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คําปรารภ
ธรรมโฆษณ ชื่ อธรรมปาฏิ โมกข นี้ เป นงานอบรมทบทวนธรรมของท าน
อาจารยพุทธทาสภิกขุตอเนื่องกันมา เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๐, มุงหมายอบรม
สั่งสอนเปนการภายใน เฉพาะภิกษุผูบําเพ็ญสมณธรรมอยูที่สวนโมกขพลารามเทานั้น ไม
ประสงค ใ ห เ ป น คํ า สอนทั่ ว ไป เพราะเป น คํ า สอนตรงไปตรงมา รุ น แรง และผิ ด จาก
ลักษณะที่เคยเขาใจกันอยู. สวนอุศมมูลนิธิเห็นวา แมผูสนใจปฏิบัติธรรมจักไดประโยชน
ในการศึกษาตามแนวคําสอนของท านด วย จึ งรวบรวมคํ าบรรยายไว และไดจั ดพิ มพ
เปนเลมที่ ๑ รวม ๒๑ เรื่อง เมื่อ พ.ศ ๒๕๑๘.
บัดนี้ คณะศิษยผูสนใจศึกษา ปฏิบัติ ตามแนวคําสอน ของทานอาจารย พุทธทาสภิกขุ พิจารณาเห็นสมควรจัดพิมพคําบรรยายที่รวบรวมไวตอจากเรื่องที่จัดพิมพ
เลม ๑ ไวแลวนั้น, เพื่อเปนคูมืออบรมใหรูจักลักษณะและโทษของกู – ของกู ซึ่งอาจ
ทําลายลงไดโดยลําดับ จึงรวมกันเปนทานบดี บริจาคทุนทรัพยใหสวนอุศมมูลนิธิจัดพิมพ
ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒ นี้ขึ้น ตามโครงการพิมพธรรมโฆษณ, สรางไวในพระพุทธศาสนา
ในวันลออายุของทานอาจารย. ประจวบกับในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ มีคณะ
กรรมการจัดงานธรรมสมโภชฉลองอายุ ๘๐ ปบริบูรณของทานอาจารย คณะศิษยจึงถือ
โอกาสจัดพิมพหนังสือเลมนี้ รวมถวายสักการะบูชาพระกรุณาคุณของทานอาจารยครั้งนี้ดวย.
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หนังสือนี้ไดจัดพิมพเปนสองสวน ; สวนหนึ่งถวายสักการะทานอาจารย
สําหรับแจกเปนวิทยาทานตามประสงคของทาน, อีกสวนหนึ่งสมนาคุณแกผูบริจาคชวย
คาพิมพหนังสือเลมนี้ตามกําลังศรัทธา.

คณะผูจัดทําธรรมโฆษณ
๒๗ พ.ค ๒๙
สวนอุศมมูลนิธิ
๗๗ หมู ๖ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง
ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐๓, กท. ๑๐๒๖๐
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สารบัญ
ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒
ลําดับเรื่อง
หนา
๑.วิธีการฝกจิต
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑
๒.เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรง จะไมขัดกับศาสนาใด …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๐
๓.วิปสสนากรรมกร
…. …. …. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. …. …. ๕๓
๔.ธรรมะเขามาตัวกูออกไป ตัวกูเขามาธรรมะออกไป …. …. …. …. …. …. …. …. ๗๕
๕.ธรรมชาติวางจากตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. …. ๙๙
๖.ตัวกู - ของกูเกิด ก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๒๘
๗.สังสาระมีอยูในนิพพาน นิพพานก็มีอยูในสังสาระ …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๕๑
๘.ปริยัติ ปฏิบัติ, สําคัญที่ดับ ตัวกู_ของกู
…. …. …. …. …. …. …. …. ๑๗๙
๙.สรางนรกในอากาศ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๐๑
๑๐.เรื่องการใหทาน …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๒๑
๑๑."ธรรม" เพียงคําเดียว …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๔๗
๑๒.ยิ่งฉลาดยิ่งโง
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๗๒
๑๓.ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๙๘
๑๔.ความเปนธรรมของตัวกู …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๑๖
๑๕.จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่ตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๔๒
๑๖.ตัวกู - ของกู เปนเรื่องปรมัตถ . …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๖๘
๑๗.ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก
…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๘๖
๑๘.ความกลัว
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๐๘
๑๙.หลักพื้นฐานของตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔๒๙
๒๐.ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔๕๑
๒๑.สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกู …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๖๙
๒๒.ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔๘๙
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[โปรดดูสารบัญละเอียดในหนาตอไป]
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สารบัญละเอียด
ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒
หนา
๑. วิธีฝกจิต.
เรื่องเผลอ ถาไมรูจักกลัว ไมละอาย ก็เผลอเรื่อยไป
…. …. …. …. …. …. …. …. ๑
การฝกเพื่อมีสติ หัดไดโดยวิธีของกัมมัฏฐาน
…. …. …. …. …. …. …. …. ๒
ลืมทําสิ่งแมเล็กนอย, ตองมีสติกอนทําเสมอจะไมพลาด …. …. …. …. …. …. …. …. ๓
ตองฝกใหมีหิริโอตตัปปะ , ถาขาด จะไมมีศีลไมมีสติ
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔
หิริโอตตัปปะ เปนเทวธรรม เพราะใชแกธรรมะทุกเรื่อง ,ไมประมาท…. …. …. …. …. …. ๕
ธรรมหมวดนี้เปนโลกบาล – คุมครองใหมีสติสัมปชัญญะ …. …. …. …. …. …. …. …. ๖
ความหมายของภาพฝกวัว , ในตึกมหรสพทางวิญญาณ …. …. …. …. …. …. …. …. ๗
จิตเดิมแทไมมีอะไร จิตโงไปติดกิเลสจึงไมเห็นวัว, เที่ยวตามหา…. …. …. …. …. …. …. ๘
ถามีหิริโอตตัปปะ อบรมจิตตามธรรม จะคอย ๆ เห็นรอยวัว…. …. …. …. …. …. …. …. ๙
สภาพเดิม ไมมีวัว, เกิดมีวัว เพราะกระทบกับสิ่งแวดลอม …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๐
ฝายเถรวาทแยกกิเลสจากโพธิ, ฝายมหายานวากิเลสโพธิเปน สิ่งเดียวกัน
๑๑
ถาฝกใฝในกิเลส โพธิจิตจะไมปรากฏ, ตองคนหา
…. …. …. …. …. …. …. …. ๑๒
ความมีประสบการณ ทําใหเห็นรอยวัว , มีการจับวัวดึงมาฝายโพธิ
…. …. …. …. ๑๓
ฝกจิตเปรียบกวยการฝกวัว , ผูฝกคือสติสัมปชัญญะปญญา , หิริโอตตัปปะ …. …. …. ๑๔
มีสติสัมปชัญญะอยู วัวมันขาวเอง ถาพลาดก็เฆี่ยนดวยหิริโอตตัปปะ …. …. …. …. ๑๕
พวกมหายานเขาวา อยูนิ่ง ๆ คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๖
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[๓]

การที่เผชิญกับอารมณภายนอกใหถือวาไดทดสอบสติสัมปชัญญะ
…. …. …. …. ๑๗
ตองระวังการยกหูชูหาง, ไมใชคําอยางนี้มันจะหนาดาน …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๘
เรื่องการอานหนังสือมาก ๆ ไมจําเปนแกการตรัสรู, เปนปปญจธรรม …. …. …. …. ๑๙
ใชเวลาใหมีคา อยาเสียเวลากับเรื่อง โลเล ลังเล รวนเร …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๐
พยายามละตัวกู - ของกูใหได ก็จะละสักกายทิฏฐิไปตามลําดับ
…. …. …. …. ๒๑
มุงละตัวกู - ของกู ชนิดยกหูชูหาง จะตรงแนวทางพุทธศาสนา
…. …. …. …. ๒๒
ลงทุนฝกวัว สําเร็จแลว จะหายไปทั้งวัวทั้งคน ก็วางไปสิ้น …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๓
ไมตองการอะไรแลว ก็ใชแรงงานที่เหลืออยูทําประโยชนผูอื่น
…. …. …. …. ๒๔
อธิบายตอบคําถาม เรื่องจิตกับนิพพาน …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๕
รูจักละอายกลัว ก็ดํารงสติสัมปชัญญะไวได, จิตอยูในลักษณะชอบ
…. …. …. …. ๒๖
คําวานิ่ง เปนคําบัญญัติเฉพาะ คือสมบูรณอยูดวยสติสัมปชัญญะ
…. …. …. …. ๒๗
ของเดิมวางอยูแลว อยาไปทําใหมีเรื่องขึ้นมา, วัวหรืออะไรก็ไมมี
…. …. …. …. ๒๘
เราอยาเปนทั้งเถรวาท หรือมหายาน แตเปนพุทธศาสนาเดิมแท
…. …. …. …. ๒๙
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๒. เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรงจะไมขัดกับศาสนาใด.

ทําปาฏิโมกขธรรมะก็เพื่อมิใหธรรมะเลอะเลือน
…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๐
เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตองแลว จะไมขัดกันระหวางศาสนา …. …. …. …. …. …. …. ๓๑
ที่รูสึกวาขัดกัน ก็คือขอที่วาพุทธศาสนาไมมีพระเจา, ฝายอื่นมีพระเจา …. …. …. …. ๓๒
มนุษยจะตองไมขัดกันในทางศาสนาหรือทางใด ๆ หมด …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๓
เขาวาพุทธศาสนาไมมีพระเจานั้นไมจริง, เพราะเขาไมรูความจริง
…. …. …. …. ๓๔
สิ่งที่เปนพระเจาควรจะเปนอํานาจสูงสุด ไมใชคน, นั่นคืออธรรม
…. …. …. …. ๓๕
ไมควรพูดเรื่องศาสนาไปในทางใหแตกแยกกัน
…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๖
มนุษยรักหรือนับถือศาสนายิ่งกวาสิ่งตางๆ หรือยิ่งกวาชีวิต…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๗
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[๔]
ที่พูดวามีตัวตน หรือไมมีตัวตน มันก็เปนเรื่องเดียวกัน
…. …. …. …. ๓๘
ทําความเขาใจกันใหถูกตองในหลักศาสนา, มนุษยจะมีสันติภาพ
…. …. …. …. ๓๙
หลักพุทธศาสนา จะย้ําใหมีความเขาใจกันอยูเสมอ โลกจึงจะสงบสุข …. …. …. …. ๔๐
คําสอนในพุทธศาสนา เนนใหรูวาทุกอยางเปนธรรมชาติ …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๑
ถามัวเบงทับกัน ยึดมั่นถือมั่นเปนดี ชั่ว ฯลฯ ก็ตกนรกทรมานใจ
…. …. …. …. ๔๒
ถาเราแกไขที่นี่และเดี๋ยวนี้ตองทําลายกิเลสยกหูชูหาง …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๓
เขาใจสวนลึกของศาสนาจะทําใหรักกันได
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔๔
ทุกศาสนาก็พยายามจะดับทุกขดวยกันทั้งนั้น, ทําลายตัวกู – ของกูเหมือนกัน …. …. ๔๕
การกระทําทุกประการเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว
…. …. …. …. …. …. …. …. ๔๖
เดี๋ยวนี้เห็นแกตัวจัด, ไมกําจัด กลับทําความพอกพูน …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗
รูปภาพทุกรูปที่เขียนแสดงไวก็เพื่อทําลายความเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. …. ๔๘
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น, ไมเห็นแกตัว, ยังไมไดผลสมประสงค
…. …. …. …. ๔๙
ทําปาฏิโมกขธรรมะทุกวัน ก็เพื่อใหติดอยูในใจเรื่องตัวกูดับไมเหลือ …. …. …. …. ๕๐
ตองทําใหจริง วันไหนวางจากความเห็นแกตัว พิจารณาเสมอจะดีขึ้น …. …. …. …. ๕๑
ถามีความเห็นแกตัว จะตกนรก
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๕๒
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๓. วิปสสนากรรมกร.

เลาเรื่องภิกษุรูปหนึ่งถามวาละการเห็นแกตัวดวยการใชแรงงานเทานั้นหรือ …. …. …. ๕๓
เขาถามอยางตองการประโยชนตน ไมรูกาลเทศะ, กลับไปโดยไมรอฟงตอบ …. …. …. ๕๔
วิปสสนาที่แทจริง เปนเรื่องเห็นความจริงที่ทําลายความเห็นแกตัว
…. …. …. …. ๕๕
หลักวิปสสนาและธรรม ตองเปนหลักที่ทําลายความเห็นแกตัว
…. …. …. …. ๕๖
เปรียบเทียบวิธีการวิปสสนากับการทํางานดวยวัตถุ
…. …. …. …. …. …. …. …. ๕๗
เราถืออยางวิปสสนาญาณิกะดีกวาเอาสมาธินําหนาวิปสสนา
…. …. …. …. ๕๘
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พอเพงคิดเทาไร สมาธิจะเกิดเทานั้น ตามธรรมชาติ เรียกวาปญญาวิมุตติ …. …. …. ๕๙
ความรูทางปริยัติกําลังขยายไมมีที่สิ้นสุด เชน ตองเรียนอภิธรรม
…. …. …. …. …. ๖๐
เราฉวยโอกาสเอาการงานเปนวิปสสนา เรียกวา วิปสสนาแบบกรรมกร…. …. …. …. …. ๖๑
วิปสสนาแบบกรรมกรเปนแบบของสวนโมกข,ไมยกหูชูหาง, ไมเห็นแกตัว …. …. …. …. ๖๒
งานที่ทําจะเปนงานอะไรก็ได ชนิดเอาเหงื่อลางกิเลสก็แลวกัน
…. …. …. …. …. ๖๓
ทํางานดวยจิตวาง, ตายแลวตั้งแตทีแรก, ไมมีหู หัว หาง จะยก
…. …. …. …. …. ๖๔
กัมมัฏฐาน แปลวาการงาน, และการงานไมเพิ่มความเห็นแกตัว
…. …. …. …. …. ๖๕
การเปนอยูแบบวิปสสนากรรมกร ตองทําจริงดวยกาย จิต ปญญา …. …. …. …. …. ๖๖
ควบคุมทุกอยางใหเปนไปแตในทางทําลายความเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. …. ๖๗
เดี๋ยวนี้คนไมคอยรูวา ความหยุด , ความไมยึดมั่น, นั้นมันดี…. …. …. …. …. …. …. ….๖๘
ตนไมมันดูดซึมตามธรรมชาติ ไมมีตัวกู - ของกู อยูปาตองเห็นปา …. …. …. …. …. …. ๖๙
การทํางานใหถือเปนเรื่องเสียสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย …. …. …. …. …. …. ๗๐
เราทําลายตัวกู - ของกูใหได แมดวยความรู, สมาธิเทานี้, ก็นับวาดี …. …. …. …. …. ๗๑
ปญหาตาง ๆ เกิดจากตัวกู - ของกูทั้งนั้น, คนมีปญหามากกวาสัตว …. …. …. …. …. ๗๒
ทุกอยางเปนบทเรียนสําหรับศึกษาความไมเห็นแกตัวไดทั้งนั้น …. …. …. …. …. …. ๗๓
ความเห็นแกตัวมันกัดเอาบอย ๆ ก็ดี มันจะไดสอนใหรูจักเร็ว ๆ …. …. …. …. …. …. ๗๔
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๔. ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป ตัวกูเขามา ธรรมะออกไป

ธรรมะที่ยังไมคอยรูเรื่องกันยังมีอีกมาก จึงมีธรรมปาฏิโมกขขึ้น
…. …. …. …. …. ๗๕
จะพูดเรื่องใจความของพุทธศาสนา : ยึดมั่นถือมั่นกับไมยึด, ตัวกู –ของกู …. …. …. …. ๗๖
ความมุงหมายที่ใชคําวาตัวกู - ของกู ตองการใหกลัวตัวกู –ของกู …. …. …. …. …. ๗๗
คําวาธรรมะในที่นี้เปนฝายดี ตัวกูเปนฝายไมดี, เปนฝายกิเลส
…. …. …. …. …. ๗๘
ซาตานกับพระเจาเปนสิ่งเดียวกันเหมือนนิพพานกับสังสารวัฏฏ
…. …. …. …. …. ๗๙
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พอเพงคิดเทาไร สมาธิจะเกิดเทานั้น ตามธรรมชาติ เรียกวาปญญาวิมุตติ …. …. …. ๕๙
ความรูทางปริยัติกําลังขยายไมมีที่สิ้นสุด เชน ตองเรียนอภิธรรม
…. …. …. …. …. ๖๐
เราฉวยโอกาสเอาการงานเปนวิปสสนา เรียกวา วิปสสนาแบบกรรมกร…. …. …. …. …. ๖๑
วิปสสนาแบบกรรมกรเปนแบบของสวนโมกข,ไมยกหูชูหาง, ไมเห็นแกตัว …. …. …. …. ๖๒
งานที่ทําจะเปนงานอะไรก็ได ชนิดเอาเหงื่อลางกิเลสก็แลวกัน
…. …. …. …. …. ๖๓
ทํางานดวยจิตวาง, ตายแลวตั้งแตทีแรก, ไมมีหู หัว หาง จะยก
…. …. …. …. …. ๖๔
กัมมัฏฐาน แปลวาการงาน, และการงานไมเพิ่มความเห็นแกตัว
…. …. …. …. …. ๖๕
การเปนอยูแบบวิปสสนากรรมกร ตองทําจริงดวยกาย จิต ปญญา …. …. …. …. …. ๖๖
ควบคุมทุกอยางใหเปนไปแตในทางทําลายความเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. …. ๖๗
เดี๋ยวนี้คนไมคอยรูวา ความหยุด , ความไมยึดมั่น, นั้นมันดี…. …. …. …. …. …. …. ….๖๘
ตนไมมันดูดซึมตามธรรมชาติ ไมมีตัวกู - ของกู อยูปาตองเห็นปา …. …. …. …. …. …. ๖๙
การทํางานใหถือเปนเรื่องเสียสละเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย …. …. …. …. …. …. ๗๐
เราทําลายตัวกู - ของกูใหได แมดวยความรู, สมาธิเทานี้, ก็นับวาดี …. …. …. …. …. ๗๑
ปญหาตาง ๆ เกิดจากตัวกู - ของกูทั้งนั้น, คนมีปญหามากกวาสัตว …. …. …. …. …. ๗๒
ทุกอยางเปนบทเรียนสําหรับศึกษาความไมเห็นแกตัวไดทั้งนั้น …. …. …. …. …. …. ๗๓
ความเห็นแกตัวมันกัดเอาบอย ๆ ก็ดี มันจะไดสอนใหรูจักเร็ว ๆ …. …. …. …. …. …. ๗๔
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๔. ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป ตัวกูเขามา ธรรมะออกไป

ธรรมะที่ยังไมคอยรูเรื่องกันยังมีอีกมาก จึงมีธรรมปาฏิโมกขขึ้น
…. …. …. …. …. ๗๕
จะพูดเรื่องใจความของพุทธศาสนา : ยึดมั่นถือมั่นกับไมยึด, ตัวกู –ของกู …. …. …. …. ๗๖
ความมุงหมายที่ใชคําวาตัวกู - ของกู ตองการใหกลัวตัวกู –ของกู …. …. …. …. …. ๗๗
คําวาธรรมะในที่นี้เปนฝายดี ตัวกูเปนฝายไมดี, เปนฝายกิเลส
…. …. …. …. …. ๗๘
ซาตานกับพระเจาเปนสิ่งเดียวกันเหมือนนิพพานกับสังสารวัฏฏ
…. …. …. …. …. ๗๙
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ตัวกูเปนชื่อของอุปาทาน, ขาดสติสัมปชัญญะ ตัวกูจะเขามา
…. …. …. …. …. ๘๐
สติทําหนาที่ระลึกควบคุม, สัปชัญญะรักษาไวใหอยูรวมอยูกับสติ …. …. …. …. …. ๘๑
โลภะจะเอา, โทสะไมเอา, โมหะทําใหขาดสติ, มีมูลจากตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. ๘๒
เมื่อมีอาการประเภทโมหะนี้แลว อันตรายมีอยูรอบดาน …. …. …. …. …. …. …. ….๘๓
ตัวกู - ของกูเขามา เพราะขาดสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะ
…. …. …. …. …. ๘๔
มีสติสัมปชัญญะชวยปองกัน แลวหิริโอตตัปปะชวยใหกลัวก็ใชได …. …. …. …. …. ๘๕
กิเลสที่หยาบที่สุด ไมใชกามารมณ แตกิเลสทางโมหะ , เปนตัวกู – ของกู …. …. …. …. ๘๖
ความเปนอริยบุคคลละกิเลสสามอยางแรก, ลวนตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. ๘๗
ฉะนั้นควรสนใจตัวกู - ของกูกอน, ทางปฏิบัติจริง ๆ ตองเลนงานโมหะกอน …. …. …. ๘๘
ศีล สมาธิ ปญญา พูดเรียงกันมา แตปฏิบัติตอง ปญญามากอน
…. …. …. …. …. ๘๙
รกรากที่เหนียวแนนที่สุดคือโมหะ ตองจัดการกอน, โลภะ, โทสะทีหลัง…. …. …. …. …. ๙๐
ไมลดตัวกู - ของกูแลว จะไปลดราคะ, โลภะไดอยางไร …. …. ….…. …. …. …. ….
๙๑
ธรรมะจะมีมาดวยสติ, หิริโอตัปปะ, โยนิโสมนสิการ …. …. …. …. …. …. …. …. ….
งานทุกชนิดเปนโอกาสฝกทําลายความเห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๙๒
การทําลายความเห็นแกตัว เปนการทําลายตนตอของกิเลส
…. …. …. …. …. ๙๓
เดี๋ยวนี้ทุกคน ทําแตเรื่องเพิ่มตัวกู - ของกู ประสมโรงทั้งชาวบานบรรพชิต…. …. …. …. ๙๔
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ลวนแตทําการบังหนาเพื่อเห็นแกตัว …. …. …. …. …. ๙๕
ยอดสุดของวัฒนธรรมอยูที่หัวใจศาสนาที่ทําลายตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. ๙๖
ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป นี้ชวยไดดวยเรื่องมีสติ, บัดนี้ตัวกูยังเรอรา …. …. …. …. …. ๙๗
หัดตายเสียกอนตาย, ไดยินธรรมชาติพูด, แลวชีวิตจะเย็นลง
…. …. …. …. …. ๙๘

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
๕. ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู.
ที่พูดเรื่องยกหูชูหาง, ลดหัวหาง, นี้เปนตัวกู – ของกูเทากัน
อภิชฌา - โทมนัส, ยินดี - ยินราย, รัก - เกลียด, เปนกิเลสเทากัน

…. …. …. …. …. ๙๙
…. …. …. …. ….๑๐๐
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ตัวกู - ของกูในรูปยกหูยกหางพูดมากแลว, จะพูดลดหูหางเพราะมีทุกขมากกวา
๑๐๑
ปญหาทุกอยางตองแกดวยความรูเรื่องตัวกู - ของกู, จะหยุดได …. …. …. …. …. ๑๐๒
ตองควบคุมตัวกูทั้งดานยกหู - กาง และทั้งดานลดหู – หาง
…. …. …. …. …. ๑๐๓
ทั้งยกหูชูหาง ทั้งซบเซา ตองละอายและกลัวใหมาก
…. …. …. …. …. ๑๐๔
เพราะมันมีตัวกูรับกรรม, ถูกกรรมบีบคั้น, จึงตองปฏิบัติเพื่อสิ้นกรรม …. …. …. …. ๑๐๕
ศึกษาใหเขาใจวา มิไดมีตัวเรา, ตัวใคร, มีแตธรรมชาติลวน ๆ
…. …. …. …. ….
๑๐๖
ธรรมชาติลวน ๆ ไหลไป : สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺติ ไมใชตัวกู – ของกู …. …. …. …. ….
ธรรมชาติเปนไปตามเหตุตามปจจัยไดทั้งฮึกเหิมและซบเซา
…. …. …. …. …. ๑๐๗
เราไมเขาใจวาทุกอยางเปนธรรมชาติ, ไมมีตัวตน, ไหลเรื่อย
…. …. …. …. …. ๑๐๘
ความปราถนาของสัตวตลอดจนกิจกรรมทางเพศก็เปนธรรมชาติ …. …. …. …. …. ๑๐๙
ธรรมชาติมันมีอาการซอนเรน จนคนโงไมรูความลับของธรรมชาติ …. …. …. …. …. ๑๑๐
ความรักตาง ๆ มันเปนอุปาทาน, และความแนนแฟนของตัวกูมีมาก…. …. …. …. …. ๑๑๑
วัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาควรคิดใหถูกตองจะไมถูกทรมานดวยตัวกู ฯ …. …. …. …. ๑๑๒
สภาวะของคนในโลกขึ้นอยูกับจิตเริ่มจากตกนรก, เปลี่ยนดีขึ้น ๆ ก็ได …. …. …. …. ๑๑๓
จากมีตัวตนเลื่อนขึ้นไปขั้นพรหม, ขึ้นถึงพุทธะก็ได …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๑๔
คําวา "ชาติ" ในภาษาธรรม เกิดเปนนรก, เทวดา, พระอริยเจา ก็ได …. …. …. …. ๑๑๕
คําวา "คน" ถือเอาความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู, ตกอบายขึ้นสวรรคก็ได …. …. …. …. ๑๑๖
จิตที่หายโง ตองมองใหเห็นทุกสิ่งลวนเปนธรรมชาติ
…. …. …. …. …. ๑๑๗
ในการทํางาน ควรเปนโอกาสฝกฝนทดสอบจิตใจวายกหรือลดหู – หาง …. …. …. …. ๑๑๘
พวกเซ็นบางพวกเขาพูดเรื่องตัวกู, จิตวาง, จิตเดิมบาง
…. …. …. …. …. ๑๑๙
เขาพูดสั้น ๆ เชนจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา, ใหคิดดวยตนเอง
…. …. …. …. …. ๑๒๐
ฝายเราถือเปนธรรมชาติเสียเลย จึงไมมีหูหางสําหรับจะยกหรือลด …. …. …. …. …. ๑๒๑
รูปภาพหรือหนังสือตองศึกษาใหเขาใจจนปฏิบัติได
…. …. …. …. …. ๑๒๒
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หนังสือบางเลมทําใหเราโงโดยไมรูสึกตัว ไมควรจะมีไว
…. …. …. …. …. ๑๒๓
พวกนักศึกษาชอบเรื่องที่ฟงไมรูเรื่อง, อัศจรรย และขลังลึกลับ …. …. …. …. …. ๑๒๔
ทุกศาสนามีเนื้อแทตรงทําลายความเห็นแกตัว แตไมใครรูกัน
…. …. …. …. …. ๑๒๕
สิ่งที่ไมเหมือนกันนั้นเปนเปลือก ไมใชเนื้อศาสนา …. …. …. …. …. …. …. …. ….๑๒๖
ธรรมชาติที่วางจากตัวกู - ของกู ควรถือวาเปนพระ, หรือพระเจา …. …. …. …. …. ๑๒๗

๖. ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน.
วันนี้มีหัวขอวา พอรูสึกตัวกู – ของกูเกิดก็เปนวัฏฏสงสาร
…. …. …. …. …. ๑๒๘
เขาพูดวาชีวิตเปนวัฏฏสงสารตลอดเวลา, แตเราวาวัฏฏสงสารมีมาเปนครั้งคราว …. ๑๒๙
การปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็เพื่ออยาใหกิเลสเกิด …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๓๐
เรื่องในไตรปฎกทั้งหมดก็มีวัฏฏสงสารกับนิพพานในจิตใจ
…. …. …. …. …. ๑๓๑
วางนั้นคือนิพพานวุนคือวัฏฏสงสาร : กิเลส - กรรม – ผลกรรม …. …. …. …. …. ๑๓๒
ธรรมดาจิตเปนประภัสสร - ใสกระจาง, เศราหมองตอเมื่อกิเลสเขามา …. …. …. …. ๑๓๓
เรามีนิพพานและวัฏฏสงสารสลับกันอยู, นิพพานมีบางขณะ
…. …. …. …. …. ๑๓๔
เวลาสบายใจเปนนิพพาน ที่ยังเปลี่ยนแปลงไดเมื่อวัฏฏะแทรก …. …. …. …. …. ๑๓๕
นิพพานมีตลอดเวลา แตไปสอนกันเสียวา ยังอีกอสงไขยจึงจะมี …. …. …. …. …. ๑๓๖
เมื่อไมมีตัวกู - ของกูเปนฝายนิพพาน, ถามีราคะ โทสะ โมหะ ก็ไมใช …. …. …. …. ๑๓๗
ขอปฏิบัติตองไมเผลอสติและเปนอยูชอบคือมรรคมีองค ๘
…. …. …. …. …. ๑๓๘
ถาเผลอมีราคะ โทสะ โมหะ ตองละอาย – กลัวใหมาก
…. …. …. …. …. ๑๓๙
รักษาจิตวางใหยืดออกไป จิตวุนก็ไมมีโอกาสเขามา
…. …. …. …. …. ๑๔๐
ดูที่ความรูสึก จะรูจักวางหรือวุนตามธรรมชาติ, ซึ่งสอนดีกวาคน …. …. …. …. …. ๑๔๑
พยายามชิมรสของความวาง , หรือวุน, จะเกลียดรอนรักเย็นไดเอง …. …. …. …. …. ๑๔๒
นิพพานไมวุน, เย็น , ใหเปลา, ไมตองลงทุน, แตคนไมสนใจ
…. …. …. …. …. ๑๔๓
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[๙]
ราคะ โทสะ โมหะ ตองลงทุนซื้อหามา, ไดความโงมา ยิ่งตองลงทุน …. …. …. …. ๑๔๔
จิตที่มีตัวกู - ของกูมาก เปนเหมือนสุนัขโรคเรื้อนไมผาสุกได
…. …. …. …. …. ๑๔๕
กิเลสกี่ชื่อ รวมอยูในคําวาวุน, ฝายดับกิเลสรวมในคําวาง, เย็น …. …. …. …. …. ๑๔๖
เมื่อเราไดความเย็น, หยุด , รูสึกเทานี้ก็พอไมตองรูมากเรียนมาก …. …. …. …. …. ๑๔๗
รูจักทําจิตเอาความเย็นไวเรื่อย, ดับจิตไปดวยความเย็น
…. …. …. …. …. ๑๔๘
ยึดนิพพาน, หดวัฏฏสงสาร, ทําดวยสติสัมปชัญญะ, พลาดก็ใชหิริโอตตัปปะ …. …. ๑๔๙
ทดสอบมีหรือไมมีตัวกูฯ ทุกโอกาสในชีวิตประจําวัน
…. …. …. …. …. ๑๕๐

๗. สังสาระมีอยูในนิพพาน. นิพพานก็มีอยูในสังสาระ.
พูดเรื่องความวาง ก็หมายความวาพูดเรื่องตัวกู - ของกู ในปริยายหนึ่ง
…. …. ๑๕๑
ในจิตใจคน บางเวลาก็เปนสังสารวัฏฏ บางเวลาก็เปนนิพพาน
…. …. …. …. ๑๕๒
อาจพูดวา คนหนึ่ง ๆ มีทั้งสวรรค, แผนดิน, มนุษยรวมอยูดวยกัน
…. …. …. …. ๑๕๓
เรื่องศาสนาก็คือเรื่องจัดใจเสียใหม ตรงกันหมดทุกศาสนา …. …. …. …. …. …. ๑๕๔
ไมตองสนใจศาสนาแตสนใจเรื่องทุกขดับทุกข, ดวยเหตุไรก็พอ …. …. …. …. …. …. ๑๕๕
มนุษยเปนทุกขตองดับมัน คือดับตัวกู - ของกู ทุกศาสนา
…. …. …. …. …. …. ๑๕๖
เพียงพูดวา "อยาดูถูกผูอื่น" , ตั้งหมอน้ําใหคนเดินทางกิน, ก็ใชได …. …. …. …. …. ๑๕๗
ทั้งสวรรค ทั้งมนุษย ยังเปนสังสารวัฏฏ ยังไมนิพพาน
…. …. …. …. …. …. ๑๕๘
ในวันหนึ่งคนอาจเปนอบาย ๔ ก็ได : นรก เปรต เดรัจฉาน อสุรกาย …. …. …. …. …. ๑๕๙
ความรูสึกอะไรตาง ๆ เกิดมาจากสวนที่เปนมโนภาพ ไมใชจากของจริง …. …. …. …. ๑๖๐
ที่เรารูสึกอยูในใจ นั่นแหละคือจริง , มันเปนมโนภาพ
…. …. …. …. …. …. ๑๖๑
ความพอใจเปนหลัก จะเปนรูปลวน ไมเกี่ยวกับกามารมณก็ได …. …. …. …. …. …. ๑๖๒
จะเปนอรูปฌาน ๔ ก็ได สูงขึ้นไปก็ได …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๑๖๓
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[ ๑๐ ]
คน ๆ เดียวในชาติหนึ่ง วันหนึ่ง อาจเปนไดครบ ๓๑ ภูมิ
…. …. …. …. …. …. ๑๖๔
พระอนาคามี จึงอยูในฌานในสมาบัติรูปฌานชนิดใดก็ได …. …. …. …. …. …. ๑๖๕
ขณะใดที่จิตไมมีกิเลสครอบงํา ขณะนั้นใหถือวาเปนนิพพาน …. …. …. …. …. …. ๑๖๖
การทํางานใด ๆ ไมใชเพื่อรับจางใคร ไมตองทําในรูปตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. ๑๖๗
ถาทําเพื่อรับใชความวาง ก็ทําเพียงเนื่องดวยสังคม
…. …. …. …. …. …. ๑๖๘
คนเที่ยวควานหาพุทธศาสนา แลวไมมีวันพบก็มีอยูมาก
…. …. …. …. …. …. ๑๖๙
ศึกษาพุทธศาสนาจากพุทธศาสนานั้นไมถูก, ตองศึกษาจากธรรมชาติ …. …. …. …. ๑๗๐
ศึกษาใหถูกตอง ลัดทีเดียวตรงจุดวา ทําอยางนั้นเปนอุปาทาน ฯลฯ …. …. …. …. …. ๑๗๑
อยาเผลอใหจิตเกิดตัวกู - ของกู, ไมมีใครสอน, ใหกิเลสมันสอน …. …. …. …. …. …. ๑๗๒
พระพุทธเจามี ๒ องค, องคจริงกับไมจริง, ธรรมะในใจนั่นแหละจริง …. …. …. …. …. ๑๗๓
วันหนึ่ง ๆ ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดไมรูกี่วง, สะกัดกั้นไดดวยสติ …. …. …. …. …. …. ๑๗๔
การปฏิบัติ ตองถือเอาการสําเร็จประโยชน หรือการปฏิบัติไดเปนหลัก …. …. …. …. ๑๗๕
สิ่งใดถูก ก็เขากันไดกับขอความในพระไตรปฎกสวนที่ถูก
…. …. …. …. …. …. ๑๗๖
เรื่องความวางความวุนในพระไตรปฎกก็มีมาก แตไมไดยกมา …. …. …. …. …. …. ๑๗๗
ทํางานเผยแผศาสนามันยาก ตองพูดซ้ํา ๆ ซาก …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๑๗๘
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๘. ปริยัติ ,ปฏิบัติ, สําคัญที่ดับตัวกู - ของกู.

ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ลวนแตคําอธิบายเรื่องตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๑๗๙
เรื่องปริยัติเฟอจนกลายเปนวรรณคดี , ใจความมันมีแตดับความยึดมั่นฯ…. …. …. …. ๑๘๐
ภาษาปรากฤตไมสมเปนพระพุทธวัจนะ จึงรอยกรองกันใหม …. …. …. …. …. …. ๑๘๑
คนเรียนกันในเรื่องแปลกเรื่องใหมเปนวรรณคดีจนเปน ความมืดสีขาว …. …. …. …. ๑๘๒
สมัยปจจุบันเกิดมีวิปสสนาเปนพิธีรีตองมีรูปแบบตาง ๆ
…. …. …. …. …. …. ๑๘๓
เมื่อปริยัติปฏิบัติ มีเครื่องปดบัง ปฏิเวธที่จะไดรับก็ไมมี
…. …. …. …. …. …. ๑๘๔
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[ ๑๑ ]
การศึกษาปฏิบัติมักหนักไปในทางสงวนตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. ….
จนกระทั่งเปนสีลัพพัตตปรามาส , มีตัวอยางประกอบ
…. …. …. …. …. ….
สิ่งที่ควรแกไขตองใชหิริโอตตัปปะและปองกันดวยสติสัมปชัญญะ …. …. …. …. ….
อธิบายภาพเรื่องสัตว ๓ ตัวคาบหางกันในภาพปฏิจจสมุปบาท …. …. …. …. …. ….
จงกําจัดตัวกู - ของกูออกไป แลวโลภะ โทสะ โมหะ จะลดลงดวย …. …. …. …. ….
ตองมีสติสัมปชัญญะ และปองกันเผลอดวยหิริโอตตัปปะ
…. …. …. …. …. ….
ควรบังคับตนเหมือนนิยายเรื่องการนอนการตื่นของราชสีห …. …. …. …. …. ….
พุทธภาษิตก็มีอยู : พรหมจรรยมิใชลาภสักการะเปนอานิสงส,
แตผูปฏิบัติก็ยังทําตามไมได
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
คนมาหลงติดรสอรอยของสุขเวทนาเพราะสงวนยกหูหางไวสูงเสมอ …. …. …. ….
คนบิดพลิ้วตอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ทําอะไรประชด, ก็ตกนรกดวย …. …. ….
การเปนอยูต่ํา พยายามกระทําอยางสูง ในทางใหวางตัวกู - ของกู จึงจะถูกตอง ….
ลดหูลดหางเสีย จิตจะไดไปสูง ชวยใหเปนไปในทางดีขึ้น
…. …. …. …. …. ….
เดี๋ยวนี้ติดสุขเวทนาที่เกิดจากยกหูชูหาง, อรอย, จึงตกลงกันไมได …. …. …. …. ….
บทเรียนที่งายที่สุดคือไมโกรธ ไมนอยใจไมขัดใจไมหงุดหงิด …. …. …. …. …. ….
ไมเห็นความจริง, ไมละสิ่งที่ควรละ, จนเคยชินนี่เปนสีลัพพัตตปรามาส …. …. ….
การปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปญญา กลายเปนสีลัพพัตตปรามาสไปก็ได
…. …. ….

๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
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๙. สรางนรกในอากาศ.

ความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู นี้เปนตนตอของ โลภะ โทสะ โมหะ ดวย
…. ….
สรางวิมานในอากาศเปนไปตามความหวัง - ฝน - สนุก, นรกก็สรางไดเชนกัน …. ….
นรกในอากาศสรางขึ้นเพราะกิเลสประเภทโทสะหรือโลภะ โมหะ ก็ได …. …. …. ….
ผูมีลักษณะใจนอย, ออนไหว, อึดอัดขัดแคน มักสรางนรกในอากาศ …. …. …. ….

๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
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[ ๑๒ ]
สรางวิมานในอากาศ จะเปนอยางบานาเยาะ แตสรางนรก ฯ มีผลรายมาก …. …. ๒๐๕
มักยกตัวเปนฝายถูก คนอื่นผิด อาจคิดทําลายผูอื่นได
…. …. …. …. …. …. ๒๐๖
ลักษณะของการคิด "สรางวิมาน" มีผลไดทั้งโพธิและกิเลส …. …. …. …. …. …. ๒๐๗
ปญญาแทจริง เปนโพธิวิวัฒนาไปทางตัดกิเลส, ตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๒๐๘
ผูมีปญญาสรางไดทั้งวิมานและนรกในอากาศ, ตองระวังใหดี …. …. …. …. …. …. ๒๐๙
จะสรางวิมานอยางไหนก็เปนไปในรูปยกหูชูหางทั้งนั้น
…. …. …. …. …. …. ๒๑๐
การสรางหรือการคิด, ระวังใชอิริยาบถที่เขมแข็ง, สามารถกําจัดนิวรณได …. …. …. ๒๑๑
ตนตอของความยุงยากคือตัวกู - ของกู มันไดไมไดตามตองการ, ก็เกิดกิเลส …. …. ….๒๑๒
ความติดพันในความสุขที่ยกหูชูหางสําเร็จ ก็สรางวิมานไดงาย …. …. …. …. …. …. ๒๑๓
โลกไมสงบสุข ก็เพราะคนสรางนรกในอากาศมากขึ้น
…. …. …. …. …. …. ๒๑๔
โลกไปไมรอด เพราะคนดูหมิ่นศาสนา …. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๑๕
ความสุขความทุกขมีคาตอเมื่อมีตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๑๖
ทั้งนรกสวรรคเปนของทรมาน, ตองเฉยเพราะเอือมอิ่ม ไมนาสนใจ …. …. …. …. …. ๒๑๗
ตัวกู - ของกู สรางวิมานหรือนรกในความเพอฝนกระทั่งวิปสสนา …. …. …. …. …. ๒๑๘
ระวัง อยาใหวิปสสนาเปนเรื่องสรางอะไรในอากาศขึ้นมา
…. …. …. …. …. …. ๒๑๙
ระวังอยาสรางนรกในอากาศโดยถือวาถูกตองของตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๒๒๐
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๑๐. เรื่องการใหทาน.

ทานเปนเรื่องเบื้องตน แตสูงไดถึงนิพพาน…. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๒๑
ทานก็ทําใหบรรลุนิพพานได
…. …. …. …. …. ….…. …. …. …. …. …. ๒๒๒
ทานที่ตัวกู - ของกูไมอยากทํา, เมื่อทําแลวจะไดนิพพาน
…. …. …. …. …. …. ๒๒๓
ขึ้นชื่อวาตัวกู - ของกูแลว มันใหทานดวยความโลภ, จะเอาตาง ๆ …. …. …. …. …. ๒๒๔
ใหทานดวยปญญานั้นจะทําใหหมดความยึดถือตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. …. ๒๒๕
ที่ใหทานกัน เปนเรื่องใหเพื่อตัวกู - ของกู กลับเขามาเปนกําไร …. …. …. …. …. …. ๒๒๖
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[ ๑๓ ]
การทํางานดวยจิตวาง คือการใหทานอยางสูง
…. …. …. …. …. …. ๒๒๗
เขาใจเสียใหถูกตอง จะมีการใหทาน แทจริงบาง มิฉะนั้นมีแตการคา…. …. …. …. …. ๒๒๘
การสูญเสียถาทําถูกวิธีจะเปนยอดของทาน, ผสมโรงเสียสละไป…. …. …. …. …. …. ๒๒๙
พิจารณาในแงที่ตองเปนไปตามเหตุปจจัย, เปนโอกาสสละไมฝน ไมตองจําใจ …. …. ๒๓๐
ถาไมยอมรับการสูญเสียวาสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู ก็ตองเปนบา…. …. …. …. …. …. ๒๓๑
ทุกคราวที่มีการสูญเสีย จะตองมีอะไรเพิ่มขึ้นในทางที่ดี
…. …. …. …. …. …. ๒๓๒
วัฒนธรรมตามศาสนา มีแตการให, รับใหถูกตองจะไมเปนบา …. …. …. …. …. …. ๒๓๓
ธรรมเนียมคนไทยมีอะไรสูญเสียก็เชนวา "ไมเปนไร , กรรม, ชางเถอะ" …. …. …. ๒๓๔
เกิดเรื่องเศราก็วา พุทโธ พุทธัง อนิจจัง อนัตตา , นี่ของวิเศษ …. …. …. …. …. …. ๒๓๕
มีการสูญเสียหนัก ตองกระโจนใหถูกวิธี. ทานที่ตัวกูยอมทํามีแตจะเอา …. …. …. ๒๓๖
ใหทานดวยปญญา เปนไปเพื่อตัดกิเลส, ถึงที่สุดแหงทุกข
…. …. …. …. …. …. ๒๓๗
คนที่คิดสละไวลวงหนาแมจะเสียชีวิตก็ยังวาอยาเอาผิดแกผูทําเลย
…. …. …. ๒๓๘
โอกาสที่จะบริจาคคือการใหอภัย, เมตตาปราณี, สละมานะทิฎฐิได
…. …. …. ๒๓๙
อยาจมอยูในหนังสือ, อันใดทําลายกิเลสไดก็ฉวยโอกาสทําเสีย …. …. …. …. …. …. ๒๔๐
จมอยูในทะเลหนังสือ จะเปนความมืดสีขาวเพิ่มตัวกู – ของกูอีก
…. …. …. ๒๔๑
ผูไมเมาปริยัติ, หูตาสวางไมมีความมืดสีขาว ลุอรหันตเร็ว
…. …. …. …. …. …. ๒๔๒
วิชาความรูถาทวมหัว ก็เอาตัวไมรอด เหมือนจมหลุมโคลนลึก …. …. …. …. …. …. ๒๔๓
บริจาค เกียรติ กาม กิน ออกไป, ใหหมดตัวกู - ของกู , ตรงจุดศาสนา
…. …. …. ๒๔๔
ใหทานตองไมเปนไปเพื่อสะสมกิเลส, อยากใหญ, ไมประกอบทุกข
…. …. …. ๒๔๕
เขาใจตัวกู - ของกู ใหดี ชัดเจน ลอมรอบ จึงจะจับมันฆาเสียได …. …. …. …. …. …. ๒๔๖
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๑๑. "ธรรม" เพียงคําเดียว.
คําวา ธรรม พูดมามาก ไมรูจักหมด เพราะเขาใจยาก
…. …. …. …. …. …. ๒๔๗
ภาษาที่พูดตามวัฒนธรรม ยังใสพระเติมขางหนาเปนพระธรรม ฯลฯ
…. …. …. ๒๔๘
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[ ๑๔ ]
ใชคํา "พระเติมขางหนา" มิใชสูงไปหมดบางสิ่งสูงเกินกวาจะใชคุณนามประกอบ…. …. ๒๔๙
ธรรมกับพระธรรมมีความหมายตางกัน , พระธรรมคือคําสั่งสอน …. …. …. …. …. ๒๕๐
ธรรมภาษาบาลีเดิม หมายหมดทุกอยาง, เปนพระเจาก็ได …. …. …. …. …. …. ๒๕๑
ในบางถิ่นเขาวา พระธรรมสรางเขามา, ฉะนั้นธรรมคืออะไร? ตองคิดกอน …. …. …. ๒๕๒
ธรรมคืออะไรเขาใจยาก เชนเดียวกับ จิตคืออะไร, เรารูแตปฏิกิริยา
…. …. …. ๒๕๓
ธรรมลึกกวาจิต เรารูแตปรากฏการณ จนถือเอาประโยชนได …. …. …. …. …. …. ๒๕๔
คําวาธรรมยังกวาง สวนที่มีคุณคาเทานั้นที่เปนพระธรรม
…. …. …. …. …. …. ๒๕๕
ธรรมในบาลี มี ๔ ความหมาย : ตัวธรรมชาติ , กฎ ผล หนาที่ , ผลของ
การปฏิบัติหนาที่
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๕๖
ธรรมตรงกับคําวาพระเจาโดยสมบูรณ, ตัวธรรมชาติคือกายของพระเจา …. …. …. ๒๕๗
กฎของทุกอยาง คือธรรมในฐานะพระเจาผูสราง ฯลฯ
…. …. …. …. …. …. ๒๕๘
หนาที่ตามกฎมีมาก : ขั้นต่ําถึงขั้นสูง, ยกตัวอยางการสืบพันธุ …. …. …. …. …. …. ๒๕๙
หนาที่ของมนุษยตามกฎ ฯ คือทําใหถูกในทางไมเปนทุกข …. …. …. …. …. …. ๒๖๐
สิ่งที่พระเจาเรียกรองคือหนาที่
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๖๑
ธรรมที่เปนผลของหนาที่คือ สิ่งที่พระเจาประทานตามเหตุที่ปฏิบัติ
…. …. …. ๒๖๒
มนุษยไมรูจักธรรมก็เดินผิดทาง ไปสูความทุกขกระทั่งโกรธกันเรื่องศาสนา …. …. …. ๒๖๓
เรามีสวนโมกขเพื่อใหเพื่อนมนุษยไดรูจักสิ่งที่เรียกวา "ธรรม" …. …. …. …. …. …. ๒๖๔
ปญหาระหวางบุคคล, นิกาย, วาทะ , ลัทธิศาสนา, มีแตปญหาวิวาทกัน …. …. …. ๒๖๕
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที เปนพระธรรมเจาสูงสุด
…. …. …. …. …. …. ๒๖๖
อยามีตัวกู - ของกู . ทุกศาสนา ทุกคน, นิกาย. ปฏิบัติธรรมไมสมควรจึงทุกข …. …. ๒๖๗
คุมตัวกูไว เปนนิพพานอยูเรื่อย นี่คือบรมธรรม …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๖๘
ระวังไมเดินตกลองก็จะเปนอยูโดยชอบ, ถึงจุดหนึ่งจะตายตัว …. …. …. …. …. …. ๒๖๙
คนถือศาสนาตัวกู - ของกู จนเปนขาศึกแกกัน, เปนวัฏฏสงสาร …. …. …. …. …. …. ๒๗๐
ใหเลือกเรียน : ทําอยางไรจะไมเกิดตัวกู - ของกู นี่คือตัววิปสสนากัมมัฏฐาน …. …. ๒๗๑
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[ ๑๕ ]
พยายามพูดซ้ํา ๆ เรื่องไมยึดมั่นถือมั่นใหสําเร็จประโยชน, ไมเงียบหายไป …. …. …. ๒๗๒
ควรจะศึกษาชีวิต นับแตเริ่มตั้งตนกระทั่งวิวัฒนาการสูงยิ่งทุกขมาก …. …. …. …. ๒๗๓
เมื่อชีวิตตั้งตนยังรูนอย ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน ยิ่งทุกขมาก
…. …. …. …. …. …. ๒๗๔
ภาษาพูดมีวิวัฒนาการสูงจนมีเครื่องพิมพ มนุษยก็เหมือนเหาะ …. …. …. …. …. …. ๒๗๕
พระศาสดาเกิดขึ้นเหมือนหามลอมนุษย , แตนอยคนจะเขาถึง …. …. …. …. …. …. ๒๗๖
ยิ่งฉลาดทางวัตถุ ยิ่งโง, มีตัวกู - ของกูมากกวาเดิม ในโลกจึงทุกขมาก …. …. …. …. ๒๗๗
เพราะหลงวัตถุนิยม ยิ่งยุงยากลําบากมากขึ้น สติปญญาเสริมแตตัวกู …. …. …. …. ๒๗๘
สัตวมีปญญานอย, ไมมีความทุกข, คนตองมี intuition, intuitive wisdom …. …. …. ๒๗๙
เรื่อง กิน กาม เกียรติ ของสัตวเปนธรรมดา แตคนขยายไมสิ้นสุด…. …. …. …. …. …. ๒๘๐
จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่รูจักยึดมั่นถือมั่นเรื่องดี – ชั่ว
…. …. …. …. …. …. ๒๘๑
อุปาทานตั้งตน เมื่อรูจักแยกดี - ชั่ว, และคนหิวดวยกิเลส
…. …. …. …. ๒๘๒
รูจักจุดตั้งตนของความยึดมั่นถือมั่นวาคือจุดตั้งตนของทุกข
…. …. …. …. ๒๘๓
คําสอนของคริสตหรือพุทธพิจารณาดูจะเห็นวามุงหามลอมนุษย …. …. …. …. …. …. ๒๘๔
คัมภีรฝายคริสตก็มีสวนที่อธิบายเทียบไดกับวิทยาศาสตร
…. …. …. …. …. …. ๒๘๕
มนุษยแตกอนไมมีปญหาหลงกิเลส แตนานเขายึดมั่น, อยากมาก
…. …. …. …. ๒๘๖
ลองเปรียบดูความตองการตามสัญชาตญาณกับตองการดวยสติปญญา …. …. …. ๒๘๗
โลกนี้ตองรบกันพลาง แลกธรรมะกันพลาง เพราะยิ่งฉลาดยิ่งโง …. …. …. …. …. ….๒๘๘
ตองแลกเปลี่ยนธรรมะกันจนทุกคนเขาใจความลับของทุกข …. …. …. …. …. …. ๒๘๙
จุดตั้งตนของความทุกขเริ่มแตเด็กเปนทาสอารมณ, สอนมาไมถูกตอง …. …. …. …. ๒๙๐
ความเคยชินเปนทาสอารมณ ทําใหยิ่งฉลาดยิ่งทุกข
…. …. …. …. …. …. ๒๙๑
ตนเหตุที่ยิ่งโง เพราะรกรากใหญอยูที่มนุษยมีกิเลส, เห็นแกตัว …. …. …. …. …. …. ๒๙๒
ควรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศใหรูจุดตนของความทุกข …. …. …. …. ๒๙๓
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[ ๑๖ ]
จุดตั้งตนของตัวกู - ของกูตรงไหน ความทุกขก็ตั้งตนที่นั้น …. …. …. …. …. …. …. ๒๙๔
พูดเรื่องซ้ํา ๆ ที่เรียกวาธรรมปาฏิโมกขนี้ เพื่อใหเขาใจประเด็นสําคัญ ๆ …. …. …. …. ๒๙๕
คนมีกิเลสมาก, เห็นแกตัวมาก, ยึดมั่นมาก, ไปบริหารโลกไมได
…. …. …. …. ๒๙๖
ไมรูจักการตั้งตนของปญหา มันก็แกปญหาไมได
…. …. …. …. …. …. …. …. ๒๙๗

๑๓. ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ
ปญหายุงยากมันเกิดขึ้นเปนกิเลสความทุกข เมื่อมนุษยมีความเจริญ …. …. …. …. ๒๙๘
ความเจริญมี ๒ ความหมาย : ภาษาคนอยางที่รู ๆ กัน , ภาษาธรรมเปนความสงบ ๒๙๙
ความเจริญเปนตนเหตุของปญหา หมายถึงความเจริญอยางชาวบาน …. …. …. …. ๓๐๐
ทบทวนถึงความเจริญของมนุษย ที่เริ่มมีบาปมีความทุกข …. …. …. …. …. …. ….๓๐๑
ความเจริญทําใหเกิดปญหา กิน กาม เกียรติ แขงกันไมสิ้นสุด …. …. …. …. …. …. ๓๐๒
ขยายเรื่อง กิน กาม เกียรติ จนมีอํานาจเพื่อสําเร็จประโยชน
…. …. …. …. …. ๓๐๓
สติปญญาของสัตวบุถุชน เปนจุดตั้งตนของความยุงยาก …. …. …. …. …. …. …. ๓๐๔
มิใชเพียงปญหาเรื่องกิน, เรื่องกาม ก็ขยายไปเปนมโนภาพมากขึ้น …. …. …. …. …. ๓๐๕
ยุคที่เจริญทางวัตถุนี้ สงเสริมกามารมณไปไกลจนลืมตัว …. …. …. …. …. …. …. ๓๐๖
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีเพื่อผลทางวัตถุ, หลงกามารมณมากขึ้นดวย …. ๓๐๗
ที่เปนทาสของวัตถุ ก็คิดแตวาไดนั่นแหละดี จึงรบกันไมสิ้นสุด …. …. …. …. …. ๓๐๘
อยูเหนือดี - ชั่ว แลวจะหมดปญหา, ที่เปนกันอยูเพราะเขาใจผิดในดีชั่ว …. …. …. …. ๓๐๙
คนทิ้งพระพุทธ , ธรรม, สงฆ ก็เพราะหลง กิน กาม เกียรติในบางโอกาส…. …. …. …. ๓๑๐
อยาบูชาความเจริญ, อยูเหนือความหลงเจริญทางวัตถุและทางจิต อยางโงเขลา …. ๓๑๑
ปญหาความเจริญตั้งตนนั้นคือเจริญทางวัตถุ ถือเอาแตไดเปนดี …. …. …. …. …. ๓๑๒
ถาตั้งตนเพื่อทําลายความยึดมั่นในดี - ชั่ว นี้จะไปสูโลกุตตระ
…. …. …. …. …. ๓๑๓
เรื่องความเจริญทางวัตถุเปนอันตราย, ทําใหเสื่อมเสียศีลธรรม …. …. …. …. …. ๓๑๔
จึงตักเตือนวา อยาทําเพื่อรับคําขอบใจ สรรเสริญเยินยอใหไดดี …. …. …. …. …. ๓๑๕
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๑๔. ความเปนธรรมของตัวกู
ธรรมปาฏิโมกข ผูฟงตองเขาใจใหไดวาเปนเรื่องตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. ๓๑๖
เริ่มทุกขเพราะยึดถือ, มาก ๆ เขาก็จะรูวาไมไหวทั้งดี - ชั่ว อยูเหนือดีกวา …. …. …. ๓๑๗
ความเปนธรรมที่เรียกวาดีก็ยังเดินได ยืดหยุนได …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๑๘
ความเปนธรรมที่เขาใจไมตรงกันรูสึกถูกเหยียดหยามก็ทําอันตรายกัน …. …. …. ๓๑๙
ยกตัวอยางเรื่องในไบเบิลเกาใหม มีความถูกตองตางกัน
…. …. …. …. …. ๓๒๐
อยาเรียนไตรปฎกหรือเซนอะไร ใหมากไป, ตองเขาใจและปฏิบัติเรื่องยอมใหไดกอน ๓๒๑
อยาแกปญหาดวยความเปนธรรมของตัวกู ซึ่งยกหูชูหาง
…. …. …. …. …. ๓๒๒
ตองทดสอบในความเปนธรรมวา ถูกตองยุติธรรมคืออยางไร
…. …. …. …. …. ๓๒๓
ควรมีหลักในใจกอนจะทําอะไรลงไปวา ถามพระพุทธเจากอน …. …. …. …. …. ๓๒๔
ทะเลาะกันพลางแลกเปลี่ยนธรรมกันพลาง คือหัวขอที่ตองการจะพูด …. …. …. …. ๓๒๕
แลกความรูกันถึงจะบริสุทธิ์ใจ ก็เปนทางวัตถุ ไมทําใหโลกสงบได …. …. …. …. …. ๓๒๖
จะเอาชนะซาตานเร็ว ๆ ตองรีบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ …. …. …. …. ๓๒๗
ตองฟนฟูวัฒธรรมทางวิญญาณแบบไมมีตัวกู - ของกู ทั้งบุคคล – สังคม…. …. …. …. ๓๒๘
แพเปนพระ ชนะเปนมาร ตองทองไว, ชนะคือบังคับตัวได โกรธคือแพ …. …. …. …. ๓๒๙
เมื่อโกรธ ก็มีโลภะ โมหะดวย เพราะตองการแลวไมได, ความกลัวใหมาก …. …. …. ๓๓๐
ธรรมทั้งปวง สวนที่มาทดสอบคน นั่นแหละคือมารหรือซาตาน …. …. …. …. …. ๓๓๑
ธรรมมีความหมายกวางทั้งฝายถูกฝายผิด, กุศล – อกุศล
…. …. …. …. …. ๓๓๒
การที่ทําผิดทําชั่วนี้ คือรบกับพระธรรมหรือรบกับพระเจา
…. …. …. …. …. ๓๓๓
อยาใหตัวกู - ของกูขึ้นมาบงการ, ใหจิตวางจากตัวกู – ของกูอยูเรื่อย …. …. …. …. ๓๓๔
เรื่องที่เลวเกินไปคือ อยากดีอยากเดนอยากไดรับความชมเชย …. …. …. …. …. ๓๓๕
ความไมยอมคือความเปนธรรมของตัวกู, ยอมแพดีกวา, นี่เปนความชนะ…. …. …. ….๓๓๖
เพราะการยอมนั้นคือตัดกิเลสความไมยอมเสียได, เรื่องมันสิ้นสุดลง…. …. …. …. ….๓๓๗
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ถาโลกมีวัฒนธรรมสูงทางวิญญาณก็จะเปนโลกพระศรีอาริยทันที
…. …. …. ๓๓๘
ถามพระพุทธเจากอนทําใด ๆ ทําใหมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ …. …. …. …. …. …. ๓๓๙
เราหลีกมาอยูปา ยังมีปญหา, บทเรียนมาก จึงประมาทไมไดในเรื่องตัวกู – ของกู …. ๓๔๐
เดี๋ยวนี้ไมมีความรูเรื่องพระพุทธเจาพอ จึงไมมีสติที่จะรอถามพระองค
…. …. …. ๓๔๑

๑๕. จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่ตัวกู - ของกู.
ความดีตามแบบตัวกู - ของกู นั่นแหละเปนจุดที่ทําใหเกิดทุกข …. …. …. …. …. …. ๓๔๒
มีตัวกูขึ้นมา ก็เปนผิดหมด, ทํางานคือการปฏิบัติธรรมจะปราศจากตัวกู …. …. …. ๓๔๓
เรายังไมเปนอรหันต แตพยายามปฏิบัติตามคือทําอะไรโดยไมตองมีตัวกู …. …. …. ๓๔๔
พระพุทธเจาตรัส : จงประกาศพรหมจรรยเพื่อความสุขแกโลก …. …. …. …. …. …. ๓๔๕
พูดอยางไมมีสติปญญาก็วา ทําเพื่อโลกทั้งปวง, เพื่อศาสนามีอยู …. …. …. …. …. ๓๔๖
จะทําจะเรียนอะไรตองสะอาด และมุงจิตวา เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย …. …. …. ๓๔๗
ทําอะไรไปตามสัญชาตญาณโดยปราศจากตัวกู - ของกู , มีแตสติสัมปชัญญะ …. …. ๓๔๘
เมื่อศาสนายังอยู ประโยชนยอมมีอยูแกเทวดาและมนุษย …. …. …. …. …. …. ๓๔๙
ความดีตามแบบของตัวกู นั้นเปนจุดตั้งตนของความทุกข
…. …. …. …. …. …. ๓๕๐
ความดับทุกขมันอยูเหนือจากชั่ว - ดี, เปนการกระทํากรรมที่ ๓ คืออริยมรรค
…. ๓๕๑
คิดใหเห็นขอที่วา การมีอยูแหงศาสนาคือความสุขของโลก …. …. …. …. …. …. ๓๕๒
การปฏิบัติที่รวบรัดใหถือหลักวา : เปนอยูเหมือนตายแลว, ทํางาน, กินดวยจิตวาง …. ๓๕๓
ทําเพื่อผูอื่นเรื่อย นี่คือการปฏิบัติธรรมสูงสุด เกินกวาวิปสสนา …. …. …. …. …. …. ๓๕๔
ทําดีทําอะไรก็ทําไปไมตองคอยฟงคําวิจารณ ไมคอยใหใครเห็น, ปลอดภัยกวา …. …. ๓๕๕
ที่ไปสนใจคําวิจารณก็เพราะสนใจจะดีหรือไมดี, อยากใหเขาชม,กลัวจะไมดี…. …. …. ๓๕๖
ตั้งใจทําเพื่อเทวดาและมนุษยเรื่อยไป เปนการปฏิบัติธรรมดวย …. …. …. …. …. …. ๓๕๗
งานที่เปนไปเองนั้นจะเพื่อประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและมนุษย …. …. …. …. …. …. ๓๕๘
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วัฒนธรรมโบราณของไทยแสดงวามีความรูเรื่องโลกุตตรธรรมอยูแลว
…. …. …. ๓๕๙
ระดับศีลธรรมก็มีดี ๆ อยูมาก เชน "นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน"
…. …. …. ๓๖๐
โลกของนักศึกษาพูดแตเรื่องเศรษฐกิจการเมือง, รบคนอื่น ฯลฯ …. …. …. …. …. …. ๓๖๑
เห็นแกผูอื่นไมเห็นแกตัวไว แลวจะทําอะไรไมผิดศีลธรรม
…. …. …. …. …. …. ๓๖๒
พอตัวกูมาก็เปนวัฏฏสงสาร, เปนอบาย ๔ อยางดีเปนเทวดา, มีตัวกูทั้งนั้น …. …. …. ๓๖๓
ใชสติปญญาของเราใหถูกวิธี ใหพอสะดวกสบายแกเราและผูอื่น
…. …. …. ๓๖๔
การคิดจะเสียสละ ตองคิดใหถูกตอง, สะดวกสบาย, ใหผลดีแกทุกฝาย …. …. …. ๓๖๕
ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ไมใชเพื่อตัวกู จิตใจสูง ก็สําคัญเทากันทุกคน …. …. …. …. …. ๓๖๖
จุดตั้งตนของความทุกข มันอยูที่ตัวกู - ของกู มันอยากดี
…. …. …. …. …. …. ๓๖๗

๑๖. ตัวกู - ของกู เปนเรื่องปรมัตถ
ตัวกู - ของกู หมายถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเปนทุกเรื่อง ในพุทธศาสนา …. …. …. ๓๖๘
มีปญหาที่เขาพูดกันวาชาวบาน , เด็ก, ไมควรเรียนปรมัตถ, เรียนศีลก็พอ …. …. …. ๓๖๙
พระพุทธเจามิไดตรัสอยางนั้น, กลับสอนเรื่องสุญญตา ซึ่งเปนปรมัตถ …. …. …. ๓๗๐
การปฏิบัติทุกประการตรัสเรื่องปญญากอนเพื่อศีลสมาธิ ไมเขารกเขาพง …. …. …. ๓๗๑
มีพระพุทธภาษิตใหปญญามากอนหลายบท, แมในมรรคก็มีปญญากอน …. …. …. ๓๗๒
จะรักษาศีล ทําสมาธิโดยไมมีปญญาไมได, ปญญาตองนําหนาหรือดุนหลัง…. …. …. ๓๗๓
อัฏฐังคิกมรรค เมื่อเปนความรูพูดเรียงไปก็เอาปญญาขึ้นหนา …. …. …. …. …. …. ๓๗๔
การดับความทุกขตองทําดวยปญญา แมเด็ก ๆ ตองรูปรมัตถตามเหตุปจจัย…. …. …. ๓๗๕
ปรมัตถในเรื่องสําคัญ ๆ ทุกคนตองรูตามระดับภูมิชั้นของบุคคล…. …. …. …. …. …. ๓๗๖
การบวชชั่วคราวเปนโอกาสไดศึกษาเรื่องตัวกู – ของกู
…. …. …. …. …. …. ๓๗๗
ฆราวาสหรือเด็กไมควรเรียนปรมัตถ นี้สอนกันผิด ๆ , ครั้งพุทธกาลก็มีสอน …. …. …. ๓๗๘
ความรูเรื่องปรมัตถจะชวยประคับประคองชีวิต, ชวยดับทุกข …. …. …. …. …. …. ๓๘๙
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ในหนาที่การงานตองมีศีล, สวนจิตวิญญาณตองมีความรูชั้นปรมัตถ
…. …. …. ๓๘๐
เรื่องตัวกู – ของกูจําเปนอยางยิ่งสําหรับฆราวาสและเด็กตองรู …. …. …. …. …. …. ๓๘๑
แลกธรรมะกันพลาง ตองเปนธรรมะที่เปนหัวใจของศาสนา, …. …. …. …. …. ….
คือทําลายความความเห็นแกตัว
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๓๘๒
เรื่องตัดตัวกู - ของกู จําเปนแกทุกคน เด็ก ผูใหญ ทุกยุคทุกสมัย …. …. …. …. …. …. ๓๘๓
ไมยึดมั่นแตทําไปตามเหตุผล ยุติธรรมไมมีตัวกูยกหูชูหาง
…. …. …. …. …. …. ๓๘๔
ที่เปนไปตามสติปญญานั้น คือไมมีตัวกู - ของกู, มีเหตุผลและจะมีระเบียบ …. …. …. ๓๘๕

๑๗. ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก.
คนธรรมดามีตัวกูถูก คนอื่นผิดเสมอ, เอาตัวกูออกก็ไมมีใครผิดถูก
…. …. …. ๓๘๖
พระพุทธเจาทรงสอน ไมมีตัวกู มีแตสิ่งซึ่งไมมีตัวกู- ของกู
…. …. …. …. …. …. ๓๘๗
ถาทําเปนที่เดือดรอนใหแกฝายใดก็เปนผิด, ไมเสียหายแกใครก็ถูก
…. …. …. ๓๘๘
ควบคุมตัวกูได , มีปญหาอะไรปรึกษากัน, อุปาทานเปนกู – ของกูก็ไมเกิด …. …. …. ๓๘๙
บทเรียนทางพุทธศาสนา ไมตองมีตัว, ทําอะไรไมตองรูสึกวาตัวกู – ของกู …. …. …. ๓๙๐
ขอปฏิบัติที่สําคัญคือมีสติ, สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น
…. …. …. …. …. …. ๓๙๑
ถือเอาสติปฏฐานเปนหลัก : มีกลุมคือ กาย เวทนา จิต ธรรม …. …. …. …. …. …. ๓๙๒
ศึกษาใหรูจักกลุมทั้ง ๔ จะรูวา ไมมีอะไรเหลือไวเปนตัวกู – ของกู …. …. …. …. …. ๓๙๓
เมื่อไมมีตัวกู- ของกู เขามาเกี่ยวของแลว ไมมีใครผิดใครถูก …. …. …. …. …. …. ๓๙๔
เอาความควรไมควร ความผิดความถูกเปนหลักควรสะสางกันได…. …. …. …. …. …. ๓๙๕
มีอะไรเกิดขึ้นใหรูวา นี้ไมใชเรา มันเปนเรื่องของธรรมชาติ
…. …. …. …. …. …. ๓๙๖
เอาตัวกูออกไปเสีย มีแตอะไรผิดอะไรถูก, รูแลวจะหมดปญหา …. …. …. …. …. …. ๓๙๗
เดี๋ยวนี้มีตัวกู - ตัวสู มีตัวใครดีใครได โลกจึงมีสันติภาพไมได …. …. …. …. …. …. ๓๙๘
ทุกศาสนาสอนเรื่องทําลายตัวกู - ของกู, ปฏิบัติตามศาสนาก็เห็นแกความจริง …. …. ๓๙๙
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ปญหามีวา ทําอยางไรโดยไมเห็นแกตัว? ก็ตองเห็นแกความถูกตอง
…. …. …. ๔๐๐
ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางไมมีทางผิด, และทําใหชํานาญ
…. …. …. …. …. …. ๔๐๑
บทเรียนเพิ่มเขามาก็คือบูชาความจริง, ละอายกลัวในสวนที่ผิด …. …. …. …. …. …. ๔๐๒
เปลี่ยนนิสัยดวยใชฆราวาสธรรมะ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
…. …. …. …. …. …. ๔๐๓
อุยาคิดลงโทษผูอื่น ไมถือเปนใครผิดใครถูก, ตางขอโทษกัน …. …. …. …. …. …. ๔๐๔
รูแตวาอะไรผิดอะไรถูก แลวรีบทําเสียใหถูกจะไมตองทะเลาะกัน…. …. …. …. …. …. ๔๐๕
อยามีเรามีเขา ตางฝายทําใหถูกเทาที่มีอยู โลกนี้ก็จะสบาย …. …. …. …. …. …. ๔๐๖
เดี๋ยวนี้มีแตเรื่องกู-ของกู จนถูกลิงดา ดุจภาพเรื่องลิงลางหู …. …. …. …. …. …. ๔๐๗

๑๘. ความกลัว.
ปาฏิโมกข หมายถึงใจความสําคัญของเรื่อง, สรุปไวเปนขอสั้นๆ …. …. …. …. …. …. ๔๐๘
โอวาทปาฏิโมกข คือหัวขอพระโอวาททั้งหมดสรุปเปนขอสั้นๆ …. …. …. …. …. …. ๔๐๙
เราคนไปในทางที่วาผิด-ถูกอยางไร, จะดับตัวกู-ของกูได
…. …. …. …. …. …. ๔๑๐
โลกไมถือธรรมะในขอที่วาอยางไรผิด-ถูก ก็ไมสิ้นสุดการวิวาท …. …. …. …. …. …. ๔๑๑
สิ่งที่เรียกวาความกลัว เปนความทุกขแขนงหนึ่ง รบกวนมาก …. …. …. …. …. …. ๔๑๒
ความกลัวเปนกิเลสประเภทโมหะ, ขึ้นอยูกับความกลัวตาย …. …. …. …. …. …. ๔๑๓
สัญชาตญาณของสัตวมีชีวิตคือไมอยากตาย, เปนความเห็นแกตัว
…. …. …. ๔๑๔
ความรักก็เปนความกลัว ตองระวังอะไรอยูอยางหนึ่งตลอดเวลา
…. …. …. ๔๑๕
กลัวลวนๆ มันระแวงวาจะเปนอันตรายแกเรา, กลัวจะสูญ ฯลฯ
…. …. …. ๔๑๖
ถาอยามีตัวกู-ของกู ก็สบายไมมีกลัว, บางคนวาไมกลัวนี้ทําไมได
…. …. …. ๔๑๗
เพราะถูกสอนใหโง กลัวอะไรมาตั้งแตเด็กๆ
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๑๘
ตัวอยาง : กลัวผี ตองเอาไปคิด เจริญภาวนา จะทําใหหายกลัวได
…. …. …. ๔๑๙
ความกลัวมักกลัวมากกวาเหตุ สรางมโนภาพขึ้นมาใหกลัวก็ได…. …. …. …. …. …. ๔๒๐
ไมมีอุปาทาน หรือจิตเต็มดวยสติปญญา ก็ไมกลัว …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๒๑
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ถาอุปาทานไมไดทําหนาที่ หรือคนบาบางชนิด ก็ไมกลัว
…. …. …. …. …. …. ๔๒๒
ถาเคยศึกษามาแลวเรื่องดับไมเหลือ อันตรายมีมา ก็ไมกลัว …. …. …. …. …. …. ๔๒๓
เรื่องในอรรถกถา เสือกัดจนตายก็พิจารณาเรื่อย เปนพระอรหันตในนาทีสุดทาย…. …. ๔๒๔
ตองมีสติปญญาคุมจิตใหเปนไปตามเรื่องธรรมชาติ, ไมตองกลัว…. …. …. …. …. …. ๔๒๕
ความกลัวนอยลง กิเลสอื่นก็นอยลงตามสภาพของตัวกู-ของกู …. …. …. …. …. …. ๔๒๖
เราควรขอบใจสิ่งที่มาทําใหกลัว เพราะมันทําใหเราเกงขึ้น …. …. …. …. …. …. ๔๒๗
ความกลัวเปนสิ่งละได เบาบางได, ทดสอบตัวเองอยูเสมอจะแกได
…. …. …. ๔๒๘

๑๙. หลักพื้นฐานของตัวกู-ของกู.
คําวา "ตัวกู-ของกู" นี้มีอยูในพระคัมภีรบาลี แตไมเคยใชอยางนี้ …. …. …. …. …. …. ๔๒๙
ตัวกู-ของกู คือ อหังการ-มมังการที่แปลอยางเดือดจัด
…. …. …. …. …. …. ๔๓๐
กู-ของกูหมายถึงยึดมั่นถือมั่นเต็มที่ เปนกิเลสเดือดจัดอยู …. …. …. …. …. …. ๔๓๑
มีอวิชชาเปนตนเงื่อน, ไมมีสติ, ขณะนั้นตัวกู-ของกูเกิด
…. …. …. …. …. …. ๔๓๒
จิตมิไดเกิดอวิชชาอยูตลอดเวลา, ตอโงเผลอสติจึงจะมีอวิชชา …. …. …. …. …. …. ๔๓๓
ตัวกู-ของกูก็มิไดเกิดตลอดเวลา แตมีความเคยชินที่จะเกิดไดมาก …. …. …. …. …. ๔๓๔
ขณะที่ไมมีกิเลสรบกวน หรือเวลาอยูในฌาน สมาธิก็ไมมีตัวกู-ของกู …. …. …. …. ….๔๓๕
คนธรรมดารักที่จะมีตัวกู-ของกู ยิ่งกวารักพระพุทธเจา
…. …. …. …. …. …. ๔๓๖
ตัวกูมีทั้งฝายดีฝายชั่ว ถาหมดตัวกูทั้งสองตัว จะเรียกวาวาง …. …. …. …. …. …. ๔๓๗
ภิกษุปฏิบัติอยางเซน บางคนรูสึกมีควายดําความขาวชนกัน [ในจิต]…. …. …. …. …. ๔๓๘
ขึ้นชื่อวาตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งทางดี-ชั่วใชไมไดทั้งนั้น
…. …. …. …. …. …. ๔๓๙
จิตวางจากตัวกูเปนนิพพาน, พอสังสารวัฏฏมาก็ลุกเปนไฟ …. …. …. …. …. …. ๔๔๐
นิพพานมี ๓ ชนิด : ประจวบเหมาะ, ขมดวยฌาน, ตัดกิเลสสิ้นเชื้อ …. …. …. …. …. ๔๔๑
นิพพานที่ ๑ มีชั่วคราว, ชนิดที่ ๒ บังคับดวยสติ มิใหตัวกูเกิด …. …. …. …. …. …. ๔๔๒
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ระวังการเปนอยูประจําวันใหถูกตอง ไมใหถูกเชิดดวยสิ่งแวดลอม …. …. …. …. …. ๔๔๓
จิตวางจากตัวกู แมเปนนิพพานชั่วขณะ นี่คือยอดสุดของความฉลาด …. …. …. …. ๔๔๔
สติปญญาเปนไปถูกตอง จะรวมจุดสูความหยุดทุกข, ฉลาดที่สุด…. …. …. …. …. ….๔๔๕
จะเรียนพุทธศาสนาในแงของปรัชญา ไมมีทางดับทุกข สูอยูเงียบไมได …. …. …. …. ๔๔๖
สังสารวัฏฏเปนชื่อของความทุกขในรูปของอบาย, มนุษย, เทวดา …. …. …. …. …. ๔๔๗
นิพพานและสังสารวัฏฏสลับกันอยูในชีวิตที่นี่และเดี๋ยวนี้ …. …. …. …. …. …. ๔๔๘
ตองตั้งจิตระวังใหวางเปนนิพพานอยูเสมอ, อยาใหโอกาสแกสังสารวัฏฏ
๔๔๙
พยายามทําจิตใหไมยึดถือเสียกอน จึงจะทําความดีไดถนัด …. …. …. …. …. …. ๔๕๐

๒๐. ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู.
ปญญาความรูของตัวกู คืออะไร? ทําไมจึงกลับหลอน?
…. …. …. …. …. …. ๔๕๑
ปญญาในภาษาไทยไมปลอดภัย เปนของคนโกง, ของโจรก็ได …. …. …. …. …. …. ๔๕๒
ตัวกูเปนกิเลส ฉะนั้นปญญาของตัวกูก็เปนกิเลส, หลอนตัวกูเสมอ …. …. …. …. …. ๔๕๓
ภาษาไทยปญญาหมายถึง ความรูทั่วไป ความเขาใจ, ความรูแจงแทงตลอด…. …. …. ๔๕๔
ความเขาใจ-ใชความคิดตามเหตุผล, ความรูแจง-มีปญญาในการเจนจัด …. …. …. ๔๕๕
ปญญาอีกชุดหนึ่ง : instinct,intellet, intuitive wisdom
…. …. …. …. …. …. ๔๕๖
intellect จะเปนผูหลอนตัวกูเพราเกงรอบดานกระทั้งทุจริต …. …. …. …. …. …. ๔๕๗
ไปดูภาพคนเอาลูกน้ําเตาไปชอนปลาดุก เปรียบกับที่คิดวา จะแกปญหาไดดวย intellect๔๕๘
เมื่อไรผานสิ่งตางๆ ไป มี intuitive wisdom จึงจะไมหลอนตัวกู …. …. …. …. …. …. ๔๕๙
คนฉลาดมีความรูนั้น โกรธเกลียด โมโหงายและยกหูชูหาง …. …. …. …. …. …. ๔๖๐
อยาอวดดีวามีความรู, มันไมเทามนุษยชนิดที่มีความเคารพนับถือตัวเองได …. …. …. ๔๖๑
ระวังใหดี ไดรับคําสรรเสริญแลว ตัวกูจะหนาแนนขึ้นไปอีก …. …. …. …. …. …. ๔๖๒
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ปญญาของตัวกูจะหลอนตัวกู, ปญญาของธรรมะจึงจะใชได …. …. …. …. …. …. ๔๖๓
ความรูแจงแทงตลอดนี้ทําลายตัวกู, หายโงไมยึดมั่นถือมั่น …. …. …. …. …. …. ๔๖๔
สติปญญาขั้นปฏิเวธนี้หนักแนน เปนการบรรลุมรรคผลตายตัว…. …. …. …. …. …. ๔๖๕
ตัวกูหมายถึงอุปาทาน, ตองระวังมันเกิดเกงชั่วขณะๆ
…. …. ….…. …. …. ๔๖๖
พยายามชวยตัวใหสุดความสามารถ, ประพฤติธรรมใหสุจริต ฯลฯ
…. …. …. ๔๖๗
ทุกคนยังเปนปุถุชน ระวังปญญามันจะหลอนและแวงมากัดเอา …. …. …. …. …. …. ๔๖๘

๒๑. สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกู.
สันทิฏฐิโกเปนหลักสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา
…. …. …. …. …. …. ๔๖๙
กาลามสูตรทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องสันทิฏฐิโก …. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗๐
ธรรมะที่พูดๆ ยังไมเปนสันทิฏฐิโก ตองเห็นอยูในใจ, อยาเอาแตพูด
…. …. …. ๔๗๑
สันทิฏฐิโกของตัวกูเปนพฤติของจิต มีในจิตใจตลอดเวลา
…. …. …. …. …. …. ๔๗๒
สันทิฏฐิโกของแตละคนลวนแตเปนตัวกูทั้งนั้น
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๗๓
เทคนิคของธรรมชาติอาจเอามาใชเปนอุบายแกปญหาสันทิฏฐิโกของตัวกู …. …. …. ๔๗๔
ความคิดที่เปนกูเกิดจะทุกขทุกที ตองมีสันทิฏฐิโกจริงๆ มาแก …. …. …. …. …. …. ๔๗๕
รูรสของความทุกขจริงๆ วาเปนทุกขทุกทีไดโดยวิธีปฏิบัติอานาปานสติ …. …. …. ๔๗๖
สัมมาทิฏฐิเกิดซึมซาบแลว สันทิฏฐิโกแหงตัวกูจะจางสลายไป …. …. …. …. …. …. ๔๗๗
ธรรมะทุกระบบเปนอุบาย นํามาใชเฉพาะคราว อยายึดถือ …. …. …. …. …. …. ๔๗๘
ดุจพระพุทธภาษิต ธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับแพขามฟาก ใชชั่วขณะ
…. …. …. ๔๗๙
จะเห็นอนัตตา ตองรูรสของความทุกข, เจ็บปวดอยางไรมันกัดเอา, จะรูไดเอง …. …. ๔๘๐
ความทุกขตองมาจากตัวกูเสมอ ตองใชอธิวาสนะขันตีมาสอน
…. …. …. ๔๘๑
ถาไมรูจักตัวความทุกข จะรูอนัตตาไมได ไมมีทางที่จะมีสันทิฏฐิโก
…. …. …. ๔๘๒
ตองเปนอยูดวยความไมประมาท, ไมอวดดวยคําพูดหรือการกระทํา
…. …. …. ๔๘๓
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เรื่องยกหูชูหางเปนเรื่องของตัวกู-ของกูทั้งนั้น, ตองไมประมาท
…. …. …. ๔๘๔
ความถอมตัว, ไมดื้อกระดาง, ยอมแพ, เยือกเย็น, สันทิฏฐิโกจะเกิดงาย …. …. …. ๔๘๕
สันทิฏฐิโกจะกาวไปโดยลําดับ ๑. ขยันดูใหเห็น ๒. เห็นทุกขเกิด
…. …. ….
ทุกครั้งที่มีตัวกูฯ ๓. ดูความไมมีทุกขจนระอา ๔-๕ จะเห็นนิพพาน
…. …. …. ๔๘๖
จงรักพระธรรม, รักพระพุทธเจา, นอมไปทางสันติ ก็จะไดชิมรส …. …. …. …. …. …. ๔๘๗
สันทิฏฐิโกแหงตัวกูนี้ตองใชอุบายตรงดูที่ความทุกขเกิด แลวจะดีขึ้น
…. …. …. ๔๘๘

๒๒. ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู-ของกู.
ลงปาฏิโมกขเรื่องตัวกู-ของกูเสมอ เพื่อย้ําใหเขาใจดีขึ้น
…. …. …. …. ๔๘๙
ทบทวนความวางมี ๓ พวก : ๑. ไมมีอะไรเลย ๒. ไมมีศีลธรรม
…. ….
๓. แบบพระพุทธเจา
…. …. …. …. …. …. ๔๙๐
คําเดียวมีความหมายหลายอยาง นี้เปนของธรรมดาหลักพื้นฐาน
…. …. …. ๔๙๑
ถาวางโดยปราศจากตัวกู-ของกู รสชาติมีผลเหมือนกัน
…. …. …. …. …. …. ๔๙๒
อาศัยสติสัมปชัญญะปญญาทําจิตใจวางจากกู-ของกู นี้เปนแบบพระพุทธเจา …. …. ๔๙๓
มีคําตรัสวา จงมีสติเห็นโลกเปนของวางจากตัวอยูเสมอ
…. …. …. …. …. …. ๔๙๔
ลองไปคิดเอง ปญหาทุกแบบมาจากตัวกู-ของกูทั้งนั้น
…. …. …. …. …. …. ๔๙๕
ปองกันมิใหเกิดตัวกู-ของกูไดดวยสติทั้งตอหนาและลับหลัง …. …. …. …. …. …. ๔๙๖
ถาเกิดปญหาขึ้นแลวตองเสียใจ ละอาย สํานึกบาปใหมาก …. …. …. …. …. …. ๔๙๗
ในกรณีที่เผลอสติ จนเกิดทุกข นี้เปนปฏิจจสมุปบาทตลอดสาย …. …. …. …. …. …. ๔๙๘
ถาขูดเกลาปองกันอยูตลอดเวลา ตัวกู-ของกูก็จะรอยหรอไป …. …. …. …. …. …. ๔๙๙
ถาเปนพระคือผูประเสริฐ ตองควบคุมตัวกู-ของกูได
…. …. …. …. …. …. ๕๐๐
ผูควบคุมตัวเองได ตองควบคุมกิเลส, ไมใหยกหูชูหางได
…. …. …. …. …. …. ๕๐๑
ครั้งโบราณเขาปองกันตัวกูที่จะยกหู-หาง คือไมทําความดีเพื่ออวด
…. …. …. ๕๐๒
ทําไปแตในทางถูก ไมตองทําเพื่อใหใครยกยองสรรเสริญ
…. …. …. …. …. …. ๕๐๓
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ตัวกู-ของกูเปนเรื่องของคนทุกคนตองทําลาย ไมวาศาสนาไหน
…. …. …. ๕๐๔
ตองรูจักสิ่งที่รายกาจนี้วาเกิดในจิตใจอยางไร, ใหรูทันเสมอ
…. …. …. ๕๐๕
หิริโอตตัปปะ, สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ, จะชวยกันรักษาจิตใจ
…. …. …. ๕๐๖
ขอธรรมะดังกลาวนั้นเปนความรูชั้นสูง ตองนํามาใชมิใชเพียงทองจํา
…. …. …. ๕๐๗
การศึกษาธรรมะ ตองเรียนจากขางในกายที่ยังมีชีวิตเปนๆ อยู …. …. …. …. …. …. ๕๐๘
ตองทําการงานโดยเปนผูไมประมาทอยู อยางเปนจวักไมรูรสแกง
…. …. …. ๕๐๙
อยาไปรับอารมณมาเปน ตัวกู-ของกู, อยางปรุงใหเกิดตัณหาอุปาทาน …. …. …. ๕๑๐
ในชีวิตประจําวันอยาเกิดตัวกู-ของกู, อยูใหเปนสุข, ทําประโยชนไมหวังตอบแทน
๕๑๑
เปนอยูดวยความไมประมาท, มีสตินําหนา, ขยัน, มีปญญา, ไมสะเพรา …. …. …. ๕๑๒
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วิธีการฝกจิต.
เรื่องเผลอ ถาไมรูจักละอายรูจักกลัว, ถาไมรูจักละอายไมรูจักกลัวก็
เผลอเรื่อยไป,
นี้อธิบายตั้งหลายหน จนไมคอยนึกถึงแลว เคยเทศนหรือ
ปาฐกถาหลายคราว. เรื่องเดินตกรอง ทําไมจึงจะเดินไมตกรอง ? เพราะมันกลัว,
ทําไมไมทําผานุงหลุดกลางถนนเลย ? ก็เพราะมันละอาย ก็มีเทานี้. เดี๋ยวนี้เราไมละอาย
เผลอสติ ก็ไมละอาย, รูอยูวาเผลอสติ เพราะไมละอาย, ไมเคยละอาย, กลายเปนคนไม
ละอายไป, แลวอยางนี้มันไมไดเจ็บปวดจนโลหิตไหล เหมือนเรื่องบาดเจ็บแผล ก็เลย
ไมกลัว.
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นี่ใหทุกคนนึกดู ความจริงขอนี้ คือที่เราไมรูจักละอาย แลวก็ไมรูจักกลัว,
มีกิเลสขนาดยกหูชูหางเรอราไปหมด ก็ไมรูจักละอาย เรื่องกลัวมันยิ่งไมรูจักใหญ เพราะ
มันไมไดเจ็บปวดอะไร.
บางทีมันก็สนุกสนานดีเสียดวยซ้ําไป ในการที่จะยกหูชูหาง
ตอหนาบาง, ลับหลังบาง แลวมันก็มีเทานั้น.
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แล ว มั น เนื่ อ งกั น ไปกั บ ข า งต น อี ก หน อ ยหนึ่ ง คื อ ว า เราต อ งพิ จ ารณา มอง
อยู เสมอ ว ามั นเป นอั นตราย มั นน ากลั วหรื อเป นอั นตราย หรื อ ว าเลยไปอี กก็ คื อ เราต อ ง
ศึ ก ษาให รู ว า เราจะทํ า สติ อ ย า งไรจะปฏิ บั ติ อ ย า งไร เมื่ อ อารมณ ม ากระทบ จะต อ งหยุ ด
ชะงักไวกอน;
กอนที่จะคิดนึกตัดสินลงไปวา จะทําอยางไร เพื่อจะมีสติทัน เรื่องนับ
สิบกอนนี่เคยพูดหลายหน.
หัดใหเปนนิสัยวา จะไมทําอะไรพรวดพราดออกไป,
ไมทําอะไรพรวดพราดออกไป โดยไมทําความรูสึกสติเสียกอน.
นับถึงสิบเสียกอน
จึง
ค อยตั ดสิ นใจ ค อยคิ ด ค อยนึ ก ค อยโกรธ หรื อค อยจะด าใครก็ ตาม ให นึ กถึ งสิ บ นั บถึ ง
สิบเสียกอน.

การฝกเพื่อมีสติ.
เราก็หัดได โดยวิธีของกัมมัฏฐานนั่นเอง;
ที่จริงเรื่องกําหนดลม
หายใจ หรือยกยางเทา หรือวายุบหนอพองหนออะไร ถาทําถูกวิธีชวยในเรื่องนี้ไดมาก,
กลัววาจะไมทํากันในแบบนี้กําหนดลมหายใจออก มันตองรูสติมีสติเสียกอนเราจะหายใจ
ออก, มีสติเสียกอนหายใจเขา มีสติอยูหายใจออก, มีสติอยูหายใจเขา บาลีอานาปานสติ.
ถาหายใจไปตามสบาย กําหนดไปตามสบาย, มันจะตองรูวา เราจะหายใจออก เราจะ
หายใจเขา. นี่มันเปนบทเรียน ที่วาการจะทําอะไร จะเคลื่อนไหวอะไรไป ตอง
รูตัวกอนวา จะทําอะไร; เชนเราจะออกประตู เราตองรูตัวกอนวาเราจะออกประตู.
เมื่อเราจะไป ก็ตองรูกอนวาเราจะไป. เราจะใสกุญแจประตู ก็รูวาจะใสกุญแจประตู,
ตองรูกอนทําเสมอ, แลวมันจะมีนิสัยนึกไดกอนทําเสมอ แลวมันก็จะไมลืมใสกุญแจประตู
เพราะมันหัดเสียจนเคยชินเปนนิสัยวา จะตองรูสึกตัวกอนทําเสมอ. นี้เขาหัดกระทั่ง
ทุกครั้งที่หายใจเขาออก, ทุกครั้งที่ยางเทาเดิน, นี้มันก็จะเปนนิสัยอยางยิ่ง ที่จะ
รูสึกในสิ่งที่จะทําลงไป.
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แลวหัดไดไปเสียทุกอยาง นี่ก็หัดจากเรื่องในชีวิตประจําวัน;
เชน ฉัน
อาหารอย า งนี้ มั น ก็ มี ห ลายระยะ นั บ ตั้ ง แต ห ยิ บ ขึ้ น มา จะใส เ ข า ปาก จะเคี้ ย วให แ หลก
จะกลืนลงไปนี้, ถามีสติหัดนึกนําหนากอนเสมอ จะไมมีทางพลาด, หรือเราจะอาน
หนังสือ ก็ใหตาไปกอนปากที่อานเสมอ.
ตาดูหนังสือนําหนาไปกอนปากวา ตัวหลัง ๆ
ที่ถัดไปหลาย ๆ ตัว ก็มีผลอยางเดียวกัน.
ทีนี้เห็นเปนของเล็กนอยไปเสีย ไมคอยจะฝกกันใหเต็มที่ :
ลืมใส
กุญแจประตู ก็เห็นเปนเรื่องเล็กนอยไมละอาย, เอากุญแจเก็บอยูขางใน งับประตู
งับกุญแจขางนอกปดแลวกุญแจอยูขางใน อยางนี้ก็ไมรูสึกละอาย.
คนหนาดานเหลานี้
ไมเห็นวา นี้เปนเรื่องสําคัญ,
ไมรูสึกวานี้เปนการเสียหายอยางยิ่งของสมณะผูฝกฝนสติ;
เพระเขาถือวาลูกกุญแจไมกี่สตางค,
ลูกกุญแจของกู กูจะตัดจะทําใครจะทําไมกู. นี่
ไปคิ ดเสี ยอย างนี้ คนหน าด าน ถ ามี ความละอาย มั นต องละอาย จนถึ งกั บว า ไม รู ว าจะ
เอาหนาไปไวไหน ในการที่สมณะลืมกุญแจไวขางใน,
งับประตูขางนอก ทั้งที่ตัว
กุญแจนั้นไมกี่สตางค.
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นี่มันไมมีในตํารา ไมมีในบัญชีกัมมัฏฐาน; แตนี่มันคือตัวสติ, ตองมี
สติกอนทําอะไรเสมอ แลวก็ทําไมพลาด.
แลวการทําแกวแตกใบหนึ่ง ก็ไมใชวาแกว
แตกใบหนึ่งไมก็สตางค;
มันเปนความฉิบหายของการเปนสมณะ ที่ไมมีสติ สัมปชัญญะ มีราคามากมาย แลวก็ไมละอายและไมกลัว. มันทุกเรื่องไปที่ ขาดสติ
แลว มันก็ตองละอายและกลัว,
แมแตเรื่องเดินสะดุดนี้ มันก็ตองละอายและกลัว
เพราะมันขาดสติ สัมปชัญญะ.
นี่เรื่องขางนอก ที่ถือกันวาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ไมมี
ใครละอาย ไมมีใครกลัว.
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การฝกใหมีหิริโอตตัปปะ.
ทีนี้เรื่องทางจิตใจ ที่ปลอยใหจิตใจมันเลวไป
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
แลวก็ไมละอายไมกลัว,
นั้นมันก็ยิ่งรายไปใหญ;
มีความโกรธบาง มีความอิจฉา
ริษยาบาง มีทิฏฐิมานะบาง คิดไปในทางตอตานดวยพยาบาทบาง อะไรบาง,
นี้มัน
ยิ่งใหญโตไปมาก ยิ่งเปนเรื่องเสียหายมาก ก็ไมรูสึกทันทวงที. รูสึกแลว กลับนึกสนุก
สนานเอร็ดอรอยดี ในทางความรูสึกของผูนั้น.
ความที่ไดเยอหยิ่งจองหองยกหูชูหาง
นี้มัน เอร็ดอรอยดี สําหนับคนชนิดนั้น ชนิดที่วาเฉพาะคนชนิดนั้น,
แลวมันชินตั้งป ๆ
กี่ ป สิ บ ป มั น ก็ ไ ม ล ะกิ เ ลสอั น เป น เครื่ อ งยกหู ชู ห างนั้ น ได เ พราะไม มี ค วามละอาย
เพราะไมมีความกลัว.
นี้มันยิ่งกวาแกผากลางถนน,
นาละอายยิ่งกวาแกผากลางถนน.
สําหรับพระ,
การใหกิเลสชนิดหยาบ ๆ อยางนี้เกิดขึ้นมา แลวมันนา กลัวยิ่งกวา
การตกรองหนาแขงถลอก.
ตกรองหนาแขงถลอก นี้ไมเทาไรดอก แตวาการ
ปลอยใหกิเลสขึ้น ถึงขนาดยกหูชูหางอยางนี้ มันเสียหมด,
มันยิ่งกวาหนาแขง
ถลอก, แลวมันนาละอายอยางที่สุด ไมมีอะไร ที่จะนาละอายเทา.
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ฉะนั้นไปคิดกันเสียใหม ใหรูสึกวามันนากลัว
ขนาดนี้ มันนาละอาย
ขนาดนี้ มันคงจะคอยยังชั่วบาง,
มันสําเร็จอยูที่ความละอายและความกลัวเปน
พื้นฐาน คือหิริโอตตัปปะนั้น,
ถาไมมีแลว มันก็ไมมีความเปนผูมีศีล
มีสติ
อะไรไดเลย.

ที นี้ ไ ปถึ ง กั น เสี ย ว า ธรรมะ ๒ ข อ นี้ มั น เป น ก ข ก กา สํ า หรั บ คนแรก
เรียนแรกบวช อยูหนาตนของนวโกวาท,
ไมสนใจ,
แลวในนวโกวาทก็ไมไดเขียนไว
ถึงขนาดนี้ดวย พอดีกัน; เพียงแตวาความละอายความกลัว ไมรูวาจะใชกัน
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อยางไร. ในนวโกวาทเขาพาดหัววาอยางไรธรรมะหมวดนี้ ? ธรรมะอะไร ? ตอบไมได;
เพราะไมสนใจ แลวมองขามไปหมด มันเปนของ ก ข ก กา หญาปากคอก.
ที่ไกลออกไป เขาวาเปนเทวธรรม ธรรมะที่ทําใหเปนเทวดา.
ความ
ละอายและความกลัวนี้เรียกวา เทวธรรม : หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา,
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร-ผูที่มีพรอมดวยหิริโอตตัปปะนี้ คือผูมี
เทวธรรม.
นี้ไปฝกกันในขอนี้ มันจะชวยได,
รูจักละอาย รูจักกลัว โดยไมตอง
มีใครเห็น. นี้เปนเรื่องของธรรมะ ตองละอายแกตัวเอง, ตองกลัวอยูกับตนเอง
โดยไมตองใครรูใครเห็น,
แลวไปใชแกธรรมะ ทุกเรื่องทุกขอไปเลย ตั้งแตตนจนเปน
พระอรหันต.
พอเผลอสติ ขาดสติ ทําไปดวยขาดสติเมื่อไรก็ตองละอาย จนไมรูวา
เอาหนาไปไวที่ไหน,
ตองกลัวจนสะดุงพองขน แลวมันก็งาย ๆ ตามธรรมดา ตามกฎ
ธรรมชาติ เหมือนที่เราระวัง เราเดินไมตกรอง.
เราไมไปทําอะไรนาละอายกลางถนน
หนทางอยางนี้ เพราะกลัว เพราะละอาย มันก็มีศีล มีสมาธิ มีสติ ไดโดยงาย.
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เปนเรื่องเดียวกับคําวา ความประมาท;
ความประมาทก็คือไมละอาย
และไมกลัว, ความไมประมาท มันก็มีสติอยูเสมอ เพราะมันละอายและกลัว มีสติ
อยูเสมอ. ขอนี้มันไมใชวา กลัวจนทําอะไรไมถูก, หรือละอายจนไมกลาทําอะไร,
เพราะว าเรื่ องนี้ เรารู ดี อยู แล ว ว าต องทํ าอย างไรก อนทํ า และทํ าอย างไรมั นรู ดี อยู แล ว
มันก็ตองกลัวการที่จะทําพลาด หรือไมทําอะไรที่ควรจะทํา.

นี้เปนธรรมะประเภทที่ตองคิดบัญชีอยูทุกวัน,
ค่ําลง สิ้นวันลงนี้ ก็ตอง
คิดบัญชีวา วันนี้มันไมกลัวหรือไมละอายกี่ครั้งกี่หน, มีจิตใจนอมไปในทางที่ไม
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ควรจะนอมไป ก็เรียกวา เสียหายแลว. ไมละอายและไมกลัวแลว. เมื่อตองถึงกระทํา
ลงไปปรากฏออกมา แก ผู ใ ดผู ห นึ่ ง หรื อ ว า กระทํ า ลงไปแก ผู ใ ดผู ห นึ่ ง อย า งนั้ น มั น
มากไป. เพียงแตคิดในทางอกุศล ก็พอแลว ก็ตองละอายอยางยิ่ง ตองกลัวอยางยิ่ง
แลัว; เมื่อเปนอยูอยางนี้ มันก็ไมออกมาขางนอก, ฉะนั้นการที่จะกระทบกระทั่งกัน
เบียดเบียนกัน คอนควักกันมันก็ไมมี.
เรื่องหิริโอตตัปปะ พาดหัววาอะไรในนวโกวาท ?
ธรรมเปนโลกบาล
ใชไหม ?
หรือโลกะปาละคุมครองจริง ๆ โลกนี้คือคน คือสัตว คือใจ คือวัวตัวนั้น.
วัวตัวที่กําลังเขียนอยูนั้น มันจะคุมครอง ทีนี้มันก็อยากเปนวัว.

เปรียบฝกจิตดุจภาพจับวัว∗.
ผมคิดวาจะพูดเรื่องวัวในวันนี้ เพราะวากําลังเขียนวัวอยู แลวก็ใหดูกัน
หลายหนแลวเรื่องวัว :ภาพวัว จับวัว อธิบายกันผิด ๆ ถูก ๆ. วัวนั้นมันคืออะไร ?
แลวใครเปนคนจับวัว ? ถาคุณตอบไมได ก็ทําใหมีสติสัมปชัญญะไมได. แลวใครจะ
เปนคนมีสติสัมปชัญญะ ? แลวใครจะเปนคนทําใหมีสติสัมปชัญญะ ?ใครจะเปนคนมี ?
แลวใครจะเปนคนทําใหมันมี ? หรือวาอะไรเปนวัว ? แลวใครจะฝกวัว ? เที่ยวตามหา
วัว ? พอนึกไดวาอยางไร ลองเลามาซิ. (มีคําสนทนา) มันจะฝกกันไดอยางไร ? ตอง
อธิบายขอนี้ไดดวย,
แลวมันจะฝกกันไดอยางไรไปคิดใหแตก ใหมันกระจาง ให
มันชัดเจน แลวไปดูเรื่องวัว.
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อุปมานี้มันมีวา คนไปตามวัว, มันมีวัวที่หายไป แลวไปตามวัว จับไดเอา
มาทรมานฝก แลวใชประโยชน. คนฝกมีความสุขอยูบนหลังวัว แลววัวก็หายไป.

∗

มีภาพในตึกมหรสพทางวิญญาณ
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เดี๋ยวคนจะหายไป โผลมาใหมเปนธรรมชาติเดิมแทตามปกติ ไมมีวัวไมมีคนคูนั้นอีกแลว,
เหลือแตคนที่สะพายลูกน้ําเตา ไปเที่ยวแจกความวาง, ลูกน้ําเตานั้นก็ความวางหรือแสง
สวาง. เริ่มขึ้นมาจากวา วัวหาย ตามวัว จับวัว, ตีกันใหญ แลวก็จูงจมูกมาขี่ได
มาถึงบาน, วัวหาย พักเดียวคนหายเหลือแตวาง แลวผลิออกมาใหม คือวา ปรากฏ
ออกมาใหม ในลั กษณะที่ เป นธรรมชาติ เดิ มของสั งสารวั ฏฏ ที่ ไม มี ความหมาย คื อความ
เปลี่ยนแปลงอยูตามธรรมชาติ ไมมีความหมายอะไร.
แลวคนนั้นออกมาใหม ไมใช
เปนเด็กแลว,
ทีนี้ไมใชเด็กขี่วัวแลว เปนตาแกทองโยสะพายลูกน้ําเตา สองตะเกียง,
บางทีเขียนเปนสองตะเกียง, บางทีเขียนเปนลูกน้ําเตา รูปที่กําลังจะเขียนนี้มีคนหาปลา
มี คนตกเบ็ ดได ปลา คื อทํ าให พวกนายพรานเบ็ ด คนฆ าเนื้ อ คนเหล านี้ กลายเป นคนที่
ไดรับแสงสวาง มีความวางตามไปดวย.
ทีนี้คุณอยูในระยะไหนละ เที่ยวหาวัว,
หรือวาเห็นกนวัวหรือวาจับวัว หรือวาฝกวัว ?

กําลังเที่ยวหาวัว หรือวาเห็นรอยวัว
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มันเปนเรื่องจิตบาไปเอง;
ที่แทไมมีคนไมมีวัวอะไรที่ไหน คือ มี
ความเขาใจผิดความเขาใจถูก,นั่นแหละดูใหดี.
ความเขาใจผิดความเขาใจถูกนี้มันก็
อันเดียวกัน เมื่อมันยังไมเขาใจผิด.

เรื่องนี้มันดีมาก และดีเกินไป;
เรื่องจับวัวนี้ มีคนเขาใจนอยมาก,
แลวอธิบายไดหลาย ๆระดับ ระดับต่ํา ๆ ก็ได, ระดับสูง ๆ ก็ได. พอโผลขึ้นมา เขา
อธิบายวา มันไมไดหายไปไหน, แตมันไมเห็น จึงรูสึกเหมือนกับหาย. วัวนี้เขาหมาย
ถึงจิตธรรมชาติเดิม คือโพธิจิต เขาเรียกวาโพธิจิต, วัวหมายถึงโพธิจิต มิใชหมายถึง
กิเลส จิตดวงนี้ดวงเดียวนี้, จิตเดียวนี้เขาเรียกวาโพธิจิต แตยังไมตรัสรู, คือจิตที่จะ
ตรัสรู เรียกวาโพธิจิต นั่นแหละคือวัว ตองไปจับเอาจิตดิบนี้. จิตโพธิจิตที่ยังดิบมาบม,
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เอามาบ ม –บ ม -บ ม ให มั นสุ ก มั นจึ งจะเป นโพธิ จิ ตที่ สว างหรื อบานออกไป เบิ กบาน
ออกไป.
ทีนี้เอาจิตไหนมาฝกจิตนี้ละ ? มันเปนปญหาอยางนี้ เขาจึงวา ไมไดมี
วัวที่หายไปไหน, แตจิตนี้มันไปบา ยกหูชูหางเปนวัวเสียเอง. จิตนี้มันเปนบา
มันยกหูชูหาง มีทิฏฐิมานะ เปนกูเปนของกูเสียเอง;
เพราะวาจิตดวงหนึ่งนี้ มันจะ
เปนอะไรก็ได ธรรมชาติเดิมแทของมันจึงไมปรากฏ,
เพราะวาเดี๋ยวนี้มันปรากฏแตเรื่อง
ของกิเลส.
เรื่องที่ทําใหเกิดกิเลส
เปนตัวกู-ของกู เปนความโลภ ความโกรธ
ความหลงนี้ มันเขามาปะทะอยูเรื่อย มันจึงไมเห็นธรรมชาติเดิมแท; เมื่อไมเห็น
ก็คิดวา หายไปแลว, หายไปแลว ไมมีแลว ตองเที่ยวตามแลว.
นี่ฟงดูใหดี เขาวาวัวไมไดหายไปไหน;
แตเนื่องจากจิตโงไปติดอยู
กับกิเลสจึงไมเห็นวัว คือไมเห็นสภาพที่มันจะบริสุทธิ์หลุดพน หรือไมเกาะเกี่ยวอยูโดย
ปกติ ไมมีกิเลสอยูโดยปกติ มันไมมองเห็น,คือมันไมปรากฏอยางนี้ได.
เพราะวา
มันไปอยูฝายกิเลสเสียเรื่อยไป จึงรูสึกวายังขาดอยู, เรื่องดีเรื่องที่ควรจะไดยังขาดอยู
ฉะนั้นตองเที่ยวตาม, เที่ยวตามหา เหมือนกับเที่ยวหาวัว จนพบรอยวัว, คือวาจิตมัน
ไปหลงผิดในอะไรเสีย ไมมีความสงบ มันจึงไมรูสึกวามีความสงบ.
ฉะนั้นมันจึงรูสึก
วา จะตองคนหาความสงบ เรื่องจึงยืดยาวมากออกไป, เหมือนที่ฮวงโปพูดวา มัน
อยู แ ล ว ที่ ห น า ผาก แต ไ ม มี ใ ครเห็ น อย า งนี้ คลํ า ก็ ไ ม ไ ด ค ลํ า เพราะมั น ไม ม องเห็ น จึ ง
ไมไดคลํา. เรื่องไมมี เรื่องไมมาก มันเลยเปนเรื่องมาก เปนมีมาก มีมาก, มีมาก
ปฏิบัติกันจนตายก็ไมหมด.
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นี้มันเปนวิธีลัดอยูมาก, แลวเขาเยาะเยยอยูในตัว คนโง ๆ ยกหู ชูหาง
เปนวัวเสียเอง มันก็ไมเห็นวัววาอยูที่ไหน, เพราะมันเปนวัวเสียเอง กิเลสที่เปนเหตุ
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ใหยกหู ชูหาง นั้นแหละ มันทําใหตัวเองเปนวัวเสียเอง โดยไมรูวาวัวอยูที่ไหน, ไมรู
จะไปคิดอะไรที่ไหน, ไมรูจะไปจับอะไรที่ไหนมาฝก. เดี๋ยวนี้ก็เปนอยางนี้ เพราะมัน
เปนวัวเสียเอง มันก็หาวัวไมพบ, วัวไปเที่ยวหาวัว มันก็เลยไมพบ, วันหนึ่งคืนหนึ่ง
จึงมีแตการยกหูชูหาง มันเปนวัวเสียเองจึงหาวัวไมพบ, ไมรูวาจะเอาจิตไหนมาฝก ให
เปนจิตที่ดีขึ้นมา. แตโดยเนื้อแท วัวเขาหมายถึงจิตที่จะตรัสรูขางหนา มันจะ
ปรากฏอยูแลว มันมีอยูแลวแตไปทําใหมันเลอะ จนเปนอะไรเสียเอง, ไมเห็น, เปน
สิ่งที่มีดีอยูแลว, ไปหลงในกิเลสเสียเรื่อยไป สภาพเดิมแทนั้นมันไมปรากฏ.

มีหิริโอตตัปปะแลวจึงจะเห็นรองรอย.
เมื่ อได รั บการสั่งสอน ศึ กษาอบรมถู กต อง แล วก็ ตั วเป นคนมี หิ ริ โอตตั ปปะ
มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอธรรมะ ตอตัวเอง มันจึงจะเริ่มเห็นรอยวัว. เขาเขียน
ภาพที่ ๒ เริ่มเห็นรอยวัว คือมันเริ่มรูสึกวา จิตนี้จิตดวงนี้แหละมันฝกได, จะฝก
ได. ถาเริ่มเห็นรอยวัว เห็นกนวัว มันก็เริ่มละจากกิเลสที่บา ๆบอ ๆ ที่เปนวัวเสียเอง,
ละมา จากนั้น มันเริ่มเห็นจิตที่วามันจะตองฝก จึงเห็นรองรอย.
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ถ า ตามหลั ก ของพวกนั้ น เขาถื อ ว า โพธิ จิ ต นี้ ไ ม ใ ช ว า มั น รู หรื อ ว า มั น
เรียบรอย มันราบคาบ,สงบมาแลว, มันก็มีพยศเหมือนกัน; เพราะมันไมไดรับ
การฝกที่ถูกตอง.
มันเปนจิตเดียวนี้แหละ ไมใชจิตไหนดอก จิตที่บาที่สุดมันก็จิต
นั้น, จิตที่ไมบาที่มันจะรูขึ้นมาทีหลังก็จิตนั้น, มันแลวแตวาอะไรเขาไปผสมมันเขาผสม
ลงไป คือเจตสิ ก เราเรียกภาษาอภิธรรมวา เจตสิกพวกไหนมั นจะเขาไปผสมลงไปก็คื อ
การกระทําของกลุมนั้น. ทําไปในทางที่ใหเจตสิกพวกไหนเกิดขึ้นมาผสม. ฉะนั้น
มันจึงเปนวัวในหลายลักษณะ, เปรียบเหมือนกับวัวที่เปนพาล ไมยอม. โพธิจิตนั่น
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มัน ยัง ไมย อม เหมือ นเราไปจับ วัว เถื ่อ นมาตัว หนึ ่ง มัน ก็ว ัว ตัว นั ้น แหละ ถา มัน
มีอุปนิสัยที่มันจะเปนวัวที่ดีได. วัวตัวนั้นแหละ แตแลวเมื่อจับมาใหม ๆ มันยอมที่
ไหนละ, มันจะขวิดคนจับเสียใหตาย หรือวามันจะทําทุกอยางที่มันจะทําได คือวัว
ตัวนั้น. เมื่อไดรับการฝกดี มันกลายเปนวัวที่เชื่องและใชประโยชนไดมันก็วัว
ตัวนั้น, นี่ลักษณะอาการของสิ่งที่เรียกวาโพธิจิต, จิตที่จะเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต เมื่อไมมีการฝกที่ถูกตอง มันก็เปนเหมือนกับวัวเถื่อน ฉะนั้นมันจึงตองฝก.
เขาพูดวาไมมีวัว ไมมีวัว หายไปไหน เขาหมายถึงสภาพเดิมของมัน
กอนแตที่จะถูกกิเลสครอบงําปรุงแตง.
ตัวหนังสือจีนที่วา ทีแรกไมมีอะไรนั้น
ตัวนั้นแหละสําคัญมาก คือมันก็วางอยูตามธรรมชาติ แลวพอเกิดมา มีตา มีหู มีจมูก
ลิ้ น มี กาย ผิ วหนั ง อะไรที่ มั นจะรั บอารมณ เจริ ญงอกงามขึ้ น มั นก็ รั บอารมณ เข าไป
อารมณนี้ก็เขาไปทําใหบาตอ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสเหลานี้, รักบางไมรักบาง ยินดีบาง
ยินรายบาง, ที่แทมันก็เทากัน มันบาเทากัน : ยินดีก็ตามยินรายก็ตาม นี่มันจึงรูอะไร
ขึ้นมา, ทั้งที่ทีแรกมันไมมีอะไร ทีแรกมันไมมีอะไร. ทีแรกมันก็ไมมีวัว, แตมัน
เกิดเปนวัวขึ้นมาเพราะวามันมากระทบกันเขากับสิ่งแวดลอม ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็เลยเปนวัวแบบที่มันดื้อดึง, วัวที่มีพยศราย นี้พอมัน
มึ น เมาในรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สั ม ผั ส มากขึ้ น ในทางที่ จ ะรู สึ ก ว า ตั ว กู -ของกู มั น ก็
มากขึ้น ๆ ๆ ในที่สุดมันก็ยกหูชูหาง เปนวัวชนิดนี้ไป,
ยกหูชูหาง ดิ้นเรา ๆ อยูเหมือน
กั บวั วตั วดํ าที แรก กว ามั นจะได รั บความเฉลี ยวฉลาดจากประสบการณ หรื อว าจากคํ า
สั่งสอน หรือจากอะไรก็ตาม มันจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป.
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ศึกษาเรือ่ งโพธิกับกิเลสฝายมหายาน.
นี่ผูจับวัวก็คือสวนหนึ่งที่มันแวดลอมจิต ใหเปลี่ยนไปในทางที่ตรง
กันขามคือ เจตสิกธรรมพวกใฝกุศล หรือใฝอะไรนี้ ที่มันคอยมีโอกาสเกิดขึ้น. คอยมี
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โอกาสเกิดขึ้น เพราะสิ่งแวดลอมที่ดี.
มีครูบาอาจารย เรียนหนังสือหนังหา มีความ
เข็ดหลาบ ความจํารูจักเข็ดหลาบก็เกิดจิตแยกออกมาประเภทหนึ่ง,
เหมือนกับเด็กที่จะ
ฝกวัว สิ่งที่มีอยูแท ๆ ก็คือจิต,
จิตนั้นจิตเดิมนั้นซึ่งเปนโพธิจิตที่จะตรัสรูเปนพระ
พุ ทธเจ าแน ๆ แต มั นกํ าลั งเปรี ยว เถื่ อน เพราะว ามั นเข าไปผสมกั นเข ากั บพวกที่ เข ามา
แวดลอมไปในทางอกุศลเจตสิก คือฝายกิเลส, ฝายที่เราเรียกวา กิเลส.
ทีนี้คําวา โพธิ เรามันเขาใจกันอีกอยางหนึ่ง รูไวบาง;
ฝายเถรวาท
เรานี้ แยกกิเลสออกจากโพธิ ตรงกันขาม, ทางฝายมหายานเขาพูดลงไปวา กิเลส
กับโพธินั้นคือสิ่งเดียวกัน.
นี่ถาคุณฟงไมถูกคุณก็ดูที่ผมพูดเมื่อตะกี้ โพธิจิตวัว
ตั วนั้ น โพธิ จิ ต มั นรู มั นต องรู มั นต องรู ไปตามสิ่ งแวดล อม ตามเหตุ ป จจั ยที่ แวดล อม ;
ถามันรูอยางนี้ก็เรียกวากิเลส,
ถามันรูอยางนี้ก็เรียกโพธิ ที่จริงเปนความรูเสมอ
กันสําหรับวัวไมมีความหมายวาเปนกิเลสหรือเปนโพธิ.
แตสําหรับคนมีความหมายเพราะ
มันรักฝายโพธิ,มันเกลียดฝายกิเลส.
เพราะฝายกิเลสมันทําใหเดือดรอน มันขบกัดเอา,
ฝายโพธิมันทําใหดีใหสบาย.
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แตถาสําหรับธรรมชาติแท ๆ แลว มันมีความหมายเทากัน, กิเลส
ก็ตาม โพธิก็ตาม มันเกิดความที่ยังไมไดยึดถือ ยังไมไดยึดมั่นถือมั่น.
พอเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นแลว ก็เลือกเอาฝายดี, ฝายโพธิฝายบุญ ฝายกุศล ฝายนิพพาน, แลวก็
เกลี ยด หรื อเกี ยดกั นฝ ายกิ เลส ฝ ายสั งสารวั ฏฏ ออกไป เป นคนละอย างตรงกั นข าม.
นี้ เ ป น ทางที่ ใ ห เกิ ด ความรู สึ ก มี วั ว มี ผู ฝ กวั ว เป น ความโง ห ลงอี กชั้ นหนึ่ ง จึ ง มี วั ว มี ผู
ฝกวัว ทําใหมีปญหาในหนาที่ มีอะไรมากขึ้นมาทันที.
ถาอยาไปถูกกันเขากับกิเลส,
อยาไปตองการอะไร มันก็อันเดิม คือที่วางอยูตามเดิม, พูดอยางนี้ พูดวาไมมีวัว
วัวไมไดหายไปไหน.
ตอเมื่อจิตอันนั้นมันไปหมกอยูกับเจตสิกฝายกิเลส จึงจะรูสึกวา
ไมมีวัว วัวหายเสียแลว จะตองไปตามตัวจับเอาฝก; แตถาไมหมกกับกิเลส ไม
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ยึดมั่นอะไร จิตนั้นก็เปนจิตที่ไมมีความทุกข ไมมีปญหาอะไร, เผลอไปอยูฝายกิเลส
นิดเดียวฝายนั้นเกิดหายไป มีปญหาที่ตองตามมาฝก เรื่องก็มาก.
ที่เขาวาเดิมมัน
วางอยูแลวอยูตามธรรมชาติแลว ไมตองทําอะไร ; นี่ฟงกันไมคอยถูก, เปรียบประหนึ่งเหมือนกับเพชร มีอยูที่หนาผากแลว ไมตองไปหาที่ไหน.
ถาถือแนวอยางนี้ เรื่องสติสัมปชัญญะมันก็มีไดแรง,
มีไดมาก หรือมีไดงาย
ตรงที่ระวัง, ระวังเรื่องอยาไปหมกมุนกับฝายที่เรียกวากิเลส; วัวมันก็มีอยูดวย
มันก็เจริญอยูดวย ไมไดหายไป, ไมไดตองตามตัวมา ไมตองฝกใหลําบากยากเย็น. แต
แล ว มั น เป น อย า งนั้ น ไม ไ ด เพราะว า พอเกิ ด มั น ก็ เ ริ่ ม มี ค วามฝ ก ใฝ ไ ปในทางฝ า ยกิ เ ลส
เรื่อย ๆ,
เวียนไปเรื่อย.
โพธิจิตมันก็ไมแสดงอาการในทางโพธิจิต มากลายเปนกิเลส
เสีย;
สิ่งที่ปรารถนาที่ตองการคือโพธิจิต มันก็ไมปรากฏ ทําใหตองศึกษา ศึกษา
ค น หา ค น คว า ค น หา อุ ต ส า ห ไ ต ถ าม ศึ ก ษาเล า เรี ย น จนพบจิ ต อย า งไรจึ ง จะเป น
ที่พึ่งได.
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นี่ ไ ม มี ป ญ หา ไม มี เรื่ อ งอะไร ก็ ม าทํ า ให มี เ รื่ อ งให มี ที่ เป น ป ญ หาขึ้ น มาเสี ย
เอง,
หรือวาทําไกลออกไปลิบ ไกลออกไปลิบลับเลย จนกวาที่จะกลับมาไดโดยยาก.
พอเกิดมาก็มีแตกิเลสอันนี้
ตั้งแต ๓ ขวบ ๔ ขวบมาจนบัดนี้เรื่อยมา ๆ มันไปไกล
ลิบ,
ยกหูชูหางวิ่งโรไปไกลลิบเลย กวาจะตามตัวพบเหมือนกันกับวัวตัวนั้น ขามโขดเขา
ไปไมรูกี่ลูกกี่โขดเขา.
ที่เขาทําคําอธิบายของภาพวัวนี้ ไปไกล ขามภูเขาไปหลาย ๆ
ภูเขา, หลาย ๆ เทือกเขา.
นี่กวาเราจะโตมีอายุเทานี้ ๓๐-๔๐ ปนี้ มันไปไกลลิบขนาดนี้;
ฉะนั้น
การที่จะฝกมันก็ยากมากขึ้นเปนธรรมดา, หมายความวา การที่จิตจะฝกใฝไปในทาง
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ของฝายโพธิแทมันก็ยาก, มันไปฝายกิเลสเสียเรื่อย คือความรูนั่นแหละ มันเอียงไป
ฝายโนนเรื่อย จะเรียกวาฝายขวาหรือฝายซายก็ตามใจ. ความรูนั้นถามันเอียงไปทางนี้
ก็เปนกิเลส, เอียงไปทางนี้ก็เปนโพธิ, แลวแตอะไรมาแวดลอมมัน.
พูดอยางนี้ จะตองถือวา ความมีประสบการณมาก ทําใหเกิดเห็นรองรอย
วัว, เกิดมีผูฝกขึ้นมาคือวาเราสามารถจับตัวโพธิจิตดึงมาฝายนี้, อยาปลอยใหมันลอง
ลอยไปตามชอบใจของมัน ไปทางฝายโนน. โพธิจิตที่กําลังเปรียวเถื่อนเหมือนวัวเถื่อน,
เราก็ดึงมาฝายนี้ มันไมมีโอกาสไปฝายโนน.
ผลสุดทายก็คือ ความละอายความกลัว และประสบการณตาง ๆ ของ
จิตนั้น ดึงจิตนั้นเอียงมาทางนี้; เพราะสิ่งที่เรียกวาความรู, ความรูหรือโพธินั้น
เปนเจตสิกไมใชจิต, คือเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิต เปนพวกเจตสิก เปนสมบัติของจิต.
สวนจิตนั้นมีหนาที่รู, ถามันมีสมบัติที่ทําใหรูประเภทไหน มันก็รูประเภทนั้น, ถาสมบัติ
ประเภทอกุศล มันก็รูฝายอกุศล, ฝายกุศลมันก็รูฝายกุศล, มันจิตตัวนั้น. แตจิต
ตัวนั้นแหละจะเปนจิตที่จะตรัสรู; ฉะนั้นเขาจึงเรียกมันวาโพธิจิต อยูตลอดเวลา แตวา
เมื่อมันมีอยูในปา เปนวัวเปลี่ยว มันก็ตัวนั้น, ไปคลองคอมาก็ตัวนั้น, เฆี่ยนตี
มันก็ตัวนั้น, ฝกมันก็ตัวนั้น ฝกแลวมันก็ตัวนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เพราะฉะนั้ นมั นมี การจั บวั ว และฝ กวั ว อยู ชั่ วระยะหนึ่ ง คื อระยะที่ มั น
ยังไมเบิกบาน เปนการตรัสรู. ผูฝกก็คือฝายกุศล, ผูถูกฝกก็คือฝายอกุศลจิตคือตัว
จิต, จิตมีตัวเดียว ถาฝายอกุศลเจตสิกครอบงํา ก็เปนวัวตัวเปลี่ยววัวเถื่อน, ถาฝาย
กุ ศ ลเจตสิ ก ครอบงํ า ก็ เ ป น ผู ฝ ก ขึ้ น มา เป น เด็ ก ๆ คื อ ผู ฝ ก ขึ้ น มา เราเรี ย กว า เด็ ก .
คนนั้นเรียกวาเด็กหมายความวาคนโงเหมือนกัน ถึงจะรูจักฝกวัว ฝกอะไร ก็ยังเปน
เด็ก คือยังโงอยู, ถึงจะฝกวัวสําเร็จมันก็ยังคือเด็กโงอยู เพราะมันยกหูชูหาง สําคัญ
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วากูฝกสําเร็จ หรือวากูสบาย หรือวากูมีความสุข, มันจะเปนผูใหญก็ตอเมื่อมันหายไป
หลั งจากที่ วั วหายไปแล ว เด็ กก็ หายไปอี ก แล วก็ ว างเป นวงกลม คื อมั น หมดโง กั นที
จึงจะเหลืออยูแตธรรมชาติ สุทฺธิ ธมฺมา ปวตฺตนฺติ - ธรรมชาติลว น ๆ หมุนเวียนไป
อะไรก็เปนอยางนั้น, อะไรก็เปนอยางนั้น, ไมมีนึกคิดวาเปนสัตว เปนบุคคล ตัวตน
เรา เขา.

ความหมายของจิตที่ฝกแลว.
ทีนี้ออกมาเปนคนแก พุงโย,
หมายความวาเต็มไปดวยทรัพยสมบัติที่ดี
มีแสงสวาง หอบของเบอเรอเพื่อแจกประชาชน.
นี่หลังจากการตรัสรูแลว ทํา
ประโยชนผูอื่นได, ทําพรานเบ็ดใหรูอันนี้ได ทําคนฆาวัวขายฆาหมูขายใหรูได. ใน
ที่สุดก็คงจะเพราะวาชํานาญ;
เพราะตัวเองก็เคยเปนวัวเถื่อนมาแลว ปราบไดแลว คง
จะชวยปราบใหคนอื่นได, ชวยแนะนําเขาได. ตัวเองเคยเลวถึงที่สุดมาแลว ก็เปลี่ยน
เปนคนดีบาง, กระทั่งคนเหนือดีขึ้นไปอีก ยิ่งจะรูจักเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรดี, สามารถ
ชวยคนใหอยูเหนือชั่วเหนือดีได. เดี๋ยวนี้อยางมาก ก็เปนกันอยางวัวที่บาดี ยกหู
ชูหางเรอราอยางนั้นแหละ มันก็ชวยใครไมได, ชวยเด็กอมมือก็ไมได อยาวาแตชวย
คนโตดวยกัน.
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ถ า เปรี ย บจิ ต ด ว ยการฝ ก วั ว แบบนี้ คุ ณ จะเอาสติ สั ม ปชั ญ ญะไปไว ที่
ตรงไหน ?
ก็ตองไวฝายผูฝกคือ กุศลเจตสิกที่มีชื่อวาหิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ
ปญญาอะไรนี้ นี่เจตสิกพวกนี้.
ทีนี้ฝายเถรวาทเราไมพูดอุปมาฝกวัวอยางพวก
เซ็น, เราจะพูดกันแตเรื่องมีสติสัมปชัญญะ ระวังอยาใหเกิดกิเลสเกิดอกุศล ก็มี
เทานี้, ปญหาก็มีเทานี้. แตนี้เขาเกง สมมติเปนเรื่องมีพล็อต เรื่องยืดยาว โงขนาด
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คิดวาวัวหาย ทั้ง ๆ ที่วัวก็มิไดหาย ไปเที่ยวตาม, พบวัว ฝกมาใชประโยชน กระทั่ง
ใหวัวหมดไป คนหมดไป หมดความอยากเปนกู อยากมีของกู, หมดความเปนตัวกูหมด
ความเปนของกู,
ไมมีของกูนี่มันจึงวาง คนที่วางแลวนี้ ก็คือคนที่เหมาะสมที่จะ
สอนคนอื่น.
พวกคนที่เขาคิดอุปมาเปนเรื่องวัวขึ้นมานี้ เขารูธรรมะลึก, เขารู
ธรรมะลึก, รูธรรมะสุญญตาลึก : ที่แทไมมีวัว ความโงทําใหนึกวามีวัวขึ้นมา แลว
หายไปเสียดวย แลวเที่ยวไดตามตัวมา.

ฝายเถรวาทฝกควบคุมจิตเริ่มใหมีสติสัมปชัญญะ.
ฝายเราไมนึกถึงเรื่องวัว,เรื่องฝกวัว,
นึกถึงวาฝกจิตตามธรรมดา,
ระวังใหมีแตฝายกุศลเจตสิก คือฝายดี เอาฝายกุศลไวกอนเชนหิริและโอตตัปปะ ที่กําลัง
พูดเมื่อตะกี้, มีแตความรูสึกมีสติสัมปชัญญะ. ถาพลาดไปใหมีหิริ คือความละอาย,
มีโอตตัปปะคือความกลัว เพียงเทานี้ก็พอแลว, ปลอยไปเถอะ วัวมันขาวเอง. ใน
ภาพนั้นเขาก็มีอยางนั้น วัวนั้นคอยขาวไปเอง คอยขาวไปเอง, คอยขาวไปเอง, เราผูก
ไวใหดี เฆี่ยนไวใหดี ควบคุมไวใหดี มันขาวของมันเอง, เหมือนกับวา เรามีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ แลววัวมันขาวเอง, ถาพลาดไป ก็มีหิริโอตตัป ปะอยู
นั่นก็คือเฆี่ยนมัน เฆี่ยนมัน ผูกมัน.
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หรืออีกทีหนึ่งก็เรียกวา การเปนอยูชอบ ที่พระพุทธเจาทานวา : ถาภิกษุ
เหลานี้จะเปนอยูโดยชอบไซร โลกจะไมวางจากพระอรหันต. นี่คืออาการที่ปลอยให
เปนไปตามเรื่อง, แตวาควบคุมไวอยางถูกตอง โลกนี้จะไมวางจากพระอรหันต, หมาย
ความวา วัวขาวจะตองมีขึ้นมา และขาวจนหายไปเลย.
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เราจึงมีชีวิตอยูประจําวัน ดวยสติสัมปชัญญะอยางเดียว;
ถา
พลาดพลั้งไป ก็มีหิริและโอตตัปปะเปนเครื่องชวยแกไขกลับคืนมา, หรือวาให
รักษาอยูได. ถามีสติสัมปชัญญะอยูได มันก็หมดตัณหาเทานั้น, มันเหมือนกับทําไว
ถูกแลว ทําไวดีแลว, ปลอยใหกาลเวลามันทํางานของมัน. พระพุทธเจาทานตรัส
อยางนั้น : อยูโดยชอบไซรเรื่อยไป กิเลสไมไดโอกาสที่จะกินอาหาร, ที่จะเจริญ
งอกงาม มันก็นอยลงไปขาวมันก็เกิดขึ้นมา, ความดําของวัวมันนอยลงไปความขาวมัน
ก็เกิดขึ้นมา, ถึงเวลาหนึ่งมันก็ขาวทั้งตัว นี้อยูใหดี อยูใหดี. แตที่จริงไมถูก, ผม
ชอบอยางพวกมหายานเขาวา อยูนิ่ง ๆ, อยูนิ่ง ๆ อยูนิ่ง ๆ, อยาทําอะไรอยูนิ่ง ๆ
นั้นแหละถูก; เพราะถาอยูนิ่งได หมายความวาสติสัมปชัญญะเต็มที่, อยาไป
รักดี อยาไปอยากดี อยาไปเกลียดชั่ว, อยาไปอะไรเขา อยูนิ่ง ๆ อยูนิ่ง ๆ. เดี๋ยวนี้
เราอยากจะมีสติสัมปชัญญะ เพราะอยากดีกระมัง, อยากเปนพระอรหันตกระมัง.
นั่นมันยิ่งบาใหญ มันก็ยิ่งดําออกไป,ดําออกไปทางหนึ่ง;
เพราะไมไดอยูอยาง
ถูกตองโดยชอบ;
เพราะความอยากเปนนั่นเปนนี่ กระทั่งอยากเปนพระอรหันต
เหมือนชะนีตัวนั้น ชะนีตัวขางประตู เหลวทั้งนั้นเลย. ความเปนพระอรหันตชนิดนั้น
มันคือเงาพระจันทรในน้ํา ไมใช ของจริง.
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สติสัมปชัญญะนั่นแหละคือการเปนอยูโดยชอบ, มีสติสัมปชัญญะ
ก็เรียกวาเปนอยูโดยชอบ, เปนอยูโดยชอบเทานั้น โลกไมวางจากพระอรหันต มัน
ตองหัดในสวนนี้, สติสัมปชัญญะจะเสียไป ก็ตอเมื่อประสบอารมณ, กระทบอารมณ.
ถาไมกระทบอารมณ มันไมเสียไปดอก ถาไมกระทบอารมณ, เราจะเอาโอกาสไหนฝก,
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มันตองยินดีที่จะกระทบอารมณ, แลวก็ฝกสติสัมปชัญญะ คือการตอสู; เหมือน
กับเฆี่ยนวัวใหญเลย, ผูกไวกับตนไมดวย, แลวก็เฆี่ยนดวย, อยาใหหนีไปไหนได.
ทีนี้คอยหลบหนีอารมณไปเสีย หลีกเลี่ยงไปเสียไปหาทางอื่น ๆ เสีย มันก็ไมถูก,
มันไมมีทางที่จะใชสติสัมปชัญญะดอก, ไมมีโอกาสที่จะใชสติสัมปชัญญะหรือมีสติ
สัมปชัญญะ.
นี่การไดรับการกระทบกระเทือน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจนั้น ผมวา ดี สําหรับจะไดเปนโอกาส เปนบทเรียนไปในตัว. อยาเสียใจ
ที่มีใครเขาแกลง หรือวาเขาดาเขาแกลง, เขาทําใหเกิดอาการขุนมัวขึ้นมา นั่นเขา
มาใหบทเรียนที่เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะดวย และยังสอบไลดวย, เปนการอะไรเสร็จ
ไปในตัว เปนอุปกรณของการมีสติสัมปชัญญะ.
กลางวันเราก็เผชิญกับอารมณภายนอก, โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคล
กับการงาน กับสิ่งแวดลอม; สูกันไปเลย เพื่อสอบดูเรื่องสติสัมปชัญญะ. พอ
กลางคืนเราก็คิดบัญชีดู ทําวิปสสนา ก็ขอใหทําในสวนนี้, ดูความเหลวแหลก
ของวัว ของคนในวันหนึ่ง ๆ ประจําวันหนึ่ง. อยาไปเสียเวลาคุยเรื่องอื่นใหมันยืดเยื้อ
ใหมันฟุงเฟอบาน้ําลาย.
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เมื่อมีโอกาสที่จะสงบสงัด วางงานกลางคืนนี้ ก็สอดสองดูคิดบัญชีดู
เกี่ยวกับความไดหรือเสีย,บวกหรือลบของสติสัมปชัญญะ, ก็คือคิดดูวา คะแนนมัน
ไปฝายวัว หรือคะแนนมันมาฝายคน ฝายเด็กที่ฝกวัว. ในวันหนึ่ง ๆ แพกี่ครั้ง ชนะ
กี่ครั้ง; ถาปกติอยูไดถือวาชนะ, ถาเผลอไปถือวาแพ. ระดับยืนพื้นนั้นคือชนะคือ
เฉยอยูได สูได; ฉะนั้นเรื่องแพนี้เปนคราว ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ หรือเปนระยะ ๆ
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ยืนโรงอยูดวยความชนะ คือ มีสติสัมปชัญญะ, อยางนี้เรียกวาผูเปนอยูชอบ, ผูเปน
อยูชอบ ไมมีถอยหลัง.
แตถามันเลวเกินไป
คือกลับไปยืนโรงเปนฝายแพ คือ
ยกหูชูหาง ไมมีเวลาลดลงเลยนี้ ไมไหวดอก,
หรือวายืนโรงอยูดวยการยกหูชูหาง
ลดเพียงนิดหนอย ๆ ไมกี่ครั้ง นี้มันตรงกันขาม.
ฉะนั้น ตองระวัง ยกหูชูหาง;
ถาไมใชคํานี้ มันหนาดาน,
มันเปน
คนหนาดาน ไมมีหิริโอตตัปปะ. ฉะนั้น ใชคําวายกหูชูหาง เหมือนกับวัวที่มันวิ่ง
ไหม ? วัวมันวิ่งนะ มันยกหัวมันยกหางวิ่ง.วิ่งยกหูชูหาง ก็หมายความวา จิต
เอียงไปฝายซาย ฝายอกุศล เปนฝายเลวฝายต่ํา, ถาไมอยางนี้ มันตองอยูในสภาพเดิม
เอียงมาในฝายขวา ฝายสูงฝายดี,
ที่ถูกควรเรียกวา ฝายเดิมของมัน คือเปนไปในทางดี
แลวก็ถือวาเปนโพธิ.
จิตตองเปนโพธิ
ถาไมอยางนั้นก็ไมใชจิต,
จิตตองมี
ลักษณะเปนโพธิ เพียงแตวาชาหรือเร็วเทานั้น.
ทุกคนตองเปนพระอรหันต เพียงแต
ชาหรือเร็วเทานั้น.
ใครมีกิเลสมากเกินไป ก็เปนแบบวัวไปกอน นาน ๆ เปนมาก ๆ
นาน ๆ, แบบวัวเถื่อน วัวที่ไมไดฝก.

อยาหลงเนิ่นชา, เรงขวนขวายปฏิบัตธิ รรม.
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คุณจะแยเพราะอานมาก เพราะคิดมาก,
เพราะวาไปขยายเรื่องใหเฟอนไป
ในทางไมจําเปน.ผมรู ผมรูมาโดยละเอียด,
ผมรูเพราะวาบุรุษไปรษณียสงอะไรผานผม
นี่ผมรู. เอาหนังสืออะไรมาอานกัน อะไรมากนอยเทาใด, ลวนแตเปนเรื่องทําให
เนิ่นชาทั้งนั้น ยังอยากดิบอยากดี, เครื่องมือยกหูชูหางทั้งนั้นเลย หนังสือหนังหาสิ่งที่
มาอานกัน ไมจําเปนเลย, มันทําใหเวลาเสียไปมากกวาที่ควรทั้งนั้น.
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เขาเรียกวา เหตุที่ทําใหเนิ่นชา เปนปปญจธรรม. บางคนก็ยกหู
ชูหาง เพียงแตสักวาไปรษณียของกูมามากกวาของใครโวย เทานี้ก็มี, วัดกันดวยพวกกู
หรูหราอยางโนนอยางนี้ก็มี. หนังสือหนังหาก็มาก, แตแลวก็ไมไดอานดอก แลวถึง
อานก็มีแตเรื่องยุงออกไปทั้งนั้น, เรื่องขยายเปนเรื่องเกินกวาที่เปน, แลวก็เพื่ออวดเบง
ทับคนอื่น : มีหนังสือมาก มีตํารามาก รูไดอะไรมากนี้ ยกหูชูหางใหโดงขึ้นไปอีก
ใหยาวออกไปอีก. ขอแนะนําวา ใหตัดทอนลงใหพอดี ใหจําเปนแกการที่จะเปน
วัวสีขาว ขาวเขาไปขาวเขาไป, หรือมันจะดําออกไป ดําออกไป จนไมรูวาจะดําอยางไร
ดําจนไมมีที่จะดําอีก ดําเขมขน.
ถึงผมเองก็ตอสูเรื่องนี้ เรื่องหนังสือนี้มันก็มีเรื่อย จนไมรูจะอานอยางไร
จะเผาไปเสียก็ไมสมควร, มันก็ไมไดอานดอก, แลวมันก็ไมมีเรื่องอะไรที่ดีกวาเรื่องนี้,
ถาไปมัวอานหนังสือเหลานั้นอยูมันก็ยิ่งไมไดทําอะไร ยิ่งไมมีประโยชน ดูแลว
อานเลนเหมือนกับเรื่องอดิเรก เหมือนอยางเราไปเที่ยวดูอะไรเลนเทานั้นเอง. ผมลอง
หยิบหนังสือเช็คสเปยรมาอานนี้ มันไมมีประโยชนอะไร ไมมีความหมายอะไร นอกจาก
ชะเงอมองหนาตางทางนี้วามีอะไรบาง ที่มันแปลก ๆ ที่เขาทํากันแปลก ๆ แลวไมมี
ประโยชนอะไรเลย. หยิบหนังสือของคนอื่น นักปราชญคนอื่นอาน มันก็เหมือนกัน
ทั้งปลาโต โสเครติสอะไร ไมมีความหมายอะไรมากไปกวานี้; มันกลายเปนเหมือนกับ
วา เราไมรูจะทําอะไร เดินเลน เดินดูของเลน จะวาจําเปนแลวก็ไมจําเปนเลย. แต
วามันก็เปนเรื่องที่อดไมได เหมือนกับวาเราไมมีธุระอะไร ไมตองการอะไร เราก็ยังไป
เที่ยวเดินเลน ริมสระบาง อะไรบางอยางนี้, มันดูอะไรเลนเทานั้น มันมีอะไรละ ที่สระ
มีอะไรที่ตองการ ก็ไปเดินดูเลนเทานั้น เพื่อความสบายใจ, เปนเรื่องความเพลิดเพลิน
ทั้งนั้น; จะเห็นขี้หมามันก็ไดความรูเรื่องขี้หมา มันก็มีเทานั้นเอง, มันไมไดมีอะไร
เพิ่มขึ้นมา คือจําเปนแกการตรัสรู, เห็นดอกไมก็ดอกไม.
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ถ ามั นเป นเรื่ องที่ จะช วยให เราวิ นิ จฉั ย หรื อตั ดสิ น ผิ ดถู ก สอบไล ได ก็ ดี ;
แต มั น ไม เ ป น อย า งนั้ น ;เพราะแต ล ะเรื่ อ งมั น เป น ฝ า ยที่ เ รี ย กว า ฝ า ยวั ว ไปเสี ย หมด.
ยิ่งหนังสือหนังหาสมัยใหมนี้ ยิ่งเลวที่สุด จนพูดไดวา มันยุติเพียงเทาคนที่ตายไป
แลวทั้งนั้น
พวกฝรั่ง เรามีหนังสือชุดใหญสุดหนึ่ง มันสิ้นสุดลงที่คนที่เปนนักปราชญ
ในเยอรมันในฝรั่งเศส เมื่อสัก ๑๐๐ ปมานี้ สิ้นสุดลงเพียงเทานั้น, หลังจากนั้นไมมีอะไร
เลย ไมมีอะไรจะมีสาระขึ้นมา ที่เกี่ยวกับสติปญญา ที่จะทําโพธิจิตใหวิวัฒนาการไป
ในทางโพธินี่ มันไมมี. แลวเฉพาะปจจุบันนี้เปนเรื่องบาทางวัตถุ คือกลาวแตเรื่อง
การเมือง เรื่องทหารเรื่องอะไร ที่จะใหเปนความกาวหนาทางวัตถุทั้งนั้น,
ไมมีเรื่อง
ทางสติปญญาทางนามธรรมเลย; ฉะนั้นหนังสือ ๑๐๐ ปมานี้ มันเปนเรื่องโลกใน
ยุควัตถุทั้งนั้น.
ในประเทศไทยเราเสี ยอี ก เรายั งมี เรื่ องอย างนี้ ในหมู วั ดวาอาราม หมู
พระ หมูคณะสงฆยังมี, พุทธศาสนายังเปนพุทธศาสนาอยู, ฝายพวกฝรั่ง
นั้นไม มีคริสเตียนก็ไม มีความหมายอะไร เปนเปลือกเปนพิธี ไมมีเนื้อแทของการตั ดตัวกู
-ของกู, เหมือนความหมายของไมกางเขาเลย. นี่มันเปนลูกนองเปนลูกสมุนของโลก
ทางวั ตถุ ไปหมด เลยไม รู จะหวั งอะไรจากพวกฝรั่ ง นอกจากพวกเห อฝรั่ งเขาเห็ นว ามั น
โกดี มีฝรั่งหรือตามกนฝรั่ง.
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ใชเวลาใหมีคาใหมาก, อยาไปเสียเวลากับเรื่องโลเล ลังเล รวนเร, มี
ทิฏฐิมานะ จะรักษาหูรักษาหาง, ใหสูงโรอยูตามเดิม, เปนพวกสีลัพพัตตปรามาส ความ
เขาใจผิด กลับกันเสียหมด,
นี่มันจึงละไมไดแมแต สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส. บางเวลาก็ลังเล แมกระทั่งลังเล มันจะอยูหรือจะสึก นี้ก็ลังเล, ลังเลจะเอา
ไม รู วาอะไรอื่ นก็ลั งเล อยางนี้ มันก็ วิ จิกิ จฉามากเกิ นไป สี ลัพพั ตตปรามาสก็ คือหั วดื้อ กู
เคยทํามาอยางไร กูเคยมีทิฏฐิความคิดอยางไร ก็จะสงวนไวเรื่อยไป สักกายะก็คลาย ๆ กัน
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ผมไมเชื่ออรรถกถา ที่อธิบายสักกายะ ละความยึดมั่นในขันธ ในอะไรนี้
นั่นมันสูงเกินไป เราละอยางนั้นเปนพระอรหันต ไมใชเปนพระโสดาบัน. ถาละ
อยางอรรถกถาเขียน แลวอรรถกถานั่นมันไมถูก.
ที่วาละที่เปนพระอรหันต ก็ละ
อยางนี้, ละที่จะเปนพระโสดาบัน ก็ละอยางนี้ แลวใครจะเชื่อลง, ละความเห็นขันธ
โดยความเปนขันธ,
ในเรามีขันธ ในขันธมีเรา นี่ หาอยางนั้นละเหมือนกันหมด ไมถูก
ดอกมันมากเกินไป, ละอยางนั้นเปนพระอรหันต.
ขอให ละแตเพียงวามีตัวกู ละตัวกู บา ๆ บอ ๆ นี้ ละใหได ก็ละสักกายทิฏฐิ, เราเดินไปตามแนวตามหลัก ปุถุชน สัตวประเภทปุถุชน, ดีไปตามลําดับอยาง
ปุถุชน มันไปสูงสุดแคพรหม.
เคยไดยินเคยอานแลวใชใหม สัตวนรก เดรัจฉาน
เลวมาก อบายต่ํา,
เปรต เดรัจฉาน สูงขึ้นมา ถึงมนุษย หลังจากมนุษย ก็ตองเปน
เทวดา, หลังจากเทวดา ก็ตองเปนพรหม. พระพรหมนั้นคือจุดสูงสุดของสัตวปุถุชน
ไมใชพระอริยเจา, สัตวสูงสุดของปุถุชน หรือพรหม นั่นแหละคือ ผูที่มีหูหางยาว
ที่สุด, มีตัวกู-ของกูมากที่สุด. ความรูสึก อันนั้นเขาเรียกวา สักกายะ ในบาลีพุทธ
ภาษิต มีอยูชัดวา, พอไดยินคําวา ทําลายสักกายะ พวกพรหมก็เปนลม, หนามืดเปนลม
เลย เพราะจะสูญเสียตัวกู. พวกพรหมไมยินดีที่จะฟงคําวา ละเสียซึ่งสักกายะ, ทําลาย
เสียซึ่งสักกายะ.
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สักกายะ สะ สัก ก็แปลวา ของตนอยูแลว สะ หรือสักกะ นี้แปลวาของกู
อยูแลว, กายะ ก็แปลวา กาย หรือ หมู ก็กายของกู, ทิฏฐิวาทิฏฐิ ทิฏฐิวากายของกูนี้
คือตัวกูนี้, นี่คือตัวกูชนิดที่ยกหูชูหางกันอยูในหมูผูดี. กูสูงสุดก็คือพรหม เกิดความ
รูสึกวา กูเปนกู อยางสูงอยางเดน,
อันนี้ละไปเสียเปนอันแรก จากความเลวที่สุด,
ตองละอันนี้เปนอันแรก จึงจะยางเขามาในขอบเขตของที่ดีที่สูง.
นี่คุณก็ดูเอาเองก็แลว
กัน อนุสัย ๑๐ สังโยชน ๑๐ นี่ก็เปนสักกายะ สักกายทิฏฐินะ, ละเสีย วิจิกิจฉา
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สีลัพพัตตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา
นี้มันสูงเปนลําดับมันละยากเปนลําดับ. เรามุงมั่นไปทางที่จะละตัวกู-ของกู ชนิด
ยกหูชูหาง จะตรงทางของพระพุทธศาสนา ของธรรมะ ของอริยมรรค เพราะมัน
ถูกและตรงกันหมด ใชไดเหมือนกันหมด.
กิเลสเริ่มมีเมื่อเรารูจักชั่ว รูจักอะไรดีอะไรชั่ว,
กอนนั้นมันไมรูจัก
เกลียดอะไร ไมรูจักรักอะไร ไมอาจจะเลือก.
อยางสุนัขนี่ มันอยูในระดับที่ไมรูจัก
เลือก ไมมีดีไมมีชั่ว มันไมมี ตัณหา และมั นไมมีบาป ไม มีเรื่องดี เรื่องชั่ว มันก็ไม มี
ทุกข,
แตมนุษยมันตางขึ้นไป ตรงที่รูจักดีรูจักชั่ว,ฉะนั้น ตัณหาก็มี เกี่ยวกับ
ความดีความชั่วของมนุษย แลวมันก็ตองมีความทุกข. เพราะตัณหานี้คือมันจะเอาดี
และมันจะหลีกชั่ว, มีปญหาเรื่องความชั่ว พรอมกับที่มีปญหาเรื่องความดี. พอไปหลง
ความดี มันก็กลายเปนความชั่วที่สูงขึ้นไป, พอไปหลงใหลในความดี มันก็กลาย
เปนความชั่วในรูปใหมที่สูงขึ้นไปอยางนี้เสมอไป.
เพราะไปยกหูชูหางแบบที่
ประณีตละเอียด สุขุม ลึกซึ้ง หรูหราสวยงามมากขึ้นไป จะมีปญหายากมาก ยาวมาก
ลึกซึ้งมาก. ดูกันแลว เราก็เสียเปรียบสุนัข ในแงที่เราเต็มไปดวยปญหา, แลวพวก
มันไมมีปญหา นอนหลับสบาย. แตถาเราแกปญหาของเราไดสําเร็จ เราก็ดีกวาสุนัข
หลายรอยเทา หลายพันเทา.
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ฉะนั้นเราต องถือวา โพธิจิ ตของสุนัขอยูในระดับดิ บ ไมผลิออกจากเมล็ ดเลย
ยังเปนเมล็ดอยู เมล็ดขาวเปลื อกหรื อเมล็ ดอะไรก็ ตาม ที่ ยังไม ได โผลหนอเลย เปนโพธิ
จิตในระดับอยางนี้. ถาโพธิของคนเรา เปนพวกโผลหนอออกมาแลว, มีแตวา
หนอนี้มันจะไปทางไหน มันไดรับแสงแดดแลว มันมีตนลําขึ้นมาแลว มันจะไปทางไหน
จึงออกลูกเปนทิพย จึงจะออกลูเปนอาหารขึ้นมา.

www.buddhadasa.in.th

วิธีการฝกจิต

๒๓

เราตองลงทุน ถึงเราไมยอมมันก็ตองยอม มันก็เปนการลงทุนที่มากเหลือเกิน.
สุนัขมันไมตองลงทุนอะไร มันไมมีเรื่อง, มันไมมีเรื่องที่จะพัฒนาหรือวาจะสรางอะไรขึ้น
มามันไมตองลงทุน. เรานี้ลงทุนรูดีรูชั่ว เผชิญตอสูปญหาเกี่ยวกับดีกับชั่ว,
ไดเสียสูงต่ําอะไรนี้ แลวลงทุนมาก ๆ มาก ๆ ลําบากตรากตรําในวัฏฏสงสาร ซ้ําแลว
ซ้ําเลา, ซ้ําแลวซ้ําเลาในวัฏฏะวนเวียนนี้ จนกวาจะออกไปได, ออกไปไดก็คุมทุน คุมคา
ที่ลงทุน.
แลวก็อยาลืมเรื่องวัว คือลงทุนฝกวัว ไดวัวมา สําเร็จแลว, ก็เปาปขี่วัว
ไดพักหนึ่ง, เดี๋ยวมันก็หมดอีก, มันกลับสูธรรมชาติเดิม หมดไปทั้งวัวหมดไปทั้งคน
วางตามเดิม, แตมันวางในลักษณะที่วาไมกลับไปหลงในความดีความชั่วอีก, คือไม
กลับไปเปนสุนัขแลว มันไมเปนอื่น, คือวางไป สูงไป สิ้นความเปนอะไรไปเลยไมตอง
เปนอะไร.
เพราะฉะนั้นถามันมีปญหาถามวา มาแตไหนโวย ? กําลังเปนอะไร อยูโวย ?
และจะไปทางไหนกันโวย ? นี้มันควรจะตอบได. ผมเคยพูดเรื่องนี้อยูพักหนึ่งเมื่อกอนนี้,
เทศนหรือแสดงปาฐกถาก็มักจะพูดเรื่องนี้. ใครตอบปญหาเหลานี้ไมไดจะถูกยักษกิน
คุณยังนึกออกหรือ ? พูดหรือปาฐกถามีอยูชุดหนึ่ง ถาใครตอบปญหาที่มีผูถาม, ยักษ
นั่นแหละมันถาม ยักษตัวใหญที่เขียนไวที่ฝาผนังนี้มันถามวา มาจากไหน ? กําลังเปน
อะไรอยู ? กําลังทําอะไรอยู ? แลวแกจะไปไหน ? ตอบไมถูกยักษจับหักคอกิน นั่นคือ
ความทุกขในวัฏฏะ; เพราะทําไมถูก, กับเรื่องที่วาเกิดมาจากไหน ไปไหน ในที่สุด.
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เราอาจจะตั้งตนมาอยางเดียวกับสุนัข มาจากความไมรูอะไรนัก หรือจะเปน
โพธิจิตดวยกันก็ตามใจ, แตยังไมรูอะไร ยังไมรูอะไรเลย. แตของสุนัขมันหยุด, ของเรา
ไมหยุด ก็มาเรื่อยมา มาเรื่อยมา. เหมือนกับเรากําลังเดินทางเรื่อยมา, เดินทางเรื่องมา.
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มีตัวตนที่ดีมากขึ้น คือมีประสบการณเกี่ยวกับความดีความชั่ว, แลวไมไหวโวย,
ไมไหวทั้ง ๒ อยาง.นี่มันจึงไดสิ้นสุดลงเหมือนกับวาง ภาพวาง ก็ไปสูความวาง,
สูความหยุดหรือความวาง มันก็หยุดเหลือพิเศษอยูบางทําประโยชนผูอื่น.

ไม
ไป

ฉะนั้นเมื่อเราไมตองการอะไรแลว เราก็ใชแรงงานที่เหลืออยู ทําประโยชนผูอื่น, มันยังดีมันยังเขารูปเขารอยกันกับธรรมชาติ ไปตามธรรมชาติ, เอาแต
นอนเสียก็ได ไมมีใครวา, มันไมมีผิดมีถูกอีกตอไป. พระอรหันตองคหนึ่งจะนอน
เสียไมทําอะไร ก็ถูก, พระอรหันตองคหนึ่งจะทําอะไรบางก็ถูก, พระอรหันตองคหนึ่ง
จะทําอะไรจนเหงื่อไหลไคลยอย มันก็ถูกทั้งนั้น,
ไปอยูปาก็ถูก อยูในเมืองก็ถูก อยูที่
ไหนก็ถูก.
ขอนี้มันไมใชเกี่ยวกับเจตนา หรือความตองการหรือกิเลส,
มันเปนผล
ของความเคยชินเปนนิสัย,
เปนความเมตตากรุณา ความอยากชวยคนอื่น มันเคยชิน
เปนนิสัยมานานแลว มันเหลืออยูมันก็ทําไป. อยางคนที่มีนิสัยอยูนิ่งไมได, มัน
ก็อยูนิ่งไมได ไมมีอะไรทํา มันก็ตองกวาดขยะ,
มันก็ตองปลูกตนไม หรือทําอะไรไป
ตามเรื่อง. ถานิสัยอยูนิ่งได มันก็อยูนิ่งขรึม ๆ อยูไดสบาย, เพราะวานิสัยหรือวาสนา
มันแลวแตวาใครอบรมบมมามาก ๆ มานาน ๆ อยางไร.
ขอนี้ไมใชหลักที่ตายตัว ไมใช
เครื่องวัดอะไรไดหรือสังเกตอะไรได.
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ผมเข า ใจว า เอาอะไรแน ไ ม ไ ด พระอรหั น ต ก็ ห น า บึ้ ง ก็ ไ ด หน า ยิ้ ม ก็ ไ ด ,
ก อนนี้ ผมเกลี ยดจั งเลยที่ เขาเขี ยนรู ปภาพพระพุ ทธเจ า มี พระอรหั นต นั่ งแวดล อม พระอรหันตบางองคยิ้ม บางองคหนาบึ้ง.
ผมเกลียด ผมไมชอบคนเขียน แลวหาวาเขียน
ผิดดวย,
เดี๋ยวนี้ผมรูสึกวาได ถูก หรือไปตามธรรมชาติ,รูปพระอรหันตบางองคยิ้ม
บางองคหนาบึ้ง ก็ไมมีเรื่องโกรธใครดอก มันเปนเพียงความเคยชินของวาสนาที่มัน
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ตกคางอยู ก็ไมมีความหมายอะไร.
ฉะนั้นพวกอินเดียเขาเขียนไวเกา ๆ ควรจะถือวา
ถูก;
แมแตพวกจีนเขาเขียน ก็ควรจะถือวาถูก ไปดูรูปภาพเขียนซิ พระอรหันตมี
รูปรางตางกัน หนาตาตางกัน มีเคาหนาตาง ๆ กัน,
เดินอยางนั้น มันจะกลายเปนคน
ยิ้มอยูได
มันก็เฉย ๆ อยูเทานั้น ไมมีความตองการหรือยินดียินราย เพราะไดตามที่
ตองการ หรือไมไดตามที่ตองการ ก็แลวกัน, ขอนี้เปนหลักสําคัญ นี่ก็จบแลว.
.... .... .... .... .... .... .... .... .... ...
(มีคําถาม : เกี่ยวกับจิตและนิพพาน.)
ตอบ: นิพพานก็สุญญตา, สังสารวัฏฏก็สุญญตา, จิตก็สุญญตา ถาพูด
ไมเปนฟงไมรูเรื่อง แลวมันก็ไมมี, ไมมีจิต มีแตดิน น้ํา ลม ไฟ. การสั่งสอนอบรม
มาในทางที่ทําใหมันไปถูกปรุงแตง เปนสงสารวัฏฏ;
เมื่อไมถูกปรุงแตงขณะนั้น
ก็เปนนิพพาน, นิพพานที่ไมเด็ดขาด; เพราะมันกลับถูกปรุงแตงไดอีก, ความไมปรุง
แตง ก็เปนธรรมชาติเรื่อยไป ซึ่งไมใชตัวตนเรื่อยไป,
อยูแตสิ่งที่ไมปรุงแตงหรือ
ขณะที่ไมปรุงแตง, เวลาที่ไมปรุงแตง, เวลาที่จิตไมปรุงแตงมันเปนพื้นฐาน. ถาเรื่อง
ปรุ งแต งแล วก็ กลายเป นของเล็ ก ๆ น อย ๆ ชั่ วครู ชั่ วยามไปในที่ สุ ด กระทั่ งไม มี การปรุ ง
แตงเลย จะเงียบหายไปในจิตชนิดที่อบรมดีแลว ไมมีอะไรถูกปรุงแตงได.
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ที่ ส อนกั น หรื อ ว า อบรมกั น ให เ ข า ใจว า มั น อยู ค นละฝ า ยโลก นิ พ พานกั บ
สังสารวัฏฏนี่.
แตสระของเรานี่จะสอนในขอนี้ สระนาฬิเกร จะสอนในขอที่วา
มะพราวนาฬิเกร ตนเดียวโนเน กลางทะเลขึ้นผึ้งคือกลางสังสารวัฏฏนั่นเอง, นิพพาน
นั้นกลางสังสารวัฏฏนั่นเอง, กลางสังสารวัฏฏ. อยาเอาไปไวคนละมุมโลก หรือวา
โนนอยูขางบน นี่อยูขางลางอะไรทํานองนั้น,
เพื่อนของสังสารวัฏฏนั่นแหละเปนนิพพาน
แลวมันก็อยูที่นั่น. สังสารวัฏฏหยุดมันก็เปนนิพพาน. เมื่อน้ําไมเปนคลื่น มันก็
เปนความสงบ; มีปญญาอะไรมาทําอยาใหมันเปนคลื่นอีกตอไป. สําหรับจิตเดี๋ยวนี้
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มันไมมีโอกาสเปนสังสารวัฏฏอีกตอไป,
เปนนิพพานอยูเรื่อย ก็บรรลุพระอรหันต
หรือบรรลุพระนิพพานก็แลวแตจะเรียกกัน. ถาอยากระเพื่อมก็เปนนิพพาน, ถากระ
เพื่อมก็เปนสังสารวัฏฏ,
อะไรจะเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจ ก็อยายกหู ชูหางซิ,
เอาลงเสียซิ ก็เปนนิพพานโดขึ้นมาก็เปนสังสารวัฏฏ.
ถาเด็ดขาดใหตลอดกาลไปเลย มันก็เปนนิพพานจริง นิพพานแทขึ้นมา,
ไมใชชั่วคราว
ไมใชนิพพานชิมลอง, กลับกันเสีย เอาสังสารวัฏฏเปนของสนุกสนานไปเสีย, แลวมัน
สนุกจริงดวย เรื่องของสังสารวัฏฏ แตมันไมใชความสงบ ไมใชความสุข, มันเปน
ความสนุกเพลิดเพลินอยางคนบา.
อันไหนดีกวากัน สุนัขตัวนี้ อันไหนมันดีกวากัน
ยกหูชูหางในรางของคน กับหมาตัวนี้ ไหนดีกวากัน.
นี่จะแกไขไดก็ดวยการมีสติสัมปชัญญะ อยางที่เราไดเริ่มปรารภกันขึ้น
มา, รูจักละอาย รูจักกลัวก็ดํารงสติสัมปชัญญะไวได. จิตก็อยูในลักษณะที่ดํารง
ไวชอบ โลกนี้ก็ไมวางจากพระอรหันต; ระยะหนึ่งกิเลสมันก็จะสูญสิ้นไป เพราะมัน
ขาดอาหาร มั นขาดความเคลื่ อนไหว ขาดความเคยชิ น ที่ จะเป นไปในทางของกิ เลส
โพธิจิตก็มีวิวัฒนาการไปในทางของโพธิ.
ถาจิตก็ตองโพธิ มีแตชาหรือเร็วเทานั้น จิต
ที่ยังเปนเมล็ดดิบอยูเหมือนจิตในสัตวนี้ก็อยางหนึ่ง, ที่มันเริ่มโผลหนอมา. เปรียบเหมือน
กั บวั วป านั้ นก็ อย างหนึ่ ง ฝ กจิ ตจนเป นวั วขาว ก็ หมายความว า มั นก็ จะไปสู ธรรมชาติ
สุดท ายของโพธิ จิ ตอย างนั้ นมั นเป นจิ ตที่ ถึ งที่ สุ ดของมั น ถึ งที่ สุ ดของความมุ งหมายของ
มัน.
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พวกหนึ่งเขาถือวาอยูนิ่ง ๆ มันก็มีพัฒนาการของมันเอง; ทางเรา
มันไปปลุกเขาไปฝงเขา เขาไปใสปุยเขา ไปปรุงแตง ตบแตงใหมันเร็ว ๆ เขา มันก็
หายไปอีก, ทํายากนะ. มันอาจจะกลายเปนวามันยุง ยุงตอไปอีก, ยิ่งวุนวายมากเขา
ไปอีก เพราะความอยาก ความตองการจะใหเร็ว ๆ กลับเหลวไหล กลับถอยหลัง.
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อยูนิ่ง ๆ ใหมันไปของมันเอง มันก็ยังแนนอนกวา. นั่นสติสัมปชัญญะควบคุมความ
อยูนิ่ง, ความถูกตองใหเปนไปอยางนิ่ง ๆ.
ความถูกตองนี้ เขาเปรียบในองคของโพชฌงค; เหมือนกับวา รถ
ก็ดีแลว มาก็ดีแลว ถนนก็ตรงแนแลว ใหอยูนิ่ง ๆ ใหคนขับอยูนิ่ง ๆ, มากับรถจะวิ่ง
ไปตามถนนที่ดีแลว ตรงแลว ถึงปลายทางเอง,นี่การอยูนิ่ง ๆ เขาหมายอยางนี้. นี่
จะแวะนั่น แวะนี่ กระทั่งลงไปในคู; เพราะคนขับมันบา ไมรูวาอยางไหนบา
อยางไหนดี เลยเปะปะ ๆ ๆ สูคนอยูนิ่ง ๆ ไมได.
คํ า ว า นิ่ ง คํ า นี้ มั น มี ค วามหมายพิ เ ศษ เป น คํ า บั ญ ญั ติ เ ฉพาะ คื อ
สมบูรณอยูดวยสติสัมปชัญญะ ในขั้นสมบูรณแบบ, สมบูรณจริง ๆ ขั้นที่พระ
อรหันตทานตองการ เพื่อเปนพระอรหันต. สติสัมปชัญญะรูปนี้ มันทําใหอยูนิ่ง ไม
เอียงไปในทางรัก, ไมเอียงไปในทางชัง, มีสองเอียงเทานั้น เอียงไปในทางดีใจ
สบายใจพอใจนี้อยางหนึ่ง, เอียงไปในทางไมชอบใจ โกรธ ขัดแคน นี้อยางหนึ่ง,
วันหนึ่ง วันหนึ่งกี่ครั้ง กี่หน ก็ดูเอาเอง.
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เรื่องนี้ตั้งแตวันแรงบวชแลว อยามีอารมณยินดียินราย ตื่นนอนขึ้นมา
ไปบินฑบาตกลับมา แลวก็ฉันแลวก็อาบ แลวก็ถาย แลวก็ทําการงาน แลวพักผอน
กระทั่งเจ็บไขไดปวย, กระทั่งอะไรตาง ๆ ตองรูจักระวัง ใหนิ่งอยูดวยสติสัมปชัญญะ
ใหรูจักมีหิริและโอตตัปปะ ถึงคราวที่ตองทน ก็ตองมีขันติและโสรัจจะชวย เพื่อ
บรรเทาความรุนแรง, บรรเทาออกเสียบางดวยจาคะ ดวยปริจาคะ, เหมือนไขกอก
ไอที่มันแนน ที่มันดันมากนัก ใหมันรั่วออกไปเสียบาง.
เราพวกฝายเถรวาทนี้ มันเปนพวกที่ ชอบทําใหเรื่องเปนพิธีรีตอง
มีมาก มีมาก ละเอียดมากออกไป จนวามีปญหา มีอะไรมากมาย. นี่เปนสิ่งที่ตอง
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สั ง วรณ ขยายเรื่ อ งให ม าก ขยายคํ า พู ด ให มั น มาก ขยายการปฏิ บั ติ ใ ห ม าก ตั้ ง แนว
ให มั น มาก ให มั น ยาว.นี้ ฝ า ยมหายานกลั บ ตรงกั น ข า ม สรุ ป ตั ด สั้ น ลดทอนลง
ไป; แม แ ต อ ย า งต่ํ า อย า งโง มั น ก็ ยั ง มี สุ ข าวดี เพี ย งแต อ อกชื่ อ อมิ ต าภะ มั น ก็ ไ ปสวรรค
ได ไปพุ ท ธเกษตรได , มั น ก็ ยั ง สั้ น กว า ดี ก ว า . เรื่ อ งที่ เป น เรื่ อ งป ญ ญาเป น เรื่ อ งปรมั ต ถ
มั น ก็ คื อ ว าง รู อ ยู เองแล ว รู อ ยู ในธรรมชาติ ของความเป น พุ ท ธะแล ว เกื อ บจะไม ต อ งทํ า
อะไร แล ว ก็ ไ ม มี เ รื่ อ งมาก ๆ อย า งที่ เ รามี . เรื่ อ งอานาปานสติ เรื่ อ งจิ ต เรื่ อ งกสิ ณ
เรื่ องอะไรต าง ๆ มากมายก ายกองไม ได พู ดถึ งเลย, เพี ยงแต มี ลมหายใจอยู ด วยความไม โง
ไม ป รุ ง แต ง ไม มี กิ เลส,มี ค วามรู ที่ ถู ก ต อ งอยู ป ระจํ า อยู เสมอ ว า งอยู เสมอ ปล อ ยให
ธรรมชาติ จั ด การเองดี ก ว า . ของเดิ ม ว างอยู แ ล ว อย าไปทํ า ให มี เรื่ อ งขึ้ น มา; ทํ าเป น
วั ว ขึ้ น มา กระทั่ ง ว า กลั บ เป น ว า งตามเดิ ม ดู จ ะยื ด ยาวมากไป. เขาจึ ง สอนว า ที่ แ ท
วั ว ก็ มิ ไ ด มี วั ว ก็ มิ ได ห ายไปไหนให ดู ให ดี มั น ว า งตั้ ง แต ที แ รก, เรื่ อ งที่ จ ะต อ งฝ ก วั ว ก็
ไม มี , มี ขึ้ น มา แล ว หายไปด ว ย แล ว เที่ ย วตามด ว ย แล ว ก็ เอาควบคุ ม ไว ในลั ก ษณะที่
รัดกุมและสั้น ไมยืดยาวยืดยาว.
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เราไม เ ป น ทั้ ง เถรวาท หรื อ ทั้ ง มหายาน ชอบจะไม เ ป น อะไร, หรื อ ว า
ถ าเป นก็ ต องทั้ ง ๒ คื อจะมี โอกาลเอามาปนกั นเจื อกั น ตั ดทอน เอาแต พอเหมาะพอดี
ไม สั้ น ไม ย าว. ฝ ายมหายาน ก็ ลุ น เกิ น ไป จนน ากลั ว; ทํ ากั น ดู มาจั ด กั น ดู ให มั น อยู ใน
สภาพที่ ว าพอเหมาะพอดี . ความหมายที่ ว านี้ คื อ พุ ทธศาสนาเดิ มของพระพุ ทธเจ าที่ แท จริ ง
ก อ นที่ มั น จะแตกแยกกั น เป น เถรวาท หรื อ เป น มหายาน. คุ ณ ดู เถรวาทบางองค ก็ ย กหู
ชู ห างสู ง โด ด า ผมเรื่ อ งว า เป น มหายาน, คอยดู กั น เถอะ. นี่ เป น เถรวาทมากเกิ น ไป
ไม รู ว า พุ ท ธศาสนาเดิ ม แท นั้ น ไม ใ ช เ ถรวาทและไม ใ ช ม หายาน. ทุ ก ๆ องค อ ย า
เปนเถรวาทอยาเปนมหายาน โดยจิตใจโดยน้ําใจ ใหมันเปนแตทะเบียน, เขาจด
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ทะเบี ยนขึ้นทะเบี ยน นี้ มั นต องเป นแน ตามทะเบี ยน ตามโลกสมมติ . เขาขึ้นทะเบี ยน
ตามที่อยูในโลกตองเปนคนไทย ตองเปนเถรวาท ตามเรื่อง, เปนเรื่อง, เปนเรื่องของ
ทะเบียนหรือบัญชี. จิตใจเราเปนอิสระที่จะไมเปนอะไรเลย. ที่ฝากเนื้อฝากตัว
ไวกับคัมภีรวิสุทธิมรรค นั่นเพราะความเปนเถรวาทจัดเกินไป, ยึดมั่นในคําวาเถรวาท
หรือพระพุทธโฆษาจารยหรืออะไรมากเกินไป, ไมทันจะสิ้นกลิ่นน้ํานม เพิ่ งจะศึกษา
พุทธศาสนา เมื่อไมกี่วันนี้เทานั้น พวกนี้.

-----------------
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แรม ๘ ค่ํา เดือน ๕

เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตรง
จะไมขัดกับศาสนาใด.
นี่ เ ราทํ า อย า งที่ เ รี ย กว า ทํ า ปาฏิ โ มกข , ปาฏิ โ มกข ท างฝ า ยธรรมะ คื อ
ทบทวนย้ํ า หลัก ฝา ยธรรมะอยู ท ุก วัน แปดค่ํ า วัน พระ. ที ่ทํ า ปาฏิโ มกขท างวิน ัย
อยู ทุ ก ๆ กึ่ งเดื อน, นั้ น ปาฏิ โมกข ท างวิ นั ย ต องไม เลอะเลื อน ต องไม อะไร อี กส วน
หนึ่ ง, ส วนธรรมะนี้ มั นก็ เลอะเลื อนได ฉะนั้ นเราจึ งทํ าแบบทํ าปาฏิ โมกข ธรรมะ คื อทุ ก ๆ วั น
พระเหมือนกัน.
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พระพุ ทธเจ าท านตรัสวา เมื่ อใดหลั กเรื่องสุญญตาเสี ยไป, หลั กคํ าสอน
เรื่องสุญญตาเสียไปกระทั่งไมมีใครสนใจ ไมมีใครเขาใจ ไมเอามาศึกษาเลาเรียน,
เมื่อนั้นชื่อวาธรรมะเลอะเลือน.เมื่อหลังทางธรรมะเลอะเลือน วินัยก็พลอยเลอะเลือน,
พอวินัยเลอะเลือน ธรรมะก็เลอะเลือน. เมื่อหลักเรื่องไมมีตัวตนเสียไป ก็ถือวาหลัก

๓๐

www.buddhadasa.in.th

เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตอง

๓๑

ทางธรรมะเลอะเลื อน ทางวินั ยมั นก็ พลอยเลอะเลื อนได เมื่ อ ปฏิ บั ติ วินั ยโดยไม รูว า
เพื่อจะกําจัดความมีตัวตน วินัยก็เปนพิธีรีตองมากขึ้น. จะตองไมเลอะเลือน ทั้ง
ฝายธรรมะและฝายวินัย โดยอาศัยความเขาใจเรื่องสุญญตาที่ตองอยูเสมอ.
หลั กที่ ถู กต องนั้ นสํ าคั ญมาก เราจึ งพู ดกั นแล วพู ดกั นอี กอยู เสมอ ถึ งเรื่อง ตั วกู
- ของกู ว า การละเสี ย ซึ่ งตั วกู •ของกู พู ด ตลอดเดื อ น ตลอดป ตลอดหลาย ๆ ป . นี่
พู ด แต เรื่อ งละตั วกู - ของกู , แล วก็ เตื อ นกั น อยูเสมอ ในเรื่อ งระวังอยาให มั นยกหู ชู
หางขึ้ นมา, อย าให ตั วกู ยกหู ชู หางขึ้ นมา เพราะฉะนั้ นก็ ต องพู ดกั นไปอี กนาน เรื่ องไม
มี ตั วตน ไม มี ตั วกู นี้ เรื่องสุ ญ ญตานี้ . แต แล วอาจจะเข าใจผิ ด ได เรื่ อ งไม มี ตั วตนนี้
อาจจะเข าใจผิ ดได , แล วเข าใจผิ ดมากออกไป จนถึ งกั บประนามศาสนาอื่ นวาผิ ด. นี่
ระวั งข อ นี้ เราเข าใจศาสนาของเราที่ ถื อ อยู คื อ พุ ท ธศาสนานี้ ไม ถู ก ต อ งโดยสมบู รณ ,
เขาใจผิดอยูในบางอยางแลวก็จะเห็นเปนขัดกันหรือแยงกันกับศาสนาอื่น, แลว
ก็พูดไปในทํานองไมรวมกันได.

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

วั นนี้ ผมอยากจะพู ดโดยเฉพาะในแง ที่ ว า ถ าเราเข าใจพุ ทธศาสนาถู กต อง
แล วเราจะไม มี การขั ดกั นกั บศาสนาอื่ น จะไม รูสึ กว าขั ดกั นกั บศาสนาใด ๆ. นี่ หั วข อที่ ต อง
กํ าหนดให แม นยํ าว า ถ าเราเข าใจพุ ทธศาสนาถู กต อง จะต องไม มี ส วนใด หรื อแง ไหนที่
ขั ดกั บศาสนาอื่ น; ถ ายั งขั ดกั นอยู ให รู ว าคนนั้ นยั งโง ศึ กษาศาสนาของตั วอย างโง เขลา
อย างแคบ อย างเห็ นแก ตั ว ตามตั วหนั งสื อเท านั้ น, ไม เข าถึ งใจความของศาสนาที่ แท
ซึ่งผมเองก็เคยเปนมาบางแลว ในเมื่อยังไมรูตัวแทของพุทธศาสนา อยางนี้เปนตน,
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เดี๋ยวนี้มองเห็นวา ถาเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง ถูกจริงจะไมขัดกันโดยแงใดเลย
กับศาสนาอื่น.
ป ญหามั นจะมี อยู ว าศาสนาอื่ นเขาจะยอมรับหรือไม นั้ นมั นฝ ายศาสนาอื่ น,
ไม ใช ฝ ายศาสนาเรา.ถ าศาสนาอื่ นเขาไม ยอมแปลความหมาย หรือตี ความหมายอย างเดี ยว
กั น มั นก็ ไม เข ากั น แต มั นเป นทางฝ ายศาสนาอื่ น.ทางฝ ายพุ ทธศาสนานี้ ถ าวาตี ความ
หมายถูกตองจริงแลว จะไมขัดกับศาสนาที่มีอยูในโลก ในแงใหญ ๆ.
โดยเฉพาะอยางยิ่งเดี๋ยวนี้เวลานี้ ที่รูสึกวาขัดกันอยู ก็คือขอที่วา พุทธ
ศาสนาไม มี พระเจ า, ศาสนาฝายตรงกั นขามโน นมี พระเจา ก็ขัดกันอยางตรงกันขาม
แลว , หรือ วา พุท ธศาสนาไมอัต ตาตัว ตนศาสนาฝายโนน มีอัต ตาตัว ตน, มัน ก็
ขัดกั นอย างตรงกั นข ามแล ว. แต ความขั ดนี้ มั นเป นความขั ดกั น เพราะไม รูอย างลึ กซึ้ ง
ถึ งความหมาย รูแต ต ามตั วหนั งสื อหรือ พู ด, ฉะนั้ นจึ งรูสึ กขั ดกั น แล วคนนั้ นจะรู สึ ก
ยกหู ชูหางโรขึ้นมาทันทีวาศาสนาพุ ทธของกูดี เด นผิดคนอื่นอยางนั้นอยางนี้ , ดีเดนในแง
นั้ นแงนี้ , กลายเป นคนยกหู ชู หางขึ้ นมาทั นที ; เพราะเข าใจว าศาสนาของเราดี ว าศาสนา
อื่ น, แล วก็ ตรงที่ ไม มี พระเจ า ไม มี ตั วตน อย างนี้ เป นต น, อย างนี้ ก็ แย เสี ยแล ว กลาย
เปนผูยกหูชูหางเสียเอง.
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ทีนี้ก็ยกตัวอยางความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจกันในขอนี้ หนังสือพิมพ
ฉบับหนึ่งลงขาวที่นาสนใจมาก สําหรับพุทธบริษัท, ลงขาวบุคคลสําคัญของโลก ไปพูดจา
กั น กั บ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ทอเรนโต ที่ เมื อ งทอเรนโต พวกนิ สิ ต เขาอยากจะรู ในแง ที่
พุ ทธศาสนาจะช วยทํ าความสงบสุ ขให แก โลกอย างไรบ าง, หรือวาความเป นพุ ทธบริษั ท
ของผู นั้ น เอง มี ส ว นที่ จ ะช ว ยแก ไ ขป ญ หานี้ อ ย า งไร ? เขาตอบป ญ หาที่ พ วกนิ สิ ต
ถามเขาก็ไปยืนยันตรงที่วา พุทธศาสนาไมเหมือนศาสนาอื่น ผิดแปลกจากศาสนา
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อื่ น ตรงที่ ไม มี พระเป นเจ า และไม มี soul คื ออั ตตา. เขาพู ดเน นในข อนี้ มาก คล าย ๆ
กับวาตอสูปองกันตึงเครียดที่สุด ไมยอมใหใครล้ําเขามาเรื่องนี้.
นี่ แล วคิ ดดู บ าถึ งขนาดไหน คนที่ มี หน าที่ ที่ จะรวมมนุ ษย ให มี ความเข าใจ
ซึ่ งกั นและกั น เป นบุ คคลสํ าคั ญ มี หน าที่ ที่ จะรวมมนุ ษย ให เป นกลุ มเดี ยวกั น ไปทํ าการ
ต อสู แบ งแยกทางศาสนา ว าไม เหมื อนกั น, แล วแยกกั นอย างหั นหลั งให กั น ในข อที่ ว า
ศาสนาพุ ทธไม มี พ ระเจ า, ศาสนานั้ นมี พ ระเจ า,ศาสนาพุ ท ธไม มี อั ตตา, ศาสนาโน น มี
อั ตตาแล วยั งไม บ าบอที่ สุ ด หรื อ เขามี ห น าที่ ที่ จะรวมทุ กประเทศ,ทุ ก คนในโลกให เป น
คนเดี ย วกั น แล ว ไปพู ด เพื่ อ แบ ง แยกกั น เลย จนไม เข า กั น ได . ผมรู สึ ก ว า มั น สงสาร
ที่ สุ ด จะมี ท างอย า งไรที่ ว า มั น จะต อ งไม ขั ด กั น . มนุ ษ ย จ ะต อ งไม ขั ด กั น ในทาง
ศาสนาหรือทางใด ๆ หมด, ถาวาความเห็นของผม ผมก็เขียนไวอธิบายไวและพู ด
อยูเสมอ ในเรื่องเกี่ยวกับคําวาพระเจา, เกี่ยวกับคําวาตัวตน.
พู ด ถึ งเรื่ อ งพระเจ ากั น ก อ น ยื น ยั น ว าในพุ ท ธศาสนาก็ มี พ ระเป น เจ า,
God พระเจ า แต เราไม เรียกชื่ อว าพระเจ า รายละเอี ยดเรื่องนี้ ไปอ านดู จากหนั งสื อ
พุ ทธธรรมคริ สตธรรม ปาฐกถา ๓ ครั้ ง ที่ เชี ยงใหม ที่ แสดงกั บพวกคริ สต . พุ ทธบริ ษั ท
ก็ มี พ ระเจ าในลั กษณะอย างนั้ น ๆ. แล วเหมื อนกั นดิ กเลย คุ ณ สมบั ติ อํ านาจ หน าที่
สมรรถภาพอะไรก็ ตาม เหมื อนกั นเท ากั นโดยประการทั้ งปวง, ผิ ดกั น เพี ยงแต เราไม
เรี ย กว า God หรื อ พระเจ า . เราเรี ย กว า ธรรมหรื อ พระธรรม ในสี่ ค วามหมาย :
ธรรมะคือตัวธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือหนาที่ของมนุษย
ที่จะตองปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือผลของการปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ
สํ า หรั บ เป น มรรคผลขึ้ น มา. ธรรมะมี อ ยู ๔ ความหมายอย า งนี้ เมื่ อ เป น อย า งนี้
ธรรมะก็ หมายถึ งทุ กสิ่ งไม ยกเวนอะไร, พระเจ าก็ มี ความหมายถึ งทุ กสิ่ งไม ยกเว นอะไร. นี่
เปนสิ่งเดียวกัน, เนื้อตัวอันเดียวกัน แตเรียกชื่อตางกัน.
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ผมจึ งบอกเด็ กทุ ก ๆ คนที่ มาลาไปเมื องนอก เด็ กหญิ งก็ ตาม เด็ กชายก็ ตาม
ที่ มาลาไปเรี ยนเมื องนอก. นั กเรี ยนไทยที่ ไปเรี ยนเมื องนอก นอกจากไปเรี ยนแล ว มั น
ยั งมี หน าที่ ที่ จะต องรั กษาเกี ยรติ รั กษาเครดิ ตของคนไทยเกี่ ยวกั บพุ ทธศาสนา ว าให ระวั ง
ใหดีที่พวกฝรั่งเขาจะถามขอนั้นขอนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนา. ให ถือหลักใหญ ๆ ไววา ถา
เขาถามอะไรออกมา อยาตอบลงไปโดยเด็ดขาด ตามคําถามนั้น ๆใหถามกลับ
จนใหรูวา มันหมายถึงอะไรกอน, แลวจึงบอกเขาวา อยางนี้เราก็มี.
ยกตั วอย างเช น ไปเมื องนอกแล วพวกฝรั่ งเขาถามว า พวกพุ ทธบริ ษั ท นี้ มี
พระเจ าไหม มี พระเจ าสํ าหรั บนั บถื อไหม ? เขาถามว ามี หรื อไม มี ? อย าไปโง ถึ งขนาดที่
ตอบว า มี หรือไม มี . ให ย อนถามกลั บว า ที่ ท านเรียกว าพระเจ านั้ นคื ออย างไรไหนลองเล า
มาดู ซิ . เขาก็ ต องจาระไนมา พระเจ าคื ออย างนั้ นคื ออย างนี้ : มี อํ านาจเป นผู สร าง. มี
สมรรถภาพบั นดาลทุ กอย าง, มี การควบคุ มทุ กสิ่ ง มี อยู ในที่ ทั้ งปวง ไม มี ใครหลอกพระ เจาได. เราก็บอกวา เราก็มี มีเต็มที่อยางนั้นแหละ แตเราเรียกวา ธรรม, หรือ
ธรรมะใน ๔ ความหมายที่ กล าวแล ว. เมื่ อท านเรี ยกว าพระเจ า เราเรี ยกว าพระธรรม. เรา
มี สิ่ งเดี ยวกั นนี้ เลย นี่ คิ ดดู เถอะมั นต างกั นอย างไรบ าง, กั บพู ดไปว ามี หรือไม มี นี้ ใครมั น
โง กว ากั น ? ถ าตอบว าไม มี มั นผิ ด, ผิ ดอย างร าย แสดงความโง ๑๐๐ เปอร เซ็ นต เหมื อน
กั น. ถ าตอบว ามี ก็ ไม กล าตอบเพราะเคยได รั บคํ าแนะนํ าสั่ งสอนมาว า ในพุ ทธศาสนา
ไม มี พ ระเจ า, แล วตั วเองก็ ยั งโง อยู ที่ ว าไม มี พ ระเจ า คื อ ไม รู ว าสิ่ งนี้ ที่ ทํ าหน าที่ ห รื อ ว า
อะไรเหมื อนกั บพระเจ าทุ กอย าง. ฉะนั้ นผมจึ งว า ไปอ านดู คํ าว าธรรม เปรี ยบเที ยบกั บ
คําวา พระเจาในปาฐกถานั้น.
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เขาบอกว า พุ ท ธศาสนาไม มี พ ระเจ า , และพร อ มกั น นั้ น ก็ เหยี ย บพวก
ที่มีพระเจาอยูในตัว วาเปนพวกปาเถื่อน มันก็ไมมี ผลเลย ที่ จะรวมน้ําใจของพวก
มนุษย, แลวมันไมจริงดวย. ขอนี้ ที่วาพระเจาไมมีในพุทธศาสนานี้ ไมจริง; เพราะ
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พวกลั งกา พวกพม า หรื อพวกไทยเราก็ ตามเข าใจผิ ดในคํ าพู ดมากเกิ นไป, แล วถื อแต
บุ คลาธิ ษฐานมากเกิ นไป. ถ าพระเจ าก็ ต องมี ลั กษณะเหมื อนคน คนชนิ ดหนึ่ ง มี ความ
รู สึ กคิ ดนึ กเหมื อนกั บคน แล วก็ มี อํ านาจเป นเทวดาสร างโลกอะไร อย างนี้ มั นก็ สํ าหรั บ
เด็ ก ๆ. นี่ ต องถื อว าพวกนี้ ยั งรู ขนาดเด็ ก ๆ รู เรื่ องพระเจ าขนาดเด็ ก ๆ เป นบุ คลาธิ ษฐาน
ทั้งนั้น.

