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คําปรารภ 
ธรรมโฆษณชุด  ไกวัลยธรรม  นี้  จัดพิมพสําเร็จไดดวยทุนธรรมทาน 

ปริวรรตน  ซึ ่งทานพระไสว   สิวาโณ   แหงสวนโมกขพลาราม   บริจาคไวที่ 
สวนอุศมมูลนิธิ  เปนจํานวนเงินเทามูลคาของการพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ  ๑  เลม 
เพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้   เลมใดเลมหนึ่ง  ขึ้นไวในพระพุทธศาสนา  เปนพุทธบูชา 
แดสมเด็จพระบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจา,  และเปนธรรมบูชา  แตทานอาจารย 
องคบรรยาย. 

 
คณะเจาหนาที่จัดทําหนังสือชุด  ธรรมโฆษณ  จึงไดเลือกพิมพชุด 

ไกวัลยธรรม  ใหเปนฉบับธรรมทานของทาน  สิวาโณ  เพื่อถวายสวนหนึ่งแกทาน 
องคบรรยาย  สําหรับแจกจายแกบุคคลหรือสถาบัน  สุดแตทานจะพิจารณา.  อีก 
สวนหนึ่งจําหนายแกผูสนใจ  ในราคาชนิดที่เอากุศลเปนกําไร  ปจจัยที่ไดจากการ 
จําหนาย  จะไดตั้งเปนทุนปริวรรตนไว  สําหรับจัดจายเปนคาพิมพหนังสือธรรมโฆษณ 
ชุดอื่นๆ  ตอไป. 

 
หนังสือชุดไกวัลยธรรมนี้  เปนการบรรยายทางภาษาธรรมะระดับสูงสุด 

จักตองศึกษาอยางพินิจพิจารณา  จึงจะเขาถึงจุดมุงหมายของเรื่อง  ;  หากเขาใจแลว  
จะพบอานิสงสอยาง  “ไกวัลย’  อันเปนธรรมสัจจะอยางยิ่ง;  รูจักไกวัลยแลว,  ปฏิบัติ 
ตนใหถูกตองตามธรรมสัจจะ,  แลวทั้งปจเจกชนและสังคม  จักประสบสันติภาวะ 
และสันติสุขจะพึงมี  แกเพื่อรวมทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ทั่วหนากันไดเปนแนนอน. 

 
สวนอุศมมูลนิธิ 
๗๗  หมู  ๖ ต.  หนองบอน  เขตพระโขนง, 
ซอย  ๑๐๓  สุขุมวิท  ก.ท.  ๑๑ 
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อรรถาธิบายเกี่ยวกับไกวัลยธรรม  

ตอไปน้ีเปนอรรถาธิบายเรื่องทุกเรื่อง  เกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวา  ไกวัลย- 
ธรรม,  เปนการศึกษา  เกี่ยวกับลักษณะ  ความหมาย  คุณ  คา  ของไกวัลยธรรม 
โดยทั่วไป  โดยใจความก็คือ  สิ่งทั้งปวง  ซึ่งหมายถึง  สิ่งที่มีประโยชน  ไมมี 
ประโยชน  และมิใชทั้งมีประโยชนและไมมีประโยชน  ซึ่งเรียกวา  “สิ่งทั้ง 
ปวง”  อยางเปนอนันตะ  ใหสมกับหนาที่ของพุทธทาส  ซึ่งมุงหมายจะนําเพื่อน 
มนุษย  ใหถ ึงที ่ส ุดแหงความใช และความไมใช   แหงสิ ่งที ่เป นไกวัลย  ทั ้งนี ้โดย 
ความตั ้งใจระวังมิใหเก ิดอุทธัจจะ  และอุพพิละ  คือความตื ่นเตน  แมการเดือด 
แหงวิจิกิจฉา. 

 
สิ่งที่เรียกวา  “ทั้งหมด”  เรียกวา  “ไกวัลย”  รวมไปถึง  สิ่งที่มีประโยชนไมมี

ประโยชน  และมิใชไมมีประโยชน.  แมแต  พระนิพพาน  ก็มีชื่อเรียกวา  เกวลหรือ  
ไกวัลย  ซึ่งตามตัวหนังสือ แปลวา  สิ่งทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย  นั้น  อยูเหนือ  สังขยา  กลาวคือ  การนับ,  มิใชสังขยา 

ที่อยูเหนือหนาขนม  ชื่อมันพองกัน  แตวาความหมายมันผิดกัน  สังขยา  แปลวา  การนับ 
คือการนับใหรูวาเทาไร  หรือแมแตการคํานวณใหรูวาเทาไร  หรือยางไร  ก็รวมอยูในคําวา 
สังขยา  ดวยเหมือนกัน  และเปนสังขยาแหงการนับ  มิใชสังขยาหนาขนม. 

 
ไกวัลย  มีความหมายวา  เหนือคุณคา  เหนือการตีราคา  คือเปนอนัคฆะ 

จึงมีความหมายวา  เหนือสิ่งทั้งหมด  หรือ ทุกสิ่ง  อยางไมมีที่สิ้นสุด. 

                                                
อรรถาธิบายนี้  ทานอาจารยพุทธทาส  อินฺทป ฺโ  ทําไวกอนละสังขาร  เริ่มทําตนฉบับ 
เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม    ๒๕๓๕  ทําได  ๒  วัน  (รวม  ๖  ชม. )  ก็หยุดไปเลย  เพราะรางกาย 
ไมอํานวย  และไมมีเวลาวางพอจะรวบรวม.  ขอความทั้งหมด  บันทึกเทปเสียงคําบอก 
ของทานอาจารยไวโดยตลอด 
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ไกวัลย  หมายถึง  สิ่งที่มีความงามถึงที่สุด  อยูเหนือความบริสุทธิ์ 
เหนือความบริบูรณ  เหนือความเปน  ตน  กลาง  ปลาย  คือ  อยูเหนือความมีการ 
บัญญัติ  นั่นเอง. 

 
ไกวัลย  หมายถึง  ความสมบูรณ  ทั้งโดยพยัญชนะ  โดยอรรถะ  และ 

ความมีประโยชน   ซึ่งหมายถึง  ทางหนังสือ  หรือ  ทางภาษา  อยูในฐานะเปนสิ่งสูงสุด. 
 
ไกวัลย  อยูเหนือกาลเวลา  หรือ  นอกกาลเวลา  ไมสมมติ  หรือ 

บัญญัติได  ในเรื่องอันเกี่ยวกับเวลา  ดังนั้น  จึงอยูนอกเหนือกิจกรรม  และอํานาจ 
แหงกิจกรรมของ  “พระเปนเจา”  ที่กลาวอยางปุคคลาธิษฐาน  คือมิใชกฎของธรรมชาติ. 

 
ไกวัลย  อยูเหนือความศักดิ์สิทธิ์  ของสิ่งที่เรียกวา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพราะ 

เหตุวามันเปนเสียทุกอยาง  ไมยกเวนอะไร  เลยไมมีความหมายของคําวา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์. 
 
ไกวัลย  อยูเหนือบัญญัติทางมิติ  (dimension )  ที่ใชกันอยูในโลก  เชน  คําวา 

การมา  การไป  การถึง  กาจุติ  การอุบัติบังเกิด  ซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีวา  อาคติ  คติ  
ฐิติ  จุติ  อุปปตฺติ  ซึ่งจะรวมเรียกไดวา  ความวาง  จากมิติใดใด  โดยสรุปแลว  เปนการ 
ไมตั้งอยู  เปนการไมเปนไป  และมิใชอารมณ  หรือความมีอารมณ. 

 
ไกวัลย  เปนสิ่งที่มีไวพูดกันในทุกๆ  ศาสดา  ที่อางตัวเองวา  มีสิ่งสูงสุด 

เหนือสิ่งทั้งปวง  จนไมมีอะไรจะเปรียบเทียบกันได  เพราะมันหมายถึง  ทุกสิ่งไมยกเวน 
อะไร. 

 
ในเบื้องตนนี้   จะพูดกันแตฝายสัมมัตตะหรือนิพพาน  ขอใหตั้ งเปาหมายแหง 

การพูด  โดยเล็งไปถึงที่นั่น  อันเปนสิ่งสูงสุด  หรือเปนสิ่งทุกสิ่ง  แหงสิ่งทั้งปวง. 
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สําหรับเด็กๆ  ขอใหรูแตเพียงวา  สิ่งนั้นมีอยู  ก็พอแลว  โดยที่ยังไม 
สามารถจะทําใหเขาใจไดวาอะไร  ขอใหเขาใจรวมๆกันวา  หมายถึงทุกสิ่ง  ก็แลวกัน. 

 
หนาที่ของพวกเราเกี่ยวกับไกวัลยธรรม 

 
เราจะตองกระทําเกี่ยวกับไกวัลยธรรม  ใหเปนไกวัลยธรรมประกาศิต 

เพื่อใหเราบังคับตัวเองเกี่ยวกับไกวัลยธรรมตามที่ควรจะเปนไป  หรือตองเปนไป  ดังนั้น 
จึงตองมีการปรารภเรื่องไกวัลยธรรมเปนเบื้องหนา  จะมีการสนทนาพูดจาอะไรๆ  หรือ 
พยายามกระทําสิ่งใดๆ  ก็ตองมีการปรารภเรื่องไกวัลยธรรม  เปนหลักเปนประธาน. 

 
เราจะมีการขยายขอบเขตของการศึกษา  การปฏิบัติ  การเห็นแจง 

แทงตลอด  และรับประโยชนจากไกวัลยธรรม  ใหได  ใหมี  ตามที่สมควร. 
 
เราจะตองมีการวิจัยวิจารณตอสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  ใหละเอียด 

ลออในทุกแงทุกมุม  จะตองมีการ เห็นไกวัลยธรรมในไกวัลยธรรม  ดวยไกวัลยธรรม 
ในตัวไกวัลยธรรม  จนสามารถวิจัยและวิจารณสิ่งนี้อยางครบถวน  เราจะตองสงเคราะหสิ่ง 
ที่เรียกวาไกวัลยธรรม  อยางสงเคราะหหมวดธรรมตางๆ  ตามชนิดตามลักษณะ  เมื่อมีการ 
แยกแยะ  และวิจัยวิจารณ  จนครบหลักเกณฑแหงไกวัลยธรรมนั้นๆ  การสงเคราะหคือการ 
สรุปความโดยรายละเอียด  ใหสั้นเขา  แลวมีการวิจัยใหพบใจความสําคัญเปนหมวดหมู  และ 
มีการวิจารณขอปลีกยอยโดยรายละเอียด. 

 
เราจะตองทําการผนวกไกวัลยธรรมแตละหมวดๆ  ใหเขากันได  โดย 

ใจความ  และรวบรวมรายละเอียดแหงเรื่องนั้น ๆ  ไว  เปนการบรรจบไกวัลยธรรมเขาใหได 
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ดวยกันทุกคน  ทุกพวก  หรือทุกชนิด  เปนการรวมแหงไกวัลยธรรมอันหาที่สุดมิได  อยู 
ตลอดเวลา. 
 

เราจะตองจัดกระทําใหเสมือนหนึ่งวา  ไกวัลยธรรม  นําจักรวาล  กลาว 
อีกอยางหนึ่งก็วา  ใหมีไกวัลยธรรม  และมี  ธรรมไกวัลย  เขาดวยกัน  โดยวัตถุประสงค 
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา  มีวัตถุประสงคแหงไกวัลยธรรม  เปนการรวมไกวัลยธรรม 
กันทั้งโลก. 

 
เราจะตองคนหาไกวัยธรรมในประวัติศาสตรแหงไกวัลยธรรม  แมจะ 

มีอาการแหงการถอยหลังเขาคลอง  ก็มีการรุกหนา  หรือการเบิกบานในทางประวัติศาสตร 
ไมทําตนใหเปนมนุษยหลงทางของไกวัลยธรรม  เหมือนอยางที่พระพุทธองคตรัสไววา 
ในบัดนี้ก็ดี  ในกาลกอนก็ดี  ตถาคตบัญญัติ  เฉพาะเรื่องความทุกข  และความดับทุกข 
เทานั้น  ดังที่ตรัสวา  “ปุพฺเพ  จาหํ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ  ทุกฺขํ  ป ฺาเปมิ  ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธํ”. 

 
เราจะตองไมมีการหลงทาง  ไมมีการหลงตัวเอง  ไมมีการหลงโลก 

ไมมีการหลังพระเปนเจา.  (อยางปุคคลาธิษฐาน)  อันมีอยูอยางมากมาย. 
 
เราจะตองมีไกวัลยธรรมสถาปนา  อาณาจักรแหงไกวัลยธรรม  ตาม 

อํานาจแหงตน   ใหไกวัลยธรรมนั้นเปนอาณาจักรแหงตัวเอง   มีลักษณะเปนธรรม 
ประกาศิต. 

เราจะตองนําจักรวาลทุกจักรวาล  โดยไกวัลยธรรม  มีไกวัลยธรรม  ตาม 
อํานาแหงตน  ใหไกวัลยธรรมนั้นเปนอาณาจักรแหงตัวเอง  มีลักษณะเปนธรรมประกาศิต. 

 
เราจะตองนําจักรวาลทุกจักรวาล  โดยไกวัลยธรรม  มีไกวัลยธรรมนํา 

สันติภาพอีกตอหนึ่ง. 
 

เราจะมีไกวัลยธรรม  นํา  อตัมมยตา  คือความเปนอิสระแกตัวเอง  ไมยอม 
ใหสําเร็จมาแตสังขารใด  ๆ หรือปจจัยใด  ๆ ไมอาศัยสิ่งที่เนื่องกันเปนสายอยางปฏิจจสมุปบาท 
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หรืออิทัปปจจยตา  เพราะวา  ไกวัลยธรรม  เปนสิ่ง ๆ  เดียว  หรือทั้งหมด  อยูในตัว 
มันเองแลว. 
 

เราจะตองมีไกวัลยธรรม  นํา  พระนิพพาน  คือใหเกิดความถูกตองใน 
การลุถึงพระนิพพาน  โดยอาศัยสัมมัตตธรรม  คือความถูกตองทางความคิดเห็น  ทางความ 
ปรารถนา  ทางการพูดจา  ทางการทําการงาน  ทางการประกอบอาชีพ  ทางความพยายาม 
ทางความมีสติ  ทางความมีสมาธิ  ทางความมีญาณ  ทางความมีวิมุตติ  ซึ่งเปนสัมมัตตะสูงสุด 
อยางที่พระองคไดตรัสไว. 

 
เราจะตองมีไกวัลยธรรม  นํา  ประทีป  ทั้งที่ดวงประทีปก็เปนการนําอยูใน 

ตัวเองแลว  คือเราจะตองจัดใหมีการใชประทีปท่ีถูกตอง  จนนําตัวเอง  เรียกไดวา  ประทีปนํา 
ประทีป  ประภาคารนําประภาคาร  ให ประทีปดวงนอย  นํา  ประทีปดวงใหญ  อยูเสมอ. 

 
เราจะตองจัดใหไกวัลยธรรม  นํา  ไกวัลยธรรมเอง  ในลักษณะไกวัลย- 

ธรรมที่ยังนอย  หรือยังต่ํา  นําไกวัลยธรรมที่มากหรือสูงขึ้นไป. 
 
โดยใจความก็คือ  ไกวัลยธรรมนําชีวิต.  ทุกอยางสําเร็จประโยชนอยูที่การ 

มีชีวิต  ซึ่งมีกานําอยางถูกตอง  อะไร  ๆ ก็สําเร็จอยูที่ชีวิต  ชีวิตตั้งอยูไดดวยชีวิต  ชีวิตสําเร็จ 
อยูดวยชีวิต  ดังนั้น  จึงไดมีไกวัลยธรรมนําชีวิต  ซึ่งเปนชีวิตนิรันดร  คือประกอบอยูดวย 
ไกวัลยธรรมอันไมมีที่สิ้นสุด. 

ประโยชนของไกวัลยธรรม 

ประโยชนของไกวัลยธรรม  เกี่ยวของไปถึงสิ่งที่เรียกกันวา  การไถบาป 
โดยเหตุที่วา  เปนการไถบาป  รับการไถบาป  ผูไถบาป  และการหมดบาป  พนบาป 
อยูในตัว  เพราะมีไกวัลยธรรมแลว  บาปตั้งอยูไมได กลายเปนผูอิสระจากบาป. และ 
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อิสระจากการทําบาป.  กลาวสั้นๆ  ก็ไดวา  ตัว  หรือ  องค  ของพระเปนเจาเอง  ก็เปน 
ไกวัลยธรรม  ซึ่งทําใหพระเปนเจาอยู เหนือบาปและหมดบาป  ทําใหไมตองมีการไถบาป 
เพราะเปนการไถบาปหรือหมดบาปอยูแลวในตัวของไกวัลยธรรมนั้น. 
 

คําวา  ไกวัลยธรรม  เฉยๆ  คํานี้  ยังไมมีใครรูจัก  จึงเปนเสมือนหนึ่งวา 
ไมมีเกียรติ  ไมมีน้ําหนัก  ไมมีความหมาย  ไมสูงสุด  เทากับคําวา  สัพพัญตญาณ  หรือ 
คําวา  สัมมาสัมโพธิญาณ  ซึ่งที่แทก็หมายถึงไกวัลยธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเอง. 

 
ถากลาวถึงไกวัลยธรรมในฐานะที่ เปนกฎ  ก็ไดแกกฎที่ เรียกวา  กฎของพระ 

ไตรลักษณ  กฎของอิทัปปจจยตา  และกฎของอริยสัจ  ซึ่งก็มีคําตอบเกี่ยวกับปญหา 
ของไกวัลยธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น. 

ไกวัลยธรรมเพี่อประโยชนแกใคร 

ถามีคําถามขึ้นมาเชนนี้  ก็ตอบไดวา  เพ่ือประโยชนของธรรมชาติ  เพ่ือ 
ประโยชนของไกวัลยธรรมเอง  เพ่ือประโยชนของประโยชนประจําโลก. 

 
กลาวไดอีกอยางหนึ่งวา  เพ่ือประโยชนของพระพุทธเจาในสวนที่ เปน 

ปุคคลาธิษฐาน,  และเปนประโยชนแกพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา,  และเพื่อ 
ประโยชนของพระนิพพานเอง  ในคําตรัสท่ีวา  อายตนะนั้นมีอยู  (อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตถายตนํ)  
คําวา  อายตนะนั้น  หมายถึงพระนิพพานอยูในตัว.  อายตนะนั้น  เปนที่สุดแหงความทุกข,  
เปนความไมตาย,  เปนความวางนิรันดรของสิ่งที่เรียกวา  ตัวตน. 

 
กลาวอีกอยางหนึ่งก็วา  เพ่ือประโยชน  หรือ  เปนประโยชน  แกสันติภาพ 

ของโลก  หรือของทุกคนในโลก  หรือเพื่อความสงบเย็นและเปนประโยชนของทุกคนในโลก 
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อยูในตัวมันเอง.  กลาวอยางอุปมาก็วา  เพื่อเปนรูสวมชักโครกโดยอัตโนมัติ  ในตัวมันเอง 
เพื่อสงไมพึงปรารถนาของสากลจักรวาล  อธิบายวา  รูสวมชักโครกโดยอัตโนมัตินั้น  อะไร  ๆ
ที่ไมพึงปรารถนา  ก็วิ่งไปลงรูของสวมชักโครก  จะเปนสสารหรือจะเปนพลังงานลวนๆ  มัน 
ก็วิ่งไปลงรูสวมชักโครกรูนั้น  มันจึงกลายเปนที่สิ้นสุดแหงการวนเวียน  ของสสารและพลังงาน 
ซึ่งจะรวมเรียกวา  “ของสังขารทั้งปวง” 

 
ทั้งหมดนี้  เพื่อความไมเห็นแกตัว  ซึ่งเปนกิเลสของทุกคน เพื่อความไมเปน 

คูตรงกันขาม  คือบวกหรือลบ,  positive  หรือ negative,  supply  หรือ  demand,  subjective 
หรือ  objective  หรือแมที่สุดแต  ความเปนกรด  หรือ  ความเปนดาง  ในทาง 
วัตถุ. 

 
กลาวอยางเอาเปรียบอีกอยางหนึ่งก็กลาววา  ไมมีพระธรรมที่แบงเปนพระ 

วินัย  พระสูตร  หรือ พระปรมัตถ  เพราะมันกลายเปนไกวัลยธรรมเสียทั้งหมด 
ทั้งสิ้นนั่นเอง. 

 
การพิมพหนังสือไกวัลยธรรม 

 
การจัดพิมพหนังสือเรื่องนี้  มีความมุงหมายเพื่อชวยใหลูกเด็กๆ  ไดสนอง 

พระคุณของแม ;  หรือเพื่อชวยใหคนแก  ไดสนองพระคุณของพระศาสนา  ในที่สุดก็เพื่อ 
ชวยใหชาวประชาไดสนองคุณของพระพุทธเจาเอง. 

 
ประโยชนอันกวางขวางของไกวัลยธรรม 

 
ประโยชนอันกว างขวางของไกวัลยธรรมนั้น   มุ งหมายเพื่ อประโยชน 
ของทุกคนในโลก  ซึ่งจะทําใหโลกไดมีสันติภาพเปนสวนรวม,  เปนสันติภาพที่หาไมได 
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จากเหตุจากปจจัย  ที่มีอยูเปนธรรมดา  แตจะหาไดจากไกวัลยธรรม  ดวยการทําใหเหมาะสม 
ทุกอยาง  ดวยเหตุดวยปจจัยจากไกวัลยธรรมโดยตรง,  และแมแตจากสิ่งที่เนื่องกันอยูกับสิ่ง 
สูงสุด  เชนพระเจา  (โดยปุคคลาธิษฐาน)  และหรือท่ีเนื่องจากทุกสิ่งที่เกิดจากความถูกตอง 
ของศาสนา  และทุกอยางของศาสนา  ที่ เกิดมาจากไกวัลยธรรม  อันเกิดมาจากกิเลส  ที่ เกิด 
เพราะไมมีความถูกตองของศาสนานั่นเอง  คือ  การปฏิบัติตอสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม. 

 
ไกวัลยธรรมมีประโยชนถึงขนาดที่จะกําจัดกิเลสของโลก  ซึ่งยังไมมี 

สันติภาพ  และเปนการทําใหเกิดความถูกตองของการมีไกวัลยธรรม  ที่จะขับไลกิเลสออกไป 
เสียดวยความถูกตอง  ของการมีไกวัลยธรรมนั่นเอง. 

 
การมีไกวัลยธรรมที่ถูกตอง 

 
การมีไกวัลยธรรมที่ถูกตอง  คือการมีและการใชไกวัลยธรรมอยางถูก 

ตอง  จากความสําเร็จแหงการมีและการใชไกวัลยธรรมที่ถูกตองนั้น  ทําใหเกิดความสําเร็จ 
ในการที่จะมีศาสนา  ที่สามารถควบคุมกิเลส  และสรางสันติภาพ  ใหแกมนุษยทั่วไปนั่นเอง. 

 
พระพุทธเจ าพระองคเด ียวตรัสเรื ่องสันติภาพไวอย างถูกตอง  คือ 

เรื่องไกวัลยธรรม,  คือเรื่องสัมมัตตะ  เพียงคําเดียว  กองจักรวาล  ตรงจุดที่เหมาะสมสําหรับ 
ชวยโลก  ใหอยูเหนือโลก  เปนโลกุตตระที่แทจริง.  พระองคทรงเนนคําวา  “อตฺถิ  ภิกฺขเว  
ตถายตนํ”  ซึ่งแปลวา  อายตนะนั้นมีอยู.  และทรงเนนที่คําวา  เอโส  อนฺโต  ทุกฺขสฺส  ซึ่ง 
แปลวา  นั้นเปนที่สุดแหงความทุกข.  ความหมายเหลานี้  เปนหนาที่ของผูเปนพุทธทาส 
ทุกคน  ตองรู  ตองรับรู  ในฐานะเปนหนาที่อันสูงสุด  เปนความสวัสดีของโลกทั้งปวง  เปน 
เสมือนหนึ่งน้ําลวงบาปของสรรพโลก  ซึ่งจะตองตะโกนวา  “อยูที่นี่เองโวย”  ใหทุกคน 
ไดยิน. 
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สันติภาพอันถูกตองของมนุษยนี้  อยูที่นี่  มิใชอยูในโลกไหน  หรือในดาวดวง 
ไหน  แตอยูที่ไกวัลยธรรมอันสูงสุด  คืออยูตรงทีจิตวางของตัวตน  เปนสุญญตา  ถึงขนาด 
เปน  ปรมานุตตรสุญญตา  อยามุงหาที่อื่นเลย  และเปนไกวัลยธรรมอัตโนมัติ  อยูตรงธรรม 
สูงสุด  ที่เรียกวา  สพฺพสงฺขารสมโถ  ที่พูดเปนอุปมาวา  ตลิ่งหยุดไหล  คือสังขารทั้งปวง 
หยุดไหล  ไมวายเวียน.  ที่แลวมามีกันแตจิตตุบาท  ที่เต็มไปดวยอุปสงคและอุปทาน 
เต็มอัดอยูในจักรวาล  ไมมีในปรมาณูแหงสุญญตา  เราจึงไมมีหวังในสันติภาพ  ขอใหทุกคน 
นอมจิตตุบาทไปสูเอกัคคตาจิต  แหงสุญญตา  บังคับจักรวาลใหรูจักมีสันติ.  หนทางอื่นไมมี 
มันยิ่งไปกวาหาเลือดกะปู  โดยที่ไมรูวา  ปูมีเลือดใส  สีไมมี. 

 
มวยปล้ําของสันติภาพ 

 
มวยปล้ําอันไมรูจักจบจักสิ้นของสันติภาพ  ก็คือสิ่งที่เรียกวา  supply  และ 

demand  คือการที่โลกมีหนาที่เสนอและสนองสิ่งที่ตองปรารถนาของโลกเอง  อยางไมมีที่ 
สิ้นสุด.  มวลปล้ําอีกคูหนึ่ง  ก็คือ  สิ่งที่เรียกวา  energy  และmaterial ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
และปลุกปล้ําอยางไมมีที่สิ้นสุด.  Matter  ถูกเปลี่ยนเปน  energy, energy  ถูกเปลี่ยนเปน 
matter  อยางไมมีที่สิ้นสุด  โดยอาการแหงมวยปล้ํา.  อีกคูหนึ่งก็คือ  positive และ  negative 
ซึ่งเปนมวยปล้ําแหงการเห็นแกตัว  เปนเรื่องการยึดมั่นของความดีความชั่ว  การไดการเสีย 
อยางไมมีที่สิ้นสุด.  มวยปล้ําคูสุดทาย  คือความรูจักกันแตเรื่องกาม  หรือ  sex  ขอน้ีขอระบุ 
ไปยังความรูสึกแหง  มิฬหสุข  อันไมมีที่สิ้นสุด  เปรียบไดกับความสุขแหงรูสวมชักโครก ซึ่ง 
จะไดพิจารณากันโดยละเอียด  ใหสมกับขอท่ีมันเปนมวยปล้ํา  แหงรูสวมชักโครก  อันไมมี 
วันเต็ม  ซึ่งเปนภาวะตรงกันขามกับความหมายของคําวา  ไกวัลยธรรม. 
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โลกกําลังมีแตความขัดแยง 
 
สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย  มีไดทั้งสิ่งที่เรียกวา  สังขาร  และวิสังขารฝายสังขาร 

เปนเรื่องของวิกฤตการณ  บอเกิดแหงความทุกข  เราไมมีฝายวิสังขาร  ซึ่งชวนใหเกิดสันติภาพ 
นี้เรียกวา  “คุมเกมไมได”  เปนเรื่องเศราของโลก  เปนไกวัลยในระยะวิกฤต  ก็มีแตสิ่งที่ 
จะออกมา  ในรูปของวิกฤติ  พวกมิจฉาทิฎฐิ  “ฝนหวาน”  กันอยูแตในเรื่องฝายมิจฉัตตะ  ไมมี 
ฝายสัมมัตตะ  นี้เปนเหตุใหเขา  พูด  หรือ  กําลังพูด  กันแตเรื่องของ  “กาม’  เพราะถูกลวง 
ดวยของเปนคู  “อยางสิ้นเนื้อประดาตัว”  เราจะตองพูดกันอยางละเอียด  ตรงกันขามในฐานะ 
เปนไกวัลยแหงสัมมัตตะ. 

 
โลกไมมีไกวัลยอยางสัมมัตตะ  มีแตไกวัลยแหงความขัดแยง  จะเปนโรคกาย 

โรคจิต  หรือโรคตัวตน  ก็มีแตฝายขัดแยง  positive  หรือ  negative  ก็เปนการขัดแยง  คือ 
บวก  ก็ขัดแยง  ลบ  ก็ขัดแยง  demand  ก็ขัดแยง  supply  ก็ขัดแยง  อยูในฐานะเปน  energy 
ก็ขัดแยง  ในฐานะ  material  ก็ขัดแยง  อยูในฐานะ  subjiective  ก็ขัดแยง  objective  ก็ขัดแยง 
ในฐานะอัตนัย  หรือ  ปรนัย  ก็ขัดแยง  มันมีความจําเปนที่จะตองมีความรอบรู  สามารถละได 
จนกระทั่งละสักกายทิฎฐิ  จึงจะลึกซึ้งพอ  ที่จะถอนความขัดแยง  หรือไมมีความขัดแยง. 

 
ถ าถอนสั กกายทิ ฎฐิ ไ ด   ก็ จะ ระงั บความขั ดแย ง ได   ไม มี จิ ต เศ ร าหมอง   ด วย 
อกุศลกรรมบถ  ไมมีบวก  ไมมีลบ  ไมมีซัพพลาย  ไมมีดีมานด  ไมอยูในฐานะแหงสสารหรือ 
พลังงาน  ที่ เปนเหตุใหกระทําไปตามความเห็นแกตัว  โดยหัวขอธรรม  แลวจะตองมีวิปสสนา- 
ญาณ  ในระดับทศพลญาณ  สํานึกในสัญญา  10  ประการ  เชน  อนิจจสัญญา  อนัตตสัญญา 
และอสุภสัญญา  เปนตน.  ไมมีนันทิราคะ  ไมมีอัตตวาทุปาทาน  ไมมีอาการแหงฉัมภี  (สะดุง)  
อุตราสี  (หวาดเสียว  และปลายี  (วิ่งหนี)  ไมถูกกระทบกระแทกอยูดวยอํานาจของเศรษฐกิจ 
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การเมือง  สังคม  ไมมีปญหาใดๆ  ในความไมถูกตอง  (มิจฉัตตะ)  ไมมีจิตชักขึ้นชักลง 
เหมือนการหอบของสุนัข  ที่หอบอยูเสมอ  ไมมีรูสวมชักโครงที่เขาออกอยูเสมอ. 
 

สันติภาพไมอาจจะเกิดขึ้น  เพราะไมสามารถควบคุมปญหาเศรษฐกิจ  ปญหา 
การเมือง  ปญหาสังคม  เพราะไมสามารถควบคุมปญหาทางศีลธรรม  เปนเหตุใหตองทําลาย 
ธรรมชาติ  ทําลายสัตว  ทําลายตนน้ําลําธาร  หวยหนองคลองบึงบาง  ไมสามารถควบคุม 
การกินดีอยูดี  เพราะความตะกละในอาหาร  หรือความเอร็ดอรอย  แมในหมูคนที่เรียกวา 
นักศึกษา  คนร่ํารวบ  ไมสามารถควบคุมลาภสักการะของนักบวช  ไมสามารถควบคุมปจจัย 
ที่หา  คือการไดตามใจตัวเอง  ซึ่งเปนอบายมุขของประชาชน  อันเปนกระแสจิตแหงการ 
ขัดแยง. 

 
รูจักกันแตกาม 

 
คนในโลก  รูจักกันแตเรื่องกาม  ในความหมายของคําวา  having  a  good  time 

ตองเปนกบ  จมอยูในมิฬหสุข  เปน  “กาวใจของอวิชชา”  อันเปนมิฬหสุข  คือความสุขที่เกิด 
ทางทอปสสาวะไมมีที่สิ้นสุด. 

 
ไมตองรูกันวา  อะไรดี  อะไรสูง  อะไรวาง  อะไรเปนสันติภาพ  รูกันแตเร่ือง 

เอร็ดอรอย  มีลักษณะแหงความเปนกาม  ที่มีเรื่องแหงความเอร็ดอรอย  สนุกสนาน  ซึ่งมีรส 
อันลึกลับรวมอยูในคําวา  กาม  ตัวอยางเชน  สุนัขกัดผาขี้ร้ิว  ทิ้งกันเลนอยางเอร็ดอรอย  เคี้ยว 
ยางพารา  หรือหมากฝรั่ง  ซดเหลากันอยางเอร็ดอรอย  แมแตขี้ผึ้งสีปากของคุณยาสมัยโบราณ 
ก็มุงหมายความเอร็ดอรอย  ซดน้ําชาของคุณปูอยางไมรูเบื่อ  แมแตวานักถอนหนวดดวย 
แหนบอยางไมรูเบื่อ  ของนักถอนหนวด  ก็มีสิ่งที่เรียกวา    กาม  รวมอยูในนั้นดวย  แมแต 
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หมอที่บีบลูกยางของเครื่องวัดความดันโลหิต  ก็ยังมีลักษณะแหงความเปน  กาม  หรือ s e x  
เซ็ก.  ทั้งหมดนี้รวมอยูในความหมายของคําวา  มิฬหสุข  หรือสุขทางกาม. 
 

ดูใหดี เถิด  มันเปนเพียงความรูสึกหลอกลวงชั่วแลน  ของสิ่งที่ เรียกวา  having  
a  good  time  ซึ่งเปนคําโฆษณาชักชวนลูกคาของหญิงโสเภณี.  ภิกษุหนุมและสามเณรนอย  ๆ
และสาธุชนเด็กๆ  ทั้งหลาย  จําเปนจะตองรูจักความหลอกลวงของคําพูดประโยคสั้นๆ  วา 
having  a  good  time  มันเปนอัสสาทะ  (ความอรอย)  อันหลอกลวงอยูหลายรอยชั้น. 

 
เมื่อไรโลกจะมีสันติภาพ 

 
คําถามนี้มีคําตอบชนิดที่ เปนคําตอบอยางคราวๆ  ไม รัดกุม  หรือเรียกวา  ตอบ 

อยางเอาเปรียบเกินไปก็ได  เมื่อมีคําถามวา  เมื่อไรโลกจะมีสันติภาพ  ก็ขอตอบวา. 
๑. เมื่อโลกมีสัมมัตตะ  ๑๐  ประการ  คือความถูกตองทางทิฎฐิ  ทางความ 

ปรารถนา  ทางการพูดจา  ทางการกระทําการงาน  การทางประกอบอาชีพ  ทางความพากเพียร 
ทางความมีสติสัมปชัญญะ  ทางความมีสมาธิ  ทางความมีวิปสสนาญาณ  และความหลุดพน 
ซึ่งเรียกโดยบาลีวา  สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว 
สัมมาวายาโม  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัมมาญาณะ  และสัมมาวิมุตติ. 

๒. เมื่อทุกๆ  ศาสนา  มีความยุติ  ในไกวัลยธรรม  เปนสัมมัตตะ  คือความ 
ถูกตองดังกลาวแลว. 

๓. เมื่อพระเจา  (อยางปุคคลาธิษฐาน)  ทั้งหมดทั้งสิ้น  มี  หรือเปนสัมมัตตะ. 
๔. เมื่อมีสิ่งสูงสุดเพียงสิ่งเดียวแหงสิ่งทั้งปวง  เปนสัมมัตตะ  หรือเปนความ 

ถูกตอง  ในความหมายของคําๆ  นี้. 
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๕.  เมื่อโลกทั้งปวง  ในทุก  ๆ จักรวาล  ถูกคุกคามดวยภาวะแหงมิคสัญญี  อยาง 
เพียงพอ  คือความรูสึกหวาดเสียวสูงสุด  ของความพินาศในโลก. 

๖. เมื่อสากลโลก  มีการกลับใจ  ที่จะมีไกวัลยธรรม  เปนสากลธรรม  ใน 
ความหมายที่ถูกตอง. 

๗. เมื่อโลก  มีศีลธรรม  ในความหมายที่ถูกตอง  เปนไกวัลยธรรม. 
๘. เมื่อไกวัลยธรรมนั่นเอง  มีฐานะเปนสากลธรรม. 
๙. เมื่อพระเปนเจา  (โดยปุคคลาธิษฐาน)  ไมตองมี  หรือมี  แลวหยุดสรางโลก. 
๑๐. เมื่อทุกชีวิต  ไมมีตัณหาที่เรียกวา  นันทิราคสหคตา  ตตฺร  ตตฺราภินนฺทินี 
๑๑. เมื่อโลกไมมีความขัดแยงของธรรมคูตรงกันขาม  ซึ่งมีอยูเปนคูๆ  ซึ่งเปน

การขัดแยงโดยอัตโนมัติอยูในตัว. 
๑๒. เมื่อโลกมีความวางจากตัวตนอยูในความรูสึก  คือมีสัมมัตตะ  มีภาวะที่เปน 

ความไมปรุงแตง  คือวางจากสังขาร  อยางที่เรียกวา   ตลิ่งหยุดไหล. 
๑๓. เมื่อโลกไมมีสังขารธรรมฝายมิจฉัตตะ  คือความเปนผิด  ที่ตรงกันขาม 

จากสัมมัตตะ. 
๑๔. เมื่อจิตใจของมนุษยทุกคนในโลก  ไมมีอุปาทาน  คือความยึดมั่น  วาตัวตน 

หรือวาของตน. 
๑๕. เมื่อสัตวโลกทั้งปวงรูจักควบคุมความตองการที่เรียกวา  ตัณหา  ทั้งโดย 

กามตัณหา  ภวตัณหา  และวิภวตัณหา  อยางสิ้นเชิง. 
๑๖. เมื่อโลกเขาถึงความหมายอันแทจริง  ของคําวา  ความถูกตอง  และปฏิบัติได 

ตามความหมายนั้น  อยางสมบูรณ   คือมีสัมมัตตะ. 
 

เมื่อไรโลกจะมีสันติภาพอีกปริยายหนึ่ง 
 
คํากลาวนี้  กลาวอยางสะดวกๆ  ตามความพอใจ  ของผูกลาว. 
๑. เมื่อสัตวโลกเกลียดมิจฉัตตะ  และบูชาสัมมัตตะ  อยางสูงสุด. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 (๑๔)

๒. เมื่อสวนโมกขนานาชาติ  หรือธรรมทานมูลนิธิ  ดําเนินงานดังตอไปนี้ 
ไดดังความประสงค 

ก. มีการแสดงธรรมไดดังประสงค. 
ข. มีการฟงธรรมไดดังประสงค. 
ค. มีการเขาใจธรรมไดดังประสงค 
ง. มีการรูจักธรรมไดดังประสงค. 
จ. มีความพอใจในธรรมไดดังประสงค. 
ฉ. มีการวิจัยวิจารณธรรมอยางอิสระ. 
ช. มีการเห็นธรรมอยางเพียงพอ. 
ซ. มีการบรรลุธรรมอยางนาอัศจรรย  อยางมีเหตุผล  อยางมีปาฎิหาริย. 
ฌ. มีการเผยแผธรรม. 
ญ. มีความสําเร็จในการบําเพ็ญธรรมทาน  สามารถนําสันติธรรมสําเร็จ 

ไดตามความหมายของคําวา  สัมมัตตะ. 
๓. เมื่อโลกปรากฏผล  เปนความสงบเย็น  และความเปนประโยชนพรอมกัน 

ไปในตัว. 
พระเปนเจาที่แทจริง 

 
พระเปนเจาที่แทจริง  ในรูปของธรรมาธิษฐาน  มีการปรากฏในที่ทุกแหง  มี 

ความยิ่งใหญในที่ทุกแหง  รอบรูในสิ่งทุกสิ่ง. 
สามารถอํานวยสันติภาพ  พร  เมตตา  ไดทุกอยาง.  
นําใหเกิดสันติภาพในที่ทุกแหง. 
ไมมีที่วางเปลา  สําหรับพระเจาที่แทจริง. 
สามารถครอบงําทุกสิ่ง  เปนเหตุใหไดทุกสิ่งที่ควรจะได. 
อิทัปปจจยตาเปนงานประจําของพระเจา  แตความจริงมีอยูวา  ถาไมตอง 

เกี่ยวของกับพระเจาหรือเทพเจาเสียเลย  เกี่ยวของกันแตสัมมัตตะจะมีสันติยิ่งกวา. 
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สารบาญ 
ไกวัลยธรรม 

 
๑.  ไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มอียูกอนสิ่งทั้งปวง  หนา ๑ 
๒.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะเปนสิ่งที่ควรแกนามวาธรรมทั้งปวง ….  ….   ” ๓๐ 
๓.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงสามัญญลักษณะ   ….  ….  …. ….   ” ๖๒ 
๔.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะเปนกฎแหงอิทัปปจจยตา  ….  ….  …. ….    ” ๑๐๓ 
๕.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะจตุราริยสัจจ        ….  …. ….  ….  ….  ….   ” ๑๕๒ 
๖.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนธาตุ   ….   ….  …. ….  ….  ….  ….    ” ๒๑๕ 
๗.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ  ….   ….  ….  ….    ” ๒๔๕ 
๘.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎชีววัฒนาการ     ….  ….  ….  ….   ” ๒๗๒ 
๙.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนสิ่งคงกระพันชาตรี   ….    ….    ….    ” ๒๙๘ 
๑๐.ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนหลักมูลฐาน  เพื่อทําความเขาใจอันดี 
                          ระหวางศาสนา   ….    ….    ….    ….    ….    ….   ” ๓๓๓ 
๑๑.ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ  (ตอ)  ….    ….    ….   ” ๓๗๓ 
๑๒.ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ  (ตอ)  ….    ….    ….   ” ๔๑๒ 
๑๓.ไกวัลยธรรม  เมื่อมนุษยยอมรับเอาเปนเครื่องคุมครองโลก   ….   ” ๔๕๙ 
 
 
 
 

(โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป) 
 
 
 

[๑] 
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สารบาญละเอียด 
ไกวัลยธรรม 

--------------- 
๑.  ไกวัลยธรรม  คือ  สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. หนา 

เรื่องนี้เริ่มบรรยายครั้งแรก,  ภาควิสาขบูชา  พ.ศ.  ๒๕๑๖       ….    …. ๑ 
ปรารภเหตุของการบรรยายธรรมในวันเสาร           ….    ….    ….    …. ๒ 
ขอธรรมะนี้ชื่อวา  "ไกวัลยธรรม"  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวงอยางไร    ….    …. ๓ 
ศึกษาคําวา  "ไกวัลย"  ใหเขาใจกอน    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔ 
ไกวัลย  มีอยูกอน  โดยไมมีจุดตั้งตน    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๕ 
ศึกษาในขอท่ีวา  "มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"          ….    ….    ….    ….    …. ๖  -  ๗ 
ไกวัลยเปนสิ่งเดียวกับนิพพาน  ,  อสังขตะ,  หรือสุญญตา       ….    …. ๘ 
ไกวัลยมีอยูตลอดเวลาและสถานที่ทั้งปวง    ….    ….    ….    ….    …. ๙ 
ถารูจักไกวัลย  มนุษยจะเปนมิตรกันหมด     ….    ….    ….    ….    …. ๑๐ 
ถาเขาใจ  "ไกวัลย"  ทุกศาสนาจะไมเปนขาศึกแกกัน      ….    ….    …. ๑๑ 
รูจักไกวัลยแลว  จะรูจักพุทธศาสนาถูกตองดวย    ….    ….    ….    …. ๑๒ 
ไกวัลยธรรม  เปนเหมือนธรรมแม  ซึ่งไมรูจักเปลี่ยนแปลง       ….    …. ๑๓ 
ถาเขาถึงธรรม  หรือพระเจาไดจริง  จะแกปญหาไดหมด         ….    …. ๑๔ 
ไกวัลยธรรมเปนทุกสิ่งที่จะแกปญหาของมนุษยได ….    ….    ….    …. ๑๕ 
รองรอยของไกวัลยธรรมมีพระพุทธภาษิตในพระไตรปฎก        ….    …. ๑๖ 
มีพระพุทธภาษิตหลายตอนในบทเกี่ยวกับอิทัปปจจยตา         ….    …. ๑๗ 
 
 
 

[๒] 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 [๓] 
 หนา 
พระพุทธเจาตรัสยืนยันวา  "สิ่งนั้นมีอยูกอน  ฯลฯ"          ….     ….     …. ๑๘ 
ตัวอยาง  :  คําวา  ตถาคต  ,  ฐิตา  ว  สา  ธาตุฯ           ….     ….     …. ๑๙ 
ยังมีคําวา  ตถาคต,  อวิตถตา,  อนัญญถตาฯ     ….      ….     ….     …. ๒๐ 
พิจารณาในแงวิทยาศาสตร  ก็มีสิ่งที่เรียกวากฎ             ….     ….     …. ๒๑ 
พวกที่เรียกวาธาตุ,  ทรงตัวอยู,  ตรงกันกับไวลยธรรม     ….     ….     …. ๒๒ 
สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  พระพุทธเจาตรัสเรียกวา  ธาตุ   ….     ….     …. ๒๓ 
ทางประเทศจีน  เหลาจื๊อคนพบเชนกันเรียกวา  "เตา"      ….     ….     …. ๒๔ 
ทางฝายอินเดียเรียกวาปรมาตมัน,  ฝายคริสตเรียก  God         ….     …. ๒๕ 
ทุกศาสนามีสิ่งหนึ่งอยู  ,  เราอาจเรียกภาวะนี้วา  ไกวัลย          ….     …. ๒๖ 
"สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"  เราจะพูดเปนคําเดียววา  ไกวัลยธรรม        …. ๒๗ 
ควรสนใจศึกษาสิ่งที่มีอยูกอนคือ  ไกวัลยธรรมบาง         ….     ….     …. ๒๘ 
ถาเขาใจเรื่องอิทัปปจจยตา  จะเขาใจไกวัลยธรรมได      ….     ….     …. ๒๙ 
 

๒.  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนสิ่งที่ควรแกนามวา  ธรรมทั้งปวง. ๓๐ 
ตองทบทวนคําวาไกวัลยธรรม  ก็คือธาตุ  ใหเขาใจเสียกอน      ….     …. ๓๑ 
สิ่งที่มีอยูกอนใด  ๆ  ใจความตรงกันที่วาเปนปฐมเหตุ      ….     ….     …. ๓๒ 
ศาสดาทั้งหลายคนพบสิ่งที่มีอยูกอนโดยเรียกชื่อตางๆ กัน         ….     …. ๓๓ 
พระพุทธเจาไดตรัสถึงสิ่งที่มีอยูกอนเรียกวา  ธรรมธาตุ     ….     ….     …. ๓๔ 
ทรงย้ําวา  ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด  สิ่งนั้นไดมีอยูแลว     ….     ….     …. ๓๕ 
ธรรมธาตุทุกรูปท่ีเปนกฎ  จะเรียกชื่อใหมวา  ไกวัลยธรรม           ….     …. ๓๖ 
ทรงแสดงกฎของธรรมธาตุ  ในรูปไตรลักษณ,  ปฏิจจสมุปบาท, 
                                      และอริยสัจจ  ๔            ….      ….     ….     …. ๓๗ 
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 [๔] 
 หนา 
สภาวะเดิมธรรมนั้น  ก็คือ  ไกวัลยธรรม  ,  เปนกฎมีอยูกอน       ….     …. ๓๘ 
ทุกสิ่งออกมาจากกฎตายตัวของธรรมชาติ            ….      ….     ….     …. ๓๙ 
พระพุทธองคทรงยืนยัน  "ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคตฯ"       ….     …. ๔๐ 
การเห็นธรรม  หมายถึงเห็นกฎ  หรือไกวัลยธรรม             ….     ….     …. ๔๑ 
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม  ก็คือแสดงกฎของธรรมชาติที่มีอยู  ….     ….   ๔๒ 
ถาเขาใจไกวัลยธรรมกันแลวจะทําใหโลกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน           ….    ๔๓ 
แมในเรื่องกฎของกรรม  ทุกคนจะหนีผลของกรรมไมพน   ….     ….     …. ๔๔ 
พระพุทธเจาตรัสถึงสัจจะซึ่งเปนกฎ  ก็มีความหมายตรงกับอสังขตะ     …. ๔๕ 
ไกวัลยธรรมมีความหมายตรงกับกฎที่มีในศาสนาอื่นดวย  ….     ….     …. ๔๖ 
เพื่อเขาใจคําวา  "ไกวัลย"  คือกฎจะเปรียบเทียบกันดูเปนคู  :- 

-คูที่  ๑  ธรรมดั้งเดิมกับ  ธรรมแปรรูป            ….     ….     …. ๔๗ 
ธรรมดั้งเดิม  คือ  กฎ  ,  ธรรมแปรรูปคือท้ัง  สังขตะ,  อสังขตะ     ….     …. ๔๘ 

-คูที่  ๒  ตัวธรรมแท  กับประกายธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาก          …. ๔๙ 
-คูที่  ๓  ธรรมที่เปนปฐมเหตุ  กับผลนานาประการ   ….     …. ๔๙ 
-คูที่  ๔  ธรรมเบื้องตน  หรืออาทิธรรม  กับธรรมที่เปลี่ยนแปลง ๕๐ 

กฎก็เปนดุจพระเจา  นอกนั้นออกมาจากพระเจา     ….     ….     ….     …. ๕๑ 
ไกวัลยธรรมเปนอยูโดยธรรมชาติ  จะเรียกพระเจาหรือผูสรางก็ได          …. ๕๒ 
สัจจธรรมที่เปนกฎ  ตั้งอยูในฐานะเปนธรรมธาตุ     ….     ….     ….     …. ๕๓ 
"กฎ"  มีอยูในฐานะเปนปฐมเหตุ,  เปนกฎของธรรมชาติ     ….     ….     …. ๕๔ 
สิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรม  นามธรรม  ออกมาจากกฎ     ….     ….     ….     …. ๕๕ 
ทุกสิ่งเปนไปตามกฎ,  รูเรื่องนี้ถูกตรงแลวจะไมวิวาทกัน     ….     ….     …. ๕๖ 
รูปธรรม  -  นามธรรม  นี้เปนของชั่วขณะ,  เปลี่ยนแปลงเรื่อย       ….     …. ๕๗ 
ธรรมที่เปลี่ยนเรื่อยเปนวิสังขารธรรม,  ธรรมแทเปนไกวัลยธรรม    ….     …. ๕๘ 
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 [๕] 
 หนา 
รูธรรมแทเปนอสังขตะหรือนิพพาน  แลวจะหยุดหลง     ….     ….     …. ๕๙ 
จะหยุดหลงไดบาง  ก็ตองรูจักไกวัลยธรรม          ….     ….     ….     …. ๖๐ 
ธรรมแทหรือไกวัลยธรรมนี้  พระพุทธเจาก็ทรงเคารพ     ….     ….     …. ๖๑ 
 

๓.  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ ๖๒ 
ถาเขาใจไกวัลยธรรม  มนุษยจะไมเปนศัตรูกันทุกชาติศาสนา   ….     …. ๖๓ 
ไกวัลยธรรม  ทําหนาที่เหมือนกับพระเจาเพราะเปนกฎ  ….     ….     …. ๖๔ 
ธรรมชาติมีอํานาจบังคับใหเปนไปตามกฎ           ….     ….     ….     …. ๖๕ 
ไกวัลยธรรมทําหนาที่ตามธรรมชาติไดแก  ๑.  กฎของไตรลักษณ       …. ๖๖ 
ที่เรียกวาไกวัลยก็เพราะภาวะนั้นมันตองเปนอยางนั้น     ….     ….     …. ๖๗ 
ในศาสนาไชนะเขาใชไกวัลยคือนิพพาน  ,  ศาสนาอื่นใชบางก็มี         …. ๖๘ 
การยืมคํามาใชในความหมายที่พองกันมีมาก     ….     ….     ….     …. ๖๙ 
ที่บรรยายมา  เพื่อใหเขาใจวาอยายึดถือเร่ืองคําพูด       ….     ….     …. ๗๐ 
คําวา  นิพพาน  ตองหมายถึงดับสิ้นแหงตัวตน     ….     ….     ….     …. ๗๑ 
คําวา  "ไกวัลย"  ที่นํามากลาวมุงหมายใหเห็นวาเปน  "กฎ"       ….     …. ๗๒ 
กฎที่พุทธบริษัทควรศึกษากฎที่  ๑  คือ  กฎแหงสามัญญลักษณะ       …. ๗๓ 
กฎที่  ๒  คือกฎแหงอิทัปปจจยตา,  ทั้งปฏิจจสมุปบาทและกรรม        …. ๗๔ 
กฎที่  ๓  กฎแหงอริยสัจจ  ๔  หรือจะเรียก  "พระจาแหงความรอด"     …. ๗๕ 
ไกวัลยหรือกฎ  เราจะเรียกวา  "พระเจา"  บางก็ได           ….     ….     …. ๗๖ 
ที่เรียก  "พระเจาได"  เพราะกฎมีในที่ทุกแหงทุกเวลา  ฯลฯ         ….     …. ๗๗ 
พึงศึกษากฎขอแรก  คือ  อนิจจังอันเปนฐานแหงการเปลี่ยนแปลง        …. ๗๘ 
ความเปลี่ยนยอมสามารถเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น     ….     ….     ….     …. ๗๙ 
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 [๖] 
 หนา 
อาการเกิด-ดับ  ๆ  นี่เปนความเปลี่ยนไหลเรื่อยของอนิจจัง     ….     …. ๘๐ 
เพราะมีกฎอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา;  ทําใหสะดวกแกการบรรลุนิพพาน     ๘๑ 
ศึกษาใหเห็นความไมเที่ยงของจิต  จะเขาใจเรื่องนามธรรม     ….     …. ๘๒ 
จะดูใหเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดตองดูที่จิต        ….     ….     ….     …. ๘๓ 
ดูใหรูจักอนิจจังใหชัดเจน  แลวจะเห็นทุกขัง  อนัตตา  ไดเอง   ….     …. ๘๔ 
ทุกสิ่งเปนอนิจจัง  เพราะมันไหลเรื่อย  เห็นจริงแลวจะเกิดวิราคะ      …. ๘๕ 
เพราะเห็นความไหลเรื่อย  ก็จะเห็นสภาพของความเปนทุกขัง          …. ๘๖ 
ความทุกขเปนไดทั้งที่ทรมาน  และนาเกลียดนาชัง       ….     ….     …. ๘๗ 
เพราะมันนาเกลียด  ไปยึดถือเขา  ก็ตองเปนทุกข         ….     ….     …. ๘๘ 
ถาเห็นความไมเที่ยงและเปนทุกขจะเห็นไดอีกวา  เปนอนัตตา          …. ๘๙ 
การเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้เปนกฎอันหนึ่งที่มีอยูตลอดกาล  …. ๙๐ 
กฎแหงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้เปนไกวัลย  หรือพระเจาก็ได ….     …. ๙๑ 
เห็นกฎของพระเจาคือสามัญญลักษณแลว  ถึงนิพพานไดงาย  ….     …. ๙๒ 
ฉะนั้นเพื่อความสิ้นทุกข  ตองเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาใหถูก        …. ๙๓ 
เมื่อเห็นธรรมก็คือเห็นพระเจา  ,  หรือเห็นพระเจาก็คือเห็นธรรม         …. ๙๔ 
ไกวัลยธรรมเปนธรรมสูงสุด  ที่พระพุทธเจาทรงเคารพ    ….     ….     …. ๙๕ 
เมื่อเห็นไตรลักษณ  จิตจะถอยจากสังขารทั้งปวง            ….     ….     …. ๙๖ 
มีคําอุทเทสในพระไตรปฎก  เขียนไวชัด      ….     ….     ….     ….     …. ๙๗ 
ผูเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จิตจะนอมไปสูอมตธาตุ   ….     ….     …. ๙๘ 
ถาเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยอมเกิดนิพพิทา,  วิราคะ         ….     …. ๙๙ 
ภาวะที่สิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  ,  สิ้นกรรม,  เรียกวา  นิพพาน    ….     …. ๑๐๐ 
ถารูวาไกวัลย  (คือกฎฯ)  มีอยูทั่วไปเราไมอาจหลบไปทําชั่วที่ใดๆ        …. ๑๐๑ 
การเห็นธรรมะ  จะชวยใหเราเดินทางไปในทางถูกตองพนทุกขได         …. ๑๐๒ 
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 [๗] 
 หนา 

๔.  ไกวัลยธรรมในฐานะ  เปนกฎแหงอิทัปปจจยตา. ๑๐๓ 
ทบทวนใหเห็นวาคํา  "ไกวัลยธรรม"  มีประโยชนมาก     ….     ….     …. ๑-๑๐๘ 
คําบรรยายครั้งนี้จะเรียกโดยสมมติวา  พระเจาแหงกรรมและวิบาก   …. ๑๐๙ 
ความหมายลึกของไกวัลยธรรมมีทั้งเถรวาทและมหายาน        ….     …. ๑๑๐ 
มหายานเรียก  อมิตาภะบาง  อมิตายุบาง           ….     ….     ….     …. ๑๑๑ 
แมในศาสนาคริสตก็มีความหมายพองกับไกวัลยธรรม   ….     ….     …. ๑๑๒ 
คําในคัมภีรฝายคริสตทั้งเกาใหม  ตรงกับความในบาลีก็มี        ….     …. ๑๑๓ 
ฝายมหายานเขามีพระพุทธเจาอมิตาภะ,  อวโลกิเตศวร  เปนตน        …. ๑๑๔ 
การเขาถึงพระอมิตาภะ  คอืนิพพาน,  ซึ่งคุณสมบัติเรียกวาอวโลกิเตศวร ๑๑๕ 
พุทธฝายมหายานสรางพระเจา  เพื่อใหเขาถึงงาย          ….     ….     …. ๑๑๖ 
การเขาถึงอวโลกิเตศวร  งายกวาถึงอมิตาภะ        ….     ….     ….     …. ๑๑๗ 
ถาจะปฏิบัติทางโลกิเตศวรก็เขาถึงอมิตาภะ          ….     ….     ….     …. ๑๑๘ 
ถาจะปฏิบัติใหถูกใจพระเจา  ก็บําเพ็ญอยางพระอวโลกิเตศวร            …. ๑๑๙ 
ฝายเถรวาทก็มีไกวัลยคือกฎเปนเสมือนพระเจา     ….     ….     ….     …. ๑๒๐ 
ไกวัลยเปนพระเจาเพราะเปนกฎสรางและควบคุม           ….     ….     …. ๑๒๑ 
พิจารณาโดยถอยคํา  กฎก็มีเสียงคลาย  God       ….     ….     ….     …. ๑๒๒ 
โดยความหมายที่เหมือนกันอาจเรียกไกวัลยหรือพระเจาก็ได     ….     …. ๑๒๓ 
ไมควรจะตองเถียงกัน  เพราะโดยหลักใหญเปนอยางเดียวกัน   ….     …. ๑๒๔ 
กฎของธรรมชาติ  คงเปนอยูตลอดเวลาไมเปนอยางอื่น   ….     ….     …. ๑๒๕ 
กฎแหงอิทัปปจจยตา,  กฎแหงกรรม,มีบาลีระบุไวชัด     ….     ….     …. ๑๒๖ 
ถาปฏิบัติใหจิตอยูเหนือดีชั่ว  จะเขาถึงระดับอิทัปปจจยตา       ….     …. ๑๒๗ 
การศึกษาธรรมจะตองปฏิบัติโดยทางศีล,  สมาธิ,  ปญญา        ….     …. ๑๒๘ 
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 [๘] 
 หนา 
ปญญาตองเล็งถึงสติปญญาที่จะหาและใชความรูนั้น     ….     ….     …. ๑๒๙ 
การเขาถึงอิทัปปจจยตา  จึงตองมีการศึกษาปฏิบัติอันถูกตอง   ….     …. ๑๓๐ 
ตองเรียนรูกฎนั้น  ๆ  แลวนํามาปฏิบัติจนพนโลกิยธรรม  ….     ….     …. ๑๓๑ 
กฎแหงอิทัปปจจยตา  มีทั้งฝายทุกขและดับทุกข    ….     ….     ….     …. ๑๓๒ 
อิทัปปจจยตาที่มีผลเปนทุกข  ก็มีอยูมาก     ….     ….     ….     ….     …. ๑๓๓ 
อํานาจของอทิัปปจจยตาทําใหคนเห็นแกตัวมากขึ้นก็ได   ….     ….     …. ๑๓๔ 
แตเพื่อความพนทุกขก็ใชอํานาจของอิทัปปจจยตาได       ….     ….     …. ๑๓๕ 
เพราะกฎอิทัปปจจยตาวา  ถาทําอยางนี้  ,  อยางนี้จะเกิดขึ้น     ….     …. ๑๓๖ 
หรือวา  เมื่อสิ่งนี้มี,  สิ่งนี้จึงมี             ….     ….     ….     ….     ….     …. ๑๓๗ 
โดยกิริยาของกฎ  จะเกิดปฏิกิริยาออกมาเรื่อยๆ     ….     ….     ….     …. ๑๓๘ 
อิทัปปจจยตา  ทําใหเกิดมีธาตุตาง  ๆ  ขึ้นมา         ….     ….     ….     …. ๑๓๙ 
ทีแรกไมมีอะไรเลยนอกจากกฎอิทัปปจจยตา  ตอมาจึงเกิดอื่น  ๆ         …. ๑๔๐ 
กฎอิทัปปจจยตา  ทําใหเกิดปฏิกิริยา  ผลิตสิ่งตาง  ๆ  ไมสิ้นสุด  ….     …. ๑๔๑ 
วิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิต  มีไดตามกฎอิทัปปจจยตา     ….     ….     …. ๑๔๒ 
อิทัปปจจยตาทําใหเกิดวิวัฒนาการดุจพระเจาสราง        ….     ….     …. ๑๔๓ 
วิวัฒนาการในสวนกาย-จิต  ของคนก็เปนไปตามกฎฯ     ….     ….     …. ๑๔๔ 
ทั้งความสามารถ,  ความชั่วเกิดขึ้นก็เพราะกฎอิทัปฯ  ปรุงแตง   ….     …. ๑๔๕ 
การแกปญหาจึงตองใชอํานาจอิทัปฯ  ฝายดับทุกขมาแก           ….     …. ๑๔๖ 
ศึกษาใหรูทันกระแสอิทัปปจจยตา  จะดับทุกขได             ….     ….     …. ๑๔๗ 
ทั้งฆราวาสและบรรพชิต  ตองรูจักกฎการปองกันกระแสแหงกิเลส        …. ๑๔๘ 
ทุกสิ่งตองเปนไปตามกฎของพระเจา  (อิทัปปจจยตา)       ….     ….     …. ๑๔๙ 
ไกวัลยธรรมสวนที่เปนกฎแหงอิทัปฯ  จะสมมติเปนพระเจาได     ….     …. ๑๕๐ 
ไกวัลยธรรมมีอยูในที่ทุกหนทุกแหง     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๑๕๑ 
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 [๙] 
 หนา 

๕.  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ. ๑๕๒ 
ทบทวนครั้งกอน           ….     ….     ….     ….     ….     ….     ….   ๑๕๑-๑๕๗ 
ความหมายของไกวัลยธรรมในฐานะจตุราริยสัจจ            ….     ….     …. ๑๕๘ 
ควรเขาใจกันไดวาทุกศาสนามี  "พระเจา"  แตเรียกชื่อตางกัน    ….     ….    ๑๕๙ 
กฎแหงอริยสัจจ  ๔  นี้  เปนกฎชวยใหพนทุกข       ….     ….     ….     …. ๑๖๐ 
กฎนี้จะใชไดเฉพาะสัตวที่ยังมีชีวิตอยู          ….     ….     ….     ….     …. ๑๖๑ 
กฎแหงอริยสัจจ  ๔  เปนไกวัลย  เพราะเปนตถาคต         ….     ….     …. ๑๖๒ 
กฎทั้ง  ๔  ประการของอริยสัจจ  พระพุทธเจาทาใหคาน  ….     ….     …. ๑๖๓ 
กฎขอ  ๑.  ความทุกขมีลักษณะทนยาก,  คนโงไปยึดจึงทุกข     ….     …. ๑๖๔ 
อาการของความทุกข  ๑๑  อยาง  ,  ใครไปยึดเขาจะเปนทุกข   ….     …. ๑๖๕ 
ความทุกขเปนของไมเที่ยง,  ดูแลวนาเกลียด         ….     ….     ….     …. ๑๖๖ 
ลักษณะอาการของทุกขเปนธรรมชาติ  ใครยึดเปนของตนก็ตองทุกข   …. ๑๖๗ 
มีบาลีกลาวชัดวา  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก,  คําสอนของคริสตก็มี         …. ๑๖๘ 
นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิดขึ้น,  ไมมีอะไรดับไป     ….     ….     ….     …. ๑๖๙ 
ธาตุที่มีอยูตามธรรมชาติทําหนาที่รวมกับอายตนะจึงเปนการเกิด        …. ๑๗๐ 
การเกิดแหงขันธมีขึ้น  เพราะมีความรูสึกยึดมั่นถือมั่น     ….     ….     …. ๑๗๑ 
ความทุกขจะมีมากนอยขึ้นอยูกับ  ตัณหา,  อุปาทาน,  อวิชชา  ….     …. ๑๗๒ 
ทุกขบางอยางสลัดไมใครออกก็เพราะมันมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมาก ๑๗๓ 
ความทุกขมีลักษณะอาการอยางนี้  ๆ  ตองรูจัก  จึงจะดับได     ….     …. ๑๗๔ 
กฎขอ  ๒.  เหตุใหเกิดทุกขขอแรกไดแกตัณหา     ….     ….     ….     …. ๑๗๕ 
ตัณหา  ทําใหเกิดความรูสึกเปนตัวกูผูอยาก        ….     ….     ….     …. ๑๗๖ 
ทั้งอวิชชาและตัณหา  เปนสิ่งทําใหเกิดทุกข         ….     ….     ….     …. ๑๗๗ 
พระพุทธเจาทรงแสดงเหตุใหเกิดทุกขไวถึง  ๑๑  อยาง   ….     ….     …. ๑๗๘ 
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 [๑๐] 
 หนา 

๑-๒-๓  เพราะอุปธ,ิ  อวิชชา,  สังขารเปนปจจัย     ….     ….     …. ๑๗๘ 
๔-๕-๖  เพราะผัสสะ,  วิญญาณ,  เวทนาเปนปจจัย         ….     …. ๑๗๙ 
๗-๘-๙-๑๐  เพราะตัณหา,อุปาทาน,อารัมภะ,  อาหารเปนปจจัย ๑๘๐ 
๑๑  อิญชิตา  คือ  หวั่นไหว  วิตกกังวลเปนปจจัย   ….     ….     …. ๑๘๑ 

ในสูตรปฏิจจสมุปบาททรงระบุชาติเปนปจจัยใหเกิด       ….     ….     …. ๑๘๒ 
เมื่อไรเกิดความรูสึกเปนตัวกู  -  ของกู  เมื่อน้ันเปนทุกข   ….     ….     …. ๑๘๓ 
การดูเหตุใหเกิดทุกขตองดูลึกเขาไปในจิตใจ          ….     ….     ….     …. ๑๘๔ 
กฎขอ  ๓.  ความดับไมเหลือแหงทุกข  มีคําบาลีระบุไวชัด          ….     …. ๑๘๕ 
ตองมีการนําออกเสียซึ่งเหตุแหงทุกข  เชน  ฉันทราคะ  ฯลฯ        ….     …. ๑๘๖ 
ตองดับเหตุที่กลาวมาแลวจนพบวิชชาและวิมุตติ   ….     ….     ….     …. ๑๘๗ 
กฎขอ  ๔.  ทางถึงความดับไมเหลือแหงทุกขไดแกมรรคมีองคแปด      …. ๑๘๘ 
การปฏิบัติในสวนสมถะ,  วิปสสนา  จะถึงความดับทุกขดวย     ….     …. ๑๘๙ 
การปฏิบัติโดยทางมัชฌิมาปฏิปทาเทากับมรรคมีองคแปดดวย ….     …. ๑๙๐ 
ดูโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ซึ่งเปนมัชฌิมาปฏิปทา     ….     ….     ….     …. ๑๙๑ 
แตละขอเปนทางเขาถึงความดับทุกขได     ….     ….     ….     ….     …. ๑๙๒ 
แนวปฏิบัติตามกฎของปฏิจจสมุปบาทก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา   ….     …. ๑๙๓ 
การปฏิบัติตองรูจักความเปนจริงใน  ๕  อยาง  ไดแก  :- 
อาตนะภายใน  ,  ภายนอก,  วิญยาณ  ,ผัสสะ,  เวทนา            ….     …. ๑๙๔ 
ทรงสอนใหระวัง  ๕  อยางดังกลาว  เผลอนิดเดียวจะเกิดทุกข  ….     …. ๑๙๕ 
เปนอยูโดยอัฏฐังคิกมรรค  เรียกวาเปนอยูชอบ     ….     ….     ….     …. ๑๙๖ 
มีการอยูโดยชอบ  โลกนี้จะไมวางจากพระอรหันต          ….     ….     …. ๑๙๗ 
กฎเรื่องอริยสัจจ  ๔  นี้เปนไกวัลยธรรมตลอดกาล          ….     ….     …. ๑๙๘ 
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 [๑๑] 
 หนา 
อริยสัจจเปนกฎที่เปลี่ยนไมได  มีหลักฐานในพระบาลี     ….     ….     …. ๑๙๙ 
การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจจ  เปนสิ่งที่มีไมได        ….     ….     ….     …. ๒๐๐ 
รูเห็นอริยสัจจดวยปญญาอันชอบ  จึงจะไดสรณะอันเกษม        ….     …. ๒๐๑ 
การถึงพระพุทธ,  พระธรรม,  พระสงฆ  ตองเห็นอริยสัจจดวย   ….     …. ๒๐๒ 
บุคคลไมเห็นอริยสัจจ  จักสรางเหว  แลวก็ตกเหว  ….     ….     ….     …. ๒๐๓ 
เพราะไมเห็นอริยสัจจ  จะตกในความมืด,  เรารอน,  เปนทุกข    ….     …. ๒๐๔ 
ถารูอริยสัจจ  จะเชื่อตัวเอง  ไมมีความหวั่นไหว     ….     ….     ….     …. ๒๐๕ 
ผูที่ไมรูอริยสัจจ  ยอมเปนคนโง.  มีอวิชชา,  ดับทุกขไมได         ….     …. ๒๐๖ 
พระพุทธองคเองตรัสยืนยันวา  ถายังไมรูอริยสัจจก็ยังไมเปนสัมพุทธฯ ๒๐๗ 
ความสําคัญของอริยสัจจก็คือสวนเขมขนที่ตรัสรู            ….     ….     …. ๒๐๘ 
พระองคทรงกระทําไดตามที่บัญญัตินั้น     ….     ….     ….     ….     …. ๒๐๙ 
การรูอริยสัจจไมเหลือวิสัย,  ตองทําความเพียรหลีกเรน            ….     …. ๒๑๐ 
ถามัวแตเรียนปริยัติซึ่งประกอบดวยองค  ๙  จะไมรูอริยสัจจ     ….     …. ๒๑๑ 
อรัยสัจจ  พูดอยางสั้น  ความจริงก็คือเร่ืองทุกข     ….     ….     ….     …. ๒๑๒ 
อริยสัจจ  ๔  นี้เรียงลําดับไวตายตัว  อยาทําเปนอยางอื่น           ….     …. ๒๑๓ 
กฎแหงอริยสัจจนี้เปนไกวัลยธรรม  หรือพระเจาก็ได         ….     ….     …. ๒๑๔ 
 

๖.  ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนเหตุ.  ๒๑๕ 
ทบทวนครั้งกอน          ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๒๑๕-๒๒๑ 
ความมุงหมายการบรรยายวันนี้  :  ไกวัลยฯ  ที่เปนเหตุ  ….     ….     …. ๒๒๑ 
จะแบงธาตุเปน  ๒  พวก  :  พวกที่รูจักแลวกับไมรูจัก     ….     ….     …. ๒๒๒ 
ไกวัลยธรรม  เปนธาตุชนิดหนึ่ง        ….     ….     ….     ….     ….     …. ๒๒๓ 
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 [๑๒] 
 หนา 
ธาตุนี้มีตัวของตัวเองโดยเฉพาะที่เรียกตถาคต,  อวิตถตาฯ       ….     …. ๒๒๔ 
ธาตุที่เปนไกวัลยธรรม  เทียบกับสิ่งใดไมได          ….     ….     ….     …. ๒๒๕ 
เปนพวกสังขตธาตุไมเกี่ยวกับเหตุปจจัย     ….     ….     ….     ….     …. ๒๒๖ 
ไกวัลยธรรมสัมพันธกับมนุษยทุก  ๆ  ปรมาณู     ….     ….     ….     …. ๒๒๗ 
ไกวัลยธรรมเปนความวาง  :  ไมมีการตั้งตนหรือสิ้นสุด            ….     …. ๒๒๘ 
พระพุทธเจาตรัสวา  "พระองคจะเกิดหรือไมก็ตาม"  :  ธาตุตั้งอยูแลว ๒๒๙ 
ธาตุที่เปนไกวัลยธรรมนี้มีอยูจริง     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๒๓๐ 
ทุกสิ่งเปนเพียงธาตุ  เปนไปตามเหตุปจจัยปรุงแตง        ….     ….     …. ๒๓๑ 
ไกวัลยเปนสิ่งเดียว,  ทั้งหมด,  ไมขึ้นกับเวลาหรือพื้นที่   ….     ….     …. ๒๓๒ 
สิ่งทั้งปวงขึ้นอยูกับจิต  :  จิตถูกปรุงไหลเชี่ยวเปนเกลียวไป       ….     …. ๒๓๓ 
จิตเปนธาตุชนิดหนึ่ง  ซึ่งเปลี่ยนไดตามเหตุปจจัย           ….     ….     …. ๒๓๔ 
ไกวัลยธรรมอยูเหนือภาวะชนิดที่มีเหตุปจจัย        ….     ….     ….     …. ๒๓๕ 
ไกวัลยธรรมจะเรียกวาอสังขตธาตุก็ได        ….     ….     ….     ….     …. ๒๓๖ 
ทํานองเดียวกับนิพพานมีอยูตามแบบของอสังขตะ         ….     ….     …. ๒๓๗ 
จิตนี้ถาอบรมดีจะเปลี่ยนสภาพจากโลกิยะเปนโลกุตตระ          ….     …. ๒๓๘ 
อบรมจิตใหสูงจึงจะเห็นไดวาไกวัลยธรรมมีอยู     ….     ….     ….     …. ๒๓๙ 
ไกวัลยธรรมนี้เห็นไดยาก,  ไมมีคําพูดจะบรรยายลักษณะได    ….     …. ๒๔๐ 
ตองใชภาษาอยางที่ตรัสวา  "ไมใชอยางนั้น  ๆ  "  ….     ….     ….     …. ๒๔๑ 
เขาใจความหมายของไกวัลยแลวจะเขากันไดทุกศาสนา         ….     …. ๒๔๒ 
ไกวัลยธรรมเปนธาตุที่ไมเปนไปตามการปรุงแตงของธรรมชาติ           …. ๒๔๓ 
ความหมายของไกวัลยธรรมเปนเพียงอสังขตธาตุ          ….     ….     …. ๒๔๔ 
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 [๑๓] 
 หนา 

๗.  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ. ๒๔๕ 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา  "พุทธภาวะ"       ….     ….     ….     ….     …. ๒๔๖ 
ทบทวนครั้งที่แลวมา     ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๒๔๗-๒๔๘ 
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตยอมเจริญขึ้นตามลําดับๆ   ….     ….     ….     …. ๒๔๙ 
ความเจริญของสิ่งมีชีวิตเปนไปตามแนวของวิทยาศาสตร         ….     …. ๒๕๐ 
ทุกอยางเปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตาและสามัญญลักษณ ๒๕๑ 
ธรรมชาติมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ            ….     ….     ….     ….     …. ๒๕๒ 
ธาตุที่ประชุมปรุงแตงกันมาโดยลําดับมีเชื้อแหงพุทธะ     ….     ….     …. ๒๕๓ 
ชีวิตทุกชีวิต  มีเชื้อแหงความเปนพุทธะ      ….     ….     ….     ….     …. ๒๕๔ 
เชื้อแหงความเปนพุทธะมีอยูในทุกสิ่งแน    ….     ….     ….     ….     …. ๒๕๕ 
ทุกชีวิต  มีความรูสึก  ซึ่งเปนธาตุแหงความเปนพุทธะ     ….     ….     …. ๒๕๖ 
พุทธบริษัทมีความรูสูงสุด  ที่ดับทุกขได      ….     ….     ….     ….     …. ๒๕๗ 
ชีวิตมีความรูสึก  เพราะธาตุประสมกันถูกสวน     ….     ….     ….     …. ๒๕๘ 
ชีวิตจะต่ําเพียงไร  ก็มีความรูสึกอยูดวย     ….     ….     ….     ….     …. ๒๕๙ 
เชื้อท่ีทําใหรูสึกและมีชีวิตนั้นคือเชื้อแหงพุทธะ     ….     ….     ….     …. ๒๖๐ 
ทุกสิ่งมีเชื้อแหงพุทธะ  แตกวาจะถึงจุดตองเปลี่ยนแปลงอีกนาน         …. ๒๖๑ 
ความรูสึกของจิตกวาจะเบิกบานคิดนึกอะไรไดตองใชเวลา       ….     …. ๒๖๒ 
ธรรมชาติความเปนพุทธะจะรุดหนาไปถึงจุดที่สมบูรณจนได     ….     …. ๒๖๓ 
คนโงหรือฉลาด  ลวนมีธรรมชาติความเปนพุทธะในสวนลึก     ….     …. ๒๖๔ 
ทุกคนมีเชื้อแหงพุทธะ  จิตอาจถึงนิพพานได        ….     ….     ….     …. ๒๖๕ 
เพราะกฎของธรรมชาติไมไดจํากัดสถานที่หรือเวลา        ….     ….     …. ๒๖๖ 
ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎ  มีความหมายทํานองเดียวกับพระเจา     …. ๒๖๗ 
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 [๑๔] 
 หนา 
ทําความเขาใจกันไดในทุกศาสนา  ก็จะเมตตากรุณากัน         ….     …. ๒๖๘ 
แมจําตองตอสูปองกันตัว  ก็จะกระทําดวยเมตตากรุณา          ….     …. ๒๖๙ 
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะจะวิวัฒนาการไปตามกฎ           ….     …. ๒๗๐ 
บุคคลควรจะไดวิวัฒนาการไปในทางดีงามถึงที่สุด        ….     ….     …. ๒๗๑ 
 

๘.  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎชีววฒันาการ.  ๒๗๒ 
ทบทวนครั้งกอน           ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๒๗๒-๒๗๕ 
ซอมความเขาใจเรื่องธรรมชาติความเปนพุทธะ     ….     ….     ….     …. ๒๗๖ 
กฎเกณฑของความมีชีวิตทุกชีวิตนี้ก็เปนไกวัลยธรรม     ….     ….     …. ๒๗๗ 
คําบรรยายชุดนี้มุงหมายทําความเขาใจกันในทุกศาสนา          ….     …. ๒๗๘ 
พิจารณาใหเห็นเถิด  ชีวิตมีเชื้ออยางเดียวกัน        ….     ….     ….     …. ๒๗๙ 
ชีวิตวิวัฒนาการมาจากไขเล็ก  ๆ  คอย  ๆ  เปลี่ยนแปลงตอมา            …. ๒๘๐ 
คนโบราณยังคิดไดวา  สัตวโลกเกิดจากไขของพรหม     ….     ….     …. ๒๘๑ 
สุริยจักรวาลก็มีเชื้อแหงพุทธภาวะวิวัฒนาการมาเรื่อย   ….     ….     …. ๒๘๒ 
ทุกสิ่งเปนไปตามกฎ  ตรงกับภาวะวา  God  หรือพระเจา        ….     …. ๒๘๓ 
ชีวิตที่ยังเปนเพียงเชื้อ  กระทั่งเติบโตเปนพืช,  สัตว  ฯลฯ  มีหลายระดับ ๒๘๔ 
ทุกชีวิตเปนไปตามกฎแหงวิวัฒนาการ     ….     ….     ….     ….     …. ๒๘๕ 
ชีววัฒนาการ  เปนไกวัลยธรรมทั่วถึงกัน   ….     ….     ….     ….     …. ๒๘๖ 
เชื้อแหงชีวิตก็วิวัฒนาการไปตามกฎแหงไกวัลยตา       ….     ….     …. ๒๘๗ 
วิวัฒนาการแหงชีวิตอาศัยเหตุปจจัยหลายอยาง          ….     ….     …. ๒๘๘ 
ชีวิตสูง  ต่ํา  ดี  ชั่ว  บัญญัติกันขึ้นทีหลัง   ….     ….     ….     ….     …. ๒๘๙ 
ความผิด  -  ถูกเปนเพราะกฎของวิวัฒนาการมีเหตุปจจัยตางกัน      …. ๒๙๐ 
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 [๑๕] 
 หนา 
ในรูปธรรมมีชีวิตที่ยังไมแสดงตัวออกมาทันที     ….     ….     ….     …. ๒๙๑ 
ทั้งรูปธรรมนามธรรม  มีความรูสึกเดียวกันคือไมตองการทุกข ….     …. ๒๙๒ 
ชิวิต,  แสงสวาง,  จิต,  ทั้งสามนี้แยกจากกันไมได         ….     ….     …. ๒๙๓ 
ชีววัฒนาการทั้งสามอยางนับวาเปนไกวัลยธรรมดวย    ….     ….     …. ๒๙๔ 
พิจารณาใหเห็นไกวัลยตา,  จิตเขาถึงสิ่งนี้  แลวจะเปนอยูผาสุก        …. ๒๙๕ 
จิตเจริญไดดวยแสงสวาง  ความรูสึกจึงเจริญเปนพุทธะ          ….     …. ๒๙๖ 
 

๙.  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนสิ่งคงกระพันชาตรี  ๒๙๘ 
ทบทวนครั้งกอน  ๆ           ….     ….     ….     ….     ….     ….      ๒๙๙-๓๐๒ 
ความหมายของคํา  "คงกระพันชาตรี"     ….     ….     ….     ….     …. ๓๐๓ 
คงกระพันชาตรีจริงหมายถึงอสังขตะคือไมเปลี่ยนแปลง        ….     …. ๓๐๔ 
ในภาษาคน  หมายถึงเครื่องรางทั้งเปนพุทธและไสยฯ  ….     ….     …. ๓๐๕ 
ความขลังของเครื่องราง  เปนเรื่องทางจิตวิทยา           ….     ….     …. ๓๐๖ 
ถาเปนไปทางขลัง,  ศักดิ์สิทธิ์ก็เปนความงมงาย          ….     ….     …. ๓๐๗ 
คงกระพันชาตรีมีไดทั้งงมงายและมีสติปญญา  ….     ….     ….     …. ๓๐๘ 
คงกระพันชาตรีจริงตองตั้งอยูบนธรรมะ             ….     ….     ….     …. ๓๐๙ 
ภิกษุจริงเริ่มเห็นภัยในวัฏฏสงสารซึ่งเปนไกวัลยธรรม   ….     ….     …. ๓๑๐ 
ภิกษุจริงจึงไมแขวนเครื่องราง,  แตมีธรรมอยูในใจ        ….     ….     …. ๓๑๑ 
ความคงกระพันแทจูงใจใหถึงอมตธรรม    ….     ….     ….     ….     …. ๓๑๒ 
มีความคงกระพันจิตตองถึงอมตธรรมหรืออสังขตธรรม   ….     ….     …. ๓๑๓ 
ความเปนคงกระพันชาตรี  ตองทนตอการพิสูจน             ….     ….     …. ๓๑๔ 
ไกวัลยธรรมเปนสิ่งคงกระพัน  เพราะเปนกฎครอบงําสิ่งอื่น        ….     …. ๓๑๕ 
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 [๑๖] 
 หนา 
ไกวัลยธรรมเปนกฎที่เปนฝายสรางควบคุม          ….     ….     ….     …. ๓๑๖ 
กฎเปนอํานาจศักดิ์สิทธิ์ดุจเดียวกับ  God            ….     ….     ….     …. ๓๑๗ 
กฎไมมีรูป  แตแสดงออกโดยผล  ,  อาการ,  ปฏิกิริยา     ….     ….     …. ๓๑๘ 
ทุกศาสนาสอนใหละชีวิตนี้  แลวไปมีชีวิตจริงอยูกับพระเจา      ….     …. ๓๑๙ 
ความคงกระพันเปนทั้งสังขตุ  และอสังขตะฯ         ….     ….     ….     …. ๓๒๐ 
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  เปนไดทั้งสังขตะ,  อสังขตะ       ….     …. ๓๒๑ 
กฎแหงกรรมเปนไกวัลยธรรมที่มีปฏิกิริยาสมกับกิริยา     ….     ….     …. ๓๒๒ 
กฎแหงกรรมจะถือเอาตามที่มนุษยบัญญัติไมได   ….     ….     ….     …. ๓๒๓ 
ตองดูผลท่ีวา  เมื่อมีกิริยาแลวตองมีปฏิกิริยา         ….     ….     ….     …. ๓๒๔ 
ผลของกรรมเปนไปตามกฎ  แตคนไปสมมติเอาเองอาจผิดได     ….     …. ๓๒๕ 
ทุกศาสนามีคําวา  "ปฐมเหตุ"  ซึ่งเปนความคงกระพันอยางหนึ่ง          …. ๓๒๖ 
สิ่งทั้งหลายเปนไปตามกฎ;  ฝายถือพระเจาก็วาพระโองการ  ฯลฯ        …. ๓๒๗ 
พิจารณาดูพระเจาอยางบุคคลาธิษฐานของคริสเตียน     ….     ….     …. ๓๒๘ 
ตองการความคงกระพันแทจริงตองแสวงหาอมตธรรม     ….     ….     …. ๓๒๙ 
เปนพุทธบริษัทใหถูกตอง  จะมีความคงกระพันอยางยิ่ง   ….     ….     …. ๓๓๐ 
ขอปฏิบัติเพื่อถึงความคงกระพันตองดูถึงตนเหตุจะพบกฎ         ….     …. ๓๓๑ 
เพื่ออยูรวมกันอยางสันติตองเขาใจเรื่องไกวัลยธรรม        ….     ….     …. ๓๓๒ 
 

๑๐.  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน  เพ่ือทําความ 
                   เขาใจอันดีระหวางศาสนา ๓๓๓ 
ทบทวนครั้งกอน  ๆ     ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๓๓๓-๓๔๕ 
การบรรยายครั้งนี้จะชี้แจงถึงคําวา  "ปฐมเหตุ"     ….     ….     ….     …. ๓๔๕ 
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 [๑๗] 
 หนา 
ทุกศาสนาถือวามีปฐมเหตุแตใชคําตางกัน           ….     ….     ….     …. ๓๔๖ 
ปฐมเหตุ  จะเรียกใหถูก  ควรจะเรียกวาปฐมธรรม          ….     ….     …. ๓๔๗ 
ยกตัวอยางเรื่องอาทิตยเปนที่ใหเกิดสุริยจักรวาล  ….     ….     ….     …. ๓๔๘ 
ดวงอาทิตยเปนปฐมเหตุทางวัตถุธรรม       ….     ….     ….     ….     …. ๓๔๙ 
ตัวอยางเสียงระฆังออกมาจากเหตุคือตัวระฆัง     ….     ….     ….     …. ๓๕๐ 
ปฐมธรรมเปนแดนออกของสิ่งตาง  ๆ  เปนอนันตะ         ….     ….     …. ๓๕๑ 
ถาจํากัดความของปฐมเหตุคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งที่ไหลมา           ….     …. ๓๕๒ 
ในพุทธศาสนาก็มีปฐมธรรม  หรือปฐมเหตุของธรรมชาติ          ….     …. ๓๕๓ 
เพราะพระพุทธเจาไดตรัสไวในสูตรอิทัปฯ  หรือปฏิจจสมุปบาท          …. ๓๕๔ 
พระพุทธเจาตรัสมากมีคําวา  อสังขตา  ธาตุ,  พึงศึกษาตอไป   ….     …. ๓๕๕ 
มีสิ่ง  ๆ  หนึ่งไมเกิดไมดับ  นั่นคือนิพพาน   ….     ….     ….     ….     …. ๓๕๖ 
ในพุทธศาสนามีอีกหลายคําที่หมายถึงปฐมธรรมเชน  ตถตา  ฯลฯ      …. ๓๕๗ 
ปฐมธรรมทําใหมีสิ่งออกมาตามกฎอิทัปปจจยตา           ….     ….     …. ๓๕๘ 
ปฐมเหตุ  ทําใหเกิดสิ่งใหม  ๆ  ไหลเวียนเปลี่ยนไป          ….     ….     …. ๓๕๙ 
เรื่องอนันตะในศาสนาไมใชปรัชญา,  พระพุทธเจาประสงคอยางนี้      …. ๓๖๐ 
ปฐมเหตุในพุทธศาสนา  มุงเฉพาะเรื่องของความทุกข     ….     ….     …. ๓๖๑ 
และสอนใหไมยึดถือปฐมธรรมเปนตัวตนหรือของตน       ….     ….     …. ๓๖๒ 
พิจารณาดูปฐมเหตุของศาสนาอื่นในอินเดียบาง   ….     ….     ….     …. ๓๖๓ 
เขาถือวาเทพเจาหรือผีเปนปฐมเหตุ            ….     ….     ….     ….     …. ๓๖๔ 
ยุคแรกเปนยุคพระเวท  ,  ตอมายุคอุปนิษัทยึดถือทางจิตมากขึ้น         …. ๓๖๕ 
ยุคอุปนิษัทถือปรมาตมันเปนปฐมเหตุ         ….     ….     ….     ….     …. ๓๖๖ 
ฝายพุทธมีปฐมเหตุอยูที่กฎ  หรือ  อสงัขตธรรม     ….     ….     ….     …. ๓๖๗ 
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 [๑๘] 
 หนา 
ฝายโนนยังถือพระเจา  เรียกปรมาตมันวาพรหม             ….     ….     …. ๓๖๘ 
ยังมีคําปฐมเหตุคลายพุทธ  เชน  โมกษะ,  ไกวัลย,  นิพพาน     ….     …. ๓๖๙ 
ทั้งพุทธและพราหมณเกิดในอินเดียก็ยังวิวาทกัน   ….     ….     ….     …. ๓๗๐ 
ถามีสติปญญาสูงดวยกัน  จะเห็นวาเปนสิ่งเดียวกัน        ….     ….     …. ๓๗๑ 
ควรจะคิดชวยโลก  ศาสนาเปนเหมือนแสงสวาง,  ไมควรวิวาทกัน       …. ๓๗๒ 
 

๑๑.  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลกัมูลฐานฯ  (ตอ) ๓๗๓ 
ซอมความเขาใจเรื่องไกวัลยธรรม     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๓๗๔ 
ทบทวนการบรรยายครั้งกอน  ๆ        ….     ….     ….     ….     …. ๓๗๖-๓๘๒ 
ขอใหหัดพิจารณาเรื่องทางจิตวิญญาณในทุกกรณี          ….     ….     …. ๓๘๓ 
ตองนึกถึงธรรมชาติ  ที่สอนโดยไมเจตนาอยูทั่วไป           ….     ….     …. ๓๘๔ 
การศึกษาเรื่องไกวัลยธรรมตองไตรตรองใหรูแจง   ….     ….     ….     …. ๓๘๕ 
แตละศาสนาเรียกพระเจาหรืออะไรอื่น  ตองศึกษาพิจารณาใหดี         …. ๓๘๖ 
ศาสนาอื่นจะใชคําวา  ปฐมเหตุก็ไมควรไปวาเขา             ….     ….     …. ๓๘๗ 
เราจะสมมติใหไกวัลยธรรมเปนปฐมเหตุก็ได          ….     ….     ….     …. ๓๘๘ 
คําสอนที่ใชคํา  "พระเจา"  ก็เพื่อสอนคนที่ไมรูจักภาวะนี้   ….     ….     …. ๓๘๙ 
อยางพวกเวทานตะยังตองใชคําวาพระพรหมคือปรมาตมัน       ….     …. ๓๙๐ 
พระพุทธศาสนาไมพูดวา  "พระเจา"  แตเรียกวากฎฯ        ….     ….     …. ๓๙๑ 
ระบอบศาสนาชนิดหนึ่งตองมีอยูเพื่อคนชนิดนั้นอยางนั้น          ….     …. ๓๙๒ 
ทางประเทศจีนสมัยพุทธกาลก็มีคําวา  "เตา"        ….     ….     ….     …. ๓๙๓ 
เตา  เขาแปลวา  ธรรม  เชนเดียวกับธรรมธาตุในพุทธ     ….     ….     …. ๓๙๔ 
คําสอนในเตาเขากันไดกับพุทธและปรมาตมันของฮินดู            ….     …. ๓๙๕ 
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 [๑๙] 
 หนา 
เตาเทียบกันไดกับพุทธในขอเปนอสังขตะหรือไกวัลย     ….     ….     …. ๓๙๖ 
ประโยคแรกของเตา  ถือวาธรรมชาติเปนธรรมหมด       ….     ….     …. ๓๙๗ 
เตาบทที่  ๒  วา  "ความที่มิไดมีอยู"  คืออิมเอี๊ยง  (ฟาดิน) ๓๙๘ 
"ความมิไดมีอยู"  เปนสิ่งแรกของสิ่งทั้งปวง          ….     ….     ….     …. ๓๙๙ 
เหลาจื๊อพูดวา  "ความไมมีอะไร"  เปนชื่อของสิ่งทั้งปวง            ….     …. ๔๐๐ 
ความไมมีอะไรนั้น  ที่จริงก็มีอยูคลายสองแสงอยูเรื่อย             ….     …. ๔๐๑ 
เตาบทที่  ๓  จากความไมมีอะไรยอมสงัเกตเห็นความตั้งตน    ….     …. ๔๐๒ 
ความมีอยูยอมมีขึ้นทยอยกันตามกฎอิทัปปจจยตา        ….     ….     …. ๔๐๓ 
เตาบทที่  ๔  วา  ความมีและไมมีนิรันดร  มีมูลกําเนิดเดียวกัน           …. ๔๐๔ 
พอมีการแสดงตัว  ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง,  แยกทางกันเดิน     ….     …. ๔๐๕ 
ดับการเกิดขึ้นเสียก็มีสิ่งทีเรียกวานิพพาน            ….     ….     ….     …. ๔๐๖ 
เตาบทที่  ๕  วา  มันเปนสิ่งเดียวกัน  ,  มูลกําเนิดเดียวกัน 

เปนภาวะลึกละเอียด,  เหมือนพุทธะวา  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ ๔๐๗ 
การอธิบายดังกลาวเปนเหมือนพูดเรื่องสุญญตา   ….     ….     ….     …. ๔๐๘ 
แมในเรื่องเตา  ก็มีสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม           ….     ….     ….     …. ๔๐๙ 
เตาตัวแรกคือนิพพาน,  เตาตัวที่สองคือมรรคมีองค  ๘              ….     …. ๔๑๐ 
หลักประธานของทุกศาสนาสามารถทําความเขาใจกันได          ….     …. ๔๑๑ 
 

๑๒.  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลกัมูลฐาน  เพ่ือทําความเขาใจ 
              อันดีระหวางศาสนา  (ตอ) ๔๑๒ 
ทบทวนครั้งกอนๆ       ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๔๑๓-๔๒๒ 
พิจารณาดูฝายศาสนาคริสเตียน,  และอิสลามบาง        ….     ….     …. ๔๒๓ 
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 [๒๐] 
 หนา 
ตองรูภาษาคน,  ภาษาธรรม,  จึงจะทําความเขาใจศาสนาได     ….     …. ๔๒๔ 
ศาสนาคริสเตียนมีขอเปรียบเทียบทํานองเดียวกับพุทธ    ….     ….     …. ๔๒๕ 
การพูดเรื่องสวรรค,  เทวดา,  มีคลายกัน     ….     ….     ….     ….     …. ๔๒๖ 
ทั้งพุทธและคริสต  ตางยังไมเขาใจคําสอนชั้นลึก   ….     ….     ….     …. ๔๒๗ 
ความจริงบางอยางของคริสตกับพุทธ  มีทํานองเดียวกัน            ….     …. ๔๒๘ 
เชนพระเยซูวารับธรรมาจากพระเจา  ,  พระพุทธเจาวาจากธรรมชาติ   …. ๔๒๙ 
คํากลาวในศาสนาที่ตางกันยอมสันนิษฐานได        ….     ….     ….     …. ๔๓๐ 
ธรรมชาติอันเปนกฎเกณฑเรียกอสังขตะ  หรือพระเจาก็ได          ….     …. ๔๓๑ 
คําวาธรรมหมายถึงพระเจาก็ได  ธรรมแทจริงเปนอสังขตะก็ได   ….     …. ๔๓๒ 
ธรรมแทจริงแสดงดวยรูปไมได,  มองดูดวยตาไมได         ….     ….     …. ๔๓๓ 
ฝายที่เขาเขียนภาพพระเจาเปนคน  ๆ  ตองทําไปตามความจําเปน     …. ๔๓๔ 
บานเมืองของพระเจาตามที่เขียนไวก็เปนเรื่องวัตถุสันนิษฐาน   ….     …. ๔๓๕ 
พูดอยางสมมติวาบานเมืองพระเจา  ไมสมมติก็คือนิพพาน       ….     …. ๔๓๖ 
นิพพานในศาสนาคริสตก็มี  ,  ถารูจักพิจารณาแลวจะพบในไบเบิล    …. ๔๓๗ 
ยกตัวอยางแมเพียงไบเบิลหนาแรก  ๆ        ….     ….     ….     ….     …. ๔๓๘ 
ทั้งศาสนาฝายประเทศอินเดียและฝายตะวันตกมุงหมายออกไปพนโลก ๔๓๙ 
แตละศาสนาลวนสอน  ไมใหยึดมั่นถือมั่น            ….     ….     ….     …. ๔๔๐ 
คําสอนของยิว  ,  คริสต  คลายพุทธในเรื่องไกวัลยธรรม            ….     …. ๔๔๑ 
ถาเราไมลําเอียงเกลียดฝายอื่นแลว  จะเขาใจไกวัลยธรรม         ….     …. ๔๔๒ 
สุข  -  ทุกข,  เที่ยง  -  ไมเที่ยง,  เปนสัจจะและเปนไกวัลยธรรมเชนกัน ๔๔๓ 
ธาตุทั้งหลายเปนไปตามธรรมชาติ,เปนสังขตะเหมือนกันหมด             …. ๔๔๔ 
ทุกศาสนามีหลักปฏิบัติเพื่อหลุดพนเหมือนกัน      ….     ….     ….     …. ๔๔๕ 
คําสอนของฝายคริสตเชนเดียวกับพุทธในเรื่องดับทุกขก็มีมาก            …. ๔๔๖ 
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 [๒๑] 
 หนา 
เพื่อความเขาใจอันดีตอกันควรรูจักพระเจาใหถูกตอง     ….     ….     …. ๔๔๗ 
พระเจาก็คือธรรมชาติดั้งเดิมแทเปนไกวัลยะมีอยูในทุกศาสนา           …. ๔๔๘ 
พระเจาในศาสนาฮินดูกลาวไวในนารายณสิบปางนั้นพูดไวลึกมาก     …. ๔๔๙ 
พระนารายณ,  พระพรหม,  พระศิวะ  ลวนแตเปนกฎที่เปนอสังขตะ   …. ๔๕๐ 
เปรียบเทียบธรรมชาติกับการอวตารของพระเปนเจา     ….     …. ๔๕๑-๔๕๓ 
นารายณสิบปางเปนวิวัฒนาการอยางวิทยาศาสตร,  และเปนไกวัลยตา ๔๕๔ 
ในศาสนาคริสเตียนมีไกวัลยธรรมแสดงดวยคําตางๆ    ….     …. ๔๕๕-๔๕๖ 
ทุกศาสนาจะเรียกวาพระเจาหรืออะไรก็ลวนเปนไกวัลยธรรม  ….     …. ๔๕๗ 
ทําความเขาใจกันไดทุกศาสนา  ประโยชนจักมีแกทุกคน        ….     …. ๔๕๘ 
 
๑๓.  ไกวัลยธรรม  เมื่อมนุษยยอมรบัเอาเปนเครื่องคุมครองโลก ๔๕๙ 

ทบทวนคําบรรยายครั้งกอน  ….     ….     ….     ….     ….     ….     …. ๔๕๙ 
พึงเขาใจความหมายของไกวัลยธรรมใหถูกตอง            ….     ….     …. ๔๖๐ 
จะรูจักสิ่งตาง  ๆ  ไดโดยวิธี  คือ  ๑.  ดวยการศึกษา     ….     ….     …. ๔๖๑ 

๒.  ตองใชเหตุผลใหถูกตรง          ….     ….     ….     ….     …. ๔๖๒ 
๓.  ปฏิบัติตามที่มีเหตุผลชัดเจนถูกตอง            ….     ….     …. ๔๖๒ 
๔.  ชิมรสของการบรรลุธรรมนั้น  ๆ         ….     ….     ….     …. ๔๖๒ 

การกลาวดังขางตนกลาวไปตามหลักของพระพุทธศาสนา     ….     …. ๔๖๓ 
คําวา  "พระเจา"  สมัยเริ่มแรกยอมคิดวาสิ่งสูงสุดเปนบุคคล   ….     …. ๔๖๔ 
ยุคตอมา  พระเจาอยางบุคคลวิวัฒนมาเปนนามธรรม           ….     …. ๔๖๕ 
ตอมาอีก  เอาธรรมะประเภทอสังขตะมาเปนพระเจา   ….     ….     …. ๔๖๖ 
มนุษยฉลาดข้ึน  จนรูวาตองดับความยึดมั่นถือมั่นจึงจะถึงที่สุด       …. ๔๖๗ 
ทางประเทศจีน  มีผูรูชื่อเหลาจื๊อรูจักเรื่องความไมมีอะไร  (วาง)       …. ๔๖๘ 
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 [๒๒] 
 หนา 
พุทธบริษัทไมไดใชคําวา  "พระเจา"  แตใช  "ธรรม"     ….     ….     …. ๔๖๙ 
เรารูจักกันแตสังขตธรรม  ไมรูจักธรรมชาติตรงขามคือไกวัลยธรรม ๔๗๐ 
ในพุทธศาสนามีบรมธรรมหลายแง  :  ๑.  เปนสัจจะ,  กฎตายตัว   …. ๔๗๑ 

๒.  เปนสวนการปฏิบัติของมนุษย        ….     ….     ….     …. ๔๗๑ 
๓.  ผลของการปฏิบัติ  คือดับทุกขสิ้นเชิง       ….     ….     …. ๔๗๒ 

ถารูจักไกวัลยธรรม  ก็จะรูจักธรรมชาติอันสูงสุด         ….     ….     …. ๔๗๓ 
พุทธบริษัทยังถือพระเจาบางก็มี  เชนพูดวา  "พรหมลิขิต"     ….     …. ๔๗๔ 
ถาเขาถึงไกวัลยธรรมจะไดสิ่งที่ตรงกันขามกับท่ีไดอยู          ….     …. ๔๗๕ 
ถาเขาถึงไกวัลยธรรมจะถึงความสิ้นลงของทุกข         ….     ….     …. ๔๗๖ 
การเขาถึงไกวัลยธรรมไดจะไมตองวิวาทกันทั้งบุคคลและสังคม     …. ๔๗๗ 
ในการปฏิบัติใหเกิดผลขอแรก  อยาดูหมิ่นวาเขาเปนมิจฉาทิฏฐิ     …. ๔๗๘ 
ปญหาของมนุษยมีอยางเดียวกันคือตองการดับทุกข  ….     ….     …. ๔๗๙ 
คําบางคํา  พูดตางกัน  แตความหมายอยางเดียวกัน   ….     ….     …. ๔๘๐ 
เราสรางทุกข  และแตกแยกกัน  เพราะไมรูจักไกวัลยธรรม     ….     …. ๔๘๑ 
ถารูจักไกวัลยธรรม  ทุกคนจะมีธรรมชาติบริสุทธิ์สงบเย็น     ….     …. ๔๘๒ 
เราพยายามเขาถึงไกวัลยธรรมแลวจะดับทุกข,  ถึงนิพพาน   ….     …. ๔๘๓ 
ความมุงหมายของคําวาพระเจาควรตองหมายถึงสงบเย็น     ….     …. ๔๘๔ 
สันติสุขจะมีไดอยูที่ไดรูจักความจริงของธรรมชาติ        ….     ….     …. ๔๘๕ 
เขาใจธรรมชาติแตเพียงวัตถุนั้นไมพอ  ตองรูทางนามธรรม     ….     ….  ๔๘๖ 
คนรักจะมีตัวกู  -  ของกู  ไมเข็ดหลาบตอทุกขจึงไมรูจักไกวัลยธรรม   …. ๔๘๗ 
พระพุทธเจาตรัสสอน  :  อยาประมาทใหรูจักสิ่งทั้งหลายสักวาธาตุ    …. ๔๘๘ 
ทางลัดใหถึงความสะอาดสวางสงบก็คือรีบรูจักไกวัลยธรรม     ….     …. ๔๘๙ 
ไกวัลยธรรมเปนอสังขตะ,  เปนกฎปฏิบัติไมมีตัวกู  -  ของกู      ….     …. ๔๙๐ 
กฎเกณฑของไกวัลยธรรมเปนความคงกระพันชาตรี     ….     ….     …. ๔๙๑ 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๑  - 

หินโคง  ๗  เม.ย.  ๑๖ 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสารในวันนี้  เปนการเริ ่มภาคใหม  คือ 

ภาควิสาขบูชา.  ในภาคที่แลวมา  เราไดบรรยายถึงเรื่องปรมัตถสภาวธรรม 
รวม  ๑๓  ครั้ง;  เปนที่สังเกตเห็นไดวา  ในหนึ่งภาคคือ  ๓  เดือนนั้น  จะมี  
๑๓  วันเสารเปนสวนใหญ.  สําหรับคราวนี้ก็เปนภาควิสาขบูชา  ๓  เดือน 
ซึ่งก็จะมี  ๑๓  วันเสารเชนเดียวกันอีก;  นี้ขอใหถือวา  วันนี้เปนวันแรก 
หรือเปนการบรรยายครั้งแรกของภาควิสาขบูชา  พ.ศ.  ๒๕๑๖  นี้  ซึ่งจะขึ้น 
เรื่องใหม  ชุดใหม  โดยจะใหชื่อวา  "ไกวัลยธรรม" 

 
 

๑ 
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 ไกวัลยธรรม ๒ 

เพียงไดยินแตชื่อ  ทานทั้งหลายก็คงจะงง  คงจะสงสัย,  บางคนก็ไม 
เคยไดยินดวยซ้ําไปวาอะไร  ?  เดียวก็จะไดวินิจฉัยกันในสวนนั้น. 

 
[ปรารภเหตุของการบรรยายวันเสาร]. 

 
เราควรจะปรารภกันถึงประโยชน  ของการบรรยายในวันเสาร  เปน 

การทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง.  เดี๋ยวนี้เริ่มภาคใหม  บางคนอาจจะลืมไปแลวก็ได 
วาบรรยายวันเสารนี้บรรยายทําไมกัน?ถายังจําไดก็จะนึกไดวา  สวนสําคัญนั้น 
ตองการจะใหพุทธบริษัทรูเรื ่องที่ควรรู  ไมงมงาย  อยางที่กําลังงมงายอยูเปน 
สวนใหญ;  เพราะวา  ไมไดยิน  ไมไดฟง  สิ่งที่ควรจะไดยินไดฟง  ซึ่งบางทีก็มี 
ชื่อแปลกออกไป  หรือถึงกับมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป,  ลวนแตเปนสิ่งที่ควรจะรูขึ้น 
ไปตามลําดับ  จึงจะสมกับการที่เปนพุทธบริษัท;  การบรรยายในวันเสาร  มุงหมาย 
ในสวนนี้ยิ่งกวาอยางอื่น.  ขอใหทําในใจตอไปในขอนี้วาเพื่อจะเขยิบฐานะ 
ของความเปนพุทธบริษัททั้งในสวนวิชาความรู  และทั้งในสวนการปฏิบัติ;  
สวนผลของการปฏิบัตินั้นยอมจะตามมาเองโดยสมควรแกสัดสวนของการปฏิบัติ.  
ดังนั้น  เราจะตองพูดกันวันเสารตอไปเร่ือยๆ  จนกวาจะเพียงพอสําหรับการยก 
สถานะของพุทธบริษัท 

 
....            ....            ....            .... 

 
สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 

 
ทีนี้ก็จะไดกลาวถึง  สิ่งที่เปนหัวขอสําหรับการบรรยายในภาคนี้  คือ 

สิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม";  สิ่งที่มีชื่อแปลกประหลาดนี้  ที่จริงมันก็ไมควร 
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ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๓

จะแปลกประหลาด,  ไมควรจะเปนสิ่งที่แปลกประหลาด  เพราะวาเปนสิ่งที่มีอยู 
ตลอดเวลา  และมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  และก็จะตองมีอยูหลังสิ่งทั้งปวงดวย;  
นี้เรียกวาพูดภาษาธรรมดาสามัญที่สุดแลว. 

 
ทานทั้งหลายลองนึกเอาเอง  วาถามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีอยูกอนสิ่งทั้ง 

หลายทั้งปวงหมด  กอนสิ่งใดทั้งหมด  แลวมันก็ยังมีอยูจนกระทั่งบัดนี้  แลวมันก็ 
จะมีเหลืออยู  หลังสิ่งทั้งปวงหมดอีกเหมือนกันแลว  มันควรจะเปนอะไร?  ตามที่ 
ไดยินไดฟงมาแลวในพระพุทธศาสนานี้  ควรจะไดแกสิ่งใด?   คือวามีสิ่งหนึ่งซึ่ง 
ไมรูจักเปลี่ยนแปลงไป  ไมรูจักสิ้น  ไมรูจักหมด  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวงแลวจะอยูหลัง 
สิ่งทั้งปวง  จนกวาสิ่งทั้งปวงจะกลับมาอีก  มันก็ยังอยู. 

 
สิ่งทั้งปวงจะเปลี่ยนแปลงสูญหายไป  มันก็ยังเหลืออยู,  ใหสิ่งทั้งปวง 

กลับมาอีก  มันก็ยังอยู  และอยูอยางที่ไมเปลี่ยนแปลง.  ลองทายเดาดูเอาเอง 
วา  ควรจะเรียกวาอะไร?  หรือเคยไดยินไดฟงมาวา  เรียกวาอะไร? 

 
ถาผูที่เคยฟงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาใจ  คงจะเดาออก,  วาสิ่งนั้นเรียก 

ในที่นั้นวาอะไร?  แตถาฟงเรื่องปฏิจจสมุปบาทแลว  ลืมหมดแลว  มันก็เลิกกัน 
เพราะวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นไดบรรยายแลวตั้งแตปกลายโดยละเอียด.  เอาละ,  
ทีนี้เปนอันวา  เราจะตั้งตนกันใหมก็ได  เพื่อเขาใจสิ่งที่มีชื่อแปลกประหลาดนี้วา  
"ไกวัลยธรรม" 

 
ในชั้นแรกมานึกถึงคําวา  "ไกวัลยธรรม"  พอไดใจความกอน.  คนที่ 

อานหนังสือหรือกาพยกลอนมาก  คงจะอานพบสักครั้งหนึ่งกระมังวา  ไกวัลย, 
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ทั่วไกวัลย  นั่นนะคือคําวา  ไกวัลยะ;  แตคําวาไกวัลยในภาษาไทยชนิดนั้น 
มันมีเนื้อความไมหมด  มันแคบนิดเดียว.  ทั่วไกวัลย  คลายๆ  กับวาทั่วประเทศ 
ทุกหนทุกแหง  ไมยกเวนที่ไหน;  แตแทจริงคําวาไกวัลยนั้น  มันมากวานั้น 
จนไมมีคําพูดใหครบถวนไดเหมือนกัน  จึงตองคอยๆ ศึกษาไป,  และเราอาจจะ 
ตองพูดกันถึง  ๑๓  ครั้ง  ดวยคําๆ  นี้เพียงคําเดียว  คือคําวาไกวัลยนี้  มันจะหมาย 
ถึงอะไร? 

 
ถาเปนภาษาบาลี  ก็ชินกันอยูกับคําคํานี้วา  เก-ว-ล;  เก  วะ  ละ 

แปลวาสิ้นเชิง  ก็มีความหมายแตเพียงวา  สิ้นเชิงหรือหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือ,  
ก็มีความหมายที่แคบนิดเดียว.  คําวา  เก  วะ  ละ  มันมีความหมายมากกวานั้น 
ซึ่งก็จะตองพูดพรอมกันไป  เพราะมันเปนคําเดียวกันกับคําวา  ไกวัลย  ไกวัลยะ 
หรือ  เก  วะ  ละ  ก็ตามเปนคําคําเดียวกัน.  เราเคยไดยินแตคําวา  ทั้งหมด  ทั้งสิ้น 
หรือสิ้นเชิง  หรือทั่วไป  นั้นเปนภาษาธรรมดา,  ภาษาพูดตามธรรมดา;  ถา 
ภาษาธรรมะ  มันมีความหมายกวางขวางมาก 

 
ทีนี้จะบอกวา  ในปทานุกรม  คําวา  เก  วะ  ละ  หรือไกวัลยะนี้นัยะทีแรก 

เชน ที่มาใน คาถาที่  ๘  ของอภิธานปทีปกา  เปนตน  ก็หมายถึงนิพพาน.  คํา
วาเกวละ  แปลวาสิ้นเชิง  หรืออยางเดียวนั้น  มันหมายถึงนิพพาน. 

 
สวนที่มาในคาถาอื่น  ที่แสดงความหมายไมจํากัดนั้น  มันแปลไดหลาย 

อยาง  :  เก  วะลัง  สิ้นเชิงหรือท้ังหมดทั้งสิ้นนี้  แปลวาความเต็มไปหมด  ไมมีที่ 
วาง  อยางนี้ก็มี,  แลวแปลวาความเดี่ยวโดดที่สุด  อยางนี้ก็มี,  แปลวา  ความแบง 
แยก  ซอยถี่ยิบละเอียดออกไปเลยก็มี,  แลวความแข็ง  เปนดุน เปนกอนเดียว 
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ก็มี,  ความไมรูจักพอ  คือจะเอาอะไรมาใสใหเทาไร  มันก็ไมรูจักเต็มไมรูจักพอ 
อยางนี้ก็มี.  นี่ลองคิดดู  วามันจะยุงหัวสักเทาไร  ถาจะพูดไปตามตัวหนังสือเหลานี้;  
แตเราก็ตองคอยทนฟง  คิดนึก  ศึกษากันตอไป  ในวันหลังๆ. 

 
ในวันนี้ตองการแตจะใหรูเพียงขอเดียว  วา  "สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้ง 

ปวง";  หมายความวา  การบรรยายในครั้งนี้,  ตลอดทั้งครั้งนี้จะพูดกันถึง 
ความหมายของคําวา  "สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"  เปนชื่อของการบรรยายตอนนี้. 

 
แตแลว  อยาลืมวา  มันมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  แลวมันตองเกงขนาด 

ที่มีอยูตลอดไป  แลวอยูหลังสิ่งทั้งปวง  แลวสิ่งทั้งปวงกลับมาอีก  มันก็อยูกอนสิ่ง 
ทั้งปวงอีก  กระทั่งมันอยูตลอดไป  จนกระทั่งเหลืออยูหลังสุดทายของสิ่งทั้งปวงอีก;  
จะเปนอยางนี้เรื่อยไป.  เก-วะ-ลัง  นั้น  คือสายที่ยืดยาว  ที่ไมเปลี่ยนแปลง 
เรียกวาไกวัลยะ  ภาษาสันสกฤต,  เรียกวา  เก  วะ  ละ  เปนภาษาบาลี.  ทั่วไกวัลย 
นั้น  มันตองทั่วอยางนี้;  แตหนังสือคํากลอนของคนที่ไมรูจักสิ่งนี้แตง  แลวมัน 
ก็หมายแคไกวัลยใกลๆ  นี้เองวา  ทั่วแผนดินทั่วโลก  ทั่วอะไรทํานองนี้. 

 
สวนคําวา  "ไกวัลย"  นั้นมันไมรูจะตั้งตนอยางไร?  ที่ตรงไหน?  มันมี 

อยูกอนสิ่งทั้งปวง  ไมรูวามาตั้งแตเมื่อไร?  มันไมมีจุดตั้งตน  วากอนสิ่งทั้งปวงนั้น 
กอนเมื่อไร?  แลวมันอยูหลังสิ่งทั้งปวงก็อีก;  มันก็ไมมีจุดตั้งตนวา  มันอยูหลัง 
ไดอยางไร?  เพราะสิ่งทั้งปวงมัวแตเวียนไปเวียนมา  :  เกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป,  เกิด 
ขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป,  ในสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยะนั้น 
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ขอใหเขาใจ  ความหมายโดยสังเขปของสิ่งนี้  ไวอยางนี้กอน  แลว 
ก็จะคอย ๆ  เห็นวามันเปนอะไร,  จนมันเปนอะไรกันแน,  จะบัญญัติความหมาย 
วาอยางไร?  ทานจึงบัญญัติความหมายไวมากมาย  จนตีกันเองยุงไปหมด;  เชน 
ความหมายคูแรกวา  ความเต็ม  ทั่วไปหมด  ไมมีที่วางเวน,  แลวก็ความโดดเดี่ยว 
เต็มไปหมดไมมีที่วางเวน  มันก็เปนลักษณะหนึ่งของไกวัลย;  แลวความโดดเดี่ยว 
ก็หมายความวา  มันอยูอยางโดดเดี่ยว  เพราะวามันไมมีอะไรเปรียบเทียบ  ไมมี 
อะไรแตะตองได. 

 
แลวก็ความแยกไดละเอียด  แหลกไปหมด  มันก็แยกได;  แตแลว 

ความเปนกอนเดียว  ดุนเดียว  แข็งเปกนี้มันก็เรียกได. 
 
แลวความไมรูจักเต็ม  เอาอะไรมาใสให  ก็ไมเต็ม  ไมรูจักพอ;  

เหมือนกับเอาอะไรมาใหกินมันก็กินหมด  อยางกับไฟอยางนี้  เอาเชื้อเพลิงมาใส 
เทาไร  มันก็กินหมด  ไมรูจักอิ่มดวยเชื้อเพลิง.  สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยนี้ก็เหมือน 
กัน  จะเอาสิ่งทั้งปวงมาใสลงไปเทาไรมันก็ไมรูจักพอ  มันก็ไมรูจักเต็ม;  ความ        
เปนอยางนี้เรียกวาเรียกวา  "ไกวัลยธรรม"  คือเร่ืองที่จะพูดกันวันนี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ศึกษา  ในขอทีวา  "มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง" 

 
ทีนี ้พูดในแงแรกที่จะศึกษา   ก็คือวา   สิ ่งที ่มีอยู ก อนสิ ่งทั ้งปวง 

มันเปนสิ่งที่มีอยูจริง  ไมใชมีอยูอยางสิ่งทั้งปวง.  สิ่งทั้งปวงมิไดมีอยูจริง  เพราะ 
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เดี๋ยวมันเกิดขึ้นแลว  มันตั้งอยูแลว  มันหายไป,  มันเกิดขึ้น  ตั้งอยู  หายไป,  
นี้เรียกวาสิ่งทั้งปวง  หรือสังขารทั้งปวง.  แตสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลย"  นั้น ไม 
เปนอยางนั้น  ;  การมีอยูของมัน  จึงไมเหมือนกับบารมีอยูของสิ่งทั้งปวง  หรือ 
สังขารทั้งปวง.  นี่เราเตรียมที่จะศึกษา  เขาใจ  รูจัก  สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง;  
นี่คือหัวขอยอๆ  ของเรื่องที่เราจะพูดกันตลอดภาควิสาขบูชานี้. 

 
ทีนี้ก็คงจะมีผูสงสัย  หรืออยากจะทราบบางวา  ทําไมจะตองไปรูจักสิ่งนี้ 

ใหมันเสียเวลา  ใหมันยุงยาก,  หรือวามันจะมีประโยชนอะไร? 
 
ขอน้ีมันเปนเรื่องที่ตอบยาก  บางคนก็ไมอาจจะรูอะไรมากไปกวาแตที่ 

จะรูวาเปบขาวเขาปากอยางไร;  นี่  รูเทานี้ก็พอ.  แตบางคนตองการจะรู 
มาก  ไมมีที่สิ้นสุด  กระทั่งไปรูวามีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  ในฐานะ 
เปนสิ่งที่เหมือนกับเปนรากฐาน  พื้นฐานของสิ่งทั้งปวง.  สิ่งทั้งปวงออกมา 
จากสิ่งนั้นได  ไมทําใหสิ่งนั้นหมดสิ้นไป,  หรือวาสิ่งทั้งปวง  จะแตกสลายลงไป 
ในสิ่งนั้น  สิ่งนั้นก็จะไมรูจักเต็ม  มันพรองก็ไมเปน  มันเต็มก็ไมได;  มันมี 
ลักษณะอยางนี้จะมีประโยชนอะไร? 

 
ยกตัวอยางวา  สิ่งนี้มันมีอยูตลอดเวลา กระทั่งบัดนี้  แลวมันก็อยูหลังเขา 

ทั้งหมด.  เดี๋ยวนี้เรากําลังรอน  แลวก็บนวารอน  อากาศมันรอน;  ถาใคร 
สามารถจะเอาความรอนออกไปเสียได,  ถามีอะไรเหลือยูเอาออกไปเสียอีก,  
ตนเหตุแหงความรอนก็เอาออกไปเสียอีก;  ที่สุดมันก็จะเหลือแตไกวัลยที่วานี้ 
แลวเราก็จะหายรอน.  นี่ใครสามารถเอาความรอน  และเหตุของความรอน  ซึ่ง 
เปนเพียงสิ่งทั้งปวง  ที่เปนสังขารออกไปเสีย,  ออกไปเสียใหได,  แลวจะมี 
อะไรเหลืออยู?  มันก็คือไมรอน. 
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นี่ถาสิ่งทั้งปวงมันไมเที่ยง  เอาออกไปเสียก็ได  มันก็จะเหลือแตสิ่งที่เที่ยง,  
ถาสิ่งทั้งปวงเปนทุกข  มันก็เอาออกไปเสียได  มันก็เหลือแตไมทุกขไมมีความทุกข. 

 
ถาวาสิ่งทั้งปวงไมใชตัวตน  เอาออกไปเสียก็ได  มันก็จะเหลือแตสิ่งที่มี 

ลักษณะเปนตัวตน;  แตขอที่ใครจะเรียกวาตัวตน;  หรือไมเรียกวาตัวตนนั้น 
มันอีกปญหาหนึ่ง.  นี้กลาวแตในแงที่ใหเห็นวา  สิ่งนี้มันจะตองตรงกันขาม 
กับสิ่งทั้งปวงเสมอไป  จึงควรจะรูจักสิ่งนี้  ซึ่งมันตรงกันขามจากสิ่งที่มันรบกวน 
บีบคั้น  หรือทรมานเรา. 

 
ทานตองนึกถึงสิ่งนี้หรือตองการจะศึกษาถึงสิ่งนี้ในฐานะที่มันเปน 

สิ่งที่ตรงกันขามจากสิ่งที่มันเปนขาศึกแกเรา  เชนวา  ความทุกขมันเปนขาศึก 
แกเรา  ก็มีสิ่งนี้เทานั้น  ที่จะไมเปนขาศึกแกเรา. 

 
ฉะนั้นจึงถูกตองแลว  ที่ในปทานุกรมทานบัญญัติคําแปล  ของคําวา 

เก-วะ-ละ  นี้ไววานิพพาน;  แตเมื่อสิ่งที่เรียกวานิพพาน  ก็ยังไมรูวาอะไร 
อีก  ก็ยากที่จะเขาใจความหมายตอๆ กันไป  กระทั่งถึงคําวา  ไกวัลยะ  เปนตน 
ที่จริงคําวา  นิพพาน,  นิพพาน,  นี้ก็แปลวาดับหมดแหงสิ่งที่ปรุงขึ้นมา 
หรือความรอน  มันก็เย็นอีกเหมือนกัน. 

 
ทีนี้ไกวัลยะแทจริงนั้น  เมื่อเอาสิ่งทั้งหลายออกไปเสียหมด  มันก็ 

เหลือแตสิ่งนี้ซึ่งก็ไมรอนอีกเหมือนกัน.  นี่ไปๆ มาๆ ก็จะไปเปนสิ่งเดียวกัน 
ที่เรียกวา  อสังขตะ  หรือนิพพาน  หรือสุญญตา  ก็แลวแตจะเรียก. 
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นี่จะนาศึกษาหรือไมนาศึกษา?  ก็ขอใหลองคิดดู.  หรือวาถาเรารู 
เรื่องนี้  ความเปนพุทธบริษัทของเราจะคอยนาดูขึ้นบาง  หรือไม?  ก็ไปคิด 
เอาเองก็แลวกัน;  ความเปนพุทธบริษัทของเรา  มันกําลังอยูในฐานะที่ตกต่ํา 
คือมันหลับ;  เมื่อพุทธะแปลวา  ตื่น  แลวเราก็หลับอยูเรื่อย;  มันจะมี 
ความเหมาะสมอยางไร?.  เราจะตองทําใหมันตื่น  จึงจะสมกับคําวา  "พุทธะ" 
คือ ตื่นไมหลับ. 

 
เอาละ, เราดูกันไป  ทีละนิดละหนอย  จนกวาจะรูจักสิ่งนี้  ในแงที่ 

กลาววามันมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง,  และมันจะมีประโยชนในขอที่วา  เราจะไดรูจัก 
สิ่งที่มีหรือท่ีเปน  อยูตลอดเวลา  และตลอดสถานที่ทั้งปวง. 

 
มันมีอยูตลอดเวลา  และมีอยูตลอดพื้นที่  คือ  space  ทั้งปวง,  แลวมัน 

ยังเปนตัวเวลา  และเปนตัว  space  ทั้งปวงที่นั้นดวย;  แตเราไมมอง  หรือวาไม 
ศึกษากัน  ในแงของวิทยาศาสตรธรรมดาสามัญ  จะมองกันในแงของธรรมะ  :  
ถาเปนวิทยาศาสตร  ก็วิทยาศาสตรอยางธรรมะ  อยางพุทธบริษัท  เพื่อใหรูวา 
มันมีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูหรือเปนอยูตลอดเวลา  และตลอดเนื้อท่ีทั้งปวง  ไมยก 
เวนอะไร. 

 
คําวา  "เวลา"  มันก็แสดงความไมมีที่สิ้นสุด  อยูแลว  นี้เขาใจงาย.  

ถาวา  "เวลา"  นี้เปนสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด  เราจะคาดคะเนเอาดวยความโงก็ได   วา  
"เวลา" นี้ไมมีที่สิ้นสุด,  ถึงจะคาดคะเนเอาดวยปญญา  สติปญญา  มันก็เห็นไดวา 
มันไมมีที่สิ้นสุด 
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ทีนี้เมื่อพูดถึง พ้ืนที่  ถาเราเอากันแต  "พื้นที่"  ที่เรารูสึกได  มันก็อาจ 
จะสิ้นสุด;  เชนวา  โลกนี้,  แลวก็อยูในสุริยจักรวาลนี้,  แลวก็มีสุริยจักรวาล 
อื่น;  รวมกันหมดนั้นแลว  เราออกไปไมได  เราคํานวณไปไมถึง  อยางนี้ก็เรียก 
วามันนิดเดียว.  ไกวัลย นั้น มันมากกวานั้น  จะเรียกวา  สามหมื่นโลกธาตุ  คือ 
สามหมื่นระบบสุริยจักรวาล  หรือสามหมื่นอะไรก็สุดแท  มันก็ยังไมหมด  มันยัง 
มากกวานั้น. 

 
นั่นแหละขอใหเขาใจโดยประมาณ  หรือโดยอนุมานวา  มันมีสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งมันมีอยูตลอดเวลาและตลอดพื้นที่  และมันเปนตัวสิ่งนั้น ๆ อยูตลอดเวลาและ 
ตลอดพื้นที่. 

 
ที่วา "สิ่งทั้งปวง"  มันอาศัยสิ่งนี้มันก็เพียงแตวา  ไดมาปะทะเขากับ 

สิ่งนี้  ก็เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมา  แลวก็เปน"สิ่งทั้งปวง";  แตวาไมไดทําใหสิ่ง 
นั้นรอยหรอไป.  เรารูจักแตสิ่งที่ไปกระทบแลวเกิดขึ้น  แลวตั้งอยู  แลวดับไป 
แลวรอยหรอไป  แลวก็นั่งรองไห  นั่งหัวเราะอยู  เฉพาะแตอาการของสิ่งใหม ๆ นี้ 
ทั้งนั้น;  ฉะนั้นถาเรารูจักสิ่งนี้กันบาง  ก็เรียกวาหูตาคงจะสวางขึ้นบาง  สมกับ 
ความเปนพุทธบริษัท. 

 
....            ....            ....            .... 

 
มนุษยจะเปนมิตรกันหมด  ถารูจัก  "ไกวัลย". 
 
ทีนี้อยากจะพูดเอาเปรียบหนอย  โดยพูดตอไปวา  ถามนุษยรูจัก สิ่งนี้ 

เขาถึงสิ่งนี้บาง  ตามสัดสวนแหงสติปญญาของตนแลว  มนุษยนี้จะเปลี่ยนแปลง 
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ไปมากทีเดียว,  คือมนุษยจะเขาใจซึ่งกันและกัน  ในทางที่จะเปนมิตร  มีความ 
เมตตาตอกัน  ไมขมเหงกัน  ไมมุ งรายกัน  เหมือนอยางมนุษยในโลกเวลานี ้  :  
แบงกันเปนพวก ๆหมายมั่นแตที่จะทําลายกัน,  แบงเปนประเทศนั้น  เปนประเทศ 
นี้  เปนของเรา  เปนของเขา  คอยแตจะแสวงหาประโยชนของตนเอง  โดยไมคิด 
ถึงผูอื่น,  หรือวาทําลายผูอื่น  ก็ยังเห็นวาเปนการถูกตองอยูนั่น;  เพราะมันไป 
เห็นของนิดเดียว  วามีคามากมายสูงสุด.  แตถามันไปเห็นของที่ใหญโตกวานั้น 
มากมายเหลือประมาณ  มีคามากมายเหลือประมาณแลว  มันก็คงจะหายโงในสิ่ง 
เล็กๆ นอยๆ  หรือวายึดมั่นในสิ่งเล็กๆ นอยๆ นั้นได.นี้ เรียกวาจะทําใหมนุษย 
เปลี่ยนไปมากทีเดียว  ถามาเกิดรูจักสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยะ"  นี้ขึ้นมา. 

 
หรือวาถาเกิดเขาใจสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยะ"  นี้แลว  ยังจะทําให 

ศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้  เขาใจซึ่งกันและกัน  และมองกันและกันดวย 
มิตรภาพ  คือดวยสายตาของมิตรภาพ. 

 
เดี๋ยวนี้แมแตสิ่งที่เรียกวา  ศาสนา,  ศาสนานั่นแหละ  มองกันดวยสายตา 

แหงยักษมาร  ศัตรูขาศึก  มุงจะทําลายกันในระหวางศาสนา;  แมแตศาสนา 
เดียวกัน  ก็ยังมุงทําลายระหวางนิกายกันเปนอยางนี ้ทุกศาสนา  ยิ ่งปรากฏชัด 
ยิ่งขึ้นทุกที;  ขออยาใหตองออกชื่อเลย  มันกระทบกระเทือน.  แตก็จะเขาใจ 
มองเห็นไดดวยกันทุกคนวา  กําลังมุงมาดคิดรายกันระหวางศาสนา  แลวในวันหนึ่ง 
ศาสนาที่แยกกันเปนนิกาย ๆ  ก็มุงมาดคิดรายกันในระหวางนิกาย. 

 
แตถาหากเปนไปไดวา  คนเหลานั้นเกิด รูจักสิ่งที่เรียกวาไกวัลยะ  คือ 

ความเปนอันเดียวกันทั้งหมดนี้จริงๆแลว  ศาสนาก็จะเลิกเปนขาศึกแกกัน, 
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หรือวานิกายสวนยอยของศาสนา  ก็จะไมเกิดขึ้น  เพราะเขาใจสิ่งๆหนึ่งตรงกัน 
หมด  ระหวางบุคคลระหวางนิกาย  ระหวางศาสนา,  หรือวาถาจะมีโลกอื่นอีก 
มันก็ระหวางโลก  ระหวางทุกอยางไปเลย  ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย  ที่มันอาศัยอยู 
บนสิ่งที่เรียกวา  สิ่งเดียว  คือไกวัลยะ  นี้. 

 
หรือจะพูดกันอีกอยางหนึ่งวา  ถาเกิดเขาถึงไกวัลยะ นี้แลว คําพูดอ่ืน ๆ  

จะไมเปนหมัน  เหมือนที่พูดกันอยูเดี๋ยวนี้แลวเปนหมัน;  เชนวาเขาถึงธรรม 
อยางนี้  ถาไมเขาถึงไกวัลยะนี้แลว  ปวยการที่จะพูดวา  "เขาถึงธรรม"  หรือวาจะ 
พูดวา  "เขาถึงพระเจา  เปนอยูกับพระเจา"  อยางนี้ปวยการ,  ถาไมเขาถึงสิ่งสิ่งนี้ 
ไมมีเวลาที่จะอยูกับพระเจา  หรือเปนอันเดียวกับพระเจา  ถาไมเขาถึงสิ่งเหลานี้.  
หรือบางพวกทีเขาถือ  อัตตา  ตัวตน  มีอาตมัน  มีปรมาตมัน  ก็อยางเดียวกันอีก;  
ถาไมเขาถึงสิ่ง ๆ นี้  ก็ไมมีทางที่จะเรียกวาเขาถึงปรมาตมัน  เปนตน. 

 
นี่มันจะทําใหความมุงหมายของศาสนาทุกศาสนา  หรือทุกลัทธิของ 

มนุษย  ที่จะถือหลักเกณฑของตนอยางไรนั้น  ไดเปนความมุงหมายที่มีความจริง 
มีประโยชน.  พุทธบริษัทเราเมื่อรูจักสิ่งนี้  ก็คือรูจักพุทธศาสนาจริง;  ถา 
พุทธบริษัทรูจักสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้  ก็คือ  จะรูจักพุทธศาสนาจริง,  จะ 
ไมยกหูชูหางอีกตอไป. 

 
เดี๋ยวนี้มีพุทธบริษัท  ที่ตั้งตัวเปนนักปราชญเปนผูรูนี่  เที่ยวยกหูชูหาง 

วาศาสนาพุทธเทานั้นถูก  ศาสนาอื่นผิด  หรือวาศาสนาอื่นไปไดแคครึ่งๆกลางๆ 
อยูที่โคนตนไม  หรือตีนเขา  ศาสนาพุทธเทานั้นไปไดสุดยอด;  อยางนี้มันก็ 
พูดได  ถามองกันในวงจํากัด.  แตถามองใหลึกซึ้งถึงสิ่งที่เรียกวาไกวัลยนี้แลว 
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มันก็ไมมีทางที่วา  จะไปดูถูกคนอื่น  อยางนั้นได;  เพราะสิ่งนี้มันจะมีอยู 
ทั่วไป  ในที่ทุกแหง  ในทุกเวลา  คือ ในทุกศาสนา นั่นเอง. 

 
เพราะฉะนั้นถาพุทธบริษัทเขาใจ  สิ่งที่เรียกวาเกวะละ หรือ ไกวัลย 

นี้แลวก็จะงายขึ้น มากทีเดียว  ที่จะเขาถึงสุญญตา  หรือจะเขาถึงนิพพาน  หรือ 
จะเขาถึงอสังขตธรรมอยางนี้เปนตน. 

 
นี่เปนเหตุผลตัวอยาง  หรือตัวอยางแหงเหตุผล  วาเราควรจะสนใจ 

กับสิ่งๆ นี้ ในฐานะที่วา  มันเปนสิ่งที่มีอยูไดเอง  ตลอดอนันตกาล  แลว  
อนันตเทศ.  อนันตกาลคือเวลาอันไมสิ้นสุด,  อนันตเทศคือพื้นที่อันไมสิ้นสุด ,  
หรือราวกับวา  มันเปนมารดาแหงสิ่งทั้งปวง.  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนลูก  เปน 
หลาน  เปนแหลน  ที่ออกมาจากสิ่งที่เรียกวาไกวัลยะน้ี  เรียกวามันเปนแม;  ถา 
เปนธรรมะก็เปนธรรมะแม  นอกนั้นมันเปนสิ่งที่ออกมาจากแม  แลวก็ไมมีโอกาส 
จะใหญโตเปนแมได;  เพราะวาแมมันเปนแมเสียเองคนเดียวเรื่อย  คือไกวัลย- 
ธรรม;  นอกนั้นก็เปนเพียงเหมือนกับวา  ฟองน้ําที่เกิดจากผิวน้ํา  เมื่อลมมา 
กระทบ  มันจะเกิดขึ้นชั่วคราว  แลวมันก็ดับไป  มันจะกลายเปนตัวน้ําไปไมได. 

 
ถาจะเรียกสิ่งนี้วาธรรม  ก็เรียกวาไกวัลยธรรม  แลวก็เปนเหมือนกับ 

ธรรมแม,  ธรรมะแม  เปนที่ออกมาแหงธรรมะลูกทั้งหลาย  แลวก็ดับหายไป- 
ดับหายไป-ดับหายไป;  สวนธรรมะแมนี้  ไมรูจักเปลี่ยนแปลง. 

 
ถาจะเรียกวาพระเจา  ก็ตองเล็งถึงสิ่งนี้  เพราะวาเปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่ง 

ทั้งปวง;  สิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้  อาศัยสิ่งนี้ตั้งอยู.  นี่ถาวาพวกฮินดูเขา 
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เรียกของเขาวาปรมาตมัน;  มันก็คือตัวใหญ  ตัวเดียวทั้งหมด  ในเวลาอันไม 
สิ้นสุด  ในพื้นที่อันไมสิ้นสุด. 

 
ถาใครเขาถึง  ก็เรียกวาเขาถึงพระเจาจริงๆ,  เขาถึงธรรมะจริงๆ.  

ถามนุษยรูจักสิ่งนี้แลว  มนุษยจะแกปญหาของมนุษยไดหมด.  เดี๋ยวนี้ 
มนุษยไมรูจักสิ่งนี้  จึงไดเต็มไปดวยความยึดมั่นถือมั่น  เห็นแกตัว  สรางปญหา 
ขึ้นมาในโลกนี้ไมมีที่สิ้นสุด,  แลวก็คิดวาจะแก  แลวแกไดแค  ไมรูจะเปรียบดวย 
อะไรดี  แคผิวหนังก็ยังมากไป.    มนุษยแกปญหาของมนุษยไดแคผิวหนังมันก็ 
ยังมากไป;  มันเหมือนกับไมไดแกอะไร  แลวบางทีก็จะเปนโรคมากขึ้นอีก 
เพราะวามนุษยเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นแกตัวมากขึ้นไปอีก. 

 
ขอใหฟงใหดี  ไมมีทางจะแกได  เวนไวแตจะมารูจักสิ่งนี้กันเสียเทานั้น 

คือ  รูจักธรรมะใหจริง  ใหถูก  ใหตรง  ใหถึงที่สุด  แลวจิตใจมันจะเปลี่ยนไป 
เอง  จากการที่จะเปนผูเห็นแกตัว  แลวสรางปญหานานาชนิดขึ้นมา. 

 
เดี๋ยวนี้ที่เรียกวา มนุษย นั้น  มันยังไมใชมนุษย  อยางมากก็เปนเพียง 

สักวาคน มีความรู สึกเอร็ดอรอยทางเนื ้อ  ทางหนัง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก 
ทางลิ้น  ทางกาย  เปนตน;  แลวมันก็สาละวนอยูแตเพียงเทานั้น  มันไมมี 
อะไรมากไปกวานั้น.  มนุษยอุตสาหเรียน  ก็เพื่อจะไดเงิน  หรือไดกําลังปจจัยแหง 
การซื้อ  ที่เรียกวาเงิน,  แลวมัน ก็มาสราง  มาหา  มาสะสมสิ่งที่จะใหความ 
เอร็ดอรอยแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ก็มีเทานั้น,  มันมีเพียงเทานี้;  แลว 
มนุษยจะแกปญหาของมนุษยไดอยางไร. 
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ยิ่งโลภมาก  ก็ยิ่งมีความทุกขมาก,  ยิ่งยึดถือมาก  มันก็ยิ่งมีความ 
ทุกขมาก.  เดี๋ยวนี้มันแสวงหามา  เก็บรักษาไว  บริโภคอยูดวยความยึดถือ 
ทั้งนั้น;  ดังนั้นจึงเปนความทุกข.  นี้ก็เปนปญหาสวนตัว  แลวมันก็ขยาย 
ออกไป  เปนปญหาสวนของสังคม  คือระหวางบุคคลกับบุคคลเรื่อยออกไป;  อยาง 
ที่ทะเลาะวิวาทกันอยูในระหวางสังคม  หรือวารวมกันเปนหมูใหญ ๆ เปนประเทศ 
ชาติ  เปนคายประชาธิปไตย  หรือคายคอมมูนิสต  อะไรก็สุดแท  ก็ลวนแตยื้อ 
แยง  สิ่งซ่ึงเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  เพราะวาเขาไมรูจัก สิ่งที่เรียกวา  
"ธรรม" ในทีนี้  ซึ่งเราจะเรียกวาไกวัลยธรรม  คือธรรมที่จะเปนทั้งหมดของ 
ทุกสิ่ง  ที่จะแกปญหาไดสําหรับมนุษย. 

 
พระศาสดาทรงทรงเรื่องนี้ทั้งหมด  แตทรงเอามาสอนเฉพาะที่จําเปน 

อยางที่ทรงเปรียบเทียบไวดวยอุปมา  วามาสอนนี้เทากับใบไมกํามือเดียว  ที่รูแลว 
ไมไดสอน  ไมไดเอามาบอกนั้น  เทากับใบไมทั้งหมดที่มีอยูทั่วไปในปา;  ฉะนั้น 
จึงมีคํากลาวไวชัดวา  พระองคทรงสอนอะไรบาง  ซึ่งเราจะไดพูดกันตอไป.  
เดี๋ยวนี้พูดพอใหเห็นวา  มันมีความสมควรแลว  มีความจําเปนแลวที่จะรูเรื่องนี้ 
คือเรื่องไกวัลยธรรมนี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ความหมายของคํา  "ไกวัลยธรรม". 

 
ตอไปนี้จะไดพูดถึง"ตัวสิ่งนั้น"ใหโดยเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีก  วามันคือ 

อะไร?  บางคนอาจจะปดหูปดตาเสียแลวก็ไดวาคําวา  "ไกวัลยธรรม"  นี้ภาษาอะไร 
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ก็ไมรู,  ในพุทธศาสนาก็ไมคอยจะไดยินไดฟง,  ไดยินบางก็แตวาเกวลังหรือ 
เกวะละ.  ไกวัลยะ นี้มัน  เปนภาษาสันสกฤต  แลวจะเปนพุทธศาสนาไดอยางไร. 

 
เรื่องภาษานี้  มันไมสําคัญ  ความหมายนั่นแหละสําคัญ.  พุทธ- 

ศาสนานี้ก็มีทั้งอยางบาลีและสันสกฤต;  ฉะนั้นใครจะชอบคําวาไกวัลยะก็ได 
ชอบคําวาเกวะละก็ได.  แตโดยเหตุที่ภาษาไทยเราทั้งหมดอิงภาษาสันสกฤต  ถา 
อยาลําเอียงและอยาหลับหูหลับตาเกินไป  ขอใหไปทดสอบดูคําแตละคําทุกคํา  ใน 
ปทานุกรมแหงภาษาไทยแท  จะเห็นวาอิงภาษาสันสกฤตทั้งนั้น;  เชนธรรม  
ร.  หันไมใช  ธัมม  มม  เปนตน.  ภาษาที่ปรุงแตงขึ้นใชในภาษาวรรณคดีชั้นสูง 
เปนภาษาสันสกฤตทั้งนั้น;  เดี๋ยวนี้ก็ใชรูปสันสกฤตวาไกวัลยะแทนคําวาเกวละ 
มันก็ดีอยูแลว. 

 
ทีนี้จะพูดตอไปวา  มันมีอยูตรงไหน?  รองรอยของสิ่งที่เรียกวาไกวัลย- 

ธรรมนี้  มันมีอยูที่ตรงไหน  ในพระไตรปฎก  เปนตน? 
 
นี้ก็จะตองขอยอน  กลับไปถึงคําที่กลาวเมื่อตะกี้นี ้วา  ถาไมลืมเรื ่อง 

อิทัปปจจยตาเสียแลว  ก็จะนึกไดวาตรงไหนเปนตน.  ในพระไตรปฏกนั้น  ถา 
จะสํารวจดูก็จะพบวา  พระพุทธภาษิตที่ขึ้นตนดวยคําวา  อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  
ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตานํ  อยางนี้แลว  จะพบวา  มีอยู  ๒  ชุด  :ชุดหนึ่ง 
ก็เล็งถึงไตรลักษณ  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  ชุดหนึ่งก็เล็งถึงอิทัปปจจยตา 
คือปฏิจจสมุปบาท.  อยางเมื่อตะกี้นี้  พระสงฆทั้งหลายก็ไดสวดนําเรื่องนี้ไปแลว 
ฟงหรือไมฟงกัน,  แลวก็เขาใจคํานั้นหรือไม?  นี้ก็เอามาพูดกันอีกทีหนึ่งใหเขาใจ. 
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เมื่อเขาใจขอความ  แหงพระพุทธภาษิตนี้แลว  ก็จะพบ รองรอย  ของ 
สิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม  ที่มีอยูในพระพุทธภาษิต  และในคัมภีรของพระ 
พุทธศาสนา.  ขอใหคอยสังเกตดูใหดี  พระบาลีนั้นวา  อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  
ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา  วา  ตถาคตานํ  ซึ่งแปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เพราะพระ 
ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตาม  พระตถาคตทั้งหลายจะไมเกิดขึ้นก็ตาม;   ิตา  ว  
สา  ธา  ตุ-  ธรรมธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว,  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตา  -  ตั้งอยู 
ในฐานะเปนธรรมดาแหงธรรมเปนกฎตายตัวแหงธรรม.  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  ติ 
วาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง  ดังนี้เปนตนนี้  อยางหนึ่ง. 

 
ทีนี้อีกอยางหนึ่งก็วา  อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  ตถาคตานํ,  อนุปฺปาทา  วา 

ตถาคตานํ  -ภิกษุทั้งหลาย,  เพราะเหตุที่ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตาม  ตถาคต 
ทั้งหลายจะไมเกิดขึ้นก็ตาม,   ิตา  วสา  ธาตุ  -  ธรรมธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว,  
ธมฺมฏ ิตตา  -  เปนความตั้งอยูแหงธรรมดา,  ธมฺมนิยามตา  -  เปนกฎตายตัวแหง 
ธรรมดา.  อิทปฺปจฺจยตา  คือความเปนอิทัปปจจยตา  -  ไดแกความที่เมื่อสิ่งนี้  สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้  สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น,  อวิชฺชา  ปจฺจยา  สังขารา  ติ  -  วาเพราะอวิชชา 
เปนปจจัย  สังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้น,  ดังนี้เปนตน. 

 
ทีนี้สําหรับคํานี้  ก็มีความหมายไกลออกไป  ที่พูดวา เปนการตั้งอยู 

แหงธรรมดา   เปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  เปนอิทัปปจจยตา  คือกฎที่วา 
เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้ยอมมี.  นี้เรียกสรุปเสียใหมวา  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,  
อวิตถตา  คือ  ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  อนฺถตา  -  ความไมเปนไป 
โดยประการอื่น,  อิทปฺปจฺจยตา  -  แตจะเปนไปตามอิทัปปจจยตา  คือ  ความที่เมื่อ 
มีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๑๘ 

นี้คือ รองรอย ของสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม" ที่มีอยูในพระพุทธ- 
ภาษิตในพระพุทธศาสนา.  ขอใหนึกทบทวนไปถึงขอความตอนตนที่วา  พระ 
พุทธเจาหรือพระตถาคตทั้งหลาย  จะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้นก็ตาม,   ิตา  ว  สา  ธาตุ  
-  ธรรมธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว.  ตัวพระบาลีแทๆใชคําวาธา - ตุเฉยๆ  วา 
ธาตุ,  ธา - ตุ  หรือธาตุ  ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว,  พระพุทธเจาจะไดเกิดขึ้น 
ก็ตาม  จะไมไดเกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว.  นี้เปนเครื่องแสดง 
วากอนพระพุทธเจาเกิด  หรือพระพุทธเจาจะเกิดแลว  หรืออะไรก็สุดแท 
ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  ธาตุนั้นเรียกเต็มความหมายหนอย  ก็วาธรรมธาตุ 
หรือธรรมะธา - ตุ  แลวขยายออกไปจนเปนธัมมัฏฐิตตา,  ธัมมนิยามตา,  อิทัป 
ปจจยตา,  ตถตา,  อวิตถตา,  อนัญญถตา  เปนตน;  ลวนแตเล็งถึงความที่มี 
สิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูอยางเปนกฎตายตัว  เปนของตายตัว  เปลี่ยนแปลงไมได,  
แลวก็มีอยูโดยไมคํานึงถึงวา  พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น. 

 
นี่คือความหมายที่วา  "มีอยูกอนสิ่งใด".  ถาพระพุทธเจามิไดเกิด 

ขึ้น  ก็ไมมีใครรูเรื่องนี้  หรือรูจักสิ่งนี้  ก็ไมไดเอามาพูดกัน;  แตก็ไมไดหมาย 
ความวา  สิ่งนั้นมิไดมี.  เดี๋ยวนี้พอบุคคลประเภทพระพุทธเจาเกิดขึ้น  ก็เปนอัน 
วา  ทานรูสึกไปจนกระทั่งรูจักสิ่งนี้  ทานก็เอามาพูดมากลาว  มาสอน  มาบอกมา 
บัญญัติ  มาประกาศเปดเผย  ก็ทําใหเปนของเขาใจงายขึ้น. 

 
นี้ก็เห็นชัดอยูแลววา  ไมใชวาพระตถาคตเหลานั้นไดสรางสิ่งเหลา 

นี้ขึ้น;  เพราะทานไดยืนยันแลววา  ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด  นี้ไมสําคัญ  สิ่งนี้ 
มันมีอยูแลวเทียว,  พระบาลีมีอยูวา  ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น  
ก็ตาม  อยางนี้. 
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ทีนี้อยากจะใหคิดนึกใหกวางออกไปอีกหนอยวา  คําวา  "ตถาคต"  นั้น 
มิไดแปลวา  พระพุทธเจาอยางเดียว  คือรวมเอาพระพุทธเจาเขาไวดวย;  ถือ 
เอาตามความหมายแหงตัวอักษรนี้เลยวา  "มาอยางไร  ไปอยางนั้น"  หรือวา 
มาอยางนั้นไปอยางนั้น;  ฉะนั้นก็ไดแกสัตวทั้งหลาย.  เมื่อสัตวทั้งหลายมัน 
ก็มี มาอยางสัตว  ไปอยางสัตว  เกิดมาอยางสัตว  ตายไปอยางสัตว;  เพราะฉะนั้น 
สัตวทั้งหลายชื่อวา  "ตถาคต"  อยางนี้ปทานุกรมภาษาบาลีก็ยอมรับ  แปลคําวา  
"ตถาคต"  วา"สัตวทั้งหลาย"  อยางนี้ก็มี,คือวาไปเหมือนที่มา  มาเหมือนที่ไป 
นี้คือสัตวทั้งหลาย. 

 
นี้  ถาจะใหเลยเถิดออกไปกวานั้น  มันก็วา  สิ่งใดมีความเปนไปตาม 

เหตุตามปจจัยของมันเองแลวก็เรียกวาตถาคตไดทั้งนั้น  :  ไปอยางไร  ไปอยาง 
นั้น,  มาอยางไร  มาอยางนั้น,  ก็ไดทั้งนั้น.  นี่มันจะทําใหไดความไกลออกไป 
ถึงกับวา  เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  มันจะเกิดดับอยูอยางไร  ตามลักษณะของมัน  
ตามกฎเกณฑของมัน,   ิตา  ว  สา  ธาตุ  -  ธาตุนั้นจะยังอยูอยางนั้น,  จะตั้งอยู 
แลวอยางนั้น;  นี่แหละคือไกวัลยธรรม.  มันจะตั้งอยูอยางนั้นอยางไมดูหนา 
ใคร  ไมฟงเสียงใคร  ไมเปลี่ยนแปลงไปตามอะไร,  วาใหตถาคตทั้งหลาย  คือสิ่ง 
ที่มีเหตุมีปจจัย  ใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้,  ปรุงแตงกันไปเถอะ  นี้มันก็จะอยูแต 
อยางนี้.  นี่คือความเปนอยางเดียวของมัน  เปนอยางนี้. 

 
ความมีลักษณะประหลาดๆอยางที่กลาวมาแลว  ถาจะแบงแยกซอย 

ออกไปใหละเอียดก็ได,  แลวก็เปนดุนเดียวแข็งไมแบงออกได,  อยางนี้ก็พูดได;  
หรือวาอยูเต็มที่ไปหมดในที่ทุกหนทุกแหงก็ไดหรือวาอยูโดดเดี่ยวก็ได,  แลวแต 
จะเล็งกันในแงไหน. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๐ 

ทีนี้เมื่อพูดถึงคําวา   ิตา  ว  สา  ธาตุ  มันก็ขยายความออกไป  เปนธรรม –  
ธา - ตุ  คือธรรมธาตุ  แลวธรรมธาตุนี้ขยายความออกไปเปน  ธมฺมฏ ิตตา  ธมฺม- 
นิยามตา  กระทั่งสรุปกลับเขามาใหสั้นที่สุดวา  ตถตา-วาอยางนั้น,  ความเปน 
อยางนั้น,  หรืออวิตถตา - ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, อนฺถตา - ความ 
ไมเปนอยางอื่น  คือ  อิทัปปจจยตา  คือ  กฎตายตัวที่วาอิทัปปจจยตา - เมื่อมีสิ่งนี้ 
สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น. 

 
ฉะนั้นขอใหเล็งดูวา  ทานหมายถึงอะไร  ที่เปนตัวประธานของคําพูด 

เหลานี้?  ที่เปน ตัวประธาน แหงประโยคเหลานี้  จะเห็นไดทันทีวาเปนตัวกฎ 
คือสิ่งที่เรียกวา กฎนั้นเอง  มีความหมายสําคัญมาก.  มันตั้งอยูในฐานะที่เปนกฎ  
ธมฺมฏ ิตตา  ก็ดี  ธมฺมนิยามตา  ก็ดี  อิทปฺปจฺจยตา  ก็ดี  ตถตาก็ดี  อะไรก็ดี  ตั้งอยู 
ในฐานะที่เปนกฎ. 

 
ฉะน้ันสิ่งที่เรียกวา กฎ นี้ เปนสิ่งที่จะตองสนใจ ในกรณีนี้  โดยเฉพาะ 

ในคําพูดที่ไดเรียกวาไกวัลยธรรม.  ไกวัลยธรรมนี้คือธรรมที่เปนตัวกฎ  มัน 
มีอยูกอนสิ่งใดหมด,  แลวมันไมเปลี่ยนไปตามสิ่งใด  แลวมันอยูหลังสิ่งใด,  
จนสิ่งทั้งหลายหายไปหมด  จนกวาจะมีสิ่งมาใหม.  กฎนี้ก็จะอยูอยางนี้เรื่อยไป 
ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา   ิตา  ว  สา  ธาตุ-ธรรมธาตุนี้ตั้งอยูแลว  ตถาคตจะเกิด 
หรือไมเกิด;  ก็เปนอันวาไมมีที่สิ้นสุด  ในการที่ตั้งอยู.  ตถาคตเสียอีกมีการ 
เกิดขึ้นตั้งอยู,  เกิดขึ้น  ตั้งอยู;  หมายความวาพระพุทธเจาทั้งหลายจะเกิดขึ้น 
ในโลก  อีกเทาไรก็ตามจะปรินิพพานไป  สิ้นไปเทาไรก็ตาม  จะวนเวียนกันอยู 
กี่รอยองค  พันองค  หมื่นองค  แสนองค  ลานองค  โกฏิองคพระพุทธเจาก็ตาม  
 ิตา  ว  สาธาตุ  นี้  ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว.  ฉะนั้นสิ่งนั้นไมใชพระ- 
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พุทธเจา  หรือพระตถาคต;  สิ่งนั้น  เปนสักวาธรรมดาอันหนึ่ง,  หรือกฎ 
อันหนึ ่งแหงความเปนอยางนั ้น   ความตองเปนอยางนั ้น   เปนอยางอื ่นไมได 
นั่นแหละจะคงอยู  เรียกวากฎ. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ศึกษาสิ่งทั้งหลายในแงวิทยาศาสตร 

 
ทีนี้เราก็ไปศึกษา  ในแงของวิทยาศาสตรธรรมดาสามัญ  ทั่วๆไปก็ได 

วา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงปรากฏออกมาเรื่อยๆก็เปนมาตามกฎนี้;  อยางวาโลก 
นี้ไมเคยมี  แลวเกิดมีขึ้นมา  จะวามาจากดวงอาทิตย  หรือวาจะมาจากหมอกเพลิง 
หรือวาจะมาจากอะไรอีกก็ตามใจ  นี้มันออกมาไดดวยอํานาจของอะไร?  นี้คือ 
ออกมาไดดวย อํานาจกฎของอิทัปปจจยตา ซึ่ง ตั้งอยูในฐานะเปนไกวัลย- 
ธรรม  เปนสิ่งเดียวเทานั้น  ไมเปลี่ยนแปลงกับใครไดเลย  แลวก็เปนตัวผู มี 
อํานาจสูงสุด  ที่จะใหสิ่งทั้งหลายออกมาหายไป  ออกมาแลวหายไป,  ออกมา 
หนาฉาก  แลวหายไปหลังฉาก,  ออกมาหนาฉาก  แลวก็ใหหายไปหลังฉาก.  
บังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใหเปนอยางนี้  คือ สิ่งที่เรียกวา กฎ. 

 
เมื่อพูดอยางนี้แลว  ไมมีใครจะคัดคาน,  พุทธบริษัทก็ไมคัดคาน,  

และพวกที่เขานับถือวามีพระเจา  เขาก็ถือเอาสิ่งนี้เปนพระเจา;  ฉะนั้น 
เราอยาไปดูถูกเขาดวยเรื่องพระเปนเจา.  เราก็ยังตองยอมรับสิ่งนี้  วามีสิ่ง 
หนึ่งซึ่งตั้งอยูตลอดกาล  แลวก็เปนกฎ  ตั้งอยูในฐานะเปนกฎ  ใหสิ่งทั้งหลาย 
มันเลนละครไปไมมีที่สิ้นสุด;  แตเราไมเรียกวาพระเจา  เราเรียกวากฎ  โดย 
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เฉพาะอยางยิ่ง  คือ  กฎอิทัปปจจยตา  หรือจะเรียกวา  กฎตถตา  กฎอวิตถตา 
หรือ กฎอนัญญถตา  อะไรก็แลวแตจะเรียก,  มันมีคําแทนชื่นกันไดมาก.  แต 
ถาเรียกใหเปนสามัญนามที่สุดแลวก็ตองเรียกวาธรรมธาตุ,  ธรรม  ธา - ตุ,  
ธรรมธาตุ  แปลวา  ความมีอยูแหงธรรม. 

 
คําวาธาตุ  ธา - ตุ  นี้ก็แปลวา ทรงตัวอยู;  รากศัพทนี้ตรงกันหมด 

ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษาละติน  แปลวาทรงตัวอยูทั้งนั้น  คําวาธาตุ;  
แลวมันทรงตัวอยูอยางที่เรียกวาประหลาด.  พวกที่ทรงตัวอยูจริง  ก็ลวนแตเปน 
ไกวัลยธรรมนี้,  นอกนั้นเปนเพียงปฏิกิริยาที่ถูกปรุงขึ้นมา  ถูกทําใหกระโดด 
ออกมา  แลวกลับหายไป;  นั้นเปนการทรงตัวอยูของความเปลี่ยนแปลง.  ถา 
เปนการทรงตัวอยูของความไมเปลี่ยนแปลง แลว ตองเปนสิ่งที่เรียกวาไกวัลย- 
ธรรม นี้  หรือวา เปนธรรมธาตุ  อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  "ตถาคตจะเกิด 
หรือไมเกิด  ธรรมธาตุนั้นตั้งอยูแลวเทียว  คือตั้งอยูตลอดกาลเทียว" 

 
เอาเปนวา  ขอใหรูจักสิ่งสักสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูกอนสิ่งทั้งปวงก็แลวกัน.วันนี้

จะเสียเวลาสักชั่วโมง  พูดเพื่อใหเขาใจคําคําเดียววา  "สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง" 
 

....            ....            ....            .... 
 

สมัยพุทธกาลมีผูพบ  "สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"  พองกันมา. 
 
เราจะมองดูใหกวางออกไปวา    มนุษยในโลกตลอดเวลาที่ผานมา  ที่รูจัก 

กันอยูในประวัติศาสตรนี้;  ถาพูดไปถึงกอนประวัติศาสตร  มันก็จะมากไป 
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๒๓

เทาที่รูกันในประวัติศาสตรนี้ มนุษยก็มีความสนใจที่จะรูจักตนตอของสิ่งทั้ง 
ปวง  ที่เรียกวาปฐมเหตุ  หรือผูสราง  ก็แลวแตจะเรียก  โดยภาษาธรรมะหรือ 
ภาษาชาวบาน.  ถาเรียกวาปฐมเหตุ  นั่นนะจะเปนภาษาธรรมะ,  ถาเรียกวา 
ผูสราง  ก็เปนภาษาชาวบานไป. 

 
มันมีเหตุอันแรก  มีตนตออันแรกมีที่มาอันแรกสําหรับสิ่งทั้งหลาย 

ทั้งปวงจะออกมา  หรือจะยอมรับวามันมีสิ่งนี้  คือสิ่งที่  พระพุทธเจาทานตรัสเรียก 
มันวา  ธรรมธา - ตุ  หรือธา - ตุ  เฉย ๆ ที่มีอยูแลว.  ทีนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็ 
เปลี่ยนแปลง,  ที่ไมเปลี่ยนแปลงก็ไมเปลี่ยนแปลง.    ที่เปลี่ยนแปลงก็เรียก- 
วา  สังขตธรรม  เปนไปตามเหตุตามปจจัย,  ที่ไมเปลี่ยนแปลง ก็เรียกวา  
อสัขตธรรม.  อสังขตธรรมไมมีเหตุปจจัยปรุงแตงได;  เพราะฉะนั้นจึง 
เปนสัจจะ  คือของจริง  และของจริงนี้ เรียกวา  กฎ  อีกทีหนึ่ง. 

 
บรรดา กฎทั้งหลายของธรรมชาติ แลวจะตองเปนอสังขตธรรม  ไม 

อยางนั้นมันไมเปนกฎอยูได.  แตถากฎที่มนุษยตั้งนี้  มันเรื่องหลอกลวง  ตั้งกฎ 
อยางนั้นอยางนี้  แลวก็ไมไดจริง,  แลวก็ตัวเองก็ไมปฏิบัติอยางนี้.  นี้เรียกวา 
กฎที ่มนุษยตั ้งนี ่  ไมใชสิ ่งเดียวกับกฎที่ธรรมชาติตั ้ง   เชนกฎอิทัปปจจยตานี้ 
ตายตัว,  มันเปนตัวมันเอง,  มันตั้งตัวมันเอง,  มันบังคับสิ่งทั้งปวง.  ใคร 
ปฏิบัติถูกตอง  ก็ไดผลตามที่ควรจะได,  ใครปฏิบัติไมถูกตอง  ก็ไดผลผิดไปจาก 
นั้น;  นี่เรียกวากฎ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือกฎอิทัปปจจยตา  มีอยูในฐานะ 
ที่จะเรียกไดวาเปน  "ปฐมเหตุ". 

 
เนื่องจากมีคนคนกันมากมาแตเดิม  เทาที่เราจะพบไดในหนังสือ  ที่มี 

อยูเปนหลักฐานนี ้  ก็ไมเห็นใครไดคนพบเรื ่องนี ้ดีไปกวายุคที ่พระพุทธเจาทาน 
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เกิดขึ้น  คือพระพุทธเจาในประวัติศาสตรนี้นะ  ไมใชพระพุทธเจารอยองค  พัน 
องคที่ลวงไปแลว  นั้นเรารูไมได.  แตถาสําหรับพระพุทธเจาที่มีในประวัติ- 
ศาสตร   ที ่ม ีในหล ักฐานอยู   เช น   พระไตรป ฎกเป นหล ักฐานอยู นี ้  จะพบว า 
พระพุทธเจาทานพบปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวง. 

 
เดี๋ยวเผลอไปก็จะกลายเปนยกตนขมทาน  ก็ขอใหคิดอยางที่ไดบอก 

ทีแรกแลววา  อยาดูถูกผูอื ่น.  ในยุคพุทธกาลนั้น  มันเปนยุคที่ประหลาด 
มาก   แลวโดยเฉพาะในประเทศอ ินเดียหรือทวีปเอเซีย   ถาเราจะมองไปทาง 
ทิศตะวันออกสุดในประเทศจีน  ก็คงจะไปเจอะคนที่เรียกวา  เหลาจื๊อ  ที่ทํารูป 
ตาแกหนวดยาวขี่ควายอยางนี้  เรียกวาเหลาจื๊อ;  นี่เปนคนพองสมัยกับพระ- 
พุทธเจา.  เหลาจื๊อแกกวาขงจื๊อ  ในฐานะเปนลูกศิษยอาจารยได,  แลวขงจื๊อ             
เกิดเมื่อกอนพระพุทธเจานิพพาน  ประมาณ  ๘  ป  หรือ  ๖  ปนี้  ก็แปลวา  ขงจื๊อ         
มีอายุ  ๖  ป  หรือ  ๘  ป  พระพุทธเจานิพพาน  ฉะนั้นเหลาจื๊อเปนคนพองสมัยกับ 
พระพุทธเจา. 

 
ทีนี้ถาไปดูหนังสือของเหลาจื๊อ  ก็พบคําสอนของเหลาจื๊อขอหนึ่ง ที่ 

พูดวา  มีสิ่งอยูสิ่งหนึ่งมีอยูกอนโลก  ไมใชวัตถุ  ไมใชจิตใจ  สิ่งนั้นเรียกวาเตา 
คือมีสิ่งหนึ่ง  ซึ่งไมใชวัตถุ;  ไมใชวัตถุอยางวัตถุธรรม  หรือวารางกายเนื้อหนัง,  
แลวก็ไมใชนามธรรม   เชน  จิตใจ  ความคิดนึกรูสึก  เปนตนนี้;  ไมใชทั้ง  
๒ อยาง  มันมีอยูกอนมีโลกนี้.  เอาซิ,  แลวสิ่งนั้นเรียกวาเตา. 

 
สําหรับคําวาเตานี้  ตอมาก็  แปลวา ธรรม;  แปลอยางอื่นไมได 

แปลวาธรรมกันไปหมด  ไมใชแกลงแปล  มันตองจริงอยางนั้น.  มันมีคําวา 
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"ธรรม" นี้  ที่ใชกันอยูในความหมายเดียวกันหมด  ทั่วทวีปเอเซียในยุคนั้นก็ได.  
คําวา "เตา" เสียงมันก็ตรงกับคําวา  ธ - ร  นี้,  เตาแปลวาธะระ  คือแปลวา  ทรงนี้.  
นี่ทาง ฝายตะวันออกสุดนี้ก็มีเหลาจื๊อท่ีรูจักสิ่งสิ่งหนึ่ง  ที่มีอยูกอนโลกเกิด. 

 
ทางในอินเดีย  ก็มีสิ่งที่เรียกวา  ปรมาตมัน  ซึ่งเขาพูดขึ้นบัญญัติขึ้น 

ก็ตามเถอะวามันมีอยูตลอดอนันตกาล;  แลวก็มีอะไรตาง ๆ แยกออกมาจาก 
ปรมาตมัน   เปนนั ่น   เปนนี ่  เปนวัตถุ  เปนกายเปนจิต   เปนอะไรก็ตาม ,  
จะเรียกวาอาตมันตัวนอยๆออกมา  แลวก็กลับเขาไป  แลวก็มีแบงออกมา  แลวก็ 
กลับเขาไปนี้  เปนเรื่องของปรมาตมันกับอาตมัน. 

 
ทีนี้ถาไปดูไกลออกไป  ทางโนนก็ยังไมปรากฏ  คือวาทางตะวันตกสุด 

นั้นก็ยังไมปรากฏ  ก็ปรากฏอยูเพียงแคทวีปเอเซียตอกับทวีปยุโรป  คือดินแดน 
ปาเลสไตน ของพวกยิวนี้  กอนแตจะเกิดศาสนาคริสเตียน  เขาก็มีคําพูดบางคํา 
ที่เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งซ่ึงมีอยูกอนสิ่งทั้งปวงดวยเหมือนกัน  เขาเรียกวา  พระเจา 
ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษตอนหลังหรือภาษาอะไรก็ไมทราบ  ที่เรียกกันวา  กอด 
 (God)  นี่คือพระเจา. 

 
พอมาถึงสมัยศาสนาคริสเตียน  ก็มีคําวา  God  หรือพระเจานี้ 

มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  มีอยูตลอดอนันตกาลนี้  เพิ่มข้ึนอีก.  แตวาศาสนาคริสเตียน 
นี้ก็หลังพุทธศาสนาตั้ง  ๕๐๐  ปกระมัง;  แตถาสําหรับศาสนายิว  ซึ่งเปนตนตอ 
ของศาสนาคริสเตียนในตอนทีแรกแลวมันก็เรียกวาไมหลังพุทธศาสนา;  ฉะนั้น 
คนทางปาเลสไตนตะวันตกออกไป  ก็รูเร่ืองสิ่งที่มีอยูตลอดอนันตกาลนี้เหมือนกัน.  
เขากลาวไวในลักษณะเปนไกวัลยธรรม  คือมีอยูในที่ทั่วไป  อยูตลอดเวลาใน 
ที่ทุกหนทุกแหง  ไมเปลี่ยนแปลง. 
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แลวก็ยังมีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  อีกหลายแขนง  ที่ลวนแตแสดงใหเห็นวา  คน 
ยุคนั้นไดยอมรับตรงกันไปหมด  ทุกมุมของแผนดินนี้  วามัน มีสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปน 
สิ่งกอนสิ่งทั้งปวง,  เปนที่มาแหงสิ่งทั้งปวง,  ไมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งทั้งปวง 
จะอยูตลอดอนันตกาล,  เปนเหมือนกับท่ีรองรับสิ่งทั้งปวง  ใหสิ่งทั้งปวงเกิดดับ,  
เกิดดับ  อยูในฝามือของสิ่งนี้. 

