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จากนี้ไป ขอใหทานศากยบตุรพุทธชิโนรส ผูเปนโอรสและธิดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย จงตั้ง

ใจรบัฟงแนวทางแหงคํ าสอนขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กอนอื่นขอใหทาน
ทัง้หลายโปรดอยาคิดวา นิพพานเปนเรื่องไกลเกินเอื้อม เพราะวาทานทั้งหลายนั้นเปนผูที่ส่ังสมอบรม
บารมคีณุความดีมาพอสมควร มิฉะนั้นทานทั้งหลายคงจะไมไดกํ าเนิดเกิดมาเปนมนุษย เพราะวา กิจโฉ
มนุสสปฏิลาโภ การไดกํ าเนิดเกิดมาเปนมนุษยนั้นเปนของยาก  ตองไดดวยบุญอันยิ่งใหญ กิจฉัง สัทธัม
มัสสวนัง การจะไดรับฟงพระสัจธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาก็เปนของยากอีก

ทานทัง้หลายอยาไปนอยใจวาเราเปนคนที่บุญนอย ไมไดเกิดทันพระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจา
เวลาจะนิพพานนั้นพระองคทรงตรัสวา เม่ือเราลวงไปแลว ธรรมและวินัยท่ีเราสั่งสอนเธอทั้งหลาย จะ
เปนครูแทนตัวเราผูลวงลับไปแลว ผูใดเห็นเรา ผูนั่นชื่อวาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา
ดวยเหตุนี้ จึงถือวาทานทั้งหลายนั้นเปนผูมีบุญพอสมควร เพราะบัดนี้คํ าสอนของพระพุทธเจายังมี
ครบถวนทุกประการ จึงเทากับวาพระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยู

สํ าหรับในวันนี้จะบรรยายในหัวขอเร่ืองวา “นพิพาน : สมบตัอัินลํ้ าคาของมนุษยชาติ”
ทีต่ัง้หวัขอเชนนี้ก็เพราะวา พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยเราเปนเหมือนถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษ 2 ดอก
ดอกที ่1 แทงเสียบมาที่กาย และอีกดอกหนึ่งเสียบมาที่ใจของเรา

ลูกศรทีเ่สยีบมาที่กายนั้น คือความทุกขทางกาย ไดแกทุกขจากความแก ความเจ็บและความตาย
ทกุขจากความแกนี่ ถาทานทั้งหลายไมเขาใจ ถามีเวลาก็ใหหาโอกาสไปที่บานพักคนชราบางแค แลวก็จะ
รูวาความแกเปนทุกขอยางไร สวนทุกขจากความเจ็บปวยนั้น ทานทั้งหลายก็คงเคยปวยกันมาบางแลวก็
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คงจะรูรสชาติดี สวนทุกขจากความตายนั้น ทานทั้งหลายยังไมเคยไดสัมผัสในชาตินี้ ก็เลยไมทราบวา
ในขณะทีจ่ติก ําลังจะดับจากโลกนี้ไป อํ านาจทุกขเวทนามันบีบคั้นจนทํ าใหกายกับจิตจะตองพรากออก
จากกนันัน้มนัเปนทุกขแสนสาหัสอยางไร นอกจากนี้ก็ยังมี ทุกขจากการหิวกระหาย การปวดอุจจาระ
ปสสาวะ ทกุขจากการเหน็ดเหนื่อยตองประกอบอาชีพเล้ียงปากเลี้ยงทอง นี่คือทุกขทางกาย ที่มนุษยทุก
คนหนีไมพน

 สวนทกุขทางใจนั้นพระพุทธเจาตรัสวา เปนทุกขที่เกิดจากกิเลส ราคัคคิ ไฟคือความรักที่มาแผด
เผาใจ โทสัคคิ ไฟคือความโกรธที่มาเผาใจใหรุมรอน และ โมหัคคิ ไฟคอื ความหลง ที่ทํ าใหใจของเราปน
ปวน สับสน

