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การบรรยายครั้งที่ 20∗∗  นิพพาน : ยากเกินไปกวาใจจะไขวควาจริงหรือ ?
จากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ในวันนี้จะพูดให

ทานทั้งหลายฟงในเรื่อง “นิพพาน : ยากเกนิไปกวาใจจะไขวควาจริงหรือ ?” สวนวันศุกรก็จะพูดในเรื่อง
นพิพานอีกเหมือนกันคือ “นิพพาน : สมบัติอันล้ํ าคาของมนุษยชาติ”

 สาเหตทุีต่องเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะวา พวกเราที่เปนชาวพุทธนี่มักจะมีความรูสึกวา พระ
นพิพานนัน้เปนเรื่องที่อยูไกลเหลือเกิน และก็มีความรูสึกวาเราเปนผูมีบุญนอย คงจะตองใชเวลาอีกหลาย
รอยหลายพนัชาติกวาจะถึงพระนิพพาน เพราะคนที่จะถึงพระนิพพานไดนั้นในความคิดของเรา  จะตอง
เปนผูที่สรางสมอบรมบารมีมามากมายพอสมควร จึงจะสามารถบรรลุความเปน พระพุทธเจา พระปจเจก
พทุธเจา อัครสาวกฝายซาย ฝายขวา อรหันตอสีติมหาสาวกคือพระเถระผูใหญ 80 องค เปนตน

นีค่อืเหตผุลที่ทํ าใหพวกเราที่เปนชาวพุทธเกิดความทอแท และก็เกิดความทอถอย ทั้ง ๆ ที่
บรรดาพระพทุธเจาและพระอรหันตทั้งหลายเหลานั้น ถาจะพิจารณาอยางถองแทจริง ๆ ก็จะพบวา กวาที่
บคุคลเหลานั้นจะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาหรือเปนพระอรหันต ทานก็เปนปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับ
พวกเราเดนิดิน กินขาวแกง เปนมนุษยธรรมดา มีรัก โลภ โกรธ หลง มีกิเลสเหมือนกับพวกเราทุกอยาง
แตทํ าไมทานเหลานั้นจึงสามารถบรรลุไดแลวเราทํ าไมจึงบรรลุไมได

บางทานก็บอกวา “เขาวัดฟงธรรม มาตั้งแตเล็ก ๆ นั่งสมาธิจนหัวเขา ตาตุมดานหมดแลว ก็ยังไม
เหน็บรรลุอะไรเลย ทํ าไมคนในสมัยพุทธกาล บุญมากเหลือเกิน ฟงเทศนนิดหนอย ก็บรรลุแลว เราคงจะ
เปนอภพับคุคล คงจะเปนบัวประเภทแลงนํ้ า”  ก็พยายามคิดกันไปตาง ๆ นานา ที่จะทํ าใหตัวเองหมด
ก ําลังใจ และอีกประการหนึ่งที่ทานทั้งหลายชอบคิดก็คือวา ฆราวาสอยางพวกเรานี่ เปนผูมีภาระมาก ไม
สามารถบรรลุความเปนพระอรหันตไดแน ๆ พระอรหันตนี่เปนเรื่องของพระภิกษุสงฆที่อยูในวัด โกน
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หวั หมผาเหลือง และก็สมาทานถือศีล 227 ขอ เพราะฉะนั้น อยาฝนไปเลย ปฏิบัติหนาที่ของความเปน
ฆราวาสของพวกเราดีกวา

นีค่อืส่ิงทีท่านทั้งหลายชอบคิดอยูเปนประจํ า จนทํ าใหหางไกลเหลือเกินจากความเปนผูมีจิต
หมดกเิลส ความจริงแลวจากการตรวจสอบในคัมภีรทางพุทธศาสนานี่ ฆราวาสก็มีมากมายที่ไดบรรลุ
ความเปนพระอรหันตอยางพระพุทธบิดา คือพระเจาสทุโธทนะ สันตติมหาอํ ามาตย พาหยิทารุจิริยะ ทาน
เหลานี้ลวนบรรลุความเปนพระอรหันตในเพศฆราวาสทั้งสิ้น