สิ่งที่เปนพระเจาควรจะเปนอํานาจสูง, ไมใชคน.
พระเจ าจริ งต องไม ใช คน, ต องไม ใช สิ่ งที่ มี ชี วิตเหมื อนคน, ต องเป นสิ่ งที่
เหลือที่จะพูดไดวาเปนอะไร แลวก็มีอํานาจยิ่งเรียกกวาอํานาจ ที่จะสรางสรรคบันดาล ให
สิ ่ง ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงเกิด ขึ ้น และเปน ไป, แลว ควบคุม มัน ฉะนั ้น พระเจา มีด ว ยกัน
ทั้งนั้นเลย แตพวกหนึ่งไมเรียกวาพระเจา; ถึงพระพุทธเจาทาน ก็ยอมรับ และ
ตรัสวามีสิ่งที่มีอํานาจสรางสรรคบันดาล คือกฎแหงเหตุและปจจัย, กฎแหงธรรมชาติ,
ธรรมะคื อตั วธรรมชาติ ที่ปรากฏอยู, และธรรมะคื อกฎของธรรมชาติ ที่สิงอยูใน
ทุ ก ๆสิ่ ง , และธรรมะคื อ หน า ที่ ที่ ม นุ ษ ย ต อ งปฏิ บั ติ ให ถู ก ตรง หรือ การปฏิ บั ติ คื อ
ธรรมะ, การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ตรงตามหน าที่ ของมนุ ษ ย ตามกฎของธรรมชาติ นั้ น เมื่ อ
มี ผล เป นความสุ ขความทุ กข , แล วแต จะปฏิ บั ติ ผิ ดถู กอย างไร. รวมกั นหมดนี้ เป น
หน าที่ ของพระเจ า, เป นการกระทํ าของพระเจ า, การควบคุ มของพระเจ า, การลงโทษ
หรื อ ให รางวั ล ของพระเจ า; มั น มี สิ่ งนั้ น สิ่ งเดี ย วกั น เลย. แต พ ระพุ ท ธเจ าท านเรี ย กว า
ธรรมในความหมายที่ เป นธรรมชาติ เป นไปตามธรรมที่ เป นเหตุ ตามป จจั ย, เหตุ ก็ ธรรม
ผลก็ธรรม, การเชื่อมกันระหวางเหตุกับผลก็คือธรรม, ไมมีอะไรที่ไมใชธรรม.
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ธรรมคํ าเดี ยวหมายถึ งพระพุ ทธเจ าเองด วย หมายถึ งพระธรรม พระสงฆ ,
หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางเลย คําวาธรรมเพียงคําเดียว. แตคนไมเรียนกันในเรื่องนี้ ทั้ง ๆ
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ที่มี อยู จริงในพระบาลี ในพระไตรป ฎก ในพระคั มภี ร, แลวก็ เรียนอยางเด็ก ๆ เรียน
แยกพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ออกเป นคนละอย างต างกั น , ไม ส ามารถจะเป น อั น
เดี ย วกั น ได . นี่ ค วามโง จนกระทั่ ง แก เฒ า แล ว ก็ ยั ง ไม รู ว า พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ นี้ อั นเดี ยวกั นได , แยกเป น ๓ อย างอยู เสมอ คื อยั งเป นเด็ กอยู เสมอ เกี่ ยว
กั บ ความรู เรื่ อ งพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ , นี่ ค วามหมายที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของคํ า ว า
ธรรม เพี ยงคํ าเดี ยว คื อทุ ก อย างเลย. อย างนั้ น มั น เป น เปลื อ กข างนอกที่ ดู ต างกั น แม
อย างนั้ นก็ เรี ยกว า ธรรม, รู ปธรรม นามธรรมอะไรก็ ตาม ที่ มั นต างกั น ก็ คื อธรรมทั้ งนั้ น.
แม แ ต นิ พ พานที่ เป น ที่ ดั บ แห ง นามและรู ป ก็ คื อ ธรรม, สั ง ขตธรรม อสั ง ขตธรรม
ลวนแต เป นธรรม ลวนแตเป นธรรมชาติ , ธรรมชาติกลาวคือพระนิพพาน ธรรมชาติ
กลาวคือสังขาร ลวนแตธรรมชาติทั้งนั้น
พระพุ ท ธศาสนามี พ ระเจ าโดยแท จริ ง หมายถึ งผู ที่ สร างที่ ต าง ๆ ควบคุ ม
สิ่ งต าง ๆ, มี ลั กษณะเหมื อนกั บ ผู ให รางวั ล หรื อ ผู ลงโทษ, มี ลั กษณะเหมื อนกั บ ดู แลอยู
ในที่ ทั่ ว ไป, ไม ใ ห ใครหลอกลวงได . กฎแห ง กรรมอย า งนี้ มี อ ยู ในที่ ทั่ ว ไป ไม มี ใคร
หลอกลวงได , มั น ก็ สิ่ งเดี ยวกั น แต นี่ เขาเรี ย กภาษาเด็ ก ๆ ว า พระเจ าชนิ ด เป น คน ๆ,
เราเรียกภาษาผูรูวา ธรรม ไมใชคน.
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ฉะนั้ น ผมอยากให พู ด ว า มี พ ระเจ า เหมื อ นกั น หมด แล ว องค เ ดี ย วกั น
ด วย. เดี๋ ย วนี้ เราไม ม องเห็ น เราจึ งเข าใจผิ ด เป น คนละพวก คนละชนิ ด คนละศาสนา
มี ห ลั ก ต า งกั น มี ค วามมุ ง หมายต า งกั น แล ว ไม รั ก กั น ได เพราะเหตุ นี้ ; นี่ แ ง ห นึ่ ง ข อ
หนึ่งที่ไปพูดวา พุทธศาสนาไมมีพระเจา ศาสนาอื่น ๆ นั้นมีพระเจาเปนเหตุให

www.buddhadasa.in.th

เขาใจพุทธศาสนาใหถูกตอง

๓๗

เกิดความแตกแยกทางจิตใจ, แลวก็ในทางศาสนา. เพราะมันเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่
ผูกมั ดมนุ ษย ดึ งดู ดมนุ ษย มนุ ษย รักหรือนั บถื อศาสนายิ่ งกวาสิ่ งต าง ๆ บางที ก็ ยิ่ งกวา
ชี วิ ต หรือ ตั ว เอง. เมื่ อ เราไปทํ า ให เกิ ด การเหลื่ อ มล้ํ า ต่ํ า สู ง แล ว ก็ ดู ห มิ่ น กั น อยู ในตั ว
ขัดขวางกั นอยูในตั วมั นคื อความผิด ความเขลา ไม สมกั บหน าที่ ที่ วามี หน าที่ จะรวมชาติ
ทุกชาติรวมคนทุกคนในโลก ใหเขาใจกันได นี่ไมใชจะดาเขา แตเราพูดขอเท็จจริง.
เท าที่ เขาพู ดว า พุ ทธศาสนาไม มี soul ไม มี อั ตตา ศาสนาฝ ายตรงกั นข าม
มี ตั วตนมี อั ตตา มี soul นี้ . ผมก็ เคยพู ดอย างนี้ เพราะครูสอนอย างนี้ เมื่ อแรกเรียน
นั กธรรม ยั งไม รู อะไร ครูเขาก็ สอนอย างนี้ , แล วคนโง ๆ ก อนเราก็ พู ดไว อย างนี้ เขี ยน
ไวอยางนี้ ในหนังสือมากมาย แลวมันเหลือวิสัยที่ผมจะรูไดเอง วามันตรงกันขาม.
มันก็อยางเดียวกับ เรื่องพระเจา สิ่งที่ เขาเรีย กกัน วา อัต ตา อาตมั น
soul อะไรนั้น มันก็มีอยูจริง; แตเราไมเรียกวา อัตตา, ไมเรียกวา soul ไมเรียกวา
soul ไม เรียกวาอั ตตา. เราไปเรียกอย างอื่ น, เชนเรียกวา เหตุ ป จจั ย, หรือเรียกว า
ธรรมะอี กนั่ นเอง. ธรรมะในส วนที่ เป นส วนประกอบขึ้ นมาเป นสั ตว เป นคนเป นสั ต ว
เราเรียกว าคน เพราะว าถ าพู ดให ถู กแล วมั นต องพู ดว า แม แต คนก็ ไม มี พุ ทธศาสนา.
จะพูดวา แมแตคนก็ไมมี มันก็ไมไหวซิ, ที่จริงคนมันมี แตเราไมเรียกวาคน.
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ชวยจํากัน ไวให สั้ น ๆ อยางนี้ ตั วตนมั น ก็ มี แต เราไม เรีย กวาตั วตน
เราไม เห็ นวาควรจะเรียกวาตั วตน หรือถ าเชื่ อตามหนั งสื อ, ตามคั มภี ร ที่ เขาสอนกั นอยู
เดี๋ยวนี้ วามี จิตที่ เป นผู รับผลกรรม กระทํ ากรรม จิตที่ ไปปฏิ บั ติสนธิ ไปเกิ ดเป นคนใหม ดวย
กรรมอย างนั้ นอย างนี้ ซึ่ งพวกอภิ ธรรมสอนกั นอยู นี้ ก็ แสดงชั ดอยู ว า ยอมรับว ามี แต
ไม เรียกว าตั วตน. ที่ เขาเรียกว า soul อั ตตาฝ ายโน นฝ ายฮิ นดู ,ฝ ายคริสต ก็ เหมื อนกั น
มันก็มีลักษณะอยางนี้, แลวเขาเรียกวา soul วาตัวตน แลวจะทําไมเขาเลา.แลวอยาง
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อินเดีย นี้เกากวาเราเสียดวย, เกากวาพุทธศาสนา เขาเรียกวามีอัตตามีอาตมัน มี
ตัวตน ในลักษณะที่ไปตามกรรมเรื่อย กวาจะหมดกรรม กวาจะสลัดกรรมได จึงจะ
ไปเปนสิ่งที่ถาวร. นี่เขาพูดอยางนี้, เราก็พูดอยางนี้ แตเราไมเรียกวาตัวตนเทานั้น.
ฉะนั้ น เราจะต อ งชี้ ห รื อ แนะให เห็ น ว า มั น เรื่ อ งเดี ยวกั น ที่ พู ด ว ามี ตั วตน
หรือไมมีตัวตน นี้มันเรื่องเดียวกัน, มีแตวา คนหนึ่งเรียกวาตัวตน, คนหนึ่งไมเรียก
เทานั้น, มันตางกันเทานั้นแหละ. แลวทําไมพระพุทธเจาตรัสหลาย ๆ แหง ใชคําวา
ตัวตน, หรือพึ่งตน ตนเปนที่พึ่งแหงตน ก็พูดอยูวา ตนเปนที่พึ่งแกตน. ถาไมมีตน
มันจะเอาตนเปนที่พึ่งแกตนไดอยางไร. นี้ถาเขาใจวา ที่เรียกวาตนนั่นมันพูดภาษาชาว
บานพูดภาษาคนทั่วไป. พู ดวาไมมีตนนั่นพูดภาษาจริง ภาษาความจริง ภาษาธรรมะ;
แต วาสิ่งที่ เขาเรียกกั นวาตนนั้ น มั นมี อยูจริง, จะเอาจิตเป นตนก็ ได บาลีบางแห งจะเป น
พุ ทธภาษิ ตหรือไม แต เขาเขียนวาเป นพุ ทธภาษิ ตวา จิ ตฺ ตํ อตฺ ตา นาม อย างนี้ ก็มี ,
เอาจิตเปนตน, นี้มันภาษาชาวบาน, ภาษาจริงมีแตนามหรือรูป, จิตเปนนามชนิด
หนึ่ ง แต ใครจะไปรู ล ะ เพราะเขาไม พู ด กั น อย างนั้ น , ตั้ งแต เราเกิ ด มา เขาไม พู ดกั น
อยางนั้น. เขาพูดวา ตัวฉัน ตัวทาน ของฉัน ของทาน อะไรนี้.
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ฉะนั้ นสิ่ งที่ รับสมมติ อั นนี้ ก็ ต องมี อยู จะเป นจิ ต หรือเป นทั้ งรูปทั้ งกายทั้ งจิ ต
อะไรก็ตาม มั นก็ ต องมี อยู , แลวสิ่งที่ มั นไม สิ้ นไปงาย ๆ เพราะมี เหตุ ป จจัยปรุงแตงหล อ
เลี้ ยงไวเรื่อย ที่ เรียกวา เวียนวายตายเกิ ด นี้ เราก็ ยอมรับอยู วา มั นมี , สิ่ งนั้ นมั นก็ มี .
เมื่อเราไมเรียกวา ตน ก็ตามใจซี, แตพวกอื่นเขาเรียก จะไปวาเขาทําไม.

ที นี้ พวกประนี ประนอมอยู ตรงกลาง ก็ ว ามี มี สิ่ งนี้ สิ่ งที่ เราเรี ยกว าตั วตน,
แลวเรา เรียกตัวตนเมื่อเราพูดอยางภาษาชาวบาน, แลวเรา ไมเรียกวาตัวตน เมื่อ
เราพู ด ภาษาธรรมะ. นี้ ก็ ไ ม มี ป ระเทศไหน หรื อ ศาสนาไหนมั น จะขั ด กั น เลย, ก็
ชวยกันทําความเขาใจกันได, ที่ไมเขาใจกันมากอน ก็จะกลับเขาใจกันได.
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เดี๋ ย วนี้ ม าแบ งแยกผ า ซากลงไป เป น พวกหนึ่ งบ าเลย มี ตั วตนมี พ ระเจ า
พวกหนึ่ งไม มี ตนไม มี พระเจ า. คํ าพู ดอย างนี้ แม จะไม พู ดตรง ๆ ว าบ าเลย มั นก็ ต องบ า
เลย เพราะถื อ ว าตั วกู , พู ด ในความรู สึ ก ว าตั วกู , เมื่ อ ฝ ายนี้ ถู ก , ฝ ายโน น มั น ก็ ต อ ง
ผิ ด . นี้ มั น ก็ เกิ ด แตกแยกกั น หรื อ ว าถู ก กั น ทั้ ง ๒ ฝ ายแต มั น คนละอย าง อย างนี้ มั น
ก็ ไม ไหวดอก ไม มี ใครฟ งได , มั นก็ ผลั ดกั นถู กผลั ดกั นผิ ด, มั นก็ แยกกั น, ไม ใช ความคิ ด
ที่ถูกตอง ที่พูดอยางนี้ แลวมันก็ไมจริงดวย.

ทําความเขาใจถูกตองในหลักศาสนา, มนุษยจะมีสันติภาพ.
ในการที่ ว า จะทํ า มนุ ษ ย ใ ห มี สั น ติ ภ าพ มี ค วามรั ก ที่ ต อ งการกั น นั ก
universal love ความรักสากลนี้ ต องเข าใจสิ่ งนี้ ถู กต อง, เขาใจเรื่องตั วกู - ของกู ,
เรื่ อ งพระเจ า นี้ ให ถู ก ต อ ง, ไม อ ย า งนั้ น มี ไม ได . และเขาก็ ย้ํ า แล ว ย้ํ า เล า ; หน า ที่ ข อง
สหประชาติ เนื่ อ งอยู ด ว ย universal love ความรั ก กั น ทั้ ง จั ก รวาล เป น คนเดี ย วกั น
แล วมาพู ด ขั ด ขวางกั น เสี ยเอง. พวกหนึ่ งมี พ ระเจ า พวกหนึ่ งไม มี พ ระเจ า พวกหนึ่ งมี
ตัวตน พวกหนึ่งไมมีตัวตน, แลวใครจะรักกันไดทั้งจักรวาล.
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นี่ เราจึ งไม นั บถื อความรู ทางพุ ทธศาสนาของพวกเหล านี้ แล วคิ ดว า ถ าพวก
เหล านี้ รูพุ ทธศาสนาจริ งเพี ยงพอ และถู กต อง ก็ จะทํ าหน าที่ ของตั วได ดี กว านี้ , ดี กว าไป
เที่ ยวพู ดแตกแยก ให แตกแยกในระหว างศาสนา เหมื อนที่ พู ด นี้ แก นิ สิ ตทั้ งหลายแห ง
มหาวิ ท ยาลั ย ทอเรนโต หนั งสื อ พิ ม พ world fellowship ของเมื อ งไทยนี้ คั ด มาลง แต
ไม ใช แ ย ง ในข อ นี้ . เขาคั ด มาลงตรง ๆ เขาเห็ น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ผมก็ ไปอ า นมั น เข า .
แตความคิดของผมมันมาอยางนี้ วาอยางนี้ไมควรพูด, แลวที่พูดนั้นไมจริง ผิดดวย.
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นี่ เห็ น ไหม ว าความรู ค วามเข าใจเรื่ อ งหลั ก พระพุ ท ธศาสนานี้ , ไม ใช ง าย
ไม ใช เล น มั นทํ าให พู ดผิ ดเลย แล วมั นทํ าให เกิ ดผลร ายขึ้ นมาด วย. นี้ ถ าเข าใจพู ด มั น
ก็ จะพู ดถู ก แล วก็ ไม เกิ ด ผลร าย จะเกิ ดผลดี คื อความรั กสากลระหว างชาติ ระหว าง
มนุษยทั้งโลกได. นี้ก็เรียกวาเปนหลักพระพุทธศาสนาในฝายธรรมะ คือจะตองย้ํา
ใหมีความเขาใจใหถูกตองกันอยูเสมอไป โลกนี้จึงจะมีความสงบสุขในระหวางประเทศ
ระหวางครอบครัว ระหวางบุคคล.
เดี๋ ยวนี้ คนกั ดกั น ก็ เพราะว าเข าใจผิ ดข อนี้ , ยกหู ชู หางเร อร า จะกั ดกั นอยู
ก็ เพราะความเข าใจผิ ดเรื่ องนี้ , ไม ยกเว นพระเณร อุ บาสกอุ บาสิ กา ชาวไร ชาวนา อะไร
ทั้ ง หมดเลยที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาเล า เรี ย นก็ เพื่ อ จะยกหู ชู ห างในเรื่ อ งนี้ . ที่ กํ า ลั ง เล า เรี ย น
พุ ท ธศาสนานี้ เพื่ อ จะมี ค วามรูไวเบ งทั บ กั น : รูม ากกวารูดี ก วา แล วก็ มี การทํ า
อยางนี้ในหมูครูบาอาจารยทั่ว ๆ ไป แมที่เปนอาจารยวิปสสนา.
นี่ ผ ลของการที่ เข า ใจความหมายของธรรมะผิ ด , ธรรมะที่ เป น หั ว ใจ
ของพุ ท ธศาสนาผิ ด เรื่ องมั น จึ งเดิ น ไปในลั กษณะอย างนี้ . และก็ น าเสี ยดายที่ ว า มั น
ไม ควรจะเป นอย างนั้ น มั นไม ยากเกิ นไป, ไม เหลื อวิ สั ยอะไรเลย แต เพราะว าสอนกั นมา
ผิด ๆ. การสอนผิด นี้ไ ปเขา รูป กัน กับ กิเลสของคน ที่ไมอ ยากใหใ ครดีเทา ตน
หรือ เสมอตน, ตอ งการใหค นอื่น เลวกวา ตนเสมอ. นี่โรคยกหูชูห าง, แลวมัน
พอใจรั บมติ ที่ ว า พุ ทธศาสนาของเราไม เหมื อนใคร, แล วดี กว าใครด วย, แล วเอามาภู มิ ใจ
อยู มั นเข ากั บกิ เลสของแต ละคน ๆ ที่ อยากจะดี กว าคนอื่ น ให คนอื่ นด อยกว าตั ว อยู ใน
อํ านาจของตั ว, ตั วจะยกหู ชู ห างความดี ค วามเด น แง นั้ นแง นี้ . ฉะนั้ น จึ งรับ เอาความ
คิ ดอย างนี้ เข ามาได ง าย, แล วก็ ยื นยั นไว เสมอไป รั กษาไว เสมอไปว า พุ ทธศาสนาต องดี
กวาศาสนาอื่น หรือไมเหมือนใคร อยางนี้เปนตน
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คําสอนในพระพุทธศาสนาเนนใหรูวาทุกอยางเปนธรรมชาติ.
พระพุ ท ธเจ าท านไม เคยพู ด อย างนี้ ท านพู ด เรื่ อ งธรรม เรื่ อ งธรรมชาติ ไป
ตามเรื่องตามราวของธรรมชาติ . ใครเข าใจได ดี มั นก็ ไม มี อ ะไรที่ จะเป น เราเป น เขา,
แล ว ก็ ย กตั ว ข ม เขา มั น เป น ธรรมชาติ ด ว ยกั น . ทุ ก อั น ทุ ก คนทุ ก สิ่ ง เป น ธรรมชาติ
ด วยกั น, เวี ยนว ายไปในวั ฏฏะด วยกั น จนกว าจะมี สติ ป ญ ญาเกิ ดขึ้ นในจิ ตใจนั้ น. แล ว
ไม รู สึ ก ว าเราเป น เรา กู เป น กู , มั น จึ งจะหยุ ด จึ งจะนิ พ พาน. ถ าไม อ ย างนั้ น มั น บ าอยู
เรื่ อ ย. มี ตั ว กู ยกหู ชู ห างเร อ ร า อย า งนั้ น อย า งนี้ อ ยู เรื่ อ ย, แล ว ก็ ต อ งร อ งไห ร อ งห ม
เพราะเหตุ นั้ นอยู เรื่ อย ต องคั บอกคั บใจ เพราะเหตุ นั้ นอยู เรื่ อย, แล วก็ ไม ยอมสละเลย ไม
ยอมสลั ด ทิ้ งเลย, มั น ดึ งดู ด มาก มั น เป น ที่ จั บ จิ ต จั บ ใจมาก. นั่ น คื อ กิ เลสที่ เป น ฝ า ย
พญามารมันไดเปรียบอยูโดยธรรมชาติ อยางนั้น.
พญามารก็ ธ รรมชาติ , มนุ ษ ย ธ รรมชาติ , คนดี ก็ ธ รรมชาติ , แล ว แต ว า
ธรรมชาติ ฝ ายไหนมั น จะได โอกาส. เมื่ อ มั น ปรุ งอย างนี้ มั น ก็ เป น อย างนี้ , เมื่ อ มั น ปรุ ง
อย า งนั้ น มั น ก็ เป น อย า งนั้ น , มั น ก็ ในร างกายนี้ ในส ว นนี้ ในนามรู ป นี้ เดี๋ ย วก็ เป น
พญามาร, เดี๋ยวก็เปนพระเปนเณร, เดี๋ยวก็เปนผีปศาจ, เดี๋ยวก็เปนวัฏฏสงสาร,
เดี๋ ย วก็ เป น นิ พ พาน สลั บ กั น อยู อ ย างนี้ มั น ก็ เป น นิ พ พานชั่ วคราว หลอก ๆ เท านั้ น
คื อหยุ ดไปได พั ก ๆ ไม ใช นิ พพานจริ ง แต ก็ พอจะเรี ยกว า นิ พพาน ได เหมื อนกั น. ความ
คิ ด ปรุ ง ไปในทางนี้ ก็ เป น วั ฏ ฏ ส งสาร, ความคิ ด ปรุ ง ไปทางนั้ น ก็ เป น นิ พ พาน. แต เมื่ อ
มั น ยั ง ปรุ ง อยู มั น ก็ ยั ง ไม เด็ ด ขาด,เราจะทํ า อย า งไรให มั น หยุ ด ปรุ ง แล ว มั น ก็ จ ะเป น
นิพพานโดยแทถาวรขึ้นมา.
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ทั้ ง วั ฏ ฏสงสารทั้ ง นิ พ พานก็ คื อ ธรรม ที่ ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ไม ไ ด ผมพู ด ซ้ํ า ๆ
ซาก ๆ จนคนรําคาญกันหมดแลว หาวาผมพูดอะไรไมเปน นอกจากจะพูดวา สพฺเพ ธมฺมา
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นาลํ อภินิเวสาย คําเดียวเทานั้น, แลวก็จริง ผมก็พูดเปนอยูคําเดียวเทานั้น นิพพาน
ก็ค ือ ธรรม สัง สารวัฏ ฏก ็ค ือ ธรรม. ฉะนั ้น ยึด มั ่น ถือ มั ่น ไมไ ด แลว เปน ธรรม
เหมือนกัน แลวจะเอามาเบงมาทับกันอยางไรได.
ถ าเอามาเบ งมาทั บ กั น มั น ก็ โง , แยกเอาไปส วนหนึ่ งไปเชิ ด ชู , แล วเลย
ทั บเอาส วนหนึ่ ง ที่ สมมติ ว าเลว, มั นก็ เกิ ดความยึ ดมั่ นถื อมั่ น เรื่องดี เรื่องชั่ ว เรื่องสู ง
เรื่องต่ํ า เรื่องบุ ญ เรื่องบาปอะไรขึ้นมา, แล วก็ หลงในเรื่องฝ ายที่ ถื อวาดี ก็ ยกหู ชู หาง.
นี่ คื อคนที่ ว า จมอยู ในก นบึ้ งของนรกตกอเวจี คนไหนมี หู มี หางยาวเท าไร คนนั้ น ยิ่ ง
ตกนรกลึ ก เท านั้ น มี หู ห างยาวที่ สุ ด มั น ก็ ต กนรกก น บึ้ งชั้ น อเวจี โลหะกุ ม ภี อ ะไรนั้ น .
เพราะคน ๆ นั้ นมั นรอนระอุ อยู ในใจมากกวาคนอื่ น ตลอดเวลามากกวาคนอื่ นที่ ไม ได
อย างใจ ที่ อึ ดอั ดขัดใจกลั ดกลุ มอยู เสมอ เพราะความไม ได ยกหู ชูหางตามใจบ าง, หรือ
วายกหู ชู หางแล วไม มี ความหมาย มั นไม สํ าเร็จอะไรบ าง มั นทรมานใจอย างนี้ . ไม รูจั ก
นรกตรงที่เปนตัวกู - ของกูจัดขนาดเดือด.
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ถ าปกติ ก็ เป นมนุ ษ ย ธรรมดา ยกหู ชู หางตามปกติ , ถ ามั นยกหู ชู หางได
เพราะมั นมี อะไรดี อยู บ างก็ เป นเทวดา. นั้ นไม ใช ผู พ นทุ กข หรือผู ดั บทุ กข ดอก, แม จะ
เป น พระอริย เจ า ขั้ น ต น ๆ มั น ก็ ต อ งหยุ ด หรือ ว าลดลง ต อ งลดการยกหู ชู ห าง ลด
ลง ๆ ๆ จนหมด จึ งจะเป นฝ ายพระอริยเจ า, ไม อย างนั้ นมั นไปฝ ายปุ ถุ ชน อย างสู งสุ ด
เป น ได ถึงพรหม, ยกหู ชู ห างสู งสุ ด คื อ พวกพรหม. พวกพรหมมี อัต ตาจัด ทั้ งที่ ไม
หลงใหลในกามารมณ ในกามคุ ณ, แต มั นยั งมี อั ตตาจั ด มั นไม เป นทาสกามารมณ เหมื อน
คนทั่ ว ไป. คนชั้ น นี้ มี อั ต ตาจั ด แล ว แบกอั ต ตาขนาดใหญ ไ ว ทนทุ ก ข อ ยู อ ย า งนั้ น
เรียกวาพรหม.
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ถ าเป นเทวดาในชั้ นกามาวจร ก็ มี กิ เลสตั วกู - ของกู , แล วเผอิ ญ ทํ าไปใน
ทางที่ เรี ยกว าบุ ญ ให ได กามารมณ มาบริโภคอยู อย างตามใจชอบ, อย างนี้ ก็ เป นเทวดาใน
ชั้นสวรรค. ถายังหาความสุขบนหยาดเหงื่ออยู ก็เปนมนุษย ก็มีตัวกู - ของกูแบบ
หนึ่ ง ตามแบบมนุ ษ ย , แล วตั วกู - ของกู มั น กั ด เอาบ าง ซั ด เอาบ าง มั น ก็ ซาไปบ าง.
เดี๋ยวเผลอไปก็มีตัวกูใหม คือวามนุษยคนไหนมีความทุกข ระอุอยูในใจเพราะเหตุนั้น
นี้ ก็ ว าสั ตว นรก, แล วแต ว ามั นจะรอนมากหรื อรอยน อย. ถ าความไม ได อย างใจของมั น
ในเรื่องยกหู ชู หางนี้ รอนระอุ ถึ งที่ สุ ด, กลั ดกลุ ม ถึ งที่ สุ ด จนหน าซี ดหน าเซี ยวตาเขี ยว
ก็ตกนรกอเวจีโลหะกุมภีอยูตลอดเวลา
ถ าเข าใจข อนี้ และแก ไขข อนี้ แล วเป นหมดเลย เรื่ องก็ หมดเลย เรื่ องนรก
สวรรค เรื่ อ งอบายในโลกอื่ น โลกหน า นั้ น เป น อั น ถู ก แก ไขด ว ย สิ้ น เชิ งเลย; เพราะ
เราแก ไขที่ นี่ แ ละเดี๋ ย วนี้ เรื่องนรก เรื่อ งมนุ ษ ย เรื่องสวรรค เรื่องพรหม เรื่องอะไรนี้
ด วยการทํ าลายกิ เลส ที่ เป นเหตุ ให ยกหู ชู หาง เพราะฉะนั้ นพระเณรองค ไหน ต องการ
จะยกหู ชู หาง ด วยความรูทางพระพุ ทธศาสนา, ด วยเรื่องทางวิ ป สสนา, ทํ าเคร งอวด
คนอยางนี้เลิกเสียดีกวา เพราะเทากับจับตัวเองใสนรก.
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ผมยั งไม หมายความวาไม ให เครงนะ, แต ให มี เหตุ ผลเท านั้ น , เครงเกิ น
ไปมั น ใช ไม ได มั น ส งเสริ ม หู ห าง, หลวมเกิ น ไปมั น ก็ ส งเสริม หรือ ปล อ ยตามหู ตาม
หางเหมื อนกั น, มั นต องอยู ตรงกลางหรื อพอดี ที่ พระพุ ทธเจ าท านสอน จึ งจะกํ าจั ดหู หาง
ให มั น สั้นลงหรือต่ําลง กระทั่ งมั น เรียบไป. เป น อลั ช ชี ข นาดไม ล ะอาย ก็ ใช ไม ได ,
แลวก็เครงอย างหลั บหู หลับตา หรือเครงอวดคน อยางนี้ก็ ใชไม ได , มันตองอยูตรง
ที่ ถู กต องและพอดี ตั วกู จึ งจะไม ยกหู ชู หาง หรื อมั นถู กกํ าราบไว ข มไว จนมั นจะค อย ๆ
จางไป ๆ สูญสิ้นไปในที่สุด.

www.buddhadasa.in.th

๔๔

ธรรมปาฎิโมกข

เขาใจสวนลึกของศาสนาจะทําใหรักกันได.
นี่คือขอที่ขอย้ําแลวย้ําเลา ย้ําแลวย้ําเลา อยูวาตองเขาใจหลักธรรมะให
ถูกตอง และโดยเฉพาะ อยางยิ่งพุ ทธศาสนาเรา ถือเปนศาสนาประจําตัวเรา, ใหเขาใจ
ใหถูกตองและสมบูรณ แลวในที่สุดจะไมรูสึกวา มีใครที่ขัดแยงกันในโลก. ใน
ทางศาสนาหรือทางหลั กศาสนา มี ทางที่ ทํ าความเขาใจกั นได คื อดี กันได จากการที่ เคย
เขาใจผิดตอกัน, แลวโลกนี้ก็มีสันติสุข เพราะวาสวนลึกหรือสวนหัวใจนั้น มันเรียบ
รอยไปแล ว เข ากั นได แล ว, รักกั นได แล วเรื่องขางนอกมั นก็ เป นไปตามเอง. เดี๋ ยวนี้
คอยยั นเอาไว ให เขาเป นเขา, เราเป นเรา มึ งเป นมึ ง กู เป นกู อยู เรื่อยไป, และต างกั น
เสียดวย ตรงกันขามเสียดวย.
ผมไม กลั วนะคุ ณฟ งดู ผมพู ดวาผมไม กลั ว, เมื่ อคุ ณนั่ งอยู นี่ ไม กี่ คน ผมยิ่ ง
ไมกลัว วาคําพู ดที่พู ดในปาฐกถาอื่น ๆ มันกําลังแพรหลายไปทั่วประเทศหรือในตางประเทศ
ในลักษณะอยางนี้ แลวเขาก็จะรุนกันดา รุมกันวา. พวกลังกาที่ เครง ๆ พวกพมาที่ เครง ๆ
หรือพวกอภิ ธรรมในเมื องไทยที่ เครง ๆ นี้ จะคอยรุมกั นด าผมเรื่องคํ าพู ดนี้ ต อไปอีก มาก
ขึ้ นทุ กที . เมื่ อปาฐกถาที่ เชี ยงใหม มั นแพรหลายออกไป ซึ่ งมี เนื้ อความว ามั นเหมื อนกั น
พระเจา, หรือธรรมะ โดยเนื้อแทโดยหัวใจ คริสตธรรม กับ พุทธธรรม คือการทําลาย
ตั ว กู - ของกู เหมื อ นกั น . ผมรูไม ใช ไม รูว า พวกลั ง กาไม ย อม, พวกพม า เขาไม ย อม
พวกอภิธรรมเมื องไทยนี้ก็ไมยอม, และเขาก็เตรียมดา หรือวาดาอะไรตามใจ. นี่เกี่ยวกับ
ความที่ผมไมกลัว, ผมไมกลัวคนสี่ หา คนที่นั่งอยูนี้.
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ตองการจะพูดความจริงใหรูวา พุทธศาสนาไมใชของชาวพุทธ, ไปเรียก
ว า พุ ท ธศาสนามั น บ า เพราะพระพุ ท ธเจ า ไม เคยเรี ย ก ท า นเรี ย กว า ธรรม. ธรรมะ,
ธรรมะที่รูและสอนโดยคนนั้นธรรมะเปนของธรรมชาติ, เปนสมบัติของธรรมชาติ
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เป น ตั ว ธรรมชาติ มั น ไม ใช ข องเรา, ไม ใช ข องพวกพุ ท ธเรา. ความจริ ง แล ว มั น เป น
ของธรรมชาติ ,ความจริงทุ กอย างเป นของธรรมชาติ ความเท็ จมั นก็ เป นของธรรมชาติ ,
ไม มี อะไรที่ ไม ใช ของธรรมชาติ , มั นแล วแต ว าใครรูในแงไหนก็ เอามาสอน แล วมั นดั บ
ความทุก ขที ่ม ีอ ยู ไ ด แลว ก็ใ ชไ ด, แลว มัน ดีม ัน วิเ ศษตรงที ่ม ัน ดับ ทุก ขไ ด, เรื ่อ ง
จริงเรื่องเท็จอยาไปสนใจก็ได มันดับทุกขไดก็ใชได.
ศาสนาไหนเขาก็พยายามจะดับทุกขดวยกันทั้งนั้น, ไมอยางนั้นเขาจะ
บาลงทุ นใหมันเหน็ ดเหนื่อยตอสูใหลําบากทําไม. เขาตองการจะดับทุ กข ความมุงหมาย
บริสุ ทธิ์ แต วาคนที่ นั่ นมั นยั งโง ไม เข าใจภาษาลึ ก จะพู ดภาษาตื้ น มี พระเจ ามี อะไรไป
ก อ น, ให เขาหั น มาปฏิ บั ติ ชนิ ด ที่ มั น ไม เป น ความทุ ก ข ในขั้ น ต น ๆ, แล วก็ สู งขึ้ น ไป.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพยายามจะชี้ใหเห็นขอความในคัมภีรของพวกคริสเตียน คัมภีร ไบเบิ้ ล ว า มี ค วามหมายเข า กั น เหมื อ นกั บ พุ ท ธศาสนากี่ ข อ ๆ ๆ. ในเรื่ อ งชี วิ ต
นิ รั น ดรในเรื่ อ งไม มี ตั ว กู ในเรื่ อ งที่ ต อ งอยู เหนื อ ดี เหนื อ ชั่ ว . คุ ณ ไปอ า นดู มี เพราะ
ฉะนั้นโดยเนื้อแทศาสนาคริสเตียน ก็ตองการจะทําลายตัวกู - ของกูเหมือนกัน, แต
เขาทํ ากั บ คนที่ นั่ น , ไม เหมื อ นกั บ คนในอิ น เดี ย เพราะฉะนั้ น ต อ งทํ ากั น คนละแบบ.
เพราะฉะนั ้น จึง ใชว ิธ ีที ่งา ยกวา ; เชน ใหเชื ่อ , มอบชีว ิต ใหพ ระเจา เสีย แลว แต
พระเจ า จะว า อย างไร. ที นี้ พ ระเจ า ก็ บ อกว า รัก คนอื่ น ยิ่ ง กว า ตั ว มั น ก็ ห มดเรื่อ งกั น ,
พระเยซู ก็ สอนให รักคนอื่ นยิ่ งกวาตั ว พระเจ าก็ ต องการให ช วยเพื่ อนมนุ ษย . การช วย
เพื่ อนมนุ ษย คื อการปรนนิ บั ติ พระเจ า เป นคํ าที่ ตายตั วอยู อย างนี้ , การรับใช ผู อื่ นคื อรับ
ใช พระเจ า ไม อยากจะเป นทาสแห งกิ เลสของตน แล วก็ รับใชผู อื่ น คื อรับใชพระเจา มั น
ก็มีผลเทากัน คือทําลายความเห็นแกตัว.
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นี้เราไมพู ดอยางนั้น เราไมพูดวามีพระเจา, เราพู ดวา ให ละความเห็ น
แกตัว ตรง ๆ อยางนี้;ฉะนั้นคนฟงตองฉลาดจึงจะฟงถูก, เดี๋ยวนี้คนในเมืองไทย
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ส วนใหญ ฟ งไม ถู ก ว าอย ามี ตั ว อย าเห็ นแก ตั ว เขาฟ งไม ถู ก ว าถ าไม เห็ นแก ตั ว จะทํ า
ไปทําไม, จะหาเงินทําไม, จะทําอาชีพทําไม, จะกินอาหารทําไม. นี่โงถึงขนาดนั้น

การกระทําทุกประการตองทําเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว.
นี้ จึ งย้ํ า ในเรื่ อ งนี้ ในเมื่ อ ทํ า ปาฏิ โมกข ในทางหลั ก ธรรม ควบคู กั น ไปกั บ
หลั กวิ นั ย ปาฏิ โมกข วิ นั ยดู มั นจะง าย เพราะมั นจํ ากั ดอยู เท านั้ น มั นตายตั วอยู เท านั้ น
จึ งทํ าได ทั้ ง ๆ ที่ บ างคนฟ งไม รูเรื่อ ง นั่ งโงกไปพลาง. แต ป าฏิ โมกข ธ รรมะนี้ ไม ได ;
ต อ งการความเข าใจ, ไม อ ย างนั้ น ไม มี ป ระโยชน . ฉะนั้ น จึ งว าเราพู ด กั น ตรงนี้ แล ว
ก็ พิ เศษ อิ สระเต็ มที่ ไม ต องเกรงใจใคร. เพราะเราไม กลั ว เราถื อว าถ ามาอยู ที่ นี่ อยู
จริงหรือพักชั่วคราวก็ตามใจ ก็ตองยอมรับลัทธิที่ทําลายตัวกู - ของกู, ทําลายความ
ยกหู ชู ห าง ฉะนั้ น อย ามายกหู ชู ห างที่ นี่ เพราะว า ที่ นี่ ต อ งการจะเป น อาศรมสํ าหรั บ
กําจัด การยกหู ชูห าง; การกิ น การอยู การอะไรทุ กอยาง ล วนแต จั ด ลวนแตทํ าไป
เพื่ อ การกํ า จั ด การยกหู ชู ห างของตั วกู ของของกู . ฉะนั้ น ต อ งทํ า ทุ ก อย า งเพื่ อ สิ่ ง นี้
จะทํางานชนิดไหนก็ตามตองทําเพื่อกําจัดความเห็นแกตัว. เดี๋ยวนี้เรามีงานทํากัน
อยู อย างเหน็ ดเหนื่ อยหลายแผนกด วยกั น ไม มี ใครขอบใจ, ไม มี ใครขอบใจใคร, ไม มี
ใครใหรางวัลใคร, เพราะวาทุกคนจะตองทําเพื่อกําจัดความเห็นแกตัวจริง ๆ.
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พวกทํ าเคร งดี แต ปาก ได แต พู ดว าไม เห็ นแก ตั ว แต ก็ เหลื อที่ จะเห็ นแก ตั ว
แล ว ไปแก ตั ว ว า ฉั น เคร ง , แต เ หยี ย บขี้ ไ ก ไ ม ฝ อ ทํ า อะไรไม ไ ด . นี่ มั น เคร ง แล ว
สงวนไวซึ่ งความเห็ นแก ตั ว. ทํ าไมไม ทํ าให มั นโผงผางลงไป ในการที่ จะไม เห็ นแกตั ว
จริ ง ๆ ให เหงื่ อนั่ นแหละมั นล างความเห็ นแก ตั ว, มั นจึ งจะจริ งกว าจะพู ดแต ปาก, มี ความ
เห็นแกตัว จนกระทั่งกลัวนั่นกลัวนี่ แมกระทั่งกลัวตาย แมกระทั่งกลัวผี.
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คนเดี๋ ย วนี้ เห็ น แก ตั ว จึ งเกิ ด อาการเห็ น แก ตั วจั ด ขนาดกลั วไปหมด กลั ว
ไปทุ กอย าง เลยไม มี ความสุ ข, แล วก็ ไม ทํ าในทางที่ จะกํ าจั ด ความเห็ น แก ตั ว กลั บ
ทํ าความพอกพู น ความเห็ น แก ตั ว ; มาที่ นี่ เที่ ยวดู ช อบใจ แต ก็ ถื อ เอาอะไรไม ได ใน
ทางทํ าลายความเห็ นแก ตั ว, แม จะชอบใจ แม จะเห็ นด วย, แม จะได รั บ ประโยชน ก็ ไม
เคยช วยเหลื อแม แต สั กสตางค เดี ยว. นี่ อย าพู ดว าผมทวงบุ ญ คุ ณ หรื อทํ าเพื่ อจะเรียกร อง
เอา อย างความเห็ น แก ตั ว. แต ผ มจะบอกลั ก ษณะของคนตั้ ง ๘๐ เปอร เซ็ น ต ที่ ม าที่ นี่
ที่ไมเคยชวยเหลือแมสักสตางคแดงเดียว.
เราไม ตั้ งหี บ เรี่ ย ไร เพราะเราจะวั ด ในข อ นี้ , ไม ตั้ งหี บ สํ าหรั บ หย อ นสตางค
เพราะจะวั ด ในข อไม เห็ น แก ตั วนี้ . คนที่ อุ ต ส าห ขอทํ าบุ ญ ด วย มี ป ระมาณ ๒๐ เปอร เซ็ น ต , แล ว คน ๘๐ เปอร เซ็ น ต ที่ ม าอยู ม าพั ก มากิ น มานอน ได รั บ ประโยชน ไม เคย
ทํ าบุ ญ แม แต สตางค เดี ยวก็ มี . แม เคยมาพั กมากิ นมานอนมาเที่ ยวได รั บความพอใจ, ได
รั บประโยชน ก็ ไม เคยคิ ดว าแหมนี่ ทํ าเหน็ ดเหนื่ อยเกื อบตาย ลํ าบากเท าไร ลงทุ นเท าไร
จะชวยสักสตางคหนึ่งก็ไมมี. นี่คือคนเห็นแกตัว, แลวก็มาเพิ่มความเห็นแกตัว.
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ขออย าให มี ในหมู พ ระเณร ลั ก ษณะอย างนี้ ขอให เอาเหงื่ อ ล างความเห็ น
แก ตั ว, แม ไม มี สตางค แล วยิ่ งดี กว าสตางค เสี ยอี ก, สตางค มั นง าย ๆ สํ าหรั บคนร่ํ ารวย
ร อยบาทไม มี ความหมายอะไร. แต ว าเหงื่ อของเรา มี ความหมายอย างน อยก็ ช วยกวาด
ใบไม ให เหงื่ อ มั น ไหลออกมา, มั น ก็ ล า งความเห็ น แก ตั ว . ส ว นใหญ ก็ ทํ าอะไรกั น อยู
ก็เห็นกันอยู, ใครมีเหงื่อออกมาคนนั้นก็ลางความเห็นแกตัวเรื่อย ๆ ไป.

แต ถ าตั้ ง ๘๐ เปอร เซ็ นต นี้ เต็ มไปด วยความเห็ นแก ตั ว, แล วต องการจะเพิ่ ม
ไม ใ ช ล ด ต อ งการจะเพิ่ ม ความเห็ น แก ตั ว มาเพื่ อ เอาความรู เอาความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เปนประโยชนแกตัว, โดยไมมีการเสียสละหรือชดใชเลย; ถาอยางนี้มัน
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เพิ่ มความเห็ นแก ตั วกลั บไป, มี ความเห็ นแกตัวมากเทาไร ป ญหาในทางความทุ กขมั น
จะมากขึ้ น มั นจะมี ความกลั วมากขึ้ น, มี ความวิ ตกกั งวลมากขึ้ น แล วมั นจะเป นโรคเส น
ประสาท หรือเปนอะไรตามเรื่องของคนที่มีความเห็นแกตัวมาก.

รูปภาพที่ทําไวก็เพื่อทําลายความเห็นแกตัว.
นี้เรายอมแพ ห รือ ยอมสารภาพที่ วา รูป ภาพทุ ก รูป ที่ เขี ย นไวแ สดงไวนี้
เพื่ อ ทํ าลายความเห็ น แก ตั ว ทั้ งนั้ น , ไม โดยตรงก็ โดยอ อ ม ไม ลึ กก็ ตื้ น, แต เขาไม ได
รับประโยชน. เขาดูไมออก และเขาไมสนใจที่จะดู ชั้นครูบาอาจารยนี้ มารยาทเลว
ถึ งขนาดผมกํ าลั งอธิ บ ายอยู ก็ ยั งเมิ นหน าออกไปได , ชั้ นครู บาอาจารย จากกรุ งเทพฯ
ยั ง เลวถึ ง ขนาดนี้ แล ว มั น จะรู อ ะไรได . เรื่ อ งความหมายของภาพที่ ลึ ก ซึ้ ง แล ว ก็ ดู
เลิ่ กลั่ ก ๆ แล วก็ ไป, แล วก็ ว าพอแล ว, นี้ มาเพิ่ มความโง ที่ นี่ , มาเพิ่ มความเห็ นแก ตั ว
ที่ นี่ . ฉะนั้ น เราก็ ส ารภาพหรือ ยอมแพ ว า สิ่ ง ที่ เราลงทุ น นี้ ยั ง ไม เป น ประโยชน แ ก
คนทุ ก คนได , เป น ประโยชน แ ก ค นสั ก สิ บ กว าคนเท านั้ น .แต ก็ เอาดี แ หละ เพราะเรา
ตีราคามันแพง เขาตีราคากันไปในทางอื่นดวยซ้ําไป.
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ผมคิดวาถาวา การสรางวัดนี้ทั้งวัด เปนเครื่องดลบันดาลใหคนเขาถึง
ธรรมะเพี ยง ๓ - ๔ คน, ผมว าคุ มแล ว ว าการที่ เรามี อะไรนี้ มั นช วยคนสั ก ๓ - ๔ คน
ถึ งธรรมะแท จริ งได มั น คุ ม แล ว. อย าไปเสี ยดายเสี ย ใจเลย เพราะการที่ ค นถึ งธรรมะ
สั กคนมั นต องมี ราคาเป นล านเป นรอยล าน, มั นคุ มแล วที่ เราเหนื่ อยหรื อเสี ยเงิ นไป, หรื อ
ว าคิ ดเหมา ๆ ว าเขาได รั บความสบายใจก็ แล วกั น หลาย ๆ คนเข า มั นก็ ตี ราคาความสบายใจ
นั้ น ก็ คุ ม กั น แล ว ที่ เราเหนื่ อ ยหรื อเราเสี ย สละทํ าไว . แต ว าควรจะพู ด ว า หรื อ ว าควร
จะถือวา มันควรจะไดมากกวานั้น, นี่มันผดพลาด มันผิดหวัง.
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คนที่ พอใจ สนใจ ดู ละเอี ยดลออนี้ ไม เกิ น ๑๐ เปอร เซ็ นต หรื อจะพู ดว า ๑
เปอร เ ซ็ น ต ก็ ไ ด , ที่ ส นใจละเอี ย ดลออที่ สุ ด สั ก ๑ เปอร เซ็ น ต จ ะได ที่ พ ลอยได รั บ
ประโยชน พอคุ ม ๆ กั นสั ก ๑๐ เปอร เซ็ นต ,นอกนั้ นตั้ ง ๙๐ เปอร เซ็ นต มั นเหลวทั้ งนั้ น.
มาเที่ ยวอย างทั ศนาจรบ า ๆ บอ ๆ ของเขา ตามที่ เห อกั นแตกตื่ นกั นนี้ . ผมก็ มี ความคิ ด
ไปว า ถ า จะแย เหมื อ นกั น , ถ า มองกั น ในแง นี้ เราทํ า ให เขาเสี ย เวลา.แต ถ า คิ ด ว า
เขาก็ไดรับความพอใจ เพลิดเพลินเหมือนทัศนาจรก็ได, หักบัญชีจบกันแลวเลิกกัน,
อยาเอามาเปนหนี้สินแกเรา เพราะเขาเสียเวลา.
นี่ความมุงหมายที่จะเปดเผย เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น เรื่องไมเห็น
แกต ัว มัน มีอ ยู ต ลอดไป,แลว มัน ก็ย ัง ไมไ ดผ ลสมตามที ่เราประสงค. แตแ ลว มัน
ก็ แน น อนเหลื อเกิ น ที่ ว ามั น เปลี่ ย นไม ได ยั งต อ งทํ าอย างนี้ ไป ให ได ยิ น ได ฟ ง ให ได รู
อะไรแปลก ๆ ออกไป ค อย ๆ ไป, ค อย ๆ เป น ค อย ๆ ไป. แม แต ภ าพพุ ทธประวั ติ ก็
ต องการแสดงความหมายของคํ าว าว าง ว าง จากตั วพระพุ ทธเจ า ไม มี องค พระพุ ทธเจ า.
คนสมัยนี้มั นยอนกลับถอยหลังเขาคลองโงมาก ไมเหมือน คนสมั ยพุ ทธกาล, เขารูจั ก
พระพุทธเจา ในฐานะที่เปนความวาง แสดงโดยภาพไมได แสดงโดยวัตถุไมได.
ฉะนั้ น จึ งห า มขาด ไม ให แ สดงพระพุ ท ธเจ า โดยรู ป ร างคน, นี่ เขาไปได ไกลขนาดนั้ น .
เดี๋ยวนี้ เราถอยหลังเขาคลอง จนไม รูเรื่องนี้ แล วยั งเอามาให ดู อี ก เพื่ อชั กชวนเกลี้ ย
กลอมให หมุ นไปในทางเขาใจเรื่องนี้ . นี่ก็แปลวาเราไดพยายามอยางยิ่งแลว เกี่ยว
กับเรื่องนี้.
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แม แต ภาพเขี ยนต าง ๆ มั นล อ มันดาอยางยิ่งเลย ในเรื่องความมี ตั ว
มีเห็นแกตัว. เรื่องดอกไมจัดคน ผมถือวาเปนภาพดาที่รายกาจที่สุดเลย สําหรับ
ผู มี สติ ป ญญา หรือมี กิ เลสเบาบาง; แต พวกที่ หนั งหนาโง มาก ไม เห็ นเป นการด าอะไรเลย
เอาดอกไมจัดคน ไมเจ็บปวดอะไร. เขากลับหาวา เราบาเสียอีก ผูที่คิดพูดอยางนี้
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หรื อ แสดงภาพอย างนี้ เป น คนบ า คื อ เราบ า ๆ บอ ๆ อุ ต ริ วิ ต ถาร, ตรงกั น ข ามอะไรนี้
มั น เป น เสี ย อย างนี้ . การที่ อ ธิ บ ายให เข าใจว า สาหร ายเขี ย นพระไตรป ฎ กอยู ต ลอด
เวลานี้ ผมก็ตองใชเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันหลายเดือน เขาไมยอมนั่งฟงดอก.
โดยความมุ งหมายแท จ ริ ง คื อ จะแสดงเรื่ อ งไม เห็ น แก ตั ว , ทํ าลาย
ตั วกู - ของกู ซึ่ งเป น ผี เกิ ด ขึ้ น เป น ครั้ งเป น คราว เพราะเผลอสติ ไป, ระวั งอย าเผลอสติ
ผี มั น ก็ ไม ม าเกิ ด มั นก็ ยั งว างอยู มั นก็ ยั งพอเป นมนุ ษ ย ที่ น าดู บ าง. อย าลื มเสี ยในเรื่ อ ง
ที่ ว า อย ายกหู ชู หาง จงทํ าลายความเห็ นแก ตั ว ทํ าลายความรู สึ กที่ เป นตั วกู - ของกู อยู
ทุ กวั น ๆ ๆ จนตาย, ชนะหรื อไม ชนะก็ ตาย ก็ ตายไปด วยความพยายามอย างนี้ ยั งดี กว า
ตายดวยความไมมีความรูสึกหรือพยายามเสียเลย.
ฉะนั้ น จึ งย้ํ า กั น อยู ทุ ก วั น สอนกั น อยู ทุ ก วั น ทํ า ปาฏิ โมกข ธ รรมะทุ ก วั น
ก็ เพื่ อ ว า มั น จะได ติ ด อยู ใ นใจ พอถึ ง วิ น าที สุ ด ท า ย, เผื่ อ ว า มั น ไม ไ ด อ ะไร ก็ ข อให
ได ในวิ นาที สุ ดท าย พอจะตาย จะดั บจิ ตก็ ว า อ าว,พอกั นที , พอกั นที เรื่ องตั วกู สมั คร
ดั บ ไม เหลื อ สั ก ที กั น ที ก็ ยั งดี ดี อ ย า งวิ เศษที่ สุ ด . พอถึ ง เวลาจะตายจริ ง พอกั น ที
ตั วกู , กู ไม เล นกั บมึ งอี กต อไป อย างนี้ ก็ ยั งดี . ให มั นดั บจิ ตไปด วยความรู สึ กอย างนี้ ก็ ยั งดี ,
แต ว าใครทํ าได เดี๋ ยวนี้ ก็ ยิ่ งวิ เศษ, ทํ าให น อยลงเดี๋ ยวนี้ ก็ ยิ่ งวิ เศษ มั นจะได รั บประโยชน
เปนความสุขสูงสุด สุขอยางยิ่ง ทันตาเห็นแตกอนจะตายนี้ มันก็ไดรับประโยชนอันนี้.
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แล วไปพยายามสั งเกตให ม าก เวลาที่ บางคราวบางครั้ งบางชั่ วโมง เราไม
ไดม ีต ัว กู มัน สบายอยา งไร. นั ่น แหละบทเรีย นที ่ด ี จะตอ งเรีย นที ่นั ่น , ไมใ ช
เรี ยนจากหนั งสื อ ชั่ วโมงบางชั่ วโมงไม มี ตั วกู รบกวน มั นก็ สบายเท าไร, และชั่ วโมงบาง
ชั่ ว โมง ตั ว กู มั น เดื อ ดจั ด มั น ตกนรกเท า ไร, เรี ย นจากอย า งนี้ เถอะ มั น จะเกิ ด ความ
แนใจ ความจริง ความละอาย ความกลัว หิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจจะ อะไรขึ้นมาได
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เรี ยนจากหนั งสื อนั้ น มั นไม ได มั นก็ เห็ น ๆ กั นอยู แล ว มั นไม ได เพี ยงแต ท องจํ า, เพี ยง
แต รู เ รื่ อ ง ต อ งมาทํ า อี ก ที ห นึ่ ง ฉะนั้ น ต อ งทํ า จริ ง แล ว เมื่ อ ทํ า ได วั น ไหนว า งจาก
ความเห็นแกตัว, ไมมีความทนทรมานเพราะเรื่องตัว ปญหาของตัว เอามาพิจารณา
เอามาใสใจอยูเสมอ ก็จะดีขึ้น ๆ.
มั น ต อ งทํ างาน มั น จึ ง จะทํ า ลายความเห็ น แก ตั ว , เดี๋ ย วนี้ มั วสวดหลั บ ตา
ภาวนาอยู ในมุ ง มั นไม ทํ าลายความเห็ นแก ตั ว เหมื อนกั บที่ ผมพู ดว ามั นต องเอาเหงื่ อล าง
ความเห็นแกตัว, ความเห็นแกตัวมันเปนเหตุใหไมทํางาน เอาเปรียบผูอื่น.
มั น มี ท างที่ เอาเปรี ย บผู อื่ น เพราะว าเมื อ งไทยมี วั ด วาอาราม มี ส ถาบั น
อย างนี้ มี ค นให กิ น ให ใช , ไม ต อ งทํ าอะไร ก็ ยั งมี กิ น มี ใช มี ส ตางค ส ะสมไว ได , มั น
เป น ช อ งทางที่ จ ะเห็ น แก ตั ว . ฉะนั้ น ระวั งให ม ากอย า ฉวยโอกาส, ถ า ฉวยโอกาสก็
เป น คนแย ไปเลย. วั ด ไหนนอนกิ น ได ก็ ไปนอนกิ น ที่ วั ด นั้ น แล ว ก็ ย า ยไปวั ด อื่ น อี ก ,
ไปนอนกิ นที่ วั ดนั้ นสั กพั กหนึ่ ง ย ายไปวั ดอื่ นอี ก, นอนกิ นสั กพั ก ก็ ย ายไปได จนตายไม มี
ที่ สิ้ น สุ ด มั น อยู ได เพราะวั ด เมื องไทย, เพราะอํ านาจของศาสนา มั น ทํ าไว เป น ป ก แผ น
มาแต เดิ ม ต อ ไปมั น อาจจะเปลี่ ย นแปลงได แต เดี๋ ย วนี้ ก็ ยั งได อ ยู . แล ว ยั งมี ค นมาขอ
พระเรื่ อยขอพระไปอยู วั ด ที่ เขาเพิ่ งสร างขึ้ น ไม มี พ ระ พระสึ ก เสี ยหมด, ไปอยู นี้ น อนกิ น
ทั้ งนั้ น, ไปเบ งเอากั บพวกทายกทายิ กาเหล านั้ นเท าไรก็ ได .แล วยั งมี อี กมาก, วั ดอย างนี้
ในประเทศไทย หรือ วา วัด ที ่เขาทํ า ไวด ีแ ลว เราไปพัก พาสัก พรรษาหนึ ่ง อยา งนี้
อยู สบายไปเลยนี้ ก็ ได ยั งมี ; เพราะว ามั นยั งล นยั งเฟ ออยู , ความต องการพระยั งเฟ อ
อยูดวยความงมงาย แตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต.
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แล ว ก็ เรี ย นมั น ในนั้ น เลย, เรี ย นมั น ในขณะที่ มั น มี ห รื อ ไม มี . ถ า มี ค วามเห็ น แก ตั ว มั น
ก็ ต กนรก, หมดความเห็ น แก ตั วมั น ก็ ส บาย, แล วอยู อ ย างนี้ มั น ล างความเห็ น แก ตั วได
อย างไร. จะต องเรี ยนเมื่ อมี เหงื่ อ. นี้ ผ มยกเอาเหงื่ อเป น ภาพพจน สํ าหรั บ พู ด อะไรก็ ได
ในลั กษณะที่ เป น ความไม เห็ นแก ตั วก็ แล วกั น ; เพราะว างานบางชนิ ด ทํ าได โดยไม ต อ ง
ออกเหงื่ อก็ มี แล วมั นเป นการเสี ยสละโดยไม เอาอะไรตอบแทน มั นก็ เป นการทํ าลายความ
เห็ น แก ตั ว ทั้ ง นั้ น , แล ว มั น เป น ตั ว พุ ท ธศาสนา เป น ตั ว แท ข องพุ ท ธศาสนา. มี พุ ท ธ ศาสนาที่ แท จริ งอยู ที่ นั่ น มั น ก็ ส บายไปทุ กอย าง, ความทุ กข ก็ ไม มี , หนี้ สิ น ก็ ไม มี , เอา
เปรี ย บผู อื่ น ก็ ไม มี ชื่ อ ว าพุ ท ธศาสนา มี ชี วิ ต อยู เป น พระ เป น เณร เป น อุ บ าสก เป น
อุ บาสิ กา ทํ างานชั้ นสู ง ทํ างานชั้ นต่ํ าชั้ นกลาง อะไรก็ ตาม ไม มี ดี กว ากั นดอก ในส วนอื่ น,
จะดีอยูก็ตรงที่ทําลายความเห็นแกตัวนี้เทานั้น.
ถ าเขามุ งมั่ นในทางทํ าลายความเห็ นแก ตั ว แล วต องเคารพเขา เขาจะอยู ใน
ฐานะอย างไรก็ ตามใจ บางที อาจจะอยู ในฐานะที่ บ า ๆ บอ ๆ ด วยซ้ํ าไปก็ ได , ถ าเขามุ งมั่ น
ในทางทํ าลายความเห็ นแก ตั วแล ว ก็ ต องเรี ยกว าทํ าถู กทั้ งนั้ น. คนมี สติ ป ญ ญา มี เกี ยรติ
มีอภินิหารบารมี แตถามันมีความเห็นแกตัวแลวไมตองนับถือดอก, ไมมีอะไรดี.
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ที่ ย้ํ า ๆ ย้ํ าอย างปาฏิ โมกข สํ าหรั บธรรมะ เรื่ องเดี ยวกั นอี ก เข าใจให ถู กต อง
ในหั วใจของพุ ท ธศาสนา เรื่อ งวาอย าให เกิ ด ความรูสึ ก เป น ตั ว กู - ของกู ขึ้ น มา มั น
เป นความเข าใจผิ ด. ให รู สึ กว า มั นเป นสมบั ติ ของธรรมชาติ , เป นตั วธรรมชาติ อยู เสมอ
อย าไปปล น เอาของธรรมชาติ ม า อย าไปจี้ ข องมั น มาเป น ของตั วหรื อ เป น ตั ว. ยกไว ให
เป นธรรมชาติ เสมอไป คื อไม ยึ ดมั่ นถือมั่ นวากู วาของกู สพฺ เพ ธมฺ มา นาลํ อภิ นิ เวสาย
นี้ตองพูดกันอีกกวารอยครั้ง, เพราะไมมีเรื่องอื่นที่จะตองย้ํา มีแตเรื่องนี้เรื่องเดียว.
นี่พอกันทีพูดมากวาชั่วโมงแลว.
-------------------
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วิปสสนากรรมกร.
พู ดสําหรับ พระโดยตรง นี่ชาวบานดวย เปนผูพ ลอยฟง ก็ถือวาเป น
เวลาของพระ, ไมคอยนึกถึงอยางอื่น, ชาวบานอาจจะไมไดประโยชน.
มี พ ระองค หนึ่ งที่ มาอยู วั นสองวั นแล วก็ กลั บ ไป ในวั น ๙ ค่ํ า ๑๐ ค่ํ า นี่
เขียนคําถามขึ้นถามไมใชปญหาธรรมะอะไร.
ถามว า "ผมมี ข อสงสั ยที่ จะเรี ยนถามท านว า การละความเห็ นแก ตั ว มี หนทางเดี ยว คื อ
การทํ างานให แก บุ คคลอื่ น โดยไม ได คิ ดค าแรงงานนั้ นหรือ ? ส วนพระปฏิ บั ติ วิ ป สสนานั่ งหลั บตา ท าน
กลั บว ามี ความเห็ นแก ตั ว. ผมไม เขาใจคํ าถามของท านในประโยคนี้ , การแนะนํ าในแนวทางของท านนี้
ผมไม เคยเห็ น ในชาดก ซึ่ งเป น ตั วอย างที่ ไหนเลย, เคยแต พ ระพุ ทธองค ท รงสอนพระกั มมั ฏ ฐาน, แล ว
บอกกับภิกษุทั้งหลายวา เธอจงยินดีเสนาสนะที่สงัดวิเวก มีถ้ํา ปา เขา เรือนรางวางเปลาเปนตน
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ให มี อิ น ทรีย สั งวรณ , ให เธอมี อิ น ทรีย สั งวรณ สํ ารวมตาหู ไม ให พ ล านไป เป น ต น . พระพุ ท ธองค ท าน
ไม เคยแนะนํ าสั่ งสอน ให ภิ กษุ ละความเห็ นแก ตั ว ด วยการแกะสลั ก หรื อการวาดเขี ยนเลย. ไม ใชหน าที่
ของพระภิ ก ษุ ที่ ต อ งไปทํ า สิ่ ง เหล า นี้ . ประทานโทษ กระผมได พั ก อาศั ย หลายวั น นั้ น เพราะกระผม
ปรารถนาฟ ง การแสดงธรรมของท า นต า งหาก, ไม ใช เป น เพราะ, คื อ ที แ รกผมตั้ ง ใจว า จะพั ก อยู สั ก
คื น หนึ่ งหรื อ ๒ คื น . แต มี พ ระเณรหลายรู ป ได บ อกกั บ ผมว า ทุ ก วั น พระ ท านแสดงธรรมปาฏิ โมกข
กระผมจึ งใครจะฟ งการแสดงธรรมของท าน. เมื่ อเป นเช นนี้ หลั งจากนั้ นมา มี พระเณรถามผมว า จะอยู
จํ า พรรษาที่ นี่ ห รื อ , จะอยู กี่ วั น จะไปเมื่ อ ไร, ผมตอบว า จะอยู รอฟ งธรรมก อ น และจะออกเดิ น ทาง
ต อ ไปในวั น รุ งขึ้ น . การที่ ผมจะอยู ห รื อจะไปนั้ น ผมไม มี ความทุ กข ใจ ร อ นใจ หรื อ เศร าใจเสี ยใจ แต
อยางใดเลยควรมิควรแลวแตทานจะกรุณา. ธรรมกาโมภิกขุ."

ใครรูจักพระองคนี้ แลวใครคุยกับพระองคนี้วาอยางนี้.
มีอีกองค ๒ องคในระหวางนี้ คลาย ๆ นี้ไมเฉพาะองคนี้ ผมกําลังพูดเรื่อง
งานอยู, เขาไปขอโอกาสถามปญหา, ผมยังไมถามวาปญหาอะไร, บอกวาไมใชโอกาส.
เมื่อเสร็จพู ดที่นี่เวลา๑๑.๐๐ น.พวกฝรั่งมา, ผมจะกลับไปกุฏินี่ เขาก็ขอถือโอกาสถาม
ปญหา นี่ผมกําลังพูดกับเณรเปนธุระกิจจะลักขณะเขาก็แทรกโอกาสขอถามปญหา ขอถาม
ปญหา, ขอโอกาสถามปญหา. ผมบอกวา ไมใชโอกาสที่จะถามปญหาทุกที, แลวเลยลา
ไป ๒ - ๓ หน. เขาตองการประโยชนของเขาอยางยิ่ง, ตองการประโยชนของเขา
อยางยิ่ง จนไมรูวาใครกําลังจะทําอะไรอยู. ขอปดโอกาสคนอื่นออกไปกอน แลว
ถามปญหา, ไมมีมารยาท ไมมีสมบัติผูดีแมแตนิดเดียวเลย กิริยาทาทาง. เขาจะตองถาม
ปญหาของเขา โดยถือวาสําคัญกวาเรื่องอะไรหมด ใหคนอื่นรอกอน, แลวเขาจะรีบกลับ
ไป, ใหเรารีบตอบปญหา รีบถามปญหา ใหตามปญหา แลวเขาจะรีบกลับไป. เวลา
ของเขามีคา รออยูไมได, วันรุงขึ้นจะกลับไป. อยางนี้มีความเห็นแกตัวหรือไมมีความ
เห็นแกตัว ก็ดูเอาเองก็แลวกัน.
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ผมคิ ด ว า จะยั งไม ก ลั บ ไป อยากจะพู ด กั น ว า หลั งสั ก ที ห นึ่ ง อยากจะถาม
ป ญ หาอะไร ๆ อี กเยอะ.ยั งไม ได ถามว า ป ญ หาว าอย างไร ผมยั งไม ได ถามเลย, เพราะมั น
ไม ใช โอกาสที่ จะถามป ญหา. วั นนั้ นผมกะว าผมคงไม ได อาบน้ํ า ตั้ งแต เช าเหงื่ อเต็ มไปหมด
แล วมี ธุ ระด วนที่ ต องพู ดต องทํ าอย างนี้ เสี ยก อนค อยถาม. อย างนี้ ก็ มี บ อย ๆ เหมื อนกั น
ไมใชเพิ่งจะมีคราวนี้, กอน ๆ นี้ก็มี ผมแกลงปลอยใหไมรูเรื่องกันจนกระทั่งเขากลับไป.
ถ า เขาจะถามป ญ หา จะให ไปทํ า อะไร ไปขนหิ น หรื อ ไปขนทราย หรื อ
อะไรเสี ย ให ได เหงื่ อ สั ก ๒ - ๓ ลิ ต รก อ นจึ งจะตอบป ญ หา, ถื อ เป น แป ะ เจี๊ ย ะ เหมื อ น
เขาเข าโรงเรี ย นต อ งเรี ยกแป ะเจี๊ ย ะ. แต ว าเราไม ใช แ ป ะเจี๊ ย ะทํ านองนั้ น , วั ด ดู ว าเขามี
ความเห็ นแก ตั วน อยหรือมากเท าไร. ถามี ความเห็ นแกตั วมากเกินไป ไม มี ประโยชน
ที่ จ ะไปเสี ย เวลากั บ คนเหล า นี้ , เราต อ งวั ด ดู ก อ นว า เขามี ค วามเห็ น แก ตั ว พอสมควร
หรือไมมากนักพอที่เราจะพูดดวยได จึงจะคอยพูดกัน.

ทําวิปสสนาเมื่อทําการงาน.
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เรื่ องทํ าการงานนี่ เคยพู ด กั น มาหลายหนแล ว ถ ายั งไม เข าใจก็ ต ามใจ ทํ า
วิ ป ส สนาในการงานนี้ เราต อ งการอยู เสมอ, ยั ง ต อ งการอยู , จะเป น ครั้ ง นี้ หรื อ ครั้ ง
พุ ท ธกาลโน น ก็ ต ามใจ เรื่ อ งมั น เรื่ อ งเดี ยว. เรื่ อ งวิ ป ส สนา คื อ ต อ งเห็ น ความจริ ง เห็ น
ข อเท็ จจริ ง เห็ นความจริ ง ที่ ทํ าลายความเห็ นแก ตั วนี่ จะจํ าจะจด ก็ จดประโยคสั้ น ๆ นี้
วาวิปสสนาที่แทจริง เปนการเห็นความจริงที่ทําลายความเห็นแกตัว, เทานี้ก็พอ
แลว.

นี่ คื อ วิ ธี ที่ เราจะเห็ น ความจริ ง ชนิ ด ทํ า ลายความเห็ น แก ตั ว . มี อี ก
หลายแบบหลายอยาง, แลวมันก็ไมจําเปนจะตองเหมือนกันไปหมด มันปรับปรุงไดตาม
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กาละสมัย. ขอนี้อยาวาแตธรรมะเลย, แมแตวินัยพระพุทธเจาทานก็ตรัสอนุญาตไว วาถา
อันไหนไมเหมาะสม จะเพิกถอนแกไขก็ได. พระพุทธเจาทานตรัสอนุญาตไวอยางนี้ เมื่อ
จะปรินิ พพาน เมื่ อวั นจะนิ พพาน เราไม สมั ครที่ จะแก ไขกั นเอง. ฝ ายเถรวาทยิ นดี ที่ จะ
เอาตามตั วหนั งสื อ ไม แก ไขดั ดแปลงอะไร, เหมื อนพวกมหายาน. ถ าแก ไขก็ แก ไขได
แตไมอยากจะแกไข รักษาไวตามตัวหนังสือ.
นี้หมายความวา สิ่งตาง ๆ นั้นปรับปรุงแกไขตามควรแกกาละเทศะได,
เดี๋ ยวนี้ แม พระแต ละองค ก็ ไม ได เป นอยู เหมื อนครั้งพุ ทธกาล เนื่ องจากโลกมั นเปลี่ ยน
แปลง. ในระหว าง ๒,๐๐๐ กว าป นี้ โลกมั นเปลี่ ยนแปลง, เปลี่ ยนแปลงหลายอย างหลาย
ประการ. แต วาส วนใหญ เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ เราจะต องทํ าอะไรให มั นเป นประโยชน
มากขึ้น, จะเนิ บ ๆ เนื อยอยูเหมื อนครั้งพุ ทธกาลนั้ นไม ได . เราทํ าผิ ดหรือทํ าถูกก็ ตามใจ,
แต วาเราทิ้ งอะไรบางอยาง จากครั้งพุ ทธกาลกั นก็ มี . ในส วนการเป นอยู หรือการทํ า
ประโยชนผูอื่น อยางนี้เราทิ้ง, แตหลักธรรมะนั้นทิ้งไมได. นี่หลักวิปสสนา หลัก
ธรรมะทิ ้งไมไดต อ งเปน หลัก ที ่ทํ า ลายความเห็น แกต ัว , ถอนความเห็น แกตัว ,
ถอนความรูสึ กวาตั ว. ในที่ สุ ดอั นนั้ นอั นเดี ยว คงไว , ส วนวิธี การต าง ๆ ที่ จะให สํ าเร็จ
ผลตามนั้ น ก็ ต องปรับปรุงได ต องเป นสิ่ งที่ ปรับปรุงแก ไขให เหมาะแก กาละสมั ยได ,
แลวก็ตองเปนคนที่มีความเขาใจถูกตองในวัตถุประสงคไมคุมดีคุมรายเหมือนพระเหลานี้.
ผมพูดตรง ๆ เรียกวา เขาเปนคนคุมดีคุมราย มีความเห็นแกตัวมาก.
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เราถื อเอาตามหลั กธรรมะ ที่ พระพุ ทธเจ าท านตรัสไวแล ว มั นมี ทางมากทาง
ไปอานดูใหม ในเรื่องนิมิตตายตนสูตร ทางแหงนิมิต ๕ ประการนั้น ไปอานดู ดวย
การเรียน ดวยการฟง ดวยการสอน ดวยการคิดนึก ดวยการทําความเพียร มันมีได
หลายทาง; แตวา ตลอดเวลานั้นตองใหมีความพอใจในการกระทําของตัว วาถูก
ตอง ที่เรียกวา ปติ (ใหเกิดความอิ่มใจ) คือทําใจคอใหปกติ ถาใจคอปกติ ก็เปนสมาธิ
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เทาที่จําเปนหรือพอเหมาะพอดี ที่จะรูวาอะไรเปนอะไร ไมใชสมาธิเหลือเฟอ ใหมันพอดี
กั บ เวลา. ใช เวลาไม ม ากดอก ก็ จ ะได ค วามรู ที่ เป น การบรรลุ ธ รรม เป น การตรัส รู
ในเวลานั้ น, เพราะทุ กอย างมั นเป นไปเท าที่ ธรรมชาติ ต องการ พอเหมาะพอดี ไม มาก
ไมเกิน.

เปรียบเทียบวิธีการวิปสสนา.
ที นี้ จะยกตั วอย างให ฟ งได ง าย ๆ เหมื อนกั บเราหาไม มาเยอะแยะไปหมด หา
อิฐ หาปูนซิเมนตหาเหล็กมาเยอะแยะไปหมด, แลวก็ไมไดใชไมไดทํา เพราะไมรู
วาจะทําอยางไร ก็มี. ที่จะใหเปนเรือนเปนกุฏิอะไรขึ้นมา เพราะไมรูวาจะทําอยางไรก็มี,
หรื อว าเพราะหลงใหลแต ในการหา สะสมไม สะสมอิ ฐ สะสมเหล็ ก สะสมปู น สะสม
ทั พ พสั ม ภาระอย างเดี ย ว แล วก็ ไม ได ทํ า, จนกระทั่ งของนี้ ผุ พั งไปในที่ สุ ด จนกระทั่ ง
สมภารนี้ก็ตายไป ไมไดทํากุฏิ หรือทําบานทําเรือน ของคนชาวบาน นี้อยางนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที นี้ อี กอย างหนึ่ ง ก็ ต รงกั น ข าม คื อ หาไม ม า ๔ - ๕ อั น ทํ าเข าไปหมด,
หาไม มาอี ก ๔ - ๕ อั น ทํ าเข าไปหมด หาอิ ฐมา ๑๐๐ - ๒๐๐ ก อน ทํ าเข าไปหมด, หา
กระเบื้ องอะไร ทํ าเข าไปหมด, พอหมดก็ จบกั น ของก็ หยุ ดหา อย างนี้ ก็ มี . นี่ เรียกว า
พอดี ทํ าพอดี แล วทํ าตาม common sene ง าย ๆ คื อตามความคิ ดนึ กธรรมชาติ ง าย ๆ
เพราะเราไมไดหามาก, แลวไมมัวหลงแตที่จะหาสิ่งกอสรางแลวก็ไมไดสราง.

ทํ าวิ ป สสนาทํ าอานาปานสติ แบบที่ เขี ยนอยู ในกระดานดํ าเวลานี้ มี ช อง
ทางที่จะเฟอในการมีสมาธิก็ได คือมุงกันแตเรื่องมีสมาธิ, แลวก็พยายามในขอบเขต
ที่ กวางมากเกิ นไป แลวมั นก็ ไม ได งาย ๆ,ไม พองาย ๆ แลวสมาธินั้ นก็ไม มี วันที่ จะได ใช
สําหรับเปนวิปสสนา เพื่อพิจารณาใหเกิดญาณอยางนี้.
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ที นี้ พ วกคุ ม ดี คุ ม ร า ยพระคุ ม ดี คุ ม ร า ยเหล า นี้ ได ยิ น แต เรื่ อ งสมาธิ , แล ว
กระท อนกระแท นจั บหลั กไม ถู ก มั นก็ ไปทํ าไม ได . แต มั นยั งมี อยาก อยากมาก อยากจะ
ทํ าให ได อยากจะทํ าสมาธิ ให วิ เศษวิ โสกว าใครเลย แล วมั นก็ ทํ าไม ได ก็ พยายามอยู แต
อย างนี้ , ก็ เลยไม ได ทํ า ส ว นที่ เป น ป ญ ญาได คื อ โงถึ งขนาดที่ จ ะฟ งคํ า พู ด เหล านี้ ที่
ตรงนี้ ไม เข าใจ เมื่ อ อาทิ ต ย ก อน, มี ค วามโง ม ากขนาดนั้ น จึ งฟ งคํ าพู ด ที่ เราพู ด ตรงนี้
อาทิตยกอนนั้นไมเขาใจ.
ที นี้ ย อ นไปดู ถึ งคนบางคน เป น ฆราวาสด วยซ้ํ าไป ไปเฝ าพระพุ ท ธเจ า
แลวก็บรรลุธรรมะที่ตรงนั้นเอง, บรรลุมรรคผลที่ตรงหนาพระพุทธเจาที่ตรงนั้นเอง
ไม ไ ด ไ ปทํ า สมาธิ ที่ ไ หน, ไม ไ ด ไ ปทํ า วิ ป ส สนาที่ ไ หน ก็ บ รรลุ ม รรคผลที่ ต รงนั้ น เลย.
อย างนี้ มั นเป นอย างไร ลองคิ ดดู ไม มี เวลาที่ เกิ ดอาการที่ ว า จะต องไปหาไม หาไล มาสะสม
มาปลูกเรือน มาอะไรทํานองนี้.
แล วยั งมี วิ ธี ที่ จะรู ธรรมะที่ จะหลุ ดพ นมาก ๆ วิ ธี อย างที่ กล าวไว ในนิ มิ ตตา ยตนสู ตรขอให ไปสนใจทํ าให เขาใจจนสามารถทํ าให มั นเป นเรื่อง ของป ญญา ของวิป สสนานี้
อยู เรื่อยไป, โดยไม ต องคํ านึ งถึ งสมาธิหลั บตาหรือสมาธิ ที่ มากมายเกิ นความจํ าเป น ก็ ยั ง
ทํ าได , ถ าเราพิ จารณาด วยความตั้ งใจจริ ง, จะให มั น มี แรงมาก จนถึ งขนาดมั น เป น
สมาธิ อยู ในตั วมั นเอง. เรื่ องนี้ เคยพู ดหลายแห งหลายหนหลายตั วอย างแล ว พอเราจะตั้ งใจ
จะทํ าการพิ จารณา คื อคิ ด สมาธิ มั นก็ เกิ ดขึ้ นเอง โดยธรรมชาติ และอั ตโนมั ติ ด วย, นี่ พอดี
ไมมากไมนอย.
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เราเอาพวกที่ เขาจั ดไว ว า เป น วิ ป สสนาญาณิ กะ ดี กวา คื อพวกที่ เอาการ
พิจารณานําหนาสมาธิ. ถาทําเอา สมาธินําหนาวิปสสนา อยางนั้นเขาเรียกวา สมถญาณิกะ
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คื อทํ าสมาธิ มาก ๆ มาก ๆ หลายอย างหลายแบบ จนเกิ ดสมาธิ จึ งค อยน อมไปสู วิ ป สสนา
ที ห ลั ง , มั น ก็ ใช นิ ด เดี ย วนอกนั้ น ก็ เหลื อ เหลื อ ใช อย า งนี้ มั น ก็ ได , คื อ ว า ทํ า สมาธิ
ให ม ากแล ว ลากวิ ป ส สนาไปตาม เรีย กว า สมถญาณิ ก ะ. นี่ จั ด แบ งกั น ที ห ลั ง ให ชื่ อ
ทีหลัง.
ถ าวาเป นวิป สสนาญาณิ กะ ก็ คื อ เอาการคิ ดการพิ จารณานํ าหน าเรื่ อย
ลงมื อ คิ ดพิ จารณาเลย,สมาธิ ถู กลากมาเอง, การเพ งพิ จารณามั นลากสมาธิ ต ามมาเอง
แล วมั น ลากมาได เท าที่ จํ าเป น เท านั้ น . มั น ไม อ าจที่ จ ะลากมาให ม ากเกิ น กว าที่ จํ าเป น
ได . นี่ คื อ แบบวิ ธี ที่ ลั ด ที่ สุ ด ของพวกที่ เป น ฆราวาส. หรื อพวกสมั ยนี้ ที่ จะทนไหว. เขาก็
ถื อ กั น ว า ทั้ ง ๒ แบบนี้ ใ ช ไ ด , แม แ ต พ วกพระ. พวกพระจะเลื อ กเอาแบบไหนก็ ไ ด
ผมแนะว า อย า หามกั น มากเกิ น ไป, แบกหามกั น มากมายเกิ น ไป แล ว ก็ ไม รู จ ะใช
อะไร. นี ่ค ือ เราเรีย กวา พวกแบกกระไดก็ไ ด, เที ่ย วแบกกระไดอยู เ รื ่อ ย; แต
ไม รู ว าจะไปพาดขึ้ น บ านเรื อ นใครที่ ไหน, ไม รู ว าปราสาทอยู ที่ ไหน เที่ ยวแบกกระไดอยู
เรื่อย. นี่พวกทํ าสมาธิ ล วน ๆ เปนอยางนี้ ไม รูวาจะไปจดเขาที่ จุดไหน สําหรับการ
พิจารณา.
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นี้ อ ยากจะใช วิ ธี วิ ป ส สนานํ า หน า ลากสมาธิ ไ ป คื อ ว า พอเพ ง คิ ด เท า ไร
สมาธิจ ะเกิ ด ขึ้ น เท านั้ น ,เพ งคิ ด ให แ รงเข า สมาธิ ก็ เกิ ด ขึ้ น แรงเข า ตามธรรมชาติ
ธรรมดา, เป น เหตุ ให เขาเรี ย กว า ป ญ ญาวิ มุ ต ติ , หลุ ด พ น ด ว ยอํ า นาจป ญ ญา คื อ ทํ า
อยางนี้ . นี่มั นมี ผลเหมื อนกั น คื อวาทํ าลายกิ เลสเหมื อนกั น , เราก็ เอาอยางนี้ดี กวา
ที่ เรี ย กว า ทํ า อย า งร่ํ า รวย มี ผ ลงานมาก เพราะพวกที่ บ รรลุ ธ รรมะตรงที่ ห น า ที่ นั่ ง
ของพระพุ ท ธเจ า ชั่ ว ไม กี่ น าที นั้ น ก็ แ บบนี้ ทั้ ง นั้ น . มั น เป น แบบความคิ ด พิ จ ารณา
หรือวิปสสนานําหนา; แตวาถาเขาเปนคนมีนิสัย มีอุปนิสัย มีจิตลักษณะเหมาะสม
ที่เขาอาจจะมีสมาธิมากมาย เต็มที่ก็ได. เขาจึงไมตองการ ถาบรรลุธรรมะเปน
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ที่ พอใจ ไม มี ความทุ กข อะไรเสี ยแล ว ก็ ไม มี ใครสนใจที่ จะไปหั ดสมาธิ กั นทํ าไมอี ก, ทั้ ง ๆ
ที่ คนนั้ นถ าไปหั ดสมาธิ แล วก็ จะได มากมายที เดี ยว. คนได บรรลุ ธรรมะ ชนิ ดที่ ทํ าความ
ดับทุ กขได จะสนใจที่ จะไปหั ดสมาธิทํ าไมอีก, มั นก็มี บ านเรือนอยูพอสมควรแกอั ตภาพ
แลว จะไปหาไม หาอิฐ หาปูน อะไรมากองไวทําไมอีก เปนอยางนี้เปนตน.
แลวก็มีกรณี พิ เศษ คือวา คนที่ไดบรรลุพระอรหัน ต โดยไมไดไปทํ า
วิ ป ส สนาที่ ในป า ที่ ไหนบรรลุ ตรงหน าพระพุ ทธเจ านั้ น , เขาแสดงอิ ท ธิ ป าฏิ หาริย ได
มี ป ฏิ สั ม ภิ ท า มี อ ะไรต าง ๆ นี้ ก็ เป น ได .เพราะว าจิ ต ใจคนนั้ น พิ เศษมาแต เดิ ม พอรู
ธรรมะในสว นดับ ทุก ขสิ ้น เชิง , แลว ก็รู เ รื ่อ งอื ่น ที ่เ กี ่ย วขอ งกัน ,แลว ก็ม ีจ ิต ใจที่
เปนสมาธิ ขนาดแสดงฤทธิ์ไดโดยในตัวเองได ไมตองไปฝกโดยเฉพาะ.
เดี๋ ยวนี้ คนเรามั นหมดป ญญา หมดท าเขา ก็เลยควา ควาไปตามเรื่อง,
คว าไปตามเรื่ อ ง คื อ ว า ตามที่ มี ส อน มี แ นะ มี ส อน อยู กั น เป น แบบพิ ธี รี ต อง เป น
ธรรมเนี ยมประเพณี ฉะนั้ นจึ งเรียกว า กระท อนกระแท น, เหมื อนที่ ผมเรียกเมื่ อตะกี้
มั นกระท อนกระแท น, กระท อนกระแท น. เหมื อนอย างว า ในรายที่ หาไม หาปู น หา
เหล็ ก หาสั มภาระมาก ๆ อย างนี้ , แล วมั นกระท อนกระแท น ก็ ตรงที่ วาไม มี ความรูเลย
ว า จะใช ไ ม อ ย า งไหนสั ก กี่ อั น , จะใช ปู น สั ก เท า ไร, ใช อิ ฐ สั ก เท า ไร, มั น กระท อ น
กระแท นตรงที่ หาอั นนั้ นมากเกิ นไป, หาอั นนี้ น อยเกิ นไป บางอย างไม ได หาเลย อย าง
นี้ เป นต น. ความรูความเข าใจเกี่ ยวกั บการบรรลุ ธรรมะกั นจริง ๆ เดี๋ ยวนี้ มั นกระท อน
กระแทนแบบนี้.
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ความรูทางปริยัตินั้นก็กําลังขยายกันออกไป ไมมีที่สิ้นสุด; แมแตจะ
ทําวิปสสนานี้ ก็ตองเรียกอภิธรรม, อภิธรรมนั้นคือปริยัติอยางยิ่ง ปริยัติแหงปริยัติ
ทีเดียว; เพราะอธิบายคํามันมากไป. นี่ทําวิปสสนาก็ตองเรียนอภิธรรม อยางนี้
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เปนตน. แลวหลักสําหรับวิปสสนานั้น เทาที่มีอยูในพระไตรปฎก ก็เหลือเฟ อ
แสนจะเหลื อ เฟ อ . ที่ แ ท ต อ งการเพี ยงหลั ก ในบางสู ต รเท านั้ น ก็ พ อแล ว, ไม ต อ งการ
คํ าอธิ บายทํ านองปริยั ติ ให มากออกไป เรื่องภพ :เรื่องภู มิ เรื่องโลก เรื่องส วนแยกของ
ขันธ ของธาตุ อายตนะ จนเป นวิทยาศาสตรหลับหู หลับตา ตัวเองก็ไมเขาใจ ไดแตทองได
เทานั้นเอง.

วิปสสนาแบบสวนโมกข.
ที นี้ อยากจะพู ดให เข าเรื่องเสี ยที ที่ เป นป ญหาเฉพาะสํ าหรับสมั ยนี้ ที่ จริงก็
เคยพู ดมาคราวสองคราวแล ว ผมจํ าได วาใชวิธีที่ มั นเหมาะสํ าหรับคนสมั ยนี้ , แล วก็ ย้ํ า
ย้ํ า เปน หลัก เปน คํ า สํ า คัญ วา พระเณรอยา เลวกวา ชาวบา น ยัง จํ า ไดห รือ เปลา ?
ว าพระเณรอย าเลว อย าเหลวไหลกว าชาวบ าน,อย าอยากได กว าชาวบ าน; หมายความ
วา เมื่อชาวบานตองทํางานเลี้ยงลูก เลี้ยงเมีย อยางชาวบานก็บรรลุธรรมะได
ดังที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรนั้น ๆ มาเฝาพระพุทธเจา แลวบรรลุธรรมะที่ตรงนั้นได ทั้งที่
เปนฆราวาส. และฆราวาสบางคนก็เปนพระโสดาบัน สกิทาคามีอยูในบานเรือน นับ
จํานวนไม ไหว. เมื่ อชาวบ านที่ ยั งทํ ามาหากิ นเลี้ ยงลู กเลี้ ยงเมี ย เป นอย างนี้ ได แล วพระ
เป น ไม ไ ด มั น ก็ เรื่ อ งเหลวไหลสิ้ น ดี ;ฉะนั้ น อย า อวดดิ บ อวดดี ใ ห มั น มากไปนั ก เลย,
เอาแตพอเหมือนที่ชาวบานเขาไดกัน ก็ดีโขอยูแลว.
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นี่ จงเกิดความคิดที่ฉวยโอกาสเอาการงานเปนวิปสสนา หรือวาเอา
วิป สสนาในการงาน มี วิป สสนาในการงาน หรือว าทํ าการงานให เป นวิ ป สสนาเสี ย นี้ ตั้ ง
ชื่อเสียใหมเลยวา วิปสสนากรรมกร, วิปสสนาของเรา วิปสสนาแบบกรรมกร. ถาใคร
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ถามเมื่ อไรที่ ไหน ก็ ตอบว า วิป สสนาสวนโมกข นี้ คื อวิ ป สสนาแบบกรรมกร, ทํ าการงาน
ใหเปนวิปสสนา มีวิปสสนาในการงานนั้น แตตองการงานอยางแบบของผม.
แลว หลักใหญ ๆ ก็พูดอยูแลววา ตองเปนความไมเห็นแกตัว, ไมให
ยกหู ชู ห าง อย ามี ค วามเห็ น แก ตั ว ไม วาอะไรมาชวยกํ าราบอั น นี้ ได อั น นั้ นใชได
หมด. ทีนี้การงานความเหน็ดเหนื่อ ย ความเสีย สละนี่ เป น พื้ น ฐาน; ถายังไมยอม
เสี ยสละแล วมั นยั งเลวเกิ นไป มั นเป นเรือโกลนที่ ใชไม ได , แม แต จะเป นเรือโกลน คื อ
โกลนมาไมดี.
ฉะนั้นอยางนอยตองมีการแสดงความไมเห็นแกตัว หรือความเสียสละ
ความเห็ นแก ตั ว ในระดั บที่ เพี ยงพอ ให ดู ก อน เป นข อแรก, แล วจึ งขยั บขยายให มั นยิ่ ง
ขึ้ นไป โดยแนวนั้ น โดยไม ต องเปลี่ ยนเรื่องให มั นหลายเรื่อง. เมื่ อถื อเอาการงานเป น
วิปสสนา แลวก็ใหมันเปนวิปสสนาเรื่อยไป จากการงานนั้น.
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เราตองการใหทํางานชนิดที่เปนการเสียสละจริง ๆ, ฉะนั้นจึงบัญญัติ
ไวชัดวา ตองไมหวังอะไรตอบแทน, อยาหวังจะไดอะไรตอบแทน, อยาหวังจะได
คํ าขอบใจ, แม แต คํ าว า ขอบใจ ก็ อย าหวั งจะได , ความเอาอกเอาใจ พะเน าพนออะไร
บางอย าง ก็ อย าหวังจะได , แล วเวลาเจ็ บไข , ถ าสํ าหรับผมนี้ เป นเจ าของงาน จะมี การ
ตอบแทนอะไรบ าง ก็ ขอให คิ ดว า มั นเป นหน าที่ ตามวิ นั ย ที่ เพื่ อนสหธรรมมิ กด วยกั น
จะต องช วยเหลื อคนเจ็ บไข แต ไม ใช ธรรมะ. ฉะนั้ นให คงถื ออยู ไปตามเดิ มวา พวกที่
เหน็ดเหนื่อยนั้น ไมไดรับอะไรตอบแทน แมแตสิ่งของ, แมแตขอบใจ แมแตการ
เอาอกเอาใจ การเอาใจใสอยาหวังเลย. ใหมันเปนการกระทําเพื่อขูดเกลาความ
เห็นแกตัว ไปโดยสวนเดียว, ทํางานเพื่องาน ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ตามหลักจริย ธรรมสากลไปทาเดียว, แตผมเรียกวา ทํางานดวยจิตวาง ไปทาเดียว.
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ที นี้ พู ด ถึ ง งานที่ ทํ า ไม ใ ช ต อ งเป น งานแกะสลั ก หรื อ วาดเขี ย น เหมื อ น
กั บ พระคุ ม ดี คุ ม ร า ยองค นั้ น พู ด . งานอะไรก็ ไ ด , งานอะไรก็ ไ ด ทั้ ง นั้ น นี่ มั น เป น
หลั ก ตายตั ว . งานอะไรก็ ไ ด ขนทราย ขนดิ น ขนหิ น ทํ า อะไรก็ ไ ด ใช ไ ด ทั้ ง นั้ น ,
แล ว มี ห ลั ก ว า เอาเหงื่ อ ล า งกิ เ ลสก็ แ ล ว กั น . พอผมพู ด ประโยคนี้ โปรเฟสเซอร ฝ รั่ ง
ชู มื อ สู ง เต น เร า ๆ ไม เข า ใจ. ขอให ทํ า ชนิ ด ที่ เอาเหงื่ อ ล า งกิ เลสก็ แ ล ว กั น , หมาย
ความว า เอาความไม เห็ น แก ตั ว นี่ , ล า งความเห็ น แก ตั ว ก็ แ ล ว กั น , ไม ใช ต อ งเป น งาน
นั ้น งานนี ้, แตท ีนี ้เ มื ่อ ตอ งทํ า งานแลว ควรจะทํ า งานที ่ถ นัด , ตอ งทํ า งานที ่ถ นัด
ดี ก ว า ทํ า งานที่ ไ ม ถ นั ด นี้ เพราะทํ า ได ดี ก ว า , มั น ไม เหนื่ อ ยเปล า มั น ยั ง ได ผ ลดี ก ว า .
แล วงานที่ ถนั ดนี้ มั นขยั บ ขยายได แต ว าเป นไปในทางที่ จะเป นประโยชน แก พ ระศาสนา
มากที่ สุ ดก็ แล วกั น มั นอาจจะทํ าอย างอื่ น ก็ ได แต เราจะเน นมั น มา ปรั บ ปรุ งมั นมา โยง
มันมา ในลักษณะที่จะเปนประโยชนแกศาสนา ไดมากที่สุดก็แลวกัน.
ที นี้ ค นอย างเรายั งไม มี ป ญ ญาทํ าอย างอื่ น จึ งคิ ด ว า การแสดงภาพเขี ย น
หรื อ ภาพสลั ก นี้ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ เราเวลานี้ , ใช คํ า ว า "เวลานี้ " ช ว ยจํ า ไว ด ว ยเวลาอื่ น
ไม รั บ รอง. เวลานี้ ในสภาพที่ เหมาะสมที่ สุ ด นี้ งานนี้ จ ะช ว ยเผยแผ สิ่ งที่ ค วรเผยแผ ,
ไดผลมากเกินคาของเหงื่อที่เสียไป เพราะวางานนี้จะมีประโยชน ทั้งในทางธรรมะ
ในทางประวั ติ ในทางโบราณคดี ในทางศิ ล ป กระทั่ ง ในทางวั ฒ นธรรมของคน
ไทย เพราะทํ าให รู อะไรทุ กอย างในแง เหล านี้ . วั ฒ นธรรมไทยงอกงามออกมาจากวั ฒ นธรรม
อิ น เดี ย อย างไร ถ าคนมี หู ต าฉลาด จะดู ได จากภาพหิ น สลั ก เหล านี้ : ดู ในแง ศิ ล ป ก็ ได ,
ถ าดู ในแง ของพุ ท ธประวั ติ ก็ เห็ น ได ไม น อ ยกว า ที่ มี อ ยู ก อ นแล วในประเทศไทย. เพราะ
อยางนี้ยังไมมีในประเทศไทย มันเพิ่มสวนที่แปลกเขามา.
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ดู ใ นแง ธ รรมะ ก็ เ รื่ อ งความว า งนี้ ดู ไ ด ดี ก ว า , เพราะเขาไม แ สดงรู ป
พระพุ ทธเจ า คงทิ้ งไว เป น ความว าง, โดยหลั ก ว า พระพุ ท ธเจ าที่ แ ท จ ริ ง ไม ใช สิ่ งที่
แสดงไดดวยรูป, ดวยสิ่งที่มีรูป นี่อยางนี้เปนไปในฝายธรรมะนะ.
ทีนี ้ป ระวัต ิ นั ่น ประวัต ินี ่ ที ่เ ปน เรื ่อ งราว ไมม ีใ นหนัง สือ พุท ธประวัติ
ที่ อ า น นี่ ดู ซิ มาเพิ่ ม เข า อี ก ในส ว นที่ เ ป น พุ ท ธประวั ติ แล ว ในทางโบราณคดี ทาง
อะไรต าง ๆ ซึ่ งเราพิ จ ารณาแล วเห็ น ว ามี ป ระโยชน ม าก จึ งปรั บ ปรุ งให เหงื่ อ นั้ น เสี ย ไป
ในลั ก ษณะอย างนี้ , นี่ เรี ย กว า ยิ งที เดี ย วได น กหลายตั ว ทํ าการงานเอาเหงื่ อ ล างกิ เลส,
แล ว ผลของเหงื่ อ นั้ น เป น ประโยชน แ ก เพื่ อ นมนุ ษ ย ด ว ย, ไม ใช ให แ ก ตั ว เองอย า งเดี ย ว.
ฉะนั ้น เราถือ เอาทั ้ง ประโยชนต นและประโยชนท า น; และเมื ่อ ใชว ิธ ีนี ้ ผมวา
เหมาะที่ สุ ดแก โลก แก มนุ ษย ในยุ คปรมาณู ยิ่ งกว าจะนั่ งหลั บหู หลั บตาตลอด ๒๔ ชั่ วโมง,
ไปนั่ งหลั บ หู หลั บ ตา แต กลางคื นก็ พ อแล ว. นี่ กลางวั นใช วิ ธี เอาเหงื่ อล างกิ เลสนี้ ก็ ถมไป
แลวมันลึกซึ้งกวา มีประโยชนกวางขวางกวา.
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ฉะนั้ นอย าได คิ ดวา จะหั ดเขี ยนหั ดแกะ หั ดทํ า นี่ เพื่ อจะไปเป นอาชี พ
ข างหน า, อย างนั้ น มั น ทํ าลายตั วเอง ให ต กต่ํ าลงไป แล วเหงื่ อ นั้ น จะไม ล างกิ เลส, เว น
ไว เสี ย แต ว า ทํ า เพื่ อ ไม ใ ห ห วั ง อะไรตอบแทน, หวั ง แต จ ะให ผู อื่ น ได ต ะพึ ด . นี่ เรี ย กว า
เหมื อ นกั บ ตายแล ว เรานี้ ต ายแล ว ; ฉะนั้ น คํ า กลอนบทนั้ น ยั ง คงใช ไ ด อ ยู เสมอ :
ทํางานดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง กินอาหารดวยความวาง ตายแลวตั้งแตทีแรก,
เปนคนตาย อยามี หู หัว หาง สําหรับไวยกกันอีก, นี่เรียกวา คนตาย.
ที นี้ ป ญ หามั น ที่ อ ยู ว า หั ว หางนี้ มั น มี ส ลอนไป ยกกั น สลอนไป มี ป ญ หา
เทานี้, ไมมีทางอื่นที่จะกําราบมัน นอกจากวา มีหลักที่จะทําลายความเห็นแกตัว
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โดยทํ า ตนให เป น คนต่ํ า , ทํ า ตนให เป น คนแพ แพ เป น พระ ชนะเป น มาร นี้ ดี ที่ สุ ด .
ยกหูชูหางเมื่อไรเปนมารเมื่อนั้น, แพเมื่อไรเปนพระเมื่อนั้น.
นี่ เห็ นได แล วว า มั นเกิ นไป เกิ นกวาพระคุ มดี คุ มรายชนิ ดนี้ จะเข าใจอุ ดมคติ
ของเราได , มั นก็ ไม มี ป ญหาอะไรที่ จะต องพู ดกั บแก ก็เลยไม ได พู ดอะไรสักคํ าเดียว กั บพระ
๒ - ๓ องค นี้ ; เพราะมั นไม มี ประโยชน อะไรจะพู ด. แต ถ าคุ ณยั งอยากจะพู ด ก็ อย าพู ด
อะไรให มากนั ก. เว นแต ว าเราสมั ครเป นกรรมกรมี วิ ป สสนาในการงาน ปรับปรุงการ
งานใหเปนวิปสสนา.
คํ าว า กั ม มั ฏ ฐาน ก็ แปลว า การงาน. กั ม มั ฏ ฐาน แปลว า การงาน
เพราะฉะนั้นการงานก็เปนกัมมัฏฐานไดดวย, ถาวาการงานนั้นไมเพิ่มความเห็น
แกตัว.
นี่ ระวั ง ๆ ๆ อย าให การงานอะไร เพิ่ มความเห็ นแก ตั ว, เพิ่ มความหวั งที่ จะ
ไดนั่นไดนี่. ยอมเปนผูสิ้นเนื้อประดาตัวอยูตลอดเวลา ใหเหมือนกับตายแลว,
เสร็จแลวอยูตลอดเวลา ยิ่งดี, เปนหลักงาย ๆที่ถือปฏิบัติไดวา หูหางมันจะไมชูขึ้นมาได.
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นี่ รวมความแล ว ผมมองเห็ น ไปแต ในลั ก ษณะอย างนี้ ว าวิ ธี นี้ เท านั้ น ที่
ประหยั ด ที่ สุ ด , ประหยั ด อะไรที่ สุ ด แล ว ก็ รวดเร็ว ที่ สุ ด แล ว ก็ ง า ยดายที่ สุ ด , แล ว ก็
จะไม ให พ ระนี้ เลวกว า ชาวบ า น เหมื อ นที่ พู ด แล ว โดยวิ ธี นี้ . ฉะนั้ น จึ งถื อ ว า วิธี นี้
คงจะเหมาะแล วสํ าหรับมนุ ษย ในยุ คปรมาณู นี้ ภิ กษุ สามเณรในยุ คปรมาณู นี้ ใช ไฟฉาย
โก ๆ แทนที่ จะใช โคมผ าใส จอกน้ํ ามั น เนย มั นเปลี่ ยนไปเท าไร, ฉะนั้ น การงานมั น ก็
ต องเปลี่ ยนบ างซิ . ที่ อยู เป นอย างไร มั นก็ ผิ ดไปกั บครั้งพุ ทธกาล, ในกุ ฏิ มี อะไร มี ตํ ารา
ท ว มหู ท ว มหั ว สารพั ด อย า ง,มี เครื่ อ งใช บ างอย า งซึ่ ง ไม ใ ช ข องพระ มั น ก็ เรี ย กว า ผิ ด
ไปมากแลว สําหรับมนุษยในยุคปรมาณู, แลวไปดูกุฏิ กุฏิอะไรของพระเถระเจาใหญนายโต
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มี อะไรผิ ดไปจากครั้งพุ ทธกาลมากไปกว าพวกเราที่ นี่ อี ก. เรื่องมั นไปกั นใหญ แล ว เป น
ยุ คจรวดดาวเที ยมไปด วยเหมื อนกั น; เพราะว าผู ปฏิ บั ติ ที่ จะทํ าลายกิ เลสในจิ ตใจ น าปรั บ
ปรุงใหมันทันกันกับยุคที่มันพรวดพราดแบบนี้.
ฉะนั้ น จึ ง ปรั บ ปรุ ง ในทางเอาการงานเป น วิ ป ส สนา, มี วิ ป ส สนาใน
การงาน, เอาเหงื่อลางกิเลส. มีหลักสั้น ๆ ๓ แบบ, วิปส สนาญาณิกะ แมแต
จะหลุ ดพ นตามแบบป ญ ญาวิ มุ ตติ ล วน ๆ ก็ ยั งดี , อย าไปหวั งให มากกว านั้ น แล วอั นนี้
มั นเหมาะสํ าหรับยุ คดาวเที ยม มี ป ญญาเพี ยงพอที่ จะตั ดกิ เลสอยู ทุ กวั นก็ พอแล วการไปนั่ ง
หลั บตาตามโคนต นไม นั้ น มั นก็ ทํ าตามโอกาสเถอะ, อย าไปมั วเมา แต อย างนั้ นอย างเดี ยว
เหมื อนกั บพระที่ ว า แกไม เข าใจคํ านี้ เราสนใจมาตั้ ง ๔๐ ป แล วเรื่ องในคํ านี้ คํ าคํ านี้
กอนแกเกิดฉะนั้นเรื่องนี้จึงไมมีทางที่จะพูดกันรูเรื่อง.

การเปนอยูแบบวิปสสนากรรมกร.
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วัน นี้ เราถื อ โอกาสตั้ งชื่ อ การเป น อยู แบบนี้ วาวิป ส สนากรรมกร คุ ณ
เห็ น แล วนี่ ว าคนที่ ม าที่ นี่ โดยมากเขาถามว า ที่ นี่ ทํ าวิ ป ส สนาไหม ? ก็ บ อกเขาเลยว า
วิปสสนากรรมกร เขาใจไมเขาใจก็ตามใจเขา,เขาไมมีเวลาที่จะฟงคําอธิบาย.

เอาเหงื่ อล างกิ เลส ไม เอาเปรียบข าวสุ ก ไม เอาเปรียบข าวสุ กของชาวบ าน
ถา ทํ า เนิบ ๆ นาบ ๆเหยีย บขี ้ไ กไ มฝ อ ตลอดชาติก ็ไ มเ ห็น ไดอ ะไรขึ ้น มา, ตอ ง
ทําจริงและรุนแรง ทุกอยางทั้งทางกาย ทั้งทางจิต ทางสติปญญา มันจึงจะทันกัน
หรือสมกั น กั บโลกในยุ คดาวเที ยมนี้ . ขอแต ว าเป น ไปในทางถู ก ต อ งก็ แล วกั น, เป น
ไปในทางทําลายความเห็นแกตัว มีเทานั้น มีขอเดียวเทานั้น.
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ควบคุมทุกอยาง ใหเปนไปแตในทางทําลายความเห็นแกตัว นับตั้ง
แต จะกิ นอาหาร จะอาบน้ํ าจะไปถาน ทุ กอย างแหละ. ระมั ดระวั งตั วให ดี ให เป นการ
ทําลายความเห็นแกตัว, เขาสวมแท ๆ มันก็มีคนเห็นแกตัวแลว, แลวไมตองแกตัว.
พระเณรทั้ งนั้ น ที่ ใช ส ว ม ไม มี ใครมาช ว ย, เข า ส ว มให เลอะเทอะแล ว มั น ก็ มี แ ต ค วาม
เห็ นแก ตั วเข าแล ว นี่ เป นตั วอย างนะ. แล วอย างอื่ น ๆ เช นวา ไม มี ความเป นระเบี ยบ
เรียบรอย หรือมันไมมีประโยชน หรืออะไร นี้ทางหนึ่ง.
แลวอีกทางหนึ่ง ทําลายประโยชนใหหมดเปลืองไป โดยไมจําเปน นี้ก็
เป น เรื่อ งความเห็ น แก ตั ว .ทางหนึ่ งไม ส รางประโยชน อ ะไรขึ้ น มา ก็ เป น ความเห็ น
แกตัว, ทางหนึ่ งมั นทํ าลายประโยชน ของผู อื่ น ที่เขาสรางสวรรคขึ้นหามาไว นี้ ก็เป น
ความเห็ น แก ตั ว, จั บ จ ายใช ส อยบางสิ่ งบางอย าง ในลั กษณะที่ จะยกหู ชู หางของตั ว
โดยไมประหยัดสิ่งเหลานั้น นี่ก็เปนเรื่องความเห็นแกตัว.
ขอใหวัด ทั ้ง วัด นี ้เปน ลัก ษณะ เปน นิม ิต เปน เครื ่อ งหมายที ่จ ะวัด วา
มีความเห็นแกตัว หรือไมเห็นแกตัว, แลวใหรูไววา เรามีหลักใหญ ๆ วา จะสราง
วั ด นี้ ให พู ด ได , ให ก อ นหิ น พู ด ได ให ต น ไม พู ด ได ให อ ะไร ๆ มั น พู ด ได , คื อ ว าให มั น
แสดงอะไรที่ จั บใจผู เห็ น และเกิ ดความรู สึ กในข อนี้ เป นความเงี ยบความสงบ ความหยุ ด
ความวาง อะไรก็แลวแต.
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ฉะนั้ น ถ า มี ทุ ก ๆ อย า ง ที่ ส อ ลั ก ษณะอย างนั้ น อย า ให มี ส กปรกรกรุ งรั ง
หรือ เกิ ด ความคิ ด ไปทางอื่ น ,ที่ เราให ต น ไม พู ด ได ให ก อ นหิ น พู ด ได มี ค วามมุ ง
หมายอย างนี้ . ฉะนั้ นจะวางก อนหิ นสั กก อน ก็ วางให มั นเกิ ดความหมาย ถ าโงเกิ นไป
มันก็เปนบาปของคนนั้น, ไมใชบาปของเรา. เราวางไวในลักษณะที่มันจะมีความ
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หมาย, แล ว เขาไม รู ค วามหมาย นั้ น มั น ไม ใ ช บ าปของเรา. นั้ น มั น บาปของคนที่
มานั้นเอง.
เดี๋ ย วนี้ ค นส ว นมากก็ ไม ได ป ระโยชน ถึ ง ขนาดนี้ เห็ น ๆ อยู แ ล ว พั น คนจะ
ได สั กคนหนึ่ งเท านั้ น, ที่ จะรู สึ กเกิ ดประทั บใจจากสิ่ งต าง ๆ ที่ แสดงอยู แล วรู สึ กว า ความ
หยุ ด ความไม ยึ ด มั่ น นี้ มั น ดี , ไม ค อ ยมี ใครรู .ไม ใช ว า ก อ นหิ น จะมี จิ ต มี วิ ญ ญาณ ที่ จ ะ
คิ ด นึ ก รู สึ ก อะไรได , แต ว า ลั ก ษณะบางอย า งที่ เราอาจจะถื อ เอาประโยชน ได แล ว มั น
ก็เปนประโยชน.
ในอรรถกถา มี ภิ กษุ องค ห นึ่ งบรรลุ พ ระอรหั น ต เพี ยงแต สั กว าเห็ นดอกมะลิ
ป ารวงลงมาจากต นเท านั้ น. ดอกมะลิ ป าไม ใช มี ชี วิตจิ ตใจ, รวงตามธรรมดาธรรมชาติ
ของมัน แตพระองคนั้นมองไปแงที่มีความหมายไปในทางไมเที่ยง, ไมมีความหวังอะไร
เลยในสิ่ งเหล านี้ ในสิ่ งที่ เอร็ ด อร อ ยสวยงามอะไรนี้ . ฉะนั้ น จึ งเป น พระอรหั น ต ได โดย
เห็นสิ่งที่มันทําอะไรไปตามธรรมชาติของมัน ไมมีจิตมีใจอะไร.
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นี้ เรามั น ไม เป น อย า งนั้ น , พอมี อ ะไรหล น มี อ ะไร มั น ก็ ไ ม รู สึ ก เพราะว า
ใจเรามั น เตลิ ด เป ด เป งไปทางไหนเสี ยแล ว, ไม มี โอกาสที่ จะเห็ น ดอกไม ป าร วง แล วเป น
พระอรหั น ต ได เสี ย แล ว. เพราะว าใจของเรากระด าง และเตลิ ด เป ด เป งไปไกลแล ว, จึ ง
เหมาะแล วที่ จะเอาเหงื่อล างกิ เลส เพราะมั นมี แต ความกระด างมากเสี ยแล ว ไม ละเอี ยด
ละมุนละไมเหมือนตัวอยางนั้น.

แต ว าโดยทั่ วไปนี้ ให ม องดู มั น เงี ยบ มั น หยุ ด ต น ไม นี้ มั น กิ นอาหารอย างนี้ ,
มั น กิ น อย า งไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น . เรามั น กิ น อาหารอย า งยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ; วั น นี้ มี อ ย า งนี้ มี
แกงมีกับอยางนี้, ถึงปากไมพูด ก็นึกอยูในใจ วานี้อรอย อยากจะไดอีก มีแตกินอยางนี้
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ทั้ งนั้ น. ไม เหมื อนต นไม มั นดู ดซึ ม ไปตามธรรมชาติ ตามระเบี ยบ สม่ํ าเสมอ, ไม มี ตั วกู ของกูเหมือนคน.
ถ าใครดู ในแง ดั งกล าวนี้ อ อก ก็ แปลว า คนนั้ น ได ฟ งต น ไม พู ด ได ยิ น ต น
ไมพ ูด , นี ้เ ปน ตัว อยา งเทา นั ้น , ยัง มีอ ีก มากมาย เกี ่ย วกับ ตน ไมก ็ด ี กอ นหิน ก็ดี
มีอยูมากมาย, ฉะนั้นใหดู ๆ ไว.
เรามี หน าที่ มากกว าต นไม เรามี อะไรมากกว าต นไม , เราต องระมั ดระวั งกว า
ต องใช เวลาให มี ค ากว า. ใช คํ าว า ต อง นี้ ไม ถู ก แต มั นก็ ต องใช คํ านี้ , เพราะมั นกระด าง
เกิ น ไปนั ก เรี ย กว า มั น ควร"ควรกระทํ า " ให ม ากกว า ต น ไม ดี ก ว า ต น ไม . อยู ใ นป า
ก็ ไ ม เ ห็ น ป า ถ า ไม มี ส ติ ป ญ ญา, ไปนั่ ง โคนต น ไม ก็ ไ ม ไ ด ยิ น ต น ไม พู ด . ฉะนั้ น สร า ง
สติ ป ญ ญาให เพี ยงพอ อยู ตรงนี้ ก็ จะได ยิ นต นไม พู ด, หรื อว าได เห็ นอะไรเห็ นต นไม แสดง
ธรรม.
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ถ าทํ าด วยความยึ ด มั่ น ในรู ป ในแบบ ให มั น ฝ งตั วเข าไปในต น ไม ขุ ด โพลง
เขาไปอยูมันก็ไมรู, ก็ไมรูจักตนไม ไมรูจักประโยชนที่จะไดจากตนไม.

โคนไม ห รื อว าที่ ส งั ด อื่ น ๆ ที่ เขารวมเรี ยกกั น ว าที่ ส งั ด นี้ หมายถึ งสิ่ งแวด ลอ มจิต ใจ ไปในทางหยุด ไปในทางวา ง ไปทางสงบสงัด . แตเดี ๋ย วนี ้เมื ่อ เราอยู
ในป าเสี ยเองแล ว ก็ ค วรจะได รั บ ประโยชน อั น นี้ . อย าเป น เหมื อ นกั บ ว ามั น ไม รู สึ ก เสี ย
อี ก นี่ เรี ย กว าอยู ในป าก็ ไม เห็ น ป า ฉะนั้ น จงอยู ในป าเห็ น ลั ก ษณะเห็ น ธรรมชาติ เห็ น
ความจริงอะไรเกี่ยวกับปา ก็เรียกวาอยูในปาแลวก็เห็นปา, นี้ก็ทําไปตามโอกาส.

ส ว นแรงงานยั ง เหลื อ ก็ ใ ช ไ ปในทาง ทํ า บทเรี ย นที่ ไ ม เห็ น แก ตั ว นี่
แรงงานที่เหลือจะไปทิ้งเสียที่ไหน ? คาขาวสุกของชาวบานจะเอาไปทิ้งเสียที่ไหน ? ถาเรา
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มี เวลาเหลื อ พอที่ จ ะใช มั น ก็ ใช มั น ไปในทางที่ เป น ประโยชน ข องโลกเป น ส ว นรวม
เวลาวันละ ๒ - ๓ ชั่วโมงก็ตามนี้ ทําสิ่งที่มันเปนประโยชนแกโลกเปนสวนรวม.

การทํางานก็เพื่อประโยชนที่พอเหมาะพอดี.
อยากจะยื นยั นว า การเขี ยนภาพ การสลั กภาพนั้ น ไม ใช การเขี ยนใหม
ไม ใ ช ส ลั ก ภาพ ของพระบ า ๆ บอ ๆ องค ที่ ว า นี้ ที่ ใ ช ชื่ อ ว า ธรรมกาโม. อย า เห็ น
เป น เพี ย งเรื่อ งเขี ย นภาพ หรือ สลั ก ภาพ ให เป น เรื่ อ งที่ ว า เสี ย สละเพื่ อ ประโยชน แ ก
เพื่ อนมนุ ษ ย อะไรก็ ไ ด , อะไรถนั ด ก็ ทํ า อั น นั้ น ก็ แ ล ว กั น , อะไรมี ค า สู ง กว า เรา
เลื อ กเอาอั น นั้ น , อะไรที่ เป น ประโยชน โดยเร็ ว เราเลื อ กเอาอั น นั้ น อี ก . ผมจึ ง บอกว า
จะเปนงานทําใหมีสิ่งที่ในประเทศไทยยังไมมี เพื่อใหพุทธบริษัทไดเห็นสิ่งเหลานี้
ก็มีเทานั้นเอง, ไมไดหวังอะไรมากไปกวานั้น.
ลํ า พั งผมคนเดี ย วจะทํ า อะไรได , หลาย ๆ คนก็ ช ว ยกั น ทํ า เป น การใช แ รง
งานส วนเหลื อของร างกาย ให หมดไป. แต แล วอย าลื มว า ในขณะนี้ ในเวลาอย างนั้ นแหละ
มี วิ ป ส สนา ที่ ต อ งระวั ง ให ดี คื อ ระวั ง หู ระวั ง หาง ให ดี , อย า ให ย กขึ้ น มาเพราะ
เหตุ นี้ . มี วิ ป ส สนาอยู ที่ เ หงื่ อ ไหลนั้ น ด ว ย แล ว สํ า คั ญ เสี ย ด ว ยดี ก ว า ที่ ไ ปนั่ ง ตากลม
เย็ น ๆที่ โคนไม มั กจะเคลิ้ มไปในทางอื่ น, ไม แน นอนว า มั นขู ดเกลาความเห็ นแก ตั วด วยซ้ํ า
ไป. เดี๋ ย วไปหลงใหลในทางความสงบเพลิ ด เพลิ น , แล ว นอนหลั บ แบบหนึ่ ง ไปเสี ย ,
ก็ไ มไ ดอ ะไรหรือ จะทํ า สมาธิ กระทั ่ง เกิด ฌ านเกิด สมาบัต ิ แลว มัน ก็จ ะเหลือ ใช
ไมไดเปนประโยชน. ฉะนั้นเอาสมาธิเทาที่จําเปนแกการงานของเรา.
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สัก ๑๐ แรงมาแลวเราไปซื้อเครื่องทําแรงมามามาก นี้จะบาหรือจะดี คิดดูเทานี้ ซื้อ
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เครื่ องทํ าแรงม ามา ๑๒ แรง, ที่ ต องการเพี ยง ๑๐ แรงม า มั นจะบ าหรื อจะดี , จึ งว าทํ าให
มั นพอเหมาะพอดี ให มั นไปของมั นโดยธรรมชาติ แล วมั นก็ พอเหมาะพอดี , แล วมี โอกาส
ที่ จ ะได รั บ ผลสู งสุ ด เต็ ม ที่ แล ว ก็ เร็ ว , กว า จะหาเงิ น ไปซื้ อ เครื่ อ งทํ าแรงม า มาได มั น ก็
แยนะ, พอไดมาแลวก็ไมมีประโยชนอะไร, ประโยชน จริง ๆ มั นอยูตรงที่ มั นสีขาวนั้ น
ใหได.
ฉะนั้ น เมื่ อ เราทํ า ลายตั ว กู - ของกู นี้ ใ ห ไ ด แม ด ว ยความรู เท า นี้ แม
แตดวยสมาธิเทานี้แมดวยอะไรเทานี้ ทําไปใหได นัน่ แหละดี.
นี่ เพราะเหตุ ที่ ชาวบ านเขามี สมาธิ พ อดี มี ป ญ ญาพอดี เขาจึ งสามารถ
บรรลุ ธ รรมะได ในเพศฆราวาส เป น พระโสดาบั น พระสกิ ท าคามี ได , หรื อ ว า พอ
ไปเฝ าพระพุ ทธเจ าเดี๋ ยวใจ เป นพระอรหั น ต ได เพราะมั นมี แรงงานพอดี มั นไม เหมื อ น
กั บ คนบ า ๆ บอ ๆ มั น มี อ ะไรแง นี้ แง นั้ น ล ว นแต เ ฟ อ .เดี๋ ย วนี้ ร ะวั ง ให ดี กํ า ลั ง จะ
เฟ อ เรื่ อ งวิ ช าความรู ซึ่ งไม จํ าเป น แล ว, แล วเห อ ตามพวกคนสมั ย ใหม รู นั่ น รู นี่ รู โน น
มากไปแล ว. ไปรษณี ย ที่ มาผ านผมนี้ รู สึ กว าเดี๋ ยวนี้ กํ าลั งจะมี เฟ ออะไรบางอย าง ในทาง
หนั ง สื อ หนั งหา, นั่ น แหละเป น เรื่ อ งทํ า ลายตั ว โดยที่ ตั ว คิ ด ว า จะส งเสริ ม ตั ว , แต เป น
เรื่องทําลายตัว โดยไมไดรูสึกตัว.
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เอาละสรุ ป ความที ว า เราเรี ย กระบบของเรา หรื อ อุ ด มคติ ข องเราว า
วิ ป ส สนากรรมกร; แต ไ ม ใ ช ก รรมกรเหมื อ นคนอื่ น กรรมกรที่ ค วามว า งเลี้ ย งไว
กรรมกรของความว าง เรี ย กร อ งเอาอะไรไม ได ,เรี ย กร อ งเอาอะไรมาเป น ตั วกู - ของกู
ไม ได เป น ของความว างทั้ งหมด แล วอย างน อ ยก็ จะมี ค วามเบาสบาย ไม แพ ลู ก สุ นั ข,
ลูกสุนัขที่กําลังเลนมันไมมีเปนตัวกู - ของกูมันสบาย.
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ปญหาตาง ๆ เกิดจากตัวกู - ของกู.
เรานึ ก คิ ด มากไป มี อ ะไรเป น ตั วกู - ของกู สะสมไว ก็ เลยทุ ก ข ท นหม น
หมองวิ ต กกั ง วล หน า เศร า ตั ว กู - ของกู ทรมาน, แล ว ไปโทษว า โชคร า ย โทษ
พระเจ า โทษผี โทษสาง ไม เข า ใจ. ตั ว กู - ของกู นั่ น เอง มั น ทํ า ให เคราะห ร า ย เกิ ด
เอ็ ก ซิ เ ดนท มื อ หั ก แขนหั ก อะไร, ไม ใ ช ผี ส างเทวดาอะไรที่ ไ หน ไม ใ ช เ คราะห ร า ย
อะไรที่ ไหน. ตั ว กู - ของกู มั น ทํ า ให ใจมื ด มนท สะเพร า อึ ด อั ด ขั ด ใจ, สิ่ ง ที่ ง า ย ๆ
แท ๆกลายเป น อั น ตรายได , เดิ น ขึ้ น บั น ได ตกลงมาได . เครื่ อ งใช ไม ส อยที่ ใช อ ยู เป น
ประจํ าวั น กลายเป นอั นตรายขึ้ นมาได ; เพราะว าคนนี้ ในเวลานั้ น กํ าลั งอึ ดอั ดอยู ด วย
ตัวกู - ของกู, ไมไดมาจากผีสางเทวดาโชครายอะไรที่ไหน.
ฉะนั้นเรากลับมีปญหาเพิ่มมากกวา สัตวเดรัจฉานเหลานี้ เพราะตัวกู
- ของกู มั นแสดงหลายแบบนั ก; สัตวเมื่ อหิวก็ไม โกรธนะ บางเวลาไมไดกินอาหาร
สั ก มื้ อ ก็ ไม เห็ น มี เรื่ อ งอะไรเกิ ด ขึ้ น . ผมแกล งลองดู แล ว บางเวลาไม ให กิ น เลย มั น ก็
อยู อ ย างนั้ น , เป น อยู อ ย างนั้ น , ให กิ น ๒ มื้ อ มาก ๆก็ อ ย างนั้ น . นี้ ถ าคนเราไม ให กิ น
อาหารสั กมื้ อ ดู มั นจะอึ ดอั ดมาก ดู มั นจะเดื อดพล านมากที เดี ยว, สุ นั ขมั นไม ได นึ กอะไร
นั ก , มั น ไม หิ ว ถึ ง กั บ ร อ ง เพราะการไม ไ ด กิ น อาหารมื้ อ หนึ่ ง . บางที มั น ตามผมขึ้ น
ไปอยู บ นภู เขา ไม ไ ด กิ น ข า วมื้ อ หนึ่ ง มั น ก็ เป น อย า งนั้ น . บางที ล งมาหาอะไรกิ น ได
ก็ ดี ไป, บางที ห าอะไรกิ น ไม ได ก็ เลิ ก ไป, มั น ก็ ไม รูไม ชี้ได นี่ เรื่อ งความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
เปน ตัว กู ตอ งอยา งนี ้ ๆ, เปน ของกูต อ งอยา งนี ้, นี ้ระวัง มัน จะมากขึ้น ๆ มาก
ขึ้น ๆ มันจะไมนอยลง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
คน ๆ หนึ่ งถาม เลี้ ยงสุ นั ขนี้ ไว ทํ าไม ? เขาเพิ่ งมาใหม ๆ บอกว าเลี้ ยงไว
เปนอาจารย, บอกอยางนี้ เลี้ยงหมาไวเปนอาจารย ก็เลยทําหนาไมดี. เขาถามวาเปน
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อาจารย อย างไร, อาจารย อย างไร ? อธิ บายให ฟ งว า ความรู ที่ ได มาสอนคุ ณ ได มาจาก
หมาหลายอย าง คื ออย างนั้ น ๆ อย างนั้ น ๆ; เรื่ องไม มี ตั วกู ไม มี ของกู ก็ เลยเงี ยบไป.
เลี้ ย งหมาเป น อาจารย ; แต มั น อยู ที่ วิ ธี เลี้ ย ง หรื อ ว าวิ ธี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หมา มั น จึ งเป น
อาจารย ได , ไม ใช เลี้ ยงเฉย ๆ มั นจึ งเป นอาจารย ได , แล วส วนใหญ ไม ได สนใจกั บมั นด วย
ไม ได มองดู มั นในแง ลึ กด วย. ฝรั่ งเขาไม ชอบหมา เขารํ าคาญหมา เขากลั ว เขากลั วโรค
กลั วอะไร, ฉะนั้ นพวกฝรั่งมี ป ญ หาว า หากว าหมาเข าใกล ก็ กลั วแล ว กลั วจะติ ดโรคจาก
หมา. เรามี ค วามต านทานสู งกว า ในร างกายเรา ไม ติ ด โรคอะไรที่ ห มามี . แต ก็ ไม ใช
ว าเราจะไปนั่ นกั บมั นเกิ นไป เราก็ ระวั งเหมื อนกั น, เพราะมั นมี อะไรมากเกิ นกว าที่ เราจะ
เป น ได มั น ก็ มี . แต แ ล ว มั น มี จ ริ ง อยู อ ย า งหนึ่ ง นี่ จ ริ ง ที่ สุ ด ; ถ า เราขี้ เกี ย จแล ว หมา
ก็ ผ อมคื อ ไม เอาใจใส ห มา. ถ าเราเอาใจใส ห มา เราต อ งทํ าลายความเห็ น แก ตั วมาก,
บางคื นแทบจะไม ได นอนตามต องการ ต องคอยดู มั นเป นอย างไร, มั นไม สบาย กลางค่ํ า
กลางคืน ตองดูมัน.
ทุกอยางใชเปนเครื่องเรียน หรือเปนบทเรียน สําหรับศึกษาความไม
เห็ นแก ตั ว ได ทั้ งนั้ น; แมแตการเลี้ยงหมา หรือการปลูกต นไม หรือการกระทําอะไร.
ถารูจักทํา มันก็เปนไปในทางทําลายความเห็นแกตัว, ถาไมรูจักทํา มันก็ไปทาง
เพิ่มความเห็นแกตัว.
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ฉะนั ้น สิ ่ง ทุก สิ ่ง มี ๒ ความหมายเสมอ; แมแ ตเ นื ้อ ตัว ของเราเอง
ก็ มี ๒ ความหมายเสมอ. นี้ คนมี ป ญ ญาก็ รูจั กเลื อกเอาซิ , คนมี ป ญ ญารู จั กเลื อกเอา,
รูจักเลือกเอาประโยชนที่สูงกวาไวเสมอ ก็แลวกัน. อยาไปโงหลงยึดมั่นถือมั่นตะพึด,
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ไปในทางยึ ดมั่ นถื อมั่ น อาจจะไปถู กเอาสิ่ งที่ ไม มี ราคาก็ ได แล วก็ เหน็ ดเหนื่ อยมากกั บเรา.
บางที เราจะไม ต องลงทุ นอะไรเลย ไม ต องลํ าบากอะไรสิ่ งที่ มี อยู แล วนี้ มั น พอแล ว ที่ จะ
ศึกษา ทําลายความเห็นแกตัวมีพอ.
เมื่ อความเห็ น แก ตั วมั น กั ด เอาบ อ ย ๆ ก็ ดี เหมื อ นกั น อย าถึ งกั บ มาโวย
วาย, กิ เลสมั นกั ดเอาบ างมั นตบหน าเอาบ าง ก็ ดี เหมื อนกั น, มั นจะได สอนให รู จั กเร็ ว ๆ.
เดี๋ ย วนี้ ไม รั บ เสี ย อี ก ไม รั บ อั น นี้ กลั บ มุ ม านะไปทางอื่ น เสี ย อี ก , ไม ย อมรั บ การสอน
ของกิ เลส ความโง , ไม ยอมละความโง อั นนั้ น, แล วจะดั นทุ รั งอยู นั่ น ไม ยอมละส วนนั้ น
เพราะวามีมานะทิฏฐิจัด.
ถ ามี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ ต อ งมองไปในทางที่ จ ะฉลาดขึ้ น กว าก อ น. อย ากั ด ฟ น
ตะพึ ดไปในทางมานะทิ ฏฐิ จะฉิ บหายหมดเพราะความเห็ นแก ตั วยกหู ชู หาง. เกิ ดอะไร
ขึ้ น ดั นไปข างหน าตะพึ ด, ไม สมประสงค กิ นยาตาย. มั นวิ่ งไปทางโน น ไม วิ่ งไปในทาง
ที่ จะทํ าลายกิ เลสเสี ย, หรื อว าทํ าลายความเห็ นแก ตั ว. กิ เลสมั นมุ งแต จะเอาอย างใจตั ว
ตั ว ดํ า ๆ; ไม ไ ด ดั ง ใจ, โดดน้ํ า ตาย กิ น ยาตาย ทั้ ง หญิ ง ทั้ ง ชาย, อย า งนี้ มี ม ากขึ้ น .
ผิ ดกั บสมั ยก อน ที่ ว าเขารูจั กผิ ดชอบชั่ วดี ถู กต องเหมาะสม ใช ชี วิ ตนี้ ให เป นประโยชน
ที่สุด ไมใหเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย มันก็ไมพันจากเรื่องของธรรมะ ตองมา
เกี่ยวของกับเรื่องของธรรมะ.
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สรุปความทีก็เรียกวา ระบบวิปสสนากรรมกรนี้ ผมเห็นวาเหมาะอยู ก็ลอง
ไปคิดไปนึกดู, พอแลวค่ําแลว เดี๋ยวจะไปลําบาก.
______________
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๔ วันเสารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๖

ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป,
ตัวกูเขามา ธรรมะออกไป.
วันของธรรมปาฏิโมกขมาถึงอีกแลว,
คํ า คํ า นี ้ไ มเ คยมีใ นประวัต ิข องพุท ธบริษ ัท เรา,คํ า วา ธรรมปาฏิโ มกข
ไมมีใครเคยใช, แตที่จริงมันก็มี ตัวจริงมันก็มี คือการพูดถึงธรรมะ ที่จําเปนที่สําคัญ
ซ้ําอยู เป นประจํ าอย างแน นอน ลั กษณะอย างนี้ ,เหมื อนกั บทํ าวินั ยปาฏิ โมกข , เป นเรื่อง
ธรรมะ ก็ เป นเรื่องธรรมปาฏิ โมกข . นี่ เขาทํ ากั นแต วินั ย บั ญ ญั ติ ไว แต วินั ยปาฏิ โมกข ;
นี่ เราเห็ นวา วิ นั ยก็ มี อยู แล ว, ส วนธรรมะที่ ยั งไม ค อยจะรูเรื่องกั นนี้ ยั งมี อี กมากจึ งจั ด
รูปนี้ขึ้นมา.
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ธรรมปาฏิโมกข

ธรรมปาฏิโมกขเปนเรื่องเกี่ยวกับสติปญญา.
บางคนแรกได ฟ ง ก็ นึ ก ว าเป น เรื่ อ งอวดดิ บ อวดดี ไปตามเคย, ชอบทํ าอะไร
แปลก ๆ แผลง ๆ ไปตามเคย, ความโง ของเขาบวกกั บการเรี ยกชื่ อบ า ๆ บอ ๆ ของเรา ก็ มี
เรื่ อ งอย า งนี้ ขึ้ น แล ว เขาไม ดู ให ดี ว า อะไรมั น มี อ ยู อ ย า งไร. นี่ คํ า ว า ธรรมปาฏิ โมกข ,
หรื อ คํ า ว า โรงหนั ง หรื อ คํ า ว า โรงมหรสพทางวิ ญ ญาณนี้ เป น เรื่ อ งที่ ทํ า ให เ กิ ด
ความครึกโครม; แตก็ดีเหมือนกัน คนเขาจะไดสนใจกันบาง.
สํ า หรั บ คํ า ว า ธรรมปาฏิ โมกข นี้ เหมื อ นกั น กั บ ที่ บ อกแล ว ทุ ก ที ว า เราย้ํ า
ซ้ํ าเรื่ องเดี ยวกั นตลอดกาลไปเลย, ก็ ดู ปาฏิ โมกข ซิ ๒๒๗ สิ กขาบท เอามาสวดกั นอยู
ทุ กวั นที่ ๑๕ ของเดื อน ก็ ซ้ํ า ซ้ํ า ทุ กตั วอั กษรไม มี อธิ บายอะไรเลย, ก็ ต องทํ าหรื อว าควร
ทํ า . เดี ๋ย วนี ้ธ รรมปาฏิโ มกขนี ้ มีเ รื ่อ งที ่จํ า เปน ไมน อ ยกวา นั ้น มัน เปน เรื ่อ งที ่เขา
ใจยากกว า เพราะมั นไม ใช ระเบี ยบบั งคั บ เป นข อ ๆ ข อ ๆ, แล วปฏิ บั ติ กั นนั้ นมั นง ายหรื อ
มั น ตรง, ส ว นนี้ มั น เกี่ ย วกั บ ความคิ ด นึ ก สติ ป ญ ญา ความเข า ใจ. ฉะนั้ น จึ ง อยู ใ น
ประเภทลึ ก ที่ ซึ้ ง ยั ง ลึ ก ซึ้ ง ยั ง ลี้ ลั บ อยู จึ ง ต อ งพู ด บ อ ย ๆ; แต ก็ ไ ม พู ด ในลั ก ษณ ะ
ตามตัว หนัง สือ ตรง ๆ ทอ งตามตัว หนัง สือ , พูด ในลัก ษณะที ่ใ หเขา ใจกัน ทีล ะแง
ทีละมุม ในหัวขอขอเดียว ซึ่งเปนที่สรุปใจความของพุทธศาสนา คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น
กับ ไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น . เราเลยใหชื ่อ เรื ่อ งของเราแป ลกอีก เห มือ นกัน แป ล ก
จนคนนึกโกรธ นึกหมั่นไส นึกหรือคิดไปอยางอื่น วาเรื่องตัวกู - ของกู.
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คํ านี้ เป น ชื่ อ หนั งสื อ เล ม ใหญ พิ ม พ ขึ้ นจากคํ าบรรยายประจํ าวั น เมื่ อ หลาย
ป ม าแล ว. เขาอยากจะให ชื่ ออย างอื่ น หนั งสื อ อย างนี้ เราบอกว าไม ชอบ เราชอบชื่ อ ว า
ตัวกู - ของกู ไปตามความจริง หรือตามความตั้งใจไวแตเดิม. ฉะนั้น คําวา ตัวกู -
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ของกู นี้ มั นก็ มี อายุมาหลายป แล ว ที่ ใช ชื่ ออย างนี้ ก็ เพราะวาให มั นจํ างาย สะดุ ดใจ
และจํางาย แลวเปนไปตามความรูสึกไดตามสัญชาตญาณ ภาษาธรรมดา.

ความมุงหมาย ที่ใช “ตัวกู – ของกู”.
นี่ ท บทวนคํ า ๆ นี้ กั น อี ก ที ห นึ่ ง ว า มั น เป น คํ า ธรรมดา เข า ใจได ต าม
ความรู สึ ก ตามธรรมดา ว าตั วกู - ของกู ; พู ด เพี ยงเท านี้ ก็ ป ระหยั ดคํ าอธิ บายได ม าก
เพราะคนเคยมี ค วามรู สึ ก เป น ตั ว กู - ของกู กั น อยู ทุ ก คน ไม ย กเว น ใคร. ฉะนั้ น มั น จึ ง
เป น คํ า ที่ พู ด ออกไป ก็ เ ข า ใจหรื อ รู เ รื่ อ งทั น ที ไ ด . เราจะไปใช อั ต ตา - อั ต ตนี ย า
อหั งการ - มมั งการ นี้ ค งจะต อ งถามกั น อี กหลายป กว าจะรู เรื่ อ ง, รู เรื่ อ งแล วมั น ก็ ลื ม .
เป นภาษาที่ แปลกประหลาด ใช คํ าว า ตั วกู - ของกู ที เดี ยวสะดุ งโหยง, แล วก็ ไม มี ลื ม.
ฉะนั้ น เราจึ ง ใช ชื่ อ นี้ ,ใช คํ า อย า งนี้ เรื่ อ ย ๆ มา, เพื่ อ ประหยั ด เวลา เพื่ อ เข า ใจลึ ก ซึ้ ง
เพื่อทําใหเรื่องมันงาย.
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ที่ เ ราจะพู ด กั น วั น นี้ เรื่ อ งตั ว กู - ของกู อี ก ตามเคย จะเรี ย กว า พู ด ใน
แง ห นึ่ งมุ ม หนึ่ ง ก็ ได เหมื อ นกั น , ที่ จ ริ งมั น ก็ อ ย า งเดี ย วกั น เรื่ อ งเดี ย วกั น ไม ได ห ลาย
แง ห ลายมุ ม . ที่ พู ด ว า แง ห นึ่ ง มุ ม หนึ่ ง ก็ อ าศั ย คํ า พู ด เป น หลั ก หรื อ ว า แกล ง พู ด ให เรื่ อ ง
เด นไปในแนวหนึ่ ง ๆ โดยความมุ งหมายต องการจะให กลั ว, กลั วตั วกู - ของกู มาก
ขึ้น ๆ ทุก ๆ คราวที่พูด, ฉะนั้นจึงเรียกวา เรื่องเดียวกันแทตลอดเวลา.

สํ า หรั บ คนทั่ ว ไป สํ า หรั บ ชาวบ า น มั น ต อ งใช คํ า ธรรมดาอย า งนี้ ซึ่ งบางที
ก็ ผิ ด ผิ ด ทาง Logicของภาษา แต เราก็ ต อ งพู ด อย า งนี้ . เช น วั น นี้ เ ราจะมี หั ว ข อ ว า
ธรรมะเขามา ตัวกูก็ออกไป, ตัวกูเขามา ธรรมะก็ออกไป. ใจเหมือนกับเวที
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นิ ด หนึ่ ง ; พอธรรมะเข า มา ตั ว กู ก็ อ อกไป, ตั ว กู เข า มา ธรรมก็ อ อกไป, เวที เ ดี ย ว
กั น คื อ ใจ. อย า งนี้ ฟ ง ง า ยที่ สุ ด สํ า หรั บ ชาวบ า น คื อ เขาเข า ใจเองอยู แ ล ว ว า
ธรรมะนี้ เป น ฝ า ยดี , ตั ว กู เป น ฝ า ยไม ดี เป น ฝ า ยกิ เลส, แล ว เป น คํ า พู ด ที่ ใช ได และมี
ประโยชน , และปฏิ บั ติ ได และใช ได ป ระโยชน ไปเลย. แต ท าง logic ของภาษา นั้ น
มั น อาจจะใช ไม ได ; เพราะว า คํ าว า ธรรมะนี้ มั นกว างเกิ นไปจนใช กั บ อะไรก็ ได แม แต
สิ่ งที่ เรี ย กว า ตั ว กู ก็ เหมื อ นกั น ก็ เป น ธรรมะประเภทหนึ่ ง แต เป น ธรรมะประเภทที่ ทํ า
อั นตราย ทํ าอั นตรายไม เป นประโยชน เกื้ อกู ล เราเกลี ยดน้ํ าหน ามั น ไม ให ชื่ อว า ธรรมะ
ให ชื่ อ เป น อย า งอื่ น เป น กิ เลส เป น พญามาร เป น ซาตาน เป น อะไรพวกนั้ น แต เป น
ธรรมะประเภทหนึ่ง ซึ่งตรงกันขามกับธรรมะอีกประเภทหนึ่ง.

ไมมีอะไร ที่ไมใชธรรมะ.
ไม มี อะไรที่ ไม ใช ธรรมะ ที่ ไม อาจจะเรี ยกได ด วยคํ าว าธรรมะเป นธรรมะทั้ ง นั้ น เพราะธรรมะก็ ห มายถึ ง ธรรมชาติ ความเป น ไปตามกฎของธรรมชาติ ขบวนการ
ของกฎของธรรมชาติ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎของธรรมชาติ มั น เป น ธรรมะทั้ งนั้ น
ขบวนการของธรรมชาติ ส วนที่ มั นทํ าอั นตรายคนนี่ มั นไม ได เจตนาที่ จะทํ าอั นตรายใคร
แต มั น เป น อย างนั้ น เอง ไปเอามาใส เข า มั น ก็ มี ค วามทุ ก ข เดื อ ดร อ นขึ้ น มาทั น ที ธรรมะ
ส ว นที่ เกื้ อ กู ล คน มั น ก็ เป น ที่ ถู ก อกถู ก ใจ แล ว เราก็ เรี ย กว า ธรรมะต อ ไป ส ว นที่ มั น ทํ า
อั นตรายคน เราไม เรี ยกว า ธรรมะ ภาษาพู ดก็ เรี ยกว า กิ เลส เรี ยกว า พญามาร เรี ยกว า
อะไรก็ ได แต ถ าทางภาษาบาลี คงเรี ยกว า ธรรม อยู ตามเดิ มเรี ยกว า อกุ ศลธรรม ลามก ธรรม บาปธรรมอะไร เรี ย กว า ธรรมะอยู ต ามเดิ ม พวกนั้ น แหละคื อ ที่ เรามาเรี ย กกั น
เสี ย ใหม ว า ตั วกู ว าของกู คื อ ธรรมส วนที่ ทํ าอั น ตรายคน คนก็ ธ รรมะ ทั้ งใจก็ ธ รรมะ
ไม มี อ ะไรที่ ไม ใช ธรรมะ เหมื อ นที่ อ ธิ บ ายไว ในหนั งสื อ บางเล น ปาฐกถาบางเรื่ อ ง โดย
ละเอียดแลว นี่เปนหลักทางภาษา.
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เดี๋ ยวนี้ เรามา พู ด กั น เรื่อ ง ธรรมะเข ามา ตั วกู อ อกไป, ตั วกู เขามา
ธรรมะออกไปนี่ , มั น ผิ ด logicทางภาษา แต รู เรื่ อ งได โดยไม ต อ งพู ด ถึ งก็ ได . เพราะ
ว าเราไม ได เรี ย นภาษา, เราเรี ย นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จิ ต โดยตรง. ฉะนั้ น คงพู ด ได ต อ ไปว า
ธรรมะเข ามา ตั วกู ออกไป, ตั วกู เข ามา ธรรมะออกไป, แล วก็ ให รูตามหลั กของภาษาว า
มัน อยา งนั้น . เราเอาสว นหนึ่ง เรีย กเปน ตัว กูเสีย , อีก สว นหนึ่ง ยัง เรีย กธรรมะ
อยู ตามเดิ ม. ธรรมชาติ ฝ ายหนึ่ งเขาเรียกว า พระเจ า, ธรรมชาติ อี กฝ ายหนึ่ ง เขาเรียก
วา ซาตา, ที ่แ ทก ็อ ัน เดีย วกัน เปน ธรรมชาติด ว ยกัน . เพราะธรรมชาตินั ้น ไม
เปนอะไรกับใคร ไมเขาใครออกใคร, ไมไดเจตนาที่จะทําอะไรแกใครโดยเฉพาะ, มัน
มี ห ลั ก เกณฑ ของมั น อย างนั้ น มั น มี คุ ณ สมของมั น อย างนั้ น , ไปเอามั น เข า มั น ก็ ได
เปนอยางนั้น มันก็แนนอน.
ฉะนั้นพวกที่รูดี เขารูจนถึงกับวา ซาตานกับ พระเจานั้น สิ่งเดี ยวกัน ;
เหมือนนิพพาน กับสังสารวัฏฏเปนสิ่งเดียวกัน. เพราะเล็งถึงสวนลึก คือเปนธรรม
ชาติ ทั้ ง นั้ น , เป น ธรรมชาติ ด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น . แต เ ดี๋ ย วนี้ ธ รรมชาติ มั น มี ห ลายแขนง
หลายสาขาและโดยสรุปแลว แขนงหนึ่งมันทําอันตรายมนุษย, แขนงหนึ่งมันเกื้อกูล
มนุ ษย ตามความต องการของมนุ ษย ไม ใช ความต องการของธรรมชาติ . นี้ เราเกิ ดคํ า
สมมติเรียกเอาเองตามชอบใจ ตามความพอใจของเรา วาฝายนี้คือ ธรรมะ, ฝาย
โนนคือพญามารขึ้นมา เพราะเราตองการประโยชน, คําพูดที่พูดไปตามการอาศัย
ประโยชนเปนหลัก, นี่คือภาษาคน ไมใชภาษาธรรมะ.
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ภาษาพู ดภาษาคนนี้ ใช อยู เป นประจํ า อยู ในขอบเขตการใช อยู ในการใช
เป น ประจํ าวั น ; แต ภ าษาธรรมะนั้ น ต อ งสอนต อ งเรี ยน เป น พิ เศษโดยเฉพาะไปเลย.
ฉะนั้นเราสูอุตสาหพูดกันนี้ก็เพื่อใหรูภาษาธรรมะมากขึ้น พรอมกับรูจักตีความหมาย
ของภาษาคนเปนภาษาธรรมะ.
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หั ว ข อ ที่ ว า ธรรมะเข า มา ตั ว กู อ อกไป ตั ว กู เข า มาธรรมะออกไปนี้
เพื่ อ การปฏิ บั ติ โดยตรง, เพื่ อระวั งอย าให ธรรมะชนิ ดหนึ่ งเกิ ดขึ้ นในใจ, ให คงมี อยู แต
ธรรมะชนิดหนึ่งที่ตรงกันขาม.
ตั ว กู นี้ เป น ชื่ อ ของอุ ป าทาน, ธรรมะประเภทที่ เป น ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ,
แลวบทสวดถึงความทุกขวา สงฺขิตฺเตน ปฺ จุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา - สรุปอยูที่ถืออยู
ด วยอุ ป าทานว าเป นทุ กข , จะเป นความคิ ดนึ กก็ ได , จะเป นวั ตถุ สิ่ งก็ ได จะเป นความ
รู สึ ก อยู ใ นใจอะไรก็ ไ ด พอถื อ เข า แล ว ก็ เป น ความทุ ก ข . อย า งเมื่ อ เราถื อ ตั ว ถื อ ตน
ด วยอั ตตวาทุ ปาทาน มี ตั วกู มี ของกู , สร างความทุ กข ความชั่ ว ความรู สึ ก ลม ๆ แล ง ๆ
ขึ้นมาใหมสําหรับจะเปนทุกข ในชั่วขณะนั้น.

เมื่อขาดสติสัมปชัญญะ ตัวกูจะเขามา.
นี้ จ ะต อ งระวั งให ดี ด ว ยข อ ปฏิ บั ติ ชื่ อ คํ าเดี ย ว คื อ สติ , คํ านี้ ก็ อ าภั พ เหลื อ
แสน. ที่ ค นไม ค อ ยจะให ค วามสนใจ หรื อ การยกย อ ง ให ม ากพอ. พอพู ด ว า สติ
คํ าเดี ยวนี้ มั นพอสํ าหรั บบรรลุ นิ พพานหรื ออะไรทุ กอย าง, แต คนเขาไม ได ให ความสํ าคั ญ
มั น มากถึ งเท า นั้ น ก็ เลยไม ค อ ยได ใช กั น , ก็ ข าดสติ อ ยู เรื่ อ ย. พอขาดสติ ตั ว กู เข า มา
ธรรมะก็ กระเด็ น ไป, พอขาดสติ ทุ ก ที ก็ เป น อย างนั้ น ทุ ก ที ; พอเผลอสติ ก็ ห มายความ
ว า ธรรมะฝ ายที่ จะทํ าอั นตรายมนุ ษย ก็ มี โอกาส เพราะว าฝ ายนั้ นมั นเป นไปตามสั ญชาต ญาณที่ เคยชิ น และโดยง ายกว า, เหมื อนกั บลุ มไหลไปในทางต่ํ า มั นง ายกว า. ส วนที่ มี
สติ หรื อว ามี ธรรมะนี้ มั นเป นฝ ายสู ง,มั นจึ งกลิ้ งขึ้ นไม ค อยจะไหว มั นจึ งมี โอกาสน อยกว า.
ฉะนั้นสิ่งที่จะแกมันได คือสิ่งที่เรียกวา สติ มีความรูถูกตองทันเวลาอยูเสมอ.
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อย าพู ดอย างที่ เขาพู ดกั นโดยมาก ว า สติ ความระลึ กได อย างนี้ ยั งไม สมบู รณ .
คํ าวาสติ ต องเป น ความไม ป ระมาท, เป น อั ป ประมาท หมายถึ งมี ความรูที่ ถู กต อง
อยู อ ย า งสม่ํ า เสมอไม ข าดระยะ, ถ า เราพู ด ว า ความระลึ ก ได มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งนิ ด ๆ
หนอย ๆ ประเดี๋ยวประดาวไป. คําวา สติ เปนคําแทนชื่อของคําวา อัปปมาทะ คือความไม
ประมาท, ไม ป ระมาท ไม ใช เพี ย งแต ไม อ วดดี นั้ น มั น ภาษาไทยต า งหาก. ประมาท
คืออวดดี มทะ คําเดียวกัน มันเมา ลืมตัว ตองไมมัวเมา ตองไมลืมตัว จึงจะเรียกวา
อัป ปมาท มัว เมาคือ ไมรู , ถา รู ก ็ม ัว เมาไมไ ด. ฉะนั ้น ความจริง เปน อยา งไร
ความถู ก ต อ งเป น อย างไรต อ งรู , แล วความรู นั้ น อยู กั บ เนื้ อ กั บ ตั ว อยู เสมอ ไม ใช ว า
รูเฉย ๆ อยู ในหนั งสื อ อยู ในความที่ ต องคิ ดต องนึ ก. ต องรู สึ กพร อมทั นท วงที อยู เสมอ
ยิ่ ง เราไม ได ท อ งข อ ความเหล า นี้ ไว , แต มั น ก็ ป ระหลาดที่ ว า มั น ชั ด เจนแจ ม แจ ง พร อ ม
เสมอที่ จ ะแสดงออกมา. ฉะนั้ น เราจะต อ งศึ ก ษาให มั น รู ว า อะไรเป น อะไร,เช น ว า
ตั วกู เป น อะไร, ธรรมะเป น อะไร, คนที่ มี ค วามรู จ ริ ง ๆ มี ค วามรู นี้ อ ยู เสมอ ก็ เรี ย กว า
มีสติ.
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ถ าให ละเอี ยดออกไป เขาแยกเป น ๒ ตอน คื อมี คํ าว า สั มปชั ญ ญะพ วงท าย,
สติ สั ม ปชั ญ ญ ะ สติ ใ ห เ ป น ห น า ที่ ระลึ ก ควบ คุ ม ให มั น ระลึ ก ขึ้ น ให ไ ด , แล ว
สั ม ปชั ญ ญะรั กษาไว ให อยู , แต ว าคํ า ๒ คํ านี้ ผนวกกั นเป นคํ าเดี ยว เรี ยกว า สติ อยู
ในที่ทั่ว ๆ ไป. ในพระบาลี ในอะไรตาง ๆ ใชคําวา สติเพี ยงคําเดียวก็พอแลว สัมปชัญญะ
จะไว พู ดเป นบางครั้ งบางคราวก็ ได เพราะมั นรวมอยู ในสติ . เรามี สติ ไม ขาดสายก็ คื อ
มี สั มปชั ญ ญะอยู แล ว, แต พู ดกั นทางภาษา logic ทางภาษาที่ สมบู รณ จึ งจะพู ดว า สติ
และสัมปชัญญะ, แตถาเราพูดอยางธรรมดาชาวบาน พูดวา สติ คําเดียวก็พอ.

พอเผลอสติ แ ล ว ก็ คื อ มี ตั ว กู เข า มา ในลั ก ษณะที่ เป น อั น ตรายเสมอไป,
มันมาในรูปที่ทําใหละโมบโลภลาภเปนโลภะก็มี, ทําใหโกรธก็มี, ทําใหมัวเมาหลงใหลก็มี.
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โมหะทําใหขาดสติไดมาก.
คํ า ว ามั ว เมาหลงใหลนี้ ความหมายมั น กว า ง, ไม ใช เมาเหล า หรื อ เมา
อะไรทํ านองนั้ นโดยตรง ถ าวาจิ ตใจมั นไม สวางไสวอยู แล ว ก็ เรียกวา มั วเมา ทั้ งนั้ น,
เรี ย กว า โมหะ ทั้ งนั้ น , ถ าจิ ต ใจสว างไสว สดชื่ น เบิ ก บาน กระปรี้ ก ระเปร า แล วก็
เรียกวา ไมมีโมหะ, คําวา โมหะ มันจึงกวาง.
โลภ นี้ มั น จะเอาจะรวบรั ด เอา, โกรธนี้ มั น ไม เอามั น จะเตะให ก ระเด็ น
ไป, ส ว นโมหะนี้ มั น ไม เกี่ ย วกั บ ๒ อย า งนั้ น มั น มื ด มั ว ไม แ น ไ ปหมด, มั น ลั ง เล
หรื อว ามั นมี อาการไปในทางที่ เรี ยกว า ไม แจ มใส, การที่ ปล อยให ใจคอละเหี่ ย อ อนเพลี ย
นี้ มั น ก็ เรี ย กว า เป น โมหะเหมื อ นกั น , เป น อาการของตั ว กู - ของกู ซึ่ ง เต็ ม เป ย มอยู ใ น
แขนงนั้ นของมั น ในแขนงโมหะ. เราก็ มี ความทุ กข เพราะความไม แน ใจ ไม สดชื่ นรื่ นเริ ง
ในจิ ต ใจ ไม ก ระปรี้ ก ระเปร าพอ แล ว ก็ เรี ย กว า เสี ย ไปในส วนนี้ , ตั วกู - ของกู เกิ ด ขึ้ น
ย่ํายี ทําใหเกิดความไมเปนผาสุก ทอแทรําคาญอยู.
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โมหะเป น อั น ตรายอั น ดั บ ที่ ๒ คื อ วา ถ าคนเรามี ค วามท อ แท อ อ น
เพลี ย ซึ ม เซา, ไม เบิ กบานน อยเนื้ อ ต่ํ าใจ รําคาญอะไรอยู นี้ มั น มี เรื่ อ งอื่ น เกิ ด ขึ้ น ได
ไม เคยตกร อง มั นก็ ตกร องได ไม เคยหกล ม มั นก็ หกล มได , แล วก็ ไม ควรจะเข าใจว ามั น
คนละเรื่อง, มั น เรื่องเดี ยวกั น มี มู ลมาจากตั วกู - ของกู ที่ แสดงอาการประเภทโมหะ
มั น จึ งทํ าให ต กร อ ง ทํ าให ห กล ม ทํ าให มี ด บาดมื อ ทํ าให อะไรต าง ๆ ได . ถ าแม ค รั วมี
อาการถู กมี ดบาดมื อนี้ ต องถื อว า เป นเวลาที่ มี ตั วกู - ของกู ; แต ถ าเด็ กเล็ ก ๆ ถู กมี ดบาด
มื อ นี้ ไม ใช เป นแอ็ คซิ เดนท ตามธรรมดาได เพราะเขาไม มี ความรู เรื่ องนี้ . แต ถ าแม ครั ว
ผู เชี่ ยวชาญถู กมี ดบาดมื อ ก็ คื อ ความโง ป ระเภทโมหะครอบงํ าเข าแล ว มี ใจคอไม ป กติ
ใจลอย หรือวาใจอะไรก็ตามใจ มันก็มีดบาดมือได.
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เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มี อ าการประเภทโมหะนี้ แ ล ว อั น ตรายมี อ ยู ร อบด า น;
เราอาจจะลุ ก ขึ้ น หกล ม ก็ ได ไม ต อ งมี อ ะไร. นี่ จ ะต อ งเข า ใจกั น ให ถู ก ต อ ง ว า อะไรมั น
เป น เรื่ อ งของการขาดสติ สั ม ปชั ญ ญะ, เมื่ อ ไรมั น เป น เรื่ อ งแอ็ ค ซิ เดนท ไม อ ยู ในขอบเขต
ที่ เราจะควบคุ ม มั น ได . คนจึ ง ทะเลาะกั น เรื่ อ ย คนหนึ่ ง หาว า เป น เรื่ อ งล ว งเกิ น อี ก คน
หนึ่ ง หาว า เป น เรื่ อ งปกติ ธ รรมดา เป น แอ็ ค ซิ เดนท อะไรทํ า นองนั้ น , มี ห มายความเป น
นักธรรมะ ผูมีธรรมะ ก็ตองยอมรับ การที่มันสลับซับซอน กันอยูหลาย ๆ ชั้น.
เช น ว า ทํ าไมผ านไปขึ้ น รถคั น นั้ น ที่ ค นขั บ มั น บ า ๆ บอ ๆ ขี้ เมา แล วมั น ไป
ตกถนนตายกั น หมด. ถ า มั น เป น เพราะว า คนนั้ น ไม สั ง เกต ไม ดู ไ ม แ ลไม อ ะไร มั น ก็
เป น ความโง ข องคนนั้ น , เป น ผลจากการขาดธรรมะเหมื อ นกั น . ถ า เขาดู แ ลดี หรื อ ทํ า
อะไรดี ที่ สุ ดแล ว ยั งมี มาอี ก จะจั ดเป นแอ็ คซิ เดนท หรื อว าเป นผลของกรรม หรื อเป นอะไร
ก็ส ุด แท. แตถ า เปน ผลของกรรม มัน ก็ไ ปจบลงที ่ต ัว กู - ของกูเ หมือ นกัน ,เพราะ
ว า กรรมมั น ต อ งทํ า ขึ้ น ด ว ยความรู สึ ก ที่ เป น ตั ว กู - ของกู มาแต ห นหลั ง , แต ช าติ
ก อ น หรื อ เมื่ อ ไรก็ ต ามใจ มั น หนี ไ ม พ น การขาดธรรมะ. การที่ เกิ ด แอ็ ค ซิ เดนท โ ดยไม
เกี่ ย วกั บ การขาดธรรมะนั้ น มี น อ ยมากเพราะเหตุ ว า ผู บั ญ ญั ติ ธ รรมะเขาเอาเปรี ย บ ให
ความหมายของคํ าคํ า นี้ ก ว างเกิ น ไป แทบจะหลี ก ไม พ น ,แล ว ยั งแถมว า มี ก รรมเก า ชาติ
กอนดวย ก็ยิ่งมีขอบเขตกวางขวาง.
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คนเราไปรถไฟกั นขบวนหนึ่ ง ตกรางตายหมดทั้ งขบวน ถ าสมมุ ติ ว าเป น อย าง
นั้ น ไม มี ท างอธิ บ ายอย างอื่ น ก็ เป น เรื่ อ งของกรรมเก า, หรื อ จะว ามั น เป น เรื่ อ งไม มี ธรรมะ
ของคนขั บ รถไฟขบวนนั้ น , เราไปพอดี กั น เข า มี ส วน เพราะมี ก รรมเก า หรื อ มี อ ะไรก็ สุ ด
แท . แต ถ า มั น ไม มี อ ะไรเลยแล ว จึ ง จะยกให เป น เรื่ อ งของแอ็ ค ซิ เดนท , มั น กลายเป น
เรื่ อ งของธรรมะที่ ไ ม ไ ด เกี่ ย วกั บ เรา. อย า งนี้ เรี ย กว า กรรมของวั ฏ ฏะ กรรมอย า งที่ ว า
กรรม, การกระทําของวัฏฏสงสาร ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ,
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หมายถึงสัตวโดยส วนรวม ที่ มี ความโงอยูรวม ๆ กันในโลกนี้ มั นก็เป นเรื่องขาดธรรมะ
อีกนั่นเอง, ฉะนั้นอยาพูดถึงดีกวา. พูดแตเรื่องที่วามีทางปองกันอยางไร คือมีสติ.
เดี๋ ยวนี้ คนขาดธรรมะมาก ถึ งขนาดที่ เรี ยกว า ไม รู จั กสิ่ งที่ จะช วยเหลื อเกื้ อกู ล
คื อไม รูจั กธรรมะนั่ นเอง, ดู ถู กดู หมิ่ นธรรมะไปเสี ย มั นอาจจะมี ได แก พระแก เณร ที่ กํ าลั ง
เรียนธรรมะ กําลังปฏิบัติธรรมะอยูนี่ คือขาดสติเมื่อไร ก็เรียกวาไมมีธรรมะเมื่อนั้น,
ดูหมิ่นธรรมะเมื่อนั้น.

ตัวกู - ของกูเขามา เพราะขาดสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะ.
แล วน าสงสารก็ น าสงสาร น าหั วก็ น าหั ว ตรงที่ ว า ธรรมะข อ นี้ เผอิ ญ มั น
อยูบรรทัดแรกของหนังสือตําราเรียนของเรา. ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อยาง คื อ สติ
สัมปชัญญะ, บรรทัดแรกของธรรมในนวโกวาท, เลยถูกเหมาวาเปนเรื่องเด็ก ๆ
เป น เรื่ องขั้ นต นเกิ นไป เป น เรื่ องอะไรก็ ไม รู ให ความสนใจน อย. ไปสนใจเรื่ อ งที่ เข าใจ
ยาก หรื อลึ กลั บกั นไปเสี ยหมด, นี่ ความโง เขลาข อแรก ไม สนใจสิ่ งที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด แล ว
เผอิญมาอยูที่บรรทัดแรก.
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ธรรมะหญ าปากคอกนั่ นแหละระวั งให ดี ที่ ว าธรรมะหญ าปากคอกก็ หมาย
ความวา มันอยูตรงที่เราเดินขามไปขามมา แลวไมสนใจ. หมวดที่วาธรรมมีอุปการะ
มาก คือ สติสัม ปชัญ ญะ, แลว ก็ธ รรมเปน โลกบาล คุม ครองโลก หรือ หิริ
และโอตตั ปปะ นี้ ไม สนใจเท าไรดอก, ทั้ งที่ ธรรมนี้ ก็ วิ เศษเหลื อเกิ น น าสนใจอย างยิ่ ง.
แล วตามข อเท็ จจริ งในที่ สุ ด ก็ คื อเพราะขาด ๒ - ๓ สิ่ งนี้ แหละ ไม ได ขาดอย างอื่ นเลย,
ขาด ๒ - ๓ สิ่งนี้แหละ จึงมีตัวกู - ของกู มาเปนฝูง ๆ ไปเลย หลายอยางหลายชนิด,
แลวแกไมไดเพราะขาดหิริและโอตตัปปะ มันไมรูจักละอาย ไมรูจักกลัว, ขาดหิริ
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โอตตั ป ปะ คื อ ไม รู จั ก ละอาย ไม รู จั ก กลั ว ในการที่ มี ตั ว กู - ของกู เข า มา คื อ เกิ ด ขึ้ น ,
ก็ แปลว า แม ว าจะได รั บผลร ายจากตั วกู - ของกู อยู เสมอ ๆ ก็ ไม รู จั กละอาย ไม รู จั กกลั ว
แลวมันก็เผลอเรื่อย มันขาดสติเรื่อย.
ถ ารู จั ก ละอายรู จั ก กลั ว เสี ยบ าง การเผลอสติ ก็ น อ ยลง เพราะมั น กลั ว
เพราะมั นละอาย,แต นี้ เกิ ดเรื่ องอะไรขึ้ น ก็ ไม ละอาย กลั บโกรธมากขึ้ น กลั บคิ ดแก แค น
มากขึ ้น , กลับ คิด ไปในทางที ่จ ะเพิ ่ม กํ า ลัง ใหแ กฝ า ยตัว กู - ของกู. ฉะนั ้น ธรรมะ
๒ - ๓ ข อ เพี ย งในบรรทั ด แรก ๒ - ๓ บรรทั ด ของหนั ง สื อ เรี ย น คื อ นวโกวาทใน
ชั้นตรี พอแลว เกี่ยวกับเรื่องนี้.
ขอให มี ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง เกี่ ย วกั บ ธรรมะ ๒ - ๓ ข อ นี้ ก็ พ อ : มี ส ติ
สัม ปชัญ ญะ ชว ยปอ งกัน ,แลว ก็ม ี หิริแ ละโอตตัป ปะ ชว ยใหก ลัว , ขูไมใหเกิด
ซ้ํ าอี ก . นี่ เป น หลั ก ที่ ค นไม ส นใจ ทั้ งฆราวาสทั้ งบรรพชิ ต แล วถื อ เป น เรื่อ งหญ าปาก
คอก. เอามาพู ด กั น เสี ย ใหม ให เกิ ด ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง ว า เดี๋ ย วนี้ ที่ ตั้ งตั ว เองอยู ใน
ระดั บ สู ง, เป น ผู รู ธรรมะ บวชนานหรื อ อะไรนาน ที่ แ ท ก็ ยั งขาดธรรมะ ก ข ก กา พื้ น
ฐาน คื อ ขาดหิ ริโอตตั ปปะ ขาดสติ สั มปชั ญ ญะ. ศึ กษาเล าเรียนไม ถู กต องเกี่ยวกั บ
เรื่ อ งนี้ สอนกั น ไม ส มบู รณ เอามาใช ไม ได แม แ ต ในกรณี เดี ย ว, ไม ต อ งพู ด ถึ งว า ใน
ทุ ก ๆ กรณี หรื อว าทุ ก ๆ ระดั บ. ผมหมายความว า ธรรมะหญ าปากคอก ที่ เขาเรี ยก
วา หญา ปากคอกนี ้ คือ ใชไดท ุก ระดับ ตั ้งแตขั้น ตน ต่ํา ๆจนกระทั ้ง ขั้น สูงขึ้น ไป
จนกระทั่ งบรรลุ มรรค ผล นิ พ พาน โดยสมบู รณ มี ทุ กระดั บอย างนั้ น. เดี๋ ยวนี้ เอามา
ใชไมได แมแตในระดับเดียว ระดับแรก เพราะวาไมรูจักมัน.
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ดู ใ ห เ ห็ น จริ ง แล ว ให มั น เป น เรื่ อ งจริ ง มากขึ้ น ก็ คื อ ว า ดู เ รื่ อ งนี้ : พอ
ธรรมะมี ก็สติมี ตัวกูก็หายไป, พอเผลอสติ ตัวกูมี ธรรมะก็หายไป, นั่นแหละ
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คือ การไม มี สติ สัมปชัญ ญะ และไม มี หิ ริโอตตัปปะ. นี้เปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง
สํ าหรับความเป นมนุ ษย ก็ ไม ละอาย แล วมั นน ากลั วยิ่ งกวาสิ่ งใด ๆ หมด ก็ ไม กลั ว กลั บไป
ทําในลักษณะที่มันสงเสริมใหหลงใหล ใหเผลอสติ ไมมีสติมากขึ้น ๆ.
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือความเอร็ดอรอย, นี่มันเปนคําโสกโดกไมนาฟง
แต มั น ก็ พ อ ๆ กั น กั บ คํ า ว า ตั ว กู - ของกู , เพราะฉะนั้ น เอามาใช กั น ได . มั น เอร็ ด
อรอยไปในทางกาม, นั่นก็ไมต องพู ดถึง มั นก็ครอบงําใจมาก, แต วาความเอร็ดอรอย
ไปในทางภพ ที่ เรียกวา ภพ ภะวะ นี่ ยิ่งรายไปกวา ยิ่ งลึ กไปกวา. ถ าใครยังไม เขาใจ
ก็ ฟ งดู ให ดี ๆ ว าความเอร็ ด อร อยในทางกาม กามารมณ ห รื อ กามคุ ณ นั่ น ก็ ไม ใช เล น
มั นดึ งดู ดใจหรื อครอบงํ าใจ; แต ความเอร็ ดอร อยในทางภพ ยิ่ งไปกว าอี ก ร ายกาจยิ่ งไป
กวาอีกและถาจะจัดกันแลว ก็ตองจัดวา อันตรายกวา หรือนาติเตียนกวา.
เมื่ อ ได บ ริ โภคอะไรอร อ ย ๆ ทางปาก ทางท อ ง หรื อ ทางเนื้ อ หนั ง ก็ ต าม,
ก็ถาความโมโหทางตัวกู - ของกูเกิดขึ้นแลวก็ หมดไปเลย, หมดไปเลย, จะไมรูสึกรัก
จะไม รู สึ ก อร อ ย. อํ า นาจของตั ว กู - ของกู ที่ ไ ปหลงความเอร็ ด อร อ ยในทางภพนี่ ,
ความเปนนั่นเปนนี่ มันยิ่งไปกวาที่จะไปเอร็ดอรอยทางกาม คือเอานั่นเอานี่.
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กิ เ ลสที่ ห ยาบที่ เ ลวที่ สุ ด ไม ใ ช เรื่ อ งกามารมณ , ไม ใ ช เรื่ อ งราคะทาง
กามารมณ , แต ได แก กิ เลสทางโมหะ เป นตั วกู เป นของกู , กิ เลสที่ ตั วรายที่ สุ ด ที่ ต น
อั น ดั บ แรกหรื อ เบื้ อ งต น ที่ สุ ด . แต เดี๋ ย วนี้ ค นโดยมากเข า ใจว า เรื่ อ งราคะเรื่ อ ง
กามารมณ นี้ รายกาจอยู กอน นั มเบอรหนึ่ ง ต องติ เตี ยนกั นก อน, แต ตามหลั กธรรมะ
ไมใชอยางนั้น กิเลสเกี่ ยวกั บ ภพ นี้ เลวหรือราย หรืออันตรายกอ น ยิ่งกวากิเลส
เกี่ยวกับกาม.
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ตัวกู - ของกูอยางหยาบตองละกอน.
ฉะนั้ นการที่ ไปวิ่ งวุ น ที่ จ ะละกิ เลสเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กามก อน เป น เรื่องแรก
นี้ ดู จ ะเป น ความโง ที่ สุ ด เพราะมั น ผิ ด หลั ก ธรรมชาติ . ข อ นี้ เห็ น ได ง า ย จากหลั ก
ธรรมะที่ บุ คคลละแล ว จะเป นอริ ยบุ คคล, เป นปุ ถุ ชนอย างนี้ จะเริ่ มละกิ เลสอะไรจึ งจะ
เป น พระอริ ย เจ า เป น พระอริ ย บุ ค คลขึ้ น มา ก็ ดู ซิ ; อย า งสั งโยชน ๑๐ ประการ มี อ ยู
๑๐ อยางนั้ น สั กกายทิ ฏฐิ วิจิ กิจฉา สีลั พพั ตตปรามาส กามราคะ ปฏิ ฆะรูปราคะ
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา นี้, สามอยางแรก คือ สั กกายทิ ฏฐิ วิจิกิ จฉา
สีลัพพัตตปรามาส นั้น ลวนตัวกู - ของกูที่โงเงาทั้งนั้น, ไมเกี่ยวกับราคะเลย.
พระโสดาบั น ไม ละกิ เลสเกี่ ยวกั บราคะสิ้ น เชิ งได ก อ น กลั บ ไป ละสั ก กาย
ทิ ฏ ฐิ คื อ ตั ว กู - ของกู ที่ ห ยาบที่ เลวที่ สุ ด เป น นั ม เบอรห นึ่ ง , แล ว จึ งละวิ จิ กิ จ ฉา
คื อ ตั ว กู ที่ เอาแน น อนอะไรไม ไ ด เป น นั ม เบอร ส อง,แล ว ละสี ลั พ พั ต ตปรามาส, ตั ว กู
ที่ ดั น ทุ รั ง ติ ด ตั ง อยู ใ นความงมงาย เป น อั น ดั บ สาม; ละได ๓ อย า งนี้ ก็ เป น พระ
โสดาบัน เปนพระอริยบุคคลโดยสมบูรณในขั้นหนึ่งแลว.
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ต อไปจากนั้ นจึ งจะละกามราคะ ปฏิ ฆะ มั นเป นราคะในทางกามารมณ มา
เป น อั น ดั บ ที่ ๔. สํ า หรั บ พระอริ ย บุ ค คล ประเภทที่ ๓ คื อ พระอนาคามี นั้ น พระ
สกิ ทาคามี ก็ ยั งเล นงานมั นไม ได , จะเล นงานราคะ ปฏิ ฆ ะ กั นในชั้ นพระอนาคามี พระ
อริยบุ คคลอั นดั บ ๓. ฉะนั้ น ราคะ คื อ ตั วกู - ของกู ที่ ละเอี ยดยิ่ งไปกว านั้ น ไม เกี่ ยว
กั บ กาม คื อ รู ป ราคะ อรู ป ราคะ นั้ น , พระอรหั น ต พ วกเดี ย วเท า นั้ น ที่ จ ะละต อ ไป
ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุธัจจะ อวิชชา.

ถ าว ากามราคะเป นเรื่ องต นตอเบื้ องต น ร ายกาจจนต องละเป นนั มเบอร หนึ่ ง
แลว มันก็ตองมารวมอยูนัมเบอรหนึ่ง, ไมไปรวมอยูนัมเบอรสี่ สําหรับพระอนาคามี
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จะพึ งละโดยตรง. เอามาเป น นั ม เบอร ห นึ่ ง คื อ สั กกายทิ ฏ ฐิ คื อ ตั วกู - ของกู ที่ ยกหู
ชูหางท วมฟ าท วมดิ น ไปเลย; ฉะนั้ น จะต อ งสนใจวาเรื่อ งตั วกู - ของกู นั้ น เป น เรื่อ ง
ใหญ, เปนเรื่องปญหาใหญ เปนประเด็นใหญ.
สักกายะ แปลวา กายของกู ตัวกู สะ แปลวา ของกู ของตน, กายะ ก็แปล
วากาย สะกายะสักกายะ นี้แปลวา กายของกู. กิเลสหยาบชนิดตัวกูหยาบ ๆ นี้
ตองขูดเกลากันกอน, ตองมีความแนใจในการที่จะละ จะฆามัน, แลวเลิกความงมงาย
ที่เคยดันทุรังเอาไวดวยความงมงายเสียดวย, มันเป นเรื่องละตัวกูทั้ง ๓ ขอ จึงจะเป น
พระโสดาบันขึ้นมาได. สวนเรื่องกามราคะนั้นมันยังยาก ไมใชวาจะมีกันเต็มที่ มันก็มี
อยางพอสมควร. พระโสดาบั นก็มี กามราคะอยางนี้ ก็มี พอสมควร แตเขาไม ถือวา
ละได,แตสักกายคือ ตัวกูหยาบ ๆ เลว ๆ นี้ตองละกอน.
ที นี้ ถาใครไปหลงคิ ดอยู วา เรื่องราคะเป นเรื่องต องจัดการก อน แลวก็ จะ
ทําไม ได เหมือนกับจับปูใสกระดง, มันควบคุมไวไม ได. ฉะนั้นควรจะหันไป สนใจ
เรื่องตัวกู - ของกูกอน, แลวก็ทําใหมันถอยกําลัง ทุพพลภาพลงไป แลวกามราคะมัน
ก็ซาไปดวยกัน, อยางนี้เรียกวาเปนไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, มันก็เปนเรื่อง
ที่ทําได หรือปฏิบัติได เปนสิ่งที่มนุษยจะพึงทําได; ถามันผิดไปจากเรื่องกฎของธรรม ชาติแลว มันก็ยาก.
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เรามักจะพูดไปอยางหนึ่ง ปฏิบัติไปอีกอยางหนึ่ง เหมือนกับที่เขาแยกเปน
เรื่องฝายทางหลักวิชาและฝายปฏิ บั ติ เชน โลภะ โทสะ โมหะ ๓ อยางนี้; ถาพู ด,
พูดวา โลภะ โทสะ โมหะ ๓ อยางนี้อยางนี้มันคลาย ๆ กับวา โลภะเปนสิ่งที่ตองเลนงาน
กอน, เปนสิ่งที่เราตองเลนงานมันกอน, แตในทางปฏิบัติจริง ๆ มันกลายเปนวา
มันตองเลนงานโมหะกอน. ที่พูดเรื่องสังโยชน ตองเลนงานตัวกู - ของกู
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พวกโมหะ ในรูป ของโมหะกอ น, คือ มัน ตอ งฉลาดพอสมควรกอ น จึง จะไป
เลนงานโลภะหรือโทสะได.
ยกตั วอย างอี กเรื่ อ งหนึ่ ง เช น เรื่ อ ง ศี ล สมาธิ ป ญ ญา ถ าเราพู ด , เราพู ด
ศี ล สมาธิ ป ญ ญาเรื่ อ ย ไม มี ใ ครพู ด อย า งอื่ น . แต ใ นทางปฏิ บั ติ มั น กลั บ กั น อยู ว า
เป น ป ญ ญา แล ว ศี ล แล ว สมาธิ . ไปดู ที่ สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป โป ๒ อย า งนี้
เป นป ญ ญามาก อนเพื่ อน, แล วมาถึ ง สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี โว นี่
๓ อยางนี้ เป นศี ลแลวก็มา สั มมาวายาโม สัมมาสติ สั มมาสมาธิ ๓ อยางนี้ เป นสมาธิ ,
ในทางปฏิ บั ติ ป ญ ญามาก อ น มาข างหน า แล ว จึ งศี ล จึ งสมาธิ . แต ถ า พู ด แล ว พู ด
ศี ล สมาธิ ป ญ ญา,เพราะว าการพู ดพู ดตาม logic ของภาษามากว าแง ของการปฏิ บั ติ .
แต พ อการปฏิ บั ติ เขาจริง ๆ มั นเอาตามนั้ นไม ได เอาตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติ ที่
แท จริง ก็ ต องมี ความฉลาดมาก อนสิ่ งใดหมด ศีลจึงจะมี มาได ,สมาธิจึงจะมี มาได ,
แล ว มั น ส ง เสริ ม กั น ที ห ลั ง เรื่ อ ยไป ๆ เป น วงกลมก็ ไ ด . การละสั ง โยชน ก็ ต อ งเอา
ปญญามากอน เพื่อจะละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส.

การปฏิบัติธรรมตองจักการกับโมหะกอน.
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ขอให ถื อ ว า ที่ เอามาพู ด นี้ ก็ เพื่ อ ให ชํ า ระสะสาง สิ่ ง ที่ เ ข า ใจผิ ด อยู
หรือ วา มัน ยัง ไขวเ ขวกัน อยู นี ่ใ หถ ูก ตอ งเสีย ที; นี ้ต อ งเลน งาน ตัว กู - ของกู
ประเภทโมหะก อ น, มั น จึ งจะสว างไสว แจ ม แจ ง เบิ ก บานสดชื่ น เข ม แข็ ง ว อ งไว ขึ้ น
มา มีกําลังสําหรับจะทํากันตอไป.
แล วควรจะนึ กถื อหลั กที่ มี อยู แล ววา รอบ ๆ ของทุ ก ๆ สิ่ งนี้ คื ออวิชชา,
อวิชชาคือการที่ไมมีความรูที่ถูกตอง, มันตองเลนงานขอนี้กอน, คือมีความรูที่ถูก
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ต องเริ่มขึ้ นมา มั นจึ งจะมี อะไร ๆ ขึ้ นมาได อยางแท จริง; ถ าไม เช นนั้ น แล วจะมี อย าง
งมงาย : มี ศีลก็มีอยางงมงาย, มี สมาธิก็มี อยางงมงาย มันใชอะไรไมได. แลวมัน
จะเป นถึ งขนาดที่ เรี ยกว า ลํ าบากมากเกิ นไป, ทํ านองเรื่ องมั นง าย ๆ กว านั้ นแล วไปทํ าให
ลํ าบาก เป นเรื่ องมาก เปลื องมาก เหนื่ อยมาก ยุ งยากมาก. นี้ เป นความโง , เราควร
จะมีวิธีที่ถูกตองที่ไมยากลําบากมาก.
นี่ เรี ยกว า ให ระวั งให ดี ที่ เรี ยนที่ ท องกั นติ ดปากนั้ น มั นเป นเรื่ องพู ด เรื่ อง
วิชาการมากเกินไป,ตองพิจารณาดูใหลึกซึ้งถึงตัวเรื่องตามความจริง หรือขอเท็จจริง
หรือธรรมชาติ จะตองจัดการกับมันอยางไร.
ฉะนั้ น เมื่ อ ผมพู ด ถึ งคํ าว าตั วกู - ของกู ผมขอให เข าใจว า เล็ งไปในแง
ของโมหะเสมอไป; เพราะโมหะนี้ มั น คลอดออกมาเป น ราคะ เป น โทสะ ก็ ไ ด
มั นเป นคํ าพู ดที่ ไม รู จั กผิ ด ที่ จะพู ดว าอะไรมาจากโมหะความไม รู. ภาษาไทยโบราณ
โทสะนี้ เขาไม เรี ย ก เขาเรี ย ก โมหะ; เช น ใครโกรธขึ้ น มาคนหนึ่ ง เขาว า คนนั้ น
โมโหแล ว , ไม ได ว าคนนั้ น มี โทสะ. นี้ ก็ ห มายความว า เขาเล็ งถึ งส ว นลึ ก ของมั น อี ก
ทีหนึ่ง, คนที่ไปโกรธเขา ก็ มีโมหะ เพราะมี โมโห คือโมหะหรือมืด, เพราะมื ดจึงไป
โกรธเขา. นี่รกราก ที่เหนียวแนนที่สุดคือ โมหะ ตองถูกจัดการกอน ในระดับที่
สมควร ในอั ต ราที่ ส มควร จึ งจะมาเล น งาน โลภะ โทสะ กั น ได เพราะมั น เป น เพี ย ง
ผลิตผลทีหลังอีกชั้นหนึ่ง.
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นี่ เรี ยกว า ถ าไม เข าใจให ถู กต องแล ว ก็ คงไม มี หวั ง ไม มี หวั งที่ จะจั ดการกั บ
มั น ได ทุ ก อย า งไปหมด. ที่ เพิ่ ง บวช ๒ - ๓ พรรษา นี้ ก็ ไ ม ค อ ยกระไร, แต ถ า บวช
ตั้ งหลายพรรษาแล ว ก็ น าจะนึ กดู วา ทํ าไมมั นจึ งไม ดี ขึ้ น. ก็ ผ านมามากแล ว คื อเห็ นโลก
มามากแลว อะไรมันยังไมดีขึ้น เพราะเหตุอะไร ? เพราะเหตุวามองขามอะไรบางอยาง
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ไปเสี ย, ไม ถู กจุ ดสํ าคั ญ , หรือเรื่องสํ าคั ญ ที่ เป นตั วป ญ หาอั นแท จริง ซึ่ งเราเรียกกั น
แลว เรียกกันอีกวาตัวกู วางของกู.
ตั ว กู - ของกู เกิ ด ขึ้ น แล ว กิ น ข า วก็ ไม ล ง หรื อ สวยงามเอร็ ด อร อ ย หอม
หวนอย างไรมา มั น ก็ ไม เสน ห าแล ว, มั น มี ฤทธิ์ ร ายอย างนี้ เป น สิ่ งที่ ค วรจะหยิ บ ขึ้ น มา
พิ จารณาก อ น แล วก็ พิ จารณากั น อย างจริ ง ๆว า ที่ เป น อยู ในทุ ก วั น นี้ ในกรณี ของเรา
เองนี่ มันติดขัดอยูที่ตรงนี้. ไมยอมลดตัวกู - ของกู แลวจะไปลดราคะ โลภะ ได
อย างไร, จะมี ธรรมะได อย างไร ถ ามี ตั วกู - ของกู , จะเอาธรรมะพร อ มกั บ ตั วกู - ของกู
ได อ ย างไร, เพราะวา มั น อยู ด วยกั น ไม ได . ธรรมะเข า มา ตั ว กู อ อกไป ตั ว กู เข ามา
ธรรมะออกไป เพราะว าคนนี้ ต องการจะสงวนตั วกู เอาไว , แล วจะไปจั ดการอย างอื่ น
ให ถู ก ธรรมะ ให เป น ธรรมะ นี้ ไม รู จ ะทํ า กั น อย างไรได . เพราะตั ว กู มั น ไม ใช ธ รรมะ,
มันเปนขาศึก ตรงกันขามกับธรรมะ.

ธรรมะจะมีมาดวยสติ, หิริโอตตัปปะ โยนิโสมนสิการ.
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ฉะนั้ น อย า ไปนึ ก ถึ งธรรมะนึ ก ถึ งแต ก ารทํ าลายตั วกู เท านั้ น แหละ ธรรมะ
จะมี ม าโดยการควบคุ ม คื อ มี ส ติ , และก็ ด ว ยการที่ เรี ย กว า จั บ ตั ว ได แล ว ก็ ฆ า
อย า งแล เ นื้ อ เถื อ หนั ง มั น ด ว ยหิ ริ แ ละโอตตั ป ปะ.อย า เป น คนหน า ด า น ไม รู จั ก
ละอายเมื่อเกิดตัวกู เมื่อเกิดตัวกูครั้งหนึ่ง, ตองเอามาละอายอยูหลาย ๆ ชั่วโมง,
หลาย ๆ วั นหลาย ๆ คื น . นี่ เรี ยกว าเอามาฆ า มาแล เนื้ อเถื อหนั ง ให มั น เบาบางลงไป,
แล วก็ กลั วให มาก, ว านี้ แหละบรรดาสิ่ งที่ น ากลั วที่ สุ ดของมนุ ษย เรา คื อสิ่ งนี้ ไม มี อะไร
ยิ่งไปกวาสิ่งนี้, อยางนี้เรียกวา เหมือนกับจับตัวกูมาทรมาน มาแลเนื้อเถือหนัง ขนาดนั้น
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ที เดี ยว. สติ มั น ก็ จะดี ขึ้ น ; ถ าเราทํ าอย างนี้ เพราะตั วกู มั นบางลงไปบ าง มั นบางลง
ไปบาง เพราะถูกแลเนื้อเถือหนัง, แลวการระวังสติมันก็จะงายขึ้น มันจะสงเสริมกันเอง.
มีสติ ไมเผลมสติ, ถาเผลอสติก็เอามาละอายใหมาก, มากลัวใหมาก.
นี้ตองมีใจละเอียด มีจิตใจที่ละเอียด, มีความระมัดระวังที่แยบคาย ที่ประณีต ที่เรียก
วา โยนิ โสมนสิ การ, พระพุ ทธเจาท านตรัสถึ งสิ่ งนี้ มาก ในฐานะเป นเครื่องมื อขอหนึ่ ง.
โยนิโสมนสิการนี้ นี้ตองทําดวยจิตใจที่ละเอียด อยาบง ๆ เบง ๆ ลง ๆ เลง ๆ, สิ่ง
เหลานี้ ทํ าไม ได. ฉะนั้ น จึงเตือ นอยู เสมอวา อย าหั วเราะกั น เลย,อย าเอะอะ โน น นี่
กันเลย, มันทําใหใจหยาบ.

งานทุกชนิดเปนโอกาสฝกทําลายความเห็นแกตัว.
ที นี้ อยากจะพู ดถึ งเรื่ องการงานหน อย การงานที่ บริ สุ ทธิ์ มั นเป นการทํ าลาย
ความเห็ น แก ตั ว.นี้ ก็ ห มายความว า มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะทํ าการงานนั้ น ๆ, อย าล งเล ง ๆ
บ งเบ ง ๆ ๆ ในการทํ างานนั้ น, มั นทํ าให ใจหยาบ มั นจะเป นการเห็ นแก ตั ว, มี ตั วกู ในการ
ทําการงานนั้นไปเสียอีก. การงานที่วาจะเปนเครื่องทําลายความเห็นแกตัว มันเลย
ไมไ ดผ ล ก็เ ปน โอกาสของการมีต ัว กู - ของกูแ บบอื ่น . เชน การไมย อมกัน ผม
ได ยิ นเสมอ; หลาย ๆ คนทํ างานด วยกั นอย างหนึ่ ง ดั งกั นลั่ น ต างคนต างจะอวดสติ ป ญญา
ของตน, ไม มี ใครยอมใคร. บางอย างล มเหลว ไม มี หั วหน าที่ จะบั ญ ชาลงไป ว าจะเอา
อย างไร มั วแต ท ะเลาะกั น อยู ; ถ าอย างนี้ เรี ย กว ามี ตั วกู เพิ่ ม การงานนั้ น มั น เพิ่ ม ตั วกู
ขึ้นมาไดอีกฝายหนึ่ง อีกแนวหนึ่ง, แมวาโดยแทจริงมันมุงหมายจะลดความเห็นแกตัว.
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นี ้แ มใ นการงานนี ้ ก็ต อ งมีบ ทเรีย นปลีก ยอ ยหลายอยา ง; เชน วา
อดกลั้น อดทน พูดจาใหดีมีเหตุผล ที่จะใชใหผูอื่นเขาใจ, แลวก็ตางคนตางคิดระวัง
ตัวกู - ของกู ดวยกันทั้งนั้น ไมใหมันออกมาขัดกัน. ถาทุกคนตั้งความปรารถนาอยางนี้
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แล ว ไม มี ท างที่ จ ะเถี ย งกั น , หรื อ ว า เอะอะ ๆ ตึ ง ตั ง กั น ได มั น ก็ จ ะเป น ไปราบรื่ น
การงานก็เปนบทเรียนที่ดี ในการทําลายตัวกู - ของกู, เปนโอกาสที่ทําลายกิเลสอยู
ตลอดเวลา. ผลงานมันก็ไดแกประเทศชาติและศาสนา ดีกวาที่จะอยูนิ่ง ๆ ไมทําอะไร.
ฉะนั้ น บทเรี ย นนี้ มั น ก็ ย ากเป น ธรรมดา, เพราะว า มั น มี ผ ลมากกว า คื อ
การที ่จ ะมีว ิป ส สนาในการงานหรือ ทํ า การงานใหม ัน กลายเปน วิป ส สนา, เปน
การปฏิ บั ติ ธ รรมไปด ว ย. นี่ มั น ยากกว า ที่ จ ะไม ทํ า อะไรจะนั่ ง นิ่ ง ๆ หลั บ หู ห ลั บ ตา
ภาวนานี้ มั นยั งง ายกว า, ไม มี อะไรมายั่ วมายุ มาแหย . แต ในการงานที่ มั นมี อะไรเป นช อง
โหว เป น โอกาสให เกิ ด ตั ว กู - ของกู นี้ มั น ยาก, เป น งานที่ ย าก เป น งานฝ มื อ ที่ ย าก
งานทางจิ ตใจนี่ ยาก ถ าทํ าได ก็ วิเศษ. ควรจะนึ กดู ให ดี ๆ เพื่ อประหยั ด เวลาของเรา ;
อายุ ของเรานี่ มี เวลาจํ ากั ด ประหยั ดให มั นได ผลเร็ว ก าวหน าเร็วก็ ต องทํ าให ดี เลื อก
เอาวิธีที่ดี ที่ไดผลเร็ว, และพรอมกันนั้นก็ใหมีประโยชนแกผูอื่นอยางกวางขวางดวย.

ทําลายตัวกู - ของกูได โลกจะมีสันติสุข.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่ ส รุ ป แล ว มั น อยู ที่ ข อ นี้ ข อ เดี ย ว เล น งานตั ว กู ล งไปโดยตรงนั่ น แหละ;
เหมื อนกั บวาจะมี ผลยิงที เดี ยวได นกหลาย ๆ ตั ว, การทํ าลายความเห็ นแก ตั ว เป นการ
ตั ด ต น ตอของกิ เลส เป น การฝ ก ฝนที่ รวบรั ด ที่ เร็ ว เป น การทํ า ให เกิ ด ประโยชน อ ย า ง
ทางวัตถุ อยางทางอะไรนี้ดวย เรี่ยวแรงไมเปนหมัน วันคืนไมเปนหมัน.