มนษุยเราถูกลูกลูกศร 2 ดอก อันเปนดุจลูกศรที่อาบยาพิษเสียบเขามา มนุษยจึงมีแตความทุกข
ทรมาน วุนวาย เดือดรอนอยูตลอดเวลา ธรรมะที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ เปน
พระไตรปฎก 1 ตู ถาจะสรุปแลวก็คือ การที่พระพุทธเจาตรัสถึงสิ่ง 2 ประการ ประการที่ 1 คือ ทุกข ทาน
ตรัสในเรื่องของความทุกขวา ชีวิตที่เปนทุกขนั้นมีสภาพอยางไร และประการที่ 2 ทานตรัสในเรื่องของ
ความดบัทกุข เราจะดับทุกขใหหมดไปไดอยางไร ถายังมีการเวียนวายตายเกิด ยังมีรางกายที่ ยาววา หนา
คบื กวางศอกนี้ มนุษยไมมีทางที่จะหนีพนจากความทุกข ทางกายไปได

เมือ่ใดกต็ามที่เราสามารถยุติการเดินทางไกล คือการเวียนวายตายเกิด เมื่อนั้นแหละเราจะ
สามารถก ําจัดทุกขทางกายได เพราะทุกขทางกายเปนสิ่งที่เราไมสามารถจะหลีกหนีพนไปได ไมวาจะ
เปนปถุุชนหรือแมจะเปนพระอรหันต ทุกคนลวนแลวแตมีทุกขสากลนี้เหมือนกันทั้งนั้น

สวนทกุขทางใจนั้น คือทุกขที่เกิดจากกิเลสนั้น เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถพบพระนิพพาน วันนั้น
ความทกุขเหลานี้มันก็จะมลายหายไปจนหมดสิ้น ถาเปรียบสภาพจิตของเราเปนเหมือนกับถูกเผาดวยไฟ
ทัง้สามกอง นิพพานนั้นเปนเสมือนกับนํ้ าทิพยที่หล่ังชโลมลงมาที่ใจ ทํ าใหใจที่เรารอนของเรากลายเปน
ใจทีเ่ยน็ยะเยือก เย็นสนิท เย็นสบาย นั่นแหละ

ส่ิงทีพ่ระพุทธเจาทานตรัสสอนก็คือวา การที่คนถูกยิงดวยลูกศรที่อาบยาพิษ หนาที่เรงดวนของ
เขากค็อื เขาจะตองรีบไปหาหมอ ใหหมอชวยถอนลูกศร ชวยแกพิษ  สมานแผล ไมใชมาถามวาใครมายิง
ฉนั ยงิฉนัดวยเหตุอะไร เอาไมอะไรมาเหลาทํ าเปนลูกศร เปนคนวรรณะไหน เปนคนระดับชั้นไหน
โกรธฉันดวยเรื่องอะไร

ทานบอกวาการกระทํ าเชนนั้น เปนเรื่องของคนโง ที่จะมัวมาเสียเวลากับเรื่องที่ไรสาระ เพราะ
ชีวติเราทีเ่กดิมาในโลกนี้ เรามีเวลาที่จํ ากัด ถือวามีอายุไมเกิน 100 ป ที่เปนอายุขัยของมนุษยแตก็ไมใช
หมายความวาทุกคนจะอายุ 100 ปแลวก็ตาย บางคนเขาก็ใหเวลา 20 ป บางคนก็ 50 ป บางคนก็ 70 ป
เพราะฉะนัน้ ถาเราเอา 100 เปนตัวตั้ง เอาอายุปจจุบันนี่เขาไปลบ  เราก็จะพบวาเวลาที่เหลืออยูของเรามี
นอยลง
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ดงันัน้ เมือ่เรารูวาเวลาของเรามีจํ ากัด เราก็ควรจะทํ าอยางไรใหชีวิตของเรานั้นประสบความสุข

ทีแ่ทจริงคอืนิพพาน ขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา นิพพานที่บอกวาเปนสมบัติอันล้ํ าคานั้น ก็เพราะวาเปน
ส่ิงทีม่นษุยธรรมดาคนหนึ่ง ซ่ึงมี 2 มือ 2 ขา และมี 1 หัว แตสามารถที่จะพากเพียรพยายามจนกระทั่ง
สามารถที่จะทํ าลายกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตใจได

แนวความคดิเรือ่งนี้ เปนความขัดแยงกันระหวางความคิดแบบตะวันตกกับตะวันออก เพราะคน
ทางตะวนัตกโดยเฉพาะนักปราชญที่มีช่ือเสียงทั้งหลาย ไมวาจะเปนอริสโตเติลหรือนักจิตวิทยาชื่อดัง
อยางซิกมันด ฟรอยด มคีวามเห็นเหมือนกันวา ตัวกิเลสเปนธรรมชาติของมนุษย ถามนุษยไปทํ าลายกิเลส
กจ็ะทํ าใหรางกายพิกลพิการผิดธรรมชาติ

แตในทางตะวันออกโดยเฉพาะพระพุทธเจา ทานมองเห็นวากิเลสนี่มันเปนคนละตัวกับจิต กิเลส
นัน้ เรียกวา เจตสิก คํ าวา เจตสิก แปลวา ส่ิงที่มันเกิดขึ้นกับจิต ดับไปพรอมกับจิต อิงอาศัยอยูกับจิต แต
มนัไมใชจิต เพราะฉะนั้น เราจึงพบวาพระอรหันตทั้งหลาย ทานสามารถทํ าลายกิเลส คือ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ใหหมดสิ้นไปจากจิตใจได และเมื่อทานทํ าลายกิเลสไดแลว ทานก็ไมไดพิกลพิการ ใน
ขณะเดยีวกนัทานกลับเปนผูที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ มีจิตใจที่เต็มไปดวยความสุขตลอดเวลา ไมไดมีความ
ทกุขทางจิตแมแตเพียงนิดเดียว

 ดงันัน้ เมือ่เราพูดวานิพพาน ขอใหทานทั้งหลายโปรดอยาเขาใจวาเปนสิ่งที่อยูเหนือวิสัย เปนสิ่ง
ทีเ่กนิความสามารถ แมพระพุทธเจาทานจะตรัสวา ชีวิตเต็มไปดวยความทุกขทั้งกายทั้งใจ แตก็ไมใช
หมายความวา เราจะไมมีเวลาที่จิตจะวางจากความทุกขบางเลย เพราะวาถาคนมันทุกขตลอด 24  ช่ัวโมง
สงสยัคงจะตองไปโรงพยาบาลบา มันก็มีเวลาบางจังหวะ ที่จิตมันจะรูสึกสงบ จิตมันจะมีความรูสึกเบา
สบาย

เพราะฉะนัน้ ก็ขอใหเราพิจารณาวา ในบางครั้งที่จิตมันเกิดความสงบ จิตมันเกิดความเบาสบาย
มนัเปนชวงจังหวะที่เราจะสามารถเอาจิตที่สงบ จิตที่สบายนั้นมาตัดกิเลสได โดยการมาพิจารณาความ
จริงของชวีติใหเห็นวา ชีวิตนั้นเปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน เต็มไปดวยความทุกขทรมาน ไมใชเรา ไมใช
ของเรา เราไมสามารถที่จะไปบังคับบัญชา ใหชีวิตเปนไปตาง ๆ นานาตามที่เราตองการได

 การคดิพจิารณาในลักษณะนี้เรียกวา เปนการพิจารณาในเชิงของไตรลักษณ พิจารณาใหพบ
ความเปนจริง พระพุทธเจาทานตรัสไวใน ธรรมนิยามสูตร ความไมเที่ยง ความเปนทุกขและความไมใช
ตวัตนนัน้เปนสิ่งที่มีอยูแลวในโลก ตถาคตเปนแตเพียงมาคนพบ แลวก็นํ ามาเปดเผย นํ ามาบอก นํ ามาชี้
แจงใหทานทั้งหลายไดเขาใจ

กเิลสคอื ความโลภ โกรธ หลง เปนเสมือนกับบิดามารดาผูใหกํ าเนิดเรามา เพราะฉะนั้นจึงเปน
การยากอยางยิ่งที่ลูกจะฆาพอแมคือกิเลส เพราะเราจะคุนเคยกับสิ่งเหลานี้จนเปนความเคยชิน แตพระ
พทุธเจานีท่านสามารถที่จะใชความพากเพียรพยายาม ใชการสั่งสมคุณงามความดี ไมวาจะเปนการให
ทาน การรักษาศีล การออกบวช การใชปญญา ความเพียร ความอดทน ความตั้งใจจริง เมตตา ซ่ึงเปนคุณ
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ธรรมความดีส่ังสมไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดที่จะสามารถสังหารกิเลส ใหเปน สมุจเฉทประหาน แปล
วา การสามารถขุดรากถอนโคนกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตใจได

  พวกเราทัง้หลายที่เกิดมาในโลกนี้ เปนเหมือนนักโทษประหาร พวกเราเปนมนุษยที่ตองคํ าสาป
ใหตองแก เจ็บ ตาย นี่คือคํ าสาปของธรรมชาติ ไมใชคํ าสาปของอินทร พรหม ยม ยักษ ตนไหน แตเปน
ธรรมชาตขิองมนุษยที่จะหนีไมพนจากสิ่งเหลานั้น โลกนี้จึงเสมือนกับแดนประหาร เปนเหมือนกับคุก ที่
ทกุคนที่เกิดมาถูกคํ าสั่งตัดสินประหารชีวิตกันหมดแลว

พระพทุธเจาเปรียบเสมือนกับบุคคลแรกที่พาพวกเราแหกคุก โปรดเขาใจวาพระพุทธเจาไมใช
พระพรหม ไมใชเทวดา พระพุทธเจาคือมนุษยธรรมดา แตเปนมนุษยวิเศษ มีความเปนอัจฉริยะในตัวพระ
องค เปนบคุคลที่มีความแนวแน มีความเด็ดเดี่ยว และพระองคก็พาพวกเราแหกหองขัง อันเปนดินแดน
ประหารได

ขอนีจ้งึท ําใหเราเกิดความรูสึกวา โลกนี้มันไมใชเปนโลกแหงความหดหูอยางเดียว เพราะฉะนั้น
เวลาทีเ่ราเจอปญหาชีวิตอะไรก็ตามก็ขอใหเราจงบอกตัวเองวา โลกนี้เขามีไวไหเหยียบ เขาไมไดมีไวให
แบก ปญหาทัง้หลายเขามีไวใหแก เขาไมไดมีไวใหกลุม  แมแตปญหาที่ยิ่งใหญสํ าหรับมนุษยชาติคือ
กเิลสทีท่ ําใหเราเกิดมา ก็ยังมีอัจฉริยะอยางพระพุทธเจาผูเปนสมเด็จพอของเรา  ที่สามารถจะใชอํ านาจศีล
สมาธ ิ และปญญา ทํ าการขุดรากถอนโคนสังหารกิเลสไดหมดสิ้น พวกเราที่เปนสาวกจึงควรเจริญตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทขององคสมเด็จพอ

 ถาเราคิดไดอยางนี้ เราจะเกิดกํ าลังใจ แมพระพุทธเจาจะตรัสวา ชีวิตคือความทุกขก็ตาม แตก็
ทรงชีใ้หเหน็วาสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความทุกขก็คือความอยากในใจนั่นเอง จากนั้นพระพุทธเจาก็ตรัสถึง
นโิรธหรือนิพพานโดยตรัสวา แตสุดทายแลวกิเลสที่ทํ าใหเราตองเกิดมาทุกขนั้น เราสามารถที่จะทํ าลาย
ได และเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทํ าลายกิเลสได จิตของเราก็จะพบกับความเย็นสบาย

สรุปวา พุทธศาสนานี่เร่ิมตนดวย ทุทัศนนิยม เปน Pessimism มองชวีติวาเต็มไปดวยความทุกข
ทรมาน แตบทจบของพุทธศาสนาก็เปน Optimism เปน สุทัศนนิยม เพราะวาจบลงแบบมีความสุข
หมายถงึวา เราสามารถที่จะทํ าชีวิตของเราใหเต็มไปดวยความสุขในบทอวสานของชีวิตก็ได เพราะ
ฉะนัน้ในการมองหรือวาวิเคราะหในหลักคํ าสอนของพระพุทธเจา ตองมองใหครบวงจร

ชีวติเตม็ไปดวยความทุกข สาเหตุของความทุกขคือความอยาก  ความอยากมนุษยสามารถทํ าลาย
ได และเราจะทํ าลายดวยวิธีใด พระพุทธเจาทรงชี้แจงวาดวยอริยมรรค อริยมรรคมีองค 8 ที่เราใชคํ าวา
อัฏฐังคิกมรรค หนทางสายเดียวที่ประกอบดวยองค 8 สรุปยนยอ ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ที่เราเรียกวา
ไตรสกิขานั่นเอง ไตรสิกขาหรืออริยมรรคนั่นแหละ จึงเปนกลยุทธ วิธีการที่จะทํ าใหเราพิชิตกิเลส

