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บทนำ

“ขา้วของข้าพเจา้ ขาวดงัดอกบวั ยกขึน้เหนอืหวั ถวายแดพ่ระสงฆ ์

จิตใจจำนง ตรงต่อพระนิพพาน ขอให้ถึงเมืองแก้ว ขอให้แคล้ว 

บ่วงมาร ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ”

	 ในอดตีเมือ่ครัง้ไปทำบญุตกับาตรกบัปูย่า่ตายาย ทา่นจะบอก 

ให้เราถอดรองเท้า แล้วสอนเรากล่าวประโยคนี้เบา ๆ

	 ถ้าพิจารณาให้ดี ประโยคนี้มีทั้งความไพเราะ เรียบง่าย 

โดยเฉพาะวลทีีว่า่ จติใจจำนง ตรงตอ่พระนพิพาน นัน้ ไดร้วบรวม 

ความหมายของการเป็นชาวพุทธไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

	 แต่น่าเสียดาย...ที่เราเพียงท่องกันต่อ  ๆ  มาโดยไม่ให้คุณค่า 

กับคำคำนี้อย่างจริงจัง น้อยคนที่จะตั้งคำถามว่า พระนิพพานคือ 

อะไร แล้วทางตรงต่อพระนิพพานนั้นคือทางไหน

	 ทั้งที่เรารู้ว่า นิพพานคือบรมสุข คือความสุขป้ายสุดท้าย 

แห่งการเดินทางในชีวิตของพุทธศาสนิกชน แต่เหตุใดเรากลับ 

ไม่กล้าสบตาพระนิพพาน ไม่กล้าปรารถนา ไม่กล้าคิดถึงในชาตินี้



ไม่ต้องรอชาติหน้าก็นิพพานได้ 3

	 หนังสือเล่มนี้ได้รับความเมตตาจากสงฆ์สาวกของพระผู้มี 

พระภาคเจา้ถงึ ๔ รปู ทีก่รณุาไขความกระจา่งตา่ง ๆ นานาเกีย่วกบั 

บรมสุข รวมทั้งตั้งคำถามกับชาวพุทธทุกคนว่า

	 ถ้าไม่ใช่ชาตินี้แล้วชาติไหน ถ้าไม่ใช่ชีวิตนี้แล้วชีวิตไหน

	 ถ้าไม่นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้...แล้วที่ไหนและเมื่อไร

 มาร่วมกันเดินตามรอยทางแห่งปัญญาของพระคุณเจ้าทั้งสี ่

ไปกับนิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้



ภาค

๑ 
 

พระพุทธเจ้า
ทรงกล่าวถึงนิพพาน

ไว้ว่าอย่างไร 



...ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้น

เพราะเขาปรารถนาเปล่า ๆ จึงไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่รู้ว่าพระนิพพาน

อยู่ที่ในใจเขา มีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้า หารู้ไม่ว่า

นรกแลสวรรค์ และพระนิพพานมีอยู่ในตน...
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พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึง
นิพพานไว้ว่าอย่างไร

ชาวพทุธเรารูจ้กั “นพิพาน” พรอ้ม  ๆกบัทีรู่จ้กัพระพทุธเจา้ จากพุทธ- 

ประวัติที่บอกว่า พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวัน 

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และการรับรู้ในครั้งแรกก็ทำให้เข้าใจเช่นนั้น 

มาโดยตลอดว่า นิพพานหมายถึงการละสังขารของพระพุทธเจ้า 

และพระอรหันต์ หรือเข้าใจว่า นิพพานหมายถึงการไม่กลับมา 

เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกตลอดอนันตกาล

	 ความเขา้ใจเชน่นัน้แมไ้มถ่อืวา่ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่น แต ่

ก็ต้องยอมรับว่ายังมีแง่มุมอื่น  ๆ  เกี่ยวกับนิพพานที่ยังไม่ได้รับการ 

กล่าวถึงด้วยเช่นกัน

 คิริมานนทสูตร เป็นพระสูตรที่พระอานนท์แสดงขึ้นครั้งแรก 

เมื่อครั้งสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที ่ ๑ โดยมีที่มาว่า คิริมานนท- 