 
นี่เรียกวา  สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  ในความหมายทั่วไป  ไมเฉพาะ 

พระพุทธศาสนา  นี่จะเปนสิ่งที่เราควรจะรูจักหรือไม  ก็ขอใหคิดดูเองเถิด.  แต 
ถาจะมาพิสูจนกันในขอท่ีวา  พระพุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งนี้ไหม?  ก็ตอบไดเลยวา 
ไมไดปฏิเสธ,  ยอมรับวามีสิ่งชนิดนี้  ก็โดยอางหลักพระบาลี  ที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสวาไอนั่นมีอยู.  ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด  ไอนั่นมีอยู;  ก็หมายความ 
วา ธรรมธาตุ หรือ ธัมมัฏฐิตตา  ธัมมนิยามตา  นี้มันมีอยู;  อยางนี้ก็แปลวา 
พระพุทธศาสนาก็ไมไดปฏิเสธสิ่งนั้น. 

 
เปนอันวา โดยหลักใหญ ก็ ไมไดปฏิเสธสิ่งนี้ดวยกันทั้งนั้น;  แต  

วาโดยขอปลีกยอยนี้  อาจจะกลาวผิดพลาดกันไปบาง  ก็จะไดทําความเขาใจกัน 
ตอไปตามลําดับ  ตามความมุงหมายของการบรรยายในชุดนี้  ที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ 
เรียกวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีอยูตลอดไกวัลย.  สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยูตลอดไกวัลย.  
ไกวัลยก็คือสิ่งนั้นเอง  เรียกวาไกวัลยธรรมก็แปลวาธรรมที่มีอยูตลอดไกวัลย 
ตลอดเวลาอันไมสิ ้นสุด  ตลอดพื้นที ่อันไมสิ ้นสุด  ลวนแตไมสิ ้นสุดไปทั้งนั ้น 
นี้เรียกวาไกวัลย. 
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จะเปนอะไร?  จะใหญหรือจะเล็กสักเทาไร?  จะสั้นหรือจะยาว 
สักเทาไร?  จะเกาหรือจะใหมสักเทาไร?  ใครๆเอาไปคิดดูซิ.  ถาเขาใจ 
แลวจะพบวา  สิ่งที่เปนคูๆ  เหลานี้ ใชกับสิ่งนี้ไมได  เพราะมันไมมีเกิด  มันไม 
มีดับ  มันจึงไมมีรูปรางวาสั้นหรือยาว  วาเกาหรือใหม  วานานหรือเร็ว;  มัน 
ไมมีอะไรที่จะไปใชกับสิ่งเหลานี้ได. 

 
นี่แหละคือสิ่งที่เรียกวาอสังขตะ,  อสังขตธรรม,  หรือบางทีจะ 

เรียกวา  สุญญตา,  หรือจะเรียกวา  นิพพาน  ในความหมายหนึ่ง.  แตในที่นี้ 
เราจะเรียกวา  สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  ประกอบขึ้นเปนคําพูดวา  "ไกวัลย- 
ธรรม". 

 
ถารูแลวจะมีประโยชนมาก  ในขอท่ีจะทําใหมนุษยเขาใจกันไดงายขึ้น 

ไมตั้งตนเปนศัตรูตอกัน  เพราะวามันเปนเพียงฟองน้ําที่เกิดขึ้นในทะเลดวยกัน 
ทั้งนั้น.  ถาเขาใจเรื่องนี้แลวก็จะเขาใจไดงาย  สําหรับคําวาไกวัลย.  ใหถือวา  
สรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือไมมีชีวิตก็ตาม  เปนเหมือนฟองน้ําที่กําลังเกิดอยูในผิว 
พื้นของทะเล  เทานั้นแหละ  แลวจะมามัวทะเลาะวิวาทกันทําไม;  รูจักตัวใหญ 
ตัวแม  ตัวดั ้งเดิม  ที ่ไมรู จ ักเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ไมรู จักเปลี ่ยนแปลงดีกวา;  
เพราะวาถารูจัก  หรือเขาถึงธรรมะนั้นแลว  มันก็จะไมมาเกิดเปนฟองน้ําเรื่อย ๆ  
ไปอยูอยางนี้  มันจะสิ้นสุดแหงความทุกข  คือสิ้นสุดแหงความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย. 

 
นี่คือสิ่งที่เรียกวาไกวัลย,  ไกวัลยธรรม  หรือเกวลัง  หรือเกวล- 

ธรรมอะไรก็ตาม  มันนาสนใจอยางนี้,  มีฤทธิ์มีเดชเหลือประมาณ  จนพระ 
พุทธเจาทานก็ตองยอมแพ  พระพุทธเจาทานยอมแพวา  ตถาคตจะเกิดขึ้น  หรือ 
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จะไมเกิดขึ้นก็ตาม  เจานี่มันมีอยูแลวอยางนั้น  :   ิตา  ว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏ ิตตา  
ธมฺมนิยามตา,  แลวก็ไปเรื่องไตรลักษณก็มี  มีวาธัมมัฏฐิตตา  ธัมมนิยามตา 
อิทัปปจจยตา  มาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็มี. 

 
ที่จริงเรื่องไตรลักษณ  กับเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ก็เปนเพียงเรื่องที่ 

เนื่องกันอยูอยางไมแยกกัน;   ในบางกรณีเอามาเปนเรื่องอริยสัจจก็มี  เรียกวา  
ตถา  อวิตถา  อนัญญถา,   อยางนี้เปนเรื่องอริยสัจจก็มี  เพราะมันเนื่องกันอยู 
แยกกันออกเด็ดขาดไมได.   เรื่องไตรลักษณ  เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท เรื่อง         
อริยสัจจนี้มันเปนกฎเกณฑอันเดียวกัน  ที่มาจากกฎที่เรียกวาอิทัปปจจยตา;   
ฉะนั้นพระเจาจึงรวมอยูที่อิทัปปจจยตา  ในฐานะที่เปนกฎแลวก็ใหสิ่งเหลานี้เปน 
ไปตามกฎ. 

 
ฉะนั้นเราอยาอวดดีไป  เราจะมีอะไร  เราจะมีเงิน  เราจะมีอํานาจ 

วาสนา  มันก็เปนเรื่องเหมือนกับวา  ฟองน้ําที่เกิดขึ้นบนผิวน้ําในทะเลเทานั้น 
แหละ;  มันไรความมั่นคง  มันไรความทนทาน  ไมมีอะไรเลย,  มันจะเหมือน 
ฟองน้ําที่วาถูกลมเขาก็เกิดเปนฟองน้ําขึ้นบนผิวน้ําในทะเลเทานั้น.  มันก็มีเทา 
นั้นแหละ.  ทะเลคือวัฏฏสงสาร  เดี๋ยวขึ้น  เดี๋ยวลง.  เดี๋ยวขึ้น  เดี๋ยวลง.  
เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ,  เดี๋ยวเกิด  เดี๋ยวดับ. 

 
ฉะนั้น  รูจักสิ่งที่ไมเกิดไมดับ  และเปนแมแหงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ 

กันเสียทีที่จะเรียกวา ไกวัลยธรรม;  เมื่อยอมรับวาสิ่งเหลานี้มี  หรือจะยอมรับ 
ไปทีกอนวาสิ่งเหลานี้มี  ก็ตองถือวาเปนสิ่งที่ ควรจะสนใจ ติดตามตอไป  เรียกวา 
สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ตั้งอยูในฐานะเปนไกวัลย  ไกวัล-ยะตา  หรือ 
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ไกวัลยธรรม  สําหรับจะไดใชเปนหัวขอสําหรับบรรยายวันเสารเรื ่อยๆ  ไป  กวา 
จะหมดภาควิสาขบูชา. 

 
ถารูจักสิ่งนี้แลว  จะรูจักหมดทุกสิ่งในพระพุทธศาสนาได  โดยไม 

ยากเลย.  ขอใหสนใจและผูที่จําไดเขาใจดีเรื่องอิทัปปจจยตา  จะเขาใจเรื่อง 
นี้โดยงาย  เพราะมันเปนสิ่งเดียวกัน  แตเรามาเล็งในแงมุมที่ตางออกไป 
เทานั้นเอง. 

 
เปนอันวา  ในวันนี้ขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้กอน  เพียงแต 

ประเดิมดวยคําวา  "สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"  สําหรับเปนเครื่องสนใจกันตอไป. 
 
ขอใหพระสงฆไดสวดคณสาธยาย  สรรเสริญคุณพระพุทธเจาตามเคย. 

 
-------------- 
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หินโคง  ๑๔  เม.ย.  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะเปนสิ่งที่ควรแกนามวา 
ธรรมทั้งปวง. 

 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายประจําวันเสาร  ครั้งที่  ๒  แหงภาควิสาขบูชาในวันนี้ 

จะไดกลาวถึงเรื่องไกวัลยธรรม  ตอไปตามเดิม. 
 
ในครั้งที่แลวมา  ไดกลาวถึงไกวัลยธรรม  ในฐานะเปนสิ่งที่มีอยูกอน 

สิ่งทั้งปวง;  สวนในวันนี้จะไดกลาวถึงไกวัลยธรรม นั้น  ในฐานะเปนสิ่งที่ควร 
แกนามวาธรรมทั้งปวง  เปนอยางยิ่ง. 

 
 
 
 

๓๐ 
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 [ ทบทวน ]. 
 
ในชั้นแรก  ควรจะทบทวนถึงคําคํานี้  กันอยูเรื่อยๆ  เพราะวาเปนคําใหม 

เกินไป  ไมเคยไดยินไดฟงกันอยูในหมูพุทธบริษัทเรา;  หากแตวาเปนสิ่งที่มีใจ 
ความ  หรือคําอธิบายแสดงอยู  ปรากฏชัดในพระบาลีอยางที่พระสงฆไดนํามาสวด 
เปนคณสาธยายเมื่อตะกี้นี้แลว.  แตในที่นั้นๆ  เรียกแตเพียงวา"ธาตุ"  เฉยๆ, หรือ 
จะขยายความออกไปอีกนิดหนึ่ง  ก็วา  ธรรมธาตุ.  สิ่งที่เรียกวา ธาตุ หรือ ธรรม 
ธาตุ นั้น  จะไดเรียกตอไปขางหนาวาไกวัลยธรรม  คือ ธรรมอันเปนไกวัลย  คือ 
ไมมีที่สิ้นสุด  ทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อท่ี  และเปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 

 
ถาจะเขาใจสําหรับคนทั่วไป  คนทั่วไปจะตองนึกเอาเองก็ได  วามัน 

มีอะไรอยูสักอยางหนึ่งหรือเปลา  ซึ่งมีอยูกอนสิ่งใด?  นี้ขอหนึ่ง.  กอนสิ่งใด 
ทั้งหมด,  แลวก็มีเต็มไปในที่ทุกแหง  ไมยกเวนที่ไหน;  โลกธาตุนี้หรือกี่หมื่น 
โลกธาตุ,  หรือมากไปกวานั้นอีก  มันก็มีสิ่งนี้ครอบงําอยูทั่วไป  และวาโดยเวลา 
มันก็ไมไดจํากัด  มันไมขึ้นอยูกับเวลา  เพราะวามันไมไดมีการเกิดขึ้น  หรือการ 
ดับลงไป  เพราะฉะนั้นมันจึงไมเกี่ยวกับเวลา  จึงเรียกวา  มันมีอยูตลอดเวลา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
[ เริ่มการบรรยายครั้งนี้. ] 

 
บางคนอาจจะคิดวา  ทําไมจะตองไปรูจักสิ่งชนิดนี้?  มันจะมีประโยชน 

อะไร?  การกลาวเชนนั้นก็ถูกตอง;  แตกลัววามันจะไปเปนเรื่องที่นากลัว  อยาง 
เดียวกับเรื่องไก  ที่พูดวาเพชรพลอยนี้จะมีประโยชนอะไร,  จะสูขาวสารเม็ดเดียว 
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ก็ไมได.  นี่ก็เพราะวา  มันไมไดมีอยู  อยางที่ตรงกับความตองการ  ของบุคคล 
นั้นๆในทันที;  แตในเมื่อสิ่งนี้มันไดมีอยูจริง,  และถาเขาไดรูจักสิ่งนี้  แลวอะไร 
จะเกิดขึ้นนั้น  จะคอยพิจารณากันไปเปนลําดับ. 

 
ลักษณะของสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 

 
ในโอกาสนี้  จะพูดกันแตเพียงวา  สิ่งนี้มันมีอยูอยางไรกอน;  แต 

เปนที่คาดหมายไดวา  ถารูจักสิ่งนี้แลวจะมีประโยชนมาก  คือวาอยางนอยมันก็ 
รูอะไรมากไปกวาที่รูอยูแลว  อยางที่จะเปรียบเทียบกันไมไดทีเดียว.  บางทีจะทํา 
ใหคนทุกคนในโลก  กลายเปนคนเดียวไปก็ได  คือไมมีเขา  ไมมีเรา;  ในเมื่อ  
รูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้  มันเปนเพียงขึ้ฝุน  หรือเปนสะเก็ด  หรือเปนเพียง 
ประกายนิด ๆที่ออกมาจากแมของมัน  คือธรรมะตัวแท  หรือท่ีเรียกวาไกวัลย,  
ไกวัลยธรรมนี้. 

 
คนทั่วไปแตโบราณกาลมาแลว  ก็เคยสนใจเรื่องนี้;  ถาพูดกันถึง 

พวกที่เกา  เกากวาเขาทั้งหมด  ก็นาจะเปนคําพูดของชาวฮินดู  ที่พูดถึงสิ่งซ่ึงมีอยู 
กอนสิ่งทั้งปวง.  บางพวกก็เรียกวาพรหม,  บางพวกก็เรียกวาปรมาตมัน,  บางพวก 
ก็เรียกวาไกวัลย,  แลวแตจะเรียกตามถนัดแหงนิกายของตน,  แตใจความตรงกัน 
หมดในขอท่ีวา  สิ่งนั้นมีอยูกอนสิ่งใด  เปนปฐมเหตุเปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งหลาย 
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ศาสดาทั้งหลายเคยพบสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 
 
อยากจะเตือนใหนึกอีกทีหนึ่งวา  แมในประเทศจีน  พองสมัยกับพระ- 

พุทธเจา  คือสมัย เหลาจื๊อ;  เหลาจื๊อก็ไดพูดวา  "มีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งไมใชรูป 
และไมใชนาม  คือไมใชวัตถุ  และก็ไมใชจิตใจ  มีอยูกอน แลวในโลก"  สิ่งนั้น 
เรียกวา  เตา  ก็มีอยูกอนแลวในโลก  ไมใชรางกาย  ไมใชจิตใจไมใชวัตถุ  ไม 
ใชจิต;  นี่ก็เรียกวา  "เตา"  ซึ่งคําๆนี้ตอมาก็นิยมแปลกันวา  "ธรรม"  เฉยๆ 
เหมือนกัน. 

 
หรือวาในคัมภีรไบเบิล  ที่ใชรวมกันทั้งยิวและทั้งคริสเตียน  ก็ยอมรับ 

วา  แรกเริ่มเดิมทีกอนอื่นทั้งหมด  สิ่งที่เรียกวาคํา  พระคํา  หรือ  The  Word  ไดมี 
อยูแลว  อยูกับพระเจา  เปนพระเจา.  พระคํานั้นเปนพระเจา  พระคํานั้นสราง 
สิ่งทั้งปวง;  ถาไมมีพระคํานี้แลว  ไมมีอะไรที่จะไดถูกสรางขึ้น.  นี้ก็แปลวา 
เขามีความรูเรื่องสิ่งๆหนึ่ง  ซึ่งมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งหลาย;  
แตก็ไมแนใจนัก  คือไมรูชัดเจนพอถึงที่สุด  จึงไดกลาไวในรูปราง  ในแงในมุม 
ที่ตางๆกัน;  แตความหมายเหมือนกันหมด  ในขอท่ีวา  มันมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง 
แลวก็มีทุกหนทุกแหง  แลวก็มีตลอดเวลา  ดังนั้นเขาจึงเรียกวาพระเจา. 

 
คําวา "พระเจา" นี้ก็เหมือนกัน  เราก็ไมคอยรูแนวา  ในภาษาเดิมแทๆ 

ภาษายิวหรือภาษากรีกนั้นมันแปลวาอะไร;  แตที่เขาแปลมาเปนภาษาอังกฤษนี้ 
มันชัดแลวเรียกวา  The  Word  คือคําพูด .  คําพูดนี้ไมใชคําพูดของคนธรรมดา 
พูด  มันเปนคําพูดของธรรมชาติ;  ดังนั้นมันจึงไดแกกฎที่ธรรมชาติมีอยูอยางไร,  
ธรรมชาติมีกฎอยูอยางไร,  นั้นคือ  The  Word  หรือคําพูดของธรรมชาตินั้น  The 
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Word  นั้นอยูกับ  God.  The  Word  นั้นเปน  God  เสียเอง,  The  Word  นั้นสราง 
สิ่งทั้งปวง;  รวมความแลวก็ไดความวา  เขาเรียกวาสิ่งนี้วา  พระเจา. 

 
นี่เราจะพบรองรอยวา  ในศาสนาพราหมณ  หรือ ฮินดู ก็ดี  ศาสนายิว 

ไกลออกไปทางตะวันตกก็ดี  สุดโตงมาทางตะวันออก  คือศาสนาเตา  ของเหลาจื๊อ 
ก็ดี  ไดพูดถึงสิ่งสิ่งนี้  ซึ่งเปนสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งตรงกันหมด  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง 
มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  มีอยูตลอดเวลา.  นี่แหละคือจะไดแกอะไรก็สุดแท  แต 
จะเอามาเรียกในทีนี้กันทีกอนวา  "ไกวัลยธรรม"  คือสิ่งที่มีอยูตลอดไกวัลย;  ตลอด 
ไกวัลยของเวลาก็ได,  ตลอดไกวัลยของเนื้อท่ีก็ได,  คือตลอดความเปนสิ่งเดียวกัน 
เปนอันเดียวกัน  เปนเวลาเดียวกันไปหมดทุกหนทุกแหง. 

 
....            ....            ....            .... 

 
คัมภีรฝายพุทธบริษัมีคําตรัสถึงสิ่งมีอยูกอนคือธรรมธาตุ. 

 
ทีนี้เราจะมองกัน  แตที่เกี่ยวกับ คัมภีรของพุทธบริษัท  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งก็ในพระไตรปฏกและยิ่งไปกวานั้นก็คือ  ที่อยูในรูปของพระพุทธภาษิต 
คือ  คําที่พระพุทธเจาทานตรัสเอง. 

 
สําหรับพระพุทธภาษิตนี้  ก็สรุปความไดวา  พระพุทธเจาทานไดตรัสวา 

ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น   ิตา  ว  สา  ธาตุ  -  ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว 
คําวา  "ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว"มีความหมายมาก  คือตั้งอยูเสร็จแลว.  พระ- 
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พุทธเจาจะเกิดขึ้น  หรือจะไมเกิดขึ้น,  พระพุทธเจาทั้งหลาย  คือกี่พระองคก็ตาม 
จะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น,  สิ่งนั้นตั้งอยูแลว. 

 
ขอใหนึกดูวาสิ่งนั้นคืออะไร?  เรียกวา  ธาตุ  เฉยๆ  ก็ตองมีความหมาย 

เปนพิเศษ  คือธาตุพิเศษชนิดหนึ่ง  ซึ่งในการบรรยายอันวาดวยธาตุ  หรือสภาว- 
ธรรมนั้น  ก็ไดบรรยายใหทราบกันแลววา  มันมี ธาตุพิเศษอยูก็คือ  อสังขตธาตุ;  
ถาธาตุธรรมดาก็คือสังขตธาตุ.  เมื่อพิจารณาดูพระบาลีนี้  แมจะกลาวไวเพียง 
คําเดียววาธาตุ  แตเมื่อมีความพิเศษถึงขนาดนี้  ก็ตองเล็งถึงอสังขตธาตุ  มันจึง 
จะเปนสิ่งที่ตั้งอยูไดตลอดไป  โดยที่วาพระพุทธเจาทั้งหลายจะเกิดขึ้น  หรือจะ 
ไมเกิดขึ้นก็ตาม  มันก็มีอยูแลวตลอดเวลา. 

 
การที่พระองคไดทรงนําขอน้ีมากลาวอยางนี้  ก็เพราะวา  เพื่อจะเปลื้อง 

พระองคออกไปใหพนจากสิ่งนี้  ในขอท่ีวา  มิใชพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติสิ่งนี้ 
ขึ้นมา  หรือทรงบังคับสิ่งนี้ใหเกิดขึ้น  แตมัน เปนสิ่งที่มีอยูกอนและมีอยูตลอดกาล,  
เพียงแตวา  การตรัสรูของพระพุทธเจาทุกๆ  พระองค  ก็ตรัสรูสิ่งนี้  โดยบทวา 
อภิสมฺพุชฺฒติ  อภิสเมติ,  อภิสมฺพุชฺฒติ - รูพรอมยิ่ง,  อภิสเมติ - เขาถึงเฉพาะ 
ซึ่งสิ่งนี้,  ครั้นเขาถึงแลว  จึง  อาจิกฺขติ - บอก,  เทเสติ-แสดง,  ปฺเปติ - 
บัญญัติ,  ปฏเปติ - ตั้งขึ้นไว,  วิวรติ - เปดเผย,  วิภชติ - แจกใหคนอื่นรู,  
อุตฺตานี  กโรติ - กระทําใหเปนของเห็นไดงาย  เหมือนกับหงายของที่คว่ําอยู. 

 
นี่หมายความวา  สิ่งนั้นถูกนํามาสอนอีกทีหนึ่ง  แลวก็ไมไดทรงนํามา 

สอนทั้งหมด  เพราะไมจําเปน;  อยางที่พระองคไดตรัสวา  สิ่งที่ตถาคตตรัสรูแลว 
นํามาสอนนั้น  เทากับใบไมกํามือเดียว  ในเมื่อเทียบกับใบไมทั้งปาที่มีอยูบนตนไม. 
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นี้ลวนแตเปนเครื่องแสดงวา  สิ่งที่เรียกวาธรรม  ในความหมายแรก 
หรือ ธรรมธาตุ  นั้นมันมาก  มากเหลือประมาณ  ที่เอามาสอนเปนพุทธศาสนา 
นี้นิดเดียว;  เทียบกับใบไมหมดทั้งปา  กับใบไมกํามือเดียว;  ก็แปลวา 
มนุษยไมจําเปนจะตองรู จ ักสิ ่งนั ้นไปทั ้งหมด   หรือทุกแง ท ุกมุม   ก็รู แตส วนที่ 
จําเปน  ที่จะดับทุกขไดก็แลวกัน.  แตอยางไรก็ตาม  สิ่งที่ควรจะรูนั้น  ก็ตั้ง 
อยูในฐานะเปนธรรมธาตุอันนั้น  หรือไปเปนไกวัลยธรรมอันนั้นเอง  เทาที่ 
จําเปนทีมนุษยจะตองทราบ  และปฏิบัติใหได. 

 
เดี๋ยวนี้พระพุทธองค  ก็ตรัสดวยคํากํากับข้ึนมาอีกหลายคํา  มีคําวา  

ธมฺมฏ ิตตา - เปนความตั้งอยูแหงธรรม,  ธมฺมนิยามตา - เปนกฎตายตัวแหง 
ธรรม,  ตถตา - เปนความเปนอยางนั้น,  อวิตถตา - เปนความไมผิดไปจากความ 
เปนอยางนั้น,  อนฺถตา - เปนความไมเปนไปโดยประการอื่น  และทรงระบุชัด 
วา  อิทปฺปจฺจยตา  คือ กฎที่เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ธรรมธาตุทุกรูปที่เปนกฎ  เรียกชื่อใหมวาไกวัลยธรรม. 

 
ทีนี ้สิ ่งที ่เร ียกว าธรรมธาตุนั ้น   ได ทรงนํามาแสดงอยู ในร ูป   ๓   ร ูป 

ดวยกัน   คือแสดงในรูปไตรลักษณวาสังขารไมเที ่ยง   สังขารเปนทุกข  ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา  นี้รูปหนึ่ง. 

 
อีกรูปหนึ่ง  เปนรูปของปฏิจจสมุปบาท  วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย 

สังขารจึงเกิด,  - เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงเกิด,  เพระวิญญาณ 
เปนปจจัย  นามรูปจึงเกิด,  อยางนี้เรื่อยๆไป  จนถึงความทุกขเกิด. 
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และอีกรูปหนึ่ง  ก็ทรงแสดงไวดวยหลักของอริยสัจจ  ๔  ประการ  คือ 
หลักเกณฑเรื ่องความทุกข  เรื ่องเหตุใหเกิดทุกข  ความดับสนิทแหงทุกข  และ 
ทางใหถึงความดับสนิทแหงความทุกขนั้น. 

 
แตวาทั้งหมดนี้เปนเพียงกฎ  ที่ไดเรียกวาธรรมธาตุนี้  เปนเพียงกฎ 

เปนตัวกฎ.  กฎคือความที่สิ่งนั้น  ตองเปนอยางนั้นอยางนั้น;  เชนวากฎที่วา 
สังขารทั้งปวงจะตองเปลี่ยนแปลง  :  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา-สังขารทั้งหลายทั้งปวง 
ไมเที่ยง  จะตองเปลี่ยนแปลงเรื่อย.  นี่มันเปนกฎที่บังคับอยูอยางนี้  สพฺเพ  สงฺขารา 
ทุกฺขา - สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข,  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา – ธรรมทั้งปวงเปน 
อนัตตา นี้.  อะไรทําใหสังขาร  หรือธรรมทั้งปวงเปนอยางนี้  อันนั้นเรียกวากฎ 
คือ  ธรรมธาตุ  คือ ตถตา  คือ  อวิตถตา  อนัญญถตา  ธัมมัฏฐิตตา  ธัมมนิยามตา 
มีชื่อแทนกันหลายคําเต็มที;  แตรวมความแลวก็คือกฎ.  กฎ  เรื่องปฏิจจ- 
สมุปบาท,  กฎเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ก็บังคับตายตัวอยูอยางนั้น  ตามกฎ 
ของธรรมชาตินั้น  ไมมีใครสามารถตั้งขึ้นได  กระทั่งกฎของอริยสัจจ. 

 
ฉะนั้นเราจะตองรูจักสิ่งที่เรียกวากฎ,  และรูจักสิ่งที่เรียกวาสภาวธรรม 

อันเปนไปตามกฎ;  ถาเกิดเอาไปปนกันแลวมันก็ยุง  เขาใจไมได.  สภาวธรรม 
ทั้งหลายตองเปนไปตามกฎ;  ตัวกฎ นั่น เปนสิ่งที่บังคับควบคุมสภาวธรรม.  
นั่นแหละคือตัวสิ่งที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น 
อันนั้นมีอยูแลวตั้งอยูเสร็จแลว. 

 
แตโดยเหตุที่วาสิ่งนี้ตั้งอยูกอนสิ่งอื่นทั้งหมด  ตั้งอยูในที่ทั่วไป  มีอยู 

ในที่ทั่วไป  ในเวลาทั่วไป  ไมมีจํากัดตั้งตนหรือสุดทาย  จึงเรียกชื่อในที่นี้  คือ 
ในการบรรยายชุดนี้เสียใหมวา  ไกวัลยธรรม. 
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ไกวัลย ก็แปลวา อันเดียวกันทั้งหมด  คงจะเขาใจคํานี้กันมาบางแลว;  
เมื่อพูดวาทั่วทั้งไกวัลยก็หมายความวา  ทั่วทุกหนทุกแหง.  แตเทาที่มนุษยรู  มัน 
ยังนอยเกินไป  เพราะวาไมไดเลาเรียนมาเพื่อจะรูจักสิ่งนี้ถึงขนาดนี้  เพียงแตวา 
ไกวัลยแลวก็ทั้งหมดก็แลวกัน  เทาไรก็ไมทราบ;  แตสําหรับสิ่งนี้โดยแทจริงแลว 
ตองทั้งหมดจริง ๆ  คือท้ังหมดไมมียกเวนที่ไหน. 

 
สภาวะเดิมของธรรมนั้นคือไกวัลยธรรม. 

 
ไกวัลยนี้  เปนสิ่งที่ถา เขาใจแลว  ก็เรียกวา เขาใจตนตอของสิ่งที่เรียก 

วาธรรม;  ฉะนั้นจึงขอรองเปนพิเศษเฉพาะเรื่องที่ไมชวนฟงนี้  ใหทนฟง  เพื่อ 
วาจะไดรูไว  อยางนอยสักแวบหนึ่งก็ยังดี  วามันมีอะไรอยูอยางหนึ่งแนนอน  ที่มี 
อยูกอนใคร.  กอนพระพุทธเจา.  พระพุทธเจาก็ทรงทําอะไรแกสิ่งนี้ไมได 
นอกจากรูแลวนํามาเปดเผยใหคนอื่นรูบางเทานั้นแตจะบีบบังคับสิ่งเหลานี้  หรือ 
วาจะเลิกสิ่งนี้ก็ไมได. 

 
ที่พูดวา  "สิ่งนี้มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  แลวสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้"  ก็อาจ 

จะพูดเสียไดเลยวา  แมแตพระพุทธเจาเองก็ออกมาจากสิ่งนี้.  การพูดอยางนี้ 
คลายๆกับลบหลูพระพุทธเจา  แตวามันเปนความจริง  หรือวามันจําเปนที่จะตอง 
พูดอยางนี้. 

 
เมื ่อเราพูดถึงพระพุทธเจา   เราจะพูดถึงพระพุทธเจาในสวนไหน 

แงไหน  ปริยายใดความหมายไหน  มันก็ลวนแตออกมาจากสิ่งนี้สิ่งเดียว;  เพราะ 
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วาสิ่งนี้มันคือกฎ  คือกฎตายตัวของธรรมชาติที่วานั่นตองเปนอยางนั้น,  นั่นตอง 
เปนอยางนั้น,  นั่นตองเปนอยางนั้น,  ตองออกมาอยางนั้น.  รูปธรรมก็ดี 
นามธรรมก็ดี  อยู นิ ่งไมได  ตองปรุงแตงกันขึ ้นมาออกมา  กิร ิยาอาการที ่เปน 
ออกมา  ก็ตองเปนไปตามกฎนี้ 

 
....            ....            ....            .... 

 
ทุกสิ่งทุกอยางออกมาจาก  "กฎ"  ตายตัวของธรรมชาติ. 

 
ทุกอยาง มัน ออกมาจากสิ่งที่เรียกวากฎ  คือธรรมธาตุ  หรือ  ตถตา 

หรือ  อวิตถตา  หรืออนัญญถตา  แลวแตจะเรียก;  แตจะเรียกดวยคําคําเดียววา 
กฎ  ขอใหจําไวดวย.  เมื่ออาตมากลาวเพียงพยางคเดียววา  "กฎ"  ก็ขอใหเขาใจ 
วาสิ่งที่ พระพุทธองคทรงเรียกวา  ธา - ตุ;  ธาตุ,  หรือ  ธมฺมธา - ตุ  ธรรมธาตุ 
หรือ  ตถตา  หรือ  อวิตถตา  อนัญญถตา  ทิฏฐธัมมตา  ธัมมนิยามตา  ธัมมัฏฐิตตา,  
หลาย  "ตา"  เหลือเกิน;  แตลวนแตวามันตองเปนอยางนั้นเทานั้น  มันเปน 
อยางอื่นไมได  ในฐานะที่เปนกฎ. 

 
นี่ถาเราจะเล็งพระพุทธเจา  ถึง  รูปธรรม  นามธรรม  คือรางกายจิตใจ 

ของพระองคแลว  มันก็คือ  สภาวธรรมธรรมดาที่ออกมาจากกฎ  หรือเปนไปตาม 
กฎ.  แมเราจะเล็งถึงคุณธรรมของพระองค  คือการตรัสรู  หรือสติปญญาของ 
พระองค  มันก็เปนสิ่งที่เปนมาตามกฎ  ไมออกพนไปจากกฎ.  พระพุทธเจาก็  
ไมมีอะไรมากไปกวานั้น  จะเปนรางกายของทานก็ดี  จิตใจของทานก็ดี  คุณธรรม 
ที่มีอยูในจิตใจของทานก็ดี  มันก็ลวนแตเปนไปตามกฎ  :  เกิดขึ้นมาไดแลวก็ดับ 
ไป  ตามอํานาจของสิ่งที่เรียกวากฎ. 
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นี่เราพิจารณากันดูเปนขอแรกกอนวา  แมแตพระพุทธเจาก็ยัง ตอง 
เปนไปตามกฎ  :เกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  นี้;  แมในสวนที่เปนธรรม  เปน 
พระธรรมที ่ตรัสวา  "ธรรมที ่เราแสดงแลวบัญญัติแลวนี ้  จะอยู เปนศาสดาของ 
พวกเธอทั้งหลาย"  นี่มันก็ ตองเปนไปตามกฎ  อยูไปไดตามกฎ,  หรือมิฉะนั้น 
ก็ใหรวมเขาไปในสิ่งที่เรียกวากฎเสียเอง. 

 
ถาไปรวมเขาในสิ่งที่เรียกวากฎเสียเอง  มันก็ กลายเปนไกวัลยธรรม 

เปนพระพุทธเจาที่เปนไกวัลย  คือไมรูจักตาย  ไมรูจักสิ้นสูญ  แตไมมีใครพูด 
อยางนี้;  แมวาถอยคําที่ตรัสไว  จะเปดโอกาสใหพูดอยางนี้ก็ไมมีใครกลาพูด 
อยางนี้  เพราะถาพูดอยางนี้  มันก็จะไปเขาพวกกันกับท่ีวามีพระเจาหรือพระพุทธ- 
เจาแทจริงก็เปนพระเจา  ที่ไมรูจักตาย  ที่มีอยูตลอดกาล  มีอยูในที่ทั้งปวงเสีย. 

 
นั่นแหละขอใหสังเกตดูใหดีๆวา  เมื่อพระพุทธเจาทานยังทรงมีชีวิตอยู 

ทานก็ปฏิเสธวา  รางกายเนื้อหนึ่งนี้ไมใชตถาคต;  ตอเมื่อผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อ 
วาเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคตผูนั้นเห็นธรรม.  ผูที่เห็นแตเพียงเนื้อหนังรางกาย 
หรือวาเกาะแขงเกาะขา  ลูบคลําจีวรอยู  ก็ยังไมชื่อวาเห็นตถาคต;  ตอเมื่อเห็น 
ธรรมจริงจึงจะเห็นตถาคต  ธรรมในที่นี้  หมายถึงกฎอิทัปปจจยตา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
การเห็นพระพุทธเจานั่นคือเห็นธรรม. 

 
ทีนี้ เห็นธรรม นี้  ไมใชเห็นเฉพาะเมื่อพระพุทธเจาทานยังมีชีวิตอยู 

หมายความวา  ที่ไหนก็ได  เมื่อไรก็ได  เดี๋ยวนี้ก็ได  อีกกี่ลานกี่โกฏิปก็ได.  ถา 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนสิ่งที่ควรแกนามวาธรรมทั้งปวง ๔๑

ใครไปเกิดเห็นธรรมเขา  คนนั้นเห็นตถาคต  คือเห็นพระพุทธเจา  นี้ก็เปน 
เหตุผลแสดงวา  พระพุทธเจาทานก็เปนอนันตกาลในแงนี้. 

 
และเมื ่อพระพุทธเจาจะปรินิพพานในวันนั ้น  ก็มีคนโศกเศรา  วา 

ดวงประทีปจะสิ้นสุดไปเสียแลว  นี่พระพุทธเจาทานก็ยังตรัสวา  "อยาวาอยางนั้น,  
ธรรมอันเราแสดงแลว  วินัยอันเราบัญญัติแลว  นั่นจักอยูเปนศาสดาสําหรับพวก 
เธอตลอดกาล"  คือไปขางหนา  เมื่อตถาคตลวงลับไปแลวโดยรางกาย. 

 
ประโยคที่กลาวเชนนี้  เราอาจจะถือเอาความหมายวา  พระพุทธเจา 

ทานจะอยูตลอดไปก็ได  เพราะวาทานไดเปดเผยสิ่งหนึ่งขึ้นไวแทนพระองคทาน 
คือธรรมที่ทรงแสดงแลว,  แลวธรรมท่ีพระองคทรงแสดงนั้น  ก็ไมมีอะไรมากไป 
กวากฎ  ที่เปนตัวไกวัลยธรรม  ที่มีอยูตลอดกาลนั้น.  พระองคตรัสรู  แลวก็ 
ทรงนํามาสอน  เปดเผยขึ้นไวแลว  ก็ใหสาวกทั้งหลายคือวา  นั่นคือตถาคต  ที่จะ 
อยูกับเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน. 

 
การเห็นธรรมก็หมายถึงเห็นกฎหรือไกวัลยธรรม. 

 
คําวา "ธรรม"  ในที่นี้ก็หมายถึงกฎ.  คําสอนทั้งหลายอยาถือเสียวา 

มันเปนแตเพียงคําพูดหรือตัวหนังสือ  เพราะวาคําพูดหรือตัวหนังสือนั้นมันแสดง 
ซึ่งกฎ;  เชน  แสดงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตามันคือแสดงกฎ;  แมวามันไมใช 
ตัวกฎ  แตมันก็แสดงกฎ.  แตถาเราพูดวา  ธรรม,  ธรรม  แลวก็ตองหมายถึงตัว 
กฎ  จึงจะเปนตัวจริง  อยาไปเล็งถึงตัวหนังสือหรือคําพูด. 
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นี้จะเห็นไดงายตรงตามพระบาลี  ที่พระทานไดสวดไปเมื่อตะกี้แลว  วา 
ธรรมชาติอันตายตัวลงไป  ขึ้นชื่อวา  ความทุกข แลว  ตองเปนอยางนี้ๆๆ 
เปนอยางอื่นไมได,  วา เหตุใหเกิดทุกข แลว  ตองเปนอยางนี้ๆๆเปนอยางอื่นไมได,  ภาวะ 
ดับไปไมเหลือแหงทุกข  ก็ตองเปนอยางนี้ๆๆอยางอื่นไมได,  การปฏิบัติเพื่อใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  ก็ตองเปนอยางนี้ๆๆ;  อยางนี้เรียกวากฎ;  ตอเมื่อ 
ไปปฏิบัติตามกฎเขา  มันจึงจะเกิดการปฏิบัติ  และไดรับผลตามสมควรแก 
การปฏิบัติ. 

 
เดี๋ยวนี้พระองคทรงประสงคจะแสดงกฎ,  และแสดงในลักษณะที่วา 

พระพุทธเจาทั้งหลายจะเกิดขึ้น  หรือไมเกิดขึ้น นั้น,  ไมเกี่ยวกัน  ไมเกี่ยวของกัน;  
กฎนี้มันมีอยูแลว  เพียงแตวาตถาคตไดเขาถึงกฎนี้,  ไดรูพรอมเฉพาะซึ่งกฎนี้ 
แลวเอามาแสดงใหคนอื่นรู,  แปลวา  ทรงแสดงถึงสิ่งที่เปนกฎ.  แลวสิ่งที่เรียก 
วากฎนั้น  ตองมีอยูเปนไกวัลย  ไมจํากัดเวลา  ไมจํากัดสถานที่;  นี้เรียกวา 
ธรรมธาตุ  หรือจะเรียกอะไรก็แลวแตจะเรียก  แลวแตจะมุงหมายจะใหคนเขาฟง 
กันในแงไหน. 

 
พระองคทรงใชคําวา  ธาตุ  หรือ  ธา-ตุเฉยๆ,  มันก็ธาตุเฉยๆเทานั้น 

แตมันเปนธาตุที่มีชื่อพิเศษอยางนี้.  ใครเขาถึงธาตุอันนี้  ก็คือเขาถึงไกวัลย- 
ธรรม  ตามชื่อท่ีอาตมากําลังเรียก  เพื่อใหสะดวกแกการฟง,  หรือวาถาใครเขาถึง 
ธาตุอันนี้  คนนั้นก็เขาถึงสิ่งที่  พวกคริสเตียนหรือพวกยิวเขาเรียกวา  พระเจา  
หรือท่ี เหลาจื๊อเรียกวาเตา  หรือท่ีพวก ฮินดูหลายๆพวกเรียกวาพรหมบาง  เรียกวา 
ปรมาตมันบาง  เรียกวาไกวัลยบาง. 
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แตความหมายของคําวา  ไกวัลยนี้เหมาะที่สุด  ที่จะเรียกสิ่งนี้  และ 
มันออกจะเปนประโยชนแกการเมืองสักหนอย;  เพราะวาโลกสมัยปจจุบัน 
นี้  ตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน,  อยารบราฆาฟนกัน  อยาแบง 
เปนพรรค  เปนพวก  เปนดํา  เปนขาว  แลวทะเลาะวิวาททําลายกัน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ถารูจักไกวัลยธรรม  จะทําใหโลกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 

 
โลกกําลังตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ก็ยังทําไมได  เพราะวาโง 

ไมรูจักสิ่งซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาแตทีแรก  แลวลูกหลานที่ออกมาจากสิ่งนั้น 
มันเกิดแบงแยก  เปนพวกๆกัน  จนไดทะเลาะวิวาทกัน. 

 
นี้อยากจะถือเอาประโยชนขอน้ีเปนสวนใหญ เปนประโยชนรีบดวน 

เฉพาะหนา  วาเราควรจะรูจักสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูเพียงสิ่งเดียว;  มันแปลกที่วา 
มันเปนเพียงสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูเปนเพียงสิ่งเดียว  จะที่ไหนก็ตาม  เมื่อไรก็ตาม  สิ่ง 
นั้นมันมีอยูเพียงสิ่งเดียว,  เพียงสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกวา ไกวัลยะ  นั่น  มันมี 
คําแปลอยางนั้น  ซึ่งวันกอนก็ไดอธิบายถึงคําคํานี้ไปบางแลว,  แลวยังจะตอง 
อธิบายกันตอไปอีก  ถึงความหมายของคํา  เกวะละ  หรือไกวัลยะนี้. 

 
มันเปนสิ่งเดียวเทานั้น,  มันเปนสิ่งเดียวเทานั้น;  ไปคิดเอาเอง 

วามันเปนสิ่งเดียวเทานั้นเมื่อไรก็ตาม  ที่ไหนก็ตาม  มันเปนสิ่งเดียวเทานั้น..  
ใหเขาถึงสิ่งนี้,  แลวจิตใจของผูเขาถึงสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปหมด,  จะเปลี่ยนเปน 
ไกวัลยไปดวยก็ได  คือจะเห็นทุกคนเปนเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแหง  ในที่ทุกเวลา 
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แตวาคําคํานี้  มันยังมีความหมายดิ้นไดตามวิธีพูด  หรือวาตามวิธีที่เรา 
จะมองกันในแงไหน  วาสิ่ง สิ่งเดียวเทานั้น  แตมีในที่ทุกหนทุกแหง  ไมวาที่ 
ไหน  ก็หมายความวาสิ่งๆนั้น  มันแบงแยกได  ซอยละเอียดถี่ยิง  ยิ่งกวาปรมาณู 
เสียอีก.  ถาจะแบงมัน  มันก็จะละเอียดเล็กยิ่งกวาปรมาณูเสียอีก  เพื่อจะเขาไป 
อยูในที่ทุกหนทุกแหง. 

 
....            ....            ....            .... 

 
เชนเดียวกับไมมีใครหนีพนกฎแหงกรรมได. 
 
นี่ขึ้นชื่อวา  กฎ  ตองเปนอยางนี้;  เชนกฎแหงกรรม  ทําลงไปแลว 

มันก็หนีผลกรรมไมพน,  ไมวาจะหนีไปอยูที่ไหน  มันก็ หนีผลกรรมไปไม 
พน;  เพราะวากฎแหงกรรมนี้  มันมีอยูในที่ทุกหนทุกแหง.  ฉะนั้นใครจะ 
คิดวา   เราไปทํากรรมที่ตรงโนน  ตรงนี้เกิด  จะไมตองรับผลของกรรม  อยางนี้ 
มันเปนไปไมได.  เพราะสิ่งที่เรียกวา  กรรม  นั้น  มันละเอียดจนมันไปคอย 
อยูในที่ทุกหนทุกแหง:- 

 
จะวามันละเอียดมากนับไมไหว  อยางนี้ก็ได; 
หรือจะวา  มันเปนอันเดียวโดด  มันไมมีสอง  ไมมีอะไร  ก็ยังได. 
มันเปนความเต็มปร่ีไปหมด  ไมมีที่ไหนจะเวนวางจากสิ่งนี้อยางนี้ก็ได. 
 
เปนสิ่งที่แข็งยิ่งกวาสิ่งใด  บรรดาสิ่งทั้งหลายที่มนุษยจะรูจัก  วามัน 

เปนของแข็งไมมีสิ่งไหนจะแข็งกวาสิ่งนี้,  คือไมมีอะไรไปทําใหมันเปนอะไร  ให 
มันเปลี่ยนรูป  หรือวาไปกด  ไปบีบ  ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได. 
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แลวมันก็ไมรูจักพอ,  ไมรูจักพอนี้อธิบายยาก  คือวา  จะใหมันถูก 
กระทํา  หรือวาจะเอาอะไรใสลงไปในสิ่งนี้เทาไร ๆ  มันก็ไมเต็ม,  หรือจะใหมัน 
ออกมา ๆเปนสิ่งอื่นๆเทาไรมันก็ไมรูจักหมด.  นี่เรียกวาเปนอนันตะ  ทั้งเขา 
ทั้งออก  จะเขาไปก็เปนอนันตะไมรูจักเต็ม,  จะออกมาก็เปนอนันตะไมรูจักสิ้น 
นี้เรียกวาไมรูจักพอ. 

 
ไกวัลยะ  มีความหมายตรงกับ  "อสังขตะ"  ดวย. 

 
นี่ความหมายเบ็ดเตล็ด  แตก็มีความสําคัญ  ของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยะ 

อยางนี้;  แตทั้งหมดนี้มันไปตรงกับความหมายของคําอีกคําหนึ่ง  เปนคําที่ 
คุนเคยกันมาก  ก็คือวาอสังขตะ,  อสังขตธรรม.  พระพุทธเจาก็ไดตรัสไววา 
สิ่งใดเปนสัจจะ  สิ่งนั้นตองเปนอสังขตะ;  ถาไมเปนอสังขตะ  จะเปนสัจจะไป 
ไมได.  สัจจะ นั้นคือ ความจริง  ความจริงนั้นคือกฎ;  ดังนั้นกฎทั้งหลาย 
ก็ตองเปนอสังขตะ;  ฉะนั้นไกวัลยะนี้ตองเปนอสังขตะ  คือสิ่งที่อะไรทํามันไมได 
หรือปรุงขึ ้นไมได  ควบคุมมันไมได  มันเปนตัวมันเอง   มันชนะ   หรือยิ ่ง 
กวาชนะสิ่งทั้งปวง  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งหลาย  แมแตพระพุทธเจา  ไมตองพูด 
ถึงรูปธรรมนามธรรม.  นี้คือสิ่งที่เรียกวา  อสังขตะ,  แลวเปนสัจจะ,  แลว         
เปนอมุสาคือไมเคยโกหก. 

 
เราควรจะรูจักสิ่งนี้กันมากขึ้น  โดยเหตุที่อาตมาเห็นวา  เรายังรูจักสิ่ง 

นี้กันนอย  แลวก็ไมสนใจ.  บาลีธัมมนิยามสูตร  พระก็เอามาสวดทุกคราวทีวา 
มีการทําบุญ  ๑๐๐  วัน  ๕๐  วัน  แลวก็ฟงกันไปอยางนั้นไมรูวาหมายถึงอะไร  : 
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"ตถาคตจะเกิดขึ้น  หรือจะไมเกิดขึ้นก็ตาม  ฐิตา  วะ  สา  ธาตุ  ธาตุนั ้นตั้งอยู 
แลวนั่นเทียว  คือ  ธัมมัฏฐิตตา  ธัมมนิยามตา  ตถตา  อวิตถตา;  มันเปนคํา 
ไวพจน  ที่พูดกันเทาไหรมันก็ไมหมด  แตใจความมันนิดเดียวเทานั้นแหละ  คือ 
มันเปนอยางนั้น  มันไมเปลี่ยนแปลง. 

 
ฉะนั้นขอใหเขาใจสิ่งนี้  ในฐานะอยางนี้  แลวก็เพ่ือความสะดวกแก 

การศึกษา  ตอไปขางหนาก็  จะขอเรียกวาไกวัลยธรรม  ไปเรื่อยๆเพราะยังจะตอง 
พูดถึงสิ่งนี้กันอีกหลายคราว. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรมมีความหมายตรงกับที่ใชในลัทธิอื่นดวย. 

 
เดี๋ยวนี้ที่นาหวัว  หรือวาจะบังเอิญอยางไรก็สุดแท  ไกวัลยธรรมนี้เปน 

กฎ  มีความหมายอยางเดียวกับเตา,  มีความหมายอยางเดียวกับวา  The  Word 
ของคริสเตียน  คือพระเจา;  ฉะนั้น พระเจาก็คือกฎ  เตาก็คือกฎ  อะไร 
ก็คือกฎ. 

 
แลวมันนาหวัวตรงที่วา  คําที่ฝร่ังเขาใชกันอยู  คือคําวา  ‘God  แปลวา 

พระเจานั้นเราก็มี  God;  แตเราเรียกสั้นหนอยเปน  กฎ เราเลยถูกกวา,  เปน 
พระเจาจริงกวา  วากฎนั่นแหละคือพระเจา.  ถาพวกฝรั่งเขาจะยอมยนคําวา 
God  นั้นใหสั้นลงมาเหลือกฎ  มันก็เปนอันเดียวกันเลยคือเปน  The Word.  
The  Word  ของธรรมชาติ  คือคําสั่งของธรรมชาติ  เปนกฎของธรรมชาติ  นั้นคือ 
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พระเจา.  มันอาจจะเปนไปได  กระมังวา  คําวา  "กฎ"หรือคําวา  กะ-ฏะ  นี้ 
เปนภาษาเกาแกของพวกอินโดอารยัน  ที่เขามาในอินเดียนี้  มันออกไปเปนคําพูด 
ของคนพวกนั้นทางตะวันตกก็ได  ซึ่งมันมีอยูมากคํา  หลายๆคํา. 

 
เปนอันวาเราอยาไปเถียงกันเรื่องชื่อเลย;  เมื่อพวกฮินดูเขาอยากจะ 

เรียกวาพระพรหมก็เรียกไปก็แลวกัน.  แตถามันหมายถึงสิ่งนี้แลวก็  ระวังใหดี 
เถอะ  มันจะเปนสิ่งเดียวกัน;  เขาจะเรียกกวาปรมาตมัน  ก็ตามใจเขา,  นิกาย 
หนึ่งเขาชอบเรียกอยางนั้น  ก็ตามใจเขา,  แตเขามีคําอธิบายอยางนี้เหมือนกัน 
แลวบางพวกเรียกวาไกวัลยอยูแลวก็มี. 

 
นี้คือสิ่งที ่เรียกวาไกวัลย  แลวก็ตั้งอยูในฐานะสมควรแกนามวา 

ธรรม  อยางยิ่ง  เพราะวามันเปนธรรมแม. 
 

....            ....            ....            .... 
 

ขอเปรียบเทียบ  เพ่ือทําความเขาใจคํา  "ไกวัลย"  คือกฎ. 
 
เอาละ,  ทีนี้ก็จะพูดถึง  แงของการเปรียบเทียบ  หลายๆแง  ที่จะ 

ทําใหเขาใจสิ่งนี้ตอไปตามความมุงหมายของการบรรยายในวันนี้.  การเปรียบ- 
เทียบนี้  มันก็ตองทําเปนคูๆ;  รูกันอยูแลววาถาเราจะเปรียบเทียบอะไร  เรา 
ก็จะตองการเปรียบเทียบดวยของ  ๒  อยางไมเชนนั้นจะเทียบกับใคร. 

 
คูที่  ๑  อยากจะใชคําวา  ธรรมดั้งเดิม  กับ ธรรมแปรรูป.  ธรรมท่ี 

ดั้งเดิม  มันก็ตองเปนอันเดียวกันนั้น  ถามันเกิดไมอันเดียว  มันก็ไมใชดั้งเดิม. 
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ลองคิดดูซิ  ถามันเกิดแบงเปนสองอยางสามอยาง  มันก็ตองมีสวนที่ไมใชเดิม;  
ฉะนั้นเดิม  มันก็ตองมีอยางเดียว.  พอตอมามันก็มี  ธรรมประเภทที่แปรรูป 
ออกมาจากสิ่งดั้งเดิม  นี้มันมีมาก  มากอยาง. 

 
ธรรมดั้งเดิมก็คือกฎ  กฎอันเด็ดขาด  ปกาสิตอันเฉียบขาดของพระเจา 

หรือของกฎ  นี้เรียกวาธรรมดั้งเดิม  บางพวกอาจจะเรียกวาอาทิธรรม  อาทิพุทธ 
อะไรก็ได,  แลวจากกฎนี้  มันมีสิ่งทั้งหลายที่ออกมาตาง ๆ  กันเปนรูปธรรมนาม- 
ธรรม.  อาการอยางนั้นจะตอง  ออกมาจากกฎเปนไปตามกฎ  นี้คือธรรมแปรรูป. 

 
ของเดิมก็เรียกวาธรรม,  ของใหมๆที่ออกมาพรูไปหมดนี้  ก็เรียกวา 

ธรรม,  เพราะคําบาลีมันไมมีคําอื่นจะเรียก;  ฉะนั้นจึงตองประกอบคําวิเศษณะ 
เขาไปวา   "ธรรมเดิม "  หรือวา   "ธรรมแปรรูป ";  เชนวาธรรมสังขตะ  
หรือธรรมอสังขตะ  อยางนี้เปนตน.  แตวาคูแรกนี้อยากจะระบุวาเปนธรรม- 
เดิม  แลวก็ธรรมที่แปรรูป  ออกมาเรื่อยๆเรื่อยไมขาดสาย  จนกระทั่งบัดนี้ 
นับไหวที ่ไหนละ   วามันมีอะไรบาง   ในสากลจักรวาลนี ้  มันเกิดดวงอาทิตย 
ดวงจันทร  ดวงอะไรขึ ้นมา   แลวเกิดเปนมนุษยเปนสัตวขึ ้นมา   กระทั ่งเปน 
พระพุทธเจา  แลวสูงสุด  มีวัฒนธรรมอยางนั้นอยางนี้  สูดสุดแลวก็แตกสลายไป 
แลวก็จะเกิดใหม  แลวก็แตกสลายไป   แลวก็เกิดใหม  อยางนี ้เรียกวาสวนที่ 
มันแปรรูป;  แตสวนที่เปน กฎแทๆ นั้น  ไมระคายขน  คือ ไมเปลี่ยนแปลง 
เลย  แมแตสักนิดเดียว  คงเปนกฎอยูตามเดิม. 

 
นี่คูหนึ่งแลว  ไกวัลยธรรม คือ ธรรมดั้งเดิม;  ที่นอกไปจากนั้น 

ก็เปนธรรมที่แปรรูป  คือวาธรรมที่เปลี่ยนไป. 
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ทีนี้คูที่  ๒  ถัดไป  ก็เห็นไดทันทีวา  มันเปนธรรมที่เปน ตัวธรรมแท 
ที่นอกนั้น  ก็ เปนเพียงประกาย  หรือเศษที่กระเด็นออกมา  เปนประกาย,  เปน 
ประกายธรรม,  มีอะไรที่เปนประกายออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง;  มันไมใชสิ่ง 
เดียวกัน.  ธรรมที่เปนตัวแมนี้ก็ประหลาด  ที่วาไมรูจักหมด  ไมรูจักเปลี่ยน-  
แปลง,  ตามความหมายของคําวาไกวัลยมันไมรูจักหมด  ไมรูจักสิ้น  ธรรมะแม.  
ทีนี้ธรรมะลูกหลานนี่เกิดตายๆเกิดตายๆ ไหลไปเปนเกลียว  นี้เรียกธรรมลูก 
หลาน.  ฉะนั้นไกวัลยธรรมคือธรรมแม  นอกนั้นกี่โกฏิอยาง  กี่รอยอยางนับไม 
ไหว  ก็เปนธรรมลูกหลาน  ซึ่งไมเคยกลับไปเปนธรรมแมสักที. 

 
ทีนี้คูที่  ๓  ถัดไปก็ ธรรมที่เปนเหตุอันแทจริง  เรียกวา  ปฐมเหตุ;  

ธรรมนอกนั้นก็เปนธรรมผลทั้งนั้น.  พวกคริสเตียนเขาจะถามคําถามขอน้ี 
เปนขอแรกเสมอ  วาในพุทธศาสนามีปฐมเหตุไหม?  นี้ถาเราไมเขาใจคําถาม 
ของเขาเราอาจจะตอบผิดก็ได  เพราะถาเราไปรังเกียจคําวาพระเจา  เขาถามใหเรา 
ตกหลุมของเขาวาพระเจา;  นี้เราก็กลัว  เราก็วาไมมีเทานั้น. 

 
แตถาเรามีความจริงใจ  ตอบไปอยางไมลําเอียง  เราก็วามีซิ  คือสิ่งที่ 

มันมีตลอดกาลนั้นแหละ  เปนปฐมเหตุก็ได,  เรียกวา ปฐมเหตุ ก็ได,  คือ 
อะไร?  ก็คือกฎคือ  กฎที่เรียกวา  ตถาตา  อวิตถตา  อนัญญถตา  ธัมมัฏฐิตตา 
ธัมมนิยามตา  นี่คือปฐมเหตุ  มีอยูกอนสิ่งใด  นอกนั้นเปนนานาผล  นานา  
ประการ. 

 
หรือจะเรียกชื่ออีกทีหนึ่งก็วา  ปฐมเหตุนั้นเปนของสิ่งเดียว  เดียว 

แทๆเลย  แลวผลนั้นมันก็มาก.  นี่ถาวาธรรมเดียว  ก็คือ ไกวัลยธรรม; 
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ถาธรรมมากหลายนานาธรรม  มันก็คือธรรม,  ประกายธรรม  ธรรมชั่วขณะ  เปน 
สังขตธรรมชั่วขณะ. 

 
หรือจะใชคําอีกคูหนึ่งคูที่  ๔  วา  อาทิธรรม  ธรรมทีแรก  หรือเบ้ืองตน 

ตายตัว  นี่ธรรมตายตัว,  แลวออกมาเปน  นิรมานธรรม  คือ ธรรมที่บิดเบือน 
เรื่อย  บิดเบือนเรื่อย  เปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะวามันไมกลับไปหาที่เดิม.  มัน 
ปรุงเปนสิ่งนี้มา  สิ่งนั้นก็ปรุงสิ่งอื่นตอ,  สิ่งนี้ก็ปรุงสิ่งอื่นตอ  มันเตลิดเปดเปง 
ออกไป  ไมมีทางที่จะกลับไปหาสิ่งเดิม;  เวนไวแตสิ่งเหลานี้จะดับหมดลงไปอีก 
ครั้งหนึ่ง  จึงจะเหลือแตสิ ่งเดิม  เหลือแตอาทิธรรม  คือธรรมเดิม  มิฉะนั้นก็เปน 
นิรมานธรรม  คือธรรมที่บิดเบือนอยูเรื่อยไป. 

 
พวกเราทุกคนที่นั่งอยูที่นี่  ตนไม  กอนหิน  กรวด  ดิน  ทราย  นี้เปน 

นิรมานธรรมทั้งสิ้น  คือธรรมที่บิดเบือนออกมาจากอาทิธรรม;  แลวมันนาคิด 
วามันมาเปนรางกาย  มาเปนจิตใจ  มาเปนมันสมอง  มีความคิด  มีความรู   ที่ 
ทําใหรู จักแมของมันไดนี ่  มันจะดีหนอยก็ตรงนี ้เอง  ถาใครไมรู   ก็หมายความ 
วาเกิดมาทั้งทีก็ไมรูจักพอ-แมของตัว,  นากลัว. 

 
ใหนึกแตเพียงวา  มันเปนประกายหรือเปนปฏิกิริยา;  ของที่เปน 

เดิมแทนั ้น  ไมกระดุกกระดิกอะไรก็ได  ไมเปลี ่ยนแปลงอะไรเลย  สวนสิ ่งทั ้ง 
หลายที่ปรากฏ แกเราอยูนี้  มันเปนเพียงแตปฏิกิริยา  เปนเพียงประกายที่ออกมา 
ในฐานะเปนปฏิกิริยา;  มีอะไรกระทบกันเขา  ก็เกิดสิ่งใหมเสมอ  เหมือนกับวา 
ลมไปกระทบน้ําก็เกิดคลื่นอยางนี้.  ที่ไดกลาวมาแลววา  ในคําวาเกวะละ  หรือ 
ไกวัลยะนั่นแหละแลวเขายังใหคําจํากัดความที่มันแบงไดมากไมมีที่สิ้นสุด;  ถา 
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มันเกิดการกระทบกันขึ้น  ในระหวางสิ่งที่แบงออกไปแลวมันก็เกิดสิ่งใหมมา  แต 
สิ่งเดิมยังคงเปนอยูอยางนั้น. 

 
ฉะนั้นนี่แหละเปนหลักเกณฑ  ที่คลายกันมากกับทางวัตถุธรรม;  

เชนวา  ทีแรกไมมีดวงอาทิตย  มันก็มีดวงอาทิตย  ในดวงอาทิตยมันก็มีธาตุตาง ๆ  
ที่ออกมา  เปนธาตุนั ้น  ธาตุนี ้  ธาตุโนนกระทั ่งเปนอินทรียวัตถุมีชีวิตขึ ้นมา 
ได  เปนพืช  เปนสัตว  เปนคน  อยางนี้.  ทีแรกมันก็ไมมี  แตเนื่องจากการ 
ที่มีกระแทกกันไป  กระแทกกันมา  ในระหวางสิ่งเหลานี้  มันมีสิ่งใหมออกมา,  
สิ่งใหมออกมา,  สิ่งใหมออกมา,  นี่ในทางวัตถุก็เปนอยางนี้,  ทางฟสิคส 
แทๆทางวัตถุแทๆก็เปนอยางนี้. 

 
ทางนามธรรม  ก็มีความหมายอยางนี้  จึงเกิดมีตัวธรรมแทๆ  กับ 

ธรรมที่เปนเพียงประกาย ธรรมหรือเปนปฏิกิริยา  ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตอๆกัน 
มาเรื่อย  ตามกฎของแมของมัน  แมมันเปนตัวกฎ  ลูกของมันก็งอกงามเรื่อยไป 
ตามกฎ  เปนเพียงปฏิกิริยา. 

 
นี่กฎนั้นเปนพระเจา  หรือเปนธรรมของพระเจา  นอกนั้นก็เปน 

ธรรมของสิ่งทั้งหลาย  ที่ออกมาจากพระเจา  จึงเกิดมีธรรมนิรันดร  นิรันดร- 
ธรรม  มันเปนนิรันดรตายตัว;  และอันตรธรรมคือธรรมชั่วคราวๆ;  นิรันดร 
แปลวาไมมีชวง  ไมมีระหวาง  เปนนิรันดร.  นี่เปรียบกับไกวัลยธรรม  มันไม 
เปนชวงๆไมเปนเหตุ  ไมเปนผล  เปนชวงๆ.  นิรันดรเปนพระเจา,  แลว 
ก็มันอันตรธรรมคือเปนสิ่งทั้งปวง. 

 
....            ....            ....            .... 
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ความคิดเรื่องการสราง  และผูสราง. 
 
ทีนี้ก็มาถึงความคิดเรื่องสรางโลก.  ที่ออกมาแหงสิ่งทั้งหลายนี้  ก็เรียก 

วาที่ออกมา  หรือที่เกิดออกมา  หรือผูสราง  นอกนั้นก็เปนสิ่งที่ถูกสราง;  
อยางสิ่งที่เรียกพรหม  เปนโยนีของสิ่งทั้งปวง  คือเปนที่คลอดออกมาของสิ่งทั้ง 
ปวง  เปนไกวัลยธรรม  นอกนั้นก็เปนสิ่งที่ถูกคลอดออกมา  คือเปนลูก  เปน 
ชาตธรรมสิ่งที่เกิดแลว,  และเกิดแลว,  และเกิดแลว,  มาจากแมคือไกวัลยธรรม. 

 
ในที่สุดก็อยากจะระบุวา  ไกวัลยธรรมนี้  ก็เปนอยูเอง  เปนเอง 

เปนพระเจา  เปนอะไรก็ได  แลวแตจะเรียก,  เปนเอง  เปนสิ่งที่เปนอยูเอง     
หรือเปนเอง.  สวนธรรมะนอกนั้น  ก็เปนเพียงการไหลไปของประกายของธรรม
แลวก็บัญญัติใหวา  เปนอยางนั้น  เปนอยางนี้  เปนอยางโนน;  แลวแตจะ
บัญญัติ  บัญญัติเปนธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อากาสธาตุ  วิญญาณะธาตุ  
ในฐานะที่เปนธาตุ,  ลวนแตเปนสังขตธาตุ. 

 
ที่นี้  อาการของมัน  เกิดขึ้น  -  ตั้งอยู  -  ดับไป,  เกิดขึ้น  -  ตั้งอยู- 

ดับไป,  นี้เขาบัญญัติให  เปนการเกิดขึ้น  -  ตั้งอยู  -  ดับไป.  ในขณะหนึ่ง ๆ  
บัญญัติวาเปนอะไร  มีความเกิดความแก  ความเจ็บ  ความตาย,  หรือเมื่อมี 
การปฏิบัติตามกฎนี้  มันก็มีการปฏิบัติ  ขึ้นมาตามลําดับ  เปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
จนเกิด  มรรค  ผล  นิพพาน.  ทั้งหมดนี้มันก็เปนเรื่องบัญญัติทั้งนั้น  แลวก็ 
มิไดเปนอยูเองตายตัว  เหมือนสิ่งที่เรียกวาธรรมธาตุหรือไกวัลยธรรม. 
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รวมความวา  ถาเราไมรูจัก  ที่จะแยกของสองชนิดนี้ออกจากกันได 
เราก็ยังไมรูอะไรอยูมาก.  พูดตรงๆ ก็วา  เราจะไมรูวาอะไรเปนสังขตธรรม,  
อะไรเปนอสังขตธรรม;  ไมรูอะไรเปนของจริง  อะไรเปนของไมจริง  ก็เลยทํา 
ผิดหมด.  ความไมรูก็เปนอวิชชาทั้งนั้น,  ถาเปนความไมรู  ก็เปนอวิชชาทั้งนั้น,  
หรือรูผิดก็ตาม  มันก็ยอมมีผลไปตามลักษณะของอวิชชานั้น ๆ.  ถาวาเรารูเทาไร 
มันก็มีทางแหงแสงสวางที่จะทําใหเกิดการกระทําที่ถูกตอง  มากขึ้นเทานั้น. 

 
ตัวอยาง  เชน  เดี๋ยวนี้เราไมสงสัยกันบางเลยหรือ  วาทําไมอะไรๆ 

มันตองเปนอยางนี้?  ทําไมกอนหินจึงมาวางอยูที่นี่  ตนไมจะตองเปนอยาง 
นี้  หรือสัตวทั ้งหลายจะตองเปนมาอยางนี ้เดี ๋ยวเจ็บ  เดี ๋ยวไข  เดี ๋ยวตายไป?  
ทําไมตองเปนอยางนี้?  ถาจะวาดินฟาอากาศ  มันทําใหเปนอยางนี้  มันก็จะ 
ตองถามไดอีกตอไปวา;  ทําไมดินฟาอากาศมันจึงทําใหเปนอยางนี้?  แลวดิน 
ฟาอากาศเองละ  มันมาจากไหนเลา?  เดี๋ยวมันก็ไปจนอยูที่สิ่งที่เรียกวา  
อสังขตธรรม  หรือวาไกวัลยธรรมหรือสิ่งที่เรียกวากฎ. 

 
ฉะนั้นขอใหพยายามหลับตาดูวา  สิ่งทั้งหลายนี้มันวิ่งพรู ๆ ๆ ออกมาจาก 

สิ่งสิ่งเดียว  คือสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกวากฎ  หรือ  สัจจธรรมที่เปนกฎ  มัน  ตั้งอยูใน 
ฐานะเปนธรรมธาตุ  ที่พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันอยูเสมอวา  ตถาคตทั้งหลาย 
ทุกองค  จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น  ธรรมธาตุที่เปนตัวกฎนั้น  มันตั้งอยูตลอดเวลา 
ในฐานะที่เปนตถาหรือตถาตา  คือความเปนอยางนั้นอยางเดียวเทานั้น  ไมเปน 
อยางอื่นไมได,  อวิตถา หรือ อวิตตถตา  มันไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  อนัญญถตา 
มันกลายเปนอยางอื่นไมได,  ธัมมัฏฐิตตา   เปนการตั้งอยูแหงธรรมดา, 
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ธัมมนิยามตา  เปนบทนิยามแหงธรรม  คือกฎนั่น,  นิยามในทีนี้แปลวากฎ 
กฎตายตัวแหงธรรมดา.  กฎมีอยูในฐานะเปนปฐมเหตุ  อยูในสิ่งที่มันสรางขึ้น. 

....            ....            ....            .... 
 
รูจักคําวา "กฎ"  กันเสียที  วามีอยูในฐานะเปนตนเหตุ  เปนปฐม 

เหตุ  เปนที่คลอดออกมาแหงสิ่งทั้งปวง;  แลวจึงคอยถามตอไปวา  มันอยูที่ 
ไหน?  อันนี้ก็จะประหลาดมาก  วาอยูที่ไหน?  มันก็อยูในสิ่งที่มันสราง 
ขึ้นมา.  ในตัวธรรมชาติทั้งหลายตองมีกฎของธรรมชาติ;  เชนในรางกายเรา 
นี้  รางกายนี้ประกอบขึ้นดวย  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  หรือวาดวยธาตุดิน 
น้ํา  ลม  ไฟ  อะไรก็สุดแท  ในนั้นทุกๆอณู  มันจะมีกฎ.  ในทุกๆปรมาณู 
ที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกายคนคนหนึ่ง  มีกฎ.  มีสิ่งที่เรียกวากฎอยูในนั้น 
มันจึงบังคับใหสิ่งนั้นเปนไปตามกฎได  ไมจําเปนจะตองแยกกันอยูคนละแหง. 

 
นี้กฎที่มนุษยคนพบ  มันเปนสวนนอย  แลวมันก็เกี่ยวกับวัตถุเสีย 

เปนสวนมาก;  เชนการรักษาโรคภัยไขเจ็บนี้ก็ดี,  หรือการผลิตสิ่งตางๆเปน 
ของนั่นของนี่  กระทั่งเปนอุตสาหกรรมก็ดี,  หรือวิทยาศาสตรจะไปโลกพระ- 
จันทรไดก็ดี,  มันก็มีความรูเรื่องกฎทั้งนั้น,  หากแตมันเปนกฎในสวนที่จะ 
ทําอยางนั้น  ไมใชกฎสวนที่จะใหรูความจริง  แลวจะมีจิตใจ  สะอาด  สวาง  สงบ 
ได. 

 
ขอใหสังเกตดูเถอะวา  มันเปนไปตามกฎทั้งนั้น  :  จิตใจท่ีมันสกปรก 

มืดมัวเรารอน  มันก็เปนไปตามกฎ,  และจิตใจที่สะอาด  สวาง  สงบอีก  นี้ก็ 
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เปนไปตามกฎ;  ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวากฎ  นั้น  มันมากนับไมไหว  แตเมื่อมา 
รวมกันแลว  มันเปนสิ่งที่เรียกวากฎ  เพียงคําเดียวก็พอ. 

 
นี่คือคําอธิบายของคําที่วาไกวัลยะนั้น  จะวาเปนสิ่งเดียวโดดก็ได,  

ไกวัลยะนั้นแบงออกละเอียดถี่ยิบนับไมไหวก็ได;  หมายความวา  คําวา  กฎคํา 
เดียว  แบงออกเปน  กี่รอย  กี่พัน  กี่หมื่น  กี่แสนกี่ลานกฎก็ได;  แลวแตวา 
เล็งกันถึงสวนไหน  เทาไร  เมื่อไร  เพียงใด  จนวาไมมีใครรูจักสิ่งที่เรียกวา 
กฎนี้  ในทุกๆอยางได  เพราะวาบางอยางมันไมจําเปนจะตองรู  หรือไมอาจจะรู 
เลย.  แตรูไดแนนอนอยางหนึ่งวา  มันมีสิ่งที่เรียกวากฎ  แลวเราอยูใตอํานาจ 
ของสิ่งที่เรียกวากฎ. 

 
ทุกสิ่งออกมาจากกฎเดียวกันทั้งรูปธรรมนามธรรม. 

 
กฎของใคร?  พวกที่ถือพระเจา  เขาวากฎของพระเจา,  และ 

พระเจานั้นเองเปนกฎหรือกฎนั้นแหละเปนพระเจา.  ถาวาเปนนักวิทยาศาสตร 
เขาก็วา  กฎของธรรมชาติ,  แลวกฎของธรรมชาตินั่นแหละ  คือกฎ;  แตเขา 
จะไมยอมเรียกวาพระเจา  ก็ตามใจเขา.  ถานักวิทยาศาสตรที่จะเห็นวานี้คือกฎ 
ตายตัวอยางนี้  จะเรียกสิ่งนี้วาพระเจา  นักวิทยาศาสตรก็มีพระเจาก็ไดเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้น เรามาชวนกันทุกพวก นี่  มาทําความเขาใจกันตรงที่วา  มัน 

มีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  คือสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกวากฎก็ได.  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
คือสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด  สิ่งที่มีอยูในที่ทั่วไป  สิ่งที่เปนสิ่งเดียวกันหมดทุกหนทุกแหง 
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คือสิ่งนี้ก็ได.  อยาไปเถียงกันดวยเรื่องคําพูด  แลวก็พูดกันไมได  พูดกันไมรู 
เรื่อง,  พูดกันไมได  โกรธกันเสีย.  จงไปพยายามเขาใจสิ่งนั้น  ซึ่งมันมีอยู 
สิ ่งเดียวเทานั ้นแหละ  แลวก็เขาใจถึงขนาดที ่วา  ทุกสิ ่งมันออกมาจากสิ่งนี ้;  
ฉะนั้น  เราจะมาทะเลาะวิวาทกันทําไม. 

 
พูด ภาษาธรรมะอันลึกซ้ึง  พูดภาษาวิญญาณอันลึกซึ้ง  วาทุกสิ่งมัน 

ออกมาจากตนเหตุอันเดียวกัน,  หรือถามันเปนสัตวมีชีวิต  มันก็เปนลูกที่ 
ออกมาจากแมตัวเดียวกัน,  หรือจะพูดรวมกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  ก็ตอง 
พูดวา  ทุกสิ่งมันออกมาจากสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียว  แลวมีอยูกอนสิ่งทั ้งปวง 
มีอยูในที่ทุกแหงทุกเวลา  สิ่งนั้นคือกฎ. 

 
ถาพูดวา  กฎ  ทุกคนพอเขาใจได  แตเชื่อวาไมหมด  ฉะนั้นไปพยายาม 

เขาใจคําวากฎนี้ใหหมด.  ถาจะเรียกใหมันเพราะกวานั้น  เพราะคําวากฎเฉยๆไม 
เพราะไมไพเราะ  แลวฟงนาเกลียดดวยซ้ําไป ก็เรียกวาตถตา  อวิตถตา  อนัญญถตา 
ธัมมัฏฐิตตา  ธัมมนิยามตา  อิทัปปจจยตา  คําใดคําหนึ่งในหลายๆคํา  อยางที่ 
พระพุทธเจาทานเรียกนี้;  ฟงดูก็เพราะดี  แลวก็แสดงความหมายไดดีดวย. 

 
นี่คือเราออกมาจากสิ่งนี้โดยสิ่งนี้ไปตามอํานาจของสิ่งนี้  แลว 

ก็ชั่วขณะชั่วเวลา.  ชั่วขณะ  :อยางเปนคนนี้  อายุไมเกิน  ๑๐๐  ป  ราวๆ๑๐๐  ป 
เกินไปก็ไมเทาไร  แลวนอยคนจะเกินไปไดในชั่วสมัยนี้,  ก็ชั่วเวลาอันสั้นนิด 
เดียว  ในเมื่อสิ่งที่เรียกวากฎนั้นนะมันไมมีอายุ,  หรือถาจะไปทําอายุใหกับมัน 
เราก็เขียนไมไหวอีก  พูดไมไหว  สักกี่อสงไขยกัปปกี่อะไรมันเขียนไมไหว  มัน 
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ไมมีตัวเลขจะเขียนอายุ  ของสิ่งที่เรียกวากฎนี้ได;  แลวเมื่อเอามาเทียบกับเรา 
อายุสมมติวา  ๑๐๐  ป  มันก็นอยเหลือเกิน  นอยจนพูดไมไหว. 

 
ฉะนั้นอยาไดอวดดีไปนัก  วากูเปนนั่น  กูเปนนี่  กูอยางนั้น  กูอยางนี้ 

มันเล็กยิ่งกวาขี้ฝุน,  ยิ่งกวาขี้ฝุนเม็ดหนึ่ง  เมื่อเอาไปเทียบกับโลก.  สิ่งทั้งหลายทั้ง 
ปวง  เปนเหมือนกับประกายที่กระเด็นออกมา  เพราะการขยับตัวของสิ่งที่ 
เรียกวากฎ  อันเปนสิ่งที่ไมรูจักสิ้นไมรูจักนอยลง  ไมรูจักมากขึ้น. 

 
นี่อาตมาเห็นวา  พูดคราวหนึ่งไมอาจจะพูดอะไรใหมากไปกวานี้ได 

ฉะนั้นในวันนี้  จึงตั้งใจจะพูดแตเพียงวา  ไกวัลยธรรมเปนสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งควร 
แกนาม  หรือช่ือหรือสมัญญา  วา  ธรรม. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาทบทวนความหมายของคําวา  "ธรรม" 

 
ทีนี้มาพูดถึงคําวา"ธรรม"ตอไป.  สําหรับคําวาธรรมน้ี  เคยพูดมา 

หลายครั้งหลายหนแลวถายังจําไดกันอยู  ก็คงนึกไดวา  มันมีความหมายที่เปน 
หัวใจของคําคํานี้วาอยางไร.  คําวา  "ธรรม"  แปลวาทรงอยู,  สิ่งใดทรงอยูได 
สิ่งนั้นเรียกวาธรรม;  ทรงอยูไดชั่วคราว  ก็เรียกวาธรรมชั่วคราว,  ทรงอยูได 
ตลอดอนันตกาล  ก็เรียกวาธรรมแท,  หรือวาธรรมเปนอนันตะ,  เปนอมตะ. 

 
สําหรับพวก รูปธรรมนามธรรมนี้  เปนของชั่วประเดี๋ยวประดาวทั้ง 

นั้น  คือชั่วขณะทั้งนั้น  แลวก็เปลี่ยนแปลงเรื่อย  ไมคงรูปในรูปใดรูปหนึ่งอยู 
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ไดนี้.  รูปนามนามธรรมทั้งหลาย;  ดูแตรางกายเราซิ  มันก็เปลี่ยนเรื่อย,  
จิตใจของเราก็เปลี่ยนเรื ่อย  ความคิดนึกรูสึกสติปญญาของเราก็เปลี ่ยนเรื ่อย,  
มันไมมีอะไรที่คงที่ได  ชั่วขณะนอยๆก็เปลี่ยนไปแลว.  อยางนี้จะเรียกวาทรง 
ตัวอยูไดไหม?  เราเรียกวาได  มันทรงตัวอยูไดชั่วขณะนอยๆเพราะเปนธรรม 
ชั่วคราว  เรียกวาสังขตธรรมหรือสังขาร,  สังขารปรุงแตง.  สังขารคือสิ่งที่มี 
การปรุงแตง  มันก็ไหลเรื่อยไปตามอํานาจของการปรุงแตง. 

 
ถาเกิดเอือมระอาขึ้นมา  ก็จะนึกหาสิ่งที่มันไมเปนอยางนั้น  สิ่งที่ไม 

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คงที่  สิ่งที่ดูแลวไมนาเสียวไส;  นี่ก็จะพบสิ่งที่ตรงกันขาม 
คือวาธรรมแท.  ธรรมะแททรงตัวอยูได  แนนอนที่สุด  นาดูที่สุด  ไมเคย 
หลอกลวงใคร;  ถาวาธรรมแท  ตองเปนอยางนี้. 

 
ธรรมที่ไมแท  ก็ตองเปนอยางที่วาคือ  สังขตธรรม  หรือสังขารธรรม 

สิ่งที่มีเหตุปจจัยแตงอยูเสมอ;  นี่เปนธรรมที่ไหลเรื่อยเปนเกลียวไปเลย,  
ที่มันมีอยูอยางเปนเกลียวไปเลย.  นั้นแหละก็เรียกวาทรงตัวอยู  มันจึง  เปนการ 
ทรงตัวอยางหลอกลวงที่สุด  มายาที่สุด  โกหกที่สุด  มันเปนธรรมโกหก;  
สวนธรรมจริง   ธรรมแท  ตองเปนอสังขตธรรม   เปนวิส ังขารธรรม   ก็คือ 
ไกวัลยธรรมอยางที่วา. 

 
เรารูทั้งสองอยาง  อยางนี้  มันมีทางออก;  แลวถามันเบื่อหนาย 

หรือวา เกลียดกลัวพวกหลอกลวงมายานี้  มันกจ็ะรูจักบากหนา  หันหนาไป 
หาสิ่งที่ไมเปนอยางนั้น  คือสิ่งที่อาจจะทําความพอใจใหแกเราได  คือไมเปลี่ยน 
แปลง  ไมหลอกลวง  ไมโกหก  ไมอะไรตางๆ. 
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แลวถาเมื่อจิตมันเขาถึงสิ่งนั้นเสียแลว    จิตนั้นจะพลอยเปนอยางนั้น 
พลอยมีผลอยางนั้นไปดวย,  ชั่วขณะหนึ่งก็ตามที;  เพราะวาสิ่งที่เรียกวาจิตนี้ 
เปนของชั่วขณะๆเทานั้น.  แตถามันเขาถึงสิ่งชนิดนั้นแลว  มันพลอยสงบ 
พลอยเย็น  พลอยไดรับคุณลักษณะอะไรของสิ่งนั้นไปดวย  ที่เรียกวา  จิตสะอาด 
สวาง  สงบไป  คือจิตไมถูกปรุงแตงนี้เพราะเห็นสิ่งที่เปนธรรมแท  ที่ไม 
เกิดขึ้น  ไมตั้งอยู  ไมดับไป;  แตกลับมีอยูตลอดอนันตกาล,  มีอยูอยางความ 
วาง  วางจากการปรุงแตง  วางจากความโกลาหลวุนวายทุกยาง  นั้นแหละกลับมี 
อยูอยางแทจริง  มีอยูเปนอนันตกาลเสียดวย. 

 
รูจักธรรมะจริงแลวจะหยุดหลง. 

 
ทีนี้ขอให สังเกตดู จะเห็นวา  มันอาจ จะเปนวิธีลัด  หรือวาดีกวาลัด 

หรือยิ่งกวาลัด  ก็สุดแทอยางหนึ่ง;  อยางหนึ่งที่จะ ใหเรานี้เขาไปถึงธรรมะ 
ที่แทจริง,  ธรรมะจริง  ธรรมะไมหลอก  จะเรียกวา  อสังขตะ  หรือเรียก  นิพพาน 
หรือเรียกวา  วิสังขาร,  เรียกอะไรก็สุดแทแตจะเรียกมันมีอยู  ที่จริงที่ไมหลอก;  
จะไดหยาขาดจากสิ่งที่มันหลอกๆนี้กันเร็วเขาหนอยแลวก็ไปหาสิ่งที่มันไมหลอก 
เร็วเขาหนอย. 

 
เดี๋ยวนี้มาหลงรักอยูแตสิ่งที่มันหลอก  เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือ 

มั่น  เปนประกายของธรรม,  ออกมาในฐานะเปนของหลอก  เปนรูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณที่นารักนาพอใจ,  แลวออกมาเปนจิตที่โง  ที่ประ- 
กอบอยูดวยอวิชชา  ทําใหเกิดตัณหา  อุปาทาน  ก็เลยถูกฝาถูกตัวกันพอดี.  จิต 
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ชนิดนี้มันก็ตองไปหลงกับวัตถุอารมณ  ที่เปนที่ตั้งแหงความหลงก็อยางที่เปนๆอยู 
นี้  ใครยังรูสึกสนุกอยูก็เอา  หลงกันตอไป;  ใครรูสึกเอือมก็หยุดหลงกันบาง 
ก็ได. 

 
อาตมาเห็นวา  จะหยุดหลงกันบาง  ก็ตองเห็นสิ่งที่มันไมหลอกให 

หลง กันเสียบาง  สิ่งที่ไมหลอกใหหลงก็มีแตไกวัลยธรรมนี้เทานั้น;  ฉะนั้น 
จึงถือวา  สิ่งนี้เทานั้นที่ควรแกนามวาธรรมแท  ซ่ึงพระพุทธเจาก็ยังเคารพ. 

 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูใหมๆทานวาจะเคารพอะไรดี  ไปๆ  มาก็เคารพ 

ธรรม.  นี้ยังเกิดความคิดกวางขวางขึ้นไปจนถึงกับ  เขาเขียนไวในพระไตรปฎก 
วาทาวสหัมบดีพรหม  มาทูลรับรองความคิดของพระพุทธเจาเองที่วา  "พระพุทธ- 
เจาทั้งหลายในอดีตในปจจุบันกระทั่งในอนาคต  ทุกพระองคลวนแตเคารพธรรม". 
อยางนี้มันไมนาเชื่อ  ที่พระพุทธเจาจะตองมีคนรับรองอีกหรือ;  แตในคัมภีร 
เขาเขียนไวอยางนั้นวาทาวสหัมบดีพรหมมาทูลรับรอง  ในขณะที่พระพุทธเจา 
กําลังปลงพระทัยวา  "เราจะเคารพธรรม"นี ้  ตองมีสหัมบดีพรหมมาชวยสนับ  
สนุนอีก.  ที่แทมันก็เปนความรูสึกของพระพุทธเจาเอง. 

 
เพราะฉะนั้นจึงถือเสียวา  ธรรมนี้ตองเปนสิ่งสูงสุดแน  ถาไมเชน 

นั้นพระพุทธเจาจะไมทรงถือวา  เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทุกพระองคก็เคารพ- 
ธรรม.  ในทุกแหงที่กลาวถึงพระพุทธเจาวาทานรําพึงถึงจะเคารพใครก็ดี  หรือ 
ในการที่จะประกาศวา  ตถาคตเคารพใครก็ดี  มีขอความเขียนไวชัดวา  เคารพ- 
ธรรมทั้งนั้น. 
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ไกวัลยธรรม  เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงเคารพ. 
 
ธรรมนี้คืออะไร?  ก็คือธรรมในฐานะที่เปนกฎ  หรือเปนสัจจะ,  

เปนสิ่งที่ไมหลอกลวงไมมุสา;  พระพุทธเจาจึงเคารพธรรม.  ธรรมที่มีชื่อวา  
ตถตา  อวิตถตา  อนัญญถตา  ธัมมัฏฐิตตาธัมมนิยามตา  นี้แหละ  เปนที่เคารพ 
ของพระพุทธเจา. 

 
ฉะนั้นขอใหทุกคนชวยสนใจหนอย,  อยาฟงแลวเฉยๆ,  ไมสนใจ 

กันไปเสียในคําเหลานี้.  ถาไดยินคําเหลานี้เมื่อใด  ขอใหสะดุงกันบาง  วาเปน 
สิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจาเคารพ  เพราะตั้งอยูในฐานะควรอยางยิ่งแกสิ่งที่เรียกวา 
ธรรม  คําเดียวนั้น  คือธรรมแท  ธรรมที่ไมแปรผัน. 

 
นี่วันนี้ก็ตั้งใจจะกลาวเพียงเทานี้  แลวก็รูสึกวา  ในคอนี้มันไมคอย 

อํานวยใหพูดอะไรมากแลว  ก็ตองยุติกันไวทีกอน.  อยาลืมเสียวา  ขอใหมอง 
เห็นไกวัลยธรรมกันบางวามีอยูในลักษณะเปนธรรมแม  นอกนั้นเปนประกาย 
ของสิ่งนี้  ถาเขาถามวา  มีพระเจาไหม?  ก็บอกวามีสิ่งสิ่งนี้  คุณจะเรียกวา 
พระเจา  หรือไมพรเจาก็ตามใจ;  แตเราเรียกวากฎ.  นี่คือ ตัวธรรมะแท 
เรียกวา  ไกวัลยธรรม  ตั้งอยูในฐานะที่ควรแกนามวาธรรม  อยางยิ่งกวาสิ่งใด. 

 
ขอยุติการบรรยาย  และเปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดคณสาธยาย- 

ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสในธรรม  ตอไปอีก. 
-------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๓  - 

หินโตง  ๒๑  เม.ย.  ๑๖ 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายประจําวันเสาร  เรื่องไกวัลยธรรม  แหงภาควิสาขบูชา 

ไดดําเนินมาถึงครั้งที่  ๓  ในวันนี้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ไกวัลยธรรม  ใน 
ฐานะสิ่งที่เปนกฎแหงสามัญญลักษณะ. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครั้งกอนจนกระทั่งถึงหนา  ๗๑.] 

 
ในครั้งที่แลวมา  ก็ไดพูดกันถึงสิ่งนี้  ในแงนั้นในแงนี้  ใหละเอียด 

ลออเทาที่จะทําได;  เพราะวาเปนสิ่งที่ยังไมคุนเคยกับพวกเรา,  หรือวาคําคํานี้ 
 

 
 
 
 

๖๒ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ ๖๓

ยังจะไมเคยไดยินเสียเลยก็มี.  สําหรับประโยชนนั้น  มันอยูลึกและคนก็ไมคอย 
สนใจ  ใหถึงสวนที ่ลึก  คงมุ งแตสวนที ่ผิวเผิน  ในที ่สุดก็แกปญหาตางๆ  นั ้น 
ไมได  มีความยากลําบากเกิดขึ้นหลายประการ. 

 
ถาเราเขาใจสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม"  ก็จะทําใหเกิดความงายขึ้น 

ในการที่จะเขาใจสิ่งทั้งปวง,  กระทั่งถึงการ ที่จะทําความเขาใจกันและกัน 
ระหวางมนุษย;  ใหมนุษยเกิดความรูสึกเปนเสมือนวา  เปนคนคนเดียวกัน 
ไมไดเปนศัตรูกัน  กระทั่งทุกชาติทุกศาสนา. 

 
นี้เปนความสําคัญสําหรับมนุษย  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน  สมัยปจจุบัน 

ซึ่งมีความเห็นแกตัว  ของแตละคนๆหรือแตละประเทศชาติมากขึ้นๆ;  เพราะไม 
รูถึงสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  ในฐานะที่จะเรียกไดตางๆกัน  และที่นาสนใจที่สุด 
ก็คือสิ่งที่เปนเหมือนกับพระเจา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรมเปนส่ิงที่เหมือนพรเจา. 

 
สิ่งที่เขาเรียกกันวา  พระเจา  มีลักษณะอยางไร,  มีหนาที่การงาน 

อยางไร,  มีฤทธิ์อานุภาพอยางไร;  สิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรมในที่นี้  มี 
ลักษณะอยางนั้น  มีอะไรเหมือนกันนั้น  จนเรียกวาพระเจาก็ได. 

 
แตถาเขาจะมีพระเจาอยางที่เปนคน  เหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย 

ใหเปน  ไกวัลยธรรม  ดวยอยางนี้  เปนไปไมได.  ถาเปนพระเจา  ก็ตองเปน 
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 ไกวัลยธรรม  ๖๔ 

อยางพระเจา.  ถาเปนมนุษยก็ตองเปนอยางมนุษย.  พระเจาจะมีความรูสึก 
คิดนึก  มีกิเลส  มีอะไรอยางมนุษยนั้นเปนไปไมได,  พระเจาตองมีอะไรเหนือกวา 
มนุษยทุกสิ่งทุกอยาง. 

 
แตโดยเหตุที่วา  เรามันเคยชินกันแตคําวา  "พระเจา"  ในฐานะที่ 

เปนสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเรา;  พอไดฟงวามีธรรมะอยางหนึ่งที่เรียกวาไกวัลย- 
ธรรม  มีลักษณะเปนพระเจา ก็เขาใจวา  เปนพระเจาอยางคนๆไปเสีย.    เหมือน 
อยางในเวลานี้  ถาเขาจะถามเด็กๆวา  ทําไมโลกจึงเปนอยางนี้?  ดวงอาทิตย 
เปนอยางนี้?  ดวงจันทรเปนอยางนี้?  ทําไมโลกนี้จะตองหมุนรอบตัวเองไป 
รอบๆดวงอาทิตย?  หรือวาดวงจันทรจะพลอยหมุนติดไปกับโลกในลักษณะ 
อยางนี้  เพราะเหตุของอะไร?  พวกที่เชื่อพระเจา  ก็สอนใหเด็ก ๆ เชื่อวา  นี่คือ 
อํานาจของพระเจา  พระเจาควบคุมใหเปนอยางนี้บังคับใหเปนอยางนี้. 

 
ถาจะถามพวกเราที่เปนชาวพุทธ  ก็ตอบวา  มีสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนกฎ 

ตายตัวของธรรมดา  บังคับใหสิ่งนี้ตองเปนอยางนี้,  และในการบรรยายชุดนี้ 
เรียกสิ่งนั้นวาไกวัลยธรรม    ทําหนาที่เหมือนกับพระเจา;  แตไมตองเปนบุคคล  
รูสึกคิดนึกเหมือนกับคน  เปนธรรมชาติ  เปนกฎของธรรมชาติ  เปนกฎตายตัว 
ของธรรมชาติ  ไมตองเปนคน  ไมตองมีชีวิตจิตใจ  ไมตองมีความรู ส ึกคิดนึก 
แตสามารถทําอะไรได  คือบังคับสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมดานั้น 
ได.  พวกที่มีพระเจา  ก็จะเรียกอาการอยางนี้วา  มันเปนความประสงคของ 
พระเจา  หรือเปนไปตามที่พระเจาประสงค;  ทางฝายเราก็พูดวา  เปนไปตามกฎ.  
กฎเกณฑของสิ่งที่เปนกฎ  มันตองเปนอยางนั้น;  เชนดวงอาทิตยจะตองมี 
ลักษณะอยางนั้น,  ดวงจันทรจะมีลักษณะอยางนี้  และจะตองหมุนไปรอบดวง 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ ๖๕

อาทิตยในเวลาที่จํากัดไว  ในระยะนี้อยางนี้  ในระยะอื่นก็อาจจะเปนอยางอื่นก็ได 
เชน  ในระยะนี้วา  ๓๖๕  วันก็รอบดวงอาทิตยคร้ังหนึ่ง  อยางนี้เปนตน. 

 
ความแปลกกันก็จะมีแตเพียงวา  เขาพูดอยางวาเปนคนคนหนึ่ง  คอย 

บังคับสิ่งตางๆใหเปนไป.  เราไมพูดอยางนั้น,  เราพูดวา  มีธรรมชาติอัน 
หนึ่งซึ่งมีอํานาจสูงสุด  แลวก็เปนกฎตายตัว  บังคับใหสิ่งตางๆ  ตองเปนไป 
อยางนั้น,  ถายังเชื่อวาพระเจามี,  มีอยางคน  แลวก็กลัวพระเจา,  แลวก็ปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามกฎของพระเจา;  อยางนี้ก็ใชไดเหมือนกัน  คือจะทําใหหยุดทํา 
บาปทําชั่ว  ทําแตความดี;  หรือวาจะไมยึดถืออะไรเอามาเปนของตัวเพราะเห็น 
วาเปนของพระเจา  อยูในอํานาจของพระเจาทั้งหมด,  อยางนี้ก็ทําได.  แต 
เดี ๋ยวนี ้ม ันทําไมได  เพราะมีคนบางคนเกิดไมเชื ่อวา   มีคนเชนพระเจาหรือ 
มีพระเจาที่เปนคนเชนนั้น. 

 
ที่แปลกออกไปอีกหนอยหนึ่ง  ก็มีวา  พวกที่ถือเอาพระเจา  ก็ไมได 

แสดงไว  วาพระเจามาบอกเอง.  พระเจาตองสอนหรือสั่ง  หรือผานมาทาง 
คนที่แทนพระเจา;  เชน  ศาสดาแหงศาสนานั้นๆที่ถือพระเจา  ก็ใหเชื่อกัน 
วาศาสนานั้นรับคําสั่งมาจากพระเจา,  หรือความบันดาลอยางใดอยางหนึ่งของ 
พระเจา  ทําใหศาสดานั้นๆรูขอน้ีแลวก็สอนไปตามนั้น  ซึ่งถือวาสอนตรงตาม 
ความตองการของพระเจา  แลวเขาก็พากันปฏิบัติตามอยางเครงครัด  แลวปญหา 
มันก็ไมมี.  พระเจาจะมีจริงหรือไมมีจริง  มัน ไมสําคัญเทากับที่วา  เขาจะ 
ปฏิบัติตามนั้นหรือไม;  ถาเขาปฏิบัติตามนั้น  มันก็ไมมีเรื่องยุงยากเกิดขึ้น;  
เพราะคําสอนเหล านั ้น   ก็ล วนแตสอนใหไม เบ ียดเบ ียน   สอนใหเห ็นแก ผู อื ่น 
สอนใหเห็นวาทุกคนออกมาจากพระเจาองคเดียวกัน  มันก็เบียดเบียนกันไมลง. 
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 ไกวัลยธรรม  ๖๖ 

ทีนี้ครั้นมาถึงสมัย  หรือในถิ่นที่คนไมอาจจะเชื่อเรื่องมีพระเจาทํานอง 
นั ้น  แตแลวก็ไมสามารถจะพิสูจนไดว า  ไมมีอะไร  ที ่ไมไดทําหนาที ่อยางกับ 
พระเจาเชนนี้;  กลับมองเห็นชัดวา  มันมีอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งทําหนาที่  อยางนั้น 
คือ อยางเดียวกับที่พระเจาทํา,  แตแลวไมมองเห็นเปนพระเจาที่เปนมนุษย 
เหมือนอยางที่เขาพูดๆ กัน.  สิ่งนี้คืออะไร?  สิ่งนี้คือสิ่งที่เรากําลังเรียกวา 
ไกวัลยธรรมในที่นี้  ซึ่งจะไดพูดกันเรื่อยๆไปดวย. 

 
ไกวัลยธรรมทําหนาที่ตามธรรมชาติ. 

 
ในพระบาลีแทๆ  ก็เรียกวาธาตุเฉยๆ,  ธา-ตุ  หรือธาตุ  เฉยๆ 

ธาตุนั้นมีอยูแลวนั่นเทียว  ที่ทําใหสิ่งนั้นตองเปนอยางนั้น,  เปนอยางนั้น 
ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้นได;  เทาที่ปรากฏอยูในพระบาลีก็มีอยู  ๓  เร่ือง 
ดวยกัน  คือเรื่องไตรลักษณนี้เรื่องหนึ่ง.  เปน กฎของไตรลักษณ,  แลวเรื่อง 
กฎของอิทัปปจจยตา  เรื่องหนึ่ง,  แลวก็กฎของเรื่องอริยสัจจ  ๔  อีกเรื่องหนึ่ง,  
อยางที่พระสงฆทั้งหลายไดสวด  เปนคณสาธยายเสร็จไปแลวเมื่อตะกี้นี้. 

 
นี่ความเปนอยางนี้,  ความเปนอยางนี้,  ความไมผิดไปจากความ 

เปนอยางนี้,  ความไมเปนไปโดยประการอื่น,  ความเปนกฎตายตัวของธรรมดา,  
ความตั้งอยูอยางตายตัวของธรรมชาติอะไรนี้,  นี่แหละคือสิ่งที่เรียกวากฎ.  นี้โดย 
เหตุทีวาจะเรียกวากฎ  หรือเรียกวาอะไรก็ตาม  ในภาษาบาลีก็เรียกวาธรรม 
ไดดวยกันทั้งนั้น.  ในที่นี้ก็คือธรรมที่เปนกฎ  โดยเหตุที่ธรรมที่เปนกฎชนิดนี้ 
มันมีอยู ทั ่ว ไป   ทุกเวลาและสถานที ่  ทุกรูปทุกแบบ   จะตองหาคํามาใหม 
สักคําหนึ่ง  ใหอธิบายความหมายอยางนี้ไดดี  จึงเห็นวาคําวา"ไกวัลยะ"  นี้ 
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เปนคําที่มีความหมายตรงตามความประสงค.  ไกวัลย,  ไกวัล-ยะ  หรือเรียก 
สั้นๆวา  ไกวัลย  นี้มันแปลวา  ทั้งหมดทั้งสิ้น  ไมยกเวนที่ไหน,  ไมยกเวน 
เวลาไหน,  ไมยกเวนสถานที่ไหน,  ไมยกเวนอากัปกิริยาอยางไร,  สิ่งนี้ 
เรียกวาไกวัลย.  สิ่งใดมีความเปนอยางนั้น  มีอํานาจหนาที่ตลอดความเปน 
อยางนั้น  ควรจะเรียกวาไกวัลย,  ไกวัลยธรรม. 

 
และอยากจะขอบอกกลาววา  คําพูดนี้  เราใชกันไดอยางอิสระ  คือเอา 

คําของพวกอื่นมาใชแตใหความหมายใหม  ตามความประสงคของเรา;  อยางนี้ 
เรียกวา,  ถาเรียกอยางสมัยใหมนี้ก็เรียกวา,  มีสิทธิที่จะทําได  ไมถือวาเปน 
การลวงเกิน.  ตัวอยางงายๆเชนคําวา นิพพานยืมมาใชความหมายของคํา 
วาสิ้นกิเลสซ่ึงเมื่อกอนเขาใชอยูเพียงวา  เปนจตุตถฌมานก็พอ  เปนนิพพานแลว 
หรือวาเมื่อยังโงกวานั้น  ก็ใชกามารมณเปนนิพพาน. 

 
กลาวโดยเจาะจงวา  พระพุทธเจาทาน จะยืมคํา  ที่พวกอื่นเขาใช 

กันอยูกอนนั้น  เอามาใชใหมีความหมายอยางที่พระองคตองการ  ซึ่งมันก็ตอง 
ผิดกันเปนธรรมดา;  แตคํานั้นมันอํานวยใหใชได.  เชนคําวานิพพาน  อยางนี้ 
แปลวาดับทุกขสิ้นเชิง  เย็นสนิทอยางนี้;  ถามันยังไมดับทุกขจริง  ไมเย็น 
สนิทจริง  ก็ยังไมควรเรียกวานิพพาน.  ฉะนั้นพระองคจึงมีสิทธิ์ที่จะใชคําวา  
"นิพพาน"  นี้เสียใหม  ใหมันหมดกิเลส,  หมดความทุกขจริงๆ,  จะมีกามารมณ 
สมบูรณ  แลวจะเรียกวานิพพานนี้ไมได  ถือเปนผิด,  หรือจะอยูเพียงชั้น 
จตุตถฌานสงบรํางับ  อยางนั้นจะเรียกวา  นิพพาน  นี้ก็ยังไมถูก. 

 
แตวาเราไมมีหนาที่  ที่จะไปคัดคานเขา  ไมมีหนาที่ที่จะไปบอกวา  คุณ 

ผิด  ฉันนี่ถูก  นี้ไมมี.  นี้ตองไมทําเปนอันขาด ;  แมกระทั่งเดี๋ยวนี้  ซึ่ง 
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พุทธบริษัทจะตองจดจําไวดวยวา  จะไมมีการพูดวา  คนอื่นผิดหรือเราถูก;  
มีหนาที่แตเพียงวา  เราจะบอกวา  เราชอบใจอยางนี้,  เรามีความเขาใจอยางนี้,  
แลวเราชอบใจอยางนี้,  เราพิสูจนได  วาทําไมเราจึงชอบใจอยางนี้  คือดับทุกข 
ได. 

 
....            ....            ....            .... 

 
การยืมคํามาใชในความหมายที่พองกัน. 

 
ทีนี้สําหรับคําวาไกวัลย  ไกวัล-ยะ  นี้ก็เหมือนกัน  ก็เคยเปนคํา 

ในศาสนาอื่น  เชน  ในศาสนาไชนะ  หรือนิครนถ  เปนตน  เขาใชไกวัลยในฐานะ 
เปนนิพพาน  หรือเปนที่ดับ  ที่สิ้นสุด  แหงสัตวที่เวียนวาย.  ในพวกอุปนิษัทบาง 
พวกบางนิกาย  ใชคําวาไกวัลยะนี้  เหมือนกับคําวาพระอิศวร  ที่เปนใหญในที่ทั้ง 
ปวง  เปนพระเจาอยางบุคคล.  ในพุทธศาสนามีคําวา  "เกพลี"ใช  หมายถึง 
พระอรหันต. 

 
แตเราเห็นวาคํานี้มันไมใชคําของใครหรือที่ใครจะผูกขาดได.  เรา 

ก็ยังคงเอามาใชได  วาหมายถึงสิ ่งสิ ่งหนึ ่ง  ซึ ่งอยู ในที ่ทุกหนทุกแหง  มีอํานาจ 
ในที่ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  ทุกสถานการณและทุกกิริยาอาการ;  
อยางนี้เปนตน  ก็เลยยืมมาใช. 

 
การยืมคํา  เหลานี้มาใช  ไมเปนการละเมิดสิทธิ  และก็ไมเปนการ 

ลวงล้ําอะไรกัน  เพราะตองการความหมายที่เขาเขาใจกันดีอยูแลว,  ความหมาย 
ของคําที่เขาเขาใจกันดีอยูแลว,  แตความจริงนั้นยังไมถึง  เราจึงใชคําอยางนั้น 
เหมือนกับอยางวาไปยืมเขามา  แลวก็ใหความหมายที่ถูกตองกวา,  หรือถึงที่สุด 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ ๖๙

ยกตัวอยางเชน  พระอรหันต  พระพุทธเจาทานก็ทรงยืมเอาคําวา 
พราหมณ  หรือพราหมณะคือพราหมณนี้มาใชเปนชื่อของพระอรหันต,  คือวา 
ผูที่เปนพราหมณ  อยางที่เขากลาวๆกันนั้นไมใขพราหมณจะเปนพราหมณก็คือ 
หมดกิเลสสิ้นทุกขจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ  อยางนี้เปนตน.  ฉะนั้นระบุคําวา 
พราหมณถามีความหมายสมกับคําคํานี้แลวก็ตองเปนพระอรหันตเทานั้น;    เพราะ 
ฉะนั้นพระอรหันตนั่นแหละคือพราหมณที่แทจริง.  นี่อยางพุทธภาษิตทั้งหลายเปน 
อันมาก  ในบาลีธัมมบทพราหมณวรรค. 

 
หรือท่ีอาจจะนาหวัวนาขันไปกวานั้นอีกก็ได    คือขอท่ีตรัสไวเปนใจ 

ความวา พระอรหันตเทานั้น  ที่จะเรียกวาเปนภิกษุที่แทจริงได;  ถายังไมเปน 
พระอรหันต  ก็ยังไมเปนภิกษุที่แทจริงคือเปนภิกษุสมมติ  หรือบัญญัติ  หรือ 
อุปโลกนกัน  ตอเมื่อเปนพระอรหันตจึงจะเรียกวาภิกษุ.  ขอความอยางนี้ก็มีมาก 
ในภิกขุวรรคในบาลีธัมมบท. 

 
ลองพิจารณาดูอีกนิดหนึ่งวา  ทําไมจึงเรียกพระอรหันตวาภิกษุที่แทจริง?  

นี้อาจจะตอบไดเปน  ๒  อยาง  ตามความหมายของคําวา  "ภิกษุ".  คําวา ภิกษุ 
แปลวา  ผูขอ  ก็ได,  แลวคําวา ภิกษุ แปลวา  ผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร  ก็ได. 

 
ถาภิกษุแปลวาผูขอ  อยางขอทานอยางนี้  ก็ตองถือวา  พระอรหันต 

เทานั้น  มีสิทธิสมควรที่จะเปนผูขอ  อยางเต็มที่;  ถาไมถึงอยางนั้น  มันควร 
จะหากินเองบางมากกวา.  ถาไมมีความดีความงาม  ความประเสริฐ  ก็ทําใหถึงที่สุด.  
จึงควรที่จะขอเขารอยเปอรเซ็นต.  นี่จึงไดตรัสวา  พระอรหันตเทานั้น  ที่ควร 
จะเรียกวาภิกษุ,  หรือวาพระอรหันตเทานั้น  ที่จะเรียกวาผูเห็นภัยในวัฏฏะ  นี่ 
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มันก็จริง  ก็เห็นอยูแลว.  คนธรรมดาเห็นภัยไมถึงที่สุด  จึงไมเปนพระอรหันต 
จึงเปนเพียงอยางมากก็พระอนาคามี;  เพราะมันยังไมเห็นภัยถึงที่สุด.  ตอ 
เมื ่อ เห็นภัยถึงที ่ส ุด   ก็เปนพระอรหันตเส ียเทานั ้น   มันเปนอยางอื ่นไมได;  
ฉะนั ้นผู ที ่เป นพระอรหันต   ก็ค ือผู ที ่เห ็นภ ัยในวัฏฏสงสารถึงที ่ส ุด   ก็ตรงก ับ 
ความหมายของคําวาภิกษุ  คือผูเห็นภัยในวัฏฏะ. 

 
นี่ขอใหเปรียบเทียบดู  วาคําวา  "พราหมณ"  นั้นใชถูกตองแลว,  คําวา  

"พราหมณ"  นี้แปลวา ผูสิ้นบาป  ผูหมดบาป  หรือถาวาแปลงมาจากพรหม  ก็หมาย 
ความวาเปนผูประเสริฐที่สุด;  ฉะนั้นพระอรหันตเทานั้นแหละที่จะหมดบาป 
เปนผูหมดบาป  หรือลอยบาปหมดแลว  หรือวาเปนผูประเสริฐท่ีสุด,  ฉะนั้นภิกษุ 
ก็เหมือนกัน   เปนพระอรหันตเทานั ้นที ่ควรแกการขอโดยแทจริง   ที ่เร ียกวา 
เห็นภัยโดยแทจริง. 

 
นี่ยกมาใหฟงเปนตัวอยาง  คือวา  อยาไดยึดถือเรื่องคําพูด  ตามท่ี 

เคยรูเคยฟง  หรือเคยยึดถือกันมา.  ใหเขาใจขอนี้ไววา  เปนพราหมณแทจริง 
คือเปนพระอรหันต  อยางนี้เปนตน. 

 
ทีนี้คําวา  "ไกวัลย"  นี้ก็เหมือนกัน  เคยเปนคําพูดที่ใชแทนพระเจา,  

แทนคําวาพระเจา  ในพวกอุปนิษัทบางนิกาย.  หรือวาในพวกนิครนถ ก็ใช เปน 
ชื่อของจุดสุดทายสูงสุดคลายๆ กับปรมาตมัน  คือวา สัตวทั้งหลายทั้งปวง  เมื่อถึงที่ 
สุดแลว  ก็ไปรวมอยูที่นั่น  จบสิ้นกันที่นั่น,  คลายๆกับวา  เขาไปสูที่นั่น  แลว 
ก็หยุดกันเลยตลอดนิรันดร   เขาเรียกวาไกวัลย. 
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พวกพุทธบริษัทเรานี่แหละ  บางทีก็เผลอไปไปพูดในลักษณะเชนนั้น 
ก็มี  วาถาสัตวทั้งหลายเปนไปถึงที่สุด  หลุดพนออกไปไดแลว  ก็ไปรวมกันอยูใน 
เมืองนิพพานอยางนี้  มันนาหัวสักเทาไร;  เพราะวายังอยากจะมีตัวตน  ไม 
อยากจะเพิกถอนตัวตน  ขอใหไปรวมอยูที่แหงหนึ่งใดเปนนิรันดร.  ถามี 
ความหมายอยางนี้แลวก็ผิด  ไมเปนพุทธศาสนา  มันเหมือนกับมีตัวมีตน  ไปรวม 
เปนตัวเปนตนอะไร  อยูที่ใดที่หนึ่ง. 

 
คําวา "นิพพาน" ก็ ตองหมายถึงดับสิ้นแหงตัวตน,  ไมมีความ 

หมายแหงตัวตน;  แมวาสิ่งที่เรียกวานิพพานนั้นมีอยู  ใหสิ่งนั้นมีอยู  ตามท่ี 
สิ่งนั้นจะมีอยูอยางไรนี้  ก็อยาไดไปเรียกวาตัวตน  มันจะเลยกลับกลายเปนคนขึ้น 
มาอีก.  นี่ความสับสน  หรือวาทําความลําบากยุงยากเกี่ยวกับคําพูด  มันเปน 
อยางนี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
( เริ่มบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.) 

 
ความหมายของคําไกวัลยในที่นี้มีเพียงเปนกฎ. 
 
เดี๋ยวนี้ก็อยากจะใชคําวาไกวัลยะ  ใหมีความหมายแตเพียงวา หมาย 

ถึง  สิ่งหนึ่งซึ่งมีอยูทั่วทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกกิริยาอาการ  ซึ่งเนื้อแท 
แลวก็คือ สิ่งที่เรียกวากฎ.  ไกวัลยคือสิ่งที่เรียกวากฎ  อยางที่อธิบายใหเห็น 
แลว  ในการบรรยายครั้งกอนๆ.  ดังนั้นในวันนี้  จึงระบุออกไปใหชัดวาสิ่งที่ 
เรียกวา ไกวัลยนั้นก็คือกฎ  แลวก็แบงไดเปน  ๓  ประเภท  ตามที่มีเคาเงื่อน 
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ใหสังเกตไดจากพระบาลีนั้นเอง;  อยางพระบาลีที่สวดไปแลวเมื่อตะกี้นี้.  
กลุมแรกก็หมายถึง  กฎแหงอิทัปปจจยตา,  กลุมที่๒  ก็หมายถึง  กฎแหง 
สามัญญลักษณะ,  กลุมที่๓  ก็หมายถึง  กฎแหงอริยสัจจ  ๔. 

 
เดี๋ยวนี้จะมากลาวกันใหมตามลําดับ  ที่สะดวกสําหรับศึกษาเลาเรียน 

จะไดกลาวถึงกฎของสามัญญลักษณะกอน  แลวในโอกาสตอไป  จึงจะกลาวถึง 
กฎของอิทัปปจจยตา,  และกฎของอริยสัจจเปนที่สุด. 

 
แตแลวก็ไมอยากจะใหลืมคําวา "พระเจา"  ในความหมายของพวกเรา 

คือ ไมตองมีพระเจาเปนตัวตน  ที่มีความรูสึกนึกคิดอยางคน.  แตมีพระเจาที่ 
นากลัวยิ่งกวานั้น  คือนาเกรงขาม  นาเชื่อถืออะไรยิ่งไปกวานั้น  พระเจาคือกฎ,  
คือสิ่งที่เรียกวากฎ.  กฎชนิดที่ทําใหโลกตองหมุนอยูเรื่อยนี้  หรือใหดวง 
อาทิตย  ดวงดาว  ดวงจันทร  อยูกันเปนกลุม  เปนอะไรอยางนี้  ใหสิ ่งตางๆใน 
โลกเหลานั ้นเปลี ่ยนแปลงไปอยางนั ้น   เปลี ่ยนแปลงไปอยางนี ้  หยุดไมได.  
นี่คืออํานาจของสิ่งที ่เรียกวากฎ  หรือไกวัลยธรรม  ที่บังคับบัญชาอยูทั ่วไป  ใน 
ทุกสิ่ง  ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกสถานที่. 

 
....            ....            ....            .... 

 
กฎที่พุทธบริษัทควรศึกษาโดยตรง. 

 
ทีนี้เพื่อการศึกษาโดยละเอียดหรือโดยตรง  สําหรับพุทธบริษัทเรา  ก็ 

จะแยกเปนสัก  ๓  สวน  อยางที่กลาวมาแลว. 
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กฎที่  ๑  กฎแหงสามัญญลักษณะ  คือกฎแหงอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  นี่มันเปนพระเจาของการที่สรางสิ่งใหมๆเรื่อยไป.  ลองคิดดูเถอะ  ถา 
มันเที่ยง  มันไมเปลี่ยนแปลงไดแลว  สิ่งใหมจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร?  มันตอง 
อาศัยการยักยายเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป  สิ่งใหมๆจึงจะเกิดขึ้น,  แลวมันตอง 
มีความสําคัญอยูตรงที่  มันเปลี่ยนได,  แลวมันตองเปลี่ยน  มันอยูนิ่งไมได,  
มันมีอะไรอันหนึ่งบังคับใหตายตัวอยูอยางนั้นไมได  ตองเปลี่ยน.  แมแตกอนหิน 
นี้ก็เปลี่ยน  แตเปลี่ยนชนิดที่คนสังเกตเห็นไมได  แลวก็เลยคิดวามันไมเปลี่ยน:  
หรืออะไรๆ ที ่มันจะยิ ่งไปกวากอนหิน  นี ้มันก็ยังตองเปลี ่ยนมันมีความเปลี ่ยน 
อยูตลอดเวลาดวยเหมือนกัน;    จะเรียกวาพระเจาของการสรางสิ่งใหมๆขึ้นมา 
เรื่อยก็ได.  กฎแหงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพระเจา,  เปนพระเจา 
ที่จะสรางสิ่งใหมๆขึ้นมาเรื่อยไมซ้ําเกา. 

 
นี่ กฎแหงสามัญญลักษณะ  คือความไมเที่ยง  ความเปนทุกข  เปน 

อนัตตา.  เดี๋ยวก็จะไดพูดกันใหละเอียด. 
 
ทีนี้อยากพูดขามไปถึง กฎที่  ๒  ที่เรียกวา  กฎแหงอิทัปปจจยตา 

ซึ่งมีหลักอยูวา  เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น  โดยสมควรแกเหตุ 
ปจจัยนั้นๆ  นั่นแหละคือ  กฎแหงกรรม.  กฎแหงกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได  หลีก 
เลี่ยงไมพน  และตรงแน  ยุติธรรมที่สุด  ตามกฎแหงอิทัปปจจยตาวาเมื่อทําลงไป 
อยางนี้ผลจะตองออกมาอยางนี้  ถูกตองตามกฎเกณฑนั้นๆ  ก็ตองเรียกวาพระเจา 
แหงกรรม  แหงวิบาก  แหงกิเลส  คือวัฏฏะ  นั่นเอง. 
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อิทัปปจจยตาที่แสดงไวชัดเจน  ก็ในรูปปฏิจจสมุปบาท  สวนหนึ่งที่เปน 
กิเลสก็เปนเหตุใหทํากรรม,  ทํากรรมแลวก็เกิดผลกรรม,  แลวทําใหเกิดกิเลส 
อีก,  นี่มันรวมทั้งกรรม  และเหตุของกรรมและผลของกรรม. 

 
ถาเราจะเอาคําวาธรรมเปนคํากลาง  ก็เรียกวา  พระเจาแหงกรรม  กฎ 

แหงกรรมคือพระเจาแหงกรรม.  กรรมนี้ก็มีเหตุ  คือกิเลส  กรรมนี้ก็มี ผลคือ 
วิบาก  ของกรรมนั้นๆมันจึง หมุนเปนวงกลม อยูใน  ๓  อยางนี้  คือ  กิเลส - กรรม  
วิบาก,  กิเลส-กรรม-วิบาก,  ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  สําหรับสิ่ง 
ที่มีชีวิต. 

 
ถา สําหรับสิ่งที่ไมมีชีวิต มัน ก็มีกฎแหงอิทัปปจจยตา ดวยเหมือนกัน 

ตามสมควรแกสิ่งที่ไมมีชีวิต  ตอเมื่อสิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น,  แลว 
มันหยาบกวา  มันขางนอกกวา;  เชน  ตนไมอยางนี้  มันออกมาไดเพราะมีสิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ ่งนี้จึงเกิดขึ้น.  ฉะนั้นถาตนไมมีความรูสึกนึกคิดได  มันก็ 
ตองมีสวนที่เรียกวา  เปนความรูสึกสบายหรือไมสบายอยางนี้.  เดี๋ยวนี้ตนไม 
ของเราก็เหี่ยวเกือบจะทุกตน  ใครรูไหมวา  มันกําลังสบาย  หรือกําลังไมสบาย?  
ถามันมีความรูสึก  มันจะรูสึกไปทํานองที่ไมวาสบายนี้  ดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตอยู 
รอดอยูเหมือนกัน. 

 
กฎแหงอ ิท ัปปจจยตานี ้  เป นพระเจ าแห งกรรม   ที ่จะทําให เก ิด 

ผลกรรมโดยสมควร. 
 
ทีนี้ กฎที่  ๓  ถัดไป  คือ กฎแหงอริยสัจจ  ๔  นี่คือ พระเจาแหงความ 

รอด.  ถาจะเรียกใหนานับถือสักหนอย  ก็จะเรียกวา  พระเจาแหงความรอด; 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงสามัญญลักษณะ ๗๕

ที่จริงนั้น  กฎแหงอริยสัจจนั้น  เปนทั้งพระเจาแหงการลงโทษ  และพระเจา 
แหงการใหรางวัล. 

 
อริยสัจจ  ๔  สองขอแรก  นั้นเปนเร่ืองทุกข  และเรื่องเหตุใหเกิดทุกข;  

มีกฎตายตัวอยูอยางนั้นๆเปน ตถา  เปน อวิตถา  เปนอนัญญถา  คือยางนั้นๆ.  
นี่ไปเอาเขาเถอะจะเหมือนกับถูกลงโทษ,  พระเจาลงโทษแลว,  อริยสัจจสองขอ 
ขางหลัง  คือนิโรธ  กับ  มรรค  นี้คือ  ความไมมีทุกข,  เปนเหตุใหไมมีทุกข  เปน 
กฎเกณฑที่ทําใหไมมีทุกข  ก็เปนพระเจาเหมือนกัน.  พระเจาตอนที่ใหรางวัล 
ใหสิ่งที่ดีๆ  ที่นาปรารถนา. 

 
นี้เรียกวา  กฎแหงอริยสัจจ  ๔  เปนพระเจาแหงความทุกขหรือความพน 

ทุกข;  ที่จริงพระเจานี้คงอยากจะใหพนทุกข  อยากจะใหรอดพนทุกข.  แตเมื่อ 
ทําผิดมันก็ตองเปนทุกข  ลงโทษใหเสียหนอย  ใหเข็ดหลาบบาง  แลวก็คอยๆ 
ทําถูกตอไป  แลวก็พนทุกข  คือรอด. 

 
นี่ สรุป กันไวทีหนึ่งกอนก็ไดวา  ไกวัลยธรรมหรือกฎ  เรื่องสามัญญ- 

ลักษณะ.    กฎแหงสามัญญลักษณะนี่เปนพระเจาของการสรางสิ่งใหมๆเรื่อยไป 
คือความเปลี่ยนแปลง.    และ กฎแหงอิทัปปจจยตา นี้ เปนพระเจาแหงกรรม 
คือเปนความแนนอนตายตัวแหงกรรม  ที่วาทําลงไปอยางไร  จะตองไดผลอยางไร.  
ทีนี้ กฎแหงอริยสัจจ  เปนพระเจาแหงการชวยใหรอด  หลังจากที่ไดทําผิดมา 
พอสมควรแลว. 
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ไกวัลยธรรมหรือกฎ  ควรจะเรียกวาพระเจาก็ได. 
 
อยากจะถามวา  ใครรูสึกกระดากปากบาง  ที่จะเรียกสิ่งเหลานี้วา 

พระเจา?  อาตมาไมรูสึกกระดากปากเลย  ที่จะเรียกวา กฎเกณฑเหลานี้  วาพระเจา 
เพราะวามัน เปนพระเจาจริง  ยิ่งกวาพวกที่เขามีพระเจา  หรือเขาถือพระเจากัน 
อยางอื่น;  กลับไปเห็นวา  ที่เขาเรียกกันวาพระเจา  หรือเขาถือกันอยางพวก 
อื่นถือน้ัน  ไมนาจะเรียกวาพระเจา.  ถาวาเปนคน  เปนคลายคน  มีความรูสึก 
อยางคน  เดี๋ยวยินดียินราย  มีลักษณะเหมือนกับคุมดีคุมราย  โอย,  อยางนี้ 
ไมนาเรียกพระเจาเลย. 

 
ถาวาตายตัวแนนอนเฉียบขาด  อยางกฎเกณฑของสามัญญลักษณะ 

ของอิทัปปจจยตา  ของอริยสัจจ  นี้ ไมมีขอบกพรอง ที่ตรงไหนเลย  ที่จะเรียกวา 
พระเจา;  มันมีความหมายตรงตามลักษณะของพระเจาทุกอยางเลย  แตจริงกวา,  
และที่สําคัญที่สุด  ก็คือขอท่ีวา  มีไปเสียทั่วทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกอากัป- 
กิริยา  ทุกสถานการณของสิ่งทั้งปวง  จึงตองเรียกใหเปนพิเศษวาไกวัลย,  ก็ 
เรียกวาไกวัลยธรรม  เพราะวาเปนธรรมเทานั้น  ไมใชเปนบุคคล  ก็เลยเรียกวา 
ไกวัลยธรรม  มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง. 

 
เราไมรูจัก  เราก็คิดวาไมมี  ไมมีพระเจาที่มาคุมเราอยูขาง,  แลว 

เราก็ทําผิด  ทําบาปทํากรรม  ทําชั่วหรือไมมีกําลังที่จะกระทําความดี.  นี่ 
เพราะวาไมรูจักพระเจา  ในฐานะที่เปนไกวัลยธรรม. 

 
ถาเรารูจัก  อยางนอยก็จะเกิดความกลัว  คือโตตัปปะ - กลัว  ไม 

กลาทําชั่ว.  ไมมีที่ตรงไหน  ที่จะซอนไดพนสายตาของพระเจา  แลวทําชั่ว 
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ไมใหพระเจาเห็น;  ถาเรารูจักพระเจาจริง  เราจะรูสึกอยางนี้;  ฉะนั้นเราก็เลย 
ไมกลาทําชั่ว.  หรือวาเราคิดวาไมมีหวัง  ที่จะทําใหดีใหรอดไปไดตามลําพังเรา 
เอง;  แตถาเรารูจักพระเจาจริงๆอยางนี้แลว  จะรูสึกวามันมีคือมีเหตุปจจัย 
ที่จะใหเกิดความสําเร็จนี้อยูทั่วไปทุกหนทุกแหง  เวนไวแตเราถือเอาไมเปน.  ไม 
รูจัก. 

 
ทีนี้ เรียกวาพระเจาก็ได  เพราะอยูในที่ทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกอากัป- 

กิริยา  ทุกสถานการณอะไรตางๆ.  แลวพระเจาองคที่หนึ่งคือพระเจาแหง  
สามัญญลักษณะ  พระเจาแหงความจริง  เร่ืองสามัญญลักษณะ  ๓  ประการ  คือ 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จะไดดูกันตอไป. 

 
เรามัวแตจะดู  หรือวาจะยุงกันแตเรื่องไดเรื่องเสียของเราเอง  เรื่อง 

เอร็ดอรอยสนุกสนานของเรามากกวา  จึงไมเห็นลักษณะอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ซึ ่งเปนตัวพระเจา  เปนองคพระเจาทั ้งที ่ม ันอยู ทุกแหง  และยิ ่งกวาทุกแหงไป 
เสียอีก  คือวาในทุกๆปรมาณู  ในเนื้อหนังรางกายของเรา.  เอาซิ,  ถาวา 
เราคนนี้จะแบงออกเปน  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เปนอะไรก็ตาม  แบงเปนอณู  กระทั่ง 
เปนปรมาณู,  เล็กแบงไมออกอีกแลว  ก็ยังพูดไดวา  ในทุกปรมาณูมีกฎแหง 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  มีพระเจาหรือมีอํานาจของพระเจา  อยูในทุก 
ปรมาณู  ที่ประกอบกันขึ้นเปนเรานี้.  ทําไมเราจึงมองไมเห็น?  เพราะวาเรา 
ไมไดสนใจ,  เราไมไดสนใจที่จะมอง. 

 
....            ....            ....            .... 
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ดูไกวัลยธรรมที่เปนกฎแหงอนิจจัง. 
 
ทีนี ้ว ันนี ้ก ็เปนโอกาส   ที ่จะศึกษาพระเจา  หรือไกวัลยธรรมก็ตาม 

แลวแตจะเรียก,  หรือจะเรียกสั้นๆวา  กฎคําเดียวก็ได  วา กฎแหงอนิจจัง กอน 
เปนขอแรก. 

 
อนิจจัง  เปนรากฐานอันสําคัญ  ของการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลง  ใหมีสิ่งใหมๆเกิดขึ้น.  นี้เปนอันแรกที่สุดที่จะตองดู;  ถามันเกิดไม 
เปลี ่ยนแปลงแลว  มันก็ตายดาน  หยุดนิ ่ง  ไมมีอะไรเกิดขึ ้นอยางที ่เราเห็นๆ 
อยู;  ทางรางกายก็หยุดนิ่ง  ยิ่งกวาเปนกอนหินเสียอีก,  จิตมันก็หยุดนิ่ง  ไม  
รูสึกอะไร  ไมคิดนึกอะไรได  มันหยุดนิ่ง;  อยางนี้มันยิงกวาตายเสียอีก. 

 
เดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางนั้น  รางกายหรือวัตถุ  ก็เปลี่ยนไดเรื่อย,  จิต 

ก็เปลี่ยนไดเรื่อย;ฉะนั้นจึงเกิดความเจริญงอกงามทางกาย,  เกิดความคิดนึก 
ความรูสึกทางจิต,  เพราะวามันเปนสิ่งที่เปลี่ยนได. 

 
กระแสแหงความเปลี่ยน  นั้น  สําเร็จรูปออกมาเปนอยางนั้นอยางนี้ 

บัญญัติเรียกวาอยางนั้นบัญญัติเรียกวาอยางนี้;  จะเรียกวาเวทนา  เรียกวา 
สัญญา  เรียกวาสังขาร  เรียกวาวิญญาณ  อยางนี้  ก็แลวแตจะเรียก.  มันเปน 
กระแสแหงความเปลี่ยนระยะหนึ่งหรือตอนหนึ่งก็เรียกวาอยางนนอยางหนึ่ง;  
เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อย  เหมือนกับไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปอยางนั้น 
แหละ  มันจึงเกิดอะไรขึ้นมาเรื่อย;  แลวเรียกได  วามันมีปรากฏรูปรางออกมา 
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อยางไมซ้ําที่  อยางไมซ้ําของเดิม  อยางนอยก็ตองผิดไปนิดหนึ่ง  เปลี่ยนไปนิด 
หนึ่ง,  เปลี่ยนไปนิดหนึ่ง  เมื่อนานเขามากเขามันก็มีความเปลี่ยนมากออกไป. 

 
ทําไมการที่ไมเที่ยงเพียงแตเปลี่ยนนี้  มันทําใหไมเหมือนเดิมละ?  

เพราะวาทุกคราวที่เปลี่ยน  มันมีอะไรเติมเขาไปนิดหนึ่งเสมอ.  อยางเชน 
อยาง "เวลา" นี้มันก็เปลี่ยน  เติมมากขึ้นนิดหนึ่ง  หรือวัตถุ  ที่เปนตัววัตถุ  มัน 
ก็มีอะไรเปลี่ยนหรือเติมเขามานิดหนึ่ง;  ฉะนั้นจึงเหมือนเดิมไมได. 

 
ไปดูสิ่งตางๆที่มันกําลังออกมาใหมๆ ซึ่งอาจจะเรียกไดวาลูก  ออกมา 

เรื่อยจากแมของมัน  แลวมันก็ตองเปลี่ยนไปนิดหนึ่งๆๆมันไมเหมือน;  และ 
โดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต   ละก็ เปลี่ยนมาก  เพราะมีความรูสึกมีความตองการ  มัน 
เปนสิ่งที่มีอํานาจมีกําลัง  มันจึงเปลี่ยนมาก.  ภายในไมกี่ชั่วคน  มันก็เปลี่ยน 
ไดถึงขนาดที่เรียกวา  จะจําไมได;  ก็สังเกตดูเถอะวา  คนนี้เกิดออกมาใหม 
เปนลูก  เปนหลาน  เปนเหลนออกมาใหมๆนี้มันไมคอยเหมือนเลย,  แลว 
มันจะดูสวยขึ้นเรื่อย  เพราะวาพอแมตองการใหมันสวย  มันมีความรูสึกที่อยาก 
ใหลูกสวย  หรืออะไรมันสวยนี้  อยูตลอดเวลา.  มีออกมาใหม  มันก็เปลี่ยน 
ก็เปลี่ยนไปในทางสวย  ที่เคยดํามันก็อาจจะขาวขึ้นได  ในไมกี่ชั ่วคน;  มันมี 
เหตุปจจัยอยางนี้. 

 
ถาพูดตรงๆหนอย  ก็ตองพูดวา  ควรจะชอบใจความเปลี่ยน  ในเมื่อ 

เรารูจักทําใหมันเปลี่ยนไปในทางดี  อยาเปลี่ยนไปในทางที่วามันเลวลงหรือช่ัว;  
เพราะมันเปลี่ยนได  มันจึงมีของดีเกิดขึ้นมาได,  แลวระวังอยาใหเปลี่ยนไปใน 
ทางชั่ว.  ถามันไมมีการเปลี่ยน  มันก็จะมีความทุกขตายดาน  อยูนั่นแหละ 
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ไมมีทางจะดับทุกขได  โดยที่มันเปลี่ยนได  จากบาปเปนหมดบาป  หรือวาเปน 
บุญเปนเหนือบุญอะไรไปได;  มันเปลี่ยนไดอยางนี้. 

 
นี่พูดกันโดยกวางขวางไมมีขอบเขต  อยางที่เรียกวามันเปนไกวัลย- 

ธรรม  มัน  กวางขวางไมมีขอบเขต  ทั้งในสวนเนื้อที่  ในสวนเวลา  มันเกี่ยว 
เนื่องกันไปหมด.  มันอาศัยความเปลี่ยนแปลง  ทําใหเกิดขึ้นมาเรื่อย  เรียกวา 
กฎ นี้ หรือพระเจานี้  ไมยอมใหสังขารใดๆทั้งที่เปนสสาร  หรือเปนกําลังงาน 
หรือเปนนามธรรมก็ตามนี้  อยูนิ่ง  หรือตายตัวก็ได,  บังคับใหเปลี่ยนเรื่อย 
แลวก็เกิดมีของใหมเรื่อย  เปนโลกที่แปลกออกไปเรื่อย,  แปลกออกไปเรื่อย 
แลวคงไมมีทางจะซ้ํากับท่ีแลวมาอยางรอยเปอรเซ็นต. 

 
แมวาจะเกิด - ดับ,  เกิด - ดับ,  เกิด - ดับ  คลายๆกับวา  ซ้ําๆ 

ซากๆมันไมรอยเปอรเซ็นต;  เกิดครั้งหลังมันไมเหมือนครั้งกอน,  ดับครั้ง 
หลังมันก็ไมเหมือนครั้งกอน,  ก็จึงไปขางหนาเรื่อย  ก็เรียกวาไหลเรื่อยไป  ทุก 
สิ่งไมยกเวนอะไร;  แลวก็ไหล  คือเปลี่ยน  แลวก็เรื่อย  คือไมไดหยุดเลย,  
ไมไดหยุดสักระยะหนึ่งเลย.  ถาใครเขาใจคําวาทุกสิ่ง  แลวก็ไหล  แลวก็เรื่อย 
เปลี่ยนเรื่อยนี้  จะเขาใจคําวา  "อนิจจัง". 

 
นี้มันมีขอยกเวน  วาเราไมตองไปรูทั้งหมด  เพราะมันไมจําเปน  มัน 

เหนื่อยเปลา  รู เรื ่องอนิจจัง  ก็รู เฉพาะเทาที ่มันจําเปน  ที่จะดับทุกขขางในเรา 
ได;  เพราะวาเราไมรูจักอนิจจังในสวนไหน  ความทุกขไดเกิดขึ้นแกเรา  ก็ขอ 
ใหเรารูจักอนิจจังในสวนนั้นเถอะ  เทาที่มันจะดับความทุกขที่เปนปญหาของเรา. 
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสสัจจะ  ๓  อยางนี้ไว  คืออนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตานี้  ในฐานะเปนนิพฺพานสปฺปายธมฺม  คงจะฟงไมออก;  นิพฺพานสปฺ- 
ปายธมฺม  หรือ นิพฺพาานสปฺปายปฏิปทา  คือธรรมท่ีสบายแกพระนิพพาน.  ฟงดู 
นาหัว,  พระนิพพานรูจักสบายกับเขาดวย,  แตตัวหนังสือมันเปนอยางนั้น 
นิพพานสัปปายปฏิปทาก็ได,  ธรรมเปนที่สบายแกนิพพาน  คือปฏิบัติเปน 
ที่สบายแกนิพพาน.  สบายนี่แปลวาสะดวก  สะดวกแกการบรรลุนิพพาน  ก็ 
คือ  ที่มันงายแกการบรรลุนิพพานนั้นแหละ,  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ถาใครไปรูเรื่องนี้เขาก็จะเกิด  นิพฺพานสปฺปายธมฺม  ขึ้นมา. 

 
ทรงระบุใหเห็นอนิจจัง ที่อายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ 

ผัสสะ  เวทนา  เทานี้ก็พอแลว  นอกนั้นมันเปนไปไดเอง,  เปนไปไดของมัน 
เอง.  อายตนะภายใน – อายตนะภายนอก – แลวก็วิญญาณแลวก็ผัสสะ - แลว 
ก็เวทนา.  นี้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ที่พูดซ้ําๆซาก - ไมรูกี่รอยครั้งแลว  :  
อาศัยตากับรูปเกิดจักษุวิญญาณ;  การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการนั้นเรียกวา 
ผัสสะ,  เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา   เทานี้ก็พอไมตองไปถึงตัณหา 
อุปาทานอะไร. 

 
ใหเห็นอนิจจังของอายตนะภายใน  :  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  

เห็นอนิจจังของอายตนะภายนอก  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  
ใหเห็นวิญญาณ  ที่เกิดขึ้นวาอายตนะแตละคูนี้  มันกระทบกัน  อาศัยการเกิด 
วิญญาณขึ้น,  แลวทั้งหมดนั้นเรียกวาผัสสะ  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนามัน 
พอแลว. 
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ขางนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  อะไรก็ตาม  อยูขางนอก 
ก็พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงไดงาย,  เพราะนี่ไมสูจะลึกซึ้ง,  เพราะเราเห็นความ 
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอ ,  เพราะเรื่องรูปเ รื่องเสียง   เ รื่องกลิ่น   เ รื่องรสนี้ 
มันเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ. 

 
ทีนี้ ขางในนี้  มัน เห็นยาก  หรือวามันลึกซึ้งกวานั้น  คือวาตัวจิตใจ 

หรือนามธรรมที่จะมาเปนวิญญาณ  เปนอะไรทํานองนี้  มันไมเที่ยงรายไปกวานั้น 
เสียอีก  แลวมันไวยิ่งกวาสิ่งทั้งหลายไปเสียอีก. 

 
ถาพูดอยางคราวๆ ก็ตองพูดไปทีกอนวา  เพราะวิญญาณไมเที่ยง,  

เพราะจิตหรือ นามธรรมมัน มัน ไมเที่ยง;  มันจึงเปลี่ยนไดเพื่อเปนจิตอยางหนึ่ง,  
แลวเปนจิตอีกอยางหนึ่ง,  แลวเปนจิตอีกอยางหนึ่ง,  แลวเปนจิตอีกอยางหนึ่งนี้ 
มันจึงเกิดความรูสึกคิดนึกอะไรได. 

 
เอา,  ทีนี้จิตชนิดนี้มาเปนวิญญาณ  สัมผัสเขาที่รูปขางนอก  เห็น 

ความไมเที่ยงของรูปขางนอก  แลววิญญาณ  หรือจิต  หรือนามธรรมขางในนี้ 
กลับไมเที่ยงยิ่งกวาความไมเที่ยงขางนอก;  ไมเที่ยงอยางรุนแรง  ไมเที่ยง 
หลายประการ  หลายสถานทีเดียว  เพราะวาสิ่งที่เรียกวาจิตนี้มันไหวไดมาก  ไดเร็ว 
ไดเกง  กวาสิ่งที่เปนวัตถุ. 

 
ทีนี้ความไมเที่ยงของสิ่งที่ เปนวัตถุนี้  ดูเปนของตื้นๆงายๆไมนากลัว 

อะไร.  ความไมเที่ยงของสิ่งที่เปนนามธรรม  เชนจิตเปนตนนี้  นากลัวมาก 
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ถามองเห็น,  ถาเปนสิ่งที่มองเห็น  มันไมเที่ยงอยางรุนแรง  อยางรวดเร็ว 
อยางกวางขวาง  อยางนาอันตรายที่สุด. 

 
ฉะนั้นดูที่จิตใหมาก  :  จิตจะไมเที่ยง,  จะแสดงความไมเที่ยง,  

แสดงความเปลี่ยนแปลงเมื่อตาเห็นรูป  เมื่อจมูกไดกลิ่น  เมื่อลิ้นสัมผัส  ไมวาคู 
ไหนหมด.  ความเปลี่ยนแปลงขางนอกนี้ทําความเปลี่ยนแปลงขางใน  คือจิต 
อยางรุนแรงและเร็ว  เร็วยิ่งกวาฟาแลบ,  แรงยิ่งกวาฟาผา.  ความเปลี่ยน 
แปลงรุนแรงของสิ่งที่เรียกวาจิต  รวดเร็วยิ่งกวาฟาแลบ  แรงยิ่งกวาฟาผาหรือ 
ยิ่งกวาแผนดินถลม  เพราะมันมีความหมายรุนแรง. 

 
เราจะมานั่งดูแตวา  ขางนอกเปลี่ยนแปลง,  ขางนอกเปลี่ยนแปลง,  

แลวไมรูวาขางในมันก็เปลี่ยนแปลงยิ่งกวานั้น;  อยางนี้แลวมันก็จะเห็นอนิจจัง 
นอยมาก.  ถาไปเห็นที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตแลวก็จะเรียกวาเห็นหมด.  
ขางนอกมันเปลี่ยนแปลงเทาไร  จิตมันก็รูไดเทานั้น;  ถึงจิตอาจจะรูไดหมด 
เทาที่ความเปลี่ยนแปลงขางนอกมันเปลี่ยนแปลง;  แตที่จิตเปลี่ยนแปลงเองนี้ 
มันรูของมันเองยาก.  เพราะฉะนั้นเราจึงโง  เราจึงมีอวิชชา;  ก็เพราะเหตุ 
ที่วา  จิตมันรูจักตัวมันเองไดยากที่สุด.  มันมีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากมาย 
มันก็ไมรูสึก;  กลับไปมองขางนอกวา  มีความเปลี่ยนแปลง.  เชนวาตนไมตนนี้ 
เปลี่ยนมากแลว  หลายปแลว  โตเทานี้แลว,  หรืออะไรที่เปลี่ยนแปลง;  
เหมือนกับเด็กเลนอยางนั้นแหละ  ยังไมสําเร็จประโยชน. 
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ใหเปลี่ยนแปลงรุนแรงถึงขนาดวา  ชั่วกะพริบตานี้เปนอยางนี้,  ชั่ว 
กะพริบตาหนึ่งเปนอยางอื่นแลว;  ที่อยูเปนปกตินี้  เปลี่ยนเปนรอนเปนไฟเลย 
ก็ได.  ภายในพริบตาเดียว,  เปลี่ยนเปนรอนเปนไฟก็ไดมันนากลัวขนาดนั้น. 

 
นี่ตองใหรูจักความเปลี่ยนแปลงขางใน  คือจิตที่จะรูสึกความเปลี่ยน 

แปลงขางนอกนั้นใหมากใหพอกัน  จึงจะเรียกวา  รูจักความเปลี่ยนแปลงหรือ 
อนิจจัง. 

 
ทีนี้จะบอกตอไปถึงขอท่ีวา  ในสามอยางนี้  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 

สามอยางนี้  การเห็นอนิจจัง นั้นนะ  เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดถาไมพอแลว  จะไม 
เห็นทุกขัง  อนัตตา;  และยิ่งกวานั้น  มันยังเปนเหมือนปากประตู  ซึ่งจะตอง 
ผานกอน;  จะตองเห็นอนิจจังใหพอ  ใหถูกตอง,  แลวก็กอนดวย,  แลวก็ 
จะเห็นทุกขัง  อนัตตา  ไดเต็มท่ีและงายขึ้น. 

 
ในพระบาลีมากแหง  เมื่อจะตองกลาวแตสิ่งเดียว  ไมกลาวทั้งสามสิ่ง 

แลวก็จะแสดงอนิจจังนี้กอน  หรือเพียงสิ่งเดียว  หรืออยางรุนแรง;  เพราะเหตุ 
วาถามัน เห็นอนิจจังพอ แลวมันเปนไปไดเองโดยอัตโนมัติ  ที่เปนไปเอง  ที่จะ 
เห็นทุกขัง  อนัตตา  หรือ  สุญญตา. 

 
ฉะนั้นการพิจารณาธรรม  พิจารณาธรรมะ  ในหลักของอานาปาน- 

สติภาวนานั้นแสดงไวแตอนิจจังเทานั้น  :  อนิจจานุปสสี  ปสสสิสสามีติ  สิกขติ;  
แลวอันถัดไปจะเปน  วิราคานุปสสี  คือคลายกําหนัดแลว,  อันตอไปก็เปน นิโรธา- 
นุปสสี,  ดับกิเลสแลวแลวก็เปน  ปฏินิสสัคคานุปสสี,  เลิกกัน  จบกัน. 
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นี่แสดงแตอนิจจังไวขอเดียวเทานั้น  เพราะวามันสําเร็จประโยชน;  
เพราะวาถาเห็นอนิจจัง  แลวมันก็เบื่อหนายคลายกําหนัดได,  แลวมันผานไป 
ทางทุกขังและอนัตตา  โดยไมรูสึกตัวไดโดยไมรูสึกตัวได,  ฟงดูเถอะ.  ถาเห็น 
อนิจจังเต็มที่แลว  มัน จะเกิดความเบื่อหนาย  นิพพิทาวิราคะไปไดเลย. 

 
แตวา อาจจะมาแยกไดชัดเปน  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ได  ก็มีเหมือน 

กัน.  นี่เปนวิชชาที่จะแยกใหเห็นชัด;  แตถาโดยพฤตินัยแลว  มันก็เห็นของมัน 
เอง  แลวไมตองหยิบข้ึนมากลาวก็ได  มันรวมอยูในคําวา  อนิจจัง  ไมเที่ยง  นี่ไม 
เที่ยงอยางรุนแรง;  แลวมันก็เกลียด  หรือเบื่อ  หรือระอาคือนิพพิทา;  แลว 
คลายความรัก,  ละลายความยึดมั่นถือมั่น  นี้เกิดเปนวิราคะ  วิมุตติอะไรขึ้นมา 
ได.  ถาจะมีกําลังปญญาพิจารณามากมายเทาไร  แลวก็ระดมทุมเทลงไปที่อนิจจัง 
แลวทุกขัง  อนัตตานั้นจะเปนอัตโนมัติขึ้นมา  แลวแตวาเราอยากจะดูใหละเอียด 
ออกไป. 

 
ในที่นี้ทรงแสดงไวครบ  ๓  อยาง  เปนสามัญญลักษณะ  ในฐานะเปน 

ธัมมนิยามตา  ธัมมัฏฐิตมา  คืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา;  สําหรับสังขารทั้งหลาย 
ระบุอนิจจัง  ทุกขัง ,  สําหรับธรรมหลายระบุอนัตตา,  อนิจจังคือไหล ,  
อนิจจังคือวาไหลทุกสิ่ง  ทุกสิ่งไหลเรื่อย,  ตองใชคําวา  "ทุกสิ่ง"  เพราะวามัน 
ไมมีสิ่งใดที่จะอยูไดเดี่ยว  มันตองมีเนื่องกันเปนหลายๆกลุม  เปนพวงกันไปเลย 
นี้  :  เปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม.  ถาอยูแตธาตุเดียว  มันทําอะไร 
ไมได;  มันตองมาเขากลุมกัน  แลวมีวิญญาณธาตุบาง  มีอากาศธาตุบาง  มัน 
เปนกลุมเปนพวงกันไป  ก็ทุกสิ่ง  แลวก็ไหล  ตางคนตางไหล  แลวก็เรื่อย 
ไมหยุด. 
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ดูไกวัลยธรรมที่เปนกฎแหงทุกขัง 
 
ทีนี้มาถึง ทุกขัง  เมื่อมันไหลเรื่อยไมหยุด  อยางนั้นมันก็เกิดความ 

หมายแหงความทุกข.  ความหมายแหงความทุกขนี้  ตองแยกเปน  ๒  ฝาย 
ถาไมอยางนั้นไมหมด  แลวก็จะผิดตอเหตุผล  ซึ่งทําใหสงสัย  แมแกความรู 
ของตัวเอง. 

 
คําวา "ทุกข" นั้น  ตัวหนังสือแปลวา  นาเกลียดนาชัง  ดูแลวนาเกลียด 

นาชัง  นี้ความหมายหนึ่ง,  แลวอีกความหมายหนึ่ง  แปลวาทนทรมาน. 
 
สําหรับความหมายแรกก็แปลวา  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เปนอนิจจังไหล 

เร่ือยนั้น  มัน มีอาการที่นาเกลียดนาชัง  มันยังไมเปนทุกขทรมานแกจิตใจของ 
บุคคลดอก,  เพราะวาเขายังไมไดยึดถือวาเปนตัวเขาหรือของเขา  แตเขาก็เห็น 
สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อย. 

 
ดูซิ,  ดูที่แผนดิน  ดูที่ตนไม  ดูที่สัตว  ดูที่อะไรตางๆ  ก็จะเห็น 

ความเปลี่ยนแปลงเรื่อย  แตเรายังไมเปนทุกข  เพราะวาเราไมไดไปยึดเอาวา 
เปนของเรา.  เปนทุกขในความหมายนี้คือดูแลวนาเกลียดนาชังนาเบื่อระอา;  
เพราะมันหลอกลวงที่สุด  คือมันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ  แรงยิ่งกวา 
ฟาผา  ฟาลั่น  มันนาเกลียดนาชังตรงนี้แหละ. 

 
เอา,  จะดูขางในกันละก็ดู  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  ที่เนื้อท่ีตัวเรานี่ 

จะเห็นความไมเที่ยง   ความเปลี่ยนแปลงนี้,  แลวก็เปนของที่นาเกลียด 
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นาชังกอน.  แตพอมันเกิดเรื่องเกิดสัมผัส  เกิดอะไรกันเขา  แลวก็จะเกิดยึดถือ 
เปนของเรานี้  จึงจะเปนทุกขในความหมายที่สอง  คือความหมายวา  ทน 
ทรมาน.  มันอยูตามธรรมดาเฉยๆก็คือเปนของนาเกลียดนาชัง  มีลักษณะเปน 
ทุกข.  แตพอไปยึดมั่นถือมั่นวาตัวเรา  วาของเราแลว  ก็กัดเอาทันที  ก็เจ็บปวด 
ขึ้นมาในใจทันที  นี่เรียกวาเปน ทุกขในความหมายที่  ๒  คือทนทรมาน. 

 
ถาเราไปรูจักคําวาความทุกขหรือทุกขังนี้  แตในแงที่เจ็บปวดทนทุกข 

ทรมาน  เราก็จะสงสัยวา  เอา,  ก็ไหนวา  ทุกสิ่งที่ไมเที่ยงแลวเปนทุกขละ 
เมื ่อเราเห็นสิ ่งนี ้กําลังไหลเปลี่ยนแปลงอยูไมเที ่ยง  ทําไมไมเห็นเปนทุกขละ?  
มันเปนความทุกข  ในความหมายทีแรก  ที่กวางทั่วไปๆ  เพราะมันนาเกลียด 
นาชัง  ไมสบายตาแกผูที่มีปญญามองเห็นเลย.  อยางนี้นี่เรียกวาความทุกขใน 
ความหมายนี้  อันแรกทั่วไป;  ถาสิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นนาเกลียดนาชัง  อยางนี้ 
ไมมีทางจะผิด  แมที่สุดแตในสังขารชนิดที่ไมมีชีวิตจิตใจ. 

 
ทีนี้นาเกลียดนาชัง  มันยังไมแตเทานั้น  เขาไปหลง  เผลอไป  เปน 

ตัวฉัน  เปนของฉัน  ขึ้นมานี้;  จะเปนรางกายนี้ก็ได,  จะเปนความรูสึกนึก 
คิด   เวทนา   สัญญา   อะไรก็ไดเปนตัวฉัน   เปนของฉันขึ ้นโดยไมรู ส ึกตัว 
เพราะมันเกิดตัณหาในสิ่งนั้น  แลวเกิดอุปาทานสิ่งนั้น;  อยางนี้กัดเอาทันที คือ 
เจ็บปวดรวดราว  เผาผลาญจิตใจขึ้นมาทันที.  นี่ความทุกขในความหมายที่แท 
จริง  หรือวานากลัว. 

 
ขอใหดูความทุกขทั้งสองความหมาย  อยาดูแตความหมายวาทน 

ทุกขทรมาน;  เพราะมีพระบาลีชัดๆอยูวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  แลว 
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สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง,  แลวก็ไมเที่ยงอยูตลอดเวลา  ไมเที่ยงอยูทุกขณะ 
จิต.  ทําใหเปนทุกขอยางไร?  มันเปนทุกขเพราะวามันนาเกลียดนาชัง  ตาม 
ความหมายของคําวา  ทุ  แลวก็  ขัง;  คือ  ทุ  แลวอิขะ,  อิขะ  แปลวา  เห็น,  
ทุ  แปลวา นาเกลียด,  คือดูแลวมันนาเกลียดนาชัง. 

 
ทีนี้เราจะดูกันใหลึกตอไปอีกหนอยวา  นี้เพราะอะไร?  เพราะกฎ 

อันหนึ่ง.  กฎไหนละ?  ก็คือกฎนี้  กฎแหงสามัญญลักษณะ,  กฎที่มันเปน 
พระเจา  ตายตัว  บังคับใหสังขารทั้งหลาย  ไมมีอะไรเปนของหยุดคงที่  แมแต 
ขณะจิตเดียวนี้. 

 
นี่มันอยูในทุกแหง  ทุกสิ่ง  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  ที่มันเปนอนิจจัง,  

เขยิบมาใกลๆตัวอนิจจังหนอย  คือใหมันเห็นชัดวา  มันไมเที่ยงอยางนี้,  และ 
ดวยเหตุที่มันมีอะไรบังคับอยูอยางไมยกเวน  อยางไมมีขอยกเวน  อยางเฉียบขาด 
คือ กฎแหงสามัญญลักษณะ  บังคับใหเกิดความไมเที่ยง;  พอไปดูเขา  มันก็ 
ตองเกิดความเกลียดชัง  ความนาเกลียดนาชัง  ที่สิ่งที่ไมเที่ยง;  ถาไปยึดถือ 
เขา  ความไมเที่ยงก็จะทําพิษตอไป  ถึงขนาดใหจิตใจรอนเปนไฟเลย. 

 
นี่คือความไมเที่ยง;  มันไมเที่ยง  จึงนาเกลียดนาชัง,  เพราะมันนา 

เกลียดนาชังมันจึงสรางความไมเที่ยงในจิตใจข้ึนมา.  พอไปยึดถือเขา  มันก็สราง 
ความไมเที่ยงอยางรายขึ้นมา  จึงเปนทุกข  เปลี่ยนไปเปนความทุกขอยางยิ่ง. 

 
ฉะนั้นตองมองใหเห็น  วา  วัตถุนั้นไมเที่ยง,  ความนาเกลียดนาชัง 

นั้นก็ไมเที่ยง,  แลวความเปนทุกขเจ็บปวดทรมานใจนั้นก็ไมเที่ยง;  ลวนมาจาก 
กฎแหงความไมเที่ยง  แลวกําลังไมเที่ยง  แลวก็จะเปลี่ยนไปตามความไมเที่ยง. 
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ไดขอสังเกตงายๆคือวา  มันจะออกมา  แลวมันจะตั้งอยูขณะหนึ่ง 
แลวมันก็จะเปลี่ยนไป  แตขณะนี้มันเร็วมาก  เร็วเหมือนกับฟาแลบอยางนั้น 
คือความไมเที่ยงของวัตถุแสดงออกมาเปนความไมเที่ยงทางจิต;  เพราะจิตนี้ 
ไดอาศัยวัตถุปรุง  คือของขางนอก  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  นี่มันปรุง  แลวก็เกิด 
เปนความรู ส ึกคิดนึก  เปนจิตใหมๆๆๆออกมาเรื ่อย  ซึ ่งมันไมเที ่ยง  ที ่มันยิ ่ง 
กวาน้ําไหลในลําคลองเสียอีก,  น้ําในลําคลองหรือในคู  ในที่เขาบังคับใหมันไหล 
เชี่ยวนี้มันก็ยังชากวาที่กระแสของความไมเที่ยงของจิต  ที่มันไหลเร็วกวานั้นอีก 
มากกวานั้นอีก  รุนแรงกวานนั้นอีก 

 
....            ....            ....            .... 

 
ดูไกวัลยธรรมที่เปนกฎแหงอนัตตา. 

 
ทีนี้มาถึงคําวา  อนัตตา  ก็เห็นงายแหละ  ถาเห็นความไมเที่ยงเพียง 

พอ,  เห็นความนาเกลียดเพียงพอ,  แมยังไมทันจะไปยึดถือใหเปนทุกข  นี้ก็ 
เปนอนัตตาได;  แลวไมขัดกับพระบาลีที่วา สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข,  สิ่งใด 
ไมเที่ยงและเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา. 

 
นี้เราหมายถึงสิ ่งที ่วา  มันยังไมไดกัดเรานะ  เชน  วาเห็นกอนหิน 

กอนนี้ไมเที่ยงเปนอนิจจัง,  เห็นความนาเกลียดที่มันไมเที่ยง  ก็เห็นทุกขัง  เห็น 
ความอนัตตาของมันไดเลย;  เพราะถามันเปนอัตตา  เปนตัวมันจริง 
มันก็ไมตองเปนอยางนั้น,  มันไมตองเปลี่ยนอยางนั้น.  หรือจะเห็นสังขาร 
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ที่มีชีวิตจิตใจนี้  เห็นความไมเที่ยงของมัน,  เห็นความนาเกลียดนาชังของมัน;  แต 
เราไมไดไปยึดถือดวยความเปนตัวเราหรือของตัวเรา  เราก็รูสึกนาเกลียดนาชัง 
ก็เห็นความเปนอนัตตาของมันไดเหมือนกัน. 

 
แตทั้งหมดนี้ไมสําคัญเพราะอยูขางนอก  ที่สําคัญที่สุดคือยูขางใน;  

เมื ่อจิตใจมันรัว  มันหวั่นไหวอยูดวยการเห็นความไมเที ่ยง  เห็นความนาเกลียด 
นาชัง,  แลวดูอีกทีหนึ่ง  ที่นั่นไมมีตัวตน  จิตนั้นไมใชตัวตน,  จิตนั้นถูก 
ปรุงดวยสิ่งแวดลอมขางนอก  ไมมีตัวมันเอง  มันจึงไหลเปลี่ยนไปอยางรุนแรง.  
แมจะมีความรูสึกวาตัวกู  วาของกู,  วาตัวตน  วาของตนอยู,  ก็เหลวทั้งนั้น 
คือเปนกระแสแหงความไมเที่ยง,  เปนกระแสแหงความโง  ที่ไหลไปเทานั้น,  
จึงเห็นความเปนอนัตตา  วาไมใชต ัวตน  เปนเพียงปรุงๆปรุงๆ  ปรุงใหไหลๆ 
ไหลๆ.  ไมมีความเปนตัวตนที่แทจริงของมันเองหรือของใคร.  เปนเพียง 
สังขาร  คือสิ่งที่ปรุงแตงกันอยูตามธรรมชาติ  ปรุงแตงกันเรื่อยไป  ขึ้นชื่อวาไหล 
ทุกสิ่ง  แลวก็ไหลเรื่อย. 

 
นี่มองเห็นอนัตตาได  เพราะเห็นอนิจจังเรียกวา  เห็นทุกขังดวย 

ก็ได  มันแยกกันไมออก.ถาเห็นอนิจจังจริง  ก็เห็นอนัตตาจริง  เหมือนกัน 
เห็นทุกขังจริงเหมือนกัน  เห็นไดแกสัตวผูมีความรูสึก.  ถาสัตวนั้นมันไมมีความ  
รูสึก  ก็เห็นไมได;  ก็ตองพูดวาสัตวที่มีความรูสึกปกติ  หรือสติปญญาตามปกติ 
ก็จะเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไดตามมากตามนอย. 

 
นี่เรียกวา  เห็นอนิจจัง  เห็นทุกขัง  เห็นอนัตตา  จะไปดวยกัน 

เสมอ.  ฉะนั้นพระพุทธเจาทานไดตรัสไวในฐานะ  เปนกฎอันหนึ่ง  เรียกวา 
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สามัญญลักษณะ  ในฐานะที่มัน ตั้งอยูตลอดเวลา  ไมเกี่ยวกับการเกิดหรือการไม 
เกิดของพระตถาคต   จึงทรงยืนยันวา  "มันเปนธาตุ  ธรรมธาตุ  เปนอยูอยางนั้น 
เอง,  ตถาคตจะเกิด  หรือตถาคตจะไมเกิด  ธาตุนั้นมีอยูแลว"  คือ  กฎอันนั้น 
มีอยูแลวตั้งอยูแลว. 

 
กฎแหงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เปนพระเจาในที่ทั่วไป. 

 
ก็เปนอันวา  ไมรูวาแตครั้งไหนแหละ,  แมจะมองยอนไปขางหลังๆ 

มองแลวก็ไมรูวามันตั้งมาแลวตั้งแตคร้ังไหนนะ  นี่คือความเปนไกวัลย. 
 
ทีนี้มองตอไปขางหนา  กฎนี้มันจะไปจบลงที่ไหน?  เมื่อไร?  

มันก็ไมมีทางจะจบได;  นี้คือความเปนไกวัลย.  มองขางหนาก็ไมจบ 
มองยอนหลังก็ไมจบ,  มองรอบดานก็ไมพอ,  ขางบนก็ไมจบ  ขางลางก็ไมจบ 
ไมมีที่จบ,  เปนไกวัลยเหมือนกันหมด,  มีความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตาเหมือนกันหมด. 

 
ถาเรารูสึกตอความจริงอันนี้  ก็เรียกวามีหูตาสวางไสวขึ้นมา  ไมเที่ยว 

หลงไปยึดมั่นถือมั่น  ในสิ่งที่ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา.  พอเห็นถูกตอง 
เทานั้น  เรียกวาเปน นิพฺพานสปฺปายธมฺม  คือ เปนธรรมที่สบายแกพระนิพพาน 
เห็นพระเจาแลว  มีหวังแลว  ที่จะไดอยูกับพระเจา. 

 
เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี่แหละคือเห็นพระเจา  ในความหมาย 

ที่สําคัญความหมายหนึ่ง  ก็จะเกิดความไมยึดมั่นถือมั่นในโลก;  ซึ่งงาย  ซึ่งสะดวก 
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ที่สุด  ที่จะเขาถึงนิพพาน.  นิพพานนี้เปนพระเจาในความหมายหนึ่ง.  อาตมา 
เคยพูดทํานองนี้  นิพพานเปนพระเจาในความหมายหนึ่ง  มีคนหัวเราะเยาะ;  
คนที่อางตัวเองเปนนักปราชญ  เปนบัณฑิตเปนเปรียญนี้หัวเราะเยาะ  เพราะเขา  
รูจักพระเจาอยางเด็กอมมือ,  พระเจาอยางคนหนวดยาวถือไมเทา  พระเจาอยาง 
เด็กอมมือ. 

 
พระเจานี้มีในหลายความหมาย  พระเจาในฐานะที่เปนกฎน้ี  บังคับ 

อยูอยางนี้.  พระเจาอีกความหมายหนึ่ง  ก็คือวา  เมื่อเราไดไป อยูกับพระเจา  แลว 
มันไมมีความทุกขเลย  นั่น,  เมื่อถึงธรรมะอันหนึ่งแลวไมมีความทุกขเลย.  
อยางนี้เขาเรียกวา  ไดเขาไปในอาณาจักรของพระเจา,  ไดนั่งอยูขางๆพระเจา 
ไมมีความทุกขเลย  อยางนี้. 

 
เห็นกฎของพระเจาแลว  ถึงนิพพานไดงาย. 

 
ทีนี้ถาเราเห็นกฎของพระเจา  คือนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลว  

จะสะดวกสบาย  ที่งายที่จะเขาไปถึงนิพพาน  คือบานของพระเจาโดยแทจริง 
ที่นั่นไมมีความทุกขเลย. 

 
 
เห็นพระเจาที่มีประโยชน  คือเห็นกฎ,  เห็นพระเจาในฐานะที่เปน 

กฎ  อนิจจัง  ทุกขังอนัตตา  เปนตน;  ยังมีกฎปฏิจจสมุปบาท  กฎอริยสัจจ 
อะไรอีก.  เดี๋ยวนี้เราพูดกันแตกฎสามัญญลักษณะ,  พระเจาในฐานะที่เปนกฎ 
แหงสามัญญลักษณะ.  เห็นพระเจานี้แลวก็มีหวังงายดายี่จะเขาไปอยูในบาน 
เดียวกับพระเจา  คือนิพพาน. 
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ฉะนั ้นในคัมภีรสังยุตตนิกาย  จึงเรียกธรรมะ  คือการเห็น  อนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตานี้วา  นิพฺพานสปฺปายธมฺม  หรือ  นิพฺพานสปฺปายปฏิปทา  เปนของ 
ที่มีไวใหเปนคูกัน;  ไมใชวาจะใหแตความทุกข  แลวก็ไมปราณีเอ็นดูอะไร  ให 
มันแตความทุกข;  เมื่อมันมีความทุกข  ก็ใหสิ่งที่มันจะกําจัดความทุกขไดดวย. 

 
เมื่อตัวอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มันเปนตัวทุกข  ก็ตองใหสิ่งที่จะดับ 

ทุกขมาดวย  คือ  ใหเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไดถูกตอง  แลวก็อยาไปยึดมั่น:  
อยาไปมั่นหมายสวนใดวาเปนตัวเราเปนของเราอยางนี้,  เห็นอนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  อยางนี้  เรียกวา  เห็นสําหรับจะพนทุกข;  ไมใชเห็นสําหรับมาน่ังรองไห 
อยูวา  หมดหวังแลว,  หมดหวังแลวไมมีที่ไปแลว,  ทางไหนก็ลวนแตมีความ 
ทุกข  ไมมีทางจะหลีกอยางนี้. 

 
ฉะนั้นเราจึงตองระวังวาจะตองเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในลักษณะ 

ที่ถูกตองคือท่ีจะทําใหเบ่ือหนายคลายกําหนัด  ในสังขารทั้งปวง;  ไมใชวาเห็น 
สําหรับจะมานั่งกลัว  มานั่งเศรา  มานั่งหมดกําลังใจ  มือออนเทาออน  ไมทําอะไร;  
นี่มันก็เปนเรื่องเห็นผิด.  การเห็นถูกก็ใหผลอยางหนึ่ง,  การเห็นผิดก็ใหผล  
อยางหนึ่ง;  เดี๋ยวนี้มันก็มี  สิ่งสิ่งเดียวเทานั้น  จะเห็นถูกหรือจะเห็นผิด  แลว 
แตคนผูเห็น.  ฉะนั้น พยายามจะเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เสียใหถูก 
และเห็นดวยตนเอง. 

 
เห็นอนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   นี ้ค ือเห็นพรเจา   ในสวนที ่เปนกฎ 

แหงสามัญญลักษณะแลวจะเกิดความเชื่อ  ความเคารพ  ความอะไร  อยางสูงสุด 
เลย;  เหมือนกับที่คนเขาเชื่อพระเจากันดวยชีวิตจิตใจนี้.  พุทธบริษัทเรา 
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ถาเห็นพระเจาชนิดนี้แลวก็เห็นและเชื่อกันอยางหมดชีวิตจิตใจ  เหมือนกัน 
แหละ  เห็นธรรมะ  ปลงความเชื่อลงไปในธรรมะ  เคารพธรรมะ. 

 
เหมือนอยางที่ พระพุทธเจาทานตรัสวา  "ตถาคตก็เคารพธรรม"  แลว 

ทรงเชื่อวา  พระพุทธเจาทั้งหลายทั้งในอดีตและอนาคตก็เคารพธรรม. 
 

เห็นพระเจา  คือเห็นธรรม 
 
ธรรมอะไรที่ไหนกัน?  ก็ธรรมที่เห็นนั่นแหละ.  ธรรมที่เห็นวา 

อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตานั่นแหละคือ  ธรรมที่เห็น ;  แลวก็มีหลักปฏิบัติ 
ใหเปนอยางนั้น  ที่เห็นชัดอยูดวยวา  ตองปฏิบัติอยางนั้น  ก็เรียกวาธรรมเหมือน 
กัน,  เห็นเลยไปถึงวา  เมื่อปฏิบัติแลวตองมีผลอยางนั้น;  นี่เรียกวาเรา 
เห็นพระเจา. 

 
เราปฏิบัติตามกฎเกณฑของพระเจาอยางถูกตอง  ไดเขาไปอยูบานเดียว 

กับพระเจาคือนิพพานนี้;  ทั้งหมดนี้ก็เปนธรรม  ที่เรียกวา  ผูใดเห็นธรรม 
ผูนั้นเห็นตถาคต  ก็มีความหมายอยางนี้.หรือท่ีวา  พระพุทธเจาทุกพระองคเคารพ 
พระธรรม  ก็คือเคารพพระธรรมที่ทานเห็นแลวอยางนี้;  เพราะวาพระพุทธเจา 
ทุกพระองคตองตรัสรู  ตรัสรูก็ตองมีการเห็น  เห็นซึ่งธรรม,  ธรรมที่เห็นแลว 
นั้น  เปนสิ่งที่พระพุทธเจาเคารพ. 