แตมีขอที่นาสังเกตซึ่งจะปรากฏมากในคัมภีรระดับอรรถกถาไมวาจะเปนอรรถกถาธรรมบท
หรือในมิลินทปญหา ทานไดอธิบายวา ฆราวาสบุคคลใดก็ตาม ถาบรรลุธรรมเปนพระอรหันตจะมีทาง
เลือกอยู 2 ทาง ทางที่ 1 ก็คือจะตองออกบวชเปนพระภิกษุสงฆทันทีในวันนั้น หรือไมก็ 2. จะตอง
นพิพานคอืตายในวันนั้น นี้ก็เปนเรื่องที่นาวิเคราะหวาทํ าไมจึงเปนเชนนั้น

พระอรรถกถาจารยอธิบายวา เพศฆราวาสเปนเพศที่ตํ่ า แตเพศของพระภิกษุเรียกวาเปน อุดมเพศ
เปนเพศที่สูง เร่ืองนี้มีเกร็ดจะเลาใหฟงวา ในสมัยพระเจาตากสินมหาราช พระองคเคยมีรับสั่งถามสมเด็จ
พระสังฆราชวา “พระเปนปุถุชนสามารถกราบไหวฆราวาสผูเปนโสดาบันไดหรือไม ?” สมเด็จพระ
สังฆราชกถ็วายพระพรวา “ขอถวายพระพร มหาบพิตร  พระภิกษุสงฆไมสามารถที่จะกราบไหวฆราวาส
ได เนื่องจากฆราวาส เปนเพศที่ตํ่ า สวนพระนั่นเปนอุดมเพศ”

ทานทัง้หลายอาจจะสงสัยวา ทํ าไมจึงใชคํ าวา เพศตํ่ า เพศสูง ขอนี้พิจารณาจากขอวัตรปฏิบัติ
เนือ่งจากฆราวาสนั้นถือศีลไดแคเพียงศีล 5 หรืออยางมากก็ไมเกินศีล 8 สวนพระนั้นถือศีล 227 ขอ มีคํ า
พดูทีเ่กีย่วกบัพระ เชน พระครองผากาสาวพัสตรอันถือกันวาเปนธงชัยแหงพระอรหันต เปนสัญลักษณ
แหงความเปนผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงเตือนสาวกของพระองคเปนประจํ าวา ฆราวาสผูครองเรือน
สามารถที่จะบรรลุเปนพระอริยบุคคลไดทุกชั้น แตพระภิกษุสงฆออกมาบวชแลว ถาไมสามารถบรรลุ
ความเปนอริยบุคคลก็เปนเรื่องที่นาอับอายขายหนาชาวบานเขา หรือถาบรรลุไดแคเพียงเปนพระอนาคามี
กย็ิง่นาอับอายมาก เพราะชาวบานสามารถบรรลุคุณธรรมจนเปนพระอรหันตได ดังนั้น สํ าหรับพระภิกษุ
สงฆองคสามเณรที่บวชเขามา จะตองบรรลุเปนอรหันตอยางเดียว จึงจะสมศักดิ์ศรีของความเปนพระ

พระอรรถกถาจารยทานอธิบายพอสรุปไดวา เพศอรหันตเปนของที่สูง เปนของที่หนักมาก เปน
เหมอืนของหนัก 100 กิโลกรัม สวนเพศฆราวาสเปรียบเหมือนเรือที่รับนํ้ าหนักไดเพียง 50 กิโลกรัม ถา
เอาของ 100  กิโลกรัมไปใสในเรือที่รับนํ้ าหนักไดเพียง 50 กิโลกรัม เรือตองจมแน นั้นคือฆราวาสจะตอง
ตาย หรือถายังไมตองการตายก็ตองปรับสภาพเรือใหมใหใหญและกวางขึ้นเพื่อจะรับนํ้ าหนัก 100
กโิลกรัมไดนั้นคือตองบวชเปนพระ

นีค้อืเหตผุลที่วาฆราวาสที่บรรลุความเปนอรหันตจะตองมีทางเลือกอยู 2 ทาง  คือ บวชในวันนั้น
หรือไมกต็ายในวันนั้น เปนทางเลือก 2 ทาง เร่ืองนี้คงไมใชประเด็นที่สํ าคัญ จะอยูหรือจะตาย ไมใช
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ประเดน็หลัก ส่ิงสํ าคัญก็คือเราตองมาทํ าความเขาใจวา นิพพานไมใชส่ิงที่พระพุทธเจาทานตรัสสอน
เพือ่ใหเทวดาหรือพรหมบรรลุ แตพระพุทธเจาทานตรัสไวใหมนุษยปุถุชนไดศึกษาพากเพียรปฏิบัติเพื่อ
จะไดบรรลุถึง