เถระกำลังอาพาธหนัก ไม่สามารถเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได ้

จึงนิมนต์พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ขอให้ทรงสงเคราะห์ 

ตนให้หายจากความเจ็บป่วยทรมาน ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเทศนา 

สัง่สอนคริมิานนทเถระผา่นพระอานนท ์ โดยมสีาระเกีย่วกบันพิพาน 

หรอืการพน้ทกุขอ์ย่างกระจ่างแจ้ง เป็นประโยชนแ์กพ่ทุธศาสนกิชน 

มายาวนานจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน
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ปุจฉา: นิพพานอยู่ที่ไหน

วิสัชนา: อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเลย

	 หากพิจารณา คิริมานนทสูตร ผ่านคำถามที่คนส่วนใหญ่มีต่อ 

พระนิพพาน เช่น นิพพานอยู่ที่ไหน นิพพานไปทางไหน นิพพาน 

คอือะไร นพิพานเมือ่ไร และนพิพานอยา่งไร กจ็ะเหน็ไดช้ดัเจนวา่ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงข้อแคลงใจเหล่านั้นไว้ในพระธรรมเทศนา 

ที่ชื่อ  คิริมานนทสูตร  ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีใจความที่ชาวพุทธ 

อย่างเราไม่อาจมองข้ามได้ ดังนี้

 คิริมานนทสูตร  ตอนหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอธิบาย 

ข้อความ “นพิพานคอืทีส่ดุของโลก” โดยแจกแจงวา่ “ทีส่ดุของโลก” 

ในที่นี้มิได้หมายถึงสถานที่ตั้ง แต่หมายถึงที่สุดแห่งพัฒนาการ 

ที่สุดแห่งปัญญา กล่าวคือ

 “...จะเข้าใจเอาเองว่า ลมรองน้ำ แลอนันตจักรวาลแล 

อรปูพรหมเปน็ทีส่ดุของโลก เมอืงพระนพิพานคงตัง้อยูท่ีส่ดุของโลก 

เหล่านั้น ดังนี้ พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียว่า อย่าพึงเข้าใจอย่างนั้น 
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เลย ทีท่ัง้หลายเหลา่นัน้ ใคร ๆ กไ็มส่ามารถจกัไปถงึดว้ยกำลงักาย 

หรือกำลังพาหนะ มียานช้าง มียานม้าได้

 “อยา่เขา้ใจวา่เมอืงนพิพานตัง้อยูท่ีส่ดุของโลกเหลา่นัน้ หรอื 

ตั้งอยู่ที่แห่งนั้นแห่งนี้ อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเลย แต่ว่า 

พระนิพพานนั้น หากมีอยู่ในที่สุดของโลก เป็นของจริงไม่ต้อง 

สงสัย ให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลก รู้โลกเสียให้ชัดก็จักเห็น 

พระนิพพาน พระนิพพานตั้งอยู่ที่สุดแห่งโลกนั้นเอง”

	 คำว่า “ท่ีสุดของโลก” ในแง่น้ี น่าจะหมายถึง สุดทางแห่งปุถุชน 

สุดทางเรื่องทางโลกซึ่งปะปนอยู่กับกิเลสตัณหา ความทุกข์โศก 

สุขสันต์ วางความยินดียินร้ายได้เมื่อใด ทุกคนก็ถึงเมืองนิพพาน 

ได้เมื่อนั้น ดังข้อความในคิริมานนทสูตรที่ว่า

 “...บคุคลทัง้หลายถงึทีส่ดุโลก ออกจากโลกไดแ้ลว้ จงึชือ่วา่ 

ถึงพระนิพพาน แลรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้ว แลอยู่สุขสำราญ 

บานใจทุกเมื่อ หาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้...”
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ปุจฉา: นิพพานไปทางไหน

วิสัชนา: ศีล สมาธ ิ ปัญญา เป็นทางไปพระนิพพาน

	 นอกจากทรงบอกว่าพระนิพพานตั้งอยู่ ณ ที่สุดของโลกอัน 

ปราศจากกิเลสแล้ว ยังทรงบอกวิธีปฏิบัติอันเป็นทางไปสู่พระนิพพาน 

อีกด้วยว่า

 “...บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพาน แต่หารู้ไม่ว่า 

พระนิพพานนั้นเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ชั้นแต่ทาน ศีล สมาธิ 

ปัญญา อันเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจ เมื่อไม่รู้ไม่เห็น 

ไม่เข้าใจแล้ว จักไปสู่พระนิพพานนั้นเป็นการลำบากยิ่งนักหนา...