 
....            ....            ....            .... 
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ไกวัลยธรรมเปนธรรมสูงสุดที่พระพุทธเจาทรงเคารพ. 
 
นี้ขอใหเขาใจคําวา "ธรรม"  สูงสุดเปนไกวัลยธรรม อยางนี้วา เปน 

ธรรมที่แมพระพุทธเจาก็เคารพ.  ถาวาจะพูดใหใครคานเลนสนุกๆก็ไดวา 
นั่นแหละคือพระเจา,  พระพุทธเจาก็ยังเคารพพระเจา.  ถาเขาวาไมจริง;  
เราก็บอกวา  ถาสูงถึงขนาดที ่พระพุทธเจาก็ยังเคารพแลวจะใหเรียกวาอะไร?  
จะไมใหเรียกวาพระเจาแลวคุณจะใหเรียกวาอะไร?  มันก็ไมมีอะไรดีไปกวา 
คําวา "พระเจา"  ซึ่งพระพุทธเจาก็ยังเคารพ.  ขอแตวาใหเปนพระเจาตาม 
แบบที่ถูกตองอยางนี้  ที่พระพุทธเจาทุกพระองคก็เคารพก็แลวกัน;  จะรียกวา 
พระธรรมก็ได,  จะเรียกพระธรรมนั้นวาพระเจาก็ได,  เพราะมันเปนกฎที่ 
ตายตัว  ที่บังคับทุกสิ่ง  บังคับแมแกพระพุทธเจาเอง. 

 
ธรรมะในฐานะที่เปนกฎนั้น  บังคับไมยกเวนใคร  เนื้อหนังรางกาย 

ชีวิตจิตใจ  สติปญญา  ของพระพุทธเจา  ก็ยังอยูใตอํานาจของสิ่งที ่เรียกวากฎ 
อันนี้  คือพระธรรมนั้น,  ก็เลยพูดตอไปวาพระเจานี้สรางพระพุทธเจาขึ้นมา 
มีการประพฤติกระทําถูกตองตามกฎเกณฑอันนี้  จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา.  
ธรรม,  พระธรรมคือสิ่งที่ทําบุคคลใหเปนพระพุทธเจา;  อยางนี้ก็เขาใจกันดี 
อยูแลว. 

 
ที่พูดนี้ไมตองการใหยึดถือคําพูดเปนหลัก  ตองการใหยึดถือตัวจริง 

สิ่งนั้นๆ  เปนหลัก  สวนชื่อน้ันไมสําคัญ   อาตมาอยากจะเรียกใหแปลกกวาเขาวา  
"ไกวัลยธรรม"  คือธรรมที่มีอํานาจ  มีปรากฏการณ  มีอะไรทุกหนทุกแหง 
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ทุกเวลา  ทุกสถานที่,  ยิ่งเห็นยิ่งเคารพ  ยิ่งเห็นยิ่งกลัว,  ยิ่งเห็นยิ่งเชื่อฟง,  
ยิ่งเห็นยิ่งมีหวัง  ที่จะบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 

 
นี่คําวาไกวัลยธรรม  ที่เอามาพูดอยูที่นี่มีความหมายอยางนี้  จะเรียกวา 

พระเจาก็ตองมีความหมายอยางนี้  อยาใหไกวัลยธรรมมีความหมายเปนพระเจา 
เหมือนของพวกพราหมณ  พวกฮินดูพวกอุปนิษัท  ซึ่งเขาหมายคลายๆกับเปนบุคคล 
เปนพระเจาอยางบุคคล,  เปนพระพรหม  เปนพระอิศวรทํานองนั้น.  แตถาเขา  
เกิดมาพูดเสียใหมวา  เขาก็มิไดหมายถึงบุคคล  เขาหมายถึงสภาวธรรมเหมือนกัน 
ในความหมายอยางนั้น;  เราก็ไมมีทางจะคานเขาเหมือนกัน.  แตเดี๋ยวนี้ 
ตามที่เราไดยิน  ไดฟงไดเห็น  ไดอาน  ที่เขาพูดเขาเขียนกันอยู  เขามีลักษณะ 
เปนบุคคลอยู  และบางทีก็เรียกวาบุคคลเสียดวย. 

 
....            ....            ....            .... 

 
เมื่อเห็นไตรลักษณ  จิตจะถอยจากสังขารทั้งปวง. 

 
เอาละ,  เปนอันวา  ดูกันตอไปอีกนิดหนึ่ง.  เมื่อเห็นอนิจจัง  ทุกขัง 

อนัตตา  ก็เกิดความสะดวกดายหรือสบาย  ตอการลุถึงนิพพาน  เรียกวาธรรม 
เปนที่สบายแกพระนิพพาน. 

 
ทําไมมันจึงเปนอยางนั้น?  มีคําอธิบายในมหานิเทส,  คัมภีรมหานิเทส 

นี้เปนคัมภีรที่อธิบายคํายากๆ  ในพระไตรปฎก  เปนพระไตรปฎกสวนที่อธิบาย 
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คํายากๆ  ที่มีอยูในพระไตรปฎกนั้นเอง.  ในคัมภีรนิเทส  ก็มีเขียนไวชัดเลยวา  
สพฺพสงฺขารธาตุยา  จิตฺตํ  ปฏิวาเปตฺวา  -  ทําจิตใหถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุ 
ทั้งปวง  อมตาย  ธาตุยา  จิตฺตํ  อุปสํหริตฺวา  - นอมนําจิตนั้นเขาไปสูอมตธาตุ 
เกิดความรูวา  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ  -  นั่นรํางับ,  นั่นประณีต.  ยทิทํ  สพฺพสงฺขาร  -  
สมโถ  สพฺพูปธิปฏิสิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพานํ  วา นั่นแหละคือ 
ธรรมเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งหลายทั้งปวง  เปนที่สลัดทิ้งออกไปเสียไดซึ่งอุปธิ 
ทั้งปวง  เปนที่สิ้นแหงตัณหา  เปนที่จางออกแหงความยึดมั่นถือมั่น  เปนความดับ 
สนิท  เปนนิพพาน. 

 
"ใหจิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวง"  ถาใครยังจําคําอธิบายที่ 

อาตามเคยอธิบาย  เมื่อพูดถึงเรื่องธาตุ  เรื่องสภาวธรรมเรื่องธาตุ  เมื่อหลายเดือน 
มาแลวได  ก็จะเขาใจคํานี้ได  วา  "จิตถอยออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวง" 

 
สังขารธาตุทั้งปวง  คือสังขารนั่นแหละ.  สังขารคือสิ่งที่ไมเปนตัว 

เองได  มีปจจัยปรุงแตง  ไหลเรื่อย  คือไหลเรื่อยอยางที่วาเมื่อตะก้ีนี้  นั่นเรียกวา 
สังขารธาตุ.  ขึ้นชื่อวาเปน สังขารธาตุตองไหลเรื่อย เพราะมันเปนเพียงกระแส 
แหงการปรุงแตงของสิ่งทั้งปวง;  ฉะนั้นจึงมีอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาอยูในนั้น.  
เมื่อเห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จิตมันก็ถอยออกมาทันที  เกลียดกลัว,  
ถอยหลังออกมาเสียจากสังขารธาตุ  แลวก็ทั้งปวงดวย  คือ  ทุกชนิดดวย. 

 
นี่การเห็นพระเจา  คือสามัญญลักษณะ  ๓  ประการนี้  จะทําใหบุคคล 

ผูนั้น  มีจิตที่ถอยหลังออกมาเสียจากสังขารธาตุทั้งปวง  และนอมจิตเขาไปสู 
ธาตุอันเปนอมตะ;  นี่คือธาตุพระเจาละ,  ธาตุที่ เปนพระเจา,  ไกวัลย- 
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ธรรมก็เรียก,  หรืออมตธาตุก็เรียก,  อสังขตะก็เรียก,  นิพพานก็เรียก,  
แลวแตจะเรียก.  มันเปนอมตะก็แลวกัน  เพราะมันไมใชสังขาร;  ถาเปน 
สังขารมันก็ตองเปนของตายได,  ถาเปนอมตะ  ก็ตองพนจากความเปนสังขาร 
เปนอสังขตะ  เปนวิสังขาร. 

 
นอมจิตเขาไปในอมตธาตุ  เหมือนกับวาเราเห็นขางนี้เปนอันตราย 

ขางนี้มันเปนยักษเปนมาร  เปนสิ่งที่จะทําอันตราย  ขบ  กัด  เคี้ยว  กิน  แลว 
ก็หันหลังใหสิ่งนั้น.  แลวก็หันหนามาฝายที่ตรงกันขามาหาอีกฝายหนึ่ง  ซึ่งไม 
เปนอยางนั้น.  นี้เปนกฎธรรมดาสามัญที่สุด  เด็กๆก็ทําเปน,  สุนัขก็ทําเปน,  
ถาเห็นวาขางนี้มันอันตราย  มันก็หันกลับไปขางโนน  ที่ไมเปนอันตราย. 

 
ฉะนั้น  ผูใดที่เห็น  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในความหมายนี้  ใน 

ฐานะที่เปนไกวัลยธรรม  ครอบงําในที่ทุกหนทุกแหง  จิตของเขาจะนอม 
ไปยังอมตธาตุ  ที่ตรงกันขาม;  แตไมชี้หรือวาไมอาจจะชี้วา  อยูทิศไหน  ขาง 
ไหนทิศไหน  แตออกมาเสียจากธาตุที่เต็มไปดวยอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลวเขา 
ไปสูธาตุที่เปนอมตะ  ซึ่งตรงกันขาม  คือความไมเปนสังขาร  แตเปนนิพพาน.  ถา 
จะเปรียบใหนาหวัว  ก็เหมือนกับวา  เมืองหนึ่งเต็มไปดวยอันตราย  ที่พระเจาสราง 
ไว;  พอคนเขาไปรูจักเห็น  เขาใจถูกตองก็สั่นหัววิ่งกลับ  เขาไปสูอีกเมือง 
หนึ่ง  ซึ่งมันตรงกันขาม. 

 
นี่ก็ตองเรียกวา  พระเจานี้ไมลําเอียงเลย  ใหไวอยางยุติธรรมที่สุด 

เอา,  ชอบอยางนี้เอาอยางนี้,  ชอบอยางนี้ก็เอาอยางนี้,  ในสวนนี้ใหไว 
อยางเปนสังขาร  คือไมเที่ยง  เปนทุกขเปนอนัตตา  เปลี่ยนแปลงไหลเรื่อย;  ทีนี้ 
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ฝายขางโนนใหไวเปนความสงบเงียบ  ไมมีอาการอยางนั้นเลย;  เหลืออยูแตวา 
มันเปนหนาที่ของ  บุคคล  สัตว  นั้นๆจะเห็นความเปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
ในสวนนั้นใหชัด,  พอชัดก็กลัว  กลัวก็หนี,  หนีมาอยูฝายนี้ที่ไมมีสัตวบุคคล. 

 
นี่คืออาการที่เรียกวา  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ  เห็นความไมเที่ยง  เปน 

ทุกขเปนอนัตตา  แลวก็เกลียดชังดวยใจจริงเลย.  เมื่อระอาดวยใจจริง,  ก็ 
เรียกวา  นิพพิทา  วิราคะก็ถอยกลับ  จางออก  ถอยกลับ  มาทางฝายนี้  ก็หลุด 
พนจากความเปนอยางนั้น  มาอยูในความเปนอยางนี้  คือวาง  ออกมาเสียไดจาก 
ความวุนวาย  มาสูความวาง  ความสงบเงียบ  ความไมรบกวน. 

 
นี่ตองเรียกวาของพระเจาทั้งนั้นแหละ  :  ที่ผิดก็ของพระเจา,  ที่ถูก 

ก็ของพระเจา.ที่เปนความทุกขก็ของพระเจา,  ที่เปนความดับทุกขก็ของ 
พระเจา,  ที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  เปนธรรมอันเดียว  มีในที่ทุกหนทุกแหง,  
มีประกาย  หรือคลอดลูกออกมาเปนทุกอยาง  ที่มนุษยจะรูจักได,  เปนขันธ 
เปนธาตุ  เปนอายตนะ  เปนสัตว  เปนอะไรแลวแตจะเรียกชื ่อ  ใหรู จ ักวาอะไร 
เปนอะไร. 

 
แลวอยาไปหลงในสวนที่ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตานี้  ถอน 

ตัวออกมาเสียได;  คิดวาถอนจิตออกมาเสียได,  ถอยออกมาเสียได  ที่เรียกวา  
ปฏิวาเปตุวา - ถอยออกมาเสียได,  แลวก็นอมไปสูฝายที่เปนอมตะ  เปน 
นิพพาน. 
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คําวา นิพพาน ก็เลย  เปนเมืองพระเจา  เปนบานพระเจาเปนอาณาจักร 
พระเจาที่เขาไปอยูไดดวยแลวก็ไมมีความทุกขเลย  นี้พูดโดยสมมติ.  ถาพูดโดย 
ปรมัตถ  ก็คือจิตไดลุถึงสภาวะอันหนึ่ง  ซึ่งมีความทุกขอีกไมได. 

 
อยารูจักนิพพานดุจคนตาบอดคลําชาง. 

 
คําวานิพพาน นั้นมันทํายุงเพราะวาความหมายมันมาจากภาษาชาวบาน 

ซึ่งแปลวา  การดับ  ก็ได  แปลวา เครื่องดับ  ก็ได  แปลวา ที่ดับ  ก็ได  แปลวา ผล 
แหงการดับ ก็ได.  คําวานิพพาน,  นิพพาน  การดับ  ก็หมายความวารอนๆ 
ดับลงไปนี้ เย็นลงไป เรียกวาการดับ.  ที่เรียกวานิพพานเปน เครื่องดับ ก็หมาย 
ความวา ถามาถึงนี่แลว มัน ชวยดับให.  ธรรมะที่เปนเครื่องมือทํากิเลสใหสิ้นนี้ 
เปนที่ดับแหง  ราคะ  โทสะ  โมหะ,  ที่สิ้นแหง  ราคะ  โทสะ  โมหะ,  ที่สิ้น 
ไปแหงกรรมทั้งหลาย,  นี่แหละเรียกวานิพพานเหมือนกัน.  ทีนี้พอ ดับแลว สิ้น 
แลวนั่นนะ  เกิดเปนความ เย็นสบาย  ไมทุกขขึ้นมา;  นี้ก็เรียกวานิพพานอีก 
เหมือนกัน  คือ เปนผลแหงการดับ. 

 
ถามองไมดีจะไมเห็นทั้งหมด  แลวก็จะเห็นแตบางแง  แลวก็จะเอาไป 

เถียงกันเอาไปทะเลาะกัน  ตามแบบประสาของคนที่แรกเรียน.  คนที่แรกเรียน 
ธรรมะแลวก็มักจะเถียงกันมาก;  เพราะแตละคนจับเอาไปไดมุมหนึ่งๆเหมือน 
กับตาบอดคลําชางอยางนั้น  มันก็เถียงกันทะเลาะกัน  วาชางมันเปนอยางไร 
นี้ระวังใหดี;  ธรรมะหรือไกวัลยธรรมก็เปนอยางนั้น  ในฐานะเปนเหตุ 
เปนผล  ในฐานะเปนสังขารทั้งปวง  ในฐานะเปนกฎเกณฑที่ควบคุมสิ่งทั้ง 
ปวงอยู  กระทั่งในฐานะที่เปนที่ดับสิ่งเหลานั้น  และใหจิตใจหลุดพน 
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ถาใครเห็นกฎอันนี้  คือเห็นไกวัลยธรรม  ก็  เห็นทางที่ไปสูพระเจา 
แลวก็จะเห็นพระเจา  แลวก็จะเห็นผล  ที่ไดจากการที่เขาไปถึงพระเจา  มัน 
เหมือนกันหมดเลย   คือวามันมีประโยชนดวยกันทั้งนั้น  มันเปนสิ่งเดียวกันโดย 
พฤตินัยอยางนี้. 

 
ถาวาเห็นทางไปสูพระเจานี้  มันก็หมายความวา  แนนอนละที่มันไป 

ถึงพระเจาถาไมอยางนั้นไมเรียกวาเห็นทาง.  ภาษาธรรมะเขามีความหมายพิเศษ 
กวาภาษาชาวบาน;  ถาวาเห็นทางแลวก็หมายความวาเดินทางแลว  จึงจะมีการ 
เห็นได.  ถาไมเดินเสร็จแลว  มันก็ไมเห็นอะไรได;  ฉะนั้นการเห็นทางที่ 
จะไปสูพระเจา  มันก็คือเดินไปแลว  แลวก็เห็นพระเจาดวย  แลวมีคาเทากับวาได 
เห็นผลประโยชน  อานิสงส  ที่เขาไปนั่งกันอยูกับพระเจา  คือภาวะที่ไมมีความ 
ทุกขอีกตอไป. 

 
นี้เปนกฎ  เปนความจริง  หรือเปนกฎ  แลวก็มีอยูทั่วไป  ในที่ทุกหน 

ทุกแหง  จึงเรียกวาไกวัลยธรรม;  คํานี้เปนคําใหม  อยากจะอามาใชใหงาย,  
มาใชเพื่อใหเกิดความงายดายในการศึกษาธรรมะ;  แลวไมใชศึกษากันแตปาก.  
ใหศึกษาดวยจิตใจ  จนเกิดความรูสึกแทจริงคือเกลียดกลัว  สิ่งที่ไม เที่ยง   เปน 
ทุกข  เปนอนัตตา,  แลวก็ไมพยายามที่จะคิดหลบหลีกหาที่ที่ทําความชั่ว  โดย 
ที่คิดวา  ธรรมะหรือพระเจาตามไปไมเห็น  มองไมเห็นนี้. 

 
ใหเห็นเสียวา  ไกวัลยธรรมนี้มีอยูทั่วไป  แมในทุกๆปรมาณูที่ประ- 

กอบกันขึ้นเปนรางกายเรา;  ฉะนั้นเราไมมีโอกาสที่ไปจะหลบไปทําบาปที่ 
ไหน  ที่ใหพนไปจากการเห็นของพระเจา  ที่อยูในรูปของกรรม  หรืออยูใน 
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รูปของธรรมะอื่นๆ.  นี่จะมีหิริโอตตัปปะ  ไมกลาทําชั่ว,  และจะเห็นวาทุก 
คนเปนพี่นองกัน  ไมควรจะเบียดเบียนกันก็จะอยูกันดวยความเปนผาสุก  ปญหา 
ของมนุษยก็จะหมดกันเพียงเทานี้;  เมื่อไมมีใครจะตองเปนทุกขแลว  ปญหา 
มันก็หมดเทานั้น. 

 
ฉะนั้น การเห็นธรรมะนี้  เปนอํานาจกระตุน  ที่มีประโยชนที่สุด 

ใหเดินไปแตในทางที่ถูกตอง,  แลวก็ไปท่ีจุดหมายปลายทาง  คือไปมีชีวิตชนิด 
หนึ่ง  ซึ่งไมรูจักความทุกข,  จะไมมีความทุกขอีกตอไป  กวารางกายนี้มันจะ 
แตกดับ;  เรียกวานิพพานนี้มันตองถึงได  กอนที่รางกายจะแตกดับ.  อยา 
ไปคิดวา  อีกรอยชาติพันชาติ  หลังจากเขาโลงแลว  อีกรอยชาติพันชาติจึงจะถึง;  
อยางนี ้มันเรียกวาไมรู จักไกวัลยธรรม  ที่มีอยู แลวในที่ทุกหนทุกแหง  กระทั่งใน 
ตัวเอง  แลวเปนคนควาน้ําเหลวโดยไมรูสึกตัว. 

 
ขอใหทําในลักษณะที่วา  จะพบสิ่งนี้ไดในเวลาอันสั้น  เพราะไดมีอยู 

แลวจริงเหมือนสิ่งที่มีอยูที่หนาผาก  เพียงแตวามองไมเห็น  ก็มองใหเห็นเสียสักหนอย. 
 
เอาละ,  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงสามัญลักษณะ 

ควรแกนามวาพระเจา  มีลักษณะอันจะพึงศึกษา  สังเกต  สํารวม  ระวัง  สังวร 
กัน  ในลักษณะอยางนี้. 

 
ขอยุติการบรรยายในวันนี้  ไวเฉพาะตอนนี้  ใหเปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย 

ไดสวดธรรมะเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสในพระเจา  ตอไป. 
 

----------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๔  - 

๒๘  เมษายน  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงอิทัปปจจยตา. 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ในครั้งนี้นับเปนครั้งที่  ๔  การ 

บรรยายเรื่องนี้  มีความมุงหมาย  ที่จะซักซอมความเขาใจกันอยูเสมอ  ดวย 
เหตุที่วา  ทานทั้งหลายไมเคยไดยินไดฟงคํานี้มาแตกอน  หรือไดยินไดฟง 
ก็ยังไมเขาใจ  ไมเปนที่คุนเคย.  แตวาเปนคําที่มีประโยชนอยางยิ่ง  มีความ 
สําคัญอยางยิ่ง  จึงตองเอามาบรรยาย  แมจะเปนการซ้ําซากอยางนาเบื่อหนาย;  
ดังนั้นจึงตองขอทบทวน  โดยเฉพาะความหมายของคําคํานี้. 

 
 

๑๐๓ 
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 ไกวัลยธรรม ๑๐๔ 

 ( ทบทวนคําบรรยายครั้ง  ๑-๓  ถึงหนา  ๑๐๘ .) 
 
ไกวัลยธรรม  แปลวา  สิ่งที่มีอยูในที่ทั่วไป  หรือในที่ทุกหนทุกแหง.  

เมื่อพูดอยางนี้ทานทั้งหลายก็นึกออกไปนอกตัว:  ไปในที่ไกลอันไมมีขอบเขต,  
ไปในเวลาที่ยาวนาน.  ไปขางหนาขางหลังไมมีขอบเขต;  และมักจะลืมวา 
ในตัวเรานี้เอง  และในเวลานี้แทๆก็มีสิ่งๆนี้  หรือกําลังเปนสิ่งๆนี้  อยูดวย 
เหมือนกัน. 

 
เราไมเขาใจคําวา  "พระเจามีอยูในที่ทั่วไป  หรือพระธรรมมีอยูในที่ 

ทั่วไป  หรือวา  กรรมหรือกฎแหงกรรม  เปนตน  มีอยูในที่ทั่วไป";  แมจะไดยิน 
ใครบอกวา  มีอยูในที่ทั่วไป  เราก็สักแตวาฟงเทานั้น.  ดังนั้น เราจึงไมคอยมี 
ธรรมะ  ไมคอยมีพระเจา,  หรือวาไมคอยจะกลัวเกรงกฎแหงกรรม. 

 
แตถาเรารูถึงความจริง  ในขอท่ีวา  สิ่งเหลานี้มีอยูในที่ทั่วไป,  หลีก 

เลี่ยงไมได  รวมทั้งภายในตัวเราและภายนอกตัวเรา  ใหเห็นชัดยิ่งขึ้นทุกที  ก็จะ 
มีผลดี  ในการที่ทําใหรูจักกลัวบาปกลัวกรรม;  จําทําใหรูจักสิ่งที่มีอยูในที่ทั่วไป 
ที่พรอมจะชวยเหลือเราไดไมตองไปพึ่งผีพึ่งสางที่ไหน.  เดี๋ยวนี้เมื่อไมเขาใจสิ่งที่ 
มีอยูจริงในภายใน  ก็มองกันแตภายนอก;  นี้คือการที่ไมรูจักสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรม. 

 
ไกวัลย  หรือไกวัลยะ  แปลวาทั้งหมดทั้งสิ้น;  ที่เปนสวนเวลา  ก็ 

เปนทั้งหมดทั้งสิ้น,  ที่เปนสวนเนื้อที่  ก็เปนทั้งหมดทั้งสิ้น;  ความที่เปน 
อยางนี้  หรือ มีอยูอยางนี้  เราเรียกวา ไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่เปนไกวัลย  เปน 
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ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงอิทัปปจจตา ๑๐๕

สิ่งที่สําคัญที่สุด  ที่จะตองรู  แมแตไดยินไดฟงกอนมีความรู  รูเรื่องนี้,  แลวก็ 
ตองพยายามใหเห็นดวยปญญา  รูจักกลัว สิ่งสิ่งนี้,  แลวก็จะ ตองเขาถึง สิ่งสิ่ง  
นี้  ใหไดในที่สุด  คือ  รู  เห็น  แลวก็ เขาถึง  สิ่งสิ่งนี้  เพื่อความเปนมนุษยที่ 
ถูกตอง  ที่สมบูรณ  หรือท่ีแทจริงของเรานั่นเอง. 

 
ขอ ทบทวนลักษณะของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้  ตอไปอีกหนอยหนึ่ง 

สิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม แปลวา สิ่งที่มีอยูอยางเดียวกันหมด,  เปนทั้งหมดของ 
ทุกสิ่ง,  แลวเปนอยางเดียวกันหมด  อยูในที่ทุกแหงในเวลาทั้งหมด;  สําคัญ 
ที่วามัน เปนปฐมเหตุ.  สิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุนี้หมายถึงตนตอหรือที่มา  ที่ 
ออกมา  ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง. 

 
ถาถามวา  อะไรออกมาจากอะไร?  หรือวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่เรา 

เห็นรูกันอยูนี้  ทั้งหมดนี้มันออกมาจากอะไร?  สิ่งไรเปนสิ่งแรกที่สุด  ที่เปน 
แดนที่ออกมาแหงสิ่งสิ่งนี้?  นี้เราเรียกวาปฐมเหตุ  สิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม นั้น 
เปนปฐมเหตุ. 

 
ถาไม เข าใจก ็ฟ งก ันต อไป   และก็ได พ ูดท ุกคราวว า   เป นปฐมเหตุ 

อยางไร?  เพราะวามันมีอยูกอนสิ่งใด  กอนแตจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมา  สิ่งนี้ 
ไดมีอยูแลว  อยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  และพระสงฆทั้งหลายได 
สวดคณสาธยายเมื่อตะกี้นี้  วา  "พระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตาม  จะไมเกิดขึ้นก็ตาม 
ธรรมธาตุนั้นมีอยูแลว  คือธรรมธาตุที่เปนอิทัปปจจยตา  เปนกฎตายตัววา  เมื่อมี 
สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น"  ดังนี้เปนตน. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๐๖ 

หรือ ธรรมธาตุ ที่วา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา. 

 
หรือวาเปน  กฎของอริยสัจจสี่ วา  ความทุกขตองเปนอยางนี้  อยาง 

นี้  อยางอื่นไมไดหรือไมมี,  เหตุใหเกิดทุกข  ก็ตองเปนอยางนี้อยางนี้  อยางอื่นไมมี 
ความดับสนิทแหงความทุกขก็ตองเปนอยางนี้อยางนี้  เปนอยางอื่นไมไดหรือไมมี,  
แมหนทางใหถึงความดับสนิทแหงความทุกข  ก็ตองเปนอยางนี้อยางนี้  อยางอื่น 
ไมมี;  อยางนี้เปนตน. 

 
มันเปน กฎที่ตายตัว  ที่เรียกวา  สัจจะ  เปน อมุสา  คือไมหลอก  ไม 

มีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  ซึ่งมีอาการเหมือนกับหลอก.  กฎนี้เปนกฎ 
ตายตัววา  ตองเปนอยางนี้ๆ  ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะตองเปนอยางไร  แลวก็ 
เปนอยางนั้นตลอดไป  ไมเคยเปลี่ยนแปลง;  ถายังเปลี่ยนแปลงได  ก็ไมใชกฎ 
อันนี้  หรือไมใชสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
สิ่งที่เปน ไกวัลยธรรม  ไมมีการเปลี่ยนแปลง เปนอยางอื่นได  จึง 

เรียกวา อสังขตะ  ในฐานะที่เปนกฎ.  อสังขตะ แปลวา สิ่งที่อะไรๆไปแตะตอง 
มันไมได,  คือสิ่งที่อะไรๆไปทําความเปลี่ยนแปลงใหแกมันไมได  จึงเรียกสิ่ง 
นั้นวาอสังขตะ  ซึ่งแปลวา  สิ่งที่ปจจัยอะไรๆจะทําแกมันไมได. 

 
ทีนี้เรา จะเรียกสิ่งนี้โดยสมมติวา  "พระเจา".  คนโงรูจักพระเจาวา 

เปนบุคคลหนวดยาว  ถือไมเทาอยูบนสวรรค  นี้เปนพระเจาของคนโง;  เด็กๆ 
ก็ไดรับคําแนะนําสั่งสอนมาแตในลักษณะอยางนี้.  พระเจา  พระอินทร  พระ- 
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ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงอิทัปปจจตา ๑๐๗

พรหม  รูปรางตางๆกัน  เปนพระเจาของศาสนานั้นศาสนานี้  ก็ลวนแตเห็นเปน 
รูปคนไปหมด  มีลักษณะอยางคน  มีความรูสึกอยางคน  รัก  โกรธ  เกลียด  กลัว 
ไดอยางคน;  นี่มันพระเจาของคนโง. 

 
พระเจาที่แทจริง  คือสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม.  เขาอธิบายลักษณะ 

ของพระเจาไวในศาสนาไหนอยางไรก็ตาม  ลักษณะนั้นมีแกสิ่งที่เรียกวาไกวัลย- 
ธรรมอยางครบถวน  และลักษณะเหลานั้น  เปนสิ่งที่มีไมไดแกพระเจาชนิด 
ที่เปนคนๆ  และมีความรูสึกอยางคน. 

 
ที่ เขาเขียนรูปพระเจาใหเปนคน  มีความรูสึกอยางคนนั้น  ก็เขียน 

โดยสมมติ  ที่เรียกวา ปุคคลาธิษฐาน;  เพราะไมรูวาจะแสดงอารมณของสิ่ง 
นั้นอยางไรได  จึงตองแสดงวาเหมือนกับคน.  เชนวากฎตายตัวแหงกรรมนี้  มัน 
ลงโทษคนอยางไมไวหนาใคร,  หรือใหรางวัลคนอยางยุติธรรมที่สุด.  ถาพูด 
วากฎ  มันไมนากลัว  มันรูจักไมได  สําหรับเด็กๆหรือคนโง;  ฉะนั้นตองพูด 
ใหเปนพระเจาอยางคนมีรูปรางที่นากลัวก็ได,  แลวมีอารมณโกรธได.  คือ 
ถาไปทําใหโกรธแลวก็จะลงโทษเอา  ถาไปทําใหรักแลวจะใหรางวัล  อยางนี้ 
เปนตน.  นี่พระเจาในความหมายสมมติก็เปนอยางนี้;  แตคนไมเคยคิดวามัน 
เปนสมมติ  ถือเอาเปนจริง  ก็เลยมีพระเจาไมได;  จะมีสักทีก็ขัดตอความรูสึก 
ขัดแยงอยูในตัวเอง. 

 
ฉะนั้นมาศึกษาเรื่องไกวัลยธรรม   แลวก็จะรูไดทันทีวา  ลักษณะ 

อาการหรืออะไรๆ ที่เขามีไวใชแกพระเจานั้น  มีอยูในสิ่งที่เรียกวาไกวัลย- 
ธรรม;  เชน ลักษณะวามีอยูกอนสิ่งใด  นี้ก็เปนไกวัลยธรรม,  เปนสิ่งที่เปน 
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 ไกวัลยธรรม ๑๐๘ 

กฎตายตัว  ไมแกไข  ไมเปลี่ยนแปลงได  สิ่งทั้งหลายตองเปนไปตามกฎนั้น  สิ่งนั้น 
ก็เรียกวาไกวัลยธรรม.  ไมมีใครทําอะไรมันได  หรือเปลี่ยนแปลงได  หรือเปลี่ยนแปลงได,  เปน 
ของจริงอยูตลอดกาล,  เปนที่ออกมาแหงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  อยางนี้ 
ไกวัลยธรรม มีลักษณะอยางนี้  มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  แลวก็ตลอดเวลา  มี 
อาการเหมือนกับวา  รูไปเสียทั้งหมด  ใครจะไปทําอะไรลับหลัง  ซอนไม 
ใหเห็นอยางนี้เปนไปไมได. 

 
นี่ลองคิดดูวา  มันคืออะไร?  ถาเปนคนมีความรูสึกอยางพระเจา 

พระเจามีความรูสึกอยางคน  อยางนี้จะเอาหูเอาตาที่ไหนไปดูไดทุกหนทุกแหง;  
ฉะนั ้นต องเปนสิ ่งๆหนึ ่ง   ซึ ่งม ีอํานาจครอบคลุมไปไดท ุกหนทุกแหง   ไมม ีใคร 
ซอนเรนใหพนสายตาไปจากสิ่งนี้ได. 

 
นี่คือสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  แปลวา กฎ  โดยตรงก็แปลวา  กฎแหง 

ธรรม  ซึ่งไดกลาวมาแลวในการบรรยายครั้งกอนๆวากฎนี้เราแบงออกเปน  ๓  
ชนิด  ตามพระบาลีที่มีปรากฏอยู  :  กฎที่  ๑ ก็เรียกวากฎแหงสามัญญลักษณะ 
ไดอธิบายกันแลวในการบรรยายครั้งที่แลวมานี้เอง.  กฎที่  ๒  เรียกวากฎแหง 
อิทัปปจจยตา  ซึ่งจะไดบรรยายในวันนี้.  กฎที่  ๓  กฎแหงจตุราริยสัจจ  ซึ่ง 
จะไดบรรยายในวันตอไป. 

 
....            ....            ....            .... 

 
(เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.) 

 
ดังนั้นเปนอันวาในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอของเรื่องนี้วา  ไกวัลย- 

ธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงอิทัปปจจยตา;  ถาจะ เรียกโดยสมมติปุคคลา- 
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ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงอิทัปปจจตา ๑๐๙

ธิษฐาน  ก็เรียกวา เปนพระเจาแหงกรรมและวิบาก  ซึ่งก็รวมทั้งกิเลสดวยเปน 
ธรรมดาอยูเอง. 
 

ขอย้ําอีกทีหนึ่งวา  ถาเราจะไมเรียกอยางสมมติ  ใหเปนผูเปนคน 
อะไรขึ้นมา  ก็เรียกวากฎแหงอิทัปปจจยตา.  ถาเรียกโดยสมมติ  ก็เรียกวา 
พระเจา;  แตวา พระเจาของกฎแหงกรรม  คือวา กระทํากรรมแลวจะตองมี 
ผลกรรม  หรือจะตองเปนไปตามผล  เปนไปตามกรรมที่กระทํา  อยางนี้เปนตน. 

 
ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงอิทัปปจจยตา  นี่คือหัวขอ 

ของคําบรรยายในวันนี้.  ถาจะเรียกพระเจา  ก็เรียกวาพระเจาองคที่  ๒  
พระเจาองคที่  ๑  คือ  พระเจาที่เปนกฎของสามัญญลักษณะ,  พระเจาองคที่  ๒  คือ 
พระเจาที่เปนกฎของอิทัปปจจยตา,  พระเจาองคที่  ๓  ก็คือพระเจาที่เปนกฎของ 
จตุราริยสัจจ. 

 
ความหมายลึกของไกวัลยธรรม. 

 
นี่ขอ ทบทวนความหมายอันลึกซึ้ง  ของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 

ซึ่งไมเปนที่คุนเคยแกทานทั้งหลายหรือยังไมคุนเคยแกทานทั้งหลาย.  ดังนั้นก็ 
จะไดกลาวกันตอไป  อยางซ้ําๆ  ซากๆ  ไมกลัววาใครจะเบื่อหนายเพื่อใหคําคํานี้ 
ชิน,  เคยชินแกทานทั้งหลายในการฟงการไดยิน  จนเปนสิ่งธรรมดาไป;  
เหมือนกับคําบางคํา  ที่เราไดพยายามกันมาอยางยิ่ง  ในเรื่องปรมัตถสภาวธรรม 
เชนคําวา  ตถตา  อวิตถตา  อนัญญถตา  เปนตน;  แลวก็ยังมาใชแกสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรมนี้  อยูอีกนั่นเอง. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๑๐ 

ไกวัลยธรรมเปนตถตา  คือวาเปนอยางนั้นมันเปลี่ยนไมได,  เปน  
อวิตถา  คือมันไมเปลี่ยนเปนอยางอื่นได,  อนัญญถตา  ไมมีอยูโดยความ 
เปนประการอื่น;  ฉะนั้นจึงไดเรียกวา ไกวัลยะ  ในสวนเวลา  คือไมเปลี่ยน 
แปลง,  มันมีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  เปนไกวัลยะในสวนเนื้อที่. 

 
ไกวัลยธรรมก็มีในพุทธศาสนาอยางมหายาน. 
 
ทีนี้จะไดพูดกันตอไปวา  ในพุทธศาสนาอยางมหายาน  ก็มีสิ่งที่เรา 

เรียกกันในที่นี้วา ไกวัลยธรรม;  แตใน พุทธศาสนาอยางมหายาน  นั้น  เรียก 
สิ่งนี้วา อมิตาภะ บาง  อมิตายุ บาง.  อมิตาภะ แปลวา  มีแสงสวางที่คํานวณ 
ไมได;  อมิตายุ  แปลวา  มีอายุที่คํานวณไมได. 

 
ทานทั้งหลายลองคิดดูเลนๆไปพลางวา  อะไรบาง  ที่มันจะมีแสงสวาง 

มากจนคํานวณไมได  และ มีอายุยาวนาน  จนคํานวณไมได?  ในที่สุดก็จะรูวา 
นั่นแหละคือ ไกวัลยธรรม  อยางที่เรากําลังพูด  คือจะรูวานั่นแหละเปนพระเจา 
ที่แทจริง  ควรแกคําวาพระเจาที่แทจริง;  เพราะคําวาพระเจานี้  ความหมาย 
ทั่วๆ  ไป  ก็คือสิ่งสูงสุด  ไมมีอะไรสูงกวา.  พระเจานี้เปนอิสระที่สุด  ไมมีอะไร 
มาเปนอิสระเหนือพระเจาอีกได  คือวา พระเจามีอยูในที่ทั่วไป  พระเจาไมมี 
กําหนดเวลา  ไมมีกําหนดอายุ  อยางนี้เปนตน. 

 
ฉะนั้นขอใหสังเกตดูใหดีวา  พุทธศาสนาอยางมหายาน  ไดสรางคําที่ 

สําคัญที่สุด  ๒  คํานี้ขึ้นมาวาอมิตาภะพุทธะ  หรืออมิตายุพุทธะ;  นี่หมายถึง 
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องคเดียวกัน  สิ่งเดียวกัน  แตแยกความหมายใหเห็นเปนสองอยาง  :  อมิตาภะ 
อาภะ  หรือ อาภา  นี้แปลวา  แสงสวาง,  อมิตะ  แปลวา คํานวณไมได,  อมิตาภะ 
มีแสงสวางคํานวณไมได. 

 
ที่วาคํานวณไมไดนี้  มันคํานวณไมไดทุกทาง  ทุกวิถีทาง;  เชน 

จะถามวาเกิดมาตั้งแตเมื่อไร  แสงนี้?  มันก็บอกไมได. มันจะไปหมดลง 
เมื่อไร  แสงนี้?  มันก็บอกไมไดวา  มันตั้งตนเมื่อไร?  จบเมื่อไร?  มันแผ 
ไปเทาไร?  มันก็บอกไมได  คํานวณไมได,  และมันสวางมากนอยเทาไร  นี้มัน 
ก็บอกไมได  คือมันยิ่งกวาพระอาทิตย  กวาดวงอาทิตยสักหมื่นดวง  แสนดวง 
ลานดวง.  แสงดวงอาทิตยเรายังคํานวณไดวาเทาไร;  ถาหมื่นดวง  แสนดวง 
เราก็คูณเขาไป  มันก็ยังคํานวณได.  แตวาแสงสวางของอมิตาภะ นั้น  มันถึง 
ขนาดที่คํานวณไมได;  เพราะฉะนั้นขอใหฟงความหมายอยางนี้ไวทีกอน  เพื่อ 
จะสรุปใจความสั้นๆวา  แสงสวางที่คํานวณไมได. 

 
สวน อมิตายุ  นั้นมันก็คลาย ๆกัน  นี้ไปเล็งถึงอายุ  คือเวลา  เกิดเมื่อ 

ไร?  ขึ้นเมื่อไร?  อยูที่ไหน?  เทาไร?  มันก็บอกไมได  คํานวณไมได.  นี้มัน 
หมายถึงชีวิต  คือชีวิตที่ ตั้งตนเมื่อไรก็ไมรู,  จะสิ้นสุดเมื่อไรก็ไมรู,  ชีวิต 
จริงๆชีวิตอยางยิ่งสักเทาไรก็ไมรู,  นี่มันหมายถึงชีวิตที่คํานวณไมได  วามีอยู 
ชนิดที่คํานวณไมได. 

 
นี้คือความคิดอยางมหายาน  พุทธศาสนาอยางมหายานไดใครครวญลึก 

ลงไป,  ลึกลงไปจากคําทั้งหลายที่ปรากฏอยู,  ลึกลงไป  ลึกลงไป  จนพบสิ่งนี้ 
เลยใหชื่อวา  อมิตาภะ  หรือ  อมิตายุ. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๑๒ 

ไกวัลยธรรมมีความหมายพองกันกับคําในศาสนาคริสต. 
 
แลวที ่นาสนใจเปนพิเศษก็คือวา  มันจะโดยเหตุบังเอิญอยางไรก็ 

บอกไมได  ในขอที่วา  มันไปพองกันเขากับหลักใจความที่สําคัญของศาสนา- 
คริสเตียน.  ศาสนาคริสเตียนก็มีคํา  ๒  คํานี้  คือคําวาLight  ที่แปลวา  แสงสวาง,  
กับ  Life  ที่แปลวา ชีวิต,  แลวก็มีคําที่ตรงกันอยางยิ่งอีกคํา  ก็คือคําวา Word  คือ 
คําพูด  ซึ่งตรงกับคําวา  กฎ  ในที่นี้. 

 
ใครสนใจก็ไปเปดดูคัมภีรของฝายคริสเตียน   ที่พูดถึงสิ่ งนี้ ไว ใน 

บรรทัดแรก  สองสามบรรทัดของคัมภีร  ที่เรียกวาโยฮัน  ของคัมภีร  New  Testament 
วาแรกเริ่มเดิมทีก็มีสิ่งที่เรียกวา  Word.  The  Word  ซึ่งเขาแปลกันวา  พระคํา 
คําพูด.  The  Word  นั้นคือ  The  Light  คือแสง  นี้ก็อยูกับพระเจา.  The  Life 
ก็คือ  Life  คือชีวิต;  ทั้ง  Light  ทั้ง  Life  ทั้ง  ๒  อยางนี้  ก็อยูกับพระเจา,  แลว 
เปนอันเดียวกับพระเจา. 

 
มันมา ตรงกันไดอยางนาประหลาด  กับคําวา  อมิตาภะ  คือแสงอัน 

คํานวณไมได,  อมิตายุชีวิตหรืออายุอันคํานวณไมได  ของมหายานฝายพุทธ  ซึ่ง 
กลาวไดวา  ไมไดเอาอยางกันนะได;  และฝายพุทธนี้ก็ตองมีอยูกอน. 

 
มัน เปนที่เชื่อไดวา  ความคิดของคนที่ฉลาดชั้นศาสดานั้นจะมอง 

เห็น  ของ  ๒  สิ่งนี ้มาแลวแตดึกบรรพ  วามีแสงสวางซึ่งเหมือนเสวยอํานาจให 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนไป  แลวก็มีชีวิต  คือความเปนอยู.  ทั้ง  The  Light  กับ 
The  Life  นี้ตองไปคูดวยกันเสมอ;  เชน  อยางในทางที่ฟสิคสนี้แสงสวางเชน 
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แสงอาทิตยนี ้  ตองคู กับสิ ่งที ่ม ีชีว ิต  ตนไม  สัตว  คน  อะไรก็ตาม  ที ่มันมีชีว ิต,  
แลวมันตองอยูคูกันกับแสงสวางของดวงอาทิตย;  ในทางวัตถุมันยังเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้ถาพูดทางนามธรรมทางวิญญาณ   ก็ตองเรียกแสงสวางซึ่งเปน 

อํานาจปรุงแตงใหเกิดขึ้น  แลวก็  มี  Life  คือความเปนอยู  สิ่งที่เปนอยู;  แลวสิ่งนี้ 
เปนอันเดียวกับ  Word  คือคําพูดซึ่งหมายถึงกฎ;ไมใชคําพูดธรรมดา  แตหมาย 
ถึงคําบัญญัติ.  โองการของสิ่งที่มีอํานาจสูงสุด  กลายเปนพระเจาไป  คือคํา:  
คําของพระเจานั่นแหละ  เรียกวา  The  Word. 

 
นี้ก็เหมือนกับในภาษาบาลีที่วา  แรกเริ่มเดิมทีก็มีพระธรรมนั้นอยูกอน:  

ธมฺโม  หเว  ปาตุรโหสิ  ปุพฺเพ  -  ธรรมะมีอยูกอนเวย;  เพราะฉะนั้นคําวา 
At  the  beginning  The  Word  was  นี้.ตั้งแตแรกเริ่มเดิมทีเดียว  The  Word  นั้นได 
มีอยูแลวนี้เหมือนกัน  คลายกับวาไปเลียนแบบกันมาทุกตัวอักษร;  แลวก็พูด 
ถึง  The  Light  คือแสงสวาง;  แลวพูดวา  แสงสวางนี้เปนอันเดียวกันกับ  Life 
คือชีวิต  สองอันนี้อยูกับ  God  คือพระเจา;  แลวก็ประโยคทายวา  เปนพระเจา 
เสียเอง;  นี้คัมภีรใหมของคริสเตียน. 

 
คัมภ ีร เก าของคร ิสเต ียนบรรทัดแรก   เยเนซ ิสก ็ว า   พระเจ าสร าง 

Life  กอนสิ่งทั้งปวงสรางกอนดวงอาทิตยดวงดาวอะไรเสียอีก.  Light  นั้นมัน 
ไมใชแสงสวางทางฟสิคสอยางนี ้  มันคืออํานาจที่จะทําใหสิ ่งตางๆเปนไป;  
ฉะนั้น เทียบกันไดกับ  Word  หรือกฎ  ที่ใหสิ่งตางๆเปนไป.หยุดอยูไมได. 
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ฉะนั้นจึงเปนที่นาสนใจ  ที่วาพุทธศาสนาอยางมหายาน  ก็มีอมิตาภะ- 
พุทธะ  แลวก็มีอมิตายุพุทธะเปนคําสําคัญที่สุด  ๒  คํา  แลวหมายถึงสิ่งเดียวกัน;  
ฉะนั้นเราควรจะสนใจวา   ในพุทธศาสนา  แมฝายมหายานนี้ก็มีพระเจา 
ในความหมายอยางนี้,  หรือมีไกวัลยธรรม  ในความหมายอยางนี้;  เชนเดียว 
กับฝายเถรวาท  ที่ไดอธิบายมาแลวตั้ง  ๒  คร้ัง  ในการบรรยายครั้งกอนๆ. 

 
ฉะนั้นอยาไปติดพระเจา  อยาไปยึดถือพระเจาอยางบุคคล  มันจะ 

กลายเปนคนโง;  แตใหยึดถือพระเจา อยางที่ไมรูวาเปนอะไร  แตวามีลักษณะ 
อยางนี้ก็แลวกัน  :  มีลักษณะที่เปนกฎ  บังคับสิ่งทั้งปวงได,  มีอยูในที่ทุก 
แหงทุกเวลา  มีคุณลักษณะที่คํานวณไมได  วาเปนแสงสวางเทาไรคํานวณ 
ไมได  มีอายุเทาไรก็คํานวณไมได. 

 
อวโลกิเตศวรเปนปุคคลาธิษฐานของธรรมที่ควรปฏิบัติ. 

 
ทีนี้เมื่อเขาไปเขียนรูปภาพ  ใหพระพุทธเจาอมิตาภะเปนรูปอยางคน 

เด็กๆก็เขาใจพระเจานี้เปนคนไปเสียอีก;  แลวคุณสมบัติของพระพุทธเจา  
อมิตาภะเมื่อพูดอยางธรรม  ก็คือ ธรรมะตางๆ  ที่คนจะตองประพฤติปฏิบัตินะ 
ถาปฏิบัติแลวก็จะไดเขาถึงพระพุทธเจาอมิตาภะ;  นี้ก็เรียกวาพระเจาอีกองคหนึ่ง 
ซึ่งเรียกวา  อวโลกิเตศวร.  อวโลกิเตศ – ว - ร  ที่เราเรียกงายๆวา อวโลกิเตศวร 
เรียกใหสั้น  ก็เรียกวาโลเกศวร.  เราปนรูปปนขยายใหญๆไวที่ตรงโนน  อยูบน 
เสากลางบอนํ้านั้นแหละ. 
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อวโลกิเต ศ – ว - ร  หรือวา อวโลกิเตศวร  หรือวา  โลเกศวร  เปนรูป 
สมมติ,   สมมติใหเปนคน.   สมมติของคุณสมบัติของธรรมะ  ที่คนจะเขาถึง 
พระพุทธเจาชื่ออมิตาภะ.   พระพุทธเจาชื่ออมิตาภะ  อยางที่ออกชื่อมาแลว  จะ  
เขาถึงไดโดยตรง  อวโลกิเตศ-ว-ร;   คนตองอาศัยพระอวโลกิเตศวรนั้น 
แลวก็จะเขาไปถึงพระพุทธเจาชื่ออมิตาภะ  หรืออมิตายุได. 

 
นี่ขอใหสังเกตดูวา  ที่รูปอวโลกิเตศวร  ทุกรูป  เขาจะมีรูปพระพุทธเจา 

เล็กๆอยูที่หนาผาก  เหนือหนาผากในชองเล็กๆเปนอยางนอย,  หรืออาจจะมี 
ที่อื่นอีก  อยางนอยตองมีอยูที่ตรงนั้นองคหนึ่ง;  พระพุทธเจาองคนั้น  คือแทน 
พระพุทธเจาอมิตาภะ.  อวโลกิเตศวร  ก็เลยคลายๆกับวา  เปนที่รองรับ  หรือวา 
เปนสะพาน  หรือวาเปนสื่อหรืออะไร  แลวแตจะเรียก  ที่จะทําใหคนเขาถึง 
พระพุทธเจาอมิตาภะ. 

 
ถาพูดอยางไมสมมติกัน  ก็ตองพูดวา  คุณสมบัติหรือคุณธรรม  ที่ 

เราประพฤติแลว  จะเขาถึงความไมตาย  จะเขาถึงอมิตาภะ  คือแสงสวางคํานวณ 
ไมได,  เขาถึงอมิตายุ  คืออายุที่คํานวณไมได  คือความไมตาย  คือ  นิพพาน 
อะไรทํานองนี้  ดวยกันทั้งนั้น,  คุณสมบัตินั้นชื่อวา  อวโลกิเตศวร. 

 
นี่เมื่อรูจักสิ่งที่ไมรูจักตาย  รูจักสิ่งที่คํานวณไมไดอยางนี้  เขาไปทุก 

แงทุกมุมเรื่อยๆไป  เดี๋ยวก็จะรูจักไกวัลยธรรม;  ไกวัลยธรรมที่เราเรียกตรงๆ 
ไมปรุงแตง  ไมสมมติอะไรกันใหมาก.  ถาไปปรุงแตงเขา  ก็เรียกวา  พระพุทธเจา  
อมิตาภะ บาง  พระพุทธเจาอมิตายุ บาง;  ถาถือเรื่องพระเจาอะไร  แลวก็เลย. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๑๖ 

มีขอปฏิบัติที่จะพาเขาไปหาพระเจานั้นๆอีก  ก็เลยสมมติขอปฏิบัตินั้น  ใหเปน 
พระเจาองคอื่นขึ้นมาอีก  เลยถือพระเจากันใหญ. 

 
ขอนี้ก็ตองเห็นใจ  เพราะวาในที ่บางแหง  บางถิ ่น  บางสมัย  คน,  

ขออภัยพูดวายังโงมาก;  พูดอยางอื่นไมเขาใจ  ก็ตองใชพูดอยางปุคคลา- 
ธิษฐาน  กันเรื่อยไป.  ในโลก  หรือวาในประเทศอินเดียทั้งหมด  สมัยนั้นก็ตาม 
เถอะ  มันมีคนมาก  แลวคนที่จะเขาใจคําพูดตรงๆนี้ไมกี่คน  คนนอกนั้นตองพูด 
อยางสมมติทั้งนั้น  เพราะวาเขาถือพระเจากันมาแลวทั้งนั้น. 

 
พุทธศาสนาฝายมหายานสรางพระเจาเพ่ือเขาถึงงาย. 

 
ทีนี้ทางพุทธศาสนา  จะมานอนรอใหคนฉลาด  แลวคนจะเขาถึงสิ่งนี้ 

มันก็ไมไหวซิ;  มันก็หนีไปหมด  มันก็หนีไปหาศาสนาอื่น  ที่มีพระเจาใหถือ 
กันไดงายๆหมด.  ฉะนั้นพวกมหายานเขาเปนผูที่มีความคิด  และเปนหวงคน 
เหลานี ้  จึงไดสรางขึ ้นมาในพุทธศาสนานี ้  ใหมีพระเจาขึ ้นมาบาง   เร ียกวา  
อมิตาภะ  หรือ  อมิตายุ.  นี่พระเจาแทจริง  มีแสงสวางไมจํากัด  มีอายุไม 
จํากัด. 

 
นี้ยังยาก,  ยังยากอีก  ยังเขาถึงไมไดอีก;  ยังยากเกินไปนัก  ก็ 

สรางใหรองลงมาอีก  ใหมันงายลงมาอีกหนอย  ใหมันใกลลงมาอีกหนอย  ก็ 
สรางอวโลกิเตศวร  คือ  พระอิศวรนั่นแหละ.  ในฝายฮินดูเขา  มีพระอิศวร 
อยางไร  เราก็มีพระอิศวรอยางนั้นขึ้นมาบางเหมือนกัน;  อวโลกิต-อิ-ศ-ว-ร. 
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นั้นเรียก  พระอวโลกิตอิศวร  คือพระอิศวร,  พระเปนเจาผูมองดูโลกอยูตลอด 
เวลานี้.  มันยังคอยงายหนอยนะ.  เขาถึงอวโลกิเตศวรนี่ยังคอยงายหนอย,  
งายกวาที่จะเขาถึงอมิตาภะหรืออมิตายุ;  ถึงอยางนั้นก็ยังเขาไมคอยถึง  ก็เลย 
ฝากไวในรูปเปนบุคคลกอน  เหมือนเปนรูปอยางที่ปนไวนั่นแหละ. 

 
ก็ไปศึกษาดูทีวา  จะตองทําอยางไรจึงจะเขาถึงอวโลกิเตศวร?  ทํา 

อยางไร  อวโลกิเตศวรจึงจะชวย?  นี้อาซิ้มเขาบอกวา  ออกชื่ออมิตาภะเทาไรก็ 
ไมทราบ?  คือวาวันหนึ่งออกชื่ออมิตาภะกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ไมทราบ?  เปน 
เดือนเปนปไป,  อยางนี้ก็จะเขาถึงพระอมิตาภะ.  ฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะสวด 
แตวา  นโม  อมิทอฮุด,  นโม  อมิทฮุดเทานั้น  วา  ขาพเจาขอไหวพระอมิตาภะ  นี้ 
วันหนึ่งไมรูกี่รอยกี่พันครั้ง.  ใหมีความเชื่อมาก  แลวก็เชื่อยางยิ่งเลยวา  พอ 
เขาดับจิตลง  ก็จะมีรถมารับดวงวิญญาณของเขา  ไปอยูในโลกของพระอมิตาภะ 
ที่เรียกสุขาวดี,  สุขาวดี  ที่เปนประเทศหนึ่งซึ่งมีพระพุทธเจาอมิตาภะครองอยู. 

 
นี้มันก็เปนเรื่องที่งายที่สุดแลว;  แตขออภัยอยาใชคําวาโงที่สุดเลย 

มันนาเกลียด  มันไมมีอะไรงายกวานั้นแลว.  ถาเขาเชื่อจริงเขาทําได;  เพราะ 
วาเขาออกชื่ออมิตาภะ  นั่งจุดธูปเทียนไหวอมิตาภะ  ออกชื่ออมิตาภะอยูวันหนึ่ง 
เปนพันๆครั้งนี้  เขาก็ ตองเปนคนที่มีจิตใจที่มีศรัทธา  เชื่อแน  ไมทําชั่ว  ไมทํา 
บาป  ไมทํากรรม  โกหกไมเปน  เบียดเบียนใครไมได  หลอกลวงใครไม 
ได.  ถาอาซิ้มเปนอยางนั้นจริง  ดูจะดีกวาพวกเราที่นั่งๆอยูที่นี่  ที่ยังโกหกได 
หลอกลวงได;  เพราะไมสามารถจะนั่งวาอมิตาภะ  นโม  อมิทอฮุด  วันหนึ่ง 
หลายๆรอยครั้งพันครั้ง  ก็ไดนะ.  อยาประมาทนะ. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๑๘ 

มีความเชื่อมันก็ชวยได  สําหรับ คนที่มันไมอาจจะมีปญญา  ก็ตอง 
ใชความเชื่อ;  แตถาคนที่จะใชความเชื่อดวยปญญาดวย  มันก็จะดีขึ้น  จนกวา 
จะสามารถจะใชปญญาลวนๆรูวาอมิตาภะคืออะไร?  อมิตายุคืออะไร?  จะเขาถึง 
ไดอยางไร?  ไมตองปนเปนรูปคน  ก็รูจักได. 

 
อวโลกิเตศวร นี้ก็เหมือนกัน  อยูขนาบขางของพระพุทธเจาอมิตาภะ  ก็ 

ปนเปนรูปคน  ฝายอีกขางเปนผูหญิง  เรียกวาปรัชญาปารมิตา  แตผูหญิงนี่ไมคอย 
สําคัญ:  ที่มีอวโลกิเตศวรนี่แหละสําคัญมาก:พบรูปปนทุกหนทุกแหงเปน 
สําริดสวยงามที่สุด  อยางองคนั้น.∗๑  ไปถึงเมืองจีนเขาเรียกกวนอิม.  อวโล- 
กิเตศวร  โดยเอาเรื่องที่งายๆที่วาเด็กๆเขาใจได  หรือคนทั่วไปเขาใจได  เรียกวา 
กวนอิม เนี้ย  เปนชื่อของธรรมะที่ละเอียดออน  ที่จะทําใหคนเขาถึงธรรมะอันลึก 
คือ  อมิตาภะ,  อมิตายุ. 

 
นี่ฝายมหายาน  เขาอุตสาห มีพระเจา  ชื่ออมิตาภะหรืออมิตายุ  ที่เปน 

พระเจาสูงสุด,  แลวมี พระเจาผูชวย  รองๆลงมา  คือ อวโลกิเตศวร.  เขามี 
สิ่งที่ยิ่งกวาพระเจา  หรือมีพระเจาสูงสุดคืออมิตาภะ;  แลวมีพระเจาที่รองลงมา 
ที่จะชวยไดระดับเดียวกับพระอิศวรนี้  เขาเรียกวาอวโลกิเตศวร-ว-ร,  มีพระเจาสูง 
สุด  ที่จะตองอาศัยพระเจาธรรมดาๆนี้  เขาไปหาอีกทีหนึ่ง.  เรื่องโลกุตตระ 
เรื่อง  อสังขตะ เรื่องอะไร  ยกไวฝายอมิตาภะ  อมิตายุ  ทั้งนั้น;  สวนที่จะมีตัวตน 
ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ปฏิบัติใหถูกใจพระเจาที่สุด  นี้ก็ มีพระเจาองคที่เรียกวา  
อวโลกิเตศวร. 

                                                
∗ หมายถึงรูปปนอวโลกิเตศวร  ที่อยูบนเสา  เชิงเขา  ที่สวนโมกข. 
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ฉะนั ้นใครจะไปไหวอวโลกิเตศวร  ไปทําใหถูกใจอวโลกิเตศวร  ก็ 
ตองบําเพ็ญธรรมะ  ที่เปนลักษณะของอวโลกิเตศวรนั้น  คือบริสุทธิ์  ปญญา 
เมตตา  ขันติ  อธิษฐาน  อะไรทํานองนี้,  คือ มีศีลมีปญญา  มีความบริสุทธิ์ 
มีความอดทน  ลวนแตเปนบารมีทั้งนั้น. 

 
บารมี  คือวา  ทําใหคนดีขึ้นๆ ดีขึ้น ๆจนกวาจะเต็มเปยม  ก็เรียกวา 

บารมี;  ตองมีอันนั้นไปไหว  ไปเปนเครื่องสักการะบูชาอวโลกิเตศวร  แลว  
อวโลกิเตศวรจึงจะอุมพาไปหาพระพุทธเจาอมิตาภะ. 

 
ทีนี้มันก็นาหวัว  ที่วาพอเขาจะพูดใหมันถูกกวานั้น  ก็วามันอยูที่หนา 

ผาก ของแกแลวนี่  แกมันคลําไมเห็น  มันมองไมเห็น.  เพียงแตประพฤติถูก,  
เพียงแตกลับหนามือเปนหลังมือเทานั้นก็พบ  ไมตองวิ่งไปที่ไหน  ใหมันลําบาก 
ยากเย็น  ประพฤติใหถูกตอง  นั่งอยูที่นี่  ตรงนี้  มันก็เปลี่ยนเปนถูกตอง. 

 
แตถาไมมองเห็น  มันก็เหมือนกับไมมีอยูที่นี่;  ตองชวยกันขนไปที่นั่น 

ขนมาที่นี่,  ตองทําพิธีอยางนั้นอยางนี้เรื่อยๆไป.  นี่เพราะความเชื่อ  เพราะ 
ความที่อยากจะไปใหถึง. 

 
ทีนี้อยากจะเปรียบเทียบที่มันนากลัววา   มีพระเจาอยูชั้นหนึ่งแลว 

พระเจาชั้นพระอิศวรนี้คืออวโลกิเต ศ – ว - ร  นี้  เพื่อจะขนกลับไปหาพระเจาที่ 
แทจริง  คืออมิตาภะพุทธะหรือมิตายุพุทธอีกทีหนึ่ง.  ดูความฉลาดลึกซึ้ง 
ของพุทธบริษัทอยางมหายาน  กันบางซิ. 

 
....            ....            ....            .... 
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 ไกวัลยธรรม ๑๒๐ 

พุทธศาสนาฝายเถรวาทมีไกวัลยเสมือนพระเจา. 
 
ทีนี้ถาวาเปนเถรวาท  ไมอยากจะมีปุคคลาธิษฐานมากอยางนั้น  ก็ตอง 

พูดตรงๆอยางที่อาตมากําลังพูด  กําลังบอก  วามีสิ่งๆหนึ่ง  เรียกวาไกวัลยธรรม 
มีอยูในที่ทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกสถานที่,  นอกตัวเราในตัวเรา  ทุกๆอณูที่ 
ประกอบกันขึ้นเปนคนคนหนึ่ง  ก็ มีสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม.  ขางนอกตัวเขา 
ทุกๆอณูที่ประกอบกันอยูเปนโลกเปนจักรวาล  นี้ก็มีสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
นี้ก็หมายความวา  มันเปนกฎอันหนึ่ง  ที่มีอยูตลอดเวลา  ตลอด  

อนันตกาล  เรียกวาพระเจาก็ได;  จะเรียกเปนไทยก็เรียกวาพระเจา,  เรียกอยาง 
ภาษาฝรั่งก็เรียกวา  God. 

 
เมื่อสิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม นั้น  มีคาเทากับพระเจา  มีคาเทากับ 

God;  ฉะนั้นทุกคนก็ตองมี  ทุกชีวิตตองมีพระเจา  ทุกชีวิตตองมีสิ่งที่เรียกวา 
God.  นี้ก็เลย;  คนที่พูดวา  เราไมถือพระเจา,เราไมมีพระเจานั้น  มันก็ 
กลายเปนคนโง  ที่ไมรูจักตัวเอง.  เพราะวาพระเจานั้นคือกฎสูงสุด  ที่ 
บันดาลใหสิ่งทั้งหลายเปนไป  แลวควบคุมสิ่งนั้นๆอยู;  ฉะนั้นแลวคนทุก 
คนไมยกเวนใคร  มันก็เกิดขึ้นโดยกฎอันนี้  ถูกกฎอันนี้ควบคุมอยู. 

 
ฉะนั้น ทุกคนทุกสัตว ที่มีชีวิตนั้นมี  God  มีพระเจาที่สรางขึ้น  และ 

ควบคุมอยู;  แตไมใชพระเจาอยางที่เขาพูดกันสําหรับเด็กๆหรือคนโง;  เปน 
พระเจาอยางที่เขาใจยาก  มันยิ่งกวานามธรรมไปเสียอีก  คือมันเปนกฎ.  กฎที่ 
สรางรูปธรรม  สรางนามธรรมขึ้นมา  นั่นแหละคือพระเจา  เปนปฐมเหตุมีอยู 
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กอนสิ่งใด;  อะไรๆก็แกไขกฎไมได;  แตกฎนี้บีบบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
ใหเปนไปได. 

 
พระโองการของพระเจา  ของไกวัลยธรรมนี้บังคับสิ่งทั้งหลายใหเปน 

ไปได;  ฉะนั้นทุกชีวิตจะมีสิ่งที่เรียกวาพระเจา  หรือกฎอันนี้อยู  ในฐานะที่ 
สรางเขาขึ้นมาควบคุมเขาอยู  สิงสถิตอยูในตัวเขา  ในทุกๆอณูแหงชีวิตของเขา.  
ฉะนั้นจะเปนคนโงที่สุด  ที่จะพูดวา "ขาพเจาไมมีพระเจา  ขาพเจาไมเชื่อพระเจา 
ขาพเจาไมถือพระเจา;  "เพราะวาเขาเปนคนโงที่สุด  ไมรูวาพระเจานั้นคือ 
อะไร. 

 
ไกวัลยธรรมคือพระเจาในฐานะเปนกฎ. 

 
เดี๋ยวนี้มาบอกใหรูวา  ไกวัลยธรรมนั่นแหละคือพระเจา;  แมที่สุด 

แตพวกคอมมูนิสต  ที่เขาวาไมมีศาสนาไมมีพระเจานี้  กําลังโงในเรื่องนี้.  มัน 
ไมมีใครหรือไมมีอะไร  ที่จะไมมีพระเจา;  ถามันมีความเปนไปตามกฎอันใด 
อันหนึ่งอยูแลว  ก็เรียกวา นั้นแหละคือพระเจาละ  บังคับเขา  สรางเขา  ควบ 
คุมเขา.  ทีนี้คนคนไหนบางละ  ที่ไมไดมีอะไรปรุงแตงขึ้นมา  แลวควบคุมอยู 
ใหเปนไปตามกฎเกณฑอันนั้น.  ทุกคนมีกฎเปนผูสรางขึ้นมา  และควบคุม 
เขาอยู  จึงวาทุกคนมีพระเจา;  มีพระเจาในฐานะที่เปนกฎ,  กฎในฐานะ 
ที่เปนพระเจา. 

 
ตรงนี้อยากจะสันนิษฐานกันเลนสนุกๆ  เพราะมันนาหวัวมากทีเดียว.  

เมื่ออาตมาจะคุยกับฝร่ังที่เขาถามวา  ในพุทธศาสนามี  God  หรือไม?  ก็บอกเขา 
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วา  ในพุทธศาสนาก็มี  God;  แตเราเรียกสิ้นที่สุดเรียกเร็วๆไมเรียกวา  God  เรา 
เรียกวา  กฎ  แลวอธิบาย ๆ ๆ  ผลสุดทายเหมือนกัน  God,  ก็เลยหัวเราะกันใหญ. 

 
ที่วาสันนิษฐานนี้หมายความวา  คําวา กฎ  :  ก  กับ  ฎ  นี่  มัน 

ประหลาดที ่สุด   ที ่อานวากฎนี ่  ;จะเปน   ฎ   หรือ   ต   ก็ได  มันแปลวา   กฎ 
มันเทียบกันไดกับคําที่ไปเปนคําฝรั่งบางคํา  เชน  กะตะ นี่ กต หรือ มะตะ,  
มะตะที่แปลวาตาย  หรือ อมตะ  ที่แปลวาไมตายนี้  ตะ  ตัวนี้แหละ แสดงความ 
เหมือนกันอยางยิ่ง.  เชน  มะตะ  แปลวา ตาย  ภาษาฝรั่งเขาเรียกวา  mortal;  
mortal  คือ มะตะ นะ  มันแปลวาตายแลวก็  immortal  คือ  อมตะ  ที่แปลวาไมตาย.  
มะตะ  อมตะ  หรือ  กตะ  อกตะ  นี่  เลยเหมือนกันเลย  ฉะนั้นจะเปนภาษา 
ที่ถายทอดกันไปแตครั้งไหนก็รูไมได  เลยไปตีคลุมตีกินเอาวา  God  ของคุณ  มา 
จากกะตะของฝายตะวันออก  เขาก็ไมมีทางจะคาน  ก็เรียกวากฎเลย. 

 
กฎ  นั้น คือพระเจา  ในพวกเราก็มี  God;  แต เราไมเรียกยาวๆวา  

"กอด",  เราเรียกสั้นๆวา  "กด"  (กฎ)  ก็เลยไมตองพูดอะไรกันอีก  เพราะ 
วามันก็เถียงกันไมได. 

 
ในเมื่อยิ่งอธิบายไปก็ยิ่งเห็นวา  พระเจา นี้มีลักษณะเหมือนกัน  มี 

อยูกอนสิ่งใด  สรางสิ่งทั้งหลาย  ควบคุมสิ่งทั้งหลาย.  นี่อยากลาพูดวา  เราไม 
มีพระเจานะ;  คือ เรามีพระเจาชนิดที่เราไมเรียกวาพระเจา,  แลวก็จะเกง 
กวาพระเจา  ชนิดที่เขาเรียกกันวาพระเจา  เสียดวยซ้ําไป. 

 
ฉะนั้นการที่เรามาแยกศาสนาในโลกออกเปน  ๒  ประเภท  วาศาสนา 

ประเภทมีพระเจา  ศาสนาประเภทไมมีพระเจาอยางนี้  เดี ๋ยวนี้อาตมารูสึกวา 
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โงที่สุด เลย;  แลวอาตมาก็พลอยโงกับเขาไปดวยพักหนึ่งเหมือนกัน  คือ  ไปแบง 
ศาสนาในโลกออกเปนศาสนาที่มีพระเจา  กับ  ศาสนาที่ไมมีพระเจา. 

 
เดี๋ยวนี้มามองเห็นวา  ทุกศาสนายอมรับสิ่งๆ  หนึ่ง  ซึ่งมีอยูกอน 

ทุกสิ่ง  แลวบันดาลใหสิ ่งทั ้งหลายเปนไป  ควบคุมใหสิ ่งทั ้งหลายเปนไป;  
แตวาพวกหนึ่งเรียกวาพระเจา,  พวกหนึ่งไมเรียกวาพระเจา  เทานี้มันไมทํา 
ความแตกตางใหกันได  เพราะนั ่นเมื ่อยอมรับสิ ่งที ่ม ีอยู อยางเหมือนกันทีเดียว 
แลวที่วาเรียกวาพระเจา  หรือจะไมเรียกพระเจา,  อันไหนมันถูก;  มันก็ไมถูก 
ดวยกันทั้งนั้น. 

 
ถาเขายอมรับวา  คําวา พระเจาคือสิ่งสูงสุด  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้ง 

หลาย  แลว ก็มีพระเจากันทั้งนั้น แหละ.  มีพระเจาผูสราง  สําหรับกฎที่เปน 
ไกวัลยธรรมนี้  คือสิ่งที่สรางใหสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้น,  แลวเปลี่ยนแปลง  ไหล 
เชี่ยวเปนเกลียวไปนี้.  ทําไมจะไมเรียกวาพระเจา?  ทําไมจะเรียกไมได?  
ถาจะเรียก  จะเรียกวาอะไร?  ในเมื่อคําวา "พระเจา"  มันแปลวาสูงสุด  เปน 
ปฐมเหตุ  เปนอิสระเหนือสิ่งใด  มันก็มีเหมือนกันทั้งนั้น.  เอาความหมายแลว 
แตวา  จะเห็นไดวา  มัน มีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเหมือนกัน  เขาเรียกวาพระเจาก็ตามใจ,  
เราไมเรียกวาพระเจาก็ตามใจ!  แตสิ่งนั้นมันเหมือนกัน. 

 
ฉะนั้นจึงขอประนีประนอมกันสักหนอยวา  อยาทะเลาะกันเรื่องนี้ 

เลย;  ถาจะมาเรียกเสียวา  "ไกวัลยธรรม"  เราก็ไมตองเถียงกัน.  คนที่วา 
ไมมีพระเจา  ก็ตองยอมรับวามีไกวัลยธรรม,  คนที่วามีพระเจาก็ตองยอมวามี 
ไกวัลยธรรม;  คือสิ่งหนึ่งซึ่งอะไรก็ไมรูไมมีใครบอกได.  มันเปนสิ่งที่ใคร 
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บัญญัติใหไมไดวา  มันเปนอะไร;  แตมันเปนสิ่งที่มีลักษณะอยางนี้  มีหนาที่ 
อยางนี้. 

 
มีลักษณะ  คือ  อยูกอนสิ่งทั้งปวง  เปนแมของสิ่งทั้งปวง  เปนที่ไหลออก 

มาแหงสิ่งทั้งปวง  แลว ควบคุมสิ่งทั้งปวง  อยูในที่ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุก 
สถานที่  จะเรียกวาอะไร?  ถาจะเถียงกันเรื่องยอม  หรือไมยอมเรียกวาพระเจา 
ก็ตามใจ;  แตขอให เรียกวาไกวัลยธรรมตามตัวตรงๆไวทีกอน  วาสิ่งสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเปนสิ่งเดียวกันหมดทั่วทุกหนทุกแหง  ไมมีที่สิ้นสุด  ทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่.  
พวกมหายานก็เรียกไวดีแลววา  อมิตาภะ,  อมิตายุ  :  เปนแสงสวางที่คํานวณ 
ไมได,  เปนอายุที่คํานวณไมได. 

 
นี่แหละคือ  กฎ  ซึ่งทําหนาที่หมดทุกสิ่งทุกอยาง  ทุกแงทุกมุม  เปน 

เพียงสิ่งเดียวที่เปนปฐมเหตุ  เปนที่ออกมาของสิ่งทั้งหลาย  เรียกวากฎ. 
 

....            ....            ....            .... 
 

กฎที่เปนไกวัลยธรรมนี้เหนือสิ่งอื่นใด. 
 
ทีนี้  กฎ  ที่จะพูดตอไปถึง สิ่งที่เรียกวากฎนี้  ในฐานะที่เปนไกวัลย- 

ธรรม  ก็ตองพูดทบทวนซ้ําอีกวา  สิ่งที ่เรียกวากฎนี้  ถาเปนของธรรมชาติอยาง 
ที่วานี้  เปนไกวัลยธรรมอยางที่วานี้  มันก็ เหนือสิ่งอื่นหมด. 
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แตถามันเปน  กฎหลอกๆ เชน  กฎหมาย  กฎโรงเรียน  กฎหมูบาน 
กฎที่คนสรางขึ้นอยางนี้ไมแน;  ไมใชกฎอยางเดียวกันนี้;  นี่มันกฎมนุษย 
สรางขึ้น.  มนุษยเองนั้นก็ยังไมรูจักตัวเอง  แลวจะไปตั้งกฎ  ฉะนั้นกฎที่มนุษย 
ตั้งขึ้นนี้  มันก็ไปตามเรื่องของมนุษย  ไมจริง  ไมเด็ดขาด  ไมตายตัว;  ดังนั้น 
จะ จริงอยูไดก็เพียงแคยอมรับสมมติตามกฎนั้น  หรือมีอํานาจมาบังคับใหใชกฎ 
นั้นอยูได  แลวมันก็เปลี่ยน  กฎอยางนี้ไมใชกฎ. 

 
แตวา กฎของธรรมชาติ;  กฎที่มีอยูในลักษณะที่วา  "พระพุทธเจา 

จะเกิดขึ้น  หรือพระพุทธเจาจะไมเกิดขึ้น  กฎอันนั้นมีอยูแลว"  อยางนี้ก็เรียกวา 
ตายตัว  ไมมีเปลี่ยนแปลง.  กฎที่  ๑  คือกฎแหงสามัญญลักษณะ,  กฎที่  ๒  คือ 
กฎแหงอิทัปปจจยตา,  กฎที่๓  คือกฎจตุราริยสัจจ,  อยางนี้เปนตน.  วันนี้เรา 
พูดถึงคําวา  กฎ  ในฐานะที่เปนพระเจาองคที่  ๒  เรียกวา  กฎแหงอิทัปปจจยตา 
ตามที่ปรากฏอยูในพระบาลี  ที่พระสงฆสวดเมื่อตะกี้นี้  เรื่องปฏิจจสมุปบาท  วา 
ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด  นี้เปนอยางนี้อยูตลอดเวลา  เปนตถตา  หรือเปนตถา 
เปนอยางนั้นอยางเดียว  ไมเปนอยางอื่น. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรม  ในฐานะเปนกฎแหงอิทัปปจจยตาโดยตรง. 

 
เอาละ,  ทีนี้จะพูดกันถึง ไกวัลยธรรม  ในฐานะเปนกฎแหงอิทัป- 

ปจจยตาโดยตรง .  กฎนี้มีเปนพระบาลี  ๒  บรรทัดตัวหนังสือท่ีพิมพ  แลวเคยพูด 
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เคยบรรยายกันมาพักใหญแลว  ในเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ราวปกอนโนน;  เดี๋ยวนี้ 
จะพูดใหมในแงที่เปนไกวัลยธรรม  หรือเปนกฎแหงอิทัปปจจยตา. 

 
กฎ  นั้นมีเปนพระบาลี  วา  อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหติ - เมื่อสิ่งนี้มีอยู  สิ่งนี้ 

ยอมมี,  อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ - เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น.  
อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ - เมื่อสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้ยอมไมมี,  อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ 
นิรุชฺฒติ - เพราะการดับแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้ยอมดับ  มีเทานี้เอง.  แลวก็เรียกวา  ตถตา 
คือ ความเปนอยางนั้น,  อวิตถตา  ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  อนฺญถตา  
- ความไมเปนไปโดยประการอื่น,  อิทัปปจจยตา  คือ  ความที่เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย 
สิ่งนี้สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น.  พระบาลีมีเทานี้  แสดงลักษณะของ กฎอิทัปปจจยตา 
ในฐานะที่เปนพระเจาสูงสุดเด็ดขาดยิ่งกวาสิ่งใด,  ควบคุมโลกในแงที่เรียกวา 
กฎแหงกรรม. 

 
เรื่อง กฎแหงกรรม นี้  มันเปนหนาที่ของพระเจาสวนนี้;  หนาที่ 

สวนนี้ของพระเจาองคนั้น  พระเจาที่เปนกฎแหงกรรม  หรืออิทัปปจจยตา:  เมื่อ 
มีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  เพราะไมมีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงไมเกิดขึ้น. 

 
เกี่ยวกับเรื่องกรรมนี้  มีมากกวาที่คนเขาเขาใจกัน  คือคนเขาเขาใจ 

กันแตเรื่องวา  กรรมดีกรรมชั่วอุตสาหทําดีจะไดดี  แลวก็ทําชั่วก็ตองทนรับช่ัวนี้.  
แตวากฎแหงกรรมมีมากกวานั้น  คือ  ถาปฏิบัติถูกตองตามกฎแหงกรรมแลว  จะ 
อยูเหนือกรรมโดยประการทั้งปวง  คือเหนือกรรมดีเหนือกรรมชั่ว;  นั่น 
แหละจะเขาไปถึงตัวพระเจาได. 
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ถายังม ัวปวนเป ยนๆอยู   เดี ๋ยวดีเดี ๋ยวชั ่ว   เดี ๋ยวดีเดี ๋ยวชั ่ว   ไปตาม 
กรรมดีกรรมชั่วนี้  ก็เรียกวา  ยังไมถึงขี้ฝุนที่เทาของพระเจา;  ตอเมื่อสามารถ 
ปฏิบัติใหจิตใจรูแจงในความจริงขอน้ี  คือพระเจานั้นแหละจนจิตใจไมยึดมั่นถือมั่น 
ไมมัวดีไมมัวชั่วอยู  มีจิตใจอยูเหนือดีเหนือชั่ว  นั้น  อันนี้ จะถึงระดับที่เรียกวา 
เขาถึงตัวพระเจาอิทัปปจจยตา.  ไมมัวพูดวาดีวาชั่วอยู;  พูดแตเพียงวา  มัน 
จะเกิดขึ้น  หรือมันจะดับลงก็ตาม  ตามเหตุตามปจจัยของมันเทานั้น. 

 
แลวเมื่อมันมี กฎอิทัปปจจยตา อยูอยางนี้;  ถาเราเขาถึงแลว  เรา 

สามารถที่จะปฏิบัติ  ในลักษณะที่จะไมไปมัวดีมัวชั่ว  มัวกระโดดโลดเตน  มัว 
หัวเราะรองไห  มัวไดมัวเสีย  มัวแพมัวชนะอยูมันไมนาสนุกเลย.  มันจะตอง 
โพลงขึ้นไปอยางเดียวกับพระเจา  คืออยูเหนือหมด  เหนือแพเหนือชนะ  เหนือได 
เหนือเสีย  เหนือดีเหนือชั่ว  เหนือบุญเหนือบาป  เหนือความเปนผูหญิงเหนือความ 
เปนผูชาย  เหนืออะไรทุกอยางที่เปนคูๆ.  นี่เรียกวา  รูจักพระเจาอิทัปปจจยตา. 

 
วิธีที่จะเขาถึงพระเจาอิทัปปจจยตาคือการศึกษา. 
 
ทีนี้เรา  เอาละ  จะเขาถึงพระเจาอิทัปปจจยตากันโดยวิธีใด?  นี่พูด 

กันอยางนี้กอน  จะไปมัวพูดวาพระเจาอิทัปปจจยตาคืออะไร?  เดี๋ยวจะวาเอาเปรียบ.  
หาวิธีที่จะวา  "เขาถึงพระเจานี้กันอยางไร?"  ทีกอน. 

 
สิ่งที่เปนเครื่องมือ  สําหรับใหคนเราเขาถึง  สิ่งที่เขาถึงยาก  หรือลึก 

ซึ้งเรนลับนะมันมีอยู.  เครื่องมือที่จะใหมนุษยเราเขาถึง  สิ่งที่ยังไมเคยรูจัก 
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ไมเคยเขาถึง  นี้มีอยู;  เพราะฉะนั้นตองหาเครื่องมือมา  ตองสรางเครื่องมือขึ้น,  
หรือเครื่องมือน้ี  ถาจะเรียกกันสั้นๆอยางกําปนทุบดิน  ก็วา คือการศึกษา  ไมมี 
อะไรมากไปกวานั้น. พูดออกมาก็ตองเรียกวากําปนทุบดิน  แตนี้มัน ยากอยูตรง 
ที่วาคนเราไมคอยรูจักสิ่งที่เรียกวาการศึกษา. 

 
ยกตัวอยางงายๆ  ในพุทธศาสนานี้  คําวา การศึกษาหมายถึงการ 

ปฏิบัติ;  ไมใชการเรียนที่โรงเรียนจากครูบาอาจารย.  ภาษาไทยเมื่อพูดถึง 
ศึกษา,  ศึกษา  ก็หมายถึงเรียนในโรงเรียน  เรียนในมหาวิทยาลัย  เรียนจาก 
ครูบาอาจารย  อยูขางหอสมุดหองสมุด  นี่อยางนี้การศึกษา.  แตถาในภาษา 
ศาสนา  โดยเฉพาะพุทธศาสนา  คําวาศึกษา  หมายถึงการปฏิบัติ  อยูที่กาย 
วาจา  ใจ:  ปฏิบัติศีล  ก็ได  ปฏิบัติสมาธิ ก็ได  ปฏิบัติปญญาก็ได;  ทํา 
อยูอยางนี้  คนเดียวแทๆเลย  เรียกวาการศึกษา  ไมตองทํากับครูบาอาจารยหรือ 
หองสมุด.  นี้เปนตัวอยางที่เรียกวา  คําพูดนี้มันดิ้นได  กํากวม  ฉะนั้นตองพูด 
กันใหแนนอนวา  การศึกษามันมีอะไรเปนหลัก?  มีอะไรเปนหัวใจ? 

 
การศึกษาจะเกี่ยวถึงความรูกับสติปญญา. 

 
เอาละ  เราพูดถึงเรื่องการศึกษา  อยางทั่วๆไปในโลกนี้กอนก็ได;  

เพราะมันเปนเครื่องมือเปนอุบายอันหนึ่งไดเหมือนกัน  แตขอใหเขาใจใหถูก  รูจัก 
แยกกันเสียใหดี.  ถาพูดถึง การศึกษา  มันจะมีคําโผลขึ้นมา  ๒  คํา  ที่ทําให 
เปนปญหา  คือ ความรู คําหนึ่ง,  และ  สติปญญา อีกคําหนึ่ง. 
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คําวา ความรู  หมายถึงที่วา อุตสาหทองจํา,  อุตสาห เลาเรียนให 
มันรู,  รูจักพระคัมภีรทั้งหลายนี้;  เราไดความรู.  ทีนี้สิ่งที่เรียกวา สติ- 
ปญญา นั้น  ไมใชสิ่งนั้น  ไมใชความรู  ไมใชตัวความรู;  มันดีกวาความรู 
มันมีประโยชนกวาความรู;  จับมาใหทองพักเดียวก็ไดความรู  แตไมมีสติปญญา 
มันยังโงเทาเดิม.  นี่เอามาทองหนังสือสัก  ๒ - ๓  เลม  มันก็มีความรูเทาที่มันเขียน 
ไวในหนังสือ;  แตยังไมมีสติปญญา  มันยังโงอยู  ยังเทาเดิมอยู.  มันตอง 
ทําอะไร อันหนึ่ง  ใหความรูนั้นกลายเปนสติปญญา  หรือความไหวพริบ. 

 
ฉะนั้น  สติปญญา นี้  ตองเล็งถึงอุบายอันหนึ่งที่จะหาความรู  แลวก็ 

ใชความรู;  หาความรูมาใหได  แลวก็ไดความรูไว  แลวก็ใชความรูนั้นดวย. 
 
นี่ผมพูดอยางนี้ก็พอจะฟงออก  วามันไมใชสิ่งเดียวกัน  สติปญญามัน 

จะหาความรูมา  แลวมันจะมีความรูไว  แลวมันก็ ใชความรูนั้นใหเปนประโยชน 
นี่มันเรื่องของสติปญญา;  สวนเรื่อง ความรู นี้  มันมีลักษณะวามัน เปนเรื่องของ 
การสะสม.  ในหองสมุดเต็มไปดวยหนังสือ  มีความรูอยูในหนังสือ  ก็ไปกอบ- 
โกยเอามา;  ฉะนั้นคําวาความรู  หรือ  knowledge  นี้มันเปนเรื่องสะสม  ยิ่งทํา 
มาก  ยิ่งโงก็ได;  ยิ่งทํามากยิ่งกลายเปนบาหอบฟาง  ความรูทวมหัวเอาตัวไม 
รอด  กลายเปนเรื่องบาหอบฟางไปหมด.  นี่ ความรู นั้นยังไมปลอดภัย  ยังไม 
แนวาจะเอาตัวรอดได;  แตสติปญญานั้นจะมีประโยชน  มีเทาไรจะใชได 
เทานั้น  จะไมเกิน.  นี้หมายความวาในทางที่ถูกตอง  ในทางสุจริต  ไมใชคดโกง. 

 
สติปญญา มันจะแยกแขนงออกไป  คือ  มองเห็นสิ่งที่มันแฝงกันอยู 

กับความรู;  เอาออกมาใหได  เอามาใชเปนประโยชนใหได.  มันไมใชตัว 
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ความรู;  ไมใชการสะสมความรู  แตมัน เปนตัวไหวพริบอันหนึ่งที่จะหาความ 
รูมา  หรือมีความรูไวหรือใชความรูไป.  นี้เราจะเรียกวาสติปญญา  จะเรียกวา 
intelligence  หรือวา  intellect  แลวแตจะเรียก.  อยาเอาไปปนกับคําวา  knowledge 
แลวทั้งสองอยางนี้เอาไปรวมกันเขา  เราจึงจะเรียกวาการศึกษา  educstion  เปนการ 
ศึกษาโดยมีสวนประกอบคือความรูและสติปญญา  สําหรับจะมี  และจะใช 
จะประกอบกระทําใหการศึกษานั้นสําเร็จ. 

 
ฉะนั้นถาใครมี สติปญญา  ไมใชเพียงแตมีความรูอยางเดียว.  คน 

นี้ชื่อวามีการศึกษา  แลวคนนี้จะ สามารถศึกษา  ตามความหมายในพุทธศาสนา 
คือการปฏิบัติ;  เพราะเขามีปญญาสําหรับเอาความรูไปทําเปนการปฏิบัติได 
แลวจึงจะมีการปฏิบัติขึ้นมา  เปนการเขาถึงตัวของสิ่งสิ่งนั้น. 

 
นี่วิธีการอันนี้   เราจะเอามาใชสําหรับจะศึกษา   ให เขาถึงตัวของ 

พระเจา  คือ  อิทัปปจจยตาหรือไกวัลยธรรม.  เราตองการจะเขาถึงพระเจา 
หรือไกวัลยธรรม  เราตองมีการศึกษาชนิดที่ถูกตอง  อยางที่เรียกวา  มัน 
ประยุกตได;  ไมใชวามาเรียนกันจนเปนบาหอบฟาง. 

 
เรามีการศึกษาชนิดที่วา  มีความรูใหเปน  material  ของสติปญญา,  

สติปญญาใชสิ่งเหลานั้นใหเปนประโยชน;  อยางนี้แลวเราจะมีการเรียนรูอยาง 
ความรูดวย  แลวมีการเห็นแจงอยางสติปญญาดวย;  แลว มีการเขาถึงดวยสติ 
ปญญานั้น; 

 
การเขาถึงตัวธรรมะ   อันมีไกวัลยธรรมเปนตนนี ้  เปนการใชให 

เปนประโยชนไดตามที่เราตองการ. 
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ในที่นี้เรา  ใชกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา,  นี่ใชพระเจาเลย  เอา 
พระเจามาใชเลย,  ใหเปนประโยชนตรงตามที่พระเจาตองการจะใหเราใช.  นี่ 
พูดน้ี  เปนคําพูดเปรียบนะ  เดี๋ยวจะเปนเรื่องฟงเปนคําหยาบคาย. 

 
พระเจาทานตองการใหเราใชพระเจา  จนเรากลายเปนพระเจา  ไป 

เปนอันเดียวกันกับพระเจา  เร่ืองก็จะจบ.  เพราะความจริงเราถือวาเปนพระเจา 
กฎเกณฑนี้เราถือวาเปนพระเจา  กฎเกณฑที่ถูกตองคือไกวัลยธรรมนี้ถือวา  
เปนพระเจา  มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  ในฐานะที่เปนกฎเกณฑ;เราตองเรียนรู 
เราตองเขาถึง  เราตองใชมัน. 

 
สิ่งที่เราเรียกวาพระเจา  แตเราใชคําวา  ใชมัน  ก็แปลวาใชพระเจา 

คือใชกฎเกณฑที่เปนตัวพระเจา,  ใชพระเจาที่เปนตัวกฎเกณฑ,  ประพฤติ 
ปฏิบัติใหมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจในกาย  วาจา  ใจ  นี้  จนกลายเปน 
พนจากโลก  พนจากโลกิยธรรมทั้งหลาย  มีจิตใจอยูกับพระเจา  คืออยูเหนือ 
เหนือโลกทั้งปวง;  นี่เรียกวาอยูกับพระเจา. 

 
นี้เปนวิธี  หรือหนทาง  หรืออุบาย  ที่วาเราทําอยางไร  จึงจะเขาถึงตัว 

อิทัปปจจยตา  ในฐานะที่เปนไกวัลยธรรม  หรือเปนพระเจาก็ตาม. 
 

ใชกฏของอิทัปปจจยตาใหถูกตองแลวมนุษยจะกลายเปนพระเจา 
 
เอา,  ทีนี้  เราไดบันได  ไดเครื่องมือ  ไดเรือแพ  ที่จะไปหาพระเจากัน 

บางแลว.  เราจะใชพระเจาทําเราใหกลายเปนพระเจาไปเสียอีก;  ก็ดูที่ตัว 
พระเจากันอีกทีดีกวา  คือคําวาอิทัปปจจยตา. 
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อิทัปปจจยตา  อยางที่มีบาลีวาเมื่อตะกี้นี้  คือกฎเกณฑวา  เมื่อมีสิ่ง 
นี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  เพราะเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น,  เพราะ 
ดับลงแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับลง.  ตองใชกฎเกณฑอันนั้นแหละ  คือพระเจา  คือ 
ใชพระเจาอยางนั้นแหละ  เพื่อจะพาไปหาพระเจาที่เปนจุดรวม.  ตองรูหลักของ  
อิทัปปจจยตา  ใชกฎเกณฑของอิทัปปจจยตาใหถูกตอง  จึงจะเปนพระเจา  กลาย 
เปนพระเจาใชพระเจาทําเรามนุษยนี้  ใหเปนพระเจาไปเสียที. 

 
เมื่อพูดถึงคําวา  "อิทัปปจจยตา"  เปนกฎที่กวางที่สุด  ไมมี 

ขอบเขตอยางเดียวกันอีก  คือถาเปนแสงสวาง  ก็เปนแสงสวางที่ไมมีจํากัด,  ถา 
เปนชีวิตเปนอายุ  ก็เปนอายุที่ไมจํากัด;  เพราะฉะนั้นมันจึงไมมีเรื่องแบงเปนดีชั่ว 
บุญบาปอะไร  มันเปนกฎกลางๆ.  ฉะนั้นใชใหทําผิดก็ได,  เราจะใชไปใน 
ทางที่เกิดเดือดรอน  เกิดเปนทุกขก็ได,  นี่ก็เปนพระเจาไปอีกแบบหนึ่ง  คือ 
พระเจาลงโทษ. 

 
กฎธรรมะทั้งหลายนี้  จะใชใหเกิดความทุกขขึ้นมาก็ได,  ใชให 

เกิดความดับทุกขก็ได,  เปนพระเจาองคเดียวกัน  คือเปนกฎ  กฎเดียวกัน 
เขามีไวอยางนั้นๆ.  เมื่อเราทําอยางนี้ก็ไดความทุกข,  ทําอยางนี้อีกอยางหนึ่ง 
ก็ไดความทุกข;  แมเรื่องที่วา  เปนเรื่องวัตถุแทๆแลวก็ไมเกี่ยวกับความดับ- 
ทุกขเลยนี้  มันก็ยังอิทัปปจจยตาอยูนั่นแหละ. 

 
ตัวอยางอิทัปปจจยตาที่ยังเกิดผลเปนความทุกข. 

 
เราดูกันที่เรื่องวัตถุลวนๆเชน  เอาวัตถุมาศึกษา  มาประกอบ  มากระทํา 

มาอะไรกันเขา  ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา  แลวก็พุงโพลงไปดวงจันทรได  ไป 
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เหยียบดวงจันทรเลนได.  นี่เร่ืองวัตถุลวนๆถูกประกอบกระทําไปตามกฎเกณฑ 
แหงอิทัปปจจยตา  เกิดยานพาหนะเอาคนไปดวงจันทร  ไปเหยียบดวงจันทร 
เลนไดนี้  แตมันก็ไมแสดงวี่แววแหงสันติภาพ  เห็นไหม?ใชไหม?  นี่มองดู 
อยางนี ้กันกอน  วายังไมเกี ่ยวกับสันติภาพ  จะไปดวงจันทรไดสักกี ่ร อยครั้งพัน 
ครั้ง  มันก็ยังไมเกี่ยวกับสันติภาพในโลก. 

 
หรือวาเดี๋ยวนี้  มองดูกันแคบเขามา ในทางรางกาย  คือวัตถุที่มีชีวิต 

คือรางกายของเรา  วัตถุแตมีชีวิต  เราก็อาศัยกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา;  เพราะ 
วาในเนื้อในตัวของรางกายมันมีตัวอิทัปปจจยตา  เปนอยูเปนอยู  อยูแลว  แลวมี 
กฎเกณฑอันนี้ครอบงําอยูแลว  เราก็จัดใหมันถูก.  เมื่อจัดถูกตองทางรางกาย 
มันก็ไดรางกายที่มีอนามัยดี;  รางกายที่มีอนามัยดี  พอที่จะตายมันก็ไมตาย 
เจ็บไขก็หายไป 

 
นี่หยูกยาอะไรตางๆนี ้  มันเปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา;  

แกโรคได  ปองกันไมใหเด็กๆตายได  ก็มีเด็กมากขึ้น  จนตองคุมกําเนิดแลวเห็น 
ไหม?  ปญหาเรื่องคุมกําเนิดนี้เพิ่งเกิดมา  เมื่ออิทัปปจจยตาในทางอนามัยมันดีมาก 
เกินไป  คนเด็กๆไมไดตายมากเหมือนสมัยโบราณนี้;  มันก็ไมมีสันติภาพ  ยัง 
ไมมีสันติภาพ  ยังไมมีสันติสุข  ยังยุงอยูดวยการคุมกําเนิด  อยางนี้เปนตน. 

 
ทีนี้ไปดู ในทางจิตใจ  ลึกขึ้นไปอีก  การคนควาทางจิตใจ  การเปนไป 

ทางจิตใจ  ทําจิตใจใหเจริญ  ใหฉลาดเฉลียวไปตามทางโลกๆ;  เดี๋ยวนี้คนก็ 
ฉลาดมาก  มีการเรียนอยางที่เรียกวามหาศาล  แลวก็มี จิตใจเฉลียวฉลาด  กาวหนา 
ทางจิตใจ  แลวก็  คนอันธพาลเต็มโลก. 
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คนอันธพาลคือคนเอาเปรียบคนอื่น  มุงมาดแตจะเอาเปรียบคนอื่น  ได 
รบราฆาฟนกันเปนพวกเปนหมู  มีการศึกษามาก  มีสติปญญาสูงก็รบกันเกง  ฆา 
กันไดทีหนึ่งเปนแสนเปนลานก็ไดตอไปนี้  เพราะวามันมีสติปญญาสูง. 

 
หรือวาที่ไมรบกัน  มันก็มาลุมหลงในเรื่องของกิเลสตัณหา.  เห็น 

แตความสนุกสนานเอร็ดอรอย  ทางเนื้อ  ทางหนัง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทาง 
ลิ้น  ทางกายนี้  คือเรื่องกามารมณนี้  สูงขึ้นไปพรวดพราดในโลกนี้;  เพราะ 
ความกาวหนาในทางจิตใจ  ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  ไมใชกฎเกณฑอื่น 
แตเขาใชมันในลักษณะอยางนี้มันก็ใหผลอยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้ ดวยอํานาจของอิทัปปจจยตา  ในดานจิตใจ นี้  ก็ทําให โลกนี้เต็ม 

ไปดวยผูเห็นแกตัว  อยางเฉลียวฉลาดยิ่งกวาครั้งดึกดําบรรพ.  คนครั้งดึกดําบรรพ 
เห็นแกตัว  ก็ถูกแลว  แตไมเห็นแกตัวมากมายเหมือนคนสมัยที่มีการศึกษาเจริญ.  
นี่เรียกวา กฎอิทัปปจจยตา นี้  ใชกันอยางไรก็ได  มันเปนไปไดอยางไมมี 
ขอบเขตจํากัด. 

 
ถาเหลือบดู  ในทางสังคม  เดี๋ยวนี้การสังคมในโลกนี้  ก็มีแตเปนพรรค 

เปนฝาย  หมายมั่นปนมือที่จะเอาเปรียบกัน  หรือวาจะยกพวกไปรบฆาฟนกัน.  
ความสามัคคีซื้อกันไดดวยเงิน  ไมใชเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ประเสริฐแลวเดี๋ยวนี้;  
เมื่อกอนนี้ความสามัคคีเปนคุณธรรมอันหนึ่ง  ซึ่งไมซื้อกันดวยเงิน. 

 
นี่อิทัปปจจยตาชวยใหเราเกงถึงขนาดวา  ซื้อความสามัคคีกันไดดวย 

เงิน  สามัคคีกันแลวก็ยกพวกตีกัน;  แมในมหาวิทยาลัยบางแหง  ก็ยกพวกตี 
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กันระหวางนิสิตบางคณะ;  อยางนี้เปนตน.  นี่ก็เรียกวามัน  ฉลาดที่จะโง 
มัน กาวหนาไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา. 

 
ใชอิทัปปจจยตาไปเพื่อผลพนทุกข. 

 
เอาละ,  เรามันสูไมไหวแลว  เราจะตองทําไปในทางที่มันพลิกตรง 

กันขาม  คือจะใชอิทัปปจจยตาในฝายที่ตรงกันขาม    คือไมทําใหเกิดอาการที่ไม 
นาปรารถนาอยางนี้ขึ้น;  ใชกระแสอิทัปปจจยตาชนิดหนึ่ง  เพื่อจะทําลายกระแส  
อิทัปปจจยตาชนิดหนึ่งใหหายไป.  หรือจะสรางกระแสอิทัปปจจยตาชนิดอื่นขึ้น 
มาแทนอยางนี้.  นี่เรา จะเลิกความชั่ว  หรือสิ่งไมพึงปรารถนา;  แลวก็จะ 
มาสรางความดีที่นาปรารถนา  แลวก็ ไมพนไปจากกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา. 

 
อยาลืมวา  ที่ไหนๆเขาก็พูดกันวา  ความชั่ว  ความราย  ความเลวนี้ 

พระเจาใหมา,  พระเจาประทานลงมานี่.  ถาพูดอยางคริสเตียน  พูดอยางอะไร 
ก็ตามเถอะ  :  ที่แผนดินถลม  ภูเขาไฟระเบิด  น้ําทวมใหญ  ตายกันมากๆนี้ก็ 
พระเจาใหมา,  เปนความประสงคของพระเจา,  พระเจาลงโทษหรือบันดาล 
ใหมา  สงลงมา. 

 
ทีนี้เราไมตองการอยางนั้น  เราก็ตองทําอยางอื่น  คือจะใชพระเจานั่น 

แหละ  เปลี่ยนแปลงพระเจา.  นี่ฟงดูก็นากลัว  ไมนาเชื่อ  ใชพระเจาฆาพระเจา 
กันเองก็ได.  เมื่อเราไมตองการอยางนี้  เราก็อาจจะทําใหเกิดอยางอื่นขึ้น 
มาได;  เพราะวาพระเจามีความหมายกวาง  จนเปนอะไรไดทุกอยาง  เรียกวา 
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ไกวัลยธรรมนี้เปนไดทุกอยาง,  มันเปนกฎเกณฑที่  ในตัวมันเองไมเปนดี 
เปนชั่ว  ไมเปนบุญเปนบาป. 

 
มัน มีกฎเกณฑแตเพียงวา  ถาทําอยางนี้  อยางนี้จะตองเกิดขึ้น,  ถาทํา 

อยางนี้  อยางนี้จะตองเกิดขึ้น,  ถาทําอยางนี้  อยางนี้จะตองเกิดขึ้น;  ไมมีพูด 
ถึงวาดีหรือชั่ว  ผิดหรือถูก.  ที่วาดีหรือชั่วผิดหรือถูก  สุขหรือทุกข  บุญหรือ 
บาป  นี้มนุษยเพิ่งวาทีหลัง  ไมเกี่ยวกับไกวัลยธรรม  หรือไมเกี่ยวกับพระเจา. 

 
พระเจาที่แทจริงมีหนาที่แตวา  ทําอยางนี้แลวก็อยางนี้จะเกิดขึ้น,  

ทําอยางนี้แลวอยางนี้จะเกิดขึ้น.  หรือถาไมมีอยางนี้แลว  อยางนี้จะไมมี,  
ถาอยางนี้ดับลงไป  อยางนี้ก็จะดับดวย ;  ไมเรียกวาบุญบาป   สุขทุกข 
ดีชั่ว  อะไร.  แตมนุษยเอง  มนุษยหลังๆนี้  เมื่อเขาไมชอบอยางนี้  ตกลงกัน 
แลว  ก็เรียกวามันชั่วมันบาป  อยางนี้เรียกวามันดี  เราชวยกันทําขึ้นมา. 

 
 
ฉะนั้นเราจึงมีคําพูด   ที่จะพูดไดวา   ใชพระเจาฆาพระเจา   หรือใช 

พระเจาเปลี่ยนพระเจา  แลวแตจะพูด.  พระเจาที่อยูในรูปของที่ไมนาปรารถนาที่ 
เราก็ขจัดออกไปเสียก็ได  ดวยพระเจาที่อยูในรูปของนาปรารถนา.  ถาเลยนั้นไปอีก 
ก็วามันเหนือความปรารถนาหรือความไมปรารถนา  เปนพระเจาที่บริสุทธิ์ 

 
อิทัปปจจยตาก็มีแตเพียงวา  ถาทําอยางนี้  อยางนี้จะเกิดขึ้น,  ถา 

ทําอยางนี้อยางนี้จะเกิดขึ้น;  ก็ไปควาเอาเองซิ  วาทําอยางไรละ  อยางที่เรา 
ตองการควรจะเกิดขึ้น?  ถาเราเปนคนโง  เราก็ไปทําสิ่งที่ไมควรจะเกิดใหมัน 
เกิดขึ้นมา  เหมือนกับในโลกเดี๋ยวนี้มันไปทําสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้นในโลกนี้  ใหมัน 
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เกิดขึ้นมาในโลก  แลวมันกําลังเดือดรอน.  ฉะนั้นตองไปคนกันเสียใหมวา  ถา 
ทําอยางนี้  แลวอยางนี้มันจะเกิดขึ้น,  ถาทําอยางนี้  แลวอยางนี้มันจะเกิดขึ้น,  
ถ าทําอย า งนี ้  แล วอย า งนี ้จะ เก ิดขึ ้น   ให หมดนะ ;แล ว เล ือก เอาแต ที ่ควรจะ 
เกิดขึ้น. 

 
ถาทําอยางนี้  อยางนี้จะเกิดขึ้น,  ทําอยางนี้  อยางนี้จะเกิดขึ้น;  

นั่นไมใชของเล็กนอยนะ  เปนของที่ใหญเต็มไปหมดทั้งสากลจักรวาล,  หรือ 
เกินกวาสากลจักรวาลก็ได;  เรียก ไกวัลยะ  เปน  อมิตาภะ  อมิตายุ;  อยา 
ลืมเสีย.  เดี๋ยวพอผมพูดอยางนี้เลยกลับหดเหลือนิดเดียว  วาแคนี้เทานี้  ในโลก 
นี้แลว  มันผิด. 

 
ถา ไกวัลยะ  ละก็  หมายความวา  ขนาดใหญคํานวณไมได,  เวลา 

ก็ยาวนาน  จนพนจากคําวายาวนาน  คํานวณไมได.  เวลาที่รูวาตั้งตนเมื่อไร 
แลวดับเมื่อไร  นี้คํานวณได;  อยางนี้ยังไมใชสิ่งนี้สิ่งนี้.  สิ่งนี้ไมมีการตั้งตน 
แลวไมมีการหยุดหรือจบ;  เพราะฉะนั้นมันอยูเหนือเวลา.  แตเขาก็ตองเรียก 
วา  เวลาที่คํานวณไมได  ใชคําวา  "เวลาที่คํานวณไมได"  แตสิ่งนั้นไมใชเวลา 
สิ่งนั ้นไมใชอายุ  ไมใชมีอายุที่คํานวณไดเทานั้นเทานี้,  และสิ่งนั ้นไมไดเปน 
เนื้อที่  ที่วากวางเทานั้น  ยาวเทานี้  สูงเทานี้;  หรือเปนแสงสวางก็เหมือกนกัน 
มีอํานาจปรุงแตง  ผลักไส  สิ่งทั้งหลายที่คํานวณไมได. 

 
นี่ อิทัปปจจยตาเปนกฎ ที่วา  เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จะมี,  เมื่อสิ่งนี้ไมมี 

สิ่งนี้จะไมมี.  หรือถาพูดเปนเรื ่องเกี่ยวกับการกระทําก็วา  เมื่อทําอยางนี้ 
อยางนี้จะเปนปฏิกิริยา ออกมา,  เมื่อทํากิริยาอยางนี้  ปฏิกิริยาอยางนี้จะออกมา 
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เมื่อทําอยางนี้  อยางนี้จะเกิดขึ้น,  เมื่อทําอยางนี้  อยางนี้จะเกิดขึ้น;  ลวน 
แตเปนเรื่องกิริยากับปฏิกิริยา  แลวมันกวางขวางใหญโต  วัดไมได  คํานวณไมได. 

 
อํานาจของอิทัปปจจยตาทําใหเกิดปฏิกิริยา. 

 
ทีนี้ เราจะมองอิทัปปจจยตาตัวใหญกันกอน  สวนใหญที่สุด  อิทัป- 

ปจจยตาสวนใหญที่สุดนี่.  เอาคุณตองคํานวณเอาดวยการคํานวณอยางนั้น 
ขึ้นตนตั้งแตทีแรก นี้ ไมมีอะไรเลย  มีแตกฎแหงอิทัปปจจยตา นั้นอยู 

 
ฟงออกใหมวา  ทีแรกไมมีอะไรเลย  นอกจากอิทัปปจจยตา  คือกฎ 

แหงอิทัปปจจยตา;  เหมือนที่คัมภีรพวกคริสเตียนวา  At  the  beginning  the  Word  
was  นี่วาจุดตั้งตนนั้น  The  Word  นั้นไดมีอยูแลว  คือกฎไดมีอยูแลว.  ทีนี้เรา 
ก็วากฎอิทัปปจจยตามันไดมีอยูแลว;  คือกฎอิทัปปจจยตาจะไดทําใหเกิดอะไรขึ้น 
ในความวาง  ในที่วางอันไมมีอะไร.  มันก็ตองมีการกระทําของกฎนี้  หรือกฎนี้ 
แสดงอํานาจออกมาอยางนี้  มันจึงเกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นมาตามลําดับ. 

 
แลวคนที่แยง  เขาก็แยงวา  รูไดอยางไร?  รูไดอยางไรละวาทําไมคุณ 

ถึงวาทีแรกมันไมมีอะไรเอาเลย?  คุณก็ยอมรับอยูแลววา  ทีแรกมันก็มิไดมีอะไร 
มีแตสิ่งที่ไมเห็นตัวสิ่งหนึ่ง  คือกฎนี่  กฎหรือGod  หรือพระเจา  หรืออิทัปปจจยตา  
นี้;  นี้ดวยความผสมกันแหงเวลา  หรือวากฎนี้  ตามที่เวลากับกฎ  หรือเขตอวกาศ 
กับเวลา  โดยการกระทํากิริยาของกฎ  เกิดปฏิกิริยาเปนอะไรออกมาเรื่อยๆๆนี้. 
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ฟงดูคลายกับวาเอาเปรียบ  มันมีแต  space  กับ  time,  space  กับ  time 
อาศัยกฎอิทัปปจจยตากระทําลงท่ีเวลาและเนื้อท่ี  space  นะ  มันก็เกิดอะไรออกมา,  
อะไรออกมา,  อะไรออกมา  แทนที่จะวางอยูอยางทีแรก. 

 
ดูกฎแหงอิทัปปจจยตา  ทําใหเกิดธาตุตางๆ 

 
เอาละ,  ทีนี้มันได  ตั้งตนเกิด  เปนสิ่งที่เรียกวา  ธาตุทั้งหลาย ออก 

มา  :  ธา - ตุ,  ธาตุ.  กอนนี้ไมมีธาตุอะไร  นอกจากอิทัปปจจยตา  หรือ 
ธาตุวาง  หรือธาตุอสังขตะ;  ผลที่สุดก็ทําใหเกิดธาตุนั้นธาตุนี้ออกมา;  เปน 
รูปธาตุ  เปนนามธาตุก็มี  เปนประเภทกามธาตุก็มี  รูปธาตุก็มี  อรูปธาตุก็มีนี้ 
หรือวาเปนนิโรธธาตุ  เพื่อการดับแหงกรรม  แหงรูป  แหงอรูป  นั้นก็มี. 

 
นี่คําวา  "ธาตุ"  ในภาษาบาลี  มันมีอยางนี้  ในธรรมะมีอยางนี้  ไมใช 

ธาตุดิน  ธาตุน้ําธาตุไฟ  ธาตุลม  อยางเดียว;  นั้นมันธาตุเด็กๆเรียนทีหลัง.  
ธาตุทีแรก ก็แยกเปน รูปธาตุ  อรูปธาตุ  นิโรธธาตุ  ทํานองนั้น;  แลวพวก 
รูปธาตุนี้  จึงจะมาแยกเปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลมอะไรขึ้นมา;  แลว 
ก็มีธาตุนานาชนิดเกิดขึ้น  เปนนามธาตุดวย  เปนรูปธาตุดวย.  แลวมันไปผสม 
กัน  ระหวางรูปธาตุกับอรูปธาตุ  คือระหวางรูปกับนาม  แลวก็เกิดธาตุอื่นๆออก 
มาเรื่อย  ไมมีซ้ํา,  ไมมีซ้ํา,  ไมมีซ้ํา;เพราะไมมีซ้ํามันจึงมากขึ้นๆ.  คํา 
บรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  ปที่แลวมาน้ัน  อธิบายเรื่องนี้ไวละเอียดลออแลว;  
สนใจก็ไปหาอาน  หาฟงดู 
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เอาเปนวา  เดี๋ยวนี้ ทีแรกไมมีอะไรเลย  นอกจากพระเจา  คือกฎ- 
เกณฑแหงอิทัปปจจยตา.  ทีนี้เวลาลวงมา  อวกาศก็มีอยู  ปฏิกิริยากระทํากัน 
ขึ้นระหวางสิ่งทั้ง ๓ นี้  คือ พระเจาอิทัปปจจยตากับเวลาและอวกาศนี้  ก็เกิด 
สิ่งทั้งปวงขึ้นมาตามลําดับ    เกิดเปนธาตุนานาธาตุขึ้นมา. 

 
นี้ ธาตุ นี้ตอมามันก็  ทําใหเกิดอื่นตอไปอีก   เชน  เกิดโลกธาตุ  ที่เขา 

เรียกกันวา  เร่ืองโลกธาตุ  คือธาตุที่จับกลุมกันเปนโลก.  กอนนี้มันเปนสักวาธาตุ 
กระจัดกระจายไป  เดี๋ยวนี้ธาตุมันเกิดจับกลุมกันเปนโลก  เปนโลกธาตุหนึ่งๆ. 

 
คํานี้ดูจะตรงกับคําวา  "ระบบสุริยจักรวาลนี้"  ที่วาโลกธาตุหนึ่งๆ.  

ในบาลีที่พูดกันติดปากวา  มีสามหมื่นโลกธาตุ;  คลายๆจะพูดวา  สามหมื่น 
ระบบสุริยจักรวาล  ที่มีดวงอาทิตยเปนแม  แลวมีอะไรแวดลอมดวงอาทิตยอยูกลุม 
หนึ่งๆ  นี้เรียกวาโลกธาตุหนึ่ง.  สวนโลกเรานี้มันเปนขี้ฝุนนิดเดียว  เมื่อไป 
เทียบกับวาโลกธาตุคืออะไรนี้. 

 
นี่ธาตุทั้งหลายที่จับกลุมกันเปนโลกธาตุได  ทีนี้โลกธาตุมันก็มากขึ้น.  

ระบบสุริยจักรวาลหนึ่ง  ก็มีดวงอาทิตยเปนแม,  แลวมีดาวอื่นๆเปนบริวาร  มัน 
มากขึ้น;  แลวปฏิกิริยาที่กระทําตอธาตุ  โดยกฎแหงอิทัปปจจยตา  มันก็ยังคง 
ทําตอไป;  มันก็  เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยไปไมหยุด  ในสวนผสมของ 
โลกธาตุ. 

 
เชนถาคุณจะตั้งปญหาวา  ก็ทีแรกวาโลกออกมาจาดวงอาทิตย  เปน 

ไฟออกมา   เย็นเปนกอนแข็งเหมือนกับหินชนิดหนึ ่ง   แลวทําไมมามีตนไม  มี 
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สัตวมีคนอยางนี้ไดละ?  อยางที่เรียนมา  วามีปฏิกิริยากันเรื ่อยมา  ระหวาง 
ความรอนความหนาว,  ระหวางวัตถุนั้น,  ระหวางการกระทําของน้ํา  ของ 
ความชื้น  ของแสงอาทิตย  อะไรเรื่อยๆมา  จนเกิดการเปลี่ยนแปลง  เปนน้ําขึ้น 
มา;  ในน้ําเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมา  เปนพืชขึ้นมา  เปนสัตวขึ้นมา.  นี้เรียกวา 
ไมมีอะไร  นอกจากอิทัปปจจยตาทํางานอยูเรื่อย,  พระเจาอิทัปปจจยตาทํา  
งานอยูเรื่อย  อยางที่ใหเปนวาสะเก็ดหนึ่งหลุดมาจากดวงอาทิตย;  หรือจะไม 
เชื่ออยางนั้น  ก็วามันออกมาจากความหมุนของเนบูลาอะไรก็ตาม  มันออกมาเปน 
ดวงไฟดวงหนึ่ง  แลวเย็นลง  แลวกระทั่งมันมีสัตวมีคนอยางนี้;  มันดวยฝมือ 
ของพระเจาอิทัปปจจยตานี้. 

 
นี่เรียกวามองกันสวนใหญมันเปนอยางนี้  แลวมัน มีความผันผวนอยาง 

นากลัว  ไมมีที่สิ้นสุดของธรรมชาติทั้งหลาย  ที่คอยเกิดขึ้นๆ  ที่เรียกวา  สสาร 
และกําลังทํางาน;  สองอยางนี้ ถูกกระทําปฏิกิริยา  โดยกฎแหงอิทัปปจจยตา 
อยูเรื่อย  สสารพลังงานนี้ก็  ผลิตอะไรออกมาเรื่อย,  ผลิตอะไรออกมาเรื่อย  ไมมี 
ที่สิ้นสุด. 

 
นี้ ก็ไปเรียนกันเอง  ไดละเอียดลออดีกวาใหผมพูด.  ผมพูดไดแตเพียง 

ตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนา  ที่วาอิทัปปจจยตาไมยอมใหอะไรตายตัว 
อยูได;  มีปฏิกิริยาตอสิ่งรอบดาน  แลวสิ่งรอบดานก็สงปฏิกิริยาตอบ.  เพราะ 
ฉะนั้นของใหมๆก็เกิดขึ้น  ตั้งแตไมมีอะไรเลย  มาจนมีธาตุขึ้นมา,  แลวมามี 
โลกธาตุ,  แลวโลกธาตุที่เปนเพียงดวงไฟ  ก็กลายเปนของที่เย็นลง,  แลวมี 
สิ่งที่มีชีวิตอยางนี้;  นี่ลวนแตอยูใตอํานาจของอิทัปปจจยตา.  ถาจะมีพระเจา 
ผู สร างโลก   ก็ค ืออิท ัปปจจยตา ;ฉะนั ้นเร ียกอิทัปปจจยตานั ้นว าพระเจ า   นั ้น 
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ถูกที่สุด,  พระเจาคือกฎหรือ God  ก็แลวแตจะเรียก;  แตมันคือกฎ  หรือ 
กฎแหงอิทัปปจจยตา  ที่ไมมีอะไรตอตานมันได. 

 
นี่มองกัน สวนใหญที่สุดหยาบๆกวางๆที่สุด  วามัน ไมเคยมีอะไร  มี 

แตความเวิ้งวาง  แตมันมีกฎแหงอิทัปปจจยตา;  แลวออกมาเปนธาตุทั้งหลาย,  
แลวออกมาเปนโลกธาตุทั้งหลาย,  แลวออกมาเปนความเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 
ของสวนประกอบของโลกธาตุเหลานั้น.  มันมีความผันผวนตามธรรมชาติเร่ือย 
สสารและพลังงานก็สรางอะไรขึ้นมาเรื่อย  ประกอบใหเปนสิ่งตางๆไมหยุดหยอน;  
นี้เรียกวามองสวนใหญ  สวนหยาบที่สุด. 

 
ดูอิทัปปจจยตาตั้งแตเริ่มวิวัฒนาการ. 

 
ทีนี้มองใหแคบเขามา  ใหมันเล็กลงมาอีก  ก็จะเรียกวา  เปน เรื่องของ 

วิวัฒนาการ.  ไปศึกษาเรื่อง  biology  เรื่อง  evolution  วิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิต 
แลว  เปนพืช  แลว  เปนสัตว แลว  วิวัฒนาการเรื่อยมาจนเปนมนุษย. 

 
ทีแรกก็มีแตน้ํา – ในน้ําเกิดสภาพชีวิต – เกิดสภาพชีวิตเปนพืช – เกิด 

สภาพชีวิตเปนสัตว – แลวเปนสัตวเซลลเดียว - สัตวหลายเซลล  กระทั่งจะเปน 
สัตวน้ํา – แลวเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา – เปนสัตวบกโดยสมบูรณ - กระทั่งสัตวบิน 
ไปบนฟา;  นี้ถูกตองที่สุด  เชื่อเขาเถอะวาพระเจาสราง;  แตวามันเปน 
พระเจาอิทัปปจจยตา.  อยางที่พระพุทธเจาทานเรียก  ตถตา  อวิตถตา 
อนัญญถตา  นี่คือพระเจาอยางที่พระพุทธเจาทานเรียก  มันสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา. 
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ถาจะเรียกวาพระเจารวมกันมันก็ได  ไมตองทะเลาะกัน;  เพราะมันเปนพระเจา 
จริงๆคืออิทัปปจจยตา. 

 
แลวก็อยาลืมวา  ขอเตือนไวบอยๆ  เตือนไวเสมอ;  มันไมใชคน 

มันไมใชสัตวที่มีความรูสึกอยางคน  มันเปนอะไรก็ไมรู;  พระเจานั้นเปน 
อะไรก็ไมรู  เรา ไมมีทางที่จะเรียกพระเจาวาเปนคน  หรือเปนสัตว  หรือ 
เปนอะไร  จะเรียกไดแตเพียงวา  เปนกฎที่มีอํานาจมากที่สุด.  แลวมันก็ 
สราง วิวัฒนาการเรื่อยมา:  ในทางวัตถุ  เกิดพืช  เกิดสัตว  เกิดสัตวสูงสุด,  
แลวในทางจิตใจ  ก็เกิดระเบียบเกิดวินัย  เกิดวัฒนธรรม  เกิดศาสนาคําสั่งสอน 
กระทั่งเกิดการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน. 

 
นี้มันก็เปนมา โดยกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  ที่ทําให เกิดวิวัฒนา  

การทางวัฒนธรรม  ทางศาสนา  บรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  ในที่สุด.  ทีต่ํากวานั้น 
ก็เกิดกฎหมาย  เกิดกฎเกณฑตางๆ.  เกิดความเจริญกาวหนาวิวัฒนาการทางวัตถุ;  
เดี๋ยวนี้เรียกกันอยางเทิดทูนที่สุดวาเทคโนโลยี.  นี่ทีแรกใครมันบอก?  มันก็ 
มาโดยการศึกษา  จากพระเจาอิทัปปจจยตา,  พระเจามอบให.  นี่วัฒนธรรม 
ในทางวัตถุ  ก็คือวิวัฒนาการทางวัตถุ  เรียกวาวัฒนธรรมทางจิตใจ  ทั้งหมดนี้ 
เปนไปดวยอํานาจของพระเจา  คือกฎแหงอิทัปปจจยตา.  นี่เวลาไมพอ  ที่จะพูด 
ใหมันละเอียดกวานี้;  ก็พูดรวบรัด. 

 
ดูอิทัปปจจยตาเชิงวิวัฒนาการเกี่ยวกับตัวคน. 

 
ทีนี้ขอใหมองใหละเอียด  เล็กเขามาอีก  แคบเขามาอีก  ปลีกยอยเขา 

มาอีก  ฉะนั้นมองในคนคนหนึ่งดีกวา  วามีความเติบโตของรางกาย.  ใครมัน 
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หยุดเติบโตหรือหยุดเปลี่ยนแปลงได?  แตละวันละคืนรางกายนี้มันเปลี่ยนแปลง  :  
แรก ๆ เรียกวา เติบโต,  ตอมาเรียกวา  คงที่  ตอมาเรียกวา  แตกสลาย  ชรา 
ตาย,  นี้เรียกวาความเติบโตของรางกาย. 

 
การ วิวัฒนาการสวนสมอง  สวนจิตใจ  ของคนแตละคน  การ 

ประกอบการงาน  ทําอะไรสําเร็จข้ึนมา,  อยางจะทํารถยนตขึ้นมาสักคันอยางนี้ 
เต็มไปดวยกฎแหงอิทัปปจจยตา  มากมายหลายแขนง  หลายสวน  หลายระบบ,  
จะทํารถยนตขึ ้นมาไดส ักคันหนึ ่ง   ระบบมันมากกวาทําบานเร ือนสักหลังหนึ ่ง .  
เราจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอยางหนึ่ง  มันไมหลีกหนีไปจากกฎเกณฑอันนี้ได. 

 
นี่ขอใหมองดูใหดี  คือมันเปนไปเองตามธรรมชาติ  มันก็ไม 

หลีกจากกฎเกณฑ  อันนี้,  ที่มนุษยจะทําขึ้นมา  สวนของมนุษย  ก็ไมพนไป 
จากกฎเกณฑอันนี้.  อยางเลวที่สุด  แมวาจะหุงขาวกินสักหมอหนึ่งนี้  ,  ไมมี 
อะไรที่นอกไปจากกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา .  นับตั้งแตไมฟน   นับ 
ตั ้งแตถ านไฟ   หรือวาขาวสาร   หรือ นํ้า   หรือหมอ   ก็ส ุดแท  มันจะเปนเรื ่อง 
ของอิทัปปจจยตาไปทั้งนั้น.  นี่พระเจาควบคุมมากถึงในครัว,  จะหุงขาวกิน 
สักหมอหนึ่ง  ก็ไมพนไปจากอํานาจของพระเจาได. 

 
ดูที่ความเจ็บไข ก็เหมือนกันอีกแหละ,  ที่เราปวยนั่นปวยนี่  เจ็บ 

นั่นเจ็บนี่  แมแตเปนฝเม็ดหนึ ่งนี ้  มันก็ไป  ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา.  
พระเจามาเปนเจาหนาที่อยูทุก ๆ  อณู  ทุก ๆ  ปรมาณู,  แลวก็ไปอางวาเปนผีสาง 
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เทวดา  นี้มันคนโง  มันไมมองพระเจาอิทัปปจจยตาเลย.  ถาวาจะไปมีผีสาง 
เทวดาเขามาเกี่ยวของ  ก็ตองเปนผีสางเทวดาที่เกิดมาจากอิทัปปจจยตา  สายที่เปน 
ความโงอีกสายหนึ่ง  ไมพนไปจากนั้น. 

 
แมแตเด็ก ๆ  จะเรียน  กอ  ขอ  ใหไดสักตัวหนึ่ง  ก็ ไมพนจากกฎเกณฑ 

แหงอิทัปปจจยตา,  ชาวบานไมรูหนังสือจะสานตะกราขึ้นมาสักใบหนึ่งมันก็ 
ไมพนจากกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา. 

 
หรือกระทั่งมีอะไรออกนอกลูนอกทางออกไปนี้  เชน  เกิดความนิยม 

แบบฮิปป  ก็ไมพนไปจากกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา;  ทําใหโง  จนไมรูวา  ผม 
ที่ยาวรุงรังเหม็นสาบนั้น  มันไมมีประโยชนอะไร  มันเสียเวลาเปลา ๆ  .  นี่ก็ทํา 
ใหเกิดระบบฮิปป  อะไรทํานองนี้ขึ้นมา  :  เปนยาเสพติดบาง  อะไรบาง,  แลว 
เกิดระบบโสเภณีทางวิญญาณ  คือสตรีเพศชอบอวดอวัยวะที่ไมควรอวด  มีลักษณะ 
มั่นหมายใหเขาหลงใหล  อยางนี้เรียกวาโสเภณีทางวิญญาณ  สาว ๆ  ก็มี  แก ๆ  ก็มี 
นี่มันก็ ไมพนจากกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  ใหในโลกนี้มันเต็มไปดวยโสเภณีทาง 
วิญญาณ  ทําความลําบากยุงยากใหมากในเรื่องศีลธรรม. 

 
เดี๋ยวนี้เราดู  หนังสือพิมพบางฉบับ  ชั่วสิบปมานี้  มันผิดกันลิบลับเลย 

หนังสือพิมพ  หยิบมาฉบับหนึ่งทั้งดานหนาดานหลัง  มีแตขาวประเภทอันธพาล   
ทั้งนั้น  ซึ่งเมื่อ  ๑๐  ปกอนมันไมมีอยางนี้  นี่มันก็เพราะอิทัปปจจยตา. 

 
กฎเกณฑของอิทัปปจจยตา  เปนอยางนี้  ทําใหเกิดการปรุงแตงใน 

จิตใจ  ไปในทางกิเลสตัณหามากขึ้น ;  ฉะนั้นอิทัปปจจยตาฝายเกิดทุกขจึงได 
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เปรียบ,  อิทัปปจจยตาฝายที่ใหเกิดความทุกขกําลังไดเปรียบ,  อิทัปปจจยตา 
ฝายที่จะหยุดความทุกขนั้นกําลังถอยกําลังอยู. 

 
ตองใชอํานาจอิทัปปจจยตาฝายดับทุกขมาแกปญหา. 

 
เอา,  ทีนี้เรารูปญหาแลว  รูขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา  ก็หาทาง 

แกปญหา  โดยวิธีที่เขาเรียกกันแตโบราณวา  เกลือจ้ิมเกลือ  หรือวา  หนามยอกก็ 
ตองเอาหนามบง;  เพราะวามันเปนอันเดียวกันคืออิทัปปจจยตา.  ฝายนี้
มันเปนหนาม,  แลวเอาฝายที่เปนหนามเปนอิทัปปจจยตา  มางัดหนามนั้นขึ้นมา.  
มันก็สําเร็จประโยชนไดนี้;  เรียกวาเราเอาพระเจาฆาพระเจา,  หรือเอา 
พระเจาสรางพระเจา  ก็แลวแตจะเรียก. 

 
ทีนี้ อิทัปปจจยตาที่จําเปนที่สุด  ที่สําคัญที่สุด  ที่เราจะตองสนใจ 

เปนพิเศษ  ก็คือ เรื่องปฏิจจสมุปบาท;  ที่อาตมาไดบรรยายแลวอยางละเอียด 
ที่สุดตั้ง  ๑๐  กวาครั้ง  นั่นแหละเรื่องปฏิจจสมุปบาท  วา  :  เมื่อตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  มันยังมีอยู,  มันก็มีรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณมา 
กระทบ  ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา;  แลวมัน  จะปรุงอะไรขึ้นมาเรื่อย 
ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา.  ถาเราไมฉลาด  มันก็เกิดทุกข;  ถาเรา 
ฉลาดพอ  มันก็ไมเกิดทุกข  แตเกิดประโยชน  ที่ควรจะตองการ. 

 
อยางเมื่อ  ตาเห็นรูป  สมมติวาเห็นรูปสวยอะไรอยางนี้  ถาไมฉลาดมันก็ 

เกิดกิเลส;  ถาฉลาดมันก็จัดการอยางใดอยางหนึ่ง  จนไดประโยชนที่ไมตองเกิด 
กิเลส  หรือไมเกิดความทุกข. 
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ศึกษาใหรูทันกระแสอิทัปปจจยตาจะดับทุกขได. 
 
ไปสนใจใหมากที่สุด  เรื่องกฎเณฑแหงอิทัปปจจยตาโดยตรง  ที่ 

เกี่ยวกับชีวิต  ของคนทุกคนและเนื่องอยูในตัวคนนั้น;  วา อาศัยตากับรูป 
เกิดจักษุวิญญาณ,  ธรรม  ๓  ประการนี้เรียกวาผัสสะ.เพราะผัสสะเปนปจจัย 
ยอมเกิดเวทนา  คือความรูสึกรักหรือเกลียด  หรือชอบใจ  หรือไมชอบ;  ตอน 
นี้แหละจะไปหาอันตราย  หรือจะไปหาความรูคือการศึกษา  มันก็ตอนนี้แหละ 
ถา  มีสติพอ  มันก็จัดให  เปนไปในการศึกษา  และมีประโยชนได;  ถามัน 
เผลอไป  มัน  โงไป  มันก็  กลายเปนเรื่องกิเลสตัณหา  มันก็ เกิดทุกข. 

 
ฉะนั้นเราก็จะ ตองศึกษาเรื่องอิทัปปจจยตากันใหแตกฉาน  เพื่อ 

ปดมัน,  หรือปองกันเสียเลยตั้งแตทีแรก  ไมใหมีทางเขามาได,  หรือวาถึง 
คราวที่จะปดกั้นไว  เมื่อปองกันทีแรกไมไดแลว  มันเขามาแลว  ก็กั้นไว.  ทีนี้ 
ถาวากั้นไวก็ไมไหวแลว  มันมีกําลังมากก็ทดๆ  ทดกระแสของมันเสี้ยวใหไปทางที่ 
เปนประโยชน;  ถาวาเกงที่สุดก็ตัดตนตอ  ตนเหตุแหงกระแสนั้นเสีย. 

 
กระแสแหงอิทัปปจจยตาเปนอยางนี้  เมื่อปลอยไปตามธรรมชาติของ 

บุคคลที่  ไมไดศึกษา  ไมไดยินไดฟงคําของพระอริยเจา  มันจะมีลักษณะอยางนี้ 
คือ  จะไปแตในทางกิเลสและเกิดทุกข.  วิชาความรูมันก็เพื่อปองกันไมใหไป 
ทางนั้น;  ถาปองกันไมไหว  ก็กั้นไวกอน  กั้นไมไหว  ก็ทดกระแสใหเลี้ยวไป 
ในทางที่ปลอดภัย  พรอมกันนั้นก็ถือโอกาสทําลายรากเงาของมันเสีย. 

 
นี่ อิทัปปจจยตาคือพระเจา  จะมาในรูปไหน  ก็แลวแตวาสิ่งสิ่งนี้ 

คือคนเรานี้  จะมารับเอาหรือจะจัดขึ้น;  แลวสิ่งสิ่งนี้คือคนเรา  มันก็คือของ 
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พระเจา  คือของธรรมชาติ  เปนมาตามกฎของธรรมชาติ  มาเกิดความรูสึกคิดนึก 
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ;  ฉะนั้นตองรับผิดชอบตัวเอง.  สมมติวากลุมน้ี 
คือคนคนหนึ่งนี้,  สมมติวากลุมน้ี  มันเปนไปมาตามกฎเกณฑอยางนี้  มันก็รับผิด 
ชอบตัวเอง  คือ จะตองรูเทาทันสิ่งทั้งหลาย  ที่จะมาเกี่ยวของกับกลุมน้ี  อยาให 
เกิดความทุกขขึ้นมาได. 

 
ถาอยากจะเดินไปในกระแสแหงโลกิยะ  เปน ฆราวาสครองบานครอง 

เรือน  ก็ตองศึกษาสวนนี้ใหมันพอ  สําหรับท่ีจะไมเกิดความทุกขยากลําบากมากเกินไป
นัก;  แตที่จะไมใหเปนทุกขเลยนั้นมันทําไมไดถาเปนฆราวาส.  ถาอยาก               
จะหลีกออกไป  เปนผูไมครองเรือน  มันก็ตอง ศึกษาอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งมันงายกวา             
ที่จะหลีกเลี่ยงหลีกกฎเกณฑอันนี้  ไมใหเกิดทุกข. 

 
แตแลวก็ยังมีเหมือนกันอยูตรงที่วา  ฆราวาสหรือวาบรรพชิต  ก็ตอง  

รูจักปองกันกระแสแหงกิเลสโดยตรง  คือความ เห็นแกตัว  แลวเกิด  โลภะ  โทสะ 
โมหะ  อยูดวยกันทั้งนั้น.  ถาไปทําถึงสวนนั้นแลวมันก็เรียกวามันพนขอบเขต 
ของฆราวาส  หรือของบรรพชิตแลว  คือตองการจะไปนิพพานกันแลว.  ถา 
ฆราวาสก็ตองการจะชนะกิเลส  บรรพชิตก็ตองการจะชนะกิเลส  อันนี้มันเลิกกัน 
เลิกไมเปนฆราวาส  ไมเปนบรรพชิตกันแลว;  มันตองการจะเปนคนระดับหนึ่ง 
ที่จะไปสูนิพพาน  ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตาในสวนโลกุตตระนั้น. 

 
นี้ถาวายังอยากจะอยูในโลก  สมมติเรียกวาโลกิยะ,  นี่สมมติเรียก;  

เปนไปตามกระแสที่วายังรักกิเลสอยูนี้  กิเลสชั้นละเอียด;  ก็รูจักมีความรู  รูจัก 
ใชความรู  ใหมันพอเปนไปได  คือมีความทุกขนอย. 
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ทุกสิ่งตองเปนไปตามกฎของพระเจา. 
 
นี่เรียกวาพระเจาทานมีใหอยางนี้  แตที่เรา  จะไมเกี่ยวของกับพระเจา 

นั้น  เปนไปไมได;  ไมมีทางที่จะเปนไปได  ที่จะไมเกี่ยวของกับพระเจา 
และไมเปนไปตามกฎของพระเจา   เชนอิทัปปจจยตาเปนตนนี้มันเปนไปไมได .  
อยาไปคิดเลยปวยการ,  อยาไปมัวดื้อพระเจา,  อยาไปมัวโกหกพระเจา,  
บิดพลิ้วพระเจา,  หลีกเลี่ยงหนาที่ที่จะทําตอพระเจานี้ปวยการ;  เพราะฉะนั้น 
ตองซื่อตรง  ตองแนลงไปทีเดียววา  เราจะทําอะไร  โดยความบริสุทธิ์ใจ  ที่วา 
จะเอาความดับทุกขกันเพียงเทาไหน?  เทาไร?  ก็ทําไปอยางนั้น ,   
แลวมันก็กาวหนา ๆ  จนดับทุกขไดหมดสักวันหนึ่งเปนแน. 

 
นี่  ตัวพระเจานี้ทานแบงภาคไดนับไมไหว  ออกมาเปนกฎ  อยางนั้นอยาง 

นี้  :  กฎตัวใหญ  กฎเกณฑอันใหญ  เปนพระเจาองคใหญ,  แยกออกมาเปน 
กฎสามัญญลักษณะ ก็มี,  แยกออกมาเปนกฎอิทัปปจจยตาก็มี  ซึ่งกําลังพูดกัน 
วันนี้,  แยกออกมาเปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ก็มี  ซึ่งจะพูดกันวันหลัง. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรมคือพระเจาควบคุมทุกสิ่งตามกฎแหงกรรม. 
 
เปนอันวาเรารูจักไกวัลยธรรม  ที่มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  แลวก็ 

ไมจํากัดเวลา  ตั้งแตครั้งไหนก็ไมรู.  มันไมมีเวลา  ไมจํากัดเวลา  มันมีอยูกอน 
สิ่งใดหมด .  กอนที่สิ ่งทั้งหลายจะมี  สิ่งนี้มีอยูแลว ,แลวก็เปนมา   ตาม 
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 ไกวัลยธรรม ๑๕๐ 

อํานาจตามกฎของสิ่งนี้เรื่อยมาจนบัดนี้,  แลวจะเปนไปตอไปขางหนาอีกเทาไร 
ก็ไมทราบ  ไมมีใครรูอายุของพระเจา  ซึ่งมีอายุที่คํานวณไมได. 

 
ปญหาก็เหลืออยูแตวา  คนคนหนึ่งกวาจะตายลงไปนี้  ควรจะทําอะไร?  

ก็ควรจะรูจักดับทุกข  สุดความสามารถที่จะดับได  โดยอาศัยรวมมือกับพระเจา 
คือทําใหถูกตองตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา. 

 
นี่คือ  อิทัปปจจยตา  ในฐานะเปนพระเจา  พูดโดยสมมติ;  ถา 

พูดโดยปรมัตถ  ก็  ในฐานะที่มันเปนความจริง  เปนสัจจะ  เปนอสังขตะ  คือ 
เปนกฎ;  และโดยเหตุที่มันอยู  อยางไมมีการคํานวณไดดวยเนื้อที่  ดวยเวลา 
ดวยอายุอะไรนี้  เลยตองเรียกวา  ไกวัลยธรรม   คือสิ่งซึ่งเปนไกวัลย  ไมจํากัด 
เวลาเนื้อที่  มีอยูในที่ทุกแหง  ในเวลาทุกกาล;  เปนของที่สม่ําเสมอเด็ดขาด 
ต า ยต ัว   ม ีอ ยู ใ น ท ุก ๆ ป ร ม าณ ู  ท ุก ๆ อณ ูที ่ป ร ะ ก อบ ก ัน ขึ ้น เ ป น ร า ง ก า ย 
ของเรา  และทุกๆขณะแหงจิต  ที่จะปรุงเปนขณะแหงจิตขึ้นมาได. 

 
จงรูจักสิ่งนี้  ซึ่งมันมีอยูเปนเนื้อเปนตัวกันเสียที.  อยาเอาธรรมะ 

ไวที่วัด  และตัวเองไวที่บาน.  ธรรมะนั้นเปนไกวัลยธรรม  คือมีอยูในทุกกๆอณู 
ของทุกๆสิ่งที่มีชีวิต  ที่ไมมีชีวิตอะไรก็ตาม ;  ถารูจักอยางนี้แลวก็จะ 
งายขึ้น  ในการที่จะปฏิบัติใหถูกตอง  และมีความทุกขนอยลง. 

 
นี่คือคําบรรยายในวันนี ้  เรื ่อง ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหง 

อิทัปปจจยตา  หรือ จะสมมติเรียกวาพระเจา  ที่เปนผูควบคุมสิ่งทั้งหลาย  เปน 
กฎแหงกรรม;  กระทําสิ่งใดลงไป  จะตองเกิดผลสะทอนออกมา  อยางสาสม 
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ไกวัลยธรรม  ในฐานะกฎแหงอิทัปปจจตา ๑๕๑

กันเสมอ  ในรูปของกิริยาและปฏิกิริยา  ตามกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตาอยางนี้.  
พระพุทธเจาทานไดตรัสสอนไวอยางนี้  ทานไมเคยทรงใชคําวาไกวัลยธรรม๑;  แต 
อาตมาพิจารณาความทั้งหลายทั้งหมดที่พระองคไดตรัสไวแลว  ก็จะพูดใหฟงงาย 
จึงใชคําวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลาทุกสถานที่หลีก 
เลี่ยงไมได;  เขาใจกันใหดีนะ. 

 
การบรรยายวันนี้  พอสมควรแกเวลาแลว  ขอยุติการบรรยาย  ใหพระสงฆ 

ทั้งหลาย  ไดสวดคณสาธยาย  ขอความอันกลาวสรรเสริญคุณของพระธรรมของพระองค 
ในโอกาสตอไป. 

------------------- 

                                                
๑ ในบาลีบางแหง  (ขันธ.  สํ.  ๑๗/๗๖/๑๑๘),  ตรัสเรียกพระอรหันตวา"เกพลี"คือ  เกวลี,  
แปลวา  ผูมี  หรือถึงซึ่ง  เกวละ  คือไกวัลยนั่นเอง,  ทํานองเดียวกับคําวา  ตถาคต = ผูถึงซึ่ง  
ตถา  หรือตถตา  ซึ่งไดแกไกวัลยนั้นอีกเหมือนกัน.  แตไมมีคําอธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะ,  
จึงเปนเรื่องที่สนใจจะตอง  คนควาและสังเกตเอาเอง---ผูบรรยาย. 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๕  - 

๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ. 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  เปนครั้งที่  ๕  นี้  อาตมาจะได 

กลาวโดยหัวขอวาไกวัลยธรรมที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ. 
 

[ทบทวนคําบรรยายครั้งกอนถึงหนา  ๑๕๗.] 
 
เกี ่ยวกับเรื ่องนี ้  จะตองทบทวนไวเสมอ   เพื ่อใหเขาใจถึงสิ ่งที่ 

เรียกวาไกวัลยธรรม.  ผูที่ไมเคยไดยินคําคํานี้เลยก็ยังมี;  แมแรกจะไดยินก็      
ยังไมเขาใจ  เพราะความแปลก  หรือวายังมองไมเห็น. 

 
 

๑๕๒ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ๑๕๓

เนื่องจากอาตมามีความรูสึกดังที่กลาวใหฟงแลวเรื่อยๆมาวา  พวกเรา 
เขาใจถึงธรรมะกันไมได  ก็เพราะไมรูจักมองใหลึกซึ้ง  ใหเห็นถึงสิ่งที่มีอยูจริง 
ชนิดที่เรียกวาเปนไกวัลย  คือมีอยูในที่ทั่วไปทุกหนทุกแหงไมยกเวนอะไร;  
และโดยเฉพาะอยางยิ ่งในเนื ้อในตัว  ในทุกๆปรมาณูของเรา   มันก็ม ีส ิงนี ้อยู .  
แตเราก็ไมเคยมอง,  หรือมองก็ไมเห็น,  เรียกวามองกันหยาบๆ;  ยิ่งหลับตา 
มองก็ยิ่งไมเห็น. 

 
และยังมีความหมายวา  มันมีอยูตลอดเวลา  อยางที่เรียกวาไมเกี่ยวกับ 

เวลา  เพราะวาสิ ่งที ่เร ียกวาไกวัลยธรรมนี ้  ไมไดมีการเกิดขึ ้น  หรือไมไดมีการ 
ดับลง  แมวาจะมีการทรงตัวอยูก็ทรงตัวอยูในลักษณะอยางอื่น.  คือทรงตัวอยู 
ในลักษณะที่เปนอสังขตธรรม  คือไมตองมีเหตุปจจัยปรุงแตง.  มันเปนการมี 
อยูอยางประหลาดกวาสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง  จึงมีอยู ได  อยางที ่ไมเกี ่ยวกับเวลา,  
คือไมมีความเปนอดีต  หรือเปนปจจุบัน  หรือเปนอนาคต  เกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้  จน 
เรียกวาเปนนิรันดร  หรือคํานวณไมได. 

 
นี้คือ ลักษณะของสิ่งที่เรียกวาไกวัลย  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  อยางที่ 

นาประหลาดนาอัศจรรย;  วามันมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  จนกระทั่งวา  "พระพุทธเจา 
จะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้น  สิ่งนี้ก็มีอยูแลว"  สิ่งที่เรียกวาธรรม  จะปรากฏ 
แกคนทั้งปวงหรือไมก็ตาม  สิ่งนี้ก็ปรากฏอยูแลว  ตั้งแตยังไมมีสุริยจักรวาล,  หรือ 
ไมสิ่งใดๆที่มนุษยรูจักกันอยู  สิ่งนี้มีอยูแลว. 

 
นี่คือความหมายของคําวา  ไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีอยูตลอดเวลา  สิ่ง 

ที่มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง,  มีลักษณะเหมือนกับที่เขาเรียกกันอยางอื่นวา 
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 ไกวัลยธรรม ๑๕๔ 

พระเจา.  ดังนั้นจึงถือโอกาสที่จะเรียกสิ่งนี้วาพระเจาไปเสียดวย  เพื่อจะใหรูวา 
มันมีลักษณะเหมือนกับพระเจานั้นอยางไร. 

 
ถาคนเราจะคิดกันบางวา  สิ่งที่เรียกวาพระเจานั้น  มีอยูกอนสิ่งใด,  

เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งปวง,  มีอยูตลอดเวลาอยางนี้;  พระเจาจะเปนสิ่งที่มี 
รูปรางเหมือนคน  หนวดขาวถือไมเทายาวอยางนี้มันจะไดหรืออยางไร?  ทุกคน 
ก็จะเห็นวามันเปนไปไมได. 

 
ถาอยางนั้นพระเจามีรูปรางอยางไร?  ลองเดาเอาก็  พอจะรูไดวา 

ไมเหมือนกับอะไร,  และไมอาจจะบัญญัติรูปรางของพระเจา  วาเปนอยางไร;  
นอกจากเปนสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีอยูตลอดเวลาในที่ทุกหนทุกแหง,  แลวมีอยูอยาง 
เฉียบขาด  ในฐานะที่เปนกฎ  เชน  กฎของธรรมชาติ  เปนตน  :  ที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสถึงสิ่งนี้แลว  ทานเรียกแตเพียงวาธาตุเฉยๆคือ  ธา - ตุ  หรือธาตุ 
เฉยๆ,  บางทีก็ขยายออกไปเปนธรรมธาตุ;  อยางที่เราสวดบทแปลนี้. 

 
นี่มันมีอยูอยางนี้  เปนกฎที่ทําใหสิ่งตางๆเปนไป  แลวมันก็อยูในสิ่ง 

ตางๆ  อยางวาในเลือดในเนื้อของเรา  ก็มีกฎแหงอิทัปปจจยตา  อยูทุกๆอณู  ทุกๆ 
ปรมาณู;  ในเลือดในเนื้อในจิตในใจของเรา  ก็มีกฎแหงสามัญญลักษณะอยู 
ทุกๆอณู  ทุกๆปรมาณู;  หรือวาในเลือดในเนื้อของเรา ก็มีกฎแหงจตุราริยสัจจ  
สิ่งประจําอยูทุกๆอณู  ทุกๆปรมาณู. 

 
ทําไมเราจึงโงเกินไป  จนถึงกับมองไมเห็น  วามันอยูที่ไหน?  มัน 

อยูอยางไร?  มาบอกกันแลวมาบอกกันอีก  ก็ยังไมเห็นอยูนั่นแหละ;  และ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ๑๕๕

พระพุทธเจาทานก็ไดพยายามอยางยิ่ง  อยางพระบาลีที่เอามาสวดไปแลวเมื่อตะกี้นี้ 
วา  "ตํ  ตถาคโต  อภิสมฺพุชฺฒติ  อภิสเมติ  - ไดรูเฉพาะไดเขาถึงเฉพาะ  ซึ่งสิ่งนั้น". 
ทานรูแลวก็นํามาบอก  นํามาแสดง  นํามาเปดเผย  แตงตั้งไวบัญญัติไว,  
ทําใหเปนของที่เหมือนกับการหงายของที่คว่ํา  วามันเปนอยางนั้นๆ;  เราก็ยัง 
ไมรูอยูนั่นเอง. 

 
ดังนั้นจึงเห็นวา  เปนสิ่งที่ตองเอามาพูดกัน  จนกวาจะรู;  พูด 

อยางนั้นไมรู  ก็ตองพูดอยางโนน,  พูดอยางโนนไมรู  ก็ตองพูดอยางนี้,  พูด 
กันไปทุกอยางทุกทาง  ที่จะใหมีการรูจักสิ่งๆนี้กันใหจนได.  อยางที่เอามาพูดใน 
การบรรยายชุดนี้  ก็เรียกสิ่งนี้วา  ไกวัลยธรรม  แมจะเปนคําที่แปลก  ก็แปลก 
แตชื่อคือเลือกชื่อท่ีมีความเหมาะสม  จะทําใหเขาใจไดงายขึ้น;  ความหมายก็ 
ตามเดิม  คือเรื่องสามัญญลักษณะ  เรื่องอิทัปปจจยตา  และเรื่องจตุราริยสัจจ  ใน 
ฐานะที่เปนกฎ. 

 
[ทบทวนกฎ  :  สามัญญลักษณะ,  อิทัปปจจยตา,  จตุราริยสัจจ.] 

 
สําหรับคําวากฎ  นี้  ก็ควรจะเขาใจกันไดแลววา  หมายถึงอะไร.  แต 

อยาไปหมายถึงกฎที่มนุษยทําขึ้น  เชน  กฎหมายเปนตน  กฎโรงเรียน  กฎของ 
วัด  อะไรนี้.  กฎอยางนี้ไมใชกฎ  เปนแตเพียงขอบังคับอะไรที่มนุษยตั้งขึ้น 
ตามความสะดวก  ตามความเหมาะสม  เฉพาะเวลาเฉพาะแหง  มันจึงเปนไกวัลย 
ไปไมได. 

 
สําหรับ  กฎที่เปนไกวัลย  คือตลอดเวลา  ตลอดที่ทุกหนทุกแหงนั้น 

มัน เปนกฎของธรรมชาติ  หรือกฎของธรรมธาตุ  หรือกฎของธรรม  หรือจะ 
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 ไกวัลยธรรม ๑๕๖ 

เรียกวามันเปนธาตุอันหนึ่งซึ่งมีอยูกอนธาตุใดๆ  อยูในรูปของกฎ;  ก็หมายความ 
วา  มันมีความตายตัว  ตถา คือ ความเปนอยางนั้น,  อวิตถา  คือ ความไมผิด 
ไปจากความเปนอยางนั้น,  อนัญญถา  คือ  ความไมเปนไปโดยประการอื่น  ก็มี 
อยูมากดวยกัน  ในขอท่ีวา  เราจะเพงเล็งกันในสวนไหน. 

 
ถาเพงเล็งกันใน  สวนที่ควบคุมสิ่งทั้งหลายใหเปลี่ยนแปลงไป  :  ความ 

ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  อยางนี้  ก็เรียกวา  กฎแหงสามัญญลักษณะ;  
มีลักษณะเหมือนพระเปนเจาผูสรางขึ้นมา;  หมายความวา  กฎนี้ไมยอมใหสิ่ง 
ใดอยูนิ่ง  ทําใหสิ่งทุกสิ่งเปลี่ยนไป.  ทีนี้การเปลี่ยนไปมันไมเหมือนเดิม  มันก็มี 
ของสิ่งใหมๆเกิดขึ้น  จึงถือวา  กฎ  กฎนี้เปนเหมือนกันกับพระเจาผูสราง. 

 
ทีนี ้กฎแห งการปร ุงแต ง   ว า เมื ่อม ีสิ ่งนี ้เป นป จจ ัย   สิ ่งนี ้จะ เก ิดขึ ้น 

ตรงหรือสมควร  หรืออนุรูปแตเหตุปจจัยนั ้นๆทีเร ียกวา  กฎแหงอิทัปปจจยตา 
หรือปฏิจจสมุปบาท นี้  ควบคุมสิ่งทั้งหลายใหเปนไปตามปจจัย.  กฎอยางนี้ 
ก็เหมือนกับพระเปนเจาผูควบคุมโลก;  ถาจะเรียกอีกทีก็เรียกวา  กฎแหง 
กรรมที่ควบคุมสัตวทั้งหลายทั้งปวง  ในแงของการกระทํากรรม.  หรือรับ 
ผลแหงกรรม  เปนตน. 

 
สวน  กฎนี้ที่กําลังจะกลาวถึงในวันนี้  คือ  กฎเรื่องจตุราริยสัจจ  นั้น 

เปนกฎที่เกี่ยวกับความทุกข.  และความดับทุกขโดยตรง.    ถาจะเปรียบกับ 
พระเปนเจา  ก็เหมือนกับพระเปนเจาแหงความรอด  แหงความหลุดรอด  หรือ 
จะชวยใหหลุดรอดจากความทุกขทั้งปวง;  แลวจะเรียกวากฎนี้ก็ได  เพราะ 
เปนการพูดอยางธรรมชาติธรรมดา.  แตถาจะเรียกใหมันเปนขลังของศักดิ์ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ๑๕๗

สิทธิ์ขึ ้นมา  ก็เรียกวาพระเปนเจา.  สําหรับคนที่ไมอาจจะรูจักธรรมะโดย 
ธรรมชาติอยางลึกซึ้งก็เรียกวาพระเปนเจา  เพื่อวาจะใหเขาไดมีความสะดุงกลัว  จะ 
ไดไมทําอะไรไปอยางหวัดๆหรือประมาท  จนเกิดความทุกขขึ้นมา  อยางนี้. 

 
สรุปความไดวา  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  ที่ตั้งอยูในที่ทุกแหง  และ 

ตลอดเวลานั้น  สามารถจะมองดูไดในลักษณะที่เปนกฎ  อยางนอยก็  ๓  อยาง 
คือเทาที่มันสําคัญหรือจะเรียกวาเปนพระเจาขึ้นมา  ๓ องค  :  กฎแหงสามัญญ- 
ลักษณะ  ก็ สรางสิ่งตางๆขึ้นมา.  กฎแหงอิทัปปจจยตา  ก็ควบคุมสิ่งตางๆ 
อยู.  กฎเรื่องจตุราริยสัจจ  ก็เปน  กฎสําหรับทําความดับทุกข  คือรอดออกมาจาก 
ความทุกข.  ๒  ชนิดแรกไดกลาวมาแลว  ในการบรรยายครั้งที่แลวมา  ๒  ครั้ง;  
ในวันนี้จะกลาวถึงกฎที่  ๓  คือ  จตุราริยสัจจ. 

 
....            ....            ....            .... 

 
[เริ่มคําบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 

 
คําวา  ไกวัลยธรรม  แปลวา ธรรมชาติ  หรือธรรมดาอันหนึ่ง  ซ่ึงมี 

ความเปนไปหรือมีอํานาจ  หรือมีอะไรก็สุดแท  ตลอดไปในที่ทุกหนทุกแหง  ใน 
ทีนี้เรียกวา เปนกฎแหงอริยสัจจ  หรือ จตุราริยสัจจ. 

 
เราจะมองจตุราริยสัจจในฐานะเปนไกวัลยธรรมก็ได,  จะมอง 

ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎแหงจตุราริยสัจจก็ได,  แตมันก็ไมพนไปจาก ความ 
หมายที่สําคัญที่สุด  คือ  ธรรมะที่เปนกฎสําหรับประพฤติตามแลว  จะรอดตัว 
ออกมาไดจากความทุกขทั้งปวง. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๕๘ 

ความหมายไกวัลยธรรมในฐานะ  จตุราริยสัจจ. 
 
ทีนี้ก็จะไดกลาวถึง  สิ่งที่เรียกวาจตุราริยสัจจ.  จตุราริยสัจจ  แปลวา 

ความจริงอันประเสริฐ  ๔  ประการ  ตามตัวหนังสือก็วาอยางนี้.  สัจจะ  แปลวา 
ความจริง,  อริยะ  แปลวาประเสริฐ,  จตุ  แปลวา  สี่,  จตุอริยสัจจ,  จตุราริยสัจจ 
ความจริงอันประเสริฐสี่  :  วาความทุกขตองเปนอยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดขึ้นแหง 
ความทุกข  ตองเปนอยางนี้ๆ,  ความดับไมเหลือแหงความทุกขตองเปนอยางนี้ๆ,  
วิธีปฏิบัติทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  ตองเปนอยางนี้ๆ. 

 
ฟงดูแลวมันเหมือนกับวา  ใครเปนผูกลาว  หรือเปนผูบัญญัติ  หรือ 

เปนผูแตงตั้ง  เปนผูควบคุมอยูสักคนหนึ่ง?  เพราะมัน มีลักษณะที่แสดงวา 
ตอง  :  ตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้.  ใครเปนผูสั่งใหเปนอยางนั้น?  
นั่นแหละคือ ความหมายของคําวาไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนเหมือนกับ 
พระเจาผูสั่ง. 

 
ตอนนี้ขอแทรกขอความที่อยากจะเตือนซ้ําๆไวเสมอวา  เรากําลังจะ 

ทําความเขาใจอันดีตอกันและกัน  ในระหวางศาสนาทุกศาสนา;  แมศาสนาที่ถือ 
วามีพระเจา  เราก็มีพระเจา.  และใครเปนผูออกกฎอันนี้?  ก็คือพระเจา.  
แลวกฎอันนี้มีมาตั้งแตเมื่อไร?  ก็มีมาตั้งแตกอนพระเจาเสียดวยซ้ําไป;  เพราะ 
มนุษยเพิ่งรูจักพระเจา,  เพิ่งพูดคําวาพระเจา,  แตวาคําวากฎนี้จะมีอยูกอนนั้น. 

 
นี้อาจจะทําความเขาใจแกชาวคริสเตียนไดดีที่สุด  ที่พูดวา  แรก  

เริ่มเดิมทีพระโอวาท  หรือพระคําหรือพระโองการไดมีอยูแลว  At  the  beginning  the 
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Word  was.  ขอใหชวยจํากันไววา  ชาวคริสเตียนเขาถือตายตัว  อยางนี้  วาแรกเริ่ม 
เดิมที  พระคําไดมีอยูแลว.  พระคํานี้  คําของใคร?  ใครสั่ง  วาพระคํานั้นนะอยู 
กับพระเจา,  พระคําสรางสิ่งทั้งปวง,  ไมมีสิ่งใดที่ไมไดถูกพระคํานี้สรางขึ้น?  
พระคําอยูกับพระเจา,  พระคํานั้นเปนพระเจา  เปนชีวิตเปนแสงสวาง  คือเปน 
อะไรหมดไปเลย. 

 
รวมความแลวก็วา  มีพระคํา  หมายถึงคําพูดของใครคนใดคนหนึ่ง 

ซึ่งพูดไวบัญญัติไวตายตัว.  เราไมเรียกวาพระคํา  เฉยๆเราเรียกวา  กฎ.  ถา 
เรียกคําวากฎนี้ใหยาวก็จะกลายเปน  God  ก็กลายเปน  God  ของศาสนาคริสเตียน 
ได. 

 
นี่พูดไวทุกที  เตือนไวทุกที  วาตอไป  เราจะตองตอรองกันในขอน้ี 

เพื่อทําความเขาใจอันดี  ซึ่งกันและกันในระหวางศาสนา  จนถึงกับวา  ทุกศาสนา 
มีพระเจาแตเรียกชื่อไมเหมือนกัน;  แมเรียกชื่อไมเหมือนกัน  แตมีลักษณะ 
อาการ  อิทธิพลหรือมีอานุภาพอะไรเหมือนกัน  คือในฐานะที่มีอยูกอน สิ่งใด 
สราง สิ่งทั้งปวง  ควบคุม  สิ่งทั้งปวง  แลวก็  มีระบบ อันหนึ่ง  สําหรับจะ ชวย ให 
สัตวทั้งหลายทั้งปวง  รอดออกมาเสียไดจากความทุกข.  นี่เราเรียกวา กฎแหง 
สามัญญลักษณะ  กฎแหงอิทัปปจจยตา  กฎแหงจตุราริยสัจจ. 

 
ทีนี้สําหรับ กฎแหงจตุราริยสัจจ นี้  ก็ เปนกฎที่จะชวยคนใหออกมา 

เสียจากความทุกข.  ความทุกขก็เปนไปตามกฎ  :  กฎอันหนึ่งทําใหเกิดความ 
ทุกข  และมีความทุกข,  แลวก็มีกฎอีกอันหนึ่ง  ที่จะชวยคนออกมาเสียจาก 
ความทุกข;  เมื่อประพฤติตามกฎอันนี้  ความทุกขก็จะไมปรากฏ  แกสัตวหรือ 
สังขารกลุมน้ัน. 
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 ไกวัลยธรรม ๑๖๐ 

ถาพูดใหเปนธรรมะยิ่งไปกวานั้น  ก็คือวา  ถาไมทําอยางนั้น  ผล  
อยางนี้ก็จะไมเกิดขึ้น  ตามกฎแหงอิทัปปจจยตา,  และเมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย 
สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น.  เดี๋ยวนี้เมื่อมีสิ่งอื่นเปนปจจัย  สิ่งอื่นยอมเกิดขึ้น;  มันก็ 
ตรงกันขามได.  เมื่อทางที่จะมีความทุกขเปนไปอยางนั้น,  ทางที่จะไมมีทุกข 
มันก็เปนมาอยางนี้.  นี่เรียกวา  กฎทั้งหลายมันเปนกฎในแงมุมตางๆกัน;  
แตแลวในที่สุดก็เหมือนกัน  ตรงที่วา  ควบคุมสิ่งทั้งปวง  มีอยูกอนสิ่งใด. 

 
เราควรรูจักกฎเหลานี้  ที่มีอยูในเลือดในเนื้อ  ในทุกปรมาณู 

ในตัวเรา  แลวเราก็ยังไมรู;  หรือถาจะพูดก็พูดวา  พระเจามีอยูในเลือดใน  
เนื ้อ   ในทุกปรมาณูแหง เนื ้อหนังร างกายชีว ิตของเรา   เราก็ไม รู จ ักพระเจ า ;  
แลวเราก็มาทะเลาะมาเถียงกัน  วาแกมีพระเจาฉันไมมีพระเจา  ก็บาเลยทั้ง  ๒ ฝาย.  
ควรจะรูใหมากกันยิ่งๆ ขึ้นไป  จนถึงกับไมตองเถียงกันไมตองทะเลาะวิวาทกัน;  
เพราะวาสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนั่นแหละ  จะเปนเครื่องชวยปรับความเขาใจกัน 
ในขอน้ี  ที่จะไมตองเถียงกัน. 

 
จตุราริยสัจจเปนกฎใชไดเฉพาะสิ่งที่มีความรูสึก. 
 
ทีนี้เร่ือง จตุราริยสัจจ นี้  มันเปนสัจจะในฐานะที่เปนกฎ  ที่มีอยูใน 

ทุกสิ่ง และ โดยเฉพาะที่มีความรูสึกได;  นี่ก็เปนกฎอันหนึ่ง แลว  ที่จะตองพูด 
กันเสียดวย  วาเรื ่องจตุราริยสัจจนี้เปนกฎ  แตจะใชหรือจะมีไดแกสิ่งที่มีความ 
รูสึกเทานั้น.  ถาสิ่งใดไมมีความรูสึกก็ไมเกี่ยวกับจตุราริยสัจจ;  เพราะวาสิ่งที่ 
ไมมีความรูสึกนี้  ไมมีความทุกข  ไมมีปญหา.  พระพุทธองคจึงตรัสไวโดย 
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เฉพาะวา  "เราบัญญัติจตุราริยสัจจ  สําหรับสัตวที่กําลังมีความรูสึกอยู".  คนเรา 
นี่แหละ  ถาตายแลวก็หมดเรื่องอริยสัจจ;  แตเมื่อมีชีวิตอยู  มันรูสึกอะไรได 
โดยเฉพาะรูสึกในเวทนาทั้งหลายได  ก็ตองมีกฎเรื่องอริยสัจจเขามาเกี่ยวของ. 

 
ที่เรียกวา  สัจจ  ก็คือจริง,  จริงก็คือ ไมมุสา.  ถาจะจริงอยางไม 

มุสาก็ตอง เปนอสังขตะ  คือไมมีอะไรมาแตะตองได;  ไมอยูใตอํานาจการแตะ 
ตองของสิ่งใด  นี้ก็เรียกวาอสังขตะ.  ฉะนั้นบรรดาสิ่งที่เปนกฎทั้งหลายแลว 
ตองเปนสิ่งที่รวมอยูในอสังขตธรรมทั้งนั้น.  ขอน้ีก็กลาวไวในพระไตรปฏกวาสัจจะ 
ทั้งหลายยอมเปนอสังขตะ. 

 
ทีนี้ ทําไมจึงเรียกวาอริยะ.  ที่แปลวาประเสริฐ?  สัจจะมีมากมาย 

หลายรอยหลายพันสัจจะก็ได;  แตถาสัจจะใดเกี่ยวกับความดับทุกขได  สัจจะ 
นั้นตองประเสริฐ.  เพราะคนเรามันดีอยูที่ไมมีความทุกข;  ฉะนั้นสิ่งใดหรือ 
ระบบไหน  ที่มันชวยดับทุกขได  ก็ตองถือวาประเสริฐ. 

 
คําวาอริยะ  มีความหมายคลุมๆ หรือรวมๆ วาประเสริฐ.  ทีนี้ประเสริฐ 

นั้นมันแยกออกไปไดเชน  อริ  กับ  ยะ,  ยะ  ก็แปลวาไป,  อริ  ก็จากขาศึก,  
ไปเสียจากขาศึก  เรียกวาอริยะ ก็ประเสริฐ;  อยางนี้เปนตน,  เรามาเรียกกัน 
วา  พระอริย เจา  ก็แปลวา คนที่เขาไปเสียไดจากขาศึก  คือกิเลสหรือความทุกข.  
อริยสัจจ นี้ก็เหมือนกันคือ  ธรรมะที่เปนของจริง  ที่เปนเครื่องชวยใหไปเสียจาก 
ขาศึก  คือกิเลสหรือความทุกข. 

 
ทีนี้  ทําไมจึงเติมคําวา  จตุ  คือ  สี่  อยางเขามาขางหนา?  นี้เปน 

การบัญญัติของพระพุทธเจา  อยางที่ทาน ไดตรัสไว แลววา  "ตถาคตรูพรอมเฉพาะ 
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 ไกวัลยธรรม ๑๖๒ 

แลวก็เอามาเปดเผย  มาบัญญัติขึ้นไว  มาแตงตั้งขึ้นไว,  ปฺเปติ  ปฏเปติ  
- บัญญัติขึ้นไว  แตงตั้งขึ้นไว". 

 
เดี๋ยวนี้เพื่อใหมันงายแกทุกคน  จึงบัญญัติหรือแตงตั้งขึ้นไวเปน ๔  

อยาง เรียกวา  อริยสัจจสี่  : ที่  ๑  คือความทุกข.  ที่  ๒  คือเหตุใหเกิดทุกข.  
ที่  ๓  คือความดับแหงทุกข.  ที่  ๔  คือทางใหถึงความดับทุกข.  นี้มัน 
ชัดเจนดี  มันงายดี  เปน  ๔;  แตถาจะยน ก็ เหลือ  ๒  คือ  ทุกข  กับ  เหตุใหเกิด 
ทุกข,  ความดับทุกข กับ ทางใหถึงความดับทุกข.  บางที พระองคก็ตรัส 
แตเพียงวา  "ฉันบัญญัติเฉพาะความทุกขกับความดับทุกข"  เทานั้น  โดยรวม 
เอาเหตุใหเกิดทุกข  เขาไปไวในเรื ่องของความทุกข  และรวมเอาทางของความ 
ดับทุกข  เขาไปไวในเรื่องของความดับทุกข  นั่นเอง. 

 
กฎแหงอริยสัจจ  ๔  เปนไกวัลยเพราะเปนตถตา. 
 
ทีนี้ดูกันในขอที่วา  มันเปนไกวัลยธรรมอยางไร?  กฎแหงอริยสัจจ 

ทั้ง  ๔  นี้เปนไกวัลยธรรมในฐานะที่วา  เปนอยางนั้น  ไมเปนอยางอื่น  คือ 
บาลีที่เรียกวา  ตถา - ความเปนอยางนั้น,  อวิตถา  - ความไมผิดไปจากความเปนอยาง 
นั้น,  อนัญญถา - ความไมเปนไปโดยประการอื่น;  แมตัวหนังสือจะตางกันถึง  
๓  คํา  มันก็ความหมายเดียว  อันเดียวคือตองเปนอยางนั้น  เปนอยางอื่นไมได 
เดี๋ยวก็จะดูกันวาเปนอยางไร? 
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ความทุกขก็ตองเปนอยางนั้น  ไมเปนอยางอื่น  ไมผิดไปจากความ 
เปนอยางนั้น.  เหตุใหเกิดทุกข,  หรือความดับทุกข,  หรือทางใหถึงความ 
ดับทุกข,  ก็มีลักษณะเฉพาะๆๆ วา ตองเปนอยางนั้น. 