ขณะนีท้านทั้งหลายกํ าลังปฏิบัติกรรมฐานอยูนี้ ช่ือวาทานทั้งหลายกํ าลังปฏิบัติในไตรสิกขา
เพราะวาในขณะนี้ทานทั้งหลายเปนผูที่มีศีล มีกายนั่งนิ่งสงบ มีปากที่ปดสนิท จึงชื่อวาทานไมเบียดเบียน
ใครดวยกาย ดวยวาจา ทานทั้งหลายกํ าลังตั้งใจเพื่อที่จะฟงแนวทางคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงชื่อวา
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ทานทั้งหลายมีสมาธิ ทานทั้งหลายกํ าลังพิจารณาใครครวญตามสัจธรรมคํ าสอนที่แทจริงของพระพุทธ
เจา จึงชื่อวาทานทั้งหลายเปนผูที่มีปญญา

เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายชื่อวาไดปฏิบัติตนสมกับเปนโอรสและธิดาที่แทจริงของ พระพุทธเจา
ขอใหทานทั้งหลายภูมิใจวา ยิ่งเราปฏิบัติมากครั้งเทาไร ภพชาติของเราก็จะสั้นลงเทานั้น ในการปฏิบัติ
ตามอรยิมรรคจึงอยากจะบอกวา หนทางแมยาวไกลเพียงกาวไปมันก็ส้ันลง ยิ่งเราปฏิบัติมากเทาไรภพ
ชาตเิรากน็อยลงเทานั้น การเวียนวายตายเกิดมันก็ยิ่งสั้นลงและชื่อวาเราทั้งหลายไดบูชาสมเด็จพอดวย
การปฏิบัติบูชา ซ่ึงเปนการปฏิบัติที่สมเด็จพอของเราปรารถนาเปนอยางยิ่ง

สํ าหรับในวันนี้ การบรรยายเรื่อง “นิพพาน : สมบตัิอันล้ํ าคาของมนุษยชาติ” จุดประสงคก็เพื่อ
ตองการจะใหทานทั้งหลายมีกํ าลังใจวา เมื่อเราเผชิญกับความทุกข เผชิญกับปญหาชีวิตไมวาจะหนักแค
ไหน ขอใหเราจงยึดปฏิปทาของสมเด็จพอวา โลกนี้มีไวใหเหยียบ ไมใชมีไวใหแบก ปญหาเขามีไวใหแก
เขาไมไดมไีวใหกลุม ในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือ
ตวัรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ

กองบรรณาธิการ
เบญจมาศ กาญจนวิโรจน  สาโรจน ศริิศนัสนียกุล  วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา  สาวิตรี จันทรานุรักษ
ธงชัย สุวรรณสชิณน  อนันต ผลเพิ่ม
ถอดเทปโดย ศศิพิมพ ครคง
ตรวจทานและแกไขโดย อาจารยชัชวาลย ชิงชัย
คณะทํ างาน
สุรียพร แสงหิรัญ  สิริวัฒนา จิตตรีพล  ลัดดา วังศิลาบัตร  ฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
และชมรมพุทธศาสน มก.
คณะที่ปรึกษา
สุพจน ทองนพคุณ  สุเชาวน พลอยชุม  เสริมสุข ล่ิวลม  พรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา  อรอนงค นัยวิกุล
สุวฒัน เกียรติเสวี  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พเิชษฐ


	ºÃÃÂÒÂâ´Â ÍÒ¨ÒÃÂìªÑªÇÒÅÂì ªÔ§ªÑ�
	¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
	àº¨ÁÒÈ ¡Ò¨¹ÇÔâÃ¨¹ì  ÊÒâÃ¨¹ì ÈÔ�

	¤³Ð·Ó§Ò¹
	ÊØÃÕÂì¾Ã áÊ§ËÔÃÑ  ÊÔÃÔÇÑ²¹Ò ¨Ôµ�

	¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ


