 
ไดจริง จะไปรูจริงกันตอเมื่อดับทุกขแลว,  เมื่อดับทุกขเปนพระอรหันตแลวมันจึง 
จะมีศรัทธาเต็มรอยเปอรเซ็นต  วาสิ่งเหลานั้นจริงแลวเชื่อ  เชื่อจริง. 

 
พูดแลวมันก็ไมนาเชื่อหรือนาหัววา  จะไปมีศรัทธาสมบูรณจริง ๆ  ก็ตอเมื่อ 

เปนพระอรหันตแลว  มันจึงจะเชื่อในทุกอยางดวยตนเองสมบูรณ.  เดี๋ยวนี้ก็เชื่อไปตาม 
แบบของคนริเริ่ม คนที่ฝากไวกับศรัทธา  ที่วาพระธรรมดับทุกขได,  มันจะเชื่อจริง ๆ  
ไดอยางไร  ถายังไมดับทุกข,  มันตองรอตอดับทุกขได  ความเชื่อมันจึงจะสมบูรณ  เปน 
ศรัทธาโดยสมบูรณ.  ฉะนั้น ใคร ๆ  อยางอวดอีวา เดี๋ยวนี้มีศรัทธาสมบูรณ  มันก็มี 
ศรัทธาแตชนิดที่ไมมีปญญาสมบูรณ,  ศรัทธาที่สมัครจะเชื่อตาม ๆ   กันไปอาจจะสมบูรณ 
อยางนี้  ซึ่งเรียกวาศรัทธาที่เปนญาณวิปยุตคือปราศจากปญญา.  ศรัทธาที่จะสมบูรณ 
ดวยปญญา  มันก็ตองมีไดตอเมื่อ ผลที่ปรารถนานั้นไดเกิดขึ้นมาแลวจริง ๆ.  นี่มี 
อะไรที่นาหัวอยางนี้  วาเปนพระอรหันตแลวจึงจะมีศรัทธาในธรรมะ,  หรือในการปฏิบัติ 
แมในพระรัตนตรัยอะไรก็ตาม  สมบูรณ.  เดี๋ยวนี้มันเปนศรัทธาที่ฝากไวกับความเชื่อ  ตาม 
ที่เพื่อนมนุษยเขาทํากัน  หรือวาตาม ๆ  กัน,  ก็ยังดีกวาไมศรัทธา.  แมจะมีศรัทธาที่ 
เชื่อตาม ๆ กัน มันก็ทําใหปฏิบัติไปในทางที่ควรจะปฏิบัติ  ก็จะไปพบผลสุดทาย 
ดับทุกขได  แลวก็ความเชื่อก็จะสมบูรณ,  ฉะนั้นดับทุกขไดแลว  จึงจะมีศรัทธาอัน 
สมบูรณ. 
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ถาเราทําอานาปานสติจนดับทุกขได  มันก็มีความเชื่อโดยสมบูรณ, 
สลัดควาททุกขออกไปแลวจริง ๆ  รูสึกอยู  ความเชื่อมันก็สมบูรณ.  ถอนอุปาทานใน 
ทุกสิ่งได,  ในขันธทั้ง  ๕  ไมมีอุปาทาน  รูสึกอยูวาไมมีอุปาทานในสิ่งใด  ดับทุกขได 
ความเชื่อก็สมบูรณ,  สมบูรณวาโอ,  มันดับอุปาทาน  นี่คือดับทุกขโวย. 

 
นี่ขอใหเราพัฒนาสัญชาตญาณ  คือวามีวิชาความรูสําหรับจะไมเกิดกิเลส, 

แตมีความรูสําหรับจะเกิดโพธิ  คือมีความรูสําหรับจะจุดแสงสวางไวเสมอ,  ความมืดก็ 
เกิดขึ้นไมได  ครอบคลุมไมได.  นี่โดยยอโดยสรุป  ระบุไปยังอนาปานสติภาวนาวา 
เปนการพัฒนาสัญชาตญาณเปนอยางยิ่ง. 

 

ธรรมอุปกรณที่ชวยในการพัฒนา. 
 
เอา,  ทีนี้เวลาเหลืออีกเล็กนอย  ก็จะพูดถึงเรื่องอุปกรณที่จะชวยเขา 

มาในฐานะเครื่องอุปกรณ;  โดยเฉพาะก็มีอยูแลวในเรื่องของโพชฌงค  วา 
สัมมัปปธาน  ๔,  ความเพียรอยางยิ่งก็ชวยใหสําเร็จ  อิทธิบาททั้ง ๔:  ฉันทะ  วิริยะ 
จิตตะ  วิมังสา  ก็ชวยใหสําเร็จ,  อินทรีย  ๕  :  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  เหลานี้ 
ก็เปนเครื่องชวยใหสําเร็จ.  นั้นก็เปนสวนที่เราจะเอามาประกอบเขา  ศึกษาเฉพาะเรื่อง 
แลวเอามาประกอบเขา  เพื่อใหความพากเพียรนั้นถูกตอง  แลวก็รุนแรงถึงที่สุด  เพื่อให 
กําลังจิตมันถูกตองรุนแรงถึงที่สุด.  มีฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา,  มีศรัทธา  วิริยะ 
สติ  สมาธิ  ปญญา,  เพิ่มเขาไปเร่ือย  เพิ่มเขาไปเร่ือย  มันก็เปนอุปกรณเครื่องชวยใหการ 
ปฏิบัตินั้นสําเร็จไดโดยงายโดยเร็วและถึงที่สุด. 
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หิริโอตตัปปะ,  ธรรมะเบื้องตน. 
 
ทีนี้วันหนึ่งซึ่งนาหัว  อยากจะพูด  อยากจะเอามาพูดดวย  อุปกรณที่นาหัว 

ที่มักจะไมเห็นเปนความสําคัญ  ก็คือความรูสึก  หิริและโอตตัปปะ,  เรียนธรรมวิภาค 
ก็เรียนเรื่องหิริโอตตัปปะเปนเรื่องแรก  แลวก็เปนเรื่องแรกอยูที่นั่น,  แรกจนตายไมได 
เอามาใชเปนประโยชนอะไร.  นี้อยากจะบอกวา  หิริและโอตตัปปะนั่นแหละชวยไดมาก. 
ขอใหมีความละอายและมีความกลัวเถิด  เปนพุทธบริษัทมา  ๕๐  ปแลว  ก็ยังทําอะไรไมได;  
ก็ละอาย ๆ  ละอายเปนหิริ,  แลวกลัว ๆ  วาจะตองมีความทุกข  กลัวควาทุกขที่มัน 
ไดมีอยูจริง นี่เปนโอตตัปปะ.  ถามีหิริและโอตตัปปะเปนเครื่องชวยสนับสนุน 
แลัว  คงจะกาวหนากันเร็วกวานี้.  เดี๋ยวนี้ควาทุกขมันไมไดแสดงอาการเจ็บปวด 
เหมือนกับเสือกัดหรืออะไรทํานองนั้น,  มันก็เลยเฉื่อยชาอยูได  ไมละอาย  ไมละอายวาเรา 
ยังไมมีคุณสมบัติสมกับการเปนพุทธบริษัทของเรา,  ไมกลัววามันเปนการตกอยู 
ในสภาพที ่น ากลัว;  นี ้ก ็ค ือไมม ีหิริและโอตตัปปะ.  แลวมันก็จะหละหลวมอยู 
เรื่อยไป  มันจะละเลย  มันจะหละหลวมอยูเรื่อยไป. 

 
ขอใหเอาธรรมะเบื้องตนที่สุด  เอามาใชใหเต็มท่ี  :  ละอายเมื่อไมปฏิบัติ 

หรือแมวาปฏิบัติไมไดก็ควรจะละอาย.  แลวก็กลัวเมื่อควาทุกขมันครอบงําย่ํายี 
เหมือนกับแผดเผาอยูตลอดเวลา  นี้ก็ตองกลัว.  มันก็จะไดระวังมากขึ้น  ก็จะไดพาก  
เพียรมากขึ้น  ก็จะพัฒนาจิตไดรวดเร็ว  จะสามารถควบคุมสัญชาตญาณไดมาก 
ไมใหเกิดกิเลส,  แลวสนับสนุนแตในทางที่ใหเกิดโพธิไดมากเขา;  เรียกวามอง 
ขามกันเสียโดยมาก  ไมกลัวและไมละอาย,  ไมมีหิริและโอตตัปปะ.  อาจจะมีหิริและ 
โอตตัปปะอยางอื่น  ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา ๆ,  แตเรื่องที่สําคัญที่สุดอยางนี้  กลับไมมี 
หิริและโอตตัปปะ,  ก็เลยเปนคําพูดที่เจ็บปวดมากนะ,  เปนขาณุวัฎฎะ  ใครเคยไดยิน 
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บาง,  ขาณุวัฎฎะ-เปนหลักตอที่ปกอยูในวัฎฎะสงสาร,  เปนหลักเปนตอที่ปกติดอยูใน 
วัฎฎสงสาร  ไมโยกไมคลอน,  เพราะความบกพรอง  เพราะความประมาท เพราะความไม 
เอาจริงหรืออะไรก็ตาม  ไดกลายเปนขาณุวัฎฎะ.  ถาพูดกันตามหลักธรรมะแลว  ถือ 
วาเปนคําดาอยางยิ่งแหละ  คําดานี้ไมหยาบคายอะไรนัก  แตเปนคําดาอยางยิ่ง  วามัน 
เปนหัวหลักหัวตอที่ปกแนนอยูในวัฎฎะ ไมโยกไมคลอน  ไมถายไมถอน  ก็ไดอยู 
กับความทุกข. 

 
พระธรรมพัฒนาสัญชาตญาณฝายกิเลสใหเปนโพธิ. 

 
จะตองทบทวนมาตั้งแตแรก  วาเราเกิดมาพลัดตกอยูใตอํานาจของ 

สัญชาตญาณฝายกิเลส;  เพราะวาเกิดมาจากทองแม  ไมไดเรียนอะไรติดมาดวย 
ไมไดรูอะไรมาจากทองแม  มันก็มาเพียงจิตที่ไมมีความรู,  พอมาอยูในโลกมีอะไรแวดลอม 
เขาไป  มันก็ทําไปตามไมรู  ก็เกิดกิเลส-เกิดกิเลส-เกิดกิเลส,  โพธิไมมีโอกาส,  เกิด 
กิเลส,  เกิดความเคยชินแหงกิเลส  เกิดอาสวะ  เกิดอนุสัย  มีความทนทุกขทรมาน 
เหลือประมาณ,  แลวเผอิญโชคดี  มาไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  วาอันนี้เปน 
สิ่งที่แกไขได  ก็คือปฏิบัติตามหลักพระธรรมพระศาสนา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ให 
โอกาสแกโพธิเกิดขึ้น,  เพื่อขมข่ีสัญชาตญาณฝายกิเลสใหหมดไป,  ใหบรรเทาลงไป  ไม 
ถึงกับหมด  ใหบรรเทาลงไป. 

 
แลวสัญชาตญาณฝายโพธิคอย ๆ   งอกงาม  คอย ๆ   เจริญขึ้นมาตามลําดับ 

ตามลําดับ.  ความทุกขเหลานั้นมันก็ลดลงไป  เบาบางลงไป  คอยหายใจคลองสักหนอย 
ก็ยังดี,  แลวเปนไดมากขึ้น ๆ  ๆ   จนเปนที่พอใจได  วาจะไมกลับถอยหลังไปหานรก,  จะไม 
กลับถอยหลังไปหาขุมนรก  คือกิเลสอีกแลว.  นี้ก็เรียกวาขึ้นมาถึงระดับที่ปลอดภัย, 
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ใชคํารวม ๆ  อยางนี้ก็ได  เรียกวาเปนระดับของความเปนพระโสดาบัน.  ถาความรู 
เรื่องความทุกข  เหตุใหเกิดทุกข  การดับทุกขมันพอสมควร  มันมีพอสมควรระดับหนึ่งแลว 
เรียกวาพระโสดาบัน,  รับประกันวาจะไมถอยกลับลงไป  จะปดประตูอบายคือ 
ความทุกขชั้นเลวรายไดหมดสิ้น;  เหลือปญหาเฉพาะหนาอยูตอไป ก็คือความ 
ทุกขชั้นละเอียด ๆ  ละเอียดที่สุด.  เราจึงเรียกวาคอยชนะหรือควบคุมสัญชาตญาณได 
ภายหลังแตที่ ได รับความทุกข   ได รับควาทุกข บีบคั้น   ขบกัด   เผาลน   เสียบแทง 
อะไรก็ตามมาอยางเพียงพอ  มันก็เปนธรรมดาเหมือนกัน  เมื่อมีความทุกขมากขึ้น ๆ  
ก็คงจะคิดสอดสายหาวา  อะไรนะมันจะดับทุกขได.  เดี๋ยวก็ไปไดยินไดฟงคําสั่ง- 
สอนของพระพุทธเจาขา  แลวก็สนใจ  แลวก็ติดตาม  แลวก็ปฏิบัติ. 

 
เหมือนเรื่องที่นาหัวในเรื่องของเวยหลางของจีน  วาเวยหลางนั้นหาบฟนไป 

ขายที่ตลาด  เผอิญไปไดยินคน ๆ  หนึ่งเขาทองสูตรเรื่องดับทุกข  เรื่องวัชรสูตร  ก็เลย 
สะดุดขึ้นมา,  เอามาคิดมานึกทําความเขาใจ  จนไดออกไปหาศึกษาธรรมะ  แลวคอยไดบวช 
ทีหลัง. 

 
นี่แหละวาเราไมไดมีความรูมาแตในทอง  ในทองไมไดเคยเรียนอะไร  ออก 

มาจากทองแมไมมีควารู,  แตก็มาดวยความรูสึกของสัญชาตญาณ   สําหรับท่ีจะรัก 
จะโกรธ  จะเกลียด  จะกลัว  จะเปนกิเลส,  แลวออกมาจากทองแมแลวก็จริง  ก็ไดจริง 
เหมือนกัน  สิ่งแวดลอมในโลกทั่วไปมันก็แวดลอมใหเปนอยางนั้น  ใหไดมีความรัก  ความ 
โกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความอาลัยอาวรณ   ความอิจฉาริษยา  ความ 
หึงความหวงอะไรตาง ๆ  จนเต็มท่ี  จนเต็มท่ี.  นี่มันจะคอย ๆ  เกิดความรูสึกตรงกันชาม, 
แลวก็แสวงหาคิดนึก โดยการแสวงหาของตนเองก็ได,  แลวเผอิญไดยินไดฟง  ผูที่ 
เขาไดยินไดฟงแลวเอามาบอกกลาวตอ ๆ  กันไป  คือเรื่องพระธรรมคําสอน,  มันก็คอยรู 
มากขึ้น  แลวจึงตั้งตนขึ้นมาได,  ดําเนินไปได  แลวก็พอสมควร,  คือจะไมปลอยใหตก 
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อยูในกองทุกขชั้นเลวทรามอยางนั้นอีกตอไป.  ความทุกขเหลือนอย  แลวก็นอยลง ๆ   ๆ   
จนหมดสิ้น.  นี่เขาก็เอาชนะสัญชาตญาณได,  สัญชาตญาณที่ติดมาในทองแม  มัน 
ถูก  ทําใหเปนโพธิเรื่อยมากขึ้น ๆ  มันเปนโพธิคือแสงสวางและปญญามากขึ้น ๆ,  สวน 
ที่จะเปนกิเลสหรือโอกาสของการเปนกิเลส  มันก็นอยลง ๆ  ๆ  ๆ  จนกระทั่งไมมี;  ไมมี 
อยางหยาบ ๆ  กอนก็ยังดี.  ถาไมมีเลยถึงที่สุดก็เปนพระอรหันต. 

 
นี่เปนพระโสดาบัน  ก็เรียกวามันนอยลงไปถึงขนาดที่เรียกวา  จะกลับมาอีก 

ไมได,  ความทุกขเลวรายทั้งหลายปดกั้นไดสนิท  เที่ยงแทตอพระนิพพาน  นี้รอดตัว. 
สัญชาตญาณแหงความอยากดีอยากเจริญ มันก็ชวยสงเสริมใหดีใหเจริญไปในทาง 
ของโพธิ.  ถาไมมีโพธิมา  สัญชาตญาณก็ทําใหสงเสิรมใหเจริญไปในทางของกิเลส. 

 
พูดกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับจะดาเขา  เปนคนดาเขาก็ไมดีนัก,  แตมันก็อยาก 

จะพูด  วาทั้งโลกเดี๋ยวนี้คนกําลังเปนทาสของสัญชาตญาณฝายกิเลส  คิด  นึก  กระทํา 
สงเสริม  คนควา  ผลิต  พัฒนากันแตในทางที่กิเลสมันไดเปรียบ  กิเลสมันไดเปรียบ, 
คนก็จะตองเปนทุกขกันมากขึ้นกวาเดิม,  และเปนทุกขกันตอไป,  แลวมันก็จะนอน 
ไมหลับ  จะเปนโรคประสาทเปนโรคจิตกันมากขึ้น  แลวก็จะไดเบียดเบียนกันมากขึ้น, 
เปนมหาสงครามหรือยิ่งกวามหาสงคราม.  คอยดูก็แลวกันถาไมตายเสีย  วามันมีแต 
ชวงจังหวะที่เปนทาสของกิเลส;  เพราะไมสามารถควบคุมสัญชาตญาณนานา  
ประการ  ดังที่พูดกันแลวในวันกอน ๆ,  โดยเฉพาะสัญชาตญาณแหงการเห็นแกตัว, 
เห็นแกตัว,  พอใจในความเอร็ดอรอยทางวัตถุของตัว,  เอาเปรียบผูอื่น  ชวงชิงที่จะเปน 
เจาโลกเพื่อจะไดครองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกแตผูเดียว. 
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เอาละ,  เรื่องก็พอกันทีวา  เราเกิดมาภายใตอิทธิพลของสัญชาตญาณ 
โชคดีแตวาสัญชาตญาณนั้นมันเปลี่ยนได,  แลวแตจะพัฒนามันอยางไร.  ถาไมพัฒนา 
มันก็ไดเปรียบขางที่จะเปนไปฝายกิเลส,  และอาจจะพัฒนาใหเปนกิเลสอยางรุนแรงก็ได 
เดี๋ยวนี้ไมเอาไมพัฒนาอยางนั้น,  พัฒนามาในทางที่จะลืมหูลืมตาเปนโพธิ,  แลวก็ให 
เปนโพธิ  ๆ   นี่ยิ่งขึ้น ๆ   จนถึงที่สุด,  มีการกระทําชนิดที่จะดับกิเลสกับความทุกขไดถึงที่สุด 
แทจริง,  ก็หมดปญหาในการที่วาตองเกิดมา. 

 
และขอเตือนวาอยาปฏิเสธอยาปฏิ เสธ   ไม รู  ไม รับรู  :  ฉันไมไดตั้ งใจ 

จะเกิดมา,  มันเกิดมาเองฉันไมรู.  ก็เอาสิ  มันก็ยิ่งเปนทุกขหนักเขา  ฉันไมรู นั่นแหละ 
ไมยอมรูอะไรเสียเลยนั่นแหละ  มันก็จะตอง  เปดโอกาสใหมีความทุกขเพ่ิมมากขึ้น. 
ถายอมรับรูวา  มันจะตองเผชิญกับความทุกขหรือกิเลส  หรืออิทธิพลของสัญชาตญาณ 
แลว  ก็ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาตอสูควบคุมสัญชาตญาณ  และพัฒนาใหเปนไปในทาง 
ของโพธิ,  ก็เปนการเดินตามรอยของพระพุทธเจา,  เปนโพธิก็คือเปนพุทธะ,  เปน 
สาวกก็เปนพุทธบริษัท  เพราะมีโพธิ  หวังโพธิเปนเบื้องหนา,  เปนสิ่งที่จะตองลุถึงใน 
เวลาอันสมควร  ใหเพียงพอแกอัตภาพ,  แลวก็จะไดอยูกันอยางพอดูได,  อยางวาพอดูได, 
แลวคอยเจิรญยิ่ง ๆ  ขึ้นไปจนถึงที่สุด.  เดี๋ยวนี้ เอาแตพอดูไดกันกอนเถอะ,  เพราะวาใน 
บางรายบางกรณี   มันดูไม ได   มันไมนาดู .  นี่ชวยกันแกไข  ชวยกันตักเตือนปรึกษา 
หารือ  อยาใจจืด,  แลวก็ไมตองอิจฉาริษยาดวย  วาเขาจะเปนไปได,  หรือจะดีกวาเรา. 
 

การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลา  ขอยุติการบรรยาย  ใหเปนโอกาสแกพระคุณเจาสวดบท
พระธรรมคณสาธยายส งเสริมกํ าลั งใจในการปฏิ บัติ ธรรมะสืบต อไป  ในกาลบั ดนี้ ฯ 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
            - ๘ - 
๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๒๙ 

 
 
 
 
 

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ. 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๘  ในวันนี้  อาตมา 

ก็จะไดบรรยายในชุด  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม,  และมีหัวขอยอยเฉพาะการ 
บรรยายในวันนี้วา  การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ  เปนขอความที่สืบเนื่อง 
กันมากับการบรรยายในครั้งที่แลว ๆ  มา. 

 
[ปรารถและทบทวน.] 

 
ขอสรุปโดยใจความ  สําหรับผูที่ ไมเคยมาในตอนตน ๆ   วา  เราไดยกเอาเรื่อง 

ของสิ่งที่เรียกกันวาสัญชาตญาณ  มาเปนเรื่องหลักสําหรับบรรยาย,  เพื่อจะขจัดปญหา 
ทั้งหลาย  อันมีอยูในหมูมนุษย.  ที่เปนครูบาอาจารยคงจะเคยเลาเรียนมาแลว  เกี่ยวกับ 
เรื่องสัญชาตญาณ;  แตเชื่อวาคงไมมีการศึกษากันในแงของการที่จะควบคุมมัน  หรือใช 
 

๒๑๙ 
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  ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๒๐

มันใหเปนประโยชน.  ในบัดนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่ตองควบคุมและใชใหเปน 
ประโยชน,  เพราะวาจะกลาวไดโดยไมกลัวใครคานวา.  เรืองราวในพระพุทธ 
ศาสนาทั้งหมด  เปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ,  ทานอาจจะรูสึกแปลกหู  ไมเคย 
ไดยินใครพูดอยางนี้,  แลวก็จะหาวาผูพูดอยางนี้  พูดเอาเอง  หรือจะเปนเรื่องบา  ๆ   บอ ๆ   
ไปเสียอีก  โดยเอาเรื่องของสัญชาตญาณมาเปนหลัก. 

 
เรื่องความทุกขทั้งหลายก็ดี,  เรื่องความดับทุกขทั้งหลายก็ดี  มันเกี่ยว 

ของกับสัญชาตญาณโดยตรงทั้งนั้น.  ในการที่จะเกิดความทุกขขึ้นมา  ก็เพราะวา 
เราบังคับความรูสึกตามสัญชาตญาณไมได,  เราไมมีความรูดวยซ้ําไป  วามันเปน 
เรื่องของสัญชาตญาณ,  แลวก็ไมไดศึกษาเกี่ยวกับการที่จะบังคับมัน.  ตัวอยางงาย ๆ  
สําหรับคนทั่วไปก็วา  เมื่อมีอะไรมาใหรักมันก็รัก เพราะมันโง  ไมมีสติปญญาที่จะบังคับ 
สัญชาตญาณวาอยาไปรัก  มันก็เกิดความรักอยางโงเขลาขึ้นมาตามอํานาจของสัญชาตญาณ, 
คนเราจึงมีปญหาเรื่องความรัก.  เมื่อมีอะไรมาทําใหโกรธ  มันก็บังคับความรูสึกไว 
ไมได  มันก็โกรธ  ก็ตองมีความยุงยากลําบากไปตามเรื่องราวของความโกรธ,  มีอะไรมา 
ใหเกลียด  มันก็เกลียดมันโง  ไมรูวาจะตองไปเกลียดทําไมใหเสียเวลา,  จะตองไปเกลียดสิ่ง 
ที่มายั่วใหเกลียดทําไมใหเสียเวลา  มันก็เกลียด,  แลวความเกลียดนั้นมันจะไมยุติลง 
เพียงเทานั้นมันทําใหเกิดเรื่อง  อะไรตอไปอีก  จนไดเบียดเบียนกัน  ฆาฟนกัน  ทํา  
ลายลางกัน  อาฆาตมาดรายกัน,  มันละไมได;  เพราะมันบังคับสัญชาตญาณอยาให 
เกลียดนั้นไมได,  หรือวามีอะไรมาทําใหกลัวมันก็กลัว,  นับตั้งแตวาเด็กเล็ก ๆ  มันกลัวผี 
มันกลัวความมืดมันกลัวภาพอะไรตาง ๆ   ที่นากลัว  เชนซากศพเปนตน,  มันก็กลัว  เพราะ 
มันโง,  เพราะมันไมรู,  มันก็กลัวไปตามธรรมดาธรรมชาติของสิ่งที่เรีกยวาสัญชาตญาณ. 

 
ทีนี้  ปญหาที่กําลังจะประสบกันอยูมากเดี๋ยวนี้  ก็คือเรื่องวิตกกังวลอาลัย 

อาวรณ  มันมีอะไรมาทําใหเกิดความวิตกกังวล  เรื่องผูอื่น,  เร่ืองของตัว,  เรื่องของ 
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สุขภาพอนามัย,  เรื่องของเศรษฐกิจ,  เรื่องของสังคม,  เรื่องอะไรตาง ๆ ,  มันนอนไมหลับ, 
ไมเทาไรมันก็เปนโรคระบบประสาทผิดปกติ  เปนบาหรือเปนอะไร.  ตามที่รายงานกัน 
ทางวิทยุฟงดูแลวไมนาเชื่อ  วามันจะมาถึงอยางนั้น คือมันจํานวนแสน ๆ;  บังคับความ 
รูสึกของสัญชาตญาณไมได  มันก็อิจฉาริษยา  คนที่มีอะไรดีขึ้นมา  จะดีเทาตัวหรือ 
จะดีกวาตัว,  บางทีมันก็อิจฉาริษยา  แมแตคนทีมันต่ํากวาตัว  ดอยกวาตัว  เพราะมัน 
บังคับความรูสึกสวนนี้ไมได.  แลวก็เลยมีความหวงอยางโงเขลา  มีความหึงอยาง 
โงเขลาขึ้นมา  เพราะวาบังคับสัญชาตญาณไมได. 

 
ลองคิดดูวาปญหามันมีสักเทาไร  ใครไมมีปญหาเหลานี้,  ไมมีปญหาเรื่อง 

ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณความอิจฉาริษยา 
ความหวงความหึง,  ใครไมมีปญหาเหลานี้,  ตัวเองมีเทาไร  ก็รูเอาเองก็แลวแลวกัน. 

 
แลวก็นึกตอไปวา  ทําไมมันจึงตองเปนอยางนี้,  ความเปนมนุษยของเรามีมาก 

นอยเทาไร ?  คุณคาของความเปนมนุษยของเรามันเวาแหวงไปอยางไร ?  ถานึกไดอยางนี้ 
ก็จะตองเกิดความคิดบางวา  จะตองจัดการกับสิ่งเหลานี้. 

 
ทีนี้มันก็จัดการไมถูก  เพราะไมรูวาสิ่งเหลานี้มันมาจากสัญชาตญาณ, 

เรื่องของสัญชาตญาณมันจะเปนเรื่องที่หลอกลวง  ทําใหเขาใจวาถูกตองของกูแลว, 
ถูกตองของกูแลว  อยางนี้เสมอไป,  คือจะเอาความรูสึกของตัวเองเปนประมาณ  ก็เลยไม 
ตองจัดการกัน.  การปลอยไปตามสัญชาตญาณมันก็มีรสชาติดีเหมือนกัน. 

 
ตัวอยางเชน  รสของอบายมุข  ทั้งหลาย  มันเปนรสตามสัญชาตญาณ; 

แมแต  ครูบาอาจารยก็ละไมได,  ทิ้งบุหรี่ก็ยังไมได  อยางวาแตอะไรมากมาย  เพราะมันพอใจ 
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ในรสอันเกิดมาจากความหลอกลวงของสัญชาตญาณ.  คอยโงเขาไปทีละนิด  ทีละนิด 
ครูบาอาจารยบังคับจิตไมได  ทําอบายมุขใหเด็ก ๆ   ดู,  แลวก็บังคับจิตไมได  ในการที่จะไม 
ลงโทษเด็ก ๆ   ดวยการบันดาลโทสะ,  เหลานี้มันเปนเรื่องของการบังคับสัญชาตญาณไมได 
ทั้งนั้น. 

 
เรื่องที่เรา  ละสิ่งที่ตองการจะละไมได  ก็เพราะวามันตกอยูภายใตอํานาจ 

ของสัญชาตญาณ;  ถาอนุญาตใหพูดตรง ๆ   ก็จะพูดวา  สัญชาตญาณอยางสัตวดวยซ้ําไป. 
เราจะทําดีทําบุญทํากุศลไมไดก็เพราะวามันไปขัดขวางกับความตองการของสัญ- 
ชาตญาณที่มันตองการจะสนุกสนาน  จะเอร็ดอรอยไปตามประสาของความโงความหลง 
หรืออวิชชา,  ซึ่งเปนคุณสมบัติของสัญชาตญาณที่ยังไมไดรับการอบรม. 

 
ถาเปนสัญชาตญาณที่ไดรับการอบรมเพียงพอแลว  สิ่งเหลานี้มันก็เบา 

บาง  คือมันไมโงมาก  หรือมันรูสิ่งทั้งหลายถูกตอง  กลายเปนสัญชาตญาณแหงโพธิ, 
ถาไมไดรับการอบรมอยางถูกตอง  มันก็คงเปนสัญชาตญาณแหงกิเลส.  เรามีกันแต 
สัญชาตญาณแหงกิเลสก็ทําไปตามอํานาจของกิเลส,  จําเปนที่จะตองพัฒนา  ใหกลายเปน 
สัญชาตญาณแหงโพธิ,  จึงเห็นไดทันทีวาเรื่องอะไร ๆ  ทุกเรื่องในพระพุทธศาสนานี่ 
เปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งนั้น.  เรื่องละกิเลส  ก็คือละสัญชาตญาณฝายต่ํา 
ควบคุมมัน,  เรื่องปฏิบัติใหสูงขึ้นไปมีศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็ตองการที่จะควบคุม 
สัญชาตญาณไวในความถูกตอง  ใหมันดําเนินไปในความถูกตอง  ตามหนทางแหงความ 
ถูกตอง,  จนกระทั่งถึงที่สุดคือ  บรรลุนิพพาน  ก็คือการชนะสัญชาตญาณไดโดยเด็ด- 
ขาด.ไมมีสวนเหลือ,  เรียกวาเพิกถอนฤทธิ์เดชของสัญขชาตญาณทั้งหลายหมดสิ้นได. 
เปนบุถุชนก็เปนไปตามอํานาจสัญชาตญาณธรรมดา  และมักจะตกไปฝายต่ํา  เปนกิเลสยิ่ง ๆ   
ขึ้น,  พอตอสูกับกิเลสไดตามสมควร  มันก็เผยอขึ้นมาในระดับเรียกวากลาง  หรือสูงขึ้นมา 
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เปนฝายโพธิ  เปนการตอสูสัญชาตญาณบาง  ควบคุมบาง  รูจักใชกระแสของสัญชาต 
ญาณใหไปแตในทางถูกตองบาง  นี่ก็เปนพระอริยเจาขึ้นมาตามลําดับ ตามลําดับ, 
ครั้นละอํานาจของสัญชาตญาณไดโดยเด็ดขาด  ก็เปนพระอรหันต. 

 
ขอปฏิบัติเรื่องศีล  สมาธิ  ปญญานั้น  ดูใหดีเถอะ  มันก็มีผลสําหรับ 

จะควบคุมสัญชาตญาณบาง,  ถายถอนสัญชาตญาณ  ลดบรรเทาสัญชาตญาณ, 
เปลี่ยนกระแสของกําลังจิตตามธรรมดาสามัญใหเปนไปในทางสูง.  เรามีศีล ก็เพ่ือตระ  
เตรียมการเปนอยูพื ้นฐาน  ใหถูกตองตามคลองของธรรมะ  เพื่อจะดับทุกข  นี่ 
เรียกวามีศีล.  แลวเราก็ทําสูงขึ้นไปตามหลักเกณฑ  คือวาจะมีสมาธิ  ก็คือการเตรียม 
จิตใหเหมาะสม  สําหรับที่จะดู  จะดู  เหมาะสมที่จะดู.  ครั้นแลวก็ทําในระดับวิ- 
ปสสนา   วิป สสนาคือด ูจนเห ็น ,  ดูแล วเห ็น ,  ดูแล วเห ็น ,  เมื ่อ เห ็นตามที ่เป น 
จริงอยางนี้  ก็เขามาในเขตของการบรรลุมรรคผล  และนิพพาน  เห็นเทาไรละกิเลสไดเทาไร, 
ก็เปนมรรคหรือผลระดับหนึ่ง ๆ  ระดับหนึ่ง ๆ,  ถาเห็นหมดละไดหมด  ละอุปาทาน 
ความยึดถือวาตัวตน  แมโคตรของสัญชาตญาณเสียไดหมด  ก็เปนพระอรหันต, 
นั่นแหละมันเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอันนาเกลียดนากลัว. 

 
เราจะมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนที่พ่ึงกันทําไม ?  ก็เพ่ือ 

ปฏิบัติตาม,  เพราะวาทานเปนผูละอํานาจของสัญชาตญาณไดแลว.  พระพุทธเจา 
ตรัสรูความจริงขอน้ี  ซึ่งเปนความลับท่ีสุด  เอาชนะสัญชาตญาณ  ดับกิเลสได  ดับ 
ความทุกขได  แลวก็สอนผูอื่นใหเปนอยางนั้นบาง  นั้นคือพระธรรม,  คือระบบ  
การศึกษาการปฏิบัติและไดผลมา  เพื่อตัดปญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งปวงใหหมดสิ้นไป 
นี้มาถึงพระสงฆผูเปนตัวอยางแหงบุคคลผูควบคุมสัญชาตญาณ  บรรเทาสัญชาต- 
ญาณฝายต่ํา  ยกขึ้นมาสูฝายสูง  แลวก็ละอํานาจของสัญชาตญาณไดหมดสิ้นทั้งสองฝาย,  อยู 
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เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง  ไมมัวเมาหลงดี  บาดี  อวดดีอะไรอยู.  นี่พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  เปนตัวอยางแหงการละเสียไดซ่ึงอํานาจของสัญชาตญาณ. 

 
เราอยากจะเปนอยางนั้นบาง  เราก็มาตระเตรียมระบบชีวิตของเรา 

ใหมีศีลในขอแรก  คือมีความเปนอยูอยางถูกตอง  ใหเหมาะสมสําหรับท่ีจะละสัญชาต- 
ญาณที่สูงขึ้นไป.  แตขอใหดูใหดีใหเห็นวา  มันมีความรูอยางถูกตองขึ้นมากอน  คือ 
ปญญามันมากอนวาจะตองทําอยางนี้  คนเราจึงจะมีศีล ไมใชอยูเฉย  ๆ  ฉันจะรูจักศีล 
จะปฏิบัติศีลขึ้นมาไดเฉย ๆ,  มันตองมีความรูกอนวา  ศีลนี้มีประโยชนอยางไร,  แลว 
จึงอยากจะมีศีล  ก็คือความปกติเรียบรอยถูกตอง  ในระบบการเปนอยูทางวัตถุ  ทางกาย 
ทางวาจา  ใหมันมีแตความถูกตอง,  มันก็เปนศีลข้ึนมา,  มีพื้นฐานแหงความถูกตอง 
สําหรับจะทําการสูรบกับสัญชาตญาณที่สูงขึ้นไป;  แลวก็มาทําสมาธิ  เตรียมจิตให 
เหมาะสมสําหรับจะดูความจริง. 

 
ครั้นแลวก็ทําวิปสสนา  คือดูลงไปที่ความจริง  อันนี้คลาย ๆ  กับวาจะเปน 

การพูดเลน  หรือพูกนอกรีตนอกรอยแปลกหูสําหรับบางคนก็ได  วาสมาธิเปนการ 
เตรียมจิตใหดู,  วิปสสนาเปนการดู  ดูจนเห็นแจง,  ครั้นเห็นแจงแลวก็เริ่ม 
การบรรลุมรรค  ผลนิพพาน  เห็นแจงเทาไรก็ละไดเทานั้น  มันก็มีการบรรลุมรรคผล 
นิพพานไปตามลําดับ  โสดา  สกิทาคา  อนาคามี  กระทั่งพระอรหันต.  ละไดหมดสิ้น  ก็ 
ประสบภาวะของสิ่งที่เรียกวานิพพานในขั้นสมบูรณที่สุด;  ถายังไมถึงขั้นนี้ก็มีนิพพาน 
นอย ๆ  มีนิพพานนอย ๆ,  ทําใหพอทนอยูได.  อยางเราก็มีการควบคุมไดบาง,  ไมมี 
สัญชาตญาณเลวรายอยูทุกเวลานาที  จึงพออยูไดไมเปนบาตาย;  แตมันยังไมพอ 
มันจึงทําสูงขึ้นไป  สูงขึ้นไป  ใหควบคุมไดมากขึ้น  ใหไดรับการเบียดเบียนจากสิ่งที่เรียกวา 
สัญชาตญาณนั้นนอยลง ๆ  ๆ  จนไมเหลือเลย.  นิพพานชั่วขณะ  นิพพานแตบาง 
สวน  มันก็มีมาตามลําดับ  มีมาดวยกันตามลําดับ,  เปนเรื่องวางจากการเบียดเบียน 
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ของกิเลสและความทุกข  ซึ่งเปนของสัญชาตญาณอันเลวราย.  นี่แหละธรรมชาติมัน 
ก็พอจะมีสวนชวย  ใหเราไดปลอดจากการเบียดเบียนของสัญชาตญาณไดบางเหมือนกัน  : 
รูจักกลัวความทุกข  มันก็สนใจที่จะไปสึกษาความดับทุกข,  หรือมันละอายเมื่อมี 
ความทุกข  ก็เวนการกระทํานั้น ๆ  เสีย. 

 
นี้เปนอันวา  ตั้งแตจุดตั้งตน  จากตัว  ก  ไปจนถึงตัว  ฮ  ของพุทธศาสนา 

นั้น   มันเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกันกับสัญชาตญาณ ,  ดังนั้นอาตมาจึงเอามาเปนเรื่อง 
สําหรับการบรรยาย  เพ่ือจะชี้ใหเห็นตัวจริงวา มันเปนสิ่งที่ติดพันกันอยูอยาง 
เหนียวแนน  กับสิ่งที่เรียกวาชีวิต,  ชีวิตที่เปนไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ  ก็ตอง 
ทนทุกข.  ควบคุมสัญชาตญาณฝายต่ําได  ความทุกขก็นอยลงไป,  พัฒนาสัญชาต- 
ญาณฝายสูงได  ความทุกขก็ยิ่งนอยลงไปอีก,  จนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุด. 

 
ดังนั้นขอใหเราถือไดเปนหลักวา  การพัฒนาสัญชาตญาณนั่นแหละ 

คือการปฏิบัติธรรม,  การพัฒนาสัญชาตญาณเปนหนาที่ของเรา  เปนหนาที่ของเรา. 
ฉะนั้น  การปฏิบัติธรรมจึงเปนหนาที่ของเรา  เพ่ือจะขับไลหรือปองกันสัญชาต- 
ญาณอันเลวราย,  มีแตสัญชาตญาณที่ถูกตอง  ที่จะชักจูงไปในทางที่ถูกตอง  ไมตองมี 
ความทุกข มีแตความสงบสุข.  การพัฒนาสัญชาตญาณจึงคือการปฏิบัติธรรม  คือ 
การทําหนาที่ที่เราจะตองประพฤติกระทําทุกอิริยาบถ  ทุกเวลา  ทุกนาที,  ตองควบคุม 
ใหมีความถูกตองอยูทุกเวลา  ทุกนาที  ทุกอิริยาบถ. 

 
ทีเปนเรื่องทําการงาน  ทําการงานในหนาที่หรือ  ทําหนาที่อะไรก็ตาม  นี้ก็ 

ใหมันถูกตอง;  แมแตจะพักผอนก็พักผอนใหถูกตอง,  อยาพักผอนตามอํานาจของ 
สัญชาตญาณ,  มันจะกลายเปนหมูไปไมทันรูตัว.  ทีนี้ก็แมวาจะบําเพ็ญประโยชนผูอื่น 
สังคมสังเคราะห  ก็ใหมันถูกตอง  อาตมาเห็นวา  ถูกตอง ๓  ประการ  นี้มันจะพอเสียแลว: 
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ถูกตองเมื่อทําการงานในหนาที่,  ถูกตองเมื่อมีการพักผอน,  แลวก็ถูกตองเมื่อมี 
การสงเคราะหซ่ึงกันและกัน,  ถาทําไดทั้ง  ๓  ถูกตองแลวโลกนี้ก็เปนโลกที่นาอยูนาดู 
เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรอยางที่หวังกันอยู. 

 
เดี๋ยวนี้เมื่อทําการงานมันก็ไมถูกตอง,  มันหงุดหงิดมันไมอยากจะทํา  มัน 

ไมอยากจะเหนื่อยนั่นเอง,  มันไม รูวาการเหนื่อยนั้น  คือการกระทําที่ถูกตอง  เพื่อพัฒนา 
สัญชาตญาณ   แลวก็ทําใหสนุก.  เมื่อพักผอนก็เหมือนกัน;  ถาวาจิตไมวาง  จิต 
ไมปลอยวางอะไรแลวมัน  ก็ไมเปนการพักผอน;  แมจะนอนอยูมันก็ไมเปนการ 
พักผอนในทางจิตใจ  ก็เลยไมมีการพักผอน,นั่นแหละมันจะบา,  มันจะเปนโรคประสาท 
แลวก็เปนบาตาย.  ทีนี้จะสงเคราะหซ่ึงและกัน  ตามหนาที่ทางสังคม  ก็ตองถูกตอง 
อยาสงเคราะหกันไปในทางที่ผิด  มันจะกลายเปนคนโง  สงเคราะหซึ่งกันและกันใหตกไป 
เปนทาสของกิเลสฝายสัญชาตญาณฝายต่ํา.  เดี๋ยวนี้มักจะสงเคราะหกันแตในแงของ 
กิเลส,  ดวยความรัก  รักจนโง  รักจนหลง  หรือวาดวยความเขาใจผิดอะไรก็ตาม  ยิ่งเจริญ 
ทําใหเจริญกลายเปนยิ่งบา,  อยางนอยยิ่งเจริญก็ยิ่งทําใหเกินความพอดี.  ระวังความเจริญ 
ทั้งหลาย,  เจริญอยางงมงายแลวมันจะเกินพอดี,  เมื่อเกินพอดีแลวก็มีปญหาเหลือ 
ประมาณ  จะแกไมได. 

 
เอาละ,  รวมความวา  เราจะตองรูเรื่องสัญชาตญาณ  เพ่ือจะพัฒนามัน 

ใหถูกตอง,  ใหมีชีวิตที่สงบเย็น  อยาใหเปนชีวิตที่เรารอนเหมือนที่แลว ๆ  มา,  หรือชีวิต 
ของคนธรรมดาเกินไป  บุถุชนเกินไป  เปนอยูดวยความรัก  ความโกรธ ความเกลียด 
ความกลัว  ความวิตกกังวล  อาลัยอาวรณ  อิจฉาริษยา  หวงหึง,  นี่เปนธรรมดาไป 
เสีย  สําหรับคนที่ไมรูเรื่องความจริงเกี่ยวกับขอน้ี  คือเกี่ยวกับสัญชาตญาณที่เปนตัวกิเลส 
เปนรากฐานแหงกิเลส. 
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ทําไมเราจึงอดรักไมได,  ทําไมจึงอดโกรธไมได  ทําไมจึงอดเกลียดไมได, 
ทั้งที่ไมอยาก  ทั้งที่ไมอยาก,  มีคนมาถามปญหามากเหลือเกิน  วาทําอยางไรจะระงับ 
ความโกรธได,  ไมอยากจะโกรธ  แตแลวมันก็โกรธ  โกรธจนได  โกรธตอหนาทั้ง ๆ  ที่ไม 
อยากจะโกรธ  มันก็ยังโกรธ.  นี่เพราะบังคับสัญชาตญาณแหงความโกรธนี้ไมได. 

 
เรื่องสัญชาตญาณอันละเอียดอยางไร,  ก็ไดอธิบายกันมาแลวในการบรรยาย 

ครั้งที่แลว ๆ  มา.  ผูที่ยังไมไดฟง  ก็ไปหาอานหาศึกษาไดจากหนังสือหนังหาตํารับตํารา 
อันเกี่ยวกับเรื่องนั้น. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
ในวันนี้ก็จะไดพูดตอไป  ถึงการพัฒนาสัญชาตญาณ  ซึ่งไดกลาวโดยสังเขป 

แลวในการบรรยายครั้งกอนวา  จะตองอาศัยธรรมะ.  ธรรมมีอยู  ๒  ประเภทดวยกัน 
ธรรมะเปนหลักใชโดยตรง  เพื่อแกปญหานั้น ๆ,  แลว  ธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็ 
ธรรมะโดยออม  คือธรรมะอุปกรณ  ธรรมะเครื่องมือ  ซึ่งมีอยูหลายอยางหลายชนิด. 
ในวันนี้ก็จะเริ่มบรรยายการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักธรรมะ ที่เปนหลักโดย 
ตรง. 

 

สติปฎฐาน  ๔  เปนหลักใชตัดกิเลส. 
 
ขอใหทราบไววา  ในพระพุทธศาสนาอันมากมายหลายหมื่นหลายพันธรรม  

ขันธนั้นหลักเดียวที่จะใชตัดฟนกิเลส  ก็คือสติปฎฐาน  ๔,  สติปฎฐาน  ๔  มีอยูใน 
รูปตาง ๆ  กัน  ในรูปอยางนั้นบาง  ในรูปอยางนี้บาง  อยางโนนบาง  เรียกโดยตรงบาง 
เรียกโดยออมบาง.  แตพิจารณาดูใหดีเถิดวา  ขอปฏิบัติเหลาใดทีมันจะเปนไปเพื่อการตัด 
เสียซึ่งกิเลสแลว  มันจะมีหลักเปนสติปฎฐาน  ๔  เมื่อกลาวโดยสมบูรณ.  ถาแยกออก 
มาทีละอยาง  ๆ ก็ไมสมบูรณ.  ถาใหสมบูรณตองครบ  ๔  อยาง  เรียกวาสติ  ปฎฐาน  ๔ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๒๘

รูเรื่อง  กายนี้เปนเรื่องที่  ๑.  รูเรื่องเวทนาเปนเรื่องที่  ๒,  รูเรื่องจิตเปนเรื่องที่ ๓, 
รูเรื่องธรรมดาทั้งปวงเปนเรื่องที่  ๔;  กาย  เวทนา  จิต ธรรม  ก็เพราะเหตุวานี้มัน 
เปนตนเคา  หรือเปนเคาเงื่อน  หรือเปนโครงสําคัญของเรื่อง  ที่ถาวาศึกษาแตกฉาน 
ประพฤติกระทําใหถูกตองลุลวงไปดวยดีแลว  ปญหามันก็หมด. 

 
เรื่องสติปฎฐาน  ๔  นั้น  ตรัสไวตรง ๆ   วา  เพื่อจะนําออกเสียซึ่งอภิชฌาและ 

โทมนัสในโลก,  แลวก็ถอนเสียไดซึ่งความยึดถือวาตัวตน.  คนธรรมดามีอภิชฌาและ 
โทมนัสเปนประจําในโลกนี้  อภิชฌาคือชอบ,  โทมนัส  คือไมชอบ,  ตามใจความอภิชฌา 
นี้แปลวา เพงเล็งเฉพาะอะไรก็ตาม,  รวมความแลวก็คือชอบ หรือยินดี.  ทีนี้  โทมนัส 
โทมนัสท่ีแปลวาขัดเคืองน้ัน  ก็คือไมชอบหรือยินราย.  ในโลกนี้มีเรื่องสองเรื่องคือ 
ยินดียินราย;  ถายังมีอยูในจิตใจของบุคคลผูใด  เขาก็จะตองเกิดความคิดนึก 
ประเภทที่เปนกิเลส  แลวก็ยึดถือเอาเปนตัวเปนตน. 

 
เมื่อยินดี  มันก็จะเกิดความรูสึกขึ้นมาทันที  วากูยินดี;  ที่จริงความ 

ยินดีนั้นมันเกิดตามธรรมชาติธรรมดาของระบบประสาท  หรือ  จิตที่มีสัญชาตญาณ 
อยูเปนหลักวา ถาชนิดนี้เขามา  เขามาสูตัวเองทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลว  มันก็ 
จะยินดี.  ถาอีกอยางหนึ่งตรงกันขามเขามาทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลวมันก็ 
จะยินราย;  นี่มันเปนเรื่องที่ตายตัวสําหรับสัญชาตญาณ  ซึ่งเปนสิ่งที่มีประจําอยูในชีวิต. 
ฉะนั้นเด็กทารกคลอดออกมาไมกี่วัน  กี่ เดือนอะไร  มันจึงรูจักยินดียินราย  คือรูจักชอบ 
และไมชอบ,  ครั้นชอบขึ้นมาก็มีตัวกู  ซึ่งจะเปนผูชอบ,  แลวชอบเอามาเปนของกู. 
ถาไมชอบ  มันก็มีตัวกูที่จะไมชอบ  ที่จะดุรายขึ้นมา  แลวก็จะถือวาเปนศัตรูของกู, 
เปนผูทําลายลางของกู.  นี่ศึกษาใหถึงจุดนี้  ตั้งตนที่จุดนี้  แลวก็จะเขาใจหลักธรรมะ 
ไดงายขึ้น,  นี้ เราก็จะมารูจักเรื่องนี้ใหดีที่สุด  โดยศึกษาให รูวา  จะกําจัดออกไปเสียได 
อยางไร. 
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สติปฎฐาน  ๔  เปนเครื่องนําออกเสียได  ซ่ึงอภิชฌาและโทมนัสใน 
โลก.  คําวาในโลก  คือกวางขวางครอบงําหมด  ในโลก  โลกเด็ก  โลกผูใหญ   โลกวัตถุ  โลกจิต 
ใจ,  โลกอะไรก็ตาม  มันมีของสองอยางคือความชอบ  และความไมชอบเปนหลัก;  แลวมัน 
ชอบดวยอํานาจของสัญชาตญาณ   มันชอบอยางลึกซึ้ง  มันชอบอยางชนิดที่ยากที่ 
ใคร ๆ  มาแนะนํามาปองกันหรือมาหามกันได.  ไมชอบก็เหมือนกัน   มันก็ไมชอบ , 
ฉะนั้นดู เด็ก ๆ  ตัวเล็ก ๆ  ยังเปนทารกวามันชอบขึ้นมามันเปนอยางไร,  เมื่อไมชอบขึ้นมา 
มันเปนอยางไร,  แลวมันเปนไดอยางไร,  มันเอามาจากไหน  ความชอบหรือความไมชอบ, 
เมื่อมันมีแลว มันก็เกิดกิเลสตอ ๆ  ๆ  กันไป.  เมื่อชอบมันก็เกิดโลภะ ๆ  โลภะทุกคราวที่ 
มันชอบ ,  เมื่อไมชอบมันก็เกิดโทสะ   โทสะทุกคราวที่มันไมชอบ ,  เมื่อยังไม รูวา 
เปนอะไรดี  ยังเปนที่นาสงสัยอยู  แตยังหวังอยู  มันก็เกิดความรูสึกที่มัวเมา  หลงใหล 
พัวพัน  วนเวียนอยู.  นี่โลภะ โทสะ  โมหะ  ตั้งตนขึ้นมาดวยสัญชาตญาณแหง 
ความชอบหรือไมชอบ  ซึ่งพระพุทธเจาทานตรัสเรียกอภิชฌาและโทมนัสในโลก. 

 
เมื่อมีอภิชฌาก็ตาม.  โทมนัสก็ตามขึ้นมาในใจแลว  ความรูสึกวาตัวกูผู 

ทําอยางนั้นมันก็ เกิดขึ้นมาทันที ,  นี้ เปนของที่นาประหลาดไมนาเชื่อ   วากิ เลส  
กิเลสเกิดทีหลังตัวผูมีกิเลส   มันเกิดความรูสึกเปนกิเลสขึ้นมาในใจกอน,  แลวจึงเกิด 
ความรูสึกวากู  ผูเปนอยางนั้นขึ้นมาทีหลัง.  ความอยากเกิดขึ้นแลว มันจึงเกิดตัวผู 
อยาก  ตัวผูตองการจะอยาก  อันนี้มันฝนหลัก  logic  ของคนโง,  logic  หรือตรรกของคนโง 
มันเปนเรื่องทางวัตถุ  มันตองมีผูอยากกอนมันจึงจะอยาก  แลวจึงจะมีปญหา.  แตเรื่องของ 
ธรรมะอันลึกซึ้งของสัญชาตญาณนี้  มันนาหัวที่วา  ความอยากเกิดขึ้นในใจกอน,  แลว 
จึงเกิดความรูสึกวากูผูอยากนี้เกิดตามมาทีหลัง;  มันนาหัวที่วา  ผูอยากเกิดทีหลัง 
ความอยาก .  นั้นแหละคือความยากในการที่จะตัด   จะปองกัน   จะบรรเทาตัวตน , 
หรืออีกทางหนึ่งก็แสดงใหเห็นวา  ตัวตนนั้นไมใชตัวตนอะไร  มันเปนเพียงผลของ 
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ความอยาก  ถามันเกิดความอยากแลว  มันก็ตองเกิดตัวตนผูอยาก.  ฉะนั้น  ตัวตนจึง 
เปนมายา,  มายายิ่งกวามายา,  แตแลวมันก็ไมเปนมายาหรือรูสึกวามายา  มันรูสึกเปน 
ตัวตน.  มันก็ม ีต ัวกู  ผู ร ัก  ผู โกรธ  ผู เกลียด  ผู กลัว  ผู อะไรตาง ๆ  เต็มที ่ไปหมด 
ก็เลยไดมีความทุกข.  นี้จึงเรียกวา  สติปฎฐาน  ๔  ซ่ึงมีหลักจะบรรเทาเสียซ่ึงอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกนั่นแหละ  เปนแมบท  เปนประธานของหลักธรรมะที่จะตัดกิเลส. 
สวนเรื่องนอกนั้น  เชน  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗   
กระทั่งมรรคมีองค ๘ มันก็เปนเครื่องชวยใหสติปฎฐาน  ๔  เปนไปอยางถูกตอง  เกิดขึ้น 
แลวเปนไปอยางถูกตอง  และเปนไปจนถึงกระทั่งสุดทาย  จนกระทั่งตัดกิเลสได  รวมอยู 
ในกระแสเดียวกัน ที่เรียกวา  โพธิปกขิยธรรม  เปนคําสําคัญ เปนคําประเสริฐ  คือวา 
ธรรมเปนฝกฝายแหงการตรัสรู  มีอยู  ๗  หมวด. 

 
หมวดแรกเทานั้นแหละคือตัวประธาน  ตัวหลักธรรมะที่เปนประธาน 

ที่จะทํางานตัดกิเลส  คือ  สติปฎฐาน  ๔,  แลวสัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  
๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘  เปนอุปกรณ  เปนเครื่องสนับสนุนชวย 
เหลือ  กระทั่งเปนกิริยาอาการมาตามลําดับ  กิริยาอาการของการตัดกิเลสมาตามลําดับตาม 
ลําดับ,  จบลงดวยการหมดกิเลส;  จึงถือวาเรื่องสติปฎฐานเปนเรื่องสําคัญ  จะเห็นไดวา 
เรื่องสติปฏฐานไดรับการเชิดชูยกยองทั่วไปในบาลีในอรรถกถา. 

 
ความสําคัญของสติปฎฐาน  ๔. 

 
ทีนี้  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  ก็มาดูกันใหดีอีกทีหนึ่ง  วาคนเรานี้มันหลงวาตัว 

ตนมีอยูในรางกายนี่  เพราะยังไมรูวารางกายคืออะไร,  แตมันปรากฎชัดที่วารางกายนี้มัน 
ทําอะไรได.  เชนเด็ก ๆ   มีความรูเพียงวารางกายนี้ทําอะไรได  ก็เห็นรางกายเปนใหญ,  เห็น 
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ทุ กเรื่ องเป นเรื่ องของร างกาย  มั นก็ เอาร างกายเป นตั วตน.  ไม รู เรื่ องจิ ตไม รู เร่ื องวิญญาณ 
แตรูเรื่องรางกายมากพอที่จะเห็นวา  เร่ืองที่เกี่ยวกับรางกายหรือเรื่องรางกายนี้  เปนตัว 
การ  เปนตัวเรื่อง.  ฉะน้ันจึงสําเร็จอะไร ๆ  อยูที่ รางกาย;  นี่แสดงวา  เด็ก ๆ  นี้มันเปน 
วัตถุนิยมมาโดยกําเนิด,  มันรูจักแตเรื่องรูปหรือเรื่องรางกาย  มันก็จะจัดการกันแตเรื่อง 
รางกาย.  เมื่อใครมาทําราย  มันก็จะตอบแทนดวยการทํารายแลวก็ทางรางกาย.  นอง 
เล็ก ๆ  โกงพี่   พี่ เล็ก ๆ  โกงนอง  มันก็ตีกันไดโดยทางรางกาย  มันตีกันไป  มันตีกันมา; 
เพราะมันรูวาที่รางกายนี้เปนตัวการที่จะทํารายเรา  เราก็จะตอบแทน.  ถาเด็ก ๆ  เดินไป 
โดนเกาอี้  มันก็จะเตะเกาอี้;  เพราะเกาอี้นี้มาขวาทางกู  มาทํารายกู  มันก็เตะเกาอี้. 
แตถาผูใหญคงไมทําอยางนั้น  เพราะรูอะไรมากขึ้นวา  เร่ืองที่รางกายนี้มันไมใชเร่ือง 
ทั้งหมด,  แตเด็ก ๆ  มันยังไมรู.  เพราะฉะนั้น  จุดแรกจุดตั้งตนของคน,  ของความโง 
ก็ยึดกันที่รางกายหรือทางวัตถุกอน.  ฉะนั้นรูเรื่องรางกายไมใชตัวตนกันเสียกอน 
เปนขอแรก. 

 
ทีนี ้ก็ลึกเขาไปถึงขางใน  คือเรื ่องจิตใจก็ไดแกเวทนา,  เวทนาจะ 

รูหรือไม รูก็ตามใจ  แตมันรูสึกตอเวทนา  เมื่อเจ็บ  เมื่อปวด  เมื่อสบาย  เมื่อเปนสุขเปน 
ทุกข  เปนเวทนามันรูสึกได  ตามสัญชาตญาณ  แมเด็ก ๆ   มันรูสึกไดวาอยางนี้สบาย  อยางนี้ 
ไมสบาย  อยางนี้อรอย  อยางนี้ไมอรอย  มันก็เลื่อนมาเห็นวาเวทนานั่นแหละหรือความ 
อรอยความไมอรอยนั่นแหละเปนเรื่องสําคัญ มีความอรอยแลวก็มีกูผูอรอย  ก็ยึดถือ 
กูผูอรอย  และความอรอยของกู  ในขณะนั้นรูสึกวามีตัวตน  อยูที่ผู รูสึกอรอยนั่นแหละ 
มีตัวกูผูรูสึกอรอย,  แลวความอรอยก็เปนของกู,  ก็ยืดเวทนาโดยความเปนตัวตนบาง 
เปนของของตนบาง  เรื่อยมา  แต เล็กจนโตน   แต เล็กจนโต   เหนียวแนนที่สุด . 
ฉะนั้น  ตองรูเรื่องเวทนา  จนถอนตัวตนเสียไดจากเวทนา. 

 
 
 
 
 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๓๒

นี้ตอมาเรื่องที่ลึกไปกวานั้นอีก  คือ  เรื่องจิต  โอ,  จิตนี้มันลึก  ลึกซึ้งเขาไป 
ในนั้น  จนเขาใจยากวาจิตเปนอยางนั้น  จิตเปนอยางนี้  จิตเปนอยางโนน  ก็เลื่อนตัวตน 
เขาไปอยูที่จิต,  หรือบางคราวมันนึกรูสึกอยูแตเรื่องเวทนา  ก็เอาผู รูสึกเวทนาเปนตัวตน 
บางคราวมีแตเรื่องความคิด  มันก็เอาจิตที่คิดไดเปนตัวตน. 

 
ทีนี้  สุดทายก็เอาธรรมหรือธรรมชาติ  ที่รูสึกวาตัวตนในสิ่งใดก็ตาม  ใน 

สิ่งใดก็ตาม  ในสิ่งที่มันละเอียดขึ้นไปทางจิตใจเปนธัมมารมณอันละเอียด  หรือวา 
คุณคาอันเปนที่นารักนาพอใจอะไรของธรรมชาตินี้พูดไวกวางมาก  เอาเรื่องที่ไมอาจจะเปน 
ตัวตน  หรือไมเปนตัวตนมาเปนของตนนี้เปนเรื่องสุดทาย,  เอาธรรมชาติที่เปนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตามาเปนตัวตน  ก็ตองละ. 

 
ความมุ งหมายอันสําคัญ  ลึกซึ้ง  ใหญหลวง  ของสติปฏฐาน  ๔  ก็คือ 

ตองการจะใหละตัวตนเสียจากกาย,  จากเวทนา  จากจิต,  และจากธรรมชาติที่เปน 
ที่ตั้งแหงความยึดถือวาตัวตน.  ถาละ  ๔  อยางนี้ได  มันก็หมด  สัญชาตญาณอัน 
ลึกซ้ึง  อันใหญหลวง  อันเปนตนตอ  คือสัญชาตญาณแหงตัวตน  มันถูทําลายหมดแหละ, 
มัน  ก็ไมมีสัญชาตญาณลูกนองเกิดขึ้นมาได  เพราะมันไมมีตัวตนเสียแลว.  สัญชาต- 
ญาณแหงการกินอาหรก็เลิกกัน,  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุก็ เลิกกัน  สัญชาตญาณ 
แหงการตอสูการหนีภัย  การอะไรตาง ๆ  ก็ระงับไป เพราะมันระงับสัญชาตญาณแหง 
ตัวตนไดหมดสิ้น.  นี่เห็นไหมวา  มันเปนวิทยาศาสตรอันใหญหลวง  อันลึกซึ้งสัก 
เทาไร  สําหรับพระพุทธศาสนา  ที่สอนเรื่องสติปฎฐานทั้ง  ๔  ซ่ึงสามารถเพิกถอน 
ความรูสึกวาตัวตนเสียไดในสิ่งทั้งปวง  ในสิ่งทั้งปวง. 

 
เปนอันวา  เราเห็นไดชัดหรือถือกันวา  สติปฎฐาน  ๔  เปนธรรมะสําคัญขั้น 

ตนโดยตรง  ที่จะขจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณอันเลวรายทั้งหลาย.  อาตมาจึงเอามาเปนเรื่อง 
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แรกสําหรับการบรรยาย  สําหรับสิ่งที่จะพัฒนาสัญชาตญาณใหชัดลงไป  ในวันนี้,  แลวก็ยก 
เอาเรื่องอานาปานสติมาเปนตัวเรื่อง  เพราะวาบรรดาเรื่องสติปฎฐานทั้ง  ๔  นั้น ไม 
มีที่ไหนจะถูกตอง  สมบูรณ  รัดกุมดีเทาเรื่องอานาปานสติ  ระบุไปยังอานาปาน 
สติ  ๔  จากอนานาปานสติสูตร.  เรื่องสติปฎฐาน  ๔  มียืดยาวพิสดารในมหาสติปฎฐานสูตร 
อยางนี้ก็มี  มันเฟอ,  เอากันแตโดยตรง  จํากัดชัด ๆ   ในอานาปานสติสูตร  เรียกวาสติปฎ- 
ฐาน  ๔  ดวยเหมือนกัน.  ดังนั้นจะตองพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติ  ใหชัดเจนให 
รัดกุม  ก็อยางที่กลาวมาแลววา  เปนเรื่องกาย  เปนเรื่องเวทนา  เปนเรื่องจิต  เปน 
เรื่อง  ธรรม  สี่เรื่อง. 

 
กายานุปสสนาที่  ๑  ถาทําสําเร็จแลว  ก็จะสามารถควบคุมกายไดตาม 

ตองการ,  ควบคุมการปรุงแตงของกายได  ปญหามันก็หมดไปตั้งมากมาย. 
 
เวทนานุปสสนา  ถาทําได  มันก็ควบคุมปจจัยที่ปรุงแตงจิตใหคิดนึก 

อยางนั้นอยางนี้ได,  มันก็ควบคุมสัญชาตญาณที่จะปรุงแตงคิดนึกไปในทางกิเลสได. 
 
จิตตานุปสสนา  เมื่อทําเสร็จแลว  มันก็ควบคุมจิตไดโดยตรง  ใหอยู 

ในภาวะที่ถูกตอง  และถึงที่สุด  คือสมบูรณที่สุด. 
 
ธัมมานุปสสนาเมื่อทําถึงที่สุดได  ก็เพิกถอนอุปาทานวาตัวตนเสียได 

คือมันควบคุมการเพิกถอนอุปาทานใหเปนไปอยางถูกตอง ๆ  ๆ ,  จนถอนอุปาทานทั้ง 
หมดสิ้นได. 

 
นี่ดูหัวใจของเรื่องวามันมีอยูอยางนี้  กายานุปสสนาเห็นชัดทําไดสําเร็จ  มัน 

ก็ควบคุมเรื่องของกายโดยตรงได  เครื่องปรุงแตงกายเชนลมหายใจเปนตนได,  เรื่อง 
เกี่ยวกับกายทุกอยางก็เปนเรื่องที่ถูกตองไปหมด.  เวทนานุปสสนา  ถาทําไดสําเร็จ  มัน 
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ก็ควบคุมสิ่งที่ปรุงความคิดนึกหรือจิตได  ใหเปนไปแตในทางที่ควรจะเปนไป.  มัน 
จะมีประโยชนสักเทาไร  ถาเราควบคุมความคิดนึกได  มันจะคิดนึกไปแตในทางที่ควรคิด 
นึก  ไมเกิดกิเลสได.  จิตตานุปสสนาควบคุมจิตโดยตรง  เปนนายเหนือจิต  มีอํานาจ 
เหนือจิต  ใหจิตเปนอยางไรก็ได,  ธัมมานุปสสนา  ควบคุมการที่มันจะไปยึดถือเอานั่น 
เอานี่ที่เปนตัวตน  คือควบคุมอุปาทานทั้งหลายได  มันก็หมดเรื่องหมดปญหา  โดย 
ประการทั้งปวง. 

 
นี่เรียกวาเปนหลักคราว ๆ   ยอ ๆ   วา  สติปฎฐาน  ๔  มันจะควบคุมสัญชาต- 

ญาณไดอยางไร,  จะบรรเทาอํานาจของสัญชาตญาณไดอยางไร,  และจะเพิกถอนสิ่งที่ 
เรียกวาสัญชาตญาณนั้นไดอยางไร  ในที่สุด.  แตอยาลืมวา  ถายังไมเปนพระอรหันต  ยัง 
ไมเพิกถอนสัญชาตญาณทั้งหมดได;  เดี๋ยวนี้ยังมิใชเปนพระอรหันต  ยังเปนอะไรต่ํา  ๆ 
ลงมาน้ี  ก็ไดแตควบคุมบาง  บังคับกระแสบาง  ไปตามเรื่อง  รูจักใชกําลังมหึมาของ 
สัญชาตญาณนั้นใหเปนไปในทางที่ปลอดภัย.  ถาจะเปรียบก็เหมือนกับวาชางสารตัวใหญ 
ตกมันมีแรงมาก  ถาควบคุมไมได  มันก็อาละวาดทําลายสิ่งตาง ๆ   เสียหายพังทลายยับเยิน 
หมด;  แตถาสามารถควบคุมได  ก็เอาไปใชงานท่ีหนัก  ที่มีคามากไดสําเร็จไดมีประโยชน 
ไมมีโทษ.  นี่มันอยูที่วาสามารถควบคุมกําลังอันมหาศาลนั้นไดหรือไมเทานั้น; 
นี่สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณมันเปนอยางนั้น,  ความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว. 
ตัวอยาง  ถาควบคุมไมไดมันจะเปนอยางไร,  ถาควบคุมใหมันเดินไปในทางที่ถูกตองได 
มันก็ไมมีปญหา  ไมมีความทุกข  ไมมีความเสียหายเลวรายอะไรเกิดขึ้น,  การควบคุมได 
จึงเปนสิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้. 

 

สติปฎฐาน  ๔  ในอานาปานสติ. 
 