เราจะสงัเกตไดวา ในสมัยพุทธกาล เวลาพระภิกษุสงฆอุปสมบทเขามาแลว ทานจะเรียน
กรรมฐานกับพระพุทธเจาตั้งแตเร่ิมฝกจิตจนถึงบรรลุความเปนพระอรหันต จากนั้นก็จะถวายบังคมลา
พระพทุธเจาเขาไปอยูในปาเพียรพยายามจนกระทั่งบรรลุความเปนพระอรหันต เมื่อออกพรรษาทานก็
กลับมาทลูพระพุทธเจาวา บัดนี้ไดทํ าหนาที่ของความเปนมนุษยที่สมบูรณแลว ก็คือสามารถขจัดกิเลสได
หมดสิน้แลว นี้ก็เปนสิ่งที่บรรดาพระสงฆในสมัยนั้นปฏิบัติไดจริง ๆ

 อีกประเดน็หนึง่ที่เปนวิวาทะชอบเถียงกันวา นิพพานมีภพมีภูมิหรือไม ? นิพพานมีตัวตนหรือ
เปลา อันนี้ก็ขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา ถาเปนนิพพานของพุทธศาสนาฝายมหายานซึ่งเปนชาวพุทธฝาย
เหนอื ซ่ึงในปจจุบันนี้ก็ไดแก ชาวพุทธที่อยูในประเทศจีน เวยีดนาม เกาหลี ญ่ีปุน พวกนี่ไดรับอิทธิพลมา
จากศาสนาพราหมณหรือศาสนาฮินดูอีกทีหนึ่ง ดังนั้น ถาถามชาวพุทธฝายมหายานวา นิพพานเปนอยาง
ไร ? เขาก็จะอธิบายไดชัดเจนมากวา นิพพานก็คือสถานที่ที่เคาเรียกวา พุทธเกษตร บรรดาพระพุทธเจา
และพระอรหันตทั้งหลาย เมื่อหมดกิเลสแลว หลังจากที่ตายจากโลกนี้ไป วิญญาณของพระพุทธเจาและ
พระอรหนัตทัง้หลายก็จะไปรวมตัวกันอยูในพุทธเกษตรอันเปนดินแดนแหงนิพพาน แลวก็มีความสุขชั่ว
อนนัตกาล ไมตองมาเวียนวายตายเกิดใหเปนทุกขอีกตอไป อันนี้เปนคติของชาวพุทธฝายมหายาน

แตสํ าหรับชาวพุทธฝายเถรวาทของพวกเรานั้น ซ่ึงมีประเทศศรีลังกา พมา เขมร ลาว ไทย จะไม
อธิบายอยางนั้น จะไมยอมตอบคํ าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยวา นิพพานเปนอยางไรหลังที่จากตายไปแลว มี
สถานทีห่รือไม  เพียงแตจะพูดเปนเชิงอุปมาเปรียบเทียบวา เหมือนกับไฟที่ดับแลว ดับแลวก็แลวกัน จะ
ไมยนืยนัวามีภพภูมิ เพราะจะเอาคํ าวาภพ ภูมิมาใชกับนิพพานไมได

ทานทัง้หลายโปรดสังเกตวา ถาเราไปใชคํ าวานิพพานเปนภพ เปนภูมิ เปนสถานที่ มันจะไมถูก
สภาวธรรม เพราะถาเมื่อใดก็ตามมีคํ าวาภพภูมิ มีคํ าวาสถานที่เปนที่อยูของสัตว จะตองมีคํ าวา ชา ติ คือ
การไปเกดิในภพภูมินั้น เมื่อมีคํ าวาชาติ ก็จะมีคํ าวา ชราคือความแก พยาธิคือความเจ็บ มี มรณะคือความ
ตาย เพราะฉะนั้น นิพพานจึงไมใช ภพ ภูมิ

แตกเ็ปนเรื่องที่นาแปลกวา บรรดาพระเถระที่อยูในปาสายพระอาจารยมั่น ภูริทตัตะ ทานมักจะ
ยนืยนัประสบการณ เวลาปฏิบัติกรรมฐานจะมีพระพุทธเจา พระอานนท พระสารีบุตร พระโมคัลลานะ
มาสอนกรรมฐาน อันนี้ก็เปนเรื่องที่นาแปลก เปนประสบการณสวนตัวที่ไมมีสอนในพระไตรปฎกวา
พระพทุธเจา พระอรหันตทั้งหลาย เมื่อทานนิพพานไปแลว ทานจะกลับมาสอนพวกเราในกรรมฐานได
อีกหรือเปลา ก็ฝากใหทานทั้งหลายพิจารณา