 “ผูศ้กึษาพงึเขา้ใจวา่พระนพิพานอยูท่ีส่ดุของโลก ศลี สมาธ ิ

ปัญญา เป็นทางไปพระนิพพาน ถ้ารู้อย่างนี้ ยังมีทางที่จะถึง 

พระนิพพานได้บ้าง แม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้น ก็จำต้องพากเพียร 

พยายามเต็มที่จึงจะถึง เหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายาม 

จนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้...”
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 ความคดิทีว่า่ นรก สวรรค ์ และนพิพานเปน็เรือ่งหลงัความ 

ตายนั้น เป็นคติความเชื่อที่มีมานานหลายร้อยหลายพันปี ทั้งที่ 

พระพุทธเจ้าได้ปฏิเสธไว้ในคิริมานนทสูตรแล้วว่า

 “...เมื่ออยากรู้จักนรก สวรรค์ และพระนิพพาน ก็ควรรู้ 

เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรก ก็รีบออก 

ให้พ้นเสียแต่ยังไม่ตาย เมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์ 

หรือในพระนิพพาน ก็ให้รีบขวนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้ แต่เมื่อ 

ยังไม่ตาย จะถือว่าตายแล้วจักพ้นทุกข์ในนรก ตายแล้วจึงจักไป 

สวรรค์ ไปพระนิพพานดังนี้ เป็นอันใช้ไม่ได้ เสียประโยชน์เปล่า

 “อย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ สุขอย่างหนึ่ง เมื่อตายไปแล้ว  

มีสุขอีกอย่างหนึ่ง เช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยแท้ เพราะจิตมี 

ดวงเดยีว เมือ่มชีวีติอยูก่จ็ติดวงนี ้ เมือ่ตายไปแลว้กจ็ติดวงนี ้ เมือ่ 

ยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ฉันใด แม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ฉันนั้น 

เมือ่ยงัมชีวีติอยูม่คีวามสขุฉนัใด แมเ้มือ่ตายไปแลว้กไ็ดร้บัความสขุ 

ฉันนั้น”

ปุจฉา: นิพพานเมื่อไร

วิสัชนา: นิพพาน...ก่อนตาย
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 พระธรรมเทศนาที่ชี้ชัดว่า พระนิพพานเป็นภาวะที่ปุถุชน 

พงึสมัผสัใหไ้ดใ้นชาตนิี ้ คอืหวัขอ้ “นพิพานดบิ นพิพานสกุ” ทีต่รสั 

ว่าหากไม่สามารถสัมผัส  “พระนิพพานดิบ” (ในชาตินี้) เสียแล้ว ก็ 

ไม่มีทางที่จะถึง “พระนิพพานสุก” (นิพพานที่แท้จริง) ได้เลย

 “อันว่าความสุขในนิพพานนั้นมี ๒ ประเภท คือ ดิบหนึ่ง 

สุกหนึ่ง ได้ความว่า เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ ได้เสวยสุขในพระ- 

นิพพานนั้น ได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบ เมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุข 

ในพระนิพพานนั้น ได้ชื่อว่านิพพานสุก...

 “พระนพิพานดบินัน้เปน็ของสำคญั ควรใหรู้ ้ ใหเ้หน็ ใหไ้ด ้

ให้ถึงเสียก่อนตาย ถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้ว ตายไปจักได้ 

พระนิพพานสุกนั้นไม่มีเลย...”

	 พระพุทธเจ้าทรงแนะแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจาก 

กเิลส เข้าถงึพระนพิพานดบิ โดยใหย้ดึถอืลกัษณะของแผน่ดนิเปน็ 

แบบอย่างดังนี้

ปุจฉา: นิพพานอย่างไร

วิสัชนา: นิพพานด้วยการปล่อยวางอย่างแผ่นดิน
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 “...อันว่าพระนิพพานนั้น พึงให้ดูอย่างแผ่นดิน พระธรณี 

มลีกัษณะอาการฉนัใด กใ็หต้วัเรามลีกัษณะอาการฉนันัน้ ถา้ทำได ้

เช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบ...