เอา,  ทีนี้ก็จะอธิบายโดยรายละเอียดใหยิ่งขึ้นไป  วาสติปฎฐาน  ๔  ในอา- 

นาปานสตินี้  มันจะทําหนาที่พัฒนาสัญชาตญาณไดอยางไร,  สําหรับผูที่ศึกษามาแลว  ก็ 
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ไมลําบากที่จะเขาใจ  เพราะรูเรื่องอานาปานสติดีอยูแลว,  แตผูที่ไมเคยศึกษาเลยก็คง 
จะฟงยาก.  จะทําอยางไรไดมันชวยไมได  เมื่อทานไมเคยศึกษาอะไรมาเสียเลย  มันก็ตอง 
มีการฟงยากลําบากเปนธรรมดา,  ถาไมอดกลั้นอดทนที่จะศึกษามันก็เลิกกัน  มันก็เลิกกัน 
มันก็ไมไดรับประโยชนอะไร.  แตถาสนใจจะฟงจะใหไดประโยชน  ก็ตองทนศึกษา 
ทนทําความเขาใจ  วาเรื่องมันเปนอยางไรกัน. 

 
หมวดที่  ๑  กายานุปสสนา. 

 
นี้จะพูดถึงอานาปานสติ   หรือสติปฎฐาน  ๔  ในอานาปานสติ   โดยใจความ 

สําคัญ ๆ  ใหฟง. 
 
ขอที่  ๑  ของหมวดที่  ๑  คือหมวดกาย  หมวดเรื่องเกี่ยวกับรางกาย  ขอ 

ที่  ๑  ก็ลมหายใจยาว  ศึกษาเรื่องลมหายใจยาว  จนรูจักหมดทุกความลับ  ที่เกี่ยวกับลม 
หายใจยาว,  วาลมหายใจยาวมีลักษณะอาการอยางไร,  ลมหายใจยาวนี้มันมีอิทธิพลอยางไร, 
มันมีเมื่อไร,  มันไมมีเมื่อไร,  อะไรเปนเหตุ,  อะไรเปนผล,  จนรูจักประโยชนของลมหายใจ 
ยาว.  เพียงแตรูจักหายใจใหยาว ๆ  นี้  ผลดีทางสุขภาพอนามัยมันก็เกิดขึ้น,  หรือวา 
มันจะปดอารมณรายได.  โกรธใครมา  มีอารมณรายฉุนเฉียวเปนไฟอะไรมา  นั่งลง 
หายใจใหยาว  แกลงหายใจใหยาว,  แกลงหายใจใหยาว  มันก็ไล-ไลความรูสึกอันนั้น 
ออกไปหมด  ไลความรูสึกอันเลวรายนั้นออกไปไดหมด.  นี่เรื่องลมหายใจยาว 
รูไวเถอะดีมีประโยชนมาก;  เพียงแตทําลมหายใจใหยาวใหไดทุกคราวที่อารมณมัน 
เสีย,  จิตมันเสีย พื้นเพมันเสีย  ก็ใหลมหายใจยาวขับไลออกไป.  นี่เพราะวา 
ลมหายใจยาวทําใหรางกายสงบระงับ. 
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ทีนี้  ขอที่  ๒  ตรงกันขามคือ  ลมหายใจสั้น  มันก็ตรงกันขาม  แตก็ตองรูจัก 
จะรูจักควบคุมลมหายใจสั้น.  เมื่อเหตุรายเกิดขึ้นในจิตใจคนจะหายใจสั้น,  หายใจ 
สั้น ๆ  เมื่ออารมณ เสีย  หรือเปนทุกข  หรือมีอะไรขัดของอะไรตาง ๆ.  มันก็ตองหายใจ 
สั้น.  ทีนี้ก็ไลมันไปดวยการหายใจยาว  การหายใจยาวก็ไลอารมณรายออกไปเสีย, 
หรือถาเราอยากจะมีอารมณราย ๆ   ขึ้นมา  ลองหายใจใหสั้นเขาสิ  ลองหายใจใหสั้น ๆ   ๆ   ๆ    
ที่สุด  มันก็  จะมีอารมณรายเกิดขึ้นในใจ. 

 
นี่รูธรรมชาติลมหายใจยาวลมหายใจสั้น  จนสามารถที่จะใชประโยชน 

ใหไดจากสิ่งทั้งสองนี้,  รูจักธรรมชาติอันแทจริงของสิ่งทั้งสองนี้  วาเนื่องอยูกับกาย 
ปรุงแตงรางกาย  จะไดรูเปนเรื่องเดียวกันกับรางกาย. 

 
ขอที่  ๓  ครั้นรูวาลมหายใจนี่มันเนื่องอยูกับกาย,  ถาลมหายใจหยาบ 

กายก็หยาบ,  ลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียด,  ลมหายใจระงับกายก็ระงับ.  เรา 
ก็ระงับกายไดโดยทางลมหายใจ  คือทําลมหายใจใหสงบระงับ  ก็บังคับกายใหสงบระงับ 
ได,  นี้เปนเรื่องที่  ๓  เปนขอท่ี  ๓. 

 
ทีนี้   ขอท่ี   ๔  ขอสุดทายของหมวดนี้หมวดที่   ๑  นี้   ก็คือ  บังคับ  ทําลมหาย  

ใจใหระงับ,  ลมหายใจใหระงับ  ลมหายใจใหระงับ  ใหละเอียดออน,  กายก็ระงับ  กาย 
ก็ระงับ  กายก็เย็นลง  เย็นลง.  จิตก็เปนสมาธิตามแบบของธรรมชาติ, เปน 
สมาธิตามธรรมชาติ  ตามแบบของธรรมชาติ  ตามหลักเกณฑของธรรมชาติ. 

 
ผลของกายานุปสสนา. 

 
หมวดที่  ๑  เรื่องกาย  นี้มันมีอยู  ๔  ขออยางนี้  :  รูเรื่องลมหายใจยาว-สั้น 

ดี  จนบังคับได  จนใชประโยชนได,  รูเรื่องลมหายใจปรุงแตงรางกาย  สวนเนื้อหนังนี่ 
มันถูกบํารุงรักษาหลอเลี้ยงอยูดวยลมหายใจ  ซึ่งเรียกวากายเหมือนกัน.  กายลมคือลม 
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หายใจ  สงเสริมปรุงแตงกายเนื้อ  คือเนื้อหนังรางกาย,  แลวก็สามารถใหลม 
หายใจสงบระงับ  ก็คือทําใหกายเนื้อสงบระงับเยือกเย็นเปนสุขลงไป  มีลักษณะ 
เปนสมาธิตามธรรมชาติ  แลวก็รูสึกสบายใจเปนสุข  เพราะวากายมันระงับ  นี่หมวด 
กายหมวดที่  ๑  เปนอยางนี้,  ถาเราทําได  มันก็จะมีผลควบคุมรางกายได,  ควบคุมรางกาย 
ใหอยูในสภาพที่ถูกตองได;  เพราะวาสามารถควบคุมกายสังขารคือลมหายใจ 
คือควบคุมกายก็ได,  ควบคุมสิ่งปรุงแตงกายคือลมหายใจ  นั้นก็ได,  มันก็เลยควบคุม 
อนามัย  สุขภาพอนามัยของรางกายได,  แลวก็จะควบคุมสมรรถนะ  ความเขมแข็ง 
ความสามารถวองไวในหนาที่การงานของรางกายได.  อยางนี้มันขมสัญชาตญาณที่เลว 
รายลงไปไดเทาไร  แลวยิ่งกวานั้น  เมื่อควบคุมกายโดยทางอยางที่วานี้ได  มันก็ควบคุม 
ลมหายใจได,  มันจะมีผลสําหรับที่จะยืดกายสังขาร  จะรูจักลมหายใจ  กระทั่งจะ
รู 
วาจะตายในการหายใจครั้งไหน,  มันจะมีความรูมากถึงกับวา  เราจะตายลงในการหายใจ 
ครั้งนี้หรือครั้งตอไปหรือเมื่อไร ครั้งไหน.  นี่ถาเปนผูที่สามารถถึงที่สุด  ในการควบคุม 
ลมหายใจ  มันจะรูมาตลอดเวลา  เปนเดือนเปนป  เปนปมา  จนรูเรื่องลมหายใจดี,  มัน 
จะรูวาจะตายในการหายใจครั้งไหน. 

 
จะเลาเรื่องตัวอยางที่มีอยูในคัมภีร  วาพรเถระองคนั้นเชี่ยวชาญี่สุด 

ในเรื่องลมหายใจนี้  เร่ืองอานาปานสติ,  อยูมาก็ศึกษามา,  อยูมาก็ศึกษามา  จนรูจนควบคุม 
ได  จนสบายดี  จนถึงวาระสุดทายที่จะดับสังขาร  จะดับสังขารก็เรียกประชุมพระลูกศิษย 
ลูกหา  ใหมาที่กลางสนาม  แลวบอกวา  เธอยืนอยูตรงนี้  แลวฉันจะเดินไปเดินมา  คือวา 
เดินเหมือนกับเดินจงกรม.  เดินไปสุดทางโนนพอสมควร  แลวก็วกกลับมาทางนี้พอ 
สมควร,  เดินกลับไปกลับมาผานหนาคนที่ยืนเฝาอยู  พอวาระสุดทายก็เดินมาถึงตรงที่ 
คนเฝาอยูพอดี  แลวทานก็ตาย,  ตายในออมแขนรับของพระที่ยืนคอยทีอยู 
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นี้เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวา  อนานาปานสตินั้นทําใหรูเรื่องการหายใจ 
เรื่องชีวิต เรื่องหายใจครั้งสุดทายอะไรไดดีถึงอยางนี้,  เรียกวาควบคุมอะไรไดมาก,  ควบ 
คุมเรื่องเกี่ยวกับกายทั้งหมดทั้งสิ้นได  เร่ืองสัญชาตญาณไมมาทําอะไรได  ไมมาทําใหกลัว 
ไมมาทําใหผิดพลาดอะไรได. 

 
แตวาที่ดีที่สุด  ของการศึกษาเรื่องกายานุปสสนานี้  มันมีผลดีที่สุดตรงที่ 

วา  จะไมโงจนถึงกับยึดถือวา กายนี้เปนตัวตน  หรือกายนี้เปนของตน;  เพราะ 
วาทานไดเที่ยวศึกษาไปจนทั่วถึงในเรื่องของกาย,  เรื่องการปรุงแตง  ของกาย  คือลม 
หายใจ,  เรื่อกิริยาอาการ  ที่ลมหายใจปรุงแตงรางกายอยางไร  มากนอยอยางไร  ทั่วถึง 
ดีหมด,  ก็เห็นแตเปนเรื่องธรรมชาติ  ธรรมชาติลวน ๆ  ของรางกาย  ซ่ึงประกอบอยู 
ดวยธาตุ  ๔  แลวก็หลอเลี้ยงอยูดวยลมหายใจ,  ก็เลยรูหมดทุกเรื่องเกี่ยวกับรางกาย  จนไม 
เห็นวาตรงไหนจะเปนตัวตนได,  จนเห็นชัดวา  เกี่ยวกับรางกายทั้งหมด  ไมมีตรงไหนที่ 
จะเปนตัวตนหรือเปนของตนได  ทานก็เลยถอนความยึดถือวาตัวตนวาของตนออกไป 
เสียไดหมดเลย  ออกไปเสียไดหมดเลย  ออกไปเสียไดหมดเลย.  นี่ผลเลิศประเสริฐของ 
กายานุปสสนา  ทําใหเพิกถอนอุปาทาน  ยึดถือวาตัวตนของตนเออกไปเสีย  จาก 
รางกาย  หรือทุกอยางที่ เกี่ยวกับรางกาย  ไดหมด  ไมตัวตนอะไรที่ไหน  ที่ เกี่ยวกับรางกาย 
เรียกวาหมดปญหาไปเรื่องหนึ่ง,  คือเรื่องกาย  ไมมีสวนที่จะหลงวาเปนตัวเปนตน  ไมมี 
ตัวไมมีตนในเรื่องของรางกาย. 

 
นี้ก็เปนอันวา  สัญชาตญาณที่มันคอยจองที่จะใหมีอะไรเปนตัวตน 

มันถูกตัดไปเสียสวนใหญหนึ่งแลว  คือสวนรางกายนี้ เลิกกันหมดหวังไป.  ไมโง 
เหมือนเด็ก ๆ  ทีแรกที่วาอะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งเกี่ยวกับรางกายเกี่ยวกับทางกาย  ก็ถือเปน 
เรื่องของกายเปนตัวตนของรางกาย,  แลวก็ทําไปตามความตองการของกายแลวก็บํารุง 
บําเรอรางกาย เหมือนกับท่ีคนแก ๆ  ทั้งหลายก็ยังคงกระทําอยู  ขอใหคิดดูใหดี,  มันไม 
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มีการหลงบํารุงบําเรอรางกายอีกตอไป  เพราะเห็นวารางกายนี้  มิใชของตน  มิใชของ 
ตน.  เพราะประสบความสําเร็จในการเจริญกายานุปสสนาสติปฎฐาน  เปนอานาปานสติ 
หมวดที่  ๑  มีอยู  ๔  ขออยางนี้.  นี่ เรียกวาหมวดกาย,  หมวดกายสําเร็จไป  ควบคุมสัญชาต- 
ญาณไดเทาไร,  แลวเลิกลางสัญชาตญาณฝายโงเขลายึดถือไดเทาไร,  พัฒนาสัญชาต- 
ญาณแหงความฉลาด  ฝายความฉลาด  ฝายโพธิ  ใหเกิดขึ้นมาแทน  ก็รูวามันไมใช 
ตน  ก็พรอมท่ีจะทําใหถูกตองตามเรื่องราวของธรรมชาติตอไป.  นี่หมวดที่  ๑  กายานุ- 
ปสสนาสติปฎฐานอานาปานสติ  มันพัฒนาสัญชาตญาณได. 

 
สรุปอีกทีหนึ่งวา  มันควบคุมกาย  ความเปนไปของกาย  สิ่งปรุงแตงกายได, 

ก็เลยมีแตความถูกตองของกาย;  แลวอะไรที่จะควบคุมกาย  เปนปจจัยแหงกาย  เปน 
สังขารแหงกาย  มันก็จัดกระทําอยางถูกตอง  มันก็ไดกายท่ีดี.  แลวมันก็ไมหลงเอากาย 
นี้วาเปนตัวตน  เพราะมันรูชัด  ทั้งหมดทั้งสิ้น  ทุกแงทุกมุม  ทุกขั้นทุกตอน  วาเปน 
ไปตามธรรมชาติของกาย  ไมใชตัวตน.  การที่ยึดถือเอารางกายเปนตัวตนเปนอันวาหมด 
เลิกกัน  ไมตองมี. 

 
หมวดที่  ๒  เวทนานุปสสนา 

 
ทีนี้   ก็มาถึ งหมวดที่   ๒  อานาปานสติ   หมวดที่   ๒  เรื่อ งเวทนา ,   

เรื่องเวทนาถาเจริญเวทนานุปสสนาอยางที่วามาแลว  คือสรุปใจความวา  ทํากายสังขารสงบรํางับ, 
มีสมาธิทางกาย  มีปติความพอใจทําสําเร็จ นี่เปนสุขเวทนา.  ปติก็เปนสุขเวทนา 
ความสุขก็เปนสุขเวทนา,  รูชัดวาสุขเวทนานี้เกิดขึ้นมาไดอยางไร,  เปนสุขเวทนาชั้นเลิศ 
ไมใชสุขเวทนาหลอกลวง.  คนธรรมดารูจักแตเวทนาหลอกลวง,  แลวก็หลงใหลในเวทนา 
หลอกลวง.  เรื่องอรอยทางตา เรื่องอรอยทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางผิวหนัง 
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ทางจิตใจ  หลงในความเอร็ดอรอยวาสุขเวทนา,  เวทนาเหลานั้นเปนเวทนาหลอกลวง,  มัน 
มีความไมเที่ยงความเปนทุกขความอะไรอยูในนั้นก็ไมรูสึก.  แตถาวาเวทนาอันแทจริง 
ที่ไมหลอกลวง  มาถึงอยางนั้น  เปนความสุขพอจะเรียกวาความสุขไดโดยไมหลอกลวง 
ก็คือเวทนาที่เกิดมาจากการกระทําสําเร็จในทางภาวนา คือทํากายใหระงับจนมี 
สมาธิทางกาย,  มีปติแทจริง  สุขแทจริงเกิดขึ้น  ซึ่งควรจะเรียกวาสุขเวทนาที่แทจริง 
และไมหลอกลวง.  นี่เปนเรื่องสําคัญที่วา  ไดเขาถึงยอดสุดของสิ่งที่มนุษยหลงใหลบูชา. 

 
เอา,  พูดสรุปเสียใหมวา  ในโลกนี้มนุษยทั้งหลายทั้งปวงบูชาสุขเวทนา; 

ถาไม รูก็ไปบูชาสุขเวทนาที่หลอกลวง,  ถาพอจะรูบาง  ก็บูชาสุขเวทนาที่ไมหลอกลวง 
แตแลวมันก็เปนเรื่องสุขเวทนา,  มนุษยทุกคนในโลกเปนทาสของสุขเวทนา  ทํา 
อะไร ๆ  ทุอยางเพื่อสุขเวทนา  ไมรูเวทนาที่หลอกลวง  ก็หลงไปในเวทนาที่หลอกลวง, 
ถารูมันก็ดีไปไมตองหลงในเวทนาที่หลอกลวง,  ที่เปนปญหาแกคนทั่วไป  ก็หลงใน 
เวทนาที่หลอกลวง  ไมไดพอใจในความสุขที่แทจริงเพราะไมรูจัก,  เพราะไมรูจักความ 
สุขที่แทจริง,  หลงในเวทนาที่หลอกลวงทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
ทางใจ   ดวยก็ได ;  แตสวนใหญมันอยูที่   ๕  ทาง  ขางตนจากรูป   เสียง  กลิ่น   รส 
โผฎฐัพพะนี่  เพราะมันโงมาแตเกิด  มีความรูสึกพอใจสิ่งเหลานี้มาเรื่อย ๆ  มันก็พอ 
ใจอยูตลอดเวลา  ในรสของสุขเวทนา,  ไมรูเลยวา  สุขเวทนาชนิดหลอกลวงนี้มัน 
เปนเรื่องบาวูบเดียว,  บาวูบเดียวทั้งนั้น. 

 
ชวยจําคําวาบาวูบเดียวไวบาง,  มันจะไปแกไขปญหา  ที่จะไมหลงใน 

ความเพลิดเพลินอันหลอกลวง,  หรือสุขเวทนาชนิดที่หลอกลวงทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
มันเปนเรื่องบาวูบเดียวทั้งนั้น  มันจะมีคาอะไรนักหนา.  เดี๋ยวนี้มันไมใชเรื่องบาวูบเดียว 
มันเปน  สุขเวทนาที่แทจริง เกิดมาจากสมาธิ  ทําสมาธิไดสําเร็จ,  เปนปติเกิดจาก 
สมาธิ  เปนสุขเกิดจากสมาธิ  เรียกวามันไดเขาถึงรสอันแทจริงของเวทนา  หรือสิ่งสูงสุด 
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ที่มนุษยหลงกันนัก,  ไมมาหลงชนิดต่ํา ๆ   โง  ๆ   งาย ๆ   ของเด็ก ๆ ,  เขาถึงสิ่งสูงสุดที่ผูมีสติ 
ปญญาจะเขาถึงได  ก็ไมหลงในเวทนานั้น ๆ;  แปลวาความสุขก็มายุใหจิตใจกระโดดโลด 
เตนไปตามไมได  เรียกวาความสุขชนิดไหนก็จะมาปรุงแตงจิตใจใหลิงโลด  ใหกระโดดโลด 
เตนไปไมได  เราไมหลงในเวทนา,  นี่เวทนาอยางไหนแตละอยางละอยาง  ทางตาก็ได 
ทางหูก็ได  ทางจมูกก็ได  ทางลิ้นก็ได  ทางผิวหนังก็ได  ทางจิตใจก็ได  มันไมหลง,  นี้ไม 
หลงในเวทนาเฉพาะอยาง เพราะเจริญเวทนานุปสสนา,  แลวก็เพราะมันควบคุม 
ได  เพราะควบคุมได  ควบคุมเวทนาได  ก็ไมมีโทษ  ไมเกิดโทษจากเรื่องของเวทนา 
ที่ปรุงแตงติดตอกันไป. 

 
อยาลืมวา  โดยหลักสําคัญ สูงสุดที่สุด เวทนาเกิดแลวมันทําใหเกิดสัญญา 

มั่นหมาย  วาสุขเวทนานั้นอยางนั้น  สุขเวทนานี้อยางนี้,  อยางนี้ของผูหญิง  อยางนี้ของ 
ผูชาย  เรียกวาสัญญา,  เวทนาให เกิดสัญญา,  เมื่อเกิดสัญญาอยางนี้แลว  มันก็ใคร  
ครวญคิดนึกไปตามสัญญานั้น ๆ  นี้เรียกวาวิตก,  ระยะที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้มันมี 
อยู  ๓  ระยะ  คือเปนเวทนาขึ้นมา,  แลวก็ปรุงสัญญาขึ้นมา,  แลวสัญญาก็ปรุงแตง 
วิตก  คือความคิดนึกขึ้นมา;  นี้เปนปฏิจจสมุปบาทตอนที่สําคัญที่สุดที่มันจะ 
เกิดเรื่องเกิดทุกข. 

 
ถาเจริญเวทนานุปสสนามาอยางถูกตองแลว  มันควบคุมได,  มันควบคุม 

ได   เวทนาไม เกิดสัญญา,  สัญญาไม เกิดวิตก ,  มันหยุดเสียไดซึ่งเวทนา  สัญญา 
และวิตก;  หยุดการปรุงแตงได  มันก็ไมเกิดความคิดชนิดที่อยูนอกเหนือการควบคุม 
สัญชาตญาณจะไมมาทําใหเกิดความคิดเลวรายไดอีกตอไป;  เพราะมันควบคุมได 
อยางนี้  ไมหลงเอาเวทนาเปนตัวตน.  แมวาจะรูสึกเวทนาเอร็ดอรอยพอใจอยางไร  ก็ไม 
เกิดความคิดวากูเปนผูเสวยเวทนานั้น ๆ,  หรือวาจะเสวยทุกขเวทนาอันเลวรายเพียงไร  ก็ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๔๒

ไมเกิดความรูสึกวาตัวกูเสวยทุกขเวทนานั้น,  เพราะมารูแจงโดยจริง วาเวทนานั้น 
คืออะไร  ไมถือเอาเวทนาเปนตัวตน, 

 
เมื่อไมถือเอาเวทนาเปนตัวตน   ก็นับวาเกือบจะหมดปญหา ,  เรื่อง  

รูป  เร่ืองสัญญาเรื่องสังขาร  เร่ืองวิญญาณนั้นมันไมยั่วยวนมากเทาเวทนา;  โดยเฉพาะคือสุข 
เวทนา,  สุขเวทนานี้มันยั่วยวนตัณหามากที่สุด,  เดี๋ยวนี้พูดกันเสียเลยในคราวเดียว 
กันวา  ไมยึดขันธ  ๕  ขันธใดขันธหนึ่ง วาเปนตัวตน  เปนหลักสําคัญในพุทธ 
ศาสนา.  อุบาสกอุบาสิกาทองกันมากี่รอยครั้งกี่พันครั้งแลว  มันก็ยังไมรูอะไร  วาสงฺขิตฺเตน  
ปฺจุปาทานกฺขนฺทา  ทุกฺขา  โดยสรุปแลวเบญจขันธที่มีอุปาทานประกอบอยูนั้นเปนตัวทุกข 
ก็ไดแตวาเทานั้นแหละ,  ไมไดรูโดยประจักษวาเปนตัวทุกขอยางไร,  แมแตพระเณร 
ก็วาอยางนั้นแหละ,  อุบาสกอุบาสิกาก็วาอยางนั้นแหละ  มันก็เลยเปนนกแกวพูดจอ 
กันไปอยางนั้นวา  เบญจขันธที่ประกอบดวยอุปทานเปนทุกข.  เดี๋ยวนี้เรามาเอาเวทนา 
ขันธเปนหลักใหญ  วาไมมีเวทนาขันธที่หลอกใหยึดถือวาเปนตัวตน,  แตควรจะ 
พูดใหหมดทั้ง  ๕  ขันธดีกวา. 

 

การเกิดของอุปาทานขันธ. 
 
ในบางคราวบางเวลาฟงใหดี  ฟงใหดี  วาในบางคราวบางเวลา  เราพอใจ 

สนใจอยูแตกับเรื่องของรางกาย  รางกายมันทําอะไรไดดี หรือถึงกับวามันจะเปนสื่อ 
ของเวทนาไดดีก็ตามใจ,  รางกายนั่นแหละมันเปนที่พอใจของคนๆนั้น  วาเรามีรางกาย 
ที่ดีที่สุด  ที่วิเศษที่สุด  สามารถในหนาที่ที่สุด  ทํากิจกรรมทางเพศไดดีที่สุด  อะไรก็ตาม, 
มันเปนเรื่องของรางกาย.  แลวก็พอใจวารางกายนั่นแหละคือตัวกู,  รายกายที่ทํา 
อะไรไดตามความพอใจนั่นแหละเอารายกายเปนตัวตน;  อยางนี้ก็ยึดถือเอารางกาย 
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เปนตัวตนสําหรับจะทําอะไร,  ถาจิตมันไปเอาอื่นเปนตัวตน  รางกายนี้ก็ถูกยึดถือ 
วาของตน.  แตวาในขณะเดียวกันถามันยึดถือรางกายนี้วาตัวตน  ทําอะไรไดตามที่ตอง  
การ  มันก็จะเกิดความคิดซอนขึ้นมาวา  กูมีรางกายของกู  ที่ไดอยางใจกู;  อยางนี้ 
เรียกวาเขาไดยึดเอารูปขันธวาเปนตัวตน  วาเปนของตน,  ยึดถือรูปขันธวาเปนตัว 
ตน  วาเปนของตน  นี้ในกรณีที่จิตมันหมกมุนอยูแตกับเรื่องของรางกาย. 

 
ทีนี้  คราวอื่น  กรณีอื่น  มันไปรูสึกรุนแรงอยูกับเรื่องของเวทนา  :  สุข 

ทุกข  อทุกขมสุข  อะไรก็ตาม  เปนความรูสึกท่ีมีความรุนแรงรูสึกอยูในจิตใจ  จนความ  
รูสึกอื่น ๆ  ไมอาจจะเกิดขึ้น  มันก็โง  ความรูสึกเวทนา  หรือผู รูสึกเวทนานี่หรือตัวเวทนา  
ที่รูสึกอยูนี่  มันมีตัวตนเปนผูรูสึกอยูในนั้น,  อยางนี้มันเอาเวทนาเปนตัวตน,  โดยคิด 
สั้น ๆ  โง ๆ  ไมตองรับผิดชอบอะไรวา  ความรูสึกไดนี่คือตัวตน,  มันก็ยืดถือเอาเวทนา 
เปนตัวตน,  หรือจะยึดถือเอาวาเวทนาที่เอร็ดอรอยเปนเวทนาของตน  ก็ตัวตนอยู 
ในเวทนา,  แลวเอาความเอร็ดอรอยจากเวทนาหรือรูสึกอะไรก็ตาม  เปนของของตน. 
ลืมเรื่องขันธอื่น  ๆ  หมด  จิตมันรูสึกอยูแตเรื่องเวทนาขันธอยางนี้  ในลักษณะอยางนี้ 
ก็เรียกวาในขณะนั้น  ในขณะนั้นในกรณีนั้น  บุคคลนั้นไดยึดถือเอาเวทนาขันธวา 
เปนตัวตน,ยึดถือเอาเวทนาวาเปนตัวตน.  เวทนาเฉย ๆ  มันก็กลายเปนเวทนูปา- 
ทานขันธขึ้นมา;เพียงแตรูสึกเปนเวทนาเฉย ๆ  เปนเวทนาขันธ.  แตถาจิตโง 
เขาไปฝงตัววาในนั้นมีตัวตนผูรูสึก และรูสึกเปนของตน  นี้ก็เรียกวาเวทนาขันธนั้น 
ไดถูกยึดถือ  ไดกระทําใหมีความหมายเปนตัวตนขึ้นมา,  ก็เปลี่ยนชื่อเรียกวาเวทนูปา- 
ทานขันธ.  กอนนี้ เปนชื่อวาเวทนาขันธเฉย ๆ  เปนความรูสึกทางเวทนา.  เดี๋ยวนี้ 
มันกลายเปนเวทนาขันธที่ถูกอุปาทานเขาไปยึดมั่น  โดยความเปนตัวตนของตนก็ 
เปนทุกข.  เวทนาขันธเฉย ๆ  มันก็ไมทรมานอะไร  แตถาเวทนาถูกยึดถือวาเวทนาของ 
ตนแลว มันก็ทรมานดวยความรักดวยความพอใจ,  ดวยความวิตกกังวล  ดวยอาลัย 
อาวรณ.  ทุกอยางนี้เรียกวามันเปนทุกขเพราะเวทนาขันธถูกยึดถือวาเปนตัวตน. 
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ทีนี้ในบางคราวในบางกรณีอื่นอีก กําลังมีความรูสึกทางสัญญา  มั่น 
หมายอยางนั้นอยางนี้  :  สัญญาวาสุข  สัญญาวาทุกข  สัญญาวาไดวาเสียวาแพวาชนะ, 
สัญญาวาจะเปนจะตายอะไรก็ตาม  สัญญาวาหญิงวาชายอะไรก็ตาม.  มีความสําคัญดวยสัญญา 
หมายมั่นลงไป.  ถาจิตมันมีสัญญาอยางนี้  มันก็ยึดถือสัญญาซึ่งมีสิ่งที่รูสึกอยูนั้น 
วาเปนตัวตน  วาในสัญญามีตัวตนสําหรับจะรูสึกสัญญา,  แลวก็มีสัญญาเหลานั้นเปน 
สัญญาของตัวตน  ผูรูสึกอยางนั้น.  ถาความคิดมันเดินอยูในลักษณะอยางนี้  ก็เรียกวา 
ผูนั้น  กําลังยึดถือสัญญาขันธวาเปนตัวตน  สัญญาขันธก็กลายเปนสัญูปาทานขันธ 
ไป,  มันพรอมกันไมไดมันคนละทีเสมอ. 

 
ทีนี้ในกรณีอื่นเวลาอื่น  จิตมันกําลังคิด ๆ  ๆ  คิดอยางนั้นคิดอยางนี้  คิด 

ดีคิดชั่ว,  คิดไมชั่วไมดีอะไรก็ตาม,  คิด ๆ  ๆ.  เมื่อมีความคิดเกิดขึ้น  ความโงมันก็ 
สอดขึ้นมาวามีตัวผูคิด ก็ยึดถือเปนตัวผูคิด  มีอยูในความคิด,  แลวเปนความคิดของ 
ตัวผูนั้น;  อยางนี้เรียกวาบุคคลนั้น  ในขณะนั้นในเวลานั้น  ไดยึดถือเอาสังขาร 
ขันธวาเปนตัวตน  ก็เกิดเปนสังขารูปาทานขันธขึ้นมา  คือสังขารขันธที่ถูกยึดถือ 
โดยความเปนตัวตนเสียแลว  มันก็เปนทุกข. 

 
ทีนี้อันสุดทายวิญญาณรูแจงทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เมื่อใดมีความรู 

แจงใน  ๖  ทางนี้  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ  ธัมมารมณ   กําลังรูแจง  ,  มันก็เห็น 
เปนที่นาอัศจรรยในความรูแจง มันรูแจงไดอยางประหลาด,  มันตองมีของพิเศษ 
ประหลาดเปนกายสิทธิ์เปนศักดิ์สิทธิ์  ก็ยึดถือเปนตัวตนในวิญญาณที่ทําความรูแจงตอ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ ธัมมารมณ,  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  วาเปนตัวตน. 
ที่เรียกวาในกรณีนั้น  ผูนั้นไดยึดถือเอาวิญญาณขันธวาเปนตัวตน,  แลววิญญาณ 
ขันธเฉย ๆ  ก็กลายเปนวิญญาณูปาทานขันธ  ขึ้นมา. 
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เราทองกันอยูหลายหนแลว  กลัววาจะจับตัวจริงของมันไมได  วามันหมาย 
ความวาอยางไรวา  สงฺขิตเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา-โดยสรุปขันธ  ๕  ที่ประกอบอยูดวย 
อุปาทานเปนตัวทุกข.  เสยฺยถีทํ-อะไรบางเลา,  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  
สฺูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  วิฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ,  กลัวจะไมรูจักอุปาทา- 
นักขันโธ  ๕  อยาง  แตละอยางนี้วามันเปนอยางไร. 

 
ฉะนั้นศึกษาเรื่องขันธ  ๕  ใหเขาใจ  จะรูพุทธศาสนาไดโดยงาย 

วาเรามีรางกายชีวิตจิตใจ  ที่แบงหนาที่ออกไปเปนหนาที่ใหญ  ๕  อยาง  :  สําหรับ 
กาย  ทําทางรูป,  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นี้ทําทางจิตใจ,  แลวก็ทํากันคน  
ละที  ไมอาจจะทําทีเดียวพรอมกันทั้ง  ๔  อยาง  ๕  อยาง.  เมื่อกําลังทําหนาที่ 
อยางใดอยู  จิตมันโงไปยึดถือหมายมั่นเปนมีตัวผูทํา สมมติดวยความโงขึ้นมาในใจ 
ยึดถือความโงขึ้นมาในใจ  วามีตัวผูทํา  นั่นแหละ  คือยึดถือวาตัวตน  แลวทํา  ก็ทําเอา 
เปนของตน  มันก็ยึดถือวาของตน.  ฉะนั้น  เบญจขันธ  ทั้ง  ๕  ขันธแตละขันธ ๆ   
จึงมีโอกาสที่จะถูกยึดถือวาเปนตัวตนหรือเปนของของตนไดเทากันทั้ง  ๕  ขันธ 
และทั้งตนและของตน  ไดทั้ง  ๕  ขันธ.  เดี๋ยวนี้เราไมรูเราก็ควบคุมมันไมได;  
เพราะวาสัญชาตญาณที่มีแรงมาก  มันคอยแตจะคิดอยางโง ๆ   ไปตามสัญชาตญาณ  ที่ไมได 
รับการอบรม.  ถามาอบรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาใหเพียงพอ  สัญชาตญาณก็เปน 
สัญชาตญาณโพธิ,  ไมเปนสัญชาตญาณกิเลส.  สัญชาตญาณกิเลสที่ยังโง  ที่จะยึดถือเอา 
เปนตัวตนของตน  เปลี่ยนมาเปนสัญชาตญาณโพธิ  มันรูแจงวา ไมใชของตน  ก็ 
ไมเกิดความยึดถือวาของตน. 
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ประโยชนของการเจริญเวทนานุปสสนา. 
 
นี่การรูเรื่องเวทนาอยางถูกตองนี้  มันปองกันไมใหเกิดความยึดถือวาตัวตน 

ในสิ่งที่มีความยั่วยวนใหยึดถือมากที่สุด  ในบรรดาขันธทั้ง  ๕  นั้น.  ขันธที่จะยั่วยวน 
ใหเกิดความยึดถือวาตัวตนมากที่สุดนั้น คือเวทนานั่นเอง,  คือเวทนาขันธนั่นเอง 
ฉะนั้นหลักธรรมะที่สําคัญ สูตรที่สําคัญ  ๆ  จึงยกเอาเวทนามาเปน เรื่องการยึดถือวา 
ตัวตนวาของตนมีอยูทั่วไป;  เพราะวาเรื่องเวทนามันสําคัญมาก  มันมีกําลังมาก  มัน 
มีความยั่วยวนใหยึดถือมาก.  เดี๋ยวนี้เรามารูความจริงของมันเสียแลว  ก็ไมยึดถือ 
เอาเวทนาวาเปนตัวตนของตนดวยสัญชาตญาณโง ๆ  นั้นอีกตอไป. 

 
ขอใหรีบพัฒนาใหสัญชาตญาณโง ๆ   นั้น  หมดฤทธิ์หมดอํานาจไป.  กลาย 

เปนสัญชาตญาณแหงโพธิ  รูสืบตอมาจากสัญชาตญาณโง ๆ   อยางตรงกันขาม,  มันก็ไม 
มีความยึดถือวาตัวตนของตนในเวทนานั ้น.  นี่คือเวทนานุปสสนา สามารถ 
พัฒนาสัญชาตญาณแหงกิเลส  ใหเปนสัญชาตญาณแหงโพธิขึ้นมา,  แลวเพิกถอน 
เสียซ่ึงความยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนได,  ทํานองเดี่ยวกับท่ีกายนุปสสนา  มันทําใหเพิก 
ถอนการยึดถือกายวาตัวตนเสียได.  เวทนานุปสสนามันก็ทําใหเพิกถอน  การยึดถือวาตัวตน 
ของตนในเวทนาได,  แลวมันเนื่องกันเวทนาใหเกิดสัญญา,  สังขาร,  วิตก,  มันเปน 
สังขาร  ถาควบคุมเวทนาไดมันก็ไมยึดถือสัญญาขันธ  และวิตก  คือสังขารขันธ 
วาเปนตัวตนไดอีกดวย. 

 
นี่ประโยชนของการที่เจริญเวทนานุปสสนา  รูจักเวทนาโดยเปนจริง  ตาม 

ที่เปนจริง  วาเปนสิ่งที่ปรุงแตงจิตคือวิตก,  แลวก็ทอนกําลังมันเสีย  ใหเห็นวา 
เวทนาสักแตวาเวทนา  ไมมีตัวตน  อันสําคัญอะไร.  ความคิดมันก็จะไมเกิดขึ้นอยางโง 
เขลา  เพราะวาเวทนาคือปติและสุขนั้นถูกพิจารณาเห็นเสียแลว,  วามันเชนนั้นเอง, 
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ตามธรรมชาติอยางนั้นเอง,  มันไมเปนตัวตน  ไมเปนของตน,  นี่ประโยชนของ 
เวทนานุปสสนา  ควบคุมกําลังของสัญชาตญาณกิเลสได,  ยกเอาสัญชาตญาณแหงโพธิขึ้น 
มาแทน  เปนการพัฒนาสัญชาตญาณอยางดีที่สุด;  เพราะวาสิ่งที่มนุษยทั้งโลก  ทั้งเทวโลก 
ดวยก็ไดที่ยังมีความรูสึกในเวทนาแลว  มันก็บูชาเวทนากันทั้งนั้น.  พูดอยางนี้มันอาจจะ 
เปนปรมัตถมากเกินไปสําหรับคนโง,  คนโงอาจจะบูชาเงินทอง  ขาวของ  ลูกเมีย  บุตร 
ภรรยา  ปจจัยอะไรตาง ๆ.  แตวาลืมไปวาทั้งหมดนั้น  มันเพื่อสุขเวทนาของกู  มีเงิน 
มีทอง  มีขาว  มีของ  มีเกียรติยศ  มีอํานาจวาสนา  มีอะไร ๆ  ก็ตามลวนแตเพ่ือเวทนา 
เปนสุขของกู,  รวมความแลวมันก็คือ  บูชาเวทนาเปนสุขของกู,  แตนี้เรามารูความ 
จริง  วา  โอ  นี้มันหลอกลวงนี่  ก็ไมบูชาเวทนาชนิดนั้นอีกตอไป,  ก็เปนสัญชาต- 
ญาณที่เปนโพธิขึ้นมา  สําหรับที่จะควบคุมชีวิตจิตใจนี้.  ไมใหไปหลงใหลในเวทนา 
ชนิดนั้น. 

 
หมวดที่  ๓  จิตตานุปสสนา. 

 
เอา,  ทีนี้ก็มาถึงหมวดจิต,  จิตตานุปสสนา  รูจักจิตทุกชนิดที่จะปรุงแตง 

ขึ้นมาไดอยางไรจากเวทนา.  เวทนาปรุงแตงจิต  ปรุงแตงขึ้นมาไดกี่อยางชนิด  กี่สิบ 
อยางกี่สิบชนิดก็ตาม.  จิตอยางนั้น  จิตอยางนี้  จิตอยางโนน  จนกระทั่งถึงวาไมมีจิตอื่น 
ยิ่งกวา,  มันก็เปนสักวาจิตเวทนาปรุงขึ้นมา  ไมใชตัวตน.  จิตตานุปสสนานี้ 
เมื่อฝกดีแลวบังคับจิตไดตามตองการ  :  อภิปฺปโมทยํ -ทําใหจิตบันเทิง,  สมาทหํ - 
ทําใหจิตตั้งมั่น,  วิโมจยํ -ทําจิตใหปลอยวาง.  คือวาสามารถจะบังคับใหจิตบันเทิง 
พอใจก็ได,  บังคับใหจิตหยุดตั้งมั่นอยางเดียวก็ได,  บังคับจิตใหปลอย ปลอยสิ่งที่ 
ยึดถือหลงใหลเสียก็ได,  มันมีอยูสามอยาง  ที่สําคัญที่สุด  ที่วาถาทําได  ก็เปนการ 
บังคับจิตได  :  ใหจิตบันเทิง ใหจิตตั้งมั่น  ใหจิตปลอยวาง.  จิตเปลี่ยนไปไดกี่ชนิด 
กี่รอยชนิดก็ตามเถิด,  ก็รวมอยูที่วา  ถาจะบังคับกันก็บังคับใหมันบันเทิง คือเปนสุข 
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แลวก็ตั้งมั่นอยู  ไมตองเปนสุขเปนทุกข,  แลวก็ใหปลอยวาง  สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นวาตัวตน 
นั ้นเสีย.  ถาบังค ับจิตไดอยางนี ้  มันคือบังคับสัญชาตญาณอยางที ่ส ุดแลว ; 
เพราะวาที่จะไปหลงใหล  มันก็เพราะอํานาจของสัญชาตญาณที่ไมไดพัฒนา.  เมื่อพัฒนา 
แลว  มันก็หลงใหลไมได,  จิตดํารงอยูในความถูกตอง  จิตมันจะเปนไปในทางที่ 
ใหเกิดโทษ  เกิดทุกขเกิดอะไรไมไดอีกตอไป,  จะดํารงอยูแตในความถูกตอง  เพราะวา 
สามารถบังคับจิตได. 

 
 นี ่ถาปฏิบัติถูตองมาตั ้งแตกายานุปสนา  เวทนานุปสสนา  ซึ ่งพูด 

ถึงเรื่องเวทนาเปนเครื่องปรุงแตงจิต  มาไดอยางดีแลว  ก็บังคับจิตได  บังคับจิตได 
บังคับจิตใหเปนไปแตในทางที่ถูกตองได  ก็ไมมีปญหา.  จิตพลิกแพลงไดกี่รอยชนิดก็ 
ตามใจ,  เดี๋ยวนี้บังคับได  ใหอยูแตในลักษณะที่ถูกตองที่ควรจะเปน  คือ  จิตตั้งมั่นหรือ 
จิตปลอยวาง,  หรืออยางเลวที่สุด  ก็ใหพอใจอยูในความถูกตองของจิต  อยางนี้มันก็ยังดี, 
แลวก็วาตั้งมั่น  คือไมหวั่นไหวไปตามอํานาจการปรุงแตง,  แลวก็ปลอยวางเสีย, 
อะไร ๆ  ไมยึดถือใหเปนตัวตนหรือเปนของตน  ก็เปนจิตที่หมดปญหา.  นี้เรียกวา 
พัฒนาจนมีความรูมีอํานาจเหนือจิต,  จิตที่พัฒนาแลวอยางนี้  มีอํานาจเหนือจิตที่ไมได 
รับการพัฒนา. 

 
ถาพูดใหตรงกวานี้  ฟงใหดี ๆ   ก็จะพูดวา  จิตที่หมดปญหา  จะเกิดขึ้นมาได 

แตจิตที่ถูตอง,  จะเกิดปรากฏขึ้นมาในหวงแหงความรูสึกคิดนึกแตจิตที่พัฒนาแลว  ที่ 
ถูกตองแลว  จิตที่โงเขลาที่เปนไปตามสัญชาตญาณอยางต่ํา  อยางสัตวนั้น  เกิดไมได 
อีกตอไป;  อยางนี้เราเรียกกันเสียใหมวา  เปนนายเหนือจิต  มันเปนคําพูดโดยสมมติ, 
มันจะเอาจิตไหนมาเปนนายเหนือจิตไหน ?  มันก็ไมใชขอเท็จจริงของธรรมชาติ,  ขอเท็จจริง 
ของธรรมชาติ.  เดี๋ยวนี้มันก็ควบคุมไดวา  ใหเกิดแตจิตชนิดที่มันถูกตอง  จิตที่เลวราย 
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ทุกชนิด  ไมอาจจะเกิดขึ้น,  อยางนี้เรียกวาเปนนายเหนือจิต  สามารถจะใหเกิดได  แตจิต 
ที่มีประโยชน;  เมื่อมีอํานาจเหนือจิตอยางนี้ก็คือมีอํานาจเหนือสัญชาตญาณ  คือ 
จิตที่ไมไดรับการพัฒนา  มีสัญชาตญาณที่ไมไดรับการพัฒนา,  จิตที่พัฒนาแลวคอยควบ 
คุมใหมีแตความถูกตอง,  จิตเลวรายตามสัญชาตญาณ  ก็ไมมีโอกาสที่จะแสดงบทบาท. 

 
ประโยชนของจิตตานุปสสนา. 

 
ผลดีในที่สุดก็มีวา  แมวาจิตนี้จะนามหัศจรรย  ดูเปนของนามหัศจรรย 

กายสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณอธิบายไมได  ก็ไมใชตัวตนอยูนั่นเอง.  จิตนี้สักแตวาจิต, 
เปนธาตุชนิดหนึ่งเรียกวาวิญญาณธาตุ  ไดรับสิ่งแวดลอมปรุงแตมาดี  มันก็เปน 
มาดี,  ถาไมไดรับการปรุงแตงแวดลอมที่ดี  มันก็เลวราย,  จิตที่ไมไดรับการอบรม 
ใหดี  เปนสิ่งเลวรายกวาสิ่งใดหมด,  เปนศัตรูอันรายกาจยิ่งกวาสิ่งใดหมด  คือจิตที่ไมได 
รับการอบรม.  ถาไดรับการอบรมดีแลว จิตนั้นจะเปนมิตรที่ดีที ่สุด  เปนเพื่อน 
ที่ดีที่สุด,  มีประโยชนที่สุด;  ดังนั้นทานจึงสอนใหอบรมจิต.  แตแมวาจิตมันจะทํา 
อะไรไดมากอยางนี้  นามหัศจรรยอยางนี้  ก็ยังมิใชตัวตน  มันสักวาจิต,  เปนธาตุ 
ตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง  :  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ, 
ธาตุวิญญาณนั่นแหละคือธาตุจิต,  มันเปนเพียงธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง. ถาฝก 
จิตตานุปสสนาไดดีแลว  ก็จะเห็นไดวา  แมแตสิ่งที่เรียกวา  จิตอันนามหัศจรรยที่สุดนั้น 
ก็ยังมิใชตัวตน,  มิใชตัวตน,  ก็ไดรับผลดีในขอท่ีวา  สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน 
นั่นนะ  ถูกทําลายแหลกลาญไปอีกขั้นหนึ่ง   อีกขั้นหนึ่ง  คือข้ันจิต. 
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หมวดที่  ๔  ธัมมานุปสสนา. 
 
นี้เหลือข้ันสุดทายขั้นที่  ๔  คือขั้นธัมมานุปสสนา  เห็นธรรมะคือธรรม- 

ชาติ,  อยากจะพูดโดยหลักที่ชอบพูดงาย  ๆ  วา  ธรรมะคือธรรมชาติ,  ธรรมะคือกฎของ 
ธรรมชาติ,  ธรรมะคือหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ,  ธรรมะคือผลที่เกิดจากหนาที่ 
ที่ถูตองตามกฎธรรมชาติ;  ทั้งหมดนั้นเปนสักวาธรรมชาติ  ไมมีอะไรจะเปน 
ตัวตนได  มันก็จะไมเกิดความคิดโงเขลาวาเปนตัวตน  เปนขั้นสุดทาย,  แมในสิ่งที่ 
ละเอียดที่สุด  ประเสริฐที่สุด  ประณีตที่สุด  ยั่วยวนใหยึดถือท่ีสุด  มันก็ไมเกิดความยึดถือ 
วาตัวตนในสิ่งใด ๆ. 

 
ผลของการเจริญธัมมานุปสสนา. 

 
จิตพัฒนาโดยธัมมานุปสสนาถึงที่สุดแลว ควบคุมจิตได  ไมวิปลาส 

ในเรื่องของไตรลักษณ,  สัญชาตญาณโงเขลาเดิม ๆ  นั้น  มันจะมีความคิดวิปลาสใน 
เรื่องของ  ไตรลักษณ  คือเรื่องอนิจจัง  เรื่องทุกขัง  เร่ืองอนัตตา.  จิตที่ไมไดพัฒนา 
หรือสัญชาตญาณที่ไมไดพัฒนา  มันจะมีความวิปลาสไปเห็นเปนนิจจัง สุขัง 
อัตตา  เสีย.  มันไปเห็นเปนของเที่ยง  ของสุข  และอัตตา.  ถาพัฒนาเปนอยางดีแลว 
ไมเปนอยางนั้น,  จะเห็นชัดในความเปนอนิจจังของธรรมชาติเหลานั้น,  ทุกขังคือ 
นาเกลียด  เปลี่ยนแปลง  แลวก็ทนทุกข  แลวถือเอาเปนตัวตนไมได,  ความคิด 
เรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาก็ถูกตอง  เพราะเจริญธัมมานุปสสนาอยูเปนประจํา. 

 
เมื่อทําไดอยางนี้  มันก็มีผลต่ําไปถึงกับวา  ควบคุมการเกิดอุปาทานได 

ไมใหเกิด,  ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู  มันเกิดอุปาทานวาตัวตนไมได,  หรือ 
จะเกิดอุปาทานอยางอื่น ๆ  เชน  กามุปาทาน-ยึดถือในกาม,  ทิฎุปาทาน-ยึดถือใน 
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ความคิดเห็นของตน,  สีลัพพัตตุปาทาน-ยึดถือในวัตรปฏิบัติของตน  ก็มีไมได,  มอง 
เห็นเปนธรรมชาติ  ตามธรรมชาติ  ตามกฎของธรรมชาติ  ก็ไมยึดถือเอาเปนตัวตน; 
เปนอันวาตัวตนละเอียดชนิดไหน  ลึกซึ้งประณีตเทาไร  ก็ไมอาจจะเกิดขึ้นในบุคคล 
ผูเจริญธัมมาปสสนาอยู.  คนโงเหลานั้นไมปญญาในสวนนี้  มันก็ไปยึดเอาของ 
ธรรมชาติมาเปนของตน;  นี่พูดโดยอุปมาวาถาเราโง  ใครก็ตามถาโง  ก็ไปเอาของ 
ธรรมชาติ  ตามธรรมชาติมาเปนตัวกู  มาเปนของกู.  นี้มันเปนการปลน  เปนการ 
ขโมย  เหลือประมาณที่วามันจะเลวราย,  ไดปลนเอาธรรมชาติ,  ตระบัดของผูอื่นมา 
เปนของตน ,  อยางนั ้นเลวรายที ่สุด.  แตถาเจริญธัมมานุปสนาแลวมันมีไมได 
ก็เลยเรียกวา  พัฒนาสัญชาตญาณ  เลื่อนตัวตนไดดีถึงที่สุด เพราะธัมมนานุปสสนา 
อันเปนสติปฎฐานขอท่ี  ๔  อยางนี้. 

 
ประโยชนของการเจริญสติปฎฐาน ๔. 

 
ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายทุกคน  มองเห็นประโยชนจองการเจริญสิตปฎ- 

ฐานทั้ง  ๔.  วาสามารถพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางไร  :  กายานุปสสนาพัฒนาใน 
สวนไหน,  เวทนานุปสสนาพัฒนาในสวนไหน,  จิตตานุปสนาพัฒนาในสวนไหน,  ธัมมา- 
นุปสสนาพัฒนาในสวนไหน,  ก็จะรูเอาเอง  เห็นไดเอง  โดยไมตองถามใคร. 

 
เปนอันวา  อาตมาไดชี้ใหเห็นวา  จะพัฒนาสัญชาตญาณโดยอาศัยสติปฎฐาน 

ทั้ง  ๔  นั้นทําไดอยางไร  แลวจะมีผลอะไรเกิดขึ้น  เปนเคาโครงสังเขปยอ ๆ,  ไปศึกษา 
ใครครวญตอไป  ใหเห็นละเอียด  ถูกตอง  ชัดเจนสิ้นเชิง.  สรุปความวาเปนการ 
พัฒนาสัญชาตญาณ  ดวยอานาปานสติ  ซ่ึงเปนระบบสติปฎฐาน  ๔  ที่รัดกุม   ไม 
ฟนเฝอ,  เหมือนกับเรื่องสติปฎฐานที่มาในสูตรอื่น ๆ.  แตก็พอจะพูดไดวา  ทุกสูตรก็ 
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มุงหมายจะกําจัดความยึดถือวาตัวตน  ดวยกันทั้งนั้น;  แตมันมักชักจะฟนเฝอ; 
เชนในมหาสติปฎฐานสูตรนั้น  อาตมาไมแนะนํา  มันยาวเกินไป  เพียงแตเอามา 
อานก็ตั้ง  ๓-๔  ชั่วโมง.  เดี๋ยวนี้มันมีสั้น ๆ  อยางนี้,  แลวพระพุทธะเจาทานก็ตรัสสอน 
อยางนี้  ตรัสวาตถาคตก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณดวยอานาปานสติภาวนาอยางนี้,  เราก็ควร 
จะเอาอยาง,  เอามาใชในการพัฒนาสัญชาตญาณ  ละจากสัญชาตญาณแหงกิเลส  มากลาย 
เปนสัญชาตญาณแหงโพธิ,  แลวมันก็งาย ๆ   ๆ   สะดวกดายในการที่จะเดินไปตามทางธรรม, 
สําเร็จประโยชนเปนผูบังคับสัญชาตญาณได. 

 
ตอไปน้ีมันก็มีแตความถูกตอง,  เราตองการจะทําอะไรที่ควรทํามันก็ทําได; 

ไมอยากจะโลภมันก็ละได,  ไมอยากจะโกรธมันก็ละได,  ไมอยากจะโง  จะสะเพรา 
จะหลงมันก็ละได,  มันมีผลดีอยางนั้น. 

 
เมื่อเจริญอานาปานสติอยางเพียงพอแลว  คนเราก็มีสติเพียงพอ,  มี 

ปญญาเพียงพอ,  มีสัมปชัญญะเพียงพอ,  มีสมาธิเพียงพอ.  นี่หลักการใหญซึ่งจะ 
ตองรูไว  วาในการที่จะปฏิบัติถูกตองทันแกเวลา  ตองมีธรรมะ  ๔  อยาง  คือสติ  สัมป- 
ชัญญะ  สมาธิและปญญา.  ถาเจริญอานาปานสติอยางครบถวน  อยางที่วามาแลว  
๔  อยางนี้มันจะสมบูรณที่สุด  :  ธรรมเปนอุปการะแหงความสําเร็จ  ๔  อยาง  คือ  สติ  
สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญา.  เมื่อเราฝกอานาปานสติเพียงพอแลว  เราก็มีปญญา 
เรื่องไตรลักษณ,  เรื่องไตรลักษณ  เรื่องอิทัปปจจยตาสมบูรณ  มีปญญาเตรียมไว 
เปนทุน  เปนเดิมพันอยูตลอดเวลา. 

 
พอเรื่องอะไรเกิดขึ้น  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อะไรเกิดขึ้น  สติก็ไปเอา 

ปญญามา,  สติระลึกไดคือระลึกถึงปญญาที่วามีอยูอยางไร  เหมือนกับมันไปเอามา, 
ไปเอาปญญามาเผชิญหนากับเหตุการณ.  ปญญาความรูอยางถูกตองนั้นมายืนคุม 
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การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ                ๒๕๓

เชิงอยู  ในขณะที่มันมีเรื่องทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางใดเมื่อไร  มันเปนสัมปชัญญะ. 
ปญญาที่สติไปเอามาใหยืนควบคุมสถานการณนี้เรียกวาสัมปชัญญะ.  สัมปชัญญะ 
ก็ทําหนาที่เรื่อยไป  รูสึกตัวทั่วพรอมอยูเรื่อยไป.  จัดการกับสิ่งที่จะมายั่วใหเกิดกิเลส 
ได.  ถากําลังนอยมันไมพอ  มีสมาธิที่ฝกไวดีแลวในอานาปานสติ,  สมาธิมันก็เพ่ิม 
กําลังใหแกสัมปชัญญะ  สัมปชัญญะก็ตัดปญหาได  ตัดกิเลสได. 

 
นี่รูไวเถอะวาการเจริญอานาปานสตินั้นมันสรางไวมากมาย  ที่จําเปน  

๔  ประการคือ  สติ  อยางหนึ่ง  สัมปชัญญะอยางหนึ่ง  สมาธิอยางหนึ่ง  ปญญา 
อยางหนึ่ ง,  ๔  อยางนี้ที่จะทําให เราควบคุมตัวเองได .  ขออภัย  ยกตัวอยาง  เมือครูจะ  
บันดาลโทสะตีเด็กเกินขนาดอยางนี้,  ถามีสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญาแลว 
ระงับได  ควบคุมได.  สติมันระลึกถึงความถูกตองที่ เปนปญญาเอามาเปนสัมปชัญญะ 
ควบคุมตัวอยู  มันก็ทําไมลง,  มันทําไปไมได,  ถากําลังใจไมเขมแข็งพอ  ก็เพิ่มความเขม 
แข็งใหพอ   มันก็บ ังคับตัวเองได .  นี ้การทําอะไรที ่ม ันรุนแรง  มันผิดพลาด   มัน 
เสียหาย  มันก็ไมเกิดขึ้น;  นี่ขอใหมองเห็นตัวอยางแมแตเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  อยางนี้. 

 
ทีนี้ เรื่องที่มันใหญกวานั้นมันก็อยาเดียวกันทํานองเดียวกัน,  ถาปญญา 

สะสมไวมากพอ,  สติขนเอามาคุมสถานการณยืนอยูเปนสัมปชัญญะ,  แลวเพ่ิม 
กําลังสมาธิลงไปในสัมปชัญญะ  มันก็ตัดปญหาหรือกิเลสที่จะเกิดขึ้น  หรือเกิดขึ้น 
แลวในกรณีนั้น ๆ  ใหสูญสิ้นไป. 

 
นี่คือ  ผลประเสริฐวิเศษของการพัฒนาสัญชาตญาณ;  เราจะมีธรรมะ   

๔  ประการนั้นอยางเพียงพอ  มีสติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญาอยางเพียงพอดวย 
แลวเราจะสามารถใชธรรมะ  ๔  ประการนี้  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญา  นี้ไดอยาง 
คลองแคลวดวย.  เรามีมันอยางเพียงพอดวย,  เราจะใชมันไดอยางคลองแคลวดวย,  มัน 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๕๔

เลย  กลายเปนชีวิตชนิดที่ไมโง  ไมหลับ  ไมหลง,  แตวาตื่นอยู  รูสึกอยูดวยปญญา. 
เปนชีวิตที่สามารถควบคุมสัญชาตญาณฝายต่ําไดอยางเด็ดขาด  สมตามความ 
ปรารถนา;  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็จะไมไปหลง  หลงใหลในเรื่องตาง ๆ  ในโลกนี้  ซึ่งเปน 
เพียงความบาวูบเดียว.  ขออยาตองพูดคําที่มันโสกโดกหยาบคายมากไปกวานี้เลย,  พูดวา 
เรื่องทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายอะไรเหลานั้น  แมจะสนุกสนานเอร็ดอรอยเพียงไร  มันก็เปน 
เรื่องบาวูบเดียว.  ถาวา  ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไมได  มันก็ไปบูชาเรื่องบาวูบ 
เดียว,  แลวก็วินาศกันไปตามความพอใจ. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  การบรรยายในวันนี้  พูดถึงการควบคุมสัญชาตญาณ 

โดยใชหลักอานาปานสติ.  ขอใหทานทั้งหลายฟนฟูความรูความจําเรื่องอานา- 
ปานสติขึ้นมาศึกษาใครครวญ,  และถาปฏิบัติไดก็ยิ่งดี,  แลวจะมองเห็นวามันจะ 
ควบคุมสัญชาตญาณนี้ไดอยางไร.  ความเปนพุทธบริษัทก็จะมีสมบูรณขึ้นมา  ความ 
เปนมนุษยมันก็จะถูกตองขึ้นมา  แลวเราก็หมดปญหา,  อยูเหนือโลก เหนือปญหาคือ 
เหนือโลก,  แลวิมุตติคือหลุดพนไปจากปญหา  อยูเหนือปญหาก็คือโลกุตตระ  คืออยูเหนือ 
โลก.  เพราะฉะนั้น  เรื่อง  วิมุตติก็ดี เรื่องโลกุตตระ  ก็ดี  ก็อยูในกํามือ ที่จะทําได. 

 
หวังวาทานทั้งหลาย  จะไปใครครวญดูใหเห็นความจริงขอนี้แลวใช 

ใหเปนประโยชนยิ่ง ๆ  ขึ้น  แลวมีความสุข  ความสงบเย็น  สมควรแกอัตภาพของพุทธ- 
บริษัทอยูทุกทิพราตรีกาลเทอญฯ. 

 
ขอยุติการบรรยายในวันนี้  เปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  ไดสวดบทพระ 

ธรรมคณสาธยายสงเสริมกําลังจิตใหมีมากขึ้น  ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะนั้น ๆ   
สืบตอไป  ในบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
   -  ๙  - 

 ๑  มีนาคม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม. 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๙  ในวันนี้  อาตมา 

ก็ยังคงกลาวในชุด  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  เพราะมันยังไมจบ  แตมีหัวขอ 
ยอยเฉพาะในวันนี้วา  การพัฒนาสัญชาตญาณ  โดยอุปการธรรม. 

 
[ทบทวน.] 

 
ในครั้งที่แลวมา  ไดกลาวถึง  การพัฒนาสัญชาตญาณโดยธรรมที่เปน 

คูปรับโดยเฉพาะ  คือสติปฏฐานทั้ง  ๔,  สติปฏฐานทั้ง  ๔  มุงหมายที่จะกําจัดอุปา- 
ทานความยึดมั่นวาตนวาของตน  อันจะมีในกายก็ดี  ในเวทนาก็ดี    ในจิตก็ดี  ใน 
ธรรมก็ดี,  ไมเกิดตัวตนในธรรมทั้ง  ๔  นี้แลว  ก็เปนอันวา  หมดปญหา. 

 
 
 

๒๕๕ 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๕๖

แตเดี๋ยวนี้  โดยหลักอันแทจริงนั้น  ธรรมะมีอยูเปนสองประเภท  คือ  ธรรมะ 
ที่เปนหัวหนา  หมวดหนึ่งพวกหนึ่ง,  และธรรมะที่เปนอุปกรณ  คือชวยเหลือสนับ  
สนุน  อีกพวกหนึ่ง.  ถาไดทําหนาที่ทั้งสองพวก  มันก็จะงายเขาเร็วเขา  เปนตน;  ดังนั้น 
เราก็จะไดกลาวถึงการใชธรรมะในหมวดอุปกรณกันตอไป  ในการรวมมือกับธรรมะหลัก 
เพื่อจะกําจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแหงตัวตน. 

 
ธรรมะหมวดอุปกรณ เหล านี้ ก็ ไดแก   สัมมัปปธาน   ๔  อิทธิบาท   ๔  

พละ  ๕  อินทรีย  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘,  ทานที่ เคยฟงเคยเลาเรียนมาแลว  ก็ 
จะมองเห็นไดทันทีวา  เปนการใชธรรมที่เรียกวา  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  นั่นเอง. 
สติปฏฐาน  ๔  หมวดแรกนั้น  เอามาเปนธรรมะหลัก  สําหรับจะเปนการกําจัดโดย 
ตรง  เปรียบเสมือนทัพหลวง,  และขอใหเขาใจไววา  ไมวาในกรณี ไหน  ที่จะเปนการทําลาย 
กิเลสกันแลว  ทานก็วางหลักไว  ใหใชสติปฏฐาน  ๔  โดยเฉพาะเปนหลักทั้งนั้นเลย,  ธรรมะ 
นอกนั ้น   ก็ใชเปนอุปกรณ.  ที ่นี ้ธรรมที ่ใชเปนอุปกรณเหลืออยู   ไดแกพวก 
ปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘. 

 
บางคนจะไม เขาใจ  บางคนอาจจะไม เชื่อ  วาทําไปมาลดเกียรติลดศักดิ์ศรี 

ของธรรมะเหลานี้มาเปนธรรมะอุปกรณ ;  ถาทานพิจารณาดูใหดีก็จะเห็นวา  ธรรมะสติ 
ปฏฐาน  ๔  นั้นเปนธรรมหลัก  เปนธรรมะลึกซึ้ง  เขมแข็งสูงสุด,  เพราะวาจะนํา 
ออกเสียซ่ึงความยึดถือวาตัวตน,  สําคัญที่ตรงนั้น  ถานําออกเสียไดจากความยึดถือ 
วาตัวตน  กิเลสทั้งหลายที่เนื่องดวยตัวตนดวยของตน  มันก็ไมเกิด.  ในที่นี้ก็ 
เหมือนกัน  คือวาเรามุงหมายจะทําลายสัญชาตญาณหลัก  หรือสัญชาตญาณแม,  แมบท 
คือสัญชาตญาณแหงตัวตนนั่นแหละเสีย  เปนจุดใหญ   เปนจุดสําคัญ  เปนจุดศูนยกลาง. 
ครั้น  ทําลายสัญชาตญาณแหงความมีตัวตน  คือตัวกู-ของกูเสียแลว  สัญชาตญาณ 
ลูกนอง  ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณแมนั้น  มันก็ถูกทําลายไปเอง. 
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การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม ๒๕๗

ไมมีสัญชาตญาณแหงตัวคนแลว  สัญชาตญาณแหงการกินอาหาร  คือจะ 
ตะกละมัวเมาในอาหาร  มันก็ลดไป,  สัญชาตญาณแหงการสืบพันธุก็ลดไป  เพราะ 
มันไมมีสัญชาตญาณตัวตน  ที่เปนเจาของเรื่องที่จะสืบพันธุ.  สัญชาตญาณแหงความ 
กลัวก็ลดไป,  สัญชาตญาณแหงการตอสูหนีภัยมันก็ลดไป,  การรักตนการเห็นแกตน 
มันก็ลดไป,  การพัฒนาตนดวยกิเลส  มันก็ลดไป,  การบําเรอตนมันก็ลดไป,  การอวดดี 
อวดตนมันก็ลดไป;  เราพบวาสัญชาตญาณหลักที ่เปนแกนกลาง  คือความมี 
ตัวตนนั้นมันลดไป.  ขอน้ีขอใหเขาใจใหดี  ๆ  มันเปนหลักทั่วไป  ซึ่งจะตองใชตลอดกาล; 
ปญหาใหญมันอยูที่มีตัวตน,  ยึดถือเปนตัวตน  ยึดถือเปนของตน,  แลวก็เกิดกิเลสเกิด 
ความทุกข.  ถาความยึดถือวาตัวตนหมดไป  มันก็ไมรูจะยึดถืออะไร.  มันก็ไมมีการ 
ยึดถือ,  ไมมีกิเลส,  มันก็ไมมีความทุกข.  มันก็เหมือนกับข้ัวรวมของสิ่งที่เปนพวง,  ถา 
เราตัดที่ขั้วได  สิ่งที่เนื่องอยูในพวงนั้น  ทุก  ๆ  สาย  มันก็พลอยถูกตัดดวย.  นี่ 
เรียกวามุงหมายจะกําจัดสัญชาตญาณแหงตัวตน  ซ่ึงเปนแมบทนั้นกันเสียกอน, 
แลวมันก็งายในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณเล็ก   ๆ หรือมันก็จะพลอยหายไปดวยกัน. 

 
เอา,  ทีนี้จะตัดโดยตรง  ดวยธรรมะหมวดที่สําคัญที่สุด  ที่ออกหนาที่สุด  จน 

ถึงกับจะกลาวไดวา  หลักธรรมสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือสติปฏฐาน  ๔  สําหรับ 
จะ  ตัดปญหาโดยตรง,  นอกนั้นก็เปนเครื่องชวยเปนอุปกรณ.  เสมือนหนึ่งกับวากอง 
ทัพใหญกองทัพมหาศาล  มันตองมีกองทัพหลวง,  กองหลวงซึ่งเปนกองประธาน, 
แลวมันก็มีกองหนา  มีกองหลัง,  กองระวังซาย  กองระวังขวา  ขางบนขางลาง  หรือกอง 
เสบียง  กองอะไรตาง ๆ  อีกมากมาย,  ลวนแตจะตองทําการสัมพันธกับกองใหญกองกลาง 
คือกองหลวง.  ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีหลักสติปฏฐาน  ๔  ทําหนาที่อยางทัพหลวง 
อยางในการบรรยายครั้งที่แลวมา. 
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ทีนี้ก็จะไดบรรยายหมวดที่จะเขารวมมือกันเปนลําดับไป;  ขอใหทําความ 
เขาใจใหดี  ๆ   มิฉะนั้นจะงง  ๆ   หรือจะไมแจมกระจางฟนเฝอ,  วาโดยหลักทั่วไป  ก็ใชสติ- 
ปฏฐาน  ๔  ปฏิบัติอยูเปนประจํา,  โดยเฉพาะตามแนวแหงอานาปานสติ  ๔  ก็ไดกลาวชี้ 
ใหเห็นแลววา  ขอไหนกําจัดอยางไร,  สติปฏฐานขอไหนกําจัดสัญชาตญาณแหงตัวตน 
อยางไร,  ตามหนาที่ตามลําดับ. 