ถ าไม คิ ดกั นอย างนี้ สิ่ งเหล านี้ จะเกิ ดขึ้ นไม ได สิ่ งที่ มั น จะเป น ประโยชน แก
มหาชนนี้ จะเกิ ดขึ้ นไม ได , ประโยชน ส วนตั วแท ๆ มั นก็ ยั งอื ดอาด ๆ ๆ คื อล าช า, แล ว
คําวา แบบสายฟ าแลบ ถาทําใหถูกวิธีมีประโยชนมาก, เปนที่นิยมฝายโนน ถาทําผิด
วิธีก็โจนลงเหวไดเหมือนกัน.
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เดี๋ ย วนี้ เราก็ ผ า นมานพอสมควร ที่ จ ะรู ว า อะไรมั น เป น อย า งไร อะไรมั น
แน เหลือ จะแนแ ลว ;เชน การควบคุม กิเ ลส อยา งนี ้ม ัน แนเ หลือ จะแนแ ลว กอ น
สิ่ ง ใดหมด คื อ ว า ลงโรง ตั้ ง ต น ลงโรงไปจากการทํ า อย า งนี้ , แล ว สิ่ ง ต า ง ๆ ก็ จ ะถู ก
กระทํ าหมดทุ ก อย าง พร อมกั น ไปในตั ว มั น น าพอใจ น าปลื้ ม ใจน าพอใจ จะนั บ ถื อ
ตัวเองได.
นี่ ก็ อ ยากให รู จั กความแตกต างระหว างสิ่ งที่ มั น ตรงกั น ข าม อั น หนึ่ งมั น ทํ า
อั น ตรายมนุ ษ ย อั น หนึ่ งมั น เกื้ อ กู ล มนุ ษ ย ไปเล น งานพวกที่ ทํ าอั น ตรายมนุ ษ ย คื อ
ตั ว กู นี้ ; ถ า ทุ ก ๆ คนช ว ยกั น ทํ า อยู อ ย า งนี้ พ รอ ม ๆกั น ในโลกนี้ จ ะมี ค วามผาสุ ก
เหลื อ ที่ จ ะกล า วได . เดี๋ ย วนี้ ทุ ก คนมั น ไม ทํ า อย า งนั้ น , มั น เพิ่ ม แต ตั ว กู - ของกู กั น
เรื่ อ ยไป, ไม ต อ งพู ด ถึ ง พวกชาวบ า นดอก. ถึ ง พระเณรก็ เป น ไปในทางเพิ่ ม ตั ว กู ของกู ประสมโรงไปกั บ ชาวบ าน. พระเณรบางองค ยั งอ านหนั งสื อ พิ ม พ มี ค วามรู สึ ก
เหมื อนกั บที่ เขาเรี ยกกั นว าถื อหาง บางองค ถื อหางคอมมิ วนิ สต , บางองค ถื อหางเสรี ประ ชาธิ ป ไตย. นี้ ฟ ง ดู นี่ มั น มี อ าการเหมื อ นกั บ ประสมโรงไปกั บ ชาวบ า น เรื่ อ งมี ตั ว กู มีของกู. ไมเปนผูที่ทําลายตัวกู - ของกูของมนุษย.
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หรือวาป ญ หาตาง ๆ ในโลกทุกป ญหา มาจากแต ตัวกู - ของกู ทั้ งนั้ น,
ที่ มั น แก ไ ม ต ก แก ไ ม ลุ ล ว ง.ป ญ หาทางการเมื อ ง ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ ป ญ หาทาง
ทหาร, แม แ ต ป ญ หาเรื่ อ งของกิ น ไม มี เรื่ อ งหมู ไ ม มี เ รื่ อ งหมาไม มี อ ย า งนี้ , มั น ก็
เรื่ อ งตั ว กู - ของกู ในแง ห นึ่ ง แง ใ ด ลั ก ษณะใด ลั ก ษณะหนึ่ ง ซ อ นเร น อยู ข า งใต .
นี้ ถ าเราช วยกั นทํ าเรื่ องนี้ พร อม ๆ กั น แล วจะแก ไขป ญ หาต าง ๆ ได มาก. ถ าโลกมี ความ
เขาใจเรื่องนี้พรอม ๆ กัน โลกนี้ก็เปลี่ยนกลับหลังไปทันที ไปในทางมีความสุขสันติสุข.
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เดี๋ ย วนี้ เขาไม ช อบอย างนี้ , เขาไม รู จั ก สิ่ งนี้ ไม เข า ใจสิ่ งนี้ . ฉะนั้ น การที่ เขา
ทํ า อะไรลงไปที่ เรีย กว า เป น การสร า งสั น ติ ภ าพในโลกนั้ น เป น เรื่ อ งไม จ ริ ง ไปหมด,
มันไปเพิ่มตัวกู - ของกู ของตัวเสียเรื่อยไป.

ยอดสุดของวัฒนธรรมเนื่องอยูกับศาสนา.
ที่ เขาพู ดกั นเสมอพู ดกั นมากที่ สุ ด เรื่ องที่ จะแก ไขในความทุ กข ยากของโลกนี้
คื อ เรื่ อ งการติ ด ต อ แลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม ความคิ ด นี้ ไพเราะมาก มี ค า มาก, ผม
ชอบที ่ส ุด รู ส ึก บูช าที ่ส ุด ในปแ รก ๆ.เดี ๋ย วนี ้ก ็โ กหกทั ้ง นั ้น , ไมไ ดช ว ยแลกเปลี ่ย น
สิ ่ง ที ่ว า เปน เรื ่อ งวัฒ นธรรม, แตใ ชเปน เรื่อ งบัง หนา . ถา เปน เรื ่อ งวัฒ นธรรมจริง
ถู ก ต อ งจริง ต อ งเป น เรื่อ งแลกเปลี่ ย นวิช าความรู หรือ การกระทํ าชนิ ด ที่ ทํ าลาย
ความเห็ น แก ตั ว . แต นี่ เขาสั ก ว า แลกเปลี่ ย นสิ่ ง ชนิ ด ที่ เป น เรื่ อ งตบตาบั ง หน า เพื่ อ
ความเห็ น แก ตั ว , แต นี่ ไ ม ค วรจะเรี ย กว า วั ฒ นธรรมดอก มั น เป น คํ า พู ด ที่ ไ ม ต รง ๆ
มันเปนแลกเปลี่ยนสิ่งที่จะทําความฉิบหายคือตัวกู - ของกูเพิ่มมากขึ้น.
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เมื่ อ คื น นี้ ก็ มี ข าวที่ ฟ งแล วน าสบายหู มี ข าวว า อเมริ ก าเขาจะขอร อ งให จี น
คอมมิ ว นิ ส ต ส ง นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ ไ ปดู ก ารเลื อ กตั้ ง ในประเทศอเมริ ก า ดู วั ฒ นธรรม
อเมริ ก า, เพื่ อ เป น การแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม เป น ความคิ ด ที่ ไพเราะมาก แต ว า
วั ฒ นธรรมของการเมื อ งนี้ มั น เป น ในทองซ อ นเร น อะไรอยู ไม มี ห วั ง ดอกที่ จ ะมี ก าร
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชนิดที่บริสุทธิ์.

คุ ณ ถ ายั งไม รู ก็ ต องรู เสี ยด วยว า คํ าว า วั ฒ นธรรมนี้ กว าง แล วยอดสุ ดของ
วัฒธรรมนั้น เนื่องอยูกับศาสนา, แงดีสวนดีของศาสนาที่จะไปเปนประโยชนแก
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มนุ ษ ย เป น ความสงบสุ ข แก ม นุ ษ ย ไ ด , นี่ เป น ยอดสุ ด ของวั ฒ นธรรม. หลั ก เกณฑ
อั น ใดอั น หนึ่ ง ในศาสนาถ า ไปประพฤติ เป น เรื่ อ งประจํ า ชาติ ก็ เป น วั ฒ นธรรมไปได
ประจําชาติไปได. ยอดสุดของวัฒนธรรมอยูที่หัวใจของศาสนา ที่เปนการทําลาย
ตั ว กู - ของกู ทํ า ลายความเห็ น แก ตั ว , นั่ น แหละยอดสุ ด ของวั ฒ นธรรม. เดี๋ ย วนี้
เขาไม พู ด กั น ถึ งเรื่ องนี้ การแลกเปลี่ ยนอะไรทางวั ฒ นธรรม เพื่ อหาโอกาสเล น งานกั น
หลั งฉากทั้ งนั้ น , ถ ามั นจริงอย างว า มั นก็ วิ เศษ; ทั้ ง ๒ ฝ ายมี ค วามบริ สุ ท ธ ใจแลก
เปลี่ยนวิชาอันลึกลับทางวัฒนธรรม คือจะสามารถทําลายความเห็นแกตัว, หันหนา
มาหาศาสนาด วยกั นทั้ ง ๒ ฝ าย,แล วมั นก็ ตกลงกั น ได ทั้ งที่ อั นหนึ่ งเป นคอมมิ วนิ สต ,
อันหนึ่งเปนประชาธิปไตย.
อุ ปมาทางศาสนาที่ เขาใช กั นอยู ทุ กศาสนา อธิ บายข อนี้ อยู แล ว : เมื่ อใดมี
ธรรมะมีศาสนาจริง ๆเกิดขึ้น เมื่อนั้นมันมีอะไรที่เรียกวา ปาฏิหาริย. คนตาบอด
เห็ น ได คนหู ห นวกได ยิ น ได คนง อ ยเดิ น ได ,กระทั่ งว า สิ งโตกั บ ลู ก แกะเล น หั วกั น ได .
การที่ พ วกจี น คอมมิ วนิ ส ต จ ะไปเป น เกลอกั บ พวกอเมริ กั น นั้ น .เปรี ย บได กั บ เรื่ อ งสิ งโต
เป น เกลอกั บ ลู ก แกะเล น หั วกั น ได ; ที่ ทํ า ได เพราะยั งไม จ ริ งในการที่ จ ะทํ า ลายความ
เห็นแกตัว ซึ่งเปนยอดสุดของวัฒนธรรม.
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นี่ ไ ม ใ ช ผ มพู ด เรื่ อ งการเมื อ ง แต พู ด ให รู ว า โลกเรานี้ กํ า ลั ง มี ส ภาพ
หมกไหม ก็เพราะวามัน มีตัวกู - ของกู, มีค วามเห็น แกตัว ชวยไมได. นี้ก็ตอ ง
ทนทุ กข ทรมานไปตลอดเวลา เหมื อนกั บในส วนป จเจกชนบุ คคลคนนึ่ ง ๆ กํ าลั งทนทุ กข
ทรมานเหมื อ นกั บ ตกนรก ทั้ งวั น ทั้ งคื น , เพราะความบี บ คั้ น ของสิ่ ง ๆ เดี ย ว คื อ ตั ว กู
- ของกู . นี่ เรี ย กว า กรรมส ว นบุ ค คล คนหนึ่ ง ก็ เป น อย า งนี้ , กรรมส ว นรวมของโลก
ทั้งโลก ก็เปนอยางนี้ ก็พูดไดเหมือนกัน. โลกนี้ เมื่อไรตัวกูเขามา ธรรมะออกไป,

www.buddhadasa.in.th

ธรรมะเขามา ตัวกูออกไป, ตัวกูเขามา ธรรมะออกไป
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เมื่อไรธรรมะเขามา ตัวกูออกไป, โลกนี้ก็ผลัดกันอยู; เดี๋ยวก็เปนสังสารวัฏฏ, เดี๋ยวก็
เปนนิพพานสลับกันอยู.
นี่ เรียกว า หั วข อที่ คุ ณ จะต องช วยกั บจํ าไว สั้ น ๆ ว า ตั วกู เข ามา ธรรมะ
ออกไป, ธรรมะเขามา ตัวกูอ อกไป, อัน นี้ชวยได ดว ยเรื่อ งสติ, แลวในที่สุด
ต องช วย ด วยเรื่องมั น หิ ริ และโอตตั ปปะ คื อละอายจนไม รูว า จะเอาหน าไปซุ กที่ ไหน
เมื่ อรู สึ กว ามั นเกิ ดตั วกู - ของกู แล วก็ กลั วจนไม รู ว า จะกลั วอย างไรกั นอี ก; เมื่ อมี อั นนี้
ขึ้นมา แลวมันจะไมตกรองตอไป.

หัดตายเสียกอนตาย เพื่อพบความเย็น.
ที่ จริงไม ได พู เรื่องอะไร พู ด เรื่ อ งตั วกู - ของกู นี้ ซ้ํ า ๆ ซาก ๆ อยู อย างนี้
ก็ ไม มี เรื่ อ งอะไรที่ จ ะต อ งพู ด , ไม มี เรื่ อ งอะไรที่ มี ป ระโยชน หรื อ ว าดี ก ว านี้ , ก็ ต อ งพู ด
เรื่องนี้ พูดกันไปจนตาย จนมันหมดตัวกู - ของกู ไปในที่สุด.
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ผมพู ดกับคนที่ มาเที่ ยวสวนโมกขนี้ วา มาที่ นี่ ต องมาหั ดตาย เสี ยก อน
ตายนะ; บางคนก็สะดุ งตกใจ คํ าวา ตาย. ที่ จริงเราหมายความแต เพี ยงวา หมด
ตั วกู - ของกู เสี ยก อน แต ที่ จะตายนะ, หรือวาอย างน อยที่ สุ ด ก็มาหั ดเป นผู ที่ ไม มี
อะไร เป นคนไม มี อะไร สิ้ นเนื้ อประดาตั ว ยิ่ งเสี ยกว าสิ้ นเนื้ อประดาตั ว ไม มี อะไรนั่ นจะ
สบายที่ สุ ด, มาที่ นี่ ลื มหมดทุ กสิ่ งทุ กอย าง อะไรอยู ทางบ านก็ ลื มหมด แม แต ชี วิ ตตั วของ
ตั วก็ ลื มหมด ไม ได นึ กถึ งชี วิ ต ลื มไปทั้ งชี วิ ต, เรียกว าไม มี อะไร ยิ่ งกว าสิ้ นเนื้ อประดาตั ว
เพราะว าคนสิ้ นเนื้ อประดาตั ว มั นยั งมี ตั วกู - ของกู เหลื ออยู เร อว า มี ชี วิ ตที่ คํ านึ กถึ งอยู .
เราอยูที่นี่อยามีตัวกู - ของกู หมดเลย, สิ้นเนื้อประดาตัว แมวาชีวิตก็มิไดมี ก็สบาย.
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ฉะนั้ น ถ า ใครจะมาสวนโมกข มาทั ศ นาจร ก็ คื อ คนโง คนบ า ชนิ ด หนึ่ ง ,
เพราะที่ อื่ นมั นสวยกว านี้ สนุ กกว านี้ น าดู ว านี้ ; แล วมาดู อะไรที่ แวดล อมให จิ ตใจมั นหยุ ด
ไปหมด ไม เอาอะไร ไม ถื อ อะไรนี้ ,เรี ย กว า หั ด เป น คนไม มี อ ะไร แม แ ต ชี วิ ต ก็ ไม ต อ งมี
หรือวา "หัดตายเสียกอนตาย" ใหมันได คือหมดตัวกู - ของกู เสียกอนแตที่จะตาย.
ที่ นี่ เ ราให มี ต น ไม มี ก อ นหิ น มี อ ะไร ที่ อ ยู นิ่ ง ๆ แสดงความสงบอยู
นิ่ ง ๆ, ไม มี ค วามยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ไม ท ะเยอทะยาน. ถ า เขามองเห็ น และเข า ใจ ก็ เรี ย ก
วา เขาไดย ิน ตน ไมพ ูด ไดย ิน กอ นหิน พูด , ไดย ิน หมู ธ รรมชาติพ ูด วา ไมม ีอ ะไร
นั่ น แหละ เป น เวลาที่ มี ค วามสุ ข ที่ สุ ด . ถ าเขาทํ าอย างนี้ คุ ย ได เต็ ม ปากว าการมาที่ นี่ มั น
มี อุ ปนิ สั ยป จจั ยแก นิ พพาน, มาได รั บสิ่ งที่ จะเป นอุ ปนิ สั ยป จจั ยแห งพระนิ พพาน ในอนาคต
กาลโนนเทอญ เหมือนที่วา ๆ กัน จนไมรูวา ๆ อะไร.
ต อ งรู ข อ นี้ ต อ งพยายามในข อ นี้ ทั้ ง ส ว นตั ว บุ ค คล และส ว นรวมของโลก
และตลอดเวลาในชี วิ ต นี้ ก ว า มั น จะเย็ น ลง, เย็ น ลง เป น นิ พ พาน. คํ า ว า นิ พ พาน
แปลว า เย็ น ถึ ง ที่ สุ ด ไม ก ลั บ ร อ นอี ก ต อ ไป.ธรรมะก็ เป น เรื่ อ งเย็ น , เราต อ งการเย็ น
แล ว ก็ อ ย า ไปนึ ก อะไรมากกว า นั้ น ที่ จ ะพิ สู จ น จะเลื อ ก จะอะไรจะไปค า นอะไรกั น อี ก
ให ป วยการ, ไม มี ค วามทุ ก ข จ ริ ง ๆ ก็ พ อแล ว. เรื่ อ งตั วกู - ของกู จะเป น อะไรเรื่ อ งเทวดา
มี ไหม ? ผี ส างมี ไหม ? เกิ ด ไหม ? อะไรไหม ? อย างนี้ มั น ไม จํ าเป น มั น เรื่ อ งบ า ๆ บอ ๆ
เสี ย เวลาเปล า ๆ, แล ว ก็ ยิ่ ง ไปยุ ง เข า ก็ ยิ่ ง น อ มไปทางมี ตั ว กู - ของกู . เป น กู ผู รู ผู ดี ผู
วิ เศษ อะไรขึ้ นมาอี ก. ฉะนั้ น จึ งบอกเลิ ก เรี ยกว า ป ญ หาเป นอจิ ตไตย หรื อว าเป น ป ญ หา
อั นตคาหิ กทิ ฏ ฐิ เลิ กกั น เสี ยให หมดทํ าแค ที่ นี่ และเดี๋ ยวนี้ ให หมดตั วกู - ของกู ป ด อบาย
ปดนรกไดหมด จะกระโดดขามสวรรค ไปหานิพพานได.
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เหนื่อยแลว พอกันที วันนี้วันพระวันแปดค่ํา เขาไมฉันเพลกันดอก, พรุงนี้
ก็ตองเหนื่อยเหมือนกัน.
_____________
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ธรรมปาฏิโมกข
-๕วันอาทิตยที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๑
แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๖

ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู.
นี่ คิ ด ว า จะพู ด ถึ งแต เรื่ อ งเดี ย ว เกี่ ย วกั บ ตั ว กู •ของกู เรื่ อ งเดี ย วเท านั้ น
แตม ีห ลายแงห ลายมุม ทุก แงท ุก มุม ที ่เ ราตั ้ง ใจจะเรีย กวา ธรรมปาฏิโ มกข,
ปาฏิ โ มกข ธ รรมะคื อ เรื่ อ งที่ เ ป น หลั ก เป น ประธานเป น หลั ก ทางธรรมะ. แล ว ที่
กํ าหนดหั วข อเป นเรื่ องตั วกู •ของกู นี้ ก็ เพราะเป นหั วข อที่ เหมาะสมที่ สุ ดเหมาะสมตรงที่
ว า มั น กว างขวางที่ สุ ด สะดวกที่ สุ ด กิ นความหมดทุ กข อ, แล วก็ มี แง อยู ม ากแง ม ากมุ ม
ที่ จะต องพู ด, ก็ พ ยายามนึ กดู แงไหนมุ ม ไหน ที่ มั น ยั งไม ค อ ยเข าใจกั น อยู ก็ เลื อ ก
พูดเฉพาะแงนั้น สําหรับคราวหนึ่ง ๆ.

เรื่องยกหูชูหาง กับ ลดหัวหดหางเปนตัวกู - ของกูเทากัน.
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นี้ เราพู ด กั น มาแล ว โดยมาก เกี่ ย วกั บ แง ที่ ย กหู ชู ห าง, ที่ ใช คํ า ว า ยกหู
ชูหาง มากที่สุด เรียกวาเปนประจําก็ได. นี้บางคนอาจจะเขาใจผิด ถามันลดหัว มัน

๙๙

www.buddhadasa.in.th

๑๐๐

ธรรมปาฏิโมกข

หดหาง มั นจะเป นอะไร, ถ ามั นหดหาง มั นลดหั วลง มั นซุ กหั วลง มั นจะเป นตั วกู - ของกู
หรื อไม ? บางคนอาจจะเข าใจผิ ดเอาดื้ อ ๆ ตามหลั กธรรมดาสามั ญ หรื อว า logic ของคนโง ,
ตรรกวิทยาของคนโง แปลวาถายกหูชูหาง เปนตัวกู - ของกู การลดหูลดหาง มันก็
ไมใชตัวกู - ของกู โดย logic โดยตรรก,อยางนี้มันไมถูก.
ตามหลัก ของธรรมะ มัน เปน ตัว กู - ของกูเ ทา กัน ; แมจ ะเปน เรื ่อ ง
ลดหู ลดหาง ซบเซาลงไป มั นก็ เป นเรื่องตั วกู - ของกู เท ากั น, จะตรงกั นข ามก็ ต อเมื่ อ
มั น ไม มี ตั ว กู มั น หมดตั วกู หมดของกู ไป จึ งจะเรี ย กว าตรงกั น ข าม. ยกหู - ชู ห างนี้
มั น ก็ ท าทางอั น หนึ่ ง เท านั้ น , นี่ ถ า มั น หดหั ว หดหาง ก็ เพราะกลั ว เพราะเศร า
เพราะโศก, เพราะมั น ละเหี่ ย อ อ นเพลี ย ไป. นี้ ก็ เรี ย กว า ตั ว กู - ของกู อี ก แบบ
หนึ่ง ซึ่งเปนตัวกู - ของกูที่เทากัน หากแตวามันเปนคนละรูปคนละแบบ.
เหมื อ นกั บ ที่ เราได ยิ น คํ า พู ด ซึ่ ง เป น หลั ก ทั่ ว ไป ในการเรี ย นธรรมะขั้ น
ตน ; ยิน ดีย ิน รา ยอยา งนี ้, อภิช ฌาและโทมนัส นี ้, อยากกับ ไมอ ยาก ดีใ จกับ
เสี ย ใจ ยิ น ดี - ยิ น ร า ย รั ก หรื อ เกลี ย ด, ที่ เป น ตรงกั น ข า ม. แต ทั้ ง ๒ อย า งเป น
กิ เลสเท ากั น รั ก ก็ เป น กิ เลส เกลี ย ดก็ เป น กิ เลส นี้ เป น เครื่ อ งเปรี ย บ.ต อ งหมดทั้ งรั ก
ทั้งเกลียด จึงจะไมเปนกิเลส.
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นี้ ถ าเป นหลั กธรรมชั้ นสู ง ที่ เขาเรียกชื่ อวา มานะนี้ , มานะเป นสั ญ โยชน
ที่ ๘ ในสั ญโยชน ๑๐มานะ แปลว า ถื อตั ว, ไทยแปลว าถื อตั วที่ ทํ าให เข าใจผิ ดได เพราะ
ภาษาไทยความมั นไม ค อยจะเหมื อนกั บภาษาบาลี . แต ถ าเราจะแปลว า ถื อตั ว, เราก็ ต อง
ขยายใจความ คําวา ถือตัว ใหมันกวางกวางกวาธรรมดา คือวามีตัวก็แลวกัน.
ในคํ าอธิ บ ายของคํ าว า มานะ ในที่ นี้ สั ญ โยชน ที่ ๘ นี้ เขาแจกไว ตั้ ง ๓
อยาง : สําคัญวาตัวดีกวาเขา ก็เปนมานะ, สําคัญวาตัวเสมอเขาก็เปนมานะ, สําคัญ
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ว าตั วเลวกว าเขาก็ เป นมานะ, เป นมานะเท ากั น. มั นเนื่ องจากมี ตั วก อน แล วสํ าคั ญ
ว า ตั ว กู อ ยู ใ นสถานะเช น ไร แล ว สถานะเช น นั้ น เมื่ อ นํ า ไปเปรี ย บกั บ บุ ค คลอื่ น มั น ก็
เกิ ด ความแตกต าง เป น สู งกว า, เป น เสมอกั น , เป น ต่ํ ากว า. ฉะนั้ น จึ งเรี ย กว าถื อ ตั ว,
ถือตัว คือสําคัญตัววาเปนอยางไร ในเมื่อไปเปรียบกับผูที่ดีกวา สูงกวา เราก็เลวกวา,
ไปเปรียบกับผูที่เลวกวา เราก็สูงกวา ไปเปรียบกับพวกที่เทากันมันก็เทากัน.
จากขอนี้ตองใหเขาใจกันเสียใหถูกตองวา ตัวกู - ของกู ที่ มั นยกหู ชูหาง
มันก็เปนตัวกู - ของกู, ที่มันลดหูลดหางเรียบราบไป มีอาการยอมแพ นี้ก็เปนตัวกู
- ของกู, คนละแบบ. ตอเมื่อไมมี ทั้ ง ๒อยางจึงจะเรียกวา ไม มีตั วกู ไม มีของกู .
เมื่ อกํ าลั งเศร า สลด ซบเซาอยู อ อนเพลี ยละเหี่ ยละห อยอยู นี้ ก็ เป นตั วกู - ของกู เต็ มที่
๑๐๐ เปอร เซ็ น ต ทั้ ง นั้ น , แต เป น อี ก รู ป หนึ่ ง จะเรี ย กว า ลบก็ ไ ม ค อ ยถู ก แต ว า มั น ก็
ไมรูวาจะเรียกวาอะไร.
เมื่ อ พู ด เรื่ อ งตั ว กู - ของกู ในรู ป ยกหู ชู ห าง มามากพอแล ว ก็ จ ะต อ งพู ด
ถึ งตั วกู - ของกู ในรูปที่ หดหู หดหางนี้ บ าง. ที่ จริ งถ าดู แล ว หดหู หดหางนี้ มั นก็ มี หลาย
แบบ แบเล น ตลก เล น ลู ก ไม เล น อุ บ ายก็ มี . แต ใ นที่ นี้ เราหมายถึ ง แบบที่ เป น ไป
โดยตรงจริง ๆ เป นโทมนัส ที่เรียกวา โทมนัส .ถ าเราไม มี ตั วกู - ของกู มั น โทมนั ส
ไม ไ ด ; ฉะนั้ น ถ า มี โ ทมนั ส เท า ไร มั น ก็ มี ตั ว กู - ของกู ม ากเท า นั้ น ๑๐๐เปอร เซ็ น ต
เหมือนกัน.
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เกี่ ยวกั บผลมั นก็ เป นความทุ กข มากกว า เกี่ ยวกั บผลที่ ได รับโทมนั สมั นก็ เป น
ทุกขมากกวา. ตัวกู - ของกูที่ลดหูลดหาง หดหูหดหางนี้ มีรสชาติของความทุกข
มากกวาที่ ยกหู ชู หาง, แล วป ญหามั นก็ คงจะมี มากกวา. เรื่องที่ เราต องเศรา ต องสลด
จะมีมากกวา เปนปญหากวา, เปนสิ่งที่รบกวน และทําความทุกขใหมากกวา.
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นี่ จ ะต อ งดู เหมื อ นกั น ต อ งสั งเกตดู ให ดี ๆ ให ล ะเอี ย ดทั้ งนั้ น ต อ งสั งเกต
ที่ มี กั นอยู มากที่ สุ ด ที่ ทุ กคนมี ที่ มี มากที่ สุ ด ที่ เราเรี ยกกั นว า ความน อ ยใจ เรี ยกเป น
ภาษาไทยว า ความน อ ยใจ. วั น หนึ่ งคื อ หนึ่ งนี้ ใครเคยมี ค วามน อ ยใจในอะไรหรื อ ไม
กี่ ค รั้ ง กี่ ห น. นี้ ต อ งเอาความน อ ยใจนั้ น มาเป น บทเรี ย น เป น ตั ว ป ญ หาสํ า หรั บ
ศึกษา.
โดยทั่ วไป มั นก็ ดู เหมื อนว า จะน อยใจในความอั บโชค อั บวาสนา ไม มี โชค
ไม มี ว าสนานี้ ดู จ ะเป น เรื่ อ งน อ ยใจกั น อยู ม าก. ที่ แ ท มั น เล น ตลก มั น อยู ต รงที่ ว า คน
สว นมากปรารถนามากเกิน ไป; เมื ่อ หวัง หรือ ปรารถนา หรือ ตอ งการนี ้ม ากเกิน
ไปกวา ที ่ค วร, เมื ่อ เปน เชน นี ้ ความรู ส ึก นอ ยเนื ้อ ต่ํ า ใจวา อับ โชคอับ วาสนา
มั นจะมากขึ้ น , จะมากขึ้ นเท า ๆ กั นตามส วน. ยิ่ งไปโง มาก ไปหวั งมาก มั นจะประสบ
ความน อ ยใจหรื อ อั บ โชควาสนานี้ ม าก; ฉะนั้ น จึ งอยู ด วยความระทมทุ ก ข หน าด าน ๆ
ไปอยางนั้นเอง,หาเรื่องมากลบเกลื่อนกันไปวันหนึ่ง ๆ นี้ก็เปนหลังฐาน.
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ทีนี ้ก ็ต อ งสัง เกตดูใ หด ี ใหเ ห็น วา หลัก พื ้น ฐาน, เรื ่อ งพื ้น ฐานนี ้ม ัน
ขึ้ น อยู ที่ ตั ว กู - ของกู ทั้ งนั้ น , ไม ย กเว น อะไร แม แ ต ในขณะที่ ซ บเซาที่ สุ ด . มั น ก็ เป น
เรื่ องตั วกู - ของกู แล วดู จะเป นป ญ หาสํ าหรั บทุ กคนที่ จะมี ความรู สึ กน อยเนื้ อต่ํ าใจในเรื่ อง
ไม มี โชคไม มี วาสนา ซึ่ งไม รู จะไปโทษใครที่ ไหน นี้ มั นเป นรากฐานทั่ วไป, ไม รู จะไปโทษ
ใครที่ ไหน, จะไปโทษพ อ แม ก็ ดู ไม มี เหตุ ผล จะไปโทษรั ฐบาลก็ ไม มี เหตุ ผ ล, จะไปโทษ
พระเจ าดู เป นลม ๆ แล ง ๆ, ไม รู ว าจะไปโทษใครที่ ไหน เพราะมั นรู อยู ว า พระเจ าก็ ไม ได
ตั้งใจจะแกลงเรา, มันมีอะไรอีกอยางหนึ่งตางหาก ที่ทําใหเราไมไดอะไร หรือรูสึกไมพอใจ.
ป ญหาใหญ ป ญหาทั้ งหมดนี้ ก็ ต องแก กั นด วยความรูเรื่องตั วกู - ของกู ;
ฉะนั้นคนเหลานั้นทุกคนควรจะศึกษาเรื่องตัวกู - ของกู ใหเขาใจจนหยุดได หยุดความ
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ซบเซา หยุ ด ความโทมนั ส หยุ ด ความรู สึ กน อยเนื้ อ ต่ํ าใจนั้ น ได , ก็ อ ย างเดี ยวกั บ ที่ ว าตั ด
ตั ว กู - ของกู ที่ ย กหู - ชู ห างได , ก็ เ ท า กั บ ตั ด ตั ว กู - ของกู ช นิ ด ที่ ห ดหู ห ดหางได ด ว ย.
ที่ เ ป น พระอรหั น ต นั้ น ตั ด ความจองหองลํ า พ องได เมื่ อ เป น พระอรหั น ต และ
พร อ มกั น นั้ น ก็ ตั ด ความซบเซา หดหู หดหั ว หดหางได เมื่ อ เป น พระอรหั น ต อี ก
เหมื อ นกั น มี ค วามหมดตั ว กู - ของกู มั น เป น เรื่ อ งของความเป น พระอรหั น ต คื อ
ถึงขั้นสูงสุด จุดสูงสุดของความหมดกิเลส.
เดี๋ ย วนี้ เราไม เป น พระอรหั น ต หรื อ ไม ก ล าคิ ด หรื อ ไม อ ยากคิ ด หรื อ ไม ย อม
คิ ด เรื่ อ งที่ จ ะเป น พระอรหั น ต ; เพราะได บ อกกล า วไว ส ว นหนึ่ ง แล ว ว า ถ า ไปคิ ด ใน
ทํ า นองนั้ น มั น จะเพิ่ ม , แทนที่ มั น จะลด มั น จะเพิ่ ม , มั น จะทํ า ให เผลอ มี ตั ว กู - ของกู
ในรู ปอื่ นที่ มี ป ญ หามากขึ้ นไปอี ก. ฉะนั้ นเราจะมุ งหมายเพี ยงจะตั ด ตั ดเสี ยซึ่ งตั วกู - ของกู
เท านั้ น เรื่ อยไป ๆ ไม ต องพู ดถึ งพระอรหั นต , หรื อว าอย างน อยที่ สุ ด เราก็ จะควบคุ มมั น
ควบคุ ม มั น ไวในระเบี ย บ ตั ดไม ได ก็ ค วบคุ ม ได . นี่ คื อ การต อ สู การอดกลั้ น อดทน
การสมาทาน เจตนาวิ รั ติ เหมื อนที่ สมาทานศี ลกั น ทุ กวั นพระแปดค่ํ า ทุ กวั น มั นเป น
เรื่ อ งบั ง คั บ ควบคุ ม , ในเมื่ อ ยั ง ตั ด ไม ไ ด ก็ ต อ งทํ า ไป. นี้ ก ารที่ เราได ค วบคุ ม แต เ พี ย ง
ดวยยกหู ชูห างดานเดี ยวนี้ ไม พ อ ต องควบคุม ด านที่ มั น จะหดหั วหดหางด วย, ใน
แงนี้ เรียกวา เทากัน มีน้ําหนักเทากัน มีปญหาเรื่องเดียวกัน คือเรื่องตัวกู - ของกู.
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ถ าเราอยู ในสภาพปกติ ถ าพู ด โดยอุ ป มา ก็ พู ด ว า ให อ ยู ในสภาพที่ ป กติ
หางนี้ ก็ ไม ชู หางนี้ ก็ ไม ล ด,หั ว นี้ ก็ ไม ชู หั ว นี้ ก็ ไม ล ด อย า งนี้ ใ ห อ ยู ใ นสภาพตามปกติ
คื อ เราไม รู สึ ก ฟุ งซ าน เห อเหิ ม และทั้ งไม รู สึ กเศร าสลด อ อ นเพลี ย , มี ส ภาพอยู อ ย างไร
ก็ ใ ห มั น อยู อ ย า งนั้ น ก็ คื อ ว า งจากตั ว กู - ของกู . นี่ มั น เป น สภาพที่ ว า งจากตั ว กู ของกู คื อ ไม ขึ้ น ไม ล ง ไม ฟู ไม แ ฟบ ไม ยิ น ดี ไม ยิ น ร า ย นี่ เราเรี ย กว า ไม ย กหู ชู ห างและ
ไมหดหัวหดหางอยูในสภาพปกติ.
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ทั้งยกหูชูหาง ทั้งซบเซา ตองละอายและกลัวใหมาก.
ในที่ สุ ด มั นก็ เกี่ ยวกั บเรื่ องที่ ต องศึ กษา พิ จารณาอย างเดี ยวกั น เท า ๆ กั น
ไดเคยบอกไวมากทีเดียววา ใหมีความละอายใหมาก เมื่อมีอาการยกหูชูหางขึ้น
ให ละอายให มาก ละอายให มาก กลั วให มาก. เดี๋ ยวนี้ ก็ ต องบอกว า เมื่ อมามี อาการ
ซบเซา หดหูหดหาง มันก็ตองละอายใหมาก และกลัวใหมากเหมือนกัน. เปนสิ่ง
ที่ น าละอายเท ากั น, น ากลั วหรื อน าละอายเท ากั น. ทํ าไมเรามานอนซบเซาเศร าสร อย
น อ ยใจอยู . พอมองเห็ น เท านั้ น ก็ ต อ งละอายให ม าก กลั วให ม าก. ถ าเป น เรื่ อ งที่ คิ ด
ตกแล วเป นธรรมะที่ พิ จารณาเห็ นแล ว ทํ านองเดี ยวกั บเรื่องยกหู ชู หาง มั นก็ ละอายทั นที .
เมื่ อมี ความเศร า หรื อมี ความน อยใจ หรื อมี ความหดหู นี่ ก็ ละอายทั นที เหมื อนกั น, ว า
นี่มันก็ไมใช ไมสมกันกับที่เปนพุทธบริษัท.
นี้ ก็ ม าถึ ง เรื่ อ งที่ จ ะต อ งเปรี ย บเที ย บดู ว า ป ญ หาของเรา เรานี่ ค นอื่ น
ไม รู เรารู มั นมี ส วนที่ จะยกหู ชู หางมาก หรือว าจะซบเซามาก ก็ โดยเปรี ยบเที ยบกั นดู
วันหนึ่ ง ๆ มั นมี ชนิ ดไหน ? กี่ ครั้งกี่ คราว ? มั นอาจจะเป นคน ๆ ไปก็ได , ในบางราย
บางคนอาจจะเป นไปในทางซบเซา ละเหี่ ยละห อยน อยใจมากกว า, บางคนก็ บ งเบ ง ๆ
ไมมีเหตุผลมากก็ได.
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นี้ ก็ บ อกแล ว ว า ให ม องมาตั้ ง แต ก ว า งที่ สุ ด เรื่ อ งอั บ โชคอั บ วาสนา ที่ ไม
รู ว า จะโทษใคร, จะโทษพระเจ า ก็ ไม มี เหตุ ผ ล ก็ โทษกรรม ไปโทษกรรม กรรมเก า
เป น ผู เชื่ อ กรรมและกรรมเก า แล ว ก็ น อ ยใจ.อย า งนี้ ก็ ไม ถู ก เหมื อ นกั น มั น เป น เรื่ อ ง
ตัวกู - ของกู ที่ทําผิด, ทําผิดหลัก จนตองนอยใจ จนตองเศราและนอยใจ.
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เกี่ ย วกั บ ข อ นี้ ต อ งอย า ลื ม ถึ งจุ ด มุ ง หมายของหลั ก ธรรมะ ที่ มี อ ยู คํ า หนึ่ ง ว า
หมดกรรม หรื อ สิ้ น กรรม; สิ้ น กิ เ ลสนั้ น คื อ สิ้ น กรรม, หมดกิ เ ลสหมดทุ ก ข นั้ น คื อ
หมดกรรม สพฺ พ กมฺ มํ ภยํ สตฺ โต - ถึ งแล วซึ่ งความสิ้ นไปแห งกรรมทั้ งปวง, ถึ งความ
หมดกรรมทุกชนิด.
นี้ ถ า ตั ว กู ที่ ยั ง เศร า อยู ด ว ยความคิ ด ว า เป น ผลของกรรมเก า , นี่ ก็ เรี ย ก
ว า มั น ธรรมดา ยั ง ถู ก กรรมครอบงํ า ทํ า ให เ ป น ทุ ก ข . มั น ต อ งปฏิ บั ติ จ นสิ้ น กรรม,
จนอยู เหนื อ กรรม คื อ ข อ ที่ เราไม ทุ ก ข , ที่ เราไม ทุ ก ข คื อ ไม มี ตั ว เรา, อยู เหนื อ กรรม,
ถ า มี ตั ว กู มี ข องกู มั น ก็ ยั ง ต อ งถู ก บี บ คั้ น โดยกรรมดี ห รื อ กรรมชั่ ว , กรรมดี มั น ก็ บี บ ไป
ในทางให ฟุ งซ า น เหลิ งเจิ้ ง หรื อ ให ส นุ ก สนานไปเลย, กรรมชั่ ว มั น ก็ บี บ ให ซ บเซา ซู บ ซี ด
เศร า สร อ ยเลย, เพราะมั น มี ตั ว กู - ของกู มั น ก็ รั บ กรรม มั น ก็ ถู ก กรรมบี บ คั้ น กระทํ า ,
ถ า ไม มี ตั ว กู - ของกู มั น ก็ ไ ม มี ก รรมไหนจะทํ า อะไรมั น ได . การสิ้ น กรรม สิ้ น สุ ด ของ
กรรมมี เพราะความสิ้นสุดของกู ความรูสึกกวาตัวกู.
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ทุกอยางเปนธรรมชาติ.

ที นี้ มี อ ะไร มั น ก็ มี ธ รรมชาติ มี ธ รรมชาติ ล ว น ๆ เรื่ อ งนี้ เคยอธิ บ ายมากแล ว
คื อ ข อ ที่ ใ ห ศึ ก ษาจนเข า ใจว า มั น ไม มี อ ะไร ไม มี ตั ว เรา ไม มี ตั ว ใคร มี แ ต ธ รรมชาติ ,
ธรรมชาติ ล ว น ๆ เท า นั้ น เป น ไป ในลั ก ษณ ะที่ flux เรื่ อ ย. คํ า นี้ แ ม จ ะเป น คํ า ของพวก
ฝรั่ ง เขาพู ด ก็ ถู ก ที่ สุ ด และใช ไ ด กั บ พุ ท ธศาสนา พวกกรี ก พ อ ง ๆสมั ย กั บ พุ ท ธกาล
พวกกรี ก สมั ย ๒,๐๐๐ กว าป มาแล ว รู จั ก พู ดคํ าที่ ว า flux, เรื่ อ ย คื อไหลเรื่ อ ย perpetual flux
คื อ ไหลเรื่ อ ย ไม มี อ ะไรนอกจาก perpetual flux, นี่ เป น คํ า ฝรั่ ง พู ดในที่ สุ ด ตะวั น ตกโน น
มันก็ยังถูก และเปนพุทธศาสนา เราพูดวาธรรมชาติลวน ๆ ไหลไปก็ถูกเหมือนกัน
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สุ ทฺ ธ ธมฺ ม า ปวตฺ ต นฺ ติ - ธรรมชาติ ล ว น ๆ เป น ไป คื อ ไหลไป, มั น คื อ กระแสของ
ธรรมชาติที่เปนไป ไมใชตัวเรา ไมใชตัวเรา ไมใชตัวกู.
การเรี ย นธรรมะ การเรี ย นพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะนี้ มั น กลายเป น เหลื อ
นิ ด เดี ย ว เหลื อ นิ ด เดี ย ว ที่ ว า เรี ย นให รู ว า ไม มี ตั ว กู มี แ ต perpetual flux หรื อ ว า สุ ทฺ ธ
ธมฺ ม า ปวตฺ ต นฺ ติ , หรื อ ว า ธรรมชาติ ล ว น ๆ. เราใช คํ า ว า ไหลไปแก คํ า ว า เกิ ด ขึ้ น ตั ้ง อยู  - ดับ ไป , เกิด ขึ ้น - ตั ้ง อยู  - ดับ ไป, เราใชคํ า วา ไหลไป . ทุก สิ ่ง ทุก อยา ง
ไม มี อ ะไรที่ เป น ตั ว กู เป น ตั วเรา มี แ ต ธ รรมชาติ ล ว น ๆ สพฺ เพ ธมฺ ม า อนตฺ ต า หรื อ
สพฺ เพ ธมฺ มา นาลํ อภิ นิ เวสาย, ธมฺ มา ตั วนี้ มั นคื อธรรมชาติ ธรรมชาติ ล วน ๆ ไม มี
ตั ว กู . พอเข า ใจผิ ด มั น ก็ มี ตั ว กู เข า ที่ ธ รรมชาติ ส ว นใดส ว นหนึ่ ง ระยะใดระยะหนึ่ ง ,
ถ า เข า ใจถู ก เห็ น อยู ชั ด เจนก็ ไม มี ตั ว กู ที่ ธ รรมชาติ อั น ไหน หรื อ ส ว นไหน หรื อ กระแส
ไหน เวลาไหน. ฉะนั้ น การเรี ย นธรรมะจึ ง คื อ การเรี ย นให รู ว า ไม มี ตั ว กู มี แ ต
ธรรมชาติ , มี แต ธรรมชาติ , แล วธรรมชาติ นี้ ก็ จะไหลเรื่ อ ย. อี ก คํ าหนึ่ งพู ด ว า pantha rei
ทุกอยางไหล, ทุกอยางไหล Perpetual flux อันเดียวกัน.
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นี้ มั น เข า ใจยาก ที่ ว า จะเข า ใจว า อั น นี้ ไ ม ใ ช ตั ว กู เพราะว า ในขณ ะนั้ น
หรื อ สิ่ ง นั้ น ในขณะนั้ น น ะ มั น พู ด ได คิ ด ได ทํ า ได รู สึ ก ได เอร็ ด อร อ ยได , เศร า โศกได
หรื อ ที่ พู ด ว า ยกหู ชู ห างก็ ได , หดหู ห ดหางก็ ยั งได , แล วทํ าไมจะไม ใช ตั วกู ก็ รู สึ ก เป น ตั วกู
อยู เรื่ อ ย คื อ คนนี้ รู สึ ก แต ในแง นี้ มุ ม นี้ . มั น ก็ เข าใจไม ได , เรื่ อ งที่ จะไม มี ตั วกู - ของกู , มั น
เลยพาลหาเรื่ อง ไม เชื่ อและไม ยอมศึ กษา, ไม เชื่ อและไม ยอมศึ กษาด วย. ที่ จะให เห็ น ว า
มั น ไม มี ตั ว กู ก็ เลิ ก กั น , เลิ ก กั น พวกนี้ เลิ ก กั น ,แม จ ะถู ก ประณามว า เป น ปทปรมะ
หรือ วา เปน อาภัพ พ สัต ว หรือ วา เปน อเวไนยสัต ว ก็ส ุด แท, มัน เลิก กัน คนนี ้,
ปุถุชนคนนี้จะตองเลิกกัน ; แตวาไมรูวาจะกินเวลานานสักเทาไร ที่จะตองเลิกกัน
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พู ด กั น ไม รู เรื่ อ งนี้ จะกิ น เวลานานเท า ไรไม รู , แต โดยเหตุ ที่ ว า ทุ ก สิ่ ง ไม แ น น อน
เปลี่ยนแปลงเรื่อย; ฉะนั้น เขาอาจจะกลับมารูเรื่องก็ได แตในขณะนี้อยาพูดกันดีกวา.
ทํ าไมมั นจึ งโศกเศร าน อยใจได , แล วทํ าไมมั นจึ งต องคึ กคะนอง ฮึ กเหิ มได ,
ถ ามั นไม ใช ตั วกู .หรือถ ามั นไม ใช สิ่ งที่ ควรจะเรียกวาตั วตน ทํ าไมมั นจึ งน อยใจก็ ได , แล ว
ฮึ ก เหิ ม คึ ก คะนองก็ ได , ทํ าได อ ย างตรงกั น ข ามอย างนี้ แล วก็ ให รู เถอะว า นั่ น แหละ
คื อธรรมชาติ , นั่ นแหละคือธรรมชาติ คือไปตามเหตุตามป จจัย, ธรรมชาติ อี กส วน
หนึ ่ง มัน เปน เหตุเ ปน ปจ จัย , ปรับ แตง ใหธ รรมชาติส ว นนี ้ เปน ไป ในลัก ษณะที่
เราเรีย กว ายกหู ชู ห าง ฮึ ก เหิ ม คึ ก คะนอง. ในบางคราวธรรมชาติ อี ก ส วนหนึ่ ง มั น
ปรุงแตงไปในทํานองใหเศราสยบซบเซาไปเลย นอยใจไปเลย.
นี้มั น ยากอยูต รงที่ วา พวกเราไม ได รับ การสั่ งสอนมาแต ที แรก เพื่ อ
ให รู เสี ย ว า แม แต สิ่ งที่ เรี ย กว าจิ ต ใจ รู สึ ก นึ ก คิ ด ได ห รื อ จิ ต ใจนี้ ก็ เป น เพี ย งธรรมชาติ ,
ไม ได รับ คําสั่ งสอนมาวา จิ ต ใจก็ เป น เพี ย งธรรมชาติ . ผมเองก็รูสึ กได วา ตั้ งแต ผ ม
เกิ ด มาพ อ แม สั่ งสอนอย างไร, พู ด จาอย างไร, เข าโรงเรี ย นแล ว โรงเรี ย นเขาสอนกั น
อย างไร, หนั งสื อหนั งหาที่ อ านอยู มากมายในตอนหลั งนี้ มั นว าอย างไร,และทํ าไมเรี ยน
ธรรมะในพระพุ ทธศาสนา เท าที่ รู แล วนี้ ไม มี ใครบอกว า แม แต จิ ตใจที่ คิ ดนึ กอะไรได นี้
ก็ เป นเพี ยงธรรมชาติ , มั นเพิ่ งมาอ านเอาเอง เพิ่ งสั งเกตเห็ น หรื อเพิ่ งเข าใจคํ านี้ ที่ เขา
ไดพูดไวแลวถูกแลว.
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ในพุทธภาษิต พระพุทธเจาไดตรัสไวแลววา ทุกอยางเปนสักวาธรรมชาติ;
แต เราไม เข าใจ เราเข าใจไม ได เพราะเราไม ได รับการสั่ งสอนอย างนั้ นมาตั้ งแต อ อน
แตออก, แลวยิ่งมาเรียนอยางนี้ วิธีสมัยใหมเขาดวยแลว มันก็ยิ่งไมเขาใจคําวาธรรมชาติ,
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แล ว เราก็ ไ ด รั บ การแวดล อ มแต ใ ห มี ตั ว ฉั น - ตั ว ฉั น - ตั ว ฉั น - ของฉั น เพื่ อ ยกฐานะ
ของฉันกันเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด มันก็ไมมีทางที่จะเขาใจวาเปนเพียงธรรมชาติ.
ต อ เมื่ อ มาศึ ก ษาพุ ท ธศาสนา เข า ใจได ถึ ง หั ว ใจของพุ ท ธศาสนา จึ ง
จั บ หลั ก อั น นี้ ได ว าตามหลั ก พุ ท ธศาสนา หรือ ของพระพุ ท ธเจ าก็ ต าม ถื อ ว า ไม มี
อะไรที่ ไ ม ใ ช ธ รรมชาติ , แล ว ในสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า จิ ต ใจนี้ ที่ แ สนจะวิ เ ศษ ที่ แ สนจะ
ประหลาด มหั ศ จรรย ลึ ก ลั บ มี ค วามสามารถเหลื อ ประมาณนี้ มั น ก็ เป น เพี ย งสั ก ว า
ธรรมชาติ , ธรรมชาติ ต ามธรรมชาติ . นี่ มั น จึ ง จะเข า ใจได ใ นข อ ที่ ว า ตั ว กู - ของกู
นี้ มั น ก็ เ ป น สั ง ขาร คื อ ของที่ ถู ก ปรุ ง ขึ้ น ชั่ ว ขณะ. อย า งภาษาอั ง กฤษ เขาเรี ย กว า
product หรื อ by - product ด ว ยซ้ํ า ไป,ไม ใช ตั ว product แท ๆ, เป นผลิ ต ผลชั่ ว ขณะ หรื อ
บางที จะเป นเพี ยงปฏิ กิ ริ ยาชั่ วขณะ ของจิ ตที่ ถู กกระทบกระเทื อน มั นแสดงปฏิ กิ ริ ยาเกิ ด
ขึ้ น ชั่ ว ขณ ะ, หรื อ อย า งดี ที่ สุ ด มั น ก็ เป น product อั น หนึ่ ง หรื อ by - product อั น หนึ่ ง
ชั่ วขณะหนึ่ ง, ที่ ทํ า ให มี ค วามรู สึ ก ร า เริ ง เป น สุ ข อย างนั้ น อย างนี้ อ ย างโน น อยู นี่ เราก็
พอใจ เราไม รู สึ ก ว า นี้ ถู ก กระทํ า หรื อ นี้ ถู ก จั บ เชิ ด , ถู ก เขาจั บ เชิ ด . เราไม รู สึ ก อย างนั้ น
รูสึ กเป นของดี วิ เศษสํ าหรับ เราเสมอ. ฉะนั้ นจึ งไม เข าใจได ว า จิ ตใจหรือทรั พ ย ส มบั ติ
ทั้ งหมดของจิ ต ใจนี้ มั น เป น เพี ย งธรรมชาติ แ ล ว ก็ ไม มี ตั วตน ที่ ค วรจะเรี ย กว า ตั วตน,
แลวมันก็ไหลเรื่อย คือเปลี่ยนแปลงเรื่อย.
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นี้ อยากจะแนะนํ าตรงนี้ พิ เศษหน อยหนึ่ งว า ถ าผู ใดสามารถสร างอะไรขึ้ นมา
วิ ธี การหรื อว าความบั งเอิ ญ ก็ ได คื อว าเจตนาจะทํ าด วยความคิ ดความตั้ งใจก็ ได หรื อว า
ความบั งเอิ ญก็ ได คื อเรารู สึ กว า นี้ มั นธรรมชาติ , ยิ่ งเห็ นเป นธรรมชาติ ลึ กลงไปลึ กลงไป
ลึกลงไป นั่นถูก นั่นคือ กําลังเขาถึงพุทธศาสนาอยางยิ่ง.
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เราจะดู อ ะไรก็ ได นั่ ง ดู อ ะไรอยู ก็ ได จะดู อ ะไรอยู ก็ ได ไม ใ ช อ า นหนั ง สื อ
ไม ใ ช เ รี ย นพระธรรม หรื อ ไม ใ ช อ า นหนั ง สื อ ธรรมะ ไม ใ ช เ รี ย นพระธรรม นั่ ง ดู สั ต ว
ผู เมี ยสองตั ว มั น กํ าลั งทํ าอะไรกั น อยู ก็ ได , หรื อ ว าจะดู ป ลา ดู ปู ดู กุ ง ดู ห อย มั น กํ าลั ง
ทําอะไรกันอยู, ในลักษณะที่ทําใหเราคิดวา มีจิตใจ มีความรูสึกเปนจิตใจ เปนตัว
ตนของมั น เป น อะไรของมั น คื อ เป น ตั วมั น รู สึ ก เป น ตั ว ตนของมั น อย างนั้ น ; อย างนี้
เรียกวาโง. แตถามองลึก ถึงขนาดที่เห็ นวาปฏิกิริยาตามลําดับที่สง ๆ กันมาของ
ธรรมชาติ จึ งมี ป รากฏการณ อั น นี้ ; การกระทํ าระหว างสั ตว ผู เมี ย หรื อว ามั น จะกระทํ า
อะไรที่นาอัศจรรย ในลักษณะที่จะใหคิดวาเปนตัวตนเสมอ.
เราจะเห็ น ความปรารถนาของมั น ก อ น; สั ต ว ตั ว ผู ตั ว เมี ย จะเป น นก
หมู หมา กา ไก ปู ปลา อะไรก็ ตาม แม แต คางคก อึ่ งอ าง ก็ ตาม ดู มั นไป จะมองเห็ น
ความปรารถนาที่ รุ น แรงแสดงออกมา, แล ว ก็ ก ระทํ า กิ จ กรรมอั น นั้ น แล ว ด วยอะไร
ด วยอํ านาจของอะไร ถ าจะเห็ นว า ด วยอํ านาจตั วตน ตั วมั นตั วตนอะไรอยู ก็ เรี ยกว า มั น
ตายด า นเสี ย แล ว , ตามความรู มั น ไปไม รอด มั น ตายด า นเสี ย แล ว ถ า มองเห็ น มั น เป น
เพี ย ง perpetual flux ไหลเรื่ อ ยของการกดดั น ของปฏิ กิ ริ ย าต า ง ๆ ที่ มั น มาตั้ งแต แ รก,
ทางเนื้ อ ทางหนั ง ทางความรู สึ ก ทางอะไรก็ ต าม, แล วแสดงอาการอั น นี้ อ อกมา กระทั่ ง
รู เลยไปถึ งว า ที่ มั น มาเกิ ด เป น สั ต ว เป น คน มี รู ป ร างอย างนี้ ก็ ไม ใช เรื่ อ งวิ เศษ พิ เศษ
ประหลาด เปนเรื่องตามธรรมชาติ.
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แต ว า มั กจะเข าใจว า เป นเรื่ องพิ เศษ ไม ใช ตามธรรมชาติ คื อเป นคน
นี ้เ ปน เรื ่อ งพิเ ศษ ไมใ ชธ รรมชาติ คือ มัน มีอ ะไรอัศ จรรย นา อัศ จรรยเ หลือ เกิน
แล ว มั น มี เหตุ ผ ลอั น หนึ่ งขึ้ น มารั บ รองไว เรื่ อ ย ว า ทํ า ไมมั น จึ งมี แ ต อ ย างนี้ , ทํ า ไมมั น จึ ง
ไมมีอยางอื่นที่ตรงกันขาม, ทําไมจึงมีแตสัตวหรือคน ที่รูจักทําความรูสึกอันนี้
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หรื อกระทํ ากรรมอั น นี้ , ทํ าไมจึ งไม มี ชนิ ดอื่ น ที่ ไม รู จั กทํ ากิ จกรรมอั น นี้ หรื อป ญ หาอย าง
อื ่น ที ่ค ลา ยกัน นี ้. ถา อยา งนี ้แ ลว เราตอ งรู ท ัน ทีว า เรานี ้ค ือ โง, คือ เราโง โดยที่
ไมรูวา ถูกธรรมชาติซอนหรือปกปดความลับอะไรเอาไว ไมใหเรารู.
คื อ ว า ถ า สิ่ งที่ ไม ได เป น อย างนี้ มั น มาอย างนี้ ไม ได , มั น ไม ได เหลื อ อยู คื อ
มั น จะดั บ หายไปเสี ย ตั้ งแต แ รกตั้ งต น ของวิ วั ฒ นาการของธรรมชาติ ที่ มั น จะเหลื อ มา
เป น เรานี้ , มั น จะเหลื อ อยู แ ต สิ่ ง ที่ เหมาะสมที่ จ ะเป น อย า งนี้ ทั้ ง นั้ น . สิ่ ง อย า งอื่ น ที่ ไ ม
เหมาะสมที่ จะเป นอย างนี้ มั นหลายร อย หลายหมื่ น หลายพั นหลายแสน หลายล าน ล าน
กระแส หรื อหลาย ๆ สาย มั นหายสาปสู ญ ไปแล ว. นี้ เรามาเอาแต เราเป นหลั กอย างเดี ยว,
นี ้เ ราก็ค ิด วา ไมใ ชธ รรมชาติล ว น. นี ่ค ือ ขอ ที ่ธ รรมชาติม ัน ซอ นเรน มัน มีค วาม
ลั บ มั น ซ อ นเร น , ทํ า ให เ ราไม รู ว า ความเหมาะสมนี้ คื อ ธรรมชาติ ที่ เ หลื อ อยู ใน
รู ป ร างที่ น าอั ศ จรรย เหลื อ ประมาณจนไม อาจจะคิ ด ได ว าเป น ของธรรมชาติ . นี่ ค วามคิ ด
ว า เป น ตั ว ฉั น เป น ตั ว กู เป น อะไรก็ เกิ ด ขึ้ น มา รั บ เอาระยะช ว งนี้ ม าเป น ตั ว ฉั น ว า ไม ใช
ธรรมชาติ.
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เราจะพู ด กั น ในรู ป อุ ป มาว า ธรรมชาติ มั น เล น ตลกกั บ เรา ธรรมชาติ มั น
ซ อ นเร น ความจริ ง จนเราไม รู จั ก ตั วธรรมชาติ ถู ก กว า ถ า เราจั บ ได ค าหนั ง คาเขา อ า ว,
นี่ ธ รรมชาติ , ธรรมชาติ แ ท ๆ ไม มี อ ะไรมากกว านี้ เรื่ อ งก็ ห มดกั น . ที่ เราจะรู ได ว า ของ
ที่ลึกลับ นาอัศจรรย นาประหลาด เขาใจไมได นี้ก็เปนเพียงธรรมชาติ.
ฉะนั้ น การที่ สั ต ว ห รื อ คนมี จิ ต มี ค วามรู สึ ก คิ ด นึ ก มี ค วามต อ งการ
แลวก็ทําอะไรตาง ๆ ตามความรูสึกตามความตองการ นี้ก็คือธรรมชาติแท ๆ เทากับ
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ธรรมชาติ อื่ นอี ก. ถ าส วนนี้ มั นวิวัฒ น แรง เท ากั บความเป นคนที่ มั นมี มากขึ้ น, ความ
เป นคนคื อสัตวที่ มี จิตใจจะรูสูงสุ ดมากขึ้น. เพราะฉะนั้ นมั นจึงรูจั กตั วตนมาก ในลักษณะ
ที่สูงละเอียด ลึกลับ ประณีต มันจึงรูจักสิ่งที่เรียกวาของตนนี้ สูงลึกลับ ประณีต.
ดู ค วามที่ ค นแก ๆ รั กลู ก รั กหลาน รั ก เหลน ของคนแก ๆ : ลู กของเรา
หลานของเรา เหลนของเรานี้ ยิ่ งกว าอะไรเสี ยอี ก, ยิ่ งกว าตั วเองไปเสี ยอี ก มั นก็ คื อ
ความเล นตลกของธรรมชาติ กั บคนโงบรมโง. มั นถึ งขนาดที่ ว า เปรียบเที ยบได อย างนี้
สมมติ ว า พ อ แม ค นหนึ่ ง มี ลู ก ที่ โรงพยาบาล หรือ อะไรก็ ต ามแล วมั น ถู ก สั บ เปลี่ ย น
โดยที่ พ อแม คู นี้ ไม มี ทางจะรูได . ลู กถู กสั บเปลี่ ยนโดยเหตุ ใดเหตุ หนึ่ งก็ ตามใจ, เราไม
ตองพู ด แต มั นถูกสั บเปลี่ยนโดยเหตุ ที่ พ อแม รูไม ได มั นก็รักตายเลย รักเหมื อนกั บลู ก
ในไส รักเหมื อนอะไรเหมื อนกั น. ออกเป นหลานมาอี ก มั นก็ รักอย างหลานอี กแหละ,
ไม ไ ด รู สึ ก ว า ที่ รั ก ลู ก นี้ รั ก อะไรนี้ ไ ม ใ ช ค วามจริ ง , ไม ใ ช ข องจริ ง . มั น เป น ผลของ
อุปาทาน ของความโง เรื่องตัวกู เรื่องของกู.
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ถ ามั นเป นความจริงและจริงแท กั น โดยในจิ ตใจที่ เป นตั วตนจริง มั นก็ ต อง
รูไ ดวา นี ้ไ มใ ชล ูก ของฉัน , แลว ก็ไ มรัก . นี ้อ ุป าทานมัน สรา งขึ ้น มาไดเต็ม ที ่จ าก
ของที่ ไม จริงไม ตองจริง ที่ มันสรางขึ้นมาบนของที่เราเรียกวาจริง. นี่มันก็คือของเท็ จ
คื อเป นลู กจริง ๆ รักลู กจริง ๆ รักหลานจริง ๆ นั้ นก็ คื อของเท็ จ ตามแบบของอุ ปาทาน ของ
ตัวกู - ของกู, แลวก็มีเทากันกับลูกปลอม ลูกที่ไมใชจริง ๆ ก็มีไดเทากัน.
ที นี้ มั นถู กทํ าให กระชั บมากขึ้ นไปอี ก ก็ คื อธรรมเนี ยมประเพณี ที่ เรายกย อง
สรรเสริญคนเลี้ ยงเลี้ ยงลู กเก ง เลี้ ยงหลานเก ง เลี้ ยงเหลนเก ง, มี ลู ก ๑๐ คน ก็ ได เรียนดี
ทุ กคน, มี หลานอี ก ๓๐ คน ก็ ได ดิ บได ดี ทุ กคน มั นส งเสริมแต อย างนี้ ไปหมด ฉะนั้ น
ความแนนแฟนในเรื่องตัวกู - ของกูก็มีมาก จนแกะไมออก.
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เขามี คํ าพู ด หรือว าคํ าสอน หรือว าเรื่องราวอะไรก็ ตาม ที่ เขามี ไว อย างขนาด
หนั ก ๆ, เพื่ อจะต อต านความรูสึ กอันนี้ , เพื่ อมุ งหมายที่ จะทํ าลายความรูสึ กอั นนี้ . แต วา
เราไม รู เรากลั บไม ชอบ บางที เราก็ ว าบ าเลย. เช นเรื่อ งพระเวสสั น ดรให ทานลู ก ให
ทานเมี ยนี้ เราถื อเป นเรื่ องบ าหมด, บ าทั้ งที่ เป นพระเวสสั นดร หรื อเป นพระโพธิ สั ตว
อย างนี้ , หรืออย างดี ที่ สุ ดก็ บอกวา มั นไม ใช เรื่องของเราโวย มั นไม ใช เรื่องสํ าหรับเรา.
เรื่องที่ จะตั ดความรูสึ กของคุ ณ อย างรุนแรงนี้ มั นไม ใช เรื่องสํ าหรับเรา : ฉะนั้ นเราจึ ง
ไม สนใจกั บเรื่องเหล านี้ , แล วมั นจะเอาที่ ไหนมาทั นกั นได การที่ เราถู กอบรมถู กมอมให
มึนเมา หลงไปในเรื่องของเรา เรื่องตัวเรา เรื่องของเรา.
นี้ คนแก ๆ อายุ ตั้ ง ๘๐ - ๙๐ แล วก็ ไม เคยรู สึ กเรื่ องนี้ ว าที่ แท มั นเป นเรื่ อง
ไม ใช ของเรา มั นก็ ตายไปเลย, เกิ ดมาถู กย อมด วยความรูสึ กมึ นเมาเป นตั วเรา - ของเรา
จนกระทั่ง ตายไปเลย. นี้วัฒ นธรรมที่ดีที่เกี่ย วเนื่อ งกับ ศาสนานี้ ควรจะใหค น
แก ๆ อายุ ๖๐ - ๗๐ ป นี้ เริ่มรูความจริงขอนี้ , แลวเริ่มหั นหลังกลับ,เริ่มมี ความคิ ด
ที่ถูกตอง เพื่อจิตใจจะไดเปนอิสระ ไมทนทรมานดวยเรื่องตัวกู - ของกู จนเนาเขา
โลงไปและจะรูสึกปลอยวางไดในระยะหนึ่ง.

www.buddhadasa.in.th
สภาวะของโลกทุกชนิดขึ้นอยูกับจิต.
www.buddhadasa.org
นี่พูดกันเสียตรงนี้เลยก็ไดวา คําวา โลก วาชาติหนึ่ ง เกิดมาในโลกนี้
หรือ โลกโนน หรือ ชาตินี ้ หรือ ชาติโ นน อยู ที ่ภ าวะหรือ สถานะมัน ตา งกัน .
เอาอยางนี้ดีกวา ที่โงเงาหมกจมอยูดวยความทุกข ก็ถือวาตกนรกก็แลวกัน อยูใน
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โลกนรก ก็ แล วกั น. เมื่ อไม มี ค วามทนทรมานอย างนี้ ก็ เรียกวา พ น จากนรกก็ แล ว
กัน , หรือ วา มัน ถูก หลอกดว ยของหวาน ก็เ รีย กวา เปน สวรรค เปน โลกสวรรค
มี ความทุ กขที่ เคลือลน้ําตาลอะไรนี้ . ต อเมื่ อมั นพ นอย างนี้ หมด มั นจึ งจะเป นโลกุ ต ตระ คือเปนโลกของพระอริยเจา.
ฉะนั้ น ถ าเราได เลื่ อนชั้ นมาตามลํ าดั บ ๆ ๆ จนได เป นโลกสุ ดท าย คื อโลกพระ
อริยเจา. บางทีเกิดมาเปน เด็ก ๆ จะเรียกวาเปนโลกของมนุษยหรือสวรรค ที่นาดู,
เด็ ก ๆ ยั งไม มี ค วามทุ กข ความร อน.ที นี้ เด็ ก ๆ ที่ ไม ป ระสี ป ระสาเริ่ ม มี กิ เลสตั วกู - ของกู
มากขึ้ น, ตั วกู - ของกู มากขึ้ น จนเป นหนุ มเป นสาว ก็ ได กิ นยาพิ ษเคลื อบน้ํ าตาลเข าไป.
ที นี้ พ อเป น พ อ บ า นแม เรื อ น มั น ก็ ห นั ก ไปด วยภาระต าง ๆ ก็ เหมื อ นกั บ ตกนรก, นี่
เป น โลกนรก, ระหว า งที่ มั น ทนทุ ก ข เลื อ ดตาแทบจะกระเด็ น , แล ว ต อ มามั น มี ลู ก มี
หลาน มี เหลน เข าใจสิ่ งเหล านี้ ดี ขึ้ น ๆ ๆ แล วจิตใจมั นก็เปลี่ ยนไป จะรูอย างที่ วานี้ คื อ
รู ว า มั น เป น ความโง เรื่ อ งตั ว กู - ของกู ทั้ ง นั้ น , ก็ มี จิ ต ใจเปลี่ ย นไปในทํ า นองตรงกั น
ข า ม, แล ว มั น จะขึ้ น จากนรก. ที นี้ ก็ จ ะไม ต อ งข อ งแวะกั บ สวรรค อี ก แล ว เพราะมั น
เคยมาแล ว, มั นเป นเรื่องยาพิ ษเคลือบน้ํ าตาล อาจจะกระโจนเลยไปในโลกของพระ
อริยเจา โลกของความอยูเหนือสิ่งเหลานี้.
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ตั้ ง แต ค รั้ ง โบราณก อ นพุ ท ธกาลเป น ต น มา เขาก็ มี ธ รรมเนี ย มอย า งนี้
เรียกวา คนที่มีหงอกเสนแรกเกิดขึ้นบนหัว ก็รองออกมาวาพอที ๆ ๆ สําหรับโลกนี้,
ไปโลกอื่นกันที กระโดดเขาไปอยูที่หิมาลัย จนสาบสูญไปเลยไมรูไมมีใครตามตัวพบ.
นี่ เ ดี๋ ย วนี้ ไ ม เ ป น อย า งนี้ กลั บ ฝ ง แน น ลงไป ให ลู ก เกาะแน น ให ห ลาน
เกาะแนน ใหเหลนเกาะแนน, เกาะคุณตาคุณปูจมลงไปในการยึดมั่นถือมั่น สลัด
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ไม อ อก, แล ว ก็ นิ ย มกั น ว า ดี ดี ก็ ดี ซิ ดี ก็ ต อ งเป น อย า งนั้ น ซิ . แต ที่ พ น ตั ว กู - ของกู
มั น เหนื อ ดี , จํ าไว ว ามั น เหนื อดี เหนื อ ชั่ วเหนื อ ดี ; ส วนอย างนั้ น ที่ ว าดี ก็ ถู กแล ว มั น ดี
สําหรับปุ ถุ ชน. คํ าวาดี หรือชั่ ว เขามี ไวสํ าหรับปุ ถุ ชน, ไม ได มี ไวสํ าหรับพระอริยเจา.
พระอริย เจาเห็ น วา ทั้ งชั่วทั้ งดี เป นของขี้เหร เป น ของเด็ ก เล น ของหลอกเด็กเลน .
ต อ งอยู เ หนื อ ชั่ ว เหนื อ ดี จึ ง จะเรี ย กว า ดี อี ก ที ห นึ่ ง ก็ ไ ด ; แต เขาไม เรี ย กว า ดี เขา
เรียกวา พน, พนไป หรือหลุดไป.
มี ธรรมเนี ย มหรื อ ประเพณี ห รื อ ธรรมเนี ย มที่ ว า จะออกไปแสวงหาสิ่ งหนึ่ ง
ที่ มั นสู งสุ ดนี้ ก อนแก ตายนี้ มี มากแล วก อนพระพุ ทธเจ า, ก อนพุ ทธกาล แต เขาก็ หาไม
ถู กเหมื อนกั น, เขาหาไม ถู ก. เขาไปหาได เพี ยงไปอยู เฉย ๆ อยู เฉย ๆ ให มากเข าไว ก็ แล ว
กั น , มี ตั วตน ที่ เฉย ๆ มาก ๆเข าไว ไม ถึ งกั บ หมดตั วตนได . ความรู เรื่ อ งหมดตั วตน
เป น ของชั้ น พระพุ ท ธเจ า, พระพุ ท ธเจ าเกิ ด ขึ้ น จึ งมี ค วามรู เรื่ อ งนี้ . แต ว าความรู ที่ ไป
มี ตั วตนที่ สะอาด หรื ออยู เฉย ๆ มี ตั วตน อยู อย างนั้ นแหละ เขามี กั นอยู แล ว ก อนพระ
พุทธเจา, ที่เขาเรียกกันในตอนหลังวา พรหม, เรียกวา ชั้นพรหม.
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พรหมนี้ ก็ มี หลายแบบ พรหมมี แต ใจ ไม มี กาย พรหมมี แต กาย ไม มี ใจ,
พรหมมี ค วามคิ ด นึ ก อย า งนั้ น พรหมมี ค วามคิ ด นึ ก อย า งนี้ . อย า งที่ ช าวบ า นก็ พู ด
เป น ว า พรหมลู ก ฟ ก คื อ พรหมที่ มี แต ร างกาย ไม มี จิ ตใจ,มี ตั วตนที่ ไม รูจั กดั บ ก็ เลย
หยุ ด ได มั น ก็ เป น ความทนหรื อ ความหนั ก อะไรชนิ ด หนึ่ ง , วิ ช าชนิ ด นี้ ข นาดนี้ . เขารู
กัน ตั ้ง แตก อ นพุท ธกาล; แตนี ้ม าสอนโงห นัก ขึ ้น ไปอีก จนเอาไปไวที ่ช าติอื ่น ,
เอาไปไวแดนสวรรคอื่น,พรหมโลกอื่น, ไมมีเอามาไวที่จิตใจของมนุษย ที่เปลี่ยน
สถานะ เปลี่ยนระดับ เปลี่ยนอะไรได.
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ฉะนั้ น ผมจึ งพู ด เรื่ อ งคํ าว าชาติ เสี ย ใหม ในภาษาธรรม ซึ่ งการพู ด อย างนี้
พวกอภิ ธรรมเขาไม ยอม,พวกอภิ ธรรมศาลาวั ดเขาไม ยอม. เขาว ามนุ ษ ย เกิ ดเป น นรก
เกิ ด เป น เทวดา ต อ งอยู กั น คนละโลก โลกอื่ น เวลาอื่ น ชาติ อื่ น ไม ม ารวมกั น อยู ได
ในชีวิตนี้. หากแตวาเปลี่ยนสถานะ หรือความรูสึกเปนคนละอยาง.
เช นผมจะพู ดว า เมื่ อจิ ตนี้ สลั ด ความมี ตั วกู - ของกู เรื่ องลู ก เรื่ องหลาน
เรื่ องนอน เรื่ องกิ นเรื่ องกาม เรื่ องเกี ยรติ อะไร ออกหมดแล ว มี จิ ตใจเหนื อสิ่ งเหล านี้ แล ว
ก็เรียกวา คนนี้อยูในโลกของพระอริยเจา. คืออยูเหนือโลกแลว.
คนที่บากามารมณหนัก แลวก็ไดอยางใจไป เพราะมันทําอะไรไวอยางดี นี้
มันก็อยูในสวรรค, อยูในสวรรคจริง ๆ สวรรคที่จริงกวาของพวกนั้นเสียอีก.
แล ว ขณะที่ เดื อ ดร อ น น อ ยเนื้ อ ต่ํ า ใจ อั บ โชค อั บ วาสนา อะไรก็ ต าม
มั น ก็ น รกอยู แ ล ว , เป น นรกอยู แ ล ว ; ถ า แก ไ ด ก็ ก ลั บ มาสวรรค อี ก , หรื อ ว า กลั บ
มาสู ม นุ ษ ย อี ก . หรือ มั น ฉลาดกว า นั้ น หยุ ด อะไรได ก็ เป น พรหม, เกิ ด เป น พรหม
ในพรหมโลก เป น สวรรค ชั้ น ประเสริ ฐ ไป. แต ถ า มั น ป น ขึ้ น ไปได เหนื อ นั้ น อี ก ก็ ไ ป
ในโลกของพระอริยเจา.
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ที่ มั นกลั บไปกลั บมา อย างนั้ นอย างนี้ ได มั นอยู ในแค มนุ ษ ย นรก สวรรค
พรหมโลก แค นี้ เ ท า นั้ น .ถ า มั น ป น ขึ้ น ไปได เ หนื อ พรหมโลก เข า ไปในเขตของพระ
อริยเจาแลว มันไมกลับมาอยางนี้อีก มันไปทางโนนเลย ไปเรื่อยไปทางโนนเลย.
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แล วก็ เคยขอร อ งว าให ส นใจเรื่ อ งนี้ แล วเรื่ อ งอื่ น จะหมดป ญ หา ถ าเอาไปไว
คนละโลก คนละชาติ คนละอย า ง ที่ เขาพู ด กั น แล ว มั น ทํ า อะไรไม ได , มั น ช ว ยอะไร
ไมได, มันทําไมได มันยาวเกินไปกวาที่จะทําอะไรใหเปนเรื่องเปนราวได.
คํ า ว า คนนี้ ไ ม เอาที่ ค น เอาที่ ค วามรู สึ ก ว า เป น ตั ว กู - ของกู เมื่ อ ตั ว กู ของกู รูส ึก รอ นเหมือ นไฟเผามัน ก็เปน นรก, เมื ่อ มัน รูส ึก สนุก สนานตามพอใจตัว
ก็เ หมือ นสวรรค, เมื ่อ มัน ไปหยุด อยู ที ่ค วามมีเ กีย รติอ ยา งนี ้ม ัน ก็เ ปน พรหม. ถา
ขึ้นไปเหนือนั้นได ก็จะเปนพระอริยเจา, โงมาก ๆ ก็เปนสัตวเดรัจฉาน, ขี้ขลาด
มากเกิน ไป ก็เ ปน ผีช นิด ห นึ ่ง , หิว เกิน ไป ก็เ ปน เปรต นี ้เ อง. เด รัจ ฉาน
เปรต อสุรกาย นี้ เขาแยกออกมาเสียจากนรก; เพราะนรกหมายถึงความรอนใจ
โดยเฉพาะ, แล วจะไปยุ งกั บ มั น ทํ าไม. ถ ามั น เป น เรื่ อ งที่ ไม เกี่ ยวข อ งกั บ เรา จะไปยุ งกั บ
มั น ทํ า ไม มายุ ง แต เรื่ อ งที่ ไม มี ตั ว กู - ของกู กั น ดี ก ว า ,เรื่ อ งจะได เหลื อ เรื่ อ งเดี ย ว และ
นอยเขา.
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เรื่ องมหากุ ศ ลนั้ น คื อเรื่ องบ าที่ สุ ด มหากุ ศลของพวกอภิ ธรรมที่ เขาสรรเสริ ญ
กั น นั ก ผมถื อ ว า เป น เรื่ อ งบ า ที่ สุ ด คื อ หวั ง จะดี , จะเด น ไปในเรื่ อ งกิ น เรื่ อ งกาม เรื่ อ ง
เกี ย รติ เรื่ อ งสวรรค เรื่ อ งพรหมโลกที่ ไ หน ไม เ ป น ไปเพื่ อ ความเบื่ อ หน า ยคลาย
กํ า หนัด เลย. ตอ งเปน เรื ่อ งที ่รู ต ามที ่เ ปน จริง วา นี ้ไ มไ หว ตอ งการจะอยู เหนือ
มหากุ ศล หรื อว าจุ ลกุ ศล หรื ออะไรก็ ตาม, ต องการจะอยู เหนื อสิ่ งเหล านี้ มั นจึ งจะเป น
เรื่ อ งของพุ ท ธศาสนา, ให เป น เรื่ อ งไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น , เรื่ อ งไม มี ตั ว กู - ของกู . แต นี้ ก ลั บ
ให ฝ ง จมเข า ไปในเรื่ อ งสวยงาม, เรื่ อ งเอร็ ด อร อ ย เป น เรื่ อ งสวรรค ไปเลย สวรรค แ บบ
กามารมณ, หรือวาสวรรคแบบจืดสนิทอยางพรหมโลก สวรรคกามารมณมันก็สกปรก,
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สวรรค พรหมโลกมั นก็ จื ดสนิ ท แต มั นมี ตั วกู - ของกู , มี ตั วกู - ของกู ที่ ติ ดอยู ในความ
รูสึ ก ว า ดี หรือ ว า ถู ก หรือ ว า เย็ น อะไร. ถ า จะเป น เหนื อ โลก มั น ก็ ต อ งไม มี ตั ว กู ,
เปนธรรมชาติลวน ๆ ทุกอยางเปนธรรมชาติลวน ๆ.

ตองมองใหเห็นทุกสิ่งลวนเปนธรรมชาติ.
จิตใจที่หายโง คือมองเห็นทุกสิ่งเปนเพียงธรรมชาติลวน ๆ คือคําวา
ทุกสิ่ง ไมหมายถึงแตเพียงวัตถุรูปธรรม หมายถึงนามธรรมดวย; ฉะนั้นความได
อย างใจ หรือความไม ได อย างใจ นี้ ก็ เป นธรรมชาติ ล วน ๆ. การยกหู ชู หางก็ ธรรมชาติ
ชนิ ด หนึ่ ง , การสยบซบเซา ก็ ธ รรมชาติ ช นิ ด หนึ่ ง , แต ใ นที่ สุ ด ก็ คื อ ธรรมชาติ คื อ
ธรรมชาติอยางเดียว. ธรรมชาติคือสิ่งที่ไหลเรื่อย เปลี่ยนแปลงเรื่อย ไหลเรื่อย
พวกหนึ่ง. นี้ธรรมชาติอีกพวกหนึ่ง ก็คือ ตรงกันขาม คือหยุด ไมเปลี่ยนแปลง
ไมไหล เพราะไมมีความคิดเปนตัวกู - ของกู; แตวาโดยที่แททั้ง ๒ อยางไมใชตัวตน
ทั้ งนั้ น, ทั้ ง ๒ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ป รุงแต ง หรือ ธรรมชาติ ไม ป รุงแต งก็ ต าม ไม ใช
ตัวตนทั้งนั้น, นี่คือธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่น.
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นี ่ใ หเ หลือ แตธ รรม หรือ ธรรมชาติ ไมม ีต ัว ตน หรือ ตัว กูห รือ ของกู
ที่ลักษณะหนึ่งจะตองไปดีใจกะมัน, ลักษณะหนึ่งจะตองไปเศราเสียใจ กะมัน.
เดี๋ยวนี้ เรามีแต เดี๋ยวดีใจ เดี๋ ยวเสียใจ เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินราย เดี๋ยวยกหูชูหาง เดี๋ ยวหดหู
หดหาง; นี้ มั น ก็ เรี ย กว า ธรรมดาที่ สุ ด ธรรมดามากเกิ น ไป ไม มี อ ะไรผิ ด ธรรมดา
ที่ควรแกจะถือวาดีมีคา หรือวานาสนใจ ก็คือจมอยูในกองทุกข, ทุกขที่เคลือบน้ําตาลก็มี,
ทุกขที่ไมไดเคลือบอะไร เปนทุกขตรง ๆ ก็มี, ก็ไดจมอยูในกองทุกขทั้งนั้น.
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ทีนี้ก็มาเขารูปกับหลักที่เคยแนะนําอยู ก็คือในการทํ าการงาน ที่คุณทํากัน
อยู โดยถือวาเปนโอกาสที่จะทดสอบจิตใจบาง, หรือเปนโอกาสที่จะฝกฝนโดยตรง
บ าง. ในการงานที่ ทํ าอยู นี้ คุ ณจะมี โอกาสที่ จะดี ใจหรือเสียใจ ที่ จะยกหู ชูหาง หรือจะหดหู
หดหางก็ ตามใจ; บางที ก็ โกรธ ขั ดใจน อยเนื้ อ ต่ํ าใจ, ไม ได รั บ คํ าสรรเสริ ญ ไม ได รั บ
คํ าเอาอกเอาใจ,ไม ได รับความเอาใจใส ก็ น อยใจ หรือว าถ าได รับความเอาอกเอาใจ ก็
คึ ก คะนอง ก็ ฟุ งซ าน หรื อ ว าเป น ไปในทางเฟ อ ทางขึ้ น ทางฟู , เดี๋ ยวแฟบ เดี๋ ยวฟู
เดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟู.
ที่ แล วมา เราพู ดถึ งแต ป ญหาเรื่องยกหู ชู หาง, วั นนี้ เราพู ด ป ญ หาที่ คู กั น
คือวามันหดหูหดหาง ซึ่งเปนเรื่องของตัวกู - ของกู เทากันหมด เทากันทีเดียว,
เพื่อวาจะได สังเกต ระวังใหมันเพียงพอดวยกันทั้ง ๒ อยาง. เมื่อใดมีความเศรา
เสียใจ นอยใจ ก็ตองละอายใหมาก วาไมมีความเปนพุทธบริษัทเลย, เมื่อใดยกหูชูหาง
คึ ก คะนองไปด วยดี ความเด น อะไร ก็ เรีย กว า ควรจะละอายและกลั ว เสี ย ใจว า
ไมมีความเปนพุทธบริษั ทเลย. แตเมื่อมันมีความปกติอยูไดที่ตรงกลาง ก็เปนพุ ทธบริษั ท
คื อปกติ สงบ หรือว างหรือหยุ ด หรือเย็ น ซึ่ งก็ อยู ที่ ตรงกลาง; มาฝ ายนี้ ก็ อย างหนึ่ ง,
มาฝายนี้ก็อยางหนึ่งมันรอนคนละแบบ,ความทุกขนั่นมันมีหลายแบบ.
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ตรงกลางนี้ไมใชเสมอกันกับใคร ไมดีกวาใคร ไมเลวกวาใคร ไมเสมอ
กับใคร; เพราะฉัน ไมมีตัวฉัน ที่จะไปเปรีย บเทียบกับ ใคร. นี่เรียกวาเรื่องหมด
ตัวกู เรื่องไมมีตัวกู.

พุ ทธศาสนานี้ ให ถื อว า พุ ทธศาสนาคื อศาสนาแห งความไม มี ตั วกู คํ าสอน
หรือปฏิบัติเรื่องความไมมีตัวกู, สอนใหรูวา ไมมีตัวกู, ปฏิบัติเพื่อใหไมมีตัวกู ใหอยู
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หรือเปนอยูดวยความไมมีตัวกู. ถายังตองปฏิบัติอยูนี้ ยังใชไมได, จะตองเปน
แลว จึงจะใชได.
พวกเซ็ น เขาพู ด เรื่ อ งเหล า นี้ ดี ก ว า เรามาก; แต อ ย า คิ ด ว า ผมหลง
พวกเซ็ น . พวกเซ็ น ที่ โง ๆ ที่ สุ ด อะไรก็ มี , พวกเซ็ นที่ ฝ กไว ดี ๆ ก็ มี อยู . บางพวกที่ เขา
สนใจเรื่ อ งนี้ จริ ง ๆ ไม เหมื อ นกั บ เรา, มี ม ากเรื่ องและฟุ งซ าน คํ าพู ด ของพวกเซ็ น เป น
คํ า พู ด ที่ ไ ม กี่ คํ า , แล ว ก็ ไ ม ค อ ยพู ด แล ว พู ด แล ว ก็ เป น เรื่ อ งน า คิ ด น า นึ ก . เช น เรื่ อ ง
มีตัวกู ไมมีอะไรเหลานี้ เรื่องจิตวาง จิตเดิม แลวแตเขาจะพูด จะเรียก ไมใชเหมือน
กับทุกพวก พวกเซ็นนี่มีหลายพวก.
ที่ เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ เขาพู ด ว า เป น ธรรมชาติ เสี ย เลย, เรานี่ เป น
ธรรมชาติ เสี ย เลย. ถ า พู ด ตามวิ ธี ข องพวกเซ็ น ให เราทุ ก คนนี้ เป น ธรรมชาติ เสี ย เลย
เขาไม มี การประพฤติ ไม มี การปฏิ บั ติ ไม มี การเล าเรี ยน เขาประณามการเล าเรี ยน การ
ปฏิ บั ติ ว าเป นเรื่ องบ า ๆ บอ ๆ ทั้ งนั้ นเลย. แต เขาสอนกั นให เป นเสี ยเลย เป นธรรมชาติ
เสี ยเลย ไม ต องเรี ยน ไม ต อ งปฏิ บั ติ อะไรต ออะไร; เหมื อ นกั บ ที่ เราเรี ยนปฏิ บั ติ กั นจน
ไมมีที่สิ้น สุด . ที่จ ริง ก็ต อ งเรีย นตอ งปฏิบัติ แตเ ขาไมไ ดพ ูด อยา งนั้น , เพราะ
กลัวคนจะไปติด ไปยึด เรื่องเรียนเรื่องปฏิบัติ.
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ที่ บอกมาแล วเมื่ อตะกี้ ว า มั นไม มี อะไร นอกจากธรรมชาติ ธรรมชาติ ล วน ๆ
ไหลไป ให เราเป นธรรมชาติ นั้ นไปเสี ยเลยก็ ได , ไม ต องเรียน และไม ต องปฏิ บั ติ คื อเป น
ธรรมชาติ เสี ย เลย ก็ คื อ หมดตั ว ฉั น นั่ น เอง คื อ หมดตั ว กู หมดของกู . เดี๋ ย วนี้ ม าเป น
คนเรี ย นเก ง บวชเก ง เรี ย นเก ง ปฏิ บั ติ เก ง อะไรเก ง ,บรรลุ นั่ น บรรลุ นี่ กั น อยู เป น
เรื่องบา ๆ บอ ๆ. ถาเปนธรรมชาติเสียทีเดียว มันก็หมดเรื่อง เพราะวามันหมดตัว
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ฉั น หมดตั วกู ทั้ งกายทั้ งใจมั น เปลี่ ย นเป น ของธรรมชาติ , เป น ตั วธรรมชาติ ไปเสี ย เลย
กลายเปนธรรมชาติไปเสียเลย.
ฉะนั้ น เขาจึ ง สรุ ป คํ า ให มั น สั้ น เข า ไปอี ก . นี่ ถ า ฟ ง ไม ดี แล ว ผิ ด จั ง เลย
เข าใจผิ ด ว าไม ต อ งปฏิ บั ติ เป น ไปเลย นี่ ไม ต อ งทํ าหรื อ ไม ต อ งปฏิ บั ติ เป น เสี ยก็ แล วกั น
คือเดี๋ยวนี้ก็กลายเปนธรรมชาติเสียก็แลวกัน.
เรื่ อ งจั บ ปลาดุ ก ด ว ยลู ก น้ํ าเต า ก็ มี ข อ ความเกี่ ยวเนื่ อ งด วยเรื่ อ งนี้ คนเอา
แตเ รีย น เรีย น แล ะคิด ป ฏิบ ัต ิ พ วกนิก ายเซ็น เขาวา บา ; เอ าแ ตเ รื ่อ งเรีย น
เรื่ อ งคิ ด , เรื่ อ งปฏิ บั ติ นี้ มั น เหมื อ นกั บ เอาลู ก น้ํ า เต า ไปจั บ ปลาดุ ก . มั น ต อ งเป น
ธรรมชาติ เสี ย เลย นี่ มั น จึ งจะได ผ ล, เหมื อ นกั บ จั บ ปลาดุ ก ด วยเบ็ ด ด วยแห ด วยอะไร
ก็ ต าม ที่ มั น จั บ ได . ฉะนั้ น เขาก็ ป ระณามคนที่ บ า เรี ย น บ า ปฏิ บั ติ บ าศึ ก ษา อย างนั้ น
อยางนี้ในพระคัมภีร คัมภีรอะไรก็ตาม พวกนี้ลอคนที่ติดพระพุทธรูป.
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เราอย า ไปคิ ด ว า พวกเซ็ น หรื อ ไม ใ ช เซ็ น , อย า ไปคิ ด เลย คิ ด แต ว า วิ ธี
การอัน ไหนมัน ชว ยได และเร็ว ดี เอาอยา งนั ้น , แลว ตอ งไมผ ิด , ตอ งไมผ ิด นะ
ถาผิดแลวมันลงเหว, ถาไปตีความผิดแลวมันก็ลงเหวไดเหมือนกัน.

ที นี้ ที่ เห็ น ในข อ ที่ ว า เขาฉลาดกว า เรา ในการที่ เขาพู ด ได สั้ น กะทั ด รั ด
กว าเรา ตรงจุ ดกว าเรา, นี้ ก็ เพราะว าเขาสนใจมากกว าเรานั่ นเอง. เราสนใจน อยกว าเขา,
แล ว เขาสนใจกั น ในแง ให ต อ งคิ ด ด ว ยตนเองทั้ ง นั้ น , ไม ส อนให ด ว ยความจํ า , สอนกั น
ผิ ด ๆ ไป. เขาเพี ย งแนะวิ ธี ใ ห คิ ด ด ว ยตนของตน, แล ว ก็ รู ขึ้ น มาด ว ยตนของตน.
พวกเรามันดีแตถาม มานี้มาเพื่อจะถาม ผมก็ขี้เกียจตอบ.
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นี้ ถ า ว า เกี่ ย วกั บ วิ ธี ข องเรา คื อ ว า เป น ธรรมชาติ เ สี ย เรื่ อ ย. คุ ณ จํ า ไว
งาย ๆ ก็ แล วกั น ว า ทั้ งเนื้ อทั้ งตั วเป นธรรมชาติ อย าเป น ตั วกู - ของกู , ในขณะที่ คุ ณ
ทํ า งาน ทํ า การทํ า งานประจํ า วั น นี้ ก็ โกรธไม ได เสี ย ใจไม ได . ถ า เป น ธรรมชาติ อ ยู
เรื่อ ย ก็ โกรธใครไม ได แล ว ก็ ไปน อ ยใจใคร เสี ย ใจอะไรไม ได , แล วไปรัก ไปหลง
อะไรก็ ไม ได , ไปยิ น ดี ย กหู ชู ห างไม ได , ลดหู ล ดหางก็ ไม เป น , ไม รู ว า จะลดกั น อย างไร
มั น เป น ธรรมชาติ . นี่ เป น ธรรมชาติ เสี ย เลย มั น ก็ จ ะไม ย กหู ชู ห าง และก็ จ ะไม คุ ด หู
คุดหางอะไรที่ไหน เปนธรรมชาติเพราะมันไมมีหูไมมีหาง.
นี้ตรงที่การงงานประจําวัน ทุ กวัน ๆ เป น บทเรีย นสําหรับ เรา เพื่ อ จะ
เป น ธรรมชาติ เลย ไม มี หู มี ห างสํ า หรั บ จะยก หรื อ สํ า หรั บ จะคุ ด จะหดอะไรอี ก . ผม
ก็บอกแลววา นี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุด ขอใหคิดนึกพิจารณา ใหเอาใจใสอยูเสมอ.
เดี๋ ยวนี้ เรามั นไปบ า บ าอ าน บ าหนั งสื อหนั งหา สั่ งมาเยอะแยะ ๆ จนเป นบ า
หอบฟาง คื อไม มี สาระอะไรดอก บ าหอบฟางก็ หมายความว า หอบมาตั้ งเบ อเร อเบ อร า
ไม มี สาระอะไร, คื อหนั งสื อเยอะแยะที่ คุ ณสั่ งมาอ านกั น ไม มี หนั งสื อที่ มั นจะช วยในข อที่ ว า
เป น ธรรมชาติ ได เลย, ไม มี ตั ว กู - ของกู ซึ่ ง มั น มี คํ า พู ด เพี ย งไม กี่ คํ า . ผมรู , หนั ง สื อ
ที่ ผ านเมล ไปรษณี ย มา ผ านทางผม, ผมรู ว าหนั งสื อเข ามาในวั ดนี้ อย างไร เท าไร, หนั งสื อ
ชนิดไหน, นี่เดี๋ยวนี้ก็เห็นหนังสือบาหอบฟางมากขึ้น.
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ถ าไปเที ย บกั บ พวกเซ็ น แล วมั น ผิ ด กั น อย างที่ เที ย บกั น ไม ได ดู ภ าพเว ย หล างฉี ก หนั งสื อ ฉี กหนั งสื อหมด ฉี กพระไตรป ฎ ก ฉี กพระสู ตร, เพื่ อให ไม มี หนั งสื อ;
แต ตั ว เองกลายเป น ธรรมะไปเสี ย ตั ว เองกลายเป น หนั งสื อ ฉี ก หนั ง สื อ เล ม ๆ แล ว
ตัวเองกลายเปนหนังสือ.
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รู ป ภาพที่ เราเลื อ กมาเขี ย นไว นั บ ว า วิ เศษที่ สุ ด แล ว ; แต ว า ไม มี ป ระ โยชนสําหรับคนเขาไมถือเอาประโยชน, ดูภาพเขาไมรูอะไร. ภาพเวยหลางตัดไมไผ,
ภาพเวยหลางฟงพระสูตร,ภาพเวยหลางฉีกพระสูตร, ไมเปนที่เขาใจวาอะไรทั้งนั้น แลว
เราก็เลือกมาดีที่สุดแลว.

ควรศึกษาภาพหรือหนังสือใหเขาใจเพื่อปฏิบัติได.
ความหมายมั น เหลื อแต คํ าว าว าง ๆ ๆ, แล วคุ ณ ก็ ไปคิ ดเอาหน อยหนึ่ งซิ ว า
ว างนี่ มั นฟู ได หรื อ แล วมั นแฟบได หรื อ ? ความว างนี้ มั นฟู ได ที่ ไหนเล า แล วมั นแฟบได
ที่ ไ หนเล า . ฉะนั้ น ความว า งนี้ ไ ม ย กหู ชู ห างได , แล ว ก็ ไ ม ห ดหู ห ดหางอะไรได ;
เพราะความว า งนี้ มั น ฟู ไ ม ไ ด แฟบไม ไ ด . เพราะฉะนั้ น รู ป ที่ แ ท จ ริ ง ของพระอรหั น ต
หรื อของพระพุ ทธเจ า คื อรู ปกลวง ๆ กลม ๆ ความว าง รู ป ความว าง ที่ มั นฟู ไม ได แฟบ
ไม ได ; แต ว า คนมั น ก็ ดู ไม อ อกอี ก เพราะว า คนเขี ย นก็ เขี ย นไม ได เขี ย นไม ไหว, เขี ย น
รู ป ความว างนี้ ไม เขี ยนอะไรเลย มั น จึ งจะถู ก. แต ถ าไม เขี ยนอะไรเลย มั นก็ ไม มี แสดง
อะไรได , นี้ ก ลายไปเขี ย นเป น พื้ น ขาวมี วงกลมเข า, คนดู ก็ โง ไปทั น ที , เป น วงกลมเล็ ก
เปนวงกลมใหญ เปนมีพื้นขาว เปนมีพื้นขาว เปนมีอะไร มันก็เลยโงกันไป.
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เพราะว าเราไม ส ามารถจะเขี ยนรู ป ความว างได นี่ ช างเขี ยนเขาเขี ยนให
เราไม ได , เราก็ เขี ย นเอาเองซิ , เราอย าไปโง ดั ก ดาน. เราไปนึ ก วาดภาพความว า งเอง
ที่ ไม มี สี ไม มี ข นาด ไม มี รู ป ร า ง ไม มี เปลี่ ย นแปลง ไม มี ห ด ไม มี ยื ด ไม มี อ ะไร ภาค
ความว า ง เขี ย นอยู แ ต ใ นใจ, เขี ย นได แ ต ใ นใจเป น ภาพความว า ง. นั่ น แหละคื อ
ธรรมชาติเดิมแท ถามันเกิดยืดหดได หรืออะไรได มันก็ธรรมชาติปรุงแตง ของใหม.
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ฉะนั้ น การที่ เขาฉี ก พระสู ต รนี้ มั น ถู ก ที่ สุ ด เดี๋ ย วนี้ เรามี ห อ งสมุ ด มี ห นั งสื อ
แยะ ที่ เราก็ มี เขาให อ ะไรแพง, แล วก็ ม ากเยอะแยะ. เราจะถื อ มั น ว า เป น คุ ก หรื อ ว า
เป น ตะราง ที่ ขั ง ความโง ข องคนไว อ ย า ให ไปครอบงํ า ใคร, ฉะนั้ น ห อ งสมุ ด ของผมชั้ น
บนนี้ ผมจึ งไม ให ใครขึ้ น ไปเอาหรื อ ใช มั น เพราะเป น ความโง ของคนทั้ งโลก ที่ ผ มขั งไว ,
อย า ให ไปครอบงํ า คนอื่ น . บางชุ ด ซื้ อ มาตั้ ง หมื่ น นั่ น ความโง ไม กี่ เล ม เอามาขั ง ๆ ๆ
ไวในนี้ มันไมไปครอบงําใครได, นี่ยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งอานยิ่งโง ยิ่งเรียนมากยิ่งโง.
ระวั ง อยู ห น อ ยว า เลื อ กอ า นเล ม ที่ มั น ทํ า ให รู ว า เราโง เร็ ว ๆ เข า เล ม ไหน
ที่ มั น ทํ า ให เรารู เร็ ว ว า เราโง เลื อ กอ า นเล ม นั้ น แล ว เราก็ จ ะเลิ ก โง คื อ จะไม ต อ งอ า น.
บางเล ม มั น ทํ าให เรารู สึ กว าแหมนี้ เราเก งแล วโว ย เราฉลาดแล วโว ย เป นนั กปราชญ
แล ว โว ย , ยกหู ชู ห างใหญ โดยไม รู สึ ก ตั ว .หนั ง สื อ เหล า นี้ มั น ไม ค วรจะมี สํ า หรั บ
ผู ที่ จ ะเป น พุ ท ธบริ ษั ท , มั น มี ป ระโยชน สํ า หรั บ คนที่ จ ะไปบ า มี ค วามอย า งโลก ๆ
แล ว รบราฆ า ฟ น กั น ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด , มั น มี สํ า หรั บ พวกนั้ น ที่ โลกจะมี วิ ก ฤตการณ ถ าวร
รบราฆ าฟ นกั นไม มี ที่ สิ้ นสุ ด, มั นดี สํ าหรั บพวกนั้ น แต มั นไม ดี สํ าหรั บผู ที่ จะหยุ ด จะสงบ
จะถึงความเยือกเย็นของความเปนมนุษย.
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ผมก็ เคยบ ามากกว าคุ ณ รวมกั น ทั้ งหมด ผมกล าพู ด . คุ ณ รวมกั น ทั้ งหมดนี้
ก็ ยั งไม เคยโง หรื อเคยบ าหนั งสื อมากเท าผม เพราะผมอายุ มากกว า มี หนั งสื อมากกว า, อ าน
ก อนคุ ณ เกิ ด ผมจึ งกล าพู ดอย างนี้ .แต แล วมั น ก็ ม าแสดงให เห็ น ในลั กษณะที่ ว า คว าไม
ถู กจั บไม ถู ก, คว าไม ถู กเรื่ อง จั บ ไม ถู กเรื่ อง, มั นก็ เสี ยเวลามาก ทั้ งที่ ผมพู ดเองเขี ยนเอง
ที่ เขาพิ ม พ ๆ กั น ที่ ของผมคนเดี ยวนี้ ก็ บ ามากไปแล ว, เกิ น ความจํ าเป น หรื อว าเฟ อ แล ว
ไม ต อ งเอาของคนอื่ น มารวม, มั น ไม ต อ งมากถึ งเท า นั้ น ไม ต อ งมากถึ งเท า นั้ น , นี่ เรื่ อ ง
พูดมันเวียนหัว ยิ่งเทศนใหมากไป คนฟงยิ่งเวียนหัว.
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มั นควรจะพู ด กั น มา ในลั กษณะที่ มั นลดลง ๆ ๆ เหลื อแต เรื่ อ งตั วกู - ของกู
นิ ด เดี ย ว แล ว ก็ ทํ า ให มั น หยุ ด ให มั น เลิ ก เป น ตั ว กู - ของกู เสี ย , ให เป น ธรรมชาติ เสี ย .
พู ดมั นงาย งายมาก แตปฏิบั ติมันก็ยาก, แลวกวาที่จะมาพูดเปนคําสั้น ๆ ไดนี้มันก็ยาก,
แล วคนเขาก็ ติ ดหนั งสื อ ติ ดเรื่ อง ติ ดคํ าพู ดที่ มาก ๆ. เขาชอบคํ าพู ดที่ มาก ๆ แล วไม เข าใจ,
นี้คนในเมืองไทยก็ยังเปนอยางนี้.
พวกนั ก ศึ ก ษา พวกอุ บ าสก อุ บ าสิ ก า เขาชอบเรื่ อ งที่ ฟ งไม รู เรื่ อ ง มั น ได
อั ศจรรย ขลั ง, หรื อว าอยู ในความหวั งที่ ลึ กซึ้ ง. ถ าพู ดเป ดเผยชั ดเจนนี้ เขาเรี ยกว าหมด
หวั งเลย คื อมั นเข าใจนี้ แล วก็ เรื่ องนี้ หมดกั นแค นี้ เอง เลยเป นเรื่ องหมดหวั ง. นี้ เอาเรื่ อง
นิทานมาพูด ก็พูดใหหมดหวัง แลวก็เลิกกัน, พูดทิ้งไวเรื่องลึกลับ เขาใจไมไดนี่ดีกวา.
ฉะนั้ นโลกเราจึ งมี แต ความทุ กข ยาก ลํ าบาก วุ นวาย ระส่ํ าระสายมากขึ้ น,
คนกลั บ ไปโง วนไปวนมา วนไปวนมา. เดี๋ ย วนี้ โงไปในทางศาลพระภู มิ , โงไปใน
ทางเครื่ อ งลางของขลั งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อี ก อี กรอบหนึ่ ง, มาใหม อี กรอบหนึ่ ง. เคยละวาง
ไปรอบหนึ่ งแลว กลับมาใหม อีกรอบหนึ่ง กระทั่งเรียนพุ ทธศาสนาแต ในแงของปริยั ติ
เจริ ญรุ งเรื องไปในแง ของปริ ยั ติ , แล วเอาไปสั บกั นเข ากั บการศึ กษาสากลนอกพุ ทธศาสนา
เลยมากใหญ , เลยเป นนั กปราชญ ที่ ขนาดเขื่ องกั นออกไปอี ก เป นไปอี กรอบ มั นต องโง
ขนาดหนั กอย างนี้ กั นอี กรอบหนึ่ ง, กว าจะเห็ นว า อ าว, มั นใช ไม ได แล วจึ งจะมาค อย ๆ ลด
เหลือแตสิ่งที่มันใชได แลวก็จะนอยเขา.
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ทุกศาสนามีหัวใจวาไมเห็นแกตัว.
ฉะนั้ น หั วใจของศาสนาทุ ก ศาสนา ที่ มี คํ าพู ดเพี ยงคํ าเดี ยวว า, ไม มี ตั ว
หรือไมเห็นแกตัว พอเทานั้นแหละมันพอ, แลวก็ทุกศาสนาดวย สอนเรื่องไมเห็น
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แก ตั ว ทํ าลายความเห็ น แก ตั วเสี ย , ทํ าลายได สิ้ น เชิ ง เป น พระอรหั น ต ทํ าลายได ไม
สิ้นเชิง ก็ยังเปนคนที่พอใชได, ยังเปนพระอริยเจาขั้นนอย ๆ ได.
แต เดี๋ ย วนี้ ก ลั บ ไม มี ใครสนใจ ทั้ งโลก ทุ ก ชาติ ทุ ก ประเทศ ไม ส นใจหั ว ใจ
ของศาสนาทุ ก ศาสนาที่ เรื่ อ งไม มี ตั ว , เรื่ อ งไม เห็ น แก ตั ว . เขาดั น ทุ รั ง ไปในเรื่ อ งมี ตั ว
มี ค วามเห็ น แก ตั ว ทั้ งนั้ น . ฉะนั้ น การทะเลาะวิ ว าทที่ ค วรจะยอมกั น ได ก็ ย อมกั น ไม ได ,
เขากลั วจะแพ อย างไม มี เกี ยรติ ซึ่ งมี พู ดวั นหนึ่ งไม รู กี่ ร อยครั้ งในวิ ทยุ เดี๋ ยวนี้ ใครชนะอย าง
มี เกี ย รติ หรื อ สั น ติ ภ าพอย า งมี เกี ย รติ ถ า ไม อ ย า งนั้ น ไม เอาไม ต อ งการ. ฉะนั้ น ที่ พู ด
มากที่ สุ ด เรื่ อ งต อ งการสั น ติ อ ย า งมี เกี ย รติ แล ว วั น หนึ่ ง ไม รู กี่ ร อ ยครั้ ง นี่ เรี ย กว า เรื่ อ ง
ไม ย อมเอาหั ว ใจของทุ ก ศาสนาที่ เรี ย กว า ไม มี ตั ว ที่ จ ะเห็ น แก ตั ว , ไม ต อ งมี สั น ติ ภ าพ
ที่ มี เกี ยรติ ,แล วถ ายั งดั น ทุ รั งจะเอาสั น ติ ภ าพที่ มี เกี ยรติ อ ยู , แล วไม มี วั น ที่ จะตกลงกั น ได
เพราะมีตัวมาก.
แล ว ทุ ก ฝ า ย ทั้ ง ๒ ฝ า ย ต อ งการมี ตั ว มี ตั ว กู มี เ กี ย รติ มี ตั ว กู ทั้ ง นั้ น
หรื อ ถ า มากกว า ตั ว กู , ก็ ต อ งการกาม ต อ งการกิ น . สามคํ า นี้ จํ า ไว ใ ห ดี : เรื่ อ งกิ น
เรื่ อ งกาม เรื่ อ งเกี ย รติ , ต อ งการเรื่ อ งกิ น เรื่ อ งกาม เรื่ อ งเกี ย รติ จึ ง ได เ กิ ด รบกั น
แล วก็ ไม ยอมสละเรื่องนี้ ก็ ไม มี ทางที่ จะยุ ติ ได ทั้ งสั นติ ภาพอย างมี เกี ยรติ แล วสั นติ ภาพ
อย างชนิ ด ไหนที่ ไม มี เกี ย รติ . ฉะนั้ น สั น ติ ภ าพที่ มี เกี ย รติ คื อ สั น ติ ภ าพของคนบ า เพราะ
สั นติ ภาพนี้ มั นอยู เหนื อเกี ยรติ เสี ยแล ว มั นเลยเหนื อเกี ยรติ เสี ยแล ว, สั นติ ภาพที่ มี เกี ยรติ
ก็สันติภาพของคนบา, สันติภาพตองอยูเหนือเกียรติเสมอ.
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และข อ ที่ ไ ม รู ว า ศาสนาทุ ก ศาสนาเหมื อ นกั น มี เ นื้ อ แท เ หมื อ นกั น
ตรงที่ ทํ าลายความเห็ นแก ตั ว นี้ ก็ เป นอุ ปสรรค มั นทํ าให มี ตัว มี ตั วเรา มี ตั วเขา มี ฉั น
มีทาน มีเขา มีเรา บางคนก็พูดวา พุทธศาสนามีอะไรเหนือวาใคร มีอะไรที่ศาสนาอื่น
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ไม มี . นี้ มั น บ า ทํ า ให ศ าสนาทุ ก ศาสนาเข า กั น ไม ไ ด , ทุ ก ศาสนามี เ นื้ อ แท เ หมื อ น
กั น หมด ตรงที่ ว าทํ าลายความเห็ น แก ตั ว, ศาสนาไหนก็ ทํ าลายความเห็ น แก ตั ว เป น
หลั ก เป น หั วใจ แล วเหมื อ นกั น หมดทุ ก ศาสนา. ศาสนาพุ ท ธทํ าลายความเห็ น แก ตั ว,
ศาสนาคริสต ก็ ทํ าลายความเห็ นแกตั ว, ศาสนาอิสลามก็ ทํ าลายความเห็ นแก ตั ว, เนื้ อแท
ของศาสนาทุ กศาสนาเหมื อนกั น , แล วคนจะได รวมหั นหน าเข ามาหากั นไม รังเกี ยจ
กันแมตางศาสนา, เดี๋ยวนี้ศาสนาเอง เปนเหตุใหคนเขากันไมได.
จงเข า ใจเรื่ อ งความไม เห็ น แก ตั ว ให ดี ๆ ที่ ไม เหมื อ นกั น นั้ น ไม ใช ศ าสนา,
สวนที่ ไมเหมื อ นกัน นั้ น ไม ใชเนื้ อของศาสนา เปนเปลือกของศาสนา. เปลือกของ
ศาสนาต างกั นได ต างกั นได มาก ต างกั นได , แต เนื้ อแท ข องศาสนาทุ กศาสนาต อง
เหมือนกัน คือทําลายความมีตัวกูมีของกู.
เดี๋ ยวนี้ โง มาก ถึ งขนาดศาสนาเดี ยวกั นแท ๆ ก็ ยั งมี ผิ ดมี ถู ก มี นิ กายนี้ ผิ ด
นิ กายนั้ นถู ก, นี่ ยิ่ งบ ามากขึ้ นไปอี ก, ศาสนาเดี ยวกั นก็ ยั งมี ผิ ดมี ถู ก มี เขามี เรา. แต ถ า
โดยที่ แ ท แ ล ว ธรรมชาติ นี้ ไ ม เป น อะไรดอกมั น เป น อั น เดี ย วกั น , ศาสนาทุ ก ศาสนา
มีเนื้อแทเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ที่ไมมีตัวกู - ของกูเหมือนกัน.
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นี้ แ ม ภ าวนา ถ า ใช คํ า ว า ภาวนาหรื อ เพ ง จิ ต หรื อ ภาวนา หรื อ ส ง ใจ
หรืออธิษฐานใจ หรือมอบกายถวายชีวิต อะไรก็ตาม, ให เพ งถึ งแต ธรรมชาติ ธรรม ชาติ ที่ แ ท ธรรมชาติ ที่ ไ ม เ ป น ตั ว กู - ของกู ,แล ว ถื อ ว า นั่ น แหละเป น พระเจ า เป น
พระธรรม เป น พระพุ ท ธ เป น พระอะไรหมด เป น พระ เป น ยอดของพระ ธรรมชาติ
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ว า งจากตั ว กู - ของกู เป น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป น สิ่ ง สู ง สุ ด เป น สิ่ ง ที่ ค วร
เคารพ,ควรเข า ถึ ง จะเพ ง ภาวนา เพ ง เล็ ง ถึ ง สิ่ ง นั้ น . นี้ ก็ คื อ เป น ทั้ ง หมด คื อ เป น
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆดวย, แลวเปนพระเจาในศาสนาอื่นดวย, หรือเปนอะไร
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ธรรมชาติวางจากตัวกู - ของกู

๑๒๗

ทั้ งหมด ที่ ม นุ ษ ย ค วรจะเคารพนั บ ถื อ หรื อ เข าถึ ง คื อ ธรรมชาติ ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ป ราศจาก
ความรูสึ กเป น ตั วกู ห รือของกู ที่ ป รากฏแก จิ ตใจได . ฉะนั้ น จิ ตในขณะนั้ น ก็ พ ลอยเป น
พระเจ า พลอยเป นอะไรไปด วย เป นธรรมชาติ อั นนั้ น หรื อภาวะอั นนั้ นหรื ออะไรก็ ตาม
แล วแต จะเรี ยก. ฉะนั้ นพวกเซ็ น เขาฉลาดที่ สุ ด ที่ เขาเรี ยกว าความว าง, เขามี ป ญ ญา
กวา มีอะไรเหนือกวา ที่เขาเรียกมันวาความวาง.

เอาละ พอกันทีวันนี้.

__________
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๖ วันจันทรที่ ๓ มิถนายน ๒๕๑๑
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๗

ตัวกู•ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร,
ตัวกูดับก็มีนิพพาน.
ธรรมปาฏิโมกข คือขอที่ควรจะเอามาพูดเสมอ ๆ ๆ ซ้ํา ๆ ๆ ทุก ๆ สัปดาห
หรือทุก ๆ ๒ สัปดาหเรียกวา ธรรมปาฏิโมกข.
พู ดเรื่ องตั้ งต น เรื่ องที่ เป นหั วใจ ที่ เป นเบื้ องต น, เลยพู ดซ้ํ า ซ้ํ าทุ ก ๆ
คราว เรี ยกว า เรื่ องตั วกู •ของกู ในแง ต าง ๆ กั น , และพู ด เรื่ อ งเดี ย วนี้ เรื่ อ งเดี ยวคื อ
เรื่องตัวกู เรื่องของกู.
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วั น นี้ ก็ จ ะพู ด เรื่ อ งตั ว กู •ของกู โดยหั ว ข อ ว า พอความรู สึ ก ว า ตั ว กู ของกู เกิดขึ้น ก็หมายความวา กําลังมีวัฏฏสงสาร, มีวัฏฏะสังสาระ, พอตัวกูของกู ดับไป ก็มีนิพพาน.

๑๒๘
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ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน

๑๒๙

การพู ด อย า งนี้ มั น แปลกที่ สุ ด คื อ แปลกมาก หรื อ ว า แปลกจนเขาไม ย อม
เชื่ อ กั น โดยมาก. นี้ เราก็ พู ด โดยไม คิ ด ว า เขาจะเชื่ อ หรื อ ไม เชื่ อ ; ที่ เขาพู ด กั น นั้ น เขา
พู ด กั น ว า ชี วิ ต เป น วั ฏ ฏสงสารอยู ต ลอดเวลา, จนกว าเมื่ อ ไรปฏิ บั ติ บ รรลุ ม รรค ผล
เป น พระอรหั น ต แ ล ว จึ ง จะมี นิ พ พาน. เราบอกว า นิ พ านเสี ย อี ก มี อ ยู เป น ประจํ า ,
วั ฏ ฏสงสารมาเป น ครั้ งคราว กลั บ กั นอยู อ ย างนี้ . เขาว านิ พ พานนั้ นอี กนานกว าจะถึ ง,
แล วมี วั ฏ ฏสงสารอยู ตลอดเวลา. นี้ เราว านิ พ พานมี อ ยู เป น ประจํ า, วั ฏ ฏสงสารมี ม าเป น
ครั้งคราว.
นี้ จะถื อว า คํ าว า นิ พพาน หมายความต างกั นก็ ได . เขาหมายถึ ง นิ พ พาน
ที ่แ ทจ ริง นิพ พานเด็ด ขาด, แตเราไมเรีย กวา นิพ พานเด็ด ขาด, หรือ วา นิพ พาน
ชั ่ว คราว, มัน เปน นิพ พาน คือ มัน เย็น สบาย.นี ่เ วลาที ่ไ มเ กิด กิเ ลส เราถือ วา
เป น เวลาที่ มี นิ พ พาน; แต ว า อย างชั่ วคราว คื อ นิ พ พานที่ ยั งไม แ น น อน,ยั งไม เด็ ด ขาด
เพื่ อ ให ค นเข าใจนิ พ พานได โดยง าย และสนใจนิ พ พานได โดยง าย, แล วก็ มี กํ าลั งใจที่ จะ
ปฏิบัติมาก.
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ถ าพู ดอย างหลั กสมั ยใหม ก็ เรี ยกว าพู ดอย าง Positive คื อนิ พพานมี อยู ตลอด
เวลา เป น ความหวั ง เป น ความง า ยอยู ต ลอดเวลา. ระวั งให ดี วั ฏ ฏสงสารไม เกิ ด , คื อ
ระวั ง ให ดี อย า ให กิ เลสเกิ ด วั ฏ ฏสงสารไม เกิ ด พอเผลดกิ เลสเกิ ด ก็ เรี ย กว า มี
วั ฏ ฏสงสาร. ฉะนั้ น เราพู ด ว า มี นิ พ พานอยู ต ลอดเวลาในรู ป ของ positive; เพี ย งแต
ระวังหนอยอยาใหกิเลสเกิด นิพพานก็อยูกะเรา อยูดวยเรา, อยูกะเรา ตลอดเวลา.

วัฏฏสงสารกับนิพพาน คือวุนกับวาง.
ที นี้ เราจะพู ด ด ว ยคํ า อื่ น เพื่ อ เห็ น ได อี ก ก็ คื อ คํ า ว า ชี วิ ต , เราถื อ ว า เรามี
ชีวิต นั่นแหละ เปนพื้นฐาน แตมันเปนชีวิตที่ยังตายได. ชีวิตธรรมดานี้ตายได
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๑๓๐

ธรรมปาฏิโมกข

เช นเดี ยวกั บความสงบหรือนิ พพานของเรานี้ มั นยั งเปลี่ ยนได , คื อมี โอกาสให กิ เลสแทรก
แซงได . เมื่ อไม มี กิ เลส ถื อว ามี ชี วิ ต, พอมี กิ เลส ถื อว าเป นความตาย, ประเดี๋ ยวกิ เลส
ดั บไป ก็ มี ชี วิ ตอี ก, พอกิ เลสมาอี ก ก็ คื อความตายอี ก. ฉะนั้ นพยายามอย าให มี กิ เลสมาได
เราก็ไดชีวิตที่ไมรูจักตาย.
นี่ พู ด ให ง า ย พู ด ให มี ห วั ง พู ด ให มี กํ า ลั งใจ. ตามปกติ เรามี ชี วิ ต ชนิ ด ที่
รู จั กตาย, ประเดี๋ ย วกิ เลสเข ามาแทรกแซง ก็ ต ายไปพั กหนึ่ ง, ไม เป น ชี วิ ต , เป น ความ
เร า ร อ นเป น ความตาย. พอกิ เลสมาก็ ต าย,พอกิ เลสไป ก็ มี ชี วิ ต อี ก . นี้ เรากระทํ า
อยา ใหม ีก ิเ ลสมา, ปฏิบ ัต ิเ พื ่อ อยา ใหม ีก ิเ ลสมา หรือ เกิด ขึ้น ได,ทีนี ้ก ็ม ีช ีวิต ที่
ไมตาย.
ฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมด ก็เพื่ออยาใหมีกิเลสมา, อยาให
กิ เลสเกิ ด . ให ล องไปคิ ด ดู ป ฏิ บั ติ พุ ท ธศาสนาทั้ งหมดทั้ งสิ้ น เท าไรก็ ต ามใจ ทั้ งหมด
ทั้ ง สิ้ น นั้ น ก็ เพื่ อ อย า ให กิ เลสเกิ ด ; เมื่ อ กิ เลสไม เกิ ด เราก็ ไ ม ต าย เราก็ ไ ด ค วามเป น
ชี วิ ต นิ รั น ดร. ชี วิ ต นิ รั น ดร อนั น ตะที่ เ รี ย กว า อนั น ตะ ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด นี้ ก็ ไ ด eternal
อนันตะ. แตนี้เราไดชีวิตชั่วขณะ ๆเดี๋ยวกิเลสมา ก็ตายไป, กิเลสหายไป ก็มีชีวิตอีก.
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แม คํ าว า ชี วิ ตนั้ นก็ ความหมายอย างเดี ยวกั บคํ าว า นิ พพานชั่ วคราว นิ พพาน
ชั่ ว คราว ตทั งคนิ พ พานในพุ ท ธกาลมี พู ด ถึ งตทั งคนิ พ พาน ก็ เรี ย นว า นิ พ พานทั้ งนั้ น ;
จะเปนตทังคนิพพาน หรือวิกขัมภนนิพพาน หรือสมุจเฉทนิพพาน มันก็เปนนิพพาน
ด วยกั น เพราะเย็ นเหมื อนกั นหมด. เมื่ อเราไม มี กิ เลสสมั นก็ เย็ น,เย็ นอย างเดี ยวกั น, หมด
กิเลส. เขาใจขอนี้กันหนอยวา เมื่อไมใหมีกิเลสเลย ก็เย็นตลอดกาล, เมื่อกิเลสไมเกิด
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ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน
แมเปนครั้งคราว มันก็เย็นอยางเดียวกัน.
นี้เราเรียกวาเย็น, เย็นคือนิพพาน.

๑๓๑

การที่กิเลสไมรบกวน ไมมีกิเลสรบกวน,

นิพพาน เปนภาษาชาวบาน พูดมากอนพระพุทธเจา คือ ความเย็น,
ตองการความเย็น.
เดี๋ยวนี้มันพูดดวยคํามาก ดวยความหมายมาก แลวเรื่องมันก็มาก
มันมีเรื่องมากจนถึงกับวา ๘๔,๐๐๐ เรื่อง ๘๔,๐๐๐ หัวขอ
พระไตรปฎกมี ๘๔,๐๐๐ หัวขอ
หรือเรื่อง, นี่มากเกินไป.
ฉะนั้ น ๘๔,๐๐๐ เรื่ องนั้ น สรุ ปได เพี ยง ๒ เรื่ อง คื อเรื่ องวั ฏฏสงสาร
กับเรื่องนิพพาน,
แลวแตเรื่องไหนมันจะพูดถึงกิเลสหรือความทุกข เรื่องนั้นก็เปน
พวกวัฏฏสงสาร,
เรื่องไหนพูดเรื่องดับกิเลสดับทุกข นี่เปนฝายนิพพาน,
ใหรูไววา
พระไตรปฎก ๘๔,๐๐๐ เรื่องนี้ ๒ เรื่องเทานั้น เรื่องวัฏฏสงสารกับเรื่องนิพพาน.
นี้เรา
มาเรียนโดยตรงจากจิตใจ คือเรื่องวัฏฏสงสาร กับเรื่องนิพพาน ๒
เรื่องนี้ก็คือเราเรียน
หมด ๘๔,๐๐๐ เรื่องในพระไตรปฎก.
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ทุกคนสนใจเรื่อง ๒ เรื่องนี้ ผมอยากจะเรียกวาเรื่องวางกับเรื่องวุน,
สอง
เรื่องคือเรื่องวางกับเรื่องวุน.
จะเอาคําที่สั้นที่สุด พยางคเดียวกอน,
คือเรื่องวาง
พยางคเดียวคําเดียว,แลวก็เรื่องวุน คือไมวาง, จํา ๒ คําวาวาง วาวุนกอน.

ทีนี้คําวา วุน
นี้ หมายถึงปรุง
ที่มีความวุนวายนั่นแหละ คือมีการ
ปรุงแตง ตามแบบของกิเลส;เมื่อไมมีการปรุงตามแบบของกิเลส มันจะวาง.
นี้
เรื่องวุน ก็คือเรื่อง สังขารคือปรุงแตง, เรื่องวางคือ วิสังขาร, คือไมปรุงแตง.
เรื่องวุน หรือปรุงแตง ก็คือเรื่องวัฏฏสงสาร นั่นเอง เพราะปรุงแตงก็คือ ปรุงแตง
ใหลงอยู ๓ ระยะ คือเกิดกิเลส แลวก็กระทํากรรม แลวก็ไดรับผลกรรมเปน
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ความทุกข นี้คือ วัฏฏะ ไตรวัฏฏะ, กิเลส เชน ความอยาก เปนตน ก็ทําใหเกิด
การกระทํากรรม,
มโนกรรม คือเพียงแตคิด ไมไดทําดวยปาก หรือมือเทา,
เพียงแตคิด นี่เปนมโนกรรม ก็เปนกรรม, แลวก็มีผลกรรม คือทําใหมีความทุกข
โดยตรง หรือความทุกขโดยออม. ถามันวุน, ก็ตองถือวาทุกข หัวเราะอยู หรือ
เตนรําอยู ก็เรียกวา วุน,
มันก็ตองเปนความทุกข มันอยูนิ่งไมได มันแสรงทํา,
แสรงปรุงทั้งหมด คือไมใหทุกข. เรื่องไมวุน คือวาง คือไมวุนไมปรุง. วางนั้น
คือ นิพพาน, วุนนั้นคือวัฏฏสงสาร.
เลิกตัวหนังสือมาก เลิกคําพูดมาก ๆ เลิกการศึกษาเลาเรียนมาก ๆ กันไว
ชั่วคราว คือวาอยาไปนึกถึงมัน. จะเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท. นักธรรมเอก
อย า เพ อ ไปนึ ก ถึ ง มั น นั่ น สอนกั น อี ก ระบบหนึ่ ง ซึ่ ง มั น ผิ ด หลั ก ธรรมชาติ ไม ไ ด ยึ ด
ตัวธรรมชาติเปนหลัก,
ยึดหนังสือ ยึดคําพูด ยึดการบัญญัติแตงตั้งตาง ๆเปนหลัก
เรื่องมันจึงมาก.
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นี่ ให ตั้ งต นแบบธรรมดาสามั ญ คื อยึ ดเอาธรรมชาติ เป นหลั ก โดยเรานึ ก
ถึงครั้งพุทธกาล ที่มีคนไปหาพระพุทธเจา ไปสนทนาครูเดียว, หรือบางทีก็ไมถึงครู
ก็เปนพระอรหันตก็มี เปนพระอรหันตไป.
คนที่ไปเฝาพระพุทธเจา แลวก็เปนพระ
อรหันตที่ตรงนั้น, นั้นไมไดเรียนเรื่อง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธดอกก็เรียนเรื่องนี้
เรื่องที่เราวา, คือเรื่องวาง เรื่องวุน, รูจักเรื่องวุน แลวก็รูจักทําใหมันวาง ก็เทานั้น
เอง เปนพระอรหันตที่ตรงนั้น ก็มีมากเหมือนกัน; แลวการแสดงธรรมเพียงครั้ง
เดียว ทํ าให คนไดดวงตาเห็นธรรม จํานวนมากมายนับไมถ วน มันก็เรื่ องเห็นเรื่องนี้
แหละ, คือเริ่มมีความรูความเขาใจถูกตอง ในเรื่องนี้ อยางถูกตองเด็ดขาดลงไป คือ
วุนเปนอยางไร, วางเปนอยางไร, แตถามันมากกวานั้น คือทําใหจิตหายวุน

www.buddhadasa.in.th

ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน

๑๓๓

เปนจิตวาง ไปดวยได ก็คือเปนพระอรหันต. ถาเพียงแตเห็นแนว โดยประจักษ
โดยแนใจ โดยไมเปลี่ยนความคิดอีกตอไป,
นี่เรียกวา ไดดวงตาเห็นธรรม เปน
พระโสดาบัน. นี่ก็เริ่มรูเรื่องวางเรื่องวุนโดยชัดเจน โดยแนนอน โดยประจักษ.
ฉะนั้ นจึ งเห็ นว า เป นเรื่ องที่ สํ าคั ญ คื อเอาตั วธรรมชาติ มาเป นบทเรี ยน,
เอาความรูสึกในจิตใจเปนบทเรียน. เมื่อใดจิตใจมีการปรุงแตง เปนตัวกู – ของกู
เปนความวุน,
ในขณะนั้นวัฏฏสงสารปรากฏ; ขณะใดไมมีอะไรปรุงแตง ไมมี
กิเลสเปนตัวกู - ของกู ขณะนั้น นิพพานยังคงปรากฏอยู. เรียกวาชีวิตที่เปนเดิมพัน
ยังมีอยู ยังปรากฏอยู,
ความวางประเภทที่เปนเดิมพันปรากฏอยู จนกวาความวุนมันจะ
มีมาอีก,จนกวาเราจะทําใหมันวุนไมไดอีกตอไป.
กําจัดความวุน ตนเหตุของความวุน
เสียได มีความวางตลอดกาล,
นี้แหละความวางเด็ดขาด ความวางอันสุดทาย ความวาง
ที่มีอยูอยางเดิมพันไวตอรองกัน นี่ความวาเดิมพัน.
ขอใหเขาใจ พระพุทธภาษิตที่วา ปภสฺสรมิทฺทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ - จิตนี้เปน
ประภัสสร, อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏํ เศราหมองแลวเพราะอุปกิเลส ที่เปน
อาคันตุกะมา.
นี่เปนขอความที่ชัดอยูวากิเลสนี้เปนอาคันตุกะมาเปนคราว ๆ เทานั้น.
ธรรมดาจิตเปนประภัสสร คือ ใสกระจาง;
นี่เราเรียกวาความวางเดิมพัน คือชีวิต
เดิมพัน, ชีวิตที่ยังเปลี่ยนแปลงได แลวนั่นคือนิพพานประเภทตทังคนิพพาน. จิต
ประภัสสร เปนนิพพานประเภทตทังคนิพพาน, เปนนิพพานเดิมพัน, เปนนิพพาน
พื้นฐาน.
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ศึกษาไปปฏิบัติไป,
ศึกษาไปปฏิบัติไป ระยะที่วุนนั้นมานอยเขา มีระยะ
ที่วางมันก็มากเขา, คือมันยืดออกไป ระยะที่วางมันยืดออกไป ระยะที่วุนใหมันนอยเขา.
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ธรรมปาฏิโมกข

เพราะการปฏิบัติธรรม นี่วัฏฏสงสารมันหดเขา นิพพานมันยืดออก. ที่ปฏิบัติไป ๆ
จนถึ ง ที่ สุ ด คื อ หยุ ด วุ น ได ,ดั บ กิ เ ลส ดั บ ต น เหตุ ข องกิ เ ลสวั ฏ ฏสงสารได คื อ ไม เ กิ ด
กิเลสอีกตอไป, แลวความวุนไมมี ความวางก็อยูเปนอนันตกาล, เปนความวางถาวร
เปนอนันตกาล ก็เทานั้นเอง ก็เปนนิพพานจริงขึ้นมา นิพพานสมบูรณขึ้นมา.

นิพพานอยูในวิสยั ที่เรารับได.
พิ จ ารณาดู ใ ห ดี ว า การพู ด อย า งนี้ พู ด ได ไ หมว า เรามี นิ พ พานและ
วัฏฏสงสารสลับกันอยู ตลอดวันตลอดคืน, คือชีวิตปกติธรรมดา ของคนธรรมดา
ก็ยังมีนิพพานสลับกันอยูกับวัฏฏสงสาร. แตนิพพานนั้นมันเปนขณะ ชั่วขณะ ที่
วัฏฏสงสารไมเกิดขึ้น, มันจึงยังไมใชนิพพานสมบูรณเทานั้นเอง, แตมันก็มีรสชาติ
มีลักษณะเหมือนกัน.
บางทีเราเปรียบกันกับน้ําที่ไมถูกลมพัด,
น้ําที่ไมถูกลมพัดมันก็เรียบ เรียบ
สนิท คือไมมีคลื่น ก็คือสงบ คือไมมีคลื่น.
แตแลวมันมีคลื่นมา มีลมพัดมา มันก็
เปนคลื่นเสียอีก. เดี๋ยวก็สงบอีก, เดี๋ยวก็เปนคลื่นเสียอีก. เมื่อเราหยุดลมเสียได
หยุดลมที่มาพัดเสียได มันก็คือเงียบสงบตลอดกาล. ถาพูดถึง ลักษณะอาการมัน
เงียบเหมือนกัน : เงียบชั่วคราว หรือเงียบตลอดกาล ลักษณะอาการก็เงียบเหมือนกัน,
มันสุดแตเวลา. อันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงได, อันหนึ่งมันไมเปลี่ยนแปลงอีก. ฉะนั้น
เราก็ถือวาเปนนิพพานอยางเดียวกัน, นิพพานที่สลับกันอยูกับวัฏฏสงสาร กับ
นิพพานที่สิ้นสุดแหงวัฏฏสงสารแลว. นี้ก็นิพพานอยางเดียวกัน โดยลักษณะ หรือวา
โดยความหมายในรสชาติของมัน คือความสุข. มีความสุขอยางเดียวกัน.
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๑๓๕

ความสุ ขมั นมากไปกว านั้ นไม ได คื อเป น ความสุ ขเท าที่ ไม มี กิ เลสรบกวน
มั นก็ สุ ขเท านั้ นเอง;แต ความรบกวนนี้ มั นเป นอย างที่ กล าวแล ว ว า ถ ายั งเป นบุ ถุ ชนอยู
ก็เปลี่ยนแปลงได, เดี๋ยวก็มารบกวนอีกได. ถาเปนพระอรหันตแลว กิเลสก็ไมรบกวน
อีกตอไป; แตความสุขที่เราไดจากการที่กิเลสไมรบกวนนี้เหมือนกัน.
ที่ เ ที ย บอย า งนี้ ก็ เ พื่ อ ว า ให ทุ ก คนสั ง เกตดู ใ ห ดี ๆ ว า เวลาที่ ส บายใจ
นั่นแหละ เปนเวลาที่ควรจะเรียกวานิพพาน;
แตเดี๋ยวนี้เราไมสนใจ แลวเราไมเชื่อ
วา มีนิพพานในลักษณะอยางนี้, เพราะเรารับคําสอนมาวายังอีกนาน. ที่สอน ๆ อยูนี้
ว ายั งอี กนาน อี กหลายร อยชาติ อี กหลายพั นชาติ อี กหลายแสนชาติ หลายอสงไขยชาติ
เราจึงจะไดนิพพาน;
ฉะนั้นคนเหลานี้ จึงไมสนใจ ที่จะรูจักนิพพานที่มีอยูเปนประจําวัน,
เพราะเขาไมเคยคิดวา นิพพานมีอยูแลว เพียงแตเปนนิพพานที่ยังเปลี่ยนแปลงได
ตามความแทรกแซงของวัฏฏสงสารเทานั้นเอง.
ถาใครยอมรับหลักอันนี้ ก็ควรสนใจทีเดียว,
สนใจในเวลาที่จิตมันสบาย
ไมมีอะไรกวน, แลวก็พยายามที่จะทําใหมันเปนอยางนั้น, คอยจองที่จะใหมันเปนอยางนี้
แลวมันก็ได, แลวมันก็จะไดขยายมากออกไป ขยายมากออกไป.
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เดี๋ยวนี้ทุกคนนอนใจ คือตายใจ หรือวาแนใจ วาไมมี, ไมมี สิ่งที่
เรียกวานิพพานไมมี ไมมีหวังไมมี มันก็เลยไมมีจริง ๆ ไดเหมือนกัน,
ถึงจะมีความ
พักผอนในทางจิตใจบาง ก็ไมสนใจ,
เพราะมันกระหาย กระหายนิพพานในความฝนนี้
เสียบาง, ก็เลยแนใจนิพพานไมอยูในวิสัยที่เราจะไดรับแลว, ก็สมัครที่จะไปหาเรื่อง
ที่ไมใชนิพพาน คือเรื่องกิเลส อยางนั้นอยางนี้เสียเลย.
แมสุนัขยังมีนิพพานมากกวาคน,
นิพพานตามธรรมชาติชนิดนี้ สุนัข
มีมากกวาคน เพราะมันไมไดรับการสั่งสอนผิด ๆ อยางคน มันปลอยไปตามธรรมชาติ.
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ธรรมปาฏิโมกข

นั่ นแหละที่ มั นไม เกิ ดความอยาก เกิ ดความอะไรขึ้ นมา มั นก็ เป นนิ พพานอยู ตลอดเวลา,
เพราะมันไมไดเรียนมา เพราะมันไมรูมาก มันจึงไมไดยากนานเหมือนมนุษย.
มนุษย
ไปสอนกันเสียวา ยังอีกหลายอสงไขยชาติ จึงจะนิพพาน,
ก็เลยไมมีนิพพาน,
แตพวกนี้ปลอยไปตามธรรมชาติ. เมื่อใดกิเลสไมครอบงําเปนนิพพาน, ถากิเลสครอบงํา
จึงจะเปนวัฏฏสงสาร เปนความทุกข.
การเลี้ ย งหมาไว บ า งนี้ ไม เ สี ย ที นั ก ดอก ยั ง เป น อาจารย ใ ห เ ราได บ า ง ใน
ลักษณะอยางนี้;
แตถาเราไมสนใจไมสังเกต มันก็ไมมีประโยชนอะไรเหมือนกัน,
ไมไดเรื่องไมไดราว เลี้ยงไวเฝาของ เฝาบาน เลี้ยงไวเหาขโมย.
ผมบอกพระที่มาถามวา
เลี้ยงสุนัขไวทําไม ? ก็บอกวา เลี้ยงไวเปนอาจารย.เขาก็เขาใจบางไมเขาใจบาง; อยางนอย
มันคอยขู ขูเรา, มันคอยขูเราวา อยาใหเลวกวาสุนัข มันยังมีเวลาพักผอน, เราเปน
คนทําไมไมมีเวลาพักผอน, ทําไมไมมีเวลาที่จิตใจวางบาง. สุนัขมันมีเวลาที่จิตใจวาง
ไมมีความทุกขแสดงใหเห็น,
แสดงใหเห็นวาไมมีความทุกข,
เวลาที่ไมมีความทุกข
คิดซอกแซกอยางนั้นอยางนี้ก็ไมเปน,
มันก็วางซิ.
นี่มนุษยฝนเรื่อย โดยเฉพาะ
คนหนุมคนสาวก็ฝนเรื่อย มันก็ไมวางจริงเหมือนกัน.
มันไมหยุด ฝนไดไมมีสิ้นสุด,
อยางไมมีสิ้นสุด.
ฉะนั้น เวลาพักผอนหรือวางจึงมีนอยมาก,
นอยมากจนไมเปนที่
นานอยใจ.
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ดูสุนัขแลวก็เห็นวา ความวางอยางชั่วคราวของมัน,
นิพพานชั่วคราว
หรือความวางชั่วคราว มันมีมาก,
มันไมไดคิดกลัวคน หรือวากลัวขายหนา หรือวา
กลัวตาย, อยางนี้ไมคิด คิดไมเปน. เราพวกรูมากยากนาน คิดไดมาก, เปนมนุษย
หัวแหลมคิดไดมาก, เรื่องหยุดหรือเรื่องวางมันจึงมีนอย แลวมีไดยาก. ฉะนั้นควรจะ
คิดในมุมกลับวา สุนัขมันไมมีสติปญญามาก มันก็ยังมีเวลาวาง สบาย; มนุษยนี้ควร
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จะใชเวลาวางหรือสบายดีกวาสุนัข เพราะมีปญญามาก.
จะไดสนใจเรื่องวางใหมากขึ้น ทําใหมีมากขึ้น ๆ.

๑๓๗
นี่เอาสุนัขไวขูตัวเองบางอยางนี้,

ผมจึ ง พู ด ในรู ป ที่ ฟ ง ง า ย หรื อ จํ า ง า ย หรื อ สั้ น ที่ สุ ด แล ว พอกิ เ ลสเรื่ อ ง
ตัวกู - ของกู เกิดขึ้นมา ก็เปนวัฏฏสงสาร, พอกิเลสเรื่องตัวกู - ของกู – หยุดไป
ดับไป ก็เปนนิพพาน.
แลวแตละคนแตละคน ทําตารางเวลา ดูเอาเองก็แลวกันวา
๒๔ ชั่วโมงนี้ มันมีวัฏฏสงสารกี่ชั่วโมง,
มีนิพพานกี่ชั่วโมง,
หรือคิดเปนนาทีก็ได.
เวลาที่นอนหลับสนิท ไมทะเยอทะยาน ไมฝนอะไร เอาไวขางฝายนิพพาน,
เมื่อตื่นอยู
ความคิดไมไดเปนไปในทางตัวกู - ของกู, คิดนึกอยู รูสึกอยู สบายใจอยู โดยปราศจาก
ตัวกู - ของกู, นี้ก็เอาไวฝายนิพพาน. จัดเปนฝายวัฏฏสงสารเฉพาะเมื่อมันฟุงดวย
ราคะ โทสะ โมหะ เทานั้น, แลวก็คํานวณดูวา อันไหนมันมากกวากัน, เวลาที่
มันวางมาก หรือเวลาที่มันวุนมาก.
จะเห็นดวยกับพระพุทธเจาที่ตรัสวา จิตนี้
ประภัสสร, วุนวายหรือเศราหมอง เฉพาะแตเมื่อกิเลสเปนอาคันตุกะ เปนแขกมาเยี่ยม
เยียนเทานั้น, ไมมีแขกมาเราก็ประภัสสรเรื่อยไป.
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ถูกแลวประภัสสรนี้ไมใชนิพพานเด็ดขาด
หรือนิพพานถาวร แตมัน
เปนนิพพานเดิมพัน นิพพานตนทุน,
นิพพานเดิมพัน คือเราจะขยายออกไป,
ขยายออกไป, ขยายเวลาที่ประภัสสรนี้ใหมันออกไป ออกไป จนประภัสสรตลอดเวลา.
มีคําเรียกวา กุปฺปธรรม - อกุปฺปธรรม, กุปฺปธมฺโม - อกุปฺธมฺโม, กุปฺปธมฺโม นั้น
คือมันกลับวุนไดอีก แลวก็กระทําไป ๆ จนเปนอกุปปธรรม คือกลับวุนไมไดอีก. เมื่อ
ประภัสสร คงเปนประภัสสรตลอดกาลไปเลย, สําเร็จเพราะการปฏิบัติ.
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๑๓๘

ธรรมปาฏิโมกข

การปฏิบตั ิตองไมขาดสติ.
ที นี้ มาพู ดถึ งการปฏิ บั ติ บ าง การปฏิ บั ติ ก็ ไม มี อะไร นอกจากเฝ า เฝ าระวั ง
ไมมีอะไร นอกจากเฝาระวัง.
พูดเพียงเทานี้ ถาไมเขลาเกินไป,
หรือความรู
ไมทวมหัวทวมหูเกินไป ก็ควรจะฟงถูกแลว,
คือการที่พูดวา การปฏิบัติทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา ไมมีอะไร นอกจากการเฝาระวัง, การเฝาการระวังก็คือสติ คือ
สิ่งที่เราเรียกวา สติ ในการปฏิบัติทั้งหมดนี้ ไมมากไปกวาสติ,
ไมมีอะไรมากเกินไป
กวาสติ.ศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนเรื่องสติทั้งนั้น. ศีล สมาธิ ปญญา อยูไดดวยสติ,
การปฏิบัติอานาปานนสติ ๑๖ขั้นนั้น ยิ่งเปนสติ ที่ชัดเจนตลอดสาย, สติทั้ง ๑๖ ขั้น.
ที่ พู ด อย า งนี้ มั น มี ห ลั ก ฐานมั น มี พ ยานอยู ใ นตั ว ของมั น เอง เพราะว า ไม
เผลอสติ ตัวกู - ของกู มันเกิดไมได, มันเกิดไดตอเมื่อเผลอสติ. อยาใหเผลอสติ
อยางเดียว กิเลสก็เกิดไมได, มันก็เกิดไมไดตลอดชีวิต มันก็เลิกกัน. เราไมเผลอสติ
จนตลอดชีวิต กิเลสมันเกิดไมไดตลอดชีวิต,
แลวมันก็พอแลวไมตองมีอะไรมาก
กวานั้น.
อยาไปบา เอาเปนพระอรหันต เปนพระนั่นพระนี่ นั่นมันบาเรื่องคนบา.
อยาไปบาอยากเปนพระอรหันต, บาอยากเปนอยางนั้นอยางนี้. เอาแตวาสติไมขาด
ตอน สติไมขาดสายจนตลอดชีวิต ก็พอแลว.
เดี๋ยวนี้มีแตหัวเราะ หรือมีแตทํา
ใหเผลอสติ หรือวามีแตทําลายสติเสียเอง,เปนผูทําลายสติเสียเอง.
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ศึกษาใหรูวา ขอปฏิบัติทั้งหมดเปนเพียงการเปนอยูที่ชอบ,
การเปน
อยูที่ถูกตอง คือมรรคมีองค ๘.
อะไรก็ตาม ก็เรียกวา การเปนอยูที่ถูกตอง หรือ
เปนอยูชอบ. นี้ก็นึกถึงขอที่วา พระพุทธเจาทานตรัสไวสั้นที่สุดแลว ถาภิกษุเหลานี้
จักเปนอยูโดยชอบไซร โลกจะไมวางจากพระอรหันต มันมีเทานั้น.นี่พระพุทธภาษิต
เมื่อจะปรินิพพานอยูแลว ยังสั่งเสียอยางนี้ : ถาภิกษุอยางนี้จักเปนอยูโดยชอบไซร
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ตัวกู - ของกูเกิดก็มีวัฏฏสงสาร, ตัวกูดับก็มีนิพพาน

๑๓๙

โลกจะไมวางจากพระอรหันต. นี้เปนอยูโดยชอบไซร คือไมปราศจากสติ พอแลว,
พอแลว เรื่องเดียวขอเดียว.
เมื่อไมเผลอสติ คือเปนอยูโดยชอบ;
ถาเปนอยู
โดยชอบ กิเลสก็ไมไดมีโอกาสที่จะเกิด
มันก็ผอมไป ผอมไป คืออดอาหาร
อดอาหาร อดอาหาร, กิเลสไมไดอาหาร ความเผลอสติ เปนอาหารของกิเลส. เดี๋ยวนี้
เราไมเผลอสติ กิเลสก็ไมไดอาหาร, กิเลสไมไดอาหาร มันก็ตองตาย; เหมือนกับคน
ที่ไมไดกินอาหารอยูตลอดเวลา มันก็ตองตาย.
ฉะนั้นจึงวา ลอมกิเลสไวไมใหได
อาหาร สติลอมกิเลสไวไมใหไดอาหาร แลวมันก็ตองตาย
คือตองเหือดแหงไปใน
ที่สุด.
นี้จะเห็นหรือวาพอจะมองเห็นไดวา เรื่องมันไมมาก ที่จริงเรื่องมันไมมาก,
แลวเราไปทําใหเรื่องมันมาก จนเรียนกันไมไหว.
จํากันไมไหว เอาหนังสือมาตั้งหอบ
ตั้งหาบตั้งเปนตู ๆ มันก็ไมไหว มันก็ชวยอะไรไมได.
ฉะนั้น ระวังแตเรื่องวางกับเรื่องวุนนี้;
ระวังใหวางอยูเรื่อยไป อยา
ใหวุนเขามา ถามันวุนไดสักครั้งหนึ่ง ก็เสียใจใหมาก ละอายใหมาก กลัวใหมาก, คือ
ถาเผลอสติ ตัวกู - ของกูขึ้นมาไดสักครั้งหนึ่งเปนโลภก็ได เปนโกรธก็ได เปนหลงก็ได,
ราคะ โทสะ โมหะ อันใดอันหนึ่งก็ได ถาเผลอขึ้นมาไดครั้งหนึ่ง ก็เสียใจใหมาก
ละอายใหมาก กลัวใหมาก, ถือเอาเปนสิ่งที่นาละอายอยางยิ่ง นากลัวอยางยิ่ง นาเศรา
อยางยิ่ง.
ถาอยางนี้อยูมันก็เกิดไมได เดี๋ยวนี้เราไมละอาย ไมกลัว ไมเสียใจ ในเหตุ
การณอันนั้น.
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การรักษาจิตใหวา งไมวุน.
ที นี้ มั น ก็ มี ป ญ หาออกไปหน อ ยหนึ่ ง ว า เราจะไม วุ น เราจะไม ใ ห มั น วุ น ,
ใหมันวางอยูไดตลอดเวลาอยางไร ? เพราะวาเราตองทําการงาน หรือตองบริหารรางกาย
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ธรรมปาฏิโมกข

ตองกินอาหาร ตองอาบน้ํา ตองทําอะไร ที่ตองการบริหารรางกายก็มี,
แลวตองทําการ
งานโดยตรงในหนาที่ของตัวนั้น ๆ ก็มี เราจะรักษาจิตวางไวไดอยางไร ?
เรื่องนี้มันไมเกี่ยวกับวา ทําการงานหรือไมทําการงาน.
สตินี้เขามีไวทุก ๆ
เมื่อ, สติเปนสิ่งที่ตองการทุกเมื่อ สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา - สติเปนสิ่งที่ตองปรารถนา
คือตองมีไว ทุกเมื่อในทุกเวลา ไมตองพูดเรื่องทําการงาน,
หรือเรื่องทําอะไรก็ตาม
ถามีสติแลวก็เผลอไมได มันเปนเรื่องของจิตใจ.
ที่มีสติได หรือมันนึกได อยูตลอด
เวลา เมื่อกินขาว ถาเราไมเผลอเราก็นึกได,
ถาอาบน้ําอยูเราก็นึกได,เรานั่งอยูในสวม
ก็นึกได. คือวาทําการงาน ก็ยังนึกได, เพราะวาการทําการงานมันก็ตองมีสติ ที่ทําไมผิด
มันก็ตองมีสติอยูแลว; แตสติสวนใหญ ก็คือสติที่ไมเผลอ ใหเกิดเปนความรูสึก
ที่เปนกิเลส คือเปนตัวกู - ของกู ในลักษณะที่เปน ระคะบาง โทสะบาง โมหะ
บาง, เรียกวา ราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนวัฏฏสงสาร. ความไมมี ความไมปรากฏ,
ความสิ้นสุดแหงราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนนิพพาน, ถาไมมี ไมปรากฏชั่วคราว
ก็เปนนิพพานชั่วคราว, ไมมีเด็ดขาด ก็เปนนิพพานถาวร เด็ดขาด. เอานิพพาน
ชั่วคราวไวเปนเดิมพัน แลวก็ขยายใหมันยืดออกไป ยืดออกไป, ยืดออกไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เมื่อเขาใจดีแลว ก็ยังเหลือแตวา จิตวางกับจิตวุน;
รักษาจิตวาง
ใหยืดออกไป จิตวุนไมมีโอกาสเขามา. ถาจะใชคําธรรมดา ไมอยากจะพูดคํา ธรรมะ
ธัมโม ก็วา เวลาที่สบายใจ รักษาไว,เวลาที่ไมสบายใจ อยาใหมี.
พูดกับชาวบาน
ชาวบ า นนอกคอกนา หรื อ ว า ชาวบ า น ชนิ ด ไหนก็ ไ ด ,ชาวบ า นที่ ต่ํ า ที่ สุ ด ที่ ไ ม รู อิ โ หน
อิเหนเรื่องธรรมะธัมโม ก็บอกวา เวลาที่สบายใจรักษาไว,
เวลาที่ไมสบายใจ ที่ขุนมัว
นั้นอยาใหมี. นั้นคือวุน นั้นคือวัฏฏสงสาร,
เวลาที่สบายใจ มีนิพพานไมมี
วัฏฏสงสาร.ที่สบายใจอยางนั้น คือพระพุทธเจา คือพระธรรม คือพระสงฆ;
ฉะนั้น
รักษาความสบายใจไวใหได จะมีนิพพาน หรือมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
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ดูที่ความรูสึก จะรูจักวาง - วุน ตามธรรมชาติ.
พูดกันใหเขาใจอีกสักหนอย เรื่องคําวา สบายใจ
มันเปนเรื่องสบายใจจริง ๆ,
คื อ เมื่ อ มั น เย็ น .อย า สบายใจในเรื่ อ งกิ น เรื่ อ งเล น เรื่ อ งหั ว เราะ เรื่ อ งกามารมณ
เรื่องอะไรเหลานี้ มันไมใชความสบายใจ, ไมใชความหยุดหรือความสงบ, มันเปนเรื่อง
ความรอน เปนเรื่องไฟ ที่อยูในรูปรางตาง ๆ กัน ที่มีอะไรฉาบทาปกปดไว.
จะตองรูจัก
สังเกตวา คําวา สบายใจโดยแทจริงนั้นคืออะไร; เวลาหัวเราะก็ไมใชสบายใจ,
เวลาร อ งไห ก็ ไ ม ใ ช ส บายใจ หั ว เราะมากไปหน อ ย มั น ก็ จ ะชั ก ตาย,เวลาที่ ส บายใจ
มันตองอยูตรงกลาง แลว เยือกเย็น แลวก็สงบ.
นี่คือขอที่ผมพูดวา ตองเรียนธรรมะจากธรรมชาติ
เรียนธรรมะจาก
ชีวิตจิตใจโดยตรง,
ไมใชเรียนจากหนังสือ ไมใชเรียนจากโรงเรียน ไมใชเรียนจากครู,
จากโรงเรียน มันไดมาแตแนว สําหรับเรียนจากชีวิตจิตใจโดยตรง.
ฉะนั้นเราไปเรียน
จากตัวธรรมชาติ ชีวิตจิตใจโดยตรง ดีกวาครูสอน.
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ในจิ ต ใจของเรา เดี๋ ย ววุ น เดี๋ ย วว า ง เดี๋ ย ววุ น เดี๋ ย วว า งนั่ น แหละมั น สอน,
สอนดีกวาครู, สอนดีกวาพระพุทธเจา พูดอยางนี้ จะฟงถูกหรือไมฟงถูก. ธรรมชาติ
สอนดีกวาพระพุทธเจาสอน; พระพุทธเจาก็ตรัสวา ฉันพูดอยาเพอเชื่อ ตองไปเรียน
กั บมั นจากโลภะ โทสะ โมหะ หรื อจากที่ ไม มี โลภะ โทสะโมหะ แล วจึ งเชื่ อ มั นเป น
อยางนี้, คือตัวธรรมชาติสอน. นี่พระพุทธเจาทรงสอนถึงกับวา อยาเชื่อฉัน,
ฉันพูดอยางไร ยังไมตองเชื่อฉัน, ใหรอไปกวาจะเห็นจริงดวยตัวเอง รูจริงดวยตัวเอง
คือธรรมชาติสอน คือความสุขความทุกข ในใจของเราเองนี่มันสอน.
พระพุทธเจา
ให เ ชื่ อ อั น นั้ น ให เ ชื่ อ ที่ ธ รรมชาติ ส อน เพราะว า พระพุ ท ธเจ า สอนก็ เ หมื อ นกั น กั บ ที่ ว า
ตามเสียงเหมือนนกแกวนกขุนทองมันเปนเสียงเทานั้น.แตเราเชื่อหรือไมเชื่อ ? ถาเรา
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เชื่อแลวไมเขาใจ มันก็ยังเทาเดิม.
มันตองไปโดนเขาจริง ๆ ทุกขเปนอยางไร ไมมี
ทุกขเปนอยางไร,ราคะเปนอยางไร,
ไมมีราคะเปนอยางไร,
โทสะเปนอยางไร ไมมีโทสะ
เปนอยางไร ใหธรรมชาติสอน พระพุทธเจาทานอนุญาตใหเชื่อ เพราะสอนใหคิด.
นี้เราตองพยายามชิมรสของมันดู
รสของความวุนเปนอยางไร,
รสของ
ความวางเปนอยางไร,อยาใหมันผานไป ๆ โดยไมสังเกต ไมสนใจใหละเอียดลออ,
มันจะ
ไมไดชิม ไมไดชิมรสของความวุน,มันก็เพอ ๆ ไปวันหนึ่ง ๆ ไมรูวาอะไรจริง.
เรียน
มามากแลว เปนมหาเปรียญเปนอะไรแลว ก็ยังไมรูอะไรอยูอีกนั่นแหละ,
มันก็รูอยาง
ทองจํา ไมมีความรูสึกอะไร. พยายามสังเกต ความที่จิตใจมีรอน จิตใจมีเย็น ๒ อยาง
นี้ใหมาก,
แลวเปรียบเทียบกันดูอยูเสมอ เดี๋ยวก็จะเกลียดรอน รักเย็นขึ้นมาเอง,
แลว
ก็ชินมากขึ้น ชินมากขึ้น.
เดี๋ ย วนี้ พู ด กั น แต ป าก เป น ความโกหก บรมโกหก โกหกตั ว เอง ว า ไม ช อบ
รอนชอบเย็น พูดโกหกทุกคนที่พูดอยูนี้.
พูดวาไมชอบทุกข ไมชอบความรอ น
ไมชอบความทุกข แตโกหกทั้งนั้น,
ความโกหกอยูกับคนที่พูดวาไมชอบทุกขทั้งนั้น
ไมชอบรอน,
โกหกอื่นยังเล็กนอยกวา โกหกที่สุด คือโกหกเรื่องนี้.
ศึกษาเลาเรียนอยู
บวชอยู เปนพระเปนเณร เปนอะไรก็ตาม แลวก็ พูดอยูวาจะดับทุกข,
พยายามจะดับ
ทุกขจะทํานิพพานใหแจง อยางนี้ พูดอยู, ปฏิญญาอยูตั้งแตวันบวช มาจนกระทั่ง
วันนี้. แตไมไดทําอยางนั้น ไมไดตั้งใจทําอยางนั้น มันตองปรับเปนบรมโกหกจอมโกหก
ยอดของคนโกหก,
คือ คนที่ไ มส นใจจะทํา ความดับ ทุก ขใ หแ กตัว ปากพูด วา
ไมชอบความทุกขแตแลวไมไดทํา,
มันแตชอบความทุกข โงไปหาความทุกขแสไปหา
ความทุกข.
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นิพพานไมวุน, เย็น, ใหเปลา, ไมตองลงทุน.
มันตองดูกันเสียใหม วาอะไรเปนความรอน.
อะไรเปนความเย็น,
วัฏฏสงสารเปนความรอนนิพพานเปนความเย็น.
เมื่อไรมันรอน เมื่อนั้นเปนวัฏฏสงสาร,
เมื่อไรมันเย็น เมื่อนั้นเปนนิพพาน. ดูใหดี, ดูใหละเอียด จนเขาใจ. รอนเพราะ
ราคะ รอนเพราะโทสะ รอนเพราะโมหะ นี้เปนวัฏฏสงสาร,
เมื่อมันเย็น เพราะมันวาง
จากราคะ วางจากโทสะ วางจากโมหะ แมชั่วขณะหนึ่ง มันก็เย็น.
มันก็เย็นเทานั้น
ไมเย็นกวานั้นไดอีก.
นี้เปนนิพพาน นิพพานชั่วคราว หรือนิพพานถาวร ก็มีอยู ๒ อยาง
มันก็เย็นเทานั้น เย็นเทากัน, เพียงแตวานิพพานชั่วคราวมันกลับรอนไดอีก. นี่ก็งาย
ไมยากนัก ที่วาทุกคนจะพยายามเฝาสังเกตดูวา เวลาไหนที่เราสบายใจ,
ที่ไมมีกิเลสชนิดใด
ชนิดหนึ่งรบกวน.
เวลาไหนวาง คอยดูเอาก็แลวกัน,
เดี๋ยวมันก็เกลียดกิเลส
เกลียดความทุกข อะไรมากขึ้น ๆ, แลวก็เปนไปในทางระวังใหดี มีสติไดดี.
เดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม
คือเปนคนโกหก แลวก็ชอบอวดกิเลส แลวบางที
ก็ไปนับถือคนที่อวดกิเลส, คนที่มีกิเลสอวดกลับไดรับความนิยมนับถือ. นี้คนมัน
ก็อยากใหเขานับถือ ใหเขานิยม มันก็ชอบอวดกิเลสโดยไมรูสึกตัว,
อวดความสวย
อวดความงาม อวดความดี อวดความเดน อวดหู ยกหูชูหางอวด.
นี่คืออวดกิเลส,
แลวไปสนใจอวดกิเลสกันเสียเรื่อย,
ไมมีใครจะสนใจอวดความเย็นกันเลย มีแตสนใจอวด
ความรอนกัน.
ที่ความเย็นไมมีใครสนใจจะอวด ไมสนใจจะดู ใครมีใหดู ก็ไมอยาก
จะดู, นี่เปนอยางนี้.ความที่คดโกงตอตัวเอง โกหกตอตัวเอง มันมีมาก ไมชอบ
ความเย็น ทั้งที่พูดวาตองการความเย็น,
แสดงอาการทุกอยางวาชอบความเย็น
ตองการความเย็น. แตในใจไมชอบความเย็น, ไมสนใจในเรื่องของความเย็น.
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ความรอนนั้นมันวุน ความเย็นนั้นมันวาง;
แลวความรอนนั้นกลับ
เปนเรื่องที่ตองลงทุน ตองซื้อหาตองลงทุน,
ความวางกลายเปนของไมตองซื้อหา
ไมตองลงทุน,
สังเกตดูใหดีขอนี้ วาความวางความเย็นไมตองซื้อหา ไมตองลงทุน.
พระพุทธเจาตรัสวา นิพพานเปนของใหเปลา, ไมตองซื้อ ไมตองลงทุนไมตองเสียสตางค
ไมตองเหน็ดไมตองเหนื่อย.
สวนความรอนนี้ตองลงทุน,
ลงทุนหาเหยื่อใหแกราคะ หาเหยื่อให
แกโลภะ,
ตองทําอยางนั้นตองทําอยางนี้ ตองทําอยางโนน เพื่อบํารุงราคะ เพื่อบํารุง
โลภะ, นี้มันตองลงทุน, มันจึงจะไดความรอนเหลานี้มา. โทสะ ความโกรธก็เหมือน
กันตองลงทุน คือตองมีความเสีย ซึ่งเปนการลงทุน, เชนตัวเองก็รอน, ผูอื่น
ก็เดือดรอน,
แลวยังจะตองถูกปรับ ถูกเกลียดน้ําหนา ถูกเขาตอบแทนให หรือเขา
ฆาตายเลย, เหลานี้เปนการลงทุนทั้งนั้น. การที่เราจะไดโทสะมา ตองลงทุนซื้อหา,
การที่จะไดราคะมาตองลงทุนซึ้อหามา, การที่จะไดความโงมา ยิ่งตองลงทุนใหญ.
เพราะมันทําอะไรผิด ๆ มาก.
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เรื่ อ งวั ฏ ฏสงสารหรื อ ความทุ ก ข นี้ ต อ งลงทุ น ซื้ อ หาเอามา อย า งลํ า บาก
ยากเข็ญที่สุดสวนความวางหรือนิพพานนั้นไมตองลงทุน
อยูนิ่ง ๆ ก็แลวกัน,
อยูนิ่ง ๆ ก็แลวกัน, เหมือนกับเวยหลางวาอยูนิ่ง ๆ ก็แลวกัน. พระพุทธเจาตรัสวา
ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภฺุชมานา เราถือวา สูตรนี้เปนพุทธภาษิตไดนิพพานมาบริโภค
อยูฟรี เปลา ๆ ไมตองเสียสตางค. อยูใหดีอยางที่ทานวา โลภไมวางจากพระอรหันต
อยูใหดี ๆ อยูใหนิ่ง ๆ ไมตองลงทุนอะไรเลย จะไดนิพพาน จะไดความเย็นมา.
ทุ ก คนควรจะช ว ยกั น จํ า ไว ว า ความทุ ก ข ต อ งซื้ อ หามา ความร อ นนี้ ต อ ง
ซื้อหามา, ความเย็นนี้ใหเปลา. แตแลวก็ดูเถอะ ไมมีใครตองการ ของใหเปลา,
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อุ ตส าห ลงทุ นลํ าบากยากเข็ ญ อย างนั้ นอย างนี้ เพื่ อสนองความประสงค ของราคะ ของ
โทสะ ของโมหะ.เหมือนสามเณรองคนั้น แมเขาบอกวา แหม อยูในที่เย็นแลวจะกลับ
กระโดดลงไปในหลุมถานเพลิงอีกธรรมบทภาคไหน เรื่องที่เทาไร ก็ลองไปอานดูเถอะ.
เรื่องสามเณรสาณุนะ
ที่จะกระโดดลงไปในหลุมถานเพลิงอีก;
นี่เรียกวาความรอน
มันก็ตองซื้อ ตองลงทุน.
แตความเย็นนี้ไมตองลงทุน,
แตมันยากที่คนจะชอบ
คือมันยากที่คนจะรูจัก ยากที่คนจะชอบ.
ฉะนั้นเราตองพยายามกันสักหนอย,
พยายามกันสักพัก ใหรูจักความเย็นและ
ความรอน, แลวก็จะชอบความเย็นเอง, แลวก็จะชอบเลือกเอาทางฝายเย็น. นี่ในตอน
นี้ก็พยายามอีกสักหนอย ที่จะใหทราบวาอะไรรอนอะไรเย็น,
ในวันหนึ่ง ๆ มีทั้งรอนทั้งเย็น.
พอมีตัวกู - ของกูก็รอน, พอหมดตัวกู - ของกูก็เย็น. อยามีกิเลสประเภทตัวกู – ของกู
นั่นแหละ มันก็เย็น หรือสบายไปหมด.
ถามันเหนื่อยแคกาย ก็สบายหรือสงบ,
ไมมี
อะไรจะกินก็ยังสบายใจ สําหรับใจที่มันไมมีตัวกู - ของกู.
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จิตที่มีตัวกู - ของกู มาก
มันก็เหมือนสุนัขโรคเรื้อน ไมมีที่ผาสุก
จะกิ นเข าไปเท าไร ก็ ไม อิ่ มใจได ,คื อ ว ามี ป ญหาที่ ไม รู จั กอิ่ ม มั นก็ ไม อิ่ มได ถึ งจะได กิ น
อย างไร ได อยู อย างไร ได นอนอย างไร ได อะไรอย าง วิ เศษอย างไร มั นก็ ไม อิ่ มได ไม เย็ น
ได, นี้พอไมมีกิเลส ประเภทนี้ มันก็เย็นสงบสบายไป, อยูโคนไมก็ยังสบาย, อยูกลาง
แจงกลางทุงนา ก็ยังสบาย,
ถามีตัวกู - ของกูแลว อยูในประสาท มันก็ไมสบาย.
นี่ความหมายของคําวา นิพพาน, ใหเปลา ไมตองลงทุน, เย็นสบายตลอดเวลา.
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คนที่เขาไปเฝาพระพุทธเจา ไมถึงชั่วโมง เปนพระอรหันตแลว.
เขา
รู เ รื่ อ งเหล า นี้ เ ขาได ข องจริ ง มาก เป น นิ พ พาน เป น พระพุ ท ธ เป น พระธรรม เป น พระ
สงฆ;
แตเขาไมรูจักสิ่งเหลานี้ ไมรูชื่อของสิ่งเหลานี้.
คนบางคนไมรูจักพระพุทธเจา
ไมรูจักวาคนนี้เปนพระพุทธเจา,
แลวก็พูดกันจนเขาใจแลวเปนพระอรหันต.
คนนี้
ไดนิพพาน ไดพระพุทธเจา ไดพระธรรม ไดพระสงฆจริง ๆ มา ในเวลาอันสั้น,
โดย
ไมรูจักชื่อสิ่งเหลานี้
ส ว นพวกเรานี้ รู จั ก แต ชื่ อ ชื่ อ พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ มรรค ผล
นิพพาน ศีล สมาธิ ปญญาอะไรมาก ทองกันกอนบวช,
กอนจะบวช ก็ตองทอง
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ,
พระพุทธพระธรรม พระสงฆ อะไรมากมาย
เปนคําพูดที่เปนลม ๆ.
นี้ ค นที่ ไ ปเฝ า พระพุ ท ธเจ า เขาไม ไ ด พู ด เรื่ อ งศี ล เรื่ อ งสมาธิ เรื่ อ งป ญ ญา,
เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,
ไมไดแจกขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ.
แตเขาพูดเรื่องเย็นเรื่องรอน,
เรื่องยึดมั่น ไมยึดมั่น,
แตรูจักเรื่องวุน
เรื่องวาง,
เคยรูจักหมด เพราะทุกอยางมันรวมอยูในคําวาวุนกับคําวาวาง.
เรื่องฝาย
กิเลสกี่ชื่อ กี่รอยชื่อพันชื่อ มันรวมอยูในคําวาวุน,
เรื่องฝายที่ดับกิเลส กี่รอยชื่อ
กี่ พั น ชื่ อ มั น รวมอยู ใ นคํ า ว า ว า งหรื อ เย็ น ถ า ได ว า งได เ ย็ น มา ก็ ไ ด ห มด ได พ ระพุ ท ธ
พระธรรมพระสงฆ ศีล สมาธิ ปญญา ไดมาหมด โดยไมรูจักชื่อ
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นี้เรามันรูจักชื่อมาก มันลําบาก จนไดแตชื่อ ไมไดตัวจริง;
แตความ
จริ ง นี้ ชื่ อ ไม ต อ งรู จั ก ก็ ไ ด เช น เรากิ น ขนมนี้ ก็ กิ น เข า ไปได โดยไม ต อ งรู จั ก ชื่ อ ถ า
ขนมนั้นมันแปลกหรือไมรูจักชื่อไมใชกินไมได.
ไปนึกดู สัตวเดรัจฉาน มันกินผลไม
นานาชนิด, มันไมรูจักชื่อ ไมมีภาษาพูด ไมรูจักชื่อ อยางลิงนี่มันกินกลวยเขาไป.
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ไมรูวากลวยหรือปลี.
มันกินผลไมก็ตาม ก็ไมรูวาผลไมอะไร.
กินไดหรือไมได,แลวมันกินเขาไปแลว มันก็ไดผล.

แตมันรูวานี่คืออะไร

ฉะนั้น ชื่อไมสําคัญ ขอใหไดตัวจริง
สิ่งจริงของจริงเขาไป,
แลว
สิ่งนั้นคือความวาง, พอเราไดความวางความเย็นมา มันก็คือไดหมด ทุกสิ่งที่มีชื่อ
ต าง ๆ กั น ศี ล สมาธิ ป ญญา มรรค ผล นิ พพานพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ มั นก็
ไดหมด.
คนอย า งนี้ เ ป น พระอรหั น ต โดยไม รู จั ก คํ า ว า พระอรหั น ต ก็ ไ ด แล ว ก็ ดั บ ,
นิพพานไป โดยไมรูจักคําวา พระอรหันต
เพราะเขาไมอยากจะเปนพระอรหันต
ไมอยากจะรู.
อยากจะรูแตใหมันเย็นและหยุด แลวมันหยุดเด็ดขาด มันวางเด็ดขาด,
มันเย็นเด็ดขาด มันสงบเด็ดขาด,
ตองการรูเทานี้ ตองการรูสึก รูจักแตเทานี้
ไมตองรูวา ขนาดนี้เรียกโสดา, ขนาดนี้เรียก สกิทาคา, ขนาดนี้เรียกวา อนาคา,
ไมตองรู ไมรูแลวก็ไมรูจนตาย.
เพราะเขาเองไมอยากรู,
นี่เรามันอยากมากไป
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ป ด บั ง หรื อ อวิ ช ชานั้ น มั น ไม ใ ช แ ต ค วามโง ค วามไม รู มั น ได แ ก สิ่ ง ที่
เรียนมากนี้ดวย ที่เรียนมากจนกลายเปนอวิชชา,
สิ่งที่เรียนกลายเปนเครื่องปดบัง
เสี ย เอง คว า อะไรไม ถู ก จั บ อะไรไม ถู ก เพราะเรี ย นมาก.คนหนึ่ ง ไม เ คยเรี ย นอะไรเลย
ไปคุ ยกั บพระพุ ทธเจ าพั กเดี ยว เป นพระอรหั นต เพราะมั นไม มี หมอกเมฆอวิ ชชา เพราะ
เรียนมาก.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เอาละพู ดถึ ง สมั ย นี้ ก็ ไ ม มี พระพุ ทธเจ า ที่ เ ราจะไปหาให ช วย ต อ งช วยตั ว
เอง มั น ก็ ต อ งเรี ย นพอสมควร แต ข อให เ รี ย นจริ ง กั น เท า นั้ น เรี ย นนั ก ธรรม เรี ย นบาลี
ใหเรียนใหมันจริง ๆ ใหมันถูกเรื่องถูกราว,
แลวรูอะไรมา ฟงอะไรมาตองเอามาทําให
เปนเรื่องจริงใจจิตใจ. คําวา นิพพาน ก็ตองเย็นจริง ๆ, วัฏฏสงสารก็ตองรอน
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จริง ๆ.
รูจักวัฏฏสงสาร นี่มันรอนใจหรือทุกขใจ หรือหนักใจ หรือหมนหมองใจหรือ
วาสงสัยอยูในใจอะไรก็ตาม เปนวัฏฏสงสาร,
ถาสบายใจ เย็นใจ หยุด สงบ นี้เปน
นิพพาน, แลวก็เย็น ๆ เย็นตัวจริง.

ทําจิตใหเย็นกระทั่งวาระสุดทาย.
สิ่งนี้ตองอยูในใจ อยูกับใจเรื่อยไป กระทั่งวาระสุดทายคือตาย;
เวลาตาย
เราอาจจะลืมหมดการะทั่งชื่อตัวเรา;
แตอยาลืมของเย็น
หรือของวางนั่นลืมไมได,
มันก็ไมลืมจริง ๆ เพราะใจมันคอยจองอยูแตวาจะเย็น, จะวางจะหยุด จะสงบ จะดับ
จะดับสนิท ดับไมมีเชื่อเหลือ ตองการอยางนี้, มันก็ไมลืม.
ลองคํานวณทุกคนเถอะ วาพอโรคภัยไขเจามันมามันก็ลืมก็เลือน,
อายุมาก
เข า มั นก็ ลื ม ก็ เลื อ น,หรื อ ว า ความเจ็ บ มั นใกล ห นั กเข า ๆ จนชี วิ ต จะดั บ อย างนี้ ไม มี ใ คร
จําไดดอก วาอะไรเปนอะไร, ตัวเองชื่ออะไร ก็จําไมได. อยาวาแตเกิดวันไหน ปอะไร
เวลาเชาหรือเวลาเย็น ก็ไมรูสึกตัวแลวเห็นไหม,
แตมีความรูสึกอยู วาเย็นหรือรอน
หรือเปนทุกข หรือเปนสุข, มุงเอาเย็นไวเรื่อย มุงเอาเย็นไวเรื่อย ใหมันดับจิตไป
ดวยความเย็น.
นี่ของจริงมันเปนอยางนี้ แตของทองจําดวยปากดวยอะไร มันไมอยู
กับเรา, มันไปตามสัญญาที่เปลี่ยนไปและดับไป. คนแก ๆ อายุมากเขา อาจจะลืมแมวา
ตัวเองอายุกี่ปแลว เกิดวันอะไร ปอะไรลืมหมดแลว,
แลวหนักเขาลืมวาตัวเองชื่ออะไร
ตัวเองเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไมรู มันลืมไดถึงอยางนี้, ถาอยูไปถึงชรามาก ๆ.
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แตวา ความรูในเรื่องเย็นเรื่องรอน คือเรื่องวัฏฏสงสารเรื่องนิพพาน ;
ถามันกลัดกลุมเปนทุกขก็เปนวัฏฏสงสาร ถามันเย็น หยุดเงียบสงบ มันก็นิพพาน,
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คอยจองหาแตเรื่องนั้นไว ใหมันดับจิตไปก็เย็น ดับไมเหลือ.
เหลือนี่คือเรื่องนิพพาน.

เคยอธิบายเรื่องดับไม

นี่วันนี้เราซอมความเขาใจสั้น ๆ วาเมื่อไรมีตัวกู - ของกู เมื่อนั้นเปน
วัฏฏสงสาร, เมื่อไรตัวกู - ของกูไมปรากฏ เมื่อนั้นเปนนิพพาน. ปาฏิโมกข
ของเรามีแตเรื่องตัวกู - ของกู, ไมมีเรื่องอื่น. เดี๋ยวนี้เราก็พูดเรื่องตัวกู – ของกู ;
ขณะใดจิตไมปรากฏเปนความรูสึกตัวกู - ของกู เมื่อนั้นก็เปนนิพพาน.
เมื่อใดมีตัวกู
ชูหางยกหูอยู มันก็เปนวัฏฏสงสาร,
ใหมันยืดเวลาของนิพพานออกไป ๆ ๆ จนเกิน
เนื้อที่ของวัฏฏสงสารหมด มันก็เลยหมดปญญาหมดเรื่อง.
นี่สีขาวของสุนัขตัวนี้ มันยืดออกไป ๆ สีดํามันก็หายไป,
ลองดู สีขาว
มั นขยายตั วออกไป สี ดํ ามั นก็ หดเข า ๆ จนหมดสี ดํ า ถ าตรงกั นข าม สี ดํ าขยายตั วออกไป
สีขาวมันก็นอยลง ๆ มันก็เปนสุนัขดํา.
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เราก็ จ ะยื ด ลั ก ษณะของนิ พ พาน คื อ ยื ด นิ พ พาน แล ว ก็ ห ดวั ฏ ฏสงสาร
เพื่อรักษาเวลาที่มันเปนวัฏฏสงสารหรือวุน นั้นใหมันนอยลง ๆ ๆ,
แลวรักษาเวลาที่
มันวางใหมันยาวออก ๆ ๆ ๆ, ปฏิบัติเพียงเทานี้พอแลว, แลวทําไดดวยสติ,
สําเร็จไดดวยสติ, แกไขความผิดพลาดดวยหิริและโอตตัปปะ มีความละอาย ความ
กลัว ไมผิดพลาด, เปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ, ถาพลาดพลั้งไป แกรักษาดวยหิริและ
โอตตัปปะเทานั้นเอง.
หรือเราไมเรียกชื่อบาลี หิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะอะไร
ก็ได ก็ไดเหมือนกัน.
ถาเปนคนใบ ไมมีภาษาพูด, ในใจมันพูดได มันรูได มันระวังได,
อยางไร รอนอยางไร,รูจักเข็ดรูจักหลาบในเรื่องรอน แลวเรไปหาความเย็น มันก็เย็น

เย็น
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ยาวออกไป ๆ จนเปนเย็นตลอด;
เปนพระปจเจกโพธิ์ตรงนี้ก็ได,
ไมรูจะเรียกอะไร
วาอะไรก็ได; แตก็บรรลุนิพพานได อยางนอยก็ไปในรูปปจเจกโพธิ์ก็ยังได, ไมตอง
รูวาชื่ออะไร ไมตองบอกใคร ไมตองพูดกับใคร, รูแตเรื่องรอนเรื่องเย็น แลวหด
เรื่องรอนเสีย ยืดเรื่องเย็นออกไป.
ชีวิตประจําวัน การงาน ก็ดี การบริหารรางกายก็ดี เปนเครื่องทด
สอบ, เปนบทเรียนเครื่องทดสอบ, เวลาอื่นไมอาจจะเปนเครื่องทดสอบ. เวลากินขาว
อาบน้ํ า ไปส วม ไปถาน บริ หารร างกายนี้ เป นเวลาทดสอบ ว าจะมี ตั วกู หรื อของกู หรื อ
ไม.
ที่เราทําการงาน มันก็ดีมาก เพราะมันตองสังคม,การสังคมนี้มันทําใหเกิดตัวกู
ของกูก็ทดสอบ แลวก็ทดสอบเรื่องเสียสละหรือไม เห็นแกตัวหรือไม,
จะถนอม
ตัวกู - ของกูหรือไม, หรือบริจาคตัวกู - ของกู อยูเสมอ, ก็เปนเรื่องทดสอบ. ฉะนั้น
ชีวิตซึ่งเต็มไปดวยการงาน นั่นแหละเปนบทเรียน เปนโรงเรียน เปนการเรียน.
.... .... .... ....
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เอาละ สําหรับวันนี้ก็จําไปแตหัวขอสั้น ๆ วาเมื่อไรมีตัวกู - ของกู เมื่อ
นั้นเปนวัฏฏสงสาร เมื่อไรไมปรากฏตัวกู - ของกู เมื่อนั้นเปนนิพพาน, แลว
ก็อยูที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ทั้งวัฏฏสงสารและทั้งนิพพาน ที่นี่และเดี๋ยวนี้,
ไมใชนิพพาน
ตอหลายรอยชาติ หลายพันชาติ, หรือวัฏฏสงสารเสียเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด. เวลานี้ทั้ง
วัฏฏสงสารทั้งนิพพาน กําลังสลับกันอยู;
ฉะนั้น เอาขางนิพพานไว วัฏฏสงสาร
ก็จะหดตัว นอยเขา สั้นเขา.
เอาละพอกันที ค่ําแลว.
_____________
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สังสาระมีอยูในนิพพาน,
นิพพานก็มีอยูในสังสาระ.
พูดเรื่องตามเคย คือเรื่องที่เกี่ยวกันกับตัวกู - ของกู แงใดแงหนึ่ง ปริยาย
ใด ปริยายหนึ่ง แตวามันก็มีเรื่องเกี่ยวไปถึง เรื่องที่ประกอบกันอยู หรือวาเนื่องกันอยู
หลาย ๆ เรื่อง.
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ขอใหลองนึกดู ถึงหลาย ๆ ครั้งที่แลวมา,
นี้ก็อยาไปเขาใจผิดเปนเรื่องอื่น
ไปเสีย. ถามีเรื่องอื่นพูดบาง แทรกแซงเขามา ก็เพื่อประกอบใหรูเรื่องที่เราจะพูด
เรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู ในแงใดแงหนึ่ง.

แมแตเรื่องความวาง มันก็เกี่ยวกับตัวกู - ของกู คือมันตรงกันขาม ความ
วางมันตรงกันขามกับตัวกู - ของกู; ฉะนั้นพูดเรื่องความวาง ก็หมายความวาพูด
เรื่องตัวกู - ของกู ในปริยายหนึ่ง, หรือตรงกันขาม จะเขาใจเรื่องความวาง มันตอง

๑๕๑
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เขาใจเรื่องวุน คือตัวกู - ของกู กอน,
มันเขาใจไมได.

อยูเฉย ๆ จะไปเขาใจเรื่องความวางนี้ไมได

ทีนี้มันยิ่งไปกวานั้น ก็คือวา ความวุนในความวาง,
ความวางในความ
วุน, หรือวาอยางนอยที่สุด มันก็รวมกันอยูในรางกายนี้ ในคนคนเดียวกันนี้. นี่เขา
ใจยากยิ่งขึ้นไปอีก สําหรับผูที่เรียนมาตามธรรมดา, เรียนมาอยางที่เขาเรียน ๆ กัน.

มองอะไรใหเห็นลึกเขาไปขางใน.
นี่ วั นนี้ อยากจะพู ดให เห็ นลึ กเข าไปอี ก ลึ กเข าไป เรี ยกว า มี สั งสาระอยู ใน
นิพพาน มีนิพพานอยูในสังสาระ.
สังสารวัฏฏ เปนเรื่องที่ในโรงเรียนไมพูด คือ
เขาเห็นแตผูที่มีปญญา และเห็นลึก; เชนพูดวาตัวความมีกับความไมมี อยูในที่เดียว
กัน, คนธรรมดาฟงไมรูเรื่อง ฟงไมเขาใจ, คือเราสอนกันใหมองทะลุความมีเขาไป
เห็นความไมมี นี่ไมเขาใจ มันอยูในสิ่งเดียวกัน จนไมรูวาเรียกวาอะไร.
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ที่แลวมาเราพูดเรื่อง สังสารวัฏฏกับนิพพาน
ในรางกาย ในจิตใจ ที่สมมติ
เรียกวาเปนคนคนหนึ่งหรือคนเดียวกัน, บางเวลาก็สังสารวัฏฏ คือที่ตัวกู - ของกู, บาง
เวลาวางจากตัวกู - ของกู คือเปนนิพพาน.
นิพพานตามธรรมชาติ เราเรียกวานิพพาน
ชั่วขณะตามธรรมชาติ,
นิพพานจริงมันก็อยางนั่นแหละคือวาใหมันถาวรก็แลวกัน,
นิพพานที่มันเปลี่ยนแปลงไดนั้นแหละอยางนั้นเอง.
เมื่อใหมันถาวร อยางนี้มันก็เรียกวา
พูดอยางสุด สุดที่จะพูด;
แตพูดถึงความจริง มันก็จริงถึงที่สุด,พูดถึงความลึก มันก็
ลึกถึงที่สุด.
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สุภาษิตของชาวจีน กลางบาน ใชคําวา "กลางบาน"
คือที่พูดกันอยูตาม
บานเรือน ก็ยังพูดวาคนเราคนหนึ่ง คือสวรรคกับแผนดินโลกนี้ ยอสวน, หมายความ
วา ทั้งสวรรค
และทั้งแผนดินมนุษยนี้รวมกัน ๒ อยาง ยอสวนเล็กลงมาแลว
คือคนเราคนหนึ่ง ๆ;
นี้หมายความวา คนคนหนึ่ง ๆ มีทั้งสวรรคและทั้งแผนดิน
มนุษย รวมอยูเสร็จ. ทําไมมันมีขนาดเล็ก นี้ก็เรียกวายอสวน, หมายความวามันมี
ครบ ครบทั้งสวรรค ครบทั้งมนุษย.
แม จะเป นเรื่ องสุ ภาษิ ตชาวบ าน ชาวบ านพู ดตลกบ าง มั นก็ ไม ใช เล นอยู แล ว
มันฉลาดมาก, มันฉลาดมากกวาธรรมดามากใชไหม ? นี่คนธรรมดาไมไดนึกวา
สวรรคกับมนุษยนี้ จะอยูในที่เดียวกันได,
คนธรรมดาไมเคยนึก แลวก็ยังไมเคยนึก
วา มันจะมารวมอยูในคนคนหนึ่งได ไมเคยนึก.
ฉะนั้นสุภาษิตพื้นบานของพวกจีน
ฉลาดมาก ที่พูดวา สวรรคกับมนุษยรวมอยูในคนคนหนึ่ง, หรือคนคนหนึ่งก็คือ สวรรค
กับมนุษยรวมกันยอสวน,
หมายความวา บางคราวในคนคนหนึ่ง มันมีความดีเหมือนกับ
สวรรค,
และบางคราวมันก็ธรรมดาเหมือนกับมนุษย.
หรือเราจะพูดไปเสียอีกคู
หนึ่งวา มีทั้งนรกมีทั้งสวรรค ในคนคนหนึ่ง, คือสวรรคและนรกยอสวน.
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นี่ ไ ปมองให เ ห็ น เสี ย สั ก ครั้ ง หนึ่ ง ก อ น สั ก ระดั บ หนึ่ ง สวรรค กั บ มนุ ษ ย ย อ
สวน คือคนคนหนึ่ง, คือใหเห็นในขอที่วา บางเวลานี้เราก็เปนมนุษย คือมีความ
ลําบากอยางมนุษย, บางเวลาเราก็สบายใจ, กําลังสบายใจ เหนือความเปนมนุษย
เหมือนกับสวรรค,
บางเวลาเรามีได ถารูจักทําใหมันมากขึ้น จะมีสวรรคกับมนุษย
เทา ๆ กัน, ถารูจักทําใหมันมากขึ้นไปอีก ก็มีสวรรคมากกวามนุษยก็ได.
ถ ารู จั กทํ าอะไร ให เ ป นที่ พอใจแก ตั วเองไปทุ กอย างเลย แล ว ก็ จะอยู ,
จะกินขาวก็สบายใจ, จะนั่งตรงไหนก็สบายใจ กระทั่งวาไมไดกินขาวก็ยังสบายใจ, กระทั่ง
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เจ็บไขก็ยังสบายใจ, เชน ดีใจ เพราะวามันไดรู ไดเรียน ไดเขาใจชีวิต,
คนเรากระทั่งตายก็ดีใจ ถือวาตายไปดวยความพอใจ ที่ไดรูจักความตาย,
เทานั้นเอง คือไมมีปญหาลําบาก หรือไมมีความทุกข ไมมีปญหา.

นี้ก็ไมมีปญหา.
มันเลยสบาย

แตนี้มันคลายกับพูดวา มีแตสวรรค,
มีแตเรื่องสวรรค,
ไมมีเรื่องมนุษย
หรือไมมีเรื่องนรก. แตนี้คนที่เขาพูดสุภาษิตขอนั้น เขาหมายวามันก้ํากึ่งกัน, บาง
เวลาเราก็สบายใจ; บางเวลาเราก็ไมสบายใจ, เวลาที่ไมสบายใจเปนมนุษย, เวลาที่สบาย
ใจเปนสวรรค. ถาเราใชธรรมะบางอยาง เปนบางระดับ ไมใชสูงสุด, อาจจะแกไขให
มันมีความเปนสวรรคมากขึ้น หรือไมมีความเปนมนุษยเลยได,
เราก็ไดขึ้นสวรรค
ไปเลย, คือรูจักทําให จิตใจพอใจทุกอยางที่มันเกิดขึ้น สบายใจทุกอยางในสิ่งที่เกิดขึ้น.