 “ลักษณะของแผ่นดินนั้น คนแลสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดี 

กล่าวร้ายกล่าวดีประการใด มหาปฐพีนั้นก็มิได้รู้โกรธรู้เคือง ที่ว่า 

ทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้น คือว่าให้วางใจเสีย อย่าเอื้อเฟื้ออาลัย 

ว่าใจของตน ให้ระลึกอยู่ว่า ตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้น เขา 

จะนกึคดิอะไรกอ็ยา่ตามเขาไป ใหเ้ขา้ใจอยูว่า่ เราอยูไ่ปคอยวนัตาย 

เท่านั้น ประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของ 

ภายนอก แต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญ ก็ยังต้อง 

ให้ปล่อย ให้วาง อย่าถือเอาเป็นของของตัว...”

	 และข้อสำคัญที่คนเราควรทำให้ได้อย่างแผ่นดินก็คือ การ 

ไม่เป็นที่อยู่ของกิเลสนานาประการ ดังข้อความต่อไปนี้

 “...ผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงทำตัวให้เหมือน 

แผ่นดิน หรือเหมือนดังคนที่ตายแล้ว คือให้ปล่อยความสุขแล 

ความทุกข์เสีย ข้อสำคัญคือ ให้ดับกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเสีย

	 “กเิลส ๑,๕๐๐ นัน้ เมือ่ยน่ลงใหส้ัน้แลว้กเ็หลอือยู ่ ๕ เทา่นัน้ 

คือ โลภะหนึ่ง โทสะหนึ่ง โมหะหนึ่ง มานะหนึ่ง ทิฐิหนึ่ง...

 “...แท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลย หาก 

มีอยู่ที่จิตใจนั้นเอง ครั้นดับโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฐิ 

ได้ขาดแล้ว ก็ถึงพระนิพพานเท่านั้น...

 “...ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้น 
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เพราะเขาปรารถนาเปล่า ๆ จึงไม่ได้ไม่ถึง เขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ 

ที่ในใจเขา มีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้า หารู้ไม่ว่า นรก 

แลสวรรค ์ และพระนิพพานมีอยู่ในตน...”

 พระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสผ่าน 

พระอานนทใ์น คริมิานนทสตูรนี ้ นอกจากจะยนืยนัวา่พระนพิพาน 

ไม่ใช่เรื่องในชาติภพอันไกลโพ้นเท่านั้น หากแต่ยังเป็นกำลังใจ 

หนนุนำและตอกยำ้วา่ พระนพิพานไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั หากแตเ่ปน็ 

เรือ่งของความสงบสขุในจติใจทีค่วรสมัผสัใหไ้ด ้ ณ ทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี ้

นั่นเอง



ภาค

๒ 
 

นิพพานบนดิน 
นิพพานชิมลอง
ตามรอยนิพพาน 

ตามคำพุทธทาสภิกขุ 



 •	 ไปนิพพานทางไหน
	 	 ตอบ ไปทางทะลุตัวเอง

 • ไกลเท่าไร

	 	 ตอบ แค่ยาววาหนาคืบ แต่คนไม่รู้ คิดว่าเดินทาง

	 	 	 หมื่นกัลป์แสนกัลป์

 • ทำอย่างไร

	 	 ตอบ ดูทะลุปรุโปร่งตัวเองในทุกแง่ทุกมุม

	 	 	 แห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และตถาตา๑

	 ๑ จากนิทรรศการ “พินัยกรรมท่านพุทธทาส” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
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นิพพานบนดินนิพพานชิมลอง


หลายครั้งที่บทธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุนั้นมีประเด็น 

เกี่ยวกับเรื่องนิพพาน แทบทุกครั้งท่านจะย้ำจุดยืนว่า หากไม่รู้จัก 

นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ก็ป่วยการที่จะ 

นบัถอืพระพทุธศาสนาตอ่ไป เพราะบคุคลผูน้ัน้จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์

จากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

 นิพพานนั้นอยู่ในฐานะเรื่องไกลตัวและเรื่องที่ไม่น่าพูดถึง 

มาโดยตลอด โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่ผูกพันกับ 

พระพทุธศาสนาอยูต่ลอดชวีติ แตช่าวพทุธกลบัไมส่นใจ ไมพ่ดูถงึ 

นิพพานอันเปรียบเป็นหัวใจและปลายทางแห่งพระพุทธศาสนา

	 ถา้จะมคีนพดูถงึนพิพานกนัอยูบ่า้ง กม็กัเปน็การพดูถงึในแง ่

ที่เกิดจากความเข้าใจเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น เข้าใจว่า 

นิพพานคือการตายของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์เท่านั้น 

เข้าใจว่าจะบรรลุนิพพานได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วเท่านั้น เข้าใจว่าต้อง 

สร้างบารมีตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย อยู่เรื่อยไปเป็นหมื่นชาติ 

แสนชาติจึงจะถึงนิพพาน ฯลฯ

 ท่านพุทธทาสภิกขุ  เป็นภิกษุรูปแรก  ๆ  ที่ปฏิวัติทัศนะและ 

เปิดโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิพพาน โดยชี้ให้เห็นว่า นิพพานเป็น 

เรื่องปัจจุบัน นิพพานเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน 

ไม่ต้องตายและไม่ต้องรอถึงชาติหน้า และที่สำคัญ นิพพานเป็น 

ประโยชนท์ีท่กุคนควรไดร้บั เหมอืนทีส่รรพสตัวน์อ้ยใหญพ่งึไดร้บั 



ไม่ต้องรอชาติหน้าก็นิพพานได้ 17

	 ๒ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน โดยพุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ดังคำบรรยายธรรมที่ว่า

 “พระพทุธศาสนาจะตอ้งเปน็ประโยชนแ์กท่กุคนไมม่ากกน็อ้ย 

เหมือนกับว่าสระน้ำใหญ ่ สระน้ำใหญ่ที่ใครขุดไว ้ มันก็มีประโยชน ์

แกส่ตัวท์กุชนดิและทกุขนาด สตัวต์วัโต ๆ เช่น ชา้ง มนัก็ลงไปกิน 

ไปอาบได ้ สตัวร์องลงมากล็งไปกนิไปอาบได ้ นกหนลูงไปกินไปอาบ 

ได้ สัตว์ตัวเล็ก  ๆ เช่น กบเขียดหรือเล็กกว่าเขียด มันก็ลงไป 

กินอาบได้ มีประโยชน์แก่สัตว์ทุกชนิดหรือทุกขนาด ดังนี้มันก็ 

คุ้มค่า พระนิพพานก็เหมือนกัน เหมือนกับเป็นสระที่พระพุทธเจ้า 

ท่านขุดไว้ ก็เป็นประโยชน์ได้แก่ทุกคนตามมากตามน้อย โดย 

สมบูรณ์เต็มที่หรือโดยบางส่วนก็ตาม มันก็เรียกว่ามีประโยชน์ 

ด้วยกันทั้งนั้นแหละ

	 “ฉะนั้น ขอให้นึกให้ถูกต้องว่า ถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องได้รับ 

ประโยชน์จากพระนิพพาน...” ๒

	 นอกจากชี้ชัดว่านิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยของปุถุชนคน 

เดินดินแล้ว ท่านพุทธทาสยังได้ชี้หนทางสู่การบรรลุภาวะนิพพาน 

อย่างเป็นระบบชัดเจน ถึงขั้นมี  สินค้าตัวอย่าง  ให้ทดสอบ หรือที่ 

เรียกว่า “นิพพานชิมลอง”

	 คำบรรยายธรรมเกีย่วกบันพิพานของทา่นพทุธทาสทีเ่รานำมา 

รวบรวมไว้นี ้ เปรียบเสมือนการตอบกระทู้คำถามหรือปรับทัศนคต ิ
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เกีย่วกบันพิพานเสยีใหม ่ ดว้ยลลีาภาษายีห่อ้ปราชญแ์หง่สวนโมกข ์