 
[เริ่มการบรรยายในครั้งนี้.] 

 

ธรรมอุปกรณหมวดปธาน  ๔. 
 
ทีนี้ก็มาถึงการที่จะใชหลักธรรมะรวมมือ.  หลักธรรมะหมวดแรกที่มา 

ถึงเขา  ก็คือ  สัมมัปปธาน  ๔  หรือท่ีเรียกสั้น  ๆ  วาปธาน,  ปธาน  ๔  ใน  ๔  ขอน้ัน. 
 
ขอท่ี  ๑  ก็เรียกวา  สังวรปธาน  เพียรในการปดกั้น;  นี้ก็หมายความวา 

ปดกั้นปองกันการเกิดแหงตัวกู  คือตัวตนนั่นแหละ,  อุปาทานแหงตัวตนจะเกิดขึ้น 
มาไดจากอะไร  ก็เพียรระวังปดกั้นการเกิด,  ก็เปนที่รูกันอยูแลววา  อุปาทานนี้มันก็เกิด 
จากตัณหา-ตัณหาก็เกิดจากเวทนา-เวทนาเกิดจากผัสสะ,  รูเคาเง่ือนอยางนี้ดีแลว  ก็ 
มีการปองกันตั้งแตผัสสะ  ตั้งแตเวทนา  ตั้งแตตัณหามาไมปรุงแตงเปนตัวกู-ของกูขึ้น 
นี้อยางหนึ่ง. 

 
ขอที่  ๒  เรียกวา  ปหานปธาน-พากเพียรในการละเสีย  ก็หมายความวา 

ละตัวกูที่เกิดแลว  หรือกําลังเกิดอยู.  คําวาละตัวกูที่เกิดแลวนี้ฟงดูก็แปลก  มันก็ 
หมายความวา  ปองกันไดแลว  ละไปไดแลว  ในความหมายเดียวกัน,  เปนตัวตนที่ 
ละไดแลว.  แตโดยเฉพาะนั้น  มันก็ละตัวตนที่กําลังเกิดอยู  ซึ่งโดยที่แทมันก็เนื่อง ๆ  
กันเปนสาย. 
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ปธานความเพียร  ขอที่  ๓  คือภาวนาปธาน-พากเพียรที่จะทําใหเกิดขึ้น, 
ทําอะไรใหเกิดขึ้น  ในที่นี้ก็ไดแกการทําใหความวางจากตัวคนเกิดขึ้น,  ความวางที่เรียกวา 
สุญญตา  ที่ไมเกิดที่ยังไมเคยเกิด  คือไมมีความรูเรื่องสุญญตา,  ก็ทําใหรูเรื่องสุญญตา 
แลวก็พยายามดําเนินชีวิต  เรียกวาระวังการเปนไปในชีวิตแตละวันนั้น  ใหประกอบ 
อยูดวยสุญญตาคือวางจากตัวตนและของตน,  ตามรอยพระพุทธเจาที่ทานตรัสวา 
ตถาคตอยูดวยสุญญตาวิหาร.  เราไมเคยมีความวาง  ไมเคยมีจิตที่วาง  ก็ทําใหมีขึ้น, 
มองเห็นสิ่งทั้งปวงเปนของวางจากตัวตนและของตน.  ถามองเห็นสิ่งทั้งปวงเปน 
ของวางจากตัวตนและของตนอยางนี้แลว  จิตมันก็ไมรูจะยึดถืออะไร  เมื่อมันไมยึดถือ 
อะไรได  มันก็อยูดวยความวาง  ถาไมเคยวางอยางนี้  ก็พยายามทําใหมันมีขึ้นมา, 
พยายามทําใหมันมีขึ้นมา. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๔  อนุรักขนาปธาน-เพียรรักษา,  คือเคยทําใหวางไดเทาไร 

ก็รักษาไวใหยังคงวางอยูตลอดไป,  เรียกวา  รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแลว  ใหยังมีอยู 
ตอไป;  นี่เปนความเพียร  ๔  ขอ  ซึ่งจะตองประพฤติปฏิบัติเปนการชวยแรงสติปฏฐาน 
ทั้ง  ๔  ในการที่จะทําลายสัญชาตญาณแหงตัวตน. 

 
สรุปสั้น  ๆ  วา  ความเพียรขอที่  ๑  ปองกันการเกิดแหงตัวกู-ของกู. 

ความเพียรขอที่  ๒  ละตัวกู-ของกู.  ที่เกิดแลวหรือกําลังเกิดอยู.  ขอท่ี  ๔  การทําให 
เจริญ  เรียกสั้น  ๆ   วา  การทําใหเจริญคือทําสุญญตาใหเกิดขึ้น,  แลวขอท่ี  ๔  รักษาพาก  
เพียรในการรักษา  รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแลว.  จําหัวขอสั้น  ๆ   ไวใหดี  ๆ   เปนภาษาไทยก็ 
ได  :  ระวังไมใหตัวกูเกิดขึ้น,  แลวละตัวกูที่เกิดอยูหรือเกิดแลว,  เกิดขึ้นมาแลว 
คือกําลังเกิดอยูแลว.  ทีนี้เจริญสุญญตาใหเกิดขึ้น,  แลวก็รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้น 
แลวใหเจริญงอกงามตอไป.  เมื่อใชความเพียร  ๔  อยางนี้  ก็ลองคิดดู  จะเห็นไดวา 
การพยายามกําจัดตัวตน  ความรูสึกวาตัวตนนั้น  มันก็ยิ่งรัดรุมรอบตัวรอบดานมากเขา. 
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หมวดอิทธิบาท  ๔. 
 
เอา,ทีนี้ก็จะดูถึงหมวดถัดไป  คือ  หมวดอิทธิบาท  ๔  อิทธิบาท  ๔  ก็เปน 

ที่ รูจักกันดี  เด็ก  ๆ  ก็มักจะรูแลวเดี๋ยวนี้  เพราะในโรงเรียนก็สอนกันมาก  อิทธิบาท  ๔. 
อิทธิแปลวา  ความสําเร็จ,  บาทแปลวารากฐาน,  อิทธิบาทแปลวารากฐานแหงความ 
สําเร็จ  ก็คือเหตุปจจัยแหงความสําเร็จ,  ถาทําอะไรทําดวยอิทธิบาท  ๔  ก็มีความสําเร็จ; 
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา  แมจะดํารงชีวิตอยูถึงอายุกัปปเต็มที่  ก็ทําไดดวยอิทธิบาท  ๔. 
ทีนี้ก็ดูทีละขอ  ๆ   วา  อิทธิบาททั้ง  ๔  แตละขอ  ๆ   จะมาชวยสนับสนุนในการละตัวตน  ละ 
สัญชาตญาณแหงตัวตนไดอยางไร. 

 
ขอที่  ๑  ฉันทะ  ตองพอใจอยางยิ่งในความวางจากตัวตน  เห็นแลววา 

การมีตัวตนมันเปนความเสียหายเทาไร,  เห็นความวางจากตัวตนเปนคุณเปนประโยชน 
เปนความสงบสุขสักเทาไร,  ก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความวางจากตัวตน. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๒  ของอิทธบาท  คือ  วิริยะ  ก็พากเพียร-พากเพียร-พากเพียร 

ละตัวตน,  พากเพียรทอนอํานาจแหงตัวตน,  พากเพียรเปลี่ยนกระแสแหงตัวตน 
ก็คือพากเพียรตอสูกับตัวตนนั่นแหละอยางเต็มท่ี;  เมื่อมีหลักการที่จะละตัวตนอยางไร 
แลว  ก็พากเพียรที่จะดําเนินหลักการอันนั้นอยางเต็มท่ี. 

 
ขอที่  ๓  คือ  จิตตะ  ก็ไดแกการหมายมั่นที่จะทําอยางนั้น,  ฝกใฝที่จะ 

ทําอยางนั้น,  ก็เอาใจใสอยางยิ่งในการทํา  ทําอยางนั้น  เรียกวาจิตตะ,  มีลักษณะ 
เปนสมาธิในการทําอยางนั้น. 

 
ขอที่  ๔  ก็คือวิมังสา  ก็พิจารณาหาเหตุผลในการสนับสนุนการทํา 

อยางนั้น,  พิจารณาใหรูจักทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับความสําเร็จน้ัน,  พิจารณาถึงตนเหตุ 
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ของสิ่งที ่จะตองละนั้น,  แลวก็หาความรูเกี ่ยวกับการละนั้น,  และวิธีการที่จะ 
ทําการละนั้นอยูเสมอ,  นี่เรียกวา  วิมังสา  ใครครวญอยูทุกอยาง  ทุกแงทุกมุม  ใน 
การที่จะทํากิจกรรมอันนั้นใหสําเร็จ. 

 
  สรุปความวา  ใชอิทธิบาททั้ง  ๔  คือพอใจที่จะละตัวตน  พากเพียรที่ 

จะละตัวตน  ฝกใฝเอาใจใสในการละตัวตน  แลวใชปญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธี 
การในการละตัวตน  ครบอิทธิบาท  ๔  การละตัวตนก็เปนไปไดโดยงาย. 

 
หมวดอินทรียและพละ. 

 
เอา,  ทีนี้ตอไปหมวดอินทรีย  หมวดพละ  อินทรีย  ๕,  พละ๕  คือสัทธา 

วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา;  เรียกชื่อวาพละก็มี,  เรียกชื่อวาอินทรียก็มี,  เรียกชื่อวา 
พละแปลวากําลัง  คือมันทําหนาที่ใชกําลังในการตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก.  ครั้น 
ชนะขาศึกแลว  มันก็เปนใหญ  ก็เปนใหญ  คือเมื่อใชกําลังตอสูกับขาศึกเรียกวาพละทั้ง  ๕, 
ครั้น  ชนะขาศึกแลวเปนใหญขึ้นมาในหนาที่นั้น  ๆ  ก็เรียกวาอินทรีย. 

 
ขอที่  ๑  คือสัทธาตอสูกับขาศึก  คืออสัทธา  มันมีขาศึกของสัทธา  คือ  

อสัทธา,  คือความไมมีสัทธา  ก็ตอสูดวยสัทธาเอาชนะได. 
 
ขอที่  ๒  วิริยะมีขาศึกคือความเกียจคราน  ความเกียจคราน  ความ 

ออนเพลีย  ความออนแอ  ความไมกลาหาญเปนตน  ก็มีวิริยะตอสู  เอาชนะ  
ความเกลียดครานได  แลววิริยะก็โผลขึ้นมาเปนใหญเปนโต  ขจัดความไมขยันออกไป 
เสียใหหมด. 
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ขอที่  ๓  เรียกวา  สติ  มีกําลังทําลายคูปรปกษ  คือความหลงลืม,  มุททะ- 
สติ-แปลาหลงลืม  มีสติหลงลืม  ฟนเฟอนหลงลืมไมมีสติอันมั่นคง  ก็ใชสติทําลาย 
ความหลงลืมนี้เสียได,  แลวสติก็โผลขึ้นมาเปนเจาเปนนาย  ควบคุมเหตุการณทั้งหลายได. 

 
ขอที่  ๔  สมาธิ  สมาธิมีขาศึกคือความฟุงซาน  ความที่จิตไมเปนอันเดียว 

ในอารมณนั้น  ๆ ,  ก็ทําใหเปนอันเดียวในอารมณนั้น  ๆ .  มีคําจํากัดความที่แยบคายสําหรับ 
คําวาสมาธิ  มีคําจํากัดความวา  เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเปนอารมณ;    สมาธิในความ 
หมายอยางนี้จะตองมีกันตลอดเวลา  มุงหมายตอพระนิพพาน,  ตอการบรรลุนิพพาน 
เปนอารมณ  เปนอารมณ  เปนอารมณ.  ไมใชวาจะฝากไวหลายสิบชาติ  เปนอารมณกัน 
ที่นี่และเดี๋ยวนี้,  มุงมั่นอยู.  นี้ถาไมมีสมาธิอยางนี้  มันก็ไมเดินไป  มันหยุดชะงักเสีย 
บาง,  มันเลี้ยวออกนอกทางเสียบาง,  มีสมาธิโดยความหมายสูงสุด  คือเอกัคคตาจิต  จิตมี 
อารมณเดียว,  มีอารมณเดียวนั้นคือนิพพาน,  เปนอารมณเดียว  จึงเรียกวา  เอกัคคตา 
จิตที่มีพระนิพพานเปนอารมณ.  เมื่อมีสมาธิเปนกําลัง  ก็กําจัดความฟุงซาน  วิเขปะ 
หรืออะไรก็ตาม  ที่เปนความฟุงซานทั้งหลาย  ออกไปเสียได,  แลวสมาธิก็โผลขึ้นมาเปน 
เจาเปนนาย  เรียกวาเปนอินทรีย. 

 
ขอที่  ๕  คือ  ปญญา  มีคูปรปกษคือความโง  ความหลง  อวิชชา 

อัญญาณะ  ทุปญญา  แลวแตจะเรียกเถอะ  คือมันไมมีปญญา,  มีปญญานอยมีปญญา 
ทราม  อะไรเปนขาศึก,  ก็ใชปญญานี้กําจัดขาศึกเหลานั้นเสีย,  ใหปญญาไดมีโอกาส 
โผลขึ้นมาเปนเจาเปนนาย  เปนใหญเปนโตในกิจการนี้  เรียกวาอินทรีย. 

 
สรุป  สั้น  ๆ  วา  สัทธาพละกําจัดความไมมีสัทธาเสียไดแลว  ก็กลาย 

เปนสัทธาอินทรีย  เรียกวาสัทธินทรีย.  วิริยะกําจัดความเกียจคราน  เหนื่อยหนาย 
ออนเพลียเสียไดแลว  ก็กลายเปนวิริยินทรีย,  วิริยินทรียเปนแมทัพใหญ  ๆ  สวนที่จะ 
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ทําความพากเพียร.  สติพละกําจัดความหลงลืมเสียไดแลว  ก็กลายเปนสตินทรีย 
อินทรียคือสติก็ทําหนาที่ระลึก,  สมาธิกําจัดความฟุงซานเปนตนเสียไดแลว  ก็เกิด 
เปนสมาธินทรีย,  สมาธิพละกําจัดความไมเปนสมาธิหรือความฟุงซานเสียไดแลว  ก็กลาย 
เปนสมาธินทรีย  เปนใหญเปนโตสําคัญเฉียบขาด  ในการที่จะทําหนาที่ของสมาธิ.  ปญญา 
พละกําจัดสิ่งที่ไมใชปญญาหรือตรงกันขามกับปญญา  ออกไปหมดสิ้นแลว  ก็กลายเปน 
ปญญินทรีย,  ปญญินทรียเปนใหญเปนโตทําหนาที่ของปญญา;  โดยเฉพาะที่มันเกี่ยว 
ของกันก็วา  สติเปนอิสระในการที่จะระลึกเอาปญญาที่มีอยูมาทําเปนสัมปชัญญะ 
ตอหนาอารมณตอหนาเหตุการณ,  แลวก็มีกําลังสมาธิเพ่ิม  กําลังสัมปชัญญะ;  สัมพันธ 
กันอยูอยางนี้  ก็เลยมีพละ  ๕,  หรืออินทรีย  ๕  ในการที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ 

 
 

หมวดโพชฌงค  ๗. 
 
ทีนี้ก็มาถึง  หมวดโพชฌงค  ๗  ที่จะพัฒนาการละสัญชาตญาณอันเปนขาศึก 

ใหเกิดเปนสัญชาตญาณฝายโพธิ.  โพชฌงค  ๗  ก็คงจะเคยจํากันได  ไดยินกันมาแลว 
โพชะ  ก็แปลวา  ตรัสรู,  คําเดียวกับโพธิ.  องคะ   แปลวา  องค,  โพชฌงคก็แปลวาองค 
แหงการตรัสรู  หรือองคแหงโพธิ.  ธรรมะหมวดนี้สัมพันธกันโดยตลอด  ถาเขาใจดี 
แลว  จะเห็นวาสัมพันธกันโดยตลอด,  แลวก็มีลักษณะที่ตองมีครบทั้ง  ๗  องคดวย  แลว 
ก็สัมพันธกันดวย,  ไมใชตางคนตางอยู  จึงจะเรียกวาเปนโพชฌงคขึ้นมา. 

 
ขอที่  ๑  เรียกวา  สติ  สติโพชฌงค  สติสัมโพชฌงค,  เรียกสั้น  ๆ  วาสติ 

นี่ก็คือความระลึกไดรอบคอบทั่วถึงในธรรม.  ธรรมไหนเปนหัวหนาอยางไร  เหมือน 
ที่กลาวแลว,  ธรรมไหนเปนอุปกรณอยางไร  ก็ระลึก  ระลึกมาไดหมด  ธรรมไหน 
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จะทําหนาที่อยางไร,  ธรรมไหนเปนเหตุเปนผลของกันอยางไร,  ก็ระลึกไดทั่วถึงในธรรม 
ที่เกี่ยวของกันทั้งหมด.  นี่ระลึกถึงธรรมทั้งปวง  รูจักธรรมทั้งปวง;  เหมือนกับวา 
เรารูจักสิ่งทุกสิ่งที่มีอยูในบานเรือนของเรา  เราจึงสามารถหยิบสิ่งที่ควรจะใชในกรณีไหน 
มาไดทันทวงที.  เรารูอยูวามีดอยูที่ไหน,  พราอยูที่ไหน,  เสื่ออยูที่ไหน,  หมอนอยู 
ที่ไหน,  อะไรอยูที่ไหน,  กี่อยาง ๆ  ในบานเรือน.  เรารู  ๆ ๆ หมด  รูจักหมด  เราก็ 
สามารถที่จะหยิบมาใชไดทันทวงที.  บางทีก็มืด  ๆ  ก็ยังหยิบได  เพราะมันรูจักไดระลึก 
ไดหมด;  นี่เรียกวามีสติระลึกในธรรมทั้งปวงอยางคลองแคลว  เรียกวา  สติโพชฌงค. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๒  ธัมมวิจยะ  เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันวา  วิจัย  วิจัย  ธัมมวิจยะ, 

มันก็คือเลือกนั่นเอง,  เลือกเอาอันที่เหมาะวาในกรณีนี้จะใชธรรมะขอไหน,  จะสติปฏฐาน  
๔  ขอไหน,  หรือวาจะธรรมเปนอุปกรณขอไหน,  เลือกใชไดทันทวงที  สําเร็จประโยชน 
ทันทวงที,  เหมาะสมแกเรื่องเหมาะสมแกกรณีและทุก ๆ กรณี.  เปรียบเหมือนวาเรา 
มีเครื่องใชไมสอยอยูในบานในเรือนทุกอยาง  สารพัดอยาง  กี่สิบอยางกี่รอยอยาง,  แลว 
ก็เลือกเอกมาใชทีละอยางตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  อยางเหมาะสมแกกรณี  ก็เรียกวา 
ธัมมวิจยะ. 

 
ทีนี้ขอที่  ๓  เรียกวา  วิริยะ  ความพากเพียรทํา  ทําการใชนั่นแหละ; 

ครั้นเมื่อตกลงวาใชอะไร  ใชอยางไรแลว  มันก็พากเพียรที่ทําการใช  ในหนาที่กรณีนั้น ๆ   
ใหลุลวงไป.  คําวาวิริยะนี้  มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยูสองความหมาย  คือพาก  
เพียรดวย  กลาหาญดวย  ถาไมกลาหาญมันพากเพียรไปไมได.  ฉะนั้น  วิริยะจึงใหมี 
ความหมายเปนพากเพียรดวย  กลาหาญดวย  ก็แปลวาเปนการใชกําลังอยางเหมาะสม 
แกกรณีทุกขั้นตอน  ตามลําดับกัน,  ติดตอกันไป  ติดตอกันไป,  ติดตอกันไปอยางไมขาด 
ตอน,  นี้เปนลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค. 
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ขอที่  ๔  เรียกวา  ปติความพอใจ  จะเรียกวา  ความอิ่มใจก็ได,  ความ 
ชื่นอกชื่นใจอะไรก็ได  เรียกวาปติ;  ตองมีปติหลอเลี้ยงการกระทําอยูตลอดเวลา.  เชน 
วาใชความเพียรอยางแรงกลานี้  ความเพียรนั้นไมทอแท  ไมทอถอย  ไมซูบซีด;  เพราะวา 
มีปติพอใจ  หรือฉันทะพอใจ,  พอใจวาไดกระทําถูกตองแลว  แลวกระทํากําลังเดินไป 
ตามลําดับแลว  ก็พอใจ  มีความอิ่มใจ  จะพูดใหจํางาย ๆ ก็วา  ทํางานไปพลางเปนสุข 
ไปพลาง,  ทํางานไปพลางสนุกไปพลาง,พอใจในการกระทํานั้นไปดวยตลอดเวลา. 
นี้ก็ลองเปรียบเทียบดูเถิดวา  ถางานไหนมันไมพอใจมันฝนทําแลวก็มันเหมือนกับจะตาย, 
เหมือนกับจะตกนรกทั้งเปน.  ถางานไหนทําดวยความพอใจ  แลวมันก็สนุกอยางยิ่ง, 
แมจะเหน็ดเหนื่อยเทาไร  จะลําบากยากเย็นเทาไร,  มันก็พอใจ  มันก็ทําสนุกไป,  จึงจําเปน 
ที่จะตองมีสิ่งที่เรียกวาปติหลอเลี้ยง,  นี่เรียกวา  ปติสัมโพชฌงค  หลอเลี้ยงใหชุมช่ืน  มี 
ความพอใจในการกระทําอยูตลอดเวลา  มันจึงนั่งทํางานไดหามรุงหามค่ํา,  จะเรียกวาความ 
เพลิดเพลินก็ได;  แตความเพลิดเพลินมันมักจะไปในทางกิเลส,  อยางนี้เรียกวาความ 
พอใจดีกวา,  ประกอบอยูดวยธรรม  คือความถูกตองในสิ่งที่ตนกระทํา  ก็มีธรรมะที่เปน 
ปติ  เรียกวาธรรมปติหลอเลี้ยง;  มิฉะนั้นมันจะเปนเรื่องของกิเลสปติ,  ถาเปนกิเลส 
ปติแลว  ก็ใชไมได,  แลวมันเดินกันคนละทาง,  กิเลสปติกับธรรมะปตินี้มันเดินกันคน  
ละทาง.  เรามีธรรมปติ  หลอเลี้ยงการกระทําตลอดเวลา. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ขอ  ๕  เรียกวา  ปสสัทธิ  ปสสัทธิคํานี้แปลวาสงบระงับ;  เมื่อ 

ทํามาดวยความปติตลอดเวลา  ก็หมายความวา  มันไมมีการบกพรองทอแทถอยหลังอะไร 
เรื่องที่กระทํานั้นมันก็เขารูปเขารอย,  มันสงบรํางับ.  ทีแรกมันทลึ่งตึงตัง  มันทลึ่งตึงตัง 
มันยังไมเขารูปเขารอย;  เหมือนจะเดินเรือจะขับรถจะอะไรก็ตาม  แรกออกมันยังทลึ่ง 
ตึงตัง,  พอมันเขารูปเขารอยแลว  มันก็เรียบไปหมด.  นี่ปสสัทธิ  ตัวหนังสือแปลวา 
สงบรํางับ;  แตกิริยาอาการก็คือมันเขารูป,  ถามันไมเขารูปมันสงบระงับไมได  มัน 
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เอะอะตึงตังอยูนั่นแหละ,  เดี๋ยวนี้ไดทํามาอยางดีตามลําดับท่ีกลาวแลว  มันก็เขารูป, 
มันก็สงบรํางับ  มันก็เคลื่อนไปสูจุดหมายอยางแนวแน  อยางสงเงียบ  อยาง 
เรียบรอยที่สุด  ก็เรียกวาปสสัทธิ. 

 
ก็มาถึงโพชฌงคขอที่  ๖  เรียกสมาธิ  เมื่อมันเขารูปเรียบรอย  เดินไป 

อยางเรียบรอย  ก็เพ่ิมกําลังของสมาธิเพิ่มกําลังของสมาธิ  จะเรงน้ํามันเรงเครื่อง 
เรงอะไรก็สุดแท.  ในลักษณะที่วามันเพิ่มกําลังให  นี่ความเรียบรอยของความสําเร็จ 
นั้น  ก็เดินไปอยางหนักแนนมากพอที่จะทําลายกิเลส. 

 
เมื่อเปนอยางนี้แลวก็มาถึง  ขอที่  ๗  เรียกวา  อุเบกขา,  อุเบกขานี้  แปลวา 

เพงดู  แปลวาเพงดูนะ.  ขอชวยจําคําอุเบกขาไวใหดี  ๆ  วาตัวหนังสือแปลวาเพงดู, 
แตเรามาแปลกันอยางลวก ๆ วา  เฉย  วาเฉย.  ถาเฉยก็ไมตองทําอะไรสิ  มันเหมือน 
กับเฉย  แตวามันเพงดู  แตสิ่งตาง ๆ  มันถูกตอง.  แลวดูความถูกตองที่มันเปนไปนั้น  ให 
มันเปนไปจนถึงที่สุด.  ทานจึงเปรียบเหมือนกับวาเรื่องขับรถ  โบราณก็ขับรถมาแหละ 
ไมมีรถยนต,  ถึงแมเดี๋ยวนี้รถยนตก็ได  รถอะไรก็ได.  เมื่อทุกอยางเรื่องมันถูกตองเขารูป 
แลว,  ถนนก็ถูกตองแลวดีแลว,  เรื่องรถก็ดีแลว,  เราก็เพียงแตนั่งจับบังเหียน  หรือจับ 
พวงมาลัยอยูเฉย ๆ  เพงดู,  เพงจุดปลายทางเทานั้นเอง  ก็เรียกวาอุเบกขา,  ไมใช 
อุเบกขาเฉย ๆ  เดี๋ยวมันก็หลับเลย  มันก็ไปลงดูเมื่อไรก็ไมรู,  เพงดูที่มันเปนไปอยาง 
ถูกตอง  ควบคุมความถูกตอง.  อุเบกขา  คําไหนก็ตามที่แปลวาเฉย ๆ นี่  ขอใหเขาใจ 
เสียใหม  แปลวาเพงดู. 

 
เอา,  ขอแทรกตรงนี้หนอยวา  อุเบกขาในพรหมวิหาร  เมตตา  กรุณา 

มุทิตา  อุเบกขา;  มักจะพูดวาพอชวยไมไดแลวก็เฉยก็เลยเสีย,  หลับเสีย.  อุเบกขา 
แทจริงไมไดหมายความวาเฉย  แปลวาเพงดู  ก็คือเพงดูอยูวา  เมื่อไรจะชวยได. 
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เมตตา-รักใคร,  กรุณา-สงสาร  ชวยเหลือ,  มุทิตา-ยินดีพอใจดวย.  ทีนี้ในกรณี 
ที่มันยังชวยหรือทําอยางนั้นไมได  ก็เพงดูอยูวา  เมื่อไรมันจะชวยได  ก็แสดงออกไป 
ฉะนั้น  คําวาอุเบกขาแมวาเพงดูอยูเฉย  ๆ  แตดูวาเมื่อไรจะชวยได,  เมื่อไรจะทําได. 
ถึงอุเบกขาในองคฌานก็เหมือนกัน  มันก็แปลวาเพงดู  อุเบกขาขององคฌาน  ก็ 
เพงองคฌานนั้นอยู  ดวยสติ  ดวยการกําหนดอยางยิ่ง,  ไมใชเฉย  ๆ  เดี๋ยวมันก็หลับเสีย 
ฉะนั้น  อุเบกขา  มันไมไดแปลวาเฉยชนิดที่ไมรูไมชี้อะไร,  หมายถึงเพงดูควบคุมอยู. 

 
ทีนี้ก็มาถึงอุเบกขาของสัมโพชฌงค  เปนปสสิทธิเขารูปแลว  กําลัง 

สมาธิทุมเทลงไปหมดแลว,  แลวก็เพงดูเฉยอยู  ใหมันกาวหนาในการทําลายกิเลส 
หรือการตัดกิเลส.  นี่คือ  อุเบกขา  ก็เพงดูมันติดกิเลสนั่นเอง. 

 
ครบ  ๗  อยางอยางนี้แลว  สิ่งที่ทํานั้นก็สําเร็จ  ก็เจริญสติปฏฐาน  ๔  อยู, 

ปรบใหเขากันกับโพชฌงคทั้ง  ๗  โดยลักษณะที่กลาวมาแลวนี้.  เลือกธรรมะ  เลือกเวลา 
เลือกสถานที่  เลือกอะไรอันเหมาะสมแลว  ก็ทําความเพียร,  ก็มีปติ  มีการทําความเพียร, 
เขารูปเขารอยแลว,  ระดมกําลังสมาธิลงไป,  ถูกตองแลว  ก็มองดูเพงอยูดวย 
อุเบกขา  เปนธรรมสูงสุด  บรรลุนิพพาน,  บรรลุโพธิ  บรรลุนิพพาน. 

 
แตจะขอพูดอีกวาโพชฌงค  ใชไดทุกกรณี ,  พูดอยางนี้ เขาดา  เพราะเคย 

ถูกดามามากแลววา  เอาธรรมะสูง  ๆ   เชนมรรคมีองค  ๘  เชนโพชฌงค  ๗  มาใชในกรณีต่ํา ๆ    
เขาหาวาผิด  สอนผิดหรือบาแลว.  เขาเคยดาอาตมาอยางนี้กันอยูบอย  ๆ,  ก็ไมกลัวเรื่อง 
ถูกดา  นี้มันไมไดเปนเหมือนเขาดาก็ไมตองกลัว.  แตยังขอยืนยันอยูวา  ยังเปนอยางนั้น 
อยู.  แมโพชฌงค  ๗  อันสูงสุดเพื่อโพธิเพื่อนิพพานนี้  เอามาใชในงานอะไรก็  
ได;  ถาชาวบานมีงานชาวบานมีงานต่ํา  ๆ  ทําไร  ทํานา  คาขาย  ดําเนินกิจการอะไร 
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ก็ตามเถอะ  ขอใหเอาหลักโพชฌงค  ๗  ประการนี้มาใชเถอะ  จะสําเร็จอยางยิ่ง, 
สําเร็จผลอยางยิ่ง. 

 
สมมติวาจะทํานา  สมมติวาการทํานา  ครั้งแรกก็ใชสติในการระลึกวา  จะ 

ทําใหถูกตอง  ทําที่ไหน  ทําเมื่อไร  ทําอยางไร  ทําเวลาไหน  ใชอะไรที่ไหน,  ระลึกให 
ทั่วไปใหหมดเสียกอน,  แลวก็เลือก. 

 
ครั้นสติระลึกแลว  ธัมมวิจยะก็เลือก,  เลือกวาเอา,  เวลานี้ที่ตรงนี้  เมื่อเวลา 

อยางนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด  ใสปุยไมใสปุยอะไรก็ตาม  มันเปนการเลือกที่ครบถวนที่ถูกตองที่สุด, 
 

ครั้นเลือกไดที่ถูกตองหมดแลวก็ทําซิ,  วิริยะทําดวยความเพียร. 
 
แลวก็มีปติ  หลอเลี้ยงการกระทํา  วาถูกตองแลวมันถูกตองแลว  มันไมมีอะไร 

ดีกวานี้แลวก็พอใจในการทํานา.  แมแตจะทํานาเอาขาใสบาตรสัก  ๒-๓  ชอน  มันก็พอ 
ใจวาถูกตองแลว  มันก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได;  นี้มันปติในทางธรรม.  ถาปติกิเลส  ก็ 
ทํานาไปซื้อเหลากินใหสนุกสักที  อยางนี้มันก็ปติดวยกิเลส  มันก็ไปตามแบบของกิเลส  อยา 
ไปเอากับมันเลย,  มีปติพอใจวาถูกตองแลว  ถูกตอง  แลวทํานาดวยความพอใจอยูภายใน 
กลางแดดเหงื่อไหลไคลยอย  แตในใจก็ยังอิ่มยังพอใจอยูนั่นแหละ  นี่ปติมันหลอเลี้ยงเมื่อ 
ไถนา. 

 
ทีนี้  ปสสัทธิก็ทําไป,  ทําไป  จนเขารูป  เขารอย  ทุกอยางเขารูปเขารอยหมด 

วัวก็ดี  นาก็ดี  ขาวกลาก็ดี  น้ําทาก็ดี  อะไรทุกอยางมันเขารูปเขารอย  กลมกลืนกันหมดเปน 
ความถูกตอง,  นี่มันเขารูป. 
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ทีนี้  สมาธิ  มีกําลังจิตทําใหได  เชื่อแนวามีสมาธิถูกตองทุกอยาง  ใน 
ทุก  ๆ  อยางที่จะตองกระทํา  ทําดวยกําลังจิตทั้งหมดแนวแน  ถูกตองหมดที่สุดแลว 
นี่ทําดวยสมาธิเหมือนกัน. 

 
แลวก็อุเบกขาสิ  คือน่ังดูวาเมื่อไรขาวมันจะออก.  คําวาอุเบกขามันจึงไมได 

หมายความวาอยูเฉย  ๆ ,  แตมันก็เหมือนกับอยูเฉย  ๆ   เพราะมันไมตองทําอะไรแลว,  ก็นั่งดู. 
อุเบกขา  ดูวาเมื่อไรขาวมันจะออกมา    หรือวาถามันนาจะตองทําอะไรเพิ่มเติมซอมแซมก็ทําสิ. 
แตพอทําเสร็จแลว  มันก็นั่งดูอยูไดวาถูกตองแลว,  ถูกตองแลว,  เมื่อไรขาวมันจะออกมา. 
อยาเปนชาวนาบา  ขาวออกมา  ขาวออกมา  ขาวจงออกมา  ขาวจงออกมา;  อยางนี้ 
มันจะเปนชาวนาบา  แลว,  มันจะรอนแลวมันจะเปนทุกข. 

 
นี่ดูซิวาแมแตโพชฌงค  ๗  สําหรับไปนิพพานก็มาใชไดแมแตการ 

ทํานา  จะทําสวน  จะคาขาย  จะเรื่องอะไรก็ตามแต  งานกิจกรรมแตละเรื่องมันมี 
ขั้นตอนที่จะใหเราแบงออก  แบงออก  แลวใชโพชฌงคทั้ง  ๗  นี้ได  ดวยกันทั้งนั้น. 

 
ฉะนั้น  จึงใชโพชฌงคทั้ง  ๗  ในการที่จะตัดตัวตน  สติระลึกถึงธรรมะ 

ที่จะตัดตัวตน  มันก็ไดเลือกมาแลวแตทีแรกวา  สติปฏฐาน  ๔  ก็เลือกเอาหมวดที่ 
ตรงกับเรา  เพราะวากัมมัฎฐานทั้งหลายมีหลายแบบ  หลายอารมณ  เลือกเอาอารมณที่ถูก 
ที่ตรงกะเรา.  แลวมีวิริยะพากเพียรลงไป,  มีปติทําความเพียร,  จนกัมมัฎฐานนั้น 
มันเขารูป  เปนปสสัทธิ,  ความเปนสมาธิ  ก็สมบูรณ,  แลวก็เพงดูเฉยอยูในความ 
ถูกตองแลว  ในการเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาเปนตน  จนกวาจะถอนตัวตนได,  ก็เห็น 
ไดวาถอนตัวตนได.  นี่ทําความเพียรชั้นสูงเพื่อจะตัดกิเลส  ตัดตัวตน  ตัดตัวอัตตาให 
เปนอนัตตา,  ใชโพชฌงค  ๗  ประกอบ  อยูกับสติปฏฐานทั้ง  ๔  ซึ่งเปนเจาหนาที่โดยตรง  
สติปฏฐาน  ๔  เปนเจาของงานโดยตรง  มีหลักวาทําอยางนี้  ทําอยางนี้  ทําอยางนี้,  แลว 
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ก็พยายามทําใหถูกตองตามหลักของโพชฌงคทั้ง๗  และการทําอยางนี้  ๆ   ของสติปฏฐาน  ๔  
มันก็รุนแรงเปนไปถึงที่สุด. 

 

หมวดมรรคมีองค  ๘. 
 
เอา,  ทีนี้ก็มาถึงหมวดสุดทาย  คือหมวดมรรคมีองค  ๘  :  สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ,  เชื่อวาทุกคนจําได  แลวเกินกวาที่จะจําได.  แตเดี๋ยวนี้จะใชมันอยางไร, 
จะเอามาใชกันอยางไร  ในการที่จะถอนสัญชาตญาณแหงตัวตน  สัญชาตาณอัน 
ลึกซึ้ง  อันเหนียวแนนแหงตัวตน,  ก็จะสรุปคําพูดสั้น ๆ วา  เปนอยูตามหลักอริยมรรค 
มีองค  ๘  มีชีวิตเปนอยูตามหลักอริยมรรคมีองค  ๘,  ถาเปนอยูตามหลักอริยมรรคมีองค  ๘  
แลวตัวตนมันเกิดไมได,  ตัวตนมันเกิดไมได  ถาเราเปนอยูเสียตามหลักอริยมรรคมี 
องค  ๘,  แลว  ความคิดความปรุงแตงวาตัวตนมันเกิดไมได,  แลวอนุสัยแหงตัวตน 
ที่มันเกิดอยูบางแลวในจิตใจ  มันจะถูกบรรเทา  ๆ  ๆ  ๆ   อยูตลอดเวลา  ที่เราเปนอยูอยาง 
ถูกตอง;  เมื่อเปนอยูอยางถูกตองแลวมันก็จัดการของมันเอง.  พูดงาย ๆ วาเหมือน 
กับโรคภัยไขเจ็บ  ถาดํารงการเปนอยูใหถูกตองไมใหตาย  แลวมันก็หายของ 
มันเอง,  หรือวาเปนแผลอยางนี้  มีการปองกันรักษา  คือไมใหมันมีเชื้อรายเขาไป 
ไมใหมีอะไรเพิ่มเติมเขาไป,  ใหมันมีความถูกตองอยูที่เรื่องของแผล  แลวแผลมันก็ 
หายเอง.  เปนอยูโดยหลักอริยมรรคมีองค  ๘  นี้  มันจะเปนการกําจัดกิเลส  อยู  
ในตัวเอง,  มันจะบรรเทาเชื้อความเคยชินของกิเลสไดในตัวมันเอง  เพราะการเปนอยูที่ 
ถูกตอง. 

 
การเปนอยูที่ถูกตองนั้นมันไมเกิดกิเลส;  เมื่อไมเกิดกิเลสมันก็บรรเทา 

อนุสัย,  บรรเทาอนุสัยที่มีอยูแตกอน.  ความเคยชินแหงกิเลสที่มีอยูแตกอน  นี่เรียกวา 
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อนุสัย.  ครั้นมีการเปนอยูที่ถูกตอง  ไมทําใหเกิดกิเลสไดอีก  อนุสัยเหลานั้นก็บรรเทา 
ลง  บรรเทาลง  บรรเทาลง  จนหมดไปได.  นี่คุณคา  อานิสงสของอัฎฐังคิกมรรค 
มันเปนอยางนี้  คือใหชีวิตมีอยูอยางถูกตอง,  กิเลสไมได,  อนุสัยของกิเลส 
แตกอน ๆ ก็ถูกบรรเทาลดลง ๆ ๆ ๆ,  ก็สําเร็จประโยชนในการที่จะหมดกิเลส. 

 
เอา,  ทีนี้จะพูดเรียงอยาง  แจกไปเรียงอยาง  วาทําอยางไร. 
 
ขอที่  ๑  สัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิแปลวาความเห็น  ความรู  ความคิด  ความเขาใจ 

ความเชื่อ  ความยึดถือ  สมาทานอะไรก็ได.  สัมมาทิฏฐิเห็นชัดอยางถูกตอง  ในเรื่องเหตุ 
ปจจัยของกิเลส  ในเรื่องวิธีละกิเลส  เรียกวารูจักกําพืด.  กําพืดคําภาษาบานๆโสกโดก  
นี้  รูจักกําพืดของกิเลส  วามันเปนอยางไร  เกิดมาจากอะไร  เนื่องอยูกับอะไร  หลอกลวง 
อยางไร  รูเร่ืองหมดเลยรูเร่ืองของกิเลสหมด.  นี่สัมมาทิฏฐิที่จะถอนสัญชาตญาณ 
แหงตัวตน,  มันรูทุกเรื่องเกี่ยวสัญชาตญาณแหงตัวตน  จนเกิดความเกลียดชังตัว 
ตนขึ้นมา  อยากจะหลุดพนจากตัวตน.  นี้เปนสัมมาทิฏฐิที่มันจะละตัวตน  จนมัน 
อยากที่จะไมมีตัวตนอยางแรงกลา. 

 
ทีนี้ขอที่  ๒  สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นรับเลยใฝฝน  ประสงคที่จะเปน 

อยางนั้น,  มันก็ประสงคที่จะละตัวตนอยางยิ่ง  ก็เปนสัมมาสังกัปปะ.  สังกัปปะนี้ 
แปลวาดําริไปตามความตองการ  มักจะแปลกันวาความดําริ,  แตตัวมันแทๆ  แปลวา 
ความตองการ  ที่ดํารินั่นแหละ;  แมที่ เราตองการจะไดบุญจะไดกุศลอะไรนี้  ก็เรียกวา 
สังกัปปะเหมือนกัน;  สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา  จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา  มณิโชติรโส 
ยถา  เปนคําใหพรวา  ขอใหสังกัปปะของทาน  บริบูรณเต็มเปยมเหมือนพระจันทรเต็มดวง 
เหมือนแกวมณีโชติ.  คําวาสังกัปปะนั้นแปลวา  ความประสงคหรือความปราถานา. 
เมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นโทษของตัวตนโดยสมบูรณแลว,  สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นงาย 
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และถูกตอง  คือใครที่จะกําจัดความยึดถือวาตัวตนนั้นเสีย,  อันนี้มากอน  อยูเปนตน 
ตนบทหรือนําทาง  นําทางความถูกตองของความจริงและของความปรารถนา. 

 
ทีนี้ขอที่  ๓  สัมมาวาจา  พูดจา  มันจะพูดผิดอยางไรได  เมื่อหัวใจมัน 

ตองการจะละตัวตนตัวกูอยูแลว,  ปากมันจะพูดผิดอยางไรได.  ปากมันก็ตองพูดถูก 
ตองไปในลักษณะที่เปนการละตัวตนทั้งนั้น. 

 
ขอที่  ๔  สัมมากัมมันโต  การกระทําทางกายก็เหมือนกัน  มันก็พลอย 

ถูกตองไปในการที่จะละตัวตน  มันจึงไมพูดวจีทุจริต  ไมประกอบกายทุจริต  
เพราะขางในมันเปลี่ยนเปนความถูกตอง  มุงหมายความถูกตองอยางเต็มท่ีเสียแลว. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๕  สัมมาอาชีโว  การดํารงชีวิตมันก็ถูกตอง,  หาเลี้ยงชีวิต 

อยางถูกตองใชจายอยางถูกตอง  เปนอยูอยางถูกตอง  ดํารงชีวิตอยูอยางถูกตอง, 
ไมเปดโอกาสใหเกิดกิเลส  ไมเปดโอกาสใหเกิดตัวกู-ของกู,  ดํารงชีวิตอยูชนิดที่ไม 
เปดโอกาสใหเกิดตัวกู-  ของกู  นี่เรียกวาสัมมาอาชีโว. 

 
ทีนี้  ขอที่  ๖  สัมมาวายาโม  วายามะนี่พยายามที่จะกําจัดตัวกู  ก็โดย 

หลักสัมมัปปธาน  ๔  ขางตนที่กลาวมาแลวก็ได.  สัมมาวายาโม  เพียรปองกันไม 
ใหเกิดตัวกู,  เพียรละตัวกูที่เกิดขึ้นแลว,  เพียรทําใหสุญญตาความวางจากตัวกู 
เกิดขึ้น  แลวก็เพียรรักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแลว  ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป  ก็กลาย 
เปนสัมมาวายาโมสูงสุดอยูในชีวิตประจําวันของคนนั้น. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  ขอที่  ๗  สัมมาสติ  สัมมาสติในที่นี้แคบเขามา  ก็วามีสติถึง 

พรอมที่สุดในการปดกั้นกระแส,  ปดกั้นกระแสแหงตัวกู  หรือปดกั้นสังขารการปรุงแตง 
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แหงตัวกู ,  ปดกั้นกระแสโสตะก็ได ,  ปดกั้นสังขาระคือการปรุงแตงก็ ได ,  ปดกั้น 
กระแสแหงการที่จะไหลมาแหงตัวกู,  ปดกั้นสังขาระคือการปรุงแตงในภายใน  ที่ 
จะปรุงแตงใหเกิดตัวกู,  สติปดกั้นไดทุกวิถีทาง  ก็เลยไมมีทางที่จะเกิดตัวกู-ของกู, 

 
ทีนี้ในที่สุดก็มีขอที่  ๘  สัมมาสมาธิ,  จิตดํารงมั่นอยูในลักษณะที่เกิด 

ตัวกูไมได,  จิตก็มีกําลังสูงสุดในการที่จะทําลายลางอุปนิสัยแหงตัวกู,  ทําลายลาง 
อาการแหงตัวกู  ก็เรียกวาตัดกิเลสประเภทนี้  เรียกสั้นๆวาตัดตัวกู  กําลังของสมาธินี้ 
มีความสําคัญอยูที่วา  สูงสุดถึงที่สุด  คมเฉียบถึงที่สุด  เพราะมี  ๗  คือ  ๗  อยางขางตนเปน 
บริวาร.  สัมมาสมาธิที่สูงสุดเรียกวาอริยะสัมมาสมาธิ  มีบริวาร  ๗  คือ  ๗  อยางขางตน 
นั้นมันมากลายเปนบริวารของสัมมาสมาธิ.  สัมมาสมาธิที ่ไดรับการสนับสนุน 
จากสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม 
สัมมาสติ  ๗  อยางนี้มารวมมือทําหนาที่สนับสนุนสัมมาสมาธิ. 

 
นี่สัมมาสมาธิตอนที่ จะตัดกิ เลสตองเปนอยางนี้   รวมกันอยางนี้ก็ 

เรียกวาสมังคี  อริยมรรคสมังคี  มีกําลังสูงสุด  เปนสมาธิเฉยๆไมพอ,  ตองเปนสมาธิ 
ชนิดที่ได รับองคทั้ง  ๗  ขางหนามาทํางานรวมมือ  รวมมือเปนอันเดียวกัน.  กลมเกลียว 
อันเดียวกัน  เรียกวามีบริขารหรือบริวาร  ๗  นั่นแหละเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะ 
ตัดกิเลสได  คือการทําใหเปนอริยะสัมมาสมาธิมีบริขาร  ๗;  ถามาแยกปฏิบัติกันอยู 
คนละที   คนละที   มันไมอาจจะตัดกิเลสในขั้นนี้ ได.  ฉะนั้น   ตองจัดดูใหดี  ใหชีวิต 
แตละวัน  ๆ  นี้มีอริยมรรคมีองค  ๘  กลมเกลียวกันอยางที่วา  มันเลยเปนมรรคเดียว 
มรรคทางเดียว,  มรรคสายเดียว  มรรคทางเอกอันเดียว  ประกอบอยูดวยองค  ๘. 
แตการประกอบอยูดวยองค  ๘  นั้น  มีสัมมาสมาธิเปนตัวการ,  เปนเหมือนกับทัพหลวง 
ที่จะทําลายขาศึก  สัมมาทิฏฐิเหมือนกับทัพหนา,  สัมมาสังกัปปะเหมือนกับทัพชวย, 
นอกนั้นก็เปนทัพปกซายปกขวา  ขางหนาขางหลัง  ขางบนขางลางอะไรก็แลวแต,  มัน 
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ทํางานรวมกันหมดสัมพันธกันหมด  กลมกลืนกันหมด  ก็มีความถูกตองเพียงพอ, 
ถามีความถูกตองไมเพียงพอ  มันก็ไมกลมกลืน. 

 
นี่การเปนอยูตามอริยมรรคมีองค  ๘  นั้น  มันเปนการทําลายสัญ- 

ชาตญาณแหงตัวตนไดอยางนี้.  นี้เราพูดกันอยางชาวบานชาวโลกหนอยวา  ทําลาย 
สัญชาตญาณแหงตัวตน;  ถาพูดอยางภาษาวัด  ก็คือทําลายอุปาทานที่ยึดถือวา 
ตัวตน  หรือวาทําลายกิเลสก็แลวกัน.  อริยมรรคมีองค  ๘  ตามปกติทําลายกิเลส 
ทําลายตัณหาอุปาทาน  อุปาทานวาตัวตน. 

 

ซอมความเขาใจเรื่องสัญชาตญาณ. 
 
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดกันดวยคําวาสัญชาตญาณ  คือความรูสึกที่มันเกิดขึ้น 

เอง  มันลําบากเหลือเกิน  มันเกิดเอง  มันไมรูเหตุปจจัยอยูที่ไหน,  มันเกิดไดในชีวิต 
มันติดมาแลวในชีวิต,  นี่สัญชาตญาณ.  บางคนยังไมไดเคยฟงคําบรรยายตอนตน ๆ, 
ที่แลวมา  ก็ขอใหรูวา  เรานี้มันมีปญหา  คือเอาชนะสัญชาตญาณไมได;  พอเห็น 
อะไรที่นารักมันก็รัก,  เห็นอะไรที่นาโกรธมันก็โกรธ,  เห็นอะไรที่นาเกลียดมันก็เกลียด, 
เห็นอะไรที่นากลัวมันก็กลัว  แมแตเด็กทารกมันเกิดขึ้นมาจากทองแม  พอพบอะไรที่ 
นารักมันก็รัก,  พบอะไรที่นาเกลียดมันก็เกลียด,  พบอะไรที่นาโกรธมันก็โกรธ,  พบ 
อะไรที่นากลัวมันก็กลัว,  แลวตอมามันก็รูจัก  รูจักของมันเองที่จะวิตกกังวลอาลัยอาวรณ 
นั่นนี่ที่เปนของรัก,  แลวก็รูจักอิจฉาริษยาอาฆาตเคียดแคนในสิ่งที่ไมนารัก,  แลวมันก็ 
รูจักหวง  แลวก็รู จักหึง  ซึ ่งเปนความโงสูงสุด.  ถาวาไมมีสัญชาตญาณอันนี ้ติด 
มาในสันดานในชีวิต,  มันก็จะเหมือนกับวาเปนพระอรหันตมาแลวแตในทอง,  มัน 
จะเหมือนกับเปนพระอรหันตมาแลวแตในทอง  ถาไมมีสัญชาตญาณเหลานี้ติดมา. 

 
ทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณเหลานี้ติดมาในชีวิต  เปนของประจํากับ 

สิ่งที่เรียกวาชีวิต,  เราเรียกวาสัญชาตญาณ  คือความรูที่มันเกิดขึ้นเองโดยไมตองมี 
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ใครสอน  ในการที่จะมีตัวกูมีของกู  มันก็เกิดไดเอง,  ในการที่จะเห็นแกตน  มันก็ 
เกิดไดเอง,  ในการที่จะรูสึกรัก  รูสึกกลัว  รูสึกโกรธ  รูสึกอะไร  จะตอสู  จะวิ่งหนี 
จะอะไรมันก็เกิดไดเอง.  และครั้นถึงวัยที ่สมบูรณเขา  มันก็ตองการจะสืบพันธุ 
ไดเอง  โดยไมตองมีใครมาสอน  เรียกวาเกิดเอง,  นี่มันจะอวดตัวเอง  มันจะพัฒนา 
ตัวเองใหยิ่งๆขึ้นไป  อยางที่เห็นๆกันอยู,  ทุกคนมันรักที่จะพัฒนาตัวเองใหมันยิ่ง 
ขึ้นไป  ดวยสัญชาตญาณที่ยังโงอยู  มันก็เปนความทุกข. 

 
ไดพูดเรื่องสัญชาตญาณแหงกิเลสแลว,  และไดพูดเรื่องสัญชาตญาณ 

แหงโพธิแลว,  และตองการจะกําจัดสัญชาตญาณแหงกิเลสเสีย  ใหเปนสัญชาต- 
ญาณแหงโพธิ  คือเปลี่ยนกระแสของมันเสียใหถูกตอง,  มันมาดวยความไมรู  เปนกระแส 
ที่ผิด  เปลี่ยนกระแสใหถูกตอง,  เราเรียกวาเปลี่ยนกระแสแหงสัญชาตญาณที่เปนฝายกิเลส 
ใหกลายเปนฝายโพธิเสีย;  อยางนี้มันจะงาย  ในที่สุดมันจะเพิกถอนอํานาจของสัญ- 
ชาตญาณไดหมดสิ้น  โดยเปนพระอรหันต.  คนธรรมดาคนบุถุชนนั้นไมมีทาง  ถา 
ยังเปนบุถุชนคนธรรมดา  ไมมีทางที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณได,  เวนไวแตจะศึกษา 
ประพฤติปฏิบัติ  จนถอนสัญชาตญาณได,  พอถอนสัญชาตญาณได  ก็เปนพระอร- 
หันตโดยสมบูรณ.  พระอรหันตไมมีตัวตน  ไมมีความคิดยึดถือวาตัวตน  มันก็เลยไมมี 
เรื่องรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  ก็ไมมีการทําผิดเรื่องอะไรตางๆ  ตอสูก็ไมตอสู.  วิ่งหนีก็ 
ไมวิ่งหนี  ขางนอกจะทําอยางไรก็ตามใจ  แตจิตใจพระอรหันตจะไมตอสูศัตรู  จะไมวิ่งหนี 
ศัตรู  จะไมขี้ขลาดจะไมกลัว  จะไมตกเปนทาสของการกินอาหาร  การหลับนอน , 
ไมตองการบําเรอตน  ไมตองการอวดตน;  เพราะวาสัญชาตญาณแหงตัวตนมันหมดไป 
แลว,  นี่ รูจักพระอรหันตไดงายขึ้น;  ถาพิจารณากันโดยแนวนี้  จะรูจักพระอรหันต 
ไดงายขึ้น. 

 
ที่วาหมดกิเลสหมดกิเลสนั้น  คือหมดอยางไร?  คือหมดสัญชาต- 

ญาณแหงตัวตนแลวมันก็โลภไมได  โกรธไมได  หลงไมได,  รูถูกตองไปเสียหมด. 
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ดังนั้นจึงขอใหเรามาตั้งใจที่จะพัฒนาสัญชาตญาณ  ซ่ึงติดมาในชีวิตใน 
นิสัยของสิ่งที่มีชีวิต  ทั้งมนุษยทั้งสัตวเดรัจฉาน,  แมแตตนไมตนไลมันก็มี  แตวาไมมี 
ใครไปมองมัน  ก็จะไมเชื่อวามี.  อาตมาขอยืนยันวาถามีชีวิต  แลวก็มีสัญชาตญาณ 
แหงตัวตนทั้งนั้น;  แมจะเปนเหมือนตนไมที่โงที่สุดนี้  มันก็สัญชาตญาณแหงตัวตน 
รักตน  เห็นแกตน  ตองการจะสืบพันธุของตนไว  ตองการจะบํารุงบําเรอตน,  แตมัน 
พูดไมได  มันแสดงใหเห็นไมได,  ในสัตวเดรัจฉานจะเห็นไดงายกวา;  พอมาถึงคน 
แลวก็เห็นไดเต็มท่ี,  วาเปนเรื่องสัญชาตญาณเหลานี้.  ถากําจัดสัญชาตญาณเหลานี้ 
เสียไดก็ไมเกิดกิเลสใดได,  ก็เปนพระอรหันต.  เพราะฉะนั้นการกําจัดกิเลส 
กับการกําจัดสัญชาตญาณ  มันก็เปนเรื่องเดียวกัน;  ถาพูดเรื่องกิเลสฟงยาก  ก็พูด 
เรื่องสัญชาตญาณเพื่อใหฟงงาย.  กําจัดความรูสึกวาตัวกู  กําจัดความเห็นแกตัวกู  มันก็ไม 
โลภขึ้นมาได  เพราะมันไมเห็นแกตัวกู  มันโกรธใครไมได  เพราะมันไมไดเห็นแกตัวกู, 
มันก็หลงอะไรไมได  เพราะมันไมมีตัวกูที่จะเปนที่ตั้งเปนแกนแหงความหลง.  กิเลสทุก 
อยางจึงไมเกิด  เพราะไมมีความรอนของกิเลส,  มีแตความเย็นของพระนิพพาน. 
นิพพานแปลวาเย็นเพราะไมมีของรอนคือกิเลส,  สัญชาตญาณทั้งหลายเปนของรอน  เพราะ 
มาดวยความไมรูอะไร  ก็ทําไปตามความไมรู  มันก็งอกงามออกไปเปนกิเลสนานาชนิด 
แลวก็ทรมานเผาผลาญบุคคลนั้น. 

 
ตั้งปญหาเอางายๆถามตัวเองซิ;  ถาอะไรที่มาให รักเราก็ไม รัก,  เราจะ 

เย็นสักเทาไร.  อะไรมาใหโกรธก็ไมโกรธ  จะเย็นสักเทาไร.  มาใหกลัวใหเกลียดมันก็ 
ไมกลัวไมเกลียด,  ที่จะมาใหวิตกกังวลอาลัยอาวรณ   ก็ไมวิตกกังวลอาลัยอาวรณ,  มันก็ไม 
อิจฉาริษยาใคร  มันไมหึงไมหวงอะไร  จิตใจมันเกลี้ยงๆ.  คําเดียวกับสวนโมกขนี่ 
โมกขแปลวาเกลี้ยง  วิโมกขหรือวิมุติมันแปลวาเกลี้ยง.  จิตใจมันเกลี้ยง  เกลี้ยง 
จากความบีบคั้นของสัญชาตญาณคือกิเลส,  พนจากความบีบคั้นของกิเลสคือสัญ- 
ชาติญาณ,  ทําใหหมดไปเสียไดก็เปนบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต. 
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การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม ๒๗๗

เราอยาไปอวดอางที่จะเปนพระอรหันตเลย  มันจะสงเสริมสัญชาต- 
ญาณนั้นขึ้นมาอีก,  คืออยาเปนตัวเปนตนเปนนั่นเปนนี่ขึ้นมาอีก.  อยาไปหวังเปน 
พระอรหันตเลย.  ประสงคแตวาจะไมมีความทุกขโดยประการทั้งปวง  หวังเพียงเทานี้ 
จะไมมีความทุกขโดยประการทั้งปวง,  จะเรียกพระอรหันตหรือจะเรียกอะไรก็ไมรู  ไม 
ตองรู  ไมรูไมชี้.  ตองการเพียงแตจะไมมีความทุกขโดยประการทั้งปวง  นั่นแหละ 
มันจะงายเขา  ในการที่จะหยุดอํานาจของสัญชาตญาณเสีย.  ถายังอยากเปนพระ 
อรหันต  มันก็คืออยากเปนนั่นเปนนี่แหงตัวกู-ของกู  มันก็สงเสริมสัญชาตญาณ 
แหงตัวกู-ของกู  หรือดึงไว  รักษาไว  เหนี่ยวรั้งไวไมใหหมด   ไมใหหลุดพนไปได. 
อยาหวังที่จะเปนนั่นเปนนี่ตามท่ีเขาหวังกันนัก.  เขาตั้งใหเปนโสดา  สกิทาคา  ฯลฯ, 
อาจารยตั้งลูกศิษย,  ลูกศิษยก็ยอมรับการแตงตั้ง  อยางนี้;  มันก็สงเสริมสัญชาตญาณ 
แหงตัวกู. 

เอาละ,  เปนอันวา  วันนี้ก็ไดกลาวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุป- 
การธรรม  พอสมควรแลว. 

 
สรุปใหเห็นไดวา  ทั้งหมดนั้นเปนโพธิปกขิยธรรม  ถาชอบถือเปน  

หลักงายๆ  กวางๆ  ก็นึกถึงโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  มีอยู  ๗  หมวด  เรียงตัวออกไปเปน  
๓๗  อยาง  เอาหมวดที่  ๑  เปนตัวตั้งตัวตี  สําหรับจะกําจัดสัญชาตญาณ;  คือสติปฏ- 
ฐานทั้ง  ๔เปนตัวตั้งตัวตี  เปนธรรมหลัก  ธรรมะหัวหนาที่จะกําจัดสัญชาตญาณ,  แลว 
ก็เอาหมวดนอกนั้นเปนอุปกรณ  :  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  
พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘  เปนอุปกรณ  กลมกลืนกันไปหมดทุกทิศ  ทุกทาง 
เพื่อใหสติปฏฐาน  ๔  เปนไปจนถึงที่สุด.  ถาแยกออกไปเปนอยาง ๆ  จะได  ๓๗  อยาง, 
จัดเขามาเปนหมวด ๆ  จะได  ๗  หมวด.  แลวหมวดที่  ๑  เปนตัวการ  เปนตัวหัวหนา 
เปนหลักที่จะทําลายสัญชาตญาณ,  เอาหมดที่เหลือทุกหมวดเปนอุปกรณ  มันก็จะ 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๗๘

เกิดการกระทําที่สามารถตัดทําลาย.  ทีแรกก็จะใชคําวาควบคุม  มันจะสามารถควบคุม 
สัญชาตญาณเขาไปไดเรื่อย  แลวมันจะเปลี่ยนกระแสของสัญชาตญาณเขาไปไดเรื่อย,  แลว 
ในที่สุดมันจะตัดอํานาจของสัญชาตญาณไดโดยประการทั้งปวง;  เพราะวาเมื่อไม 
มีความรูสึกเปนตัวตนของคนแลว  มันก็เทากับหมดสัญชาตญาณ,  สัญชาตญาณแมบท 
ตัวนี้หมดไปแลว  สัญชาตญาณลูกๆก็หมดไปเอง.  นี่เรียกวาพัฒนาสัญชาตญาณได 
จนถึงที่สุด,  การพัฒนาสัญชาตญาณเปนไปไดถึงที่สุด  ใชหมวดที่  ๑  ของโพธิ 
ปกขิยธรรมเปนตัวการ  เปนตัวจัดการ  เปนหลัก,  ใช  ๖  หมวดที่เหลือของโพธิ- 
ปกขิยธรรมเปนตัวสนับสนุน  คือเปนการเปนอยู  เปนไป  ประพฤติอยูตลอดเวลา  ถูก 
ตองอยูตลอดเวลา.สติปฏฐาน  ๔  ก็ทํางาน  ของมันตลอดเวลา  ตัดตัวตน  ตัดตัวตน 
ในกาย  ในเวทนา  ในจิตในธรรม    จนกวาจะหมดสิ้นไป. 

 
ก็สรุปความไดวา  ทําอยางนี้คือปฏิบัติโพธิปกขิยธรรมครบทั้ง  ๓๗  ในที่สุดก็ 

หมดปญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง,  ใชคําวาโดยประการทั้งปวง.  ปญหา 
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ  ถูกตองออกไปหมดแลวโดยประการทั้งปวง  มีผล 
เปนบุคคลสูงสุด  เปนมนุษยสุดทาย,  เปนมนุษยสูงสุด  อยูเหนือปญหาทั้งปวง  ที่เขา 
สมมติบัญญัติเรียกกันวาเปนพระอรหันต.  ในที่นี้ขอรองวาอยาเปนพระอรหันตกันเลย 
เปนผูอยูเหนืออํานาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง  ก็พอแลว.  ไมใช 
อยากเปนอะไรอีก,  อยากจะไมเปนอะไรเลย,  อยากจะไมเปนตัวตนอะไรเลย.  อยา 
ไปอยากเปนอะไรเขามาอีก  มันจะยอนกลับหลัง  สงเสริมความอยากเปน  เปนตัวตน. 

 
นี่การบรรยายสมควรแกเวลาแลว  ขอยุติการบรรยาย  เปดโอกาสใหพระคุณ- 

เจาทั้งหลาย  ไดสวดบทพระธรรมในรูปคณสาธยาย  สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติธรรมะ 
ใหยิ่ง ๆ  ขึ้นไปทุกคน ๆ  ในกาลบัดนี้ ฯ 

 
.............................. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
 -๑๐- 

๘  มีนาคม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 

การใชสัญชาติญาณที่พัฒนาแลว 
ในการทําประโยชน. 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย. 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๑๐  ในวันนี้  อาตมาก็ 

ยังคงบรรยายในชุด  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  แตมีหัวขอยอยเฉพาะในการ 
บรรยายครั้งนี้วา  การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน. 

 
ในหลายครั้งที่แลวมา  เราก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณ  อยาใหมันเปน 

สัญชาตญาณฝายกิเลส,  แตใหมาเปนสัญชาตญาณฝายโพธิเปนปกตินิสัย  ซึ่งทานทั้งหลาย 
ก็จะตองทบทวนดู  วามันมีอะไรบาง. 

 
 
 
 
 
 

๒๗๙ 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๒๘๐

จิตพัฒนาแลวจะเปนอิสระจากกรงขัง. 
 
เมื่อไดพัฒนามาจนถึงขนาดที่มีสัญชาตญาณแหงโพธิ  ก็เปนอันวา 

ปลอดจากสิ่งที่เปนอันตรายโดยชอบบาง  ซ่ึงอาตมาจะใชคําวา  เหมือนกับหลุดออก 
จากอํานาจของสัญชาตญาณฝายกิเลส,  เปนอิสระเหมือนกับนกหลุดจากกรง. 
ขอนี้หมายความวา  ถาพิจารณาดูใหดี ๆ    ชีวิตนี้มันเหมือนกับอยูในกรงขัง,  แตวาเปนกรง 
ขังทางจิตทางวิญญาณ  จึงไมมองเห็นตัวกรง  หรือจับตองซ่ีกรงได.  แตมันก็เปนการ 
กักขังอยางเดียวกัน  เปรียบกันเทานั ้นวาถาเปนนอกมันออกจากกรงได;  ดูเถิด 
วามันรางเริงสักเทาไร,  มันสบายใจสักเทาไร,  สวนเราทั้งหลายก็ติดอยูในกรงขัง, 
กรงขังของความรูสึกที่เปนฝายกิเลส,  เปนฝายตัณหาอุปาทาน  ไมมีความเปนอิสระ 
มันมีแตความคิดชนิดที่เปนการกักขัง,  มันเปนสัญชาตญาณนานาชนิด  ที่วามีอยูใน 
สันดาน,  แลวก็ออกมาเปนกรงขัง.  สัญชาตญาณที่วามีตัวตน มันก็ขังอยางที่ไม 
ใหทําอะไรชนิดที่เห็นแกผูอื่น,  หรือปราศจากตัวตน,  มันบังคับใหทําแตสิ่งที่รูสึกวา 
เปนตัวตนหรือเปนประโยชนของตน.  และถาพูดถึงสัญชาตญาณที่เปนลูก ๆ  ออกไป 
สัญชาตญาณใหญคือตัวตน  มันก็มี  เชนสัญชาตญาณความเห็นแกตน,  จิตใจของ 
เราถูกกักขังอยูในความรูสึกเห็นแกตน  มันก็ทําใหอะไรมากไปกวานั้นไมได,  มันจะยอม 
ทําแตสิ่งที่รูสึกวาไดประโยชนแกตน  แกความเห็นแกตน.  แตนั่นมิใชประโยชนอัน 
สูงสุดที่เปนไปเพื่อนิพพาน,  เปนไปเพื่อประโยชนที่สงเสริมกิเลส  ใหวนเวียนอยูใน 
วัฏฏสงสาร. 

 
แมสัญชาตญาณแหงการแสวงหาอาหาร   มันก็ผูกพันใหแสวงหา 

อาหารที่ เปนเหยื่อแกความอยาก,  ไมสามารถจะเปนอิสระในการที่จะแสวงหาอาหารที่ 
เปนไปอยางบริสุทธิ์  หรือสักวายังอัตภาพให เปนไป,  มันก็เลยตกเปนเหยื่อของความอรอย 
ทางอาหารอีกทีหนึ่ง.  มันก็ถูกกักขังอยูในความติดในรสอาหาร. 

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

www.buddhadassa.in.th



การใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวในการทําประโยชน ๒๘๑

ทีนี้ก็มาถึง  สัญชาตญาณแหงความกลัว  มันกลัวไดรอยแปดอยาง,  หวั่น 
วิตกกังวลไวไดลวงหนา,  เลยมีแตความหวาดระแวง  จนกระทั่งถึงความหวาดผวา,  จิตใจ  
มันก็ถูกักขังอยูดวยความกลัว. 