ส่ิงส ําคญัก็คือ ขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา สภาวะนิพพานจริง ๆ คือสภาพของการหลุดพนจาก
กเิลส คอื ความโลภ ความโกรธ และความหลง นิพพานนี่ มีอยู 2 ความหมาย นิพพานตัวที่ 1 เรียกวา    
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สอุปาทิเสสนิพพาน คอืการดบักเิลสในใจได ยกตัวอยางใหทานทั้งหลายเห็นกันชัด ๆ ก็คือ ตอนที่พระ
พทุธเจาตัดกิเลสที่ใตตนศรีมหาโพธิ์ เมื่อพระชนมายุได 35 พรรษา

หลังจากนัน้ พระองคก็มีชีวิตเพื่อคนอื่น เปนชีวิตเพื่อมวลชน ทรงเทศนส่ังสอนประชาชน อยู
ตลอด 45 พรรษา ทํ าหนาที่ของพระพุทธเจาไดอยางไมขาดตกบกพรอง ไมเลือกชั้นวรรณะ ประกาศสัจ
ธรรมคือความจริงใหแกบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายไดเขาถึงสัจธรรมนั้น

จนกระทัง่พระชนมายุได 80 พรรษา พระพุทธเจาทานก็ดับขันธปรินิพพานที่ใตตนนางรังทั้งคูที่
เมืองกุสินารา การดับขันธปรนิพิพาน ส้ินลมหายใจ คือลมอัสสาสะปสสาสะของพระพุทธเจานั้นเรียกวา
อนุปาทิเสสนิพพาน หมายถงึการที่พระอรหันตทั้งหลายตายจากโลกนี้ไป

แตพวกเราทีเ่ปนชาวพุทธ เวลาพูดถึงนิพพาน จะไปมองนิพพานตัวที่ 2 มากกวานิพพานตัวแรก
ส่ิงทีพ่ระพุทธเจาทานตองการจริง ๆ ก็คือทานตองการที่จะใหพวกเราที่เปนชาวพุทธนั้นไดตระหนักวา
สภาวะจติของปุถุชนนั้นแมจะมีกิเลส แตมันก็ไมไดครอบงํ าจิตใจเราตลอดเวลา มันจะมีบางจังหวะ
โอกาสที่จิตของเราสงบ จิตของเรามีปญญา เพราะวาถากิเลสมันครอบงํ าจิตตลอดเวลา พวกเราก็คงตอง
ตกเปนทาสกิเลสตลอดกาล ไมสามารถที่จะบรรลุความเปนอรหันตได แตนี่ไมไดเปนอยางนั้น บางเวลา
จติเราก็สงบ บางครั้งก็เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง

ทานทัง้หลายเคยสังเกตอารมณจิตบางหรือไมวา บางครั้งเวลาเราเจอความทุกขตาง ๆ เชน ทุกข
จากการพลดัพรากจากสิ่งที่รักชอบใจ บิดา มารดา  ญาติพี่นองตายจากไป เราก็ทุกข เศรา เครียดวิตกกังวล
พอกาลเวลาผานไปนานเขา จิตใจก็จะเริ่มลืมความรูสึกทุกขเหลานั้น เร่ิมรูจักปลงตก ในที่สุด ความรูสึก
เศรา ทุกข กังวล มันก็คลายไป อารมณจิตอื่นมันก็เขามาแทนที่ อันนี้เปนเรื่องธรรมดาสํ าหรับมนุษย
ปุถุชน

 วนันีท้านทัง้หลายไดทราบแลววา นิพพานมี 2 ประการ คํ าวา นิพพาน แปลวา เย็นก็ได แปลวา
ดบักไ็ด  หมายถึง เย็นใจอันเกิดมาจากกิเลสอันเปนเหมือนกองไฟไดดับไป  นิพพานเปนคุณสมบัติพิเศษ
ในใจของพระอรหันต แตมีบางที่เหมือนกัน ที่ทานอธิบายแปลก ๆ เหมือนกัน เชน ทานใชคํ าวา สอุปาทิ
เสสบุคคล และ อนุปาทิเสสบุคคล ทานไมไดใชคํ าวา สอุปาทิเสสนิพพาน กับ อนุปาทิเสสนิพพาน ถาใช
คํ าวา สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนพิพาน  ใหหมายถึงพระอรหันตอยางเดียว แตถาเมื่อใดก็ตาม
ที่ทานเอาคํ าวาบุคคลมาตอทายคือ สอุปาทิเสสบุคคล  ขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา หมายถึง อริยบุคคล ตั้ง
แตโสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี ที่ตัดกิเลสบางสวนไดแลว แตยังมีกิเลสที่เหลืออยูที่จะใหตัดตอไป
สวน อนุปาทิเสสบุคคล หมายถึงพระอรหันตอยางเดียว