อะไร ๆ สําเร็จทีใ่ จ.
ข อนี้ อย าลื มเสี ยซิ เดี๋ ยวจะหลง ลื มตั วเสี ยที มี หลั กว า อะไร ๆ มั นก็ สํ าเร็ จ
ที่ใจทั้งนั้น, อะไรมันก็สําเร็จอยูที่ใจ; เราจะไมสบายก็อยูที่ใจ จะสบายก็อยูที่ใจ อะไร
ตองอยูที่ใจทั้งนั้น, ก็ตองจัดการที่ใจจะจัดใหมันเปนอยางไรก็ได เพราะมันอยูที่ใจ, มัน
กําหนดอยูที่ใจ. เราก็จัดใจเสียใหม แลวเรื่องศาสนาก็คือเรื่องจัดใจเสียใหม ใหมี
ความสุข มีความพอใจ ตามที่เราตองการ. อยางนี้ ตรงกันหมดทุกศาสนา; ยิ่งพุทธ
ศาสนา ดวยแลวยิ่งมีคํายืนยัน มีพุทธภาษิตยืนยัน, มีคําชั้นหลังอรรถกถาตางก็ยืนยัน,
ความสุ ข ความทุ กข อั ตตภาพ ร างกาย สํ าเร็ จอยู ที่ ใจ ขณะเดี ยว ๆ ขณะเดี ยวคื อจิ ต
ขณะเดียว ขณะเดียว.
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แล ว เราอาจจะสร างอะไรขึ้ นมาได โดยการจั ดที่ ใจ ที่ เขาว า มั นมี สวรรค
และมีแผนดินมนุษย,
มีมนุษยนี่คนละครึ่ง ก็เรียกวา เปนคําพูดที่เปนประมาณการได
ทั่ว ๆ ไป. มันก็ไมแพสุภาษิตไทยที่วาสวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ, สุภาษิตจีนกับ
สุภาษิตไทยก็ไมแพกัน. เชนพวกเราก็กลาพูดวา สวรรคในอก นรกอยูในใจ, ในใจดวยกัน
นั่นก็วาทั้งสวรรคและทั้งมนุษยอยูในคนคนหนึ่ง ลักษณะที่ยอสวน เล็กนิดเดียว.
นี้ เราก็ ฟ งภาษิ ตของคนชาติ ไหนด วยก็ ได ถ าความหมายมั นตรงกั น มั นก็ เป นของนั่ นด วย
กัน, แลวมันใชไดดวยกัน. ถาอยางนี้มันหมดจีน หมดไทย และหมดศาสนานั่น,
ไมมีศาสนาไหน ไมมีศาสนาโนน ไมมีศาสนานี้.
ฉะนั้นเราสนใจสิ่งเหลานี้ ในลักษณะที่เปนความจริง,
เปนความจริง ถา
ใครสนใจความจริง จะเกลียดทุกขเร็วเขา, ถึงตัวจริงเร็ว. ถาไปสนใจศาสนา
ใจอะไรอยางนั้น แลวมันโอเอ;
เพราะมัน ตองไปติดเปลือ กศาสนา ไปติดพิธี
รีตอง ไปติดแบบแผนอะไรตาง ๆ มันมาก มันโอเอ. เชนอยางวาเราจะยกเลิกหมด
เปนพระเปนเณรเปนอะไรไมรู,
จะศึกษาใหรูวา มันทุกขขึ้นมาเพราะเหตุไร มันดับทุกข
เพราะเหตุไร. นี้ก็เรียกวาเราไมสนใจอะไรหมด ไมสนใจศาสนา, ไมสนใจอะไร, สนใจ
แตเรื่องทุกข โดยตรง มันก็เร็วกวาที่เรื่องมาก หลายเรื่องหลายสิบเรื่อง.
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ฉะนั้ น ผมถึ งแนะให มองกั นในแง ที่ ว า ถ าสนใจเรื่ องความจริ งแล ว ก็ ไม มี
ศาสนาไหน, ไมมีศาสนาตาง ๆ, มีศาสนาเดียวกันได คือความจริง ที่มนุษยเรา
เปนทุกข. เพราะเหตุนั้น ตองดับมันอยางนั้น, แลวผลสุดทาย ก็ดับตัวกู – ของกู
ดวยกันทั้งนั้น ไมวาศาสนาไหน. พอไปคนดูใหถึงหัวใจ ถึงแกนแท ทุกศาสนาลวน
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แตมุงหมายจะดับตัวกู - ของกู ทั้งนั้น, คือความเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวกู – ของกู
ทุกศาสนาเลย. นั่นมันเปนทุกข เปนความจริงของทุกศาสนา, นอกนั้นมันเปนเปลือก
ทั้งนั้น.
นี่ เราควรจะขึ้ นมาถึ งระดั บนี้ แล ว การที่ บวชเรี ยนมาหลายป แล ว หรื อฟ ง
อะไรมามากแลว ศึกษาอะไรมามากแลว, ควรจะขึ้นมาถึงระดับ ระดับที่ไมตองมีจีน
มีไทย มีสุภาษิตจีน สุภาษิตไทย, ไมตองมีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสเตียน ศาสนาโมฮัมมัด,
ไมตองมีศาสนา มีแตความจริงขอเดียว. ถาจะดับทุกขกันแลว ตองดับตัวกู –
ของกู, ที่เปนความเห็นแกตัว มีตัว เปนของตัว. นี้ก็คือไมมีตัวกู ไมมีของกู ก็คือ
วาง ฉะนั้นศาสนาวางคือศาสนาทั้งหมด ศาสนาทุกศาสนา,
เปนทุกขของทุกสิ่ง ของ
ทุกศาสนา, ดับเสียซึ่งความคิด ความเขาใจ ความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู - ของกู.
นี้พูดเพียงวา อยาไดดูถูกผูอื่น, อยาดูถูกพวกอื่นเขา. ฉะนั้นสุภาษิต
ก็ตาม อะไรก็ตามของคนชาติไหนก็ได ควรจะเอามาดู มาฟง มาเขียนไว มารักษาไว
ไมเสียหลาย, กระทั่งภาษิตของพวกจีน คนคนหนึ่งคือ สวรรคและมนุษยยอสวน.
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ผมตรวจดู สุ ภาษิ ตจี น จึ งพบอย างนี้ และพบระดั บที่ ดี ที่ ว าที่ เราเคยคิ ดอยู
เปน ภาษิตจีน ที่มีวา จุดตะเกียงไวในที่มืดสักดวงหนึ่งเทานั้น ดีกวาไปสรางพระเจดีย
ใหญโตมโหฬารสูง ๗ ชั้นเทียมฟา, เขาวาอยางนั้น จุดตะเกียงไวในที่มืดสักดวงหนึ่ง
ดีกวาไปสรางพระเจดียมหึมาสูง ๗ ชั้น. พระเจดียจีนทําเปนชั้น ๆ แพงมาก ทํายากมาก
คือมันเหมือนกับตึก ขึ้นไปทุกชั้น ๆ, ขึ้นไปไดขางใน กลางขางใน ขึ้นไปได, บันได
อยูขางใน มีชองมีหนาตาง แพงมาก.

แลวเดี๋ยวนี้ก็มีสักอันหนึ่งวา ตั้งหมอน้ําไวใหคนกินสักหมอหนึ่ง ก็ยังดีกวา
สรางพระเจดียมหึมาสูง๗ ชั้น, ตั้งหมอเล็ก ๆ ไว ใหคนเดินทางไดกินสักหมอหนึ่ง ยัง
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ดีกวา.
นี้แสดงวาในเมืองจีนนั้นก็แยมาก คือคนหลงใหลเรื่องทําบุญแบบนั้นกันมาก
จนตองมีคําพูดแบบนี้ขึ้นมา.
คือเขาคงคิดไปในแงประโยชน,
แลวพระเจดียนั้นคงจะจริง ที่มันไมให
ประโยชนในที่สุด. ที่จริงก็มีประโยชน พระเจดียก็มีประโยชน, แตมันยากที่จะไดรับ
ประโยชน, ตั้งน้ําไวสักหมอไวใหกิน ไดประโยชนกวา, ไดประโยชนกอน.
พระเจดียมันมีประโยชน ถาทางศีลปะมันก็ไปกันใหญ ยุงยากลําบาก, เรื่องศิลปชนิด
นั้นมันยุงยากลําบาก หมดเปลืองมาก, แลวความมุงหมายที่เขาจะใหเปนเครื่องระลึก
ถึงพระพุทธเจาถึงธรรมะ,
แตก็ไมสําเร็จประโยชน ไมทําใหเกิดประโยชนอยางนั้นได
จึงเบื่อระอาวาจะตองเล็งถึงประโยชนกันกอน.
จะจริงหรือไมจริง ก็ลองไปคิดดูเถอะ
อยางนอยจะเห็นไดวา คําพูดชนิดนี้คนพูดนั้นไมเลวเลย,
คนพูดเคยคิดมาก เคยมอง
มาก. นี้เขาพูดวา คนคนเดียว คือสวรรคกับมนุษยยอสวน ฉลาดกวานั้นอีก.

เทียบดูความคิดวา คนหนึ่งมีทั้งวัฏฏและนิพพาน.
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ทีนี้มาเปรียบเทียบกันดู กับที่เราพูดวันกอน วาในคนคนหนึ่งมีทั้งสังสาร
วัฏฏและนิพพาน ลองเปรียบเทียบกันดูเถอะ จะเห็นวา เรายังพูดไปไกลกวา เพราะ
วาทั้งสวรรคและทั้งมนุษยนั้นเปนสังสารวัฏฏ, เปนวัฏฏสงสาร ทั้งสวรรคและทั้ง
มนุษย. ที่วาทั้ง ๒ อยางนั้นเปนเพียงวัฏฏสงสาร ยังไมมีนิพพาน, ยังไมไดพูดถึง
นิพพาน. นี้เราพูดวา ทั้งสังสารวัฏฏและทั้งนิพพาน อยูในคน ๆ หนึ่ง นี้หมาย
ความวา เรามีขอบเขตที่กวางออกไปกวา ใหมองดูกันไกลวา กวางกวา ลึกกวา, นรก
หรื อมนุ ษย หรือสวรรค หรืออะไรนี้ มั นเป นสังสารวัฏฏ ทั้งนั้ น อยู ในคน ๆ เดี ยว คน ๆ
หนึ่งเปนไดทุกอยาง. บางขณะเปนความหยุด เปนความสงบ หรือเปนนิพพาน
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ซอนอยูในนั้น, เรามองไดลึกกวา, มองไดละเอียดกวา. ฉะนั้นจึงมองอยางที่วาเมื่อวัน
กอน จะเห็นวาคน ๆ เดียวบางเวลาเปนสังสารวัฏฏ, บางเวลาก็เปนนิพพาน.
ความคิดมันพลุงขึ้นไปพักหนึ่ง เดี๋ยวมันเกิดหยุด มันก็บา,
แลวหายบา
มันก็หยุด เดี๋ยวมันบาอีกพลุงขึ้นไปอีก,
เดี๋ยวมันก็หยุดอีก.
ลักษณะอยางนี้ตรงกับ
ภาพเขียน ขลุยกลับมากอไผ มันไมมีที่ไปไหนดอก มันตองกลับไปหาสภาพเดิมของมัน.
เสียงขลุยที่เปาออกมา จะสลายลงไปในธรรมชาติ ที่หยุดที่สงบ, ที่เปรียบเหมือน
กอไผ. ฉะนั้น พวกเสียงเปานี้ เขาเรียกวา ปรุงแตง, เปนพวกปรุงแตง, ของ
ปรุงแตงมันก็มีระยะเวลา. เดี๋ยวมันก็สิ้นอํานาจปรุงแตง ก็หยุดลงไป, ของที่ไมปรุงแตงอยูถาวรคิดวาเอาความสงบเปนพื้นฐานของจิตใจไวกอน.
ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว
จิตฺตํนี้ไดกําไร, เปนลักษณะฝาย positive พูดอยางตรงหนอยก็เรียกวา positive คือพูด
อยางมี, พูดอยางใหมี มันนาชื่นใจกวาพูดอยางไมมี. พูดในรูปที่วาไมมีอะไร มัน
ไมนาชื่นใจ เลยพูดวามี, คนเรามันชอบมี, มีความสงบเปนพื้นฐานถาวรอยู, แลวคลื่น
เปนความไมสงบเปนพัก ๆ อยางนี้มันมีหวัง, หรือวามีที่อุนใจกวา ที่วาไมมีอะไรเลย.
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ไปทําความเขาใจกันบอย ๆ วา เดี๋ยวก็เปนสังสารวัฏฏไปพักหนึ่ง,
เดี๋ยวหยุด
เปนนิพพานตามเดิม.
เดี๋ยวก็มีสังสารวัฏฏไปพักหนึ่ง,
เดี๋ยวก็หยุดเปนนิพพานไปตาม
เดิม.
เดี๋ยวเผลอหยิบเอาสังสารวัฏฏขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง สังสารวัฏฏเรื่องนี้ สังสารวัฏฏ
เรื่องโนน, มีหลาย ๆ เรื่อง, หลาย ๆ สิบเรื่องแลวแตจะจําแนก; พวกที่เรียนอภิธรรม
ก็จําแนกไวดี, สังสารวัฏฏ จะจําแนกอยางไรไดบาง; เชนวาภูมิ ๓๑ คือเปนสังสารวัฏฏ
อยางนอยได ๓๑อยาง.
สังสารวัฏฏ เปนอบายภูมิเสีย ๔ ชนิด นรก เดรัจฉาน เปรต
อสุรกาย เปนอบายเสีย ๔ ชนิด, แลวเปนมนุษย ๑, แลวเปนสวรรคกามาวจรภูมิ ๖
เปน๑๑, แลวก็เปนพวกรูปาวจรภูมิอีก ๑๖ ชนิด, รวมเปน ๒๗ แลว, แลวเปนชนิด
อรูปาวจรภูมิอีก ๔ ชนิดเลยเปน ๓๑ ชนิด สังสารวัฏฏ.
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นี่ลองใหผมอธิบายชนิดที่ พวกอภิธรรมเขาไมยอมเด็ดขาด.
อบาย ๔
ชนิด แลววันหนึ่งอาจจะเปนอบายครบทั้ง ๔ ชนิด : เมื่อไรรอนใจเปนไฟ เมื่อนั้น
เปนสัตวนรก, เมื่อไรโงไปบางอยางไมนาเชื่อ เมื่อนั้นเปนเดรัจฉาน, เมื่อไร
หิวทะเยอทะยานไปตามแบบของตัวกู นี้เปนเปรต, แลวเมื่อไรไมกลา ขี้ขลาด
ซบเซาไป นี้ก็เปนอสุรกาย; ครบ ๔ ในวันหนึ่งอาจจะมีไดครบ ๔.
ที่เปนมนุษย คือขณะที่ทํางานอยางจริงจัง ทนลําบากทํางานเพื่อประโยชน
อยางใดอยางหนึ่งเหงื่อไหลไคลยอยอยู เมื่อนั้นเปนมนุษย.
ทีนี้เปนกามาวจร
๖ ชั้น นับตั้งแตชั้น จาตุมมหาราช ยามาดุสิตานั้น
คื อเรื่ องเกี่ ยวกั บกามารมณ กามคุ ณ กามารมณ ตามชั้ นที่ ประณี ตหรื อหยาบ ง ายหรื อ
ลําบาก เขาแบงเปน ๖ ชั้น ไปอานรายละเอียดดูใน ธรรมวิภาค ปริเฉท ๒.
ชั้นสุดทายที่เรียกวา ปรนิมมิตวสวัตตี คือกามารมณสูงสุดดวย, แลวไมตอง
ทําเอง ไมตองหยิบเอง มีคนรับใช มีคนทําให, กามารมณชนิดที่มีคนทําให, ชั้นจาตุมมหาราชนี้ ยังตองหยาบหรือทรามนี้พอจะเขาใจกันได. ไมตองไปจํารายละเอียด วาพวก
ที่เปนพวกกามารมณดวยกัน มันมีหยาบ ๆ มีละเอียด มีหลาย ๆ ขนาดมาตรฐาน.
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ถ าว าไม อาจจะบริ โภคด วยร างกายจริ ง ๆ เป นความคิ ดฝ นก็ ได ฝ นไปในทาง
กามารมณ เพลิ นทางกามคุ ณอย างใดอย างหนึ่ ง แล วสบายใจอยู ในเวลานั้ น ก็ เรี ยกว า
สวรรคกามาวจรได.
เรื่องนี้เปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะตองพูดกันคราวอื่น พูด
แตหลักไวทีกอนวา ความรูสึกทางกามารมณทุกชนิด เปนมโนภาพทั้งนั้น : ความ
รูสึกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทั้ง ๖ นี้ ลวนแตเปนมโนภาพ ;
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แตคนไมรูสึกวาเปนมโนภาพ เพราะวามันอัตโนมัติและเร็วที่สุด . ความรูสึกที่เรารูสึกนี้
คือสวนที่เปนมโนภาพ ไมใชจริง ๆ :
เชนวา ผูชายไปกอดผูหญิงเขา ความรูสึกที่วา
เปนผูหญิงนั้น เปนสวนของมโนภาพ, ตัวผูหญิงจริง ๆ นั้นก็เปนสวนหนึ่ง, แตมโนภาพนี้สรางเสร็จรวดเร็ว ไมอาจจะรูสึก.
ของปลอมที่ เหมื อนคนนี้ ก็ เป นมโนภาพทํ าให มี ความรู สึ กอย างเดี ยวกั น.
มโนภาพสรางไดอยางเดียวกัน. ความรูสึกกําหนัดดวยกิเลส ราคะอะไรนี้ นี้ลวน
แตเปนมโนภาพ, เปนสวนที่เกิดขึ้นจากมโนภาพ เปนผลของการเกิดมโนภาพ. หูกระทบ
เสี ยงอย างนี้ สั ญญาสร างมโนภาพขึ้ นมาเป นเสี ยงนั่ นเสี ยงนี่ ทั นที ทั นควั นโดยไม รู สึ ก,
แลวเราคิดวาเสียงจริง ๆ .
ถาเสียงจริง ๆ ไมสําเร็จประโยชนอะไร ตองเปนเสียงของ
มโนภาพ มันจึงจะสําเร็จแกจิตใจ, เมื่อสัมผัสอะไรอยูก็ตาม ถามโนภาพหรืออุปาทาน
นั้นมีวา เปนพวกตรงกันขามแลวก็ใชได, มันเปนอยางนี้ ทั้ง๖ อารมณ, ทรวาร
ทั้ง ๖ นี้ มีลักษณะเปนมโนภาพเหมือนกันทั้งนั้น.
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เรื่องนี้อาจจะพิสูจนได แมทางจิตวิทยา ทางวัตถุ ไปเรียนไปรูไดทั้ง
นั้น.
พวกหมอ พวกที่เชี่ยวชาญเรื่องทางระบบประสาท ทางจิตใจ แลวก็เรื่องทางเพศ
ดวย, ถาเปนหมออยางนี้จะบอกไปจะอธิบายไดวาเปน imagination ที่เรียกกันวาเปน
มโนภาพ. ความรูสึกกําหนัด ความรูสึกเสกสรรค, ความรูสึกอะไรตาง ๆ ความรูสึก
อยางนี้ เกิดมาจากสวนที่เปนมโนภาพ, ไมใชจากของจริง.

มั นเลยมี ความแน นอนอี กอย างหนึ่ งว า เมื่ อมั นเป นมโนภาพ มั นจึ งแน นอน
วา มันเปนสิ่งกําจัดไดเปนสิ่งที่สามารถกําจัด ฉะนั้นกิเลสนี้เปนสิ่งที่สามารถกําจัดได.
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สรุปความเสียที แตเพียงวา ที่เรารูสึกอยูในใจ นั่นแหละคือจริงเทานั้น
มันจะรูสึกอยางไร มันก็เปนเชนนั้น, รูสึกเอร็ดอรอย รูสึกสนุกสนาน, มันเปนมโนภาพ
ที่ใหผลเหมือนกัน.
ฉะนั้ นอย างเข าใจว า เป นพระเป นเณรอยู ไม สั มพั นธ กั บเพศตรงกั นข ามแล ว
จะไมมีสวรรคชั้นกามาวจร, มันมีไดเต็มที่ ในลักษณะที่เปนมโนภาพ; มีความกระสัน
มีความกําหนัด มีอะไรเหมือนกับเขาไปแตะตองเพศที่ตรงกันขามเขาจริง ๆ ก็ได.
พูด
ถึงฆราวาสแลวไมตองสงสัยเลย เพราะทําอะไรก็ไดพูดแต พระนี้ก็ยังมีทางที่จะเปน
กามาวจรไดแลวทั้ง ๖ ชั้น ดวยมโนภาพ ก็มีผลเทากัน.
ทีนี้เลื่อนมาถึงพวกรูปาวจร ๑๖ ชั้น ที่เราเรียกกันวา รูปพรหม ๑๖ ชั้น,
แจกไปตามพวกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน.
ไปดูบัญชีรายชื่อในพวก
หนังสือสวดมนตก็ได นี่คือความที่จิตสบาย, สบายเพราะมีวัตถุที่ไมเกี่ยวกับกามคุณ.
แตมีวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง มาทําใหพอใจ ไดรสไดชาติได แมแตวัตถุของเลนที่ไมเกี่ยว
กับกามคุณ ถาทําใหไดรับความพอใจได ก็เปนรสชาติของรูปาวจรได, เปนความสุขอยาง
รูปาวจรได พอใจอะไร ชอบเลนอะไร.
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ผมจะเลาความรูสึกของผมใหฟงบางอยางก็ได:
พอใจเพราะไดถายรูป
ฟงดูดี ๆ นะ. ผมพูดวาพอใจเพราะไดถายรูป พอไดเล็งแลวก็แนใจวา สวยแน
แลวก็ถาย, จะไดพอใจอยางยิ่ง. ทําไมจึงเรียกวาอยางนี้ วาพอใจเพราะไดถายรูป
เพราะวาฟลมตั้งหลายสิบมวน ลางแลวไมเคยอัดเลย,
ไมเคยอัดรูปเลย ไมเคยอัด
ออกมาเปนรูปกระดาษหรือรูปถายเลย, แลวบางมวนก็ไมไดลาง ทิ้งไปเลย.แตวาความ
พอใจสูงสุดที่ไดถายรูป, หรือวาเล็ง หรือวาคํานวณ หรืออะไรตาง ๆ อยางนี้ก็เรียกวา
กามาวจรไมได ความพอใจนั้นเปนกามาวจรไมได ตองเปนประเภทรูปาวจร หรือ
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อรูปาวจร อยางใดอยางหนึ่ง, แลวแตจะไปเพงเล็งสวนไหน. ฉะนั้นไมตองพูดถึง
พวกที่ เล นนกเขาเล นปลากั ด เล นลายครามอะไรนี้ ไม ต องพู ดถึ ง มั นพอใจอย างยิ่ ง
เหมือนกับผมพอใจถายรูปโดยไมตองลาง.
ถาเอาเปนไมมีรูป ไมมีตัวมีตนกัน ก็เปน
พวกอรูปาวจร, เอาวัตถุเปนหลักก็เปนรูปาวจร.ครั้งหนึ่งเปนอยางนั้น.
นั้ นเขาไปจํ าแนกมั นอย างหนึ่ งตามแบบในคั มภี ร เจริ ญปฐมฌาน ทุ ติ ยฌาน
ตติยฌาน อะไร ก็ลวนแตเอารูปเปนอารมณทั้งนั้น. ฌานไหนก็ตาม ประเภทรูปาวจร
ตองเอาของที่มีรูปเปนอารมณ เชนดวงกสิณ แมแตลมหายใจ,
แมแตซากศพ แมแต
อะไรก็ตาม ถามันเกิดฌานสําเร็จขึ้นมาไดเพราะเหตุนั้นมันเปนรูปาวจร.
แตเดี๋ยวนี้ เราไมตองการจะพูดในขอบเขตที่จํากัด,
เราเปดกวางสําหรับ
ทุกคนมีได ก็คือพอใจในวัตถุที่มีรูปลวน ๆ พอใจอยางหลงใหล.
บางคนเลนนกเขา
จนมีเมียไมได หรือไมอยากมีเมีย;
เพราะวาถาเกิดมีเมีย มันก็เลนนกเขาไมได มัน
ตองทะเลาะกัน หรือวามันอรอยเสียเกินไปกวาที่จะคิดมีเมียจนตายเลย. นี่คุนเคยกับผม
เพราะผมยังเคยขอเขา.
ความพอใจเปนหลัก ถาสิ่งนั้นเกิดกับรูป ก็เปนรูปลวน ๆ แม
แตนักนกเขาบางคน มันก็สนุกตาง ๆ กัน, บางคนสนุกเพียงวา เมื่อตอ, เมื่อตอนกเขา
นั้นสนุกที่ สุด ตอไดแลวใหใครก็ ได ไม ไดคิ ดที่ จะเอามาเลี้ ยงใหเป นนกวิเศษวิ โส ให ใคร
ก็ได. แตเขาจะมีความเอร็ดอรอยสูงสุด สุดจิตสุดใจ ก็คือตรงที่ตอนกได, แลว
ก็เดินไปตอนก หรือนั่งเฝานก หรือตอนกมันสบายไมมีเวลาไหนเสมอเหมือน.
นี้มี
มากที่ มนุ ษย เรา เวลาหนึ่ งหรื อบางโอกาส หรื อวั ยหนึ่ งสมั ยหนึ่ งมั นก็ หลงไหล ในสิ่ งที่
เปนรูป มีรูปลวน ๆ ไมเกี่ยวกับกามารมณ. ทีนี้คุณไปแบงชั้นเอาเอง ใหมันได ๑๖ ชั้น.
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ทีนี้พวกอรูปาวจร ก็หมายความวา อยามีรูป, เปนเรื่องเกียรติ โดยเฉพาะ
พวกยกหูชูหางนี่เรื่องอรูปาวจรแท, พวกพรหมเขามีปญหาเหลือแตอัตตวาทุปาทาน
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ตัวกู - ของกู ตัวกู - ของกู. ฉะนั้นตัวกู - ของกูนี้มันไมมีอํานาจเทาเกียรติ; เชน
วาเราอุตสาหพยายามมากในการงาน หรือศิลปชนิดใดชนิดหนึ่งโดยหนาที่, เชนเปน
ศิลปนเขียนหรือวาเปนราชการ, หรือกระทั้งวาเปนอินยิเนียรอยางนี้เปนตน คนควา
แตเรื่องเทคนิคตาง ๆ, พวกเหลานี้สบายใจเมื่อรูสึกวารู มันไมสบายใจเมื่อจะไปรับ
จางเอาเงิน อะไรมากนัก. เมื่อคนพบและรู, หรือวาเพียงรูสึกวากูทํางาน หรือกูเกงพอ
ไมตองการเงิน ไมตองการวัตถุ. ถาตองการเพียงแตเกียรติเพื่อตัวกู - ของกู อยางนี้
เรียกวาพวกอรูปาวจร คือเอาสิ่งที่ไมมีรูปรางเปนหลัก แลวทําความพอใจ หรือทําความ
ยึดมั่นถือมั่น ใหอยางสูงสุดลึกซึ่งที่สุด เหนียวแนนที่สุด ก็พอแลว, ความหมายมัน
เทากัน.
แลวทุกคนก็กําลังพยายามอยูไมใชหรือ ? ทุกคน นี่ผมกลาพูดวา พยายาม
ที่จะใหมันเกง ดูจะไมมี, มีแตวาบามาก บานอยเทานั้น, มันตองการจะเกงกันทั้งนั้น.
ความไดเปนนี้ คือรสอรอย ประเภทอรูปาวจร ไมตองการเงิน ไมตองการของ
ไมตองการใหใครชม ไมตองการใหใครรู คนพบไดก็สบายใจ.
แตถึงแมตองการ
ใหคนชม ก็เถอะ มันก็ยังไมมีรูปอยูนั่น, ยังเปนอรูปาวจร.
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ทีนี้ มั นสู งต่ํ าต างกั นระดั บ ๔ ชั้ น มั นพอจะแจกออกไปได แต ถ าเป นเรื่ อง
ทางศาสนา ทางลัทธิทางศาสนาแท ๆ อากาสานัญจายตนะ เชน อากาศสําหรับเปนที่ให
จิตเพง, เอาวิญญาณใหจิตเพง, เอาความไมมีอะไรใหจิตเพง เอาความรูสึกที่ไมไดเปน
หรือตายใหจิตเพง. อรูปฌาน ๔ ก็ลวนแตความสบายใจ เกิดมาจากสิ่งที่ไมมีรูป,
ความสบายใจสูงสุดที่เกิดมาจากสิ่งที่ไมมีรูป ดวยกันทั้งนั้น.

เอาละ, เรา ๆ นี้ บางวันเกิดบาขึ้นมา นั่งปลอยจิตวางเฉย ๆ สบายใจ ก็เปน
อยางนี้ได, เปนอยางอรูปาวจรได. อากิญจัญญายตนะ แลวคําวา อากิญจัญญายตนะ
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นี้อยากจะบอกใหรูวา บางทีเปนชื่อนิพพาน ที่ถูกตองก็มี, แตชื่อนี้มันยืมกันได. ที่
เป นโลกิ ยะก็ เป นพวกอรู ปฌานที่ ๓ บางที ชื่ อนั้ นเอามาใช เป นชื่ อนิ พพาน คล ายคลึ งกั น
ก็ได. ถาคุณอานหนังสือบาลีได, ผมเคยพบอรรถกลา แลวก็โดยบังเอิญ คนไมรู, หลง
ตายเลย เขาใจผิด, หลงไปวาหนังสือผิด ไปแกของเขาอะไรของเขา. หรือถาเรานั่งชม
ทองฟาที่เวิ้งวาง แลวสบายใจที่สุดอยางนี้จะเปนอะไรก็เปนรวมในพวกนี้, ไมใชกอน
เนื้ อ หรื อไม ใช อะไรนะ คื อความว าง เวิ้ งว าง ท องฟ า มั นแล วแต อะไรที่ ไม มี รู ปน ะ
ก็แลวกัน,
ถามันทําใหเกิดความพอใจยึดมั่นถือมั่นในความพอใจนั้นได ก็เปนพวก
สังสารวัฏฏนี้ทั้งนั้น.
ฉะนั้นในคน ๆ เดียว ในชาติหนึ่ง
หรือในวันหนึ่งก็เถอะ อาจจะ
เป น ได ค รบ ใน ๓๑ ภู มิ นี้ ;อย า งนี้ พ วกอภิ ธ รรมเขาไม ย อมดอก เขาว า ผมโกหก
มาหลอกลวง พูดเอาเองเขาเขาใจไมได, เขาตองวาอยางนั้น. เพราะเขาเอาไวคนละภพ
คนละชาติ เขา โลงแลว เขา โลงอีก ถึง จะไดสัก ชั้น หนึ่ง ,
แลว ก็ต ายแลว ก็ไ ป
เกิดในพรหมโลก ไปเกิดในชั้นนิมิต,
เขาพูดกันอยางนั้น มันตองหลังจากตามแลว เขา
โลงแลวเขาโลงเลา.
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ทีนี้เราพูดวาในวันเดียว มันจะพบได คําวา ชาติ
ของเรา หมายถึงการ
เปลี่ยนจิตใจ,
ความเกิดของจิตใจครั้งหนึ่ง ๆ มีตัวกู - ของกู อยางโนน อยางนี้,
เอร็ดอรอยอยางโนน อยางนี้ ขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกวาชาติหนึ่ง, วัน ๆ หนึ่ง ก็มีไดหลาย
สิบชาติ,
แลวก็แตกตางกันไดจน บางคนนะ ไมใชทุกคนอาจจะเปนทั้ง ๓๑ ภูมิไดเลย,
ซึ่ งเป นคนที่ มี ใจคอประณี ต เป นนั กศึ กษา มั นเปลี่ ยนจิ ตใจใหม ได แปลกออก ๆ ออกไป
เกิน ๓๑ ภูมิก็ยังได, เกิน ๓๑ ชนิดนี้ยังได.
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ถ าอะไรไม บี บบั งคั บ ผมนั่ งดู ปลาได วั นละ ๖ ชั่ วโมง ไม ลุ กเลยก็ ได นั่ งดู
ปลาที่เลี้ยงไมตองลุกไปไหนเลยก็ได คือมันถูกกัน อะไรก็ไมรู.
ฉะนั้นอยาเขาใจไปวา
จิตนี้มันจะไมเปลี่ยนขนาดหนัก เปลี่ยนอยางไมเหมือนกันเลย มันเปลี่ยนได.
แล ว มั น มี อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ว า ถึ ง แม เ ป น พระอริ ย เจ า เป น พระอริ ย บุ ค คล
มันก็ไมพนไปจากสิ่งเหลานี้;แตวาไมไดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานี้.
ฉะนั้น พระอริยบุคคลประเภทอนาคามี จึงอยูในฌานในสมาบัติอยางพวกฤาษีมุนี อยางเดียวกัน,
อรู ปฌานชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งเหมื อนกั น เพราะไม รู ว าจะทํ าอะไร จึ งหั นมาสบายใจ พั กผ อน
ฆาเวลาอยูดวยสิ่งเหลานี้, เพียงแตวาจิตไมไดยึดมั่นถือมั่น เหมือนกับปุถุชน ซึ่งพอมัน
อรอยเขาแลว มันยึดมั่นถือมั่น แมแตอรอยในฌาน. พระอริยบุคคลไมรูจะฆาเวลาดวย
เรื่องอะไร ก็มาเขาฌานเลนอยางนี้ก็ทํากัน, มันเปนเพียงพักผอนและฆาเวลา. ฉะนั้น
พระอรหั นต จะเดิ นดู ดอกไม เล นอย างนี้ ก็ ทํ าได เวลาก็ หมดไป และมั นก็ ทํ าได โดยความ
เพลิดเพลินเหมือนกัน, แตมันเปนการเพลิดเพลินที่ไมยึดมั่นถือมั่น. ฉะนั้นการฆา
เวลาลวงไปนั้น เอาเปนประมาณไมได,
มันตองเอาที่จิตใจ ที่ตกเปนทาสของสิ่งนั้น
หรือไม คือยึดมั่นถือมั่นหรือไม.
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นี่ มั นจะต องอธิ บายกั นมากกว านี้ แต ว าเท านี้ ก็ พอจะเข าใจได ว าสั งสารวั ฏฏ
พวกอภิธรรมเขาขืนแยกออกไปถึง ๓๑ ชนิดนั้น.
เราก็มีได ในคนหนึ่ง วันหนึ่ง
ฉะนั้นเมื่อใดไมเปนสังสารวัฏฏ เมื่อนั้นก็เปนนิพพาน; นี่บอกใหรูนะ, อยาเอา
อยางนี้ไปตอบสอบไลนะ ตกหมดเลย. เขาไมเอาดอกในสนามหลวงสนามอะไร เขาไม
เอาคําพูดอยางนี้ หลักเกณฑอยางนี้.
แตนี่ผมบอกใหรูวา มันเปนความจริงอยางนี้
แลวมันคนละชนิด.
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นี่คลาย ๆ กับขยายความครั้งที่แลวมาวา สังสารวัฏฏและนิพพานมีไดใน
คน ในนามรูปของคนวันหนึ่ง ๆ ได สลับกันไป, มีตัวกู - ของกูเมื่อไร ก็สังสารวัฏฏ
ชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อนั้นใน ๓๑ ชนิด, เมื่อไมมีตัวกู - ของกู คือวางอยู มันก็
เปนนิพพานชนิดชิมลอง ชนิดชั่วคราว ชนิดทันตาเห็น เมื่อนั้น.
เอาละ,
สมมติวา เรานั่งสบายใจ ครึ้มใจ เพราะรูอะไรใหม หรือคิดอะไร
ใหม หรื อ ทํ า อะไรใหม สํ า เร็ จ ได อ ย างหนึ่ ง อย า งนั้ น ก็ เ ป น สั ง สารวั ฏ ฏ จะเป น ชนิ ด
รูปาวจรอรูปาวจรอะไรก็ตาม;
แตพอหลังจากนั้น มันเบื่อเขามันขี้เกียจเขา ก็ตอง
หยุด หยุดสบายใจ หยุดครึ้มใจ หยุดอรอย; เหมือนเสียงขลุยกลับมากอไผ, อยางนั้น
มันเปนความพักผอน เปนนิพพาน เปนความหยุดหรือความดับ ชั่วขณะแบบที่เรียก
วาตทังคนิพพาน,
ทิฏฐธัมมนิพพานก็เรียก นิพพานที่เปนเองอยางนี้ ก็เรียกวานิพพาน
อยูนั่น;เพราะรสชาติมันเหมือนกับนิพพานจริง นิพพานถาวร,
คือวามันไมมีอะไร
ในทางดีใจหรือเสียใจ อรอยหรือไมอรอย, เปนความหยุด แตมันอาจจะมีนอยเต็มที.
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นี้เราหมายเอาวา เมื่อขณะที่กิเลสไมไดครอบงําจิต, เมื่อจิตไมมีกิเลสเขา
ครอบงํา ก็ใหถือวาเปนขณะของนิพพาน ในปริยายต่ํา ๆ อยางนี้, แลวก็เหมือนที่
อธิบายใหฟงแลว มันตางกัน. แตอันหนึ่งชั่วคราว, อันหนึ่งถาวร อันหนึ่งเปลี่ยน
กลับไปวุนวายได, อันหนึ่งกลับไปวุนวายไมไดอีกตอไป คือกลับเปนสังสารวัฏฏ
ไมไดอีกตอไป, มันตางกันเทานั้น.

ทํางานใด ๆ อยารับใชตัวกู - ของกู.
นี่คิดดูใหดี มันก็มีหนาที่เหลืออยูนิดเดียวเทานั้นเอง คือระวังอยาให
เปนสังสารวัฏฏขึ้นมา, อยางปรุงเปนสังสารวัฏฏขึ้นมา. เพราะฉะนั้นมันก็เขารูป
เขาเรื่องที่เคยพูดมาคราวกอนนานมาแลว กี่เดือนมาแลวก็ไมรู, ที่วา อยาไปรับจางตัวกู,
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อยาเชื่อตัวกู หรืออยารับจางตัวกู ใหรับจางความวาง. จะมีดีอะไร มีเกงอะไร ใน
ทางไหนก็ ตามเพราะคนคนหนึ่ งนี่ มั นดี อ ย างตามที่ ตนอยากจะดี อยากจะเก ง เป นช า ง
หรือวาเปนศิลปน หรือวาเปนอะไรที่วาขนาดไมใชธรรมดา,
แลวก็อยาไปรับจางตัวกู
หรือของกู. ถาทําไปเพื่อใหชอบใจใครคนใดคนหนึ่งมันก็คือรับจางคนนั้น, ถาทําไป
เพื่อเกิดความพอใจในตัวเอง มันก็รับจางตัวกู, ตัวกู - ของกูเอง, มันเปนลูกจางของ
ตัวกู - ของกูเอง คืออยาปลอยใหมันเปนไปในลักษณะที่เปนลูกจางคนนั้นคนนี้ หรือ
ตัวกู - ของกู.
พูดตามภาษาของผม ก็คือรับจางความวาง พวกนั้นฟงไมถูก, เขาฟงไม
ถูก,
คนที่ฉลาด ๆ ก็ยังฟงไมถูก,
หรือพวกอภิธรรมรวมกันทั้งหมดนั้นก็ฟงไมถูก.
รับจางความวางนี้คือวาความรู ความสามารถ
สติปญญาอะไรของเราทั้งหมดนี้ ที่จะ
ใชงานหรือทํางาน ก็ไมใชไปเพื่อรับจางใคร,
รับจางความวางหมายความวาไมรับ
จางใคร. ถาจะพูดสํานวนธรรมดาก็คือรับจางความวาง. วางจากตัวกู - ของกู.
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คุ ณ ก็ ฉ ลาดขึ้ นทุ ก วั น เก ง ขึ้ น ทุ ก วั น รู นั่ น รู นี่ มากขึ้ น ทุ ก วั น แล ว คุ ณ จะมุ ง
หมายที่จะรับจางใคร ทํางานใหใคร. แมวาทํางานใหใคร. ถาพูดวาทํางานใหวัด ก็ตอง
เขาใจใหถูกตอง, เพราะทํางานใหวัดมันอาจจะยุงได; เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง, หรือ
ใครยกยองชมเชยอะไรก็ได. ถาทํางานใหวัดในความหมายที่วาไมมีใคร, เปนของ
ศาสนา หรือเปนของธรรมชาติโดยบริสุทธิ์ นี้มันก็จะเปนความวางได. แตถาวัด
มี สถานะเป นนิ ติ บุ คคลหรื อเป นอะไรอย างใดอย างหนึ่ ง มี ความหวั งอย างใดอย างหนึ่ งอยู ,
มันก็เปนรับจางตัวกู - ของกู. หรือถาวารับจาง มันกินความไปไมได ในบางกรณี, จะใช
คําวา รับใชก็ได.
ฉะนั้นถามีสติปญญาความสามารถ ก็รับใชความวาง ไมตอง
รับใชบุคคล หรืออะไรที่มันอยูในรูปของตัวกู - ของกู.
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นี่ เราพู ดถึ งความจริ ง ความจริ งที่ เด็ ดขาด ที่ ผ าซาก ที่ ไม เข าใครออกใคร.
นี่เรื่องโลกุตตระเรื่องความจริง เปนอยางนี้,
ทีนี้เรามันยังอยูในโลก มันก็ปลอยให
เปนไปตามเรื่องของโลก. ถาสิ่งที่ทําเพื่อรับใชความวางนั้น มันมีประโยชนแกครูบาอาจารย ก็รับใชครูบาอาจารย. มีประโยชนแกวัดก็เปนรับใชวัด, หรือมีประโยชนแก
ชาวบาน ก็เปนการรับใชชาวบาน, นั่นใหมันเปนเศษ, เศษสวนที่มันเหลือไปจากตัวจริง
ผลพลอยไดหรือเศษ เพื่อแกปญหาทางศีลธรรมทางสังคม. ถึงแมจิตใจจะหลุดพนเปน
โลกุตตระแตวาความเปนอยู สภาพรางกายนี้ มันยังเนื่องดวยโลก ดวยสังคม ดวยโลกิยะ,
มันก็เปนการชดเชยไปดวยในตัวเสร็จ มันจะเปนการทดแทนคุณไปดวยเสร็จ.
ทีนี้ ถ าหากเรายั งทําไม ได ถึ งขนาดนั้น ยังมี จิ ตเป นโลกิ ยะ อยูในภู มิปุ ถุ ชน
มันก็ตองพลอยผสมโรงไป. ที่วา ทําเพื่อทดแทนบุญคุณใครสักคนหนึ่ง ก็ตาม แต
อยาหวังอะไรใหมันผูกพันอยูอยางนั้น วามีเรามีเขาอยูอยางนั้น ใหมันหมด ๆ ไป.
ปูยาตายายของเราที่นี่ ในถิ่นนี้มีคําพูดที่วิเศษ ที่ลึกมาก, ใครจะรูหรือ
ไมรูก็ไมรู แตวามันลึกมาก. ที่วาทําอะไรเสียใหมันหมดไป, ทําอะไรเพียงเพื่อใหมันหมด
ไป ใหมันเลิกแลวไป ใหมันหมดไป, เขาอาจจะไมเขาใจก็ได; เชนเดียวกับเรื่องมะพราว
นาฬิเกร รองเพลงกลอมลูกโดยไมเขาใจขอความ แตวารองกันอยู. เพราะเขาถูกสอน
อยางนั้น มันเปนวัฒนธรรมประจําบานเรือน ไมเปนไร, ไมเปนไร คือวาไมตองเสียใจ
แลวใหมันหมด ๆ กันไป แลวถูกที่สุดเลย, แลวก็ แกความทุกขของเขาไดดวยจริง คือ
เขาไมเสียใจ ไมนอยใจ. เขาก็ดีกวาเราอีก, รูมากยากนาน เพราะมัวเสียใจนอยใจ
อะไร. เขารูจักใหมันแลวแลวไป, ใหมันหมดหมดไป.
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นี้วัฒนธรรมของพระพุทธพระพุทธศาสนานี้วิเศษ ประเสริฐลึกซึ้งที่สุด แตมันถูก
ปลอยปละละเลยใหมันหมดไป จนกลายเปนตามกนฝรั่ง; เพราะไปเรียนหนังสือฝรั่ง
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มาก วัฒนธรรมฝรั่ง คือวัฒนธรรมบาเกียรติเปนอยางสูง,
วัฒนธรรมฝรั่งคือบาเกียรติ
เปนอยางสูง ไมสูงกวานั้น.
บาเกียรติที่ทําใหกลับกลายเปนเรื่องยุงยากมากขึ้น จนทํา
ลายโลก ทําลายมนุษย honourable peace จึงทําที่พูดกันอยูในวิทยุทุกวันทุกคืน; สันติ
ภาพอยางเกียรติ ที่ทุกฝายตองการ ทําใหกลุมตาง ๆ ตกลงกันไมได, กลุมนั้นตองการ
กลุมนี้ตองการ สันติภาพอยางมีเกียรติ มันตกลงกันไมไดมันก็ตองทําลายกันตอไป.
ฉะนั้นตองเอาความจริง หรือเอาของจริง เปนหลัก; ที่จริงที่สุด
ก็คืออยางกําลังพูดนี้ มีตัวกู - ของกู เกิดก็เปนวัฏฏสงสาร, วางตัวกู - ของกู ก็
นิพพาน, อันหนึ่งเปนรอน อันหนึ่งเปนเย็น.
ที่ พู ดนี้ มั นก็ อาจจะมากไป หรื อว าเลยเถิ ดไปก็ ได แต สํ าหรั บผมไม รู สึ กว า
มากไป หรือเลยเถิดไป,
หรืออุตริวิตถารพิศดารอะไร.
มันเปนธรรมดา มันเปน
ความจริงของธรรมชาติอยางนี้, แลวเราไมไดศึกษาเลาเรียนมุงตรงมายังหลักเกณฑเหลานี้.
เราไปเรี ยนรู ปโครงของศาสนา ที่ เขาว ากั นขึ้ นใหม สร างกั นขึ้ นใหม สร างกั นขึ้ นใหม
เปนรูปโครงยืดเยื้อยืดยาวสลับซับซอน, แลวไมคอยจะมีเนื้อหา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
คนที่ กํ าลั งบ า เที่ ยวควานหาพุ ทธศาสนาแล วไม มี วั นพบนี้ มี อยู มาก รวม
ทั้งอัญญานันทะคนหนี่งนี้ดวย, เวลานี้กําลังนี้ ตอไปจะเปนอยางไรก็ไมทราบ. เขาก็
หลงที่จะศึกษาพุทธศาสนา ทั้งอยางเถรวาท ทั้งอยางมหายาน, แลวศึกษาศาสนา
เปรียบเทียบ ฮินดู พราหมณ. นี่เขากําลังหลงอยางนี้ เพื่อวาจะพบพุทธศาสนา
ที่กําลังบา คนเรื่องนี้.
ฝรั่งนี่ถาเขาเปนคนฉลาด เขาอาจจะรูสึกไดเร็ว, เขาอาจจะเปลี่ยนได
เร็ว, แลวก็พุงตรงไปยังตัวธรรมชาติ ตัวธรรมชาติที่อานออกเองจากจิตใจ จากสิ่งที่เกิด
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ขึ้นในใจ, รวมทั้งที่ผมพูดวา เมื่อใดเกิดตัวกู - ของกู เมื่อนั้นก็เปนสังสารวัฏฏ
เมื่อใดวาง ก็เปนนิพพาน.พระองคนี้ทานไมเขาใจ และไมสนใจ, เห็นวาเปนเรื่องพูด
ไปตามความคิดเห็นสวนเอกชน. เขาเขียน list มาขอยืมหนังสือผมราว ๑๐ เลมกวา
แลวผมก็ไมหาให วาก็ตองคนดูกอน.
นี้ไมใชนินทานะ ยกตัวอยางที่มีประโยชน.
แตผมยอมรับวาพระองคนี้ฉลาด ถาวาทานสึกไป หรือบางทีอาจจะกลับตัว คือวารู
จักหนทางได; แตระหวางนี้ตองการจะศึกษาพุทธศาสนา จากพุทธศาสนา.

ควรศึกษาพุทธศาสนาใหถกู ตามธรรมชาติ.
ศึ ก ษาพุ ท ธศาสนาจากพุ ทธศาสนา หมายความว า จากพุ ทธศาสนาที่
เขาทํ า กัน ขึ ้น แลว ก็ทํ า กัน ขึ ้น ทํ า กัน ขึ ้น เปน วรรณคดี เปน อะไรไปทั ้ง หมด,
ไมพุงตรงดูไปยังตัวธรรมชาติ คือจิตใจเลย.
นี่คือ คําดาเหมือนอยางในภาพนั้นที่วา
เอาลูกน้ําเตาจับปลาดุก, ภาพที่ขางประตู เขาเอาลูกน้ําเตามาลูกหนึ่ง เปนเครื่องมือ
สําหรับจับปลาดุก; เหมือนกับที่เรียนศาสนาเปรียบเทียบ เรียนคัมภีรวรรณคดีไม
มีสิ้นสุดนี่ มันยังเหมือนกับเอาน้ําเตาจับปลาดุกอยูนั่น เรื่อยไป ๆ. จะทําอะไรตองเรียน
อยางธรรมชาติ, เหมือนกับเอาสวิงหรือเอาแหมาจับปลาดุก ก็ไดตัวปลาดุก.
นี้ก็อาจจะตองพู ดไปวา เราบาเรียนหนังสื อ บาอานคัมภีรบาศึกษาคัมภีรกันไป เพื่ อ
จะใหหายบา, หายบาอานคัมภีร, แลวจากนั้นก็พอจะจัด หรือรูวิธีไดวา จะจับปลาดุก
อยางไร; ดวยแห ดวยสวิง ดวยอะไร.
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นี่ผมพูดตามประสบการณที่ผานมา, ถึงผมก็เคยบาอยางนี้; ฉะนั้นผม
กลายืนยันวา ที่พูดนี้จริง.บรรดาเรื่องที่นาจะบา ควรจะบาแลว ผมก็เคยบาหมดทุก
อยาง, มากกวาพวกคุณทั้งหมดนี้รวมกันก็ได, คุณไมเคยทําอะไรมากแปลกเทาผมดอก.
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จะพู ดนี้ จะมากเกิ นไป เพราะมั นอยู ตรงที่ ว า ที่ พู ดนี้ มั นจะเป นประโยชน แก
ผูที่ฟง ในลักษณะโดยที่ไมตองไปลองใหเสียเวลา.
นี่มีอยางนี้ แตถาธรรมชาติ หรือ
กฎธรรมชาติ มันมีชัดวา ตองไปบาเสียกอนจึงจะหาย;
ถาพูดเชนนี้มันก็เกินไป มัน
อาจจะยังไมควรพูด แกคนอยางนี้ในเวลานี้. ใหเขาไปบากันใหมากพอ แลวขลุยก็จะ
กลับมาหากอไผเอง ก็ถูกเหมือนกัน, แตเดี๋ยวนี้มันไมไดนึกอยางนั้นดอก นึกวาถา
อยางไรก็เอาที่มันเปนประโยชนไวกอน, อยาใหตองเสียเวลามาก หรือตายเปลา,
หรือบางทีมันเหลว เพราะวาพวกคุณหลาย ๆ องคนี้ อาจจะไมบาเกงก็ได, คือบาไมเกง
เชนบาไมหมดแลวกลับมา ก็ได มันก็เหลวหมด.
ฉะนั้ นมั นต องนึ กถึ งที่ ว า คนแก ๆ คนหนึ่ งไปเฝ าพระพุ ทธเจ า คุ ยกั บชั่ วโมง
เดียวเปนพระอรหันตดวยเรื่องอะไร;
ไมเคยฟงเรื่องขันขหา เรื่องไตรสิกขา เรื่อง
เบญจขันธ เรื่องอะไร ไมเคยฟง ไมเคยพูด กันอยางยืดเยื้อ,
เขาพูดเรื่องอะไร แลว
มันตรงจุดอะไร คนเหลานั้นเปนพระอรหันตไดตรงที่นั้นเอง;
ก็แปลวาคนพวกนี้
ไม มี เวลา ไม มี โอกาสที่ จะมาบ าวรรณคดี บ าอั กษรศาสตร บ าคั มภี ร ที่ เรี ยกว าคั มภี ร
เหมือนพวกเรา. เขาลัดทีเดียวตรงจุดคือเห็นวา ทําอยางนั้นเปนตัวกู - ของกู,
ทําอย างนี้ เป นอุ ปาทาน ทํ าอย างนั้ นไม เป นอะไรนี่ แล วมั นเศร า หรื อมั นสั งเวช หรื อมั น
อะไร ต ออุ ปาทานต อกิ เลสขึ้ นมาทั นที จนจิ ตใจมั นวู บวาบลึ กซึ้ งหมดไปเลย ไม มี ส วน
ที่ จะไปหลงใหลอย างนั้ นได อี ก มั นก็ เป นพระอรหั นต ก็ พอแล ว ไม ต องเป นพระอรหั นต
ที่ แ ตกฉาน ในวิ ช าความรู อั ก ษรศาสตร ศี ล ปะหรื อ อะไรก็ ไ ด เพราะมั น พอเกิ น พอ,
พอใหรูความที่กิเลสหมดไปจริง ๆ,
แลวพูดไปตามความรูสึกนั้น ทุกคํา พูดแทเปนทอง
คําเลย. เดี๋ยวนี้เราพูดเปนชั่วโมง ๆ หาสตางคก็แทบจะไมได, นี่ราคา ๕ สตางค
ก็แทบจะไมได ในพุทธกาลมันทองคําอยางนี้.
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ฉะนั้ น สรุ ป ความแล ว ถ า ฟ ง ถู ก ก็ เ ป น การเพี ย งพอ พอเกิ ด ตั ว กู –
ของกู
ก็เปนสังสารวัฏฏ, พอวางจากตัวกู - ของกู ก็เปนนิพพาน, แลวมีสติกั้นการเกิด
แหงสังสารวัฏฏ ปลอยทางเกิดแหงนิพพานไวเรื่อย,
ทางที่จะเปนนิพพานไวเรื่อย,
ปดกั้นทางที่จะเกิดสังสารวัฏฏไวเรื่อย มันก็ไดนิพพาน,
ระยะที่เปนนิพพานก็มากขึ้น ๆ
ระยะที่เปนสังสารวัฏฏก็หดตัวไปเอง หดตัวไปเองนอยลงไปเอง,
เรียกวาผอมตาย
ในที่สุด.
การปฏิบัติแทจริงมันจึงเหลือแตสติตัวเดียว
ฉะนั้นผมจึงขี้เกียจอธิบาย
เป น ชั่ ว โมง ๆ ซั ก เบื่ อ แล ว .ที่ จ ะพู ด เรื่ อ งอานาปานสติ หรื อ เรื่ อ งอะไรก็ ต าม ตาม
แผนปริ ยั ติ ให มั น หมดทุ ก แง ทุ ก มุ ม ทุ ก กระทงความนี้ มั น กลายเป น วรรณคดี ไ ป,
กลายเป นจิ ตวิ ทยาไป ยิ่ งไกลออกไป เหนื่ อยทั้ งคนพู ดและคนฟ ง ก็ เป นอานาปานสติ
วรรณคดีไป.
นี่พูดอยางนี้เปนอานาปานสติของพระพุทธเจา สั้นนิดเดียว วา
อยาเผลอใหจิตมันมาแนวนี้เกิดตัวกู - ของกูขึ้นมา, ไมตองใครสอนดอก กิเลส
ความทุกขในจิตใจมันสอน.

ธรรมชาติสอนดีกวาบุคคลสอน.
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ฉะนั้น ผมจึงบอกวา ธรรมชาติสอนดีกวาพระพุทธเจาสอน คนเขาเอาไป
พิมพบอย ๆ.
ถาเปนอยางคราวกอนผมเสร็จเลย,
อยางรายเหมือนคราวกอนเลย;
ถูกเรียกตัวไป. เดี๋ยวนี้ไมมีใครเขาจะมองดูกัน, แลวก็เขาใจ คือวาเห็นคา ก็เลนงาน
ไมไดก็เงียบ ๆ กันอยู.
ธรรมชาติสอนดีกวาพระพุทธเจาสอน;
นี่ตองเรียนจากจิตใจใหรูวา
สังสารวัฏฏเกิดอยางไร, ถายังวางอยูเปนนิพพานอยางไร; อยางนี้เรียกวาธรรมชาติ
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สอน. พระพุทธเจาเองสอนจริง ๆ นั้นมันเปนเรื่องคําพูดเรื่องอะไรไปหมด, อยางนั้น
พระพุทธเจาอยางบุคคล. ธรรมชาติสอนอยางนี้คือพระพุทธเจาจริงสอน, พระพุทธเจา
พระองคจึงสอน.
พระพุทธเจามี ๒ องค, องคจริงกับองคไมจริง มีรางกาย มีปากมีอะไรพูด
ไดนี้ เปนพระพุทธเจาไมใชองคจริง.
ธรรมะที่เกิดขึ้นในใจคน เปนพระพุทธเจาองค
จริง. พระพุทธเจาทานวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็น
ธรรม, ผูใดไมเห็นธรรม ผูนั้นไมเห็นตถาคต. ตถาคตองคนั้นคนละองคกับที่เห็นอยู
ทุกวัน
นี่ ตถาคตองคที่ไมมีรูปไมมีราง คือธรรมชาติชนิดหนึ่ง คือธรรมะที่จะ
ปรากฏแกใคร ๆ ก็ได,
แกจิตใจของใครก็ได อันนี้สอนดีกวาพระพุทธเจาที่เปน
คนสอน.
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสไวในที่อื่นวา เมื่อฉันพูดก็อยาเชื่อ, อยางกาลามสูตร ถึงฉันพูดก็อยาเชื่อ อยูในพระไตรปฎกก็อยาเชื่อ ขอที่วา อยาเชื่อดวยเหตุวา สมณะ
นี้เปนครูของเรา,
มันกินความถึงวา แมตถาคตก็อยาเชื่อ อยาเชื่อดวยวานี้เปน
พระศาสดาของเรา,
แลวก็ไปหาขอเท็จจริงเอาจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
เกิดขึ้นแลวมันรอนอยางไร,
ไมเกิดมันไมรอนอยางไร,
แลวทําอยางไรมันจึงไมเกิด,
แลวไปหาเอาจากประสบการณ แลวจึงเชื่อ, ทําอยางนี้เรียกวาธรรมชาติสอน. แตที่
แทจริงเปนพระพุทธเจาองคจริงอยางที่พระพุทธเจาตองการสอน.
พระพุทธเจาทานเปน
ผูจริงถึงขนาดที่วาอยาเชื่อฉันพูดนี้ ใหเชื่อตัวเอง.
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ฉะนั้น คุณก็อยาใหผมเหนื่อยเปลานัก ผมก็ไมคอยมีแรงพูดแลว,
มัน
ทรุดโทรมเขาทุก ๆ ป ทุก ๆเดือน จะตองตาย.
ก็เอาไปคิดดู เอาไปคิดดู อยางรวบรัด
ที่สุดเลย, อยางรวบรัดและไดประโยชนที่สุด ในฐานะที่มันเปนเรื่องที่กลั่นกรองมา
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ใหมันประหยัดเวลา, และใหเขาใจกันงาย. สลัดความยากลําบาก, สลัดความหลงละเมอ
ไปในทางที่จะเรี ยนไปในรูปดี รูปเดน คื อเรี ยนวิ ชามาก ๆ คือเรียนมาก ๆ เรียนจนตาย,
ตายสิบหนก็ไมจบ. ถาไปรูปนั้นก็ไมไหว จะตองเรียนจากธรรมชาติสอน ฉะนั้น
คําพูดมันจึงตางกัน.
แลวมันยังมีรายกาจอีกอยาง พระพุทธเจาทานพูดไวอีกอยาง แลวถูกตอง
ที่สุดแลว, แลวคนที่เขียนคัมภีร หรือสอนสืบ ๆ กันมานี้ ไปตีความผิด, แลวเขียน
เตลิดเปดเปงไปในทางผิด ผิดจากที่พระพุทธเจาสอน. ผมเขาใจอยางนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาท ถาเอาตามคําพูดในบาลี นั้นถูกแลว; แตคําอธิบาย
ในอรรถกถา หรือในหนังสือชั้นหลังนี้ผิดหมด ทําใหเขาใจปฏิจจสมุปบาทไปทางอื่น
แตเรื่องนี้มันตองพูดกันมาก.
อยางที่ผมพูดวา วันหนึ่งเกิดปฏิจจสมุปบาทไดไมรูกี่วง; เขาพูดกัน
ว า วงเดี ยวมั นกิ น ๓ ชาติ ชาติ ข างหลั ง ชาติ ตรงกลาง แล วชาติ ที่ จะเกิ ดข างหน า
วงเดียวกิน ๓ ชาติ. คิดดูแลวจะทําอยางไรได, จะดับมันอยางไรได, จะสะกัดกั้น
มันอยางไรได. แลวในวันหนึ่งเกิดไดหลายวงหรือหลายสิบวง ก็มีทางที่จะสะกัดกั้น
เสียดวยสติ, อยาใหเกิดเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา. และคําอธิบายอันนี้ จะตองปะทะ
กับความรูที่สอนกันอยูในโรงเรียน.
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อยากจะลองพู ดกั นจริ งจังแตกหักสั กวั น แตเราต องเตรี ยมคํ าอธิ บายให ชั ด
พอ, แลวยิ่งกวานั้นจะตองรอเวลา ใหเขาเตรียมตัวบาง. อยางพูดเรื่องความ
วางนี้ มีแผนการกะไววา ๑๕ ป หรือ ๒๐ ปจากวันที่พูดครั้งแรก คนคงจะเขาใจ
ได. นี่ระยะเตรียมเนื้อเตรียมตัวของมัน ๑๕ ป ๒๐ ป, แลวมันก็มาอยางนี้จริง ๆ.
เดี๋ยวนี้คนเริ่มเขาใจไดบาง เริ่มสลัดความโงความหลง ความคิด ความศึกษาผิด ๆ กันบาง
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สลัดความเขาใจผิดนั้นไดเทาไร, เขาก็จะรูไดเทานั้น. ผมพูดในวันแรก ในปแรก คน
เขาก็วาเราบาหรืออุตริ, หรือวาเขาใจผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ.
แลวเรื่องปฏิจจสมุปบาท มันก็เรื่องเดียวกัน แตอยูในรูปที่ละเอียด
กวานั้นมาก; นี่พูดเปรย ๆเปรยไววาคิดกันดูใหม, คิดกันดูใหม. นี่ใหเขาคิดกัน
ไปพลาง; พอถึงโอกาสหนึ่งที่เหมาะสมแลวก็จะพูดใหชัดเจนลงไปทุกตัวอักษร. พูด
เดี๋ยวนี้ ก็เหนื่อยเปลา, มันก็เหมือนคนเปาปใหแรดฟง ทํานองนั้น. ไมมีประโยชน
อะไร. ตองรอจังหวะของผูฟง ใหมีความวิวัฒนาการพอสมควร.
เราไมเอาอื่นเปนหลัก เอาการสําเร็จประโยชน หรือการปฏิบัติไดเปน
หลัก; อยางนั้นมันปฏิบัติไมได, ถึงจะรูหมดนั้นมันก็ปฏิบัติอะไรไมได, เปนของที่
ปฏิบัติไมได,
ถึงจะรูไปมากมายก็ไมมีประโยชน.แมปฏิบัติไดแลว ก็ยังตองวินิจฉัย
กันอีกทีหนึ่งวา มันมีประโยชนหรือไมมีประโยชน คือมันดับทุกขไดจริงหรือไมอาจจะ
ดับทุกขไดเลย.
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มันไมตองเอาผิดเอาถูก วาพระพุทธเจาวาหรือใครวา;
มันตองเอาถูก
เพราะวาเห็นเปนประโยชนดับทุกขไดจริง; นั่นแหละคือพระพุทธเจาวา คือธรรมะ
วา, ธรรมะที่เปนพระพุทธเจาวา. สวนที่วาพระพุทธเจาวา ที่เขียนออกมาเปนพระไตรปฎกนั้น อยาไปยึดถือเลย, โกหกก็มี คือคนชั้นหลังเขียนเติมลงไป ดวยความรู
ความเห็นอัตโนมัติก็มี, อธิบายที่เขาถูก ๆ อยูแลวใหผิดเสียก็มี, ที่ยังถูกอยูตามเดิมก็มี
แตไมรูวาอะไรก็มี, พระไตรปฎกอยูในสภาพอยางนั้น. ฉะนั้นจึงไมเชื่อพระไตรปฎก,
ไมเชื่อพระพุทธเจาวา; เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ แสดงอยู ปรากฏอยู ธรรมชาติ
สอนเอง มาตามลําดับ.
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ฉะนั้น สิ่ง ใดถูก ก็เ ข ากั น ไดกั บข อ ความในพระไตรปฎกส ว นที่ยั งถู ก ,
แล วมั นขั ดกั นทั นที กั บข อความในพระไตรป ฎกส วนที่ เป นทิ ฏฐิ ที่ มั นแปลกปลอมเข ามา.
แตเราไมมีหนาที่ที่จะไปคัดออก เพราะเราไมมีหนาที่ทําอยางนั้น; ถาไปทําเขามันยุง
เรื่องใหญ เพราะวา พระไตรปฎกนั้น เติมเกินไดเรื่อย, หรืออาจมีความหมายเปน
อยางอื่นก็ได. โดยเฉพาะคัมภีร ที่เรียกวา คัมภีรอิติวุตตกะ นั้น นาสงสัยมากที่สุด;
นาสงสัยทั้ง ๒ ทาง คือนาสงสัยที่วาเขียนกันทีหลัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได, อีกทางก็นา
สงสัยวา เราไมเขาใจ เพราะคําบางคําไมรูวาอะไร, จะเปนการคัดลอกผิด หรืออะไร
ผิด จนคําบางคําไมรูวาจะตีความวาอยางไร, ประโยคบางประโยคตีความไมถูก. เชน
ในเรื่ อ งนิ พ พาน ๒ นั้ น มี ต รงนี้ แ ห ง เดี ย ว ที่ ม าเถี ย งกั น อยู เ ดี๋ ย วนี้ เรื่ อ งนิ พ พาน ๒;
แตผมเขียนไปตามความรูที่มันลงกันไดกับที่อื่น ๆ.
มีผูเขียนดาโจมตีผมในทางหนังสือพิมพประชาธิปไตย วาผมนะตกนรกเทา
จํานวนตัวหนังสือที่เขียน; เขาไมออกชื่อผมดอก, เขาวา คนเขียนเรื่องนิพพาน ผูที่พูด
ใหผิดไปจากพระพุทธวัจนะ จะตองตกนรกเทาจํานวนตัวอักษรที่เขียนเอาไว ก็หลายหนา
กระดาษอยู, แลวไมกี่เดือน คนคนนี้ก็ถูกเขายิงตาย, ทะเลาะกันกับสารวัตร. ผมยัง
ไมทันตกนรก, เขาถูกยิงตายขาง ๆ ประตูวัดนั่นเอง.
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เราบอกวาเรื่องนิพพาน ๒ ในอิติวุตตกะ อยาเพอยึดถือ; ใหไปอานดู
ตรงนั้ น ๆ ในอั งคุ ตตรนิ กาย ในมั ชฌิ มนิ กาย คื อมั นยั งเป นคั มภี ร ที่ มี เครดิ ตดี กว าด วย,
แลวยังลงกันกับที่อื่น ๆ ดวยอยางนั้น. ที่ถูกควรเปนอยางนี้, นี้มันผิด, ผิดไปจากที่
สอน ๆ กันตามโรงเรียน, ผิดจากหลักสูตรนักธรรมโท ธรรมวิภาคปริเฉท ๒. นี่แหละ
อยาวาแตชาวบาน คนที่เปนเปรียญ ๙ ประโยค ก็ฟงไมถูก ตามที่ผมไดพูดไวเปาปให
แรดฟ ง แต ว าผมก็ ต องพู ด เพราะผมกํ าลั งจะต องตายเร็ ว ๆ ร างกายสั งขารมั นทรุ ดโทรม
เร็ว ฉะนั้นมีอะไรก็พูด พูดไวอยางนี้ หรือเขียน ๆ ไว แลวพูดเปรย ๆ ไวกอน.
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สังสาระมีอยูในนิพพาน, นิพพานก็มีอยูในสังสาระ

๑๗๗

นี้เปนแตเพียงเรื่องที่เขาไมสนใจ มันมีอยูแลวเขาไมสนใจ.
ฉะนั้น
เขาจึงไมเขาใจ แลวอีกทีหนึ่ง ตองรูวา มันเปนกฎของธรรมดาที่สุด คนจะสนใจ
แตสิ่งที่ตนเห็นวาจะไดประโยชน, หรือเขาใจไดหรือเขาขางตัว. ถาเขาใจไมได แลว
ไมมองเห็นประโยชนก็ไมสนใจดอก;
เหมือนกับเราไปปานี้ คนก็เก็บสิ่งที่มองเห็นวาจะ
เปนประโยชน. สิ่งที่ดีก็มาก แลวไมรูวาจะใชอะไร ก็ไมมีใครเอามา; ฉะนั้น ขอ
ความในพระไตรปฎกก็เหมือนกัน สวนที่ดีจริง หรือดีที่สุด อาจจะไมเปนที่สนใจ
ก็ได; เพราะมันไมเขาใจ แลวไมรูวาจะมาใชอะไร, ก็มีใชกันแตเรื่องทําบุญทําทาน
เรื่องโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอะไรทํานองนั้น เรื่องความวางมีเยอะแยะ ไมเอามา.
เรื่องความวาง, ที่พูดไวดวยคําวาความวาง นี้ก็มีเยอะแยะ, เรื่อง
ความวาง แตพูดไวดวยคํา.อยางอื่นที่อื่น ก็มีเยอะแยะ,
แลวก็ไมรูวานี่เรื่องความวาง.
เพราะเรื่องความวางจริง ๆ ที่พูดดวยคําวาความวาง ก็ไมเขาใจแลว.
นี่ที่เราใชคําธรรมดา ก็เพื่อประหยัดเวลา : ใชคําวา ความวางความ
วุน, ตัวกู - ของกู ใชคําธรรมดา ก็เพื่อประหยัดเวลา. ที่จริงใชคําไพเราะอยางอื่น
ก็ได แตมันไมประหยัดเวลา แลวมันชวนใหงวงนอน, ฟงไมเขาใจ ๕ นาทีก็งวงนอน
คนเรา. เหมือนกับพูดกับเด็ก ๆ, ถาเขาไมสนุก ๕ นาทีเทานั้น ตาปรืองวงนอน
ภาพแถวผนั งด านตะวั นตกซ ายมื อ ถ าทํ าให เขาเข าใจ หรื อพอใจไม ไดใน ๕ นาที เขาเดิ น
ไปเลย. เราพูดคนเดียว พูดบาอยูคนเดียว. นี้ตองฉลาดพูด พยายามใหเกิดความ
สนใจ ตั้งแตคําแรก, แลวก็คอยสนใจหนักขึ้น ๆๆ ก็หมายความวา เราตองพูดใหเขา
ฟงถูก,
แลวเห็นความสําคัญ และมีประโยชน และมีความหมายหรือวาอยาง
นอยใหสนุกเขาไวกอนก็ได.
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ธรรมปาฏิโมกข

ฉะนั้น การทํางานเผยแผศาสนา หรือวาโฆษณาอะไรก็ตาม มันยาก,
ยาก; ผมเคยทําไมไดผลมามากมาย มากมายเลย, มันเพิ่งมารูภายหลัง วาพูดอยางไร
อธิบายอยางไร จะเริ่มกันดวยอะไรจะจูงกันไปทางไหน ใหมันเกิดความเขาใจดวย, สนใจ
ดวย. นี้มันยากกวา ทางวัตถุแท ๆ ก็ยังทํากันไมได, ปลูกตนไมตนหนึ่งใหงามดี ก็ยัง
ยาก, แลวก็ปลูกอะไรลงไปในจิตใจของคนนี้ มันทําใหยุงยากได, เลี้ยงสุนัขอยาใหมันตาย
ใหมันเจริญดีสักตัว ก็ยังยาก.
เราจําเปนที่จะตองพูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซ้ํา ๆ ซาก ๆ เรื่องตัวกู – ของกู
นี้กี่ครั้งกี่คราวก็เรื่องตัวกู - ของกูอยูนี่ ไมมีเรื่องอื่น.
.... .... .... ....
วันนี้สรุปความไดวา ถามีตัวกู - ของกู ก็เปนสังสารวัฏฏ, ถาวางจาก
ตัวกู - ของกู ก็เปนนิพพาน. ถามีดีมีเกงอะไรบาง ก็อยารับใชตัวกู - ของกู, อยา
รับใชตัวกู - ของกู ขางใน หรือตัวกู - ของกู ขางนอก, ใหรับใชความวางคือนิพพาน
แต รั บใช ความว างคื อนิ พพานนี้ ถ าฟ งไม เป น ก็ ฟ งไม ออก ฟ งไม รู ว าจะไปรั บใช มั นได
อยางไร.
____________
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ธรรมปาฏิโมกข
-๘วันอาทิตยที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑
แรม ๘ ค่ํา เดือน ๗

ปริยัติ, ปฏิบัติสาํ คัญที่ดับตัวกู - ของกู.
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ เปนวันธรรมปาฏิโมกขอีกวันหนึ่ง เปนพิเศษ
ชนิดของพวกเราที่นี่.
อยางที่เคยพูดกันแลววา ไมมีเรื่องอื่น
ซ้ําซากอยูแตเรื่องตัวกู – ของกู
ในแงใดแงหนึ่ง, เพราะวามันไมมีเรื่องอื่น ที่เปนตัวพุทธศาสนา; เรื่องทําลายความ
ยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกู เรื่องเดียวเทานั้นเรื่องอื่นกี่รอยกี่พันกี่หมื่นเรื่อง มันเปน
บริวารของเรื่องนี้ คือวาเปนคําอธิบายของเรื่องนี้.
นี้ก็เปนเรื่องพูดซ้ํา ๆ อยูนี้ วา
๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ลวนแตเปนเรื่องคําอธิบาย เรื่องตัวกู - ของกู กับการทําลาย
หรือดับเสียของตัวกู - ของกู หรือดับทุกข.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที นี้ คนส วนมาก ทั้ ง ฝรั่ งทั้ ง ไทย ทั้ ง เจ าของพุ ทธศาสนาเอง ก็ จั บ หลั ก
ขอนี้ไมได เพราะวาไมชอบ ที่จะมีเรื่องสั้น ๆ เพียงเรื่องเดียวอยางนี้, ชอบใหมีเรื่อง

๑๗๙
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๑๘๐

ธรรมปาฏิโมกข

มาก ให หรู หรา ให เป นที่ รู มาก เรี ยนมาก พู ดมาก คิ ดมาก มั นจึ งเลยไม เป นพุ ทธศาสนา ไมเขาถึงตัวพุทธศาสนา. จะยกตัวอยางโดยตรงสัก ๒ เรื่อง : เรื่องปริยัติกับ
เรื่องปฏิบัติวิปสสนา.

เรียนปริยัติก็เรียนดุจวรรณคดี, ปดบังพระธรรม.
เรื่องที่ ๑ เรื่องปริยัตินี้ หมายความวา เปนเรื่องที่เฟอ จนเปนวรรณคดี
ที่เขาเรียกวาวรรณคดี,อักษรศาสตรวรรณคดี มันเฟอจนกลายเปนวรรณคดี.
พระ
ไตรปฎกนั่นเองคือวรรณคดี; ถาเปนเรื่องพุทธศาสนาโดยเฉพาะ มันก็เทากับ
พระพุทธเจาตรัสกับคนคนหนึ่ง ใหเหมาะกับเหตุการณ
และนิสัยของคน ๆ นั้น แลวก็
บรรลุธรรมะที่นั่นนั้นเอง ไมกี่คํา, แลวใจความมันอยูแตเรื่องดับความยึดถือเรื่อง
ตัวกู - ของกู ทั้งนั้น; ใชคําวา อัตตา อนัตตา โดยมาก. ถึงจะพูดโดยชื่ออื่น
อยางอื่น ใจความมันก็อยูแคนึ้อยูแคอนัตตา แคไมมีตัวตนนี้ ทุกเรื่อง;
อยางนี้มันยัง
ไมถึงขนาดที่เรียกวาเปนวรรณคดี. พอพระพุทธเจานิพพานแลว เขาเก็บ รวบรวม
เรื่องตาง ๆ นี้มารวมกันเขา แลวก็เพิ่มมากขึ้น ๆ ทุก ๆ ครั้ง ที่ทําสังคายนา,
แลวมันเนื่องจากตองจัดใหไพเราะทางภาษา.
ถาคุณไมสะเพราหรือเลินเลอเกินไป เคย
เรียนสังคายนามาแลว ตองปรับปรุงใหเปนภาษาที่สวดสังคายนาได.
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ภาษาที่พระพุทธเจาทานพูด นี้ทานพูดเหมือนกับพูดกับชาวบาน,
ชาว
บานพูดกับชาวบาน, ไมเปนภาษาที่ไพเราะอะไรเลย, แลวเปนภาษาปรากฤต ภาษาเลว ๆ
อยางนี้จารึกอโศกที่แผนนั้นไปอานดู,แลวไปเทียบกับภาษาบาลีดู. ถาเปนภาษาสันสกฤต
หรือภาษาบาลี มันไพเราะกวานั้นมาก;
เปรียบเทียบภาษาไทย เชนวาทําราชการ
อยางนี้ ภาษาบาลีเปนทําราชการ, ภาษาปรากฤต เปนทําราดการ,อยางคนเมืองนี้พูด.
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ปริยัติ, ปฏิบัติสําคัญที่ดับตัวกู - ของกู

๑๘๑

โยมของผมก็พูดอยางนื้ ผมไดยินมาแตเด็ก ๆ คนนี้มันทําราดการ; ราด - ช – การ
มันเหลือแต ราด - การนั้นคือภาษาปรากฤต ที่พระพุทธเจาทานใชพูดสอนประชาชน,
ไปที่ เ มื อ งไหน ก็ พู ด ปรากฤตเมื อ งนั้ น .ปรากฤตนี้ หลาย ๆ เมื อ ง หลาย ๆ แคว น ;
เมื่ออยูที่แควนมคธมากก็พูดปรากฤตอยางแควนมคธมาก, ปรากฤตอยางอโศกนี้
ปรากฤตอยางแควนมคธ เพราะพระเจาอโศกครองแควนมคธ.
นี้ปรากฤตอยางโกศล
กาสี ก็มีไปตาง ๆ กัน,
มันเพี้ยนกันอยางขนาดวา พูดไชยา พูดนคร ชุมพร สงขลา
พัทลุง,
เพี้ยนกันไปอยางนี้.
อยางผมไปปตตานี ผมก็พูดอยางนี้ แลวเขาฟงถูก
รูเรื่องได.
ภาษาปรากฤตนี้ ไมเหมาะที่จะเปนพระพุทธวัจนะ
ในฐานะที่เปน
ตํารา, ฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนเปนภาษาที่สละสลวย รอยกรองขึ้นทีหลัง, มันเลยเปน
ลั กษณะวรรณคดี แล วมั นมากขึ้ น ๆ ๆ เติ มเข าไปมากขึ้ น ๆ ให มั นครบให มั นบริ บู รณ ,
จัดหมวดจัดอะไรกันอยางดี คือจัดตามลําดับที่พูดก็มี, จัดตามลําดับตัวเลขอยางอังคุตตรนิกายก็มี. จะเห็นไดวาเรื่องที่อยูในมัชฌิมนิกายก็มาอยูในอังคุตตรนิกาย, นี่จัด
ตามลําดับมากนอย.
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มั นจึ งเปลี่ ยนรู ปเป นวรรณคดี พอครบ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขั นธ เป นวรรณคดีเอกของโลก ไมมีใครยาวเทา, เพราะมันยาววาหนึ่งเต็ม ๆ. พระไตรปฎกเมื่อพิมพ
แลวมันยาววาหนึ่งพอดี วาหลวง ยาวกวาวาผมเสียอีก, มาเรียงเลมตามสันนะ. นี้
เรียนพระไตรปฎก ก็ยิ่งไมรูพระพุทธศาสนา เพราะยิ่งเรียนวรรณคดี; ฉะนั้นเรา
ก็ เรี ยนวรรณคดี แล วความไพเราะของวรรณคดี ก็ ถึ งจิ ตใจไปทางศิ ลปทางอั กษรศาสตร
ทางอะไรตาง ๆ ก็เลยเปนโอกาสทํามาหากิน ดวยศิลปเหลานี้.
ฉะนั้นยิ่งเรียนพระไตรปฎก ยิ่งไมรูพระพุทธศาสนา ก็เพราะเหตุนี้,
แลวยิ่งไปหากินอยางตลบแตลงหลอกลวง
ก็มี, เพราะมันยิ่งงาย มันใชไดงาย.
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นี่เรื่องปริยัติ ที่ทําใหคนติดตังไมรูพุทธศาสนา ยิ่งเรียนยิ่งไมรู ยิ่งรูมาก
ก็ยิ่งนาน, ยิ่งรูทวมหัวยิ่งเอาตัวไมรอด เพราะเหตุที่มันเปนวรรณคดีที่เฟอ.
ถามีใครสนใจจับเอาใจความใหได ไมใชในลักษณะวรรณคดี, จับหลัก
ธรรมใหได เรื่องไมมีอะไร นอกจากระวังเรื่องที่จะเขามาในจิต ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ อะไรก็ตาม และอยาใหเรื่องนั้นมันเขาไปปรุง
แตงในจิตเปนตัวกู - ของกู เทานั้นเอง, มีเทานั้นเอง. สูตรไหนก็สูตรนั้น มีความ
มุงหมายอยางนี้;
แตคนเขาไมไดเรียนสูตรเหลานั้น ในลักษณะนี้ เรียนแตใน
ลักษณะที่เปนของแปลก ของใหม ไมเหมือน ไมซ้ํา ไมอะไรกันไปเรื่อยไปเลย มากไป
ทวมหูทวมหัวถึงกับตกหลุม เปนวรรณคดี ความมืดสีขาว อยางที่เคยพูดวันกอน คือหมอก
แหงวรรณคดี หมอกแหงคําพูดที่ถือเอาใจความไมได, เมฆหมอกแหงคําพูด ที่คน
เหลานี้ถือเอาใจความไมได.
นี่พระไตรปฎกก็บังพระธรรม ใครไมโงเกินไป ก็คงจะฟงถูก วา พระไตรป ฎกนั่ นแหละบั งพระธรรม พระธรรมที่ จะดั บทุ กข ได นิ ยยานิ กธรรม เญยยธรรม
อะไรก็ตาม, พระธรรมแทถูกบังมิดโดยพระไตรปฎก, แลวคนก็เขาไมถึง เลยกลาย
เปนคนบาวรรณคดี บาภาษาศาสตรอักษรศาสตร,
อยางที่เรียนกันเปนเปรียญ
๙ ประโยคอะไรก็สุดแท. นี่เปนเหตุใหไมถึงตัวธรรมะในสวนปริยัติ.
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เรียนสมถวิปสสนาก็เปนรูปแบบปดบังการปฏิบัติแทจริง.
ทีนี้ ตัวอยางที่ ๒ เรื่องปฏิบัติสมถวิปสสนา คนที่อานบาลี อานอรรถกถา
หรือแมแตอานธรรมบทก็ตาม จะเห็นวา ปฏิบัติวิปสสนาครั้งกระโนน ไมมีแบบ
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ไมมีรูป ไมมีแบบ ไมมีพิธีรีตอง, ไมมีความตองการที่จะปฏิบัติวิปสสนา. นี่คุณฟงดู
ซิวาเขาไปขอการปฏิบัติกับพระพุทธเจานั้น ไมไดไปขอวิปสสนา ขอกัมมัฏฐาน
อะไร เหมือนที่พูดกันเดี๋ยวนี้, คือไปบอกความทุกขรอนทางจิตใจ เฉพาะตัว ตอพระพุทธเจา หรือครูบาอาจารย และทานก็บอกวา จงทําอยางนั้น จงคิดอยางนั้น, จงทําใน
จิตอยูแตอยางนั้น, ไมไดใชคําวิปสสนา หรือตั้งพิธีรีตองเหมือนกับเดี๋ยวนี้. นี่จึงเปน
การปฏิบัติธรรมแท ๆ ในทางจิตแท ๆ เลยไดประโยชน.
ที นี้ พ อถึ ง เดี๋ ย วนี้ วิ ป ส สนาเกิ ด เป น ฟอร ม เป น แบบเป น ฟอร ม เป น รู ป
บัญญัติเฉพาะอะไรขึ้นมาแลวก็มีการทําใหเขาใจวา วิเศษ ศักดิ์สิทธิ์ กระทั่งมีฤทธิ์มีเดช
มีปาฏิหาริย,
ไปทําวิปสสนาเขามาก็บาบาขนาดตองจับลามโซ ตองไปสงโรงพยาบาล
ซึ่งมันไมเคยมีในครั้งพุทธกาล.
ปฏิบัติธรรมะในทางจิตนั้น ไมเคยมีใครบาในครั้ง
พุทธกาล,
มีแตไดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ขั้นใดขั้นหนึ่ง.เดี๋ยวนี้ทําวิปสสนาบา
หลายสิบเปอรเซ็นต ไมมากก็นอย, บาเลย บาเสียคนไปเลยนั้นก็มีมาก, บาไปเลยก็มี
เพราะทํ าวิ ป สสนาบ า แล วก็ บ าครึ่ ง ๆ กลาง ๆ คุ มดี คุ มร าย เที่ ยวอวดดี อยู อะไรอยู ,
นี้ก็มีมากที่สุด หลายสิบเปอรเซ็นต.
ที่จะไดรับผลเปนความดับทุกขโดยตรง หายาก
เต็มที เพราะมันเปนวิปสสนายกหูชูหางทั้งนั้น,
วิปสสนาเพื่อจะดีกวาคนอื่น เพื่อจะ
สอนคนอื่น แตเปนอาจารยแลวทํานาบนหลังลูกศิษยทั้งนั้น.
นี่อยางไมบา อยางที่
ไมบาแลวเปนอยางนี้ ที่ทําไปโดยความบริสุทธใจโดยตรง นั้นมันมีนอยมาก,
ซึ่งจะ
ไมบาดวย แลวก็ไดผลตามสมควรดวย มันมีนอยมาก.
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นี่เรียกวา วิปสสนารูปแบบ
ที่ปรุงกันขึ้นเปนรูปเปนแบบ มีพิธีรีตอง
อยางนั้นอยางนี้, นับตั้งแตตองเอาดอกไมธูปเทียนมามอบเนื้อมอบตัว, อัญเชิญอยางนั้น
อัญเชิญอยางนี้, ประกาศอยางนั้น ทําอยางนี้, แลวก็ใหทําไปเหมือนกับเครื่องจักร,
เห็นดวงอยางนั้น เห็นสีอยางนี้ มันเปนรูปฟอรมสําเร็จรูปอยางนี้ คือไปสูความบา.
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นี้ก็เรียกวา วิปสสนาสมัยนี้นั่นเอง ปดบังพระธรรม สวนที่เปนปฏิบัติ;
สวน
พระไตรปฎกก็ปดบังพระธรรมสวนที่เปนหลักปริยัติ,
วิปสสนารูปแบบนี้ ก็ปดบังการ
ปฏิบัติธรรมที่แทจริง ที่โดยตรงของพระพุทธเจา.
ทั้ ง ปริ ยั ติ ธ รรมก็ ดี ป ฏิ บั ติ ธ รรมก็ ดี มี เ ครื่ อ งป ด บั ง เสี ย อย า งนี้ ;ฉะนั้ น
เรื่องปฏิเวธธรรม
คือผลที่จะไดรับก็เลยไมมี;
ถามีมันก็บา อยางเดียวกันอีก
ก็คือ บานั่นเอง,
คือเปนคนบาวิปสสนาตองจับลามโซ.นั่นคือผลของวิปสสนา หรือ
ปฏิบัติธรรมในรูปอยางนี้.
ที นี้ อี ก ด านหนึ่ ง ในเมื่ อ มั น ไปมั ว เมาในเรื่ อ งความรู เสี ย แล ว ผลก็ คื อ ลาภ
ยศ สักการะ
อยางดีที่สุดมีคนนับหนาถือตา มันก็มีผลอยางนั้นไป ไมมีผลเปนมรรคสี่
ผลสี่นิพพานหนึ่งเลย.
นี่เรียกวาเมฆหรือหมอกเครื่องปดบังพระธรรมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติ
มันมี
อยูอยางนี้, มันกลายเปนวา เพื่อสงเสริมตัวกู - ของกู ใหยกหูชูหางทางปริยัติบาง,
ใหยกหูชูหางทางปฏิบัติบาง.
ทั้ง ๒ ทางแลวมันจะหาที่พึ่งได ที่ไหน;
เพราะวาสิ่งที่
ควรจะเปนที่พึ่งนั้น มันถูกเขาใจผิด ถูกทําใหเปนอยางนี้.
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แลวลักษณะอยางที่วามาทั้งหมดนี้ คือ สีลัพพัตตปรามาส,
สีลัพพัตตปรามาสที่ พู ด ถึ ง กั น อยู เ สมอ แล ว อย า งร า ยแรงที่ สุ ด ที่ ป ด บั ง กั้ น หนทางของการบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน;
เพราะเมื่อมัน ทําไปจนชินจนเคยตัวอยางนี้แลว ก็ยากที่จะ
ถอนออกได,
แลวก็เปนสีลัพพัตตปรามาสที่แทจริง หมายความวามันอยูในเรื่องในราว
ของเรา ที่ เราไปไม รอด ไปไม สํ าเร็ จ ก็ เพราะสั งโยชน ข อนี้ ที่ ได มี อยู จริ ง ๆ แล วมากมาย
ทวมทนไปหมด.
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ฉะนั้น เราอาจจะสรุปเขาเรื่องที่พูดมาแลววา ปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดี
มีใจ
ความสําคัญอยูที่ทําลายตัวกู - ของกู, ปองกันการเกิดแหงตัวกู - ของกู, แลวก็ทํา
ลายความเกิดแหงตัวกู - ของกู อยางเดียวทานั้น. ถาเรียนก็เรียนเพื่ออันนี้, ถาปฏิบัติ
ก็ปฏิบัติเพื่ออันนี้.

การศึกษาปฏิบัติธรรมมักไปในทางสงวนตัวกู - ของกู.
เดี๋ยวนี้เราไมเอากันอยางนั้น กลับจะสงวนไวซึ่งตัวกู - ของกู;
ปริยัติก็สงวนที่จะเปนเดนในทางปริยัติ, พวกปฏิบัติก็สงวนที่จะเดนทางปฏิบัติ.

พวก

ทีนี้ขออภัยจะพูดตรง ๆ วา พวกที่ตั้งใจจะเอาจริงนี้ ก็ยังสงวนตัวกู –
ของกูไว ดวยความเคยชินทุกองคนี้ถามีอะไรจะเกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกู แลวขอใหเขา
ใจเถิด มันมีผลมาจากการที่เคชิน แลวมยอม, ไมยอมสละโดยแทจริง สงวนเอาไว ทั้ง ๆ
ที่รูอยูวา สิ่งนี้จะตองละ ก็ไมละ, เลวถึงอยางนั้น คิดดูซิทั้ง ๆ ที่รูอยูวา สิ่งนี้ตองละนะ,
ตัวกู - ของกูแบบนี้ หัวดื้อแบบนี้ ตองละนะ, แลวก็ไมละมันเลวกี่มากนอย. มัน
ควรจะเรียกวาอายชาติหมาเลย เลวชนิดนี้ เหมือน เรื่องราชสีหนอน อยางอรรถกถาอธิบาย
ชาคริยานุโยค, เรื่องราชสีหนอน ขอใหเอามาระลึกไวเสมอ; ถาทําอะไรไมสมกับ
เพศกับภูมิของตัวเองแลวใหถือวา อายชาติหมา.
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ธรรมนิยายเรื่องอายชาติหมาเปนคติที่ดี.
บางคนอาจจะไมเคยไดยินเรื่องนี้ ก็เลาใหฟงซ้ําอีก ราชสีหนอนบนกอน
กรวด ในถ้ํา มโนหรดาลศิลา เปนกอนกรวดชนิดหนึ่งในถ้ําที่มันอยูลมตัวนอน มันมี
สติ อย างที่ พู ดใน ชาคริ ยานุ โยคมี สติ ล มตั วลงนอน มี สติ กํ าหนดทุ กอย าง กํ าหนด
ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต มือเทา หางหัว อยูอยางนี้ กรวด มโนหร –
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ดาลศิลาเรียบ, เรียบอยูอยางนี้แลวมันก็นอน. เมื่อมันตื่นขึ้นมา มันก็ดู, กอนที่มันจะ
ลุกขึ้นมันดูกรวดเหลานี้ วาเปนอยางไร เมื่อเห็นกรวดขยุกขยิก ผิดไปจากเดิม, มันก็รู
ไดวา มันนอนดิ้น มือเทา หูหางหัวหางมันดิ้น, กรวดมันผิดไปจากเดิมมันจึงวา "อาย
ชาติหมา ไมใชราชสีห ไมใชชาติราชสีห แลวอายชาติหมา" คือวา นอนไมสมกับที่
เปนราชสีห นี้ก็เลว, วาอายชาติหมา, นอนอยางไอชาติหมา คือนอนไมสมกับอยาง
ที่เปนราชสีห. แลวมันก็เลยนอนใหมไมลุก, มันก็จัดการใหม แลวก็นอนใหม แลวก็ไม
ลุก, ยอมอดอาหาร ไมไปหาอาหารตามเวลา. แลวตื่นขึ้นมาอีก ถามันยังเปนอยาง
นั้นอีก ก็วาไอชาติหมาอีก;
นี้ถามันตื่นขึ้นมา มันเห็นเรียบ บางทีมันหลายครั้งเขา
มันอาจจะเพลีย มันไมดิ้น กรวดมันก็เรียบดี ก็ตามใจเถอะ. แตถามันตื่นขึ้นมา กรวด
เรียบ ไมมีรอยดิ้น นี่ชาติราชสีหละ,
นี่ราชสีห ก็ลุกขึ้น เปลงสีหนาทกองไปทั้งปา
แลวจึงไปหากิน เปนราชสีห.

ผูปฏิบัติไมสมภาวะเพราะขาดหิริโอตตัปปะ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถาทําอะไรไมสมกันกับภาวะแลวก็ ตองเรียกอายชาติหมา ตองรูอยูวา สิ่งไร
เปน สิ่ง ที่ตอ งละเพื่อ ใหส มกับการเปนพระ เปน เณร เปนอุบาสก อุบาสิก า
แลวไมละ, อยางนี้ แลวก็เห็นอยู รูอยูอยางนี้ตองละ แลวไมละ แลวก็ไมละอาย,
แลวก็พยายามสงวนเอาไว เพราะความเคยชิน หรือวาเพราะการมีตัวกู - ของกูจัด ไมยอม
แพหัวดื้อ, หรือเพราะวา มันมากจนเปน สีลัพพัตตปรามาสแลว มันควรจะเรียกวา
อายชาติหมา; ตัวเองก็เรียกตัวเอง อายชาติหมา. แลวคนอื่นควรจะเรียกไดวา อาย
ชาติหมา เพระไมพยายามทําใหสมกับความเปนอยู ที่เปนอุบาสกอุบาสิกา ภิกษุ
สามเณร อะไรก็ตามไมสมควรที่จะนอนบนกรวดมโนหรดาลศิลา ในถ้ํานั้น. เชนเดียว
กับภิกษุ สามเณรไมควรจะนอนในกุฎีที่เขาสรางถวาย, แลวตัวเองก็อยากจะใหสวย,
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ทาน้ํ ามัน ขัดถู อย างนั้ นอยางนี้ ปลู กต นไม ดอก ประดับประดาอยางนั้ นอย างนี้ เพื่ อ
ใหสวย. แตคุณสมบัติในตัวมันไมมีพอที่จะนั่งนอนในเสนาสนะอยางนั้น มันก็
ควรดาตัวเอง; เหมือนกับราชสีห ที่มันดาตัวเองวา ไอชาติหมา, ไมสมกับกรวด
มโนหรดาลศิลา แหงถ้ํานี้, หรือวาไมเหมาะสมความเปนราชสีหของกู.
นี้ ถ า เราจะคิ ด ว า มั น ไม ส มกั บ ที่ จ ะบริ โ ภคอาหารบิ ณ ฑบาต จี ว ร
คิลานเภสัช ของผูที่ถวายดวยศรัทธา มันก็ตองอยางเดียวกัน, แลวมันตองจริงขนาดนี้
มันถึงจะพนจากเครื่องหุมหอปดบังตาง ๆ.
เดี๋ ยวนี้ ไม มี ป ญหาแล ว ไม มี ข อสงสั ยแล ว ไม มี ป ญหาแล ว รู อยู แล วว า
ไมถูกและไมควร ก็ยังดื้อ ดื้อเพราะความเคยชิน, ดื้อเพราะความมีมานะทิฏฐิ เพราะ
หูหางมันสูง มันลดไมคอยจะลง, มันดื้อมาเปนนิสัย. เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเรียก
ตัวเองในลักษณะอยางนี้ เมื่ อไมยอมแก ไข สิ่งที่รู อยู วาควรแกไข ว าไอชาติ หมาก็ แล ว
กัน, อยาตองเปนคนเลย. นี่คือวาหิริและโอตตัปปะที่แทจริง จะไดเกิดขึ้น.
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เราพูดกันมาหลายหนแลววา ตองปองกันดวยสติสัมปชัญญะ แลวก็
ตองลงโทษมันดวยหิริและโอตตัปปะ คือรูจักละอาย รูจักกลัว มันจึงจะเปลี่ยนแปลง ;
ฉะนั้นขอใหนึกใหมาก คือวานึกวา สิ่งที่ไมทํานี้ ลวนแตมันเปนสิ่งที่รูกันอยูแลวทั้งนั้น
วาควรละ.
เชนความโกรธ นี่มันโกรธซึ่งไมสมกับความเปนพระ,
เปนผูศึกษา.
อานหนังสื อเถรวาท อานหนั งสื อมหายาน อานหนั งสื อเซ็ น อ านหนังสืออะไรต าง ๆ
แลวมันก็ยังโกรธ นี่มันไมไดเลวถึงชาติหมา;แตเมื่อมันรูแลววาตองละ,
แลวมันไม
พยายามละ มันเลวถึงขนาดเปนชาติหมา มันหลายสิบครั้งแลวครั้งแลว สองครั้ง
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สามครั้ง, แลวมันก็สงวนเอาอันนี้ไว ยังสงวนเอาอยางนี้ไวลักษณะอยางนี้ไว ไมใชครั้ง
หนึ่ง ไมใชสองครั้งไมใชสิบครั้ง มันหลายสิบครั้งแลว.
เชนความโกรธ ซึ่งพระพุทธเจาสรุปไวอยางนาฟงที่สุด สจฺจํ ภเณ น กุชฺเณยฺย - พูดจริงแลวอยาโกรธ. เดี๋ยว
นี้มันโกรธ ทั้งที่ปากมันพูดจริง;
บางทีเรื่องที่จะพูดนั้นคือเรื่องจริง แตมันเรื่องจริง
ของความโกรธ หรือจริงสําหรับจะโกรธ แลวมันก็โกรธ,
นี่ก็เขากันกับที่วา สจฺจํ ภเณ
น กุชฺเณยฺย, ตองพูดจริง และไมโกรธ. นี่พูดจริง แตโกรธ แลวสวนมากมันก็
พูดไมจริงดวย. แลวก็โกรธดวย.

โลภะ โทสะ โมหะ นี้ขึ้นลงเนื่องกัน.
ตรงนี้ อยากจะพู ดแทรกให เข าใจ เรื่ องความโลภ ความโกรธ ความหลง
คือโลภะ โทสะ โมหะนี้;
ถาคุณยังไมรู ควรจะรูเสียทีวา มันเนื่องอยูดวยกัน
มันขึ้นดวยกัน, มันลงดวยกัน มันเนื่องอยูดวยกัน.อยาไปพูดโง ๆ ตามที่คนบางคน
พูดวา โลภะ ใหเกิดโทสะ, โทสะใหเกิดโมหะ, โมหะใหเกิดโลภะ, โลภะใหเกิดโทสะ,
เพื่ออธิบายภาพบนชั้นบน เรื่องงูกัดหางไก ไกกัดหางงู อธิบายนั้นวา โลภะ โทสะโมหะ
นั้นคือโง; ที่จริงมันไมใชอยางนั้น มันไมอาจจะสงเสริมกันอยางนั้น เรื่องโลภะ
โทสะ โมหะมันขึ้นดวยกัน มันคนละลักษณะ คนละอาการ.
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ภาพสัตว ๓ ตัวนั้นมันเรื่อง กิเลส - กรรม - วิบาก, กิเลส - กรรม – วิบาก
ถึงแมพระธิเบตจะเปนผูอธิบายเอง ก็อยาไดไปเชื่อเลย เขาฟงมาผิด แลวบอกตอ ๆ กัน
มาผิด. อาจารยแรกผูเขียน เขาไมไดโงถึงอยางนั้นดอก, ไมไดโงถึงวา โลภะใหเกิด
โทสะ โทสะใหเกิดโมหะ โมหะใหเกิดโลภะอยางรูปสัตว ๓ ตัวนั้น.
เพราะวา โลภะ
โทสะ โมหะ ทั้ง ๓ อยางนี้ มันมาจากตัวกู - ของกู; ถาตัวกู - ของกู ลด ๓ อยาง
นี้มันก็ลด, ตัวกู - ของกูแรง ๓ อยางนี้มันก็แรง. โลภะ ก็มาจากตัวกู – ของกู คือ
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เปนอาการตัวกู - ของกู อยางหนึ่ง, โทสะก็เปนอาการของตัวกู - ของกู อยางหนึ่ง
โมหะ คือความโงนี้ก็เปนอาการตัวกู - ของกู อยางหนึ่ง. เห็นแกตัวมันก็โลภ
เห็นแกตัวมันก็โกรธ เห็นแกตัวมันก็เขาใจผิด เพราะวาความเห็นแกตัว มันเสีย
หลักเสียแลว มันจึงเขาใจสิ่งตาง ๆ ผิด. นี่เมื่อจิตเห็นแกตัวแลว มองสิ่งอะไร
ก็เขาใจผิดหมด ฉะนั้นจึงเปนโมหะขึ้นมา.
พระพุทธเจาตรัสแตเพียงวา อยาโกรธพอแลว; เพราะวาถาไมโกรธจริง ๆ
มันก็หมายความวากดหัวตัวกู - ของกู ลงไปได ใหตัวกู - ของกู มันลดไปเทาไร มันยุบ
ไปเทาไร มันก็ไมเกิดโลภะ หรือโทสะ หรือโมหะ รุนแรงอะไรได.
ฉะนั้นเราจะ
เลือกปฏิบัติวา ไมโกรธก็ได แตทําใหถูก, ไมโลภก็ไดแตทําใหถูก, ไมโงไมหลง
ก็ได, ทําใหมันถูก จงกําจัดตัวกู - ของกูนี้ลงไป, แลวทั้งโลภะ โทสะ โมหะมันก็จะ
ลดลงไปดวยเหมือนกัน.
ฉะนั้นอาจจะพูดไดวา สจฺจํ ภเณ น กุชเณยฺย ๒ คําเทานี้ก็พอ ที่จะบรรลุ
มรรค ผล และนิพพาน;
พูดจริงและไมโกรธนั่นแหละ ถาปฏิบัติไดจริง แสดงวา
มันหมดตัวกู - ของกู.
แตนี่มันมีพูดไมจริงและโกรธอยูเสมอ แลวรูอยู ครั้งที่หนึ่ง
ก็ยังไมละ, ครั้งที่สองก็ไมละ, ครั้งที่สิบก็ไมละ, ครั้งที่ยี่สิบก็ไมละ, หลายสิบก็ยังไมละ
ฉะนั้นตองเรียกไอชาติหมา, ไมละสิ่งที่แนนอนเหลือเกินแลววาจะตองละ, ไมสมกับที่วา
เราเรียกตัวเองวา ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา บริโภคปจจัยสี่ของผูถวายดวยศรัทธา.
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ตองมีสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะละสิ่งที่ตองละ.
มั นเป นเรื่ องที่ เหลื ออยู นิ ดเดี ยวเท านั้ น คื อว าเราหลุ ดจากโซ ตรวนของแนว
ปริยัติมาได, หลุดจากโซตรวนของวิปสสนารูปแบบที่ทําใหบานั้นมาได เรียกวา รอด
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ปากเหยื่อปากกามาไมนอยแลวนะ,
แลวมันก็มาติดปากเหยี่ยวปากกาชนิดนี้ คือไมยอม
ละสิ่งที่รูอยูวาจะตองละ แมครั้งที่หนึ่ง แมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม, ปากก็วาจะละ
ปากก็รับสารภาพผิด ปากก็บอกวาจะกลับตัวใหมตรงกันขาม.
บางทีก็ไปยืนยันกับ
เพื่อนฝูง แสดงอาบัติก็มี, มายืนยันกับผมเองก็มี, แตแลวมันก็ยังไมละ.
ฉะนั้ น ให เ ห็ นว า นี้ คื อ อุ ปสรรคอั น เดี ย วนี้ เ ท านั้ น ผ า นข อ นี้ ข อ เดี ย วไปได
ก็ตลอดรอดฝงได;
แตตองละสิ่งที่รูอยูวาควรจะตองละ ซึ่งเราเหลวไหล ไมละมา
ตั้งหลายสิบครั้งแลว ก็คือไมละอายและไมกลัว. ทําอยางไรจะใหละอาย ใหกลัว,
ก็ตองเรียกมันวา ไอชาติหมา. ถาวาอยางนี้มันก็ไมไดอีกก็เลิกกัน, มันไมมีทาง
จะทําแลว, ถาหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นไมไดเพราะในขอนี้ แลวมันก็ไมมีทางจะทํา.
นี่อยาลืม หลักใหญ ๆ ที่วา เผลอตกรองของตัวกู - ของกู นั้น ปองกัน
ไดดวยสติสัมปชัญญะ, แลวเผลอสติสัมปชัญญะไปบางแลว ทําลงไปแลว มันตอง
แก,
ขูหรือวา ปอ งกัน ตอ ไป ดว ยหิริโอตตัปปะ คือ ละอายใหม าก กลัว ให
มาก, หรือถาเอามารวมเขาไดเลยก็ยิ่งดี กลัวลวงหนา ละอายลวงหนา. นี่ทําเสร็จ
แลวก็ยังไมละอายไมกลัว,
ทําไมจะละอายลวงหนา หรือวากลัวลวงหนา ฉะนั้นถา
เปนชั้นผูดีที่สุด ตองมีสติสัมปชัญญะ กับ หิริและโอตตัปปะ รวมกันควบคุมตัวเอง
อยู;เหมือนอยางวา ไมไปทําผานุงหลุดกลางถนน.
เพราะอะไร ?
เพราะสติสัมปชัญญะอยางหนึ่ง และเพราะหิริและโอตตัปปะ ความละอายความกลัว ผนวกอยูดวย
ขูไวดวย มันจึงไมทําผานุงหลุดกลางถนนสักคนเดียวเลย, รอยเปอรเซ็นตเลย.
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แตทีอยางทําเหลวไหลนี้ ทําไมจึงเหลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต,
หรือวาเหลวไปแค
๙๙เปอรเซ็นต; คือทางจิตใจทําผานุงหลุด ตัวกู - ของกูจึงเกิดขึ้น เปรียบเหมือน
ทําผานุงหลุด แลวทําไมไมละอาย ? ก็เพราะไมมีสติสัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะ
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มากพอ
เหมือนกับเรื่องทางวัตถุ ที่วาจะไปทําผานุงหลุดกลางถนน หรือวาทําอะไร ๆ
ที่ ค ล า ย ๆ นั้ น .เพราะถื อ ว า ไม มี ใ ครรู ข องใคร ไม มี ใ ครเห็ น ของใคร ซ อ นตั ว อยู ไ ด ;
อยางนี้มันก็ไมมีทางดอก ไมมีทางที่จะเปลี่ยนนิสัย, แลวก็อยาใหเลวกวาราชสีห อยาง
ที่ กล าวไว ในอรรถกถา แม แต สั ตว เช นราชสี ห มั นยั งมี ธรรมอย างนั้ น มี หลั กอย างนั้ น.
นี้ เราเป นมนุ ษย ควรจะทํ าได ทํ าอะไรไม สมกั บภาวะที่ เป นอยู อย างนี้ ก็ ควรละอาย
ขนาดนั้นเลยเรียกไอชาติหมาเลย,
แลวไมไปบิณฑบาตดวย เหมือนราชสีหไมไปหากิน.
แกไขสิ่งนี้ไดเสียกอน จึงจะไปบิณฑบาต จึงจะไปหากิน; ฉะนั้นถาใครเอาจริง
มันก็รอดตัวทุกคน.

ควรทําตัว - เหมือนราชสีหบังคับตนเอง.
เขาไม ได เขี ยนไว ชั ดว า ราชสี ห มั นทํ ากี่ ครั้ ง เขากลั บไปเขี ยนชั ดว า มั นยอม
ตาย ไมไปหากินแลวมันนอนอีก, มันนอนอีก, มันนอนอีก จนตื่นขึ้นมา รอยกรวด
มั นเหมื อนอย างเดิ ม เพราะมั นหมดแรงหรื ออะไรก็ สุ ดแท มั นจึ งไปหากิ นอย างราชสี ห
บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวก็ออกไปจับสัตวกินเปนอาหาร.
ภิกษุที่มีปติปราโมทย
ในการกระทําของตัว ที่ทําไดตามที่ควรจะทํา ก็บันลือสีหนาท ออกไปบิณฑบาต
อยางราชสีหคือเดินไปอยางภาคภูมิใจตลอดเวลา วาเราไมมีอะไรที่จะโจทยทวงตัวเองได.
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ผมขอย้ํ าอี กที ว า เรารอดปากเหยี่ ยวปากกา ไม ตกหลุ มปริ ยั ติ ไม ตกหลุ ม
ปฏิบัติวิป สสนาบ า,แลวก็มารูอยูแลววา อะไรจริง อะไรเปนอยางไร อะไรควรทําอยางไร
อะไรควรละอยางใด, แลวก็มาติดอยูขอเดียวที่วา ไมเขมแข็ง ไมเด็ดขาด ในการ
ที่จะละสิ่งที่รูอยูแลววา จะตองละและควรละ;
เชนความโกรธ เปนการไมดี,
เป นการยกหู ชู หาง แง ใดแง หนึ่ ง อย างใดอย างหนึ่ ง ที่ มี อยู ประจํ าตั วคนหนึ่ ง ๆ ไม ค อย
จะเหมือนกัน.
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แตนี้ กลัววา จะไมละอายถึงขนาดวา จะเอาอยางนี้ ไวเบงทับกัน,
ไวอวดกันวาไมกลัวใครกูไมกลัวใคร ดาใครก็ได. คําพูดที่ไมนาฟงสําหรับพระ เชน
วา เตะสอนมันเสียสักทีอยางนี้ไมใชพระ, ถาพูดวาเตะสอนเสียสักที คนนั้นไมใชพระ
แลว, เพราะโกรธดวย แลวเขาใจผิดดวย,โกรธจัดดวย แลวเขาใจผิดดวย. เตะสอน
ไดที่ไหน, แลวเปนพระจะเตะสอนไดอยางไร, มันควรจะพูดอยางอื่น. นี้มันทั้งโกรธ
และมีทั้งมานะทิฏฐิ มีทั้งเปลี่ยนแปลงหลักธรรมะ กลับเอาหัวลงเลย, เปนผูเปลี่ยน
หลักธรรมะ จากหัวขึ้นเปนเทาลงเลย.
นี่ ก็ เป นป ญหาของอุ บาสก อุ บาสิ กา ภิ กษุ สามเณร คื อพุ ทธบริ ษั ททั้ ง ๔
ที่มาติดตังอยูก็ตรงที่วาไมเขมแข็งพอที่จะละสิ่งที่ตองละ,
แลวไปเห็นแกของเล็ก ๆ
นอย ๆ อยางอื่น ซึ่งไมใชวัตถุประสงคของพรหมจรรย, ลาภสักการะ เสียงสรรเสริญ
หรืออะไรนั้น ไมใชความประสงคของพรหมจรรย. นี่พูดแลวพูดอีก แลวเขียนไวใน
ที่หลายแหง พระพุทธภาษิตขอนี้เคยยกมาใหฟง เทศนก็หลายครั้ง; พรหมจรรยนี้
มิใชมีลาภสักการะเปนอานิสงส, พระพุทธภาษิตก็มีอยูอยางนั้น วาพรหมจรรยนี้
มิใชลาภสักการะเปนอานิสงส. แลวทําไมยังบูชาลาภสักการะ ทุกลมหายใจเขาออก,
ใฝฝนแตชองทาง ที่จะไดมาซึ่งลาภสักการะ,
ทําสิ่งนอกรูปนอกรอยของบรรพชิต
ก็เพื่อลาภสักการะ.
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การสงวนหูหางของตัวกู - ของกูเปนรสอรอยที่สุด.
ผลสุดทาย มันก็เรื่อง สุขเวทนา คือ ถูกตัญหาทิฏฐิลูบคลํา รูสึกอรอย
เมื่อไดโกรธ, รูสึกอรอยเมื่อไดดื้อ, รูสึกอรอยเมื่อไดสงวนไวซึ่งหูและหางของตน.
เวลานั้นเปนเวลาที่อรอยที่สุด สงวนไวซึ่งหูและหางของตนที่ยกขึ้นสูง, เวลานั้นเปน
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เวลาที่อรอยที่สุด,
เปนสุขเวทนาที่รายกาจที่สุด ที่ลึกซึ้งที่สุด ที่ครอบงําหรือยึดจิตใจ
ของคนไวในวัฏฏสงสาร.
เวทนาทางกามารมณก็ไมแรงเทา อาจจะไมแยแสกับผูหญิง
ผูชาย,
ไมติในสุขเวทนาระหวางเพศเกิดจากเพศ แตมาบาหรือหลงในสุขเวทนา
ที่เกิดจากอรูปธรรม คือสิ่งที่ไมมีรูป เปนการยกหูชูหางในจิตใจ, เปนตัวกู – ของกู
ยึดมั่นถือมั่นอยางนั้นอยางนี้.
ถาไดสงวนไวซึ่งสิ่งนั้น แลวก็อรอยที่สุด ฉะนั้นจึงไม
ยอมละ สิ่ งที่รู อยูว าตองละ แล วบางที ก็ ได ปฏิญญาสั ญญากั บคนใดคนหนึ่ งไว ดวยวา จะละ
แต แ ล ว ก็ ไ ม ล ะนี้ เ พราะความอร อ ยของสุ ข เวทนา ประเภทอรู ป คื อ เกี ย รติ เรารวม
เรียกเกียรติ.
โลกธรรม ๘ มีคําวา ไดลาภ เสื่อมลาภ, ไดยศ เสื่อมยศ, นินทา สรรเสริญ
สุขนี้. ความสุขที่เกิดมาแตเกียรติยศ นี่เหนียวแนนรายกาจลึกซึ้ง; มันผาน
ชั้นกามาวจรภูมิ เรื่องเพศมาได แลวก็มาจมปลักอยูที่ นี้ เปนรสอรอยที่สุ ด ที่เกิ ด
มาจากการสงวนไวซึ่งหูหางของตัวกู - ของกู ที่ยกไวสูงอยูเสมอ.
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ทุ ก คนต อ งรู ว า นี้ คื อ ต น เหตุ ข องกรรม อั น เดี ย วเท า นั้ น ที่ เ ราทั้ ง หลายมั น
ติด ตัง อยูที่นี่,
ความดื้อ ความไมย อม
ตอ งหาชอ งบิด พลิ้ว ใหจ นได เถีย ง
ใหจนได ดื้อใหจนได. สารัมภะไมใชแขงดี, สารัมภะ คือบิดพลิ้ว, ผมไปแปล
อุปกิเลส ๑๖ ขอนั้นเสียใหม. ถัมภะกับสารัมภะ คือหัวดื้อ แขงดี นี้อยาใหมัน
อยางเดียวกัน มันมีอยูคําวา บิดพลิ้วอีกคํา ซึ่งมันไมมีใน ๑๖ อยางนั้น.
ฉะนั้นไม
เชื่อวาคําแปลนั้นถูกตอง อุปกิเลส ๑๖ อยางนั้น,
ตองรวมคําวา บิดพลิ้ว อยูดวย
แกตัวซึ่งหนา บิดพลิ้วซึ่งหนามันมารวมอันนั้นดวย, มันไมมีใน ๑๖ อยางนั้น, ตองใสเขา
ไป มั นไปซ้ํ าอยู ๒ อั น คู หนึ่ งเปล า ๆ ความหมายเหมื อนกั นเอาอั นนั้ นออกมาเสี ยอั น
หนึ่ง จะเปนสารัมภะหรือถัมภะก็ได.
นี้มีสารัมภะ คือบิดพลิ้วมีขอแกตัวเสมอ ;
นี้คือสิ่งที่วา อุปสรรคอยางยิ่ง ที่มันจับกดไว ไมใหเผยอขึ้นมาได.
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แลวการที่บิดพลิ้วนั้น ลองคิดดูเถอะ บิดพลิ้วกับใคร บิดพลิ้วกับเพื่อน
หรือครูบาอาจารย หรือวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. คนบิดพลิ้ว มันก็ตอง
คิดวา กับคนที่จะพูดดวย กับคนที่มีเรื่องดวย นี้มันเล็กเกินไป เรื่องนี้มันเล็กเกินไป.
บิดพลิ้วกั บครู บาอาจารย หรื อว าเพื่ อน หรื อวาใครที่ เป นคูวิ วาทด วยมั นเล็ กเกิ นไป ;
มันบิดพลิ้วตอธรรมะ หรือตอธรรมชาติ; ถาที่จริงก็คือตอตัวเอง ทุกอยางที่ทําผิด
นั้นมันทําตัวเองทั้งนั้น ไมใชทําตอคูวิวาท ตรงกันขาม. แตวามันรูสึกอรอยเหลือ
เกินที่ไดทํากับคูวิวาท; แตที่แมมันเปนการทํากับตัวเอง มันมองไมเห็น, ฉะนั้น
จึงอรอยอยูได.
ถามันรูความจริง ก็อาว,แหมนี่ ทํากับเราเองทั้งนั้น มันก็ใจหาย
วาบเลย มันจะละไดเพราะเหตุนี้.
มองดูใหดี ๆ เถอะ ที่ไมละ ที่ประชดกิเลส หรือประชดเพื่อนฝูง บิดามารดา
ครูบาอาจารยอะไรก็ตาม, ที่ประชดนั้น มันอรอยเพราะเขาใจวา ไดประชดคูตรงกันขาม.
แตที่จริงที่ถูกที่แท มันคือประชดตัวเอง ทําลายตัวเอง มันมองไมเห็นขอนี้ จึงจม
อยูในนรกขุมนี้ ขึ้นมาไมได.
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ที่ผมเคยบอกวา อยากใหทํางาน คือวาการสังคม เปนบุคคลที่ ๒ ที่ ๓ นี้
ก็มีความมุงหมายอยางนี้ดวย, คือวาเปดชองใหกิเลส วามันจะมีหรือไมมี, แลวมัน
จะโกรธหรือไมโกรธ แลวมันจะประชดประชันกันหรือไม, อยากใหสิ่งตาง ๆ มันเกิดขึ้น
ในลักษณะที่พอสมควร ที่จะเปนเครื่องวัด เครื่องทดสอบวา เปนพระเปนเณรกันจริ ง
หรือไม. เชนถารถมอเตอรไซดวิ่งเขามา วาหนวกหู บนบาอยูคนเดียว นี้มันไมถูก
มันเป นเครื่ องวั ดที่ ดี ว าคนนี้ มั นเป นอย างไร พระเณรองค ไหน ที่ โกรธรถมอเตอร ไซด
ที่วิ่งปราดผานไป โดยไมเบาเครื่อง หรือวาไมแยแสตอ.
นั่นแหละถือวาเปนเครื่อง
สอบไลตัวเอง วาเปนพระเณรกี่มากนอย.
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แล วมั นก็ ดี นะ แต ว ามี เหตุ จํ าเป นที่ ต องป ดเสี ยบ าง เพราะเหตุ อย างอื่ น,
ไมใชเพราะวากลัวมันหรือวาเพราะรําคาญเพียงอยางเดียว, มันมีความเสียหายอยางอื่น.
แตบางคราวก็จะตองเปด ใหมันเขามาสอบไลพระเณร วาใครโกรธบาง ? วาใครหงุดหงิด
บา ? วาใครเดือดขึ้นมาในใจ มีตัวกู - ของกูที่เดือดที่โกรธขึ้นมาบาง เปนคราว ๆ.
เดี๋ยวนี้มันมีทางเสียหายอยางอื่นดวย ที่ตองปดนี้;
ถาเพียงแตหนวกหูอยางเดียวนี้
อยากจะเอาไวเปนเครื่องสอบไล. เมื่อคุณหนีไปอยูบนภูเขานานพอแลว ก็ลงมาสอบไล
ดูวา, อยูกุฏิที่รถมันวิ่งผานเสมอ มันเปนอยางไร, มันปกติหรือยัง.

หดหูลดหางลงเสีย จิตจะไดไปสูง.
คนที่ มี มุ ง น ะ เก็ บ มุ ง เสี ย บ า งซิ บางคื น เก็ บ มุ ง เสี ย บ า ง ที่ เ คยนอนมุ ง ,
อันนี้ก็ถูกละจะไดนอนสบายหรือกันมาเลเรีย.
แตวาบางคืน ควรจะเก็บมุงเสียบาง,
แลวพูดจากันดูกับยุงบาง มันยังขาดความรูขอนี้อยู.
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เดี๋ยวนี้เราก็มีหลายอยาง ที่วามันเปนไปในทางชวยใหดีขึ้น, แตบางอยาง
ก็ยังไมไดใช เพราะวาไปปดไปกั้นเสียเอง.
การเปนอยูอยางต่ําที่สุด และก็มุง
พยายามอยางสูงที่สุด นั่นแหละดี แตไมใชสูงอยางยกหู ชูหาง, ขอใหฟงไวบาง,
ไมใชสูงอยางยกหูชูหางสูง. เอาหางหูลงต่ํา มันจึงจะเรียกเปนอยูอยางต่ํา plain living
แลว high thinking มันคิดไปในทางที่มันวาง วางจากตัวกู - ของกู. plain living
high thinking นี้ เขียนไวที่กระดานดําแผนนั้นที่โรงฉัน ใครลบไปเสียแลว, นั่นแหละ
เปนคําเตือนใหทุกคนอยูอยางนั้น อยูในลักษณะอยางนั้น plain living, คอยหดหูลด
หางลงเสีย แลวจิตใจจะไดไปสูง เมื่อมันไปยกหูชูหางแลว high thinking มันมีไมได
เพราะมันไมยอมเปนอยูอยางต่ํา.
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นี่อ าจสรุ ป ความได วา เท าที่ พู ด มาแลว ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ สรุ ปให เห็ น ว า
อุปสรรคมันติดอยูที่ตรงนี้สิ่งอื่นดูจะดี ดีตั้งหลาย ๆ ดาน หรือรอบดาน แตวามาติดตัน
อุปสรรคที่วา ไมเขมแข็งพอ ที่จะละสิ่งที่จะตองละ ที่รูอยูวา เราผัดเพี้ยนมาหลาย
สิบครั้งแลว, รูอยูแกใจหลายสิบครั้งแลว แลวก็มีเสียใจอยูบอย ๆก็ยังนอยไป ไมถึงกับละ.
ฉะนั้นเพื่อใหมันมีประโยชน อยาใหมันเสียเปลา ที่ไดพูดกันมาเสมอ ๆ
หรือวาไดอุทิศชีวิตจิตใจเพื่อธรรมะ เพื่อพระพุทธเจาที่แทจริง นี้มันมาติดอยูที่นี่
ก็เรียกวาอะไรดีละ ? จะเรียกวาขาดทุนก็ยังนอยไป เรียกวาขาดทุนนี้ก็ยังนอยไป, มันจะ
ลมละลาย, ระวังลมละลาย ไมเพียงแตขาดทุนเลนสนุก ๆมันจะลมละลาย จนหมดเลย,
จึงเห็นวา อุปสรรคขอเดียวขอนี้ที่สําคัญที่สุด ที่ยังเหลืออยูนี้ จะตองฟนฝาใหมันหลุดรอด
ไปใหได.
ใหมองใหกวางออกไปเถอะถึงเรื่องอื่น ๆ เรื่องของชาวบาน เรื่องที่บาน
เรื่องศีลธรรมทั่วไปเรื่องรบราฆาฟนกันทั้งโลกทั้งหมดมันรวมอยูที่ ไมละสิ่งที่ควร
จะละ, ไมเคยคิดจะละดวยซ้ําไป, แมเคยคิดวาจะละ แตถามันออนแอขนาดนี้ มัน
ละไมได มันตองจริงขนาดอยางที่วา.
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เดี๋ยวนี้กําลังติดสุขเวทนา ที่เกิดจากการยกหูชูหางทั้งนั้นเลย ตัวกู –
ของกูที่ยกหูชูหาง ใหรสอรอยนี้ มันจึงตกลงอะไรกันไมได, ปรับความเขาใจอะไรกัน
ไมได, นับตั้งแตสวนบุคคลออกไปถึง สวนหมูคณะเล็ก หรือกระทั่งที่รบราฆาฟนกันอยู
ในโลกเวลานี้ มันก็สงวนไวซึ่งสุขเวทนาแหงการยกหูชูหางทั้งนั้น, ถึงที่เรียกวา สันติ
ภาพอันมีเกียรติ, มันก็เกียรติอยางนี้เหมือนกัน, ไมใชเกียรติของพระเจาไมใชเกียรติ
ของธรรมะ เกียรติอยางยกหูชูหาง; ตางฝายตางตองการสันติภาพอยางมีเกียรติ
จึงยอมกันไมได.
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สงวนตัวกู - ของกูไว จึงไมละโลภ โกรธ หลง.
นั่นแหละดูเถอะ ปญหาทั้งหมดมันขึ้นอยูกับทิฏฐิสิ่งนี้สิ่งเดียว,
สิ่งนี้สิ่ง
เดียวเปนตนเหตุของปญหาทั้งหมด. สวนบุคคลก็ตาม หมูคณะก็ตาม, หรือทั้งโลก
ก็ตาม, หรือวาถาตอไปมันอาจจะมีโลกอื่นขึ้นมาอีกที่จะไปหามาได คนพบมาได, ปญหา
ระหวางโลกมันก็เกิดมาอีก, เกี่ยวกับขอนี้อีก. ฉะนั้นชนะขอนี้ ชนะสิ่งนี้ ก็คือ ชนะ
ทั้งหมด ชนะตัวกู - ของกู ที่ทําใหโลภ ที่ทําใหโกรธ ที่ทําใหโง.
มันพอ ๆ กัน อาการทั้ง ๓ ของตัวกู - ของกู, ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง มันพอ ๆ กันเพราะมันโลภจัด โกรธจัด โงจัด.
คนโกรธนอย ก็โลภนอย
โง น อ ย มั นลงมาด วยกั น มั นขึ้ นไปด วยกั น,มั นแปลกกั น อยู แต ว า อั นไหนมั นเป นสิ่ ง
ที่เลนงานเอาบอย ๆ สําหรับคนคนหนึ่ง,
อันไหนมันเลนงานบอย ๆมันก็อาจจะตางกัน
ได. บางคนเปนความโลภ, บางคนเปนความโกรธ, แตแลวมันก็ไมแปลกตางอะไรกัน
เพราะวา รกรากมันขึ้นมาจากความอรอยในการสงวนไวซึ่งตัวกู - ของกู, จึงมีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง.
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เดี๋ ยวนี้ ก็ คิ ดดู มั นก็ ล วงมาแล ว อายุ มั นก็ ตั้ งหลายสิ บป แล วก็ มี มาก อายุ
ยังไมถึง ๖๐ ปก็มีมากแตปญหาอยางเดียวกัน,
บางคนจะตายอยูรอมรอแลว ก็ยังไม
เคยสรา งซาในขอ นี้ ในเรื่อ งความโลภความโกรธ ความหลง. นี้ม าอยูวัด
ก็เพื่อตองการความรวดเร็วในขอนี้ ในการทําลายสิ่งนี้, สังเกตใหดี ๆ เกิดเมื่อไร
เกิดอยางไร ก็จัดการกับมันเสีย, แลงตองเปดโอกาสใหไดมีการทดสอบหรือสอบ
ไลกันบาง. ไปนั่งหลับตาอยูคนเดียว แลววาไมเกิด ๆ อยางนี้ก็ไมถูก, ไมจริงดวย.
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีบุคคลที่ ๒ ที่ ๓ เขามา ติดตอกับเพื่อนฝูงก็ตาม, ติดตอกับ
รานกาแฟก็ตาม ติดตอกับรถ๓ ลอ ก็ตาม, ติดตอกับใครก็ตาม, มันมีอะไรที่เปนตัวกู
- ของกูเกิดขึ้น ใหกวางออกไป กระทั่งคนนอกออกไป นอกออกไป.
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คุณอยูกับเพื่อนในวัดนี้ ตัวกู - ของกูก็ไปรูปหนึ่ง, ออกไปนอกวัด ราน
ขายของไปอีกรูป, ไปบิณฑบาตตามบานประชาชน ก็ไปอีกรูปหนึ่ง, ไปที่ตลาด
ก็ไปอีกรูปหนึ่ง. ฉะนั้นเวลาเหลานี้แหละ เปนเวลาที่มีคาที่สุด ไมใชเวลาที่ไปนั่ง
หลับตาอยูคนเดียวเงียบ ๆ เสียเรื่อยไป, มันอาจจะทําใหรูอะไรเปนอะไรก็ได. ถาทํา
ไปตามแบบรูปหนักเขา เปนบาเลย ตองไปโรงพยาบาลแน;
เพราะวาไปตามรูปแบบ
ดวยเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ หวังความดีวิเศษ, หวังฤทธิ์หวังปาฏิหาริย หวังอะไรไปรูปนั้น.
ฉะนั้นใหทําอยางคนธรรมดาสามัญ ที่อยูกันอยางไร สังคมกันอยางไร
เปนประจําวัน แลวมีอะไรเกิดขึ้น; ตัวกู - ของกู พนฟองขึ้นมา รูปโลภะ หรือ
รูปโทสะ หรือรูปโมหะ, แลวบทเรียนที่งายที่สุด ที่ดีที่สุด ก็คือ ไมโกรธ ไมนอยใจ
ไมขัดใจ ไมหงุดหงิด.
นี่เปนเครื่องทดสอบที่ดีที่งาย ไมใชมุงหมายวาโกรธเดือด
พลาน,
กลาวคําหยาบ หรืออะไรทํานองนั้น ที่มันกรุนอยูเรื่อยตลอดเวลา และความ
แคนใจนอยใจ หงุดหงิด มันรวมอยูในขอนี้.
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หู - หางไมยอมลด นี่เปนสีลัพพัตตปรามาสอยางราย.

นี้ถาสมมติวา คําพูดวันนี้เปนเรื่อง หรือเปนสูตร หรืออะไรก็ตาม,
สูตร
นี้ตองใหชื่อวา สูตรไอชาติหมา, ชื่อสูตรวาอยางนี้. หัวขอมันวาอยางนี้ ก็ขอใหกลัว
กันใหมาก, แลวใหลดลงไป ลดลงไป,คือใหซึ้งเหมือนกับราชสีหตัวนั้น. พูดเรื่องหนึ่ง
วันหนึ่ง ๆ หัวขออยางหนึ่ง หัวขอเรื่องอยางหนึ่ง ๆ ขอวันนี้ คือวา ไมมองเห็นความ
จริงไมยอมละ, ไมยอมละสิ่งที่รูอยูวาจะตองละ, ขนาดนี้ก็ตองดาตัวเองวาอยางนั้น.
และที่ ไม ยอมละนั่ นไม ใช เพราะว ามี เหตุ จํ าเป นอะไร มี มานะทิ ฏฐิ สงวนเอาไว แต เป น
ความเคยชิน จนเปน สีลัพพัตตปรามาส ชอบที่จะทําอยางนั้น ชอบที่จะสงวนไวอยาง
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นั้น ชอบที่จะพูดอยางนั้น ชอบที่จะทําอยางนั้น, สงวนเอาไว เพราะความเคยชิน
จนเปนความเคยชิน.นี่ก็เรียกวา สีลัพพัตตปรามาสอยางราย ที่เรายังมีอยู เคยชิน
ในทางสงวนไวซี่งหูหาง ที่ยกขึ้นไวสูงไมยอมลด.
คําวาสีลัพพัตตปรามาสนี้ เปนคําที่เปนปญหายุงยากที่สุดในวงการศึกษา ;
ฉะนั้นจงจําไววา ความเคยชินในสิ่งที่ทํามาอยางโงเขลางมงาย. คําวา สีลัพพัตตปรามาส มันแปลวา ลูบคลําดวยศีลและพรต หรือลูบคลําซึ่งศีลและพรตก็ได, ถาลูบ
คลําซึ่งศีลและพรต ก็หมายความวา มันไปแกตัว บิดพลิ้วแกตัว ก็ไดทําสิ่งที่กิเลส
อยากจะทํา; หมายความอยางนั้น อางความเคยชิน อางการที่เคยทํามาแตปางกอน.
ถาจะแปลวาลูบคลําดวยศีลวัตร ก็หมายความอยางเดียวกัน คลาย ๆ กัน คือวาเอาศีลวัตรมาอางอิง ใหเปนศีลวัตรขึ้นมา, เพราะทําอยางกิเลสนี่ มาเปลี่ยนชื่อใหเปนศีลวัตร
ขึ้นมา เพราะมีเหตุผลที่จะอางอยางนั้น.
ในบาลีไมมีคําอธิบายคําคํานี้ ในอรรถกถามีอธิบายวาเปนการปฏิบัติ
ผิด ๆ อยางลัทธิอื่น นอกพุทธศาสนา. ผมขอใชคําหยาบวา นี้เปนความบกพรอง
ของพวกอรรถกถาจารย ซึ่ ง มองแต ใ นแง นั้ น เช น ว า เรานี้ ก็ มี สี ลั พ พั ต ตปรามาสกั น
เพราะเราไมประพฤติอยางนั้นเลย. แตพอมาถามเขาจริง อาว,ก็ยังมีสีลัพพัตตปรามาสอยู บอกมาซิวาอยางไหนละ เพราะวาอยางลัทธิอื่น ๆ นอกพุทธศาสนา ก็ไมไดทํา
แลว, ประพฤติอยางวัว ประพฤติอยางสุนัข ประพฤติอะไรก็ไมไดทําแลว, แลวเรายัง
มีอยูนะ คืออยางไหนละ. นี่ก็คืออยางที่เราไมรูจักมัน วาเปนความโง ความงมงาย
ที่ประพฤติมาจนชิน นี้มันไมใชสิ่งถูกตอง.
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ฉะนั้นการประพฤติ ศีล สมาธิ ปญญา นี้ แตประพฤติชนิดที่งมงาย
เปนสีลัพพัตตปรามาส.ประพฤติศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักพุทธศาสนา แตประพฤติ
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อยางงมงาย อยางไมรูจักความมุงหมาย อยางที่ยิ่งประพฤติก็ยิ่งมืดมนท ยิ่งกลายเปนเมฆ
หมอกหนาขึ้นเสียอีก เพราะความยึดมั่นในคําวา ศีล สมาธิ ปญญา. นี่รักษาศีลแลว
ไมมีศีล ก็เพราะเหตุนี้, เพราะมันกลายเปน สีลัพพัตตปรามาสไปหมด, รับศีล
เทาไร รักษาศีลเทไร สมาทานศีลมากี่ป ๆ ก็ไมเคยมีศีลเปนที่พอใจได ก็เพราะขอนี้.
นี่เราก็ไดเสียสละมากแลว เหนื่อยมาก็มากแลว เสียสละมาก็มากแลว
ยอมทนลําบากมาก็มากแลว แลวทําไมจึงไมประสบกับความสําเร็จ ก็เพราะมันไม
จริง และไมเขมแข็งพอในสวนที่วานี้แลวก็ไมรูจักดาตัวเอง วาไอชาติหมาเลย, มัน
เปนชาติเทวดา ชาติอะไรที่สูงกวาคนอยูเรื่อย.
นี้เปนคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวกู - ของกู วามันมีรสชาติ, มันดึงดูดใจ
เหลือประมาณยิ่งกวาสิ่งใดที่ทําใหคนสงวนไวซึ่งรสชาติอันนี้ แลวไมยอมเปลี่ยนแปลง
แกไขสิ่งใด เพื่อตรงกันขาม.
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พอกันที นีอ่ ีก ๑๐ นาทีจะทุม, กลางวันมันมาก.
_____________
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๙ วันจันทร ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๑
แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๗

สรางนรกในอากาศ.
วันนี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๑ วันธรรมปาฏิโมกขเรื่อง ตัวกู - ของกู, สราง
นรกในอากาศ; เขาพูดกันแตเรื่องสรางวิมานในอากาศ เพราะมันเปนเรื่องที่เห็นงาย
เรื่องสรางนรกในอากาศนี้ไมคอยเห็นกัน และไมคอยจะพูดถึง หรือไมพูดเลยก็ได.
ตองนึกไปถึงขอสําคัญที่เปนหลักสําคัญวา โลภะ โทสะ โมหะ นั้น มา
จากความรูสึกที่เปน ตัวกู - ของกู, คือวา เราเอาตัวกู - ของกูนี้เปนตนตอที่สุด แลว
คลอดออกมาเปนโลภะบาง โทสะบาง โมหะบาง. แตวาที่อื่นเขาอาจจะไมพูดกัน
อยางนี้, หรือจะไมยอมพูดยอมเชื่ออยางนี้ ซึ่งเขามักจะให ตัวกู - ของกูนี้เปนเพียง
โมหะชนิดหนึ่งเทานั้น. สวนเรานี้พูดวา ตัวกู - ของกู ความรูสึกที่เปนตัวกู - ของ
กูนั้นเปนตนตอที่รวม ที่ทําใหเกิดโลภะดวย โทสะดวย โมหะดวย ทั้ง ๓ อยาง.
ขอนี้ไดพูดมาหลายหนแลวตองจําไวและตองเอามาระลึกบอย ๆ ; เพราะวาความรูสึก
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ของตัวเองนั้น อาจจะไปในทํานองวา ตัวกู - ของกู เปนโมหะชนิดหนึ่งเทานั้น ผมอยาก
ใหยืนยันวา ตัวกู - ของกู เปนที่มาของทั้ง ๓ อยางเลย ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ
ดวย.

วิมานและนรกสรางไดในอากาศ.
เมื่อพูดถึงวา สรางวิมานในอากาศ โดยมากนั้นเปนเรื่องโลภะ เมื่อ
พูดถึงวา สรางวิมานในอากาศ มักจะเปนเรื่องโลภะหรือราคะ;
แตวาที่จริงไมใช
อยางนั้น เปนเรื่องชั้นโมหะก็ได. สรางวิมานในอากาศนี้ เราหมายถึงแตเพียงวา
มันคิดออกไดเรื่อยไป ไมมีที่สิ้นสุด, บางทีก็เปนเรื่อง ทางความอยากได โลภะ
ราคะนี้, แลวบางทีมันก็เปนเรื่องโทสะก็ได ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉา
ริษยานี้ มันไหลเรื่อยไปไดโดยไมมีสิ้นสุด,
แลวบางทีก็เปนโมหะก็ได ฟุงซาน
นอนไมหลับเลย.
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นี่คําวา สรางวิมานในอากาศนี่ มันกวาง คือวาคิดไดเรื่อยไป คิดไดเรื่อย
ไป ไม ต องมี เหตุ ผลเมื่ อความคิ ดมั นออกไปได แปลกประหลาด กว างขวางไป มั นก็
พอใจแลว, คือถามันเปนไปในลักษณะที่สนุกดี, เอร็ดอรอยดี สนุกดี, ไปตาม
ความหวัง ความฝน มันก็เปนเรื่องวิมานในอากาศ.

แตอยาลืมวา ฝายที่ตรงกันขามหรือกลับกันอยู มันก็มีเหมือนกัน ทรมานใจ
ความคิดหรือเรื่องราวที่เอามาคิด ลวนแตเปนไปเพื่อทรมานใจ; อยางนี้ก็ควรจะเรียก
วา สรางนรกในอากาศ ตรงกันขามกับสรางสวรรคในอากาศ. นี่สรางนรกในอากาศ
แลวก็มีมากพอ ๆ กัน แตวาคนไมมอง ในลักษณะเดียวกัน, หรือวาในความรูสึกอยาง
เดียวกันกับที่วา สรางวิมานในอากาศ เพราะมันไมสนุก มันไมสนุกที่จะมอง ที่จะไป
รูสึกกับมัน, มันเปนความทุกข ไมสนุก เพราะมันไมสนุก ไมปลอยไปอยางสนุก.
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ฉะนั้ นเราควรจะรู จั กกั นดี ทั้ งฝ ายสร างวิ มานในอากาศ และสร างนรกใน
อากาศ; สวรรคก็หมายถึงสนุกสนาน เพลิดเพลินไปเลย, สวนนรกคือเผาไหม รอน
ระอุเลย.
แลวมันไมนาเชื่อที่วา คนจะไปสรางมันได อยาคิดสรางวิมานในอากาศ;
เมื่อสรางวิมานในอากาศดวยโลภะก็ดี ดวยโมหะก็ดีนั้น ก็พอจะเขาใจกันอยูแลว.

ตนเหตุแหงการสรางนรกในอากาศ.
ทีนี้อยากจะพูดถึงสรางนรกในอากาศ เพราะโทสะนั้น,
เพราะกิเลส
ประเภทโทสะ หรื อ โกธะ.แต ข อ นี้ อ ย า ได ห มายความว า ผลยอดเด็ ด ขาดลงไปว า นรก
ในอากาศก็ตองสรางดวยโทสะ,
เพราะวาโทสะนั้นอาจจะมีมูลมาจากโลภะ หรือโมหะอยาง
อื่นก็ได. เดี๋ยวนี้เราเอาที่มันมีลักษณะชัดเจนแลวเปนลักษณะของโทสะ.
ในบาลี มี กล าวถึ งมาก ซึ่ งสะดุ ดตา สะดุ ดใจมานานแล ว แต คนเขาไม ค อย
สนใจกัน เปนกิเลสประเภทที่อรรถกถาเรียกวา นิพพิเสวนะ, ในบาลีที่เปนพุทธภาษิต
โดยตรง, มีพูดถึงวา เมื่อเขาพูดหรือเขาวา แตเล็กนอย ก็เอาไปคิดไดมาก, นี่บาลีมี
สั้น ๆ แคนี้;
เมื่อเขาวาแตเล็กนอย เขาพูดเอาแตเล็กนอย ก็เอาไปคิดไดมาก และ
ไมมีที่สิ้นสุด,
เปนกิเลสประเภทนิพพิเสวนะ หรือวาอุปกิเลสที่ใชเปนเครื่องวัดบุคคล.
กิเลสที่มีลักษณะเฉพาะอยางนี้ เขากลาวไวในฐานะเปนเครื่องวัดลักษณะของบุคคล หรือ
วัดตัวเองก็แลวกัน.
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แลวยังมีวา เมื่อเขายังไมไดพูดเลย ไมไดวาเลย ก็มาคิดไดเปนการลวง
หนาวา เขาจะวาอยางนั้น, เขาจะวาอยางนั้น. เขาจะวาอยางนั้นนะ มันหมายความวา
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วาราย เพราะมันเปนเรื่องของโทสะ, หรือมีโทสะเปนรากฐานแลว มันจะเลื่อนลอย
ไปเอง วาเขาจะวาอยางนั้น แลวกูจะวาอยางนี้ แลวจะตอตานอยางนี้.
มันสองทีอยูนะ สองขยักอยู เมื่อเขาวาเอาแตนอย ก็นําไปคิดไดมาก อันนี้
ทีกอน, และเมื่อเขาไมไดวาเลย ก็คิดวาเขาจะวาได. เรื่องมันตั้งตนขึ้นมาจากที่ เขา
วาเอาแตนอยกอน แลวก็มารูสึกไดมาก, มาขยายความออกไปมาก, เพื่อจะมีความเพง
โทษของฝายโนนใหมาก คือเพื่อที่จะโกรธใหมาก. นี่การสรางนรกในอากาศ
ไปในระยะแรกกอน.
ทีนี้กระแสนี้ไมหยุด มันก็เลื่อนเลยไปถึงวา มันวาอยางนั้น มันวาอยางนี้
มันวาอยางโนน เหมือนกับความฝน ฝนตื่น ๆ นี้ ซึ่งไปในทางที่จะใหฝายโนนเปน
ฝายผิด ฝายเลวทั้งนั้น, ตัวเองเปนฝายดีทั้งนั้น; แลวตัวเองก็จะมีเหตุผลอยาง
นั้นเหตุผลอยางนี้ สําหรับตอตาน. บางทีก็จํานนตอเหตุผล ก็นอยใจ ก็ขัดใจ
จนน้ําตาไหล, ถามีเหตุผลที่จะวาเขา ดวยการสรางนรกในอากาศนี้ เรียกเอาไดวาสนุกดี
อีกแบบหนึ่ง.
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นี่ลักษณะยอ ๆ ของคําวา สรางนรกในอากาศ; ผูที่มีนิสัยปฏิฆะ เปน
เจาเรือน อึดอัด ขัดแคน นอยอก นอยใจ ใจนอย เปนเจาเรือน จะสังเกตไดงาย.
แลวถาความรูสึกออนไหวมากไป; เชนผูหญิงอยางนี้ ก็จะมีไดมาก มีไดมากกวา
ผูชาย, แตผูชายบางคนก็ไมใชเลน; แลวมีอีกสวนหนึ่งมันแสดงออกมาเปนอะไร
แปลก ๆ เปนมายาสาไถย เปนความบิดพลิ้ว เปนอะไรไปตามเรื่องตามราวของมัน.
ที่จะรักษาเหตุผลในการฝนของตัว. เหตุผลในการสรางนรกในอากาศใหตัวนี้.
ความรูสึกในขณะนั้น มันไมไดเปนนรกเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต คือไม
ไดเผามาก ๑๐๐ เปอรเซ็นต, มันเผาพอสบาย ๆ อยูมากเหมือนกัน. เมื่อไดคิดไปใน
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ทางมุงราย แลวก็มีเหตุผลเขาขางตัวเองอยู, ความรูสึกก็จะรูสึกวา ตัวเองเปนฝายถูก
เรื่อย มันก็สบายตอนนี้. แตทีนี้มันไมควรจะเรียกวา สรางวิมานหรือสรางสวรรคใน
อากาศดอก เพราะมันเผาอยางมากที่สุดมันก็เหมือนกับคัน แลวเกา, ไอหมาสมภารนี้
บางเวลามันเกา เกาอยางมุทะลุเลย แลวมันก็สบายเพราะเกา, ถาเกาอยางมุทะลุอยางไม
กลัวหนังถลอก, อยางนี้เราเรียกวาทั้งเจ็บทั้งคันตามภาษาที่เขาเรียกกัน, มันมีความ
สบาย คือทั้งเจ็บทั้งคัน ทั้งรอน ทั้งอรอย อะไรตามเรื่อง.
บางทีเราชอบกินของเผ็ดของรอน ของรอน ๆ น้ําตาไหล อะไรก็ทําไปได;
เพราะวาความเผ็ดรอนมันเปนรสชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน;
เพราะฉะนั้นคนจึงสราง
นรกในอากาศได โดยไมรูสึกตัวหรือโดยไมกลัว เพราะมันเพลิน เชนเดียวกับสราง
วิมานในอากาศ. คนหนุมคนสาวก็เปนไปมากในทางสรางวิมานในอากาศ; แต
แลวในขณะในโอกาสหนึ่ง มันก็สรางนรกในอากาศโดยไมรูสึก, บางทีมันเห็นเปน
ของดี มาก สนุ กมาก อร อยไปอี กแบบหนึ่ ง ก็ สมั ครสร างมั นเรื่ อยไป จนกระทั่ งได กิ น
ยาตาย ไดฆาตัวตาย ไดอะไรตาย.
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เรื่องสรางวิมานในอากาศนี้ มันก็เปนเรื่องแยอยูแลว คือเปนเรื่องที่
นาหัว หรือวานาตําหนิติเตียน เปนความบาหลังชนิดหนึ่งแลว;
ไมมีใครถือวา
เปนของดี นอกจากจะฝนเรื่องสนุก ๆ เปนพัก ๆโดยไมมีอะไรจะทํา แตเรื่องสรางนรก
ในอากาศนี้ มันยังรายกวานั้นมาก; ถาพูดถึงนาติเตียน มันก็ควรจะนาติเตียนกวา
แตมันลึกซึ้งลึกลับกวา.

อยากจะขอใหพิสูจน ศึกษาพิสูจนดู วาเรามี, กําลังมี หรือมีอยูบอย ๆ
หรือไม ในเรื่องสรางนรกในอากาศ;
บทเรียนมันมีเทานั้น มันตองเปนเรื่องที่
เฉียบขาด ตรงไปตรงมา มันจึงจะพบ มันจึงจะรู, คือไดปลอยใหความรูสึกประเภทปฏิฆะ
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ปฏิฆานุสัยอะไรก็ตามนี้ มันไหลเรื่อยเฉื่อยไป เหมือนกับสายน้ําไหล ไมมีเหตุผล, ตัว
เปนฝายถูกเสมอ; เพราะวาเรื่องนี้มันจะตองทําลายอีกฝายหนึ่ง ประทุษรายอีก
ฝายหนึ่งดวยการคิด หรือดวยอะไรก็สุดแท. จะทําไดหรือไมไดหรืออะไรก็ตาม มัน
หามใจไมได; เพราะวาใจมันคิดได คิดฆาก็ได ในเมื่อมือมันไปไมได แตวาใจมัน
คิดได. ฉะนั้นมันตองเปนไปไดอยางงายดาย ไหลเชี่ยวเปนเกลียวไป คืออยางนั้น.
นี่มีบาลีคือเขาวาเอาแตเพียงเล็กนอย มันไปรูสึกไดมาก. นี่เริ่มขึ้น
มาดวยการที่ เปนคนเจาอารมณ, เจาความคิด เปนคนสรางวิมานในอากาศเกงอยูแลว
ในทางราคะ โลภะ หรือโมหะอยางอื่น,นี่สรางวิมานในอากาศเกงอยูแลว, ตลอดถึง
การที่จะมีโทสะหรือปฏิฆะ มันก็เกงอีกเหมือนกัน.

ทั้งโพธิและกิเลส เปนปญญาดวยกัน.
มองดูในลักษณะหนึ่งมันเปนปญญา เพราะสามารถคิดไดละเอียดลออ,
และคิดไดลึกหรือกวางเกินธรรมดาเหมือนกัน. พวกนักศึกษาบางคน ที่อินเดียก็มี
ไมใชเฉพาะที่จีน หรือญี่ปุนฝายเซ็นฝายเซ็นก็มี ที่เขาพูดไวอยางที่โดยมากฟงไม
ถูก คือวาพูดวา กิเลสก็คือโพธิ หรือโพธิก็คือกิเลส. นี่เปนเรื่องที่จะตองจดจําไวคิดดู.
เมื่อเขาพูดวากิเลสก็คือโพธิ, โพธิหมายถึงปญญาที่จะตรัสรู, ปญญาที่จะใชในการ
ตรัสรู; แลวกิเลสก็คือกิเลสนี่แหละ ก็คือโพธิ, โพธิก็คือกิเลส กิเลสก็คือโพธิ.
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คราวนี้ก็เขาใจไดงาย จากตัวอยางที่วา สรางวิมานในอากาศ สรางนรกใน
อากาศ เหมือนที่พูดแลว, ตองไปพิจารณาดูใหดี ลักษณะของการคิดอยางสรางวิมาน
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ในอากาศ หรือสรางนรกในอากาศนั้น เปนปญญาเหมือนกัน, มันทําไดแตมนุษย
ที่มีปญญา มีสติ ปญญา;สุนัขหรือสัตวเดรัจฉานทํ าไม เปน เหมือนกั บอย างอื่น ๆ ที่ว า
สัตวเดรัจฉานทําไมเปน มันมีอีกมาก.ฉะนั้นสติปญญานี่ยิ่งมีมากเทาใด คนเรา
ก็ยิ่งสรางวิมานในอากาศไดเทานั้น; ถาสรางวิมานในอากาศไดเกงเทาใด มัน
ก็สรางนรกในอากาศไดเกงเทานั้น. นี้เราจะเรียกสรางนรกในอากาศวากิเลส, สราง
วิมานในอากาศวากิเลส มันก็คือปญญาชนิดเดียวกับโพธิ ที่จะไปทําการตรัสรู บรรลุมรรค
ผล มันเปนปญญาดวยกัน แตมันเดินคนละทางกัน.
ตัวอยางทางวัตถุสิ่งของ เชนวา มีดนี้ ใชฆาคนก็ได,
ใชตัดไมก็ได ;
ฉะนั้นมันไมอาจจะกลาวไดวา มันเปนอาวุธ หรือวาเปนเครื่องมือ ทั้งที่มีดตัดไม
ก็คือมีดเลมนั้น มีดเลมเดียวกันที่มันฆาคน มีดเลมนั้นก็เรียกไดวาเปนอาวุธก็ได, เปน
เครื่องมือก็ได. มีดเลมนี้ก็คือมีดอันเดียวกัน, ฉะนั้น ก็มีทางที่จะกลาวอยางตรรก
logic วาอาวุธกับเครื่องมือก็คือสิ่งเดียวกัน; อาวุธสําหรับฆาคนกับเครื่องมือทํา
ประโยชน มันก็สิ่งเดียวกัน, ในทางวัตถุมันก็มีอะไรที่แสดงใหเห็นไดอยางนี้.
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ทางจิตใจก็คือปญญา อยางที่เรียก intellect intellect เชนนี้ ปญญาแบบนี้
ซึ่งอาจจะเปนไปในทางโพธิก็ได, เปนไปในทางกิเลสก็ได; มี intellect มาก
มั นก็ สร างโพธิ ได มากหรื อเร็ ว,แล วก็ สร างวิ มานหรื อสร างนรกในอากาศได มากหรื อเร็ ว
เพราะมันคลองแคลวในการคิด; หมายความวาอวัยวะเพื่อการคิดของบุคคลนั้น จะเรียก
วามันสมองหรื ออะไรก็ สุดแท มันคล องแคลวในการคิ ด ในการทําหน าที่ ตามธรรมชาติ
ของมัน คือการคิด; ฉะนั้นเมื่อมันไดอะไรมา มันก็คิดไปตามเหตุปจจัยอันนั้น.
แตวาเขายังไปลึกกวานั้น ซึ่งไมมีเวลาที่จะอธิบาย;
มันไปลึกกวานั้นใน
ขอที่วา เพราะวาผูที่ไมมีตัวกู - ของกู โดยแทจริงไมตองทําอะไร. เพราะฉะนั้นมันจึง
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ไมตองการแมแตผลของโพธิ มรรค ผล นิพพานอะไร ก็ไมตองการ,
มาตัดทิ้งหมด
วาไมมีสิ่งใดที่ควรยึดถือวาเปนเรา เปนของเรา. ผลของโพธิก็ไมตองการจะยึดถือ
วาเปนเรา เปนของเรา, ผลของกิเลสก็ไมตองการจะยึดถือวาเปนเรา เปนของเรา. ฉะนั้น
จึ งประณามกิ เลสกั บโพธิ เป นสิ่ งเดี ยวกั นไป,ความรู สึ กของพระอรหั นต ก็ เป นอย างนี้ แต
เขาไมพูดอยางนี้.
เมื่อเขาพูด เขาพูดเรื่องคนธรรมดา ไปแยกกิเลสกับโพธิตางกันตรง
กันขามไปคนละทาง.
ฉะนั้นเรามองดูใหดีวา ปญญานี้ ถาเปนปญญาประเภทที่เรียกกันวา intellect
อะไรอยางที่ฝรั่งเขาเรียก, มันก็คือสิ่งที่คิดนึกไดเกง, มันจะคิดไปทางไหนก็ได ยังโง
ยังเลว ยังดิบอยู ผูที่จะบรรลุธรรมะดวยปญญาชนิดนี้ สติปญญาชนิดนี้ มันก็เหมือน
ที่ภาพลอวา มันเหมือนกับจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา เกลี้ยง ๆ ลื่น ๆ จะใชปญญาชนิดนี้
ไปเอาธรรมะนั้น มันมีผลเหมือนกับเอาลูกน้ําเตากลม ๆ ลื่น ๆไปจับปลาดุก ได
เทานั้น.
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ปญญาที่จริง ๆ คือโพธิที่วิวัฒนาไปในทางเรื่องของตัดกิเลสตัณหา ตัด
ตัวกู - ของกูนี่ มันมีชื่อเรียกอยางอื่น, แตเราก็มักจะเรียกกันรวม ๆ กํากวมกันไปหมด
วาปญญา,
ฉะนั้นถาเราจะเรียกมันวา ญาณแลวก็ใสคุณบทลงไปใหชัดเจนวา
อาสวักขยญาณ หรืออะไรอยางนั้นมันก็ดีไป, นี่คือโพธิ ที่มันวิวัฒนาการไกลออกไป
จากกิเลส, ไกลจากอาการของกิเลส, จะมีคาก็ตอเมื่อคนตองการผลของสิ่งนี้เทานั้น. ถา
คนใดคนหนึ่งเขาเกิดไมตองการผลขึ้นมา มันก็เปนขยะมูลฝอยไปเหมือนกับกิเลส.
ฉะนั้ น คนที่ จ ะพู ด ว า กิ เ ลสกั บ โพธิ คื อ สิ่ ง เดี ย วกั น นี่ ต อ งมี จิ ต ใจสู ง
มาก สามารถจะประณามผลของทั้งสองฝายนี้ เหมือนกับสิ่ งที่ไมตองแยแสสนใจ
เหมือนกับขยะมูลฝอย, เขาไมตองการนิพพาน ไมตองการอะไร ที่เขาพูด ๆ เรียก ๆ กัน.
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เขาตองการอยูเฉย ๆ อยูเฉย ๆ อยางแทจริง;
ตองการ.

๒๐๙
ฉะนั้นโพธิก็ไมตองการ กิเลสก็ไม

เมื่อควบคุมไมดี ปญญาก็ไปสรางนรกในอากาศ.
มันนาคิดตรงที่วา ความโงใหเกิดความฉลาด, ความฉลาดก็ใหเกิดความโง.
โพธิมันก็มาจากกิเลส, ถาไมมีเรื่องของกิเลส โพธิมันก็มีไมได. คนเราไมฉลาดขึ้น
มาได ถาไมมีเรื่องที่ตรงกันขาม คือความโงหรือกิเลส; ฉะนั้นโพธิมาจากการศึกษา
ความทุกขหรือกิเลส, ตองมีอันนี้มา มันจึงจะเกิดความรู หรือความคิด หรือระบบอื่น
ขึ้นมา คือจําพวกโพธิ.
ฉะนั้นเราอาจจะพูดไดวา คนมีปญญาก็บรรลุมรรคผลไดงาย และพรอม
กันนั้น ก็สามารถสรางวิมานในอากาศ หรือนรกในอากาศไดงาย, มันจึงเหลืออยู
แตการควบคุมเทานั้นเอง;
เพราะถาปลอยไปตามธรรมชาติแลว มันจะเพลินไปใน
ทางสรางวิมานในอากาศ หรือสรางนรกในอากาศ มากเสียกวาที่จะไปสรางโพธิแบบตัด
กิเลส เพราะมันสนุกกวา, หรือมันอยูใกลชิดกวา มันอยูในทางที่งายกวา, พรอมที่จะ
เกิด ในทางหนึ่งมันไหลไปทางต่ํา.
อีกทางมันตองเข็นขึ้นไปทางสูง นี้มันยากกวา,
เราจะใหน้ําไหลไปในทางต่ํานี่มันงายกวา ที่จะใหน้ําไหลไปในทางสูง.
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ฉะนั้นจึงตองระวังใหดี วาเราสรางวิมานในอากาศก็เกงดวย,
สรางนรก
ในอากาศก็เกงดวย,แลวสิ่งที่เรากําลังไดรับอยู ดูจะเปนเรื่องสรางนรกในอากาศ มาก
กวาวิมานในอากาศ ซึ่งกําลังไดรับอยูจริง ๆ เปนประจําวัน.
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มันตองไปนึกถึง ขอที่มีกลาวไวในบาลี อยูเสมอไปวา เขาวาเอาแตนอย
ก็เอาไปรูสึกไดมาก. เขาไมไดวาอะไรเลย ก็สรางความรูสึกไดเอง เปนเรื่องนรกใน
อากาศ; ผมตั้งชื่อเอาใหม ในบาลีไมไดตั้งชื่ออยางนี้. เขาวาเอาแตเล็กนอย ก็ไป
ทําความรูสึกไดมาก, ขยายความในทางรูสึกแบบมุงรายไดมาก หลาย ๆ แง หลาย ๆ
มุม, แลวคิดฟุงซานไปเลย. นี้ถาลืมตัวหนอย ที่เขาไมไดวาเลย ก็เอามาสรางเปน
รูปขึ้นมาได; นี้มันก็มากเหมือนเอา ๓ คูณเอา ๑๐ คูณ เรื่อยออกไป, เรื่อยออกไป.
แล วใหระวั งให ดี เพราะว ามั นเปนของธรรมดาที่ สุด สําหรั บคนที่ มีป ญญา
ดิบ ๆ ปญญาดิบแบบ intellecf นี่มาก, จะใชคําวาปญญาดิบ ดูเหมือนจะดี, แลว
ปญญาดิบชนิดนี้ก็คือ ตัวกู - ของกู ที่ไมรูจะเดินทางไหน มันเปนตัวกู – ของกู
ที่รุนแรงที่ยัง ไมรูจะเดินทางไหน. มันก็มักจะเดิน ไปตามแบบตัวกู - ของกูคือ
ยกหู –ชูหาง, มันจึงสรางวิมานในการยกหูชูหาง, สรางวิมานในรูปของการยกหู
– ชูหางในรูปวิมาน หรือวาในนรกก็สุดแท,
แมจะสรางวิมาน ก็ในรูปยกหูชูหาง,
สรางนรกมันก็ไปในรูปยกหูชูหาง.
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ลองคิดดูวา คนที่นอนกายหนาผาก มันกําลังทําอะไรอยู สวนมากกําลัง
สรา งนรกในอากาศทั้ง นั้น แตวา เปน นรกชนิด โมหะ มากกวา นรกชนิด โทสะ;
แตนรกชนิดโทสะก็ไมใชนอย คือวามีความรูสึกโกรธ ไมพอใจ, มีปฏิฆะ แลวไปนอน
กายหนาผากคิด อยูไมใชนอย,
หรือมันคิดไปในทางโลภทางโมหะอยางอื่น มันก็มี
เหมือนกัน. ถาความรูสึกนั้นมันทรมาน มันทําใหเปนทุกข ก็ตองวาสรางนรก
ในอากาศ. ถาเคลิ้มไปดวยความสนุกสนาน ก็เรียกวา สรางวิมานในอากาศ,
สรางสวรรคในอากาศ.พวกนอนกายหนาผากนี้ ตองสรางสองอยางนี้ ไมสวรรคก็นรก
ในอากาศ
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๒๑๑

อิริยาบถที่ดีสําหรับการคิด.
นี้ระวังใหดี อยานอนคิด, อยาชอบนอนคิด, อยาชอบนอนกายหนาผาก
คิด มันจะเปนไปในรูปนี้, แลวก็พยายามคิด ดวยอิริยาบถที่พระพุทธเจาแนะนํา
คือการเดินคิด ที่เรียกวา จงกรม. แตแมกระนั้นก็ระวังใหดี, ระวังใหดี แมในการ
เดิ นคิ ดนี่ แหละ ถ ามั นเผลอไป หรื อมั นมี อะไรมากเกิ นไป มั นก็ คิ ดในแบบสร างวิ มาน
หรือนรกในอากาศไดเหมือนกัน แมแตการเดินคิด. ไปอานดูเองก็ได ในอังคุตตรนิกาย
พวกปญจกะนิบาต หรืออะไรพวกนั้น พวกอานิสงส, ประโยชนอานิสงสของการเดิน
จงกรม นี้ เปนอิริยาบถที่ดี สําหรับการคิด. สติปญญาที่เกิดขึ้นในการเดินคิดนั้น ถูก
ตองกวาในอิริยาบถอื่น และวาอยูนาน ทนตอเหตุผลนานกวาอิริยาบถอยางอื่น; เพราะ
วามันเปนเวลาที่มีความแจมใสกวา มีความเขมแข็งกวา นั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิ. ก็พิจารณา
หรื อคิ ดเหมื อนกั น ส วนมากเขาใช อย างนั้ น แต ว ามี ความมึ นชา หรื อว าเคลิ บเคลิ้ มได
งายกวา ที่จะเดินคิด; แตไมไดหมายความวา เดินคิดนี้จะดีกวานั่งคิดเสมอไป, มัน
มีแตเพียงวา มันแจมใสกวา มั่นคงกวา,
ความคิดใดมันออกมาในขณะที่เดินคิด มันก็
ดีกวาที่นั่งคิด, แตเราก็จะเดินคิดตลอดเวลาไมได มันมีการนั่งที่สะดวกกวา. ฉะนั้น
การที่ จะนั่ งสมาธิ แล วมี ผลดี นั้ น มั นต องทํ าไปมาก ทํ าไปจนชํ านาญที่ สุ ด จนว านั่ งแล ว
ไมเคลิ้ม; ถาไมฝกมากพอ พอนั่งเขามันก็เคลิ้ม มันออนเพลีย เลื่อนลอยได, อยาง
การเดินนั้น มันเปนไปยากกวา เพราะมันอยูในอิริยาบถที่เขมแข็ง หรือกระทัดรัดกวา.
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แตถาเปนผูสามารถ มีความสามารถทําได เชน สามารถกําจัดนิวรณ
๕ ประการได ในอิริยาบถนั่ง นี้มันก็เหมือนกัน, ใชไดเหมือนกัน เมื่อกําจัดกามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา นี้. การทําสมาธิในขั้นตน ก็มุง
จะกําจัดสิ่ง ๕ สิ่งนี้ ถากําจัดไปได, การนั่งคิดหรือนั่งสมาธิเพื่อคิด ก็จะเรียกวามีความ
เขมแข็ง มีอะไรแจมใสเหมือกับเมื่อเดินคิดไดเหมือนกัน.
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นี้ ที่ จะคิ ดให ละเอี ยดต อไป นั่ งคิ ดนี้ ดู จะได เปรี ยบกว า ถ าว าเป นคนที่ ไม แพ
แกนิวรณ; ถาจะพูดอีกทีหนึ่งวา คิดโดยหัวขอใหญ ๆ นี้ สูเดินคิดไมได, แตคิด
โดยรายละเอียดสูนั่งคิดไมได. แตหมายความวาควบคุมจิตได ไมมีนิวรณรบกวน,
เพราะนิ ว รณ ร บกวนในขณะนั่ ง คิ ด มากกว า ในขณะที่ เ ดิ น คิ ด มั น ดี ค นละอย า งนี้
อยูเสมอ.
พูดถึงนอนคิดแลวใชไมไดเลย; ความคิดที่คิดออกมาเมื่อเดิน จะ
ดีกวาความคิดเมื่อนั่ง, ความคิดเมื่อนั่งดีกวาความคิดเมื่อยืน ความคิดเมื่อยืนดีกวา
ความคิดเมื่อนอน, เมื่อนอนถือวาเลวที่สุด แลวเปนไปในลักษณะสรางวิมานหรือ
นรกในอากาศไดโดยไมทันรูตัว.

สรางวิมานหรือนรกในอากาศก็อรอยเทากัน.
นี้ เรามองดู กั นหน อยในส วนลึ ก อย างที่ ว าแล วข างต น ว าป ญหายุ งยากทั้ ง
หมด มันสรุปอยูที่ตนตอคือความมีตัวกู - ของกู, มันตองการอยางนี้ มันตอง
การอยางนี้. เมื่อไมไดตามที่ตองการ ก็เกิดกิเลสประเภทโทสะ ปฏิฆะ ขึ้นมา, เมื่อ
ไดตามตองการก็เกิดความหลงใหลไปเลย. มันเนื่องกันอยูดวยสิ่ง ๆเดียวกัน คือ
ตัวกู - ของกู; มันออกมาในรูปโลภะ ราคะก็ได, ออกมาในรูปโทสะ โกธะ ก็ได,
ออกมาในรูปโมหะก็ได, มันเพื่อตัวกู - ของกู ทั้งนั้น. แลวทีนี้เมื่อควบคุมไมได มัน
เลื่อนลอยไปเอง;
พอเลื่อนลอยไปเองมัน ก็เปนรูปอยางที่วา เปนวิมานในอากาศ
หรือนรกในอากาศ, หรืออะไรในอากาศแลวแตจะเรียก.
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ที่เอามาพู ดนี้ ก็ หมายความว า ให ระวังใหดี แม แตนรกในอากาศก็อรอย
เทากันกับวิมานในอากาศ. แลวเมื่อคราวที่แลวมา เราพูดถึงความสุข ชนิดที่ตัวกู
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ไดทําอะไรคือวาไดประสบความสําเร็จในการยกหูชูหางของมัน, หรือวาสงวนไวซึ่งอาการ
นี้ของมันเปนความสุขชนิดหนึ่ง ซึ่งละไดยากที่สุด ยิ่งไปกวากามารมณ, ละยากยิ่งกวา
กามารมณ. ความติดพันในความสุข ที่ตัวกูไดทําอะไรตามความตองการของมัน
ยกหูชูหางในแงทิฏฐิมานะ ไมเกี่ยวกับกามารมณนี้ เปนความสุขที่ละยาก, ละไดยาก
เทียบเหมือนกับชั้นพรหม มีความอิ่มใจวากูมีตัวกูที่ถูกตอง บริสุทธิ์ ยิ่งใหญกวาสิ่งใด
สูงสุดกวาสิ่งใดรูสึกตัวอยูในฐานะที่สูงสุดกวาสิ่งใด. ฉะนั้นจึงเปนการงาย ที่วาสราง
วิมานในอากาศก็ อร อย สร างนรกในอากาศก็ อร อย มั นจึ งเพ อไปได เป นชั่ วโมง ๆ หรื อ
ทั้งวันทั้งคืน บางคนก็หลายวันหลายคืน มันกรุนอยูได.
นี้ถาใครคนพบในตัววามีอยูอยางนี้, แลวก็รีบรูจักวา มันเปนสิ่งที่นาขยะ
แขยงอย า งหนึ่ง เหมื อ นกั น คื อ เป น นิ พ พิ เสวนะ คื อ อาการของกิ เ ลสเลวร า ยตาม
ธรรมดา ที่เปนกันทั่วไปในหมูปุถุชนคนพาล. ปุถุชนในที่นี้หมายถึงคนพาล คน
ที่ไมมีธรรมะ ไมมีปญญา แลวก็เปนมาก; ถาเทียบกับคนมีปญญา มี intellect มาก
หรือมี intellect นอยมีปญญาดิบมากหรือนอย. ฉะนั้นใหมองในแงที่ไมพึงปรารถนา
ดีกวาจะมองในแงที่พึงปรารถนา วามันก็เปนปญญา มันเปนปญญาอันหนึ่ง. กิเลส
คือโพธิ โพธิคือกิเลส; แตไมมีใครสอนใหรักกิเลส, เขาสอนใหตัดทิ้งไปเสียทั้งคู.
ผูที่มีความรูถูกตอง ไมตองการทั้งคู, ทีนี้ผูอยูในระดับต่ํา มันก็ตองเลือกเอาโพธิกอน;
เพราะวาบางทีมันก็จะใชปญญาประเภทโพธินี้ ทําลายปญญาประเภทกิเลส.
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ถ าอาการอย างนี้ มั นเกิ ดขึ้ น สร างอะไรในอากาศนี้ เกิ ดขึ้ น ก็ ต องรู ว า มั น
กําลังเดินผิดทาง มันกําลังเดินไปในทางที่จะเปนกิเลส, หรือกําลังเดินอยูในทางที่เปน
กิเลสเหมือนกับเราไดใชมีดเลมนี้ไปในลักษณะที่เปนการทําราย การประทุษราย ไมใชใช
ไปในทางที่เปนประโยชน.
อยาไดไปหลงวาอรอยดี แลวพรอมกันนั้น ก็ดูใหเห็น
วามันมาติดกันอยูที่นี่, ความไมยอม ความที่ใคร ๆ ก็ไมยอมใคร,มันก็ติดอยูที่นี่เพราะ
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มัน อรอยดีในความไมยอม,
ในอากาศ.

แลวความไมยอมนี้ ก็เปนการรักษาไว ซึ่งการสรางนรก

โลกไมสงบสุขเพราะคนสรางนรกในอากาศมากขึ้น.
มองดูใ หดี แล วจะรู สึก วา คนในสมัย ปจ จุบั นนี่ สร างนรกในอากาศนี้
มากขึ้น ๆ ยิ่งกวาสรางวิมานในอากาศ; แมวาเขาจะตั้งตนดวยสรางวิมานในอากาศ แต
แล วมั นก็ เปลี่ ยนรู ปไป เป นสร างนรกในอากาศ ไม ทั นรู สึ ก ไม ทั นรู สึ ก เพราะมั นไหล
เรื่อย โดยไมทันรูสึก. เดี๋ยวนี้กําลังอยูในสภาพสรางนรกในอากาศ; ในสวนบุคคล
ก็ดี, ในสวนรวม เชนประเทศชาตินี้ก็ดี, สังคมสวนใหญซึ่งรวมกันเปนประเทศชาติ
มหาประเทศ อะไรนี้ ก็กําลังสรางนรกในอากาศอยูทั้งนั้น, สนุกสนานอยางยิ่ง ใน
การคิ ด กรุ น ไปในทํ า นองนรกในอากาศ ยั ง ไม มี ใ ครจะทํ า ร า ย ก็ คิ ด ไว ล ว งหน า ได ว า
เขาจะทําราย, เรื่องวิธีที่จะใชทํารายกันอยูก็คิดกันไดแลวจะเปนวิธีที่จะเกิดขึ้น แลวจะ
อยางนั้น ๆ ๆ ๆ.
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ฉะนั้ นโลกเราทั้ งโลก ไม มี ความสงบสุ ข เพราะว าโลกกํ าลั งสร างนรกใน
อากาศ
คือคนตั้ง ๙๙ เปอรเซ็นตนี้ กําลังสรางนรกในอากาศ ไหลเรื่อยเปนเกลียวไป
ทีเดียว;
แมวาจะไดตั้งดวยวิมานในอากาศ มันก็เปลี่ยนเปนอยางนี้ได หรือจะแยก
เอาสวนนอยสวนหนึ่งมาพิจารณาดู ในแงสรางวิมานในอากาศก็ไดเหมือนกัน.
แต
สวนใหญ ๙๐ เปอรเซ็นตนั้น มันเปนเรื่องสรางนรกในอากาศ, แลวโลกนี้ก็เปนมากขึ้น ๆ
ตามความเจริญของวัตถุนิยม, ความเจริญกาวหนาทางวัตถุของโลกในสมัยปจจุบัน
ทําใหใหสงเสริมกิเลสทุกประเภท. แลวที่เอามาคํานึงใฝฝนอยู ก็เรื่องในอากาศ, สราง
วิมานในอากาศ
มองไปในแงดี ก็ใชความรูวิชาสมัยใหมอยางนั้นอยางนี้ เพื่อความ
สนุกสบายของมนุษยอยางนั้นอยางนี้, แตแลวมันไปไมไดกี่มากนอย มันคิดไปแต
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เรื่องนรกในอากาศ คือความหวาดกลัวเกิดขึ้นมา, ชีวิตมันอยูดวยความหวาดกลัว
ความระแวงมากกวาสิ่งอื่น. นี่จะเปนเหตุที่วา เขาวานอย ก็รูสึกไดมาก เขาไมได
วาอะไรเลย ก็คิดขึ้นไดเอง วาเขาวาอยางนั้น เขาวาอยางนี้, เขาจะวาอยางนั้น จะวา
อยางนี้.
ฉะนั้ นเรื่ องอั นใหญ โตมโหฬารนี้ มั นก็ สรุ ปอยู ในคํ าพู ดโง ๆ เล็ ก ๆ น อย ๆ
๒ - ๓ คํานี้ก็ได. คําพูดโง ๆ ๒ - ๓ คํานี้ หมายความวา คนทั้งโลกที่เขาอางตัววา
เปนคนฉลาด เขาเห็นวา คําพูดของพระพุทธเจานี้เปนคําพูดโง ๆ ไมใหความเอา
ใจใส ไมพินิจพิจารณาดู ไมหยิบขึ้นพิจารณาดู ในฐานะที่จะใชประโยชน แลวมัน
ยังสรางนรกในอากาศ สรางวิมานในอากาศ ดวยวัตถุนิยม ดวยอะไรก็ตาม.
รวมความแลวโลกไปไมรอด ในเวลานี้ เพราะวาคนดูหมิ่นศาสนา ศาสนา
พุ ท ธ ศาสนาคริ ส เตี ย น ศาสนาอิ ส ลาม ศาสนาอะไรก็ ต าม หรื อ ปรั ช ญาที่ ไ ม ใ ช
ศาสนาก็ตาม, ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งนั้น วาไมมีประโยชน, ไมคุมกับเวลาที่จะไป
แตะตอง เพราะไมเขาใจ.
ฉะนั้นศาสนาพุทธก็เปนหมันศาสนาคริสเตียนก็เปนหมัน
ดวยเหตุนี้ เปนหมันสําหรับมนุษยในโลกปจจุบันนี้.
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การสรางนรกในอากาศนี้ มันไมใชหยุดอยูเพียงเทานั้น มันกลายเปน
นรกขึ้นมาจริง ๆ, เปนนรกอยางยิ่ง นรกมากมายขึ้นมาจริง ๆ, ในตอนหลัง ; เพราะ
มันไดสรางโครงการไวเสร็จแลว เหลือเฟอสําหรับเลือก มันสรางไวมากมายสําหรับเลือก
แลวมันตองเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง เกิดขึ้นจริง ๆ แลวก็ทนไป, ทนอยูในนรก
ในอากาศนี่เรื่อยไป, คืออยูดวยความหวาดกลัว ไมมีความสงบสุข.
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ฉะนั้น พวกที่อยูที่นี่อาจจะโงมากไปก็ได เพราะไมมีอะไรรบกวนมาก มัน
พอจะมีความสงบสุขบาง จึงหยั่งจิตใจของพวกที่อยูในกลางกองไฟไมได, พวกที่กําลัง
สรางนรกในอากาศไมได.
ฉะนั้นพวกคุณ ดูจากนรกหรือสวรรคในอากาศ ที่เรามีไดบาง ไมสูมาก
ที่เรามีไมมากหรือมันจะมากก็ตามใจ เมื่อเราไปเทียบกับคนอื่น ๆ ที่มันมากกวามาก
แลวเราก็เขาใจผิดไดเหมือนกัน.
ถาวากิเลสกับโพธิเปนสิ่งเดียวกันได นรกกับสวรรคก็เปนสิ่งเดียวกันได,
แลวผมพูดอยางนี้ตอไปอีก เขาก็วาผมบา บามากขึ้นไปอีก. แตที่จริงมันเปนอยางนี้
นับประสาอะไรกับนรกกับสวรรค ที่จะไมเปนสิ่งเดียวกันได; ถาหากวากิเลสกับโพธิ
มันก็คือสิ่งเดียวกัน, ความสุขกับความทุกขก็สิ่งเดียวกันมีคามีความหมายตอเมื่อมี
ตัวกู - ของกู, พอหมดตัวกู - ของกู มันก็เปนสิ่งที่ไมมีสาระอะไรได. ฉะนั้นจะเปน
นรกหรือจะเปนสวรรค ก็ลวนแตเปนเครื่องทรมาน เครื่องจองจํา ทรมาน เผาลน
หุมหอไปตามนี้;เขาจึงมีการเปรียบวา ไฟชนิดหนึ่งแหงรอน หรือไฟชนิดหนึ่ง
เปยกหรือเย็น แตหมายความถึงเย็นอยางเผาลน, ไมใชเย็นอยางความหมายธรรมดา
ความหมายอีกความหมายหนึ่ง. ถาใหความเย็นแกเนื้อหนังรางกายนี้ มากเกินกวาศูนย
ดีกรีหลาย ๆ มันก็ตายเหมือนกัน มันก็เจ็บปวดรวดราว ทนไมไดทั้งนั้น, เย็นชนิดนี้ก็
เทากับความรอนชนิดหนึ่ง, เปนอุณหภูมิระดับหนึ่ง.
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ฉะนั้นที่เรารอดตัวมีชีวิต กันมาในธรรมชาติในโลกนี้ เพราะวาความ
เหมาะสมของอุณหภูมิ ของอะไรมันมาในรูปที่ถูกตอง มันจึงงอกงามอยู มีชีวิตอยู
เหลืออยูกระทั่งบัดนี้ ไมรูกี่ลาน ๆ ปมาแลว.ที่มันผิดความเหมาะสม มันก็สูญสิ้นไป,
ไมรูกี่พวกกี่รอยพวกกี่พันพวก เหลืออยูแตมนุษยพวกเดียว หรือสัตวพวกเดียว. ที่เห็น ๆ
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อยูเดี๋ยวนี้ แลวก็หลงกันวารอนเย็น,
สุขทุกขก็ได หลงไปได แลวมันก็โงมากขึ้น ๆ ๆ
จนเอาเรื่องนิด ๆเล็ก ๆ นิด ๆ เรื่องรักเรื่องโกรธ เชน ชอบ เชน ไมชอบ เปนเรื่อง
ใหญ, กระทั่งที่โงมากที่สุด ก็เอาเรื่องอรอยที่ลิ้นหรือไมอรอยที่ลิ้น เปนเรื่องใหญ.
ถาอรอยดวยความโง มันก็เปนสวรรคได,
ถาไมอรอยดวยความโง
มันก็เปนนรกได. พอใจดวยความโงก็เปนสวรรคก็ได, ไมพอใจดวยความโง
ก็เปนนรกได.
แตแลวไมวาอะไร ทั้งนรกทั้งสวรรคมันเปนของทรมาน,
ทรมานผูที่มี
ความยึดถือ; มันตัดบทไดดวย การหมดความยึดถือ, ไมสรางสวรรคในอากาศ
ไมสรางนรกในอากาศ,
ไมสรางสุข สรางทุกข,ไมสรางอะไรชนิดที่เปน คู ๆ คู ๆ
ตรงกันขามแบบนี้ ตองการความปกติ อยูเฉย.
คําวา ความเฉย คํานี้มีความหมายพิเศษ, ไมใชเฉยอยางธรรมดา. คําวา
ความเฉย มีหลายคํานี่ จําไวดวย ไปศึกษา คนดู สังเกตดู เปรียบเทียบดู;
เฉยทาง
วัตถุ นั้นมันก็เฉยอยางหนึ่ง, เฉยเพราะเอือมอิ่ม มันก็อยางหนึ่ง เดี๋ยวมันก็อยากอีก,
เฉยเพราะมันอิ่ม รูถูกตองถึงที่สุด ไมมีอะไรนาสนใจ ไมมีอะไรที่นาใหความหมาย
อยางนั้นอยางนี้; เฉยอยางนี้แหละ เรียกวาเฉยที่สูงสุด เฉยอยางที่เปนองคคุณของ
พระอรหันต.
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เฉยอยางที่เปนองคคุณของฌาน ของสมาธินั้นยังใชไมได; อุเบกขา
ตัว นั้น ยัง เปน องคห นึ่ง ของสมาธิ ของฌานของอะไรนั้น ,
สวนอุเบกขาอัน อื่น
ตัวอื่นที่เปนองคคุณของอรหัตตมรรค คือ เฉยไปทุกสิ่งไมวาสุขหรือทุกข,
เฉย เพราะ
มันรูวาไมมีคา ไมมีความหมาย ที่นาสนใจ มันจึงเฉย. เฉย อยางคนเฉย ๆ นี้มัน
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เกลียดน้ําหนา หรือมันเบื่อเขา หรือวามันอิ่มแลว เฉยอยางนี้มันก็ไมใชเฉยที่สุด แตมัน
ชั่วขณะ; เหมือนผัวเมียบางวันก็เฉยเมยตอกัน, บางวันก็บาถึงที่สุด. นี่เฉยอยางนี้
มันไมใชเฉย ตามความหมายที่พูดถึง.

ตัวกู - ของกูสรางวิมานหรือนรกในความเพอฝนกระทั่งวิปสสนา.
เรื่องตัวกู - ของกู มีอะไรหลายแงหลายมุม ถึงขนาดที่มันไมยกหูชูหาง ใน
ลั ก ษณะที่ ต า งกั น มาก.มั น ยกหู ชู ห าง เร อ ร า ขึ้ น มา เที่ ย วโดดเที่ ย วเต น อยู มั น ก็ ดั บ
เทานั้นเอง เหมือนที่เราพูดถึงเมื่อคราวที่แลว; แตคราวนี้มันไปนอนใฝฝนอยู, การ
ยกหูชูหางที่อยูในรูปของการใฝฝน ของความเพอฝน คือทําอะไรใครไมได, หรือวา
ยังไมไดทําอะไรใครออกมาขางนอก, เปนความเพอฝน ซึ่งเราเรียกวาสรางอะไรใน
อากาศ.
นี่เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อวา ตัวกู - ของกู แลว มันไมยอม ลดหู ลดหาง
ลดอะไร,
มันจะสรางไดแมในความเพอฝน สรางสวรรคในอากาศ สรางนรกใน
อากาศ.
ทุกคนควรจะไมประมาท เพราะมันลึกลับซับซอน เพราะมันมีเลนตลกมาก
กวาธรรมดา ที่จะไมรูเทาทันมัน.
นี่ทานทั้งหลายอยาประมาท หรือถึงพรอมดวย
ความไมประมาท, มันหมายความมากมาถึงอยางนี้ดวย ถึงชนิดนี้ดวย ฉะนั้นอยา
ประมาท, อยาอวดดี วาหายงาย เขาใจไดงาย, เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรแลวสิ้นเรื่องแลว, เสร็จ
แลวก็เปนอยางวา คือ ยกหูชูหางอยูในอากาศ ในความเพอฝน, พอจับตัวมันได
ก็ตองดามันวา ไอชาติหมาเหมือนกัน ในความเพอฝน,
นี่มันเปนในความเพอฝน.
พอไมมีสติสัมปชัญญะ พอเผลอไป มันก็สบาย สบายไปเลย หลงไปเลย.
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ระวั ง ให ดี อย า ไปหลงในวิ ป ส สนา สร า งวิ ม านในอากาศ สร า งนรก
ในอากาศ,
อยาไปหลงอาการวิปสสนา ที่กําลังสรางวิมาน หรือนรกในอากาศ โดยไมรูสึก
ตัว. ดู ๆ แลววิปสสนาของสมัยนี้เปนเรื่องสรางอะไรในอากาศ เสียอยางนี้มากกวา.
ฉะนั้นผมจึงไมอยากเรียกวาวิปสสนา, พระพุทธเจาก็ไมเคยเรียกวิปสสนา ไม
เคยใชคําคํานี้. อรรถกถาชั้นหลังใชแลวเขียนใหพระพุทธเจาพูด, ก็มีอยู ๒ - ๓ คํา
เรียก สมถะและวิปสสนา.
ในบาลีในพุทธภาษิตก็มี ๒ - ๓ คําเทานั้น สวนมากหรือ
๙๙เปอรเซ็นตทานใชคําอื่น คือใชคําธรรมดาที่สุด,
ใหเกิดความรู ใหเกิดแสงสวาง
ใหเกิดอะไรก็ตาม ในคําเหลานั้น ไมมีคําวาวิปสสนา. จกฺขุ อุทปาทิ าณํ อุทปาทิ
วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ. ใชคําอยางนี้อยูทั่ว ๆ ไป.
พอโผล ขึ้ น ในหนั ง สื อ ธรรมบท ก็ ส อนให โ ง เ สี ย แล ว เรื่ อ งแรกที่ สุ ด ใน
อรรถกถาธรรมบทนั้ น พระภิ กษุ รู ปหนึ่ งถามพระพุ ทธเจ าว า ธุ ระในพระพุ ทธศาสนามี กี่
อยาง เขียนไววา พระพุทธเจาตอบวามี ๒อยาง คือ คันถธุระ วิปสสนาธุระ.
เราก็
โงตั้งแตทีแรกแลว, ถาวาเปนธุระจริงจัง ๒ อยาง มันโดยปริยาย. ในสมัยที่เขียนอรรถกถานั้น พ.ศ.
ลวงมาตั้งพันแลว มีกิจการฝายคันธุระเปนปกแผนแลว,วิปสสนาถูก
แยกตัวออกไปเปนพระนั่นนี่ไปแลว.
ในพุทธกาลเขาไมไดแยกกันอยางนี้,
พระ
ทุกองค จะตองมองดานใน
ไมยกเวนพระองคไหนจะตองมองดานใน ใหเกิดญาณ
เกิดปญญา เกิดวิชา เกิดแสงสวาง, แลวก็ไมเรียกวาวิปสสนา, ไมไดใชคําพูด
คํานี้. มีคําเปนอันมากที่ไมเคยใชในครั้งพุทธกาล เดี๋ยวนี้เอามาใชแทนคําที่เคยใช
ในครั้งพุทธกาล, แลวทําความสับสนใหแกพวกเราสมัยนี้.
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ฉะนั้นระวังใหดี อยาใหวิปสสนาเปนเรื่องสรางอะไรในอากาศขึ้นมา,
ระวั งให ดี ๆ สิ่ งที่ เรี ยกว าวิ ป สสนากลายเป นเพี ยงโอกาสหรื อเครื่ องมื อ สํ าหรั บสร างอะไร ๆ
ในอากาศ มันก็ฉิบหายวายวอด ไมมีอะไรเหลือ.

www.buddhadasa.in.th

๒๒๐

ธรรมปาฏิโมกข

มีคําถามเรื่อย
แมเมื่อวานซืนนี้ก็มีคําถาม พวกที่สนใจมาจากที่อื่น ที่นี่
ทําวิปสสนาไหม ? ก็ตอบวาพูดมาอยางที่คุณวา ไมไดทําดอก, ไมไดทําอยางที่เขาวา,
ไมไดทําวิปสสนาในแบบฟอรมที่ตายตัวแลวมีความเพอฝนที่วาดไวใหตายตัว,
แมแตการเพอฝน ก็อยูในรูป ในกรอบ ในแบบ ที่ใครวาดไวใหตายตัว.
.... .... .... ....
นี่มันก็หมดเวลา เราสรุปความเสียทีวา อยาทําวิป สสนาแบบสรางอะไร
ในอากาศ, แลวระวังที่สุดก็คือวา สรางนรกในอากาศ ในนามของความถูกตอง
ความมีเหตุผล ของตัวกู - ของกู ที่ยกหัวชูหางอยูในความเพอฝน ทําใหคุณไดความรู
แปลกออกไปหนอยวา การยกหูชูหางนี้มีไดแมในการเพอฝน อยางสรางอะไรใน
อากาศ,มัน ไม เ กี่ ยวกั บ มี บุ ค คลใดโดยตรง แต มั น สร า งขึ้ น มาได เขาไม ไ ดว า อะไร
แตสรางขึ้นมาได วาเขาวาอะไรอยางนั้นอยางนี้, ขยายความออกไปแลวเขาวานิด
เดียว ก็ไปขยายความโกรธไดมาก, แลวเขาวาดวยเจตนาดีโดยถูกตองแท ๆ
ก็เอาไปเปลี่ยนรูปเปนเจตนาราย, แลวก็ขยายความโกรธ ความนอยใจ ความเสียใจ
อะไร ๆ ไดทั้งนั้น.
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นี่ มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ป น ไปได ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เรื่ อ งที่ มี อ ยู จ ริ ง ในชี วิ ต
ประจําวัน ตองสนใจใหมาก,
ไมใชเรื่องเพอฝน ไมใชเรื่องในคัมภีร ไมใชเรื่องสําหรับ
ไวพูด, แตมันเปนเรื่องที่มีอยูจริง ในชีวิตประจําวัน คือการสรางนรกในอากาศโดย
เฉพาะ ความโกรธ ความหงุดหงิด ความเปนปฏิฆะนอยอกนอยใจ, กระทั่งไมมี
ผู จะน อยอกน อยใจใคร ก็ น อยอกน อยใจโชคชะตา วาสนาผี สางเทวดาเคราะห กรรมอะไร
มันเปนเรื่องของคนโง แตตนจนปลาย.
เอาละ พอกันทีแลว
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ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘

เรื่องการใหทาน.
ไมมีใครถามอะไรหรือ ? ไมมีอะไรผมจะวาเรื่อยไปนะ วาเรื่องตัวกู - ของกู
เรื่องเดียวเรื่อยไป ถาใครไมมีอะไรนอกไปจากนั้น ก็วา เรื่องตัวกู - ของกูนี้ เรื่อยไปเลย.