 
ทีนี้สัญชาตญาณแหงความรักตน;  ถามัน  รักอยางที่เห็นแกตน  มัน 

ก็เปนความรักที่ทรมานตน  คือแบกของหนักไว  แบกตัวตนอันเปนของหนักอยูตลอด 
เวลา,  เรามีความรูสึกเปนหวงในเรื่องของตัวตน.  นี่จึงกลายเปนของหนัก  อยางที่ 
เรียกวาขันธทั้ง  ๕  เปนของหนัก.ตัวตนในแงของรูป  ก็รูสึกวาเปนของตน 
ก็แบกไวอยางเปนของหนัก,  ตัวตนในแงของเวทนา  รูสึกเปนสุขเปนทุกขเปนตน  ก็เอา 
เวทนาวาเปนตัวตน,  จึงมีความรูสึกวามีของหนัก.  บางทีเอาสัญญาความสําคัญ 
มั่นหมายอยางนั้นอยางนี้เปนตัวตน  มันก็แบกตัวตนแหงสัญญาไวในฐานะเปนของ 
หนัก.บางทีก็เอาสังขาร  ความคิดนึกไดอยางนั้นอยางนี้อยางนาอัศจรรยวาตัวตน 
วาตัวตน,ความคิด  หรือของคิด  หรือผูคิดเปนตัวตน.  บางทีก็เอาวิญญาณที่รูแจง 
ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ใจไดวาเปนตัวตน  มันก็มีความเห็นแกตัวตน  มีความรัก 
ตน,  เอาอยางใดอยางหนึ่งเขามาเปนตัวตนไวสําหรับจะยึดถือ. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  การบําเรอตน  มันก็ตกอยูในกรงขังของการที่ตองบําเรอตน 

เพราะวาเดี๋ยวนี้ตนนั้นมันคือกิเลสโดยสมบูรณ;  จงพัฒนาตนก็พัฒนาไปแตในทาง 
ใหตรงตามความตองการของกิเลส.  ถาจะอวดตนมันก็อวดไปตามอํานาจของกิเลส;  
แมที่สุดแตเรื่องของการสืบพันธ  ก็ทําไปตามอํานาจของกิเลส;  คือไดตกเปนเหยื่อ 
ของคาจางของธรรมชาติ  ที่มีปะไวขางหนาของการสืบพันธุ.  

 
นี้เรียกวามันเหมือนกับนกที่ถูกขังอยูในกรง  แตเปนเรื่องทางจิตทาง 

วิญญาณ;  จิตเหมือนกับนกถูกขังอยูในกรงทางจิตทางวิญญาณ,  เปนจิตที่ติดกรง. 
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เดี๋ยวนี้ถาหากวาเพิกถอนความรูสึกที่เปนเครื่องกักขังเหลานี้เสียได,  ก็ลองคิดดูเถอะวา 
เราจะมีอิสรภาพสักเทาไร  สักเทาไร,  ไมตองมีสัญชาตญาณแหงตัวตน  ก็โลง  วาง  เบา 
ไมมีอะไรที่กดทับจิตใจโดยความเปนตนของตนดังที่กลาวแลว.  เมื่อไมมีความเห็น 
แกตน  จิตก็เปนอิสระอยางยิ่ง  และประกอบดวยสติปญญา  ที่ไมไดถึงกับวาจะปลอยให 
ตายไป,  ใหรางกายชีวิตมันตายไป  มันก็ยังคงทําหนาที่ที่จะเลี้ยงรักษาชีวิตไว  แตตลอด 
เวลาเหลานั้น  ไมมีความรูสึกที่เปนความเห็นแกตน  ซึ่งเปนของบีบคั้นจิตใจ.  คนที่เปน 
บุถุชนมากเกินไป  จะไมรูสึกวาความเห็นแกตนนั้นเปนอันตราย,  กลับจะเห็นเปน 
ของเบา  เปนของสบาย  เปนของทําใหไดมาซึ่งสิ่งตาง ๆ  ตาที่มันอยากจะได,  สวนที่จะ 
เลยขอบขีดไปจนเปนอันตรายนั้น  ก็ยิ่งมองไมเห็น. 

 
เดี๋ยวนี้ถาพนจากความรูสึกที่เห็นแกตนแลวจิตมันเปนอิสระ,  มีความ 

วาง  มีความเกลี้ยงจากกิเลสเหลานั้น  มันก็ถึงกันเขากับความสงบเย็น;  แมแตจะกิน 
อาหาร,  กินอาหารก็เปนอิสระ  ไมตกไปภายใตอํานาจของเหยื่อ  ของอาหารอันอรอย  ที่ 
ตองซื้อตองหา  ตองขวนขวาย  ตองพยายามหามาเพียงเพื่อความเอร็ดอรอย,  ไมไดคํานึง 
ถึงคุณภาพ  แลวก็ยังกินไมรูจักสิ้นสุด. 

 
ถาไมมีความกลัว,  ถาวาเราไมมีความกลัว  ไมมีอะไรที่ตองกลัว  มันก็ 

สบายสักเทาไร  ก็ลองคิดดู.  เดี๋ยวนี้เรากลัวเปนสวนใหญ  ก็คือกลัวตาย  ความกลัวทุก 
ชนิด  ทุกอยางมีเทาไร  กี่อยาง  มันก็มารวมอยูที่กลัวตาย,  กลัวเจ็บ  กลัวไข  ก็คือกลัวตาย 
กลัวเสียเพื่อนเสียสหายก็คือกลัวตาย,  กลัวเสียเงินเสียทองก็คือมันจะทําใหตองตาย  มันก็ 
เลยกลัวตาย,  สูญเสียอะไรทุก ๆ   อยาง  มันไปรวมอยูที่วาจะทําใหตองตาย.  ถาไมมีความ 
กลัว,  จิตที่ไมรูจักกลัว  นี่เรียกวามันหลุดพนออกมาเสียได  เหมือนกับนกที่ออกมาจากกรง. 
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เมื่อพูดถึง  สัญชาตญาณแหงการตอสู  มันก็จะรูจักตอสูกับสิ่งที่ควรตอสู 
คือขาศึกโดยตรง  คือความทุกข,  ความทุกขหรือกิเลสที่ เปนเหตุใหเกิดทุกข  เปนขาศึก 
โดยตรง;  สวนเรื่องบุคคล  เรื่องคําดาทอเสียดสี  เบียดเบียนของบุคคลน้ัน  เปนเรื่อง 
เด็กเลน  ไมเสียเวลาไปตอสูกับมัน. 

 
การพัฒนาตน  ก็พัฒนาถูกตองตามหลักที่ควรจะพัฒนา.  ไมพัฒนาใหรก 

รุงรังไปหมด  รกรุงรังไปดวยสิ่งของ  รกรุงรังไปดวยกิเลสความรูสึกคิดนึก. 
 
แมวาจะบําเรอตน  ใชคําวาบําเรอตนนี้ เปนคําที่ ใชในบาลี ,  บําเรอตน  มัน 

บําเรอไปในทางกิเลสเปนสวนใหญ.  แตถาละสัญชาตญาณแหงตัวตนนั้นเสียได  จะ 
มีการบําเรอตนในลักษณะที่ทําใหกาวหนา,  กาวหนาทีละนิด ๆ  ไปในหนทางแหง 
ความหลุดพนหรือปลอยวาง.  มีคําพูดประหลาด ๆ  วา  บําเรอตนเพื่อพระนิพพาน.  นี่ 
หมายความวา  สงเสริมทุกอยางทุกประการ  เพ่ือชีวิตนี้ใกลตอความหมายของนิพพาน 
คือความเยือกเย็น. 

 
ถาจะอวด  ถาจะอวดกันบาง  ก็ไมไดอวดเหมือนอยางที่ เขาอวดกัน  อวดมั่ ง 

อวดมี   อวดอํานาจวาสนา  อวดอะไรตาง ๆ,  นั่นมันเปนการอวดของกิเลส .  ถาวา 
สัญชาตญาณพวกนี้ถูกกําจัดไปหมดสิ้นไปแลว;  ถาจะอวดบางแสดงบาง  ก็เปนเรื่อง 
ของคุณสมบัติที่มีอยูในตัวที่ดับทุกขได,  และที่อยากจะใหผูอื่นเอาอยาง  ทําตาม 
อยาง  โดยไมมีเจตนาที่จะตองอวดในลักษณะที่เปนการอวดดี.  กอนนี้เปนการอวดดี, 
เดี๋ยวนี้มันเปนการแสดงความดีใหผูอื่นเห็น  เพื่อประโยชนแกทั้งสองฝาย  เลยไมใช 
การอวดดี,  แตเปนการแสดงใหเห็นถึงความดีที่มีอยู. 
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นี่แหละเรียกวา  อาการแหงการที่วานกหลุดจากกรง;  ความรูสึกที่ 
เหนียวแนนไปตามอํานาจตัณหาอุปาทาน  หลายอยางหลายประการ  เปนเหมือนกับ 
กรง,  จิตที่ติดอยูในวงลอมของสิ่งเหลานั้น  เรียกวาติดกรง  พอมันออกมาเสียได 
มันก็เลยเหมือนกับวาหลุดจากกรง,  หรืออีกอยางหนึ่งวา  เหมือนกับอยูภายใตกะลาครอบ; 
สัตวตัวเล็ก ๆ   อยูในภายใตกะลาครอบมืดมิด  ไมสบาย  ไมสะดวก  โดยประการทั้งปวง.  เดี๋ยวนี้ 
เปดกะลาครอบออกไปเสียได  มันก็โลงแจงก็สวาง,  ก็มีอาการราเริง  เยือกเย็น  เปน 
อิสระ  ออกไปเสียไดจากกะลาครอบแหงความเห็นแกตัน  ความเห็นแกตัว.  ใครรูสึกบาง 
วาตัวเองอยูภายใตกะลาครอบของสิ่งเหลานี้,  คงจะดิ้นรนที่จะเปดฝาครอบ.  แตถาไม  
รูสึกมันก็สมัครอยูใตกะลาครอบ  ภายในขอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทาน,  คิด 
พูด  ทํา  คิดพูดทําอยูแตในเรื่องเหลานั้น  ชนิดนั้น  ในมาตรฐานเพียงเทานั้น  ไมสูงไป 
กวานั้นได.  นี่เดี๋ยวนี้มันเปนอิสระเหมือนกับวานกหลุดจากกรง,  หรือวาออกมาเสียได 
จากภายใตกะลาครอบของอวิชชา,  กะลาครอบในที่นี้เปนชื่อของอวิชชา. 

 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตในดานศาสนา. 

 
ถาจะมองกันในแงของศาสนา  เดี๋ยวนี้ก็ได รับความสะดวกดาย  ในการที่ 

จะบรรลุมรรคผล.  ขอเนนอีกทีวา  ถาวาพัฒนาสัญชาตญาณที่เปนกิเลส  กลายเปน 
สัญชาตญาณแหงโพธิแลว  มันก็ใชเปนประโยชนไดแกชีวิตนั้น,  ทําชีวิตนั้นใหเปน 
ชีวิตที่มีความเหมาะสมพรอมหรือสะดวก  ในการที่จะบรรลุมรรคผล.  คําวามรรค 
ผลก็คือหนทางที่จะไปสูความสงบสุขสูงสุดอันสุดทายคือนิพพาน.  นี่เรียกวามีประโยชน 
ในแงของทางศาสนา. 
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ถาจะลดใหต่ําลงมาในแงของวัฒนธรรม,  ที่จริงศาสนาก็เปนวัฒนธรรม 
อันหนึ ่ง  แตมันในระดับสูงสุด.  ทีนี ้ในระดับวัฒนธรรมทั ่ว ๆ  ไป  เราก็มีความ 
เต็มเปยมแหงความเปนมนุษยอยูในตัว.  คําวาความเต็มเปยมแหงความเปนมนุษย 
นี้  เปนคําพูดที่มีความหมายมาก  แตแลวก็ไมคอยมีใครสนใจ  หรือไมรูจักวามันอยูที่ไหน 
ที่จริง  ความเปนมนุษยของเรานั่นแหละคือสมบัติของเรา,  สมบัติของเรานั่นแหละ 
คือความเปนมนุษยของเรา.  สมบัติที่แทจริงคือความเปนมนุษยของเรา;  แตเดี๋ยวนี้ 
คนทั้งหลายก็มาสนใจหมายมั่นอยูแคขาวของ  เงินทอง  สมบัติพัสถานอะไรตาง ๆ  ที่ 
เปนเรื่องทางฝายวัตถุทั้งนั้น  มันก็เลยเปนมนุษยชนิดไหนกันก็ไมรู,  อยางดีที่สุดก็เปน 
มนุษยกันแตในแงของวัตถุในดานของวัตถุ;  แตถาสนใจความเปนมนุษยในแงของ 
จิตของวิญญาณ  มันก็จะไปมองเห็นวา  สมบัติแทจริงของเรา  ก็คือความเปนมนุษย 
ที่ถูกตองของเรา.  มีความเปนมนุษยอยางถูกตองตอความหมายของคําวามนุษย  ๆ   นั้นก็ 
เรียกวาสมบัติอันแทจริง  คนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝาย  คือมีสมบัติทั้งฝายวัตถุ  และมี 
สมบัติทั้งฝายจิตและฝายวิญญาณ,  แตคนโดยมากไมสนใจสมบัติในฝายจิตหรือในฝาย 
วิญญาณ  จึงมีสมบัติกันแตในทางฝายวัตถุ.  ขอใหสังเกตดูใหดี ๆ  ที่วาความสูงสุด 
ของความเปนมนุษยนั้น  ไมใชอยูแตทางวัตถุอยางเดียว,  ตองเปนความถูกตองใน 
ทางฝายจิตถึงที่สุดดวย. 

 
ในดานพลานามัย. 

 
ทีนี้จะมองดูใหละเอียดลงไปวา  เมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณไดแลว  ก็เรียกวา 

มีอนามัย  มีพลัง  มีกําลังในทางฝายจิตฝายวิญญาณ  คนที่พัฒนาสัญชาตญาณไมได  ยังมี 
จิตใจตกต่ําอยูในฝายกิเลส  หรือมีความรูสึกอยางต่ํา,  เปนสัญชาตญาณอยางสัตว  อยางนี้ 
มันไมมีแรง  มันไมมีแรง  ไมมีเรี่ยวแรงที่จะตอสูกับกิเลส,  จิตใจออนแอ  ไมพอท่ีจะเผชิญ 
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หนากับกิเลส.  ถากําจัดสัญชาตญาณแหงตัวตนของตนเห็นแกตนอยางที่กลาวมาแลว 
ได  มันก็เปนเหมือนกับวามีอนามัยทางจิตทางวิญญาณ. 

 
เรามีอนามัยกันไดถึงสองประการ  :  คือทางฝายวัตถุ  ฝายรางกาย  มี 

รางกายที่ประกอบไปดวยอนามัยดี  มันก็สามารถที่จะเปนอยูมีความสุข  และทําการงาน 
ทางฝายรางกาย  แตฝายจิตมันยังไมมี,  ฝายจิตที่จะมีอนามัยดีเหมือนกับที่รางกาย 
มีอนามัยดี  มันก็ตองประกอบดวยความตั้งตนอยูไดอยางมั่นคง  เพราะความมีธรรมะ 
คือความรูสึกที่เปนสัญชาตญาณอยางโพธิ,  ยังขอใชคําวาสัญชาตญาณอยู  เพื่อใหเกิดความ 
งายดายในการที่จะปฏิบัติประพฤติเปนไป  คือใหเปนความรูสึกที่เกิดไดเอง  และทันเวลา 
แกการโจมจูเขามาเขามาของสิ่งที่เรียกวากิเลส.  นี่ถาเรามีกําลัง  พลังอนามัยดีในทางจิต 
ทางวิญญาณ  ก็ตอสูขาศึกกลาวคือกิเลส,  เชนเดียวกับท่ีรางกายมีอนามัยดี  ก็ตอสูกับ 
โรคภัยไขเจ็บ,  หรือใชกําลัง  พลังนั้นทําหนาที่การงานทางกาย  อยางที่ทํากันอยูทั่ว ๆ   ไป; 
เห็นไดวาเราจะตองมีอนามัยหรือพละกําลังทั้งทางฝายกายและฝายจิต.  ถากําจัดสัญชาต- 
ญาณฝายกิเลสไดแลว  พัฒนาฝายโพธิใหเกิดขึ้นมาไดแลว  อนามัยก็จะสมบูรณ 
ทั้งฝายกายและทั้งฝายจิต. 

 

ในดานของการทําหนาที่. 
 
ทีนี้เมื่อเรามีสัญชาตญาณที่พัฒนาดี  จนเปรียบกันไดกับวาเหมือนนกหลุด 

ออกมาจากกรง  คือสิ่งผูกมัดตาง ๆ  ไดแลว  เปนอิสระแลว,  เราจะใชมันทําประโยชน 
อะไร?  มันก็ตอบไดวา  ใชใหทําหนาที่  หนาที่ตามที่ควรจะทํา.  ใครรูบางวาหนาที่ 
โดยครบถวนของคนนี้มีอะไรบาง?  บางทีจะรูจักนอยเกินไป  จึงไมไดทําหนาที่ใหสมบูรณ. 
แลวก็จะไมมีคุณธรรมความสามารถที่จะทําหนาที่ใหสมบูรณเพราะไมรูเรื่อง. 
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อาตมาอยากจะบอกวา  สิ่งที่เรียกวาหนาที่ ๆ  นี้  ถาโดยสรุปแลวก็พูดได 
เปน  ๓  อยาง  หนาที่มีอยู  ๓  อยาง  :  หนาที่เพื่อประโยชนแกตัวเอง.  หนาที่ที่ทําประ- 
โยชนใหแกตัวเอง  นี้อยางหนึ่ง,  แลวทําหนาที่ที่จะทําประโยชนใหแกผูอื่น  ผูอื่นนอก 
จากตัวเรา  นี้อยางหนึ่ง,  หนาที่ที่  ๓  ก็คือหนาที่ที่จะตองพักผอน  ใหมีกําลังสําหรับ 
จะทําประโยชนเหลานั้น. 

 
ฟงดูแลวก็อาจจะนาหัวสําหรับคนบางคน  ที่มาพูดวาแมแตการพักผอนนี้ 

ก็เปนหนาที่  เขามักจะไมรูสึกวาการพักผอนเปนหนาที่  แลวก็เลยไมสนใจในการพักผอน, 
ไมไดรับการพักผอนที่ถูกตอง  ไมไดรับการพักผอนที่เพียงพอ,  ก็เลยกลายเปนคน 
ทุพพลภาพ  ไมทางกายก็ทางจิต  หรือท้ังสองอยางนั่นแหละ.  ฉะนั้นของใหมองดูเปน 
พิเศษในสิ่งที่เรียกวาการพักผอน  พักผอนก็เปนหนาที่ที่จะตองสนใจและดูแลใหมัน 
เปนไปอยางถูกตองและเพียงพอ. 

 
นี่หนาที่ของเราขอท่ี  ๑  ทําประโยชนตนทุกอยาง,  หนาที่ขอท่ี  ๒  ทํา 

ประโยชนแกผูอื่น  เพราะวาเราอยูคนเดียวในโลกไมได  มันอยูไมได  มันเกี่ยวของกัน 
ไปเสียทุกอยาง,  แลวทีนี้หนาที่ที่  ๓  ก็คือวามีการพักผอน  ซึ่งฟงแลวมันก็นาหัววาหนาที่ 
ที่จะตองพักผอน.  การไมทําหนาที่กลายเปนหนาที่,  การไมทําหนาที่คือการพักผอนนั้น 
มันกลายเปนหนาที่ขึ้นมาอยางนี้,  เราจะตองมีหนาที่ในการพักผอน.  ฉะนั้นขอให 
ทุกคนสังเกตดูใหดี ๆ  วาทําหนาที่ครบทั้ง  ๓  อยางนี้แลวหรือยัง,  เราไมตองแจงโดย 
รายละเอียดดอก  เพราะมันมากนัก  มันนับไมไหว  วาหนาที่ในการทําประโยชนตน 
เองนั้นมันมีกี่อยาง  กี่สิบอยาง  กี่รอยอยาง  ทําเพื่อประโยชนตนเอง,  แลวหนาที่ที่ทํา 
เพ่ือประโยชนผูอื่นนั้น  มันมีกี่สิบอยางกี่รอยอยาง,  ทําประโยชนแกบุคคลในครอบครัว 
เพื่อประโยชนแกคนในหมูบาน  ในเมือง  ในประเทศ  กระทั่งในโลก.  มันตองทําประโยชน 
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แกคนในโลก;  เพราะวาเราก็เปนคนในโลกเปนประชาชนของโลก  มีสวนที่จะตองพัฒนา 
โลก,  ทั้งหมดนี้เรียกวาหนาที่เพื่อผูอื่น. 

 
ทีนี้วาทําหนาที่นั้นมันเหนื่อย  มันกินแรงงาน  กินแรงงาน  มันก็เหนื่อย 

ลงไป  ก็จะตองพักผอน  คือฟนกําลังขึ้นมา  เติมกําลังใหมันเกิดขึ้นใหม;  เหมือนกับ 
หมอไฟฟาที่ใชมันจวนหมด  มันก็ตองพักผอนคือเติมเขาไปใหมใหมันสมบูรณดังเดิม. 
ธรรมชาติก็กําหนดมาแลว  วาเรามีเวลาทําการงานเทานั้นเทานี้,  แลวเราก็มีเวลาพักผอน 
และหลับนอน  เพื่อเปนการพักผอนเพื่อฟนกําลังขึ้นมาใหมสําหรับวันรุงขึ้น.  ๒๔  ชั่วโมงนี่ 
อยางนอยก็จะเปนการพักผอนสัก  ๘  ชั่วโมง.  ๑๖  ชั่วโมงนั้นทําอะไรทําไป  ทําเพื่อตนสัก   
๘  ชั่วโมง,  ทําเพื่อผูอื่นสัก  ๘  ชั่วโมง  แลวก็พักผอนสัก  ๘  ชั่วโมง  อยางนี้ก็จะเปนการ 
ถูกตอง  วาเกิดมามีชีวิต  มีหนาที่  ก็ทําใหสมบูรณอยางนี้  มันก็จะไมเกิดปญหา. 

 
เดี๋ยวนี้ยุงไปหมด  มันมีความเห็นแกตัวคือกิเลส  กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน 

มันเปนกิเลสครอบงําแลว  มันก็ทําหนาที่แตสงเสริมกิเลส,  จะเอาเวลาทั้ง  ๒๔  ชั่วโมง 
ไปสงเสริมกิเลสเสียใหหมดสิ้น,  ไมมาทําหนาที่ประโยชนตนสัก  ๘  ชั่วโมง  ประโยชน 
ผูอื่นสัก  ๘  ชั่วโมง  พักผอนสัก  ๘  ชั่วโมง,  มันตองการแตจะใชเวลาทั้งสิ้นสนองกิเลส 
โดยวิธีการตาง ๆ   นานา  ใหเปนการสงเสริมกิเลสไปทุก ๆ   อิริยาบถ  ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน 
ทั้งหลับและทั้งตื่น  ใหมันเปนการสงเสริมกิเลสไปหมด.  นี้เรียกวา  บุถุชนที่ยังหลับ 
หูหลับตา  ไมรูวาหนาที่โดยแทจริงนั้นมีอยางไร,  ความเปนมนุษยมีหนาที่อยางไร; 
ความเปนมนุษยแปลวามนุษยนี่จิตใจมันสูง  ถาจิตใจสูง  มันควรจะทําหนาที่อยางไร; 
เดี๋ยวนี้มันสูงไมได,  ก็ไปทําหนาที่ต่ํา ๆ  กันเสียหมด  ก็เลยลดจากความเปนมนุษย 
ลงไปสูสัญชาตญาณอยางสัตว,  ควบคุมไมไดก็ทําอะไรไปอยางกะวาเปนสัตว  คือเปนสัตว 
แลวไมใชคน  ไมใชมนุษยเสียแลว.  นี่ขอใหรูจักหนาที่  รูจักหนาที่แลวทําหนาที่ใหครบ 
บริบูรณ. 
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การทําหนาที่เพื่อความรอด. 
 
เอา,  ทีนี้ก็จะดูเรื่องหนาที่  ๆ   นั้นกันใหละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก  ทีละอยาง ๆ ,  ใน  

๓  อยางนั้นดูกันทีละอยางงายดี. 
 
หนาที่ทีแรกก็ในการทําหนาที่เพ่ือตน  โดยสรุปกวาง ๆ   ทั้งหมดแลว  หนาที่ 

เพื่อตนนั้น  ก็คือหนาที่เพ่ือใหรอดชีวิตอยู  นี้อยางหนึ่ง,  และใหรอดจากความทุกข 
ไมใหความทุกขเบียดเบียน  นี้อีกอยางหนึ่ง,  ชวยมองดูใหดี ๆ  วามันเปนสองอยางอยู. 
เพียงแตรอดชีวิตนั้นมันไมพอ;  ถารอดชีวิตอยูดวยการบีบคั้นของกิเลส  แลว 
มันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเปนตลอดชาติ;  ฉะนั้น  ตองใหรอดจากการบีบคั้นของ 
กิเลสดวย. 

 
ขอที่  ๑  ทําใหรอดชีวิตนี้  คือการดํารงชีวิต  ทํามาหากิน  บริหารรางกาย 

อะไรตาง ๆ   ทุกอยางที่ใหมันรอดชีวิตอยูไดในระดับท่ีปกติ  ไมใชมีรางกายทรุดโทรมไมสม 
ประกอบ.  นี่ ใหรางกายรอดชีวิตอยู ได   ในลักษณะที่จะทําอะไรไดตามปกติ   นี้รอดที่   ๑  
เปนความรอดที่  ๑,  บางคนก็ยังไมรอด. 

 
คนในโลกนี้  บางคนก็ยังไมรอดในความรอดที่  ๑  คือมีรางกายไมสมประกอบ 

มีรางกายทุพพลภาพ  พิกลพิการ;  เพราะเขาเองเปนผูทํามันทั้งนั้น  ไมใชมีใครมาทํา 
ให  :  เปนคนไมบริหารรางกาย,  เปนคนบูชายาเสพติด,  เปนคนบูชาสิ่งที่ เปนขาศึก; 
แมแตความรอดทางดานรางกายก็ยังไมมี  มันก็ยากที่จะมีความรอดดานจิตใจ  เพราะมันโง 
เกินไป. 

 
ขอที่  ๒.  รอดดานจิตใจก็วา  จิตใจเปนอิสระ  ไมเกิดกิเลสหรือความ 

ทุกขขึ้นครอบงํา,  แมแตนิวรณทั้ง  ๕  นี้ก็ไมรบกวน,  กิเลสทั้ง  ๓  โลภะ  โทสะ 
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โมหะ  ก็ยังไมรบกวน,  แลวไมมีกิเลสหมักหมม  เปนทุนสํารองไว  เปนพวกอนุสัย, 
เปนพวกอาสวะ,  มันก็เลยไมมีกิเลสที่จะออกมาสําหรับทําใหเกิดความทุกข.  กิเลสเปน 
เหตุใหเกิดความทุกข  เหมือนกับไฟมันใหเกิดความรอน,  กิเลสก็เหมือนกับไฟ  ทุกข 
ก็เหมือนกับความรอนที่เผาผลาญ;  ถาไมมีกิเลสเชนความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
มันก็ไมไดทําอะไร  พูดอะไร  หรือคิดอะไรไปในทางที่ทําใหตัวเองมันรอนเหมือนกับไฟเผา. 

 
นี่เราตองรอดจากสิ่งที่ทําใหเปนทุกข  คือรอนเหมือนกับถูกไฟเผานี้ดวย; 

แลวชีวิตนี้จะเปนอยางไร  ก็เปนนิพพาน,  นิพพานทั้งทางกายและทางจิต,  คือทาง 
ฝายรางกายก็เย็นเปนสุข  ทางฝายจิตใจก็เย็นเปนสุข  มันมีความเย็นทั้งทางฝายกาย  และ 
ฝายใจ,  คือไฟทางฝายวัตถุฝายรางกายก็ไมแผดเผา,  ไฟในทางฝายจิตฝายวิญญาณก็ไม 
แผดเผา.  บุคคลนั้นจึงมีความเย็นทั้งทางฝายรางกายและทางฝายจิตใจ.  ความเย็นนี่ 
คือนิพพาน,  นิพพานแปลวาเย็น.  คําวาเย็นเปนความหมายของคําวานิพพาน;  เย็น 
นอย ๆ  ก็นิพพานนอย ๆ,  เย็นมาก ๆ  ก็เปนนิพพานมาก ๆ,  เย็นชั่วคราวก็เปนนิพพาน 
ชั่วคราว,  เย็นตลอดกาลเด็ดขาดลงไป  ก็เปนนิพพานโดยเด็ดขาด  โดยนิ รันดร.  ฉะนั้น 
เมื่อใดมันมีความเย็นเพราะไมมีไฟกิเลสเผา  ก็ใหรูเถอะวานั้นนะนิพพานมาเยี่ยมแลว,  แม 
จะเปนนิพพานนอย;  แตนี้คนไมสนใจ  เพราะความรอนของกิเลสมันมากนัก  มัน 
ครอบงํามันทวมทับไวเรื่อย.  ทําใหสนใจแตในเรื่องของความรอน,  แลวก็เห็นความรอน 
เปนเรื่องสนุกสนาน  เพราะมันเปนเรื่องของกิเลส,  กิเลสมันเปนของรอน.  เมื่อจิตมัน 
มีอวิชชา,  ไปพอใจในของรอน  แลวมันก็สมัครที่จะอยูในความรอน,  เพลิดเพลินอยูใน 
ความรอน,  มันจึงเกิดคําพูดวาหลงใหลอยูในกองทุกข.  มันนาหัว  มันโง  โงสัก 
เทาไร  ถามันหลงใหลอยูในความทุกข  หลงใหลอยูในกองทุกขมันโงสักเทาไร,  มีความ 
ทุกขแลวยังหลงใหล.  นี่ตองเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาจึงจะเหนื่อยหนายใน 
สิ่งที่เปนทุกข;  บทสวดมนตที่สวดกันอยูทุกวัน  เห็นความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
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อนัตตา  จึงจะคอยๆ  เกลียดความทุกข,  ถาไมเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มันก็ยิ่งชอบ 
ที่จะจมอยูในความทุกข  เพราะมันสนุกสนานเอร็ดอรอย  เพลิดเพลินกระโดดโลดเตน.  นี้ 
เปนเรื่องที่จะตองรู  วาเราตองรอดจากสิ่งเหลานี้ดวย.  อยารอดแตเพียงรางกายทางวัตถุ 
มีไรมีนา  มีเงินมีของ  มีบานมีเรือน  มีอะไรสบายสะดวกหมดแลวนั้นมันรอดฝายชีวิตรอด 
ทางรางกาย.  ทีนี้ถาวาจิตใจไมมีความทุกขเบียดเบียนนั้นเปนอีกรอดตางหาก, 
รอดทางจิตรอดทางวิญญาณ. 

 
ขอใหนึกถึงรอดทั้งสองรอดนี้ไวใหเปนคูกัน  มิฉะนั้นระวังเถอะจะเปน 

มนุษยเพียงครึ่งเดียว;  ถารูจักทําความรอดเพียงครึ่งเดียว  ก็เปนมนุษยเพียงครึ่ง 
เดียว;  แลวโดยมากมันไมคอยจะเปนไปไดดอกครึ่งเดียว  ถาวามันผิดมันรอนมาจาก 
ภายในคือเร่ืองของกิเลสอวิชชาแลว  รางกายมันก็พลอยรอนไปดวย,  มันทําใหเกิดการ 
ทําผิดทางรางกาย  จนรางกายก็พลอยรอนไปดวย,  มันก็เลยรอนทั้งทางกายและทั้งทาง 
จิต;  นี่เปนบุถุชนเต็มท่ีก็เอากันอยางนี้.  ถามีความรูสึกไดเทาไร  ก็ขจัดออกไปเสีย 
เทานั้นใหรอนนอยลงๆๆ  ใหมันเหลือแตนอยจนไมปรากฏ  หรือถาปรากฏก็เรียกวา 
เปนความเย็น. 

 
ความรอนที่วามันไมมีเสียเลยนั้น  มันเปนอีกอยางหนึ่ง;  แมที่ เรียกกันวา 

ความเย็นเชนน้ําแข็งนี้  มันก็ยังมีความรอน  พอที่จะกําหนดไดวาสักเทาไร,  แตนี้เขา 
สมมติวาเย็น;  ที่จริงมันก็เปนความรอนที่นอยมาก.  เมื่อมันผิดกกันกับความรอน 
ในรางกาย  มันก็รูสึกวาเย็นซิ,  ถาความรอนในรางกายมีสักรอยหนวย  แลวความรอนใน 
น้ําแข็งมีเพียงหนวยเดียว  มากระทบกับรางกาย  รางกายมันก็รูสึกเย็นเทานั้น;  ทีจริงมันก็ 
มีความรอนในระดับหนึ่ง.  นี่บุถุชนธรรมดาก็สามารถจะทําใหความรอนลดลงไปลดลงไป 
เปนอันมาก  ถาวาหมดความรอนจริงก็เปนพระอรหันต,  ที่จะเรียกไดวาหมด 
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ความรอนโดยสิ้นเชิง  ก็ตองเปนพระอรหันต.  เดี๋ยวนี่มันยังมากเกินไป  ก็เอาแตวา 
มันมีความเย็นพอสมควรแกชีวิต  ไมเผาผลาญกันตรงๆ  มันเปนชั้นๆ  ของระดับจิต. 

 
ความชั่วรอนมาก,  ความชั่วรอนมากรอนที่สุด.  ความดีรอนนอย  มี 

สวนรอนนอย,  ถาไปยึดถือเขามันก็รอน.  ถาไมชั่วไมดีพนหมดไปจึงจะไมมีความ 
รอน,  เปนความสงบ.  ความชั่วนั้นไมสงบแนนอนเห็นไดชัด,  ความดีมันก็วุนวายยัง 
ไมสงบ,  แมจะดีที่สุด  มันก็ยังมีวุนวายอยูในสวนที่วามันดี  เพราะมันยึดถือวาดี.  แต 
ถาเหนือดีขึ้นไป  จึงจะเปนความวางหรือเปนความสงบ.  ถาตองการความเย็น 
สงบโดยแทจริงก็ตองชะเงอไปในทางที่วา  ไมหลงดี  ไมบาดี  ไมอวดดี  ไมยึดมั่น 
ถือมั่นในความดี,  ไมแบกของหนักคือความดี.  ขอนี้เราเคยพูดกันมาหลายหนแลว 
วาความชั่วนั้นเหมือนกับกอนหิน  แบกเขาก็เปนทุกขหนักกระวนกระวาย,  ความดี 
นั้นเหมือนเพชรพลอย  แบกเขาหนักเหมือนกัน  ถาเพชรพลอยมันใหญเทากอนหิน 
มันก็หนักเทากันแหละ;  เพราะฉะนั้นความดีไปแบกเขามันก็หนัก.  ฉะนั้นไมเอา 
ทั้งชั่วและทั้งดี  จึงจะพนขึ้นไปเปนความวาง,  นั่นแหละเขาเขตของนิพพาน,  ไม 
มีตัวตนสําหรับจะแบกไวเปนของตน,  ไมมีตัวตนของอวิชชา  ที่จะแบกไวเปนของตนดวย 
อํานาจอุปาทาน,  มันก็เลยหมดปญหาไมมีของหนัก,  จะเรียกวาไมมีทุกอยาง  ไมมีของรอน 
ไมมีของมืด  ไมมีของเสียบแทง  ไมมีของผูกมัดรัดรึง  ไมมีของครอบงําหุมหอ;  อยางนี้ 
เรียกวาสูงสุดของความหลุดพน  เปนจุดสูงสุดของมนุษยในสวนตนเอง. 

 

จิตวางเปนผลของการพัฒนา. 
 
ทีนี้ถาเราพัฒนาสัญชาตญาณอยางกิเลสไดเปนสัญชาตญาณอยางโพธิ 

แลว  มันก็งาย  งายที่จะเปนเชนนั้น,  คือเปนอยูดวยจิตวาง.  เมื่อพูดถึงจิตวางนี้ 
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คนเขาก็พรอมที่จะหัวเราะเยาะ  เพราะความไมเขาใจ,  ผูพูดก็ถูกหัวเราะเยาะ  เพราะวาผู 
ฟงไม เขาใจ,  เขาคิดเปนวาเปนเรื่องไม รูสึกอะไร  ไมทําอะไร  ไม รับผิดชอบอะไร; 
มันไมใชอยางนั ้น.  คําวาจิตวางนี ้  คือวางจากความรู สักวาตัวกู-ของกู,  อะไร ๆ  
ที่เปนความหมายวาตัวตนวาของตน  วาตัวกูวาของกู  มันไมมีอยูในจิตนั้น  จิตนั้นมันจึง 
วาง,  เมื่อมันวางจากกิเลสประเภทเหลานั้นแลว  ก็มีอยูแตสติปญญาอันสูงสุด  ตาม 
ธรรมชาติของจิตที่มีสัญชาตญาณแหงความรู.  เดี๋ยวนี้มันพัฒนาผิด  มันเปนกิเลส 
มันรูไปในทางกิเลส,  ครั้นเอาความรูในทางกิเลสออกไปเสียใหหมดแลว  มันก็รูอยาง 
ถูกตอง  วาอะไรเปนอะไร.  จิตวางนี้วางจากกิเลส  ที่เปนเหตุใหยึดถือวาตัวตน 
มันก็เลยเต็มอยูดวยสติปญญา. 

 
นี่ทําอะไรดวยจิตวาง  ลองคิดดูใหดี ๆ  สบายที่สุดแหละ,  ก็นึกดูเอาเอง 

มันมีอยูเสมอ.  จิตวุนวายแลวมันก็ทําอะไรไมสนุกทั้งนั้น,  จะทําอะไรมันก็ไมสนุก 
แมแตกินขาวมันก็ไมอรอย  แมแตจะนอนมันก็นอนไมหลับ  ถาจิตมันไมวาง.  ถาจิต 
วางมันก็ทําไดดี  เชนวาจะไปพูดในท่ีประชุม  อยางที่เราขอเชิญใหมาพูดในที่ประชุมตอ 
หนาคนมากๆ;  ถาจิตไมวาง  มีตัวกูมีของกู  มันก็ประหมาเทานั้นแหละ  มันก็ประหมา, 
มาพูดมันก็ประหมา,  มันก็ประหมาตลอดไปบางทีก็พูดไมออก,  แมพูดออกมันก็พูด 
ไมไดดี  เพราะจิตไมวาง  มันอัดเต็มแนนอยูดวยตัวกูหรือของกู.  ถาจิตวางมันก็พูด 
พูดจาไดสบาย  ไดเรียบรอย  ไดไพเราะไดคลองแคลว. 

 
แมที่สุดแตจะทํางานฝมืออะไรที่มันทํายากๆ.  ถาจิตไมวางมันก็โกรธ 

ตัวเอง  โกรธเครื่องมือ  โกรธสิ่งของ  ก็ทําไมได;  อยางวาจะจัดแจกันดอกไมใหดูสวยสด, 
ถาจิตใจมันอิดพลุงเปนไฟอยูมันทําไมได,  มันไมรูวาสวยอยางไร.  ถาจิตใจวางจากตัวกู  
-ของกู  จัดดอกไมไปตามความรูสึกอันนั้น  มันก็จะเปนแจกันที่จัดไดสวย  อยางนี้ 
เปนตน. 
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หรือวาคนจะเลนกีฬาที่มันตองใชฝมือมาก  โดยเฉพาอยางแบดมินตัน 
อยางเทนนิสหรืออะไรก็ตาม  ถาจิตวุนวายแลวมันก็เต็มไปดวยความรูสึกปรารถนาตัวตนจะ 
แพจะชนะ,  จะอยางนั้นจะอยางนี้  มันแบงกําลังจิตไปเสียหมด  มันก็แสดงฝมือไมไดดี, 
ถาเลิกคิดเรื่องเหลานั้นเสียใหหมด.  กําลังจิตทั้งหมดเอามาใชแสดงฝมือ  มันก็เลนกีฬาไดดี 
มันชนะ. 

 
ที่จะตองเปรียบเทียบอีกอันหนึ่ง  เปนอันสุดทาย  ก็คือวาถาฟนดาบ  ถือ 

ดาบคนละเลม  แลวเขามาตอสูกันอยางเอาเปนเอาตายนี้;  ถาคนหนึ่งจิตไมวาง  มัน 
มัวแตพะวงถึงตัวกู-ของกูอยู  มันก็ตองตายแหละ,  ตองพายแพแกฝายที่จิตวาง;  เพราะ 
เขาทําอะไรไดดีที่สุด  ฉวยโอกาสไดดีที่สุด  แสดงฝมือไดดีที่สุด.  ฉะนั้นคนที่ฟนดาบ 
ดวยจิตที่วาง  จากตัวกู-ของกู  มันจึงมีสวนชนะ,  ชนะคนโง ๆ   ที่เต็มอัดอยูดวยตัวกู-ของกู 
จนมันยุงไปหมดในจิตใจทําอะไรไมถูก. 

 
นี่ถาเรื่องประณีตละเอียดสุขุมอยางนี่ทําไดสําเร็จแลว,  เรื่องงาย ๆ  กวานั้น 

มันก็สําเร็จไดงาย,  จะไถนาจะขุดดินอยางนี้มันทําไดงายกวา  แตถึงอยางนั้นก็เถอะ  ถาทํา 
ดวยจิตวางแลวมันสบายกวา  สนุกกวา  สบายกวา  ไมเหนื่อย,  แมเหงื่อจะออกมา  มัน 
ก็กลายเปนน้ํามนตอาบใหเย็น.  ถาจิตมันวุน  เหงื่อออกมานิดเดียว  มันก็รอน  มันก็ 
โกรธ,  มันก็แชงตัวเอง  แชงดินฟาอากาศ  แชงเทวดาผีสางอะไร,  แลวก็คิดวาไมทําละ 
ทํานานี้  ไปขโมยดีกวา,  ก็เลกทํานาไปเปนคนจี้ปลนขโมยไปเสียอยางนี้,  เพราะวามันไม 
รูจักทําจิตใหพอใจกับการงานที่ทํา.  เพราะไมวาง  เพราะมันมีตัวกู-ของกูซึ่งเปนกิเลส 
คอยผลักดันอยูเสมอ.  ถาพัฒนาสัญชาตญาณใหเปนโพธิได  มันก็มีจิตวาง,  ทํางาน 
ทุกอยางดวยจิตวาง  เปนสุขเมื่อกําลังทํานั้นเอง. 
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ทีนี้ในการทําประโยชนตนในเรื่องทําหนาที่ เพื่อประโยชนตนนี้มันก็มีอยูวา 
คนเรามันมีปญหาเสมอ  ตองมีปญหาอยางนั้น  ปญหาอยางนี้  ซึ่งจะตองตัดสินใจลงไป. 
ถาจิตวุนวายเต็มไปดวยตัวกู-ของกู  จะตัดสินผิดหมด  จิตมันตองเกลี้ยงจิตตองสงบ, 
จิตตองเย็น,  จิตตองวาง,  มันจึงจะตัดสินลงไปไดอยางถูกตอง.  วาขอน้ีควรทําอยางไร 
ทําเทาไร  ทําเพียงไหน  ทําเมื่อไร.  มันจะตัดสินไดถูกตองในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ๆ ; 
โดยเฉพาะ  การตัดสินใจพลาด  มันก็พลาดหมดตลอดสาย.  การจะตัดสินใจอะไร 
ไดถูกตอง  ก็ตองทําดวยจิตที่ปกติ  ไมถูกรบกวนดวยสัญชาตญาณอยางกิเลส  คือ 
สัญชาตญาณอยางสัตวหรือเรียกวาความรูสึกฝายต่ํา,  สิ่งเหลานี้อยามารบกวนจิตใจ, 
ใหจิตใจเปนอิสระ  แลวทําอะไร  จะตัดสินใจอะไร  ก็จะตัดสินใจไดถูกตอง. 

 

ผลของการพัฒนาควบคุมความฉลาดใหถูกตองได. 
 
ทีนี้ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดแลว  มีสัญชาตญาณที่พัฒนาแลว,  ปราศจาก 

ความรูสึกตัวตนทั้งหลายเหลานั้นแลว  ก็สามารถที่จะควบคุมความฉลาด.  ฟงดูมัน 
ก็แปลกนะ  วาความฉลาด  เฉลียวฉลาดนั้นยังเปนสิ่งที่ตองควบคุม,  ถาควบคุมไมได 
ความฉลาดนั่นแหละจะเกิดเปนการทําผิดทําเลวอยางสูงสุดเพราะฉลาด,  จึงพูดไดวา  ความ 
ฉลาดนั้นไปเปนพระอรหันตก็ได,  ความฉลาดนั้นไปเปนโจร  มหาโจรอันรายกาจ 
ก็ได.  ถาควบคุมความฉลาดใหถูกตอง  มันก็เปนไปในทางที่ถูกตอง  ก็ไปจบดวยการ 
เปนพระอรหันต,  ถาควบคุมความฉลาดไมได  มันก็คดโกง  มันก็คอรัปช่ัน,  มันก็ 
ตองหลีกออกจากสังคม  ก็ตองไปดันทุ รังไปเปนมหาโจรอันรายกาจ  ดํารงตนอยูดวย 
ความรูสึกชนิดนั้น.  นี่คนเรา  มักจะควบคุมความฉลาดของตนไมได  มักจะปลอย 
ใหความฉลาดเดินไปในทางที่ผิด,  ไปเผลอเขานิดเดียว  ก็เห็นวาขโมยดีกวา,  หรือวาเอา 
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สักทีกอนเถอะ.  นี่มันควบคุมความฉลาดไวไมได,  เปนสิ่งที่ประหลาดอยูวา  ความ 
ฉลาดเปนสิ่งที่ตองควบคุม.  สติปญญาตามธรรมดา  ที่เรียกวา  สติปญญา  ตาม 
ธรรมดานั้น  ตองควบคุม;  ถาไมควบคุมมันเดินผิดทาง.  ภาษาไทยนี้ออกจะ 
ลําบากวาสติปญญาใชไดทั้งสองอยาง;  สติปญญาชนิดที่ยังไมปลอดภัยก็เรียกวาสติ- 
ปญญา,  สติปญญาชนิดที่ปลอดภัยก็เรียกวาสติปญญา.  เราจะตองระวังกันใหดี ๆ   
ภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอยาง;  สติปญญาชนิดเฉโก  มันฉลาดเทาไร ๆ   ก็ได,  แต 
ถาปญญาชนิดปญญาลวน  เปนอธิปญญาแลวมันผิดพลาดไมได.  ฉะนั้นเด็กที่ฉลาด 
มันทําผิดอยางเลวรายก็ได,  ไปเปนโจรก็ได.  ภาษาฝรั่งเขาก็แบงไววาถาเปน  Intellect 
สติปญญาอยาง  intellect  นี้ยังไวใจไมได,  มันจะไปในทางไหนก็ได.  ถามันเปนสติปญญา 
อยาง  wisdom  เปน  intuition  เปนอะไรอยางนั้นไวใจได  มันไมไปในทางผิด. 

 
นี่สติปญญาตามธรรมดาของมนุษย  มันเปนแตเพียงสติปญญาเฉลียว 

ฉลาดตามธรรมชาติของมันสมอง  ที่ฝกไวดี  ที่ทําไวดี,  แตถาไมควบคุมมันเห็นไป 
ในทางผิดแลว,  มันก็ผิดลึกผิดรายกาจ.  นี่เราจะตองมีการควบคุมความเฉลียวฉลาด 
ไวใหได  จึงจะปลอดภัย.  ถาพัฒนาสัญชาตญาณมาเปนสัญชาตญาณแหงโพธิไดแลว 
มันก็ควบคุมสติปญญาได.  คือควบคุมความฉลาดของตนไวได  อยูในขอบเขตของ 
ความถูกตอง. 

 

จิตพัฒนาแลวสามารถทําประโยชนตนไดดี. 
ทํางานเปนสุขสนุกเมื่อทํางาน. 

 
ทีนี้ดูตอไป  วาจะใชกันอยางไรในหนาที่ที่หนึ่งทําประโยชนตัวเอง.  เมื่อ 

พัฒนาสัญชาตญาณไดอยางที่วามาแลว,  บรรเทาสัญชาตญาณแหงตัวกู-ของกูไดแลว 
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ไมทะเยอทะยาน  ดวยอํานาจแหงตัวกู-ของกู  สามารถจะทํางานใหสนุก  มีความ 
สุขเมื่อกําลังทําการงาน,  สามารถที่จะทํางานในหนาที่ใหรูสึกเปนของสนุก  แลวก็มี 
ความรูสึกเปนสุขเสียไดในคราวเดียวกัน.  มีความสุขแทจริงอยูนี่,  ทุกคนชวยรูไววา 
ความสุขบํารุงบําเรอนั้น  มันเปนความเพลิดเพลินที่หลอกลวง,  ไมมีที่สิ้นสุด  แลวดึง 
ไปทางต่ําเมื่อไรก็ได,  ความสุขที่แทจริงนั้น  คือความรูสึกที่เกิดมาจากความพอใจ 
วาไดทําหนาที่ของตนถูกตอง.  เมื่อใดไดทําหนาที่ในหนาที่ของตนอยางถูกตอง  แลว 
ก็พอใจวาเรามีความสามารถ,  พอใจตัวเองได,  ยกมือไหวตัวเองได.  นี่ เรียกวาเคารพ 
ตัวเองแลวก็เปนที่ตั้งแหงความสุข,  สัญชาตญาณที่พัฒนามาถึงขนาดนี้แลว  มันก็พอใจ 
ในการทําหนาที่อยางถูกตอง  ทํางานสนุกแลวเปนสุขเมื่อทํางาน.  สมมติวาจะเปน 
ชาวนาชาวสวน  เมื่อไถนาอยูเมื่อขุดดินอยูนั่นแหละมันพอใจ  ดวยความรูสึกวามันถูกตอง 
แลว  ถูกตองแลวมันก็พอใจ ๆ,  ไถนาเหงื่อไหลทวมตัว  ตะวันสูงแลวก็ยังไมตองกินขาว 
มันพอใจและมันสนุก  แลวมันเปนสุข,  เปนสุขชนิดนี้เปนสุขแทจริง  คือไมเผาผลาญ 
ไมใชกิเลส,  แลวเปนสุขชนิดที่ทําใหเงินเหลือ 

 
ความสุขมีสองชนิด  :  ความสุขแทจริง  เกิดมาจากความพอใจในการ 

ทําหนาที่  เงินมันก็เหลือเยอะ,  ที่นี้  ความเพลิดเพลินที่หลอกลวง  คือ  ความสุขปลอม 
ความสุขเท็จเทียม  มันกินเงินไมมีเหลือ  ทําใหเงินหมดหมายไปหมด.  ความสุขมีอยูสอง 
ชนิด  :  ชนิดหนึ่งทําใหเงินเหลือ,  ชนิดหนึ่งทําใหเงินมีเทาไร ๆ  ก็ไมพอ. 

 
ตองมีสัญชาตญาณแหงการบังคับตัวเอง,  รูจักตัวเอง  ควบคุมตัวเอง 

ได,  สามารถที่จะมีความสุขชนิดที่แทจริงได  คือสนุกในการทําหนาที่,  แลวเปนสุขเสีย 
ตั้งแตขณะนั้น.  ครั้นเปนสุขแลว  มันก็ไมตองเรหาความสุขหลอกลวงอยางอื่น,  ไม 
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ตองไปเริงรมย  ไมตองไปหายาเสพติด,  ไมตองไปอบายมุข,  ไมตองไปอะไรอีก.  เดี๋ยวนี้ 
คนไมรูจักความสุขที่แทจริง  มันก็ตองไปชอบความเพลิดเพลินที่หลอกลวง;  เพราะ 
วาสัญชาตญาณของคนยังต่ําเหมือนกับสัตวอยู  ยังไมไดพัฒนา,  ยังมุงที่จะเลวรายกวาสัตว 
เสียอีก  ไมเปนสัญชาตญาณแหงโพธิ.  สัตวแมจะมีสัญชาตญาณต่ํา  มันก็ต่ําอยาง 
ธรรมดา ๆ,  สัญชาตญาณต่ําของคนนั้นมันเปนไปเพื่อกิเลสมากขึ้น,  มันเลวกวา 
สัตวไปเสียอีก;  ขอน้ีเปนขอท่ีทําใหคนมีความทุกขมากกวาสัตว. 

 

จิตพัฒนาแลวจะมีธรรมะ  ๔  เกลอคุมครอง. 
 
เอา,  ทีนี้ก็ดูตอไปอีกขอหนึ่ง  วาถาพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางดีอยางที่ 

กลาวมาแลว  สามารถทําใหมีธรรมะประเสริฐ  ๔  ประการ,  ธรรมะประเสริฐ  ๔  
ประการ  ชวยจําไวใหดี  :  คนเราแตละคน  แตละวัน  รอดตัวไดดวยธรรมะ  ๔  ประการ  
๔  ประการ,  คือ  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิและปญญา.  ตองดูวาวันหนึ่ง ๆ  มันมี 
เรื่องอะไร;  วันหนึ่ง ๆ  มันมีเรื่องคือวา  มีอะไรมากระทบตา  มีอะไรมากระทบหู  จมูก 
ลิ้น  กาย  คืออารมณมากระทบ  มากระทบจิตทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย;  ถาไมฉลาดพอ 
มันเปนความทุกขทั้งนั้นแหละ  มันเปนความโง  เปนผัสสะโง  เปนเวทนาโง  เปน 
ตัณหา  เปนอุปาทานและเปนทุกข.  ถาเรามีธรรมะ  ๔  ประการคุมครองแลวไมเปน 
อยางนั้น,  มันกลายเปนตรงกันขามคือ  :- 

 
พอมีอะไรมากระทบ  ทางตาหู  จมูก  ลิ้น  กายเปนตนนี้  ก็มีขอที่  ๑  คือ 

สติ  สติระลึกไดถึงปญญา,  ปญญาคือความรูที่ถูกตอง  ของสิ่งทั้งปวงวามีอยูอยางไร. 
สติเปนตัวที่ไประลึกไดถึงปญญาทีไดศึกษาไวอยางเพียงพอ,  แลวก็เอาปญญามา 
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ควบคุมสถานการณในเวลานั้น,  คือควบคุมผัสสะ  ไมใหมันโงได  ไมใหมันผิดพลาด 
ได  ไมใหมันเกิดกิเลสได  เพราะสัมปชัญญะ.  สัมปชัญญะนั้นก็คือปญญาที่มาทํา 
หนาที่ควบคุมสถานการณอยู  มันเปนเรื่องที่  ๓.  ทีนี้ถากําลังของสัมปชัญญะไมพอ 
ที่จะตัดปญหาจะตัดกิเลส  ก็ตองเพ่ิมสมาธิเขาไป  กําลังจิตที่สูงสุดเพิ่มเขาไป  นี้เปนอยาง 
ที่  ๔. 

 
ชวยจํากันไวใหดีวา  ชีวิตประจําวัน  ตองการธรรมอุปกรณ  สําคัญที่สุด 

อยูชุดหนึ่ง  คือ  ๔  ขอนี้,  จะตองมีสติใหทันเหตุการณที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะ, 
แลวสตินั้นไปขนเอาปญญา  คือความรูวาอะไรเปนอะไร  อะไรคืออยางไร ๆ  มา  เพราะ 
ไดศึกษาไวเพียงพอ  โดยเฉพาะเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ศึกษาไวอยางเพียงพอ. 
สติไปเอาปญญามา  มาเปนสัมปชัญญะควบคุมสถานการณอยูตรงหนา.  นี้ถาวา 
สติสัมปชัญญะยังไมเพียงพอที่จะตัดปญหา  ตองเพิ่มกําลังสมาธิ  คือกําลังจิตเขาไป 
อยางรุนแรง,  ก็ตัดกิเลสตัดปญหาได.  นี่ชวยจําไวเถอะวา  ตองใชในทุกกรณี  ใน 
ทุกวันแตละวัน  วามีสติไปเอาปญญามา  เปนสัมปชัญญะอยูเฉพาะหนาเหตุการณ, 
แลวเพ่ิมกําลังสมาธิลงไป.  ปญญานั้นมันก็ตัดกิเลส  ตัดปญหาอะไรตาง ๆ  ได 
เรียกวาสติ  สัมปชัญญะ  ปญญา  สมาธิ;  แตวาการทําหนาที่นั้น  มันมีสติไปเอา 
ปญญาเปนสัมปชัญญะ  แลวเพิ่มกําลังสมาธิ  อยางนี้ทุกอยางทุกประการไมวาเรื่องท่ีบาน 
หรือไมวาเรื่องที่วัด. 

 
ถาอะไรเกิดขึ้นเปนปญญาที่จะนํามาซ่ึงความทุกข  หรือเกิดกิเลสก็ตาม 

จะตองมีสติไปเอาปญหามา  ทําเปนสัมปชัญญะอยูตรงหนา,  แลวก็เพ่ิมกําลัง 
สมาธิใหแกสัมปชัญญะ,  สี่เกลอนี้ก็ทําหนาที่โดยสะดวกโดยสมบูรณ  โดยถูกตอง  กําจัด 
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ปญหาไดโดยไมตองสงสัย.  นี่ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดจริง  ก็จะมีธรรมะประเสริฐ  
๔  อยางนี้  เปนคูมือประจํากายประจําตัว  เหมือกับนักรบที่มีอาวุธครบถวน  ตอสูไดทุก 
สถานการณ. 

 

จิตพัฒนาแลวจะไมเปนคนเจาอารมณ. 
 
เอา,  ขอพูดตอไปอีกวา  ถาวาพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางที่วาแลว  ตอไปนี้ 

จะไมเปนคนเจาอารมณ .  คนโง ๆ  ทั้งหลายเปนคนเจาอารมณ   :  อะไรมาใหรูก็ รัก, 
อะไรมาใหเกลียดก็เกลียด,  เจาอารมณเหลานี้มันออนไหว  อารมณไปในทางออนไหว 
ไปตาม;  แตอีกทางหนึ่งมันกระดาง;  มันมีอยู  ๒  อารมณ. 

 
อารมณของคนเรามีอยู  ๒  อารมณ   :  ทางหนึ่งออนไหวไปตามอารมณ 

งาย  มันก็มีปญหาไปตามจิตที่มันออนแอและออนไหว.  อีกทางหนึ่งเปนคนกระดาง 
มันโฮกฮาก  มันตัดบทไปอยางโง ๆ  เปนกระดาง;  นี่มันก็ได รับโทษตามแบบของความ 
กระดาง.  ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดดีแลวไมเปนคนเจาอารมณในทางที่จะออนไหว 
และไมเปนคนเจาอารมณในทางที่จะกระดาง,  มันไมออนไหวไมกระดาง  ก็เลยอยูตรง 
กลาง  มันก็ถูกตอง  สําเร็จประโยชน. 

 
คนที่มีอารมณออนไหว  มันก็รัก  โกรธ  เกลียด  กลัวงาย  แลวเรื่องนิดเดียว 

มันก็ขยายใหเปนเรื่องใหญโตได,  เรื่องนิดเดียว  เรื่องรัก  เร่ืองโกรธ  เร่ืองเกลียด  เร่ือง 
กลัว  อะไรก็ตามนิดเดียว  มันก็ขยายเปนเรื่องใหญโตมโหฬารได.  เพราะเปนคนเจา 
อารมณ  มันออนไหว.  นี้ถากระดางมันก็ตรงกันขาม  มันก็โฮกฮากกระโชกระชาก 
มันก็ตัดบทออกไปอยางผิด ๆ  ความคิดเปนไปอยางผิด ๆ  เพราะความโง  เพราะความ 
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กระดาง;  เพราะฉะนั้น  เราตองไมเปนคนเจาอารมณทั้งสองฝายแหละ,  ฝายที่ออนแอ 
ออนไหวไปตามอารมณก็ไมมี  ฝายที่กระดางบาระหํ่าไปตามความโง  อวิชชามันก็ไมมี,  นี้ 
เรียกวาไมเปนคนเจาอารมณ  กําจัดความเปนคนเจาอารมณเสียได  เพราะสัญชาตญาณ 
ที่พัฒนาไวอยางถูกตองแลวก็ทําหนาที่ของตนไดถูกตอง. 

 

สัญชาตญาณดีแลวเหมือนมีพระเปนเจาคุมครอง. 
 
ทีนี้ขอสุดทายวา  คนที่พัฒนาสัญชาตญาณไดดีขนาดนี้นั้น  มันเหมือนกับมี 

พระเจาที่แทจริงคุมครอง:  นี่พูดอยางสมมตินะ  สมมติวาเหมือนกับมีพระเปนเจาที่ 
แทจริงมาคุมครอง,  ไมใหทําอะไรผิด  มาชวยคุมครองปองกัน  มารักษา  มาชวยเหลือ 
ทั้งปองกันและทั้งชวยเหลือ,  เพราะมีสัญชาตญาณแหงความถูกตองมาคุมครอง,  แลว 
ก็มาชวยเหลือดวย.  นี่พระเจาที่แทจริงคือหนาที่,  หนาที่ที่ถูกตองคือพระเจา;  ถา 
ไมทําหนาที่ใหถูกตองแลว  ไมมีพระเจาที่ไหนมาชวยดอก,  แมจะมีพระเจาสักฝูงหนึ่งมา 
ตั้งใจจะชวย  มันก็ไมชวยได.  พระเจาไมชวยคนที่ไมทําหนาที่ใหถูกตอง,  มันตอง 
ทําหนาที่ใหถูกตอง  พระเจาจึงจะมีมาสําหรับชวย,  คือความประสบความสําเร็จจะมีมา. 
หนาที่นั่นแหละคือพระเจา,  หนาที่ ๆ  นั่นแหละคือพระเจา.  ถาพัฒนาสัญชาตญาณ 
ไดดีแลว  หนาที่ทั้งหมดก็กลายเปนพระเจา,  แลวก็ชวยตลอดกาลชวยหมด,  ชวย 
ไมมีเหลือ. 

 
นี่พุทธบริษัทก็มีพระเจา  แตมีในรูปอยางที่นี้ไมใชพระเจาอยางบุคคล 

มีความรูสึกอยางบุคคล;  เปนพระเจาที่มีอารมณรัก  โกรธ  เกลียด  กลัวเหมือนคน  อยาง 
นี้ไมมี;  ในพุทธศาสนาไมมีพระเจาชนิดนั้น.  มีแตพระเจาคือสิ่งที่จะชวยไดคือ  
การทําหนาที่ที่ถูกตอง,  หนาที่ของแตละคนนั่นแหละคือพระเจาของแตละคน.  ขอให 
ถือเปนหลักไว  วาหนาที่ที่ถูกตองนั่นแหละ  คือพระเจาที่จะชวยเราได  เมื่อได 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๐๒

พัฒนาสัญชาตญาณพนจากความผิดเปนกิเลส  มาเปนโพธิแลว  มันก็มีแตกระแสแหง 
ความรูสึกคิดนึกที่ดําเนินไปถูกตอง,  ก็เลือกหนาที่ไดถูกตอง,  ก็สามารถทําหนาที่ได 
ถูกตอง  ไดรับผลอยางถูกตอง,  ก็เลยเปนพระเจาที่ชวยได  ไมตองเปนตัวบุคคล. 
เรามีพระเจาชนิดที่ไมใชตัวบุคคล  แตเรียกวาธรรมะ ๆ  เปนพระเจา,  ธรรมะคือหนาที่ 
ที่ถูกตองแกสถานการณ  แกปญหาของมนุษย,  มีหนาที่ที่ถูกตองเปนพระเจา,  จบแลว 
เร่ืองหนาที่สวนตนเอง,  หนาที่ที่จะตองทําเพื่อประโยชนแกตนเอง  ก็จบแลว.  เมื่อ 
พัฒนาสัญชาตญาณได. 

 

หนาที่ทําประโยชนเพื่อผูอื่นก็สัมพันธกันดี. 
 
ทีนี้หนาที่ที่สองจะตองทําเพื่อชวยเหลือผูอื่น  ทําแกผูอื่น,  หนาที่ตนเอง 

เสร็จไปเรื่องแลว.  ทีนี้หนาที่ตอผูอื่น  ถาพัฒนาสัญชาตญาณไดอยางที่วามา,  อยาลืม 
เสียวาอยางไร  อยางที่วามา,  ก็จะมีประโยชนอยางยิ่งในการที่จะทําหนาที่เพ่ือผูอื่น; 
อยางนอยมันก็ทําใหเกิดความเห็นแจงประจักษแกใจโดยความเปนจริงวา  เราทุกคนแตละ 
คนมีหนาที่  ที่จะตองชวยเหลือผูอื่น  เพราะอยูคนเดียวในโลกไมได.  ในครอบครัวหนึ่ง 
อยูคนเดียวไดหรือ.  แมวาในโลกนี้  ถาเขาใหเราอยูคนเดียวในโลก  ใหอะไรหมดทั้งโลก 
เราก็อยู ไม ได .  แลวเราก็ เปนหนี้ บุญคุณคนทั้ งหลาย   ที่ เขาไดทําอะไรไวให เปน 
ประโยชน.  เราไดนํามาใชสอย  มากินมาอะไรอยู  รอดชีวิตอยูได  เปนความรูและสติ 
ปญญาของคนทั้งหลายที่ลวงลับไปแลวทั้งนั่นแหละ. 

 
ฉะนั้น  เราจึงอยาอวดดีไปวา  เราจะทําอะไรคนเดียวได,  หรือวาแมแต 

อยูคนเดียวในโลกได  นี้ถาเราไมยอมรับผิดชอบ  ไมยอมรับในหนาที่ที่มันมีอยูอยางนี้ 
เรามันก็ไมใชคนนั่นแหละ;  เพราะวาคนตองเนื่องกันตองสัมพันธกัน,  รูวาคนแต 
ละคนมีประโยชนสัมพันธกัน  ก็ตองเคารพคบหาบูชาไปตามเรื่อง.  แมแตวาแผนดิน 
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โลกนี้  มีตนไมตนไล  เปนแผนดินโลกนี้  มันก็ใหอะไรแกเรามาก,  ใหอุปกรณแกชีวิต 
ใหอะไรทุกอยางที่เกิดอยูในแผนดิน.  เราก็ตองขอบคุณแผนดินโลกนี้,  ไมทําลาย 
โลก,  ไมเปนคนทําลายโลก. 

 
เมื่อพัฒนาสัญชาตญาณอยางถูกตองแลว  ก็มีความรูสึกไดอยางถูก 

ตอง  วาเราตองชวยผูอื่น,  เราตองชวยผูอื่น,  ผูอื่นในระดับบุคคลในครอบครัวก็ได, 
ผูอื่นในระดับบุคคลรวมบานรวมเมืองก็ได.  ผูอื่นในระดับบุคคลรวมประเทศชาติก็ได, 
ผูอื่นในระดับบุคคลรวมโลกอยูในโลกนี้ดวยกันก็ได,  มันเปนผูอื่นทั้งนั้น  มีหนาที่ตอง 
สัมพันธกัน  ก็ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน. 

 
ทําความถูกตองไดงาย,  เชนคิดใหสบายกวาคิดเอา. 

 
ถาพัฒนาสัญชาตญาณมาถึงระดับน้ีแลว  ไมมีความเห็นแกตัวอยางโงเขลา 

เหมือนสัญชาตญาณชั้นต่ําแลว  มันก็งายดาย,  มันรูสึกไดงายดายวาจะตองเปนอยางนี้,  แลว 
มันก็งายที่จะทําใหมันถูกตอง.  เมื่อพัฒนาจิตใจไดถึงขนาดนี้  มันจะรูสึกอยางถูกตองขึ้น 
มาเอง.  จิตสวนลึกถูกตอง.  มันไมเห็นแกตัว.  ไมยึดมั่นถือมั่นอยางโงเขลา,  จะเกิดความ 
รูสึกที่ถูกตองขึ้นมาเอง;  เชนมีความรูสึกวา  จิตที่คิดจะใหนั้นสบายกวาจิตที่คิดจะเอา. 

 
ขอนี้มันกลับกันอยู  ระหวางคนโงกับคนฉลาด;  ถาเปนคนโง  : 

จิตที่คิดจะเอานั่นแหละสบายแกเขา,  ถาเปนคนฉลาดเปนสัตบุรุษ  กลับรูสึกวา 
จิตที่คิดจะใหนี่สบายกวาจิตที่คิดจะเอา.  จิตที่คิดจะใหมันสบายมันเบา  มันไมบีบคั้น 
ไมกดทับอะไร,  จิตที่คิดจะให  คือมันจะปลอยตัวตน,  ปลอยของตนออกไป,  สบาย 
กวาจิตที่คิดจะเอา  เขามาเปนตัวกูเปนของกู.  ถาใครยังรูสึกอยูวา  จิตที่คิดจะเอาสบาย 
กวาจิตที่คิดจะให  แลวก็ขอใหรูวายังเปนบุถุชนมากนัก,  ยังเปนบุถุชนมาเกินไป;  ถา 
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เปนบุถุชนพอสมควรแลว  ก็จะรูสึกไดวาจิตที่คิดจะใหสบายเบากวาจิตที่คิดจะเอา 
กระทั่งวาใหคนอื่นกินนั่นแหละอิ่มกวา,  ใหคนอื่นกินเราไมกิน  ใหคนอื่นกินนั่นแหละ 
อิ่มกวา;  หมายความวาถาเรากินเองก็อิ่มเดี๋ยวเดียว,  แลวก็ไปถายอุจจาระก็หมดแลว. 
ถาใหคนอื่นกิน  มันอิ่มอยูในจิตใจ,  คิดขึ้นมามันก็ยังอิ่ม  อิ่มอยางไมรูจักหมดจักสิ้น. 
ใหคนอื่นกินมันเลยอิ่มเปนนิรันดร  ไมรูจักหมดสิ้น,  กินเองเดี๋ยวเดียวก็หมดสิ้น  
มันก็เลยเกิดการรูสึกวา  ใหคนอื่นกินนั้นอิ่มไมรูจักหมดจักสิ้น,  กินเองเดี๋ยวเดียวมันก็หมด. 
อยางนี้มันก็มีความคิดที่นอมไปในทางจะชวยผูอื่นไดงาย,  มันงาย  งายที่จะทํา 
ประโยชนผูอื่น.  ถาไมมีความคิดอยางนี้  ไมมีความคิดในทํานองนี้แลว  มันยาก,  ยาก 
มากที่จะทําประโยชนแกผูอื่น.  เมื่อมีความเห็นแกตัว  มีตัวตนเปนใหญเห็นแกตัวจน 
เปนใหญแลว  มันไมมีความคิดที่จะชวยใครดอก.  มันเอาตัวตนเปนใหญเสียเรื่อย ๆ  ไป 
คิดแตจะใหคนอื่นมาชวยมันก็ไมคิดที่จะชวยคนอื่น.  แตถาพัฒนาสัญชาตญาณเรื่อง 
ตัวตนไดพอสมควรแลวความคิดที่จะชวยผูอื่นมันเกิดมาเอง,  เกิดขึ้นมาเอง.  เกิด 
ขึ้นมาไดโดยอัตโนมัติ. 