 
ถาเพงเล็งถึงกิริยาที่จะตองประพฤติปฏิบัติ  ความทุกขมันก็เปนตัว 

ทุกขที่ทนยาก.  เหตุใหเกิดทุกข  ก็คือ  ตัณหา  ไดแก ความอยากที่มาจากความโง;  
ความอยากที่ไมไดมาจากความโงนั้น  ไมเรียกวาตัณหา.  ทีนี้ ความดับทุกข นั้น 
คือดับเหตุของทุกขเสีย  คือ ดับตัณหาเสีย.  ทางใหถึงความดับทุกข นั้น  ก็คือ 
การปฏิบัติที่ถูกตองอยูตลอดเวลา  ซึ่งมันจะแยกออกเปน  ๘  อยางหรือ  ๘  ประการ 
เรียกวา มรรคมีองคแปด  รวมกันเขาเปน  ๑  ทาง  ประกอบอยูดวยองค  ๘;  ตอง 
เปนอยางนี้  เปนอยางอื่นไมได.  จริงไมจริง?  ใครอยากคานก็คาน. 

 
อยากจะพูดดวยคําตรงๆวาพระพุทธเจาทานมีใจนักเลง  ยิ่งกวาพวก 

คุณทั้งหมดที่นั่งอยูที่นี่  คือวาทานปลอยใหคาน,  ทานกลาใหคาน  ยอมใหคาน 
ยอมใหไมเชื่อ;  เชนวา  "ฉันพูดออกไป  แกไมตองเชื่อ  ไปคิดดู  ไปพิจารณาดู 
ไปอะไรดู  ตอเมื่อมันรูจักดวยใจของตัวเองวา  เปนอยางนั้น  จึงคอยเชื่อ". 

 
ทีนี้อาตมาก็เอาคําของพระพุทธเจามากลาว;  ฉะนั้นจึงอยูในฐานะที่ 

วา  เปดโอกาสใหคาน  ไมตองเชื ่อ  ยอมใหคาน  อยากลอก็ได  หรือวาเลยไป 
กวานั้น  อยากจะดาบางก็ได.  แตขอใหสนใจเทานั้นแหละ  นี้ไมสนใจ;  แม 
แตใหดาก็ยังไมสนใจ.  ถาอยางนี้ละก็หมดทาง  คือไมมีปญญาที่จะทําใหเขามา 
เกี่ยวของกันได. 

 
....            ....            ....            .... 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๑๖๔ 

ดูทุกขอริยสัจจ  กฎขอที่หนึ่งที่วา  ตองเปนอยางนั้น. 
 
ทีนี้สําหรับความทุกข  ขอทีแรก  เรียกวา  ทุกขอริยสัจจ  ที่วาตอง 

เปนอยางนั้น,  ตองเปนอยางนั้น,  ตองเปนอยางนั้น,  มันคือเปนอยางไร?  
นี่ขอใหฟงดูใหดี. 

 
ขอนี้ มีพระพุทธภาษิต ตรัสไววา  เร่ืองอริยสัจจนี้  มีใจความที่กลาว 

ไดเปนพยัญชนะ  ๒-๓  คําเทานั้น;  แตปริยายแหงความหมายมันมีมาก  เชน 
พูดวา ความทุกข,  ความทุกข  คําเดียวก็พอ  แตมันมีลักษณะอยางไรนั้นมี 
มาก.  แตแลวในที่สุดมันก็เปนอยางเดียว  คือวามันทนยาก  หรือดูแลวมัน 
นาเกลียด.  นี่เราเอาตามที่มีในพระบาลีกันกอน  วาทุกขอริยสัจจนั้นเปน 
อยางไร? 

 
เรื ่องนี ้เป นเรื ่องเต ือนใหระลึกนึกถึง   ที ่ได ย ินไดฟ งมาแลว   หรือว า 

เปนเรื่องชวยความจํามากกวา;  เพราะวาทานทั้งหลาย  เคยไดยินมาแลว 
ที่วาทุกขเปนอยางไร?  ก็สวดกันอยูทุกวันวา  ชาติป  ทุกฺขา,  ชราป  ทุกฺขา,  
มรณมฺป  ทุกฺขํ,  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป  ทุกฺขา,  อปฺปเยหิ  
สมฺปโยโค  ทุกฺโข,  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข,  ยมฺปจฉํ  น  ลภติ  ตมฺป  ทุกฺขํ.  
เทานี้รวมเปน  ๑๑อยาง  ๑๑  อาการดวยกัน  ก็เรียกวาความทุกข. 

 
แตมี ความหมายที่ซอนเรนลึกลับ  อยูขอหนึ่งวา  มันตองเปนความ 

เกิด  ความแก  ความตายโสกปริเทวะอะไรก็ตาม  ที่คนโงไดยึดถือเอา  วาเปน 
ความเกิดของกู  ความแกของกู  ความตายของกู  ความโศกของกู  ปริเทวะของกู 
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อะไรก็ของกู  นั่นมันจึงจะเปนทุกข.  ถาไมไดยึดถือ  โดยความเปนของเรา 
หรือ เปนตัวเรา แลวมัน ไมทุกข;  แมถอยคําจะพูดแตเพียงวา  ความเกิดเปน 
ทุกข  แตตามขอเท็จจริงนั้น  ความเกิดที่คนนั้นยึดถือเอาดวยความโงเขลาคือ 
อวิชชา  วาเปนความเกิดของกู. 

 
เดี๋ยวนี้มันเห็นไดงาย  วาไมวาใครละ  ที่พูดวาความเกิดนี้  หมายถึง 

ความเกิดของกูทั้งนั้นแหละ,  ความแกก็ของกูทั้งนั้นแหละ,  จึงไมตองใสคําวา 
ที่ถูกยึดถือวาของกูเขามา;  พูดแตวา  ความเกิดความแก  ความตาย  ก็พอ.  
สัตวทั้งหลายที่ ยังเปนปุถุชนอยูยอมยึดถือเอาโดยความเปนของตนทั้งนั้น. 

 
นี่อาการ  ๑๑  อยางนี้มันเปนตัวทุกข  เปนอาการของความทุกข  เกิด 

แก  ตาย  โสกะ  ปริเวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  แลวพลัดพรากจากของรัก 
ประสบกับสิ่งที่ไมรัก  แลวปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น;  รวมกันเปน  ๑๑  อาการ 
นี้เรียกวาทุกข.  ที่วา ความทุกขตองเปนอยางนี้ ๆก็คืออยางนี้  คือ  ๑๑ อาการ  นี้ 
เปนตน  ที่คนยึดถือดวยอุปาทานวาเปนของฉัน.  นี้ก็เปนคําอธิบายปริยายหนึ่ง 
ที่วาทุกขตองเปนอยางนี้  อยางนี้. 

 
ทีนี้ปริยายอื่นยังมีอีก  คือบาลีที่วา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา 

ทุกฺขา  นี่เปนคําสรุปตอทาย  วาเมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธเปนตัว 
ทุกข.  นี่เปนหลักฐานที่ยืนยัน  ใหเห็นชัดลงไปวา  ตองยึดมั่นดวยอุปาทาน 
มันจึงจะเปนตัวทุกข.  ถาไมถูกยึดมั่นดวยอุปาทาน  ไมมีอะไรที่เปนทุกขแก 
บุคคลนั้น;  เวนไวแตจะเปนความทุกข  ในความหมายอีกความหมายหนึ่ง  คือ 
ความหมายวามันนาเกลียด.  นาเกลียดเพราะเหตุไร?  เพราะเหตุวามันเปลี่ยน 
แปลง,  หรือเปนมายา. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๑๖๖ 

ความทุกขในความหมายที่นาเกลียดเพราะเปลี่ยนแปลง อยางนี้  ใช 
ไดแกทุกอยาง ทุกสิ่ง  แมสิ่งที่ไมมีความรูสึก  หรือไมมีชีวิต;  เชน  กอน 
หินนี้  มันมีลักษณะแหงความเปลี่ยนแปลง.  ความที่มันเปลี่ยนแปลง  ไมคงอยู 
กับรองรอยนั่นแหละนาเกลียด,  ดูแลวนาเกลียด;  ทุกขะ = ทุ + อักขะ  นี่ 
แปลวาดูแลวนาเกลียด. 

 
ถาจะถือวา สังขารเปนทุกข กันใหหมดแลว  แมแตกอนหินก็เปนสังขาร 

จะใหกอนหินเปนทุกขไดดวย  ก็ตองวาดูแลวมันนาเกลียด  คือมันไมเที่ยง  และ 
แลวมันเปลี่ยนแปลงเรื่อย.  หรือจะเอาเปรียบกวานั้น  ก็พูดไดเหมือนกัน  วา 
ถาไปยึดถือกอนหินวาของกูเขาแลว  มันก็ทําความทุกขใหแกบุคคลที่เขาไปยึดถือ 
วา  กอนหินของกู. 

 
ทีนี้ธรรมดาไมมีใครไปยึดถือกอนหินเหลานี้วาของกู  มันเต็มไปทั้งวัด 

ทั้งโลก;  แตแลวมันก็มีความทุกขอีกความหมายหนึ่ง  คือวา  "ดูแลวมันนาเกลียด". 
บรรดา สังขารที่มีการเปลี่ยนแปลง อยูเสมอ  สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข  คือดู 
แลวนาเกลียด. 

 
แตความทุกขที่มีปญหา  หรือเปนตัวปญหานั้น  หมายถึงความทุกข 

ที่ทนไมไหว,  ทนไมได.  หรือทนไดแสนยาก.  นี้มันจะมีแตแกสัตวที่มี 
ความรู สึกคิดนึกได  เชน  คน  เปนตน  หรือสัตวเดรัจฉาน  เปนตน  ที่มีความ 
รูสึกคิดนึกได. 
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นี้มันเปนทุกขเพราะมันเหลือทน;  มันเปนทุกขก็เพราะมันไปมี 
ตัณหา   คือความอยาก ,แลวย ึดมั ่นอยู ด วยอุปาทานในสิ ่งนั ้นๆมันจึงเป นทุกข 
รอนอยูในใจ.  นี่ทุกขอยางนี้เปนตัวปญหา. 

 
ฉะนั ้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา 

ทุกฺขา  วาขันธทั้งหลายที่กําลังมีอุปาทานยึดมั่นอยู  นั่นแหละเปนตัวทุกข;  แลวมี 
อยู  ๕  อยาง  :  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  สฺ ูปานกฺขนฺโธ  สงฺขา-  
รูปาทานกฺขนฺโธ  วิฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ  ที่สวดมนตกันอยูทุกๆ  เชานี้. 

 
ถาพูดอยางนี้ก็พูดไปวา  ขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทานทั้ง  ๕  นั่นแหละ 

เปนตัวทุกข.  ความหมายมัน เล็งไปถึงอุปาทาน  ที่เขาไปจับฉวยเอาดวยจิตใจ;  
เพราะมีอวิชชาความไมรูไปจับฉวยเอาเขา  มันก็กัดเอาเทานั้น.  เพราะวามัน 
ไมใชสิ่งที่ใครๆ  จะไปฉวยเอาวาเปนของเรา,  เปนตัวเรา  หรือเปนของเรา;  
มันเปนธาตุที่เปนไปตามธรรมชาติ.  ถาใครไปจับฉวยเอามาวาเปนของเรา  มัน  
ก็ปลนธรรมชาติ  โกงธรรมชาติ  โกงพระเจา  โกงอะไรหมด;  มันก็ถูกตบหนาเอา 
จึงมีความทุกข.  ลองจับฉวยวา  เงินของกู  ทองของกู  เมียของกู  ลูกของกู;  
เหมือนในนิทานเรื่องลิงลางหู  ในภาพในโรงหนังเขาซิ  มันก็กัดเอาเทานั้น. 

 
นี่กลาวโดยยอแลว  อุปาทานขันธทั้ง  ๕  เปนตัวทุกข  มันหมายความ 

อยางนี้.  หรือวา  ถาไปหิ้ว  ไปถือ  ไปยึดถือเขาแลวมันก็หนัก. 
 
ทีนี้ยังมีพระบาลีตอไปอีกวา  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก-  การถือเอา 

ของหนักเปนความทุกขในโลก;  ที่สวดกันอยูทุกเชาเย็นเหมือนกัน  คือสวด 
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วา   ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา ,  ภาราานํ  ทุกฺขํ  โลเก   นี้;  อาทานะ  
แปลวา  ถือเอา,  ภาราทานะ  แปลวา  การถือเอาภาระคือของหนัก,  ทุกขัง  โลเก  
- เปนทุกขในโลก. 

 
โลกนั้นแหละเปนของหนัก  สิ่งตางๆเราเรียกวา  โลก.  รูป  เสียง 

กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ   ธ ัมมารมณ  ที ่อยู ในร ูปของเง ิน   ทอง   ข าวของ   บุตร 
ภรรยา   สามี  นี ้ก ็เร ียกวาร ูป   เส ียง   กลิ ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ  เป น 
ตัวโลก  เปนของหนัก;  พอไปหิ้วเขาก็เปนของหนัก,  เมื่อไมหิ้วก็ไมเปนของ 
หนัก.  ฉะนั้นอยาหิ้วดีกวา;  หมายความวา  อยาไดยึดถือเอาวาเปนตัวกู 
เปนของกู  มันก็ไปดวยกันได  ทําอะไรไปดวยกันไดตามความประสงค  โดยที่ 
ไมตองเปนทุกขหนัก. 

 
คําสอนของชาวคริสเตียน  แลวแยบคายที่สุดที่วา  มีภรรยาก็จงเหมือน 

กับไมมีภรรยา,  มีทรัพยสมบัติก็จงเหมือนกับไมมีทรัพยสมบัติ,  มีความทุกข 
ก็จงเหมือนกับไมมีความทุกข,  มีความสุขก็จงเหมือนกับไมมีความสุข,  ซื้อของที่ 
ตลาดแลวอยาเอาอะไรมา;  หมายความวาขางนอกมันจะทําไปตามความประสงค 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ตามที่ถูกที่ควรก็ได;  แตในใจอยางกลายึดถือ 
วา  ของกูหรือตัวกู  มันจะกัดเอา.  นี่  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก-การถือของหนัก 
เปนความทุกขในโลก. 

 
ฉะนั้นที่วา  ความทุกขตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้,  ตอง 

เปนอยางนี้;  คือมันไปยึดเอาอะไรเขาแลว  มันจะตองเปนความทุกข.  ความ 
ทุกขตองเปนอยางนี้  คือไปยึดเอาเขาแลวไปถือเอาเขาแลว  มันจะตองเปนความทุกข. 
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นี่ความหมายของขอที่วา  ความทุกขตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้  :  ตถา  
- ตองเปนอยางนี้,  อวิตถา - ไมผิดไปจากความเปนอยางนี้,  อนัญญถา - ไม 
เปนไปโดยประการอื่น,  มันคืออยางนี้. 

 
ทีนี ้ที ่ว าลึกไปกวานั ้นอีก  ก็คือวา สิ ่งที ่ม ีการเกิดขึ ้นและดับนั ่น 

แหละเปนความทุกข.  พระเถรีองคหนึ่งก็ไดกลาวไดวา  ทุกฺขเมว  หิ  สมฺโภติ 
ทุกฺขเมว  นิรุชฺฒติ  ฯลฯ  - ที่เกิดขึ้นแลวมีแตทุกข  ที่ดับลงแลวมีแตทุกข;  
นอกจากทุกขแลวไมมีอะไรเกิดขึ้น  และไมมีอะไรดับไป. 

 
แลวก็ยังมี พระพุทธภาษิต ที่ตรัสไวเองวา  ถาเปนอริยสาวกที่แทจริงใน 

พระพุทธศาสนานี้แลว  จะไมมีความสงสัยในขอน้ี  คือไมมีความสงสัยในขอท่ีวา  ถา 
มีเกิดอยูละก็ทุกขทั้งนั้น,  ถามีดับลงละก็ทุกขทั้งนั้น  ไมมีอะไรที่ไมใชทุกข  ที่ 
จะเกิดอยูหรือดับอยู  -ทุกฺขเมว  อุปฺปชฺชมานํ  อุปฺปชฺชติ,  ทุกฺขเมว  นิรุชฺฌมานํ 
นิรุชฺฌติ.  ถามีกิริยาอาการแหงการเกิดขึ้นแลวมันทุกขทั้งนั้น;  ถามีกิริยา 
แหงการดับแลวทุกขทั้งนั้น  :  วาถามีเกิดและดับแลวเปนทุกขทั้งนั้น. 

 
เปนอันวา  ความทุกขตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้;  คือ 

ตองเกิด และ ตองดับ.  ถามีเกิดและดับแลวตองเปนทุกข;  ถาเปนทุกขแลว 
ตองมีเกิดและมีดับ.  ฉะนั้นที่กลาตะโกนลงไปโผงๆวา ความทุกขตองเปนอยาง 
นี้,  ความทุกขตองเปนอยางนี้.  ขอใหสังเกตดูอีกอยางหนึ่งวา  มันมีการเกิด 
และการดับ. 

 
ทีนี้  เกิด - ดับ  นี่มันมีความหมายที่ผิดธรรมดาอยู.  การเกิดขึ้น 

แหงอายตนะ  คือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนความทุกข;  แมแตวา 
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การเกิดขึ้นแหงธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ  ก็เปนความทุกข;  
มีพระบาลีอยางนี้ตรัสไวชัดเลย.  การเกิดขึ้นแหงดิน  แหงน้ํา  ไฟ  ลม  ก็ 
เปนการเกิดขึ้นแหงความทุกข,  หรือการเกิดขึ้นแหงโลก  คือทุกข,  การเกิด 
ขึ้นแหง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็เปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,  แลวการ 
เกิดขึ้นแหง  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็คือการเกิดขึ้นแหงทุกข;  
แมที่สุดแตการเกิดขึ้นแหงอาหาร  :  กวฬิงการาหารผัสสาหาร  มโนสัญ- 
เจตนาหารก็เปนทุกข. 

 
เกิด นี่ในทีนี้ หมายถึงวา  มัน ทําหนาที่ขึ้นมาแลว  ตามหนาที่ 

ของสิ่งนั้นๆ.  เชนธาตุดินยังเปนดินอยูนี้ไมมีความทุกข;  แตธาตุดินไปทํา 
หนาที ่ของธาตุดิน  เชน  ประกอบกันเขา กับธาตุน้ํา  ธาตุไฟธาตุลม  แลวมา 
เปนสัตวเปนสังขาร กลุมนี้  ที่มีความรูสึกคิดนึกได,  แลว ทําหนาที่อยู ทาง 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย   นี้ เรียกวามันเกิด;  นี่ เรียกวา ธาตุเพ่ิงเกิด. 

 
ธาตุที่มีอยูตามธรรมชาตินั้น  ยังไมเรียกวาเกิด;  ตอเมื่อใดมา ทํา 

หนาที ่รวมกันเขา   เปนตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   หรือเปน   รูป   เสียง   กลิ ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  มีการสัมผัส กันขึ้นแลว  อยางนี้จึงเรียกวาเกิด;  ฉะนั้นการ 
เกิดแหงดินก็เปนทุกข,  การเกิดแหงน้ําก็เปนทุกข,  การเกิดแหงไฟก็เปนทุกข,  
แหงการเกิดแหงลมก็เปนทุกขหมด. 

 
นี้มันลึกอยู  สําหรับผูที่ไมเคยไดยินไดฟง  หรือไมเคยคิดอยางนี้;  

แตพระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้ทั้งนั้น.  ฉะนั้นถาเผอิญใครไปอานหนังสือพระ- 
ไตรปฏกเลมไหนเขา  ไดยินขอความอยางนี้แลวงง  จะไมเขาใจ  แลวจะหาวา 
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ผิดแลว,  ผิดแลว;  ของใครปลอมเขามาแลว  อยางนี้ก็ได.  แตถารูตามที่ถูก 
ตองแลว  ทานหมายความอยางนี้  :  เกิด  คือมันทําหนาที่ของมัน;  เชน 
ตาเปนทุกข  นี้หมายความวา  ตาทําหนาที่อยางตา  เรียกวา  ตาเกิด. 

 
ถาฟงลูกก็จะเขาใจวา  เดี๋ยวนี้ตายังไมไดเกิด;  ตอเมื่อตาทําหนาที่ 

สําหรับจะเห็นรูป  ดวยอวิชชาจนเกิดทุกขอยางนี้  เรียกวาตามันเกิด.  เมื่อตา 
เกิดก็ตองเกิดทุกข,  เมื่อ หูเกิดก็ตองเกิดทุกข.  เดี๋ยวนี้ตาและหูยังไมไดเกิด;  
แมวาจะลืมตาเห็นอะไรอยู  ก็ยังเรียกวา  มันมีอยูตามธรรมดา  ตามหนาที่ของ 
ธรรมดา.  อยางนี้ยังไมเกิดอาการเฉพาะ  ที่เขามุงหมายไววา  มันตองเกิดขึ้น 
ดวยอวิชชา  อุปาทาน;  เปนตาของกู  เห็นอะไรอยู  รูสึกสวยทางตา  มันนา 
รักนาพอใจ  แลวยึดมั่นถือมั่น;  อยางนี้เรียกวาตาเกิด  แลวก็เปนทุกข.  
คําวา "เกิด"  มันมีความหมายพิเศษอยางนี้ทั้งนั้น. 

 
แตถาเกี่ยวกับขันธทั้ง  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 

นี้เขาใจงาย  มันชัดอยู;  เกิดเปนรูป  เปนเวทนา  เปนสัญญา  ฯลฯ  นี้ตอง 
เปนทุกข.  การเกิดแหงขันธเปนทุกข  หมายความวายึดมั่นถือมั่นแลว 
ตามปกติ. 

 
การเกิดของขันธ  ของธาตุ  ของอายตนะอะไร  เปนทุกข;  นี้แม 

ดับลงตามธรรมชาตินี้ก็เปนทุกข  เพราะวาเราไมอยากใหดับ.  สิ่งที่มีการเกิดดับ 
มันไมฟงเสียงเรามันก็มีการเกิดดับ;  การที่มันตองเกิดดับไปตามกฎของมันนี้ 
ทําใหคนที่ยึดมั่นถือมั่นเปนทุกข.  ฉะนั้นการเกิดก็ดี  การดับก็ดี  ของ 
ขันธ  ธาตุ  อายตนะ  นั้นๆทําความทุกขใหแกบุคคลผูยึดถือ;  นี้ก็เรียกวา 
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เปนกฎเกณฑอันหนึ่ง  ที่วาความทุกขตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้,  ตอง 
เปนอยางนี้. 

 
ทีนี้มีกฎปลีกยอยออกไปอีก  สําหรับความทุกขนั้น;  เชนวา  ที่ 

อธิมตฺต  หรือ  ปริตฺตมตฺต.  อธิมตฺต  แปลวา  มีประมาณมาก  ปริมาณยิ่ง,  
ปริตฺตมตฺต  ก็แปลวามีปริมาณนอย;  คือมันจะ  ทุกขมาก หรือจะ  ทุกขนอย  ก็ 
แลวแตความโงของคนๆนั้น.  มีอวิชชามาก  ก็มีตัณหามาก;  มีตัณหา 
มาก  ก็มีอุปาทานยึดมั่นมาก  ก็มีความทุกขมาก. 

 
ถาในบางคนหรือในบางกรณี  ที่อวิชชาเขามาเกี่ยวของแตนอยแต 

เบาๆ นี้ก็มีตัณหานอย  หรือเบาๆ อยางเบาๆ;  มีอุปาทานอยางเบาๆ ความ 
ทุกขนั้นมันก็นอย  คือเรียกวาปริตตมัตตะ  มีปริมาณนอย.  ถามีอวิชชาเต็มที่ 
ตัณหา  อุปาทานเต็มที่  มันก็ทุกขมาก  ทุกขหนัก  จนจะขาดใจตายอยูแลว. 

 
นี่มัน ขึ้นอยูกับอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  ซึ่งมันเนื่องกันทั้งนั้น 

ถาอุปาทานมากยึดมาก  มันหนักมาก  ทุกขมาก.  อุปาทานจะมีมากก็เพราะ 
ตัณหามันมีมาก;  ตัณหามันจะมีมากก็เพราะอวิชชามันมีมาก  ในขณะที่มีสัมผัส. 

 
นี้ก็เปนกฎอันหนึ่งวา  ความทุกขนี้จะมากหรือจะนอย  ก็แลวแต 

ปริมาณ  หรือน้ําหนักคุณคาของอุปาทาน  ของตัณหา  ของอวิชชา. 
 
ทีนี้ยังมีคําวา  ทนฺธวิราคี  ขิปฺปวิราคี;  วิราคี  คือ วิราคะ  แปลวา 

คลายหรือจาง.  ทนฺธวิราคี  แปลวา คลายชาจางชา,  ขิปฺปวิราคี  แปลวา  จางเร็ว 
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คลายเร็ว.  ความทุกขบางอยางก็คลายชา,  ความทุกขบางอยางก็คลายเร็ว;  
มันก็แลวแตวา  อุปาทานมันเหนียวแนนมาก  หรืออุปาทานมันเหนียวแนนนอย.  
อุปาทานมาก  ก็เหนียวแนนมาก;  อุปาทานนอยก็เหนียวแนนนอย.  ฉะนั้น 
ความทุกขบางอยางสิงอยูในใจ  สลัดเทาไรก็ไมใครจะออก  อยูนานมาก เพราะ 
วา มัน มีอุปาทานมาก  เพราะมี ตัณหามาก  เพราะมี ความโง  อวิชชามาก. 

 
นี้ก็ เปนกฎอันหนึ่ง  ที่จะตองดูใหดี  ใหเขาใจ  แลวถือวาเปนกฎ  :  

ถาอวิชชา  ตัณหาอุปาทานมาก  ความทุกขนั้นก็จะมีมาตรามาก  แลวก็คลาย 
ยาก  คลายชา.  ถามีอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  นอย  หรือแตเบาบาง  มัน 
ก็เปนความทุกขที่มีมาตรานอย  แลวก็ คลายงาย;  อยางนี้เปนตน.  หรือวา 
อาจจะกลับกันดวยเหตุอยางอื่นมาแทรกแซงก็ไดเหมือนกัน;  แตมันมีกฎตาย 
ตัวของมันอยางนี้  :  เพราะวา ความทุกข แลว  ก็จะตองมา จากตัณหา  ก็ได 
จะเรียกวามาจากตัณหาก็ได  มาจาก อุปาทาน ก็ได  มาจาก อวิชชา ก็ได;  ขอน้ี 
อยาไปเถียงกันใหปวยการ  มันจะเปนเรื่องตาบอดคลําชาง. 

 
คนหนึ่งวา  ทุกขมาจากตัณหา  เพราะพระพุทธเจาทานไดตรัสวา  ตัณหา 

เปนเหตุใหเกิดทุกข  ยืนยันอยางนี้.  อีกคนหนึ่งวา  พระพุทธเจาทานตรัสวา 
มาจากอวิชชา  เพราะอวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณํ  ฯลฯ  จน 
เกิดทุกขนี้   ตนตอที่สุดมันอยูที่อวิชชา   มันก็ผานไปทางตัณหา   ผานไปทาง 
อุปาทาน.  อีกคนหนึ่ง เขาวา  เอา อุปาทาน ดีกวา เพราะวาพระพุทธเจาทานตรัสวา  
สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา - อุปาทานนั่นแหละเปนตัวทุกข,  อยาง 
นี้ไมถูกกวาหรือ;  คนหนึ่งก็ยืนยันไปอยางหนึ่ง,  คนหนึ่งก็ยืนยันไปอยาง 
หนึ่ง;  ถาเปนคนโงพอๆกันแลวมันก็ชกกันตอยกัน  เหมือนตาบอดคลําชาง. 
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นี่เปนเรื่องที่จะ ตองรูไวใหดีๆวาใครจะพูดวา ความทุกขมาจากตัณหา 
ก็ถูกที่สุดมาจากอุปาทานก็ถูกที่สุด  มาจากอวิชชา ก็ถูกที่สุด  มาจากเวทนา  มาจาก 
ผัสสะ  ก็ ถูกที่สุดไปดวยกันทั้งนั้น;  มันมีรายละเอียดอีกแหงหนึ่งซึ่งวาไว 
อยางนั้น. 

 
นี่ยกตัวอยางมาใหดูนี้ก็พอแลว  สําหรับวาความทุกขตองเปนอยางนี้,  

ตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้,  ตองไมเปนอยางอื่น  ตองไมผิดไปจาก 
ความเปนอยางนี้;  นี่เรียกวากฎเกี่ยวกับจตุราริยสัจจ  ในฐานะที่เปนไกวัลย- 
ธรรม  คือจะเปนอยางนี้  ในที่ทุกหนทุกแหง  ในทุกอณูทุกปรมาณู.  และจะ 
ตองตลอดเวลาที่เราคํานวณไมไดวา  เวลามันมีเทาไร,  มีนานเทาไร. 

 
ใครพูดไดบาง  เวลานี้มันมีเทาไร?  ไมรูมันตั้งตนจากเมื่อไร?  

แลวมันจะไปจบลงเมื่อไรก็ไมมีใครรู.  สิ่งที่เรียกวาเวลา  ที่เราไปกําหนดเปน 
ปๆ  ปๆนั้น  กําหนดเพื่อประโยชนเฉพาะหนา  ในวงอันแคบอันสั้น;  แตเวลา 
ทั้งหมดมันตั้งตนเมื่อไร  ก็ไมมีใครรู.  นั่นแหละคือความเปนไกวัลยะ  ที่เปน 
ทั้งหมด  ไมสามารถจะแบงแยกได.  สิ่งที่เรียกวาเวลาอันแทจริงนั้นมิไดมี;  มี 
เพราะเราไปกําหนดมันเขา  มันมีไกวัลยธรรมอันหนึ่งที่มีความหมายเปนไปใน 
ทางเวลา. 

 
นี่เรียกวา  ความทุกขตองเปนอยางนี้อยางนี้,  จริงอยางนี้  เรียก 

วาสัจจะ.  และถารูขอนี้แลว  ก็จะชวยใหเห็นเงื่อนตน  เงื่อนแรก  สําหรับที่จะ 
ดับทุกขได  ทุกขสัจจ  หรือทุกขอริยสัจจในฐานะที่เปนกฎเรื่องความทุกข. 

 
....            ....            ....            .... 
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ดูทุกขสมุทยสัจจ  เปนกฎของอริยสัจจขอที่สอง. 
 
ขอที่สอง  เหตุใหเกิดทุกข  เรียกวา  ทุกขสมุทยสัจจ  :  สมุทยะ 

แปลวา  ตั้งขึ้นอยางครบถวน,  เรียกสั้นๆวา สมุทัย  แปลวา  ตั้งขึ้นอยางครบถวน;  
ทุกขะ  ก็ แหงทุกข  ทุกขสมุทัย  ก็ การตั้งขึ้นอยางครบถวนแหงทุกข  คือ เหตุให 
เกิดทุกข. 

 
นั่นคืออะไร?  ที่พระพุทธเจาทานตรัสมากที่สุด;  เราก็ไดยินมาก 

ที่สุด  แลวเปนเรื่องแรกเปนปริยายอันแรก  ก็คือตรัสวา  ตัณหาเปนเหตุใหเกิด 
ทุกข.  มีพระบาลี อยางที่สวดกันอยู  ยายํ  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา  
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี  - ตัณหาใดมันเปนไปเพื่อภพใหมเกิดใหม  ประกอบอยูดวย  
นันทิราคะ  คือความกําหนัดดวยอํานาจแหงความเพลิน  เปนเหตุใหเพลินอยางยิ่งใน 
อารมณๆ.  นี่เรียกวาตัณหา;  อยางที่มีบาลีธัมมจักก  เปนหลักฐานอยูเปน 
สูตรแรก   ความอยากเก ิดขึ ้นแลว   ความทุกขก ็จะตามมา   แตว าอยากในที ่นี้ 
ตองเรียกวา  ตัณหา  จึงจะเปนสิ่งที่มาจากอวิชชา. 

 
ขอนี้ภาษาไทยพูดกํากวมวา  ความอยาก;  ความอยาก  เปน 

ตัณหาก็ได,  ไมเปนตัณหาก็ได.  ตอเมื่อมัน มาจากอวิชชา  ความอยาก จึง 
จะเปนตัณหา.  ถา มาจากสติปญญาที่ถูกตอง  ความอยากนี้มิไดเปน 
ตัณหา;  แตเปนเหตุอันหนึ่งซึ่งจะทําใหเกิดการกระทํา,  เกิดการกระทําที่มี 
ประโยชนก็ได.  ฉะนั้นถาวาจะเปน ตัณหา  ใหเกิดทุกขแลว  ตองเปนความ 
อยากที่มาจากอวิชชา  คือความไมรู  แลวมันจะไดไปเกิดความยึดมั่นถือมั่น. 
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ความอยากเกิด ขึ้นแลว จะเกิดความรูสึกกูผูอยาก.  พอเกิดกูผูอยาก 
นั้นคือความยึดมั่น;  มันก็ตองเปนทุกขเพราะยึดมั่น  เพราะวากูก็ไดหิ้ว  ได 
หอบ  ไดถือ  เอาสิ่งใดเขาแลว  คือสิ่งที่ตัวอยากนั้นเอง.  นี้ตัณหาคือความ 
อยาก  ทําใหเกิดเปนความรูสึกขึ้นมาเปนตัวกูอยาก. 

 
นี้ตองดูใหดีวา  ตัวผูอยากนั้นเกิดทีหลังความอยาก;  นี้คือความ 

ล้ําลึกของปรมัตถธรรมหรือสัจจธรรม.  คนโงๆจะพูดวา  ตองมีตัวผูอยาก 
เสียกอนซิ  มันจึงจะมีความอยากได;  นั้นมันเรื่องเด็กๆพูด.  ถาเรื่องธรรมะ  
แลวตองเกิดตัณหาอยางไมมีตัวผูอยากกอน  แลวจึงมีตัวผูอยากทีหลัง;  ความรูสึก 
วาตัวผูอยากเกิดทีหลัง  ความรูสึกอยากมันเกิดกอน.  ฉะนั้นเมื่อมันมีตัณหา 
ก็ตองมีความรูสึกเปนอุปาทาน;  อุปาทานก็ตองเปนของหนักของทุกข. 

 
(หลักฐานอางอิงเกี่ยวกับทุกขสมุทัย..) 

 
ทีนี้มีภาษิตพระสารีบุตร  กลาวไวในประโยคมีรูปรางอยางอื่นก็มี  ควร 

เอามาพิจารณาหรือฟงดูดวยก็ได;  แตก็ไมพนไปจากความหมายอยางเดียวกัน 
โย  อิเมสุ  ปฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ  ฉนฺโท  อาลโย  อนุนโย  อชฺโฌสานํ  โส 
ทุกฺขสมุทโย  เปนภาษิตพระสารีบุตรในมัชฌิมนิกาย.  ฉนฺโท - ความพอใจ,  
อาลโย - ความอาลัย,  อนุนโย - ความวิ่งตามไป;  อชโฌสานํ - ความหยั่งลงไป 
ในนั้น,  อุปาทานกฺขนฺเธสุ - ในอุปาทานักขันธทั้งหลาย;  ปฺจสุ - หา,  อิเม  
-เหลานี้,  โย - ใด;  โส - นั้น,  ทุกฺขสมุทโย ,- ชื่อวาทุกสมุทัย. 

 
ความรักความพอใจ  ความกระทําใหเปนอาลัย  คือที่อยูแหงจิตใจ 

และ ความวิ่งตามไป  และความหยั่งจมลงไปในสิ่งนั้น  คือ ในอุปาทานขันธ 
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ทั้ง  ๕  นั้นแหละ  คือตัวสมุทัย;  พระสารีบุตรทานวาอยางนี้.  แมตัวหนังสือ 
จะใชตางกัน  คําพูดฟงดูตางกัน  แตเนื้อความมันเหมือนกัน;  ก็เรียกวากิเลส 
ที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่น  หรือวาฝงตัวลงไปในเบญจขันธ  อันเปนที่ตั้งแหง 
อุปาทาน. 

 
ในพระบาลีบางแหง  พระพุทธเจาทานตรัสวิ่งที่ควรละ  คือสมุทัยนี้ไว 

โดยบทสั้นๆ  อีก  ๒ บทวา  อวิชฺชา  จ  ภวตณฺหา  จ - อวิชชาดวย  ภวตัณหาดวย  นี้คือ 
ธรรมที่ควรละ  คือทุกขสมุทัย  นั่นเอง.  ในอุปริปณณาสกมัชฌิมนิกาย  ก็มีคํา 
ตรัสอยางนี้ ของพระพุทธเจาเอง  แลวเรื่องมันก็อยางเดียวกันอีกแหละ  :  อวิชชาดวย 
ภวตัณหาดวย  นี้เปนทุกขสมุทัย. 

 
อวิชชาเปนเหตุใหเกิดทุกขมันชัดเจนอยูแลว  ตามหลักแหงปฏิจจ- 

สมุปบาท;  แตที่พูดวา  ภวตณฺหา  จ - ภวตัณหาดวย  นี้ก็เพราะวาตองเปน 
อวิชชาที่ปรุงแตงกันมา  จนมาปรากฏเปนตัณหา  ในความเปนอยางใดอยาง 
หนึ่ง.  ตัณหาในภพอยางใดอยางหนึ่ง  :  ตัณหาในกามภพก็ได,  ตัณหาใน 
รูปภพก็ได,  ตัณหาในอรูปภพก็ได;  ตัณหาในความเปน  ในภพอยางใด 
อยางหนึ่งดวย  ที่มาจากอวิชชานั้น  นั่นแหละคือธรรมที่ควรละเสีย  ในฐานะ 
ที่เปนสมุทัยแหงทุกข.  นี่ก็ตางกันแตตัวหนังสือใจความสวนลึกก็อยางเดียวกันอีก. 

 
ทีนี้ก็มีที่นาใจอยูอีกอันหนึ่ง  คือ คัมภีรสุตตนิบาต  ที่ถือกันวาเปน 

คัมภีรเกาแก  ในบรรดาสุตันตปฎกแลว  คัมภีรสุตตนิบาตถือวาเกาแกที่สุด  ก็ 
แสดงเหตุใหเกิดทุกข ไวนาฟง;  คลายๆกับวาจะแยกออกไปใหมากเรื่องมาก 
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อยาง  ใหมันไปตรงกับความเขาใจของคนคนหนึ่งไดอยางหนึ่งเสมอไป.  เชน 
ถาพูดวา  อวิชชาฟงไมถูก  ก็พูดวาสังขาร  วาวิญญาณ  อะไรไปตามเรื่อง  จนมัน 
ฟงถูกเขาอยางหนึ่งแหละ. 

 
นี้จึงแสดงสมุทัย  แดนที่ใหเกิดความทุกขนี้ตั้ง  ๑๑  อยาง  แลวแตง 

ไวเปนคําที่ไพเราะ  ยงฺกิฺจิ  ทุกฺขํ  สมฺโภติ  -ทุกขชนิดใดๆเกิดขึ้น;  สพฺพํ 
อุปธิปจฺจยา - ทุกขทั้งหมดนั้นมีอุปธิเปนปจจัย;  อุปธิ นี้ก็คือ อุปาทาน.  อุปธิ 
แปลวา  เขาไปทรงไว  คือเขาไปแบกไว,  มุดหัวเขาไปขางใตแลวก็แบกไว  ทูนไว 
ทรงไว  นี้ก็เรียกวาอุปธิ.  อาการแหงอุปธิ  ในที่นี้หมายถึงกิเลสที่เขาไปทรงไว 
เขาไปแบกไวขางใตวัตถุหรืออารมณ  ที่กิเลสมันตองการ  ก็คือที่แบกของหนัก,  
คําวาอุปธิ  แปลวาของหนัก  หรือการแบกของหนัก  เชน  แบกบุญ  บาบุญ  อยางนี้ 
ก็เรียกวาแบกของหนัก  แลวก็เปนทุกขไดเหมือนกัน  เพราะมันทําผิดดวยอวิชชา. 

 
อยางที่  ๑.  ระบุไปยังอุปธิ  เพราะอุปธิเปนปจจัย  ความทุกขจึง 

เกิดขึ้น.  นี้ความหมายอยางเดียวกับวา  อุปาทานเปนตัวทุกข  หรือเปนเหตุให 
เกิดทุกข. 

 
อยางที่  ๒.  อวิชชาเปนปจจัย  มันก็ความไมรู  ปราศจากความรู 

ซึ่งเปนเหตุใหไปแบกนั่นเอง  เมื่อไมชี้ที่ความแบก  ก็ไปช้ีที่ความโง  ที่ทําใหแบก 
มันก็ถูกนั่นแหละ. 

 
อยางที่  ๓.  เรียกวาสังขารเปนปจจัย  นี่สภาพปรุงแตง  ปรุงแตง 

ใหเกิดกายธรรม  วจีกรรม  มโนกรรมอะไรก็ได,  ปรุงแตงใหเกิดความยึดมั่น 
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ถือมั่นในบุญในบาป  ในอเนญชาอะไรก็ได.  นี่เรียกวาสังขารทั้งนั้น  เพราะมี 
สังขารการปรุงแตง  ความทุกขมันก็เกิดขึ้น. 

 
อยางที่  ๔.  เรียกวาผัสสะ  เมื่อมีผัสสะเปนปจจัย  ความทุกขก็เกิด 

ขึ้น.  ในที่นี้หมายถึง อวิชชาสัมผัส  คือผัสสะดวยอวิชชา  :  ตากับรูปกระทบ 
กันแลว,  หรือวาหูกับเสียงกระทบกันแลวก็ตามนี้  แลวก็มีอวิชชา  คือเผลอสติ 
ก็เปนอวิชชาสัมผัส.  สัมผัสชนิดนี้ก็ทําใหเกิดทุกขแนนอน  เพราะมันทําให 
เกิดเวทนา  ที่มาจากอวิชชา  แลวเกิดตัณหา  เกิดอุปาทาน  เกิดทุกข. 

 
อันถัดไปอยางที่ ๕.  ก็เรียกวาวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดทุกข;  

อยางนี้คลายๆจะพูดใหกวางใหเอาเปรียบไว.  ถาอยามีความรูสึกที่เปนวิญญาณ 
เสียอยางเดียว  เร่ืองตางๆมันก็ไมมี;  ฉะนั้นการปรุงแตงหรืออะไรก็ตาม  มันมี 
เพราะวามันมีวิญญาณธาตุ  ที่เกิดขึ้นสําหรับรูแจงทางตา  รูแจงทางหู  รูแจงทาง 
จมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ.  ถาสิ่งสิ่งนี้อยามีเสียอยางเดียว  สิ่งที่เรียกวา 
ความทุกขมันเกิดไมได.  นี่เปนคําพูดที่เรียกวาเอาเปรียบ  หรือวาไมมีทางผิด,  
กําปนทุบดิน. 

 
อันถัดไป  อยางที่  ๖.  ระบุไปยังเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดทุกข  นี้ 

เวทนาจะเปนสุข หรือ ทุกข หรือ อุเบกขา ก็ตาม  ที่อวิชชาเขาไปเกี่ยวของดวย;  
อวิชชาเขาไปเกี่ยวของตั้งแตเมื่อเปนผัสสะ;  ออกมาเปนเวทนา  กเ็ปนเวทนา 
ที่มาจากสัมผัสดวยอวิชชา.  เวทนาที่มาจากการสัมผัสดวยอํานาจแหงอวิชชา  นี้ 
ก็เรียกวา  อวิชชาสัมผัสสชาเวทนา.  เวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสที่  เวทนา 
นี้ใหเกิดทุกข  นี้ก็เห็นชัดแลว. 
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อันถัดไปอยางที่  ๗.  ระบุตัณหา.  นี่ไมตองอธิบาย  ในที่ไหนๆ 
ก็ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข. 

 
อันถัดไปอยางที่  ๘.  ก็ระบุอุปาทาน  -ความยึดมั่นถือมั่น  นี้ก็รู 

อยูแลวไมตองอธิบาย. 
 
อันถัดไปอยางที่  ๙.  ระบุ อารัมภะ.  อารัมภะแปลวาความปรารถนา 

ปรารมภ  ก็มีจิตใจปรารภปรารมภ  หรือหวังนั่นแหละ;  จะเรียกวาอาสา 
ก็ได,  จะเรียกอารัมภะ ก็ได;  ปรารมภใจในสิ่งใด  ความทุกขก็เกิดขึ้น 
จากความปรารมภนั้น.  เพราะวาคําวา ปรารมภ นี้  มัน ทําไปดวยความโง 
หรืออวิชชา;  ถาฉลาดไมตองไปมัวปรารถนาปรารมภอะไรใหเสียเวลา. 

 
ทีนี้ถัดไปอยางที่  ๑๐.  ระบุอาหาร  :  กวฬิงการาหาร  -อาหารคือ 

คําขาว,  ผัสสาหาร  - อาหารคือผัสสะ,  - มโนสัญเจตนาหาร,  วิญญาณาหาร  นี้ 
เพราะวาสิ่งที่เรียกวา อาหารนั้น  มันเปนสิ่งที่ทําใหเกิดสิ่งอื่นเสมอ.  อาหาร 
คําขาว  ทําใหเกิดอะไรที่เปนผลออกมา;  เชนวา  เรามีเนื้อหนังอะไรอยูไดเพราะ 
เรากินขาว.  ผัสสาหาร ก็ทําให เกิดวิญญาณเวทนา.  มโนสัญญเจตนาหาร  -ความ 
คิดนึกก็ทําใหเกิดกรรม  :  มโนกรรม  วจีกรรม  กายกรรม.  วิญญาณาหาร 
ก็ใหเกิดทุกอยางที่มันจะออกมาจากวิญญาณ  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  
อาหารทั้ง  ๔  นี้  เปนแดนเกิดแหงความทุกข;  ก็ถูกที่สุดแลว.  แตเราก็ 
รักอาหาร  ละโมบอาหารหาเงินมาเพื่อซื้ออาหาร.  ใหดูใหดีวาควรจะทํากัน 
อยางไร?  หรือเทาไร? 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ๑๘๑

และอันสุดทายคืออยางที่  ๑๑  นี้  ระบุเปนอิญชิตา - ความหวั่นไหว.  
กิเลสที่เปนเหตุใหหวั่นไหว  คือทําใหวิตกกังวล  ใหสงบใจอยูไมได.  ความ 
สะดุง  ความหวั่นไหว  ความหวาดเสียว  ความนิ่งอยูไมไดนี่  ก็หมายถึงกิเลส;  
แลวก็มีมูลมาจากอวิชชา  เราจึงหวั่นไหว.  แมที่สุดแตเราสงสัย;  ความสงสัย 
ก็ทําใหเราเปนทุกข.  คําวา  อิญชิตา  แปลวา  ความหมั่นไหว นี้  เล็งไปถึงสิ่ง 
มากมาย  ความหมายกวาง  ก็คือ กิเลสที่เปนเหตุใหสงบอยูไมได. 

 
ทีนี้เราสวนใหญไปคิดดูใหดี  นอนหลับก็กายหนาผาก  วิตกกังวล  สังเล 

สงสัย  ไมแนใจในความปลอดภัยของชีวิต  รางกาย  ทรัพยสมบัติอะไรตางๆ;  
นี้ก็เรียกวา  อิญชิตา  คือ ความหวั่นไหว.  บางทีอันนี้แหละจะรบกวนมากที่สุด 
เรามีเงิน  มีบาน  มีเรือน  มีลูก  มีเมีย  มีอะไรทุกอยางอยูแลว.  แตพอค่ําลงก็ 
นอนกายหนาผาก  ก็ลังเล  สงสัย  วิตก  อาลัยไปในสิ่งตางๆก็ลวนแตเปนเหตุ 
ใหเกิดความทุกข  ทั้งนั้น. 

 
นี่ถึง  ๑๑  อยางดวยกัน  มีระบุไวในคัมภีรสุตตนิบาต  ในลักษณะที่ 

เป นพุทธภาษิต   หรือครึ ่งพ ุทธภาษิต   คือ ที ่ผู อื ่นกลาว   แลวก ็พระพุทธเจ า 
ทานรับรอง.  นี้เราไมตองเชื่ออยางนั้นหรอก.  เรามองเห็นชัดอยูก็แลวกัน 
วาอุปธิ  เปนเหตุใหเกิดทุกข,  อวิชชา เปนเหตุใหเกิดทุกข,  ความปรุงแตงเปน 
เหตุใหเกิดทุกข,  ผัสสะดวยความโง เปนเหตุใหเกิดทุกข,  วิญญาณเปนเหตุ 
ใหเกิดทุกข,  เวทนาเปนเหตุใหเกิดทุกข,  ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข,  อุปา  
ทาน เปนเหตุใหเกิดทุกข,  อารัมภะเปนเหตุใหเกิดทุกข,  อาหารเปนเหตุ 
ใหเกิดทุกข,  อิญชิตาเปนเหตุใหเกิดทุกข;  ตั้ง  ๑๑  อยาง. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๑๘๒ 

ทีนี้ไมเอาเปรียบกันแลว  พูดกันตรงๆในสูตรปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง 
วา  ความทุกขเกิดมาจากอะไร?  ที่ใกลชิดที่สุด  แลวก็สวดกันไดอยูแลว  วา 
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ  โกสปริเทวทุกฺขโมนสฺสุปายาสา  ทุกฺขา  - เพราะมีชาติเปน 
ปจจัย  จึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส;  นี้ก็มีบาลีชัด 
แลวก็มากมาย  หลายสิบแหงหลายรอยแหง  มารวมอยูที่คําวาชาติ  คือความเกิด.  
ความเกิดนี้ไมใชเกิดจากทองแมลวนๆ  จะหมายถึงความเกิดจากทองแมดวยก็ได 
แตตองไปยึดถือเอาความเกิดนั้น  มาเปนความเกิดของกูอีกทีหนึ่ง  มันจึงจะ 
เปนความเกิดที่เปนทุกข. 

 
แตโดยปกต ิแล ว   หมายถ ึงความเก ิดขึ ้น   แหงความรู ส ึกว าต ัวก ู;  

เมื่อใดเกิดตัณหา  คือความอยาก  เมื่อนั้นจะเกิดความรูสึกเปนตัวกูผูอยาก;  
นั้นแหละคือความเกิดที่เปนตัวทุกข  และแนนอนที่สุด  แลวก็ทันที  เมื่อใด 
เราอยากอะไร  เราก็เกิดความรูสึกเปนตัวกูมันอยาก  มันจะเอาใหได  มันจะกิน 
ใหได  มันจะดีใหได  มันจะฆาเขาใหไดนี้  นั้นเรียกวา เกิดชา - ติ  หรือเกิด 
ตัวกู  ที่เกิดมาจากความอยาก  คือตัณหา;  ก็เรียกวาอุปาทาน  วาตน  วาของตน 
ไดเกิดขึ้นแลว;  นี้คือความเกิดในที่นี้.  การเกิดทุกทีเปนทุกขทุกที 
หมายถึงความเกิดอยางนี้;  วันหนึ่งเกิดไดหลายหนหลายสิบหน  เกิดทุกทีเปน 
ทุกขทุกทีคือความเกิดอยางนี้. 

 
หรือจะไปถือเอาความเกิดจากทองแมมารวมไวดวยก็ได  :  มันถือเอา 

ความเกิดของเรา;  เราเกิดอยูชาติหนึ่งกวาจะตายนี้  ก็เรียกวาเกิดมาชาติหนึ่ง 
เกิดมาจากทองแม  เปนการเกิดของเรา  เปนสิ่งที่เราตองรับผิดชอบ.  เรามีวิตก 
กังวลในสิ่งนี ้ตลอดเวลา  ก็เรียกวา เพราะยึดถือความเกิดนี้วาเปนความเกิด 
ของเรา  เราจึงมีความทุกข. 
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เอากันสั้นๆตรงๆอยางนี้ก็ได  :  เมื่อไรเกิดตัวกู  เมื่อนั้นเปน 
ความทุกข,  เมื่อไรเกิดของกู  เมื่อน้ันเปนความทุกข. 

 
ฉะนั ้นอยาใหเกิดการปรุงแตงขึ ้นมา  เปนความรู สึกวาตัวกูวา 

ของกู เถอะ  มันก็ไมมีความทุกข;  จะทําอะไรก็ทําไปดวยจิตที่วางจากตัวกู- 
ของกูนี้  มีแตสติปญญาเต็มอยู  ก็ทําอะไรไดดี.  งานนั้นทําไดดีมีผลดี  แลวก็ 
รูสึกเปนสุขดวยสนุกดวย  เปนการทํางานที่ไดประโยชนตามที่ตองการดวย  แลว 
ยังเปนสุขดวย  ยังสนุกดวย;  ควรศึกษาอยางยิ่ง.  นี้เรียกวา  ชาติคือ 
ความเกิดขึ้น  เปนความรูสึกวาตัวตน  วาของตน  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข 
โดยตรง. 

 
นี่พูดมาทั้งหมดนี้  มันก็ลวนแตแสดงในขอท่ีวา  เหตุใหเกิดทุกขตอง 

เปนอยางนี้;  เหตุใหเกิดทุกขตองเปนอยางนี้,  อยางนี้,  เปนอยางอื่นไมได.  
แมเราจะใชคําพูดใหมาก  ใหแปลกออกไป  มันก็มีอยูที่ความหมายเดียวกันวา 
ความยึดมั่นถือมั่นวาเรา  วาของเรา  หรืออุปาทานที่มาจากตัณหานี้  เปนเหตุ 
ใหเกิดทุกข;  จะระบุตัณหาก็ได,  ระบุอุปาทานก็ได,  ระบุอวิชชาก็ได,  ระบุ 
ชาติก็ได. 

 
เอาปรากฏการณชัดๆ  งายๆ  ซึ่งหนาก็แลวกัน  :  คําวา ชาติ นั่นแหละ 

เปนเหตุใหเกิดทุกข;  แตโดยทั่วไปใชคําวา  ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข.  
มันได ทั ้งนั ้น   เพราะม ันเป นเคร ือเด ียวก ันมา   :อวิชชาเรื ่อยมาจนถึง เวทนา 
ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  แลวก็เกิดทุกข.  ทุกขตองเปนสิ่งที่มีเหตุอยางนี้;  
นี้คือ  กฎที่ตายตัว  วาเปนอยางนี้  ไมเปนอยางอื่น  ของอริยสัจจขอท่ี  ๒  ใน 
ฐานะเปนไกวัลยธรรม. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๑๘๔ 

การดูเหตุใหเกิดทุกขตองดูลึกเขาไปในจิตใจ. 
 
ใหยอนพิจารณาลึกเขาไปขางในกาย  ในใจ  ในทุกๆปรมาณู  ทุก 

อณูของรางกายของจิตใจ  ของความรูสึกแหงจิตใจ;  จะพบวามันมี กฎอันนี้อยู 
ถาไมมีกฎอันนี้อยู  มันจะเกิดความทุกขขึ้นในใจไมได:  กฎแหงความไมเที่ยง 
มันก็มีอยูในทุกๆปรมาณูของรางกาย;  เพราะฉะนั้นรางกายจึงเปลี่ยนได  จาก 
ความเปนเด็กมาเปนหนุมสาว  เปนคนแหเฒาชราได  เพราะมันมีกฎแหงอนิจจัง 
อยูในทุกๆปรมาณูของรางกาย.จิตใจก็เหมือนกัน  มันมีกฎนั้นอยู;  ฉะนั้น 
ความจําความอะไรมันจึงเสื่อมได  จิตใจมันจึงเลื่อมได. 

 
ทีนี้ ถาเกี่ยวกับความทุกข  มันก็มี กฎอันนี้เขาไปครอบงําอยูถึง 

ภายใน  แลวมันจึง เกิดความทุกข  และเกิดความรูสึกที่เปนทุกข  หรือเหตุให 
เกิดทุกขได. 

 
เราอยาไปดูขางนอก  มันไมคอยเกี่ยวกับเรา  คําวาไกวัลย  นี้มันกวาง?

กวางทั่วไปหมดไมมีขอบเขตทั้งเวลาและสถานที่  ที่คํานวณไมไหวนะ;  แตที่มี 
ประโยชนที่สุด  รีบดูขางใน;  รีบดูขางในมองดูขางใน  อยามองดูขางนอก 
โดยนึกถึงพระพุทธภาษิตที่สําคัญที่สุดอีกขอหนึ่ง  ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  โลก 
ก็ดีเหตุใหเกิดโลกก็ดี  ความดับสนิทแหงโลก ก็ดี  ทางใหถึงความดับสนิทแหงโลก ก็ดี 
ตถาคตบัญญัติไวในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง  ที่มีสัญญาและใจ. 

 
ที่วา  มีสัญญาและใจ  ก็หมายถึงคนเปนๆ  ไมพูดถึงคนตายแลว;  

แลว ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เทานั้นแหละ  จงหาโลก  หาเหตุใหเกิดโลก 
อะไรๆทุกอยางที่เกี่ยวกับโลก.  ในกายนี้  โลกนี้. 
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ทีนี้เราไปหาโลกที่แผนดินไกลออกไป  เปนโลกอาทิตย  โลกพระจันทร 
โลกอื่นๆนั้นนะมันยิ่งไกลออกไป;  ฉะนั้นถาจะศึกษาเรื่องโลกละก็  ใหยอน 
เขาไปขางใน.  ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่ง  แลว ของคนที่ยังเปนๆ  จะพบ 
โลก,  พบเหตุใหเกิดโลก,  พบความดับสนิทของโลก,  ตลอดถึงทางแหงความดับ 
สนิทของโลก,  ครบบริบูรณอยูในนั้น;  ไมตองไปหาโลกที่ไหนอีก  พบโลก 
ขางในแลว  ไมตองไปหาความดับโลกขางนอก  หรือทางใหดับโลกขางนอก;  
มันมีอยูในรางกายลวนๆ. 

 
นี่ถาเราจะหาไกวัลยธรรม  ที่มีประโยชนที่สุด  ตองมองขางใน 

ในทุกๆอณู  ทุกๆปรมาณู  ของรางกายและจิตใจ  ของความรูสึกคิดนึก .  
นี้เรียกวา  กฎของอริยสัจจขอท่ี  ๒. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ดู  ทุกขนิโรธอริยสัจจ  อันเปนกฎขอที่สาม. 

 
ทีนี้อริยสัจจ ขอที่  ๓  ทุกขนิโรธอริยสัจจ  อริยสัจจคือความดับ 

ไมเหลือแหงทุกข. 
 
พระบาลีที่มีอยูโดยตรงหรือท่ัวไป  ที่รูจักกันดีที่สุดก็คือ  โย  ตสฺสาเยว  

ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย;  ก็แปลกันได 
ทุกคน  สวดกันไดทุกคน.  ความดับไมเหลือเพราะความจางคลายนี้ หรือความ 
ปลอย  ความสละ  ความพน  ความกระทําใหไมมีอาลัยที่อยูอาศัย  ซึ่งตัณหานั้น 
นั่นเทียว  นั้นเรียกวาทุกขนิโรธ. 
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ตัณหาคือเหตุใหเกิดทุกข  ทีนี้ ทําใหมันดับ ไมมีเศษเหลือ,  สละ 
ปลอยออกไป,  พนออกไป,  ไมเหลือไวเปนอาลัยเยื่อใย,  นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.  
อธิบายไวในที่อื่นมีมากแลว  ก็จะพูดถึงขอตอไปอยางในขอท่ีเกี่ยวกับทุกขสมุทัย. 

 
อยางที่วา  พระสารีบุตรไดยกเอาทุกขนิโรธ;  เพราะวา การนําออก 

เสียไดซึ่งฉันทราคะ,  เพราะการละเสียไดซึ่งฉันทราคะ  ในอุปาทานขันธทั้ง  ๕  
นั่นแหละเปนทุกขนิโรธ.  ฉันทราคะในอุปาทานขันธ  เปนทุกขสมุทัย  เปนเหตุ 
ใหเกิดทุกข.  ทีนี้ ฉนฺทราควินโย  - นําออกเสียไดซึ่งฉันราค  คือนําออกเสีย 
ไดซึ่งความกําหนัดเพราะความพอใจ  การละเสียไดซึ่งความกําหนัดเพราะความพอใจ 
ในอุปาทานขันธทั้งหลาย  ๕  ใด  นั้นคือทุกขนิโรธ;  นี้ตรงกันขามกับท่ีพูดมาแลว 
เมื่อตะกี้นี้. 

 
สิ่งที่จะตองรู ใหชัดเจนหนอย   ก็คือ   สิ่งที่ เรียกวา   ฉนฺทราควินโย .  

เดี๋ยวนี้เราไมวินโย  คือไมนําออก;  มีแตนําเขา  ซึ่งความพอใจ  ดวยความ 
พอใจ  ดวยความกําหนัดนี้  ในขันธทั้งหลายทั้ง  ๕ อยูเรื่อยไป.  ถาเปนอยูดวย 
การนําออกเสียซึ่งฉันทราคะอยางนี ้  ก็เรียกวาเปนอยู ชอบตลอดเวลา ;  
เดี๋ยวนี้มันไมมีการนําออก  มันก็เปนความทุกข,  ถานําออก  ก็เปนความดับทุกข. 

 
ทีนี้  ขอตอไป  คือบาลีที่เรียกวา  ภารนิเขปนํ  สุขํ  บทที่เราสวดกัน  

ภาราหเว  ปฺจกฺขนธา,  ภารหาโร  จ  ปุคฺคโล,  ภาราทานํ  ทุกฺขํ  โลเก,  ภารนิเขปนํ 
สุขํ;  ภารนิเขปนํ  สุขํ  นั่นแหละคือทุกขนิโรธ .  การขัดออกไปเสียซึ่ง 
ของหนัก;  เมื่อตะกี้หิ้วมาซึ่งของหนัก  เปนทุกขสมุทัย.  ทีนี้นิเขปนํ  คือซัด 
โยนไปเสียซึ่งของหนัก  ก็ เปนทุกขนิโรธ. 
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ทีนี้อธิบายคําเหลานี้ในสังยุตตนิกาย  พระพุทธเจาทานอธิบายเอง 
ถือตามตัวหนังสือในพระบาลีนั้น.  พระพุทธเจาทานทรงอธิบายเองวา  ที่เรียกวา 
ภารนิเขปนํ  - ซัดไปเสียซึ่งของหนักนั้นคืออะไรเลา?  มันก็คือ  โย  ตสฺสาเยว  
ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ที่เราสวดอยู 
ทุกวัน  นั่นแหละคือการซัดไปเสียซึ่งของหนัก. 

 
ทีนี้ก็ไปถึงขอความในสุตตนิบาต  ๑๑  อยาง  ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข;  

เดี๋ยวนี้ก็ตรงกันขาม  คือวา ดับเสียซึ่งอุปธิ  ซึ่งอวิชชา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งผัสสะ 
ซึ่งวิญญาณ  ซึ่งเวทนา  ซึ่งตัณหา  ซึ่งอุปาทาน  ซึ่งอารัมภะ  ซึ่งอาหาร 
ซึ่งอิญชิตา  ทั้งหมดแลว  มันก็เปนความดับแหงความทุกข;  ไมมีกิเลสเปนเหตุ 
ใหหวั่นไหวในทางจิตใจ,  นอนสบายดี. 

 
แลว ในสฬายตนวิภังคสูตร  ก็ตรัสระบุธรรมที่ควรทําใหแจงวา  วิชฺชา  จ  

วิมุตฺติ  จ – วิชชาดวย  วิมุตติดวย  นั่นแหละเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง.  ในหนาที่ 
ของ ทุกขนิโรธ  คือหมายถึงการดับตัณหา;  เพราะวาถามีวิชชามา  มันก็ดับ 
ตัณหา;  ถามีวิมุตติมา  ก็หมายความวาพนจากตัณหาแลว  ก็เรียกวาทุกขนิโรธ 
ได.  ตัวหนังสือตางกัน  ความหมายเหมือนกัน. 

 
นี่ เปนกฎที่แสดงวา  ความดับไมเหลือแหงทุกขตองเปนอยางนี้,  

ตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้  :  ตถา  - ตองเปนอยางนี้,  อวิตถา  - ความ 
ไมผิดไปจากความเปนอยางนี้,  อนัญญถา  ความไมเปนไปโดยความเปนประการอื่น.  
นี่คือกฎของอริยสัจจขอท่ี  ๓. 

 
....            ....            ....            .... 
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ดูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ  อันเปนกฎขอที่สี่. 
 
ทีนี ้ก ็มาถึงอริยสัจจขอที ่  ๔  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ.  

อริยสัจจคือขอปฏิบัติ  ยังสัตวใหเขาถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 
ที่เปนหญาปากคอกก็คือ  อยเมว  อริโย  อฏงคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีทํ  

สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  
สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ;  ที่เขาใจกันดีอยูแลว  จนไมตองอธิบาย  สวดกันได 
ทุกคน. 

 
แตมีความหมายที่ยังเรนลับอยูบาง  ตรงที่มันจะพูดกันวา  มรรค 

แปด  นี้มันผิด;  เพราะ มรรค มัน เดียว  แตมัน มีองคแปด มีสวนประกอบ 
แปด.  ในที่นี้ เปนความถูกตองของการกระทํา  ๘  ประการ  : ความคิดเห็น 
ก็ถูกตอง  ความปรารถนา ใฝฝนก็ถูกตอง  การพูดจา ก็ถูกตอง  การทําการงาน ก็ 
ถูกตอง  การเลี้ยงชีวิต ก็ถูกตอง  ความพากเพียร ก็ถูกตอง  ความระลึกอยูในใจ 
ก็ถูกตอง  สมาธิแหงใจ ก็ถูกตอง;  เปน๘  ถูกตอง;  รวมกันแลวเรียกวา 
ทางอันเดียว  เพื่อจะดับทุกขไปนิพพานถึงนิพพานได.  รายละเอียดก็มีมาก 
ไปศึกษาเอาเอง. 

 
ทีนี ้จะยกบทอื ่นๆที ่ไมคอยจะชินการไดยินไดฟงมา  ก็ในสฬายตน .  

วิภังคสูตร  อีก  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ธรรมที่ควรจะเจริญทําใหมาก  ภาเวตัพพธรรม 
นั้นคือ  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ,  ก็หมายความวา  ในสูตรนี้  การที่จะ ตรัสถึงอริย- 
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มรรคมีองคแปด  ทานไประบุสมถะและวิปสสนา  วาเปนขอปฏิบัติทําสัตวให 
ลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
สมถะ  คือทําความสงบทางจิตใจ;  วิปสสนา  - ทําความเห็นแจงใน 

ทางสติปญญา,  เห็นแจงโดยสติปญญา  :  เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  เห็น  
ปฏิจจสมุปบาท,  เห็นทุกอยาง  ก็ตองเห็นอริยสัจจนี้;  นี่วิปสสนาเปนอยางนี้.  
พอเห็นแจงแลวก็หมดอวิชชา;  ถาเห็นแจงจริงๆไมใชวาเพียงคิดๆนึกๆเอา.  
ตองเห็นแจงจริงๆก็หมดอวิชชา;  หมดอวิชชาแลวก็ไมมีทางที่จะมีตัณหา 
หรือ อุปาทาน;  ฉะนั้นจึงเปนเหตุปจจัยใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ทีนี้เอาสมถะเขามาใสไวขางหนา  ก็เพราะวา  เพื่อใหวิปสสนา นี้มัน 

เปนไปเต็มที่  ก็ตองมีสมถะ;  แลวคําวา  สมถะ นี้  จะตองรวมศีลเขาไวดวย.  
การพยายามสํารวมระวังทําใหเกิดความสงบนี้เปนทั้งศีลเปนทั้งสมาธิ. 

 
เดี๋ยวบางคนจะถามวา  นี่ศีลหายไปไหน?  เหลือแตสมถะกับวิปสสนา.  

วิปสสนาคือปญญา;  สวน สมถะ นั้น คือศีลและสมาธิ.  สงบทางกาย  วาจา 
ก็เปนศีล,  สงบทางจิตก็เปนสมาธิ.  แตที่ถูกตองยิ่งกวานั้นอีก  ก็คือวา  การตั้งอก 
ตั้งใจสํารวมระวังลงไป  เพื่อใหเกิดอะไรขึ้นมาสักอยางหนึ่งนี้เปนศีล;  คือมัน 
ทําใหสงบรํางับลงไป  ดวยการสํารวมระวัง  ความสํารวมนั้นเองเปนศีล. 

 
ฉะนั้น ถา ทําสมาธิเมื่อไร  มีศีลอยูดวยเมื่อนั้น;  ศีลจะถูกลากมา 

เมื่อตั้งอกตั้งใจ  ทําอะไรอยางจริงจัง  ที่เปนไปในทางที่ถูกท่ีควร.  จะตั้งใจทํา 
สมถะก็ได  ทําวิปสสนาก็ได  ศีลจะผนวกอยูในความตั้งใจ  ที่จะกระทําอยาง 
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สุดกําลัง;  เรียกวา ความสังวรความสํารวม ใหมันอยูที่นั่น  เปนศีล;  หรือจะ 
เล็งถึงเจตนา  ที่ตั้งใจจะทําอยางนั้น  ก็เรียกวาเปนศีลได.  ฉะนั้นในสูตร 
สูตรนี้พระองคจึงตรัสแตเพียงวา  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ;  สองอยางนี้ เปนภาเว- 
ตัพพธรรม  คือ ขอปฏิบัติทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
เอา,  ทีนี้กําหนดคําวา  "มัชฌิมาปฏิปทา"  กันใหดีๆ  อริยมรรคมี 

องค  ๘  เรียกอีกอยางหนึ่งวา  มัชฌิมาปฏิปทา  คือ ขอปฏิบัติ  ที่เปนไปโดย 
สายกลาง.  นี้เรียกวามรรคไดทั้งนั้น  เพราะวาอริยอัฏฐังคิกมรรคมีองค  ๘  นั้น  
ก็เปนสายกลาง  คือไมเอียงไปทางต่ํา  ไมเอียงไปทางสูง  ไมเอียงไปทางซาย 
ไมเอียงไปทางขวา;  คือ ไมเอียงไปทางกามสุขัลลิกานุโยค,  ไมเอียงไปทาง 
อัตตกิลมถานุโยค  มัน อยูตรงกลาง;  ดังนั้น อัฎฐังคิกมรรค  นั้น  จึงเรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา. 

 
ทีนี้โดยทํานองที่มันกลับกัน  ถาสิ่งใดมันอยูตรงกลาง  ไมเอียงไปทาง 

ไหน  อันนั้นเปนอริยอัฏฐังคิกมรรคไดทั้งนั้น.  ขอใหสังเกตดู. 
 

....            ....            ....            .... 
 
ดู  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  เปนมัชฌิมาปฏิปทา. 
 
ทีนี้ อะไรที่จะเปนมัชฌิมาปฏิปทา?  ก็ มีระบุไวในคัมภีรอังคุตตรนิกาย 

ตอนปฏิจจสตตกนิบาต  วา โพธิปกขิยธรรม  แตละอยางๆ  ทั้ง  ๓๗  อยาง  แต 
ละอยางๆ  นั้นเปนมัชฌิมาปฏิปทา.  นี้มีแปลกที่วาเรามักจะจัดโพธิปกขิยธรรม 
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เปนหมวดเปนกลุม  แลวจึงจะทําอะไรได;  แตในพระบาลีทานถือวา  อยางเดียว 
มันก็เปน  เปนโพธิปกขิยธรรม  เพียงอยางเดียว  ไมตองเขาหมวดเขากลุ มอยาง 
ที่วา  สติปฏฐาน  ๔  อิทธิบาท  ๔สัมมัปปธาน  ๔  อยางนั้น;  ไมไดแยกอยางนั้น. 

 
ในทีนี้ทานระบุ โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  อยางนั้น  แตละอยางๆๆ 

มัน เปนมัชฌิมาปฏิปทา  อยูตรงกลาง.  กลางของอะไร?  ในสูตรนั้นทานระบุ 
วา  มัน ไมเปนไปเพื่ออาคาฬหปฏิปทา  คือ เปยกชุม  และ ไมเปนไปเพื่อนิชฌาม- 
ปฏิปทา  คือ ไหมเกรียม.  เปยกชุมนั้นคือกาม,  ไหมเกรียมนั้นคืออัตตกิลมถา-  
นุโยค.  มีคําใชอยางอื่นวา  อาคาฬหปฏิปทา  -ปฏิปทาที่ดําจุมลงไปในของเปยก,  
นิชฌามปฏิปทา  ปฏิปทาที่มันแหงไหมเกรียมอยูในของที่เผาใหรอน;  ถามัน 
ไมเอ ียงไปทั ้ง   ๒   อยางนี ้แลว   ก็เร ียกวามัชฌิมาปฏิปทา .เพราะฉะนั ้นโพธิ- 
ปกขิยธรรมทั้งหลาย  ไมวาจะ  ๓๗  อยาง  หรือมากกวานั้นก็ได  แตละอยาง 
ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้น  เปนทางใหเขาไปถึงความดับทุกขทั้งนั้น. 

 
มีความลับอยูอยางหนึ่งวา  ธรรมะ นี้มันแปลก  มันเปนอยางเดียว 

ไมได  มันเนื่องถึงกันในภายในหรือวาสวนลึก;  มันไมมีอะไรที่จะเกิดขึ้นมา 
อยางเดียวได  เพราะวาเปนสังขตธรรม  คืออาศัยเหตุปจจัยขางลาง  แลวจะมีผล 
ขางหนางอกออกไป  โดยที่บังคับไวไมได  มันเลยสัมพันธกันมาก.  ฉะนั้น 
ธรรมขอเดียวกลายเปนธรรมะหลายขอขึ้นมา;  ดังนั้นจึงพอที่จะเปนโพธิ- 
ปกขิยธรรมก็ได,  หรือพอที่จะเปนมัชฌิมาปฏิปทาก็ได.  นี้เรียกวา มัชฌิมา- 
ปฏิปทาคือโพธิปกขิยธรรม  หรือ โพธิปกขิยธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทา. 

 
....            ....            ....            .... 
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ดู  ปฏิจจสมุปบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทา. 
 
ทีนี้ ปฏิจจสมุปบาท  นั่นแหละ เปนมัชฌิมาปฏิปทา;  เพราะวา  

ปฏิจจสมุปบาทมีกฎเณฑวา  เพราะมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆจึงเกิดขึ้น 
นี่คืออยูตรงกลาง;  ไมพูดวาตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ.  ตายแลวเกิดก็ผิด,  
ตายแลวสูญก็ผิด;  แตถาพูดวาเพราะมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น 
นี้คือถูก.  นี้คือมัชฌิมาปฏิปทา  มันอยูตรงกลาง;  ไมพูดวามี  และก็ไมพูด 
วาไมมี.  จะใหยืนยันวามีก็ไมเอา,  จะใหยืนยันวาไมมีก็ไมเอา;  เอาอยูตรง 
กลางวา  ถามีสิ่งนี้ๆ เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จะเกิดขึ้น,  ถาไมมีสิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้จะ 
ไมเกิดขึ้น;  เพราะเกิดขึ้นแหงปจจัย  จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้น  เพราะดับไปแหงปจจัย 
จึงมีการดับลงแหงสิ่งนี้.  นี้เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทา  ไมเอียง 
ไปในทางอัตถิตา  วามีอยู;  ไมเอียงไปในทางนัตถิตา  วามิไดมีอยู.  นี่คือ 
ไมเอียงไปในทางที่วาตายแลวเกิด  หรือตายแลวสูญ. 

 
ที่ลึกไปกวานั้น  ก็คือวา  ปฏิจจสมุปบาท  นี้ไมเอียงไปในทางที่วา 

เปนตัวกู  หรือเปนผูอื่น.  บางทีก็มีปญหาเกิดขึ้นวา  นี้ใครทํา?  ตัวกูทําหรือ  
ผูอื่นทํา;  แมแตกรรมนี้ก็ยังวามีตัวกูทํา,  มีผูอื่นทํา;  นี้มันผิดทั้ง ๒ อยาง.  
มัน ไมมีตัวกู  มัน  มีแตสิ่ง ๆ เปนปจจัย  สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น;  ฉะนั้นจะพูด 
วาตัวเองก็ไมถูก  จะพูดวาผูอื่นก็ไมถูก.  พูดวาเพราะมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ 
จึงเกิดขึ้น;  เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้จึงเปนมัชฌิมาปฏิปทา. 

 
หรือจะพูดวาอันนั้นหรืออันอื่น  :  จะพูดวาคนนั้นหรือคนอื่น,  

คนนั้นตายไปเกิดหรือคนอื่นตายไปเกิด,  หรือวาตายไปเกิดเปนคนนั้น,  หรือตาย 
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ไปเกิดเปนคนอื่น;  อยางนี้ไมเอาทั้งนั้น  คือมันสุดเหวี่ยงขางใดขางหนึ่งทั้งนั้น 
ไมใชปฏิจจสมุปบาท.  ฉะนั้นอยาไปพูดวา  ตายแลวไปเกิดเปนคนนั้นอีก,  
หรือตายแลวไปเกิดเปนคนอื่น  นี่มันผิดทั้งนั้น;  เพราะวามันไมไดมีคน.  
พูดแตตามปฏิจจสมุปบาทนั้นเปนมัชฌิมาปฏิปทา. 

 
รูเห็นตามที่เปนอยูจริงของธาตุที่อาศัยกัน  เปนมัชฌิมาปฏิปทา. 

 
ทีนี้ที่นาสนใจอยางยิ่งตอไปอีก  คือในสูตรที่มีอยูในอุปริปณณาสก- 

มัชฌิมนิกาย  ที่ดีมาก  ชื่อวาเราจะมีมัชฌิมาปฏิปทา  หรืออริยอัฏฐังคิกมรรค 
อยางแทจริงอยางสูงสุด  ไดอยางไร?  เราจะเปนอยูโดยวิธีอยางไร?  แลวชีวิตนั้น 
หรือการเปนอยูนั ้น  จะเปนมัชฌิมาปฏิปทา  หรือเปนอริยอัฏฐังคิกมรรคได.  
นี่มีเขียนขอความไวชัด  มันยืดยาว  จะเอามาแตใจความวา  เปนผูรู เห็นอยูตาม 
ที่เปนจริง  ตออายตนะภายใน  อาตยะภายนอก  วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา;  
รูเห็นอยูตามที่เปนจริง ในสิ่งทั้งหานี้  จนไมมีฉันทราคะ ในธรรมเหลานั้น  และ 
เห็นโดยความเปนโทษอยู  (-อาทีนวทสฺสาวี ).  นี้พูดมาหลายครั้งหลายหนแลว 
คงจะลืมกันเสียบางแลว  เลือนกันเสียบางแลว  ก็ขอโอกาสทบทวนอีกสักนิด 
หนึ่งวา:- 

 
เรื่องที่  ๑  คือ  อายตนะภายใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้เรียก 

อายตนะภายใน.  แลวเรื่องที่  ๒  อายตนะภายนอกคือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ไดอาศัยกันแลวก็เกิด เรื่องที่  ๓   คือ วิญญาณ  ขึ้นมา. 
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วิญญาณทางตา  วิญญาณทางหู  วิญญาณทางจมูก  เปนตน  นี้คือเรื่องที่  ๓  คือ 
วิญญาณ.  หลังจากวิญญาณก็เกิด เรื่องที่  ๔  คือผัสสะ.  ความประจวบแหง 
ธรรม  ๓  ประการ  เรียกวาผัสสะ.  เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา  ซึ่ง 
เปนเรื่องที่  ๕. 

 
นี่ก็เคยสอนใหจําใหทองอยางยิ่งวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  

จกฺขุวิฺญาณํ  - เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  ซึ่งรูป  ท.  ดวย  ยอมเกิดจักษุวิญญาณ;  
ติณฺณํ  ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส  -ความประจวบแหงธรรม  ๓  ประการนี้เรียกวา 
ผัสสะ;  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  -เพราะผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา  เทานี้เอง 
ไมมากกวานี้  มีเวทนาเทานั้นแหละ. 

 
๑.  อายตนะภายใน  ๒.  อายตนะภายนอก  ๓.  วิญญาณ  ๔.  ผัสสะ 

แลวก็  ๕.  เวทนา.อายตนะอายใน  อายตนะภายนอก  แลวก็วิญญาณ  แลวก็ 
ผัสสะ  แลวก็เวทนา;  ๕  อยาง  ๕  หัวขอ  อยูที่ไหนก็ไมรูใชไหม?  นี่เพราะวา 
มักงายเลินเลอ  ไมรูวาไกวัลยธรรมอยูที่ไหน.  มันอยูในชีวิตประจําวันของคน 
คนหนึ่งนี้ได. 

 
เรามีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  นี่ขางใน;  รอยูจนกวาจะมีอารมณ 

ขางนอก  คือ  รูป  เสียงกลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เขามา  อาศัยกันจึงจะเกิดวิญญาณ 
ขึ้น;  ไมใชมันมีวิญญาณอยูตลอดเวลา.  แลวทั้ง ๓  ประการนี้พบกัน  คือ 
อายตนะภายในอายตนะภายนอก  และวิญญาณพบกัน  นี้เรียกวาผัสสะ;  เรา 
ตองรูวาผัสสะมันเกิดเมื่อไร;  แลวจากผัสสะก็ตองเกิดเวทนา. 
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ถาผัสสะน้ันผัสสะไปดวยความโง  มันก็เปนเวทนาแหงความโง;  ถา 
ผัสสะน้ันมันทําไปดวยสติปญญา   หรือวิชชา   ก็ เปนเวทนาแหงความฉลาด .  
เวทนาแหงความโง  ใหเกิดตัณหาอุปทานแลวก็เปนทุกข;  สวนเวทนาแหง 
ความเฉลียวฉลาด  ก็กลายเปนเรื่องการศึกษาไป  ใหฉลาดยิ่งขึ้น. 

 
เดี๋ยวนี้ทรงสอนใหระวัง   ๕  อยางนั้น  ให รูจักมันใหดี  ชานํ  ปสฺสํ 

แปลวา  รูอยูเห็นอยู  ยถาภูตํ - ตามที่เปนจริง  แลวก็ ในอายตนะภายนอก  อายตนะ 
ภายใน  วิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  จนไมเกิดฉันทราคะ ในสิ่งเหลานี้;  ไมยึดถือ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  วาของกู,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
วาของกู,  หรือผัสสะของกู  วิญญาณของกู  เวทนาของกู,  อยางนี้แหละเรียกวา 
ไมมีฉันทราคะ ในธรรมทั้ง  ๕  ประการนั้น  อาทีนวทสฺสาวี  - เห็นอยูดวยความ 
เปนโทษ  วา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจหรือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
หรือผัสสะ  หรือวิญญาณ  หรือเวทนานี้มันเปนอันตราย;  เผลอนิดเดียวมัน 
ทําอันตรายคือเกิดทุกข. 

 
รูเห็นตามที่เปนจริง  ก็มีอัฏฐังคิกมรรคเต็มเปยม. 
 
ถาเห็นอยูอยางนี้,  เปนอยูอยางนี้,  ดวยความรูสึกอยูอยางนี้,  อัฏฐัง- 

คิกมรรคยอมจะเปนอยูโดยอัตโนมัติ.  ฟงดูใหดีซิ  ถาเห็นอยูรูอยูอยางนี้นะ 
อัฏฐังคิกมรรคจะเต็มเปยมอยูโดยอัตโนมัติ. 

 
เพราะเหตุใด?  ทรงอธิบายไววา  เมื่อเห็นอยูอยางนี้  ทิฏฐิของเขานั้น 

ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ.   จริงไหม?  เมื่อเขาเปนอยูอยางนี้  ใน  ๕  อยางนี้  เห็นอยู 
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อยางนี ้  ทิฏฐิของเขานั ้นยอมเปนสัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ   เห็นถูก   เห็นอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  เห็นไมควรยึดมั่นถือมั่น. 

 
แลว  สังกัปปะของเขา นั้น  ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ  คือวา  เมื่อเห็น 

อยูอยางนี้ก็ไมใฝฝนไปทางกามวิตก  พยาบาท  วิหิงสา  ซิ;  มันกลับไปในทาง 
ตรงกันขาม. 

 
แลวเมื่อเขาเห็นอยูอยางนี้  วาจา  การพูดจาของเขา  จะเปนสัมมาวาจา.  

คนที่เห็นธรรมะอยูอยางนี้  จะพูดมิจฉาวาจาไดอยางไรเลา?  มันเห็นอยูอยางนี้ 
มันพูดเท็จไมได  มันพูดคําหยาบไมได  มันพูดอะไรผิดๆไมได. 

 
การกระทําการงานของเขา  ก็เปนสัมมากัมมันโต;  การเลี้ยงชีวิต 

ของเขาก็จะเปนสัมมาอาชีโว;  ความพากเพียรของเขา  ก็เปนสัมมาวายาโม;  
สติของเขาก็เปนสัมมาสติ;  สมาธิของเขาก็เปนสัมมาสมาธิ;  เพราะฉะนั้น 
อัฏฐังคิกมรรคของเขายอมเต็มเปยมอยู. 

 
และแสดงอานิสงสอื่นๆ อีกวา  ในขณะนั้นเขาละตัณหาได,  ใน 

ขณะนั้นเขาละความเดือดรอน,  ในขณะนั้นเขาเสวยความสุขทางใจ. 
 
นี่เปนอยูอยางนี้  เรียกวาอัฏฐังคิกมรรคเต็มเปยมอยู;  นั้นเรียกวา 

เปนอยูโดยชอบชนิดที่จะทําใหโลกนี้ไมใหวางจากพระอรหันต. 
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มีอัฏฐังคิกมรรคเต็มเปยมนั้นคือเปนอยูโดยชอบ. 
 
ถาไปนึกถึง พระพุทธภาษิต ที่วา  ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้จะเปนอยูโดย 

ชอบไซร  โลกจะไมวางจากพระอรหันต;  แลวเกิดความสงสัยขึ้นมาวา  อยางไร 
เรียกวาเปนอยูโดยชอบ?  ก็คือเปนอยูอยางนี้  :  เปนอยูโดยรูเทาทัน อายตนะ 
ภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ  ผัสสะ  และ เวทนา  ๕ประการนี้อยูตลอด 
เวลา;  อยางนี้คือ เปนอยูโดยชอบ;  เมื่อเปนอยูอยางนี้  ก็ จะทําในโลกนี้ 
ไมวางจากพระอรหันต. 

 
ฉะนั้นการ เปนอยูโดยชอบ นั่นแหละ  คืออัฏฐังคิกมรรค  หรือ 

มัชฌิมาปฏิปทา  ทําใหโลกนี้ไมใหวางจากพระอรหันต.    ในที่นี้เราเรียกวา 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ที่จะยืนยันลงไปวา  หนทางปฏิบัติ  ที่ทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  ตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้,  ตองเปนอยางนี้.  
ยืนกระตายขาเดียว   ตองเปนอยางนี้  เปนอยางอื่นไมได;  นี่เรื่องของอริย- 
สัจจขอท่ี  ๔. 

....            ....            ....            .... 
 
กฎเรื่องจตุราริยสัจจเปนไกวัลยธรรมตลอดเวลา. 
 
นี้ก็ไดพูดมาแลว  วาอริยสัจจทั้ง  ๔  นี้  มันเปนตถา  คือจะตอง 

เปนอยางนั้น  เปนอยางอื่นไมได;  ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น.  ถาใคร 
ไมเคยไดยินไดฟง  เพิ่งไดยินไดฟงครั้งแรกก็อยาประหลาดใจ.  อุตสาหจําไวดวย 
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คําวา  ตถตา  อวิตถตา  อนัญญถตา  ก็ดี,  คําวา ตถา  ก็ดี  อวิตถา  ก็ดีอนัญญถา 
ก็ดี,  อาจจะแปลกสําหรับคนบางคน;  แตเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด;  เปนสิ่งที่ 
มีอยูในทุกๆปรมาณูของสิ่งทั้งปวง.  ที่เปนสัตว  เปนคน  เปนสังขารอะไร 
ก็ตาม  มันมีสิ ่งที ่เร ียกวา  ตถา  อวิตถา  อนัญญถานั ้นอยู   เปนไกวัลยธรรม;  
แตมันละเอียดเกินไป  มองไมเห็นแลวจะไปโทษใคร. 

 
เดี๋ยวนี้มาตั้งตนกันใหดีที่สุด  เทาที่จะทําได  ดีกวา;  นี้เราเรียกวา 

จตุราริยสัจจในฐานะที่เปนกฎและเปนไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยธรรมในฐานะ 
ที่เปนกฎเรื่องจตุราริยสัจจ  จะตองเปนอยูตลอดกาล;  และจะตองเปนไปในที่ 
ทุกหนทุกแหง  ถามันมีสิ่งที่มีความรูสึกได  คือมีชีวิตและมีความรูสึกได  กฎเกณฑ 
อันนี้ตองมี  ในทุกๆอนุภาค  สวนนอยที่สุดที่จะแยกๆออกไปไดของสิ่งทั้งปวง. 

 
นี่ขอใหเขาใจคําวาไกวัลยธรรม.  ขอใหเขาใจขอบเขต  ที่อยูใตอํานาจ 

ของไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ. 
 

....            ....            ....            .... 
 

อริยสัจจ  ๔  เปนกฎที่เปลี่ยนไมได  มีหลักฐานในพระบาลี. 
 
ทีนี้มีเร่ืองที่จะพูดอีกเล็กนอยตอไปเสียใหจบ  ซึ่งตามธรรมดาก็จะหยุดพูดแลว;  

แตทีนี้มันยังเหลืออยูอีกเล็กนอย  จะไปพูดคราวอื่นมันก็ไมเหมาะ  ก็จะขอถือโอกาสพูด  และขอรอง 
ใหอดทนฟงตอไปอีกหนอย  โดยคิดวาอาตมาผูพูดเหนื่อยกวาผูฟง.  ถาผูพูดพูดได  ผูฟงก็ควร 
จะทนได  นี้อยากจะพูดที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้  ใหมันเสร็จไปเสียในคราวเดียวกันคือ:- 
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เปนกฎของจตุราริยสัจจ  แผนกที่ปลีกยอย  หรือเปนปกิณกะออกไป 
เปนกฎของอริยสัจจทั้ง  ๔ ตรัสไวชัดเจน  แตแลวพวกเราก็ไมคอยจะสนใจ           
ไมคอยจะเอื้อเฟอ    อยูในพระบาลีมหาวารวรรคสังยุตตนิกาย แทบทั้งนั้นเลย. 

 
กฎชื่ออริยสัจจนี้ประหลาด  ไปอยูใน บาลีสังยุตตนิกาย  แลวก็ตอน 

มหาวารวรรค แทบทั้งนั้น  มีตรัสไววา อริยสัจจ  ๔  เปนกฎที่เปลี่ยนไมได.  
อริยสัจจ  ๔  นี่มันเปนกฎที่เปลี่ยนไมได  เปนตถาเปนอวิตถา  เปนอนัญญถา.  บท 
สวดที่พระสวดไปเมื่อตะกี้นี้  ก็เอามาจากพระบาลีนี้  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  ตถานิ  
อวิตถานิ  อนฺญถานิ  - สิ่งที่เปนอยางนั้น  ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น  ไมเปน 
โดยประการอื่นนี้;  ฉะนั้นแสดงวาอริยสัจจ  ๔  นี้  เปนสิ่งที่เปลี่ยนไมได  ตอง 
เปนอยางนี้ตลอดไป. 

 
ทีนี้ ในมหาวารวรรค นั่นแหละตอไปอีกที  :  การพนทุกขโดยไมรูอริย- 

สัจจนี้มีไมได.  ขอใหชวยฟงใหดี  วาการพนทุกขของใครก็ตาม  โดยที่ไมรู 
อริยสัจจนั้น  มันมีไมได,  มันเปนไปไมได. 

 
การที่จะพนทุกขโดยไมรูเรื ่องอริยสัจจนั้น  มันเปนไปไมได;  

เพราะ ถาเขาพนทุกข  เขา จะรูจักความพนทุกข  และ รูจักทุกข  รูจักเหตุใหเกิดทุกข;  
แมเขาจะเรียกไมเปน  เขาจะพูดไมเปนเปนคนบา  เปนคนใบ  หรือวาเปนคน 
พูดภาษาอื่น  ไมเรียกอยางนี้  หรือไมรูจะเรียกวาอะไรก็ตามใจ;  แตเขา  จะมี 
ความรูสึก  รูจัก มันดี  วา  ความทุกขเปนอยางไร,  เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร  ภาวะ 
ที่ไมมีทุกขเลยเปนอยางไร,  ทําอยางไรมันจึงมาถึงภาวะนี้,  เขาจะรู;เพราะฉะนั้น 
เขาจะตองรูสิ่งที่เรียกวาอริยสัจจ. 
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การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจจ  เปนสิ่งที่มีไมได;  มันเหมือนกับ 
คนที ่พ ูดว า   ฉันไม ต องทํารากฐานของเสาของพื ้นนี ้  ฉันจะทําหล ังคาบานได .  
นี่  มันบาสักเทาไร;  มันเหมือนกับคนที่พูดวา  ฉันพนทุกขได  โดยไมตองรู 
เรื่องอริยสัจจ. 

 
ทีนี้ ในสูตรหนึ่ง  พระพุทธเจาทานตรัสวา  เพราะไมรูอริยสัจจนี่  ทั้งเรา 

และทั้งเธอจึงตองเวียนวาย,  เวียนวายในวัฏฏะ;  เพราะไมรูอริยสัจจจึงเวียนวาย 
ในวัฏฏะ. 

 
วัฏฏะของลูกเด็กๆ ในฝายศีลธรรม  ก็คือตายแลวเกิด,  ตายแลว 

เกิด,  เขาโลงแลวเกิด  เวียนวายไป  นั้นก็อยางหนึ่ง. 
 
ทีนี้ วัฏฏะของผูมีสติปญญา  เห็นวัฏฏะที่รายไปกวานั้น  ก็คือวา  ที่นี้ 

และเดี๋ยวนี้มันมีวัฏฏะ  : เราตองการ  - แลว เราทําตามตองการ – แลว เราไดผลมา;  
แลวยั่วใหเราตองการอีก – แลวเราก็ทําตามที่เราตองการอีก - แลวเราก็ไดผลมา;  
แลวมันยั่วใหเราตองการตอไปอีก  –  แลวเราก็ทําไปตามความตองการอีก - แลวก็ 
ไดผลมา;  แลวก็ยั่วใหเราเกิดความตองการอีก;  นี่วนเวียนอยูอยางนี้  วัน 
หนึ่งหลายรอบก็ได  คือหลายวัฏฏะก็ได.  ฉะนั้น ตั้งเดือนตั้งป  มันก็นับไมไหวซิ 
ไมรูวาวัฏฏะนี้กี่รอยวง  กี่หมื่นกี่แสนวง;  แตถาวัฏฏะของลูกเด็กๆวาเขาโลง 
ทีหนึ่งก็เกิดใหมโนน  จึงจะเปนวัฏฏะ;  ๓  ชาติจึงจะเปนวัฏฏะสักวงหนึ่ง 

 
แต วัฏฏะของพระพุทธเจา ที่กลาวไวทีนี้  ก็หมายถึง กิเลสเปนเหตุให 

ทํากรรม ;   กรรมเปนเหตุใหเกิดวิบาก   คือผลกรรม ;   ผลกรรมก็ทํา 
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ใหเกิดกิเลสอีก.  นี่ชั่วที่วา  โจรคนหนึ่งเขาเห็นอะไรนารักนาพอใจนาขโมย 
แลวเขาคิดพยายามจะขโมย  และขโมยจนไดมานี้;  ชั่วเทานั้นแหละ  มันมีวัฏฏะ 
ตั้งหลายวงหรือหลายสิบวง  :  เปนความคิดความตองการเกิดขึ้น  แลวก็ทํามโน- 
กรรมไป;  แลวก็ใหเกิดความคิดอยางอื่นตอไปอีก  จนกวาจะไดทํากายกรรม 
คือการลักการขโมยเปนตน. 

 
"เพราะไมรูอริยสัจจทั้ง  ๔  ทั้งเธอและทั้งฉันจึงตองเวียนวายในวัฏฏะ" 

นี่พระพุทธเจาทานตรัสกับพระสาวกอยางนี้.  เพราะ ไมรู ความทุกข;  ก็ไม 
กลัวความทุกข;  เพราะ ไมรูเหตุใหเกิดทุกข  มัน ก็ดับทุกขไมได.  มันก็ 
ตองเวียนวายไปในกองทุกข;  เวียนวายอยูในกองทุกข  เรียกวาวัฏฏะ. 

 
ถาวาเกิด รูอริยสัจจ ขึ้นมา  มันก็ ไมเวียนวาย  เพราะวาตัณหามันถูก 

ถอนขึ้นเสีย  :  ตัณหาในภพนี้มันก็ถูกถอนขึ้นเสีย,  ตัณหาในภพใหมมันก็ถูก 
ทําใหสิ้นสุดลง,  พวกโปโนพวิกาทั้งหลายก็ถูกทําใหสิ้นสุดลง,  พวกตัตรตัตรา- 
ภินันทินีก็ถูกถอนรากขึ้นมาเสีย.  นี้เรียกวาหยุดเวียนวายได  เพราะรูอริยสัจจ. 

 
ทีนี้ ในขุททกนิกาย  ก็ มีคําตรัสเปนกฎวา  รูอริยสัจจ  เห็นอริยสัจจอยู 

ดวยปญญาอันชอบ  จึงจะไดสรณะอันเกษม  สรณะอันอุดม.  บทนี้ก็สวดกันอยู 
ทุกวัน  พหุง  เว  สรณํ  ยนฺติ  ปพฺพตานิ  วนานิ  จ.  ตอนทายก็แสดงอยูชัดวา 
โย  จ  พุทฺธฺจ  ธมฺมฺจ  สงฺฆฺจ  สรณํ  คโต.  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  สมฺมปฺปฺาย  
ปสฺสติ,  เอตํ  โข  สรณํ  เขมํ  เอตํ  สรณมุตฺตมํ. 

 
ทําไมไมนึกบางละ  วา เราจะไดสรณะอันเกษม  สรณะอันอุดม  ตอ 

เมื่อเห็นอริยสัจจทั้ง  ๔อยูดวยปญญาอันชอบ.  การถึงพระพุทธ  พระธรรม 
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พระสงฆเปนสรณะนั้น  ก็เพื่อจะไดเห็นอริยสัจจ  ๔  อยูดวยปญญาอันชอบ;  ถา 
ถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆแลว  ไมเห็นอริยสัจจ  ๔  อยูแลวจะมีประโยชน 
อะไร. 

 
ทีนี้ที่ยิ่งไปกวานั้น  วา  การถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

นั่นแหละคือเห็นอริยสัจจ  ๔;  หรือวาการเห็นอริยสัจจ  ๔  นั้น  คือการถึง 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  เราไมอาจจะถึง  พระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  โดยเพียงวาพูด  วา  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ,  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ,  
สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ  แลวถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ;  นั้นมันลูกเด็กๆ  
วา  หรือลูกเด็กๆ  ถึง. 

 
ถาวา ถึง พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็ตองถึงจิตใจของพระพุทธ 

พระธรรม  พระสงฆ  ที่สะอาด  สวาง  สงบจากความทุกข.  เราตองมีจิตใจ 
ที่วางจากความทุกข  แมชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี  วา  ออ!มันเปนอยางนี้;  พระ 
พุทธเจา  ใจของทานเปนอยางนี้,  พระธรรมใจของทานเปนอยางนี้.  พระสงฆ 
ใจของทานเปนอยางนี้;  หรือจะเรียกวา  หัวใจของพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆเปนอยางนี้  คือวางจากความทุกข. 

 
ฉะนั้น การถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆนั้น  มันก็เปนอัน 

เดียวกันกับการเห็น  อริยสัจจ๔  ดวยปญญาอันชอบ.  คนจะถึงพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆอันแทจริงได  โดยไมเห็นอริยสัจจ  ๔  นั้นมันเปนไปไมได. 

 
ใหนึกถึงขอที่วา  พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  "ผู ใดเห็นธรรมผู นั ้น 

เห็นเรา  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา";  วาแต  พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  จะเห็นเรา 
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ไดอยางไร.  ตองเห็นธรรม;  ธรรมนี้ตองเห็นดวยใจ;  เห็นดวยใจนั้นตอง 
เห็นสิ่งที่มีอยูในใจ.  เห็นสิ่งที่มีอยูนอกใจ  เห็นดวยใจไมได,  ไมเรียกวาเห็น 
ดวยใจ.  ถาเห็นดวยใจ  ตองเห็นสิ่งที่มีอยูในใจ นั้นเอง;  ฉะนั้นตองมี 
ธรรมอยูในใจเอง  จึงเรียกวาเห็นธรรม. 

 
ฉะนั้น การเห็นพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนของอยางเดียวกัน 

คือ เห็นอริยสัจจ  ๔ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือความดับไมเหลือแหงทุกข.  นี้เปน  
กฎตายตัว อันหนึ่ง  วา  จะไดที่พึ่งอันเกษม  ไดที่พึ่งอันอุดม  คือพนจากทุกขได 
นั้น  ตองเปนผูเห็นอริยสัจจ  ๔  ดวยปญญาอันชอบ. 

 
ทีนี้ก็ มีเรื่องในสูตรอื่น ตอไปวา  เมื่อไมเห็นอริยสัจจ  ก็จะมัวสรางเหว 

แลวก็ตกเหว.  มันมีเรื่องวา  ภิกษุองคหนึ่งเดินไปนี้  พรอมกับพระพุทธเจา  ก็ 
เห็นเหวที่ใหญที่ลึก  นากลัวนาหวาดเสียวที่สุดเหวหนึ่ง.  ภิกษุนั้นเกิดความ 
หวาดเสียวขึ้นมา  ก็ทูลถามพระพุทธเจาวา;  ยังมีเหว  อะไรที่มันใหญกวานี้ 
นากลัวกวานี้ไหม? 

 
พระพุทธเจาทรงตอบวา  มีซินี้ยังเล็ก  นี้ยังไมนากลัว  ก็เลยตรัสถึง 

เหวที่มันนากลัว  วาเมื่อบุคคลไมเห็นอริยสัจจ  ๔  แตละอยางๆ  :  ไมเห็นทุกข 
ไมเห็นสมุทัย  ไมเห็นนิโรธ  ไมเห็นมรรค  แตละอยางๆ อยูตามที่ เปนจริงแลว;  
บุคคลนั้นยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย  ที่เปนไปเพื่อชาติ  ชรา  มรณะโสคะปริเทวะ.  
บุคคลนั้นก็ยินดีในการปรุงแตงทั้งหลาย  ที่จะปรุงแตงใหเกิดชาติ  ชรา  มรณะ 
โสกะปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส;  เมื่อบุคคลนั้นยินดีอยางนั้นแลว  เขา 
ก็จะปรุงแตงสังขารทั้งหลายที่จะเปนไปเพื่อชาติ  ชรา  มรณะ  โสคะปริเทวะ  ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาส. 
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นี่เขาใจหรือไมเขาใจ  เดี๋ยวจะงงกันไปหมด;  เพราะวาเขาไมมี 
ความรู  ไมเห็นอริยสัจจแลว  เขาจะยินดีอยางยิ่ง - อภิรมนฺติ;  เขา จะยินดี 
อยางยิ่ง  ในสังขารทั้งหลาย  ที่จะเปนไปเพื่อชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ฯลฯ  เมื่อ 
เขายินดีอยางนี้แลว  เขาก็จะสรางสรรค  จะปรุงแตง  อภิสงฺขโรนฺติ  คือ ปรุงแตง 
สรางสรรคซึ่งสังขารทั้งหลาย  ที่เปนไปเพื่อชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาส.  อภิสงฺขริตฺวา - เมื่อเขาสรางมันขึ้นแลว;  ชาติปปาตํ  ปตนฺติ  
- เขาก็จะตกลงไปในเหวแหงชาติ,  ชราปปาตํ  ปตนฺติ-เขาก็จะตกลงไปในเหวแหง 
ชรา;  อยางนี้เรื่อยไปในเหวแหงมรณะ,  ในเหวแหงโสกะปริเทวะ  ทุกขะ  ฯลฯ;  
น  ปริมฺุจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ  - นี้เรากลาววา  ไมพนไปจากทุกขทั้งปวงได.  
นื่คือเหวที่ใหญกวา  ที่นากลัวกวา  ที่นาอันตรายกวา  ที่เธอกําลังเห็นอยูนี้. 

 
สรุปใจความวา  ไมเห็นอริยสัจจ  ก็มัวสรางเหวเอาเอง  แลวก็ตก 

เหวของตัวเอง  อยูนั่น  มันนาหวัวหรือไมนาหวัว  อภิสงฺขโรติ  มันสรางเหว 
เอาเอง  แลวก็ตกอยูในเหวนั่น  ตกแลว - ตกเลา  ตกแลวตกเลา  นี่โทษของการ 
ที่ไมรูอริยสัจจ. 

 
ทีนี้ สูตรถัดไป ก็วา  มันก็ จะตกอยูในความมืด  จะตกแลวตกอีก  อยู 

ในความมืดเพราะไมรูอริยสัจจตามที่เปนจริง. 
 
ในสูตรตอไปก็มีวา  มันจะเผาตัวมันเองอยูทามกลางความเรารอน  ชาติยา 

ปริฬาเหนฺติ  ปริฑยฺหนฺติ  มันจะเผาตัวมันเอง  อยูในความเรารอนแหงชาติบาง 
มันจะเผาตัวมันเองอยูในความเรารอนแหงชราบาง  มันจะเผาตัวมันเอง  อยูในความ 
เรารอนแหงมรณะบาง  โสกะปริเทวะ  ฯลฯ  จนครบทั้ง  ๑๑  อยางนี้ทั้งนั้น.  นี่ 
เรากลาววามันไมพนไปจากความทุกขได;  นี่เพราะไมรูอริยสัจจ. 
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นี้แสดงวามันชวยไมได  ถาไปอวดดี  ไมพยายามจะเขาใจ  หรือรู 
หรือเห็นอริยสัจจนี้  มันจะตองเปนอยางนี้  :  มันเดือดรอน  เรารอน  หรือมัน 
มืดมนอยู  หรือมันพลัดตกจมอยูในกองทุกขนี่  เพราะไมรูอริยสัจจ. 

 
ทีนี้แสดงอานิสงสอยางอื่นบางตอไปอีกวา  ถาเขา รูอริยสัจจ  เขาจะ 

แนใจตัวเอง  เขาจะเชื่อตัวเอง  ไมมีความหวั่นไหว;  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
เมื่อโตเถียงกัน  หรือวาถูกรุมถามเขาเรียกวา  "ยกวาทะ";  เมื่อคนที่มีปญญา 
ทั้งหลาย  มารุมกันซักถามบุคคลคนนี้  จะเอาใหจน  จะไลใหจนนี่.  แตถา 
บุคคลนั้นเปนคนที่ รูเรื่องจตุราริยสัจจ แลว  จะอยูในสภาพที่ไลไมจนจะไล 
อยางไรมันก็ไมจน;  เพราะปญหาตางๆ  มันจะรวมอยูที่ เรื่องอริยสัจจ 
ทั้งนั้น.  ถารูใจความสําคัญ  ๔  ขอนี้แลว  จะตอบปญหาไดทุกขอ;  จะตอน 
ไปทางไหนมันก็ไมจน;  มันมีความจริงที่รูและที่แสดงออกไดเสมอ. 

 
ทรงเปรียบวา  เหมือนกับหินแทงใหญ  ใหญมาก  ยาว  ๑๖  ศอก,  แลว 

ฝงอยูในดิน  ๘  ศอกโผลอยูบนดิน  ๘  ศอก  แลวลมพัดมาทั้ง  ๔  ทิศอยางไหน 
ตาม;  กอนหินนี้มันไมกระดุกกระดิก.  เหมือนกับคนที่ รูอริยสัจจ  ๔  อยาง    
แลวจะถูกตอน  ถูกรุมซัก  ถูกสะกัด  ถูกไล  ถูกอะไรก็ตาม  มันไมมีความ
หวั่นไหวในจิตใจ  และไมจนดวย  เขาจะตอบไดหมด;  เพราะวาสิ่งที่เขารู    
นั้นคืออริยสัจจ. 

 
อริยสัจจ นั้นเปนเรื่องจริง  เปนเรื่องตายตัวแนนอน,  เปนอยางอื่น 

ไมได  แลวมีฝอยไดรอบดาน;  คือวา  ขอเท็จจริงทั้งหมดในชีวิตของคนเรา 
มันจะมารวมอยูที่นี่.  เมื่อเขารูหัวขั้วหรือเหงาของมันแลว  มันก็ไมยากที่จะรูไป 
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ถึงฝอยตางๆได.  พยายามศึกษาใหเขาถึงหัวขั้วคืออริยสัจจ  ๔  ประการนี้  แลวจะ 
เปนคนที่รูอะไรหมด.ถามอะไรตอบไดหมด  จะรุมกันลอมซักอยางไรก็ไมจน. 

 
ทีนี้  คนที่มีอวิชชา  คือคนโง  ก็คือคนที่ไมรูอริยสัจจ.  ถาถามวา 

ใครมีอวิชชา?  ใครโง?ก็คือคนที่ไมรูอริยสัจจนั่นแหละ.  คนไมรูอริยสัจจ 
คือคนที่ ไมรูสิ่งที่ควรจะรู  แมแตนิดเดียว;  คนอาจจะรูมาก  รูไปโลกพระจันทร 
หรือยิ่งกวาไปโลกพระจันทร  ไปไหนก็ได  แตไมรูอริยสัจจ.  นี้ก็เรียกวา 
คนโง  คนมีอวิชชา  มันอยูที่นี่  คือมันไมอาจจะดับทุกขได.  เพราะฉะนั้นอยา 
ไปคิด  หรือเพงคิด  คิดคน  เรื่องอื่นกอนเลย;  มาคิด  เพงคิดหา  ความจริง 
เรื่องอริยสัจจกันกอนเกิด.  เมื่อมาถกเถียงกัน  ก็อยาถกเถียงเรื่องอื่นเลย;  จง 
ถกเถียงเรื่องอริยสัจจเถิด. 

 
มีบาลีที่ดีมาก  เลยอยากจะเอามาเลาใหฟงสักนิดหนึ่ง  :  ภิกษุทั้งหลาย!  

เรื่องราวในกาลกอนมีวา  บุรุษผูหนึ่งตั้งใจวาจะคิดคนใหถึงที่สุด  ในเรื่องความคิดที่ 
มนุษยจะคิด;  ออกจากนครราชคฤหไปสูสระบัว  นั่งอยูริมฝงสระ  เพื่อคิดคน 
ทางจิต.  บุรุษน้ันไดเห็นกองทัพท้ัง  ๔  คือกองทัพชาง  มารถ  คนเดินเทานี้มาที่ 
ฝงสระนั้น  แลวก็เขาไปสูสายบัว  เขาไปสูรากเหงาของบัว  หายไปเลย.  ทีนี้เขา 
เกิดความไมเชื่อตัวเองขึ้นมา  วาเรานี้บาแลว.  ไปถามคนอื่นวา  มันเปนอยางไร?  
เขาก็วาบาทั้งนั้น,  วาทานบาแลว,  ทานบาแลว. 

 
ภิกษุทั้งหลาย!  แตวาบุรุษนั้นไดเห็นสิ่งที่มีจริง  ที่เปนจริง;  เมื่อใน 

กาลกอนนั้นมีสงครามระหวางพวกเทวดากับพวกอสูร.  พวกเทวดาชนะ  พวกอสูร 
แพก็แอบหนีลงไปสูภพอสูรทางสายบัว  คนนี้จึงเห็น;  ฉะนั้นเขาไมไดบา  และเขา 
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ไดเห็นจริง  แตวามันไมมีประโยชนอะไร.  อยาไปคิดเรื่องที่แมจะมีจริง  หรือ 
ไมจริงนั้น ;  มันไมมีประโยชนอะไร.  คืออยาไปคิด  ที่วา  โลกเที่ยง 
หรือไมเที่ยง,  โลกมีที่สุดไมมีที่สุด,  กระทั่งวา ตายแลวเกิดหรือไมเกิด นี้.  
ใหมาคิดเรื่องทุกข  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข  เร่ือง ความดับไมเหลือแหงทุกข 
เรื่อง ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข;  อุตสาหคิดเคี่ยวเข็ญใหมันออกมา 
เปนความรูแจงเห็นจริง. 

 
อยาไปมัวทุมเถียงกัน  เพื่อจะขมขี่กันดวย  เรื่องอื่น  เชนเรื่องตาย 

แลวเกิดไมเกิดเปนตนนี้.  ถาจะมาถกเถียงมาปรึกษาหารือกัน  ก็คือแตเรื่อง 
อริยสัจจเถิด.  มีเรื่อง มาลุงกโยวาทะ  เขาวาถาเขาไมรูเร่ืองนี้  เขาจะไมประพฤติ 
พรหมจรรย,  พระพุทธเจาวา  ตามใจซิ  ไมไดสัญญากันวาจะมาสอนเรื่องนี้  ตั้งใจ 
แตจะสอนเรื่องอริยสัจจเทานั้น. 

 
ทีนี้ ในสูตรหนึ่ง ก็มีวา  ถาไมรูอริยสัจจ  ยังไมควรจะถูกรับรองวาเปน 

สมณะ;  จะเปนสมณะชนิดไหน  สมณะในธรรมวินัยนี้ก็ตาม  ถายังไมรู 
อริยสัจจแลวยังไมเปนสมณะ. 

 
สําหรับ พระพุทธเจาเองทานตรัสวา  ถายังไมรูอริยสัจจก็ยังไมเปนพระ- 

พุทธเจา  ถายังไมรูเรื่องอริยสัจจ  ก็ยังไมเปนสัมมาสัมพุทธะ.  สัมมาสัมพุทธะในอดีต 
ในอนาคต  ในปจจุบัน  ก็ลวนแตรูอริยสัจจ;  เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปน 
สําหรับพระพุทธเจา  ที่วาจะเปนพระพุทธเจา  ก็เพราะรูอริยสัจจ;  ไมรู 
อริยสัจจก็ไมเปนพระพุทธเจา  เรื่องอื่นไมสําคัญ. 
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทาน ตรัสอยางเปดเผย  ซึ่งจะเรียกวา,  ใชคํา 
ตรงๆ วาทานเปนผูเปดเผยเปนนักเลงที่สุด  วา  สาวกเปนอันมาก  ที่เขามาอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในตถาคตนี้  เขาเกงกวาตถาคต,  เขาถือธุดงคไดดีกวา,  ประพฤติ 
มักนอยสันโดษไดดีกวา  ในเรื่องจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะเขาเครงกวา.  แลว 
ทําไมเขามาอาศัยเปนลูกศิษยตถาคต?  เพราะตถาคตรูอริยสัจจเทานั้นเอง.  นี่พวก 
ที่เขาเกงกวาเครงกวา  มาฝากตัวกับเรา  ก็เพราะวาเรารูอริยสัจจ. 

 
ทีนี้ความสําคัญของอริยสัจจ    ก็คือสวนที่เขมขนของสิ่งที่พระองค 

ตรัสรู  คือคั้นเขาแลวมันเหลือเพียงใบไมกํามือเดียว.  ความตรัสรูเทากับใบไมทั้ง 
ปา  แลว  สวนที่เอามาสอนนี้  เทากับใบไมกํามือเดียว;  นั่นแหละดูความเขมขน 
ของอริยสัจจ. 

 
ทีนี้ก็เรียกวาเปนสิ่งที่สําคัญหรือตายตัวนี้  มันเปนกฎของธรรมชาติ 

เปนไกวัลยธรรม  อยางที่กลาวแลว;  ถึงพระพุทธเจาทานก็รูสึกสิ่งนี้  แลวทรง 
นํามาเปดเผย  ทานก็ตองตรัสบัญญัติลงไปอยางตายตัวอีกเหมือนกัน  จะเห็นแก 
หนาใครไมได  จึงเรียกวาทรงบัญญัติอริยสัจจ  อยางที่ไมเห็นแกหนาบุคคลใด 
พระบาลีตอนนี้ก็ไพเราะมาก:- 

 
ภิกษุทั้งหลาย!  ทั้งในกาลกอนและบัดนี้  เรายอมบัญญัติแตความทุกข 

และความดับไมเหลือแหงทุกขเทานั้น. 
 
ภิกษุทั้งหลาย!  ถาหากวา  ในการบัญญัติ  จะมีคนเหลาอื่นมาดาทอ 

ตัดพอ  เสียดสีกระทบกระทั่งตถาคตแลวไซร  ความอาฆาต  ความเกรี้ยวกราด  ความ 
ไมยินดีแหงจิต  จะมีแกตถาคตเพราะเหตุนั้นก็หามิได; 
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ภิกษุทั้งหลาย!  ถาหากวาในการบัญญัตินั้น  จะมีคนเหลาอื่นมาสักการะ 
เคารพนับถือบูชาตถาคตไซร  แลวความเพลิดเพลิน  โสมนัส  เหอเหิม  แหงจิต  จะมี 
แกตถาคต  เพราะเหตุนั้นก็หามิได. 

 
ภิกษุทั้งหลาย!  ถาหากวาในการบัญญัตินั้น  จะมีคนเหลาอื่นมาสักการะ 

เคารพนับถือบูชาตถาคตไซร  ความรูสึกในเรื่องนั้น  ยอมเกิดแกตถาคตวา  สิ่งใดที่ 
เรากําหนดรอบรูแลวในกาลกอนเรายอมกระทําใหเหมือนกันกับท่ีเรารูแลวในสิ่งนั้น  ใน 
บัดนี้. 

 
นี้เรียกวา  จะ ไมหวาดเสียว  ไมกลัวใครวา  หรือไมหวังจะใหใคร 

สรรเสริญ  จะพูดไปตามตรง;  แลวเปดเผยในขอท่ีวา  บัญญัติอยางไร  พระองค 
ยอมกระทําไดเหมือนตามที่บัญญัตินั้น;  เพราะฉะนั้นการบัญญัติเรื่องอริยสัจจ  ๔  
ของพระองคจึงบริสุทธิ์  ไมมีหนามือหลังมือ  ไมมีหนาไหวหลังหลอกเหมือนการ 
สั ่งสอนการอะไรกันสมัยนี ้  ซึ ่งมีของที ่กําไวในกํามือ  คือยังเปนความลับ  ที ่ไม 
เปดเผยแกผูฟง,  อยางนี้เปนตน. 

 
ทีนี้ การบัญญัติอริยสัจจ นี้  เปนสิ่งที่ตายตัว  ที่เด็ดขาดอยางนี้  ไมมี 

ใครคานได  ไมมีใครตานทานหรือโตกลับได.  ขอน้ีก็มีกลาวอยูแลว ในธัมมจัก- 
กัปปวัตตนสูตร  :  ปวตฺติตํ  อปฺปฏิวตฺติยํ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน 
วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา  โลกสฺมินฺติ.  - อนุตตรธรรมจักรอันตถาคตใหเปนไป 
แลว  จะไมมีสมณะ  หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ 
ในโลกนี้จะมาปฏิวัติ  คือทําใหมันหมุนกลับได.  ปวตฺติตํ – คือ พระองคใหเปนไปแลว 
แลวก็ไมมีใครที่จะมาอปฺปฏิวตฺติยํ-  ไมมีใครจะทําใหมันหมุนกลับได;  คือวา 
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มันถูกมันไมมีผิด  ใครท่ีมาขัดขวางคัดคาน  มันก็ทําไมไดแลวเราจะรําลึกถึงขอน้ี 
กันบาง  วามันเปนเรื่องที่จริง  สัจจะนี้จริง  สัจจะนี้ไมมุสา. 

 
เอาละที่เหลืออยูตอไปอีก  อาตมาก็อยากจะพูดใหจบไปเลยถึงขอท่ีวา 

การรูอริยสัจจไมเหลือวิสัย  คือมีผูรู อริยสัจจทั้งในอดีต  ทั้งในอนาคต  ปจจุบัน;  
ถามันเหลือวิสัย  ก็ตองไมมีใครรูอริยสัจจ  นี้ก็เปนการยืนยัน;  การที่ทรง 
ยืนยันในขอน้ี  ขอใหไดยินไดฟงกันบาง:- 

 
ภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลยืดยาวฝายอดีต  กุลบุตรออกบวชจากเรือน  ไม 

เกี่ยวของดวยเรือน  จะไดรูพรอมตามเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐ  ๔  อยางนี้;  
ในกาลยืดยาวฝายอนาคตกุลบุตรออกบวชจากเรือน  ไมเกี่ยวของดวยเรือน  รูพรอม 
ตามเปนจริง  กุลบุตรนั้นก็จะรูซึ่งความเปนจริงอันประเสริฐ๔  อยางนี้;  แมใน 
กาลปจจุบันนี้  กุลบุตรจะออกจากเรือนบวช  ไมเกี่ยวของดวยเรือน  ก็ยอมรูพรอม 
ตามเปนจริง  ซึ่งอริยสัจจประเสริฐ  ๔  อยางนี้;  นี่แสดงวา  มันไมเหลือวิสัย,  
แลวยังทรงแสดงวาในอดีต  ในอนาคต  ปจจุบัน  ก็มีการประกาศอริยสัจจ  แลว 
ก็มีผูรู. 

 
ที่สําคัญที่สุด  ก็คือวา  จะตองบําเพ็ญความหลีกเรน  คือวา  หาความ 

สงบสงัดในบางโอกาสเพื่อพิจารณาในอริยสัจจ.  มีขอความวา  ภิกษุทั้งหลาย!  
พวกเธอทั้งหลายจบประกอบความเพียรในการหลีกเรนเถิด.  ภิกษุผูหลีกเรนยอมรู 
อยูไดตามที่เปนจริง  ซึ่งความจริงอะไรเลา?  คือซ่ึงความจริงอันประเสริฐ  ๔.  วานี้ 
ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความจริงไมเหลือแหงทุกข,  นี้ทางใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข.  เธอจงประกอบความเพียรในการหลีกเรนเถิด. 
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ทีนี้ก็มีวา  เมื่อจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์  ไมมีกิเลสแลว  เปนธรรมชาติออน- 
โยนควรแกการงานแลว  เธอนอมจิตไปในญาณเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ  เธอก็รู 
วา  นี้ทุกข,  นี้เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ทางใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข.  เปรียบเหมือนหวงน้ําใสท่ีไหลเขาไมขุนมัน  คนตาดี  ไมบอด 
ยืนอยูที่ริมตลิ่งนั้น  เขาจะเห็นหอยตางๆบาง  เห็นกรวดและหินตางๆ  บาง  ฝูงปลา 
บาง  อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น;  เขาจะเกิดความรูสึกในใจวา  หวงน้ํานี้ใส 
ไมขุนมันเลย  มีหอย  มีกรวด  มีปลา  หยุดอยูบาง  วายไปบาง. 

 
อุปมาน้ีฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปไมยก็ฉันนั้น  ภิกษุรูชัดตามที่ 

เปนจริงวา  นี้ทุกขเปนอยางนี้ๆ,  นี้เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนี้ๆ,  นี้ความดับไม 
เหลือแหงทุกขเปนอยางนี้ๆ,  นี้ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้ๆ.  
นี้ทรงแสดงวา  จะเห็นไดใสแจว  เหมือนกับวาคนเห็นอะไรในน้ําใส. 

 
ทีนี้ปญหาตอไปก็มีวา  เราไมสนใจที่จะทําอยางนั้น  มีสูตรหนึ่งที่ตรัสวา 

มัวแต  ศึกษาสุตตะ  เคยยะ  ไวยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ 
อัพภูตธรรมะ  เวทัสละ  คือสวน  ประกอบ  ๙องคของการศึกษาปริยัติ. 

 
ในการเรียนปริยัติทั้งหลาย  ถาถึงที่สุด  มันก็มีอยางนี้  :  เรียนสุตตะ 

คือ ตัวสูตร,  เรียนเคยยะ  คือบทที่แตงเปนคาถา;  ไวยากรณ-คํารอยแกว;  
คาถา - เปนคําขับ;  อุทาน - คําที่เปลงออกมาดวยความประหลาดใจ;  อิติ- 
วุตตกะ - คําที่กลาวไดแตเพียงวา  ไดยินวา  กลาว  มาอยางนี้;  ชาตกะ  คือ เรื่อง 
กลาวแตหนหลังของพระศาสดา;  อัพภูตธรรม  คือเรื่องนาอัศจรรย  ปาฏิหาริย 
ตางๆ;  เวทัลละ  คือ  ขอที่เถียงกันไมรูจักจบจักสิ้น;  มัวแตทํากันอยางนี้ 
ในเรื่อง  ๙  เรื่องนี้  ซ่ึงเปนเรื่องปริยัติทั้งนั้น  ก็เลยไมตองรูอริยสัจจกัน. 
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มัวทําอยูแตอยางนี้  ก็ไดเปนนักปราชญแนนอน  ไดเปนปริญญานั่น 
ปริญญานี่ในทางปริยัติ.  มันก็เหมือนกับหนูที่ขุดรูแลวไมอยู,  คนที่ดีแตทําแต 
บานแตเรือนแตตึก  แลวก็ไมอยูอาศัย  ไมไดประโยชนอะไร.  เหมือนกับฟาที่ดี 
แตรองลั่นครืนๆ ไป  แลว ฝนก็ไมตก  มันก็ไมมีประโยชนอะไร;  มันดีแตรอง.  
มันเหมือนกับลูกจาง  ที่มัวแตรับจางเลี้ยงวัว  ไมเคยกินนมวัว เสียเลยอยางนี้.  
พระพุทธเจาทานตรัส  วาอยางนี้  แลวไปโทษใครไมได. 

 
เอาละ,  มีอีกนิดเดียว  ทนฟงอีกหนอย,  อาตมาเปนผูพูดเหนื่อย 

มากกวาผูฟง  มีสูตรที่นาสนใจ  คือวา  อริยสัจจมีคําสั้นๆเพียงสี่คํา  แตคํา 
อธิบายมันมีปริยายมาก.  นี่พระพุทธเจาทานก็ยอมรับ;  เพราะฉะนั้นเรา 
ตองเห็นใจทานบาง. 

 
ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีอยูวา  นี้เปนความทุกข,  นี้เปน 

เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข,  นี่มันเปนสิ่งที่เราไดบัญญัติแลว. 

 
สี่คําเทานั้น  แตในความจริงสี่ขอน้ัน  มันมีการพรรณนาความ  มันมี 

การลงอักษร  มันมีการจําแนกแจกแจง  เพื่อความพิศดาร  มากจนประมาณไมได 
วาเปนปริยายอยางนี้  ปริยายอยางนั้น;  วาความจริงคือทุกข.  ถึงแมเชนนี้,  
ความจริงนั้นก็คือทุกข  สั้นๆอยางนั้น;  แลวก็ตรัสไปในเรื่อง  เหตุใหเกิด 
ทุกข,  ความดับทุกข,  ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎแหงจตุราริยสัจจ  ๒๑๓

ฉะนั ้นอย ากล ัว   ว าต ัวหน ังส ือม ันมาก   คําพ ูดม ันมาก   อย ากล ัว 
เรื่องที่เปนหัวใจมันสี่คําเทานั้น  ทานตรัสอยางนี้.  เดี๋ยวจะกลัววา  แหม,  พูด 
แตเรื่องอริยสัจจสี่นี่  ตั้ง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธนี้เราไมตองกลัวในขอน้ัน. 

 
ทีนี้ในอีกทางหนึ่งก็ตรัสวา  การเรียงลําดับแหงอริยสัจจนี้มันตายตัว  อยา 

ไปพยายามเรียงลําดับอยางอื่น  คือตามปกติก็วา  :  ถูกแลว  ถูกแลว,  ภิกษุ;  เธอ 
ตองจําอริยสัจจสี่ประการนี้  ตามที่เราแสดงไวแลวอยางถูกตอง  คือแสดง  ทุกขเปน 
ขอท่ี  ๑,  แสดงเหตุใหเกิดทุกข  เปนขอท่ี  ๒,  แสดงความดับไมเหลือแหงทุกขเปน 
ขอท่ี  ๓,  แสดงทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนขอท่ี  ๔.  จําไวอยางนี้ 
อยาไปแกไขยักยายอะไรมัน;  มันเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน  หรือทําไปไมได. 

 
ฉะนั้น เราจงทําหนาที่ไปตามลําดับ   คือวา  ขอที่  ๑  ตองรู.  ขอที่   

๒  ตองละ.  ขอที่  ๓  ตองทําใหแจง.  ขอที่  ๔  ตองทําใหเจริญ  คือใหมีขึ้นมา 
อยางสมบูรณ. 

 
ทีนี้ที่นาสนใจอีกอยางหนึ่ง  ก็คือวา  เรื่องนี้จะยังจําเปนอยูตลอดเวลา 

ที่สัตวทั้งหลายยังมีความทุกขอยู  นี้ก็ เปนคําที่พระพุทธเจาทานตรัส  วาเรื่อง 
อริยสัจจนี้ก็ดี  การสอนเรื่องอริยสัจจนี้ก็ดี  ยังจําเปนอยูตลอดเวลา  ที่สัตวทั้งหลายยัง 
มีความทุกขอยู  เราตองมีเรื่องนี้เปนที่พึ่งอยูตลอดเวลา  ที่เรายังมีความทุกขอยู.  
ฉะนั้นไมตองกลัว  มันยังมีที่พึ่งอยู  ตลอดเวลาที่สัตวทั้งหลายยังเปนสัตวที่มีความ 
ทุกขอยู  เรื่องนี้ยังตองมี.  นี้ก็ดูที่ตัวเราเองวา  เรายังมีความทุกขอยู  หรือวา 
เรามันหมดความทุกขแลว;  ถายังมีความทุกขอยู  ก็ยังจําเปนที่จะตองแตะ- 
ตองสนใจกับเรื่องนี้อยู. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๑๔ 

ดังนั้นขอ สรุปความวา  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปน 
กฎเกณฑแหงจตุราริยสัจจนี้ยังจําเปนอยูในที่ทั่วไปทุกหนทุกแหง  และตลอด 
เวลา.  ถาจะเรียกวาพระเปนเจา  พระเปนเจาองคนี้ยังจําเปนอยู  ที่คนจะตอง 
มี;  มีพระเปนเจาองคนี้เปนพระเปนเจา  เพื่อความรอดพนจากความทุกขของ 
สรรพสัตวทั้งปวง  จะเรียกวากฎ  ก็คือ  กฎแหงจตุราริยสัจจ  เปนไกวัลยธรรม. 

 
ถาจะไปพูดญาติดีกับพวกฝรั่ง  พวกฮินดู  ที่เขาถือพระเจา  คุณก็ ออก 

เสียง  คําวา กฎ นี้ ใหยาวออกไปเปน  God  คือพระเจาของพวกคริสเตียน  หรือ 
วาเปนพระเจาของพวกฮินดู  ของอะไรก็ได;  เราจะไดไมทะเลาะกัน.  มีกฎ 
แหงจตุราริยสัจจ  อันเปนไกวัลยธรรมนี้เปนพระเจา  สําหรับจะชวยเรา 
ทั้งหลาย  ใหรอดพรอมๆกันทั้งพุทธ  คริสต  ทั้งอิสลาม  ทั้งฮินดู  ทุกๆ 
ศาสนา;  นี้เพื่อประโยชนของไกวัลยธรรมในฐานะที่ตั้งอยูเปนกฎเกณฑแหง 
จตุราริยสัจจ  เปนพระเจาที่จะชวยสัตวทั้งหลายใหรอด. 

 
การบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ตอนที่  ๕  สมควรแกเวลาแลว  ขอโอกาสให 

พระสงฆทั้งหลายไดสวดคณสาธยาย  ขอความที่พระพุทธองคทรงมุงหมายจะใหเกิดฉันทะ 
วิริยะ  อุตสาหะ  แกพุทธบริษัทผูปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจจเปนตนนี้  ตอไป. 

 
 

---------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๖  - 

หินโคง  ๑๒  พ.ค.  ๑๖ 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ. 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายเรื ่องไกวัลยธรรม  ไดดําเนินมาเปนครั ้งที ่  ๖  ในวันนี ้.  

ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ. 
 

[ ทบทวนครั้งกอนถึงหนา  ๒๒๑.] 
 
ทานทั้งหลายจะตองทบทวนดู  วาเราไดกลาวถึงสิ่งๆ  นี้มาแลวอยางไร 

บาง?  เชนวาเปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  แตก็มิไดมีอยูอยางสิ่งทั้งปวง  นี่ก็ 
 
 
 
 
 
 

๒๑๕ 
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 ไกวัลยธรรม ๒๑๖ 

เปนสิ่งที่เขาใจยาก.  ถามันมีอยูเหมือนกับสิ่งทั้งปวง  มันก็มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง 
ไมได;  พูดแลวเหมือนกับเลนตลก  แตวาความจริงมันก็เปนอยางนั้น.  เมื่อ 
สิ ่งที ่ม ีอยู ก อนสิ ่งใดๆทั ้งหมดนั ้น  มันจะมีความเปนอยู เหมือนกับสิ ่งทั ้งปวงใน  
ทีหลังนั้น  มันไมได.  ถาเรียกสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวงวา  "พระเจา";  พระเจา 
ก็มิไดเหมือนสิ่งทั้งปวง.  หรือจะเรียกสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวงวา  "ไกวัลยธรรม"; 
ไกวัลยธรรมก็มิไดมีความมีอยู  ที่เหมือนกับความมีอยูของสิ่งทั้งปวง;  ดังนี้ 
เปนตน. 

 
ในครั้งตอมาไดกลาวถึง  ลักษณะที่ชี้ใหเห็นไกวัลยธรรม  ในฐานะ 

ที่เปนกฎแหงสามัญญลักษณะ  คือความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ของสิ่งทั้งปวง 
บาง,  และไดกลาวถึงไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎแหงอิทัปปจจยตา  คือ 
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆยอมเกิดขึ้น;  คือวา  เมื่อสิ่งนี้มีอยู  สิ่ง 
นี้ยอมเกิดขึ้น.  เมื่อสิ่งนี้ไมไดมีอยู  สิ่งนี้ยอมไมไดเกิดขึ้น  ซึ่งหมายถึงเหตุปจจัย 
ที่ทําใหมีสิ่งทั้งปวงออกไปเปนลําดับ. 

 
ในครั้งที่แลวมานี้  ไดกลาวถึงไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎแหง 

จตุราริยสัจจ  คือ  ความจริงอันประเสริฐทั้ง  ๔  ประการ  ซึ่งเปนกฎเรื่องความ 
เกิดขึ้นแหงทุกข  และความดับไมเหลือแหงทุกข;  ดังนั้นสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลย- 
ธรรม"  ซึ่งไมเหมือนสิ่งทั้งปวง,  ก็มีความเปนของธรรมนี้โดยเฉพาะ;  แตวา 
ธรรมนี้ในฐานะที่เปนกฎ  ยอมจะมีอยูในสิ่งทั้งปวง. 

 
อาตมาก็ตองพูดแลวพูดอีก  ไมกลัววาใครจะรําคาญ  ตัวเองก็ไมรําคาญ 

ที่จะพูดแลวพูดอีกเพื่อ  ใหเกิดความเคยชินกับสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม"  จะ 
เปนความเคยชินในการพูดเปนประจําวันก็ดี  จะเปนการเคยชินในการคิดนึก 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๑๗

รูสึกอยูเปนประจําวันก็ดี;    ทั้งนี้ก็เพื่อใหเรารูจัก  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้,  
หรือเขาถึงตัวไกวัลยธรรมนี้  ซึ่งแทที่จริงมันก็มีอยูในสิ่งทุกสิ่ง  ในอนุภาคอัน 
ละเอียดที่สุดของสิ่งทุกสิ่ง  ก็มีสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้  แลวเราก็ไมรูวา  มัน 
อยูที่ไหน.  ขอนี้ตองเตือนกันอยูเสมอทุกคราวไป  โดยที่ไมตองกลัววาใครจะ 
รําคาญ. 

 
ในรางกายของคนเรานี้  ที่เปนรูปธรรมก็มีอยูหลายอยาง  จะแยกออก 

ไปใหละเอียดเปนสวนนอยเทาไร  มันก็มีสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  สิงสถิตอยู 
ในสิ่งนั้นๆ;  แมสวนที่เปนนามธรรม  คือจิตความคิด  ความนึก  ความรูสึก 
มัน ก็มีสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  สิงอยูในนั้นในฐานะที่เปนกฎ.  เมื่อมัน 
อยูที่เนื้อท่ีตัวไปในทุกๆอณู  ปรมาณูอยางนี้  มันก็ควรจะรูสึกกันบาง  วามันคือ 
อะไร?  เราไดแตสวดรองทองบน  วา  "สังขารไมเที่ยง"  เราก็วาแตปาก  ไม 
ไดมองเห็นความไมเที่ยง. 

 
ถาวาจะมองเห็นความไมเที ่ยงของทุกๆสิ ่ง   ที ่มีอยู ในรางกายนี้ 

โดยเฉพาะ   ผม  ขน  เล็บฟน  หนัง  หรืออะไรก็สุดแท;  และวาแมแตจะ 
แยกใหละเอียดออกไป  เปนธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  หรือเปนสวนนอยๆเปนอณู 
นอยที่สุด  ที่จะแบงไมไดอีกตอไป  มันก็  มีความไมเที่ยง  ปรากฏอยูที่นั่น  ในทุกๆ 
สวนไป  แลวเราก็ไมรูสึก.  เราจึงไมมีความรูสึกตอไป  ในทางที่จะใหเบื่อหนาย 
ใหคลายกําหนัด  ใหไมยึดมั่นถือมั่น;  ในที่สุดก็คือไมใหรูจักเกิดกิเลส  หรือ 
เกิดความทุกข  คือไมมีความโลภ  ความโกรธ  ความหลงความรัก  ความเกลียด 
ความกลัว  อะไรตางๆ  เพราะไดเห็นสิ่งนั้นตามที่เปนจริง  วามันอยูในทุกๆสวน 
ทุกๆอณู  ทุกๆปรมาณู  ที่ประกอบกันขึ้นเปนคน  เปนสัตว  เปนสิ่งของตางๆกัน. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๑๘ 

แตทีนี้  ตองการจะพูดเรื่อย  จนกวาทานทั้งหลายจะมีความเขาใจ  เขา 
ไปถึงเนื้อถึงตัวของสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม" , มีความเขาใจซึมซาบอยูในสิ่งนี้ 
ทั่วไปท้ังเนื้อท้ังตัว,  เหมือนกับวา  เราเอาน้ํามารด,  เอาน้ําที่เย็นมากๆมาอาบ 
มารด  รดแลวรดอีก  มันเย็นไปทั้งตัว.  นั้นมันเปนเรื่องเอาน้ํารด  รูสึกจากวัตถุ;  
เดี๋ยวนี้เรา ตองการจะใหมีความรูสึกจากธรรมะ  ที่เรียกวา ไกวัลยธรรมนี้ 
ในลักษณะที่วามันเหมือนกับวา  มันเอามาอาบรดอยูที่ตัว  รูสึกไปทั้งเนื้อทั้งตัว. 

 
เราลองคิดดูวา  เรากําลังแชอยูในน้ํา  เราก็รูสึกความเย็นไปทั้งตัว  นั้น 

เราเขาใจได,  แตขอที่ เราแชอยูในสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม",  เราแชอยูทั้ง 
เนื้อทั้งตัว  ทุกวันทุกคืน  นี้เรากลับรูไมได.  ถาเรารูสึกได  เราก็ จะมองเห็น 
ความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แลวจะมองเห็นความเปน อิทัปปจจยตา  คือ 
จะเห็นความจริง  ที่เรียกวา  จตุราริยสัจจ  ดังที่ไดอธิบายมาโดยละเอียดแลวใน 
การบรรยายครั้งกอนๆ.  นี้เราก็ไมมีความรูสึก  หรือไมรูสึกมาก  ถึงขนาดที่จะ 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจได.  ดังนั้นจะตองขอพูดเรื่องนี้ตอไป 
โดยที่ไมกลัววาใครจะรําคาญ. 

 
เมื่อเรารูสึกในขอเท็จจริงที่วา  ทั้งเนื้อทั้งตัวของเรา  เต็มอยูดวยสิ่ง 

ที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม"  เราก็อาจจะรูไดตอไปวา  แมในโลกทั้งโลก  ในสากล 
จักรวาล  ซึ ่งมันจะมีอยู ส ักกี ่จ ักรวาลหรือกี ่หมื ่นโลกธาตุก็ตามใจ  มันก็มีสิ ่งที่ 
เรียกวา  ไกวัลยธรรม  นี้สิงอยูในที่เหลานั้นทั่วไปหมด  ทุกหนทุกแหงและทุกเวลา 
จนเรียกไดวา  สากลจักรวาลนี้มันก็ถูกอาบรด  ชุมแชอยูดวยสิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลย- 
ธรรม".ใครมีตายังดีอยูก็มองเห็น,  ใครมีตาไมดีก็มองไมเห็น;  นี้คือไมมีตา 
ในทางปญญา  หรือปญญาจักษุที่เพียงพอ  นี่เรียกวาไมมีตา  ก็เลยมองไมเห็น. 
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ถามองเห็น  เราจะรูสึกเหมือนกับวา  เรานี้กําลังอาบ  หรือรดอยู  ดวย 
สิ่งที่เรียกวา  "พระเจา"  นี่จะดีไหม?  หรือนาตกใจ  หรือนาเกลียดนาชังอะไร;  
เพราะวาเราทุกคนนี ้มันเปนอยู   เหมือนกับวา  เราอาบรดอยู ดวยสิ ่งที ่เร ียกวา  
"พระเจา"  จะดีไหม? 

 
ถาใครไมเขาใจ  ก็หมายความวา  ไมเขาใจในคําบรรยายใน  ๕  ครั้ง 

ที่แลวมานั่นเอง;  ไมรูจักไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนพระเจา  คือเปนสิ่ง 
ที่มีอยูกอนสิ่งใด,  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งปวง,  ครอบงําอยูในที่ทั้งปวง  อยางนี้ 
เปนตน.  พระเจาที่แทจริงก็มีความหมายอยางนี้;  ไมใชพระเจาอยางที่คน 
พวกอื่นเขากลาวๆกัน.  แตถาจะใหความหมายแกคําวาพระเจา  เหมือนกับที่ 
เขาใหๆกันอยูแลว  นั่นแหละกลับจะมีความจริงที่ถูกตองอยูที่พระเจาชนิดที่กลาว 
นี้  คือ พระเจาไกวัลยธรรม  เปนผูสรางสิ่งทั้งปวงขึ้น,  ควบคุมสิ่งทั้งปวง 
อยู,  แลวก็ ยุบสิ่งทั้งปวงเสียเปนคราวๆ,  เหลานี้มันก็เปนไปตามกฎเกณฑของ 
ไกวัลยธรรมทั้งนั้น. 

 
เชนวา  กฎเกณฑแหงสามัญญลักษณะ  ทําใหเกิดสิ่งทั้งปวงขึ้นมา 

เหมือนกับพระเจา  ที่เรียกวา  พระพรหมสรางขึ้นมา.  หรือวา กฎเกณฑแหง 
อิทัปปจจยตา,  ปฏิจจสมุปบาท นั่น  ตั้งอยูในลักษณะ  เปนกฎแหงกรรม 
ควบคุม  ดูแล  รักษา  สิ่งทั้งปวงอยู;  เหมือนกับพระเจาที่เราเรียกวา 
พระนารายณ  และ กฎเกณฑของจตุราริยสัจจที่ควบคุมอยูในที่ทุกแหงนี้  คือ 
กฎเกณฑที่วา  ถาทําถูกก็ไดรับความสุข  หรือพนทุกข  ถาทําผิดก็ไดรับความทุกข. 
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นี้เหมือนกับพระเจาที่ควบคุม  ในลักษณะที่คอยใหรางวัลผูที่ทําถูก,  
ลงโทษผูที่ทําผิด.  และในที่สุดกฎเกณฑแหงสามัญญลักษณะนี้  ก็จะทําใหโลก 
หรือสิ่งทั้งปวงนี้  ยุบหายไปในบางคราว  เหมือนกับหนาที่ของพระเปนเจา 
ที่เราเรียกกันวา  พระอิศวร. 

 
ความคิดเหลานี้เกิดขึ้นแลว  ในหมูชนที่เราเรียกกันวาเปนพราหมณ  หรือ 

เปนผูกลาวลัทธิพราหมณ.  เขากลาวพระเจาไวอยางนี้,  เขากลาวไวเปนบุคคล 
อยางนั้น.  เราไมรู  เราไมเขาใจทั่วถึง  ก็จะไปหาวาเขาบาๆบอๆ  อะไรก็ได,  
แตตัวเองนั่นแหละระวังใหดี  เมื่อไมรูวา  อะไรทําใหเกิดขึ้น,  อะไรควบคุมอยู,  
อะไรทําใหยุบลงไปเปนคราวๆแลวนั้น  มันก็ไมรูจักพระเจา,  หรือไมรูจักของจริง 
ที่ควรรูจัก ไดเหมือนกัน.  บางทีมันจะงมงาย  หรือโงยิ่งกวาพวกนั้น  ที่เราไปหา 
วาเขาโงไปเสียอีก. 

 
นี่คืออยากจะใหรูจักกันจริงๆวา  ไกวัลยธรรมนั้นคืออะไร?  ถา 

จะพูดอุปมาอีกทางหนึ่งก็  พูดอุปมาวา  เหมือนกับพระเจา  ที่จะทําอะไรทุก 
อยาง.  พระเจานี้เปนที่ออกมาแหงสิ่งปวง.  เราก็พูดไดวา  ออกมาจากไกวัลย- 
ธรรม.  พระเจามีอยูในที่ทั้งปวงทุกหนทุกแหง,  และนั่นแหละคือไกวัลยธรรม;  
แลวพระเจาสอดสองรูไปเสยีทุกหนทุกแหง  ไมมีใครทําอะไรใหลับหูลับตาของ 
พระเจาไปได  นั่นแหละคือไกวัลยธรรม.  ที่ใครจะไปซอนทําชั่วที่ตรงไหน  เพื่อ 
ไมตองรับผล  อยางนี้มันทําไมได,  หรือวาจะไปซอนทําความดีตรงไหนอยาใหใคร 
เห็น  อยาใหไมตองรับผลความดี  อยางนี้มันก็ทําไมได;  เพราะวาพระเจานั้น 
อยูไปเสียในที่ทุกหนทุกแหง  ซึ่งในทีนี้เราก็เรียกวา  ไกวัลยธรรม;  จะเรียก 
พระเจากันในแงไหน  ก็ไมพนไปจากลักษณะของสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม
ดังที่กลาวมาแลว. 
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เมื่อเปนอยางนี้  จะไมใหกลาววา  เรากําลังอาบรดอยูทั่วทั้งตัว  ดวย 
สิ่งที่เรียกวาพระเจาไดอยางไร?  แลวคิดๆดูทีวา  ถาเปนอยางนั้นไดจริง  มัน 
จะดีไหม?  มันคงจะดี  คือมันหายโง  มันหายหลับหูหลับตา  ไมรูวาอะไรเปนอนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  อยางไร.  แลวก็รูสิ่งอื่นๆ  ที่ยังไมรูอีกมาก  แลวจิตใจมันจะ 
เปลี่ยนไปในทางที่รูแจงเห็นจริง  แลวก็จะไมตองมีความทุกขอยูดวยสิ่งใดเลย. 

 
นี ่ทบทวนเรื ่อ งที ่เ ร ียกว า   ไกว ัลยธรรม   ในล ักษณะที ่ไม กล ัวว า 

ทานทั้งหลายจะรําคาญ. 
 

....           ....            ....            .... 
 

[ เริ่มคําบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 
 

ธาตุที่เปนไกวัลยธรรม. 
 
ทีนี้ในวันนี้จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ 

ธา - ตุ,  ธาตุ  ที่ตองกลาวอยางนี้  ก็เพราะเห็นวา  ทานทั้งหลายยังไมรูจักสิ่งที่เรียก 
วาธาตุโดยสิ้นเชิง,  รูแตเรื่องธาตุทางวัตถุ  เชน  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุ 
ลม.  หรือแมจะรูไปถึงอากาศธาตุ  วิญญาณธาตุ  มันก็ยังไมรวมไปถึงไกวัลย- 
ธรรม  ซึ่งที่แทก็เปนธาตุชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน;  ยิ่งถาเปนการศึกษาทาง 
โลกๆ   เ ร ียนก ันแต เ รื ่อ งว ัตถ ุ  บัญญัต ิสิ ่งที ่เ ร ียกว าธาต ุ  ล วนแต เป นว ัตถ ุ,  
ธาตุแทมีกี่สิบธาตุ  หรือรอยกวาธาตุ  อยางนี้มันก็ไมเกี่ยวกันเลย.  ธาตุที่เปน 
วัตถุลวนๆ  อยางนั้น  มันไมเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะในทีนี้. 
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ทีนี้คําวา  "ธาตุ"  ในพระพุทธศาสนานี้  ถาจะพูดเอาทานทั้งหลายเปน 
หลัก  ก็จะพูดไดวามันมีอยู  ๒  ธาตุ  คือธาตุที่ทานทั้งหลายรูจัก  กับ  ธาตุที่ทาน 
ทั้งหลายไมรูจัก  ยังไมรูจัก  ไมสนใจจะรูจัก.  ธาตุที่รูจัก กันอยูแลวก็คือ  ธาตุดิน 
น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ  วิญญาณ  เปนตน  นั่นก็จะไมตองพูดถึงอีกในที่นี้;  จะ 
พูดถึงแตธาตุที ่ไมรู จ ัก  ทั ้งๆที ่เคยอธิบายกันมาเรื ่อยๆ  ก็ดูจะยังไมเขาใจ  คือ 
ธาตุที่เรียกวาเปนไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยธรรมตั้งอยูในฐานะเปนธาตุ 
ชนิดหนึ่ง. 

 
ถากลาวโดยสรุปมันก็กลาวไดวา  สังขตธาตุ คือ ธาตุที่มีเหตุปจจัยปรุง 

แตง  สําเร็จรูปออกมา  เปนรูปธรรมบาง  เปนนามธรรมบาง.  นี้ทานทั้งหลาย 
รูจักดี  จึงเรียกวาเปนธาตุที่ทานทั้งหลายรูจักดี  แตเปนพวกสังขตธรรม.  ทีนี้ 
ธาตุอีกพวกหนึ่ง  มันตรงกันขาม  เรียกวา  อสังขตธาตุ  คือไมมีเหตุ  ไมมีปจจัยปรุง 
แตง  ไมเปนรูปธรรม  ไมเปนนามธรรม  เปนอะไรก็ไมรู. 

 
อาจจะมีครูบาอาจารยบางคน  สอนไปอยางเขลาๆวา  นิพพานเปนนาม- 

ธรรม  หรือเปนนามธาตุอยางนี้;    ไมเห็นดวย  มันจะตองอยูเหนือความเปนรูป 
หรือเปนนามเสมอไป.  สิ่งที่เรียกวา อสังขตะ แลว  จะตองอยูเหนือความ 
เปนรูปหรือความเปนนามทั้งนั้น;  เพราะวารูปหรือนามนี้  มันเปนสิ่งที่มี 
เหตุมีปจจัย. 

 
สิ่งที่เรียกวานิพพาน  หรือ อสังขตะ  หรือ  อมตะ  นั้น  จะมีเหตุ 

มีปจจัยไมได;  เพราะฉะนั้น  จะเรียกวารูปธรรมหรือนามธรรมไมได;  ถา 
เรียก  ก็เรียกวา  วาเอาเอง.  นี่มันจึงเปนสิ่งที่เขาใจยาก  วาถาไมใหเรียกวา 
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๒๒๓

รูปธรรมหรือนามธรรม  วารูปธาตุหรือนามธาตุแลว  จะใหเรียกวาอยางไร?  ก็ตอง 
เรียกวาธาตุที่ เปนอสังขตะ  หรือนิพพานธาตุ  หรือนิโรธธาตุ  หรือ  
สุญญธาตุ  สุญญตาธาตุ  ไปตามเรื่อง;  จะมาเรียกใหเปนรูปหรือเปนนาม 
อยางใดอยางหนึ่งไมได. 

 
ทีนี้เมื่อกลาวขึ้นมาวา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุชนิดหนึ่ง  ดังนี้ 

แลว   ก็จะตองระล ึกถ ึงพระบาลี  ที ่พระสงฆก ็ได สวดคณสาธยายพร อมๆกัน  
เมื่อตะกี้นี้โดยเฉพาะ  คือประโยคที่วา  อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา 
วา  ภิกฺขเว  ตถาคตานํ  ตา  ว  สา  ธาตุ  คือประโยคที่สําคัญที่สุดที่จะรูจักเรื่องนี้. 

 
อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  ตถาคตานํ  - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  พระตถาคต 

ทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  อนุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว  ตถาคตานํ-พระตถาคตทั้งหลาย 
จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม,  ตา  ว  สาธาตุ-ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือวามี 
ธาตุๆ   หนึ ่ง   เรียกชื ่ออะไร  ทานก็ไมไดตรัส  แตวาธาตุนั ้นไดตั ้งอยู แลวนั ่น 
เทียว;  คลายๆกับวา  เปนสิ่งที่จะตั้งชื่ออยาก  คือมันเปนธาตุที่ตั้งชื่อยาก;  
ฉะนั้น  พระพุทธเจาทานจึงตรัสเรียกวาธาตุเฉยๆ,  และคอยขยายความออกไป 
ทีหลังวา  ธาตุนั้นคือความที่สังขารทั้งปวงไมเที่ยงสังขารทั้งปวงเปนทุกข  และ 
ความที่ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา;  ความที่เปนอยางนั้นเรียกวาธาตุนั้น  ธาตุ 
นั้นตั้งอยูแลว. 

 
หรืออีกทีหนึ่ง  ก็ตรัสโดยหลักอิทัปปจจยตาวา  ตถาคตจะเกิด  หรือ 

ตถาคตจะไมเกิด  ธาตุนั้นก็ตั้งอยูแลว  คือความเปนอิทัปปจจยตา  วา  เพราะมีสิ่งนี้ๆ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น  เชนเพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงเกิดขึ้น, 
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เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงเกิดขึ้น,  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึง 
เกิดขึ้น,  เพราะนามรูปเปนปจจัย  อายตนะจึงเกิดขึ้น,  เรื่อยไปดังนี้  จนกระทั่ง 
ถึง  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  และความทุกขทั้งปวง,  ความที่ตองเปนอยาง 
นั้น  ทานเรียกวา  ธาตุ  ในที่นี้. 

 
ทีนี้ถาเราจะมองดูกันตามธรรมดาสามัญ  ก็จะเห็นไดทันทีวา  นั่นคือ 

กฎ,  กฎของธรรมชาติที่มีอยูวา  สิ่งนั้นตองเปนอยางนั้น;  ตองเปนอยางนั้น,  เปน 
อยางอื่นไมได  ไมผืดไปจากความเปนอยางนั้นเลย;  เพราะฉะนั้นในบทที่กลาว 
ถึงอิทัปปจจยตา  ทานจึงระบุคําวา  "ธาตุ"ลงไปที่  ตถตา  ตถาตา  หรือ  ตถตา 
ก็ได  หรืออวิตถตา  หรืออนัญญถตา. 

 
สิ่งที่เรียกวา  "ธาตุ"  ในทีนี้  ที่มันมีอยู  อยางไมขึ้นอยูกับสิ่งใด  ไม 

เกิดขึ้นกับการเกิดของตถาคต  หรือการไมเกิดของตถาคตนี้"  เรียกวา  ตถตา  
- ความเปนอยางนั้น,  อวิตถตา-ความที่ไมผิดไปไดจากความเปนอยางนั้น,  หรือ 
อนัญญถตา  -ความที่ไมอาจจะเปนไปได  โดยความเปนอยางอื่นนอกไปจากนั้น. 

 
ฟงดูใหดี;  นี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกวา  "ธาตุ"  ในทีนี้  คือ ตั้งอยู 

อยางที่ไมเหมือนกับการตั้งอยูของสิ่งทั้งปวง,  แมวามันจะเปนที่ออกมาของสิ่ง 
ทั ้งปวง  หรือวามันมีอยู ในสิ ่งทั ้งปวง  หรือควบคุมสิ ่งทั ้งปวงอยู   หรืออะไรก็ส ุด 
แท.  ธาตุนี้มันก็ไมเหมือนกับสิ่งทั้งปวง  คือมันมี ตัวของมันเองโดยเฉพาะ 
ที่เรียกวา  ตถา - เปนอยางนั้น,  อวิตถา - ไมผิดไปจากอยางนั้น,  อนัญญถา  
- ไมเปนไปโดยประการอื่นจากนั้น. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๒๕

คํานี้ไมเคยคุนหูของทานทั้งหลาย  จึงตองเอามาพูดแลวพูดเลา  ซ้ําๆ 
ซากๆ  ใหคุนหูกันตอไปขางหนา,  ใหเปนที่คุนปากสําหรับพูดแกกันและกัน,  
เพื่อใหรูจักสิ่งๆหนึ่งซึ่งสําคัญมาก  ซึ่งในที่นี้เรียกวา  ไกวัลยธรรม  หรือจะเรียก 
อยางอื่น  ก็ได. 

 
ธาตุเปนไกวัลยธรรมเทยีบกับสิ่งใดไมได. 

 
ถาเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งใด  มันก็ไมมีทางจะเหมือนกับสิ่งใด,  จะ 

เปรียบเทียบโดยรูปราง  หรือขนาด  มันก็มีรูปรางใหญกวาสิ่งใดหมด.  ลองหลับตา 
ดูวา  มันจะเทาไร,  แลวมันจะอยูในลักษณะอยางไร;  มันจะดูดวยตาเนื้อไมได 
เพราะตาเนื้อมันเห็นแตทั้งหมดที่เปนจักรวาล,  เปนสากลจักรวาล  ใหญโตเทาไร 
มีขนาดเทาไร  สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรมมันยังใหญกวานั้น,  มันกวางกวานั้น;  
มันแผกวางไปกวานั้น  คือมันแผกวางไปจนถึงที่สุด  จนคํานวณไมได.  สวน 
เรื่องสากลจักรวาล  หรืออะไรตาง ๆ  นี้มันคํานวณได  วาเทานั้นเทานี้. 

 
ถาจะนับ โดยปริมาณ  มัน  ก็นับไมไหว  เหมือนกัน  เพราะมันจะแบง 

ความวางนี้มีปริมาณเทาไร;  ถาจะแบงเปนสวนๆ  มันก็แบงไมไหว  เพราะ 
มีปริมาณที่จํากัดไมได  หรือกําหนดไมได. 

 
ถาวาจะอยูโดยเวลา  หรือโดยเนื้อที่  มันก็ยิ่งไมได;  ทุกสิ่งมันอยู 

ดวยขนาดของเวลา  ดวยขนาดของการกินเนื้อที่  มันอยูเทานั้นป  เทานี้ป 
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 ไกวัลยธรรม ๒๒๖ 

มันกินเนื้อที่เทานั้นโยชนเทานี้โยชน  เปนตน.  แตสิ่งที่เรียกวาธาตุตัวนี้  คือ 
ไกวัลยธรรมนี้  มันใหญกวานั้น  มัน วัดไมไดดวยกฎเกณฑที่มนุษยใชกําหนด 
เวลา,  วัดไมไดดวยกฎเกณฑที่มนุษยใชกําหนดพื้นที่.  นี่มันจะคืออะไร  ก็ 
ขอใหคอยๆ  สังเกตไป. 

 
ทีนี้ถาวาโดยเหตุโดยปจจัย  เอาเหตุปจจัยมาเปนหลัก  มันกลับเปนไป 

เสียวา  สิ่งที่เรียกวา  "ธาตุ"  นี้ไมเกี่ยวกับเหตุ  ไมเกี่ยวกับปจจัย;  ไมตอง 
อาศัยเหตุปจจัยอะไรเกิดขึ้น  หรือตั้งอยู  หรือดับไป.  ถาพูดถึงสากลจักรวาล,  
มันก็ยังมีเหตุปจจัยตกแตงขึ้นมา  เปนสากลจักรวาลหลายหมื่นโลกธาตุ  หรืออะไร 
ก็สุดแท  มันก็มีเหตุปจจัย  และเปนไปตามเหตุตามปจจัย. 

 
แมที่สุดถาเราจะพูดถึงความวาง  ถามันเปน ความวางชนิดที่เปนธาตุ 

ในฝายสังขตธาตุ  มันก็เปนความวางที่มีเหตุปจจัย  มันจึงวาง  หรือกลับไมวาง;  
เชนวา  เนื้อที่เทานี้  ในเวลานี้  ที่ทานนั่งอยูนี้  มันไมวาง.  เพราะวาตัวคน 
คนหนึ่งมานั่งอยู  จนกวาเมื่อคนนั้นจะลุกไป  ที่ตรงนั้นจึงจะวาง;  อยางนี้เขา 
เรียกวาวางตามทางของวัตถุธาตุ  วัตถุธรรม  วางอยางฟสิคส  หรือของสิ่งที่มีวัตถุ 
รูปราง  อยางที่เรียกวาอากาสธาตุ  ในจํานวนธาตุทั้ง  ๖;  วางอยางนี้มันไม 
แนนอน  มันมีเหตุปจจัย. 

 
แต  ถา วางอยางหลักธรรมะ  ที่เปนเรื่องของสติปญญา  เชนเรื่อง 

ของสุญญตาธาตุ  เปนตน;  นั้นมันวางชนิดที่ลึกกวานั้น  คือมันจะวางจริงๆ 
มันไมมีเหตุปจจัยมาทําใหเกิดความวาง  ไดแกความ วางจากความหมายแหงตัวตน,  
วางจากตัวกู  วางจากของกู  คือวางจากความหมายแหงตัวกู-ของกู.  ทุกสิ่งมัน 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๒๗

วางจากความหมายแหงตัวกู - ของกู  เพราะฉะนั้นความวางนั้น  มันเปนความ 
วางในความหมายนี้  ซึ่งวัดไมได. 

 
ธาตุที่สัมพันธกับมนุษยทุกอนุภาคของกาย. 

 
ถาเราจะเปรียบเทียบไกวัลยธรรม  โดยเอาความสัมพันธกันกับมนุษย 

มาเปนหลัก;  เราจะยิ่งเห็นวา  ไกวัลยธรรมนี้สัมพันธกับสิ่งที่เรียกวามนุษย 
หรือตัวเรานี้  ยิ่งกวาสิ่งใด.  บิดามารดาของเราอยูบานเรือนเดียวกัน  ก็ยังไมมีความ 
สัมพันธกับเรามาก  เทากับสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  ซึ่งสัมพันธอยูกับเราทุกๆ 
อณู  ทุกๆ  ปรมาณู  ที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกาย  หรือทุกๆ  อนุภาคของความ 
รูสึกคิดนึก;  นี่ดูใหดี  นี่วาความสัมพันธกับมนุษย.  สิ่งที่เรียกวาธาตุ  ชนิด 
นั ้น   ที ่พระพุทธเจ าท านตร ัสว า   "มันตั ้งอยู แล วฉ ันจะเก ิด   หร ือฉ ันจะไม เก ิด 
มันก็ตั้งอยูแลวนั่น";  มันมีความสัมพันธกับมนุษยถึงขนาดนี้. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ทีนี้จะดูกันหนอยตอไปวา  การตั้งอยู  หรือ การเกิดขึ้นของธาตุนี้ 

มันเปนอะไร?  การตั้งอยู  หรือการมีอยูของธาตุชนิดนี้  หรือของไกวัลยธรรมนี้ 
มันมีลักษณะอยางไร?  ก็ตองพูดอยางวิธีทีเรียกวาฟงยาก  หรือจะเห็นวาเอาเปรียบ 
คือมัน  ตั้งอยูโดยที่ไมตองมีการตั้งอยู  มันไมมีการเกิดขึ้นมา  มันไมมีการดับ 
ลงไป;  แลวมันไมไดมีการตั้งอยู  นั่นแหละเรียกวา  การตั้งอยูของธาตุชนิดนี้. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๒๘ 

มันยิ่งกวาความวาง  หรือวาอยางนอยมันก็เทากับความวาง.  ถาเปน 
ความวางจริงตามแบบของสุญญตา  ก็ไมไดมีการเกิดขึ้นวา  ความวางนี้เกิดขึ้นเมื่อไร,  
หรือวามันจะดับไปเมื่อไร,  หรือมันตั้งอยูอยางไร,  มัน ไมแสดงอาการของการเกิด 
ขึ้น  ตั้งอยู  และดับไป.  นี่เรียกวา  ความวาง  นั้นคือไกวัลยธรรม มีความตั้งอยู 
อยางนั้น;  นี้เราจะพูดวามันตั้งอยู  อยางนี้มันก็ไมถูก  แตแลวเราก็ไมมีคําที่จะพูด. 

 
อยางที่เราพูดวา  ไกวัลยธรรมมีอยู ในเนื้อในตัว  ทุกอนุภาคของ 

สัตว  ของคน  ของอะไรทุกๆอยาง  ก็ตองเรียก  การมีอยู  หรือตั้งอยู;  แต 
มันมิไดมีอยูหรือตั้งอยู  อยางสิ่งทั้งหลายที่  เรารูจัก  คือสิ่งที่เปนสังขตะทั้งหลาย 
ที่มีการเกิดขึ้นดวยเหตุปจจัย  ตั้งอยูชั่วขณะที่ปจจัยยังมีอยู  แลวก็ดับไป  เมื่อเหตุ 
ปจจัยมันเปลี่ยนแปลง.  ฉะนั้นขอใหศึกษาคําพูดชนิดนี้กันเสียบาง  จะเขาใจ 
ธรรมะที่ลึกซึ้งไดยิ่งตามลําดับ. 

 
ความมีอยูที ่ไมมีการตั้งตนและสิ้นสุด  ความมีอยูของสิ่งๆ หนึ่ง  ซึ่ง 

มีได  โดยไมมีการตั้งตนการมีหรือสิ้นสุดแหงการมี;  เชนเรามีเงินนี้  เราก็ 
มีการตั ้งต นว า   เ ราม ีเ ง ิน เมื ่อ ไ ร   แล ว เ ราหมดเง ิน เมื ่อ ไ ร   ก ็เ ร ียกว าสิ ้นส ุด 
แหงการมีเงิน. 

 
หรือวาเรามีนั่นมีนี่.  หรือวาโลกนี้มันมีสิ่งอยางนี้,  หรือวาเรามีดวง 

อาทิตย   ดวงจ ันทร ในโลกนี ้  มันก ็ม ีการตั ้งต นแหงการมี  เพราะว าส ักว ันหนึ ่ง 
ทั้งดวงอาทิตยดวงจันทรมันก็จะหมดไป  จากจักรวาลสวนนี้.  สิ่งเหลานี้เรียกวา 
มี  โดยที่มีการตั้งตนของการมี  และการสิ้นสุดของการมี.  สวนสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรมนั้น  มันมีโดยที่ไมตองมีการตั้งตน วามีเมื่อไร.  หรือสิ้นสุดแหง 
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การมีเมื่อไร.  ฉะนั้นตองเรียกวา  มันเปนความมีที่ยิ่งไปกวาความมี,  ความมีอยู 
ที่ยิ่งไปกวาความมีอยู  ซึ่งที่แทไมควรจะเรียกวามี  เพราะมันยิ่งกวามี  แตถาไมพูด 
วามี  ก็ไมรูจะพูดวาอะไร. 

 
อยางพระพุทธเจา  ทานตรัส  ดวยถอยคําที่นาสังเกต  ทานวา  มันตั้งอยู 

แลวคือ  ตา  ว  สาธาตุ  "ฉันจะเกิดขึ้นก็ตาม  ฉันจะไมเกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุนั้นมัน 
ตั้งอยูแลว"  คําวา  "ตั้ง"  นี้จะเอาเปนการมี  ก็ได;  มันก็มีอยูอยางไมเหมือน 
ใคร,  หรือตั้งอยูอยางไมเหมือนใคร,  ตั้งอยูอยางไมมีการตั้งตน  หรือไมมีการ 
สิ้นสุดลงแหงการตั้งอยู,  เรียกวา  ความมี  ชนิดที่เปนความมีของธาตุ  ชนิดนี้. 

 
หรือจะไปใชกับคําวา  "พระเจา"  ก็ได;  ถาพระเจามีอยู  สมกับท่ีเปน 

พระเจาจริงๆ  พระเจาก็ตองมีความมีอยู  หรือตั้งอยูในลักษณะนี้  คือไมตองมีการ 
ตั้งตนแหงการมี  หรือการตั้งอยู,  แลวก็ไมมีที่สิ้นสุดแหงการมี  หรือการตั้งอยู 
เพราะวาเปนความเปนอยู  หรือตั้งอยู,  โดยที่ไมตองอาศัยเหตุปจจัยอะไร.  เพราะ 
ฉะนั ้นความมีอยู หร ือตั ้งอยู ของสิ ่งชนิดนี ้  มันจึงเปนสิ ่งที ่ว ัดไมได  ตวงไมได 
วาเทานั้นเทานี้,  อยางนั้นอยางนี้คํานวณไมได;  อยางที่ พวกมหายานเขาเรียก 
วา  อมิตาภะ  อมิตายุ.  อมิตาภะ  - มีแสงสวางที่ตวงไมได,  วัดไมไดคํานวณ 
ไมได.  อมิตายุ  - มีอายุที่วัดไมได,  คํานวณไมได  วามีอายุเทาไร. 

 
ถาเริ่มสนใจรูจักสิ่งเหลานี้กันบาง  ก็จะชวยขยายออกไป  เขยิบออก 

ไป  จนรูจักสิ่งที่เรียกวาโลกุตตรธรรม  คือท่ีเปนอสังขตธรรม. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๓๐ 

ความมีอยูของธาตุ  ที่เปนไกวัลยธรรม  มีอยูจริง. 
 
ขอใหนึกดูใหดี  วามันมีสิ่งนี้อยูจริง  มันมีสิ่งนี้อยูจริง  แลวความจริง 

ของการมีอยูของสิ่งนี้  จริงกวาสิ่งใดๆ.  จริงกวาความมีอยูของสิ่งใดๆ  ที่จะ 
พูดวา  ความมีอยูของทานบางคน  ที่นั่งอยูตรงนี้แหละ  นี้ไมจริง,  เดี๋ยวก็ไมมี 
หรือวา  ทานมีอยูในโลกนี ้  อีกไมกี ่สิบปก็ไมมีแลว  และแมความมีอยู แหงวัดนี้ 
ในแผนดินนี้  บางทีอีกไมกี่รอยป  มันก็ไมมีแลว.  ฉะนั้นความมีอยูของสิ่ง 
เหลานี้มันไมจริง. 