เรื่องทานเปนเรื่องเบื้องตน, สูงกระทั่งนิพพาน
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นี้ จะว าเรื่ องที่ เขาถื อกั นว าต่ํ า หรื อเบื้ องต นที่ สุ ดเสี ยบ าง คื อเรื่ องให ทาน,
เรื่องใหทาน นี้เขาถือกันวา มันเปนเรื่องเบื้องตน คือ ทาน ศีล ภาวนา, หรือทาน
ศีล สมาธิ ปญญา.
ทานเปนเรื่องเบื้องตน แตความจริงมันก็ไมใชจะเปนเรื่อง
เบื้องตนอยางนั้นไปเสียหมด มันเปนเรื่องเขาจัดกันตามความรูสึกนึกคิดของเขาเอง
ไมไดมองใหลึก, แลวเปนเรื่องปริยัติ.

๒๒๑
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ถามองกันในเรื่องลึก คือมองกันที่ตัวธรรมะจริง ๆ แลว เรื่องเหลานี้ก็
ไมใชเรื่องเล็ก เรื่องตื้น เรื่องเบื้องตน, มันก็เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู โดยตรง,
แลวก็เพื่อนิพพานดวยเหมือนกันอยางเดียว.
ทานอยางเดียวก็เปนนิพพานได,
ก็คอยฟงดูวาอยางไร.
พวกนั กปริ ยั ติ นั้ นก็ จะเอาแต ตามตั วหนั งสื อ ที่ นั กปริ ยั ติ ด วยกั นเขี ยนกั นไว ,
เช น มี ลํ าดั บวา ทานศีล สมาธิ ภาวนา อะไรอยางนี้ มั นก็ เลยมี เรื่องเปนลํ าดั บ แล วก็
เรื่องมากตั้ง ๓ เรื่อง ๔ เรื่อง : นี้พอเราพูดวา ทานเรื่องเดียว ก็พอที่จะถึงที่สุด สูงสุด
เปนนิพพานได เขาก็ไมเชื่อ, เขาก็ไมยอมฟง,แลวเขาก็เลยเหมาเอาดวยวา เรานี้
บาบอ พูดไมจริง หลอกลวง เลนสํานวน เขาก็วาอยางนี้.
ที่จริง จะเรียกวา เลนสํานวน มันก็ได, แตมันเลนสํานวนไปในทางที่ดีที่ถูก
ที่ชวยใหคนไดประสบความสําเร็จเร็วเขา. ฉะนั้นเลนสํานวนอยางนี้ ก็ใหถือวาเปน
เรื่องดี เรื่องควร ถูกตองที่จะกระทํา, คือวา หาสํานวนใหมพิเศษแปลกอะไรมา, พูด
ใหคนเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเร็ว. มิฉะนั้นแลวเขาตองใชเวลามาก ฉะนั้นวิธีที่ทําเปน
ปาฏิหาริย เปนอาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจคนนี้ นี้ก็เรื่องพูดเลนสํานวน เหมือนกัน, แต
เล นสํ านวนอย างพระพุ ทธเจ า อย างลึ กซึ้ ง คนจึ งได รั บประโยชน บรรลุ มรรค ผลอะไร
กันในที่นั่นตรงนั้น. พูดจี้จุด แทงใจดํา หรืออะไรก็ตามมันถึงขนาด, สิ่งเหลานี้มันเอา
มาเขียนเปนตัวหนังสือไมได เรื่องอยางนี้. ฉะนั้นนักปริยัติจึงไมรู, นักปริยัติจึงรูแต
เรื่องที่เปนระเบียบ เปนแบบฟอรม เปนอะไรไปหมด.
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นี่พูดวา เรื่องทานก็ทําใหบรรลุนิพพานได เขาก็ไมเชื่อ.
โดยอาศัยหลักเรื่องตัวกู - ของกูนี้ เราตองมีหัวขอวาอยางนี้.

นี้ถาวาพูด
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การใหทานมีทั้งที่ตัวกูชอบทําและไมชอบทํา.
การใหทานที่ตัวกู - ของกูชอบทํา อยากทํา ไมไดอะไรเลย, การใหทานที่
ตัวกู - ของกู ชอบทําอยากทํา เต็มใจทํานี้ มันไมไดอะไรเลย.
ทานหรือการใหทาน
ที่ตัวกู - ของกูไมอยากจะทํา, ไมอยากจะทํา ไมยอมทํา อะไรนี้ คือสิ่งที่จะไดหมด,
หรือไดนิพพาน.
เขียนใหสั้นก็วา ทานที่ตัวกู - ของกูอยากทํานี้,ไมไดอะไรเลย,
ทานที่ตัวกู - ของกู, ไมอยากทํา นั่นแหละจะไดนิพพาน, จะไดหมด.
เดี๋ยวนี้ก็มองเห็นกันไดบางแลววา ตัวกู - ของกูนี้เปนตัวรากเหงา หรือ
มูลเหตุ ใหเกิด โลภะโทสะ โมหะ, ตัวกู - ของกูมันก็ทําทานดวยความโลภ. ตัวกู
ของกูนี้มัน จะทํา ทานดว ยความโลภ,
เชน วา ใหท านออกไป ไดเ พื่อ นคนหนึ่ง
ไดเพื่อนสองคน, หรือใหทานออกไป ไดหนาไดตา ไดชื่อไดเสียง หรือวา ใหทานออก
ไปบาทเดียว ไดวิมานหลังหนึ่ง. นี่มันเปนทางที่ตัวกู - ของกูชอบทํา, แลวมัน
ไมไดอะไรเลย, มันไดความโลภมากขึ้น, ไดความยึดถือมากขึ้น, มันก็ไกลวัตถุ
ประสงคที่เราตองการดับทุกขออกไปอีก.
นี่จึงเรียกวา ไมไดอะไร เพราะมันไกล
ความดับทุกขออกไปอีก,
ยิ่งไกลออกไป คือวา มันเอาเขามา สําหรับโลภ สําหรับยึด
ถือมากขึ้น. ฉะนั้นการใหทานที่ตัวกู - ของกู ชอบทํานี้ มันไมไดอะไร, คิดดูใหดี.
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ทีนี้ทานที่ตัวกู - ของกูไมชอบทํานี่ คือทานชนิดที่ใหออกไป โดย
ไมเอาอะไรตอบแทน คือใหออกไปเพื่อขูดเกลาตัวกู - ของกู. การใหทานที่แทจริง
ไมไดทําดวยความโลภความอยากความอะไร, มันใหไปเพื่อกําจัดความตระหนี่, แลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อใหหมดตัวกู - ของกู. ดังนั้นตัวกู - ของกู จึงไมชอบทํา.
แตทานชนิดนี้ ถาทําได มันไดหมด ไดถึงที่สุด คือ ไดนิพพาน,
ฉะนั้นมันจึงเปน
ทานที่ไมรับเอาอะไรเขามา เปนตัวกู - ของกู, ตองการใหทานออกไป ไมรับอะไร
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เขามาเปนตัวกู - ของกู, มันจึงไดนิพพาน, สวนทางที่ใหไปเพื่อแลกเปลี่ยน ;
เหมือนที่เทศนสอนกันอยูบนธรรมาสน ไดสวรรค วิมาน อะไรนี้ มันเพิ่ม,
มันเพิ่ม
ตัวกูเพิ่มของกู, มันทําใหหางไปจากความดับทุกข ไกลออกไป ไกลออกไป คือไม
ไดอะไร,
สําหรับเราเราเรียกวา ไมไดอะไร ยิ่งเลวมาก ยิ่งเลวลง ไมไดหรือไมใกล
ตอสิ่งที่ตองการ คือนิพพาน, หรือความดับทุกขสิ้นเชิง. นี่พอจะเขาใจได การใหทาน
ที่ตัวกู - ของกู มันชอบทํา มันไมไดอะไรเลย, การใหทานที่ตัวกู – ของกูไมสมัครจะทํา
นี่มันไดหมด ไดถึงที่สุด ไดทั้งหมด.
ขึ้นชื่อวาตัวกู - ของกู แลว มันใหทานดวยความโลภ เพื่อไดเพื่อน
เพื่อไดชื่อเสียง เพื่อไดหนาไดตา ไดสวรรควิมาน นี้ก็เรียกวา ไมใกลตอนิพพาน คือ
ไมไดอะไร. นี้บางทีมมันก็ให ดวยความประชดประชัน เพราะความโกรธ นี่ นี่ก็ไม
ไดอะไร, มันใหเผื่อ ๆ ไว ดวยความหลง นี้มันก็ไมไดอะไร,ตัวกูมันเปนเหตุใหเกิด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง.
ฉะนั้นจะใหทานดวยความโลภ หรือความโกรธ
หรือความหลงก็ตาม, มันก็ไมไดอะไร.
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ทีนี้การใหทานที่ตัวกู - ของกู ไมชอบทํา ก็หมายความวามันตองมีสิ่ง
อื่นทํา, คือสิ่งที่ตรงกันขามกับ ตัวกู - ของกู ก็คือปญญา. ปญญาที่รูสึกความไมมี
ตัวกู, ความไมมีของกู นี้มันทํา มันทําทานชนิดนี้ คือทานชนิดที่ตัวกู – ของกูไมยอม
ทําเด็ดขาด.
สิ่งที่ตรงกันขามมันทํา คือปญญามันทํา,แลวมันทําเพื่อฆาตัวกู –
ของกูเสีย. ฉะนั้นจึงไดหมด ถาทําทานชนิดนี้ มันเปนนิพพาน, มันเปนการบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ไมใชเปนเบื้องตนของศีลของสมาธิ อยางที่วา ๆ กัน อยางนัก
ปริยัติเด็กอมมือ.
นี่เราพูดกันในแบบนี้ เราจะเรียกแบบนั้นวา นักปริยัติเด็กอมมือ
ที่เอาทานไปไวเปนเรื่องนิดเดียว,
อยูขางหนาศีล สมาธิ เปนเบื้องตน เปนบุพพภาค.
ใหทานไปสวรรค ใหอะไรอยางนี้ เราเรียกวาปริยัติของเด็กอมมือ, แลวมันไมตองมีอะไร
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มาก. ที่พูดกัน ๒ - ๓ คํา บรรลุนิพพาน หมายความวา ปญญามันฆาตัวกู – ของกู
ดวยการใหทานดวยการบริจาค.
นี้เปนขอแรก เปนตอนแรก ที่อยากจะใหเขาใจไวทีหนึ่งกอน, มันมี
อยูอีกตอนที่ยากกวานี้ ตองเขาใจตอนนี้กอน. ที่จะเรียกวา การใหทานของตัวกู – ของกู
หรือตัวกู - ของกูชอบใหนั้น ไมไดอะไรเลย, แลวการใหทานที่ตัวกู – ของกูไมยอมให
ไมสมัครจะใหนั้น คือจะไดหมด. ที่ตัวกู - ของกู มันใหหรือมันชอบให ก็คือวา
ใหทานเพิ่มความโลภ หรือประชดความโกรธ หรืออะไรก็ตามไมไดอะไร สําหรับ
พวกเรา ที่ตองการจะดับทุกข, มันเพิ่มความทุกข ไปหลงใหลในผลของทานชนิดนั้น
มันเพิ่มความทุกข, คือมันยืดระยะของความทุกขใหมากออกไป.
ใหทานดวยปญญา ที่ฆาตัวกู - ของกูเสียดวยการใหทานนั้น นั่นเรา
จะใหมันหมดความยึดถือวาตัวกูวาของกูจริง ๆ จะใหชีวิต หรือจะใหสิ่งของ หรือจะ
ใหสัตวสังขารเปนที่รักอะไรก็ตามใจ มันก็เปนการให. นี้มันเขาใจไมได สําหรับคน
ธรรมดา; เชนเรื่องการใหทานของพระเวสสันดร การใหทานที่กลาวถึงในสัจจะชาดก
ใหทานชีวิต เชนกระตายกระโดดเขากองไฟ ใหพรานคนหนึ่งกินเนื้อ,
อยางนี้มันเขาใจ
ไมได เพราะไมใชใหทานอยางธรรมดา ของตัวกู - ของกู, มันใหดวยปญญาอีกแบบ
หนึ่ง ที่สูงสุดไปทางโนน.
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ทั้งโลกไมใครมีใครใหทาน, มีแตการคา.
ทีนี้เรามาดูเหตุการณที่เปนอยูจริง ที่มันเปนอยูจริง ๆ กับเรานี่ เราใหทาน
ชนิดไหนกัน ?
ที่พูดวาใหทาน ๆ ๆ พูดกันอยูเสมอ ๆ นี้ มันใหทานชนิดไหนกัน ?
มันก็แทบจะหาไมพบ, ใหทานชนิดหลังนี่ มันจะหาไมพบ. มันมีแตใหทานของตัวกู - ของกู
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ทั้งนั้นแหละ ที่ใหกันอยูเวลานี้,
ที่สอนกันอยูในเวลานี้ หรือใหกันอยูในเวลานี้ มันเปน
เรื่องใหของตัวกู - ของกู, กลับเขามาเปนกําไร เพื่อตัวกู - ของกู อยางนี้ทั้งนั้น. สวน
ที่ใหเพื่อหมดตัวกู - ของกู,ใหตัวกู - ของกู ผอมลง ๆ แลวตายไปนี้ ไมมีใครทํา,
นี้มันจะรวมทั้งพวกเราดวย จะตองระวังใหดี.
คราวกอน ๆ นี้ ก็เคยพูดมามากแลว อยาลืม,
แลวก็อยาโทษผม ที่วา ทํา
อะไรอยารับการขอบใจ, ทําอะไรอยาหวังที่จะไดอะไร, ทํางานเหน็ดเหนื่อยเกือบตาย
หรือทําอะไรก็ตามอยาหวังที่จะไดรับอะไร อยาหวังที่จะไดรับการขอบใจ หรือทําใหใคร
คนนั้นคนนี้, ทําใหความวาง มันคือเรื่องนี้,ทําเพื่อใหไดความวาง หรือเพื่อความวาง
ก็ตาม, มันเปนการตัดลัดทีเดียวดวยการทํา ดวยการเสียสละ ดวยการใหทาน,
โดยไมตองพูดถึง ศีล สมาธิ ปญญา คือมันมีเสร็จอยูในนั้น, มันรวมเสร็จอยูในนั้น,
มันจึงใหทานชนิดนี้ได.
แมวาเราจะไมรูจักหนาตาของมัน เราก็ทําไดใชประโยชนได,
ที่ เรากิ นของบางอย าง โดยไม รู ว ามั นเรี ยกว าอะไร มั นชื่ อ อะไร หรื อ ทํ า ขึ้ นมาอย างไร
ก็ ยั ง กิ น ได แล ว ก็ มี ป ระโยชน .ฉะนั้ น การประพฤติ อ ย า งนี้ ไม ต อ งเรี ย กชื่ อ ว า อะไรดอก
ก็ได จะเรียกชื่อวาใหทานก็ได. แตที่จริงมันรวมอะไรยิ่งกวาทานตามธรรมดา, มันมี
ปญญา,
มันมีอะไรเปนยอดรวมอยูในที่การใหทานนั้น มันจึงตัดสินใจอยางนั้นได,
หรือวามันจึงสละออกไปในลักษณะอยางนั้นได. ฉะนั้นใหทานชนิดนี้ก็พอแลว ที่จะ
บรรลุนิพพาน แลวไมมีพูดเลย.
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ที นี้ ที่ ใ ห ท านด ว ยความสมั ค รใจอยู นี่ ที่ ทุ ก คนในโลกนี้ ใ ห ท านอยู ด ว ย
ความสมัครใจ เปนเรื่องตัวกู - ของกู ทั้งนั้น ยิ่งบางพวกนี้ โกหกอยางแสนที่จะโกหก
ที่เขาวาใหชวยเหลือ, ใหชวยเลือ, ใหชวยเหลือ. ชาตินี้ชวยเหลือชาตินั้น ชาตินั้น
ชวยเหลือชาตินี้ มันแสนจะโกหก, คือมันใหเพื่อซื้อเขา,เพื่อซื้อเขาเอามาเปนพวกเราเลย,
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อยางนี้มันก็ไมใชใหทานแลว มันเปนการซื้อเพื่อนเทานั้นเอง, หรือวาจะไดหนา
ไดตา ไดเกียรติยศไดอะไร ๆ, มันก็เรื่องไมใชใหทาน มันคาขายชนิดหนึ่ง,
เพื่อจะใหผลประโยชนตอบแทนกลับมา เปนสวรรค เปนอะไร มันก็เปนเรื่องวัตถุ,
มีความหมายเปนวัตถุ เปนการคาขายชนิดหนึ่ง.
ฉะนั้นดูใหดีวาทั้งโลกนี้ กําลังไมมีใครใหทานนะ, นี่พิจารณาดูใหดี
วาทั้งโลกนี้เวลานี้ กําลังไมมีใครใหทานดอก มีแตการคาทั้งนั้น, ถึงพวกพุทธ บริษัทนี้ ก็ถูกหลอกใหคาขายแบบนี้ : ทําบุญบาทหนึ่งไดสวรรควิมาน ไดอะไร ก็เรื่อง
หลอกใหคาขายทั้งนั้น, มันไมไดขูดกิเลส. ความประสงคอันแทจริงเขาตองการ
ใหขูดกิเลส, นี้ไมยอมขุด เขาจึงตองหลอก ตองหลอกใหคาขาย, มันก็เปนการไดขูด
กิเลส ชนิดที่เรียกวา ไมมีผลโดยไมรูสึกตัว คือหลอกเขามันก็คือหลอกตัวเองอีกทีหนึ่ง.
ฉะนั้นอยาไปหลอกเขา หลอกตัวเองกันอยูเลย เมื่อใหแลวก็ใหมันเปนให, ใหเพื่อ
บริจาค ใหเพื่อใหทานออกไปจริง ๆ. คําวา บริจาค ก็คือบริจาคตัวกู บริจาค
ของกู เรื่อย ไป ๆ จนกวามันจะวาง.
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พูดมามากกวา ๑๐ ครั้งแลว ที่วาใหพยายามทํางานดวยจิตวาง เพื่อความ
วาง กินของความวาอะไรนี้. การทํางานนั้นแหละคือการใหทาน, ใหทานอยางที่กําลัง
พูด. เมื่อใครกําลังทํางานอยูดวยจิตวางเพื่อผลงานแกความวาง แลวก็กินของ
ความวาง, คนนั้นคือคนที่กําลังใหทานอยู อยางที่กําลังพูดนี้. ที่กําลังไมมีใครให
อยูนะ เราให, เราจะให, เราให, แลวเรื่องนี้เรื่องเดียวพอ พอสําหรับบรรลุมรรค ผล
นิพพาน, ไมจําเปนที่ตองพูดเรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญญาอะไรอีก, คือมันเปนทั้งศีล
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ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา, ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อะไรอยูในคํานี้, คําวาบริจาค
ใหหมดไปเพื่อความวาง มันรวมอะไรหมด.
ใหเราเขาใจกันเสียใหถูกตอง แลวก็จะมีการใหทานที่แทจริงขึ้นใน
โลกนี้บาง, ไมอยางนั้นมีแตการคาขาย. พุทธบริษัทในเมืองไทยก็มีแตการคาขาย,
เมืองอื่นก็มีแตการคาขาย ศาสนิกไมศาสนาอื่นก็มีแตการคาขาย, ไมไดรับความดับทุกข,
ไมไดรับนิพพาน, ไมไดรับแผนดินพระเจา, ไมไดรับอะไรตามที่พูดไว, หรือชีวิตนิรันดร
ในที่สุด ไมไดรับ เพราะไมมีการใหทาน มันมีแตการคาขาย. นั่นคือทานชนิดที่ตัวกู –
ของกูชอบให แลวไมไดอะไรเลย, ทานชนิดที่ตัวกู - ของกูชอบให จะไมไดอะไรเลย.
สวนทานชนิดที่ตัวกู - ของกูไมอยากจะให ไมประสงคจะให ไมยอมทํา, นี้จะไดมาก
ไดหมด คือปญญาเปนผูทํา, แลวทําทานจริง ๆ, แลวมันก็ทําลาย ฆาตัวกู – ของ
กูเสียจริง ๆ. เรื่องมันก็จบ,เพราะมันไดการสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู, ไดความวาง ได
นิพพาน จึงวาไดหมด.
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ทีนี้มันจะตองนึกถึงขอเท็จจริงเรื่อยไป อยาใหเปนแตคําพูด. ที่เราใหทาน
กันอยู ดวยคิดวาจะใหทานนี้ มันก็มีผลดี, ถาใหใหถูกตอง ก็มีผลดีอยางวา.

ทีนี้มันมีสิ่งที่นาคิดอีกสิ่งหนึ่ง ที่ดีกวานั้นอีก คือ ความสูญเสีย, ฟงให
ดีนะ, ความสูญเสียที่สูญเสียไป เพราะเราไมอยากจะสูญเสีย. ถาคุณเขียน คุณก็ตอง
เขียนใหถูก ความสูญเสียที่ไดสูญเสียไป ในเมื่อเราไมอยากใหสูญเสีย ไมตองการใหสูญเสีย,
อันนี้วิเศษมาก ในขอที่วา ถารูจักทําใหดี จะเปนยอดทาน หรือวาเปนทานสูงสุดได,
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ถาไมรูจักทําใหดี จะไมเปนอะไรเลย จะไมไดอะไรเลย, จะไมเปนทานเปนแทน
อะไรเลย, แลวจะเปนเรื่องความทุกข. เขาใจไหม ? วาการสูญเสียสิ่งที่เราไมตองการ
จะสูญเสีย ถาเราทําถูก เราฉลาด ก็กลายเปนยอดทาน ยอดกุศล ยอดบุญไปได,
แตถาเราไมรูจักทํา มันก็เปนเพียงความทุกขเทานั้นแหละ.
เมื่อเราสูญเสียสิ่งที่เราไมอยากจะสูญเสีย : เสียเงิน เสียของ เสียลูก เสียเมีย
เสียสามีภรรยา, เสียทุกอยางที่มันไมอยากจะสูญเสีย, ถาทําใหดีใหถูกวิธี จะ
เปนยอดของทาน ในลักษณะที่เราวากันในที่นี้ ที่แทจริง. แตถาเปนคนโง ทําไม
เปน มันก็เปนความทุกข เทานั้น, มันก็นั่งรองไหอยูเทานั้น ไมมีอะไร.
ตรงนี้ตองฟงใหดี, ถาฟงไมดี จะฟงผิด วา เพราะจําใจทํา. พวกนัก
logic, พวกที่มีเหตุผลทาง logic ในโรงเรียนศึกษามา ก็จะคานวา มันฝนทํา มันจําใจทํา;
เชนเราสูญเสียไปแลว ก็อุทิศเลย, สละเลย นี้มันจําใจทํา ไมใชทาน. นั่นพวกคนโง
ยิ่งเรียนยิ่งโง มันมี เทคนิคในการคิดทางตรรกวิทยาอะไร มันก็ยิ่งโง มันมีปญญาแบบ
intellect
อยางที่จะไปใชจับปลาดุกดวยน้ําเตานั้น,ปญญาชนิดนั้น มันมีมากสําหรับ
จะจับปลาดุกดวยน้ําเตา.
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เรื่องนี้ไมใชจําใจทํา, ถาจําใจทํามันก็ไมเปนทาน. ยกตัวอยางงาย ๆ
กอนวา เราถูกเขาโกงเงินไป มากทีเดียว, แลวเราจะทําอยางไร. เราเสียทาเขา ถูกเขา
โกงเงินไปเปนจํานวนมากเราจะทําอยางไร,
จะฟองเขาก็ได เปนความกันก็ได หรือ
เราจะนั่งรองไหก็ได ไมฟองเขา, หรือวาเราจะทําพอเปนพิธีชางหัวมันเถอะ ใหมันเลย
ฟาดเคราะหไปที อยางนี้ก็ได. มันก็ยังดีกวานะ ดีกวาเปนความหรือนั่งรองไหอยู.
แตถารูจักทํา ก็คือ การพิจารณาใหมันเขารูปกันกับการเสียสละ, มัน
คลายกับผสมโรงเสียสละ, แตวามันไมใชผสมโรงเพราะจําใจ. มันเปนโอกาสที่จะทํา
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ไดมากถึงขนาดนั้น, เพราะตามธรรมดาเราจะไมยอมใหเงิน ใหทานใครตั้งหมื่นบาท.
สมมติวาธรรมดาเราจะไมยอมหยิบเงินบริจาคทานไปตั้งหมื่นบาท, หรือจะหายาก สําหรับ
คนธรรมดานะคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป.
ถาพวกเศรษฐีก็ตองพูดกันเปนลานบาท สิบลาน
บาท, มันยากที่จะหยิบเงินบริจาคไปสิบลานบาท. ทีนี้ถาวาถูกโกง ดวยวิธีใดก็ตาม
ถูกโกง,
อยางคนธรรมดาถูกโกงหมื่นบาท หรือพวกเศรษฐีถูกโกงสิบลานบาท รอย
ลานบาทก็ตาม ความรูสึกมันพอ ๆ กัน กับชาวบานถูกโกงหมื่นบาทมากมายอยู มันก็คง
จะยากเหมือนกัน ที่จะทําให กลายเปนยอดทาน คื อบริ จาคเงินหมื่นบาทได.ตามธรรมดา
เราไมยอมบริจาค เดี๋ยวนี้มันตองบริจาค มันดีอยางนี้, เดี๋ยวนี้มันเปนโอกาส ใหไดทํา
การบริจาค เราตองฉวยโอกาสอันนี้. ใหถือวา การสูญเสียนั้นมีมา เพื่อใหเราได
บริจาคทานสูงสุด ที่เราไมอาจบริจาคได ในการธรรมดา หรือตามปกติ ตามปกติเรา
ไมเคยใหเงินใครหมื่นบาท, แตบัดนี้ถึงเวลาแลว ที่เราจะตองคิดใหดีที่สุด ในแงที่วา
สิ่งเหลานี้มันจะเปนของเราไมได, จะถือไวเปนของเราไมได จะตองไปตามเหตุตาม
ปจจัย ตามธรรมชาติ. ฉะนั้นใหมันไปตามเหตุตามปจจัย ตามธรรมชาติ, จนกระทั่ง
ไมมีความรูสึกเสียดาย, ไมมีความรูสึกฝนอารมณ หรือวาจําใจ : แตเปนโอกาส
ใหไดสิ่งที่มากมายที่ดีที่สุด คือการเสียสละที่ไมอาจจะเสียสละตามปกติ.
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นี่ ล องนึ กดู หรื อว าเข า ใจไว หรื อ ว าเตรี ย มไว เผื่ อ มั นจะมี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น
บางทีคนอยางชั้นเรา ๆ นี้ จะไมตองถึงหมื่นดอก, นี่วาคนจน ๆ นี้ ของอะไรที่ชอบใจ
มาก ๆ สูญไป หายไปอยางนี้, ของใชไมสอยอะไรก็ไดหายไป ของที่รักมากที่ถูกใจมาก
หายไป จะตองถือเปนโอกาส ที่จะไดใหทําทานแบบที่วานี้; เพราะธรรมดาไมอยาก
ให เดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันบีบบังคับเขามาครึ่งหนึ่งแลว วาแกจะใหหรือไมให. ถาแก
ไมทําใหถูกตองดวยการให แกก็เอาความทุกขไป, รับเอาความทุกขไปก็แลวกัน
เสียดายความทุกข ความโกรธ ความพยาบาท ความหมนหมอง ไปต าง ๆ นี้ เกลียด
น้ําหนามัน ลักของกูไป อะไรทํานองนี้ โกงของกูไป.
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นี้ ถ า คนหนึ่ ง ทํ า ถู ก วิ ธี ก็ คื อ เป น โอกาสแล ว ที่ จ ะศึ ก ษามั น ต อ งตั้ ง ต น
เลย, เปนโอกาสแลวที่จะศึกษาแลวศึกษาใหเห็นในขอที่วา เออ, มันจริง อยางเขาวา,
ไมมีอะไรจะอยูกับเราได เปนการถาวร, เปนตัวกู - ของกู ที่เปนนิจจังถาวร, แลว
พยายามทําจิตใจ ใหบริจาคมันไปใหได, สมัครรับเอาความสูญเสียมาเปนการใหทาน
ใหจนได, อยาเอามาเปนความทุกข. นี่เสียเงินเทานี้มันก็อยางหนึ่ง, ทีนี้ถาเสียของ
ที่รักมากกวาเทานั้น, สามีภรรยา หรือวาอะไรก็ตาม, ก็ตองทําวิธีเดียวกัน มันก็ทํา
ยากขึ้นไปอีก, แตถาทําไดมันก็ดี ถาทําไดจริง มันก็เปนพระอรหันต.
เอาละ ทีนี้เราจะยอมถือเอาตามอรรถกถาบาง, บางทีเราก็ไมถือเอาตาม
อรรถกถา อยางเรื่องในอรรถกถาธรรมบท. เรื่องปฏาจารา หรืออะไรที่สามีตาย ลูกตาย
อะไรตาย ไฟไหมบาน แลวเปนบา แกผาไปหาพระพุทธเจา. นี้เพราะไมยอมรับ,
ไมยอมรับการสูญเสียนั้น วาเปนการสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู เหมือนที่เรากําลังพูด.
ฉะนั้นจึงเปนบา, เปนบาขนาดที่วา แกผาเขาไปในโรงธรรม.แตพอพระพุทธเจาพูด
โดยดี ที่พวกนี้จะเรียกวาเลนสํานวนทั้งนั้น, เลนสํานวน ตามแบบของพระพุทธเจา
เขาหายบา และเปนพระอรหันตที่นั่น, หายบา แลวเปนพระอรหันตที่นั่น.
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นี้มันก็เนื่องมาจากการสูญเสีย เมื่อยอมรับการสูญเสียถูกวิธี มันก็เปน
การบริจาคตัวกู - ของกูออกไป, และทําใหเปนพระอรหันต; เมื่อรับไมถูกวิธี มันก็
เปนบา. เรื่องนี้จะจริงหรือไมจริงก็ตาม แตมันมีเหตุผลอยูอยางนั้นแหละ, ถือวาเปน
เรื่องจริงก็ได ไมเสียหายอะไร.
แมแตจะเปนเรื่องแตงขึ้น มันก็เปนเรื่องมีเหตุผลที่
ตรงตามธรรมชาติ ผมก็ถือวาเปนเรื่องจริงก็แลวกัน.
นี้เราเอามาเปนหลักสําหรับศึกษา
ขอ นี้. ทานชนิด ที่ตัว กู - ของกูย อมใหนั้น มัน ไมไ ดอ ะไรเลย, ทานชนิด ที่
ตัวกู - ของกูไมยอมใหนั้นไดมาก, ที่ตัวกู - ของกูสมัครจะใหนี้ ไมไดอะไรเลยแลวจะ
ทําใหเปนบา.
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ทางศาสนาใชทานเปนวิธแี กใจไดในการสูญเสีย.
นี้เราควรจะมองดูความสําคัญในขอนี้ ในขอที่วา เรื่องที่จะตองสูญเสียนี้
มันเปนของธรรมดา, ในโลกนี้เต็มไปดวยการสูญเสีย เพราะเราไมรูวามีอะไรสูญเสีย
อยูทุกวัน ๆ ไมมากก็นอย, แลวก็มีการสูญเสียมากขึ้น ตามสวนของการงานที่กระทํา
อยู. อยางถาคนเขาทํางานใหญโตกวางขวาง เขาก็มีสวนที่จะสูญเสีย เปนหมื่นเปนแสน
เปนลาน, ถาเขามีอะไรมาก เปนที่รักที่พอใจ เขาก็มีสวนที่จะสูญเสีย ที่มันจะขยี้หัวใจ
เขาไดมาก. นี้เราแทบจะไมมีอะไรสูญเสีย เราก็สบาย.
แตถึงอยางไรก็ตาม จะถือวา มันตองเปนธรรมดา ที่วา มันจะตองมีการ
สูญเสียสําหรับทุกคน; อยางไมมีสมบัติอะไร นอกจากตนไมที่ปลูกไว มันก็ตองมี
การสูญเสีย, บางตนมันก็ถูกแมลงกัดตาย อะไรอยางนี้มันสูญเสียไป. อยางเราเลี้ยง
ปลา บางทีปลาตัวที่เราอยากจะดู, มันก็ตายไป มันมีการสูญเสียอยางนี้อยูเปน
ประจํา, กระทั่งสูญเสียมากขึ้น, เดี๋ยวของหาย เดี๋ยวปลวกกัดหนังสือดีทีเดียวเยอะแยะ,
เดี๋ยวหนูกัด เดี๋ยวถูกขโมย,
หรือวาถูกอยางอื่น ๆ มันมีอยูเปนประจํา ประจําคน
ประจําวัน, จึงตองพูดวา โอกาสที่จะบรรลุพระอรหันตนั้น มีอยูเปนประจําวัน
ประจําคน ประจําวัน มีอยูเสมอ มีอยูพรอม. แตคนโง ๆ เหลานี้ ไมยอมรับเอา
โอกาสนี้ รับเอามาเปนความทุกขทั้งนั้น, รับเอามาแตสําหรับจะเปนตัวความทุกข,
ไมรับเอามาแลวก็เปนโอกาสที่จะดับทุกข. พอสูญเสีย แลวก็ดากัน รองไหกัน
อะไรกัน ก็ตามเรื่องตามราว, หรืออยางนอยก็มาอึดอัดกลัดกลุมอยูนอนไมหลับ มันก็
ไมไดอะไร ก็เลิกกันเทานั้นเอง.
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ฉะนั้ นถ าเราทํ าให ถู กวิ ธี ตามแบบของพระพุ ทธเจ า หรื อพุ ทธศาสนานี้
มันตองใหเปนที่แนนอนวา ทุกคราวที่มีการสูญเสีย จะตองมีอะไรเพิ่มขึ้น ในทาง
ที่ดี ที่สูง ที่ถูกตอง คือฉลาดขึ้นทั้งนั้น. ทุกคราวที่มีการสูญเสีย จะมีความฉลาดขึ้น
ใหได ก็หมายความวา ใหมีกิเลส เบาบางลงไป ทุกคราวที่สูญเสีย, อุปาทานวา
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ตัวกูวาของกูนี้ จะเบาบางลงได ทุกคราวที่มีการสูญเสีย. ฉะนั้นถาไมทําอยางนั้น
มันก็กลับตรงกันขาม มันจะกลับเพิ่มขึ้นทุกคราวที่สูญเสีย
:เปนคนขี้โมโหโทโส เปน
คนโรคจิต เปนคนโรคประสาท เปนคนบา เหมือนกับนางคนนั้นก็ได ในที่สุด.
แลวดูเถอะ เด็กหรือคนที่เปนบา เที่ยวเปนบาอยูนะ, ถาเรื่องราวดู
เถอะ มันมาจากวาการที่ไมยอมรับโอกาสอยางนี้ทั้งนั้น. มันรับมาเพื่อจะเปนทุกข
มันจึงไดแตอยางนี้, ไมมีใครสอนใหถูกวิธี ที่จะไดรับมาในฐานะ เปนการศึกษา
สําหรับฉลาด.
แลวมันเปนบาปกรรมของคนสมัยนี้ ของคนสมัยนี้ ที่มันไปหันหลัง
ใหของดี ๆ ของบรรพบุรุษของไทยเรา, ไปเดินตามกนฝรั่ง, ไปมีการศึกษา ความคิด
ความตองการอยางฝรั่ง, แลวก็ละทิ้งของดี ๆ ของไทยโบราณของเรา, มันจึงไดเปนบา
มากขึ้น ๆ เปนโรคจิตมากขึ้น เปนโรคประสาทมากขึ้น.
เพราะวาวัฒนธรรม หรือศาสนาของเรา ที่มาเปนวัฒนธรรมนี้ มีแต
การให; ตองรับในลักษณะที่ถูกตอง จึงไมเปนบา. เมื่ออะไรสูญเสียไป ปูยาตายาย
ของเราคิดไปทํานองวา ชาติกอนเราเคยเอาของเขา, หรือวาเราไมไดทําบุญไว มัน
ไ
ม
อยูกะเรา, มันก็รูสึก ก็ไมเปนบาเทานั้น เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหมไมคิดอยางนี้, พอ
สูญเสีย ก็นอยใจอยางนั้นอยางนี้, โมโหโทโสขึ้นมา จะแกแคน หรือจะเปนความ
หรืออะไรก็ตาม ไมคิดอยางนี้. อยางดีที่สุด ก็คิดวาโชคไมดี เทวดาไมชวย, ไปออน
วอน ไปดูโชคดูอะไรกัน.
นี่มันโง โงอยางที่สุดของมัน หรือบางทีก็โกรธ หรือตอสู
กระทั่งฆาตัวตายในที่สุด, เมื่อทําอะไรไมได ยอมฆาตัวตาย.
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นี้ถาเด็ก ๆ ของเรา หันไปหาวัตถุนิยม เหมือนพวกฝรั่ง ที่เล็งเอาวัตถุ
เปนหลัก, ไมเอาเรื่องจิตใจเปนหลัก คือวาวัตถุนิยม เอาวัตถุที่ไดกินไดใชเปนหลัก,
ถาไดวัตถุก็ดี ถาไมไดก็ไมดี ฉะนั้นจึงไมยอมใหอภัย ไมยอมสลัดออกไป.
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เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น วาไมเปนไร, ไมเปนไร นี่มันดีนะ ไมเปนไรนี้
มันดี คือ ไมโกรธ คือไมตองการตอบแทน. เมื่อเกิดการสูญเสียอยางหนัก เชน
คนที่รักอยางยิ่งตายลงอยางนี้ ลองคิดดู, พอมีการสูญเสียอยางหนัก อะไรก็ตาม ปูยา.
ตายายของเราเคยพูดหรือเคยสอน ใหคิดใหนึก วา กรรม, เพราะกรรม, วามันกรรม,
มันเปนเรื่องของกรรม คือผลของกรรม หรือเปนกรรม. พวกที่ถือศาสนาอื่น ก็เอา
พระเจา God รองออกมาวา God คือพระเจา พระเจาชวย, หรือวาพระเจาตองการ หรือ
วาพระเจาบังคับใหเปนอยางนั้น เขานึกถึง God แตพวกเรานี่นึกถึงกรรม คําพูดคําเดียว
ที่จะหลุดออกมาก็คือ กรรม, หมายความทําอะไรไมได, แกไขไมได ตองไปตามกรรม
มันก็เลิกกัน ก็ไมเปนบา.
นี่ ธ รรมเนี ย มของคนไทย วิ เศษที่ สุ ด ในการที่ ว า มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ ห ลุ ด
ออกมาจากปากวา นี้เปนเรื่องกรรม, มันเปนกรรมของเรา หรือวากรรมของเขา
ก็ได, เปนเรื่องกรรมก็ไมตองเสียใจ และก็ไมตองดีใจดวย. แตเดี๋ยวนี้ไมใชอยาง
นั้นเสียแลว เด็ก ๆ เดี๋ยวนี้ไปตามสมัยใหม, ไปบาอยางพวกสมัยใหม, เปนเรื่องตองสู,
เปนเรื่องจะตองสูจนตาย หรือวาจะนั่งรองไหยังดีกวา, ยังดีกวามันมีความพอใจที่จะ
นั่งรองไห.
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ถาคําวา กรรม นี่คือคําวา ไมเปนไร, หรือวา ชางมันเถิด, หรือ
ไมเปนไร หรืออะไรก็ตามชางเถิด ไมเปนไร.
นี่หมายความวา เมื่อมันมองเห็นวา
เปนกรรม แลวมันก็ตองชางเถิด ไมเปนไร,หยุดกัน.
เรื่องนี้ไมตองเสียใจ ไมตอง
มีอะไร. นี่ทําใหคนดีขึ้น ๆ ในทางธรรมะ โดยไมรูสึกตัว, ใหคนเหลานั้นสูงขึ้น ๆ
ในทางธรรมะโดยไมรูสึกตัว, ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราแตโบราณ
มันดีอยางนั้น.
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แตเดี๋ยวนี้คนไมเอาอยางนี้,
ไปเอาอยางสมัยใหม นิยมฝรั่ง ซึ่งนิยมวัตถุ
ทั้งนั้น ไดวัตถุแลวเปนดี, ไมไดก็ตอสู ตอสูไมไดฆาตัวตาย. มันก็ไมมีอะไร
มั นเป นชี วิ ตเหมื อนกั บแมลงเม า เป นของที่ เกิ ดมาเหมื อนกั บแมลงเม า ไม มี ความหมาย
อะไร, ตายไดงาย ๆ ไมไดใชใหมันเปนประโยชนที่สุดกันเลย.
เมื่อเกิดเรื่องนาเศรา พวกฝรั่งเขารอง alas! alas! อะไรก็ตามใจ แลวไม
รูวาอะไรผมก็ไมรูอะไร. แตเรารองวา พุทโธ คําวา โธ นั่นแหละคือคําวาพุทโธ,
คนบา ๆ มันไปเปลี่ยนเปน พิโธ พิธาอะไรเสีย,
มันเปนพิโธพิถังอะไรไปเสีย คําเดิม
เขาวา พุทโธ พุทธัง อนิจจัง อนัตตา อยางนี้.เมื่อเกิดอะไรที่นาเศราขึ้นมา แลวเด็ก ๆ
บา ๆ ไดแต พี่โธ พี่ถัง อนิจจัง อนัตตา จนไมรูวาอะไร,
เปนพี่โธ พี่ถัง แลวมันเสีย
เวลา เสียทีที่ปูยาตายายเขาทําไวดี.
เมื่อมีเรื่องเศราเกิดขึ้นก็ตอง พุทโธ พุทธัง อนิจจัง อนัตตา. พวกคน
ชาติอื่นอยางที่เขาถือพระเจา เขาตองพร่ําถึงพระเจา,
พร่ําถึงโชค ถึงเทวดา ถึงกรรม
ถึงโชคชาตาอะไรก็สุดแท.
เราพร่ําถึงกรรม พร่ําถึงพุทโธ ซึ่งมีความหมายถึงผูรู
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พุทโธ พุทธัง. อยาไปเปลี่ยนเปน พี่โธ พี่ถัง เสียซิ.
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มันก็โทษใครไมได เปลี่ยนจนไมรูวาธรรมเนียมเดิม ของบรรพบุรุษ
ปูยาตายายเปนอยางไร. ใครรูบางวา พี่โธ พี่ถัง มันหมายความวาอะไร ? เพียงแต
โธ โธ เฉย ๆ มันก็ไมคอยจะรู มันเพี้ยนมาจากพุทโธ เหลือแตโธ,
แลวโธเปลี่ยนเปน
โธ แลวเปนโถเปนอะไรไปเลย,
แลวจึงเอามาใชเปนเรื่องชวนหัว เรื่องตลกคะนอง
เรื่องอะไรไปเลย. ความวิเศษก็สูญหายหมด มันก็สมน้ําหนา, คนเหลานี้ตองมีแต
ความทุกข เพราะไปทําลายสิ่งที่เขาทําไวดี.
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ที่ พู ดมานี้ เดี๋ ยวจะเลื อนจะเฟ อนกั นหมด ปู ย าตายายบรรพบุ รุ ษทํ าไว ดี
แลว; ถามีอะไรเกิดเปนการสูญเสียอยางหนัก ลูกตายผัวเมีตายจาก อยางพระ
เทศนนั้น ใหตอนรับสิ่งนี้ดวยคํา : วากรรม หรือพุทธัง พุทโธ อนิจจัง อนัตตา
อะไรก็ตาม เปนการรับมาเพื่อเปนการใหทาน,
รับมาเพื่อเปนการบริจาคอยาง
ใหญหลวง ที่สุดแหงตัวกู - ของกูได, ไมรับเอาเขามาเพื่อเปนทุกข เพื่อรองไห. เขา
ทําไวดีแลว วาใหฉวยโอกาส เหมือนวาตกกระไดพลอยโจน, ตกกระไดหรือพลอย
กระโจนอะไรก็ตาม;
แมเปนคําที่เลว หรือเปนคําที่แสดงความโง ก็แสดงความฉลาด
เมื่อมันตองตกแลวใหมันถึงเสียเลย โดยวิธีที่ถึงเสียเลย.
แมถาธรรมดามันไมยอมลงมา
นี่ไมยอมใหทาน แตนี้มันก็ไมยอมลงมา,
เมื่อมันตกกระไดหมายความวา มันตองลง
แนแลวแลวเราก็ตองกระโจนใหถูกวิธี ใหถึงเสียเลยโดยปลอยภัย.
เมื่อมีการสูญเสีย
อยางหนักเกิดขึ้นแลว ก็คือ กระโจนใหถูกวิธี, ใหกลายเปนการบริจาคทานที่
สูงสุด, ใหเปนเรื่องการเสียสละที่สูงสุด มันก็เลยไดผลที่แทจริงมากมายไดในขณะนั้น.
ถ าจะเอาเรื่ องปฏาจาราเป นหลั ก ก็ แปลว า เขาก็ ต องลงทุ นด วยผั ว ด วยลู ก
ดวยบาน ดวยเรือน
ดวยญาติพี่นองอะไรตาง ๆ หมดนั้นเลย เพื่อซื้อความหลุดพน
เปนพระอรหันตอยางเดียว.
ตอนสุดทายเขาซื้อมันได เพราะวาเขากลับไดโดยการชวย
เหลือของพระพุทธเจา.
เมื่อเขาไมยอมซื้อมัน เขาก็บา นี้คือทานของการที่ตัวกู ของกู ไมยอมทํา,
ทานที่ตัวกู - ของกู ยอมทํา ก็มีแตจะเอา เอาแลวก็เปนบา มันก็
ไดบามาเทานั้นเอง.
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นี่ทานของตัวกู - ของกู ที่ไมไดอะไร เรียกวาไมไดอะไร อยางไดมากก็คือ
ความบา หรือความตายในที่สุด, สวนทานของปญญา คือปญญามันทําเพื่อเขนฆา
ตัวกู - ของกูนี้ มันไดหมด ไดทั้งหมด แตมันเปนทานที่ตัวกู - ของกู ไมยอมทํา.
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ฉะนั้นทานผูใดคนใดคนหนึ่ง ที่ชอบสงวนไวซึ่งตัวกู - ของกู ยกหูชูหาง
เรอราอยูนี้, จะมีทุกขมาก.ระวังเรื่องนี้ใหมากนะ. แลวถามีตัวกู - ของกู เปน
เจาเรือนอยูอยางนี้แลว มันไมยอมทําอยางนั้นดอก, มันจะทําแตสิ่งที่ทําใหบา ใหตาย
ในที่สุด, ไมยอมรับการใหทานอยางถูกตอง แลวก็เพื่อสิ้นไปแหงตัวตนและก็เพื่อ
ความวาง.

ใหทานดวยปญญาเปนโอกาสสลัดกิเลส.
นี่พิจารณาดูใหดี แลวจะไดคอย ๆ หมดอาลัยในตัวกู - ของกู จะไดปลอย
ใหมันตายไปเสียบาง ใหมันรอยหรอไป ดวยการใหทาน. ใหทานอะไร ? ก็ใหทาน
ตัวกู - ของกู นั่นแหละออกไป. ใครผูใหทาน ? ก็สิ่งที่ตรงกันขามกับตัวกู – ของกู
ก็คือปญญา คือความรู ความเขาใจที่ถูกตองนี้มันให พูดกันหลายสิบครั้งแลววา
เมื่อใดตัวกูเขามา ปญญาออกไป, เมื่อใดปญญาเขามา ตัวกูออกไป มันอยูอยางนี้.
ฉะนั้นทานที่ทําในขณะมีตัวกู - ของกู มันก็เพื่อบา, แลวทานที่ทําในขณะที่ปญญา
มีตัวกู - ของกู ออกไปแลว, ทานนี้ก็เปนไปเพื่อตัดกิเลส เพื่อถึงที่สุดแหงการ
ดับทุกข.
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ฉะนั้ นขอให ฝ กฝนอยู เป นประจํ าวั น ทุ กเวลานาที ทุ กชั่ วโมง ไม ว าใครมี
หนาที่ทําอะไร ถาทําลงไปแลว ก็ขอใหทําเพื่อทําลายตัวกู - ของกู, คืออยารับเอาอะไร
มาเปนตัวกู - ของกู, เพื่อตัวกู - ของกู.แมแตคําวาขอบใจ จากใครก็ตาม, ละนิสัย
นั้นไปเสียเถิด, ละวัฒนธรรมบา ๆ ไปเสียที. ที่ทําอะไรก็ตองเอาตอบแทนนี้ เลิก
กันเสียที. ถาเขาขอบใจ ก็ขอบใจ; เราจะขอบใจเสียอีก เพราะวาเขาทําใหเราได
รับสิ่งที่มีประโยชนสูงขึ้นไปกวา.
เราไมตองรับความขอบใจ จากคนที่ไดรับอะไรของ
เรา หรือใชใหเราทําอะไร; แตเรากลับจะขอบใจเขา วาเขาไดทําใหเรา เกิดโอกาส
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มีโอกาสที่เราจะทําบทเรียนอันนี้. ฉะนั้นเราควรจะขอบใจขโมย หรือวาขอบใจคน
ที่มาทําใหสูญเสีย พราะวาเขาไดมาทําใหเกิดโอกาส ที่เราจะทําบทเรียนบทนี้, ถามี
เรื่องสูญเสียเกิดขึ้น ถูกขโมยก็ตามถูกอะไรก็ตาม ก็ควรจะขอบใจคนนั้น.
นี่คือวิธีที่จะทําใหเกิด สิ่งที่เรียกวา ทาน หรือการบริจาคตัวตน เพื่อบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ในโอากาสอันกะทันหัน, ในโอกาสพริบตาเดียวก็ได, กอนแตที่จะ
ตายเสีย, หรือกอนแตที่จะเปนบาเสีย.เพราะบางอยางมันจะตองเปนไปถึงตองเสียชีวิต
คือเรื่องอะไรมันเกิดขึ้น ที่ทําใหเราจะตองตายนั้น, เราก็จะตองเตรียมตัวพรอม
ที่จะสลัดออกไปกอนการหายใจครั้งสุดทาย กอนการตาย.
สมมติวามีใครมายิงเราโปงปาง แลวจะตองตายใน ๒ - ๓ นาทีนี้ ก็ไมมี
ปญหาอะไร, มันจะตองสละทุกอยาง ไมวาจะนึกถึงวาใครยิง หรือยิงทําไม หรือวาจะตอง
แกแคนตอบแทน, หรือวาจะกลัวตาย หรือจะเสียใจ หรือจะเปนทุกข, นี้มันไมจําเปน
ดอก ตองถือวาเปนโอกาสสําหรับสลัดออกไป ซึ่งตัวกู - ของกู, อันดับสุดทาย
อันดับสูงสุด อันดับสุดทาย.
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และถาเกงกวานั้น ก็ควรจะทําไปหนอยหนึ่ง;
อยางมหาตมะคานธี
พูดเมื่อถูกยิงวา อยาเอาความผิดแกเขาเลย; เมื่อมหาตมะคานธีถูกยิง พูดวาอยาเอา
ความผิดแกเขาเลย แลวก็ตาย, แตคนขางหลังจะปฏิบัติตามหรือไม ไมทราบ; แตนี่
ความประสงคของมหาตะคานธี, คือบุคคลที่เสียสละไวกอนหนาแลว. คนชนิดนี้ คน
ที่มีจิตใจชนิดนี้, เปนคนที่เสียสละไวลวงหนาแลว" กอนหนาแลว. ชีวิตก็ตามอะไรก็ตาม
ไมมีที่จะคิดคาเปนของกู - ตัวกู อะไรแลว,
มีแตนึกวา คนอื่นจะถูกเขาจับ
ไปลงโทษ แลวอยาไปเอาผิดกับมันเลย. นี้เขาทําไดถูกตองที่สุดแลว ทําตามวิธีของเขา.
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เดี๋ ย วนี้ ใครมามองหน า เท า นั้ น นี่ ไ ม ใ ช ผ มแกล ง พู ด นะ เดี๋ ย วนี้ เ พี ย งแต
ใครมามองหนาเทานั้น มันแยแลว, ตัวกู - ของกูยกหูชูหางราขึ้นมา, แลวจะชกปากนั่น.
นี่มันไกลกันอยูเทาไร, คิดดูเถอะ นี่มันไกลอีกมาก. ฉะนั้นการที่ไดบวชเขามาเปนพระ
เปนเณร ตองระวังใหดีในเรื่องนี้ "เตะสั่งสอนมันเสียสักทีอยางนี้" ไมใชคําพูดของพระของ
เณร, เป น คํา พู ด ที่ เ ลวที่ สุ ด เกิ น กว า จะเป น พระเป น เณร; เพราะว า เรา
กําลังพูดถึงความเสียสละ, ความใหอภัยไมมีเหลือ, ใหถือโอกาสนั้น, เปลี่ยนเปน
ทําลายตัวกู - ของกู.
ฉะนั้ นถ ามี ใครมามองหน าอย างเหยี ยด ๆ หยาม ๆ นี้ คุ ณจะทํ าอย างไร ?
คุณจะปฏิบัติอยางที่ผมวาหรืออยางไร ? ถือวาเปนโอกาสสําหรับปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู –
ของกูไดอยางไร; ถาทําไดก็วิเศษมากเพราะมีคนมองหนาบอย ๆ, แลวมายั่วโทสะที่สุด
สําหรับบางคน. นี่มันก็จะตองใชวิธีอยางที่พูดกันมาแลวมากมาย, วาสิ่งเหลานี้
มันอยางนี้เอง, คนนั้นเปนคนที่ควรสงสาร, คนที่มาทําอะไรเรา มาลวงเกินเรา หรือ
มาทําอะไรเรา มันนาสงสารตรงที่วา เขามีความโง มีกิเลสหรือมีความโง,
ความโงของ
เขากิเลสของเขาทํา, ทําอาการอยางนั้น ไมใชเขาทํา. นี่เราจะไปกัดกันกับกิเลสหรือ
ความโงของเขาไดอยางไร มันยิ่งกวาหมาอีกกระมัง.
คือถือวา กิเลสหรือความโง
นี้มันเลวกวาหมา, หมากัด เขายังไมกัดตอบหมาเลย. นี่ถาวากิเลสหรือความโงของ
ใครจะมากัดเรา เรากัดกับมันไมได.
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นั่ นแหละคื อโอกาสที่ ว า จะผสมโรงผสมรอย หรื อฉวยโอกาสนั้ น ทํ าให เป น
การบริจาค คือการใหอภัย, หรือวาการเมตตาปรานีไปเลย ถาเราทําได. ถาทําได
ก็เปนการใหอภัยที่แทจริง, เมตตาปรานีที่แทจริง. การเสียสละความยึดถือมานะทิฏฐิ
อะไรไดจริง. แลวถาไมถือเอาโอกาสอยางนี้ แลวจะเอาโอกาสอยางไหน ? มันมีที่ไหน ?
โอกาส โอกาสอื่นมันจะมีที่ไหน ? มันไดแตนั่งโกหกเทานั้น นั่งทองเมตตาสูตร นั่ง
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ทองอะไร ทอง ๆ อยูนั้น มันเปนไปไมได, มันไดแตพูดแตปาก หรือวาเพียงแตคิดวา
จะไมทํา แตแลวมันทําไมได มันทําอยู. สิ่งที่มันจะชวยเราไดจริง ก็คือสิ่งเหลานี้ สิ่ง
ที่เขาในลักษณะที่ทําใหเกิดตัวกู - ของกู,ยกหูชูหางเขาใส แลวเราตอนรับใน
ลักษณะที่ตรงกันขาม, มันก็ไดเทานั้นเอง, มันมีเทานั้นเอง.
นี่ ขอให ทุ ก ๆ คนนี้ ช วยสนใจไว เพราะว าคุ ณจะหาอ านจากหนั งสื อไม ได
เรื่องอยางนี้, หรือคําพูดชนิดนี้ หาอานจากหนังสือไมได, ในพระไตรปฎกเขาก็ไม
พูดรูปนี้, ไมเขียนรูปนี้, เขาเขียนไปตามระเบียบ ไปตามธรรมดา เปนระเบียบ เปน
ธรรมดา เปนอยางที่วา แลวก็วาผมเลนสํานวน พูดพลิกแพลงอะไรก็ได.
แตวา
ถามันมีประโยชนแลวก็ขอใหถือวา มันไดประโยชนแลว,
เอาตรงที่มันไดประโยชน
ในการที่จะทําลายกิเลส ก็ใชไดแลว พูดจริงไมจริง ก็อยาไปคิดมันนัก แตถามันทําลาย
กิเลสได,ก็เอาเถอะ นั่นแหละมันถูกตอง.

อยาฝงตัวอยูในความมืดสีขาว.
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มันไมมีประโยชนดอก ที่วาเราจะมาอยูดวยกันที่นี่ ถ าหากวาไม รับเอาสิ่งที่
ไมมีในหนังสือ, ถาคุณไมยอมรับเอาสิ่งที่มันไมมีในหนังสือ แลวไมมีประโยชน
อะไร ที่จะมาอยูกันที่นี่; เพราะวาหนังสือไปอานที่ไหนก็ได, ไปอานเอาเองจาก
หนังสือได. ฉะนั้นถามันจะคุมกับการที่มาลําบากอยูที่นี่ มันก็ตองไดรับสิ่งที่ไมอาจจะ
เขียนเปนหนั งสื อ หรื อไมมี ในหนั งสือ หรื ออะไรทํานองนั้ น หรือมันเปนประสบการณ
ชนิดที่ไมอาจจะบรรยายเปนตัวหนังสือ.
นี่มันคือการชวยดึงตัวออกมาเสีย จากการจมลงไปในหนังสือ.
คนสวน
มากกําลังบาหนังสือ, กําลังจมลงไปในหนังสือ, จมลงไปในทะเลของหนังสือ. นี้ผม
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ตองการจะกระชากตัวออกมา, อยาจมลงไปในทะเลของหนังสือ ของปริยัติ หรือ
ของอะไรทํานองนั้น.
นี่ดูเถอะ มันจมลงไปแลวถึงคอ ถึงอะไรแลว มันก็แยแลว,
ก็ไมไดอะไร นอกจากการวนเวียน อยูในความมืดสีขาว, ตั้งใจวาจะเรียกอันนี้.
ความมืดสีขาว คือความบาหนังสือ นี่ควรจะคอยออกมา ที่ความสวางที่แทจริง,
หนังสือมันทับถมเขาไป มันจึงเปนความมืด, กวาจะถอยออกมาไดนี้แย. ถาผมจะชวย
คนอื่นในลักษณะที่ดีที่สุด ก็ไมมีอะไร นอกจากจะดึงออกมาจากความมืดชนิดนี้; เพราะ
เดี๋ ยวนี้ ในโลกนี้ มี หนั งสื อมากขึ้ น ๆ ทั้ งโลก แล วมั นกํ าลั งฝ งลงไปในหนั งสื อ ให เสี ยเวลา
จนตายเปลาไปทํานองนั้น.
เราเอาตัวรอดกันใหไดกอนตาย, อยาไปจมหนังสือตาย. ถาเอาหนังสือ
มันตองเพื่อถอนตัวออกมาจากหนังสือ,
อยาอานหนังสือเพื่อฝงตัวจมลงไปในหนังสือ,
คืออานหนังสือ เพื่อรูเทาหนังสือ อยาใหหนังสือมันหลอกได. ถาอานพระไตรปฎ ก สมมติวา อา นพระไตรปฎ ก ก็ตอ งรูจัก ถอนตัว ออกมาจากพระไตรปฎ ก
ที่เคยยึดมั่นถือมั่น ใหมีความหลุดพนดับทุกขได. นี่หวังจะเปนพระไตรปฎกที่ถูกตอง
ของพระพุทธเจา. ถาไมอยางนั้นเปนหนังสือบา ๆ บอ ๆ ที่คนชั้นหลังทําเพิ่มมากขึ้น ๆ ๆ
นาเวียนหัว.
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การจมลงไปในหนังสือ เปนการเพิ่มตัวกู - ของกู, เพิ่มตัวกู – ของกู
กูรูมาก กูรูกวาใคร เรียนนานกวาใคร, อะไรกวาใครนี้. มันเปนเรื่องตัวกู – ตัวกู
หนักเขาไปอีก, แลวมันก็เสียสละยาก. ฉะนั้นผูเรียนปริยัติมาก ๆ จึงไมมีโอกาสรู
ธรรมะที่แทจริง, ไดรับจางขายลม ๆ แลง ๆ, เที่ยวสอนความรูตาง ๆลม ๆ แลง ๆ, ได
ตําแหนงไดเงินเดือนสูง ไดลูกไดเมีย ไดอะไรไปตามเรื่องตามราวไป.
นี่พวกที่สอน
หรือพวกอะไรก็เปนอยางนี้, ไมชวยทําใหของจริงของพระพุทธเจาปรากฏออกมา, แตชวย
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กันจับคนฝงลงในหนังสือ, ฝงลงไปในความรูของปริยัติ, จับคนฝงลงไปใตหนังสือ
ใตปริยัติ ใตอะไร.
เพราะฉะนั้นคนสมัยนี้พูดกัน ๑๐๐ ชั่วโมงก็ไมรูเรื่อง พูดกันหลายปก็ไม
บรรลุพระอรหันต, ไมเหมือนคนสมัยโนน ที่พูดพริบตาเดียว ก็บรรลุพระอรหันต.
อยางนางบาคนนี้หายบา, แลวคนอื่นอีกมากมาย ที่ไปเฝาพระพุทธเจา ไมกี่นาทีก็เปน
พระอรหันต ก็มีมาก; เพราะวาคนเหลานั้นไมไดเมาหนังสือ,ไมไดฝงตัวเองอยู
ภายใตหนังสือ ภายใตความรูปริยัติ. เขามีหูตาสวาง ไมมีความมืดสีขาว, ไมมี
ความมืดสีขาว มันจึงมีแสงสวางที่แทจริง แลวฟงรูเรื่อง, แลวไมกี่นาทีบรรลุเปนพระอรหันต, ขนาดหนักถึงกับเปนบา เขาก็ไมเคยเมาหนังสือ. ฉะนั้นระวังใหดี เดี๋ยวนี้
มันเปนยุคที่เรากําลังมีปญหาหนัก เรื่องหนังสือหรือความรู มันทําใหเราหลงทาง,
ทําใหเราวนเวียน จนไมรูจะออกทางไหน.
คํางาย ๆ อยางที่วานี้ ใหทานใหเปน ใหทานใหถูกตอง, ใหทานใหเปน
อยาเปนใหทานของตัวกู - ของกูใหเปนใหทานของสติปญญาที่ฆาตัวกู - ของกู. หัวขอ ๒
หัวขอที่วา เปนกระทูของเรื่องที่พูดวันนี้ วาทานที่ตัวกู - ของกู ชอบใหกันนักนั้น.
ไมไดอะไรเลย, ไมมีอะไรเลย ไมไดอะไรเลย สูญเปลา. ทานที่ตัวกู - ของกู ไม
ประสงคจะใหนี้ จะไดหมด, จะไดมรรค ผล นิพพาน. หัวขอของเรามีอยางนี้,
คําอธิบายมีอยางนี้ และการปฏิบัติก็มีอยางนี้ จะปฏิบัติไดหรือไมก็ตามใจ.
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เรื่องนี้ผมก็ไมอยากพูดแลว วาใครจะปฏิบัติไดหรือไม หรือกําลังปฏิบัติ,
มันเปนหนาที่ที่ผมจะตองพูด, ไมตองการรุกล้ําเขาไปในสิทธิของคนอื่น ในขอบเขตของ
ผูอื่น. บอกไดแตวา ขอเท็จจริงมันมีอยางนี้ จากประสบการณ สวนตัวของผมก็ได
หลายสิบปแลว, เวลามันลวงมาหลายสิบปแลว ที่เกี่ยวของกันอยูกับหนังสืออยางมากมาย
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เกี่ยวของกับคน เกี่ยวของกับความสุขความทุกข ความไดความสูญเสีย จนอาจจะคุยโต
ไดวา ผมมีการไดมากกวาพวกคุณ, มีการสูญเสียมากกวาพวกคุณ. ฉะนั้นผมก็ควร
จะฉลาดกวาในเรื่องนี้ จึงเอาอะไรมาพูดตามเรื่องจริง ที่เคยประสบมาแลว. เคย
เจ็บปวดรวดราวมาแลว เคยรองไหมาแลว; เคยอะไรเหมือน ๆ กับที่เขาเคยทํากันมาแลว
กระทั่งเคยฉลาดขึ้นมา, ฉลาดขึ้นมา จนถึงกับรูจักซอนกลมัน หรือวากลับมันใหหนามือ
เปนหลังมือวา, หรือวาถือโอกาสของความสูญเสีย ทําใหกลายเปนการไดสิ่งที่
สูงสุดได มันก็ไมมีปญหา. ฉะนั้นการที่เกิดมาชาติหนึ่ง มันก็ไมมีปญหาอะไรเหลือ
ที่จะตองลําบากยุงยากใจ ใหมันไดแตเพียงเทานี้กอน. อยาเพอพูดมากกวานี้เดี๋ยวมันจะ
ยุงอะไรมากกวานี้ ก็เปนการดีแลว.

พึงตั้งใจปฏิบัติ มิใชรูทวมหัวเอาตัวไมรอด.
ทีนี้มันก็เหลือแตวาเรื่อง พูดนี้มันงาย แตเรื่องทํามันยาก แตวารูไว
ดีกวาไมรู, รูหนทาง รูแนวทาง รูอะไรไว ดีกวาที่ไมรูอะไรเสียเลย, แลวรูนี้ก็เพื่อ
ปองกันการจมลงไปในหนังสือดวย คือการจมลงไปในโคลน ในหลุมลึกที่เต็มไปดวย
โคลน, แลวมันจะดิ้นไมขึ้น มันจะดิ้นไมขึ้น มันจะดิ้นมันยิ่งจมลงไป โคลนมันเขาจมูก
เขาหูเขาตาก็แยแลว. วิชชาความรู ก็อยาไปทําเลนกับมัน, ถามันทวมหัว มันก็
เอาตัวไมรอด.ความรู ระวังอยาใหมันทวมหัว เขาพูดไวดี,
ถาความรูไมทวมหัว
ไมเปนไร, ถาความรูทวมหัว แลวเปนเอาตัวไมรอด เพราะมันอุดตา อุดหู อุดจมูก อุดปาก
ทําอะไรได เหมือนเราก็จมโคลนขนาดนั้น,
คือวาจิตใจตองอยูเหนือความรูไวเสมอ,
อยาใหความรูทวมจิตใจ. ความรูปริยัติดวยแลวยิ่งแลวใหญ เต็มไปดวยสิ่งยั่วยวน
ความไพเราะก็มี ความอะไรก็มี หนทางที่จะไดลาภไดชื่อเสียงก็มี, ลวนแตเปนอันตราย.
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ฉะนั้นใหบริจาคมันออกไป, ใหบริจาค เกียรติ กาม กิน อะไรนี้ ออกไป
ออกไป, มันไมทวมหัว จึงจะเปนการใหทานที่ถูกตองจริง ๆ. เหมือนกันที่วามา
อยาให เป นการคา ลงทุนคา เอากํ าไรมากเกิ นควร ให ออกไป ไดเพื่อนฝู งมาหลายคน
ใหออกไป, ไดหนาไดตามาเบอเรอ ใหออกไป, ไดสวรรควิมานมาเปนไมมีสิ้นสุด เปน
เรื่องคากําไรเกินควรทั้งนั้น ใหออกไปใหหมดไป, ใหออกไปใหหมดไป ใหออกไป มัน
หมดไป. ใหหมดตัวกู - ของกู, มันวางเขา ๆ, วางเขา ๆ นี่จึงจะไดรับสิ่งที่
ประเสริฐสุด ไมใชการคากําไรเกินควร. นี้เปนการกระทําตรงไปตามความมุงหมาย,
ตามวัตถุประสงค ของพุทธศาสนาคือสิ้นสุดแหงการวายเวียน สิ้นสุดแหงความ
ทุกข, มันตองทําอยางนี้. ถามาคากําไรเกินควรอยูแลว มันจะไปไหนละ มันก็
วนเวียนอยูที่กําไร, มันตองการกําไรไมมีที่สิ้นสุด.
นี้ ไม ต องกลั วดอก ที่ จะไปเอาค ากํ าไรเกิ นควรนี้ มั นเอาได ง าย ๆ มั นเป น
อยูแลว มันเปนมามากมายแลว, มันเปนมามากมายแลว, ไมตองกลัววาจะทําไมเปน,
หรือไมตองกลัววาจะไมใได, มันมีแตจะเกินเทานั้น; แมในวินัยก็ยังหามไว ไมให
ภิกษุทําการแลกเปลี่ยน เพื่อหากําไรในทางวัตถุ, วินัยก็หามอยูแลว. นี้ธรรมะก็
ยิ่งสูงไปกวาวินัย แลวเมื่อ ลงทุนบาทเดียวไดวิมานหลังหนึ่ง ก็ไมใชเรื่องธรรมวินัยแน ๆ,
ไปศึกษาเรื่องโคตมีสูตร ตัดสินธรรมวินัยดู ก็แลวกัน.
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เรื่องทานนี่ก็เปนเรือ่ งทําใหสิ้นตัวกู - ของกู.
นี่วันนี้เรามีหัวขอเรื่องทาน เรื่องต่ําที่สุดเลย ที่เขาถือกันวาต่ําที่สุดเลย
คือเรื่องการใหทาน,แลวถาเราใหรูวาดูใหดี เรื่องทานนี้ไมใชเรื่องต่ําที่สุด มันคือเรื่อง
สูงสุดเหมือนกัน, ถาทําถูกแลว เปนเรื่องสูงสุด หมดตัวกูหมดของกู. เพราะ
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ฉะนั้นการใหทานชนิดนี้ มันเปนหมด ทุกเรื่องเปนศีล สมาธิ ปญญา มรรค ผล นิพพาน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, รวมอยูที่สิ้นไปแหงตัว - ของกู, มันรวมอยูในคําพูดคํา
เดียว วาความสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู.
ถาการใหทานของเรามันทําไปเพื่อสิ้นไป
แหงตัวกู - ของกู มันก็หมดเทานั้น, มันมีเรื่องเดียวเทานั้น.
ฉะนั้นทุกวัน ๆ ตองใหทานใหถูกตอง เพื่อความสิ้นไปแหงตัวกู – ของ
กู, อยาไปใหทานชนิดที่ตัวกู - ของกูมันอยากจะให มันเปนการคากําไรเกินควรทั้งนั้น,
แลวมันก็ทําเหมือน ๆ กัน.
เราก็ทํางานประจําวันเหมือนที่ทําอยู บางคนก็ทํานั่น บาง
คนก็ทํานี่, แลวแตในวัดนี้จะมี กี่รอยอยางแหละการงาน. แตในใจระวังใหดี, ให
เปนไปในทางที่ไมสะสมกิเลส, ไมเพื่อความอยากใหญ, ไมเพื่อประกอบทุกข,
ไมเพื่อหลักตัดสินธรรมวินัย. แตผมใชรวบรัด คําเดียววา สิ้นไปแหงตัวกู, ใหทําเพื่อ
ความสิ้นไปแหงตัวกู - ของกู อยางเดียว คําเดียวก็พอแลว.
มั นเป นเรื่ องที่ หาอ านจากหนั งสื อไม ได สั งเกตดู ให ดี ว า หนั งสื อหนั งหาที่
เราเรียนมาทั้ งตรี ทั้ งโท ทั้ งเอก ประโยค ๙ ประโยค ๑๐ มั นไมมี เรื่ องพูดในลักษณะที่
รัดกุมอยางนี้, หรือวาพูดตรง ๆ นี้ มันเปนเรื่องราวใหสติปญญาเฟอเสียเรื่อยไป, จน
จั บต นชนปลายไม ถู ก มากเรื่ องขึ้ น ๆ จนปฏิ บั ติ ไม ไหว.ผลสุ ดท ายยอมแพ พอไปรู ว า
๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ก็ยอมแพแลวคนเรา.
แตถารูจักทํา ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ
ใหเหลือขอเดียว คําเดียวมันก็ได, ก็ไมทอถอย, มัน ก็ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย.
นี่ แหละ ถ าไม ยึ ดถื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดว าเป นตั วตนของตนแล ว มั นก็ ให ทานจริ ง ให ทาน
ชนิดแทจริง.
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ทีนี้ลองสังเกตดูใหดีวา ที่ผมพูดวาเรื่องตัวกู – ของกูนี้มันมีแงมีมุมมาก
จะพูดกันแงไหนมุมไหนก็ไดพูดกันจนตายก็ได, เพราะเรื่องมันมารวมอยูที่นี่ ทุกเรื่อง
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มันมารวมอยูที่เรื่องเดียว. ฉะนั้นเราไมตองพูดเรื่องอื่นกันดอก,
พูดแตเรื่อง
ตัวกู - ของกู ในปริยายใดปริยายหนึ่ง ใหเขาใจเรื่องนี้มากขึ้น ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น
ลอมรอบขึ้น จึงจะจับตัวมันได จึงจะฆามันใหตาย.
ฉะนั้นมหรสพทางวิญญาณนี้ยังไมประสบผลถึงที่สุด เวนไวแตมันจะได
ฆาตัวกู - ของกู ใหมันตายไปแลว มันจึงจะสนุกสนานเหมือนกับมหรสพในทาง
วิญญาณได;
แลวชวยกันมีอะไร มีอะไรทุก ๆ อยางที่มันควรจะมีนี้ ใหเปนไปใน
ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา เปนการทําลายเสียซึ่งตัวกู - ของกู.
นี่ธรรมปาฏิโมกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ เรื่องตัวกู - ของกู. สําหรับวันนี้ วันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๑๑ ขึ้น ๘ เดือน ๘ ไมมีเรื่องอะไร, แลวผมก็พูดเรื่องอื่นไมเปนเสีย
ดวย จึงดูเทากับไมมีเรื่องอะไร มีแตเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู โดยปริยายใดปริยายหนึ่ง,
ทําไปเพื่อความวาง, วางจากตัวกู วางจากของกู ก็คือความวาง.
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๑๑ วันศุกรที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๒
แรม ๘ ค่ํา เดือนยี่

"ธรรม" เพียงคําเดียว.
วันธรรมปาฏิโมกข ๘ ค่ํา นี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่ตองพูดเสมอ. ตองเอยถึง
ตองพูดถึง ตองนึกถึงเสมอ ก็คือสิ่งที่เรียกวา ธรรม
นี่พูดมามากแลว แตก็ยังตอง
พูดอีก เพราะเหตุที่วามันยังไมหมด, เพราะเปนสิ่งที่พูดไดไมรูจักหมด แลวก็เปนสิ่ง
ที่ยังไมเขาใจ ยิ่งกวาสิ่งใดหรือคําใด คือทุกคนยังไมเขาใจคํานี้หรือสิ่งนี้ เพราะมันเขาใจยาก
เราจึงควรพูดถึง, หรือวาพิจารณาทบทวนกันอยูเสมอ.

วัฒนธรรมไทยเพิม่ คํา "พระ" แกสงิ่ สูงสุด.
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ข อนี้ มั นอยู ในการที่ ผมต องสั งเกตดู ว าคนผู ฟ งหรื อพระเณรอุ บาสกอุ บาสิ กา
นี้ เขาไดเขาใจอะไรบางแลว, หรือเขาใจสิ่งที่เรียกวา ธรรมะนี้มาแลวอยางไรบาง, แลว
ควรจะพูดอยางไรตอไป. เพราะวาจู ๆ มา จะมาพูดอยางนี้ มันคงฟงไมได ฟงไมรูเรื่อง

๒๔๗

www.buddhadasa.in.th

๒๔๘

ธรรมปาฏิโมกข

ฉะนั้นจึงรอเวลา ไดพูดแวดลอมไปพอสมควรแลว แลวก็พูดตอไปอีก,
พูดตอไปอีก, แตถึงอยางนั้น มันก็ไมเวนที่จะตองวกไปพูดซ้ํา ๆ.

พูดตอไปอีก,

อยางนอยก็ตองนึกถึง ภาษาที่ใชพูดกันอยู โดยพวกเรา ในเมืองไทยนี้ มีคํา
วา พระธรรม อยูดวยคําหนึ่ง, และมีคําวา ธรรมเฉย ๆ อยูอีกคําหนึ่ง, แตในภาษาบาลี
ไมเปนอยางนั้น มันมี คําวา ธรรมเฉย ๆ. การที่เราไปใสใหวา พระธรรม นี่เปน
ภาษาไทย และเปนธรรมเนียม เปนวิธี, เปนวัฒนธรรมของชนชาติไทย ที่จะตองใสคํา
อะไรเขาไปอีกคําหนึ่ง เปนการแสดงความยกยอง; เพราะฉะนั้นจึงใสวา พระธรรม
พระสงฆ พระพุทธ หรือพระอะไรอื่น ๆ อีกมาก.
แตภาษาบาลีไมเปนอยางนั้น คําวา
พระ ไมมี, หรือคําอื่นที่แทนกันก็ไมมี ไมตองมี. เขาถือวาความหมายมันสูงเกินกวา
ที่จะใสคําอะไรลงไปไดอีก;
แตพอมาถึงภาษาไทยเรามันชอบ หรือนิยมใสคําพระ
มิหนําไปใสใหแกศาสนาอื่น ในความรูสึกอยางเดียวกัน. เราใสคําวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระอะไร ในฝายศาสนาพุทธ เรายังไมพอ ยังไปใสใหแกศาสนาอื่น,
เชน พระเยซู พระโมฮัมหมัด พระอัลลาห อะไรก็ตาม, เราใสพระใหเรื่อย จนเปนธรรมเนียมไทยวัฒนธรรมไทย ที่พวกนั้นจะตองพูดอยางไทย ก็เลยตองใส พระ ไปตาม
เราดวย.
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แตก็ยังสังเกตเห็นวา พวกมุสลิมในเมืองไทย ซึ่งยังคงใชธรรมเนียมของ
เราอยู ไมยอมใชคําวาพระใสใหขางหนา, เชนเขาออกชื่อพระอัลลาห เขาจะเรียกวา
อัลลาห เฉย ๆ, อัลลอฮะ เฉย ๆ. ผมเดาเอาวา ผูพูดคนนี้คงรูดี, มุสลิมคนนี้คงมีความ
รูดี ที่พูดอยูในวิทยุกระจายเสียงบอย ๆ.
เมื่อเขาเอยชื่อพระอัลลาห เขาจะไมใชคําวา
พระอัลลาห, เขาใช อัลลอฮะ เฉย ๆ ตามภาษาเดิม, ไมใชคําวาพระ.แตที่เราไปพูด
ให เราใชคําวา พระ, พระอัลลาห พระโมฮัมหมัด, พระอะไร. พวกมุสลิมเขาพูดเอง
บางคนนะ เขาไมใช, หรือเขาพูดกันเปนกิจจะลักษณะเปนทางการ เขาไมใชคําวาพระ
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ใชเรียกสั้น ๆ ลุน ๆ วา อัลลอฮ อัลลอฮะ คืออัลลาห เฉย ๆ. เขาจะมีความรูสึกอยางไร
ก็ไมทราบ ผมเดาวา เขาคงมีความรูดี ที่เขาไมเติมคําวา พระ เขาไป.
ทีนี้ ตามความรู สึกของผมอีกแหละว า มันสู งสุ ดเกิ นกวาที่ จะเติ มคําวา พระ
หรืออะไรเขาไป, มันสูงเกินกวาที่จะใหความหมายอะไรอีก, ฉะนั้นเรียกวา อัลลอฮะ
อัลลาห เฉย ๆ ถูกกวา อยางนี้ก็ได.ในเมืองไทยก็มีอะไรที่แตกตางกันอยู อยางนี้ เกี่ยว
กับการใชคําวา พระเติมเขาไปขางหนา. ถึงแมพวกมุสลิมบานนอก ที่ไมคอยมีความรู
มีการศึกษา ก็ไมคอยจะใชคําวา พระ, อยางพระโมฮัมหมัด นี้เขาเรียก นะบี เฉย ๆ,
ไมมีคําวา พระ หรือ นะบีโมฮัมหมัด, ไมใชคําวา พระโมฮัมหมัด อัลลอฮ ก็เหมือนกัน
ใชคําวา อัลลอฮ เฉย ๆ คงจะสอนกันมาดีแตเดิมแลว.
นี่คุณสังเกตดู คําวา พระ นี้จะถือวาสูงสุดไปเสียหมด มันก็ไมได,
มันแลวแตวิธีพูด ภาษาพูดของคนบางพวก คนบางพวกยังไมยอมใช แลวมันกลับ
ไปถู กไปตรงกั บเรื่ องเสี ยอี ก ว าสิ่ งนั้ นมั นอยู สู งเกิ นกว าที่ จะใช คํ าว าอะไรไปประกอบ
ประดับใหเปนคุณนามอะไรอีก. ลองคิดไวอยางนี้ดวย, ถือไวอยางนี้กอน เพราะ
มันมีประโยชน.
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นี้ผมโปรอิสลามอยูเสมอ : เรื่องหนึ่งก็คือวา การที่เขายังคงไมมีรูปเคารพ
มาไดจนกระทั่งบัดนี้, ในโบสถของชนชาติอิสลาม ไมมีรูปเคารพมาไดจนกระทั่ง
บัดนี้;
พวกพุทธก็มีรูปเคารพไปแลว,พวกคริสตก็มีรูปเคารพไปแลว ทนไมไหว,
แตอิสลามยังคงไมมีอยู ทนมาได ทนอยูได ก็นับวาเขาเกงกวาเรา. แลวการที่เขาไม
ยอมใสคําวาอะไรเขาไปขางหนาขางหลัง อะไรอีกนี้ ก็นับวานาดู, หรืออาจจะเกง
กวาเรา ซึ่งขี้ขลาดหรือวาอยากประดับประดาประดิษฐประดอยอะไรก็ได, ก็เปนได
เหมือนกัน. ถาไมเขาใจก็จําไวทีกอนวา, ผมพูดวา สิ่งสูงสุดนั้น ตองสูงสุดกวาที่
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มนุ ษ ย จ ะไปตกเติ ม แต ม แต ง อะไรได มั น สู ง สุ ด ถึ ง ขนาดนั้ น นี่ มั น มากไปแล ว ถึ ง
เรื่องคําวา พระ.

"ธรรม" กับ "พระธรรม" มีความหมายตางกัน.
ทีนี้คุณยอนกลับมา คิดกันใหมถึงคําวา ธรรมเฉย ๆ กับคําวา พระธรรม
นี่ตางกันอยางไร ทั้งที่ในบาลีใชคําวา ธรรม เฉย ๆ ทั้งนั้น, ไมวาชนิดไหน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เขาใชคําวา ธรรมเฉย ๆ,
หรือ ธรรมชาติ ธรรมดา ใชคําวา
ธรรม เฉย ๆ, หรือปกติวิสัยก็เรียกวา ธรรม เฉย ๆ ใชคําเดียว ไมมีคําอะไรเติมขางหนา
ไมมีคุณศัพทอะไรเติมขางหนา.
ทีนี้ในภาษาไทย ถาพูดวาพระธรรม ก็หมายถึงที่มาในกลุมพระรัตนตรัย วาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ, พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา นี้ไดเขาไปอีกเจาหนึ่ง. พระธรรม พระสงฆ นี้ยังไมพอ, ตองมีคําวา พระ
พุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา เติมทั้งหนาทั้งหลัง.
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เมื่อพูดวา พระธรรม ก็หมายความวา พระธรรมที่มาในชุดพระรัตนตรัย,
โดยเฉพาะคือ คําสั่งสอน หมายถึงในกลุมที่เปนคําสั่งสอน ใหปฏิบัติ และผลของการ
ปฏิบัติ เรียกวาพระธรรมเจา. สวนคําวา ธรรม เฉย ๆ นั้น เราใชความหมายอยาง
อื่น; เชนการกระทํานี้ไมเปนธรรม, ไมเห็นแกธรรม, ไมถูกธรรม, อยางนี้มันไป
อีกอยางหนึ่ง. หรือพูดวา รูปธรรม นามธรรม ก็หมายถึงธรรมชาติทั่วไป; อยางนี้
ไมใสพระ, ไมใสคําวาพระเปนพระรูปธรรมพระนามธรรม, ไมใสแมแตคําวา ไมถูกตอง
ตามธรรม เราไมใสพระ. เพราะเหตุที่ในภาษาไทยใชคําวาธรรม ๒ ความหมาย
เปนอยางนอยอยางนี้ จึงทําใหเราลําบากบาง ในการที่จะเขาใจ.
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ทีนี้ก็มาถึงปญหาที่วา อันไหนมันใหญกวา :
เมื่อพูดวา พระธรรม,
กับ
พูดวาธรรม เฉย ๆ สองคํานี้อันไหนใหญกวา, อันไหนสูงกวา, อันไหนกวางกวา ? ถา
เรามีความรูสึกอยางเทาที่เรียกกันมา คงจะนึกวาพระธรรมนี้ตองสูงกวา.
แตความรูสึก
ของผมคือ คํ า วา ธรรม เฉย ๆ ใหญก วา สูง กวา อะไรกวา คือ วา คลุม หมด
ทุกของเลย, รวมทั้งคลุมสิ่งที่เรียกวา พระธรรมนั้นดวย. เมื่อพูดวา ธรรม เฉย ๆ
มันคลุมเอาสิ่งที่เรียกวา พระธรรม นั้นดวย;
เพราะพระธรรมหมายถึงในขอบ
เขตของพุทธศาสนา ที่เปนความรู การปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติเทานั้น.
นี้คําวา ธรรม มันหมายหมดทุกอยางไมยกเวนอะไร, ตามภาษาบาลี
เดิม ไมมีอะไรยกเวน, มันจึงกวางกวา ใหญกวา เหนือกวา ในขนาดที่เราเรียกวา เปน
ทุกสิ่ง, หรือถาชอบพระเจา ชอบพระเปนเจา ก็ถือวาเปนพระเปนเจาเลย. ฉะนั้นจึง
บอกกันใหรูวา ถาเราจะมีพระเจาในพุทธศาสนา ก็ตองมีคําวา ธรรมนั่นแหละ
เปนพระเจา,
ไมใชพระธรรม.
พระธรรมอยูในความหมายที่จํากัดแคบ เปนหนวย
หนึ่งสวนหนึ่งของพระรัตนตรัย;
แตคําวา ธรรม เฉย ๆ ในพระพุทธศาสนา หรือ
ในภาษาบาลี ก็ตาม มั นกว างกิ นความหมดทุ กอย าง อยูในฐานะที่พอจะเป นพระเจ า
ตามความหมายที่ใชกันทั่วไปทุกศาสนา.
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ฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีพระเจากับเขาเหมือนกัน คือสิ่งที่เรียกวาธรรม, จะเรียกวา
ธรรม, ก็ตามใจ, จะเรียกวา พระเจา ก็ตามใจ, เรียกวาพระเจา ก็ตามใจ, เรียกวาพระเจา
ก็เพราะวาขี้ขลาด อยากจะมีที่พึ่งงาย ๆ ตรง ๆ ในทางเห็นกันชัด ๆ วามีพระเจา; แต
ถาเปนคนรูเปนคนไมตองการอยางนั้น ก็เรียกวา ธรรม.

แต ถึ งอย างไรก็ ดี คํ าว า ธรรมในความหมายเป นพระเจ านี้ บางที อาจจะ
ใชคําวา พระ เขาขางหนาดวยก็ได, คําวาธรรมในความหมายทัง้ หมดทั่วไปสูงสุดนี่
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ซึ่งธรรมดามั กจะพู ดว า ธรรม เฉย ๆ ในบางถิ่ นบางแห งบางคน อาจจะใส คํ าว า พระ
เขาไปดวยก็ได.เชน สมัยปูยาตายายมีพูด พระธรรมสรางกูมา, ถาคนที่ถือผีถือสาง
ก็พูดวา ผีสางสรางกูมา; แตคนที่เขาเปนพุทธ เปนสัตบุรุษเครงครัด เขาพูดวา
พระธรรมนี่แหละสรางเรามา, สรางเราทุกคนมา. แมวาเราจะเกิดจากพอแมในครรภ
ของพอแม เขาก็ถือวา พระธรรมสรางเขามา, ในกรณีนี้เขา ใสคําวา พระเขาไปดวย
เขาไมกลาพูดวา ธรรม เฉย ๆ. แตใหรูไวเถอะวา เมื่อเขาพูดวาพระธรรม ใน
กรณีอยางนี้หมายถึงธรรม เฉย ๆ ที่ผมพูด พระธรรมที่ชาวบานทั่วไปพูดนั้นเขาหมายถึ ง
สวนหนึ่งของพระรัตนตรัย ซึ่งจะเล็งถึงแตเพียง ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม เทานั้น, ไมเล็งถึงอะไรหมดทุกอยางไมยกเวนอะไร เหมือนกับคําวา ธรรมเฉย ๆ.

ธรรมคืออะไร ?
ที นี้ ดู กั น ต อ ไป ในความรู สึ ก ของคนทั่ ว ไป ที่ จ ะถามขึ้ น ว า ธรรม คื อ
อะไร ? ขอนี้มันยากลําบากแกการตอบ, ที่จริงไมควรจะตอบ, ตอบไมได, และตอบ
ไมถูก. แตตามธรรมดา คนเรามันทนไมไดมันตองตอบ, มันตองคิดวารูและตอง
ตอบ แลวก็ตอบไปเทาที่จะตอบได. พระธรรม คือนั่นคือนี่, ก็แปลวาเราไดตอบ
หรือไดพูดถึงสิ่งที่เรายังไมรู ไมรูจริงไมรูจัก ไปตามประสาความรูสึก ความเชื่อความอะไร
ของเรา. สิ่งนั้นถูกนํามากลาว มาบัญญติ มานิยาม ตามความรูสึกของคน; แม
พระธรรมก็ถูกกระทําอยางนี้เหมือนกัน. พอถามพระธรรมคืออะไร ? ก็ตอบทันที
อยางนั้น อยางนี้ มันก็ไมถูกหมด เพราะวามันตอบไมได.
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ยกตัวอยางดวยเรื่องราวทางวัตถุ ดีกวา เปนตัวอยาง เชนคําวา ไฟฟา
ถาถามวา ไฟฟาคืออะไร, ลูกเด็กอมมือมันพอจะตอบไดสมัยนี้ วาไฟฟาคืออะไร, มันก็
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ตอบไปตามความคิดของมัน. นักเรียนก็ตอบไปตามความรูที่ครูสอน, นักวิทยาศาสตร
ก็ตอบไปตามผลของการคนควา ไดสูงเทาไร ในสมัยนี้ในยุคนี้ วาไฟฟาคืออยางนั้น ๆ,
ใหบทนิยามไปตามความรูสึกของเขา; อยางนี้ผมถือวา ผิดทั้งนั้นเลย, ไมจริง, เพราะวา
ที่เอามาพูดนั้น มันเปนเพียงปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ที่สิ่งที่ไฟฟาแสดงออกมา
ไมใชตัวไฟฟาแท ๆ. ตัวไฟฟาแท ๆ คืออะไร มันยังโง ยังไมรูกันอยูอยางนั้น จน
กระทั่งบัดนี้; แตวาปฏิกิริยาตาง ๆ ที่ไฟฟาแสดงออกมา ในเมื่อเราไปกระทํามัน
ทํากริยาอะไรตอมันเขา มันมีมาก มีละเอียด มีลึกซึ้ง แมจะพูดวา ปฏิกิริยาที่เกิดจาก
แรงเคลื่อนของพวกปรมาณู มันก็ไมใชตัวไฟฟา, มันคือปฏิกิริยาอันหนึ่ง ซึ่งตัวไฟฟา
จริง ก็ยังไมรูวาคืออะไร และอยูที่ไหน เพียงแตวาถามีกิริยาอยางนี้ลงไป ก็มีปฏิกิริยา
อยางนั้นออกมา, แลวเราเรียกมันวาไฟฟา. ฉะนั้นถาไปตอบวาไฟฟาคืออะไร มัน
ก็คือคนโม, คนโออวดคนอะไรไปตามเรื่อง, มันก็ตอบไดเพียงวา ปฏิกิริยาเทาที่เรา
คนความาไดแลว เดี๋ยวนี้มันมีอยางไรบาง ก็คืออยางนั้น ๆ วางกฎเกณฑอยางนั้น ๆ.
ผลสุดทายก็พูดไดวา แมแตเรื่องวัตถุ เรื่องทางวัตถุ เรื่องทางฟสิกสแท ๆ
ก็ยังไมรูวามันคืออะไร, แลวนับประสาอะไรจะไปรูจักสิ่งที่เรียกวา ธรรมะ นั้นคืออะไร
นั ้น มัน ลึก เกิน กวา เรื ่อ งทางฟส ิก สแ มจ ะรวมฟส ิก ส รวมเมตาฟส ิก สอ ะไร
เขาไวหมด มันก็ยิ่งไมรูวาคืออะไรมากขึ้น. นี่คําวา ธรรม มันก็ยังเขาใจยาก วาคือ
อะไร เชนเดียวกับที่แมแตเรื่องทางวัตถุแท ๆ ก็ยังเขาใจวา ไฟฟาคืออะไรก็
ไมได.
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ทีนี้เขยิบขึ้นมาถึงเรื่องจิต เมื่อถามวา จิตคืออะไรอยางนั้น; เดี๋ยวนี้มัน
ก็ยังตอบอยางคลุม ๆ ไปอยางนั้น วาจิตคืออยางนั้น จิตคืออยางนี้ ไมรูจักตัวจิตโดย
แทจริง, รูจักแตเพียงปฏิกิริยา หรือปรากฏการณ อะไรตาง ๆ ที่สิ่งเรียกวา จิตแสดง
ออกมา ทํานองเดียวกับไฟฟา แตมันลึกไปกวา. ฉะนั้นคุณอยาเพออวดดี พูดวารู
จักวาจิตคืออะไร แลวบัญญัติอยางนั้นอยางนี้, ที่บัญญัติลงไปนั้น มันถูกแตทางภาษา
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ที่ใชกันอยู บัญญัติเทาที่ปรากฏการณที่แสดงออกมา หรือปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเปน
ปรากฏการณเทานั้นเอง. จิตแท ๆ คืออะไร ก็ยังไมรู เชนเดียวกับวาไฟฟาแทคือ
อะไร ก็ยังไมรู; เรื่องจิตนี่มันลึกไปกวาเรื่องไฟฟาอีก ก็ยังไมรู.
ทีนี้เรื่อง ธรรม ลึกไปกวาเรื่องจิตอีก มันก็เลยยิ่งไมรู, ยิ่งไมอาจจะรูวา
ธรรมคืออะไร. แตเดี๋ยวนี้เรารูปรากฏการณ หรือผลหรืออะไร ที่ธรรมจะแสดง
ออกมา จนเราถือประโยชนจากพระธรรมได ตามที่เราตองการ บรรลุมรรค ผล
นิพพานได, เชนเดียวกับที่เราไมรูจักวา ไฟฟาคืออะไร แตเราเอามาใชสารพัดอยาง.
เราไมรูจักจิตคืออะไร แตเราก็ใชมันได, ใชใหมันทําอะไรตามที่ตองการไดหรืออบรม
มันได นี้ถือวาสิ่งที่แมเรายังไมรูจักวาอะไรนั่นแหละ เราก็ใชประโยชนได เขาไป
เกี่ยวของไดอยางมากมายเหลือเกิน.
นี้ผมจึงจําเปนที่จะตองพูดคางไววา ธรรมะ นี้ก็ไมรูวาคืออะไร, ไมรูวา
คืออะไร. โดยเนื้อแทโดยสัจจะของการพูด เราก็ไมรูวาคืออะไร; แตเราพูดได
ตามปรากฏการณ คืออยางนั้น คืออยางนี้,กระทั่งพูดไดวา คือทุกสิ่ง, หมดทาเขา
แลวก็พูดอยางกําปนทุบดินวา ธรรมะนี้คือทุกสิ่ง, ทุกสิ่งเลย. นี้มันก็ถูกอยางวิธี
พู ดชนิ ดหนึ่ ง มั นก็ ยั งไม รู ว าคื ออะไรอยู นั่ นแหละ;แม ว าพู ดถู กว า คื อ ทุ กสิ่ งมั นก็ ไม รู
วาคื ออะไรอยู นั่นแหละ เพราะมันทุ กสิ่ ง จนเราไมรู วามั นคื ออะไร ทุกสิ่งเกินไปจนไม รู
วามันคืออะไร ก็ยกใหเปนประเภทหรือขั้นหรือชั้นที่ไมตองรู เปนอจินไตย ไปเสียอยาง
หนึ่งก็แลวกัน.
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นี้รูเทาที่เราจะตองรู รูเทาที่จําเปนจะตองรู ที่มนุษยจะตองรู แลวดับ
ความทุกขได
ก็เรียกวาพอแลวยกเอาสวนนี้ที่มีประโยชนนี่ มาใสคําวา พระให
เปนพระธรรม พระธรรมสรางเรามา,หรือวาพระธรรมที่เราจะตองศึกษาเลาเรียนจะ
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ปฏิบัติ จะไดรับผลของการปฏิบัติ เทานี้ก็พอ. แลวมันคงยิ่งกวาใบไมกํามือเดียว ใน
ใบไมหมดทั้งปาเสียอีก; เพราะวา ธรรม หมายถึงทุกสิ่ง แตเราไมจําเปนจะตองไปรู,
รูสวนนอยเทาที่เราจําเปนจะตองรูแลวปฏิบัติเพื่อไมตองมีความทุกขกัน. แลวก็จะเทา
กับวาทรายเม็ดหนึ่งกับทรายทั้งหมดในโลก เทาไรก็ไมรู;
ผมก็นับไมได วาทรายทั้ง
หมดในโลกนี้, เราเอาทรายเม็ดเดียว ที่มันจําเปนแกเรา คือยอดหรือวาสิ่งที่มันมีคุณคา
ที่สุด.
สวนที่มีคุณคาที่สุด ก็กลายเปนพระธรรมไปทันที, สวนนั้นกลายเปน
พระธรรม ออกชื่อทีไรยกมือไหวทวมหัวเลย, เอยชื่อขึ้นมาทีไรยกมือไหวทวมหัวไดทันที.
แตถึงอยางไรก็ดี คําวา ธรรม เฉย ๆ มันยังกวางกวา สูงกวา ใหญกวา อะไรกวา
จนจะแพรออกไปเปนอะไรก็ได แล วแตจะไปเรี ยกวาอะไร,เรียกว าพระเจาก็ได เรียกว า
อะไรก็ได.
นี่แหละธรรมะคืออะไร มันลําบากกับเรื่องภาษาไทย;
พอพูดวา
ธรรมะมีความหมายไปอยาง,พูดวา ธรรม เฉย ๆ มีความหมายไปอยาง, พูดวา พระธรรม
มีความหมายไปอีกอยาง ทั้งที่มันสิ่งเดียวกันในภาษาไทย.
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ทีนี้เราจะมองใหกวางเลยขอบเขตของคําวา พระธรรม จะมองใหกวาง
จนไมมีอะไรเหลือ ใหหมดไมมีอะไรเหลือ ก็จะตองมองไปในลักษณะ ๔ อยาง อยาง
ที่เคยพูด เคยเทศน เคยบรรยาย เคยเขียนไวแลวมากมาย : ธรรมะใน ๔ ความหมาย
หรือ ธรรมใน ๔ ความหมาย, เราจะไมใชคําวาพระธรรมใน ๔ ความหมาย; จะ
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ใชคําวา ธรรม ในภาษาไทย, หรือธรรมะในภาษาบาลี ใน ๔ ความหมาย : ธรรมะ คือ
ตัวธรรมชาติปรากฏการณทั้งหมด อยางหนึ่ง, ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ ที่มีอยู
ในธรรมชาตินั้น ๆ อยางหนึ่ง, ธรรมะคือหนาที่ของมนุษย จะตองทําตามกฎธรรมชาติ
นั้นอยางหนึ่ง,
แลวธรรมะคือ ผลที่ไดรับจากการทําหนาที่อยางหนึ่ง เปน ๔ อยาง
หมดเลย.
ความหมายที่ ๑ ธรรมะคือ ตัวธรรมชาติ นี่ถาเรา พูดวา ธรรมะ คือ
พระเจา ก็มองเห็นไดทันทีวา ธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้ นั่นแหละคือเนื้อตัวของพระเจาในสวนรูปธรรม, เนื้อตัวฝายรูปธรรมของพระเจา คือธรรมชาติทั้งหมด
รวมทั้งฝายจิตดวยก็ได, จิตชนิดที่มันเนื่องอยูกับรางกายในแงของ physical ในแงของ
mentel.
ธรรมชาติทั้งหมดคือเนื้อตัวของสิ่งที่เรียกวา พระเจา นี่เรียกไดวาสวนหนึ่ง
ของพระเจาเทานั้นเอง เนื้อตัวสวนที่เปนวัตถุ เนื่องดวยวัตถุ.
ทีนี้ ความหมายที่ ๒ วาธรรมะคือกฎของธรรมชาติ
นั่นแหละคือตัว
ของพระเจาในฝาย spirit,ฝาย spiritual เนื้อตัวของพระเจาในฝาย spiritual, พระเจาก็มี
เนื้อตัวเปนฝายวัตถุ มีเนื้อตัวเปนฝายนามธรรม ก็เรียกไดวาพระเจาอีก.
ตัวธรรมชาติ
แท ๆ ก็คือ พระเจา, สวนที่เปนเนื้อหนังของพระเจา, กฎของธรรมชาติ ก็คือ พระเจา
ในสวนที่เปนวิญญาณของพระเจา.
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ทีนี้สวนธรรมะ ความหมายที่ ๓ วา หนาที่ที่มนุษยตองกระทําตามกฎ
ของธรรมชาติ นี้คือ คําสั่งหรือความตองการของพระเจา, ธรรมะประเภทที่ ๓ คือ
คําสั่งหรือความตองการของพระเจา ที่มนุษยจะตองทํา.
ธรรมะในความหมายที่ ๔ คือ ผลจากการทําหนาที่ คือสิ่งที่พระเจา
ประทาน รางวัลหรือลงโทษก็ตาม คือสิ่งที่พระเจาใหเรา : ที่ทําถูก ทําดี ก็เปน
รางวัล, ที่ทําไมถูก ไมดี ก็เปนการลงโทษ.
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ฉะนั้นธรรมะใน ๔ ความหมาย มันจึงเปนพระเจาอยูโดยสมบูรณ :
เปนเนื้อหนังของพระเจา,เปนจิตวิญญาณของพระเจา,
เปนความตองการของพระเจา,
เปนสิ่งที่พระเจาอํานวยให. คําวาธรรม เฉย ๆ ก็ตรงกับคําวาพระเจาโดยสมบูรณ
โดยแยกเปน ๔ ความหมายอยางนี้.
ทีนี้ดูกันในรายละเอียดอีกนิด เชนวา ตัวธรรมชาติ คือรางกายของพระเจา
ก็ดู ดูโลกในสวนรูปธรรม
หรือวาจิตใจความรูสึกของจิตใจที่เกี่ยวกันอยูกับรูปธรรม:
เป นต นไม เป นภู เขา เป นดิ น เป นน้ํ า เป นกรวด เป นหิ น เป นลม เป นไฟ เป นอะไร,
ก็เปนทุกอยางในปรากฏการณทั้งโลก;
แลวก็อยาไดคิดแตเพียงวา โลกเมืองไทยแคบ ๆ
มันตองโลกทั้งโลก,
แลวโลกอื่นอีก โลกอื่นอีกจนหมดหมดความหมายของคําวาโลก
เขาวา ๓ หมื่นโลกธาตุ,
ภาษาทางศาสนาเราใชคําวา สามหมื่นโลกธาตุอยาเขาใจวา
๓ หมื่นโลกนะ, โลกธาตุ นาจะตรงกับคําวา system หนึ่งก็ได.
ที่วา solar system นี้มันมีเทาไร ก็เรียกวาโลกธาตุหนึ่ง มันรวมอยูหลาย ๆ
โลกแลวโลกพระจันทร พระอังคาร พระศุกร มันหลาย ๆ ดวงแลว,
หลาย ๆ system
แลว ๓ หมื่น system
แลวเห็นจะพอใช คือวา พอจะตรงกันไดกับที่พวกฝรั่งสมัยปจจุบัน
เขาจะคํานวณ, system ในสากลจักวาล. ฉะนั้นคําวา ทุกโลกมันตองหมายความอยาง
นั้น บรรดาวัตถุตาง ๆ ที่มันมีในทุกโลก นั่นคือเนื้อตัวของพระเจาในฝายฟสิกส.
ทีนี้ถามีอะไรเนื่องอยูกับฟสิกส เปนเพียง mental
นั้น ความรูสึกไปตามธรรมดาอยางนี้
ก็ เ รี ย กว าเนื้ อ ตั ว ของพระเจ า ในฝ ายที่ มั น เนื่ อ งกั น อยู กั บวั ต ถุ เป น จิ ต ใจที่ เนื่ อ งกั น อยู
กับวัตถุ นี้เราควรจะรูจักพระเจาในฐานะที่วา มหึมาที่สุด ในสวนของรางกาย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้พอมาถึงวา กฎของธรรมชาติ นี่พระเจาโดย spirit, เนื้อตัวของ
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มันยากที่จะเขาใจได. พระเจาสวนนี้แหละที่จะสรางโลก, หรือจะบังคับโลก, หรือ
วั ตถุ ให เป นไป ก็ เป นการง าย เพราะว าตั วโลกทั้ งหมด ทุ ก ๆ โลกธาตุ ก็ คื อเนื้ อตั วของ
พระเจาอยูแลว ฉะนั้นพระเจาก็มีวิญญาณ, คือกฎธรรมชาตินี้ ที่จะบังคับสิ่งเหลานี้ให
เป นไปเลย โดยกฎของพระเจ า ซึ่ งเขาเรี ยกกั นว า พระเจ า ในเมื่ อเราเรี ยกว า ธรรมเฉย ๆ
ถาเขาพูดวา พระเจาสรางโลก, เราก็วาธรรมสรางโลก, ในพุทธบริษัทที่ไมมีคําวาพระเจา
ใช ก็ใชคําวาธรรม นี้สรางโลก.
กฎของทุกอยาง กฎของนามและรูป คือธรรมในฐานะที่เปนพระเจา
สรางโลก; รูปและนามทุกอยาง มันอยูในฝายที่เปนเนื้อตัวของโลก, เปนเนื้อตัวของ
ธรรมในทางฝายวัตถุ. ทีนี้กฎของธรรมเชนกฎ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กฎปฏิจจ สมุปบาท กฎอะไรก็ตามนี้ ที่เปนธรรมชาติ ก็คือพระเจาที่สรางโลก; ถามันแคบ
เขามา สําหรับมนุษยปฏิบัติเพื่อดับทุกขโดยตรง เชน กฎเรื่องอริยสัจจ, กฎเรื่องไมควร
ยึดมั่นถือมั่น อะไรนี้ ก็พระเจาในความหมายจํากัดลงมา ที่จะจัดการกับมนุษยตรงไป
ตรงมา ใหไมมีความทุกข; ก็แปลวา กฎทั้งหมดก็แลวกัน เปนพระเจาในฝาย spirit.
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ทีนี้หนาที่ที่มนุษยจะตองทําตามกฎของพระเจา อันนี้ยิ่งลึกลับมาก
มันมีหนาที่ไปหมดเลย แตเราไมเห็นเปนหนาที่, รวมทั้งที่วา มันจะตองเปลี่ยนแปลง
แลวมันจะตองทําทุกอยาง :
จะตองเจริญเติบโต จะตองกิน จะตองอาบ จะตองถาย
จะตองทํางาน จะตองเคลื่อนไหว ตอสู ใหสิ่งตาง ๆ ที่มาจากพระเจาอีกนั่นเอง ให
รอดตายอยูได. และถามีสติปญญาสูง หนาที่มันก็สูงขึ้นมา ถึงขนาดที่วาจะตอง
รูจักปฏิบัติใหมันสูงขึ้นไป, ใหดับทุกขอยางละเอียดได ที่เรียกในภาษาพุทธ วาตอง
ใหบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ใหได. ในภาษาคริสเตียนวา ตองพยายามกินผลไมของ
ตนไมตนที่สองใหได, นี่มันเปนหนาที่.
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ฉะนั้นเมื่ออยูในระดับไหนอยางไร ก็ตองทําหนาที่ในระดับนั้น อยาง
นั้น อยางสุนัข ก็ตองหาอาหารกิน ตองทําอะไรไปตามเรื่อง,
ถาคนก็ทํามากกวานั้น;
แลวมันยังมีหนาที่ที่ลึกลับ ที่แฝงไวอยางลึกลับ, เชน จะตองสืบพันธุอยางนี้ มนุษยก็
ไม สมั คร เพราะมั นลํ าบากยุ งยาก ต องจ างกั น เอาที่ อร อยที่ สุ ดความสั มผั สที่ จะรู สึ ก
ไดมาใหเปนคาจาง.
ฉะนั้นคนหรือสัตวจึงสืบพันธุ ทั้งที่การสืบพันธุ นี่ไมใชของสนุก
ถูกประณามเปนบาปชนิดหนึ่ง ที่ตองมีลูก ตองคลอดบุตร,
แตแลวมนุษยก็เวนไมได
ก็ตองสืบพันธุ เพราะวาธรรมชาติหรือพระเจา จางไวแพงมาก, คือรสอรอยที่เกิด
ทางการสั มผั สเนื้ อหนั งนี้ สู งสุ ดที่ การสื บพั นธุ นี้ เห็ นว าคนก็ ดี สั ตว ก็ ดี เสี ยสละอย าง
ลุมหลงเพื่อสิ่งนี้.
นี้ ต่ํ าลงไปอี ก แม แต ต นไม คุ ณไปศึ กษาดู เถอะ อย ามั วงมโง อยู อย างเดี ยว.
ไปศึกษาจนรูวา แมแตตนไมก็เหมือนกัน สิ่งสูงสุดของตนไมคือการสืบพันธุ, ยอด
ปรารถนาสู งสุ ดของต นไม คื อการสื บพั นธุ เรารู มั นไม ได แต สั นนิ ษฐานได ว ามั นคงมี
ความรู สึ กทํ านองเดี ยวกั บที่ สั ตว รู สึ กเอร็ ดอร อยเมื่ อมี การสื บพั นธุ .ความรู สึ กทางประสาท
ทางสัมผัส ถูกประเลาประโลม ถูก entertain
นี้สูงสุดกวาเวลาไหนหมด กวาสิ่งใดหมด;
ฉะนั้นตนไมจึงพยายามสืบพันธุ ตอเมื่อศึกษาจึงจะรู ตอสูดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ, พันธุ
ตัวผูพันธุตัวเมียตองพบกันจนได;
บางชนิดอยูคนละตน ตัวผูอยูตนหนึ่งตัวเมีย
อยูตนหนึ่ง, บางชนิดอยูตนเดียวกัน, บางชนิดอยูดอกเดียวกัน, บางชนิดอยูคนละดอก,
บางชนิ ดก็ อยู คนละตํ าบล มั นจะต องปลิ วมาด วยลม ลอยมาด วยน้ํ า มาพบกั นมาสื บพั นธุ
มันจะตองอารับทันที ตะครุบเอาเหมือนวาสิ่งวิเศษสูงสุด.
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นี้ จ ะเรี ย กว า ความเฉลี ย วฉลาดของพระเจ า เอาการสื บ พั น ธุ นี้ ฝ ากไว
หลังฉากของการลอลวงดวยรสอรอย ใหสิ่งที่มีชีวิตมีการสืบพันธุใหจงได; อยางนี้
มันเรียกวา หนาที่ที่ลึกลับ, จะเรียกวาหนาที่ก็ได เพราะมันหลีกไมได สวนที่มนุษย
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จะมาตอตานขอนี้ เพื่อใหมีความทุกขนอย หรือไมมีความทุกขเลยนั้นมันเปนอีกเรื่องหนึ่ง
พอตามธรรมชาติมันตองเปนอยางนี้.
ฉะนั้นคนที่รูเทารูทัน ถอนตัวออกมาได ก็ดี เรียกวารูจักหนาที่ที่สูง
ไปกวา, ไมเอาหนาที่ที่หยาบที่เลว ที่ต่ํา ที่สกปรก เพราะมันเปนการทรมาน, ไปเอา
หนาที่ที่สูงกวา เพื่อจะดับทุกข มันก็เลยมีเรื่องประเภทสูงกวา ประเภทโลกุตตระ.
ฉะนั้นเราจึงมีการปฏิบัติหนาที่ ที่ถูกตรงตามกฎที่จะดับทุกข นั่นเปนหลัก ถาไม
อยางนั้นเรียกวาหนาที่นั้นผิด มันผิดหนาที่หรือเปนหนาที่ที่ผิด.
ถึงแมวาธรรมชาติ
จะวางไวในฐานะเปนหนาที่ เปนธรรมเหมือนกัน, มันก็ยังมีแยกวา หนาที่ที่ถูกตอง,
หนาที่ที่ผิดพลาด ที่ไมถูกตอง.
หนาที่ของมนุษยตามกฎธรรมชาติ ก็คือทําใหถูกไปแตในทางที่ไม
เปนทุกข;
แตสําหรับคนโง หนาที่ของเขาก็คือเปนไปในทางที่เปนทุกข.
คําที่
สําคัญอยูคําหนึ่งในหนังสือเลมแรก คืวนวโกวาท คือคําวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ, ไปดู
ใหดี ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ - ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. ทําไมจะตองย้ําวา
สมควรแกธรรมในเมื่อมันปฏิบัติธรรมอยูแลว ?
ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามธรรม,
ปฏิบัติธรรมใหสมควรแกธรรม. นี่คนสะเพราคนมักงาย มันก็ปฏิบัติสงเดชไป ไมตอง
มาดูวา ใหมันถูกตองหรือสมควรแกธรรม;หมายความวาตองปฏิบัติใหมันถูกหนาที่
ที่ถูกตอง อยาใหเปนหนาที่ที่ไมถูกตอง, คือไมเหมาะสมกะเรา มันเปนหนาที่
สําหรับคนที่จะเปนทุกข, ไมใชหนาที่สําหรับคนที่จะอยูเปนสุข. ฉะนั้นตองเลือกเอา
หนาที่ของคนที่จะอยูแตเปนสุข จึงตองปฏิบัติแตธรรมะสวนนี้ จึงเรียกวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ เชนปฏิบัติในมรรคมีองค ๘, ในสิกขา ๓ ในนี้นี่เปน ธมฺมานุธมฺม ปฏิปตฺติ เปนไปในทางดับทุกขอยางเดียว

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

www.buddhadasa.in.th

“ธรรม” เพียงคําเดียว

๒๖๑

ฉะนั้นคําวา หนาที่ มันมีหนาที่ สําหรับคนที่จะไมเปนทุกขก็มี, หนาที่
สําหรับคนที่จะตองเปนทุกข ที่สมัครจะเปนทุกข มันก็มี, ตองเลือกเอาใหดี. แตที่
ธรรมชาติ ต อ งการ ก็ น า จะเป น ฝ า ยที่ ไ ม ใ ห เ ป น ทุ ก ข นั่ น แหละ;แต โ ดยเหตุ ที่ ธ รรมชาติ
นั้นมั นไม ใช คน มั นไม มี ทุกข มันไม มีสุ ข ฉะนั้ นมันจึ งเป นกฎกลาง ๆ ไปว า หน าที่อย างนี้
ตองมีผลอยางนี้, หนาที่อยางนี้ตองมีผลอยางนี้, หนาที่อยางนี้ก็ตองมีผลอยางนี้, เพราะ
ธรรมชาติในที่นี้มันไมใชคนที่มีจิตใจจะเลือก.
แลวคําวา สุข วา ทุกข มันก็ไมเหมือนกัน ในระหวางคน ระหวางสัตว
ระหวางอะไรตาง ๆเพราะอะไร ๆ มันตางกันไปหมด;
ฉะนั้นธรรมชาติมันมีแตเพียง
วางกฎเกณฑไว นั่นตองเปนอยางนั้น, นั่นตองเปนอยางนั้น, นั้นตองเปนอยางนั้น
ซึ่งมนุษยก็ไปเลือกเอาเอง ที่มนุษยจะไมเปนทุกข แลวก็เรียกวานั้นฝายดี ฝายถูก ฝายถูก
ตอง หรือเปนธรรมสําหรับมนุษย มนุษยก็เลือกเอาแตสวนนี้,
แตถามันเปนอื่น
หรื อ มั น ไม ส มั ค รจะเป น มนุ ษ ย จะเป น ยั ก ษ เป น ผี เป น สั ต ว เ ดรั จ ฉาน เป น อะไร
มันก็ตองเลือกเอาอยางหนึ่ง.
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นี้เรียกวา สิ่งที่พระเจาเรียกรองเอาจากมนุษย โองการหรือวาบัญชา
ของพระเจา เรียกรองเอาจากมนุษย คือหนาที่;
สวนเราพูดวา ที่ธรรมะบังคับไว
ที่ธรรมะระบุไว; เพราะเราไมเรียกวาพระเจา. แตถาเราเขาใจธรรมะดีจนถือเปน
พระเจา ก็ใชคําวา พระเจา ก็ไดเหมือนกัน,
หรือเรียกวาพระธรรม ที่พระธรรมเรียกรอง,
หน า ที่ นี้ คื อ สิ่ ง ที่ พ ระธรรมเรี ย กร อ ง ในเมื่ อ ฝ า ยโน น เขาเรี ย กว า สิ่ ง ที่ พ ระเจ า เรี ย กร อ ง.
ถาพูดอยางเหลาจื๊อ ก็พูดวา สิ่งที่เตาเรียกรอง อีกเหมือนกัน เพราะเหลาจื๊อก็ไมมีพระเจา,
แลวก็ไมไดใชคําวา ธรรม โดยตรง, ใชคําวา เตา, เหลาจื๊อก็ตองใชคําวาที่เตาเรียกรอง
คือหนาที่ แตเดี๋ยวนี้เขาแปลคําวาเตา วาคําเดียวกับ ธรรมะเสียแลว,
คําวาเตา
คือธรรมะ, ธรรมะ คือเตา. พวกที่ถือพระเจา เชน พวกฮินดู พวกอิสลาม พวก
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คริสเตียนพวกอื่น ๆ ที่มีพระเจา เขาใชคําวาพระเจาไปตามเดิม เรียกรองหนาที่อันนี้จาก
มนุษย.
ทีนี้อันสุดทา ย ที่วา ธรรมะในฐานะที่เปนผลของหนาที่ นี่คือสิ่ง ที่
พระเจาหรือธรรมะ หรือพระธรรมประทานให อยูในสภาพอยางนั้น อยางนี้ ๆ
แลวแตวาใครปฏิบัติอยางไร เปนสุข เปนทุกข เปนอะไรไปตามการปฏิบัติ นับตั้งแต
มรรค ผล นิพพาน ลงมาจนถึง นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกายแลวแตจะเรียก, มัน
เปนผลที่พระเจาประทานให ก็เรียกวา ธรรม อีกเหมือนกัน ความสุข ความทุกขเหลานี้
ก็เรียกวา ธรรม.
คุณไปดู ไปคํานวณดู ไปคิดดูเอง วามีความหมายกวางขวางอยางไร, หมด
ทุกสิ่งจริงหรือไม ? คําวาธรรมเพียงคําเดียว หมายถึงหมดทุกสิ่งไมยกเวนอะไร :
หมายถึง เนื้อตัวของพระเจาทางวัตถุ. เนื้อตัวของพระเจาทางวิญญาณ, แลวก็
โองการบัญชาหรือความประสงคของพระเจา, แลวก็ผลที่พระเจาประทานให, หมดไมมี
อะไรเหลือ. เมื่อเขาเรียกวาพระเจา, เราก็เรียกวาธรรม; เพราะฉะนั้นธรรม
เพียงคําเดียวคือทุก ๆ อยาง ทุกอยางขึ้นอยูกับคําวาธรรมเพียงคําเดียว.
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นี่เคยบอกใหฟงบางแลววา คนผูใดก็ตามจะตั้งปญหาอยางไรก็ตาม คําตอบ
จะมีไดเพียงคําเดียววาธรรม แลวถูกตองหมด, ไมวาคําถามนั้นจะตั้งมาในรูปปฏิเสธ หรือ
ในรูป ยอมรับ หรือ ในรูป ไหนก็ต ามคํา ตอบไดวา ธรรมเพีย งคํา เดีย ว;
เพราะ
คําวา ธรรมมีความหมายทุกอยาง อยางที่วามาแลว :เกิดมาเพราะอะไร ? ก็เพราะธรรม.
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ตายไปเพราะอะไร ? เพราะธรรม. ดีเพราะอะไร ? เพราะธรรม. ชั่วเพราะอะไร
เพราะธรรม. ไมมีคําถามอะไรที่ไมไดตอบไดโดยคําวา ธรรม.
นี่คําวาธรรมมันประหลาดถึงอยางนี้ วัตถุก็คือธรรม, นามธรรมก็คือ
ธรรม, อะไร ๆ ก็คือธรรม, ธรรมไปหมด, ดินฟา อากาศ ดวงอาทิตย ดวงจันทร
ก็คือธรรม, ธรรมในฐานะที่เปนธรรมชาติ สิ่งที่ตรงกันขามนั้น ก็คือธรรม ไปคิดดู
เถอะปญหาชนิดไหนที่ตอบไมไดดวยคําตอบเพียงวา ธรรม เพียงคําเดียว. ฉะนั้นถาเรา
รูจั กมันดี เราก็ พู ดได หรื อเข าใจได ในเมื่ อเขาพูดว า ทุ กอย างขึ้ นอยูกั บสิ่งที่ เรียกว า
ธรรมเพียงคําเดียวหรือสิ่งเดียว.
เดี๋ยวนี้มนุษยไมรูจัก ธรรม ในขอนี้ นี้เปนบาปของมนุษยที่ไมรูจักธรรม,
แลวก็เดินผิดทางเดินผิดทาง ที่ไปสูความดับทุกข แลวก็เดินไปสูความทุกข.
ถา
มนุษยรูเรื่องนี้สมบูรณ จะไมมีการแบงแยกเปนศาสนานั้นศาสนานี้เลย, เดี๋ยวนี้มนุษย
ไมรูเรื่องนี้โดยสมบูรณ ความโงของมนุษย ทําใหแบงแยกเปนพุทธศาสนา คริสต
ศาสนา
อะไรศาสนา หลาย ๆ อยาง จนไมชอบกันจนโกรธกัน จนมีความเห็นแก
ตัวในระหวางศาสนา แลวก็รบกันดวยศาสนาก็มีอยู เรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด.
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ถามนุษยทั้งหมดเขาถึง nucleus
ของทุกสิ่ง คือธรรม มนุษยเปนคน
เดียวกันทันที, อยาวาแตจะถือศาสนาเดียวกันเลย จะเปนคนเดียวกันทันที, เปนคน
คนเดี ยวกั นทั้ งหมด ก็ ไม ทะเลาะวิ วาทกั น ไม รบรากั น ไม แบ งแยกกั น ไม เป นเขาเป น
เรา; เหมือนที่เปนอยูเดี๋ยวนี้ มันก็รบกันไปซิ เพราะมันมองกันคนละแงอยูเรื่อยไป ไม
มีที่สิ้นสุดดอก, สงครามนี้ไมมีที่สิ้นสุด เพราะมนุษยเดินหางความรูที่ถูกตองของ
ธรรมยิ่งขึ้นไปทุกที มันก็ฝายธรรมชนิดที่เปนทุกข ที่เปนอธรรมไปหมด, ไดรบ
กันเปนธรรมดา เปนการถาวรไปเลย เปนวิกฤตการณถาวร, ทั้งทางโลกทั้งทางศาสนา
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พรอมที่จะแยกเขี้ยวฮื้อแฮใสกัน แมในทางศาสนา.
คุณตองรูไวอยางนั้น ระหวาง
ศาสนาเปนอยางนั้นเพราะไมรูจักคําวา ธรรม เพียงคําเดียวนี้ใหถูกตอง; ฉะนั้น
เราตองพยายามที่จะรู พยายามที่จะเขาใจ และพยายามที่จะใหเพื่อนมนุษยดวย
กันรู.
นี้ เหมื อนกั บที่ ได เคยพู ดซ้ํ าซากหลายหนแล ว ว าเรามี สวนโมกข นี้ ก็ เพื่ อ
ใหเพื่อนมนุษยไดรูจักสิ่งที่เรียกวาธรรม ในลักษณะที่ลึกเขาไป ลึกซึ้ง ๆ ๆ เขาไป
จนถึงตัวจริง หรือถึงความสมบูรณ แลวมนุษยก็จะหมดปญหา. ปญหาทั้งหมดเลิก
ล างไปด วยคํ าว า ธรรม เพี ยงคํ าเดี ยว เพราะมั นทํ าให มนุ ษย เป นคนคนเดี ยวกั นหมด
โดยนิวเคลียสอันเดียวกัน คือ ธรรม, ไมมีตัวตน ไมมี self ไมมีตัวตนมันก็ไมมีกู
ไมมีสู ไมมีเรามีเขา มันก็จะรบกันอยางไรได, เมื่อมันไมมีเรามีเขา มันจะรบกัน
อยางไรได.
นี่ความวิเศษสูงสุดของสิ่งที่เรียก ธรรม หรือวาความที่จําเปน ความ
มีคาอยางจําเปนสําหรับมนุษย ของสิ่งที่เรียกวา ธรรม.
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เดี๋ยวนี้ไมมีใครสนใจกันในแงนี้
แมที่บวชกันใหเหลืองพรืดเปนพระ
เปนเณรไปหมด ก็ไมมองกันในแงนี้,
ไมเขาใจสิ่งเหลานี้ในแงนี้ เปนแตเพียงทอง
ทองจํา ๆ อะไรมาบาง พอรูสึกรูวารูมากกวาคนอื่น ก็ยกตนขมทาน, ขมขี่คนอื่นดวย
ความรูของตน ดวยสํานวนโวหารของตน มีการกัดกันทางวิญญาณ, มีการยกตนขม
ทานดวยวิชาความรูนี้.

ผมเรียกวา การกัดกันทางวิญญาณ เหมือนสุนัขและแมวมันกัดกันในทาง
รางกาย แตพระเณรกัดกันในทางวิญญาณ ดวยการยกตนขมทาน. ฟดเหวี่ยงใสกัน
ไป ๆ มา ๆ ดวยวิชาความรู.
ในเมื่อมัวเปนอยูอยางนี้ แลวจะรูธรรมะไดอยางไร จะ
เขาถึงพระธรรมไดอยางไร, แลวปญหาระหวางบุคคลนี้ก็มี,ปญหาระหวางนิกาย
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ธรรมยุติมหานิกาย ก็มี หรือปญหาระหวางเถรวาทมหายาน ก็มี, ปญหาระหวางพุทธกับ
คริสต ก็มี คริสตกับอิสลาม ก็มี อิสลามกับพุทธ ก็มี มัวแตมีปญหาวิวาทกันอยางนี้.
นี้พระธรรมก็ลงโทษ พระเจาก็ลงโทษ,
โกยใหแตสิ่งที่มันเปนโทษ ยกให
มนุ ษ ย คื อ สาดเทมาให ม นุ ษ ย แต สิ่ ง ที่ เ ป น โทษ คื อ นรก เดรั จ ฉาน เปรต อสุ ร กาย
ใสใหมนุษย เปนการถาวรไปเลย;
นี่ทําเลนกับสิ่งที่เรียกวา ธรรม หรือพระเจา มัน
ไดผลอยางนี้.
เดี๋ยวนี้ พูดกันไมรูเรื่อง,
มันควรจะพูดกันรูเรื่อง แตไมมีโอกาสจะพูด
เพราะว าจิ ตใจของคนกํ าลั งขลาดกลั ว กํ าลั งหวาดระแวง ไปในทางโน นหมด ไม มาฟ ง
เรื่ อ งอย า งนี้ ไม ม าคิ ด เรื่ อ งอย า งนี้ .ฉะนั้ น พวกคริ ส เตี ย นก็ ไ ม รู จั ก คํ า ว า พระเจ า ,
พวกพุทธก็ไมรูจักคําวา พระธรรม, พวกจีนก็ไมรูจักคําวาเตา หรือวาอะไรของ
เหลาจื๊อ ขงจื๊อ ก็เลยหมดที่พึ่ง. โลกนี้หมดที่พึ่งเพราะเหตุนี้ ก็มีวิกฤตการณถาวร.
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นี้ เรามั นโชคดี หน อย ที่ ว าไม ได พั วพั นอยู ด วย มั นยั งมานั่ งสบายอยู อย างนี้ ;
แตก็รูไวเถอะวาความจริงมันมีอยูอยางนี้,
แลวถาเมื่อโรคไมมีธรรมะนี้มันระบาดไป
ทั่วโลก ถึงขนาดสูงสุดเมื่อไรแลวสิ่งเหลานี้ก็ไมมี,
เราจะมานั่งกันอยูอยางนี้ไมได,
มันไมยอมใหเรามานั่งกันอยูอยางนี้ได ถามันถึงยุคที่เปนมิคสัญญี เปนอะไรขึ้นมา.
แตเราก็มิไดมีความกลัว มิไดมีความตองการอะไร มันก็เหมือนกับไมมีเหมือนกัน เพราะ
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที นี้มันปองกันได; บรรทัดนั้นสําคัญมาก อยามีตัวเรา
เสียตั้งแตทีแรก.
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เปนอยูดว ยจิตวางเปนธรรมะสูงสุด.
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที ปองกันอะไรไดหมด,
ไมมีความ
หมายที่จะทําใหเปนทุกข. นี้ก็เปนพระธรรมสูงสุด, ใชคําวา พระธรรม, หรือ
พระธรรมเจาสูงสุด คือการเปนอยูดวยจิต ทํางานดวยจิตวาง ตายแลวแตหัวที;
นี่ ก็ สู ง สุ ด ฝ า ยธรรมะ ที่ จ ะไม ใ ห เ กิ ด ความทุ ก ข .ฉะนั้ น เราสนใจเท า นี้ ก็ พ อ เท า กั บ ว า
เราสนใจเม็ ด ทรายเม็ ด หนึ่ ง ในบรรดาเม็ ด ทรายหมดทั้ ง โลกเพราะจุ ด ที่ จํ า เป น ที่ ม นุ ษ ย
ควรจะถึงจะไดนี้ มันมีอยูเทานี้;
เชนเดียวกับพระพุทธเจาวา ใบไมกํามือเดียวจาก
ใบไมหมดทั้งปาก็เหมือนกัน.
ฉะนั้นคําวา ธรรม มันเทากับเม็ดทรายจํานวนหมดทั้งโลก,
แลวพระธรรมเจาที่จําเปนแกเรามันคือเม็ดทรายเม็ดเดียว :
เปนอยูโดยไมมีตัวกู.
เรื่อง
เถรวาทเรื่ องมหายานมั นเรื่ องเพ อเจ อ มี ป ญหาทางปรั ชญาอย างนั้ นอย างนี้ อย างโน น ไม มี
ที่สิ้นสุด มันเปนเรื่องเพอเจอ; ฉะนั้นเลิกมหายานเลิกเถรวาท ออกไป, เหลือแตวา
คอยระวังความคิดนึก อยาใหปรุงเปนตัวกูขึ้นมา.
และในที่สุดหลักอันนี้แหละ
มันใชไดทั้งมหายาน ใชไดทั้งเถรวาท,
และหลักอันนี้แหละใชไดทั้งคริสเตียน ทั้งพุทธ
ทั้งอิสลามทั้งเหลาจื๊อ ทั้งขงจื๊อ ใชไดหมด.
ระวังจิตใจอยาใหปรุงเปนความหมาย
มั่นเปนตัวกู - ของกู ขึ้นมาเทานี้, แลวจะไมใหเรียกวา เทากับเม็ดทรายเม็ดเดียว
ในบรรดาเม็ดทรายหมดทั้งโลกอยางไร.
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เดี๋ยวนี้มันก็บาเองไปเรียนเถรวาทเสียสัก ๕๐ ป,
ไปเรียนมหายานอีก ๑๐๐ ป
ตายกอนเลยไมตองรู. ผมหมายความวาเรียนเถรวาท ๕๐ ป ก็ยังไมจบ, เรียนมหายาน
อีก ๑๐๐ ป ก็ไมจบ,เพราะแขนงมันมากกวา.
แลวมันก็ไมตองปฏิบัติวา อยาเกิด
ตัวกู - ของกู มันก็ตายเปลา.
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๒๖๗

ฉะนั้นอยามีเถรวาทอยามีมหายาน,
นิวเคลียสมีอยูอันเดียว ตรงกันหมด
ทุกศาสนา ทุก ๆ นิกายอยูที่วา อยาเกิดตัวกู - ของกู ขึ้นมาในจิต มันไมมีปญหาดอก,
ที่วาเราจะไมรูธรรมะ ไมมี, ไมมีปญหามันงายเหลือจะงาย.
แตเราไมตองการ
สิ่งนี้ เราไปตองการของเหลือเฟอที่เปน over surplus อะไรนั้นไมมีที่สิ้นสุด, ที่จําเปน
แท ๆ และปฏิบัติไดดวย นี้ไมสนใจ : ทําวิปสสนาทํากัมมัฏฐานกันเปนการใหญ ก็ไมรู
วาไปไหน, ยิ่งทํายิ่งโง ยิ่งทํายิ่งเห็นแกตัว เพราะมันทําไปเพื่อสรางความดีความเดนให
แกตัวจะไปขมผูอื่น.
นี้ก็เรียกวา ปฏิบัติธรรมไมสมควรแกธรรม แลวมันตองได
รับผลเปนความทุกข หรือความลมเหลวละลายไปในที่สุด.
ฉะนั้น ถามีอะไรที่มันจะชวยทําลายความเห็นแกตัว
หรือวากันไมให
เกิดความรูสึกเปนตัวกู - ของกู ยกหูชูหาง ขึ้นมานั่นถูก, ทําไดทุกอยาง ไมจําเปนจะ
ตองเหมือนกันทุ กคน แตใจความมันเหมื อนกันทุกคน คื อไมเกิดตัวกู - ของกูขึ้นมาได .
ฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็ได ถาวิธีนั้นมันเหมาะกับคนนั้น,
มันอาจจะไปแกผากลาง
ถนน เปนพวกชีเปลือยก็ได ถามันมีผลทําใหมันหมดตัวกู - ของกูได.
ขอปฏิบัติ
สวนนี้ ไมตองเหมือนกัน แตผลตองเหมือนกัน คือทําลายความเห็นแกตัว ยกตัว
อะไรตัวเห็นแกตัวนี้,ทําลายตัวกู - ของกูได มันก็เขาถึงธรรม ที่เปนหัวใจของคําวา
ธรรม ในทุกความหมาย.
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ไมมีตัวกูก็เปนนิพพาน.
นี้มันกลายเปนวา ไมตองทําอะไร
ตัวกู - ของกู มันตองคิดตองนึก
ตองปรุง ตองเกิด ตองหมายมั่นปนมือ, นี้อยาไปทํามันก็เลยไมเกิด ก็ไมตองทําอะไร,
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ทีนิพพานอยูแลว คนก็ไมเอา, ไปทําที่เปนสังสารวัฏฏขึ้นมาเรื่อย แทนเรื่อย.
จิตไมมีตัวกู ก็เปนนิพพานอยูกับนิพพาน, เมื่อจิตมีตัวกู ก็เปนสังสารวัฏฏ.
นี้เราคุมที่ไมมีตัวกูไวเรื่อย ก็เปนนิพพานเรื่อย กวาจะเด็ดขาดลงไป.
ที่พูดวา ปภสฺสร มิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ - จิตประภัสสรอยูโดยธรรมชาติ
แลวก็จะเศราหมองเมื่อกิเลสมา; ประภัสสรนี้ คือนิพพานชั่วคราวชั่วขณะตาม
ธรรมชาติ พรอมที่จะเศราหมองเมื่อกิเลสมา. แตถารักษาความเปนประภัสสรไวได
เด็ ดขาด ไม ให มี ทางที่ จะมี กิ เลสมา มั นก็ อย างเดี ยว คื อจะนิ พพานแท หรื อนิ พพานถาวร
ขึ้นมาได, เปนประภัสสรถาวรขึ้นมาได. จิตของคนเรา ถาไมมีอะไรมายุมาปรุง
ใหเปนตัวกู - ของกู มันก็เปนนิพพานอยูแลว, เย็นสบายอยูแลว.
ฉะนั้น ไมมีปญหาดอก ที่วาคนจะไมรูจักนิพพาน
หรือจะไมได
นิพพาน ที่จริงมันก็ไดชนิดชั่วคราวอยูแลว, แตคนไมมองเห็น เพราะโง เพราะ
ไมรูจักรักษาสภาพ ที่จิตไมมีตัวกู - ของกูนี้ใหคงอยูใหนานออกไป นานออกไป จนไมมี
จิตเกิดตัวกู - ของกู,
จนมันถึงระดับหนึ่ง ซึ่งมันเด็ดขาดเลย เด็ดขาดลงไปเลย จะเกิด
ตัวกู - ของกู อีกไมได; นี่คือการบรรลุอรหันต.
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เราประคองไวแตใหมันวางจากตัวกู - ของกูอยูเรื่อย ทั้งวันทั้งคืน ๆ
จนตายไปก็แลวกัน, แปลวาอยูกับนิพพานชนิดชั่วคราว, นิพพานชนิดที่ยังเปลี่ยนไดนี้
นิพพานชั่วคราวไปเรื่อย ๆ ก็แลวกัน,
จนกวามันจะไมเปลี่ยน จนกวามันจะไมเปลี่ยนได
หรือเปนการถาวรไป.
นี้เราไมพูดทางศาสนา พูดทางจิตวิทยา ก็วาใหเคยชินเปน
นิสัยไปในทางแตที่จะไมเกิดตัวกู - ของกู; นี่คืออบรมธรรม ธรรมะที่เปนชั้น
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สูงสุดก็ปรากฏออกมา, สูงสุดแคนั้น แคเด็ดขาด ไมยอนกลับมาเปนตัวกู – ของกู
ไดอีก, เปนบรมธรรมนิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา – พุทธะทั้งหลายกลาวนิพพานวาเปน
บรมธรรม.
แตมันเปนนิพพานที่แท ที่จริงที่เด็ดขาด ที่ถาวร ไมกลับเปลี่ยนไป
เปนสังสารวัฏฏไดอีก.
เดี๋ ยวนี้ วั นหนึ่ งคื นหนึ่ งของคนเรา เดี๋ ยวเป นสั งสารวั ฏฏ เดี๋ ยวเป นนิ พพาน,
เดี๋ยวเปนสังสารวัฏฏ เดี๋ยวเปนนิพพาน.
เพราะฉะนั้น นิพพานนั้น ตองถือวา
ชั่วคราว ชั่วขณะ, แลวเปลี่ยนได หรือวากลับกําเริบ, เปนกุปปธรรม คือกลับกําเริบได,
แลวก็ชั่วขณะ ที่มันมีอารมณมาชวยกระทบ, เปนตทังคะ คือประจวบเหมาะ, พวก
coincidence
ตาง ๆ ที่ทําใหจิตยังอยูในสภาพนี้อยู ก็เรียกวา ตทังคนิพพาน.แตวา อันนี้
แหละรสชาติอยางเดียวกัน เรารักษามันไวใหได, อยาใหมันเปลี่ยนไปได จนมัน
ตายตัวไป.
ลองศึกษาดูก็แลวกันวา เมื่อไมมีตัวกู - ของกู มันเปนอยางไร, สบาย
อยางไร;
พอมีตัวกู - ของกูขึ้นมา มันรอนอยางไร มันมืดอยางไร มันกลัดกลุมอยางไร
มันดิ้นรนอยางไร เสียบแทงอยางไร. นี้เราดูอยูเสมอ ก็ระวังอยาไดเดินตกลอง, ระวัง
เหมือนกับระวังอยาใหเดินตกลอง ก็มีเทานั้น. นี้ก็ทําไปอยางนี้เรื่อย ๆ ไป,
เปนอยูโดยชอบ คืออยูอยางนี้ เรื่อย ๆ ไปมันก็ถึงจุดหนึ่งวันหนึ่ง ซึ่งมันตายตัวลงไป.
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นี่เรียกวา ปฏิบัติธรรมะที่สมควรแกธรรม
ถูกตอง พอเหมาะพอดี
ไมมาก ไมนอย ไมตึง ไมหยอน เรื่อย ๆ ไป จนถึงวันหนึ่งคืนหนึ่ง มันก็เด็ดขาดลงไป.
บางคนอาจจะชาบาง บางคนอาจจะเร็วบาง ไมเทากัน;
แตลักษณะมันเหมือนกัน
ปดโอกาสของสังสารวัฏฏ อยาใหเกิดขึ้นมาในใจได, อยาใหเผลอปรุงเปนตัวกู –
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ของกู อยางนั้นอยางนี้ขึ้นมาได, ปดโอกาสนี้ไวเรื่อย, ระวังกันอยางทางสามัญสํานึก
นี้ก็ได วาเราเกลียดเรากลัวมันเมื่อมันเกิดขึ้นมา เรื่อยไป ๆ. เราพยายามเอาใจใส
ใหมาก มันฉลาดขึ้นทุกที ๆ เอง,มันสอนใหในตัวมันเองทุกที, อยางนี้เปนสําเร็จได
ทุกคน ไมตองพูดถึงศาสนา, เปนศาสนาไหนก็ได ถาปฏิบัติอยางนี้ไดแลว
ก็มีนิพพานสําหรับทุกคน หรือทุกศาสนา. ธรรมะมีในทุกศาสนา นิพพานมีใน
ทุกศาสนา หรือมันมีแตเพียงศาสนาเดียว.
แตนี้คนไมถือศาสนากันอยางนี้ ถือแตศาสนาตัวกู - ของกู กันเสีย
เรื่อย, มันก็แยกเปนศาสนาชนิดที่วา เปนขาศึกแกกันและกัน ไมเปนธรรมขึ้นมาแลว,
มันเปนธรรมฝายชนิดที่จะตองเปนทุกขขึ้นมาแลว เปนวัฏฏสงสารขึ้นมาแลว.
อยาลืมวา นิพพานก็เปนธรรม สังสารวัฏฏก็เปนธรรม คือสิ่งที่เรียก
วาธรรมดวยกันทั้งนั้น, สามัญนาม common noun ใชเหมือนกันหมด. นิพพานก็คือ
ธรรม สังสารวัฏฏก็คือธรรม, ความเกิดก็คือธรรมความตายก็คือธรรม, ความสุขก็คือ
ธรรม, ความทุกขก็คือธรรม, คําวา ธรรมนี้ใชไดหมด.
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นี่เปนเรื่องที่คุณจะเห็นไดวา ผมพูดจนไมมีเสียงจะพูดไปอีกกี่เดือนกี่ป มัน
ก็บอกใหคุณรูไมไดวาสิ่งที่เรียกวา ธรรม นั้นคืออะไร; แตบอกใหรูไดวา เราจะ
ตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา ธรรม นั้นอยางไร, จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก
วา ธรรม นั้นอยางไร แลวจะหมดปญหา. ฉะนั้นการที่จะไปศึกษาทางปรัชญา
ทางจิตวิทยา ทางอะไรก็ตามที่จะใหรูวา ธรรม อยางถูกตองนี้ มันตายเปลา; เหมือน
คนโง ๆ สักคนหนึ่งที่จะไปศึกษาใหรูวา ไฟฟามันคืออะไรนี้ มันก็คงตายเปลา; จะตอง
ศึกษาเฉพาะที่จะเอาปฏิกิริยาของมันมาใช ตามที่เราตองการกอนดีกวา, อยาไปรู
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วามันคืออะไร เพราะมันไมอาจจะรูได. สิ่งที่เรียกวา ธรรมนี้ก็เหมือนกัน ศึกษาโดย
ดวนเทาที่วาจะปฏิบัติอยางไร จะไดรับผลสูงสุดของสิ่งนี้, ก็คืออยางวา อยากระทําไป
โดยวิธีที่มันเกิดตัวกู - ของกูเปนวัฏฏสงสารขึ้นมาในจิต, ใหเปนอยูโดยไมมีตัวกู
ของกู, วางเปนนิพานอยูตลอดเวลา, เปนนิพพานนอย ๆ เปนนิพพานชั่วคราว
ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะถึงโอกาสหนึ่ง มันจะถึงของมันเองได,
เพราะมันฉลาดขึ้นทุกที
มันจะเด็ดขาดลงไปไดเปนการถาวร.
นี่เรารูธรรมกันในลักษณะอยางนี้ ก็เรียกวาพอ, อยางอื่นเฟอ. ทีนี้วา
มันมีทางที่จะเรียนจะรูมากก็เลือกเรียนหรือรูมาแตในทางที่จะใหเปนอยางนี้, คือวา
ทําอยางไรจึงจะไมเกิดตัวกู – ของกู นี้ ใหมันละเอียดลออยิ่งขึ้น. นี่คือตัววิปสสนา
กัมมัฏฐาน เชนอานาปานสติ เปนตน, ไมตองพูดกันหลายคํา แตรวมความแลวก็
เพื่อไมเกิดตัวกู – ของกู ถาใครมีวิธีอยางอื่นทําได ก็ทําได,
จะมีวิธีไหนก็ได
อยาเกิดตัวกู - ของกูแลวเปนใชได. นี้เราเห็นวาพระพุทธเจาไดวางระเบียบไวดี
เกี่ยวกับอานาปานสติ นี้ก็ใชไป ศึกษาใหเขาใจ, ปฏิบัติใหเต็มที่. รวมความแลวคือ
ระมัดระวังอยูทุกลมหายใจเขาออก ที่จะไมปรุงเปนความรูสึกเปนตัวกู – ของกูก็
เรียกวา อานาปานสติที่ถูกตองอยูตลอดเวลา.
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นี้ เราพู ดกั นถึ งสิ่ งที่ เรี ยกว า ธรรมอย างยื ดยาวอย างนี้ แล วก็ ไม รู จะเรี ยกชื่ อ
เรื่องวาอยางไร,ไมรูจะเรียกชื่อเรื่อง หัวขอเรื่องวาอยางไร. กินขาวจานแมว อาบน้ํา
ในคู เปนอยูเหมือนตายแลว หัวขอนี้ผมพูดไดอีกหลายป. ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับสิ่ง
ที่เรียกวา ธรรม เพียงคําเดียว, ยอวา ธรรมเพียงคําเดียว, พูดไดอีกหลายปถาใคร
จะฟง.
วันนี้เหนื่อยแลว ไมคอยสบาย ออนเพลีย.
____________
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- ๑๒ –
วันอาทิตยที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๒
ขึ้น ๑ค่ํา เดือน ๔

ยิ่งฉลาด ยิ่งโง.
เราย้ําเรื่องที่ควรจะพูดอยูเสมอ เพราะมันไมตองเปนเรื่องอะไรยืดยาวออก
ไป, มันเปนเรื่องซ้ํา ซ้ํากันเรื่องเดียวอยูเรื่อย แตวามันพูดในแงใดแงหนึ่ง มุมใดมุมหนึ่ง
ใหละเอียดยิ่งขึ้นทุกที นี่เรียกวา ซ้ําหรือย้ํา; เหมือนกับปาฏิโมกข, ปาฏิโมกขสวด
เมื่อไร มันก็ปาฏิโมกขนั้นย้ําอยูนั่น. ธรรมปาฏิโมกขนี้ก็เหมือนกัน ก็ตองย้ําอยูใน
เรื่องทุกข เรื่องดับทุกข โดยยึดมั่นหรือไมยึดมั่น เทานั้นเอง ก็ใหรูไววา ทุกทีที่พูด
มันคือย้ําเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง สวนใดสวนหนึ่งของทั้งหมด ของเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น
ขยายออกเปนสวนละเอียด ๆ ออกไป, แลวก็ย้ําอยูเรื่อย เพราะไดสังเกตเห็นวา พูดทีเดียวนี้
ไมสําเร็จประโยชน มันเพียงแตฟงแปลก ๆ แลวผานพนไป, แลวก็เงียบหายไป มันเพียง
แตย้ําก็ยังครั้งสองครั้งก็ยังไมพอ, นี้มันจึงย้ําเรื่องเดียวกันหนักขึ้นไปอีก ละเอียดขึ้นไป
ละเอียดขึ้นไปอีก.
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จุดตั้งตนของความรูสึก ที่เดินมาผิด ๆ จนยึดมั่นถือมั่น จนเปนความ
ทุกข เราพูดกันแลวไมนอยกวา ๔ - ๕ ครั้ง, แตแลวมันก็ยังมีทางที่จะพูดใหชัดลงไปอีก
ใหละเอียดลงไปอีก เรื่องจุดตั้งตนของความทุกข แลวก็ของสิ่งที่มีชีวิต. เราพูดถึง
เรื่องคนก็จริง แตวามันตองหมายถึงสิ่งที่มีชีวิต, แลวก็ถอยหลังไปจนถึงสัตว จาก
คนที่ ฉลาดปราดเปรื่ องอย างสมั ยนี้ ก็ ถอยหลังลงไปถึงคนที่ ไม ปราดเปรื่องอย างคนสมั ยนี้ ,
กระทั่ ง คนป า คนที่ ยั ง คล า ย ๆ สั ต ว หรื อ ว า ยั ง เป น สั ต ว กระทั่ ง สั ต ว ที่ เ ลวลงไปอี ก
กระทั่งถึงสัตวเลื้อยคลาน กระทั่งสัตวในน้ําเปนที่สุด;
เพราะวาชีวิตมันตั้งตนในน้ํา
แลวมันจึงขึ้นบก. ฉะนั้นเราตองถือวา บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนี้ มีความเนื่อง
กัน มีเรื่องราวที่สัมพันธกัน มีปญหาอยางเดียวกัน เพียงแตมันสูงต่ํากวากันเทานั้น.

ชีวิตและความทุกขวิวัฒนกนั มาพรอมกัน.
ฉะนั้น ควรจะดูวา นับตั้งแตชีวิตเริ่มตั้งตนขึ้นมาในน้ํา แลวมาเปนสัตว
แลวมาเปนคน กระทั่งคนปจจุบันนี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ ความทุกขมันไดเปลี่ยนแปลง
มาอยางไร.
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ไดพยายามพูดใหเห็นวา ถอยหลังลงไปเทาไร มันก็ยิ่งมีความทุกขนอย
ลงเทานั้น, หรือพูดวามันยิ่งวิวัฒนาการสูงขึ้นมาเทาไร มันก็ยิ่งมีความทุกขมากขึ้นมา
เทานั้น,
เพราะวาวิวัฒนาการนี้ มันเปนเรื่องหลอกลวงอยูในตัว คือยิ่งฉลาดเทาไร
มันก็ยิ่งโงมากเทานั้น. วิวัฒนาการที่ปลอยมาเองตามธรรมชาติ ยิ่งมีมากเทาไร ที่เขา
เรี ยกกั นว าความฉลาด มั นก็ ยิ่ งกลั บเป นความโง คือความยึ ดมั่ นถื อมั่ น มากขึ้ นเท านั้ น.
ภาษิตเด็ก ๆ หรือภาษิตที่เราพูดกันติดปากวา ยิ่งรูมาก ยิ่งยากนาน, อันนั้นเอามาใช
ไดกับเรื่องนี้; แตวาคนไมเขาใจ, เขาใจก็สั้น มันตื้นไปหนอย. ยิ่งรูมาก ยิ่งยาก
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นาน หมายความวา ยิ่งเปนทุกขมาก ยิ่งรูมาก ยิ่งลําบากมาก; แตมันมีความ
หมายตื้น เราตองการความหมายที่ลึก ก็ตองมองกันไปถึงเงื่อนตน เมื่อชีวิตเริ่ม
ตั้ งต น ซึ่ งยั ง รู น อยหรื อยั ง ไม รู เลย กระทั่ งมั นยิ่ งรู มากขึ้ น ๆ จนเป นมนุ ษย ป จจุ บั นนี้ ,
นี่เรียกวายิ่งรูมาก ยิ่งรูมาก ยิ่งยากนาน ยิ่งมีความทุกขมาก.
เราดูกันทางวัตถุ กอนก็ได คือทางชีววิทยา เปนเรื่องวัตถุชีวิตตั้งตนในน้ํา
จนกระทั่งเปนสัตวชนิดปลาขึ้นมา เรียกวาเปนสัตวสมบูรณแบบ;
เมื่อยังเปนเซลล
เป นอมี บา เป นอะไรทํ านองนั้ น เรี ยกว ายั งไม สมบู รณ แบบ ยั งไม มี กระดู กสั นหลั ง ยั ง
สืบพันธุโดยไมรูสึก ยังไมมีความเปนตัวผูตัวเมียดวยซ้ําไปตอนนี้ไมเปน.
พอเริ่มมี
กระดูสันหลัง นี้ก็ถือวา สมบูรณแบบของสัตว มีปลาเปนจุดตั้งตน
และปลานะ
มันรูนอยเทาไร เราก็ดูเอาเอง, ไปดูปลาในสระก็ได. แลวจากปลา เปนสัตวเลื้อยคลาน ครึ่งน้ําครึ่งบก, เชน เตา เชน ตะกวด มันก็ดีกวาปลาขึ้นมาหนอย, กระทั่ง
เปนสัตวบกโดยสมบูรณ, กระทั่งเปนสัตวขึ้นไปอยูบนตนไมสายหนึ่ง. กลายเปน
สัตวบินในอากาศอีกสายหนึ่ง.
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ทีนี้สายที่มาเปนลิงเปนคน,
แลวก็มาเปนคนเดี๋ยวนี้ สายนี้เปนสาย
ที่ มี วั ฒ นาการสู ง ขึ้ น มา สู ง ขึ้ น มาคื อ รู อ ะไรได ม ากขึ้ น ตั้ ง ต น เมื่ อ มี ภ าษาพู ด .
วิ วั ฒนาการชนิ ดที่ เป นป ญหายุ งยาก ตั้ งต นเมื่ อสั ตว มี ภาษาพู ด;เมื่ อยั งเป นลิ งเป นอะไร
ทํ านองนี้ มั นยั งไม มี ภาษาพู ด นอกจากภาษาใบ มั นก็ ถ ายอะไรกั นไม ได นอกจากเป น
ไปตามสัญชาตญาณ. จากลิงมาเปนมนุษยครึ่งลิงครึ่งมนุษย มันก็เกือบจะไมมี
ภาษาพูด, พวก ape เหลานี้ก็ไมมีปญหาที่จะถายทอดความรูกัน จนถึงสมัยหนึ่งมันฟลุค
เปนคนมากขึ้น, จนกระทั่งมันมีภาษาพูดทีละคําสองคํา มากขึ้น ๆ จนเปนภาษาที่
สมบูรณ.
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ทีนี้ภาษานี้เปนตนเหตุ เปนจุดตั้งตน ที่ทําใหสัตวเราเริ่มเปลี่ยนสภาพ,
วิ วั ฒนาการเหมื อนกั บวิ่ ง วิ่ งไปเลยที นี้ คื อคนที แรกมั นรู อะไร มั นก็ ถ ายให คนที หลั ง
ดวยภาษาพูด. ฉะนั้นคนทีหลังก็รูความรูของคนทีแรกหมด, แลวมันก็รูอะไรเพิ่มขึ้น
เพราะมันพูดจากันได, มันแลกเปลี่ยนถายทอดกันไดมันก็ถายใหคนทีหลังอีก. คนชั้น
ที่ ๓ มันก็ยิ่งรูอะไรมาก, ชั้นที่ ๔ มันก็ยิ่งรูอะไรมาก เพราะภาษาพูดเปนเหตุ; ฉะนั้น
วิวัฒนาการทางสติปญญา มันก็เริ่มสูงขึ้นกวาสัญชาตญาณกันตรงนี้, เรียกไดงาย ๆ
วามันยิ่งรูมากขึ้น คนรูมากขึ้นก็คิดไดมากขึ้น ก็ทําไดมากขึ้น, มันก็สรางวัฒนธรรม
ทางวัตถุขึ้นมา, ทําบานทําเรือนทํารังอะไรนี้ดีกวาเกา, ทําอาหารการกินดีกวาเกา, เลี้ยง
สัตวดีกวาเกาเรื่อยมาจนเดี๋ยวนี้โดยอํานาจที่มีการถายดวยภาษาพูด.
ทีนี้ภาษาพูดมีวิวัฒนาการสูง จนมีตัวอักษรแทน นี้มันยิ่งชวยกันอีก,
เพราะมันบันทึกลงเปนตัวอักษรมันสูญยาก,
แลวมันอยูเปนตัวอักษร สําหรับที่ชนชั้น
หลังจะไดรับเอา ๆ ๆ, จนกระทั่งเรามีเครื่องพิมพหนังสือ มันก็ยิ่งไปกันใหญ. มนุษย
ก็วิ่งหรือเหาะ มีสภาพยิ่งกวาวิ่ง คือกลายเปนเหาะไปเลย.
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เมื่ อสั ตว ยั งเป นปลาอยู มั นก็ เหมื อนกั บหยุ ดนิ่ งอยู มี แต สั ญชาตญาณ พู ด
ไมได ถายกันไมได อะไรกันไมได; แตพอมันเปนคนที่มันเริ่มพูดกันได มัน
ก็เริ่มถายกันได,
เพราะมันพูดกันได ความรูของคนเกาตกมาเปนของคนใหม คน
ใหมทํามากขึ้น ก็ตกไปเปนคนหลังมาอีกมันก็มากขึ้น.
มนุษยมันเริ่มวิ่งในทางวิญญาณ,
มีวิวัฒนาการทางวิญญาณมันมีลักษณะเหมือนวิ่ง,
จนกระทั่งเรามีเครื่องมือ มี mass
medium
ตาง ๆ มีเครื่องพิมพ มีวิทยุ มีอะไรตาง ๆ มนุษยมันก็เหมือนกับเหาะไปเลย
ในทางวิญญาณ.
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นี้ เรี ยกว า ความเจริ ญของความรู สึ กความคิ ดนึ ก และอั นนี้ แหละ คื อยิ่ ง
รูมากยิ่งยากนาน, ยิ่งรูมาก ยิ่งโงมาก, ยิ่งฉลาดมาก ยิ่งโงมาก. ขอนี้ เพราะวา
รูไป แตในทางที่จะไมยึดมั่นถือมั่น. มันไมรูไปในทางที่จะไมยึดมั่นถือมั่น.

พระศาสดาเกิดขึน้ เพื่อหามลอมนุษย.
นี้ พระศาสดาเกิดขึ้นมา เปนพระศาสดาองคหนึ่ง ๆ ก็เหมือนกับหาม
ลอ;
มันไมอยู มันหามไมอยูเพราะวากระแสหรือเกลียวของมนุษยที่มันจะวิ่งนี่ มัน
แรงเกินไป, ฉะนั้นจึงหามไดแตบางคน. พระพุทธเจาจึงตรัสวา มีนอยคนที่มีธุลี
ในดวงตาแตเล็กนอย มีนอยคน, ถึงกับจะไมเทศนไมสอนสิ่งที่ตรัสรู เพราะวาสัตวมัน
ไมอาจจะเขาใจได; มันอยูในเกลียวของความวิ่ง จนรั้งไวไมอยู. แตทรงคิดวา
คงจะมีบางบางคน มีธุลีในดวงตาแตเล็กนอยพอจะสอนได, พระพุทธเจาจึงทรง
สอนคนได. สวนพวกปจเจกพุทธะนั้นยอมแพไปเลย คือไมสามารถจะสอน, ไมคิด
จะสอน เพราะวาทานไมมีสมรรถภาพ. พระสัมมาสัมพุทธเจาก็พยายามสอน
เหมือนกับหามลอในความวิ่งของมนุษย, มันก็ไดแตบางคน นอยคนมาก. พระ
เยซูก็สอน, พระโมฮัมหมัดก็สอน, พระศาสดาองคอื่นก็สอน, มันก็เหมือนกับ
หามลอเล็ก ๆ นอย ๆ, นอยคนจะเขาถึง, เหลือแตสมาชิกเปนบัญชีหางวาว ไมสําเร็จ
ประโยชน;
เปนคนที่ไมรู แตวาเขาสมัครจะนับถือ,นับเปนสาวก นับเปนอะไรไป;
แตสาวกที่แทจริง เปนพระอริยบุคคลมีไมกี่คน.
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ในมัชฌิมนิกายมีอยูสูตรหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา สาวกของเรามีจํานวน
รอย จํานวนรอย ๆ; แตสาวกของพระสัมพุทธเจาเมตไตรยะนั้นจะมีจํานวนพัน;
สูตรนั้นมันจะจริงหรือไมจริงก็ตามใจ แตมันมีในพระไตรปฎกมัชฌิมนิกาย; เอาแต
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ใจความว า ผู ที่ บรรลุ ธรรมะเป นพระอรหั นต ในศาสนาของพระพุ ทธเจ านี้ มี เพี ยงร อย ๆ,
แลวในศาสนาของพระเมตไตรยะจะมีเปนพัน ๆ คือมากกวา คําวารอย. นี้คิดดูซิมันนอย
มาก เมื่อเทียบกับคนเปนลาน ๆ.คนที่จะรูธรรมะนี้ และหยุด หลุดพันไปได ก็มีเปน
รอย ๆ ในจํานวนลาน ๆ. ฉะนั้นจึงเหมือนกับวาเปนหามลอที่เล็กนอย จึงหามลอ
มนุษยนี้ไมอยู; เพราะฉะนั้นมนุษยนี้มันจึงวิ่ง จนเหาะไปในวัตถุนิยม, ในกระแส
แหงวัตถุนิยม คือ ตกเปนทาส ของวัตถุ ของความเอร็ดอรอยจากวัตถุเปนนาย.

ยิ่งฉลาดในเรื่องทางวัตถุกย็ ิ่งมีทุกข.
นี้ จึ งถื อได ว า ความวิ่ งไปตามความหลอกลวงของวั ตถุ ที่ ตั วสร างขึ้ นเองนั้ น
เปนกระแสอันหนึ่ง ซึ่งมีอยูสําหรับใหความคิดของมนุษยเดินไปตามนั้น เพราะฉะนั้น
มันจึงยิ่งฉลาดก็คือยิ่งโง, มันยิ่งฉลาดในการที่สรางวัตถุ ประดิษฐวัตถุ เพื่อตัว
เองจะไดยึดมั่นถือมั่น, มันยิ่งไปกวาเกา ดีไปกวาเกา หลงใหลมากไปกวาเกา เราจึงพูด
วา ยิ่งฉลาดก็คือยิ่งโง. สมมติวา เดี๋ยวนี้ฉลาดจนถึงไปโลกพระจันทรได ก็คือยิ่งโง
ในการที่จะหลงยึดมั่นถือมั่นในความสามารถ ในความคิดอันนี้, มีตัวกู – ของกู
มากไปกวาเดิม; ฉะนั้นความทุกขในโลกจะตองมากไปกวาที่แลวมาอีก.
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ยิ่งรูมาก ยิ่งลําบากมาก; นี่คนโบราณไทย ๆ เขาพูด ยิ่งรูมาก ยิ่งยาก
นาน ก็คือมนุษย นี้เราพูดวายิ่งรูมากยิ่งฉลาดมากนี้ก็ยิ่งโงมาก, ยิ่งฉลาดมากยิ่งโงมาก
ยิ่งมี intelligence มาก จะยิ่งโงมาก, ไมอาจจะจับปลาดุกไดโดยน้ําเตา เหมือนภาพนั้น.
ใครที่คิดพยายามจะรูธรรมะดวย intelligence, คนนั้นจะไมประสบผลสําเร็จ เหมือนคน
ใชลูกน้ําเตาจับปลาดุก เพราะ intelligence นี้มันตกเปนทาสของวัตถุนิยม แบบยิ่งฉลาด
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ยิ่งมืดมาก, ยิ่งมีสติปญญามาก ก็คือยิ่งโงมาก เพราะวาสติปญญาชนิดนี้มันไมใชความรู
ที่ถูกตอง, เปนความรูที่เจริญขึ้น เพราะหลงในวัตถุนิยม. มนุษยวิ่ง, วิ่งจน
เปนเหาะไปเลย นี้ก็เพราะอํานาจความหลงในวัตถุนิยม, พวกที่ยังลาหลัง ก็เหมือน
กับเดินอยู มนุษยที่ลาหลัง ก็เหมือนเพียงเดินไปเร็ว ๆ, พวกฝรั่งที่มัน ฉลาดก็เหมือน
วิ่ง, ที่ฉลาดมากก็เหมือนเหาะไปไปอยางเร็ว. แตเพื่อไปหาความลําบากมาก ความ
ยุงยากมาก ความทุกขมาก; ยิ่งรูมาก ยิ่งยากนาน ยิ่งฉลาด ก็คือยิ่งโง. นี่ใจความ
มันสั้น ๆ แตเพียงเทานี้ แตมันสําคัญมากที่สุด ที่จะเปนจุดตั้งตนของการศึกษาเรื่องความ
ยึดมั่นถือมั่น,หรือความไมยึดมั่นถือมั่น.
เรื่องตัวกู - ของกูมันตั้งตนที่จุดนี้ ตั้งตนจุดที่มนุษยเริ่มฉลาด, ตัวกู
ของกู ก็เริ่มมี, ฉลาดมากตัวกู - ของกูยิ่งมีมาก, ฉลาดจนถึงที่สุดอยางสมัยนี้ มันก็
ยิ่งมีเต็มที่. ฉะนั้นสติปญญา มันจึงถูกใชไปในทางที่สงเสริมตัวกู - ของกู, ยึดมั่น
ตัวกู - ของกู แลวก็ทําลายผูอื่น เรียกวาเปนจุดตั้งตนของปญหาของมนุษย. ปญหา
ของมนุษยเริ่มตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มฉลาด; เมื่อยังเปนปลานี้ มันไมมีความฉลาด
อะไร ไปตามธรรมชาติ. ผมก็ดูปลามานานพอสมควรแลว มองเห็นวา มันไมมีความฉลาด
มีแต instinct, ไมมี intelligence, instinct มันมีมาก, มันทําอะไรไดแปลก ๆ แตไมใช
สติปญญา ไมใช intelligence สัตวมันไมมี intelligence มีแต instinct.
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ทีนี้เพียงแต intelligence มันก็เปนทาสของวัตถุนิยม มันพึ่งไมไดอีก;
มันตองถึงขนาด intuition, intuitive wisdom, เปนญาณทัสสนะอยางของพระพุทธ เจา เราเรียกสั้น ๆ วา intuition ก็ได. นี่มันจึงจะรูวา บาแลวเวย เดินวิ่งกันนี่!
มันจึงสามารถจับปลาดุกได คือหาความหยุด ความดับ อะไรได.
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ผมชอบใชคําที่มันจํากันงาย ๆ instinct ก็คือสัญชาตญาณของสัตว intellect
ก็สติปญญาอยางมนุษยธรรมดา ปุถุชน, intuitiue wisdom หรือ intuition นี้ ญาณของ
พระอริยเจา. พูดจํางาย ๆ วา สามไอ มันขึ้นดวยตัวไอ instinct, intellect, intuition
สามไอจริง แตมันคนละไอ.

ดูเรี่องกามกินเกียรติในชีวิต.
อย างสั ตว เดรั จฉาน เราดู ที่ ปลาดี กว า เพราะมั นเป นจุ ดตั้ งต นของสั ตว ทั้ ง
หลาย มันมีอะไรอยางไร กี่รอยลานป หรือวากี่พันลานปมาแลวอยางไร มันก็ยังอยูอยาง
นั้นแนนอนที่สุด ใน fossil ของปลา เขาวาอายุ ๓๐๐๐ ลานป ในหินก็ยังเหมือนกับ
ปลาเดี๋ยวนี้อยูหลายชนิด ยังหาได, นั่นเรียกวาไมมีสติปญญาเลย, แตมันนาจะขอบใจ
มันก็ไมมีความทุกขเลย. ไปดูซิ ไปนั่งดูปลา มันไมมีความทุกขเลย : เรื่องกินก็ไม
มีปญหาอะไรนัก. คุณอยาไปโงมากจนเห็นวา เราไมไดกินสัก ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง
แลวก็เดือดรอน; ปลานี้ไมไดกินอาทิตยหนึ่งก็ไมตาย, และไมเดือดรอยเลย มันอยู
ของมันได, ขออยางเดียวแตใหสิ่งแวดลอมนี้ดี คือน้ําดี ถาน้ําไมดี ๓ - ๔ ชั่วโมงก็ตาย,
ถาน้ําปกติตามธรรมชาติ ไมกินอาหารเลย อาทิตยหนึ่งก็ไมตาย เดือนหนึ่งก็ไมตาย, แลว
ไมไดกิน ก็ไมมีอารมณราย ไมมีอารมณหงุดหงิด.
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ผมเคยดูนกเขา ไก, เรามีไกแยะ ที่สวนโมกขแหงเกา ไกปามากินอาหาร
ที่เราให จนมันมาเปนไกอยูกับผม อยูบนกุฏิ. บางวันใหกินเปนปกติอิ่มสบาย บางวัน
เราไม มีอะไรจะให มันก็นอนเฉย,มาไมไดกิ น ก็ไปเขี่ยนิด ๆ หนอย ๆ แลวก็นอนเฉย
เหมือนกันทุกวัน, ไมหิวแลวไมกระวนกระวาย แลวไมแสดงอะไร, แมจนวันนั้นไมมี
อะไรจะกิ น ไม อยากจะไปกินตามธรรมชาติ ของมั น เพราะมั นกิ นข าวสุ กกิ นกุ ง กิ นหมู
กินอะไรเสียจนชิน เพราะเราเลี้ยงมัน. แลวนกเขาก็เหมือนกัน บางวันก็ไมไดใหกิน
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อะไร มันก็เฉย, มันก็ไปนอนในกอไผอยูทั้งวัน. ไกนี้เขาไปนอนในซุมกอไผขางกุฏิ
เฉย, ไมดูออกวาเขากระวนกระวาย. แตเมื่อใหกิน มันก็แสดงอาการลุกลี้ลุกลนกินดวย
ความหิวเหมือนกัน แตไมรอยอุทธรณหรือไมโวยวายอยางมนุษย.
ปลานี้วันไหนไมใหกิน ก็มันอยูอยางนั้นแหละ มันมีอาการอยางนั้น, ไมให
กินสัก ๓ - ๔ วัน มันก็มีอาการอยางนั้น. ฉะนั้นเรื่องกินไมมีปญหา ตองการแต
เรื่องสิ่งแวดลอมใหถูกตอง ใหน้ํามีออกซิเยนพอไมมีตาย; แตถาขาดออกซิเยน
น้ําเสียนี้ ๓ - ๔ชั่วโมงก็ตาย, ตายเพราะหายใจไมไดไมมีออกซิเยนเขาไปในเนื้อตัว
ไปเลี้ยงตัว. ฉะนั้นเรื่องกินเลยเปนเรื่องเล็กสําหรับปลา; แตมันเปนเรื่องใหญ
สําหรับคนระดับธรรมชาติ. เอาละ, สมมติวาเทากัน แตเรื่องกินนี่ เปนเรื่องเล็ก
สําหรับสัตว สําหรับปลา แตเปนเรื่องใหญสําหรับคน, คนมีปญหาเรื่องกินเยอะ.
ทีนี้พอมาถึงเรื่องกาม ของปลากลับเล็กลงไปอีก เปนเรื่องเล็กยิ่งไปกวา
เรื่องกินเรื่องกาม;แตของคนเรื่องกามใหญกวาเรื่องกิน, ความบามันบานปลาย
ขยายตัวอยางนี้, เมื่อทางโนนมันเล็กลงไปทางนี้มันใหญขึ้นมา. คนมีปญหาเรื่องกิน
ที่รบราฆาฟนกันนี้ มันมีสวนเรื่องกินอยูมาก, สตอกอาหารนี้ มันมีปญหาอยูที่นี้มาก.
พอมาถึงเรื่องกาม คนมันขยายมาก : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ขยายมาก, เรื่อง
ปลามันหดเล็กลงไปอีก เรื่องกามเล็กกวาเรื่องกินไปเสียอีก.
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นี้พอมาถึงเรื่องเกียรติ ปลาหมดเลย ของคนนี้ใหญเต็มฟา เต็มจักรวาล
เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ของคนมันขยายใหญไมมีที่สิ้นสุด ของสัตวมัน
เล็กลง : เรื่องกินก็เล็กกวาของคน, เรื่องกามเล็กลงไปอีก, เรื่องเกียรติหายไปเลย, หรือ
มันจะมีบาง มันก็เพียงสัตวบางชนิด ที่มีอุปาทานจัดเชน สัตวบางชนิด เทียบสวน
แลว หมื่นชนิดจะมีสักชนิดหนึ่ง. สัตวที่จะดุราย เชน ปลากัด เห็นใครไมได นี้ดูซิ
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ก็มีปลากัดหรือปลาจําพวกปลากัด, แลวปลาอีกหลายลานชนิดไมมี, หวงถิ่นยังมีนอย
หวงคูยังมีมาก.
แตพอมาเทียบกับคนแลว มันเปนเรื่องนอยมาก จนพูดไดวา ของมัน
เล็กลงทุกที,
เรื่องกิน เรื่องกามเรื่องเกียรติ เล็กลงทุกที,
ของคนเรื่องกิน เรื่องกาม
เรื่องเกียรติใหญออก ๆ.

จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่รูจักยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีชั่ว.
ทีนี้จุดตั้งตนของมันอยูที่วา รูจักมีอะไรเปนดีเปนชั่ว,
ดีหมายความวา
สงเสริมตัวเรา. ดีคือวาไดอรอย ไดตามกิเลสนั้น คือ ดี. มนุษยเริ่มเปนทุกขเหมือน
กับที่เขียนไวในคัมภีรไบเบิล
คือเรื่องกินผลไมตอนทีแรก ที่รูวาอะไรดีอะไรชั่ว.
พออาดัมกับอีฟกินผลไมนี้เขาไป ก็คือรูวาดี - ชั่ว.
ก็รูจักยึดมั่นถือมั่น เรื่องดี – ชั่ว
ความทุกขก็ตั้งตนที่จุดนั้น.
อยางสัตวไมมีวาดี วาชั่ว ไมรูแบงแยกอะไรดีอะไรชั่ว;
เพราะฉะนั้ น มั น จึ ง ไม มี ค วามทุ ก ข เ รื่ อ ยมา ๆ จนกระทั่ ง เป น คนป า เป น คนป า เกิ น ไป,
จนกระทั่งไมมีความหมายของคําวา ดี หรือความหมายของคําวาชั่ว.
แตพอคนปายุคหนึ่ง
สมั ยหนึ่ ง เริ่ มตั้ งต นแยก แยกสิ่ งที่ เคยมี เพี ยงสิ่ งเดี ยว ออกเป น ๒ สิ่ งได โดยคุ ณสมบั ติ
ที่เรียกวา ดี หรือชั่ว นั่นคือ จุดตั้งตนของความทุกข.
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คัมภีรไบเบิล เขาเขียนไวในรูปของนิยาย ในรูป mythology; คนไมเขาใจ
ก็หาวาเรื่องบา ๆ บอ ๆ ของพวกฮิบรู.
ที่จริงเขาก็เขียนไวถูก และตรงกันกับพวก
อินเดีย พวกจีน พวกอื่น ๆซึ่งแสดงใจความสําคัญอยูที่วา มนุษยเริ่มมีความทุกข ในเมื่อ
รูจัก discriminate ฝายนี้ชั่ว ฝายนี้ดี,แลวก็หลงรักดีเกลียดชั่ว. นี่ความยึดมั่น ถือมั่น
อยางนี้ ก็คือวาไดกิเลส, ไดตามความตองการของกิเลสเพียงเทานั้น. ดีมันมีเพียงเทานี้
ในสมัยนั้น; แตมันมีปญหาทันที่วา นี้เอา นี้ไมเอา, นี้รักนี้เกลียด, นี้ของเรา นี้ของ
ศัตรู, อะไรทํานองนี้. คัมภีรไบเบิลเปนคัมภีรที่ดีมาก ที่เขียนไวอยางรัดกุมดี ในรูปวา
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อาดัมกับอีฟกินผลไมต นที่ หนึ่ งรู ดีรู ชั่ ว พระเจ าเลยสาปให เริ่ มเปนจุ ดตั้ งต นของทุกข ,
แลวเปนบาปถาวรเสียดวย คือลูกหลานจะตองไดรับดวย เพราะลูกหลานจะทําเหมือน
อยางเดียวกับมนุษยคูแรก คือยึดมั่นถือมั่นดีชั่ว.
ทีนี้ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็เหมือนกันดิก อุปาทานตั้งตนเมื่อรู
จักแยกดีแยกชั่ว, ไมอยางนั้นมันเกิดอุปาทานไมได. ตัณหาอยาง หิวขาว อยางสัตว
หิว นี้ไมจัดเปนตัณหาในความหมายนี้ มันเปนความหิวตามธรรมดา ไมใชตัณหา.
ตัณหาตองประกอบดวยอวิชชา, ความโง เปนเหตุใหอยาก แลวความอยากมันจึงจะ
เปนตัณหา.
สวนปลาอยากกินอาหาร นี้ไมไดประกอบดวยอวิชชา หรือวาคนเราที่
เปนคนไมบามากนัก หิวขาวตามธรรมชาติ ก็ไมถึงกับเปนตัณหา; เพราะมัน
ไมไดมาจากอวิชชา.
แตเดี๋ยวนี้คนมันโง มันเปนนิสัยเปนอนุสัย, พอหิวก็คือดวยอวิชชา
โกรธตัวเอง, โกรธคนใชโกรธคนครัว อะไรตาง ๆ, ดวยอํานาจมานะ ตัณหา
อวิชชา อุปาทาน มันไมใชความหิวอยางเดียวกับปลาหิว. ผมเปนพยานดวยตนเอง
ได เพราะบางทีเราก็ไมไดหิวอยางกับปลาหิว, เราหิวดวยกิเลส. แตปลาหรือสัตวทั่วไป
มันไมไดหิวดวยกิเลส มันหิวตามแบบของ instinct; สวนเรามี intellect สติปญญา
ชนิดที่ยิ่งฉลาดยิ่งโงนี้เปนเครื่องหิว.
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ฉะนั้น พอเริ่มหิว มันไมมีความรูสึกอยางสัญชาตญาณ มันมีความรู
สึกนอยใจที่ไมไดกิน, ที่อับโชคอับวาสนา, ถาไมมีที่จะโทษใคร. ถามีคนใชมีคนครัว
มันก็คิด มีความคิดทุจริตตอคนใชคนครัว ตอคนนั่งอยูขาง ๆ อะไรนี้. อยาถือวา
ขึ้นชื่อวา ความหิว แลว มันจะเหมือนกันหมด; รูจักแยกความหิวตาม instinct, รูจัก
แยกความหิวดวยอํานาจเหนือกวา instinct คือ intellect ดวย, แลวก็บวกความโงเขา
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ไปดวย; ความหิวชนิดนี้จะตองเปนตัณหา ความหิวอยางแรกไมเปนตัณหาเลย;
มนุษยจึงมีความทุกขเพราะความหิวมากกวาสัตว. เชนปลา ซึ่งหิว ๆ แลวก็หาย เลิก
กันไปเลยก็ได สามวันไมกินก็ได ยังมีอาการปกติอยู; แตคน ๓ วันไมไดกิน นี้มันจะ
ไมใชคน, มันมีความหงุดหงิดงุนงาน มีความคิดนึกไปในทางอกุศลตาง ๆ นานา แตนี้
มันตองยกเวนคนบางคนนะ, ยกเวนพระอริยเจา, ยกเวนฤาษีมุนีชีไพรอะไรบางคน
บางชนิด ซึ่งเขาฝกมาอยางดี.
นี้เราวาปุถุชนทั่วไป แลวโดยเฉพาะยิ่งปุถุชน
สมัยนี้สมัยปจจุบันนี้ พอหิวขึ้นมาก็เปนยักษเปนมาร ทางจิตทางวิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่ง.
เริ่มรูจักจุดตั้งตนของความยึดมั่นถือมั่นกันเสียบาง นั่นแหละคือจุดตั้ง
ตนของความทุกข, ของตัณหาของมนุษยในโลก. เขาประมาณกันวาสัก ๘,๐๐๐ ปนี้
เพราะเขาถื อกั นว า คั มภี ร ไบเบิ ลตอนเยเนซิ สนั้ นคงมุ งหมายเมื่ อ ๘,๐๐๐ ป มานี้ เอง
ที่มนุษยเริ่มจริงจังกับความดีและความชั่ว, กอนนี้มนุษยไมมีความรูสึกจริงจังกับความดี
ความชั่วอะไรนัก. แมเปนมนุษยแลว มีบานเรือนอยูแลว มีอะไรอยูแลวมันไมจริงจัง
กับความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรนัก เมื่อ ๘,๐๐๐ ปมานี้. มนุษยเขาใจคําวาดี
วาชั่ว ในลักษณะที่ทําใหตัวเองเปนทุกขไดแลว ยิ่งฉลาดยิ่งโงกันตอนนี้, ความฉลาด
วกไปในทางที่ใหยึดมั่นถือมั่นเกง ยึดมั่นถือมั่นมาก, ยึดมั่นถือมั่นอยางแนบเนียน
อยางละเอียดสุขุม ตั้งตนเมื่อสัก ๘,๐๐๐ ปนี้.
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ถาดูตามรองรอยของซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ก็นาจะจริง, แปลวา
กอนพระพุทธเจาสัก๕,๐๐๐ ป มนุษยเริ่มฉลาดไปในทางยิ่งโง คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น
ดีชั่ว แลวก็มีความทุกข. พระคัมภีรไบเบิลตอนนั้นก็ยังเขียนไววา ตนไมตนที่ ๒
ยังมีอีก Tree of life กินแลวไมรูจักตาย,แลวเขาก็เขียนไวชัดวา มนุษยไมมีโอกาสกิน
เพราะพระเจาตึงอารักขาขนาดกินไมได, และมันก็จบเรื่องของคัมภีรเกา. ที่พูดถึงเรื่องนี้
มีพูดไวเพียงเทานี้คัมภีรเกา, มาโผลคัมภีรใหม พระเยซูสอนเรื่องไมรูจักตาย คลาย ๆ
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กับจะทํามนุษยใหรูจักหมดความยึดมั่นถือมั่น, แลวก็ไมรูจักตาย คือไมมีตัวตนที่เปน
ทุกข. ฉะนั้นจึงหาคําสอนในคัมภีรใหมนี้พบ เหมือนกับในพุทธศาสนา; ที่วามีภรรยา
ก็จงมีความรูสึกเหมือนกับไมมีภรรยา, มีทรัพยสมบัติ ก็จงมีความรูสึกเหมือนกับไมมี
ทรัพยสมบัติ, มีความสุข ก็เหมือนกับไมมีความสุข, มีความทุกขก็เหมือนกับไมมีความ
ทุกข, หรือวาไปซื้อของที่ตลาดแลว อยาเอาอะไรมา ของที่หิ้วมาจากตลาดอยาไดคิดวา
เปนของเรา.
เมื่อพระเยซูยังมีชีวิตอยู ก็ไมไดสอนดวยคําพูดชัดอยางนี้;
ฉะนั้น
สาวกของเซนต พ อลหรื อ อะไรที่ เ ขี ยนลงไปชั ดอย างนี้ ถึ ง พวกโคริ น เธี ยน ให ปฏิ บั ติ
กันอยางนี้เถิด. แตเราพอจะพูดไดวา คัมภีรใหม New Testament เริ่มสอนเรื่อง
Eternal life ชีวิตที่ไมรูจักตาย, แลวก็ไมยึดมั่นถือมั่นเปนเราเปนของเรา ไมคิดวาเปน
อะไรเสียเลยก็ดี. แตถาคิดใหคิดวาเปนของพระเจา; บรรดาสิ่งทั้งหลายที่เรากิน เรา
ใช เรามี เราอะไรก็ตาม เปนของพระเจา ไมใชของเรา,
แตถาจะไมคิดวาเปนของใคร
เสียเลยไดก็จะยิ่งดี, สังเกตเห็นวาอยางนั้น นี่คือกรณีที่พุทธศาสนาเราถือวา เปน
ของธรรมชาติ อยาเปนโจรปลนธรรมชาติ, อยาเปนโจรตูเอาของธรรมชาติมา
เปนของเรา.
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นี่ก็แปลวา คําสอนของพระศาสดาคริสตก็ตาม พุทธก็ตามนี้ มุงหมายจะ
หามลอมนุษย หยุดมนุษยในเรื่องยึดมั่นถือมั่น เรื่องดี เรื่องชั่ว วาตัวกูวาของกู:
แตแลวก็มองเห็นอยูชัด ๆ ไมประสบความสําเร็จเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย,
พวกคริสเตียนเขาไมเขาใจเรื่องนี้ในไบเบิลดวยซ้ําไป. นี่พวกพุทธเราก็เทา ๆ กัน ไมเขาใจ
เรื่อง สุญญตา เรื่อง อนัตตา เทา ๆ กับพวกคริสเตียนไมรูคําสอนในโครินเธียน
ขอนี้, และก็ตีความไมถูก แมแตในคัมภีรเยเนซิส ในหนาแรก วาหมายความวาอะไร.
ผมเคยถามแลว งงไปหมด ตอบไมถูก วาทําไมมันจึงคลาย ๆ กับเมื่อ ๘,๐๐๐ ปมานี้ มัน
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ก็งง เพราะเดี๋ยวนี้เขารูกันวา เดี๋ยวนี้มีมนุษยเปนลาน ๆ ป แลวทําไมพระเจาเพิ่ง
สรางมนุษยเมื่อ ๘,๐๐๐ ป, นี้มันก็แย. แลวถามวาทําไมพระเจาสรางแสงสวางตั้งแต
วันที่หนึ่งวันแรก, แลวไปสรางดวงอาทิตยดวงจันทรตอวันที่ ๔ นี้ อธิบายวาอยางไร ?
เขาก็นิ่งอึกอัก ๆ. เราก็ไมกลารุกนักมันเสียมารยาทก็แปลวาเขาไมมีความรูเรื่องหนาแรก
ของคัมภีรไบเบิลอยางถูกตอง.
สิ่งที่เรียกวา The Word ซึ่ง มีอยูกอนสิ่งทั้งปวง เขาก็ไมรูวาอะไรคืออะไร
แน. ถาถือตามหลักของเรา ก็คือ กฎธรรมชาติ. The Word คือกฎธรรมชาติ
The beginning is theWord ทีแรกทีเดียวมี The Word; The Word คือ The light ;
The lightคือ God. เขาไมสนใจและเขาใจคําเหลานี้เลย พวกคริสเตียน. ผมเชื่อเพราะ
ผมถามแลว เขาอธิบายไมได.
พระเจาสรางแสงสวางตั้งแตวันที่หนึ่ง ก็คือสรางกฎธรรมชาติตั้งแต
วันที่หนึ่ง; The Word นั่นแหละ คือกฎธรรมชาติ พระเจาสรางแลวตั้งแตวันที่หนึ่ง
คือธรรมนั่นแหละหรือธรรมชาติ ที่มีแลวตั้งแตกอนสิ่งใดหมด, วันที่ ๔ หรือยกที่ ๔ จึง
สรางพระอาทิตยพระจันทร. คัมภีรไบเบิลหนาแรกก็เปนหนังสือวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด
เพราะมีกฎธรรมชาติแลว ตั้งแตวันที่หนึ่งกอนสิ่งใดหมด;
เมื่อนั้นดวงอาทิตยดวง
จันทรในสากลจักรวาลยังไมมี, ยังไมมี system ไหนหมด, solar system nebula ไหนก็
ยังไมมีจนกวาถึงยุคที่ ๔ จึงเกิดดวงอาทิตยดวงจันทรอยางนี้ก็ถูก. ไบเบิลหนาแรก
คือบันทึกทางวิทยาศาสตรที่ดีเลิศที่สุด ที่มนุษยควรจะรู;
แลวเขาก็ไมรู แลวเขาก็
ตอบไมถูก. ถามอยางเด็ก ๆ : ถามวาทําไมสรางแสงสวางตั้งแตวันที่หนึ่ง, และมาสราง
ดวงอาทิตยตั้งวันที่ ๔ อึกอัก ๆ ไปหมด.
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ฉะนั้น กฎธรรมชาติมันมีกอนสิ่งใด มันจึงบันดาลใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นมา
ตามลํ าดั บ จนกระทั่ งมี สั ตว มี ชี วิ ต ก็ ยั งไม มี ป ญหาเรื่ องความทุ กข จนกว าจะถึ งสมั ย
หนึ่ง. เมื่อมนุษยเริ่มโง คือเริ่มรูจักดีชั่ว คือเริ่มโง กินผลไมนั้นเขาไปมันอรอย ความอรอย
ทํ าให รู ความอร อยและความไม อร อย เลยรู จั กแบ งแยกอร อยเป นดี ไม อ ร อยเป นชั่ ว,
มันก็มีอุปาทานเกิดขึ้น มันมีความอยากในอรอย และอยากจะไมมีในความไม
อรอย อยากจะมีในความอรอย ก็เปนความอยากของความโง. อวิชชามันก็ตั้งตน,
อุปาทานมันก็ตั้งตน มนุษยก็เริ่มมีความทุกข.
นี่ เขาเขี ยนไว เมื่ อ ๘,๐๐๐ ป เขาไม ได เขี ยนชั ด แต ว าถ าเราคํ านวณดู มั น
จะเปนเรื่องเมื่อสัก๘,๐๐๐ ปมา พอเหมาะ ๆ กัน.
มนุษยเมื่อ ๘,๐๐๐ ปมานี้เริ่มโง
เริ่มหลงในความดีความชั่ว,
มนุษยกอนนั้นไมเคยหลง มันไมมีปญหาจะตองหลง เพราะ
มันไมมีปญหาใด ๆ ที่จะทําใหตองคิดอยางกิเลสคิด.อยางในสูตร เชน ทีมนิกายนั้น เมื่อ
มนุษยยังอยูในระบอบที่ไมมีอะไรเปนของใคร ไมมีความทุกขเหมือนกัน; สวางขึ้นก็
ไปเก็บพืชผักเมล็ดสารขาวจากในปามากิน เขาเรียกวา ขาวสาลี, แตไมจําเปนจะตองเปน
ขาวสาลีอยางเดี๋ยวนี้ก็ได มนุษยคนหนึ่งก็ไปเก็บเอามาสําหรับกินวันนี้,
มนุษยคนหนึ่ง
ก็ไปเก็บมาสําหรับกินวันนี้,
ถามนุษยจะไมลาสัตวกิน ก็ไปลาสัตวมาสําหรับกินวันนี้
มันก็ไมมีความอยากความยึดมั่นอะไรนัก.
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พอคนเริ่มฉลาดก็เริ่มโง.
ที นี้ น านเข า ๆ ๆ มนุ ษ ย บ า คนหนึ่ ง มั น คิ ด ว า ป ว ยการ ไปเอามาที เ ดี ย ว
กิ นหลายวั นดี กว า นี่ มั นเป นจุ ดตั้ งต นอย างนี้ นี้ มนุ ษย อี กคนหนึ่ งมั นก็ คิ ดว า เราก็ ไป
เอามาอีกหลายวันดีกวา;
พอเอามากินหลายวันดีกวาทุกคน มันก็หมด มันก็เกิด
ไมทัน, แลวมนุษยมันก็มากขึ้น, กิเลสที่เรียกวา ความมีอะไรเปนของเรามันก็เริ่ม
มีขึ้น. เริ่มมีการสตอค : สัตวก็เอามาเลี้ยง มาเปนของเลี้ยงมาผสมพันธุ, มันก็
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เริ่มมีความคิดในทางตัวกู - ของกู รุนแรงขึ้น; เรามีสัตวมากขึ้น, เรามีขาวมากขึ้น เรามี
อะไรมากขึ้นมันก็พอแลวสําหรับที่จะนอนไมหลับเหมือนแตกอน.
นี้เราลองเปรียบเทียบดู ใหเห็น ความแตกตาง ระหวางความตองการ
ตามสัญชาตญาณกับความตองการดวยสติปญญา มันเริ่มแยกตัวกันตอนนี้; อันนี้
มันใชสติปญญาหวานลอมเอามา ผสมสัตว เลี้ยงสัตวมา. นี้ตอมามันคิดวา โอย เลี้ยง
เองทําไม, ไปปลนเอาของพวกอื่นมาดีกวา, จะเปนขาวเปลือกก็ดี, เปนสัตวก็ดี, ไปบุก
รุกปลนเอาของคนอื่นมา, สรางกําลัง สรางอาวุธ สรางกําลัง. นี่มันก็เริ่มบากันแลว
ตอนนี้.
จุดที่มัน มีความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกู มันยอนหลังไปกวานั้น,
มันเริ่มเปนทุกขแลว ตั้งแตเริ่มมีความคิดที่จะมีตัวกู มีของกู, แลวก็วาอิจฉาคนที่เขา
อยูกันในสมัยที่ไมมีสติปญญา มีแตความโง.
แตมันเปนความฉลาดอยูในตัว และก็
นาสงสารคนที่พอเริ่มฉลาดก็คือเริ่มโง. พอฉลาดมากก็โงมาก อยางคนเดี๋ยวนี้; พวก
ฝรั่งที่วาเกงมากฉลาดมาก ก็คือยิ่งโงมาก ยิ่งตีตนไกลออกไปจากความสงบสุข, เพราะวา
ยิ่งอยากมาก ยิ่งหลงมาก ยิ่งยึดถือมาก ยิ่งจะเอามาไวเปนของตัวมาก.
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พระคัมภีรสอนไววา ใครแสวงหาหรือมีไวเกินกวาความจําเปน คนนั้นมี
บาป; เดี๋ยวนี้ไมมีใครเชื่อ. พวกคริสเตียนสมัยกอนโบราณโนน เขาก็เชื่อ, แลวก็
ปฏิบัติในขอนี้ ไมแสวงหาและมีไวเกินจําเปนเพราะเปนบาป.
ทีนี้พวกฝรั่งสมัยนี้
ปฏิบัติตรงกันขาม เพราะฉะนั้นจึงตองทิ้งศาสนาคริสเตียน ก็กลายเปนผูไมมีศาสนา.
ทีนี้พวกอื่นก็เหมือนกัน, พวกพุทธเราก็เหมือนกัน, พวกไหนก็เหมือนกัน มันเริ่ม
เห็นแกตัวมากกวาเห็นแกศาสนา ก็เริ่มทิ้งศาสนา, มีศาสนาแตปาก แตบัญชี แต
ทะเบียนกันทั้งนั้น, มันก็เปนกันหมดทั้งโลก.
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ฉะนั้นถาคริสเตียนกลับไปเปนคริสเตียนที่ดี,
พุทธกลับไปเปนพุทธที่ดี,
อิสลามกลับไปเปนอิสลามที่ดี, ก็หมดปญหา จะยอนกลับไปหาการควบคุมกิเลส
ตัณหาโดยสติปญญา ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีมาก,
ใหสติปญญานี้มันหมุนกระแสวกกลับไปหา
ความสงบ มันก็ลดสติปญญาประเภทบา.
สติปญญาประเภทที่จะไปเปนทาสวัตถุนิยม
ก็จะเริ่มลด,
มันก็มีสติปญญาที่ถูกทาง จะกลายเปนญาณทัสสนะ ตามแบบของพระ
อริยเจาขึ้นมา.