 
นี่ เรียกวาพัฒนาสัญชาตญาณ   กําจัดตัวกู-ของกูออกไปไดเทาไร 

ความคิดมันก็จะไหลไปเองในทางที่จะชวยผูอื่น,  ความไมเห็นแกตัวมันก็ไหล,  ความคิดมัน 
ก็ไหลไปในทางที่จะชวยผูอื่น,  แลวโดยอัตโนมัติดวย.  ขอใหมีความไมเห็นแกตัวเถอะ 
ความคิดมันจะไหลไปในทางชวยผูอื่นโดยอัตโนมัติคือมันเปนไปเอง,  เปนไปเอง. 

 

สัญชาตญาณทุกแขนงจะเปลี่ยนเปนเพื่อผูอื่น. 
 
เมื่อพัฒนามาถึงขนาดนี้แลว  สัญชาตญาณทุกแขนงมันก็จะเปลี่ยน 

ไปเปนเห็นแกผูอื่น,  จะกินอาหารก็นึกถึงผูอื่น,  แลวก็จะชวยรวมกันตอสูเพื่อประโยชน 
ของผูอื่น,  แมที่สุดแตวา  จะอวดความรูอวดความดีที่มี  ก็อวดไปเพื่อใหผูอื่นได รับ 
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ประโยชน,  ไมไดอวดเพื่อจะใหเขาหลงใหลแลวเอาประโยชนจากเขา  ทํานาบนหลังคนอื่น 
อยางนั้นมันก็ไมมี.  แสดงความรูอะไรใหผูอื่น  มันก็เพื่อชวยผูอื่นนั่นเอง,  นี้เรียกวา 
มันไหลไปเองในทางที่จะชวยผูอื่น. 

 
สรุปความในที่สุดวา  ถาพัฒนาสัญชาตญาณมาไดถึงขั้นนี้แลว  กลาวไดวา 

ผูนั้นมีธรรมะที่เปนรากฐานฝายกุศล,  ธรรมะฝายกุศล  คือฝายดี  ฝายถูกตองนั้น, 
มีรากฐานเพียงพอ,  มีรากฐานแหงธรรมะฝายกุศลอยางเพียงพอ  ถาสัญชาตญาณถูกปรับ 
ปรุงขึ้นมาจนถึงขนาดนี้,  นี้เรียกวาหนาที่ที่จะตองทําเพื่อประโยชนผูอื่นก็ทําไปแลว. 

 
การทําหนาที่พักผอน. 

 
อาว,  ก็มาถึงหนาที่ที่สาม  หนาที่ที่สาม  คือหนาที่ที่จะพักผอน,  หนาที่ 

สําหรับการพักผอน.  หนาที่เพื่อมีการพักผอน,  เพื่อมีแรงมีกําลังสําหรับทําหนาที่ทั้งแก 
ตัวเองและแกผูอื่น.  มาพูดถึงการพักผอน  ก็คิดดูซิวาถาไมมีการพักผอน  มันก็ตายซิ; 
เชนไมมีการนอนไมกี่คืนมันก็ตาย,  ไมมีการพักผอนที่เพียงพอมันก็ตาย,  หรือมันเปนโรค 
ภัยไขเจ็บอยูอยางทุพพลภาพทําอะไรไมได.  ฉะนั้น  เราตองขอบคุณการพักผอน,  พักผอน 
ทางรางกายก็จําเปนอยางยิ่งอยูแลว,  พักผอนทางจิตทางวิญญาณ  ก็ยิ่งจําเปนมากขึ้นไปอีก 
ถากิเลสครอบงําจิตอยูตลอดเวลา  ไมวางจากกิเลส  มันบาแลว  มันตายแลวในไมกี่ชั่วโมง, 
ถากิเลสครอบงําจิตอยูตลอดเวลา  ไมมีความวางจากกิเลส  จิตไมไดรับการพักผอนจากกิเลส 
แลว  ไมเทาไร  เดี๋ยวเดียวก็เปนโรคประสาท,  เดี๋ยวเดียวก็เปนบา  เดี๋ยวเดียวก็ตายแลว 
ตองมีความพักผอนทางวิญญาณดวย.  ทางรางกายก็นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ  ที่จะมี 
กําลังทางกาย,  ทางจิตก็พักผอนใหเพียงพอ  มันจะมีกําลังทางจิต. 
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สมัยนี้  ทําแตงานวุน  ไมพักผอน. 
 
นี้ดูใหดีดูซิจะเห็นไดวา  คนในโลกสมัยนี้ทั้งโลก  คนในโลกสมัยน้ี  เรียก 

ไดวาแทบจะไมมีการพักผอน  โดยเฉพาะทางจิต  คนในโลกสมัยนี้ทั้งโลก  ไมมีการ 
พักผอน  ทํางานวุน  ชนิดที่เรียกวา  กลางคืนอัดควันกลางวันเปนไฟ,  ประโยคนี้มีมาใน 
บาลี  กลางคืนอัดควันคิดกลุมอยูแตวาจะทําอะไร,  กลางคืนนอนอัดกลัดกลุมอยู 
อัดควัน  พอรุงขึ้นก็วิ่งไปทําอยางสุดความสามารถสุดเหวี่ยง  นี่เรียกวา  กลางวันเปน 
ไฟ.  ทางกายก็ไมมีการพักผอนที่เพียงพอ,นี้ทางจิตยิ่งไมมีการพักผอน;  เพราะมัน 
ยิ่งโลภมากเขาไว  มันยิ่งคิดเผื่อมากเขาไว  มันมีโครงการ  มันมีอะไรชนิดที่ไมรูจักสิ้นจัก 
สุด,  โลกมันจึงกาวหนาเหมือนกับวิ่งไป.  โลกนี้มันเจริญกาวหนาเหมือนกับวิ่งไป 
เพราะวาทุกคนในโลกมันไมมีการพักผอน  เพื่อจะหยุดความตองการหรือความกาว 
หนา.  ในการประดิษฐสิ่งใหม ๆ  โลกมันก็ไมมีเวลาพักผอน,  จริงหรือไมจิรงไปคิดดูให 
ดีวา  ในปจจุบันนี้  คนในโลกทั้งโลก  เกือบจะไมมีเวลาพักผอน  แลวโดยเฉพาะทางจิตใจ 
ทางกายมันก็ตองพักผอน  มันเหนื่อยทําก็ทําไมได;  แตวาแมจะนอนแลว  จิตใจมัน 
ก็ยังไมนอน,  มันก็ฝนไปตามเรื่องของมัน  มันไมมีการพักผอน. 

 
พัฒนาจิตละตัวตนได  จะเปนการพักผอนทันที. 

 
ถามีการพัฒนาจิตใจ  ถึงขนาดละสัญชาตญาณตัวกู-ของกูลงไดมากแลว 

จะเปนการพักผอนทันที,  เปนการพักผอนอยูในตัว  มันจะนอนหลับสนิท,  ดวยความ 
เชื่อแนวาปลอดภัย  ไมมีอะไรที่จะตองหวาดกลัว  เพราะมันสละตัวตนได,  สละตัวตนได 
ก็ไมหวาดกลัวอะไรจะมาทําลายตัวตน  มันก็นอนหลับสนิท  ก็พักผอนทางจิตใจ  ตาม 
แบบของธรรมมีการพักผอนทางจิตใจ.  ทีนี้ เมื่อตื่นอยูก็เปนการพักผอน;  นี่ฟงดูใหดี 
เมื่อทํางานเหงื่อไหลไคลยอยอยูก็เปนการพักผอน,  นี่ฟงใหดี  เพราะวาจิตมันไม 
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ไดมีกิเลสตัณหาอุปาทานกลุมรุม,  มันจะไถนา  ขุดดิน  ทําสวน  ทํากรรมกร  ถีบสาม- 
ลอแจวเรือจางอะไรก็ตาม  ถามีธรรมะพอหยุดความอยากในภายใน  ไมใหความอยากนั้น 
รบกวน,  ไมใหความอยากรบกวนมันก็เปนการพักผอนอยู  ในขณะที่วาเหงื่อไหลไคลยอย. 

 
นี่มันนาหัว  ฟงดูแลวก็ไมนาเชื่อ  วาพักผอนไดอยูในขณะที่กําลังทํางาน 

ทําหนาที่  อยางที่เรียกวามันเหนื่อยแตกาย  แลวไมเหนื่อยใจ.  ใครจับเคล็ดขอน้ี 
ใหได  วามันเหนื่อยแตกาย  แลวมันไมเหนื่อยใจนั่นแหละ,  นี่คือมันเปนการพักผอนอยู 
ในจิตใจ  ในขณะที่ทําหนาที่;  แมวาจะทําอะไรอยู  ก็มีสติสัมปชัญญะอยู,  มันก็ไม 
ปลอยใหเกิดกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน.  มันเปนการพักผอนอยู,  สมบูรณดวยความพักผอน 
ทั้งสองชนิด,  ผูนั้นสมบูรณอยูดวยความพักผอนทั้งสองชนิด,  สองชนิดคือพักผอน 
ทางที่ธรรมชาติมันจัดให,  และพักผอนในทางที่จัดเอาเอง.  ที่ธรรมชาติจัดให 
เชนวา  ค่ําลงตองหลับนอนพักผอนนี่  ก็ทําได,  ทําไดดี,  ไมมานอนอัดควันเปนไฟอะไร 
อยูในจิตใจ;  นี่  ตามท่ีธรรมชาติจัดให.  ถึงเวลาพักก็พัก  นี่ก็เรียกวาตามที่ธรรมชาติ 
จัดให,  แลวตามที่จัดเอาเอง,  จัดใหเองใหเปนการพักผอนอยางมีศิลป;  เชนวา 
เหนื่อยแตกายไมเหนื่อยใจอยางนี้  ในขณะที่ทําการงานอยูนั่นแหละ  กลายเปนการ 
พักผอน. 

 
มีคน ๆ  หนึ่งเมื่ออาตมายังไมไดบวช  ยังรูจักดี  ไมบอกชื่อ  แกหลับแลวก็ 

แจวเรือได,  เปนคนหาปลา  ไปหาปลาขางนอกแลวกลับเขามาบานนี้  แกแจวเรือเขามาก็ 
หลับได,  มีจิตใจที่จัดไวดีมาก  เปนสมาธิอะไรถูกตองมาก.  คน ๆ  นี้สามารถที่จะแลน 
เรือใบไปในกลางทะเลหลับไปดวยได,  แลวก็ไปหาปลา.  เรือเล็ก ๆ  กลับมาจากหาปลาก็ 
หลับมาในขณะที่แจวเรือกลับบานเปนระยะ ๆ ๆ;  พอถึงโคงนั้นก็ตื่นเสียทีหนึ่ง  จัดแจง 
เตรียมใหม,  แลวก็แจวมาทั้งหลับ;  พอถึงโคงนั้นก็ตื่นเสียทีหนึ่ง  แลวจัดแจงใหม  แลว 
ก็หลับ.  นี่แจวเรือท้ังหลับได  แลวก็มาถึงบานไดโดยเรียบรอย.  จิตที่พัฒนามันทําอะไร 
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ไดแปลก ๆ  อยางนี้  ไมใชเร่ืองสูงสุดเกินมนุษย,  ไมใช.  มันก็เปนมนุษยธรรมดานี่ 
แหละแกก็เปนมนุษยธรรมดานี่แหละ,  แตสามารถมีการพักผอนอยูในการทํางาน. 

 
ในที่สุดเรียกวา  เปนคนที่มีระบบประสาทถูกตอง  ใชคําวาถูกตองดีกวา 

คือมีระบบประสาทที่ตื่นเตนไดยาก,  ตื่นเตนไดยาก  ไมมีอะไรมาทําใหคนนี้ตื่นเตนได,  ใน 
ลักษณะรัก  หรือโกรธ  หรือเกลียด  หรือกลัว  หรือวิตกกังวลอาลัยอาวรณ  หรือตื่นเตน, 
ในทางใด ๆ  ก็ตาม  เขาไมตื่นเตน,  ไมตื่นเตน  เปนคนที่มีอารมณหนักแนน  ไมมีอะไรมา 
ทําใหตื่นเตนไดโดยงาย. 

 
คนธรรมดานั้นมันมีอารมณ  อะไรมาก็ตื่นเตนไปตามอารมณนั้น  : 

ที่นารักก็รัก,  ที่นาเกลียดมาก็เกลียด,  ที่นาโกรธมาก็โกรธ,  ที่นากลัวมาก็กลัว,  แลวมัน 
ก็มากเกินไป  เห็นอะไรตามความยึดมั่นถือมั่นไปหมด.  นี่ความกลัวชนิดอยางโงเขลา 
กลัวผีกลัวศพ  กลัวการผาศพ,  กลัวอะไรก็ตาม  ซึ่งมันเปนสิ่งที่แทจริงก็ไมตองกลัว. 
เรื่องกลัวผีนี่นาหัว  สัตวเดรัจฉานไมกลัวผี  เลยผีไมมีสําหรับสัตวเดรัจฉาน,  หมาทุก 
ตัวไมกลัวผี  เลยผีไมมีสําหรับหมา.  ขออภัยพูดคําหยาบคายไปหนอย  นี้คนกลัวผี  กลัวผี 
นั่นผีนี่  มันก็เลยมีผี  ผีมีสําหรับคนที่กลัว,  ผีไมมีสําหรับคนที่ไมกลัว,  สัตวเดรัจฉาน 
มันไมกลัว.  นี่การที่จะไมมีอารมณกลัวอยางนี้  มันสวนลึกที่สุด  อยูทีหมดสัญชาตญาณ 
แหงตัวตน  หมดสัญชาตญาณแหงตัวตน  เชนพระอรหันต,  หรือมิฉะนั้นมันก็มีความบา 
ระห่ําอะไรมาครอบงํา  มายุใหไมกลัวดวยความบา  นี้ก็มี,  ไมกลัวตายดวยความบา. 

 
มีระบบประสาทที่ตื่นเตนไดยาก  ก็ควรจะพอใจแลวใชไหม,  มีระบบ 

ประสาทที่มั่นคง  ไมมีอะไรมายุใหรัก  ใหโกรธ  ใหเกลียด  ใหกลัว,  ไมมีอะไรมากระตุน 
ใหวิตกกังวลอาลัยอาวรณ  อิจฉาริษยา  หวงหึง  อะไรตาง ๆ,  ไมมีอะไรมากระตุนใหเปน 
อยางนั้นได,  มีระบบประสาทที่มั่นคง  เพราะวาพัฒนาสัญชาตญาณชนิดตาง ๆ   นั้นไดดังที่ 
กลาวมาแลว. 
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สัญชาตญาณตัวกู-ของกูดีแลวก็ควบคุมอื่น ๆ ไดทั้งหมด. 
 
เอาละ,  ทีนี้ก็สรุปความกันเสียที  เมื่อสัญชาตญาณพัฒนามาดีแลว  ควบ 

คุมสัญชาตญาณแม  คือสัญชาตญาณแหงตัวกู-ของกูไดแลว  สัญชาตญาณลูกทั้งหลาย  ก็ 
เปนอันวาถูกควบคุมไดดวย  สัญชาตญาณแหงความเห็นแกตัว,  แหงการกินอาหาร,  แหง 
การตอสู,  การวิ่งหนี,  การขี้ขลาด,  สัญชาตญาณทั้งหลายก็เปนอันวาถูกควบคุมดวย. 
นี่ก็เรียกวามีผลดี  สามารถเปนตัวของตัวเอง  ไมเปนตัวของกิเลส;  แตกอนนี้ เปนตัว 
ของกิเลส  ของความโง  ของอวิชชา  ของสัญชาตญาณอยางธรรมชาติทีไมไดรับการอบรม 
เรียกวาสัญชาตญาณฝายต่ํา,  เรียกวาสัญชาตญาณอยางสัตว.  เราไมเปนตัวของตัว 
เพราะมันถูกสัญชาตญาณฝายต่ําครอบงํา,  ดึงเอาไปเปนเรื่องของความโง  ความหลง 
ความผิด  ความไมเขาใจ  ไปเสียหมด. 

 
เดี๋ยวนี้เราควบคุมสัญชาตญาณไดเพราะการพัฒนา,  เราก็มีอิสรภาพใน 

ความเปนตัวเรา  เปนตัวเราที่ไมเปนทาสของกิเลส  ไมเปนขี้ขา  ไมเปนบาว  ไมเปน 
ทาสของกิเลส  มันดีอยางนั้น  เมื่อเปนอิสระแลวก็ทําหนาที่ของตนไดดี,  ทําหนาที่ 
เพื่อผูอื่นไดดี,  ทําหนาที่การพักผอนเพื่อประโยชนทั้งสองอยางนั้น  ก็ทําไดดี.  
นี่ประโยชน  ๆ   ของการพัฒนาสัญชาตญาณ  เรียกวาการใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวใหเปน 
ประโยชน  หรือใหทําประโยชน. 

 
การบรรยายตอนตน ๆ   หลายครั้ง  พูดถึงสัญชาตญาณและการพัฒนาสัญชาต- 

ญาณ;สวนการบรรยายในวันนี้  พูดถึงการใชสัญชาตญาณที่พัฒนาแลวเหลานั้น 
แหละ  ใหเปนประโยชน  หรือใหทําประโยชน;  นี้เราก็มีความเปนมนุษยที่ถูกตอง. 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๑๐

ขอพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  สมบัติอันแทจริงของเรา  ก็คือความเปนมนุษย 
ของเรา,  สมบัติของเราคือความเปนมนุษยของเรา,  เราตองมีความถูกตองของความ 
เปนมนุษย,  เราจึงจะมีสมบัติของเราโดยแทจริง.  เราก็มีความเปนมนุษยในระดับ 
สูงสุดที่นาบูชา  ไดรับผลคุมคา  คุมคาในการที่ศึกษาเรื่องนี้,  ในการที่ปฏิบัติเรื่องนี้  ใน 
การพัฒนาสัญชาตญาณ  ไดรับผลคุมคาแลว  เปนผลดีในหนาที่ทั้งสามประการแลว,  เปน 
สิ่งที่ควรสนใจเทาไร  ก็ลองคิดดูเอาเอง. 

 
การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแกเวลา.  ขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความ 

เขาใจ  สอดสองใหรูจักสิ่งตาง ๆ  ตาที่ไดบรรยายมาแลว,  โดยเฉพาะรูจักสัญชาตญาณ 
พ้ืนฐานทั่วไป  และสัญชาตญาณที่ปรุงไปเปนกิเลส,  และสัญชาตญาณที่พัฒนา 
มาเปนโพธิ,  แลวมีคุณสมบัติสําหรับจะใชใหเปนประโยชนไดอยางไร  แลวก็ทํา  
ไดอยางนั้น,  ก็เรียกวาเปนมนุษยที่ไมเสียทีที่ไดเปนมนุษย  คือมีความเปนตัวของตัวเอง 
เพื่อทําหนาที่สมกับความเปนมนุษยของตน,  แลวก็จะมีความผาสุกทั้งทางกายทางจิต  อยู 
ทุกทิพาราตรีกาล. 

 
คําบรรยายสมควรแกเวลาแลว  ขอยุติ  เปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลายได 

สวดบทพระธรรม  ในรูปคณสาธยายเพื่อสงเสริมกําลังจิตของทานทั้งหลาย  ในการพัฒนา 
สัญชาตญาณสืบตอไป  ณ  บัดนี้  ฯ 

 
 

................................ 
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  -๑๑- 

๑๕  มีนาคม  ๒๕๒๙ 
 
 

การดํารงชีวิต 
ชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว. 

 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่  ๑๑  ในวันนี้  อาตมา 

ก็ยังคงกลาวเรื่อง  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม,  แตมีหัวขอยอยเฉพาะในวันนี้วา 
การดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว. 

 
[ทบทวน.] 

 
ขอทบทวนความมุงหมายมาแตแรก  วาเราจะมีการบรรยายธรรมะ  ในรูป 
แบบที่เปนวิทยาศาสตร.  คือวากิเลสทั้งหลายนั้นคือสัญชาตญาณที่ควบคุมไมได,  แลวก็ 
งอกงามไปเปนกิเลส,  ถาควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้ได  ก็บรรเทากิเลส,  หรือสิ้นกิเลส, 
หรือบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  สิ่งที่เรียกวา  สัญชาตญาณนั้น  เปนสิ่งที่มีอยูเอง  เปน 
 

๓๑๑ 
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ไดเอง  เปนมาเอง  ตามธรรมชาติ  ตามอํานาจของธรรมชาติ  หรือโดยธรรมชาติ; 
นี่เปนสิ่งที่จะตองเขาใจเปนพื้นฐาน  คือมองดูตัวเราเองหรือเพื่อนมนุษยของเรา 
วาทําไมจึงมีการกระทําชนิดที่เปนการทําใหตัวเองเปนทุกข  มีความรัก  มีความโกรธ 
มีความเกลียด  มีความกลัว,  มีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ,  มีความอิจฉาริษยา  มีความหึง 
มีความหวง  เปนตน.  สิ่งเหลานี ้ใครสอนให ?  ไมไดมีใครสอน,  มันเปนไดเอง  
รูจักไดเอง  รูกระทําเชนนั้นไดเอง;  เพราะเกิดไดเอง  จึงเรียกวาสัญชาตะ 
สัญชาตะ  แปลวาเกิดเอง.  นี่จะตองรูจักสิ่งที่มีอยูเองอยางนี้. 

 
สัญชาตญาณคือความรูที่มันเกิดไดเอง,  แลวก็ถายทอดกันมาไดเอง. 

พอเกิดขึ้นมาก็ทําไดเอง  ทําเปนเอง  โดยไมตองมีใครสอน;  เห็นไดงายที่สุด  ใน 
สัตวเดรัจฉาน,  และทางจิตใจก็เห็นไดงายที่คนเรานี่แหละ  เรามีความรัก  ความโกรธ 
ความเกลียด  ความกลัว  ความอิจฉาริษยา  อะไรไดเอง,  มีความเห็นแกตนไดเอง  เปนเอง 
มีการเอาเปรียบไดเอง  มีการขี้ขลาดไดเอง,  ตอสูไดเอง,  หนีภัยไดเอง  เห็นแกการกิน; 
ถาปลอยไปตามความรูสึกก็เห็นแกการกิน,  ถาไมไดรับการศึกษาเสียเลย  ก็กินอยาง 
นาเกลียด  มีการตองการที่จะอวด  อวดดีหรืออวด  มีความรูสึกที่จะเดนจะดัง  และท่ี 
รุนแรงที่สุดคือสัญชาตญาณแหงการรูสึกทางเพศ  เกี่ยวกับการสืบพันธุ  มีความรูสึกที่ 
เกิดไดเองตามลําดับกาล  หรืออายุ,  เมื่ออายุมากพอสมควรแลว  ตอมแลนดทั้งหลายเพื่อ 
กิจการอันนั้นก็ขยายตัว  มีความรูสึกและทํางานไดเอง,  ก็ไมตองมีใครสอน  ก็ทําการ 
สืบพันธุเปนไดเอง,  เหมือนกับสัตวเดรัจฉานทั่ว ๆ  ไป,  อยางนี้เราเรียกวาสัญชาตญาณ 
ทั้งนั้น. 

 
ทีนี้ก็ดูกันอีกสักหนอยวา  ถาควบคุมไมไดจะเปนอยางไร  มันก็เหมือนกับ 

สัตวเดรัจฉาน  หรือเหมือนกับคนปาที่ไรความเจริญ.  คนปาถาปาแท ๆ  มันก็ไมรูจัก 
เรื่องนี้  ควบคุมไมได  ไมมีการควบคุม;  แตวาคนปาคนดงที่เราเรียกวาคนปานั้น  เขา 
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ก็ยังมีความรูเรื่องนี้ ,  แลวก็ควบคุมความรูสึกเหลานี้   จนเกิดเปนขนบธรรมเนียมประเพณี 
ถือกันอยางเครงครัดยิ่งกวาคนเมืองเสียก็มี.  นี่อยาทําเลนกับคนปาที่ เรียกวาคนปา 
แตถึงอยางไรก็ดี  คนเหลานี้  ทั้งคนปาหรือคนเมือง  ก็ยังมีปญหา  เกี่ยวกับการบังคับ 
สัญชาตญาณไมได. 

 
ครั้น  สัญชาตญาณพัฒนาการขึ้นมากกวาเดิม  มันก็รูจักทําใหเกิดอาการ 

ที่อันตรายหรือเลวรายไปกวา.  คิดดูก็แลวกัน  ถามีความฉลาดมันก็ทําอะไรไดดีกวา, 
การศึกษาเลาเรียนที่บังคับไวไมได  ใหเกิดความฉลาดอยางเดียว  ก็ตกเปนเครื่องมือ 
ของสัญชาตญาณ  ที่ใหมนุษยทําอะไรเลวรายไปกวาคนที่ไมศึกษาเลาเรียนอยางนี้. 
เราลืมคําวาศาสนาหรืออะไรไวทีกอนก็ได  มาสนใจกันแตเรื่องคําวาสัญชาตญาณ  กับ 
การบังคับสัญชาตญาณ,  ทําอยางนั้นใหเปนขึ้นมา  ใหสําเร็จประโยชนได,  มันก็จะเปน 
ศาสนาขึ้นมาเอง,  ระเบียบตาง ๆ  ในศาสนา  ก็เพื่อควบคุมสิ่งที่ เรียกวากิเลส.  สิ่งที่ เรียก 
วากิเลส  ก็คือสัญชาตญาณที่พัฒนาการออกมาถึงขนาดที่เปนอันตราย  จึงตองควบคุม. 
มันมีรากเหงาเปนกลาง ๆ  เปนธรรมดา;  เชนวาความรักตัว  เห็นแกตัว  มันรักไปใน 
ทางผิดหรือเกินไปอะไรก็ได,  มันรักมาในทางถูก  มันก็ดี  มันเปนสิ่งที่จะพัฒนาไปได 
ทั้งสองทาง.  ดังที่ ไดพูดกันมาแลวในการบรรยายครั้งตน ๆ  วาแนวหนึ่งมันก็พัฒนา 
ไปในทางที่เปนกิเลสยิ่ง ๆ  ขึ้นไป,  อีกแนวหนึ่งเมื่อไดรับการควบคุมอบรมฝกฝนดี 
มันก็พัฒนามาในทางที่จะเปนโพธิ.  กิเลสนี้มันก็เรียกวาตรงกันขามกับโพธิ  โดย 
กิริยาอาการ  ถาเปนกิเลสทําใหมืด  ทําใหโง  ทําใหเศราหมอง,  ถาเปนโพธิก็วา  ให 
มันฉลาด  ใหมันรูแจง  ใหมันถูกตอง.  ฉะนั้นเราจึงมีความจําเปนที่จะตองบังคับ 
ควบคุมสัญชาตญาณ. 

 
ทีนี้ปูยาตายายเขาไดรูเรื่องนี้กันมาแลว  เขาไดวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่อง 

นี้  ที่เปนมารยาทบาง  เปนกฎบังคับตายตัวบาง  เชนเดียวกับคนปา,  มันก็ไมพน 
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จากท่ีจะตองพูดวา  มันมาจากคนปา  เพราะทีแรกมันไมมีคนเมือง  มีคนที่เกิดขึ้นในโลก 
แลวมันคอย ๆ  รูอะไรขึ้นมา,  เมื่อยังไมรูหรือรูนอยเกินไป  ยังเรียกวาคนปา.  ครั้นรู 
มากขึ้น  ฯ  ก็รับมรดกตกทอดสืบสอนตอ ๆ  กันมา.  เชนเรื่องวาอยาขโมยอยางนี้ 
มันก็จะสอนกันมาแลวสมัยตั้งแตที่คนยังเปนคนปาโนน.  ขออื่น ๆ   ก็เหมือนกัน  ที่มันเปน 
อันตราย  ทําแลวเพื่อทนไมได  ก็ได รับการสั่งสอนหามปรามวาไมใหทํากันมาทั้งนั้น. 
ดังนั้นเรื่องศีล  ๕  นั่นแหละจึงเปนประจักษพยาน  เปนหลักฐานไดดี  วามนุษยนี่ 
เคยมีปญหาตั้งแตตนขึ้นมาอยางไร. 

 

ศีล  ๕  ก็เปนเครื่องควบคุมสัญชาตญาณ. 
 
นึกถึงศีล  ๕  ก็เปนเครื่องควบคุมสัญชาตญาณในเบื้องตน  ขอแรก  ไม 

ประทุษรายชีวิตรางกายของผูอื่น  นี่ใครมันก็เกลียดกลัวกันทั้งนั้น;  แมแตคนปามัน 
ก็รูจักเกลียดรูจักกลัว  ไมประทุษรายชีวิตและรางกายของผูอื่น.  ขอที่  ๒  ไมประทุษราย 
ทรัพยสมบัติของผูอื่น.  ขอที่  ๓  ไมประทุษรายของรักใครพอใจของผูอื่น.  ขอ 
ที่  ๔  ไมประทุษรายความเปนธรรมของผูอื่น  โดยการใชวาจาเปนเครื่องมือ  คือ 
การพูดเท็จ.  ขอที่  ๕  ไมประทุษรายสติสัมปฤดีของตนเอง.  นี่แสดงวา  แมสมัย 
คนปาโนน  ก็รูแลวาของบางอยางกินเขาไปแลวเหมือนกับคนบา  ก็หามไมใหกิน,  นี่ 
ไมกินน้ําเมา. 

 
นี่เรียกวามัน เปนหลักพื้นฐาน,  มุงหมายจะควบคุมสัญชาตญาณพื้นฐาน 

คือความเห็นแกตัวโดยเฉพาะ.  นี่เรียกวามนุษยเรา  มันมีสิ่งที่เรียกวาสติปญญาสูงสุด 
ถายทอดกันมาได.  มนุษยจึงเจริญเร็ว  ทิ้งสัตวเดรัจฉานเสียไกล.  สัตวเดรัจฉานอยูเทาไร 
มันก็อยูเทานั้น  เพราะมันถายทอดกันไมได  คือมันพูดกันไมได  นี้อยางหนึ่ง,  ถายทอด 
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กันไมได  แลวมันศึกษาเลาเรียนไมได,  มันจึงไมมีอะไรเพิ่มข้ึน.  มนุษยมีอะไรที่ถาย 
ทอดกันได  ศึกษาเลาเรียนเพิ่มเติมได,  เลยไปไกลลิบกวาสัตวเดรัจฉาน  จึงเรียก 
กันวามนุษย ๆ  มันก็ความหมายอยางนี้. 

 
ทีนี้มนุษยก็รูเรื่องอันตรายเกี่ยวกับกิเลส  เกี่ยวกับสัญชาตญาณนี้ 

มาก  ก็เลยบัญญัติไวมาก  เพื่อจะควบคุม  ธรรมชาติบังคับ.  ไมตองมีใครบังคับ.  ถาจะ 
เรียกวาพระเจาก็คือธรรมชาติบังคับใหตองเปนอยางนี้.,  ถาไมเปนอยางนี้  มันลําบากที่สุด 
หรือมันถึงกับตาย  มันบังคับคนใหตองทําอยางนี้ ๆ  มิฉะนั้นมันจะตองตาย,  มิฉะนั้นจะ 
ตองลําบากเจียนตายเกือบตาย.  คนก็รูจักปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ  จะเรียกวารูจักตาม 
ใจพระเจาก็ได;  แลวแตจะสมมติ  มันเปนเรื่องสมมติ.  แตนี่ เร่ืองจริงคือเขาตองทํา 
อยางนั้น ๆ  ๆ   ใหถูกตามกฎเกณฑของธรรมชาติอยางนั้น ๆ   แลวก็จะไมเกิดเรื่อง,  ไมตอง 
ตายไมตองเกือบตาย  แลวก็ยังอยูกันสะดวกสบายนี้เปนเรื่องของมนุษย. 

 
ในครั้งที่แลว ๆ  มา  ก็พูดถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักอานาปาน- 

สติอยางชัดแจงอยางถึงรากถึงเหงา,  ครั้งตอมาก็พูดถึงการพัฒนา  โดยหลักอาศัย 
ธรรมะเปนอุปกรณ  วิธีใชธรรมะเปนอุปกรณ  รวมมือกันกับธรรมหลัก  ในการควบ 
คุมสัญชาตญาณของตน ๆ  . 

 
[เริ่มมีการบรรยายวันนี้.] 

 
มาในวันนี้ก็มีหัวขอวา  ดํารงชีวิตชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาติญาณ 

อยูในตัว,  ก็เรียกวาขยายการปฏิบัติใหมันมากขึ้น  ใหมันกวางขึ้น  ใหมันสะดวกดาย  
งายขึ้นนั่นเอง.  เราจะมีการดํารงชีวิต   ชนิดที่เปนการควบคุมสัญชาตญาณสวนที่ 
ตองควบคุม,  และเปนการพัฒนาสัญชาตญาณสวนที่ตองพัฒนาอยูในตัวเอง. 
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การบังคับจิตไดเปนเรื่องมหัศจรรย 
 
ขอใหสังเกตดูใหเห็นตัวจริงของสิ่งเหลานี้  วาเรายังมีสัญชาตญาณอะไร 

ที่รบกวนอยูเปนอยางมาก  ที่ทําใหเกิดเรื่อง,  ที่ทําใหเกิดเรื่องลําบากยุงยาก  เจ็บไขได 
ปวย  เสียเงินเสียทอง  กอการทะเลาะวิวาท,  หรือแมที่สุด  แตวามันนอนไมหลับ  มันไมมี 
ความอยูเปนผาสุก,  จะตองรูจักสิ่งเหลานี้  วามันจะตองขจัดออกไป  จะตองบรรเทา 
ออกไปตามลําดับ,  ก็เลยมาวางหลักกวาง ๆ  ออกไปวา  ดํารงชีวิตชนิดไหนกัน  แลวมัน 
จะเปนการควบคุมสัญชาตญาณเหลานั้นอยูไดในตัวมันเอง.  จงสังเกตดูใหหาดี  มัน 
เปนเรื่องพิเศษกวาธรรมดา  ถามองเห็นชัดเจน  จะเห็นวามันเปนเรื่องพิเศษลึกลับอยู 
ทีเดียว,  จะเรียกวาเปนเรื่องมหัศจรรยก็ได  เกิดมามันมีธรรมชาติอยางนั้น ๆ  ถาปลอยไป 
ตามธรรมชาติมันไมไหว  มันทนไมได  มันเสียหายหมด.  ทีนี้ฝกใหควบคุมได  ให 
มันกลายเปนทิศทางที่ถูกตองและไดผลดี,  ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ.  ดังนี้ 
แลวมันจะไมเปนเรื่องมหัศจรรยที่สุดไดอยางไร;  ถาทําใหไดรับสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดที่ 
มนุษยควรจะไดรับ  มันก็เปนเรื่องมหัศจรรยอยูในตัวแลว.  ทีนี้เมื่อมันเปนเคล็ดลับหรือ 
เปนอุบายที่ทําได  มันก็เปนเรื่องนามหัศจรรยอยางยิ่งอยูในตัวการกระทํา;  ถาจะเรียกวา 
ศิลป  ก็เปนยอดของศิลปะทั้งหลาย.  ศิลปในความหมายสิ้น ๆ  ก็คือการกระทําที่มี 
ผลแสดงออกมาเปนความงดงามจับใจบุคคลทั้งหลาย.  ทีไดพบไดเห็น  จนยินดีที่ 
จะรับเอาหรือสมัครทําตาม.  นี่ถาวามีการประพฤติกระทําอยางถูกตองมันจะเปนอยางนี้; 
แมพระพุทธเจาทานก็ตรัสสอนใหแสดงธรรมใหงดงามเบื้องตน  งดงามทามกลาง  งดงาม 
เบื้องปลาย  ในความหมายของศิลปน้ันเอง;  เพื่อวาจะไดตองเข็นกันเหมือนกับเข็นครก 
ขึ้นภูเขา  ใชความงดงามนั้นเปนเครื่องดึงดูดเอาไป.  เขาก็ยินดีสมัครใจที่จะรับ 
ปฏิบัติ;  นี่เปนยอดของศิลป. 
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แตที่นี้มันนาเสียดาย  ที่วามันมีอุปสรรคศัตรูตัวราย  คือสิ่งที่เรียกวา 
อวิชชา-ความโง  ความเขลา  ความไมรู  เรียกโดยบุคลาธิษฐานก็เรียกวาซาตาน 
เรียกวาพญามาร,  เรียกวาอะไรก็แลวแตจะเรียก.  อันนี้มันเปนเครื่องขัดขวาง,  มันก็ 
ตองตอสูกับสิ่งเหลานี้  ถาชนะไดมันก็เปนเรื่องอัศจรรยที่สุด.  เปนเรื่องนาอัศจรรยที่สุด 
คือการฝกใหเปนคนมีสติ  ควบคุมสัญชาตญาณไวไดนี่  เปนเรื่องนาอัศจรรยที่สุด.  แตถา 
คนที่เห็นแกปากแกทอง  รูจักแตเรื่องกิน  เรื่องปากเรื่องทอง  มันไมเห็นอัศจรรยอะไรดอก. 
คนเหลานี้ก็เห็นแตเงินเห็นแตของ,  หนักเขาก็เห็นแกน้ําเมา  เห็นแกกามคุณ  เห็น 
แก เรื่องโนนเปนของวิเศษ ;  เหมือนคนทั้ งหลายโดยมาก   เห็นเรื่องเงิน   เรื่องทอง 
เร่ืองขาว  เรื่องของ  เรื่องขอเมาของเลน  เรื่องกามคุณเปนที่สุด  เปนของวิเศษ.  นั้น 
มันเปนเรื่องทางเปลือก  ทางรางกาย  ทางสวนภายนอกทั้งนั้น;  สวนภายในจะวิเศษอยู 
ที่นั่นไมได  แตมันมาวิเศษอยูตรงที่วา  มันบังคับได  บังคับจิตได  บังคับกระแสแหงชีวิต 
จะใหกาวหนาไปอยางถูตอง  จนถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุดตามที่จะเรียกกันวาอยางไร. 

 
นิพพานทําใหคนมีชีวิตเย็น. 

 
ขอน้ีในประเทศอินเดีย  หรือท่ัวประเทศอินเดียแตโบราณกาล  คงจะไดใชคํา ๆ   

เดียวรวมกัน  คือคําวานิพพาน ๆ  ลัทธิไหนนิกายไหนก็มีคําวานิพพาน ๆ  ตามแบบ 
ของตน ๆ  นิพพานในความหมายกวางอยางนี้แลว  ก็มีความหมายวา  เย็น,  จึงสรุปใจ 
ความไดวา  เขาตองการชีวิตเย็น  ชีวิตเย็น  ไมมีไฟกิเลสเผาใหรอน.  นิพพาน 
แปลวาเย็น  แตมีคําแปลอยางอื่นก็ได,  มีความหมายอยางอื่นก็ได,  อยางที่เลาเรียนกันอยู 
ก็มีหลายความหมาย.  แตเขาใจวาความหมายที่ดึกดําบรรพเกาแกที่สุด  และถูกตอง 
ที่สุด  ก็คือ  ความหมายวาเย็น  เย็นถึงที่สุดก็หมดกิเลสโดยแทจริง,  ไมถึงที่สุด  ไมหมด 
กิเลสถึงที่สุด  ก็เย็นโดยลําดับหรือรอง ๆ  ลงมา  เปนที่พอใจของบุคคลนั้น ๆ. 
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เชนวาครอบครัวนี้เปนอยูอยางเยือกเย็น  อยางสงบเย็น  อยางเปนผาสุก 
มันก็มีความหมายพออยูแลว,  มีความหมายแหงนิพพานอยางเพียงพอทีเดียว,  หรือ 
แมแตบุคคลหนึ่ง ๆ  แตละคน ๆ  ถามีลักษณะแหงความเย็น,  ไมมีอะไรเปนความรอน 
ก็ไดรับผลตามความหมายของนิพพานอยูอยางมาก  อยางพอตัวทีเดียว,  เรียกวาเปน 
คนเย็น,  รอนไมเปน  คือเปนทุกขไมเปน,  นี ่เปนเรื ่องของมนุษย  ไมถึงจุดนี ้ก็ 
ไมถึงความเปนมนุษย.  ทีนี้มนุษยมันไมเปนมนุษย  มันเปนแตเพียงคน  มันก็อยู 
ภายใตอํานาจของสัญชาตญาณ  ไปตามแบบของสัญชาตญาณพื้น ๆ   ตามธรรมดา.  มัน 
ก็เปนไดแตเพียงคน.  ถาปรับปรุงสัญชาตญาณนั้นใหถูกตองแลวก็สูงขึ้นมาถึง 
ความเปนมนุษย. 

 
ควบคุมสัญชาตญาณไดทําใหมีการเกิดใหมเปนมนุษย. 

 
นี้ก็พูดไดอีกแงหนึ่งวา  เรื่องนี้ก็เปนเรื่องทําคนใหเปนมนุษย  โดยการควบคุม 

สัญชาตญาณฝายกิเลสมิใหเกิด,  หรือวาความรูสึกฝายต่ําไมใหขึ้นมามีอํานาจควบคุมชีวิต 
จิตใจ,  แตใหธรรมชาติฝายสูงควบคุมชีวิตจิตใจอยูเปนปรกติ  แลวคิดดูเถอะวาเปน 
อยางไร.  อาตมาอยากจะใชคําพูดวา  มันเหมือนกับการเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง,  เกิด 
สองหน  :  เกิดครั้งแรกเกิดจากทองแม  นี้ทางรางกาย,  ทางรางกายเสร็จเรื่องเสร็จราวเกิด 
ทางรางกาย,  ครั้นเกิดมาแลวก็มีการเกิดทางจิตใจคืออบรมใหมีความถูกตองทางจิตใจ 
จนมีสภาพอันใหมไมประกอบดวยโทษ. 

 
ทีนี้จะพูดอยางที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี  ฟงดูใหดี  ๆ   คําวาเกิดใหมเกิด 

สองหนนี้,  เกิดหนที่สองคือเกิดทางจิตใจนี้  มีมาแลวแตโบราณกาล.  ในประเทศ 
อินเดีย  มีคําวาเกิดสองหน  คือไปศึกษาใหมีความรูจนครบถวนที่ควรจะรู,  อาจารยก็ใหการ 
รับรองวาพอ  คนนี้พอ  มีการเกิดใหมแลว,  ใหสัญลักษณแหงการเกิดใหมอยางนั้นอยางนี้ 
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ใหเปนเครื่องรูกันทั่วไป.  แมในทางพุทธศาสนานี้  ก็ยังมีหลักเกณฑอยางนั้น  เชนมา 
บวชเณรบวชพระ  ศึกษาใหรูจักเรื่องทางจิตทางวิญญาณ,  เรื่องทางกิเลส,  สามารถจะควบคุม 
กิเลส  ก็เรียกวาเกิดใหมอีกหนหนึ่งเหมือนกัน.  นี่เกิดทางวิญญาณ  จึงมีวิธีหรือขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณี  ใหคนไดมีการบวช  เพ่ือการเกิดใหมในทางวิญญาณ.  แต 
แลวมันก็ไมสําเร็จประโยชน  เพราะคนเหลานั้นมันโงเกินไป  มาบวชเณรบวชพระ 
โดยที่ไม รูวาบวชทําไม,  มีปญหาอยางไร,  ก็ไม รู  โงเกินไปมันก็ไมสําเร็จประโยชน 
บวชแลวมันยิ่งเลวไปกวาเดิม  ยิ่งรายไปกวาเดิมก็มี;  นี่มันไมสําเร็จประโยชนของ 
การเกิดใหม.  นี้ถาวามีการประพฤติปฏิบัติ  สํารวมระวังสังวรเปนอยางดี  จนถึงที่สุด 
แลว  มีผลเทากับการเกิดใหม,  จะเรียกวาเกิดในอริยชาติก็ได,  หรือเรียกวาการเกิดใหม 
ในทางจิตในทางวิญญาณ;  แมจะไมถึงกับเปนพระอรหันต  ก็ยังเรียกวาการเกิดใหมไดอยู 
นั่นเอง.  นี่ถาวาผูที่บวชไดรับการศึกษาอบรมมาอยางถูกตองเพียงพอ,  เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจเพียงพอ  ก็เรียกวามีการเกิดใหม. 

 
โดยธรรมดาทั่วไปที่ใชคําพูดกันทั่ว ๆ  ไปในอินเดีย  และกระทั่งบัดนี้  ก็คือ 

คําวา  บัณฑิต;  สมัยโบราณสําเร็จการศึกษาในสํานักในอาศรมอะไรเสร็จแลว  ออกจาก 
อาศรมนั้นก็ไดเรียกชื่อวาบัณฑิต  เปนบัณฑิตกลับมา.  อันนี้ก็เปนตนตออยางเดียวกันกับ 
ที่มา  ในทางพุทธศาสนา,  ผูที่บวชแลวสึกออกมาเรียกวาเปนบัณฑิต;  แตดวย 
ความสะเพราเลินเลออะไร  คําวา  บัณ  หายไปเหลือแต  ฑิต,  ตอมาคําวา  ฑิต  เปลี่ยนเปนทิด 
คือคนโง  เพราะวาเมื ่อบวชอยู   ไมไดศ ึกษาเลาเรียนอะไรนี ่,  แอบไปกินเหลา 
ก็มี  เปนพระเปนเณรนี้แกลงเพ่ือนกัน  เปนพระเปนเณรนี่,  ไปหายางตาตุมมาใส 
อาหารใหเพ่ือกินถายเกือบตาย,  อยางนี้มันก็เปนพระเปนเณรที่ไมมีความเปนพระ 
เปนเณร,  โกรธใครขึ้นมาก็ไปหาหมามุยบางเตารางบาง  มาแชในน้ําใสใหเพ่ือน 
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อาบใหมันคัน;  อยางนี ้มันไมมีความเปนพระเปนเณร,  มีอยู จริงๆ.  มันไมมี 
ความเปนพระเปนเณร  สึกออกมาจะเปนบัณฑิตไดอยางไร. 

 
ฉะนั้น  ลองคิดดูใหดีวา  การบวชนั้นก็คือการตั้งหนาตั้งตาควบคุมและ 

พัฒนา  สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ  ใหเปนไปโดยถูกตอง  สมตามความมุงหมาย; 
ถาไมควบคุมปลอยไปตามสบาย  ก็ลองคิดดูอีกที,  ถาใครยังอยากจะรูเรื่องนี้  ก็ไมควบคุม 
ไมควบคุมสัญชาตญาณเหลานี้  ปลอยไปตามสบายอีกที,  มันเปนการเติบโตขึ้นมาอยางสัตว 
เดรัจฉานแนนอน.  แลวก็ทําอะไรไปดวยความเห็นแกตัว,  มันจะทําอะไรไปโดยความ 
เห็นแกตัวทาเดียว.  ไมมีสติ  แลวก็ไมรูเรื่องสติ  มันจะมีสติอยางไรได.  มันไมรูเร่ือง 
สติ  แลวไมรูวามีความจําเปนอยางไรที่จะตองมีสติ,  มันก็ปลอยไปตามความเคยชิน 
ตามอารมณ  เรียกวาตามนิสัย,  ปลอยไปตามนิสัย  ตามสัญชาตญาณดั้งเดิม  ที่ติดมา 
ในทอง  ก็เรียกวาตามนิสัยเดิม. 

 
ทีนี้ตามนิสัยใหม  คือวาเกิดเปนคนมาแลว  ไดเสวนากันแตเรื่องความผิด 

ถึงเรื่องของกิเลส  จนเกิดความเคยชินของกิเลส  พรอมท่ีจะเกิดเสมอ,  นี่ก็เปนนิสัยใหม 
ซึ่งจะเรียกวาอนุสัยก็ได.  อนุสัยคือการสะสมความเคยชินของความเลวความชั่ว 
ความผิดของกิเลส  ที่ปลอยไปตามนิสัยเดิม,  สัญชาตญาณอยางสัตว,  แลวก็ไดทํา 
ผิด  อะไรผิดแลวเลา  จนเกิดเปนนิสัยใหมขึ้นมา,  นี่เรียกวาเปนนิสัยใหม;  ถาเรา 
ปลอยไปตามธรรมชาติชนิดนี้มันจะมีอะไรเหลืออยูสําหรับเปนมนุษย  มันก็ไมมี.  นี่ขอ 
ใหพิจารณาดูดี ๆ  แลวจะไดเห็นประโยชนของการพัฒนาสัญชาตญาณ,  นั่นแหละ 
คือการปฏิบัติธรรมะ  ปฏิบัติธรรมะ  ศึกษาธรรมะ  ปฏิบัติธรรมะ,  เขาวัดเขาวาศึกษา 
ธรรมะ  ปฏิบัติธรรมะ  มันมีประโยชนอยางนี้. 
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ตองมีอุบายในการควบคุมสัญชาตญาณ. 
 
ทีนี้ก็จะดูกันถึงวา  เราจะจัดระเบียบการเปนอยู ในชีวิตตลอดวัน 

ประจําวันอะไรก็ตามนี่  ใหมันเปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูทุก ๆ  กระเบียดนิ้ว 
และทุก ๆ  วินาที  หมายความวาทุกหนทุกแหง  ทุกเวลานาทีทุกหนทุกแหง  ใหมันเปน 
การควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัว  การดําเนินชีวิตนั้นเอง;  มีหลักการปฏิบัติวางไวอยางไร 
ควบคุมปองกันสัญชาตญาณฝายต่ําไดหมด  นี้ก็เปนการดี.  ในกรณีพิเศษก็ควบคุมเฉพาะ 
กรณี ,  เพราะวาบางคนมันมีสัญชาตญาณพิเศษกวาธรรมดาบางอยางบางประการ  ก็ควบคุม 
เฉพาะอันนั้น,  เรียกวาควบคุมเฉพาะปญหาของตน ๆ  ก็มี,  ควบคุมท้ังหมดอยางคนจะ 
ตองเผชิญก็มี,  ควบคุมเฉพาะของตน  ซึ่งเปนบุคคลที่มีเฉพาะตนก็มี,  ตองเลือกดูวาเรา 
นั้นมันมีปญหาอะไรเกี่ยวกับกิเลสเฉพาะของเราเอง,  ก็จะไดเลือกเอาธรรมะที่มันตรง 
กันขามมาจัดการ,  สวนหลักทั่วไปก็ถือ;  ถาวามันมีหลักสําหรับจะควบคุมสัญชาตญาณ 
โดยทั่วไปตามปกติก็ถือ,  จะตองรูจักเลือกเปนพิเศษ  ที่จะควบคุมสัญชาตญาณของตน 
เปนพิเศษ  โดยเฉพาะ,  และมีการควบคุมชนิดที่ เรียกวาแยบคาย  แยบคายก็ได.  อยาง 
เดี๋ยวนี้เขาใชคําตางประเทศวามีเทคนิค  ควบคุมอยางมีเทคนิค.  คําวาเทคนิค  มันก็ 
เทากับภาษาไทยวาเคล็ด,  เคล็ดลับที่เหมาะสมที่สุดคือเทคนิค  ภาษาบาลีก็มีคําที่หมายถึง 
สิ่งนี้  แตเอามาใชเปนความหมายอื่นเสียแลว  คือคําวาอุบาย.  คําวาอุปายะ  อุปายะ 
แปลวาเขาไปหาความสําเร็จดวยวิธีเฉพาะ.  คําวาอุบายนั่นแหละในภาษาบาลีใชเปนคํา 
ดี;  แตพอมาถึง  ภาษาไทยใชเปนคําเลว,  อุบายนี้ตองเปนเครื่องหลอกลวงคนอื่นเสมอ 
ในภาษาไทย.  แตของเดิมในภาษาบาลีเขาเปนของถูกเปนของที่ตองใช  เพื่อใหสิ่งตาง ๆ   
มันงายขึ้น,  นี่เปนเคล็ดลับสําหรับงายขึ้น  เรียกวาอุบาย.  ขอปฏิบัติทั ้งหลาย 
ทั้งหมดทั้งสิ ้น  เปนอุบายเพื ่อเขาไปสูพระนิพพานทั ้งนั ้น ;  นี่เดี ๋ยวนี ้เราจะใช 
คําอะไรดี  ทันสมัยใชคําฝรั่งก็มีเทคนิค;  ถาพูดยางคนแกหัวโบราณก็มีเคล็ด 
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มีเคล็ดที่ดีเฉพาะ.  พูดอยางภาษาบาลีแท ๆ  ก็มีอุบายไมตองเติมคําวาฝายดีหรือฝาย 
กุศล,  คําวาอุบายนั้นเปนเครื่องมือใหไปฝายดีทั้งนั้นเลย. 

 
อุบายในการใชธรรมะ  ๔  เกลอเผชิญหนากิเลส. 

 
เอา,ทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องอุบาย,  อุบายหรือจะเรียกวาเทคนิคก็ตามใจ  มัน 

ไมใชของงาย  มันไมใชของงาย  มันของละเอียด  ของลึกซึ้ง  ของเรนลับอยู.  เดี๋ยวนี้ 
เขามีคําวาเทคนิค  คือเคล็ด  ที่เปนตัวเคล็ด,  แลวมีวิธีที่จะใชเคล็ดใหสําเร็จประโยชน 
เรียกวาเทคโนโลยี,  เทคโนโลยีคือจะใชเทคนิคใหสําเร็จประโยชน.  เดี๋ยวนี้เราก็มี 
อุบาย,  แลวก็มีวิธีที่จะใชอุบายใหสําเร็จประโยชน.  ก็เรียกวาใชทั้งเทคนิคและทั้งเทคโนโลยี 
ดวยเหมือนกัน.  อุบายมีอยูอยางไร,  จะใชอุบายนั้นใหสําเร็จประโยชนไดอยางไร. 

 
ในการที่จะมีอุบายชนิดสมบูรณแบบนี้  มันตองมีธรรมะชุด  ธรรมะ 

เปนชุด  ซึ่งเคยพูดมาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแลว  แตคงจะไมสนใจกันบาง  เห็นวา 
เล็กนอยบาง,  ลืมเสียบาง  ทิ้งเสียบาง.  ธรรมะชุดสําหรับความสําเร็จประโยชน 
จะพูดใหมอีกวันนี้  ขอใหตั้งใจฟงใหดี  ๆ   แลวก็ตั้งใจจําไวดวย,  จะเรียกใหมันจํางายกันเสีย 
ใหม  ธรรมะ  ๔  เกลอ,  ธรรมะ  ๔  เกลอ  มันผอนผันถึงที่สุดแลว  ใชคําธรรมดาถึง 
ที่สุดแลว  โวหารต่ํา ๆ  ถึงที่สุดแลว  วาธรรมะ  ๔  เกลอ.  ๔  เกลอนี้ตองมารวมมือกันทํา 
เปนอุบายสําหรับขจัดปดเปาสิ่งชั่วรายอยางเผชิญหนา. 

 
ที่จริงการเปนอยูที่จะควบคุมสัญชาตญาณอยูในตัวนั้น  มีเรื่องเปน  ๒  

เรื่องที่ตองเผชิญหนาตอสูกับมัน  นี้เรื่องหนึ่ง,  แลวควบคุมตลอดไปเปนไมมีการ 
เผชิญหนา.  ธรรมะ  ๔  เกลอนี้เปนเรื่องเผชิญหนา,  ถาจะอยูอยางปองกันอยูโดย 
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อัตโนมัติในตัวเองแลว  ก็มีอีกหมวดหนึ่ง,  คือหมวดอริยมรรคมีองค  ๘  ยกหมอใหญ 
สารพัดนึกของพระพุทธศาสนานั้นเอาไวพูดทีหลัง,  จะพูดเรื่องธรรมะ  ๔  เกลอกอน. 

 
ธรรมะ  ๔  เกลอ  มีสิต  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญา  ถานับเปน 

เรียงตัวเกลอ  ก็มีสติ  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญา  นี่พูดตามซื่อ  เรียงลําดับไป 
ตามช่ือธรรมะ  ที่เรียงกันโดยมาก;  แตถาจะเรียงลําดับตามที่มันทําหนาที่  ในขณะ 
ที่มันทําหนาที่จริง ๆ  แลว  จะเปนวาสติ  แลว  ปญญา  แลวสัมปชัญญะ  แลวสมาธิ. 
เรื่องนี้ตองเขาใจ,  เขาใจแลวก็จะไมลืม  เขาใจแลวจะใชปฏิบัติได. 

 
ชวยฟงดูใหดี  ใหเขาใจเรื่องเสียกอน  วาถามีสิ่งเลวรายอะไรเกิดขึ้น  จะ 

ตองเผชิญ  จะตองตอสู  จะตองกําจัดออกไป  หรือจะตองปองกันก็ตามทีเถอะ. 
 
สิ่งแรกเราจะตองมีสติ  ระลึกไดทันควันวา  อาวนี่ตัวราย,  นี่แหละศัตรู, 

นี่สิ่งที่เรียกวา  เอาไวไมได,  นี่คือมีสติ.  ทีนี้ก็ระลึกหาสิ่งที่จะกําจัดได  ก็คือปญญา. 
สติเปนสิ่งแรกเรื่องที่  ๑  แลว  ระลึกถึงปญญาความรู,  ความรูที่ถูกตอง  ที่จําเปนจะ 
ตองมีตองใชวาอยูอยางไร.  สติระลึกถึงปญญาที่ไดเคยสั่งสมอบรมไวพอสมควร. 

 
เรื่องที่  ๒  คือปญญา,  แลวสติก็นําเอาปญญานั้นมาเผชิญหนากับ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นอยูเดี๋ยวนี้.  ในเรื่องทางตา  หรือทางหู  หรือทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย  ทางใจ  อะไรก็ตาม  เรื่องรายที่มันไดเกิดขึ้นแลว.  สติก็ไปเอาปญญามาเผชิญ 
หนากับสิ่งเลวรายนั้น,  นี้เรียกวาสัมปชัญญะ  สัมปชัญญะก็คือปญญานั่นแหละ.  แต 
เดี๋ยวนี้มาทําหนาที่อยางสัมปชัญญะ  คือปญญาเมื่อถูกใชใหเผชิญหนากับสิ่งเลวราย.  นี่ก็ 
เลยเปน  เรื่องที่  ๓,  ตอนที่  ๓  คือสัมปชัญญะ. 
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ทีนี้ตอนสุดทายตอนที่   ๔  นั้น  ถากําลังของสัมปชัญญะหรือของปญญาไม 
พอตองใชกําลังของสมาธิ  กําลังจิตทั้งหมดใหถึงที่สุดลงไป,  กําลังของสมาธิทําให 
ปญญานั้นทําหนาที่ตัดกิเลส  ตัดปญหา  ตัดสิ่งเลวรายนั้นได.  นี่ชวยจําไวอยางนี้ 
เถิด  ในทุกกรณีจะตองใชอยางนี้ ,  ไมวาเรื่องทางฝายโลก ๆ  ก็ตองใชอยางนี้,  ทางฝาย 
ธรรมะสูงสุดจะไปนิพพาน  ก็ตองใชอยางนี้. 

 
ทบทวนสั้น ๆ  อีกครั้งหนึ่งวา  มีอะไรเกิดขึ้นตองมีสติ  มีสติระลึกได 

ถึงปญญา  คือความถูกตอง  ความจริง  ความถูกตอง  สิ่งที่มีอํานาจในการตัดปญหา,  สติ 
ระลึกถึงปญญา  ก็ขนเอาปญญามาเผชิญหนากับเหตุการณที่กําลังเกิดอยู.  ปญญานั้นก็ 
มาเปลี่ยนรูปเปนสัมปชัญญะ  คือปญญาที่กําลังทําหนาที่อยูอยางเต็มที่,  ไมใช 
ปญญากวาง ๆ  ปญญาเฉย ๆ  ปญญาใสลังเก็บไว  มันยังไมไดทําหนาที่.  แตนี้ปญญา 
นี้มาทําหนาที่ เฉพาะหนาเฉพาะเหตุการณ เปนอยางไร.  รูสึกอยูอยางนั้น  ดวยสติ , 
ปญญามาทําหนาที่ เปนสัมปชัญญะ  ดวยอํานาจของสติ  ตอนนี้ เรียกวาสัมปชัญญะ, 
สัมปชัญะกับปญญาเปนเครือเดียวกัน  แปลวารอบรูเหมือนกัน .  ถาวากําลังของ 
สัมปชัญญะหรือปญญาไมพอ  ก็ตองเพิ่มกําลังของสมาธิชวยปญญา,  ปญญาก็เต็มกําลัง  ก็ 
ขจัดปญหาหรือตัดปญหานั้น ๆ   ได.  แมจะเปนปญหาเพียงความสังสัยก็ตัดได,  แมจะเปน 
ปญหาชนิดที่จะตองทําใหแหลกลาญไป  เชนตัดกิเลส  อยางนี้ก็ทําได.  ถาเราพูดตามหนาที่ 
ที่มันกระทํา  มันเรียงลําดับวา  สติ  แลวก็ปญญาเอามา  แลวมาเปนสัมปชัญญะ,  แลวก็ 
เพิ่มกําลังใหดวยสมาธิ  เรียกวา  สติ  ปญญา  สัมปชัญญะ  สมาธิ,  แตถาเรียงลําดับตามที่ 
พูด ๆ  กันตามธรรมดาในภาษาพูดแลวก็จะพูดไดเหมือนกันวา  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ 
ปญญา.  พูดตามลําดับท่ีเคยพูด  หรือนิยมวามันสูงต่ํากวากันอยางไร  เรียกวาพูดตาม 
นิตินัย,  ตามนิตินัยก็พูดไดวา  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  ปญญา,  แตถาพูดโดย  พฤตินัย 
ที่มันทํางานจริง ๆ  แลว  ตองพูดวา  สติ  ปญญา  แลวก็สัมปชัญญะ  แลวก็สมาธิ. 
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เขียนใสกระดาษเขาแลวก็ไปใครครวญดูดี ๆ  ซิ.  เดี๋ยวนี้ฟงมากี่ป ๆ  มันก็ไมเขาใจ  ไม 
ไดสนใจที่ฟงให รูกันจริง ๆ;  เพราะฉะนั้นอยูที่สวนโมกขก็เสียเวลาเปลา ๆ  เพราะไมไดมี 
การฟงอันแทจริง  เปนรอย ๆ  แลวที่กลับไป,  พระเณรก็ตามมาสวนโมกขเพื่อจะศึกษา 
แลวก็ไมไดสนใจอะไร  ไมไดฟงอะไรอยางแทจริง,  แลวเขาใจไมมี  ก็กลับไปเทาเดิม. 

 
ถาจะใหสําเร็จประโยชน  มันตองฟงจนเขาใจ  ฟงจนเขาใจ,  ฟงใหดี ๆ  

แลวมองเห็นชัดแจง,  แลวปฏิบัติได .  ถาเปนพระเณรที่ฉลาด   จะฟงจนถึงกับรูวา 
อาตมาผูพูดผูสอนมีวิธีพูดอยางไร,  พูดอะไรกอนแลวพูดอะไรหลัง,  มีวิธีพูดอยางไร,  มี 
วิธีสอนอยางไร,  พระเณรที่ฉลาดจะตองเปนอยางนั้น;  แตวาหาทํายายาก  เพราะ 
อวดดี  สํานึกวาตัวเปนครูบาอาจารยผูไมตองเรียนอะไร,  ผูไมตองศึกษาอะไร 
เพ่ิมเติมแลวเสียโดยสวนมาก.  ยิ่งชาวบานแลวก็ยิ่งไกลออกไปใหญ,  ไมไดฟง 
อยางดี  ไมไดฟงใหดีจนเปนเรื่องจริง  ฟงแตเปนเรื่องฟง,  บางทีก็จดไวในกระดาษ  มัน 
ก็กลายเปนเรื่องที่จดไวในกระดาษ,  มันไมเปนเรื่องที่อยูในหัวใจ.  นี่ขอใหสังเกตดู 
ใหดีวา  ถาไมเขาใจเปนเรื่องจริงของชีวิตจิตใจ  แลวมันจะยังไมสําเร็จประโยชน. 

 
ฉะนั้น  ในทีนี้ขอให รูจักสิ่งที่ เรียกวา  สติ   สติระลึกได   ระลึกไดในหลาย 

ความหมาย,  ระลึกไดวาอะไรมันเกิดขึ้น,  แลวระลึกไดวาอะไรมันอยูที่ไหน  ที่จะไป 
เอามาใชแกปญหา  หรือวาถามันมีมากเกินไป  จะตองใชอะไรขอไหน,  เรื่องบานเรื่อง 
เรือนนี้  พอมีปญหาเกิดขึ้น  ก็ตองมีสติ  ไมเสียสติ  ตองมีสิต.  อะไรมันเกิดขึ้น  โจร 
ขโมยมันเขามาหรือวาอะไร  ตองมีสติ  แลวตองระลึกไดวาจะตองทําอยางไร  จะไป 
เอาอาวุธที่ ไหนมา,  หรือเอาอาวุธอันไหนมา,  เมื่อมีหลายอาวุธ  หรือจะไปบอกเพื่อนฝูง 
จะไปแจงตํารวจ  หรืออะไร  มันก็ตองเกี่ยวกับความระลึก,  มันก็ตองไปหาสิ่งที่จะแกปญหา 
ไดมา,  แลวเอามาใชตอสูกับปญหา  แลวก็เพ่ิมกําลังความคิดจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่ 
จะตอสู. 
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นี่ เปนเรื่องธรรมชาติ   เปนธรรมชาติแท  ๆ,  ขอเนนวาเปนธรรมชาติแท  ๆ,  
เปนเรื่องของธรรมชาติ,  เปนความจิรงของธรรมชาติ,  เปนกฎของธรรมชาติ  ซึ่งพระ- 
พุทธเจาตรัสรู  แลวก็บอกใหผูอื่นรู.  พระพุทธเจาทุกพระองคทานมาสอนในฐานะเปน 
ความรู  ความจริงของธรรมชาติ  เทาที่ทานรู  แลวประสบความสําเร็จมาแลว. 