เพราะฉะนั้น ในเรื่องของพระนิพพานนี่ เปนเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งมาก และสิ่งที่สํ าคัญก็คือ
ไมใชเปนเรื่องที่เกินความสามารถที่ทานทั้งหลายจะสามารถบรรลุถึงได เนื่องจากพวกเราก็ไมรูวาเรา
สรางบารมีมามากมายขนาดไหน ในการสรางสมบุญบารมีนั้น ถาชวนใหทานทั้งหลายใหทาน ทานทั้ง
หลายกเ็ตม็ใจ โดยเฉพาะคนไทยที่เปนชาวพุทธจะชอบที่จะบริจาคใหทาน แตถาชวนใหรักษาศีลเร่ิมจะ
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ยากแลว คนรอยคนยินดีควักเงินใหทาน แตพอชวนใหรักษาศีลโดยอธิบายวา การรักษาศีลจะทํ าใหได
บญุมากกวาการใหทาน จากรอยคนอาจจะมีสัก 4-5 คน หรืออาจจะเหลือคนเดียวที่จะยินดีรักษาศีลยิ่งถา
ชวนใหมาปฏิบัติสมาธิมาเจริญกรรมฐานยิ่งยากเขาไปใหญ

ดงันัน้ การที่ทานทั้งหลายมีโอกาสมาสวดมนตไหวพระเจริญสมาธิ ไดฟงธรรมะซึ่งเปนคํ าสอน
ของพระพทุธเจา ทานทั้งหลายจะตองเขาใจวาเราตองเปนผูที่มีบารมี ถาเราไมมีบารมี เราจะไมไดเกิดมา
เปนมนุษย ไมมีโอกาสไดพบพระพุทธศาสนาไดฟงธรรมไดปฏิบัติพระกรรมฐาน เราไมสามารถจะระลึก
ชาตไิดวา ในอดีตเราไดเคยพบพระพุทธเจาและไดตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะบรรลุอรหันตในอนาคตกาล
บางหรือเปลาเราก็ไมทราบ แตส่ิงที่เราทราบอยูในขณะนี้ก็คือวาเราไดปฏิบัติถูกทางแลว และเราก็ไดยึด
แนวทางคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจาโดยมีเปาหมายเพื่อพระนิพพาน

ขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา ก็ไมไดบังคับใหทานทั้งหลายวาจะตองบรรลุนิพพานในชาตินี้
เพราะคนที่ปรารถนาพระนิพพานนี้มีหลายประเภท บางคนก็ปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจา มุงไป
นพิพานเหมอืนกนั แตเปนพระนิพพานที่ตองใชเวลาในการเวียนวายตายเกิดมากมาย จนกวาจะประสบ
ความส ําเร็จเปนพระพุทธเจาสามารถที่จะรื้อขนสัตวโลกไปนิพพานได บางคนก็ปรารถนาเปนพุทธ
มารดา พุทธบิดา ปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจา

เพราะฉะนัน้ ในการปรารถนาสิ่งเหลานี้ ก็จะตองอาศัยภพในการเวียนวายตายเกิดอีกมากมาย แต
สํ าหรับทานทั้งหลายที่อาจจะเบื่อหนายการเกิด ความซํ้ าซากของชีวิต ก็อาจจะมุงตัดกิเลสในชาตินี้เลยก็
เปนไปได เพราะพระพุทธเจาทานตรัสไวในสติปฏฐานสูตรวา ถาบุคคลใดปฏิบัติในพระสูตรนี้อยางเต็ม
ทีแ่ลว มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ จะสามารถกํ าจัดความรักและความโกรธได อยางชา 7 ป อยาง
กลาง 7 เดือน อยางเร็ว 7 วัน จะไดบรรลุความเปนพระอนาคามีเปนอยางตํ่ า พระอรหันตเปนอยางสูงที่
สุด สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้น
ชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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