รบกันไปพลางแลกธรรมกันไปพลาง.
ฉะนั้ นผมคิ ดว า ถ ามี โอกาสไปพู ดในที่ ประชุ มระหว างชาติ ใหญ ๆ ผมก็ จะ
พูดวา รบกันไปพลางแลกธรรมะกันไปพลาง. รบกันไปพลาง หมายความวามันหยุด
ไม ไ ด แน เพราะมั น ยั ง โง ยั ง โง เ กิ นกว า ที่ จ ะหยุ ด รบหรื อ ทํ า สั นติ ภ าพกั น ได มั น ระแวง
มันกลัว มันก็รบกันไปพลาง, ในโลกนี้ตองรบกันไปพลาง. แตวาพรอมกันนั้น
ก็แลกเปลี่ยนทางธรรมะ คือความรูขอนี้ ขอที่วามนุษยยิ่งฉลาดยิ่งโง; มนุษย
เดินมาในทางที่ยิ่งฉลาดยิ่งโง, ยิ่งบายิ่งมืด ในเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนานั่นเอง.
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เดี๋ ยวนี้ รั สเซี ยกั บอเมริ กา ก็ แลกเปลี่ ยนวั ฒนธรรม แต วั ฒนธรรมทางวั ตถุ ,
เรื่องทางวัตถุที่ทําใหบามากขึ้น ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ,
ยิ่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อยางนี้ โลกนี้มันก็ยิ่งบาไปตามเดิม.มันตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ คือ
ความรูทิ่อิงอยูกับศาสนา, หรือสติปญญาของพระศาสดาของเรา ๆ ของพุทธ ของคริสต
ของอิสลาม ของโซโรสเตอร ของเหลาจื๊อ, ของใครก็ตาม. ตะวันออกแลก
เปลี่ยนกันตะวันตก ดวยของที่ดีที่สุด คือวัฒนธรรมทางวิญญาณ หรือเรียกวา
ธรรมะเฉย ๆ.
รบกันไปพลาง พยายามหาของดี ๆ มาแลกเปลี่ยนกันไปพลางคือธรรมะ:
รัสเซียก็มีพุทธศาสนา, อเมริกาก็มีคริสเตียนนิตี้ มีคริสตธรรมที่ดี, รัสเซียอยูในตะวันออก
ก็มีพุทธศาสนา หรือมีศาสนาไหนก็ตาม
แขนงไหนก็ตาม ที่มันตรงกันหมด ที่สอน
ใหทําลายความเห็นแกตัว, ใหเห็นอันตรายของการที่มีตัวกู - ของกู.
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ที่จริงมันก็เริ่มกลัวสงครามกันแลว, เดี๋ยวนี้ทุกชาติก็เริ่มกลัวสงคราม
กันแลว, เริ่มเบื่อสงครามกันแลว แตกลัวความพายแพมากกวานั้น : กลัวความอด
อยาก, กลัวความเห็นแกปากแกทองมากกวานั้น มันจึงไมอาจจะหยุดสงครามได, แลว
พรอมกันนั้น ก็ไมพยายามจะแลกเปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถหยุดสงครามได
คือธรรมะ, ไมสนใจไมเขาใจ ก็เลยไมมีการแลกเปลี่ยน. ฉะนั้นในระบบของการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางชาติ ระหวางโลกนี้ แทรกธรรมะเขาไป, ใหมีการแลกเปลี่ยน
ธรรมะ คือของดี ทางจิตทางวิญญาณ ระหวางกันและกัน, ชาติไหนประเทศไหนมี
ก็เสนอเขาไปเพื่อแลกเปลี่ยนกัน, อยางนี้ก็ดีซิ. นี่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรกัน ;
เขามาสอนใหเราทําการประมงดีขึ้น, หรือวาคนไทยจะใหภาพเขียนฝาผนังไปใหพวกฝรั่งดู.
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางนี้ มันชวยอะไรได, เบนวัฒนธรรมทางวัตถุ มันก็ชวย
โลกไมได เพราะไมรูจุดตั้งตนของความทุกขของโลก.
นี้เราตองแลกเปลี่ยนธรรมะกันไปใหนานพอ จนทุกคนเขาใจความ
ลับของความทุกข, ความลึกลับของความทุกข ที่มันทําใหยิ่งฉลาดยิ่งโง. มนุษยทุก
คนในโลกเริ่มรูจักจุดตั้งตนของความฉลาด ชนิดที่ยิ่งฉลาดแลวยิ่งโง, ยิ่งฉลาดเทาไรยิ่งโง
นี้,
คนพบจุดตั้งตนอันนี้กันเสียกอน คือจุดที่อาดัมกับอีฟดื้อตอพระเจา กินผลไม
นั้นแหละ นั่นแหละจุดตั้งตนอันนั้น. มนุษยเริ่มดื้อตอพระเจาไปกินผลไมนี่เขา, ไป
หลงในความดีความชั่ว กอนนี้ไมรูจัก,
พอรูก็เริ่มหลงเรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องยึดมั่น
ถือมั่น. จุดตั้งตนนี้ ทุกคนจะตองรู, ทุกประเทศทุกชาติจะตองรู ก็หาทางแลกเปลี่ยน
สิ่งที่จะทําใหมั นรูแลวจนกระทั้งมันรู ,แลวความรูนั้นมันระบาดไปตามประชาชนพลเมือง
ตามนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย กระทั่งพวกนี้โตขึ้นไปเปนนักการเมือง โลกก็จะเปลี่ยน
โฉมหนาไปในทางที่ฉลาดจริง; ไมใชยิ่งฉลาดยิ่งโง.
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ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง เพราะอํานาจของอนุสัย.
นี้สําหรับพวกเรา ก็รูจุดตั้งตนของความทุกข ในโลก คือรางกาย ที่ยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังมีชีวิตอยูนี้, มันตั้งตนในวินาที่ที่เราเริ่มหลงความดีความชั่ว เรา
เกิดมาจากทองแมรองแง ๆ นี้ ยังไมรูจักดีจักชั่ว, รูจักเพียงสัญชาตญาณ เรื่องเจ็บ เรื่อง
ปวด เรื่ องหิ ว เรื่ องกระหาย มั นก็ ยั งไม มี ความทุ กข อะไรมากไปกว าธรรมชาติ คื อไม
แปลกกวาปลาเทาไร. แตพอเด็ก ๆ นี้มันเริ่มไดยินคําวา แมของกู พอของกู ตุกตาของกู
บานเรือนของกู อะไรของกู; เมื่อไร เริ่มรูจักแยกเปน ระหวางไดกับเสีย หรือ
ดีกับชั่ว กําไรหรือขาดทุน, พอมันเริ่มรูอยางนี้เขา นั่นแหละคือเรื่องกินผลไมแบบ
อาดับกับอีฟเขาไปแลวมันเริ่มมีความทุกข.
เด็กเหลานี้ไมไดรับการสั่งสอนที่ถูกตอง
เพราะวาครอบครัวแตละ
ครอบครัวละทิ้งศาสนากันเสียหมด,
เด็ก ๆ ก็ไปตามบุญตามกรรม ไปตามสิ่งที่มันประสบ
เมื่อวัฒนธรรม ของพวกฝรั่งทางวัตถุเขามาเด็ก ๆ เหลานี้ก็เปนทาสอารมณหมด
พอแมสอนไมเชื่อไมฟงแลว; ฉะนั้นจุดตั้งตนมันก็มีแนนแฟนที่จะเปนทุกข.
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นี้เปนพระเปนเณรแลวอยาบามาก อยาโงมากถึงขนาดนั้น,
มันจะตองตี
กลั บ ไปในทางที่ ไปมี ความรู ชนิ ดที่ ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นเรื่ องดี ชั่ ว เรื่ องได เรื่ องเสี ย เรื่ อ ง
ไดกําไรเรื่องขาดทุนอะไรนี้.

ทีเรียกวา อนุสัย หรือสังโยชนนั้นสอนกันผิด ๆ วากิเลสนอนนิ่งในสันดาน
เปนพื้นฐาน, เหมือนกับตะกอนนอนกน นั้นสอนผิด; สอนอยางนั้นเปนสัสสตทิฏฐิ
เปนมิจฉาทิฏฐิ. กิเลสตองเกิดดับ - เกิดดับเรื่อย; แตวาชนิดหนึ่งมันมีความ
เคยชินมากจนเหมือนกับไมไดเกิดดับ พออารมณนี้มา รักทันที, พออารมณ
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นี้มาโกรธทันที, คลาย ๆ กับมีอยูตลอดเวลา. ที่จริงมันก็ปรุงแตงที่นั่นและเดี๋ยวนั้น;
แตเพราะความเคยชินหลายหมื่นหลายแสนครั้ง มันทําใหเร็วมากจนเรารูสึกคลาย ๆ กับวา
มีอยูในสันดาน, เตรียมพรอมอยูในสันดาน. คําวา อนุสัย ก็แปลวา นอนอยูในสันดาน
ก็ถูก; แตคือความเคยชินตางหาก, ความเคยชินที่หมักหมมลงไป หมักหมม
ลงไป, หมักหมมลงไป.
สมมติวาเกิดมา ๖ เดือน ก็รูจักยิ้ม รูจักพอแม รูจักอะไรเปนทํานองของกู,
หลังจากนั้นวันหนึ่ง ๆ มีความเคยชินเทาไร ชินที่จะรัก จะโกรธ จะเกลียด จะโง จะหลง
มันมีความเคยชินเทาไร,แลวเดือนหนึ่งกี่วัน แลวปหนึ่งกี่วัน.
พออายุได ๒๕ ป
สมมติ วาอายุ ๒ รอบ ความเคยชินที่ จะรักจะโกรธจะเกลียดนั่น นั บไดไมรู กี่ ลาน ๆ ครั้ ง,
ความเคยชินนี้เปนอนุสัย มันก็ยากที่จะถอน ลําบากที่จะถอน,ถาถอนไดก็
เปนพระอรหันต. แตก็ตองตอสู มีวิธีปะทะปะทังบาง บรรเทาบาง ปองกันบาง
ทําลายกันจริง ๆ บาง หลาย ๆ อยางตามแบบของวิธีการปฏิบัติในศาสนา, ใหความ
เคยชินนั้นมันถอยกําลัง มันลดอํานาจลดกําลังลงเรื่อย ๆ จนกวาความเคยชินนั้นจะสูญ
ไป; เราก็มีสติปญญาใหมจริง มีญาณทัสสนะมีอะไรจริง.
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ถาความเคยชินนี้ยังอยู มันก็เปนทาสของอารมณ : ยิ่งฉลาดก็ยิ่ง
โงมาก, ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโกหกเกง ยิ่งฉลาดก็ยิ่งขโมยเกง ยิ่งฉลาดก็ยิ่งไปทําเลว ๆ
อะไรเกง, ยิ่งฉลาดคือยิ่งโง, ยิ่งฉลาดก็ยิ่งเปนทุกข เพราะอํานาจของสิ่งนี้ ที่เรียกวา
อนุสัย บาง, สังโยชนบาง แลวแตจะเรียก.
นี้เปนความรูอันหนึ่งที่เปนวิทยาศาสตร หรือเปนจิตวิทยาที่มีรากฐาน
ในวิทยาศาสตร ที่เราสามารถใชเปนเดินพัน เอาไปแลกเปลี่ยนกันกับพวกฝรั่ง วา
วัฒนธรรมทางจิตของเรามีอยูอยางนี้, ธรรมะของเรามีอยางนี้; ของคริสเตียนมีอยางไร,
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ของอิสลามมีอยางไร, เอามาแลกเปลี่ยนกัน, ผลสุดทายก็เปนเรื่องเดียวกันหมด ขอ
ใหตีความใหถูก.อิสลามเขาก็รับคัมภีรของพวกฮิบรู คัมภีร Old Testament ของ
คริสเตียน.
เหลาจื๊อยังพูดคมคายกวานี้อีก พูดเรื่องเดียวกันนี้;
แตเราไมไดศึกษา
ไมสนใจ ไมศึกษา ที่เหลาจื๊อพูดใหมองเห็นความหลอกลวงของทุกสิ่งทุกอยาง ที่เราเห็นดวย
ตา ดวยหู ดวยจมูก, แลวจวงจื๊อ ลูกศิษย สอนไดดี อธิบายไดดีกวาเหลาจื๊อ. ถาพวกจีน
นับถืออันนี้เปนเดิมพัน ไปแลกเปลี่ยนไปตอรองพวกฝรั่ง พวกฝรั่งก็จะเขาใจได;
เรา
ก็เขาใจของฝรั่ง ฝรั่งก็เขาใจของเรา, ตะวันตกเขาใจตะวันออก, ตะวันออกเขาใจ
ตะวันตก แลวโลกก็มีสันติภาพ.
แต เดี๋ ยวนี้ มั นพู ดกั นแต ปาก ถึ งพวกฝรั่ งก็ พู ดว า จะพยายามทํ าความเข า
ใจระหวางตะวันออกกันตะวันตก; แตมันเหลว มันเหลว เหลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต,
มันพูดเพอ ๆ ไปบาง มันพูดอยางไมรูอะไรเปนอะไรบาง. อะไรเปนของดีของตะวัน ตก อะไรเปนของดีของตะวันออก, มันตองเอาสิ่งนั้นมาทําความเขาใจกัน; ไม
ใชมาสอนใหเราทําการประมงเกง, ทําพลังไฟฟาเกง, อยางนั้นมันไมชวยได, มันไมชวย
ใหโลกนี้มีสันติภาพได.
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ใหรูหนังสือใหมาก แลวไปเรียนเมืองฝรั่ง, หรือใหทํานาใหไดผลมาก
- ๓ เทานี้มันก็ชวยไมได มันเปนคนเห็นแกปากแกทอง,
คอยคิดวาโลกนี้ไมมี
สันติภาพเพราะอาหารไมพอกิน, นี้มันเปนเรื่องยิ่งฉลาด ยิ่งโง. ถาทําใหคนฉลาด
จริ ง มั นก็ ต องไม มี ป ญหาอะไรเหลื ออยู เขาว าคนไม รู หนั งสื อคนยั งเจ็ บไข ได ป วยและ
ยังตายมาก หรือคนยังไมมีอาหารพอกิน, นี้ปญหาทางวัตถุ, เปนปญหาเฉพาะหนา
ทางวัตถุ จะวาเปนตนเหตุของสงครามบาง มันก็ถูกบางเหมือนกัน.
แตรกราก
อันใหญมันมีอยูที่มนุษยมีกิเลส เห็นแกตัว มันจึงเปนอยางนั้น.
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ถาสอนใหมนุษยฉลาดเสียกอน มนุษยจะแกปญหาเหลานี้ไดเลย ;
หนังสือไมตองรูก็ได.
นี้ผมกลาพูด แตไมมีใครเชื่อ วาคนเราไมตองรูหนังสือก็ได
สอนกันดวยปาก, นี่พอ พูดกันชั่วโมง ปฏิบัติจนตายก็ไมหมด, ปฏิบัติไปในทางไม
เห็นแกตัวก็ได. เดี๋ยวนี้เรารูหนังสือมากเกินไปแลว, เครื่องมือสือสารวิทยุก็มีมาก
กินไปแลว, ที่จะถายทอดกัน. แตสิ่งที่จะถายทอดไมมี, สิ่งที่ดีสําหรับการถายทอดยัง
ไมมี นี่ยิ่งถายทอดเทาไร ยิ่งบามากขึ้นเทานั้น. ฉะนั้นสิ่งเหลานี้ของพวกฝรั่งมาทําให
เด็ก ๆ ของเราบามากขึ้นนั้น;ไมรูหนังสือเสียยังดีกวา,
ไมรูหนังสือฝรั่งเสียยังดีกวา,
ไม ต องมี โทรทั ศน ไม ต องมี วิ ทยุ ยั งจะดี กว า;เพราะเอามาใช ถ ายทอดสิ่ งที่ ทํ าให บ า
มากขึ้น ,
ไมเ อามาถา ยทอดสิ่ง ที่ทํา ใหม นุษ ยม ากขึ้น มัน ก็เ ลยเปน เครื่อ งมือ
ของพญามารหมด.
เรามีสถานีวิทยุกี่สถานี,
มีหนังสือพิมพกี่ฉบับ เปนเครื่องมือของ
ซาตานหมด ที่จะทําใหมนุษยเปนทุกขและเลวลง; ฉะนั้นเราไมบูชาความเจริญแบบนี้
แม ที่ เป นความมุ งหมายเป นวั ตถุ ประสงค ขององค การสหประชาชาติ ขององค การไหน
ก็ตาม ผมไมเลื่อมใส,
ผมพูดกับฝรั่งก็พูดอยางนี้ เพราะยังไมชวยใหมนุษยลืมหูลืมตา
หรือสวางขึ้นมาเลย กลับทําใหเขาปดตาปดหูมากขึ้น.
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ฉะนั้น ขอรองใหแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหวางประเทศ ในลักษณะ
ที่ทําใหมนุษยรูจักจุดตั้งตนของความทุกข คือไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกู - ของกู เรื่อง
ดีเรื่องชั่ว เรื่องดีกวาผูอื่น เรื่องชนะผูอื่น,แลวมันก็จะคอยซาลง ๆ ๆ,
ผลที่สุดการ
เบียดเบียนหรือสงครามนี้มันก็จะซาลงเอง จะหายไปเองได, ถามนุษยมันเปนมนุษยขึ้น
มาจริง ๆ. เดี๋ยวนี้กําลังเปนมนุษยบา กําลังวิ่ง กําลังเหาะ กําลังกระโจนไปหา
ความมืด.
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นี้ เ ราจะพู ด ว า จุ ด ตั้ ง ต น ของคนคนหนึ่ ง ก็ เ หมื อ นกั น ที่ จ ะมี ค วามทุ ก ข
หรือวา จุดตั้งตนของโลกที่จะมีความทุกข เมื่อ ๘,๐๐๐ ปมาแลวเรื่องบูชา ตัวกู –
ของกู ก็เริ่มตนความทุกข.
ทีนี้เด็ก ๆ เมื่ออายุสัก ๘ ป มันจะเริ่มตั้งตนตัวกู –
ของกู ที่จะมีความทุกข จะเรียกวา ๘,๐๐๐ ปหรือ ๘ ป มันก็คลาย ๆ กัน, กวาจะมีอายุ
๔๐ ป ๓๐ ปนี้ก็ดู มันเคยชินเทาไร แลวมันจึงแกะยาก ละลายออกยาก ลางยาก.
ผมพูดที่นี่ก็หลายสิบครั้งแลว เรื่องเดียวกันนี้;
แตคุณถือเอาคําอธิบาย
ที่มันละเอี ยดยิ่งขึ้น ๆ ในความหมายหนึ่ง ๆ หรือคําหนึ่ ง ๆ ซึ่ งในวันนี้เราเรียกว า จุดตั้ ง
ตนของตัวกู - ของกูมันอยูที่ตรงไหน ความทุกขมันก็ตั้งตนที่ตรงนั้นและเมื่อนั้น.
นี้เราก็มีการพูดวา จะทําลายมันอยางไรอะไรตอไปอีก ในคราวอื่น ๆ อีก, เราไมละโมบ
พู ดคราวเดี ยววั นเดี ยวทุ กเรื่ องได เราพู ดได วั นเดี ยว ก็ แต จุ ดเดี ยว ข อเดี ยว แง เดี ยว
ก็ยังไมคอยพอ.
นี่ที่คุณเขาใจนี้ ไมไดสักเสี้ยวหนึ่งที่ผมเขาใจ ผมก็ไมรูจะพูดอยางไร;
แตพูดไปเทาไร ๆ คนฟงก็ไมเขาใจหมดตามที่คนพูดพูด.
ฉะนั้นมันจึงตองพูดแลว
พูดอีก แลวก็ย้ํา หรือเนน หรือย้ําใหมันชัดเจน มันก็คงจะไมซ้ําซากจนนาเบื่อ; ถาหาก
วาคุณเขาใจมากขึ้นทีละนิด ๆ จะไมรูสึกวาซ้ําซากจนนาเบื่อ.
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แลวก็จําคําที่วาอาจจะไมมีใครเชื่อก็ไดวา ยิ่งฉลาดคือยิ่งโง; หมายถึง
ความฉลาดของมนุษยปุถุชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือมนุษยสมัยปจจุบันนี้ ยิ่งเรียนมาก
ยิ่งโงมาก, เรียนประถม เรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัย ไปเรียนเมืองนอก, ยิ่งเรียน
มากยิ่งโงมาก ยิ่งไกล ตอแสงสวาง ยิ่งไกลตอความสงบ, แลวก็ชวยกันทําโลกนี้
ใหมืดมนท, เราไมเลื่อมใส.

ฉะนั้ นพระองค ไหนจะสึ ก มุ ดหั วลงไปเรี ยนวิ ชาอย างนั้ นอี ก ก็ เอาซิ นิ มนต .
ไปลองดูใหเห็น วาผมพูดจริงหรือไมจริง แลวรูดวยตนเอง มันไมมีพยานหลักฐานทาง
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วัตถุที่จะมาแฉใหดูได มันเปนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ. ฉะนั้นไปชิมดูเอง ไปลองดูเอง
วาการศึกษาปจจุบันนี้มันเปนอยางไร, โลกมนุษยในปจจุบันนี้เปนอยางไร, ไปเรียนเมือง
นอกเมืองนากลับมาแลวมันเปนอยางไร, มันทําใหยุงมากขึ้นหรือเปลา ? หรือทําใหมัน
เขวไกลออมไปหรือเปลา ? เรียกวาทิ้งของดี ๆ ของเดิม ๆ ของปูยาตายาย แลวมัน
เปนอยางไร.
พูดซ้ํา ๆ เรียกวา ธรรมปาฏิโมกข คือพูดซ้ํา ๆ เรื่องธรรมะ ที่เราจะตองเขา
ใจ ในหัวขอประเด็นที่สําคัญที่สุด, เทาที่ผมจะมองเห็นวามันสําคัญที่สุด, เชื่อก็ไดไม
เชื่อก็ได.
ผลรายมันอยูที่ไปนิยมผิด ๆ นิยมความเจริญสมัยใหมที่ผิด ๆ เพราะมัน
หาที่ถูก ๆ ดูยาก.
เดี๋ยวนี้ยิ่งเลวลง เพราะวาโลกมันตกลงอยูใตกํามือของนักการเมือง,
นักการเมืองมันก็เลวลง ๆ.
ในประเทศไทยเรานี้ เห็นไดงายที่สุด เมื่อ ๑๐ ปกอนโนน
เลื อกตั้ งผู แทนเฉพาะคน ๆ ไม พู ดคํ าหยาบคํ าเลวมากเหมื อนคราวนี้ ที่ เลื อกตั้ งประเภท
พรรค คุณก็เห็นอยูแลวไดยินอยูแลว,
คราวนี้เขาเลือกตั้งระบบพรรคพูดเลวทราม
พูดหยาบคาย พูดโกหกกันทั้ง ๒ ฝาย, ทั้ง ๒ ฝายเลยที่พูดกัน. ทั้ง ๒ ฝายนี้ไมควร
จะเปนผูแทน,
และไมควรจะไปมีอํานาจในรัฐบาล พูดโกหกเพื่อเอาประโยชนขางตัวทั้ง
นั้นเลย ไมเอาธรรมะเปนหลัก มีแงไหนที่จะเอาประโยชนตัวได ก็เอามาพูด แลว
ก็ดาคนอื่น,
แรงกวาเมื่อ ๑๐ กวาปมาแลวนี่ผมถือวานักการเมืองในประเทศไทยก็ไม
ไดดีขึ้น แตกลับเลวลง โดยที่พูดคําหยาบมากขึ้นคําโปปดมดเท็จอะไรมากขึ้น.
นี้พระ
พุทธเจาหาม ศาสนาไหนก็หาม พระเยซูก็หาม ไมใหพูดคําหยาบ ไมใหพูดโกหก
ไมใหพูดเพื่อประโยชนแกตัว, ตางฝายตางตองหยุดพูดอยางนี้ แลวถือธรรมะเปน
หลัก แลวก็พูดจากกันแตที่จะใหธรรมะอยูได. อยาเขาใจวาโลกมันดีขึ้น หรือแมแต
ประเทศชาติมันดีขึ้น; ในดานจิตดานวิญญาณมันเลวลง, ถาใครจะทําประโยชน
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ก็ทําประโยชนในทางที่ใหมันดีขึ้น, อยาทําในทางที่ใหมันเลวลง มันไมใชประโยชน
เพราะคนที่ มีกิเลสมาก มีความเห็นแกตัวมาก มีความยึดมั่นถือมั่นนี้ ไปบริหาร
โลกไมได, ไมอาจจะบริหารโลกนี้ใหมีความสงบได.
ผมรูสึกแปลกใจ หรือเรียกวายินดี.
ทีแรกที่อานหนังสือพิมพวา เขาจะ
ยอมเสี ยสละเกี ยรติ ภู มิ ประธานาธิ บดี คนใหม นี่ จะยอมเสี ยสละเกี ยรติ ภู มิ เพื่ ออดกลั้ นอด
ทนดึงจูงกันไปสูสันติภาพ, ถือหลักในไบเบิลวา จะเปลี่ยนคานใหเปนคันไถ, ผมก็
รูสึกเรียกวาถาอยางธรรมดาก็เรียกวาตื่นเตน;
แตแลวพอตอมา ๆมันก็ไปรูปเดิมอีก
มันไมมีหวังอยางนี้ มันก็นโยบายเดิม รูปเดิมอีก. คําพูดที่พูดเมื่อวันเปนประธานาธิบดี
ฟงดูแลวนาตื่นเตน, ผมขอสําเนา เขามาอานดู. ทุกบรรทัดเปนเรื่องยอมเสียสละเพื่อ
สันติภาพ ก็คอยดูกันไป, โลกมันจะดีขึ้น คือวาจะมีสันติภาพ จะใกลสันติภาพ, หรือ
ว าจะดี ขึ้ นอย างไร ค อยดู กั นต อไป,เพราะนี่ เขาเป นเจ ามื อใหญ อเมริ กากั บรั สเซี ยที่ จะ
หมุนโลกไปอยางไรก็ได.
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ถายังหลงอยางกินผลไมดี - ชั่วนั้นอยูละก็ ยังหวังยาก; รีบแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางศาสนากันดีกวา รบกันไปพลาง, แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลางดี
กวา, ดีกวาเอาเงินมาจางใหพวกอื่นเปนพรรคพวกของตัว. เอาเงินนั้นไปลงทุนใหมี
การแลกเปลี่ยนธรรมะของพระเจากันเสียดีกวา, แลวใชเงินไมมากคาเครื่องบิน
ลําเดียวก็พอ, ที่จะพิมพโฆษณาหรือลงทุนใหคนเขาใจธรรมะนี้ คาเครื่องบินรบลําเดียว
ก็พอ.เดี๋ยวนี้เขาเอาเครื่องบินรบมาทําลายเสียเดือนหนึ่งไมรูกี่เครื่องตอกี่เครื่อง,
เปน
เครื่ องที่ รวม ๒,๐๐๐ เครื่องแล วกระมั ง เฮลิคอปเตอร อย างเดียวของอเมริ กัน เครื่องบิ น
อื่นไมนับ.
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ยิ่งฉลาด ยิ่งโง

๒๙๗

นี่ เ ราใช เ งิ น กั น อย า งไรในโลกนี้ ใช ไ ปตามความประสงค ข องพระเป น เจ า
หรือเปลา ? ไมรูจักตั้งตนของปญหา มันก็แกปญหาไมได. เราพูดขึ้นไมมีใคร
เชื่อ;
ฉะนั้นตองตอรองกันวา คุยกันไปพลาง รบกันไปพลาง,
คุยกันไปพลาง รบ
กันไปพลาง, สนทนาเรื่องพระเจากันไปพลาง.
เอาละ, จําไวทีกอนวา ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน ยิ่งฉลาดแลวก็ยิ่งโง ตามแบบนี้.
หมดเวลา.

________________
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- ๑๓–
วันอาทิตยที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๒
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๔

ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ.
อย าประหลาดใจ ว าเราจะพู ดย้ํ าแบบที่ ว า ลงปาฏิ โมกข ทุ กกึ่ งเดื อน เป น
เรื่ อ งย้ํ า แต นี่ เ ป น เรื่ อ งธรรมะ วั น นี้ มั น มี หั ว ข อ ที่ ย้ํ า อย า งเดี ย วกั น อี ก ว า กิ เ ลสหรื อ
ความทุกข, หรือปญหายุงยากตาง ๆ มันเกิดขึ้นเมื่อมนุษยมีสิ่งที่เราเรียกกันวา
ความเจริญ.
นี่คือหัวขอที่จะย้ํา วาปญหามันเกิดขึ้น เปนกิเลสเปนความทุกข
เมื่อมนุษยมีความเจริญ. ฟงดูก็ไมนาเชื่อ แตแลวมันก็เปนเรื่องที่ไดเปนมาจริง.
เราบวชเพื่อจะแกปญหา เพื่อจะดับกิเลส เพื่อจะดับความทุกข ทั้งของตัว
เราเองและทั้งของเพื่อนมนุษยทั้งหมดดวย; นี้มันเปนที่แนนอนแลว ไมมีขอสงสัย
อะไรแลว.
ทีนี้มันก็จะตองรูในขอที่วา กิเลสหรือความทุกข รวมเรียกวาปญหาของ
มนุษยนี้ มันไดคอย ๆ เกิดขึ้น คอย ๆ กอขึ้นอยางไร, แลวในที่สุดสรุปความวา สิ่งที่เรียก
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วา ความเจริญ นั่นแหละ คือตนเหตุที่ใหเกิดกิเลส หรือเกิดความทุกข หรือเกิด
ปญหาตาง ๆ.
ผมคิ ดว าคุณจะไม คิดอยางนี้ จะไมมองเห็นอยางนี้ หรื อมองเห็นตรงกันขาม
จึงเอามาพูดย้ํา ๆ อยูบอย ๆ, อาจจะเปนอยางเรื่องเด็ก ๆ ที่มีความรูวา เมื่อมีความเจริญ
มันก็ดี เมื่อมีความเจริญก็หมายถึงมีความสุข มีความดี; ความเชื่อความคิดอยางนี้มัน
มีมาตั้งแตเด็ก แลวกลัววาจะยังอยู, แลวกลัววาจะอยูสําหรับเขาใจสิ่งเหลานี้ไมได.
ฉะนั้นจึงเอามาพูด และพูดย้ํา ๆ ซ้ํา ๆ อยู แลวบางคนหรือโดยมากเพราะคนหนุม ๆ
เห็นโลกนอย ๆ มีการศึกษาอยางธรรมดานี้ จะบูชาความเจริญ, จะมีการบูชา
ความเจริญ แลวหวังที่จะไปเจริญตามแบบที่เขานิยมกันวาเจริญ; อยางพระเณรที่
สึก ๆ ออกไป ก็เพราะไปหลงความเจริญ, บูชาความเจริญแบบนั้น; ฉะนั้นเรามองดู
กันใหดี วามันคืออะไร.

ความหมายของคําวาเจริญ.
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ทีนี้มันก็ตองนึกถึงคําวา ความเจริญ กอน แลวมันก็แยกเปน ๒ ความ
หมายไปตามเดิม : ความเจริญในภาษาธรรม ความเจริญในภาษาคน : ความเจริญ
ภาษาคน คือความเจริญอยางที่โลก ๆ หรือชาวโลกเขาเรียกกันวา ความเจริญ, แต
ความเจริญในทางภาษาธรรม ของผูรูธรรม หมายถึงความสงบสุขที่แทจริง, ความ
สงบสุขที่แทจริง ทั้งสวนตัวและสวนรวม, นี่เรียกวา ความเจริญ มันเลยเปนคนละอยาง.
พวกชาวบาน พวกชาวโลก ความเจริญหมายถึงเรื่องไดอยางใจ, ไดอยางอกอยางใจ,
แลวแปลกประหลาดไมมีที่สิ้นสุด แลวไดอยางอกอยางไรยิ่งขึ้นไปอีก เรื่องกิน เรื่องดื่ม
เรื่องเลนเรื่องสนุกสนาน เรื่องเอร็ดอรอย ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น กาวหนา
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ไปเรื่อยไมมีที่สิ้นสุด, เขาเรียกวาความเจริญ. ฉะนั้นคนหนุม แมที่เปนพระเปน
เณรก็ยังบูชาสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้นจึงไมเขาใจธรรมะได.
นี้ ความเจริญของผูมีสติปญญา
ของมุนี ของพระพุทธเจา ของพระ
อริยเจา มันไปอีกแบบหนึ่ง มันกลายเปนเรื่องไมตองการอยางนั้น,
แตวาเปนความ
สงบสุขที่แทจริงก็แลวกัน; หมายความวา ไมเห็นวาความเอร็ดอรอยความไดอยาง
ใจนึกนั้น เปนความสงบสุข, กลับจะมองเห็นวาเปนเรื่องเฟอเกินจําเปนนี่อยางหนึ่ง,
ไมจําเปนเหนื่อยมากเปลา ๆ นี่อยางหนึ่ง.
แลวเห็นวานี่เองเปนมูลเหตุของความทุกข
ความยุงยากลําบากทั้งโลก ทั้งเทวดาทั้งมนุษย, เทวดาก็กัดกันเพราะเหตุนี้, มนุษยก็กัด
กันเพราะเหตุนี้นี่เรียกวาเปน มูลเหตุของความยุงยากของปญหาตาง ๆ คือความทุกข.
ที นี้ แม ว า มั นจะไม ถึ งกั บกั ดกั นเพราะเหตุ นี้ มั นก็ เป นเรื่ องที่ ยุ งเปล า ๆ
เปลืองเปลา ๆ ในการที่เราจะหามาใหมาก ในเรื่องกิน เรื่องเลน, เรื่อง ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ มันเหนื่อย หรือมันยุงยากเปลา ๆ; ฉะนั้นเอาเทาที่มันจําเปน, เทา
ที่สมควร เทาที่จําเปนดีกวา; เมื่อเปนอยางนี้ มันก็ไมมีความเจริญทางวัตถุ ไมกาว
หนาในทางวัตถุ เหมือนกับที่เขากาวหนากันเดี๋ยวนี้.
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นี่คือขอที่วาความเจริญมี ๒ ความหมาย เมื่อผมพูดวา ความเจริญเปนต น
เหตุของปญหาตาง ๆ ก็หมายถึงความเจริญอยางของชาวบาน ของชาวโลก แลวโดย
เฉพาะปจจุบันนี้.
[ทบทวนคําบรรยายครัง้ กอน.]

เมื่อคราวที่แลวมา ไดพูดใหเห็นวา มนุษยเริ่มมีปญหาทางจิตใจ ตั้งแตเริ่ม
รูจักดีรูจักชั่ว, มันสมองวิวัฒนาการสูง จนรูจักดีรูจักชั่ว รูจักเกียรติรูจักเสียเกียรติ รูจัก
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อะไรอยางนี้, ถากอนหนานั้นไมมีปญหา. เมื่อมนุษยยังเปนคลาย ๆ กับสัตว ยังเปน
ครึ่งคนครึ่งสัตวไมมีปญหา, ยิ่งเมื่อเปนสัตว แลวเปนสัตวที่แรกที่สุดก็ยิ่งไมมีปญหา.
นี้ยอนไปดูกันอีกทีวา สัตวที่มันเปนเริ่มแรกที่สุด มันก็มีความยุงหรือมี
ปญหานอยที่สุด, สัตวที่ฉลาดขึ้นมา ก็มีปญหามากขึ้นมา, กระทั่งเปนคน นี้พอมันรูจักดี
รูจักชั่ว รูจักตามที่บัญญัติ เปนคู ๆ มีดี - ชั่ว,บุญ - บาป, สุข - ทุกข หญิง - ชาย,
ได - เสีย มีลาภ - เสื่อมลาภ, มียศ - เสื่อมยศ, เขาเรียกวา พวกความเปนคู ของที่
เปนคู ๆ, อันนี้เปนตัวการที่ปรุงความคิด ที่เปนเหตุใหเกิดความทุกข.
ถาเราไมมีเรื่องดี - เรื่องชั่ว มันก็ไมมีปญหา และไมมีความทุกข; เหมือน
กับสัตว สัตวเดรัจฉานไมมีความหมายเปนดี - ชั่ว สุข - ทุกข บุญ - บาป อะไร มันก็
ไมมีปญหา. มนุษยแรก ๆ ก็ไมมีปญหา ยังเหมือนกับสัตว; ตอเมื่อถึงจุดหนึ่ง ระยะ
วันหนึ่งคืนหนึ่ง มันเริ่มรูดีรูชั่ว รูสุขรูทุกข รูหญิงรูชาย, อยางที่ผมชอบพูดตามคัมภีร
ไบเบิลที่เขาเขียนไวดีแลว วามันกินผลไมนั่นเขาไป รูดีรูชั่ว มันก็เริ่มมีบาปตั้งแตวันนั้น,
เขาใชคําวามีบาปตั้งแตวันนั้น และตายดวย คือตายเริ่มตายตั้งแตวันนั้น; หมายความ
วามีความทุกขตั้งแตวันนั้น, หมดสภาพที่ไมประสีประสา ไมมีสุขไมมีทุกข, ตั้งแตวัน
นั้นจะเริ่มมีบาป จะเริ่มหนักอกหนักใจ แลวก็จะเริ่มมีความทุกข, แลวก็สืบตอมาถึง
ลูกหลาน ก็เพราะวามนุษยหลังจากนั้นมา มีความรูเหมือนกับพอแมของมัน พอแม
คูแรกรูจักดีรูจักชั่ว มีความทุกขก็สอนลูกสอนหลานใหรูจักใหคิดใหนึกอยางเดียวกันหมด
สืบมาจนกระทั่งบัดนี้; ฉะนั้นเขาจึงเรียกมันวา บาปดั้งเดิมของพอแมคูแรกมาจน
ถึงทุกวันนี้.
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ความเจริญทําใหเกิดปญหา กิน กาม เกียรติ.
ทีนี้ที่เรียกวาความเจริญนั้น มันขยายตัวทางวัตถุ เพราะมีความคิดยึด
มั่นถือมั่น เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องสุขเรื่องทุกข, มันสรางความรูสึก
เปนของฉัน เปนตัวฉัน เปนของฉันขึ้นมา.กอนนี้มันไมมี, เดี๋ยวนี้มันมี. ทีนี้มัน
ก็เริ่มความเจริญ มันรูจักไดรูจักเสีย รูจักผูไดผูเสีย, มันก็เริ่มตอสูเพื่อจะได เพื่อจะ
เอาเปรียบผูอื่น เพื่อจะสะสม.
อย างมี ข อความกล าวไว ว า ที แรกก็ ไปเก็ บข าวที่ เกิ ดในป ามากิ นเป นประจํ า
วัน, เก็บมาวันหนึ่งกินวันหนึ่ง มันก็ไมมีปญหาอะไร มนุษยก็ยังนอย. นี้ตอมา
มนุษยคนหนึ่งคิดวา เราไปเก็บเอามาใหมาก ๆสําหรับกินหลายวันดีกวา, มาสะสม,
มนุษยอื่น ๆ ก็เอาอยาง ไปเก็บขาวในปามากินคราวละหลาย ๆ วัน,มันก็เกิดมียุงฉาง
สะสมขาวขึ้น, แลวทีนี้มันจะพออยางไร; เพราะแตละคนตางไปเก็บเอาไวเปนของ
ของตัว มาเผื่อหลายวันหลายเดือนอยางนี้, ของนั้นมันก็ไมพอ.
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นี้เราเห็นไดวา เรื่องเก็บมาใสยุงใสฉางนี้ คือความเจริญของมนุษย
เจริญตามแบบวัตถุแบบโลก ๆ; พอตอมาเห็นวามันไมไหว ที่จะไปเก็บที่เกิดอยูในปา
มันตองปลูก, มันตองเพาะตองปลูก นี่มันเปนความเจริญเรื่องการเพาะปลูก. พอมัน
จะตองเลี้ยงสัตวผสมสัตว ก็เปนความเจริญเรื่องวัตถุมันก็เริ่มมีปญหา. ทีนี้มัน
ไม หยุ ดเพี ยงเท านั้ น มั นไม หยุ ดเพี ยงว าจะทํ านาพอกิ น เลี้ ยงสั ตว พอกิ น มั นต องการ
จะมีมาก จนไมรูวาจะไปสิ้นสุดแคไหน ก็ประกวดประขัน แขงขันกันทํา ตางคน
ตางทํา ตางคนตางทํา, นี่คือความเจริญ. ถาใครฉลาดก็ทําแปลกออกไป แปลกออกไป
แปลกออกไป มันก็เกิดอะไรใหม ๆ ขึ้นมาเรื่อย.
นี่คือความเจริญ ที่เขาเรียกวา
culture นั้น เปนศัพทสําหรับเรียกไถไถนา เปน culture พอคนรูจักไถนา มันดีกวา
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รูจักเก็บขาวที่เกิดอยูตามธรรมชาติ ฉะนั้นคําวา culture มาเปนเรื่องความเจริญยุคหลัง ๆ
ยุคหลัง ๆ กระทั่งยุคปจจุบันนี้ไมไดหมายถึงไถนา หรือการไถนา หรือตัวที่ใชไถนาแลว.
นี้ พ อมนุ ษ ย รู จั ก เอามาไว กิ น ไว ใ ช สํ า หรั บ เดื อ นหนึ่ ง สํ า หรั บ ป ห นึ่ ง นี้
ปญหาเรื่องนั้นมันก็หมดไป,เรื่องกิน มันก็หมดไป รูจักทํานาเก็บไวกินปหนึ่งสองป,
ปญหาเรื่องกินเรื่องขาวมันหมดไป, มันก็ขยายตัวไปมีปญหาเรื่องที่ประณีตที่ดีไป
กวานั้นมันก็ไมพนไปจากเรื่องกาม, มันขยายตัวเรื่องกาม. ความรูสึกที่เอร็ดอรอย
กวากินก็คือเรื่องกาม, ความรูสึกเอร็ดอรอยกวากาม, ก็คือเรื่องเกียรติ ; เพราะ
ฉะนั้น คําวากิน วากาม วาเกียรติ เอาไวคิดเปนหลักสําหรับเขาใจเรื่องนี้.
พอเรื่องกินหมดปญหา มันก็เรื่องกาม, เรื่องกามมันไมรูจักเต็ม ไม
รูจักจุดอิ่มจุดพอ. นี้เบื่อกามก็มีเรื่องเกียรติ, หรือพรอมกันไปทั้งกามทั้งเกียรติ,
เพราะวาเกียรติมันเปนเหตุใหไดกาม, และเปนเหตุใหไดกินดีไปกวาเดิมดวย.
ถาเรามีเกี ยรติ แสวงหากามไดง าย หากินไดง าย ฉะนั้ นเรื่ อง ๓ อยางนี้ เราจึงไมแยก
จากกัน เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ.
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คําวาเกียรติหมายถึงอํานาจอะไรดวย. เรามีเรื่องกิน เรามีเรื่องกาม
แลวเรามีเกียรติ คือมีอํานาจหรือมีอะไรที่เปนฤทธิ์ เพื่อใหสําเร็จประโยชน : อํานาจ
เงินก็สําเร็จประโยชน, อํานาจอาวุธก็สําเร็จประโยชน, อํานาจวิชาอาคมก็สําเร็จประโยชน,
แตวาเกียรตินี้มันก็หมายถึงพวกอํานาจเหลานี้เพื่อสําเร็จประโยชน เพราะมัน
เปนทางที่จะใหไดอํานาจ อยางใดอยางหนึ่ง.
ฉะนั้นจะตองรูวา เมื่อมนุษยหมดปญหาเรื่องกิน มันก็เลยมา ขยายเรื่อง
กาม ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด; ฉะนั้นความเจริญที่ทําความยุงยากมากที่สุด ก็คือความเจริญ
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ในเรื่องกาม. แตทีนี้เรื่องกินกับเรื่องกามมันไมแยกกันทีเดียว เพราะวากินอรอย
มันก็คือกามชนิดหนึ่ง,ถากินแตพอเพียงอยูได มันไมใชกาม ไมใชกามารมณทางลิ้น.
ถาวากินอาหารแตพออยูได มันเปนเรื่องอาหารการกินธรรมดา; แตถากินอรอยแลวก็
เปนเรื่องกาม เปนเรื่องทางลิ้น. ฉะนั้นเราเห็นการโฆษณาขาย หรือชักชวนใหสนใจ
แตเรื่องกินนี้มากในหนาหนังสือพิมพ สวนนี้มันเปนเรื่องกามไป, ไมใชเรื่องกินตาม
ธรรมดาปรกติ มันขยายไดเรื่อย เรื่องกินใหแปลกออกไปไมมีที่สิ้นสุด. แลวการกิน
เปนกามอยูในตัว มันก็ยิ่งสงเสริมความใครในกาม; เพราะวาถาคนเรากินอาหาร
เกินที่ธรรมชาติตองการแลวมันก็สงเสริมความรูสึกทางกามมากขึ้นไปอีก เห็นไดงาย ๆ
ที่กินอาหารดี ๆ นั้น มันก็สงเสริมในทางกามมากขึ้นไปอีก.

มีสติปญญามาก ยิ่งขยายเรื่องกิน, กาม ออกไป.
เมื่อคราวกอน ๆ ไดเคยบอกใหเปนหลักแลววา มนุษยมันแปลกตรงที่มี
ความคิดสติปญญามากกวาสัตว ที่มีเพียงสัญชาตญาณไมใชสติปญญา; นี้เรื่องสติปญญา
นี้ สติปญญาอยางชาวโลกนี้ หรือสติปญญาตามธรรมดาสัตวบุถุชนนี้ คือตนเหตุ
หรือจุดตั้งตนของความยุงยาก ความลําบากหรือปญหาตาง ๆ.
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เมื่อเรากินอาหารแตเพียงวาธรรมชาติตองการ, ทํานากินตามตองการ
เหมือนกับสมัยโนนหลายพันปมาแลวโนน มันก็ไมเกี่ยวกับสติปญญา ปญหามันก็ไมมี.
ที่นี้พอเรารูจักประดิษฐประดอยเรื่องการกิน สติปญญามันมีมาก มันก็ประดิษฐประดอยไดไมมีที่สิ้นสุด นี้มัน กลายเปนเรื่องกามทางลิ้น; นี้คือสติปญญา ที่มันเปน
จุดตั้งตนของปญหายุงยาก.
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ทีนี้ความเขลาของมนุษยมันวางมาตรฐานสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป, ตองกินอยางนั้น
ตองกินอยางนั้น,แลวตองกินอยางนั้น จนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้ จะตองกินอยางนั้น จึง
จะเรียกวาระดับธรรมดา อยางนี้เปนตน; นี้เลยความพอดีไป ปญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อย.
มีเรื่องกิน อยางเดียวเทานั้น มีปญหาเกิดขึ้น ที่จะตองกักตุน, ตองมีเงินมากและ
ตองกักตุน, กักตุนนี้ไมใชเพื่อตัวคนเดียว มันเพื่อประเทศชาติ ฉะนั้นปญหาที่ไปเอา
เมืองขึ้น, ไปรบราฆาฟนไปเอาเมืองขึ้นมาเปนของตัว, ก็เพื่อเรื่องกินดวย, จะไปเอา
วัตถุในดินแดนที่เรารบชนะมาเปนของเรา เพื่อสนับสนุนการมีของกิน; ฉะนั้น
เรื่องกินก็ไมใชเรื่องเลน เปนตนเหตุของความยุงยาก.
ทีนี้ที่วาสติปญญาเปนจุดตั้งตนของความยุงยาก มันไมใชเพียงเรื่อง
กินนี้ มันเปนเรื่องกามทั้งหมด.เราก็ดูวามนุษยนั้นเปนอยางไร,
และสัตวเปน
อยางไร, การสืบพันธุของสัตวเปนสัญชาตญาณลวน ๆ พอตอมแกลนดในรางกายมันสุก
จัด มันก็กระตุนความรูสึก เปนความใคร สืบพันธุไมกี่นาทีก็เสร็จไป ก็เลิกไป หรือ
ไมกี่วัน ๒ - ๓ วัน มันก็เสร็จไป, ก็เลิกไป มันเปนสัญชาตญาณลวน ๆ ไมมีสติปญญา.
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ทีนี้มนุษยนั้นมีสติปญญา สามารถสรางมโนภาพที่เรียกวา imagination
หรือมโนภาพ มนุษยมีสติปญญาสรางขึ้น; ฉะนั้น มนุษยสามารถจะสรางมโนภาพใน
ทางกามารมณไดเรื่อยไป ๆ ๆ ไมมีที่สิ้นสุด, มันจึงเปนสวนของมโนภาพ ไมใชของ
สัญชาตญาณลวน ๆ ก็จริงแหละที่วา, มนุษยนี้ก็มีวันที่วา มีตอมแกลนดสุกในรางกาย
พอต อมแกลนดสุ กก็ ตองการสื บพั นธุ นั้นมันก็ ชั่วระยะไม กี่วั น นั้นมันสวนหนึ่งเป นไป
ตามสัญชาตญาณเหมือนกับสัตวเดรัจฉาน; แตเปนสวนนอย, สวนมากก็คือ มนุษยมี
มโนภาพที่สรางขึ้นไดไมมีที่สิ้นสุด.
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นี่ฟงยาก วามันเปนแตเพียงมโนภาพ ทําไมมันมีฤทธิ์มีเดชมาก ? มนุษย
สามารถคิ ด ลํ าพั งคิ ดเกิ ดความกํ าหนั ดได สร างมโนภาพทางเพศให เกิ ดความกํ าหนั ด
หรือสําเร็จความใครได; แตสัตวทําไมเปน,ขอใหรูไววาสัตวทําอยางนั้นไมเปน. นี้
มนุษยกาวหนาในทางความคิดดวยมโนภาพนี้ยิ่งขึ้น ๆ และก็ผลิตวัตถุที่สงเสริม
ความคิดทางมโนภาพทางกามารมณนี้มากยิ่งขึ้น ๆ รวมทั้งการกิน การอะไรดวย.
ฉะนั้นมนุษยจึงพรอมที่จะบริโภคกามทุกวันทุกคืนตลอดป;
ไมเหมือนสัตวที่เปนไป
ตามสัญชาตญาณ มี ความใคร มี ความตองการเฉพาะเมื่อต อมแกลนดสุ กตามธรรมชาติ
หรือสัญชาตญาณ;
ฉะนั้นสัตวตัวหนึ่งไมมีความปรารถนากามารมณตลอดปเหมือน
มนุษย. นี่คือผลของสติปญญา, คิดดูซิ ผลของสิ่งที่เรียกวา สติปญญา ที่เปนไปตาม
ประสาโลก สามารถทําใหมนุษยมีความใครทางกามารมณ หรือปฏิบัติกิจทางกามารมณ
ไดตลอดวันตลอดคืน ตลอดเดือนตลอดป.
ฉะนั้นเราจึงเห็นไดวา สวนที่เปนสัญชาตญาณแท ๆ ในทางเพศนั้น
สัก ๑๐ สวน, แลวอีก ๙๐ สวน เปนของความคิดและสติปญญา ที่รูจักฉลาดใน
การคิดสรางมโนภาพ; ๑๐๐สวนนี้ ตั้ง ๙๐ สวนเปนผลของความมีสติปญญา, ๑๐ สวน
นั้นคือตามเดิม ตามสัญชาตญาณที่สัตวก็มี สัตวเดรัจฉานก็มี มนุษยก็มี, ฉะนั้นถามนุษย
จะคงสืบพันธุกันแตตามสัญชาตญาณแลว มันก็มีแตเพียง ๑๐ สวนใน๑๐๐ สวน. แต
เดี๋ยวนี้มันมีความเกงกลาสามารถ ที่ความเกงในการสรางมโนภาพ ฉะนั้นจึงมีไดตลอดป
คืออีก ๙๐ สวน; ฉะนั้นจึงไมรูจบ.
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ทีนี้มาถึงยุคที่มีความเจริญทางวัตถุ สงเสริมกามารมณนี้ มนุษยก็ยิ่ง
ไปไกลจนลืมตัว, ทีนี้คนรุนหนุมเกิดมายุคนี้ มันก็บามาตั้งแตเกิด ปญหามันก็มี
มาก. ตอไปมนุษยก็จะเผชิญปญหา ที่เรียกวาเหลือลนทีเดียว ที่คนหนุมเกิดมาในความ
เจริญอยางวัตถุ, ถูกทําใหหลงในเรื่องทางวัตถุ, แลวมีมโนภาพในทางเพศนี้เกงกวา
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บรรพบุรุษขึ้นไปอีก, แลวมองดูใหดีวามันคืออะไร ? ความกาวหนา หรือความเจริญ
หรือสติปญญานี้มันคืออะไร ? ถาปลอยไปตามเรื่องของมนุษยปุถุชนมันคืออะไร ? ความ
เจริญคือคิดเกงในทางที่จะเปนทาสของกามารมณ ของกิเลสตัณหา นั่นคือความ
เจริญทางจิตใจ แลวก็ความเจริญคือผลิตวัตถุออกมา ใหตัวเองหลงใหลมากขึ้น. นี้คือ
ความเจริญทางวัตถุ, เจริญทางวัตถุก็เพื่อผลิตวัตถุออกมา หลอกตัวเองใหหลงใหลมาก
ขึ้น,
เจริญทางจิตใจก็คือ ทําใหคิดเกงในการที่จะบริโภค กามารมณ ทางตา ทางหู
ทางจมูกทางลิ้น ทางกายเกงขึ้น, นี่เปนหัวขอที่จะตองเอาไปคิด.
ที นี้ ห ลั ก ฐานหรื อ สิ่ ง ที่ เ ป น พยานก็ ดู เ อาเอง เขามี ค วามก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรทุกแขนง ทางเกษตรศาสตร ทางเศรษฐกิจ ทางอะไรก็ตามเถอะ มัน
เพื่อผลคือวัตถุทั้งนั้น, แลวเขามีความคิดไปในทางวัตถุนิยมวา วัตถุเพียงพอแลวก็
หมดปญหา, ถามีวัตถุใชเพียงพอ กินอยูใชสําหรับทุกคนแลวก็หมดปญหา. ฉะนั้นจึง
จะทุมเททั้งหมดไปในทางสรางวัตถุ พรอมกันนั้นก็ยิ่งหลงไหลในทางจิตในทางกามารมณนี้มากขึ้นไปดวย, มันก็สิ้นสุดลงไปเทานี้ มนุษยในโลกเราปจจุบันนี้มันมีเพียง
เทานี้.
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นี้คําวา ธรรมะ หรือคําวา ความสะอาด สวาง สงบ มันไมประสีประสา
เขาไมจุ, ไมมีเนื้อที่จะใหเขามา. ฉะนั้นอยาลืมวา เรามีหัวขอวาปญหาตั้งตนเมื่อ
มีความเจริญเปนหัวขอที่จะลืมไมได, ปญหาคือความทุกขหรือกิเลสนี้ มันตั้งตน
เมื่อมีความเจริญ นับตั้งแตเริ่มรูจักดีรูจักชั่วขึ้นมา ในทางใหยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู –
ของกู, นี้คือจุดตั้งตนของปญหา จะวาโดยทั้งหมด. มนุษยทั้งสายก็เหมือนกับที่พูด
มาแลววายุคที่มนุษยเริ่มรูจักความดีความชั่วที่สมมติเรียกวารูจักกินผลไมตนนั้นเขาไป.
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ปญหาตั้งตนเมื่อรูจักดีชั่ว.
ทีนี้วา เฉพาะคน คนคนหนึ่งชาติหนึ่งนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเกิดมาในทอง
มัน ยัง ไมรู เ รื ่อ งดีเ รื ่อ งชั ่ว ,พอโตขึ ้น หนอ ย รู เ รื ่อ งดีเ รื ่อ งชั ่ว มัน ก็เ ริ ่ม มีป ญ หา,
เริ่มมีความทุกข เริ่มมีปญหาเมื่อรูจักดีรูจักชั่ว. เมื่อเด็กทารกยังไมรูจักดีจักชั่ว ปญหา
ก็ยังไมมี; ฉะนั้นปญหามันตั้งตนเมื่อรูจักดีรูจักชั่ว, พอรูจักดีรูจักชั่ว มันไมไดตั้งตน
เพื่อจะศึกษาเพื่อระงับเสียซื่งความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดี - ชั่ว, มันยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นเรื่อง
ดี - ชั่ว.
ไปคิ ดดู เถอะ พอเรารู จั กดี รู จั กชั่ วนี้ จะยิ่ งยึ ดมั่ นถื อมั่ นเรื่ องดี เรื่ องชั่ ว ไม
ใชมีความรูเรื่องดีเรื่องชั่ว เพื่อจะไมยึดมั่นถือมั่นหรือเพื่อจะเฉยได มันไมเปนอยางนั้น. คําวา
รูจักดีรูจักชั่วนี้ คือไปรูจักเพื่อยึดมั่นถือมั่น; ที่มนุษยกินผลไมตนนั้นเขาไป รูจักดีรูจัก
ชั่ว มันมีความหมายอยางนั้น, ถาฟงไมดี มันเขาใจผิดได. ถารูจักดีรูจักชั่วแลว
ก็รูจักกําจัดความชั่ว มีแตความดี มันก็หมดปญหาไป; แตทีนี้มันไมใชอยางนั้น มัน
รูจักดีรูจักชั่ว เพื่อยึดมั่นถือมั่น เพื่อความหนักอกหนักใจ, และเพื่อหลงใหลในความดี,
คําวาดี.
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ทีนี้ความที่มันเปนทาสของอารมณของวัตถุนี้ ก็คิดวา ไดนั่นแหละดี
ไดกิน ไดกาม ไดเกียรตินั่นแหละดี. คําวาไดหมายถึงไดสิ่งที่กิเลสมันอยาก คือเรื่อง
กิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ยิ่งไดมันก็ยิ่งดี,ก็ระดมทุมเททั้งหมด เพื่อไดสิ่งเหลานี้.
เมื่อไมไดมันก็เปนทุกข, นี้ไมยอมเปนทุกข ก็แยงชิง ก็เบียดเบียน ก็ประพฤติ
ทุจริตเหมือนที่กําลังทํากันอยูเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ : รบกันไมมีที่สิ้นสุด มันถือไดเปนดี
ก็แปลวาที่รูจักดีรูจักชั่วนั้นมันไมไดรูถูก.
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อยูเหนือดี - ชั่วแลวจะหมดปญหา.
ถา รู จ ัก ดีรู จ ัก ชั ่ว อยา งพระพุท ธเจา รู  ก็ค ือ วา ดีชั ่ว ทั ้ง สองอยา งนี ้ย ึด
มั่นถือมั่นไมได. เราจะกดไวไมใหหือขึ้นมาทั้งดีและทั้งชั่ว, ใหจิตใจเปนอิสระอยู
เหนือดีเหนือชั่ว คือไมตองมีความทุกข เพราะดีและชั่วนั้นเอง;
อยางนี้จึงจะ
เรียกวารูจักดีรูจักชั่ว อยางถูกตอง และสมบูรณ. ทีนี้คําวา รูจักดีรูจักชั่วของชาวบาน
ชาวเมืองไมใชอยางนั้น, ดีตามที่กิเลสตองการ คือได ชั่วคือไมได.
มนุษยมีปญหาเดี๋ยวนี้, ปญหาอยางโงเขลาที่สุด ที่วาทําไมทําดีไมไดดี
ทําชั่วไมไดชั่ว ? คนทําชั่วกลัวรวย คนทําดีกลับจน; นี่คือปญหาที่โงที่สุด เพราะไป
เอาดีที่ได ไปเอาดีที่ไดเงิน ไดของ ไดกิน ไดกาม ไดเกียรติ,
เขาไปเอาดีที่นั่น ซึ่ง
มันไมใชดีจริง. ถาเอาดีจริง ๆ อยางพระพุทธเจาวา ก็ไมมีปญหา : ใครทําดีก็
ดีจริง ๆ ใครทําชั่วก็ชั่วจริงอยูแลวตั้งแตเมื่อทํา. เมื่อเราถือวานี้ดีนี้ชั่ว พอไปทํา
อยางดีเขา ก็ตองถูกบัญญัติวาทําดีไดดี, มันก็ไดทําแลว มันก็ไดดีแท. ทีนี้เขาไปเอาดี
ที่เรื่องได ไดเงิน ไดของ ไดเกียรติ ไดอะไรตาง ๆ, มันจึงมีปญหาที่โงเขลาขึ้นมา วาทําดี
ทําไมจึงไมไดดี, ทําชั่วทําไมจึงไมถูกลงโทษ หรือทําใหเปนทุกข; เพราะตีความหมาย
ของคําวา ดีและชั่วผิด, คือตีความไปตามภาษาของชาวบานบุถุชน.
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เราจึงพูดไดวา ทุกขหรือปญหามันเกิดขึ้นเมื่อมนุษยเริ่มมีความรูจักดี
รูจักชั่ว อยางเบื้องตน,อยางโงเขลาที่สุด คือสูงขึ้นมากวาสัตวเดรัจฉานขั้นหนึ่งเทานั้น.
สัตวเดรัจฉานไมรูจักดีไมรูจักชั่ว, ไมมีเรื่องดีเรื่องชั่ว, มันก็ไมทุกขเพราะเหตุนี้.
ฉะนั้นมันยังดีกวาคน มันจึงไมถูกสาปใหมีบาปตลอดกาลเหมือนคน, พอคนเริ่มแยกตัว
จากสัตวเดรัจฉาน ก็คือรูจักดีรูจักชั่ว ในอันดับโง คือ สําหรับจะยึดมั่น ถือมั่นมัน
ก็มีความทุกข.
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ฉะนั้ นคัมภีรไบเบิ ลเขาเขี ยนไวถูกที่สุดแลว ว ามันเริ่มมีบาปเดิ ม มีบาปตั้ ง
ตน, เริ่มตาย เริ่มแหงการตาย ก็หมายความวา, เริ่มมีสติปญญาอยางมนุษย ก็คือเริ่ม
ตาย นาขันไหม ? เริ่มมีสติปญญาอยางบุถุชนอยางมนุษยบุถุชนนี้คือเริ่มตาย, เริ่มมีบาป,
เริ่มจมอยูในบาปตลอดกาล สืบตอถึงลูกหลานเพราะสอนมาอยางเดียวกันหมด. พอ
ลูกหลานออกมาก็สอนอยางเดียวกันหมด, ลูกหลานออกมาก็สอนอยางเดียวกันหมด
ฉะนั้นคนจึงมีความทุกขเหมือนกันหมด กี่รอยชั่วคนมาแลว ตั้งแตเริ่มรูจักดีรูจักชั่ว
เดี๋ยวนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลงอะไร, ยังมีความทุกขอยู.
การที่มาบวชมาเรียนมาศึกษาธรรมะนี้ ก็เพื่อจะอยูเหนื อสิ่งเหล านี้ ให
มันรูชั่วรูดีอยางถูกตอง สําหรับจะอยูเหนือดีเหนือชั่ว ไมใหมันเกิดเปนปญหาขึ้น
ตอไป; เพราะฉะนั้นเราจึงไมถืออยางเขาถือวา ไดนั่นแหละดี. ฉะนั้นเรื่องกิน
เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เลยกลายเปนเรื่องสกปรก สําหรับพระอริยเจา ; เรื่องกิน เรื่อง
กาม เรื่องเกียรติ เปนที่เทอดทูนบูชาของบุถุชน, บุถุชนจะเทอดทูนบูชายิ่งกวาอะไร
เสียอีก,
จะบูชาเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรตินี้ แมที่อางตัวเปนอุบาสกเปน
อุบาสิกา เปนพระเปนเณรบางคนนั้น มันก็บูชาเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ
ยิ่งกวาพระพุทธเจา, จึงทิ้งพระพุทธเจา ทิ้งพระธรรม ทิ้งพระสงฆ, ดื้อดึง ไปเอา
เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ตอหนาพระพุทธเจา, พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ. นี่ก็เพราะวาไมรูวา ดีคืออะไร ชั่วคืออะไร, จะอยูเหนือไดอยางไร,
จะชนะไดอยางไร, มันรุกเขามาถึงขนาดนี้. มนุษยทั่วไปไมตองพูดถึง; แมพุทธบริษัท
บางคนก็ยอมสลัดทิ้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพื่อเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ
ในบางโอกาส ในบางอยาง ในบางคราว.
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นี้แปลวา มันเปนอวิชชา เปนโมหะ อะไรถึงที่สุด, แตแลวเขาก็ไม
วายที่จะเรียกมันวา ความเจริญ คือความเจริญ เขาเรียกการไดกิน ไดกาม ไดเกียรติ
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ตามที่เขาตองการ, ตามที่เขานิยมกันนั้นวาความเจริญ วาความกาวหนา วาความเจริญ
ทุกคนกําลังบูชาความเจริญ ก็ที่แทนั้นคือสิ่งตรงกันขามกับความเจริญ คือความ
เสื่อมอยางลึกซึ้งในทางจิตทางวิญญาณ, ความเสื่อมเสียอยางถึงที่สุดในทางจิตวิญญาณ,
เขาเรียกมันวาความเจริญ. ฉะนั้นอยาลืมวา ปญหามันตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความ
เจริญ, ปญหา บาป อกุศล ลามก กิเลส ความทุกข. นี้เรียกวา ปญหา, ปญหา
ตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความเจริญ.
คุณก็เห็นไดวาเรื่องนี้ก็เคยพูดมาหลายครั้งแลว; แตกลัววาจะเลือน
จะฟนเฝอ จึงพูดซ้ํา พูดซ้ํา,พูดซ้ําอยูเรื่อยเพราะวาถาเขาใจขอนี้ดีแลว มันรับประกัน
ได, รับประกันไดวาจะไมหลงทาง. แลวก็อยาไปบูชาความเจริญ อยางที่โลกสมัยนี้
เขาเรียกกันวาความเจริญ มันเรื่องความรับบาปเกา, และสรางบาปใหมเพิ่มขึ้น ๆ ให
มนุษยมีปญหาและมีความทุกขยิ่งขึ้นกวาเก า นี่ทั้งโลกกําลังเปนอยางนี้.ฉะนั้นคําว า
โลกุตตระหรืออยูเหนือหรืออะไร คือมันเหนือความเปนอยางนี้ อยาไปมุดหัวลงไปใตนั้น
เหมือนกับเขา, เรียกวา โลกุตตระได คืออยูเหนือความหลง หลงใหลในความ
เจริญทางวัตถุ และความเจริญทางจิตใจอยางโงเขลา.
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ความเจริญทางจิตใจอยางของมนุษยสมัยนี้ มันเปนทาสของวัตถุ;
ฉะนั้นความเจริญทางจิตใจของมนุษยสมัยนี้จึงเปนความโงเขลา เพราะมันอยูใตอํานาจ
ของความเจริญทางวัตถุ. ถาพูดอีกทีหนึ่ง ก็ไมมีความเจริญทางจิตใจ; แตเดี๋ยวนี้
เขาถื อวา นี่ แหละคื อความเจริญของมนุ ษยสมั ยนี้ ทั้ งทางวั ตถุและทั้ งทางจิ ตใจ เป น
วัฒนธรรมอยางสูง, แลกเปลี่ยนกันระหวางชาตินั้นชาตินี้ แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยน
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กัน, ยิ่งแลกเปลี่ยนกันก็ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุ, ทุกคนก็ยิ่งเปนทาสของวัตถุ ทั้ง
โลกก็มีแตปญหาคือความทุกข.
ฉะนั้ นเราจึ งไม ข องแวะกั บความเจริ ญของมนุ ษย ชนิ ดนี้ ทั้ งทางวั ตถุ และทั้ ง
ทางจิตใจ, เราก็เพงหาความเจริญที่ถูกตองของพระพุทธเจา; ฉะนั้นตองแยกความ
เจริญของพระพุทธเจาออกไปวา มันยังไมมา ถามีแลวไมเกิดปญหา.
ฉะนั้นถาผมพูดวา ปญหาเกิดเมื่อความเจริญตั้งตน มันก็ยอมเปนการ
ยืนยันอยูในตัววา เจริญทางวัตถุนั่นเอง; เพราะวาถาเจริญอยางแบบของพระพุทธเจามันไมมีปญหา, แลวจะเอาคําพูดไหนมาพูดวา ปญหาตั้งตน, มันไมมีปญหา มันจึง
ไมมีปญหาที่จะตั้งตน นี่มัน ความเจริญทางธรรมะ มันไมมีปญหาที่จะตั้งตน; ฉะนั้น
ป ญหาจึ งไม อาจจะตั้ งต น เพราะความเจริ ญทางจิ ตใจตามแบบของพระพุ ทธเจ า.ป ญหา
มันตั้งตนเมื่อมีความเจริญตามแบบของคนโง คือคนบุถุชนที่ถือเอาไดเปนดี, เอา
เรื่องกิน เรื่องกามเรื่องเกียรติ เปนเรื่องดี. ฉะนั้นโดย logic มันก็กํากับกันอยูใน
ตัว เพราะมีคําวาปญหา มันตองมีปญหาแลวปญหามันตั้งตนเมื่อมีความเจริญอยาง
วัตถุ ของคนธรรมดาสามัญ; สําหรับทางฝายโลกุตตระฝายพระพุทธเจานั้น ปญหาไมมี,
ฉะนั้นจึงไมพูดไดวา ปญหาตั้งตน.
แตทีนี้เราก็มีหลักอยูแลววา คําแตละคํา ๆ มี
ความหมายเปนภาษาคนเปนภาษาธรรม; เราก็พูดไดชัดเลยวา ปญหามันตั้งตน
เมื่อมีความเจริญ วงเล็บวาในภาษาคน ตามภาษาคนพูด ชาวบานพูด คนพูด,
ป ญหาคื อสิ่ งไม พึ งปรารถนาทุ กอย างตั้ งต นเมื่ อมนุ ษย มี ความเจริ ญ ตามความหมายของ
มนุษย ที่ไมรูอะไร ที่ทําใหหลงความดีความชั่ว.
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ฉะนั้ นวั นหนึ่ งไม ต องเข าใจอะไรมาก เข าใจเพี ยงประเด็ นเดี ยวว า ป ญหา
มันตั้งตนเมื่อมนุษยเริ่มมีความเจริญ, หรือจะพูดใหกินความกวางไปวา ถามนุษยรูจักดี

www.buddhadasa.in.th

ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ

๓๑๓

มากจนถึงอยากจะควบคุมความดีความชั่ว ก็เรียกวา ปญหามันตั้งตนเหมือนกัน.
ปญหานี้มันวิเศษ
ถาตั้งตนเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่ว
อยางนี้มันเปนปญหาที่จะไปสูโลกุตตระ, มันไมใชปญหาที่จะทําลายโลก. ปญหา
ที่จะทําลายโลกใหวินาศไป คือปญหานี้ ที่ตั้งตนมีความเจริญทางวัตถุ แลวหลง
ใหลทางวัตถุ, โงถึงขนาดที่วา ปญหาตาง ๆ จะแกไดดวยวัตถุ หรือความเจริญทางวัตถุ
แลวก็เลยระดมกันใหญในเรื่องทางวัตถุ มันก็ยิ่งลําบาก ยิ่งมีปญหามาก.
สมมติวา แกปญหาเรื่องคนตายได คนไมตาย, คนมากขึ้น, ยิ่งมากขึ้น
เทาไร มันก็ยิ่งไมพอมันก็ยิ่งจะตองเบียดเบียนกัน ทุจริตแยงชิงกันมาก เพราะวา
เมื่อมีคนมาก มันปกครองไมทัน ควบคุมไมทัน คนเลวมันก็เกิดขึ้น;
เชนเดียวกับ
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อกอนนี้อุปทวะไมมี พอคณะสงฆนี้ตั้งมั่นมาเปนเวลานาน
เจริญดวยบริษัท อุปทวะก็มี.
อุปทวะคือสิ่งอุบาทวคําเดียวกับคําวา อุบาทว,
อุปทวะก็ไปดูก็แลวกัน. สิ่งอุบาทวนี้ยังไมมีในธรรมวินัยนี้; ครั้นคณะสงฆตั้ง
มานานมีจํานวนภิกษุมาก มีอะไรมากอุปทวะจึงมี; นี้หมายความวาเพราะคนมาก
แท ๆ เพราะคนมากควบคุ มกั นไม อยู อย างหนึ่ ง เพราะคนมากคนไม ดี ก็ จั บพลั ดจั บผลู
เขามา.
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ทีนี้เราจะเอาแตเพียงวา แกไปในการเจ็บไข ในการหยูกยาพยาบาลใหดี,
คนไมรูจักตาย คนมันก็มาก ก็ตองมีคนชั่วมาก, แลวการปกครองจึงทําไมได.
ฉะนั้นเรื่องคนมากนั้นก็ยิ่งเปนภัย ทําใหโลกนี้ มันยิ่งเปนนรกมากขึ้นไปอีก,
แลวมันจะมีความขาดแคลนเร็วเขา อาหารไมพอกินหรืออะไรทํานองนี้ มันจะมีเร็วเขา.
และเมื่อการควบคุมไมพอ ศีลธรรมเสื่อม มันก็ลางผลาญกันเอง, ความเห็นแกตัว
มันทวีขึ้นเร็วกวาที่จะมีคนนอย ๆ เพราะมันไมพอ.
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ฉะนั้นเรื่องความเจริญทางวัตถุ มันมีแตเรื่องภัย, เปนภัยเปนอันตราย
ทั้งนั้น. คุมกําเนิดนี้ก็เหมือนกัน ถาเปนเรื่องทางวัตถุแลวมันก็อันตราย ทําให
เสื่อมเสียศีลธรรม, การรูจักคุมกําเนิดทางวัตถุกันมาก ๆ ทําใหศีลธรรมเสียหายหมด,
มีความชั่วซึ่งปกปดไวมากมายที่สุด. ถาควบคุมกําเนิดกันทางจิตใจ คือบังคับจิตใจ
ไมกระทํา, ไมลวงละเมิด บังคับ, มีศีล มีสมาธิ มันก็ไมเปนอันตราย,การคุมกําเนิด
นั้นก็ดี. ฉะนั้นเราพูดไดวา ถาเรื่องทางวัตถุแลว อันตรายทั้งนั้น, มันพรอมที่จะ
อันตรายอยูเสมอ. ถาเผลอนิดเดียวมันอันตราย โครมเขาไปเลย, เพราะมันพรอมที่จะ
อั น ตรายอยู เ สมอ.ฉะนั้ น อย า ไปหลงความเจริ ญ ทางวั ต ถุ ซึ่ ง เป น ต น เหตุ ข องป ญ หา
เปนจุดตั้งตนของความทุกขของกิเลสของโลก ซึ่งเต็มไปดวยความทุกข.
นี่ ผมพู ดมาตั้ งชั่ วโมง มั นก็ เป นใจความสั้ น ๆ นิ ดเดี ยว ว าป ญหาตั้ งต น
เมื่อมีความเจริญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยรูจักคิดรูจักนึกดวยสติปญญา, ขยาย
การสื บพั นธุ ตามธรรมชาติ ตามสั ญชาตญาณออกไปเป นกามารมณ ของกิ เลสตั ณหาได
ตลอดวัน ตลอดคืน ตลอดเดือน ตลอดป ผิดกับสัตวเดรัจฉานตรงนี้.
ฉะนั้นอยา
ไปบูชาสติปญญาชนิดนี้ เปนสติปญญาชนิดที่ไมชวยใหพบธรรมะ, สติปญญา
ชนิดนี้ไมชวยใหพบธรรมะ, สติปญญาที่เปนทาสของวัตถุ เหมือนกับภาพที่ชี้ใหดูบอย ๆ.
พยายามจะรูธรรมะดวยสติปญญา นั้นมันเหมือนกับพยายามจะจับปลาดุกดวยลูกน้ําเตา;
เดินผานประตูนั้ นทีไร ก็ใหคิดนึกถึ งข อนี้ วาสติป ญญาที่ทํ าให คุณทะเยอทะยาน จะดีจะ
เดนอยูในทุกวันนี้, นั่นแหละคือสติปญญาชนิดนั้น มันจะทําอันตราย; แมแต
อยากดีอยากเดน อยากเปนอาจารยจะเปนผูมีเกียรติเปนอะไรก็ตาม, มันเปนสติ
ปญญาชนิดที่วา ไมมีวันจะพบกันกับธรรมะ ตองเปนปญญาชนิดชนะวัตถุ อยู
เหนื อวั ตถุ ไม เป นทาสของวั ตถุ จึ งจะพาไปถึ งธรรมะ แล วจะจั บปลาดุ กได ง าย ๆ ด วย
เครื่องมือที่มีไวสําหรับจับปลาดุกโดยเฉพาะ.

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

www.buddhadasa.in.th

ปญหาตั้งตนเมื่อมีความเจริญ

๓๑๕

เอาละพอกั นที สํ าหรั บคํ าอธิ บายคํ าเพี ยงคํ าเดี ยวว า ความทุ กข ของสั ตว
มันตั้งตนเมื่อเริ่มมีความเจริญ ทั้งทางวัตถุและทางสติปญญาที่เปนทาสของวัตถุ
ถาจะพูดเปนคําบัญญัติรัดกุมตายตัว ก็ตองพูดอยางนี้ ความทุกขของมนุษยในโลกมันเริ่ม
ขึ้น เมื่อมนุษยเริ่มมีสติปญญาชนิดที่เปนทาสของวัตถุ :
เรื่องดีเรื่องชั่ว ไดแลวเปนดี,
ไมไดคือไมดี. หัวขอเพียงขอเดียวสําหรับไปคิด วาปญหาตั้งตนเมื่อเริ่มมีความเจริญ
นี้เอาไปคิดเปนอารมณของสติปญญาของวิปสสนา, คือไปเพงหาความจริงของสิ่งนี้ ไดอีก
นานได ทุ กวั น ๆ ปะเหมาะเข าวั นไหนดิ นฟ าอากาศดี จิ ตใจโปร งสบายดี มั นก็ เห็ นลึ กซึ้ ง
ได เพียงพอจนทําใหหยุดได ไมลุมหลงได.
ฉะนั้นที่สอนกันอยู ตักเตือนกันอยูวา อยาทําเพื่อจะรับคําขอบใจ,
อยาทําเพื่อจะใหเขาสรรเสริญเยินยอ, อยาทําเพื่อใหไดเรียกวาดี อะไรทํานองนี้
ก็คืออยางนี้. ฉะนั้นมีชีวิตอยูดวยการงานชนิดที่ไมเพื่อตัวกู ไมเพื่อของกู มันก็
เปนการพอกพูนปญญาที่ถูกตอง;
เพราะฉะนั้นมันเปนตัวปญญาที่ถูกตองอยูแลว
มันก็มีแตพอกพูนใหแนนแฟน ใหมากขึ้น ใหแนนแฟนขึ้น. เปนอยูเหมือนตายแลว
นี้เปนคําพูดที่ถูกที่สุด ถาฟงถูก เปนคําพูดที่ถูกที่สุด; เพราะฉะนั้นอุดมคตินี้ ยังคง
ใชไดอยูตลอดไป : กินขาวจานแมวอาบน้ําในคู อยูเหมือนกับตายแลว, คือ
ไมมีอะไรเพื่อตัวกู และของกูเลย.
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- ๑๔ –
วันจันทรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
แรม ๘ ค่ําเดือน ๔

ความเปนธรรมของตัวกู.
เหมือนกันทุกเรื่องคือวา ทุก ๆ เรื่องของเราที่พูดตองเปนเรื่องเดียว
เกี่ยวกับตัวกู - ของกูนั่นเอง. ฉะนั้นเราเรียกวา ปาฏิโมกข คือหัวขอใหญ, แลวก็
ในทางธรรม ก็เรียกธรรมปาฏิโมกข.ฉะนั้น คนฟงจะตองจับใหได หรือเขาใจใหได
มองใหเห็นไดวา มันเปนเรื่องเรื่องเดียว เรื่องตัวกู - ของกู, นี้มันเปนความรูสึก
หรือเปนคําพูดตามความรูสึกวา ตัวกู•ของกู. ถาเปนกิริยา ก็คือเปนความยึดมั่น
ถือมั่น; ฉะนั้นเรื่องความยึดมั่นถือมั่น กับเรื่องตัวกู•ของกูนี้เปนเรื่องเดียวกัน.
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มนุษยเปนทุกขเพราะรูจักดี - ชั่ว

ความทุกขนั้นตั้งตน เมื่อมนุษยเริ่มรูจักยึดถือเปนตัวกู - ของกู ใน
ระดับที่เรียกวา มีดีมีชั่วนี่เปนหลัก; กอนนีม้ ันเหมือนกับสัตว ตัวกู•ของกูเพียงแต
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วาเห็นแกตัวตามธรรมชาติของสัตว, นี้แทบจะไมเกี่ยวกับดีหรือชั่ว, มันเกี่ยวกับความหิว
เกี่ยวกับความตองการตามธรรมชาติ; อยางนี้ไมถึงขนาดที่เปนคน, ยังเปนสัตว.
ถึงแมวามีรูปรางเปนคน แตจิตใจระดับนี้ก็ยังเปนสัตว. ตอเมื่อใดมันไปเกิดรูความ
หมายเรื่องดีชั่ว และยึดถือเกี่ยวกับดีหรือชั่ว จะเปนดีชนิดไหนชั่วชนิดไหนก็ตามเถอะ
มันก็เริ่มเรียกวาเปนคน, ความเปนคนชนิดที่สมบูรณมันตั้งตน ก็เริ่มมีความทุกข.
มันก็เปนคําพูดที่นาหัว ที่วาเราพอรูจักดีรูจักชั่วมันก็เปนทุกข; ฉะนั้น
เราก็ทําไมรูจักดีไมรูจักชั่วเสียซิ นี้ถาแกลงทํามันก็ไมได ใจมันรูจัก แลวมันแกลงทํา จะ
แกลงทําไมรูจักดีรูจักชั่ว มันก็ไมได, นั้นมันเปนจิตวางอันธพาล ที่เราเรียกวาจิตวาง
แบบอันธพาลมันใชไมได, เวนไวแตวาจะเขาใจเรื่องดีเรื่องชั่วถึงที่สุดจริง ๆ, แลวมัน
ขึ้นสูงไป จนถึงกับวา ดีหรือชั่วนี้มันเทากัน มันไรความหมายเทากัน; นี่จึงจะไมมีดี
ไมมีชั่วอีกครั้งหนึ่ง, คืออยูเหนือดีเหนือชั่วไปเสีย.
นี้จุดตั้งตนของมนุษยก็เริ่มตรงที่วา พอเริ่มรูจักดีชั่ว ตั้งตนเปนมนุษย
ที่มีความทุกข แลวก็ไปเรื่อยไป ๆ กระทั่งถึงจุดปลายทางสุด ก็คือขึ้นเหนือความดีความ
ชั่ว คือเปนพระอรหันต;
เพราะฉะนั้นไมเหมือนกันกับเรื่องไมมีดีไมมีชั่วของสัตว
กอนความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้นมันอยางหนึ่ง, แตไมมีดีไมมีชั่วอยางพระอรหันตนั้น
มันอีกอยางหนึ่ง. อยางหนึ่งเพราะมันไมรู หรือมันหลง หลงขนาดที่ยังไมรู, พอรู
เขาก็เริ่มเปนทุกขเพราะยึดถือ, ไปยึดถือก็เปนทุกข ๆ ๆ ๆ มากเขา ก็รูวา ไมไหว
ทั้งดีทั้งชั่ว, จิตใจเลยเฉยเสียไดทั้งดีและชั่ว, จึงไมมีดีไมมีชั่วอีกตอไป, อยูเหนือดี
เหนือชั่ว.
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นี่เรียกวาเราไมไดพูดแตจุดตั้งตนอยางเดียว เราพูดใหรูตลอดทั้งสาย เกี่ยว
กับดีและชั่ว, ตอนที่ ๑ เมื่อยังไมรูจักดีไมรูจักชั่ว ก็ไมมีความทุกข. ตอนที่ ๒
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รูจักดีรูจักชั่ว สําหรับยึดมั่นถือมั่น ก็มีความทุกข, และในที่สุด ตอนที่ ๓ รูจักดี
และชั่ว ในฐานะที่ไมยึดมั่นถือมั่น คือเห็นเปนของเด็กเลนไปหมด ก็ไมยึดมั่นถือ
มั่น ไมมีความทุกขอีก ไมอาจจะเกิดความทุกข, มันมีผลตางกัน, แบงไดเปน ๓ ตอน.
กอนแตจะรูจักดีรูจักชั่วนั้น ไมมีความทุกขทางจิตทางวิญญาณ เกี่ยวกับ
เรื่องนี้, มีแตปญหาเรื่องปากเรื่องทอง เรื่องตามสัญชาตญาณทั้งนั้น มีทุกขอยาง
งาย ๆ, ทุกขอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ผิว ๆ เผิน ๆ ไมลึกซึ้ง เพราะยังไมเกิดความยึดมั่นถือมั่น
ที่จริงจัง.
นี้พอ เริ่มรูจักแบงแยกดี•ชั่ว, บุญ•บาป, สุข•ทุกข, ได•เสีย สูง•ต่ํา
มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นมาก;
ฝายที่สนับสนุนความอยาก ความตองการ ก็เรียกวาดี,
ฝายที่ไมสนับสนุนความอยากความตองการก็เรียกวาไมดี.
สิ่งที่เรียกวาดีก็มีหลายชั้น มันแลวแตวาความอยากนั้นดีหรือไมดีจริง,
ความอยากอยางโงหรือความอยากอยางฉลาด. ความตองการก็มีหลายชั้น ต่ํา ๆ วา
ไดแลวก็ดี ไดแลวก็ดี; นี้ไปถึงตอนสูงก็วา โอย, เรื่องไดของนี้มันยังไมได มัน
ตองไดอะไรกวานั้น : ไดกามารมณ ไดเกียรติยศชื่อเสียงไดไปทางโนน, แตวานั้น
ก็ยังไมดี มันก็ยังหยุดไมได ยังเปนทุกข; ตองการความสงบจึงจะดี; เปนอยู
อยางนี้. สิ่งที่เรียกวา ดี มันก็เดินได, ทีนี้แมแตความเปนธรรม ความรูสึกที่วาดีนี้
มันก็ยังเดินไดแปลวายืดหยุนได.
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ความเปนธรรมมีไดทั้งจริงและหลอกลวง.
มนุษยเริ่มรูจักความเปนธรรม หรือความถูกตอง หรือความดี ความจริง
ความงดงาม มาเปนลําดับ ๆ; ไมใชมนุษยจะเริ่มรูจักแตความดีทีเดียวถูกตองหมด
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หรือรูจักความจริง ความยุติธรรม ทีเดียวถูกตองหมด, มันเคยโงมาทีละชั้น ๆ ๆ เปน
ลําดับ.
ยกตัวอยาง วาความถูกตองหรือความเปนธรรม; ความเปนธรรมของ
คนพวกหนึ่ง มันรับไมไดสูไมไหวสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง. ถึงเดี๋ยวนี้ คนเดี๋ยวนี้
ในสมัยนี้ยุคนี้ ความเปนธรรมของคนบางพวก เรารับไมไหว; บางคนอํานาจเปนธรรม,
บางคนอํานาจเงินเปนธรรม อํานาจอาวุธเปนธรรม มันก็รับไมไหว, แมแตวาความเปน
ธรรมที่เรียกวายุติธรรม บางทีมันก็ยังใชไมได, ใชไมไดเอามาก ๆ; ไมอยางนั้นจะไม
เกิดคําพูดที่วา แพเปนพระ ชนะเปนมาร อะไรทํานองนี้ ไมมีใครชอบแพ หรือไมมี
ใครอยากจะยอมแพ จนตองพูดวา แพเปนพระชนะเปนมาร, มันตองการชนะทั้งนั้น.
ความถูกตองนั้นคือยอมแพ อยางนี้ไมมีใครเขาใจดอก, ยิ่งคนหนุม ๆ
สาว ๆ รุนปจจุบันนี้ ยิ่งไมยอมวายอมแพนั่นแหละดี, ยิ่งไมยอมแน เพราะถูกสอน
มาอีกอยางหนึ่ง แลวก็ถูกอบรมมาใหเคยชินแตเรื่องชนะไปเรื่อย,
ไมรูวาแพนั้น
คือชนะ แพคือชนะนี้ฟงไมถูก. ฉะนั้นนักเรียนขนาดมหาวิทยาลัย ก็ยังเปนอันธพาล
ยกพวกตีกัน,
แลวนักกีฬาชั้นเอกดีของประเทศนั้นประเทศนี้ ที่เลือกสรรมาแลว
ก็ยังเปนอันธพาล, ยังชกตอยในสนามกีฬา, สุภาพบุรุษที่เลือกมาดีแลว ยังมาชกตอยกัน
ในสนามกีฬา; เพราะมีความเขาใจเรื่องความเปนธรรมไมตรงกัน จึงเกิดรูสึกวา
ถูกเหยียด ถูกหยาม ถูกลูบคม ถูกอะไร ก็เลยโมโหขึ้นมา มันก็ทําอันตรายกัน.
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เพราะฉะนั้นเรื่องความเปนธรรมนี้ ก็ยังมียืดหยุนและหลอกลวง ;
ถามันเปนความเปนธรรมความถูกตองเปนธรรมของจิตที่เปนตัวกู - ของกู มันตอง
อีกอยางหนึ่ง. นี่คุณจําขอนี้ไวใหแมน : ความเปนธรรม ความถูกตองถาเปนธรรม
ดวยจิตของตัวกู - ของกู มันอยางหนึ่ง, นี้ความถูกตองความเปนธรรม ของจิต
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ที่ไมมีตัวกู ไมเกิดตัวกูอยูในขณะนั้น มันอีกอยางหนึ่ง; ฉะนั้นความเปนธรรม ๒ อยาง
นี้ตางกันลิบ.
นี้เรายกตัวอยางเรื่องที่มันเปนประวัติศาสตร สายเดียวกัน เรื่องคัมภีร
ไบเบิล ไบเบิลเกาไบเบิลที่เรียกวาคัมภีรเกา old testament. ความเปนธรรมนั้นคือ
ตาตอตา ฟนตอฟน; ถาถือตาม old testament คัมภีรเกาของคริสเตียน ความเปน
ธรรม คือตาตอตา ฟนตอฟน สอนอยูอยางนั้น;
เขาชกเราฟนหักซี่หนึ่ง เราก็ชกเขา
ฟนหักซี่หนึ่ง นั่นแหละคือความยุติธรรม, เขาทําตาเราบอดขางหนึ่ง เราก็ทําเขาบอด
ขางหนึ่ง;
นั่นคือความเปนธรรม ในระดับหนึ่ง คือหลายพันปมาแลว เจ็ดพันแปดพัน
ปหรือหมื่นปมาแลว ความเปนธรรมคือ ฟนตอฟน ตาตอตา. ครั้นมาถึง new testament
ของพระเยซู ไมเกินสองพันป พระเยซูไมสอนอยางนั้น : ความถูกตองหรือความเปน
ธรรม คือวาเขาตบขางซาย ใหเขาตบขางขวาดวย นั่นคือความเปนธรรม, เขาขโมย
เสี้อไปแลว เอาผาหมตามไปใหดวยนี่คือความถูกตอง.
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คุณเปรียบเทียบความถูกตองดู ตอนคัมภีรเกา ฟนตอฟนตาตอตา,
คัมภีรใหมนี้ ตบแกมซายใหตบแกมขวาอีก. นี่เรียกวามันมาเครือเดียวสายเดียวกันมา,
แตมันเปลี่ยนมากถึงขนาดนี้ เพราะมันหางกันหลายพันป ก็แปลวาสติปญญาของ
มนุษยดีขึ้น ๆ ดีขึ้น. อยางฟนตอฟน ตาตอตา นั้นมันความเปนธรรม หรือความ
ถูกตองของตัวกู, ความเปนธรรมและความถูกตองของตัวกู ตัวกู - ของกูมันถูกตอง.
ถาไมมีตัวกู - ของกู มันกลับตรงกันขาม จึงวาเขาตบแกมซายใหตบแกมขวาดวย,
หรือวาเขาชกเราฟนหักซึ่งหนึ่ง เราก็จะขอบใจเขาหลายรอยครั้ง. นี่รูจักแยกวาความ
ถูกตองของจิตที่มีตัวกู กับไมมีตัวกูมันตางกันมาก; แตชื่อมันเรียกเหมือนกัน
วาความเปนธรรม, เราตองการความยุติธรรมหรือความถูกตอง.
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ฉะนั้นศีลธรรมมันจึงตางกัน ระบบศีลธรรมที่ขึ้นอยูกับคําสั่งสอนนี้มัน
จึงตางกัน; ระบบศีลธรรมอยางมีตัวกู : ฟนตอฟน ตาตอตา มันก็สอนไปอยางหนึ่ง,
ระบบที่วา ตบแกมซายใหตบแกมขวา อีกนี้มันก็สอนไปอีกอยางหนึ่ง. คําวา แพเปน
พระชนะเปนมาร ของไทยเรามันก็มีขึ้น ก็เรียกวาไปลึกเหมือนกัน. นี่เรื่องศีลธรรม
นี้ มันคือดอกผลของหลักเหลานี้, หลักเหลานี้มันเปนรากเหงา มันมีหลักอยางไร
มันก็ออกอยางนั้น.
เดี๋ยวนี้ ทั้งโลกในโลก มันคือฟนตอฟน ตาตอตา; อเมริกันชกรัสเซีย
ทีหนึ่ง รัสเซียตองชกอเมริกันทีหนึ่ง, ตองฟนตอฟน ตาตอตา, ไมมีใครยอมที่วา ตบ
แกมซายใหตบแกมขวา; ถึงในวงคนธรรมดาสามัญแตละคน ๆ ก็เหมือนกัน ไมมีใคร
ยอมกัน. มันก็เปนเรื่องเกามาก ความเปนธรรมความถูกตองที่เกามาก ชนิดฟนตอฟน
ตาตอตา, ทั้งที่เปนคริสเตียนก็ไมยอมทําตายพระเยซูวา ตบแกมซายใหตบแกมขวาดวย.
แมพุ ทธบริ ษัท อุ บาสก อุบาสิกาก็ ห าทํายายาก ที่จ ะถือ วาแพ เปน พระชนะเป น
มาร.
ผลกลาทาแมภิกษุสามเณร ภิกษุสามเณรองคไหนที่ถือวาแพเปนพระ ชนะ
เปนมาร.
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ฉะนั้นขอใหระวังขอนี้; อยาไปเรียนพระไตรปฎก, อยาไปเรียนเซนอะไร
ใหมันมากเกินกวาที่จะตองรูเรื่องนี้เสียกอน,
ปฏิบัติเพียงเทานี้ ใหมันไดเสียกอน.
ไปเรียนพระไตรปฎกก็เวียนหัวแลวเขาใจไมได, ถาไมรูอยางนี้เสียกอน : ความที่ไมมี
ตัวกู - ของกูเกิดขึ้น มันคิดไปอยางไรนั้นมันถูกแลวมันก็ ฉลาด มันก็ระงับได.
การยอมแพอันธพาลนั้นคือ ชนะพญามารขางใน, เราชนะพญามารขางใน มันเปน
การชนะที่ดีกวา รวมทั้งชนะอันธพาลนั้นดวย.
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อยาแกปญ
 หาดวยความเปนธรรมของตัวกู.
คนมาทําอันธพาลในวัด คุณจะทําอยางไร ?
คุณจะถือลัทธิฟนตอฟนหรือ
ตาตอตา ? คนมาถกเปลือกไมบาง มาขับรถเร็วจี๋จนหนวกหูควันฟุงมาก, เอารถจอดกลาง
ถนนเดินไมใครไดบาง, จะยกตัวอยางของจริงใหฟง วาคุณมีความรูสึกอยางไร ? คนเอา
รถจอดกลางถนน ก็เอารถจักรยานยนตของเขาไปคว่ํานอนตะแคงใหน้ํามันหก.
นี่คือ
ฟนตอฟน ตาตอตา, ความถูกตองและความเปนธรรม ชนิดฟนตอฟน ตาตอตา.
ทีนี้ ถาไมมีตัวกู - ของกู ก็ยกไปวางขาง ๆ แลวเฝาอยู; เมื่อเจาของมา ขอ
โทษ ๆ ๆ, ฉันไดยกรถของคุณจากตรงนี้มาไวตรงนี้, ขอโทษที ๆ ๆ. ถาคนนั้น
มันเปนมนุษยอยูบาง มันก็จะขอโทษ ๆ ๆ ที่ผมวางตรงนี้,
แลวกมหัวขอโทษ ๆ ๆ คน
ละ ๒๐ ครั้ง ๓๐ ครั้ง จนน้ําตาไหลแลวจึงจากกันไป.
ถาทําไมไดอยางนี้เลวกวาพวก
ญี่ปุน เพราะพวกญี่ปุนทําอยางนี้;
ถาเลือกเกิดในประเทศญี่ปุน เขามีธรรมเนียมอยาง
นี้, มีวัฒนธรรมอยางนี้ : ขอโทษ ๆ จนน้ําตาไหล, แลวมันก็สิ้นสุดของเวรภัย, แลว
มันก็เปนธรรมเปนความถูกตองที่แทจริง. ถาเขาทําใหเราลําบาก เราก็ทําเขาให
ลําบาก นี้เปนฟนตอฟน ตาตอตา, เปนเรื่องของตัวกู - ของกู ยกหูชูหาง.
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ฉะนั้นเราอยาเห็นเปนเรื่องเล็กนอย;
ความเปนธรรมนั้น ตองระวังใหดี
วาเปนความเปนธรรมของตัว - ของกู หรือวาความเปนธรรมของไมมีตัวกู –
ของกู; ถาแพเปนพระ ชนะเปนมาร หมายความวาอยางนี้.
ถาเขามาถกเปลือกไม ก็บอกหรือเขียนหนังสือไวใหเขารู;
เขาไมเจตนา, เขาตองการประโยชนเทานั้น, เขาไมแกลงลบหลูเรา,
เปลือกไมเพื่อลบหลูเรา นี้ไมได, มันเปนไปไมได.

เพราะวาบางที
จะเสียเวลาถก
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ถึงเขาจอดรถกลางถนน ก็เหมือนกัน บางทีเขารอนใจ เขากําลังหัวเสียมา,
เขารอนใจแลวเขาธุระชั่วแวบเดียว, เขาจึงทิ้งรถไวกลางถนน; นี้เราโกรธเขาไมได
เพราะคนกําลังจะบา มันหัวเสีย, มันรอนใจ หรือมันตองการอะไรก็ตาม. เราไปทํา
ของเขาเคลื่อนที่ เราตองขอโทษ; เพราะวาไปทําใหเขาเสียประโยชน เขาจะ
เปนคนดีคนชั่วคนอะไรเราไมรู แตวาถาทําใหเสียประโยชนเราตองขอโทษ.
ถาเขาขับรถเร็ว หนวกหูฝุนฟุงไปหมด เราก็เคยคิดวาจะทําอยางไร ?
ผมเคยคิดมากวา ๕ ปแลวที่วา จะเอาไมวางถนนเปนทอด ๆ ทอด ๆ ใหมันวิ่งเร็วไมได,
คือเอาไมลํา ๆ วางไวเปนชั้น ๆ มันก็วิ่งเร็วไมได;
แตคิดแลวคิดอีกก็ยังไมไดทํา
เพราะปญหาเรื่อง ความถูกตอง : เราจะไดอะไรบาง, หรือวาเขาจะเสียอะไรบาง,
มันเลยลังเล. ทีนี้ใหเราแนใจวาเราไมโกรธ หรือไมไดไมพอใจเสียกอน; ถาเรายังโกรธ
เพราะหนวกหู ละก็ อยาเพอดีกวา ทิ้งไวกอน. เอาละ, ทนหนวกหูเพื่อสอบไลตัวเอง
เพื่อทดสอบตัวเอง. แตวาครั้งหนึ่งผมก็โมโหมาก ไปบอกเขาวา นี่ถาเปนที่บานคุณ
แลว คุณดาแลวนะ เรายังไมไดดานะทําความรําคาญกันมากถึงอยางนี้; ถาฉันไปทําที่
บานคุณแลวคุณคงจะดาแลว, แตฉันยังไมไดดานะ. มันก็หายไป มันก็หนาซีดหาย
ไป แลวคนนั้นคงจะไมทําอีก. ฉะนั้นเราจึงคิดวา ยังไมจําเปนที่จะตองเอาไมนอน ๆ
ใหเปนระยะ.
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นี้ก็อยากใหพระเณรทุกองครูเรื่องนี้ แลวก็ปฏิบัติเรื่องนี้แลวก็ทดสอบ
เรื่องนี้ โดยเฉพาะหัวขอวา ความเปนธรรม ความถูกตอง ความยุติธรรม คือ
อยางไร ? เขามาเก็บดอกไม หรือเก็บผลไม หรือบุกรุกขึ้นไปเก็บผลไมบนตน เรา
จะคิดอยางไร มันมีปญหา. ถาโดยสวนตัว, ถาเรารูสึกมีตัวกู - ของกู ก็คิดวามัน
ดูถูกจังเลย, คนที่มันมาบุกรุกขึ้นมาอยางนี้ มันดูถูก. มันหยามน้ําหนาจังเลย. หรือวา
มันเหยียดหยามวัด หรือเครดิตเกียรติยศของศาสนาเลย, แลวเราจะทําอยางไร ?
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ทําอะไรตองถามพระพุทธเจากอน.
ผมนั้นมี หลักอยูในใจวา ถาจะทําอะไรลงไป จะนึกแบบนับสิบกอน,
นับสิบเสียกอน คือหยุดกึกไวกอน, แลวก็ตั้งปญหาขึ้นมาวาถาพระพุทธเจาทาน
อยูที่นี่ ทานจะแนะอยางไร. บางทีก็นึกเลยไปถึงวา ถาพระเยซูอยูที่นี่ ทานจะแนะนํา
อยางไร; นี่คุณคงจะเขาใจได; ฉะนั้นขอใหทุกองคเอาไปเถอะ, วิธีนี้ดีที่สุด.
เมื่อเกิดอะไรขึ้นอยางนี้ คุณจะตองถามตัวเองวา พระพุทธเจาจะแนะ
อยางไร; ถาเราไปถามทาน, หรือทานเห็นอยูดวย. เขามาขึ้นตนผลไมบุกรุกอยางนี้,
เขามาถกเปลือกไม, เขามาทํานิวแซนซ, เขาจอดรถขวางทางอะไรก็ตาม, เปนปญหา
ที่บัน ดาลโทสะงา ย. ฉะนั้น จะตองหยุดคิด เสีย นิด หนึ่ง วาพระพุทธเจาทา น
จะแนะอยางไร, พระเยซูจะแนะอยางไร. ถาเปนยิวกอนพระเยซู ก็โอยฟนตอฟน
ตาตอตา; ถาเปนยิวพระเยซู คือยิวรุนพระเยซูก็ตบแกมซาย ใหตบแกมขวา; แลว
มันก็พอจะนึกออกไดทันทีวา ควรจะทําอยางไร.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทั้ งที่ พระพุ ทธเจ านิ พพานไป ๒ พั นกว าป แล ว เราก็ ยั งเอาคํ าตอบจากท าน
ได; เพราะเราก็สวดอยูเสมอวา แมปรินิพพานนานแลว แตยังทรงอยูโดยพระคุณ,
ยังมีชีวิตอยู ธรมาโน - มีชีวิตอยูโดยพระคุณ. ฉะนั้นเราจะถามพระพุทธเจาที่ไหน
เมื่อไรก็ได. ถาอยาโงเกินไป ก็จะทูลถามพระพุทธเจาที่ไหนเมื่อไรก็ได วาเรื่อง
นี้ควรจะทําอยางไร ?แลวคําตอบก็จะออกมาภายในเองวาควรทําอยางนั้น ๆ
ขอใหสะดุด ตั้งคําถามอันนี้กอน จึงจะพบความเปนธรรมชนิดที่ไมใชของตัวกู –
ของกู ซึ่งจะนําไปสูฟนตอฟน ตาตอตา.

www.buddhadasa.in.th

ความเปนธรรมของตัวกู

๓๒๕

นี่ เ ดี๋ ย วนี้ ที่ ช กต อ ยวิ ว าทกั น เป น ส ว นตั ว แม แ ต พ ระแต เ ณรก็ ยั ง วิ ว าทกั น ,
ชาวบานก็วิวาทกัน, พรรคการเมืองก็วิวาทกัน. ประเทศชาติตาง ๆ ก็วิวาทกันทั้งโลก,
มันก็เรื่องตัวนี้ตัวเดียว คือความเปนธรรมตามแบบของตัวกู - ของกู คําเดียวเทานั้น,
เรื่องเดียวเทานั้น, ตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสูงสุดของพระเจา คือวิธีที่จะไมถือ
ความเปนธรรมอยางนั้น, ถือความเปนธรรมตามแบบของพระเจาที่ถึงอันดับสูงสุด
ทะเลาะกันไปพลาง แตก็แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง, คือหัวขอที่ผมกําลังอยาก
จะพูดยุคนี้สมัยนี้.

รบกันพลางแลกวัฒนธรรมกันไปพลาง.
ถ าเขาให ไ ปพู ดระหว างชาติ ก็ จ ะพู ดข อ นี้ ว าโลกสมั ยป จจุ บั น นี้ อ ยู ใ น
ฐานะที่ลึก ไปลึกถึงขนาดที่วา ตองรบกันไปพลาง แลกธรรมะกันไปพลาง;
นี่ระหวางบุคคลที่สอง ระหวางหลายฝาย. นี่ถาฝายเดียวฝายคน ๆ เดียว ก็วา
ตกนรกไปพลาง ควาหานิพพานไปพลาง, พอบันดาลโทสะ เกิดขึ้นนี้ ก็คือนรก
เผารอนอยูเปนนรก, แลวควาหานิพพานไปพลาง วาทําอยางไรมันจึงจะเย็นลงไปได.
ฉะนั้น ตกนรกไปพลาง ควาหานิพพานไปพลาง โดยสวนตัว คนเดียว, นี้โดย
สวนสังคม ก็วา รบกันไปพลาง คือทะเลาะกันไปพลาง แลวก็แลกธรรมะกันไป
พลาง คือทําความเขาใจอันดีใหถูกตอง ในธรรมะที่ดี.
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นี่ ถ าว า ที่ เขารบกั นอยู เดี๋ ยวนี้ แลกเปลี่ ยนวั ฒนธรรมทางวิ ญญาณกั นไป
พลาง รบกันไปพลางระบุตรง ๆวารัสเซียกับอเมริกานี้ รบกั นไปพลาง แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางวิญญาณกันไปพลาง อาจจะหยุดรบกันไปไดในเวลาอันควร; ถา
มันฟนตอฟนตาตอตากันเรื่อย นี้ไมมีโอกาสที่จะหยุดได มันเปนเรื่องไมมีที่สิ้นสุด ของ
ฟนตอฟน ตาตอตา. นี้เขาจะตองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณ, ใหรูวาวิธีที่จะ
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ดับเสียซึ่งกิเลส, ตนเหตุของความไมยอมกันนี้คืออยางไร, แลกเปลี่ยนกันใหมาก
ซึ่ งเดี๋ ยวนี้ ไม มี เลยไม มี แลกเปลี่ ยนกั นเลย แลกเปลี่ ยนวั ฒนธรรมทางวั ตถุ จอมปลอม.
คําวาแลกความรูกัน, แลกความรูกันนะ ที่จริงเขาเอาเปรียบกันในทางความรู,
เขาคอยใกลชิดเพื่อลวงเอาความลับ ลวงเอาความรู; แลวถึงจะแลกโดยบริสุทธิ์ใจ
ก็เปนเรื่องวัฒนธรรมทางวัตถุ ทําใหมีกิน มีเลนมีหัว มีสนุก มีหลงใหลมากขึ้น;
นั่นวัฒนธรรมอยางนั้น ก็ไมทําใหโลกสงบได.
วั ฒนธรรมทางวิ ญญาณนี้ คื อให รู ลึ กซึ้ งถึ งเรื่ องจิ ตใจ ว าพระเจ าคื ออะไร
กันแน ? เรากําลังรบกับพระเจา, เดี๋ยวนี้ เขาคิดวาเขารบกับขาศึก, แตที่จริงเขา
กําลังรบกับพระเจา : เหยียดหยามพระเจา, ทํารายพระเจา, ไมเชื่อฟงพระเจา, แลว
พระเจาก็ลงโทษใหสาสมกันทุกฝายเลย ใหมันเดือดรอนเปนไฟกันไปเลย เพราะรบกับ
พระเจา.
ถาเขาศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางวิญญาณมากขึ้น ๆ เขาจะรูสึกวา นี่ที่เรา
กําลังรบกันอยูนี่คือรบกับพระเจา, หรือถาพูดใหดีกวานั้น เรากําลังรบกับซาตาน,
หรือดีกวานั้นก็คือเรากําลังเปนซาตาน เสียเอง คือวา ซาตานมาหลอกใหเรารบกัน.
เราโง, ความโงเปนซาตานมาทําใหเราตองรบกัน.
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สิ่ งที่ เรี ยกว าซาตานนี้ ก็ น าหั ว ๆ เราจะคิ ดว า ซาตานเป นผี มาหลอกลวงให
ทําความชั่ว ซาตานนี้มาจากไหน ? ซาตานนั้นมาจากพระเจา, ของพระเจาสงมา; แต
ไมมีใครพูดอยางนี้.
แลวพูดอยางนี้ก็ไมมีใครเชื่อ วาซาตานนั้นของพระเจา และ
พระเจาสงมา.
พวกคริสเตียนยิ่งไมเชื่อ ถาพูดวา ซาตานนี้สวนหนึ่งของพระเจา,
พระเจาสงมา มาทดสอบมนุษย หรือมาลงโทษมนุษย หรือมาทําใหมนุษยดีขึ้น.
นี่สงซาตานมาหลอกมนุษยใหโง ทําผิด นึกไดทําผิด คิดไดทําผิด คิดไดแลว ไมทําผิด
อีก; นี่พระเจาสงซาตานมา เพื่อใหมนุษยดีขึ้น เพื่อทดสอบมนุษย เพื่อสอบไลมนุษย.
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นี้เรียกวาพระเจาสงซาตานมาหลอกใหโง ใหรบกัน รบกัน รบกัน,
พระเจาได เขาใจพระเจาใหม แลวมันก็เลิกรบกัน.

กวาจะนึกถึง

คุณอาจจะเขาใจวานี้พูดผิด เพราะซาตานเปนขาศึกของพระเจา เปนคูปรับ
ของพระเจา, มารเปนคูปรับของพระเจา, นี่มันคนละอยาง. ถาคําวาพระเจา ไมใช
พระพุ ทธเจ า คํ าวาพระเจ า มั นหมายถึ งอะไรก็ ไม รู แต มั นหมายหมดทุกสิ่ ง แต ก็ ยั งยื นยั น
วา พระเจาคือทุกสิ่ง, แลวซาตานก็ของพระเจา คือสวนหนึ่งของพระเจา, เปน
ส วนที่ ส งมาสํ าหรั บลงโทษมนุ ษย หรื อว าหลอกให มนุ ษย เล นกั บไฟเล นกั บไฟจนรู ว าไฟ
แลวไมเลนกับไฟอีกตอไป.
ซาตานมาหลอกใหมนุษยทําสงคราม ทําสงครามเลนกับไฟ
จนวินาศ จนฉิบหาย จนนึกได,
แลวก็ไมเชื่อซาตานอีกตอไป ซาตานก็กลับไปหาพระเจา
บอกวาสําเร็จแลว.
เดี๋ ย วนี้ เ ราจะเอาชนะซาตานเร็ ว ๆ ก็ ต อ งรี บ แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
ทางวิญญาณ คือความรูเรื่องพระเจา เรื่องพระธรรม เรื่องกิเลส เรื่องความทุกข
เรื่ องทุกอย างที่ เกี่ยวกั บมนุ ษย ความรู ในทางจิตใจทางวิ ญญาณสู งสุ ด ที่ ไม เป นวั ตถุ เลย,
ตองรีบแลกเปลี่ยนความรูขอนี้กัน :
นับตั้งแตความเปนธรรม ความถูกตอง
ความยุติธรรม นี้คืออะไร, นับตั้งแตวา แพเปนพระ ชนะเปนมาร นี้ถูกหรือไม,
เรื่อยขึ้นไป จนรูวา เรื่องตัวกู - ของกู นี้ไมไหว.
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เดี๋ยวนี้มันก็ยากอยูที่วา มันไวใจกันไมได;
ถาเรามาถืออยางนี้ ฝายอื่นมัน
รบรา มันตีเรา มันฆาเรา มันไดเปรียบเรา,
อเมริกันก็ถืออยางนี้ไมได เพราะคอม มิวนิสตจะไดเปรียบ จะบุกรุกเอาคอมมิวนิสตก็ไมยอมถืออยางนั้น;
โลกเขาวาตองการ
อยางใดอยางหนึ่งอยู จะเอาเปรียบคนอื่นอยู แปลวาซาตานสิงมากกวาคนอื่น,
อยางนี้
มันก็ยอมไมได, ก็ตองเลยรบกันไป. แตนี้ทางออกทางอื่นไมมี, มันไมมีเลยที่จะ

www.buddhadasa.in.th

๓๒๘

ธรรมปาฏิโมกข

ทําใหเขาใจกันได นอกจากเราตองญาติดีกันในสวนวัฒนธรรม; สวนรบก็รบกันไป
แตสวนวัฒนธรรมเราญาติดีกัน, พยายามใหแลกเปลี่ยนกันเรื่องความรูที่วา ทําไม
เราจึงตองมีความเสียหายทั้งสองฝาย. มีปญหาวา ทําไมเราจึงเปนทุกขดวยกันทั้ง
สองฝาย มีความเสียหายดวยกันทั้งสองฝาย, แลวมันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไร, มันจะไปสิ้นสุด
ลงในสภาพอยางไร, ฟนตอฟนตาตอตานี้จะชวยไดไหม ? หรือวาจะยอนกลับไปหา
พระเยซูวา ตบแกมซาย แลวใหตบแกมขวาดวย แลวเลิกกัน ?
แล ว ก็ อ ย า ลื ม ว า พระพุ ท ธเจ า ก็ ท รงสอนถึ ง เรื่ อ งนี้ ว า โกรธไม ไ ด ใน
กกจูปนสูตร มัชฌิมนิกาย ; ภิกษุทั้งหลาย, ถาโจรจับพวกเธอนี้มัด แลวเอาเลื่อยเลื่อย,
พอผิวหนังขาด เลื่อยเลื่อยผิวหนังขาด เธอก็เจ็บ,
แลวถามีจิตประทุษรายตอโจรนั้น,
เธอไมใชสาวกของเรา. นี้ถูกเลื่อยจนเนื้อขาด ถามีความคิดโกรธประทุ ษ ร า ยต อ
โจรนั้น เธอก็ไมใชสาวกของเรา. นี้มันเลื่อยถึงกระดูก ถามีจิตประทุษรายตอโจร
นั้ น เธอก็ ไม ใช สาวกของเรา ถ าเลื่ อยถึ งเยื่ อในกระดู กขาด ถ าคิ ดประทุ ษร ายต อโจรนั้ น
เธอไมใชสาวกของเรา, มีอยูอยางนี้ ก็แปลวา ความโกรธตอบอีกฝายหนึ่ง นั้นมี
ไมได. แตนี้ เรามันยิ่งกวาโกรธ คือคิดฆาเขาเลย ไมใชเพียงแตวาคิดโกรธเขา
คิดฆาเขาเลย คิดทําใหเขาเสียหาย เสียประโยชนเลย.
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นี่ เ รื่ อ งว า เดี๋ ย วนี้ มั น อยู ใ นสภาพที่ ต อ งฟ น ฟู วั ฒ นธรรมทางวิ ญ ญาณ
ความถูกตอง ความจริง ความยุติธรรม ความเปนธรรม ตามแบบที่ไมมีตัวกู – ของกู
นั่นแหละ คือวัฒนธรรมทางวิญญาณ โดยสวนบุคคลก็ตองรื้อฟนนี้ขึ้นมา,
โดย
สวนรวมสังคมทั้งโลก ก็ตองรื้อฟนสวนนี้ขึ้นมา.

ทีนี้ถาฝายหนึ่งเปนอันธพาลมากเกินไป ก็ตองหาทางประทัง,
การรบนี่
ทําเพื่อประทังไว แลวหาทางเจรจาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวิญญาณเรื่อยไป จึง
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จะถูกตามหลักของพระเยซู, ของพระพุทธเจา, ของพระศาสดาองคไหนก็ตาม, ที่เปน
พระศาสดาที่ควรแกการนับถือแลว ตองสอนอยางนี้ทั้งนั้น. เรื่องฟนตอฟน ตาตอตา
ของพวกยิวโบราณนั้น ตองตัดทิ้งไป; เพราะมันไมมีที่สิ้นสุด : สรางเวรสรางภัย
ไมมีที่สิ้นสุด, แลวไมจริงดวยไมถูกตองดวย, ไมใชความเปนธรรมดวย, ทําอยางนั้น
มันเพิ่มความไมเปนธรรมมากขึ้นแกกันและกัน ทั้งสองฝาย, มันเพิ่มความไมเปน
ธรรมใหมากขึ้นแกกันและกันทั้งสองฝาย.
ระวังใหดี ที่มันจะรบกันเรื่อย จะรบกัน
ใหแหลกไปเลยนี่ มันก็รบกันได, มันก็ไมมีใครดีดอก คือรบกับพระเจา. พระเจา
สงซาตานมาหลอกใหคนรบกันมันก็รบกันไปซิ จนกวาเมื่อไรมันจะเห็นคุณพระเจา
จนไมเชื่อซาตาน, แลวหันไปหาพระเจา ก็เลิกรบกันไปทีละนิด ๆ ๆ.

แพชนะที่แทจริง.
ฉะนั้นเรื่องตัวกู - ของกูเรื่องเดียวนี้เปนเรื่องสําคัญ, ปญหาทุกอยางที่
เกิดขึ้น เปนความยุงยากลําบาก แลวมันเกิดมาจากสิ่งนี้; ฉะนั้นเราจะตองรูไว
วา อะไรมันจะเกิดขึ้นจากตัวกู - ของกู กี่แบบกี่อยาง กี่ชนิด, แลวสิ่งไรที่เรายึดถือ
เป นความดีความชั่ ว ความเป นธรรม ความถู กตอง ความจริ งความอะไรก็ตาม ที่ ว า
ดี ๆ ๆ ที่เรายึดถือตองการบูชาสรรเสริญนั้น ก็ระวังใหดี;
มันจะเปนแบบของ
ตัวกู - ของกู ถาสงสัยอยาลืมทองสูตรวา แพเปนพระ ชนะเปนมาร, ตองทอง
สูตรนั้นขึ้นมาทันที สติอันนี้ตองขึ้นมาทันที เกี่ยวกับคนภายนอก บุคคลที่สอง.
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แพนั่นแหละคือชนะ เพราะวาเราบังคับตัวได; พอเราโกรธ บังคับ
ตัวไมได นั่นแหละคือแพ; ไมใชเขามาตีหัวแตก แลวจะเปนเรื่องแพ, ไมใช.
มันอยูที่วา ใจของบุคคลโกรธหรือไมโกรธ; ถาทําใหโกรธไดก็คือแพ, แพหมด
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แล วตั้ งแต แรก ไม ทั นตี หั วแตก แพ เมื่ อเริ่ มเห็ นว า เขาทํ าอะไรได เพราะมั นแพ ไปหมด
แลว ตั้งแตทีแรกยังไมทันมาตีตัวแตกก็แพเสียกอนแลว.
ทีนี้ถาจะชนะ ชนะก็คือ
เราไมโกรธ.
ที นี้ การที่ จะทํ าให เรื่ องสิ้ นสุ ดไปได ด วยการยอมแพ ก็ ยอมแพ ฉะนั้ นพระ
พุทธเจาทานสรรเสริญวา คนนี้ดีกวาหลายเทา, คนที่ทําเรื่องใหระงับไปไดโดยเปนผู
ยอมแพ ดีกวาคนชนะ ชนะอยางโลก ๆ, หลายรอยหลายพันเทา.
เดี๋ยวนี้ผมก็รูสึกวา พระเณรชวยกันระมัดระวังตัวกันขึ้นบาง, ไมเสียที
ที่พูดใหคอแหงคอแหบนักเรื่องที่พูด ๆ มาหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งนี้;
แตก็ยังไม
เปนที่พอใจ รูสึกวาดีขึ้นบาง แตไมถึงขนาดที่เปนที่พอใจ เพราะยังมีอึดอัดขัดใจ
หรือวามีแสดงอาการกระฟดกระเฟยด หรือมีการโกรธ คือยังแพอยูเรื่อย.
ฉะนั้ น ไม ต อ งนึ ก ถึ ง เรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง เป นเรื่ อ งละเมอเพ อ ฝ น ให นึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ มี
อยูจริง ที่ไดเปนอยูจริงในวันหนึ่ง ๆ ที่ทําใหแพกี่ครั้ง, ใหโกรธกี่ครั้งก็แพเทา
นั้น ครั้ง, ใหหงุดหงิดกี่ครั้ง โกรธก็เพราะมันอยากอะไรอยางหนึ่ง อยู, เมื่อ
ไมไดอยางที่อยาก มันก็ถือโกรธ.
ฉะนั้นโกรธก็คืออยาก คือโลภะรวมอยูดวย,
มันตองเปนคนที่มีโลภะรวมอยูดวย จึงโกรธได คือมันอยากอยางใดอยางหนึ่ง แลวมันไม
ไดตามที่ที่อยาก มันก็โกรธ. เมื่อมีโกรธ มันก็มีโลภะ มีโมหะ คือความโงดวย ;
ก็ไมตองพูดวา กิเลสเพียงตัวเดียวดอกมีทั้ง ๓ กิเลสนั้นแหละ.
การที่หงุดหงิดอึดอัด
ขึ้นมาได เพราะวามันมีความตองการอะไรอยางใดอยางหนึ่ง แลวมันไมได แลวมัน
โง. ที่ไปกระฟดกระเฟยด ไปหงุดหงิดขึ้นมา ก็มีทั้งโลภะ โทสะ โมหะแลว, ก็
ควรจะกลัวใหมาก.
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ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อจะละโลภะ โทสะ โมหะ นั้นไมตองอะไรที่ไหน
อีกตองละที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ; ถาไมเกิดขึ้นจริง ๆ จะไปละอะไรมันที่ไหน, มันก็
นอนละแต ป าก นอนฝ น อยู อ ย า งนั้ น มั น ก็ เ ป น ความฝ น เท า นั้ น เอง แล ว ก็ ล ะไม ไ ด .
มันรูกันไดแนนอน เมื่อมันเกิดขึ้นจริง
โลภะ โทสะ โมหะ มันไดเกิดขึ้นจริง แลว
ละไดหรือไมได ก็รูกันตอนนี้.

มารหรือซาตานทีแ่ ทจริง.
ฉะนั้ นอย าอวดดี ว าเรี ยนหนั งสื อมาก อ านหนั งสื อมาก คิ ดมาก อะไรมาก
พูดก็เกง อะไรก็มีเครดิตดี ปวยการ เหมือนที่เขาเขียนรูปภาพโง ๆ ไปอยางนั้น. ซาตาน
คือสวนหนึ่งของธรรมะ เอาซาตานไปทิ้งไวที่ไหนถาไมรวมอยูในคําวาธรรม ธรรมทั้ง
ปวง ไมมีดอก ไมมีอะไรนอกไปจาก คําวาธรรมทั้งปวง. ฉะนั้นสวนที่มันจะมา
ทดสอบคน สอบไลคน นั่นแหละคือซาตาน, มันก็มาจากสิ่งที่เรียกวา ธรรมะ แต
มาในฐานะผูสอบ หรือผูยั่วใหทําผิด ทดสอบดูวามันเกงหรือยัง ? ถามันเกงจริง มันจะ
มายั่วอยางไร มันก็ไมทําผิด ซาตานก็ดับไป เปนธรรมตามธรรมดา.
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เดี๋ ยวนี้ สอนกั นโง ๆ ผิ ด ๆ ว าซาตานเป นคู ต อสู กั บพระเจ า ผมว าโง ที่ สุ ดเลย
พระเจาสงมาทดสอบคน สอบไล คน ถาเมื่อไมโงกว าซาตานก็ใช ได เป นคนของพระเจา.
ซาตานเปนเครื่องมือของพระเจา, นี้ไปเขียนเปนรูปผีปศาจ นาเกลียดนากลัว นั้นก็โง.
ซาตานตองมาในรูปรางที่หนาแฉลมแชมชอย นารัก นาหลงใหล และก็มาเพื่อทดสอบคน;
เพราะฉะนั้นคนจะไปโกรธไดหรือ จะไปโกรธไปโลภ ไปหลง อะไรได,
เรื่องนั้นมัน
นารัก มันยั่วยวนเกินไป;
ถามาในเรื่องนาเกลียด มันก็ไมเกิดอะไรขึ้น แตมันมาใน
ลักษณะที่ยั่วยวนจนเกินไป มันจึงหลงไปได.
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เดี๋ยวนี้ไมรูจัก แมแตสิ่งที่เรียกวา ซาตานนั้นคืออะไร.
ผมกลาพูดวา
พวกฝรั่งพวกคริสเตียนก็ไมรูวาซาตานคืออะไร เขาใจผิดเปนอยางอื่นไป.
เครื่องทด
สอบของพระเจาคือ ซาตาน; นี้ถา เราไมมีพ ระเจา เรามีแ ตธรรม ซาตานก็
คือธรรมสวนที่มาทดสอบ ใหชื่อวาพญามาร ที่มารบกวนพระพุทธเจา; นั่นแหละ
ก็มาจากพระเจา มาทดสอบพระสิทธัตถะ
มาทดสอบพระพุทธเจาวาเปนพระพุทธเจา
จริงไหม ? จริงมันก็กลับไปหาธรรมเลย.
คําวาธรรมทั้งปวงมันรวมซาตานอยูดวย; แตเราเรียกวา มาร, มาร
ผูมีบาป : มาโร ปาปมา เรียกชื่ออยางนี้ทุกที. มารผูมีบาป บาปคือธรรม ธรรมฝาย
บาป, บาปธรรม มาทดสอบมนุษย. พูดใหเปนวิทยาศาสตร งาย ๆ ก็วา ความคิด
เลว ๆ ที่มันแทรกเขามาเปนครั้ง ๆ คราว ๆ อยางพระสิทธัตถะกระอักกระอวน จะกลับ
ไปบานดีไหม ก็มี, มารมากระซิบใหกลับไปบาน ทางบานยุงใหญแลว ลูกเมียขณะนั้น
ก็หวนระลึก, แลวก็ตอสูไมกลับไป มารก็หายไปจึงสําเร็จเปนพระพุทธเจา. นี่ก็คือ
ความคิดเลว ๆ, อกุศลธรรมมาแทรกแซงชั่วคราว. นี่คือซาตาน มารผูมีบาป แม
ในวาระสุดทายวา นิพพานเสียเถอะอยาไปเที่ยวสอนเลย. พระพุทธเจาก็วายัง มนุษย
ยังไมรูธรรมะ เรายังไมนิพพาน.
ทีนี้พอถึง ๓ เดือนจะนิพพาน มารทูลใหนิพพาน ;
เอาเขาที, ก็บอกวา ๓ เดือนแตนี้จะนิพพาน.
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มันไมมีอะไร นอกจากสิ่งที่เรียกวา ธรรม มีความหมายกวาง, แลวความ
เปน ธรรมนี้ มัน เปน ธรรมฝายถูก หรือ ธรรมฝา ยผิด , ธรรมฝา ยตัว กู หรือ
ธรรมฝายที่ไมมีตัวกู.
ถาธรรมฝายตัวกู คือฝายอกุศลธรรมแลวก็แยเลย ความจริง
ความถูกตอง ความงาม ความยุติธรรม ตามแบบนั้น มันกลืนไมลงมันไมไหว,
มัน
ตองเปนตามแบบของฝายที่ไมมีตัวกู ไมมีของกู จึงจะนารัก นาบูชา นานับถือ.
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นี่ดูเถอะ ความทุกขมันตั้งตนเมื่อไร ? ตั้งตนเมื่อรูจักความดีและ
ความชั่วอยางผิด ๆ, มันไปรูจักเรื่องความดีและความชั่วผิด จึงยึดมั่นถือมั่น มีตัวกู
ยกหูชูหาง ฟนตอฟน ตาตอตา คือยุติธรรม. นี่มันเขาใจความดีความชั่วผิด, แลว
ตอมาก็เขาใจความดีความชั่วถูก ก็โอย ไมไหว,
ที่ไมเอาอะไรเลยนั่นแหละคือ
ยุติธรรม คือมันปกติ หรือสมดุลย เมื่อเราไมตองการอะไรเลย.
ฟนตอฟน ตาตอตา นี้ไมเอา มันเปนเรื่องบาปมาทีแรก ฝายหนึ่ง, แลว
อีกฝายหนึ่ง จะไปบาปเพิ่มขึ้น แลวฝายโนนก็บาปกลับมาอีก แลวฝายนี้ก็บาปกลับ
ไปอีก เพิ่มขึ้นเปนคู ๆ คู ๆ; นี่หรือคือความยุติธรรม. เขาดาเรา เขาก็เปนฝายบาป
หรือฝายสกปรก; แลวเราไปดาเขา เราก็เปนฝายบาป. เขาดามาอีก แลวเราก็ดาไปอีก
เปนคู ๆ มาอยางนี้ ฟนตอฟน ตาตอตา ไมมีความสงบ ไมมีความสุข; แตเรียกวา
เปนธรรม ตามแบบของกิเลส, ถูกตองหรือยุติธรรมตามแบบของกิเลส.
ทีนี้ไมตองการแพ ไมตองการชนะ มันก็เลยหมดปญหา ถาตองการ
ชนะ ชนะภาษาคนนะ ก็คือจะเพิ่มคู ๆ ๆ ๆ ความเลวขึ้นมาทีละคู ทีละคู แลวก็ผลัดกัน
แพผลัดกันชนะ, ผลัดกันแพผลัดกันชนะเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด, แลวมันก็วินาศไป แลว
มันก็ไมมีทางที่จะแพจะชนะกันได เพราะมันรบกับพระเจา. การที่เราทําผิดทําชั่วนี้
คือรบกับพระธรรม รบกับพระเจา; อยาไปเขาใจวา รบกับเด็กคนหนึ่ง พระองค
หนึ่ งเณรองค หนึ่ ง อะไรนี่ ที่ เกิ ด โลภะ โทสะ โมหะ ขึ้ นมา เปนเรื่ องเปนราวเป น
ปญหา, คือวามันรบ รบกับธรรมะ รบกับพระเจา ไมมีทางชนะดอก; เพียงแตพระเจา
สงซาตานมานิดเดียว มันก็ฉิบหายหมดแลว, ไมมีทางชนะพระเจาได. นี่เราจะไมรบกับ
พระธรรม คือกฎของธรรมชาติ หรืออะไรที่เรียกวาเปนตัวธรรม, เราทําใหมันถูก
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ใหมันชนะเรื่อย คือไมแพและไมชนะ, ไมแพและชนะตามแบบภาษาคน คือชนะ
ตลอดกาลตามแบบภาษาธรรม, ไมมีเรื่องเกิดขึ้น ไมมีปญหาเกิดขึ้น ไมมีความทุกข
เกิดขึ้น ไมมีตัวกู - ของกูเหลืออยู มันก็สิ้นสุด.
เอาละผมหวังวา ทุก ๆ องคนี้จะฟงดวยดี,
แลวไปคิดดวยดี เพราะนี้คือ
ที่มัน condensed
ออกมาจากพระไตรปฎก จากไบเบิล จากอะไร จากทุกคัมภีรทุกแขนง
มาเปนคําพูดเพียงไมกี่ประโยค เอามาพูดใหคุณฟง;
ก็เหมือนกับฟงทั้งหมดในโลก,
ฟงพระธรรมคําสอน พระคัมภีรทั้งหมด ที่มีอยูในโลกมันเรื่องตัดตัวกู – ของกู
เทานั้น, ไมมีอะไรมากไปกวานั้น, ประจําวัน ประจําคืนนี้ตองพยายามตัด ตัวกู –
ของกู; ถาตัดยังไมได ก็ควบคุมใหได, อยาใหตัวกู - ของกู ขึ้นมาบงการ จริง
อยางนั้น ถูกอยางนี้ยุติธรรมอยางนั้น, อยาใหมันขึ้นมาบงการ. ใหจิตของเราวาง
จากตัวกู - ของกูอยูเรื่อย จิตมันรูเองจิตจะเปนผูรูเอง, จิตที่วางจากตัวกู มัน
จะรูเองวา อะไรยุติธรรม อะไรไมยุติธรรม, และควรทําอยางไร ในกรณีนี้, แลว
จิตชนิดนี้มันจะแสวงหาคําตอบจากพระพุทธเจา จากพระเยซู,
จิตมีสติสัมปชัญญะ
จิตชนิดนี้มันจึงสามารถจะถามพระพุทธเจาได วาควรทําอยางไรในกรณีนี้,
รอเวลา
๑๐ นาที ๕ นาที ก็ถมไป ก็ไดคําตอบที่ดีเรื่องมันก็สิ้นสุดลงไป.
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ฉะนั้ น จะต อ งถื อ ว า ไม ใช เ รื่ อ งพู ด สนุ ก ๆ หรื อ ว า พู ด เล น ลิ้ น เล น โวหาร
เลนสํานวน; แตเปนเรื่องที่กลั่นกรองมาจากทั้งหมดของพระคัมภีร มาพูดใหฟง
เพื่อประหยัดเวลา. โดยสวนตัวคุณก็ทําสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกวัด หรือแกผม หรือ
ตามความตองการของผม,
ผมก็ควรจะขอบใจแลวสิ่งที่จะตอบสนอง ก็คือสิ่งนี้ ที่มัน
ดีที่สุด.
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ทํางานเพือ่ การปฏิบัติธรรม.
แตทีนี้เราก็ไมคิดกันอยางนี้;
ดังที่ไดพูดมาแลวหลายครั้งหลายหนวา
ทํางานโดยไมตองเพื่อใครแตเพื่องาน, ทํางานเพื่องาน คือเพื่อใหมันมีผลเกิด
ขึ้นแกทุกคนก็แลวกัน, แลวในระหวางที่ทํางานนั้นเปนการปฏิบัติธรรม : อดทน
ไดไหม ? มีสติรอบคอบไหม ? มีสติปญญาไมโงในสิ่งใด เชนไมสุรุยสุราย เชนไมทําผิด
เชนไมอะไรเหลานี้,
แลวก็ไมเกิดตัวกู - ของกู ที่จะกระทบกระทั่งกัน ในระหวางผูที่ทํา
งานดวยกัน; นั่นแหละทํางานเพื่อการปฏิบัติธรรม, แลวในที่สุดก็ไมเรียกรองเอา
ความเปนธรรม. ฉะนั้นถาทํางานเพื่อเรียกรองผลงาน หรือเรียกรองแมแตความ
เปนธรรม แลวก็ใหเขาใจเถิดวา มันยังจมปลักอยูนั่นแหละ, มันจะมีอะไรไปไมได.
ตอเมื่อทํางานเพื่องาน เพื่อหนาที่ เพื่องาน, พระพุทธเจาทํางานเพื่อหนาที่ พระ
อรหันต ? ก็ทํางานเพื่อหนาที่เราทําตามอยางทาน เดินตามรอยทาน, มันมีหวัง
ที่จะกาวหนาในทางจิตใจ.
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ทีนี้เรื่องที่มันเลวเกินไป คืออยากดีอยากเดน อยากมีเกียรติ อยาก
ไดรับคําชมเชย วาเกงวาสามารถ วาเปนหัวหนา เปนผูบันดาลความสําเร็จ นี่
ไมไหวดอก, ไปคิดดูก็แลวกัน. นี้เราทํางานเพื่อทําลายสิ่งเหลานั้น, เราเหน็ดเหนื่ อย เราทํ างานทุ กวั นนี้ เพื่ อทํ าลายสิ่ งเหล านั้ นเสี ย ซึ่ งติ ดมาจากบ านจากเรื อน ตั้ ง
แตเปนเด็ก ๆ มา, มันลวนแตเปนอยางนี้ทั้งนั้น. เมื่อเด็ก ๆ ไดรับการอบรมสั่งสอนให
เปนอยางนั้นทั้งนั้น,
ไมวาที่บานหรือที่โรงเรียน หรือที่ไหน เด็ก ๆ ไดรับการอบรมให
มีตัวกู - ของกูงอกงามทั้งนั้น.
นี้มันถึงเวลาแลวที่วา เราจะเลนงานมัน,
ถึงเวลาแลวที่วาจะขุดราก
หรือจะทําลายสิ่งที่เรียกวา ตัวกู - ของกู ที่เจริญอยูตลอดเวลา ก็มีในหลายแง หลาย
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ปริยาย.
วันนี้พูดกันแงหนึ่ง ปริยายหนึ่ง โดยใหหัวขอวา ระวังความเปนธรรมตาม
แบบของตัวกู, ระวังการเรียกรองความเปนธรรมตามแบบของตัวกู, ที่พูดวันนี้.
ความเปนธรรมตามแบบของตัวกูนั้นอยางหนึ่ง,
ความเปนธรรมตามแบบที่ไมมี
ตัวกู นั้นอีกอยางหนึ่ง.
นี้พูดใหเห็นวา ความเปนธรรมตามแบบของตัวกู คืออยางไร
เพราะเราใช คํ า ๆ เดี ยวกั นหมด ต องการความจริ ง ต องการความถู กต อง ต องการความ
เป น ธรรม ต อ งการความยุ ติ ธ รรม ต อ งการความสมดุ ล อะไรต า ง ๆ นี้ .คํ า นี้ ไ ม ต อ ง
เปลี่ยน; แตขอใหมันเปนของฝายที่ไมมีตัวกู, อยาเปนของฝายที่มีตัวกู. ถา
เปนของฝายที่มีตัวกูแลวจะเพิ่มความทุกข, จะมีปญหาเพิ่มขึ้น. เอาเมื่อชอบก็เอา
ซิ ก็ตองสมัครใหซาตานตมยําไปได, ถาตองการอยางนั้น.

ความไมยอม คือความเปนธรรมของตัวกู.
นี ้ถ า ตอ งการจะดับ ทุก ข ตอ งเปน ชนิด ที ่ไ มม ีค วามรู ส ึก เปน ตัว กู –
ของกู : ไมมีได ไมมีเสีย คือไมมีเอา, หรือไมมีให, ในที่สุดปญหามันไมมี. นี่ถา
เรามันยังไมถึงนั้น ก็ใหใหเสียดีกวา คือแพ ใหมีคําพูดอีกคําวาแพ ยอมแพ, ยอม
แพอันธพาล นั่นแหละแพเปนพระ;
แตถาเอาชนะอันธพาล ก็คือเปนอันธพาล
เสียเอง.
ฉะนั้นอยาไปเอาชนะอันธพาลของตัวกู นี้ไมใชชั้นเลวนะ หมายถึงชั้นที่มีดี
มีชั่ว, ในระดับที่เขาถือกันวา เปนความถูกตองแลว ฟนตอฟน ตาตอตา นี้, เขาไมได
ถือวามันชั้นเลวสุดนะ แตมันยังไมใชชั้นที่ใชได
อยูนั้นแหละ เปนวัฒนธรรม
อันดับหนึ่งแลวเหมือนกัน.
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แต ว าถ าคํ านี้ คํ าว า ฟ นต อฟ น ตาต อตา ไปตี ความหมายอย างอื่ น ผมก็ อาจ
จะตีได ถาใหตีความหมายไปในทางที่ถูกตอง หรือดี เปนอยางอื่นก็ได.
แตเดี๋ยวนี้
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ที่เขามีอยูจริง ไมใชดอก มันเปนเรื่องวา ไมยอมเพื่อความถูกตอง, มันไมยอมเพื่อ
ความถูกตอง.
ผมก็ตัวเกงเหมือนกัน เรื่องไมยอมเพื่อความถูกตองนี้.
เมื่อเด็ก ๆ ถูก
เฆี่ยนถูกตี เพราะไมยอมเพื่อความถูกตองนี้มาเยอะแยะแลว, แมตีใหยอม, ไมยอมเพื่อ
ความถูกตอง วาเราไมผิด เราไมยอม.แตวาความถูกตองของแมนั้นมีอยูวา ถาทะเลาะ
กันตองตีทั้งสองคน; ทีนี้เราก็มีขอแยงวา เราไมไดเปนผูกอเรื่อง เราไมควร
จะถูกตี; อยางนี้เราไมยอมใหถูกตี เพื่อความถูกตอง คือวาเราไมยอมเพื่อความ
ถูกตอง, นี้ก็เปนกิเลสชนิดหนึ่ง. เรามีความบกพรอง หรือเรามีความไมดีอยาง
อื่น จนทําใหการทะเลาะมันเกิดขึ้นได; นี้เราไมมองในแงนี้ เราดันทุรังกระตายขาเดียว
หลั บหู หลั บตา ฉั นไมผิ ด ต องไม ถู กตี ไม ยอมตะพึด.เพราะฉะนั้ น ระวังให ดี คํ าว า
ไมยอม มันเปนเรื่องของซาตาน, ผูรูที่เขาพูดวา แพเปนพระ ชนะเปนมาร ;
เพราะเหตุนี้ถาลูกเด็ก ๆ ของเรา ไดรับคําสั่งสอนเรื่องนี้มาแตเล็กแลวก็วิเศษมาก. เรื่อง
เยอะแยะจะไมเกิดเลย จะไมเสียเวลายุงยากกันตั้งหลายสิบป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ฉะนั้นการที่ยอม ผิดหรือถูกก็ตาม, ในกรณีนั้นเราเปนฝายผิดหรือฝาย
ถูกก็ตาม, การที่ยอมนั้นเปนการที่ถูกที่สุดที่ดีที่สุด; เพราะวาเรายอม นั้นคือเราตัด
กิเลสในภายในได มันจึงยอมได, ตัดกิเลสคือความไมยอม ความไมยอมคือกิเลส
เมื่อเราตัดความไมยอมได ก็คือ ตัดกิเลสได. ฉะนั้นสวนที่เสียเล็ก ๆ นอย ๆ ที่วาเรา
เปนฝายผิด หรือฝายถูก ยกเลิกกันไปดีกวา, เราเอาที่ดีกวามากกวานี้ คือความ
ตัดกิเลสได, ใหเรื่องมันสิ้นสุดไปได.

แม ก็เปนฝายถู ก วาถาทะเลาะกันต องตีทั้ งสองคน คื อมั นจะไดช วยกั น
ระมัดระวังทั้งสองฝาย ไมใหเกิดการทะเลาะกันได; สวนที่ฝายหนึ่งจะเผลอบังเอิญ
บันดาลโทสะ มารุกรานเอาฝายหนึ่งกอนนั้นเปนธรรมดา, ใหถือวาเปนธรรมดา บางที
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เขาไมไดตั้งใจ, บางทีเปนความเขาใจผิด, เขาไมตั้งใจจะดูหมิ่นเรา หรืออะไรเราเลย, แต
มันบังเอิญเขากําลังหัวเสียหรือเขากําลังอารมณรายอะไรอยู เขาจึงทําอยางนั้น. ฉะนั้น
เราจะไปถือวาเขาดูถูกเราไมได หรือวาเขาทําผิดก็ไมได, เขาทําถูกตามแบบของเขา,
นี่เราก็เปนฝายยอม.
นี้เกี่ยวกับความเปนธรรมนั้น ตองเล็งถึงขอนี้, ขอที่ไมมีตัวกู –
ของกู. เราควรจะถือวา ถาเราทําใหใครเสียประโยชนไปแมแตนิดเดียว แลว
เราตองเปนฝายผิด; แมจะเปนการทดแทน ก็ตองถือวาเปนฝายผิด. เราไมมี
หนาที่จะทําใหใครเสียประโยชน เพราะเราสืบไมไดวา เขาแกลงเราหรือเปลา ?
เอา ถาสืบไดวาเขาแกลงเรา เราก็ไมควรจะทําใหเราเปนฝายรายจายเขาไปอีก. เราทําให
เราเปนฝายรายรับไปเสียซิ คือเราไมโกรธ และเราไมทําใหเขาเสียประโยชน เปน
การทดแทน.
ถาวาโลกมีวัฒนธรรมสูงทางวิญญาณอยางนี้ โลกนี้เปนโลกพระศรี,
อาริยทันที. เดี๋ยวนี้มันรบราฆาฟนกันเปนสงครามใหญ หรือวาในภายในนี้ ก็เปน
ถอยเปนความกันตามโรงตามศาล ที่ทะเลาะวิวาทกันเปนสวนตัว กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
ทั่วไปหมด; เพราะความไมยอม, เพราะความไมเขาใจคําวา ความเปนธรรม หรือ
ความยุติธรรม.
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นี่เรื่องกฎหมาย มันเปนเรื่องวัฒนธรรมฝายวัตถุ; กฎหมายใหวิเศษ
อยา งไร ก็ไปในระบอบฟนตอ ฟน ตาตอ ตาทั้งนั้น ,
ศาลสถิตยุติธ รรมของ
โลก ก็ยังตกอยูใตอํานาจฟนตอฟนตาตอตา; นี่อยาไปคิดวามันเรื่องวิเศษ, เปน
เรื่องฝายจิตฝายวิญญาณ, เรื่องฝายจิตฝายวิญญาณนี้เขาไมสนใจ. ฉะนั้นถาเราไปตกอยู
ในอํานาจหรือในขอบเขตของเรื่องโลก ๆ อยางนั้นบาง ก็อยาไปประหลาดใจ; เชนเรา
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ไมผิด ไปเปนความแพเขา ก็อยาไปประหลาดใจเลย เพราะวามันเปนเรื่องของ
โลก เรื่องของวัตถุเรื่องของวัตถุ เรื่องของความเปนธรรมตามแบบวัตถุ.

ตองรูจักควบคุมตัวกู - ของกู.
ฉะนั้ นเรารู ข างในของเราเองว า เราผิ ดหรื อถู กนี้ ดี กว า แล วก็ อย ารู เร็ วเกิ น
ไปนัก คืออยารูในขณะที่มันมีตัวกู - ของกูเกิดอยู, มันตองดับตัวกู – ของกูเสียกอน
ไปจุดธูปจุดเทียนถามพระพุทธเจาเสียกอน วาอะไรเปนอยางไร, ควรทําอยางไร ;
ถาอยางนี้ละก็ไมคอยมีทางผิด มันมีสติสัมปชัญญะชวยอยูเสมอ แลวนานเขา ๆ จะ
ไมมีทางผิดเลย แลวก็ไปสูจุดหมายปลายทางได.
ป วยการที่ ไปอ านหนั งสื อมาก ๆ ทํ าให เวี ยนหั ว ผมอ านแทนก็ ได แล วผม
มาเลาใหฟงวา เนื้อแทสาระมันมีอยูอยางนี้; เพราะผมอานหนังสือมาตั้งแตเกิด ตั้งแต
อานหนังสือเปนจนบัดนี้ แลวผมรูวาหนังสือมันคืออะไร. หนังสือคือดงใหญสําหรับ
ทําใหหลงใหลวนเวียนอยูนี่; แตไมหลอกผมได เพราะผมอานมาหลายสิบป พอจะ
รูวาอันไหนเปนอะไร, อันไหนเปนหัวใจ. เมื่อจับหลักไดแลวก็จับหัวใจได จับไดหมด
ไม ว าจะไปอ านเล มไหน เล มนี้ มีสาระ เลมนี้ ไมมี สาระเลย เลมนี้ มี สาระบาง รู นะ แล ว
สาระในเรื่องเดียวกัน เลมไหนพูดดีกวา, เลมไหนพูดไมคอยดี ทิ้งไปหมด. เดี๋ยวนี้
ก็ไมรูวาจะเอาหนังสือไปไหนถึงขนาดที่ตองเผาไฟ ฉีกทิ้งอยางเวยหลาง;
แปลวา
เนื้อหาสาระ น้ําอมฤตของวิชา ความรูของพระธรรม ของศาสนา มันอยูที่คําพูด
คําเดียว ที่วา ไมยึดมั่นถือมั่น, อยามีตัวกู - ของกู, เสียเวลาที่จะไปเรียนภาษานั้น
ภาษานี้ คัมภีรนั้นคัมภีรโนน รอบไปหมด, ผลสุดทายก็มาสูที่จุดนี้; เปนการเที่ยว
ในปาในดงที่ไมมีที่สิ้นสุด แลวก็ไมพบจุดที่ตองการ. ถาทําไดก็ดีเหมือนกัน มันเปน
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ความเกงความสามารถ แตวาสวนมากทําไมได; ถาใครตองการพบธรรมะเร็ว ๆ
ก็ตองเลนงานที่ตัวกู - ของกู ที่ยกหูชูหางอยูเปนประจําวัน, แลวก็อยาเปนเสียเอง,
อยาใหซาตานหลอกได ถึงกับเปนตัวกู - ของกู ยกหูชูหางเสียเอง.
เราหลีกมาอยูในปาไกลถึงที่นี่ คุณคิดดูเถอะ มาจากที่ไกลหลายจังหวัด
แลวก็หลีกมาอยูในปาในสภาพอยางนี้ ก็ยังมีปญหาแยะ, มีบทเรียนแยะ ที่เกี่ยวกับกิเลส,
คุณคิดดูซิ ถาอยูในบานในเมือง มันจะสักเทาไร.
นี่เราหลีกมาอยูอยางนี้ไมคอยพบ
คอยปะกันอยางนี้ มันก็ยังมีมาก ที่สางไมหมด; เพราะจับจุดไมได : มีปญหาที่จะ
ตองโกรธ ตองหงุดหงิด ตองโง ตองหลง วันหนึ่งหลาย ๆ หน, จนกระทั่งวาไป
ทํางานดวยกัน ๒ - ๓ คน ก็มีชะนวนที่จะใหเกิดกิเลส, พอใจบาง ไมพอใจบาง, รูสึกวา
มันไมเขาหูเขาตาบาง อะไรบาง มันก็ถมไปที่จะเกิดกิเลส.
มันก็ตองถือวาประมาทไมได, อยาประมาทเปนอันขาด วาอยูในที่อยางนี้
ก็ดีมากแลว นี้ไมได;
แมอยูในที่อยางนี้ ก็ยังมีบทเรียนมาก มีปญหามากอยูนั่นเอง,
รีบสะสางใหมันสิ้นสุดไปดวยความไมประมาท; เหมือนพระพุทธเจาทานสอนอยูเปนคํา
สุดทาย นี่คือเปนพินัยกรรมของพระพุทธเจา วาทุกคนจงอยูดวยความไมประมาท.
ถาคิดเสียวา ปลอยตามเรื่องก็ได ก็คือโงที่สุด, มันไมมองเห็นสิ่งที่ละเอียดที่มีอยู
เต็มไปหมด ที่จะเกิดตัวกู - ของกู, แลวที่เกิดอยูแท ๆ ก็ยังไมรู กลับใชตัวกู – ของกู
นั้นใหทํางานออกไปเปนอยางนั้นอยางนี้, อยางนั้นอยางนี้, มันก็เกิดโลภะเกิดหลงไมมีที่
สิ้นสุด, มันก็แกปญหาตาง ๆไมได, แลวมันไมนอมไปเพื่อยอมแพเลย. กิเลส
ชนิดนั้น ไมนอมไปเพื่อยอมแพ คือเพื่อยอมใหผูอื่นชนะ ตัวเองเอาชนะกิเลส,
ใหผูอื่นชนะเรา เพื่อเราชนะกิเลส นี่ไมมีใครชอบ.
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ฉะนั้นพยายามมีสติสัมปชัญญะ ถามพระพุทธเจากอนเสมอ ถาอะไร
เกิดขึ้น แลวไมตองพูดกับใครไมตองปากโว คุยโว นิ่งอึดอยูก็ได,
เรื่องนี้ควรทํา
อยางไร. สมมติวาถาพระพุทธเจาทานมา ทานจะแนะอยางไร คือเพื่อใหเราคิดรอบ
คอบนั่นเอง,
แลวเราก็อานเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจามามากพอจนรูนิสัยใจคอของพระ
พุทธเจาแลว. ถายังไมพอ ผมแนะดวยเกียรติยศเปนประกันเลยวา อานหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐเลมเดียวพอ จะรูวาพระพุทธเจาเปนอยางไร, มีนิสัยใจคอ
เปนอยางไร, มีอะไรอยางไร, คุณไมตองอานหนังสือมาก ถาจะรูจักพระพุทธเจา อาน
พุทธประวัติจากพระโอษฐใหเขาใจทุกตัวอักษร คุณจะรูวาพระพุทธเจาเปนอยางไร,
มี
นิสัยอยางไร, แลวพอมีปญหาเรื่องนี้เกิดขึ้น ก็ไปถามพระพุทธเจาวาทานจะตรัสวา
อยางไร, จะตอบออกมาถูกที่สุดเลย เพราะพุทธเจาเขาไปสิงอยูในเรา คาที่เราเขาใจ
พระพุทธเจาดี จะมีคําตอบของพระพุทธเจาออกมาอยางแทจริงเลย วาควรทําอยางไร.
เดี๋ ย วนี้ เ ราไม มี ค วามรู เ รื่ อ งพระพุ ท ธเจ า พออย า งหนึ่ ง และเราไม มี ส ติ
สัมปชัญญะที่จะรอไวถามพระพุทธเจา, เราเอาเลย, ฟนตอฟนตาตอตาเลย, มันก็ยัง
ไกลกันมาก.
ถาเปนชาวบานก็ยังพอเปนไปได แตถาเปนพระเปนเณรแลวไมไหวแน,
ถึงชาวบาน พระพุทธเจาก็ไมสอนอยางนั้น.
ถาชาวบานจะไปถามพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ ไมสอนอย างนั้น เพราะพระพุทธเจาท านตรั สเรื่ องสุญญตาแก ฆราวาส ใน
ระดับเดียวกันกับบรรพชิต, ไปอานดูก็แลวกัน.
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เอาละพอกันทีวันนี้ เรื่องความเปนธรรมของตัวกู อยาลืมนะ.
____________
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แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๔

จุดตั้งตนของความทุกขอยูที่ตัวกู - ของกู.
เรื่องจุดตั้งตนของความทุกข เปนหัวขอที่ใชไดเรื่อย, มันตองฟงให
ออกวา เราพูดเรื่องจุดตั้งตนของความทุกขเรื่อยไป; แตวามันชี้เฉพาะ ชี้เปนแง ๆ
ทีละแง ทีละแง, รวมความแลวมันก็เรื่องตัวกู; เพราะอะไร ๆ มันเกี่ยวกับตัวกู
ก็หมายวามวา เปนเรื่องความทุกข ไมมีปญหาอะไรเลย.

ความดีตามแบบของตัวกูเปนจุดตั้งตนของทุกข.
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เรื่องความเปนธรรมตามแบบของตัวกูนั้น ก็พูดไปแลว ก็ชี้ใหเห็นวา
มันเปนแขนงหนึ่งสวนหนึ่งของการที่ทําใหเกิดความทุกข; แตถาวาความเปน
ธรรมนี้ มันหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับบุรุษที่สองหรือสังคม เรียกรองความเปนธรรม,
แลวพูดวา ความดีตามแบบของตัวกู มันไมตองเนื่องกับผูอื่นก็ได ทําไปคนเดียวก็ได

๓๔๒
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แลวก็มีความทุกข; เรื่องความดีตามแบบของตัวกู นั่นแหละมันคือจุดตั้งตนของ
ความทุกข.
ฉะนั้นเราเรียกวา ความดีตามแบบของตัวกู นี้ตองใหชัดลงไปวา ความ
ดีตามแบบของตัวกู;
ถาพูดวาความดีเฉย ๆมันกํากวม มันอาจจะทุกขหรือไมทุกขก็
ยังไมแน; แตเราพูดวา ความดีตามแบบของตัวกู แลวเปนอันวาทุกขแน.
พระพุทธเจาตามแบบของตัวกูก็เหมือนกัน เปนอันวาใชไมไดแน,
พระพุทธเจา
เฉย ๆ มันก็ตองแลวแตวา จะยึดถือหรือไมยึดถือ. ถาพระพุทธเจาของตัวกู ตาม
แบบของตัวกู หมายความวายึดถือเสร็จแลว วาเปนพระพุทธเจาชนิดภูเขาหิมาลัย
เปนอะไรไป เหมือนที่พูดกันยุคหนึ่ง. นี้อาจจะในแงที่วา ถามันมีตัวกู มาเกี่ยวของ
มันก็แย : ความดีของตัวกู พระพุทธเจาของตัวกู, ความหลุดพันจากตัวกู ใน
ที่สุด มันก็แยทั้งนั้น, คือมันมีตัวกูขึ้นมา แลวก็เปนผิดหมด.
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติชนิดไหนก็ตาม ที่วาลืมตัวกูเสียได, อยาใหมีตัวกู
เขามาเกี่ยวของได เปนถูกตองหมด. โดยเฉพาะการทํางานที่เราถือเปนหลักวา การ
ทํางานคือการปฏิบัติธรรมนั้น นั้นมันตองปราศจากตัวกู; ถามีตัวกูในการทํางาน
นั้นจะเปนการปฏิบัติธรรมไมได.
ความหมายมันมีจํากัด ก็ตองมีคําจํากัดความไวเรื่อย
ไป ผิดไมได, อยาใหผิดได. ที่วาการทํางานที่เปนการปฏิบัติธรรมนี้หมายถึง
การทํางานที่บริสุทธิ์ ที่ปราศจากตัวกู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
อยามีตัวกูในการกระทําทุกชนิด.
ฉะนั้นถาเราจะปฏิบัติกัน อยางลัด ที่สุดอีกทีหนึ่ง ก็คือวาอยามีตัวกู;
กอนนี้เราเคยพูดวา ไมยึดมั่นถือมั่น หรือวาอะไรก็ตาม; แตนี้เราพูดวา อยามีตัวกู
ตลอดเวลา ก็ได. มันเปนเรื่องที่เขามักจะถือเสียวา สูงสุด ปฏิบัติไมได, จะทํา
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อยางนั้นไดก็ตอเมื่อเปนพระอรหันตแลว, มีปญหาอยางนี้. นี้เราบอกวาไมตองเปน
พระอรหันต ก็พยายามปฏิบัติ, มีคําวาเราจักทําตามพระอรหันต อรหตํ อนุกโรมิ
เราจะทําตามพระอรหันต;
ไมใชวาเราเปนพระอรหันตแลว พยายามทําตามพระ
อรหันต; ก็คือวาทําอะไรโดยไมตองมีตัวกู ใหหายใจเปนผูอื่นไว, แลวก็เปนถูกตอง
หมด, คือใหหายใจเปนประโยชนของผูอื่นไว ก็หมายความวา ไมทําลายประโยชนผูอื่น
แลวก็เพื่อผูอื่น.
ใหหายใจเปนประโยชนของผูอื่นไว อยามีตัวเรา มันก็ไมมีทางจะ
ผิด, แลวไปไกลลิบเลย เปนชั้นสูง. นี้เราก็มีแตจะเผลอ เผลอหายใจเปนตัวเรา, ไม
หายใจเปนผูอื่น ก็มีแตจะเผลอเทานั้น, ระวังอยาเผลอ.
มั นไม ใช เพี ยงแต เรื่ องส วนตั วบุ คคล เดี๋ ยวนี้ หมู คณะมั นก็ เป นเรื่ องตั วกู
เสียหมด. ผมกําลังมีปญหามาก ที่จะตองตอตาน แลวก็โกรธเคืองกันไป; อยางพุทธสมาคมก็มีหลักเกณฑการทํางานเพื่อพุทธสมาคม, พุทธศาสนิกสัมพันธโลก ก็ทําอะไรใน
ขอบเขตของพุทธบริษัท มันก็เพื่อพวกพุทธบริษัทลวน ๆ เสีย, ใจไมกวางเปนวามนุษย
ทั้งหมด, นี้มันผิด มันยอนนิสัยใหเห็นเปนตัวกูเปนของกู เปนพวกกูอยูเรื่อย. แมภาย
ในพุทธกันเอง ภายในวงพุทธบริษัทกันเอง ก็แบงกันเปนสมาคม ๆ,
มันก็เพื่อตัวกู
สมาคมของกูกันไปหมด, นี่ปญหาสวนใหญก็มีอยูอยางนี้.
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พวกพุทธบริษัทที่เครง หัวเกา ๆ ลังกา พมา เขาก็วาพวกอื่นผิดทั้งนั้น :
พวกคริสต พวกอิสลามพวกศาสนาอื่นแลว เปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น,
เปนขาศึกเปนศัตรู
ทั้งนั้น ถือเปนศัตรูไปเลย. นี้ไมคิดดูใหดี มันผิด, เปนความทําผิดอยางยิ่ง, เปนตัวกู
เปนของกูอยูเรื่อย มันไมมีวันดีขึ้น กี่สิบปกี่รอยปมันไมมีดีขึ้น,
มันก็เพื่อดีของตัวกู
เหมือนเขาคิดวา เพื่อตัวกูเจริญ เพื่อตัวกูดี ความดีของตัวกู มันมีลักษณะอยางนี้.
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พระพุทธเจาตรัส ตองทําเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย.
นี้พระพุทธเจาทานไมพูดถึงตัวเรา พูดถึงโลกทั้งหมดเลย ก็เพื่ออยา
ใหมีตัวกู;
มัชฌิมนิกาย ภยเภรวสูตร ตถาคตเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข เพื่อความเกื้อกูลแกโลก ทั้งเทวดาและมนุษย
คําวา "แกโลกทั้งเทวดาและ
มนุ ษย ตถาคตเกิ ดขึ้ นเพื่ อประโยชน แก โลก ทั้ งเทวดาและมนุ ษย "แล วมี หลายแห งใน
อังคุ ตตรนิกาย การที่มี ธรรมะ คื อมี ระเบียบการปฏิบั ติธรรมะของตถาคตอยูในโลกนั้ น คื อ
ความสุขของโลก ทั้งเทวดาและมนุษย;
หมายความวามีศาสนาของตถาคตอยูในโลกนั้น
เปนความสุขของโลก ทั้งเทวดาและมนุษย ถาพุทธศาสนามีอยูในโลก ก็เปนความ
สุขของโลก ทั้งเทวดาและมนุษย; คิดดูใหดี มันจะมีพุทธมีคริสตไดอยางไร หรือ
วาจะแยกเปนเทวดาพุทธเทวดาคริสตกันอีก, เปนไปไมได; ไมใชความคิดของพระ
พุทธเจา. นี่มหาวรรค วินัยปฎก พอจะสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ก็วา เธอ
จงเที่ยวจาริกไป ประกาศพรหมจรรยเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกโลก ทัง้ เทวดาและ
มนุษยอีก, พอโลกก็หยอดทาย วาทั้งเทวดาและมนุษยเสมอไป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เข าใจความหมายข อนี้ ให ถู กต องเสี ยก อน คํ าว า "โลก ทั้ งเทวดาและมนุ ษย
ทั้งโลกเทวดา ทั้งโลกมนุษย" ไมตองยกเวนใครสักตัวเดียว แมกระทั้งสัตวเดรัจฉานดวย
ถาทําได เพราะมันเกี่ยวของกันมันก็ตองดวย จึงจะเรียกวาทั้งโลกเทวดาและโลกมนุษย.
นี้ ทําไมเราไมถือเปนหลักสําคัญ วาพระพุทธเจาทานสั่ง หรือทานตอง
การ, ทานสั่งใหทําเพื่อโลก ทั้งเทวดาและมนุษย. เดี๋ยวนี้เรามันมากเกินไป
เพื่อตัวกู, เพื่อตัวกูอยูเรื่อย, อะไร ๆ ก็อยางตัวกูเพื่อตัวกู แบบตัวกู ของตัวกู อยู
เรื่อย, อยางดี ที่วาอยางดีก็พวกของตัวกู เพื่อพวกของกู เพื่อหมูคณะของกู, เพื่อ
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อะไรของกู เพื่อนิกายของกู, จะเปนเสียอยางนี้, ไมเคยนึกถึงวา ทั้งโลกทั้งเทวดา
และมนุษยเสียเลย.
ฉะนั้ นถ าว าจะเอากั นง าย ๆ ที่ สุ ด ก็ มองให เห็ นข อนี้ แล วตั้ งจิ ตอธิ ษฐาน
วาทําอะไรอยูเวลานี้ ทุกวัน ๆนี้ เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษยอยูเรื่อย;
เชน
สมมติวา สรางวัด,
วัดนี้หรือวัดไหนก็ตาม ตองเพื่อประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและ
มนุษยอยูเรื่อย, อยาเพื่อคนนั้นคนนี้ หรือเพื่อประเทศไทยก็ยังไมถูก, ไมใชเพื่อประเทศ
ไทย เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษยอยูเรื่อยไป.
ฉะนั้นถาแมครัวโง ๆ ที่สุดสักคนหนึ่ง
กมหนากมตาหลับหูหลับตาทําไป เลี้ยงพระไป โดยคิดวานี้ทําเพื่อโลกเปนสวนรวม อยางนี้
ยังดีกวาพระเณรที่มีสติปญญาความรูมากมาย, แลวมีอะไรก็เพื่อตัวกู เพื่อของกู.
นี่ผมจะพูดตรง ๆ อยางนี้ ถามีแมครัวแก ๆ โง ๆ ไมรูหนังสือ ไมมีสติปญญา
มีแตความตองการนิดเดียววา ทํานี้เพื่อสัตวทั้งหลายทั้งปวง เพื่อโลกทั้งหลายทั้งปวง,
โดยคิดวาทําใหศาสนามีอยู มันก็เปนประโยชนแกโลกทั้งปวงเอง. นี้เราก็ทําให
ศาสนามี อ ยู ไม ใ ช ทํ า เพื่ อ อาจารย ไม ใ ช ทํ า เพื่ อ วั ด นี้ ไม ใ ช ทํ า เพื่ อ อะไรโดยเฉพาะ,
นั่ นแหละถู กที่ สุ ด แล ว วิ เศษที่ สุ ด จะดี กว าพระเณรหรื อ อะไรก็ ตาม ที่ รู ม ากพู ด มาก
พูดเกง อะไรเกง ก็ไมเคยฝนเลย วาเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย.
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มันควรจะลืมตัวกู ลืมของกูเสีย,
แลวมันก็จะเปนไปเอง เปนไปถูกตองเอง.
เดี๋ยวนี้จะเรียนก็เรียนเพื่อตัวกู, จะทําก็ทําเพื่อตัวกู เพื่ออะไรเปนตัวกูขึ้นมา, มันก็เลย
แตกแยกเพื่อหาโอกาสแกตัวกู.ความรวมกันมีไมได,
ความสามัคคีที่แทจริงมีไมได
มีแตเทาที่จําเปนบังคับ เพราะตางคนตางแตกแยกออกไป เพื่อหาประโยชนแกตัวกู
มันก็เลยเดินไปไกล ไปในทางที่มีตัวกู ๆ ตัวกู ๆ ออกไปเรื่อย.
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ฉะนั้นหลับหูหลับตา ไมรูไมชี้วาอยูที่ไหนไดเปนดี; อยางพระพุทธภาษิต ที่เคยพูดถึงบอย ๆ นานมาแลว วาภิกษุโงพูดวา กูจะอยูจําพรรษาที่นี่สัก ๓ เดือน
คือภิกษุพาลและภิกษุโง โดยคิดวา กู - กูจะอยูที่นี่เทานั้นเทานี้; ถาภิกษุไมโง ไมเปน
พาล ก็ไมมีความคิดวากู หรือกูอยูที่ไหน. เรื่องจําพรรษาเปนเรื่องวินัย ก็ทําไปตาม
วินัย, มันเปนระเบียบเรียบรอยทางหมูคณะทางวินัย. แตถาทางธรรมะโดยจิตใจแลว
ตองไมมีตัวกูอยูจําพรรษาที่ไหนเลย จึงจะเรียกวา ไมเปนพาล ไมเปนภิกษุโง,
อิธ วสฺสํ วิสสฺสามิ อิติ พาโล วิจินฺเตติ อนฺตรายํ น พุชฺฌติ. คาถาธรรมบทบาลี ไปดู
เอาเอง.
นี้ถาวาทุกองคทําอะไรอยู หรือเรียนอะไรอยู ตองชําระใหมันสะอาด วา
เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย; จะเรียนหนังสือจีน หนังสือฝรั่ง หนังสือไทย เรียน
อะไรก็ตาม ใหมันชําระใหจิตใจใหสะอาดวานี้มันตองเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย, ไมใช
เพื่อความดีเดนของตัวกู. ทีนี้จะทําอะไร จะทํางานฝมือชั้นดี หรือวางานหยาบ งาน
กรรมกร งานกุลี งานอะไรก็ตาม มันก็ตองชําระใจใหสะอาด วานี้มันเพื่อประโยชน
แกโลกเทวดาและมนุษย, กลับมาจากบิณฑบาต กวาดโรงฉัน นี้ก็ตองเพื่อโลก
เทวดาและมนุษย;
อยาวาเพื่อเขาจะนินทา หรือเพื่ออาจารยจะชอบใจหรืออะไร นี้
ก็ยังไมถูก. ทุกอยางที่ทําลงไปในวัดในศาสนา ก็ตองเพื่อสวนหนึ่ง ที่วาศาสนา
จะอยูได, แลวจิตใจ ใหมันเปนไป เพื่อโลกสวนรวมทั้งเทวดาและมนุษย.
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ปฏิบัติอยางตัวกูตายไปแลว.

ฉะนั้น หัดตั้งความคิดจิตใจ อธิษฐานจิตกันเสียใหม ใหมันหายใจเปน
ผูอื่น ทั้งเทวดาและมนุษยอยูเรื่อยไป, ตัวกูตายแลว ตายแลวตั้งแตแรก. นี้ก็มี
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เนื้อความชัดเจนอยูแลว ในคํากลอนบทหนึ่ง : ทํางานดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง
กินอาหารของความวาง ตายแลวตั้งแตทีแรก. นี้คุณอยามีความคิดนอมมาเพื่อตัวกู,
แลวก็ทําเพื่อผูอื่นทั้งเทวดาและมนุษย, อันนั้นคือตายแลวตั้งแตทีแรก, ไมมีฉัน
เพื่อรับประโยชนอันนี้.
ที่ ว าไปบิ ณฑบาต ไปเอาอาหารมาฉั น ให มั นเหมื อนกั บว า ละเมอ ๆ ไป
ก็แลวกัน คือไมมีตัวฉันใหมันเปนละเมอ ๆ,
นี่หมายความวาไมใชวาปราศจากสติ
สัมปชัญญะ, คือมันเปนของรางกายลวน ๆ ไมมีของกู ไมมีตัวกู, ก็ตองกินอาหาร
ตองถายอุจจาระ ตองบริหารรางกาย ตองอะไรตาง ๆ, ใหมันทําไปตามสัญชาตญาณ
ที่เคยชิน หรืออะไรก็ได โดยปราศจากตัวกู. สติสัมปชัญญะก็มี เปนสวนของ
รางกายไป, รางกายกับจิตเปนไปได; แตวาทิฏฐิ ความคิดเห็น สติปญญานั้น
ไมตองมีตัวกู, รางกายกับจิตใจมันก็ไปของมันไดตามลําพัง โดยไมตองมีตัวกู, ไมตอง
มีของกูเขามาเจือ.
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นี้มันมีปญหาอยูเหมือนกับเผลอ, เผลอมีตัวกูขึ้นมาอีก. จะเรียน หรือ
จะทํ า หรื อ ว า จะแสดงบทบาทอะไร จะเทศน จ ะสอนผู อื่ น ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ทั้ ง นั้ น .
ตองลบตัวกูออกคลาย ๆ เหลือเปนเครื่องจักร อะไรชนิดหนึ่ง; เหมือนกับภาพ
เขียนชุดทางนี้; พอหมดตัวตน หมดตัวกูไป, วงกลมวางแลวก็โผลใหม ก็เที่ยวแจก
ของเที่ยวสองตะเกียงใหแกผูอื่น, อยางนั้นแหละ.

เรื่องตัวกู มันเปนเรื่องตอสู เหมือนเรื่องจับวัว เรื่องขี่วัว เรื่องมีความสุข
จากวัว เสร็จแลวมันก็ไมไหว วัวก็ทิ้งไป, เสร็จแลวมันก็ยังไมไหว ตัวกูก็ทิ้งไป, เปน
วงกลม วาง. แตวาสิ่งตาง ๆ ยังไมสิ้นสุด, เหตุปจจัยยังไมสิ้นสุด, ยังงอกงามตอไป
มันก็มาในรูปอื่น คือวาเปนของผูอื่นไป, เที่ยวแจกของเที่ยวสองตะเกียง.
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นี้เรายังไมเปนพระอรหันต, เรายังไมปฏิญาณตัววา เปนพระอรหันต
เราก็ทําได, ทําแบบนั้นอยูอยางไมมีตัวกูอยูเรื่อย, แจกของสองตะเกียงผูอื่นไป
เรื่อย; แลวก็เผลอเปนคราว ๆ ที่มีตัวกู นี้ก็ระวังอยาใหเผลอ. หนาที่มันก็มีแต
เพียงวาระวังอยาใหเผลอ และก็กระทําอยูดวยมือดวยตีน อะไรก็ตามโดยอุทิศสรรพสัตว
เทวดาและมนุษย.
อธิบายใหงาย ๆ วา เมื่อศาสนายังอยู ประโยชนยอมมีอยูแกเทวดา
และมนุษย เพราะฉะนั้นตนเอง ทําอะไรก็เพื่อศาสนายังอยู; แมแตวาจะกวาดโรงฉัน
ตอนเชา ๆ นี้ ก็เพื่อศาสนายังอยู คือมันแบงงานกันทําเปนสวนนอย ๆ ออกไป, ไมตอง
คุยถึงเรื่องที่มีฝมือ มีอะไรตาง ๆ; ถาวาจิตใจมันทําเพื่อเทวดาและมนุษยแลวมันมีผล
เทากัน มันมีบุญเทากัน. อยาอวดดีไป คนที่มีสติปญญา มีฝไมลายมือก็อยาอวดดีไป ;
เมื่อมันไมเพื่อตัวกูแลว มันมีบุญ มีผลเทากัน. และคนที่มีฝไมลายมือ ระวังใหดี
เถอะ มีสติปญญานั้นมันจะมีตัวกูมาก มีตัวกูจัด มีตัวกูเกง แลวระวังยาก มัก
เผลองาย คนพวกนี้. คนที่มันสมองไมปราดเปรื่องอยางนี้ มันทํางานมันหลับหู
หลับตาทําไปก็ได โดยอธิษฐานจิตงาย ๆ วา นี้มันเพื่อสัตวทั้งหลายทั้งปวงนะ มันก็งาย
กวา, เผลอยากกวา หรือไมเผลอ ในกรณีอยางนี้.
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ความดีแบบของตัวกูตองมีทุกข.
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นี่เรียกวาความดีของตัวกู, ความดีตามแบบของตัวกู มันจะตองนํา
มาซึ่งความทุกข; ถาความดีจริง ความบริสุทธิ์จริง มันก็จะตองไมผิดศีล, ไมใช
ความดีของตัวกูเปนความดีของความดี อยางนี้ไมนํามาซึ่งความทุกข, ถาความดี
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ของตัวกู ก็ตองนํามาซึ่งความทุกข,
มันก็ไมนํามาซึ่งความทุกข.