 
ถาเปนศาสนาอื่น  โดยมาศาสนาที่มีพระเปนเจา  เขาก็จะพูดอยางอื่น 

เขาก็จะพูดวามาบอกใหทานทั้งหลายในนามของพระเจาสงมาใหบอก,  คือเปนผู 
มาบอกแทนพระเจา,  มันหลายซับหลายซอน.  พระเจาสงพระศาสนาองคนี้มา  ใหบอก 
แกชาวโลกอยางนั้นอยางนี้,  เขาก็มาบอกในนามเปนผูแทนของพระเจา.  แตพระพุทธเจา 
ของเราไมเปนอยางนั้น  ไมไดบอกแทนในนามของใคร,  บอกในนามของตัวเอง  ที่ไดผาน 
มาแลว  ดับทุกขโดยวิธีนั้น ๆ   มาแลว,  ดับทุกขไดอยางนี้ ๆ   ก็มาบอกใหวา  มันเปนกฎของ 
ธรรมชาติ  เรียกวาแสดง.  พระพุทธเจานําอะไรมาบอกแกพวกเรา,  นี้เรียกวาเปน 
การแสดง  เปดเผยใหรู  ถาเปนการบัญญัติ,  เปนเรื่องเล็กนอย.  ถาเปนการ 
บัญญัติขอกฎเปนเรื่องเล็กนอย  เปนเรื่องศีล  เปนเรื่องวินัย  เปนเรื่องหมูคณะอะไร  เปน 
เรื ่องเล็ก ๆ  นอย ๆ;  ถาอยางนั ้นเรียกวาบัญญัติ,  สวนนั ้นเปนวินัย.  ถาเปน 
วินัยก็เรียกวาบัญญัติ,  ถาเปนธรรมะเปนสัจจะเปนความจริง  ก็เรียกวาแสดง. 
ดังนั้นทานจึงใชคําพูดวา  ธรรมวินัยอันใดท่ีเราไดแสดงแลวบัญญัติแลวแกพวกเธอทั้งหลาย 
สวนที่แสดงนั่นแหละสําคัญที่สุด  เปนความจริงของธรรมชาติ,  สวนที่บัญญัติ 
นั้นมันสําคัญแคบัญญัติ .  ถาพระองคไมไดบัญญัติมันก็ไมมี ,  มันก็ไมตองถือ 
ปฏิบัติก็ได.  แตนี้บัญญัติเพื่อใหมันงายเขา,  เพ่ือหมูคณะจะเปนอยูเหมาะสมที่จะ 
ปฏิบัติเทานั ้นเอง.  ใจความสําคัญอยูที ่เปนความลับลึกซึ้งของธรรมชาติ;  ทรง 
คนพบแลวนํามาแสดง  ในการแกปญหาอยางนั้น ๆ ๆ  เปนขอ ๆ  ไป,  เปนการชี้วิธีที่จะ 
ดับทุกข.  สวนเรื่องตัวความทุกขนั้น  ถาคนมันโงเกินไปก็ตองบอกเหมือนกัน  วาเปน 
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ความทุกขอยางไร  ขอน้ีมันเปนเรื่องของพวกเราดูใหดี ๆ.  พวกเราจะไมรูวามีความ 
ทุกขอยูอยางไร,  จนพระพุทธเจาตองมาบอกให  วาความทุกขอยางนั้น ๆ  อยูอีก.  แต 
ถาใครฉลาดขึ้นมาครึ่งหนึ่ง  รูวาความทุกขกําลังมีอยูอยางไร  นี้จะงายมาก,  จะรับ 
คําสอนไดงายมาก  แลวก็ปฏิบัติเพ่ือดับทุกข.  แตถามันโงจนถึงกับไมรูจักทุกข  ไม 
รูวามีความทุกขแลวมันก็สอนยาก,  แลวที่โงกวานั้นยังมีอีก  คือเห็นความทุกขเปนความ 
สุขไปเสีย,  นี้เกือบจะไมตองพูดกัน.  เห็นสิ่งที่ความจริงเปนความทุกขนั่นเขากลับเห็นเปน 
ความสุขไปเสียแลวจะเอาอยางไร.  ฉะนั้นเรื่องที่มันจะเหมาะสม  จะเปนไปไดโดยสะดวก 
ก็คือวา  จงพิจารณาดูใหเห็นตามที่เปนจริง  วาชีวิตนี้มันมีความทุกขหรือไม?  มัน 
มีสิ่งที่เราตองทน  ทนดวยความยากลําบากหรือไม/  ถามันมีดูใหมันรูจัก,  เราก็จะไดรูวา 
มันมาจากอะไร,  เกิดมาเพราะเหตุอะไร,  อีกทีหนึ่ง  ก็จะรูจริง.  พระองคก็แดสงเหตุแหง 
ความทุกข  และความดับแหงความทุกข,  แสดงความเกิดแหงความทุกข  แดสงความดับ 
แหงความทุกข.  ทุกเรื่องนี่เปนการแกไขสิ่งที่เรียกวากิเลสทั้งนั้น,  แลวกิเลสนั้น  
ก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไวไมไดทั้งนั้น.  ฉะนั้น  ถาเราจะมาศึกษาเรื่องสัญชาต- 
ญาณกันอยางทั่วถึง  ใหรูกําพืดรูอะไรของมันใหดี ๆ  ก็จะสามารถกําจัดไดควบคุมได, 
เปนเรื่องเดียวกันกับพระศาสนา. 

 
เรื่องสัญชาตญาณเปนเรื่องของธรรมชาติ, เปนเรื่องของธรรมชาติ  ไม 

ใชเรื่องของมนุษยเทวดาคนไหน  มันมีอยูตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  วาเปนอยางนั้น 
อยางนั้น  มีลักษณะเปนอิทัปปจจยตา  โดยเฉพาะสายหนึ่งสาขาหนึ่ง,  คือสายที่ฝาย 
เปนอวิชชาใหเกิดกิเลสใหเกิดทุกข  มันมีของมันตายตัว  รูก็ รู,  ไมรูก็ไม รู.  เปน 
หนาที่ของคนที่ฉลาดที่ตองการจะดับทุกข  จะตองคนหาใหรู,  จะคนหาโดยตนเอง,  คลํา 
ไปเองก็ได,  หรือจะศึกษาจากที่พระพุทธเจาคลําพบมาแลวก็ได. 
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พูดอยางนี้อยาหาวาดูถูกจวงจาบพระพุทธเจา.  พระพุทธเจาทานก็คลําอยู 
หลายปเหมือนกันแหละ  ที่วากวาจะตรัสรู  ก็เที่ยวคลํา.  ทีนี้เรานี่มันควรจะมีโชคดี 
กวานั้น  เพราะวาไดฟงคําสั่งสอนของพระองคนี่  มันเหลือใหคล้ํานอย.  ไปเอาสิ่งที่ 
พระองคเปดเผยมาศึกษา,  มันคลํางายกวา  คลํานอยกวา.  แตถึงอยางนั้นก็ตองมีวิธี 
การที่คลาย ๆ  กัน  คือศึกษา  สังเกตทดลอง  เทียบเคียง,  ทดลองนี่สําคัญมาก  ซ่ึง 
ตองลองปฏิบัติดู.  ถาไมลองปฏิบัติดู  ไมมีทางรูวาจะผิดถูกอยางไร;  ถาลอง 
ปฏิบัติดู  มันจะรูเพิ่มข้ึนทันที,  ความรูเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติดู. 

 
เอาละเปนอันวา  เดี๋ยวนี้จะตองรูปญหาที่มีอยูจริง  คือความทุกขที่ 

ทรมาน  จิตใจไมอยูในความปกติสุข  คือไมเย็น,  จิตใจมันรอนเพราะถูกการปรุงแตง, 
มีการปรุงแตงจนเกิดอาการที่เรียกวารอนขึ้นมา.  เมื่อซํ้า ๆ  ซาก ๆ  วน ๆ  เวียน ๆ  อยูนั้น 
เรียกวาสังสารวัฎฎ,  แปลวารอนอยางซํ้าซาก  และรูใหดีเพื่อจะหยุดอาการเชนนั้นเสีย. 
เดี๋ยวนี้ก็อยากจะพูดถึง  ๔  เกลอนั้นใหชัดลงไป  เพ่ือจะไดใชแกปญหาเหลานี้ได. 

 
หนาที่ของสติ. 

 
สิ่งแรกที่ เรียกวา  สติ ๆ  ก็มีสิตระลึกไดงายไดเร็ว:  เคยบอกแลววา  คําวา 

สติ ๆ  คํานี้มันมีรากศัพทรากคํา  คําเดียวกันกับคําวาลูกศร.  คนโบราณสมัยโนน 
คงจะไดยึดถือเอาความเร็วของลูกศรนั้นวาเปนความเร็วที่เร็วสูงสุด  เหมือนกับลูกปน 
สมัยนี้ .  เราะเขาไมได รูเรื่องไฟฟา  รูเรื่องอะไรซึ่งเร็วกวานั้น  ก็ถือเอาคําเดียวกันวา  
ส-ร,  ศ-ร  คือแลนไป ,  สิตก็ค ือสิ ่งที ่ม ันแลนไป เร ็วเหม ือนลูกศร,  ระล ึกได เร ็ว 
ขนาดเร็วที่สุด  เทาที่จะพูดไดวาเร็วอยางไร.  มีอะไรเกิดขึ้น  มีสิตระลึกไดทันทีทัน 
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ควันวา  นี่มันอะไรกัน.  นี่ก็เปนหนาที่ของสติ  วานี่มันอะไรกัน,  แลวก็ระลึกวาอะไร 
จะแกปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุการณอันนี้ได  ก็ระลึกไปถึงอยางเร็วที่สุดเหมือนกัน. 

 
ถาจะพูดใหสมบูรณก็วา  มีสติระลึกไดเร็ว  กอนที่จะทําอะไรลงไป, 

กอนที่จะพูดอะไรออกมา,  กอนที่จะคิดอะไรอยู,  กอนจะทําอะไรลงไปมีสติ 
สมบูรณเกี่ยวกับเรื่องนั้นสมบูรณ  ซึ่งมันก็เปนเรื่องไปหาปญญา  ไปหาความถูกตอง 
อะไรมา  เพื่อจะทําใหมันถูกตอง.  กอท่ีจะทําก็มีสติ,  ระลึกถึงเรื่องที่ควรระลึกอยาง 
ครบถวน. 

 
กอนที่จะพูดออกมา  ก็ดวยสติสัมปชัญญะ  ไมพูดพลอย ๆ  เหมือนคนที่มี 

สัญชาตญาณอยางสัตว,มันเคยชินในการพูด  มันก็พูดอะไรพลอย ๆ   โดยไมตองนึก,  เพราะ 
มันไมตองรับผิดชอบนี่,  เพราะมันไมมีใครมาดา  ไมมีใครมาคาน  พูดแลวมันก็แลวไป. 
สังเกตดูคนที่พูดพลอย ๆ  มันมีมากที่สุด,  พูดโดยไมยั้งคิด  พูดจนเปนปกติวิสัยพูด 
พลอย ๆ.  คนพวกนี้มีความคิดวา  ถูกเอา;  ผิดแลวกัน.  พูดผิดก็แลวกัน  ไมตอง 
รับผิดชอบอะไร.  ถาถูกเอา  มันก็มีประโยชนแกกูผูพูดบาง,  มันก็เลยมีนิสัยพูด 
พลอย ๆ  ไมไดคิดอยางลึกซึ้งครบถวน,  มันก็เลยพูดพลอย ๆ  จนเปนนิสัย.  นี่เปนกิเลส 
อันหนึ่งเหมือนกัน,  สัญชาตญาณแหงการพูดพลอย ๆ,  เมื่อกอนแตจะพูด  ตอง 
สมบูรณดวยสติและสัมปชัญญะในเรื่องนั้น  ที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะตองพูด,  ไมใชพูดอยางวา 
เกง  พูดออกมาแลวถูก.  คนชนิดนี ้ก็หากินกับความโงของคนอื ่น,  แลวทําให 
ตัวเองโงเพิ่มข้ึน ๆ  โดยไมรูตัว,  ระวังกันไวใหดี ๆ. 

 
กอนแตที ่จะคิด  กอนแตจะตัดสินใจ,  กอนที ่จะทําลงไป,  กอนที่ 

จะพูดออกมา  กอนที่จะคิด  คือตัดสินใจ,  ก็ตองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  วาจะ 
ตัดสินใจลงไปวาจะทําอยางไร,  โดยเหตุที่มันเปนเรื่องทางจิตใจ  มันเร็วมาก  ระวังก็ 
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ยาก;  แตมันก็ปฏิบัติได.  มีความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะหรือปญญา 
แลวจึงคอยตัดสินใจลงไปวาจะทําอยางไร;  แมแตเรื่องที่จะคิด  จะพูด  จะทํา 
เปนประจําวันนั่นแหละ  ก็ตองมีสติสัมปชัญญะมีปญญา.  เดี๋ยวนี้เราพูดถึงสติ  คือ 
สิ่งที่เปนหนาที่ของสติโดยเฉพาะ  กอนทําก็รูสึกวาควบคุมดวยสติ,  กําลังทําอยู 
ก็ควบคุมดวยสติ,  และที่เคยทํามาแลวแตกอนก็ยังจําได  รูสึกไดดวยสติ  สําหรับจะระลึก 
เอามาเปนตัวอยาง  เปนอุทาหรณ  เปนเครื่องเทียบเคียง  สําหรับท่ีจะทําตอไป.  ฉะนั้น 
ในเรื่องที่จะทําก็ดี  เรื่องที่กําลังทําอยูก็ดี  เรื่องที่เคยทํามาแลวก็ดี  มันเกี่ยวของ 
อยูกับสติ. 

 
นี่ดูความหมายที่กวางขวางของคําวาสติ  ทีนี้มันขยายออกไปถึงวา  กอน 

ที่จะทํา  แลวกําลังทํา  แลวที่เคยทํามาแลว,  แลวมันก็แจกออกไปไดวา  กอนที่จะ 
พูดมีสติ  กําลังพูดอยู  มีสิตในสิ่งที่เคยพูดมาแลว  เสียหายไดดีอยางไร  ก็ยังควบคุม 
อยูดวยสติ.  ทีนี้กอนแตที่จะคิด  กอนแตจะตัดสินใจ,  นี้หมายถึงกอนแตจะตัดสินใจ 
หรือกําลังตัดสินใจอยู,  หรือในเรื่องที่เคยตัดสินใจมาแลว  มันก็ตองทําดวยสติ ๆ ๆ  คือ 
ความระลึกถึงกันหมดอยางทั่วถึง  อยางมาแสดงตัวใหเห็นครบถวนสําหรับจะเลือก  นี่ 
ความหมายของคําวาสติ. 

 
สรุปแลวก็จะฝกตนใหเคยชิน  เปนนิสัย  คือจะไมพูด  ไมคิด  ไมทํา 

อะไร  โดยปราศจากสติ,  ปราศจากความรูสึกตัว,  อยาใชตามสบาย  ตามสบายชุย ๆ  ๆ   
มันจะเปนนิสัย.  ครั้นเปนนิสัยแลวแกยากที่สุด  มันจะกัดกรอนบุคคลนั้นแหละ  ให 
สึกหรอไปโดยไมรูสึกตัว,  แลวมันทําอะไรดีไมได  สําเร็จประโยชนไมได  จะทําเรื่องที่ 
สําคัญหรือมีเกียรติหรือมีอะไรไมได  มาเสียนิสัย.  นี้เรื่องสติ  มีความสําคัญมากขนาดนี้. 
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หนาที่ของปญญาและสัมปชัญญะ. 
 
ทีนี้  สติจะไประลึกเอาปญญามา  คือความรู  ไประลึกเอาความรู,  ความรู 

นั้นคือปญญา,  จะไประลึกเอาปญญามา.  อยางไรเรียกวาปญญาหรือความรู ?  พูดได 
มากตอบไดมาก  แตวาถาจะถือตามหลักพุทธศาสนา  แลวก็  มันก็คือเรื่องความจริง 
ของธรรมชาติ  ที่มีอยูอยางเด็ดขาดและตายตาย  ตามแบบของธรรมชาติ  ตามกฎของ 
ธรรมชาติ. 

 
ทีนี้ เราไดยินไดฟงกันแตธรรมะชั้นสูง  แลวไมเขาใจสําหรับจะเอามาใชใน 

ชั้นต่ําในระดับต่ํา  เชนเราไดยินวา  ถาเรื่องของปญญาแลวก็เปนเรื่องพระไตร 
ลักษณ ,อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนเรื่องของปญญา  ก็เลยเขาใจวามันมุงสําหรับ 
พระนิพพานไปอยางเดียว.  ที่จริงความรูเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตานี้  มารู 
เรื่องของโลก ๆ  ของชาวโลกนี้ก็ได;  เพื่อจะไมใหโง  ไมใหไปหลงเสียใจเดือดรอน 
กระวนกระวายอาลัยอาวรณ ,  หรืออีกทางหนึ่งที่จะไปอิจฉาริษยา,  จะไปยกตนขมทาน 
เหลานี้,  มันก็ตองมีความรูเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา  วามันเปนอยางนั้นเอง. 
สรุปแลว  มันก็ไปอยูที่เปนอยางนั้นเอง,  เปนอนิจจังเชนนั้นเอง,  เปนทุกขเชน 
นั้นเอง  เปนอนัตตาเชนนั้นเอง. 

 
สมมติวาเกิดเรื่องที่จะเสียหายขึ้นมา  ขนาดที่วาจะเปนลมไปเลย,  คนโง 

มันจะเปนลมไปเลย  ถามันเสียหายอยางแรงรายขึ้นมา.  ถาสติมันไปขนเอาปญญา 
เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาได,  มันก็หยุดได  ไมตองเปนลม.  ถาเกงมากกวานั้น 
มันจะหัวเราะเยาะไดวา  เออ,  มันเชนนั้นเอง.  นี่สติที่จะไปขนเอาปญญามาทัน 
เหตุการณ  แลวระงับ  ความเสียใจจนรองไห  จนเปนลมเปนอะไรได. 
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เรื่องทุกขรอนทั้งหลายนี้  มันเกิดมาจากการที่ไมเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ทั้งนั ้น,  ถาเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาอยู มันเปนทุกขไมไดดอก;  เพราะมัน 
เชนนั้นเอง.  สังขารทั้งหลายเปนอนิจจังไมเที่ยง  ทุกขังเปนทุกข  อนัตตามิใช 
ตน  เชนนั้นเอง,  เรื่องไตรลักษณซึ่งเปนเรื่องปญญาที่ตองมีไวอยางเพียงพอ  ศึกษา 
อบรมไวตลอดเวลาอยางเพียงพอ,  สะสมเอาไว  เผื่อวาสําหรับสติมันจะไดมาขน 
เอาไปไดงาย ไปไดทันทวงที.  และเอาไปพอใชดวย.  ถารูนอยมันก็ไมพอใช,  ถา 
รูมากพอมันก็พอใช  ที่จะขนเอาไปพอใช  เรื่องอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา  เปนแมบท 
แหละ  แลวก็ชินกับพุทธบริษัทอยางยิ่ง;  แตมันชินแตปาก  ทองกันแตปาก  ชินกัน 
แตปาก,  มันไมชินโดยความหมาย  โดยความรูสึก.  เรื่องที่พูดกันอยู เสมอ  คือเรื่อง 
อิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท  นี้ก็เหมือนกัน  เปนเรื่องของปญญา  ศึกษา 
ไวใหแตกฉานใหเขาใจ  แลวสติมันก็จะระลึกไดวา  โอ,  มันตามอิทัปจจยตานี่, 
มันบอกออกมาไดวา  เอา,  มันตามอิทัปปจจยตานี่  มันก็ไมดีใจ  ไมเสียใจ  ไมบา 
ไมบอ.  คนถาเห็นอิทัปปจจยตาแลวมันก็ปกติ  เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, 
เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งที่เกิดขึ้น,  ก็เรียกวาเชนนั้นเองอีกเหมือนกัน  ทั้งนั้นเห็นไหม 
จําคําเชนนั้นเองไวดี  ๆ  ซิ  มันมีความสําคัญมาก  ถาเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  คือ 
ไตรลักษณ  ก็จะรูสึกวาโอ,  มันเชนนั้นเอง,  ถเห็นปฏิจจจสมุบาทอิทัปปจจยตา 
แลวมันก็โอ,  มันก็เชนนั้นเอง,  มันก็เชนนั้นเอง,  มันไมมีอะไรแปลก.  ถาแปลกก็ 
เพราะอวิชชาหรือความโงมันไมเห็นเชนนั้นเอง. 

 
คนโงไมเห็นเชนนั้นเอง  มันก็ตองเสียเวลาลงทุนลงแรงอะไรไปดู  ๆ,  แหกัน 

ไปดู  แหกันไปทัศนาจรรอบโลกเลย,  ถามันเห็นเชนนั้นเองเสียตั้งแตทีแรกแลว  มัน 
ก็ไมไปดอก,  ไมไปใหเหนื ่อยใหเปลืองดอก,  หรือถาไปเห็นเชนนั ้นเอง  มันก็รีบ 
กลับมา  มันไมไปอีกดอก.  เดี๋ยวนี้ก็ เที่ยวรอบโลกไดตั้ง  ๒-๓  รอบ  ๔-๕  รอบ  มัน 
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ก็ไม เห ็นเช นนั ้น เอง   มันโง ;    ถาเห ็นเช นนั ้น เอง   ก็จะเห ็นข อที ่ว า   โอ ,  ไม ต อง 
มาก็ได,  ไปในที่ที่เขาเลาลือ  ไปท่ีอินเดีย  ไปอังกฤษ  อเมริกาไปไหนก็ตามใจเถอะ  ที่มัน 
นาอัศจรรย,  แลวเขาก็พาไป  ตลอดเวลาที่มันยังโงมันยังไมเห็นเชนนั้นเอง,  มันไมได 
รับผลของการไปดอก.  ถามันไป  ๆ  ๆ  แลวในที่สุดไดรับผลอันแทจริงของการไป  คือ 
ไดรับความรู    โอ,  ไมตองมาก็ได,  ไมตองบามาจนถึงที่นี่ก็ได. 

 
อาตมาก็เคยพูดกับคนบางคนที่มาสวนโมกขนี้ก็เหมือนกัน,  ไมตองบามาจน 

ถึงที่นี่ก็ได,  คุณเห็นเชนนั้นเอง  แลวก็มาที่นี้ก็เห็นแตเชนนั้นเอง,  เห็นเชนนั้นเองใน 
ตัว  ในใจ  ในเนื้อในตัว  ในจิตในวิญญาณเห็นเชนนั้นเอง,  แลวมันก็ไมตองไปไหน. 
 

ความเห็นเชนนั้นเองคือปญญาสูงสุด;  ถาความรูสึกวาเชนนั้นเองอยาง 
นั้นเองมีขึ้นมาแลว  ปญหาก็หยุดหมด.  สติไปเอาเชนนั้นเองมาทันเวลา  มันก็จะ 
ไมรัก  ไมโกรธ  ไมเกลียด  ไมกลัว  ไมวิตกกังวล  ไมอาลัยอาวรณ  ไมอิจฉาริษยา 
ไมหึง  ไมหวง  ไมอะไรตาง  ๆ,  มันเห็นเชนนั้นเองไปหมด. 

 
เดี ๋ยวนั ้นไมเห ็นเชนนั ้นเอง  แมแตเรื ่องนิดเดียวมันฆากันตาย  ถึง 

กับฆากันตาย,  แลวมันไมใชฆากันตายธรรมดา  พอฆาลูกลูกฆาพอ,  แมฆาลูกลูกฆาแม, 
ผัวฆาเมียเมียฆาผัว,  ยิงทีเดียวตายสี่คน,  เพราะมันไมเห็นวาเชนนั้นเอง  เชนนั้นเอง. 
มันไปบาดันทุรังกับความจริงที่วามันเปนเชนนั้นเอง,  มันจะไมใหเปนเชนนั้นเอง,  จะให 
เปนตามที่กูตองการ  ตามที่กูตองการอยางเดียว,  ไมยอมใหเปนเชนนั้นเอง  มันก็ 
เลยตองฆากัน.  ฉะนั้น  การเห็นอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทชวยไดมาก  อยางนี้ 
ขอใหเราสะสมปญญาในขอน้ีไวใหมาก. 

 
ทีนี้ปญญาในความหมายที่สูงขึ้นไปอีก  เรียกวาสุญญตา-ความวาง 

วางจากตัวตน  วางจากความหมายที่เปนตัวตน,  วางจากความสมควรที่จะยึดถือวาตัวตน 
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อยางนี้เรียกวา  วาง ๆ ๆ  ก็เชนนั้นเองอีกนั่นแหละ,  วางที่สุดคือเชนนั้นเองที่สุด 
ไมมีตัวตนชนิดที่ยึดถือแลวเปนทุกข.  ตัวตนคํานี้อธิบายยาก  อธิบายลําบากอยางยิ่ง, 
ยิ่งอธิบายตามตัวหนังสือแลว  โอยไปกันใหญพูดกันทั้งวันก็ไมจบ. 

 
อะไรคือตัวตน  อะไรคือมิใชตัวตน,  พวกเราพุทธบริษัทอยาตองโง  อยา 

ตองไปโงใหมันเสียเวลาใหมาก.  รูวาสิ่งไรที่ไปยึดวา  ตัวตนเขาแลว  มันเปนทุกข 
มันกัดเอานั้นคือตัวตน,  สิ่งไรที่ไปยึดถือเอาแลวกัดเอา  สิ่งนั้นคือตัวตน;  สิ่งไรที่ไป 
ยึดถือแลวไมกัด  มันไมมีนี่  มันไมมี,  คิดดูซิที่ไปยึดถือเขาแลวที่จะไมกัดเอานั้นมันไมมี. 
แมแตความดีก็เหมือนกัน   ไปยึดถือเอาไปบาดีหลงดี   มันก็กัดเอา,  ความสุขก็ 
เหมือนกัน  ไปยึดถือเอามันก็กัดเอา,  บุญกุศลก็กัดเอา,  พูดอยางนี้มันจะตองเตลิด 
ไปเปนโทษแกผูฟงประเภทหนึ่ง  วามันยึดถือไมได  ถายึดถือแลวเปนทุกข.  ฉะนั้น 
พระพุทธเจาทานจึงสอนไมใหยึดถือแมแตนิพพาน  วาตัวตน;  ถายึดถือนิพพานวาตัว 
ตนแลว  มันไมเปนนิพพาน  จะเปนความบาชนิดหนึ่งขึ้นมาเสีย  เกิดจากความยึดถือ. 
ฉะนั้น  สิ่งใดยึดถือเขาไปแลวมันกัดเอา  นั่นแหละคือตัวตน. 

 
มันประจวบเหมาะมันบังเอิญก็ได  ที่วาตัวหนังสือมันอํานวย  คําวา  อัตตา  ๆ   

นี้มาจากมูลศัพท  รากศัพทวา  อะสะ  อะสะธาตุ,  อะสะแปลวาผูกิน  ผูกัด.  อัตตานี้ตัว 
รากศัพทแท  ๆ  มันแปลวาผูกินหรือผูกัด.  ไปเอากับมันซิมันกินเอา,  ไปเอากับมันซิ 
มันกัดเอา.  ฉะนั้นสิ่งใดถาเขาไปเกี่ยวของไปยึดถือเขาแลวมันกัดเอา  สิ่งนั ้น 
คืออัตตา.  เร่ืองที่วาไมเที่ยงแท  ไมอยูในอํานาจ  ไมเปนไปโดยอยางอื่น,  อธิบายกัน 
ตั้งวันในโรงเรียนนักธรรมนั้น  ไมไดความหมายอะไรแกนักเรียนจนถึงกับเบื่อหนาย,  เบื่อ 
หนายตออัตตา. 
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อาตมาอยากจะพูดสั ้น ๆ วา  สิ่งใดที ่ไปเอากับมันแลวมันกัดเอา 
นั่นแหละคือัตตา,  ก็คือทุกสิ่ง  ทุกสิ่งที่เขาไปยึดถือเขาแลวมันกัดเอา,  ไปยึดถือ 
อัตตาวาตัวตนแลวมันกัดเอา;  ไมไปยึดถือวาอัตตา.  ไมใหมันเปนอัตตา  มันก็ไม 
กัดใคร.  นี้ความรูเเรื่องสุญญตา  ไมมีอะไรที่มันเปนอัตตา  คือควรจะไปยึดถือเอา 
มันไมมี,  ทุกอยางมันเปนเชนนั้นเอง  พอไปยึดถือท่ีจะใหเปนอยางโนนอยางนี้  มันก็กัด 
เอา  เพราะมันไมยอมเปนนี่,  มันเปนตามกฎของธรรมชาติ  ฉะนั้น  สุญญตามันก็เร่ือง 
เชนนั้นเอง  เชนนั้นเอง. 

 
เร่ืองพระไตรลักษณก็บอกใหรูวา  โอ,  มันเชนนั้นเอง  เรื่องอิทัป- 

ปจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็บอกวามันเชนนั้นเอง,  เรื่องสุญญตาสูงสุดมันก็เชนนั้น 
เอง,  วางจากตัวตน  วางจากอัตตา  รวมกันแลวก็เรียกวาเรื่องเชนนั้นเอง  คือ  ตถา- 
ตา,  ตถตา  ก็ได,  ตถาตาก็ได,  ความหมายอยางเดียวกัน  มันเปนเชนนั้นเอง  ความ 
เปนเชนนั ้นเอง.  ใครถึงซึ่งตถาหรือตถตานี้คนนั้นก็เปนตถาคต  ผูถึงซึ่งตถา, 
ผูเห็นแจงซึ่ง  ตถาเปนพระตถาคตขึ้นมาทันที.  นี่คือปญญา  ปญญาทั้งหลายสรุปความ 
แลวมารวมอยูที่เรื่องไตรลักษณบาง,  อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทบาง,  สุญญตา 
บาง .  สรุปแล วเรื ่องตถตา   ว าท ุกอย างท ุกอะไรม ันเป นเช นนั ้น เองโว ย ,  ช ีว ิต 
สังขารรางกายประกอบอยูดวยธาตุทั้ง  ๔  ทั้ง  ๖,  ทั้ง  ๔  ทั้ง  ๖  มันเปนอนัตตา  เปน 
สุญญตา  เปนเชนนั้นเอง. 

 
เรื่องรางกายนี่ถาศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร  ก็วาประกอบอยูดวยเซลล  ตัว 

ที่มองไมเห็นไดดวยตา  มันมีเล็ก ๆ   มากมายหลายชนิดหลายกลุมลวนแตมีหนาที่  ตามหนาที่ 
ของมัน,  เซลลแตละตัว ๆ  นั้นเปนเชนนั้นเอง  เปนอนัตตา  เปนสุญญตา,  แลว 
รางกายจะเปนอัตตาขึ้นมาอยางไรได. 
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ทีนี้จิตใจก็เหมือนกัน  ประกอบขึ้นดวยการปรุงแตง;  เมื่อตาเห็นรูป 
เมื่อหูฟงเสียงเปนตน,  เรื่องทางจิตใจมันก็เลยเปนของช่ัวคราวชั่วขณะ  เปนความรูสึก 
ชั่วขณะ  เปนมายา  เปนลม ๆ  แลง  ๆ ไมใชตัวตน. 

 
เอา,  ทีนี้คําวาอากาศธาตุ  ที่วางสําหรับใหสิ่งเหลานี้มีอยู  มันก็วาง,  ยิ่ง 

วางเทาไรก็ยิ่งไมมีตัวตน.  ฉะนั้นเมื่อเห็นวาธาตุทั้ง  ๖  ธาตุ  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  มันไมใชตัวตนทั้งนั้น,  มันก็ไมไปหมายมั่น 
อะไร  จะใหมาเปนตัวตนขึ้นมาได.  ทรัพยสมบัติเงินทองขาวของ  บุตร  ภรรยา  สามี  อะไร 
ก็ตาม  ที่ยึดถือกันวาเปนตัวตน  ของตน,  และรักกันอยางจะขาดใจ  เปนทุกขวิตกกังวล 
อาลัยอาวรณกันอยูตลอดเวลานี้,  เพราะไมเห็นเรื่องเชนนั้นเอง. 

 
นี้ปญญาเรื่องเชนนั้นเองเปนยอดสุดของปญญา  สะสมไวใหมากพอ 

ใหคลองแคลว  คลองปากคลองใจ  คลองอะไรพอ  มันจะไดงายแกสติ,  สติจะไดมาขนเอา 
ไปไดทันที  เมื่อเหตุการณมันเกิดขึ้น,  เมื่อเหตุการณมันเกิดขึ้น  สติไปขนเอาความรู 
เรื่องนี้ทันที  เอาปญญาไปเผชิญหนาในรูปของสัมปชัญญะ. 

 
ในโรงเรียนเขาสอนเด็กวา  สติความระลึกได  สมปชัญญะความรูตัว,  คํา 

พูดนี้ก็คอนขางถูก  แตวามันไมเขาใจ.  ครูก็ไมเขาใจ,  แลวเด็กนักเรียนก็ไมเขาใจ,  ครู 
ที่สอนก็ไมเขาใจ.  เดี๋ยวนี้จะบอกใหรูวา  สตินั้นคือวาความระลึกได  มันอยูในพวก 
กําลังจิตฝายสมาธิ,  ระลึกไดแลวมันก็ไปขนเอาปญญามา  ระลึกเอาปญญามา  ใหมา 
อยูเฉพาะหนา  ก็คือปญญานั่นเองเรียกวาสัมปชัญญะ.  สัง  แปลวา  ทั่ว,  ปะ  แปลวา 
ครบหรือพรอม,  ญะ  ก็แปลวา  รู,  มันก็เชนเดียวกับคําวาปญญา  ปะญาญา-รู,  ปะ-ทั่วถึง, 
มันก็รูปศัพทเดียวกันแท  ๆ.  แตพอมาทําหนาที่  อยูในหนาที่ดวยความพรอมท่ีสุด 
แกเหตุการณเลยใหชื่อใหมวาสัมปชัญญะไปเสีย,  กลายเปนปญญาเมื่อกําลังทํา 
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หนาที่.  ปญญาที่เก็บไวเฉย  ๆ  ในตูก็เรียกวาปญญา,  แตถาปญญานั้นมาทําหนาที่ 
เฉพาะหนาเหตุการณ  ก็เรียกวาสัมปชัญญะ.  นี่เราไดมีอะไรที่ดีที่สุด  เหมาะสมที่สุด 
ที่จะเผชิญหนากับเหตุการณ   คือปญญาที่มาอยูในรูปของสัมปชัญญะ,  มันก็เลยมีทั้งสติ 
ทั้งสัมปชัญญะ.  สัมปชัญญะเปนปญญา  ก็ฟนฝาตอสูกับเหตุการณ.  ถามันมี 
กําลังไมพอ  มันถอยกําลัง  มันจะแพแกกิเลส  ก็เพ่ิมสมาธิ  เพ่ิมกําลังจิต  เพ่ิมกําลัง 
ของสมาธิใหแกสัมปชัญญะ,  สัมปชัญญะก็เปนปญญาถึงขนาดสูงสุดที่จะตัดกิเลส 
ได. 

 
การเจริญสมาธิภาวนาก็คือทําอยางนี้  เพ่ือระลึกเอาอารมณอันใดอัน 

หนึ่ง  ซ่ึงเปนตัวปญหา  มาพิจารณาอยูดวยสัมปชัญญะ.  สโต  จ  สมฺปชาโน-มีสติ 
มีสัมปชัญญะ,  วเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  -นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสใน 
โลก;  นั้นหลักสูงสุด  รัดกุมที่ สุด  ชัดเจนที่ สุด  ของการทํ าสมาธิภาวนา,  ใหสติ  
สัมปชัญญะนี่นําอภิชฌาและโทมนัส  คือกิเลสออกเสียได.  อภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกที่มันเกิดอยูในโลก  ในวิสัยโลกตามแบบของโลก  คือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ให 
มันนําออกไปเสียได. 

 
หนาที่ของสมาธิ. 

 
นี้สมาธิ  พอมาถึงสมาธิ  มันไมคอยจะพอ,  ไมคอยจะมีแรงสมาธิพอ, 

เดี๋ยวมันขี้ขลาดมันถอยหลัง  มันวิ่งหนี  มันเปลี่ยนความคิดเสีย.  สัมปชัญญะก็เลยตาย 
ดาน  ยกเลิกเปนหมันไป.  ถาเราเปนคนฝกสมาธิไวใหเพียงพอ  จิตใจเปนสมาธิทันควัน 
ทันเวลาเพียงพอ  ก็ระดมจิตใจนั้นซํ้าลงไปในเรื่องเดียวกัน  ในเรื่องของสัมปชัญญะ, 
เหมือนกับเพิ่มนํ้าหนักใหมัน.  สัมปชัญญะเปนพวกปญญา  มันเหมือนกับความคม 
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ของมีด  จะคมสักเทาไร  แตถามันไมมีน้ําหนักจะกดลงไป  มันก็ไมตัด,  แลวมัน 
ตองมีน้ําหนักใหเพ่ิม  ใหมีดนั้นมันหนักพอ  ความคมมันจึงจะตัด,  เดี๋ยวนี้ปญญาของ 
เราไมมีสมาธิชวย   ไมมีน้ํ าหนักพอมันเลยไมตัด .  ฉะนั้น   ก็หัดสมาธิ  หัดสวนที่ 
เปนสมาธิ  ฝกในสวนที่เปนสมาธิอยูเสมอ  ใหเพียงพออยูเสมอ,  ใหมีสมาธิเพียงพอ 
อยูเสมอ  มันก็จะมีมากพอ  ก็จะมาใชน้ําหนักระดมลงไป  กําลังของปญญาคือความคม 
ความคมมันก็ตัด. 

 
ธรรม  ๔  เกลอทําหนาที่ไดทุกกรณี. 

 
นี่  ๔  เกลอมันทําหนาที่กันอยางนี้  ในทุกกรณี ไมวากรณี ไหน;  แมวาเปน 

เรื่องที่บานเรือน  เรื่องโลก  ๆ  เรื่องบานเรือน  ปญหาอะไรเกิดขึ้น  ก็ใหใช  ๔  เกลอนี้ 
มาแกปญหาเถอะ  มันเฉพาะหนาดีที่สุด,  มันเผชิญหนาไดดีที่สุด,  จะแกปญหาตาง ๆ   ได 
สมาธินี้ก็เหมือนกับปญญา  ถาไมไดสะสมพอกพูนเอาไว  มันก็ไมมี;  ฉะนั้นตาม 
ปกติเราจึงทําสมาธิฝกสมาธิ  เพ่ือสรางสมกําลังของสมาธิไวใหเพียงพอ;  แลวก็ 
ศึกษาอบรมในสวนที่เปนปญญาไวใหเพียงพอ.  สวนสตินั้นถาไมมี  หรือมันไมเร็วก็ 
ฝกใหม ีและใหพอ ,  สวนสัมปชัญญะนั ้นมันแลวแตสติก ับปญญา   สติไปเอา 
มามันก็มี,  สติควบคุมไดดี  สัมปชัญญะมันก็มี.  ฉะนั้น  สัมปชัญญะ  ดูไมใชเรื่องจะ 
ตองฝก,  ฝกแตเรื่องของสติ  เรื่องของปญญา  เรื่องของสมาธิ,  ใหสัมปชัญญะ 
นั้นเปนการฝกไปในตัว  เปนการพลอยฝกไปในตัวก็จะสําเร็จประโยชน  ในการที่จะมี 
ชีวิต  ชนิดที่วามันเปนการควบคุมสัญชาตญาณอยูโดยอัตโนมัติ.  เราดําเนินชีวิตอยู 
อยางนี้  ใหถูกตองตามหลักเกณฑอยางนี้  จะควบคุมสัญชาตญาณอยูโดยอัตโนมัติ, 
มันจะพัฒนาสัญชาตญาณพื้นฐานใหเปนไปทางฝายโพธิ,  ไมใหเปนไปในทางฝายกิเลส 
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แลวก็โดยอัตโนมัติ,  แลวก็จะพัฒนาสัญชาตญาณฝายโพธิสูงขึ้นไป  สูงขึ้นไป  สูงขึ้นไป, 
จนตัดถอน  ร้ือถอน  เพิกถอนสิ่งที่ เรียกวาสัญชาตญาณเสียไดหมด  คือเปนพระอรหันต. 
เรื่องนี้ยังไมตองพูด  ถาวาจะเพิกถอนสัญชาตญาณกันหมดสิ้นเชิง  มันเปนเรื่องของ 
พระอรหันต;  เมื ่อยังไมถึงพระอรหันต  ก็ขอใหควบคุมได,  ใหปรับปรุงได, 
ใหพัฒนาได,  ใหมันเปลี่ยนแปลงไปในทางฝายโพธิยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป.  มีชีวิตอยูอยางนี้ 
เรียกวา  เปนการดํารงชีวิตอยูอยางถูกตองที่สุด,  ถูกตองคือมันเปนการควบคุมพัฒนา 
สัญชาตญาณอยูโดยอัตโนมัติ. 

 
นี่เรื่อง    ๔  เกลอ,  มีชีวิตอยูดวยธรรมะ  ๔  เกลอ,  แคลวคลองวองไวเหมือน 

กับอะไร    ที่เตรียมไวพรอมดี,  เปนอาวุธยุทธปจจัยอะไรก็ตาม  เตรียมไวพรอมดี,  ลอง 
ฝกลองใชลองอะไรอยูเปนอยางดี  เปนอยางรวดเร็ว  แลวก็แกไขปญหาทุกชนิดทุก 
ขนาด  ทั้งทางฝายโลกและฝายธรรมะไดอยูเปนปกติ,  นี่คือการมีชีวิตชนิดที่พัฒนา 
สัญชาตญาณอยูในตัวมันเอง  ดวยธรรม  ๔  เกลอ. 

 
เปนอันวา  เราไดพูดกันถึงการดําเนินชีวิต  มีธรรมะ  ๔  เกลอ  เปนธรรมะ 

สําหรับเปนอยู  เปนธรรมะเครื่องอยู  เครื่องปฏิบัติ  เครื่องแกปญหาทุกชนิด  จนมันมี 
นิสัยใหม,  นิสัยใหมก็คือมีสติ  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญาครบถวน  พรอม 
เพรียงอยูเสมอ,  เตรียมพรอมอยูเสมอ,  สามารถจะทาทายกิเลส  ทาทายกิเลส  ก็เปนอันวา 
จบไปเร่ืองหนึ่ง.    ดําเนินชีวิตชนิดที่ เปนการควบคมสัญชาตญาณ,    โดยวิธีเฉพาะหนา 
ดวยธรรมะ  ๔  เกลอ.    เดี๋ยวนี้หมดเวลาแลว  ที่จะพูดวา  ดําเนินชีวิตโดย  อัฏฐังคิกมรรค 
จะเปนการพัฒนาสัฐชาตญาณโดยตรงอยูในตัวมันเอง    ชนิดที่ไมใชเผชิญหนา    โอกาส 
หลังในวันหลัง    ในวันนี้ก็ขอใหสนใจแตเรื่องธรรมะ  ๔  เกลอ  ธรรมะ  ๔  เกลอ  ใหมีครบ 
ทั้ง  ๔  เกลอ  แลวใช  ๆ  ๆ  ธรรมะทั้ง  ๔  นี้  เหมือนกับของใชที่จําเปนที่สุดแกชีวิต  และตลอด 
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เวลา  ทุกหนทุกแหงเวลา  นั่นแหละคือพุทธบริษัทแท  ในบาลีก็เรียกวาเปนทองชมภู 
นุช  เปนพุทธบริษัทไมปลอม  ทองชมภูนุชก็หมายความวาทองไมปลอม  ถาเปนพุทธ- 
บริษัทชมภูนุช  ก็คือเปนพุทธบริษัทที่ไมปลอม  เปนพุทธบริษัทแททั้งเนื้อท้ังตัว  นี่จะ 
เปนไดก็เพราะมีเครื่องมือ  ๔  อยางนี้พรอมเพรียง  เปนนักรบของพระพุทธเจา  ตามคํา 
ชักชวนของพระพุทธเจา  แลวก็ไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้นมาได  ไมมีปญหาอะไรรอหนา 
เผชิญหนาทําใหเกิดกิเลส  เกิดปญหา  เกิดความทุกข 

 
การบรรยายนี้สมควรแกเวลา  ขอยุติการบรรยาย  เปดโอกาสใหพระคุณเจา 

ทั้งหลาย  สวดบทพระธรรมคณสาธยาย  สงเสริมกําลังใจแกพุทธบริษัท  ในการปฏิบัติธรรมะ 
ในพระพุทธศาสนา  สืบตอไป  ณ  กาลบัดนี้  ฯ 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
- ๑๒ - 

๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๙ 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา. 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสาร  แหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่   ๑๒  ในวันนี้ 

อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่อง  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม  แตมีหัวขอยอยเฉพาะ 
เรื่องในวันนี้วา  การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา. 

 
[ทบทวน.] 

 
 ขอทบทวนความเขาใจสําหรับผูมาใหม   ซึ่งคงจะงง ๆ  วา  พูดเรื่องอะไรกัน, 

ขอทบทวนวา  เราพูดเรื่องธรรมะชนิดที่เปนวิทยาศาสตร,  หรือโดยวิธีที่เปนวิทยา- 
ศาสตร.บางคนไมทราบ  ก็ควรจะทราบวา  เรื่องสัญชาตญาณนั้น  ก็คือสิ่งที่เรียก 
วาเรื่องกิเลส  อันเปนปญหาใหญหลวงทางศาสนา,  ถาเราพูดกันอยางธรรมดา ๆ  เปน 
เรื่องของธรรมชาติ  ตามหลักวิทยาศาสตร,  มันก็ควรจะตั้งปญหาขึ้นมาวา  ทําไมเราจึง 

๓๔๑ 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๔๒

บังคับสิ่งเหลานี้ไมได,  คือบังคับความรักไมได,  บังคับความโกรธไมได,  บังคับความเกลียด 
ไมได,  บังคับความกลัวไมได,  บังคับความวิตกกังวล  อาลัยอาวรณไมได,  บังคับความ 
อิจฉาริษยาไมได,  บังคับความหวงความหึง  เปนตนไมได,  ทั้งที่บางคราวก็ตั้งใจจะบังคับ 
อยากจะบังคับอยางยิ่ง  แลวมันก็บังคับไมได. 
 

ถาจะให เป นเรื ่องศาสนา  ก ็จะตอบวา  เพราะบ ังค ับก ิเลสไม ได 
บังคับอนุสัยไมได,แตถาเปนเรื่องทางวิทยาศาสตร  ก็ตอบวา  เพราะเราบังคับ 
สัญชาตญาณหรือสิ่งที่เรียกวา  instinct  ไมได.  แมจะเรียกชื่อตางกัน  มันก็เปนสิ่งสิ่ง 
เดียวกัน  จะตองระวังสังเกต  บัดนี้ เราจะมาพูดใหเห็นเปนเรื่องเดียวกัน  เปนเรื่องของ 
ธรรมชาติ,  เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ  แลวมันก็จะเปนสิ่งที่ใชไดในทุกศาสนาทีเดียว. 
 

ธรรมะของจริงนั ้นเปนสิ ่งที ่ใชได  ใชรวมกันไดในทุก  ๆ  ศาสนา; 
ขอใหคิดดูอยางนี้วา  มนุษยในโลกนี้กินเกลือมันก็เค็ม,  กินน้ําตาลก็รูสึกหวาน, 
กินน้ําสมก็รูสึกเปรี้ยว  ไมวาเขาจะถือศาสนาอะไร  กินเกลือก็รูสึกเค็ม  กินน้ําตาลก็รูสึก 
หวาน  กินน้ําสมก็รูสึกเปรี้ยว,  หรือวาเราะกินยารักษาโรคที่ประกบข้ึนตามหลักวิชาการ, 
ก็จะไดผลเหมือนกันหมด,  ไมวาจะถือศาสนาอะไร  ดูความที่มันรวมกันไดอยางนี้; 
หรือจะพูดอยางเด็ก ๆ ก็วา  ถาไปจี้เขามันก็หัวเราะ,  ถาไปขูเขามันก็กลัวหรือก็รองไห, 
เหมือนกันหมดทุกคน.  นี่หลักธรรมะของธรรมชาติใชไดแกทุกคน  ไมวาจะถือ 
ศาสนาอะไร.  เมื่อกลาวโดยหลักวิทยาศาสตร  สัญชาตญาณใด ๆ   ของผูที่ถือศาสนาอะไร 
มันก็เหมือนกันหมด;  ดังนั้นวิธีที่จะควบคุมแกไขพัฒนาสัญชาตญาณมันจึงใชรวมกันได, 
นี่เมื่อพูดอยางวิทยาศาสตร. 
 

แตถาพอพูดอยางศาสนา  มันก็เกี่ยงงอนกัน,  ตั้งปอมตั้งเปาเกลียดชัง 
หรือขัดแยง  ปฏิเสธศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของตัว,  มันก็เลยไมอยากจะฟง.  แต 
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พูดวาเรื่องละกิเลส  อยางนั้นอยางนี้  ก็เห็นเปนพุทธศาสนา,  แลวก็  พวกที่ถือศาสนา 
พระเปนเจาก็ไมอยากจะฟง,  ก็เลยไมตองพูดกัน.  แตถาพูดใหเห็นวา  กิเลส  กิเลส 
อยางนั้น  ๆ  คือสัญชาตญาณอยางนั้น  ๆ  ตามธรรมชาติ.  ใครมีความรูสึกแกไขได  ก็ 
ควรจะไดรับเอาไปใชไดดวยกันทุกคน. 
 

นี่ขอใหมองเห็นใจความสําคัญขอน้ี  ในขอท่ีวา  สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ 
นั่นแหละคือกิเลส,  บังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลส,  บังคับกิเลสก็คือบังคับ 
สัญชาตญาณ.  ถาในพระพุทธศาสนามีวิธีบังคับอยางไร  ก็ควรจะเอาไปใชในผูที่ 
ปฏิญาณถือศาสนาอื่นก็ได ,  ไดผลเหมือนกัน ,  เลยเปนอันวา  มันเปนเรื่องของ 
ธรรมชาติ,  เปนของกลางของธรรมชาติ  ที่พระพุทธเจาคนพบ,  แลวนํามาแสดง 
เปดเผย  ไมใชเปนเรื่องที่พระองคทรงบัญญัติขึ้นตามใจชอบ  ขอใหเขาใจอยางนี้. 
นี่เราจึงเปลี่ยนชื่อของศัตรู  วาแทนที่จะเปนกิเลส  เราเอามาเปนสัญชาตญาณ 
ที่บังคับไมไดเพ่ือเขาใจงาย. 
 

ทุกคนจะตองระลึกนึกถึงปญหาอันแทจริงของตน  ที่มีอยู เปนประจํา  หรือ 
แมจะเปนคราว  ๆ  ก็เขาใจได,  ทําไมบังคับความรักไมได,  ที่นารักมาก็รัก,  ที่นาโกรธมา 
ก็โกรธ,  ที่นาเกลียดมาก็เกลียด,  ที่นากลัวมาก็กลัว,  แลวก็ไมอยากจะมีสิ่งรบกวนทางจิต 
ใจ  เปนความอาลัยเปนความอาวรณ  มันก็ทําไมได,  มันก็ยัง  อาลัยอาวรณอยูนั่นเอง,  วิตก 
กังวลจนเปนโรคประสาท  มันก็บังคับไมได,    ทั้ง  ๆที่ตัวก็รูวามันใหโทษและก็ไมชอบ 
อยากจะละอยู  มันก็ยังละไมได.  นี่จะตองมาพูดกันใหเขาใจแจมแจง  วามีวิธีอะไรที่ 
จะละได  และโดยเฉพาะในเรื่องทางฝายพระพุทธศาสนา. 
 

ขอใหคนที่ยังไมเคยฟงนึกหรือทบทวน  วาสิ่งที่ เรียกวาสัญชาตญาณนั้น 
มีอยูภายในจิต  และเกิดขึ้นมาไดเอง  ไมตองมีใครมาสอน.  นี่ก็ลองนึกดูเอง  วา 
มันมีอะไรบาง,  เด็กทารกไมกี่วันมันก็รูจักที่จะยึดถือวาตัวกู  วาของกู  ไมตองมีใครมาสอน 
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มันเกิดความคิดขึ้นมาในใจได;  นี่ก็เพราะวาพอเด็กทารกมันมีความรูสึกวาอรอย,  เรื่อง 
ไมอรอย  เรื่องชอบไมชอบเขามาแลว  มันก็เกิดความอยากไปตามนั้น,  เกิดไดเอง  มันรูสึก 
ไดเอง,  มันก็อยากสิ่งที่มันชอบ  มันก็ไมอยากหรืออยากจะไมใหมีสิ่งที่มันไมชอบ,  มันก็มี 
ความอยากที่เรียกวาตัณหา  เปนความรูสึกที่เกิดอยูในใจอยางนั้น. 
 

แตแลวความรูสึกอันนั้นมันใหเกิดความรูสึกตอไปอันหนึ่งวา  ตัวกู 
อยาก,  ถาความอยากเกิดขึ้นเต็ม  อยูในจิตใจแลว  ก็ปรุงใหเกิดความรูสึกอีกอยาง 
หนึ่งวา  ตัวกูนี่เปนผูอยาก,  มีตัวกูผูอยาก.    ครั้นมีตัวกูผูอยากแลว  มันก็ปรุง 
ออกมาเปนความรูสึกวา  อยากเอามาเปนของกู  มันก็ครบถวนแหละ;  มีความ 
อยากเปนตัวกู,  อยากเอามาเปนของกู,  นี่ก็คืออุปาทาน,  เรียกวาอุปาทานใน 
พุทธศาสนา  มันเกิดไดเองอยางนี้  ไมตองมีใครมาสอน,  เรียกวาสัญชาตญาณแหง 
ตัวตนวาตัวตนซึ่งเปนของตนรวมอยูดวย  ก็ไดเกิดขึ้น. 
 

ครั้นมันมีความยึดถือวาตัวตนแลว  ก็เปนธรรมดาที่จะเกิดสัญชาตญาณ 
ตอไปไดอีก  คือความเห็นแกตน;  เพราะมันมีตัวตน  มันก็มีความเห็นแกตน.  นี่ 
มันก็เกิดความรูสึกสืบตอไปไดเอง  เปนการที่วาจะเอาอะไร  ๆ  ตามใจตน.  ดูที่ลูก 
เด็ก  ๆ  ซิมันจะเอาอะไรตามใจตนขึ้นมา  ไมตองมีใครมาสอน,  จึงเรียกวาสัญชาตญาณ 
แลวมันก็เลยเถิดไปถึงวา  มันจะเอาเปรียบคนอื่นโนน.  นี่มันก็มีอะไร  ๆ  ที่เปน 
ความรูสึกงอกขึ้นมาไดจากสัญชาตญาณแมบท  คือสัญชาตญาณวาตัวตน,  จนเห็น 
แกตน  แลวมันก็เกิดความรูสึกที่วา  จะตองเลี้ยงชีวิตตน  มันก็เกิดความรูสึกที่ตอง 
กินอาหารขึ้นมา  อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได  มันก็จะตองติดในรสอาหาร  เปนตน. 
 

แลวมันก็มีสัญชาตญาณแหงความกลัว  คือมันไมอยากตายมันจึงได 
กลัวตาย  นี้มีอยูในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด,  ไมตองมีใครสอน  มันเกิดไดเอง,  แลวก็มีสัญ- 
 

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

www.buddhadassa.in.th



การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ๓๔๕

ชาตญาณแหงการตอสู  เพราะกลัวตาย,  หรือสัญชาตญาณการหนีภัย  เมื่อมันเห็น 
วาสูไมได,  เหลานี้มันไมตองสอนทั้งนั้น.  ไปน่ังดู  ลูกไกตัวเล็ก  ๆ  เพิ่งออกจากไข 
มันมีสัญชาตญาณแหงการตอสู,  มีสัญชาตญาณแหงการวิ่งหนี  ตามแกเหตุการณ  ที่ 
มันจะเกิดรูสึกขึ้นมาไดเอง. 
 

แลวมันก็มีความรักตน  นี่เปนเหตุใหเห็นแกตน,  แลวมันก็ตองการ 
ใหมีสิ่งอื่นมาบําเรอตน  มันตองการขึ้นมาไดเอง.  แลวมันก็ตองการจะสืบพันธุ 
เพราะวามันไมอยากใหสูญหายตนไปเสีย  มันก็มีความรูสึกที่จะสืบพันธุซึ่งเปนที่รูจักกันดี, 
แลวมันก็ตกเปนเยื่อของธรรมชาติคือกามารมณ,  กามารมณนี่มันเรื่องหนึ่งตางหาก 
จากเรื่องการสืบพันธุ,  ถาไมมีสวนที่เปนกามารมณแฝงอยูดวย  มันก็ไมมีใครสืบพันธุ, 
เพราะเรื่องการสืบพันธุลวน  ๆ  นั้นนะมันสกปรก,  มันเหน็ดเหนื่อย,  มันนาเกลียด,  มัน 
อะไรไปทุกอยาง.  แตเขามีคาจางอันเลิศมาจูงจมูกมันคือ  สวนที่เปนกามารมณ,  มันกิน 
เหยื่อกามารมณ,  มันรับคาจาง,  แลวมันก็ทําการสืบพันธุ. 
 

ไปคิดดูเองซิวา  สมรสแตงงานนั้นมันเพื่ออะไรกันแน,  ตกอยูใตอํานาจ 
ของสัญชาตญาณอันไหน,  สัญชาตญาณอันลึกเพื่อการสืบพันธุนั้นมันยังนอยไป,  แต 
มัน  ตกเปนทาสของเหยื่อที่เขาจางใหทําการสืบพันธุ  ธรรมชาติจางใหทําการสืบพันธุ 
นี่มันเปนกันอยางนี้ทั้งสัตวเดรัจฉาน  แมแตตนไมตนไล.  ถาศึกษาใหละเอียด  มันก็มี 
สวนลอใหทําการสืบพันธุ  มันก็แกไขดวยตนเองไมได,  พายแพแกความรูสึกอันนี้. 
 

นี่ก็ยังมีอีกมากที่เปนสัญชาตญาณ  ตองการใหเจริญ  ใหสวย  ใหรวย 
ใหดี  ใหพัฒนานี้  มันก็อยูในความรูสึกที่เปนสัญชาตญาณที่มันเกิดไดเอง,  มันก็ตองการ 
ใหสิ่งรอบดานนั้นบําเรอมันในทุกทาง.  แลวมันยังมีสัญชาตญาณแหงการอวด,  ลูก 
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เด็ก  ๆ   ก็รูจักอวดตั้งแตเล็ก  ๆ   ลูกหมาลูกแมวก็มีลักษณะที่เห็นวามันตองการจะอวด  อวดดี 
อวดสวย  อวดเกงอะไรของมัน,  เพราะมันมีสัญชาตญาณแหงการอวด. 
 

ในที่สุดมันก็ไปรวมอยูที่สัญชาตญาณแหงการมีตัวตน  มันอยากจะมีการ 
มีอยูแหงตัวกูแหงของกู  นี่มันจึงดิ้นรนทุกอยางทุกประการ  เพ่ือการมีอยูแหงตัวกู 
เพื่อไดตามใจตัวกุ,  เพื่อมีอะไรมาบํารุงบําเรอแวดลอมตัวกู.  โดยหลักการใหญ  ๆ   มันเปน 
อยางนี้;  ถาผูใดรูจักสิ่งเหลานี้ดี  แมในฐานะที่เรียกวาสัญชาตญาณ,  ผูนั้นจะ 
รูจักและเขาใจสิ่งที่เรียกวากิเลส  ๆ  ในพุทธศาสนาไดงายขึ้น;  เพราะมันเปนเรื่อง 
เดียวกัน. 

 
สัญชาตญาณที่บังคับไมได  คือสิ่งที่เรียกวากิเลส,  หรือสัญชาตญาณ 

กลาง  ๆ  ธรรมดาที่มันเปลี่ยนมาสูอํานาจของอวิชชา,  อวิชชาครอบงําแลวมัน  ก็ 
เปนกิเลส.  แตถาสัญชาตญาณที่ไดรับการปรุงแตงที่ดี  พัฒนาที่ดี  มันก็กลายเปน 
โพธิ  คือมันเปนความรูไดเองอีกเหมือนกัน  ในทางที่จะไมตองเปนทุกข.  ถาไมไดรับการ 
พัฒนาที่ถูกตอง  มันก็รูไดเองเหมือนกัน  ในทางที่จะตองเปนทุกข  ฉะนั้นเราจึงมี 
การพัฒนาสิ่งเรียกวา  สัญชาตญาณ. 

 
ทําไมเราสะดุง,  ทําไมเราหวาดเสียว,  ทําไมเราวิ่งหนี,  สามคํานี้เปนคํา 

ที่มีพูดอยูในบาลี  ฉมฺภี-สะดุง,  อุตฺราสี-หวาดเสียว,  ปลายิ-วิ่งหนี.  ทําไมเราสะดุง 
ไดเอง  ถามีอะไรกระโตกกระตากออกมาก็สะดุง  ไมตองมีใครสอนไมตองมีใครฝก  สะดุง 
ไดเองตั้งแตเปนทารก,  แลก็หวาดเสียวไดเอง  ขนลุกขนพองไดเอง  โดยไมตองมีใครสอน 
แลวก็วิ่งหนีไปทันทีเมื่อมีอะไรที่วานาเกลียดนากลัวเกิดขึ้น  มันก็วิ่งหนี.  นี้ถาบังคับ 
ไมได  มันก็เปนไปมากจนเปนทุกข  หรือเกิดปญหาอยางอื่นจนถึงกับตาย.  พอ 
สะดุงก็รองออกมา,  มีอะไรนากลัวสะดุงหวาดเสียวก็รองออกมา,  เหมือนลูกหมาลูกไกลูก 
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แมว  มันก็รองได.  คนจะรองหยาบคายกวานั้นเสียอีก  ถามีอะไรทําใหสะดุงหวาดเสียว 
ขึ้นมา.  ทําไมมันจึงบังคับไมได  นี่ขอแรก. 

 
ถารูจักสิ่งเหลานี้ดี  วามันไมควรจะมี  มันมีแตทําใหยุงยากลําบากและเปนทุกข 

ก็คงจะมีความคิดในทางที่จะเพิกถอนมันเสีย.  แตสัญชาตญาณลวน  ๆ  ตาม 
ธรรมชาติลวน  ๆ  นี้  ไมใชเพิกถอนไดงาย  เพราะวามันเปนของคูกันมากับชีวิต. 
เมื่อใดไมมีสัญชาตญาณวาตัวตนของตน  ชีวิตมันก็ไมดิ้นรนเพื่อการเปนอยู  มันก็ 
ตาย.  ฉะนั้น  มองในแงของความเปนประโยชน  มันก็เปนประโยชน  คือตอสู 
เพื่อชีวิตนี้ยังอยู.  แตเมื่อควบคุมไมไดมันก็กลายเปนเรื่องใหโทษใหทุกข,  มัน 
เห็นแกตน  มันก็เอาเปรียบผูอื่น,  หรือมันทําทุกอยางที่จะใหเปนทุกข.  ถาบังคับไดมันก็ 
กลับไปในทางตรงกันขาม  คือไมตองเปนทุกขดวยกันทุก  ๆ  ฝาย. 

 
พูดไดวา  การบังคับ  สัญชาตญาณก็คือการบังคับกิเลสได  บังคับกิเลส 

ไดก็คือบังคับสัญชาตญาณได;  แตมันยากจนถึงกับจะตองจัดสรรกันวา  เพียงแตควบคุม 
ก็พอจะทําได  ระมัดระวังใหดีสําหรับบุถุชน.    แตจะละใหเด็ดขาดไดเลยนั้น    ไมมี 
ทางจะทําได  นอกจากจะเปนพระอรหันต,  ถายังไมเปนพระอรหันต,  จะเปนคน 
ชั ้นไหนก็ตาม   ยังละสัญชาตญาณทั ้งปวงไม ได ,  ก็เลยตองมีหลักเกณฑใน 
การที่จะควบคุม  พรอมกันนั้น  ก็มีหลักเกณฑในการที่จะพัฒนา,  นี้จะพัฒนากัน 
อยางไรก็ได  พูดกันมาแลวในการบรรยายหลายครั้ง.  วันนี้เปนครั้งที่  ๑๒  มีหัวขอวา 
การบัญญัติเพื่อจะเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา  ก็หมายความวาไดพูดกันมามากแลว 
จนถึงขั้นที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณในระดับท่ีเพิกถอนได  แลวก็เปนพระอรหันต. 
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ทีนี้ในการบรรยายในครั้งที่แลวมา  ไดพูดถึงเรื่องสี่เกลอ  ธรรมะสี่เกลอ; 
จําไวใหดี  ๆ  ธรรมสี่เกลอ.  ขอเตือนอีกที  คือความมีสติ  ความมีสัมปชัญญะ  ความมี 
สมาธิ  ความมีปญญา,  สติ  สมาธิ  สัมปชัญญะ  ปญญา.  เมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจ  หรือเขา 
มาเผชิญภายนอก  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  มันมีเรื่องแลว  มันกรณีเกิดขึ้นแลว  อยางนี้ 
ตองมีสติ  ระลึกใหไดถึงปญญาความรูที่เคยอบรมศึกษาไว  ใหสติไปขนเอาความรูนั้นมา 
รวดเร็วเหมือนกับสายฟาแลบ  มาทันเหตุการณ  เอาปญญามาแลว  มาทําเปนสัมปชัญญะ 
คุมเหตุการณอยูตอหนา  นี่สติไปเอาปญญามา  ทําเปนสัปชัญญะควบคุมเหตุการณอยู 
ตอหนา  แลวก็เพิ่มกําลังจิตที่เปนสมาธิแรงขึ้น  แรงขึ้น  มันก็ควบคุมได  เชนวาสิ่งที่ 
นารักเกิดมาทางตา  มีสติไประลึกเอาปญญาหรืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เอามาเผชิญหนา 
กับสิ่งที่มาทําใหรัก  นั้นก็เปนสัมปชัญญะคุมเชิงอยู  ถากําลังของสัมปชัญญะไมพอ  ก็เพิ่ม 
กําลังจิตคือสมาธิใหมากขึ้น  นี่กําลังปญญา  หรือสัมปชัญญะ  มันก็จะขับไลความโง 
ความหลง  ซึ่งจะเรียกวาสัญชาตญาณก็ได  กิเลสก็ได  ออกไป  นี่เราพูดกันมาโดยชัดเจน 
แลว  ในการบรรยายครั้งที่แลว. 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
การบรรยายครั้งที่แลวเวลาไมพอโดยพูดคางไววา  จะตองนึกถึงสิ่งสําคัญอีก 

สิ่งหนึ่ง  ซึ่งพระพุทธเจาทานมักจะทรงเรียกวา  นิสสรณะ.  นิสสรณะแปลวาทางออก 
คําวา  นิสสรณะแปลวาทางออก  เรียกวา  นิสสรณะ  ที่ไหนก็ทรงหมายถึงอัฏฐังคิกมัคค 
ทั้งนั้นแหละ,  อริยอัฏฐังคิกมัคคนั่นแหละ  ความถูกตองแปดประการ  ซึ่งไดยินไดฟงกัน 
มาก  จนทองกันได  จนสวดรองกันได  แลวก็มันเปนแตเพียงชื่อ  มันยังไมสามารถที่จะ 
เปนตัวจริงขึ้นมา  สําหรับจดัการกับกิเลสตัณหาเหลานี้. 
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แลวก็อยากจะพูดใหเห็นวา  เรื่องรอยิอัฏฐังคิกมัคค-มรรคมีองคแปดนี้ 
มันก็เรื่องเดียวกับสี่เกลอ,  ธรรมะสี่เกลอ  คือ  สติ  สัมปชัญญะ  สมาธิ  และปญญา; 
จึงกลาวเนื่องกันไปจากเรื่องที่เกลอ  ใหเห็นโดยประจักษ.  สติ  สิ่งที่เรียกวาสติ  เกลอตัว 
แรก  ก็มีอยูในสิ่งที่เรียกวาสัมมาสติในอริยมรรค,  ตัวสติมันอยูในสัมมาสติในอริย- 
มรรค   ตัวสัมปชัญญะมันก็ม ีอยู ในสัมมาสติและสัมมาทิฎฐิในอริยมรรค .  ที่ 
เรียกวาสมาธิ,  สมาธิ  มันก็มีอยุในตัวสัมมาสมาธิ  สัมมาวิริยะ  สัมมาวายามะ,  ตัว 
ที่เรียกวาปญญา,  ปญญา  นั้นมันก็มีอยูในสัมมาทิฎฐิ  รวมกับสัมมาสังกัปปะ  สวน 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  นั้นมีอยูเองแลวเปนพ้ืนฐาน. 

 
คํานี้นาหัวเหมือนกัน  เมื่อพูดถึงมรรคมีองคแปด  พระพุทธเจาก็จะตรัสหนาที่ 

สําคัญ  ๆ   ขององคอื่น  ๆ   หมด  จนเหลือแตสัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีวโว,  นี้ก็ 
จะตรสวาเขามีอยูแลวเปนพื้นฐาน,  คือมันตองมีสิ่งนี้อยู เปนพื้นฐานของชีวิต,  แลวก็ใช 
สัมมาความถูกตองอื่น  ๆ  ทําหนาที่โดยเฉพาะตามสมควรแกกรณี  ก็เปนการใชอริยมรรค 
มีองคแปดอยางครบถวน,  นี่แหละคือขอท่ีวา  สี่เกลอนั้นมันกระจายออกไปเปนอริย- 
มรรคมีองคแปดก็ได,  ถาเขาใจอยางถูกตองตามลําดับ. 

 

ธรรมหมวดสัมโพชฌงคแกปญหาทั้งปวงได. 
 
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้โดยตรง  ก็คือวา  การปฏิบัติเพ่ือเพิก 

ถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา,  ที่แลวมามันเปนหลักกวาง ๆ ทั่วไป  นี้จะพูดใหเห็น 
เปนเรื่องชัดเจน  เปนเรื่อง ๆ   เปนขอ ๆ   แลวก็ตอสูกันเหมือนกับการตอสู เฉพาะตัว  ก็เลย 
ตองพูดแยกใหฟงเปนอยาง ๆ,  และจะยกเอาหมวดธรรมที่สําคัญที่สุด  ที่จะใชแก 
ปญหาทั้งปวงได  คือหมวดธรรมะที่เรียกวา  โพชฌงค  ๗  หรือสัมโพชฌงคเจ็ด. 
ก็นาสงสารเหมือนกันแหละ,  สัมโพชฌงคเจ็ดนี้นคนก็ทองกันได  รูจักสวดทองกันได 
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แลวก็ถึงกับวา  ใครจะตายก็ไปนิมนตพระมาสวดโพชฌงคเจ็ดใหตอสูกับความตาย  ยึดถือ 
กันมากถึงอยางนี้  แตแลวก็ไมรูวา  จะเอาโพชฌงคเจ็ดนั้นไปใชตอสูกับกิเลสหรือสัญชาต- 
ญาณไดอยางไร.  เดี๋ยวนี้เราพูดในนามของสัญชาตญาณ  ก็จะใหเห็นในแงของสัญ- 
ชาตญาณโดยตรง. 