ที่คอธรรมะทั้งหลายคุ้นเคย
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	 ๓ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน

เราเกิดมาเพื่อนิพพาน
 

“เราเกดิมาทำไม” เปน็คำถามทีส่ัน้ทีส่ดุกจ็รงิ แตผู่ค้นกลบัใชเ้วลา 

หลายยุคหลายสมัยเพื่อจะตอบคำถามข้อนี้ ดูเหมือนว่าปราชญ์ที่ 

ให้คำตอบได้อย่างหมดคำถามที่สุด ก็เห็นจะไม่พ้นท่านพุทธทาส 

ที่ตอบไว้ว่า

 “พระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต 

เมื่อถามว่าชีวิตนี้จะไปไหนกันโว้ย? ก็ต้องบอกว่าไปสู่ที่สิ้นสุดของ 

ความร้อน คือนิพพาน มีสติปัญญารอบรู้ ดำเนินชีวิตให้เป็นไป 

อยา่งถกูตอ้ง เปน็ไปสูท่ศิทางของจดุหมายปลายทางคอืพระนพิพาน 

อย่าให้โง่จนถึงกับไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม และอะไรจะพาไป

	 “จะเล่านิทานสั้น  ๆ  สักนาทีหนึ่งว่า มีคนคนหนึ่งมันขึ้นม้าขี่ 

แล้วมันก็บังคับม้าไม่ได้ ม้ามันก็พาว่ิงไป  ๆๆ ม้าก็ควบใหญ่ ว่ิงไป  ๆๆ 

เพื่อนร้องถามว่า ‘แกจะไปไหนโว้ย’ มันก็บอกว่า ‘กูไม่รู้ แล้วแต่ 

ม้าโว้ย!’ นี่ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว มันก็จะเหมือนกับพวกเราที่ไม่รู้ว่า 

จะเกดิมาทำไม ไมรู่ว้า่เกดิมาทำไม ไมรู่ว้า่จะไปไหน แลว้แตม่า้มนั 

จะพาไป...คือมันแล้วแต่ความโง ่ มันจะพาไป

 “ขอใหเ้ปน็ทีแ่นน่อนวา่ สตปิญัญาจะพาไป พาไปสูจ่ดุหมาย 

ปลายทางคือความสิ้นสุดแห่งกิเลส ไปรับปริญญาของพระพุทธเจ้า 

คอืหมดราคะ หมดโทสะ หมดโมหะ ลถุงึนพิพาน: สิน้สดุแหง่การ 

ว่ายเวียน” ๓
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	 ๔ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน

อย่าทำพระพุทธศาสนาเป็นหมัน


ความเชื่อที่ว่า พระนิพพานไม่ใช่เรื่องที่ปุถุชนควรคิดถึง เพราะ 

นิพพานเป็นกิจของพระอรหันต์เท่านั้น ท่านพุทธทาสได้ประกาศ 

จุดยืนไว้อย่างหนักแน่นว่า  ความคิดคับแคบเพราะความไม่รู้ 

ไม่เข้าใจว่าพระนิพพานมีหลายระดับนั้น เป็นผลร้ายที่อาจทำให้ 

ศาสนาของพระพุทธองค์เป็นหมันได้เลยทีเดียว

 “ท่านทั้งหลายจะต้องคิดดูเรื่องนี้ให้ดี  ๆ เพราะว่ามันเป็น 

เรื่องสำคัญ ที่ว่าจะทำให้พระพุทธศาสนาเป็นหมัน ไม่มีประโยชน์ 

อะไร หรือว่าจะทำให้พระพุทธศาสนามีประโยชน์ที่สุด และตัวเอง 

ก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคนหนึ่งด้วยนั่นแหละ จะต้อง 

ทำความรู้ความเข้าใจว่านิพพานคืออะไร อยู่ที่ไหน และเมื่อไร 

มีแก่ทุก ๆ คนได้หรือไม่

	 “แต่อย่างไรก็ดีจะต้องรู้จักข้อท่ีว่า มันเป็นช้ัน ๆ ช้ัน  ๆอยู่ มัน 

ไมเ่ทา่กนั นพิพานสำหรบัพระอรหนัต ์ มนักอ็ยา่งหนึง่ ระดบัหนึง่ 

สำหรับโสดาฯ สกิทาคาฯ อนาคาฯ มันก็ระดับหนึ่ง สำหรับผู้ที่ 

ยงัไมเ่ปน็โสดาฯ ยงัเปน็ปถุชุนธรรมดา มนักอ็กีระดบัหนึง่ ปถุชุน 

ชั้นดี มันก็ระดับหนึ่ง ปุถุชนชั้นเลว มันก็อีกระดับหนึ่ง มัน 

ไม่เท่ากัน ความว่างจากกิเลสน้ันมันมีลักษณะไม่เท่ากันหรือต่างกัน 

แต่แล้วขอให้เข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าความว่างจากกิเลสแล้ว มันก็เป็น 

นิพพาน นิพพานทั้งนั้น เพราะ (นิพพาน) มันแปลว่าเย็น ๆ” ๔
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	 ๕ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน 

 ๖ จากหนังสือ นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

 ๗ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน
	 ๘ จากนิทรรศการ “นิพพานชิมลอง” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

นิพพานไม่ต้องตาย


ส่วนผู้ที่เข้าใจมาโดยตลอดว่านิพพานเป็นภาวะที่สัมผัสได้เมื่อตาย 

แล้วนั้น ท่านพุทธทาสได้ไขความกระจ่างไว้ว่า นิพพานคือความ 

ไม่ร้อน นิพพานคือความเย็นเพราะไม่ถูกไฟกิเลสแผดเผา หรือ 

ถ้าจะเปรียบเป็นความตาย ก็เป็นความตายของกิเลสเท่านั้น

 “นิพพานไม่ได้แปลว่าตาย แต่แปลว่าเย็น ถ้าให้นิพพาน 

แปลว่าตาย มันต้องตายของกิเลส คือกิเลสตาย” ๕

 “นิพพานมิใช่ตาย แต่เป็นความเย็นแห่งชีวิต (ความดับ 

แห่งความร้อน) ซึ่งมิใช่ดี บุญ สุข แบบชาวโลก จงมีนิพพาน 

ทุกอิริยาบถที่ความร้อน (กิเลส) ไม่เกิด” ๖

 “พระนพิพานเปน็ธรรมชาตทิีม่อียูท่ัว่ไป เมือ่บคุคลไมม่คีวาม 

ร้อนใด ๆ ก็หมายความว่ากำลังดื่มกินพระนิพพาน”

 “...เมือ่ใดไมม่ไีฟ คอืราคะ โทสะ โมหะ ไมม่ ี ก็มคีวามเย็น 

อย่างนิพพาน ถ้ามันไม่มีชั่วคราว มันก็เป็นความเย็นชั่วคราว ถ้า 

มันมีนิดหนึ่ง มันก็เป็นความเย็นนิดหนึ่ง...” ๗

 “นิพพานแปลว่าเย็น หมายถึง เย็นลงแห่งกิเลส อันเป็น 

ของร้อน เมื่อใดจิตว่างจากกิเลส จิตใจนี้ก็เป็นนิพพาน” ๘
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	 ๙ จากนิทรรศการ  “นิพพานชิมลอง” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

นิพพานอยู่ที่ปลายจมูก


คำถามที่มักติดตามมากับนิพพานนั้นมักจะหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า 

“ถ้านิพพานมีจริง แล้วนิพพานอยู่ที่ไหน” ซึ่งท่านพุทธทาสตอบไว้ 

แล้วว่า นิพพานอยู่ที่ปลายจมูกนี่เอง

 “นิพพานอยู่ไม่ไกล อยู่ในทุกขณะของชีวิต เพียงใจท่ีสงบเย็น 

ลดละความเห็นแก่ตัว นิพพานอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก เพียงมีสติ 

รูส้กึตวัทัว่พรอ้มทกุลมหายใจออกเขา้ ทุกอิรยิาบถของรา่งกาย ยนื 

เดิน นั่ง ล้วนเป็นอุปกรณ์บริหารใจให้สงบเย็น” ๙
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	 ๑๐ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน 