 
หรือวา  ดวงอาทิตยจะอยูเปนลานๆ  ป  ไมเทาไรมันก็ไมมีอีกแลว;  

นี่ความมีดวงอาทิตยเปนตนนี้  ก็มิไดมีอยูจริง.  แตวา  ความมีอยูแหงสิ่งที่ 
เรียกวาธาตุนี้  ซึ่งเปนไกวัลยธรรมนี้  มีอยูจริง;  ไมไดตั้งตนแหงการมี,  
ไมไดสิ้นสุดแหงการมี  เพราะมันมีอยูโดยวิธีมีชนิดอื่น  ไมเหมือนกับสิ่งทั ้งหลาย 
ที่มีอยูเพราะมีเหตุมีปจจัย.  เรารูจักความตั้งอยูแหงธาตุนั้น  ซึ่งไมไดอาศัยเหตุ 
ปจจัยอะไร  แลวตั้งอยูอยางไมตองมีการตั้งตน  ตั้งอยูอยางไมตองมีการดับไป.  นี่ 
เปนสวนสําคัญ  ทีนี้ก็เลยเห็นวาประหลาด. 

 
เราไมอาจมองสิ่งนั้นดวยวิธีที่ใชของสังขารธรรม. 

 
ทีนี้พูดถึงความประหลาดกันบาง  วาสิ่งนี้มันประหลาดอยางไร?  การ 

ที่มองดูความแปลกประหลาดอันนามหัศจรรยของสิ่งนี้  มันก็มีทางที่จะมองกันได 
หลายแงหลายมุม;  เชนเราอาจจะพูดไดวา  มันเปนสิ่งเดียวที่เปนทั้งหมด,  
หรือวาเปนทั้งหมดที่เปนสิ่งเดียว  สิ่งเดียวคือท้ังหมด  ทั้งหมดคือสิ่งเดียว. 
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นี่ฟงไมถูกก็จะคิดวา  นี่บาแลว;  เพราะเมื่อพูดวา  "ทั้งหมด"  นี้มัน 
ก็มีหลายๆๆสิ่ง  แลวกลับพูดวา  มีสิ่งเดียว,  ทั้งหมดนั้นคือสิ่งเดียว;  และถาพูด 
กลับกันเสีย  ก็สิ่งเดียวนั้นคือท้ังหมดทุกๆ  สิ่ง,นี่มันแลวแตวามันจะมองกันดวย 
หลักเกณฑ  หรือสายตาของคนธรรมดา  ที่มีความตองการ  แลวก็มีความหวัง 
มีการปรารถนา  มีการแบงแยก.  มันจึงเห็นเปนหลายๆสิ่ง  ที่จะแบงแยกกัน 
เปนดีเปนชั่ว,  เปนบุญเปนบาป,  เปนสุขเปนทุกข  เปนไดเปนเสีย,  เปนหญิง 
เปนชาย,  เปนอะไรตางๆ  แตก็ไมเคยมองทีเดียววา  เปนเพียงธาตุเทานั้น  หรือ 
วามองทีเดียววา  เปนเพียงสังขารธรรม  คือสิ่งที่เปนไปตามการปรุงแตงของ 
เหตุปจจัยเทานั้น;  ไมมองกันอยางนี้  เพราะเห็นวามาก. 

 
สมมติวา  เราจะถามวารางกายนี้มันมีที่อยาง?  ถาไปแยกเขามันก็มี 

หลายอยาง  ที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกาย  คือหลายๆหมู  เปนหมูใหญ.  แตเรา 
เรียกอีกทีวา  รางกายนี้มีรางกายเดียว,  รางกายของเรามีรางกายเดียว,  ทั้งหมด 
คือรางกายนี้,  รางกายนี้ก็คือทั้งหมด  ที่เปนของเรา.  โงไปโงมาอยูอยางนี้เอง 
ก็เลยไมตองรูกันวา  ทีแทมันอยางเดียว  หรือมันหลายอยาง. 

 
ถาถือตาม  พระพุทธเจา  ทานก็ไมตรัสอยางนั้น  วาสิ ่งเดียว  หรือ 

วาหลายอยาง;  ทานวาอิทัปปจจยตา - เมื่อมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิด 
ขึ้น.  ไมมีอะไรที่จะไปนับวาสิ่งเดียว,  หรือหลายอยางได;  เพราะวามัน 
เปลี่ยนแปลงเรื่อย. 

 
แตสําหรับ ไกวัลยธรรมนี้  ไมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  ไมมีเหตุไมมี 

ปจจัย;  กลับกลายเปนสิ่งที่วา  ถาจะมองดูวามีสิ่งเดียว  ก็เดียวหมดเลย.  ถา 
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จะไปมองในแงที่วา  มันไปสิงซึมอยูในทุกๆ  อณู  ทุกๆ  ปรมาณูของสังขารทั้งหลาย 
ทั้งปวง  อยางนี้มันก็มากซิ;  นับไมไหว  จึงวามันคํานวณไมไหว. 

 
ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย  นี้  เปนคําที่ประหลาดที่สุด  แมในปทา- 

นุกรมตามธรรมดาก็เขียนไว  อธิบายไว  วามันเปนไดทั้งสิ่งเดียวและทุกสิ่ง  คือ 
มากมายเหลือที่จะคํานวณได  เชนวา  พูดกันวาตลอดทั่วไกวัลย  ทั้งไกวัลย.  
ไกวัลยทั้งหมดนั้น  มันเปนหนึ่งไกวัลย  คือคําคําเดียวก็ได. 

 
ไกวัลยเปนสิ่งเดียว  หรือทั้งหมด  ไมขึ้นกับเวลาหรือพื้นที่. 

 
ทีนี้ในไกวัลยมันมีมาก;  ถาไมมีมาก  เราก็ไมจําเปนจะตองพูดวา 

ทั่งทั้งไกวัลย.  นี่คํานี้มีปญหาในทางความหมายมาแลวแตบรมโบราณ  โดยเฉพาะ 
ในประเทศอินเดีย  ซึ่งเปนเจาของภาษานี้แลวเราก็รับชวงตอมา;  เพราะวา 
คนไทยเรานี้  รับวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดทั้งสิ้นเอามา. 

 
นี้ก็ลองทําความสําคัญเอาเองวา  สิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลย"  มันแปลวา 

ทั้งหมด  แตเปนสิ่งเดียว,  หรือเปนสิ่งเดียว  แตเปนทั้งหมด  นั่นแหละคือ 
ไกวัลย.  ภาษาชาวบานเพียงแตพูด  ไมคํานึงถึงความหมาย.  "ทั่วทั้งไกวัลย" 
นี้ก็พูดกันอยูบอยๆ  :  ไกวัลยทั้งเวลา,  ไกวัลยทั้งพื้นที่;  แตถึงอยางนั้นก็ยังไม 
รูวา  มันสิ่งเดียวหรือมันหลายสิ่ง  เพราะมันโงกลับไปโงกลับมาอยูที่ตรงนี้.  บางที 
ก็ชอบอยางเดียว,  บางทีก็ชอบหลายสิ่ง.  บางทีก็มองเห็นสิ่งเดียว,  บางทีก็มอง 
เห็นหลายสิ่ง.  คําๆ  นี้จึงใหความหมายไวประหลาดที่สุดวามัน  เปนสิ่งเดียวแทๆ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๓๓

โดดๆ  ก็ได  หรือวามันเปนทั้งหมดทุกๆ  สิ่งกี่สิ่งก็ได;  เรียกวาไกวัลยดวย 
เหมือนกัน.  นี่ก็ความที่มันเปนอยางเดียวกัน  เหมือนกันอยางนี้แลวก็ในเวลา 
เดียวกัน  ในที่เดียวกันนั่นแหละจะเรียกวาไกวัลยได. 

 
สําหรับธรรมชาติอันนี้  ไมมีอดีต  ไมมีอนาคต  ไมมีปจจุบัน;  

เพราะฉะนั้นมันจึง ไมขึ้นอยูกับเวลา;  แตวาเวลามันก็คงลวงไปตามแบบของเวลา.  
ฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเปนสิ่งที่มีเวลาเดียวซึ่งไมเปนอดีต  ไมเปนปจจุบัน  ไมเปน 
อนาคต;  จะพูดวาเปนปจจุบัน  ก็ดูยังเดามากไป  เพราะวามันไมมีอะไร  เพราะ 
เวลามันไหลเรื่อย,  พูดไมทันจบมันก็เปลี่ยนเปนอดีตแลว  มันจะเอาที่แนนอน 
ไมได  มันไหลไปเปนสาย  เหมือนกับสิ่งที่ไหลไปเปนสายนี้,  ไมทันจะชี้ลงไปวา 
ตรงไหนเปนอดีต  ตรงไหนเปนปจจุบัน  ตรงไหนเปนอนาคต.  สวนเรานี้มัน 
มีความยึดถือทางรูปธรรมมากเกินไป  :  แบงแยกเปนอดีต  เปนปจจุบัน  เปน 
อนาคต. 

 
ถาวาโดยที่แทแลว  สิ่งทั้งปวงมันขึ้นอยูกับจิต  แลวสิ่งที่เปนจิตนี้  ถูก 

ปจจัยปรุงแตงเปลี่ยนแปลง  ไหลเชี่ยวเปนเกลียวไป  :  ไมสามารถจะชี้อดีต 
ปจจุบัน  อนาคตไดที่ไหน  นี่แหละคือ  ความเปนไกวัลยของเวลา  ที่เกี่ยว- 
ของกันอยูกับไกวัลยธรรม;  มันจึงเปนตัวเดียวหนวยเดียว  ในทางที่เกี่ยวกับเวลา. 

 
ทีนี้ถาวา  มันเกี่ยวกับพื้นที่;  มันก็เปนหนวยเดียวอีกนั่นแหละ 

มัน ไมอาจจะแบงแยก  เพราะมันคลุมอยูในที่ทุกหนทุกแหง.  โลกนี้ทั้งโลกมัน 
คลุมหมด,  ทั้งระบบสุริยจักรวาล  กี่ดวงดาว  มันก็คลุมหมด,  แลวกี่รอยกี่พัน 
กี่หมื่นระบบสุริยจักรวาล  มันก็คลุมหมด.  มันเหมือนกับกระลาครอบลูกเดียว 
หมด,  ไมมีอะไรเหลือ,  ที่พื้นที่นั้นก็เปนพื้นที่เดียว  เปนหนวยเดียว  ก็เรียกวา 
เปนไกวัลยธรรมในทางพื้นที่. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๒๓๔ 

สิ่งเหลานี้เรารูจักหรือเปลา?  ถาเราไมรูจัก  ก็พยายามที่จะเขาใจเขา 
ไปเรื่อยๆ  ก็จะรูวา  สิ่งเดียวคือทั้งหมด  ทั้งหมดคือสิ่งเดียว.  ถาใครยังเห็นวา 
สิ่งเดียวตางกับทั้งหมด  ทั้งหมดตางกับสิ่งเดียว  ก็คือยังไมเห็น,  ยังไมเห็นสิ่ง 
นี้,  ยังไมเห็นสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  แมในทางวัตถุ  :ทุกอยางคือโลกนี้,  
โลกนี้คือทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้;  บางทีกิเลสของเราตองการใหเปนโลกเดียว,  
บางทีกิเลสตองการใหเปนหลายอยางหรือหลายโลก.  แตถามองเห็นไกวัลยธรรม 
แลว  มันหลอกอีกไมได  มันจะทําใหเห็นเปนอยางนั้นไมได,  นี้เรียกวา  ฝาย 
วัตถุธรรมก็เปนอยางนี้. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ภาวะ  หรอืความมีของสิ่งที่อยูเหนือเหตุปจจัย. 
 
ทีนี้ดูในฝายจิตกันบาง  จิตทุกชนิดก็คือจิตนั่นแหละ,  จิตทุกชนิด 

ก็คือจิต  จิตก็คือจิตทุกชนิด  จิตนี้ถือวาเปนนามธรรม.  ถาเราดูใหดี  เราจะเห็น 
วา  จิตนี้เปนธาตุชนิดหนึ่ง  มีอยูอยางนั้น;  แมมันจะเปลี่ยนแปลงได  นี้ 
ไมใชวาจิตอันอื่น  มันเปนเพียงจิตอันนั้น  ที่มีการเปลี่ยนแปลง.  เหมือน 
กับวา  น้ํามีอยูนี้  เราจะเอาสีอะไรใสลงไปใหหลายๆ  สีตางๆ  กัน  คนละแกวคน  
ละขวด  :  แลวไปมัวดูที่สี  มันก็เห็นตางกัน  :  แตวาเราดูที่น้ําอันบริสุทธิ์  เรา 
ก็วา  มันเหมือนกัน  หรือวาเปนสิ่งเดียวกัน. 

 
จิตของคนเรา  มองในทางหนึ่งก็เปนดวงเดียวโดดๆ  คือเปนธาตุจิต 

หรือจิตตธาตุ  หรือมโนธาตุ  หรือ วิญญาณธาตุ  อยางเดียวโดดๆ;  แตถาไป 
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ดูที่ถูกปรุงแตง  โดยมีอะไรเขาผสม  เจือลงไปแลว  มันก็หลายสิบ  หลายสิบจิต 
แลวอาจจะหลายรอยหลายพันจิต  ไมเพียงแค  ๘๙  จิต  เหมือนที่พวกอภิธรรมเขา 
วากัน.  นี่วา  จิตทุกชนิดก็คือจิต  จิตก็คือจิตทุกชนิด. 

 
ทีนี ้ถ าเปนนามธรรม   ชนิดที ่ไมเกี ่ยวของกับสิ ่งที ่ม ีช ีว ิต  ก็ยังดูต อ 

ไปได  โดยใชคําวาภาวะหรือความเปนอยู  ความมีอยู  ซึ่งเปนนามธรรม  ภาวะ 
หรือความเปนอยู  ความมีอยูนี้  เมื่อไมเล็งถึงวัตถุสิ่งของ  นี้ก็เรียกวา เปน 
นามธรรมได.  ความมีอยูแหงกอนหิน  มันไมใชกอนหิน;  ตัวความมีอยูแหง 
กอนหินนี้ก็อยางหนึ่ง,  ตัวกอนหินนั้นเองก็อยางหนึ่ง.  กอนหินนี้ก็เปนวัตถุ 
เปนวัตถุธรรม  เปนรูปธรรม  แตความมีอยูแหงกอนหินนั้นเปนนามธรรม. 

 
อยาคิดแตวา  ตาของเราเห็นกอนหิน  แลวก็คือวา  นั่นคือความมีอยูแหง 

กอนหิน.  ความมีอยูแหงกอนหิน  เปนสิ่งที่มองเห็นไมไดดวยตา.  แตถา 
มองเห็นกอนหินดวยตา  เราจึงรูวา  ความมีอยูแหงกอนหินนั้นมันมี  แลวความมี 
อยูอันนี้  มันก็เปนนามธรรมได  คือไมมีรูป. 

 
ความมีอยูทุกชนิด  ก็เปนสักวาความมีอยู,  ความมีอยูก็คือวา  ความมี 

อยูทุกชนิด.  ลักษณะหรืออํานาจของไกวัลยธรรม  ก็ยังครอบคลุมมาถึงสิ่งนี้  คือ 
ในภาวะทั้งหลายทั้งปวง;  เพราะวา  ถาเราพูดวา  "ภาวะ"  นั้นเปนความมีชนิด 
ที่มีเหตุมีปจจัย.  ไกวัลยธรรมมันอยูเหนือภาวะชนิดที่มีเหตุมีปจจัย  :ฉะนั้น 
จะเปนความมีอยูแหงภาวะเดียว  หรือภาวะหลายอยาง,  กระทั่งวา  ความมีอยู 
แหงภาวะ  และความไมมีอยูแหงภาวะ;  มันก็เปนความมีอยูที่แปลกประหลาด 
ของสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น  หรือไกวัลยธรรมนั้น 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๒๓๖ 

นี่แหละความแปลกประหลาด  ของสิ่งที่เรียกวา "ธาตุ"  นั้น  ที่ตั้งอยู 
แลว;  ตถาคตจะเกิด  หรือตถาคตจะไมเกิด  อันนั้นมันตั้งอยูแลว  โดยไมตองมี 
ความมีความเปน.  มันก็มีมันก็เปน;  มันใชคําอยางอื่นไมได  ก็ตองใชคํา 
อยางนี้.  มันมีอยูโดยไมตองมีความมี;  แลวเราก็ยังไปเรียกวา  มันมีอยู.  
มันไมมีภาวะแหงความมี;  เราไมรูจะพูดอยางไร  ก็ตองเรียกวา  มีภาวะแหง 
ความไมมี. 

 
แตในที่สุด  ธาตุ อันนี้  หรือไกวัลยธรรมนี้  มันก็มีอยูโดยลักษณะ 

เฉพาะของมันเอง  เชนที่พูดวา  มีกี่อยางๆ  ก็คือยางเดียว,  มีอยางเดียวก็คือ 
มีกี่อยางๆ  หมดทุกอยาง  ไมมีความแตกตางอะไรกันเลย.  ถาเขาใจขอน้ี  ก็คือ 
การเขาใจสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  หรือสิ่งที่เรียกวา  "อสังขตธาตุ";  แตเรา 
จะเรียกวา  "ไกวัลยภาวะ"  นี้มันพอฟงออก  แตไมถูกตามกฎเกณฑ  เพราะ 
ภาวะนั้นมันตองมีเหตุปจจัย 

 
....           ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรมมีอยู  โดยมิตองมีเหตุปจจัย. 

 
ทีนี้  ไกวัลยธรรมมีอยูไดโดยไมตองมีเหตุปจจัย;  แลวก็ไมรูวาจะ 

ใชคําวาอะไร  ก็ตองใชคําวา  "มีอยู"  แลวก็ใชคําวา  "ภาวะ"  อีก.  มันเลนตลก 
ในทางตัวหนังสือ  ความสับปลับของภาษาอยางนี้  ทําใหเราเขาใจคําธรรมะได 
โดยยาก.  แตแลวเราก็ไมรูจะแกไขความสับปรับกํากวมของภาษานี้ไดอยางไร? 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๓๗

ทางออกมันก็มีอยูวา  เราเขาใจมันใหถูกตอง;  จะเรียกวาอะไร 
ก็ไมสําคัญ.  จะเรียกวานิพพานมีอยูก็ได  นิพพานมิไดมีอยูก็ได  มันถูกทั้งนั้น;  
วานิพพานมีอยู  ก็พูดตามความรูสึกของคนธรรมดาสามัญ  ที่ รูวาอะไรมันมีอยู.  
ถาพูดวานิพพานมิไดมีอยู  เพราะนิพพานมิไดมีภาวะ  เพราะนิพพานมิไดมีเหตุ 
ปจจัยปรุงแตงอะไรขึ้นมา  นี้ก็มิไดมีอยู.  ถาอยากจะใชคําวา  "มีอยู"  ก็ตองมีอยู 
อยางภาษานิพพาน,  มีอยูอยางตามแบบนิพพาน,  มีอยูอยางตามแบบของอสังขตะ 
ซึ่งที่แทก็มิไดมีอยู  ก็เลยเรียกวา  เปนเรื่องพูด,  ขอพูดกันไปทีโดยสมมติหรือ 
โดยบัญญัติ  พอใหรูเรื่องวา  นิพพานนั้นมีอยู.  แตถาไปเขาใจวา  มีอยูอยางสิ่ง 
ตางๆ  มีอยูนี้ผิดหมดเลย;  เพราะวา  นิพพานนั้นมิไดมีอยูอยางที่สิ่งตางๆ 
มีอยู  อยางที่เรารูจักกันดี. 

 
ความมีอยู  ในที่ทุกแหง  แตมิไดมีอยูอยางที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง 

ใหมีอยู  นี่ฟงยาก.  เชนกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา  หรือของ  อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา  นี่  มันก็มีอยูในทุกสิ่ง;  แตมิไดหมายความวา  สิ่งเหลานั้นตกแตง 
กฎเกณฑอันนี้ขึ้นมา.  ความไมเที่ยง  มีอยูในสังขารทั้งปวง  แตมิใชสังขาร 
ทั้งปวงปรุงแตงความไมเที่ยงขึ้นมา;  ความไมเที่ยงนั้นเปนไปตามกฎเกณฑของ 
ตัวมันเอง  ที่มาครอบงําสิ่งทั้งปวง. 

 
เราควรจะมองเห็นกันอยางนี้บาง  คือสูงขึ้นมาถึงลักษณะอยางนี้  จึง 

จะมองเห็นสิ่งๆ  หนึ่งซึ่งมีอํานาจเหนือสิ่งทั้งปวง  ตอสูไมไหว;  เราจะไปสูรบ 
ตบมือกับสิ่งนี้ไมไหว.  เชนความที่ตองเกิดตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  อยางนี้ 
เปนตน  รวมอยูในความหมายนั้น  เราจะไปตอสู  หรือตานทาน  หรือหมุนกลับ 
กระแสอันนี้มันไมได. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๓๘ 

ทางออกมันไปมีอยูที่วา  เราอบรมจิตใจกันเสียใหม  ทั้งที่จิตใจนี้มัน 
ก็เปนธาตุธรรมดา  ธาตุสังขตะธรรมดานี้;  แตถาอบรมใหดีแลว  มันรูสึกถึง 
ฝายโนน  ฝายตรงกันขาม  ฝายที่ผิดธรรมดาไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง  อยางที่กลาว 
มานี้  คือฝายอสังขตะ. 

 
จิตนี้ธรรมดาก็เปนจิตของชาวบาน  อยางเปนโลกิยะ  แต ถาอบรมดี 

แลว  มันเปลี่ยนสภาพโลกิยะไปสูสภาพโลกุตตระ  แลวมันจึงรูสึกสิ่งที่ไมเคย 
รูจักนั้นได.  รูจักสิ่งที่  ทีแรกนั้นลึกลับเหลือประมาณ.  เชนไกวัลยธรรมนี้ 
เปนตน  เปนนิโรธธาตุ  สุญญตธาตุ  นิพพานธาตุ  เปนตน  ซึ ่งเมื ่อกอนนี ้ไม มี 
ทางจะรูไดนอกจากจะไดยินเขาเอยชื่อใหฟง.  แตเดี๋ยวนี้จะไมเพียงแตไดยินเขา 
เอยชื่อ  จิตจะรูจักหรือสัมผัสตอสิ่งนั้นได;  เพราะวา  สิ่งนั้นแมจะมีลักษณะ 
อยางนั้น  มันก็เปนสิ่งที่มีอยูจริง. 

 
เมื่อพระพุทธเจาทานทรงเกรงไปวา  คนทั้งหลายเมื่อไดฟงเรื่องอสังขตะ 

ตรงกันขามจากความมีอยูแหงสิ่งทั้งปวงในโลกนี้แลว;  คนทั้งหลายก็จะโงไปวา 
นิพพานนั ้นไมมีทางที ่จะมีอยู ได  เพราะเมื ่อมันตรงกันขาม  จากสิ ่งที ่มันมีอยูได 
ในโลกนี้เสียทุกอยางแลว  นิพพานจะมีอยูไดอยางไร?  จึงตองทรงยืนยันไวอีก 
แผนกหนึ่งวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตนํ  วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อายตนะนั้น 
ยังมีอยู.  นี้คําวา "อายตนะ"  ในทีนี้  มิใช  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  และมิใชเปนแมแตเพียงวาธัมมารมณ 
ที่เปนอารมณของจิตทั่วๆไปอยางนี้;  แตวามันก็เปน สิ่งที่อาจจะรูได  เขาถึง 
ได  รูสึกได  ในเมื่อไดอบรมจิตชนิดนี้  ใหกลายเปนจิตชนิดที่อยูเหนือความเปน 
อยางนี้  คิดเหนือความเปนโลก ๆ  อยางนี้. 
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นี่คือประโยชนหรืออานิสงส  ของการปฏิบัติพระพุทธศาสนา  ที่ 
เรียกวา  บําเพ็ญสมณธรรม  ปฏิบัติธรรม  ทํากรรมฐานภาวนา  แลวแตจะเรียก 
มันก็ลวนแต  คือการอบรมจิต  ใหเปลี่ยนไปสูภาวะอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งสามารถ 
จะมองเห็น  หรือวาชิมดู  หรือวาไดกลิ่น  หรืออะไรก็สุดแท  ตอสิ่งที่เปนอสังขตะ 
ที่เรียกรวมๆ  กันไปวา  "นิพพาน" 

 
อบรมจิตใหสูงจึงจะเห็นไดวาไกวัลยธรรมมีอยู. 
 
นี่ พระพุทธเจา ทานจึงตอง ตรัสยืนยัน ไววา  “สิ่งนั้นมีอยู  แตเดี๋ยวนี้ 

แกยังไมรูจัก  แลวถาเอาตามเหตุผล  ที่แกมีอยูเดี๋ยวนี้กันแลว  แกจะคิดวา  สิ่งนั้น 
มิไดมี”  คืออสังขตธาตุนั้นจะมิไดมีอยู  หรือวานิโรธธาตุนั้นจะมิไดมีอยู  หรือ 
วาสุญญตธาตุนั้นจะมิไดมีอยู  อยางนี้เปนตน. 

 
แตเดี ๋ยวนี ้ในกรณีนี ้  อาตมาเรียกสิ ่งนี ้ว า  ไกวัลยธรรม  คือสิ ่งที ่มี 

อยูอยางเปนอันเดียวกันหมด  ในเวลาทั้งหมด  ในเนื้อที่ทั้งหมด  ในอะไร 
ทั้งหมด  อยางที่มันไมนาจะมีได;  ก็ตองขอฝากไวทํานองเดียวกันวา  มันมีอยู 
ขอใหติดตาม  เพื่อจะมอง  หรือจะศึกษา  หรือจะอะไร  ใหรูจักสิ่งนั้น,  ไมมี 
ใครสรางสิ่งนั้นขึ้นมา.  พระพุทธเจาทานก็ ทรงยืนยัน แลววา  "ไมใชฉันสรางมัน 
ขึ้นมา;  ฉันจะเกิดขึ้นก็ตาม  ฉันจะไมเกิดขึ้นก็ตาม  สิ่งนั้นตั้งอยูแลว".  แลว 
หมายถึงพระพุทธเจาทุกๆ  พระองคดวย. 

 
แตถาเชื่อวา  สิ่งนั้นมีอยู  โดยอาศัยหลักวา  ธาตุนั้นตั้งอยูแลว 

อยางนี้แลว;  แลวตั้งอยูตลอดไกวัลยดวย;  มันก็ไมยากเกินไป  ไมเหลือวิสัย 
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 ไกวัลยธรรม ๒๔๐ 

ที่วา  จะเขาถึงสิ่งนั้นได.  ฉะนั้นขอใหพยายามตามความสามารถ  ตามโอกาส 
เพื่ออบรมจิตใจใหมันสูงขึ้นๆ  คือจิตใจมันดีขึ้น  หรือประเสริฐยิ่งๆ  ขึ้นไปจนถึง 
ระดับ  ถึงขนาด  ที่จะรูแจงเห็นจริง  ในสิ่งนั้น  ซึ่งเปนไกวัลย  หรือเปนอมตะ. 

 
สําหรับสิ่งนี้  ที่เห็นยากนี้  มัน ไมมีคําของชาวบานที่ เราพูดกันอยูนี้ 

จะไปพูดถึง  หรือจะไปบรรยายลักษณะของสิ่งนี้ทุกความหมาย จึง ตองใชโวหาร 
ที่เรียกวาคําปฏิเสธ  คือมันไมใชอยางที่วาก็แลวกัน. 

 
ใหนึกถึงนิทาน  ที่ลูกเด็กๆ  เขาชอบเลากัน  เชนวา  :  ปลามันอยูใน 

น้ําตลอดเวลา  เตามันยังเคยขึ้นไปเที่ยวบนบกบาง  แลวปลาก็ถามเตาวา  ที่แกวา 
บกๆ  นั้นเปนอยางไร?  บกนี้มันออนนิ่มพอใหจมูกของฉันแหวกวายไปไดหรือ?  
เตามันก็วาไมใช.  ปลาถามวา  บกของแกเปนคลื่นอยางนี้หรือ?  เตามันก็บอก 
วาไมใช.  มันเย็นเอิบอาบอยางนี้หรือ?  มันก็วาไมใช.  ถามกี่คําถาม  กี่รอย 
คําถาม  มันก็ตอบวา  ไมใช.  นี่มันก็เปนกรรมของปลา  ที่ไมอาจจะรูได 
มันก็ประณามวา  เตานี่โกหก. 

 
ฉะนั้นขออยาใหใชวิธีนี้กับพระพุทธเจา.  นี่อาตมาขอรองวา  อยาใช 

วิธีนี้กับพระพุทธเจา;  เพราะวา  พระนิพพานเปนอยางนั้นจริง  มัน ไมอาจจะบอก 
ดวยคําพูดฝายบวก  เปน  positive  วาอยางนั้นๆอยางนั้น  ซึ่งชาวบานก็รู 
แตเรื่องโลกๆ  เรื่องโลกิยะทั้งนั้น.  ฉะนั้นพระพุทธเจาทานก็ตองตรัสวาไมใช 
อยางนั้น,  ไมใชอยางนั้น,  ไมใชอยางนั้น  ทุกอยางที่จะปฏิเสธได;  แตวามัน 
ไมมีเวลา  ไมมีโอกาสที่จะปฏิเสธโดยรวมรายละเอียด  ซึ่งจะตองปฏิเสธเปนหมวดๆ  ไป. 
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ดังเชนที่ ในพระพุทธภาษิต  นั้นเอง  ก็มีคํากลาววา  สิ่งนั้นมันไมใช 
ธาตุดิน  :  เนว  ปวี - มันไมใชธาตุดิน  เนว  อาโป  น  เตโช  น  วาโย - ไมใช 
ธาตุน้ํา  ไมใชธาตุไฟ  ไมใชธาตุลม..  คนจะไปคิดวา  นิพพานเปนธาตุ  เหมือน 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  มันก็ไมใช. 

 
หรือวา  จะไปถือเสียวา  มันเปนผลที่ เปนความสุขแกจิต  ที่เรียกวา 

อากาสานัญจายจนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ  ที่เปนความสุขสูงสุด  ที่ในสมัยนั้นเขาคนพบทานก็ยังตอบไมใชๆ  ไมใชๆ,  
ไมใชๆ , กระทั่งวา  มันเปนโลกธาตุ  วาโลกนี้หรือ?  ก็ไมใช  โลกอื่นหรือ 
ก็ไมใช?  ดวงอาทิตยดวงจันทรหรือ?  ก็ไมใช.  นี่ไมใชไปเสียทั้งหมด  ใน 
เรื่องพื้นที่. 

 
แลวที่จะเปนเรื่องของ อากัปกิริยา  ก็มันเปนความตั้งอยูหรือ?  ก็ 

ไมใช.  มันเปนความเปนไปหรือ?  เคลื่อนไหวหรือ?  มันก็ไมใช  มันเปน 
การจุติหรือ?  ก็ไมใช.  อุบัติบังเกิดหรือ?  ก็ไมใช.  มีที่ตั้งหรือ?  ก็ไมใช.  
ไมมีที่ตั้งหรือ?  ก็ไมใช.  มีอารมณหรือ?  ก็ไมใช.  คือปฏิเสธทุกหมวด.  
ที่วาจะเปนธาตุอยางธรรมดา,  หรือจะเปนความสุขอยางธรรมดา,  หรือวาจะเปน 
พื้นที่,  หรือวาจะเปนกิริยาอาการเปนภาวะอะไร  มันไมใช  ไมใช,  ไมใชๆ.  
ทานไมไดตอบวาอะไร,  ไมตอบวาอยางไรจึงใช,  ไดแตบอกวา  ที่ไมใชๆ  ไมใชๆ 
ตรงขามจากที่วาไมใช  นั่นแหละคือสิ่งนั้นละ. 

 
แต  ในสูตรนี้ทานเรียกวา  นั่นเปนที่สุดจบแหงความทุกขทั้งปวง 

ที่ตรงนั้น;  หรือภาวะนั้นหรือจุดนั้น  เปนที่จบแหงความทุกขทั้งปวง  ซึ่ง 
หมายถึงอสังขตะ,  ซึ่งหมายถึงสุญญตา,  ซึ่งหมายถึง นิพพานธาตุ  หรือนิโรธ 
ธาตุ,  ซึ่ง ในที่นี้  อาตมาเรียกวา  "ไกวัลยธรรม". 
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 ไกวัลยธรรม ๒๔๒ 

เขาใจความหมายของไกวัลยธรรมแลวจะเขากันไดทุกศาสนา. 
 
การที่ เอาคํานี้มาเรียกนี้  ก็เพราะวามันมีความหมาย  ที่ถาเห็นแลว 

จะเขาใจความหมายอื่นไดทุกอยาง;  แลวก็จะเรียกวาเอาเปรียบ  หรืออะไรก็ 
สุดแท  โดยที่เห็นวา  ถาเขาใจความหมายของไกวัลยธรรม  นี้แลว  จะได 
เครื่องมืออันหนึ่ง  ซ่ึงทําความเขาใจกันทีเดียวไดทั้งโลก  ไมวาเขาจะถือศาสนา 
ไหน  ไมมีอดีต  ไมมีอนาคต  ไมมีปจจุบัน.  คําๆนี้มันจะใชไดแกทุกศาสนา 
ทุกสถานที่  ทุกศาสนา  จนไมตองแบงแยกเปนศาสนา. 

 
ศาสนาพราหมณเขาก็มีคํานี้ใช  ศาสนาพุทธก็มีคําที่มีความหมายอยางนี้ 

ใช.  ยกตัวอยาง  ศาสนาคริสตเขาก็มีคําที่มีความหมายอยางนี้ใช;  แตแลว 
ตางฝาย  แตละฝาย  ทุกฝาย  ไมเขาใจความหมายนั้นๆ  ในคํานั้นๆ  ใน 
ศาสนาของตนๆ  ก็เลยไดทะเลาะกันในระหวางศาสนา.  นี่เปนความเสียหาย 
ของมนุษยอยางยิ่งในเวลานี้  ที่ตองมีความทุกขทรมานเขาใจกันไมได;  บทบางบท 
ของศาสนาเปนหมัน  ถูกยกเลิกไป  เพราะเขาใจไมได. 

 
แตถามนุษยทุกคน  อยาถือกันวา  เปนศาสนาไหน;  ถือกันแตวา 

สวนสังขารรางกายนี้มันเปนไปตามกฎของสังขตะ  แลวก็มีอีกสิ่งหนึ่ง  เปนอสังขตะ 
ที่จะทําใหหยุดความหลงใหล  ในสิ่งเหลานี้เสียได;  แลวเราก็จะไมเกิดความ- 
ทุกข.  และเราก็จะไมยึดมั่น  หมายมั่นสิ่งใด  โดยความเปนตัวกู - ของกู.  เรา 
ก็เห็นแกตัวไมได  แลวเราก็ไมอาจจะเบียดเบียนใครได  ไมเบียดเบียนตน  ไม 
เบียดเบียนผูอื่น. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ ๒๔๓

นี่ประโยชนของการเห็นสิ่งๆ  หนึ่ง  ซึ่งเปนสิ่งเดียวกันทั้งหมด  ใน 
ทุกเวลา  ในทุกเนื้อที่.  พูดเทานี้ก็พอแลว  วาทุกเวลา  คือไมขึ้นอยูกับเวลา,  
ทุกเนื้อที่คือไมถูกจํากัดอยูกับเนื้อที่ขนาดไหน  นั่นแหละคืออสังขตะ.  อสังขต- 
ธาตุ  ที่เรียกสั้นๆ  บางทีก็เรียกวา  ธรรมธาตุ,  หรือถา  เรียกใหสั้น  กวานั้นอีก 
ก็เรียกวาธาตุเฉยๆ   อยางในพระบาลีที ่พระสวดนี้เรียกวา  ตา  ว  สา  ธาตุ  
- ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว 

 
อาตมาเอาคํานี้มาใช  แลวก็เลยใหหัวขอการบรรยายในวันนี้วา  ไกวัลย- 

ธรรมในฐานะที่เปนธาตุ,  เปนสักแตวาธาตุ;  แตมิไดเปนไปตามการปรุงแตง 
ของธรรมชาติ.  มัน เปนธาตุพิเศษ  ที่มัน  ถอยออกมาเสียจากการปรุงแตง 
ของธรรมชาติ.  สวนธาตุนอกนั้นเชน  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม 
ธาตุอากาศ  ธาตุวิญญาณ  อะไรก็ตาม  จะเรียกชื่ออยางอื่นก็ได;  นี้ลวนแต 
เปนธาตุที่เปนไปตามธรรมชาติ  และก็มิใชสัตวบุคคล  ตัวตน  เรา  เขา.  ทีนี้ 
ธาตุนี้เปน อสังขตธาตุ  ไมเปนอยางนั้น  แตก็ยังเปนสักวาธาตุ  ซึ่งก็จะตอง 
เรียกวา  ธรรมชาติชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน  หากแตวา  ไมเปนไปตามเหตุตาม 
ปจจัยเทานั้น. 

 
รวมความวา  ทั้งหมด  ในทั้งหมด ในไกวัลยธรรม นั้น  มันก็มีอยู 

เพียง  ๒  ธาตุ  คือสังขตธาตุ-ธาตุที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย,  และอสังขต- 
ธาตุ - ธาตุที่ไมเปนไปตามเหตุตามปจจัย.. ตัวไกวัลยธรรมแทๆเปนสิ่งที่เปน 
กฎ  อยูเหนือการปรุงแตงของเหตุของปจจัย.  ธาตุทั้งหลายที่ถูกปรุงแตงตามเหตุ 
ตามปจจัย  เปนเพียงขี้ฝุนขี้ละออง  ที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  ปลิวไปหายไป,  เกิด 
ขึ้น – ตั้งขึ้น - ดับไป  เทานั้นเอง. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๔๔ 

ใหรูจักความแตกตางกันอยางนี้ไวแลว  ก็จะเปนการงายดาย  ที่จะ 
ศึกษาใหเข าใจ  สิ ่งที ่เร ียกวา  "ความหลุดพน"วิม ุตติ  หรือความหลุดพนไปได 
จากความทุกขทั้งปวง  ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา. 

 
การบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ในวันนี้  ก็มุงหมายจะพูดแตเพียง 

ความหมาย  ของคําที่สําคัญเพียงคําเดียว  ก็คือคําวา  "ธาตุ"  ที่เปนอสังขตธาตุ 
ที่พอจะเรียกสมมุติไดวา   นี่แหละคือตัวแหงไกวัลยธรรม   ที่คนพวกอื่นเขาจะ 
สมมุติเอาวา  นี้เปนตัวตนอันแทจริง  และถาวร.  สวนเราพุทธบริษัททั้งหลาย 
เรียกตามพระพุทธเจา  ทานเรียกวา  มัน เปนสักวาธาตุ,  และ ตั้งอยูในฐานะเปน 
กฎแหงสามัญญลักษณะ,  กฎแหงอิทัปปจจยตา,  กฎของจตุราริยสัจจ 
เปนตน  โดยรายละเอียดดังที่กลาวมา. 

 
การบรรยายวันนี้สมควรแกเวลา  ก็ขอโอกาสใหพระภิกษุทั้งหลาย  ไดสวด  

คณสาธยายธรรม  ที่เปนเครื่องกระตุนใหเกิดความสนใจ  ในธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
ตอไปอีกวาระหนึ่ง. 

 
----------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๗  - 

หินโคง  ๑๙  พ.ค.  ๑๖ 
 
 
 
 
ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนธรรมชาติ 

แหงพุทธภาวะ. 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายชุดไกวัลยธรรม  ครั ้งที ่  ๗  นี้  อาตมาจะไดกลาว 

โดยหัวขอวา  ไกวัลยธรรมในฐานที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ. 
 

[ ทําความเขาใจ  "ธรรมชาติแหงพุทธภาวะ" ] 
 
"ธรรมชาติแหงพุทธภาวะ"  คงจะเปนที่แปลกหูสําหรับบางทานก็ได.  

ที่จริงก็มีความหมายชัดเจนอยูแลว;  หมายความวา  ธรรมชาติอันหนึ่ง  ซึ่งทําสัตว 
 
 
 

๒๔๕ 
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 ไกวัลยธรรม ๒๔๖ 

ใหเขาถึงพุทธภาวะ,  และมีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  ในเวลาทุกยุคทุกกาล  ในฐานะ 
ที่เรียกวาเปน  ไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยตา  ก็ไดเหมือนกัน. 

 
ถาจะกลาวใหเขาใจเปนการลวงหนาไวทีกอนก็วา  ทุกอยางไดวิวัฒนา- 

การขึ้นมา  จนกระทั่งเปนสิ่งที่มีชีวิต,  แลวสิ่งที่มีชีวิตนั้น  จะวิวัฒนาการตอไป 
จนถึง ระยะสุดทาย  คือถึงความเปนพุทธะ;  หมายความวารูหรือตื่น  หรือ 
เบิกบานเต็มท่ี,  ถาจะเปรียบเทียบเหมือนอุปมาก็วา  มันถึงจุดที่เบิกบานเต็มท่ี;  อยาง 
กับตนไมมีดอก  เราก็เห็นวา  ดอกของมันนั้น  ทีแรกก็ดูไมออกวาดอกไม  จน 
กระทั่งมันเจริญเติบโตเรื่อยๆ  ไป  ดูเปนดอกไม  แลวก็ตูม  แลวก็บานถึงที่สุด. 

 
ขอน้ีมุงหมายไปยังขอท่ีวา  มันตองเบิกบาน,  มันตองบาน;  ถาไมมี 

อะไรมาขัดขวางทําลายเสีย  มันก็บานไดเร็ว;  ถาไมอยางนั้น  มันก็ตองชา. 
 
ขอน้ีเปนการยืนยันวา  ทุกอยางจะวิวัฒนาการไป  จนกระทั่งถึงวาระ 

สุดทาย  คือความเปนพุทธะ  บางทีก็จะใชคําวา  "พุทธะ"  เฉยๆ  ไมตองใช 
คําวาพระพุทธเจาก็ได;  แตก็เปนการเบิกบานดวยความรูเหมือนกัน  คือรูถึง 
ที่สุดวา  ความทุกขไดหมดไปแลว,  หรือวา  ชาตินี้มันเปนชาติสุดทายแลว 
ความเกิดอีกมิไดมี;  อยางนี้เรียกวา  เบิกบานถึงที่สุด. 

 
ธรรมชาติที่จะทําใหสิ่งที่มีชีวิตเจริญขึ้นมา  จนถึงลักษณะอยางนี้ 

ในที่สุดนั้น  เราเรียกวาธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ บาง,  ธรรมชาติแหง 
พุทธภาวะ บาง,  ที่เรียกวาธรรมชาติ  ก็เพราะวามันมีอยูแลว,  มีอยูเองโดย 
ธรรมชาติ,  หรือจะเรียกวา  ธรรมชาติที่เปนเชื้อแหงความเปนพุทธะ  มีอยูแลว. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ ๒๔๗

ในสิ่งที่มีชีวิตก็มีเชื้ออันนี้อยูแลว.  ฉะนั้น  สิ่งที่มีชีวิตจักตองเจริญไป  ใน 
ทางที่จะถึงความเปนพุทธะ.นี้คือใจความของหัวขอ  ที่ตั้งใจวาจะพูดในวันนี้,  
และใหหัวขอสั้นๆวา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ. 

 
[ทบทวนขอความที่บรรยายมาแลวถึงหนา  ๒๔๘.] 

 
ทีนี้  เพื่อจะใหเขาใจในสิ่งนี้ดีขึ้น  หรือตามลําดับ  ก็จะตองทบทวนไป 

ถึงขอความที่ไดบรรยายกันมาแลว  ตามลําดับอีกเหมือนกัน  วาไดพูดมาแลว 
อยางไร,  คือไดพูดถึงเรื่องไกวัลยธรรม  ในลักษณะตางๆ  กัน  ที่ใหเขาใจไดงาย 
ขึ้นมาตามลําดับ. 

 
ในครั้งที่แลวมา  ไดพูดถึงไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎ  คือสิ่งที่มี 

อํานาจบังคับสิ่งตางๆใหเปนไป  มีอํานาจนั้นอยูในสิ่งตางๆ  ที่ตองเปนไป  หรือ 
เปนไปตามกฎ  เชน  กฎแหงสามัญญลักษณะ  วามันตองไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
อนัตตา  สําหรับสิ่งที่มีปจจัยปรุงแตง;  หรือวาเปนไปตามกฎแหงอิทัปปจจยตา 
วามันไมมีฝายไหนที่ยืนยันใหตายตัวลงไปได  นอกจากวา  มันเปนไปตามเหตุตาม 
ปจจัย  มันแลวแตเหตุแลวแตปจจัย  เมื่อมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆยอมเกิดขึ้น;  
มันเปนไปตามกฎอยางนี้เรื่อยไป  จนกวาจะถึงที่สุด.  และในที่สุดก็ไดพูดถึง 
กฎจตุราริยสัจจ เร่ืองความทุกข  และความดับทุกขไดสิ้นเชิง  เปนวาระสุดทาย 
เหลานี้มันเปนไปตามกฎ. 

 
ความที่ตองเปนอยางนี้  ก็เรียกวา  เปนธรรมธาตุอันหนึ่ง  เปนธาตุที่ 

มีอยูตามธรรมชาติอยางหนึ่ง;  ไมควรถือวาเปนตัวตน  บุคคล  เรา  เขา  หรือ 
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 ไกวัลยธรรม ๒๔๘ 

วาตัวใคร  ตัวคนนั้น  ตัวคนนี้  ใหถือวาเปนธรรมชาติ,  แมวาจะมีลักษณะ 
เปนไกวัลยตา  คือมีทั่วไปในที่ทุกแหงและทุกเวลา  ก็ไมใชวามันจะเปนสัตวบุคคล 
ขึ้นมาได;  แตมันไปคลาย  หรือไปพองกันกับขอที่วา  เปนพระเจาที่สูงสุด  จน 
เอาคําๆ  นี้ไปใช  ใหเปนลักษณะของพระเจาเหลานั้นได;  เชนวา  มีอยูในที่ 
ทั่วไป  หรือในที่ทุกเวลา  แลวก็มีอํานาจทําใหสิ่งทั้งหลายเจริญขึ้นๆ  จนกวาจะถึง 
ที่สุด. 

....           ....            ....            .... 
 

(เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.) 
 
สําหรับสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรมนี้  ไดพูดมาแลวพูดมาอีก  หลายๆ 

สิบครั้ง  บางคนก็คงจะจับใจความได  วาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่เปนทั้งหมด  ไม 
ยกเวนอะไร,  แลวเปนไปอยางที่เรียกวาไมจํากัดขนาด  ไมจํากัดเวลา  ไมขึ้นอยู 
กับเวลา  ไมมีใครวัดได  ตวงได.  บางพวกเรียกวา  มีแสงสวางที่คํานวณไมได 
มีอายุที่คํานวณไมได.  นี้ก็เปนถอยคําที่ดี  ที่ตองสังเกตไว  แลวจะเขาใจเรื่อง 
อื่นๆ  ตอไปขางหนาได. 

 
ดูความเบิกบานตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต. 

 
เราจะตองดูใหรูจักสิ่งนี้  ใหมากยิ่งขึ้นทุกที;  ที่แลวมานั้นเราเกือบ 

จะไมรูเรื่องนี้  วา  มีอะไรอยูในที่ทั่วไป  และตลอดทุกเวลา  ที่บังคับใหสิ่ง 
ทั้งหลายเจริญขึ้นๆ   ตั้งแตไมมีชีวิตวิญญาณมาเปนมีชีวิตวิญญาณ.  เชน  ถา 
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เปนเพียงธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  มันก็ไมมีชีวิตวิญญาณอะไร  ไมมี- 
จิต;  แตแลวมันไดประกอบกันเขากับสิ่งอื่น  มันจึงเกิดเปนสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมา. 

 
สําหรับเรื่องทางวิทยาศาสตร  สมัยปจจุบันแลว  ไมไดอธิบายถึง 

สิ่งที่เปนวิญญาณธาตุ  หรืออะไรทํานองนั้นเลย.  เขาไดอธิบายไปในทางที่วา 
มันเปนวัตถุธาตุที่ เหมาะสม   โดยประการทั้งปวงมันตองการอะไรบาง   ก็มี 
ครบถวน  ตองการอุณหภูมิ  ตองการระยะกาลเวลา  ความเปลี่ยนแปลง  ความ 
แวดลอมอยางไรมันก็ได  แลวในที่สุด  มันก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้น. 

 
นี่พวกที่เคยศึกษามาแลว,  เพราะเคยศึกษามาแลว  ก็เขาใจได;  แต 

บางคนก็ไมเคยศึกษากันในแนวนี้;  จึงอยากจะบอกใหทราบวา  แมแตในทาง 
วัตถุ  อยางที่พวกนักวิทยาศาสตรเขาสนใจศึกษาคนควา  ก็ยังยืนยันอยางนี้.  
เชนวา  อยางที่เราจะเคยอานกันแทบทุกคนแลววา  โลกนี้  ทีแรกมันก็เปนดวงไฟ 
ก็วามาจากดวงอาทิตย  หรือวาจะมามาจากการรวมตัว  ของหมอกเพลิงกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ก็ตาม  แตเปนที่ยุติตองกันวา  มันเปนดวงไฟ  ที่ลุกเปนไฟเทาๆ  กับดวงอาทิตย;  
แลวนานเทาไรก็ตามใจ  มันเย็นลงๆเย็นลงจนเปนกอนๆ  หนึ่ง  ซึ่งมีเนื้อหาเปน 
คลายกับโลหะ. 

 
แลว ตอมา  มันก็กรอน  ดวยการที่ถูกแดด  ถูกลม  ถูกฝน  ถูกอะไร 

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในการบรรยากาศรอบๆ  โลกนี้,  ทําใหผิวโลกนี้มันรวน  มันกระจาย 
ออกเปนอยางนั้นอยางนี้  เปนธาตุนั้นธาตุนี้  หลายๆธาตุดวยกัน  ก็มีที่ขังน้ําอยู 
แลวก็มีธาตุหลายๆ  อยางลงไปสะสม  หมักหมม.  ไดความสบเหมาะเขา  โอกาส 
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หนึ่งมันก็เกิดเปนสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในน้ํา  ซึ่งยังเล็ก  ดูดวยตาไมคอยเห็น;  แลวก็ 
โตขึ้นๆ. 

 
นานมาอีกมากมาย  สิ่งที่มีชีวิตนี้มันก็เจริญขึ้น  โดยผสมกันหลายๆวิธี 

หลายๆ   เซลลช ีว ิตเป นหนึ ่งกลุ ม   เป นส ัตว เล ็กๆ   ขึ ้นมาก ็ม ี  เป นพืชพันธุ 
พฤกษาชาติขึ้นมาก็มี  มันก็เจริญแขงกัน  มันอาศัยกันและกันเรื่อยๆ  มา  จนมี 
สัตวที่ใหญโตขึ้นมา  กระทั่งเปนสัตวทั้งหลาย  อยางที่เราเห็นๆ  หรือรูๆ  กันอยู 
และมาเปนคน  อยางที่นั่งกันอยูที่นี่. 

 
นี่ลองคิดดูเถอะวา  แมในฝายทางวิทยาศาสตร  ฝายวัตถุแทๆ  เทาที่เขา 

จะคนควากันอยางไร  มันก็ไดผลลัพธ  เปนความรูอยางนี้  :  วาจากดวงไฟที่ไมมี 
ชีวิต  หรือเราอาจจะถือวา  ไมมีชีวิต  ก็มาเย็นลง  มากลายเปนสิ่งที่มีเกือบมีชีวิต;  
แลวก็มีชีวิต;  แลวก็มีชีวิตโดยสมบูรณ  อยางที่เห็นอยู. 

 
นี้ก็เพราะมันมี อะไรอยางหนึ่ง  ที่บังคับใหเปนไป อยางนั้น.  ถาจะ 

พูดอยางสําหรับใหเด็กๆฟง  ก็วา  มันมีชีวิตชนิดหนึ่ง  มันซอนอยูแลวในดวงไฟ 
นั้น  มันไมมีโอกาสที่จะเจริญออกมาเปนชีวิตอยางนี้  มันก็รออยูกอน  จนเมื่อไร 
มันมีโอกาส  ชีวิตที่มันซอนอยูในดวงไฟ  มันก็คอยๆ  แสดงตัวออกมา  เปนชีวิต 
ที่ละเอียด  แลวก็ใหญโตขึ้นมา  จนกระทั่งเปนชีวิตคน;  อยางนี้ใครจะเชื่อ 
หรือไมเชื่อก็ได. 

 
แตคนที่มีปญญา  ที่เปนนักคนควาในเรื่องของโลกนี่  เขาคนพบ 

อยางนี้แลวมันก็ไมเห็นวา  จะตองขัดกันกับหลักธรรมะขอไหน;  เพราะสิ่งตางๆ 
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นี้มันเปนไปตามกฎเกณฑ  เมื่อมันใชเวลานานมาก  มันก็แปลกไปมาก.  แต 
ทุกอยางนี้มันไมพนไปจากกฎเกณฑ  ที่เรียกวา  อิทัปปจจยตา,  และไมพน 
ไปจากกฎเกณฑ  ที่เรียกวา  สามัญญลักษณะคือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา.  
มัน เปลี่ยนไดเรื่อย  จึง เกิดเปนของใหมขึ้นมา  จนรูจักคิดนึก  รูจักรูสึก  วา 
เปนสุขเปนทุกข,  มันก็ ดิ้นรนตอไป  จนดับความรูสึกที่เปนทุกขเสียได. 

 
นี้เราเรียกวา  มันถึงที่สุด  เปนที่เบิกบานถึงที่สุดแหงความเปน 

พุทธะ;  ถามันไมมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  มันก็มีความเบิกบานอยางนี้ไมได;  
เชนเดียวกับท่ี  ถามันไมมีเชื้อท่ีเรียกวาชีวิตอยูแมในดวงไฟที่กําลังลุกนี้  มันจะ 
คอยๆ  วิวัฒนขึ้นมาเปนชีวิตอยางเดี๋ยวนี้ไมได.  นี่ขอใหนึกไกลออกไปถึง 
ขนาดนี้. 

 
นี้ไมใชเปนเรื่องเพอเจอ    อยางเรื่องปรัชญาอะไรเลย;  มันเปนไปใน 

เรื่องของวิทยาศาสตร  คือมองเห็นได  เขาใจได  แลวก็แนวเดียวกันเทานั้น 
ไมตองหลายแนวใหเปนที่ขัดแยงกัน.  เพราะฉะนั้นจึงตั้งหัวขอขึ้นมาวา  เชื้อ 
แหงความเปนพุทธะนี้  ก็ไดมีมาแลว  ตั้งแตแรกเริ่มเดิมที;  เชนเดียวกับสิ่ง 
ที่เรียกวา  ไกวัลยธรรมนั้น  มันก็เปนอยางนั้นมาแลว  ตั้งแตแรกเริ่มเดิมที. 

 
ในสิ่งนั้นจะมี เชื้อแหงชีวิต  เพื่อเปนชีวิต  มาเปนชีวิตนี้ก็ได,  หรือ 

วา  จะมาเปนความรูอยางถูกตองทั่วถึงขึ้นมาตามลําดับ  จนเปนพุทธะ  อยางนี้ 
ก็ได.  และใหถือเอาความหมาย  ของคําวา  พุทธะ นี้กวางไว  กวางๆ  ไว 
คือวา  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน;  รูก็เปนพุทธะ  ตื่นก็เปนพุทธะ  เบิกบานก็ 
เปนพุทธะ;  เพราะมันเปนการเบิกบานของความรู  ที่จะดับความทุกขได. 
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เร่ืองนี้ถาจะพูดกันไปในแงอื่น  มันก็มีมากมายหลายแขนงที่จะพูดได;  
แตวาอาตมาจะไมพูดมากมายหลายแขนง  จะพูดมุงหมายแตในทางวา  มันมีเชื้อ 
แหงความเปนพุทธะอยูโดยธรรมชาติ  เพื่อวาคนทั้งหลายจะไดเกิดกําลังใจ 
กระทั่งเกิดความแนใจ  วาเราก็มีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  แลวสักวันหนึ่งก็ 
จะเบิกบาน  ถึงความเปนพุทธะได.  นี่ความมุงหมาย  หรือความประสงค 
ในการบรรยายเรื่องนี้  โดยเฉพาะในตอนนี้  มันมีอยูอยางนี้. 

 
บางคนกําล ังท อใจ   เห ็นว าม ันย ังไกล   เ รื ่องม ันมาก   ก็เลยเฉยๆ 

หรือวา  บางทีก็นอนใจทอดอาลัย  เหมือนกับคนตายอยาก   ทําๆไปอยางนั ้น.  
แตถาเขาไดรูเรื่องความจริงของสิ่งๆนี้  วา เปนสิ่งที่มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง 
และทุกเวลา;  หมายความวามันมีอยูในทุกๆ  อณู  ทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ยัง 
ไมมีชีวิต  แลวมาประกอบกันเขาเปนสิ่งที่มีชีวิต;  แมชีวิตเล็กๆ  ก็เรียกวามัน 
มีความเปนพุทธะ  เจริญขึ้นมาตามสวน  กระทั่งมันมีชีวิตที่สมบูรณ  ความ 
เปนพุทธะก็จะมีไดสมบูรณ. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ไกวัลยธรรมในแงเปนธรรมชาติวิวัฒนาการถึงความเปนพุทธะ. 

 
สําหรับคําวา  "ไกวัลยตา"  นั้น  มีความหมายแตเพียงวา  ความที่มัน 

เปนอยางนั้น.  ถาพูดวา  "ไกวัลยธรรม"  ก็หมายถึง สิ่งที่เปนอยางนั้น,  ถา 
ไกวัลยตา  ก็หมายถึงความที่มันเปนอยางนั้น.  ความที่มันเปนอยางนั้น;  
คือเปนสิ่งเดียวทั้งหมด  มีอยูในสิ่งทั้งปวงตลอดเวลานั่นแหละ  เราจะมองดูกันได 
หลายแง  และที ่สําคัญที ่สุดสําหรับพุทธบริษัทนี ้  ก็แงที ่ว า  มันเปนธรรมชาติ 
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ที่อาจจะเจริญรุงเรือง  วิวัฒนาการไปถึงความเปนพุทธะ  ในระดับสูงสุดหรือ 
เต็มท่ีได. 

 
อยาไดนอนใจ  หรือวาทอดอาลัยเสียวา  เราไมไดมีอะไรที่สรางมา 

เพียงพอ  ที่จะเปนพุทธะ.  ใหมีความคิดเสียใหมวาสิ่งนี้เปนไกวัลยธรรม  มีอยู 
ตลอดเวลา  ในที่ทุกสิ่ง;  หากแตวายังไมไดเจริญ  คือไมไดวิวัฒนาการขึ้นมา,  
แลวเราก็มา เปนถึงขนาด  เปนมนุษย อยางนี้แลว  เรียกวามันภาคปลาย,  หรือวา 
ใกลตอจุดสูงสุดเต็มทีแลว;  คือวาเราไมใชยังเปนเพียงกอนหิน  กอนดิน 
หรือกรวดทราย  หรืออะไรทํานองนั้น;.  มันเปนธาตุที่ประชุมปรุงแตงกัน 
ขึ้นมาแลวอยางนี้  ถึงขนาดนี้  แลวก็มีเชื้อที่จะใหเปนพระพุทธเจา  หรือ 
เปนพุทธะ  นั่นใสมาแลวเสร็จ  แตวามองไมเห็นเอง. 

 
อยากจะยกตัวอยาง  ซึ่งมันออกจะขําๆ  หรือวาตลกไปก็ได;  แต 

ที่จริง  ก็เปนเรื่องอยางเดียวกัน  วาสิ่งที่เรียกวา  "เชื้อ"  นั้น  แมเชื้อทางวัตถุ 
มันก็ ละเอียดลึกซ้ึงจนมองไมเห็น.  เชื้อท่ีมาเปนคนขึ้นมาคนหนึ่ง  ก็ยังละเอียด 
จนมองไมเห็น  แลวมันยังมีเชื ้อที่มันละเอียดกวานั้น  ที่มันถายทอดกันได  หรือ 
จะเจริญเบิกบานออกไปได  นั้นยิ่งมองไมเห็น.  จนเราตองเรียกวา  ความที่มัน 
จะตองเปนอยางนั้น;  เชนในเมล็ดมะมวงเม็ดหนึ่ง  ทําไมมันมีอะไรบาง?  มันมี 
ความที่มันจะตองเปนตนมะมวง  จนเปนดอกเปนผลถึงที่สุด. 

 
หรือวาในไขไกฟองหนึ่ง  มันมีความที่มันจะตองเปนไกเต็มตัว  ความ 

ที่มันจะเปนเนื้อไก  หนังไก  ขนไก  เล็บไก  อะไรไก  ไกสีแดง  สีเขียวของขนของ 
อะไรทั้งหมด  มันอยูในฟองไขฟองเดียว;  ความที่จะตองเปนอยางนั้น  เรามอง 
ไมเห็นไดดวยตา;  แมวาเราจะเอาไขฟองนั้นมาแยกธาตุดู  เรายังไมพบสวนที่มัน 
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 ไกวัลยธรรม 

 

๒๕๔ 

๒๕๔

จะแสดงวา  มันยังเปนขนนอยๆ  หรือวาเปนหนังนอยๆ  เปนสีสันนอยๆ  มัน 
เปนไปไมได;  เพราะมันยังตองอาศัยความเจริญและความเปลี่ยนแปลง  ตามกฎ 
แหงอิทัปปจจยตา  อีกมากมายหลายชั้นนัก,  และตองการเวลาดวย  กวาไข 
ฟองหนึ่งมันจะมีความเปนไกที่สมบูรณ  แสดงออกมาเปนไกเต็มท่ี. 

 
อยางนี้เราเรียกวา  ภาวะแหงความเปนอยางนั้น,  แลวเปนที่ 

มั่นใจได  ทําใหมีความหวังวา  มันตองเปนอยางนั้นแน.  เชนไขฟองนี้ถาฟก 
เขาไปแลว  ก็จะไดไกอยางนั้นออกมาจริงๆ  นี่เราก็ควรจะมีความเขาใจทํานอง 
เดียวกัน  วาในชีวิตทุกชีวิตนี้  มันมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  คือจะเปน 
บุคคลที่มีความรู  หรือตื่น  หรือเบิกบานเต็มที่ใสมาแลว;  ขอใหฟกใหเปน.  
เดี๋ยวนี้มันก็จะอยูที่ไมไดฟก  หรือฟกไมเปน.  ถาฟกเปน  ถูกวิธีมันก็ออกมาได 
ทันความตองการ  ทันเวลา. 

 
ทีนี้บางคนยังถึงกับวา  ไมรูไมชี้  วามันจะเปนอยางไร  ก็ปลอยๆไป 

อยางนั้น;  หรือจะยอมรับแตเพียงวา  ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา 
ไปก็แลวกัน  ผลมันก็จะเกิดขึ้นอยางนั้น  นี้ก็ถูกที่สุดแลว;  เรียกวาไมพูด 
ใหมันยาวความ. 

 
อาตมาเสียอีก  เปนผูที่จะพูดอะไรใหยาวความออกไป  กวาที่คน 

ธรรมดาควรจะฟง;  แตวา  ไมใชพูดใหยาวความโดยไมมีประโยชนอะไรเสีย 
เลย;  อยางนอยที่สุด  มันก็เปนเรื่องยาวความไปในทางใหเกิดความแนใจ  ความ 
มั่นใจวา  มันจะตองเปนไดอยางนั้นแนๆ  แลวเกิดกําลังใจ  ในการที่จะประพฤติ 
ปฏิบัติยิ่งขึ้น  แลวก็จะไดผลน้ันโดยเร็ว. 
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พูดงายๆ  วาถาเราแนใจวา  ความเปนพุทธะมีอยูในทุกคน  ถาฟกเปน 
มันก็ออกมาเปนตัวเร็ว,  ฟกไมเปนมันก็ชาหนอย;  ดังนี้แลว  ก็เขาใจวา  คง 
จะมีหลายคนที่ตั้งใจ  ที่จะฟกใหเปน  และออกมาเปนตัว. 

 
เชื้อแหงความเปนพุทธะ  มีอยูในทุกสิ่งแน. 

 
ทีนี้  ขอท่ีพูดวา  เชื้อแหงความเปนพุทธะ  นี้  มีอยูในทุกสิ่ง;  เปน 

ไกวัลยธรรม  มีคูกันมากับไกวัลยธรรม  ในแขนงไหน  ในแงใด  ก็แลวแต 
จะมอง.  นี้ก็เพื่อจะใหเห็นวา  มันมีทั่วไปในที่ทุกหนทุกแหง  ในทุกเวลา  ทุก 
ยุคทกุสมัย  ขอใหเขาใจอยางนั้น. 

 
ถาคนที่มีความเชื่อในเรื่องการเกิดใหม  ก็ยิ่งสบาย  ยิ่งแนใจไดโดยงาย;  

แมคนบางคนจะไมยอมเชื ่อในเรื ่องเกิดใหม  หลังจากตายเขาโลงไปแลว  ก็ควร 
จะแนใจในขอที่วา  ในชีวิตทุกชีวิตมันก็มีสิ่งนี้.  ที่ต่ําลงไปกวามนุษยก็ยังมี 
สิ่งนี้,  ในสัตวเดรัจฉานก็มีสิ่งนี้,  มดแมลงก็มีสิ่งนี้;  แมแตในใบไม  
ตนไม ที ่ม ันม ีช ีว ิต   มันก ็ม ีสิ ่งนี ้  แมแต ใน เซลล   เซลล หนึ ่ง   ที ่ประกอบก ัน 
มันก็มีสิ่งนี้;  มันจะตองมีความเบิกบานไปตามเรื่องตามราวของมัน. 

 
ถาสิ่งใดมีชีวิต  สิ่งนั้นก็จะตองมีสิ่งนี้;  เพราะมีชีวิต  มันตอง 

หมายความวามีความรูสึก.  ถามัน มีความรูสึก  นั่นแหละมัน คือธาตุของความ 
เปนพุทธะ;  แตวาชีวิตชนิดนั้น  มันละเอียด  มันเล็กเกินไปจนเรามองไมเห็น 
ไดดวยตา  จึงตองใชคํานวณ  วาเปนสิ่งที่มีชีวิตแน. 
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คณิตชีวิต - เปนชีวิตที่ตองคํานวณ  จึงจะรูสึกวามีชีวิต;  สวนชีวิตที่ 
เปนสัตวเปนคน  เปนอะไร  มันวิ่งได  เดินได  อยางนี้ไมตองคํานวณ,  เห็นเขา 
ก็รูจักวา  มีชีวิต.  แตถาเปนตนไมอยางนี้  เราก็ตองคํานวณ  วาถามันรูสึกได 
มันมีชีวิตได  มันเปนไดตายได  มันมีความตองการได  มันมีความรูสึก;  ฉะนั้น 
ชีวิตนั้นมีความรูสึก.  ความรูสึกนั้นมันเปนธาตุแหงความเปนพุทธะ  และ 
ถามันละเอียด  ถึงเปนเซลลหนึ่งๆ  ของตนไม  หรือของสัตวก็ตาม  ในหนึ่งเซลล 
ก็มีชีวิต  และมีความรูสึก. 

 
จะใหเล็กลงไปอีก  ถึงนับวา  โปรโตปลาสม  โครโมโซม  ที่เล็กละเอียด 

อันหนึ่ง  ที่มันอาศัยอยูในเซลลนั้นๆ  มันก็ตองมีชีวิต,  แลวมันก็ตองมีความ  
รูสึก  อีกระดับหนึ่ง  ซึ่งตองคํานวณ  มองเห็นไมไดตองคํานวณโดยวิธีคํานวณ 
จึงจะมีผลออกมาวา  มันก็รูสึก  และมีชีวิต  หรือ  บางทีสิ่งที่เล็กที่สุด;  เชน 
ที่เรียกกันวา  ไวรัส  หรืออะไรเดี๋ยวนี้  มันเล็กจนเขาไปอยูในจุลินทรียไดอีกทีหนึ่ง 
อยางนี้.  คํานวณดูเถอะ  มันก็จะตองมีความรูสึก  หรือมีความมีชีวิต;  แตมัน 
นอยมาก  มันเล็กมา  มันละเอียดมาก  จนแทบจะมองไมเห็น  จึงตองเรียกวา 
เปนชีวิต  ที่เราจะถือวามีชีวิตได  ก็แตโดยการคํานวณ,  ไมอาจจะหยิบมาดู 
เห็นมันวิ่งเตนไดอยางนี้. 

 
เปนอันวา  สิ่งที่เรียกวา  ชีวิตนี้  มัน ละเอียดมาก  จนมองดวยตาเห็น 

ไมได  แลวมัน คูกันกับจิต  หรือความรูสึก;  สวนที่เปนความรูสึกนี้  เปนธาตุ 
แหงความเปนพุทธะ.  จุลินทรียตัวนี้ยังไมอาจจะเปนพระพุทธเจาได  นี้แน 
นอน;  แตวาวิวัฒนาการของมันยังมีตอไปขางหนาอีกมาก  ซึ่งมันจะคอยๆสูง 
เขาไปสูระดับอื่น,  ระดับอื่น  แลวสูงขึ้นไป  จนกวามันจะเปนคน  หรือเปนอะไร 
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ที่สูงสุด  ในทางความรูสึกคิดนึกได,  หรือวาเขาอาจจะบัญญัติแยกออกไปทางอื่น 
วาสูงสุดในทางควมรูสึกอยางอื่น  ไมใชตรัสรูเพื่อดับทุกข  ก็ยังไดเหมือนกัน. 

 
เดี๋ยวนี้เราเปนพุทธบริษัท  เราเอาความสูงสุด กัน ที่ตรัสรู  ดับทุกข 

ได  ก็เลยมีหวังสําหรับในพวกพุทธบริษัท;  แลวไดมาเปนคน  ก็มีชีวิตใน 
ลักษณะนี้แลว  ก็เรียกวาใกลเต็มทีแลว.  เพราะฉะนั้นอยาไปทําใหมันผิดเสีย,  
อยาไปทําใหมันถอยหลังเสีย,  อยาไปทําใหเรียกวา  ควรจะได  แลวก็ไมไดอะไร 
เลย. 

 
เมื ่อสิ ่งที ่มันมีความรู ส ึก  มันเปนสิ ่งที ่มีชีว ิต  และมีความรู ส ึกขึ ้นมา;  

ทีนี้สวนที่ประกอบกันขึ้นมาเปนสิ่งๆ  นี้หลายๆ  สวนประกอบกันขึ้นเขาเปนสิ่งๆนี้ 
ที่เรียกวามีชีวิต  และมีความรูสึกไดนี้  ในสวนประกอบแตละสวนๆ  นั้น  มัน 
มีชีวิตหรือไม? 

 
เมื่อถามอยางนี้  คนก็อาจจะตอบไดวา  โดยหลักของเหตุผล  มันก็ควร 

จะมีได;  ไมอยางนั้นมันจะมาเปนสวนประกอบ  ที่เกิดความรูสึก  หรือมีชีวิต 
ไดอยางไร,  มันจะตองมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง,  หรือมีธาตุแหงความรูสึกคิดนึก 
อีกแบบหนึ่ง,  คือลดลงไป  ผาสวน  ผาเสี้ยว  แยกออกไป,  แยกออกไป,  
แยกออกไป  คือไกลออกไปทุกที  แตก็ตองถือวามันมี.  นี้เรียกวา  เราจะคํานวณ 
โดยเหตุผล  มันก็ชวนใหเห็นอยางนี้,  ไมใหเห็นเปนอยางอื่น. 

 
หรือจะถือตามที่พวกคนนักคิดเขาคิดกันไวแลว  เขาเขียนไวในคัมภีร 

ของคนบางพวก  ก็เขียนไวอยางนั้นเหมือนกัน  วาความมีชีวิต  ความที่รูสึกคิดนึกได 
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และจะวิวัฒนาการเปนพระพุทธเจาไดนั้น  มีอยูในทุกสิ่ง;  แมในเม็ดกรวดเม็ด 
ทราย  ซึ่งเดี๋ยวนี้ถือวาไมมีชีวิต.  หรือจะแยกออกเปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ;  แตละอยางๆนี้มันจะมาประกอบกัน 
ขึ้นเปนสิ่งที่มีชีวิต  และรูสึกคิดนึกได. 

 
ถามีธาตุวิญญาณอยูดวย  มันก็ไมตองสงสัย;  เดี๋ยวนี้กอนแตที่ธาตุ 

วิญญาณจะปรากฏ  มัน ก็อาศัยธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลมนี้.  อยางที่ 
พวกนักวิทยาศาสตรเขาวา  :  โลกนี้มันออกมาจากวัตถุธาตุลวนๆ  มามีชีวิตขึ้นมา 
ได  คิดนึกได  เปนคนเปนสัตวได.  เขาอาจจะลืมไป,  หรือเขาอาจจะไมไดคิดคน,  
หรือเขาไมอาจจะคิดคนถึงเรื่องอวิญญาณธาตุ;  รูแตเรื่องธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  เขาก็ยังคิดเห็น  และยอมรับวา  อันนี้ก็เปนตนเหตุที่ใหเกิดชีวิตได. 

 
ธาตุประสมกันถูกสวน  ทําใหเกิดชีวิตและความรูสึก. 

 
ธาตุดิน,  คุณสมบัติ ที่มันจะ กินเนื้อท่ี  คือจะเปนวัตถุ  เปนรางกายนี้.  

ธาตุน้ํา,  คุณสมบัติที่จะเกาะกันไว  หรือมีความสดชื่น.  ธาตุไฟ  ก็คือ อุณหภูมิ 
ที่พอเหมาะแกความตองการสําหรับชีวิต.  แลว ธาตุลม นี้คือ ความเปลี่ยนแปลง 
ความระเหย  ความเทไปเทมา  ใหมันเหมาะสมแกชีวิต  ที่จะเกิดขึ้นมา.  ฉะนั้น 
ไดแตเพียงธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ก็มีชีวิตเกิดได. 

 
พวกนักคิดบางพวก  ก็ยอมรับแตเพียง  ๔  ธาตุนี ้เท านั ้น  วาเปน 

ชีวิตได  แตในพุทธศาสนา เรา ก็เติมอากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  เขาไปดวย  เปน 
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๖  ธาตุ  นี้ยิ่งเห็นงายวา  มันมีชีวิต.  นี้เราจะเปรียบกันอยางไร,  จะปรับกัน 
อยางไร,  เราก็อาจจะพูดวา  วิญญาณธาตุนั้น  คือสิ่งที่พวกเราไมรู  ไมรูจัก  ทั้งที่ 
มันมีอยูในธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม;  เขาไปมองเห็นแตสวนที่เปน 
ลักษณะของธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  เลยไมไดคํานึงถึงวิญญาณธาตุ.  
สวนอากาสธาตุ นั้น  เปนความวาง  เปนที่วาง,  เปนที่วางที่จะใหธาตุทั้งหลาย 
เหลานี ้ตั ้งอยู ได  ก็กลายเปนที ่รองรับ   หรือที ่ตั ้งของธาตุอื ่นๆ   ไป   นี ้เร ียกวา 
อากาสธาตุ.  เพราะถาไมมีที่วางแลว  จะมีอะไรตั้งอยูได;  มันตองมีที่วาง 
ใหสิ่งตางๆ ตั้งอยู  มันจึงจะตั้งอยูได.  นี้ก็ถือวา  เปนธาตุที่สําคัญสวนหนึ่งดวย 
เหมือนกัน. 

 
เราอาจจะพูดไดวา  ไมมีธาตุใดที่จะมีความสมบูรณในตัวมันเอง  ในการ 

ที่จะเปนความรูสึกสมบูรณขึ้นมาได,  เปนจิตโดยสมบูรณขึ้นมาได.  มันตอง 
เจือกัน,  ตองปรุงกันทุกๆธาตุ  ตามความเหมาะสม  ตามความจําเปน,  แลวจึง 
จะเกิดสิ่งที่เรียกวาชีวิต  และมีความรูสึกได. 

 
ชีวิต  ตองมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  ทําใหมีความรูสึกดวย. 

 
สิ่งที่เราจะตองสังเกตดูใหดี  แลวก็จําไวเปนหลักก็คือวา  ถามีชีวิต 

ตองมีความรูสึกดวย;  จะเปนชีวิตอยางต่ําเพียงไร  ก็ตองรูสึกดวย  :  คนมีชีวิต 
คนก็รูสึก,  สัตวมีชีวิต  สัตวก็รูสึกนั่นนี่  คือมีจิตใจดวย,  ตนไมก็มีชีวิต  แลวก็มี 
คนก็รูสึกไดดวย  แตก็เปนความรูสึกที่หยาบหรือท่ีเลว  หรือท่ีอะไรจนแทบจะไม 
เรียกวาจิต.  แตมันก็คือจิตนั่นแหละ;  แตไมถึงขนาดที่จะเปนจิตอยางสัตว 
หรืออยางคน. 
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ทีนี้สวนที่มาประกอบกันขึ้นเปนตนไมนี้  ก็ตองมีธาตุที่จะทําใหเกิด 
ชีวิต  หรือมีชีวิต  และมีธาตุที่ทําใหเกิดความรูสึก;  ดังนั้นพวกนั้น  เขาจึงถือ 
เสียวา  ในทุกอยางทุกประการ  มีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  คือมีความรู  และ 
เปนความรูสึก  ที่จะวิวัฒนาการขึ้นไป  จะเปนพระพุทธเจาได.  นี้ก็จะมีคน 
อันธพาลบางคนถามวา  ในกองขี้หมาจะมีเชื้อพระพุทธเจาหรือ?  คนตอบก็ตอบ 
วา มี;  เขายืนยันวามี,  เพราะวานั่นมันยังใหญ  หรือมันยังหยาบไป.  อยาวา 
แตกองขี้หมา;  สวนที่มันประกอบกันขึ้นเปนอะไร  ในสวนเล็กๆ นั้นก็ยังมี 
แมจะยอยใหละเอียดลงไปอยางไร  มันก็วามี. 

 
เชื้อแหงความเปนพุทธะ  คือเชื้อที่ทําใหรูสึกได  และใหมีชีวิตได,  

มีอยูในทุกธาตุ  ที่จะมาทําหนาที่กันคนละหนาที่,  แลวประกอบกันขึ้นเปนชีวิต 
ที่เห็นชัดขึ้นมา  รูสึกแรงขึ้นมา,  รูสึกแรงขึ้นมา  จนเปนคนจนเปนพระพุทธเจา.  
เดี๋ยวนี้เขาถือวา  มันเปนเชื้อชนิดเดียวกัน;  อยางเราจะเปรียบเทียบวา  ความ 
เปนไกที่ยังอยูในฟองไขนั้น  มันไมมีทางจะเปรียบกันไดเลย  กับไกที่มันออกมาวิ่ง 
อยู  เปนไกหนุม  ไกแกแลว.  แตมันก็เปนสิ่งเดียวกัน  ที่มันกําลังอยูในรูปอื่น 
ยังไมมีวิวัฒนาการ. 

 
ทุกสิ่ง  เตม็ไปดวยเชื้อแหงความเปนพุทธะ. 

 
ขอใหนึกอยางนี้กันบาง  จะไดมีความแนใจ  ในความเปนไปไดของ 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่มันมีอยูในที่ทั้งปวง  ในเวลาทั้งปวง  วามันเต็มไปดวยเชื้อ 
แหงความเปนพุทธะ.  เพื่อประโยชนอะไรจะตองคิดกันอยางนี้? 
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ขอแรกก็เพ่ือจะมีกําลังใจ  เพ่ือจะรับเอามา  หรือวาอยางนอยที่สุด 
มันก็จะไดไมดูถูก  ไมดูหมิ่น  ไมเบียดเบียน  ไมย่ํายี  สิ่งทั้งหลายเหลานั้น  โดย 
ที่ถือวา  มันก็ มีเชื้อแหงความเปนพุทธะเหมือนเรา.  ถาเรามาไกลแลว  เรา 
ก็เปนพี่  มันยังเล็กอยู  มันก็เปนนอง. 

 
ถาคิดอยางนี้แลว  เราอาจจะรักได  แมแตเม็ดกรวดเม็ดทราย  วา 

มันเหมือนกับเปนนอง.  ในนั้นมันยังหลับอยู  มีธาตุแหงความเปนพุทธะที่ยัง 
หลับอยู,  มีธาตุแหงชีวิตที่ยังหลับอยู;  ถาตองไปแยกออกเปนอณู  เปนปรมาณู 
แลวตองไดความเหมาะสมอยางอื่น  แลวจึงจะมาเปนสิ่งที่เรียกวามีชีวิต  มีความ 
รูสึกสูงขึ้นมา  กวาจะไดเปนคนกับเขาเหมือนกัน. 

 
ใหถือวา  แมแตในปรมาณูหนึ่งๆ  ก็มีคา  สําหรับความเปนพุทธะ 

หรือสําหรับความมีชีวิตในอนาคต;  ถาไดความเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง  ครบถวน 
เหมาะสมเมื่อไร  มันก็แสดงรูปออกมาเปนความมีชีวิต  หรือความมีความรูสึก  ซึ่ง 
เปนเชื้อแหงความเปนพุทธะโดยตรง  นั่นแหละเขาเรียกวา  เชื้อแหงความเปน 
พุทธะ  หรือวา  ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ,  หรือวาพุทธสภาวะในรูปแบบ 
นั้นๆ  ที่ยังไมมาถึงกับวาเปนมนุษย  ที่รูเรื่องอริยสัจจ  ๔. 

 
ทีนี ้เรามาดูในจิตใจของเรา  เราก็จะพบไดวา  มันมีอยู เปนชั ้นๆ  :  

ในชั้นแรกนี้  ใหมันมีความรูสึกไดกอนเถอะ;  เชนตนไมมันมีความรูสึก 
มันคิดนึกอะไรไดหรือไม  ก็ไมแน  แตมันมีความรู สึกคือชอบ   หรือไมชอบ ,  
รูสึกวาจะตาย  หรือจะอยูนี้  มันมีความรูสึก;  เพราะมันมีการตอสูเพื่อหลีกเลี่ยง 
การตาย,  มันมีการพยายามอยางที่เห็นไดอยู.  ถาเราจะไปทําใหมันตาย  มันจะ 
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ตอสูเพื่อจะไมตาย,  หรือมันจะออกดอกออกผลมา  เพื่อสืบพันธุไว,  หรือมันจะ 
ออกรากมาเพื่อรักษาชีวิตไว  แสดงลักษณะแหงการตอสู  คือความรูสึก. 

 
เมื่อมีความรูสึก  มันก็ขยายตัวออกไปได เปนความรูแจง,  รูแจงชัด 

ลงไปยิ่งกวาความรูสึก;  มันก็มีทางที่จะรูแจง  ถึงขนาดผิด  หรือขนาดถูกก็ได 
ถารูถูกมันก็เบิกบานถึงที่สุด.  จากความเบิกบานถึงที่สุดของจิตนี้  กวาจะ 
ลงไปถึงชั้นแรกที่สุด  คือเปนเพียงเชื้อสําหรับความรูสึก  ธรรมชาติแหงความ 
รูสึกเปนเชื้อแหงความรูสึก  นี้มันไกลมาก. 

 
แมในคนคนหนึ่ง  ก็ลองคิดดูใหดี  วาพอเกิดอยูในทองแม  มันมีความ  

รูสึก  แตมันยังคิดนึกไมเปน;  เพราะวามันมีเชื้อแหงความรูสึก  คือธรรมชาติ 
แหงจิต,  ธรรมชาติแหงความรู,  หรือจะเรียกวา  ระดับหนึ่งแหงความเปนพุทธะ 
มีมาแลว  ในสิ่งที่เรียกวาจิต  หรือความคิดนึกได. 

 
ถาเราจะไปคิดดูวา  เมื่อมันยังเปนลูกออนในครรภของมารดา  เพิ่งตั้ง 

กํา เน ิด ไดหนึ ่ง เด ือน   หรือครึ ่ง เด ือน   หรือหนึ ่ง ว ัน   หรือ เมื ่อย ัง เปน ไข อยู 
มันอยูกันที่ไหน? 

 
ทําไมมันจึงเบิกบานรวดเร็วนัก?  ชั่วเวลา  ๑๐  เดือนเทานั้น.  นี่ก็คือ 

กันเปนหลัก  มันก็วิวัฒนาการจนรูสึกได  ดิ้นได  หิวได  อะไรได;  แตมันคิด 
ไมได  เพราะมันยังไมเจริญถึงขนาดที่มันจะคิดนึกได.  แตมันก็มีเชื้อแหง 
ความรูสึกคิดนึก;  แลวก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่ง,  เจริญขึ้นมาระดับหนึ่ง,  คือ 
รูสึกได  นั่นนี่ได  รอนเย็นได. 
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เมื่อคลอดออกมาจากทองแมแลว  ทีนี้มันก็เจริญตอไปไดรับแวดลอม 
อยางนั้นๆ  อยางนี้,  แลวก็คิดเปนนี้  แตก็ยังไมชัดแจง.  พออายุมากขึ้น  
๒  เดือน  ๓  เดือน  ๙  เดือน  ๑๐  เดือน  ๑  ป  วิ่งไดเดินไดนี้  ความคิดตางๆ 
มันชัดแจง  เปนรูปเปนรางที่ชัดแจง;  ถาถูกก็ถูกชัดแจง,  หรือถาผิดก็ผิด 
ชัดแจง.  มันไปในทางผิดทางถูก  สลับกันไปอยางนั้น  มันก็คงจะทําใหรูจักถูก 
มากขึ้นเทานั้นแหละ;  ผิดก็เปนครู  ถูกก็เปนครู.  ในที่สุดเขาก็รูเรื่องความถูก 
มากขึ้นๆ  ถาเขาไมเหลวไหลจนเกินไป.  ในที่สุดก็เบิกบานได  รูเต็มท่ีได  เพราะ 
เหตุผลเพียงนิดเดียววา  "ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ"  มีอยูในนั้น  มันจะ 
ไมตายดาน  หรือมันจะไมถอยกลับ,  มันจะตะบึงตะบันไปขางหนาเรื่อย  จนกวา 
มันจะรูแจง  เบิกบานถึงที่สุด  นี่ธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ความเปนพุทธะรุดหนาไดถึงจุดสมบูรณ. 

 
ธรรมชาติความเปนพุทธะอาจเบิกบานชาเร ็วได  สุดแตเหตุป จจ ัย 

แตทีนี้มันเปนไปไมไดตามธรรมชาติของมัน  เพราะมันมีอะไรมาขัดขวางเสีย;  
ฉะนั้นเราจึง,  บางคนนะ,  ไมสามารถจะรูได  ไมสามารถจะเดินถูกทางได  ไม 
สามารถปฏิบัติถูกทางได;  มันมีอะไรมาขัดขวางเสีย.  แตถึงอยางไรก็ดี ธรรมชาติ 
ของความเปนพุทธะ  มันยังอยากจะรุดหนาไปเรื่อย  ใหไปถึงจุดของความรู 
ที่สมบูรณใหจนได. 

 
นี่เปนสิ่งที่ ตองสังเกตดู  วาถามีอะไรมาเปนอุปสรรคมาก อยางนี้  มัน 

ก็ชาลง เทานั้นแหละ  แลวมันก็จะดึงดันไปใหจนได.  ฉะนั้น  เรื่องที่แมเขาจะ 
กลาวไวในรูปท่ีเหลือเชื่อ  มันก็ควรเชื่อหรือนาเชื่อ  วาทุกคนตองไปนิพพาน. 
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แมเร่ืองที่มันเปนนิยาย  เชนวา  พระเทวทัตทําอนันตริยกรรมแลว  ผิด 
มากแลว,  รับกรรมรับบาป  ใชกรรมใชเวรหมดแลว  ในที่สุดก็จะเปนพระ 
พุทธเจาองคหนึ่ง,  คิดดู,  นี่ความคิดของคนโบราณเขาวาดไวอยางนี้.  ชาง 
นาฬาคีรี,  อะไรก็ตาม  จะตองไปเปนพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง.  บางทีจะมีขอ  
ยกเวนพิเศษ  วามันฉลาดมาก  มันผิดมาก,  มันทําผิดมาก;  แตถามันเกิดกลับ 
จะใหถูก  มันก็ถูกไดเร็วเหมือนกัน  มันยังดีกวาคนที่ไมฉลาด  นี้มันแตกตางกัน 
อยางนี้. 

 
บางคนเกิดมาฉลาดหรือโง  เพราะมีอะไรเปนเหตุเปนปจจัยผิดกัน  แลว 

ยังไดรับอุปสรรคจากภายนอกที่แตกตางกัน.  เราก็ควรจะเห็นวามันเปนเพื่อนกัน 
ไมควรจะเกลียดชังกัน,  ควรจะเมตตาปราณีกัน;  เพราะวา  ลวนแตวา 
มีธรรมชาติแหงความเปนพุทธะอยูในสวนลึก,  เปนเชื้อที่มีอยูในสวนลึก 
สําหรับจะงอกงามไปสูความเปนพุทธะ. 

 
เดี๋ยวนี้มันกําลังมีสมรรถภาพคนละระดับ;  จะมองดูในคนคนเดียว 

ก็มีหลายระดับ  คนละระดับ;  จะมองดูเปนเรื่องของโลกทั้งโลก  เปนวิวัฒนาการ 
ของทั้งโลก  มันก็คนละระดับ.  เชนพวกจุลินทรียทั้งหลาย  อาจจะมีเพียงความ  
รูสึก  หรือมีเชื้อแหงความรูสึก.  แลวถามันสูงขึ้นมา  มันก็รูสึกชัดแจงขึ้นมาได 
เปนสัตวเล็กๆ  เปนอะไรขึ้นมา.  นี้ถาเปนคนมันก็รูผิดรูถูก  รูดีรูชั่ว  ในที่สุด  
ก็เบิกบานถึงที่สุดนี่  สมรรถนะนี้ยังแตกตางกันอยูเปนชั้นๆ. 

 
แตถึงแมวา  ในบุคคล นี้  มันก็ตองไปพิจารณาดูถึงขอท่ีวา  เมื่อมัน 

ตั้ งปฏิสนธิขึ้นมาในทองแมจนกวาจะออกมาเปนคนโตสมบูรณนี้   มันก็ยังมี 
สมรรถนะตางกันเปนชั้นๆ;  คือพุทธภาวะ   หรือเชื้อแหงความเปนพุทธะ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ ๒๖๕

มัน  แสดงตัวออกมาไดเปนชั้นๆชั้นๆ  ที่ตางกันมาก.  แตนี่มันเร็วแลว  เพราะ 
มันไดทํามาไดวิวัฒนาการมานานแลว  จนกระทั่งเปนคนแลว;  แมแตตั้งตนกันดวย 
ปฏิสนธิในครรภมารดา  มันก็วิวัฒนาการเร็วมาก.  บางทีออกมาไมกี่เดือน 
ไมกี่ป  จิตใจนี้จะสูงสุดถึงกับเปนพระอรหันตได;  แลวมีขอความกลาวไววา 
สามเณรเด็กๆ  เปนพระอรหันต  ก็มีบาง;  อยางนี้เปนตน. 

 
ฉะนั ้นขอใหมองเห็นความประสงคของการบรรยายในวันนี ้  เพื ่อให 

รู จักสิ ่งที ่เรียกวา   ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะนี้  มันจะมีอยูในทุกสิ่ง 
ทุกสวน  ของสิ่งที่เกี่ยวกับ  ไกวัลยธรรม 

 
ทุกคนมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ  ลวนแตจักถึงนิพพานได. 

 
ถาผูฟงยังไมลืม  ยังจําได  ก็จะจําไดวา  อาตมาไดอธิบายวา  คํานี้มัน 

ประหลาด. ไกวัลยธรรมนี้  แปลวา หนวยเดียวลวนๆ  ก็ได;  สมมุติวาถามันจะเกิดแบง 
มันก็แบงออกมาเปนมากมาย  นับไมไหว  นับไมถวน.  สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม 
นี้ถาเกิดแบงขึ้นมา  มันจะแบงออกไดเปนมากมาย หลายพัน  หลายหมื่น  หลาย 
แสนชนิด  นับไมถวน;  แตถาจะมองกันดู  ในแงที่มันเปนอันเดียว  หนวย 
เดียว  มันก็เปนหนวยเดียวอยางยิ่งเหมือนกันนี้.  มันแลวแตจะเล็งถึงขอไหน?  
ไกวัลยธรรมในความเปนอยางไร?  ในความเปนกฎ,  หรือในความเปนธาตุ,  หรือ 
ในความเปนธรรมชาติ,  หรือในความเปนธรรมชาติแหงความพุทธะ  ที่มี 
ความรูสึก  เปนตน. 
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 ไกวัลยธรรม ๒๖๖ 

ฉะนั้นเราเอากันแตที่วา  สิ่งนี้มันมีอยูอยางที่ใหความหวังแกคนทุกคน 
คือมีอยูในที่ทั่วไป  ในที่ทุกหนทุกแหง.  ประโยชนอยางยิ่งของการเขาใจ 
เรื่องนี้  ก็ทําใหเกิดความเชื่อแนวา  ทุกคนจะตองไปถึงจุดปลายทาง  คือความ 
เบิกบานถึงที่สุดแหงความเปนพุทธะ  หรือวา นิพพาน.  ฉะนั้นคนที่ 
ประณามตัวเองว าเป นคนโง   จะเป นคนขาดท ุนที ่ส ุด   เป นคนโชคร ายที ่ส ุด ;  
เพราะวาเขาจะไมจัดแจงอะไรใหดีไปกวาที่ยอมโง. 

 
ทีนี ้  ธรรมชาติใสเชื ้อแหงความเปนพุทธะมาใหทั ้งที  มันก็เหลว  มัน 

ก็ถูกทําลายเสีย  หรือวาถูกกักขังไวใหมันเนิ่นชา.  มันควรจะถือวามันเปน 
ธรรมชาติ  คืองายดาย  คือเปนไปไดเอง  ในที่ทุกหนทุกแหง,  มันเปน 
ธรรมชาติ  เหมือนที่เราจะตองประสบอะไรตามธรรมชาติ;  นี่มันงายดายอยางนี้ 
ความที่จะเจริญทางจิตใจขึ้นไป  เปนจิตสูงสุด  มันก็เปนธรรมชาติ;  ฉะนั้น 
ทําใหถูกตองตามเรื่องของธรรมชาติ  มันก็จะไปเร็ว,  พอไปขัดขวาง  หรือทําผิด 
มันก็ชา. 

 
ทีนี ้  ในการที ่เชื ่อได ว า   มีในทุกยุคทุกสมัย   หรือทุกหนทุกแหงนั ้น 

มันก็ดี  อยาไดคิดวา  หลายพันปมาแลว,  เดี๋ยวนี้ไมมีแลว;  เหมือนที่บางคน 
ก็พูดวา  ไมหวังกันแลวที่จะเปนพระอรหันต  เพราะมันปลายแลว,  อะไรอยางนี้ 
เปนตน.  หรือวา  ในถิ่นนี้  ในประเทศอยางนี้  ไมตองมีหวังที่จะเปนพระ 
อรหันตนี้มันก็ไมถูก.  เพราะกฎของธรรมชาตินี้  มัน ไมไดจํากัดอยูกับ 
สถานที่หรือเวลา;  มีความถูกตองที่ไหนเมื่อไร  มันก็แสดงออกมาเต็มท่ี. 
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"ทุกสิ่งมีธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ"  นี้เขาใจกันไดทุกศาสนา. 
 
ทีนี ้  ที ่ว า   จะม ีประโยชน พ ิเศษออกไปอ ีก   ก ็ค ือความมุ งหมาย ,  

โดยเฉพาะอยางยิ่งความมุงหมายของอาตมา.  ขอรับสารภาพกันตรงๆ  วายิ่งมี 
ความปรารถนายิ่งขึ้น  ที่จะทําความเขาใจอันดีระหวางศาสนา  ระหวางทุกๆ 
ลัทธิศาสนา;  อยาใหเกิดความคิด,  หรือมองกันไปในแงที่วา  มันเปนปรปกษ 
ตอกัน  เปนศัตรูตอกัน,  มีอะไรแตกตางกันอยางตรงกันขาม  แลวก็มุงหมายที่ 
จะทําลายกัน. 

 
นี้จึงไดพยายามอยางยิ่ง  ที่จะทําใหทุกคนเขาใจในสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย- 

ธรรม  คือมีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนอันเดียวเทานั้น;  แมจะแยกออกไปเปนกี่สวน 
ก็มีความหมาย  หรือความมุงหมายอยางเดียวเทานั้น  ตามเรื่อง  ตามลักษณะ  ที่ 
ไดบรรยายมาแลวหลายครั ้งหลายหนเรื ่องไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎ;  
แลวก็ยิ่ง  มีความหมายของสิ่งที่เรียกวา  พระเจา  ในศาสนาที่มีพระเจา,  หรือ 
ในศาสนาที่มีปรมาตมัน  เปนตัวใหญของสากล  ที่จะเปนที่ออกมาแหงตัวนอยๆๆ 
ที่เปนคนคนหนึ่ง,  บางศาสนาเขาถือกันอยางนี้,  บางศาสนาเขาถือวา  มีพระเจา 
ที่สรางคนออกมาๆนี้ก็มี. 

 
นั้นมันเปนเพียงกิริยาอาการภายนอก  อยากจะพูดกันอยางไรก็ได;  

แตในภายในแลวขอใหยอมรับตรงกันวา  มีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  แลวแตใครจะเรียกชื่อวา 
อะไร.  เราอยากจะเรียกชื่อวาไกวัลยธรรม  คือธรรมชาติแหงความเปนอันเดียว 
กันทั้งหมด  ทุกหนทุกแหง  และทุกยุคทุกสมัย  คือธรรมชาติ;  แลวก็ธรรม- 
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 ไกวัลยธรรม ๒๖๘ 

ชาตินี้อยูในรูปตางๆ  กัน  :  เปนกฎของธรรมชาติก็มี,  เปนอํานาจหรือเปน 
อิทธิพล อันหนึ่งก็มี,  เปนสิ่งที่มีแทจริง  อันหนึ่งก็มี. 

 
อยางในวันนี้  กําลังพูดถึงสิ่งที่เรียกวา  ธรรมชาติแหงความเปน 

พุทธะ  คือเชื้อที่จะทําใหเกิดความเปนพุทธะขึ้นมา  มีอยูในทุกสิ่ง  ที่มีชีวิต 
สมบูรณ  หรือชีวิตยังไมสมบูรณ  หรือครึ่งชีวิต  หรือกระทั ่งยังเปนสวนนอยๆ 
ที่จะประกอบกันขึ้นเปนชีวิต  ไมมีลักษณะแหงชีวิตแสดงใหเห็น  แตมันจะ 
ประกอบกันขึ้น  เปนสิ่งทีมีชีวิต.  ใหถือวาในแตละสวนนั้น  มันก็มีเชื้อแหง 
ความมีชีวิต,  แลวก็มีเชื้อแหงความที่จะรูสึกคิดนึกได;  สวนนี้เราเรียกวา 
เชื้อแหงความเปนพุทธะ  ที่เหมือนกับเมล็ดพืช  ที่เพาะไดดี  บํารุงรักษาใหดี 
แลวก็จะเปนตนไม  แหงความเปนพุทธะขึ้นมา. 

 
เขาใจกันดีในทุกศาสนาแลว  จักประกอบกรรมดวยเมตตากรุณา. 

 
นี่คือ  ไกวัลยธรรม  ที่นาสนใจอยางยิ่งกันอีกแงหนึ่ง  หรือความหมาย 

หนึ่ง.  ขอใหเอาไปคิดดูใหดีๆ  หวังวามันจะชวยใหมีความแนใจมากขึ้นกอน 
แลวก็ มีความกลาหาญที่จะปฏิบัติ;  เพราะมันแนใจ  ก็อาจจะปฏิบัติไดทัน 
แกเวลา,  แลวก็ จะมีใจกวาง  ยอมรับ  หรือ มีเมตตากรุณา  ในสิ่งที่มีชีวิต 
อันปรากฏชัดแลวทั้งหลาย.  เชนนับตั้งแตตนไมขึ้นไป  ถึงสัตวถึงคนนี้  แลว 
ต่ําไปกวานั ้น  จะเปนชีวิตของเซลลหรือของอะไรก็สุดแท  แมแตของจุลินทรีย  
ก็ยอมรับความมีชีวิตของมัน  ไมมีเจตนที่จะทําลายมัน  โดยจิตอันโหดราย. 
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แตสําหรับ  การตอสูปองกันตัวเองนี้  ก็เรียกวาเปนหนาที่  หรือเปน 
สิทธิที่จะกระทําได,  ใหกระทําดวยความรูสึก  ที่เมตตากรุณา;  ไมกระทํา 
ดวยความรูสึกเจตนาจะฆาดวยโทสะจริต  ก็เปนเรื่องทําใหจิตใจดีขึ้น,  ใหมีเมตตา 
กรุณามากขึ้น,  มีพรหมวิหารท่ีดีขึ้น,  ไมตองถึงขนาดเปนโพธิสัตว  ที่วายอมเสีย 
ชีวิตของเราเพื่อชวยผูอื่น  ก็ได.  เอาแตวา เราจะไมเบียดเบียนผูอื่น  แลวก็ 
ตอสูปองกันชีวิตตัวแตในทางที่ถูกที่ควร  อยางนี้ก็ได,  เอาตามเรื่องของ 
ศีลธรรม  ก็ยอกยกเวนให  ไมถือวาเปนการแกลงฆา. 

 
แตถาเปนเรื่องของปรมัตถธรรมแลว  มันก็ไมมีคน  ไมมีอะไร,  มัน 

ก็ยิ่งงายตอไปอีก;  แตมันยากในการประพฤติปฏิบัติ.  คนอันธพาลมักจะฉวย 
โอกาส  เอาเปนเรื่องไมบาปไมกรรม  ทําลายสัตวอื่น  หรือชีวิตของผูอื่น;  อยาง 
นั้น ไมใชปรมัตถธรรมดอก  มันเปนอันธพาล  ถาปรมัตถธรรมจริง  มันก็ 
เปนเรื่องจริง  เปนเรื่องที่ถูกตอง  หรือบริสุทธิ์. 

 
นี่ดูใหดี,  เราอาจจะพบ  สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  กันในอีก 

แงหนึ่ง  ซึ่งมีประโยชนมาก  หรือถาจะกลาวทีเดียวใหหมดจดสิ้นเชิง  ก็จะพบ 
ไกวัลยตา  คือ  ความที่มันเปนไกวัลยธรรมที่มันมีอยูในสิ่งนั้น,  มันมีอยูใน 
กฎเกณฑตางๆ  ในปรากฏการณตางๆ  ในธรรมชาติตางๆ  กระท่ังในธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธะเปนตน  นี้ทําใหมีหวัง. 

 
ฉะนั้นขอใหระลึกนึกถึงคําวา "ธรรม" คําเดียวหมายถึงทุกอยาง  :  เปน 

ตัวธรรมชาติก็มี;  เปนกฎธรรมชาติก็มี,   เปน หนาที่ของมนุษยตามกฎของ 
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ธรรมชาติ  ก็มี  เปน ผลที่จะไดรับตามกฎของธรรมชาติ ก็มี;  แตวา ทั้งหมด 
นั้นแหละ   มันมีความเปนไกวัลยตา,  ความเปนไกวัลยธรรมอยู;  ไม 
อยางนั้นมันก็มีอยูไมได  มันจะมาถึงบัดนี้ไมได,  มันจะมีอยูในที่ทุกหนทุกแหง 
ไมได,  เราจึงไมสามารถจะหลีกเลี่ยงความเปนไกวัลยธรรม  ของสิ่งที่เรียกวา  
"ธรรม" 

 
ทีนี้  เมื่อเรียกวา"ธรรม"  ไดเทาไรแลว  ก็ตองถือวา  มันมีความเปน 

ไกวัลยธรรม  เสมอกันหมด  คือ มีไกวัลยตาเสมอกันหมด  ในทุกสิ่งที่เรียกวา  
"ธรรม";  จะเปนสภาวธรรม  สัจจธรรม  ปฏิบัติธรรม  ปฏิเวธธรรม  หรือ 
ธรรมอะไรก็ตามถามีอีก  ก็จะมีความเปนไกวัลยธรรมนี้เสมอกันหมด. 

 
นี่ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  ก็นับวาเปนสิ่งหนึ่ง  ซึ่งรวมอยูใน 

สิ่งเหลานั้น  มีอยูในสิ่งทุกสิ่ง;  แมเวลานี้ไมมีความรูสึก  ก็อาจจะวิวัฒนาการมา 
เปนสิ่งที่มีความรูสึกได,  แลวก็รูสึกยิ่งๆ  ขึ้นไปจนรูสึกถึงที่สุด  แลวก็วิวัฒนา- 
การอันนี้  ก็เปนไปตามกฎแหงอิทัปปจจยตา  ซึ่งเปนตัวไกวัลยธรรม  ดังที่ได 
อธิบายมาแลวในคราวกอนๆ. 

 
นี้ก็พอจะมองเห็นไดคืบไกลออกไปนิดหนึ่งวา  ไกวัลยธรรมทั้งหลาย 

เปนไกวัลยธรรมอันเดียวกัน  คือมีความสืบเนื่องสัมพันธกัน  เกี่ยวโยงกัน;  ที่พูด 
ไดวา  แลวแตเราจะแบงแยกไปมองดูเฉพาะในแงไหน  ก็แบงแยกออกไดมาก 
ไมมีที่สิ้นสุด.  แตถามองดูในความเปนอันเดียว  อยางเดียว  มันก็อยางเดียวจริงๆ. 

 
นี่คือ ความมุงหมายที่จะพูดในวันนี้  มีไมมาก  มีเพียงเทานี้  :  เพ่ือ 

ใหแนใจวา  เชื้อแหงความเปนพุทธะมีอยูในทุกสิ่ง  ในฐานะเปนไกวัลย- 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติแหงพุทธภาวะ ๒๗๑

ธรรม;  เชนเดียวกับเชื้อแหงความมีชีวิต  ยอมมีในสิ่งทุกสิ่ง  เพราะความ 
เปนไกวัลยธรรม. 

 
แตวา  วิชาความรูในสมัยปจจุบัน  หรือท่ีเขาตัดตอนเอามาเพียงแค 

ปจจุบัน  ที่เห็นไดดวยตานี้  ก็ไมพูดอยางนั้น  ไมอธิบายอยางนั้น;  แยกออก 
เปน  สิ่งที่มีชีวิต  ไมมีชีวิต  ไปเสียเลย,  แยกเปนสิ่งที่มีความรูสึก  หรือไมมี 
ความรูสึกไปเสียเลย.  แตเรามันพูดไปในทํานองที่วา  สิ่งที่เรียกวาไมมีชีวิต,  
เดี๋ยวนี้ไมมีชีวิต,  แตมัน มีเชื้อแหงความมีชีวิตพรอมอยูในนั้น,  หรือสิ่งที่ไมมี 
ความรู สึกอะไรเลยเวลานี ้แตมันมีเชื ้อแหงความที ่จะมีความรู สึก  ซอนอยู 
ในนั้น. 

 
เปนอันวา  ความที่จะวิวัฒนาการ  เปนบุคคลผูรูถึงที่สุด    สูงสุดนี้ 

เปนของธรรมดาสามัญที่สุด  มีไดแกทุกหนวยของสิ่งที่กําลังถูกสมมุติวาเปน 
อะไร  :  วาเปนชีวิตเต็มๆก็ได,  วาเปนชีวิตที่ตองคํานวณก็ได,  หรือเปน 
ชีวิตที่เรียกวา  ยังหางไกลกัน  ยังตางกันอยูมากก็ได.  อยาไดเหยียบย่ํา 
สิ่งเหลานั้นเลย;  มันจะเกิดความเขาใจผิด  หรือความโงเขลาเบาปญญา  ไปใน 
ทางที่จะกักขังตัวเอง  ใหมันไดรับประโยชนนอยเขา.  ขอใหเปดไวใหมันกวาง 
ที่สุด  ที่จะเปนที่ไหลเขามาแหงความรูสึกที่ดีที ่งาม  นับตั้งแตความเมตตา 
กรุณา  ขึ้นไป  จนถึงความรูแจงในสิ่งทั้งปวง;  เรียกวา  เมตตาก็เจริญ 
ปญญาก็เจริญ  แลว การตรัสรูก็เปนที่หวังไดโดยงาย. 

 
วันนี้ไมมีเร่ืองอะไรมาก  ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้  ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวด คณ

สาธยาย  บทที่ใหเกิดความกลาหาญ  ในการปฏิบัติธรรมตามเคย  ตอไป. 
-------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๘  - 

หินโคง  ๒๖  พ.ค.  ๑๖ 
 
 
 
 
ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎชีววัฒนาการ. 

 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายในชุด  ไกวัลยธรรม  เปนครั้งที่  ๘  นี้  อาตมาจะไดกลาว 

โดยหัวขอที่วา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎชีววัฒนาการ  หรือวากฎ
ช ีว - 
วัฒนาการ  ตั้งอยูในฐานะเปนไกวัลยธรรม  ก็ไดเปนเรื่องที่เหมือนกัน. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครั้งกอน  ถึงหนา  ๒๗๕.] 

 
เกี่ยวกับเรื่องนี้  ตองขอซักซอมความเขาใจของทานทั้งหลาย  ไวเรื่อยๆ 

ดวยเกรงวา  จะฟงไมรูเรื่อง;  และบางคนก็เพิ่งจะมาฟงเปนครั้งแรก  ในเมื่อ 
 

 
 
 
 

๒๗๒ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎชีววัฒนาการ ๒๗๓

เรื่องมันติดตอกันมาเรื่อยๆ  ตั้งหลายครั้งแลว  อยางนี้ก็ฟงยาก  หรือยากที่จะเขาใจ 
ได;  ดังนั้นจึงตองทบทวนบางสิ่งบางอยาง  ใหเปนที่เขาใจกันไวใหได. 

 
สิ่งที่เรียกวา  "ไกวัลยธรรม"  ก็คือสิ่งที่เปนไกวัลย.  ไกวัลย  ก็คือ 

เปนอันเดียวกันทั้งหมด  ทั้งโดยเวลา  และทั้งโดยเนื้อที่  หรือภูมิประเทศ.  ถา 
มีความเปนอันเดียวกันทั้งหมด  ก็เรียกวาไกวัลยไดทั้งนั้น,  หรือความที่มันเปน 
อยางนั้น  ก็เรียกวา  ไกวัลยตา  คือความเปนไกวัลย. 

 
ความมุงหมายของการบรรยายเรื่องนี้  อยูที่ตองการจะใหเขาใจใน 

สิ่งที่ลึกซ้ึงอยูในเบื้องหลัง;  ถาเขาใจแลว  จะทําใหมีความเชื่อแนในกฎเกณฑ 
ตางๆ.  เชนอยางวา  เราไมอาจจะหลีกพนไปได  จากกฎของธรรมชาตินั้นๆ;  
คือวาเราจะหนีไปเสียที่ไหน  มันก็ไมพนจากกฎเกณฑนั้นๆ;  เชนกฎแหง 
กรรม  เปนตน;  เพราะวามันเปนอันเดียวกันทั้งหมด  ทั้งโดยเวลา  และทั้ง 
โดยเนื้อท่ี  ดังที่กลาวมาแลว 

 
เ ราอยา โ ง ก ันใหม ันมากเกินไป   มองดูแตในสวนแคบๆ   จึง 

เห็นเปนคนนั้น  เปนคนนี้,  เรื่องใหญออกไป  ก็เห็นเปนหมูนั้นหมูนี้,  เห็น 
เปนประเทศนั้น  ประเทศนี้,  คนพันธุนั้นคนพันธุนี้;  ไมเคยคิดวา  มัน 
เปนของอันเดียวกัน  มาโดยกฎอันเดียวกัน;  ควรจะเปนมิตรกันมากวาที่จะ 
เปนศัตรูตอกัน. 

 
การบรรยายนี้มุงหมายจะทําความเขาใจ  ในระหวางชาติ  ใน 

ระหวางศาสนา  เปนสวนใหญ  จึงไดพยายามวางขอบเขตของเรื่องไกลออกไปถึง 
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 ไกวัลยธรรม ๒๗๔ 

ไกวัลย  คือทั้งหมด,  ไมมีแบงแยกอะไรเปนอะไร;  แมวามันจะยังอยูในระดับ 
ที่ตางกัน  แตมันก็เปนสิ่งเดียวกัน.  เชนวา  มนุษยมันไมเหมือนกัน  มีตางๆ 
กันอยูบาง;  แตมันเปนมนุษยเหมือนกัน  มันมีอะไรอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนสิ่ง 
เดียวกัน;  อยางนี้เราเรียกวา  ความเปนไกวัลยของสิ่งที่เรียกวามนุษย. 

 
ถาจะเลยลงไปถึงสัตว  ซึ ่งรวมทั ้งมนุษยด วย  เปนสัตวมนุษย  แลว 

ก็สัตวเดรัจฉาน;  ความเปนสัตว นี้  มันก็ยิ่งมี ความเปนไกวัลยกวางออกไป 
อีก  คือมีความเปนสัตวอยางเดียวกันทั้งสัตวมนุษย  ทั้งสัตวเดรัจฉาน.  อยางนี้ 
มันผิดแปลกแตกตางอะไรกันบาง  ก็เปนเรื่องสวนนอย. 

 
ทีนี้ถาวาจะเล็งลงไปใหไกลกวานั้น  โดยใชคําวา  ชีวิต  บรรดาสิ่งที่มี 

ชีวิต  มันก็มีความเปนอันเดียวกัน  คือความมีชีวิต,  คือวาความมี ชีวิตนี้เปนไกวัลย- 
ธรรม,  หรือไกวัลยธรรมของความที่มันมีชีวิต.  มันก็อาจจะเหมือนกัน  ในสวน 
ที่เปนเรื่องของชีวิต,  ตางกันแตเพียงปรากฏการณขางนอก  ที่มันเจริญกวา 
กันบางเทานั้นเอง.  ฉะนั้นจึงมีความคิดที่จะรักสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันหมด. 

 
นี่แหละจึง มีระเบียบวินัยบางอยางเกิดขึ้น  สําหรับบุคคลผูจะประ- 

พฤติในชั้นสูงสุด  วาไมใหทําลายชีวิต  แมของตนไมหรือพืชพันธุ.  อยางวินัย 
ของภิกษุ  ฆาสัตวเดรัจฉานตาย  มีอาบัติเทากับฆาตนไมตาย  และในระเบียบวินัย 
ของบางลัทธิ  บางศาสนา  ยังเครงครัดไปกวานั้นอีก  ไมยอมใหนักบวชทําการ 
กระทบกระทั่งแกตนไม  ใบไม  พืชพันธธัญญาหาร  ที่วามันมีชีวิตอยู  อยางนี้,  
ขยายความหมายของคําวา  ชีวิต  กวางออกไป  ก็เลยเปนผูที่เรียกวา  :  ถาจะมอง 
กันในแงของความรูสึก  ก็มีความรูสึกสูงกวา  กวางกวา  ใหญกวา  กวาคนที่จะ 
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มองวา  เราเปนคน;  มันเปนสัตว  ก็ฆามันได.  หรือวามันเปนตนไมแลวก็ 
เผามันเลนได;  อยางนี้เปนตน. 

 
นี่คือตัวอยางในขอท่ีวา  ถาใครรูจักไกวัลยตา  คือ ความเปนสิ่งเดียว 

กันทั้งหมด,  เปนอันเดียวกันทั้งหมด  ของทุกสิ่งที่มีอยู  คนนั้นก็จะมีจิตใจกวาง,  
จะเห็นแกผูอื่นได,  เห็นแกสิ่งเหลาอื่นได,  จะไมทําการกระทบกระทั่งสิ่งใดๆ;  
เรียกวา  ไมเบียดเบียนโดยประการทั้งปวง  ใหความเอาใจใสแมแกสิ่งที่มีชีวิต 
นอยๆ  เล็กๆ  นอยๆ  ดูแทบจะมองไมเห็น.  แมกระทั่งวาสิ่งที่มันมีชีวิต  เพียง 
สักวาเปนเชื้อ  ยังไมไดแสดงออกมา  ก็ยังใหความเอาใจใส  ใหความเคารพนับถือ 
วามันก็เปนชีวิต. 

 
....           ....            ....            .... 

 
[เริ่มการบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 

 
ในวันนี้อาตมาก็ พูดถึงขอน้ีเปนสวนใหญ  คือความเปนไกวัลย  เปนอัน 

เดียวกันทั้งโดยเวลา  และโดยเนื้อที่  ของสิ่งที่เรียกวามีชีวิต;  เพราะวามันอยู 
ภายใตกฎอันหนึ่ง  กฎอันเดียวกัน  เรียกวากฎแหงชีวิตวัฒนาการ,  หรือใชคํา 
อยางอื่นก็ได  แตใหมันไดใจความวา  มันเปนกฎแหงวิวัฒนาการ  ของสิ่งที่เรียก 
วามีชีวิต  ตั้งตนแตชีวิตที่ยังเปนเพียงสักวาเชื้อ,  หรือชีวิตที่ตองคํานวณ  จึงจะ  
รู ว ามันมีชีวิตเรื ่อยๆ ขึ ้นมาจนกระทั ่งถึงชีวิตที ่เห็นไดง ายๆ  ดวยตา  ไดเห็นกัน 
อยูรูสึกกันอยางงายๆ 
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 ไกวัลยธรรม ๒๗๖ 

เราไมสนใจที่จะทําจิตใจใหมันกวาง  มันก็เลยแคบ  คือเห็นแกตัว;  
ถารูความขอน้ีแลว  มันก็จะเมตตากรุณาทั่วไปหมด.  บทแผเมตตาที่วา  "แผให 
สัตวที่เคลื่อนที่ได  เคลื่อนที่ไมได  สัตวที่เห็นไดดวยตา  ไมเห็นไดดวยตา"  นี่ 
แสดงอยูแลววา  เราจะยอมรับรองสิ่งที่มีชีวิต  วามันเปนสิ่งที่มีชีวิต  จะไป 
กระทบกระทั่งมันไมได. 

 
ซอมความเขาใจเรื่องธรรมชาติความเปนพุทธะ. 
 
ในครั้งที่แลวมา  ไดพูดถึง ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  และก็ไดพูด 

ทิ้งคางไววา  ในสิ่งที่มีชีวิต  ก็ตองมี ความเปนธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ.  
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะมีที่ไหน  ก็คือสิ่งที่มันมีความรูสึก;  เมื่อมีความ  
รู ส ึก  มันก็ตองมีชีวิต  อยางนอยก็ยังเปนชีวิตที ่เริ ่มตั ้งตน  มันก็มีความรู สึก;  
แตจะเอาความรูสึกกันมากๆ  เหมือนชีวิตที่สมบูรณนี้ไมได. 

 
เพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดพรอมๆกันไป  ธรรมชาติแหงความมีชีวิต,  

หรือกฎเกณฑแหงความมีชีวิต  กับกฎเกณฑแหงความเปนพุทธะ  คือมันรูสึกได.  หรือ 
วากฎเกณฑแหงการที่มันวิวัฒนาการได  คือจะดูกันในแงของชีวิตก็ได  ของจิต 
คือความรูสึกก็ได,  หรือของความเจริญงอกงามเปนวิวัฒนาการก็ได,  มันมีคูกัน.  
หรือวามันรวมกันอยู  ถาสิ่งไหนมันมีชีวิต  มันก็ตองมีวิวัฒนาการ,  แลวมันก็ตอง 
มีความรูสึก.  แตเดี๋ยวนี้เรามาแยกพูดใหเห็นชัดกันคนละที,  และแยกพูดถึง 
ความรูสึก  กฎเกณฑแหงความรูสึก  สิ่งที่ทําใหมีความรูสึก  ในฐานะเปนไกวัลย 
ธรรมอันหนึ่งแลว. 
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รูจักไกวัลยธรรมอันเปนกฎของความมีชีวิตแลวจะมีเมตตากรุณากัน. 
 
ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่มีชีวิต  กฎเกณฑของความมีชีวิต  นี้ก็ เปนไกวัลยธรรม 

อีกอันหนึ่ง.  ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาชีวิตมันตองวิวัฒนาการ,  หรือสิ่งที่มันมีความเปน 
ไกวัลยธรรมนี้แลว  มันตองวิวัฒนาการ;  มันจึงเปนของที่แยกกันไมออก  มัน 
มีความเปนไกวัลยะนี้ควบคุมอยู  ควบคุมใหเปนไป. 

 
บางคนอาจจะคิดวาไมตองรูก็ได;  แตเดี๋ยวนี้อยากจะใหรู  เพื่อวา 

มันจะไดมีจิตใจกวางรูจักเมตตากรุณากวางขวาง  รูจักทําความเขาใจอันดีใน 
ระหวางบุคคล  ระหวางหมูคณะ  ระหวางชาติพันธุ,  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระหวางศาสนา. 

 
ถามันมีการทะเลาะวิวาทกันระหวางศาสนา  เราลองคิดดูวา  มันเปน 

ศาสนาไปไดอยางไร?  มันควรจะใชคําที่หยาบคายที่สุด  วามีการขบกัดกันใน 
ระหว างศาสนา   แล วม ันจะเป นศาสนาได อย างไร   และเดี ๋ยวนี ้ม ันม ีอยู ในโลก 
หรือไม?  การขบกัดกันระหวางศาสนา,  ระหวางศาสนานั้นกับศาสนานี้  มัน 
ยังมีอยู;  เพราะวาตางคน  ตางไมเขาถึงตัวศาสนาของตัวเอง. 

 
สําหรับ พุทธศาสนา นี้  ก็จะมีไกวัลยตา  เปนเหมือนกับพระเจา 

ที่เมื่อเขาถึงแลว  ก็จะยอมรับทุกสิ่งวาเปนสิ่งเดียวกัน  เลยไมเห็นใครวาเปนศัตรูได.  
นี้ถา พวกศาสนาอื่นๆ  ที่เขามีพระเจา  ถาเขาเขาถึงพระเจาจริงๆก็จะรูวาไมมีอะไร 
ที่ไมไดออกไปจากพระเจา;  ฉะนั้น เขาก็เบียดเบียนใครไมได.  ขอแตให 
มีพระเจา  และการถึงพระเจากันจริงๆ  มันก็จะหมดปญหาไปไดเหมือนกัน. 
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นี่มันยังไมรูจักพระเจา  ไมมีพระเจา  ไมเขาถึงพระเจา  มันก็เอาพระเจา 
นั่นแหละไปเที่ยวฟดเหวี่ยงคนอื่น,  เบียดเบียนกันในระหวางศาสนาได  นี่เพียง 
เทานี้ทานก็จะเห็นไดวา  ความรูถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงความเปนอันเดียว,  เปน 
ตัวเดียวกันทั้งหมด  ไมยกเวนอะไร  นี่เปนสิ่งที่ควรจะทํา. 

 
คําบรรยายชุดนี้มุงหมายทําความเขาใจกันระหวางศาสนา. 

 
อาตามาไดบรรยายมาถึง  ๘  ครั้งแลวนี้  ก็จะบอกเสียงเลยเดี๋ยวนี้วา 

คําบรรยายชุดนี้  มีความมุงหมายจะทําความเขาใจในระหวางศาสนาเปนที่สุด.  
ฉะนั้นในการบรรยายครั้งตอไป  ก็จะไมมีอะไรนอกจากการเปรียบเทียบที่ทําความ 
เขาใจซึ่งกันและกันในระหวางศาสนา. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็ เปนเหมือนกับการใหมาตรการ  หรือเปนการปูพื้นฐาน  ที่จะ 

ใชอาศัยเปนหลักสําหรับพิจารณา  เพื่อจะมองเห็นความที่มันเปนสิ่งเดียวกัน  ใน 
ระหวางทุกสิ่งที่มันมีชีวิต  ในระหวางทุกสิ่งที่มันมีความคิดนึก  และในระหวาง 
ทุกสิ่งที่มันมีวิวัฒนาการ.  ขอใหมองดูกันในแงนี้. 

 
แมวาเราจะ ใชวิชาวิทยาศาสตรทางวัตถุเปนหลัก  มันก็ ยังสอไปในทาง 

ที่วา  มันก็มีความเปนอันเดียวกัน,  คือมีความเปนไกวัลยตาอยางเดียวกันนั้น 
แลวก็วิวัฒนออกมาเปนนั่นเปนนี่.  เอาแตเพียงโลกนี้กอน  วาโลกนี้  ตามท่ี 
เชื่อกันวา  เปนสวนหนึ่งที่แยกออกมาจากดวงอาทิตยบาง  คือเปนดวงไฟเล็กๆ 
ออกมา.  ทีนี้พวกหนึ่งก็วามันเปนการรวมตัวของหมอกเพลิง  เขามาเปนดวงไฟ 
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เล็กๆ  ของมันเอง,  ก็มาเปนดวงลูกไฟเหมือนกัน.  จะวาแยกออกมาจากดวงอาทิตย 
หรือวาหมุนรวมตัวของตัวมันเอง  ก็เปนลูกไฟทั้งนั้นแหละ. 

 
ทีแรกน้ัน  เปนลูกไฟลูกหนึ่ง  แลวก็มาเดี๋ยวนี้ก็มาเปนอะไรๆ  อยางที่เรา 

เห็น;  เรานั่งกันอยูที่นี่,  มันไมใชลูกไฟ;  ถามันเปนลูกไฟจะมานั่งอยูได 
อยางไร.  นี้กอนแตที่มันจะเปลี่ยนจากสภาพลูกไฟที่ลุกโพลงๆ  มาเปนมนุษย- 
โลกอยางนี้  มันก็มีวิวัฒนาการ. 

 
พิจารณาใหเห็นชีวิตวามีเชื้ออยางเดียวกัน. 

 
แลว มาลองคิดดูวา  เอาชีวิตมาจากไหน?  ก็เมื่อกอนมันเปนเพียง 

ลูกไฟลุกโพลงๆอยู;เดี๋ยวนี้เปนโลกอยางนี้,  แลวก็มีสิ ่งที่มีชีวิต  ตั้งแตสัตว 
เซลลเดียว  สัตวหลายเซลล,  เปนชีวิตที่มองไมเห็นดวยตากระทั่งมองเห็นดวยตา,  
กระทั่งเปนพืชพันธุ  เปนสัตวเดรัจฉาน  เปนตนไม.  ชีวิตเหลานี้มาจากไหน?  
ในเมื ่อทีแรกโลกนี ้เป นลูกไฟลูกหนึ ่งที ่ล ุกโพลงๆอยู   นี ่ค ือจะตองมองกันว า 
มันมีอะไรอยู ก อนแลว   ไอ ล ูกไฟโพลงๆนั ้น   คอยๆเปลี ่ยนมาๆ   จนกลายมา 
เปนโลกอยางที่เราเห็นอยูนี้  เต็มไปดวยสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้น. 

 
แมจะลอง เปรียบเทียบกันอยางหยาบๆ  เชน  ในไขเล็กๆฟองหนึ่ง,  

ไขปลาหรือวาไขนก  ไขไกอะไรก็ตาม,  มันนาประหลาด  ตรงที่วา  ไขปลาบางชนิด 
ละเอียดเทาเม็ดทรายเล็กๆ   ไขปลาฝกหนึ ่ง   มีเม็ดไขปลาเล็กๆตั ้งลานก็เห็น 
จะได;  แลวในไขเล็กๆ  เทานั้น  มันออกมาเปนตัวปลาในที่สุด  โตเทาแขงเทาขา 
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ก็มี;  แลวมันเอาเนื้อเอาหนัง  เอาเกล็ดเอาครีบ  เอาสีสันวรรณะสวยๆ  ตางๆ 
มาจากไหน  จากไขปลาเม็ดเล็กๆนิดเดียว?  ก็ตองถือวามันมีอยูเสร็จแลวในไข 
ปลา  เม็ดนิดๆ;  พอไดสิ่งแวดลอมปรุงแตง  มันก็เจริญวิวัฒนาการออกมาเปน 
ปลาตัวใหญโต  สวยงามอยางที่เราเห็น.  ชีวิตก็มีอยูในไขเม็ดเล็กๆนั้น,  ความ 
รูสึกคิดนึกหรือจิตก็มีอยูในไขเล็กๆนั้น.  วิวัฒนาการคือความที่มันจะตองขยาย 
ตัวออกไปเรื่อยมันก็มีอยูแลวในไขเล็กๆนั้น,  มันจึงออกมาไดอยางนี้.  นี่เรียกวา 
ไขเล็กๆเม็ดหนึ่งของปลา  ออกมาไดอยางนี้. 

 
ทีนี้มาดูโลกที่ถือวา  เปนดวงไฟลุกโพลงๆ  อยูหลอมละลายอยูนั้น 

มันจะออกมาเปนโลกอยางเดี๋ยวนี้  :  แบงเปนทวีปน้ันทวีปน้ี  ประเทศนั้น  ประเทศ 
นี้  มีภูเขา  มีแมน้ํา  มีอะไรทุกอยางกระทั่งมีชีวิต  เหลือท่ีจะประมาณได,  กระทั่ง 
มีพวกเราที่มานั่งอยูที่นี่  ซึ่งเมื่อกอนมันไมมี;  มันอยูในดวงไฟที่ลุกโพลงๆนั้น 
อยู  แลวมันออกมาไดอยางไร. 

 
ดูความเปนชีวิตทั้งตามหลักวิทยาศาสตรและความคิดคนโบราณ. 

 
เอาละ,  สมมติวา  ถา จะศึกษาในแงของวิทยาศาสตร  วามันคอยๆ 

เย็นลง  มันก็มีความเปลี่ยนแปลง  จนกระทั่งมันเกิดแยกตัวออกเปนแกส  เปน 
อะไร,  เปนออกซิเจน  ไนโตรเจน  เปนน้ํา  เปนอะไรตกลงมา.  ตกไปตกมา 
ทําใหผิวโลกนี้  เย็นลง,  เปลี่ยนแปลงไป  เย็นลง,  เปลี่ยนแปลงไป  นานเหลือ 
นาน.  ในที่ที่น้ําขังแหงหนึ่ง  มันมีการเปลี่ยนแปลงถึงกับวา  เปนสิ่งที่เรียกวา 
มีชีวิตขึ้นในน้ํา  ละเอียดดูไมเห็น  และจนกระทั่งดูเห็น. 
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นี่ลองคิดดูเถอะวามันเอามาแตไหน?  ในเมื่อทีแรกมันมีแตดวงไฟที่ลุก 
โพลงๆอยู;  ฉะนั้นถาจะพูดวา  ในดวงไฟที่ลุกโพลงๆอยู  มีสิ่งเหลานี้ทั้งหมด 
นี้อยูในนั้นแลว  จะคานไหม?  ก็ลองเปรียบดูกับขอท่ีวา  ในไขปลาเม็ดเล็กๆเทา 
เสนผม  มีความเปนปลาตัวโต  เทาแขง  เทาขา  สีสันวรรณะสวยงามอะไรอยูหมด 
อยางนี้ก็ไมมีใครคาน.  ฉะนั้น  ไขโลกลูกนี้ที่ลุกเปนไฟอยู  แลวก็เย็นลง,  แลว 
เย็นจนมีชีวิตอยางนี้,  ใชเวลากี่ลานๆปก็สุดแทมันเถอะ  แตมันไมไดเอาสิ่งอะไร 
มาจากไหน  นอกจากที่มันมีอยูแลวในไขลูกนั้น. 

 
ทีนี้คําพูดประหลาดๆ  ของบางศาสนาที่วา  พระพรหมสรางไขขึ้นมา 

หรือออกไขออกมา  ก็จําไดไมแน  แตก็ตองมีไขเหมือนกัน;  มีคําวาไข,  แลว 
ไขของพระพรหมนั้นมันออกมาเปนโลก  เปนสัตวโลกอะไรอยางเดี๋ยวนี้.  นี่เขา 
พูดอยางสมมติอุปมา  เพราะวาพูดอยางอื ่น  แลวฟงกันไมถูก  เพราะวาคนมัน 
ยังโงเกินไป  คนพูดเขาฉลาดแลว  แตคนฟงมันยังโง  ก็เลยตองพูดอยางนั้น. 

 
เดี๋ยวนี้เราถือกันวาคนฉลาดเหมือนกันหมดทุกคนแลว  ก็ไมพูดอยางนั้น 

จึงพูดไปในทางที่จะมองเห็นสิ่งสิ่งนี้;  วามันมีอยูแลวในทุกสิ่ง  แลวเปน 
สิ่งเดียวกันดวย  เชนวา  ในโลกนี้เปนอยางไร  ในดวงอาทิตยมันก็เปนอยางนั้น.  
แตวาดวงอาทิตยที่เปนแมนั้น  ยังเปนไฟลุกโพลงๆ  ดวงใหญอยู;  ลูกท่ีมัน 
กระเด็นออกมาไดนี้  มันเย็นแลว  มันกลายเปนอยางนี้;  ฉะนั้นเมื่อมันยังเปน 
ไฟลุกโพลงๆ  อยู  มันเหมือนกัน.  แตในตัวเล็กนี่  ในหนวยเล็กนี่  มันเย็นแลว,  
มันวิวัฒนาการเปนอยางนั้นแลว  มันก็เหมือนกับ,  อาจจะพูดไดวา  ดวงอาทิตยใหญ 
ที่ยังเหลืออยูนั้น  เมื่อเย็นลง  มันก็เปนอยางนี้อีก. 
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นี่เราจึงขยาย  ไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยตา  คลุมไปหมดโลกนี้  :  
ดวงอาทิตย  ดาวพระเคราะหอื่น  และสุ ริยจักรวาลอื่น  คือดวงอาทิตยอื่น  ที่ 
ไหนๆ  จะมีสักเทาไร  ก็ตามใจ  มันก็เปนเรื่องเหมือนกันหมดเลย.  นี่ก็จะมีความ 
ไมแตกตางกัน  ในระหวางสุริยจักรวาลนี้กับสุริยจักรวาลอื่นและสุริยจักรวาลอื่น 
ซึ่งวากันวา  มีไมรูกี่หมื่นกี่แสนสุริยจักรวาล. 

 
ความที่มีเหมือนกันอยางเดียวกัน  นั่นแหละเปนไกวัลยธรรม  แต 

ของบางสวนเบิกบานออกไปมากแลว,  บางสวนยังไมทันจะเบิกบาน,  บางสวน 
ยังดิบอยู  ยังหลับอยู  ยังเปนลูกไฟอยูก็มี;  ยังไมมีชีวิตปรากฏชัดอยางนี้ 
แตก็ตองเรียกวาชีวิตในลักษณะอื่น.  เชนวา  ปลาที่ยังอยูในไข  ปลานี้  มัน 
ก็มีปลาในลักษณะอื่น.  หรือวาในโลกที่ยังเปนไฟอยู  ตองมีโลกอยางนี้  อยูใน 
ลักษณะอื่น  มันจึงอยูในสภาพที่ลุกเปนไฟอยูได. 

 
ในความที่ลุกเปนไฟนั้น  มันก็มีเชื้อแหงพุทธภาวะ  คือท่ีจะรูสึกอะไรได 

ที่เรียกวาจิตนี้,  หรือวามีสิ่งที่เรียกวา  เปน  มิใชตาย  คือชีวิต  อยูในนั้น  ในไฟ 
นั่นแหละ,  หรือมีอํานาจที่จะวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ก็อยูในไฟนั่นแหละ.  
พอไฟนี้เย็นลง  มันก็เปนธาตุแข็งขึ้นมา;  แลวก็กระจายกันออกไป  เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเปนธาตุทั้งหลาย. 

 
ที่สําคัญมากที่สุดคือเรื่อง  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  นี้  :  ธาตุดินคือคุณภาพแหง 

การกินเนื้อท่ี  ธาตุน้ํา คือคุณภาพแหงการเกาะกุมยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน  ธาตุไฟ 
ก็คือวา  มันเผาไหม  ใหเปลี่ยนแปลงใหเจริญ  ธาตุลม  มันก็ มีการระเหยกลับไป 
กลับมา,  กลับไปกลับมา  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง.  ถาพูดตามหลักของคน. 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎชีววัฒนาการ ๒๘๓

โบราณ  ทางพระพุทธศาสนาหรือท่ีเปนตนตอของพระพุทธศาสนา  ก็มี  ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม.นี้มันแยกออกมา  จากทีคร้ังแรกมันก็เปนหนวยเดียวกัน. 

 
ขอใหทําในใจกันใหยุติธรรม,  หรือมองใหกวางๆอยางนี้  จะไดรู 

ความที่วา ทีแรกนั้นมันเหมือนกัน  โดยความที่มันเปนสิ่งเดียวกัน;  แลวมันก็แบง 
แยกตัวออกไป,  เดินไปๆไดไกลเทาไร  ก็ยิ่งแปลกออกไป;  แตมันก็ไมทิ้ง 
ความหมายเดิม  เปนความหมายของชีวิต  ความหมายของความรูสึก  ความหมาย 
ของความวิวัฒนาการ  เปนตน. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ทุกสิ่งมีกฎและเปนไปตามกฎ. 

 
ทีนี้  สิ่งตางๆ มันก็ มีกฎ  คือตองเปนไปตามกฎ  เปนไปตามระเบียบ.  

ที่เรียกวากฎนี้  เรียกวาพูดอยางภาษาธรรมดาสามัญ  หรือในรูปของภาษาของผูที่ 
มีการศึกษา;  แตถาจะพูดสําหรับคนที่ไมมีการศึกษา  ก็ตองพูดอยางอื่น.  สําหรับ 
คําวา  กฎ  นี้  พวกอื่นอาจจะเรียกวาพระเปนเจาไปเสียเลย;  ยิ่งเปนภาษา 
อังกฤษ แลว  มันนาหัวที่สุด  ที่เผอิญมันคลายกันมากกับคําวา  กฎ.  คําวา 
กฎ  นี่ลองขยายเสียงใหยาวออกไป  มันก็เปนคําวา  God;  God  คือพระเจา.  เขา 
เรียกวา  God  แปลวาพระเจา;  เรา เรียกวา  กฎ  คืออํานาจอันหนึ่ง  ซึ่งบังคับ 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงใหเปนไป  โดยที่ไมเปนอยางอื่นได. 
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นี่เราจะพูดกันโดยละเอียด  ในการบรรยายครั้งตอไป  ที่จะเปรียบเทียบ 
กันในระหวางศาสนาโดยทํานองนี้;  สําหรับในครั้งนี้  มุงหมายจะพูดแตเรื่อง 
เกี่ยวกับชีวิตที่วิวัฒนาการออกไปไดเปนหลายชั้น  หลายแขนง,  ทีแรกมันก็สักวา 
ชีวิตในรูปตางๆ  กัน. 

 
ขออยาไดลืมวา  ชีวิตที่ยังเปนเพียงสักวาเชื้อ.  หรือชีวิตที่เร่ิมเปน 

ชีวิตขึ้นมา  คือชีวิตพืชหรือชีวิตสัตวก็ตาม,  จนกระทั่งชีวิตที่มันใหญโต  เติบโต 
วิ่งได  เดินไดอยางคน  อยางชางอยางมานี้  มันเปนชีวิตหลายระดับ;  แต 
มีความหมายเดียวกันหมด  คือชีวิต  เร่ิมมีสภาพที่จะเรียกไดวามีชีวิต  คือ  "เปน" 
ซึ่งคูกันกับ  "ไมเปน"  หรือ  "ยังไมเปน"  ถา  "เปน"  ก็คือเปนชีวิต. 

 
อยางเชนเอาน้ําตาลมาหมักเขา  มันก็เกิดเปนเชื้อรา  เหมือนทําแปง 

ขาวหมาก;  นี่ทีแรกมันไมมีชีวิต;  แตพอมาหมักเขา  ชีวิตมันก็แสดงออกมา,  
ถามันไมมีอยูกอน  มันจะเอามาแตไหนมาแสดง  อยางเชื้อเห็ดราในการหมักขาว 
หมากนี่.  มันเปนชีวิตขึ้นมา  มันก็ตองถือวามันมีอยูกอน  จะในแปงขาวหมาก 
หรือในอะไร  กอนหนานั้นไปอีก;  เราก็ดูวา  ชีวิตที่มันกอนแตที่จะมาเปน 
ขาวหมากนี้มันมีอยูแลว.  ในระดับอยางอื่น  ความหมายอยางอื่น  มันก็เปน 
เชื้อราขึ้นมา  แลวก็เติบโต  เชนเดียวกับเชื้อราทั้งหลาย  :จะเปนเห็ดที่เอามา 
แกงกิน  อะไรเหลานี้ก็เหมือนกัน  มันมีเชื้อราแลวออกมาเปนดอกเห็ด.  ใน 
เชื ้อรานั ้น  ตองมีชีว ิต  หรือวาสวนประกอบของมันที ่จะมาเปนเชื ้อรานี ้  ก็ตอง 
มีชีวิตมากอนเหมือนกัน. 

 
นี่ถาถอยๆไป  จนถึงตัวสิ่งที่ เรียกวาชีวิต  ชนิดที่ เปนไกวัลย  แมจะ 

มองไมเห็นตัว  แมจะอยูในลักษณะอยางอื่น  ก็ใหถือวา  มันเปนสิ่งที่มีอยู 
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ในลักษณะเปนไกวัลยนั้นเปนนิรันดร.  นี้สวนที่แตกแยกออกมาเปนสวน 
นอยๆ  นี้มันชั่วขณะ  ชั่วขณะ,ชั่วขณะ,  มันจึงเปลี่ยนแปลงได,  ถามันอยูใน 
สภาพเดิม  มันก็ไมเปลี่ยนแปลง,  มันก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น  ที่จะใหแปลกออกไป;  
ดังนั้นตองมีเหตุปจจัยเขาไปปรุงแตง  แทรกแซงสวนนั้นสวนนี้  ใหมันเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง  มันจึงไดชีวิตแปลกๆ. 

 
ทานลองคิดดู  วามันจะแปลกออกไปอีกสักเทาไร  ถาวาโลกนี้มันยัง 

อยู ต อไปอีกสักหมื ่นป  สองหมื ่นป  แสนป  มันก็ตองแปลกๆๆ  มันก็จะมีชีว ิต 
ของสัตวชนิดไหนเกิดขึ้น  ก็พูดไดยาก;  แตถึงอยางไรก็ดี  เหลือบมามองดู 
ถอยหลัง  มันก็คือชีวิตนั่นเอง  ที่มีกฎเกณฑ  ที่วา  จะตองวิวัฒนาการ  ไม 
อยางนั้นมันก็ไมเปนชีวิต  ถาเปลี่ยนแปลงไมได  ก็ไมมีชีวิต.  ความเปลี่ยน 
แปลงได  มันก็ คือกฎ อันหนึ่ง  ก็ เปนไกวัลยธรรม ดวยเหมือนกัน. 

 
ทุกชีวิตเปนไปตามกฎแหงชีววิวัฒนาการ. 

 
ในการบรรยายครั้งที่  ๓  เราพูดถึงไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎแหง 

สามัญญลักษณะ  คือกฎแหง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ที่มีอยูในทุกสิ่ง  ตั้งแต 
ที่ยังไมเปนชีวิตสมบูรณ  จนกระทั่งเปนชีวิตสมบูรณ.  เมื่อกฎที่มันปรุงแตง 
ชีวิต  บังคับใหชีวิตเปนไป  ก็เปนไกวัลยธรรม;  แลวสิ่งที่ถูกปรุงแตงนั้นมัน 
ก็เปนไกวัลยธรรม  คือมีความเปนอันเดียวกันดวยเหมือนกัน  ก็เลยเปนอันวา 
ไมมีอะไรที่ไมเปนไกวัลยธรรมตอกันและกัน  และเปนอันเดียวกัน. 
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เดี๋ยวนี้เรามาแยกออกเปนสวนนั้น  สวนนี้;  แมที่เปนกฎ  ก็ยัง 
แยกออกเปนกฎนั้น  กฎนี้หลายๆกฎ.  เชน  กฎปฏิจจสมุปบาท ก็มี  กฎ 
อริยสัจจ ก็มี  กฎสามัญญลักษณะ ก็มี.  แต เดี๋ยวนี้เราแยกมามองกันในแงของความ 
ที่มันเปนกฎแหงชีวิตวิวัฒนาการ  ชีววิวัฒนาการ  เปนไกวัลยธรรมทั้วถึงกัน 
ระหวางชีวิตทั้งหลาย. 

 
ถาสมมุติวาเทวดามีเหมือนทีเขาวากัน  ชีวิตนั้นก็เปนกฎเดียวกันกับชีวิต 

ของมนุษย;  ลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน,  ลงไปถึงตนไม  แมวาจะมีรูปรางขนาดเล็ก 
แทบจะมองดวยตาไมเห็น,  มันก็เปนชีวิตนั่นแหละ. 

 
นี่ขอใหมองสิ่งที่เรียกวาชีวิต  ในลักษณะที่เปนไกวัลยธรรม  คือ 

เปนสิ่งเดียวกันหมดทุกเวลาทุกสถานที่  แลวเราก็จะรูสึกวา  เหมือนกับไดเขาไป 
ในชีวิตใหญ  ชีวิตมหาศาล  คือไกวัลยธรรมที่เปนตัวชีวิต. 

 
เมื่อเปนไดดังนี้แลว  จิตใจจะเปนอยางไร?  มันก็คงเบียดเบียนใคร 

ไมลง  การที่จะดื้อพูดเอาวา  เอา,  เมื่อมันเปนตัวเดียวกัน  ฆามันก็ไมบาป  อะไรนี้ 
มันก็คงเปนไปไมได;  ความคิดนี้มันจะคิดไปชนิดนั้นไมได.  มันจะคิดไป 
ในทางเมตตากรุณา  มันจะคิดไปในทางไมมีเรามีเขา  แตมีความเปนตัวเดียวกัน 
สิ่งเดียวกัน  อันเดียวกัน  ทั้งหมดทั้งสิ้น.  นี่ถาจะกรวดน้ําแผสวนบุญแผสวน 
กุศลแลว  อยากจะใหนึกกันอยางนี้  วาชีวิตทั้งหลายมันมีความหมายอยางนี้. 

 
เชื้อแหงชีวิตก็วิวัฒนาการไปตามกฎแหงไกวัลยตา. 

 
ทีนี้มาดูกันอีกหนอยหนึ่งวา  ทําไมมันจึงเขาใจยาก?  ขอน้ีเราจะตอง 

เขาใจความหมายของสิ่งที่เรียกวา  วิวัฒนาการ  คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย.  ใหมขึ้นไป 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎชีววัฒนาการ ๒๘๗

เรื่อย  ตามเหตุปจจัยที่เขามาใหม;  ถาเขาใจกฎนี้แลวละก็จะเขาใจไดวาทําไม 
มันจึงมากันอยางนี้?  จากดวงไฟลูกเดียว  มาเปนมนุษย  หรือวามนุษยโลก 
ที่มีอะไรใหญเหลือประมาณนี้  เต็มไปดวยชีวิต,  หรือวาจะเรียกวามันยิ่งไปกวา 
ชีวิตก็ได;  แตถึงอยางไรก็เถอะมันมีความหมายเดิม  :  วามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมัน 
มีเชื้อแหงชีวิต  แลวมันไดเพาะหวานไดงอกงามๆ,  งอกงาม,  งอกงามจนไม  
รูวากี่ชั้น  กี่รอย  กี่พัน  กี่หมื่น  กี่แสน  กี่ลานระดับ;  มันจึงมาเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้  ตัววิวัฒนาการนั้น  มันก็ไมใชของใคร;  มันก็เปนไกวัลยธรรม 

อันหนึ่ง,  เปนกฎอันหนึ่ง  ในไกวัลยธรรม.  มองไปทางไหนมันก็ไมมีอะไรนอก 
จากวาความเปนอยางนี้  ไมมีความเปนอยางอื่นความไมผิดไปจากความเปนอยางนี้;  
ที่พระสวดซ้ําแลวซ้ําอีก  ซ้ําแลวซ้ําอีก  ตถตา - ความเปนเชนนั้น,อ วิตถตา - ไม 
ผิดไปจากความเปนเชนนั้น,  อนัญญถตา - ไมเปนไปโดยประการอื่น;  คือมองดู 
ทีไร  มันก็จะเปนไกวัลยธรรมอยูนั่นแหละ,  เปนความจริง  แตวามันซอนกันอยู 
หลายๆ  ชั้น  หรือมันลึกกันอยูหลายๆชั้น. 

 
วิวัฒนาการแหงความมีชีวิตตองอาศัยเหตุปจจัยหลายอยาง. 

 
ทีนี ้เราจะดูในแงที ่มันเกี ่ยวของกับเราโดยตรง  เราก็เปนสัตวที ่มีชีว ิต 

ที่สมมติเรียกวาคนคนหนึ่งนี้  ก็คือ  มันมีชีวิต  แลวมันก็วิวัฒนาการ  ดวยกฎ 
ของชีวิต  นั ่นเอง  มันจึงเปนมาเรื ่อย  จนมาเปนมนุษยอยางนี ้  แลวมันไมใช 
เปนมาแตอยางเดียว;  เพราะวาในไกวัลยธรรมนั้น  มีสวนที่แยกออกไปไดหลาย 
อยางหลายระดับ  :  สวนที่เปนชีวิตก็ทําหนาที่ชีวิต,  สวนที่ทําหนาที่รูสึก  ก็ทํา 
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หนาที่รูสึก,  สวนที่ทําหนาที่งอกงาม  ก็ทําหนาที่งอกงาม;  มาปนกันหมด 
แลวก็เรียกวา  มันเปนชีวิตที ่ประกอบอยูดวยความรู สึก  ที่เพียงพอที่จะทําอะไร 
ไดมากขึ้น;  เราจึงทําอะไรไดมากขึ้น  เพราะเหตุนี้. 

 
มีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งไมคอยเขาใจกัน  หรือไมคอยพูดถึงกัน  ที่เรียกวา 

แสงสวาง  หรือความรอน  มันเกือบจะไมแยกกัน  ถามีแสงสวางก็จะมีความ 
รอน,  มีความรอนก็จะมีแสงสวาง;  ไมจําเปนจะตองเปนแสงสวางที่มองเห็น,  
เปนแสงสวางที่มองไมเห็นก็ได.  ชีวิตตองอาศัยแสงสวาง,  ความรูสึกก็ตอง 
อาศัยแสงสวาง,  แมวาเปนแสงสวางที่มองไมเห็น.  ที่เรามองเห็นก็มีแตแสงแดด 
เรียกแสงสวาง,  เรียกแสงแดดวาแสงสวาง. 

 
แสงสวางที่มองไมเห็นก็ไมคอยรู;  มันมีแสงสวางชนิดหนึ่ง  ซึ่งไม 

ใชแสงแดด  แลวก็ทําใหสิ่งตางๆ  วิวัฒนาการได.  ถาแสงแดดทําใหวัตถุวิวัฒนา- 
การได;  แสงที่ไมใชแสงแดดนั่น  ก็ทําใหจิตใจวิวัฒนาการได  จนพูดไดวา 
สิ่งที่เรียกวาแสงสวางหรืออาภา,  อาภะ  นี้มันมีอยู.  ถาแสงสวางของดวงอาทิตย 
ก็คือแสงสวางทางวัตถุ  มันก็ทําใหวัตถุเจริญ;  ถาไดแสงสวางแลว  ตนไมตนไล 
สัตวทั้งหลายยอมมีความเจริญงอกงามใหญโต.  แตมีแสงสวางชนิดหนึ่ง  ซ่ึงทํา 
ใหจิต  หรือ ความรูสึกที่ไมมีตัว  ไมมองเห็นตัว  ก็เจริญ,  ความรูสึกซึ่งเปนสิ่ง 
ที่มองไมเห็นตัว  มันก็เจริญ. 

 
รางกายนี้ไดแสงสวางจากดวงอาทิตยในหลายๆแง  หลายๆปริยาย 

แลวก็เจริญ;  สวนจิตใจก็ไดแสงสวาง  จากแสงสวางชนิดที่มองไมเห็น 
ทําใหจิตใจนี้ก็เจริญ. 
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ถาเราจะเปรียบเทียบจิตใจของลูกไก  ลูกแมว  ลูกหมา  ลูกมา  ขึ้นมา 
ถึงจิตใจของคน  มันก็ตางกันมาก,  คือมันเจริญตางกันมาก;  เพราะมันไดรับ 
ความหลอเลี้ยง  ที่ทําใหเจริญวิวัฒนาการนี้ตางกันมาก  มันจึงเปนชีวิตที่แปลกออก 
ไป  :  เปนชีวิตที่มีแสงสวาง  ที่เจริญ  ที่มีความรูสึกสูงกวา,  มีความเปนพุทธะ 
มากวา,  จนดูคลายๆ  กับวาเปนของคนละอยาง. 

 
พอเราโงไปหนอยเดียว  เห็นเปนของคนละอยาง  เราก็ดูถูกดูหมิ่น 

พวกนั้นวา  มันยังต่ํากวาโงกวา  ไมอยากจะคบคาสมาคมอยางนี้;  เร่ืองรังเกียจ 
ผิว  รังเกียจวรรณะ  มันก็เกิดขึ ้น  แลวคนเราก็ประณามสัตวเดรัจฉานวา  มัน 
เปนสัตว,  สัตวที่ไมใชคน  มันไมเทียมกับคนได.  เราก็ดูถูกมันวาสัตว;  เอาไว 
เปนมาตรฐานสําหรับวัดวามันเลวกวาคน. 

 
พอดาวา  มึงไอชาติสัตว  มันก็โกรธ  เพราะถือวามันไมถึงคน.  นี่ 

เพราะวาเรามันถูกหลอกดวยวิวัฒนาการที่มันตางกัน,  แลวก็ยึดถือตางกัน.  ยัง 
มีแงอื่นหลายๆ  แง  ที่คนเลวกวาสัตวก็มี,สัตวเลวกวาคนก็มี  ไดดวยกันทุกอยาง.  
มันเปนเรื่องของบัญญัติกันทีหลัง;  วาดีวาชั่ว  วาผิดวาถูก  นี่บัญญัติทีหลังทั้งนั้น. 

 
แตถาเราเอาตัวไกวัลยธรรมเปนหลักแลว  ไมควรจะมีใครดีกวา 

ใคร;  แตถาเอาความรูสึกของมนุษยในตอนหลังเปนหลัก  มันก็มีดีกวาเลวกวา,  
กระทั่งวาเปนความผิดหรือเปนความถูก.  นี้เรื่องมนุษยวาเอาเอง;  สวนใหญก็ 
ถือเอาวาถามันทําใหคนลําบาก  เดือดรอน  ก็ถือวาผิด.  ใหอยูกันเปนสุข  ก็ถือ 
วาถูก.  แตตัววิวัฒนาการแทๆ  หรือไกวัลยธรรมแทๆ  ไมมีผิดไมมีถูก  มัน 
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เปนไปตามกฎของมันเรื่อย;  มีเหตุปจจัยเขามาเกี่ยวของอยางไร  มันก็ปรุงแตง 
เปนอันใหมขึ้นมา. 

 
ทางเนื้อทางหนังก็เหมือนกัน  มีเหตุปจจัยอยางหนึ่ง  มันก็ปรุงแตง 

คนผิวดําออกมา,  มีเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่ง  มันก็ปรุงแตงคนผิวเหลืองออกมา,  
มีเหตุปจจัยอีกอยางหนึ่ง  ก็ปรุงแตงคนผิวขาวออกมา.  นี่กระทั่งปรุงแตงตางๆ 
นานา  เปนสัตวเปนคน  เปนครึ่งสัตวคร่ึงคน  ยังจะเปนสัตวอะไรตอไปอีกมาก. 

 
ฉะนั้นความผิดความถูกนี้  มันเปนเพียงกฎของวิวัฒนาการที่ไดเหตุ 

ไดปจจัยตางกัน  แลวเอามาเปนเครื ่องวัด  วาอยางนี ้ไมตรงกับความประสงค 
ของเรา,  อยางนี้ตรงกับความประสงคของเรา.  ถาดูในชั้นลึก แลวมันก็ 
ไมควรจะมีอะไร    ที่จะพูดไดวามันตางกัน.  ขอนี้แหละ  คือสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรมเปนหนวยเดียว  อันเดียว  สิ่งเดียว  ทั่วไปหมด. 

 
ฉะนั้น ถาเราเห็น สิ่งสิ่งนี้  เราก็จะมีความรูสึกสูงสุดฉลาดที่สุด 

คือไมยึดมั่นถือมั่น;  มองเห็นโดยความเปนไกวัลยธรรมอันเดียวกัน;  ไมยึดมั่น 
ถือมั่น  เปนเราเปนเขา,  ดีกวา  เลวกวา,เปนสักวาเปนธรรมชาติ  ที่ไมควร 
ยึดถือ. 

 
นี้เปนประโยชนใหญที่สุด  ที่มุงหมายจะใหคนเราถึงความเปนอัน 

เดียวกันโดยสวนลึก  ซึ่งเรียกวาไกวัลยธรรม;  คือเรามีเบื้องหลัง  เปนสิ่ง 
เดียวกัน  หนวยเดียวกัน  อันเดียวกัน  ทั้งหมด  นับตั้งแตเทวดาลงมาถึงมนุษย 
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ถึงสัตวเดรัจฉาน  ถึงตนไม  ถึงสิ่งที่มีชีวิตที่ยังเลวกวาตนไม,  กระทั่งถึงธาตุตางๆ 
ที่ยังไมไดประกอบกันขึ้นเปนสิ่งที่มีชีวิตโดยสมบูรณอยางนี้,  จนเปนวารูปธรรม 
ก็ดี  นามธรรมก็ดี  มีความเหมือนกันในขอน้ี. 

 
ในรูปธรรมมันก็ยังมีชีวิตที่ยังไมแสดงตัว;    มันตองไดรูปธรรมนั้นมา 

ปรุงดวยเหตุปจจัย  มันจึงจะมีชีวิต  ที่แสดงตัวออกมา;  แลวก็อยาลืมวา  ทีแรก 
โลกเรานี้  มีแตดวงไฟที่ลุกอยู  แลวเปนรูปธรรมอยางยิ่ง.  แตในรูปธรรมนั้น 
มันมีอะไรที่ไมใชรูปธรรมนั่นแหละรวมอยูดวย  แลวมันก็แสดงออกมาใหเห็น. 

 
ฉะนั ้นในหนวยหนวยหนึ ่งนี ้  มันมีไกว ัลยธรรมเป นอ ันเด ียวก ันแน 

แลวในหนวยอื่นๆ  มันก็มีหลักเกณฑเดียวกันอีก,  ฉะนั้นก็เลยเปนไกวัลยธรรม 
เกี่ยวโยงออกไปหลายหนวย,  หลายหนวย,หลายหนวย,  จนหมดทั้งหมู  ทั้งหมด;  
ไมรูจะใชคําวาอะไร  ก็วาทั้งหมด. 

 
ถามนุษยจะแบงแยกเปน  สุริยจักรวาล  เปนหลายหมื่นหลายแสน 

หลายลานสุริยจักรวาล  มันก็ทุกจักรวาลมันเหมือนกันหมด.  แลวที่ตั้งขึ้นเปน 
หนวยๆ นี่  เห็นไดวามันตั้งอยูบนที่วางในอากาสธาตุ,  ในที่วางดวยกันทั้งนั้น;  
ฉะนั้น อากาสธาตุนี้  มันก็ยังประกอบอยูดวยอะไรที่เรามองไมเห็น.  ใครจะไปรู 
มัน  ถามันมีธาตุที่มองไมเห็นบางธาตุ  ที่เปนสวนหนึ่ง  ที่จะทําใหเกิดสิ่งที่มีชีวิต 
หรือเปนชีวิตก็ได.  เราเรียกวาวางเปลา  ก็เพราะวาตาเรามันมองเห็นเทานั้น;  
ฉะนั้นถือวามันเปนสวนหนึ่งของไกวัลยธรรมไดเหมือนกัน  แลวควรจะถือ 
ดวย  เพราะวาสิ ่งที ่เร ียกวาชีว ิตนั ้น  มันยังถอยไปไดอ ีกหลายระดับ  หลายสิบ 
ระดับ  จนเหมือนกับวา  ที่วางก็มีชีวิต.  ถาไมอยางนั้นมันจะออกมาจากอะไร? 
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คิดดูเถอะ,  เดี๋ยวนี้ความรูของมนุษยมันมีเทานี้  มันจึงเห็นวาที่วางนั้นไมมีอะไร;  
ถามันจะตองมีอะไร ที่จะใหสิ่งที่ ทําใหไมวาง เกิดขึ้น  เพราะมันเปนพื้นฐาน 
ที่จะเปนที่รองรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง. 

 
ทีนี้ ความเปนไกวัลยธรรมก็ขยายจากสิ่งที่ไมมีชีวิต  ออกไปยังสิ่ง 

ที่ไมมีชีวิต  กระทั่งเปนรูปธรรมลวนๆ  เปนนามธรรมลวนๆ  หรือแมแตเปนสวน 
หนึ่งของสิ่งนั้นๆ. 

 
นี่ขอใหลองคิดดู  มันจะมีประโยชน  หรือจะไมมีประโยชน;  มัน 

คงจะไมเพอเจอเสียทีเดียว;  เพราะวามันจะนําไปสูความรูสึกที่ไมมีเขา  ไมมี 
เรา  ที่มันประกอบไปดวยความรูสึกเหมือนกับวามันเปนคนคนเดียวกัน,  เปน 
หนวยเดียวกันอยางที่กลาวมาแลว. 

 
ถาเราตองการจะใหเกิดความรูสึกวา  คนทุกคนในโลกเปนคนเดียวกัน 

แลว  ก็ตองคิดในแงนี้ทั้งนั้น  :  โดยรูปธรรมก็มาจากที่เดียวกัน,  โดยนามธรรม 
ก็มาจากที่เดียวกัน.  ครั้นมาแลว  มาอยูในสภาพอยางนี้แลว  ก็มีความรูสึกคิดนึก 
ที่เหมือนกัน  :  ไมตองการความทุกข  ตองการความสุข,  ตองลําบากอยูดวยความเกิด 
ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ดวยกัน.  อะไรก็เปนไกวัลยธรรมหมด  :ตัว 
คนก็เปนไกวัลยธรรม,  ความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ของคนนี้ 
ก็เปนไกวัลยธรรม;  ไมรูจะเรียกวาอะไรดี  ก็เลยเรียกอยางนี้ไวทีกอน  วาเปน 
สภาพอันหนึ่งที่เหมือนกันหมด  ตัวเดียวกันหมด  ตัวเดียวกันหมด  ในทุกสถานที่ 
หรือในทุกเวลา. 

 
....           ....            ....            .... 
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ในวันนี้ก็อยาก จะพูดแตที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาชีวิต;  เรื่องที่จะ 
พูดมันก็ไมตองมากมายก็ได.  ถาทานทั้งหลาจะเขาใจไดวา  สิ่งที่เรียกวาชีวิตนี้ 
มันมีหลายระดับ  จนกระทั่งที่มองไมเห็นวามันมีชีวิต  ตองคํานวณวามันมีชีวิต. 

 
เชนที่พูดเมื่อตะกี้นี้วา  สิ่งที่เรียกวามีชีวิต  มันก็มีอยูแลวในดวงไฟที่ 

กําลังลุกโพลงๆ  ในดวงอาทิตย  หรือที่มันจะแยกมาจากดวงอาทิตย;  นี้คือชีวิต 
ที่ตองคํานวณ.  แลวมันออกมาเปนชีวิตที่มองไมเห็นไดงาย  โดยไมตองคํานวณ,  
แลวเปนชีวิตที่รูสึกอยางนี้ได  จนเห็นแกตัวกู - ของกู,  เปนชีวิตที่บาที่สุด  ยึดมั่น 
ถือมั่น  แลวก็เห็นแต  แกตัวกู - ของกู.  ถาจะมองกันที่พื้นฐานแลว  ก็ควร 
จะเปนชีวิตที่สะอาดกวานี้  หรือดีกวานี้  คือกลางๆ  กวานี้  ไมตองมีตัวกู - ของกู 
ซึ่งเปนของใหม  เพิ่งเกิดขึ้นทีหลังเขาทั้งหมดแหละ. 

 
เอาละ,  ขอทบทวนอีกนิดหนึ่งก็วา  สามสิ่งนี้  มัน แยกจากกันไมได:  

คือ สิ่งที่เรียกชีวิต,สิ่งที่เรียกวาแสงสวาง,  สิ่งที่เรียกวาความรูสึกหรือจิต,  ทั้ง  ๓  
ชนิดนี้เปนไกวัลยธรรมเสมอกัน.  แลว ความที่มันเนื่องกันก็เปนไกวัลยธรรม 
ดวย.  ดังนั้นมันจึง มาพรอมๆกัน  ในระหวาง  ๓  สิ่งนี้  คือธาตุที่เปนชีวิต,  
แลวก็ ธาตุที่เปนแสงสวาง,  แลวก็ ธาตุที่เปนจิต  หรือเปนความรูสึก;  ๓  ธาตุนี้ 
ตองมาดวยกัน. 

 
ในการบรรยายครั้งที่  ๖  นั้น  อาตมาก็ไดอธิบายเต็มท่ีชัดเจนอยางยิ่ง 

แลววา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนธาตุ  :  เปนธาตุทั้งหลาย,  ตัวมันเองก็เปน 
ธาตุ  นี้ก็เปนธาตุที่แยกออกมา  ในความหมายที่วาเปนชีวิต,  เปนธาตุที่มีชีวิต 
หรือเปนตัวชีวิต  หรือเปนเชื้อแหงชีวิต  มีลักษณะแหงชีวิต. 
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เมื่อ  ธาตุหนึ่งเปนแสงสวาง  ทั้งอยางชนิดที่มองเห็น  และไมมองเห็น 
จะตองเนื่องอยูกับชีวิต  ไมอยางนั้นชีวิตไมเจริญ;  แลวอีกธาตุหนึ่งเปนธาตุจิต 
หรือ ธาตุความรูสึกอะไรได  ก็ตองอาศัยตั้งอยูบนชีวิต,  แลวก็ตองอาศัยธาตุ 
สวาง  ซึ่งจําเปนสําหรับจิต  สําหรับความรูสึกคือมันจะเปนจิตที่วิวัฒนาการตอไป. 

 
รวมความวา  ชีววิวัฒนาการ ก็ดี  อาภาวิวัฒนาการ ก็ดี  จิตตวิวัฒนา- 

การ ก็ดี  ตองไปดวยกัน.  ตัวเดิมเปนไกวัลยธรรม,  เปนนิรันดร,  แลวก็เกิด 
เปลี่ยนแปลงที่ผิวๆของมัน  ออกมาเปนชีวิตอยางนั้นๆอยางนี้ๆ.  ตัวแทของ 
มันยังเปนสภาพเดิม  มาเปนชีวิต  มาเปนแสงสวาง  มาเปนวิวัฒนาการ;  และ 
เราจะเรียกวา  พรอมกันทั้ง  ๓  อยางนี้ก็คือ  ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ.  ธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธะ  ก็เลยกลายเปนไกวัลยธรรมไปดวย  ซึ่งไดอธิบายกัน 
มากมายเต็มทีแลว  ในการบรรยายครั้งที่  ๗  คือครั้งที่แลวมานี่เอง. 

 
ขอใหสนใจคําวา  ไกวัลยธรรมไว  สําหรับเราจะไดไมตองเกิดกิเลส 

ในภายใน,  และวาสําหรับเราจะไดไมรังเกียจพวกอื่น  หรือศาสนาอื่น  ซึ่ง 
มุงหมายจะสอนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกัน;  แตเราฟงของเขา 
ไมถูก,  หรือวาแมในหมูพวกเขากันเอง  ก็ฟงไมถูก.  เชนพวกคริสตก็ฟงเรื่อง 
ชีวิต  เรื่อง  Life  เรื่อง  Word  เรื่องนี้ไมถูก,  เขาใจพระเจาไมถูก  ก็ตองไดฆาฟน 
กันเอง. 

 
ทีนี้ พวกพุทธ เราเมื่อ ไมเขาใจคําวากิเลส  หรือ  ความยึดมั่นถือมั่น 

หรือ  สังขตะ  อสังขตะ  มัน ก็ไดทะเลาะวิวาทกันเอง  ทําลายกันเอง  ลางผลาญ 
กันเอง.  อยาวาถึงระหวางศาสนาเลย;  แมเพียงในศาสนาเดียวกันมันก็วิวาท 
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กัน  เชนฆากัน  เพราะไมรูวาความเปนอันเดียวกัน  อยางเดียวกัน  ตัวเดียวกัน 
ของสิ่งที่ลึกลับน้ี. 

 
ฉะนั้นจึงหวังวาคงจะไมไรประโยชน  หรือจะมีประโยชนอยางยิ่ง  ใน 

การที่จะมองดูกันในแงนี้บาง;  เพราะวาคนสมัยนี้  ก็มีความกาวหนาในทางการ 
ศึกษา  มีสติปญญา  มีมันสมองเฉียบแหลมขึ้นแลว  อยาเอาไปใชในเรื่องที่จะทํา 
ใหแตกแยกกันเลย,  อยาเอาไปใชในเรื่องที่ทําความบาหลังยิ่งขึ้น  คือหลงใหล 
ไปในเปลือกหรือผิว  ที่มันหลอกลวงนั้น  มากยิ่งขึ้นไป. 

 
ขอใหมองดูตัวจริง ซึ่งมันไมหลอกลวง  แลวก็จะเกิดความรูสึกที่ตรง 

กันขาม,  จะมีไกวัลยตา;  ไกวัลยตาคือความที่มันเปนอันเดียวกันทั้งหมดนี้  เกิด 
ขึ้นในจิต  หรือ วาจิตไดเขาถึงสิ่งนี้. 

 
แลวก็จะมีความอยูเปนผาสุก  อยางที่ ศาสนาอื่นเขาจะไปเรียกวา  เมื่อ 

ไดเขาถึงปรมาตมันแลว  ก็จบเรื่องกันที  มีแตความสุขนิรันดรอะไรนี้.  เรื่องนี้จริง 
ถาเราฟงถูก;  ถาเราฟงไมถูก  เราก็หาวาเขาพูดผิดๆหรือโงๆ  ทีนี้เราแหละ 
เปนคนโงกวาอีกหลายเทา  แลวยังจะผิด. 

 
ขออยาไดปริปากตําหนิหลักเกณฑ  หรือวิชาความรูในศาสนาอื่น  ที่ 

มองดูแล ว   เขามุ งหมายที ่จะรวมส ัตว   รวมช ีว ิต   รวมทั ้งหมดนี ้ให ม ันเป นสิ ่ง 
เดียวกัน  เขาดวยกันทั้งนั้น  เชนพระเจาเปนสิ่งรวบรวมของสิ่งทั้งปวง,  ปรมาตมัน 
เปนที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง;  แมแตคําวา ไกวัลยะ  นี้  ก็เปนชื่อของสิ่งที่เปน 
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ที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง  ในศาสนาอื่น  ไมใชในพุทธศาสนา.  แตเดี๋ยวนี้อาตมา 
ยืมคํานี้มาใช  เพราะวาทันสะดวกดี  มันมี ความหมายกลางๆดี  วา ความเปน 
สิ่งเดียว  หนวยเดียว  อันเดียวกัน  กันทั้งหมดของสิ่งทุกสิ่ง   เรียกวา  
"ไกวัลยธรรม". 

 
ทีนี้ มองดูไกวัลยธรรม  ในแงที่เปนชีววิวัฒนาการ  หรือวา กฎแหง 

ชีววิวัฒนาการ  หรือวากระแสแหงชีววิวัฒนาการ  ที่กําลังเปนไป  ไหลไปเรื่อย,  
มีความเปนสิ่งเดียว  เปนอันเดียวกัน,  แลวก็มีอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมียืนเปนพื้นอยู 
อยางไมรูจักหมดจักสิ้น. 

 
ขอใหมองถึงสิ่งนี้  ในแงนี้  ในวันนี้  ในแงที่เรียกวา  วิวัฒนาการ 

แหงชีวิต,  รวมทั้งจิต  คือความรูสึก,  รวมทั้งอาภะหรือแสงสวาง  ที่เปนปจจัย 
แกวิวัฒนาการของชีวิต  หรือของจิตนั้นดวย  :  เปนแสงสวางที่มองเห็นไดดวยตา 
ก็มี,  มองเห็นไมไดดวยตาก็มี. 

 
สิ่งที ่ทําใหจิตเจริญนั้น  มันเจริญไดดวยแสงสวางชนิดที ่มองไม 

เห็น;  กระทั่งเปน ปญญา  เปน  ญาณทัสสนะ  บรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  มัน 
ก็ได  อาศัยแสงสวางประเภทนี้  ดวยเหมือนกัน  จิตจึงเจริญความรูสึกจึงเจริญ  ความ 
เปนพุทธะจึงเจริญขึ้นไปถึงระดับสูงสุด  คือเปนพุทธะเต็มท่ีได. 

 
ทีนี้เราเปนพุทธบริษัท  เราก็อยากจะถือเอาคํานี้  คําวา  "พุทธะ" 

นี้  เปนที่รวบรวมแหงชีวิต, ,  เปนที่รวบรวมแหงแสงสวาง,  เปนที่รวบรวม 
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แหงจิต  หรือความรูสึก  ซึ่งอธิบายอยูในศาสนาอื่น  ในลักษณะที่ควรจะทําความ 
เขาใจกันได,  ซึ่งเราจะไดทําความเขาใจกันตอไป  ในการบรรยายครั้งที่เหลือ.  
การบรรยายชุดนี้มีความมุงหมายจะปูพื้นฐาน  สําหรับทําความเขาใจในระหวาง 
ศาสนาในโอกาสขางหนาใหถึงที่สุด. 

 
วันนี้การบรรยายหมดแลว  ตามความประสงคของหัวขอน้ี.  ขอโอกาส 

ใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดคณสาธยาย  เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนใจ  ใหปฏิบัติ 
ธรรมในพระพุทธศาสนาสืบตอไปอีก. 

 
 
 

--------------- 
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หินโคง  ๒  ม.ิย.  ๑๖ 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนสิ่งคงกระพันชาตรี. 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ในครั้งที่  ๙  นี้  อาตมาจะไดกลาว 

โดยหัวขอวาไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนสิ่งคงกระพันชาตรี. 
 
เพื่อความเขาใจติดตอกันไป  หรือวาเพื่อประโยชนแกผูที่ยังไมเคยฟง 

มาแตกอน  เพิ่งจะมาฟงครั้งนี้เปนครั้งแรกดวย  ก็ควรจะไดทบทวนถึงขอความ 
ที่กลาวมาแลวบาง  ตามสมควร 

 
 
 

๒๙๘ 
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ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๒๙๙

 [ทบทวนคําบรรยายครั้งกอนๆ  ถึงหนา  ๓๐๒.] 
 
ไกวัลยธรรม  แปลวา  สิ่งที่มีความเปนอันเดียวกันทั้งหมด  ทั้งโดยเวลา 

ก็ตาม  ทั้งโดยเนื้อท่ีก็ตาม.  ความที่มันเปนอยางนั้น  เราเรียกวา  ไกวัลยตา  คือ 
ความเปนไกวัลย.  สิ่งที่มีความเปนอยางนั้น  เราเรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
สิ่งนี้แม จะเปนสิ่งเดียวกันทั้งหมด  โดยเวลาและโดยเนื้อท่ี  แตมันก็ 

ยังมองกันไดหลายแงหลายมุม,  ทุกแงทุกมุม  ซึ่งไดอธิบายมาแลว  ๘  ครั้ง 
ดวยกัน;  เชนวา  เปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง,  มีอยูไมเหมือนสิ่งทั้งปวง 
ที่ไดมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง,  สิ่งทั้งปวงนั้นมันมีหลอกๆ  มีแลวเปลี่ยนแปลง. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม นี้  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ตลอดเวลา 

ทั้งปวง,  ตลอดพื้นที่เนื้อที่ทั้งปวง  และสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  นั่นแหละ 
เปนสิ่งที่ควรแกนามวา  "ธรรม"  เปนอยางยิ่ง;  คําวา ธรรม แปลวา  สิ่งที่ทรง 
ตัวอยูไดโดยตัวมันเอง. 

 
ไกวัลยธรรมไมตองอาศัยใครก็ได,  เปนสิ่งที่ทรงตัวอยูไดโดยตัวมันเอง,  

หรือมีอยูไดโดยตัวมันเอง;  ดังนั้นความที่มันมีอยูหรือทรงอยูนั้น  จึงไมเหมือน 
กับสิ่งอื่น.  นี่คอยๆไตไปตามคําอธิบายหรือความหมายเหลานี้  จนเขาใจได 
บางวา  สิ่งนั้นคืออะไร. 

 
ไดอธิบายมาแลววา  ไกวัลยธรรมตั้งอยูในฐานะที่เปนกฎ  ซ่ึงมีคา 

เทากับพระเจา;  เชน กฎแหงสามัญญลักษณะวา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
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อนัตตา.  สิ่งทั้งหลายตองเปนอยางนั้น  เพราะมีกฎของไกวัลยธรรมบังคับ,  หรือ 
วา กฎแหงอิทัปปจจยตา  ซึ่งพระสงฆไดสวดคณะสาธยายไปเมื่อตะกี้นี้.  เพราะมี 
สิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น  เปนลําดับทยอยกันไปในรูปท่ีใหเกิดความทุกข 
ขึ้นมาก็มี,  ในรูปที่ใหเกิดความดับทุกขขึ้นมาก็มี,  ความที่เปนกฎนั่นแหละ 
เรียกวาไกวัลยธรรม.  แมที่สุดแตกฎเรื่องอริยสัจจสี่  ซึ่งเปนกฎตายตัววา  ทุกข 
ตองเปนอยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดทุกข  ตองเปนอยางนี้ๆ,  ความดับสนิทแหงความทุกข 
ตองเปนอยางนี้ๆ  และทางใหถึงความดับสนิทแหงความทุกขตองเปนอยางนี้ๆ.  นี้ 
ก็เปนกฎ   และเปนกฎเฉพาะสิ ่งที ่ม ีความรู ส ึก  คือรู ส ึกเปนสุขและเปนทุกขได 
แตกฎอื่นๆ  กินความไปถึงสิ่งที่มีความรูสึกก็ไดไมมีความรูสึกก็ได.  นี่ลอง 
พยายามติดตามความหมายเหลานี้ดูไปเรื่อยๆ  วามันจะไดแกอะไร. 

 
อีกทางหนึ่งก็ เปนธรรมชาติ  เชนเปนธาตุตามธรรมชาติ  หรือวา 

เปนธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  คือมันจะตองรูอะไรได  อยางนอยมันก็มี 
เชื้อแหงการที่จะรูอะไรได;  แมวาในเวลานี้มันไมอาจจะรูอะไรได.  แตมันมี 
อะไรสิ่งหนึ่งอยูในนั้น  ซึ่งจะทําให  ในที่สุดมันก็จะรูอะไรได;  เพราะมัน 
มีเชื้อแหงความรูอะไรได  ซอนอยูในนั้น.  ความเปนอยางนี้ก็ยังเรียกไดวา 
เปนไกวัลยธรรมดวยเหมือนกัน;  เพราะวามันจะเหมือนกันไปที่ทุกแหง  และ 
ในเวลาทั้งปวง. 

 
แมที่สุดแต ธรรมชาติที่เปนกฎของวิวัฒนาการ  ใหสิ่งตางๆ  วิวัฒน 

ขึ้นมาเปนชีวิต  เรียกวา ชีววิวัฒนาการ;  ถาไมอยางนั้นมันไมมีชีวิตเกิดขึ้น 
มาได.  เพราะเรารูกันอยูวา  ทีแรกก็มีแตดวงอาทิตยซึ่งเปนไฟ  หรือเปนของ 
รอนจนเหลวควางไปหมด;  มาเปนโลก  มันก็ยังเปนไฟอยู  จนกวามันจะเย็นลง. 
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เปนกอนแข็ง,  จนกวาจะมีการระเหยเปนแกส  แลวมีการตกกลับลงมาเปนน้ํา 
มีน้ําขึ้นในโลก;  นานเขาจึงเกิดสิ่งที่เรียกวาชีวิตขึ้นในน้ํา  แลวชีวิตนั้น 
วิวัฒนาการเรื่อยมา  จนเปนชีวิตชนิดสูงสุด  คือพวกเราที่มานั่งกันอยูที่นี่. 

 
ลองคิดดูวา  ชีวิตนั้นมันมีมาแตไหน?  ในที่นี้ก็สรุปวา  เพราะมี 

ไกวัลยธรรม  ความที่มันเปนอยางนั้น  สิ่งเดียว  อยางเดียว  ในที่ทุกแหง  ในที่ 
ทั้งปวง  มีชีวิตอยูแมในไฟ  แตมันไมอาจจะแสดงออกมา;  เมื่อมีโอกาสมีเวลา 
อันเพียงพอ  มันจึงแสดงออกมา  คลายกับวามันมีชีวิตเดียวกันหมด  ไมวาชีวิต 
ชนิดไหน  ระดับไหน  :  จะเปนคน  หรือเปนสัตว,  หรือเปนตนไม,  หรือเปนชีวิต 
ที่ต่ําตอยลงไปกวานั้น  กระทั่งสัตวเซลลเดียว  แทบจะดูดวยตาไมเห็น  อยางนี้ก็มี.  
มันก็ มีชีวิตเดียว  มีความเปนของสิ่งเดียวกัน  เรียกวา ไกวัลยตา;  สิ่งใดมี 
ไกวัลยตา  สิ่งนั้นเรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
ความมุงหมายที่ใหรูจักสิ่งนี้  ก็เพ่ือวาจะไดหายหลง  จนมีเรามีเขา 

มีมึงมีกู  แลวก็ฆาฟนกัน  ดวยอํานาจของความเห็นแกตัวกู  ไมเห็นแกตัวผูอื่น.  
แตถารูเร่ืองนี้ดี  คือรูอยางถูกตองจริงๆ  ก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในความ 
รูสึกคิดนึก,  เห็นความเปนอันเดียวกันทั้งหมด  ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย  ที่มี 
ไกวัลยธรรมรวมกัน;  ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเปนอยางเดียวกันวาทุกคนเปนคน 
เดียวกัน  มีความรักใคร  มีความเห็นอกเห็นใจ  มากกวาที่จะเห็นเปนศัตรูกัน. 

 
นี่คือความหมายของคําวาไกวัลยตา  ความเปนสิ่งสิ่งเดียวกัน  ซึ่งมีอยู 

ในไกวัลยธรรมทั้งหลาย,  คือสิ่งที่มีความเปนอันเดียวกัน  เหมือนกัน  ในทุกเวลา 
ในทุกสถานที่. 
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โดยสรุปแลว  อยากจะใหเขาใจในขอท่ีวา  มีอยูกอนสิ่งใด  โดยไมตอง 
มีความมีเหมือนกับสิ ่งตางๆที ่มันมี  คือมันเปนมีความมีพิเศษจนเหนือความมี;  
ไมตองเรียกวาความมีก็ยังได  มันทรงตัวอยูไดตามลําพังตัวมันเอง  มันมีอํานาจ 
ขนาดนี้.  เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีอํานาจตั้งอยูในฐานะเปนกฎ  ซึ่งเรียกวาสัจจะ 
หรือความจริงก็ได;  แตตองเปนอสังขตะ  คือไมขึ้นอยูกับเหตุปจจัยอะไร.  แต 
อยางนั้นก็ยังเปนสักวาธาตุ;  เพราะคําวาธาตุมันมีความหมายกวางขวาง.  ธาตุ 
ที ่เป นอสังขตะมันก็เป นอยางนี ้  แมเป นอยางนี ้  มันยัง เป นส ักว าธรรมชาติ;  
ฉะนั้น ความที่มันอยูไดตลอดกาลนี้  ควรจะเรียกวาชีวิตแท. 

 
ชีวิตที่ออกมาในรูปลักษณะนั้น  ลักษณะนี้  ชั่วครั้งชั่วคราวนี้  ไมใช 

ชีวิตแท.  คําวา ชีวะแทๆ ก็แปลวา เปนอยู.  ถา "เปนอยู" จริง  มันก็ไมตอง 
ตาย;  ถามันมาสลับกันอยูเกิดกับตาย  มันก็ไมเรียกวาชีวิตแท.  เพราะฉะนั้น 
สิ่งที่จะเรียกไดวาชีวิตแท  ก็มีแตสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม,  และมีเพียงสิ่ง 
เดียว  ตั้งอยูในฐานะเปนกฎ,  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  กฎที่ทําใหสิ่งที่มีชีวิตไดอาศัย 
เกิดขึ้น – ตั้งขึ้น - ดับไป. 

 
ดังนั้น กฎนี้ตองอยูเหนือความเปนรูปและเปนนาม  คือไมใชรางกาย 

ไมใชจิตใจ,  ไมใชปรากฏการณทั้งหลาย,  ดังที่ปรากฏอยูแกจิตใจ.  มันเปนอะไร 
อันหนึ่ง  ซึ่งไมรูจะเรียกวาอะไร  จึงตองเรียกวาไกวัลยธรรม  เปนตน.  ราย 
ละเอียดเกี่ยวกับขอน้ี  อธิบายไวหมดจดแลว  ในการบรรยายครั้งที่หนึ่ง. 

 
....           ....            ....            .... 
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 [เริ่มคําบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 
 
ทีนี้ ความมุงหมายในวันนี้  จะมุงหมาย แสดงในลักษณะที่วา   สิ่งนี้เปน 

สิ่งที่คงทนอยางยิ่ง  และแกลงใชคําที่เขาใจกันดีอยูแลวทั่วๆไปวา  ความคง- 
กระพันชาตรี.  เดี๋ยวก็จะไดรูกันวา  อะไรจะเปนสิ่งที่มีความคงกระพันชาตรี 
กันจริงๆ. 

 
ความหมายของคํา  "คงกระพันชาตร.ี" 

 
เมื่อพูดถึง  "ความคงกระพันชาตรี"  คนที่รูความหมายของคําคํานี้ก็ 

สนใจ  เพราะวาตัวเองก็ขี้ขลาด  ตัวเองก็ไมอยากจะตาย  วาโดยเนื้อแทก็ไมอยาก 
จะดับ  อยากจะทรงคงอยูตลอดเวลา  ทั้งที่ไมรูวาจะอยูไปทําไม.  แมจะโงจน 
ไมรูวาจะอยูไปทําไม  ก็ยังอยากที่จะอยู  ไมใหมันตายอยูนั่นแหละ.  นี่เปน 
ความหมายของคําวา  "คงกระพันชาตรี". 

 
ทีนี้เราจะพูดถึงความหมายของคําคํานี้  ใหเปนที่เขาใจกันเสียกอน 

คือมันเกิดเปน  ๒ ภาษาขึ้นมาตามเคย;  ไมวาคําพูดอะไรที่มีความหมาย  มีคา 
เปนที่สนใจแลว  จะมีอยูเปน  ๒  ชั้น  :  มี ความหมายในภาษาคนธรรมดา  ซึ่งไมได 
เปนของจริง,  และ ความหมายในภาษาธรรม  เปนชั้นลึกชั้นแทจริง.  นี้คําวา 
คงกระพันชาตรี  ก็เหมือนกันอีก. 

 
คงกระพันชาตรี  โดย ความหมายกลางๆก็แปลวา  ทรงตัวอยูไดอยางไมมี 

การเปลี่ยนแปลง;  นี่เปนความหมายที่เปนกลางที่สุด  มันตองทรงตัวอยูได 
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โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  มันจึงจะเรียกวา  "คงกระพันชาตรี".  ถามัน 
เปลี่ยนแปลงเปนอยางนั้นอยางนี้  หรือวาถูกเขาทําลายได;  อยางนี้มันก็ไม 
มีความคงกระพันชาตรี. 

 
แตทีนี้ภาษาคนพูด  ปุถุชนคนไมรูอะไร  มันก็ไปยืมเอาคํานี้มาใชเขา 

กับสิ่งที่ตัวเขาใจวา  มันคงกระพันชาตรี  แลวมันก็เลยหลอกให.  ฉะนั้นจึงเกิด 
มีความ คงกระพันชาตรี เปน  ๒  ชนิด  คือ อยางจริง กับ อยางไมจริง.  อยาง 
ไมจริง  ก็เปนคงกระพันชาตรีหลอกๆ  อยางของเด็กเลน  เชน เครื่องรางของขลัง 
เปนตน.  ที่เปนอยางแทจริง  คงกระพันชาตรีจริง  ก็ หมายถึงสิ่งที่เปนอสังขตะ 
เปนอมตะ  คือไมรูจักตาย  อยูโดยธรรมชาติ;  เชนสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  นี้ 
เปนตน. 

 
เอาละ,  เดี๋ยวนี้ไหนๆ  เราก็ไดพูดกันถึงสิ่งนี้ขึ้นมาแลว  ก็อยากจะพูด 

ใหเกลี้ยงเกลาไปเสียเลย  ก็จะมีผลทางอื่นซึ่งเนื่องกันอยู  คือสิ่งที่เราหลงใหลกัน 
นักวามันเปนความคงกระพันชาตรี. 

 
สําหรับ ในภาษาคน  นั้น  เขาหมายถึง เครื่องรางตางๆ  ที่เปนเครื่อง 

ปองกันชีวิต  หรือปองกันสิ่งที่ตัวตองการ จะใหคงอยู  นั้นพูดถึงคงกระพันชาตรี 
อยางที่ เปนสังขตะ  คือมีเหตุปจจัยปรุงแตงเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยปรุงแตงคน 
มันคิดเอาเองวาคงกระพัน  มันก็คงกระพัน.  พอคนคิดวาไมคงกระพัน  มัน 
ก็ไมคงกระพัน;  มันอยูที่จิตของคนที่คิด.  ไปควาเอาอะไรมาเปนเครื่องคง- 
กระพันก็ได  ถาจิตมันคิด  หรือมันเชื่อ,  หรือมันไมรู.  ฉะนั้นเราจึงพูดถึง 
เครื่องรางกันดูสักนิดหนึ่ง  เพื่อจะรูความหมายของคําวาคงกระพันชาตรี. 
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คาของเครื่องรางกับพุทธบริษัท. 
 
สําหรับเครื่องราง  พอจะฟงกันถูกแลว  วาจะหมายถึงอะไร?  คือ 

วัตถุอันหนึ่ง  ซึ่งเขาเชื่อวาจะคุมครองได  เอามาไวกับตัว  ใหคุมครองตัว 
นี้เรียกวาเครื่องราง;  แลวตองเปนของขลังคือมีความศักดิ์สิทธิ์  มีเดช  มีอํานาจ 
จึงจะถือวาเปนเครื่องราง. 

 
เท าที ่ปรากฏอยู ในเวลานี ้  ที ่เกี ่ยวข องกับพวกเราที ่เป นพุทธบร ิษ ัท 

มันก็มีเครื่องรางอยู  ๒ชนิด  :  คือเครื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา,  หรือพุทธ- 
บริษัท  นี้อยางหนึ่ง.  เครื่องรางที่เกี่ยวกับไสยศาสตรลวน  ไมเกี่ยวกับพุทธ- 
ศาสนา  นี้ก็อยางหนึ่ง. 

 
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ก็มี พระเครื่องเปนตน.  ถึงกับเอาพระพุทธ- 

รูปมาทําเปนเครื่องราง,  แลวก็ยังเอาพระธรรมมาเปนเครื่องราง  คือจารึกขอความ 
ที่เปนหัวใจของพระธรรม  จารึกไวที่พระพุทธรูปเล็กๆ  นั้น  อะไรๆ  ก็มาใสไวที่นั่น 
และที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  แลวพวกพระพุธบริษัทนั้นแหละโดยมาก  ที่ใชเครื่องราง 
อยางนี้.  เดี๋ยวนี้ก็พอจะเขาใจกันไดแลววา  มันมีอยางไร?  เทาไร?เมื่อไร? 

 
ทีนี้  เครื่องรางที่เปนไสยศาสตรลวน  ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา  ก็มี 

วัตถุตางๆ  ซึ่งทําขึ้นดวยความมุงหมายอยางนั้น  และจะมีมากอนพุทธศาสนา 
ดวยซ้ําไป;  แตมันก็เปลี่ยนแปลงบางจนกระทั่งบัดนี้  จึงมีวัตถุเครื่องรางอยางอื่น 
ซึ่งไมเกี่ยวกับพระพุทธรูปเปนตน  โดยเรียกวาเปนของฝายไสยศาสตรโดยตรง. 
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สําหรับคําวา  "ไสยศาสตร"  นี้  ฟงดูก็นาหัว  แลวก็ไมรูจะแปลวา 
อะไร กันแน?  แต ตัวหนังสือ มันแปลวาดีกวา  ก็เลยเดาเอาเองวา  คําวา  
"ไสยศาสตร" นี้  มันแปลวา  "สิ่งที่ดีกวาไมมีเสียเลย"  เครื่องรางของขลังอะไร 
เปนไสยะ  เปนไสยศาสตร;  มันก็เลยดีกวาที่จะไมมีเสียเลย.  ตัวมันแปลวา 
ดีกวา  ดีกวานั้นมันไมไดดีกวาอะไร  มันดีกวาที่จะไมมีเสียเลย. 

 
ถามีอะไรเปนเครื่องอุนใจ  มันก็ดีกวาที่จะไมมีเสียเวลา;  แมวาสิ่งนั้น 

จะไมเปนที่พึ่งไดจริง.  นี่การที่ถือตนไม  ภูเขา  อะไรตางๆ  กระทั่งมาถึงมือ 
หยูกยา  กระทั่งวัตถุเล็กๆศักดิ์สิทธิ์นี้  มันก็อยูมาได;  เพราะวามันดูจะดีกวา 
ไมมีอะไรเสียเลย  สําหรับคนที่เปนคนธรรมดาสามัญ. 

 
ความขลังของเครื่องรางเปนเรื่องทางจิตวิทยา. 
 
ทีนี้เอามาดูพรอมๆ  กันทั้ง  ๒  พวก  คือท่ีเกี่ยวกับพุทธบริษัท  หรือ 

เกี่ยวกับพุทธศาสนา,  และที่ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา  ก็เลยกลายเปนวา  อยูใน 
ระดับเดียวกัน.  ถาทําไปดวยความงมงาย  เอาพระพุทธเจามาทําใหเปนของงมงาย 
เสียก็มี  เปนสีลัพพัตตปรามาสอยางยิ่ง  อยางหนักมือไปเสีย.  ถาอยางนี้  ความ 
คงกระพันชาตรีนั้นมันเปนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเปนสวนใหญ;  ถาเชื่อมาก 
มันก็เปนมาก;  ไมไดเกี่ยวกับขอท่ีวาเปนพุทธหรือเปนไสย  หรือเปนอะไรแลว. 

 
มันอยูที่วาเชื่อ  เชื่อสุดเหวี่ยงเทาไร  มันก็ จะชวยใหเกิดความมั่นใจ 

ขึ้นเทานั้น;  ที่มันจะขลัง  มันก็ขลังเพราะเชื่อ  ก็เลยกลายเปนเรื่องทางจิต- 
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วิทยาไปอีกทางหนึ่ง,  คือถาหลายๆ  คนเชื่อตรงกัน,  เชื่อดวยกัน,  เชื่ออยาง 
รุนแรงพรอมๆกัน  ก็มีกระแสจิตอันหนึ่งเกิดขึ้น  ซึ่งมองไมเห็นตัว  จะบังคับสิ่งตางๆ 
ใหเปนไปตามความเชื่อน้ันไดบาง ไมมากก็นอย.  บางทีก็ไปตรงกันเขาอยางนา 
อัศจรรยก็กลายเปนปาฏิหาริยไป;  แลวก็เลยเชื่อกันใหญ  จนเกินกวาที่มันจะ 
เปนไปได.  อยางนี้ก็เรียกวา  ความคงกระพันชาตรีนั้น  มันขึ้นอยูกับความ 
เชื่อ  ไมไดเกี่ยวกับไกวัลยธรรม  หรืออะไรที่ไหน;  จะเปนพุทธ  หรือไมใช  
พุทธ  มันก็เหมือนกันตรงที่วามันไปสําเร็จอยูที่ความเชื่อ  ของคนที่มีความเชื่อ. 

 
ทีนี ้  ถาเปนไปในทางขลัง  ทางศักดิ์สิทธิ์  ก็ตองเปนความเชื่อ 

ชนิดงมงาย  ถาขืนไปเชื่อในความถูกตองเขา  เดี๋ยวมันก็กลายเปนไมตองเชื่อ 
มันกลายเปนสติปญญาไปเสีย.  นั่นแหละถามันเปนพุทธะกันจริงๆ  มันก็ 
ตองเกี่ยวกับความรู  เกี่ยวกับสติปญญา;  ไมตองเกี่ยวกับความเชื่ออยาง 
งมงาย,  เปนความรู  เปนสติปญญา  ตรงตามความหมายของคําวาพุทธะ. 

 
พุทธะ แปลวา  รู หรือ ตื่น หรือ เบิกบาน;  เพราะรูจึงตื่นจากหลับ 

คือกิเลส  ไมมีอะไรมากระทบกระทั่ง  ก็แจมใสและเบิกบาน  นี่เรียกพุทธะแท;  
ถามีความมืดมัว  ความโงเขลา  อะไรมาครอบงําหอหุมอยู  มันก็ไมใชรู  ไมใชตื่น 
แลวมันก็ไมใชเบิกบาน. 

 
ฉะนั้น  วัตถุคงกระพันชาตรีนี้  จะตองแยกออกเปนเรื่อง  ๒  เรื่อง 

อยางนี้;  ความเชื่ออยางงมงาย  กับเรื่องที่มีสติปญญาเต็มที่.  สวนวัตถุที่ 
จะเอามาเปนเครื่องรางนั้น  มันอะไรก็ได  ถามันใชใหถูกตองตามเรื่องของความ 
เชื่อ  หรือตามเรื่องของสติปญญา. 
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ยกตัวอยาง  ดวยสิ่งที่มีอยูทั่วไปและเห็นไดงาย  เชน พระเครื่อง  เดี๋ยว 
นี้พูดวาพระเครื่องใครๆก็รูแลววาหมายถึงอะไร?  แลวเอามาแขวนไวที่คอ  มันจะ 
ไดอะไร?  ถาแขวนไว ดวยความเชื่อ  มันก็มีผลท่ีออกมาจากความเชื่อ  ถาแขวนไว 
ดวยสติปญญา  มันก็มีผลที่ออกมาจากสติปญญา;  เพราะฉะนั้นจึงเลยไม 
เหมือนกัน  :- 

 
คือ  ในทางหนึ่ง  นั้นแขวนพระเครื่องเขา  มันก็โง  มันก็ งมงาย;  

มันอวดดีขึ้นมา  มันก็อยากเปนอันธพาล  เปนนักเลงโต  เปนโจร  เปนขโมย 
และที่สุดมันก็ไดตาย;  นี่แขวนพระเครื ่องแลวไดโงแลวก็ไดอวดดี  ไดเปน 
อันธพาล  แลวก็ไดตาย. 

 
ทีนี้อีกทางหนึ่ง  มันแขวนดวยสติปญญา  มันจึงมีสติปญญา  มัน 

ก็แขวน เพื่อใหมีพุทธานุสสติ;  เผื่อวาตัวเองมันขี้ลืม  เอาพระเครื่องมาแขวน 
ไว   มันก ันล ืม   ไม ล ืมในการที ่จะนึกถ ึงพระพุทธเจ า   หรือค ุณของพระพุทธเจ า 
หรือธรรมะที่ทําความเปนพระพุทธเจา  มันนึกไดงาย.  แขวนพระเครื่องอยางนี้ 
มันก็ไมโง  มันก็ ไมงมงาย  มันก็ ไดพุทธานุสสติ,  ไดความเฉลียวฉลาด  สุขุม 
รอบคอบ,  ไดความไมประมาท เขามา  มันก็ไมตายซิ  นี่ถาไปศึกษาหลักธรรมะ 
ที่ทําใหคนเปนพระพุทธเจานั้นมากขึ้นๆ  คนนั้นก็บรรลุนิพพาน  ก็เปนอมตะ 
คือไมตายเอาเลยจริงๆก็ได;  ไมใชวาตายดวยลูกปนนะ.  มันไมตายดวยความที่ 
บรรลุอมตธรรมไปเสียเลย. 

 
แขวนพระเครื่องมีแยกไดเปน  ๒  อยาง  อยางนี้.  อันไหนเปนความ 

คงกระพันชาตรี?  ทานทั้งหลายลองคิดดู. 
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ถาแขวนดวยความโง  ในที่สุดก็ไดเปนอันธพาล,  และไดตาย 
อยางนี้;  จะคงกระพันชาตรีไดอยางไร.  ถามันมีบังเอิญบาง  มันเปนเรื่อง 
ยิ ่งโง ไปอ ีก   ที ่ว าย ิงม ันไม ถ ูก   หรือย ิงไม ออกเพราะล ูกปนมันเก า   ไม ได คําน ึง 
กัน  อยางนี้แหละมันจึงทําใหโงหนักขึ้น,  เปนความคงกระพันชาตรีที่ตั้งอยูบน 
ความโง;  หรืออยางดีก็อยูบนความเชื่อ. 

 
แตถาวา  ตั้งอยูบนธรรมะแลว  ความคงกระพันชาตรีนั้น  ก็จะจริง 

ขึ้นมา,  และถาเขาถึงธรรมะจริงๆ  ธรรมะชั้นสูงที่พอจะเรียกวาไกวัลยธรรม 
ไดแลว  มันก็จะไมตายจริงๆดวยเหมือนกัน;  เพราะสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
นั้นเปนสิ่งที่ไมตาย. 

 
นี่ฟงดูเถอะวาแขวนๆทําไม?  จะแขวนเครื่องรางกันอยางไร?  มีความ 

คงกระพันชาตรีอยูที ่ไหน?  ผูที่ทําพระเครื่องใหคนอื่นแขวนนั้น  มีความรูสึก 
อยางไร?  แลวบอกเขาอยางไร?  ใหแขวนอยางไร?  ใหคิดนึกอยางไร?  มันคง 
ไมเหมือนกันไปเสียทั้งหมด. 

 
คงกระพันชาตรีจริงตองเขาถึงไกวัลยธรรม. 

 
ถาวา อยากจะไดความคงกระพันชาตรี  ก็ตองเพงเล็งไปใหเขาถึง 

ธรรม,  ใหมันลึกลงไปถึงธรรม;  แลวธรรมในทีนี้ตองลึกลงไปถึงไกวัลยธรรม 
คือธรรมะประเภทอส ังขตะ   ที ่เหม ือนก ันหมดทุกหนท ุกแห ง   ทุกสถานที ่  ทุก 
เวลานี้;  จึงจะไดความเปนของคงกระพันชาตรี  ของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
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นั้นมา.  แลว ทําใหจิตนี้มีความคงกระพันชาตรีได  คือไมตองตาย,  ไมตอง 
กลัวตาย,  ไมตองลําบาก  เพราะสิ่งตางๆมันเปลี่ยนแปลง. 

 
ทําไมไมมีธรรมเนียม  ระเบียบหรือการแนะนําอะไรใหภิกษุแขวนพระ 

เครื่อง?  ก็ลองคิดดูวา  ทําไมจึงเปนอยางนั้น?  และถาภิกษุแขวนพระเครื่อง 
ก็ถูกหัวเราะเยาะ,  นี่แทบวาจะไมมีความเปนภิกษุเหลือ  ก็เพราะวาภิกษุตาม 
ความหมายที่แทจริงนั้น  คือเห็นไกวัลยธรรม;  ถาไมอยางนั้นไมเชื่อวาภิกษุ;  
เปนภิกษุชั้นอนุบาล  เปนคนเตรียมภิกษุ.  ถายังไมเห็นธรรม  ยังไมเชื่อวาภิกษุ;  
และธรรมะในที่นี้  ยอมหมายถึงภัยในวัฏฏสงสารกอน  ตามคําพูดบรมโบราณที่วา  
"ภิกษุผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร"  นั่น. 

 
นักบวชจะเริ่มเปนภิกษุจริงๆ  ขึ้นมา  โดยการที่เร่ิมเห็นภัยในวัฏฏสงสาร 

นั่นคือ เห็นธรรมชนิดที่มันเปนไกวัลยธรรม  เพราะวาภัยในวัฏฏสงสาร  มัน 
เหมือนกันหมด  ทุกหน  ทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกยุคทุกสมัย;  เปนธรรมลึก 
เปนธรรมอันเดียว  ของสิ่งที่เรียกวาธรรม.  ถาเห็นในสิ่งนี ้แลว  มันก็มี 
ไกวัลยธรรมอยูไมมากก็นอยและอันนี้แหละเปนเครื่องราง  ที่จะคุมภิกษุไมใหเกิด 
กิเลส,  หรือวาเกิดความกลัวตาย  หรือเกิดอะไรตางๆ. 

 
ฉะนั้นถาภิกษุไปแขวนเครื่องรางเขา  มันก็เปนลูกเด็กๆ  อมมือ,  ยังคิด 

อะไรไมถูก.  เขาก็ตองแขวนนั่นแขวนนี่ให  เปนธรรมดา.  ภิกษุจึงไมมี 
ธรรมเนียมวา  จะตองแขวนเครื่องราง  แมแตพระพุทธรูป. 

 
ภิกษุที่อยูในศาสนาอื่น  อาจจะแขวนสัญญลักษณนี้  เชน  แขวนกางเขน 

แขวนอะไรเปนตน .แตวาภิกษุในพระพุทธศาสนา   ไมมีธรรมเนียม   ประเพณี . 
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อะไร  ที่จะตองใหแขวนอะไร.  ถาแขวนก็เปนผูที่ขโมยแขวน  หรือจะแขวนมัน 
ก็รุงรังเปลา;  เพราะวาตัวหัวใจของเครื่องรางนั้น  มันมีอยูในใจเสียแลว.  ถา 
จะเอาเปลือกอะไรมาแขวนอีก  มันก็รุงรังที่คอไปเปลา. 

 
ฉะนั้นไมทําอะไรใหมากไปกวาที่มันมีอยูขางใน,  ที่มีในจิตในใจได 

ฉะนั ้นม ันก ็ไ ป เ ร ง อยู ข า ง ใน   ให ม ีก า ร เห ็น ธ ร รมมาก เ ข า ๆ   ล ึก เ ข า ๆ   จน 
กระทั่งเห็นธรรมที่เปนคงกระพันชาตรี  ที่กําลังเรียกวาไกวัลยธรรมใน 
ที่นี้. 

 
ทีนี้ถาเกิดไปแขวนกันอีก  มันกลายเปนกลับไปหาสีลัพพัตตปรามาส 

ขึ้นในหมูภิกษุ  คือไปเอาพระพุทธเจาไปทําใหเปนสิ่งที่มีความเขาใจผิด  มีเหตุผล 
ผิด  ไปเปนไสยศาสตรไปเสีย. 

 
ความคงกระพันชาตรีสําหรับภิกษุ  นั้นไมอยูที่เครื่องราง.  ไมอยูที่ 

แขวนเครื่องราง; ไมอยูที่เครื่องราง:  แตไปอยูที่มีธรรมะแขวนอยูในใจ  แลว 
ธรรมะนั้นตองเปนธรรมะประเภทไกวัลยธรรม,  ที่จริงและอยางเดียวเหมือน 
กันหมด  ในที่ทุกแหงและทุกเวลา 

 
นี่เรียกวาความหมายของคําวา  คงกระพันชาตรี  ถาถึงแลวก็เปนผูที่ 

ฆาไมตาย;  อยางเปนพระอรหันตอยางนี้  เรียกวาเปนผูที่ไมตาย,  เปนผูที่ 
ไมมีใครฆาใหตายได  แมแตทําใหรางกายตาย.  แตความเปนพระอรหันตนั้นมัน 
ไมตาย  คือจิตที่มันถึงสิ่งนี้แลว  มันไมมีความรูสึกวาตายหรือไมตาย. 
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ความคงกระพันจูงใจใหถึงอมตธรรม. 
 
ทีนี้ เรามันขี้ขลาด  พอไดยินวาไมตายไวทีกอน  ก็เอาแลว  ก็ดีแลว;  

เพราะฉะนั้นก็ยินดีจะรับเสมอ,  รับอยางยิ่ง  ในสิ่งที่เรียกวาจะทําใหไมตาย;  
พอออกชื่อสิ่งนี้  ก็มีคนตองการ.  นี้แตกอนก็มีคนที่ฉลาด  ถึงกับรับเอามาได 
ในทางฝายจิตใจ,  เปนเรื่องไมตายในทางจิตใจ  คือบรรลุอมตธรรม  ก็เที่ยว 
แสวงหาอมตธรรมกันอยางยิ่ง. 

 
ทีนี้ตอมา  หรือวาในอีกทางหนึ่ง  ถิ่นหนึ่งอะไรก็ตาม  มันมีคนอีกพวก 

หนึ่ง  ซึ่งทําอยางนั้นไมได  แตก็กลัวตายเหมือนกัน  ก็เลยตองเอาความไมตายนั้น 
มาเปนเรื่องของวัตถุขอเนื้อหนังรางกาย  ก็ตองอาศัยความเชื่อ,  ความเชื่อมั่น;  
ก็เปนความงมงายอยางฉลาด  งมงายที่จะใชความเชื่อใหมั่น  เพื่อจะไดใหจิตใจนี้ 
มันหายกลัว  นี่คงกระพันชาตรี  มันก็เกิดขึ้นเปน  ๒  แบบอยางนี้. 

 
ทีนี้อาตมากําลังพูดวา  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนสิ่งคงกระพันชาตรี 

ก็ยืมเอาความหมายเดียวกันนี้มาใช  เพราะวาใครทําอะไรมันไมได,  ใครฆาให 
มันตายไมได,  แลวมันอยูอยางที่เรียกวาไมตองมีการเกิดขึ้น  หรือตั้งอยู  หรือดับ 
ไป;    นี้ภาษาธรรมดาไมมีพูด  ก็เลยไมรูเรื่อง  วา มีอยูโดยไมตองมีการเกิดขึ้น 
หรือตั้งอยู  หรือดับไป ;  แตมันก็มีอยูได  นั่นมันเลยนอกออกไปจากขอบเขต 
ของสังขตธรรม  คือสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย. 

 
เครื่องคงกระพันชาตรีอยางวัตถุ  อยางผูที่เขาไมถึงธรรมะ  มันก็เปน 

เรื่องเด็กเลนอยางนี้แลว;  ก็ตองเอาวัตถุมา  เปนสิ่งที่เรียกวาคงกระพันชาตรี 
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หรือจะใหความคงกระพันชาตรี.  ทีนี้ถาอยางธรรมะ  อยางสัจจะอยางแทจริง 
มันก็ไมเกี่ยวกับวัตถุเหลานี้   ไมตองมีวัตถุเหลานี้.  เชนพระพุทธเจาทานตรัสวา  
"ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม";  ไมเล็งถึงที่รางกาย 
เนื้อหนังของทาน. 

 
ฉะนั้น  ความเปนคงกระพันชาตรี ในที่นี้  ก็หมายถึงจิตที่มีอมตธรรม 

คือจิตที่ถึงอมตธรรม  ถึงอสังขตธรรม  ถึงวิสังขารธรรม,  หรือถาจะพูดให 
ถูกกวานั้น  ก็คือธรรมชนิดที่เปนอสังขตะ  เปนอมตะนี่ที่จิตลุถึง;  แลวแตเรา 
จะพูดดวยคําพูดวาอะไร  :  วา "ความเปนอยางนั้น"  หรือวา "สิ่งที่เปนอยางนั้น" 
ถาพูดวาสิ่งที่เปนอยางนั้น  ก็หมายถึงตัวธรรม  ที่เปนอมตธรรม,  เปน อสังขต- 
ธรรม  เปนวิสังขาร  เปนตน  นั้นคือตัวสิ่ง  ที่เปนของคงกระพันชาตรี. 

 
จิตที่คงกระพันตองลุถึงอมตธรรม. 

 
ทีนี้ถาวาจิตลุถึงสิ่งนั้น,  ลุถึงธรรมะนั้น  ก็เรียกวา  จิตไดมีความ 

เปนคงกระพันชาตรี.  ถาเรียกวาความคงกระพันชาตรี,  ความคงกระพันชาตรี 
ก็คือคุณสมบัติของธรรมะเหลานั้น. 

 
นี่แยกกันใหดูดีๆ  อยาใหปนกันเกินไป.  ความคงกระพันชาตรี 

หรือสิ่งที่มีความคงกระพันชาตรี  เปน  ๒  อยางอยู;  แตในที่สุด ความหมาย 
สําคัญมันอยูที่เปนอสังขตะ  คือไมใชสิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง.  ถาเปนสังขตะ 
ก็หมายความวามีเหตุปจจัยปรุงแตง;  พอเหตุปจจัยปรุงแตง  มันก็หมดความเปน 
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คงกระพันชาตรี  เพราะวาปจจัยมันปรุงแตงไดเสียแลว.  เหตุปจจัยมันกระทําให 
เกิดความเปลี่ยนแปลงเสียแลว;  เพราะฉะนั้นเปนคงกระพันชาตรีไมได.  ความ 
เปนคงกระพันชาตรีจริง  อยูที่เหตุปจจัยทําอะไรไมได;  ฉะนั้นจึงตองอยูในพวก  
อสังขตธรรม  คือธรรมที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ความเปนคงกระพันชาตรีตองทนตอการพิสูจน. 
 
ทีนี้อยากจะพูดตอไปสักนิด  ถึงวา วิธีที่จะพิจารณาความคงกระพัน 

ชาตรี  ในชั้นที่เปนนามธรรม  มันก็ตอง เล็งถึงความทนตอการพิสูจน.  จะ 
พิสูจนกันอยางไร,  ใหถึงที่สุดอยางไร,  มันก็เรียกวาเปนอยางนั้นอยูเร่ือย  ไม 
เปลี่ยนแปลง.  นี่คือทนตอการพิสูจน;  เหมือนกับทางวัตถุนี้  ถามันเปน 
ทองคําแท  จะฝน  จะทดลอง  จะทําอยางไร  มันก็เปนทองคําแท;  มันทน 
ตอการพิสูจน  เพราะวามันเปนทองคําแท.  ทีนี้ธรรมะนี้ก็เหมือนกัน  ถาวามัน 
เปนธรรมะแท  ก็ตองทนตอการพิสูจน,  หรือแมจะพิสูจนดวยการปรุงแตง 
ดวยเหตุปจจัย  มันก็ปรุงแตงไมได. 

 
ความเปนคงกระพันชาตรีตองอยูเหนือสิ่งอื่น. 

 
ทีนี้ดูตอไป  ก็คือวาความเปนของคงกระพันชาตรีนั้นตองอยูเหนือ 

สิ่งอื่น,  ตองอยูเหนือสิ่งทั้งปวง  ที่เขามาเกี่ยวของดวย,  หรือวาอยูเหนือสิ่งทั้งปวง 
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ไปเสียเลย  จึงจะมีความคงกระพันชาตรีถึงที่สุด.  ฉะนั้นจึง เล็งถึงไกวัลยธรรม 
ในฐานะที่เปนตัวกฎทั้งหลาย  ที่ไมมีสิ่งใดครอบงําได.  พวกอื่นเขาอาจจะเรียก 
วา พระเปนเจา  ในฐานะที ่เปนผู ที ่สรางสิ ่งทั ้งปวง  หรือบันดาลสิ ่งทั ้งปวง  หรือ 
อยูเหนือสิ่งทั้งปวง  โดยประการทั้งปวง. 

 
มันตองอยูเหนือสิ่งทั้งปวง  โดยประการทั้งปวงอยางนั้น  จึงจะเรียกวา 

ทนอยูได  คือไมเปลี่ยนแปลง;  ฉะนั้นสิ่งนี้ก็ไมมีอะไร  นอกจากสิ่งที่เรียกวา  กฎ 
โดยแทจริง  คือตัวไกวัลยธรรม  ไมตองมีใครสรางขึ้นมา,  มันมีอยูไดของ 
มันเอง  อยางที่มนุษยไมรูวามันมีอยางไร,  และโดยตัวมันเอง.  เมื่อคนอื่นเขา 
เรียกพระเปนเจาก็ตามใจ;  เราก็เรียกวาเปนกฎ  หรือเปนสัจจะ  หรือเปน  
อสังขตะ. 

 
มันเปนกฎที่ไมมีกฎอื่นใดจะมาครอบงําไดอีก.  ตัวไกวัลยธรรม 

ยอมเปนกฎ  ที่ไมมีกฎอื่นใดมาครอบงําไดอีก;  ก็มีแตมันจะครอบงําสิ่งอื่น,  
คือกฎนี้จะครอบงําสิ่งทั้งปวง  ถาจะมีกฎอะไรมาก็เสมอกัน  คือหลอมเปนอันเดียว 
กันเสีย. 

 
เพราะฉะนั้น  จะตองแยกสิ่งที่เรียกวา  กฎๆ  นี้ออกเปน  ๒  พวก  :- 
 
คือกฎโกหกก็มี  ไดแก  กฎประเภทสังขตธรรม  ที่มนุษยตั้งขึ้นนี่;  

ถามนุษยตั้งขึ้นได  มันก็อยูใตอํานาจของมนุษย.  เพราะฉะนั้นกฎนั้นเปน 
สังขตะ  คือวาสิ่งที่มีเหตุปจจัยทําขึ้นมา;  ฉะนั้นกฎนั้นจะโกหกตลอดเวลา 
มันจริงอยูเฉพาะที่วา  มีคนตองการผลชนิดเดียวกัน,  คืออยูใตอํานาจเหตุปจจัย 
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อยางเดียวกัน  เรียกวาของหลอกดวยกัน.  ถาเปนกฎจริง  มันก็เปนตัวกฎ 
นั่นเอง  ตั้งขึ้นมา  ซ่ึงเราเรียกวาไกวัลยธรรม ในที่นี้. 

 
ดังนั้น ไกวัลยธรรม นี้  จึงพูดไดอีกวา  ไมเปนเหตุปจจัย  หรือไมมี 

เหตุปจจัย  ที่จะตองเปนไปตามกฎ,  คือจะไมถูกกระทํา  และมีแตจะเปนฝายกระ  
ทํา;  เชน  เปน ฝายสรางขึ้น  หรือฝายควบคุมหรือฝายอะไรก็ตาม  แตเพียง 
อยางเดียว  โดยที่วาไมตองมีการเปลี่ยนแปลง  หรือการเสียอะไรไป  หรือตอง 
เปลี่ยนแปลงชนิดใดๆ  ก็ตามนั้น  เปนอันวาไมมี  นี่แหละคือเรียกวา  อสังขตะ 
ในฐานะที่เปนกฎ. 

 
....           ....            ....            .... 

 
กฎเปนอํานาจศักดิ์สิทธิ์ดุจพระเจา. 

 
เ อ าละทีนี ้ก ็พ ูดกันถึง กฎ   ซ้ํา อ ีกหนอย   เพื ่อ เห ็น  ความเปน 

คงกระพันชาตรี  มากกวาอยางอื่น.  เมื่อพูดถึงกฎนี้  อาตมาก็อยากจะพูด 
แบบอะไรก็เรียกยาก  จะเรียกวาเดา  หรือวาชวนหัวหรืออะไรก็ได;  คําวา 
กฎนั้นนะ  ออกเสียงใหยาวหนอยก็กลายเปน  God;  God  ก็คือพระเปนเจาของ 
พวกฝรั่ง.  ฉะนั้น  God  หรือพระเปนเจาของพวกฝรั่ง  นั้นก็คือ  กฎ  นั้นเอง.  
เพราะวาถาไปดู รายละเอียดตางๆ  ลักษณะ  attribute  ตางๆ  แลวมัน เหมือน 
กับคําวา  กฎ  ทั้งนั้น  :  เปนผูสรางโลก  เปนผูควบคุมโลก  เปนผูทําลายโลก. 
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หรือจะดูอยางของ  พวกอินเดีย เอง  ในสมัยที่ถือพระเจา  ก็มีพระเจา 
สรางโลก  คือพระพรหม,  มีพระเจาควบคุมโลก  คือพระนารายณ  มีพระเจา 
ทําลายโลก  เปนคราวๆ  คือพระศิวะอยางนี้.  บางทีก็เปลี่ยนกัน  แลกหนาที่กัน.  
บางทีสนุกขึ้นมา  พวกมนุษยก็รวมพระเจา  ๓  องคนี้  เปนองคเดียวกันเสีย. 

 
นี่มันแลวแตจะพูดกันในสวนเปลือกนอก;  แตสวนเนื้อในนั้น  ถา 

เปนพระเจาจริง  ก็ตองเปนกฎ  แลวก็ กฎของกฎ  คือ ของไกวัลยธรรม  อัน 
เปนธรรมชาติอันเดียว  ตัวเดียว  ในที่ทั้งปวงในทุกเวลา. 

 
นี่คือ  กฎ  ซึ่งพูดยากวามันคืออะไร;  มันไมใชรูป  มันไมใชนาม 

มันไมใชวัตถุ  มันไมใชจิตใจ;  มันไมใชอะไรๆ  นอกจากวาเปนตัวอันนั้น  คือ 
ตัวอสังขตะ  ที่ตั้งอยูอยางสม่ําเสมอเปนสัจจะ.  ที่เรียกวา เปนวิสังขาร  ก็ 
หมายความวา  มันเปนสิ่งที่ไมทําอะไร,  คือไมถูกอะไรทํา,  หรือวา ไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงไป  ดวยการทําอะไร.  มันอยูของมันอยางนั้น;  แตสิ่งอื่นๆ  
ตางหาก  ที่จะตองเปนไปตามกฎนั้น. 

 
ใหเขาใจเสียอยางนี้,  เดี๋ยวจะไปเขาใจผิดวา  สิ่งที่เรียกวากฎนั้นกลาย 

เปนตัวเปนตน  เปนสิ่งที่มีความรูสึก  มีอะไรขึ้นมาอยางนี้ก็ยิ่งผิดตอไปอีก. 
 
ถาจะฟง รายละเอียด ออกไป  ก็นึกถึงคําหลายๆ  คํา  ที่มีอยูแลวใน 

พระคัมภีร  แตไมคอยคุนหูเชน  คําวาตถตา - ความเปนอยางนั้น,  อวิตถตา  
-ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  อนัญญถตา – ความไมเปนไปโดย 
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ประการอื่น,  อิทัปปจจยตา - คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น 
และเมื่อไมมีสิ่งนี้ๆเปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  ก็มิไดเกิดขึ้น  อยางนี้เปนตน  เรียกวากฎ. 

 
กฎไมมีรูป  แตแสดงออกโดยผล,  อาการ,  ปฎิกิริยา. 

 
ทีนี้ รูปของกฎนี้  มันมีแสดงออก  ไดแตทางผล  คือสิ่งที่เปนไปตาม 

กฎแลว;  ตัวกฎเองไมมีรูป  ที่จะแสดงได.  ทีนี้คนไปเห็นรูปที่กฎทําใหเปนมา 
หรือแสดงมาแลว  ก็เขาใจวานั้นคือกฎ;  มันก็ไปถูกเปลือกของกฎ  หรือวาอะไร 
ยิ่งไปกวาเปลือกของกฎ  ก็เลยเขาใจผิดได. 

 
อาการที่เปนอยางนั้น  เรียกวาเปนของไมเที่ยง,  อาการที่ตองเปนอยาง 

นั้น  เรียกวาเปนทุกข,  อาการทั้งหมดนั้น เรียกวา อนัตตา  อยางนี้;  นั้นมันเปน 
ปรากฏการณ  ของสิ่งที่ถูกกระทํา  คือปจจัยปรุงแตง  และก็ดวยอํานาจที่เปนไป 
ตามกฎ. 

 
แมจะเปนกฎเรื่องสามัญญลักษณะ  คืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ดี,  

หรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดี,  เรื่องอริยสัจจก็ดี;  ตัวกฎนะ  มันเอามาใหดู 
ไมได  มันมองไมเห็นตัว,  มันยิ่งกวาเปนนามธรรมเสียอีก  มันเหนือสิ่งใด.  
เราจึง  เห็นไดแตเพียงวัตถุ  สังขารตางๆ  ที่เปนไปตามกฎ. 

 
ชีวิตจริงจะมองไมเห็น  ที่เห็นเปนเพียงปฏิกิริยา. 

 
แมสิ่งที่เรียกวาชีวิต  นี้  จะเห็นไดแตปฏิกิริยา  ที่กฎนั้นมันกระทํา 

ออกมา;  ไมใชตัวชีวิตแท.  ไกวัลยธรรมที่เปนตัวชีวิตแท  จะมองเห็นดวยตาไมได; 
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มันมีความเปนอยูจริง  ไมรูจักตาย.  แตวาสิ่งที่ถูกสิ่งนี้  ทําปฏิกิริยาออกมา  เปน 
ชีวิตนอยๆ  อยางชีวิตคน  ชีวิตสัตวนี้  เห็นได,  มองเห็นไดในความหมายนั้น 
นิดเดียว  คือเปนชีวิตอยูชั่วขณะหนึ่งๆ.  ฉะนั้นเราจึงเกิดมีสิ่งที่เรียกวาชีวิต 
ไมจริง  กับชีวิตขึ้นมา. 

 
ชีวิตจริงคือชีวิตนิรันดร,  สิ่งเดียว  ตัวเดียว  อันเดียว  คราวเดียว 

ในที่ทุกหนทุกแหง  ไมมีเปลี่ยนแปลง;  นั่นแหละคือชีวิตจริง.  ชีวิตที่เปน 
ไปตามกฎ  :  เดี๋ยวเกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป,  เกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป,  นี้ไมใช 
ชีวิต,  แตเนื่องจากเราไมรูจักชีวิตจริง  เราก็ใชคํานี้แกสิ่งที่เรียกวามีชีวิต  คนหรือ 
สัตว  หรืออะไร  ก็มีชีวิตหมด. 

 
พอถึงคราวจะสวดปจจเวกขณ  :  นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สฺุโ - ไมใชสัตว 

ไมใชชีวะ  ไมใชชีวิต,  แลวก็ เปนของวางเปลาจากตัวตน;  นี้เขาฟงไมถูก.  
เพราะ "ฉันยังมีชีวิตอยูนี่"  แลวจะไป  นิชฺชีโว  อยางไร;  นี่เปนเพราะวา 
ตีความหมายของคําวา  ชีวะหรือชีวิตนั้นไมถูกตอง.  ไปเอาชีวิตซึ่งเปนเพียง 
ปฏิกิริยานิดๆ  มาเปนตัวชีวิต;  ไมมองเห็นสิ่งที่มีอยูจริง  โดยที่ไมเปลี่ยนแปลง.  
ถาใครมองเห็นชีวิตดั้งเดิมจริง  ก็ถึงชีวิตนิรันดรไดจริง  ชีวิตที่อยูกับพระเจา 
จริง  ก็คืออยูกับไกวัลยธรรมจริง. 

 
ทุกศาสนาเขาจะสอนใหมีความหมายตรงกันหมด  วาใหละทิ้งชีวิตอยางนี้ 

เสีย  แลวไปมีชีวิตจริงกับพระเจา  ซึ่งเปนนิรันดร.  ถาเราไมพูดอยางนั้น  เรา 
พูดอยางพุทธบริษัท  เราก็วา เลิกโง ไปเอาชีวิตหลอกๆนั้นเสีย  เราก็มองเห็น 
สิ่งที่ไมรูจักตาย  แลวจิตก็หายกลัว  จิตก็ไมรูสึกวาเกิด  หรือตายอีกตอไป;  
อยางนี้เรียกวาอยูกับพระเจาชนิดที่ไมรูจักตายไดเหมือนกัน. 
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นี่ขอบอกกลาวไวเรื่อยๆ  ไปวา  การบรรยายชุดนี้  มุงหมายจะปูพ้ืน- 
ฐาน  สําหรับการทําความเขาใจในระหวางศาสนาทั้งปวง;  ฉะนั้นจึงพูดกัน 
แตเรื ่องสิ ่งสิ ่งหนึ ่ง  ซึ ่งจะเปนพื ้นฐาน  หรือเปนขอมูลสําหรับการตอรอง  ในการ 
ทําความเขาใจ  ในระหวางศาสนาทั้งปวง. 

 
ความคงกระพันชาตรีเปนธาตุทั้งสังขตะและอสังขตะ. 

 
วันนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกวา  คงกระพันชาตรีคือพระเจา;  จะ 

พูดกันในฐานะที่วามันเปนธรรมชาติ  หรือเปนธาตุอันหนึ่ง   นี้ก็ เปน 
คงกระพันชาตรี;  มันมีความคงกระพันชาตรีไปตามสัดสวน  ของการที่วามัน 
จะเปนสังขตะ  กี่มากนอย  หรือเปนอสังขตะ. 

 
ถาพูดถึง  ธาตุตามธรรมชาติ,  ความ เปนธาตุตามธรรมชาตินั้น  มัน 

เปนไกวัลยธรรม;  และพอเปนธาตุที่เกิดปจจัยปรุงแตง ขึ้นมา  เปนธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อะไรอยางนี้ขึ้นมา  มันก็ เปนสังขตธรรม;  ความ 
คงกระพันชาตรีมันก็เหลือนอยเขา.  เชนเหลือแตวาคุณสมบัติอันหนึ่งประจํา 
ธาตุดิน  มันก็พอจะมีอยูประจําธาตุดิน;  เรียกวาคงกระพันชาตรีกันได  เพียง 
เทานี้;  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟธาตุลม  ก็คงความเปนธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม 
ไวได;  นี้มันยังนอยไป  ไมพอสําหรับจะเปนทั้งหมด. 

 
แตถาวา เปนธาตุทั้งหมด  ก็ ตองเปนธาตุอสังขตธาตุ  เปนสัจจะ 

หรือสัจจธาตุ,  ธาตุที่แทจริงของสิ่งทั้งปวง  หรือจะเรียกวาไกวัลยธาตุก็ยังได;  
จะมีความหมายอยางเดียวกับคําวาไกวัลยธรรม. 
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แมที่สุด  แตคําวา  ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ,  ธรรมชาติแหง 
ความเปนชีวะ,  คําเหลานี้ก็มีความหมายที่แบงได  เปนทั้งฝายสังขตะและอสังขตะ 
คือวา  เปนภาษาคนก็ได,  เปนภาษาธรรมก็ได.  พุทธะอยางภาษาคนก็หมายถึง 
ชั่วคราว;  พระพุทธเจาเกิดแลวก็นิพพานไป. 

 
ถา ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  ในภาษาธรรม  มันหมายถึงสิ่ง 

หนึ่ง  ซึ่งมีอยูตลอดกาล  สําหรับจะวิวัฒนขึ้นมาเปนความรู  สิ่งเหลานี้ก็เปนกฎ 
ตายตัว  ไมฟงเสียงใคร,  เปนกฎในตัวของมันอยางนั้นอยูเรื่อยไป. 

 
ธรรมชาติแหงความเปนชีวิต  เปนชีวะอะไรนี้  ก็ใหหมายถึงนิ รันดร;  

คือความมีอยูอยางไมขึ้นอยูกับสิ่งใด  ไมมีอะไรมาแตะตองได  นั่นแหละคือชีวะ 
หรือชีวิต;  ธรรมชาติอยางนั้นอยูเปนแกนกลาง. 

 
ถาพูดอยางสมมติก็วา  จายใหคนละเล็กละนอย  ใหยืมไปใชชั่วคราว 

มีความเปนอยางนั้นชั่วคราว;  นี่พูดอยางนี้ก็คลาย ๆ กับเรื่องของศาสนาเวทานตะ 
ของฝายฮินดู,  แลวชีวิตทั้งหลาย  ก็ตองกลับไปหาชีวิตใหญ;  แตพูดอยางนั้น 
มันเปนบุคคลตัวตนมากไป. 

 
เราพูดเปนธรรมชาติแหงความเปนอยางนั้น  ที่จะมาเจืออยูในสิ่งทั้ง 

หลาย  ที่มีวิวัฒนาการพอสมควร,  หรือเหมาะสม  ที่จะแสดงความเปนอยางนั้น 
ออกมา.  ที่นี้เมื่อเปลือกมันหมดเหตุหมดปจจัย  จะตองเนาไป  เปอยไป;  
สิ่งนั้นก็ตองพลอยหายไปดวย. 
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เหมือนอยางเราเดี๋ยวนี้  ทุกคนมีสติปญญาอาศัยอยูไดที่เนื้อหนังราง 
กาย.  พอเนื้อหนังรางกายนี้  มันหมดเหตุปจจัย  แกเฒาแตกตายทําลายลง            
เนาลงไป;  สติปญญานั้นไปอยูที่ไหน  ก็ไมมีใครรู. 

 
ใหถือวา เปนธาตุ  อันหนึ่ง  ซึ่งไมรูจักสูญ  เหมือนกัน;  คลายๆ 

มายืมเวทีแสดงออกที่รางกายนั้นบาง,  รางกายนี้บาง;  สวนตัวมันเองอยูที่ไหน  
ก็ไมรู.  เขาเรียกวาพระเจา;  แตเราเรียกวาธรรมชาติ,  ธาตุตามธรรมชาติ 
อันหนึ่งเทานั้น  มาอยูในรูปของสภาวธรรมก็มี,  สัจจธรรมก็มี,  แลวก็มีอํานาจ 
เหนือสิ่งที่มีความรูสึก;  ตองการจะพนทุกขได  ก็ตองทําตาม,  ก็ตองเกิดธรรมะ 
ประเภทการปฏิบัติขึ้นมา;  เรียกวาปฏิบัติธรรม  กรณียธรรม,  คือธรรมที่สัตว 
จะตองปฏิบัติ  อยางนี้ก็มี.  ในที่สุดก็ผลออกมาเปนวิปากกรรม - ผลที่ไดรับ;  
อยางนี้ก็ยิ่งไกล,  ไกลไปจากตัวเดิม  เพราะวาเปนสังขตะ  มีเหตุปจจัยปรุงแตง 
ผลักไสยิ่งขึ้นไปทุกที. 

 
กฎแหงกรรมเปนไกวัลยธรรมที่มีปฏิกิริยาสมกับกิริยา. 

 
เดี๋ยวนี้เรามายืดกันที่เปลือกนอกอยางนี้  เอาผลท่ีเปนวัตถุดวยซ้ําไป 

ไมเอาผลทางจิตใจ;  ดังนั้นมันจึงเกิดความปนกันยุง  หรือตีกันยุง,  หรือพูด 
กันไมรูเรื่อง;  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องกรรม  หรือ เรื่องกฎแหงกรรม. 

 
กฎแหงกรรมนี้เปนไกวัลยธรรม  คือกฎของการที่จะตองมีปฏิกิริยา 

ขึ้นมา  สมกับกิริยาที่ไดกระทําไป;  ฉะนั้นกรรมจะตองมีผลกรรม;  เชนเดียว 
กับท่ีวา  กิริยาตองมีปฏิกิริยา. 
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ทีนี้คนเขามาบัญญัติเอา  ที่นารักนาพอใจน้ันวาดี,  ที่นาเกลียดนากลัว 
หรือวาไมชอบนี้วาไมดี,  เลยเกิดเปนกรรมดี  กรรมไมดีขึ้นมา;  แลวก็เอาวัตถุ 
เปนเครื่องวัด.  ถาวาทําดีตองไดเงิน  ไดชื่อเสียง  ไดอะไร  นี้จึงจะเรียกวา 
กรรมดี;  แลว ก็เกิดปญหา ขึ้นมาวา  ทําดีแลวทําไมไมไดเงิน,  ไมไดชื่อเสียง. 

 
นี้คนไมรูวาตัวกรรมจริงนั้นๆ อยูที่ไหน?  หรือวา กฎแหงกรรมจริงๆ  นั้น 

มันแสดงที่อะไร?  มันไมแสดงที่เงิน  ที่ชื่อเสียง  ที่จะไดเพราะการทําสิ่งที่มนุษย 
สมมุติวาดี;  ของไกวัลยธรรมนั้น  อยูเหนือความดี  หรืออยูเหนือความชั่ว 
คือไมดีไมชั่ว.  พอสิ่งใดแสดงออกมาในรูปที่มนุษยตองการ;  เขาเรียกวาดี,  
เขาชอบนี่  เขาก็วาดี,  เขาไมชอบ  เขาก็วาไมดี.  นี้มันวาเอาเองเสียชั้น  
หนึ่งแลว. 

 
ทีนี้ จะไปเกณฑใหมันตรงตามผลทางวัตถุ  วาถาไดของดี  จึงจะ 

เรียกวากรรมดี,  ไดของไมดี  ก็เรียกวากรรมไมดี;  อยางนี้มันก็ไมถูก. 
 
มนุษยก็บัญญัติเอาเองวาอยางนี้ดี  :  ไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย  ไม 

ทุจริต  ไมคดโกง  ไมคอรัปชั่น  อยางนี้เรียกวาดี;  ไปทําเขา  เอา,  กลับวาเสีย 
เองวาไมดี.  ทําไมไมเห็นไดชื่อเสียง?  ทําไมไมเห็นไดเงิน?  นี่มนุษย 
มันก็กลายเปนคนโง  คนโกหก  คนไมรูวาอะไรเปนอะไรเสียเอง. 

 
เพราะเมื่อเขา ทํากรรมดีลงไปแลว  มันก็ดี  เสร็จทันที  เปนการ 

ไดรับผลดี  ของกรรมที่แทจริงเสร็จแลวในทันที;  ไมตองรอตอไดเงิน  ได 
ชื่อเสียง  คนอื่นรูแลวเขาใหนั่นใหนี่  นั่นมันอีกเรื่องหนึ่ง. 
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เพราะ มนุษยเองเปนผูบัญญัติ  วาทําอยางนี้เรียกวาดี;  พอที่ 
มนุษย ไปทําอยางนั้น  กลับเรียกเสียวาไมดี  ยังไมไดเงิน  ยังไมไดชื่อเสียง 
ยังไมใชดี  ยังไมใชกรรมดี;  ก็คือมนุษยไปเปนทาสของวัตถุ  ดวยอํานาจความ 
งมงายความโงเขลา  ไมไดขึ้นตรง  หรือซื่อตรงตอธรรมะโดยตรง,  แลวโดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  ธรรมะที่มันอยูเหนือช่ัวเหนือดี  คือสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
ฉะนั้น คนจึงกําลังงง  งงจนไมรูวาจะทําอะไรกันดี  เพราะวาทําดีก็ 

ไมไดดี  หรือสวนมากก็ไมไดดี  ทําชั่วมันไมไดชั่ว อยางนี้;  ก็เลยงงกันหมด,  จน 
ไมรูวาจะถืออะไรกันแลว.  นี่ เพราะเหตุวาไปถือเอาของขางนอก  หรือเปลือก 
หรือกระพี้  หรืออะไร  หรือฝอย  หรือวาประกายปฏิกิริยาอะไรบางอยาง  นั้นวา 
เปนตัวของจริง. 

 
ของจริงมันอยูที่วา  เมื่อมีกิริยาอยางนี้  ตองมีปฏิกิริยาอยางนี้.  ถา 

เปนเรื่องทางจิตมันก็เปนไปตามแบบจิต,  คือเราคิดดี  มันก็มีผลอยูที่วาจิตดี;  
ถาเราคิดชั่ว,  มันก็มีผลเปนจิตชั่ว.  มันดีและชั่วเสร็จลงไปแลวทันที  พรอมๆ 
กับการกระทํานั้น. 

 
ทีนี้ตอมา จิตที่ทําดีหรือจิตที่ทําชั่ว  จะไดเงิน  หรือไมไดเงิน,  จะได 

ชื่อเสียง  หรือไมไดชื่อเสียง,  นี้มัน ปนกันยุงไปหมด;  แลวมันปนกันมาก 
ถึงกระทั ่งว า   บางจิตมันไมเห็นวาเง ินนี ้ด ี  ชื ่อเสียงนี ้ด ีเห็นเรื ่องเง ิน   เรื ่องชื ่อ 
เสียง  เปนเรื่องบาๆ  บอๆ. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๓๒๕

เหมือน พวกฤาษีที่สาบานกันในชาดกนั้น  ไปดูภาพในโรงหนัง∗  อีกทีก็ได 
วาถากระทําความผิดจริง  แลวขอใหไดเกิดเปนเศรษฐีบาง  เปนเทวดาบางเปนนั่น
เปนนี่บาง;  เพราะมันเกลียดความเปนเศรษฐี  เกลียดความเปนเทวดา.  นี่ 
มันไมเหมือนกันอยางนี้. 

 
ความที่ถูก  ที่จริง  ที่ตรงก็คือวา  มันเปนกฎที่วา  ถาทําลงไปอยางนี้ 

ก็จะตองมีผลอยางนี้,ทําอยางนี้  มีผลอยางนี้.  แลวมนุษยไปสมมติเอาเองวา 
อยางนี้สมมติวาดี,  อยางนี้สมมติวาชั่ว,  แลวบางพวกก็ไมเห็นดวย  เชนวาไดเงิน 
ดี,  นี้บางพวกก็ไมเห็นวามันดีอะไร;  เพราะฉะนั้นเอาแนไมไดในเรื่องที่มนุษยไป 
สมมุติเขา  ที่สวนใด  สวนหนึ่งของธรรมะ  ที่เปนธรรมะจริง. 

 
นี้เรียกวาธรรม  หรือ  ธรรมชาติ  หรือธาตุ  สามอยางนี้มีความหมาย 

เหมือนกัน,  มีตัวจริงเหมือนกัน;  เปนธรรมชาติก็เรียก,  เปนธาตุก็เรียก,  เปน 
ธรรมเฉยๆ  ก็เรียก,  แลวที่เปนไกวัลยธรรมจริงๆ  นั้น  คือเปนสิ่งๆ  หนึ่ง  เปนอยู 
ไดเอง  มีอยูกอนสิ่งใด  มีอยูโดยไมตองมีความมี. 

 
ทุกศาสนามีธาตุเปนไกวัลยธรรมมีอยูกอนสิ่งใด. 
 
อันนี้เปนเหตุใหไดคําพูดขึ้นมาอีกคําหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหเปนเกลอกันได 

ในระหวางศาสนาทุกศาสนา  คือใหทุกศาสนายอมรับวา  มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเปน 
 

                                                
∗ อาคารมหรสพทางวิญญาณในสวนโมกข 
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 ไกวัลยธรรม ๓๒๖ 

ปฐม  คือ มีอยูกอนสิ่งใด  เปนสิ่งแรก,  จะใชคําวา"ปฐมเหตุ"  ก็ไดเหมือนกัน.  
แตความหมายอาจจะทํายุงทีหลังก็ได  เพราะที่แทมันก็ไมใชเปนเหตุ  ในความ 
หมายที่เปนเหตุ  ตามภาษาธรรมดาพูด. 

 
ถาเรียกวาเปนเหตุ  ก็ตองเปนความหมายของภาษาอีกภาษาหนึ่ง  ซึ่ง 

ลึกเกินไป  วามีอยูมีกอนสิ่งใด;  และเพราะสิ่งนั้นมีอยู  จึงทําใหมีสิ่งตางๆ  ที่ 
เปนไป  แปลกๆ  ออกไปทุกที.  สิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ  ก็เปนเรื่องสมมุติชื่อ,  
เปนชื่อที่สมมุติใหดวยเหมือนกัน.  ใหเรียกวา ปฐมเหตุ  นี่คือความที่เปน 
คงกระพันชาตรีอยางยิ่ง  ไมมีสิ่งใดเสมอ,  มีอยูกอนสิ่งใด;  นั่งดูสิ่งตางๆ  เปนไป 
ตามอํานาจของกฎเกณฑ  ที ่เป นกฎอยู ในต ัวสิ ่งที ่เ ร ียกว า   มีอยู ก อนสิ ่ง ใด  
ซึ่งในที่นี้  เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
 

....           ....            ....            .... 
 

ดูพระเจาอยางบุคคลาธิษฐาน. 
 
ทีนี้ ถาพูดเปนบุคคลาธิษฐาน  อยางในศาสนาที่เขามีบุคคลาธิษฐาน 

เขาเรียกสิ่งนี้วาพระเปนเจา;  จะใชคําวา "นั่ง"  ดูก็ไมถูกดอก.  แตพระ 
เปนเจานี ้จะมีอยูกอนสิ่งใด  แลวก็มีอยูคลายๆกับวา  นั่งดูสิ ่งทั ้งหลายทั้งปวง 
เปนไปตามกฎ  ตามโองการหรือตามกฎของพระเปนเจา. 
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ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๓๒๗

นี้เราจะพูดไดงายที่สุดกับศาสนาคริสเตียน  ซึ่งโผลขึ้นมาก็มีคําวา  The- 
Word  มีอยูกอนสิ่งใด.  คําพูดที่เปนกฎ  หรือเปนโองการ  บังคับสิ่งใดไดนั้น 
มีอยูกอนสิ่งใด.  และวา  The  Word  มีอยูกอนสิ่งใด.  The  Word  นั้นอยูกับ 
God  คือพระเจา.  และ  The  Word  นั้นเสียอีกสรางสิ่งทั้งหลาย  ไมมีสิ่งใดที่ 
The  Word  คือกฎนั้น  ไมไดสรางขึ้น. 

 
คิดดูซิ;  มันคือลักษณะของไกวัลยธรรม  ที่กําลังพูดนี้.  พระเจา 

ไมไดสรางสิ่งทั้งปวงเสียอีก  ในคําพูดประโยคนี้  แต  The  Word  ที่อยู 
กับพระเจานั้นสรางสิ่งทั้งปวง  เพราะ  The  Wordนั้นคือคําสั่ง  คือกฎ.  แต 
พอมาประโยคหลังกลายเปนวา  The  Word  กับ  God  เปนสิ่งเดียวกัน  แลวThe  
Word  เปน  The  Light.  The  Light  สําหรับใหเกิดวิวัฒนาการ,  แลว  The  Light 
ก็ทําใหเกิด  The  Life  แสดงทําใหเกิด  Life  คือชีวิต. 

 
ทั้ง  Light  ทั้ง  Life  อยูกับพระเจา;  ฉะนั้น  พระเจาจึงเปนทั้ง 

The  Word.  ทั้งThe  Light  ทั้ง  The  Life  ลวนแตเปนนิรันดรทั้งนั้น  :  Light 
ก็นิรันดร,  Life  ก็นิรันดร,  The Word  นี้ก็นิรันดร,  นั้นคือพระเจา  หรือ 
God;  ซึ่งในที่นี้เราไมเห็นวามีอะไร  ที่มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
หรืออสังขตธรรม  อยางที่กลาวกันมาแลว  บรรยายกันมาแลวตั้ง  ๗-๘  คร้ัง. 

 
นี้ยกตัวอยางมาใหดูเพียงวา  ถาเมื่อ พูดอยางเปนปุคคลาธิษฐาน  คือ 

โดยสมมุติมันก็เปนบุคคลพระเจาอยางบุคคล   ตรงกับความโงของคน  ที ่รู จ ัก 
แตเพียงบุคคล;  พระเจาก็ตองกลายเปนบุคคลขึ้นมา   แตถาคนมันฉลาด 
พอท่ีจะรูจักสิ่งซึ่งมิใชบุคคล  ก็รูจักไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีความหมาย  มีคา  มี 
อะไร  อยางเดียวกับสิ่งที่เรียกวาพระเจา. 
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 ไกวัลยธรรม ๓๒๘ 

ทีนี้  เราจะทําความเขาใจเรื่องไกวัลยธรรมนี้กันไปเรื่อยๆ  จน 
เขาใจสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งยอมรับกันไดทุกคน;  ในโลกนี้  ในจักรวาลนี้  หรือใน 
หมื่นโลกธาตุ  ก็ตามใจ  คือทุกชาติ  ทุกศาสนา  หรือทุกชีวิต  ยอมรับความจริง 
อันนี้ได. 

 
....           ....            ....            .... 

 
สรุปความของความคงกระพันชาตร.ี 

 
เอา,  สรุปความกันเสียวา  สําหรับคาหรือ คุณคาของความคงกระ- 

พันชาตรีนั้น  คือความไมตาย  หรืออมตะ  แปลวาไมตาย.  ถาคงกระพัน 
ชาตรีอยางวัตถุ  อยางโลกๆ  อยาง ภาษาคน  มันก็ไมตาย  อยางภาษาคน;  ถา 
พูดอยางภาษาธรรม  มันก็ ไมตายอยางภาษาธรรม  คือเปนไมตายที่แทจริง. 

 
ความคงกระพันชาตรีในภาษาคน  จึงเปนเรื่องหลอกๆ;  ก็เพราะ 

เห็นชัดอยูวา  มันก็ยังตองตาย  ทั้งที่เขาไมอยากจะตาย  แตถารูสึกวาไมตายขึ้นมา 
มันก็ชอบ.  ถามีสิ่งใดที่จะชวยใหไมตายก็ยิ่งแสวงหาสิ่งนั้น  เสร็จแลวก็ไมได 
พบความจริง. 

 
ถาตองการความคงกระพันชาตรีที่แทจริง  ก็ใหรีบแสวงหาสิ่งที่เรียก 

วาอมตะ  คือไมรูจักตาย  เปนของลึก  ละเอียด  ยิ่งกวาลึก;  ในที่สุดก็ไมพบ 
ความไมตาย  ที่มีอยูตลอดกาล,  หรือในที่ทุกหนทุกแหง  เรียกวา  ไกวัลยธรรม 
มีความคงกระพันชาตรีถึงขนาดนั้น. 
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ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๓๒๙

ฉะนั้นการถือเอาประโยชนจากสิ่งนี้ได  ก็คือการถึงซ่ึงอมตธรรม  ซึ่ง 
เปนที่มุงหมายของพุทธบริษัท  ในพุทธศาสนานี้ดวยเหมือนกัน;  ดังนั้นเรา 
พูดไดเลยวา  ความเปนพุทธบริษัทที่ถูกตอง ทั้งเนื้อท้ังตัวนั้นแหละ  คือการถึงซึ่ง 
ไกวัลยธรรม  ซึ่งมีความคงกระพันชาตรีเปนอยางยิ่ง. 

 
เดี๋ยวนี้เปนพุทธบริษัทกันแตปาก;  ความรูก็ไมมี  การปฏิบัติก็ไมมี 

ความเปนพุทธบริษัทที ่แทจริงไมมี  ไมมีความเปนพุทธบริษัทที ่ถ ูกตองทั ้งเนื ้อ 
ทั้งตัวฉะนั้นจึงไมอาจจะรูจัก  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
ลองพยายามกระทําใหสุดความสามารถ  ใหมีความเปนพุทธบริษัทที่ 

แทจริงขึ้นมา  สักระดับหนึ่ง  ก็คือระดับท่ี จะเริ่มเขาใจสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม;  
หรือวาจะถือวาเปนชั้นพระโสดาบันก็ได  เพราะวาพระโสดามัน  เปนผูแรก 
ถึงกระแสแหงสิ่งที่ไมตาย  คือนิพพาน  หรืออสังขตะ  อะไรเหลานี้;  เปนคน 
แรกถึงตนเงื่อนและโดยการรู เรื่องอิทัปปจจยตาคือเลิกมีตัวตนกันเสียที  มีแต 
กระแสแหงอิทัปปจจยตา.  นั้นคือจุดตั้งตน  ที่เขาไปถึงความจริง  ที่เปนอมตะ.  
ถายังยึดถือเปนตัวตนๆ  อยูแลว  มันก็ยังไกลอยู  มันมีภูเขาหรือมาน  หรือ 
อะไรขวางอยู;  มันมีตัวตน  ที่เกิดมาจากความเขาใจผิดนี่  ขังบังอยูรอบตัว.  
ฉะนั้น ความเปนพุทธบริษัทจริงๆ  นั้น  คือการถึงอมตธรรม;  แมแตเปน 
เพียงการเริ่มแรก  แลวก็เร่ิมมีความคงกระพันชาตรี  คือจะเขาไปสูความไมตายนี้ 
มากขึ้นตามลําดับ;  มันไมตองเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร. 

 
นี่คิดดูซิ,  ถาถึงสิ่งนี้แลว  มันไมตองเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร;  

ถาอยางนี้แลว  จะไมใหเรียกวาคงกระพัน  แลวจะเรียกวาอะไร?  มันคงกระพัน 
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 ไกวัลยธรรม ๓๓๐ 

จนถึงกับ  ไมตองเวียนวายไปในวัฏฏสงสารอีก  ซึ่งเรียกวามีความคงที่,  หรือ 
คงกระพันชาตรีได.  ถาไมเรียกสิ่งอยางนี้แลว  ก็ไมรูจะไปเรียกสิ่งอะไรที่ไหน 
กันอีก.  ฉะนั้น ทําอยาใหมันตองเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร  คือความไดมาซึ่ง 
ความคงกระพันชาตรีอันแทจริง  ของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎ 
หรือเปนสัจจะ  หรือเปนอสังขตะ. 

 
....           ....            ....            .... 

 
ขอปฏิบัติเพ่ือเขาถึงความคงกระพันชาตรี. 

 
ทีนี้ถาเรามาดูใหดีวา  เราจะมองเห็นสิ่งนี้ที่ไหน?  จะเขาใจสิ่งนี้ได 

ที่ไหน?  มันก็ตองดูตั้งตนไปตั้งแตสิ่งที่สิ่งนั้นแสดงออกมา.  เราตองฉลาดหนอย 
เหมือนกับวา  เด็กไปหาปูที่อยูในรู.  ถาเด็กมันไมโงนัก  มองเห็นรูนี้ก็รูวาในรูนี้ 
มีปู;  มันมีรองรอยอะไรแสดงอยูแถวๆ  นั้น  แลวใหมๆ  ดวย;ไมใชวาหลาย 
วันมาแลว  มันไปอยูที่อื่นเสียแลว.  นี้ก็เรียกวามันมีความฉลาด  ถาเอาคนที่ 
ไมมีความชํานาญไปหาปูนี้  คงจะไปโงหลายๆที่ทีเดียว  กวาจะพบปูสักตัวหนึ่ง. 

 
เรื่องธรรมะนี้ก็เหมือนกัน  มันตองดูที่ปฏิกิริยา  ที่สิ่งเหลานี้แสดง 

ออกมา,  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือความทุกข.  เรากําลังมีความทุกขหลายๆ  แบบ 
หลายๆ  อยาง  ก็ดูที่ความทุกข,  ดูลึกลงไป  ก็จะพบไปตามลําดับ  ถึงเหตุของ 
ความทุกข  กระทั่งรูความวนเวียนอยูในกองทุกข  เห็นความวน  กลมอยู  ใน 
ระหวางกิเลส  กรรม  และวิบาก  ที่เรียกวาวัฏฏสงสารนั่นแหละ  ในที่สุดก็มองลึก 
เขาไปอีก  ถึงตนเหตุของอันนี้  มันก็จะไปพบสิ่งที่เปนตนตอได  คือกฎ,  กฎ 
ของสิ่งทั้งหลาย. 
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ไกวัลยธรรมคือสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง ๓๓๑

ถาเมื่อ เห็นกฎ ทั้งหลายแลว  ดูความที่กฎทั้งหลายไมเปลี่ยนแปลง,  
ไมตองเปลี่ยนแปลง;เปนกฎอยูตลอดอนันตกาล,  หรือไมรูวาจะใชคําอยางไรให 
มันสมกัน  คือมันไมเกี่ยวกับเวลา,  ถามันเปนกฎที่แทจริง.  พอพบสิ่งที่ไมเกี่ยว 
กับเวลา  มันก็คอยๆ  พบสิ่งที่เรียกวาอสังขตะ,  หรือวาไกวัลยธรรม,หรือวาที่ 
จะตั้งอยูในฐานะที่เปนพระเจาอันแทจริงขึ้นมาอยางนี้. 

 
นี่กฎของอะไร?  มันก็แยกออกมาเพื่อจะเปนกฎสวนนั้นๆ  ที่วา 

ถามาเปนตนไมมีกฎเกณฑอยางไร,  มาเปนสัตวมีกฎเกณฑอยางไร,  มาเปนคน 
มีกฎเกณฑอยางไร;  จากปรากฏการณ  เหลานี้  มัน ทําใหคนพบลึกลงไป 
ถึงตัวสิ่งที่เปนกฎ  ชนิดที่เปนไกวัลยธรรม  คือไมเปลี่ยนแปลง,  มีอยูอยางเดียว 
ลักษณะเดียว  อะไรเดียวหมด  ทุกเวลา  ทุกหนทุกแหง  ทุกๆ  ทั้งหมด,  ก็เลย 
อยูเหนือความมีขนาด  ไมมีรูปราง  ไมมีขนาด  ไมมีอะไร. 

 
นั่นแหละคือตนตอเดิม  เปนไกวัลยธรรมอยูตลอดเวลา;  แมจะ 

เรียกวาเดิมหรือปฐมก็ไมถูก  เพราะมันไมเกี่ยวกับเวลา,  จะเรียกวาทีแรกก็ไมถูก;  
แตมันจะเปนจะตองพูดอยางนั้น.  ที่จริงมันไมควรจะพูดอยางนั้น  จะวาเดิมก็ 
ไมได  จะวาทีแรกก็ไมได. 

 
นี่คือสิ ่งที ่เรียกวา  คงกระพันชาตรีที่สุด  ไมขึ ้นอยูกับเวลา  ไมตอง 
ไปตามเวลา;  แตสามารถจะทําใหสิ่งตางๆ  ตองเปนไปอยางนี้แหละ.  มันมี 
กี ่หมื ่นโลกธาตุละ   มีโลกธาตุกี ่หมื ่นโลกธาตุ  มีกี ่ระบบสุร ิยจักรวาล   มันจะมี 
เทาไรก็ตามใจ  นับไมไหว  แตทุกอยางอยูใตกฎกฎเดียวกันนี้.  นี้เราจะตองเขา 
ไปถึงสิ่งนั้นแหละ  จึงจะเรียกวาถึงไกวัลยธรรม  ที่มีความาคงทนอยางยิ่ง  คงกระพัน 
ชาตรีอยางยิ่ง,  ไมมีสิ่งใดเหมือน  นาจะยอมรับเอามาสมมติวาเปนพระเจา  หรือ 
เปนอะไรกันจริงๆ. 
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 ไกวัลยธรรม ๓๓๒ 

ฉะนั้นการที่จะพยายามใหรูจักสิ่งๆ  นี้  ก็เปนหนาที่ของผูที่ยังไมรูจักสิ่ง 
สิ่งนี้  จึงขอใหทานทั้งหลาย  พยายามที่จะเขาใจสิ่งนี้  คือสิ่งที่เราบัญญัติชื่อสมมติ 
ดี - ชั่วกัน  เพื่อพูดกันในสถานที่นี้  วาไกวัลยธรรม,  คือธรรมชาติที่มีอยูแตเพียง 
อยางเดียว  ในที่ทุกหนทุกแหง  ในเวลาทั้งหมด;  เพราะวามันอยูเหนืออํานาจ 
ของเวลา  และของเนื้อที่  ของสถานที่,  ฉะนั้นเขาใจวา  พูดกันในเรื่อยๆ  ก็คง  
จะเริ่มเห็นรางๆ  ขึ้นมาเปนแนนอน;  สักวันหนึ่งเราจะรูจัก  หรือเขาใจสิ่งที่ 
เรียกวาอมตะ  อสังขตะ  หรือ วิสังขาร  หรือไกวัลยธรรม  คือธรรมที่มีอยู 
ตลอดกาล,  หรือยิ่งกวาตลอดกาล  ไดเปนแนนอน. 

 
นี่ในวันนี้สรุปความแลวก็ไดอยางนี้  :  ใหรูจักความหมาย  ในแงของ 

ความคงกระพันชาตรี,  ความคงกระพันชาตรี,  ที่เปนความหมายอันหนึ่ง 
ของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
เปนอันวาเราไดพยายาม  ที่จะเขาใจสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  กันทุกแง  

ทุกมุม  ที่จะนึกคิดพิสูจนศึกษาอะไรได,  ใหรูจักสิ่งนี้กันได  สักวันหนึ่งขางหนา 
เพื่อประโยชนดังที่ไดบอกแลวตรงๆ  วา เพ่ือจะทําความเขาใจอันดีกันระหวางสิ่ง 
ที่มีชีวิตทุกชีวิต  ในสากลจักรวาล,  เพื่อความอยูรวมกันอยางสันติแทจริง  ไม 
เหมือนสันติของพวกนักการเมือง. 

 
เอาละวันนี้ก็สมควรแกเวลาแลว    ขอเปดโอกาสแกพระสงฆทั้งหลาย 

สวดคณะสาธยายเรื่องที่สงเสริมกําลังใจ  ในการแสวงหา  และการปฏิบัติธรรมนี้ 
ตอไปอีกวาระหนึ่ง. 

--------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๑๐  - 

หินโคง  ๙  ม.ิย.  ๑๖ 
 
 
 
 
ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน 
เพ่ือทําความเขาใจอันดีระหวางศาสนา. 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายในชุดไกวัลยธรรม  ครั้งที่  ๑๐  นี้อาตมาจะไดกลาวโดย 

หัวขอวา  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน  เพื่อทําความเขาใจอันดี 
ระหวางศาสนา. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครั้งกอนๆ  ถึงหนา  ๓๔๕.] 

 
ขอใหทานทั้งหลายทุกคน  ทบทวนความจําแตหนหลัง  ถึงสิ่งที่เรียกวา 

ไกวัลยธรรม  ใหกลับมาแจมแจงในใจพอสมควรเสียกอน;  แลวก็จะเห็นได 
 

 
 

๓๓๓ 
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 ไกวัลยธรรม ๓๓๔ 

ตอไปวา  สิ ่งนี ้จะตั ้งอยู ในฐานะเปนหลักฐานอันมั ่นคง  เพื่อจะทําความเขาใจ 
อันดีตอกันและกัน  ในระหวางศาสนาทั้งหลาย  ที่มีอยูในโลกนี้ในเวลานี้. 

 
โดยใจความยอๆ  ที่สุด  ไกวัลยธรรมก็คือสิ่ง  ซ่ึงมีอยูเพียงสิ่งเดียว 

หรืออยางเดียว  ตลอดไปในที่ทุกหนทุกแหง  และทุกเวลา  คือทุกเวลาและทุก 
สถานที่นั่นเอง;  มีอยูแตสิ่งสิ่งเดียว  สิ่งหนึ่งเทานั้น,  สิ่งนั้นเรียกวาไกวัลยธรรม 
มีรายละเอียดที่ไดบรรยายมาแลวถึง  ๙  คร้ัง. 

 
ครั้งที่  ๑  แสดงโดยปริยายตางๆ  เพื่อจะใหเห็นวา  สิ่งนั้นเปนสิ่งที่มีอยู 

กอนสิ่งทั้งปวง  ขอใหฟนความจําแตหนหลัง  ที่ไดอธิบายถึงคําวา  "มีอยูกอนสิ่ง 
ทั้งปวง"  มันเปนสิ่งสิ่งเดียว  มีอยูในที่ทั่วไป  ตลอดเวลาทั้งปวง  คือกอนสิ่งทั้งปวง 
จะมีขึ้นมา  เปนความมีอยูอยางประหลาด  คือมีอยูอยางไมเหมือนสิ่งทั้งปวง. 

 
สิ่งทั้งปวงนั้น  มันมีอยูอยางลมๆ  แลงๆ  คือเกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป,  

เกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป;  นี้มันลมๆ  แลงๆ  แตถาสําหรับสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
แลว  มันไมไดมีการเกิดขึ้น  หรือตั้งอยู  หรือดับไป;  มันมีอยูอีกอยางหนึ่ง 
ซึ่งบางทีก็จะเขาใจผิดได  เห็นเปนความไมมีอะไรไปเสีย. 

 
ที่วา  ความมิไดมีอยู  มิไดตั้งอยู  เหมือนสิ่งทั้งปวงนั้นแหละ  มันไมได 

หมายความวา  ไมมีอะไร;  มันมีอยูอีกความหมายหนึ่ง  ซึ่งไมควรจะเรียกวา 
มีอยูดวยซ้ําไป;  แตไมรูจะเรียกวาอะไร  ก็ยังตองเรียกวา  "มีอยู"  กอนสิ่ง 
ทั้งปวง.  ความ  “มีอยู”  นั้น  เปนความ  “มีอยูแทจริง”  แทจริง  มิใชมีอยูอยาง 
สิ่งทั้งปวง  ซึ่ง  "มีอยู"  อยางลมๆ  แลงๆ  นี้ความหมายหนึ่ง. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน ๓๓๕

ในการบรรยายครั้งที่  ๒  ก็แสดงใหเห็นวา  ไกวัลยธรรมนั้น  ควรแกนาม 
วาธรรมอยางยิ่ง.  คําวา  "ธรรม"  แปลวา สิ่งที่ทรงตัวอยูไดโดยตัวมันเอง.  
สิ่งใดบางที่ทรงตัวอยูไดโดยตัวมันเอง  คือไมอาศัยเหตุปจจัยอื่นมาชวยเหลือ? 

 
ทานตองคิดดูใหดี  มีอยูสิ่งเดียว  แตสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม เทานั้น 

ที่จะมีอยูไดโดยตัวมันเอง  ในตัวมันเอง  โดยที่ไมตองมีเหตุปจจัยอะไร.  ธรรม 
นอกนั้นก็ตองมีเหตุปจจัย;  แลวก็ตองหมุนเวียนอยูเรื่อย  อยูนิ่งไมได;  ถา 
อยูนิ่งก็จะสลายไป  ทําลายไป. 

 
ฉะนั้น  ตองมีการหมุนเวียนอยูเรื่อย  แตเกิดขึ้น - ตั้งอยู - ดับไป,  คือ 

ใหมีการปรุงแตงไวเรื ่อย  มันจึงจะอยูได.  ถาอยางนี้ก็เรียกวา  ความที่มัน 
ไหลเวียนอยูเรื่อยนั้นแหละ  เปนตัวธรรม  ของธรรมประเภทนี้. 

 
นี้จะเรียกวามันอยูตลอดเวลาก็ไดเหมือนกัน;  แตมันอยูอยางที่เรียก 

วาเกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป,  เกิดขึ้น – ตั้งอยู  - ดับไป;  ก็เลยเอาความที่มัน 
อยูได  เพราะการไหลเวียนนั้นวา  เปนการทรงตัวอยูไดในตัวมันเอง  คือการไหล 
เวียน  หมุนเวียน  เหมือนกับเอาอะไรมาปนใหหมุนจี๋  แลวทรงตัวอยูไดไมลมไป 
อยางลูกขางนี้เปนตน.  มันก็ตองอยูได  ทรงตัวอยูได  แตตอง ดวยความไมแน 
นอน  คือ ไมเที่ยง  หรือ เปลี่ยนเรื่อย. 

 
ทีนี้อีกสิ่ง  สิ่งหนึ่งนั้นมันตรงกันขาม  เอาความหมายวามันตรงกันขาม,  

ไมตองหมุน  ไมตองปรุงแตง  ไมตองอะไรหมด  ก็มีอยูไดอยางเที่ยงแทแนนอนกวา;  
เพราะฉะนั้นหนาตาของมัน  ตองไมเหมือนกัน.  อยางหนึ่งเปนหนาตาที่ไมมี 
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 ไกวัลยธรรม ๓๓๖ 

หนาตา  คือจะไมแสดงอะไรใหเปนรูปเปนนามอะไรได;  แตมันก็มีอยู.  ฉะนั้น 
หนาตาของมัน  จึงยากที่คนทั่วไปจะรูเห็น  จะมองเห็นวา  มันมีอยูอยางไร. 

 
เรื่องอยางนี้ พวกเซ็นก็มีพูด.  เขาพูดวา  "หนาตาดั้งเดิม".  ใครเคย 

เห็นหนาตาดั้งเดิมของตัวบาง?  เมื่อกอนแตมาเปนอยางนี้นั้น  มันมีหนาตา 
อยางไร?  ก็พูดเปนปริศนา  คือตองขบคิด.  ใครเห็นหนาตาดั้งเดิม  คนนั้น 
ก็เห็นธรรมะหมด  กระทั่งนิพพาน. 

 
เอาละ,  เปนอันกลาวไดวา  สิ่งที่เรียกวาธรรม  ถาเปนธรรมแท 

ทรงตัวอยูไดเอง  ก็ตอง เปนประเภทไกวัลยธรรม  หรืออสังขตธรรม  เทานั้น;  
นอกนั้นเปนธรรม  ที่ทรงตัวอยูดวยความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง  ความหมุนเวียน 
เปลี ่ยนแปลงนั ้นเปนตัวมันเอง   เปนตัวหมุนเวียนเปลี ่ยนแปลง   จึงมีหนาตา 
ที่เปลี่ยนไปเรื่อย;  ดังนั้นจึงไมใชไกวัลยธรรมที่แทจริง,  เปนแตเพียงเงา  หรือ 
เปลือก  หรืออะไร  ที่มันพลอยหมุนติดๆ  กันไปรอบๆ  ไกวัลยธรรม.  ใชคําวา 
รอบๆ  ก็ไมคอยจะถูก;  คือมันออกมาทุกแหงทุกหน  ทั้งขางบน  ขางลาง  ขางซาย 
ขางขวา.  ไกวัลยธรรมตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งที่ควรแกนามวาธรรม  คือสิ่งที่ทรงตัว 
อยูไดเองนี้  เปนอยางยิ่ง. 

 
ในคร้ังที่  ๓  พูดถึงไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนกฎ  คือ  กฎที่เรียกวาสามัญญ- 

ลักษณะ  ไมเที่ยงเปนทุกข  เปนอนัตตา.  มันมีกฎอันหนึ่ง  ซึ่งทําใหเกิดมี 
สิ่งที่ไมเที่ยง  เปนทุกข  หรือเปนอนัตตา.  ความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนอนัตตา  นั้น  มันเปนกิริยาอาการ.  ตัวกฎนั้นมันอีกอันหนึ่ง  ซึ่งมันมีอยู 
สําหรับคําใหสิ่งนี้ตองเปนอยางนี้,  คือมีกิริยาอาการเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
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เปนอนัตตา.  ฉะนั้นเปนสิ่งเดียว  เปนอันเดียว  ตัวเดียว  ในที่ทุกแหง  ในที่ 
ทุกเวลา  เรียกวากฎ. 

 
จําคําวากฎกันไวใหดีๆ  คํานี้จะตองพูดกันอีกมากตอไปขางหนา  มันมี 

อะไรมากกวาที่รูกันอยูแลว.  ที่รูกันอยูแลววากฎโรงเรียน  กฎบานเมือง  กฎหมาย 
นี้มันเปนกฎอยางของเด็กเลน  ไมใชกฎอยางของไกวัลยธรรม;  แมที่สุดแตกฎ 
วิทยาศาสตร  ที่เขากําลังพูดๆ  พบๆ  กันอยูนี้  ก็ยังคอนขางจะเปนเด็กเลน,  คือ 
ไมเด ็ดขาด   ไมตายตัว   เหมือนกฎที ่เปนตัวไกวัลยธรรม   ไกวัลยธรรมในฐานะ 
ที่เปนกฎอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา. 

 
ในครั้งที่  ๔  ถัดมา  ก็พูดถึงไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนกฎของอิทัป- 

ปจจยตา  หรือปฏิจจสมุปบาท.  นี้เราก็ไดอธิบายกันยืดยาว  เต็มการบรรยาย  
๑  ครั้ง  ใหรูเรื่องอิทัปปจจยตา  วาเมื่อสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น,  
เมื่อไมมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  ก็ไมเกิดขึ้นคือดับไป.  นี้มันเปนตัวกิริยา 
อาการ  ที่เรียกวาอิทัปปจจยตา;  แตแลวมันมีกฎอยูอีกอันหนึ่ง  ซึ่งทําใหมัน 
ตองมีอาการอันนี้.  นั่นแหละเรียกวากฎของอิทัปปจจยตา  มีลักษณะเปน 
ไกว ัลยธรรม   คือมีอย างเด ียว   ครั ้ง เด ียวเพ ียงอ ันเด ียว   ในที ่ทั ่วไป   ในที ่ท ุกหน 
ทุกแหง  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ไมรูวามีอยูไดอยางไร,  เกิดมาเมื่อไร.  แตมัน 
มีอยูตลอดไปอยางนี้. 

 
นี่ ความเปนไกวัลยธรรม  หรือจะเรียกใหสั้นคือวา  ไกวัลยตา,  ความ 

ที่มันเปนไกวัลยธรรมมันมีอยูอยางนี้;    นี้ก็คือกฎดวยเหมือนกัน.  แตกฎที่บังคับ 
ใหเปนไปตามเหตุและผล  เรียกวากฎอิทัปปจจยตาก็ได.  กฎปฏิจจ- 
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สมุปบาทก็ได.  ถาเรียกวาปฏิจจสมุปบาท  นี้มันแคบอยูแตในวงของเรื่องสิ่งที่มี 
ชีวิต  มีจิตใจ,  รูสึกเปนทุกขเปนสุขได.  ถาเราเรียกวา อิทัปปจจยตา  ความหมาย 
ก็อยางเดียวกันแหละ  แตมัน ขยายกวางออกไป  ถึงสิ่งที่ไมมีชีวิต  ไมมีความรูสึก 
ก็ยังได. 

 
ครั้งที่  ๕  ไกวัลยธรรมในฐานะ  เปนกฎจตุราริยสัจจ.  นี้แกลงเอามา 

แสดงใหเห็นดวยพรอมๆ  กันไปวา  ในฐานะที่มันเปนกฎที่สําคัญ  ที่จําเปน  ที่จะตอง 
รูและตองปฏิบัติตาม.  ถาไมปฏิบัติตาม  มันก็จะตองพบกันเขากับความทุกข. 

 
ทีนี้ กฎจตุราริยสัจจนี้  สําหรับสิ่งที่มีชีวิต  รูสึกคิดนึกได  รูสึกสุข 

ทุกขได;  เพราะวาพระพุทธเจาทานไดตรัสไวอยางนั้นเอง  คือตรัสวา  เราหรือ 
พระอรหันตทั้งหลาย  บัญญัติเรื่องอริยสัจจ  สําหรับสัตวที่มีความรูสึกอยู  คือ 
เวทิยมานสฺส - สัตวที่กําลังมีความรูสึกอยู. 

 
กฎนี้ก็สําหรับมนุษยโดยเฉพาะ;  แตถึงอยางนั้น  มันก็เปนกฎ 

ชนิดที่เปนไกวัลยธรรม;  หมายความวา  ไมวาครั้งไหน  ที่ไหน  เมื่อไร  ยุคไหน 
สมัยไหนก็ตามใจ  จะตองมีกฎอยางนี้.  และกฎเดียวนี้เทานั้น  ที่เกี่ยวกับทุกข 
หรือวาจะไมมีทุกข;  แตใหรูวามันเปนกฎที่แคบเขามา  มุงหมายเฉพาะสิ่งที่มี 
ความรูสึกคิดนึกได   แลวก็ รูจักสุข   รูจักทุกข   มีสติปญญาที่จะใชกฎนี้ ให เปน 
ประโยชน. 

 
ในครั้งที่  ๖  ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนสักวาธาตุ,  ธา - ตุ  ในภาษา 

บาลีออกเสียงเปนไทยวาธาตุ.  คําวา ธาตุ  นี้ก็แปลวา  สิ่งที่ทรงตัวมันเองอยูตาม 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน ๓๓๙

ธรรมชาติ,  ทรงตัวเองอยูตามธรรมชาติ.  ฉะนั้นไมควรจะไปถือวาเปนสัตว 
เปนบุคคล  เปนตัวกู  เปนของกู;  แมแตสวนนอยสวนหนึ่ง  เปนสักวาธาตุ 
ตามธรรมชาติ  มีอยู  ทรงตัวอยู  ตามธรรมชาติ. 

 
คํานี้มี ความหมายอยางเดียวกับคําวาธรรม  ซึ่งแปลวาทรงตัวอยู 

เหมือนกัน;  แตคําวา ธาตุ นี้ตองการจะให  ละเอียดลงไป  จนถึงชิ้นสุดทายที่ 
จะแบงแยกได  ใหมันทรงตัวอยู;  ฉะนั้นจึงไปถึงสิ่งที่แบงแยกไมไดอีกตอไป  :  
ธาตุนั้นธาตุนี้,  หรือไมควรจะแบงอีกตอไป  ที่เรียกวา  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อากาศ 
วิญญาณ  เปนตน,  กระทั่งถึงเปนอสังขตธาตุ  และสังขตธาตุ. 

 
ใหรูวาเปนสักวาธาตุ;  อยาไดมีวี่แวว  หรือมีความหมายของคําวา 

ตัวตน  สัตว  บุคคล  เหมือนที่เรารูสึกอยู  ดวยความไมรูของเรา  วามันเปนตัวกู 
เปนของกู;  มีปญหาเกิดขึ้น  เพราะเปนตัวกูเปนของกู;  ใหเห็นเปนสักวาธาตุ 
แลวก็จะไมเกิดความรูสึกเชนนั้น. 

 
แลวสิ่งที่เรียกวา  ธาตุนั้นที่แทจริงแทแลว  ก็เปนพวกอสังขตธาตุ;  

เปนตัวไกวัลยธรรมแท,  เปนสิ่งที่ไมตองมีเหตุปจจัยปรุง.  ที่นี้มันมีเหมือนกับวา 
ปฏิกิริยา  หรือเงา  หรืออะไรของอสังขตะเหลานี้  ก็ออกมาเปนสังขตธาตุ  :  
มีเหตุมีปจจัยปรุง  เปนธาตุหลอกๆ. 

 
เชนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ก็ยังมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป 

เหมือนกับพวกที่ไหลเวียน  เปนสังขตะทั่วๆ  ไป.  นี้ก็เรียกวา  ธาตุสังขตะ  มีเหตุ 
มีปจจัยปรุง  ไมแนนอนยังเปลี่ยนได  แมวาจะเพงเล็งไปใหถึงคุณสมบัติอันลึกถึง 
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ที ่ส ุดของมัน   เช น   ธาตุด ิน   ของแข็ง   ธาตุน้ํา   ของเหลวนี ้  มันก ็ย ังอยู ใน 
วิสัยที่เปลี่ยนแปลงอยูนั่นแหละ;  มันแข็งมาก  แข็งนอย  เหลวมาก  เหลวนอย. 

 
ทีนี้สิ่งใดจะ  ควรแกคําวาธาตุที่สุด  สิ่งนั้นก็ตองเปนตัวไกวัลยธรรม 

คือธาตุที่ไมเปลี่ยนแปลง;  แลวอีกอยางหนึ่ง  ก็อยาใหเขาใจวา  แมไกวัลยธรรม 
จะเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง  ก็อยาไดถือไกวัลยธรรมนั้น  วาเปนตัวตน.  ตัวนี้ 
ที่แบงออกมาเปนสวนยอยๆ  หรือวาที่รวมกันเปนตัวใหญ  เปนมหาอัตตา  เปน  
ปรมอัตตา  ซึ่งพวกอื่นเขาถือกันวาเปนอัตตา;  แตพุทธศาสนาไมถือ  อยางนี้ 
เปนตน.  ใหเห็นวาเปนธาตุอยูตลอดเวลา  แตก็เปนไกวัลยธรรม  คือสิ่ง 
เดียวนั้นตลอดเวลา  และพื้นที่ทั้งปวง. 

 
ครั้งที่  ๗  ไกวัลยธรรมในฐานะเปนธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ,  

ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะนี้  รวมอยูในสิ่งที่เปนไกวัลยธรรม  :  เพราะในสิ่งที่ 
เปนไกวัลยธรรมหรือตัวไกวัลยธรรมนั้นก็ได  เพราะมันมีสิ่งเดียว,  ในสิ่งนั้นตอง 
มีธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ  เจืออยูแลวเสมอไป;  ไมอยางนั้นจะออกมา 
เปนความเปนพุทธะ  คือรูอะไรไดนี้ไมได. 

 
นี้ถามันวิวัฒนาการออกมา    มันกลายเปนธรรมชาติที่มีความรูสึก 

คิดนึก  มีชีวิตจิตใจ;เมื่อสมบูรณเต็มที่  ก็อยางคนเรานี้;  มีความรูสึกคิดนึก 
จนกระทั่งปญญาสูงสุดถึงที่สุด  เปนพุทธะเต็มที่.  ในไกวัลยธรรมนั้น  จะตอง 
มีเชื้อชนิดนี้อยูพรอมเสร็จ,  คือจะพูดกลับกันอีกทีหนึ่งวา  ความเปนพุทธะนี้  จะ 
ตองตั้งอยูในฐานะเปนไกวัลยธรรม  จะเรียกวาคุณสมบัติของไกวัลยธรรมก็ได;  
แตมันไมถูก  มันไมรูจะพูดวาอยางไร.  เพงเอาความแตเพียงวา  ธรรมชาติอันนี้ 
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จะตองเปนสิ่งสิ่งเดียว  และมีอยูตลอดเวลา  และในที่ทั้งปวง  แลวก็กระจาย 
ออกมาในสิ่งทุกสิ่ง.  ในธาตุอะไรก็ได  จะตองมีเชื้อแหงความเปนพุทธะ 
เจืออยูดวยเสมอไป  มันไดโอกาสปรุงแตงกันเมื่อไร  ก็เบิกบานออกมาเปนพุทธ. 

 
ทีนี้ ครั้งที่  ๘  ก็พูดถึงไกวัลยธรรมในฐานะเปนกฎ  หรือเปนอํานาจของ 

วิวัฒนาการของชีวิต  คือสิ่งที่จะเรียกวาชีวิตอันแทจริง  หรือตั้งอยูจริงๆ  ควรจะ 
เปนไกวัลยธรรม;  นอกนั้นเปนชีวิตหลอก,  อยางชีวิตคนนี้เปนชีวิตหลอกๆ.  
เดี๋ยวมันก็ไมมีแลว  สิ่งที่จะตั้งอยูจริงไมเปลี่ยนแปลงนั้น  ก็มีอยูแตสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรม;  เลยถือเอาวา  ในไกวัลยธรรมนั้นมีธาตุแหงชีวิต  หรือความเปน 
ธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตเจืออยู.  ถามันเจริญเบิกบานงอกงามออกไป  มันจะ 
ปรากฏเปนชีวิตสมบูรณแบบอยางนี้ขึ้นมา,  แตแลวก็ไมไดอยูนาน  มันจึงเหมือน 
กับประกายอันหนึ่งของไฟอันแทจริง  ที่ซอนอยูที่ไหนก็ไมรู  ประกายไฟดวงหนึ่ง 
ออกมาแวบหนึ่ง  เดี๋ยวก็ดับไปนี้. 

 
นี่ก็เรียกวาชีวิตอยางที่เราเรียกๆ  กันนี้ชีวิตจริงๆที่เปนอมตะ  ไม  

รูจักตายจริงๆนั้นอยูที่ไหน. 
 
ฉะนั้น  ถาเห็นแลวจะเห็นพรอมกันหมด  สําหรับความหมายทุกแง 

ของไกวัลยธรรม  เชน  ความทรงอยูไดตลอดกาล  ความเปนชีวิต  ความเปนพุทธะ 
หรือความทรงตัวอยูได  อยางนี้ เปนตน.ฉะนั้นตองทบทวนความจํา  เกี่ยวกับ 
ลักษณะของสิ่งที่ เรียกวาไกวัลยธรรมอยางนี้กอน  แลวจึงเอาขอมูลเหลานี้มา 
สําหรับพูดจากันในการตอรองกัน   เพื่อจะทําความเขาใจอันดีแกกันและกัน 
ระหวางศาสนา. 
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 [ปรารภประโยชนในความเขาใจกันในระหวางศาสนา] 
 
เอาละ,  ทีนี้ขอเตือนไวเสมอวา  ที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดนี้  เราพูดกัน 

ในฐานะที่มันจําเปนแกมนุษย;  ดังนั้นจึง ไมใชพูดในลักษณะของปรัชญา.  
ถาพูดอยางปรัชญา  มันก็เปนเรื่องเพอเจอ,  มันเปนเรื่องเพื่อปรัชญา.  ถาพูด 
เปนปรัชญา  นี้มันก็นาหัวแหละ  :  ความจริงเพื่อประโยชนแกความจริง,  สัจจะ 
เพื่อประโยชนแกสัจจะ,  ไมใชเพื่อมนุษยเลย,  หรือปรัชญาก็เพื่อประโยชนแก 
ปรัชญา. 

 
เราจะไมพูดไกวัลยธรรมในแงของปรัชญา  หรือปรัชญาอยางเดียว 

จะพูดในแงของศาสนา;  ซึ่งจะเปนความจริงที่เปนประโยชนแกมนุษย,  
ความจริงเพื่อมนุษย;  ไมใชความจริงเพื่อความจริง.  ฉะนั้นเราจึงพูดไกวัลยธรรม 
ในฐานะที่จะเปนหลักมูลฐาน  สําหรับตอรองพูดจาซึ่งกันและกัน,  เพื่อปรับความ 
เขาใจซึ่งกันและกันในระหวางศาสนา.  นี้เปนประโยชนแกมนุษย,  และกําลัง 
จําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษยสมัยนี้. 

 
ขอใหถือวานี้คือ  ปญหาเฉพาะหนาของโลกสมัยนี้  คือความที่ 

ศาสนาแตละศาสนา  พูดกันไมรูเรื่อง,  เปนความแตกแยก  วิวาท  ทะเลาะกัน 
ระหวางศาสนา.  ศาสนากําลังทะเลาะกันเองอยูตลอดเวลา;  แลวเดี๋ยวนี้ก็ 
รุนแรงยิ่งกัน  เพราะเขามาเกี่ยวของกับการเมือง.  แลวศาสนาไมเปนอิสระ 
ศาสนามาเปนเครื่องของการเมือง  ศาสนาก็กลายเปนสิ่งที่จะตองวิวาทกัน 
มากขึ้น. 
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ทีนี้เมื่อมัน หมดความเปนศาสนา โดยแทจริงไปแลว  มนุษยก็ไม 
สนใจกับศาสนา  ดูหมิ่นศาสนา  ละทิ้งศาสนา,  ก็ฆาพระเจาเสียใหตายเลย.  
นี้เราจึงเอาเรื่องที่จะทําความเขาใจกันได  ในระหวางศาสนานี่แหละ  มา 
พูดกันโดยเอาสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมเปนมูลฐาน. 

 
ความเจริญอยางสมัยใหม  ทําใหเกิดการ ตีความที่เกี่ยวกับศาสนา 

หรือเกี่ยวกับศีลธรรมนั้นเฉออกไป,  เฉออกไป,  เฉออกไป  ไกลไปทุกที,  ไมไป 
ตามหลักเกณฑของศีลธรรม  และของศาสนามากขึ้นทุกที. 

 
อานหนังส ือพิมพฉบับหนึ ่ง เมื ่อ   ๒ -๓   ว ันมานี ้  ซึ ่ง เชื ่อว าหลายคน 

ก็อ าน   วาที ่ประเทศหนึ ่ง   จะออกชื ่อดีไมด ี  จะผิดมารยาทหรือไมก ็ไมทราบ ;  
ไมออกชื ่อก็ได  วาประเทศที ่ใหญโต   ที ่เจร ิญดวยการศึกษานี ้  ศาลสูงสุดเขา 
ตีความพิพากษาชี้ขาดวา  การมีระบําเปลื้องผานั้น  ไมทําลายศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน;  มีเหตุผลวา  ทุกคนมีเสรีภาพ.  คนที่มันจะเปลื้องผาหากิน  เขาก็ 
มีเสรีภาพ;  แลวคนที่ไปเสียสตางคแพงๆ  เขาไปดูนั้น  เขาก็รูอยูแลววา  ในนั้น 
มันมีอะไร  เขาเสียสตางคใหสิ่งสิ่งนั้น;  นั้นมันคืออะไร  เขาก็รูอยูแกใจ 
ฉะนั้น  ไมมีใครเสียหาย  ก็ใหยกฟองไป  ใหถือวา  ไมกระทบกระเทือนศีลธรรม 
อันดีของประชาชน  หมายความวาตํารวจหรืออัยการเปนฝายแพไป. 

 
นี่การตีความอยางนี้  มันจะผิดถูกของเขา  ก็ตามใจเขา;  แตวา 

ถา ทางศาสนา แลวก็จะถือวา  เปนการตีความที่เฉออกนอกแนวของศีลธรรม 
หรือของศาสนาที่เคยมีมาแตกอน;  แลวเราถือวา  ถาสิ่งเหลานี้เจริญละก็เปน 
อันวา  คนเราจะตองมีจิตใจชนิดที่ เปนขาศึกแกธรรมะ  แกศาสนา  แกพระเจา. 
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ฉะนั ้น   ไม เท าไรคนก ็จะทําอะไรมากไปกว านั ้น   ทําไปในที ่ที ่จุ นจ านมากขึ ้น  
แลวก็ไมมีใครผิด.  เพียงแตวาจะไปบังตอไมสักตอหนึ่ง  ก็ทําอะไรกันได;  อยางนี้ 
เปนตน. 

 
นี่ระวังใหดีวา  การที่โลกในสมัยปจจุบันนี้  ละเลยสิ่งที่เรียกวา 

ศาสนา  หรือ ศีลธรรม ก็ตามยิ่งขึ้นทุกที;  ก็เพราะวาศีลธรรมหรือศาสนานี้ 
ไมพิสูจนความจริง  หรือเหตุผลอะไรบางอยางใหเปนที่พอใจแกเขา  ใน 
ปจจุบันนี้.  เขาก็มองไปในแงอื่น  ในทางอื่น  มากขึ้นทุกที;  นี่แลวโลกนี้ 
จะเปนอยางไร. 

 
นี่เรียกวาโลกนี้กําลังลืมเรื่องทางศาสนายิ่งขึ้น  หรือ เรื่องทางจิต 

ทางวิญญาณ นั้น  ถูกละเลยยิ่งขึ้น;  ไปมุงหมายเหตุผลแตเร่ืองทางวัตถุ,  เอา 
ความรูสึกที่เกี่ยวกับวัตถุเปนหลัก;  มันก็ลามขึ้นมาถึงผูบัญญัติศีลธรรม  ถึง 
ผูพิพากษา  ตีความของศีลธรรมหรือกฎหมายอะไรตางๆ.  นี่เพราะวาไมรูจัก 
สิ่งสําคัญที่สุด  ที่ถูกตองอยูตลอดเวลา  คือสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม. 

 
ถาถือเอาไกวัลยธรรมเปนหลัก  ก็ตองหมายความวา  เมื่อทําอยางนี้ 

ผลจะตองเกิดขึ้นอยางนี้,  เมื่อทําอยางนี้  ผลก็จะตองเกิดขึ้นอยางนี้  ตามหลัก 
ของอิทัปปจจยตา. 

 
ทีนี้เมื่อทํากันอยางนั้น,  อยางที่วานั้น  บูชาสิ่งเหลานั้นแลว  ผลมันก็ 

ตองเกิดขึ้น  เปนความไมมีศีลธรรม  ในจิตใจของมนุษยยิ่งขึ้นๆ  :  มีขอ 
แกตัวเสมอ;  แลวโลกนี้ก็จะมีอันธพาลมากขึ้น  คือผูที่ไมมีศีลธรรม  แลวมีจิตใจ 
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ต่ําทรามลงจะมีมากขึ้น,  แลวเขาก็จะถือเอาประโยชนสวนตัวเขาตามลําพัง  เขา 
ก็เบียดเบียนคนอื่นอยางที่ เรากําลังลําบากอยู  ดวยบุคคลประเภทที่ เรียกกันวา 
อันธพาลนั้นเอง.  นี่แหละคือ โทษของการที่ไมรูจักสิ่งสูงสุดที่สุด  คือ 
ไกวัลยธรรม  ซึ่งเปนสิ่งสูงสุด  จนไมรูจะใชคําวาสูงสุดอยางไร  แลวก็ไมเคย 
เปลี่ยนแปลงดวย  ตั้งอยูในฐานะที่เรียกวาเปนพระเจา  อยางที่เคยอธิบายมาแลว. 

 
....            ....            ....            .... 

 
[เริ่มคําบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 

 
ทีนี้ในวันนี้  อาตมาก็ไดบอกแลววา  จะพูดกันถึง ไกวัลยธรรม  ใน 

ฐานะเปนหลักมูลฐาน  สําหรับตอรองพูดจากัน  เพื่อทําความเขาใจอันดี 
กันในระหวางศาสนาทั้งปวง  โดยใชไกวัลยธรรมนี่แหละเปนหลักมูลฐาน.  แตถึง 
อยางนั้นก็ดี   ความเปนหลักมูลฐานนั้น   มันยังแยกได เปนหลายๆ   ฝายหรือ 
หลายๆหัวขอ.  ในวันนี้จะพูดกันแตสักหัวขอหนึ่ง  คือสิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุ. 

 
หลักมูลฐานสําหรับทําการตอรองกันระหวางศาสนา  ขอที ่หนึ ่ง 

เรียกวา  ปฐมเหตุ. 
 
ปฐม  ก็แปลวา ทีแรก  หรือ อันแรก,  เหตุก็คือเหตุ.  เมื่อพูดถึงปฐมเหตุ 

ทุกคนก็พอจะเดาความหมายไดวาอะไร  เปนตนเหตุทีแรกของสิ่งทั้งปวง.  แต 
ถึงอยางนั้นก็ เถอะ   มันยังมีความยุงยากลําบาก   เราจะพูดวาไกวัลยธรรมเปน 
ปฐมเหตุ  ก็ถูก  แตไมหมด;  คําวาเหตุมันยังมีความหมายที่กํากวมหรือจํากัด 
เดี๋ยวก็จะวากันตอไป  วาควรจะวาอะไรดี  จะเรียกอยางไรดี. 
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ในที่นี้จะขอบอกใหทราบเสียกอน  วาทําไมจึงยกเอาคําคํานี้  คือคําวา 
ปฐมเหตุ  ขึ้นมาพูดกันกอน?  เพราะ ในศาสนาทุกศาสนา ก็วาได  ถือกันวามีสิ่ง  
ที่เรียกวา  ปฐมเหตุ  คืออันแรก.  แตบางศาสนาระบุตรงเลยวา  ปฐมเหตุก็คือสิ่ง 
นั้นๆ  ปฐมเหตุของสากลจักรวาลนะ  มันคือสิ่งนั้นๆ.  ในพุทธศาสนาก็ไมได 
ระบุตรงอยางนั้น;  แตคํากลาวทั้งหลาย  มันก็แสดงใหเห็นไดวา  ยอมรับวามี 
ปฐมเหตุดวยเหมือนกัน. 

 
ขอน้ีมันมีความสําคัญอยูอยางที่วา  พวกที่ถือวามีปฐมเหตุ  ที่เปนอัน 

แรก  หรือเปนพระเจาสรางสิ ่งทั ้งปวงเปนปฐมเหตุ  อยางนี ้แลว เขาก็ถือเอาวา 
สิ่งนั้นเปนอัตตา - เปนตัวตน  เปนบรมอัตตา - ตัวใหญอยางยิ่ง  ที่ออกมาของ 
อัตตาทั้งหลาย  หรือวาสิ่งนั้นสรางอัตตาทั้งหลายออกมา. 

 
พุทธศาสนา ไมยอมรับอยางนั้น  แตก็ มิไดปฏิเสธวา  สิ่งที่มันมีอยู 

ทีแรก  กอนสิ่งใดๆ  แลวสิ่งใดๆตองออกมาจากสิ่งนั้น,  หรืออาศัยสิ่งนั้น,  หรือ 
คลอดออกมาจากสิ่งนั้น;  อยางนี้มันก็มีอยู,  แลวสิ่งนั้นก็ ควรจะเรียกวาปฐม- 
ธรรม มากกวา  คือใหมันไดทั้งเหตุทั้งผล,  หรือวาไมเปนเหตุหรือไมเปนผล.  
แตในภาษาทั ่วไปมักจะเรียกวาปฐมเหตุเสียแลว  ก็ตองเลยเรียกวาปฐมเหตุกัน 
ไปกอน.  แตที่ถูกควรจะเรียกวาปฐมธรรม,  คือธรรมอันแรกหรือสิ่งอันแรก 
ซึ่งจะไมเรียกวาเหตุวาผล. 

 
พิจารณาคําวา  "ปฐมเหตุ"  กับปฐมธรรม. 

 
เอาละ,  ทีนี้ที่จะใหมีประโยชนมาก  ก็จะตอง วินิจฉัยกันถึงคําวา 

ปฐมเหตุ  กันเสียกอนเพื่อจะไดคําจํากัดความของคําวา  "ปฐมเหตุ"  ที่ถูกตอง 
กันเสียกอน. 
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คําวา เหตุ นี่แหละ  เปนคําที่จะทําใหยุง  เพราะมันหมายความได 
หลายอยาง  :  เปนเหตุโดยตรง ก็มี,  มัน เปนเหตุแตสักวามันเปนที่อาศัย 
เปนแดนใหไหลออกมาจากสิ่งนั้นก็มี,  กระทั่งวามันเปนแดนอันหนึ่ง  เปนอนันตะ 
ไมมีที่สิ้นสุด  เปนที่ออกมาแหงเหตุทั้งหลายก็มี,  แลวเหตุทั้งหลายจึงคอย 
ออกผลทั้งหลายอีกทีหนึ่ง  อยางนี้ก็มี,  มันเรียกวาเหตุไดทั้งนั้น. 

 
แตที่จริง  สิ่งนี้จะเรียกวา ปฐมเหตุ  ไมถูกตามตัวหนังสือ;  ถาถือ 

เอาตามตัวหนังสือก็ผิด  มัน ควรจะเรียกวาปฐมธรรม,  หรือสิ่งที่เปนปฐม;  
จะเปนเหตุหรือจะเปนอะไร  ประเดี๋ยวก็ลองฟงดูก็แลวกัน. 

 
เหมือนอยางวา  ปนหมอข้ึนมาอยางนี้  ดินสําหรับปนหมอ,  นั้นเปน 

เหตุ,  หรือวามือของชางปนหมอ  หรือวาจานหมุนสําหรับทําการปนหมอ,  หรือ 
วาความอยากจะไดเงินของนายชางปนหมอ,  หรือวาความตองการของตลาดที่ 
มันจะซื้อหมอน่ี.  อันไหนเปนเหตุที่ใหเกิดหมอข้ึนมาในโลก? 

 
หมอมันเกิดขึ้นมาในโลกแลวเดี๋ยวนี้,  แลวอันไหนเปนเหตุใหเกิดหมอ 

ขึ้นมาในโลกนี้?  จะวาดินเหนียว,  หรือวาอุปกรณการเผาดินเหนียว,  หรือวา 
เครื่องปน,  หรือวามือท่ีมันปน,  หรือวาตัวนายชางที่มีจิตใจอยากไดเงิน,  หรือวา 
ความตองการใชหมอของประชาชน.  อันไหนเปนเหตุ?  นี่แหละความกํากวมของ 
คําวาเหตุมันมีอยูอยางนี้;  ดังนั้นมันจึงแบงออกเปนเหตุโดยตรง   เหตุ 
โดยออม,เหตุชั้น  ๑  เหตุชั้น  ๒  เหตุชั้น  ๓  อะไรไป. 
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ถาจะมองถึงแผนดิน  บางทีมันจะเปนเพียงที่ไหลออกมาแหงหมอก็ได;  
ไมใชตัวเหตุ  ตัวเหตุจริงๆ  จะมาอยูที่ความตองการของคนซื้อนั้น.  มันเปน 
เหตุใหนายชางมันตองปนขึ้นมา,  แลวมันก็ตองหาเครื่องมือเครื่องปน  หาดิน 
มาปน,  แลวหมอมันก็เกิดขึ้นมาในโลก  นี้เปนตน. 

 
ฉะนั้น  จะเอาเหตุที่ไหน?  ถาเอาเหตุที่บางสิ่งมันอาจจะจํากัด;เอา 

ที่บางสิ่งจะไมมีที่สิ้นสุด  คือจะไมจํากัดก็ได.  นี่จะตองศึกษากันในขอน้ีดูบาง; 
แตวาขอยอมรับวา  ถาศึกษากันในรูปน้ีมันเปนเรื่องปรัชญาไป  ไมจําเปนก็อยาไป 
ยุงกับมันดีกวา;  ถาอยากยุงก็ได  มันก็สนุกดี. 

 
เหมือนอยางวาดวงอาทิตยนี้  เปนตนเหตุหรือเปนอะไร  ที่ใหเกิดสิ่งทั้ง 

หลายขึ้นมาในสุริยจักรวาลนี้.  อยางที่เราเรียนกันมานี้  ก็พอจะเชื่อถือไดแลววา 
โลกนี้แบงแยกออกมาจากดวงอาทิตย;  พอเย็นลงมาก็เปนโลกนี้. 

 
หรือพวกหนึ่งวาไมใช;  มาจากหมอกเพลิงเปนกลุมๆ หมุนเขมขน 

เขามา  รวมตัวเปนลูกไฟ,  แลวลุกขึ้นมาเปนโลก,  ตัวโลกนี้;  แลวก็เย็นลงมา 
เปนอยางนี้  อยางนี้ก็ได.  เพราะมันอาจจะพูดไดวา  หมอกเพลิงนั้นมาแตไหน 
เลา?  เพราะมันอยูในขอบวงของดวงอาทิตยนี้;  ฉะนั้น  หมอกเพลิงนั้น  กอนที่ 
จะเขมขนมาเปนตัวโลกนี้  มันก็ตองมาจากดวงอาทิตย.  แลวดวงอาทิตยก็ตอง 
เปนแมของเขาทั้งหมด,  คือเปนที่ออกมาจากแหงสิ่งทั้งปวงนี้.  ยิ่งเดี๋ยวนี้  ก็ยิ่งพบ 
ความจริงขอน้ีมากขึ้น  วาแรธาตุตางๆ  ที่มีอยูในโลกนี้  มันเหมือนกับที่ยังเหลว 
ควางอยู  ที่เปนดวงอาทิตยอยู  ที่เปนแมของเขาทั้งหมด.  ฉะนั้นในระบบสุริย- 
จักรวาล  ซึ่งมีดาวฤกษหลายๆ  ดวงนี้  มันก็ มาจากแมของมัน  คือดวงอาทิตย. 
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ทีนี้จะเรียกวาดวงอาทิตยวาเปนเหตุหรืออะไรดี?  ดวงอาทิตยมันก็ 
ไมใชเปนเหตุ  แลวก็ไมมีเจตนาอะไร  ที่จะคลอดสิ่งเหลานี้ออกมา.  ฉะนั้นเหตุใน 
ความหมายที่ถูกตองนั้น  จะไปใชกับดวงอาทิตย  วาเปนเหตุใหเกิดอันนี้มาไมได;  
มันตองอันอื่น.  ฉะนั้น  ดวงอาทิตยมันเลยเปนเหมือนแม  ที่คลอดสิ่ง 
เหลานี้ออกมา  ในภาษาธรรมะเขาใชคําวา  เปนแดน  คือเปนแดนออกมา  หรือ 
เปนแดนคลอดออกมา;  หาใชเหตุไม. 

 
ทีนี้เหตุมันก็มีอยางอื่นซิ.  ถาอยางนั้น  ปจจัยอยางอื่นที่ทําใหตองออก 

มาทําใหตองคลอดออกมา  หรือวาปรุงแตงตอไป  ปรุงแตงตอไป  ปรุงแตงตอไป 
กระทั่งเปนของเย็น,  เปนพวกที่เย็นกระทั่งมีน้ํา  มีชีวิต  มามีสัตว  มีคนอยาง 
ที่นั่งอยูเดี๋ยวนี้;  นั่นมันมีเหตุตอนหลังๆ  นี่  ปรุงแตงใหมาเปนอยางนี้.  นี่จะ 
เอาเหตุไปโยนใหดวงอาทิตยก็คงไมถูก;  แตวามันเปนแดนปฐมเหตุได;  จะ 
เรียกวาปฐมเหตุมันก็ไมถูก  เรียกวาปฐมธรรมทางวัตถุ  นี้มันจะ ถูกกวา. 

 
เอาละ,  เราเรียกอยางเขาเรียกกันก็แลวกันวา  ดวงอาทิตยนี้เปนปฐม- 

เหตุทางวัตถุ  วัตถุธรรม;  แตขอบอกวาไมถูก,  ถาตามตัวหนังสือแลวไมถูก 
ควรจะเรียกวาปฐมธรรม  หรือสิ่งที่มีอยูเปนปฐม  แลวอันอื่นไดอาศัยคลอด 
ออกมา. 

 
ทีนี้ถาวามันเปนนามธรรม  มันก็ยิ่งละเอียดประณีตกวานี้;  เพราะ 

วาเปนดวงอาทิตยนี่  มันเปนวัตถุธรรมวัตถุธาตุ  มันอาจจะหมดก็ได  คือวา  ใน 
สมัยหนึ่งไมเคยมีดวงอาทิตยก็ได  แลวมีดวงอาทิตยแลวคลอดโลกออกมา.  นี่ 
เราจึงจํากัดความเฉพาะแตวาเมื่อมีดวงอาทิตยแลว  ตั้งตนจากนั้นมา  ก็เปนปฐมเหตุ 
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คลอดสิ่งเหลานี้ออกมา,  ความหมายของคําวา  ปฐมเหตุ  มีอยูอยางนี้ทีหนึ่งกอน 
สําหรับสิ่งที่เปนวัตถุหรือเปนรูปธรรม. 

 
ทีนี้สิ่งที่มันไมมองเห็นตัวก็ยังมี  ที่มีลักษณะอยางนี้.    นี่จะเขาใจ 

ไดถึงสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  แลวจะเขาใจไดวาเปนอนันตะ,  คือไมรูจักสิ้นสุด 
ไมมีขอบเขตที่สิ้นสุดอยางไรดวย  ก็ตองยกตัวอยางจากวัตถุธรรมไปกอน. 

 
ที่ในโรงหนังมีภาพเขียนอยูภาพหนึ่ง  เปนภาพตีระฆัง  แลวเขียนวา 

จากอนันตะสูอนันตะ,  คือ จากไมมีที่สิ้นสุดสูไมมีที่สิ้นสุด.  ดูกันในแงแรกวา 
ระฆังมันเปนแดนออกมาของเสียงระฆัง;  จะเรียกตัวระฆังวาเปนเหตุของเสียง 
ไดไหม?  มันคงไมไดอีกแหละ.  แตวาตัวระฆังนั้น  เปนที่ออกมาของเสียง,  
เปนแดนออกมาของเสียงได;  เชนเดียวกับในกรณีของดวงอาทิตยที่เปนวัตถุธรรม 
เห็นชัดๆ  เปนแดนออกมาของรูปธรรมทั้งหลายเหลานี้. 

 
ทีนี่ ระฆังมันเปนแดนออกมาแหงเสียง  คลอดที่ระฆังยังอยู  มันออกมา 

ไดไมมีที่สิ้นสุด.  การที่ระฆังใหเสียงออกมาไดไมรูจักหมด  ไมรูจักสิ้นสุดนี้  เรา 
เรียกวา อนันตะ  ฝายแม  คือระฆังจะคลอดเสียงออกมาได  อยางไมมีที่สิ้นสุด. 

 
ทีนี้ เสียงออกมาแลว  มันก็หายไปในอวกาศ  ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด  ไมเต็ม 

เหมือนกัน;  ไมเชื่อลองไปนั่งตีระฆังดูจนตาย  แลวเสียงมันจะเต็มอากาศไหม?  
อากาศจะยังมีเนื้อที่รับเสียงอยูหรือไม?  ก็แปลงามันไปสูที่อนันตะเหมือนกัน 
ความเกิดขึ้นแหงเสียงก็เปนอนันตะ,  ความดับลงไปแหงเสียงก็เปนอนันตะ,  ความ 
ออกมาจากระฆังมันก็เปนอนันตะ  มันหายไปในอวกาศก็เปนอนันตะ. 
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ตัวอยางนี้  ทานทั้งหลายจะตองแยกดูใหเห็นวา  ระฆังนั้นไมใชเหตุ 
โดยตรง;  ไมใชเหตุโดยตรง  แตเราก็ยังไปเรียก,  หรือตองเรียกมันวาปฐมเหตุ 
ซึ่งจะขอเปลี่ยน เปนปฐมธรรม  คือ สิ่งที่เปนปฐม  ที่จะทําใหเสียงระฆังออกมา 
ไมมีที่สิ้นสุด   แลวไปสูความไมสิ้นสุด  ตามกฎของไกวัลยธรรม. 

 
อิทัปปจจยตานี้ก็ไมรูจักเต็ม,  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตานี้  ก็ไมรูจัก 

เต็ม;  เพราะฉะนั้นเสียงระฆังออกมาไดเรื่อย  ไมอาจที่จะเต็มแนนจนเสียง 
ออกมาไมได  นี้อยางหนึ่ง  เรียกวามันเปนปฐมธรรม  และก็ไมมีที่สิ้นสุด. 

 
ปฐมธรรมเปนแดนที่ออกมาของสิ่งตางๆ  เปนอนันตะ. 

 
ทีนี ้ด ูความหมายที ่ละเอ ียดลงไปวา  มันเปนเหตุหร ือเปนอะไรแน?  

เราพิจารณาดูแลวจะเห็นวา  ไมควรจะเรียกวาเหตุ;  แตวาเปนแดน  ฉะนั้น 
สิ่งที่เปน แดนออกมาของสิ่งตางๆ  อันไมมีสิ้นสุดนั่นแหละ  เดี๋ยวนี้ เรามันชอบ 
เรียกวาปฐมเหตุ,  ซึ่งที่แทมันไมใชเหตุ;  แตก็ตองเรียกวาปฐมเหตุ  เพราะ 
คนทั้งโลกเขาเรียกกันอยางนั้นนี่. 

 
ฉะนั ้นเมื ่อพ ูดถ ึงปฐมเหตุ  ก็ให เข าใจว าปฐมธรรม   เปนแดนที่ 

ออกมา  นั่นแหละจะไดความหมายของคําวาปฐมเหตุที่ถูกตอง;  ฉะนั้นเหตุ 
เล็กๆ  นอยๆ  อยางที่วาเพราะเหตุนั้น,  เพราะเหตุนี้;  นี่มันเปนเหตุที่ใหเกิดผล 
โดยตรงเทานั้น,  เปนของหลอกลวงอยางยิ่ง.  เดี๋ยวก็เปนเหตุ  แลวก็กลาย 
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เปนผล,  ผลกลับเปนเหตุอีก,  ใหเปนผลอีก,  ผลกลับเปนเหตุอีก;  อยางนี้ 
มันหลอกลวงอยางยิ่ง.  นี่แหละเหตุตามธรรมดา  ที่รูจักกันดีอยู. 

 
ทีนี้เหตุชนิดที่เปนเพียงแดนที่ไหลออกมา  เชนดวงอาทิตย  เปนแดน 

ที่ไหลออกมาแหงสิ่งตางๆ  ในสุริยจักรวาลนี้,  หรือวาระฆังใบเล็กๆ ใบเดียว  เปน 
ที ่ไหลออกมาของเส ียง   ที ่ไม รู จ ักที ่สิ ้นส ุด   อยางนี ้ก ็เ ร ียกว า เป นแดนดีกว า ;  
เหตุในทีนี้ก็จริงแตในฐานะที่เพียงเปนแดนที่ไหลออกมา. 

 
ทีนี้มัน เปนแดนที่ไมมีที่สิ้นสุด  คือเปนอนันตะ  เปนที่ไหลออกมา 

ของสิ่งที่เปนเหตุทั้งหลาย.  คํามันก็ชักจะฟงยากเขาทุกที  :  ทีแรกก็เปนเหตุ 
โดยตรง,  แลวเปนแดนสําหรับออกมา,  อาศัยเหตุอื่นๆทําใหคลอดออกมา,  แลว 
ก็เปลี่ยนไปตามเหตุอื่นๆ  อีก. 

 
ทีนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปนแดนที่ออกมา  ของสิ่งทั้งที่ เปนรูปธรรม  ที่ 

เปนนามธรรม  หรือมิใชรูปธรรม  ไมใชนามธรรม  ทั้งสังขตะ ทั้ง อสังขตะ  นี่มัน 
มีอยูสิ่งหนึ่ง  ดวยเหมือนกัน  ของสิ่งที่จะเปนเหตุก็ตาม  ที่จะเปนแดนอะไรก็ตามนี่ 
มันรวมตัวกันเปนสิ่งๆ  เดียว  คือสิ่งที่เราเรียกในเวลานี้วา  ไกวัลยธรรมในฐานะ 
ที่เปนปฐมเหตุ  ซึ่งที่ถูกควรจะเรียกวาปฐมธรรม  คือสิ่งที่มีอยูทีแรกกอนสิ่ง 
ทั้งปวง,  สําหรับจะแยกตัวออกจากกันเปนสังขตธรรมและอสังขตธรรม. 

 
นี่จํากัดความของคําวา  ปฐมเหตุ  ใหไดอยางนี้กอน  วา สิ่งที่มีอยูทีแรก 

กอนสิ่งทั้งปวง  สําหรับสิ่งทั้งปวงไหลออกมา  รวมทั้งสิ่งที่เปนเหตุดวย  และสิ่ง  
ที่เปนผลดวย.  อะไรก็ตาม  มันไหลออกมาจากสิ่งนั้น  ซึ่งมีอยูเปนไกวัลยตา,  
คือเปนสิ่งเดียวทั้งนั้น  แลวทุกที่  ทุกเวลา  ทุกหนทุกแหง  ทุกยุคทุกสมัย. 
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สิ่งนี้มีอยูจริงหรือไม?  ถายอมรับวาอันนี้มีอยูจริง  ทีนี้ก็มาตอรองกัน 
ในระหวางศาสนา  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  หรือศาสนาพราหมณ 
ศาสนาฮินดู  กระทั่ง ศาสนาอื่น ที่เกา  เชนศาสนาเตาของเหลาจื๊อ  เปนตน;  
ชวนกันพูดถึงเรื่องปฐมเหตุ  หรือปฐมธรรม. 

 
อยาไปพูดถึงเรื่องศาสนา  ถึงตัวศาสนา  ถึงตัวพระศาสดา  อะไรอยาง 

นั้นซิ.  พูดแตในขอที่วา  ในศาสนานั้นๆ  ศาสนาใดก็ตาม  ยอมรับวามี 
ปฐมเหตุ  หรือสิ่งที่เรียกวาปฐมธรรม  มีไหม? 

 
อาตมา เชื่อวาไมมีใครปฏิเสธได ก็จะไดพิจารณากันในขอน้ีเพื่อเปน 

การศึกษาที่ลึกซึ้งตอไป.  แตขอเตือนไวเสมอวา  จะไมพูดกันในรูปของปรัชญา 
ซึ่งไมมีประโยชนอะไร,  จะพูดกันในรูปของศาสนา  หรือศีลธรรม  เรื่อยไป. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ในพระพุทธศาสนาก็มีปฐมธรรม. 

 
ทีนี้เราจะตั้งปญหาขึ้นวา  ในพุทธศาสนาเรานี้  มีสิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ 

หรือปฐมธรรมไหม เสียกอน?  เดี๋ยวจะเกิดปฏิเสธไมมีเสียแลว  ก็จะไป 
พูดกันไดอยางไร;  เพราะเมื่อพูดวาไกวัลยธรรม  นั้น  ไมพูดวาศาสนาไหนนะ.  
คําวา  ไกวัลยธรรมนั้นเปนของกลาง  เปนของสากล  ไมใชของศาสนาไหน  แลว 
ก็มีอยูในฐานะเปนปฐมเหตุของธรรมชาติอยางนั้น. 
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แลวทีนี้ก็พูดตอไปวา  ในพุทธศาสนานี้มีสิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ  หรือ 
ปฐมธรรมไหม?  พอพูดขึ้นมาอยางนี้  หลายคนที่สะเพรา  หรือวาคิดลวกๆ  มอง 
ลวกๆ  และเคยชินในการที่ รังเกียจศาสนาอื่น  เกลียดชังศาสนาอื่นอยูแลว  เชน 
เกลียดชังศาสนาคริสต  ที่ เปนเจาของคําวาปฐมเหตุโดยตรงเปนตนแลว  ก็รีบ 
ปฏิเสธทีเดียววา  พุทธศาสนาไมมีปฐมเหตุ;  เพราะวาพุทธศาสนาไมมีพระเจา 
อยางหนึ่ง,  หรือวาพระพุทธศาสนาไมมีอาตมัน  ไมมีปรมาตมัน  นี้อยางหนึ่ง,  
เพราะฉะนั้นฉันถือวา  พุทธศาสนาไมมีปฐมเหตุ  พวกนักศึกษาพวกหนึ่งจะ 
พูดแยงขึ้นมาอยางนี้. 

 
มีหลักฐานที่พระพุทธเจาตรัสถึงปฐมธรรม. 

 
ทีนี้อาตมาบอกวาไมจริง  แมวาพระพุทธเจาทานจะไมไดเคยเอยถึง 

คําวาปฐมเหตุ  หรือ ปฐมธรรม  อะไรก็ตาม;  แตคําพูดทั้งหมดของทาน  ที่ไดตรัส 
ไวในคัมภีรตางๆ  นั้น  มันสอใหเห็นวา  ทานก็ยอมรับหรือถือวา  มันมีสิ่งหนึ่งอยู 
ซ่ึงจะมีอยูตลอดกาล  โดยเฉพาะสิ่งที่เอามาตรัสเรียก  ในสูตรที่เกี่ยวกับอิทัป- 
ปจจยตา  หรือ ปฏิจจสมุปบาท  นั่นแหละ  มีอยู;  มีคําวา  ตา  ว  สา  ธาตุ  เปนตน. 

 
ตา  ว  สา  ธาตุ-ธาตุนั้นมีอยูแลวนั่นเทียว,  ตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม 

เกิดขึ้นก็ตาม;  ธาตุนั้นมีอยูแลวนั่นเทียว. 
 
คํานี้มีความหมายวา  มีอยูแลวอยางเปนอนันตะ;  มีอยูแลวตั้งแต 

เมื่อไร  ไมมีใครรู,  และมีอยูแลวอยางเปนอนันตะ,  เรียกสั้นๆ  วา  ธา - ตุ.  ตา  ว 
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สา  ธาตุ - ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตาม  ไมเกิดขึ้นก็ตาม,  
จึงขยายความออกไปเปน  ธมฺมฏตตา  ธมฺมนิยามตา,  คือท่ีมันมีลักษณะอยางนั้นๆ.  
หรือ ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็วา  ตถตา - ความเปนอยางนั้น,    อวิตถา - ความไมผิดไปจาก 
ความเปนอยางนั้น,  อนฺญถตา-ความไมเปนไปโดยประการอื่น;  อยางนี้ก็มี. 

 
ทีนี้คําที่พระพุทธเจาตรัสมากที่สุด  และทุกคนก็รูจักดี  ก็คือคําวา  

อสงฺขตา  ธาตุ - ธาตุที่เปนอสังขตะมีอยู.  คํานี้เปนอิตถีลิงค;  เพราะฉะนั้น 
ใชคําวา  อสงฺขตา   ไมใชพหูพจน  เปนอยางเดียวเปนสิ ่งเดียว  เปนเอกพจน.  
อสงฺขตา  ธาตุ  ธาตุที่เปนอสังขตะนั้นมีอยูแน. 

 
ทีนี้ก็ไปศึกษาคําอธิบายที่เกี่ยวกับอสังขตะ  มัน ก็มาเปนเรื่อง 

ไกวัลยตา  คือไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  ปรุงแตง;  ไมไดตั้งอยูดวยปจจัยปรุงแตง  ไม 
ไดมีการเกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป.  อสังขตะทั้งหลายยอมเปนอยางนี้  ก็เลยเรียก 
วาอมตะ  คือ ไมตาย  หรือเรียกวา  สัจจะ คือ จริงแท  แลวสิ่งที่เรียกวา นิพพานใน 
ความหมายที่เปนแดน  รวมอยูในอสังขตะนี้;  เพราะนิพพานอยางนี้เปนแดน 
ที่ดับแหงสังขารทั้งหลายทั้งปวง  มีอยูอยางเปนที่ดับแหงสังขารทั้งหลายทั้งปวง. 

 
และเพราะเหตุที่สิ่งนี้  มนุษยรูจักได  เขาถึงได  จึงเรียกสิ่งนี้วา 

อายตนะ  ก็มี  :  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สทายตนํ.  - ภิกษุทั้งหลาย!  อายตนะนั้นมีอยู  ซึ่ง 
ไมใชดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ซึ่งไมใชอากาสานัญจายตนะ,  ซึ่งไมใชอะไรทุกอยางหมด 
ก็มีอยู.  และเมื่อเปนสิ่งที่ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  อยางนี้แลว  เปนอสังขตะ 
แลวก็ เปนสิ่งที่มีอยูเพียงสิ่งเดียว  ในที่ทุกแหง  และในกาลเวลาทั้งสิ้น. 
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ฉะนั้น  โดยขอความที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  เราอาจจะรวบรวม 
มาไดหมด  จะเห็นลักษณะของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  หรือไกวัลยตา  คือ 
ความเปนไกวัลยธรรม  และสิ่งนั้นมีอยู. 

 
ทีนี้ที่จะถามวา  มีอยูกอนไหม?  เปนปฐมไหม?  เอา,  ทําไมจะตองถาม 

อีกเลา?  เพราะวาสิ่งอื่นๆ  นอกจากนี้มันเกิดดับ,  เกิดดับ,  เกิดดับน่ี.  นี้มันมีสิ่งนี้ 
สิ่งเดียวเทานั้นที่มิไดเกิดดับ;  แลวทําไมตองถามวา  มีอยูกอนสิ่งเหลาโนน 
ไหม?  เด็กๆ  ก็ตองตอบไดวา  ถามันมีอยางนี้จริง  สิ่งที่ไมเกิดดับ  ตองมีอยู 
กอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ซิ. 

 
ฉะนั้น  นิพพานที่เปนแดน  เปนที่ดับแหงสังขารทั้งหลาย  มันเปนสิ่ง 

ที ่ไม เก ิดและดับ   มันตองมีอยู ก อนสิ ่งทั ้งปวง   คือมีอยู ก อนสังขตะทั ้งหลายซ ิ;  
เพียงแตวาเดี๋ยวนี้มันไมปรากฏแกคนโง.  ถาวาพอเลิกเปนคนโงกันเสีย  มันก็ 
จะพบกันเขากับสิ่งนี้;  ก็รูวา  อาว,  มันมีอยูตั้งแตเมื่อไรก็ไมมีใครบอกได  มีอยู 
อยางไมตองมีการมี  ความมี  มีอยูอยางที่ไมตองมีการมีอยู. 

 
นี ่คําพ ูดของชาวบานนี ้  มันไปพูดก ันยากกับเรื ่องที ่ไม ใช เ รื ่องของ 

ชาวบาน  "มีอยูอยางไมตองมีอยู"  นี้.  คํานี้ตองชวยจําไวดวย  มันจะทําความ 
ยุงยากลําบากที่สุด  ถาไมเขาใจคํานี้;  แลวตอไปก็ตองพูดถึงคํานี้กันมากขึ้น  คือ 
สิ่งสิ่งหนึ่งมีอยูโดยไมตองมีความมีอยู,  สิ่งนั้นมีอยูโดยไมตองมีความมีอยู  มัน 
กลายเปนมีอยูที่ยิ่งไปกวาสิ่งทั้งหลาย  ที่มีความมีอยู. 
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ทีนี้สําหรับ พุทธศาสนา เรา  ถาจะเขาใจสิ่งนี้  ซึ่งเปนไกวัลยธรรม 
แลวก็มีอยูโดยไมตองมีความมีอยู  ก็ยอนกลับไปศึกษาคําที่ไดเอามาพูดใหฟง  หลาย 
ครั้งหลายหนมาแลว;  เชนคําวา  ธา – ตุ  หรือ  ธมฺมธาตุ  หรือ ธมฺมฏตตา  
ธมฺมนิยามตา .  นี่ฟงกันแลว   จดกันไปแลว   หลายครั้งหลายหนแลว ;  
กระทั่งคําวา  ตถตา  อวิตถตา  อนฺถตา,  กระทั่งคําที่จะรูจักกันดี ก็คําวา  
อสงฺขตา  ธาตุ - ธาตุ  อสังขตะ:  อสังขตธาตุ  อมตธาตุ  หรือ  สัจจธาตุ  หรือ 
ธัมมธาตุ  คําเดียวก็พอ,  ธมฺมธาตุ – ธาตุที่เปนธรรมชาติแท  ก็คือสิ่งนี้;  เพราะ 
มันไมตองเกิดดับ  จึงมีอยูตลอดกาล  ตลอดทุกหนทุกแหง  โดยที่ไมมีการเกิดดับ,  
ก็ถือวาเปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวงได;    เรียกวาปฐมธรรม.  เหมือนกับตัวระฆัง,  
เปรียบเทียบเหมือนกับตัวระฆัง  ซึ่งจะสงเสียงออกมาไดอยางไมมีที่สิ้นสุด.  ทีนี้ 
ก็ตัวระฆังจะสงเสียงเมื่อไร  ก็แลวแตเหตุปจจัยซิ. 

 
ปฐมธรรมทําใหมีสิ่งอันออกมาตามกฎแหงอิทัปปจจยตา. 

 
ทีนี้ปฐมธรรมนี้จะกลายเปนปฐมเหตุ  ทําใหสิ่งอื่นๆ  ตลอดออกมาอยาง 

ไร?  มันก็แลวแตสิ่งแวดลอม  หรือ แลวแตสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน.  เชนระฆัง 
มันมีเสียงที่จะออกมาอยูเสมอแหละ;  แตถาไมมีเหตุ  คือไมมีใครไปตีเขาเปนตน 
มันก็ไมมีเสียงออกมา.  ฉะนั้นไกวัลยธรรมหรือปฐมเหตุนี้  ก็เหมือนกัน  ถา 
ไมมีอะไรไปแตะตองเขา  มันก็ไมมีอะไรออกมา. 

 
ทีนี้อะไรจะมาแตะตอง?  ก็ไดพูดกันแลววา  มันมี อยูแตสิ่งเดียวกอน 

สิ่งทั้งปวงนี้.  อันนี้แหละจะเขาใจยาก.  เชนถาเราจะไปถามนักวิทยาศาสตร 
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ชั้นเอก  ชั้นเลิศ  ในโลกนี้เกี ่ยวกับวัตถุ  วัตถุธาตุ ที่มีแรกมีแตดวงไฟ  คือดวง 
อาทิตยนี้  เปนไฟลวนๆ  เลย;  แลวทําไมจึงมามีน้ํา?  แลวทําไมจึงมามีชีวิต 
ขึ้นในน้ํา?  แลวมีวิวัฒนาการเปนตนไม   เปนสัตวเดรัจฉาน  เปนมนุษยเปนตน. 

 
นี้ก็เหมือนกัน  มันเปนฝายนามธรรม  มันมีอะไรที่มันจะมีอยูแลวใน 

ความไมสิ้นสุดนั้น  ที่จะพัฒนาตัวเองออกมา  โดยที่ตัวเองไมไดสึกหรอไป  ออก 
มาเปนอยางนั้นอยางนี้ได  จึงเกิดพวกสิ่งที่เปนเหตุเปนปจจัย  ที่ปรุงแตงกันวุนไป 
หมดนั่น;  ออกมาได  ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา,  เปนอาการของ 
อิทัปปจจยตา  มีรูปธรรม  มีนามธรรม  มีการปรุงแตง  แลวก็ออกมาเปนอยางนี้ได. 

 
ถาจะพูดกันแต  เรื่องจิตลวนๆ  มันก็ตองเปนมีธาตุจิตอยูนั่นแหละ  มัน 

ก็คลายกับวัตถุ  เพราะมัน  เปนธาตุดวย  เหมือนกัน,  คําวาจิตไมใชวัตถุ  แตเรา 
มองกันใหดีลึกๆ  เขาไป  มันก็ มีกฎเกณฑของวัตถุ ;  คลายกับวาเปนวัตถุอัน 
พิเศษชนิดหนึ่ง  วิวัฒนาการได. 

 
นักวิทยาศาสตร เดี๋ยวนี้ก็รูเร่ืองจิตมากขึ้น  จนถึงกับไปเขียนกันใน 

ตํารับตํารา  วาจิตนี้ก็เปนสิ่งที่มีพลังงาน.  ถามันมีพลังงาน  มันก็เชื่อกันอยูวา 
พลังงานเปลี่ยนรูปเปนสสารหรือเปนวัตถุได;  ฉะนั้นไมเทาไรพวกนักวิทยา- 
ศาสตรนี้  ก็จะตองพูดวา  เรื่องปาฏิหาริยตางๆ  ที่เนรมิตดวยจิตใจใหกลายเปน 
วัตถุขึ้นมาอยางนี้  มันก็ตองมีไดซิ.  เราลองคนไปในเรื่องอยางนี้  วาจิตเปน 
พลังงาน ;  แลวพลังงานเปนสิ่งที่กลายเปนสสารเปนรูปธรรมได  ก็เลย 
ไมแปลกกัน. 
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เมื่อสิ่งเหลานี้มาสัมพันธกันเขาเต็มที่แลว  มันก็ปรุงอะไรออกมา 
ไดเรื่อย  เรียกวาเปนปฏิกิริยานอยๆ  ที่คอยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  จะถือวา 
กาลเวลาเปนเหตุปจจัยอันหนึ่ง  ซึ่งทําใหมีกิริยา,  และเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับสิ่งที่เปน 
ปฐมเหตุ  มันจึง ออกมาเปนสิ่งใหมๆ  ที่ไมเคยมีมาแตกอน.  นี่เปนกระแส 
แหงการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไป. 

 
อันนี้จะเรียกวาเปนปฐมเหตุไมได;  เพราะมันเปนผลิตผล  ที่ไหล 

ออกมาจากปฐมเหตุ.  แตมันก็ไมพนที่จะเนื่องกันอยูกับปฐมเหตุ  เปนความมี 
ชนิดที่ ตองมีความมีอยูดวยเหตุปจจัย;  แลวทีแรกมันก็มีแตปฐมเหตุ 
แลวปฐมเหตุก็มีอยูสวนหนึ่ง  ซึ่งจะออกมาเปนรูปท่ีเปนเหตุเปนปจจัย  เปนของ 
ใหมออกมา  แตไมรูจักหมดสิ้น  จึงเรียกวาเปนอนันตะ.  นี่ความเขาใจยาก 
มันอยูที่คําวาอนันตะ  คือ ความไมรูจักหมดสิ้น  ของสิ่งที่เปนปฐมเหตุหรือปฐม- 
ธรรม  หรือท่ีเรียกวา  ไกวัลยธรรม. 

 
ตรงนี้ก็จะขอสารภาพวา  ไมอยากจะใหเปนเรื่องปรัชญา;  แตมัน 

ก็หลีกไมพน  ที่มันคอยจะเขาไปในวงของปรัชญา  เผลอไมได.  เราจะดึงออกมา 
เปนเรื่องของศาสนา  เปนเรื่องของศีลธรรมใหรูประจักษแกใจ  เกิดความ 
เบื่อหนายคลายกําหนัด  ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด  โดยความเปนตัวตนของตน. 

 
เรื่องอนันตะตองศึกษาใหเขาใจในรูปศาสนาไมใชปรัชญา. 

 
ตรงนี้ก็ถือโอกาสเสียเลยวา  ขอใหพวกเรารูจักพระพุทธเจาใหถูกตอง 

กันตรงนี้เอง  วา พระพุทธเจา  ทาน ไมเปนนักปรัชญา;  ทานจะไมพูดความรู 
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เพื่อประโยชนแกความรู,  จะไมพูดสัจจะเพื่อประโยชนแกสัจจะ;  แตทานจะพูด 
สัจจะเพื่อประโยชนแกมนุษย  มนุษยที่ รูจักเจ็บปวด   รูจักเปนสุข  เปนทุกขนี่.  
ฉะนั้นเรื่องสัจจะของพระพุทธเจา  จะเอามาพูดในรูปของศาสนาและศีลธรรม 
เสมอ  ไมเปนปรัชญา  จึงถือวาพระพุทธเจาไมใชนักปรัชญา. 

 
อยาใหถือวาพระพุทธเจาเปนนักปรัชญา  เหมือนที่พวกฝรั่งเขาถือ 

กัน  นั้นเพราะเขาไมทันจะรู  ตอไปเขารูเขาแลว  ก็จะรูวา พระพุทธเจาไมไดเปน 
นักปรัชญา.  แตวาคําสอนของพระพุทธเจานั้น  จะเอาไปพูดกันในรูปของ 
ปรัชญาก็ได  และยิ่งได  และยิ่งสนุกดวยซ้ําไป. 

 
แตความมุงหมายอันแทจริงของพระพุทธเจา  ทานไมตองการจะใหมัน 

เปนปรัชญา  เชนถามวา  ตายแลวเกิดหรือไมนี้;  ทานไมยอมพูดวย  :  ไมใช 
อาทิพรหมจรรย,  ไมมีประโยชน  ,  แลวเอาไป,  เอาไป,  เอาไปเสีย. 

 
ใหมาตั้งตนกันที่วา  ทุกขนี้เกิดมาจากอะไร?  ฉะนั้น  ทานจึง 

แสดงปฐมเหตุของสิ่งที่เรียกวาทุกข;  เพราะวาพุทธศาสนานี้มุงหมายจะดับ 
ทุกข  ไมมุงหมายจะมานั่งตอบปญหาวา  อะไรมาจากอะไร,  อะไรมาจากอะไร 
ชนิดที่มันไมเกี่ยวกับความทุกข  ตองการจะตอบปญหาเทาที่เกี่ยวกับความทุกข.  
ฉะนั้น  ถาใชคําวา  ปฐมเหตุ  ก็ตองปฐมเหตุแหงความทุกข  ไมตองเลยไปถึง 
ปฐมเหตุแหงสากลจักรวาล. 

 
เดี๋ยวนี้ เราพูดถึงปฐมเหตุแหงสากลจักรวาล  ก็เพราะตองการจะทําความ 

เขาใจดี  ตอกันและกันระหวางศาสนา,  คือจะทําความญาติดีกันในระหวางศาสนา. 
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ถาอยางนี้ตองพูดถึงปฐมเหตุของสากลจักรวาล;  แตถาจํากันอยูแตในวงของ 
พุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะแลว  ไมตองไปถึงนั้น.  คําวาปฐมเหตุ  ก็กลาย 
เปนเพียงปฐมเหตุของความทุกข,  แลวก็จะไดตัดมันเสีย;  อะไรเปนปฐมเหตุ 
ของความทุกขจะไดตัดเสีย. 

 
แตเดี๋ยวนี้  ขอใหสังเกตดูตอไปอยางหนึ่งวา  ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ 

เกิดขึ้น,  เกิดขึ้นที่ไหนก็ตาม  เมื่อไรก็ตาม,  มันมีแตความทุกขทั้งนั้น.  ถามัน 
มีการเกิดขึ้น  แลวมันมีแตความทุกข,  เปนการเกิดขึ้นแหงความทุกขทั้งนั้น;  
ไมใชเกิดขึ้นแหงสิ่งอื่นเลย.  แลวมันจะเกิดขึ้นในสากลจักรวาล  ที่ตรงไหน 
เมื่อไรก็ตาม  มันจะเปนเพียงการเกิดขึ้นแหงทุกข  หรือสิ่งที่เปนทุกขทั้งนั้น. 

 
ฉะนั้นเราก็อาจจะถือเอาไดวา  ปฐมเหตุแหงความทุกขนั่นแหละ  คือ 

ปฐมเหตุแหงสากลจักรวาล  พรอมกันไปในตัวเลย  ก็เลยพูดกันไดพรอมๆ  กัน 
ไปวา  ปฐมเหตุแหงสิ่งทั้งปวง  จะมีอยูอยางที่เรียกวา  ตรงกันไดทุกศาสนา.  
นี่จะตรงกันไดอยางไรนี้  ตองคอยพูดกันไป  ในการบรรยายขางหนา  เพราะมัน 
ยืดยาวนัก.  เดี๋ยวนี้เอากันแตเพียงวา  มันมีเคาเงื่อนไขอยางไร  ที่วาถาเรารูจักสิ่ง 
ที่เรียกวาปฐมเหตุหรือปฐมธรรม  แลวเราจะทําความเขาใจกันได  ในระหวาง 
ศาสนาทุกศาสนา. 

 
พระพุทธเจาทรงสอนเพงเพ่ือพนทุกข  ไมใชคิดเปนปรัชญา. 

 
ฉะนั้น  สรุปความเฉพาะตอนนี้ก็วา  พระพุทธองคไมใชนักปรัชญา 

ทานเปนนักสอนศาสนา  เพื่อจะดึงคนออกมาจากความทุกข;  ไมใชพูดแต 
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ความจริงเพอเตลิดเปดเปงไป  จนไมรูวาจริงไปทําไมกัน.  นั่นมันจริงปรัชญา;  
นี้จริงเทาที่เปนประโยชน,  เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  ก็คือเรื่องที่จะ 
ดับทุกข. 

 
ทีนี้  โดยกฎของอสังขตะ  หรือ อิทัปปจจยตา  อะไรก็ตามนี้  มันแสดง 

ใหเห็นอยูวา  ในพุทธศาสนานี้ก็ยอมรับวามีปฐมธรรมหรือปฐมเหตุ;  จะแปลก 
กันอยู ก็แตเพียงวา  ไมใหยึดถือสิ ่งนั ้นปฐมธรรมหรือปฐมเหตุนั ้น  วาเปนตัว 
ตนของเรา,  หรือวาตัวตนของทั้งหมด,  หรือตัวตนของอะไรก็ตาม;  โดยเห็นวา 
แมมันดีวิเศษที่สุด  เขาไปยึดเอาเปนตัวตน  อยางนี้ก็ผิดจากพุทธศาสนาไปทันที. 

 
เพราะวา พุทธศาสนามีหลักอยางตายตัวอยูแลว วา  สพฺเพ  ธมฺมา  

อนตฺตา - ธรรมหรือธรรมธาตุทั้งหลาย  ไมวาประเภทไหนหมด  เปนอนัตตา;  
เปนตัวตนไมได;  แมที่เปน อสังขตธรรม  เปนตัวปฐมธรรมปฐมเหตุ  เปน 
ไกวัลยธรรมนี้ก็ เปนตัวตนไมได.  แตถึงอยางนั้นก็ ยอมรับวา มัน มีสิ่งที่เรียก 
ไดวาปฐมเหตุหรือปฐมธรรม. 

 
สรุปความวาใน พุทธศาสนา  ก็มีปฐมเหตุหรือปฐมธรรม  อันนี้เรา 

จะเอา เปนเดิมพัน  ไปตอรองกันกับพวกศาสนาอื่น  ที่เขาก็มีปฐมเหตุและ 
ปฐมธรรม  แลว เราก็จะไดไมเกลียดกัน. 

 
เดี๋ยวนี้ตางคนตางไมมีอะไรที่จะเปนเดิมพัน  ที่อาจจะเอาไปตอรองกัน 

ได  มันมีแตตางคนตางแยกกันไปคนละทิศคนละทาง  พูดกันไมรูเรื่อง;  ฉะนั้น 
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โลกก็เดือดรอน  เพราะศาสนามันทะเลาะวิวาทกันเสียเอง.  ปฐมเหตุหรือ 
ปฐมธรรม  จะเปนเครื่องมือสําหรับตอรองระหวางศาสนา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาดูปฐมเหตุของศาสนาอื่น. 

 
ทีนี ้จะพูดขยายออกไปถึงศาสนาอื ่น   คือนอกจากพุทธศาสนาเรานี้ 

วาเขามีอะไรกันอยางไร?โดยเฉพาะอย างยิ ่ง   ก็ค ือว าเขาจะมีปฐมเหตุ  หรือมี 
ปฐมธรรมกันอยางไร? 

 
ดูวิวัฒนาการแหงปฐมเหตุของศาสนาในอินเดีย. 
 
เมื่อพูดถึงศาสนาอื่น  เรานึกถึง ศาสนาในอินเดีย ดวยกันกอนดีกวา;  

เพราะวาพระพุทธเจา,  หรือพุทธศาสนานี้  เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย.  นี้ก็ 
เหลียวดูพี่นองขางเคียงกันกอนดีกวา ,แลวโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย   ก็มี 
ศาสนาหลายศาสนาเต็มที.  ถาวาจะไปแจกกันเปนรายศาสนาไปแลว  ก็ไมไหว 
แน  มันหลายสิบศาสนา.  เพราะฉะนั้นจึงตองพูดประเภทเปนหมวดๆ พวกๆ 
และเอาปฐมเหตุนี้ เปนหลัก  เพื่อใหเห็นวา  เขาถือสิ่งที่ เรียกวาปฐมเหตุนั้น  กัน 
หรือไม?  และถือตางกันอยางไร? 

 
ศาสนาทีแรกกอนพระพุทธศาสนาในอินเดียนั้นมีเร่ืองมาก  พูดกันตั้งป 

ก็ไมจบ;  แตรวมความแลวมันก็ไดความวา  เมื่อยังไมมีความเฉลียวฉลาดมากพอ 
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ก็ถือเอาผีหรือเทพเจา  หรือพระเจานี้เปนปฐมเหตุ.  เมื่อมนุษยยังไมรูจักเทวดา 
ก็ถือผี  คือสิ่งที่ไมรูวาอะไรเปนปฐมเหตุกอน;  ไมรูวาอะไร  แตมันแสดงอะไร 
ออกมาประหลาดๆ  จนนากลัวยิ่งขึ้นๆ. 

 
พวกคนที่หัวแหลมกวาเพื่อน   ก็เอาอันนั้นเปนของศักดิ์สิทธิ์สูงสุด  

เปนปฐมเหตุ  ซึ่งตอมาเรามองดูแลว  อาว,  มันก็คือท่ีเราเรียกกันวา ผี บาง เทวดา  
บางหรือ เทพเจาชั้นสูงสุดชั้นดี บาง.  ที่มีสัญญลักษณอยูโดยธรรมชาติ  ฟาแลบ 
ฟารอง  ดวงจันทร  ดวงอาทิตย  ดวงดาวตางๆ  นี่;  ที่คนกอนโนนเขาจะเขาใจ 
เอาเองอยางไร  ในนั ้นมีผี  ในนั ้นมีเทพเจา  ในนั ้นมีอะไร  ก็เลยเชื ่อไวอยางนั ้น.  
มันมีปฐมเหตุอยูที่นั่น  ที่จะออกมาเปนนั่นเปนนี่.  นี่ ความคิดที่วา  เทพเจา 
หรือพระเจาสรางสิ่งทั้งปวงมา  มันก็ มีขึ้นมาในจิตใจขอบมนุษย. 

 
นี้เรียกวาพวกที่มี เทพเจา  หรือรวม ทั้งผี  คือสิ่งที่ไมเห็นตัว 

ทั้งหลายนี่  อันนี้ เปนปฐมเหตุ  อยางนี้มีอยูกอนพุทธศาสนา;  แลวมันก็มีอยู 
ตอมา  จนกระทั่งบัดนี้;  จนมีพุทธศาสนาแลว  มันก็ยังมีลัทธินี้เหลืออยู,  แลว 
มันก็ตามเขามาในประเทศไทยดวยซ้ําไป.  ถามีใครที่ไหนยังเชื่อเรื่องผีสางเทวดา 
พระเปนเจาเปนสิ่งสําคัญอยู  นี้เรียกวาพวกหนึ่งเขาถือผี  หรือเทวดา  หรือ 
เทพเจาสูงสุด นี้ เปนปฐมเหตุ  นี้ก็พวกหนึ่ง. 

 
ทีนี้  พวกนี้เขาขยับขยายปรับปรุง  แยบคายยิ่งขึ้น.  แยบคายยิ่งขึ้น,  

แยบคายยิ ่งขึ ้น   จนเปนมีพิธ ีร ีตอง   มีบูชายัญ  มีคัมภีร เวท   คือการบวงสรวง 
พระเจานี้  อยางไรจึงจะดีที่สุด  จึงจะไดรับผลดีที่สุด  อยูเย็นเปนสุขที่สุด  มีการบูชา- 
ยัญอยางนั้นอยางนี้  คือมากแบบ  หลายแบบ  หลายลัทธิ  หลายศาสนา. แตรวม 
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ความแลว  ก็ เอาเทพเจาสูงสุดเปนปฐมเหตุ  แลวเรา ก็ตองบูชา  และการบูชา    
ก็ตองทําใหถูกใหดีขึ้น;  ฉะนั้นจึงมีคัมภีรมากมาย  ที่เรียกวาคัมภีรพระเวท.  
บางคัมภีรเปนเรื่องบูชาเทพเจาทั้งนั้น  เพราะถือวาเทพเจานั้นเปนปฐมเหตุ  นี้ 
พวกหนึ่ง;  เรียกวา  ยุคเพท  ยุคเวท  หรือยุคไตรเวท  ไตรเพท  นี่เปนอยางนี้. 

 
ทีนี้มันหลายพันปตอมาหนักเขาๆ  มันก็ฉลาดตอมา  จนมีคนหัวแหลม 

ที่มองถึงสิ่งที่มองไมเห็นตัว,  หรือวาลึกซึ้งกวาที่มองกันอยูแตกอน;  ก็เลยถอด 
บุคคลเหลานั้นออกไป  มาเปนนามธรรม.  นี่สิ่งที่เรียกวาอาตมัน  หรืออัตตา 
ปรมาตมัน  จะเกิดขึ้น.  ยุคอยางนี้เปนยุคอุปนิษัท. 

 
ยุคทีแรกโนนก็เรียกวายุคพระเวท  มีเร่ืองหลายอยางหลายแบบ 

เหมือนกัน;  แตยุค  ตอมาเรียกวายุคอุปนิษัท  คือละท้ิงเทวดาชนิดบุคคล  ชนิด 
คลายๆ กับคนนั้นเสีย,  มาเอาเรื่องขางในจิตใจ,  หรือวาเอาเรื่องที่แยบคาย  
กวานั้น  ถาจะมี สิ่งสูงสุด  ก็เรียกวา ปรมาตมัน  คือธรรมชาติอันหนึ่ง  ซึ่งไมใช  
ผีสางเทวดาชนิดนั้น;  แตเปนธรรมชาติสูงสุด  ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง 
อะไรก็วากันไปน้ี  มันก็เริ่มความรูในดานจิตใจ  ในดานนามธรรม  เกี่ยวกับกิเลส 
เกี่ยวกับความทุกขอะไรขึ้นมา. 

 
พระพุทธเจาทานเกิดขึ้นในยุคนี้  แตวาทานทําไดดีกวาเพื่อน;  ตรง 

ที่วา  ทานทําแลวสอนแลว  ไมมีใครสอนใหดีกวานี ้ได  คือไมมีใครคานได  ไมมี 
ใครสอนใหดีกวานี้ได;  นี่เราพูดเดี๋ยวก็วายกยอเราเอง.  แตเราก็ตองพูดวา 
พระพุทธเจาเปนบุคคลสูงสุด  ตรงทีวา  พอทานสอนอันนี้ออกไปแลว 
ไมมีใครสอนใหดีกวานี้ได. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๓๖๖ 

ทีนี้ ในยุคอุปนิษัท  นั้น  สรุปความแลวก็ มีสิ่งสูงสุด  ที่เรียกวา  
ปรมอัตตา  บรมอัตตา  หรือ ปรมาตมัน  แลวแตจะใชภาษาไหน  นั่นแหละเปน 
สิ่งสูงสุด  เปนปฐมเหตุ,  เปนที่ออกมาแหงธรรมทั้งปวง.  เชนวาเปนอัตตา- 
เวียนวายตายเกิดอยู;  พอหมดบุญ  หมดบาป  หมดกิเลส  หมดตัณหา  แลวก็กลับ 
เขาไปหาบรมอัตตาอยางนี้.  นี่หลักใหญๆ  เปนอยางนี้  แตโดยรายละเอียดแลว 
เขาใหชื่อแปลกแตกตางกันออกไป  เปนลัทธิๆ  หลายๆ  ลัทธิเหมือนกัน  เพี้ยนกัน 
แตขอปลีกยอย.  หัวใจของเรื่องมันก็เหมือนกัน  คือวา  ออกมาจากสิ่งหนึ่ง 
บริสุทธิ์ดีแลวก็กลับไปหาสิ่งนั้น  ชนิดที่ไมอาจกลับออกมาอีก. 

 
นี่เรื่องมันก็ คลายๆ  กับที่วา จิตนี้ประภัสสร  เศราหมองเพราะอุปกิเลส- 

จรมา;  แตเราก็สามารถทําใหไมเศราหมองอีกตอไป  กลายเปนนิพพาน  หรือ 
บริสุทธิ์สมบูรณตลอดกาลอยางนี้.  ใจความมันคลายกันมาก.  ฟงดูใหดีๆ. 

 
ถาฟงดูใหดีจะเขาใจ  แลวก็เขาใจไดโดยที่วาไมตองเอาไปปนกัน.  

เพราะวาเขามันจะใหเปนอัตตาเสียเรื่อย  :  เปนอัตตานอย  เปนอัตตาใหญ  เปน 
อัตตาถาวรอยางนี้.  ทางฝายนี้ไมเปนอัตตา  เปนธรรมชาติเทานั้น;  แตถึง 
อยางนั้นก็ตองตรงกันที่วา  มัน มีสิ่งแรกอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเราเรียกวากฎเกณฑ  เชน 
กฎแหงอิทัปปจจยตา  เปนตน;  มีลักษณะเปนอสังขตธรรม  คือไมตองมีเหตุ 
ปจจัยปรุงแตง  อันนั้นแหละเปนที่มีอยูตลอดกาล  ตลอดทุกแหง  มีอยูกอนใครๆ;  
เลยเรียกวา  ปฐมธรรม  เพราะเปนแดนไหลออกแหงสิ่งอื่นๆ  จึงเรียกวาปฐมเหตุ. 

 
ฉะนั้น  ในยุคอุปนิษัท  ก็มีปฐมเหตุอยูที่ตัวธรรม;  ไมใชตัวบุคคล 

เชน  เทวดาผีสาง  เปนตน  แต ในพุทธศาสนา  ก็มี ปฐมเหตุอยูที่กฎ  หรือ 
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อสังขตธรรม  หรือ อมตธาตุ  เปนตน  แลวแตจะเรียก;  หมายความวามีปฐม- 
เหตุ  แตมีความเขาใจตางๆกัน  เปลี่ยนรูปกัน. 

 
ทีนี ้ศาสนาที ่มีผีสางเปนปฐมเหตุนั ้น    มันไมมีความหมายไปแลว,  

ไมมีปากที่จะมาทะเลาะกับเขาแลว,  คือมันเปนปากหอยปากปูไปแลว  เดี๋ยวนี้ 
ถึงสมัยนี้.  แตวาพวกที่ถือวามีอัตตาหรืออบรมอัตตา  มีอาตมันหรือปรมาตมัน 
นี้ยังมีอยู  แลวเสียงดังดวย;  ถาเขาไปในอินเดียแลว  เราจะสูเขาไมได  เพราะ 
เขาเสียงดังกวาเรา. 

 
ที่เราจะไปพูดวาไมมีอัตตา  ไมมีอะไรนี้  เราจะสูเขาไมได;  แตถึง 

อยางนั้น  มันก็ยังสูกันไดตรงที่วา  เราไมไดเปนขาศึกกัน,  ตรงที่วาเรายังยอม 
รับวา  มันมีปฐมธรรมหรือปฐมเหตุ,  ตอรองกันในขอนี้ใหดีๆ;  เดี๋ยวก็จะมอง 
ดูหนากันได.  เพียงแตคนหนึ่งเรียกวาอัตตา,  คนหนึ่งเรียกวาธรรมชาติ  ธาตุ 
ตามธรรมชาติ;  อยางนี้ก็ไมควรจะทะเลาะกัน  มันนาจะเปนเพื่อนกันได  ใน 
การที่จะทําโลกนี้ใหมีสันติภาพ. 

 
นี่ดูใหดีวา  สิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุหรือปฐมธรรมนี้จะตองมีอยูเรื่อย 

ตามความรูสึกคิดนึกตั้งแตโงที่สุดมาจนถึงกลางๆ  จนมาถึงฉลาดที่สุด.  ในอินเดีย 
ในยุคพุทธกาล  เรียกวายุคอุปนิษัท  คนขางในก็พบปฐมเหตุขางใน;  พวกกอน 
หนาโนนคนปฐมเหตุขางนอก  เพราะไปมองปฐมเหตุขางนอก. 

 
ทีนี้มองไปถึงพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย  เชน  อุจเฉททิฏฐิ  นัตถิกทิฏฐิ;  

ไมมีอะไร  :  ไมมีบุญมีบาปมีกรรมนี้  มันก็ยังเอาสิ่งนั้นแหละ  สิ่งที่เขาวาเปน 
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อะไรใหญยิ่งนั ่นแหละ  เอาเปนปฐมเหตุ  เชนวา  เอาความไมมีอะไร  เปนอะไร 
นั้นก็เอาเปนปฐมเหตุ  ถาวาตายแลวสูญ  ก็เอาสูญนี่เปนปฐมเหตุ. 

 
แมจะเปนมิจฉาทิฏฐิชนิดไหน  ความคิดเรื่องปฐมเหตุยังตองมีอยูเสมอ:  

แมลัทธิที ่พูดวา  ไมมีเหตุอะไรเลย  สิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง  ธรรมทั้งหลายทั ้งปวง 
ไมมีเหตุอะไรเลย  มันก็เอาความไมมีเหตุอะไรเลยนั่นแหละเปนปฐมเหตุ.  นี่ทํา 
เลนกับสิ ่งที ่เรียกวาปฐมเหตุซิ  เพราะมันเปนตนเหตุใหคนพูดออกมา  วาอะไร 
เปนอะไร. 

 
นี่ก็เลยเปนอันวา  ในประเทศอินเดียนั้น  ยอมรับในขอท่ีวา  มีปฐม- 

เหตุหรือปฐมธรรม;  แลวมันทําความยุงยากอีกอยางหนึ่ง  ก็คือวา  แมเขาจะ 
รูเรื่องนามธรรม  หรือวายิ่งไปกวานามธรรม  คือ เปนอสังขตธรรม  แลว;  เขาก็ 
ยังพูดใหเปนอัตตาอยู. 

 
แลวยิ่งกวานั้นไปอีก  ไมยอมทิ้งคําวาพระเจา.  ก็เลย เอาอบรมอัตตา 

นั้นเปนพระเจา  .เชน เรียกปรมาตมันวาพรหม  อยางนี้ก็ยังมีอยู;  แตไมใช 
พระพรหมอยางเปนคนๆ   ที ่ว าเปนคนแลวสรางโลก   เหมือนกับป นหมอนั้น.  
ไมใชพรหมอยางนั้น. 

 
พรหมสมัยโนนเคยทําหนาที่สรางโลก  เหมือนพระเจาสรางโลก;  
เดี๋ยวนี้คํานั้นมันยังดีอยู  เขาเอา  มาใชเปนชื่อของอสังขตธรรม  หรือแมจะ 
เรียกวา  ปรมาตมัน  อะไรก็ตามนี้  วาเปนพรหมอยูก็มี.  ฉะนั้น  ในลัทธิเวทานตะ  
ที่ใหมเอี่ยมที่สุด  ที่ไปสอนใหพวกฝรั่งนับถือเลื่อมใสได  เขาก็ยังใชคําวา  
"พรหม"  นี้มีอยู  ในฐานะเปนปฐมเหตุ. 
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นี่ ในอินเดียก็มีสิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ  อยูดวยกันทุกศาสนา  นี้ตามมี 
ตามได  ตามสูง  ตามต่ํา,  ถาใครเขาไปถึงปฐมเหตุ  นั้นไดแลว  ก็เรียกวาคนนั้น 
เขานิพพาน  ในความหมายที่สากลท่ีสุด;  ไมใชนิพพานในพุทธศาสนานะ;  
นิพพานในความหมายสากล  ที่มันมีใชอยูแลวกอนพุทธศาสนา. 

 
ใครเขาไปหาปฐมเหตุนั้นได  เปนอันเดียวกับปฐมเหตุ  ก็เรียกอยาง 

ที่เราเรียกกันอยูเดี๋ยวนี้วา เขานิพพาน;  แต อาจจะใชคําวาโมกษะ  หรือ 
วาคําวา ไกวัลย  หรือวาคํา อะไรตางๆอีกหลายๆ  คํา  มีความหมายเหมือนกันกับ 
คําวา  "นิพพาน".  ฉะนั้นนิพพานก็คือการกลับเขาไปถึงปฐมเหตุ  อยูกับปฐม- 
เหตุ  โดยไมตองแยกกันอีกตอไปอยางนี้  ก็เรียกวานิพพาน. 

 
สําหรับพุทธศาสนา เรา  ก็ ยืมคําวานิพพานมาใช  แตความหมาย 

กลายเปนการไมมีตัวตน  ไมมีอัตตาอันถาวร;  เขาถึงธรรมชาติอันมิใชอัตตา 
อันไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นอันถาวร  หมายความวาจิตนี้เขาถึงความจริง 
รูแจงวาไมมีอัตตา,  แลวก็จิตนี้ก็เขาถึงความวางจากความยึดถือตัวกู - ของกูโดย 
ประการทั้งปวง  นั่นแหละก็ เขาถึงอสังขตะ  เขาถึง  อมตะ  เขาถึงนิพพาน  ตาม 
หลักการของพระพุทธศาสนา. 

 
มีคําที่ พระอรหันตองคหนึ่งพูดไว  เขาทีที่สุด  หรือวาสะดวกที่สุด  คือ 

พูดวา  ภวนิโรโธ  นิพฺพานํ  อยูในคัมภีรอภิสมยสังยุตต  สังยุตตนิกายนี้  มีขอความ 
อยางนี้  ภวนิโรโธ -  ดับสนิทแหงภพ,   นิพฺพานํ -  ชือวานิพพาน.   ดับสนิทแหง 
ความเปนนั่น  เปนนี่  เปนโนน  เปนอะไรตางๆ  นั้นแหละ  ชื่อวานิพพาน.  
นี้เปนคําสรุปความที่ดีที่สุด    คือ กลับไปสูปฐมธรรม,  ธรรมดั้งเดิมท่ีไมมีการ 
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เปลี่ยนแปลง  ไมมีการปรุงแตง.  ดับภพเสียได  เพราะภพนั่นคือการปรุงแตง;  
ภพนั่น  ภพนี่  กามภพรูปภพ  อรูปภพ,  แลวแยกออกไปไดเปนไมรูกี่สิบกี่รอย 
ภพ;  ภพนั้นหยุดดับไมได  นั้นเปนนิพพาน.  ฉะนั้น ความดับภพทั้งหลาย 
เสียไดนั้น  คือ ถึงปฐมเหตุ  หรือปฐมธรรม.  นี่รูจักคําวา  ปฐมเหตุ  ไว 
อยางนี้  เดี๋ยวก็จะไดเปรียบเทียบกันกับพวกอื่นตอไป. 

 
นี้เราพูดไดกันแตเพียงพุทธศาสนา  กับศาสนาอื่นๆ  ที่อยูในประเทศ 

อินเดียดวยกัน   วาลวนแตมีสิ ่งที ่เร ียกวาปฐมเหตุ  หรือปฐมธรรม   คือมันมี 
ความคิด  ทิฏฐิ  หรือศรัทธาความเชื่อมั่น  วามีสิ่งนี้  คือปฐมเหตุก็ได  ปฐมธรรม 
ก็ได;  แลวเรายังทะเลาะกัน. 

 
คิดดูซิ,  อยางศาสนา พรหมณ กับศาสนาพุทธนี้  ก็ยังมีทะเลาะ 

วิวาท ฟดเหวี่ยงกัน  จนกระทั่งลมลุกคลุกคลานกันไปนี่.  บางคราวศาสนา 
พราหมณก็กลืนศาสนาพุทธ  ไมเหลือแมแตเทา;  นี่อยางรูปภาพที่เขาเขียน 
ลอนั่นแหละ,  มันเปนเรื่องภายนอกทั้งนั้นแหละ.  ถาเปนเรื่องภายใน  เรื่องขอ 
เท็จจริง  หรือเรื่องความจริงแลว  มันกลืนกันอยางนั้นไมได;  แตวาปรากฏการณ 
ทางภายนอก  ทางการบาน  การเมือง  ทางวัตถุนี ่มันได  มันกลืนกันได  คือวา 
ถาศาสนานี ้ล ับไป  ศาสนาอื ่นมาเดนอยู   ก็เร ียกวาถูกกลืน  นี ้เปนตน  ก็เลย 
เปนเรื่องเลนตลก  หาความจริงอะไรไมได. 

 
สวนความจริงนั ้น  มันก็มีในขอที ่ว า  เมื ่อมนุษยมันเริ ่มรู จ ักคิดนึก 

แลวมันก็คิดหาสิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ;  ก็พบบาง  ไมพบบาง,  คือวาพบนอย 
เกินไปบาง  และพบมากถึงที่สุดบาง  จะเรียกวาไมพบเสียเลยนั้นไมได;  เพราะวา 
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ไกวัลยธรรมในฐานะเปนหลักมูลฐาน ๓๗๑

คนทุกคนจะมีความเชื่อเรื่องปฐมเหตุ  ที่เชื่อวา  ทุกอยางทุกสิ่งนี้มันออกมาจาก 
อะไร. 

 
ถาเชื่อผีก็วาออกมาจากผี,  เชื่อเทวดาก็วาออกมาจากเทวดา,  ถาเชื่อ 

ธรรมะอันลึกซึ้ง  ก็วาธรรมะอันลึกซึ้ง,  กระทั่งวาอสังขตะ  ซึ่งเปนของลึกซึ้ง 
ที่สุด  วานั้นมีอยูกอนสิ่งใด,  เปนที่ไหลออกมาแหงสิ่งตางๆ.  เหมือนระฆัง 
เปนที่ไหลออกมาแหงเสียงระฆัง  ที่ไมรูจักหมดสิ้น  แลวก็ไปในจักรวาลที่ไมรูจัก 
เต็ม.  ระฆังก็ใหเสียงไดไมรูจักจบ.  เสียงก็ออกมาไดไมรูจักจบจักสิ้น;  ถา 
ปรุงแตงกันไปโดยไมรูจักจบจักสิ้น. 

 
ถามันยังมีการปรุงแตงอยู  มันก็ไหลออกมา  มันเปนเพียงปฏิกิริยา 

เปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา  นั่นแหละคือตัวปฐมเหตุ  ตัวกฎเปน 
ปฐมเหตุ;   ตัวอาการนั้นก็เปนกิริยาอาการ  เรามองใหพนกิริยาอาการเขาไป 
จนถึงตัวปฐมเหตุ.   เมื่อมีสติปญญาสูงสุดดวยกัน  ก็จะพบเปนสิ่งสิ่งเดียวกัน 
เมื่อยังไมสูงสุดเทากัน  ก็จะพบในทางที่พอจะอนุโลมกันได. 

 
ศึกษาปฐมเหตุของแตละศาสนาใหดีแลวจะสามัคคีกันได. 

 
เอา,  ทีนี ้เราก็มีขอตอรอง  ใหทุกคนพยายามที ่จะแสดงปฐมเหตุ 
ใหดีทีสุด  ตามที่ศาสนาของตนจะแสดงออกมาได.  นี้คือความหวัง;  เพราะ 
เดี ๋ยวนี ้คนฉลาดมาก  ฉลาดดวยกันทุกๆ  ศาสนาจะแสดงปฐมเหตุ  ในลักษณะ 
ที่พอจะไมเกลียดชังกันได  หรือวาจะรวมมือกันได  ใหทุกศาสนามองดูกันดวย 
สายตาของความรัก  สามัคคีกอน;  แลวโลกนี้ก็มีหวังวาจะงายขึ้นบาง  หรือ 
งายขึ้นไมนอย  ที่จะมีสันติภาพ. 
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 ไกวัลยธรรม ๓๗๒ 

เดี๋ยวนี้  ศาสนาที่เปนเหมือนกับวาแสงสวางนั้น  เปนหัวใจหรือเปน 
แสงสวาง  หรือแมที่สุดแตวาเปนเครื่องหามลอ  มันก็ เหลวไหลหมด;  มันไม 
สามารถจะหามลอโลกนี้ไววาอยาหมุนลงไปในเหวเมื่อโลกนี้มันกําลังจะหมุนลง 
ไปในเหว.  ศาสนาก็ไมสามารถจะหามลอไวได  เพราะมันเหลวไหลเสียเอง 
มันมา ทะเลาะวิวาทกันเสียเองในระหวางศาสนา. 

 
ฉะนั้น  พวกเราเมื่อชวยตัวเองได  แลวก็ ควรจะคิดชวยโลกกันบาง;  

เพราะวาพระพุทธเจาทานทรงหวังไวอยางนั้น  วาพุทธบริษัทนี้ก็จะเปนผูมี 
ประโยชนแกโลก  ทั้งโลกเทวดาและโลกมนุษย,  โลกคนโงและโลกคนฉลาด 
เชนเดียวกับท่ีตถาคตเกิดมานี้  เพื่อประโยชนแกสัตวโลก  ทั้งเทวโลก  มนุษยโลก 
มารโลก  พรหมโลก  ทั้งหมดเลยอยางนี้.  ฉะนั้นจึงหวังวาหลายๆ  คนคง 
จะไมทอถอย,ไมทอใจในการที่จะทํางานยากๆ  คือการทําความเขาใจอันดีตอกัน 
และกัน  ในระหวางศาสนา. 

 
นี ่เปนเรื ่องการปรึกษาหารือ  แลวก็เปนขอแรก  เปนครั ้งแรกที ่ใช 

หัวขอบรรยายตรงๆอยางนี้;  โดยอาศัยเรื่องไกวัลยธรรมนี้  เปนวัตถุ  หรือเปน 
อุปกรณสําหรับการศึกษา  และการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการงานอันนี้;  ดังที่ได 
กลาวแลว  ใหทราบมาตั้งแตตนๆ  วา  การบรรยายเรื่องไกวัลยธรรมนี้  มี 
ความมุงหมายจะปูพื้นฐานไว   สําหรับการทําความเขาใจกันในระหวาง 
ศาสนา. 

 
ในวันนี้ก็ได เริ่มกระทําเปนครั้งแรก   ที่จะแสดงใหเห็นวา   เราจะ 

ดําเนินการอยางไร  ในการทําความเขาใจในระหวางศาสนา,  โดยอาศัยไกวัลยธรรม 
ที่เปนของกลางระหวางศาสนานี้มาเปนเครื่องมือ  ก็เปนอยางที่วามาแลว. 

 
ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไวเพียงเทานี้  ใหโอกาสแกพระสงฆทั้งหลาย  สวด 

คณสาธยายตามเคย. 
--------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๑๑  - 

หินโคง  ๑๖  มิ.ย.  ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนหลักมูลฐาน 

เพ่ือความเขาใจอันดีระหวางศาสนาทั้งปวง.  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ครั้งที่  ๑๑  นี้  อาตมาจะไดกลาวโดย 

หัวขออยางเดียวกับตอนที่แลวมา,  เพราะวายังไมจบ.  ในครั้งที่แลวมามีหัวขอวา 
ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่เปนหลักมูลฐาน  เพื่อความเขาใจอันดีระหวาง 
ศาสนาทั้งปวง  และไดกลาวถึงสิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุเปนหลักสําหรับวินิจฉัย 
ในวันนี้ก็ยังคงเปนไปโดยหัวขอน้ัน  คือตอ 

 
 

๓๗๓ 
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ไกวัลยธรรม ๓๗๔

 [ขอความเขาใจเรื่อง  ไกวัลยธรรม] 
 
เกี่ยวกับการบรรยายนี้  ก็จะตองขอซอมความเขาใจไวเสมอไป  วา 

เปนการบรรยายดวยวัตถุประสงค  ที่จะใหเกิดเรื่องราวที่ติดตอกันไปเปนลําดับ 
โดยสมบูรณเร่ืองหนึ่ง,  คือเรื่องไกวัลยธรรม,  ไดแกเร่ืองสิ่งที่มีอยูเปนอันเดียวกัน 
ตลอดทุกเวลา  และทุกสถานที่  เปนเรื่องที่ยาว;  ก็ตองพูดเปนตอนๆไป  ผูที่ 
มาฟงในตอนหลังๆ  นี้  อาจจะไมเขาใจคําบรรยายบางสิ่งบางอยางก็ได.  นี้มัน 
เปนสิ่งที่ชวยไมได  ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลว. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  โดยใจความก็คือ  สิ่งที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง;  

แตเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวกับเวลา  ไมเกี่ยวกับรูปรางหรือเน้ือท่ี.  ฉะนั้น  ธรรมดาก็เลย 
เขาใจไมได  เพราะวาเราไมเคยรูสึกเรื่องที่อยูนอกเหนือไปจากอํานาจของกาล ;  
เวลาแลวก็มักจะเห็นแตวา  อะไรๆ มันก็มีการเนื่องกับเวลา  เวลาลวงไปเทาไร  มัน 
ก็นานเขาเทานั้น.  แตมันสิ่งที่ไมเนื่องกับเวลา  มันจะมีอยูโดยไมตองนาน  
เทากับเวลา,  ไมขึ้นอยูกับเวลา  จึงตองเรียกวา  มันมีอยูชนิดที่เหมือนกับมิไดมีอยู. 

 
ถาพูดใหตรงกวานั้น  ก็พูดวามันมิไดมีอยู  ความที่มันมิไดมีอยูนั่น 

แหละ  กลายเปนความมีอยูของสิ่งชนิดนี้  ซึ่งกลายเปนสิ่งที่มีขนาดที่จํากัดไมได 
ก็คือไมมีขนาดอีกนั่นแหละ,  เปนตัวเดียวกันเปนอยางเดียวกัน  เปนสิ่งเดียวกัน 
โดยที่มันไมตองเปนสิ่งอะไร. 

 
พูดไปก็ทําใหลําบาก  แตมันก็ตองพูด  เพราะวามันมีสิ่งเดียวนี้เทานั้น 

ที่มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง,  แลวสิ่งทั้งปวงก็มีทีหลังสิ่งนี้.  และถาเรารูจักสิ่งนี้  เรา 
จะเปนอยางไร  ขอใหลองสังเกตดู. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๗๕

ถาจิตของเรารูจักสิ่งที่อยูนอกเหนือเวลา   จิตก็พลอยอยูนอกเหนือ 
เวลาไปดวย,  คือไมถูกกักขังอยูดวยเวลา.  ถาจิตของเรารูจักสิ่งที่อยูเหนือ 
ความมีรูปราง  หรือความกินเนื้อที่  หรือความตั้งอยูในสถานที่ไหนๆ;  จิตนั้น 
ก็จะตองรู ก ันก ับสิ ่งที ่อยู เหนือความมีร ูปร าง   หรือความมีอะไรๆ   ที ่ม ันเกี ่ยว 
กันกับเนื้อท่ี,  การกินเนื้อท่ี  เทานั้น  เทานี้  มีสูง  มีต่ํา  มีกวาง  มีอะไรตางๆ. 

 
ถาจะพูดถึงประโยชนโดยเฉพาะในพุทธศาสนานี้    ก็มุงสอนใหรูจัก 

สิ่งสิ่งนี้  ที่เรียกกันวา  โลกุตตระ  หรือชื่ออื่นๆ  อีกมาก.  ถาจิตรูจักสิ่งนั้นแลว 
จิตก็เปนอิสระ  คืออยูนอกเหนืออํานาจของเวลา  นอกเหนืออํานาจของความที่ 
ตองมีรูปรางอยางนั้นอยางนี้  เปนตน. 

 
ทีนี้  สิ่งนี้มันไมไดมีอยูอยางสิ่งทั้งหลาย;  มันมีอยูอยางเหมือนกับวา 

ไมมี  มันจึงไดมีอยูกอนสิ่งทั้งปวงได.  ใครอยากจะเดาก็เดาเอาเองได  วามีอะไร 
บางที่จะมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง?  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาว  อะไรตางๆ  ก็เพิ่งมี 
เมื่อเร็วๆ  นี้  เมื่อวานนี้เอง  ถาเราจะศึกษาใหทั่วถึง;  แลวสิ่งอะไรที่มันมีอยูกอน 
สิ่งเหลานี้  เราจะเรียกสิ่งนั้นวา  เปนไกวัลยธรรม  แปลวาเปนตัวเดียวกันทั้งหมด 
ในที่ทุกหนทุกแหง  หรือกินเนื้อท่ีทุกหนทุกแหง  แลวก็ในเวลาทั้งปวง. 

 
ทีนี้ถาเรารูจักสิ่งนี้  มันก็ยิ่งไปกวาที่จะรูจักสิ่งที่เรียกวาไมใชตัวไมใช 

ตน.  ทีนี้ก็มีบางศาสนาที่เขาอยากจะมีตัวตน  เขาก็เลยถือวา  นี่แหละคือ 
ตัวตน  คือจะมีพวกหนึ่งซึ่งเอาไกวัลยธรรมนี้เปนตัวตน. 

 
พุทธศาสนาเราสอนไปในทางไมมีตัวตน  ก็มีแตสักวาไกวัลยธรรม  คือ 

เปนเพียงสักวาธรรมชาติ  หรือบางทีก็เรียกวาธรรมธาตุ  บางทีก็เรียกวาธาตุเฉยๆ. 
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นี้พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว  ก็ตองทบทวนอยู  และขอรองวาใหจําไวให 
แมนยํา;  สิ่งนี้แหละบางทีพระพุทธเจาก็ตรัสเรียกมันวาธาตุเฉยๆ  เชนที่สวด 
เมื่อตะกี้นี้วา  ฐิตา  ว  สา  ธาตุ  - ธาตุนั้นมีอยูแลวนั่นเทียว;  บางทีก็เรียกเต็มๆ 
วาธรรมธาตุ  คือสิ่งที่มีอยูสักวาเปนธาตุตามธรรมชาติ. 

 
แตเดี๋ยวนี้เรามาเพงเล็งเอาเฉพาะลักษณะที่วา  มันไมไดขึ้นอยูกับเวลา 

หรือเนื้อท่ี  หรือการกินเนื้อท่ี  มันจึงมีอยูไปในที่ทั้งปวง,  ทั้งปวงจนไมรูวาจะใชคํา  
"ทั้งปวง"  วาอยางไรดี  คือมันทั้งปวงออกไปเรื่อย,  ออกไปเรื่อย,  ออกไปเรื่อย,  
ออกไปเรื่อย  ไมมียกเวนอะไร  :  โลกนี้  แลวก็จักรวาลนี้,  แลวก็จักรวาลอื่น,  
แลวก็โลกธาตุอันอื่น,  แลวก็อื่นๆ  อื่นๆ  ไป,  จนไมมีอะไรเหลือ.  นี้มีความ 
เปนอันเดียวเหมือนกันหมด   อยู ในที ่ทั ้งปวง   อยางนี ้  ความเปนอยางนั ้น 
เรียกวา  ความเปนไกวัลยธรรม. 

 
ถารูจักสิ่งนี้  ใจมันก็กวางพอที่จะไมมีมึง  ไมมีกู,  ไมมีเรา,  ไมมีเขา;  

แมแตในศาสนาเดียวกัน  มันก็ไมตองทะเลาะกัน  ในระหวางศาสนาก็ไมตอง 
ทะเลาะกัน. 

 
[ทบทวนความมุงหมายในการบรรยายครั้งกอนถึงหนา  ๓๘๒.] 

 
ในครั้งที่แลวมา  ก็ไดพยายามอธิบาย ใหพอเห็นเคาเงื่อนแลววา 

ทุกศาสนารับรองวามีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งไมเหมือนสิ่งใดเลย  แลวเปนที่มีอยูกอนสิ่ง 
ทั้งปวง  หรือวาชัดลงไปอีกก็วา  เปนปฐมเหตุ  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง;  
สวนใหญเขาก็เรียกวาพระเจา  เพราะวาไมมีคําอะไร  ที่มีความหมายดีไปกวาคําวา 
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พระเจา.  พูดวาพระเจามีอยูกอนสิ่งทั้งปวง,  พระเจามีอยูในที่ทั้งปวง  ครอบคลุม 
สิ่งทั้งปวง  เปนผูสรางสิ่งทั้งปวง. 

 
"พระเจามีอยูกอนสิ่งทั้งปวง"  เหมือนกันทุกศาสนา. 
 
นี้ก็ตองเห็นใจบาง  วาเมื ่อพูดใหคนที่ไมรู อะไร  ก็ตองพูดวาเปน 

คนหรือเปนพระเจา,  หรือเปนอะไรๆ  ที่มีความรูสึกอยางคนนี้  เปนพระเจาขึ้น 
มา  สําหรับสรางสิ่งทั้งปวง;  เพราะวาทานไดมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง.  พวกนี้เขา 
ก็ถือพระเจา;  แตลักษณะของพระเจาชนิดนั้น  ก็คือลักษณะของไกวัลยธรรม 
นั่นเอง.  ดังนั้นศาสนาบางศาสนาไมยอมเรียกวาพระเจาอยางนั้น  ก็เรียก 
เสียวาอะไรอันหนึ่ง. 

 
พวกที่ชอบอัตตาก็เรียกวาเปนอัตตาใหญ,  เปนปรมาตตา,  ปรมาตมัน 

แลวแตจะใชภาษาอะไรเรียก  ใหมีความหมายเหมือนกับพระเจา;  เพราะวามัน 
มีอยูกอนสิ่งใด.  แลวเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น  มันก็ตองออกมาจากสิ่งนั้น;  เพราะวา 
สิ่งนั้นมันมีอยูในที่ทั้งปวง  ในเวลาทั้งปวง  มันกินเนื้อที่เสียหมดแลว.  แลว 
สิ่งใดออกมาทีหลัง  ก็หมายความวาออกมาคลอดมาจากสิ่งนั้น  ซึ่งมีอยูกอนแลว;  
กินเนื้อที่ทั้งปวง  กินเวลาทั้งปวงอยู.  ฉะนั้น  สิ่งนี้จะถูกเรียกวา  ปรมาตมัน 
อะไร  มันก็ มีความหมายอยางเดียวกับพระเจา. 

 
ทีนี้มาถึง พุทธศาสนา เรา  ก็ ไมเรียกวาพระเจา  แลวก็ไมเรียกวา 

ปรมาตมัน;  แตมาเรียกอยางที่เรียกวาเปนนักเลงที่สุด  หรือเปนนักวิทยา- 
ศาสตร  นักธรรมชาติที่สุด  คือเรียกมันวา  ธาตุ, ธา - ตุ,  หรือธาตุ  หรือธมฺมธาตุ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรม ๓๗๘

หรือธาตุตามธรรมชาติ;  อยางบาลีที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้วา  อุปฺปาทา  วา  ภิกฺขเว 
ตถาคตานํ  อนุปฺปาทาวา  ตถาคตานํ  - ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดี  จะไมเกิด 
ขึ้นก็ดี;  ฐิตา  ว  สา  ธาตุ  ธาตุนั้นตั้งอยูแลวนั่นเทียว. 

 
บาลีนี้มีปญหา   มีความกํากวมที่จะตองวินิจฉัย  วา"ตถาคตทั้งหลาย 

จะเกิดขึ้นก็ตาม  ตถาคตทั้งหลายจะไมเกิดขึ้นก็ตาม"  อันนี้มีอยูแลว  สิ่งนี้มีอยูแลว.  
ทีนี้คําวา  ตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไร?  ในภาษาบาลีก็ทํายุง  เพราะคําวาตถาคต 
นี้ก็แปลวา พระตถาคต  คือพระพุทธเจา ก็มี  แลวตถาคตนี้แปลวาสัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวงทั่วไปไมยกเวนสัตวอะไร  นี้ก็มี  ก็เรียกวาตถาคตเหมือนกัน. 

 
ทําไมเปนอยางนั้น?  ก็เพราะวาสัตวทั้งหลายทั้งปวง  มันก็มาตามเหตุ 

ตามปจจัย  แลวก็ไปตามเหตุปจจัย  โดยกฎอิทัปปจจยตาปรุงแตงขึ้นมา  ก็ เปนมา 
ตามเหตุตามปจจัย  ไปตามเหตุตามปจจัย;เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายก็เรียกวา 
ตถาคต,  คือคําวา  ตถาคต  ใชเรียกสัตวทั้งหลายทั้งปวงก็ได.  ที่จะใชเรียก 
พระพุทธเจาก็เพียงองคเดียวคนเดียว  แมเปนพระพุทธเจา  ก็เกิดขึ้นมาในโลก 
อยางมีเหตุมีปจจัย  แลวก็จะดับไป  ก็ดับไปเหมือนสัตวทั้งหลาย  เพราะหมดเหตุ 
หมดปจจัย  มันจะตางอะไรกันกับสัตวทั้งหลายและพระพุทธเจา  ฉะนั้นภาษาบาลี 
คํานี้ทํายุง  คือคําวา  ตถาคต  นี้  แปลวาสัตวทั้งปวงทั้งพระพุทธเจาดวย 
ก็ได. 

 
ถาถือเอาความหมายอยางนี้  มันก็ไดความวา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงมันจะ 

เกิดขึ้นก็ตาม  มันจะไมไดเกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุอันนั้นมันมีอยูแลว  คือธรรมธาตุ 
อันนั้นมันมีอยูแลว  นี่ฟงดูก็จะเขาใจงาย  วาบรรดาสัตวที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง. 
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รวมทั้งพระพุทธเจานี้  จะเกิดขึ้นมาหรือยังไมเกิด  หรืออะไรก็ตามใจ;  ธาตุนั้น 
มันมีอยูแลว  พระพุทธเจาทานตรัสวาอยางนี้. 

 
ธาตุนั้นคืออะไร?  ก็คือ  ตถตา,  อวิตถตา - ความเปนอยางนั้น,  ความ 

ไมผิดไปจาก ความเปนอยางนั้น,  ความไมเปนไปโดยประการอื่น;  แลวสรุป 
ความวา อิทัปปจจยตา  คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ๆเปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จะเกิดขึ้น.  มันคือ 
กฎที่มีอยูตายตัววา  เมื่อมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จะเกิดขึ้น  และวาเมื่อมีปจจัย 
อยางนี้ๆ  สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตองเปนตามปจจัยอยางนั้นๆ  เชน  จะมีรูปรางอยางนั้น 
อยางนี้เปนตน  และวาเมื่อสิ่งนี้ๆ  ไมมี,  สิ่งนี้ๆ  ก็ไมเกิดขึ้น.  นี่เพราะปจจัยมัน 
ไมมี. 

 
นี้คือสิ่งที่ เรียกวา  ธาตุเฉยๆ  บาง  เรียกวาธรรมธาตุ  คือธาตุที่ เปน 

ธรรม  ตัวธรรมที่เปนธาตุ  แลวแตจะเรียกมันบาง.  มันมีอยูแลว  มันมีอยู 
กอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  นี้ก็ตรงกับคําวา ไกวัลยธรรม;    มีความหมายอยาง 
เดียวกับพระเจา  คือมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  มีความหมายอยางเดียวกับปรมาตมัน  ใน 
ขอที่วามีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 

 
พระเจาสรางสิ่งทั้งปวงทาํนองเดียวกบัอิทัปปจจยตา. 

 
ทีนี้ที่วาจะสรางสิ่งทั้งปวงหรือไม?  นี้ยิ่งเห็นชัด  ถาผูใดศึกษากฎ  

อิทัปปจจยตาเขาใจดี  ก็จะเขาใจได  วา กฎอิทัปปจจยตา นั่นแหละ  บันดาลให 
สิ่งทั้งหลายเปนไป  หยุดอยูไมได  คือไมยอมใหหยุดไมเกิดก็ดับ  ไมดับก็เกิด;  
เปนไปตามกฎแหงอิทัปปจจยตา  แลวจะไมเรียกวา  สรางสิ ่งทั ้งหลายทั้งปวง 
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อยางไรกัน.  นี้เปนหลักใหญที่มุงหมายจะใหทุกคนเขาใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
พวกที่เปนพุทธบริษัท  คือเปนผูลืมหูลืมตา  เบิกบานแลว  ตื่นนอนแลว  ไมมัว 
หลับอยูแลว  มีความแจมใสเบิกบานแลวจะ  ตองรูสิ่งนี้ 

 
เดี๋ยวนี้เรามีปญหาในโลกนี้  วาแมแตในระหวางศาสนา  ก็ทะเลาะกัน 

เสียแลว;  ยิ่งศาสนาที่ตกเปนทาสของการเมืองดวยแลว  ยิ่งหาเรื่องทะเลาะผูอื่น 
หนักขึ้นไปอีก;  เปนเหตุใหศาสนามันทะเลาะกัน.  แมวามันจะเปนศาสนา 
ตามลําพัง;  ผูปฏิบัติมันก็ยังมีตัวกู-ของกู,  คือมันปฏิบัติไมถึงตัวศาสนา. 

 
เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกวา  ศาสนา  นั้น  อยูในกํามือของคนชนิดนี้  คือพุทธ- 

บริษัท  อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ  ภิกษุณี  หรือวาของศาสนาอื ่นมันก็อยางนี้ 
มัน อยูในกํามือของคนที่ยังไมหมดกิเลส,  คือคนที่ยังไมเขาถึงพระเจา,  คือคน 
ที่ยังไมเขาถึงปรมาตมัน,  คนที่ยังไมเขาถึงกฎอิทัปปจจยตา  มันก็มีตัวกู  มีของกู 
มีของคณะกู;  มันก็เลยไดอิจฉาริษยา  เบียดเบียนกัน,  พยายามที่จะขมข่ี 
ศาสนาอื่น  แลวก็ยกตัวเอง. 

 
ผลบาปผลราย  มันก็ไปอยูที่โลก,  คือท่ีสัตวโลกทั้งปวง;  ไมรูจัก 

ศาสนา  ไมรูจักพระเจา  ก็ เลยทะเลาะวิวาทกัน;  เพราะมีตัวกู,  แลวมันก็ 
ตองทะเลาะกับตัวสู.  ถาตัวกูมันขยายออกไปเต็มประเทศ  มันก็ไดรับกันกับ 
ตางประเทศ  นี่เรียกวา  มนุษยไมมีสันติสุขไมมีสันติภาพ  เพราะวาไมมีศาสนา 
ที่แทจริง  มีแตศาสนาที่กําลังอิจฉาริษยากัน. 

 
ทีนี้จะแกปญหาขอนี้ไดอยางไร?  ก็ตองอาศัยความจริงอีกนั่นเอง 

คือใหรูความจริงกันเสียที่วา  โดยเนื้อแทแลว  ก็ไมไดมีหลายศาสนาอะไร; 
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มีศาสนาเดียว  คือใหรูวา  มันมีอยูสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกวาไกวัลยธรรม  เปนเพียง 
สิ่งเดียว  ในที่ทุกแหง   ในกาลเวลาทั้งหมด  สิ่งนี้ ไมมีความเปนอดีต  อนาคต 
ปจจุบัน  มันเปนสิ่งเหนือเวลาไปเสียทั้งหมด  อันนั้นมันมีอยู. 

 
ในพุทธศาสนา เราก็เรียกสิ่งนี้วาอสังขตะ,  อสังขตธรรม  หรือวา 

วิสังขาร,  หรือวาเรียกกันใหมๆ  นี้วา  สภาพโลกุตตระทั้งปวง  คือวาง;  สุญญตา 
นั่นเรียกวา วาง,  วางคือ อยูเหนือความมีตัวตน. 

 
ถาใครเขาถึงสิ่งนี้  ก็จะหมดความเปนตัวตน,  หมดความเปนสัตว 

เปนบุคคลเสีย;  แลวมันจะมามีเปนพุทธ  เปนคริสต  เปนอิสลาม  เปนอะไรๆ 
ไดอยางไร?  มันเลิกกันไปหมด.  นี่คือความเขาใจในระหวางศาสนา  มันเกิด 
ขึ้นไดโดยอัตโนมัติ.  ถาใครไดเขาถึงความจริงอันหนึ่ง  คือความจริงแหงความ 
ไมมีอะไร,  ที่จะมาแบงแยกเปนตัวกู  เปนของกู  เปนของสู  เปนของคนนั้น 
คนนี้  ก็จะเห็นไดวามันมีแตธรรมธาตุ ชนิดหนึ่ง  เปนธาตุตามธรรมชาติ,  
คือสิ่งที่เปนไกวัลยธรรมนั่นแหละเปนพื้นฐาน  มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง. 

 
รูจักไกวลัยธรรมแลวจะมคีวามเขาใจอันดีระหวางศาสนา. 

 
นี้พูดซ้ําพูดซากอยูแตอยางนี้  เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม 

เพื่อทําความเขาใจอันดีตอกัน  ในระหวางศาสนาทั้งหลาย  ที่ยิ่งเห็นแกตัวมาก 
ยิ่งขึ้นทุกที.  นี้มันนาหัวที่วาพอวัตถุนิยมยิ่งเจริญ ขึ้นเทาใดพวกศาสนาก็ยิ่งเห็น 
แกตัวมากขึ้นเทานั้น;   มันเจริญอยูที่วัตถุนิยม  แตผลมันมาไดแกศาสนา 
ซึ่งอยูในกํามือของคนที่มันหลงไปในวัตถุนิยม. 
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ระวังใหดี  มันกําลังเปนเหยื่อของวัตถุนิยม  :  ที่เปนตัวผูปฏิบัติ  มันก็ 
ปฏิบัติเพื ่อวัตถุนิยม  เพื ่อผลเปนสวรรคบาง  ถึงแมแตวาจะเพื ่อเกียรติ  ไดเปน 
คร ูบาอาจารย ชั ้นด ีชั ้นเล ิศบ าง   นี ้ม ันก ็ว ัตถ ุน ิยม   เมื ่อในโลกนี ้ม ันม ีว ัตถ ุน ิยม 
เจริญกาวหนา  มันก็ดึงจิตใจของคนทั้งหลายไปหาวัตถุนิยม  จนกลายเปนแม 
ประพฤติพรหมจรรยนี้  ก็เพื่อผลเปนวัตถุนิยมไปเสีย;  แมผูเผยแผศาสนา 
มันก็เพื ่อวัตถุนิยมไปเสีย  เพื ่อชื่อเสียงบาง  เพื ่อเกียรติ  กระทั ่งเพื ่อเงินเพื ่อทอง 
ในที่สุด.  ศาสนามันก็เลยตกมาอยูในกํามือของผูเผยแผ  ซึ่งเปนทาสของวัตถุ 
นิยม  เรื่องมันก็จะสลายฉิบหายกันหมดเพราะเหตุนี้. 

 
ฉะนั้น  จะตองดึงเอาไวใหได  ใหมีตัวสิ่งที่เรียกวาธรรมะ  หรือ 

ธรรมธาตุ  หรือไกวัลยธรรมนี้  อยูเปนหลัก  นี้คือความมุงหมายของการ 
บรรยายธรรมบรรยายชุดนี้  ซึ่งบรรยายมา  ๑๐  ครั้งแลว  เปนครั้งที่  ๑๑  ในวันนี้ 
เรียกวา  ไกวัลยธรรม.  ขอใหพยายามทําความเขาใจใหเพิ่มข้ึน  สมกับการที่มี 
การบรรยายเพิ่มข้ึน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
เร่ิมการบรรยายครั้งนี.้ 

ตองรูจักเรื่องทางจิตทางวญิญาณจึงจะเขาถึงไกวัลยธรรม. 
 
เดี๋ยวนี้เรามันมองกันแตในเรื่องที่ตําตาของบุคคล  ผูรูจักแตวัตถุนิยม,  

รูจักแตวัตถุดวย  แลวก็รูจักแตจะนิยมวัตถุดวย;  ไมนิยมเรื่องที่เปนเรื่องทาง 
จิตทางวิญญาณที่ลึกซึ้ง;  เหมือนกับวาเราเปนเด็กอมมือกันอยูตลอดเวลา 
แมอายุตั้งเทานี้แลว  ก็ยังเหมือนกับวาเปนเด็กอมมือกันอยูตลอดเวลา  เพราะเห็น 
อะไรก็เห็นแตเทาที่ลูกตานี้มันเห็น;  เหมือนกับเด็กๆ  เขาจะเห็นอะไรแตแค 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๘๓

ที่วาจิตใจของเรารูจัก.  ถามทีไรก็วาตองการขนม  ตองการลูกกวาด  ตองการ 
อยางนี้.  ใชใหถูขี้ไคลใหทั่วตัว  ก็ถูแตที่ตรงทองเทานั้น  มันก็วาทั่วตัวแลว. 

 
อยากจะเลาเรื่องที่จะเปนตัวอยางไดดีที่สุดวา    คนเรานี้มันเห็นแตสิ่ง 

ตื ้นๆ  ผิวเผิน  เทาที ่เราเคยเห็นกันมาแตออนแตออก  แลวก็อบรมกันอยู เพียง 
เทานั้น.  เมื่ออาตมายังเปนเด็ก  กอนเขาโรงเรียนดวยซ้ําไป;  ไปดูยี่เกที่ 
พุมเรียง  ที่บานที่เกิด  ที่วัดใหม.  ยี่เกมีชื ่อเสียงมาแสดงอยู  เด็กๆก็ไปดู.  
หลายเรื่องหลายราว  หลายครั้งหลายหน  แลวมีคร้ังหนึ่งที่ยังจําได. 

 
เขาแสดงเรื่องจันทโครพ  ถึงตอนที่วา  ไดรับตลับท่ีใสนางโมราอะไร 

แลวนั้น  ก็เดินทางกลับบาน.  ฤาษีสั่งไมใหเปดดูกลางทาง;  ทีนี้เขาก็ไป 
เปดดูที่กลางทาง  ก็มีนางออกมา,  สวยจนหลงใหล. 

 
ทีนี้ธรรมดายี่เกเขาก็ตองมีบทบาท  ที่ใหคนหัวเราะชอบใจใหมากที่สุด 

เพราะวาคนจะไดติด  จันทโครพก็หลงใหล,  นางนั้นก็เลนตัว  :  ตั้งตนแตวา 
จะซักไซ  วาจะรักจริงหรือไมรักจริง  อะไรทํานองนี้.  นางก็พิสูจนใหจันทโครพ 
ทําอยางนั้น  ทําอยางนี้  ทําอยางโนน;  ก็ยอมกําหนด,  เด็กๆ  ก็หัวเราะครืน 
ทุกคราวไปที่ยอมทํา.  ในที่สุดนางคนนั้น  ใชใหจันทโครพกินขี้ของนางนั้น;  
จันทโครพมันก็กิน  แลวก็หัวเราะกันครืนไปหมด  ทั้งเด็กทั้งผูใหญ,  หัวหงอกแลว 
ก็ยังหัวเราะ  วาจันทโครพกินขี้.แตไมมีใครนึกเลยวา  ทําไมจึงกินขี้?  หรือวา 
เรื่องนั้นมันมีความหมายอยางไร? 

 
ไมมีใครนึกวา  ถาวากิเลสมันครอบงําแลว  คนเราก็กินขี้ได.  แต 

ไมมีใครนึกอยางนั ้น   ก็หัวเราะกันไปหมด   ทั ้งหญิงทั ้งชาย   ทั ้ง เด็กทั ้งผู ใหญ 
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ไกวัลยธรรม 

 

๓๘๔

ไมมีใครไดประโยชนอยางที่อุปติสสะหรือโกลิตะได;  เพราะสองคนนี้เขาไป 
ดูยี ่เกไปดูละคร   แลวไดธรรมจักษุ  เบื ่อโลกออกไปบวช   มาเปนพระสารีบุตร 
เปนพระโมคคัลลานะ.  สองคนนี้เห็นธรรมในโรงละคร  เกิดความเบื่อหนาย. 

 
ทีนี้ในโรงยี่เกคราวนั้น  มันก็มีแคจันทโครพกินขี้;  แลวไมมีใครเคย 

นึกวา  ตัวเองก็เปนจันทโครพกินขี้  มันก็เลยหัวเราะกันใหญ;  ก็คิดดูเถอะ 
ทุกคนมันก็เปนจันทโครพกินขี ้  เพราะวาถามันหลงรัก   หรือชอบใจอะไรแลว 
มันก็กินขี้ไดทั้งนั้นแหละ  คือวา เปนเหยื่อของสิ่งนั้น,  เปนทาสของสิ่งนั้น. 

 
เรื่องนี้คิดดูใหก็ดีมันก็เปนเรื่องของธรรมชาติ;  เพราะวาตัวยี่เก 

ที่แสดง  เขาก็ไมไดตั้งใจวาจะสอนธรรมะ  วาจันทโครพนี่หลงหนักเขาแลวก็กินขี้.  
คนแสดง,  ตัวยี่เก  มันก็ตองการใหคนหัวเราะ  ใหคนคิด  ใหไดเงินมากๆ  เทานั้น 
มันก็ไมไดตั้งใจจะสอนธรรมะ;  แตวาสิ่งที่เขาแสดงออกมา  มันอาจจะสอน 
ธรรมะ  หรือวามันสอนอยู แลว  วาถาคนเราถาไปหลงรักอะไรเขาแลว  มันก็ 
ยอมทุกอยาง;  แตคนก็ไมมองในแงนั้น  ไมรูสึกในแงนั้นกันสักคนเดียวนี่.  
อาตมาก็ยังเปนเด็กมาก  แตเชื่อวาไมมีใครรูสึกอยางนี้สักคนเดียว  ลวนแตหัวเราะ 
เฮฮากันไปหมด  วามันกินขี้. 

 
เราจะตองนึกถึงธรรมชาติ  ที่มันสอนอยูโดยไมไดเจตนานี้.  เต็ม 

ไปหมดทุกหัวระแหง  ที่มันจะสอนความจริง  ในทุกแงทุกมุม  และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ในแงมุมท่ีวา  ถาหลงไปแลว  มันก็จะไปทําในสิ่งที่ไมควรจะทํา  คือทําให 
ตัวเองเปนทุกข.  นี่จําไวใหดีวา  เรากําลังหัวเราะอะไรอยู  โดยไมไดรับประโยชน 
จากสิ่งนั้น;  เพราะวาเรามันโง  ก็จําวาเรานั่นแหละมันเปนจันทโครพกินขี้ 
เสียเอง. 
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ฉะนั้นคําอธิบายเรื่องไกวัลยธรรม  ก็อาจจะมีลักษณะอยางนี้;  มัน 
ก็จะดูเปนเรื่องวาอยางนั้นๆๆไปตามคําพุด  ไปตามตัวหนังสือ,  แลวก็ไมไดความ 
หมาย  ในลักษณะที่จะใหเกิดความสลดสังเวช  หรือความรูถึงความจริงวาเปน 
อะไร  ในสวนจิตใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป;  ไมใชมาอยูตรงแควาวัตถุ.  เชนวากิน 
อุจจาระ  มันก็อยูแคอุจจาระ;  มันไมเลยไปถึงวา  เหยื่อของกิเลส  เหยื่อของ 
ตัณหา  ของอวิชชา  ของความโง. 

 
ถึงแมอาตมาก็เพิ่งจะมามองเห็น  วาเรื่องจันทโครพกินขี้  ที่เราเคย 

หัวเราะนั้น;  เราก็โงมาตั้ง  ๖๐  ปแลวกระมัง;  ไมมองเห็นวา ความหมายนั้น 
มันลึกมาก  มีคามาก  ประเสริฐมาก  แลวเราก็รับเอาไมได,  และเพราะวาเรา 
ก็ยังเปนเด็กดวย. 

 
แตเดี ๋ยวนี้ถาพอมาพูดถึง เรื ่องไกวัลยธรรมแลว    อายุหลายสิบปนี้ 

ก็ยังจะเปนเด็กอมมืออยูก็ได  จึงขอรองวา  อยาไปทําเลนกับเรื่องเหลานี้.  เรื่อง 
สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้  อยาไปทําเลนกะมัน,  มันมีอะไรที่ยังลึกซึ้งอยูมาก;  
ไมใชวาพอฟงจบแลวก็จะเขาใจ  ยังจะตองสํารวมจิต  มีสมาธิเฉียบแหลม 
ลึกซึ้ง  แทงตลอด  ใหรูจักสิ่งนี้ตอๆ  กันไปอีก  เปนชั้น,  เปนชั้น,  เปนชั้น,  
กวาที่จะถึงตัวที่เปนตัวจริงของมัน. 

 
ทีแรกก็ไดยินไดฟง  ก็เปนความรู จําได;  ตอมาก็ใชเหตุผล 

ไตรตรองไปตาม  ก็เปนความเขาใจ  เรียกวาเปนที่พอใจอยู  แตยังไมถึงสิ่งนั้น 
จนกวาเมื่อไรจิตใจมันสังเวช  มันมองเห็นลึกกวานั้น  แลวเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ในทางจิตใจ.  นี่จึงจะเรียกวา  เห็นอยางรูแจงแทงตลอด  คือเขาถึงตัว 
ไกวัลยธรรม. 
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ไกวัลยธรรม        ๓๘๖ 

ถาเรียกอยางศาสนามีพระเจา  ก็เรียกวาเขาไปเปนอันเดียวกันกับ 
พระเจา,  ถาวาเปนศาสนาที่มีปรมาตมัน  ก็ตองกลับไปรวมกับปรมาตมัน.  ถา 
เปนศาสนาอยางพุทธศาสนา  มีสักวาธาตุตามธรรมชาติ  มันก็เหลือแตสักวาธาตุ 
ตามธรรมชาติ,  ไมเหลือตัวกู  ของกูอยูที่ไหนอีก;  แลวลักษณะของธาตุตาม 
ธรรมชาตินี้  มีลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่ง  คือสุญญตา  - ความเปนของวาง 
มันตองกลายเปนของวางอยางนั้นไปตางหาก  จึงจะเรียกวาเปนผูถึงซึ่งไกวัลยธรรม. 

 
นี่มันไมมีไทย   ไมมีฝ ร่ัง   ไมมีพุทธ   ไมมีคริสต   ไมมีอิสลาม   ไมมี 

พราหมณ  ไมมีเตา  ไมมีอะไรแลว  มันเปนวางเนื้อเดียวกันไปหมด;  เหมือนกับ 
ความวางที่ปราศจากตัวกู - ของกู.  แลวก็ดูความวางนี้ตั้งตนมาแตเมื่อไร  มันก็หา 
ไมพบ,  มันกินขนาดกวางไปเทาไร  มันก็หาไมพบ,  มันมีอายุเทาไร  มันก็บอก 
ไมได;  นี่เปนอมิตาภะ  คือแสงสวางไมจํากัด  รัศมีไมจํากัด,  อมิตายุ 
ไมมีอายุอันจํากัด.   นี้ก็เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
นี้พระพุทธเจาทานมาเรียกอยางนักเลง  อยางนักวิทยาศาสตร  เรียกวา  

ตถตา - ความเปนอยางนั้น.    อวิตถตา - ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  
อนฺญถตา – ความไมเปนไปโดยประการ อื่น;  นี้เราก็ไมรู.  แมคําที่ชินหูที่สุด 
คือคําวา  อสังขตะ  นี้ก็ยังไมรู  วามันอสังขตะกันที่ตรงไหน;  มันจะใหเปนตัว 
เปนตนอยางใดอยางหนึ่งเสียเรื่อย.  แมจะพูดวาเปนอสังขตะ  มันก็จะใหเปนตัว 
เปนตน  แมจะพูดวาอนัตตา  มันก็ยังจะใหเปนตัวเปนตนของอนัตตา,  นี่อยางนี้ 
เรื่อยไป,  ฉะนั้นอาตมาจึงวาตองทน  ตองขอรองวาใหตองทน  ศึกษา 
พิจารณาเรื่อยๆ  ไปกอน. 

 
 

....            ....            ....            .... 
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ทีนี้ก็จะพูดถึงตัวเรื่องตอไป  คือ:- 
 

ไกวัลยธรรม  ในฐานะที่จะเปนหลักมูลฐานเพื่อความเขาใจอันดี
ตอกันในระหวางศาสนา. 

 
ยกใจความสําคัญขอแรกขึ้นมาพูด  เรียกวา  สิ่งที่เปนปฐมเหตุ.  ใน 

ครั้งที่แลวมา  ก็ไดพูดถึงสิ่งที่เปนปฐมเหตุ  ในศาสนาพุทธ  หรือศาสนาอื่นๆ  ใน 
ประเทศอินเดีย  ที่มีอยูดวยกัน.  แลวก็ขอเตือนอยูเสมอวา  แมวาพระพุทธเจา 
ทานไมไดตรัสคําวา  ปฐมเหตุ  หรือยืนยันวามีปฐมเหตุ  แตทานก็ไดกลาวธรรมะ 
มากมาย  มีปริยายมากมาย  ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา  นั่นแหละคือสิ่งที่จะเรียกกันใน 
ทีนี้วา  ปฐมเหตุ. 

 
ยกคําปฐมเหตุข้ึนมาพิจารณา  เพ่ือใหเห็นวามีในทุกศาสนา. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุนี้  ผูที่อยากจะคาน  ก็จะคานใหทันทีวา  มัน 

เปนตัวตนไปเสียแลว,  ถามีปฐมเหตุสําหรับสรางสิ่งอื่น  มันก็จะเปนตัวเปนตน 
ไปเสียแลว.  นั่นก็ลืมไปวา  เรากําลังจะพูด  เพื่อจะทําความเขาใจอันดี  ใน 
ระหวางศาสนา. 

 
เมื่อ  ศาสนาอื่นเขาจะเรียกวา  ปฐมเหตุ  ก็อยาไปวาเขาซิ;  เพราะ 

เขาเพงเล็งในขอที่วา  มันมีสิ่งนั้นอยูกอน,  แลวก็มีสิ่งอื่นออกมาเรื่อยๆ  เรื่อยๆ 
แลวจะไมใหเรียกสิ่งนั้นวา  ปฐมเหตุ  ไดอยางไรกัน.  และศาสนาของเขาก็ตั้งใจ 
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ไกวัลยธรรม 

 

๓๘๘

จะบัญญัติวาอยางนั้น  :  ใหคนพยายามเขาถึงสิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุนั้น  แลวจะ 
ไดเลิกทันที  คือเลิกมีตัวกู - ของกูกันเสียที  อยูกับพระเจา  ไมทะเลาะวิวาทกันอีก 
ไมมีความทุกขอีก. 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปฐมเหตุ นี้  ก็ตองถือวาเปนคําสมมติ  คือเรา  สมมติ 

ไกวัลยธรรมใหเปนปฐมเหตุ;  เพราะวาไกวัลยธรรมนั้นมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง 
แลวก ็ม ีสิ ่งทั ้งปวงออกมาเรื ่อย   ในขอบเขตของไกว ัลยธรรม   ก็เลยเร ียกว า 
ไกวัลยธรรมเปนปฐมเหตุ. 

 
ทีนี้ถาพูดให สมมติหนักขึ้นไปอีก  ก็ตองพูดวาเปนผูสราง,  เดี๋ยวนี้ 

เรายังไมพูดถึงวาเปนผูสราง  เราพูดวาเปนปฐมเหตุ  จะทิ้งคางไวใหทุกคนเอาไป 
คิดไปนึกอยูเรื่อยๆ ไปก็ได  วาอะไรนะที่มันมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง?  แลวสิ่งทั้งปวง 
ออกมาภายใตอํานาจ  หรือวาอิทธิพล  หรืออะไรตางๆ ของสิ่งนั้น. 

 
หรือวาถาจะถามกันอยางนี้ก็ได  วา "เวลา"นี้มันมาจากไหน?  คําตอบ 

ในเรื่องงนี้จะฟงถูกหรือไมถูกก็ตามใจ  ก็ตองบอกวา  มันมาจากสิ่งที่มีอยูนอกอํานาจ 
ของเวลา,  สิ่งที่มิไดเปนเวลา  มิใชเวลา  และอยูนอกอํานาจของเวลา  นั่นแหละ 
เปนปฐมเหตุ  ของสิ่งที่เราเรียกกันวาเวลา. 

 
ทีนี้สิ่งทั้งปวงที่มีรูปรางตางๆ,  รูปวัตถุตางๆ  นี้มันมาจากไหน?  มันก็ 

มาจากสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งอยูเหนือความที่มีรูปราง.  สิ่งที่อยูเหนือความที่จะมี 
รูปราง  ไมมีร ูปราง  ไมเปนรูปราง  ไมใชร ูปราง  นั ้นมันมีอยู กอน  สิ ่งที ่อยู นอก 
เวลา  นอกเรื่องของเวลานั้นแหละ  เปนผูสรางเวลาขึ้นมา.  สิ่งที่ไมมีรูปราง  ไมกิน 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๘๙

เนื ้อที ่  ไม เกี ่ยวก ับการมีร ูปร างนั ่นแหละ   มันสร างสิ ่งที ่ม ีร ูปร างและกินเนื ้อ ท่ี 
ขึ้นมา.  ถาวาไมใชแลวก็คืออะไรละ?  ก็ลองคิดดูเองซิ.  มันก็ไมมีอะไร 
นอกจากสิ่งนี้  ซึ่งมีอยูกอนสิ่งใด;  จึงสมมติใหแกสิ่งนี้วาปฐมเหตุ  เรียก 
สิ่งนี้วาปฐมเหตุ  แตไมใชบุคคล. 

 
ทีมีคําวา  "พระเจา"  ก็เพ่ือสอนแกคนผูไมรูจักภาวะนี้. 

 
การที่พวกที่ถือวามีพระเจาผูสราง  และมีพระเจาเปนบุคคล  นั้นมัน 

จําเปนที่จะตองพูดอยางนั้น;  เพราะจะสอนคนที่ยังไมรูจักสิ่งที่ไมใชบุคคล 
ได  จึงตองสอนใหเหมือนกับอยางบุคคล.  เขาจึงตองเขียนรูปรางของพระเจา 
ใหเหมือนกับคน. 

 
พระเจาในศาสนาคริสต  ศาสนาฮินดู  อะไรก็ตาม  ก็เขียนรูปรางเหมือน 

กับบุคคลทั้งนั้น;  เพราะถาเขียนผิดไปจากนั้น  ก็ไมมีใครรูจัก;  มันคลายๆ 
กับวา  จะตองเขียนใหเด ็กอานหรือดู  ก็ตองเข ียนอยางนั ้น  จนกวาจะรู จ ักสิ ่งที่ 
ไมเปนบุคคล  ถึงจะเขียนเปนอยางนั้น. 

 
ทีนี้ถาเขียนเปนอยางอื่น  มัน ก็เขียนไมได.  เอา,  ลองเขียน 

รูปรางพระเจาดูซิ  ถาไมใชอยางบุคคล:  พระเจาเปนผูสราง,  พระเจาอยูในที่ 
ทั้งปวง,  พระเจาควบคุมโลกนี้  มันก็ตองเขียนเปนบุคคลออกมา  ถาจะตองเขียน;  
ไมอยางนั้นก็อยาเขียน;  ถาเขียนก็ตองเขียนเปนสัญญลักษณ  เปนบุคคลออกมา. 
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ไกวัลยธรรม 

 

๓๙๐

นี่คือ ปฐมเหตุ  ที่ตองเขียน เปนพระเจาผูสราง,  หรือวาพูดบรรยายในลักษณะ 
ที่เปนพระเปนเจาผูสราง. 

 
ไดพูดมาสําหรับพุทธศาสนา  วาไดแกกฎของอิทัปปจจยตา  วานั้น 

แหละ คือปฐมเหตุ,  แลวก็ไดพูดถึงศาสนาอื่น  ที่มีอยูในประเทศอินเดียดวยกัน 
ที่เปนของคนมีสติปญญาดวยกัน  ก็ระบุไปยังสิ่งที่ลัทธิ เวทานตะ  คือยอดสุดของ 
ฮินดูนี้  เรียกวา ปรมาตมัน  หรืออัตตาอันใหญยิ่ง  อัตตาอันแทจริงและใหญยิ่งนี่ 
เรียกวา  ปรมาตมัน  ไมมีรูป  ไมมีราง  ไมอยูในเวลา  เหมือนกับท่ีบรรยายมาแลว 
ในลักษณะของไกวัลยธรรม  แลวคนไหนจะเขียนรูปรางของปรมาตมันได?  
มันก็ไมมี. 

 
ทีนี้พวกที่อยากจะสอนเวทานตะนี้แกชาวบาน  มันก็ยังตองกลับไปใช 

คําวาพฺรหฺมา  หรือ  พระพรหม อีกนั่นเอง;  เพราะวาพระพรหม นี้  มีความหมาย 
ผูสรางมาแตเดิมอยูกอนแลว.  ทีนี้ก็จะชี้ลักษณะของปรมาตมัน  ในลักษณะที่มี 
อยูกอนสิ่งทั้งปวง  หรือออกสิ่งทั้งปวงมา  ก็เรียก  ปรมาตมันนั้นวาพรหม  หรือ 
พระพรหม  นี่เสียทีหนึ่ง.  ทีนี้ถาใครจับพลัดจับผลูมา  ถือเอาวา  เอา,  ก็พระ- 
พรหมมีรูปรางอยางนั้น;  มันหลอกมันโกหกกันเมื่อหยกๆ  นี้เอง  คนก็เลยไมเชื่อ 
สิ่งที่เรียกวาปรมาตมัน  ก็ได. 

 
นี่ความจําเปนของผูที่สั่งสอนมันมีมากอยางนี้  เราก็ตองเห็นใจเขาบาง;  

แลวก็รูความมุงหมายใหดี  วาถาเขาจะสอนในหมูคน  ที่ยึดถือในบุคคลอื่น 
เปนที่พ่ึง   คือพระเจาแลว  ก็ตองใหอันนี้เปนพระเจา  มีลักษณะเปนไกวัลย- 
ธรรม. 
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ทีนี ้ถ าคนที ่ค ิดมาก   เร ียนมาก   ฉลาดมาก   อยางในอ ินเด ีย  สมัย 
พระพุทธเจา จะเกิดขึ้นนี้;  พูดถึงพระเจา อยางนั้นเขาไมเชื่อกันแลว.  เขาจึง 
ตองพูดเปนธรรมะ  หรือเปน นามธรรม  เปน  ปรมาตมัน นี้  คลายๆ  กับเปน 
ธรรมธาตุอันหนึ่ง;  แตโดยเหตุที่ยังไมสลัดเยื่อใยแหงอัตตาหรือตัวตนออกไป 
เสียได  จึงตองเอาคําวาอัตตามาใช;  แตใหเปนอัตตาใหญ  อัตตาสากล  อัตตา 
ที่เปนที่ออกมาแหงอัตตาทั้งหลายไป.  นั่นคือปฐมเหตุ. 

 
ทีนี้ พุทธศาสนา  ก็เรียกวา  กฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  ที่ทําให 

สิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวงออกมา  หรือวาจะกลับดับลงไป  ก็ดับลงไปในกฎเกณฑแหง  
อิทัปปจจยตา  สิ้นสุดกันแคนั้น.  ถาจะหาเรื่องใหทะเลาะกัน  มันก็ทะเลาะกัน 
ได  แตถ าจะหาเรื ่องใหกลมกลืนกันไปได  มันก็ม ีทางที ่จะกลมกลืนกันไปได;  
ขอน้ีมันอยูที่วา  เจตนาดีหรือเจตนาราย. 

 
แตถาจะ เอาความจริงแทจริงเปนหลักกันแลว  จะวาอยางไร?  ก็อยา 

พูดถึงพุทธ  ถึงฮินดู  ถึงพราหมณ;  อยาพูดถึงศาสนาเหลานี้ซิ.  พูดถึงแต  
วา  ทีแรกมันก็มีอยูแตสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนอยางนั้นๆอยูตลอดนิรันดร.  นี้คน 
เพิ่งวาเอาเอง  วาเปนนั่นเปนนี่  เปนศาสนานั้น  เปนศาสนานี้  เปนพระเจานั่น 
พระเจานี้;  นี่เพิ่งวากันทีหลัง.  แลวคนโงนั่นเขาวา;  พอหายโงแลว  มัน 
ก็เห็นเปนธรรมชาติอันหนึ่ง. 

 
อยางที่พระพทุธเจาทานตรัสวา   ิตา  ว  สา  ธาตุ  -  ตถาคตทั้งหลาย 

จะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายจะไมเกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุอันนั้นมันมีอยูแลว.   นี่คือ 
ไกวัลยธรรม ดวย,  แลวก็ ในฐานะที่เปนปฐมเหตุ ดวย;  เพราะวามันมีอยูกอน 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรม ๓๙๒

ในฐานะที่เปนกฎของอิทัปปจจยตา,  สิ่งทั้งหลายออกมาตามกฎ  หรือเปนไปตามกฎ 
ของอิทัปปจจยตา .เราควรจะเอาอันนี้แหละเปนปฐมเหตุ   คลายๆกับวาเปน 
พระเจา  ในพวกที่เขาถือพระเจา. 

 
ก็เปนอันวา ศาสนาพุทธ  กับศาสนาอื่นๆ  ในประเทศอินเดีย พอง 

สมัยกันนั้น  ไปดวยกันไมได;  ไมควรจะทะเลาะกัน  ในขอท่ีมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมี 
ลักษณะเปนไกวัลยธรรม. 

 
ทีนี้ พวกที่มีพระเจา นั้นก็ตองใหอภัยเขา  เขาจะพูดกับเด็กๆ  เรื่อยมา 

เขาก็ ตองสมมติพระเจาเปนบุคคลยิ่งขึ้นทุกที  :  รูปรางอยางนั้นอยางนี้,  มี 
หนาที่อยางนั้นอยางนี้,  จนมีพระเจามากเกินนี้ก็มี;  ก็ตองใหอภัยเขา.  แลว 
คําสอนทั้งหลายที่เขาใหบูชาพระเจานั้น  ก็ เพื่ออยายึดถือตัวตนทั้งนั้นแหละ;  
แมแตใหบูชายัญ  ก็เพื่ออยาใหยึดถือวาตัวตนวาของตน,  เอาไปเผาไฟเสียก็ได. 

 
สําหรับคนที่โงเกินไป;  ไมมีทางจะทําอยางอื่นแลว  ก็ตองหลอกใหทํา 

อยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งจะบรรเทาความยึดมั่นวาตัววาตนอยูโดยปริยายโดยออมอยู 
ในตัวมันเอง.    ก็ไมควรจะไปวาเขา  เพราะเขาจะทําแกบุคคลชนิดนั้น  หรือวา 
บุคคลชนิดนั้น  มันก็มีอยูมาแตกอนแลว;  มันยังเปลี่ยนไมได,  มันยังมีคนโง 
จํานวนหนึ่ง  ซึ่งยังเปลี่ยนไมได.  ฉะนั้น ระบอบศาสนาชนิดหนึ่ง  ก็ตอง  
มีอยู   เพ่ือคนชนิดนั้น,  เพ่ือคนอยางนั้น. 

 
....            ....            ....            .... 
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พิจารณาดูปฐมเหตุทางประเทศจีนสมัยพุทธกาล. 
 
เอาละทีนี้  วันนี้ก็มุงหมายจะพูดถึงสิ่งที่เรียกวาปฐมเหตุ  ขยายตัวออก 

ไปอีก  คือออกไปนอกประเทศอินเดียกันเสียที  ก็มาทางตะวันออกนี้กอน  คือมา 
ทางประเทศจีน.  ทุกคนก็จะทายถูก  วาพอออกมาทางประเทศจีน  ถาอยาง 
ในยุคพุทธกาลแลวก็  มันก็จะตองมาโดนกันเขากับลัทธิของเหลาจื๊อ. 

 
เหลาจื๊อนั้นเปนคนพองสมัยกับพระพุทธเจา  อยูสุดมาทางตะวันออกนี้ 

ที่เขาเลาหรือบันทึกกันไว  :  พระพุทธเจานิพพาน  เมื่อขงจื๊ออายุได  ๘  ป;  ตอน 
นั้นเหลาจื๊อแกมากแลว  แตวาขงจื๊อกับเหลาจื๊อยังทันพบกัน.  เปนอันวาเหลาจื๊อ  
นี้พองสมัยกับพระพุทธเจาพอดี. 

 
เหลาจื๊อก็ไดสอนลัทธิอันหนึ่งเรียกวา  เตา  จะมองดูในแงปรัชญาก็ 

เปนปรัชญา,  มองดูในแงศาสนาก็มาเปนศาสนา,  มองดูในแงศีลธรรมชั้นเด็กๆ 
ก็เปนศีลธรรมชั้นเด็กๆ;  เชนอาซิ้มที่จุดธูปไหวหัวสิงโต  นี่มันเหลือเปนซาก 
สําหรับคนเขลาชั้นสุดเหวี่ยงนี้  คือใหไหวฟาไหวดิน. 

 
∗อยางที่รูปอิมเอี๊ยง  ที่เขียนอยูที่เพดานโรงหนัง  ฝายหนึ่งเปนบวก 
ฝายหนึ่งเปนลบ  สัมพันธกันเมื่อไรก็จะเกิดกําลัง  แลวก็หมุนไปในวัฏฏ- 
สงสาร  กวาจะเลิกเสียทั้ง  ๒  ฝาย  คือทั้งดําทั้งขาว  ทั้งดีทั้งชั่ว  ทั้งบุญทั้งบาป;  
เลิกถอนไปก็เลยวาง  เมื่อนั้นจะเปนเตา. 

                                                
∗ มีอยูในโรงหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกขฯ. 
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ไกวัลยธรรม 

 

๓๙๔

ทีนี้คําวา เตา  นี้ มันมีปญหาวา  ไมรูจะแปลวาอะไร?  หลายคน 
เคยไดยินคําวาเตา  แตก็ไมรูจะแปลวาอะไร?  มีปญหาอยูมาก  ในที่สุดไมแปลน่ัน 
แหละดี  เรียกวา  "เตา"  ไปตามเดิม;  แลวก็ศึกษาใหรูวา  สิ่งที่เรียกวาเตานั้น 
มีลักษณะอยางไร? 

 
แตถาเอาตามภาษาปจจุบันนี้  ภาษาหนังสือเวลานี้  คําวาเตา  เดี๋ยวนี้ 

เขาแปลวาธรรม, ธรรมะเฉยๆ,  ธรรมเฉยๆ  นั้นคือเตา  แลวก็มีคนอธิบายวา 
คําวา เตา นี้ ตามตัวหนังสือจริงๆ  ก็เคยแปลวา หนทาง  คือทางสําหรับเดินหรือ 
ทางสําหรับไป. 

 
นี้ เห็นไดทันทีวา  นั่นมันไป แยกเฉพาะธรรมะสวนที่เปนการ 

ปฏิบัติ  ก็เรียกวา เปน "ทาง" ไดแนนอน  คําวาเตาซึ่งแปลวาธรรม  ก็หมายถึง 
สวนที่เปนหนทางก็ได;  แต ถาหมายถึงสวนที่เปนความจริง,  เปนปรมัตถธรรม 
ก็ คงเรียกวา  ธรรม  หรือเรียกวา  เตา  อยูนั่นเอง.  ฉะนั้นคําวา  "เตา" 
ที่แปลวาหนทางนี้  ในความหมายแคบ  เพื่อจะช้ีหนทางสําหรับปฏิบัติเทานั้น. 

 
คําวา  "เตา"  ควรจะแปลวา ธรรม;  เชนเดียวกับคําวา  ธรรมธาตุ 

ในพุทธศาสนา  จะเปนสัจจธรรม  จะเปนสภาวธรรม  หรือเปนปฏิบัติธรรม 
เปนวิปากธรรม  เปนอะไรธรรมก็สุดแท  เรียกวาธรรมทั้งนั้น;  ฉะนั้นคําวาเตา 
นี้  ก็จะตองเหมือนกัน;  แตวาที่มันลึกซึ้งพิเศษ ก็คือ  ธรรมในฐานะที่เปน  
อสังขตะ  หรือเปนไกวัลยธรรมนั่นแหละเรียกวาเตา. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๙๕

นี้คอยฟงใหดี  เดี๋ยวจะเขาใจผิด  วาทําไมมันเกิดมาเหมือนกันกับหลัก 
ในอินเดีย?  หรือแมแตในพุทธศาสนา  ทั้งที่มันอยูสุดตะวันออกเปนประเทศจีน.  
ในเวลาที่พองสมัยกัน  ทําไมจึงพูดเหมือนกันได?  นี้มีทางที่จะสงสัยได  คืออาจ 
จะตั้งขอสงสัยขึ้นมาวา;  แมวาเหลาจื๊อจะอยูสุดแผนดินทางนี้  ความคิดมันเหมือน 
กันก ็ได   ในแง ของอสังขตธรรม   ที ่ม ันตรงก ันข ามกับพวกโลก ิยธรรม   หร ือ 
สังขธรรมทั้งหลายนี้;  เขาก็คิดออกเหมือนกัน  อยางนี้ก็ได. 

 
ทีนี้อีกทางหนึ่ง  ก็จะตองอธิบายกันอยางดูหมิ่นดูถูกสักหนอย  วาคัมภีร 

เตาเตจิงนี้เพิ่งทําขึ้นมา  หลังจากที่เหลาจื๊อตายไปนานแลว;  เพราะวาพวกฝรั่งที่ 
เปนนักศึกษาบางพวกก็มีความคิดอยางนี้  :วาตัวคัมภีรของเหลาจื๊อ  เพิ่งจะทํากัน 
ตอมา  หลังจากเหลาจื๊อตายแลวตั้งหลายรอยป.  ถาอยางนั้นมันก็เขารูป  ที่วาพุทธ- 
ศาสนาไปถึงประเทศจีนแลว;  หลักอันนี้ก็เขาไปอยูในคําสอนอันนี้ได  คือรับเอา 
ของพุทธศาสนา,  หรือวาอยางนอยที่สุด  ก็อยางปรมาตมันของฮินดู  เอาไปเปนตัว 
เตา  อยางนี้ก็ได. 

 
นี้มันไมมีอะไรจะตัดสินไดแนนอน;  แตถาจะเคารพคําพูดหรือคัมภีร 

ของเขา  เขาถือวาเหลาจื๊อไดเปนผูสอนไวเอง  ตั้งแตในสมัยที่พระพุทธเจายังอยู 
พองสม ัยก ัน   ก็ลองฟงด ูท ีว า   สิ ่งที ่เ ร ียกว าเต า   นั ้นจะเป นไกว ัลยธรรม   ได 
อยางไร? 

 
คัมภีรเตาเตจิงทั้งหมด  ๓๐  กวาบทนั่นแหละ  เพียงบทแรกบทเดียว 

เทานั้นแหละพอ.บทที่  ๑  ของคัมภีรเตาเตจิง  จะบอกใหรูไดทันทีวา  สิ่ง 
ที่เรียกวาเตานั้นคืออะไร.  ฉะนั้นเราไมตองไปศึกษาใหปวดหัวทั้ง  ๓๐  กวาบท. 
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ไกวัลยธรรม ๓๙๖

บทแรกบทที่  ๑  บรรทัดหนึ่งของเตาเตจิง  กลาวไวอยางนี้;  ลองฟง 
ใหดีๆ  วา  เตาที่อาจจะเอามาบรรยายเปนคําพูดได  นั้นมิใชเตาที่แทจริง.  นี่ลอง 
คิดดู  "วาเตาที่เอามาบรรยายเปนคําพูดได  นั้นมิใชเตาที่แทจริง"  ซึ่งมีมาตั้งแต 
เมื่อไรก็ไมรู  ซึ่งเปนอนัตตกาลหรือเปนนิรันดร;  ใชคําวาเตานิรันดรดีกวา 
เตาที่เอามาพูดเปนคําพูดไดนั้นไมใชเตานิรันดร  คือเตาที่แทจริง  ที่มีมาตั้งแตไม 
จํากัดเวลาโนน;  แลวชื่อที่วาสามารถจะใหคํานิยามได  วาเปนอยางไรๆ 
นั้นมิใชชื่อที่ไมเปลี่ยนแปลง;  นี่ขอๆ  หนึ่งมันมีอยู  ๒  ประโยคอยางนี้. 

 
เตา ก็ตองแปลวา ธรรม  หรือแปลวา ทาง  อยางที่พูดมาแลวเมื่อตะกี้;  

นี้แตถาวายังเอามาพูดบรรยายกับคนนั้นคนนี้ได,  เปนคําพูดของมนุษยธรรมดาแลว 
ขอใหเชื่อเถอะวานั้นยังมิใชเตา,  ยังมิใชเตา,  มิใชเตาที่แทจริง. 

 
ขอน้ีมัน เทียบกันได กับคําพูด ในฝายพุทธศาสนา  เราวา ธรรมะแท 

จริงเปนปจจัตตัง;  ตัวเองรูแลว  บรรลุแลว  ก็ยังพูดใหใครรูอยางนั้นไมได;  
ไดแตชี้วิธีใหไปปฏิบัติ  วาปฏิบัติดูแลวก็จะเกิดความรูอยางนั้นขึ้นมา.  ความ 
เปนปจจัตตังอยางนี้ในพุทธศาสนา  ก็เรียกวาธรรมะเปนปจจัตตัง,  ธรรมะ 
แทจริงเปนปจจัตตัง. 

 
ธรรมะแทจริง  ที่เรียกวา  ธรรมะอสังขตะหรือไกวัลยธรรมนี้  เอา 

มาพูดบรรยายดวยคําพูดไมได;  ตองเขาถึงดวยจิตใจของตนเองจึงจะรูจัก 
นี่ พูดสั้นๆ  ก็วา นิพพาน นั่นแหละ  เอามาบรรยายไมได;  ไดแตบอกใหไป 
ทําอยางนั้นๆ  แลวบรรลุนิพพานดวยตนเอง  แลวคนนั้นจึงจะรูจักนิพพาน. 

 
 

....            ....            ....            .... 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๙๗

ทีนี้  ประโยคแรกของคัมภีรเตาเตจิง  ของเหลาจื๊อก็วา  เตาซ่ึงเอามา 
บรรยายเปนคําพูดไดนั้น   ยังมิใช  eternal  เตา,  eternal  ก็แปลวา  ไมมีที่สิ้นสุด 
หรือที่มีอยูนิรันดร  คือเตาจริงๆ. 

 
แลวประโยคที่วา  ชื่อท่ีวาใหบทนิยามวาเปนอยางนั้นอยางนี้ได;  นาม 

คําพูดที่เปนนามเปน  noun,  เปนนามนี้  ถายังบัญญัติใหนิยามอยางนั้นอยางนี้ได 
นั้นยังไมใชนามที่ไมรูจักเปลี่ยนแปลง. 

 
ชื่อท่ีไมรูจักเปลี่ยนแปลง  มันก็คือ  ไมใชมีชื่ออยางที่คนเขาตั้ง  เชน 

ตั้งชื่อนาย  ก.  นาย  ข.นาย  ง.  เปนวิสามานยนามนี้ก็ดี,  หรือวาตั้งชื่อวากอนหิน 
ตนไม  หมู  หมา  กา  ไก  เปนสามายนามนี้ก็ดี,  นี้ก็ลวนแตมีลักษณะที่นิยาม,  
คือจํากัดความไดอยางนั้นอยางนี้.  นี่เขาวานี้ยังมิใชชื่อที่แทจริง,  มิใชชื่อของ 
สิ่งที่แทจริง  หรือวามิใชชื่อของสิ่งที่ไมรูจักเปลี่ยนแปลง,  คือไมใชชื่อของเตา 
นั่นแหละ. 

 
ที่เรียกวา  ธรรมชาติเปนธรรมหมด,  นั่นนี่อะไรๆ ก็ธรรมหมด;  

แลวก็เลยมาบัญญัติชื่อวา  ธรรมนี้ชื่อกอนหิน,  ธรรมนี้ชื่อตนไม,  ธรรมนี้ชื่อ 
เมล็ดทราย,  ธรรมนี้ชื ่อบุคคล  สัตว  หมู  หมา  กา  ไก;นี่ชื ่อที่ยังใหการ 
บัญญัติอยางนี้ได  ไมใชชื่อของสิ่งที่ไมรูจักเปลี่ยนแปลง  ก็คือเตานั่นแหละ. 

 
ฉะนั้นเราก็ไมมีคําจะพูด;  เพราะถาไปพูดเขา  มันก็ตองนิยาม 

จํากัดความหมาย.  แมแตคําวาเตานั้นก็จํากัดความหมาย;  แตไมมีคําจะพูด 
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ไกวัลยธรรม 

 

๓๙๘

ก็ตองเรียกวาเตา  เชนเดียวกับสิ่งเหลานี้.  ที่แทก็เปนธรรมชาติ  ไมควร 
จะเรียกวาอะไร  แตเราก็ตองเรียกวาอะไรอยางใดอยางหนึ่ง;  หรืออยางนอยที่ 
สุดก็ตองเรียกวา  ธรรมชาติ  ก็ตองเรียกวาธรรมชาติอยูนั่นแหละ.  จะใหมันหมด 
ความเปนตัวตนเทาไรๆ  มันก็ไมรูจักหมดได  เพราะมันไมมีคําที่จะพูด. 

 
เพียงเทานี้ก็มองเห็นไดวาสิ่งที่เรียกวา  เตาอันแทจริงตามความหมาย 

ของเหลาจื๊อน้ัน  คือสิ่งที่มีลักษณะเปนไกวัลยธรรม. 
 
บทที่  ๒  ก็มีตอไปวา  "สิ่งที่มิไดมีอยู"  นี่ไมใชชื่อเสียแลว;  เพราะ 

ถาใชคําวาชื่อก็ไมไหว  ภาษาจีนจะเปนอยางไรแน  เราก็ไมสามารถจะเอามาใหดู 
ได;  ไมรูภาษาจีน  ก็อาศัยที่เขาแปลมาเปนภาษาฝรั่ง  ฉบับที่ถือวาถูกตองที่สุด 
ก็เรียกวา  non  existence  คือวาความไมไดมีอยู,  non  existence  คือ  "ความที่มิได 
มีอยู"  นั่นแหละคือช่ืออันแรกที่สุดของฟาและดิน.  "ความที่มิไดมีอยู"  นั่น 
แหละเปนชื่อคําแรก  ชื่อเกาแกที่สุดของสิ่งที่เรียกวาฟาและดิน.    ฟาและดิน 
คือคําวา  "อิมเอี๊ยง"  เหมือนกับรูปภาพนั้น. 

 
สิ่งทั้งปวงนี้เขาสรุปกันในภาษาจีนหรือในวัฒนธรรมจีน  โดยเฉพาะ 

ลัทธิเตานี้  สิ่งทั้งปวงถูกสรุปลงในคําวาฟาและดิน;  เพราะวามันซีกหนึ่ง 
เปนฟา,  อีกซีกหนึ่งเปนดิน.  แลวไมมีอะไรที่จะมีอยูนอกจาก  ๒  สิ่งนี้;  ใน  ๒  
ซีกนี้  จะมีอะไรกี่รอย  กี่พัน  กี่หมื่น  กี่แสนอยาง  ก็ตามใจ. 

 
เดี๋ยวนี้มัน มีชื่อตางๆ  กัน  อยางนั้นอยางนี้  วา  อิม  วา  เอี๊ยง, วา ฟา  

วาดิน,  วาบวก  วาลบ,  วาดี  วาชั่ว,  วาบุญ  วาบาป,  วานานาสารพัดนั้น  นี้มัน 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๓๙๙

เปนชื่อใหมๆ  ทั้งนั้น  :  ชื่อเกาแทจริงของสิ่งเหลานี้ทั้งหมด  คือคําวา  "ความที่ 
มิไดมีอยู". 

 
เราจะเรียกกันสั้นๆ  เดี๋ยวนี้วา  อภพ ก็ได  อภพ คือ ไมมีภพ,  อภพ 

อภวะ - ความที่มิไดมีอยู.  ถาพูดเปนภาษาไทยก็เรียกวา  ความที่มิไดมีอยู  นั่น 
คือชื่อ  ชื่อเกาแกกอนอะไรของสิ่งทั้งปวง  จะเรียกเปน ภาษาบาลีก็วา  อภพ  คือ 
ไมมีภพ.  "ความที่ไมมีภพ"นั่นแหละ  เปนชื่อของสิ่งที่ทีหลัง  เราเรียกกันวา 
ภพนั่นภพนี่;  อภพเปนชื่อเกาแก  เกากอนของฟาและดิน. 

 
จะพูดไปไดเลยถึงอยางนี้ก็ไดวา  รูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลาย 

ที่มีชื่อมากมายเดี๋ยวนี้;  กอนนี้มันชื่อวา  ความที่มิไดมีอยู  ก็หมายถึงไกวัลย- 
ธรรม  ในลักษณะที่มันยังไมไดเปนอะไร,  ไมไดถูกแยกออกไปเปนอะไร;  มี 
ลักษณะเปนวาง,  เปนมิไดมีอะไร,  ที่ปรุงแตงอะไร,  ไมเกี่ยวกับเวลา,  ไมเกี่ยว 
กับเนื้อท่ี;  อยางนี้ก็เรียกวาความที่มิไดมีอยู.  มันก็ไมเปนคําชื่อข้ึนมาไดก็ตองใช 
คําบรรยายความวา  "ความที่มิไดมีอยู"  คํานี้แหละเปนชื่อเกาแกของสิ่ง 
ทั้งปวงของสิ่งที่ตอมาเปนนามธรรมเปนรูปธรรม. 

 
ทีนี้เราอาจจะกลาพูดไปมากกวานั้นวา  แมคําวาสังขตธรรมและอสังขต- 

ธรรมทั้งหมดนี้  ทีแรกมันก็มีชื่อวา  ความที่มิไดมีอยู,  ความที่มิไดมีอยู  คือ  
เปนอภพ.  เดี๋ยวนี้พึ่งมาแยกเปนสังขตธรรม,  อสังขตธรรม  ตามความรู 
หรือความรูสึกของคน;  แลวสังขตธรรมทั้งหลายปรุงแตงไดมาก,  ออกมาเรื่อย 
ไมรูกี่แสนกี่หมื่นอยาง  เปนเดี๋ยวนี้  เปนอยูอยางนี้,  วาชื่อนั้น  ชื่อนี้  :  ชื่อ 
รถไฟ  ชื่อเรือบิน  ชื่อยานอวกาศ   ไปโลกพระจันทร  มันก็ชื่อไปซิ.  แตวา 
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๔๐๐

ชื่อแตเกากอน  ทีแรกของมันก็คือ  "ความที่มิไดมีอะไร",  ความที่มิไดมีอะไรอยู 
เลย  เรียกวา  non-existence  หรืออภพ. 

 
ทีนี้ตอมามันก็มีภพ  คือมีความมีความเปนขึ้นมา  ก็เปนภพเปน 

existence  ขึ้นมา  จากความที่ไมเปนอะไร  มามีเปนความเปนอะไรขึ้นมา;  นี้ก็ 
เรียกวา  ภพ.  พอตอนเปนภพนี้  มันก็คลอดกันใหญ,  พอตั้งตนเปนภพได  ก็ 
คลอดออกมา   เปนรูป   เปนนาม   เปนกิ เลส   ตัณหา   เปนรูป   เสียง   กลิ่นรส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  กระทั่งเปนทุกสิ่งทุกอยางในโลกปจจุบันนี้.  นี้คือสิ่ง 
ที่เรียกวา  ภพ  หรือความมีอยู. 

 
ความมิไดมีอยูเปนชื่อเกาแกของสิ่งที่มีความมีอยู,  ฉะนั้นความมีอยู 

นี้เปนพอ  เปนแมของสิ่งทุกสิ่ง  ที่เรียกวาฟาและดิน;  คําวาฟาและดิน  ให 
หมายความเรื่อยไปวามันทุกสิ่ง  คือทั้ง  ๒  ซีก  :ซีกบนและซีกลาง;  จะหมาย 
ถึงซีกกายซีกใจก็ได.  ซีกวัตถุก็ได  ซีกนามธรรมก็ไดฯ  กระทั่งวามันเปน                    
บวกเปนลบ  เปนดีเปนชั่ว  เปนกุศลเปนอกุศลอะไรก็ได. 

 
นี่แหละเหลาจื๊อไดพูดวา  คําวาความไมมีอะไรนี้  เปนชื่อเกาแกของ 

สิ่งทั้งปวง;  ตอมามันเกิดเปนความมีอะไรออกมาปรุงแตง  นี้ก็เลยเปนพอแม 
ที่คลอดสิ่งทั้งปวงออกมา. 

 
ขอนี้มันแสดงใหเห็นวา  เขาไดมองเห็นวา  กอนหนานี้มันก็มีสิ ่ง 

ที่มิไดเปนอะไร,  มิไดมีอะไรปรุงแตง,  และมิไดปรุงแตงอะไรอยูแลว;  แตใน 
ฐานะที่วามันเปนกฎ  ที่จะทําใหสิ่งตางๆ  อยูนิ่งไมได  จะตองเกิดการเปลี่ยนแปลง. 
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มันก็มีการตั้งตนกิริยาอาการที่เปนการเปลี่ยนแปลง,  ก็เกิดความมีอยู  เปนอยู 
อยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา. 

 
อยางนี้เปนปญหามากในทางที่จะเรียกดวยคําพูดวาอะไร;  จะเรียก 

วาเหตุก็ถูก,  จะเรียกวาเหตุก็ไมถูก,  มันแลวแตจะเล็งกันในแงไหน.  ตัวอยาง 
ที่จะเห็นไดในทางวัตถุแทๆ  ไมใชเรื่องลึกลับอะไร;  เชน  แสงแดดอยางนี้:- 

 
พอแสงแดดมาถูกอะไรเขา  มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง  ก็เลยเกิดมีสิ่ง 

ใหมๆ  เกิดขึ้นในผิวพื้นของแผนดิน;  เพราะวาแสงแดดมันลงมาถูก.  ถาไมมี 
แสงแดดเกิดขึ้น  สิ่งเหลานี้ก็ไมไดเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมา.  อยางนี้จะเรียกวา 
แสงแดดเปนเหตุก็ได  จะเรียกวา แสงแดดมิไดเปนเหตุก็ได;  มันอยูเฉยๆ 
มันก็ไมรูไมชี้  แตวา ปฏิกิริยามันเกิดขึ้น  เพราะสิ่งนี้มันถูกกระทบลงไป. 

 
นี่ความที่มันมีอยูทีแรก  คือ ความที่มิไดเปนอะไร  มิไดมีอยูแหง 

อะไรนั้น  มันก็มีอยู  คลายๆ กับมันสองแสงอยูเรื่อย.  ฉะนั้นสิ่งอะไรไปถูกเขา 
หรือวามันจะฟกตัวขึ้นมาในตัวมันเอง  ออกมาเปนสวนผิว  สวนเปลือก  สวนอะไร 
ก็สุดแท  มันพูดยากทั้งนั้น.  แตวามันไดเกิดมีสิ่งอะไรขึ้นมา  หลังจากความ  
ที่มันไมมีอะไรเลย,  ความที่มันไมเคยมีอะไรเลย  มันก็มีสิ่งที่เปนอยางนั้นอยางนี้ 
ขึ้นมา;  ฉะนั้นความที่มิไดมีอยูเลยนั้น  เปนชื่อดั้งเดิมของสิ่งทั้งปวง. 

 
พอเกิดเปนความมีความเปนขึ้นมา  นี้มันก็เปนแม ที่คลอดอะไร 

ออกมาเรื่อยๆๆ คลอดดวงอาทิตย  คลอดดวงดาว  ดวงจันทร  คลอดจักรวาล 
คลอดอะไรออกมาๆ  เรี่อย;  นี้เปนของใหมๆ  เมื่อวานนี้ทั้งนั้น.  สวนดั้งเดิมนั้น  คือ 
ความที่ไมมีอะไร  ที่เรียกวาเตาดวยเหมือนกัน  ในฐานะที่เปนไกวัลยธรรมดั้งเดิม. 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



ไกวัลยธรรม ๔๐๒

ทีนี้บทที่  ๓  คัมภีรนั้นก็เขียนวา  เพราะฉะนั้นจากความไมมีอะไร 
ที่เปนนิรันดรเปนอนันตกาล,  จากนั้นแหละเรายอมสังเกตเห็น  ความตั้ง 
ตนของความมีอะไร. 

 
นี่ฟงดูคลายกับพูดบาๆ  บอๆ  หรือวาเลนลิ้น.  ตองไปมองที่ความ 

ที่มันไมมีอะไรเลยทีแรก   ที่ เปนนิ รันดรเปนอยางนั้นอยูตลอดเวลา   มันไมมี 
อนาคต  ไมมีปจจุบัน.  ความที่มันไมมีอะไรเลยนี้ไมมีอดีต  อนาคต 
ปจจุบัน;  พอตอไปมันก็เปนอยางนั้น,  ที่แลวมามันก็เปนอยางนั้น,  ตอไป 
ขางหนามันก็เปนอยางนั้น,  ปจจุบันนี้มันก็เปนอยางนั้น  คือความมิไดมีอะไรเลย. 

 
แตแลวมันมีอะไรออกมาจากความเปนอยางนั้น  โดยที่ของเดิมนั้น 

ไมตองเปลี ่ยนแปลงอะไร   ใหดูจากความที ่ไม ม ีอะไร   ที ่เป นนิร ันดรนั ้น ;  
แลวเราก็จะสังเกตเห็นการตั้งตน  อันแปลกประหลาดลึกซึ้งของสากลจักรวาลนี้ 
หรือของความมีอะไรนี้.  ถาเรารูจักความไมมีอะไรนิรันดรนั้นแลว  ก็ไมยากเลย 
ที่เราจะรูจักการตั้งตนของความมีอะไรในปจจุบันนี้. 

 
ทีนี้ก็มาดูที่ความมีอะไร  ที่คลอดมาใหม  เปนความมีอะไรนี้  ก็ไม- 

สิ้นสุดเหมือนกัน  มันมีอะไรเรื่อย  ไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน;  ก็ไดความวา  
ความไมมีอะไรนั้น  มันก็ไมรูจักสิ้นสุดไปแบบหนึ่ง.  ทีนี้ความที่มีอะไร,  มีอะไร,  
อะไรนี่  ก็มันมีความไมสิ้นสุดไปอีกแบบหนึ่ง. 

 
นี้เราเคยพูดกันแลวถึงรูปภาพในตึกนั้น  เรื่องอนันตะถึงอนันตะ  คือ 

เสียงระฆัง  ระฆังนั่นไปเคาะเขาก็มีเสียง  นี้ความที่ระฆังมีอยู  ในระฆังมีเสียง 
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ความที่ระฆังจะมีเสียงนี่  ก็ไมมีที่สิ้นสุด  แตไมดังสักที,  ยังไมมีเสียงสักที.  
ยังไมดังสักที  พอไปเคาะระฆังเขาเปนเสียง  เสียงนี้ออกมาไดไมมีทีสิ้นสุด,  
แลวเสียงก็ไปสูความไมมีที่สิ้นสุดคือ  ไมรูจักเต็มในจักรวาลนี้.  เสียงระฆังออกไป 
เทาไร  ก็ไมเต็มจักรวาลนี้;  จะออกมาจากตัวระฆังเทาไร  ก็ไมรูจักหมดจักสิ้น. 

 
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวา  ตัวระฆังที่อยูนิ่งๆ  เงียบๆ  นั้น  มีความไมรู 

จักหมดจักสิ้น  ของสิ่งที่เปนเสียง,  หรือของความที่ยังไมมีเสียง.  ฉะนั้นดูที่ 
ความที่ยังไมมีเสียง  จึงจะเห็นจุดตั้งตน  ของการที่ตอไปนี้จะมีเสียง.  นี่ 
เหลาจื๊อเขาพูดอยางนี้  ยอมแสดงลักษณะของปฐมเหตุเปนอยางยิ่ง;  สิ่งทีเรียก 
ปฐมเหตุในคําพูดของเตาเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้พอเราดูเขาไปที่ ความมีอยู  คือความเปนขึ้นมีขึ้น  อยางนั้นอยางนี้ 

แลว  เราก็จะเห็นความแตกตางดวย;  แลวความมีขึ้นเปนขึ้นเกิดขึ้นนี้  ไมใช 
เกิดขึ้นอยางเดียวได  มันก็ ทะยอยกันไปตามกฎของอิทัปปจจยตา.  ดังนั้นเรา 
จึงเห็นความแตกตางมากมายนับไมไหว  ของความมีขึ้นเปนตน  อันไมรูจักสิ้นสุด 
ดวยกัน;  ก็เลยไดของ  ๒  สิ่ง  คือ ความที่มิไดมีอยูเลย  นี้ก็เปนอนันตะ  หรือ 
เปนนิรันดร;  แลวความที่มีออกมา  เกิดขึ้นมา  นี้ก็เปนอนันตะ  หรือเปน 
นิรันดร.  แตมันนิรันดรคนละแบบ;  ใชคําวาeternal  เหมือนกัน;  แตมัน  eternal 
คนละแบบ;  ของสิ่งที่เปนตนตอทีแรกก็ไปแบบหนึ่ง,  ของสิ่งที่พึ่งคลอด 
ออกมาใหมๆ  นี้ก็อีกแบบหนึ่ง. 

 
เชนวา  จะคลอดออกมาไดเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด  นี้เปนความเปนนิรันดร 

ของการปรุงแตง  หรือ  ของสังขตธรรม.  สวน ความนิรันดร  เปนนิรันดร 
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ของอสังขตธรรม นั้น  จริง  ถูกตอง  หรือชัด  หรือเหมาะสม  ที่จะเรียกวา 
นิรันดร;  เพราะมันนิรันดรจริง  เชน  นิพพาน  เชนสุญญตา  เชนธรรมธาตุ 
ทั้งหลาย  นี้เปนนิรันดรจริง.  สวนสิ่งที่เปนสังขาร  เปนสังขตะ  ปรุงแตง 
เรื่อยนี้  มันก็เปนนิรันดรบาๆ  ไปตามเรื่อง  คือเปลี่ยนเรื่อย;  ความเปลี่ยน 
เรื่อยนี้ก็เปนนิรันดร.  อันหนึ่งมีความไมเปลี่ยนเปนนิรันดร,  อันนี้มีความ 
เปลี่ยนเรื่อยเปนนิรันดร. 

 
นี่อยาทําเลนกับเตา  มันมองเห็นสิ่งเหลานี้  เหมือนกับพุทธศาสนามา 

แลว.  ถาเหลาจื๊อไดพูดขอความนี้จริง  ก็แปลวาพูดพรอมกันกับพระพุทธเจาวา 
มีอยู  ๒  สิ่งสัมพันธกันอยูในลักษณะอยางนี้. 

 
ทีนี้  บทที่  ๔  ตอไปก็มีพูดวา  สิ่งทั้ง  ๒  นี้  คือความไมมีอยูอยาง 

นิรันดร  ความมีอยูอยางนิรันดรนี้  เปนของมีมูลกําเนิดเดียวกัน. 
 
ถาจะพูดอยางในพุทธศาสนา,  ใชคําในพุทธศาสนา  ก็จะตองพูดวา 

สังขตะ  และอสังขตะมีมูลกําเนิดเดียวกัน;  ก็คืออะไร  ในเมื่อของเหลานี้ 
มันตางกัน.  มันก็ตองเอาธาตุ  หรือธรรมธาตุที่เปนอสังขตะเปนมูล  คือ ธรรม 
เฉยๆ  หรือธรรมธาตุๆ  ในฐานะที ่ว า  พระตถาคตจะเกิด  หรือพระตถาคตจะ 
ไมเกิดขึ้น  สิ่งนั้นก็มีอยูแลว;  สิ่งนั้นมีสิ่งเดียว. 

 
ทีนี้  หลังจากนั้นมาก็มีความมี,  ความมีความเปนอยางนั้นอยางนี้  เปน 

สังขาร  เปนวิสังขาร  เปนสังขตะ  เปนอสังขตะ;  นี้ก็เลยแยกกันเปน  ๒  ทาง 
ก็เลยถือวาทั้ง  ๒  ทางนี้มีมูลกําเนิดอันเดียวกัน  คือความเปนสักวาธาตุตาม 
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ธรรมชาติ,  เปนธรรมธาตุ  ที่มีอยูกอนพระพุทธเจาเกิด  หรือวาพระพุทธเจา 
จะเกิดหรือจะไมเกิด  ก็สุดแท. 

 
ทีนี้ ทําไมมันจึงแตกตางกันไป?  และกลายเปนสิ่งแตกตางกัน 

ออกไป  เมื่อมีการแสดงตัวออกมา.  ถาอยามีการปรุงแตงใหแสดงอะไรๆ  ออกมา 
มันจะเปนสิ่งเดียวอยูเร่ือย;  จะยังคงเปนสิ่งเดียว  คือไมแตกตางหรือไมเปลี่ยน- 
แปลง.  ไมมีการแสดงตัวแลว  มันก็คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง;  ถามีการ 
แสดงตัว  มันตองมีการเปลี่ยนแปลง.  เพราะฉะนั้นความแตกตางก็เกิดขึ้น.  
ฉะนั้นสิ่งที่มีมูลกําเกิดอันเดียวกัน  จึงแยกทางกันเดินเปน  ๒  ฝาย  :  เปนความ  
มิไดมีอยู,  และความมีอยู. 

 
เดี๋ยวนี้เรามันรูจักกัน  แตฝายความมีอยู  อยางที่รูสึกไดดวยอายตนะ 

สําหรับสัมผัส  ดวย  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย.  เรารูจักอะไรได  เราก็รูจักแตความ 
มีอยูของสิ่งที่สัมผัสได.  แลวก็มีอยูดวยความเปลี่ยนแปลง  คือเกิดขึ้น - ตั้งอยู 
ดับไป;  สวนอีกสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมันตรงกันขาม  เราไมรู,  เราไมรูจัก. 

 
ฉะนั้นจึงเรียกวา  ทีแรกเปนสิ่งเดียวกันโดยมูลกําเนิด  แตแลวก็เกิด 

เปนการแตกตางกัน  ตอเมื่อมีการแสดงตัวออกมา;  คือถูกปรุงแตง  ออกมา 
เปนอยางนั ้นอยางนี ้  เปนคน   เปนสัตว  เปนตนไม  เปนกอนหิน   เปนดิน 
เปนทราย  เปนอะไร.  แมแตวาเปนคนแลวมันก็ยังแตกตางกันไป;  เพราะ 
เหตุปจจัยใหมๆ  ปรุงแตงใหแตกตางกันออกไป  เรียกวาคนทีแรกมีในโลกกับคน 
เดี๋ยวนี้  มันเห็นความแตกตางกันมาก  แลวก็แปลวาไมมีอะไรคงที่  สําหรับการ 
เปลี่ยนแปลง. 
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มันมีอยูสิ่งหนึ่ง  แมวาจะไมตองมีความมีอะไร  เปนอะไร  ไมตองมีการ 
เปลี่ยนแปลง  มันก็มีอยูได;  ดับการเกิดขึ้นเสีย  ก็มีสิ่งที่เรียกวานิพพาน.  
มีภาษิตในเถรคาถาที่วา  ภวนิโรโธ  นิพฺพานํ - ความดับแหงภพนั้นคือนิพพาน.  ความ 
ดังแหงภพคือนิพพาน  แลวนิพพานนั้นคือไมมีอะไรอยางนั้นหรือ?  ถาคิดอยางนั้น 
รูสึกอยางนั้นนั่นคือโงที่สุด  หรือมิจฉาทิฏฐิที่สุด. 

 
ความดับเสียซึ่งภพทั้งหลาย  คือดับเสียซึ่งความมีอะไรท้ังหมดทั้งสิ้น 

นั้นคือนิพพาน,  แลวนิพพานนั้นคือความไมมีอะไรอยางนั้นหรือ?  นั่นจะโงที่สุด 
หรือจะเปนมิจฉาทิฏฐิที่สุด.  มันก็มีสิ่งนี้แหละ,  มีสิ่งที่มีโดยไมตองมีความมี.  
สิ่งที่เรียกวานิพพานๆ  นั้น  ที่จริงมันก็มีการมี  แตมันมิใชเปนการมีอยางสิ่ง 
ทั้งหลายที่ไมใชนิพพานนี้มันมี;    เพราะอสังขตะมันก็มี  แตมันมิไดมีอยางที่ 
สังขตะทั้งหลายมันมี.  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  
ตทายตนํ - ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สิ่งนั้นมีอยู,  คืออายตนะนั้นมีอยู  คือสิ่งนั้นมีอยู.  
สิ่งนั้นบรรยายไปๆ  อาว,  เปนนิพพาน  ที่สุดแหงความทุกข. 

 
ฉะนั้น  การที่ภพทั้งหลายดับไป  หรือความดับแหงความมีทั้งหลาย 

ดับไป;  แลวมันยังมีอะไรเหลืออยู?  ก็คือสิ่งที่เรียกวานิพพาน;  แลวสิ่ง 
นั้นก็ตองถือวาเปนสิ่งที่มีอยู  จะเรียกวาไมมีไมได.  แตมันมิไดมีอยูอยางที่สิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวงมี  ที่เรารูจักกันดี.  นี้ก็อยางเดียวกันที่วา  ความมิไดมีอยู  กับ 
ความมีอยู นั ้น  มีมูลกําเนิดอันเดียวกัน  เพิ ่งแยกตัวออกมา  เมื ่อมีการแสดงตัว 
ใหเปลี่ยนแปลงไป. 

 
ทีนี้  บทที่  ๕  ขอสุดทายของตอนที่หนึ่งนี้ก็วา  ความที่มันเปนของสิ่ง 

เดียวกัน  เพราะมีมูลกําเนิดสิ่งเดียวกันนี้  เรียกวาภาวะที่ลึกละเอียดที่สุด. 
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คําพูดคํานี้มันมีความหมายอยางเดียวกับคําวา  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ - นั่นละเอียด 
ที่สุด  นั่นสุขุมท่ีสุด  นั่นลึกซึ้งที่สุด;  นั่นแหละคือนิพพาน. 

 
เดี๋ยวนี้เหลาจื๊อเขาวา  ความมิไดมีอยูกับความมีอยู  เปนของสิ่งเดียวกันนี้ 

เปนความจริงที่ละเอียดที่สุด  เปนขอเท็จจริง  หรือเปนความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุด;  
เชนเดียวกับความมีอยูแหงนิพพาน.  ประโยคนี้เหลาจื๊อไมไดวา,  อาตมาวา 
เปรียบเทียบใหดู.  มันมีเปนความละเอียดทีสุดเชนเดียวกับความมีอยูแหง 
นิพพานนั้น. 

 
เมื่อ เราพุทธบริษัทพูด  เราก็ตองยกอันนี้ขึ้นมาพูดวา  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  

ปณีตํ - ความมีอยูแหงนิพพานละเอียด  ประณีตสุขุมลึกซึ้งที่สุด;  เพื่อจะเทียบ 
กับประโยคที่เหลาจี๊อเขาวา  ความที่มันเปนสิ่งเดียวกันของสิ่งทั้งสอง  คือความมิได 
มีอยู  และความมีอยู  ที่แทมันมี มูลกําเนิดสิ่งเดียวกัน.  ขอเท็จจริงอันนี้ละเอียด 
เกินไป  ละเอียดเหลือเกิน  กวาที่คนจะรูได  เพราะฉะนั้นคนจึงไมรูจักเตา. 

 
ทีนี้ความละเอียด,  ลึกละเอียดนี้  แมในทางวัตถุมันก็ลึกละเอียด,  ใน 

ทางนามธรรมมันก็ลึกละเอียด,  ความที่ลึกละเอียดอยางยิ่งดวย  แลวก็ไมมีที่สิ้น 
สุดดวย  นี้ เปนจุดที่ เหมือนกับประตู  ที่จะไหลออกมาของสิ่งที่หยาบทั้งหลาย,  
หยาบๆ ทั้งหลายคือทุกๆ  สิ่งทุกๆ สวน  ที่ประกอบกันขึ้นเปนสากลจักรวาลนี้  เปน 
ของหยาบทั้งนั้น  แตแลวมันออกมาไดจากประตูอันละเอียด  แสนที่จะละเอียด 
เล็กกวารูเข็ม.  แปลวาสากลจักรวาลออกมาจากสิ่งละเอียด  ที่เล็กกวาปลายเข็ม 
หรือรูเข็ม. 

 
ถาพูดตรงๆ  ก็วา  สิ่ง ทุกสิ่ง มัน ไหลออกมาจากเตา  ก็บอกวาเตานี้ 

มันเล็กละเอียด  ยิ่งกวาปลายเข็ม  หรือรูเข็มอะไร;  เชนเดียวกับในทางธรรมะ 
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๔๐๘

เราจะพูดวา  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ – ละเอียดจนแทบวาจะไมมีอะไรอยู.  มัน 
ก็ยังกลายเปนที่ออกมา  ไหลออกมา,  ไหลออกมา,  ไหลออกมา  แหงสิ่งทั้งหลาย 
ทั้งปวงที่เปนรูปธรรมนามธรรม  เต็มไปหมด  ในอดีตอนาคต  ปจจุบัน  หรือใน 
สากลจักรวาล  ในโลกนี้โลกไหนก็สุดแท  แลวแตจะบัญญัติกัน. 

 
เราจะพูดเรื่องเตากันใหหมด  มันก็กินเวลาเปนเดือนๆ  ป;  แตนี้ 

หัวใจของลัทธิเตาอยูในบทที่หนึ่งของคัมภีรเตา  อยางที่เอามาพูดวันนี้  มันก็ควร 
จะพอ;  ก็เพื่อใหรูวามัน มีอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งพูดดวยปาก,  เอาปากพูด บรรยายมัน 
ไมได.  นี้ตองขออภัยดวย  วาพูดภาษาธรรมดาที่สุด  ที่จะใหคนธรรมดาฟงออก 
คือมันมีอยูสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเราจะพูดบรรยายดวยปากของเรามันไมได,  มันไมสามารถ 
จะพูดได. 

 
ยิ่งพูดเทาไร  มันก็ยิ่งไมใชสิ่งนั้น;  พูด  พูดได,  พูดไดก็พูดไปซิ;  

แตมันไมใชตัวสิ่งนั้นที่แทจริง.  คลายๆ กับวาเราจะบรรยายเรื่องไกวัลยธรรมกัน 
สักปหนึ่งก็ได;  แตมันไมใชตัวไกวัลยธรรมี่แทจริง.  เชนเดียวกับเราจะพูด 
เรื่องสุญญตากันตั้งตลอดชีวิตก็ได;  แตมัน ไมใชตัวสุญญตาที่แทจริง  อยางนี้ 
เปนตน,  หรือวาจะพูดเรื่อง  มรรค  ผล  นิพพาน  มันก็เปนปจจัตตัง  มันก็ไดแต 
เปนคําพูด   มันจะเปนตัวจริงไมได.  แตในที่สุดที่มันยอมรับได  ก็คือวา 
สิ่งนี้มันไดมีอยูจริง. 

 
แลวก็นาขันที่สุด  ที่จะใชคําวา"ชื่อ"  โดยถามขึ้นวา  สิ่งทั้งหลาย 

ทั้งปวงที ่เรารู จักทั ้งสังขตะ   ทั ้งอสังขตะ   ทั ้งหมดทั ้งสิ ้นนี ้  เมื ่อกอนนี ้มันชื ่อ 
อะไร?  มันถูกเรียกวาอะไร?  ใครจะมีปญญาตอบ?  นี่อยางเหลาจื๊อเขาบอกวา 
ชื่อ  non  existence  "ความที่มิไดมีอะไรอยูเลย". 
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ความที่มิไดมีอะไรอยูเลยนี่  ก็เปนชื่อของสิ่งหลายทั้งปวง  ชื่อ 
แรก.  แลวตอมามันไหลออกมาเปนความมีอยู  ความมีอยูแหงสิ่งนั้นสิ่งนี้;  แลว 
ก็เลยเปลี ่ยนชื ่อหมด   มาเปนชื ่อ นั ้นชื ่อนี ้  เปนดิน   เปนน้ํา เปนไฟ   เปนลม 
เปนอากาศ  เปนวิญญาณ  เปนสุขทุกข  เปนอายตนะ  เปนอะไร  แลวแตจะเรียก;  
นี่ชื่อน้ีมาทีหลัง. 

 
ชื่อกอนเกาแก  ของมันก็  ความที่ไมไดมีอะไรอยู;  นั่นแหละคือ  

อสังขตะ,  แลวสิ่งนั้นตองเปนไกวัลยธรรมเสมอ.  เพราะมันเปนชื่อของทุกสิ่ง 
ทุกเวลา  ทุกสถานที่;  แมแตชื่อของเวลาก็ชื่อวาความมิไดมีอยู  ชื่อของวัตถุ 
ของเทหตางๆ  ก็ ความมิไดมีอยู.  ตอมาเปนความมีอยู  แลวก็บัญญัติชื่อไป 
ตามความเปลี่ยนแปลงของอาการที่แสดงออกมา  เปนอยางนั้นอยางนี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
สรุปความกันเสียทีก็วา  แมในลัทธิเตา  ซึ่งถือกันวา  เปนสติปญญา 

สูงสุด ของมนุษยลัทธิหนึ่งหรือศาสนาหนึ่ง  ก็มีสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม  คือ 
เปนสิ่งเดียวเทานั้นแลวก็มีอยูตลอดเวลาทั้งปวงตลอดพื้นที่ทั้งปวง  ไมมีอดีต 
อนาคต  ปจจุบัน  นี่เปนสวนลึก. 

 
ทีนี้ เตาสวนที่ตื้นออกมา  ก็คือหนทาง  เราจะคิดอยางไร?  จะศึกษา 

อยางไร?  จะปฏิบัติอยางไร?  จึงจะรูจักเตาตัวนั้น  เตาตัวทีแรก.  นี่ก็กลายมา 
เปนเตาที่งายแกการเห็น  หรือการ รูจัก  คือทางของการปฏิบัติ  เชน  มรรคมี 
องค  ๘  อยางนี้  เรียกวาหนทาง  หรือปฏิบัติเขาเถอะจะเห็นนิพพาน,จะลุถึงนิพพาน. 
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ฉะนั้น  นิพพานคือเตาตัวแรก,  มรรคมีองค  ๘  คือเตาตัวที่สอง  คือตัวการ 
ปฏิบัติ  นี้เปนการปฏิบัติดี   ปฏิบัติจริง  ปฏิบัติชอบอยู. 

 
แตแลวพอมาถึงสมัยที่มันโงกันหนักเขา  โงกันมากเขา  มันก็ตอง 

ลดลงมาอีก  เหลือแตอะไรทีนี้? 
 
ก็ดู  เหลือแตเรื่องอยางที่เรียกกันวางมงายสมัยนี้.  พุทธบริษัท 

กําลังประพฤติปฏิบัติอะไรกันอยูอยางงมงาย,  ไมเปนไปตามหนทางของมรรคมีองค  
๘.  นี่เรียกวาเตาตัวที่  ๓  เชนเดียวกันกับอาซิ้มจุดธูปไหวหัวสิงโต  แกก็ตองมี 
ความหมายวา  ขางบนขางลาง  ๒  อยางอยูเร่ือยไป;  ก็จะบูชาสิ่งเหลานี้  ซึ่ง 
เปนตนตอแหงกําลัง. 

 
ถาเรายังมีสิ่งที่เปนคู  คือดีกับช่ัวเปนตน;  ตองมีชั่ว  ดีมันจึงจะเกิดขึ้น 

และมีความหมาย.  ตองมีดี  ชั่วมันจึงจะมีอยูและมีความหมาย  เชนเดียวแหละ 
ตองมีผูหญิง  ผูชายจึงจะมีความหมาย,  ตองมีผูชาย  ผูหญิงจึงจะมีความหมาย 
เปนคูๆ  คูๆ ไป  นี้เขาเรียกวา  อิมเอี๊ยง.  นี้เปนความจริง  ฉะนั้นจึงตองจุดธูป 
บูชา;  ไมรูวาอยูที่ไหน  ก็บูชาที่หัวสิงโตก็ได  เพราะวามันสะดวกดี. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ในที่สุดควรจะมองเห็นวา  แมสิ ่งที ่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  เปนสิ่งที่ 

ไมมีรูปราง,  มิไดมีอยูในความหมายที่วามีอยู;  แตมันก็ไดมีอยูจริง  แลวก็มี 
ปฏิกิริยามีอาการอะไรแสดงออกมา  เปนรูปธรรม  เปนนามธรรม  เปนสังขตธรรม 
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ไกวัลยธรรมในฐานะที่เปนหลักมูลฐานฯ (ตอ) ๔๑๑

ทั้งหลาย.  แลวก็ยังแสดงออกมาเปนรูปของการปฏิบัติ  ระเบียบของการปฏิบัติ 
เปน  ศีล  สมาธิ  ปญญาปฏิบัติเพื่ออยาใหมีความทุกขเกิดขึ้น.    แลวตอมามัน 
ก็เหลวไหลมากขึ ้นๆ   จนทําเปนเพ ียงพิธ ีร ีตอง ;แมแตจะบวชพระ   บวชเณร 
บวชเถน  บวชชี  ก็บวชกันอยางพอเปนพิธีรีตอง.  มันก็เปนปรากฏการณ 
ที่เหลืออยูอยางนี้  เรียกวาหลับหูหลับตา  ตอสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมโดยสิ้นเชิง. 

 
เดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดถึงสิ่งนี้กันเรื่อยทุกวันๆ  ใหเขาใจสิ่งนี้ใหจนได;  

โดยจะชี้ใหเห็นวา  มันมีอยูในลัทธิที่เรียกกันวาศาสนาทุกศาสนาเลย.  เปน 
หลักเปนประธานของสติปญญาของศาสนานั้นๆ.  เพราะฉะนั้นถาเรารูแลว  ก็จะ 
สามารถทําความเขาใจกันได  ในระหวางศาสนา. 

 
หรือพูดอีกทีหนึ่งวา  พอรูแลว  ก็ไมตองไปเสียเวลาทําความเขาใจ 

กันดอก  มันเลิกกันไปเอง  มันเลิกโกรธ  เลิกเกลียด  เลิกเขาใจผิดกันไปใน 
ตัว;  คือมันจะกลายเปนสิ่งเดียวกันไปในตัวโดยอัติโนมัติ,  โดยไมตองพยายาม 
อะไร.  ฉะนั้นขอใหรูจักสิ่งสิ่งนี้  ใหพยายามรูจักสิ่งสิ่งนี้ดวยกันทุกคน.  เดี๋ยวนี้ 
เรามองกันในฐานะที ่ว า   มันมีอยู ก อนสิ ่งใด   และเพราะความมีอยู แหงสิ ่งนั ้น 
สิ่งทั้งหลายจึงไหลออกมา,  ไหลออกมา,  ไหลออกมา,  จึงเรียกมันวาเปนปฐมเหตุ. 

 
เอาละ,  พอกันทําสําหรับวันนี้  ที่แสดงปฐมเหตุ  โดยขอความที่มันเปน 

ใจความของลัทธิเตา  ซึ่งมีอายุตั้งสองพันกวาป  พองสมัยกับพระพุทธเจา.  เอา 
ไปคิดดู,  แลวก็จะไดพูดกันถึงสิ่งนี้  ที่มีอยูในลัทธิศาสนาอื่นตอไปในวันหนา. 

 
วันนี้ก็พอกันที  ใหพระสงฆไดสวดคณสาธยาย  ตามแบบวิธีของวัดนี้ตอไปอีก. 

--------------- 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๑๒  - 

หินโคง  ๒๓  มิ.ย.  ๑๖ 
 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน 
เพ่ือความเขาใจอันดีระหวางศาสนา.(ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
การบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ครั้งที่  ๑๒  นี้  อาตมาจะไดกลาวโดย 

หัวขอเดิม  ซึ่งยังไมจบ  คือหัวขอที่วา  ไกวัลยธรรมในฐานะหลักฐาน  เพื่อ 
ความเขาใจอันดี  ระหวางศาสนา. 

 
ไดกลาวมาถึงศาสนาในประเทศอินเดีย  แลวก็ศาสนาสุดทางตะวันออก 

คือศาสนาเตา.  วันนี้เราจะกลับไปทางตะวันตกตอไปอีก  ซึ่งจะกลาวถึงศาสนา 
 

 
๔๑๒ 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๑๓

คริสเตียน  ซึ่งมีกําเนิดมาจากศาสนายิว,  และไดคลอดออกไปเปนศาสนา 
อิสลาม  เปนตน.  เปนศาสนาอีกกลุมหนึ่งตางหาก  เพื่อจะชี้ใหเห็นวา  แม 
ในศาสนากลุมนี้  ก็มีสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  โดยลักษณะดังที่ไดกลาวมา 
แลว  ในการบรรยายครั้งตนๆ  หลายครั้งดวยกัน. 

 
[ทบทวนครั้งกอนถึงหนา  ๔๒๒.] 

 
ทีนี้มีบางทานที่เพิ่งจะมาฟง  ในคร้ังนี้เปนครั้งแรก  ก็ไมอาจจะเขาใจ 

ได  จึงตองขอทบทวนบางสักเล็กนอย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สําหรับ   คําวา  
"ไกวัลยธรรม". 

 
คําวา  "ไกวัลยธรรม"  แปลวา  สิ่งซ่ึงมีความเปนอันเดียวกันทั้งหมด 

ทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อท่ี.  ถาจะดูโดยเวลา  ก็ไมมีอดีต  ไมมีอนาคต  ไมมีปจจุบัน 
สําหรับสิ่งสิ่งนี้  คือมันมีอยูโดยที่ไมตองมีการเกิดขึ้นมาหรือดับไป.  หรือแมแต 
จะมีการตั้งอยู  มันก็มีการตั้งอยูชนิดพิเศษ;  ไมเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีการตั้ง 
อยู;  จึงเรียกวามันเปนไกวัลยธรรม  คือเปนสิ่งเดียวกันลวนตลอดเวลา,  หรือ 
ยิ่งไปกวาเวลา  คือวามันไมเกี่ยวกับเวลา  มันไมขึ้นกันอยูกับเวลา.  ถามีลักษณะ 
อยางนี้  เราก็เรียกวามีไกวัลยธรรม  คือความเปนอันเดียวกันตลอดเวลา.  ถาดูไป 
ในเรื่องเนื้อที่หรือพื้นที่  คือขนาดเปนตนแลวมันก็ไมเกี่ยวกับพื้นที่.  หรือวา 
ถาม ันเกี ่ยว   มันก ็เป นพื ้นที ่ทั ้งหมด   ไม อาจจะแบงแยกเป นส วนนั ้นส วนนี ้.  
ขนาดเทานั้นเทานี้. 

 
สิ่งใดมีลักษณะอยางนี้  สิ่งนั้นก็เรียกวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีความ 

เปนอันเดียวกันโดยพื้นที่.  เมื่อรวมกันเขา ทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่  คือทั้ง 
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 ไกวัลยธรรม ๔๑๔ 

time  และทั้ง  space  หมดดวยกันแลว  ก็มีความเปนอันเดียวกัน  ถึงขนาดที่จะ 
เรียกวา  ไกวัลยธรรม. 

 
สิ่งนี้เปนสิ่งที่ไมมีคําเรียกในภาษาคนธรรมดา;  แตนี้เราก็เอามา 

เรียกวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งซึ่งเปนสิ่งเดียวกัน  ในที่ทุกหนทุกแหง  และตลอด 
เวลาทั้งปวง.  แมวาในลัทธิเตา  เหลาจื๊อจะไดเรียกสิ่งนี้วา  สิ่งที่มิไดมีอยู 
ตลอดกาล,  สิ่งที่มิไดมีอยูตลอดนิรันดร,  วานี่แหละเปนคําชื่อคําแรกของสิ่ง 
ที่ตอมาก็เปนสิ่งทั้งหลายดังที่ปรากฏอยูนี้  คือมาจากสิ่งที่เหมือนกับวามิไดมีอยู 
ตลอดกาล  นี่คําที่เขาใจยากมันมีอยูอยางนี้. 

 
แตถาจะ  สรุปเอาเนื้อความที่มีประโยชน  ก็คือวา  มันเปนสิ่งเดียว 

กันมาแตกอน  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้  และตลอดไป;  โดยเหตุที่มีอยูกอนสิ่งใด 
จึงเรียกสิ่งนี้มาเปนปฐมเหตุ,  และโดยที่สิ่งนี้มีอํานาจ  ใหสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
งอกงามขึ้นมา  จึงเรียกสิ่งนี้วา  พระเปนผูเจาสราง. 

 
ถารูจักสิ่งนี้  ก็จะมีความรูสึกเปลี่ยนแปลงไปทันที  คือจะไมมีความรูสึกวา 

มีมึงมีกู  มีเขามีเรา  มีพวกเขาพวกเรา,  หรือมีประเทศนั้นประเทศนี้  สวนนั้น 
สวนนี้  หรือวามีโลกนี้  มีดวงอาทิตย  ดวงจันทร  หรือดาวอื่นๆ  เปนตน;  มัน 
จะไมมี. 

 
นี่เรียกวา  จะทําสิ่งทุกสิ่งใหเขาเปนหนวยเดียวกันได  ก็เพราะมอง 

เห็นสิ่งนี้,  จึงถือเอาวา หลักเกณฑอันนี้  จะเปนเครื่องทําความเขาใจซึ่งกัน 
และกันในระหวางศาสนา;  อยาวาแตระหวางชาติเลย  แมแตระหวางศาสนา 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๑๕

ซึ่งศาสนาหนึ่งก็ถือกันอยูหลายๆ  ชาติ  อยางนี้ก็ยังได  คือจะไมตองแบงเปนศาสนา 
นั้นเปนศาสนานี้;  เหมือนที่เรากําลังแบง  แลวก็อิจฉาริษยากัน  หรือวากําลัง 
ทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับศาสนา. 

 
ยิ่งเมื่อศาสนาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง  ศาสนาก็ยิ่ง 

ทําตัวเปนศัตรูตอกันและกันยิ่งขึ้น;  เพราะกิเลสไดครอบงําเจาหนาที่ทาง 
ศาสนาเสียหมดแลวดังนี้,  ก็เพราะวาเขาไมรู  จักเนื้อ  แทของสิ่งที่เรียกวาศาสนา 
ซึ่งมีความเปนไกวัลยธรรม  ดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง. 

 
ดวยเหตุฉะนี้แหละ  อาตมาจึง พยายามอยางยิ่ง  ที่จะใหทุกคนในโลก 

เขาใจสิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่มีความเปนอันเดียวกันทั้งสิ้นทั้งหมด 
ไมวาโดยเวลาและโดยพื้นที่;  เมื่อเขาใจแลว  ก็จะแกปญหาตางๆ  ของมนุษย 
ไดหมดสิ้น. 

 
มนุษยมีปญหาอยูที่การเห็นแกตัว  เห็นแกตัวแลวก็เกลียดผูอื ่น 

แยงชิงผูอื่น  ทํารายผูอื่น;  นี่ก็เพราะเห็นแกตัว.  เห็นแกตัวอยูคนเดียวแทๆ  
ก็ยังมีความทุกข  กลัวตาย   กลัวเจ็บไข  แมแตกลัวผีกลัวจิ ้งจกตุ กแก   นี ้มัน 
ก็เพราะความเห็นแกตัว  คือเห็นไปวามีตัวกู  ก็รูสึกวานี้เปนอันตรายกระมัง  แลว 
ก็เกิดกลัวขึ้นมา  อยางนี้เปนตน.  ถาอยามีความรูสึกที่เปนการเห็นแกตัว  เรา 
ก็ไมมีปญหาทั้งโดยสวนตัวและโดยสวนรวม.  ถาเราจะเกิดไปรูสึกวา  ผีกับเราก็คือ 
สิ่งเดียวกัน  มันก็ไมตองกลัว.  เดี๋ยวนี้มันมาแยกเปนตัว  ตัวเรา  ตัวผี  ตัวอะไร 
ตางๆ  มันก็ตองกลัว. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๑๖ 

นี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา  ถารูจักสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม 
ก็จะแกปญหาไดหมด  ถึงอยางนี้  ในสวนบุคคล,  ในภายในใจของตน  ก็จะไมเกิด 
สิ่งที่ทําใหเกิดกิเลส  เชน  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนตน.  ทีนี้นอก 
ออกไปจากตัว  ก็ไมมีความรูสึกชนิดที่เปนเขาเปนเรา.  แลวก็เบียดเบียนกัน;  
หรือแมแตจะรักกัน  มันก็ร ักเพื ่อจะมาแสวงหาประโยชนที ่เปนกิเลสทั้งนั ้น  ไม 
ไดรักกันเพื่อจะทําลายสิ่งที่เรียกวากิเลสเลย. 

 
นี่แหละคือความสําคัญในขอท่ีวา  มนุษยเราจะตอรูจักสิ่งใดสักสิ่ง 

หนึ่ง  ซึ่งสามารถแกปญหาเหลานี้ไดทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆ  ซึ่งในที่นี้อาตมาก็ 
เรียกมันวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่เปนอันเดียวกันหมด  ไมวาจะมองดูโดยเวลา 
หรือมองดูโดยเนื้อท่ี,  ความเปนอยางนี้เรียกวาไกวัลยตา. 

 
ความที่มันตองเปนอยางนี้เรียกวา  ไกวัลยตา  คือ  ความที่มันเปนของ 

สิ่งเดียวกันทั้งหมด  ทั้งโดยเวลาและเนื้อท่ี  แลวในสิ่งนี้มันมีลักษณะ  เปน  
อสังขตะ  คือเปนกฎที่มีอํานาจบังคับบันดาลใหสิ่งตางๆ  เปนไป;  แลวสิ่ง 
ตางๆ  มันก็ไดเปนไป  เพราะเปนไปตามกฎนี้  มันจึงเกิดมีนั่นมีนี่ขึ้นมา.  อยาง 
ในทางวัตถุ  มันเกิดดวงอาทิตย  ดวงจันทร  เกิดระบบสุริยจักรวาล  เกิดอะไร 
ตางๆ  ขึ้นมา  มีคน  มีสัตวกระทั่งมีเรานั่งกันอยูที่นี่  มีกอนหิน  ตนไมอยางนี้. 

 
ทีนี้  ในทางนามธรรม  ฝายจิต  ฝายวิญญาณ  มันก็มีวิวัฒนาการของจิต 

จนคิดนึกไดอยางนั้นอยางนี้  จนกระทั่งมีกิเลส  นี้ก็อยางหนึ่ง,  กระทั่งมีปญญา 
มีโพธิ  ฆากิเลส  นี้ก็อยางหนึ่ง,  แตก็ไมพนที่จะมาจากสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม;  
เพราะมันเปนเพียงปฏิกิ ริยา  ที่ออกมาจากสิ่งสิ่งเดียวกัน  คือไกวัลยตา   หรือ 
ไกวัลยธรรม. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๑๗

เราไดพูดกันมาเปนลําดับ  พยายามทุกอยางที่จะใหเขาใจสิ่งนี้,  และ 
พยายามที่จะใหเขาใจวา  ทุกศาสนามีกฎเกณฑเปนอันเดียวกันอยางนี้.  พระ- 
พุทธเจาเองทานก็ตรัสวา  ทานรูหมด  แตวาเอามาสอนกํามือเดียว.  สิ่งที่ทานรู 
มันใหญกวางมากมาย  เหมือนกับวาใบไมหมดทั้งปานี้;  แตวาที่เอามาบอกสอน 
แกมนุษยนี้เพียงเทากับใบไมกํามือเดียว,  คือจะบอกสอนแตวิธีที่จะกําจัดความทุกข 
ใหหมดไปอยางไร. 

 
แตถาทานทั้งหลายจะมองดูอีกสักนิดเดียววา  ใบไมกํามือเดียว  มันก็ 

เหมือนกับใบไมทั้งปา  ใชไหม?  นี่คือความที่วา  ใบไมกํามือเดียวนั้น  ก็มีความ 
เปนอยางเดียวกับใบไมหมดทั้งปา;  เพราะวาจะเอามาเพียงกํามือเดียว  มันก็ยัง 
เปนไกวัลยธรรม  คือสวนของสิ่งที่มีความเปนอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้น,  เดี๋ยวนี้ 
เราจะแยกเอามา  เฉพาะเรื่องที่กําลังเปนปญหา,  แลวก็เฉพาะสิ่งที่จะแกปญหา 
เหลานั้นได.  ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลาย พยายามเขาใจสิ่งนี้  แลวก็จะแกปญหา 
ไดหมดจริงๆ  เหมือนกัน. 

 
ในครั้งที่แลวมานี้  ก็ไดพูดถึงไกวัลยธรรม  ที่จะมองเห็นไดจากลัทธิ 

ของเหลาจื๊อ  คือเรื่องเตา  เตานี้ก็แปลวา  ธรรม;  เมื่อกลาวถึงเตาที่เปนนิรันดร  
ก็เรียกวาเตาทั้งหมด  คือไกวัลยธรรม;  แต ถาแยกเอามาเฉพาะหลักปฏิบัติ 
ก็เรียกวา เตาที่เปนตัวหนทาง  เชน  ทางสําหรับเดินอยางนี้.  ขอปฏิบัติเหลาใด 
เปนไปเพื่อหนทางใหดับทุกขได  อยางนี้ก็เรียกวาเตาเหมือนกัน. 

 
เทียบกันไดกับภาษาบาลี  ทั้งหมดก็เรียกวาธรรม  แยกออก มาสวน 

หนึ่งก็ ยังคงเรียกวาธรรม ; เหมือนกับอากาศทั้งหมดก็เรียกวาอากาศ  แมจะแบง 
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 ไกวัลยธรรม ๔๑๘ 

กันออกมานิดหนึ่ง  ก็ยังคงเรียกวาอากาศ.  ทําไมเราจึงรูจักแตอากาศที่มาอยูใน 
ปอดของเรา?  หรือวาในขวด  ในกระปองเล็กๆ  นอยๆ  เราไมรูจักท้ังหมด  เรา 
ควรจะรูจักทั้งหมด  แลวเราก็จะไมตื่นหรือไมงงไมสงสัย. 

 
สิ่งที่เรียกวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้  ก็อยางเดียวกัน  มันออกมาจาก 

สิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีความเปนสิ่งเดียว  ที่เรียกวาไกวัลยธรรมนั้น;  นอกนั้นมัน 
เปนคลายๆ   กับเปนเพียงประกายชั ่วขณะ   ของสิ ่งสิ ่งเด ียวนั ้น   ที ่ออกมาเปน 
อยางนั้นอยางนี้. 

 
นี้คือพวกสิ่งที่เรียกวาสังขารทั้งหลาย  หรือสังขตธรรม  ทั้งหลาย เปน 

เพียงสักวาประกายที่ออกมาจากสิ่งที่เรียกวาอสังขตะ  ซึ่งเปนเพียงสิ่งเดียวใน 
ที่ทุกหนทุกแหง;  เหมือนกับอยางจะบอกวา  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลมน้ี 
มันก็ออกมาจากตนตออันเดียวกัน,  หรือวาธาตุทั้งหลายในโลกนี้  ก็มันออกมาจาก 
ตนตออันเดียวกัน. 

 
หรือจะถือวาโลกทั้งหมดนี้มีอะไรเทาไร  มันก็ออกมาจากดวงอาทิตย,  

หรือจะถือวามีอะไรอยางหนึ่ง  ซึ่งมาจับกลุมกันเขาเปนดวงอาทิตย;  มันก็ตอง 
มีตนตอที่แทจริง ที่สุดนั้น  เพียงอันเดียว. 

 
พยายามมองความที่มีสิ่งเดียวอยูเปนปฐมเหตุ  แลวก็มีปฏิกิริยาชั่ว 

ขณะๆ  ออกมาเปนสิ่งทั้งหลาย;  แตโดยเหตุที่วา  มีการผสมเปลี่ยนแปลงปรุง 
แตงไมซ้ําที่,  ไมซ้ํากับท่ีแลวมา  มันจึงมีอะไรงอกออกมาใหม. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๑๙

ดูงายๆ  วาทําไมคนสมัยนี้มันมีหนาตาสวยกวาคนสมัยกอน?  ทั้งๆที่ 
มันเกิดออกมาจากคนสมัยกอน  หรือวาเกิดออกมาจากครึ่งคนครึ่งลิง  หรือมันเกิด 
มาจากลิก็สุดแท.  แตทําไมมันก็เปลี่ยนมาๆ  จนมามีคนชนิดที่สวยกวาคนทีแรก 
ที่เปนบิดามารดาหรืออะไร?  ถอยหลังเขาไปนี่  เพราะมันมีอะไรเจือเขาไปเรื่อยซึ่ง 
เปนความเปลี่ยนแปลง? 

 
ถาเรารูหลักเกณฑอันนี้  เราก็จะไมงงหรือจะไมตกตะลึง  ในการ 

ที่วามีอะไรผิดไปจากที่เราเคยนึกเคยคิด;  มันเปนเพียงประกายอันหนึ่ง  ซึ่ง 
ปรุงแตงกันไปตามเรื่อง.  แตวามีความเปนอันเดียวกัน  อยูตรงที่ ไกวัลยตา 
มีตนตออยางเดียวกัน,  แลวก็มีเบื้องหลังของมันอยางเดียวกัน.  เชนเราเห็น 
ตนไมหลายตนตางกัน  แตเบื้องหลังของตนไมหลายตนนั้นเหมือนกัน;  แตวา 
เราโง เราก็มองไมเห็น.  เราก็คิดวามันก็ตางกัน  เราก็เลือกรักตนนี้  เลือกเกลียด 
ตนนั้น  หรือวามีความคิดรูสึกตางๆ กัน. 

 
นี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวนี้เรากําลังมีอยู  อยางที่เรียกวาเปนปญหา  คือ 

เรารักกันไมได,  เราเมตตา  ปราณี  กรุณา  กันไมได,  แบงแยกเปนอยางนั้น 
อยางนี ้  กระทั ่งแยกผิว   กระทั ่งแยกผลประโยชน  กระทั ่งแยกลัทธิการเมือง ;  
นี้มันเปนเรื่องบาบอของมนุษยนั่นเอง. 

 
เพราะไมรูจักความที่สิ่งทั้งหลายเปนสิ่งที่มีไกวัลยตารวมกัน,  หรือ 

จะเรียกวาอนิจจังทุกขัง  อนัตตา  ก็เหมือนกัน,  จะเรียกวา  เพราะความที่สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  ตามหลักเกณฑของปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ได;  เพราะ 
ทีแรก มัน ก็เหมือนกัน  มันก็เปลี่ยนไป  ในที่สุดมันก็กลับไปเหมือนกันอีกก็ได, 
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 ไกวัลยธรรม ๔๒๐ 

เพราะวาปฐมเหตุหรือ เบื้องหลังของมันนั้น   คือไกวัลยตานั่น เอง ;  
เหลาจื๊อจึงบอกใหมองใหดีวา  สิ่งที่มีอยูทีแรก  ที่บรรยายเปนคําพูด  วาอะไรๆไมได 
นั่นแหละมีอยูกอนสิ่งทั้งปวง  หรือจะเรียกวา  เปนชื่อของสิ่งที่ตอมาแยกกันออก 
ไปเปนฟา  หรือเปนดิน.  หมายความวา  กอนแตจะมีฟาและมีดินขึ้นมานี้  มัน 
มีอะไร?  ทานทั้งหลายลองคิดดู;  เพราะวาฟาและดินนี้มันก็เพิ่งมี.  กอนแตนั้น 
มันมีอะไร?  มันกลายเปนมีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งไมใชฟาและดิน  มันก็ตองมีอะไรอยู 
อยางหนึ่ง  ซึ่งมีอยูอยางแนนอน;  แลวมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลง  มาเปน 
ความมีอยูชั่วขณะ  ชั่วขณะ  ชั่วขณะ  อยางนั้นอยางนี้. 

 
ดังนั ้นเราจะถือวา  ความไมมีอะไรอยูเลยนั่นแหละ  เปนชื่อของ 

สิ่งทั้งหมดทั้งปวงในที่แรก.  แรกเริ่มเดิมทีสิ่งทั้งหลายเรียกวาความไมมีอะไร 
มันมีแตสิ่งที่ควรจะเรียกวาความไมมีอะะไร. 

 
ขอใหนักศึกษาสิ่งนี้ใหดีวา  อยาไปเขาใจวา  มันจะไมมีอะไรเสียเลย;  

แตมันจะมิไดมีความเปนอยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้.  แตมันมีความไมมีอะไรนั่น 
แหละเปนความมี;  นี้เปนชื่อของสิ่งทั้งปวง. 

 
ตอมา มันก็ ขยายตัวออก เปนความมีตามแบบนี้  เรียกวาภพ  เรียกวา  

ภวะ  เปนสังขตะ เรื่อยมา;  มันเปนแมที่คลอดสิ่งทั้งปวงออกมา  ทําใหมีฟามีดิน 
มีอะไรตางๆ ที่เรียกวาพระเจาสรางขึ้นมา.  กอนพระเจาสรางขึ้นมามันมีอะไร?  
แลวพระเจานั้นคืออะไร?  ถาศึกษาเรื่องไกวัลยธรรมโดยสิ้นเชิงแลวจะพบวา 
พระเจานั้นคืออํานาจอันหนึ่ง  ซ่ึงเรียกไดวาเปนกฎ. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๒๑

สิ่งที่เรียกวากฎนี้มี  ๒  ชนิด  ถากฎที่ธรรมชาติสรางก็เด็ดขาดตายตัว 
ถากฎที่มนุษยบัญญัติ  มันก็ไมจริง,  เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได  ตามความ 
รูสึกของมนุษย.  ฉะนั้น กฎเรื่องอนิจจัง  ทุกขังอนัตตา ก็ดี,  กฎเรื่อง  
ปฏิจจสมุปบาทก็ดี,  กฎเรื่องอริยสัจจสี่ ก็ดี  เปนของตายตัว  เปลี่ยนไมได.  
อยางที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้  ซ้ําแลวซ้ําเลาวา  ตถตา - มันตองเปนอยางนั้น,  อวิตถตา  
- ไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,อนัญญถตา - ไมเปนอยางอื่นไดเลย.  นี่แหละ 
คือลักษณะของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
ตอไปนี้มันก็ มีแตการปรุงแตงเปลี่ยนแปลงไป  ตามการที่กระทบกัน 

ระหวางสังขตธรรมทั้งหลาย  ของสังขารทั้งหลาย  ผสมปนเปกันขึ้นมา  จนมามี 
อะไรอยางนี้  เปนที่ตั้งแหงความยึดถือของคนโง  วาสวยบางไมสวยบาง  วาดีบาง 
วาชั่วบาง  วาอะไรตางๆ  นานา  กระทั่งวาเปนหญิงเปนชาย  กระท่ังวาเปนลูก 
เปนหลาน  กระทั่งเปนอะไรตางๆ. 

 
ฉะนั้น  อยามองแตเพียงปรากฏการณหลอกๆ เดี๋ยวนี้  มองใหลึก 

ไปถึงเบื้องหลังของสิ่งเหลานั้น  ก็จะพบเห็นวา  มันมีสิ่งสิ ่งหนึ่งอยู  กอนสิ่ง 
ทั้งปวง  เปนที่ออกมาแหงสิ่งทั้งปวง,  เปนตนตอของทุกๆ  สิ่งหรือทุกๆ  สวน  ที่ 
ประกอบกันขึ้นเปนสากลจักรวาล.  ถาเรามองไมเปน  จะมองเห็นวาตางกัน,  
ถาเรามองเปน  จะเห็นวาเปนสิ่งเดียวกัน. 

 
เชน ไปมองที่ ความเปนอนิจจัง - ไมเที่ยง  นี้จะมองเห็นวาเหมือนกัน 

ไมวาอะไร  จะผิดกัน  อยูก็แตสิ่งที่เปน นิจจัง  นั้นก็ตรงกันขาม  นั่นแหละเปน 
ของเที่ยง;  เพราะมันมีอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง.  สวนของที่ไมเที่ยงเปลี่ยนอยู 
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 ไกวัลยธรรม ๔๒๒ 

เรื่อยนี้  มันก็เปลี่ยนเรื่อยจึงเทากับวาไมมีอยู;  ฉะนั้นอยาไดคิดวา  เรามีอยู  ตนไม 
มีอยู  กอนหินมีอยูอะไรมีอยู.  มันเปนเพียงอาการของการที่มันกําลังไหลไป 
โดยไมมีอะไรเปนความแนนอนวา  จะเปนอะไร. 

 
แตเรามันอายุสั้น    เราก็เอาแคอายุของเรา;    แลวก็บัญญัติสิ่งนี้วา 

เปนอยางนี้ๆ;  หรือวาโลกนี้มีลักษณะอยางนี้,  ดวงอาทิตยมีลักษณะอยางนี้.  
นี้เปนคน ฉลาดที่สุดในโลกนี้;  แตวาเปนคน โงที่สุดในไกวัลยตา  คือ 
ไกวัลยธรรม;  เพราะมันไมไดมีอยางนั้นจริง,  เพราะมันไมไดเปนอยางนั้นจริง. 

 
นี้ขอใหพยายามทําความเขาใจกันเรื่อยๆ  ไป;  แมมันจะมีความลําบาก 

บาง  เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่ลึกซึ้ง  ที่ทําใหมนุษยเรารูความจริงถึงที่สุด,  แลวก็ 
ไมเกิดความเห็นแกตัว  ไมเปนเรา  ไมเปนเขาไมเปนอะไรที่จะตองทะเลาะวิวาท 
กันหรือแบงแยกกัน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.] 

 
ทีนี้ก็ดูตอไป  ตามท่ีไดกําหนดไวแลววา  จากศาสนาพุทธเราก็มองเห็น 

สิ่งนี้  และจากศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย  เราก็มองเห็นสิ่งนี้  จากศาสนา 
สุดตะวันออก  คือเตา  ก็มองเห็นสิ่งนี้.  ทีนี้  จะไปดูสวนสุดทางตะวันตกบาง  คือ 
ศาสนาคริสเตียนโดยเฉพาะ. 

 
ทําไมจะพูดถึงเฉพาะศาสนาคริสเตียน?  ก็เพราะวาพอพูดถึงศาสนา  

คริสเตียน  ก็เปนอันวาพูดถึงศาสนายิว  ซึ่งมีอยูกอนศาสนาคริสเตียนดวย  ซึ่งมี 
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อะไรเหมือนกัน  ในสวนที่เปนชั้นลึกซึ้ง  จะเถียงกันก็แตเพียงวา  "คุณไมเปนลูก 
ของพระบิดาที่แทจริง  ฉันตางหาก"  นี่เถียงกันระหวางพวกยิวกับพวกคริสเตียน 
ก็ดูจะมีตางกันเทานี้. 

 
ทีนี้ศาสนาตอมา  เชน  ศาสนาอิสลาม  ก็ยอมรับขอเท็จจริงกอนหนา 

นั้น  คือกอนหนาที่จะเกิดศาสนาอิสลาม.  ตอนนั้นศาสดาทั้งหลายในศาสนายิว 
หรือในศาสนาคริสเตียนก็ตาม  ก็มาอยูในศาสนาอิสลามหมด;  ฉะนั้นเราก็ไม 
ตองพูดถึงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะก็ได.  พูดถึงศาสนาคริสเตียนอยางเดียวมันก็ 
เขาใจไดถึงศาสนากลุมน้ี,  ศาสนาของชนชาติเซเมติค  ทั้งหลายเหลานี้  มัน มี 
หลักเกณฑตนตอรากเงาเหมือนกัน. 

 
ทีนี้เมื่อพูดถึงศาสนาคริสเตียน  ก็นึกถึงขอเท็จจริง  ที่มีอยูในบานเรา 

เวลานี้ก็แลวกัน  ทุกคนที่นั่งอยูที่นี้  ก็คงจะนึกวาศาสนาคริสเตียนผิด  หรือเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  หรือโง  หรือไมดี  ไมจริง  เทาศาสนาพุทธ  อยางนี้ก็ได.  นี่แหละ 
คือ คนที่ยังไมเห็นไกวัลยธรรม;  ถาเห็นไกวัลยธรรม  จะมองเห็นไกวัลยตา 
คือ ความที่มันเปนอยางเดียวกัน  ในระหวางศาสนา  แมศาสนาคริสเตียน. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ตองรูจักภาษาคน,  ภาษาธรรม,  จึงจะเห็นคาของศาสนา. 

 
ถึงตอนนี้อยากจะขอพูดเปนหลักไวสักอยางหนึ่ง  และตลอดกาลดวย 

วา ความไมรูภาษาคนและภาษาธรรม  วามันตางกันอยางไร?  เกี่ยวของกัน 
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อยางไร?  นี้แหละทํายุง;  เพราะไมรูภาษาคน  ไมรูภาษาธรรม,  ไมรูวาภาษา 
มี  ๒  ภาษาเสมอไป.  คําพูดคําเดียวแตความหมายเปน  ๒  ภาษาเสมอไป;  เชน 
พูดวา ไฟ  ถาภาษาก็หมายถึงไฟที่หุงขาว;  แตถาภาษาธรรม  คําวาไฟหมาย 
ถึงกิเลส.  ถาพูดวาเย็น  ภาษาคน ก็หมายถึงเย็น  คือไมมีไฟ;  แตภาษา 
ธรรมหมายถึงนิพพาน,  คือความที่ไมมีกิเลส;  อยางนี้เปนตัวอยาง. 

 
ทีนี้เราพูดกันแตภาษาคน  ภาษาคนธรรมดา  รูจักแตภาษาคนธรรมดา 

จึงทําความเขาใจกันไมได,  ในระหวางศาสนาตอศาสนา  ก็ทําความเขาใจกันไมได 
มันก็เถียงกันเรื่องความหมายของคํา.  ทีนี้ในศาสนาของตนเอง เพียงศาสนา 
เดียว  ตนก็ยังเขาใจไมได  ในศาสนาของตน  ซึ่งมันมีคําอยูเปน  ๒ ชนิดเสมอ. 

 
เพราะฉะนั้นในขั้นแรกที่สุด  เราจะตองมองใหเห็นปญหายุงยากวา 

มันอยูที่วาการที่เราไมรูเทาทันของภาษา  ที่เรากําลังพูดจากันอยู  วาเราพูดกันภาษา 
ไหน  ภาษาคนหรือภาษาธรรม,  คือภาษาสมมติ  หรือภาษาแหงความจริงแท.  
นี่เราสงวนไวพูดขางเดียว  ตามความรูสึกของเราขางเดียว;  พอศาสนาอื่นเขา 
จะพูดเปน  ๒  ภาษาอยางนั้นบาง  เราไมยอม.  คิดดูใหดี,  เราไมยอม. 

 
เชน  จะพูดการเปรียบเทียบ  ระหวางพระพุทธเจา  กับพระเยซู 

คริสต;  ถาพูดวา  พระพุทธองคจากสวรรคลงมาเกิด  เราวาได,  ได,  ได;  แต 
ถาพระเยซูลงจากสวรรคมาเกิด  เราไมยอม.  แตพอพูดวา  พระพุทธเจาลงจาก 
สวรรคมาเกิด  เราก็ยอม  เรามันก็บา;  เพราะวาเรื่องมันเหมือนกัน. 

 
ถาพระพุทธเจาลงจากสวรรคมาเกิดได.  พระเยซูก็ตองลงจากสวรรค 

มาเกิดได;  นี่เรามันพูดเปนคนบาเสียเรื่อยไป.  ถาทีของเรา  เราก็เอา  แต 
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คนอื่น  จะพูดอยางนั้นบาง  เราไมยอม.  ทั้งที่วาในคัมภีรของเรา  ก็มีวา  พระ- 
พุทธเจานี้ทานไปเกิดเปนเทวดา  อยูในสวรรคชั้นดุสิต;  แลวเทวดาทั้งหลาย 
ตองไปอัญเชิญทานออนวอนทาน  ใหมาเกิดเปนมนุษยในโลกนี้,  แลวเปน 
พระพุทธเจา,  แลวก็มาเกิดเปนพระพุทธเจา  อยางนี้เรายอม,  เรายอมรับ. 

 
แตพอที่พวกคริสเตียนจะพูดวา  พระเยซูในสวรรค,  พระเจาสงมา 

สําหรับเกิดใหชวยคนในโลกนี้  เราไมยอม.    นี่เรามันบาถึงขนาดนี้  เห็นไหม?  
เพราะวาเราไมยอมรับ  การพูดจาระหวางภาษาคนกับภาษาธรรมที่ตางกัน;  แลว 
เราก็เห็นแกตัวเราขางเดียว. 

 
นี่คือขอท่ีเราไมมองเห็นขอเท็จจริง  ที่วามันมีไดเหมือนกัน;   แลว 

มันก็จริงเสียดวย.  เราจะกีดกันไวแตสําหรับเราเทานั้น  ที่วาจะถูก  หรือวาจะจริง 
ถาอยางนี้แลว  ก็ไมมีทางที่จะรูจักสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยตา  คือความที่มันเหมือนกัน,  
สิ่งเดียวกัน  ทั้งโดยเวลา  ทั้งโดยเนื้อท่ีอยางที่กลาวแลว. 

 
ฉะนั้น  ขอใหทําในใจ  ในเรื่องนี้กันใหมากเปนพิเศษสักหนอย 

เมื่อจะพูดถึงศาสนาคริสเตียน  เราก็มีสิ่งที่จะตองเปรียบเทียบกันหลายๆ อยางสัก 
หนอย;  เพื่อใหเห็นวา  มันมาตะเภาเดียวกัน,  นี่ใชคําอยางนี้. 

 
เปรียบเทียบดูความเชื่อระหวางพุทธกับคริสต. 
 
ในพุทธศาสนา  เราก็เชื่อกันวา  เทวดาตองไปประชุมกัน  ออนวอน 

เทพบุตรชื่อสันตุสิตะ  ลงมาเกิดเปนพระพุทธเจาในโลกนี้.  พระพุทธองคก็ลง 
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มาเกิด  นี่เราก็เชื่อ.  หรือขอความชั้นหลังๆ  ที่สุดวา  พระพุทธเจาเสด็จขึ้นไปสู 
เทวโลก  โปรดพระพุทธมารดา  ๓  เดือนบนสวรรค  แสดงอภิธรรม;  นี้เราก็เชื่อ 
เพราะวามันเปนเรื่องของเรา  ในคัมภีรของเรา. 

 
หรือวาพอแสดงธรรมจักรจบลง  เทวดาทั้งหลายตะโกนบอกกันเปนชั้นๆ.  

ตั้งแตภุมมะเทวดาขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นสูงสุด;  นี้ เราก็เชื่อ.  แมที่สุดแตวา 
เรื่องในชาดก วาตนไมพูดได  สัตวพูดได  นี้ เราก็ยังยอมเชื่อ.  หรือโพธิสัตวนั้น 
เปนสัตวเดร ัจฉาน  เปนลิง   เปนอะไร   กระทั ่งเปนปลาดุกก็ย ังยอมเชื ่อ   นี ่เรา 
ยอมเชื่อกันขนาดนี้. 

 
แตพอทีศาสนาอื่น  เราไมยอมให;  มีอะไรแปลกออกไปสักนิดเดียว 

เราหาวาไมจริงเสียทันที.  ทําไมไมยอมเชื่อวาพระเยซูเปนบุตรพระเจา?  พระเจา 
อยูบนสวรรค  สงพระเยซูลงมาเกิด,  พระเจาสงมาพูดแทนทาน,  พระเจาไมตอง 
ลงมาเอง. 

 
นี่ขอใหนึกดูใหดีๆ  วา  พระเจาที่ไมไดลงมาเอง  แลวใชใหพระเยซู 

ลงมาเกิด  เพื่อสอนคนนั้น  มันตางกันอยางไร?  พระเยซูมาจากไหน?  ถาวา 
เชื่อวามาจากพระเจา  มันก็ตองดูกันอีกที  วา พระเจานั้นคืออะไร?  ถาพระเจา 
เปนคนๆ อยางพอแม  คลอดลูกออกมา  สงลูกออกมานี้;  นั้นมันคือความโง 
ของเราเอง.  เขาไมไดหมายความอยางนั้น  มันมีอะไรที่ลึกกวานั้น. 

 
การที่พวกคริสเตียนเขาจะพูดอยางนั้น  เขาก็ไมไดหมายความวา 

อยางนั้น  มัน ตองตีปญหา  คือความหมายของขอความนี้วา  พระเจานั้นคืออะไร? 
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อะไรเลาที่จะสงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาได    ถาวามิใชสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 
หรืออสังขตธรรม  อยางที่ไดพูดมาแลว. 

 
ทั้งพุทธ,  คริสตไมเขาใจคําสอนชั้นลึก. 

 
เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกัน  ทั้งพุทธและคริสต  ในขอท่ีวา เขาใจคําสอน 

ในชั้นลึกนี้ไมได.  พุทธบริษัทนี้มีกี่คน  ที่เขาใจคําสอนเรื่องอนัตตาและ 
เรื่องสุญญตา  ซึ่งเปนหัวใจของพุทธศาสนาวา  มันไมมีตัวเรา,  วามันมีแต 
ธรรมชาติ,  แลวธรรมชาตินั้น  ถามองใหลึกเขาไป,  ลึกเขาไป,  ก็กลายเปน 
ไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่เปนอันเดียวกันหมด  ทั้งโดยเวลาและโดยพื้นที่.  นี้ทําไม 
เราจึงไมเขาใจคําของพระพุทธเจา?  ทั้งที่เราเปนพุทธบริษัท. 

 
ทีนั่งอยูตรงนี้ มีกี่คน  ที่เขาใจ  คําวาสุญญตา  วาอนัตตา,  หรือวา 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น,  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  ตัวตน  เราเขา;  
มีแตธรรมชาติ  เปนไปตามกฎของธรรมชาติ  โดยกฎของอิทัปปจจยตา  เปนตน?  
นี่พระก็สวดไมรูจักกี่สิบครั้ง,  ก็ไดยินไมรูจักกี่สิบครั้ง,  แลวก็หาคนเขาใจยาก;  
นี้จะเรียกวาหูของทานไมไดยิน,  หรือวาทานไมเขาใจคําเหลานี้. 

 
นี่ ปญหาอยางนี้  มันก็เกิดขึ้นกับศาสนาอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็ 

ศาสนาคริสเตียน  เพราะมันมีความหมายอยางเดียวกัน  มีเรื่องราวอยางเดียวกัน :  
พระเยซูก็ไดพูดวา  ทําไมทานจึงไมเขาใจคําของเรา?  ก็เพราะวาทานไมสามารถ 
ไดยินคําของเรา.  คัมภีรที่พวกคาธอลิคใชกัน  เขาแปลวาเพราะทานไมไดยิน,  
ไมได  hear,  ไมไดยินคําของเรา.  คัมภีรที่พวกโปรแตสแตนท  เขาใชกันก็วา 
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เพราะวา  revelation  ของเรา  อยูเหนือการรับของทาน  หมายความวาสิ่งที่เราจะ 
มาเปดเผยนั้น  มันอยูเหนือการรับไดของพวกทาน;  ฉะนั้นทานจึงไมเขาใจ. 

 
ตัวหนังสือที่แปลตางกันอยางนี้  มันก็โทษกันไมได  มันก็ตองตางกัน 

บาง;  แตความหมายมันยังคงเดิม.  ใชคําวา  "เพราะทานไมไดยิน"  นี่มันดา 
เจ็บกวา.  อยางอาตมาพูดอยูกองไปหมดนี้  ทานทั้งหลายก็ ไมไดยิน  คือทาน 
ไมสนใจ;  ทานไมเขาใจ  ทานไมสนใจ  มีคาเทากับทานไมไดยิน  เพราะวา  
"สิ่งที่ขาพเจานํามาเปดเผยนี้  มันอยูเหนือสมรรถภาพแหงการรับของทาน"  อยางนี้ 
มัน เปนกันทุกศาสนา. 

 
อยางเรื่องเตานี้  ก็ดูไมไดยิน,  พูดก็เหมือนกับไมไดยิน.  เรื่อง 

ปรมาตมัน,  เรื่องไกวัลย,  เรื่องอะไรตางๆ  ของฮินดู  ก็เหมือนกับไมไดยิน 
เรื่อง  revelation  ของพระเจา  ที่พระเยซูเอามาเผยแผสั่งสอน    ทานก็ไมไดยิน 
ขอใหมองใหเห็นอกเห็นใจกันในขอที่วา  สิ่งที่เรียกวา ไกวัลยธรรม  มันอยูลึก 
อยางนี้; 

 
ความจริงบางอยางของพุทธและคริสตก็มีทํานองเดียวกัน. 

 
พระเยซูก็ยืนยันวา  ทานไมไดรูเอง,  ทานเอามาบอก  "สิ่งที่ขาไดฟง 

จากพระองค  ขาก็นํามาบอกแกโลก";  นี่พระเยซูวาอยางนี้.  นี่ไปดูคัมภีรโยฮัน  
พวกนี้  จะมีเรื่องอยางนี้ทั่วๆ  ไป  วาพระเจาบอกพระเยซูอยางไร;  พระเยซูก็เอา 
มาบอกคนอยางนั้น. 
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นี่ก็ เชนเดียวกับท่ีวา  พระพุทธเจาทานตรัสรูอยางไร  อภิสมฺพุชฺฒติ 
อภิสเมติ - รูและตรัสรูธรรมธาตุนั้นอยางไร,  แลว  อาจิกฺขติ  เทเสติ  ปฺเปติฯ - 
เอามาบอกเอามาแสดง  เอามาเปดเผย  หมายความวาทานมิไดทํามันขึ้นมา  แต 
ทานไดตรัสรูสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมันมีอยู. 

 
แตพระเยซูไปพูดวา  พระเจาบอกมาแลวเอามาบอกตอ;  มันก็ไม 

ตางอะไรกัน.  ไมใชวาทานเปนสิ่งนั้น,  หรือทานสรางสิ่งนั้นขึ้นมา,  ทานบัญญัติ 
สิ่งนั้นไดดวยตนเอง;  ลวนแตไปรับเอามาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือคนใดคนหนึ่ง. 

 
พระพุทธเจาทานใชคําตรงๆ  ก็เลยวา  รับเอามาจากธรรมชาติ 

ในฐานะที่เปนกฎของธรรมชาติ  จึงเอามาบอกให;  แตพระเยซูทานจะพูด 
สําหรับคนที่มีสมมติมาก  ในหมูชนที่ถือสมมติมากทานก็บอกวา  ไดฟงมาจาก 
พระบิดาคือพระเจา  แลวก็มาบอกทานทั้งหลาย,  ถาดูตามตัวหนังสือในภาษาคน 
มันก็ดูจะตางกัน  หรือจะไปกันคนละทาง.  ถาดูตามใน ใจความทางภาษาธรรม 
แลวมันเหมือนกัน;  เพราะ มันมีอยูสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่ง ใครรูเขาเปนคนแรก 
แลวก็มาบอกคนทั้งหลายได. 

 
เราตองมีความเห็นอกเห็นใจ  หรือผอนผันกันอยางนี้  มันจึงจะพูดกัน 

รูเรื่อง;  อยายืนยันไปเปนภาษาธรรมอยางเพียงภาษาคนอยางเดียว.    ลอง 
เทียบกันโดยความหมาย  แลวก็ จะพบวามันเหมือนกัน;  ถาจะเทียบกันโดย 
ตัวหนังสือหรือคําพูด  มันก็อาจจะตางกัน  ในคําพูดที่ตางกัน.  แตถาเกิดไปตี 
ความหมายเขา  ก็จะพบวามันมีความหมายเหมือนกัน.  อยางพระเยซูจะพูดวา 
พระเจาสงฉันมาพูดแทนพระเจา.  พระพุทธเจาก็วา  เราตรัสรูธรรมธาตุนั้นแลว 
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 ไกวัลยธรรม ๔๓๐ 

ก็เอามาบอก;  มันก็เหมือนกับวาธรรมชาติเปนผูบอกพระพุทธเจา  ในขณะที่ 
เรียกกันวาทานตรัสรู. 

 
ผูรูก็มีการกระทําอยางนี้กันทั้งนั้น  :  ไปน่ังเอามือปองหู  ฟงเสียง 

ธรรมชาติอยูในปาจนไดยิน  แลวก็เอามาบอกคนทั้งหลาย;  นี้เปนคําอุปมาวา 
มีกิริยาเหมือนกับวาเราไปนั่งฟงเสียงธรรมชาติอยูกลางดง  แลวไมเทาไรก็ไดยิน 
แลวก็มาบอกคนทั้งหลาย. 

 
คํากลาวในศาสนาที่ตางกันยอมสันนิษฐานได. 
 
ฉะนั้นมันจึงมีปญหาอยูที่คําสําคัญที่สุด  คือคําวาพระเจา,  พระเจา 

นั้นคืออะไร?  ที่บอกพระเยซู,  แลวใหมาสอนคน  หรือพระโมฮัมหมัดก็ 
เหมือนกัน  ฟงมาจากพระเจา,  คัมภีรโกระอานทั้งหมดพระโมฮัมหมัดฟงมาจาก 
พระเจา  แลวมาบอกคนทั้งหลาย.  นี่ศาสนาเครือเดียวกันนี้  เขาจะมีอยางนี้ 
ทั้งนั้น.  ศาสนายิว  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  จะมีวาฟงจากพระเจาแลว 
มาบอกคนทั้งหลาย. 

 
ทีนี้ พระพุทธเจาทานรูมาจากธรรมชาติ  ฟงมาจากธรรมชาติ  แลวก็มา 

บอกคนทั้งหลาย.  นี้ถาเราจะไมอยากทะเลาะกัน  เราก็จะตองสันนิษฐานลงไป 
ทีหนึ่งกอนวา  สิ่งที่เรียกวาธรรมชาติกับสิ่งที ่เรียกวาพระเจานั้น  เปนสิ่ง 
เดียวกัน.  เมื่อเขาอยากจะเรียกวาพระเจาก็ได  ตามภาษาคนธรรมดา;  เราก็ 
เรียกอยางภาษาวิทยาศาสตร  วาธรรมชาติ. 
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สิ่งที่เรียกวา  ธรรมชาติ นั้น  คือ ปรากฏการณทั้งหลาย,  และกฎเกณฑ 
มีอยูในปรากฏการณทั้งหลาย  นี้ก็เปนธรรมชาติ;  ฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวาสัจจะ 
หรือความจริง  หรือ  truths  ทั้งหลายนั้น  คือกฎเกณฑของธรรมชาติ  ซึ่งใคร 
แตงตั้งไมได.  มันเปนกฎของธรรมชาติ;  เพราะฉะนั้นมันจึงอยูเหนือการ 
บีบบังคับของสิ่งใด  มันเปนกฎที่ตายตัว. 

 
อยางนี้เราเรียกวา สัจจะ คือจริง  มันไมหลอก  เรียกวา  อสังขตะ  คือ 

ไมมีสิ่งใดไปกระทํามันได  ไมมีใครไปเปลี่ยนแปลงมันไดอีกตอไป.  นั่นแหละ 
ถาจะเรียกวาพระเจาก็ได  หรือถาไมเรียกวาพระเจา  ก็ เรียกวาบิดาของเราก็ได;  
เพราะวาทุกคนออกมาจากกฎเกณฑอันนั้น.  ทุกคนที่นั่งอยูที่นี่  คลอดออกมา  
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ  โดยสิ่งที่เปนธรรมชาติ  โดยกฎเกณฑของธรรมชาติ 
จึงคลอดออกมาเปนมนุษย  เปนคนอยางนี้.  ทางโนนก็เรียกวา  ออกมาจาก 
พระเจา  คือธรรมชาติ.  ฉะนั้นควรจะใหความเปนธรรม  ผอนผันกันได  ใน 
เรื่องกฎเกณฑของธรรมชาตินั้น  เรียกวาพระเจาก็ได. 

 
....            ....            ....            .... 

 
พิจารณาถอยหลังไปจะเห็นไกวัลยธรรมซึ่งเปนสิ่งเดียวกัน. 

 
ทีนี้  ดูถอยหลังเขาไปๆ  จะเปนสิ่งเดียวกันทั่วไปหมด  ทั้งโดยเวลา 

และโดยพื้นที่.  สิ่งนี้อาตมาใชคําวา ไกวัลยธรรม  เปนชื่อของสิ่งที่นํามาบรรยาย 
กันที่นี่ตั้ง  ๑๑  ครั้งมาแลว.  เรื่องเดียวนี้พูดกัน  ๑๑  ครั้งมาแลว.  ทานคงจะ 
จําได,  แลวคงจะคอยเขาใจขึ้นรางๆวา  สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนั้นคืออะไร.  
เดี๋ยวนี้ก็กําลังพูดถึงสิ่งนี้อีก. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๔๓๒ 

พระพุทธเจาทานตรัสวา  ตถาคตสฺส  อธิวจนํ  ธมฺมกาโย  อิติป,  
พฺรหฺมกาโย  อิติป,  ธมฺมภูโต  อิติป,  พฺรหฺมภูโต  อิติป  ซึ่งหมายความวาทาน 
ตรัสวา  ชื่อของฉันนั ้น  ชื่อที่จะใชเรียกฉันตางๆกันนั ้น  จะเรียกวาธรรมกายบาง 
ก็ได  จะเร ียกวาพรหมกายบางก็ได  จะเร ียกวาธรรมภูต ิบางก็ได  จะเรียกวา 
พรหมภูติบางก็ได. 

 
ถาพูดกันเปนภาษาธรรมดาก็วา  พระพุทธเจาทานบอกเราวา  ชื่อของ 

ทานนั้น  ในความหมายดานหนึ่งจะเรียกทานวา  ธมฺมกาโย - ตัวหรือกายของธรรม 
ก็ได;  เอา,  ทีนี้กาย  แลวก็จะถือวากายนี่แหละ;  แต ธรรม นะ  คืออะไร?  
กายของธรรม  ตัวของธรรม  ธรรมนั้นคืออะไร?  ถามันเปนนามธรรม  จะไปควา 
กันที่ไหน. 

 
ระวังใหดี,  คําวา ธรรม อยางนี้  จะหมายถึงสิ่งที่เรียกวาพระเจา,  

หมายถึงธรรมที่แทจริงคืออสังตะ  แต เรียกเปนภาษาบาลีคําเดียววาธรรมธรรม 
ประเภทที่เปนกฎของธรรมชาติ. 

 
ที่เรียกวาเปน พฺรหฺมกาโย นี้  - เปนกายอันสูงสุด  คําวา  พรหม  นี้มี 

ความหมายหลายอยาง  ความหมายทั่วไป  แปลวา สูงสุด;  แตความหมาย 
เฉพาะศาสนา  อยางในประเทศอินเดีย  พรหม  นี้แปลวา ผูสราง  ผูมีอยูกอนใคร 
ผูมีอํานาจเหนือใคร  ผูสรางสิ่งทั้งปวง. 

 
ทําไมพระพุทธเจาเอามาเปนชื่อของพระองค?  วา  พฺรหฺมกาโย  นี้ 

เปนชื่อของฉันก็ได,  ธมฺมกาโย  นี้เปนชื่อของฉันก็ได,  ธมฺมภูโต  เปนตัวธรรม 
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แท  เปนตัวธรรมแทนี้เปนชื่อของฉันก็ได,  หรือ  พฺรหฺมภูโต  เปนพรหม,  เปน 
พรหมแท,  นี้เปนชื่อของฉันก็ได.  นี่พระพุทธเจาที่เปนเนื้อหนังรางกาย  จะเปน 
ไดอยางนั้นหรือ? 

 
พระพุทธเจาทาน ไมไดหมายถึงเนื้อหนังรางกายที่เปนคน  ที่เกิดมา 

จากบิดามารดา;  แตทาน หมายถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งเปนธรรม,  แลวก็ธรรม 
ยิ่งๆ ขึ้นไป  ประเภทที่ไมอยูใตเหตุปจจัย  จนกระทั่ง เปนอสังขตธรรม  คือ 
อะไรเปลี่ยนแปลงไมได;  คือเปนสัจจะจริง  จนอะไรไปเปลี่ยนแปลงไมได 

 
รูจักพระพุทธเจาอยางนี้แลว  ก็จะพบวามันมีสิ ่งสิ ่งหนึ่ง  ซึ่งจะ 

เรียกวาพระเจาก็ได  เรียกวาพระธรรมก็ได.  ที่แสดงออกมาในรูปของพระ- 
พุทธเจา,  เปนองคพระพุทธเจา;  อยางที่เราทําพระพุทธรูปไวเต็มไปหมด 
นั่นแหละ  เหมือนหรือไมเหมือน.  แตเขาหมายถึงวากายของธรรม  หรือ 
กายของพรหม  คือสิ่งที่มองเห็นไมไดดวยตา  ไมอยูในรูปแบบ  ไมแสดงได 
ดวยรูปแบบ  ไมบัญญัติดวยคําบัญญัติใดๆ  ได. 

 
ฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่  ควรจะเขาใจเรื่องนี้  โดยการไดเห็น  ภาพปน 

จําลองหินสลักที่อยูรอบๆ  ตึกหลังนี้.∗  ที่ตรงไหนเปนพระพุทธเจา  ตรงนั้นเขา 
ทิ้งวางไว,  เห็นไหม?  เพราะคนพวกนี้ยุคนี้  หรือศิลปนเหลานี้  ทําตามหลักเกณฑ 
ที่วา  พระพุทธเจาพระองคจริง  แสดงดวยรูปไมได,  ธรรมะจริงแสดงดวยรูปไม 
ได,  สังฆะจริงก็แสดงดวยรูปไมได.  เพราะฉะนั้นในหินสลักรุนแรกที่สุด 
ยุคสาญจี  ก็ตาม  ยุคภารหุต  ก็ตาม  จะหาไมพบรูปพระพุทธ  และ  รูปพระ- 
 

                                                
∗ คือโรงมหรสพทางวิญญาณ  ในสวนโมกขฯ 
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ธรรม  หรือ  รูปพระสงฆ;  จะเปนสัญญลักษณบาง  เปนวางบาง;  แมแตรูป 
พระสงฆ  เขาก็ยังไมทํากัน.  เพราะพระสงฆที่แทจริงก็แสดงดวยรูปไมได  
เชนเดียวกับพระพุทธเจาเหมือนกัน.  นี่ความที่เปนอันเดียวกัน  ลึกซึ้งละเอียด 
จนเปนถึงอสังขตธรรม  เปนไกวัลยธรรม  เปนตน. 

 
นี่ขอใหเราเขาใจคําวา ธรรม  ในพุทธศาสนา นี้ก็ดี  วา เล็งถึงไกวัลย- 

ธรรม.  แตถาเราพูดวาพระพุทธเจาเปนธรรม,  เปนตัวธรรม;  เราอยาไป 
หมายถึงตัวเนื้อหนัง.  เราตองหมายถึงอะไรอันหนึ่ง  ซึ่งลึกไปกวานั้น.  เพราะ 
ฉะนั้นเมื่อ พระเยซูพูดอยางนั้นบาง  เราก็ตองยอม  วานั่นเล็งถึงพระเจา;  แต 
ไม ใช พระเจ าอยาง   มีต ัวม ีตน   เป นคนหนวดยาวถ ือไมเท า   นั ้นเป นพระเจ า 
สําหรับเด็กๆ.  ถาพระเจาเปนอยางนั้นจริง  ก็เปนวามันเปนคําพูดที่โงเกินไป. 

 
แตแลวระวังใหดี,  เขาฉลาดจนกลายเปนทําใหเรานี่แหละโงไปวา 

เราเขาใจวาพระเจาเปนอยางนั้น.  ถาเราไปเขาใจพระเจาคือคนที่ถือไมเทา 
หนวดยาว;  นี้เราก็โง – โง – โง - แสนจะโง.  เพราะเขาไมไดตองการอยาง 
นั้น;  แตเขาจําเปนจะตองเขียนภาพอยางนั้น,  เพราะมันตองเขียนภาพ. 

 
นี้การที่ไมเขียนภาพเสียเลยนี้มันฉลาดกวา  จริงไหม?  การที่ไม 

เขียนภาพพระเจาหรือพระพุทธเจาเสียเลยนี้  ฉลาดกวาที่จะไปเขียนเขา  หรือไปทํา 
เขา  ไปปนเขา;  เพราะวา สิ่งที่เรียกวาธรรมนั้น  แสดงไมไดดวยรูปภาพ. 

 
ในที่สุดก็เห็นวา จะเรียกวาธรรม ก็ได,  จะเรียกวาพระเจาก็ได,  

หรือเรียกวา สัจจะ ก็ได  อสังขตะ อะไรก็ได;  ลวนแตแสดงไมไดดวยรูป.  
นั่นแหละคือสิ่งที่เปนสิ่งเดียวกัน  จนเรียกไดวา  เปนไกวัลย,  ไกวัลยตา. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๓๕

พิจารณาดูสิ่งที่เปนวัตถุสันนิษฐาน. 
 
ทีนี้เขาจะพูดเลยไปถึงกับวา  บานเมืองของพระเจา,  นี่ฟงดูใหดี 

อยูที่ไหน?  ถาบานเมืองของพระเจา  มีสวรรคมีวิมาน  อยางที่เขียนในรูปภาพนี้ 
มันก็โง  ยิ่งกวาโง – โง – โง - สักกี่รอยโงพันโง  มันก็ไมเทา.  หรือถาจะยิ่งเขาใจ 
ไปวานิพพานเปนบานเมืองทํานองนั้นแลว  ก็ยิ่งโงกวานั้นอีก;  แตเขาก็ตอง 
เขียน,  ตองพรรณนาวา  ในเมือง  ในบาน  ในวัง  ของพระเจา  เปนอยางนั้นๆ,  
พระเจานั่งตรงนั้น,  เทวดานั่งตรงนี้  อะไรอยางนี้;  มันก็ตองเขียนอยางนั้น 
แหละ  เขียนอยางอื่นไมได,  ถามันจะตองเขียน. 

 
ทีนี้เราตองถือวา เมืองของพระเจานั้นคือไกวัลยธรรม.  พระเจา 

ทานประทับน่ังอยูบนบัลลังก  ในทามกลางเมืองของทาน  คือไกวัลยธรรมหรือ  
อสังขตธรรมก็ได;  เพราะวาไกวัลยธรรมยอมเปนอสังขตธรรม.  ฉะนั้น อสังขต- 
ธรรมนั่นแหละคือบานเมืองของพระเจา,  ที่อยูของพระเจา.  เมื่อคนหรือ 
สัตวหลุดพนไปจากโลกนี้แลว  ไปอยูกับพระเจาแลว  ก็ไปอยูที่บานเมืองนี้,  ซึ่ง 
หมายถึงภาวะที่ เปนสังขตะเปนไกวัลยะ.  นี่เราจะตองมองดูกันอยางนี้  จึงจะ 
เกิดความเปนธรรมหรือยุติธรรม. 

 
ทีนี้เราจะเอาแตเราขางเดียว;  อยางที่ไดยกตัวอยางมาแลวขางตน 

วา  พระเยซูลงจากสวรรคมาเกิด  เราไมเชื่อ;  แตพอพูดวาพระพุทธเจาลงจาก 
สวรรคมาเกิดเราเชื่อ.  นี่คือ ความที่ไมรู  ก็ทําใหเกิดความลําเอียง. 

 
ขอใหเขาใจใหดีๆ  วาคําพูดวา  "บานเมือง"  ถามันหมายถึงทางวัตถุ 

ก็คือบานเมืองอยางนี้;  แตถามันหมายถึงบานเมืองในภาษาธรรมะ แลว  เชน 
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 ไกวัลยธรรม ๔๓๖ 

บานเมืองของพระเจา  หรือวาเมืองนิพพานที่พระอรหันตทั้งหลายจะเขาไปสูแลว 
มันไมใชบานเมืองอยางนี้  มันไมใชวัตถุอยางนี้.  มันเปนไกวัลยธรรม  เปน  
อสังขตธรรม,  เปนที่ตองใชคําพูดอยางหนึ่งวา  "ความไมมีอะไร".  มันมีความ 
ไมมีอะไร  เหมือนกับที่มีอยูที่นี่,  ไมมีอะไรทุกอยาง  ที่เหมือนกับที่มีอยูที่นี่;  
นั่นแหละคือบานเมืองของพระเจา,  หรือวา นิพพานที่พระอรหันตทั้งหลายจะ 
เขาไปสู. 

 
พูดวา  "เขาไปสู"  นี้ ก็พูดเปนคําสมมติ  ภาษาชาวบาน  ภาษาเด็กๆ 

เมื่อจิตลุถึงความเปนอยางนี้  แลวก็หมดความรูสึกเปนตัวเราตัวเขา  เปนไกวัลยธรรม 
อยางเดียวกันหมด;  อยางนี้เราเรียกวา  ความเขาไปสูสิ่งนั้น.  แลวคนก็จะเขา 
ใจไปวา  เดินไป  คลานไป  หรือวาขี่รถไป  หรือวาเหาะไป  เขาไปสูสถานที่นั้น;  
อยางนี้มันก็เลยเปนเรื่องที่นาหัว. 

 
ไปหาวาเขาโง;  แตที่แทเขาไดทําไวใหเราโง.  เขาพูดไว 

ฉลาดเกินไป  จนเราไมเขาใจ,  เราคิดวาเขาพูดโงๆ;  แตเขาไดพูดไวสําหรับ 
ใหเรากลายเปนคนโง;  เราไมรู,  แลวก็พูดวาเขาโง.  เราก็โง  ๒  ซอน  ๓  ซอน 
นี่เปนเรื่องที่นาหัว  มันมีอยูอยางนี้. 

 
นี่จะขอ สรุป คําวา ไกวัลยธรรม  วาคือสิ่ที่เรียกวาอสังขตธรรม  ไว 

อยางนี้เสมอไป;  ไมวาจะพูดเรื่องอะไร  คราวไหน  แลวบานเมืองของพระเจา 
นั้นคืออสังขตธรรม,  หรือสิ่งที่เรียกวา  อสังขตธรรมนั่นแหละคือบานเมืองของ 
พระเจา  ถาพูดอยางสมมติ.  ถาไมพูดอยางสมมติก็คือ  นิพพานในพระพุทธ- 
ศาสนานั้นคืออสังขตธรรม,  เขาถึงนั่นก็คือนิพพาน  หรือเขาสูอสังขตธรรม.  ถา 
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พูดอยางสมมติ  ก็บานเมืองพระเจาสวยมาก,  เต็มไปดวยทอง,  เต็มไปดวยเพชรนิล 
จินดา,  เต็มไปดวยอะไรตางๆ,  เขาก็ไมไดหมายความอยางนั้น  แตคนมันตอง 
เขียนรูปภาพอยางนั้น. 

 
ฉะนั้นแมแตศาสนาคริสเตียน  ก็ตองแปลความหมายเชนเดียวกับ 

ศาสนาพุทธ;  ที่พูดไวในภาษาคน นี้ก็อยางหนึ่ง  เชนวา  "เมืองแกว  กลาวแลว 
คือพระนิพพาน"  อยางนี้  มันก็ ตองพูด  ใหคนที่มันชอบอยางนั้น  ไดสนใจใน 
นิพพาน.  แตถาพูดสําหรับคนรูก็วา  เขาสูวิสังขาร  คือไมมีอะไรปรุงแตง,  ไมมี 
อะไรปรุงแตงไดอีกตอไป;  เขาถึงสิ่งหรือภาวะอยางหนึ่ง  ซึ่งภาษาธรรมดาไมมี 
สําหรับจะพูด  เลยตองพูดวาเปนอัพยากตะ  คือพูดวาอะไรก็ไมได.  ที่"พูดวาเปน 
อะไรก็ไมได"  คือนิพพาน  หรือ อสังขตะ  หรืออมตะ  หรือสัจจะ  หรืออะไร 
แลวแตจะเรียก. 

 
ดูสังขตะ,  อสังขตะหรือนิพพานในศาสนาคริสต. 
 
ทีนี้เราก็ดูวา  ในศาสนาคริสเตียนนั้น  มีเรื่องนิพพาน  หรือเรื่อง  

อสังขตะ  อยางไร?  ที่เราไปหาเขาวาโง  หรือเปนศาสนาที่ต่ําตอย  ไมมีสาระอะไร;  
อยากจะบอกใหรูเลยวา  ใบแรกของคัมภีรไบเบิลของคริสเตียน  ใบแรกเลย  แผน 
แรก  ๒  หนานั้น  มีพูดถึงสังขตะและอสังขตะ. 

 
วาตนไมตนหนึ่ง   พอไปกินลูกของมันเขา   ก็เกิดความรูวานี้ดีนี้ชั่ว 

แลวก็ตาย;  คนนั้นก็ตาย,  แลวตนไมอีกตนหนึ่ง  ไปกินลูกของมันเขา  แลว 
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 ไกวัลยธรรม ๔๓๘ 

เขาก็ไมรูจักตาย  มีชีวิตนิรันดร  ไมรูจักตายอีกตอไป;  คัมภีรไบเบิลพูดไวใน 
ใบแรกๆ. 

 
เรื่องตนไม  ๒  ตน  ตนหนึ่งไปกินเขา  จะเกิดความรูสึกเปน  ๒  อยาง 

คือ  ดีชั่ว  บุญบาปสุขทุกข  เปนตน.  พอไปกินเขาแลวจะตาย  คือจะ 
ยึดมั่นถือมั่น  ระหวางดีกับชั่ว  ระหวางบุญกับบาปเปนตน;  แลวจะตอง 
ตาย  คือมีความทุกข. 

 
ทีนี้ตนไมอีกตนหนึ่ง  ถาไปกินลูกเขาแลวจะไมรูจักตาย  คือทํา 

ใหมีปญญา  หูตาสวางไสวหมด  ไมเห็นโดยความเปนคู  วาดีชั่ว  บุญบาป  สุขทุกข,  
แลวก็ไมยึดถืออะไร,  แลวก็ไมมีตัวเรา;  ก็ เปนอสังขตะ  หรือเปนไกวัลยะ 
คือ ไมรูจักตาย  และ เปนนิรันดร. 

 
นี่อาตมาก็ถูกดาเรื่อยวา  เอาใจออกหางจากพุทธศาสนา  ไปเขาขางคริส- 

เตียน  ยกยองเชิดชูอะไรนี้  เร่ืองนี้ขอยืนยันวาไมเปนความจริง;  เปนเรื่องที่พูด 
ตามจริง  เปนเรื่องที่พูดตามที่มีอยูอยางไร.  แลวก็ไมไดแกลงตีความหมายใหเปน 
ประโยชน,  หรือใหโทษแกฝายใด.  พูดไปตามจริง  จึงพยายามชี้อยางยิ่ง 
ที่จะใหเห็นวา   ในทุกศาสนามีสิ่ง เรียกวาไกวัลยธรรม   อันเดียวกัน  
ขอเดียวกัน.  ใครเขาถึงแลว  จะหมดความยึดถือท่ีแยกเปนศาสนานั้น  เปน 
ศาสนานี้  จนไดดูถูกดูหมิ่นกัน  นี่ขอใหฟงใหดีๆ  อยางนี้. 

 
....            ....            ....            .... 
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ความยึดมั่นถือมั่นนี้เปนตนเหตุอันเดียวกันทุกศาสนา. 
 
ทีนี้ก็ดูวามันจะเปนตนตอเดียวกันไดอยางไร?  ในประเทศอินเดีย  ก็มี 

พุทธศาสนา   แลวก ็สอนเรื ่องม ีก ุศลอกุศล   มีด ีม ีชั ่ว   มีบ ุญมีบาป   มีส ุขม ีท ุกข ;  
แลวก็ อยายึดถือทั้ง  ๒  ฝายนี้  แลวก็จะหลุดพนออกไปจากโลกนี้ได.  นี้เปน 
หลักใหญในประเทศอินเดีย,  จะเปนพระพุทธศาสนาก็สอนอยางนี้,  ศาสนาอื่น 
ก็สอนอยางนี้.  มันจะตางกันบางก็ตรงแตวิธี  ที่อยาไปยึดถือสิ่งเหลานี้นั้น 
จะทําอยางไร;  นี้มันก็ตางกันบาง. 

 
ฉะนั้นจึงเปนศาสนาฮินดูบาง  เปนศาสนาพุทธบาง  ศาสนาไชนะบาง;  

แมที่เปนศาสนาฮินดู  เขาก็ปรับปรุงใหมทุกทีๆ  จนมองไมออกวาเปนพุทธศาสนา 
หรือเปนเวทานตะอยูแลว  จะผิดกันก็แตเพียงวาชื่อ.  เมื่อเขาเรียก  วา อาตมัน 
เรียกวา ปรมาตมัน  เราก็มาเรียกวานิพพาน;  อยางนี้เปนตน.  แตถาดู 
ความหมายแท จร ิงแล ว   เขาต องการจะให ม ีสิ ่งหนึ ่ง   ซึ ่ง เป นอส ังขตะ   อะไร 
ปรุงแตงไมได;  พอรูจักสิ่งนั้น  เขาถึงสิ่งนั้นแลวก็จบกัน.  ในอินเดียก็มี 
อยางนี้. 

 
ทีนี้นอกอินเดียไปทางตะวันตก  ไปทางศาสนายิว  ศาสนาคริสเตียน 

มันก็เกิดมีหลักอยางนี้ขึ้นมา  คืออยาไปยึดวานี้ดีแลวก็ชอบ,  นี้ชั่วแลวก็เกลียด,  
จึงจะหลุดพน  จึงจะเปนชีวิตนิรันดร  คือหลุดออกไปไดเปนชีวิตนิรันดร  โดย 
สวนลึกโดยความหมายสวนลึก  มันเหมือนกันอยางนี้.  แลวเราจะถือวา  ใคร 
ขโมยของใครมา?  หรือวา ใครเอาอยางใคร?  เราอยาคิดอยางนั้นไมดีกวาหรือ 
วาใครขโมยใครเขาไป? 
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 ไกวัลยธรรม ๔๔๐ 

ถาเราจะคิดอยางนั้น  มันก็เปนเรื่องนักประวัติศาสตร,  ไมใชเรื่อง 
สอนศาสนาหรือศีลธรรม.  ถาคิดอยางนั้น  อาจจะเถียงกันได  จนไดชกตอย 
กันได;  เพราะการแยงกรรมสิทธิ์ของความรูขอน้ี.  ถาจะพูดถึงศาสนาคริสเตียน 
มันก็มีหลังพุทธศาสนา  ก็จะพูดไดวา  เอาของพุทธศาสนาไป.  แตถาพูดถึง 
ศาสนายิว  ซึ่งมัน อาจจะมีอยูกอนพระพุทธศาสนาดวยซ้ําไป  หรืออยางนอยก็พอง 
สมัยกัน;  มันก็ไมรูใครวาขโมยใคร?  หรือใครยืมเอาใครไป?  ในหลักที่วา 
อยาไปยึดเรื่องดีเรื่องชั่วนะ  จะเปนทุกขนะ  จะตายนะ. 

 
นี่เราก็มาคิดเสียวา  นี้มันเปนสมบัติของธรรมชาติ;  จําคําวา 

สมบัติของธรรมชาติ ไวมันมีไวอยางนี้.  ใครเขาถึงก็ รูอยางนี้  เห็นอยางนี้ 
แลว ก็ดับทุกขไดอยางนี้;  ที่ไหนก็ตาม,  เมื่อไรก็ตาม. 

 
ถาเราจะคิดถึงขอทีวา  ในคัมภีรของเราเอง  ก็ไดกลาวไววา  พระพุทธเจานั้นมี

จํานวนนับไมถวน  ชั่วระยะนี้  :  พระกกุฏสันโธ  โกนาคม  กัสสประ 
สมณโคดม  อะไรน้ีมันก็มี;  แลวยังถอยไปอีก  ๗  พระองค,  แลวถอยไปอีก  ๒๘ 
พระองค,  แลวก็ลวนแตสอนเหมือนกันหมดเลย;  จะวาอยางไร;  ลวนแต 
สอนไมใหยึดมั่นถือมั่น  สอนอริยสัจจ  ๔  สอนอะไรดวยกันทั้งนั้น.  นั่นมัน 
เมื่อไรที่ ไหน  มันก็เลยเอาเปนหลักฐานไมได  วามันกี่รอยปพันปหมื่นปมาแลว 
เปนตน  เลยยกให เปนสมบัติของธรรมชาติ  วาถาใครก็ตาม  ถึงที่สุดแหงความรู 
จะตองรูขอนี้;  แมไมรูหมด  รูตั้งคอนก็ยังดี  รูจักครึ่งหนึ่งก็ยังดี  วาเริ่มจะไม 
ยึดถือน้ีก็ดีแลว,  ดีกวายึดถือโดยประการทั้งปวง.  ฉะนั้น ขอใหเพงเล็งไปยังจุด 
ของเรื่อง  คือความเปนไกวัลยธรรมของธรรมชาติ  มีอยูอยางเด็ดขาด 
และตายตัว. 
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ไกวัลยธรรมในฐานะหลักมูลฐาน ฯ  (ตอ) ๔๔๑

คําสอนของยิวและคริสตก็มีคลายพุทธในเรื่องไกวัลยธรรม. 
 
เมื ่อพูดถึงคําสอนของพระเยซูโดยตรง  นี ้หมายความวาตอนหลัง 

มาจากศาสนาของพวกยิว  ก็จะยิ่งพบวา  มีสอนอะไรๆ  คลายกันมากขึ้นทุกที 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ที่เราจะเขาใจไมไดงายๆ  และ พวกคริสเตียนเองก็ไมเขาใจ 
คือประโยคที่วา  "จงสละชีวิตแลวจะไดชีวิต"  เพราะวาคําพูดนี้  เขาเจตนาจะพูด 
ใหศักดิ์สิทธิ์;  จึงพูดวา  "จงสละชีวิตซิแลวจะไดชีวิต"  เราก็หาวาเขาโง;  แต 
เราโงกวาเขา ๒ - ๓  เทา.  เราไมรู;  เราก็หาวาเขาพูดบาๆ  บอๆ.  เรากลับ 
บาบอกวาเขาหลายเทา;  เราก็ยังไมรู. 

 
ชีวิตชนิดที่ตองสละเสีย  ก็สละเสียซิ,  แลวก็จะไดชีวิตชนิดที่ควร 

จะได  คือความไมตาย.  ชีวิตทางเนื้อหนัง  ความสุขทางเนื้อหนังนี่สละเสีย 
แลวก็ไดชีวิตหรือความสุขทางวิญญาณ  คือทางธรรมะ   ซึ ่งไมใชทางเนื ้อหนัง 
ก็แลวกัน;  แลวมันก็จะ ไมมีความทุกข  คือจะไมรูจักตาย. 

 
ทีนี้วา  ถาเราจะพูดอยางพุทธบาง  ก็พูดวา  "สละธรรมะอยางสังขตะ 

เสียซิ  แลวจะไดธรรมะอยางอสังขตะ",  ใหสละสังขตะเสียซิ  แลวก็จะไดอสังขตะ;  
แตทั้งสังขตะ  และอสังขตะ  มันเปนธรรมเหมือนกัน,  ธรรมชาติเหมือนกัน. 

 
ธรรมชาตินี้มัน เปนเรื่องปรุงแตง,  ธรรมชาตินี้ไมมีการปรุงแตง 

สละธรรมชาติที่เปนเรื่องของการปรุงแตงเสีย;  แลวจะไดธรรมชาติของการที่ไม 
ปรุงแตง.  นี่สละธรรมเสียซิ  แลวจะไดธรรม.  นี้ก็เหมือนกับที่พระเยซูพูดวา  
"สละชีวิตเสียซิ  แลวก็จะไดชีวิต".  ฝายเราก็  "สละธรรมเสียซิ  แลวก็จะไดธรรม". 
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เพราะมันมี ธรรมที่ควรสละ  คือสังขตธรรม  แลวก็ จะไดธรรมที่ถาวรแทจริง 
คืออสังขตธรรม;  อยางนี้ใครผิดใครถูก? 

 
ทีนี้เรามันลําเอียง  เรามันรักตัวกู  แลวก็เกลียดผูอื่นหรือตัวสู.  ความ 

คิดหรือคําพูด  มันก็ไปในทางที่จะใหคนอื่นฉิบหายทาเดียว;  ยกยองตัวเองเสมอ 
ไป.  นี้เปนเหตุใหไมเขาใจไกวัลยธรรมหรือไกวัลยตา  คือความที่มัน 
เหมือนกัน  อยางเดียวกัน  ทั้งโดยเวลา  ทั้งโดยเนื ้อที่  ของสิ ่งที ่เปนธรรมชาติ 
อันแทจริง  ซึ่งทุกคนพยายามจะเขาถึงสิ่งนี้  แลวก็นํามาบอก  นํามาสอน.  ใคร 
ถึงกอนรูกอนดวยตนเอง  ก็เรียกวาพระศาสดาหรือพระพุทธเจา.  นี้เรียกวาสิ่ง 
ที่เรียกวา ไกวัลยธรรม  นั้น  ก็มีอยูโดยสมบูรณ  แมในศาสนาคริสเตียน. 

 
ไกวัลยธรรมเปนธรรมแท  ซ่ึงบาลีเรียกวา  "ธรรม". 

 
แลวทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้  ใหละเอียดออกไปอีกหนอย;  แตมัน 

ก็เปนเรื่องชวนงวงนอน  ก็บอกใหรูลวงหนา  คือวาสิ่งที่เปน  ไกวัลยธรรม  หรือ 
เปนธรรมแทจริงนี ้  คือธรรมชั ้นลึกสุด  ไมมีอะไรลึกกวานี ้  เราเรียกกันงายๆ 
วา  “ธรรม”  ในภาษาบาลี ;  ไมมีคําอื่นเรียก  ผิด  โง  หลอก  อะไรนี้ก็เรียก 
วาธรรม.  จริงแท  ถูกที่สุด  มีประโยชนที่สุด  ก็เรียกวา  ธรรม,  ทําไมเปน 
อยางนี้?  เพราะวามันเปนของจริงเหมือนกัน.  นี้มันจริงอยางนี้,  นี้มันก็จริง 
อยางนี้.  ที่จะเปนทุกข  มันก็ตองทุกขจริง;  ที่จะไมทุกขมันก็ตองไมทุกขจริง. 
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํ  -สัจจะอัน 
ประเสริฐคือทุกข,  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ - สัจจะอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข,  
ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ – สัจจะอันประเสริฐ  คือการดับไมเหลือแหงทุกข,  ทุกฺขนิโรธ 
คามินี  ปฏิปทา  อริยสฺจจํ - สัจจะอันประเสริฐคือทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
นี้เรามันยังไมรูเร่ืองนี้.  พอไดยินคําวาทุกข  เราก็สะดุง  แลวไมอยาก 

จะแตะตองเกี่ยวของ;  พอไดยินวาสุข  เราจึงจะสนใจ.  เราก็เลยไมรูสัจจะ 
เพราะวามันจะเปนอะไร  มันก็ เปนสัจจะตามแบบของมันในสวนลึกที ่เปน 
ไกวัลยธรรม:- 

 
สวนที่ไมเที่ยง,  มันก็ไมเที่ยงจริงๆ  เหมือนกัน.  นี่มันเปนสัจจะ 

วามันไมเที่ยง;  เพราะมันเปนไปตามกฎของไกวัลยธรรมสวนที่ไมเที่ยง.  ถาวา 
เที่ยง  มันก็จริงเหมือนกัน  :  สิ่งที่มันไมใชอยางนั้น  แลวมันจะตองเที่ยง.  
มันเปนไปในทางที่วา  เปน ตัวไกวัลยธรรมแท  เลยก็มี ของเที่ยง  ของไมเที่ยง 
ขึ้นมา.  แตแลว ทั้งสองอยางนี้  ก็เปนสัจจะดวยกัน  :  นั้นสัจจะสําหรับ 
ไมเที่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเรื่อย,  นี้สัจจะสําหรับไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย. 

 
อยางที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา  ตัวแทดั้งเดิมเปนอสังขตะ,  เปน 

สัจจะแทจริงที่สุด  คือไมเปลี่ยนแปลง,  แลวก็ตอมาคลอดออกมาเปนสิ่งที่ไมเที่ยง 
และเปลี่ยนแปลง  แตมันก็มีสัจจะติดมา  คือมันเปนไปตามกฎของการที่มันจะ 
ตองเปลี่ยนแปลง.  ฉะนั้นความทุกขก็เปนของจริง;  ความดับทุกขก็เปนของ 
จริง;  ฉะนั้นเราจึงตองรูของจริงนี้  ทั้งฝายที่เปนทุกข  และทั้งฝายที่ไมเปนทุกข 
ก็เลยเรียกวาสัจจะก็แลวกัน. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๔๔ 

ทีนี้ตัวสัจจะแทๆ  จะเปนรูเรื่องอะไร  ถามันเปนสัจจะแลวก็เรียกวา 
จริง,  มีลักษณะเปนไกวัลยธรรม.  เพราะวาถาสัจจะจริง  ตองเปนไกวัลยธรรม.  
สัจจะจริงตองไมมีอะไรแตะตองใหเปลี่ยนแปลง  ใหผิดไปจากเดิมได;  ฉะนั้น 
จึงเปนสิ่งที่มีอยูอยางนั้น,  เปนอยูอยางนั้น  มีอยูอยางนั้น,  หรือเรียกวามีสภาพ 
อยางนั้น  มีอะไรอยางนั้น  อยูตลอดเวลา. 

 
นี่ขอเตือนไวเสมอวา  นี้ยืมคําพูดชาวบานไปใช  ที่วามีอยูอยางนั้น 

เปนอยูอยางนั้น,สําหรับสิ่งที่มีอยูไดโดยไมตองมีความมี  หรือเปนอยูไดโดยไมตอง 
มีความเปน  ที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
รูจัก  "ความจริง"  แลวจะเห็นความไมมีอยางนั้นอยางนี้. 

 
นี่ก็ตองเพงเล็งถึงความจริงอยางนี้กอนเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมด  วานั้น 

เปนพุทธ  นี้เปนคริสต  นี้เปนอิสลาม  นี้เปนไทย  นี้เปนฝรั่ง;  นี้มันจะคอยๆ 
หายไป  แลวมองดูถึงตัวความจริงของธรรมชาติมากขึ้น;  เชนวา  มันเปนคน 
มันมีกาย  มีรางกาย  มีจิตใจ  กระท่ังมันมี  รูป  เวทนา  สัญญาสังขาร  วิญญาณ 
กระทั่งมีธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ.  ดูลึกขึ้น 
ไปอีก  ธาตุทั้งหลายก็เปนสักวาสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ;  ในที่สุด เปน 
สังขตธรรมเหมือนกันหมด  คือมีปจจัยปรุงแตง  ในบรรดาธาตุทั้งหลายเหลานี้. 

 
ธาตุที่ตรงกันขาม  คือสังขตธาตุนั้น  ยังไมพูดถึง,  หรือมันเอา 

ใสกันไมได.  แตนี้เรามันก็มีแตธาตุที่เปนสังขตธาตุ  มีการปรุงแตงไดตางกัน; 
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เพราะฉะนั้นมันเกิดการปรุงแตงตางกัน  คิดไดตางกัน  เลยมีมึงมีกู  :  ฝร่ังก็เกลียด 
ไทย  ไทยก็เกลียดฝรั่ง  อยางนี้;  เพราะมันไปถือเอาสวนใดสวนหนึ่ง  ซึ่ง 
ยังมิใชสวนลึกหรือสวนแท  ของสิ่งที่เรียกวาความจริงนั่นเอง. 

 
ฉะนั้นเมื่อจะใหเปนไกวัลยธรรมรวมกันไดหมดทุกศาสนา  ตองถือ 

เอาคําวา  สัจจะนี้เปนหลัก,  แลวก็ตองจริงแทดวย  ไมใชจริงอยางวาเอาเอง 
จะใชไดกับทุกศาสนา;  ไมวาศาสนาไหนหมด  มีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนจุดศูนยกลาง 
ของความสนใจ  หรือควรจะรู  ของความรู  วาคือสิ่งที่ เรียกวาความจริง  หรือ 
สัจจะ  เปนไกวัลยธรรม  รูแลวทําใหไมมีเราไมมีเขา. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ทุกศาสนามีหลักปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนเหมือนๆ  กัน. 

 
ทีนี้ยังมีสัจจะสวนที่ยอยลงมา  คือวาทําอยางไรจึงจะรู  ความที่ไมตอง 

มีเรา  มีเขา?  หรือวาทําอยางไรจึงจะสลัด  ความมีเรามีเขาออกไปไดโดยวิธีใด?  
นี่มันก็แยกลงมาเปนสวนนอยๆ  สําหรับศึกษา  สําหรับปฏิบัติ;  สําหรับจะที่มา 
เปนผลของการปฏิบัติ. 

 
แม พระเยซูก็ไดพูดวา  "สัจจะที่จะทําใหทานหลุดพนเปนอิสระ".  นี้ 

อยากจะซอมดูสักหนอยวา  ใครเคยไดยินบางประโยคนี้?  ประโยคที่วา  สัจจะ 
The  Truth  จะทําใหพวกทานหลุดพนและเปนอิสระ;  นี้เปนคําของพระเยซูพูด 
อยูที่คัมภีรนั้น  เลนนั้นหนานั้น  อางไดเลย. 
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แตเราทําไมไปคิดวา  "พวกคริสเตียนสอนวา  ใหเชื่อพระเจา  พระเจา 
จะทําใหเปนอิสระ"  เราโงหรือเราพูดผิด  ที่เราจะไปคิด  หรือถือวา  พวก  
คริสเตียนเขาสอนวาใหเชื่อพระเจา,  แลวพระเจาจะทําใหเปนอิสระ  คือหลุดพน 
จากความทุกข.  แตพอเราไปดูในคัมภีรของเขาเอง  เชน  คัมภีรโยฮันหมวดที่  ๘  
ประโยคที่  ๓๑  นั้น  ก็มีวา  สัจจะ  จะทําใหพวกทานเปนอิสระ;  พระเยซูวา. 

 
แตเราไปกลาวหาเขาวา  พวกคริสตสอนวา  "พระเจาจะทําใหเปนอิสระ". 

ฉะนั้น ถาเราไมโง  เราตองถือวา  พระเจานั้นคือสัจจะ,  ที่เราไปดาเขาวา 
พระเจา,  พระเจา  นั่นแหละ,  นั่นแหละคือสัจจะ  เพราะวาสามารถทําคน 
ใหเปนอิสระ.  เชนเดียวกับพุทธศาสนา  :  ถารูธรรมะรูสัจจะแลวก็ดับทุกขได. 

 
นี่คือขอที่วา  เราเลิกกันเสียทีเถอะ  ที่จะเห็นแกตัว  เพราะมาโง 

ในความเท็จ  ที่ทําใหเกิดการแบงแยกเปนเขาเปนเรา;  แลวเรามาเขาถึงความ 
จริง  ที่ไมมีทางที่จะทําใหเกิดการแบงแยก  เปนเขาเปนเรา;  เพราะมีไกวัลยตา 
คือความเปนอันเดียวกันแท  ทั้งโดยเนื้อท่ีและโดยเวลา  อยางนี้. 

 
ถาจะพูดถึงคําอื่นๆ แลว  ก็จะยิ่งหาวาอาตมานี่เขาดวยขางคริสเตียน 

มากขึ้นไปอีก .  นี่ไมคอยอยากจะพูดเหมือนกัน ;  เชนพระเยซูจะพูดวา  
"ปฏิบัติใหเข าถึงสัจจะตามคําของเรา  แลวทานก็จะเปนสาวกที ่แทจริงของเรา "  
ฟงดูใหดีๆ ซิ,  วาพระเยซูก็พูดวา  "ปฏิบัติใหตรงตามคําของเรา  แลวทานก็ 
จะเปนสาวกที่แทจริงของเรา;"  อยางนี้พระพุทธเจาพูดไหม? 
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แมบางคนจะไมเคยอานในพระไตรปฏก   ก็จะตองเชื่อเต็มใจเลยวา 
พระพุทธเจาก็ตองพูดอยางนี้  วาตองปฏิบัติตามคําของเราแทจริงซิ  จึงจะ 
เปนสาวกที่แทจริงของเรา.  เอาอยางนี้เปนหลักกันแลว  พระเยซูก็พูด  คือ 
ประโยคที่  ๓๒  แหงหมวดที่  ๘  ของคัมภีรโยฮัน  จะมีขอความอยางนี้. 

 
นี่ พูดไปๆ  สักเทาไรก็ได  ที่จะแสดงความเหมือนกัน  ในระหวาง  

คริสเตียน  กับพุทธศาสนา.  ที่วาธรรมะเปนสิ่งที่จะชวยใหหลุดออกไปได 
พระเยซูก็พูด,  พระพุทธเจาก็พูด,  ศาสดาองคอื่นก็พูด,  แมแตเหลาจื๊อก็พูด,  
แตเราไมสนใจนี่.  เราสนใจแตเรื่องของเราที่จะเอาไปขมขี่ผูอื่น;  นั่นแหละ 
คือความที่ยังไมรูเรื่องไกวัลยธรรม เสียเลย. 

 
พระเจาในฐานะเปนปฐมเหตุเปนกฎ,  ควรตองรู 

เพ่ือความเขาใจกันดี. 
 
เรื่องพระเจานี่สําคัญมาก  ในฐานะเปนปฐมเหตุ;  รูจักใหดีๆ,  

รูจักดีแลว จะรูจักวา  สิ่งที่เรียกวาพระเจาผูสราง  พระเจาผูอะไรก็ตาม;  นั่นแหละ 
คือสัจจะ  หรือสัจจธรรม  หรือ อสังขตธรรม  ที่เปนตัวไกวัลยธรรม  เปน 
ตัวธรรมชาติเดิมแท  กอนธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง.  ธรรมชาติลูกหลาน 
ทั้งหลายนั้นเปนเพียงประกาย  เปน  Spark  ของธรรมชาติเดิมแทเทานั้น.  ตัว 
ธรรมะแทก็คือ ธรรมชาติเดิมแท  คือ อสังขตธรรมที่เปนกฎ  ที่ไมรูจัก 
เปลี่ยนแปลง. 
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แตทีนี้เนื่องจากวามันตองสอนแกคน;  ขออภัยใชคําหยาบๆ วา  สอน 
แกคนโง.  ฉะนั้นตองเรียบเรียงคําพูดใหม  เพื่อจะสอนแกคนโง,  จึงไดสอน 
ใหเปนคน   เปนตัวเปนตนเหมือนกับคน .  บางทีตองสอนแกเด็กเล็กๆ 
ก็ตองใหมีพระเจาอยางนั้นอยางนี้  พอที่เด็กเล็กๆ  เขาจะถือเอาได. 

 
ทีนี้พุทธศาสนาก็ตองมีพระโพธิสัตว  ที่ไปเกิดเปนคนบาง  เปน 

เทวดาบาง  เปนสัตวบางเปนนกบาง  เปนลิงก็มี.  กระทั่งดูเหมือนวา  จะเปน 
ปลาดุกก็มี,  เพื่อใหมันมองเห็นกันเสียทีวา  รูปรางนั้นมันไมสําคัญ;  แตถามัน 
มีการรูสิ่งนี้  เขาถึงสิ่งนี้  แลวก็ควรจะเรียกวา  ผูรูดวยกันทั้งนั้น. 

 
นี่คือ ความเฉลียวฉลาดของผูสั่งสอนทั้งหลาย  ที่มีอยูในประเทศอินเดีย 

หรือดินแดนปราเลสไตน ฝายโนนก็เหมือนกันแหละ;  บางทีจะเปนครูเดียวกัน 
ก็ได,  ตนตอเดียวกันก็ได  ในการพูดจาสั่งสอน  ดวยการทําใหมันเปนวัตถุ 
หรือวาเปนอุปมาขึ้นมา. 

 
เรื่องพระเจา นี้  อาตมาก็เคยโง  นี่ตองสารภาพกันที่นี่;  เคยเขาใจผิด 

โดยไปถือเอาตามตัวหนังสือ,  แลววาเหมือนกับบุคคล.  อยางนี้ก็เคยโง  เพราะวา 
เคยดาเขา.  เดี๋ยวนี้ ก็ตองขออภัยเขาวา  นั้นเรามันเขาใจผิด.  เราไปมอง 
แตตัวหนังสือ  เขาใจวาเปนบุคคล;  ฟงออกแตภาษาคน  ไมรูจักภาษาธรรม.  
เดี๋ยวนี้พอมาศึกษามากเขา  หลายสิบปนี้  ก็รูวา  อาว,  สิ่งที่เรียกวาพระเจานั้น 
เขากลาวไวสําหรับใหเราโง.  ขออภัยเถิด. 

 
เดี๋ยวนี้ก็จะรูตามที่ เปนจริงวา  พระเจานั้นคือธรรมชาติดั้งเดิม  ที่ 

เปนอสังขตธรรม  เปนไกวัลยธรรม  มีอยูในทุกศาสนา. 
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ดูความฉลาดของผูที่มีบัญญัติพระเจาในศาสดาฮินดู. 
 
ยกตัวอยางอีกเรื่องหนึ่ง,  แมแตวามันจวนจะหมดเวลาแลว  ขอให 

ทนหนอย  วา อยาไปดูหมิ่นดูถูกคนที่เขามีพระเจา  และเขาเชื่อพระเจา;  
เพราะวาสิ ่งที ่เรียกวาพระเจานั ้น  ละเอียดเกินไปกวาที่จะมาพูดใหคนทั่วไปรู 
หรือเขาใจทันที  ที่นี่และเดี๋ยวนี้. 

 
ถาไมพูดไวมันก็ไมอยู;  ถาพูดไวอยางภาษาลึก  คนเขาก็จําไมได,  

เขาใจไมได  มันก็หายหมด;  ก็ตองพูดไวในลักษณะที่วา  เหมือนกับใสเปลือก 
ไว  ใสจาน   ใสชาม   ใสถ ุง   ใสอะไรไว  นี ้จ ึงตองพูดพระเจาเปนบุคคล ;  
แลวแตวาพระเจาในศาสนาไหน  จะวาดรูปภาพใหอยางไร;  โชคดีอยูแต 
ศาสนาเตาเทานั้นแหละ  ที่ไมวาดรูปเตาเปนบุคคล. 

 
เตาก็คือพระเจา  แตไมวาดเปนบุคคล.  ในศาสนาฮินดู 

ศาสนายิว  หรือกระทั่งศาสนาคริสเตียน  ในตอนหลังนี ้ก็ถูกวาดรูปพระเจา  หรือ 
ผูแทนพระเจา  คือพระศาสดาเหลานั้นทั้งนั้น.  แต ที่แท แลว  พระเจานั้นเปน 
สิ่งที่ไมใชบุคคล  ไมใชมีรูปรางอยางบุคคล  วาดเปนบุคคลไมได. 

 
ทีนี้ ความฉลาดของพวกฮินดูกลุมหนึ่ง  คือพวกฮินดูที่ บัญญัติลัทธิ 

เรื่องพระนารายณสิบปางขึ้นมา.  นี่คนที่มองดู  ดวยความไมรูเรื่องไกวัลยธรรม  
ก็จะหาวานี้เปนเรื่องโง  เรื่องผิด  เรื่องโกหก  เรื่องหลอกๆ  เรื่องนารายณสิบปาง.  
แลวดีกวานั้น  ก็คือวา  เขาจะพยายามรวมฮินดูกับพุทธดวย. 
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จะตองเขาใจคําวา  พระนารายณ กอน,  พระนารายณนั้นเปนชื่อของ 
พระเปนเจา  พระเปนเจาที่มีหนาที่สําหรับการควบคุม.  พระพรหม  นั้นเปนชื่อของ 
พระเจาผูสรางโลกขึ้นมา.  พระนารายณนี้เปนชื่อของพระเจาที่จะควบคุมหรือ 
จัดการหรือทําทุกอยาง  เปน  administrator  ตลอดเวลาเรียกวาพระนารายณ,  
แลวก็มีพระเจาชื่อวา  พระศิวะ  มีหนาที่ยุบ  เลิกในวาระสุดทายโนน.  จะเลิก 
จะยุบ  จะเลิกกันเสียทีหนึ่ง;  แลวก็สําหรับจะเกิดใหมสรางใหม. 

 
ฉะนั้นจะเห็นวา  พระเจาที่เรียก  พระนารายณ นั้น  จําเปนสําหรับ 

ทุกคน;  เพราะอยูเดี๋ยวนี้เมื่อโลกสรางขึ้นมาแลว  พระนารายณมีหนาที่ดูแล 
รักษา  ควบคุม.  นี่คืออะไร?  มันคือ กฎที่เรียกวาสัจจะ,  หรือเรียกวากฎที่ 
เปนอสังขตะ  ที่บังคับใหสังขตะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป  อยางนี้.  ผูที่ไมเคย 
ฟง  อยาสับสนกันเสียนะ;  ถาอาตมาพูดเร็วไปบาง. 

 
อสังขตะกับสังขตะนั้นตรงกันขาม  :  สิ่งที่เรียกวาเปนกฎ  เปลี่ยน 

แปลงไมได  จริงแท  แลวตองเปน อสังขตะ,  คืออะไรทํามันไมได  เปลี่ยนแปลง 
มันไมได  แลว สิ่งนี้มันมีสําหรับใหเกิดเปนสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะเปนไปดวยการ 
เปลี่ยนแปลง  นี้ก็เรียกวาสังขตะ.  เชน  เราทั้งเนื้อทั้งตัวที่นั่งกันอยูในที่นี้ 
อยูในพวกสังขตะ    คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได  มีเหตุมีปจจัยปรุงแตง  แลวก็ตอง 
เปลี่ยนแปลง.  ไกวัลยธรรมแทเปนอสังขตะ  มันมีอํานาจที่ไมรูจักเปลี่ยน 
แปลง;  ฉะนั้นประกายของมันเทานั้นที่ออกมา  ฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง. 

 
เขา พูดถึงพระนารายณในฐานะที่เปนกฎ  ควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 

คุมโลกทั้งปวง  สังขารทั้งปวง;  นี้เปนกฎที่ควบคุม  ก็คือ กฎแหงกรรม  : 
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การกระทํากรรมแลว  ตองไดรับผลแหงกรรม .  แตถาพูดใหกวางกวานั้น 
ก็คือ กฎแหงวิวัฒนาการ เรื่อยมา เพราะมีสิ่งนี้  แลวสิ่งนี้จึงมี,  เพราะมีสิ่งนี้ 
แลวสิ่งนี้จึงมี.  เพราะฉะนั้นคําวา  พระนารายณ  หรือนารายณะนี้  ก็คือ 
กฎแหงปฏิจจสมุปบาท  หรือ กฎแหงอิทัปปจจยตา  ที่พระสวดวา  เมื่อมีสิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่. 

 
เราอาจจะพูดไดวา  พระพรหมมีหนาที่สรางขึ้นมาเทานั้น  :  จุดตั้งตน 

ของวิวัฒนาการ;  เชน  สรางดวงอาทิตยขึ้นมาในทางวัตถุ.  ตอไปนี้ก็มีวิวัฒนา- 
การ  จากดวงอาทิตย  จากแสงแดด  จากผิวดิน  จากอะไรตางๆ  มาเปนโลกเปน 
สัตวนี่.  นี้มัน เปนหนาที่ของวิวัฒนาการ  คือพระนารายณ.  ฉะนั้นเขาจึง 
บัญญัติกฎนี้  หรือกิจกรรมอันนี้ไวในรูปปุคคลาธิษฐาน  เรียกวาพระนารายณ 
สิบปาง  คือกฎที่จะควบคุมโลกหรือวิวัฒนาการของโลก  นี้เปนพระเจา  เปนไกวัลย- 
ธรรมลักษณะหนึ่ง  คือเปนกฎสวนที่เปนกรรมและผลกรรม. 

 
เปรียบเทียบดูธรรมชาติกับการอวตารของพระเปนเจา. 

 
พระนารายณปางที่  ๑  คือวิวัฒนาการปางที่  ๒  ก็จะเรียกได;  แตก็ 

เรียกวา  อวตารของพระนารายณ:- 
 
อวตารปางที่  ๑  เปนปลา  มัสยาวตาร  เปนปลากอน  อยูในน้ํา. 
อวตารปางที่  ๒  ก็เปนเตา  คร่ึงบกครึ่งน้ําเรียก กูรมาวตาร นี้. 
แลวพระนารายณ อวตารปางที่  ๓  เปนหมู  วรหาวตาร. 
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คุณเทียบดูเทานี้ก็ รูแลว  ทีแรกอยูในน้ําเปนปลา  พระนารายณนั้น;  
แลวตอมาเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  คือเปนเตา;  แลวตอมาเปนหมู  บกแทสี่ขา 
วิ่งอยูบนบกนี่. 

 
อวตารปางที่  ๔  ตอมาก็เปนสิงห,  นรสิงหะ  คือสิงโตนั่นแหละ 

คือราชสีหหรือสิงหะ  แตวาเรียกวานรสิงห  ก็เพราะมันมีอะไรที่ฉลาดกวาสัตว 
หนอย,  ก็เรียกวานรสิงห  คือจะครึ่งคนครึ่งสัตวแลวทีนี้. 

 
อวตารปางที่  ๕  ตอมาก็เปนคนแคระ  วามนาวตาร - คนแคระ;  นึก 

ถึงนิโกรซิ  นิโกรดีกวาสัตว  แตไมเทาฝรั่งใชไหม?  คนแคระ  วามราวตาร. 
 
แลวตอมาอวตารปางที่  ๖  เปนปรศุราม  อันนี้จะเรียกวาปางอะไรก็จํา 

ชื่อไมคอยได  นี้มันเปนคนอยางสูง  อยางใหญ  อยางฝรั่งแลว. 
 
ตอมาอวตารปางที่  ๗  ก็เปนรามจันทราตาร  คือเปนพระราม ในเร่ือง 

นางสีดา  นี้มันเกงมาแลว 
 
ตอมาอวตารปางที่  ๘  เปนกฤษณาวตาร,  กฤษณะ  ก็เลยสูงสุดใน 

ทางสติปญญา เลย. 
 
แต  ๒  ตอนนี้ขออภัย  ที่จําไมถนัดนักวา  จะเปนรามะกอน  หรือเปน  

กฤษณะทีหลัง;  แตเชื่อวาที่ความจําเดี๋ยวนี้วาเปนรามจันทร  เปนพระรามนี้ 
กอน  แลวจึงมาเปนกฤษณาวตาร.  นี่ฉลาดที่สุด  ถึงกับกลาวพระภควัตคีตา 
ไดแลวนะ. 
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พอถึงปางที่  ๙  เปนพุทธธาวตาร  คือพระพุทธเจา อยางที่เราถืออยูนี้,  
เขาใชคําวา  พุทธะ  เฉยๆ  ไมรูวาองคไหนแน?  แตถาวาถือตามหลักนี้แลว  ก็ตอง 
พระพุทธเจาองคนี้แหละ  ถูกเอาไปไวเปนพระนารายณปางที่  ๙. 

 
พระนารายณจะมาปางสุดทาย  ปางที่  ๑๐  ที่เรียกวา  กัลกิยาวตาร   

อธิบายลักษณะไวเหมือนกับพระศรีอาริยที่สุด.  พระศรีอาริยกับพระพุทธเจา 
ธรรมดานี้  ก็จะตางกันอยูแตวา  พระพุทธเจาอยางของเรา  ศาสนาของเราเดี๋ยวนี้ 
เปนทางธรรมะเกินไป  ทางจิตใจเกินไป  ไมคํานึงถึงวัตถุ.  ทีนี้จะมีพระพุทธเจา 
ใหอ ีกองคหนึ ่ง   หรือนารายณอวตารอ ีกองคหนึ ่ง   เป นกัลกิยาวตาร   ที ่เร ียกว า 
พระศรีอาริย  นี้  จะสมบูรณทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ. 

 
ฉะนั้นถามาเกิด  ก็ตองมาเกิดในยุคที่โลกเจริญดวยวัตถุดวย,  และ 

ทางจิตใจดวย  นี่มันเปนความหวังอยู;  พวกอินเดียเขาหวังอยางนี้อยู.  แตเขา 
เรียกอยางแบบของเขาวากัลกิยาวตาร จะขี่มาขาวมาโปรดโลก  ชวยโลกทั้ง 
หลายทั้งปวงได;  คลายๆ กับวาพระพุทธเจาก็เปน,  จักรพรรดิ์ก็เปนอยางนี้  คือวาเปน 
ทั้ง  ๒  ฝาย  ทั้งฝายโลก  ฝายธรรม,  ทั้งฝายรางกาย  ทั้งฝายจิตใจนี้เปนคนสุดทาย. 

 
ถามนุษยไปถึงจุดที่สุดนั้น  แลวมันก็จบแลว  ไมมีทางจะไปอีกแลว;  

เพราะมันตั้งตนมาแตเปนปลา อยูในน้ํา,  แลว เปนเตา ครึ่งบกครึ่งน้ํา,  แลวก็ 
เปนหมู ที่เปนบก,  แลวก็ เปนราชสีห  แลวจึงมา เปนคนแคระ,  แลวจึงมา เปนคน 
สูงใหญ,  แลวจึงมา เปนพระราม,  แลวมา เปนพระกฤษณะ  แลวจึงเปนพระพุทธ 
เจา,  แลวยังจะมีอีกทีหนึ่ง  ที่แกปญญาหมด  ที่เรียกวาพระศรีอาริย  หรืออะไร 
แลวแตจะเรียก.  นี้มันคือกฎของอิทัปปจจยตา  ซ่ึงเปนไกวัลยธรรม. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๕๔ 

ฉะนั้นอยาได เขาใจวา   เรื่องนารายณสิบปางนี้ เปนเรื่องโง   สําหรับ 
หลอกเด็ก,  อานสนุก.  มันเปนเรื่องแสดงวิวัฒนาการ  อยางวิทยาศาสตร 
แทๆ,  ทางศาสนามันก็แสดงถึงความเปนไกวัลยตา;  เพราะมันเหมือนกัน 
หมด  จะเปนหมู  เปนปลา  เปนเตา  เปนคน  เปนมนุษย  มันก็เหมือนกันหมด 
โดยที่มันออกมาจากกฎของอสังขตะ  ที่วิวัฒนาการมาอยางนี้. 

 
แมวาเรื่องนี้จะเพิ่งบัญญัติขึ้นเมื่อไมนานนี้  แตมันก็หลายรอยป,  หรือ 

ตั้งพันปเหมือนกัน;  มันก็เปนเรื่องแสดงความหมายอยางเดียวกันของไกวัลย- 
ธรรม,  ที่มันจะไหลมา  เปนรูป  เปนเรื่อง  เปนอะไรตางๆ,  ที่เราจะมองเห็นไดวา 
ในที่สุด  ไปรวมอยูที่ธรรมะนิรันดร,  ธรรมะที่เปนอนันตะ  เปนนิรันดรอันหนึ่ง 
ซึ่งเรียกวาไกวัลยธรรมนั่นเอง. 

 
ที่อาตมาพูดอยางนี้  ก็เพื่อจะใหทุกคนมองเห็นวา  มีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซ่ึง 

เปนปฐมเหตุ;  นี้สมมุติเรียกวา  ปฐมเหตุ  จะเรียกวา  แกนกลาง  จุดศูนยกลาง 
ก็ได  ก็สมมติเหมือนกัน;  เพราะทุกอยางมันออกมาจากจุดศูนยกลาง  หรือจะ 
เรียกวาปฐมเหตุก็ได  เพราะมันมีอยูกอนสิ่งใด  และเพราะเหตุ ที่สิ่งนี้มีอยู  สิ่งนี้ 
จึงมี  ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา.  หรือจะเรียกอยางอื่นอีกก็ได  วามันเปน 
ทั้งหมด.  แลวจะหลุดออกมาเปนอันเล็กๆ  เล็กๆ  อะไรก็ได. 

 
อยางนี้ก็เรียกวาเปนทั้งหมด,  แลวก็ออกมาเปนอันเล็ก  หรือมีอยูเปน 

ศูนยกลาง  แลวออกมาเปนทุกอัน.  หรือวามีอยูกอนสิ่งใด  สิ่งอื่นก็เปน 
ประกายออกมาจากสิ่งนั้น  มันถูกทั้งนั้น;  ฉะนั้นอยาคิดวาโง.  แตเขา 
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พูดไวสําหรับทําใหเราโง;  พอเราไมรู  เราก็วาเราโง;  พอเรารู  เราก็จะสะดุง 
วาเขาพูดไวเพื่อใหเรากลายเปนคนโง  โดยไมรูสึกตัว. 

 
นี้คือเรื่องไกวัลยธรรม,  ความหมายของสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 

มีอยูตลอดเวลา  ตลอดพื้นที่ทุกแหง;  แลวใชคําวาตลอดเวลา  ก็ยังไมสมกัน.  
เพราะวาสิ่งนี้ไมอาจจะเปนอดีต  เปนปจจุบันหรือเปนอนาคต  เพราะเหตุวาสิ่งนี้ 
ไมไดมีขนาด  ไมไดมีรูปราง;  มีขนาดที่วัดไมได  แลวมันก็นอกเหนือไปจาก 
ขนาด,  นอกเหนือไปจากเวลา,  เลยไมรูจะทํามืออยางไร  ที่จะแสดงความยิ่งใหญ.  
ของไกวัลยธรรม. 

 
แตขอใหรู ไว เถ ิดว า   นี ่แหละแมแตในศาสนาคริสเตียน  เขาก็มี 

ไกวัลยธรรม  ที่แสดงไวดวยคําสั้นๆ  วาพระเจา  หรือบางทีใชคําวา  The  Truth,  
บางทีใชคําวา  The  Word.  ถาคัมภีรโยฮันใชคําวา  The  Word;  at  the  beginning  
the  Word  was;  Word  คือ คําพูด นี้  มีอยูกอนสิ่งใด;  ถาอยางนี้ก็โหกัน 
ฮาเลย  วาคําพูดมีอยูกอนสิ่งใด.  คนยังไมทันจะมี  แลวใครจะพูดละ.  นี่เขาทําไว 
ใหเราโงขนาดนี้.  แตวาคําพูดนี้  คําพูดของธรรมชาติ,  เปนกฎของธรรมชาติ,  
เปนโองการของธรรมชาติ,  มีอยูกอนสิ่งใด  แลวสิ่งทั้งหลายจึงออกมาจาก 
The  Word. 

 
คําพูดน้ันคือกฎของธรรมชาติ  ที่บังคับใหสิ่งทั้งหลายเปนไป;  ฉะนั้น 
สิ่งที่เรียกวา  The  Word  หรือคําพูดนั่นแหละคือตัวไกวัลยธรรม  ที่มีอยูอยาง 
ไมรูจักหมดสิ้น,  มันจะคลอดสิ่งตางๆ  ออกมาได  โดยที่มันไมตองผอมลง;  มัน 
เทาเดิมอยูเรื่อย.  นี่  The  Word  เขามาแปลวา  คําพูด,  แลวเขาใจวาคําพูด,  
มันก็ไมมีทางจะเขาใจได. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๕๖ 

แลว  The  Word  นั่นแหละอยูกับ  God  เดี๋ยวนี้ก็พอจะรูไดแลววา 
ถาอยางนั้น  word นี้ตองเปน  Word  ของ  God;  God  เปนผูพูด  คือเปนผูสั่ง.  
ฉะนั้น  God  คือธรรมชาติ;  ธรรมชาติยอมมีกฎของธรรมชาติ.  ฉะนั้นกฎของ 
ธรรมชาติคือ  The  Word;  กฎของธรรมชาติก็ตองอยูกับตัวธรรมชาติ.  ฉะนั้น 
คัมภีร  New  Testament  ก็ไดพูดไวถูกแลววา  The  Word  was  with  God. 

 
นี่เขาพูดทีหลังวา  Word  was  God  ก็ชัดเลยวา  word  คือกฎนั่นแหละ 

คือ  God,  คือพระเจา  หรือโองการของพระเจานั่นแหละคือตัวพระเจา.  นี้เรียกวา 
Word  นั้นคือคําพูดของธรรมชาติ  ที่บัญชาลงไปแลวเปลี่ยนแปลงไมได.  ใน 
ภาษาไทยเรียกวา  กฎ  กฎเกณฑที่มันเปลี่ยนแปลงไมได  เรียกวากฎ. 

 
ทีนี้พอเขาพูดวา  The  word  นั่นแหละคือ  God  เราก็สบายเลย;  เรา 

ก็พูดเสียงคําวา  กฎ  นี้ใหยาวออกไปซิ  กฎก็กลายเปน  God,  God  ก็คือพระเจา.  
นี้มันนาหัว  เปนเรื่องนาหัว;  ฉะนั้นอยาไปดูหมิ่น  สิ่งที่เรียกวา  God  เพราะ 
มันคือกฎ  แลวมันเปนกฎของธรรมชาติ  ฉะนั้นมันจริง  จนใครไปเปลี่ยนแปลง 
มันไมได. 

 
นี้สิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  คือ  The  Word;  The  Word  คือคําพูด 

หรือบทบัญญัติของธรรมชาติ;  แตไมไดเปนเสียง,  ไมไดเปนตัวหนังสือ.  
ถาจะวาเปนเสียง  วาเปนตัวหนังสือ  ก็เพราะวา  คนมันไปพูดทีหลัง  เชนใหเปน 
ตัวหนังสือเขียนไวในแผนดิน;  โมเสสเอามา  อยางนี้เปนตน.  มันก็เปนเรื่อง 
พูดสําหรับคนธรรมดา;  แตถาพูดถึง ผูรู  เขามุงหมายถึงสิ่งที่เปนนามธรรม 
ลวน. 
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ทุกศาสนาจะเรียกพระเจาหรืออะไรก็ตาม  ลวนเปนไกวัลยธรรม. 
 
ฉะนั้นในวันนี้   ก็ขอสรุปความวา   ในศาสนาคริสเตียน   ศาสนาใน 

เครือเดียวกัน  คือศาสนายิว  ที ่เปนตนตอของคริสเตียน  หรือวาศาสนาอิสลาม 
ที่เปนสิ่งที่แตกแขนงออกมาจากนี้;  ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเขารูตรงกัน  พูดไวตรงกัน.  
ในศาสนายิวจะเรียกวายะโฮวาห,  หรือวาในศาสนาคริสตจะเรียกตามยิววา 
ยะโฮวาห,  หรือจะมาเรียกวา  God  วาอะไรก็สุดแท.  ในศาสนาอิสลามจะเรียกวา 
อัลลอฮะ  ก็ตามแท.  มันหมายถึงสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงมีคุณภาพเหมือนกัน  คือมีอยู 
กอนสิ่งใด;  เพราะเหตุสิ่งนี้มี  สิ่งทั้งหลายจึงมี  จึงถือคลายๆ  วาเปนผูสราง 
หรือเปนปฐมเหตุ. 

 
นี่สรุปความวา  ใน  ๓  ครั้งที่แลวมา  รวมทั้งครั้งนี้ดวย  ก็ไดพูดถึงสิ่ง 

ที่เปนปฐมเหตุพอสมควรแลว.  ตอไปเราก็จะพูดถึง  ภาวะปจจุบันและอนาคต 
วามันจะเปนไกวัลยธรรมตัวเดียวกันอยางไร?  ที่พูดมาแลว  แสดงใหเห็นแลววา 
ปฐมเหตุไมวาจะพูดกันในแงไหน  หรือศาสนาไหน  คือสิ่งเดียวกันแท. 

 
ทีนี้ภาวะปจจุบันที่ เปนอยูในสากลจักรวาลนี้  ก็ยังคงเปนไกวัลยธรรม 

อยางไร?  และแมในอนาคตอันไมรูจักสิ้นสุดนั้น  มันจะเปนไกวัลยธรรมอยางไร?  
ก็จะไดเขาใจไดทันทีวา  ไกวัลยธรรมนั้น  ไมมีอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต. 

 
ขอใหทําความเขาใจ  โดยสังเขปหรือโดยยอ  ตอศาสนาคริสเตียนหรือ

ศาสนาที่เครือเดียวกันกับคริสเตียน  ในลักษณะอยางนี้;  ประโยชนจะ 
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เกิดขึ ้นแกเรา   ก็คือไมมีกิเลสที ่จะดูหมิ ่นผู อื ่น   ไมมีเราไมมีเขาก็สบายดี,  
แลวก็เกิดประโยชนแกโลกทั ้งปวง   คือวา จะมองดูกันได  ดวยสายตาที ่เปน 
มิตร,  หรือยิ่งกวามิตร;  เพราะวาออกมาจากตนตอเดียวกัน. 

 
ศาสนาคริสเตียนก็มุงหมายจะใหถือวา  ทุกคนออกมาจากผัวเมีย 

คูแรก  คืออาดัมกับอีฟ  ที่เผอิญไปกินผลไมตนที่ทําใหยึดถือดีชั่ว  คือ ตนไม 
สังขตะ  นั้นเขา;  แลวก็ปรุงแตงเปนลูกหลานมา  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้.  ถาเรา 
ยอมเชื่อวา  จากพอแมคนเดียวกัน  แลวเราก็ไมควรจะทะเลาะกัน  หรือเกลียดกัน 
เหมือนที่พวกฝรั่ งผิวขาวเกลียดชาวนิ โกรผิวดํา   นี้คือความโง   เพราะไม รูจัก 
ไกวัลยธรรม.  เอาละ,  มองศาสนาคริสตหรือศาสนาเครือเดียวกันในลักษณะ 
อยางนี้ก็พอแลว    สําหรับจะรูจักสิ่งที่เรียกวา   ไกวัลยธรรม. 

 
ขอจบการบรรยายตอนนี้ไวเทานี้  ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวดคณสาธยาย 

สวนที่ทําใหเขาใจและพอใจและสนใจ  ในสิ่งที่ เรียกวาธรรมนั้นยิ่งๆ  ขึ้นไป  ใน 
ลําดับตอไป. 

------------ 
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ไกวัลยธรรม 
-  ๑๓  - 

หินโคง  ๗  ก.ค.  ๑๖ 
 
 
 
 

ไกวัลยธรรม 
เมื่อมนุษยยอมรับเอาเปนเครื่องคุมครองโลก. 

 
 
 
 

ทานสาธุชน  ผูมีความสนใจในธรรม  ทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ซึ่งเปนคํารบที่  ๑๓  ในวันนี้  อาตมา 

จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ไกวัลยธรรมเมื่อมนุษยรับเอาเปนเครื่องคุมครอง 
โลก. 

 
[ทบทวนคําบรรยายครั้งกอน.] 

 
ทานทั้งหลายจะตองทบทวนความจําวา  เราไดพิจารณากันโดยราย 

ละเอียดถึงเรื่องไกวัลยธรรมมาแลวถึง  ๑๒  ครั้ง;    จากรายละเอียดทั้งหมดนั้น 
 

 
 

๔๕๙ 
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 ไกวัลยธรรม ๔๖๐ 

มีความหมายอยางเดียวกัน  คือมุงหมาย  จะใหรูจักสิ่งสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมีลักษณะที่ 
ประหลาดก ็ป ระหลาดที ่ส ุด   หร ือ ว าส ูง ส ุด   ก ็เป น เ รื ่อ งที ่ส ูง ส ุด   หร ือ ว ามี 
ประโยชนก็มีประโยชนทีสุด  อยางนี้เปนตน.  หากแตวาเรื่องนี้  มันเปน 
เร่ืองที่ไมคุนเคยกับพวกเรา  จึงฟงดูเปนเรื่องใหม,  เปนของใหม  หรือคลายกับวา 
เปนเรื่องเพิ่งจะคนพบใหม.  แตถาวาโดยที่แทแลว  ก็เหมือนกับท่ีไดกลาวแลว 
กลาวอีกวา  เปนสิ่งที่มีอยูกอนสิ่งใดและสูงสุด  ควรแกนามวา  พระเจา  หรือ 
วาเปนตนตอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง;  อยางนี้เปนตน. 

 
[เริ่มคําบรรยายตามหัวขอครั้งนี้.] 

 
ในการบรรยายครั้งนี้  จะไดกลาวในลักษณะการสรุปความทั้งหมดนั้น 

มาพูดกันใหครบถวนแตโดยยอ  แลว แสดงอานิสงสขั้นสุดทาย  คือ ขอท่ีวาเมื่อ 
มนุษยยอมรับเอาธรรมะนี ้เปนเครื ่องคุ มครองโลกแลวผลจะเกิดขึ ้นอยางไร  ใน 
ที่สุด. 

 
พึงเขาใจความหมายของไกวัลยธรรมใหถูกตอง. 
 
สําหรับความหมายของคําคํานี้  คือคําวา  "ไกวัลยะ"  นี้แปลวา 

มีเพียงสิ่งเดียว  อันเดียว  ในที่ทุกหนทุกแหงและตลอดเวลา,  ไมมีอดีต  ไมมี 
อนาคต  เปนเวลาที่จะแบงเปนอดีต  ปจจุบันหรืออนาคตไมได.  สิ่งใดมีอยูใน 
ลักษณะอยางนั้น  สิ่งนั้นก็เรียกวา  ไกวัลยธรรม  โดยเวลา.  ทีนี้สิ่งใดมีอยูใน 
ที่ทั้งปวง  ไมยกเวนที่ใด  สิ่งนั้นก็เรียกวา  ไกวัลยธรรมโดยเนื้อที่;  คือเมื่อ 
จะกลาวโดยกาละก็ดีโดยเทศะก็ดี,  ไมมีขอบเขต  ไมมีการแบงแยกเพื่อสิ่งสิ่งนี้.  
ดังนั้นจึงไดเรียกวา  ไกวัลยะ  คือ ความเปนของสิ่งเดียว. 
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สิ่งนี้จึงมีลักษณะอยางอื่น  เพิ่มเติมมาอีกหลายลักษณะ  คือวาสิ่งที่ 
จะไปอยูในทีทั่วไปและตลอดทุกเวลาไดนั้น  หมายความวา  ตองไมมีการเกิดขึ้น 
หรือไมมีการดับไป.  ถาจะสมมติเรียก  ก็เรียกวา มีแตการตั้งอยู;  แตก็มิได 
ตั้งอยูเหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่มีการเกิดขึ้นและดับไป.  ฉะนั้นถาใชคําวา 
ตั้งอยู  ก็หมายความวา  ตั้งอยูอีกชนิดหนึ่ง;  มิไดตั้งอยูเหมือนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
ที ่ม ีการเก ิดขึ ้นและดับไป  เมื ่อไมม ีการเก ิดขึ ้น  ไมม ีการดับไป  ก็เร ียกวา  มัน 
เปนสิ่งที่ไมรูจักตาย  เหลานี้. 

 
....            ....            ....            .... 

 
หลักการทั่วไปสําหรับจะรูจักและเขาใจสิ่งนั้น. 

 
ทีนี้  เราจะสรุปความในขอท่ีวา  คนเรา จะรูจักสิ่งสิ่งนี้ไดโดยวิธีใด 

บาง?  ขอน้ีก็เหมือนกับสิ่งที่เรียกวา"ธรรม",  ธรรมะโดยทั่วๆ  ไป. 
 
อยางแรกที่สุด  ก็คือ ดวยอาศัยการศึกษา  คือการฟงหรือการอาน 

แลวก็เชื่อไปตามที่ฟงหรืออาน  นี้เปนชั้นแรกที่สุด.  ตามธรรมดาคนเราก็มักจะ 
มีแตเรื่องฟง  เรื่องอาน  คือไดยินไดฟงแลวก็เชื่อ  กันอยูโดยทั่วๆ ไป;  นี่ไม 
เคยสําเร็จประโยชนถึงที่สุด  ดังนั้นจึงตองมีสูงขึ้นมาตามลําดับ,  คือวาที่สูง 
ขึ้นมาจากการศึกษา,  การฟง  การเชื่อ. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๔๖๒ 

แลว  อยางที่สอง  ก็ตองมีการใชเหตุผล  แมวาจะเปนการใชเหตุผล 
ตามทางตรรกหรือทางปรัชญา  ก็ยังดีกวาที่จะไมรูจักใชเหตุผลเสียเลย.  สิ่งที่ 
เราไดยินไดฟงมา  แลวก็เชื่อดวย;  นี้ก็ยังตองใชเหตุผลอีกทีหนึ่ง,  ไมใชวาเพียง 
สักวาเชื่อ  แลวมันก็พอแลว.  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย- 
ธรรม  นี้  ยังจะตองใชเหตุผลใหเขาใจตรงตามที่ไดยินไดฟง. 

 
อยางที่สาม  เมื่อมีการใชเหตุผลแลว  ยังจะตองทําตอไปอีก;  ก็คือ 

การปฏิบัติ  ตามท่ีมีเหตุผลชัดเจนอยางไร  ถาการศึกษามันถูกตอง  การใชเหตุผลมัน 
ถูกตอง  การปฏิบัติมันก็ถูกตอง.  ทีนี้ใครจะเปนคนบอกวาถูกตองหรือยัง?  มันก็ 
ตองอาศัยการที่สังเกตเอา  จากการปฏิบัตินั้น อีกทีหนึ่ง.  ถาการปฏิบัตินั้น 
นํามาซึ่งผลที่เห็นไดชัด  เชนอยางนอยที่สุด  ก็ มีความทุกขนอยลง  มีความ 
สบายใจ  มีความอุนใจ อะไรมากขึ้น  หรือมีกิเลสเบาบาง;  อยางนี้แลว 
ก็เรียกวา  การปฏิบัตินั้นถูกตอง. 

 
ทีนี้ก็มาถึงอยางที่สี่ขอสุดทาย  ที่จะรูจักสิ่งนี้โดยชัดเจน  แทจริง  ถูก 

ตอง  สมบูรณ  ก็คือ การชิมรสของการบรรลุธรรมะอันนี้.  เมื่อจิตไดรูจักสิ่งที่ 
เรียกวา  ไกวัลยะ  กลายเปนจิตที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่น  อยางนี้เปนตน;  มันมี 
รสอะไรเกิดขึ้น  ก็ชิมรสนั้น,  มาถึงขั้นนี้  จึงจะเรียกวา  ไดรูจักสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรมนั้น  โดยครบถวน. 

 
และขอใหถือวา  นี้เปนหลักทั่วไป  ไมวาในเรื่องอะไร;  แมแตเรื่อง 

โลกๆ  ที่จะอยูในโลกนี้  จะประกอบการงานอะไรสักอยางหนึ่ง;  แมที่สุดแตจะ 
ทําไรทํานา  ก็ตองอาศัยหลักเกณฑอยางนี้ทั้งนั้น  :  จะตองศึกษากอน,  จะตอง 
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ใครครวญคํานวณทบทวนดวยเหตุผลในสิ่งที่ รูมานั้น  ใหมันเปนการแนนอน  แลว 
ก็ปฏิบัติลงไป  เห็นอยูวามันกาวหนาไปอยางถูกตอง  จนกวาจะไดผลอันสุดทาย 
มาชิมดู  จึงจะเรียกวาเรารู  เราเขาใจ  เราเขาถึงสิ่งนั้นๆ  จริงๆ. 

 
การกลาวอยางนี ้  เปนการกลาวไปตามหลักของพระพุทธศาสนา 

ซึ่งมีความมุ งหมายใหญอยู ที ่ว า  ไมมีสวนใดที่จะเหลือไวใหเปนความงมงาย 
ถายังมีการเหลือไวสําหรับความงมงาย  ก็เรียกวา  ยังไมใชถูกตองตามหลักของ.  
พระพุทธศาสนา.  ขอใหทานทั้งหลายถือเอาหลักเกณฑอยางนี้ไว  วาเปน 
ลักษณะของพุทธบริษัท. 

 
ในการบรรยายบางครั้ง  ก็ไดชี้ใหเห็นชัดวา  ไกวัลยธรรม  ก็เล็งถึง  

อสังขตธรรม  หรือถึงนิพพาน;  แมวาชื่อนี้จะไปพองกับคําบางคําในศาสนา 
อื่น  เราก็ถือเอาความหมายของพุทธบริษัท.  ดังนั้นเมื่อเรารูจักไกวัลย- 
ธรรมดีแลว  เราก็จะมองเห็นไดวา  เรื่องคําที่เรียกนั้นไมสําคัญ;  มันสําคัญอยู 
ที่ความหมาย  หรือตัวจริงของสิ่งๆ  นั้น;  ใครจะเรียกวาอยางไร  นั่นมันเปน 
เพียงเรื่องของภาษา. 

 
แมวา ถอยคํา ที่เอามาเรียกนั้น    จะมีความหมายตางกันบาง  มันก็จํา 

เปนที่จะตองทําอยางนั้น;  เพราะคนบางคนคือคนบางพวก  บางหมู  บาง 
ยุค  บางสมัย  เขามีระดับแหงจิตใจเปนอยางหนึ่ง,  มีการศึกษาอบรมมาเปน 
อยางหนึ่ง,  คือเรียกวามีวัฒนธรรมโดยเฉพาะของเขาอยางหนึ่ง  ในคําที่พูดจึง 
ตองตางกัน. 
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เรามุงหมายจะใหหมายถึงสิ่งที่สูงสุดดวยกัน,  หรือแมที่สุดแตจะใหเล็ง 
ถึงสิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนปฐมเหตุดวยกัน  ก็มีคําสําหรับเรียกตางกัน;  สําหรับ 
สิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรมนี้  จึงอาจจะใชคําไดตางๆ กัน  จนถึงกับวาทุกศาสนา 
มีสิ่งสิ่งนี้  แลวก็เรียกชื่อไวโดยคําที่ตางๆกัน. 

 
ในทีนี้อยากจะสรุปความหมาย  และทบทวนความจําแกทานทั้งหลาย 

อีกครั้งหนึ่ง  วาเราจะรูจักสิ่งนี้โดยความเปนอะไรไดบาง?  เราจะรูจักไกวัลย- 
ธรรม  โดยความเปนอะไรไดบาง?  ขอใหคอยฟงและสังเกตดูใหดี  จะชวยให 
รูจักสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  นั้นดีขึ้น. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ดูปฐมเหตุที่ไกวัลยธรรมเปนพระเจาอยางบุคคล. 
 
ในหมู คนที ่อยู ในย ุคสมัยแรกเริ ่ม   ที ่รู จ ักแต เรื ่องทางว ัตถ ุ  คือ รู จ ัก 

แตเรื่องที่เปนบุคคล  เปนสิ่งที่มีชีวิต;  รูสึกคิดนึกอยางบุคคล  เขาก็ตองคิดวา 
สิ่งสูงที่สุดนั้นก็ตองเปนบุคคล .  ตัวอยาเชนคนปาสมัยแรก   และคน 
ปาสมัยตอมา  จนกระทั่งจะไมเปนคนปาอยูแลว;  เขาก็รูจักแตสิ่งที่เรียกวาบุคคล 
คือมีชีวิต  มีตัวมีตน  เหมือนกับตน,  แลวสิ่งสูงสุดนั้น  ก็อยูที่บุคคลชนิดนั้น. 

 
คําที่มีความหมายอยางเดียวกับคําวาพระเจา  หรือพระเปนเจานี้  ก็ 

เกิดขึ้น  แตมีความหมายเปนบุคคล  เหมือนกับคนเราๆ.  นี้เปนเหตุใหเกิด 
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ไกวัลยธรรมเมื่อมนุษยยอมรับเอาเปนเครื่องคุมครองโลก ๔๖๕

คําวา"พระเจา"ขึ้นมา,  ใหรูจักใชคําวา  พระเจาขึ้นมาในหมูมนุษย;  คือวา 
อะไรๆ  ก็ตองไปหยุดสิ้นสุดอยูที่พระเจา;  เพราะวาเกงกวาสิ่งใดทั้งหมด  หรือ 
สรางสิ่งใดก็ได  ยุบสิ่งใดก็ได. 

 
ความคิดคอยๆ  ขยายออกไป  จนใหพระเจาทําอะไรได,  พระเจามีอยูใน 

ที่ทุกหนทุกแหง,  พระเจาคอยดูเราอยูอยางนี้,  เขารูไดเพียงแคนี้  เพียงเทานี้.  
ถาจะถามเขาวาอะไรเปนตนตอของทั้งหมด?  เขาก็จะตอบสิ่งนี้.  อะไรสราง 
สิ่งทั้งหลายมา?  เขาก็ตอบสิ่งนี้;  หรือวาในที่สุดจะตองสลายไป  เพราะอํานาจ 
ของสิ่งนี้.  คําคํานี้จึงเกิดเปนคําใหมและนากลัวทีสุด  ขึ้นมาในหมูมนุษย;  
มนุษยไมทันจะรูอะไรมากมาย  แตก็รูจักสิ่งที่นากลัวที่สุด  นาเคารพ  นาเกรงขาม 
ที่สุดขึ้นมากอน. 

 
พระเจาอยางบุคคลวิวัฒนมาเปนนามธรรม. 

 
ทีนี้ ตอมา คน เจริญในวิชาความรู  ความคิด  มันสมอง  ไปรูจักสิ่งซึ่ง 

มิใชวัตถุ  คือเปนเรื่องของจิตของนามธรรม  ของความรู  ก็เลยไปเชื่อทางนาม- 
ธรรม มากขึ้น.  ฉะนั้นเขาจึงมีความคิดสูงขึ้นไปถึงกับวา  ที่เรียกวาพระเปนเจาๆ 
นี้  ถาจะไมใชอยางคนเราๆ  เสียแลว  จะตองเปนสิ่งหนึ่งซึ่งลึกลับกวา  หรือไกล 
ไปกวา. 

 
ยุคตอมาสิ ่งที ่เร ียกวาพระเจา  หรือสิ ่งสูงสุดนั ้น  จึง เลื ่อนไปยังสิ ่ง 

ที่เปนนามธรรม;  แมจะใชคําคําเดียวกันวา  พระเจา  อยูตามเดิม  ก็เปลี่ยน 
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 ไกวัลยธรรม ๔๖๖ 

ความหมายเปนนามธรรม  คือสิ่งที่ไมเห็นตัว  ไมมีรูป  ไมมีรางอยางคน  ไมมีจิตใจ 
อยางคน  แตกลับมีอํานาจสูงสุด. 

 
ความคิดที่วาโลกเกิดขึ้น  แลวโลกจะดับไปนี้  นี่ก็ยังคงมีอยู  :  โลก 

เกิดขึ้นก็ดวย อํานาจสิ่งสูงสุดอันนี้,  โลกจะดับไปก็จะตอง ดวยอํานาจของ 
สิ่งสูงสุดอันนี้,  ทั้งที่มิใชเปนบุคคล;  แตเปนอะไรก็ยังไมรู  ก็เลยตองเรียกวา 
อะไรอยางใดอยางหนึ่งไปตามที่จะนึกได.  แตก็ไมทิ้งความหมายของคําวาพระ- 
เจา  เพราะคําวา  พระเจา  นั้นมันมีความหมายยืดหยุนไดมาก  สูงสุด  ประเสริฐ 
ที่สุด  อะไรที่สุดๆ อยูที่พระเจาทั้งนั้น;  ถาเปนอยางคนก็สูงสุดอยางคน,  ถาไม 
ใชอยางคนก็สูงสุดอยางมิใชคน. 

 
ครั้นตอมาอีก  คนมีความคิดที่ ฉลาดขึ้นไปอีก  ก็มาเอาสิ่งที่เปน 

ธรรมะ  ประเภทที่ตรงกันขามจากธรรมะธรรมดา  ที่เรียกวา อสังขตะ.  ฉะนั้น 
คําพูดเกาๆ ก็ยังเหลืออยูเรื่อยมาๆ เชน  พระเจา  คํานี้ก็เหลือมา,  อะไรๆ ก็เหลือ 
มา  จนมารูจักสิ่งเรียกวา  อสังขตะ  ก็เอาสิ่งนี้เปนพระเจา;  เชนเอาธรรมะ 
ประเภทอสังขตะมาเปนพระเจา. 

 
คําที่เกายังเหลืออยู  อยางวา  ในพระบาลีมีคําวา  "ที่สุดแหงโลก"  "ที่ 

สุดแหงโลก"  คํานี้  ตองมีอยูกอนพระพุทธเจาแนนอน  คือเปนคําที่ใชพูดกันอยู 
กอนพระพุทธเจาเกิด;  เพราะมีคนมาถึงกับทูลถามพระพุทธเจาวา  ที่สุดโลกอยูที่ 
ไหน?  เขาไดเที่ยวคนหาจนหมดความสามารถแลว  ก็ไมพบที่สุดแหงโลก,  อยาก 
จะพบ  "ที่สุดแหงโลก". 
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ไกวัลยธรรมเมื่อมนุษยยอมรับเอาเปนเครื่องคุมครองโลก ๔๖๗

นี้ก็แปลวา  เปนคําที่เขาพูดกันอยูกอน.  เขาตองการกันอยูกอน 
พระพุทธเจาเกิด  โดยที่เขายังยึดถือในทางวัตถุ  เขาก็เที่ยวหาไปทางวัตถุ  ไปทาง 
ทิศเหนือ  ทิศใต  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตกสุดขอบเขตจักรวาลแลว  ก็ยังไม 
พบที่สุดของมัน.  พระพุทธเจาทานจึงทรงแสดงธรรมวา  "ที่สุดของโลก" 
มัน อยูในรางกายนี้;  อยางนี้เปนตน. 

 
นี้เพื่อจะ เปรียบเทียบใหเห็นวา  ความเฉลียวฉลาดของมนุษยนั้น 

เลื ่อนขึ ้นมาอยางไร?จากที ่ส ุดโลกที ่อยู ที ่ผ ิวโลก   กลายเปนมาอยู ในจิตใจวา .  
ถาเราทําอะไรใหมันสิ้นสุดไดในจิตใจเกี่ยวกับโลก  แลวโลกก็จะสิ้นสุดไปดวย. 

 
ถาพูดกันตรงๆ ก็คือวา  มอง  เห็นความที่มันไมใชโลก,  มันไมใชมีโลก 

อยางที่เชื่อกัน  หรือหวังกัน  หรืออะไรอยางนั้น;  มันเปนเรื่องมายาทั้งนั้น.  
มันตองดับความคิดนึกรูสึกยึดมั่นถือมั่นนั้นเสีย  โลกมันจึงจะสิ้นสุด;  อยาง 
นี้เปนตน.  ขอใหพิจารณาดูวา  คํานี้เปลี่ยนมาตามความฉลาด  รูสึกไดสูง 
ยิ่งๆขึ้นไป  ของมนุษยเรานี้เอง. 

 
ทางฝายตะวันออกเรา  ที่ขอใหสนใจก็คือลัทธิเตา  ซึ่งถือกันวาเปน 

ลัทธิของเหลาจื ๊อ   พองสมัยกันกับพระพุทธเจา   ก็ไดพูดถึงสิ ่งที ่เร ียกวา   เตา 
ซึ่งถาแปลก็  ตองแปลวา  ธรรม  หรือธรรมะ  อีกนั่นเอง;  แตเปนธรรม 
หรือธรรมะชนิดอสังขตะ  คือมีอยูกอนสิ่งใด,  กระทั่งมามีธรรม  หรือธรรมะ 
ชนิดลูกเด็กๆ เมื่อวานนี้เปนตน.  เพราะวาคําสอนเรื่องเตานั้น  ไดพูดถึงสิ่งที่ 
มิไดมีอยูอยางตลอดกาล  แลวจึงมาถึงสิ่งที่มีอยูตลอดกาลอยางนี้.  ลองคิดดูมัน 
ไกลเทาไร? 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.infowww.buddhadasa.info



 ไกวัลยธรรม ๔๖๘ 

ความไมมีอะไรอยูเลยตลอดกาลนั้น  ก็เรียกวาเตา.  มีสิ่งสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งไมตองมีความมีอยู;  แตแลวมันก็ไมไดมีความมีอยูตลอดกาล  เทากับ 
ว า   มันม ีอยู โดยว ิธ ีของมัน เอง   ไม เหม ือนก ับสิ ่ง ใด   แล วก ็ม ีอยู ตลอดกาล ;  
สิ ่งนั ้นเปนชื ่อแรกของสิ ่งทั ้งหลายทั ้งปวง   ที ่มาเปนฟาเปนดิน   ในตอนหลังๆนี ้.  
นี่ก็แปลวา  เขาก็รูสิ่งซึ่งคนธรรมดาไมเคยนึกเคยฝน  แลวก็เปนตนกําเนิด,  เปน 
ปฐมเหตุ.  เปนอะไรของสิ่งทีหลังๆ  ซึ่งรูจักกันดีนี้  นี่ทางตะวันออกก็เปนอยางนี้. 

 
ถาขอความที่เขาเขียนไวนั้นเปนความจริง;  หมายความวา  คนชื่อ 

เหลาจื๊อ   ได เกิดขึ้นในประเทศจีน   พองสมัยกับพระพุทธเจา   และไดกลาวขอ 
ความนี้ไว.  ถาเรื่องนี้มันไมจริง  มีคนแตงขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนา  หรือ 
ศาสนาอะไร  ไปถึงประเทศจีนแลว  แตงคัมภีรนี้ขึ้นมา;  อยางนี้ก็เรียกวา  ตัว 
เหลาจื๊อ  นั้นก็เปนอากาสธาตุไป. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็เปนที่รับรองกันอยูวา  คนที่ชื่อเหลาจื๊อนี้ 

ก็ไดสอนสิ่งสิ่งนี้ไวจริง,  คือสิ่งที่เรียกวา  เตา;  สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเปนความไมมีอะไร 
ไมเปนอะไร   อยูตลอดอนันตกาล   แลวก็คลอดออกมาเปนสิ่งที่มีหรือเปน   อยู 
เร่ือยๆ  ไปเปนอนันตกาลอีกเหมือนกัน.  ความที่ไมมีอยูตลอดอนันตกาล  ได 
คลอดความมีอยูตลอดอนันตกาลออกมา  ถาเราเขาใจสิ่งเหลานี้  เราจะรูจักความ 
คิดน ึกของคนโบราณ   ที ่รู ไกลออกถ ึงสิ ่งสิ ่งหนึ ่ง   ซึ ่งประหลาด   ซึ ่ง ไม ขึ ้นอยู 
กับเวลา  ไมขึ้นอยูกับเนื้อท่ี  เปนตน. 
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พุทธบริษัทไมใชคํา"พระเจา"เปนสูงสุด 
แตใชคําวา"ธรรม". 

 
ทีนี้เราจะมาดูถึงใกลๆ  เรา  คือคําวา  ธรรมะ  นั่นแหละ  ที่คุนปาก 

พุทธบริษัทที่สุด  เมื่อถามวาอะไรสูงสุด?  ก็กลายเปนไมใชพระเจาแลว;  ทีนี้ 
ไมอยากจะใชคําวาพระเจา;  ใชคําวาบรมธรรม  ใชคําวา  อมตะ  อสังขตะ 
อะไรไปทํานองนั้น.  ถาถามวา  สิ่งเหลานี้มีมาแตเมื่อไร?  ก็ตองตอบวา 
มีมาแตไมรูเมื่อไร  เหมือนกัน. 

 
ถามัน ปนสัจจะจริงๆ  ก็เปนอสังขตะ  คือมีเหตุปจจัยปรุงแตงไมได 

ไมตองมีอะไรมาชวยปรุงแตง  มันเปนอยูของมันเองได.  ถาอยางนั้น  มันก็มี 
อยูกอนเหตุกอนปจจัยทั้งหลาย,  ก็มีมาตั้งแตไมรูวาเมื่อไร.  ถามัน เปนอสังขตะ 
มันก็ไมมีการเกิดขึ้น  ไมมีการดับไป;  มันก็ไมตาย,  ไมมีการตาย,  แลวไมมี 
อะไรเหมือนสิ่งนี้.  เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงตองเรียกวา  สิ่งสิ่งเดียว  คือเปนเอก- 
สัจจะ,  สัจจะเดียว,  ของจริงแตเพียงอยางเดียว  แลวก็ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี้  ก็ 
กลายเปนบรมสัจจะ. 

 
คําพูดชนิดนี้มีมากคํา  นําเอามาพูดใหหมดไมไหว;  แตวาเอามาแสดง 

พอใหหลับตาเห็นวา  มันไมตองมีการเกิดขึ้น – ตั้งขึ้น - ดับไป,  ไมมีเหตุปจจัย 
ปรุงแตง,  และมีสิ่งเดียว;  แลวก็ไมมีขนาดทั้งโดยทางเนื้อที่และเวลา  ไมมี 
มิติใดๆ,  แลวก็ไมมีเวลาใดๆ  ที่จะไปจับกับสิ่งสิ่งนี้ได.  ก็ลองหลับตาดูวา  มัน 
จะขนาดไหน?  หรือวาอายุเทาไร?  ใชคําวาคํานวณไมไดทั้งโดยขนาด  ทั้งโดยอายุ. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๗๐ 

นี่คือบรมธรรม  หรืออสังขตธรรม  หรือเอกสัจจะ  ของจริงอัน 
เดียวที่มีอยูกอนสิ่งใดๆ.  คําวา นิพพาน  ก็รวมอยูในคําคํานี้   เปนเพียง 
สัจจะอันเดียว  แลวก็ไมมีอะไรสูงสุดกวานี้;  แลวเปนอะไร?  เปนสักแตวา 
ธรรมชาติ  ไมเปนตัวตน  สัตว  บุคคล  เรา  เขา  ของใคร?  อะไร?  ที่ไหน?  
เปนธรรมชาติ;  แต เปนธรรมชาติอสังขตะ.  เพราะฉะนั้นจึงผิดแปลกจาก 
ธรรมชาติทั้งหลาย  ที่คนเรารูจักกันอยู. 

 
เดี๋ยวนี้ เรารูจักกันแตธรรมชาติฝายสังขตะ  คือรูป  คือนาม  คือชีวิต 

ธรรมดาสามัญ  ซึ่งลวนแตวาตองมีเหตุปจจัยปรุงแตง  มีการเกิดขึ้น  มีการตั้งอยู 
มีการดับไปทั้งนั้น.  นี่คือธรรมชาติธรรมดาสามัญ,  หรืออสังขตธรรม;  แต 
ธรรมชาติที่ตรงกันขามจากสิ่งนี้  เราไมรู;  เพราะฉะนั้นเราจึงไมรูจักสิ่งที่มี  
อยูเพียงสิ่งเดียว. 

 
เราไปรูจักสิ่งที่มากมาย,  มากมายหลายหมื่น  หลายแสน  หลายลาน 

หลายโกฏิ  จนไมมีตัวเลยจะเรียก  จะคํานวณได,  แลวก็ไมใชของจริง  ไมใชของ 
สูงสุด,  ไมใชของที่เปนอนันตะ,  เปนของเกิด  ดับ  ยุบยับๆ อยู;  ไดแกสิ่ง 
ที่เหลาจื๊อเขาเรียกทีหลังวา  สิ่งที่มีการเกิดอันไมสิ้นสุด,  มิใชสิ่งที่ไมมีการเกิดอัน 
ไมสิ้นสุด.  นี่ก็แปลวา  เราทุกคนมันโง  คือ รูจักแตสิ่งที่มีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู -  
ดับไป;  สิ่งที่ตรงกันขามนั้นไมรูจัก,  ก็เลย ไมรูจักสิ่งสูงสุด  ซึ่งในที่นี้เรียกวา 
ไกวัลยธรรม. 
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ควรรูจักสิ่งสําคัญในพุทธศาสนา  ซ่ึงเปนไกวัลยธรรม. 
 
ในพุทธศาสนามีคําที่นาสนใจอยูคําหนึ่ง  คือคําวา  "บรมธรรม" 

แปลวาสิ่งสูงสุด.  คําวาบรมธรรม  ธรรมะสูงสุดนี้  มันก็ยังแยกออกไปได  โดย 
ถือวา  เราจะมองกันในแงไหน. 

 
บรมธรรมอยางที่  ๑  บรมธรรมในฐานะที่เปนสัจจะ  :  เปนความ- 

จริง,  เปนกฎเกณฑอันตายตัว,  นี้ก็เรียกวา  บรมธรรม  ไดเหมือนกัน;  เปน 
ความจริงที่สูงสุด  ก็คือกฎเกณฑเรื่องอสังขตะ  ซึ่งตรงกันขามกับสังขตะ. 

 
หรือวา  กฎเกณฑทุกอยาง  ที่เกี่ยวกับธรรมะท้ังหลายนี่ก็เรียกวาบรม- 

ธรรมในสวนที่เปนสัจจะ.  ถาเรื่องเกี่ยวกับอสังขตะ  ก็เปนอสังขตธรรม 
เปนเรื่องเดียว  สิ่งเดียว  อยางเดียว  ซึ่งเรียกวา  ไกวัลยธรรมในที่นี้;  นอกนั้น 
มันเปนเพียงประกาย,  ประกายที่แลบแปลบๆ  ออกมาจากสิ่งเดียวนั้น  ก็เปนของ 
ที่มีมาก.  นี้บรมธรรมในฐานะที่เปนสัจจะ  หรือเปนกฎเกณฑ  ก็มีอยูอยางนี้. 

 
บรมธรรมอยางที่  ๒  ก็คือ  บรมธรรมในฐานะที่เปนการปฏิบัติ;  

นี้มันเกี่ยวกับมนุษยแลว.  เมื่อมนุษยรูจักบรมธรรมที่เปนสัจจะแลวก็เอามาปฏิบัติ 
ก็มีบรมธรรมที่เปนสวนการปฏิบัติของมนุษย.  ภาษาโบราณในประเทศอินเดีย 
มีคําวา  อหึสา  ปรโม - ธมฺโม  การไมเบียดเบียนเปนบรมธรรม,  คืออยาทําตนเอง 
ใหลําบาก,  อยาทําผูอื่นใหลําบาก,  อยาทําใครๆ ใหลําบาก;  นั้นเปน 
บรมธรรม.  คํานี้มันกวางแยกออกมาเปนการปฏิบัติในศาสนาไหนก็ได  รวม 
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ทั้งศาสนาพุทธดวย  ถาปฏิบัติแลว  ระงับความลําบาก  คือความทุกขเสียได 
ก็เรียกวา  บรมธรรม,  คือการปฏิบัติ,  บรมธรรมในสวนที่เปนการปฏิบัติ. 

 
ทีนี้ บรมธรรมอยางที่  ๓  ก็มา ในรูปของผลของการปฏิบัติ  อยางนี้มี 

พระบาลี  โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา นี้กลาวไดชัด  วา  นิพฺพานํ  ปรมํ  วทนฺติ 
พุทฺธา - พระพุทธเจาทั้งหลายกลาวพระนิพพานนี้วาเปนบรมธรรม.  นี้ เปน 
บรมธรรมในฐานะที่เปนผลของการปฏิบัติ  คือดับทุกขสิ้นเชิง  หรือถาจะ 
พูดเปนสมมติหนอยก็วาการเขาสูสภาพชนิดนั้น  :  เขาสูนิพพาน  คือการเขาสู 
สภาพที่เปนความดับทุกขสิ้นเชิง. 

 
ขอใหเราสนใจคําวา  "บรมธรรม"  แลว จะตองเปนของที่สากล 

แกเวลา  แกพื้นที่,  คือวาจะยุคไหนก็ตาม,  เปนถิ่นไหน  ประเทศไหน  ยุคไหน 
ก็ตาม,  มันจะตองเปนกฎเกณฑอันนี้เพียงอยางเดียว  และตองเปนการปฏิบัติ 
อยางนี้เพียงอยางเดียว  จึงจะไมมีความทุกข.  ไดผลมาก็ตองเปนเพียงอยางนี้ 
เพียงอยางเดียว  จึงจะเรียกวาสูงสุด  คือไมมีความทุกข. 

 
ฉะนั้นเราเห็นไดยิ่งขึ้นทุกทีๆ  วา  คําพูดนี้มันมากมาย  แลวแตจะพูด 

กันเมื่อไร,  ที่ไหน,ในศาสนาไหน,  ในยุคไหน.  ทีนี้ถาวา จะเลิกบัญญัติ วา 
ที่นั ่น  ที่นี ่  ของศาสนานั้น  ของศาสนานี้กันเสียทีก็ยังได  คือยกใหเปนเรื ่อง 
ของธรรมชาติ. 

 
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ประหลาด  ที่วาจะใหเขาถึงธรรมชาติ  หรือวา  

ยกเอาคําวาธรรมชาติขึ้นมาเชิดชู.  แตเดี๋ยวนี้เรายอมตอรองกันวา  ธรรมชาตินี้ 
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เปนของธรรมชาติ,  ไมใชของพุทธศาสนา;  ฉะนั้นจึงเปนเรื่องของธรรมชาติ 
เป นเรื ่องกฎของธรรมชาต ิ  มีต ัวธรรมชาติที ่ปรากฏอยู   แลวก ็ม ีกฎเกณฑของ 
ธรรมชาติ.  นี้จะเปนไกวัลยธรรมที่บริสุทธิ์  ที่ผองใสยิ่งขึ้นไปอีก,  คือ 
เปนสักวาธรรมชาติ  เปนของธรรมชาติ  เปนไปตามธรรมชาติ;  ไมมีอะไรทีไมใช 
ธรรมชาติ. 

 
ถาจะมีการปฏิบัต ิ  ก็ต องปฏิบัต ิใหถ ูกตองตามกฎเกณฑของ 

ธรรมชาติ.  ถามันเกิดผลขึ้นมา  มันก็ไมมีอะไรมากไปกวาธรรมชาติ;  เชน 
แมแตเปน นิพพาน  ชั้นสูงสุด  มันก็ยังเปนธรรมชาติอยูนั่นเอง   :ออกมา  
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ,  ปรากฏแกจิตใจของคนที่ปฏิบัติถูกตองตาม 
กฎเกณฑของธรรมชาติ. 

 
ฉะนั้น  อาตมาจึงอยากจะขอรองใหทานทั้งหลายทุกคน  สนใจคําวา  

"ธรรมชาติ"  ใหเปนพิเศษยิ่งขึ้นไปกวาที่แลวๆ มา,  และพรอมกันนั้น  ก็ได 
อาศัยว าไกว ัลยธรรม   มาเปนเรื ่องสําหร ับพูดจาก ันใหเข าใจ   ใหละเอ ียดยิ ่งๆ 
ขึ้นไป. 

 
ถารูจักไกวัลยธรรม  ก็จะรูจักธรรมชาติอันสูงสุด;  เพราะ 

ไกวัลยธรรมเปนของใครไมได.  มันเปนตัวธรรมชาติ,  เปนของธรรมชาติ,  
เปนกฎของธรรมชาติ.  แตวาคนเราเขาไมถึง  ก็เลยยอมใหเขาบางคนบางพวก 
วา เปนพระเจาก็แลวกัน;  หรือแมที่สุดแต พุทธบริษัทจะพูดวา  กรรม เปนกรรม 
เปนกรรมลิขิต,  เปนไปตามกรรม;  อยางนี้มันก็มีลักษณะ คลายๆ  กับวาเปน 
บุคคล;  เพราะวาไมใครจะมีใครเขาใจ,  หรือฉลาดจนถึงกับเขาใจวา  คําวา 
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"กรรม"  นี้ก็คือธรรมชาติ;  เพราะบางทีมันก็ยังชอบใจในกรรม  หรือวา 
เกลียดกรรม  โกรธกรรมอะไรก็ได. 

 
พูดวา  "ธรรมชาติ"  ถูกตองกวาที่พูดวากรรม .   ทั้งที่แท 

เรื่องกรรมที่เปนเรื่องกฎของธรรมชาติ,  เรื่องเปนไปตามธรรมชาติ.  ทีนี้คนที่ยัง 
ติดพระเจามาก  เขา ก็เรียกวาพรหมลิขิต,  อะไรลิขิตกันไปตามเรื่องตามราว;  
ไมไดพูดวาธรรมชาติลิขิต.  เขาชอบพระเจาก็กลายเปนพระเจาลิขิต.  ถาเชื่อ 
กรรมก็ใหกรรมลิขิต;  แตจิตใจยังไมแจมแจง  ถึงกับจะรูจักวา  นี้เปนสักวา 
ธรรมชาติ. 

 
เพราะเกิดมาไมไดรับคําสั่งสอนถึงที่สุดใหเขาใจถึงธรรมชาติ;  ฉะนั้น 

จึง ไปติดอยูครึ่งๆกลางๆ  ที่พระเจา ก็มี  ที่กรรม ก็มี  ถึงแมในพุทธบริษัทเรานี้ 
ก็ยังติดอยู เปนหลายๆ  ชั ้น  ยังถือพระเจาชนิดใดชนิดหนึ ่งอยู ก ็มี  ทั ้งที ่เร ียกตัว 
เองวาพุทธบริษัท;  ฉะนั้นเราก็ ตองใหอภัยแกศาสนาอื่นลัทธิอื่น  เขาก็ตองมี 
อยางเดียวกับเรา    ฉะนั้นเรา เลิกดูหมิ่นกันเสียในเรื่องระหวางศาสนานี้  เพื่อ 
ประโยชนสูงสุดของมนุษยนั่นเอง. 

 
ถาเรายังไมรูจักธรรมชาติที่แทที่เปนเพียงสิ่งเดียว  อยางเดียว  เรื่อง 

เดียวตัวเดียวเปนตนตอของสิ่งทั้งปวงแลวก็  เราก็ยังโงอยูตราบนั้น;  ฉะนั้น 
จึงไดขอรองใหขวนขวายศึกษากันใหรูจักสิ่งสิ่งนี้เสียโดยเร็ว  จะเรียกวาธรรมชาติ 
ก็ดีที่สุด.  แตถา รูจักธรรมชาติจริง แลว  จะรูวามันเปนอันเดียวกันทั้งหมด.  
ความที่มันเปนอันเดียวกันทั้งหมดนี้  เรียกวาไกวัลยตา,  ภาวะอยางนี้เรียกวา 
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ไกวัลยตา.  สิ่งเหลานี้ก็เรียกวาไกวัลยธรรม  คือสิ่งที่เปนของสิ่งเดียวกันแท 
ตลอดเวลา  ตลอดเนื้อท่ีพื้นที่. 

 
....            ....            ....            .... 

 
ประโยชนที่เราจะไดรับจากการเขาถึงไกวัลยธรรม. 

 
ทีนี ้มาถ ึงความมุ งหมายสุดทาย   ที ่เป นการสร ุปได ท ีหนึ ่งว า   เราจะ 

ไดรับอะไร?  จะไดรับประโยชนอะไรจากการเขาถึงไกวัลยธรรม?  ถาเรา 
ฉลาดกันทุกคน   จนถึงก ับรู ส ึกสิ ่งที ่เร ียกว าไกว ัลยธรรม   ว ามันตั ้งอยู อย างไร ,  
เปนอยูอยางไร,  คือเกี่ยวของกับชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอยางไร;  อยางนี้แลวเรา 
จะไดอะไร?  จะขอตอบอยางกําปนทุบดิน  วามันก็ ตองไดสิ่งที่ไมเหมือนกับสิ่ง 
ที่เรากําลังไดอยูในเวลานี้. 

 
เดี๋ยวนี้เรากําลังไดความทุกข,  อยางนอยก็ความโง  ความหลง  ยึดถือ 

ในนั ่นในนี ่จนมีความทุกข   มีโลภ   มีโกรธ   มีหลง   มีเกล ียด   มีกล ัว   มีป ญหา 
จนไมรูวา  ทําไมมันจึงจะตองเอามาเปนปญหา  หรือมีความทุกข.  นี่ที่เราไดอยู 
เดี๋ยวนี้มันเปนอยางนี้.  เพราะวาเรายังไมรูจัก สิ่งที่เรียกวา ธรรมชาติที่เปน 
ไกวัลยธรรม. 

 
ถาเมื่อใดเราเขาถึงสิ่งนี้  เราก็ไดสิ่งที่ตรงกันขามจากสิ่งที่เรากําลังไดอยู 

เวลานี้.  สิ่งที่ไดอยูในเวลานี้  ก็ คือความทุกข  หรือ ปญหาตางๆ.  ทําไม 
จึงตองมาที่นี่?  จะตองมาพูดมาฟง  มาศึกษา  ทําไม?  นอนเสียที่บานไมสบาย 
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ดีกวาหรือ?  เพราะวาเรามันทนไมได,  แลวเรายังมีปญหา  มีอะไรรบกวน.  
เรามีความกระหาย  อยากที่จะไดสิ่งที่ดีที่สุด;  เราก็รูสึกหรือเชื่อวา  เรายังไมได 
สิ่งที่ดีที่สุด.  เรากลัววาเกิดมาทั้งทีจะเสียชาติเกิด  เราจึงดิ้นรนจะใหไดสิ่งที่ 
เราคิดวามันดีที่สุด,  เราจึงตองศึกษาใหรูจักสิ่งที่สูงสุด. 

 
นี้เรียกวา พูดกันในระดับสูงสุด;  แตถาพูดในระดับที่ต่ําๆ  ลงไป 

มันก็เปนเรื่องของคนโงมากขึ้นๆ  จนไมรูวาจะอยูกันอยางไร,  จะพูดจากัน 
อยางไร,  จะทํามาหากินกันอยางไร  จึงจะมีความสงบสุข. 

 
เดี ๋ยวนี ้เราพูดก ันถึงขนาดที ่ว า   แมจะมีข าวก ิน   มีอะไรสบายแลว ;  

แตทําไมเราจึงยังมีความทุกข?  หรือวา แมจะเปนเทวดาแลว  มันก็ยังมีความทุกข 
เพราะมันยังโงตอสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม;  ฉะนั้นไกวัลยธรรมตองเปนสิ่ง 
ที่หยุด  หรือเปนที่จบสิ้นลงของความทุกข.  ถาใครไปถึงเขา  ไปรูเขา;  
โดยสวนตัวบุคคล  ก็เรียกวาไมรูจักความทุกข,  ไมมีความทุกขในสวนตัวบุคคล,  
เปนสันติสุขเฉพาะบุคคล  เพราะเหตุวาบุคคลมันหายไป. 

 
นี่ถาพูดอยางสมมติหนอย  ก็เรียกวา  ถาเรารูจักไกวัลยธรรม  มันก็ 

จะกลายเปนความวางจากตัวตน,  คลายกับวาเรานี้  เนื้อตัวเรา  จิตใจของเรา,  
อะไรของเราทั้งหมด  มันสลาย  กลายเปนความวาง.    มันหลอมเปนอันเดียว 
กันกับไกวัลยธรรม  กลายเปนความวางที่สุด,  วางจากตัวตน.  นี่มันไดสิ่งที่มัน 
ไมเหมือนกับท่ีเรากําลังไดอยูในเวลานี้. 

 
ขอใหถือวา  เปนสิ่งสูงสุดที่มนุษยจะตองรูจัก,  เรารูจักการที่วาเรา 

มันหมดตัว  หมดเนื้อหมดตัว  ไมมีตัว  หลอมหายกลายเปนความวาง,  กลายเปน 
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ความวางสากลไปกับสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม,   หรือวาธรรมชาติแหงสุญญตา 
หรืออะไรก็สุดแท.   นี่ผลของการที่เขาถึงไกวัลยธรรมในสวนตัวบุคคล;   แลว 
จะมานั่งกลัวตาย  หรือจะมานั่งเปนทุกขอยูอยางไร?  หรือจะมาทะเลาะวิวาทกัน 
อยูไดอยางไร,  มันเปนไปไมได. 

 
นี่เรียกวา สวนสังคมก็พลอยหมดปญหาไปดวย  ไมมีเรื่องที่จะตอง 

มาเบียดเบียนกัน,  เมื่อคนหนึ่งหลอมตัวเปนความวางไปหมดแลว  ก็แปลวา 
ทุกคนก็หลอมตัวเปนความวางไปดวยกันหมด;  เปนสิ่งเดียวกันหมด  จะทะเลาะ 
กันไมได  ไมมีคูทะเลาะเพราะมันเหลือแตตัวเดียวกันไปเสียทั้งหมด.  นี่เรียก 
วา  ความรักสากล  เมตตาสากล  อะไรที่มันเปนสิ่งเดียวนั้น  มันเกิดขึ้นมา 
ไดเพราะการเห็นสิ่งนี้. 

 
เดี๋ยวนี้เรามีตัวกู,  มีของกู;  แลวก็แยกกันออกไป  ทุกๆชีวิตที่จะ 

คิดนึกรูสึกได  มันก็มีมากมาย  ไมรูกี่โกฏิกี่ลาน.  ไมมีใครยอมรูสึกวาเปนตัว 
เดียวกัน,  เปนสิ่งเดียวกัน.  ใครมาพูดขึ้นอยางนี้ก็หัวเราะเอา  :  จะเปนสิ่ง 
เดียวกันอยางไรได,  เปนคนคนเดียวกันอยางไรได.  นี่เพราะวาไมมีไกวัลย- 
ธรรมในจิตใจของบุคคลนั้น  มันจึงแบงแยกเปนตัวกู  เปนของกู  เรื่อยไป  :  
ทั ้งมนุษยทั ้งเทวดา   หรือแมแตพรหมในพรหมโลก   ที ่ว าส ูงส ุดแลว   ก็ย ังม ีต ัวกู 
ตัวโตๆ;  สัตวเดรัจฉานเสียอีก  จะมีตัวกูนอยๆเล็กๆ  และไมคอยรุนแรง. 

 
ฉะนั้นเราพอจะพูดไดวา  ตัวกู - ของกูนี้มันใหญ  และมันแรงขึ้น  ตาม 

ความคิดนึก   ที ่มันฉลาดวิวัฒนาการมากขึ ้น   แตแลววิวัฒนาการไปในทางที่ 
ไมเห็นไกวัลยธรรม. 
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ถาเราเห็นไกวัลยธรรมขึ้นมา   โลกนี้ก็จะมีสันติสุข ;   คือ  
การเบียดเบียนมันมีไมได  เพราะมันหลอมตัวเปนตัวเดียวกัน.  นี่เรียกวาความ 
เต ็มเป ยมของความเปนมนุษย  คือมีจ ิตใจเต็มเป ยมอยู ด วยธรรมะชนิดนี ้  แลว 
มันก็ไมหิว  ไมกระหาย  ไมพรอง  ไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง. 

 
นี้เรียกวา  มาดูกันทีเดียวคราวๆวา  :  เราจะตองรูจักไกวัลยธรรม 

ในลักษณะอยางนั้นๆ,โดยวิธีอยางนั้นๆ,  แลวผลมันก็จะเกิดขึ ้นอยางนั้นๆ 
เปนตน.  นี่เปนการสรุปเอาแตใจความของเรื่องที่ไดบรรยายมาแลว. 

 
ทีนี้ เพ่ือใหมันเปนผลยิ่งขึ้นในการปฏิบัติ  อยากจะขอโอกาสสัก 

หนอยหนึ่ง  พูดกันอีกตอนหนึ่ง:- 
 

ทุกเรื่องเหมาะแกภาวะของเขา  อยาดูหมิ่นวาเปนมิจฉาทิฏฐิ. 
 
ขอแรกก็อยากจะพูดวา  เรานี้อยาเปนคนประมาท  หรือโง  หรือ 

งมงาย  อวดดี.  อยาอวดดีวาเรารูแลว,  และอยาโงถึงกับวา  พอไดยินคําพูดใน 
ศาสนาอื่น  พวกอื่น  ก็หาวาเขาโง  หรือวาเขาเปนมิจฉาทิฏฐิไปเสียหมด. 

 
ที่แลวมาเราก็เห็นกันอยูแลววา  พอเอยถึงคริสเตียน  เราก็วาไอมิจฉา- 

ทิฏฐิ.  พูดถึงศาสนาฮินดู  ไสยศาสตรอะไร  ก็เรียกวาไอมิจฉาทิฏฐิ.  หรือ 
จะพูดถึงลัทธิเตา  เราก็จะดาเขาวาเจกปาหี่  อะไรทํานองนี้;  มันเปนเรื่อง 
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ที่มองคนอื่นผิดไปหมด.  หารูไมวา  นั่นเพราะวาเรามันไมรู  คือหลับตาหรือ 
มันตาบอด. 

 
เดี๋ยวนี้ พอมารูเรื่องไกวัลยธรรม  ก็กลายเปนอันเดียวกันตัว 

เดียวกัน,  สิ่งเดียวกัน,  เหมือนกัน,  เปลือกขางนอกนั้นหายไป  เหลือแต 
ขางในเหมือนกัน.  นี้เรียกวาเปนมนุษยดวยกันกอน  พวกคนที่เราหาเอาวาเปน 
มิจฉาทิฏฐินั่น  เราชวยหลับตาเสียใหม,  แลวมองกันอีกทางหนึ่ง  วาเขาก็เปน 
มนุษยเหมือนกัน. 

 
ศาสนาบางศาสนาก็มีมาตั้งแตกอนพุทธกาลก็มี,  พองสมัยพุทธกาลก็มี,  

หลังกวานั้นอีก  เมื่อเร็วนี้ก็มี;  แลวมันของใคร?  มันของมนุษยดวยกัน,  
มนุษยที่ตองการจะดับความทุกข  จะหาความสุขดวยกันทั้งนั้น.  นี่มันเปนผู 
ที่มีปญหาอยางเดียวกัน  อยางนี้กันเสียกอน.  แลวเราอยาไปหารือหรือจะไปจัด 
เขาไววาเปนมิจฉาทิฏฐิ,  เปนคนโง,  เปนคนมิจฉาทิฏฐิ,  เปนศัตรูปรปกษ 
ทํานองนี้. 

 
ถาใครเคยมีความรูสึกคิดนึกอยางนี้ก็ทิ้งไปเสียได  ไมยากเย็นอะไร 

ไมตองมีปญหาอะไรมาก  คือวาเลิก  หรือทิ้งมันไปเสีย;  ไมตองสนใจ  ที่จะ 
หาวาเขามีมิจฉาทิฏฐิอะไร,  เปนขาศึกเปนปรปกษ  เปนคูแขงขัน  และโดย 
เฉพาะอยางยิ่งทางศาสนา. 

 
โดยถือเสียวา  ถาศาสนาใดยังคงมีอยูในโลกในเวลานี้ได  ก็พอจะ 

กลาวไดวา  มันตองมีสวนที่ดี  ที่ถูก  ที่มีประโยชน;  หากแตวาเขาไดพูดไว 
ในร ูปหนึ ่ง   แบบหนึ ่ง   คือใส ภาชนะที ่ต า งๆ   กัน ;หมายความว า   ว ิธ ีการที่ 
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ตางก ัน   เพื ่อให เหมาะก ับบุคคลนั ้นๆ   ในถิ ่นนั ้นๆ   ในย ุคนั ้นๆ   สมัยนั ้น   หร ือ 
วัฒนธรรมชนิดนั้น. 

 
ขางผิวนอก นี้เรา ไมเอา  เอาแตขางใน วามัน เปนมนุษยเดียวกัน 

เปนมนุษยเหมือนกัน  ชวยจําคําวา "เปนมนุษยเหมือนกัน"  นี่ไว  วามันมาจากตน 
ตอเดียวกัน  คือสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม  ซ่ึงเปนวิวัฒนาการของมนุษย.  เขา 
จึงตองพูดไปตามขั้นตามตอนวิวัฒนาการ;  มันจึงผิดกันบางก็แตเพียงเปลือก- 
นอก;  เนื้อแทมันก็มีความเปนมนุษย  ที่ดิ้นรนจะดับความทุกข  จะถึงความสุข. 

 
ฉะนั้นเมื่อกลาวถึงคําบางคํา  เชนคําวา  "ปฐมเหตุ" นี้  บางคนจะคาน 

เสียแข็งวา  ในพุทธศาสนาไมมี;  อยางนี้เปนตน  ที่จริง คําวา ปฐมเหตุนั้น 
มันมี  มากกวาที่จะมี;  แตไมไดเรียกวา ปฐมเหตุ คือไดกลาวไวในลักษณะที่ 
ยอมรับวา  :  ทีแรกมันก็มีสิ่งหนึ่ง  แลวมันจึงมีสิ่งสิ่งหนึ่ง  ตามกฎของอิทัปปจจยตา 
เพราะมีสิ่งนี้ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้ๆ  จึงเกิดขึ้น อยางนี้.  มันก็ถอยหลังไปไดเรื่อย 
จนถึงที่สุด  วา เพราะมีสิ่งอยูสิ่งหนึ่ง  สิ่งเหลานี้จึงมีขึ้นมา  แตก็ไมใชเปนตัวเปนตน 
ไมเปนบุคคล  เชนพระเจา  เปนตน. 

 
แตถาใครเขา จะเรียกพระเปนเจาก็ชางเขา;  เพราะเขาอยากจะ 

เรียกอยางนั้น,  เพราะวามันเหมาะแกเขา  เหมาะแกจิตใจของเขา  เขาก็พูดถูกแลว 
ที่เขาจะถือวามันมีปฐมเหตุ  ที่ทําใหสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  วิวัฒนาการออกมา;  เขา 
จะเรียกวาพระเจาก็ตามใจเขา. 
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เราจะเรียกวา  กฎของธรรมชาติ  ก็ตามใจเรา;  มันควรจะไดทั้งนั้น 
นี่เรียกวาพอไดยินถอยคําในศาสนาอื่น  แลวอยาเพอคิดวา  เขาเปนมิจฉาทิฏฐิ,  หรือ 
โง,  เราเสียอีกจะเปนคนโง,  เปนมิจฉาทิฏฐิ  เพราะเราฟงเร็วเกินไป  ตัดสินเร็ว 
เกินไป,  อะไรก็เร็วเกินไป  จนไมไดเรื่องไดราว.  ฉะนั้น เราจึงยอมรับกันวา 
ไกวัลยธรรมเปนปฐมเหตุ;  เพราะมันเปนสิ่งที่มีอยูกอนเวลา  หรือวากอน 
พื้นที่  หรือกอนการเกิดอะไร  เปนเนื้อที่  เปนเวลาขึ้นมา.  รายละเอียดก็พูด 
มาแลวตั้ง  ๑๐  กวาครั้ง;ถายังไมมองเห็นชัด  ก็ไปมองใหเห็นชัดเสียก็แลวกัน  :  
ว าม ีอยู สิ ่งหนึ ่ง   ซึ ่งจะม ีอยู ก อนสิ ่งใดทั ้งหมดแล วเต ็มไปทุกหนทุกแหง   ตลอด 
เวลาทั้งปวง. 

 
....            ....            ....            .... 

 
เราสรางทุกข  เพราะไมรูจักไกวัลยธรรม. 

 
เดี๋ยวนี้เรามีปญหา  เอาปญหาในปจจุบันเปนหลักกัน.  เรากําลัง 

ตองการอะไรเดี๋ยวนี้?  เราตองการความดับทุกข,  ตองการความไมมีทุกข,  เรา 
กําลังแตกแยกกันเปนพวกๆ,  เปนพวกๆ,  แลวกําลังรบราฆาฟนกัน;  แมใน 
สวนยอยนอยๆ  ก็แตกไปสวนนอยๆ;  แมแตในครอบครัวเดียวกัน  มันก็ยังเปน 
คนนั้นคนนี้;  แลวก็ทะเลาะวิวาทกัน  แมแตสามีกับภรรยา. 

 
ทําไมมันแตกแยกกันมากถึงขนาดนั้น?  ก็เพราะไมมีธรรมะ  เพราะ 

ไมเห็นธรรมะ,  เพราะไมมีธรรมะ  แมแตจะผีกหนึ่งของสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม. 
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ถาเราจะเห ็นธรรมะที ่ถ ูกตองอยู ส ักส วนหนึ ่งเท านั ้นแหละ   มันก็จะทะเลาะกัน 
ไมได.  นี้เปนผัวเมียกันแทๆ  ก็ยังทะเลาะกันได,  แลวก็ทะเลาะกับเพื่อนบาน 
แลวก็ทะเลาะกันกับกลุม  หมู  คณะ.  เดี๋ยวนี้ประชาชนก็ทะเลาะกับรัฐบาล 
หรือประเทศชาติก็ทะเลาะกันกับประเทศชาติอื่นๆ  กระทั่งคุมพวกกัน  จะมีการ 
ทะเลาะวิวาทที่ไมมีที่สิ้นสุด. 

 
นี้เรามีปญหาอยางนี้;  เพราะวาเราไมรูจักสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลย- 

ธรรม  คือธรรมะที่ทําใหทุกคนหลอมเปนตัวเดียวกัน  เปนอันเดียวกัน  เปน 
ธรรมชาต ิอ ันหนึ ่ง   ซึ ่งบร ิส ุทธิ ์  หร ือว าซึ ่งสงบเย ็น   หร ือ ซึ ่ง ไม ม ีความท ุกข .  
เดี๋ยวนี้มันแยกออกเปนประกายของการปรุงแตง  :  เปนกิเลส  เปนตัวกู  เปน 
ของกู.  เดี๋ยวนี้เรามีปญหาอยางนี้  เราก็อาจจะรูได  หรือพูดได  กลาวได  โดย 
ไมตองกลัวผิดวา  :ขางหนามันก็จะตองเปนอยางนี้  ถาหากวาเรามันยังโงอยู 
อยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้เรายังไมมีวี่แววรองรอยที่จะมองเห็นวา  เราจะฉลาดขึ้น.  ระวัง 

ใหดี,  เดี๋ยวจะหาวาอาตมานี้ดูถูก.  ทุกคนดูตัวเอง  ดูอะไรดวยตนเองก็แลวกัน 
วามันมีหวังไหมวา  ขางหนานี้เราจะฉลาดขึ้น?  เพราะวาหลายปมาแลว  มันก็ยัง 
ไมเห็นมีอะไรเปลี ่ยนแปลงนักบาง  เพราะเราไมไดคิดเรื ่องนี ้  เพราะเราไมไดคิด 
ใหกาวหนา  เพื่อจะโผเขาไปหาสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม. 

 
เราอยากจะตัวกู  มือของกู,  มีอะไรอยูที่นี่  จะมีเงินของกู  ทองของกู 

อะไรของกูอยูที่นี่;มันก็ไมมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแนนอน,  แลวอนาคตก็จะตอง 
เปนอยางนี้.  ยอนไปดูอดีตก็จะเห็นไดวา  สวนมากมันเปนมาอยางนี้  :  มีตัวกู 
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- ของกู,  เดี๋ยวนี้ก็มีตัวกู - ของกู,  ในอนาคตก็จะมีตัวกู-ของกู.  ทั้งหมดนี้เพราะ 
ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม. 

 
ฉะนั้น  จึงกลาพูดวา  อีกสักหมื่นป  มนุษยก็อาจจะ  ยังมีตัวกู - ของ 

กูอยูนั่นแหละ;  แลวจะรายกาจไปกวานี้เสียอีก  เพราะวาเขาไมสนใจเรื่อง 
ไกวัลยธรรม,  ไมมีเคาเงื่อนวา  มนุษยจะสนใจเรื่องไกวัลยธรรม.  เพราะเดี๋ยวนี้ 
กําลังคนควาแตในทางทีจะทําใหเกิดการแตกแยก  :  ในโลกพระจันทรได  หรือ 
ไปไดทุกโลก  ทุกดาว  ทุกดวง  มันก็เพื่อการแตกแยก;  มันไมใชเพื่อการรวม 
เปนสิ่งเดียวกัน  เปนไกวัลยธรรม. 

 
ฉะนั้นเราจึงเห็นวา  นาจะพอกันทีสําหรับการแตกแยกกัน  :  แบง 

แยกเปนของตัวกู - ตัวสู,  เปนของกู - ของสู,  เปนอะไรตางๆ - เหลานั้น,  มันเปน 
ที่ตั้งแหงกิเลส  และเกิดความทุกข  เกิดการเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร. 

 
ตองการความสงบ  ก็ตองกลาปฏิบัติใหเขาถึงไกวัลยธรรม. 

 
ฉะน้ันเดี๋ยวนี้  เราก็ตองกลาพอที่จะตัดสินใจเราเองวา  ถาคนอื่นเขา 

ไมเอากับเรา  ก็ตามใจเขา;  เพราะวาเรามีสิทธิ  มีโอกาส  มีความสามารถ 
ที่จะเอาได  คือทําจิตใจของเราใหเขาถึงสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม,  คือเขาถึง 
ธรรมะท่ีแทจริง  เขาถึงธรรมะทีสูงสุด  ที่จะดับเสียไดซึ่งตัวกู-ของกู  หรือจะดับ 
ความทุกขทั้งหลายเสียได  หรือจะเรียกวาเขาถึงนิพพานก็ได. 
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หรือวา พวกอื่นเขาอยากจะเรียกวา  เขาไปอยูกับพระเจา  ไปอยู 
ในโลกของพระเจา  เปนอันเดียวกับพระเจา;  เขาก็ควรจะพูดได.  เราอยา 
ไปขัดคอเขา;  ขอแตวาใหความมุงหมายนั้น  มันเปนไปเพื่อความสงบรํางับ 
ความหยุด  ความเย็น  ความไมมีทุกขก็แลวกัน.  นี่เราจะตองเขาใจสิ่งที่สูงสุด 
และเด็ดขาดสิ่งนี้กันใหได. 

 
อาตมาเชื่อเหลือเกินวา  เรื่อง ไกวัลยธรรม  ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติ 

แทๆ  นี้  จะชวยโลกทั้งโลกนี้ได;  จึงอุตสาหเอามาพูด,  พูดอยางที่ไมกลัววา 
คนจะรําคาญ,  หรือตัวเองก็ไมคิดวาจะเหน็ดเหนื่อยอะไร. 

 
ถาเราพูดใหคนทุกคนเขาใจได;  คนทุกคนก็จะหลอมตัวเปนอันเดียว 

กัน  ไมมีเขามีเราไดมันเปนศาสนาของธรรมชาติ.  อาจจะพูดใหพวกคอมมูนิสต 
เปนตนนี้  เขายอมรับได,  หรือยิ่งกวาคอมมูนิสต  ก็ยอมรับได  เพราะมัน 
เปนเรื่องของธรรมชาติ  ซึ่งเขาอาจจะมองเห็นอยู,  เห็นไดดวยตนเอง. 

 
แตถาไปพูดเรื่องพระเจาชนิดที่เปนคน  อยางงมๆ  งายๆ  แลว;  พวก 

คอมมูนิสตเขาดา  เหมือนกับที่เราไดยินอยูทั่วๆไป.  คอมมูนิสตเขาดาศาสนา 
ที่มีพระเจา  เพราะอธิบายพระเจาผิด. 

 
เราอธิบายพระเจาใหถูก  ใหเปนพระเจาที่จริง  คือพระเจาที่เปนกฎ 

ของธรรมชาติ  พวกคอมมูนิสตก็จะหุบปาก  หรือไมมีอะไรจะพูด;  เพราะ 
คอมมูนิสตเองก็รู ส ึกสิ ่งนี ้  อาศัยสิ ่งนี ้  พัฒนาตัวเองอยู   แตมันเปนไปในเรื ่อง 
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โลก.  ถาเขาขยับมาในเรื่องธรรม,  เรื่องธรรมะมันก็มีผลอีกทางหนึ่ง  เปนคูกัน 
ขึ้นมา  ในเรื่องความสงบสุขทางธรรม. 

 
แตนี้เราจะไมให,  คลายๆ  กับวาจะไมใหใครคิดอยางอื่น  นอก 

ไปจากที่เราคิด,  หรือพูดดวยถอยคําอยางอื่นนอกจากที่เราพูด;  แลวเราก็ไม 
รูจักพูด,  หรือไมรูจักคิดใหมันเขาเปนสากล,เปนอันเดียวกัน  คือสิ่งที่เรียกวา 
ไกวัลยธรรม  ไดแก  กฎของธรรมชาติ  ที่ควบคุมกํากับอยูในตัวธรรมชาติ  ใหมนุษย 
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ  ก็ไดผลมาตามที่ตัวตองการ. 

 
ฉะนั้น เราไมตองกลัววา  จะเกิดบุคคลอีกประเภทหนึ่ง,  จะทําลาย 

ศาสนา,  จะทําลายความสงบสุขของมนุษย.  เราจะตองคิดใหถูกตอง  หรือตอนรับ 
ใหถูกตองวา  :  ตางก็เปนมนุษยเหมือนกัน  จะตองไปกลัวเขาทําไม?  เมื่อเอาสิ่ง 
ที่ถูกตองหรือดีกวา  ที่เขารูอยู  ใหเขาไดยินไดฟงเขาก็ตองรับ.  เพราะเขาก็ 
ตองการจะดับทุกขดวยเหมือนกัน;  ไมมีใครอยากจะไดความทุกข. 

 
นี้ เรื่องอื่นมันไมอาจจะมาเปนเรื่องสมานสามัคคีกันได  นอกจาก 

เรื่องความจริงของธรรมชาติ  ซึ่งไปเที่ยวฝากอยูในศาสนานั้น  ศาสนานี้  ใน 
รูปตางๆกันจนเขาใจยาก.  เอามาใสครกตําหลอมเปนอันเดียวกันเสียใหม,  
ใหมันเปนเรื่องของธรรมชาติ  กฎของธรรมชาติ  หนาที่ตามธรรมชาติ  ผลท่ีเกิด 
ขึ้นตามธรรมชาติ;  ใหทุกคนมองเห็นชัด  มันก็จะมีสันติสุขในโลกนี้ได, 

 
เดี๋ยวนี้ ทางความรูอยางสมัยใหม  เขาก็ เริ่มมองเห็นธรรมชาติ;  

แตมองเห็นดานเดียวคือเห็นแตในทางวัตถุมากเกินไป;  ไมสนใจในทาง 
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นามธรรม  หรือท่ียิ่งขึ้นไปกวาทางนามธรรม.  ทางวัตถุมันก็เปนธรรมชาติ,  ทาง 
นามธรรมมันก ็เป นธรรมชาต ิ  หร ือถ าจะม ีอะไรยิ ่ง ไปกว า   เป นที ่ด ับของสิ ่ง 
เหลานั้น  มันก็ยังคงเปนธรรมชาติ. 

 
เดี๋ยวนี้ เราไปรูจักธรรมชาติแตในสวนที่ เปนวัตถุ  แลวก็ใชในทางที่จะ 

สงเสริมเปนตัวกู - ของกู  นี่มันจึงไกลออกไปๆ  ไมรูเรื่อง;  มันก็กลายเปน 
เหมือนกับวา  ตอกลิ่ม  เอาเหล็กสะกัด  หรือเอาลิ่มมาตอก  ใหมันแตกกระจาย 
ออกไปเปนมากๆ  แขนง  หลายเสี่ยง  หลายแขนง  ไกลออกไป.  มันไมมีอะไร 
ที่จะเก็บเอามาหลอมใหเปนอันเดียวกัน;  มันมีแตจะตอกลิ่มใหแตกออกไปเปน 
หลายทิศหลายทาง. 

 
 

นี้เพราะเหตุอะไร?   เพราะเหตุวาโงตอสิ่งที่เรียกวา  ไกวัลยธรรม; 
มันโงตอความรูที่บอกวา  มันมีเพียงสิง่เดียว,   สิ่งที่เปนของจรงินั้น  มีเพยีงสิง่เดียว  
เอเกหิ  สจฺจํ  น  ทุติยา  นตฺถิ  นี้เปนภาคบาลี  วาของจริงมีอยูสิ่งเดียว  ไมมีสวนที่
สอง. 

 
ทีนี้เมื่อ ไมรูจักสิ่งเดียว,  สิ่งที่มีอยูเพียงสิ่งเดียว;  มันก็โง  ทําให 

แตกแยกเปนหลายสิ่ง  นี่เรียกวามันตอกลิ่ม  คือปฏิกิริยาที่ออกมาเปน 
กิเลส  :  เห็นแกตัว  เปนของกู-ของกู,  มีความเห็นแกตัว  มันก็ตอกลิ่มออกไป 
ตัวหนึ่งๆๆ. 

 
ทีนี้ ถาจะใหหลอมเขาเปนอันเดียว  มันก็ ตองรูจักสิ่งซ่ึงมีอยูเพียงสิ่ง 

เดียว  คือไกวัลยธรรม  อยาใหปรุงออกมาเปนกิเลส;  แตใหปรุงออกมา 
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เปนความรู  คือโพธิ.  นี้มันก็จะหลอมเปนอันเดียวกันได,  ถามีปญญา  หรือโพธิ 
ในสิ่งที่เรียกวาไกวัลยธรรม 

 
ไมรูจักไกวัลยธรรม  ก็เพราะไมเข็ดหลาบตอความทุกข. 

 
ทีนี้ปญหาสุดทาย  ก็นาจะมองดูกันในแงที่วา  มันจะมีอะไรที่จะมาชวย 

ทําใหเราเกิดความคิด  ที่จะหลอมตัวเขาดวยกัน;  มันก็เปนเรื่องที่เห็นๆ กันอยู 
แทๆ  แลวเราก็ไมยอมทํา,  คือมันไมรูจักเข็ดหลาบ;  เราไมรูจักเข็ดหลาบตอ 
ความทุกข  ที่มันเกิดขึ้นทุกวัน.  เราไมละอายตอการที่โง  ทําใหความทุกขนี้มัน 
เกิดขึ้นทุกวัน.  เราก็ไมกลัวความทุกขชนิดนี้. 

 
เราไปกลัวที่จะไมมีความทุกข  ชนิดนี้;  เราไปกลัววา  จะไมมีตัวกู- 

ของกู  เราไมกลัววา   มันมีตัวกู-ของกูนี ่ม ันรายกาจ   แลวเราไปกลัววา  มัน 
จะไมมีตัวกู-ของกู  เพราะวายังเห็นแกตัว  ยังอยากจะเขาขางตัว  อยากจะมีตัว 
อยากจะดี  อยากจะเดน  อยากจะอะไรไปตางๆ  ตามประสาของความรูสึกที่มัน 
เปนกิเลส,  เปนความเห็นแกตัว. 

 
ฉะนั้นขอใหมองในทางที่จะรูจักเข็ดหลาบกันบางเถิด.  ความ 

ทุกขทั้งหลายมันก็แสดงมามากมายแลว;  แลวเราก็ทําเอง  เพราะเราไมมีปญญา 
ไมม ีความรู อย างอื ่น   นอกจากจะทําใหเก ิดแตสิ ่งยุ งยากลําบาก   ทีเป นทุกข;  
แมแตจะแสวงหามากิน  มาใสปากใสทอง  ก็ยังไมรูจักแสวงหา. 
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อยาใหมันเกิดความลําบากหรือเปนทุกข;  มันมีจิตใจที่เปนทุกขเสีย 
เรื่อย  :  ไดก็เปนทุกขเสียก็เปนทุกข,  แพก็เปนทุกข,  ชนะก็เปนทุกข,  ตื่น 
อยูก็เปนทุกข,  นอนหลับก็เปนทุกข.  นี่มันฉลาดแตในทางที่จะเปนทุกข;  
แลวมันก็ไมรูจักเข็ดหลาบ.  เพราะฉะนั้นจึงวามันไมรูจักละอาย,  ไมรูจัก 
เข็ดหลาบ. 

 
อยางเชนเรื่องเกิดเมื่อเชานี้  ควรจะจําไวเปนตัวอยางสําหรับจะเข็ด 

หลาบ  :  พอมาเดี๋ยวนี้มันก็ลืมแลว,  พอพรุงนี้ก็ลืมแลว,  มันก็รุดหนาไปหาเรื่อง 
ตัวกู - ของกู  อะไรกันใหมตอไปอีก.  เรียกวา เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร 
เพราะความไมรูจักเข็ดหลาบ,  และเพราะวามันโงถึงขนาด  ที่ไมรูวานี่เปนความ 
ทุกข.  มันก็เลยไมอยากจะเข็ดหลาบ,  ไมรูจักความเข็ดหลาบ.  เพราะ  
ไมรูวานี้เปนความทุกข; 

 
แตมันก็รูสึกวาเจ็บปวด  หรือทนทรมาน;  แตก็ไมรูจักเข็ดหลาบ.  

แลวมัน มีอะไรที่คอยถวงกันไวเรื่อย  ก็คือ  อวิชชา - ความโง,  ความหลง;  นี่มัน 
คอยถวงไวเรื่อย  ใหโพธิหรือปญญานั้น  มันเลิกรางไปทุกคราว.  แมวามันจะ 
เคยเกิดขึ้นบาง  แตมันก็มีอวิชชานี้ลบลางไปเสีย,  สรางเรื่องอื่นอันใหมขึ้นมาอีก 
อยางนี้เรื่อยๆไป  จนกระทั่งตาย. 

 
ถาเรา จะถือเอาตามที่พระพุทธเจาทานตรัสไว  ก็คือ อยาประมาท,  

อยาประมาท   ก็มาดูก ันใหด ีๆ   กอนแตที ่จะตายนี ้  ใหจ ิตใจมันรู แจงตอสิ ่งที่ 
เรียกวาสูงสุด  ประเสริฐทีสุด  คือบรมธรรมความที่ไมมีทุกขเลย;  เพราะ 
มองเห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนไกวัลยธรรม,  สักวาธรรมชาติ  ซึ่งเปนธาตุอยู 
ธรรมชาติ  ไมควรจะไปหลงเขาใจผิดเปนตัวกู - ของกู. 
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ถาไดอยางนี้  มันก็จะมีจิตใจที่แจมใส  สะอาด  สวาง  สงบ  เพิ่มข้ึนๆ 
อาจจะถึงที ่ส ุดได  กอนแตที ่จะตาย  เร ียกวาเกิดมาทั ้งทีก็ไมเส ียทีที ่เปนมนุษย 
หรือไดพบพระพุทธศาสนา,  คือไดพบกับจิตใจที่สะอาด  สวาง  สงบ,  เปนผูรู 
ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ที่เราสวดกันอยูเสมอวา  พุทธะ  คือผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน 

 
ฉะนั้น เกิดมาทั้งทีก็ขอใหไดเบิกบาน.  อยาใหตายไปเสีย  โดยไม  

รูจักกับความเบิกบาน;  จะไดไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย  และพบพระ 
พุทธศาสนา. 

 
นี ่ค ือการย้ําแลวย้ําเลา  ขอรองแลว  ขอรองเลา  วาเมื ่อทางอื ่นมัน 

ไมลัด  ไมตัดลัดพอ;  มันก็มีอยูทางนี้ ทางเดียว  ที่จะตัดลัด  คือรีบรูจักสิ่งที่ 
เรียกวาไกัลยธรรม  กันเสียทุกๆ คนเถิด  จะเห็นวาทั้งหมดเปนสิ่งเดียวกัน,  
เปนอยางเดียวกัน,  เปนวางจากตัวตนอยางเดียวกัน.  จิตใจเปนวางจากตัวตน 
อยางเดียวกันหมดทุกคน;  แลวมือเทา  ก็ ทําการทํางานไปไดดวยจิตใจชนิดนี้ 
มันก็ไมเบียดเบียนกัน;  ทุกคนก็มีกินมีใช  แลวก็ไมตองเบียดเบียนกัน. 

 
เหมือนกับท่ีเราเห็น  สัตวเดรัจฉานแทๆ;  นก  หนู  บางพวกไมได 

เบียดเบียนกัน  เปนอยูดวยกัน;  เรียกวา อยูรวมกันอยางสันติยิ่งกวามนุษย  
ซึ่งรูจักแตเบียดเบียนกัน;  แลวปากก็จะพูดวาอยูรวมกันอยางสันติ.  ฉะนั้น 
สูสัตวเดรัจฉานตัวเล็กๆก็ไมได  ที่มันอยูรวมกันอยางมีสันติ;  เพราะมันไมมี 
ตัวกู-ของกูในจิตใจ   มันปลอยจิตใจใหวาง   เปนอันเดียวกัน   ไปตาม 
ธรรมชาติ.  ตัดจากตัวกู-ของกู  :  หิวก็ไปหากิน  อิ่มก็นอน  หิวก็ไปหากิน 
อิ่มก็นอน  มันก็เปนเรื่องที่ถูกตามธรรมชาติมากกวา. 
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 ไกวัลยธรรม ๔๙๐ 

แตเดี๋ยวนี้เรามันไมชอบ  เพียงแตวาไดกินแลวก็พอแลว;  ตองการ 
สวยงาม  ตองการเอร็ดอรอย  ตองการสนุกสนาน  ตองการบํารุงบําเรออะไรมาก 
ไป,  แลวสิ่งเหลานี้มันครอบงําจิตใจดึงเอาไปหมด  :  เปนตัวกู-ของกู  สูงสุด  
– สูง - สูงยิ่งกวาฟา,  หรือยิ่งกวาโลกอะไรเสียอีก.  นี่ขอใหเขาใจเถอะวา  มัน 
เพราะไมรูจักธรรมชาติอันแทจริง  คือความวางจากตัวตนของตน  ที่เปน 
ไกวัลยธรรม  ดังที่กลาวแลว. 

 
....            ....            ....            .... 

 
สรุปวา  :  ไกวัลยธรรม  คือสิ่งเดียวเปนอสังขตะ, 

เปนกฎปฏิบัติไมมีตัวกู-ของกู. 
 
นี้การบรรยาย  ๑๓  ครั้ง  ทั้งครั้งนี้  เรียกวาออกจะประหลาดอยู;  

แลวชื่อของมันก็แปลกอยู  ที่เรียกวาไกวัลยธรรม.  ขอใหจําไวงายๆ  วา  พูดถึง 
เรื่องไกวัลยธรรมนั้น  คือพูดถึงเรื่องสิ่งสิ่งเดียว,  สิ่งสิ่งเดียวเทานั้น  ไกวัลยะ 
แปลวา  สิ่งเดียวเทานั้น  ทุกหนทุกแหง  ทุกเวลา  ทุกกาล  ทุกสมัยมีสิ่งสิ่งเดียว 
เทานั้น   เปนอสังขตธรรม   เปนกฎที่มนุษยจะตองประพฤติใหถูกตอง 
อยาไปมีตัวกู-  ของกู. 

 
นี ่หัวขอที ่เคยบรรยายมาแลว  ก็มีอยู ว า  มันเปนสิ ่งที ่มีอยู กอนสิ ่ง 

ทั้งปวง  จึงไดสมมติใหเปนพระเจา,  แลวเปนธรรมะอยางยิ่ง  คือตายตัว 
เปลี่ยนแปลงไมไดอยางยิ่ง  :  เปนกฎของความไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน 
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อนัตตา  เปนกฎแหงอิทัปปจจยตา  เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี,  แลวขยายออกมา 
เปนกฎแหงอริยสัจจ  วาตองกําจัดตัณหา  อุปาทาน  ตัวกูของกูเสีย  ความทุกข 
จึงจะไมเกิดขึ้น. 

 
ในสิ่งทั้งปวงนี้  มันมี ธาตุแหงความเปนพุทธะ  คือ จะรูจักไกวัลย- 

ธรรมนี้ได;  แมวายังเปนสักวาชีวิตที่ยังหลับๆอยู;  เหมือนกับตนไม  หรือ 
เหมือนกับอะไรทํานองนี้  มันก็มีสวนแหงความรู  ที่จะวิวัฒนาการตอไป. 

 
ฉะนั้น  อยาไดถือวา  เราเกิดเปนมนุษยทั้งที  จะไมมีเชื้อแหงความ 

เปนพุทธะ  อยางไรได;  แมแตในตนไม  มันก็ยังจะมี.  ถามองกันใหลึกซึ้งแลว 
แมแตในกอนกรวด  กอนหิน  กอนดิน  มันก็ยังจะมี  แตมันยังหลับอยูมากกวานั้น. 

 
แลวยังพูดถึงวา  กฎเกณฑของไกวัลยธรรมนี้  จะไมมีวันเปลี่ยน 

แปลง  จะไมมีวันสูญสลาย.  มันเปนของคงทน  ที่เรียกวา  คงกระพันชาตรี 
นั้นเปนอยางยิ่ง. 

 
ทีนี้ก็ไดพูดมากที่สุดถึง  ๓  วันวา  ถาเรารูเรื่องนี้แลว  จะเปนเรื่องตอ 

รองกันได  เพื่อทําความเขาใจอันดีในระหวางศาสนา.  และในวันนี้ก็พูดเฉพาะ 
ในขอสรุปความทั้งหลายเหลานั้น  มาเปนเครื่องเตือนความทรงจํา  แลวก็บอกให 
ทราบวา  เมื่อไกวัลยธรรม  ถูกรับเอามาเปนเครื่องคุมครองโลกแลว  โลกก็ 
จะมีแตความสงบสุขอยางเดียว. 
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นี่เปนอันวาจบเรื่องไกวัลยธรรม  โดยเคาเงื่อนที่ควรจะนํามาพูดกัน 
ในหมูพุทธบริษัทเราผู ถือธรรมชาติเปนหลัก  ปราศจากตัวตน  สัตว  บุคคล 
เราเขา. 

 
การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลาแลว  ขอใหพระสงฆทั้งหลาย  สวดคณ 

สาธยายตามเคยตอไป  โดยสมบูรณ. 
 
 
 

---------------- 
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บันทึก  ทายเรื่อง 
จาก  ผูจัดพิมพ 

ธรรมบรรยายเรื่องไกวัลยธรรม  ของทานอาจารย  พุทธทาส ฯ นี้  เกิดขึ้น 
แตครั้ง  ๒๐  ป  กอนที่ทานอาจารยจะไดละลาสังขารจากโลกนี้ไป  คือ  ทานเริ่มครั้งแรกเมื่อ  
๗ เมษายน  ๒๕๑๖  และสัปดาหละครั้งรวม  ๑๓  ครั้ง  ถึงสุดทาย  เมื่อ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๑๖ 
เปนเวลาไตรมาสพอดี  ณ  สถานที่  ลานหินโคง  สวนโมกขพลาราม  และทานก็วาเปน 
อันจบโดยเคาเงื่อนแลว  สําหรับ  พุทธบริษัทเรา  “ผูถือธรรมชาติเปนหลัก  ปราศจาก 
ตัวตน,  สัตว,  บุคคล,  เรา  เขา ”.  

 
การบรรยายธรรมะของทานอาจารยฯ ในชวงกวาสองทศวรรษมานี้   ทานไดจัด 

แนวทางแหงโลกุตตรธรรม  (อันลวนเปนธรรมเครื่องออกจากทุกขไดอยางชะงัด  คือ 
นิยยานิกธรรม)  แสดงออกมาใหปรากฏอยางเปนขบวนการ  ตั้งแตตนจนตลอด  สรุปได 
เรียกวา ‘ธรรม  ๙  ตา ’ ธรรมชุดนี้ลวนทรงคุณคาลึกล้ํา  และสานุศิษยหรือผูสนใจ 
ใครรูธรรม  คือธรรมกามิกทั้งหลายจะไมใครพบ  ณ ที่ใด  ทานไดเอามาตีแผและเปนระบบ 
ดุจไดพากเพียรขุดเพชรจากพระพุทธศาสนา  ซึ่งอุดมดั่งมหาปฐพีแหงความรูที่เปนสุทธิสัจจะ 
เอาขึ้นมาขัดลาง เจียระไนใหสองแสงประกายเจิดจรัสแกตาประดาชาวธรรมกามตาทั้งหลาย 
เม็ดแลวเม็ดเลา  ในขณะเดียวกันทานก็มิไดละเลยในอันที่จะกลาวเตือนสติถึงธรรมพื้น ๆ ที่ 
ธรรมาจารยทั้งหลายพูดสอนในทั่ว ๆ ไปน้ันดวย  เพียงแตทานอาจารยจะกลาวดวยนัยะที่ใหผล 
วาผูฟงตองหัดใชความคิดใหลึกซึ้งโดยควรแกการรูธรรมะนั้น ๆ (และเปนเชิงบังคับใหศึกษา 
ใหตลอดแตตนสักหนอย )  อันเปนมรรควิธีปลุกปญญาแบบเซน  (ZEN)  คือสอนใหรูจักคิดเปน 
กัน  เพื่อจะไดไมตองพูดกันใหยืดยาวความนัก  เพราะโดยเฉพาะอยางยิ่งในเบื้องปลายปจฉิมวัย 
ของทานอาจารย  รูสึกจะรูถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ทานมี  แมพยายามจะไมใหปรากฏก็ดูจะ 
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มีมากขึ้นทุกที  เชน  ธรรมะเนื่องเรื่องปรุงแตงทั้งมวลคือ  สังขารธรรม  ทานก็จะแสดงอรรถ 
ออกมาดวยคําเพียง  “ น้ํานิ่ง – ตลิ่งไหล ”  แคนี้ก็เปนกุญแจไขไปสูคําตอบปญหาวา  ทําไม 
เราทุกวันนี้จึงขามฟากขามน้ําไปฝงขางโนนไมคอยไดกัน. 
 

ในชวงสอง – สามทศวรรษหลังของอาจารยงานขุดเจียระไนเพชรจาก 
พระไตรปฎกดังกลาว  ก็ไดปรากฏธรรมะที่เรียกวา  ‘ ธรรม  ๙  ตา  ’ ∗ ซึ่งเริ่มแต 

 
-  อนิจจตา ,  ทุกขตา,  อนัตตตา; 
-  ธัมมัฏฐิตตา,  ธัมมนิยามตา,  อิทัปปจจตา; 
-  ตถา,  สุญญตา,  อตัมมยตา. 
 
ธรรมทั้งเกานี้   ก็ไดปรากฏแจมแจงขึ้นทีละนอยในจิตใจของสาธุชน  จน 

ทานอาจารยอดที่จะดีใจใหปรากฏแกผูติดตามหรือธรรมานุจรท้ังหลายไมไดวา  ทานเห็นแลว 
วา  มีผูเขาใจในองคธรรมหลายๆ องคนั้น  ถึงขั้นที่ทานพูดวา  “ใชกันเปน ”  มากขึ้นแลว 

 
อัน ‘ธรรมทั้งเกา’  นี้  ซึ่งเริ่มจากชุด  ‘พระไตรลักษณ’  หรือท่ีเปน  ‘สามัญ 

ลักษณะ  The  Common  Charcteristics ’  ซึ่งเปนธรรมขั้นพื้นฐานที่สุด  ในพุทธศาสตร 
แลวก็คอยไตระดับสูงขึ้นสู  ขั้นกลาง  ดั่งยกจากชั้นประถม  เปนมัธยม  คือชุดที่สอง  และ 
ในที่สุดชุด  ๓  หลังนี้ก็ดั่ง  ธรรมขั้นสูง  หรือขั้นอุดม  เมื่อรวมธรรมบรรยายของทานซึ่งจัด 
ไดวาเปน  ธรรมะเพื่อโลกุตตรกุศล  เฉพาะระบบ  ‘ธรรมเกาตา’  นี้  ก็ดั่งได  ธรรมจักษุ 
ที่จะมองเห็นสัจจธรรมไดรอบตัว  และจากสวนที่ตื้นสุด  จนถึงสวนลึกที่สุด  ซึ่ง 
จะทําใหชีวิตดํารงไปไดอยางเหมาะสมถูกตอง  และรูจัดพาชีวิตนั้นไปใหไกลหางจากกิเลส 
อวิชชาและทุกขภัยไดมากที่สุดนับตั้งแตพื้นฐานไปจนถึงขั้นสลับซับซอนสูงสุดดวยนัยแหง 
คําที่วา  บุคคลบริสุทธิ์ไดเพราะดวยปญญา  นั้นได. 

 
 

                                                
∗ คําวา  “ตา”  ทายคําบาลี  มีความหมาย  “ความเปน  ฯ  ดั่ง (คําขางหนา )  นั้น  ” 
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ในระหวางที่ทานอาจารยไดคอยบรรยายและทําใหแพรหลาย  ซึ่งกระบวนธรรม 
ทางโลกุตตระเหลานี้ไปทีละองคสององค  ธรรมะทั้งหมดอยูในครรลองธรรมจักษุของทานอยู 
อยางชัดแจมแจงแลว  หลังจากไดกลาวถึงคําวา  ไกวัล,  เกวล  บางบางครั้งเมื่อพูดถึง  พระ- 
นิพพาน  แลวที่สุดทานก็อดไมไดที่จะพูดถึงสิ่งนั้นออกมาเปนเรื่องเปนราวเสียที่เดียว  ดังนั้น 
ในป  ๒๕๑๖  การบรรยายธรรมเรื่อง  ไกวัลยธรรม  จึงไดมีขึ้น. 

 
คําไกวัล  พจนานุกรมใหคํานิยามไววา  “ไกวัล:  น.  ชั้นสวรรค  ;  ว.  ทั่วไป”.  

 (การบรรลุโมกษะ  ในศาสนาเชนหรือไชนะก็เรียกวา  ถึงไกวัลย)  และคําวา  “เกวล”  เอง 
ก็แปลวา  “เดี๋ยว, ลวน,หนึ่ง,  หมดจด,  ทั้งหมด.  ฯลฯ :   เกวลี  น. ผูสําเร็จ : เกวลิน  น. ผูสําเร็จ  :  
เกวลิน   น.  ผูสําเร็จ,  ผูศึกษาตลอด”. 

 
ดั่งนั้น  เมื่อธรรมเกาตาชุดสําคัญของโลกุตตรธรรมนี้  หากมีผู ไดศึกษาและ 

เขาใจโดยตลอดทั้งหมดแลว  ก็ชอบที่จะไดเขาถึง   “ไกวัลยธรรม”  อีกหนึ่ง  อันรวมธรรมทั้ง 
มวลเหลานั้นมาไวเปนเอกดวย  เพื่อธรรมกามิก-ธรรมานุจร  ผูศึกษาและบําเพ็ญธรรมแหง 
โลกุตตระตั้งแตตนจนตลอดครบจบทั้งกระบวนถึงที่สุดนี้  จะไดเห็นความเปน  ‘เกวลิน’  ในตน 
เมื่อเห็นแจงแทงธรรมแหงไกวัลยธรรม  ไดปรากฏในครรลองธรรมจักษุของแตละทานนั้น  ๆ
ไดเองบาง,  วาจะตลอดและจะใกลหรือยังหางยังหางไกลเพียงไร. 

 
อัน  “ไกวัลยธรรม”  ซึ่ง  รวบยอดธรรม  เหลาที่ทานกลาว  และแมจะไมได 

กลาวทั้งหมดนี้  เปนธรรมะที่ยากและผูไมมองใหไดทะลุใน  ‘ธรรมเกาตา’  นั้น  ไมสามารถเขา 
ใจไดเลย  แมใครผูใดจะทองจําตอใหคําตอคําก็ตาม  ฉะนั้นทานอาจารยจึงไดเพียรจะอธิบาย 
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ทานเขียนสิ่งที่เรียกวา  “อรรถาธิบายเกี่ยวกับไกวัลยธรรม”  
ไวปกหนึ่ง  ซึ่งคงจะยังไมจบก็มาตองประสบกับ  ‘อนิจจตา’  เสียกอน,  โดยทานอาจารยก็ได 
อาพาธลงในระหวาง   จึงยังไมทันจบลงทาย  “อรรถาธิบาย  ฯ”  ใหเปนที่บริบูรณ,  แตในสวน 
ที่ทําไวแลวนี้  ก็นับวาเปนประโยชนขึ้นอีกพอสมควรและยังไดแสดงใหปรากฏแกเราดวยวา 
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สิ่งที่ทานเปนหวงใยมากที่สุดนั้น  ก็คือ สันติภาพ  ทั้งสวนบุคคล  ขึ้นไปจนถึง  สวนของ 
สังคม  และ   สวนของโลก  ในที่สุดนั้น   จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันกับ  ‘สวนโมกข 
นานาชาติ และ  ธรรมทานมูลนิธิ’  และ  “ไกวัลยธรรม”  เองดวย. 
 

ฉะนั้น  เพื่อใหปรากฏอยางเปนสัจจะแหงความเปนไปในชีวิตและงาน 
ของทานอาจารยไดประจักษ  แกผูศึกษาและบําเพ็ญเปนธรรมานุจรในทานตอไป  คณะ 
ผูจัดทําหนังสือน้ี  จึงไดพิมพ  ขอเขียนสุดทาย  ที่  ทานอาจารยพุทธทาส  อินทปญโญ 
 (พระธรรมโกศาจารย)  เขียนคางไวนี้  ขึ้นมาในวาระสุดทายแหงการละสังขาร  ในวันที่  
๘  กรกฎกาคม  ๒๕๓๖  นี้  อยางตรงตามตนฉบับพิมพตามคําบอกของทานเองทุกประการ  ใหไว 
กับธรรมบรรณพิภพ  ตอไปเพียงนี้. 

 
คณะผูจัดพิมพ 
“ไกวัลยธรรม” 
กันยายน  ๒๕๓๖ 

น้ํานิ่ง-ตลิ่งไหล 
หัวขอธรรม  ขอหนึ่ง 

ที่ทานอาจารยบรรยาย  ในชวงปจฉิมสมัย 
คือ  สังขารธรรม  (ไดแก  ธรรมเนื่องเรื่อง- 
ปรุงแตงทั้งหลาย) 

น้ํา  ยังไมขยับเขยื้อน      อยูเฉย 
นิ่ง   ไมติงไหวเลย                   สักนอย 
ตลิง   คือ  คน  สิเคย               ปรุงแตง  เสมอแฮ 
ไหล   เลื่อนพาเคลื่อนคลอย     หางทาวารี   ฯ 
                          “สันติภูมิ” 
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