 
โพชฌงคเจ็ด  นั้นก็คือสติ  ธรรมวิจยะ  วิริยะ  ปติ  ปสสัทธิ  สมาธิ 

อุเบกขา;  ถาไมเคยฟงก็ดูรุงรังหรือจํายาก,  แตถาเคยบวชเคยเรียนก็จําไดทองได, 
เคยเรียนนักธรรมก็ทองได.    แตเดี๋ยวนี้ขอวาอยาเพียงแตทองได  ขอใหรูจักกันจริง  ๆ  
แลวเอามาใชใหเปนประโยชน.  โพชฌงคแปลวาองคแหงการตรัสรู  มีความสําคัญถึง 
จะชวยใหมีการตรัสรูเปนพระพุทธเจา  แตแลวมันก็นาประหลาดที่วา  มันจะใชทําอะไรก็ 
ได,  แมจะทําไรทํานาก็ใชหลักเกณฑของโพชฌงคได.  คือมันแกปญหาไดทุกชนิด  แต 
แลวคนเขาก็ไมชอบฟง  เขาก็ไมยอม  เขาไมยอมคิดวาสิ่งสูงสุดอยางโพชฌงคหรือมรรคมี 
องคแปดนั้น  จะเอามาใชในเรื่องทํามาหากินทําไรทํานาได;  นั้นไมใชเพราะอะไร  เพราะ 
ไมรูจักสิ่งเหลานั้น. 

 
นี่เราควรจะรูจักเสียที  วาเรื่องโพชฌงคทั้งเจ็ดนั้น  จะเปนเครื่องมือที่ 

ชนิดคมกลา  ชนิดคมเฉียบ  เปนหลักวิชาคมเฉียบ  อยางที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้วา 
เทคนิคหรือเทคโนโลยี่,  วิชาใชเทคนิคใหสําเร็จประโยชน  เรียกวาเทคโนโลยี่  มันจะ 
สามารถ  จะคมเฉียบ  จะแกกลาเขมแข็งถึงขนาดนั้น  ถาเอาโพชฌงคมาใช.  ถาเอา 
โพชฌงคเจ็ดมาใช  มันจะมีการกระทําที่ตอสูกับกิเลส  ทําลายกิเลสอยางเขมแข็ง 
คมเฉียบถึงขนาดนั้น;  ดังนั้นก็ควรจะเอามาพูดกัน  :  สติ  ธรรมวิจยะ  ปติ  ปสสัทธิ 
สมาธิ  อุเบกขา. 

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

www.buddhadassa.in.th



การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ๓๕๑

สติในที่นี้หมายถึงระลึกได  จะทําอะไร  ๆ   ก็ตองระลึกได  วามันมีอะไรบางที่ 
เกี่ยวของกันกับเรื่องนี้;  เชนวาจะทํานา  ก็ตองระลึกไดวา  มันมีอะไรบางที่จะตองมา 
เกี่ยวของกัน  :  ที่ดินเปนอยางไร,  น้ําเปนอยางไร.  วัวควายเปนอยางไร,  ขาวพืชเปน 
อยางไร,  อะไรเปนอยางไร,  มันก็ตองระลึกหมดเรียกวาสติ. 

 
ครั้นระลึกหมดแลวก็มาถึงธรรมวิจยะ  คือใครครวญวาจะใชสิ่งใด 

อยางไหน  เทาไร  โดยตรงอยางละเอียดลออที่สุด,  นี่คัดเลือก  มันก็เปนการคัดเลือก. 
 
เสร็จแลวมันก็  ลงมือทําอยางเขมแข็ง  ก็เรียกวา  วิริยะ  วิริยะ. 
 
ครั้นมีวิริยะลงมือทําอยางเขมแข็ง  มันก็ตองหลอเลี้ยงไวดวยความพอใจ 

คือ  ปติ  ทําเสร็จไดเทาไรก็พอใจเทานั้น  เพื่อหลอเลี้ยงกําลังที่จะตองทําตอไป;  เชน 
ทํานา  ฟนดินไดจอบหนึ่ง  สองจอบ  สามจอบก็พอใจ,  เพื่อหลอเลี้ยงกําลังใจที่จะฟนตอไป 
ใหมันทั่วทั้งนา,  อยางนี้เปนตน  ทําอะไรตองมีปติสวนที่ทําเสร็จแลว,  หลอเลี้ยงจิตใจ 
ใหมีกําลังสําหรับจะทําตอไป;  ถาไมอยางนั้นเดี๋ยวมันเลิกมันทิ้งเสียละ  มันก็ไปขโมยดีกวา 
จะมานั่งทนเหนื่อยอยูทําไม.  แตถามีธรรมปติโดยแทจริงหลอเลี้ยงอยู  มันก็ทําสนุกเพิ่ม 
ขึ้นเปนตามลําดับ.  นี่มันก็มีปติหลอเลี้ยง. 

 
เมื่อทําไป  ๆ  ในลักษณะอยางนี้  มันก็เขารูปเขารอย,  ทุกสิ่งทุกอยางมัน 

ก็เขารูปเรียกวาปสสัทธิ  การงานก็เขารูป  อะไร  ๆ  มันก็ชวนกันเขารูป  เพื่อจะมีผลดี. 
 
แลวตอไปน้ีก็มีสมาธิ  ใชกําลังใจทั้งหมด,  หรือกําลังอะไรก็ตามทั้งหมด 

ระดมทุมเทลงไปเมื่อมันถูกตองและเขารูปแลว. 
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เมื่อไดระดมกําลังทั้งหมดลงไปสิ้นแลว  ก็มาถึงอุเบกขา  เพงดูอยู เหมือน 
กับวาดูอยูเฉย  ๆ ,  แตมันคอยเพงดูดวยการควบคุม  ที่จะใหมันเปนไปอยางนั้นจนถึงที่สุด. 
เรามักจะสอนกันผิด  ๆ   วา  อุเบกขา.  อุเบกขานี้คือความวางเฉย  แลวมันก็เฉยเปนหัวหลัก 
หัวตอ  แลวมันจะไดประโยชนอะไร. 

 
เฉยนั้นคือมันมองดูอยูวา  มันจะตองเปนไปตามนั้น  มองดูอยูเฉย  ๆ   ก็จริง, 

แตในใจมันคอยควบคุมวา  มันจะตองเปนไปตามนั้นอยางถูกตองเรื่อยไป  จนกวา 
จะถึงที่สุด.  เขาเปรียบเหมือนกับการขับรถมาหรือรถยนตก็ตาม  เมื่อทุกอยางมันไดที่ 
ถนนมันก็ดี,  อะไรก็เรียบรอยหมดแลว,  คนขับก็เพียงแตถือบังเหียนอยูเฉย  ๆ  ถือ 
พวงมาลัยอยูเฉย  ๆ,  แตคําวาเฉย  ๆ  นั้นไมไดมีความหมายวาไมทําอะไร,  มันควบคุม 
ความถูกตองอยูเสมอไป,  นี่อยาเขาใจผิดคิดวาอุเบกขา  อุเบกขา  แลวก็แปลวาเฉย  ๆ. 

 
ที่มักเขาใจผิดมาก,  แลวะตองเขาใจกันใหถูกเสีย  อีกอยางหนึ่ง  ก็คําวา 

อุเบกขาในพรมหมวิหาร  -  เมตตารักใคร  กรุณา-สงสารชวย,  มุฑิตายินดีดวยเมื่อเขาไดดี, 
อุเบกขา-วางเฉย,  นั ้นเปนทางใหเกิดความเขาใจผิด;  มันไมใชวางเฉยเฉย ๆ  
มันวางเฉยอยางที่คอยดูอยูวา  เมื่อไรจะชวยได  เมื่อไรจะชวยได,  มันนั่งดูอยูเฉย ๆ  
ก็จริง  แตดูอยูวาเมื่อไรจะชวยได  มันคอยสอดสองดูอยางนั้น,  นั่นแหละอุเบกขา 
ที่ถูกตอง;  ไมใชอุเบกขานั่งเฉยวางเฉยเปนหัวหลักหัวตอ.  นี่อุเบกขาในโพชฌงค 
ก็เหมือนกันเมื่อทุกอยางมันเขารูปเปนปสสัทธิ  มีสมาธิเต็มที่  จะเรียกวาดูอยูเฉย ๆ  
ก็ได,  แตมันเปนการควบคุมใหการถูกตองแลวนั้นเปนไปจนถึงที่สุด. 

 
นี่คือสัมโพชฌงค  จะใชในกิจการอะไรก็ได  :  มีสิต  ระลึกถึงอยางทั่วถึง 

ในขั้นตน  เรียกวาสติ,  แลวก็คัดเลือกที่จะเหมาะสมเอามาใช  นี้เรียกวาธรรมวิจยะ  แลวก็ 
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พากเพียรทํา  นี้เรียกวา  วิริยะ  แลวก็พอใจในการกระทําที่สําเร็จมาตามลบําดับ  นี้เรียกวา 
ปติ  พอครบอยางนี้แลวมันก็ลงรูปเขารอยกันดี  ก็เรียกวาปสสัทธิ,  พอปสสัทธิเขา 
รูปเขารอยดีแลวก็ทุมเทกําลังจิตทั้งหมด  นี้เรียกวาสมาธิ,  หลังจากนั้นก็มองดูอยูเฉย  ๆ   
คืออุเบกขา  แตไมใชเฉยอยางหัวหลักหัวตอ  เฉยคอยดูควบคุมใหมันเปนไปตามที่ 
วางไวถูกตอง  ที่ไดจัดไวถูกตองแลวมันก็ไปไดรับผลท่ีดีของมันเอง 

 
เหมือนแมไกที่ฟกไข,  มันจัดดีถูกตองทุกอยางแลว,  พลิกไขก็ถูกตองแลว 

อะไรก็ถูกตองแลว  มันก็รออยูเฉย  ๆ  ก็ได  รออยูเฉย  ๆ  ลูกไกมันก็ออกมา.  ถาแม 
ไกตัวไหนยังไมพอใจรองวาลูกไกจงออกมา,  รองวาลูกไกจงออกมา,  มันก็ตองเปน 
แมไกบา.  นี่ระวังใหดี,  คนเรานี้อยาใหเปนแมไกบา  มีแตความหวัง  อยูดวย 
ความหวัง,  หวัง  ๆ  จนจะเปนโรคประสาท. 

 
นี้เรียกวาโพชฌงค  โพชฌงค  ประเสริฐที่สุด  ที่ทําคนใหเปนพระ- 

พุทธเจา,  แลวก็มีเรื่องราวมาแตในพระบาลีเดิม  ๆ   วา  เอามาสวดใหคนเจ็บฟงแลวคนเจ็บก็ 
หาย;  แตในเรื่องราวเหลานั้นดูเหมือนพระอรหันตเจ็บ,  พระอรหันตมาชวยกันสวดใหฟง 
ทั้งนั้น,  เพราะวาทานฟงถูก.  แตถาพวกเราสมัยนี้เอามาใสกรอกหูลงไปเทาไร  มัน 
ก็ฟงไมถูก,  มันไมรูเรื่องอะไร  มันก็ไมเกิดความเขาใจ,  ไมเกิดปติปราโมทยจนทําใหโรค 
หาย  มันจะผิดกันอยางนั้น. 

 
เพราะฉะนั้นผูที่ชอบสวดโพชฌงค,  หรือนิมนตพระมาสวดโพชฌงค,  ตอง 

รีบศึกษาใหรูวา  เรื่องโพชฌงคนั้นเปนอยางไรเสียกอน;  พอพระมาสวดก็ระลึก 
ได  ก็พอใจก็ปติปราโมทย  ก็หายโรคไดจริงเหมือนกัน;  เพราะมันพอใจวา  ได 
ยินไดฟงของวิเศษที่สุด  ประเสริฐท่ีสุด  ที่จะตัดกิเลสอาสวะได  เปนพระพุทธเจาได 
เปนพระอรหันตได.  นี่เรื่องของโพชฌงค. 
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การใชสัมโพชฌงคเพิกถอนสัญชาตญาณ. 
 
ทีนี้ตอไปน้ี  ก็จะเอาเรื่องของโพชฌงคอยางนี้แหละ  มาเพิกถอนสัญ- 

ชาตญาณ  เพิกถอนสัญชาตญาณ  ซึ่งเปนปญหาของมนุษย. 
 

สติสัมโพชฌงค. 
 
โพชฌงคขอที่  ๑  คือสติ  ทําสติ  ถาพูดงาย  ๆ  ก็คือเจริญอานาปานสติ 

ทุกครั้งที่หายใจออกเขาก็ทําสติ,    เรียกอีกอยางหนึ่งก็วาเจริญสติปฎฐานสี่,  ถา 
ศึกษาเรื่องอานาปานสติมาแลว  ก็ขอใหรูวา  นั่นแหละคือสติปฎฐานสี่ที่ถูกตองที่สุด  ที่ 
รัดกุมท่ีสุด  ไมเฟอไมเฝอ  ก็คือ  พิจารณากาย  เวทนา  จิต  ธรรม. 

 
พิจารณากายในแงที่ใหเห็นวา  กายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มิใชตัวตน  มิใชอัตตา 

ตัวตน,  เวทนาที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็มิใชตัวตน,  จิตใจทุกชนิดก็มิใชตัวตน,  จิต 
ทุกชนิดไมใชตัวตน  โดยมากเอาจิตเปนตัวตนกัน  แลวธรรมะคือธรรมชาติทั้งปวง 
ความจริงทั้งปวงก็มิใชตัวตน.  เจริญทั้งสี่อยางวามิใชตัวตนอยู  มันก็ขูดเกลา  ตอง 
ใชคําพูดวาขูดเกลาสัญชาตญาณแหงการมีตัวตนใหสึกหรอไป  สึกหรอไป  ถาปฏิบัติ 
ถูกตอง,  ไมสักวาทําทําไปตามคําบอก  มันก็มีผลอยางนั้น. 

 
เชนวาถาเราปฏิบัติขอแรกหมวดกายานุปสสนา  หายใจออกหายใจเขา 

อยางถูกตอง  มันตองปฏิบัติในลักษณะที่วา  มีแตความรูสึกวาหายใจออกหรือเขาก็ตาม 
ไมมีใครผูหายใจ.  เดี๋ยวนี้มันจะมีทําผิดหลักผิดความประสงค  มีความรูสึกวามีผู 
ทํา  มีผูหายใจ.  ระวังใหดี,  พวกหนอ  ๆ   หนอ  ๆ   ระวังใหดี  เพราะวาหนอที่แทจริง  มันบอก 
ใหรูวา  มันไมมีตัวตน,  มันสักแตวามีอาการเชนนั้นเทานั้นหนอ. 
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พูดใหชัดอีกทีวา  เมื่อหายใจออกหายใจเขาอยูนั้น  สติไมกําหนดอะไรหมด 
นอกจากกําหนดความเคลื่อนไหวของลมหายใจ,  จึงบอกตัวเองวา  มีแตการหายใจ 
เทานั้นหนอ,  มีแตการหายใจเขาเทานั้นหนอ,  มีแตการหายใจออกเทานั้นหนอ,  หนอนั้น 
มันบอกวามันไมมีตัวตน  มันมีแตการกระทําหรือการเคลื่อนไหวอยางนั้นเทานั้น  ทีนี้คน 
ไมเขาใจ  ก็มีความรูสึกเปนตัวตน  วากูหายใจ  กูหายใจเขา  กูหายใจออก,  ยิ่งบอกกัน 
สั้น  ๆ  วาเขาหนอ  ออกหนอ  เขาหนอ  ออกหนอ  มันเกิดความรูสึกโดยไมรูวา 
กูหายใจเขา  กูหายใจออก;  ถาอยางนี้มันผิดเสียแลว. 

 
ถากําหนดอยางถูกตอง  ไมมีตัวตนผูหายใจ  มีแตการหายใจ;  นั่นแหละ 

คือมันตัดความรูสึกวาตัวตนออกไป,  สัญชาตญาณวาตัวกูของกูมันถูกตัดออกไป  ถูก 
แยกออกไป,  มันมีแตความรูสึกวามันมีการหายใจ  โดยไมตองมีผูหายใจ.  ฟงใหดี  ฟง 
แลวเหมือนกับบา,  ถาฟงไมดีจะรูสึกเปนบา  เหมือนกับเปนบา,  มีการหายใจโดยไมมี 
ผู ห ายใจ .  การหายใจม ันม ีอ ยู   รู ส ึกอยู   แต ไม ม ีผู ห ายใจ   ค ือ ไม ม ีต ัวตนผู 
หายใจ  กระทําอยางนี้เปนชั่วโมง  ๆ  มันขูดเกลาความยึดถือวาตัวตนใหรอยหรอไป. 

 
ฉะนั้นเพียงแตลงมือ  ทําสติสัมโพชฌงคอยางถูกตอง  มันก็กําจัดความ 

ยึดถือวาตัวตน  วามีตัวตนนั้นออกไปได;  เพราะมันแยกกําหนดแตการหายใจ  ไมให 
มีตัวตนผูหายใจ,  ถึงจะกําหนด  วาเดินหนอ  นั่งหนอ  นอนหนอ  ยืนหนอก็ได  เดินหนอ 
กาวหนอ  เหยียบหนอ  ยกหนอ  ยางหนอก็ได,  แตอยาเอาตัวตนใสเขาไปดวย,  อยา 
ใหมันมีความหมายแหงตัวตนรวมอยูในนั้นดวย,  วามันมีแตการเดิน  หรือการยกยาง  หรือ 
การวาง   หรือการเหย ียบ   เป นก ิร ิยาเท านั ้นหนอ ,  ไม ม ีต ัวบ ุคคลผู ทําเช นนั ้น . 
นั่นแหละคือการที่ถอนสัญชาตญาณแหงตัวตน,  ถอนอัตตาออกมาเสียจากความรูสึก 
ทั้งหลายที่เคยมีแตกาลกอน. 
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นี่โพชฌงคพอเริ่มเขาในสติปฎฐานทั้ง  ๔,  สติสัมโพขฌงคในสติปฎฐาน 
ทั้ง  ๔  มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที.  ที่เปนรางกายอยูนี้  มันก็สักวารางกาย  ดิน  น้ํา 
ลม  ไฟ. 

 
หรือวาลมหายใจไมมีตัวตนที่เปนเวทนา  เปนสุข  เปนทุกข  เปนไมสุข 

ไมทุกขอยู  ก็สักแตวาความรูสึกเทานั้น,  ไมใชมีตัวตนผูรูสึก  ไมมีใครที่เปนผูรูสึก 
มันมีแตความรูสึกที่เกิดอยูตามธรรมชาติไดเทานั้น,  แตคนธรรมดาจะไมรูสึกอยางนั้น 
มันรูสึกวามีตัวกูผูหายใจ,  มีตัวกูผู รูสึก  มีตัวกูผู เปนสุข  มีตัวกูผู เปนทุกข,  นี้มาทํา 
เสียใหม  พอมีความรูสึกที่เปนสุขอยู,  โอมันเปนความรูสึกแกระบบประสาทตาม 
ธรรมชาติเทานั้น,  ไมมีตัวใครตัวตนที่ไหนที่จะเปนผูรูสึก,  มันรูสึกไดตามธรรมชาติ 
ของสิ่งที่มันมีหนาที่รูสึก  คือระบบประสาทหรืออะไรก็ตาม. 

 
ทีนี้จิตชนิดไหน  ชนิดไหนมาดูทุก  ๆ  ชนิดแลว  โอ,  มันก็สักแตวาจิต 

เกิดขึ้นมาเปนความรูสึกคิดนึกตามธรรมชาติ,  ไมมีตัวตนผู รูสึกคิดนึก,  และเราจะเอา 
จิตที ่ค ิดนึกไดนั ้นวาเปนตัวตนก็ไมได;  เพราะวามันเปนสิ ่งที ่ถ ูกปรุงขึ ้นมาชั ่ว 
ขณะ,  ชั่วขณะตามธรรมชาติ  เอามาเปนตัวตนไมได  ก็ไมเอาจิตทุกชนิดเปนตัวตน, 
เพิกถอนจิตทุกชนิดวามิใชตัวตน. 

 
ทีนี้ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งปวง  เปนความจริงอยางนั้นอยางนี้  เปนของ 

ธรรมชาติ  ก็เปนธรรมชาติเทานั ้น,  จะเปนตัวตนของใครไมได  เปนตัวตนของ 
มันเองก็ไมได  แมจะเปนพระนิพพานก็ไมใชตัวตนของใครได  ไมเปนตัวตนแมของ 
พระนิพพานเอง.  แตเดี๋ยวนี้มักจะมีคําสอนหรือวามีเชื่อถือกันอยูวา  นิพพานเปนตัวตน 
และนิพพานเปนของเรา  มันก็เลยตรงกันขามแหละ  มันไมถอนอัตตา  คือไมถอน 
ความคิดเห็นวาตัวตนได.  แตถาพอเจริญโพชฌงคแมแตขอแรกคือสติสัมโพชฌงค 
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มันก็ถอนไดอยางนี้,  สติสัมโพชฌงคนี้กระจายออกเปนสติปฎฐาน  ๔  แตละอยาง  ๆ  ก็ 
ถอนตัวตนในลักษณะอยางที่กลาวมาแลว. 

 
ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค. 

 
เอา,  ทีนี้ก็มาถึงโพชฌงคขอท่ี  ๒  ธัมมวิจยะ  แปลวา  วิจัยธรรม  แยกธรรม 

ใครครวญธรรม  สอดสองธรรม  ก็ใชในขั้นตอนแหงอานาปานสติทั้ง  ๔  แยกแยะให 
ละเอียดเขา  ใหละเอียดเขา  หมวดกายวา  ลมหายใจออก  ลมหายใจเขา  ลมหายใจสั้น 
ลมหายใจยาว  ลมหายใจยาวมีปฏิกิริยาอยางไร,  ลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยาอยางไร,  กายลม 
หายใจปรุงแตงกายเนื้ออยางไร,  คือลมหายใจนี้ปรุงแตงรางกายเนื้อหนังนี้อยางไร,  แลวก็ 
จะทําใหมันปรุงแตงนอยลง  หรือใหมันหยุดปรุงแตงไดอยางไร,  ใครครวญอยางนี้  มันก็ 
มากไปกวาเดิม,  มันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกวาเดิม. 

 
หมวดเวทนาก็เหมือนกันแหละ  เวทนานี้  สุข  ก็ดี  ทุกข  ก็ดี  อทุกขมสุข 

ก็ดี  เกิดขึ้นแลวมันทําใหเกิดความคิ  คือความวิตกคิดไปตาง  ๆ   คิดดีคิดชั่วคิดอะไรก็ตาม 
จิตกี่ชนิด  จิตคิด  ๆไดไมรูกี่สิบชนิด  วาแตละชนิด  ๆ  ก็สักแตวาความคิด. 

 
แลวจะบังคับจิตเสียใหไดดวยวา  จิตจงหยุดคิด  จงสงบรํางับ,  หรือวาจิต 

จงบันเทิงรื่นเริง  หรือวาจิตจงปลอยวาง  นี้เขาบังคับได.  นี่ธรรมวิจยะใครครวญ 
โดยละเอียดออกไปในสี่ขอนั้น  มันก็เหมือนขูดบางสัญชาตญาณแหงตัวกูใหหลุด 
ออกไป  ใหหลุดออกไป. 
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วิริยะสัมโพชฌงค. 
ทีนี้  พากเพียร  นี่มันมีความหมายอยางหนึ่งวา  มันทําเลน  ๆ   ไมได  ทําชั่ว 

ครั้งชั่วคราวไมได,  มันตองทําติตอ  คือตอเนื่อง  แลวมันยังตองทําอยางกลาหาญ  ไมใช 
ขี้ขลาด.  วิริยะนี้มันมีความพากเพียรกับความกลาหาญรวมกันอยู,  คําวาวิริยะ 
วิริยะ  นี่มันสองความหมายรวมกันอยู  คือ  พากเพียรดวย  กลาหาญดวย,  มันก็ทําเต็มท่ี 
ทําเต็มท่ี  มีการกระทําเต็มท่ีในการทําสติเปนตนนั้นเอง  มันก็ขูดเกลาไดตามลําดับ 
ซ่ึงความออนแอ  ความเกียจคราน. 

 
ปติสัมโพชฌงค. 

ทีนี้ก็มีปติ  มันก็แกสัญชาตญาณเคยชินที่ไมพอใจ  ที่ทํามาไดแลวแม 
เล็กนอย.  นี่มักจะมองขาม  เห็นเปนเรื่องเล็กนอย  นี้มาหัดปติพอใจ  แมในสิ่งเล็กนอย 
ที่ทํามาไดแลว  ปติมันก็มากขึ้น,  ปติมันก็มากขึ้น. 

 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค. 

นี้ปสสัทธิโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ขอท่ี  ๕  มันก็  ขจัดสัญชาต- 
ญาณแหงการฟุงซาน,  ฟุงซานในหลาย  ๆ  ความหมาย,  ฟุงซานตองการในการบําเรอ 
ตน  ฟุงซานในการที่จะอวดดีอวดคน  ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็ขูดเกลาสัญชาตญาณใน 
สวนนี้. 

 
สมาธิสัมโพชฌงค. 

สมาธิตามธรรมดาไมมีจิตเปนสมาธิ  เปนเรื่องของสัญชาตญาณชอบ 
ฟุงซานเอง.  เดี๋ยวนี้มามีสมาธิจนถึงกับเปนสัมโพชฌงค,  สมาธินี้ก็กําจัดหรือเพิกถอน 
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ความที่จิตไมมีกําลังรวมกัน  หรือความที่จิตไมตั้งมั่น  มันมีความเห็นแกตัว  ตามใจตัว 
ฟุงซานเปนสัญชาตญาณ  แลวเดี๋ยวนี้สมาธิสัมโพชฌงคก็มาจัดเสียใหม  หยุดฟุงซาน 
ก็รวมกําลังกัน,  รวมกําลังกันใหมันเปนจุดเดียว.  ถามันพราไปหมดกําลังมันออน.  ถา 
มันรวมกําลังไดมันก็เปนจุดเดียวมีกําลังแรงมาก  เหมือนแสงแดดเปนตน  ที่รวมกําลังมัน 
ดวยแวนโคงนูนกลาง,  มันก็รวมแสงแดดมาอยูจุดเดียวกันตรงกลาง  มันก็เลยรอนมากจน 
ลุกเปนไฟ.  กําลังของสมาธิก็เหมือนกัน  มันมีไดดวยการรวมกําลังทั้งหมด,  ความรูสึก 
ทั้งหมดมาอยูจุดเดียว  มันก็เกิดเปนตบะ  ไฟเผาผลาญกิเลสได. 

 

อุเบกขาสัมโพชฌงค. 
 
ในที่ สุ ด ก็ ม าถึ งข ออุ เบ กขา   ตามธรรมดาคนธรรมดามั น ก็ ไม รอ ได คอย ได 

เช น ว าป ลู กต น ไม ล งไป   จะรอมั น เกิ ดผลนี้   มั นก็ รอ ไม ได ด วยความปกติ   มั น รออยู ด วยทน 
ทุ ก ข ท รม าน .  ถ า เป นอุ เบ ก ข าสั ม โพ ชฌ งค   มั นทํ า ให รอ ได ค อ ย ได ด ว ย จิ ต ใจป กติ , 
กําจัดสัญชาตญาณแหงการตามใจตน  ตองการใหบําเรอตนเหลานี้ได. 

 

ผลรับเมื่อควบคุมสัญชาตญาณได. 
เพิกถอนสัญชาตญาณมีตัวตน. 

 
นี่เปนการกระทําที่ถูกตองตามความจริงของธรรมชาติ  ตามกฎของธรรมชาติ 

อันเรนลับ;  เมื่อรูแลวเอามาใชแลวมันก็ขจัดปญหาได,  ปญหาคือสัญชาตญาณ 
ที่มันบังคับเรา  ใหตองเปนไปในทางของความทุข  อยางที่พูดมาแลววา  มันทําให 
รัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  วิตกกังวล  อาลัยอาวรณ   เปนตน.  ดูเอาเองก็แลวกันทุกคนมี 
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ครบถวน  สัญชาตญาณที่มันไมพึงปรารถนา,  แตนี้แสดงเปนผลออกมางาย  ใหสังเกตวา 
เปนความรัก  เปนความโกรธ  เปนความเกลียด  เปนความกลัว  เปนความวิตกกังวล 
เปนความอาลัยอาวรณ  เปนความอิจฉาริษยา  เปนความหึงความหวงอะไรตาง  ๆ   อีกมากมาย. 

 
แตเทาที่เปนกันอยูโดยมากนี่  ความรักบาง  ความโกรธบาง  ความเกลียด 

บาง  ความกลัวบาง  ที่เปนกันมาก  ๆ  อยากจะใหสิ่งเหลานั้นหมดไปก็ไมรูจะทําอยางไร, 
มันก็ทําไดอยางนี้.  ขอใหศึกษาสิ่งที่มันจะชวยแกไขไดนี้ใหเขาใจ  แลวก็ปฏิบัติอยู 
เรื่อยไป,  ศึกษารูเพิ่มเติมข้ึนมาเทาไร  ก็ปฏิบัติเทานั้น  ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติม 
อีก,  ศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก  ทําอยางนี้อยูเรื่อยไป,  ก็จะแกไขสัญชาต- 
ญาณได.  นี่ตัวอยางแสดงใหดูเพียงอยางเดียว  คือ  กําจัดสัญชาตญาณแหงความมี 
ตัวตน. 

 
อยูเหนืออํานาจความ  เกิดแกเจ็บตาย. 

 
ทีนี้เราก็มีเรื่องมากมายหลายเรื่อง  เรื่องความแก  ความเจ็บ  ความตาย 

ถาปลอยไปตามสัญชาตญาฌ  มันก็ทรมานจิตใจ,  ถารูเทาทันสัญชาตญาณ  มันก็รูสึก 
ตรงกันขาม.    ตามธรรมดาก็จะหวาดเสียวตอความแก  ความเจ็บ  ความตาย,  เพราะ 
มันเปนไปตามสัญชาตญาณ.  ถามารูเรื่องจริง  วามันเปนเพียงความรูสึกของสัญชาต- 
ญาณก็มาทําเสียใหมใหเปนเรื่องของสติปญญา.  ทีนี้มันก็จะหัวเราะเยาะได  หัวเราะ 
เยาะความแก  หัวเราะเยาะความเจ็บ  หัวเราะเยาะความตาย.  ใครจะเอาอยางไหนก็เอา, 
จะเลือกเอานั่งรองไหโฮ  ๆ   กลัวตอความแก  ความเจ็บ  ความตาย,  หรือจะยิ้มเยาะหัวเราะ 
เยาะไลตะเพิดใหกลับไป. 

 
โดยเฉพาะคนปวย  ปวยอยางไมรูจักหาย  กระเสาะกระแสะ  นอนอยูบน 

เตียงเจ็บ  ที่โรงพยาบาลหรือท่ีบานก็ตาม;  ถาเขาไมรูสึกเรื่องนี้อยางถูกตอง  มันก็นอน 
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ทนทรมานอยูนั่นแหละ,  แลวมันก็ยากที่จะหาย  เพราะมันถูกซํ้าเติมดวยความทุกข. 
แตถาเขามาศึกษาเรื่องนี้จนเขาใจ  หัวเราะเยาะความเจ็บได,  หัวเราะเยาะความตายได 
นั้นแหละมันเปนโอกาสที่จะหาย  โดยรางกายมันจะปรับระบบใหมเสียเพื่อท่ีจะหาย  แลวมัน 
ก็จะหายเร็ว.  ฟงดูใหดีวามันก็จะหายเร็ว,และถาจะตายมันก็จะตายดี.  นี่เอาไวให  
ไดทั้งสองอยางซิ  ถาหายมันหายเร็ว  ถามันไมหายจะตองตายมันก็ตายดี;  ถาไมอยางนั้น 
มันไมรูจักหาย  มันจะนอนทนทรมานอยูที่นั่น,  และถาจะตายก็ตายเลวที่สุด  คือตายอยาง 
คนขลาดกลัว  ไมมีสติอยูกับเนื้อกับตัว  นี่เรียกวามันตายเลว. 

 
การควบคุมความรูสึกเหลานี้เสียได  มันมีประโยชนมาก  มันเปนสัญ- 

ชาตญาณตามธรรมชาติ  ที่ทําใหเปนอยางนั้น  แลวเราก็ไมมีกําลังปญญาไหนที่จะมาแกไข 
มัน  จะควบคุมมัน.  เดี๋ยวนี้มาศึกษากันเสียโดยหลักของพระพุทธศาสนา  มีอยูอยางนั้น 
อยางนั้นๆ. 

 
[อาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลวก็มีวิมุตติ] 

 
เรื่องนี้ เคยพูดทีหนึ่งแลว  หรือพูดหลายทีแลว  ก็ยังอยากจะพูดอีก  คือวา 

อยามานั่งอธิษฐานวา  กูมีความเกิดเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเกิดไปได,  กูมีความ 
แกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได,  กูมีความเจ็บเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บ 
ไปได,  กูมีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได,  นั้นมันผิด  คือ  เอามา 
ทอนเดียว  เอามาทอนเดียว. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  ถาไดอาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลว  สัตวที่มี 

ความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด,  สัตวที่มีความแกเปนธรรมดาจะพนจากความแก, 
สัตวที่มีความเจ็บเปนธรรมดาจะพนจากความเจ็บ,  สัตวที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจาก 
 

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

www.buddhadassa.in.th



 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๖๒

ความตาย,  ทานยืนยันอยางนี้.    มันก็มีหวัง  มีหวังที่เราจะพนหรือยูเหนืออํานาจ 
ของความเกิดแกเจ็บตาย.  เดี๋ยวนี้เราไมฟงใหดี  ไมศึกษาใหดี  เอามาสวดกันเพียง 
ทอนเดียว,  มันก็เลยเหมือนกับมาแชงตัวเองใหตายเร็ว    หรือใหหยุดอยูที่นั่น  มัน 
ไมถูก.    ฉะนั้นถาสวดมนตบทนี้กันใหสมบูรณแลวก็ใหสวดใหจบ,  จงไปถึงขอที่ 
พระพุทธเจาตรัสวา  ไดอาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตรแลว  มันจะพนจากการเกิดแกเจ็บ 
ตาย. 

 
การมีพระองคเปนกัลยาณมิตรนั้น  คือการปฏิบัติใหถูกตองโดยองค 

แปดประการ  คือมรรคมีองคแปดนั้น,  และเลยไปใหครบถึงสิบ  เรียกวาสัม.- 
มัตตะสิบ.  ขอน้ีบางคนยังไมเคยไดยิน,  สัมมัตตะสิบ  มันเพิ่มจากมรรคมีองคแปดออกไป 
อีกสองขอ.    ที่จริงมรรคมีองคแปดนั้นเปนสวนเหตุ,  และอีกสองขอที่เพิ่มเขามา 
เปนสวนผล  รวมเปนสิบเรียกวา  สัมมัตตะ  ๑๐  แปลวาความถูกตองสิบประการ. 

 
แปดประการอันแรกเรียกวามรรค,  มรรคมันก็แสดงวาเปนหนทางอยูแลว 

คือเปนสวนเหตุ  :  สัมมาทิฎฐิมีความคิด  เห็น  เขาใจ  ความเชื่อท่ีถูกตอง,  สัมมา 
สังกัปโป  มีความหวังความปรารถนาถูกตอง,  สัมมาวาจา    มีการพูดจาถูกตอง,  สัมมา 
กัมมันโต  มีการงานถูกตอง,  สัมมาอาชีโว  มีการดํารงชีวิตอยูอยางถูกตอง,  สัมมา 
วายาโม  มีความพยายามอยูอยางถูกตอง,  สัมมาสติ  มีสติอยางถูกตอง,  สัมมาสมาธิ  มี 
สมาธ ิถ ูกต อง .  นี ้แปดแล ว   มันแปดแล วนะ   มันถ ูกต องในส วนแปด .  แล วม ันจะ 
ใหเกิดผลมาอีกสอง  คือสัมมาญาณะ-มีญาณะถูกตอง,  สัมมาวิมุตติ-มีความหลุดพน 
ถูกตอง  รวมเปนสิบ.  ถาถูกตองเพียงแปด  เรียกวามรรคมีองคแปด,  จะเรียกวาถูกตอง 
แปดก็ไดเหมือนกัน  เพราะมันมีสัมมาสัมมาอยูขาหนา;  ถาเพ่ิมอีกสองเปนผล  ก็ 
สัมมาญาณะมีความรูถูกตอง,  คือรูชนิดที่ตัดกิเลสได,  แลวก็มีสัมมาวิมุตติ  ก็เลยเปน 
ผลสุดทาย  หลุดพนไปได. 
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ถาสวดบทนี้ใหสมบูรณแลวก็จะตองสวดสัมมัตตะสิบ  :  สัมมาทิฎฐิ 
สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  สัมมาญาณะ  สัมมาวิมุตติ,  มันเปนสิบอยางนั้น  นั่นแหละพอมาถึงนั่นแลว 
ก็พน  เหนือ  อยูเหนือความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย,  สัมมาญาณะ 
ทําใหรูวาไมมีตัวตน  ไมมีตัวตน  แลวก็ไมมีของตน  มันก็เลยไมเกิดกิเลสใด  ๆ  ได,  มัน 
ก็เลยวิมุตติ  คือหลุดพนจากกิเลสและความทุกข  โดยประการทั้งปวง  ก็ขอใหเราทํา 
อะไรใหสมบูรณ. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็มีปญหารบกวน,  ปญหาเกิดมาจากความเกิด  ความแก 

ความเจ็บ  ความตาย;  ถามารูจักความจริงของสิ่งเหลานี้ได  ทําใหไมเปนปญหา, 
นั่นแหละคือความดับทุกขในพระพุทธศาสนา,  ระงับสัญชาตญาณแมลูกไดหมด. 
สัญชาตญาณแมคือสัญชาตญาณวาตัวตน,  สัญชาตญาณลูกคือสัญชาตญาณที่เปน 
ไปเพ่ือความเห็นแกตน  อีกหลาย  ๆ  อยาง  หรือหลายสิบอยางก็ได.  นี่เปนสัญชาต- 
ญาณลูก  ๆ  เพราะมีตัวตนมันจึงอยากได  มันจึงอยากกิน  มันจึงรัก  มันจึงกลัว  มันจึง 
ตอสูบาง  มันจึงหนีภัยบาง  มัยยังอวดดีบาง  หลาย  ๆ   อยาง  เพราะมันมีตัวตนยืนอยูเปน 
แกนกลาง;  ถาวาถอนตัวตนซึ่งเปนแกนกลาง  เปนโจทย  รากออกเสียได  นอกนั้นมัน 
ก็ตาย  ตายไปเอง. 

 
สัมโพชฌงคใหผลเด็ดขาดและสมบูรณ. 

 
นี่เราจะถอนสัญชาตญาณกันจริง  ๆ  จัง  แลวก็ตองอาศัยหลักวิชา 

เฉพาะ  ซ่ึงจะใหคมเฉียบคมกริบกันแลว  ก็คือโพชฌงคเจ็ด  เอาจริงเอาจังเอาเปน 
เอาตายกันเลย;  สวนที่จะปฏิบัติไปเนือย  ๆ  ธรรมดางาย  ๆ  เรียบ  ๆ  นั้น  ก็ธรรมะ 
สี่เกลอก็ได,  อริยมรรคมีองคแปดก็ได  แตมันก็ไมพนจากการที่วามันเปนสิ่งเดียวกัน 
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มันเปนพวกเดียวกัน,    เพราะทําใหเขมขนเขา  มันจึงมากลายเปนโพชฌงคเจ็ด, 
เมื่อจะเอากันจริงจังทําใหเขมขนเขา  ก็ปฏิบัติในหลักโพชฌงคเจ็ดประการ  :  สติสัม 
โพชฌงค  ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค  วิริยะสัมโพชฌงค  ปติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัม- 
โพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงค. 

 
เดี๋ยวนี้จะนิมนตพระมาสวดกันอยูหรือเปลาก็ไมทราบ,  กอนนี้ เคยไดยิน 

บอย  ๆ.  อาตมาก็เคยไปสวด  ทั้งคนสวดก็ไมรูวาอะไร  คนฟงก็ไมรูวาอะไร,  แลว 
มันก็ตาย  มันก็ตาย  มันไมหาย  ถาคนสวดก็รูวาอยางไร  แลวคนฟงก็รูวาอยางไร  มันก็ 
ชื่นอกชื่นใจ  อาจจะหายได  หรือถาตายก็ตายดี. 

 
ฉะนั้น  เราอยูอยางที่ไมเปนทุกข  ไมเปนทุกขใหละอายแมว  แมวมีทุก 

บาน  ขอใหดูแมวที่มีอยูในบาน  ไมเห็นมันเปนทุกข,  แลวคนจะเปนทุกขใหละอายแมว 
มันก็น าหัว;  นี ่จะตองตั ้งต นกันเสียใหมบาง  มันเปนยุคที ่งมงายอยู ไม ไดแลว, 
ยิ่งเปนพุทธบริษัทดวยแลว  มันยิ ่งจะตองนิ ่งอยู ไมได  มันจะตองแกไขปรับปรุง 
ใหเอาชนะปญหาได,  ปญหาในดานจิตใจนะ,  ปญหาในดานรางกาย  ทําไรทํานาทําอะไร 
นี้ก็ทําไปเถิด  แตวามันมีปญหาดานจิตใจรวมอยูดวย,  แมในขณะที่แกปญหาดานรางกาย 
มันมีปญหาดานจิตใจรวมอยูดวย.  ถาแกปญหาดานจิตใจไมได  ก็แกปญหาทาง 
ดานรางกายไมได  หรือไดก็ไมดี,  จึงมีหนาที่ที่จะตองแกปญหาทางจิตใจใหลุลวง 
ไปดวยดี. 

 
นี้เรียกวาเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา,  ยกตัวอยางมาโดย 

ละเอียด  ในเรื่องของการเพิกถอนสัญชาตญาณแหงตัวตน,  ในพุทธศาสนาเรียกชื่อยาว  ๆ   
วาอัตตวาทุปาทาน  อัตตวาทะอุปาทาน,  อุปาทานคือความยึดถือ  ยึดมั่นถือมั่น 
ชนิดที่ทําใหปากพูดออกมาวา  ตัวกู,  ความยึดมั่นถือมั่นใด  ๆ  ที่ทําใหปากพูดออกมา 
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เปนเสียงหรือไมเปนเสียงก็ตามวา  ตัวกู,  นั่นแหละคืออัตตวาทุปาทาน  นั้คือสัญชาต- 
ญาณแมบทของสิ่งที่มีชีวิต;  เพราะมันหลอเลี้ยงชีวิตไวดวยสัญชาตญาณอันนี้,  สัญ- 
ชาตญาณอันนี้มันทําใหสนใจที่จะหลอเลี้ยงชีวิต,  ถาทํามากเกินไปมันก็เห็นแก 
ตน,  เห็นแกตนมันก็ตองเบียดเบียนกัน  มันก็ตองฆาฟนกัน  เพราะสัญชาตญาณอันนี้ 
จึงตองควบคุมใหอยูในลักษณะที่พอดี,  อยาใหกลายขึ้นมาเปนความเห็นแกตน 
จนเบียดเบียนคนอื่น. 

 

ปญหาของมนุษยอยูที่ความเห็นแกตัว. 
 
เดี๋ยวนี้ในโลก  ทั้งโลกมันมีปญหาเรื่องเดียวนี้  คือตางฝายตางเห็นแกตน 

ก็จะทําเพื่อตน  เพื่อของตน,  มันก็ไดรบราฆาฟนกัน.  พวกนายทุนก็เต็มไปดวยความ 
เห็นแกตน,  พวกคอมมิวนิสตพวกกรรมกรก็เต็มไปดวยความเห็นแกตน,  ตางฝายตางมี 
ความเห็นแกตนเปนเบื้องหนา  ก็ไดรบกันไมมีที่สิ้นสุด,  แลวไมมีหวังวาจะสิ้นสุด  ถา 
มนุษยยังมีความเห็นแกตน.  ถาใครมาชวยแกไขความเห็นแกตนเสียได  ก็จะแกปญหาได. 

 
เดี๋ยวนี้ไมมีใคร  ไมมีใครเปนเจาของโลก  หรือรับผิดชอบ  องคการสห- 

ประชาชาติที่วาสําคัญมาก  ก็ไดแตนั่ งปรับปรุง  ปรับปรุงความเขาใจชั่วครั้งชั่วคราว. 
อาตมาจึงเปรียบวามันเหมือนกับน่ังจับปูใสกระดงซึ่งไมมีที่สิ้นสุด;    ถาองคการสหประ- 
ชาชาติรูจักนําเอาธรรมะในศาสนานี่ไปสอน  ไปขยาย  ไปแพรหลาย  ใหทุกคน 
ในโลกรูเรื่องนี้  แลวมันก็จะลดความเห็นแกตน  ก็จะหยุดรบกันงายเขา.  เดี๋ยวนี้ 
มันไมมีการกระทําอยางนี้  ความเห็นแกตนมันก็ยิ่งมากขึ้น  เพราะวาเขาปรับปรุงเรื่อง 
ของความเห็นแกตนกันมากขึ้น  และเปนปจจัยแหงสงคราม. 
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ถาวามนุษยยังตองเปนไปตามสัญชาตญาณ  ก็ไมใชเปนมนุษย,  มัน 
เปนแตเพียงคน.  ถายังพายแพแกสัญชาตญาณก็เปนไปไดแตเพียงคน,  ถาควบคุม 
สัญชาตญาณไดจึงจะเปนมนุษย  พูดอยางนี้ไมมีใครเชื่อ,  แลวใครไปพูดมากเขามันถูก 
เด็กหัวซายรุมกันดา.  เขาจะใหเหมือนกันหมด  ไมมีแบงแยกเปนมนุษยหรือเปนคน, 
เราไปพยายามจะชี้ใหเห็นวา  เปนแคนั้นเปนเพียงคน  ถึงชั้นนี้จึงจะเปนมนุษย  เขาก็หาวา 
ทําใหเกิดความแบงแยกเหลื่อมล้ําต่ําสูง,  มันก็ขัดกับลัทธิคอมมิวนิสตของเขา,  เขาก็ดาเรา 
เราก็รูจักพูดหรือไมควรพูดตามที่มันควรจะพูด. 

 
นี่ขอน้ีก็ชวยจําไวใหดี  ๆ  เถอะ  วาถาอยากจะเปนมนุษย  ก็รีบควบคุม 

แกไขสัญชาตญาณ,  ถาอยากจะเปนแตเพียงคน  ก็ปลอยไปตามเดิม  นารักก็รัก  นา 
โกรธก็โกรธ  นาเกลียดก็เกลียด  นากลัวก็กลัวไปตามเดิม.  ถาอยากจะเปนมนุษยมีใจ 
สูง  มันก็ตองทําจนเปนวา  มาใหรักก็ไมรัก  มาใหโกรธก็ไมโกรธ  มาใหเกลียด 
ก็ไมเกลียด  มาใหกลัวก็ไมกลัว,  อะไร  ๆ  ก็ไมตอง  ไมตอง. 

 
ทีนี้มองดูใหดีจะเห็นไดวา  มนุษยกับคนนี้ตางกันใชไหม,  มนุษยกับคนนะ 

มันตางกัน  แลวตางกันกี่มากนอย  ตางกันกี่มากนอย?  ถาถามอยางนี้  อาตมาก็ตอบวามัน 
ตางกันยิ่งกวาฟาและดิน.  ฟากับดินนี้ยังไมตางกันเทาไร  แตมนุษยกับคนนี้ตางกันมาก 
มันตางกันมาก;    เพราะวาคนมันเดินลง  มนุษยมันเดินขึ้น,  คนมันเดินเอาหัวลง, 
มนุษยมันเดินเอาหัวขึ้น,  ฉะนั้นมันจึงตางกับฟาและดินซึ่งหยุดอยูเฉย ๆ.  ดูใหดีซิฟากับ 
ดินนี้มันหยุดอยู เฉย ๆ:  ถาเปนคนมันเดินลง ๆ,  ถาเปนมนุษยมันเดินขึ้น ๆ,  มันไกล 
ออกไป  ไกลออกไปจากกันทุกที.  ความเปนคนกับความเปนมนุษยนี้ตางกัน  ยิ่งกวา 
ความตางกันของฟาและดิน. 
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ฉะนั้น  ก็ทําใหหยุดควาทุกขทรมานในชีวิต  ก็ตองเปนมนุษยกันเสีย 
ใหได,  แลวก็สนใจในการที่ควบคุมสัญชาตญาณ  จนกระทั่งวาเพิกถอนออก 
ไดหมด  เปนพระอรหันต.  เดี๋ยวนี้ยังไมเปนพระอรหันตก็เอาแตเพียงวา  ควบคุม 
สัญชาตญาณใหได  :  มีสติ  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีปญญา  เปนเครื่องมือพรอม, 
พรอมมืออยูเสมอ,  แลวก็ดําเนินชีวิตไปในอัฏฐังคิกมัคคมีองคแปดประการโดย 
หลักพื้นฐานอยูเสมอ. 

 
แลวถาเมื่อใดตองการเลนงานสัญชาตญาณโดยตรง  ก็เอาโพชฌงค 

ทั้งเจ็ดมาห้ําหั่นสัญชาตญาณ  โดยนัยดังที่ไดกลาวมาแลวเมื่อตะกี้เปนตัวอยาง;  เลน 
งานสัญชาตญาณแหงตัวตน  แลวมันก็เทากับเลนงานตนขั้วหรือหัวโจก,  แลวลูกนอง 
ลูกสมุนมันก็พลอยหมดสิ้นไปเอง.  สัญชาตญาณแหงความรูสึกวามีตัวกู  มีของกู  มีสัญ- 
ชาตญาณอยางนี้,  แลวก็จะมีสัญชาตญาณลูกนองรองลงมาวา  เห็นแกกู  เห็นแกตัวไม 
เห็นแกผูอื่นแลวก็แสดงบทบาทไปตามอํานาจ,  จะอวดดิบอวดดีบาง,  จะตองการการ 
บํารุงบําเรอบาง,  จะตองการกินดีอยูดีอยางวิเศษวิโสบาง  แลวก็มีควาทุกขดวยเรื่องความ 
ขี้ขลาด  ขี้ขลาดสะดุง  หวาดเสียว  วิ่งหนี. 

 
ละเห็นแกตัวไดจะมีชีวิตเย็น. 

 
เอาละ,  สรุปกันเสียทีวา  เรามาพูดกันเรื่องของมนุษย  ตามกฎเกณฑ 

ของธรรมชาติอันลึกซ้ึง  ซึ่งไมคอยมีใครจะมองเห็นและเอามาพูด.  พระพุทธเจาทาน 
มองเห็นแลวก็เอามาตรัสมาสอน  ในสิ่งที่ชาวโลกปจจุบันเรียกวาสัญชาตญาณหรือ  instinct 
พระพุทธเจาทั้งหลายทานเอามาเรียกวากิเลส  กิเลส.  คําวากิเลสแปลวาของสกปรก, 
ละกิเลสใหหมด  ก็หมดปญหา,  มีความทุกขดับสิ้นสุดไมมีเหลือ,  มีชีวิตเยือกเย็นเปน 
นิพพาน,  นิพพาน-เย็นความเย็น. 
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แตถาวาไมพูดกันอยางศาสนาเปนเรื่องของวิทยาศาสตร  หรือนัก 
วิทยาศาสตรที่กําลังกาวหนา  หรือเปนที่เชื่อถือของคนในโลก  ก็จะตองพูดไปในรูปวา 
ชีวิตมันมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิต,  สัญชาตญาณแมคือความมีตัวตน,  แลวก็ 
สัญชาตญาณลูก  คือความเห็นแกตน  หรืออะไรทุกอยาง. 

 
ฉะนั้นถาวา  กําจัดความรูสึกสัญชาตญาณของอวิชชาเหลานี้เสียได  คน, 

เราก็จะไมเห็นแกตน,  โลกก็จะอยูกันเปนผาสุก  ไมมีความเห็นแกตน  แลวก็ไม 
เบียดเบียนกัน  ก็เปนโลกของศรีอารยะเมตตรัย,  ศาสนาของพระศรีอารยเมตตรัย 
เปนโลกของพระศรีอารยเมตตรัย  ที่หวังกันวาจะมาในขาหนานั้น  แตก็ยังไมรู 
วาจะมาเมื่อใด;  ก็จะขอยืนยันวา  ถาเมื่อใดกําจัดสัญชาตญาณเลวรายเหลานี้เสีย 
ได,  โลกของพระศรีอารยะเมตตรัยก็จะมาทันที  มาทันที.  คนหมดตัวกู  หมดความ 
เห็นแกตัวกู  ไมมีสัญชาตญาณเลวรายซึ่งทําใหตัวเองก็เปนทุกข,  ผูอื่นก็เปนทุกข,  แลว 
มันก็ยังเนื่องกัน  เนื่องกันไดทั้งศาสนานี้หรือศาสนาพระศรีอารยเมตตรัย  หรือจะพูดไดวา 
ทุกศาสนาของพระพุทธเจา  ลวนแตสอนใหถอนเสียซ่ึงอุปาทานวาตัวกู. 

 
ขอบอกชาวโลกทั้งหลายวา  ถามนุษยทั้งหลายถอนสัญชาตญาณวาตัวกู 

เสียได  มันก็หมดปญหาเหมือนกัน  อยางเดียวกันเรื่องเดียวกัน,  แลวก็ไมตองเรียกวา 
ศาสนาไหนเสียดวย    เปนศาสนากลาง  ๆ .  ใครปฏิบัติเขาก็ไดรับผล  เพราะวามนุษยทุกคน 
มันมีโครงสราง  หรือมีระบบเปนอยูเหมือนกัน;  อยางที่กลาวมาแลววา  ถามันกินเกลือ 
ก็รูสึกเค็ม  กินน้ําตาลก็รูสึกหวาน  กินน้ําสมก็รูสึกเปรี้ยว,  นี่มันเปนขอท่ีเหมือนกันอยางนี้. 
ฉะนั้น  เราก็มีหวังที่จะถือศาสนารวมกันได  คือไมเห็นแกตัว  แลวก็อยูกันเปนผาสุก. 

 
ขอใหพุทธบริษัทเปนผูนําในระบบการอันนี้;  เพราะเราก็ปฏิญาณ 

ตัวเปนพุทธบริษัท  นับถือพระพุทธเจา  ก็ตองศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของ 
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พระพุทธเจา,  แลวมันก็จะดับกิเลส  หรือดับสิ่งที่เรียกโดยวิทยาศาสตรวาสัญชาตญาณ 
หรือ  instinct  อันแรกที่สุดคือ  egoism,  egoism,  เปนความรูสึกที่มีตัวตน  เปนตัวตน 
มันก็คลอดความรูสึกที่เห็นแกตน  selfishness  มันเปนความรูสึกที่เห็นแกตน  มันก็ออก 
จากแมของมันคือ  egoism.  ฉะนั้น  ถาวามองกันตามธรรมชาติอยางนี้  มันก็แก 
ปญหาไดเหมือนกัน.  แตวาพุทธศาสนาเรามีคําเรียกคําใชตามแบบของพุทธศาสนา 
วามันมีกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน,  อุปาทานวาตัวตนเปนแมบท,  แลวก็ทําใหเกิด 
กิเลสโลภ  โกรธ  หลงนานาชนิด.  ถอนตัวตนเสียไดโลภ  โกรธ  หลงหรือกิเลส 
กี่ชนิด  กี่รอยชนิด  กี่พันชนิด  มันก็ถูกเพิกถอน,  ก็ไดผลเทากัน,  มีสันติภาพ  สันติสุข 
บุคคลมีสันติสุข  สังคมมีสันติภาพ  มีความหายเปนความเย็น. 

 
นิพพานแปลวาเย็น;  อยาเขาใจใหมันฟุงซานอะไรมากมายนัก,  มีชีวิต 

จิตใจเย็น  มีความเปนอยูที่เย็น  นั่นแหละคือนิพพานในความหมาย  ๆ  ระดับ. 
ถาเย็นถึงที่สุดเด็ดขาดไปเลย  ก็เปนนิพพานโดยสมบูรณ,  ถาเย็นชั่วครูชั่วขณะก็เปนนิพพาน 
ชั่วครูชั่วขณะ,  หรือเปนนิพพานนอย  ๆ  เปนนิพพานตัวอยางชิมลอง  อะไรไปก็ได.  แต 
อยางลืมวา  ทุกคนนั้นมีความเย็นเปนประจําอยูตามธรรมชาติ  คือเวลาที่ไมเกิดกิเลส 
หรือเวลาที่สัญชาตญาณไมแสดงบทบาทอะไร,  เราอยูกันดวยนิพพาน  คือความเย็นอก 
เย็นใจ  ซึ่งมันก็มีอยูมาก  พอที่จะทําใหนอนหลับไดบาง.  ถาไมมีความหยุดพักผอน 
ของกิเลสหรือของสัญชาตญาณเสียเลย  มันก็เปนบา  ไมเทาไรมันก็ตาย. 

 
ฉะนั้นเราขอบใจที่วา  ธรรมชาติมันก็ยังปรานีอยูบาง  จัดใหสัตวทั้งหลาย 

มีเวลาที่พักผอน,  หรือวางจากการรบกวนของกิเลสหรือสัญชาตญาณบาง,  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งใหมีเวลานอนหลับ.  เวลานอนหลับน้ันไมถูกรบกวนดวยอะไร  มันก็ตื่นขึ้นมา 
ใหมมีกําลังเรี่ยวแรงทําอะไรตอไป;  ถามันไมมีการนอนหลับหรือไมมีการพักผอนเลย  มัน 
ก็ตายแลว  มันก็จะอยูไปไดไมกี่วัน.  ทีนี้ถาอยากจะไมตายโดยตลอดกาลเปนนิรันดร. 
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ก็ควบคุมตัวกูนี้เสียใหได,  ขจัดใหหมดออกไปเสียจากจิตใจ,  อยาใหมีอยูในจิตใจ  ให 
จิตหลุดพนจากกู. 

 
ศาสนาอื่น  ๆ   นั้น  อยางดีก็วามีตัวกูเปนผูหลุดพนจากความทุกข  แลวไปมี 

ตัวกูอยู  มีตัวกูอยู  มันก็คือตัวกู  แบกตัวกู  ทรงตัวกู  เปนน้ําหนักมากนอยอยางใดอยางหนึ่ง 
อยู.  พวกนั้นถือวาตัวกูหรือตัวอัตตาหลุดพนจากความทุกขไป  ยังมีตัวกู;  สวน 
เราถือวาไมมีตัวตน  ไมมีอัตตา,  มีแตจิต  ที่โงก็จมอยูในกองทุกข;  ถาฉลาดถึง 
ที่สุด  พัฒนาไดแลว  ละกิเลสไดแลว  จิตก็หลุดพนจากความทุกข.  เมื่อจิตหมดเหตุ 
หมดปจจัยท่ีจะดํารงอยู  จิตก็ดังไปอีกทีหนึ่ง,  ดับไปอีกทีหนึ่ง  ทีนี้ก็วาง-วาง-วาง-วาง 
ยิ่งกวาวาง.  ฉะนั้นที่สุดจบของพุทธศาสนาเราคือความวาง,  ที่สุดจบของศาสนาอื่น  ๆ 
คือไปมีตัวกูนิรันดร  ตัวตนนิรันดร  อยูกับพระเจา  อยูกับอะไรก็ตามใจ. 

 
ขอน้ีควรจะรูจักกันไวเสียบาง  มันจะไมปนกันยุง  หรือจะไมพูดผิด  ๆ ,  จะไม 

พูดผิด  ๆ  เพื่อประโยชนแกศาสนาของตน.  ถาจะพูดใหถูก  ๆ  ก็ตองพูดวา    จิตหลุด 
พน    ถึงความวาง    นี่พุทธศาสนา,    ถาเปนศาสนาอื่นก็วา  ตัวกูหลุดพนไปอยูกบั 
พระเจาอยางถาวร,  โดยคําพูดมันตางกันมาก  เวนเสียแตจะไปเปลี่ยนความหมายใหมา 
เปนภาษาธรรม,  ภาษาธรรมแลวมันอาจพอพูดกันได. 

 
แตพูดวาหลุดพน,  หลุดพน  แลวก็ระวังฟงใหดี  ใครหลุดพน  ?  พวก 

นั้นตัวกูหลุดพน,  พวกนี้จิตมันหลุดพน,  แลวของใครมันจริงกวา  เพราะวาทั้งหมด 
ที่มันอยูทุกวันนี้  มันไมมีตัวตนอันแทจริง  มันมีแตตัวตนที่เปนมายา  ที่จิตโง  ๆ  มันคิด 
ขึ้นมาเองตามสัญชาตญาณ.  เพราะฉะนั้นเลนงานสัญชาตญาณโง ๆ  นี้หมดไป  จิต 
มันก็หลุดจากความโง,  มันก็หลุดไปสูแสงสวาง,  หลุดออกไปจนถึงที่วาง  วาง  วาง  ไมมี 
อะไร  นั่นแหละคืออิสระภาพของจิต. 
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เอาละ,  เปนอันวา  วันนี้ก็ไดพูดถึง  การปฏิบัติที่เปนการเพิกถอนสัญ- 
ชาตญาณโดยอาศัยหลักวิชาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ  คือโพชฌงคเจ็ด  ก็ 
สมควรแกเวลาแลว.ขอใหทานทั้งหลายทบทวนขอความเหลานี้  ใหเปนที่เขาใจ  ยึดถือ 
เปนหลักปฏิบัติได  เขาใจเทาไรก็ปฏิบัติเทานั้น,  เขาใจตอไปปฏิบัติตอไป  มันก็จะถึงที่สุด 
เขาสักวันหนึ่ง  คือหลุดพนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง. 

 
การบรรยายสมควรแกเวลา  ขอยุติการบรรยาย  เปนโอกาสใหพระคุณเจา 

ทั้งหลาย  จะไดสวดบทพระธรรมคณสาธยาย  เพื่อเปนการสงเสริมกําลังใจของทานทั้งหลาย 
เพื่อประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไป  ณ  กาลบัดนี้. 
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ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
      -๑๓- 
๒๙  มีนาคม  ๒๕๒๙ 

 
 
 

 
 

ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ  โดยประการทั้งปวง. 
 
 
 
ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสาร  แหงภาคมาฆบูชา  เปนครั้งที่   ๑๓  ในวันนี้ 

อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุด  ธรรมะกับสัญชาตญาณ  ตอไปตามเดิม,  และมีหัวขอเฉพาะ 
ในครั้งนี้ซึ่งเปนครั้งสุดทาย  วาภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง 
วาที่ถูกก็เปนเรื่องสรุปทายตอนจบของเรื่องนี้  จะรวบรวมเอาใจความของทุก ๆ  ตอน 
มาสรุปเขาดวยกัน  เพื่อความเขาใจงาย  เปนครั้งสุดทายอีกครั้งหนึ่ง.  ที่แทก็เปน 
การซอมขอความทั้งหมด  ที่บรรยายมาแลว  เอามากลาวสรุป  เปนเรื่องเดียวกันเนื่องดวย 
กัน  เปนเรื่องสั้น ๆ  . 

 
[เรียนธรรมะอยางวิทยาศาสตร.] 

 
ขอแรก  ขอใหระลึกถึงที่เราไดทําความเขาใจกันในตอนตนวา  เรากําลังเรียน 

ธรรมะอยางวิทยาศาสตร  เพราะเรื่องสัญชาตญาณนี้  เปนเรื่องที่เปนผลแหงการคนควา 
 

๓๗๒ 
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ของวิทยาศาสตร,  มีลักษณะ  ระบุ  มองลงไปที่ของที่มีอยูจริง  ที่ รูสึกไดไมตองคํานวณ; 
อยางนี้เรียกวาวิทยาศาสคร  เปนยุควิทยาศาสตร  เรียนธรรมะกันในลักษณะหรือวิถีทาง 
ของวิทยาศาสตร  ใหมันงายขึ้น. 

 
สัญชาตญาณทําใหรูสึกวามีตัวตน. 

 
มีเรื่องสรุปไดวา  สิ่งที่ เรียกวาชีวิต ๆ  นี้  มันประกอบขึ้นดวยของสองอยาง 

คือรางกายกับจิตใจ;  พูดอยางนี่ก็ได  ของสองอยางนี้คือรางกายกับจิตใจ  รวมกันเขาแลว 
เราก็เรียกวาชีวิต,  หรือจะเรียกภาษาวัดวานามกับรูป  รูปกับนาม  สองอยางนี้รวมกัน 
เขา  เราเรียกวาชีวิตในที่นี้.  ในสิ่งที่เรียกวาชีวิตนี้  มีสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณเขาไป 
ควบคุมอยู  เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นไดเองของสิ่งที่มีชีวิตนั้น,  ใหสิ่งที่มีชิวตนั้นสามารถ 
คิด  นึก  รูสึกไปในทางที่จะใหเกิดความรอดแกมันเอง  จึงไดใสสัญชาตญาณที่สําคัญ  ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็คือสัญชาตญาณที่ทําใหรูสึกวามีตัวตนหรือของตน;  ถามัน 
ไมมีความรูสึกวาตัวตนวาของตน  มันก็ไมรูวาจะสงวนอะไร  จะถนอมอะไร  จะรักษาอะไร 
จะพัฒนาอะไร.  เดี๋ยวนี้มันมีความรูสึกวาตนหรือของตนนั้นเปนหลัก  ตนของตน  ตัว 
ตนนี้ไมตองเปนของจริงของจัง  เปนดุน  เปนกอน  เปนชิ้นอะไร,  เปนแตเพียงความ  
รูสึกคิดนึกหรือความสําคัญมั่นหมาย  เปนความรูสึกทางจิตก็พอแลว,  ไมไดเกี่ยวกับ 
ทางกาย  ใหมันเกิดความรูสึกวาเปนตัวตนยืนอยูเปนหลักเปนประธาน  หรือเปนแกนกลาง 
ของสิ่งที่เรียกวาชีวิต,  มันก็ทําใหเกิดความรูสึกที่จะถนอม  จะปองกัน  จะรักษา 
แลวยิ่งกวานั้นเลยเถิดไป  ก็คือเห็นแกตน .  ตอนนี้แหละเปนเรื่องที่เปนอันตราย  
มันไมมีตนเฉย ๆ   มันไมไดพัฒนาหรือถนอมตนตามสมควร.  มันเลยเถิดออกไปเปนเรื่อง 
เห็นแกตน  มันก็รุกล้ําเขาไปในเขตของบุคคลอื่น,  ความเห็นแกตนมันก็งอกงามออก 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๗๔

ไป  เปนกิเลสนานาชนิด  ซึ่งเปนอันตรายแกตนและผูอื่น.  นี่เราจะรูจักชีวิตกันใน 
ลักษณะอยางนี้กอน.  มอดูวามันไดเจริญขึ้นมาอยางไร. 

 

การพัฒนาของสัญชาตญาณ. 
 
ทารกอยูในทองทําอะไรไมได  คิดอะไรไมได;  แตครั้นทารกคลอดออกมา 

จากทองแลว  มันก็มีการเปนไปตามธรรมชาติ,  คือทารกนั้นจะตองกระทบทางตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  ตามลําดับ.  ทารกนั้นจะรูสึกเปนความพอใจหรือไมพอใจ  ขึ้นมาได 
เอง;  ถาอรอยหรือสบายก็พอใจ  ไมอรอยไมสบายมันก็ไมพอใจ,  มันก็เกิดความรูสึก 
พอใจหรือไมพอใจขึ้นมา.  นี่ความรูสึกอยางนี้มันเปนที่ตั้งของสัญชาตญาณ  วามี 
ตัวตน  มีตัวกู  ซ่ึงเปนผูพอใจหรือไมพอใจ. 

 
เปนกิเลส. 

 
ทีแรกจะมีเพียงความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ,  ครั้นหนักเขา ๆ  มันก็กลาย 

เปนความรูสึกวา  มีกูไมพอใจ  หรือกูพอใจ.  นี่เด็ก ๆ  เขาก็รูสึกอยางนี้ขึ้นมาไดตาม 
ลําดับ  คือมีตัวกูที่จะเปนผูพอใจ  หรือไมพอใจ;  เมื่อพอใจก็คิดตอไปอีกอยางหนึ่ง,  ไม 
พอใจก็คิดไปอีกอยางหนึ่ง  ไมหยุดอยูเพียงเทานั้น  ในที่สุดมันก็เกิดเปนกิเลส;  พอใจ 
แลวอยากได  ก็เปนโลภะราคะขึ้นมา,  ไมพอใจไมอยากได  มันก็เกิดเปนโทสะ 
เปนพยาบาท  เปนปฏิฆะขึ้นมา,  และเมื่อมันยังไมรูวาจะพอใจหรือไมพอใจ  มันก็ 
ยังพะวงสงสัยอาลัยอาวรณอยากจะรูใหมันแนนอนตอไปอีก  มันก็เปนโมหะขึ้นมา. 
คิดดูเถอะวา  มันไมไดมาจาไหน  มันมาจากเหตุปจจัยที่วาทารกนั้นมันก็มีตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ  สัมผัสอารมณแลวเกิดรูสึกเปนเวทนาพอใจหรือไมพอใจแลว  มันก็เกิดกิเลส 
ไดตาง ๆ  .  เวทนาใหเกิดตัณหา  ก็คือใหเกิดกิเลส  ในสิ่งที่นารักนาพอใจก็เกิดกาม  
ตัณหา  ภวตัณหา  ในสิ่งที่ไมนารักไมนาพอใจก็เกิดวิภวตัณหา. 
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นี่รูธรรมชาติที่มันเปนมาของสิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณ  ใหประจักษ 
คือไมตองเชื่อตามผูพูด  มองเห็นจริงชัดตามที่เขาพูดหรือผูพูดพูด  มันก็ใชไดเหมือนกัน 
วาจิตนี้เปนอยางไร,  กายนี้เปนอยางไร,  เกิดความรูสึกอะไรบาง,  แลวเกิดความรูสึกอะไร 
สืบตอไป. 

 
เปนอนุสัย 

 
ทีนี้ก็ควรจะดูมันใหครบทั้งระบบวา  เมื่อเกิดโลภะขึ้นมาแลว  มันก็จะตอง 

เกิดความเคยชินที่เก็บไวสําหรับจะเกิดโลภะอีก,  นี่ก็เรียกวาราคานุสัย,  ถาไมชอบ 
ใจเกิดโทสะขึ้นมาแลว  ก็เกิดความเคยชินที่จะเก็บไวสําหรับท่ีจะโกรธอีก.  เรียกวา  
ปฏิฆานุสัย,  ถาเกิดกลาง ๆ  ไมใชพอใจหรือไมใชไมพอใจ  มันก็เกิดอวิชชานุสัย; 
นี่เราก็มีอนุสัย  ๓  ประการนี้สิงอยูในสันดาน.  ถาจะเรียกอยางวิทยาศาสตรก็เรียกวา 
สัญชาตญาณนั้นมันก็ไดลงรกลงราก  เปนสิ่งที่ เรียกในภาษาธรรมวาอนุสัย;  ฉะนั้นมัน 
จึงโลภไดงาย  โกรธไดงาย  หลงไดงาย  ในครั้งหลัง  ๆ;  เพราะสัญชาตญาณที่จะ 
เปนเชนนั้น  มันไดลงรกลงรากลงไป  ในนามของสิ่งที่เราเรียกกันในวัดวาอนุสัย. 

 
เปนอาสวะ. 

 
ครั้นอนุสัยนี้มันมีมากเขา ๆ  มันก็ตองการจะออก  จะดันออก  จะกลับ 

ออก  มันก็มีสิ่งที่เรียกวาอาสวะสําหรับจะไหลออกมา,  เปนความโลภอีก  หรือเปนความ 
โกรธอีก  เปนความหลงอีก,  คือจะเปนโลภะ  หรือเปนโทสะ  หรือเปนโมหะอีกนั่นเอง. 
นี่มันถึงขนาดสูงสุดเต็มท่ีของระบบกิเลสหรือระบบสัญชาตญาณ. 
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ทบทวนสั้น ๆ  งาย ๆ  วา  ทารกมันก็มีความรูสึกที่จะชอบใจหรือไมชอบ 
ใจ  มันก็เกิดความรูสึกตอไปที่เรียกวา  ความโลภ  ความโรธหรือความหลง.  ทีนี้ 
มันโลภหรือโกรธหลงทีหนึ่ง  มันก็เก็บความเคยชินสําหรับจะเปนอยางนั้นไวใน 
สันดาน  เรียกวาอนุสัย,  พรอมอยางยิ่งที่จะโลภ  ที่จะโกรธ  ที่จะหลง;  ครั้นมัน 
พรอมอยางยิ่งหนักเขา ๆ  มันก็พรอมท่ีจะออกมา  นี้ก็เรียกวาอาสวะ.  ที่เปนอนุสัย 
นั้นออกมาเมื่อมีเหตุมีปจจัยภายนอกเขาชวยดวย  มันก็ออกมาเปนกิเลสเต็มรูป  เรียก 
วากิเลสอีก,  คือกิเลสครั้งที่สอง. 

 
เปนนิวรณ  ๕. 

 
แมไมมีเหตุปจจัยภายนอกเขาไปเกี่ยวของ  มันก็ออกมาไดในรูปของสิ่งที่ 

เรียกวานิวรณ  นิวรณ,  นิวรณทั้งหา  ซึ่งขอรองแลวขอรองอีกวา  จงพยายามทํา 
ความเขาใจสิ่งที่เรียกวานิวรณ,  นิวรณ  บางคนก็จะไดยินแตเพียงชื่อแลวก็เลิกกัน, 
บางคนจะทองไดแลวก็เลิกกัน,  ขอใหมองเห็นใหชัดใหประจักษ  เมื่อนิวรณหา 
มันเกิดขึ้น. 

 
แมไมมีเหตุปจจัยอะไร  จิตมันนอมไปเพื่อกามราคะ  มันออกมาจาก 

ปจจัยภายในที่เปนอนุสัย.  กามราคะ  กลุมใจอยูดวยเรื่องทางกามารมณ  ทาง 
เพศกามคุณ,  นี่มันเดือดรอนเทาไร, 

 
แลวบางเวลามันก็ออกมาในรูปพยาบาท  คือไมชอบ  ขัดใจ  โกรธแคน 

มันโกรธไดจนไมรูวาโกรธอะไร,  ไมชอบใจไดแมไมรูวาอะไร. 
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แลวก็มีอาการใหเปนถีนมิทธะ  มึนชา  งวงเหงา  ซึมเซา,  แลวมันก็ 
เปนไดงาย  อยางคนขี้เซามันชอบนอนขี้เซาลุกยาก  แมถึงเวลาลุกตื่นนอนมันก็ไมคอยจะลุก 
มันมีความรูสึกถีนมิทธะ  ชวยใหนอนบิดขี้เกียจอยูนั่นแหละ,  หรือวามันมีความรูสึกที่ 
ออนเปลี้ยอยากจะนอนเสียเรือยไป.  นี่ความมึนชา  งวงเหงา  หาวนอน  ซึมเซาเปน 
ถีนมิทธะ. 

 
แลวบางทีก็ตรงกันขาม  คือฟุงซาน,  อุทธัจจะกุกกุจจะ  ฟุงซานอยาง 

ตรงกันขาม  มีจิตที่เลื่อนลอยควบคุมไมได  ฟุงซานไปเหมือนกับวา  มันไมมีสติสัมปชัญญะ 
อะไร.  นี้ก็เปนนิวรณ  ซึ่งมีไดแตมันมีนอยกวาถีนมิทธะ,  ถีนมิทธะมันชวนใหสบาย, 
ชวนฟุงซาน  นี้มันจึงมีนอยกวา. 

 
อันสุดทายเรียกวา  วิจิกิจฉา  ไมแนใจวาถูกตอง  แมที่สุดแตที่รูสึกขึ้นวา 

ไมรูจะทําอะไรดี,  พูดอยางบา ๆ   บอ  ๆ ,  วันนี้ไมรูจะทําอะไรดี  เดินไปเดินมาไมรูวาจะทํา 
อะไรดี,  นั่นมันเปนอยางเลวที่สุด  ที่เต็มท่ีมันก็ใหลังเล,  ในขอท่ีวา  มันถูกตองแลว 
หรือยัง,  ในแงอนามัยก็ดีปลอดภัยแลวหรือยัง,  ในแงเศรษฐกิจก็ดีปลอดภัยแลวหรือยัง, 
ในแงธรรมะก็ดีวาถูกตองแลวหรือยัง,  มันจะลามปามไปถึงกับไมแนวาพระพุทธเจานั้นก็ 
สอนไมถูกตอง,  พระธรรมนั้นก็ไมดับทุกขไดจิรง,  พระสงฆก็ไมใชผูที่จะปฏิบัติตามได, 
อยางนี้เปนตน.  นี่เปนเอามาก ๆ  ถึงอยางนี้สําหรับวิจิกิจฉา;  แตมันจะเปนอะไรก็ 
ตามเถอะ.ถามันเปนความลังเลมันไมแนใจในความถูกตองสงบแลว  ก็เรียกวา 
เปนวิจิกิจฉา. 

 
เพียงแตนิวรณทั้งหานี้ก็ไมใชเลนเสียแลว  ทําลายความสงบสุข ทําลายความ 

เยือกเย็นแหงจิตใจมากมายเสียแลว  แลวมันก็มีอยูเพราะวาอะไร,  จะเรียกวาเพราะ 
สัญชาตญาณมันมีอยูขางในก็ได  หรือจะเรียกวาเพราะอนุสัยมันมีอยูขางในก็ได, 
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มันทําใหออกมาเปนนิวรณโดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอก.  ถาไดอาศัยปจจัยภายนอก 
มันก็ออกมาเปนกิเลสเต็มรุปเลย,  เปนโลภะ  โทสะ  โมหะ  หรือช่ืออะไรก็ตาม  มันเต็ม 
รูปออกมาเลย  นี่เปนกิเลสแลว. 

 
ควรรูจักใหชัดแจงทั้งกิเลสทั้งนิวรณ ;  กิเลสมันเต็มที่เต็มขนาดเต็ม 

มาตรฐาน  มีเหตุปจจัยภายนอกชวยสงเสิรม,  ถานิวรณนั้นก็ไมตองมีเหตุปจจัย 
ภายนอกสงเสริม,  มันออกมาไดตามอํานาจของอนุสัยหรือสัญชาตญาณ  มันก็เลย 
งัวเงียไมมีกําลังรุนแรงเหมือนกิเลส,  แตมันก็รบกวนความสงบสุข,  รบกวนความสงบสุข 
ชั้นละเอียดชั้นประณีต  ชั้นที่จะเปนความเยือกเย็นแหงจิตใจ  ชั้นที่จะเปนความพักผอน 
เต็มท่ี,  ถานิวรณรบกวนแลวมันก็ไมมีการพักผอน. 

 
นี้เรารูวามันเปนอยางนี้ เอง  มันเปนอยางนี้ เอง,  ไอหมอนี่มันก็เปนอยางนี้ 

เอง,  จะเรียกวามาจากสัญชาตญาณก็ได,  จะเรียกวามาจากอนุสัยก็ได,  เพราะเรา 
พูดกันคนละภาษา.  แตเดี๋ยวนี้การบรรยายชุดนี้  เราเรียกทุกสิ่งเหลานั้นวาสัญชาตญาณ, 
สัญชาตญาณเทาที่มีมาตามธรรมชาติ,  แลวสัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเปนกิเลส, 
แลวก็สัญชาตญาณที่พัฒนาตัวเองเปนโพธิ;  นี่ปญหาพื้นฐานที่มีอยูจิรงในจิตใน 
สันดานในชีวิต  มันมีอยูอยางนี้. 

 

อาการของกิเลส. 
 
ทีนี้มันออกมาเปนอาการที่เปนรูปรางของการกระทบกระทั่งตอสูเต็ม 

รูปขึ้นมา;  เรามองดูเฉพาะอาการชนิดนี้กันอีกสักชุดนหึ่ง  พวกหนึ่ง  ซึ่งอาตมาก็พูด 
ซ้ํา  พูดแลวพูดอีก  จนทานทั้งหลายก็จะรําคาญแลวก็ได,  เพื่อใหเปนตัวอยางสําหรับจดจํา 
ไวงาย ๆ  วา  เมื่อกิเลสหรืออนุสัยออกมาเปนกิเลส  แลวมันก็ทําใหเกิดอาการที่รบกวน 
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เปนความรักบาง  เปนความโกรธบาง  เปนความเกลียดบาง  เปนความกลัวบาง  เปน 
ความวิตกกังวลบาง  เปนความอาลัยอาวรณบาง  เปนความอิจฉาริษยาบาง  เปนความ 
หวงบาง  เปนความหึงบาง  นี่พูดเอามาพอเปนตัวอยางแลวก็สั้น ๆ   พอจํางายวา  รัก  โกรธ 
เกลียด  กลัว  วิตก  กังวล  อาลัยอาวรณ  อิจฉาริษยา  หวง  หึง  ไปนึกดูถึงสิ่งเหลานี้  แต 
ละอยาง ๆ  ที่มันแสดงบทบาทแสดงอาการออกมา. 

 

ความรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว. 
 
พูดถึงความรักมันก็มีหลายรูปแบบ,  บางรูปแบบก็เปนบาดี  ๆ   นี่เอง  มันทํา 

ใหทําอะไรชนิดที่ไมอยูในรองในรอยของความถูกตอง,  ไปตามอํานาจของกิเลสคือ 
ความรักนั้น  จนไมมีความหมายแหงความเปนคนหรือความเปนมนุษยเอาเสียเลยก็มี.  ยก 
ตัวอยางเหมือนวา  หญิงสาวคนหนึ่งแฟนเขาทิ้งเขาสลัด  มันก็ฆาตัวตาย,  เสียใจฆาตัวตาย 
โดยที่ไมคิดวาพอแมยังอยู,  พอแมที่รักเรายิ่งกวาแฟนเสียอีกนั้น  ก็ยังอยูก็ยังไมตาย, 
ทําไมไมเห็นแกพอแมบาง.  แลวก็อยูกับพอแมดีกวาที่จะฆาตัวตาย  เพราะเหตุวาแฟน 
เขาสลัดรัก.  นี่ความรักทําใหโงมากถึงขนาดนี้  ไดทุกอยางทุกประการ  ที่จะทําสิ่งที่ 
ไมควรทําหรือไมตองทํา. 

 
ขึ้นชื่อวาความรักแลว  จะเปนขอทรมานจิตใจทั้งนั้น,  จะรักทาง 

กามารมณรักแฟน  รักอะไร  มันก็เปนไฟทั้งนั้น  แมแตจะรักพอรักแม  ซึ่งเปนความ 
รักที่บริสุทธิ์  อยางนี้มันก็เปนไฟเหมือนกัน,  เปนไฟโมหะ  เปนอะไรไปตามเรื่อง,  ไม 
ไดเห็นหนาแลวก็จะตายไดแลว.  เด็ก ๆ  บางคนไปโรงเรียนระหวางเรียนยังไมหยุดตอน 
เที่ยง  คิดถึงแมนั่งรองไหอยูในโรงเรียนก็มี,  อยางนี้มันเปนความรักที่แทจริงชนิดหนึ่ง 
เหมือนกัน;  แมจะเปนเรื่องของโมหะ  ตายไปแลวก็รัก  เชนจะตายตามไปอยางนี้. 
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รักคนอื่น  รักผูมีพระเดชพระคุณ  รักอะไรก็ตามมันลวนแตวามันเปนเรื่องหนัก  และ 
เปนเรื่องเผาโดยจิตใจ.  ฉะนั้น  ความรักมีลักษณะเปนหนามยอกตําจิตใจอยางไร, 
แมแตความรักบริสุทธิ์ความรักสงสารนี่  ในบาลีมีกลาวถึงผูใหญบานรักลูกบานจนเปนทุกข, 
เปนความรักขนาดที่เรียกวาราคะดวยเหมือนกัน,  ถาขึ้นชื่อวาความรักแลว  มันก็ 
เปนเรื่องที่ทําใหเกิดปญหาทั้งนั้น,  ถาไมตองมีความรักทําไปตามสติปญญา  มันก็ไมมี 
ปญหาอะไร,  แตถาทําไปดวยความรักแลว  มันก็เปนเรื่องเจ็บปวด. 

 
เรื่องความโกรธก็ดูเอาเอง,  ความโกรธมันมีไดรอยแปดอยาง,  โกรธ 

อยางนั้นอยางนี้โกรธอยางนูน  โกรธแมกระทั่งวาสิ่งที่ไมมีชีวิต,  โกรธวัตถุสิ่งของ 
โกรธอะไรเหลานี้ก็ยังโกรธได. 

 
และความเกลียดมันยากที่จะออกไปจากจิตใจ,  ถาลงไดเกลียดแลวมันก็ 

ติดอยูในจิตใจ  บางทีเกลียดจนตาย. 
 
ความกลัวมีรอยแปดพันอยางนับตั้งแตเด็ก ๆ  กลัวผี  กลัวไสเดือน  กลัว 

จิ้งจก  กลัวตุกแก,  โตขึ้นก็ยังรูจักกลัว  กระทั่งกลัวสิ่งที่มองไมเห็นตัว,  กระทั่งกลัว 
ความมืด  แตวามันสรุปไดวา  ความกลัวทั้งหลายมันไปรวมอยูที่ความตาย  คือ 
กลัวตาย,  กลัวอะไรก็ตามเถอะมันไปมีความหมายในครั้งสุดทายวามันเปนสิ่งที่จะทําให 
กูตาย,  มันเปนสิ่งที่จะทําใหเราตาย  เลยกลัวกันทั้งนั้น  :  กลัวผี  กลัวเสือ  กลัว 
อะไร  ก็เพราะวามันจะทําใหเราตาย,  กลัวความลําบากยากจน  โรคภัยไขเจ็บ  ก็เพราะ 
วามันจะทําใหเราตาย.  ความกลัวทุกชนิดกี่รอยอยางกี่พันอยางไปรวมอยูที่วา  กลัวตาย 
เพราะฉะนั้นไปดูตอนที่กลัวจริง ๆ เถอะ,  แมแตกลัวในความฝน  มันก็ยังเปนความ 
ทุกขอยางยิ่ง,  นี่รักโกรธเกลียดกลัวสี่อยางนี้  แลวคํานึงดูวา  ถาไมมี  ถาไมมีสี่อยางนี้ 
จะสบายสักเทาไร. 
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ความวิตกกังวล  อาลัยอาวรณ. 
 
แลวตอไปถึง  ความวิตกกังวล  อาลัยอาวรณ   นี้ทรมานมาก  ความวิตก 

กังวลวามันจะไมไดอยางที่ตองการ,  สงสัยอยูเรื่อยนี้เปนโรคประสาทกันมากขึ้น,  เปนโรค 
ประสาทกันมากขึ้นเพราะวาความวิตกกังวล,  เร่ืองอนาคตทั้งนั้นแหละ,  ถาวิตก 
กังวล  อาลัยอาวรณก็เปนเรื่องอดีต  มาครอบงําเอาแลว  มันก็เรื่องนอนไมหลับทั้งนั้น 
แหละ  ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในรางกายขึ้นมา,  ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณเกิดขึ้น 
ก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางรางกาย,  แมในทางวัตถุในทางเคมี.  ความรูสึกนี้เปน 
เรื่องจิต;  แตถาเกิดขึ้นในจิตแลวก็มีความเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  ทางเคมี  ให 
เกิดกรดเกิดน้ําอะไรที่เปนพิษเปนโทษหลั่งออกมา  ทําใหกระเพาะอาหารเสียหาย 
ไป,  จะทําใหทุกสวนที่สําคัญมันเปลี่ยนแปลงวิปริตไป  แมแกทางเนื้อหนัง;  นี้ 
เรื่องจิตใจมีผลออกมาทางวัตถุทางรางกาย.  ถาไมมีวิตกกังวลอะไรกันละก็  ไมมีใครเปน 
โรคประสาทดอก.  เดี๋ยวนี้ที่วาเปนโรคประสาทกัน  เปนแสน ๆ  คน  ลาน ๆ  คน  เพราะ 
มันมาจากความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ,  ถาไมมีมันก็สบาย. 

 
ความอิจฉาริษยา  หวง  หึง. 

 
ทีนี้ตอไปก็ถึงเรื่องอิจฉาริษยา  มันก็มาจากสัญชาตญาณแหงตัวกู  เห็น 

แกตัวกู  ไมอยากใหใครมาเปนคูแขง;  นี่ความที่ไมอยากเห็นใครดี  อยากจะ 
ทับถมผูอื่นอยูเสมอ  มาจากสัญชาตญาณอันนี้  มันก็มีผลออกเปนความอิจฉาริษยา  : 
กลัวเขาจะดีเทาตน,  กลัวเขาจะดีกวาตน,  กลัวเขาจะเปนคูแขง,  ทําใหอะไรของตนมัน 
หมดคาหมดอะไรไป,  ก็ทําลายผูนั้นอยางยิ่ง  ผูที่ถูกอิจฉาริษยาบางทีไมรูดวยซ้ําไป  วาเขา 
อิจฉาริษยาเรา  แตผูที่ไปอิจฉาริษยาเขานะ  มันถูกไฟอิจฉาริษยาเผาจนไหมเกรียม 
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แลวเกรียมอีก;  ถาไมมีจะสบายสักเทาไร,  ถาเห็นใครไดดีพลอยยินดีดวย  มันก็มี 
ความเย็นอกเย็นใจ,  ถาเกลียดชัง  ทําตัวเปนผูขัดขวางขึ้นมา  มันก็กลายเปนไฟขึ้น 
มา.  ผูที่อิจฉาริษยาจะเริ่มถูกไฟอิจฉาริษยาเผาตั้งแตทีแรก  ฝายโนนยังไมรูสึกตัวก็ 
ได,  ถึงรูสึกตัวเขาก็ไมรอนมากเทาตัวผู อิจฉาริษยาคือฝายนี้.  สังเกตดูใหดี  ๆ  
วา  ความอิจฉาริษยาซึ่งมันยากที่จะหามได  เพราะมันมาจากสัญชาตญาณมัน 
อิจฉาได เอง .  อยางเด ็ก  ๆ   มันอ ิจฉาน อง   มันเก ิดได เอง   ที ่พ อแม ร ักไม เท าก ัน 
พอแมรักนองมาก  พี่ก็อิจฉาริษยา,  พอแมรักพี่มากนองก็อิจฉาริษยา,  มันเกิดความรูสึก 
ไดเองแมแตในขั้นที่เปนทารก  แลวมันก็เจริญขึ้นในจิตใจ. 

 
อานคัมภีรไบเบิลของพวกฝรั่งแลวก็ปรากฎวา  อาชญากรรมอันแรกที่ เกิดขึ้น 

ในโลกก็คือความริษยา,  คือคัมภีรไบเบิลน้ันเขาวา  กอนนี้มนุษยไมรูเรื่องดีชั่ว  แลวก็ผัวเมีย 
คูแรกท่ีถูกหามวาอยาไปกินผลไมตนนั้นมันจะรูจักดีชั่ว,  ตนไมที่ทําใหรูจักดีรูจักชั่ว.  มัน 
ก็ดื้อพระเจาแลวมันก็ไปกินเขา,  แลวมันก็รูจักดีรูจักชั่ว  มันก็เลยยึดดียึดดี.  ทีนี้ผัวเมีย 
คูนั้นมีลูกออกมา,  มีลูกออกมา,  ทีนี้ลูกนั้นมันมีลูกออกมาอีก  เปนพี่นองสองคนแลวพอแม 
ก็รักนองมาก.  ที่ชายมันก็หลอกเอานองเขาไปในปาไปฆาเสีย;  เพราะวาพอแมรักนอง 
มาก.  คิดดู,  อาชญากรรมอันแรกคือความริษยา  ที่ไดเกิดความริษยาก็เพราะรูจักดีรูจัก 
ชั่ว;  ถาไม รูจักดี รูจักชั่วมันก็ไม ริษยาได.  เดี๋ยวนี้พอแม รักนองมาก   มันอยากจะดี 
ขึ้น  ไมเสียหนา  อยากจะดี  ก็ตองฆานองเสีย. 

 
อาชญากรรมอันแรกของมนุษยนี้คือความริษยา,  แลวก็ทําไปตามอํานาจ 

ของความริษยา  ก็เพราะวาไปรูจักดีรูจักชั่วเขา.  ถาไมรูจักดีรูจักชั่วไมรูจักเทียบวาดีกวา 
เลวกวาอะไร  มันก็เกิดความริษยาไมได,  แลวมันก็เกิดมาเปนลําดับ ๆ   หลายเรื่องหลายราว 
เปนปญหา  จะเรียกวาเปนปญหาอยูในโลกปจจุบันก็ได,  ที่ไดกระทบกระทั่งวุนวาย 
ตอสู  กระทั่งเปนมหาสงคราม  อยูในโลกปจจุบันไมรูจักสิ้นจักสุดนี้  ก็เพราะความริษยา 
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ซ่ึงกันและกันนั่นเอง.  ฝายหนึ่งก็ไมอยากใหฝายหนึ่งเหนือกวา,  อีกฝายหนึ่งก็ไมอยาก 
ใหฝายหนึ่งเหนือกวา  ก็ดิ้นรนไปตามความรูสึกอิจฉาริษยา  ก็เลยทําสงครามกันไดเรื่อย. 
เหนื่อยนักก็ทําสงครามเย็น  สงครามปาก  สงครามอะไรกันเสียที  พอหายเหนื่อยก็ 
สงครามรอนฆาฟนกันอีก,  มีความริษยา  ไมอยากใหใครดีกวา  เหนือกวา  รวยกวา 
อะไรกวา  ก็เรียกวา  โลกนี้มีปญหา  เพราะความริษยาอยูอยางมากทีเดียว. 

 
ทีนี้มาถึง  ความหวงและความหึง  ความหวงโดยทั่ว ๆ  ไป  ก็เปนความ 

ตระหนี่ธรรมดาสามัญทั่วไป;  ถามันเปนเรื่องเขมขน  เพราะเปนเรื่องรักทางเพศ 
ทางอะไรที่ เขมขน  มันก็เปนความหึง,  ที่จริงมันก็คือความหวงนั่นแหละ  ธรรมดา 
เรียกความหวังถามันเขมขนมากก็เรียกวาความหึง,  นี่รูสึกกันเองเถอะวา  มันรบกวน 
จิตใจเทาไร  เมื่อข้ึนถึงขีดความหึงแลว  มันก็ฆากันไดงาย ๆ  อยางไร. 

 
ขอใหชวยจําคําไมกี่คําขึ้นไวเปนเครื่องศึกษาเปรียบเทียบไดโดยงาย  วาที่เรามัน 

ถูกทําใหรอนเหมือนนอนอยูในกองไฟ  ก็เพราะวาเรามันมีอาการเปนโรคทางใจ  คือความรัก 
ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความอาลัยอาวรณ  ความอิจฉาริษยา 
ความหวง  ความหึง,  ยังมีอีกมาก  เทานี้ก็เหลือจะพอแลว,  พอใหรูวา  โอ,  เรื่องนี้มัน 
เผาลนอยางไร  เผาผลาญจิตใจใหเรารอนอยางไร  ถาเอาออกไปเสียได  มันจะสบาย 
จะเยือกเย็นสักเทาไร,  ก็จะไดคอยสังเกตดู  แลวจะคอยระวังไมใหมันเกิดขึ้น. 

 
นี่อันนี้แหละมันเปนผลของสัญชาตญาณแหงตัวตน  ที่ออกมาเปน 

โลภ  เปนโกรธ  เปนหลง  แลวก็แจกลูกออกไปเปนเรื่องตางๆ,  แลวก็ใหเกิดผล 
แกจิตใจแกชีวิตของมนุษย  เปนความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว  ความ 
วิตกกังวล  ความอาลัยอาวรณ   ความอิจฉาริษยา  ความหึง  ความหวง,  จะไดพูดกันงาย ๆ   
เปนคําพูดจําไวพูดกันงาย ๆ  เรื่องธรรมะ. 
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ในท่ีสุดก็ใหมองเห็นวา  ความรูสึกเหลานี้มันเกิดงาย  งายเหลืองาย  มัน 
เกิดโดยไมตองมีใครสอน;  เด็ก ๆ  เกิดมาในทอง  พอออกมาไมกี่วันมันก็ทําเปนแลว 
มันเจริญงอกงามมากขึ้น ๆ   จนเปนของเต็มท่ีเต็มอัตราของมัน,  ก็ใหผลเต็มท่ีเต็มอัตราของ 
มัน  เปนไฟที่เผาลนอยูอยางนี้,  เรียกวาโดยสัญชาตญาณ .แตถาเรียกภาษาวัดก็ 
โดยอํานาจของกิเลส,  เรียกวาเปนสัญชาตญาณเพราะมันเปนไดเอง  เกิดไดเอง 
รูสึกไดเอง  เจริญงอกงามไดเอง.  ที่เรียกวากิเลส,  กิเลสนี้  มันก็เปนของสกปรก 
เปนของนารังเกียจอยางยิ่ง 

 
กิเลสที่คํายืนมาจากคําวาของสกปรก.  คําธรรมะแมชั้นสูงสุดก็ยืมมาจาก 

คําชาวบานธรรมดา ๆ  ทั้งนั้นแหละ;  เชน  ยืมคําวาของสกปรกมาเปนชื่อของกิเลส, 
ยืมสงที่ไหลออกมาเปนชื่อของอาสวะ,  ยืมชื่อของสิ่งที่สะสมกักตุนเอาไววาเปน  
อนุสัยอยางนี้.  เดี๋ยวนี้ก็วาโดยกิเลส  โดยกิเลสคือของสกปรก  ที่เกิดขึ้นแลวทําให 
สกปรก;  เกิดที่กายก็ทําใหกายสกปรก,  เกิดขึ้นที่จิตก็ทําใหจิตสกปรก,  แมแตเกิดที่วาจา 
ก็ทําใหวาจาสกปรก. 

 
นี้เรียกวาโดยกิเลสก็ไดเหมือนกัน  วาทําไมเราจึงไดทนทุกขทรมานเหลือ 

ประมาณอยูในโลกนี้  ก็เพราะวาเราควบคุมสิ่งเหลานี้ไมได  ควบคุมสัญชาตญาณไม 
ได,  ควบคุมการเกิดของกิเลสไมได,  จะเห็นไดทันทีวา  มันไมใชเลนแลวเรื่องสัญชาต- 
ญาณนี้.  ควรจะรูจัก  ควรจะจัดการกับมันใหถูกตอง  อยาใหมันเปนอันตราย  แลวก็อยา 
ใหมันรบกวน,  ใหเราเปนอิสระอยูดวยความสงบเย็น. 

 
หลักธรรมะที่ใชสัญชาตญาณ. 

 
นี่ก็ไดพูดถึงการที่จะพัฒนา  ดวยการควบคุมสัญชาตญาณมาหลายพักหลาย 

ตอนที่พูด,  โดยหลักใหญ ๆ  ใชหลักอานาปานสติ,  มีความรูเรื่องกาย  เรื่องเวทนา 
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เรื่องจิต  เรื่องธรรม  จนเห็นวามิใชตัวตน  มิใชตัวตนแลว  มันก็ควบคุมความรูสึกวา 
ตัวตนไดมาก.  กายมิใชตัวตน  ก็ควบคุมไดในสวนกาย,  เวทนามิใชตัวตน  ก็ควบ 
คุมไดในสวนเวทนา,  จิตมิใชตัวตนก็ควบคุมไดในสวนจิต,  ธรรมทั้งปวง  ความ 
รูสึกคิดนึกของจิตทั้งปวงมิใชตัวตน  ก็ควบคุมได,  แลวควบคุมตัวตนหรืออัตตาได 
เขามาหลายแงหลายมุมโดยรอบดาน. 

 
ทีนี้วิธีที่จะคบคุมอยางที่เรียกวาเปนอุบาย  ที่เขาชอบเรียกกันวาโดย 

เทคนิคเปนเทคนิค  ก็คือโพชฌงคเจ็ด  อธิบายอยางละเอียดแลวในวันนั้น.  ทบทวน 
ดูเอง  มีสติระลึกเอามา  แลวก็ใครครวญเลือกเฟนที่จะใหมันเหมาะแกเรื่อง,  แลวก็ 
ปฏิบัติดวยวิริยะ,  แลวก็มีปติหลอเลี้ยงการปฏิบัติใหมันเขมแข็ง,  เกิดความสงบ 
เขารูปเขารอยขึ้นมา,  แลวก็กําลังใจทั้งหมดระดมลงไปเปนสมาธิ,  แลวอุเบกขาเพง 
ดูความถูกตองนั้นอยูเฉย ๆ  ใหการปฏิบัติที่ถูกตองนั้นเปนไปตามลําดับจนถึงที่สุด.  นี่ 
เทคนิคของการที่จะทําอะไรหรือพัฒนาอะไร  มีอยูในหมวดธรรมะที่เรียกวา  โพชฌงคเจ็ด. 
แลวก็ใช  ธรรมะหมวดอื่น ๆ  เขามาชวยประกอบ  จะเปนธรรมะเรื่องอิทธิบาท  ๔  
สัมมัปปธาน  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕. 

 
เมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้  มีความถูกตองอยูตลอดเวลา  ก็เรียกไดวามีอัฎฐัง 

คิกมัคคอยูเปนประจําในการประพฤติปฏิบัติ,  คือมีความถูกตองแปดประการ 
นั่นอยูในชีวิต  เปนชีวิตที่ดํารงอยูอยางถูกตองเรียกวาการเปนอยูที่ถูกตอง  ที่จะทํา 
ใหโลกไมวางจากพระอรหันตนั่นแหละ  ก็เลยเปนผลเกิดขึ้น  คือไมมีความทุกข 
เปนอยูชนิดที่ควบคุมสัญชาตญาณได  สัญชาตญาณหรือกิเลสก็ตาม  ไมหือข้ึนมาได  เพราะ 
มันมีความถูกตองของการเปนอยู  กระทําอยูเปนประจํา  ก็เลยอยูสบาย.  เปนชีวิตที่ไม 
ถูกย่ํายีดวยสัญชาตญาณฝาต่ํา  ไมถูกกิเลสครอบงํา  มันก็สบาย. 
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ผลของการควบคุมสัญชาตญาณ. 
 
นี้เราสามารถที่จะควบคุม-ควบคุม-ควบคุมจนกวาจะถึงระดับสุดทาย 

คือทําใหรูสึกวาหมดตัวตนได,  นี้ เรียกวาถอนเลย  ถอนเลย.  ถายังเปนบุถุชนยัง 
ไมเปนพระอรหันต  มันถอนสัญชาตญาณไมได,  ไดแตควบคุม.  ถาเปนพระอรหันต 
ก็ถอนอัตตา  อัตตนียา  อัสมิมานะ  อัตตวาทุปาทาน  อะไรได  นั่นมันเทากับมัน 
เพิกถอนสัญชาตญาณวาตัวตนเสียได  มันเลยหมดปญหา  เกลี้ยงไปทั้งปวง.  แตถายังไม 
เปนพระอรหันต  ก็ทําไดแตเพียงวาควบคุม,  พระอนาคามี  พระสกิทาคามี  พระโสดาบัน 
ก็ไดแตควบคุมอัตตาที่ไมใหเกิดพิษเกิดโทษ  เกิดอะไรมากมายนัก  จนกวาจะเปนพระอรหันต 
ถอนอัตตาเสียไดหมด  ก็คือเพิกถอนสัญชาตญาณได. 

 
ฉะนั้นเราพูดวา  ถายังไมเปนพระอรหันต  ก็ไดแตควบคุม  ถอนไมได; 

แมแตจะเปนพระอริยชั้นเสขะ  โสดา  สกิทาคา  อนาคา  ก็ยังถอนมันไมได  มันยังไดแต 
ควบคุม.  ทีนี้กัลยาณบุถุชนต่ําลงมาอีก  ก็ทําไดนอยกวาลงมาอีก  เรียกวาควบคุม 
เหมือนกัน  จะตองเรียกวาควบคุมเหมือนกัน  จะเรียกวาเปนการบรรเทาก็ได.  พระ- 
อรหันตละไดสิ้นเชิง,  พระเสขะคือยังไมเปนพระอรหันต  แตเปนอริยะนี้  ก็ไดแต 
ควบคุม ,  สวนเปนบุถุชนยังไมเป นอริยนี ้  ก็ได แตควบคุมบรรเทา  หรือวาตอสู 
ตอสูไปตามเรื่อง. 

 
สังโยชนที่พระอริยะตองละ. 

 
มันดูไดงาย ๆ  มันเห็นไดงาย ๆ  ที่วา  พระอเสขะคือพระอรหันตนั้น  ละสัง- 

โยชนไดทั ้งสิบ .  เรื ่องสังโยชนสิบที ่รู ก ันอยู แลว  ถาเปนพระอรหันตละไดทั ้งสิบ 
สักกายทิฎฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะ  รูปราคะ  อรูปราคะ 
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มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  นี่  ละไดทั้งสิบ  ก็ไปถึงสุดทายของอวิชชา  ถอนตัวตนได 
เรียกวาพระอเสขะละไดทั้งหมด,  จบ  หมด  สิ้นเรื่องของสัญชาตญาณ. 
 

สวนพระเสขะ  คือพระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  ละไดเพียงหา. 
สังโยชนมีสิบ  หาตอนแรกที่พระเสขละได  เปนอนาคามีละไดหา  ตอนแรก,  หา 
ตอนหลังไวใหพระอรหันตละ,  ก็เรียกวาละไดครึ่งหนึ่ง.  พระอรหันตละไดทั้งสิบ, 
พระอนาคามีละไดหา,  พระโสดา  สกิทาคาละไดสาม  โดยมากนอยกวากันในบาง 
อยาง.  นี่เทียบดูตัวเลขนี้ก็พอจะเขาใจไดวา  พระอริยเจานั้นละสังโยชนไดอยางไร, 
ก็คือเทากับควบคุมสัญชาตญาณไดอยางไร,  ถามีคะแนนสิบพระอรหันตละไดสิบ. 
พระอนาคามีละไดหา,  โสดากับสกิทาคาละไดสาม,  สวนกัลยาณบุถุชน  หรือ  บุถุชนทั่วไป 
ยังไมรู  ยังพูดวายังไมไดแมแตสักหนึ่ง  แตวา  ก็ไดพยายามตอสูเทาที่จะทําได  เพ่ือให 
มีความทุกขลดนอยลง. 

 
เรามองดูกันตรง ๆ  ที่วา  ถาเปนกัลยาณบุถุชนก็ละเวรหา-เบญจเวร 

ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  ดื่มนํ้าเมา  ละเวรหาได,  หรือวา 
พยายามละอกุศลกรรมบถสิบอยู  ตามมาตรฐานของบุถุชน,  ละอกุศลกรรมบถสิบ 
ไดอยูตามมาตรฐานของบุถุชน  ก็ยังดีกวา  อันธพาลบุถุชน  ปาปบุถุชน  ซึ่งละอะไรไมได. 

 
เมื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณมันก็เห็นวา  บุถุชนอันธพาลนี้  ไมไดแตะตอง 

อะไรที ่เปนความชนะเหนือสัญชาตญาณ ,  ครั้นเปนกัลยณบุถุชน  ก็แตะตอง 
ละเบญจเวรหาอยางได,  ละอกุศลกรรมบถไดตามสัดสวน  ไมใชถึงระดับเด็ดขาด, 
แตวาตามสัดสวน  ถาวาเด็ดขาดก็เด็ดขาดในระดับต่ํา  ในระดับต่ํา  ๆ,  ของกัลยาบุถุชน 
ขึ้นไปถึงพระเสขะก็ละไดหา,  ขึ้นไปถึงพระอเสขะ  ก็ละไดสิบของสังโยชน.  นี่ เราจะ 
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เปรียบเทียบไดวามันตางกันอยางไร,  มองเห็นเปนเหมือนกับเขียนกราฟขึ้นดู  แลวจะเห็น 
ไดวา  ละไดกันเปนลําดับ ๆ  อยางไร. 

 
ทีนี้มาดูเอาผลหรือความทุกขความเลวรายที่เกิดขึ้นเปนเครื่องวัด  ก็ 

เอานี่แหละรัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  วิตกกังวล  อาลัยอาวรณ   อิจฉาริษยา  หวงหึงนี้มาเปน 
หลักวาพระเสขะละไดอยางไร,  ก็ตองตอบได  พระอเสขะพระอรหันตละไดหมด  ละเรื่อง 
รัก  โกรธ  เกลียด  กลัว  วิตก  กังวลอาลัยอาวรณ   อิจฉา  ริษยา  หวงหึงไดหมด,  ใชคําวา 
ละดวย,  แลวก็ใชคําวาไดหมดดวย.  ทีนี้  พระเสขะคือยังไมเปนพระอรหันต  เปน 
พระอริยะที่ยังไมเปนพระอรหันต  จะใชคําวาละหมดไมได  ก็ไดแตคําวาควบคุม,ควบคุม 
ให อยู ในการควบค ุมก ็ได ตั ้งค รึ ่งห ร ือตั ้งค อนของสิ ่ง เลวร าย เหล านั ้น .  ท ีนี้ 
กัลยาณบุถุชน  ก็บรรเทาไดในมาตรฐานที่เรียกวานาพอใจ  นาพอใจ  ไมบามาก 
เกินไป  คือมันไมรัก  โกรธ  เกลียดกลัว  วิตกกังวล  อาลัยอาวรณ   อะไรถึงขนาดเหมือน 
กับวาอันธพาลบุถุชน.  อันธพาลบุถุชน  ก็ไมตองพูดถึงละ  มันมีอยูเต็มท่ีเต็มตัว  มีสิ่ง 
เหลานี้เบียดเบียนรบกวนอยูเต็มท่ี. 

 
ลองคํานวณดูวา  เมื่อปราศจากการรบกวนของสิ่งเหลานี้  จะมีความสุขสัก 

เทาไร  จะตั้งปญหาเปนลําดับข้ึนไปก็ไดวา  เมื่อปราศจากความรบกวนของนิวรณหา, 
ของนิวรณหา  แลวจะสบายเทาไร,  ปราศจากการรบกวนของกิเลส  โลภะ  โทสะ  โมหะ 
จะสบายเทาไร,  ถาปราศจากความรบกวนของผลของมัน  คือไมมีความรัก  ความโกรธ 
ความเกลียด  ความกลัว  ความวิตกกังวล  อาลัยอาวรณ   อิจฉาริษยา  หึงหวงเหลานี้ไมมา  
รบกวน  จะมีความสุขเทาไร,  จะตองคิดใครครวญอยางนี้ใหเห็นชัด,  ไมตองคํานวณ  แต 
มองเห็นชัด,  หรือรูสึกไดชัดโดยไมตองคํานวณ,  แลวมันก็จะมีผลดี  คือ  จะสบายใจ 
แลวก็จะเพิ่มกําลังใจ  ในการที่จะปฏิบัติใหสูงขึ้นไปโดยเร็ว  จนหมดจนสิ้นเชิง 
คือบรรลุนิพพาน. 
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นี้จะทําใหปรารถนานิพพาน  มีพระนิพพานเปนอารมณในการเปนอยู 
มากขึ้น  แลวมันจะกาวหนาไปในทางของพระนิพพานไดงายขึ้น,  เพงจองอยู  ผลดีของ 
ความไมมีกิเลส  ก็จะทําใหชอบใจในพระนิพพานมากขึ้น  จะมีพระนิพพานเปนอารมณ 
ไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง,  ไมวาจะทําอะไร  ทํางานบาน  งานโลก  งานธรรมะ  งานศาสนา 
อะไร  ก็มีพระนิพพานเปนอารมณไปเสียหมด  นี่มันก็ดี  แมแตจะทํานาก็มีนิพพาน 
เปนอารมณ  มันยังดีกวามีอยางอื่นเปนอารมณ. 

 
ผลที่ไดรับระดับตาง  ๆ. 

 
อยากจะให เปรียบเทียบไปถึงวา  พระอเสขะพระอรหัตนะดีกวาพวกไหน 

กี่พวก ?  ลองหลับตากําหนดดูวา  เปนพระอเสขะคือเปนพระอรหันต  ประเสริฐกวา 
เทวโลก,  มารโลก  พรหมโลก  ประเสริฐกวาเทวโลก  สวรรคกามารมณธรรมดา.  มาร 
โลกสวรรคกามารมณสูงสุด  ที่ เขาเรียกวามารโลกคืออันสูงสุดของสิ่งที่ เรียกวาสวรรค,  สวรรค  
มีหก  แลวอันที่หกนั้นเปนมารโลก  เปนที่อยูของมารพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจา. 

 
เป นพระอเสขะพระอรห ันต แล ว   ประเสริฐกวาเทวโลกทั ่วไป ; 

ประเสริฐกวามารโลก  ประเสริฐกวาพรหมโลก  ประเสริฐกวาเทวโลก;  ประเสริฐ 
กวามารโลก  นี้เขาใจไดงายๆ,  เพราะกไมมีเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ .  ทีนี้ประเสริฐ 
กวาพรหมโลก,  พรหมโลกนี้ไมมีกามารณณ  แตก็มีตัวกูจัด  ยึดมั่นสักกายทิฏฐิเปนตัวกู  
-ของกูจัด,  มีความทุกขเกิดมาจากอัตตวาทุปาทานมากกวา;  แมจะไมเกี่ยวกับ 
กามารณเลย  แตพระอเสขะก็ยังสูงกวานั้น  ดีกวานั้นประเสริฐกวานั้น. 

 
ถาเรียกเปนสามโลกวา  เทวโลก  มารโลก  พรหมโลกแลว  พระอเสขะ 

ผูถอนสัญชาตญาณเสียได  ดีกวาหมดทั้งสามโลก.  นี่ถาเปนเพียงเสขะเปนเพียง 
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โสดา  สกิทา  อนาคา  มันก็ดีไดสักสองโลกคือเทวโลกกับมารโลก,  โลกที่มีกาม 
แตมันก็ไมดีไปกวาพรหมโลก.  พระอนาคามีอยูในระดับพรหมโลกเพราะวายังมี 
ตัวตนเหลืออยู;  แลวก็เปนตัวตนที่สบายที่สุด  เพราะไมมีกามารมณรบกวน 
ก็เลยหลงติดแนนแฟนในสภาวะนั้น  ในภพของตนเปนอยางยิ่ง.  อยางที่พูดวา 
พวกพรหมเปนพวกที่กลัวตายมากที่สุด  เพราะมันหมดปญหาอยางอื่นแลว  ไปสบายที่สุด 
อยางยิ่ง,  อยูอยางมีตัวกู-ของกู  เลยกลัวตายมากที่สุด.  พวกที่ยังมีความทุกขอยางอื่น 
แทรกแซง  ยังมีความกลัวตายนอยกวาพวกพรหม,  พวกเสขะทั้งหลายก็ยังดีกวาพวก 
เทวโลกและมารโลก  แตยังไมดีกวาพรหมโลก. 

 
ทีนี้พวกกัลยาณชนนี้พูดตามความรูสึกของเราซึ่งไมมีใครเชื่อกันไดวา  ถาเปน 

กัลยาณบุถุชน  มันยังดีกวาเทวโลก,  เพราะในเทวโลกนั้นมันมีแตเรื่องกามารมณ. 
คิดดูซิ  เปนกัลยาณบุถุชนแมอยูในโลกนี้  ก็ไมมัวเมาในกามารมณมากเหมือน 
เทวดาในสวรรค.  นี้ก็พูดตามที่เชื่อกันอยูแลว  ในสวรรคเทวดามัวเมากับกามารมณ 
จนลืมเรื่องอื่น ๆ,  เปนกัลยาณบุถุชนอยูที่นี่ในโลกอยางนี้  เต็มไปดวยปญหาอยางนี้  ไม 
มัวเมาในกามารมณเหมือนเทวดาเหลานั้น  ก็ตองเรียกวาดีกวาเทวโลก. 

 
เรื่องที่ เคยเลาใหฟงบอยๆนั้น  ควรจะจําเอาไว,  ทายกทายิกาทั้งหลาย,  คือ 

เรื่องที่บอกวาพวกเทวดาในเมืองสวรรค  เทวดา  เมื่อจะตายเมื่อจะจุติไปหาสุคติที่ไหน 
ไมมีไมรูจะไปที่ไหน  นอกจากมาสูมนุษยโลก,  พวกเทวดาจะตายมาหาสุคติในมนุษยโลก 
พวกเทวดามาหาสุคติในมนุษยโลก  จําไวเถอะ;  เพราะวาในเทวโลกนั้นมันหาอะไรยาก 
หาพระรัตนตรัยยาก,  หาพรหมจรรยยาก,  หาสิ่งที่จะชวยใหเขาใจธรรมะนั่นแหละ 
หรือวานิมิตแหงอนิจจังทุกขังอนัตตาหาไดยากในเทวโลก,  พอมาในมนุษยโลกมัน 
เต็มไปหมด. 
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ฉะนั้นมาเกิดในมนุษยโลกมันไดเปรียบ  ในการที่จะบรรลุมรรคผล 
นิพพาน;  ฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงปรารถนามาสุคติกันในมนุษยโลก,  พวกเมือง 
สวรรคจะมาหาสุคติกันในเมืองคน,  ในเมืองคน.  แลวผูที่อยูในเมืองคนมันจะไปหา 
สุคติกันในเมืองสวรรค,  มันสวนทางกันอยูอยางนี้.  แลวก็ดูใครโงกวาใคร,  ใครโง 
กวาใคร  มันมีเหตุผลท่ีจะแสดงวา  ใครมันโงกวาใคร  พวกเทวดาในสวรรคเขามีเหตุผล 
วา  มาในมนุษยโลกนี้มันหาอะไรที่เปนปจจัยแกพระนิพพานไดงายกวา;  เชนมี 
ความทุกขใหเห็นไดงายกวา;  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หรือ  ก็มี,  การประพฤติปฏิบัติ 
ศีลสมาธิปญญาเปนพระอริยบุคคลกันเปนจํานวนมาก,  มีพรหมจรรยหาดูไดงายใน 
เมืองคน,  พวกเทวดาจึงอยากจะจุติมาสุคติในเมืองคน,  พวกเมืองคนที่ทําบุญจะไปสุคติ 
กันในเมืองสวรรค.  ดูใหดี ๆ  นะ  เดี๋ยวจะขาดทุน  จะขาดทุนปนปนะ.  ที่นี่มันมี 
พรอมที่จะชวยใหบรรลุมรรคผลยิ่งขึ้นไป  แลวยังไมเอา,  ยังไมเอา,  ยังไมอยาก  
ไดอยากเอา  จะไปอยูในที่ที่มีกามารมณสมบูรณ,  เลยตัดบทเสียวา  กัลยาณบุถุชนนี้ยัง 
ดีกวาเทวโลกดีกวาเทวโลก. 

 
ขอใหเปนกัลยาณบุถุชนที่เต็มมาตรฐาน  เต็มรูปแบบ  ไมมัวเมาใน 

กามารมรณ  ไมอะไรยังจะดีกวาเทวโลก  ซึ่งสมบูรณไปดวยกามารมณ,  แลวก็หานิมิต 
ปจจัยแหงพระนิพพานไดโดยยาก,  ในมนุษยโลกเต็มไปดวยความทุกข  หรือวาอนิจจัง 
ทุกขังอนัตตา  สอใหเห็นอยูในที่ทั่ว ๆ  ไป.  ขอใหคิดดูใหดี  เพราะการละสัญชาตญาณ 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  กิเลสเสียได  ทําใหมีคุณสมบัติสูงขึ้นมาอยางนี้. 

 
ถาจะใหพวกนักวิทยาศาสตรเขาเขียนวางรูปแบบการปฏิบัติ,  เขาก็ 

จะวางไปในรูปละสัญชาตญาณตามลําดับ  แลวมันก็มาสูจุดนี้ไดเหมือนกัน.  ถาพวก 
ธรรมะพวกศาสนา  พวกจัดระบบเปนศาสนามาพูดก็พูดอยางเรื่องละกิเลส  ละกิเลส 
ตามลําดับ;  แตในที่สุดมันก็ไดผลอยางเดียวกัน.  อาตมาจึงนํามาพูดใหมันเนื่อง 
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กัน,  ใหมันไดเปรียบเทียบกัน,  ใหมันไดเขาใจเสียวา  ถาพูดอยางนี้ก็พูดอยางนี้  ถาพูด 
อยางนั้นก็พูดอยางนั้น.  แตมันเปนเรื่องเดียวกัน  คือละสิ่งที่เปนตนเหตุแหงความ 
ทุกข,  แตมันละไดแสนยาก  คือสัญชาตญาณแหงตัวตน  ซึ่งเรียกในบาลี  อัสมิมานะ 
บาง  อัตตวาทุปาทานบาง  อัตตาบาง  อัตตสัญญาบาง. 

 
สรุปผลแหงการละสัญชาตญาณ. 

 
ทีนี้   จะพูดสรุปทาย  วาเปนการประเมินผลทั้ งหมด  ของเรื่องสัญชาตญาณ 

ที่ไดพูดมาแลวสิบสองครั้ง  แลวก็เปนสิบสามครั้งทั้งวันนี้,  และเปนเรื่องสุดทายเปนครั้ง 
สุดทาย.  ถาจะดูผลท่ีนาชื่นใจ  ก็จะพูดไดวาเปนการทําใหโลกุตตระหรือโลกอุดร 
หรือจะเรียกวาพระนิพพานก็ตามใจ  มาปรากฎในทิฎฐธรรมที ่นี ่และเดี ๋ยวนี ้. 
โลกุตตระ  หรือโลกอุดรที่ไมรูวาอยูที่ไหน  แลวเมื่อไรจะไดเห็นกันสักที  หรือพระ- 
นิพพานในกาลอนาคตเบื้องหนาโนนเทอญ  มันจะไดเห็นกันสักที  จะไดเห็นกัน 
เร็ว ๆ  เห็นกันที่นี่  เห็นกันเดี๋ยวนี้  ดวยการละความยึดถือวาตัวตนเสียได.  เมื่อ 
ใดละความยึดถือวาตัวตนเสียได  นั่นแหละคือโลกอุดร  คือพระนิพพาน,  มันไม 
มีตัวกูที่จะอยูในโลกไหน ,  ไมจัดไดวาเปนภพไหนชนิดไหน,  แลวก็มีแตความเย็น 
เพราะไมมีไฟคือกิเลส  เรียกวาโลกอุดรก็ได  พระนิพพานก็ได  มาปรากฎแลวที่นี่และ 
เดี๋ยวนี้   ที่นี่และเดี๋ยวนี้ .  ผลเลิศมันอยูที่ตรงนี้   แตถาดูที่การกระทํา  มันก็ เปนการ 
ทําลายสัญชาตญาณเรื่องตัวตนหมดสิ้น. 

 
พูดอยางภาษาวัดหนอย  ก็วาทําลายอัตตาทําลายอัตตนียา  ใหหมดคา 

หมดความหมาย  ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ,  พูดอีกทีก็วา  ทําลายความยึดถือแหง 
อัตตาอัตตนียาเสียได  หรือจะพูดวา  ทําลายตัวอัตตา  ตัวอัตตนียาเสียได  มันก็ได 
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ผลเทากัน.  ทําลายอัตตา-อัตตนียาเสีย  คือไมมีที่ตั้งแหงความยึดถือ  เพราะมอง 
เห็นตามที่ เปนจิรงทั้งหมด  จนไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ,  มันก็หมดอัตตาหมด 
อัตตนียา  ก็เห็นความวางจากอัตตาวางจากอัตตนียา,  ความวางชนิดนี้คือนิพพาน,  นี่ 
วาทําลายอัตตาทําลายอัตตนียา. 

 
ทีนี้จะพูดอีกทางหนึ่งก็พูดได  วาทําลายความยึดถือในอัตตาในอัตตนียา 

คือทําลายอุปาทาน,  อัตตาอัตตนิยาเกิดมาจากอุปาทานวาอัตตา  วาอัตตนียา,  ถา 
ทําลายอุปาทานเสียได  อัตตาอัตตนียาก็ดับไป  ไดผลอยางเดียวกัน  เรีกวาทําลายอัตตา 
หรืออัตตนียาก็ได.  ทําลายอุปาทานในอัตตาในอัตตนียาก็ได. 

 
นี่ดูวาเทาไร  ทําได เทาไร  เรียกวาเปนการควบคุม  ควบคุม  ในฐานะควบคุม. 

ทําไดเทาไร  ๆ,  เรียกวาเพิกถอนสิ้นเชิง?  ควบคุมความรูสึกที่เปนอัตตาไดเทาไร  
ก็เปนผลดีเทานั้น,  ถอนอัตตาเสียไดหมดจดสิ้นเชิง  ก็เปนความดีสูงสุดคือวาจบ 
เรื่อง  ที่เรียกวาจบพรหมจรรย  คือจบที่ถอนอัตตาอัตนียาเสียได  วุสิตํ  พฺรหฺมจริยํ  
-พรหมจรรยประพฤติจบแลว,  กตํ  กรณียํ-สิ่งที่ควรกระทําไดทําแลว,  นาปรํ  อิตฺถตฺตาย  
-อะไร ๆ   ที่ตองทําเพื่อผลอยางนี้ไมมีอีกตอไป  เพราะมันถึงที่สุดแลวนี่  จะทําอะไร ๆ   ดีกวานี้ 
มันไมมีแลว,  หรือจะตองทําอยางอื่นเพื่อผลเปนอยางนี้  ก็ไมตองทําอีกแลว  เพราะมันได 
รับผลอยางนี้แลว,  คือหมดอัตตา  หมดอัตตนียา  ซ่ึงเปนอุปาทาน  วางหลุดพนออก 
ไปได  จิตหลุดพนออกไปได. 

 
ความหมายของความหลุดพน. 

 
ตรงนี้ก็จะตองชวยกันจําใหดี ๆ  อยาใชคําพูดผิด ๆ  ที่วาหลุดพน  หลุดพน 

ใหเปนหลุดพนของจิต,  จิตหลุดพนออกไปได,  อยาหลุดพนของอัตตาหรือตัวกู 
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ตัวกูมันหลุดพนไมได;  เพราะวาตัวกูเปนตัวความคิด  ตัวกูจะหลุดพนจากอะไร; 
เพราะตัวกูมันคือความติด.  แตถาจิตมันหลุดพนจากตัวกู  ที่วาความหลุดพนเปน 
เรื่องของจิตไมใชของอัตตาหรือตัวกู;  นี่ในพุทธศาสนาเปนอยางนี้. 
 

แตถาในศาสนาอื่น ;  เชนศาสนาฮินดู  ศาสนาสูงสุดของฮินดูของ 
อุปนิษัท  เวทานตะอะไรก็ตาม,  เขาวาอัตตาเปนผูหลุดพน,  อัตตาหลุดพนจากโลกไปอยู 
กับปรมัตตา  อัตตาใหญพระเจา.  นั่นฝายนั้นเขาพูดอยางนั้น  วาอัตตาเปนผูหลุดพน; 
แตในฝายพุทธพูดไมได  เพราะไมมีอัตตาที่เปนตัวจริงเปนแตเพียงอุปาทานขึ้นมา. 
แตจิตนั่นมันติดอยูในอัตตา  จิตมันติดอยูในความยึดถือวาอัตตา.  จิตหลุดพนออก 
มาเสียไดจากความยึดถือวาอัตตา  จึงเรียกวาจิตหลุดพน.  ถาเปนพุทธบริษัทพูด 
ใหถูกตอง  วาจิตหลุดพน,  ไมใชอัตตาหลุดพน.  ถาพูดวาอัตตาหลุดพน  เปนฝาย 
อื่นทันที,  เปนศาสนาอื่น,  เปนลัทธิ  อื่นไปทันที. 

 
ฉะนั้นในพุทธศาสนาจะมีแตจิตหลุดพนจากอัตตา  จากอุปาทานวา  

อัตตา;  อัตตาไมมีตัวที่จะมาหลุดพน  แตเปนที่ตั้งแหงความยึดถืออยางโงเขลา,  และ 
จิตไปติดอยูที ่นั ่น  แลวก็เกิดกิเลสแลวก็เปนทุกข.  จิตหลุดพนเสียจากอัตตา, 
อัตตวาทุปาทาน  อัสมิ  มานะ  อะไรก็ตาม;  ถาหลุดพนละก็  อยาพูดวาตัวกูหลุดพน 
เพราะตัวกูนั่นมันเปนที่ติด,  แลวตัวกูมันมิไดมีอยูจิรงสําหรับจะหลุดพน.  แตจิต  นั้นมีอยู 
จริง  แลวมันจะหลุดพนไดจริง,  หลุดพนจากทุกสิ่งที่มันติด  แลวทําใหเกิดความทุกข. 
นี่มันทําใหเกิดความหลุดพนขึ้นมาไดอยางนี้,  ตื่นขึ้นมาจากความหลับคือกิเลส  คือ 
หลุดพน. 

 
บุถุชนธรรมดาสามัญทั้งหลาย  หลับอยูในความหลับของกิเลส  คืออวิชชา; 

นี่พูดภาษาธรรมก็พูดอยางนี้ได  ทุกคนที่วิ่งไดเดินไดไปนั่นมานี่วุนวายอยูนั้น  มันหลับ 
 

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

www.buddhadassa.in.th



ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ  โดยประการทั้งปวง ๓๙๕

อยูดวยความหลับ  ในความหลับของอวิชชา.  ทีนี้มันจะตื่นออกมาเสียจากความหลับของ 
อวิชชา,  มันรูตามที่ เปนจริง  ไมไปหลงยึดมั่นหมายมั่นในอัตตา  ใหเกิดกิเลสตาง ๆ   นานา 
ขึ้นมา  เรียกวาตื่นขึ้นมาเสียจากหลับ  ดวยอํานาจของอวิชชา,  มาเปนความตื่นของ 
วิชชา,  นี่เพราะอํานาจการเพิกถอนเสียไดซ่ึงสัญชาตญาณ  วาอัตตา. 

 
การตื่นจากความหลับของอวิชชา. 

 
พุทธบริษัทแปลวาบริษัทของผูตื่น   พุทธแปลวาผูรู  ผูตื่น   ผู เบิกบาน 

พุทธบริษัทแปลวาบริษัทของผู รู ผู ตื ่นผู เบิกบาน;  เพราะวาเขาก็ไดเปนผู รู   ผู ตื ่น, 
ผู เบิกบานดวย.  นี้จะตื่นขึ้นมาดวยเหตุอะไร  จะรูตื่นเบิกบานดวยเหตุอะไร ?  ก็ดวย 
เหตุที่วาทําลายสัญชาตญาณ  ที่เกรอะกรังอยูในสันดาน  ในความเคยชินของจิตเสีย 
ได .  นี่ก็ เรียกวาตื่นจากหลับคือกิเลสนิทรา,  กิเลสนิทราหลับเพราะกิเลส  มาสูความ 
ตื่นของสติปญญา  เปนความตื่นนิรันดร.  พวกโนนเขามีนิรันดร  มีอัตตานิรันดร, 
เราก็มีนิรันดรเหมือนกัน,  มีความตื่นนิรันดร  ไมกลับหลับลงไปอีก,  แปลวา 
เขาสูภาวะชนิดที่วาไมมีความทุกขเปนนิรันดร. 

 
ถาชอบพูดให เปนนิ รันดร  มันเปนความตื่นนิ รันดร  ไมกลับหลับไปอีก 

แลว;  ดังนั้นสิ่งที่ เรียกวานิรันดร,  นิ รันดรในพุทธศาสนาก็มี ,  คือความตื่นจาก 
หลับอยางเปนนิรันดร,  จะกลับหลับอีกไมได  จะกลับไปสูควาทุกขอีกไมได;  นี่ทํา 
ใหเป นพ ุทธบริษ ัทที ่แท จริง.  การควบคุมสัญชาตญาณใหได จนกระทั ่งทําลาย 
สัญชาตญาณเสียได  ก็จะทําใหเปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานที่เปนนิรันดร. 
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นี่พวกเราพุทธบริษัทควรจะรูจักตัวเอง  ในลักษณะอยางนี้,  แลวก็มีคุณ 
สมบัติอยางนี้   พอใหสมคาสมควรกัน,  เร่ืองมันก็มี เทานั้นแหละ  ก็นับวามันจบเร่ือง; 
เพราะมันไดสิ่ งที่ดีที่สุดเทาที่มนุษยควรจะได .  นี่ขอย้ําอีกที   มันไดสิ่ งที่ดีที่สุดที่ 
มนุษยควรจะได. 

 
พูดเรื่องนี้ซ้ําอีกนิดก็ได  ที่วาปญหาของคนมันมีอยูที่วาเกิดมาทําไม  ? 

ถาไดอะไรแลวจึงจะสมกับการไดเกิดมา,  ถาไมไดอะไรแลว  มันก็เสียชาติเกิด,  ถาไมได 
อะไรเรียกวาเสียชาติเกิด,  ถาไดอะไรเรียกวาไมเสียชาติเกิด;  ก็ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย 
ควรจะไดรับ  นี้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ  ก็คือการออกมาเสียไดจากความติดอยู 
ในวัฎฎสงสาร,  คือการครอบงําของกิเลสหรือของสัญชาตญาณ  มีตัวกู  มีของกู,  เวียน 
วายอยูในเรื่องของตัวกูอยูในเรื่องของกู  ก็เปนควาทุกขตลอด  ตลอดกาลนิรันดร. 

 
ถาอยูอยางนี้ก็เปนความทุกขตลอดกาลนิรันดร,  เกิดทุกทีเปนทุกขทุกที  เกิด 

ตัวกูทุกทีเปนทุกขทุกที .  ในระหวางที่ เปนกิเลสก็เปนทุกข,  ในระหวางที่กระทํา 
กรรมก็เปนทุกข,  ในระหวางที่เสวยผลกรรมก็เปนทุกข,  เพราะมันยึดมั่นวาตัวกูวา 
ของกู ,  มันแบกของหนักอยูทุกระยะหรือทุกขั้นตอน;  นี่ เรียกวาทนทรมานอยู ในกอง 
ทุกข.  เดี๋ยวนี้ก็ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  คือไดพบกับสิ่งที่ไมมีความทุกข 
เลย,  แลวก็สามารถจะพบไดทันทีที่นี ่และเดี๋ยวนี้,  ไมตองรอตอตายแลว  มันก็ดี 
ที่สุดที่มนุษยควรจะได .  นี่ เกิดมาไดพบสิ่ งนี้   ก็วิ เศษที่สุด   เพียงแตได รู เรื่องสิ่ งนี้ก็ดี 
ไมนอย,  เพียงแตไดรูเรื่องสิ่งนี้ก็ดีไมนอย,  ถาวาทําไดดวยก็คือดีที่สุด. 

 
จึงหวังวาทานทั้งหลายจะมีความเขาใจเพิ่มขึ้นในขอที่วา  ถาเราละอํานาจ 

ของสัญชาตญาณได  ก็คือบรรลุนิพพานได,  เมื่อเราละกิเลสไดก็คือบรรลุนิพพาน, 
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ภาวะจิตเมื่ออยูเหนือสัญชาตญาณ  โดยประการทั้งปวง ๓๙๗

ละสัญชาตญาณไดคือบรรลุนิพพาน,  ละกิเลสไดคือบรรลุนิพพาน,  เกิดมาเพ่ือสิ่งนี้. 
แมวาเราไมตั้งใจวาจะเกิดมา  เราไมไดขอใครเกิดมา  แลวมันก็เกิดมาเอง;  แตครั้นเกิดมา 
เองแลวมันมาพบกับปญหาอยางนี้นี่  เราจะตองทําอยางไร,  เราจะทนทุกขไปจน 
ตายเปลา  มันก็นาละอายแมว;  ฉะนั้น  เราก็ตองดิ้นรนตอสูใหได  วาเราจะตอง 
ทะลุออกไปใหไดแมวาเราจะไมไดสัญญากันมาวา  เราจะเกิดมาเพื่อทําอยางนี้,  แต 
มันก็ไดเกิดมาแลว. 

 
ฉะน้ัน  ใครอยาไปหาขอแกตัว  วาฉันไมไดตั้งใจจะเกิดมา  ไมรับผิดชอบ 

วาเกิดมาทําไม.  ถาคิดอยางนั้นและปลอยไวอยางนั้น  มันจะเปนทุกข-ทุกข-ทุกข  
-ทุกข  ระดมทับถมกันไป  อยางที่เรียกวาไมมีอะไรดีสักนิด.  เมื่อไดมาพบกับความ 
ทุกขแลวก็ตองตอสู  ตองแนใจตองตั้งหนาตอสูความทุกข,  เอาชนะความทุกข  โดย 
ละเหตุตนตอความทุกขลงไปเปนลําดับ ๆ  จนพบกิเลสและพบสัญชาตญาณ  ก็ 
ละเสียใหไดอยางนี้  ก็จะหมดปญหาในขอที่วา  เกิดมาทําไม  ฉันไมไดตั้งใจจะเกิด 
มา.  แตคุณก็ได เกิดมาแลว  คุณจะทําอะไร  มันก็ไมมีทางไหน   นอกจากเอาชนะ 
ปญหาเกี่ยวกับเรื่องควาทุกขนี้ เสียใหได;  เพราะมันไดมีความทุกขเพราะเกิดมาอยางโง 
เขลา,  เกิดมาหลับตา  ทําไปอยางหลับตา,  แลวก็จมอยูในกองทุกข. 

 
เปนอันวา  ในที่สุดเราก็ไดพูดกันถึงเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนา  ที่วา 

เกิดมาดวยสัญชาตญาณพื้นฐานแหงกิเลส  แลวมันก็งอกงามเปนกิเลสขึ้นมาได 
โดยอัตโนมัติในตัวมันเอง  จึงไดเรียกวาสัญชาตญาณ.  เด็กทารกก็ไดงอกงามขึ้นมาดวย 
ความเขาใจผิด  แลวก็เปนทุกขจนตลอดชีวิต  ชีวิตแลวชีวิตเลา.  เดี๋ยวนี้มารูความจริง 
ในขอน้ีกันเสียที  สามารถควบคุมไดก็ยังดี;  เมื่อเพิกถอนไดทั้งหมดก็ประเสริฐท่ีสุด 
เปนวาไมเสียชาติเกิดที่มาเปนมนุษย  และไดพบพระพุทธศาสนา. 
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 ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๓๙๘

การบรรยายในครั้งที่  ๑๓  นี้  เปนการสรุปความทุกตอนทุกครั้งในการ 
บรรยายครั้งที่แลว ๆ  มา  เปนอันวาจบการบรรยายชุดนี้  ชุดมาฆบูชา,  ขึ้นเดือน 
เมษายนก็เปนชุดวิสาขบูชา  ซึ่งจะไดพูดกันเรื่องอื่นอีกชุดหนึ่งตอไป. 

 
วันนี้ขอยุติการบรรยาย  ดวยการสมควรแกเวลา  ไวเพียงเทานี้  เพื่อเปดโอกาส 

ใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดบทพระธรรมคณสาธยาย  สงเสริมกําลังใจของผูฟงทั้งหลาย 
ใหมีความเขมแข็งแกกลา  ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะ  โดยนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นสืบ 
ตอไป  ในกาลบัดนี้. 
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