หายใจเข้านิพพาน
หายใจออกนิพพาน


ท่านพุทธทาสได้ให้แนวทางปฏิบัติเพ่ือสัมผัสนิพพานในชีวิตประจำวัน 

ไวว้า่ ใหเ้ริม่ทีล่มหายใจ กจ็ะไดส้มัผสักบัพระนพิพานทกุทีท่กุเวลา

 “จงปรับปรุงจิตใจให้ดีอยู่เสมอ อย่าให้กิเลสเกิดขึ้นมา ก็จะ 

พบความเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ ทำสมาธิให้ถูกต้อง กิเลสเกิดไม่ได้ 

กเ็ยน็ ๆ หายใจเขา้กเ็ยน็ หายใจออกกเ็ยน็ หายใจเขา้ก็เย็น หายใจ 

ออกก็เย็น อยู่กับพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้...แม้จะเป็นนิพพาน 

น้อย  ๆ  อย่างนี้ก็ให้ทำไปเถอะ มันจะได้ค่อย  ๆ  มากขึ้น จะค่อย  ๆ 

รู้จักมากขึ้น รู้จักทำให้มีมากขึ้น ๆ จนกว่าจะสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยม 

แห่งความเย็น” ๑๐
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ซักซ้อมนิพพาน


เม่ือทราบประโยชน์ของนิพพานแล้ว หากผู้ใดต้องการลองฝึกนิพพาน 

ก็สามารถซักซ้อมนิพพานตามแนวทางท่านพุทธทาสได้โดย...

 “...เมื่อไรที่รู้สึกว่าเย็นแล้วขอให้นึกถึงพระนิพพานเถอะ 

แม้จะหนาวเย็นกลางคืนก็ตามเถอะ ให้นึกถึงพระนิพพานเมื่อ 

ไม่มีความร้อน นี่เป็นการฝึกฝนไว้ตลอดเวลาว่า จะติดต่อกับ 

พระนิพพาน  สนใจในพระนิพพาน  สัมพันธ์กับพระนิพพาน 

ในความหมายของพระนิพพานว่าเย็น  ๆ เอาน้ำแข็งมากิน นึกถึง 

พระนิพพาน เอาพัดลมมาพัดก็นึกถึงพระนิพพาน นั่งตากลมอยู่ที ่

ลมพัดก็นึกถึงพระนิพพาน ว่าแหมนี่มันเป็นอย่างนี้นะ นี้มันควร 

จะมีมากกว่านี้ เย็นมากกว่านี้ นั่นคือซักซ้อม...” ๑๑



	 ๑๑ จากหนังสือ นิพพานสำหรับทุกคน
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ถ้านิพพานเหลือวิสัย
ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา


เมือ่ใหค้วามกระจา่งเกีย่วกบันพิพานอยา่งถอ่งแทแ้ลว้ หากชาวพทุธ 

ผู้ใดยังคิดว่า นิพพานเป็นเรื่องเหลือวิสัยแล้วละก็ ท่านพุทธทาส 

ได้บอกไว้ว่า

 “เอาละ เลิกกันทีนะ เลิกว่านิพพานนี้เหลือวิสัย นิพพาน 

ไม่มีประโยชน์ นิพพานจืดชืด นิพพานต้องรอเข้าโลงหมื่นหน 

แสนหน นีเ่ลกิ เอาเปน็นพิพานทีน่ีแ่ละเดีย๋วนี้ กจ็ะเปน็พทุธบรษิทั 

ทีแ่ทจ้รงิ มพีระนพิพานไดจ้รงิ มพีระพทุธศาสนาจรงิคอืมนีพิพาน 

เป็นพุทธบริษัทจริงคือรู้เรื่องนิพพาน” ๑๒

	 ธรรมบรรยายที่ชัดเจน ตรงประเด็น และไม่อ้อมค้อมที่ 

ยกมา ณ ที่นี้ คือจุดยืนและคำยืนยันจากภิกษุผู้เป็นปราชญ์แท้ 

ของชาวพุทธและชาวโลก ที่ได้รับประกันไว้แล้วว่า

	 “ที่นี่และเดี๋ยวนี้...ก็มีนิพพาน”

	 ๑๒ จากหนังสือ นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้