ธรรมปาฏิโมกข
ถาความดีตามธรรมชาติของธรรมะของความดีเอง

ฉะนั้นเราตองจํากัดลงไปใหชัดวา ของตัวกู, ความดี ความจริง ความงาม
ความถูกตอ งความเปนธรรม อะไรก็ตาม ของตัว กู แลวมันใชไ มไดทั้งนั้น เลย.
นั่นแหละคือจุดตั้งตนของความทุกข, อะไร ๆ ที่มีความหมายเปนเพื่อตัวกู คือจุดตั้งตน
ของความทุกข. แตแลวสิ่งที่มากอน ก็ตองคือความดีเพราะความดีมันนารัก, มันก็
ถูกแลวอยางที่คัมภีรไบเบิลของพวกคริสเตียนเขาเขียนไว.
พอเริ่มรูจักดีชั่วก็เริ่มมี
ความทุกข. ความทุกขตั้งตนเมื่อเริ่มรูจักดีชั่ว คือมันรูเพื่อยึดถือเปนตัวกู เปน
ของกู, ความดีของกูความชั่วของกู, มีปญหาเปนทุกขขึ้นมา, จนกวา เมื่อไรจะรูวา
ความดีความชั่วไมใชของกู ไรคาไรความหมายไป มันจึงจะไมมีทุกข.
เดี๋ยวนี้มันรูจักวา นี้ดีตามที่เขานิยมกัน เราก็ตองมี, เราตองพยายาม
เอามาใหได มันก็มีปญหาขึ้นมา เกี่ยวพันกันยุงไปหมด, มันพันกันยุงหมด นับตั้งแต
วา ถาไมมีความชั่ว ความดีมันก็ไมมีความหมาย, มันตองมีความชั่วเปนคูแขงขัน คู
เปรียบเทียบอยูด วย ความดี มันจึงจะมี ความหมาย หรือมีค าว าเปนความดี เลยแยกกั น
ไมออก. ถามีความดีตามแบบนี้ ก็ตองมีความชั่วอยูดวย เพื่อจะไดวาคนอื่นชั่ว วาตัวกู
ดี; ฉะนั้นมันจึงยึดถือทั้งความชั่วและความดี, มันก็มีปญหาซิ จะตองหา จะตองสราง
จะตองแขงขันกันสราง.แลวถามันเลวมาก มันก็ทําลายความดีของผูอื่น,
กีดกัน
ไมใหผูอื่นไดดี มันก็มีปญหาขยายตัวออกไปมากยิ่งขึ้นทุกที, เนื่องดวยความดีนะแหละ
ก็เลยมีแตความทุกขเพราะความดี, ฆาตัวตายก็เพราะความดี, นอนไมหลับก็เพราะความดี ;
อะไรตออะไรหลายอยาง หมายถึงความดีตามแบบของตัวกู, ความดีที่ยึดมั่นถือมั่น นี้คือ
จุดตั้งตนของความทุกข.
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กอนหนานี้ไมมีความทุกขแบบนี้;
เรื่องตองหาอาหารกินตามธรรมชาติ
เจ็ บไข ตามธรรมชาติ นั้ นเขาไม เรี ยกว าความทุ กข ในความหมายอั นนี้ มั นเป นความเจ็ บ
ปวด เปนความรูสึกตามธรรมดาตามธรรมชาติ, ไมเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่น; เวน
ไวแตวา สัตวเหลานั้นมันจะเจริญมาก ถึงขนาดรูจักยึดมั่นถือมั่น วาความทุกขของกู
ความตายของกู ความเจ็บไขของกู ความอยูของกู มันจึงจะเปนทุกขขึ้นมา.
อยาง
สุนัขอยางนี้ ไมรูดอกวา ความเจ็บไขของกู ความตายของกู อะไรไมรู,
มันรูสึกแตวา
เจ็บหรือไมเจ็บ หิวหรืออิ่ม มันรูสึกเทานั้น. ฉะนั้นมนุษยชั้นแรก ๆ ก็ยังคลายสัตว
เดรัจฉานอยู ก็ยังไมมีความทุกข, จนกวามนุษยจะเจริญดวยการศึกษาสติปญญาอะไร
พอสมควร, จนรูจักสมมติวา นี้ดี นี้ชั่ว, เกิดนิยมสมมติขึ้นมาเปนดีเปนชั่วนี้ ความ
ทุกขตั้งตนที่นี่ เพราะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความดี. ฉะนั้นมนุษยปาเถื่อนสมัยโนน
สมัยกอ น มันก็ ไมมีความทุกขเ รื่องชั่วเรื่องดี มันมีแตเรื่องหิ วกับเรื่องอิ่มเท านั้น
;
ฉะนั้นจุดตั้งตนของความทุกขก็คือ จุดตั้งตนของความเจริญ, ที่เขาเรียกกันวาความ
เจริญ ยิ่งเจริญมากก็ยิ่งทุกขมาก.
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ความดับทุกขมันอยูนอกเหนือไปจากความชั่วและความดี, โลกุตตระ
เหนือโลก เหนือไปจากความดีควาามชั่ว, เรียกวา กรรมที่สาม คืออริยมรรค เปนที่
สิ้นสุดแหงความดีและความชั่ว กรรมที่สาม คืออริยมรรค ก็หมายความวา มีสัมมาทิฏฐิความเขาใจถูกตอง ไมมีตัวกู - ของกู

สัมมาทิฏฐิขอแรก คือไมมีตัวกู - ของกู มันก็เหมือนอยางวา,
ทําไปก็
แลวกัน โดยไมตองเพื่อตัวกู,
มองใหเห็นสักแวบหนึ่ง วาทํานี้ก็เพื่อศาสนา แลวมันก็
เปนไปเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย. เพราะพระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนั้นวา ความมี
อยูแหงระเบียบการปฏิบัติธรรมของตถาคตมีอยูนั้นเพื่อความสุขของโลก, ใชคําวา คือ
เฉย ๆ ก็ได; การมีอยูแหงธรรมะ หรือศาสนานี้ คือความสุขของโลก ทั้งเทวดา
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และมนุษย, มันสั้นดี; การมีอยูแหงศาสนา คือความสุขของโลก, ความ
ปลอดภัยของโลก. คิดใหเห็นขอนี้เสียกอน แลวก็หลับหูหลับตาทําไป ตามถนัด
ตามสะดวก ตามสบาย แลวก็ไมตองใครดีกวาใคร; แมแตคนกวาดโรงฉัน ก็ตอง
ตีราคาของเขา เทากับคนที่มีวิชาความรูเปนมหาเปรียญ เปนอะไรก็ตามใจ.ที่วามีสติ
ปญญาเปนบัณฑิตนักปราชญแลวก็ทําเพื่ออยูแหงศาสนา, ทําเพื่อความมีอยูแหงศาสนา,
แลวศาสนานั้นตางหากเปนประโยชนแกโลก.
เหมือนกับชวยกันเลี้ยงแมวไวก็แลวกัน หนูก็ไมมีเอง;
เราอยาไปจับ
หนูเอง, เพราะเราไมสามารถจะทําได, สติปญญาอยางเรา ๆ มันชวยโลกไมได; แตเรา
มีความสามารถในการที่จะชวยใหศาสนาที่ชวยโลกไดนั้นอยูในโลก. สมมติวา
แมวมันจับหนูได เราจับไมได ก็ชวยใหมันมีแมวก็แลวกัน, ฉะนั้นใหมันกินอาหาร
หรืออยาใหมันเจ็บไขตายเสียหมด, ใหมันมีอยูก็แลวกัน มันงายดี ไมตองเปนโรคเสน
ประสาท.
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พวกฝรั่งบามากกวาพวกเราอีก เขาอยากจะเรียนไมมีที่สิ้นสุด เรียนทุกภาษา
เรียนทุกนิกายเรียนทุกอะไร มันก็อยางนั้นแหละ. คอยดูซิ, มันก็ทําโลกนี้ใหมีสันติภาพไมได. แตวาถาเขาอาจจะเรียนไดตามสะดวก ไมมีความลําบากยุงยากมากนัก ก็
เรียน ๆ ไปดวยความคิดที่วามันจะเพื่อประโยชนแกโลก ก็ดีเหมือนกัน; แต
กลัววาไปเกี่ยวของกับสิ่งชนิดนี้ มันจะติดกับ ติดบวง ติดแรว โดยไมทันรูสึกตัว, มี
ความเยอหยิ่งจองหองเปนประจําอยู แลวก็มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีอะไร เปนเครื่องดึง
อยู ลดไมลง, พวกยกหูชูหางก็คือพวกนี้. พวกที่มีอะไรมากกวาคนอื่น ทางสติปญญา
เฉลียวฉลาด มันมีหางมากมันก็ยกมาก, คนที่ไมมีหางมันก็ไมรูจะยกอะไร มันมีนอย
มันก็ยกนอย. เพราะฉะนั้นลืมเสียเลยจะดีกวา ลืมตัวกูเสียเลย ก็ไมตองมีอะไรยก,
นี้มันเปนจุดตั้งตนของความทุกขอยางนี้.
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การปฏิบตั ิที่รวบรัด.
การปฏิบัติจะทําอยางคอยทําคอยไปนี้ มันจะตายเสียกอน ฉะนั้นผม
จึงถูกดา ถูกหา ถูกอะไรโดยคนทั่วไป, จากผูหลักผูใหญวา, สอนนอกเรื่องนอกแบบ
เอาเรื่องโลกุตตระ พนโลก เหนือโลกมาสอนประชาชน. อยางที่มีผูคานอยูเสมอ เขา
เยาะเขาดาอยูเสมอ วาเอาเรื่องโลกุตตระมาสอนประชาชน, นี้ไมใชแตฆราวาสดอก พระ
เถระผูใหญก็เคยดุผมอยางมาก เรื่องเอาธรรมะเรื่องหลุดพนมาสอนประชาชน หลายป
มาแลว. เราก็ไมใชคนดื้อดึง; ใครพูดวาอะไร เราฟงอยางดี, ฟงอยางดีวาเขา
พูดนั้นถูกหรือไมถูก จริงหรือไมจริง. มันก็เห็นวายังถูกอยู, เห็นวาทําอยางนี้มัน
ยังถูกอยู; ฉะนั้นจึงยังทําตอไป ใครจะวาอยางไร จะดาอยางไร ก็ไมสนใจเสีย.
นี้มัน เปนการรวบรัด การปฏิบัติใหเร็วเขา. อยาทําอะไรใหมันมาก
เรื่องเลย, ถือหลักวา เปนอยูดวยจิตวา ทํางานดวยจิตวาง กินอาหารของความวาง
เปนอยูเหมือนตายแลวนี้; กระโดดมาทีเดียวอยางนี้เลย แลวขอใหเปนอยูอยางนี้ อยู
เรื่อยไป, ผลสุดทายมันจะเหลือเหมือนที่พูดเมื่อตะกี้ ใหเหลือประโยคเดียววา ทําไป
เพื่อโลก ทั้งเทวดาและมนุษย, นี่เหลือ ทําเพื่อผูอื่นก็แลวกัน ทําทุกอยางเพื่อผูอื่น.
เรื่องอื่นมันคิดตกหมดแลว ปญหาอื่นมันตอบไดหมดแลว, คิดตกหมดแลว. ในที่สุด
มันเหลือแตวาทํานี่ทําไป ทําเพื่อผูอื่น อยางนี้เปนวิธีที่ดีที่สุด ที่ลัดที่สุด ที่งาย
ที่สุด ที่สะดวกที่สุด; แตวาทําเพื่อผูอื่นของเราที่เราพูดกันนี้ มีความหมายมากกวา
ที่คนอื่นพูด.
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ที่ คนอื่ นเขาพู ดก็ มี เยอะแยะไป ทํ าเพื่ อผู อื่ นเป นเรื่ องศี ลธรรมเด็ ก ๆ เด็ ก
อมมือ ทําเพื่อผูอื่น ลูกเสือก็มี. แตเราทําเพื่อผูอื่นนี้ ทําเหมือนอยางที่พระพุทธ เจาทานวา คือไมมีตัวเรา, ไมมีตัวเรา.ศีลธรรมเด็กอมมือ ก็มีตัวกู, กูทําเพื่อผูอื่น
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จะไดอยูเปนสุขดวยกัน, หรือวาเขาจะขอบใจเรา หรือวาเราจะมีเกียรติ นั่นทําเพื่อผูอื่น
ของเด็ก ๆ.แตทํา เพื่อ ผูอื่น ของพระพุท ธเจา ของพระอรหัน ตนั้น ก็คือ วา มัน
ไมมีตัวเราไมมีตัวกู, แลวจะทําเพื่อตัวกูไดอยางไร มันทําไมได, เพราะมันไมมีตัวกู
มันไมมีตัวเรา ก็ทําเพื่อผูอื่นเสียเรื่อยไปเลย กระดิกอะไรไปที่ไหน ก็เปนประโยชน
แกผูอื่นเสียเรื่อย.
นี้ก็เรียกวา นี่คือการปฏิบัติธรรมที่แทจริง ที่สูงสุด จนเกินกวาที่จะ
เรียกวา วิปสสนา หรืออะไร ๆเสียอีก; เพราะวาคําวา วิปสสนาเดี๋ยวนี้มันแยเต็มที
แลว, เหมือนที่ผมเคยเลาวา ผมก็เคยถูกถาม ไปที่ไหนก็มักจะเคยถูกถามวา ที่สวน
โมกขทําวิปสสนาไหม ? นี่คุณคิดดู ผมจะตอบอยางไร ? เขาถามวา ที่สวนโมกขทํา
วิปสสนากันหรือเปลา ? มีคนกลาถามถึงอยางนี้, ถาเปนวิปสสนาตามแบบที่ผูถามวา
แลวเราไมมี, เราไมทําดวย ไมอยากจะทําดวย.
วิปสสนาตามความหมายที่ผูถามเขาถาม เราไมอยากจะมีไมอยากจะ
ทํา; แตถาปฏิบัติอยางนี้อยางที่ผมวา ที่จะเปนวิปสสนาหรือยิ่งไปกวาวิปสสนานี้ มัน
เปนการทําในขั้นผลของวิปสสนาเสียอีก นี่เรามี. แตเขาไมเรียกวาวิปสสนา, ผูถามนั้น
ไมเรียกวาวิปสสนา; เพราะวาเขาเขาใจวาเปนอยางอื่น :ตองตั้งตนแตพิธีขึ้นครู ขึ้นครู
บาอาจารย มี ร ะเบี ย บพิ ธี ต า ง ๆ ทํ า ท า ทางต า ง ๆ เดิ น จงกรม ยุ บ หนอพองหนอ
อะไรก็ตาม มันมากมายกายกอง เปนระเบียบ เปนแบบที่ผูอื่นเห็นได เขาใจได เห็นได
อยางนี้ก็ไดใคร ๆจะทําก็ได มันก็วิปสสนา แลวก็ตามแบบนั้น, วิปสสนาตามแบบนั้น ;
แลวก็เปนตามแบบของตัวกูเสียดวยซ้ําไป คือวิปสสนาอวดคน วิปสสนาทําใหคนเห็น,
วิปสสนาของตัวกู มันก็จะแยไปเหมือนกัน. นี่มันเพิ่มตัวกู - ของกูเขายังไมรู.
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ทําดีอยาทําใหคนเห็น.
พระเยซูพูดอะไรดี ๆ หลาย ๆ อยางวา ปฏิบัติอะไรอยาใหคนเห็น อยาให
เขารูวาปฏิบัติ; พอถึงวันพระ วัน Sabbath แตงตัวสวย กินอาหารเย็นอะไรนี้,ไม
ใหใครรูวา เราถืออุโลสถ;
แตในใจมันมี มันมียิ่งกวาวันอื่น หรือคลาย ๆ กับวา
ทําดีอยาใหคนเห็น, ทําความดีอยาใหใครเห็น มันปลอดภัยกวา; เพราะวาเรามัน
ยังเลวนัก, ทําความดี ใหคนอื่นเห็น ใหเขาชม เรามันยังเลวนัก, เรามันยังอยาก
อยางนั้นอยูนัก.
เพราะฉะนั้นหัดทําอยาใหคนอื่นเห็น หรือวาทุก ๆ อยางแหละ ปองกัน
เสีย, ไมสนใจเรื่องคนติหรือคนชม.
ผมไมใชอวดดีนัก นะเรื่องนี้ ผมไดคติมาจากสวามี สัตยานันทบุรี, คนนี้
ตายแล ว เมื่ อก อนมี ชื่ อเสี ยง มาอยู ในกรุ งเทพฯ ที่ บางลํ าภู เขาเขี ยนหนั งสื อเรื่ องหนึ่ ง
ออกมา เรื่องโยคะ.
ผมก็เขียนวิจารณลงในหนังสือรายคาบฉบับหนึ่ง ไมใชประจบสวามี
แตมันเหมือนกับประจบสวามี คือวา การที่ทําใหหนังสือโยคะมีขึ้นในประเทศไทย นี้
มันมีประโยชนแกประเทศไทยมาก โดยเฉพาะพวกภิกษุสามเณรที่อยากจะปฏิบัติกัมมัฏ ฐาน,
แลวเขียนอื่น ๆ อีกมาก เปนการเชียรมาก นี้มีคนไปบอกสวามีตอหนาผม ผมนั่ง
อยู ด วยว าท านมหานี่ ผมยั งเป นมหาอยู เขี ยนวิ จารณ หนั งสื อโยคะของท านอาจารย ดี มาก.
ทานสวามีวา ไมเห็นไมเคยอาน; หมายความวา คือไมรูไมชี้ที่จะอานคําวิจารณ. นี้
เรานึกไดวา นี้มันดี การที่เราไมรูไมชี้เรื่องใครวาเราดีนั้นมันดี.
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อื่น วาเขาจะยอหรือไมยอมันอยากดี, หรืออีกทีหนึ่งมันก็ขี้ขลาด มันกลัววาที่เขียน คน
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เขาจะคัดคานหรือตําหนิ นี้มันขี้ขลาด, สวนหนึ่งมันขึ้นขลาด มันกลัว มันก็เลยตอง
คอยดูวา ใครจะเขียนวิจารณวาอยางไร, สวนหนึ่งมันอยากดี อยากไดหนา มันก็
คอยอานแตคําวิจารณวา เขาจะยอเราวาอยางไร. ถาขืนทําอยูอยางนี้ก็แยเลย ก็จะตอง
ฟุงซานหมด, จิตใจฟุงซานหมด. ทางหนึ่งมันกลัว กลัวผิด ทางหนึ่งมันอยากจะดีให
เขายกยอ มันก็ฟุงซานหมด มันก็ทําอะไรไมได.
ฉะนั้ นเราไมอยากรู ในเรื่ องที่วา เขาจะคัดคาน หรือเขาจะเยิ นยอ ไม เป น
หวงมัน, เอาจิตใจไวทําเรื่องอื่น ไวเขียนเรื่องอื่นตอไปดีกวา แลวมันก็ยังเปนเครื่อง
ชวยไดมาก ที่จะไมใหเขาไปยุงกับความดี ความมีชื่อเสียงหรือความดี. สวนขอที่
วาทําอยางไรจะรูวา ที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิด นั้นไมเปนไร ทีหลังมันรูได, ทีหลัง
เราก็รูเองได นานหนอยก็รูเองได. เราฟงทั่ว ๆ ไปไมตองจริงจังอะไร ก็รูได, แลว
ที่เราจะรูวา ที่เราเขียนไปนั้นถูกหรือผิด ไมมีประโยชนอะไรนัก, ที่จะไปฟงจากคํา
วิจารณของพวกนั้น มีแตจะทําใหเราเคลิ้มมากกวา คอย ๆ อาน ๆ ฟงอานทั่วไปตอ
ไปอีก ศึกษาตอไปเรียกวาศึกษาตอไปจากที่มาทุก ๆ แหง ไมเทาไรเราก็รูวาที่เราเขียนนั้น
ถูกหรือผิด, ไมตองอาศัยคําวิจารณของคนนั้นคนนี้. ผมก็เลยปฏิบัติอยางสวามีวามา
นานเต็มทีแลว เรื่องที่วาจะไมสนใจกับคําวิจารณคําวิพากษวิจารณ. นี้เห็นคนโดยมาก
พอเขียนอะไรลงไปสั กนิด ก็ หู ผึ่ง คอยคนหนังสื อพิมพ ฉบั บนั้น หนั งสือพิ มพ ฉบับโน น
วามันจะวิจารณกูวาอยางไร มันมีเสียอยางนี้. ทางหนึ่งมันกลัว, ทางหนึ่งมันอยาก
ใหเขาชม.
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ฉะนั้นเราอยาไปสนใจกับเรื่องวาดีแลวหรือไมดี, อยาไปสนใจทํานอง
ใหมันเกิดกลัว หรือใหมันเกิดเหลิงขึ้นมา, ก็เมื่อไมมีตัวกูแลว จะเอาดีใหใคร.
คิดเสียวา ไมมีตัวกู ไมมีตัวเรา แลวจะเอาความดีใหใคร, มันก็ไมตองยุงเกี่ยวกับเรื่องดี
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เรื่องอะไรทํานองนี้. ตั้งใจจะทําใหมันมีประโยชนแกโลก ทั้งเทวดาและมนุษยเรื่อยไป
แลวงานมันกมีใหเลือกไมรูกี่รอยอยางกี่พันอยาง ตามถนัดมือของเรา; นี่เรียกวา มีลม
หายใจ คือมีชีวิตอยูวันหนึ่ง ๆดวยการเคลื่อนไหวที่เปนประโยชนแกโลก ทั้ง
เทวดาและมนุษย ตามสมควรแกสติปญญาสามารถของตน ๆ ก็สบายเลย มันจะเปน
การทํางานที่เปนการปฏิบัติธรรม. ไมวาคุณจะทําอะไร ที่ไหน อยางไร มันเปนการ
ปฏิบัติธรรมที่แทที่จริง ที่ถูก แลวยังเหมือนกับนอนหลับอยูในนั้นดวย พูดอยางนี้เขาใจ
ไหม ?
คนทํางานแลวเหนื่อย แลวปวดหัว แลวปวดประสาท เพราะมันทําเพื่อตัวกู.
ทําอะไรทําดวยความหวังดวยความอะไรมาก การทําอยางนั้น การงานหรือการเรียนนั้น
ไมใชการปฏิบัติธรรม.
ทําอะไรก็ได เรียนอะไรก็ได ดวยจิตอยางที่วานี้ เปนการปฏิบัติธรรม
ดวย และเปนการเหมือนกับหลับ คือพักผอนอยูในการงานนั้นดวย คือมันอิ่ม,
มันจะมีความอิ่มใจอยูในการงานนั้น; มันจะเหมือนกับพักผอน หรือหลับ ทั้ง
ที่นั่งเขียนภาพ เขียนหนังสือ ทําการงานอะไรอยู. ถาทํางานดวยความสนุกพอใจเพราะ
ไมมีตัวกู - ของกู แลวมันก็เหมือนกับหลับอยูในนั้นดวย หลับอยูในงานนั้นดวย คือ
พักผอน, พักผอนอยางยิ่ง. เดี๋ยวนี้มันทํางานดวยความเครียดไปหมด เครียดก็เครียด
เพื่อตัวกู เพื่อจะดีจะเดน,
จะไดอยางนั้น จะไดอยางนี้ ดุคนนั้น ดาคนนี้ ตะเพิดคน
นั้นตะเพิดคนนี้ไป ถาทําหลายคน; ถาทําคนเดียวมันก็หงุดหงิดงุนงานอยูในใจ มัน
ไมมีการพักผอน.
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ฉะนั้ นจงทํ างาน ชนิ ดที่ มั นเหมื อนกั บหลั บไปด วยในตั ว คื อพั กผ อนอยู
ในตัว นั่นแหละเปนงานที่เรียกวา คือการปฏิบัติธรรม, การทํางานคือการปฏิบัติธรรม
แลวก็ยิ่งกวาการปฏิบัติธรรม คือการหลับไปดวย มันก็สบาย, คนนั้นจะสบาย จะไมมี
โรคประสาทรบกวน จะไมมีอะไรที่เปนปญหายุงยากทางจิตทางวิญญาณ, กระทั่งทางสังคม
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ก็ไมมี, มันดุใครไมได มันคาใครไมได มันตะเพิดใครไมได มันแกลงใครก็ไมได, ก็
เรียกวา มันเรียบไปหมด เปนสันติไปหมด ทั้งโดยสวนตัวโดยสวนรวม,
แลวงานนี้
มันก็เปนงานที่เปนไปเอง เพื่อประโยชนแกโลกทั้งเทวดาและมนุษย, งานนี้มัน
เปนงานใหญเต็มไปทั้งโลก.
งานที่ มั น จะเป น ประโยชน ต อ โลก มั น ก็ ใ หญ เ ท า โลกแหละ มั น เต็ ม ไป
ทั้งโลก. เราก็ทําสวนของเรา, สวนที่เราจะตองทํา ควรจะทํา นอย ๆ นอย ๆ; แต
แลวมันก็ไปอยูในชุดที่วาเปนประโยชนแกโลก.พระพุทธเจาก็ตรัสวาใหไป ๆ ๆ,
นี้ก็หมายความวา ใหทําประโยชนแกโลก ใหหยุด ที่จะขี้เกียจ หรือนอนเสีย หรือ
อะไรเสีย, ใหลุกขึ้นทําประโยชนสุขเกื้อกูลแกโลก ทั้งเทวดาและมนุษย.
ประโยชนนี้หมายถึงความ หลุดพน, เรื่องเหนือโลก, ถาไมตอง
การเรื่องเหนือโลกก็ไมตองมีพุทธศาสนา; ฉะนั้นผมไมเชื่อที่พูดทักทวงวา อยา
เอาเรื่องโลกุตตระมาสอนชาวบาน. เราสอนเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาอยูเรื่อย กับ
ชาวบาน เพราะเปนเรื่องที่จําเปนแกมนุษย ในฐานะที่มันเปนเรื่องที่มนุษยยังไมมี,
เรื่องนี้มนุษยยังไมรูยังไมมี เพราะฉะนั้นเราตองให.
สวนที่เปนเรื่องของชาวบานเรื่อง
โลก ๆ เขามีอยูแลว, เราก็ไมตองไปทํา.
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นี้ถาวาเราจะเขาไปเกี่ยวของดวย, เราก็เอาไปใหในฐานะที่วา เขาทําอยาง
โลก ๆ ก็อยาไดเปนทุกข, เขาจะไปทําการงานตามประสาชาวโลก โดยไมตองเปนทุกข.
นี่ เอาธรรมะเหนื อโลกไปให เขา เพื่ อว าเขาจะทํ างานอย างโลก ๆ โดยไม ต องเป นทุ กข ;
ถาเขาไมมีความรูอันนี้ เขาก็จะเปนทุกขในหนาที่การงาน, จะเปนโรคเสนประสาท,
แลวมันจะเปนบาและตาย.
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โลกุตตรธรรมที่มีอยูในวัฒนธรรม.
เดี๋ ย วนี้ มั น ดี อ ยู ที่ ว า ในประเทศไทยหรื อ ประเทศอย า งประเทศไทยนี้ วั ฒ นธรรมมันแนนแฟนแลวมันเนื่องมาแตศาสนากอนแลว;
ฉะนั้นชาวบานเขารูธรรมะ
โลกุตตระอยูโดยไมรูสึกตัว แลวมันอยูในวัฒนธรรม,
ชาวบานเขาพูดพลั้งออก
มาโดยไมรูตั วก็ได
เรื่องเกี่ยวกั บโลกุตตระ เพราะเขาสอนไวดีเขาวางไวดีแตกาลกอน :
เชนพูดวา เอาสิ้นเวรกันที สิ้นกรรมกันที หมดกรรมกันที, นี่เปนเปนเรื่องโลกุตตระสูงสุด
เขาใจไหม ?
เมื่ อ คนตาย เพื่ อ นบ า นตาย เพื่ อ นบ า นก็ ม าเยี่ ย มเห็ น นอนตายอยู เขาว า
เอาสิ้นกรรมกันที นี้มันยอดโลกุตตระ แตเขาจะรูหรือไมรูผมก็ไมแน; แตถาจะรูเทาที่
จะรู เขาก็วา นี้ไมตองเปนทุกข มันหมดกรรมกันที หมดการเวียนวาย ทนทรมานกันที
นี้มันก็สูงอยูแลว เทากับโลกุตตระอยูแลว.
นี้ไมไดคิดออกเอง เปนวัฒนธรรม
ประจํ า ชาติ ม าแต โ บราณ ที่ ผู รู บั ณ ฑิ ต นั ก ปราชญ เ ขาตั้ ง ขึ้ น สอนขึ้ น ให พู ด อย า งนี้
ใหพลั้งเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ออกมา เพื่อหยุดความเสียใจหยุดความกลัว,
มีมากในวัฒนธรรม; แตวัฒนธรรมชนิดนี้ ถายทอดกันมาดวยปาก โดยไมตอง
รูความหมายก็ได แตถึงอยางไรก็มีผล.
ฉะนั้นเรียกวา ชาวบานของเรารู หรือมี
ความรูเรื่องโลกุตตรธรรมอยูแลวเหมือนกัน.
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เรื่องมะพราวนาฬิเกร,
เรื่องอะไรตาง ๆ อยูในเครือเดียวกัน ที่แสดงวา
เขามีวัฒนธรรมชนิดที่เปนโลกุตตระเจืออยู เพื่อชวยดับความทุกข ชนิดที่ทางอื่นดับไมได,
ทางอื่นดับไมไหว จะตองรองไห จะตองเปนบา ;
แตวาวัฒนธรรมนี้มันชวยได ไมตอง
รองไห ไมตองเปนบา.
ฉะนั้นคนที่ไมสนใจกับเรื่องธรรม หรือวัฒนธรรม เรื่อง
ศาสนานี่ ตองเปนบา หรือมันตองเปนโรคเสนประสาททนทรมานอยูจนตลอดชีวิต.
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ฉะนั้นมันควรจะไดรับ เพราะมันมีเกลื่อนไปหมด, มีคําพูดชนิดนี้เกลื่อน
ไปหมด; แมแตเกิดทุกขอะไรขึ้นมา ก็เรียกหาพระพุทธเจา พุทโธ , พุทโธ นี้ก็ยังดี.
คําวา พุทโธ มีความหมายมาก, แตมันลบเลือนไปเสียเอง เหลือแตโธบาง พุทโธ
เหลือแตโธ โธเปนพี่โธพี่ถัง อะไรไปเลย, ไมรูวาอะไรเลย. ผูกลาวก็ไมรูวาอะไรเลย.
ถาโธเปนพุทโธเรื่อยไปมันก็ดี, แตนี้เปนพี่โธพี่ถังวาไป จนไมรูวาอะไร. มีความทุกข
ขึ้นมาเรียกหาพระพุทธเจา นั้นมันถูกแลว สําหรับคนทั่วไป, มีความเศรามีความกลัว
อะไรขึ้นมา ก็เรียกหาพระพุทธเจา ก็ถูกแลว เปนระดับพื้นฐาน. แตถาอะไร
เกิดขึ้นรูวามันเปนอนิจจัง ทุกขังอนัตตา, นี้ดีมาก; หรือวาถามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ที่เขากลัวกันนัก เราไมตองกลัว เราไมตองเปนทุกขนี้มันก็ดี.
ระดับศีลธรรมมีดี ๆ อยูหลายขอ ใครลองรวบรวมดูเถอะ มันมีอยูทั่วไป :
เขาถูกขโมย; โอยเมื่อชาติกอนเราเคยขโมยของมัน ดีแลว ดีแลว เอาไป ใชหนี้เลิก
กันที. ที่นี้ยังมีมาก เมื่อผมเด็ก ๆ ผมไดยินอยางนี้มาก : ถูกขโมยผลไมในสวน ถูก
ขโมยอะไรก็ตาม เขาจะพูดวา โอ, เราคงจะเคยขโมยของเขามา ดีแลว ใชหนี้เสร็จกัน.
ทีนี้อีกคนวา เราไมไดขโมย เอาถาอยางนั้นก็ดีแลว, เราฝากเขาไวกอน ชาติหนาเขาตอง
ใชใหเรา ตองใชคืนเรา ไมสูญไปไหนเสีย, มันก็เลยไมมีความทุกขเพราะวาถูกขโมย.
เดี๋ยวนี้มันดาโขมง, เอาปนมาคอยยิงเลย เดี๋ยวนี้ความเจริญของสมัยใหมพวกนักปราชญ
หางยาวนี้ เขาจะตองหาปนมายิงเลย ออกมาคอยเฝาซุมดักยิงเลย มันไมพูดอยางนี้,ความ
เจริญสติปญญาของมนุษยในปจจุบัน.
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นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน, พวกมลายูยังวา. เราอยูสวนโมกขตอกันกับ
แขกมลายู; พระองคหนึ่งถามวา เอา คุณปลูกตนไมเมื่อไรจะไดกิน ปลูกมะขามอะไร
ตนไมนั้นมันนานนัก. ผูหญิงมลายูตอบอยางนี้ : นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน
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ยางนี้เลย. พระที่ไปถามผูหญิงมลายู พระแก ๆ หลวงตาชวยถากหญาใหผม,
มลายูเขาตอบวานกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน.

ผูหญิง

นี้ ผ มเชื่ อ ว า ไม ใ ช ข องอิ ส ลามดอก มั น เป น คนไทยมาแต เ ดิ ม เพิ่ ง ถื อ
อิ ส ลาม หรื อ ว า วั ฒ นธรรมเก า เป น พุ ท ธ อิ ส ลามมาที ห ลั ง พู ด อย า งนี้ เ ป น ต น ไม นี้ เ รา
ปลูก ไว เราตายแลว มัน โตขึ ้น มา มัน เปน ลูก นกกิน เปน บุญ คนกิน เปน ทาน,
เอาซิ คนที่มีตัวกูทําไดหรือ, ที่มีตัวกู - ของกู มันก็ไมทํา. เดี๋ยวนี้ก็ดูซิ จะปลูก
ตนไมสักตนก็ขี้เกียจ, ไมไดคิดวา มันอยูขางหลัง นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน,
แลวมันยังไปทําลายตนไมที่เขาปลูกไวเสียดวย ไปตัดเอาเสียฉิบหายหมด.
เรื่องนกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน นี้ก็เรื่องไมมีตัวกู;
ถามีตัวกู
ไมปลูก,
กูไมไดกินกูก็ไมปลูก.ทีนี้นกกินคนกิน มันก็ไมเกี่ยวกับตัวกู ไมใชของกู.
นี้วัฒนธรรมชนิดนี้ มีมาก และกําลังสูญไป,
โลกนี้จะลุกเปนไฟ โลกของนักศึกษา
ปริญญาหางยาวนี้จะลุกเปนไฟ เขาไมเคยพูดอยางนี้,
พูดแตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมือง
ประเทศชาติเขมแข็ง รบคนอื่นใหวินาศไปหมด, ก็พูดไปอยางโนน.
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ฉะนั ้น เรายัง เปน พุท ธอยู  ก็ใ หม ัน เปน พุท ธตลอดไป คงเสน คงวา
ไมมีตัวกู มีแตผูอื่น ที่เราจะตองนึกถึง, เทานี้มันหมด มันปลอดภัยหมด, ขาดศีลก็
ไมได อะไรก็ไมได; จะขโมยก็ไมได จะฆาเขาก็ไมได จะประพฤติกาเมฯ ก็ไมได,
นึกถึงแตผูอื่น มันทําไมลง มันทําไมได. พอมันมีตัวกู มันก็ฆาเขา ลักเขา
ประพฤติผิดในกามเขา โกหกเขา กินน้ําเมา อะไรไดสารพัด.
ฉะนั้นถือศีลไมมีตัวกูขอเดียว มันคุมไดดีกวาเสียอีก;
เขากลับวา
อยาเอามาสอนสูงไปเปนโลกุตตระ อยาเอามาสอนชาวบาน; เราก็ฟงไมถูก ;
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เพราะนี้มันเปนสิ่งที่เหมาะที่สุดแลว เปนพื้นฐานที่ดีที่สุด.
ความเห็นแกผูอื่นให
เห็นแกผูอื่นไวเถอะ แลวมันก็ทําอะไรผิดศีลธรรมไมได,
ไมตองไปนึกถึงตนให
ปวยการ.
เมื่อทํากับผูอื่นตามแบบที่ทํากับผูอื่นแลวมันเปนการชวยตนเกินกวา
จะชวย เพราะตนไมมีปญหา.
ฉะนั้ นผมบอก ปาสาทิ โก พระฝรั่ งว า พวกฝรั่ งไม มี อะไรที่ ดี ๆ ดอก เหมื อน
ที่คนไทยมีดอก. ผมกลาพูด พูดเลน ๆ พูดประชดดวย วาเดี๋ยวนี้คุณก็พูดไทยไดมาก
แลว ฟงภาษาไทยไดมากแลว คุณพยายามคุยกับชาวบาน คนแกคนอะไรชาวบาน,
แลวก็ฟงในเรื่องมีอะไรที่ประเทศอื่นไมมี ใหฟงแตเรื่องที่ประเทศอื่นไมมี ประเทศ
เยอรมันคงไมมีกระมัง เชน นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน.
เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมา คนหนึ่งรองวา God God, พระเจา, คนหนึ่งรอง
พุทโธ พุทโธ; นี้ใครฉลาดกวากัน คุณคิดวาใครมันฉลาดกวากัน ? อยางนอยมัน
ก็เสมอกัน. ฉะนั้นฝรั่งไมมีอะไรดีกวาไทย, ยังมีอะไรของไทยที่ยังดี ๆ อยู. คุณพยายาม
รวบรวม เอาไปบอกกล าวเพื่ อนฝรั่ ง ว าคนไทยอยู ได อย างไม น าจะอยู ได โดยวั ฒนธรรม
ชนิดไหน, ประเทศไทยนี้อยูได อยางไมนาจะอยูไดนา; หมายความวาจะตองเปน
ขี้ขาเขาอยางประเทศลาว เขมร ญวน อะไรนี้ มันก็ไมเปน มันอยูไดดวยอะไร.
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ไมมีตัวกูสบายที่สดุ .
นี่ พู ดไปเป นยื ดยาว หลายคุ งหลายแควยาว ๆ แล วมั นสรุ ปอยู ตรงที่ ว า ระวั ง,
ระวังความคิดเปนตัวกู - ของกู, ตองระวัง พอตัวกูมีมา แลวมันก็หมด ก็เปนนรก
เปนวัฏฏสงสารอะไรขึ้นมาทันที ถาตัวกูมา. พอตัวกูหายไป ก็เปนนิพพานชั่ว
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ขณะหนึ่ง, พอตัวกูมา อาว ก็เปนวัฏฏสงสารอีก : ไมมีมนุษยก็นรก เดรัจฉาน เปรต
อสุรกาย, อยางดีเปนเทวดาเปนพรหม ก็มีตัวกูทั้งนั้น. ฉะนั้นเวลาที่เราไมมี
ตัวกูสบายที่สุด; อะไรมันชวยทําใหลืมตัวกู - ของกูได แลวก็อุตสาหขวนขวายเถอะ,
เปนเวลาที่อยูกับนิพพาน พักผอนที่สุด.
ฉะนั้นการทํางานโดยเฉพาะงานที่ละเอียด,
เชนงานเขียนภาพ มีโอกาส
มากที่จะฝกใหทําไปโดยปราศจากความเรารอน หรือตัวกู - ของกู; ตองตั้งสมาธิจน
ลืมตัวกู - ของกู จึงจะเขียนภาพไดสวย.ถายังจัดอยูในตัวกู - ของกู เพื่อกู ภาพนั้น
ก็ไปแบบตัวกู - ของกู. นี้คนที่จะทํางานฝมืออยางอื่นก็เหมือนกันแหละ จะทําอะไร
ก็ตามใจ แมแตหุงขาวจะทําการงานดวยแรงก็ตามเถอะ, ทําดวยใจคอที่ปกติมันดีที่สุด
ไดผลดีที่สุด, ถาทําดวยใจคอที่มันอึดอัด เดือดพลานอยูดวยตัวกู แลวมันก็ไมดีได;
ที่เคยทําดีก็เสียหมด, ไมเคยทําพลาดก็พลาด, ที่ไมเคยมีอันตราย ก็เกิดอันตรายขึ้นมา
เพราะในวันนั้นในขณะนั้น ตัวกู - ของกูมันแทรกแซง มันทําใหเผลอ ใหลืม ให
เสียสติสัมปชัญญะ ใหขาดความรอบคอบ. ถาวาการทํางานเปนทีมอยางนี้ ยังมี
อึดอัด ยังมีฮื่อแฮ ยังมีอะไรกันอยูแลว เรียกวามันยังใชไมได. ไดยิน พูดวา อะเตะ
สอนสักที; อยางนี้คุณฟงดูมันสักเทาไร. ในใจคิดวาเตะสอนเสียสักที ก็ไม
ไหวแลว, ยิ่งถาพูดออกมาดวยแลว ก็ยิ่งไมไหวเลย, แลวถาไปเตะเขาจริง ๆ แลว
ยิ่งไมไหวใหญ.
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นี่เราถือ เสี ยวา ความไม ไดอ ยา งใจจากผูอื่ นนั้น คือ ลาภอัน ประเสริ ฐ
คือขุมทรัพย หรือลาภอันประเสริฐ; เพราะเขามาสอบไลเรา ใหบทเรียนแกเรา.
พวกอุปสรรคศัตรู อะไรตาง ๆ ก็ควรจะตอนรับ ในลักษณะที่มาเลื่อนชั้นเราใหดี
ขึ้น; ไมใชมาทําลายเรา หรืออะไรเรา. เพราะฉะนั้น เราไปโกรธเขาคือเราบาเอง
เราเลวเอง. พอเกิดขึ้นก็ตองนึกปุป : นี้มันมาทดสอบเรา, มันมาเลื่อนชั้นให
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แกเรา, เราจะทําอยางไร จะไดหลาย ๆ ชั้น จะไดเลื่อนหลาย ๆ ชั้น.
ฟนตอฟน ตาตอตา, อยาไปโกรธ.

ฉะนั้นอยาไป

ผมพูดมาก โดยตั้งใจวา จะใหเรื่องตาง ๆ มันเหลือนอยเขา,
ใหทุกคนจับ
จุด จุดหมายใจความสําคัญได โดยคําพูดเพียง ๒ - ๓ คํา. เรื่องพูดมากนี้ มันไมใช
ตัวเรื่อง หรือไมใชหลัก มันเปนคําอธิบายใหจับหลักที่เปนคําพูดเพียง ๒ - ๓ คําได;
ตัวอยางเชนวาวันนี้ ก็อยากใหจับหลักใหไดวา นึกถึงแตผูอื่นก็แลวกัน, วันคืนลวง
ไป นึกถึงแตผูอื่น มันก็ไมมีทางผิด.
นึก ถึง แตผู อื ่น นี ้ ก็ห มายความวา ทํา อะไรที่เ ปน ประโยชนแ กผู อื ่น
ใหคําอธิบายตอไป ก็คือทําประโยชนแกผูอื่น, แลวก็ทําใหมันไดผลมากที่สุด; มันก็ใช
ฝไมลายมือใหมันถูกกับเรื่อง. แลวเราก็ไมตองเปนทุกขดวย มันก็ยิ่งดี. เพราะวาเรา
ไมจําเปน หรือมันไมยุติธรรม แบบไหนก็ตาม,
มันไมยุติธรรมที่วา มันจะตองลําบาก
มากเกิ นไปสํ าหรั บผู ทํ า มั นต องพอเหมาะพอสม แล วประโยชน นั้ น ยั งมี มากเสี ยอี ก ;
ฉะนั้นเราใชสติปญญาความรูของเราใหถูกวิธี ใหพอสะดวกสบายทั้งแกเรา และ
ทั้งแกการงานหรือผูอื่น.
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ตอนนี้ ขอแถมพกแทรกเล าเรื่ องส วนตั ว เผื่ อผมตายแล ว บางที จะไม มี ใครรู
เรื่องเบ็ดเตล็ดฝอย ๆ. ทําไมผมไมไปกับพระโลกนาถ หรือไมออกแบกกลดธุดงค
ใหแดดเผาใหเกรียม ใหฝาเทาเปนหนองเหมือนที่เขาทํากันโดยมาก ?
นี้มันก็นานแลว
นะ ๓๐ กวาป ๔๐ ป เพราะอยางนี้ วาอันไหนมันจะไดประโยชนผูอื่นมากกวา.
เรามีสวนโมกข บา ๆ บอ ๆ ตามแบบของเรา ก็เขียนหนังสือหนังหาตามแบบของเรา
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ก็ทํามาเรื่อย ๆ ออกหนังสือพิมพพุทธศาสนาปละ ๑ บาท ทําอยูอยางนี้ อยางหนึ่ง,
หรือวาจะไปกับพระโลกนาถ.
ตอนนั้นไมรูอะไรหมดเลย ไมรูเรื่องอะไรเลย รูเรื่อง
พระโลกนาถ ก็ เพียงตามโฉมหน าที่ ปรากฏ มั นก็ไมไป ไมอยากไป ใคร ๆ ก็ยุ ใหไป,
พระโลกนาถเลยยิ่งตองการผมใหญ พบกันที่วัดบวรฯ, ในที่สุดก็ไมไป โดยที่เราเห็น
วาที่เราทําอยูนี้ เหนื่อยนอยกวา ลําบากนอยกวา เปนประโยชนมากกวา.
และทีนี้เรื่องวา ทําไมไมเที่ยวแบกกลดธุดงคดูบาง มันก็มองเห็นวา
มีประโยชน คงจะมีอนามัยดีอะไรดีเหมือนกัน; แตมันก็ยังไมจําเปน มันยังทํา
อะไรได โดยที่เหนื่อยนอยกวา ทําประโยชนไดมากกวา, จนเดี๋ยวนี้มันแกแลวมันไป
ไมได มันจะแบกกลดไมได เดินธุดงคไมได เลยเหลว เลยไปกับเขาไมได. นี่เรื่องมัน
มีอยางนี้ วาทําไมไมใชวิธีรุนแรง หรือวาโลดโผด หรือวาเสียสละมาก.
คําวาเสีย
สละมากตองวัดดูวา ไดผลมากหรือเปลา หรือวาเสียสละนั้น อันไหนมันมากกวา.
ถาเราจะไปเดิ นธุ ดงคทรมานกายเสี ยบาง กั บที่ เรานั่งเขี ยนหนังสือ หลั งขดหลั งแข็งทั้ ง
วันทั้งคืน, นี้อันไหนสละมากกวามันก็ตองคิดได มันก็ตองเทียบกันได.
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นี้ผิดหรือถูกอยาเอาเปนประมาณ. พูดนี้เพียงแตใหรูจักคิดวา ในการ
ที่จะเสียสละจะเหน็ดเหนื่อย ตองคิดใหถูกตอง ใหมันเปนที่สะดวกสบาย และ
ไดผลดีแกกันทุกฝาย : เราก็ตาม ผูอื่นก็ตามการงานก็ตาม อะไรก็ตาม, ไมจําเปน
จะตองเปนความลําบาก ยุงยาก เหน็ดเหนื่อยมาก ก็ได, หรือจะลองดูก็ได ไมมีใครวา.
แตขอใหรูจักใชการเสียสละใหมันมีผลมาก แลวมันงายจนถึงกับวา ความสูงของการ
กระทํานั้น เหมือนกับที่ผมเปรียบวา คนโง ๆ คนหนึ่งสมัครทําอะไรไปตลอดชี วิต โดย
ไมตองเปลี่ยนแปลงงาย ๆ; เชนกวาดขยะอยางนี้ ถาเขามีจิตใจเพื่อศาสนาเปนสวน
รวม ก็อยาไปดูถูก, อยาไปดูแคลนดูถูก. ถาเขาทําไปดวยจิตใจที่วาไมมีตัวกู ทําเพื่อ
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โลกทั้ งหลาย ทั้งเทวดาและมนุษย ในลั กษณะที่เป นสวนหนึ่ งของการบํารุงพระศาสนา
อยาไปดูถูก.
บางที มั นก็มี คนที่ ร างกายไม สมบู รณ ไมสมประกอบ มี โรคภั ยไข เจ็ บ มั นก็
ตองทําไปตามที่มันจะทําได; แตแลวขอใหทําดวยจิตใจที่สูง จิตใจที่ประกอบไป
ดวยธรรม อยาเปนเรื่องยกหูชูหางมานะทิฏฐิ ก็พอแลว. เขาถือวาสูงเหมือนกัน
หมด คลาย ๆ กับที่ชาวบานเดี๋ยวนี้เขาก็จะรูบางนิด ๆ หนอย ๆ แวว ๆวา ใหถือวาความ
สําคัญมีเทากัน ระหวางนายกรัฐมนตรี กับคนกวาดถนน หรือบุรุษไปรษณีย, นี้ก็เปน
คําพูดที่ถูกตองและนาฟง.
ถาทําหนาที่เพื่อหนาที่ดวยกันแลว ไมใชเพื่อตัวกู มันก็ควรมีความ
สําคัญเทากัน : ทํางานเปนบุรุษไปรษณียก็งายหรือต่ํา หรือทํางานเทถังขยะ หรือเปน
นายกรัฐมนตรี เปนเสนาบดี เปนประธานาธิบดี เปนอะไรก็ตาม มันก็มีความสําคัญ
เทากัน, ไมอยางนั้นโลกนี้มันอยูไมได; ลองไมมีใครเขาสักพวกหนึ่ง โลกนี้ก็อยูไมได
ความคิดความเห็นของนายกรัฐมนตรีก็เปนหมันหมดเมื่อไมมีคนปฏิบัติงาน.
และการ
ปฏิบัติงานมันตองมีทุกชนิด แมแตคนลางรถยนต;
เพราะฉะนั้นตองมีความสําคัญ
เทากัน, ถาทําหนาที่เพื่อหนาที่แลว ก็มีความสําคัญเทากัน. นี้วาทําโดยไมมี
ตัวกู - ของกู ถาทําได ก็วิเศษสูงสุดเทากัน; ฉะนั้นเราควรจะสอนเรื่องนี้กัน
ตั้งแตเล็ก ๆ ตั้งแตเด็ก ๆ ตั้งแตออนแตออด ใหมันรูจักคิดนึกอยางนี้ ปญหาตาง ๆ
ไมมีในโลก.
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นี่, มันไมรูวาความสําคัญเทากัน หรืออะไรเทากัน. ที่จริงเขาก็ไมรูดอกวา เปน
นายกรัฐมนตรีทําไม, มันรูแตเพียงวาไดเงินมาก ก็ใชใหสนุก, แลวมันก็บูชาเงิน
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เทานั้นเอง. มันตางกันตรงที่วา เดี๋ยวนี้เปนวัตถุนิยมบูชาเงินไปหมด, แลว
เปนยุคของตัวกู - ของกูไปหมด, ก็นากลัว จะระงับการเบียดเบียนกันไมได, ลวน
แตเปนเรื่องนาหัวทั้งวันทั้งคืน, ฟงวิทยุขาวตางประเทศดู เปนเรื่องนาหัวเราะทั้งวันทั้ง
คืนมีขาวอยู มันไมมีทางจะยุติได, มันมีแตเรื่องตัวกู - ของกูเขาใสกัน เขาฟดกัน
แบบฟนตอฟน ตาตอตา อยูเรื่อย, ก็ไมมีทางสงบสุขได, ไมถูกตามความประสงคของ
พระเจา. ฉะนั้นพระเจาก็ลงโทษมนุษย ที่ทําไมถูกความประสงคของพระเจา ให
มนุษยมีความทุกขยืดเยื้อ.
เอาละรวมความกันทีวา จุดตั้งตนของความทุกขมันอยูที่ตัวกู – ของกู
มันอยากดี คําอธิบายความหมายเหมือนที่แลว ๆ มาทุกครั้งที่เคยพูด. เอาตัวกู – ของกู
ออกไปเสีย ไมมีใครอยากดี มันก็มีจิตใจบริสุทธิ์ รางกายบริสุทธิ์ ไมมีความทุกข,
เปนนิพพานอยูเรื่อย. ตัวกูโผลมาเปนวัฏฏสงสารมีความทุกขอยูเรื่อย; ฉะนั้น
จุดตั้งตนอยูที่ตัวกูมันโผลขึ้นมา เพราะมันอยากดี, แลวมันก็ติดกับของความดี,
ติดกับของตัวเรา คือติดกับของความดี ติดบวงติดกับของความดี อยูในกองทุกข.
ฉะนั้นกระทําอะไรใหแปลกออกไป ระวังอยาใหติดกับของตัวเอง, ความคิดที่กาวหนา
ก็นับวานาเลื่อมใส แตความกาวหนานั้นระวังใหดี มันจะไปติดกับของตัวเอง และความ
ทะเยอทะยานในความดี.
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เอาละ พอกันทีวันนี้ค่ําแลว.
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- ๑๖ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๕

ตัวกู - ของกูเปนเรื่องปรมัตถ.
ต องนึ กไว เสมอ ว าการบรรยายของเราที่ นี่ ที่ เรี ยกว า ธรรมปาฏิ โมกข นั้ น
จะพูดเรื่องตัวกู•ของกูเรื่องเดียว ในแงตาง ๆ กัน คือวา เราอาจจะพูดทุกเรื่อง กี่รอย
กี่พันเรื่อง ใหเปนเรื่องตัวกู•ของกู ไดทั้งนั้น.
เพราะวาคําวา ตัวกู – ของกูนี้
หมายถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่น, อุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนเรื่องทุกเรื่อง, เปน
เรื่องทุกเรื่องของพุทธศาสนา ถึงกับพระพุทธเจาทานตรัสวา สรุปคําสอนทั้งหมดทั้งสิ้น
ไดวา ธรรมะทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่น สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย นี่เปนบาลี,
เปนไทยก็วา ธรรมทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่น, นี่เรียกวาหมด คําสอนทั้งหมด
สรุปลงในขอนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้เรื่องตัวกู - ของกู คือเรื่องยึดมั่นถือมั่น เลยพูดไดทุกเรื่องไมวาเรื่อง
อะไร,
พูดในรูปของตัวกู - ของกู ไดทุกเรื่อง แลวมันก็จะงายดี สําหรับศึกษา สําหรับ
กําหนดจดจํา สําหรับคิดนึกพิจารณา.
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แตสําหรับวันนี้ อยากจะพูดพิเศษออกไปหนอย ตามที่จะนึกได;
สวนนี้
ขอบอกเสียกอนวา ก็เห็นกันอยูแลววา ผมนี้พูดไปตามความคิดนึกที่นึกได,
ฉะนั้นถา
วันไหนมันนึกอะไรได มันก็ตองพูดเสีย มิเชนนั้นมันก็จะลืมเพราะไมไดพูด.
ฉะนั้น
นึกอะไรไดเปนพิเศษก็ตองพูด; นี่เปนเหตุใหบางทีมันจะไมติดตอกันแทกับ
เรื่องที่แลวมา. แตทีนี้หากวา ถาฟงเปนหรือฉลาด ฉลาดฟง คือรูเรื่องที่เคยพูดนี้
มาดีแลวก็จะสามารถฟงใหมันติดตอกันทุกเรื่องได เพราะวาพูดเรื่องตัวกู – ของกู
ทั้งสิ้น.

ฆราวาสก็ตองรูปรมัตถตามสัดสวน.
สําหรับวันนี้จะพูดในแงที่วา มีปญหาอยูขอหนึ่ง ซึ่งเขาพูดกันมากที่สุด
วาคนชาวบานยังไมควรเรียนปรมัตถ, โดยเฉพาะเด็ก ๆ ยังไมตองรูปรมัตถ ไมตอง
ศึกษาปรมัตถ, ใหศึกษาแตเรื่องศีล. นี่เขาแยกกันเปนของคู วาศีลกับปรมัตถ :
เอาศีลเปนเรื่องชาวบาน ทํามาหากิน เปนเรื่องของชาวบานของโลก ๆ เอาปรมัตถ
เปนเรื่องของนักบวช อยูปาอยูเขา. พูดอยางนี้เขาเพิ่งวาเอาเองหยก ๆ พระพุทธเจา
ไมไดพูดอยางนี้ ไมไดแยกศีลออกจากปรมัตถ แลวแยกคน เปน ๒ พวก พวกหนึ่งเหมาะ
กับเรื่องนี้พวกหนึ่งเหมาะกับเรื่องนั้น, พระพุทธเจาไมไดพูด, แลวเขาใจวา ครู
บาอาจารยรุนกอน ๆ แรก ๆ กอนในเมืองไทย ก็ไมไดแยกกันขนาดนี้, ไมไดแยกกัน
เปนคนละเรื่องขนาดนี้. นี้เขาเพิ่งมาแยกกันดวยความเขลา เมื่อไรก็ไมทราบ, เดี๋ยวนี้
พูดกันมาก ผมตองรูเรื่องนี้ดี; เพราะวาผมยืนยันในขอที่วา จะตองสอนเรื่อง
สุญญตา - ความวาง แมแกฆราวาส, ฆราวาสเรียนเรื่องปรมัตถ. พวกที่อยูกับลูก
เมียหรืออะไรไปตามนี้ ยังจะตองศึกษาเรื่องสุญญตา เรื่องปรมัตถ. นี้ไมใชผมวาเอง.
พระพุทธเจาทานตรัส แกฆราวาสที่ไปถาม เรื่องอะไรที่มีประโยชนกับฆราวาส ? ทาน
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ตอบวา เรื่องสุญญตา. พวกนั้นบอกวา ลึกเกินไป. ทานวาถาอยางนั้น เอาเรื่อง
โสตาปตติยังคะ เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีศีลดี. ชาวบานก็วาทําอยู
แลว ก็เลิกกัน ไมไดพูดอะไรกัน.
ขอที่พระพุทธเจาพูดถึงเรื่อง สุญญตา สําหรับฆราวาสนั้น แสดงวา
ฆราวาสก็ควรเรียนเรื่องสุญญตา. สุญญตาเรื่องไมมีตัวกู, ไมมีของกู มันเปน
เรื่องปรมัตถ; นี้คนเดี๋ยวนื้ เขาบอกวาไมได, จะทํามาหากิน ไปเรียนเรื่อง
สุญญตาไมได. นี่ฟงดูใหดี ๆ นักศึกษาทั้งครูบาอาจารยที่นี้ เวลานี้ในเมืองไทยเรา
นี้วา ชาวโลกตองไปเรียนเรื่องของโลก : เรื่องศีล เรื่องอะไร, จะไปเรียนเรื่อง
สุญญตาทําไมได, เพราะยังทํามาหากิน ตองเวนเรื่องสุญญตา เรื่องวาง.
ยั งมี ผู เอาไปล อผมว า ขนมป งทาเนย ๒ หน าไม มี ขนมป งทาเนย ๒ หน า
ไมมี ไมมีใครใสบาตรขนมปงทาเนย ๒ หนาใชไหม ? ถามอยางนี้. ฆราวาสก็ตองเอา
ไปเรื่องหนึ่ง แลวพวกพระพวกอยากไปนิพพานก็เอาไปเรื่องหนึ่ง เขาคานอยางนัน้ .
นี่เราบอกวา ยังยืนยังอยูวา ฆราวาสแมกระทั่งเด็ก ๆ ก็จะตองเรียนเรื่องสุญญตา
คือปรมัตถ ใชในอัตรา หรือระดับของเด็ก ๆ.
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เพื่ อจะเข าใจเรื่ องนี้ มั นต องไปนึ กถึ งหลั กเกณฑ อั นหนึ่ ง คื อเรื่ อง ศี ล
สมาธิ ปญญา ๓ อยาง.ถาพูดวา เด็กสนใจแตเรื่องศีล ไมตองสนใจเรื่องสมาธิ
เรื่องปญญา อยางนี้มัน จะเปนอยางไร ลองคิดดู. คุณลองคิดดู หรือวาชาวบาน
ฆราวาสครองเรือ นสนใจแตเ รื่อ งศีล ไมตอ งสนใจเรื่อ งสมาธิเ รื่อ งปญ ญา ;
ถาพูดออกไปอยางนี้มันจะเปนอยางไรบาง ลองคิดดู; ผมวามันผิดหลักอยางยิ่ง
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ทีแรกก็อยากจะบอกวา ศีล สมาธิ ปญญา นี้แยกกันไมได; ใครจะ
รับเอาไป ตองรับเอาไปทั้งชุด ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา.
ถาเปนเด็กรับไปในชุด
เด็ก, ผูใหญก็รับไปในชุดผูใหญ, ชาวบานฆราวาส ครองเรือน ก็รับไปในชุดผูครอง
เรือน, ภิกษุ สามเณร บรรพชิต ก็รับไปชุดของภิกษุของบรรพชิต, แตตองรับไปทั้ง
ชุด คือทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญา; ถาไมอยางนั้น เปนไปไมได, ถึงกับจะตอง
เปนบา คือถาไมเอาปญญาไปดวย ศีลและสมาธิมีไมได, ถาไมมีปญญา แลวศีล
สมาธิเปนเรื่องบาบอหมด. เพราะเหตุเชนนี้ พระพุทธเจาถึงตรัสเรื่องปญญากอน :
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ นี้เปนปญญา. แลวตรัสกอน สัมมาวาจา สัมมากัน
มันโต สัมมาอาชีโว นี้เปนเรื่องศีล
มาเปนที่ ๒.
สัมมาวายาโมสัมมาสติ
สัมมาสมาธิ นี้เปนเรื่องสมาธิ มาเปนที่ ๓. ปญญามากอน แลวศีล สมาธิ ตามมา
มันจึงจะเปนไปได ถาปญญาไมมากอน ศีล สมาธิ ก็เขารกเขาพง, นี้แปลวา
แยกกันไมได.
ถาพูดอยางหลักวิชา ก็พูดอยางหนึ่ง, ถาพูดอยางหลักปฏิบัติ ก็พูด
อีกอยางหนึ่ง. ในมรรคมีองค ๘ นี้ พระพุทธเจาทานพูดอยางหลักปฏิบัติ; เพราะ
ฉะนั้นจึงวา ปญญา แลวศีล แลวสมาธิ. ถาพูดแตวิชาลวน ๆ ยังไมเกี่ยวกับปฏิบัติ
ก็วา ศีล สมาธิ ปญญา ก็ไดเหมือนกัน, เอาศีลมากอน เอาปญญาไวรั้งทาย; นี้เปน
เรื่องนาหัว ที่เอาไปปนกันยุง. เวลาปฏิบัตินี้ ไมเอาปญญามากอน, ไมเอาแสงสวาง
มากอน, ไมเอาแผนที่มากอน แลวก็ผิดหลักของอริยมรรค มีองค ๘ ประการ ซึ่งเปน
หัวใจของพุทธศาสนา. นี่ภาษิตทั่ว ๆ ไป ก็ยังมี อีกแยะ เอาปญญามากอนเสมอ ไม
วาอะไร.
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ปฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ
นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
สีลํ สีรี จาป สตฺจ ธมฺโม
อนฺวายิกา ปฺวโต ภวนฺติ.
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ใจความวา ปญญาสําคัญ ปญญามากอน, ปฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ
คนฉลาดกลาว ปญญาวาประเสริฐที่สุด; นกฺขตฺตราชาริวตารกานํ – เหมือนพระจันทร
มันเดนกวาดวงดาวทั้งหมด; สีลํ สีรี จาป สตฺจ ธมฺโม - ศีลก็ดี มิ่งขวัญก็ดี ความ
รอบรูก็ดี ธรรมวัตรปฏิบัติก็ดี ยอมเปนไปตามอํานาจของปญญา, อยูในอํานาจของปญญา
คือถูกปญญา.
ภาษิตอยางนี้มีมาก ใจความสั้น ๆ วา ปญญาเหนือกวาทุกสิ่ง ลาก
ธรรมะอื่น ๆ ทุกอยางไป. นี่โดยหลักอัฏฐังคิกมรรค ก็ดี ปญญาตองมากอน,
โดยหลักอยางนี้ทั่วไปก็ดี ปญญาตองมากอน; แลว ศีลสมาธิ ก็ไมเขารกเขาพง.
นี้ถาวาไมมีปญญามากอน แลวศีล สมาธิ จะเปนเรื่องงมงาย, แลวจะผิดเปนมิจฉา
ไปได, มิจฉาสมาธิ หรือ ศีลก็ไมรูจักมีศีล. จําไวสักอยางวา รักษาศีลจนตาย
ก็ไมรูจักมีศีลเพราะมันไมมีปญญาควบคุมศีล. ฉะนั้นศีลในสมัยครั้งพุทธกาลหรือ
สมั ยที่เขายังไมเลอะเลื อนนั้ น มั นอยู ในอํานาจของป ญญา ศีลมั นอยู ในอํานาจของป ญญา
มันมีความรูเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นอะไร เปนตน,
แลวศีลมันมีทันที โดยไมตองพูดถึงศีล
ก็ได. เมื่อคนรูจักปองกันความคิดยึดมั่นถือมั่น ทางตา ทางหู ทางจมูกทางลิ้น
ทางกาย อยูเสมอแลวศีลไมขาด, นี้ไมไดพูดวารักษาศีล แตมีศีลบริบูรณ.
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ที นี้ คนเดี๋ ยวนี้ มาถึ งว า เอ า ศี ลอย างนี้ ๆ แจกลู กอย างนั้ นอย างนี้ เอ า เอา
เขาไป, มันก็เหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขา เพราะมันไมมีความรูเรื่องนี้พอ รักษาศีลจน
ตาย มันก็ไมมีศีล
คือมันขาดเรื่อย และมันนาหัว เรื่ององคศีล ปาณาฯ มีเทาไร,
อทินนาฯ มีองคเทาไร.
นี้เปนเรื่องนาหัว,เปนเรื่องทําศีลใหเปนวิชาเปนเทคนิค
กฎหมายเปนอะไร มากขึ้นไปอีก, แลวก็ยิ่งไมมีศีล ยิ่งรักษาศีลไมได, มันยิ่งเฝอกัน
หมด, แลวบางองคมันขัดกัน ไปดูเถอะ และไมสมบูรณดวย.
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นี้ไมใชพระพุทธเจาตรัส ผมยืนยัน อยางนี้เลย : องศศีล ปาณาฯ
กาเมฯ อะไรก็ ตามนี้ ครู บาอาจารย ชั้ นหลั งเขาจั ด เพื่ อจะวิ นิ จฉั ยกั นว าขาดศี ลหรื อยั ง.
พระพุทธเจาทานไมมัวเสียเวลาในเรื่องอยางนี้ ตรัสเรื่องตนตอ : เรื่องหิริโอต ตัปปะ มีเขาไว ก็ไมขาดศีล, หรือวาใหดีกวานั้น ก็เรื่องควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ใหดี มันก็มีศีล ไมขาดศีล. ถามีความรูอยางนี้ ศีลกลับมี ศีลกลับเต็มโดยไม
ไดรักษาศีล, โดยไมไดพูดเรื่องศีล, เรื่องรักษาศีล แตศีลกลับมีบริบูรณ.
คนตั้งใจที่จะรักษาศีล ยิ่งไมมีศีล, รักษาจนตายไมมีศีล มีแตขาดเรื่อย,
มีแตรูสึกเหมือนกับวาจะตองคอยถือไวเรื่อย, พอไมถือเมื่อไรหลนเมื่อนั้น. นั้นแหละ
โทษของการที่วา ศีลมันไมมีปญญานําหนาหรือดุนหลัง.
คุ ณหลั บตาเห็ นภาพได ไหม ศี ลนี่ ต องมี ป ญญานํ าหน า ดึ งไปข างหน า แล ว
ตองมีปญญาดุณหลังอีกมันจึงจะเปนศีลไปไดแลวโดยงาย แลวมีสมบูรณ;
ฉะนั้น
เด็ก ๆ จะรักษาศีลโดยไมมีปญญาไมได, ตองมีความรูทางปรมัตถตามสมควร
แกการที่เด็ก ๆ จะรักษาศีล, คือตองมีปญญาดวย แยกกันได.
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ทีนี้พูดถึงสมาธิ, สมาธิคือกําลังใจ ไมมีกําลังใจจะทําอะไรไดเลา มันก็
ตองมีดวย. ในการรักษาศีล ศีลเปนตัวการปฏิบัติ, ปญญาเปนตัวความรู, สมาธิ
เปนตัวกําลัง กําลังแรง กําลังงาน ที่จะใหมีอะไรไดหรือทําอะไร. นี้การกระทํากับ
ความรูกับกําลัง นี่ตองไปดวยกัน, แยกกันไมได. ใครวาแยกกันได ผมวาบา;
นี่พูดตรง ๆ อยางนี้ดีกวา. ศีลเปนตัวการกระทํา, สมาธิเปนตัวกําลังจิต, ปญญา
เปนตัวกําลังความรู สามอยางนี้ตองไปดวยกันเสมอ แยกกันไมได. ใครไปพยายาม
แยกใหคนปฏิบัติทีละอยาง ผมวาคนบาหรือเปนอาจารยที่บาเสียแลว.
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พระพุทธเจาจึงตรัสวา อัฏฐังคิกมรรคมีองค ๘ นี้ เอาปญญา ศีล สมาธิ;
เมื่อปฏิบัติตรัสอยางนี้; เมื่อเปนความรูเฉย ๆ ตามแบบของความรูก็วา ศีล สมาธิ
ปญญา, นี้มีทั่วไป ตองดึงกันไปเปนทั้งกลุมเลย. และถาจะยกขึ้นพูดเพียงอยางเดียว
ใหเดน ก็ตองกลาววาปญญาออกมา; เหมือนกับหัวขอที่วา ปฺา หิเสฏา กุสลา
วทนฺติ - ผูรูกลาววาปญญาประเสริฐ เหมือนดวงจันทรเดนกวาดวงดาวทั้งหมด ทั้งสิ้น.
ขอนี้ตองยุติใหไดเสียทีวา ศีล สมาธิ ปญญา ตองไปดวยกัน แยกกันไมได. แลวเรื่อง
ปญญาคือเรื่องปรมัตถ; ฉะนั้นคนที่จะมีศีลก็ตองมีปรมัตถ, คนที่มีปรมัตถก็เพื่อ
มีศีลสมาธิเปนตัวกําลัง กําลังแรงตองใช.
ฉะนั้นคุณจําไวเปนหลักวา เรื่องศีล สมาธิ ปญญา
นี้มันสัมพันธกัน
แยกกันไมออก ที่ตัวศีลเปนตัวการกระทํา สมาธิเปนกําลังเพื่อการกระทํา ปญญาเปน
ความรูเพื่อการกระทํา ศีล สมาธิ ปญญา, รวมกันเปนหนทางเรียกวา มรรค; ถา
แจกเปน ๓ ก็ศีล สมาธิ ปญญา, ถาแจกเปน ๘ ก็เรียกวาอริยมรรคมีองค ๘ เปนหนทาง.
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ปรมัตถระดับตาง ๆ.

เอาละ ทีนี้เราขามไปพูดถึงเรื่องเด็ก,
จะมีแตศีลโดยไมมีปญญาไดไหม ?
จะเปนเด็กหรือเปนผูใหญก็ตาม มันขาดศีล เพราะมีตัวกู - ของกูทั้งนั้น, มันมี
อุปาทานเปนเรื่องตัวกู - ของกู มันจึงคิดจะฆาคิดจะขโมย คิดจะอะไรตาง ๆ. นี่ถาเรา
จะใหเด็กมีศีลโดยงาย มีศีลสมบูรณโดยไมยาก ลําบาก ตองใหรูปรมัตถ เรื่อง
ความเห็นแกตัว, ปรมัตถของเด็ก ๆ เพียงแคความเห็นแกตัวก็พอแลว; เพราะความ
เห็นแกตัวก็คือตัวกู - ของกูนั่นเอง. เด็ก ๆ จักตองรูวา ความเห็นแกตัวมันใหทํา
อะไรบาง มันก็พอ.
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นี้เด็ก ๆ มันจะตองรองไห มันมีความกลัว, มีความทะเยอทะยานอะไรตาง ๆ
ที่ทําใหมีความทุกขก็ตองดับดวยความรูประเภทปรมัตถ ดวยปญญา : อยาเห็น
แกตัว มาเปนขอแรก, เปนปรมัตถสําหรับเด็ก ๆ, แลวก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตองเปน
อยางนั้น, ตองมีเหตุปจจัยของมันอยางนั้น. เพราะฉะนั้นสอบไลตกไมตองรองไห
บอกอยางนี้เปนปรมัตถสําหรับเด็ก ๆ;
ถาเด็กคนไหน ไมมีความรูปรมัตถเพียง
ขนาดนี้แลว มันตองเปนบา, เปนโรคเสนประสาท หรือมันตองรองไหเรื่อย, หรือ
มันตองฆาตัวตาย.
ทีนี้วัฒนธรรมโบราณของไทยเราสอนไวดีแลว พูดกันเปน : เด็ก ๆ
ก็ตามผูใหญก็ตาม วาไปตามบุญตามกรรมแลว อะไรนี้ นี่มันเปนปรมัตถชั้นสูงสุด,
ไมตองเสียใจ หรือวาพอเห็นใครตาย ลงนี้ แหมสิ้นกรรมที สิ้นกรรมไปทีวิเศษ; นี่
มันเรื่องยอดปรมัตถ สิ้นกรรมนั้นมันเรื่องยอดสุดของปรมัตถ.
ชาวบาน ชาวไร
ชาวนาพูดเปน พอคนนี้ตายลง สิ้นกรรมไปที,
นี่มันเปนคําพูดที่สูงสุดในทางปรมัตถ
แตวาเขาจะเขาใจหรือไมเขาใจ นั้นอีกเรื่องหนึ่ง.
ที่เขาพูดนั้น พูดตามธรรมเนียม ตาม
วัฒนธรรมไทยก็ได; แตวานั่นแหละคือตัวปรมัตถ. นี้เด็ก ๆ ก็จะตองเขาใจอยาง
นั้นแหละ วาการที่พอตายแมตายนี้ เปนเรื่องไปตามเหตุตามปจจัย ยอดของปรมัตถ
แลว พอแมสิ้นกรรมไปที ไมตองเวียนวายไป ที ก็เปนการดีแลว. ฉะนั้นเราไมตอง
รองไห, เด็ก ๆ จะมีปรมัตถถึงขนาดที่ไมตองรองไห ไมตองเปนทุกข.
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ทีนี้เรื่องศีล ก็วาอยาไปตามใจตัวเอง, อยาเห็นแกตัวเอง มันเปนเรื่อง
ที่แตละคนมีกรรมเปนของตน อะไรนี้ก็วาไป, เด็ก ๆ ก็จะมีศีล พยายามที่จะมีศีล.
ทีนี้บอกตอไปอีกวา ศีลนี้มันขาดเพราะความเห็นแกตัว; ฉะนั้นเราพยายามอยาไป
หลงมีอะไรเปนตัวกู - ของกู อยางเห็นแกตัว มันจะไมเห็นแกผูอื่น มันจะทําลาย
ประโยชนของผูอื่น.
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อยาเห็นแกตัว อยายึดมั่นเรื่องตัวนี้มันใชไดหมด, เปนยาหมอใหญ
สารพัดนึก ใชไดหมด; จะใหเด็กมีศีลก็ได, จะใหเด็กรักเพื่อนบานก็ได, จะใหเด็ก
ไมตองรองไหเมื่อสอบไลตก, ไมตองรองไหเมื่อพอตายแมตาย, ไมมีปญหาที่ตองหวง
นอนไมหลับเรื่องอนาคต เรื่องจะไมเจริญ เรื่องอะไรอยางนั้น. แลวเด็ก ๆ ก็จะมีสติ
ปญญารูจักลูรูจักทางที่จะตองไป อยางเปนระเบียบเรียบรอย, ไมตองเปนฮิปป
ปญหาในอานาคตของเด็ก ๆ ทั่วทั้งโลก ก็คือจะเปนฮิปป. นี้ถาวาเด็ก ๆ มีความรูเรื่อง
ปรมัตถแลว จะไมเปนฮิปปไดโดยเด็ดขาดเลย. บานเมืองไหนประเทศไหนกลัว
เด็ กจะเป นฮิ ปป รี บสอนปรมั ตถ แก เด็ ก ๆ ให ถู กต อง เรื่ องศี ลไม ต องสอนก็ ได เพราะ
มันถูกปรมัตถหรือปญญานี้ลากพาไป.
แตวาขนบธรรมเนียมประเพณีก็สอนเรื่องศีล เรื่องระเบียบ เรื่องวินัย
กันอยูแลว, เปนอันวาสอนกันอยูแลว แตวาทําไมได, รักษาศีลจนตายก็ไมมีศีล,
แกหัวหงอกแลวก็ไมมีศีล เพราะมันไมรูจักรักษาศีล, ไมใชปญญาใหลากศีลไป มันก็มี
ไมได, เรียกวาเรียนหนังสือจนตายมันก็ไมรู อานหนังสือไมออก, เทากับวารักษาศีลจน
ตายมันก็ไมมีศีล.
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ในเรื่องปรมัตถ เรื่องตัวกู - ของกู เรื่องไมมีตัวกู – ของกูพวกนี้
เปนเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนจะตองรู ตามระดับ, ตามอัตรา ตามภูมิ ตามชั้นของ
ตัว. เด็ก ๆ ก็ตองรูไปตามประสาเด็ก ๆ, หนุมสาวก็รูตามประสาหนุมสาว, คนแกคน
เฒาก็รูไปตามประสาคนแกคนเฒา,
นี้พวกฆราวาส แลวพวกพระก็รูใหดี ไปตามแบบ
พวกพระ.
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การบวชชั่วคราวเปนโอกาสไดศึกษาเรื่องตัวกู - ของกู.
นี้ขอแทรกนิดหนึ่งวา การที่เขาใหคนหนุม ๆ มาบวชชั่วคราวนี้วิเศษ ;
ถารูจักฉวยเอาประโยชนเพราะวาการจะศึกษาเรื่องตัวกู - ของกูใหดี ใหสมบูรณ
นั้น สูเปนนักบวชไมได.
ฉะนั้นคนหนุม ๆ สาว ๆมาบวชพระบวชเสียพักหนึ่ง
พรรษาสองพรรษาก็ตาม รีบสนใจเรื่องนี้ เรื่องยึดมั่นถือมั่น, เรื่องตัวกู – ของกูนี้เปน
อยางไร, ทําอยางไรจะควบคุมมันได, แลวสึกออกไปดี. แตบวชแลวมันเหลวไหล มัน
ไมรูประสีประสาอะไร ดีแตเยอหยิ่งจองหองอยูอยางนี้ มันก็ไมไดอะไรเหมือนกัน,
บวช
๓ พรรษามันก็ไมไดอะไร, แตศึกษาหัวใจของพุทธศาสนา เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น
ใหดี ๆ กลับไปออกไปเปนฆราวาสอีกจะดี: จะเปนพลเมืองที่ดี จะเปนบิดามารดา
เปนสามีที่ดี, เปนอะไรที่ดีได คือควบคุมชีวิตตัว ครอบครัว อะไรได.
ฉะนั้นถ าจะบวชสักพรรษาหนึ่ง ขอให ศึกษาเรื่อ งนี้ เรื่ องปรมัตถไ ม
ยึดมั่นถือมั่นนี้;
ถาไมมัวศึกษาเรื่องคิหิปฏิบัติ นั้นอานเอาเมื่อไรก็ได แลวงายจน
ใครก็อานรูเรื่อง สึกไปแลวก็เรียนได กอนบวชก็เรียนได.
อยามาทําลายเวลาที่บวช
๓ เดือนเสียดวยเรื่องอยางนั้น,
เวลา ๓ เดือนที่วาบวช ๓เดือน ๔ เดือนมีคาที่สุดนี้
ตองเรียนสิ่งที่มีคาที่สุด คือปรมัตถเรื่องที่จะทําลายตัวกู - ของกู ไดอยางไร.
ถามีความรูเรื่องนี้บังคับตัวได แลวไมตองกลัวดอก เรื่องคิหิปฏิบัติมันสมบูรณเอง.
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คนที่ มี ความรู ทางปรมั ตถ ประเภทนี้ แล ว ไปทํ าอะไรผิ ดเรื่ องคิ หิ ปฏิ บั ติ ไม ได .
นี่เปนอานิสงสของปญญา ที่ทําใหรูจักอะไรหมด, มีการกระทําถูกหมด. ฉะนั้น
เขาจึงวา ศีลก็ดี มิ่งขวัญก็ดี ความรูก็ดีธรรมคือการปฏิบัติก็ดี เปนไปตามอํานาจของ
ปญญา; ฉะนั้นเราจับจุดของปญญาใหได, จับยอดของปญญาใหไดวา สรุปแลว
คือ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย. นี่ศึกษาใหดี, เขาใจเสียใหไดในเวลาบวช ๓ เดือน

www.buddhadasa.in.th

๓๗๘

ธรรมปาฏิโมกข

ก็ จ ะได รั บ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ประเสริ ฐ ที่ สุ ด ในเวลาที่ สั้ น ที่ สุ ด ที่ แ พงที่ สุ ด ที่ เ ราบวชได
เพียง ๓ เดือน,ศึกษาปรมัตถนี้ใหเต็มที่.
อยาไปเสียเวลาศึกษาเรื่องโลก ๆ เรื่อง
คิหิปฏิบัติ เรื่องอะไรเหลานี้ มันจะพอ, ๓ เดือนนี้มันจะพอ, แลวเราออกไปเปน
ฆราวาสที่บังคับตัวเองได คือมาบังคับตัวกู - ของกูไดนี้ปลอดภัยจนตลอดชีวิต.
อย าลื มว า ที่ ปฏิ บั ติ ท ายนวโกวาทนั้ น ก อนบวชก็ เรี ยนได บวชเสร็ จแล ว
ก็เรียนได เรียนเมื่อไรก็ได, เปนฆราวาสอยูหยก ๆ ทํางานไปพลางเรียนไปพลางก็ได.
แตเรื่องปรมัตถเรื่องตัวกู - ของกูนี้มันทําอยางนั้นไมคอยได หรือไมได, ตองหา
โอกาสบวชพิเศษ ขึ้นภูเขาอยูปาอยูวัด ๓ เดือน ๔ เดือน,แลวเรียนใหจริง ๆ แลว
สึกออกไป เปนฆราวาสที่คงกะพันชาติ คือกิเลสรบกวนไดยาก.
นี้ความเขาใจผิดที่วา เด็กไมควรเรียนปรมัตถ ฆราวาสไมควรเรียน
ปรมัตถ, เกิดขึ้นไดอยางไรก็ไมทราบ; พวกพระ ๆ นี้สอนผิด ๆ, แลวชาวบานก็เลย
เขาใจผิด ๆ ถึงกับบวช ๓ เดือนใหเรียนแตเรื่องคิหิปฏิบัติ เสร็จกันเลย, เลยไมไดรับ
ประโยชนอันแทจริงของการบวช หรือความมุงหมายของการบวช.
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สมั ยก อนโน น ครั้ งพุ ทธกาลโน น มั นคนละแบบกั น คื อว าคนเบื่ อโลกแล ว
ไปบวช บวชแลวก็ไมมีพูดถึงสึก เขาก็ไปไดงาย.
เดี๋ยวนี้จะใหคนหนุม ๆ บวช
แลวมันก็บวชอยูไมไดนาน มันตองสึก ก็ตองใหเรียนเรื่องที่มีประโยชนหลังจากสึก
ไปแลว ใหเปนผูที่คงกะพันชาตรีตอกิเลส, อยาใหกิเลสย่ํายีไดงาย.นี้ถาพวกที่
อยากบวช ไมมีปญหาเรื่องสึก มันก็ยิ่งดี, ยิ่งเรียนไปไดเรื่อย เรื่องไปไดเรื่อย ไมมีที่
สิ้นสุด. แตพวกที่สามเดือนสึกนี้ก็ตองรีบเรียน ใหทันแกเวลาสามเดือน, ใหรูเพียงพอ
ในเรื่องปรมัตถหัวใจของปรมัตถ แลวออกไปเปนพลเมืองที่ดี.
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ความรูเรื่องปรมัตถจะชวยประคับประคองชีวิต.
ทีนี้เราจะเห็นไดทัน ทีวา ศีลนั้น ศี ลธรรมหรื อศีล นั้น เปน ระเบีย บที่
ฆราวาสคฤหัสถ จะตองปฏิบัติ, แลวเรื่องปรมัตถ นั้น จะชวยแกไขขอขัดของใน
การปฏิบัติ, แลวจะชวยดับทุกขในเมื่อการปฏิบัติมันไมสมหวัง. เมื่อการปฏิบัติ
หรือการงานมันไมเปนไปตามที่ตองการ จะตองรองไห หรือจะตองฆาตัวตายนี้ เรื่อง
ปรมัตถมันจะชวยไวได;
ฉะนั้นคนจะไมเปนโรคเสนประสาทเลย ถาทุกคนมี
ความรูเรื่องปรมัตถ. เดี๋ยวนี้มนุษยมันโง บาแสนจะบา, ไมสนใจเรื่องปรมัตถ จึง
เปนโรคเสนประสาทกันเต็มบานเต็มเมืองเต็มโลก, เปนโรคจิตครึ่ง ๆ กลาง ๆ กันเต็ม
บานเต็มเมืองเต็มโลกมากขึ้นทุกที; โทษที่ไมสนใจเรื่องปรมัตถ, ฆราวาสไมสนใจ
ปรมัตถ, ผลมันเกิดขึ้นอยางนี้. เด็ก ๆ มันจะไปเปนฮิปปเพราะขาดความรูเรื่องปรมัตถ,
เด็กขาดความรูเรื่องปรมัตถ ผลมันจึงเปนอยางนี้.
ทีนี้เราพูดอีกทีวา เด็กหรือฆราวาสขาดความรูเรื่องตัวกู - ของกู หรือ
ขาดเรื่องดับเสียซึ่งตัวกู - ของกู คือความรูปรมัตถนั่นเอง. ฉะนั้นเมื่อผมพูด
อยางนี้ ก็หมายความวา ผมพูดเรื่องตัวกู - ของกูที่เกี่ยวกับเด็ก หรือเกี่ยวกับ
ฆราวาส; จะตองมีความรูความเขาใจพอสมควร แลวจัดการกับมันใหได.
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แลวเรื่องนี้มันไมใชทาขนมปงสองหนา;
มันเรื่องทําแซนดวิชมากวา,
เอาขนมปงประกบกับเนื้ออะไรที่เขาใสไวตรงกลาง มีคนใสบาตรแซนดวิชถมไป. ขาง
นี้เปนศีลประคับประคองเรื่องการงาน, ขางนี้เปนปรมัตถมีปญญาควบคุมชีวิต
และการงาน ไสแซนดวิชอยูตรงกลางนั้นคือชีวิต, มันเปนแซนดวิช ก็มีถมไป.
คนมองผิว ๆ เผิน ๆ เขลา ๆ วา ขนมปงทาเนยสองหนา จะจับไดอยางไรละมันก็เลอะมือ
ตายโหงเลย, ไมมองถึงแซนดวิช ที่เปนของสองอยางชวยประกบเอาไว ไมใหชีวิตหันเห
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ไปในทางผิด เดินไปในทางถูก.
ทาเนยสองหนา มันก็ไมมีประโยชนเหมือนกัน ;
ขางหนึ่งก็เนย, ขางหนึ่งก็เนย, มันก็เหมือนกัน แซนดวิชขางหนึ่งมันก็ขนมปง, ขาง
หนึ่งก็ขนมปง มันเหมือนกัน;
แตความหมายมันตางกัน มันชวยกํากับประคับประคอง
ชีวิตตรงกลางนั้น อยาใหรั่วไหลไปไหน ใหไดประโยชนดี.
ฉะนั้นเด็ก ๆ ในหนาที่การงานตองมีศีล, สวนจิตสวนวิญญาณสวน
ลึกตองมีปรมัตถ มีความรูชั้นสูงสุด, แลวประกบเขามาเหมือนกับแซนดวิช, ชีวิต
เด็กอยูตรงกลาง มันก็เลยไมเปนอันตราย, เพราะมีความรูเรื่องตัวกู เรื่องการ
บังคับตัวกู ตัดเสียซึ่งตัวกูอยางถูกตอง.
เอาละ, ยอนหลังไปอีกนิดวา เด็ก ๆ สมัย ปู ยา ตา ยาย ของเรานี้ รูจักพูด
จาอะไรเปนปรมัตถมากกวาเด็กเดี๋ยวนี้, เด็กเดี๋ยวนี้รูจักพูดแตเรื่องไนทคลับ เรื่อง
บาร เรื่องทาเตนรํา เรื่องอะไรตาง ๆ,
แตเด็กสมัยโนนพูดเปนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา. เมื่อเกิดอะไรขึ้น เด็กสมัยโนนยังพูดเปน วา โอ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ อะไรอยางนี้ หรือพูดเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเปน. เด็กสมัยนี้
พูดไมเปน จนกระทั่งเปนหนุมเปนสาว ไมมีพูดเปนดอก เรื่องอนิจจัง ทุกขังอนัตตา,
พลั้งอยางนี้ไมเปน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
สมัยโบราณ เด็ก ๆ ที่เราหาวาเปนเด็กไมรูอะไรนะ พูดเปน พูดตาม
พอแม; อยางนอยมันพอมีความรูสึกไดบาง วา พอนี้ตองตาย แมนี้ตองตาย,
เรือนนี้ไฟตองไหม, มันพูดได มันนึกได. เด็กสมัยนี้พูดไมได นึกไมได; สอบ
ไลตกก็รองไห, แลวเอาเงินไปซื้อขอสอบ ทําใหขอสอบรั่ว ทําไดอีกหลายอยางมากมาย
เพราะความที่ไมรูปรมัตถนั่นเอง, กระทั่งมันทําระเบิดขวด, กระทั่งมันไปเปนฮิปป.
เด็ก ๆ สมัยนี้เอากับมันซิ เพราะขาดความรูทางปรมัตถ. ฉะนั้นพอแมพี่นองคน
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ไหน สงสารเด็ก ๆ แลวก็ จงใหความรูเรื่องปรมัตถ พอสมควรแกอัตภาพของเด็ก,
ใหเด็กมีลักษณะเหมือนแซนดวิช มีชีวิตอยูตรงกลาง มีศีลประกับอยูขางหนึ่ง,
มีปญญา
ปรมัตถประกบอยูขางหนึ่ง, ผนึกกันเปนกําลัง คือสมาธิ มันก็ไปไดดี.
นี่เรื่องตัวกู - ของกู สําหรับเด็ก สําหรับฆราวาส จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความรู; เพราะเหตุเชนนั้นแหละ พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา เรื่องสุญญตา
ซึ่งเปนเรื่องที่ตถาคตกลาวนั้น เปนประโยชนสุขเกื้อกูลแกเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน ;
ตรัสแกพวกฆราวาส. แลวเมื่อเขาไมเอาเองก็ตามใจเขาซิ; การที่ฆราวาสบอกวา
นี้สูงไป ไมตองการนี้ ก็ไมใชหมายความวา พระพุทธเจาจะเพิกถอนระเบียบอัน
นี้หรือวาหลักเกณฑอันนี้. ไปถามอีก, พระพุทธเจา ก็ยังตรัสวา สุญญตานี้มี
ประโยชนเกื้อกูลตลอดกาลนานแกพวกเธอทั้งหลาย อยูนั่นแหละ. ฉะนั้นขอให
ถือวา แมกระทั่งปจจุบันนี้ เรื่องสุญญตาก็เปนเรื่องที่มีประโยชนเกื้อกูลแกเธอทั้ง
หลายตอฆราวาสตลอดกาลนานอยูเสมอไป; ฉะนั้น จงพยายามใหเด็ก ๆ มีความ
รูเรื่องสุญญตา, เรื่องวางจากตัวกู - ของกู ตามสมควรแกอัตภาพของเด็ก ๆ.
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เอาละก อนแต จะหยุ ดนี้ ผมอยากจะบอกเรื่ องส วนตั ว คื อว า ผมนี่ กํ าลั งถู ก
ใครเขามอง มองดูในแงวา วิปริต อุตริ วิตถาน; เชนวา ปรมัตถสมควรแกเด็กนี่ เขา
มองในแงอุตริวิตถาน, พยายามที่จะใหคนทั่วไปศึกษาเรื่องความวาง เรื่องจิตวาง,
เขาวาเปนคนอุตริวิตถานแลว. ทีนี้ผมกําลังจะพูดวารบกันไปพลาง แลกธรรมะ
กันไปพลาง ก็คงมีคนวาผมบาอีกแลว คือวารบกันไปพลาง แลกธรรมะกันไปพลาง,
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คือปาฐกถานี้เขียนเสร็จแลว สงไปพิมพไปแปลเปนภาษาอังกฤษ,
จะตองไปพูดที่
มาเลเซียกัวลาลัมเปอร วันที่ ๑๑ เดือนหนานี้ จะไปหรือไมไปยังไมแน.
แตวา
กําหนดมันมีอยางนั้น และผมจะพูดเรื่องรบกันไปพลางแลกธรรมะกันไปพลาง นี้
คือความจําเปนของโลกสมัยนี้; เพราะวาเรื่องที่มันโกรธกัน ระแวงกัน รบกัน ตอง
มีเรื่อย เปนไปเรื่อย หยุดไมได อินเดียรบกับปากีสถาน รบกับนาคา,
เกาหลีใตรบ
กับเกาหลีเหนือ, เวียดนามรบกับอเมริกา, อิสราเอลรบกับอาหรับ, มีทั่วไปทั้งโลกเลย
มันหยุดไมได.
รบกันไปพลาง แลกธรรมะกันไปพลาง, แลว ธรรมะที่จะแลกนี้ ไม
มีธรรมะอื่นดอก ตองเปนธรรมที่เปนหัวใจของศาสนาทุกศาสนา, ทุก ๆ ศาสนา
ตองการจะตัดความเห็นแกตัว. ศาสนาไหนไมสอนเรื่องการตัดความเห็นแกตัว นั่น
ไมใชศาสนา อยาไปเรียกวาศาสนา ที่เปนศาสนาละก็ ตองทําลายความเห็นแกตัว,
ตัดความเห็นแกตัว กระทั่งตัดความรูสึกวามีตัว.
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เราบอกพวกฝรั่งวา กางเขนตามเสนยืน ก็คือตัวฉัน I,
แลวเสนขวางนี้
คื อ มั น ก็ ตั ด ตั ว เสี ย .หั ว ใจของคริ ส ต เป น หั ว ใจเดี ย วกั บ พุ ท ธศาสนา ว า ตั ด อั ต วา ทุปาทาน ตัวกู - ของกูเสีย; ฉะนั้นคําวา ธรรมะที่จะแลกเปลี่ยนกัน ใน
ระหวางมนุษยที่กําลังรบกันนี้ คือการทําลายความเห็นแกตัว, ทําลายตัวเสีย ซึ่ง
เปนหัวใจของพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนธรรมะนี้กัน. นี้เขาหาวาผมบาอีกแหละ, ผมก็
รู รูกอนเขาวา, รูกอนแตจะพูดอยางนี้, แลวเราก็ตองพูดสิ่งที่เปนความจริงและมี
ประโยชน;
สวนจะนาฟงหรือไมนาฟงนั้น ตามใจ แตวาเมื่อสิ่งนี้มันจริงและมีประโยชน
แลวจะตองพูดทีกอน สวนจะฟงหรือไมนาฟงตามใจ.
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เพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวผม ไมตองนึกอะไรมาก;
แตผม
บอกใหรูวา ทุก ๆ คนจะมองหรือวาผมนี้อุตริวิตถาน ผิดปกติ หรือกระทั่งเปนบาในที่สุด,
นับตั้งแตสอนเรื่องสุญญตาแกฆราวาส กระทั่งลงไปถึงเด็ก,
กระทั่งใหศึกษาแตเรื่อง
ความวาง, แลวใหแลกเปลี่ยนความวางกัน แมในสนามรบ. พูดเรื่องศาสนาพุทธ
กับคริสตมีหัวใจเหมือนกัน นี้ก็ถูกดาแยะเลย; พวกพุทธที่เครงครัดก็ดาวา ผม
ไปเขากับคริสต,
พวกคริสตบางคนก็วา ผมนี้รุกล้ํา หรือเอาเปรียบ หรือไปไมมืด
ไปอะไรไป มันก็ไปไดตาง ๆ. แตความจริงไมมีอะไร เราชี้ในขอที่วา ทุกศาสนา
มันเหมือนกันตรงที่จะตองตัดตัวกู - ของกู.
.... .... .... ....
สรุปความกันทีก็วา เรื่องตัดตัวกู - ของกูนี้จําเปนแกทุกคน เด็กผูใหญ
บรรพชิต นักบวช อะไรก็ตามจําเปนแกทุกคน,
แลวก็จําเปนแกปญหาทุกชนิด ทุก
ยุคทุกสมัย แมในสมัยที่มันกําลังรบราฆาฟนกันนี้ ตองแลกเปลี่ยนความรูขอนี้.
นี่
ใจความที่จะพูดวันนี้ก็วา เรื่องตัวกู - ของกูนี้เปนเรื่องปรมัตถ, แลวจําเปนแมแก
เด็ก ๆ และฆราวาส. ตอจากวันกอนที่วา ความทุกขมันเกิดตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัวกูมัน
อยากดี นี่เปนยอดปรมัตถ; ถาฟงไมถูกก็วาบา, ถาฟงถูกก็วาเปนยอดปรมัตถ.
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ความทุกขตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัวกู - ของกูมันอยากดี; ไปดูซิ เด็ก ๆ ที่มัน
รองไหเพราะสอบไลตกหรืออะไรก็ตาม,
มันเปนความทุกขเกิดตั้งตนขึ้นมาเมื่อตัว
กูมันอยากดี. นี้ตองสอนปรมัตถกันใหถูกตอง, ใหรูจักอยากดีใหเปน เปนจนไม
ตองอยากดี แลวก็จะไมมีความทุกข.
ฉะนั้นถามีเวลาวันหลังเราพูดกันอีกวา เรื่อง
ความทุกขมันตั้งตนเมื่อตัวกูมันอยากดีเรื่อยไป;
แตนี้ชี้ใหเห็นวา เด็ก ๆ ก็ตาม
ชาวบานก็ตามมีความทุกขตั้งตนขึ้นมาเมื่อมันอยากดี, อยากดวยความโง อยาก
ดวยอุปาทาน อยากดวยอะไร ซึ่งไมใชสติปญญาเลย.
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ไมยึดมั่นแลวทุกอยางไมมปี ญหา.
นี้ อยากให สั งเกตหน อยว า เรื่ องยึ ดมั่ นถื อมั่ นนี้ มั นมี กระทั่ งเวลา วั นนี้ เวลา
ของเรามันผิดไปมาก;แตเราก็พูดไดเห็นไหม.
เดี๋ยวนี้เวลามันผิดไปมากจากทุกที,
แตมันก็พูดได ยึดมั่นถือมั่นเรื่องระเบียบวาถาไมตามเวลานั้นแลวไมพูด มันจะบาหรือ
ดีลองคิดดู; ถาไมไดอยางนั้นแลวก็ไมเอา, ถาไมไดอยางนี้เราจะไมทํา, นี้มัน
เรื่องบาหรือเรื่องดี. ถาเราไมมีความยึดมั่นถือมั่น ไมมีตัวกูยกหูชูหาง ทําเมื่อไร
ก็ได มากก็ไดนอยก็ได ไมนอนคืนนี้ก็ได หรือนอนก็ได, มันตองอยางนั้น จะไป
ยืนยันยึดมั่นระเบียบ ผิดระเบียบ ผิดเวลา แลวหาวาไมมี ระเบียบนี้ คนนั้นมันโงเอง.
ปลอยไปตามเหตุผลนี่คือระเบียบ คือยุติธรรม. แจกไมเทากัน แจกตามคุณสมบัติของคนผูไดรับแจก นั้นคือยุติธรรม, ไมใชตองแจกคนละ ๕บาทรวดจึงจะ
ยุติธรรม. เรื่องระเบียบหรือหลักเกณฑตาง ๆ นั้น มันเปนเรื่องบา ๆ บอ ๆ อยูมาก.
อย า ไปยึ ด มั่ น เรื่ อ งเวลา เรื่ อ งระเบี ย บ เรื่ อ งรู ป ร า ง เรื่ อ งแบบฟอร ม
เรื่องอะไรตาง ๆ, คืนนี้ไมนอนก็ได คือนี้นอนทั้งคืนก็ได, หรือวานอนครึ่งคืนก็ได
มันแลวแตเหตุผล แลวแตการงาน แลวแตความตองการของสติปญญา, วิสาขะ มาฆะ
ไมนอนก็ได เวลาอื่นนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได,
มันตองไดตามที่เหตุผลมันตองการ
สติปญญามันตองการ; นี้ถาตัวกู - ของกูมันจะมายืนยัน โอย, ไมเอา, เอาตาม
นั้น; นั่นมันขอแกตัวของคนที่ขี้เกียจ ของคนที่ไมจริง ของคนที่ไมอยากจะทํา.
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ฉะนั้นผมก็ชอบเหมือนกัน ที่ทําอะไรตามเหตุผลตามสติปญญา, ไม
ตองทําตามระเบียบ ที่วางไวสําหรับสภาพปกติ เชน พอ ๕ โมง เลิกนี้; ถาฝรั่ง
ถืออยางนั้นมันก็โง สูคนไทยไมได. ปู ยา ตา ยายทําตามเหตุผล ทําตามสติปญญา,
หรือบางทีตองทําตลอดคืน กลางวันไมทําก็ได.
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นี่วันนี้เราทํางานเลยเวลา มันผิดเวลา, แตก็อยาเขาใจวา มันเปนเรื่อง
ไมมีระเบียบ, มันเปนระเบียบที่ลึก เปนปรมัตถ ระเบียบที่เปนปรมัตถ, ไมใช
ระเบียบเถนตรง ทื่อ ๆ อยางคนกระตายขาเดียว ทื่อ ๆ, เถนตรงกระตายขาเดียวนั้น
มันคือตัวกู - ของกู ที่บาจัด ที่ยกหูชูหาง. ที่เปนไปตามเหตุผล ตามสติปญญา
นั้นมันคือไมมีตัวกู - ของกู ฉะนั้นผมสอนบา ๆ อีกคําวา จงทําอะไรไมใหเปนระเบียบ
ทั้ง ๆ ที่เคยพูดวา ทําอะไรใหเปนระเบียบ;
แตในความหมายนี้สอนวา ไมตองทํา
อะไรใหเปนระเบียบทําไปตามสติปญญา ตามเหตุผล ตามความจริง ที่มัน
เปลี่ยนแปลงไปตามกาละเทศะ; นี่กลับมีระเบียบระเบียบ อยางยอดสุด เห็น
ไหม ? คําพูดไมสําคัญ ความหมายดิ้นได.
เอาละพอกันทีวันนี้ ผมนอนก็เหนื่อย เหมือนคุณทํางานเหนื่อย.
____________
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ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก.
ธรรมปาฏิโมกขเกี่ยวกับตัวกู - ของกู ในวันนี้ อยากจะพูดถึงโดยหัวขอวา
มีแตความรูสึกวาอะไรควร อะไรไมควร, อะไรผิด อะไรถูก หมายความวา
อยามีความรูสึกวา ใครผิดใครถูก, ใหมีความรูสึกแตวา อะไรผิดหรืออะไรถูก.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตองสังเกตดูคนทั่วไป คนธรรมดาทั่วไปทุกคน มันเต็ม
อยูดวยความรูสึกวา ตัวกู - ของกู แลวก็วา ตัวกูถูก คนอื่นผิดเสมอไป. นี้เปน
ความเคยชินตามธรรมดาที่สุด; ฉะนั้น ถาเราเอาความรูสึกเปนตัวกูออกเสียได มัน
ก็ไมมีใครผิดใครถูก, มีแตวา อะไรผิดอะไรถูก คือความถูกเปนอยางไร, ความผิด
เปนอยางไร, ใหรูสึกเพียงเทานั้น, อยาใหไปคนหรือไปรูสึกวา ใครผิดหรือใครถูก.
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ความเคยชินในเรื่องวา เราถูกเขาผิดเสียเสมอนี่เปนนิสัย, มันเปน
นิสัย เปนสังโยชนลึกซึ้ง. เคยชิน ประเภทมานะ, เรียนวามานะ ดีกวาเขาเสมอ
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ไป; ฉะนั้นจึงมีแตวา เราถูกเขาผิดเสมอ. ทั้ง ๆ ที่มันรูวาเราผิด ก็ยังไมยอม
วาผิด ตองหาทางแกตัวหรือบิดพลิ้ว, ถาไมไดก็เอากันซึ่งหนาเลย คือวายืนกระตาย
ขาเดียวซึ่งหนา. นี่ผลของการที่ทําความสําคัญวาใครผิดใครถูก มันก็มีเรื่องมีผล
เปนความทุกข เดือดรอนกันทั้งสองฝาย หรือทั่วทั้งบานทั้งเมือง, เรื่องมันเคยมีมา
แลว เพียงแตวาไมยอมกันเพราะเหตุนี้เทานั้น ทําใหวินาศฉิบหายกันทั้งบานทั้งเมือง
ทั้งประเทศก็ได.
ฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดในพุทธศาสนา หรือตามหลักที่พระพุทธเจาทานสอน
อยามีตัวกู มีแตสิ่งเหลานั้นซึ่งไมเปนตัวกู ไมเปนของกู, แลวก็รูวา อันไหนเปนกุศล
อันไหนเปนอกุศล คือผิดหรือถูก, แลวทั้งที่เปนกุศลเปนอกุศลนั้น อยาเปนตัวกูอยา
เปนของกู.
นี่เรียกวาโดยหลักใหญ สรุปใจความสั้น ๆ ใหไดกันเสียกอนวา อยาไป
สําคัญมั่นหมาย หรืออยาไปคนควา วาใครผิดใครถูก, ทําความเขาใจแตเพียงวา
อยางไรมันเรียกวาผิด, อยางไรมันเรียกวาถูก.
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หลักตัดสินเรื่องผิด - ถูก.

ตรงนี้ขอแทรก ที่วาอยางไรผิดอยางไรถูกนี้เสียกอน;
หมายความวา
เอาความรูอะไรมาตัดสินวาอยางไรผิดอยางไรถูก, ในชั้นแรกที่สุด เรื่องแทบ
ทั้ งหมดมั นรู ว าอะไรผิ ดอะไรถู ก โดยสามั ญสํ านึ ก;พอจะสํ านึ กได ขอแต ให ยั้ งคิ ดสั ก
หนอย, เรื่องมันเกิดเพราะไมยั้งคิดเลย ผลุนไปผลันมามันไมมีการยั้งคิด มันจึงผิดเปนถูก
ถูกเปนผิดโดยไมรูตัว.
ในชั้นแรก เรารูไดโดยสามัญสํานึก รูไดวาอะไรผิด
อะไรถูก.

www.buddhadasa.in.th

๓๘๘

ธรรมปาฏิโมกข

ทีนี้ในชั้นที่ ๒ ถามันไมเปนอยางนั้น ก็ตองถือโดยหลักที่พระพุทธเจา
ทานตรัสวา ถามันเปนที่เดือดรอนกับฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ฝาย ก็เรียกวาผิด;
ไมทําความเสียหายใหแกทุกฝาย จึงจะเรียกวาถูก.
นี่เราถือเอาหลักวา ถามันทําให
มีเรื่องใหเกิดเรื่อง แลวก็ตองถือวาเปนผิด, ตองอดกลั้น.
ทีนี้ ถามันยังเปนปญหาที่ก้ํากึ่ง
จะตองตัดสิน จะตองตัดสิน ก็ตอง
เอาตามหลักจริยธรรม
ศีลธรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หรืออะไรก็ตาม
ที่เขามีอยูมาเปนเครื่อง คํานวณดูสัก ๕๐ เปอรเซ็นต, อีก๕๐ เปอรเซ็นต ใหเปน
อิสระแกตัว ลองคิดวิพากษวิจารณดู วาตามนั้นจริงไหม ? เดี๋ยวจะไมเขาใจ คือวา
ครึ่ งหนึ่ ง ๕๐ เปอร เซ็ นต ยึ ดหลั กขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศี ลธรรมศาสนาอะไรก็ ตาม
อี ก ๕๐เปอร เ ซ็ น ต เหตุ ผ ลของตั ว ที นี้ ใ นที่ สุ ด มั น ต อ งถู ก แน เพราะเหตุ ผ ลของตั ว มั น
มี ไ ด ไ ม เ ต็ ม ๕๐ เปอร เ ซ็ น ต มั น มี ข อ สงสั ย ข อ อะไร ฝ า ยหลั ก เกณฑ ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณีเขามีอยูแลว นั้นใหไป ๕๐ เปอรเซ็นต,ผลสุดทายมันก็ปลอดภัย.
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สํ า หรั บ ข อ นี้ ห มายความว า การที่ จ ะถื อ เอาผิ ด ถู ก นี้ มั น ต อ งเล็ ง ถึ ง
ระเบียบแบบแผนกอน, แลวจึงมาถึงความรูสึกความตองการของตัว. ตามหลัก
จริยธรรมเขามีวา ที่จะเรียกวาผิดหรือถูก ใหคนอื่นเขาใจดวยได มันตองเปนหลักที่คน
อื่นเขาเขาใจได มีเหตุผลเพียงพอ สําหรับอธิบายวาผิดถูกอยางไร. แตเดี๋ยวนี้เรามัน
พูดกันไมรูเรื่อง ตางคนตางมีเหตุผล, มันก็ตองเอาอยางนี้ : คํานึงถึงศาสนา ถึง
ศีลธรรม
ถึงอะไรกอน แลวก็ใหไปตั้ง ๕๐ เปอรเซ็นต อีก ๕๐ เปอรเซ็นต นี้คือ
ความต องการของเราความพอใจของเรา ความมี เหตุ ผลของเรา เอาไปฟ ดกั น ผลสุ ดท าย
มั นก็ ทํ าลาย ๕๐ เปอร เซ็ นต ฝ ายโน นไม ได ฝ ายของตั วนี้ จะพบความบกพร อ ง พบจุ ด
ออนอะไร ลดลงไปต่ํากวา ๕๐ เปอรเซ็นต มันก็แพ.
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นี้ ถ าสมมติ ว า มั น ๕๐ เปอร เซ็ นต ต อ ๕๐ เปอร เซ็ นต ก็ เป นเรื่ องที่ ต อง
ระมัดระวังอยูดี คือจะถือเอาตัวถูกโดยสวนเดียวมันไมได.
ฉะนั้นการที่คอยระมัด
ระวังเรื่อย ๆ ไป มันทําใหรูอีกทีหนึ่งวาถูกผิดอยางไร ก็เปนที่แนนอน. นี้เกี่ยว
กับหลักเกณฑหยาบ ๆ กวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวา อะไรผิดอะไรถูก จะใชกันอยางไร.

ควบคุมตัวกูได ก็จะปฏิบัตไิ ดทุกเรื่อง.
ทีนี้การปฏิบัติ มันยากตรงที่มันมีตัวกูแทรกเขามา, ไมใชหลักเกณฑอันนี้
เอาแตวา กูถูกคนอื่นผิดเสมอไป,
นี่เปนสัญชาตญาณ เปนความเคยชิน ใน
นิสัยสันดาน, โลกก็โกลาหลวุนวาย สังคมโกลาหลวุนวาย, แมแตในครอบครัวผัว
เมียก็โกลาหลวุนวาย,
เพื่อนฝูงมิตรสหายเพื่อนนักเรียกดวยกัน ก็โกลาหลวุนวาย
เพราะเรื่องใครผิดใครถูก. นี้ก็ใหตัดทิ้งไปเสีย,
เหลือแตวา อยางไรเรียกวาผิด
อยางไรเรียกวาถูก,
มาปรึกษาหารือกันทั้งหมด. เอาบุคคลที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๘
อะไรมารวมดวยก็ได วาอยางไรมันเรียกวาผิด, อยางไรมันเรียกวาถูก, แลวก็เห็นแกความ
ผิดและแกความถูก, อยาเห็นแกตัวกู ซึ่งทําใหคิดวา ใครผิดใครถูก. นี้คือหลักพระพุทธศาสนา ที่เปนชั้นหัวใจ เรื่องที่ อยามีตัวกูอยามีของกู, อุปาทานวาตัวตนวาของตนนั้น
ตองทําใหไมเกิด ตองควบคุมใหได.
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ชาวบานเขาปฏิเสธเสียวาไมได เราทําไมได,
โดยเฉพาะพวกนักศึกษา
สมัย ใหม ที ่อ วดวา เรีย นรู อ ะไรมาก จะปฏิเ สธหลัก เกณฑเ หลา นี ้ว า ทํ า ไมไ ด,
ว า จะคิ ด จะพู ด จะทํ า จะมี ชี วิ ต อยู โดยไม มี ค วามรู สึ กว า มี ตั ว กู ว า ของกู นี้ เ ป น ไปไม ไ ด .
นั้นคือความโงของบุถุชน ความเปนอยางนั้นอยูแลว,
นั่นแหละคือความเปนบุถุชน.
ฉะนั้น เดี๋ยวนี้เมื่อเราคอนขางจะดีกวาบุถุชน, จะเลื่อนชั้นจากบุถุชน ก็ตองมีอะไร
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ที่ทําไดสูงขึ้นไป,
ถาจะมีอะไรที่สูงขึ้นไปก็ตรงนี้แหละ ตรงที่ทําอะไรโดยไมตอง
เปนความรูสึกวาตัวกูวาของกู.
เราเคยถกกั น มากเหมื อ นกั น เรื่ อ งนี้ จากพฤติ ก ารณ ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น จริ ง ;
เชน คําพูดที่วา ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางนี้ ก็มีแตคนคัดคานวาทําไมได, เปนสิ่งที่ปฏิบัติ
ไมได, แลวก็คัดคานดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมใชวาเขาตั้งใจจะคานตะพึด, เขาเห็นวา
เหลือวิสัยที่จะปฏิบัติได.
นี้เราก็บอกวา เอาถาอยางนั้นก็สมัครเปนคนธรรมดาไป
ตามเดิมก็แลวกัน อยามาแตะตองพุทธศาสนาเลย; ถาจะมาเกี่ยวของกับพุทธศาสนา
จะถือเอาประโยชนจากพุทธศาสนา ก็ตองทําบทเรียนบทนี้, บทเรียนคือมีความ
รูสึกอยู อะไรอยู แตเรื่องที่วา อะไรผิด อะไรถูก อะไรเปนอยางไร ก็ไมตองมีตัวกู
หรือตัวเรา, ผูทําผูกิน ผูใช อยามี. นี่คือบทเรียนที่จะเลื่อนชั้นมาจากความเปน
คนธรรมดา มาสูความเปนพุทธบริษัทเปนอริยสาวกสูง ๆ ขึ้นไป.

หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจาตรัสไว.
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นี้เราจะพิจารณากันวา เรื่องนี้ปฏิบัติไดหรือไม ? แลวเปนเรื่องที่อยูใน
วิสัยที่มนุษยจะทําไดหรือไม ? ครั้งแรกจะตองขอพูด อยางที่เรียกวาเอาเปรียบ หรือกําปน
ทุบดิน คือพูดขึ้นวา หลักพุทธศาสนา มีอยูอยางนี้, นี่อยางนี้เรียกวา ผูพูดเอาเปรียบ.
หลักพุทธศาสนามีอยูวา อยามีความยึดมั่นเรื่องตัวกู - ของกู. บางคนก็จะพาลสงสัย
เอาวา พระพุทธเจาไมไดตรัส หรือหลักพุทธศาสนาไมเปนอยางนี้ดวยซ้ําไป,
วา
เอาเอง วาอยางนี้. ถาปญหามันมีอยูอยางนี้ ก็ตองอาศัยขอเท็จจริงวา ไปดูเอาซิใน
พระไตรปฎกแทบทุกหนา มีแตพูดเรื่องทําลายความยึดมั่นถือมั่น เรื่องตัวกู, หรือ
วาทุกคําพูดทุกเรื่องพระพุทธเจาตรัส ทานสรุปความวาอยางนั้น. มีผูไปถามเรื่อง
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คําสอนทั้งหมด สรุปเปนประโยค ๆ เดียววาอยางไร ? พระพุทธเจาตรัสวา ประโยค
เดียววา สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น, อยาไปสําคัญมั่นหมายสิ่งใดวาเปนตัวกู – ของกู
พระพุทธเจาทานตรัสเองอยางนี้.
ทีนี้เราดูใหละเอียดปลีกยอยลงไปถึง ขอปฏิบัติที่สําคัญ
ที่ถือวาเปนชั้น
สําคัญในพุทธศาสนา คือสิ่งที่เรียกวา สติ;
เมื่อพูดถึงสติก็หมายถึงสติปฏฐาน.
ที่ตรัสไวเปนสูตรยาวเฟอย เรียกวามหาสติปฏฐานสูตร ก็มี สติปฏฐานสูตรเฉย ๆ ไมมี
มหาก็มี, แตแลวมัน เปนเรื่องสติ ในขอที่ระมัดระวัง ควบคุม ปองกัน อะไรก็ตาม
ไมใหเกิดความสําคัญมั่นหมายเปนตัวกู - เปนของกู.
สมมติ ว า สติ ป ฏ ฐานสี่ เ ป น หลั ก มั น ก็ เ รื่ อ งให มี ส ติ ติ ด ต อ กั น ไป ไม
เผลอได; วากายนี้ ก็สักวากาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา, เวทนา
ก็สักวาเวทนา
ความรูสึกสุข ทุกข ตาง ๆ ก็สักวาเวทนาไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา
เขา, จิตนี้ก็สักวาจิต ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา, ธรรมทั้งปวงก็สักวา ธรรม ไมใช
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา.
ถาพูดตามตัวหนังสืออยางนี้เดี๋ยวก็งวงนอน คนที่
อยากรู มันก็สูญความอยากรูถึงกับงวงนอนก็ได;
เพราะวาพูดตามตัวหนังสือมันเปน
อยางนี้ แลวเขาก็ไมเขาใจ,
แลวเขาก็มาดื้อวา พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนี้ พอเรา
เอาตัวบทจริง ๆ มารายใหฟง ก็หลับเสียอีก.
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นี่ กายก็ สั กว ากาย ไม ใช สั ตว บุ คคล ตั วตน เรา เขา เวทนาก็ เหมื อนกั น
จิตก็เหมือนกัน ธรรมก็เหมือนกัน มันเปนอะไร, ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา
แลวมันเปนอะไร ?
มันเปนนั่นแหละเปนที่มันเปนนั่นแหละ,
คือเปนสักวา
ธรรมชาติ เปนธรรมชาติ ตามที่มันเปน, ตามที่เราเรียก กายคือรางกายนี้.
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กลุมที่ ๑ รางกายนี้ สักวาประกอบตามธรรมชาติ มีเหตุมีปจจัยซับซอน
พิลึกพิลั่น ปรุงแตงกันอยูเปนรางกายเปน ๆ มีชีวิต มันก็สักวา ธรรมชาติ ตามธรรมชาติ,
ตามกฎธรรมชาติ, จิตอยาไดไปโงวากายนี้เปนตัวกู.
นี้มันถึง กลุมที่ ๒ เวทนา ความรูสึกเปนสุขสบายเอร็ดอรอย หรือความ
รูสึกเปนทุกขไมชอบใจหรือยังรูสึกงุนงานอยู ยังไมรูวาอะไรแน ก็ใหถือวามันเปน
ธรรมชาติทางจิต, เปนธรรมชาติฝายจิต,ธรรมชาติอยางนั้นเอง ไมใชของเรา หรือ
ถาจะวาเปนเรา เราอรอย เรามีความสุข หรือเรามีความทุกขอะไรก็ตาม ก็ผิดใหถือวา
มันไมใชเรา มันสักวาเวทนา คือความรูสึกที่เกิดมาตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, ตรง
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, รูสึกอยูอยางนั้น. แลวจิตมันโงไปเองวา เรา เราสุข
เราทุกข เราชอบ เราไมชอบ. ใหมีสติวา เวทนาก็สักวาเวทนา คือธรรมชาติ
อยางที่เรียกวา เวทนา.
กลุมที่ ๓ เรื่องจิต ใหรูวาจิตนี้สักวาจิต จิตนี้สักวาจิต, ไมใชสัตว
บุคคล ตัวตน เรา เขา. ตามธรรมดาคนเราจะตองเขาใจเอาเองวา จิตนี่แหละเปน
ตัวกูละ, เปนตัวเจตภูต, เปนตัววิญญาณ,เปนตัวที่เปนแกนกลาง, เปนจุดกลางของ
ทั้งหมดนี้เปนตัวเรา. แตพระพุทธเจาทาน ตรัสอยางเดียวกันอีกวา จิตสักวาจิต ไมใช
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา.
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นี้ก็ไดแกทุกคน, ทุกคน ทั่วไป ที่เห็นวาจิตนี้คือตัวกู เราคิดได ดังนั้น
เรามีอยู อยางที่เดสการดวา เมื่อไมกี่ปมานี้ มันก็เปนเรื่องนาหัว เพราะความคิดนึกรูสึก
ได นี่เลยถือวา นั่นแหละคือตัวเรา, แลวเรามีอยู. ครั้งพุทธกาลเขาก็เคยโงอยางนี้,
แลวเขาก็เลิกโงกันนานแลว, นักปรัชญายุค ๒ - ๓ ศตวรรษ มานี้ ยังมาพูดอยางนี้อีก
มันก็นาหัว แตคนสมัยนี้เขาชอบเขายึดถือ เพราะเขาเปนนักปรัชญา กลุมเดสการด.

www.buddhadasa.in.th

ไมมีใครผิดใครถูก มีแตอะไรผิดอะไรถูก

๓๙๓

ทีนี้ กลุมที่ ๔ ก็คือ ธรรม ธรรมนี้หมายถึง ที่เปนนามธรรม นับตั้งแต
การกระทํ า ทํ าผิ ด ทํ าถู ก ความดี ความชั่ ว ความอะไรก็ ตาม กระทั่ งถึ งธรรมที่ เป นเครื่ อง
ปฏิบัติ เพื่อผลอยางนั้น อยางนี้อะไรก็ตาม กระทั่งเพื่อนิพพานก็ตาม : ใหถือวา ธรรม
นี้สักวา ธรรม คือธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติ, หรือการเปนไปตามธรรมชาติ;
อยาไดคิดนึกวาตัวเรา ของเรา หรือสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา.
นี่ สํ าหรั บพระบวชใหม ก็ น าจะจํ าไว พระพุ ทธเจ ายกมากล าวถึ ง ๔ อย าง :
รางกายอยางหนึ่ง, เวทนา ความรูสึก หรือ feeling ตาง ๆ นี้อยางหนึ่ง, แลวจิตคือ
ตัวสิ่งที่คิด เดี๋ยวนี้เราเรียกกัน consciousness นี้อยางหนึ่ง แลวก็ธรรม phenomina อะไร
ทั้งหมดนี้เรียกวา ธรรมทั้งหมด.
เอามาพูดเพียง ๔ อยาง เพราะวามันพอแลว. รางกาย นี้มันก็เปนสิ่ง
ที่มีอยูตลอดเวลา แลวเกี่ยวของหรืออะไรอยูตลอดเวลา; เด็ก ๆ อาจจะคิดเหมา ๆ วา
รางกายนี้เปนตัวกู; เพราะเด็กมีความรูนอย ผูใหญจะรูจักแยกเปนรางกายเปนจิตใจ
สํ าหรั บเวทนานั้ น มั นเป นตั วที่ มี อํ านาจมาก มี กํ า ลั ง มากครอบงํ า จิ ต มาก จึ ง ยกขึ้ น
มาพูดอีกแขนงหนึ่ง. สิ่งที่เรียกวา จิต นั้น คนเขาพูดกันมานมนานกอนพุทธกาล ใน
ฐานะที่มันจะเปนตัวตน ก็เอามาปฏิเสธเสียดวย.
ทีนี้พอพูดถึง ธรรม ก็คือทุกสิ่ง
นอกจาก ๓ สิ่ งนี้ ก็ แปลว าหมดเลย ไม มี อะไรเหลื อเลย ที่ จะเหลื อไว สํ าหรั บเป นตั วกู
- ของกู ไมมีเหลือเลย.
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ไมมีตัวกู ก็ไมมีใครผิด - ถูก มีแตอะไรผิด - ถูก.
นี่พระพุทธเจาทานสอนนักสอนหนา ย้ําแลวย้ําเลา ขอรองแลวขอรองอีก
ใหภิกษุเปนอยูดวยสติในลักษณะอยางนี้; ทีนี้ถาภิกษุเปนอยูในลักษณะอยางนี้ มัน
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ไมมีตัวกู - ของกูที่ตรงไหนเกิด. ฉะนั้นมีการประพฤติกระทํา หรือเกิดเรื่องราว
อะไรก็ตาม ถาไมเกิดความรูสึก คือถาไมเสียสติ ไมเผลอสติ ไมเสียสติ ก็ไมเกิด
ตัวกู - ของกู; ใหมันเปนเรื่องของกายของจิต ของเวทนา ของธรรมไปหมด.
เมื่อมีการกระทบกระทั่งอะไรในระหวางบุคคล มันก็เลยเปนธรรม หรือธรรมชาติ
หรือธรรมดาไปหมด, ไมมีตัวกู - ของกูเขามาเกี่ยวของแลว มันก็ไมมีใครผิดใครถูก.
นี้ถามันเปน ปญหาเกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับบุคคลหลายฝาย มันก็เหลือ
อยูแตวา เราจะผานไปไดอยางไร โดยไมเกิดเรื่อง เปนความเดือดรอน, ก็มา
ตกลงกันวา อยางไรเรียกวาผิด อยางไรเรียกวาถูก. ทีนี้เมื่อคนเหลานั้นเขามี
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี เขาก็มีความยินดีที่จะทําในเรื่องใหมันถูกทําที่ผิดใหถูก ก็ไม
เกิดตัวฉัน - ของฉัน, ตัวกู - ของกูอะไรที่ไหนมา, ก็รางกายจิตใจตามเดิม. มันก็ทํา
ไปโดยเห็นแกความผิดหรือความถูก, ไมเห็นแกตัวกู ไมเห็นแกตัวสู มันไมมีตัวกูผูทํา
ไมมีตัวสูผูทํา แลวมาทะเลาะกัน.
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เพราะฉะนั้นมันยังแบงออกไปไดวา เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง บุรุษที่ ๑
ลวน ๆ นี้อยางหนึ่งวาอยางไรผิด อยางไรถูก เราก็แกไขของเรา. นี้อยากจะใชคําวา
อะไรควร อะไรไมควร, เราอยูตามลําพังของเรา มีปญหาเฉพาะของเรา ไมเกี่ยวกับบุคคล
ที่สอง แลวก็มีการระมัดระวังตรวจสอบวา อะไรควร อะไรไมควร มันก็คือผิด
หรือถูก ถูกก็ควร ไมถูกก็ไมควร.

ทีนี้ถามันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีบุคคลที่สองขึ้นไป มันก็มีวาอะไร
ผิดอะไรถูก, เพื่อวาอยามีใครผิดใครถูก แลวจะมาฟาดกัน มาฟดกัน. นี้ถาวา อะไร
ผิด อะไรถูก เปนที่แนนอนแลว เราก็ยกสวนของเรามา อะไรควรอะไรไมควร; เรา
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ควรทําอยางไรเราก็ทําอยางนั้น, เราไมควรทําอยางไรเราก็ไมทําอยางนั้น, หรือ
เราไมตองทําเลยเราก็ไมตองทําเลย.
นี่เ รียกว า เราเอาความควรหรื อ ไมค วรนี้ เปน หลั กในส ว นตัว เรา,
ความผิด หรือความถูกนั้นเอาเปนหลัก ระหวางที่มันเกิดปญหาขึ้น ระหวางบุคคล :
บุคคลที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔. นี่มันจะขจัดปญหาตาง ๆ ไปไดหมด, นับตั้งแตปญหา
ของตัวแท ๆ คนเดียว นั่งมีความทุกขอยู, แลวก็มีปญหาที่ ๒สามีกับภรรยาทะเลาะกัน
อยางนี้ มันก็ควรจะสะสางไปไดดวยหลักเกณฑอันนี้. เพื่อนบานทะเลาะกัน หรือ
ทะเลาะกั นเป นหมู หรื อกระทั่ งทะเลาะกั นระหว างประเทศชาติ เป นสงคราม เป น
มหาสงคราม;ถ า ถื อ หลั ก กั น อย า งนี้ มั น ก็ เ กิ ด ไม ไ ด สงครามเกิ ด ไม ไ ด หรื อ เกิ ด ขึ้ น
มาก็ระงับไป.
นี่ ที่ ผมยื นยั นแล วยื น ยั นอี ก ว าสมั ยนี้ เวลานี้ ป จจุ บั น นี้ ชั่ วโมงนี้ มั น
จะตองถือหลักที่วา รบกันไปพลาง แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง; ในโลกนี้
หยุดรบไมได เพราะมันระแวงกันเกินไป ตองรบกันไปพลาง, แตในขณะที่รบกัน
ไปพลางนี้ แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง;
เพราะวายอมฟงแกกันและกันทั้ง ๒ ฝาย.
เดี๋ยวมันก็จะไดความรูที่ถูกตอง วาอะไรผิดอะไรถูก อยาวาเปนใครผิดใครถูก ที่มันแบง
เปนพวก ๆ รบกันอยูเวลานี้ในโลกนี้ ก็ตองถือหลักเกณฑอยางนี้. แตนี้มันยืนยัน
กระตางขาเดียว เราจะตองถูกไวเสมอ, แลวบางทีก็พูดออกมาตรง ๆ วา ยอมไมได
เพราะมันเสียหนา. นี่แสดงวาเขารูแลววาเขาผิด, แตเขายอมไมได เพราะมันเสีย
หนา; อยางนี้คือกูถูกมึงผิด มันตองยืนยันอยางนั้นเสมอ.
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นี้ ถ าว าเราเอาหลั กเกณฑ อย างที่ ว า อะไรผิ ดอะไรถู ก ตามที่ กล าวมาแล ว
ขางตน มันอาจจะพูดกันรูเรื่อง แมระหวางเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต ก็พูดกัน
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รูเรื่อง; เพราะอะไรมันทําความเดือดรอนขึ้นมา, อะไรทําความทุกขทรมานไมมีที่สิ้นสุด
ก็รูวานี้ไมใชเรา ไมใชตัวเรา ไมใชของเรา มันเปนธรรมชาติ, เปนตัวกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ เปนตัวการที่เปนตามกฎเกณฑของธรรมชาติ;
เราไปตอสูกับธรรมชาติ เรามันบา บาทําสงครามกับธรรมชาติ. นี่มนุษยคูสงครามทั้งสองฝาย มันทํา
สงครามกับธรรมชาติ,
ไมใชทําสงครามระหวางกัน หรือพูดใหดีกวานั้น.พูดอยาง
สมมติ ก็วา กําลังทําสงครามกับพระเจา, พระเจาคือธรรมชาติ ทําสงครามกับธรรมะ
แลวมันจะยุติไดอยางไร. คูสงครามทั้งสองฝาย มันทําสงครามกับพระเจา, แลวมัน
จะหยุดไดหรือ ในระหวางสองฝายนี้ มันหยุดไมได.
พระเจาหรือธรรมชาติ จะตอง
ลงโทษใหมันเดือดรอนตอไป.
ฉะนั้นตองแลกเปลี่ยนความรูกัน จนทั้งสองฝายรูเรื่องพระเจา, รูเรื่อง
ธรรมชาติ, รูเรื่องธรรมอยางที่กําลังวา ธรรมคือไมมีตัวกู ไมมีของกู มีแตธรรมชาติ,
แลวมันก็จะเห็นวา มันปวยการที่จะมารบกัน เพราะวาใครผิดใครถูก หรือวาเพราะ
จะเอานั่นเอานี่ เปนตัวกูเปนของกู มันไมมีที่สิ้นสุดได.
ถามีตัวกูของกูแลวมันก็
รบกันไดเรื่อยไป; ภายในประเทศกันเอง ก็รบกันเลย, ระหวางบุคคลก็รบได ทะเลาะ
วิวาทกันได ผัวกับเมียก็ได. ฉะนั้นมีธรรมะที่ถูกตองกันเสียทีวา มันไมมีตัวกูไมมี
ของกู ; เพราะฉะนั้น จึงไมมีใครผิดไมมีใครถูก, มีแตวาอะไรผิดอะไรถูก, เพราะ
ตางคนตางเอามาพิจารณาดู ในฐานะที่เปนของควรไมควร แกเราอยางไร แลวก็
เลิกเสีย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่สงครามจะหยุดได ก็ตอเมื่อมนุษยญาติดี หรือคืนดีกันกับพระเจา
หรือธรรมะ หรือกฎธรรมชาติ; ถาวามันยังมีตัวกู - ของกู กูถูก มึงผิด กันอยูอยางนี้
มันก็เปนสงครามตลอดกาล เปนวิกฤตการณตลอดกาลนิรันดรไปเลย. ฉะนั้นถาสมัยไหน
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ในโลกนี้มีธรรมะเขามามาก มันก็คอยยังชั่ว,
สมัยไหนหันหลังใหธรรมะไป
บูชาวัตถุนิยม แลวมันก็ตองเดือดรอน ยิ่งขึ้น ๆ ๆ ไป, เพราะมันจะเต็มไปดวยคําวา
กูถูก มึงผิด เสมอ, วากูที่จะเอาของมึงนั่นแหละเปนฝายถูก; เพราะวาในโลกนี้มันมี
อํานาจเปนธรรม.
ความรูสึกที่เดือดพลานไปอยางโลก ๆ นั้น มันจะมีอํานาจเปนธรรม
มีความไดของตัวเองเปนความถูก มีความไดของตัวเอง ไดอะไรตามที่ตัวเองตองการ
นั่ น แหละเป น ความถู ก ฉั น อดขึ้ น มา ฉั น ก็ ต อ งไปปล น แกมากิ น นี้ มั น ถู ก ของฉั น ;
อยางนี้มันถูกของตัวกู. นี้ถาเอาตัวกูออกไปเสีย, เอาตัวกูออกไปเสีย มีแตวาอะไร
ผิดอะไรถูก มันก็รูวา ไปปลนเขานั้นมันผิดเวย. ฉะนั้นยอมอดตาย ถามันไมมี
ทางหากินจากทางอื่นแลว, ยอมอดตายไมไปปลนเขา ไมไปแยงเขา ไมไปบุกรุกดินแดน
ของเขา ไมไปหาเมืองขึ้นโดยวิธีอยางนั้น, แลวมันก็เลยไมมีปญหา ที่จะตองรบราฆาฟน
กัน; ถือแตวาอะไรผิด หรืออะไรถูก อะไรควรหรือไมควร, ไมทะลุอํานาจแก
กิเลส วากูถูก มึงผิด กูตองไดอยางใจกู มันก็ถูก ; ถาตางฝายตางถือ อยางนี้มัน
ก็ฆากันไมมีที่สิ้นสุด.
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เดี๋ยวนี้เรื่องรบกันอยูนี้ ไมใชเห็นแกธรรมะ ไมใชเห็นแกพระเจา มัน
พูดแตปากทั้งนั้น,
ที่วารบกันเพื่อความเปน ธรรม ยุติธรรม เพื่อพระเจา เพื่ออะไรนี้
มันพูดแตปาก. ที่แทมันเพื่อประโยชน, เพื่อปองกันประโยชน เพื่อเอาประโยชน
มาเพิ่มหรืออะไรตาง ๆ, อยางนอยก็เพื่อรักษาประโยชนที่มีอยู. อยางนายทุนรบกันกับ
กรรมกร นายทุนก็มีหนาที่ปองกันประโยชนที่ไดรวบรวมเอาไวมากมาย,กรรมกรก็ตอง
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ยื้อแยงประโยชนจากนายทุน เพราะวาตัวไมมีที่จะกิน จะใช.
กูถูกมึงผิด ทั้งสองฝาย.

มันก็ถูกกันทั้งสองฝาย

ถาเราเอาพระเจาเขามาตัดสิ น พระเจ าก็ตั ดสินว า นายทุ นมีความผิ ด
เพราะกอบโกยเอามาไวมากเกินจําเปน เกินวาที่ธรรมชาติกําหนดไว; นายทุนก็
เปนฝายผิดหรือมีความผิด. ถานายทุกนเขาตัดสิน ก็เห็นวาอยางนี้เปนความผิด ไมตอง
พูดวาเราผิด, เลิกคําวา เราผิด. การที่ใครคนใดคนหนึ่งกอบโกยของธรรมชาติมาไว
เกินกวาธรรมชาติกําหนด การกระทําอยางนี้ผิด, ไมพูดวาบุคคลนี้ผิด. กรรมกร
ก็ไปคิดวา โอย, มันก็ตองมีกรรมเปนของตัว, เราก็ตองทําตามกําลังสติปญญาดวย
กันทุกคน.ฉะนั้น การที่ไมไปยื้อแยงของใครนั้นเปนความถูก, มันก็มีความถูกขึ้น
มา, มีความถูกความผิดขึ้นมาใหเห็นชัด ก็เลือกเอาแตความถูก. ฝายนายทุนก็เลือก
เอาแตความถูก มันก็มีการผอนคลายเขาหากัน. คนหนึ่งไมเอาไวเกินธรรมชาติกําหนด
มันก็รั่วไหลมาหาคนจน.
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แต นี่ เขาทํ าทํ านบกั้ นไว ไม ให รั่ วไหลมาถึ งคนจน เขามี อิ ทธิ พลทางเงิ น
มีอิทธิพลทางอํานาจอะไรตาง ๆ, เขากั้นประโยชนของเขาไวดวยทํานบสูง ไมใหไหลมา
ถึงคนจน; คนจนก็ตองการจะเจาะพังทํานบ; นี่แหละความที่เรามีใครผิดใครถูก
มีกู มีสู. ถาเห็นวาการกั้นทํานบไวไมถูกเวย, ปลอยใหมันรั่ว อีกฝายก็มีโอกาสที่
จะเงยหนาอาปาก ก็ทํามาหากินตามที่ถูกที่ควร โลกมันก็สงบได.
เดี๋ยวนี้มันมีตัวกู ตัวสู คือตัวใครตัวมึง มือใครยาวสาวไดสาวเอา ใครดี
ใครได มันก็เปนอยางนี้ไปหมด; มันก็เปนเรื่องสงบไมได มีสันติภาพได.
ฉะนั้นจะใหเรียนใหพูด ใหแกไขกันอยางไร, จะตั้งองคการโลกขึ้นกี่รอยองคการ มันก็
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แกไขปญหานี้ไมได เพราะทําผิด โดยไมยอมรับวาผิด, กูถูกเสมอ ยิ่งมีปญญา
ความรูมาก ยิ่งบิดพลิ้วเกงยิ่งแกตัวเกง ยิ่งเอาเปรียบคนอื่นเกง.
นี้ เราพู ดกั นในข อที่ ว า ความผิ ดความถู ก กั บใครผิ ดใครถู ก มั นไม เหมื อน
กัน.
หลักศาสนาทุกศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสเตียน ศาสนาอิสลามก็ตาม ใจ
ความสําคัญแท ๆ ไมใชฝอย ใจความสําคัญแท ๆ ก็เรื่องไมเห็นแกตัว ทั้งนั้น, ตองทําลายความเห็นแกตัวทั้งนั้น.
ไปดูเถอะไปคนเถอะคัมภีรทางอิสลามนาเลื่อมใสอยู
อย างหนึ่ ง ทุ ก ๆ บทจะลงท ายด วยพระเจ า เพื่ อเห็ นแก พระเจ า หรื อว าตามความประสงค
ของพระเจา;
แมแตเรื่องผัวเรื่องเมียจะนอนกันก็มีบทบัญญัติ ซึ่งลงทายวา เพื่อตาม
คําสั่งของพระเจา ผูอยางนั้นอยางนี้เลย, ก็แปลวา เขาตองการใหเห็นแกธรรม แกธรรม
แกพระเจาแกที่ไมใชตัวกู.
เอาละนี้เราผานไปไดแลวในข อที่ วา หลั กศาสนาทุ กศาสนา สอนเรื่อง
ทําลายตัวกู - ของกู,ทําลายความรูสึกวาตัวกู - ของกู ที่เห็นแกตัว ใหหมดไป, ไมมี
ความรูสึกมั่นหมายเปน ตัวกู - ของกู, แลวมันก็เหลือแตวา อะไรผิดอะไรถูก ดวยกัน
ทุกศาสนา,
แลวปฏิบัติตามศาสนา ก็ปฏิบัติโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อเห็นแกพระเจา เห็นแก
ธรรมะ เห็ น แก ค วามจริ ง เห็ น แก ค วามถู ก ต อ ง เห็ น แก ธ รรมชาติ เห็ น แก ก ฎของ
ธรรมชาติ ตามคําสั่งพระเจา; หมายความวาอยางนั้น, อยาเอาตามตัวเรา เอาตาม
พระเจา;หมายความวา เอาตามความจริงของธรรมชาติ ที่เราสมมติเรียกวาพระเจา,
มั น ควรจะยุ ติ ไ ด ว า ป ญ หาทางศาสนาไม มี เ หลื อ อยู ที่ ขั ด แย ง กั บ เรื่ อ งนี้ สอนอย า งนี้
เหมือนกันหมด.

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

www.buddhadasa.in.th

๔๐๐

ธรรมปาฏิโมกข

ปญหาทีต่ องแกไข.
นี้ก็เหลืออยูแตวาจะปฏิบัติไดหรือไมได ? ก็คือจะมีสติไดหรือไมได ?
มีสติเพียงพอหรือไมเพียงพอ ? เรามันเผลออยูเรื่อย พรอมที่จะเผลออยูเสมอ จึงเรียกวา
เผลออยูเรื่อย;
ถาพูดอยางไมระมัดระวัง ก็เรียกวาเผลออยูเรื่อย นี้ไมถูกแลวที่พูด
อยางนี้. ตองพูดวา พรอมที่จะเผลออยูเรื่อย, พรอมที่จะเผลออยูทุกเวลา; พอมี
เรื่องอะไรเกิดขึ้น เราก็เผลอสติทุกทีไป. อยาพูดวาเผลออยูเสมอ มันเปนไปไมได
ดอก อะไรจะคงที่อยูอยางนั้นไมได; แตวามันพรอมที่จะเผลอ, พรอมที่จะโงอยูเรื่อย
ไป.พอเรื่องเกิดขึ้น มันก็โงหรือเผลอเทานั้น.
ฉะนั้นเราอยาเผลอ ตอความรูที่
เราเขาใจแลว, ที่เราคิดนึกทบทวนใครครวญเสร็จแลว วาอะไรผิดอะไรถูก อะไรผิด
อะไรถูก นี่เราแจมแจงแลว, แลวก็อยาเผลอสติตอกฎเกณฑอันนี้, ควบคุมใหมัน
เปนไปแตในทางถูก.
ทีนี้ปญหามันก็มีอยูวา ทําไดอยางไรโดยไมตองเห็นแกตัว ?
ทุกคน
จะตองพูดวา ตองเห็นแกตัวซิมันจึงทําอะไร. นี่เราพูดวา ทําโดยไมเห็นแกตัว; ก็
ตองยอนกลับไปคิดอีกวา ถาทําดวยความเห็นแกตัวมันกูถูกเสมอ คนอื่นผิดเสมอ.
ใหรูจักกลัวกันเสียบางซิ;
ถาทําไปดวยความเห็นแกตัวแลว กูจะถูก คนอื่นจะผิด
เสมอ,
มันตองทําดวยความไมเห็นแกตัว แตเห็นแกพระเจา เห็นแกความจริง เห็น
แกความงามความยุติธรรม ความถูกตอง อะไรก็ตาม ทําดวยเห็นแกสิ่งนั้น.
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ทีนี้ใครเปนผูทํา จะถามวาใครเปนผูทํา ? มันก็จิตนั่นแหละ; จิต
นี่ มั น จะมี ค วามรู สึ ก ได เ ป น สองแง สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า จิ ต เป น ธรรมชาติ เ ป น กลาง เป น ของ
ธรรมชาติ;
แตมันจะเกิดความรูสึกสําคัญมั่นหมายขึ้นไดเปนสองแง คือเพื่อตัวกู,
หรือเพื่อความถูกตอง เพื่อพระเจา เพื่อศาสนา เพื่อธรรมะ, ไมตองมีตัวกูที่ไหนก็ได
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คือจิตนั่นแหละ มันโง ก็มีตัวกู เพื่อตัวกู เห็นแกตัวกูขึ้นมา จิตนั้นแหละ จิตเดียว
นั่นแหละ, พอฉลาดมันรูจริง มันก็เพื่อความจริง เพื่อความถูกตอง ความยุติธรรม
เพื่อพระเจา เพื่อศาสนา. จิตนี้แหละเปนผูทํา ทําอะไรทุกอยางที่วาดวยจิตวาง
ก็คือทําดวยจิตที่ไมมีตัวกู แลวก็เห็นแกความจริง ความถูกตอง ความงาม ความยุติธรรม, นี่ทํางานดวยจิตวางจากตัวกู.
ทีนี้คนโงมากเกินไป วา จิตวาง นั้น คือจิตที่ไมมีความรูสึกอะไร
ตัวแข็ง นอนเหมือนทอนไมแลวจะทําอะไรได, อยางนี้วาเอาเอง เพราะไมเขาใจ คําวา
จิตวางในที่นี้ วางจากความกลัดกลุมอยูดวยตัวกู - ของกู, มันเปน concept เทานั้น
เอง, ตัวกู - ของกู นี้มันเปน concept ที่มันโง มันบามันหลง มันอะไรขึ้นมา เห็น
แกตัว; อยามีอันนั้น เรียกวาจิตวาง วางจากตัวกู. พอวางจากตัวกู มันก็เปนจิต
ที่เขาใจความถูกตอง ความผิด ความจริง ความไมจริงอะไร, กระทั่งเขาใจพระเจา
เขาใจธรรมะ มันก็ทําไปตามระเบียบ ตามฝายที่มันเปนความถูกตอง ทํางานทุกชนิด
ดวยจิตวาง มันไมมีทางผิด, มีแตถูก ๑๐๐ เปอรเซ็นต เสมอไป.
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ทีนี้ปญหาถัดมาอีก มันก็มีวา เราเคยชินแตทํางาน หรือทําอะไรทุกอยาง
เพื่อตัวกู, ตั้งแตเกิดมาจนบัดนี้ จนถึงชั่วโมงนี้ มันจริง ถูกแลว, จริงแนนอน ทํา
อะไรก็ดวยความเห็นแกตัวทั้งนั้นเรื่อยมาทั้งนั้น, เพื่อตัวกูเพื่อของกูเรื่อยมา. นี้จะมา
เปลี่ยนนิสัยความเคยชินหนามือเปนหลังมือ นี้มันก็ทํายากนี้ก็ยอมรับ,
ฉะนั้น
ปญหามันก็มีอยูวา ทําอยางไรจึงจะแกนิสัยอันแสนจะฝงแนนนี้ได; พระพุทธเจาทานก็
ยอมรับ วาเรื่องนี้มันนานแลว มันฝงแนนแลว, มันก็ตองใชสิ่งแกไขที่มันทัดเทียมกัน.
ฉะนั้ นจึ งพู ดถึ งการอบรมจิ ตนี้ เสี ยใหม ในปริ มาณที่ เรี ยกว า ทํ าให มาก
ทําใหชํานาญ ทําใหเคยชินใหเกิดน้ําหนัก เกิดสมรรถภาพหรืออะไรก็ตามเทา ๆ กัน,
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โดยที่วา แมจะใชเวลานอยกวา เราเคยชินในความเห็นแกตัวมาถึงอายุ ๓๐ ป แลวจะ
มาแกใหหมดนิสัยอันนี้ภายใน ๒ - ๓ ป ถาทําเปนทําจริงมันก็ทําได คือการปฏิบัติใน
เรื่องสติปฏฐาน ในเรื่องอะไรใหจริง มันก็แกไขไดใน ๒ - ๓ ป สําหรับความเคยชิน
มาตั้ง ๓๐ ป. ฉะนั้นคนอาจจะเปนพระอรหันตได ในชั่วระยะไมกี่เดือนไมกี่ป; นี้
ถามันไมจริง มันก็กวาจะตาย มันก็แกไมได แกไขไมได เปลี่ยนกลับเปนหนามือเปน
หลังมือไมได.

หลักธรรมที่จะตองถือปฏิบัติเพิ่มเติม.
ฉะนั้น จึงมีบทเรียนเพิ่มเติมเขามา เปนของผนวกแฝงเขามาวา ใหมี
ความรูสึกคิดนึกชวยแวดลอมเขามาอยางนั้นอยางนี้; เชนความละอาย เปนตน
ละอายวา แหม ที่เปนมาแลวนี้มันนาละอายมันเลว มันต่ํามันโง ก็ละอาย, นี้มันชวย
ยนเวลา ถารูสึกละอายมาก มันรนเวลาในการเปลี่ยนนิสัยไดมาก แลวรูสึกวามันนากลัว
นี้มันเสียหายหมดเลย มันนากลัว มันก็รนเวลาเขามาได. หิริและโอตตัปปะนี้
จึงเปนเบื้องตนของทั้งหมด. เราตองเริ่มลงมือดวยความมีหิริและโอตตัปปะ
ภาษาสมัยใหม อาจจะเรียกวา ความเคารพตัวเอง หรือความรูสึกผิดชอบชั่วดี
อะไรทํานองนี้; แตภาษาพุทธศาสนา เรียกดวยภาษาบาลีวา หิริและโอตตัปปะ คือ
ละอายในความผิดพลาด กลัวในความผิดพลาด หรือความไมควรทุกอยาง.
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มันตองตั้งตนดวยอันนี้กอน : มีความเปนสุภาพบุรุษ คือ บูชา ความดี
ความงาม ความจริงความยุติธรรมกอน, มีความละอายความกลัวในสวนที่ผิด มันก็
ขูดเกลาอยางแรง ขูดเกลานิ สัยสันดานที่ เกรอะกรังอยูดวยความเห็นแก ตัวมาแตกอน
อยางแรง. ทีนี้มันก็ไมยากนักที่จะทําตอไป ในการเปลี่ยนนิสัยตอไป คือเปนผู
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บังคับตัวเอง; มีความจริงใจ, มีความบังคับตัวเอง, อดกลั้นอดทน ระบายของ
กดดันนี้ออกอยูเสมอ, ที่เราเรียกกันวาฆราวาสธรรม.
เขาเห็ นเป นเรื่ องเล็ กน อย เห็ นฆราวาสธรรมเป นของเล็ ก ๆ น อย ๆ แล ว
มันก็คือคนที่ไมรูคาของธรรม, ฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ความจริงใจ, ทมะ – การ
บังคับตัวเอง, ขันติ - ความอดกลั้น อดทน,จาคะ – การสละสิ่งที่ไมควรมีอยูในใจออกไป
จากใจอยูเสมอ. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ทองจําก็งาย :ความจริงใจ การบังคับตนเอง
ความอดกลั้นอดทน สละสิ่งที่ควรสละจากใจอยูเสมอ. นี้ทําใหเปนปกติ มัน
จะเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยที่มีความเห็นแกตัว เกรอะกรังอยูดวยตัวกู - ของกู, มาเปน
นิสัยสันดานที่สะอาด สะอาด สะอาด ยิ่งขึ้น ๆ มีความเห็นแกตัวนอยลง, มีตัวกู – ของกู
นอยลง ๆ ๆ, สักวันหนึ่งก็จะอยูในสภาพที่ไมอาจจะเกิด แมจะมีอะไรมายั่ว มากระทบ
มายั่วใหเกิด มันก็ไมเกิด.
นี่เรียกวา ถึงที่สุด ความเปนพระอริยเจา เปนพระอรหันต อะไรก็ตาม ;
แตเราอยาไปใฝฝนถึงขนาดนั้น มันจะเปนการเหอไป, เอาแตเทาที่เราจะปฏิบัติไดเดี๋ยวนี้,
มันจะไปถึงไหนก็ตามใจ จะเรียกวาอะไรก็ตามใจ บังคับมันใหได ในการที่จะไมเกิด
ตัวกู - ของกู.
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ในทางที่จะสูวา ใครผิดใครถูก, กูผิดกูถูกนี้, นี่ตองบังคับ ใหเหลือ
อยูแตวา อะไรผิดอะไรถูก, แลวความละอายแกใจเองนี้ จะทําใหถือเอาแตสวน
ที่ถูก. ฉะนั้นยอมรับได ไมเห็นวาเสียหนา ไมรูสึกวาเสียหนา เสียเกียรติอะไร ;
เมื่อเราผิดก็วาผิด, หรือเราจะไมพูดอะไรเลยก็ได เราเอาแตวามันถูก แลวเราก็ตองทํา,
ไมมีแพไมมีชนะ, ไมมีใครผิดไมมีใครถูก. เดี๋ยวนี้มันตองการแพ ตองการชนะ
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ตองการจะกดผูอื่น จะยกตัวเอง มันตองเลิกไปหมด;
เหลือแตวาอยางไรมันผิด
อยางไรมันถูก แลวตางฝายตางทําเสียใหถูกโวย มันก็หมดเรื่องกัน.
อย า งประเพณี ข องชาวญี่ ปุ น เกิ ด ละเมิ ด ล ว งเกิ น อะไรกั น รถยนต ช นกั น
หรือทําอะไรกัน เขามีประเพณีที่ใหวา ขอโทษ ขอโทษ, ขอโทษ ทุกฝาย. ทั้งสอง
ฝาย ขอโทษ, ขอโทษ จนน้ําตาไหล แลวก็แยกกันไป, ไมตองมีวา ใครผิด ใครถูก
อยางนาดู. อยาไปคิดลงโทษผูอื่น, อยาไปคิดฟนตอฟน ตาตอตาอะไรอยางนั้น;
เทามาเทาไป นั่นแหละมันคือ การกระทําอยางภูตผีปศาจ. ที่เขาเรียกวา ซาตาน
พญามาร ไมยอม ไมยอม ไมยอม;
กอนนี้ฟนตอฟน ตาตอตา มันก็ชกกัน ฆากัน
ตี กั น อะไรกั นยื ดเยื้ อนั้ นมั นเป นการกระทํ าอย างมาร อย างซาตาน อย างภู ตผี ป ศาจ,
ไมใชอยางมนุษยดวยซ้ํา.
อยางมนุษยไมตองมีวา ใครผิดใครถูก
เพราะมันเกิดเรื่องนี้แลว ยอม
ผิดดวยกัน,
ขอโทษ ๆ ๆเสียใจ ๆ จนไมรูจะเสียใจอยางไรจะขอโทษอยางไร จึงคอยแยก
จากกันไป, กมหัวแลวกมหัวอีกจับมือแลวจับมืออีก เพื่อไมตองมีใครผิดใครถูก. ทีนี้
ตางฝายตางก็ไประวังใหมันถูก ถือความผิดความถูกกันเปนสําคัญ, ไมถือวาใครผิดใคร
ถูกเปนสําคัญ.
ถาเกิดไปถือวา ใครผิดใครถูกแลว ตางฝายตางมีเหตุผลทั้ง
นั้นแหละ ยอมกันไมได,
ใหเถียงกันสัก ๒๐ ป มันก็ยอมกันไมได ถารถชนกันนี้
เพราะตางฝายตางมีเหตุผลวา ใครผิดใครถูกทั้งนั้น.
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ฉะนั้ น สรุ ป ความแล ว คื อ ประสงค จ ะให ทุ ก ๆ คนนี้ ม องเห็ น ว า หลั ก
พุทธศาสนาเรื่องไมมีตัวตนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น ถาจะเอามาปฏิบัติกัน
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งาย ๆ ในชีวิตประจําวันตามบานตามเรือน ใหไดผลเต็มที่, ก็ใหถือหลักอันนี้ : ถือ
หลักวาอยามีใครผิดใครถูก, มีแตวา อะไรผิดอะไรถูก แลวรีบทําเสียใหถูก. ผัวเมีย
ก็จะไมทะเลาะกัน, เพื่อนบานก็จะไมทะเลาะกัน, ไมมีสงคราม ไมมีมหาสงคราม,
เปนธรรมะที่คุมโลก คุมครองโลก เปนประโยชนทั้งแกเทวดาและมนุษย, เทวดาก็
ไมตองรบกับมนุษย พูดอยางสมมติ.
เดี๋ยวนี้ก็อยางวานายทุนรบกับกรรมกร มันก็
คลาย ๆ กับเทวดารบกับมนุษย อสูรรพกับเทวดายืดเยื้อไมมีที่สิ้นสุด; บางราวตกลง
กันไดโดยธรรมถือธรรม;
แตพอลูกหลานมันเผลอขึ้นมาอีก มันก็รบกันอีก จน
หายเงียบไปเมื่อไรก็ไมรู. ในอินเดีย เขามีเรื่องปรําปรา mythology เรื่องอสูรกับเทวดา
รบกัน อยางนี้.
ที่บานนอกเรา นี้เรื่องฝอยเรื่องเบ็ดเตล็ดนะ มีหนังตะลุงที่แสดงถูกตอง
ตามมาตรฐาน ตามแบบฉบับ. พอแรกลงโรงแสดงนั้น มันก็จะมีตัวฤาษีอยูตรงกลาง
แลวสองขางเปนยักษตัวหนึ่งเปนมนุษยตัวหนึ่ง สวยมาก มันตองเริ่มการแสดงดวยฤาษี
พูดอะไรกับขางนี้ที แลวพูดอะไรกับขางนี้ที.
แลวก็ไปสองตัวนี้มันก็รบกัน รบกัน
ไลกันไปทางนี้ที ตัวนี้แพ, เดี๋ยวกลับมาทางนี้ที ตัวนี้แพ อยางนี้ตั้งพัก จนกวาจะ
หมดเรื่อง, แลวพรุงนี้ก็เอาอีก. พรุงนี้แสดงอีกก็ตองอยางนี้อีก ขาดไมได, เปน
ระเบียบตายตัวเปนของศักดิ์สิทธิ์ จะตองแสดงอยางนี้.
แตเดี๋ยวนี้มันไมแสดงแลว
มันบามันเหอ มันเปลี่ยนเปนสมัยใหมสองตัว นี้ไมมีบางทีฤาษีก็ไมมี,
เอารูปบา ๆ
บอ ๆ นุงกระโปรงใหม ๆ มาตั้งแทนก็มี. นี้อยาไปพูดถึงมันเลย มันบาถึงขนาดนั้น.
ตามแบบฉบับโบราณดึกดําบรรพมา จนถึงมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยักษกับมนุษยนี้คือฝาย
ผิดฝายถูก, ธรรมะหรืออธรรม มันตองรบกัน. ฤาษีเปนเหมือนกับตัวกลาง ที่
ตามหามปรามฝายนี้ที, หามปรามฝายนี้ที, มันก็ยัง. รุงขึ้น มันก็เอากันอีก, ฤาษีมา
พูดกับตัวนี้ที เอา ตัวนี้ไปทางนี้ หัวไปทางนี้ อาว เลิกกันไปวันนี้, รุงขึ้นมันก็เอาอีก.
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นี้ความผิดกับ ความถูก ธรรมะกับอธรรม มันจะตอ งมีฟด เหวี่ย ง
กันอยางนี้เรื่อยไป, ถายังมีใครผิดใครถูก, จนกวามันจะไมมีคน ไมมีตัวกู – ตัวสู
จึงจะหยุดรบกัน, เปนคติที่ดีมาก ที่หนังตะลุงเขาเริ่มการแสดงดวยภาพนี้ ใน
ลักษณะอยางนี้. ใหมนุษยนึกถึงเสมอ, ใหระวัง ๆ การรบกันระหวางธรรมะกับ
อธรรม มันไมสิ้นสุดอยางนี้; เพราะมันดื้อ ดื้อ มันไมเชื่อผูที่บอก ฤาษีเปนผูที่บอก
มันไมเชื่อ.
นี้ จะมองกั นในแง ไหนก็ ได มองในแง ที่ ว า ในโลกนี้ ต องรบกั นเรื่ อยไปก็
ได, หรือจะมองใหดีกวานั้น ถาเชื่อเลิกรบกันได. อยามีกูมีสู อยามีเรามีเขา อยา
มีมึงมีกู มีแตวา ตางฝายตางทําใหถูกตามความถูกที่มีอยูอยางไร โลกนี้ก็สบาย,
ทําให ถู กไปให หมด เรื่ องส วนตั ว เรื่ องครอบครั ว เรื่ องบ านเมื องประเทศชาติ เรื่ อง
โลก ก็ทําใหมันถูก ไมตองมีกูมีสู.
เอามาพูดกันคลาย ๆ กับเรื่องเลน ๆ ไมสําคัญ แตขอยืนยันวา นี้คือหัวใจ
ของพุทธศาสนา,
หัวใจของธรรมะ หัวใจของทั้งหมด หัวใจของศาสนาทั้งหมด.
ฉะนั้นฟงใหดี ๆ ใหเขาใจ แลวเอาไปคิดไปนึกดู ใหเขาใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป แลวในที่
สุดอาจจะปฏิบัติไดในเรื่องวาไมมีใครผิดไมมีใครถูกเสมอไป. หนาที่ของเรามีแต
เพียงวา ทําหนาที่ที่ถูก, ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ทําเพื่อความถูก, ไมใชเพื่ออะไร ไม
ใชเพื่อแกเกอไมใชเพื่อของใคร, หรือไมใชเพื่ออะไรหมด.
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ทําความถูกก็เพื่อความถูก; ผลสนองอยางอื่นมันมาเอง : มีกินมีใช
มีความสบาย อะไรเปนเรื่องธรรมดาสามัญ เปนธรรมชาติไปอีกเหมือนกัน, เปนของ
ธรรมชาติ เหมื อนกั น ไม ใช ของกู ,กระทั่ งบุ ตรภรรยาสามี ก็ ไม ใช ของกู ของธรรมชาติ
ที่มีอยู สําหรับรูจักถือเอาประโยชน เพื่อความเปนไปดวยดียิ่ง ๆ ขึ้นไป; ไมใชเพื่อโง
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เพื่อหลงใหล เพื่อหมกจม เพื่อติดตังอะไรนี้,
หรืออยางดีที่สุด ก็เปนคูหู เปนคู
ปรึกษาหารือ ที่จะเดินไปเร็ว ๆ ดวยกัน, ชวยกันทําความถูกใหมากขึ้นดวยกัน. เดี๋ยวนี้
ไมเปนอยางนั้น : นี่ลูกของกู นี่เมียของกูเงินของกูนี่ จนถูกลิงดา ดวยการลางหู
ใสหนา, อยางภาพเขียนที่ตรงนี้. ดูอะไรก็ดูใหดี ดูใหเขาใจโดยเฉพาะที่บวชใหม
ที่เพิ่มมานี้ ใชเวลาใหถูกตอง ใชเวลาใหมันสมกับคา.
นี้ธรรมปาฏิโมกขย้ําแลว ย้ําเลาเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู. วันนี้
เพื่อแสดงวิธีที่จะปฏิบัติกันอยางงาย ๆ ที่สุด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็วา อยาพยายามทําความรู
สึกหรือคนหาวา ใครผิดใครถูก ฝายไหนผิดฝายไหนถูก ไมจําเปน, คนหาแตเพียง
วา อยางไรผิดอยางไรถูก เราทําหนาที่ของเราแตในทางที่ถูกหมดเรื่องกัน.

เอาละพอกันที
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๑๘ –
วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๒
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๖

ความกลัว.
[ทบทวนแนวพูดธรรมปาฏิโมกข.]

การพู ดกั นที่ ตรงนี้ มี หลั กเกณฑ ว าอย างไร ที่ มาใหม หลาย ๆ องค นี้ อาจจะ
ไมทราบ, ฉะนั้นอยากจะยอนไปพูดถึง ความมุงหมายของการพูดที่นี่ตรงนี้ เราเรียก
วา ธรรมปาฏิโมกข.
คําวาปาฏิโมกขนี้ตามปกติรูจักกันในฐานะเปนชื่อของวินัย
เชนไปลงปาฏิโมกข ก็เปนเรื่องวินัย, คนก็เลยเขาใจไปวาปาฏิโมกขหมายถึงวินัย.
ที่แทคําวาปาฏิโมกขไมไดหมายถึงวินัย, หมายถึงใจความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง
สรุปเขาไวในรูปของหัวขอสั้น ๆ รัดกุมสําหรับจํางาย, และเปนหลักปฏิบัติงาย นั้น
เขาเรียกวาปาฏิโมกข; ก็อยากจะบอกใหทราบเสียดวยเลยวา ชาวบานทั่วไปเขาใจคํา
วาปาฏิโมกขผิดอยูอยางนี้ คือเขาใจวาเปนวินัย, เพราะไดยินวาพระลงปาฏิโมกข
ก็คือลงสวดวินัย; ฉะนั้น คําวาปาฏิโมกขในภาษาชาวบานเปนอยางนั้น.
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ภาษาบาลีหมายถึง หัวขอสําคัญที่ตองเอามาพูด มาทองมาจํา มา
ปฏิบัติ; อยางคําวา โอวาทปาฏิโมกข ของพระพุทธเจา ในวันเพ็ญมาฆะนั้น, โอวาท
เหล านั้ นเป น ๓ ข อสั้ น ๆ หรื อขยายออกเป น ๖ข อ ก็ เรี ยกว าปาฏิ โมกข เหมื อนกั น.
โอวาทปาฏิ โ มกข คื อ หั ว ข อ ของพระโอวาททั้ ง หมด สรุ ป เป น เรื่ อ ง:ไม ทํ า ชั่ ว ทํ า ดี
ทําจิตใหบริสุทธิ์ ในหลักสําหรับศึกษา ในการกระทําก็วา ไมพูดราย ไมทําราย
สํารวมในระเบียบวินัยนั้น กินอยูพอดี อยูในที่อันสงัด ทําจิตใหสูงใหยิ่ง คือทํา
จิตใหเจริญอยูเสมอ, นี้ก็เรียกวา ปาฏิโมกข, เปนเรื่องธรรมะ. ปาฏิโมกขแปลวา
หัวขอสรุปที่ตองกําหนดจดจํา.
นี้เราก็มีหัวขอหรือปาฏิโมกขฝายธรรมขึ้นมาเปนคูกับวินัย; พูดที่นี่
จะพูดแตเรื่องหัวขอฝายธรรมย้ําแลวย้ําอีก ซ้ําแลวซ้ําอีก คือเรื่องเกี่ยวกับตัวกู –
ของกู, ที่สรุปใหเห็นเปนเรื่องตัวกู - ของกูนี้ ก็เพื่อสะดวกแกการจํา การศึกษา
การปฏิบัติสําหรับคนทั่วไป. ที่แทเรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดนั้น สรุปไวหลายอยาง
แต วาที่ สรุ ปสั้นที่ สุด พระพุ ทธเจาท านตรัสสรุปไว ในประโยคว า สิ่งทั้ งปวงไม ควรยึดมั่ น
ถือมั่น. ทีนี้ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือเปนตัวกู - ของกูขึ้นมา; ถาไมยึดมั่นถือ
มั่น ก็ไมเปน ตัว กูไมเปน ของกูขึ้นมา.ฉะนั้นเราถือ วา เรื่อ งตัว กู - ของกู คือ
ใจความที่สั้นที่สุด ของพระโอวาทของพระพุทธเจาทั้งหมด. ถาฝายความทุกข
มันเรื่องตัวกู - ของกู, ถาฝายไมมีความทุกข ก็เปนเรื่องไมมีตัวกู - ของกู.
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ทีนี้เรื่องมีความทุกข มันก็กระจายออกไปไดมากเรื่อง;
เราก็เอา
เรื่องตัวกู - ของกูฝายความทุกขนี้ เอามาพูดกันที่นี่อยูเสมอ, พรอมทั้งเอาเรื่องตัวกู –
ของกูฝายที่ดับตัวกู - ของกู มาพูดกันอยูเสมอ,จึงเปนอันวา การพูดที่ตรงนี้ไมมีพูด
เรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวกู - ของกู ในแงใดแงหนึ่ง ใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที.
เชนครั้งที่แลวมานี้เราพูดเรื่อง อยาไปคนหาวา ใครผิดใครถูก ใหคนแตวา อยางไรผิด
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อยางไรถูก แลวก็ชวนกันทําเสียใหถูก. เรื่องที่จะไปคนวา ใครเปนฝายผิดใครเปนฝาย
ถูก อยาไปทําเปนอันขาด คนกันแตโดยไมตองมีคนเขามาเกี่ยวของ, มีแตเรื่อง หรือ
ธรรมปรากฎอยูวา อยางไรผิดอยางไรถูก.
อยางไรผิด ก็หมายความวา มันขัดกับหลักที่พระพุทธเจาทานสอน.
สรุปแลวคือวาทําใหเรื่องเกิดขึ้นมาเปนความทุกข นี่เรียกวาผิด.
ที่มันไมขัดกับหลัก
ทั่วไปในพุทธศาสนา, แลวก็ไมทําใหเกิดความทุกขขึ้นมา อยางนี้เรียกวาถูก. แมพูดกัน
อยางนี้ ก็เปนเรื่องตัวกู - ของกู, คือถาเปนเรื่องตัวกู – ของกูมันก็จะมัวแตคนหาวา
ใครผิดใครถูกอยูเรื่อยไป มันจะเอาแพเอาชนะ, หรือวามันจะเอาอีกฝายหนึ่งใหลงไปให
จนได, จะยกตัวเองขึ้นมาจนได. เพราะฉะนั้นการคนหาวา ใครผิดใครถูกกันแนนี่เปน
เรื่องเพิ่มตัวกู - ของกูเปลา ๆ โดยไมมีประโยชน และเปนทุกขทั้งนั้น; นี้เราไมกระทํา
ไปในรูปนั้น แตคนไปในทางที่วา ผิดคืออยางไร ถูกคืออยางไร, แลวก็เวนคําวา
ใครเสีย. นี่มันจะดับตัวกู - ของกู ลงไปไดแลวก็ไมมีการวิวาทกัน.
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เหมือนกับเลนกีฬานั้น มีความผิดอยูมาก ตรงที่ไปตองการผลวา
ใครแพใครชนะ, ฝายไหนแพฝายไหนชนะ; อยางนั้นไมใชกีฬา. ถาจะดูกันวา
ใครเกงอยางไร ใครเกงในทางไหน หรือวาใครมีความเห็นแกตัวนอย ใครมีความเห็นแก
ตัวมาก; อยางนี้จึงจะเปนกีฬาที่ไมทําอันตราย, แลวก็ไดผลตามความมุงหมายของ
กีฬา. ถาสมมติวา กรรมการจะดูใหดี เก็บคะแนนไว, เก็บคะแนนไว, แลวสรุปความ
วา ใครฝายไหนแสดงความเห็นแกตัวออกมามาก ฝายนั้นแพ.
ใครฝายไหน แสดง
ความเห็นแกตัวออกมานอย, หรือไมแสดงเลย ฝายนั้นชนะ เรื่องลูกบอลลเขาประตูของ
ใครไมมีปญหา ชางมัน;
อยางนี้จะเปนเรื่องของกีฬาแท ๆ เพื่อทําลายความเห็น
แกตัว. เดี๋ยวนี้หมายมั่นปนมือ เรื่องแพเรื่องชนะ, มันก็ลืมตัวชกตอยกันในสนาม
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กีฬา,
ทําอันตรายกันในสนามกีฬา แลวขนเอากองเชียรจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัย
มานั่งเชียร มันเพื่อเพิ่มตัวกู - ของกูโดยตรง.
นี่เปนตัวอยางที่ยกมาใหเห็นวา การกระทําอยางเดียวกัน เรื่องเดียว ชื่อ
อยางเดียวกันนี้ ทําไปทางหนึ่งมันก็เปนการเพิ่มพูน ตัวกู - ของกู, ทําไปทางหนึ่ง
มันก็เปนการลดตัวกู - ของกู. ฉะนั้นควรจะมีความรูเรื่องนี้ เรื่องที่วาทําอยางไรมัน
จะเปนการเพิ่มตัวกู - ของกู ทําอยางไรมันไมเพิ่ม หรือมันลดไวกันใหดี ๆ.
เดี๋ยวนี้มันก็ทั้ งโลกแหละ เปนการทําผิดกันทั้งโลก คือเพื่ อเพิ่มตัวกู –
ของกูทั้งนั้น มันจึงไดเกิดสงครามไมรูสรางไมรูสิ้นสุด; ถาไมรูเทาทันเรื่องนี้ ไมเลิก
ลัทธิอันนี้เสีย มันก็ไมมีเวลาที่จะยุติสิ่งที่เรียกวา สงครามหรือการเบียดเบียนกันได คือ
จะเอาแพเอาชนะกันโดยตรง, ผิดหรือถูกก็ไมรู ไมรูวาอะไรผิดอะไรถูก, อยางไหนผิด
อยางไหนถูก, เอาแตแพชนะกันโดยตรง, หรือวาอยางดีที่สุด ที่เขาจะทําได ก็พิสูจนวา
ใครผิดใครถูก. ทีนี้มันก็มีมากกันทุกคน มันก็แกตัวกันไดทุกคน; เพราะฉะนั้น
มันก็ดากันเปนประจํา เรื่องใครผิดใครถูก ทางเครื่องมือสําหรับดา, เชน วิทยุ
กระจายเสียง เปนตน มันก็ไมมีทางลดตัวกู - ของกู. โลกไมถือธรรมะในขอที่วา
อยางไรเรียกวาผิดอยางไรเรียกวาถูก, อยาไปคนหาใครผิดใครถูก; ก็ไมมีวันสิ้นสุด
ของการทะเลาะวิวาท.
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ภาพเขียนที่มุมนั้น เปนภาพที่ดีอยูภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้,
เปนภาพ
เด็ก ๆ ขวนหนากันทะเลาะกัน รองกันกระจองอแง, แลวเด็กอีกคนหนึ่งโผลขึ้นมาวา
ไมตอง ไมตอง ไมตองวาใครผิดใครถูก, มารองเพลงกันดีกวา, เปนสัญญาหยาศึก
ดวยการรองเพลง ไมตองคนหาวาใครผิดใครถูก.ภาพนั้นเขียนดี เอาไปคิดดู ให
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เลิกเสียวาใครผิดใครถูก ระงับไปเลย แลวมารองเพลงสันติภาพกันดีกวา; ความผิด
เปนอยางนั้นความถูกเปนอยางนั้น ใครอยากนั่นก็ทําใหมันถูกเสียก็แลวกัน.
นี่เราเรียกวา เรื่องตัวกู - ของกู แขนงหนึ่ง แงหนึ่ง มุมหนึ่ง อยางนี้.
ทุกคราวที่พูดที่นี่ กลายเปนวาที่พูดเรื่องตัวกู - ของกู แลวการย้ําแตเรื่องนี้อยูเสมอ,
เรียกวาธรรมปาฏิโมกข หัวขอเรื่องตัวกู - ของกู ฝายธรรม ไมใชฝายวินัย.
เรื่องที่ผิดวินัยตาง ๆ ทุก ๆ ขอ ทุก ๆ สิกขาบท มันก็เรื่องเห็นแกตัวเหมือน
กัน, ไปตรวจสอบดูทุกขอ; เพราะเห็นแกตัว จึงทําผิดวินัยขอใดขอหนึ่ง ในรูปราง
ตาง ๆ กั น ฆ าเขา ลั กของเขา หลอกเขาหรื อว าทํ าสิ่ งที่ ไม ควรทํ า ที่ จารี ตหรื อวิ นั ย
หามอะไรนี้ ก็เปนเรื่องเห็นแกตัวทั้งนั้น.
ฉะนั้นวินัยก็เปนแขนงหนึ่งของธรรม หรือ
เปนธรรมสวนที่จําเปนตองบังคับใหทุกคนถือหรือกระทํา เรียกวาวินัย, ธรรมะสวน
นี้มันมีอยู เรียกวา วินัย.
ทีนี้ธรรมะสวนใหญหรือสวนทั่วไปนั้นไมบังคับ มีแต
แสดงไว, แลวใครอยากจะดีอยากจะเจริญก็ปฏิบัติ, สวนนี้ไมบังคับ ก็ยังคง
เรียกวาธรรมหรือพระธรรม, สวนใดที่เปนการบังคับเราเรียกวา พระวินัย. พระธรรม
พระวินัยรวมกันเปนพระธรรมวินัย สองเรื่องแฝด ก็เปนเรื่องธรรมดาดวยกัน. นี้ผูมาใหม
นี้ก็จะเขาใจไดวา เราพูดเรื่องตัวกู - ของกูกันที่นี่ ในแงใดแงหนึ่งเสมอ.
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วันนี้จะพูดเรื่องตัวกู - ของกูอีกเหมือนกัน เรียกวาตามธรรมเนียมของการ
พูดที่นี่, แลวก็อยากจะพูดเรื่องความกลัวกันสักที. สิ่งที่เรียกวา ความกลัว ก็เปน
ความทุกขแขนงหนึ่ง ซึ่งรบกวนความสุขของมนุษยมาก แลวก็บางอยางที่เรียกวาไมนา
จะมาก เราไดยินกันแตวา ความรัก ความเกลียด หรือความโกรธ โลภะ โทสะ เปนเรื่อง
ความรักหรือความเกลียด สวนโมหะนี้มันมีขอบเขตกวาง.
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ความกลัวเปนกิเลสประเภทโมหะ.
ในที่นี้เรายกเอาความกลัวมาพูด ในฐานะเปนโมหะ, เพื่อใหรูวา ความ
กลัวนี้มันอยูในกิเลสประเภทโมหะ ไมใชโลภะ โทสะ;
หมายความวา ความกลัวนี้
เปนความโง เปนความมืด เปนความไมรู. เราก็ไมเขาใจมัน มันก็ยังคงกลัวอยู
เรื่อย,
ความรักหรือความไมรักคือโกรธ มันก็เปนเรื่องตัวกู - ของกูเห็นชัดอยูแลว;
รักเพื่อจะเอามา, โกรธเพื่อจะทําลายออกไป มีมูลมาจากเรื่องที่จะเปนตัวกู - ของกู, หรือ
มันมาขัดขวาง ขัดคอเรื่องตัวกู - ของกู จึงมีโลภะโทสะขึ้นมา. สวนโมหะนี้มันโง
ไมไดอยากจะเอาอะไร หรือไมไดอยากจะทําลายอะไร, แตมันก็โง จนกลัวจะเสียสิ่งที่
มีอยูแลวไป.
คุณรูจักแยกใหมันตางกัน ราคะ โทสะ โมหะ, โลภะ โกธะ โมหะ. พวก
ราคะหรือโลภะนั้นมันจะเอาอะไรที่มันรัก หรือมันกําลังรักอะไรที่มีอยูก็ได, โทสะ
หรือโกธะนั้นมัน โกรธ คือทําลายสิ่งที่เขามาเกี่ยวของ มันก็ตางกันกับโลภะหรือ
ราคะแลว. ราคะมันจะดึงเอาเขามาหา มาเอาไว, สวนโทสะ นี้มันจะผลักออกไป
หรือมันจะทําลายเสีย, สวนโมหะนี้มันยังโง ยังไมแนวาจะรักหรือจะไมรักแตมัน
ก็กลัววาจะเสียของรักไป หรือวาจะไมไดทําลายสิ่งที่เปนศัตรู, อยางนี้เปนตน.
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นี้เมื่อดูใหดีแลวจะเห็นวา ความกลัวทั้งหมดมันขึ้นอยูที่กลัวตาย, ขึ้นอยู
ที่ก ลัว ความตายทั้ง นั้น .นี้ต อ งดู กันเสี ยชั้ นหนึ่ งก อ นวา กลัว อะไรก็ต าม มั น จะสรุ ป
ไปอยูที่วาเรากลัวจะเสียชีวิต อะไรบางที่เรากลัว ที่มันนากลัว; เชน เสือ, เชน
อันตราย, เชนแมแต ฟาผา ฟารอง, นี่ก็กลัว; เพราะกลัววามันจะทําอันตราย
ชีวิตของเรา,
กระทั่งสิ่งที่มันประหลาด ๆ เห็นแลวไมรูจักวาเปนอะไรเราก็กลัว กลัว
เพราะมันอาจจะทําอันตรายชีวิตของเรา, แมแตกลัวของเล็ก ๆ กลัวตุกแก กลัวกิ้งกือ
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อะไรนี่ มันก็มีมูลมาจากกลัววา มันจะเปนอันตรายแกชีวิตของเรา, แลวมันก็ กระเดียด
เจือไปในทางที่เรียกวาเกลียด เกลียดก็คือไมชอบ แตเนื้อแทมันหมายถึงกลัว วาจะ
เปนอันตรายแกเราโดยปริยายใด ปริยายหนึ่ง. เราไมกลาจับตองไมกลาเกี่ยวของ, จน
กระทั่งถึงกลัวสิ่งที่ไมเห็นตัว เชนกลัวผี, หรือกลัวอะไรที่ไมมีตัวมีตนปรากฏ. นี้
ก็ มี ความหมายตรงที่ ว า กลั วว ามั นจะทํ าอั นตรายแก ชี วิ ต,ที่ เรากลั วผี แม จะพู ดว ากลั วผี
หลอก กลั วการที่ มั นหลอก แต ความหมายอี กชั้ นหนึ่ งมั นอยู ที่ ว า มั นจะทํ าให ตาย หรื อ
เสียอะไรไปอยางใดอยางหนึ่ง.
นี้สัญชาตญาณของสัตวที่มีชีวิต ก็คือไมอยากตาย; อันนี้ไมตองนึก
ไม ต องคิ ด ไม ต องใช เหตุ ผลเพราะเป นสั ญชาตญาณเกิ ดอยู เองว าไม อยากเสี ยชี วิ ต คื อ
ไมอยากตาย อันนี้มัน ๑๐๐ เปอรเซ็นต. นี้ก็พอมีอะไรที่เปนวี่แววของความตาย
หรือจะทําใหตาย มันก็กลัว. ฉะนั้นจึงจัดเปนความเห็นแกตัว เห็นแกตัวกู เห็น
แกของกู, หรือชีวิตของกู หรือตัวกู อยางรุนแรง. สัญชาตญาณแหงการไมอยาก
เสียชีวิต, อยากรอดชีวิต เปนใจความของตัวกู - ของกูอยู; ฉะนั้นมันจึง
หลีกเลี่ยงไปไมพน ที่วาจะตองเปนทุกข.
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ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาความกลัว มันจึงเปนมูลเหตุของความทุกข หรือ
เปนตัวความทุกขก็ไดเหมือนกัน. คําวา ความทุกข กับคําวาสิ่งนํามาซึ่งความทุกข
หรือ มูลเหตุของความทุกขนี้ มันแยกกันไมได; โดยตัวหนังสือ โดยคําพูดเราพูดแยก
กั นได แต โดยที่ มั นเกิ ดอยู จริ งคื อโดยพฤตนั ยนั้ น ไม แยกแยกไม ทั น เพราะว าพอมี เหตุ
ของความทุกข มันก็ทุกขเสียแลว, เพราะวาสิ่งนี้มันนํามาซึ่งทุกข มันก็ทุกขเสียแลว
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มันไมเพียงแตวามันจะนํามาซึ่งทุกข. นี้ความกลัวก็เหมือนกัน, พอกลัวเมื่อไร ก็
เปนทุกขเมื่อนั้น. ฉะนั้นเราจะพูดวา ความกลัวนํามาซึ่งความทุกข มันก็ไดเหมือน
กัน, หรือวาเปนตัวทุกขเสียเอง มันก็ไดเหมือนกัน มันแยกไมทัน, มันเปนขณะจิตที่
ติดตอกันอยางแยกกันไมออก, รวมความแลวความกลัวก็คือความทุกข.
ที นี้ คุ ณลองไปเปรี ยบกั นดู ว าโอกาสที่ จะรั ก กั บโอกาสที่ จะเกลี ยด กั บโอกาส
ที่จะกลัวนี้ อันไหนมันมากนอยกวากัน? ไปสังเกตดูตนเองหรือสังเกตดูคนทั่วไป. การ
อยูในสภาพที่คนทั่วไปเขาอยูกันโอกาสที่จะรัก โอกาสที่จะไมรัก คือเกลียด, แลวโอกาส
ที่จะกลัว อันไหนมันมากกวากัน?
เรื่องนี้ก็ไมตองการใหพิสูจนใหชัดเจน แยกเด็ดขาด
อะไรนักดอก ตองการใหรูวามันพอ ๆ กันเปนอยางนอย.
ข อที่ เราต องระมั ดระวั งอยู ตลอดเวลานี้ มั นเป นความกลั ว เป นป ญหา
ที่เราตองระมัดระวังอะไรอยูอยางหนึ่งตลอดเวลา. นี้สวนความรักหรือความโกรธ
นั้น
ก็เปนเรื่องของความกลัว ตองดูใหดีดวย;เพราะวาเรากลัวจะไมไดของรัก,
และเรากลัวจะสูญเสียของรัก.
ฉะนั้นพอมีความรักเกิดขึ้นที่ไหนมันก็จะตองมี
ความกลัวเกิดขึ้นที่นั่น; เพราะวาพอมีสิ่งที่ตัวรัก มันก็มีความหวาดระแวงวิตกกังวล
วาจะสูญเสียของรัก หรือวากอนแตจะไดมา มันก็กลัววาจะไมได.
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ฉะนั้ นตลอดเวลาที่มี ความหวั งที่ จะไดของรัก นี้มั นก็เต็มไปดวยความ
กลัว หรือเจืออยูดวยความกลัว, กลัวจะไมได, มันบีบคั้นหรือเผาลนจิตใจเพราะขอ
นี้เอง. ตัวความรักมันจะเผาอะไรไดถาเราไมกลัววาจะไมไดของรัก, ตลอดเวลานั้นมัน
กลัววาจะไมไดของรัก. ฉะนั้นสิ่งที่เรียกวาของรักมันก็เผา, หรือไดมาแลว มัน
กลัววาจะสูญหายไป มันก็เผา; ถาแยกความกลัวออกไปเสียได ความรักก็
แทบจะไมมีพิษสงอะไร.
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เรื่ องความโกรธก็ เหมื อ นกั น ที่ จะไปโกรธอะไรเข าสั กอย างหนึ่ ง มั นต อง
มีความกลัววา อันนี้มันเปนอันตราย มันจะเปนอันตรายแกเรา เปนคูแขงขันของเรา
เปนศัตรูของเรา; เราจึงไมชอบ ไมชอบหนามัน, ไมชอบแมแตจะเห็นมัน, เกลียดมัน.
อย างจะโกรธใครเป นฟ นเป นไฟนี้ มั นต องมีมู ลเหตุ มาว า ผู นั้ นหรื อสิ่ งนั้ นมั นทํ าอั นตราย
เรา, เรากลัวเราจะตาย หรือจะทําลายของรักของเรา, เราจะสูญเสียของรัก ฉะนั้นเรา
จึงเกลียดมันหรือโกรธมัน ไวแตเนิ่น ไวแตลวงหนา;
พอมันแสดงอาการทําลายของ
รักหรือชีวิตของเราขึ้นมาจริง ๆ ความโกรธก็ถึงขีดสุดได.
ฉะนั้นมันเนื่องอยูที่ความ
กลัวจะเสียชีวิตหรือเสียของรัก; เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักหรือความโกรธ
มันก็เรื่องของความกลัวอยูเต็มที่, เปนตัวที่ทําลายความสงบสุข.
นี้เรื่องกลัวลวน ๆ
เชน กลัวความมืด กลัวผี กลัวอะไรเหลานี้ มันก็
รวมอยูในขอที่เชื่อ หรือสงสัย หรือระแวง วานี่มันเปนอันตราย มันจะทําอันตราย,
หรือจะเปนอันตรายแกเรา ผีหรือความมืดหรืออะไรก็ตาม.
สวนสิ่งที่มันปรากฏชัดวา
จะทําอันตรายแก เรา เชน เห็นเสือเขาอยางนี้ มันก็กลัวเสือเพราะมีความรูอยูกอนแลวว า
เสื อนั้ นเปนอั นตราย แม ไม เคยเห็ นเสือ ก็ ได มีความเชื่ อเสี ยแลววา เสือนั้นเปนอันตราย
แตนี้ก็เคยเห็นรูปเขียนของเสือ ความกลัวเสือก็สมบูรณแลวตั้งแตยังไมเคยเห็นเสือตัวจริง,
ความกลัวเสือมันสมบูรณแลว ตั้งแตยังไมเห็นเสือตัวจริง,
มันก็ฝนเอาก็ไดแลวกลัว.
นี้ ความกลั วมั นจึ งมี ได ทุ กเวลา ในกรณี ที่ เป นเรื่ องรั ก หรื อเรื่ องโกรธ หรื อเรื่ องเกลี ยด
หรือเรื่องกลัวลวน ๆ.
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ถาวาในโลกสมัยนี้ ที่เปนโลกวัตถุนิยมนี้ ก็กลัวจะสูญเสียความสุขทาง
วัตถุทางเนื้อหนัง;
ฉะนั้นเขาจึงปองกันกันมากจนไดรบไดราไดฆาฟนกัน ;
ฝายที่เปนเจาของวัตถุหรือเอาวัตถุ ไวมาก จะต องกลัวฝายที่ไมมีวัตถุ เชน ฝายนายทุนนี้
ตัวกลัวกรรมกร เพราะวากรรมกรจะเปนผูยื้อแยงวัตถุ, กรรมกรก็ไมคอยมีเรื่องที่จะ
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ตองกลัวอะไรนัก.
ฉะนั้นจึงพูดไดวา ใครยึดถือยึดมั่นถือมั่นไวมาก คนนั้นจะ
ตองมีความกลัวมาก, ใครมีตัวกูมีของกูมาก คนนั้นจะตองมีความกลัวมาก. ฉะนั้น
พวกฝายนายทุนจึงเปนฝายที่นอนไมหลับ เพราะวามีตัวกู - ของกู มาก แลวก็มี
ความกลัวมาก, ฝายชนกรรมาชีพมีนอยหรือไมมี มันจึงนอนหลับ. นี่สงครามในโลก
ปจจุบันนี้ ระหวางนายทุนกับชนกรรมาชีพ มันก็มีความหมายอยางนี้.
ถาอยามีตัวกู - ของกู มันก็สบาย มันไมกลัว แตแลวเขาก็บอกวาทําไมได
ทําไมไดที่จะไมใหกลัวนี้ทําไมได เชนเดียวกับทําจิตใจใหวางนี้ทําไมได. ทุกคนจะรอง
ออกมาแตทีแรกเลยวาทําไมได, ทําไมไดทําจิตใหวาง; เมื่อทําไมไดก็ตองเอาความ
ทุกขไป ไมมีปญหาอะไร. นี้เรื่องความกลัวนี่ก็เหมือนกัน จะมีชีวิตอยูโดยไมตองกลัว
เขาบอกวาทําไมได, ทําไมไดมันก็ถูกแลว; เพราะวาตามธรรมดามันทําไมได, ตาม
ธรรมดาคนเราจะละตัวกู - ของกูไมได, แลวจะเปนคนธรรมดาอยางนั้นอยูเรื่อยไปหรือ
อยางไร.
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เราจะเปนคนธรรมดาสามัญอยางนั้นอยูเรื่อยไป, หมายความวา จะยอม
รับเอาความทุกขไวเรื่อยไป, เปนบุถุชนอยูเรื่อยไป เปนคนพาล เปนคนออน เปน
คนเขลา เปนคนโง อยูเรื่อยไป. ถาเราไมตองการจะเปนคนธรรมดาอยูเรื่อยไป ตอง
การจะเลื่อนชั้น แลวมันไมมีทางอื่น มันตองเลื่อนชั้นมาในทางสิ่งที่ตนพูดวาทําไมได
นั้นแหละ, อะไรที่พูดวาทําไมไดนั่นแหละ มันตองเลื่อนชั้นมาทางนั้น; เชนทําลาย
ความยึดมั่นถือมั่น, ใหมีจิตวางจากความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู, นี้ก็ตองเปนสิ่งที่
ทําได หรือทําใหไดขึ้นมา.
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เพราะโงจึงมีความกลัว.
แลวสิ่งที่ ไมตองลงทุนอะไรมาก ก็คือเรื่องความกลัวนี้ นาเอามาคิ ดมานึก.
ทําไมเราจะอยูโดยไมตองมีความกลัวจะไดหรือไม? เราจะมีชีวิตอยูโดยความกลัวไม
รบกวนเลยนี้ จะไดหรือไม? มันก็ตองได เพราะวามีคนทําได, พระอรหันตโดยเฉพาะ
เปนผูที่ทําได โดยไมมีความกลัว, ความกลัวหายไปขาดสูญไปอยางเด็ดขาดเลย. นี้เราไม
เปนพระอรหันต จะถือวาทําไมได, หรือเราจะทําไดบางสวนหรือวาทําไดตามที่จะทําได.
เราก็อาจจะคิดเห็นไดดวยเหตุผล common sense ของเราเองวาความกลัวนี้มันเปนความโง
เหมือนที่พูดมาแลวขางตน, วาความกลัวนี่ไมใชอะไรนอกจากความโง, กลัวผี กลัว
อะไรที่มันไมมีตัวมีตนนี้ กลัวผี กลัวความมืด กลัวอะไรที่มันไมมีตัวตนจริงนี้ คือความ
โง มาก.แต ถึ งจะกลั วสิ่ งที่ มี อยู จริ ง เช น กลั วเสื อ ที่ เดิ นมาเฉพาะหน า นี้ มั นก็ ยั งเป น
ความโงอยูนั่นแหละ, ลองคิดดูเถอะ.
อย า งที แรกที่ ว ากลั ว ผี นี้เ ป น คนโง เพราะถู ก สอนใหโ ง ม าแต เล็ ก ;
สุนัขหรือแมวไมกลัวผีเพราะมันไมมีอะไรมาสอนใหกลัวผี มันจึงกัดสิ่งที่คนเรียกวาผี
ดวยซ้ําไป. สุนัขเขาไปในปาชาขุดผีกินเลยทําไมไมเห็นกลัว, คนนี้เห็นกระดูกเล็ก ๆ
สักชิ้นหนึ่งก็กลัว กลัวจนใจสั่นก็มี; นั่นคือความโงของคนที่สัตวไมมี. โครงกระดูก
ที่แขวนอยูที่ศาลานั้นเปนตัวอยางที่ดี ที่คนกลัว, แลวบางคนก็หายโงก็ไมกลัว ทีแรก
เอามากลัวกันทั้งนั้น.
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นี่ผมจะเล าใหฟ งอี กครั้ งหนึ่งวา เมื่ อเราเอาโครงกระดู กมาใหม ๆ มาแขวนไว
พอรูไปถึงคนนั้นคนนี้ก็มาดูกัน แลวครูก็พานักเรียนมาศึกษาจํานวนหนึ่ง ๓๐ - ๔๐ คน.
ในนักเรียน ๓๐ - ๔๐ คน นั้นมีตาง ๆกัน นักเรียน ๒ - ๓ คนกอดเสาตรงบันได ไม
กลายางขึ้นมาชั้นบน กอดเสากลัวตัวสั่น, แลวกลัวจริง ๆดวย แตตาก็ยังอยากจะดู.
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นักเรียนสวนมากก็ยืนอยูหาง ๆ แลวนักเรียนจํานวนนอยเขาไปใกลมาก แลวมีนักเรียน
๒ คนหรือไมเกิน๓ คน กลาจับตอง, แลวก็มีนักเรียนคนเดียวเทานั้น ที่กลาเอาหัว
ดุนเขาไประหวางโครงกระดูก ใหโครงกระดูกแตะตองเขากอดเขา, เด็ก ๆ ก็ยังตางกัน
อยางนี้ ความกลัว, แลวโครงกระดูกก็อันเดียวกันชิ้นเดียวกัน. แลวเด็ก ๆ ๒ - ๓ คน
ที่วากลัวตัวสั่นอยูที่เชิงบันไดนั้น กลับไปถึงบานยังเปนไขอีกตลอดคืน. เด็กพวกหนึ่ง
ก็ไมเปนอะไรนัก เด็กที่ไมกลัวเลย ก็ไมเปนอะไรเลย;
โครงกระดูกอันเดียวกัน,
แตวาเพราะความโงที่มีอยูมากนอยกวากัน จึงมีปฏิกิริยาแตกตางกันหลายชนิดหลายชั้น.
ผมก็ บอกว า เด็ กพวกนี้ คิ ดเลยไม เป น คิ ดเลยชั้ นแรกที่ สุ ดไม เป น ถ าคิ ด
เปนมันก็ตองคิดได,
วาในเรานี้มีโครงกระดูกครบเหมือนกัน ที่โครงกระดูกนั้นมี
อยางไร ในเรานี้ก็มีครบ, แลวอะไร ๆ ที่เรามีอีกเยอะแยะโครงกระดูกนั้นไมมี เชนเลือด
เนื้อ หัวใจ ตับ ปอด เรามีเยอะแยะ โครงกระดูดนั้นไมมี. แลวถาสมมติวา โครง
กระดูกนั้นมีวิญญาณยังสิงอยู เราก็มีวิญญาณยังสิงอยู, ดีกวาและมากกวา, เปน
วิญญาณที่ดีกวา มากกวา. สมมติวาจะชกกัน เราก็ตองทําไดดีกวา เรามีวิญญาณที่ดี
กวา, เรามีกลามเนื้อมีเลือดมีอะไรจะชก จะฆากัน เราตองชนะวันยังค่ํา. เด็กคิดเลข
เปนเสียหนอยมันก็ไมตองกลัว;
นี่วากันโดยตรงไปตรงมาตามเหตุผล มันก็ไมตอง
กลัวแลว; เดี๋ยวนี้มันมีแตความโง ที่ทําใหกลัว. นี้ก็หลายคนก็ยอมฟง ยอมเชื่อ
ยอมฟงแลวก็ทําใหบรรเทาความกลัวลงไปได, แตถาไมขยันคิดไมหมั่นคิด ตามแนวนี้
มันก็ไมทําลายความกลัวที่เรื้อรังในจิตใจเสียได. ฉะนั้นก็ตองเอาไปคิด ไปเจริญ
ภาวนาคิดอยูเสมอ มันจึงจะคอยทําลายความกลัวใหหายไปได.
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เรื่องไมมีตัวตนนั้น มันก็ดูเปนเรื่องงาย ที่จะทําลายความกลัว, ทีนี้เรื่อง
ที่มีตัวตนจริง เชนกลัวเสือ กลัวงู กลัววาฟาผาลงมาถูกตาย, นี้กลัวในสิ่งที่มีตัวจริง
มันก็ยิ่งยากขึ้นไปกวา; เพราะมันมีอารมณกลัวนั้นมากกวา มันปรากฏอยูเฉพาะ
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หนา. แตถึงอยางนั้น มันก็นาจะมองไปในแงเดียวกันวา เรายังมีความโง เราจึงตอง
ลําบากเพราะความกลัว, เราไมกลัวเสียไมดีกวาหรือ, มันจะเปนอยางไรเราก็ไมกลัว
เสีย จะไมดีกวาหรือ.
ความกลัวนี้กลัวมากกวาเหตุ, กลัวมากกวาตนเหตุแหงความกลัว พอ
เห็นวัตถุหรือเห็นสิ่งที่กลัวมันก็กลัว, แลวมันอาจจะคิดไวลวงหนาสําหรับกลัวก็ได โดย
ที่สิ่งนั้นไมไดทําอันตรายเราเลย. สมมติวาเราเห็นเสือปลอม ที่ไมใชเสือจริง ที่เขาทํา
หลอก ๆ นี้ ในปาในที่ที่เราเชื่อวามีเสือ เราก็กลัวเทากับกลัวเสือจริง ๆ. นี้รูปหลอก
ทําใหคนกลัวจนเปนไข, เปนอะไรไดเหมือนกัน. ฉะนั้นความกลัวนั้นมันไมไดเกิด
จากของจริง อยางที่เราคิด, มันเกิดจากความโงตามที่เราสรางอะไรขึ้นมาอีกอัน
หนึ่ง;
เชนเสือปลอมนี้ เราคิดวาเสือจริง เราก็สรางเสือจริงขึ้นมาในจิตใจแลวเรา
ก็กลัว.

สรางมโนภาพขึ้นมาทําใหกลัวได.
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การสรางมโนภาพหรือที่เรียกวา imagination ขึ้นมานี่ นี้เปนตัวการราย
ตัวการตัวรายที่สุด ที่ทําใหเกิดความกลัว; ถาทําลายอันนี้ได ความกลัวก็ไมมี มี
ไมได. อยางเราเห็นเสือ เราก็ตองมี imagine วามันจะกัดเรา หรือมันกัดเรา; แมวา
เสือปลอมก็มี imagination
วามันจะกัดเรา ทีนี้เห็นเสือจริง แตเสือตัวนั้นไมกัดใคร.
ธรรมดาสัตวหรือเสือนั้น มันไมไดกัดใครเสมอไปดอก แตเราก็กลัว มี imagine วามัน
กัดเราเสมอ. นี้มันเปนเรื่องขอเท็จจริงของสิ่งที่เรากลัว มันสรางภาพที่ทําใหเรา
กลัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยตัวมันเอง โดยไมตองเจตนา, แลวมันก็ครอบงําจิตใจ
ที่เปนสติปญญาหมด, สติปญญาไมมีเหลืออยูเลยตอนนั้น มันก็ตองกลัว.
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นี้ใครมีตัวตนจัด รักตัวจัด ก็กลัวตายมาก, ใครยิ่งรักตัวมาก ก็กลัว
ตายมาก, ใครรักทรัพยสมบัติมาก, ก็กลัวตายมากรักลูกรักเมียมาก ก็กลัวตายมาก, คน
ที่มีความรักเพียงเล็กนอย มันก็กลัวตายนอย.
เห็นเสืออยางเดียวกัน คนหนึ่งมันกลัว
นอย คนหนึ่งมันกลัวมาก ไมแนนอน,
บางคนเกือบจะไมกลัว คนที่เขากลาเปนพราน
หรือเปนอะไร เขาเกือบจะไมกลัว.
แลวถาดีไปกวานั้นอีก เขาก็ไมกลัว;
เพราะ
เขาไปมัวคิดแตจะยิงเสือ ก็เลยลืมกลัวเสือไปเสีย อยางนี้. imagination อันพื้นฐาน
มันถูกครอบงําไปหมดไมมีปรากฏ, มันเหลือแตวากูจะยิงมึง แลวก็ไมมีความกลัว.

ไมมีอุปาทาน ก็ไมมีความกลัว.
นี่ พระอรหันตก็ไมกลัว ไมมีอุปาทานก็ไมมีความกลัว เพราะวาไมมี
ความรูสึกเปนตัวกู, ไมมีอะไรเปนตัวกู - ของกูเหลือ; เพราะฉะนั้นจึงไมกลัว ไมกลัว
โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวง, เพราะวามันไมมีอุปาทานวาตัวกู มันก็ไมมีวัตถุที่จะถูก
ทําลาย คือไมมีตัวกูที่จะถูกเสือกัดเลยไมกลัวโดยประการทั้งปวง.
ถาความกลัวไม
ครอบงําจิต จิตเต็มอยูดวยสติปญญา ก็พอจะรูไดวา ควรทําอยางไร จะยืนเฉยอยู
หรือวาจะเดินหลีกไป, หรืออะไรก็ตาม พอสมควรแกเหตุการณนั้นไมมากมาย. ฉะนั้น
ถาวาเสือมันเขามาจริง ก็ไมตองวิ่งหนี, มันกินก็ได, หรือวาถาเราจะหลบหลีกได ก็หลบ
หลีกตามสมควร ซึ่งไมมากเกินไป.
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เพราะฉะนั้นมันจึง มีเรื่องที่เปนปญหาขึ้นมา ระหวางมนุษยธรรมดา
กับพระอรหันต; พระอรหันตไมกลัวตาย เพราะวาหมดอุปาทานวาตัวกู - ของกู,
ถาคนธรรมดาจะเกิดไมกลัวตาย ขึ้นมาบางก็ตองมีอะไรมากกลบเกลื่อนอุปาทานอัน
นี้;
มีความบาบิ่น หรือมีความอะไรก็ตาม ใหมันรุนแรง เขามากลบเกลื่อนอุปาทาน
อันนี้ ก็ไมกลัวตายไดเหมือนกัน; เชนวา เปนนายพรานจะยิงเสือ มันก็มัวกลัวตาย
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อยูไมได มีอารมณอันหนึ่งมากลบเกลื่อนอุปาทานอันนี้ ไมใหทําหนาที่กลัว, หรือวาคน
บ าบางชนิ ดอาจจะไม กลั ว มั นเป นบ าบิ่ น มั นอาจจะไม กลั วมั นจะถึ งกั บว า อยากจะชก
เสือ ตอยเสือ ใหคนดูก็ได มันไมกลัวก็ได.
ฉะนั้นความที่ไมกลัวนี้ มันก็มีหลักอยูที่วา อุปาทานวาตัวกู – ของกู
นี้ มันไมไดทําหนาที่, เพราะมันไมมีจะทําหนาที่ หรือเพราะมันไมไดทําหนาที่ ถามี
อุปาทาน มันก็อุปาทาน ไมมีโอกาสทําหนาที่ ก็เลยไมกลัว.
ถาไมมีอุปาทานเชน
พระอรหันต ไมกลัว อุปาทานทําหนาที่ไมไดเพราะวาไมมี;
ฉะนั้นบางทีคนบา หรือ
วาโจรรายกาจ ทําอะไรไดเหมือนพระอรหันตก็มี, เชน เรื่องไมกลัวตายอยางนี้เปนตน.
เอาเถอะเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาสามัญ คือพวกเรา ที่กําลังจะเลื่อน
ชั้น นี้ดีกวา อยาปลอยใหความกลัวมาครอบงําย่ํายีอะไรมากมาย เหมือนที่แลว ๆ มา,
คือเราควรจะบรรเทามันลงไปเรื่อย ๆ จะเปนการดีกวา. แลวก็ไมมีทางอื่น นอกจาก
เรื่องราวของพระอรหันต และจะเดินตามรอยของทาน,คือทําลายอุปาทาน
หรือ
บรรเทาอุปาทาน หรือวามีสติปญญาขึ้นมา แทนที่จะมีอุปาทาน.
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ฟงถูกไหม? เมื่อเห็นเสือ นี้อุปาทานที่เห็นแตตัวกู - ของกูมันทําใหกลัว;
นี้เราอยาใหเกิด โดยใหมีสติปญญา, หรือสติสัมปชัญญะมาแทน เปนความคิดที่
เปนสติปญญาเสีย มันก็ยังดีกวา หรือมีความกลัวนอยกวา มีความทุกขนอยกวา.
นี่
เมื่อเห็นเสือ ไมตองปลอยใหความกลัวครอบงํา จนทําอะไรไมถูก; ความกลัวนี้
ถ ามั นครอบงํ าหนั ก คนทํ าอะไรไม ถู ก กลั วตั วสั่ น กลั วจนสลบไปเลย หรื อกลั วจนทํ า
หนาที่อะไรไมได ทําไมถูก, เราก็มีการสรางความรูสึกที่เปนสติปญญาขึ้นมาแทน.

เอาละ วาถามันเจอะเสือ จะตองกลัวทําไม, เราก็ตองคิดดวยสติปญญา
ที่มีอยูแทนความกลัวนั้น วาเราควรจะทําอยางไร; ถาควรวิ่งก็วิ่ง, ถาไมควรวิ่ง
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จะขึ้นตนไมก็ขึ้นตนไม, หรือควรจะหลบ จะแอบ, จะเตรียมตัวอยางไร ก็ทําอยางนั้น
โดยไมตองกลัว.ถาวิ่งดวยความกลัว มันก็ตองหกลมหกลุก,
ขึ้นตนไมดวยความกลัว
มันก็จะตองขึ้นไปไมได หรือพลัดตกลงมา ขึ้นแลวขึ้นผิด ก็พลัดตกลงมา, เหลานี้ลวน
แตใหเสือกินได เสือเปนฝายไดเปรียบ.
นี้ถาไมกลัว จะวิ่งไดดี วิ่งไดอยางดีที่สุดเลย, หรือขึ้นตนไมก็ขึ้นได
อยางดี, หรือจะเตรียมอะไรเพื่อหลบหลีกอยางไร, ก็ทําไดอยางดี. นี้ถาเห็น
ว าหมดทาง หมดทางที่ จะวิ่ ง หมดทางที่ จะขึ้ นต นไม วิ่ งไม ได ไม มี ต นไม จะขึ้ น ไม มี
อะไร จะเผชิญกับเสือแน ก็อยากลัว.
ถาเขาไปเผชิญกับเสือดวยความไมกลัว เพราะ
มั นไม มี อะไรดี กว านั้ นแล ว นั้ นมั นมี ทางที่ จะต อสู เสื อมื อเปล า ก็ ได บ าง ดี กว าคนที่ มั ว
แตกลัว, อาจมีสติปญญาใชยูโด ใชอะไรไปตามเรื่อง โดยไมตองกลัว, ไมเปนทุกข
หรืออาจจะสนุกไปเลยก็ได.

รูจักใชดบั ไมเหลือจะเปนพระอรหันตได.
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ทีนี้ถึงกับเอาเปนวา สูเสือไมได
เสือกัดเอาแลวนี้ หรือเสือเคี้ยวกินอยู
อะไรก็ตาม ก็ไมตองกลัว; อยางนี้มีหวังที่จะไดเปนพระอรหันต ประเภท ชีวิต
สมสีสี คือเปนพระอรหันตพรอมกับดับจิต. เราไมกลัวอยูเรื่อยจนดับจิต มีอาการอยางนี้
เขาเรียกวาเปน ชีวิตสมสีสี.
ถาเปนคนเคยศึกษามาดีแลวในเรื่องความดับไม
เหลือ, สมัครดับไมเหลืออยูกอนแลว, แลวสมัครดับไมเหลือที่นี่อีก ก็เปนพระอรหันต
ชีวิ ตสมสี สี ในปากเสื อ ในวินาที สุดท าย ที่ เสื อมันกั ดถึงที่ ที่ ตองตาย มันยั งดีกว ากันเป น
ไหน ๆ.
ยกตัวอยางเรื่องเสือ ที่เปนตัวอยางที่ดี ที่คนกลัวกันมาก วาถาเราอยากจะ
เปนผูที่อยูในระดับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาบาง,
ไมใชคนพาลหรือปุถุชนเกินไป มันก็ควรจะ
เปนอยางนี้ แลวที่อยูในระหวางกลาง.
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มีเรื่องเลาเปนอรรถกถาในมหาสติปฏฐาน อยูเรื่องหนึ่ง
วาภิกษุองคหนึ่ง
ไม ไ ด เ ป น พระอรหั น ต เป น พระธรรมดา ไม นั่ ง อยู ใ นป า ทํ า ความเพี ย ร เพื่ อ เป น พระ
อรหันต,
แลวพอดีเสือกัด ทานเปนผูเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน วาเวทนานี้
ไม ใ ช อ ะไรอื่ น นอกจากเมคานิ ส มในจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามเหตุ ต ามป จ จั ย ตามกฎของ
ธรรมชาติ ไมใชตัวตน บุคคล เรา เขา อะไร, ก็เอาเวทนาที่เสือกัดเขาแลวนี้ เปน
อารมณของสติปฏฐาน แลวก็พิจารณาไป เสือกัดไป กินไป. พระภิกษุองคนี้ก็เรียกวา
เพงกําลังจิตคือเพิ่มกําลังจิต ใหแรงพอที่จะพิจารณาอยางนี้อยูเรื่อยไป, พิจารณาไปพลาง
เสือกินไปพลาง, จนถึงวินาทีสุดทาย มันไปกินถูกที่ทําใหตองตาย ก็เปนอรหันตเหมือน
กัน ประเภทชีวิตสมสีสี.
ฉะนั้นถาเราจะตองเผชิญกับสิ่งที่กลัว ที่เคยกลัว หรือทําอันตรายใหถึง
ตองเสียชีวิต, ก็ควรจะไมกลัว หรือกลัวนอยกวาคนอื่น, แลวถือเอาโอกาสนั้น
เปนโอกาสที่จะไดเปนพระอรหันต, มีกําลังใจมาใหเปนพระอรหันตพรอมกับความ
ตาย ยังดีกวาที่ไมเปนพระอรหันตเสียเลย. ถาวากลัว - กลัว - กลัว ทําอะไรไมถูก
มันก็ตายโหง, มันก็สมน้ําหนาของคนโง, ตายโหงดีกวา ตายโดยไมอยากตาย. ฉะนั้น
คนแทบทั้งหมดตายโหงทั้งนั้น เพราะตายดวยความไมอยากตาย, แลวมีอะไรมาทํา
ใหตองตาย มันก็ตายโหง ไมมีสติสัมปชัญญะตาย.
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ฉะนั้ นเราป องกั นการตายโหงได ด วยการที่ ไม กลั ว อย าให ต องตายลง
เพราะความกลัวตายไมอยากตาย แลวตองตาย. พอมีอะไรเกิดขึ้น ก็มีสติสัมปชัญญะ
ทันทวงที;
แมในกรณีที่เรียกวาอุบัติเหตุลูกระเบิดตกลงมา หรือรถไฟชนกัน หรือ
อะไรก็ตาม, อุบัติเหตุตาง ๆ เราก็ควบคุมสติได; ถาเผื่อมันตองตาย ก็ตายอยาง
คนมีสติ, ไมใหตายโหง เหมือนกับวาตายกันทั้งกระบวนรถชนกัน นี่มันตายโหงหมด,
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ไมอยากตายแลวเอะอะโวยวาย ตายลงไป ตัวเราไมพลอยตายโหงกับเขา.
ใหสิ่งตาง ๆ
ดับไป แลวถือเอาอันนั้นเปนอารมณ, สมัครดับไมเหลือ ไมเกิดอีกตอไป อะไร
ทํานองนี้ เรายังจะไดเปนพระอรหันต โดยไมทันรูตัวก็ได;
ถาฝกฝนไวดีแลว ไม
ใชของยากเลย.
นี ่เ รื ่อ งความกลัว มัน มีอ ยู อ ยา งนี ้ จะใชใ หม ัน เปน ประโยชนก ็ไ ด.
วั ตถุ สํ าหรั บกลั ว หรื อกรณี ของความกลั วนี้ จะใช ให เป นประโยชน ให ได ประโยชน ในทาง
ธรรมะก็ได, สําหรับจะไดเปนคนขี้ขลาดเปนผีตายโหงไปในที่สุดก็ได. ฉะนั้นระวัง
อยาให เสียอะไรมากไปในเรื่องนี้; ไปคิดดูใหดี ๆ ไปเตรียมตัวใหดี ๆ เพราะวาเรา
จะตองเผชิญกับความกลัวตลอดเวลา.
คื น นี้ คุ ณ เดิ น กลั บ ไปกุ ฏิ คุ ณ ก็ ก ลั ว งู ต ลอดเวลา แล ว คุ ณ ก็ โ ง ต ลอดเวลา;
ฉะนั้นเราตองเดินไปโดยไมตองกลัว, ความกลัวมันเปนอยางไร, แยกออกไปไมได
อยางไร.
คุณก็รูเอาในเวลาที่กลัว จะมารูในเวลานี้ที่นี่ไมได ที่นี่ไมมีใครกลัว ดีไป
หมด เกงไปหมด;
แตพอตองเดินไปในที่มืด แมไมมีงู คุณก็กลัววา มันมีงูอยูตลอด
เวลา,
แลวก็ไปรูเอาเองวา มันแยกออกไมไดจากจิตใจอยางไร ถาเราปลอยไปตามธรรมดา
ของคนที่ไมรูอะไร.
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ถาเราเปนลูกศิษยของพระพุทธเจา เราควรมีอะไร ที่แยกออกไปได,
กันออกไปได หรือไมกลัวเลย, แลวก็มีสติปญญาที่จะปองกันไมใหงูกัดดวย. หรือวาถูก
งูกัดแลวยังไดประโยชนจากการกัดนั้นมากมาย,
ในวิธีเดียวกัน คือ การทราบขอเท็จจริง
ของธรรมชาติ ของชี วิ ต ของโลก ของสั ง ขาร;แต เ ราก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า นี่ จ ะสอน
ใหไปหาเสือ ใหเสือกัด หรือไปใหงูกัด.
ตองการแตเพียงปลอยใหไปตามเรื่อง
ตามราว ตามธรรมชาติ, แลวเราก็มีสติปญญา, มีความรูพอที่จะศึกษา, แลวก็ถือ
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เอาสิ่งเหลานั้นเปนบทเรียน เปนบทศึกษา, แลวก็วัดตัวเองเรื่อย ๆ ไป รูตัวเองเรื่อย ๆ
ไป ในการที่จะสูงขึ้น ๆ ในทางจิตใจ เกี่ยวกับกิเลส.
ถาสมมติวา ความกลัวนอยลงได กิเลสอื่นก็นอยลงตามหมด; ความ
รักหรือความโกรธก็นอยลงตามหมด เพราะมันมาจากตนตออันเดียวกัน คือยึดมั่น
ถือมั่นวาตัวกู - วาของกู. ฉะนั้นเราทําลายกิเลสชื่อไหนก็ได กิเลสชื่อราคะก็ได
ชื่อโทสะก็ได ชื่อโมหะก็ได, มันกระเทือนถึงรากเหงา คือตัวกู - ของกูทั้งนั้น,
แลวมันก็พลอยบรรเทาตามลงไปดวยกัน มันก็มีปญหาเหลืออยูวา อะไรมันรบกวนความ
สงบสุขของเรามากกวา เราก็เลนงานกับตัวนั้น หรือเรื่องนั้นแหละกอน.
ถาความ
กลัวมันรบกวนเราตลอดเวลาเราก็ตองเลนงานกับมันกอน,
อยางนอยก็เรื่องกลัว
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่กลัว ๆ กันอยู: กลัวความมืดบางกลัวผีบาง กลัว งูบาง กลัว
อะไรบาง.
เอาของจริงนี้ เปนบทเรียนสําหรับปฏิบัติ, อยาไปนอนคิดฝนเรื่องที่ไมมี
อยูจริง คิดฝนอยางนั้นมันดีไปหมด มันเกงไปหมด.
ตองเปนเรื่องที่มีอยูจริง
ที่มันมีกําลังที่จะครอบงําจิตใจของเราจริง, แลวเราก็จะมีกําลังใจตอสูกัน หรือไมก็ลอง
ดู. ฉะนั้นอยาไปกลัวมันเสียหมด จนถึงกับวาไมกลาทําอะไรเดี๋ยวคุณก็จะไมกลาทํา
อะไรเสียจริง ๆ ฟงถูกไหม ? ถาคุณมีแตความกลัว ขยายตัวออกไป ขยายตัวออกไป,
แลวก็คุณจะไมกลาทําอะไร แมแตกินขาว คุณจะไมกลาฉันอาหารของหมูบานนี้ ซึ่ง
ทําไมสะอาดมีเชื้อไทฟอยด มีเชื้อบิด มีเชื้ออะไรอยูในนั้น, แลวคุณก็ไมกลากินขาว
ของที่นี่ก็ได,
เปนถึงขนาดนี้.แลวที่ผมวานี้จริงนะ ไมใชผมหลอก หมูบานแถวนี้
หรือวาชนิดนี้ก็แลวกัน ที่ไหนก็ตามใจ เขาจะทําความสะอาดไมไดดอก, มันก็มีเชี้อ
ไทฟอยด เชื้อบิดอะไรอยู.
เมื่อกอนนี้รายกวานี้ ผมมาอยูวันแรกก็เปนบิดพออยูไป
นาน ๆ มันก็ชิน immunity เกิดขึ้นมาก็ชิน. เราควรจะขอบใจมัน เชื้อไทฟอยด เชื้อบิด
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ที่เรากินเขาไป ก็ไปสราง immunity แลวตอไปเราก็กินได แลวเราก็กินไดมากขึ้น คือ
กินเชื้อโรคไดมากขึ้น, พูดกันอยางนี้ดีกวา. นี้ถาเราไปมัวกลัวอยู ก็ไมตองกินแน,
หรือถากิน ก็ดวยความลําบาก แลวก็ยิ่งเลวลง ๆ แลวก็จะตองตายดวย.
เรื่องจริงมี เรื่องที่บานดอน ผูพิพากษาคนหนึ่ง นี่หลายสิบปมาแลว อะไร ๆ ก็
ตองสะอาดหมด นึ่งแลวนึ่งอีก ลวกแลวลวกอีก ลางแลวลางอีก จะเปนชอนซอม
เป น ถ ว ยชาม ผ า ปู โ ต ะ แม ก ระทั่ ง โอ ง ไห บั น ได ก็ ต อ งล า งลวกกั น ไปหมดเลย,
แลวไมเทาไรแกก็ตาย เพราะวาแกไมมี immunity ในตัวเลย เผลอนิดเดียวแกก็ตาย;
เพราะโรคที่มีเชื้อนั้น;
นั่นแหละความกลัว นี้ตองรูจักขอบเขตมันบางถากลัวถึงอยาง
นั้นแลวก็ ก็คิดดูเถอะ จะเรียกวาคนโงหรือคนฉลาด ที่มันจะโงอยางไมนาใหอภัย.
ฉะนั้ น เราควรจะขอบใจ สิ่ ง ที่ ทํ า ให ก ลั ว นั้ น สิ่ ง ที่ ม าทํ า ให เ รากลั ว นั้ น
เราควรจะขอบใจมันเพราะมันทําใหเราเกงขึ้น ๆ ๆ; ถาเรามีสติปญญาตอนรับมัน
โดยลูกไมหรือกลเม็ดของพระพุทธเจา คือถือเอาเปนบทสําหรับศึกษา ที่จะรูวา เวทนา
นี้ ดี สั กว าเวทนา ไม ใช สั ตว บุ คคล ตั วตน เรา เขา,แล วเราก็ เป นผู ที่ ได รั บประโยชน
มากที่สุด จากสิ่งที่เขากลัวกัน.
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พระอรหันตมีคําเรียกหลาย ๆ คํา เชน อจฺฉมฺภี - ไมสะดุง, อนฺตตราสี –
ไมหวาดเสียว, และมีคําเหลานี้ ไมมีขนลุก ไมมีอะไรดวยความกลัวนั้น, มีขนอันปก
สนิทอยูตลอดเวลา ก็เพราะวามันหมดความสําคัญที่เปนตัวกู - ของกู, หมดตัวกู –
ของกูที่เปนความรูสึก ที่พรอมที่จะเกิด มันก็หมดความกลัว.

เรื่องตัวกู - ของกู เปนเรื่องเดียวที่สําคัญที่สุด ที่ทุกคนจะตองคอย
ศึกษาไป ๆ ทําไป ปฏิบัติไป, แลวก็ตองปฏิบัติได. อยามัวโงอยูวาเรื่องนี้ปฏิบัติไม
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ได, เรื่องจิตวางปฏิบัติไมได, มันก็ปฏิบัติไมไดจริง ๆ เหมือนกัน เพราะไมยอม
ปฏิบัติ, ไมสมัครที่จะปฏิบัติ เรื่องความกลัวก็เปนสิ่งที่ละได ทําใหเบาบางไปได.
ฉะนั้นควรจะทดสอบตัวเองอยูเสมอวาเดือนนี้มันดีกวาเดือนที่แลวหรือไม, ปนี้ดีกวาป
ที่แลวหรือไม,
ในเรื่องเกี่ยวกับความกลัว ความสะดุงกลัว สิ่งที่เราเคยขนลุก เราก็ไม
ลุก, ความมืดที่เราเคยกลัว เราก็ไมกลัว, ไมตองมีอะไรดอกมันมืด ๆ มีอะไรแว็บขึ้น
มา เราก็ขนลุก, ทั้งที่แทมันเปนเพียงตั๊กแตนตัวหนึ่งเทานั้น เราก็มีขนลุก. นี้มันก็
เปนเรื่องนาหัวสําหรับมนุษย ที่เลวกวาสัตวในเรื่องนี้.
นี่ คื อ ธรรมปาฏิ โ มกข ที่ ต รงนี้ ไ ม พู ด เรื่ อ งอะไร พู ด แต เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
ตัวกู - ของกู เรื่องเดียวเรื่อยไป.

เอาละ พอกันที สําหรับเวลา.
____________
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หลักพื้นฐานของตัวกู - ของกู.
ธรรมปาฏิโมกขของเราในวันนี้ จะยอนไปกลาวถึงหลักพื้นฐานอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกพระที่ มาใหมนี้ดวย แลวเพื่อเปนการย้ําสําหรับผูที่เคยฟงมาแลว ให
มั่นคงขึ้นดวย.
ที่ว าหลัก พื้ น ฐานของเรื่ อ งตั วกู นี้ มัน มี ความสํ าคั ญ มาก ในหลายแง
หลายมุม; ถาหลักพื้นฐานมันผิดมันก็ไมมีทางที่จะเขาใจกันได, อีกอยางหนึ่ง มัน
อาจจะเขาใจไมตรงกัน แมในประเทศไทยเรานี้แลวยิ่งเราผูกคําขึ้นมาใชใหม.
เชน
คําวา ตัวกู - ของกู นี้ เขาไมเคยใชกันมาแตกาลกอน, ทั้งที่คํานี้ก็เปนคํามีอยูใน
พระคัมภีรในพระบาลี แตเขาไมเคยใชคําแปลอยางนี้ มันก็ยิ่งเปนของที่ขัดแยง, หรือวา
ดูคลาย ๆ กับวาเปนของวาเอาเองอะไรทํานองนั้น.
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ตัวกูของกูคืออหังการ มมังการ.
บางคนจะหาวาผมตั้งลัทธิขึ้นใหม เรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกู; ที่จริง
มันก็เปนคําเดิม ๆ, ในพระบาลี คือคําวา อหังการ มมังการ แตมันคูกับคําวา อัตตา
อัตตนียา. อัตตา แปลวา ตัวตน, อัตตนียา แปลวาของตน, แตพอที อหังการ มมังการ
คํานี้มันแสดงความหมายรุนแรง
จะมัวตนหรือของตนอยูไมไหว มันจึงเปนกู หรือของกู
ขึ้นมา. อหัง แปลวา เรา, แตภาษาบาลีมันไมมีคําใชหลายคํา มันใชคําเดียวเทานั้น.
แตถาในกรณีที่โกรธขึ้นมา มันก็คือ กู, อหังก็คือกู; ถาเวลาปกติ อหัง ก็แปลวา เรา
พูดกับพระพุทธเจา อหังก็ขาพระพุทธเจา, ภาษาบาลีเปนอยางนี้เหมือนกับภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน. มมังการก็เหมือนกัน ความรูสึกที่เดือดจัด มันถึงกับตองแปลวา ของกู.
เรื่องอหังการ มมังการไมใชของใหม มีอยูแลวในบาลี, แลวก็ในพวกอื่นก็มีใช ในอินเดีย
ใชคํานี้อยางแพรหลาย เปนเรื่องที่รูกันดี.คําวาอหังการ มมังการ
หมายความวา
อยางไร ใชไดกับกิเลสประเภทละเอียด คือความเคยชินของกิเลส ดวย.
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ฉะนั้นคําวา ตัวกู - ของกู นี้ไมใชของแปลกหรือตั้งเอาใหม, มีอยูแลว
ในพระคัมภีร ในพระบาลี. ในหลักพุทธศาสนา เขาเคยพูดกันแตวาเราของเรา,
ที่เรามาแปลกันเปน กู - ของกูนี้ เพื่อใหน้ําหนักมันเต็มที่, เต็มเปยมของคําวา
อหังการ มมังการ นี้มันเกี่ยวกับวิธีแปลดวย. ที่จริงคําวา กู นี้ ภาษาไทยเดิมไมใช
คําหยาบ, กูคือคําธรรมดา เชนในหลักศิลาจารึก สมัยสุโขทัย ใชคําวา กู ในความหมาย
ปกติธรรมดา, ไมใชหยาบคาย พอกูชื่อบานเมือง, แมกูชื่อนางเสือง. คําพูดของพระเจา
รามคําแหงเอง, แลวก็มีคําวากู ใชอยางอื่นธรรมดาสามัญ. สมัยนี้ถือเปนคําหยาบ.
เมื่อผมเด็ก ๆ ผมยังจําไดวาเด็กเล็ก ๆ พูดกับพอแม ก็พูดวากู นี่ยังนึกสงสัย, ตอนที่ผม
เปนเด็ก เด็ก ๆ พูดกับพอแม ก็พูดวา กู, เขาใจวาจะเปนคําเดิมติดมาแตโบราณกาล ซึ่ง
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ไมไดหมายความถึงคําหยาบก็เปนได หรือวาการสั่งสอนอบรมไมดี เด็กก็พูดกูก็ได ยัง
สงสัยอยูขอนี้ แตเปนที่แนนอนวา แตโบราณมานั้นคําวา กู ไมไดเปนคําหยาบ.
แตสําหรับของเราในกรณีของเรา คําวา กู นี้ใหหมายถึงวา ความยึดมั่น
ถือมั่นที่มันเต็มที่แลว; ฉะนั้นจึงใชคําวา กู วา ของกู, ฉะนั้นคําวา กู – ของกูใน
ที่นี้เราหมายถึง ความคิดที่ปรุงแตงขึ้นมาในรูปของกิเลส, ไมใชคําพูดธรรมดา,
ไมใชคําแทนชื่อธรรมดา. ถาไมเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นของกิเลสก็ไมเรียกวา
ตัวกู หรือ ของกูในที่นี้, คือในกรณีที่เรากําลังพูดกันอยู.
ที่ผมพูดอยูเปนหลักนี้ ถาเมื่อไรพูดวา ตัวกู - ของกู ขอใหเขาใจวา
มีความยึดมั่นเต็มที่, จนเปนความโลภ หรือเปนความโกรธหรือเปนความโง เดือดพลาน
อยู; เชนถาถูกใจ ตัวกูมันก็รักอยากจะไดก็เปนราคะ เปนโลภะขึ้นมา, มันไมชอบใจ
ตัวกูมันก็โกรธ มันก็คิดราย อยากจะฆาเสียใหตาย นี่ตัวกูที่มันโกรธ, นี่ถามันหลง คือ
มันไมรูวาอะไรแน แตมันยังสงสัย มันยังตองการ มันยังหวัง มันยังอะไรอยู มันก็เปน
ตัวกูที่โง ที่กําลังเดือดอยูดวยความโง ความหลง ความไมรู.
ทั้งหมดนี้เปนความ
ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น จึงไดโลภ จึงไดโกรธ จึงไดหลง; ถาพูดวา ตัวกู - ของกู เพียง
เทานี้ ใหรูเถอะวามันมีความยึดมั่นถือมั่นเปนกิเลสเดือดจัด อยางหนึ่งอยางใดอยู.
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ตัวกู - ของกู เกิดเปนครั้งคราว.
นี้ ความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู - ของกูนี้ ไมไดเกิดอยูตลอดเวลา,
นี่เปนหลักพื้นฐาน; พูดอยางนี้คือหลักพื้นฐานที่ตองจําไว. ความยึดมั่นถือมั่นวา
ตัวกูของกูก็ตาม ไมไดเกิดอยูตลอดเวลา, อุปาทานนี้ไมไดมีอยูตลอดเวลา,
มันเพิ่งมีตอเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น; หมายความวา มีอะไรมากระทบ ทางหู ทางตา
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ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือจิตคิดในใจเองก็ตาม อยางใดอยางหนึ่งแลว, มันจึงจะ
เกิดเพราะเผลอสติ; ถาไมเผลอสติก็ไมเกิดเหมือนกัน. แตวาสวนมากนั้นคนมันเผลอ
สติ แลวมันก็เกิด; ฉะนั้นจึงวา ตัวกู - ของกู นี้เพิ่งเกิด, แลวเกิดเปนครั้งคราว
เปนคราว ๆ เปนเรื่อง ๆ ไป.
ตัวกู - ของกูเกิด นี้หมายความวา มันก็เปนกิเลสซึ่งมีอวิชชาเปนตน
เงื่อน; ที่มันไมมีสติ ก็คือมีความหลง มีความหลงคือมีอวิชชา. สมมติวาเมื่อ
ตากระทบรูปอยางใดอยางหนึ่ง แลวมันไมมีสติวารูปสักวารูป หรือวาตาสักวาตา;
มัน
ไมมีความรูอยางนี้, มันไมมีสติอยางนี้ ก็เรียกวาขาดสติ; เมื่อขาดสติก็ขาดความรู,
ขาดความรูก็คือขาดวิชชา ฉะนั้นจึงเปนอวิชชา. ฉะนั้นอวิชชาจึงเพิ่งเกิด อวิชชา
ก็เพิ่งเกิดเมื่อนั้น เมื่อขาดสติ, นี้เปนหลักพระพุทธภาษิตที่วา แมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด.

จิตมิไดมอี วิชชาหรือกิเลสตลอดเวลา.
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ทีนี้คนอีกจํานวนมาก ครูบาอาจารยจํานวนมาก เขาถือวา อวิชชานี้เกิดอยู
ตลอดเวลาไมเคยดับ, เกิดอยูเปนพื้นฐาน เกิดอยูตลอดเวลา, ก็หมายความวา อุปาทาน
หรือกิเลสตัณหาอะไรก็ตามมันจะเกิดอยูตลอดเวลา.
เชน เขาพูดวานอนเฝาอยูใน
สันดาน เกิดอยูแลวตลอดเวลา; นี้ผมเห็นวาไมถูก และผิดอยางยิ่ง ที่จะใหอวิชชา
หรือกิเลสเกิดอยูตลอดเวลาในใจของคน, นั้นเปนเรื่องผิดอยางยิ่ง และผิดตอหลักพระพุทธภาษิตที่วา แมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด. คิดดูใหดี ๆ แมแตความโงความหลงนี้ก็เพิ่ง
เกิด, เกิดเมื่อมีเรื่องแลวเผลอสติ.
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มี เรื่ องคื อ ตากระทบรู ป หู กระทบเสี ยง จมู กกระทบกลิ่ น เป นต น อย างใด
อยางหนึ่ง เรียกวาเรื่อง เรียกวาเกิดเรื่อง;
พอเกิดเรื่องนั้นแลวเผลอสติ
โงไป
เพราะการเผลอสติในการที่กระทบกับอารมณ นี่เรียกวา อวิชชา,
อวิชชาก็เพิ่งเกิด ;
นี้ก็หมายความวา จิตไมไดเกิดอวิชชาอยูตลอดเวลา, แตวามีความเคยชินที่จะเกิด
อวิชชาอยูตลอดเวลา. ขอนี้ยอมรับ มีความเคยชิน, มีนิสัยหรือความเคยชิน
ที่จะเกิดอวิชชา หรือกิเลสอยางใดอยางหนึ่งเหมือนกันแหละ ไดตลอดเวลา,
แต
มันเกิดจริงมันเพิ่งเกิด.
ฉะนั้นการจะตัดกิเลสกับตัดความเคยชินของกิเลสมันคนละเรื่อง.
ถา
ตัด ความเคยชิน ของกิเ ลสได ก็เ ปน พระอรหันต
หรือ เปนพระอริย บุคคลชั้นใด
ชั้นหนึ่ง; แตวาการตัดกิเลส ขมกิเลส หรืออะไรเปนเรื่องคนธรรมดาเขาทําได,
และอี กอยางหนึ่ ง บางทีมั นก็ ไมไดมี การตั ดการข มอะไรดอก เมื่อมันหมดเหตุหมดปจจั ย
กิเลสมันก็ดับไปเอง, คราวหนึ่งเปนคราว ๆ ไปเหมือนกัน.
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ฉะนั้นโดยหลักพื้นฐาน ตองเรียกวา จิตนี้ไมมีกิเลส, จิตพื้นฐานถือวา
ไมมีกิเลส; อยางในพระบาลีวา ปภสฺสร มิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ - จิตนี้เปนประภัสสร,
อาคนฺตุเกหิ อุปกกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฎํ เศราหมองเพราะกิเลสที่เปนอาคันตุกะเขามา.
กิเลสนี้หมายถึงอวิชชา หรือกิเลสชื่อใดก็ตาม ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเผลอสติ;
เมื่อ
ตาเห็นรูป หูฟงเสียง เปนตน,
จึงขอใหถือวา จิตตามธรรมดามิไดมีกิเลสเกิดอยู.
ตอเมื่อมันมีเรื่องกระทบทางใดทางหนึ่ง แลวโงแลวเผลอสติ มันจึงจะเกิด,
เผลอสติ
ก็คือเกิดอวิชชา,พอเกิดอวิชชาก็เกิดตัณหา อุปาทานอะไรไดตามลําดับ; เพราะ
ฉะนั้นเราไมไดเกิดตัณหา ไมไดเกิดอุปาทานวาตัวกูวาของกู อยูตลอดเวลา.
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ดู ให ดี คิ ดดู ให ดี สั งเกตดู ให ดี พิ จารณาจิ ตใจของตั วเองดู ให ดี อุ ปาทาน
วาตัวกูวาของกูนี้มิไดเกิดอยูตลอดเวลา, มันเกิดเปนคราว ๆ. แตเนื่องจากมัน
เกิดเปนคราว ๆ บอยนัก มันจึงมีความเคยชินที่จะเกิด อยางไมทันรูทีเดียว. ความ
เคยชินนี้มีมาก จนเกิดไดเร็วไมทันรู;
ฉะนั้นเราจึงเผลอหรือเขาใจผิดไปวา มันเกิด
อยูแลว, ที่จริงมันเกิดเร็วมาก เปนอัตโนมัติที่เร็วมาก จนเราคิดวามันเกิดอยูแลว.
เรามีความเคยขินที่จะเกิดความคิดเปนตัวกู - ของกู มาตั้งแตเล็ก ๆ
ตั้งแตออนแตออก, เด็กคลอดออกมาพอเริ่มรูอะไรบาง มันก็ถูกสอนใหเปนตัวกู – ของกู
ตั้งแตนอนอยูในเบาะ ยังลุกนั่งไมได มันก็มีความเคยชินที่จะเกิดตัวกู - ของกู แลว ;
เพราะมั นถู กอบรมมาอย างนั้ น ให เป นตั วกู แล วก็ เป นของกู ;เช นพ อแม ของกู แล วตั วกู
ตัวกูจะกิน ตัวกูไมไดกินก็โกรธ, ตัวกูไดกินก็ดีใจอยางนี้, มันคอย ๆ สรางรูปของ
ตัวกู - ของกูนี้ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนมั่นคง และจนเคยชิน.
นี้เรามีอายุตั้ง ๓๐ ป ๔๐ ป มันก็มีความเคยชินมาก, วันหนึ่งมัน
สรางความเคยชินในเรื่องนี้หลายรอยครั้ง, ไปคิดดูใหดี เทาจํานวนครั้งที่เกิดตัวกู
วันหนึ่ง ๆ จะมีหลายครั้ง, หรือบางคนจะหลายสิบครั้ง, หรือบางคนจะหลายรอยครั้งก็ได
คือความคิดที่มันสําเร็จรูปเปนกิเลสทีหนึ่ง แลวก็ตองเรียกวาเปนตัวกู - ของกู ทีหนึ่ง
ครั้งหนึ่ง แลวมันจะสรางความเคยชินเทาไร. สมมติวาในวันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง เกิด
ไดสัก ๕๐ ครั้ง,
ชั่วโมงละ ๒ ครั้ง ประมาณอยางนั้น นี้เปนอยางนอยที่สุดแลวนะ,
แลวเดือนหนึ่งเทาไร ปหนึ่งเทาไร, แลว ๑๐ ปเทาไร, มันชินมากขนาดนี้ ตัวกู – ของกู
เลยเปนเรื่องที่ชินเปนเรื่องที่ชินเปนนิสัย จนเปนคุณสมบัติของมันเองเสียอยางนั้น.
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นี่เป นข อเท็ จจริ งหรื อเป นหลั กพื้ นฐานที่ จะต องรู ก อน ว ากิ เลสนี้ ไม ได เกิ ด
อยูตลอดเวลา; แตวาเกิดเปนคราว ๆ และเกิดบอยจนชิน เหมือนกับวามันมีอยู
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ตลอดเวลา.
ถาเราพบขอเท็จจริงอันนี้แลว เราก็จะตองสรุปใหไดวา เวลาที่กิเลสไม
เกิด มันก็มี,เวลาที่จิตวางจากกิเลสอยูเองมันก็มี, เวลาที่จิตเกิดกิเลสมีกิเลสมันก็มี, มัน
มีอยูเปนสองอยาง. ตองไปศึกษาขอนี้ใหเขาใจเสียกอน, ไปนั่งพินิจพิจารณาดู
เวลาไหนจิตมีความรูสึกวาเปนตัวกู - ของกูอยางไร, เวลาไหนไมมี; เวลานอนหลับ
ไมฝนนั้นไมมีแน. คุณเขาใจไดทันทีใชไหม ? ถาผมพูดวาเวลานอนหลับไมฝน หลับ
สนิทนี้ ตัวกู - ของกู ไมเกิดแน, หลับ ๕ ชั่วโมง ๘ ชั่วโมงมันก็ไมมี ถาวาฝน มันก็
มีตัวกู - ของกู ในจิตใตสํานึก เปนความฝน, มันก็มีเหมือนกัน เวลาหลับมันก็มีได ;
แตมันไมเต็มรูปที่จะเรียกวา กิเลส หรือเปนมโนกรรมอยางใดอยางหนึ่ง.
แตบางคน
อาจจะเต็มรูปก็ได แมในความฝน, แตเอาละ เราไมนับวาเปนกิเลสโดยสมบูรณ.
นี้เอาเวลาตื่น ๆ อยูนี้ เวลาที่เรามีอารมณดี มันก็ไมมีกิเลสอันใดอัน
หนึ่งรบกวนจิตใจ, หรือเวลาที่เขาสมาธิ เขาฌาน เขาสมาบัติ เขาสมาธิเสีย มันก็
ไมมี, เวลานั้นมันก็ไมมีตัวกู - ของกู, เวลาที่เราปลอยใหจิตมันอยูในสภาพที่พัก
ผอน, มันเหนื่อยนัก มันพักผอน ก็ไมมีตัวกู - ของกู มันอยากจะหยุดจะอยูนิ่ง ๆ
มันก็ไมมีกิเลส,
หรือวาประจวบเหมาะ เราตั้งจิตไวดี เวลาประจวบเหมาะดี อารมณ
แวดลอมดี เชนอยูกับกอนหินตนไม ที่จะชวยใหจิตมันหยุด อยางนี้มันก็ไมมีกิเลส,
เรียกวาปามันชวยใหหยุดหรือวางไดงาย เวลานี้มันไมมีกิเลส. ฉะนั้นจึงมีบทสําหรับจะ
ใหพิจารณา ในอานาปานสติอยูบทหนึ่งที่วาเราทําในบทศึกษา ตามมองจิตอยูวา จิตมี
กิเลสหรือไมมีกิเลส, จิตกําลังมีกิเลส หรือกําลังไมมีกิเลส.นี่บุถุชนคนธรรมดานี้ก็
มีบทเรียนอยางนี้; จิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะ
จิตมีกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่ง หรือไมมีกิเลสชื่อใดชื่อหนึ่ง.
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ควรทดสอบธรรมชาติของจิตวามีหรือไมมีกิเลส.
ฉะนั้นควรจะทดสอบดู จนรูจักจิตใจหรือธรรมชาติแหงจิตใจของ
ตัวเองใหดี วากําลังมีกิเลสหรือกําลังไมมีกิเลส, แลวใหรูภาวะที่ไมมีกิเลส, กําลังวาง
จากกิเลส มันเปนอยางไร, พอกิเลสเกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกู มันเปนอยางไร. กิเลส
เกิดขึ้นเปนตัวกู - ของกูนี้ มันหลายแบบ อยางที่พูดแลว,เปนโลภะก็มี, เปนโทสะ
ก็มี, เปนโมหะก็มี. อยางมากจนรอนฉี่ก็มี, อยางกลางเปนรอนนอย ๆ, หรืออยางเบา
จนไมคอยรูสึกรอนก็มี, แตวามันก็มีความรูสึกกระวนกระวาย. ฉะนั้นที่เราไมมีสิ่ง
เหลานี้ ก็เปนเวลาที่เรียกวาประภัสสร; เมื่อจิตมีความเปนประภัสสร อยูตามลําพัง
ตัวมันเอง มันก็เปนจิตที่กําลังวางจากกิเลส.
สังเกตดูใหดี ๆ ตอนไหนมีบางวันหนึ่ง ๆ จิตที่โปรงดี แจมใสดี ไมขุนมัว
ไมขุนดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง มันก็มีเหมือนกัน;
แตมันอาจจะมีนอยหรือนอยที่สุด
สําหรับคนปุถุชน ซึ่งเคยชินกับเรื่องตัวกู - ของกู แลวรักแลวหลงในเรื่องที่จะมีตัวกู –
ของกู. คําพูดนี้คุณเขาใจหรือเปลาวา คนธรรมดานี้ รักที่จะมีตัวกู - ของกู, มัน
รักตัวกู - ของกู นั่นแหละมากเกินไปกวาที่จะรักพระพุทธเจา;
แมเปนพระเปน
เณรเปนอุบาสกอุบาสิกา อะไรก็ตามใจ, รักกิเลสตัวกู - ของกู ยิ่งกวารักพระพุทธเจา.
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ผมพูดอะไรมักจะมีผูมองไปในแงวาเปนการดาเสมอ;
แตนี้เปนของ
จําเปนที่จะตองพูดในรูปนี้เพื่อประหยัดเวลา เพราะวามันมีกิเลสอีกแขนงหนึ่ง
คือ
กิเลสประเภททิฏฐิมานะ ทิฏฐิมานะกระดาง, กิเลสประเภทนี้มันมีอยูประเภทหนึ่ง
ซึ่งมันชอบใหยืนยันไปตามสภาพเดิม.
บางทีเห็นวาไมนาทําก็ยังจะทําอยูนั่น
หรือวาใครหามก็ยิ่งไมฟง ยิ่งหามก็ยิ่งไมฟง ทั้งที่รูวาคําหามคําแนะนํานี้มันถูกตองนะ
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แตก็ยิ่งไมฟง ยิ่งจะทํา. เขายิ่งหามเทาไร มัมก็ยิ่งเบงรับขึ้นมาเทานั้น, เขายิ่งชี้แจง
เทาไร มันก็ยิ่งหาขอแกตัวมากขึ้นเทานั้น.
นี้ขอดูใหดี ๆ วันหนึ่ง ๆ มันมีเรื่องอยางนี้ ;
ถ าเชื่ อหรื อรั กพระพุ ทธเจ ามั นก็ พยายามที่ จะยอมแพ คื อยอม ยอมตามที่ เขาแนะนํ า
หรือตามที่ตัวเองนึกขึ้นมาได หรือตามที่ตัวเองอยากจะดี.

ตัวกูด,ี ตัวกูชั่ว.
ฟงดูก็ไมนาเชื่อวา เรานี้เปนสองตัวเกิดขึ้นมาทะเลาะกัน,
ในคนคนหนึ่ง
มีตัวอยูสองตัว ตัวดีกับตัวชั่ว. ภาษาจิตวิทยาใหม ๆ นี้เขาเรียกวา ธรรมชาติฝายต่ํา
กับธรรมชาติฝายสูง ทั้งคูมีอยูในจิตใจของมนุษย; ตัวนี้แหละมันทะเลาะกัน มัน
ฟดเหวี่ยงกันเรื่อย. ขณะใดธรรมชาติฝายต่ํามันชนะ ก็มีทิฏฐิมานะเยอหยิ่ง แม
แตดื้อตอตัวเอง คือคนเดียวนี้มันดื้ออยูไดขางใน โดยธรรมชาติฝายต่ํามันชนะ;
ถา
ธรรมชาติฝายสูง คือความรูสึกผิดชอบชั่วดีมันชนะ, ธรรมชาติฝายต่ํามันก็ยอม
ไป. แลวมันก็เปนตัวกูอยูนั่น เปนตัวกูทั้งสองตัว : ตัวกูฝายชั่ว ตัวกูฝายดี มันก็
เปนตัวกูทั้งสองตัว. ตัวกูฝายดีบางทีก็ยิ่งรายไปกวาตัวกูฝายชั่วก็มี, มันไดดี มันก็จอง
หองอวดดี,
มันยิ่งเอาความดีมาโออวดมาอะไร มันก็กลายเปนตัวกูดวยเหมือนกัน จน
กวาจะหมดตัวกู, หมดตัวกูทั้งสองตัว จึงจะเรียกวา วาง.
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หินสลักที่เราเอามาจากอชันตาแผนหนึ่ง มีรูปวัว ๒ ตัวงัดกัน : ตัวหนึ่ง
ดําตัวหนึ่งขาว ผมเห็นเขาที.
เขาจะมีความหมายทีแรกอยางไรก็ไมรู เพราะเขาไมได
เขียนคําอธิบายไว; แตผมถือเอาตามความรูของผมวา วัวตัวดําตัวหนึ่ง วัวตัวขาว
ตัวหนึ่ง ฟดกันอยูเรื่อย ในจิตใจของเรา จนกวามันจะตายไปทั้งสองตัว, แลว
มันก็ไปตรงกับเรื่องของพวกเซน, นิทานของพวกเซน เหมือนกันเลย.
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ในนิทานนั้นเลาวา ภิกษุรูปหนึ่งพยายามปฏิบัติเซนอยูเรื่อย, ปฏิบัติอยู
เรื่ อยอย างจริ งจั ง .อาจารย มาถามสอบสวนบ างบางเวลา ว าเป นอย างไร เป นอย างไร
แลว การปฏิบัตินั้น; บอกวาควายดินสองตัวชนกันเรื่อย, ตัวหนึ่งดําตัวหนึ่งขาว.
ควายที่เปนดิน อาจารยรูทันที วาหมายความวาอยางไร; เพราะเขามีความรูเหนือ
กวา. ศิษยนั้นก็ไมใชเลว, ศิษยคนนี้ วาควายดินสองตัวชนกันอยู. อาจารยก็ไป,
หลาย ๆ วันก็ถามอีกวาเปนอยางไร ? ก็วาควายสองตัวยังชนกันอยู. นี่พอเวลานานเขา
พอสมควร อาจารยมาถามอีกวาเปนอยางไร ? ตอบวามันตกน้ําละลายไปหมดแลวทั้งสอง
ตัว, ควายดินนี้ชนกันพลัดตกลงไปในน้ํา ละลายเปนน้ําหมดแลวทั้งสองตัว. อาจารย
ไมพูดวาอะไร กลับไปเลย; หมายความวามันหมดเรื่อง, หมดเรื่องการทะเลาะกัน
ระหว า งธรรมชาติ ส องฝ า ย คื อ ฝ า ยดี ฝ า ยชั่ ว .ฉะนั้ น ภาพวั ว ภาพนั้ น สนใจกั น บ า งนะ
ควายหรือวัวสองตัวงัดกันนี้ ในหินสลักจากอชันตา.
ที่ถ้ําอชันตามีภาพกวาง ๔ ตัว
หัวเดียว, มีควายชนกัน, มีปลาหัวมีดอกบัว นี้ลวนแตมีความหมายแนนอน, แตเขา
ไมไดเขียนคําอธิบายไวเลย.
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ขึ้นชื่อวา ตัวกู ใชไมไดทั้งนั้น.

นี้เปนวา เราจะตองรูวา ตัวกูมันมีสองตัว, ในนี้ในใจนี้มีสองตัว, ตัว
หนึ่งดีตัวหนึ่งชั่ว,
ผลัดกันขึ้นมาโผลขึ้นมา เปนผูบัญชาการผูอํานวยการ ผูครอบครอง
จักรวาลนี้,
ครอบครองรางกายนี้แลวมันไมไหวทั้งนั้น.
ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีก็ไม
ไหว, ยึดมั่นถือมั่นเรื่องชั่วก็ไมไหว, ตัวกูดีก็ไมไหว, ตัวกูชั่วก็ไมไหว, ดีก็มี
ความทุกขไปตามแบบดี ชั่วก็มีความทุกขไปตามแบบชั่ว.
ฉะนั้นคนหนึ่งแบก
กระบุงกอนหิน หรือวาของโสโครกอะไร มันก็หนักเหมือนกัน, คนหนึ่งแบกกระบุงที่

www.buddhadasa.in.th

หลักพื้นฐานของตัวกู – ของกู

๔๓๙

ใสเพชรใสพลอย ใสแกวแหวนเงินทอง มันก็หนักเหมือนกัน,
มันก็หนัก. คนหนึ่งหาบถังใสเพชรพลอยมันก็หนัก.

คนหนึ่งหาบถังอุจจาระ

ฉะนั้นเราจะตองรูวา ตัวกูแลวมันใชไมไดทั้งนั้น : ตัวกูที่ยึดมั่นถือมั่น
ทางดีก็ใชไมได, ยึดมั่นถือมั่นทางชั่วก็ใชไมได ที่มันไปดาเขา เรื่องตัวกูฝาย
ดีนะ เขาใจไหม ? ที่มันไปดาเขา มันตัวกูฝายดี,มันยึดมั่นฝายดีกูดี แลวมันไปดาเขา,
แล วก็ ไปทะเลาะกันได เป นพระแท ๆ ไปทะเลาะกับฆราวาสได ไปด าฆราวาสได นี่ มั น
เลวสักเทาไร, ตัวกูฝายดี. อยาไประวังแตตัวกูฝายชั่ว ตัวกูฝายชั่วยิ่งจะมีอันตราย
นอย, ตัวกูฝายดีนั่นแหละมันจะไปกัดใครตอใครเขา ไมคอยหยุดหยอน, เพราะ
มันถือวาดีกวา มันจะชนะเรื่อย.
ฉะนั้นรวมความวา ตองวางจากตัวกู ทั้งฝายดีและฝายชั่ว;
ฉะนั้นเมื่อ
ผมพูดเพียงสั้น ๆ วาวางจากตัวกู, ผมไมมัวพูดวา วางจากตัวกูสองตัว ฝายดีฝายชั่ว มัน
เสียเวลา, พูดแตวาวางจากตัวกูก็พอแลว หมายความวาวางจากตัวกูทั้งฝายดีฝายชั่ว.
จิตบางเวลาวางจากตัวกู แตจิตโดย สวนมากมันเต็มอยูดวยตัวกู มันแลวแตวาสนา
ดวย; บางคนมีนิสัยสันดานเปนอันธพาลมากเกินไป มันก็มีตัวกู - ของกูมาก เกิด
มาก, บางคนมีสันดานอันธพาลนอย ความคิดชนิดนี้ก็เกิดนอย เพราะฉะนั้นไดเปรียบ
คือสบายกวา.
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ขอใหคุณพิจารณาดูคน บางคน โกรธยาก มันยินดียินรายยาก; ไปดู
ก็เห็น เขาไมไดเลาเรียนอะไร ไมไดเคยบวชเคยเรียนเสียดวยซ้ําไป แตนิสัยสันดานมัน
โกรธยาก รักยาก หวั่นไหวยากยิ้มแฉงอยูเรื่อย นี่ก็มี, อยางนี้ดีกวาพระเณรเสียอีก
ที่เรียนรูอะไรมาก แตวาโกรธเกง รักเกงอะไรเกง,
ฉะนั้นเราจะตองไปดูกันใหม ให
ลึกถึงจิตใจวาใครมีเวลาที่จากตัวกูมาก, ใครมีเวลาที่วางจากตัวกูนอย ใครแทบจะไม
วางเลย.
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จิตวางจากตัวกูเปนนิพพาน.
เอาละทีนี้สรุปความกันเสียทีวา เวลาที่วางจากตัวกูนั้นมีอยู ขณะที่
วางจากตัวกูนั้นผมถือเปนขณะแหงนิพพาน; เวลาใดจิตวางจากตัวกู นิพพานก็มีอยู
ณ จิตนั้น, พูดกันอยางนี้เลย เปนคํากลอนดวยวาเวลาใด จิตวาง จากตัวกู นิพพาน
ก็มีอยู ณ จิตนั้น, เวลาใดตัวกูจู มาพลัน สังสารวัฏฏ ก็พลันเกิดขึ้นแทน, เวลาใด
ตัวกูจู มาพลัน กะทันหันเพราะมันมาเร็ว สังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน.
คําวา สังสารวัฏฏ ก็คือตรงกันขามกับนิพพาน ที่ภาพฝาผนังนี้ สังสารวัฏฏ มีสัญญลักษณเปนไฟเปนไฟลุก; นิพพานจะเปนแกว ๓ ดวง, เพราะวา ใน
สมัยสถานที่เขียนฝาผนังนี้ เขายึดหลักนิพพาน ๓: อนิมิตนิพพาน อปนิหิตนิพพาน
สุญญตนิพพาน, นิพพานจะถึงได ๓ ทางโดยวิธีนี้. นี่เขาเขียนนิพพานเปนรูปดวงแกว
๓ ดวง เปนสัญญลักษณของนิพพาน ฝายสังสารวัฏฏเขียนเปนไฟลุก.
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เมื่อใด จิตวาง จากตัวกู นิพพาน ก็มีอยู ในจิตนั้น, เมื่อใด ตัวกูจู มา
พลัน สงสารวัฏฏ ก็พลันเกิดขึ้นแทน; หมายความวา พอสงสารวัฏฏเขามาก็ลุก
เปนไฟเลย; ไฟราคะ ก็มี ไฟโทสะก็มี ไฟโมหะก็มี มันตองรอนอยางใดอยางหนึ่ง
แหละ. ไฟราคะก็รอนเปยก ๆ, ไฟโทสะก็รอนโพลง ๆ, ไฟโมหะก็รอนมืด ๆ,
แตรวมความแลวมันรอน. จิตวางจากตัวกู เราถือเปนนิพพาน; นี้คนโดยมาก
ครู บาอาจารย โดยมาก ไม ยอมเชื่ อ ไม ยอมฟ ง ไม ยอมเห็ นด วย เพราะว าเข าใจคํ าว า
นิพพานแคบ.
ในบาลี อังคุตตรนิกาย มีแจกนิพพานไว เปนตทังคนิพพาน วิกขัมปน นิพพาน แลวก็นิพพานจริง ๆ สมบูรณ. ตทังคนิพพาน แปลวา นิพพานที่มาจากการ
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ประจวบเหมาะเปน co - incidence ของสิ่งแวดลอมประจวบเหมาะเกิดความวางจากตัวกูได
บางขณะ,
เชน เมื่อเราไปนั่งที่บนภูเขา นั่งกับกอนหิน นั่งกับตนไม มีลมพัด มี
อะไรชวยกันประจวบเหมาะ, จิตวางจากตัวกู ไมเกิดกิเลส อยางใดอยางหนึ่งใด;
อาการอยางนี้เรียกวาประจวบเหมาะแหงองคประกอบ เรียกวา ตทังคะ – ประจวบเหมาะ
จากองคนั้น ๆ หลาย ๆ องค นี่ไดที่ทําใหวางไปเองได. นี่เปนตทังคนิพพาน ก็เรียกวา
นิพพาน เหมือนกัน.
ถาเราทําวิปสสนา ทําสมาธิสําเร็จอยูในฌานอยางใดอยาง
หนึ่ง ก็วางจากตัวกู เหมือนกัน เขาเรียกวา วิกขัมปนนิพพาน. ถาวาตัดกิเลสได
จริง อยางเปนสมุทเฉทปหาน อยางนี้ มันก็เปนนิพพานแท.
หมายความวา นิพพานมีอยู ๓ ชนิดเปนอยางนอย ชนิดหนึ่งประจวบ
เหมาะนี้ เปนการชั่วคราว,ชนิดหนึ่ง ขมดวยอํานาจฌาน ก็เปนการชั่วคราว, ชนิด
ที่ ๓ นั้นถาวร เพราะวาตัดกิเลสสิ้นเชื้อรากไปจริง เรียกวานิพพานเหมือนกัน เพราะ
มันเย็นเหมือนกัน. ถาเรียกวานิพพานแลว ตองหมายความวาเย็น เหมือนกัน.
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นิพพานประจวบเหมาะเปนวิธีที่หนึ่ง เกิดความวางจากตัวกู ขึ้น
มาเอง เพราะไปนั่งบนภูเขานี้ มันก็เหมือนกัน, ก็เย็น อยางนั้นเหมือนกัน, นิพพาน
จริงก็เย็นอยางนั้น. นี้เปนนิพพานชั่วคราวที่จะชิมไดในชาตินี้ เรียกวาทิฏฐิธัมม นิพพานก็เรียก, ชนิดนี้เรียกวาทิฏฐิธัมม-นิพพานก็เรียก คือเรา ชิมรสพระนิพพาน
จากการประจวบเหมาะก็ดี,
ชิมรสพระนิพพานจากจิตอยูในฌานในสมาธิก็ดี
เรียกวาทิฏฐิธัมมนิพพาน นิพพานในขณะปจจุบันนี้ นิพพานที่ในอันตนเห็นแลว,
หลายความวา สด ๆ รอน ๆ ที่นี่เดี๋ยวนี้.
ฉะนั้นจึงวา เมื่อใดจิตวางจากตัวกู นิพพานก็มีอยู ณ จิตนั้น นี้เปนที่
แนนอน, เพราะวา นิพพานก็คือวางจากตัวกูนั่นเอง, เพราะวาเมื่อวางจากตัวกู
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ก็คือไมมีสังสารวัฏฏ; ตอนนั้นสังสารวัฏฏระงับไป นิพพานปรากฏ. แตมันก็
จะกลับไปมีสังสารวัฏฏอีก เพราะความเคยชินของกิเลสอยางที่วา; ฉะนั้นเราไปนั่ง
สบายบนภู เขา สบายไม อยากลุ ก ด วยความว างความเย็ นอะไรบอกไม ถู กนี้ แต แล วใน
ที่สุดเราก็นั่งอยูอยางนั้นไมได เราก็ตองลุกไปตามที่ตาง ๆตามหนาที่การงาน;
นิพพาน
ก็ ติ ดไปเหมื อนกั น แต แล วมั นเลื อนไป ๆ จางลง ๆ ประเดี๋ ยวก็ ไปเข ารู ปอย างอื่ นให เกิ ด
ตัวกู - ของกู ขึ้นมาอีก, ฉะนั้นก็จะตองระวังกันมาก.
ทีนี้ก็ตองอาศัยวิธีที่สอง คือการขม ขมบังคับใหมีสติ ทางตา ทางหู
ทางจมูกอะไรนี้, คอยระวัง คอยขมไว แตจะใหฟลุกเอาอยางนั้นเรื่อยไปมันไมได.
ประจวบเหมาะนี้คือคลายกับฟลุกเอง จะใหมันมีเรื่อยไปมันก็ไมได มันมีไมไหว.
นี้ก็
ตองใชวิธีควบคุม หรือบังคับดวยสติ จึงวามีสติสังวร อินทรียสังวร สํารวม
ดวยสติเพื่อใหมันไมเกิดตัวกูนั่นแหละ, อยาเผลอใหตัวกูเกิดขึ้นมา.
อาจารยของผมองคหนึ่ง อาจารยสวด กัมมวาจา ทานใชคําวา เตา, ทาน
วาเตา ขางกุฏิมีสระใหญอยู แลวมันก็มีเตา. แลวพูดสั้น ๆ วา เตามาอีกแลว เตาขึ้น
มาอีกแลว, ในใจของทานเกิดขุนอีกแลว, เดี๋ยวมันก็คลานกุกกักกลับลงไปในสระอีก.
ผมไปพบบอย ๆ ทานเดือดขึ้นมาวา เตาขึ้นมาอีกแลว, บางทีก็พูดกับเราวา เตาขึ้นมาอีก
แลว, เดี๋ยวมันคลานกุกกัก ๆ กลับลงไปในสระอีก. นี้แสดงวา มีการตอสูอยางเต็มที่,
วันหนึ่ง ๆ มีการตอสูอยางเต็มที่.
นี่คนโบราณเขามีความรูแคนี้ ไมไดเรียนนักธรรมไม
เรียนบาลี เปนมหาเปรียญอะไร แตเขารูจักเตา. พระเณรเดี๋ยวนี้ยิ่งโงยิ่งไมรูจักเตา จน
เตามันครองอยูในสันดานเลย โอกาสที่จะมีจิตวางจากตัวกูนี้มันมีนอย.
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ขอใหพยายามเรื่อย ๆ ไปทั้งสองวิธี : ไปหาที่ที่จะทําใหจิตหยุด วาง
ไดงาย ๆ, อยาใหมันแวดลอมดวยสิ่งของ หรือบุคคล หรืออะไรก็ตาม ที่ชวยให
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เกิดตัวกู - ของกู. ผมพูดเมื่อวานนี้วา ฟงวิทยุขาวในประเทศนอกประเทศ อะไรนี้
ก็ยังเปนโลกจัดเต็มที่, ยังเปนสิ่งที่นารังเกียจ. แลวคุณไปฟงซิ มันจะมีความคิด
นอมเอียงไป สนับสนุนฝายโนนเกลียดชังฝายนี้,
ไปฟงขาวเขารบกันในสงคราม ถาจิต
มันนอมเอียงไปเพื่อสนับสนุนฝานนี้ เกลียดชังฝายโนนนั่นคือตัวกู - ของกู เกิดฟรี เกิด
โดยไมจําเปนขึ้นมา เพราะการฟงวิทยุ.
แมวาจะฟงขาว ฟุตบอล ขาวอะไรตาง ๆ มันก็อยางเดียวกัน ฟงขาวมวย
มันก็ตองมีตัวกู - ของกูเกิด: สนับสนุนฝายโนน ขัดแยงฝายนี้; ฉะนั้นไมฟงเสีย
ดีกวา.
นี่วาหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของ บุคคลอะไรก็ตาม ที่มันชวนใหเกิดตัวกู – ของกู
ใหมาก, เวนไวแตจะเปนการทดสอบ : จะฟงวิทยุสักทีหนึ่งวันนี้ นี่วันนี้จะเกิดตัวกู –
ของกูเขาขางฝายไหนไหม, จะทดสอบสักทีก็ได, หรือจะฟงเพียงวา เดี่ยวนี้โลกมันไปถึง
ไหนกันแลวอยางนี้ก็ได; แตมันยากเหลือเกิน ที่จะฟงในลักษณะอยางนั้น, มันจะตอง
เกิดความลําเอียงอยางใดอยางหนึ่ง มันก็เปนตัวกู - ของกู.
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ฉะนั้นไมอานหนังสือพิมพ ไมฟงวิทยุนี้ไดเปรียบ,
ไดเปรียบที่จะเปน
อยูดวยจิตวางจากตัวกู.
แตเขามักจะพูดกันวา ไมฟงวิทยุไมอานหนังสือพิมพ นี้จะทํา
ใหไมรูจะใหโงไมทันสมัย นี้ไมจริงดอก มันเปนเรื่องแกตัว.
ถาอานตองอานดวยสติ
สัมปชัญญะ, ถาฟงก็ฟงดวยสติสัมปชัญญะ; ฉะนั้นอยาอานอยาฟงดีกวา
เราระวังการเปนอยูของเราเปนประจําวันนี้, ไมถูกเชิด ไมถูกกระตุน
ไมถูกเชิดดวยสิ่งแวดลอม ใหมันเกิดตัวกู - ของกูขึ้นมา, นี่เรียกวาเปนอยูถูกตอง
ที่จะทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต;
เปนอยูอยางนั้นแหละเปนอยางถูกตอง.
อะไรเชิดไมขึ้น, อารมณทางตา ทางหู ทางจมูก เชิดเราไมขึ้นคือเชิดจิตไมขึ้น ให
เปนตัวกู - ของกูมันเชิดไมขึ้น, แลวมันก็เปนอยางถูกตอง เรียกกันงาย ๆ อยางสามัญที่
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สุดเลย เปนอยูอยางถูกตอง, เปนอยูชนิดที่จิตจะถูกเชิดไมได. เชิดไมขึ้น, หรือวา
ไมมีการเชิดเสียเลยมันก็วางจากตัวกูของกู,
สบาย เทานี้มันก็พอแลว มันเปนทั้ง
หมดแลว.
ทีนี้คนที่มันบาเอง มันวาอยางนี้ไมมีอะไร อยางนี้มันโง อยางนี้ไมทันสมัย,
อยางนี้มันไมเจริญทางวัตถุ; ก็ลองคิดดู เจริญทางวัตถุมันเจริญไปทําไมกัน, ถาเจริญ
ใหรอนเปนไฟ เจริญไปทําไมกัน.

จิตวางจากตัวกูนั้นฉลาดที่สุด.
ทีนี้มันมีปญหา ที่นานึกอยูอยางหนึ่งวา ที่จิตวางจากตัวกูนี้ มันเพียงแต
ไมมีความทุกขเทานั้นเองมันเปนจิตที่โงที่ไมรูหรือเปลา ?
นี่เขาใจไดยาก ฟงก็ยาก
เข าใจก็ ยาก จิ ตที่ ว างไม มี ตั วกู หยุ ดอยู ในนิ พพานชั่ วขณะก็ ตาม นิ พพานชนิ ดไหนก็ ตาม
มันเปนของความฉลาดหรือเปลา ? คนทั่วไปเขาถือวาไมฉลาด เพราะไมไดคิดนึกอะไร
ไมไดศึกษาอะไร, คนไมไดศึกษาอะไร จะทําไดหรือ ฉลาดหรือเปลา, เขาวาไมฉลาด.
ที่จริงนี่คือยอดสุดของความฉลาดโดยอัตโนมัติ; เพราะวาความรูทั้งหมดหรือความ
ฉลาดทั้งหมด มันมุงตรงไปที่ความไมมีทุกข;
ถามันรูความไมมีทุกขเสียแลว ก็ตอง
เรี ย กว า ยอดของความฉลาดทั้ งที่ ไ ม ไ ด คิ ด นึ ก อะไร ไม ไ ด แ จกแจงอะไรไม ไ ด พู ด อะไร
สักคําเดียวเลย.
แตตามที่แทจริงตามทางธรรมะตองพูดไดวา เปนคนฉลาดที่สุด,
ฉลาดกวานักปราชญทั้งหมดในโลกสมัยนี้รวมกัน.
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ยกตั วอย างเปรี ยบเที ยบอี กที หนึ่ งว า คนไม รู หนั งสื อคนหนึ่ ง ไม ได เรี ยน
หนังสือ ไมรูหนังสือคนหนึ่ง ในประเทศอินเดียหลายพันปมาแลว,
แตมีความคิดนึก
มี ค วามรู สั ง เกตรู อ ะไรในสิ่ ง ที่ ม าเกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต จนกระทั่ ง เป น พระป จ เจกพุ ท ธเจ า .
คุณตองจําใหดีนา ปจเจกพุทธเจาไมไดพูดวาสัมมาสัมพุทธเจา, จนบุคคลนี้เปนปจเจก -
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พุ ทธเจ าพู ดอะไรก็ ไม ได พู ดอธิ บายอะไรก็ ไม ได เพราะไม รู จั กพู ด ไม รู คํ าพู ด ไม รู วิ ธี พู ด
จะพูดสิ่งที่รูอยูในใจตัวใหใครฟงก็ไมได, เหมือนคนใบ บรรยายอะไรขางในใจใหคน
อื่นฟงก็ไมได แลวก็เปนคนไมรูหนังสือดวย จะพูดอะไรเปน.
ถาถามวาคนนี้ฉลาด
หรือโง ? ก็ตองตอบวา ฉลาดที่สุดในโลก, เพราะเขารูสิ่งสูงสุดของความฉลาดทั้งหมด
รวมกันที่ตองการ.
นี่คุณจะตองตีความหมายของคําวา ฉลาดใหถูกตองอยางนี้,
วาสติปญญา
ทั้งหมดในโลกชนิดไหนก็ตามกี่แขนงก็ตาม ถาเปนไปถูกตอง แลว มันจะตองรวมจุด
ไปสูความหยุดเสียไดซึ่งความทุกข,
ที่เรียกวาสันติหรือสันติภาพ หรืออะไรก็ตามใจ
สันติสุข สันติภาพอะไร, ที่เราเรียกวานิพพาน. ถาเมื่อไดสิ่งนั้นเสียแลว แลว
รูแกใจนี้ ก็ตองวา ฉลาดที่สุด ทั้งที่เขาพูดไมได. เดี๋ยวนี้คนฉลาดแตเรื่องพูด
เรียน จํา คิด, แลวก็ฉลาด แลวก็พูด พูดไมมีจบ พูดจนตายก็ไมจบ, แลวเราก็ถือวา
เขาฉลาด เขาเกง เขามีปญญา,
มันก็ถูกแลว มันก็มีปญญาอยางตามประสาชาวบานชาว
โลก ๆ นี้ ไมใชมีปญญาที่สุดหรือฉลาดที่สุด.
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ฉะนั้นตองถือวา ในขณะที่เรามีจิตวาง ไมมีตัวกู – ของกูรบกวน
ขณะนั้นเราเปนคนฉลาดที่สุด. คุณฟงดูใหดี ๆ ที่เราเปนอาจารยทางปรัชญาสอนอยู
ในมหาวิทยาลัยก็ตาม มันก็ยังไมใชฉลาด,
มันจะเปนเครื่องจักรอะไรชนิดหนึ่งมากกวา;
สู ขณะที่ เรามี จิ ตว าง ไม มี ตั วกู ของกู สั ก ๑๐ นาที นี้ ไม ได เวลานี้ เป นเวลาที่ ฉลาดที่ สุ ด
ฉลาดจริง ๆ ดวย, แลวฉลาดที่สุด คือรูความที่ไมเอาอะไร ไมเปนอะไรไมยึดมั่น
ถือมั่นอะไร.
รูขอที่มีอยูในเราดวย มันก็ฉลาดที่สุด;
สวนทางอื่น ๆ หลาย ๆ ทางเปน
ฝอย เปนเปลือกนอกเปนกระพี้ หรือเปลือกนอกออกไป นอกออกไปของความฉลาด
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ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด; ระบุไดเลยวา ความรูทางปรัชญา philosophy อะไรทํานองนี้มัน
เปนกระพี้ออกไปเปลือกออกไป, พูดจนตายกี่ชาติ ๆ มันก็ไมจบ. ที่พวกนั้นถือวา
เปนความฉลาด เราถือวาเปนความโงที่สุด หรือความบาที่สุด เพราะทําใหเสียเวลา
มาก, แลวก็ไมดับทุกขไดดวย. นี่เหมือนอยางวาจะเรียนพุทธศาสนาในแงของ
ปรัชญา แลวไมมีทางดับทุกขได; แตเขาก็วาฉลาดเหลือเกิน ผมวาบาที่สุด สูอยู
วาง ๆ เงียบ ๆ สัก ๕ นาทีไมได นี่ฉลาดที่สุด.
ฉะนั้ นคุ ณไปคิ ดเอาเอง ว านี้ มั นเกี่ ยวกั บคํ าพู ดหรื อวิ ธี พู ด หรื อภาษาพู ด
หรือคําที่ใชก็ได แตวาความหมายมันก็อยางนั้น,
มองใหเห็นจริงก็แลวกัน วาอัน
ไหนมีคาที่สุดมีราคาที่สุด อันนั้นก็เรียกวาฉลาดที่สุด.
เดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่ง
เราเสียเวลากับเรื่องที่ไมฉลาด เรื่องโง ๆ นั่นแหละ มากยิ่งขึ้นทุกที :ฟงวิทยุ
มากขึ้น อานหนังสือมากขึ้น สั่งหนังสือมาอานจนอานไมทัน มาหลอกตัวเอง;
นี่มัน
ก็ คื อโง มากขึ้ นเพราะการอ านหนั งสื อมากขึ้ น ฟ งวิ ทยุ มากขึ้ น อ านหนั งสื อพิ มพ มากขึ้ น,
สูความวาง จากตัวกู - ของกู ๕นาทีก็ไมได.

วางจากตัวกูคือนิพพาน มีตัวกูคือสังสารวัฏฏ.
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นี่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้วา พูดวาเปนหลักพื้นฐาน สําหรับคุณมาใหม ๔ - ๕ องค
นี้ วาหลักพื้นฐานเรื่องตัวกู - ของกู มีอยูอยางนี้ วา : เมื่อใดจิตวางจากตัวกู
นิพพานก็มีอยู ณ จิตนั้น, เมื่อใดตัวกูจูมาพลันสังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นมาแทน.
คุณท องคาถานี้ไว ก็ จํ าได แล วจะเอาไปคิ ดหาคํ าอธิ บายออกไปเองออกไปเอง ออกไปเอง,
เวลาใด นาทีเดียวก็ตามใจ เวลานาทีเดียวก็ตามใจ วางจากตัวกู นิพพานก็มีอยูที่นั่น
ในจิตนั้น ในสภาพจิตอยางนั้น. เดี๋ยวเปลี่ยนกลับมามีตัวกู มันก็เปนสังสารวัฏฏ.
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สังสารวัฏฏนี้ก็เปนชื่อของความทุกข; ในรูปของอบาย : เปน
สัตวนรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย รวมอยูในคําวา สังสารวัฏฏ, ทั้งคําวามนุษย และ
คําวา เทวดา. ฝายเลวเราก็วา อบายนรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกายนี้ก็สวนหนึ่ง
ของสังสารวัฏฏ, ถาเปนมนุษยธรรมดา ๆ เหงื่อไหลไคลยอยนี้ ก็เปนสังสารวัฏฏ,
ถาเปน เทวดา บาอยูดวยเรื่องกามารมณ มันก็เปนสังสารวัฏฏ, หรือเปน พรหมชั้นดี
ไมมีกามารมณ มีตัวกู - ของกูจัด, พออยูในตัวกู นี้สังสารวัฏฏ, เรื่องนี้ไวพูดคราวอื่น
ดีกวามันยาว.
ความหมายของอบาย : นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย คือความรอนใจ
ความโง ความกลัวความขี้ขลาด; ความหมายของคําวา มนุษย ก็คือเหงื่อไหล
ไคลยอยตลอดเวลา, ความหมายของคําวาเทวดา นี้ ก็คือสนุกสนาน เอร็ดอรอย
เนื้อหนัง; ความหมายของ พรหมก็เหนือขึ้นไปอีก ไมยุงดวยเนื้อหนัง แตมีตัวกู –
ของกูตามแบบของความยึดมั่นถือมั่น : มีเกียรติสูง เปนตัวกูสูง เปนอาตมันใหญ
นี่เปนเรื่องของสังสารวัฏฏอยางพรหม.
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นับตั้งแตพรหมลงมาถึงเทวดากามาวจร;
ฝายพรหมเขาเรียกรูปาวจร
อรูปาวจร. พวกพรหมไมมีกามารมณ แตมีตัวกูเดือด เหนียวแนนเลย, แลวก็มี
เทวดา พวกกามาวจร อิ่มอยูดวยกามารมณ, แลวก็มีพวกมนุษยเอาเหงื่อแลก
กามารมณ, แลวก็มีพวกอบายเดือดรอน : นรกก็คือรอนใจ เดรัจฉานก็คือโง เปรต
ก็คือหิว อสุรกายก็คือขลาด, ๔ กลุมนี้เรียกวาอบาย มันทนทุกขมากไป. นี้รวมเรียกกัน
วาสังสารวัฏฏ; พอเมื่อใดตัวกูจูมาพลัน สังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน; หมายความ
วา สังสารวัฏฏในแงใดแงหนึ่ง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อยางใดอยางหนึ่ง จะ
เกิดขึ้นแทนนิพพานคือความวาง.
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ฉะนั้นนิพพานและสังสารวัฏฏ สลับกันอยูในชีวิตของเรา อยางหนา
มือหลังมือ : เวลาที่จิตวางเปนนิพพาน, เวลาที่จิตวุนเปนสังสารวัฏฏ. ฉะนั้น
สังสารวัฏฏอยาไปดูที่อื่นตอเมื่อตายแลว เหมือนที่เขาสอนกันตามศาลาวัด, วาตอตาย
แลวจึงจะทองเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ. ผมบอกวา ที่นี่เดี๋ยวนี้ วันหนึ่งก็ทองเที่ยว
ไปในสังสารวัฏฏ อยางหนามือหลังมือ, หนามือหลังมือ เรื่อยไป, เดี๋ยวเปนนิพพาน,
เดี๋ยวเปนสังสารวัฏฏ;
แลวสวนมากเปนสังสารวัฏฏ จะหาเวลาที่จิตวางจากตัวกู
สัก ๑๐ นาทีก็ยาก.แตมันก็ยังมีความจริง หรือมีขอเท็จจริงอยูอยางนั้น เมื่อใดจิตวาง
จากตัวกู นิพพานก็มีอยู ณ จิตนั้น ที่จิตนั้น, เมื่อใดตัวกูจูมาพลัน จูขึ้นมาในจิตนัน้
เมื่อนั้นสังสารวัฏฏก็พลันเกิดขึ้นแทน;
บางทีก็จะเปนอบาย,บางทีก็เปนมนุษย,
บางทีก็เปนเทวดา, บางทีก็จะเปนพรหม.
ขอใหดูบางเวลาจิตเราไมไดอยากกามารมณ ไมไดเกี่ยวของกับกามารมณ
แตวามันอัดอยูดวยตัวกู - ของกู ดวยทิฏฐิมานะ ดวยเกียรติยศ ดวยอะไรนี้
มันเหมือนกับพรหม, มีความหมายเหมือนกันกับพรหม ก็มีอยูโดยมาก. แตวาถา
มีตัวกู - ของกู ตามธรรมดาปุถุชนแลว เปนนรกทั้งนั้น คือรอนเปนไฟเผาอยูในใจ
หรือวา หิวทะเยอทะยานเปนเปรต; อยางคุณอยากเรียน สอบไลไดเร็ว ๆ หวังเปน
วิมานในอากาศ นี้ก็เปนเปรตอยูตลอดเวลาแลว,
นิสิตมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามใจ
หรื อว าชาวบานทํ าไร ทํ านาก็ เหมื อนกั น ถาคิ ดไมเป น มันหิวต อผลงานอยู ตลอดเวลา มั น
ก็คือเปนเปรตอยูตลอดเวลา.
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ฉะนั้ นเด็ กก็ ได ผู ใหญ ก็ ได หญิ งก็ ได ชายก็ ได มี โอกาสที่ จะเป นเปรต
วันหนึ่งหลาย ๆ หน,
เมื่อความหิวความทะเยอทะยานทางจิตทางวิญญาณมันครอบงํา
เมื่อนั้นตองเปนเปรต. ถามันรอน ถึงขนาดรอน นี้ก็เปนนรก, ถาโงก็เปนเดรัจฉาน,
ถาขี้ขลาดก็เปน อสุรกาย, วันหนึ่งเปนไดทั้ง ๔ อยาง. นี่สังสารวัฏฏเปลี่ยนไป
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เปลี่ยนมา ผลุบผลับ ๆ อยูในจิต ในลักษณะอยางนี้, ในลักษณะของสังสารวัฏฏเองก็มี
เพราะสังสารวัฏฏกมีหลายชนิดตาง ๆ กัน, ในลักษณะระหวางสังสารวัฏฏกับนิพพานก็มี.
เวลาใดจิตวางก็เปนนิพพาน, เวลาใดจิตวุนก็เปนสังสารวัฏฏ; เหมือนกับเราพลิกมือได
ชั่วเวลาอยางนี้.
นี่คือเรื่องที่ผมเรียกวา หลักพื้นฐานของเรื่องของตัวกู - ของกู หลักพื้นฐาน
ของเรื่องตัวกู – ของกู มีอยางนี้ : เมื่อใดตัวกูมา ก็เปนสังสารวัฏฏ เมื่อใดตัวกู
เงียบไป ก็เปนนิพพาน มีเทานี้เอง. ตองตั้งจิตใหดี ๆ ระวังใหดี ๆ ใหมัน
เปนวางหรือเปนนิพพานอยูเสมอ,
เปนนิพพานชั่วขณะอยูเสมอ จนกวาจะเปน
นิพพานถาวร. อยาใหโอกาสแกสังสารวัฏฏเขามา เดี๋ยวนี้เปนพระอยูแท ๆ ก็มี
ความคิดอยางฆราวาสนี้มันก็หมด ลมละลายหมดเลย, เดี๋ยวก็พังครืนเลย ไมมีอะไรเหลือ
มันก็ยากที่จะกูขึ้นมาหาความวางแมแตสักวินาทีเดียว.
แลวก็ อยาลืมวา ควายดินสองตัว ดํา ขาว, ควายดินขวิดกันอยูเรื่อย
คือในจิตของเรามีการตอสู จนกวามันจะตกน้ําละลายไป ไมมีเหลืออยูทั้งตัวดําและตัวขาว,
เมื่อนั้นตัวกูไมมีเกิดได ก็เปนที่สุดของความฉลาด ที่สุดของความบริสุทธิ์สะอาด ที่สุด
ของความสงบเย็น. ความสะอาด ความสวางความสงบ มันไปสิ้นสุดที่ตรงนั้น ที่ควาย
สองตัวละลายน้ําหมดไป. นี้มันยังมี conflict ระหวางดีกับชั่ว ระหวางต่ํากับสูง ระหวาง
อะไรกันอยูเรื่อย, มันออกมาเขาเกงกางเลย มันเที่ยวขวิดคนนั้นขวิดคนนี้, ดีนั้นก็ระวัง
ใหมาก มันเปนเหตุใหยกตนขมทานเสมอ.
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สรุปความวา ตัวกูมีอยูสองตัว คือตัวดีตัวชั่ว; เมื่อใดตัวไหนมาก็ตาม
เมื่อนั้นชีวิตจิตใจนี้เปนสังสารวัฏฏ, ถาดีก็เปนเทวดา เปนพรหม เปนมนุษยอะไร, ถา
ชั่วก็เปนอบาย เปนนรก เดรัจฉานเปรต อสุรกาย และควายสองตัวนี้จะผลัดกันครอง
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เวทีอยูเสมอตองทําใหมัน วางไป. แมวาเราจะกําลังศึกษาเลาเรียน จะทําการงาน จะทํา
ใหดี จะทําความดี ก็ตองหมายความวา พยายาม ทําจิตใหมันไมยึดถือเสียกอน จึง
จะทําความดีนั้นไดถนัด; เชนอยากจะไปนิพพานอยางนี้ มันก็ตองพยายามที่ทําจิต
ไมใหยึดถืออยูเรื่อยไป.
ทีนี้คุณจะเรียนหนังสือสอบเอาปริญญาอยางนี้ คุณตองลืมตัวกู – ของกู
เสียกอนในขณะเรียน, ใหมันเปนสมาธิอยางเดียว. เรียนหรือสอบไลก็ตาม ระวังเมื่อ
เรียนหรือเมื่อสอบไล อยาใหตัวกู - ของกูเกิด มือจะสั่นใจจะสั่น, ความรูที่อยูในหัว
มั นจะไม ออกมา มั นอื้ อไปหมด ในขณะสอบไล ระวั งเถอะ มั นจะอื้ อไปหมด เพราะเรื่ อง
ตัวกู - ของกู, สลัดทิ้งไป เหลือแตสมาธิในการทําขอสอบ ก็ทําไดสบาย อยางเหมือนกับวา
ทําเลน แลวก็ถูกดี.
นี่แหละเปนเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องจิตวางจิตวุน ใหทํางานทุกชนิด
ดวยจิตวางไวเสมอไป.
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เอาละพอกันที สําหรับหลักพื้นฐานเรื่องตัวกู - ของกู วันนี.้
____________
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- ๒๐ –
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒
แรม ๘ ค่ํา เดือน ๖

ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู.
ธรรมะปาฏิ โมกข วั นนี้ ของเรา ก็ พู ดกั นเรื่ อ ง ป ญญาความรู ของตั วกู
ยอมหลอนตัวกู, ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู. ขอใหทําไวในใจเสมอวา
เราพูดกันที่นี่ ไมพูดเรื่องอื่น, พูดเรื่องตัวกู - ของกูซึ่งเปนเรื่องใหญ เปนเรื่อง
หลัก จนเรียกวาเปนชั้นปาฏิโมกข ซึ่งจะตองทบทวนกันทุกสัปดาห. พูดเรื่องอะไรก็
ตามใจ ไมพนไปจากเรื่องตัวกู - ของกู.
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นี้หัวขอที่วา ปญญาความรูของตัวกู นี่คืออะไร กันแน, แลวทําไมมัน
จึงกลับหลอน ยอนไปหลอกหลอน หรือหลอนตัวกู ? เราพูดกันโดย logic กอน
ว าป ญญาความรู ทํ าไมมั นจึ งกลายเป นของหลอนไปได ซึ่ งมั นไม ควรจะเป น เพราะเป น
ปญญาเปนความรู, แลวทําไมมันจึงหลอกหลอน ? แตคุณก็ควรจะสังเกตดูใหดี
มันมีคําตอบอยูในนั้นแลว อยางซอนเรนทีเดียว; เพราะไดพูดวาปญญาความรู
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ของ "ตัวกู," ตัวกูนี้อยูในอัญญประกาศ, ตัวกูคํานี้ตองเปนพิเศษ อัญญประกาศ
(inverted comma) เพื่อใหรูวา ตัวกูนี้มันเปนเพียงอะไรอันหนึ่งซึ่งไมใชของจริง,
เปนมายา เปน กิเลส เปนอุ ปาทาน นี้ป ญญาความรูของตั วกูนี้ มัน ยอ นกลั บ ไป
หลอนตัวกูได ทั้งที่เรียกวาปญญาและความรู.

ศึกษาคําวา ปญญา ใหเขาใจ.
เราพูดกันถึงคําวาปญญากอน ทั้งที่เคยไดพูดมาแลว,
เรื่องนี้เคยพูดมา
แลว แตก็ตองพูดอีกเพื่อเตือนแลวเตือนอีกวา ใหระวัง.
บางคนอาจจะไมเคยไดยิน
ได ฟ งก็ ได คื อว า ป ญญาคํ านี้ ในภาษาไทยมั นทํ าพิ ษได คื อมั นกํ ากวมหรื อมั นดิ้ นได ,
ไมเหมือนภาษาบาลี ภาษาบาลี ถาพูดวาปญญาแลวเปนปลอดภัยแน, ในภาษาไทย
พูดวาปญญานี้ยังไมปลอดภัย. เพราะภาษามันเปลี่ยนความหมายเดิม : ปญญาของผูเอา
เปรียบ, ปญญาของคนคดโกง ปญญาของพวกโจร ปญญาอะไรก็เรียกวาปญญาหมด.
แตในภาษาบาลี ปญญาชนิดนั้นเขาไมเรียกปญญา ฉะนั้นมันจึงปลอดภัย หมายถึง
ปญญาบริสุทธิ์, แลวปญญาชนิดที่ไมบริสุทธิ์ หรือวาที่มันไมดับกิเลสดับทุกขเขา
เรียกอีกชื่อหนึ่ง เขาเรียกวาเฉโก.
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ถายังไมรูก็รูเสียเดี๋ยวนี้วา คําวาเฉโก นั้นไมใชภาษาไทย ไมใชคําดาใน
ภาษาไทย, เปนภาษาบาลีเต็มที่ แลว หมายถึงความเฉลียวฉลาดทั่ว ๆ ไป ที่ไม
ประกอบไปดวยธรรม. นี้ก็ฉลาดพื้นฐาน ฉลาดที่เปนอันตรายก็ได เปนประโยชนก็ได; อยางนี้ความฉลาด แววแหงความฉลาด เรียกวาเฉโก, หรือความ
ฉลาดชนิดที่เรียกวา เอาเปรียบคนอื่นได อยางวาฉลาดในแงกฎหมาย แลวก็ทําเรื่องผิด
ใหเปนถูกได อยางนี้เรียกวาเฉโกทั้งนั้น ภาษาบาลีเปนอยางนั้น. เพราะฉะนั้น
มันจึงปลอดภัย ถาพูดวาปญญาแลวมันก็ปลอดภัยแน ไมทําอันตรายใคร, เพราะเขาแบง
เฉโกไวเปนอีกชนิดหนึ่ง.
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นี้ในภาษาไทยเรา คําวาเฉโก
ก็ยังมีใชเหมือนกัน,
แตใชไปในทาง
ต่ํากวา คือใชไปทางเหลวไหล หลอกลวงเหลวไหลไปเลย,
ภาษาบาลีไมถึงอยาง
นั้น. ฉะนั้นเราจึงไมพูดถึงเรื่องเฉโกที่ใชประโยชนได, เราไปใชปญญา ใช
คําเดียว คําวาปญญา. ฉะนั้นมันจึงมีปญญา เชนมีปญญาทางหลอกลวง, มีปญญา
ในทางเอาตัวรอด เอาเปรียบผูอื่นอะไรทํานองนั้น ก็เรียกวาปญญา; อยางนี้ในทาง
ภาษาธรรมะก็ไมเรียกวาปญญา.
นี้เราก็พูดขึ้นวา ปญญาความรูของตัวกู,
นี่คุณดูเจาของปญญาซิ
เจาของปญญาคือตัวกู.
ตัวกูนั้นเปนอุปาทานเปนกิเลส; ฉะนั้นปญญาของ
กิเลสก็คือกิเลส หรือปญญาที่ยังไมจริง,
นี้ก็มองเห็นไดงาย ๆ.เดิมทีวาคนที่เลาเรียน
มี สติ ป ญญานี้ บวชพระบวชเณรอยู เดี๋ ยวนี้ แหละ แล วก็ เล าเรี ยนปริ ยั ติ เรี ยนพระไตรป ฎก,
มีความรูมีปญญานี้, ปญญาอยางนี้ยังไมใชปญญา, เปนปญญาที่จะหลอนตัวกูอยู
เสมอไป.
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เพื่ อให เข าใจง าย เราก็ มองดู ล วงหน าไปเลยว า คนที่ เรี ยนพระไตรป ฎกแตก
ฉาน ก็ยังมีที่เลวทราม ที่ทําผิด,
ที่อยูในผาเหลืองไมได ที่ตองออกไปเปนทาสของกิเลส
อยางนี้ก็มี, หรือวาทําผิดในผาเหลืองก็มี. คนที่เรียนพระไตรปฎกแตกฉานนี้ มันก็ยัง
มีถึงขนาดนี้.
นี่คือปญญาชนิดนี้ หรือวาเรียนอยางอื่น ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมาก เชนเรียน
พุทธศาสนาอยางเซน, พุทธศาสนาอยางมหายานอยางอื่น แลวก็เรียนไดมาก, รู พูดได
เขาใจถูกตอง; แตวาปญญานี้ก็ยังเปนปญญาเฉโกอยู คือปญญาที่จะหลอนตัวกู
อยูเรื่อยไป. ในวงที่กวางออกไปกวานั้นอีก ก็คือพวกที่เรียนปรัชญา เปนนักปรัชญา
นี้เรียนปรัชญาหมดทั้งโลก ก็ยังคงมีปญญาชนิดเฉโก ที่หลอนตัวเองไดอยูเรื่อยไป.
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ฉะนั้นคุณมองใหดี ๆ กวา รูมาก รูจริง รูมากอยางโลก ๆ รูจริง มันก็
เพื่อหลอนตัวเองมากกวา;
เชนเดียวกับหมอความทนายความที่แตกฉานใน
กฎหมาย ก็เพื่อจะเอาเปรียบในแงกฎหมาย,
เพื่อจะชวยจําเลยที่มีความผิดใหหลุดให
รอด, หรือเอาเปรียบอยางใดอยางหนึ่ง. ความรูกฎหมาย ความมีสติปญญาในทาง
กฎหมาย, ความแตกฉานในทางกฎหมาย มันก็หลอนตัวเองอยางนี้; หลอนใหคน
นั้นใชกฎหมายใชความรูในทางกฎหมาย ในทางที่ไมเปนธรรม.
ทีนี้ในทาง
ธรรมทางศาสนานี้ก็เหมือนกัน เรียนพระไตรปฎกในเถรวาท,
เรียนเซนอยางที่เรียกวา
เหนือขึ้นไปอีก,
หรือวาเรียนมหายานทั่ว ๆ ไปก็ตาม จนแตกฉานไปหมด ทั้งเถรวาททั้ง
มหายานทั้งเซนที่เหนือขึ้นไปอีก, เหนือเถรวาทเหนือมหายานขึ้นไปอีกนี้ แลวก็
ชวยตัวเองไมได ก็มีอยูแทบทั้งหมด หรือเรียกวาทั่วไปเลย; เพราะวาปญญาของ
ตัวกูมันหลอนตัวกู.

ปญญาสามระดับ.
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เอ า ที นี้ เ ราพู ด ถึ ง ป ญ ญากั น ให ชั ด ลงไปอี ก ป ญ ญาในภาษาไทยนี้ ,
คําวาปญญาในภาษาไทยนี้มันกํากวม, หรือมันกินความกํากวมไดอยางไรบาง. เรามีทาง
ที่จะเปรียบเทียบไดหลายชุด หลายชุด พูดเปนไทย ๆ; เชนวาความรู ความเขาใจ
ความรูแจงแทงตลอด; นี่คุณควรจํา ๓ คํานี้ไว แลวก็จะเขาใจได : ความรูอยาง
หนึ่ง, ความเขาใจอยางหนึ่ง, ความรูแจงแทงตลอดอยางหนึ่ง.
ความรูในที่นี้หมายถึงแตเพียงวา เราอาน เราฟง เราศึกษา เราก็มี
ความรู; เชนเด็ก ๆ ไปเรียนหนังสือมันก็มีความรู, ความรูนี้มันก็จะไปในทางความรู
ธรรมดานี่แหละ รูทั่ว ๆ ไป knowledge ธรรมดา ๆ นี่ นี่ก็ชั้นหนึ่ง.
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ที นี้ สู งขึ้ นมาก็ พวกที่ เรี ยกว า ความเข าใจ อั นนี้ มั นเพี ยงแต เรี ยนเฉย ๆ ไม ได ,
ตองใชความคิดตามเหตุผล reasoning มีรากฐานอยูบน reasoning โดยตรง, นี่เรียก
วาความเขาใจ.
ทีนี้ก็มาถึง ความรูแจงแทงตลอด
ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกอะไรก็ตามใจเขา
เชน realization หรือวา intuition, intuitive wisdom อะไรก็ตาม นี้มันเหนือไปกวา
ความเขาใจ. ความเขาใจนั้นมันมีรากฐานอยูที่เหตุผลและ reasoning เปนวิธีการ.
แตความรูแจงแทงตลอดนี้ มันไมอาศัยเหตุผลอีกตอไป, มันทิ้งเหตุผลเลย เพราะ
วามันไดผาน ทะลุตลอดไปจริง ๆ ใน experience ตาง ๆ จนไมตองมีเหตุผล,
แลวก็เปน experience ในทางจิตทางวิญญาณดวย, ไมใช experience ทางเนื้อหนัง คือ
เปนเรื่องของสติปญญาจริง ๆ, ผานมาแลวจริง ๆ ซึมซาบมาแลวจริง ๆ เรียกวา experience
ในทางวิญญาณ. ขึ้นชื่อวา experience แลวไมตองมีเหตุผล. คุณกินน้ําตาลหวานนี้
คุณไมตองอางเหตุผลวาน้ําตาลหวาน; แตถาไมเคยกินน้ําตาล สังเกตดูน้ําตาล, ไดยิน
เขาเลาเรื่องน้ําตาลก็ใชเหตุผลวามันอาจจะหวาน.
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ยกตัวอยางเรื่องน้ําตาล เรามีความรูเรื่องน้ําตาล, เพื่อนบอกวาน้ําตาล
หวาน เราก็มีความรูจําไดวาน้ําตาลหวาน, นี้เรียกวาความรู. ทีนี้เราสังเกตเห็น คน
ที่ เ ขากิ น ที่ เ ขาใช เ ขากิ น เขาอะไร นกหนู มั น กิ น อะไรนี้ มั น คํ า นวณเอาว า มั น คงจะ
หวานแน;
นี่มันอาศัยเหตุผล สิ่งแวดลอมเปนเหตุผล.นี้ตอมาเรากินน้ําตาลเขา
ไปเอง เลยไมตองมีเหตุผล ไมตองเปนไปตามเหตุผล.

ความรูหรือจะเรียกวาปญญานี้ มันมีอยู ๓ ชั้นอยางนี้ :
เด็ก ๆ ไปเรียน
หนังสือ ก็มีปญญารูหนังสือ, ตอมาฉลาดคิด ก็มีปญญาในการคิด, ตอมาไดผาน
อะไรไปจริงมาก ก็มีปญญาในการเจนจัด ผานสิ่งเหลานั้นไปมากจริง, นี่ปญญามัน
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มีตั้ง ๓ ชั้นเปนอยางนอย แลวตางกันลิบทั้งนี้ นี้ก็ชุดหนึ่ง. ที่มีอยู ๓ คุณตองเขาใจ
คําวาปญญา, ปญญานี้ แลวปญญาที่มันจะหลอนตัวกู มันก็คือปญญาสองพวก
แรก นั่นแหละ. ปญญาเพราะไดยินไดฟงมา,ปญญาเพราะใชเหตุผลไปตาม
การคํานึงคํานวณ; ปญญาสองชนิดแรกนี้มันจะหลอนตัวกู; แตปญญาชนิดรูแจง
แทงตลอดนั้นไมหลอน.
ทีนี้ผมอยากจะใหเอาไปคิดดูอีกชุดหนึ่ง ปญญาชุดนี้ผมวาเอาเอง ไมมีใน
ตําราจิตวิทยา วาเอาเอง, จะมีตําราหรือไมนี้ไมสําคัญดอก. ถาคุณเขาใจมองเห็นก็ใช
ได ใชเปนประโยชนได ผมเรียกวา 3 I; I คือ instinct, แลวก็ I คือ intellect, แลวก็
I คือ intuition,3 I.
INSTINCT ก็คือวาสัญชาตญาณ ความรูที่เกิดเองตามธรรมชาติ ก็เรียกวา
instinct เขาใจกันดี; เชนสัตวเดรัจฉานมันก็มีปญญาอยาง instinct, ดูแมลงผึ้งทํารัง
เราทําไดเมื่อไร, นกกระจาบทํารัง เราทําใหเหมือนไดเมื่อไร. นี่ปญญาอยาง instinct.
ฉะนั้นคุณอยาดูถูกสิ่งเหลานี้ ไปนั่งดูมันเสียบาง ดูนก ดูหนู ดูแมลง ดูปลา, ดูใหมันรู
วาขอบเขตของ instinct นี้แหมนาตกใจเหมือนกัน.
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ทีนี้ก็มาถึง INTELLECT ก็คือ สติปญญาที่เกิดจากการอบรมศึกษา.
มนุษยเราก็มีปญญาอยาง instinct มาก เปนไปไดเอง; แตแลวมนุษยนี้มันกาวมาไกล
กวาสัตว ก็คือวา มีการศึกษา มีการอบรมเหมือนหลักวิชาการศึกษานี่แหละ, อบรม
หลาย ๆ อยางหลาย ๆ ทางนี้ มันเกิดปญญาขึ้นมาใหมเรียกวา intellect. นี้มันอยูใน
อํานาจแหงเหตุผล; ปญญานี้อยูในอํานาจแหงเหตุผล พรอมกันมากับการศึกษา, คือ
บวกความรูจากการศึกษาเขากับความเขาใจในทาง reasoning. อันนี้รวมกันเขาดวยกัน
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intellect.

๔๕๗

พูดกันตรง ๆ วา พวกคุณเรียนในมหาวิทยาลัยอยางมากก็จะไดแต

อันสุดทายที่เรียกวา intuition, intuitive wisdom ใชคําวา wisdom ดีกวา
รัดกุมกวายังไมมี จนกวาจะผานสิ่งเหลานั้น;
เปนผูมีเรื่องมาก มีปญหามาก มีการ
กระทํ ามาก มี การเจนจั ดในชี วิ ตในป ญหาต าง ๆ หลั งจากนั้ นแล ว เป นเวลานานมาก
จึงจะมี intuitive
wisdom อะไรขึ้นมาได.ฉะนั้นมันจึงไปอยูกับพวกแก ๆ ที่คงแกสติ
ปญญา การศึกษาเลาเรียน ความไมประมาท อะไรตาง ๆ.
ทีนี้เรามาไลดูวา 3 In : instinct, intellect, intuitive wisdom นี้ 3 In นี้
inไหนหลอกตัวกู มันก็ in
ตัวกลางนั่นแหละ.
คุณระวังใหดี ที่เราบูชากันนักวา
intellect intellect นี่. การศึกษาเรามุงผลอันนี้ แลวก็ตองการกันนัก บูชากันนัก, แลวก็
intellect นี่จะเปนผูหลอนตัวกู. พวก instinct นั้นมันเรียบมันบริสุทธิ์ มัน innocent
มันอะไรก็ตามธรรมชาติ มันไมหลอนใครดอก, แลวมันก็ไมมากไมสูง จนจะยก
ขึ้นมาเปนเครื่องอวดดิบอวดดีอะไรได ฉะนั้นมันจึงเอามาใชหลอนอะไรไมได.
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สวน intellect นี้มันเกงรอบดาน กระทั่งไปในทางที่จะทุรจริต, ไมใช
วามี intellect
มากแลวก็จะปองกันความทุจริตได จะปองกันความทุกขได เปนไปไมได.
มันไมเห็นจริงถึงขนาดที่เรียกวาผานแลว หรือชิมรสมาแลว,
มันเปนแตเรื่องสติ
ปญญาจากการคํานึงคํานวณ ศึกษาเลาเรียน แลวมันรับประกันไมได.
intuition, intuitive wisdom มันผานมาแลว เคยเข็ดฟน สิ่งที่เจ็บปวด
รวดราว มันเคยสะดุง เคยมาแลวทั้งนั้นแหละ ในสิ่งที่มันเจ็บปวดรวดราว.
ที่เคย
สบายใจ ก็ชื่นอกชื่นใจมาแลว ในสิ่งที่มันเปนไปถูกทาง เรียกสั้น ๆ วา wisdom ก็ได,
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แตใชคําวา intuitive
ใหเกิดตัวกู.
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กํากับเขาไวหนอย.

อันนี้ก็ไมหลอนตัวกู เพราะมันไมทํา

ถ า มี คํ า พู ด อยู ว า ตั ว กู แล ว หมายความว า มั น ต อ งมี ตั ว กู ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ รี ย ก
วาตัวกู นี่แหละ มันมีปญญาไดเพียง intellect เปนอยางสูง, มีปญญาไดเพียงความ
เขาใจ understanding, reasoning.จาก reasoning แลวก็มีวิชาความรูปญญาอยาง
intellect ที่มีเหตุมีปจจัยปรุงแตงมัน; ฉะนั้นไมเหนือเหตุผลไปได. นี่คุณอยาไป
ปนกันเสีย วาความรู ๆ แลวก็เหมือนกันหมด, ปญญา ๆ แลวก็เหมือนกันหมด,
มันมีอยูหลายชนิด.
ที นี้ เครื่ องช วยความจํ าอี กชนิ ดหนึ่ ง ก็ คื อรู ปภาพที่ เขี ยนอยู ข างประตู ทาง
เขาทางโนน, ภาพจับปลาดุกดวยน้ําเตา จําติดตาไปบาง มันจะไดคอยเตือนไวกันลืม. ถา
ไมเคยดูก็ไปดูเสียใหม ภาพคน ๆหนึ่งเอาลูกน้ําเตากลม ๆ มา นี่เลย จะมาชอนปลาดุก ;
ถาไมเขาใจก็ฟงใหดีเสียกอนวา, ไปเด็ดลูกน้ําเตาเหมือนขวดมาลูกหนึ่ง จับหัวจับทาย
แลวเอาไปชอนปลาดุก เพื่อจะจับปลาดุก;
มันโงเทาไร มันบาเทาไร มันอะไรเทาไร
ก็พอจะรูกันอยู.
แตแลวระวังใหดี ตรงที่วาพวกคุณนั่นแหละ กําลังเปนพวกที่เอา
ลูกน้ําเตาชอนปลาดุก,
พวกคุณในมหาวิทยาลัยหรือในไหนก็ตาม กําลังเอาลูกน้ําเตา
ชอนปลาดุก,คือคุณกําลังคิดวาปญหาตาง ๆ จะแกไดดวย intellect.
ใจความสําคัญ
มั น อยู ที่ ต รงนี้ คุ ณ กํ า ลั ง เชื่ อ กํ า ลั ง หวั ง กํ า ลั ง ไว ใ จว า คุ ณ จะแก ป ญ หาต า ง ๆ ได ด ว ย
intellect ;
ถาคุณกําลังคิดอยูอยางนั้น คุณนั่นแหละคือคนที่กําลังเอาลูกน้ําเตาไปจับ
ปลาดุก.
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ภาพนั้นเขาตองการจะแสดงวา ธรรมะหรือเซนหรือเตา อะไรก็แลวแต
จะเรียก ธรรมะนั่นแหละรูไมไดดวย intellect, เขาใจไมได บรรลุไมไดดวย intellect
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เหมือนลูกน้ําเตา. ธรรมะเปนสิ่งที่รูไดดวยสิ่งที่เรียกวา wisdom, intuitive wisdom
อะไรทํานองนี้. ฉะนั้นเราตองเอาเครื่องมือที่ทําไวสําหรับจับปลาดุก มันเปนอะไร
ก็ตามใจ เอามาซอนปลาดุก มันจึงจะไดปลาดุก. ฉะนั้น intuitive wisdom มันเปน
เครื่องมือคูกันกับการที่จะเอามารูธรรมะ, ลําพัง intellect ลําพัง instinct นี้ชวยไมได.
ฉะนั้นอยาไปหวังคําวา intellect กันใหมากนัก; เดี๋ยวนี้ผมสังเกตเห็นอะไรก็
เอยถึง intellect intellectual อะไร ไปอยูแตนั้นแหละ ไมคอยไปถึง intuitive
wisdom ตามหลักของพุทธศาสนาเลย. ถูกแลวในภาษาอังกฤษภาษาอะไร เขาอาจจะเอา
intellect เปน wisdom ปนกันยุงไปก็ได ในการพูดจานี้ คงเอา wisdom ไปปนกันกับ
intellect ยุงไปหมด. แตวาในขอเท็จจริงตามทางของธรรมชาติแลว มันเปนไป
ไมได, ตองพยายามแยกใหมันเปนชั้น ๆ เสียกอน วา instinct นี้ไมตองใชเหตุผล
ไมตองอะไร ทําไดโดยสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นเอง instinct มันตองอิงการศึกษา อิง
เหตุผล อิงอะไรตาง ๆ แลวก็ไมพนไปจากอํานาจแหงเหตุผลแลวก็เหตุผลก็เปลี่ยนได
ความจําก็ลืมได ฉะนั้นมันจึงไมแน จนกวาเมื่อไรมันจะผานสิ่งตาง ๆ ไปมี
intuitive
wisdom เกิดขึ้น มันจึงจะแนนอน, มันเหนือเหตุผล. เพราะฉะนั้นอันนั้นไม
หลอนตัวกู,อันกลางนี้ intellect นี่จะเปนผูหลอนตัวกู นี้วาปญญาความรูของตัว
กูยอมหลอนตัวกู.
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ปญญาความรูของตัวกู.
ที นี้ ป ญ ญาความรู ข องตั ว กู พิ จ ารณากั น ในแง นี้ ก อ น ตั ว กู มั น อยากดี
ตัวกู มั นอยากเด น มั นก็ ขยั นเรี ยนมุ ทะลุ เรี ยนอย างมุ ทะลุ สอบได ชั้ นทุ กชั้ นเรื่ อยไป
แลวมันก็เพิ่มความเปนตัวกู ตัวกู - ของกูเขมขนเขา,เขมขนเขา ตามที่ประสบความ
สําเร็จ. ฉะนั้นคุณยิ่งมีความรูชนิดนี้มาก คุณก็ยิ่งมีตัวกูที่ลึกซึ้ง เหนียวแนน
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เขมขนมากขึ้น; เหมือนภิกษุ ที่เรียนพระไตรปฎกจบนี้ ก็มีตัวกู ยกหูชูหาง เดน
เลย,
หรือวาเรียนรูมหายาน เรียนเซนอะไรแตกฉาน พูดคลองไปหมด มันก็มี
หูมีหางยาวขึ้นไป เปนตัวกูเพราะเหตุนั้น. แลวก็ปญญาชนิดนั้น มันหลอนตัว
กูเอง คือทําใหตัวกูทะนงตัว ยกหูชูหาง; แลวในที่สุดก็เอามาแกปญหาอะไรไม
ได, มันจึงมีการกระทําผิด ทั้งที่แตกฉานในพระไตรปฎก, หรือแตกฉานในวิชาอยาง
นั้น มีการทําผิดได.
แลวก็มีการอวดดี บาบิ่น ไมเชื่อใคร มีมานะทิฏฐิจัด มีโมโห
โทโส มีความโกรธแรงเร็ว;ตัวกูยิ่งมากเทาไร สิ่งเหลานี้ยิ่งแรงเร็วเทานั้น,
โลภะ
โทสะ โมหะ จะยิ่งแรงและยิ่งเร็ว.
ฉะนั้นคุณสังเกตเอาไดงาย ๆ วา คนที่ฉลาดมีวิชาความรูนั้น โกรธ
งาย เกลียดงาย โมโหงาย อะไรงาย, สูคนที่เขาอยูตามธรรมชาติเดิมเขาไมได. ฉะนั้น
พวกเทวดาจึงไหวแตภิกษุที่ไมเรียนพระไตรปฎก พูดอยางนี้ไมนาเชื่อนะ,
พวกที่เรียน
พระไตรปฎกนี้มันยกหูชูหาง พวกเทวดาไมไหว, เทวดาจะไหวผูที่มีความสุจริตบริสุทธิ์
แลวก็ไมตองรูพระไตรปฎกก็ได;
ขอความในคัมภีรก็มีเขียนอยางนี้แลวคุณไปคิดดู
มันก็พอจะเชื่อได.
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ผมอายุ เท านี้ แล ว เห็ นพระหลายองค พระบ านนอกที่ มี คนไหว มี คนนั บถื อ
มากกวาผม ทั้งที่พระองคนั้นไมรูอะไร,
นักธรรมก็ไมเคยเรียน นักธรรมสักชั้นก็ไมได,
เปนพระเถระหรือพระผูเฒาที่อยูอยางนาไวใจ,
ความเปนอยูของทานอยูอยางนา
ไวใจ นาเชื่อวาทานไมมีอะไร. แลวก็ทานมักนอยสันโดษ สุภาพ ออนโยน, แมกระทั่งเดิน
มาบิณฑบาตก็ไมเดินล็อกแล็ก ๆ อยางพระหนุม ๆ ดอก.
ทุกอยางมันนาเลื่อมใสไปหมด.
คนรัก คนติดตาม คนเอาใจใส ไมมีความขัดของเรื่องปจจัย เรื่องอะไรตาง ๆ,
แลว
ทานก็ไมตองการอะไร.
อยางผมเปนมหาเปรียญ เปนครู เปนอะไรนี้ มันก็ยังไมมี
คนนับถือหรือไวใจมากเทาทานที่วานั้นแหละ; นี้ผมหมายถึงในตอนตน ๆ เดี๋ยวนี้ผม
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ก็ไมรูแลว. แตวาที่มันสะดุดมากก็คือวา เมื่อเราเปนมหาเปรียญ นี้แหละ, เมื่อเขาไม
เปนอะไรเลยนี้ มีคนไวใจและนับถือมากกวา.
เมื่ อเรามี สวนโมกข มี อะไรหลายป แล ว ก็ มี อะไรที่ คนชั กจะไว ใจหรื อเข าใจ,
เขาใจผมและไวใจผมและนับถือผมขึ้นมากแลว ก็มีเพื่อนที่สนิทกันมาก.
เพื่อนคน
หนึ่งเขาไปบอกแมยายเขา วาผมนี้เปนพระที่ดี ที่ดีที่นาทําบุญดวย;
แลววันหนึ่งผม
ก็ เผอิ ญมี โอกาสไปที่ บ านนั้ น เพราะว าเพื่ อนของผมคนนี้ ป วยเข าไปเยี่ ยมที่ กรุ งเทพ ฯ
ก็เลยเปนเหตุใหไดพบกับแมยายของเพื่อน. แกวา โอ, ยังหนุมนัก, วายังหนุมนัก ยัง
ไมไวใจ ยังไมเชื่อ ยังไมไวใจ ยังหนุมนัก.
นั่นแหละคุณดูเถอะ มนุษยเขาเล็งถึง
ความบริสุทธิ์และความไวใจได; ฉะนั้นอยางไปอวดดีเลย ที่มีความรูเปนมหาเปรียญ
มีปริญญายาวเปนหางนี้ไมเทากับมนุษยชนิดที่เขามีความเคารพ นับถือตัวเองได.
เมื่อ
เขาหาอะไรมาติเตียนเราไมไดแลวเขาก็อางวายังหนุมนัก,
ก็แสดงวาความหนุมนี้มัน
ยังไมแน มันยังเปลี่ยนได ฉะนั้นยังไมเชื่อยังไมไวใจ.
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ฉะนั้นพระหนุม ๆ อยาเพอยกหูชูหาง จะมีความรูความสามารถอยางไร
ก็อยาเพอยกหูชูหาง;ความหนุมนักนั่นแหละมันจะเลนงานเอา,
แลวมันจะเปนแบบ
ตั วกู ความรู ของตั วกู มั นหลอนตั วกู .เพราะคนที่ กํ าลั งหนุ ม กํ าลั งคะนอง กํ าลั งเรี ยน
เรียนเร็วเรียนพุงไปอยางเร็ว มีอะไรรูทันใจทันอก,นั่นอยาเขาใจผิดไปวามันลดตัวกู.
ที่แทมันเพิ่มแรงงานกําลังงานของตัวกูมากขึ้น ๆ, ยิ่งไปแสดงอะไรออกไป เขาพอใจ
เลื่อมใสระบือลือชา ตัวกูมันพุงปรูดขึ้นไปไมทันรูสึกเลย.
นี ่ส ติป ญ ญาของตัว กูช นิด นี ้ มัน จะหลอนตัว กูใ หพุ ง ฉุด ขึ ้น ไปเลย,
แลวมันจะไมเชื่อฟงใคร,
มันจะเปนคนขี้โมโหโทโส กระทั่งมันมีอะไรเลว ๆ มันก็ไมรู
สึกตัว, กระทั่งเปนโรคเสนประสาท ก็ไมรูวาเปนโรคเสนประสาท, จะกระทั่งวาเปนบา
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มันก็ไมรูวาเปนบา. นี่แหละเรียกวาปญญาความรูของตัวกูมันหลอนตัวกู อยางสนิท
เหลือที่จะสนิท ไมมีทางใหรูสึกได, เราเรียกเปนภาษาบาลีสั้น ๆ คําเดียววา ความ
ประมาท ถาคุณไมรูจักความประมาทคุณคิดตามนี้ คิดตามที่ผมกําลังวานี้ ก็จะรูจัก
ความประมาท.

ตัวกูเจริญเทาไร ความประมาทก็มีเทานั้น.
คํ าว าความประมาท คํ านี้ วิ เศษที่ สุ ด มั นกิ นความกว างเหลื อประมาณ พู ด
วาประมาทคําเดียวเทานี้ มันหมายหมดเลย หมายถึงความโง ความขี้เกียจ ความเยอ
หยิ่ง จองหอง ความอวดดี ความไมสํานึก ความสะเพรา, หมดเลยจนจาระไน
ไมไหว, หมดนั้นมันรวมอยูในคําวาความประมาท.ฉะนั้นตัวกูยิ่งเจริญเทาไร ความ
ประมาทก็ยิ่งเจริญเทานั้น; ฉะนั้นตัวกูมีความรูตามแบบของตัวกูมากขึ้นเทาไร
มัน ก็ค ือ ความประมาทมากขึ ้น เทา นั ้น แลว มัน ก็ห ลอนตัว กูส นิท สนมมากขึ ้น
เทานั้น : มันเชื่อตัวกูดีตัวกูถูกเสมอไป เพราะมีความรูมาก, มีชื่อเสียงมาก ยิ่งประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานอะไรเขาดวยแลว ยิ่งเอาใหญเลย, ตัวกูมันอางความสําเร็จใน
หนาที่การงานขึ้นมาทีเดียว วาดีวาจริง วาถูกตอง วาวิเศษประเสริฐ.
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ฉะนั้นเราทําอะไรสําเร็จ ก็ระวังนะ มันจะชวยเชิดตัวกูขึ้นไป, หรือ
เมื่อเขาเคารพนับถือระวังนะ ระวังใหดีนะ. เมื่อเขาเคารพนับถือยกยอง ยกใหเปน
ผูรู ผูดี, ระวังใหดีเถอะ ตัวกูมันจะหนาแนนขึ้นไปอีก. คุณอยาไปพอใจนะ
คําสรรเสริญ คํายกยองนี้, คุณอยาไปพอใจเขา มันจะเปนโอกาสแหงความหลอน
ของตัวกู รายยิ่งกวาสิ่งใดหมด. ฉะนั้นถาใครเขาพอใจ เขายกยอง เขาใหเกียรติ,
เขาใหความชวยเหลืออะไรก็ตามเถอะ. ระวังสะดุงไวทันที จงสะดุงไวกอน; เพราะนี้
มันจะเลนงานเราแน, วานี่แหละมันจะขุดหลุมฝงเราแหละ ระวังใหดีเถอะ.

www.buddhadasa.in.th

ปญญาความรูของตัวกู ยอมหลอนตัวกู

๔๖๓

นี่ ผมถื อคติ อั นนี้ มาตลอดเวลา จึ งรอดตั วมาได จนบั ดนี้ สะดุ งกลั ว สะดุ ง
กลัว ในความสําเร็จที่เปนเหตุใหไดชื่อเสียง ใหไดคนยกยองนับถือ,
นั่นแหละอันตราย
ที่สุดเลย. คนโดยมากเขาก็ยินดีในความสําเร็จ ความดี ความได ความอะไร, ไมรูวานี้
จะกัด จะแวงกัดเอาทีหลัง อยางไมมีทางแกไขเลย ระวังใหดี ๆ วาปญญาความรูหรือ
ความสําเร็จของตัวกูนี้ มันจะระดมกันหลอนตัวกูเรื่อยไป, จนตัวกูเวียนหัว จน
ตั วกู ไม รู ทิ ศเหนื อทิ ศใต จนตั วกู เป นผี เป นป ศาจไปในที่ สุ ด ก็ ในรู ปของผู มี สติ ป ญญา
มีวิชาความรู รูพระไตรปฎก รูมหายาน รูเซน รูอะไรตาง ๆ.
ทีนี้คุณลองสังเกตดูใหดีเถอะ คุณจะจับเคล็ดไดวา ถามีคําวาตัวกูอยูที่
ไหนละก็ระวังเถอะ เปนสิ่งที่ตองระวัง แมแตปญญาความรูของตัวกู. เราพูดวา
ปญญาความรูนี้ก็พอจะยกมือรับได; แตพอมีคําวาของตัวกูเขามาปดทิ้งเลย ปญญา
ความรูนั้นตองปดทิ้ง, โยนกองขยะฝงดินไปเลย. มันตองปญญาความรูของปญญา
ความรู คือของธรรมะโนน จึงจะใชได; ถาปญญาความรูของตัวกูแลว จงขยะ
แขยงใหมาก, มันจะทําใหยกหูชูหางอยูตลอดเวลา, แลวมันจะเชิดจนไมรูทิศเหนือ
ทิศใต, แลวมันจะหลอนใหเปนผูมีกิเลสมาก และเกง และแรง และรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ.
นี่รวมเรียกวา ระวังปญญาความรูของตัวกูมันยอมจะหลอนตัวกู.
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เอา ทีนี้ดูกันตอไป ถึงเรื่องวามัน หลอนตัวกู มันมีอะไรบาง ? มัน
เดือดรอนทั้งโลก : ตัวกูนั้นเองมันถูกหลอนใหเปนคนโง เปนคนพาลในรูปของ
บัณฑิต ในรูปรางของบัณฑิต. คุณฟงออกไหม วาตัวกูนั่นแหละกิเลส ปญญา
ความรูข องตัว กู มัน ทํา ใหตัว กูเ ปน อัน ธพาลในรูป รา งของบัณ ฑิต หรือ ของ
สัตบุรุษก็ตาม;
เพราะวาใคร ๆ ดู มันมีปญญามาก มีความรูมาก มีชื่อเสียงมาก
มีความสําเร็จมาก ทําอะไรไดมาก, เขาก็คิดวาเปนบัณฑิตหรือเปนสัตบุรุษ. แตความ
เปนอันธพาลมันอยูขางใน, มันมีความรูมีปญญาตามแบบของตัวกู, เพราะความรูนั้น
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ไมใชความรูแจงแทงตลอด ไมใชปฏิเวธหรือความรูแจงแทงตลอด,
เปนความรูอยาง
intellct, เปนความรูอยาง understanding คือบวกเขากับสัญชาตญาณดวยเลยก็ได.

ปฏิเวธธรรมจะชวยกําจัดตัวกู.
ฉะนั้ น จงป ก ใจบากหน า ไปหาความรู ช นิ ด ที่ เ รี ย กในพุ ท ธศาสนาว า
ปฏิเวธนี้ หรือ intuitivewisdom นี้ใหมาก ๆ เขาไว, มุงหนาไปหาแตปญญาชนิดนั้น.
ปญญา intellect นั้นระวัง ๆ ระวังไวที ควบคุมมันไวที, ไปหาความเจนจัดในชีวิต
ในการงานในสุขในทุกข ในปญหาตาง ๆ ที่ไดผานไปจริงนั้นแหละ, แลวเอาความรู
จริง ๆ นั้นมา. ที่ควรกลัวก็กลัวใหมาก ที่ควรจะรับเอาไวหรือถือเปนหลักก็รับ
เอาไว, มันเปนความถูกตอง มันเปนของจริง เปนความถูกตอง.
พอมาถึงขั้นนี้แลว มันไมใชปญญาความรูของตัวกูเสียแลว;
เพราะวา
ปญญาความรูชนิดนี้ มันทําลานตัวกูแหลกไปนานแลว, มีปฏิเวธธรรม คือธรรมะในชั้น
ปฏิเวธ รูแจงแทงตลอดสิ่งตาง ๆ ที่ผานไปแลว คือรูแจงแทงตลอดกิเลสและความ
ทุกขที่ผานไปแลว, นี้มันทําลายตัวกู หายหัวไปไหนหมด.
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ปฏิเ วธหรือ ความรูแ ทจ ริง นี้ มัน เปน ปญ ญาความรูข องตัว กูไ มไ ด,
ไมมีโอกาสที่จะพบกัน, ไมมีโอกาสที่จะเจอะกัน เหมือนแมวกับหนูมันอยูดวยกันไมได.
ความรูจริงมันเกิดขึ้น คนหายโงเสียแลว ไมมีความยึดมั่นถือมั่นตัวกู - ของกู หรือ
มันไมโงจนถึงกับรูสึกเปนตัวกู - ของกูชนิดนั้นแลว. ถามันยังไมมีปญญาถึงขนาดนั้น
ก็ยังไมใชความรูชนิดที่เรียกวารูแจงแทงตลอด, มันกํากับกันอยูอยางนี้ ผิดไมได เขาใจ
ผิดไมได.
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ในทางพุทธศาสนากลาวไวชัดแลววา ถาความรูทางปฏิเวธ สติปญญาใน
ขั้นปฏิเวธมี เปนผลการปฏิบัติอยางถูกตองแลว ตัวกูมันจาง, จางไปแลว, หายไปแลว,
หรือวาในขณะนั้นนะมันมีตัวกูไมได.
ถาหากวาความรูในชั้นนี้ของเรามันยังไมตายตัว
ยังกลับไปกลับมา, ตัวกูมันมีไมไดในขณะที่มีความรูชนิดนี้อยู; ตอเมื่อจิตวางจาก
ความรูชนิดนี้ ตัวกูมันอาจจะจูมา แอบขโมยเขามาเปนครั้งเปนคราว.
ถาความรูชนิด
ปฏิเวธมันหนักแนน มันตายตัว ก็เลยเปนการบรรลุ มรรค ผล ที่ตายตัว, ตัวกูจาง
ไป ๆ ไมยอนกลับมาอีก แลวหมดสิ้นไปในที่สุด.
ฉะนั้นปญญาอันแทจริงชนิด
ปฏิเวธนี้ ไมมีโอกาสที่จะเปนสมบัติของตัวกู, ตัวกูก็ไมมีโอกาสที่จะมามีสิ่งนี้เปน
สมบัติ มันสกปรก มันเปนของสกปรก มันมาอยูกับของที่บริสุทธิ์ไมได.
นี้ คุ ณก็ จะเข าใจได ทั นที เมื่ อผมพู ดว า ป ญญาความรู ของตั วกู มั นหมายถึ ง
อะไร, ปญญาความรูนั้นหมายถึงอะไร, แลวทําไมมันจึงหลอนตัวกู, หลอนจนกระทั่งตัว
กูนี้ ยิ่งเปนผีปศาจ ยิ่งเปนอะไรมากขึ้นไป มากขึ้นไป จนกระทั่งลมละลาย.
แลว
ปญญาของตัวกู นี้ระวัง เพราะกําลังมีอยูในคุณทุก ๆ องคทุก ๆ คน คือสติปญญาที่ได
มาจากการศึกษา การคิดคน มันยังเปนปญญาความรูของตัวกูทั้งนั้น; รีบ – รีบ
รีบเลื่อนมันไปหาปญญาความรูของพระพุทธเจาที่ถูกตองเสียโดยเร็ว, เรียกวา
มีปญญาบริสุทธิ์ ปญญาตามธรรมดา intellect
ยังไมบริสุทธิ์,ยังไมรับประกันความ
บริ สุ ท ธิ์ มี แ ต ป ญ ญา มี แ ต ค วามเฉลี ย วฉลาดแต ไ ม แ น ว า จะบริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม บ ริ สุ ท ธิ์ ,
เพราะมันยังอยูใตอํานาจของกิเลส,
เปนปญญาที่ยังอยูใตอํานาจของกิเลส เปนทาสของ
กิเลสหรือเปนทาสของความตองการ.
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เดี๋ยวนี้มนุษยในโลกมีปญญามาก, คุณก็รู มี intellect มาก แตแลว
เอาไปใชเพื่อความตองการของกิเลสทั้งนั้น โลกนี้จึงระส่ําระสายไปหมด; เพราะ
วาเขามีปญญาที่เปนทาสของกิเลส. ฉะนั้น intellect ในโลกนีม้ ันจึงเปนที่พึ่งอะไรแก
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โลกนี้ไมได ตองทําใหเปน intellect ที่บริสุทธิ์ ๆ ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ, ไมเปนทาสของ
กิเลส จนกวามันจะกลายเปนปญญาแท เปนปฏิเวธธรรมแท.
พอพูดถึง intellect แลวคุณก็จะตองแนใจวา ตองควบคุม, ตองควบคุม
ปลอยไมได, ตองควบคุม intellect นั้นจะยอนมาหลอนตัวกู; ฉะนั้นเราตองควบคุม
ตองรูเทาทัน อยาใหมันหลอนได, อยาใหมันยอนมากัดเอาได, เรียกวาปญญาของ
ตัวกูยอนมาหลอนเจาของได กัดเจาของได ทําอันตรายใหแหลกลาญไปเลยได ระวังใหดี.
นี่เรากําลังพูดกันถึงเรื่องตัวกู - ของกู ในแงหนึ่ง ในปริยายหนึ่ง อีก
ปริยายหนึ่ง แปลกไปจากที่พูด ๆ มากแลวเรื่อย ๆ ไป จนกวาจะจบเรื่องนี้ ซึ่งยืดยาว
พิสดารมาก.

ระวังปญญาความรูของตัวกู.
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ในวั น นี้ ก็ ขอสรุ ป ความว า ทุ ก คนระวั งป ญ ญาความรู ข องตั วกู มั น จะ
หลอนตัวกู, มันก็เลยเปนภูติผีปศาจอยูเรื่อย; เพราะตัวกูมันเปนมายา ไมใชของจริง,
ยังไมเปนธรรมที่บริสุทธิ์, ยังเปนธรรมที่เปนของกิเลส. "ตัวกู" นี้อยูในอัญญประกาศ
ไมใชตัวกูเปนคํานามธรรมดา เปนคําบัญญัติเฉพาะ, เปนเทอมที่บัญญัติเฉพาะสําหรับ
พูดเรื่องนี้, พูดเรื่องธรรมะหรือปญญาอยางนี้. ฉะนั้นคําวาตัวกูหมายถึงอุปาทาน
ยึดมั่นถือมั่นวาตัวกูวาของกู แลวก็เปนของเกิดชั่วขณะ, ชั่วขณะ, เปน conceptual
fluxชั่วขณะ ๆ; แตแลวมันก็เกิดเกง, แลวมันก็ชิงเกิดหนาสิ่งใด ๆ หมด ทั้งที่เปน
มายา ทั้งที่ไมจริงและเปนมายามันยังเกิดเกง เกิดมาก.
ที่ เดี๋ ยวนี้ เรายอมกั นไม ได อะไร ๆ เรายอมกั นไม ได มั นก็ เรื่ อง ตั วกู อย าง
เดียวเทานั้นแหละ เดี๋ยวนี้ยอมกันไมได ก็ตองไดรบราฆาฟนกันเปนการถาวร.
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วิกฤตการณของโลกเปนไปอยางถาวร ก็เพราะการยอมกันไมได. ตัวกูมันยกหูชูหาง
ดวยกันทุกฝายทุกพวกยอมกันไมได, ยอมประนีประนอมกันไมได, ยอมเสียเปรียบบาง
ก็ ไม ได หรื อยอมลดราวาศอกมาทํ าความเข าใจกั นในระหว างรบพุ งกั นนี้ ก็ ทํ าไม ได ,
ก็ไมรูจักยอม ไมรูจักผอนผัน ไมรูจักยอม.
ประเทศไทยนี้ถาไมรูจักยอมไมรูจัก
ผอนผัน ก็สูญเสียเอกราชไปนานแลว;
ที่เขาเขียนไวในประวัติศาสตร ที่รอดตัว
มาไดนี้ ไปอานดูเถอะ คุณจะพบความรูจักยอมนี่,
ไมยกหูชูหางของตัวกูไปเสียตะพึด,
มันก็ยังรอดมาได. นี่เปนเรื่องบานเรื่องเมือง เรื่องโลกแท ๆ รอดมาไดเพราะวา
รูจักควบคุมตัวกู.
ทีนี้เรื่องสวนตัวเรา ก็เหมือนกันอีก, ในเรื่องสวนตัวบุคคลยิ่งสําคัญมาก
มันเปนเรื่องเฉพาะคน เฉพาะคน มันรูแทนกันไมได ชวยกันไมได,
อยาหวังใหคน
อื่นมาชวยเลย พยายามที่จะรูของตัว ชวยของตัวใหสุดความสามารถ, แลวปญหาของ
โลกจะหมดไป. ถาทุกคนในโลกมันดี โลกนี้ก็ไมมีปญหา, ทีนี้แตละคน ๆ จัดไป
ดวยตัวกู - ของกู โลกนี้ก็มีปญหา เปนไปในทางที่ยอมกันไมได ก็ตองทําลายลาง
กันเรื่อยไป.
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ฉะนั ้น การที ่จ ะเอาชนะกัน ดว ยฤทธิ ์เ ดชของตัว กูนี ้ ไมม ีว ัน สํ า เร็จ
ดอก : จะปราบคอมมิวนิสตหรือวาจะทําอะไรก็ตามใจ, จะหยุดสงครามอะไร ถาใช
ฤทธิ์เดชของตัวกูแลวไมมีทางสําเร็จ. ตองใชอุบายวิธีที่ทําลายตัวกู ใหหมดไปเสีย
กอน แลว ธรรมะเขามา, เราใชธรรมะนั้นเปนเครื่องมือแลวมันก็มีทางจะสําเร็จ.
ตามพระพุทธภาษิตที่วา ชนะคนไมดีดวยความดี, ชนะความชั่วดวยความดีชนะคนชั่ว
ดวยความดี, แลวก็จงประพฤติธรรมะใหสุจริต. อยาเอาตัวกูเขาไปสูกับมัน, มันเปนตัวกู
แลวเราอยาเปนตัวกู;
ถาเปนตัวกูทั้งสองฝาย มันก็กัดกันตามแบบของตัวกู ไมมีอะไร
ไมมีอะไรนอกจากนี้. ถาคนอื่นยกหูชูหางสูงมา, เปนตัวกูจัดมา เราก็หลีกไปเสียซิ.
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อยาไปเปนตัวกูออกรับเขา หาวิธีอยางอื่น,
เหนือกวา ไปแกไขปญหาเหลานั้น.

หาโอกาสอันอื่น,

หาความรูที่ฉลาดกวาที่

นี่ สรุ ปความสั้ น ๆ ว า ระวั ง ระวั งคํ าว าป ญญาความ รู คํ าว าป ญญาความรู
เปนสิ่งที่ตองระวัง.เดี๋ยวนี้คุณไปบูชามันตลอดเวลา,
แลวผมกําลังบอกวา ปญญา
ความรูจงระวัง มันจะหลอน แลวมันจะแวงมากัด ถาหากวามันเปนปญญาความรู
ของตัวกู. ทีนี้เรามันยังไมหมดตัวกู ทุกคนยังเปนปุถุชนยังไมหมดตัวกู; ฉะนั้น
ตองระวังปญญาความรูของมัน คือของตัวเราเอง มันจะหลอนเราและแวงมากัดเรา.
นี่พอกันทีสาํ หรับวันนี.้
___________
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ธรรมปาฏิโมกข
- ๒๑ –
วันศุกรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๗

สันทิฏฐิโก เกี่ยวกับตัวกู.
พูดที่นี่ ก็เปนเรื่องที่รูกันอยูแลว วาเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู - ของกูทั้งนั้น
จนเราเรียกมันวา ธรรมปาฏิโมกข. วันนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ ตัวกู - ของกู อยางใด
อย างหนึ่ ง แง ใดแง หนึ่ งตามเคย สํ าหรั บหั วข อในวั นนี้ อยากจะเรี ยกว า สั นทิ ฏฐิ โก
เกี่ยวกับตัวกู.

ธรรมะตองเปนสันทิฏฐิโก.
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สําหรับคําวา สันทิฏฐิโก ตองถือวาเปนหลักสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา ;
ถ าพวกคุ ณไม สะเพร าเกิ นไป แล วก็ เอาใจใส หลั กที่ มั นเกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ ก็ จะรู อะไรได ดี .
เดี๋ยวนี้ก็สวดกันแตปาก วาสวากขาโต ภควะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก อยางนกแกว
นกขุนทอง, แลวตามปกติก็เปนอยูดวยความประมาท ไมคอยจะหนักแนนในธรรม

๔๖๙
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ธรรมปาฏิโมกข

ก็ เลยมองข าม หรื อมั นพ น ๆ ไปเสี ยหมดในหลั กสํ าคั ญที่ อยู ในรู ปของหญ าปากคอกหรื ออะไร
ทํ า นองนี้ ;เพราะฉะนั้ น จึ ง ต อ งเอามาพู ด กั น ใหม และโดยเฉพาะผู บ วชใหม ก็ ห ลายองค .
เราจะตองถือเปนหลักวา พุทธศาสนานี้วางหลักลงไปวา สิ่งที่จะเชื่อไดนั้นตองเปน
สันทิฏฐิโก คือเห็นเอง รูสึกอยูดวยใจเอง มีเหตุผลของตัวเอง; อยางเรื่องกาลามสูตร
ถายังไมเคยอานก็ตองไปหาอาน แลวขวนขวาย แลวก็จําไวเปนหลักจนตลอดชีวิต.
กาลาสูตร ทั้งหมดนั่นแหละ คือเรื่องสันทิฏฐิโก; นับตั้งแตอยาเชื่อ
เพราะวามันไดยินเขาวา,หรือวาบอกเลาตอ ๆ กันมา, กระทั่งวามันมีอยูในพระคัมภีร
มีอยูในปฎก อยูในพระไตรปฎก, กระทั่งวามันเปนคําของครูบาอาจารยของเรา หรือ
ผูพูดอยูในฐานะที่ควรจะเชื่อได อะไรทํานองนี้, ตั้งหลายขอดวยกัน, แมที่สุดแตวา
คาดคะเนเอา มา ตกฺกเหตุ,
มา นยเหตุ คือ logic.
ก็พูดไดวา แมวาเรื่องนี้มันไม
ขัดกับ logic
ก็ตองเชื่อ อยางนี้ก็ไมได ยกเลิกกันหมด ยอมใหแตเปนสันทิฏฐิโกอยาง
เดียว.
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เชนพูดวา ราคะ โทสะ โมหะ เปนกิเลส เปนความทุกข เปนไปเพื่อความ
ทุกข มันตองรูจักโลภะ โทสะ โมหะ ที่เคยมีแลวก็เคยเปนทุกขมาแลวจริง ๆ, คืออยางนอย
ก็มองเห็นชัดวาเปนทุกข.
พอพูดขึ้นวามันเปนความทุกขนี้ ก็ไมตองเชื่อใคร ไมตอง
เชื่ อเหตุ ผล เพราะมั นเคยเห็ นมาแล ว เคยเห็ นจริ งมาแล ว เคยประจั กษ ด วยตั วเองมาแล ว,
แล ว ก็ เ ห็ น ๆ คนอื่ น อยู ทั่ ว ๆ ไป ที่ กํ า ลั ง มี โ ลภะ โทสะโมหะอยู มี ค วามทุ ก ข อ ย า งไร.
อยางนี้ก็เรียกวาสันทิฏฐิโก แปลวาเห็นเอง หรือพูดใหชัดลงไปอีก ก็คือวา รูสึกอยู
ในใจเอง ตัวหนังสือวาเห็น; แตมันไมไดเห็นดวยตา, หมายถึงเห็นดวยปญญา
ดวยทิฏฐิ, และดวยความรูสึกที่รูสึกอยูในใจ.
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๔๗๑

ฉะนั้นธรรมะ
โดยมากมันไมเปนธรรมะ คือยังไมเปนธรรมะ เพราะ
ไมเปนสันทิฏฐิโก.
ที่คุณเรียน ๆ กัน ทองกัน พูดกัน อะไรกัน พูดจอไปหมด,
เรื่ อ งเซนอย า งนั้ น เรื่ อ งเซนอย า งนี้ อะไรก็ ต ามนั้ น ไม ใ ช ธ รรมะ หรื อ ก็ ไ ม ใ ช เ ซน,
เปนเรื่องพูดทั้งนั้น คือยังไมมีสันทิฏฐิโก.
พูดจอเรื่องเซนแตวาดาคนเกง โกรธคนเกง
อะไรหงุ ดหงิ ดเก ง หรื อว าพู ดคํ าที่ ไม ควรจะพู ด แม แต คนธรรมดา นี้ ก็ พู ดธรรมะสู งสุ ด
แตไมใชธรรมะ,
สิ่งที่พูดไมใชธรรมะ เพราะวายังไมใชสันทิฏฐิโก ไมใชออกมาจาก
สันทิฏฐิโก.
ถ ามั นเป นเรื่ องเห็ นจริ งแล วพู ดออกมา หรื อว าเห็ นจริ งแล วก็ ตาม ก็ เป น
เรื่องธรรมะ, แลวพูดออกมาก็เปนพูดธรรมะ . ที่พูด ๆ สอน ๆ กันอยู รวมทั้งที่
ผมกํ าลั ง พู ดนี้ ก็ เหมื อนกั น มั นก็ ยั งไม ใช ตั วธรรมะ เว นเสี ยแต ว าคุ ณจะเห็ น เห็ นจริ ง ,
มันอาจจะเปนธรรมะสําหรับผม แตไมเปนธรรมะสําหรับคุณเลยก็ได.
เวนไวแตวาคุณจะ
เห็ นมั นจริ ง ๆ เพราะว าธรรมะนี้ ต องเป นสั นทิ ฏฐิ โกเสมอ ถ ายั งไม สั นทิ ฏฐิ โกก็ ยั งไม ใช
ธรรมะ,
ทีนี้แมแตไมตองพูด ไมเกี่ยวกับพูด ไมเกี่ยวกับฟง ถามันเห็นอยูในใจ
ก็เปนธรรมะ เหมือนกัน.
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ฉะนั้นอยาเอาแตพูด,
อยามัวขวนขวายแตเรื่องอาน ๆ อาน ๆ แลวก็พูด ๆ
พูด ๆ แลวก็มีหนังสือมาก มันจะเขาบทที่เขาวา พระคัมภีรบังพระธรรม ใบลานบังพระธรรม
คื อ พระคั มภี ร นั่ นแหละบั งพระธรรม หรื อว าพระไตรป ฎกที่ อ านที่ พู ดกั นอยู นี่ แหละ บั ง
พระธรรมไมใหมี ไมใหเปนพระธรรมขึ้นมาได.ฉะนั้นอยาเพอนอนใจวา แหม,
เราก็มี
หนังสือมาก แลวก็อานมาก แลวก็พูดไดมาก พูดไดเกงดวย,
นี่ตลอดเวลาที่ยังไมมี
ความเปนสันทิฏฐิโก ก็ยังไมใชธรรมะ ยังเปนกระดาษ ยังเปนคําพูด ยังเปนเสียง
ยังเปนเรื่องที่คิดไปตามเหตุผล พูดไปตามเหตุผล จะถือเอาไมได จะเชื่อตามนั้นไมได.
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ฉะนั้ นต อ งมองให เห็ นว า ที่ เอามาพู ดนี้ ก็ เพื่ อ ให มองเห็ นความแตกต า ง
ระหว า งสั น ทิ ฏ ฐิ โ กกั บ ไม สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก หรื อ สั น ทิ ฏ ฐิ โ กกั บ อสั น ทิ ฏ ฐิ โ ก แล ว แต จ ะเรี ย ก
สองอยางนี้มันตางกันมาก. เรียนนักธรรมเรียนบาลีไดแยะ ๆ นี้ มันก็ยังเปนไมสันทิฏฐิโก, จนกวาจะไดปฏิบัติ แลวก็ประจักษผลของการปฏิบัติดวยจิตใจ จึงจะ
เปนสันทิฏฐิโก.
เอาละสรุ ปกั นเสี ยที หนึ่ งก อนว า พุ ทธศาสนาต องมี หลั กสั นทิ ฏฐิ โกเป นหลั ก
สําคัญ.

สันทิฏฐิโกของตัวกู.
ทีนี้ ก็ มาถึ ง ป ญหาที่ ผมตั้งใจจะพู ด คื อเรื่องสั นทิ ฏฐิ โกของตั วกู ซึ่ งมันทํ าให
เราเสียเวลากันมาเปนป ๆ แลว หลายป หรือจะถึง ๑๐ กวาปเต็มทีแลว สันทิฏฐิโก
ของตัวกูนี้มันแรงกวา, สันทิฏฐิโกของธรรมะมันไมมี มันไมพอกัน.
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นี้ เ ราจะพู ด ถึ ง เรื่ อ ง สั น ทิ ฏ ฐิ โ กของตั ว กู กั น ก อ น ตั ว กู คํ า นี้ ก็ เ หมื อ นกั บ
ที่เคยพูดมาแลวไมรูกี่ครั้งเปนความสําคัญมั่นหมาย เปนเรื่องพฤติของจิต, ไมใชมี
ตัวจริงอะไร.
แตมันก็จริงที่สุดสําหรับคนที่ไมมีธรรมะ เพราะมันเปนสันทิฏฐิโก.
ฉะนั้นคุณตองมองใหลึกใหจริงสักหนอย วาตัวกู ๆ ตัวกูนี้มันมีอยูในจิตใจตลอดเวลา
จริง ๆ, ทุกคนจะรูสึกวามันมีตัวกูนี้ จะวาไมใหตัวกูอยางไร. ปญหาที่ถูกถามก็มีแต
อย างนี้ เพราะมั นรู สึกอยู วา มี ตั วฉัน มีของฉัน แล วจะไม ให รู สึ กว ามี ตัวฉั นได อย างไร,
เราก็ไมรูจะตอบอยางไร เพราะเขามองเห็นแตตัวฉัน เห็นอยูจริง ๆ ทุกที,
เห็นมีตัวฉัน
มีของฉันอยูทุกทีเลย, เปนสันทิฏฐิโกจริง ๆ ดวย. ไมใชเขาแกลงวา, แตมันจะเปน
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สั นทิ ฏ ฐิ โกเท็ จหรื อสั นทิ ฏฐิ โกจริ ง นี้ มั นอี กเรื่ องหนึ่ งต างหาก แต ก็ เรี ยกว า เป นสั นทิ ฏ ฐิโกของตัวกู.
ตั้ ง แต ไ หนแต ไ รมาแล ว ตั้ ง แต ค รั้ ง พุ ท ธกาลหรื อ ก อ นพุ ท ธกาล ก็ มี ค นถื อ
วามันมีตัวกู - มีของกู,ปรัชญาของพวกฝรั่ง
ก็มีอยูแขนงหนึ่ง หรือวาพวกหนึ่ง ที่ถือ
เรื่องมีตัวกู ที่วาฉันคิด แลวก็ฉะนั้นฉันมีอยู, สูตรของเขาวาอยางนี้ คอกิโต, เออโก
ซุ ม,
เป นภาษาลาติ น ออกเสี ยงอย างไรก็ ไม รู อ านตรง ๆอย างภาษาอั งกฤษเป นอย างนี้ ,
cogito, ergo sum นั่นแหละ I think, therefore I exist.เพราะฉันคิดได ฉันจึงมีอยู,นี้
เขาก็พูดดีที่สุดแลววา,
ก็เราคิดนึกได เรารูสึกคิดนึกอยูตลอดเวลา การที่คิดนึกไดนั้น
มันตองมี, มีเหตุผลหรือมีอะไรพอที่จะเปนตัวฉัน, ฉันคิด ฉันมีอยู มีเทานี้, มันมีสั้น ๆ
เทานี้ เขาเรียกวาปรัชญาของเดสคารด,
แลวมันก็ไมใชของเดสคารด มันของคนทั้ง
โลก,
กระทั่งในเมืองไทย กระทั่งพุทธบริษัทในประเทศไทย ก็มีหลักอยางนี้ :
ฉันคิดได
ฉันรูสึกอยูวาอยางนั้น อยางนี้ มันกตองเปนตัวฉัน มีตัวฉัน, มันชวยไมได. คนที่มี
ปญญา มีอํานาจ มีเสรีภาพ จะตองคิดอยางนี้ทั้งนั้น,
จะตองถามอยางนี้ทั้งนั้น.
แล วผมก็ เคยประสบมามาก คนใหญ คนโต เขาไม อาจจะอ านบทความของเราเข าใจได
ที่วาไมมีตัวตน, เพราะรูสึกแตวา มีตัวตนอยูทุกทีไปตลอดเวลาดวย.
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นี้ มั น เป น ตั ว อย า งที่ ทํ า ให เ ห็ น ว า สั น ทิ ฏ ฐิ โ กของแต ะ ละคนล ว นแต เ ป น
ตัวกู ทั้งนั้นแหละ, ถึงคนที่กําลังพูด เรื่องอนัตตาเรื่องอะไรอยู ก็มีสันทิฏฐิโกเปน
ตัวกูทั้งนั้นแหละ,
แลวปากมันก็พูดเรื่องไมใชตัวกูหรือไมมีตัวกู.
ฉะนั้นจึงถือวาเปน
เรื่ อ งที่ ย ากลํ า บากที่ สุ ด กว า เรื่ อ งใดหมด ในบรรดาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ อนั ต ตา ไม ใ ช ต น,
หรื อว า หลักของพุ ทธศาสนา
ก็แปลว าคํ าสอนของพระพุทธเจ าเรื่ องนี้ ประสบปญหา
หนัก เพราะทุกคนรูสึกเปนตัวตนอยูเรื่อย,
เปนสันทิฏฐิโกของตัวตนอยูเรื่อยไป
ไมวาที่ไหน.
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ที นี้ จะมาสอนกั นอย างไร ให เกิ ดความรู สึ กกลั บตรงกั นข าม ว าไม ใช ตั วตน
มันตองเปนเรื่องเฉพาะคนเฉพาะกรณีมากกวา,
จะพูดทีเดียวสําหรับทุกคนนี้ เขาใจวา
มันเปนไปไมได,
เราจะเทศนทีเดียวฟงกันทั้งหมด ทั้งหมู ทั้งประเทศนี้ มันแทบจะ
ไมมีประโยชนอะไรเลย,
มันเปนเรื่องเฉพาะคน คนหนึ่ง ๆ เคยมีประสพการณอะไรมาแลว
เคยคิดอะไรมาแลว คนอะไรมามากแลว ก็มาพูดกันใหเหมาะแกเรื่องของบุคคลนั้น
ก็พอจะเห็น.
แต ที นี้ มั น มี เทคนิ คหรื อ มั น มี อุ บ ายของธรรมชาติ อ ยู อั น หนึ่ ง ซึ่ ง จะเป น
หนทางออก อยาลืมผมเคยบอกคุณที่เพิ่งบวชใหมนี้วา ธรรมะทุกระบบเปนอุบายทั้ง
นั้น. อยาไปพูดวาจริง หรือไมจริง ไมอะไรอยาไปพูด, รูจักมันแตวามันเปนอุบาย
ก็แ ลว กัน ถา มัน มีป ระโยชนก็ใ ชไ ด.
แลว แตล ะอุบ ายมัน ก็เ ปน เทคนิค ของ
ธรรมชาติ,
ไมใชมนุษยบัญญัติ คือวาตองเปนอยางนั้นลงไปกอน ผลมันจึงจะเกิด
ขึ้นมาอยางนี้, เรียกวาเทคนิคของธรรมชาติดีกวา. ทีนี้มนุษยก็ไมรูอะไรมากไปกวาแต
เพียงวาเออ, อันนี้มัน อาจจะเอามาใชเปนอุบายแกปญหานี้ได.

สันทิฏฐิโกตัวกู แกไดดวยสันทิฏฐิโกจริง.
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ทีนี้อุบายหรือธรรมะที่เปนนอุบายนี้ ที่จะมาแกสันทิฏฐิโกของตัวกูนี้
มันก็มีอยู, ไมใชไมมี. คุณฟงดูใหดี วาทุกคนมันรูสึก รูสึกอยูในใจเอง แจมแจง
วา มีตัวกู มีของกู จะไปเปลี่ยนของเขาไมได,
จะไปจับเปลี่ยนอยางไรได จะไปพูด
อย างอธิ บายวา โอย บั งคั บไม ได เหมื อนกั บความฝนหรื ออะไรต าง ๆ นี้ มั นก็ พูดกั นมา
แลว. แมในสูตร ในพระบาลีที่เปนสูตรก็พูดทํานองนี้ วาถาเปนตัวตน ตัวกู มันก็
ตองบังคับไดตามตองการซิ, เดี๋ยวนี้มันบังคับไมได, เชนจะบังคับรูป วารูปจงเปน
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อยางนี้, เวทนาจงเปนอยางนี้, สัญญาจงเปนอยางนี้, อยาเปนอยางอื่น นี้มันก็บังคับ
ไมได. เพราะฉะนั้นจึงถือวาไมใชตัวกู แลวมันก็เคยทําใหมีผูบรรลุมรรค ผลมาแลว
เพราะคําพูดเพียงเทานี้,
แตอยาลืมวา นั้นมันเฉพาะหมูนั้นกรณีนั้นเทานั้น กรณีอื่น
มันเปนไปไมได เห็นไหม ?
ทีนี้มันมีอุบายอะไร ที่จะใชไดแกทุกคน ที่จะไปแกสิ่งที่เหนียวแนน
ที่สุด
คือสันทิฏฐิโกแหงตัวกูนี้ มันจะตองอุบายทํานองวา เผชิญกันจริง ๆ ใหมัน
เปน สัน ทิฏ ฐิโ กเขา ไปอีก อยา งหนึ่ง อีก เรื ่อ งหนึ่ง คือ วา มีค วามรูส ึก เปน ตัว กูท ีไ ร
ก็มีความทุกขทุกที, เราไมพูดกันแลววา เหตุไรจึงถือวาเปนอนัตตา จะไมพูด,แต
ใหมาตั้งขอสังเกต หรือวาเผชิญกันเขาไปจริง ๆ กับความรูสึก วาถาความรูสึกวาตัวกู
เกิดขึ้นมาทีไรแลวก็เปนทุกขทุกที. เอา, ใครกลาดีลองดู ลองปลอยใหความคิดที่
เปนตัวกู - ของกูเกิด มันเปนทุกขทุกที. แลวนี่คืออุบาย, ลองสรางความคิดที่เปน
ตัวกู - ของกูขึ้นมา หรือปลอยใหความคิดที่เปนตัวกู - ของกูเกิดขึ้นมา มันเปน
ความทุกขทุกที, มันเผาลนทุกที. เมื่อทําอยูอยางนี้มันเข็ด, มันรูจักเข็ด, หรือมัน
เริ่มเข็ด เริ่มเอือม เริ่มระอา, นั่นแหละจึงจะรูสึกวา โอะ ไมเอาแลวโวย เรื่องตัวกู ของกูนี้ไมไหว, เปนเรื่องไมไหวขึ้นมา.
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นี้เราเอาสันทิฏฐิโกจริง ๆ ไปแกสันทิฏฐิโกเท็จ ๆ, เอาสันทิฏฐิโกจริง ๆ
ไปแกสันทิฏฐิโกหลอกลวง. สันทิฏฐิโกแหงตัวกูนั้น มันจริงสําหรับคนโง ที่
ยังโงอยู ยังไมมีความเปนพระอริยะสักนิดเดียว มันสันทิฏฐิโกวาตัวกู,
ตัวกูเรื่อย.
ที นี้ มั นแก ไม ได ดอก ถ าไม มี อะไรที่ มั นมี น้ํ าหนั กเท ากั น มี กํ าลั งเท ากั น มั นแก ไม ได
จะไปบิดกลับเหมือนกับพลิกหนามือเปนหลังมือนี่ มันก็ทําไมได, ไมมีใครทําไดโดยวิธี
พูด หรือโดยวิธีอะไร.
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ตองสรางสันทิฏฐิโกเกี่ยวกับความทุกขขึ้นมา, สันฏฐิโกในความทุกข
ใหรูรสของความทุกขจริง ๆ แลวก็ทุกครั้งที่มีตัวกู - ของกูเกิดขึ้นในใจ, โดยอาศัยหลัก
ที่วา การเกิดทุกคราวเปนทุกขทุกที การเกิดทุกคราวเปนทุกขทุกที การเกิดนี้หมายถึง
เกิดขึ้นแหงตัวกู ถาไมมีตัวกูก็ไมถือวาเปนการเกิด,
จะเปนตัวกูชนิดไหนก็ตาม ถามี
ขึ้นมาแลวเรียกวาเปนการเกิด เกิดแหงตัวเรา,
นี้ก็รูผล รูสึกในผลของการเกิดนี้ เกิด
ทุกทีเปนทุกขทุกที : ตัวกูใหญก็ทุกขมาก, ตัวกูเล็กก็ทุกขนอย, ตัวกูยาวก็ทุกขยาว,
เปนตน.
ฉะนั้น วิธีปฏิบัติจึงไดแกการทําความซึมซาบ realize อยูกับเรื่องความ
ทุกข ที่เกิดจากตัวกูนี้ตลอดเวลา, ที่เราเรียกวาทําวิปสสนา หรือทําอะไร. พอมา
ถึงตอนนี้ คุณก็ ยอมไปดูอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ที่เราพูดกั นมาอยางชัดเจนแล วเมื่อวานนี้
เปนวันสุดทาย วาตลอด ๑๖ ขั้นนั้นมันเปนอะไร ? มันก็เปนอุบาย เปนวิธีการที่
เป น เคล็ ด เป น ความลั บ อะไร ที่ จ ะทํ า โดยวิ ธี ที่ ค วามทุ ก ข ที่ เ กิ ด มาจากตั ว กู นี้
ปรากฏแกจิตใจอยางชัดเจนที่สุด เมื่อทําอานาปานสติ จนถึงประสบความสําเร็จใน
หมวดสุดทาย เรื่องอนิจจานุปสสี วิราคานุปสสี นิโรธานุปสสี ตอนนี้เปนสันทิฏฐิโก
เกี่ยวกับตัวกู, เกี่ยวกับความดับแหงตัวกู. สันทิฏฐิโกเกี่ยวกับตัวกูกอน, แลวก็
สันทิ ฏฐิ โกเกี่ยวกั บความทุกข ที่ ออกมาจากตั วกู แล วก็ สั นทิ ฏฐิ โกเกี่ ยวกั บความดั บไปแห ง
ความทุกขชนิดนั้น.
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อานาปานสติที่เปนหัวใจของเรื่องก็คืออยางนี้ คือหมวดสุดทาย มีความ
รูรสแหงความทุกข ที่เกิดมาจากตัวกู - ของกู ทุกครั้งที่หายใจออกเขา, นี่มันก็
พอแล ว ทุ กครั้ งที่ หายใจออกเข า เป นวั น ๆ เดื อน ๆ ซึ บซาบอยู ในรสของความทุ กข ที่
เกิดมาจากตัวกู, นับตั้งแตเห็นความไมเที่ยง, ความไมเที่ยง ความยากลําบากแกการที่
จะมีอะไรตามใจ ตามที่เราตองการ.
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นี่ความไมเที่ยง มันเปนความทุกขอยูเรื่อย,
คนก็ยังบาที่จะใหมีอะไร
ตามตองการอยูเรื่อยแลวธรรมชาติมันก็ไมอํานวยเลย,
แตคนก็ยังขืนบามากไปกวานั้น
อีก จะเอาอยางนี้ใหได จะเอาอยางนั้นใหได,
มันก็ไมไดอยูนั่น แลวมันก็เปนเรื่อง
ตายเปลาแหละ ไมมีทางที่จะไดในวิธีนั้น. ในที่สุดมันก็ตองวกวนกลับมาหาเรื่องไมเอา,
ไมเ อาเพราะไมม ีใ ครที ่จ ะเอา หรือ ไมม ีสิ ่ง ใดที ่จ ะเอา คือ เรื ่อ งที ่ไ มม ีต ัว กู,มัน มี
สันทิฏฐิโกเกิดขึ้นมาวา อาว,
พอไมมีตัวกูก็ไมมีความทุกขโวย พอมีตัวกูก็มี
ความทุกขทันทีและทุกที, พอไมมีตัวกู ก็ไมมีความทุกขทุกทีและทันที, นี่สันทิฏฐิโก
เกิดขึ้นเปนคูตอสูกันอยางนี้.
สันทิฏฐิโกฝายตัวกู เปนสันทิฏฐิโกมายา หรือเปนของเท็จ, แลว
สันทิฏฐิโกฝายที่ไมมีตัวกูเปนธรรมะขึ้นมา เปนฝายจริง เปนธรรมะจริง ๆ, เรา
ตองมามีความรูสึกซึบซาบในธรรมะจริง : เปนทุกขทุกทีที่มีตัวกู, และก็ไมทุกข
ทุกทีที่ไมมีตัวกู, สันทิฏฐิโกสวนนี้เกิดขึ้นตอสู, มันก็เปนการปฏิบัติ ที่เปนตัวการ
ปฏิบัติ หรือวาเปนตัวธรรมะที่เปนธรรมะ ไมใชธรรมะพูดหรือธรรมะหนังสือ.
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นี้เรียกวาทํา สัมมาทิฏฐิทําใหมันเกิดขึ้นมา
แลวก็มีอยูอยางหนักแนน
โดยวิธีซึบซาบอยูในความถูกตอง, มีความเขาใจที่ถูกตอง, ความเห็นที่ถูกตอง,
แลวก็เห็นจริงอยางถูกตอง ในขอที่วา ตัวกูมีเมื่อไรเปนทุกขทุกที,
จนมีวิราคะ
คือความเบื่อหนายคลายกําหนัด. วิราคะ คลายกําหนัด มาจากนิพพิทาคือความเบื่อ,
เบื่อตัวกู, แลวก็คลายความรักในตัวกู ก็คือคลายความยึดมั่นถือมั่นวาตัวกู ก็คือ
คลายความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู.

นี่ สั นทิ ฏฐิ โกแห งตั วกู มั นก็ เริ่ มสลายลง เริ่ มจางลงไป เริ่ มสลายไป ที่ เรี ยกว า
วิราคะ. นี่สันทิฏฐิโกฝายอนัตตาฝายไมมีตัวกู ก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมา, มั่นคงขึ้นมา
มั่นคงขึ้นมา มั่นคงขึ้นมา จนถึงระดับที่มันเพียงพอ. ตัวกูก็หายไป หายหนาไป
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ไม โผล มาอี ก จะด วยอํ านาจของความที่ เราไม ต องการ หรื อว าจะด วยอํ านาจของความรู ว า
อาว มันไมใชของจริง, มันเปนมายาก็ตาม มันมีผลเทากัน. แตจู ๆ จะใหเราไปพลิก
กลับวา ตัวกูไมใชตัวกูนี้ มันทําไมได. ฉะนั้น ตองมีอุบายที่อยูกับตัวกู นั่น
แหละ
ดวยความเจ็บปวดรวดราว เรื่อย ๆ ไป จนมันไมไหว,
สูไมไหว ขี้เกียจ
หรื อเบื่ อ ที่ จะอยูด วยความเจ็บปวดรวดร าวอยางนี้ ก็เท ากั บวาใหตั วกูนี้ มั นค อย ๆ หาย
หนาไป หายหนาไป เลือนลับไป มันก็วางจากตัวกูเองโดยอัตโนมัติ.
นี้มาดูกันใหมตอนนี้ ไมมี, เอา ไมมี ไมกลามีดวย, ทีแรกก็ไมกลามี
ไมกลามี จนไมมี ไมมีความรูสึกที่เปนตัวกู แลวก็เปนสันทิฏฐิโก ดวยเหมือนกัน,
เห็นชัดอยูในใจวา จิตนี้วางจากอะไร ? ก็วางจากตัวกูนี้. ดูตามวิธีอานาปานสติหมวด
ที่ ๓ นั้น ก็เจริญอานาปานสติหมวดที่ ๓ ซ้ํา ๆ ซาก ๆ กันเปนการใหญ, ดูจติ ทีป่ ราศจาก
ตัวกู ดูจิตที่มีตัวกู ปราศจากตัวกู, เปรียบเทียบกันอยูเรื่อย, นั่นแหละมันก็เกิด
สันทิฏฐิโกฝายไมมีตัวกูขึ้นมา เต็มที่แลวก็แทน.
ของสองอยางนี้อยูพรอมกันไมได
อยูดว ยกัน ไมไ ด.ตัว กูกับ ไมมีตัว กูนี้มัน จะอยูพ รอ มกัน ไมไ ด
มัน ตอ งผลัด กัน
อยูคนละที,
เดี๋ยวนี้การกระทํามันถูกตอง แลวก็มันมั่นคงเขมแข็งเพียงพอ ที่จะอยูดวย
ความรูสึกที่ไมมีตัวกู. นี้เราเรียกวาอุบาย, ธรรมะทุก ๆ ระบบเปนอุบายอันหนึ่ง ๆ.
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ที่ใหเรียกวาอุบายนี้ มันก็มีความลับอีกเหมือนกัน,
ถาไมเรียกวาอุบาย
เดี๋ยวก็จะไปยึดถือเปนของจริงของจัง สําคัญมั่นหมายในตัวธรรมะนั้นเขา. ธรรมะเปน
เพียงอุบาย แลวมันก็เพียงของอาศัยชั่วคราว ยืมมาใชชั่วคราวเหมือนกับเครื่องมือ
เสร็จเรื่องแลวก็ไมสนใจอีกตอไป.
ขอใหดูเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ที่เราเอามาใช
อยางใดอยางหนึ่ง ในที่สุดจะไปมัวรักเครื่องมืออยูไมได.
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เหมือนกับพระพุทธภาษิต อลคัททูปมสูตรมัชฌิมนิกายนี้ เปนคําพูดโดยตรง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ใหถือวาธรรมะนี้เปรียบเหมือนกับแพขามฟาก. บุรุษมาถึงริมแมน้ํา
ใหญขามไปไมได,
แตเขาเปนคนมีปญญา ก็รวบรวมของลอยน้ําทุกชนิดที่มีอยูแถวนั้น
จะเปนไมไผหรืออะไรก็ตาม มันอาจจะหาไมไมไดก็ได, แตวาอะไรก็ตามที่มันลอยน้ําได
นั่นแหละ ประมวลมาใหหมด แลวมามัดผูกกันเขาเปนแพ แลวก็นั่งแพ,
ใชอุบายคุย
เขี่ยอะไรขามไปฝงโนนได ขึ้นบกไปได. ฉะนั้นแพซึ่งเปนเพียงเครื่องมือชั่วขณะนี้
จะถูก ยึด ถือ ไมไ ด,ถา ถูก ยึด ถือ แลว มัน ก็ตอ งไมขึ้น บกกัน ก็จ ะนอนอยูใ นแพ
นั้น จะไมยอมขึ้นบก ก็ไมไปไหนได มันก็ไมมีประโยชนอะไร.
นี่ความหมายของขอที่วา ใหถือ วาธรรมะนั้นเปนเพียงอุบาย ที่จะใช
ใหสําเร็จประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง, เอาประโยชนนั้นเปนหลัก. อุบายของ
เราก็คือวา ดู - ดูความทุกขที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวกูนี้เรื่อย ๆ ไป จนกระทั่งมันไม
อาจจะเกิด; เพราะมันเข็ด หรือมันเอือมมันระอา มันเบื่อหนายคลายกําหนัด, แลว
มีความตัดสินใจที่เด็ดขาดลงไป ที่เรียกวา สมุจเฉทประหาน: ความคิด ความเห็น
ความรูสึก คิดอะไรทุกอยาง มันเด็ดขาดลงไป, ไมลังเลอีกตอไป ในการที่จะมีความรูสึก
ว า ตั ว กู นี้ มั น เบื่ อ หน า ยมั น คลายกํ า หนั ด มั น ถึ ง ที่ สุ ด มั น ไม อ าจจะกลั บ มาอี ก ได .
ฉะนั้น อุบายมันสําเร็จประโยชนเพียงเทานี้,แลวก็อยายอนไปยึดถือตัวธรรมะที่
เปนอุบายนั้นเขาอีก มันก็จะติดอยูที่นั่น, แลวมันก็จะเปนตัวกูอันอื่นขึ้นมาอีกเปน
ของกูอันอื่นขึ้นมาอีก หรือวามันขึ้นไปไมได มันไมพนจากตัวกูโดยสิ้นเชิง.
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ฉะนั้น พระพุทธภาษิตจึงไดตัดบทเสียเลยวา ธรรมทั้งปวง อันใคร ๆ ไม
ควรยึดมั่นถือมั่น วาเปนเรา หรือเปนของเรา.
คําวาธรรมทั้งปวงในที่นี้ รวม
นิพพานอยูดวย, หมายความวา แมแตนิพพานก็จะไมถือวานิพพานของเรา
ก็นิพพานของนิพพานไปก็แลวกัน. พอมันมีนิพพานเปนของเรา มีเราเปนของนิพพาน
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มีนิพพานเปนเรา อะไรอยางนี้ก็ไมมีทางที่จะหลุดพนได. ฉะนั้นธรรมะทั้งหมด ที่
เปนความรูก็ดี เปนการปฏิบัติก็ดี เปนผลของการปฏิบัติก็ดี, ลวนแตเปนธรรมทั้งปวง
อันใคร ๆ ยึดมั่นถือมั่นไมได คืออยาไปเกิดความคิดวาเรา หรือวาของเรา
ขึ้นมา.
ฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตก็มีความรูที่ตรงกันขาม คือเห็นอนัตตา มาไดโดยทาง
อุบาย ที่พร่ําสอนกันเรื่องอนัตตา, อธิบายกันเรื่องอนัตตานี้. มันก็ควรจะถูกดา
เหมือนกับคนที่วา ตักน้ํารดสากอะไรนี้ มันก็ไมมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได, มัน
ตองไปชิมเขากับความทุกข ไปดื่มกินความทุกข ที่เกิดมาจากตัวกูนั่นแหละ, ดูวา
มันมีรสอยางไร อยูเรื่อยไป, ตลอดเวลาของวิปสสนาไมตองมีใครมาสอน ไมตองมี
ใครมาพูด มันสอนไดในตัวมันเอง มันเจ็บปวดอยางไร, ตัวกู - ของกูมันกัดเอาอยางไร,
มันก็รูไดดวยตนเอง.

ใชความทุกขเปนบทเรียน.
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นั่งทําวิปสสนาอยางดี อยางถูกตองที่สุด ก็คือ อยางนี้ นั่งชิมรสของ
ความทุกขที่เกิดมาจากตัวกูอยูเสมอ. ในอดีตที่แลวมาก็ตาม, เดี๋ยวนี้มีอยูก็ตาม,
หรือมันจะมาขางหนาก็ตองอยางนี้อีกเหมือ นกัน,ขอใหชิมรสของความทุกขที่เกิด
มาจากตัวกู, มีสันทิฏฐิโกในความทุกข ที่เกิดจากตัวกู จนเบื่อระอา จนเบื่อหนาย
คลายกําหนัด ทีนี้ก็ความวางจากตัวกูมันก็มีขึ้นมา ก็เลยเปนไมใชตัวกู, วางจาก
ตัวกู คือไมใชตัวกู คือเปนอนัตตาขึ้นมาใหเห็น, ก็เลยเห็นแจงแทงตลอดในเรื่อง
อนัตตา, ถามีสันทิฏฐิโกฝายอนัตตาขึ้นมา. เรื่องมันก็หมดเทานั้น โดยอาศัยอุบาย.

เดี๋ ย วนี้ ไ ม ช อบความทุ ก ข คนโง ที่ สุ ด เป น คนโง บ รมโง ที่ สุ ด ที่ ไ ม ช อบ
ความทุกข เพราะวาความทุกขนี่เปนครูบาอาจารยที่ดี, เปนไขนิดหนอยจะไปโรง
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พยาบาลแลว นี่คือโงที่สุด. ทําไมไมลองเปนไขดูสักวัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน วามัน
เปนทุกขอยางไร,ความทุกขเปนอยางไร, ทําไมมันจึงจะตองเปนทุกข ? มันกลัวตาย.
มันกลัวตายเพราะเหตุอะไร ? เพราะมันของกู มันชีวิตของกู อะไรของกู.
นี่โอกาสที่ดีที่สุด ก็คือโอกาสที่กําลังมีความทุกข มาเปนบทเรียน
สําหรับศึกษา : นับตั้งแตปวดหัวปวดฟนปวดอะไรก็สุดแท, ก็ชิมรสของความปวดนั้น
ดูบาง มันจะไดรูความจริงโดยทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมดาของสังขารอะไรเสีย
กอน; แลวมารูโดยเฉพาะวา โอยที่มันทุกขนี้เพราะวาเรามันไมอยากตาย เรามัน
กลัวตาย, เรามันไมอยากเจ็บอยากไข, เรามันไมอยากจะเปนชนิดที่เราไมอยาก
จะเปน มันจึงมีความทุกขขึ้นมา.
แลวเราก็พยายามดูตอไปที่วา ความทุกขนี้มันตองมาจากตัวกูความ
เห็นวาตัวกูเสมอ; ถาความเจ็บไขอยาเปนของตัวกู มันก็ไมมีความทุกขอะไร, จิตใจ
มันก็ไมมีความทุกขรอนอะไร, เจ็บปวดที่เนื้อหนังนี้มันก็เปนเรื่องธรรมดา มันก็แกไข
ไปใหหายได; แตอยาเพิ่งแกไขกันเร็วนัก, เอาไวชิมดูเลนสักพักหนึ่งกอน วามันมี
รสชาติอยางไร, นี่มันจึงจะฉลาด.
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เดี๋ยวนี้มันไมทําอยางนั้น พอเจ็บปวดขึ้นมาก็โวยวาย ๆ รองไหไปเลยก็มี,
ดิ้นรนอยางนั้นอยางนี้ ไมมีสติสตังเอาเสียเลย, อยางนี้มันก็ไมมีประโยชนจริงเหมือนกัน,
ความทุกขมันก็ไมสอนอะไรให ไมไดเปนครูสอนอะไรให. แตถาทําอยางที่พระทธเจาทานสอน มีอธิวาสนะขันตี - อดกลั้นอดทนพิจารณาทุกขเวทนานี้ โดยเห็นเวทนา
สักวาเวทนา ใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา, นั่นแหละคือชิมรสของทุกขเวทนา ดวยสติ
สัมปชัญญะอยางยิ่ง ดวยความเขมแข็ง. ดวยอธิวาสนะขันตีอยางยิ่ง ดวยสมาธิ
อยางยิ่ง อะไรอยางยิ่ง, ไมเทาไรมันก็รูแหละ ก็รูธรรมะ มีสัมทิฏฐิโกในธรรมะ.
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เดี๋ยวนี้มันเปนขี้ขลาดยิ่งกวาอะไร แลวโงยิ่งกวาอะไร คือคอยแตจะเอะอะ
โวยวาย หนีเตลิดเปดเปงเรื่อย, ทั้งที่เปนพระเปนเณรก็ยังรองไห หรือวามีความเอะอะ
โวยวายเกี่ยวกับเรื่องอยางนี้ยิ่งกวาชาวบานเสียอีก, ไมรูจักละอายชาวบานเสียบางเลย
ทั้งที่เปนพระเปนเณรแลว ก็ใกลชิดพระพุทธเจากวาอะไรทํานองนี้ ก็ยังสูชาวบานไมได.
นี่ ผ มไม ไ ด ว า ทุ ก องค ห รื อ ทุ ก คน บางคนหรื อ ส ว นมากยั ง เป น อย า งนี้ ;
บางทีอาจเปนเพราะวาไดมาอยูเปนพระเปนเณรนี้ มันสบายจนออนแอ ไมตองทําไร
ทํานา ไมตองอะไร ไดรับความสบายจนออนแอ. พระสวนมากไมใชที่นี่ มีความสบาย
จนออนแอ, ถึงที่นี่ก็เหมือนกัน ก็ยังเรียกวาสบายกวาคนหลายประเภท ก็สบายจน
ออนแอ, ก็เลยขี้ขลาดตอความเจ็บ ความตาย ความอะไรตาง ๆ ไมรับเอาเปน
บทเรียน, ไมเจริญสติปฏฐานดวยของจริง เจริญสติปฏฐานแตในกระดาษในหนังสือ
มันก็ไมมีประโยชนอะไร. นั่นแหละคือการที่วา ไมมีสันทิฏฐิโกอันแทจริงในตัว
ธรรมะ, และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวอนัตตา แลวมันยังไกลมาก. แมแตตัวความทุกข
ก็ไมรูจัก, แลวจะไปรูอนัตตาไดอยางไร; เปนผูไมตอนรับเอาธรรมชาติเหลานี้มา
เปนบทเรียน ก็ไมมีทางที่จะมีสันทิฏฐิโกไดเลย.
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ฉะนั้นถาคุณเห็นวา สันทิฏฐิโกมันเปนเรื่องสําคัญที่สุด เปนหัวใจของทั้ง
หมดก็ตองยินดีรับสิ่งที่มันจะมาทําใหเรามีสันทิฏฐิโก โดยเฉพาะก็คือความทุกข. ความ
ทุกขทุกคราวตองตอนรับเอามาดูวา อาว, มันมาจากตัวกูอีกแลว, เกิดตัวกูทุก
ที
ก็เปนทุกขทุกที. ถาความทุกขมีมาให ก็มีมาไวสําหรับใหดูวา มันมาจากตัวกูอยางไร
ทุกทีอยางไร; เมื่อความทุกขเกิดขึ้น ก็หัดรับเอามาดูวา เปนตัวกู วาเปนของกู, แลว
ก็พยายามที่จะไมใชตัวกู ไมใชของกูดูบาง. อยาเพิ่งยอมแพเสียตั้งแตที่แรก มันนา
ละอาย, มันจะยิ่งกวาที่เขาเปรียบวาเหมือนกับกานี่. กามันเห็นธนูมันจึงจะบินหนี ;
นี่มันเลวกวากา มันไมเห็นธนูมันก็บินหนี.

www.buddhadasa.in.th

สันทิฏฐิโก เกี่ยวกับตัวกู

๔๘๓

ถาเรา อยากจะถึงพระพุทธ ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆจริง ๆ แลว ตอง
ทําอยางที่วา คือสรางสันทิฏฐิโกในธรรมะ ในความจริง ในของจริง ขึ้นมาใหได
คือในเรื่องอนัตตา สนใจเรื่องนี้อยูเสมอตลอดเวลา, อยาเผลออยาประมาท.

ตองอยูดวยไมประมาทไมยกหูชูหาง.
ที่แลวมานั้นอยูดวยความประมาท มีความประมาท;
ถาผมพูดตรง ๆ
ผมจะพูดอยางไมกลัวใครโกรธวา ทุกลมหายใจอยูดวยความอยากจะอวดดี, มีชีวิตอยู
ตลอดวันตลอดคืน มีลมหายใจอยูดวยความอยากจะอวดดี,
แลวก็ไมมีอะไรที่จะอวดดี
ก็เรื่องพูดจา. ไมมีฝไมลายมืออะไร; มันอาจจะมีฝไมลายมือสําหรับจะอวด, แตวา
สวนใหญอวดดวยคําพูด มันจึงมีแตเรื่องพูด, แลวก็เปนไปในลักษณะอวด, แลวก็
อวดโดยไมรูสึกตัว,
คือวาอวดจนเคยชิน ชินเปนนิสัย จนไมตองรูสึกตัวก็อวดได,
อะไรนิดหนึ่งก็ตองอวด นับตั้งแตอวดวัตถุ อวดสิ่งของ อวดความสามารถ อวดอะไร
เรื่อย.
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เอาอะไรมาแขวนไวเต็มกุฏิ ซึ่งไมควรจะแขวน มันก็เปนเรื่อยอยาก
อวดนี่ :
รูปภาพบางอะไรบาง ไมเกี่ยวกับพระเลยก็เอามาแขวนอยางนี้ มันก็เปน
เรื่องอยากอวด. บางกุฏิไมมีอะไรแขวนก็ดีไป คือไมอยากอวดในเรื่องนี้! แตก็อยาก
อวดอยางอื่นอีกแหละ นี่ก็หมายถึงกุฏิที่เปนที่อยูเฉพาะองค ๆ นะ;
นั้นมันก็แสดงยี่หอ
ปดปายยี่หออยูแลววา เปนคนอยากอวด แตนี่ไมสําคัญดอก เพียงเทานี้ไมสําคัญ.
การพูดจาการกระทํา การอะไรนี้ ที่เคยเรียกวายกหูชูหาง นั่นแหละ
เปนการอวดโดยตรง. เปนเด็ก เปนเณร มีทาทางกรองแกรง, เมืองนี้เรียกวา
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ทาทางกรองแกรง คือแสดงแววแหงการอวดอยูตลอดเวลา.
นี้พูดจาก็แสดงความ
อวดอยูตลอดเวลา อยางที่เรียกวาเบงหรือวาขมขี่ผูอื่น; นี้จะใหทํางานอะไรบาง
มันก็มุงแตจะอวด, จะอวดหรือจะมาเหนือผูอื่น. นี้จะใหอธิบายอะไรบาง มันก็อธิบาย
ไปในรูปเบง หรือรูปยกตนขมทาน, หรือวาแสดงธรรม ก็แสดงธรรมในลักษณะ
ยกตนขมทาน.
นี่คือความอวด หรือดวยความประมาท มีความประมาท มันเสีย
หายหมดทั้งเรื่องโลกและเรื่องธรรม.
เรื่องโลกก็ไมมีใครชอบ มีคนเกลียดน้ําหนา,
เรื่องธรรมก็มีกิเลสหนาหนาขึ้น ๆ แลวมันมีอะไรดีที่ตรงไหน.
เพราะฉะนั้ น เรื่ อ งยกหู ชู ห าง ไม ว า ไม ร ะดั บ ไหนหมด มั น ก็ เ ป น เรื่ อ ง
ของตัวกู - ของกูทั้งนั้น. ยิ่งมีอะไรดี ยิ่งมีอะไรที่เขาเรียกวาดีมากขึ้น มันก็ยิ่งยกหู
ชูหางมาก. ถาอยางนี้แลวมันก็ยิ่งเรียกวาเสื่อมลงหรือเลวลง, ไมควรจะเรียกวาดี;
ถาเรียกวาดี มันก็ตองไมยกหูชูหาง คือมันยกหูชูหางนอยลง ๆนอยลง นั่นจึงจะเรียก
วาดี.
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ฉะนั้นเราจะสมัครดีชนิดไมมียกอะไร.
เรื่องตัวกู - ของกูนี้ มันรูได
งาย เปนสันทิฏฐิโกยิ่งกวาสิ่งใด;
เมื่อเรา พูดอะไรออกไป ทําอะไรออกไป คิด
อะไรอยูนี้ มันรูไดดีทีเดียว วามันมีการยกหูชูหางอยูในจิตในวิญญาณนั้นอยางไร
หรือไม, รูไดดี ไมตองมีใครบอก, แตแลวก็ประมาท ไมอยากรู ไมอยากมอง,
หรือวาบางทีก็รู แลวก็อยากจะมองขามไปเสีย, ก็คือนิสัยอันธพาลมันมีมาก มันก็
อยากจะเบงอยูตามเดิม, ทั้งที่รูวาเบงนี้มันไมดี ก็ไมมีหิริโอตตัปปะ ไมมีความละอาย
มันก็เอากันใหญเลย,
แลวก็ไปโทษผี โทษเทวดาที่ไหนไมรู ไปโทษโชคชาตาบางวา
โอยเราไมมีนิสัย ไมมีบุญบารมี.
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ปฏิบัติธรรมะไมสําเร็จแลวนี้ ไปโทษของขางนอก, ไมโทษตัวเอง.
บางทีก็ไปโทษธรรมะ วาธรรมะนี้ไมจริง, ธรรมะนี้ชวยไมไดจริง ยากเกินไป.
โทษธรรมะวายากเกินไป, ธรรมะนี้เหลือวิสัย, เอาบาปเอาความผิดไปใหแกธรรมะ
มันก็ยิ่งไปกันใหญ ยิ่งเปนอันธพาลมากขึ้น.
ฉะนั้นอยาทําอยางนี้, ตองยอมแพ,
ตองยอมลดความเปนอันธพาลลง, อยามีนะแหละดี จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่ไมประมาท
มันจึงจะมีผลกระเทือนลงไปบนศีรษะ หรือบนสันหลังของตัวกู - ของกูนี้, มันจะคอย ๆ
เบาบางไป คอย ๆซาไป.
ความถอมตัวเปนคุณธรรมที่สําคัญมาก แตเขาถือวาไมสําคัญ เปนคุณธรรมเล็ก ๆ นอย ๆ เปนเพียงศีลธรรมขั้นเด็ก ๆ ไปเรื่องถอมตัวนี้ ความจริงมันเปนเรื่อง
ใหญ ในฐานะเปนชะนวน,
เรื่องชะนวนนี่ไมใชเรื่องเล็ก ถาจุดตั้งตนมันไมดีแลว
มันเปนไปไมได, ฉะนั้นถอมตัวไวกอนแหละดี, ยอมแพไวกอนแหละดี, อยาดื้อ
กระดางเอาไวกอนนั่นแหละดี; เพราะดื้อกระดางนี้มันคือ ยกหูชูหางเสียแลว,
มันเปนเมหหนามาปกคลุมเสียแลว แลวมันไมจําเปนที่จะตองมี. มันแกไดงาย ๆ
ดวยการถอมตัว ทําใหเกิดโอกาสที่จะรับฟง หรือจะพิจารณา หรือจะไมประมาท,
แล วก็ จะได ปฏิ บั ติ ต อไป อย างเยื อกเย็ นอย างสุ ขุ ม อย างเรี ยบร อย อย างหนั กแน น
อยางที่ไมฟุงซาน ไมเอะอะโวยวาย. สันทิฏฐิโกมันจะเกิดงายเพราะเหตุนี้; เพราะ
สันทิฏฐิโกมันตองการความละเอียดสุขุม, ความละเอียดสุขุมอยางยิ่งเปนพื้นฐาน.
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อยูอยางสงบจะพบสันทิฏฐิโกจริงโดยลําดับ.
ฉะนั้นเราตองอยูดวยความสงบเสงี่ยมเจียมตัวเปนพื้นฐาน ใหโอกาส
แกสันทิฏฐิโกที่จะมาเกิด ในฝายที่เปนของตรงกันขาม คือฝายที่ไมมีตัวกู. ฝาย
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เอะอะโวยวาย พลุงพลาน ยกหูชูหาง มันเปนสันทิฏฐิโกฝายตัวกู, ฝายขาศึก ฝายมาร
ฝายกิเลส ฝายอวิชชา, ลวนแตเปนมาร เปนมายาทั้งนั้นแหละ. นี้ตองไมให
โอกาส ตองเปนอยูอยางไมใหโอกาสก็ตองคอยกีดกัน คอยหลบหลีก คอยอะไร ไม
ใหโอกาส, แตมาใหโอกาสฝายที่เปนความสงบ ตองการรากฐากที่เปนความสงบ, แลว
ก็มีสันทิฏฐิโกจริง คือรูสึกอยูจริงวาอะไรเปนอะไร อะไรเปนอะไร ๆเทานี้, มันก็ไป
สูจุดหมายที่ถูกตอง คือวาเดินไปไดอยางถูกตอง, ความเปนสันทิฏฐิโกก็เจริญงอกงาม
กาวหนาไปตามลําดับ.
ที่วาเมื่อตะกี้ คือสันทิฏฐิโกวามีตัวกู - ของกูนี้ ขยันดูเถอะ มันเต็ม
ปรี่อยูเรื่อย, สันทิฏฐิโกวามีตัวกู - ของกูนี้ ขอที่หนึ่ง.
แลวดูสันทิฏฐิโกในความทุกข ที่เกิดมาจากตัวกู - ของกู, ความ
ทุกขเกิดทุกครั้งที่มีตัวกู - ของกู. นี้เปนสันทิฏฐิโกขอที่สอง นี้จะมีประโยชน
เริ่มตั้งตนที่จะเดินถูกทาง.
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สันทิฏฐิโกขอที่สาม ดูความไมมีทุกข, ไมมีทุกขเมื่อไมมีตัวกู; เมื่อ
ไมมีตัวกูก็ไมมีทุกข, สรางสันทิฏฐิโกขอที่สาม นี้ขึ้นมาใหได แลวก็ควบคุมไวใหดี.
จนกระทั่งมีสันทิฏฐิโกในความเกลียดเบื่อระอาตัวกู เกลียดหรือเบื่อระอาตอตัวกู – ของกู
เปนสันทิฏฐิโกอันที่สี่ไปก็แลวกัน, ใหมันมีแตความเกลียดความเบื่อ ความระอา.
ตัวกู - ของกูนะ แรงขึ้น ๆ แรงขึ้น ๆ ทุกครั้งที่หายใจเขาออกก็จะไดสันทิฏฐิโกอัน
สุดทาย,
สันทิฏฐิโกในสันติ ในนิพพาน ในความดับทุกข ในนิโรธ ซึ่งดับทุกข
สิ้นเชิง ก็จะเปนสันทิฏฐิโกอันที่ ๕ ระดับที่ ๕.

ที่ จริ งอาจจะพู ดเป นอย างอื่ น ให มี มากกว านี้ ก็ ได ให น อยกว านี้ ก็ ได แต นี่
เห็นวาพอจะศึกษาไดแลว. ไปนั่งดูสันทิฏฐิโกในตัวกู - ของกู ที่ไดทําไปแลวใน
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ตอนกลางวันนั้น. ทีนี้จะค่ําลงแลว ก็นั่งพิจารณาดูตัวกู - ของกู ที่มันฟุงไปใน
ตอนกลางวันอยางไรบาง,กับใครบาง ที่ไหนบาง,
ไปพูดรายกับใครที่ไหนเขาบาง,
ไปทํารายกับใครที่ไหนเขาบาง ไปยกหูชูหางที่ไหนบาง, แลวก็ดูไปถึงความทุกข, ดูไป
ถึงวางจากทุกขเพราะวางจากตัวกู. และก็ ดูไปวามันเกลียดหรือยัง มันเบื่อหรือยัง
ตอตัวกูนี้ ? ถามันไมเกลียดไมเบื่อ ไมระอาตอตัวกูนี้, มันยังเปนอันธพาลอยู
ตามเดิม
ถามันมีความยุติธรรมอยูบาง มันก็คงจะเขกหัวตัวเอง เขาไปหลาย ๆ ฉาด,
แตถามันมีความลําเอียงเขาขางตัวเรื่อย มันก็ยิ่งจะชอบใจละโวย.
นี่ ดูตอไปวา มันเบื่อหรือยัง, มันระอาหรือยัง ? ถามันระอา ก็ดูความ
ระอานี้ใหมันมั่นคง ใหหนักแนนมั่นคง,
มันก็จะนอมไปในทางดับทุกข นอมไป
ทางนิพพาน นอมไปทางสันติ,
แลวก็มีสันทิฏฐิโกในการชิมรสของสันติ แลวแตวา
กําลังปฏิบัติอยูในระดับไหนขอไหน. ดูตามหลักอานาปานสติหมวดสุดทาย ๔ ขั้น ที่
ผมพยายามอธิบายใหละเอียดที่สุดแลว จะตองรักษามันอยางนั้น,
จะตองเขยิบมันไป
อยางนั้น ๆทุกวัน ๆ ทุกวัน เปนเดือน ๆ ป ๆ ก็ทนทําอยูได ก็ทนทําอยูได ก็สําเร็จ.
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นี่ รวมความแลว จงรักธรรมะ, รักพระธรรม รักพระพุทธเจา รัก
อะไรโดยวิธีนี้ อยามีอะไร ๆชนิดที่ตรงกันขาม.
วันนี้ไดกลาวมาแลว ที่เนื้อที่ตัวมี
อะไรแสดง ที่ กุ ฏิ ประตู กุ ฏิ ก็ มี อะไรแสดง อะไรก็ ล วนแต มี แสดงไปในทางตรงกั นข าม
ไมไหว, ใหทุกอยางมันมีลักษณะของความวาง หรือความสงบมาก ๆ เขาไว เพื่อจะได
เปนเครื่องชักจูง หนวงเหนี่ยวจิตใจ ใหหันไปทางนั้น.
มาอยูในปาทั้งทีก็เพื่อประโยชน
อันนี้; เพราะวาในปานี้มันมีภาพแหงความวาง แหงความสงบแหงความเยือกเย็น
อะไร ที่หาดูไดงาย, เหลือบตาไปทางไหน มันก็สอภาพที่มีความหมายอยางนั้น.
นี้ เรี ยกว ามาอยู ป าทั้ ง ที เพื่ อ ผลอย างนี้ ทั้ งที มั นก็ ยั ง ไม ได อ ะไร มั นก็ แ ย
ปวยการเปลา ๆ, มีจิตใจอยากจะกลับไปสูสิ่งที่มันวุนวายนี้. อยูในปาจิตใจอยากจะ
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กลับไปสูที่วุนวาย สูความวุนวาย ก็เปนเรื่องที่บอกไมถูก
เกินไป คือวาไมมีความซื่อตรงตอตัวเองเสียเลย มันมากเกินไป.

คือมันเปนเรื่องที่มาก

เอาละ, ในที่สุดมันก็สรุปความไดอยางนี้วา เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงธรรม ปาฏิโมกข โดยหัวขอวาสันทิฏฐิโกแหงตัวกู
ปรากฏชัดเจนในจิตใจของคนทุกคน
อย างเหนี ยวแน น อย างเหนี ยวแน น จนถอนไม ไหวยากที่ จะถอน แล วสู กั บมั นซึ่ งหน า
ไมได. อยาอวดดีเลย, จะไปสูกับมันซึ่งหนานี้สูกับมันไมได; ตองใชอุบาย ใช
เคล็ด ลับ ไมล ับ อะไรที ่เ ปน อุบ าย โดยการไปดูค วามทุก ขที ่เ กิด ขึ ้น ทุก ทีที ่ม ีต ัว กู,
แลวไมทันไรก็จะเกลียดน้ําหนามัน, ไมอยากจะคบคากับมัน มันก็คอย ๆ ดีไป มัน
ก็ เท านั้ นเอง กลายเป นสั นทิ ฏฐิ โกฝ ายพระธรรมขึ้ นมา ส๎ วากขาโต ภะคะวะตา ธั มโม
สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสสิโก ก็มีความหมายขึ้นมาทันที.
เดี๋ ยวนี้ สวดอย างนกแก วนกขุ นทอง หรื อ นกโง ๆ กว านั้ น ก็ พอจะสอนให
รองได บทสวดตาง ๆนี้ยังเปนหมันอยูมาก,
ใหสงสารมันบาง อยาใหมันเปนหมันนัก
เลย, ไมเทาไรก็จะสวดบทเหลานี้กันอีก.วิสาขบูชาก็สวดทุกที, อิติปโส ภะคะวา
เรื่อยไปไมรูกี่จบ, ขอใหมันกลายเปนสันทิฏฐิโกจริงขึ้นมา แลวเรื่องก็หมดปญหา.
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มีเทานี้สําหรับที่จะพูดวันนี้ สันทิฏฐิโกแหงตัวกู แลวก็สันทิฏฐิโกแหงไมมี

ตัวกู.
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แรม ๘ ค่ํา เดือน ๗

ทุกเรื่องเนื่องดวยตัวกู - ของกู.
การพูดที่นี่ของเรา ก็รูกันอยูแลววา ไมมีเรื่องอะไร, เปนการลงปาฏิโมกข
เรื่องตัวกู - ของกูเสมอไป. ฉะนั้นตองพยายามที่จะจับฉวยเคาเงื่อนใหดี ๆ แลวก็ให
ลึกยิ่งขึ้นไปตามลําดับ อยาถือเสียวามันเปนเรื่องเดียว, แลวมันก็อยางเดียวเสมอไป
เรื่องเดียวพูดไดมากแง พูดทุกแงก็เพื่อเขาใจเรื่องนั้นดีขึ้น. ฉะนั้นจะไมพูดเรื่อง
อื่นเลย พูดแตเรื่องเดียวนี้ ทบไปทบมา ทบไปทบมาจนเขาใจดีที่สุดถึงกับวาปฏิบัติได
เพราะวารูจักดีที่สุด.
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เดี๋ยวนี้ยิ่งพบความจริงข อนี้มากขึ้น แมตามหนาหนังสือพิ มพ คนไมเข า
ใจเรื่องความวาง ก็มีอยูมาก, มีอยูพวกหนึ่ง ทั้งที่เอาเรื่องความวางมาโดยตรงจาก
พระไตรปฎก จากพระพุทธภาษิตมาอาน อะไรอยูอยางนี้ ก็ไมเขาใจ แลวก็พาลหาเรื่อง
อยางนั้น อยางนี้ อยางโนน ไปตามภาษาคนที่ไมเขาใจ.

๔๘๙
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ทบทวนความรู เรื่องความวาง.
เรื่องสุญญตาในบาลีมีแยะ แลวก็ชัดเจน ทั้งนั้น แลวก็อานไมเขาใจ ;
เพราะไมรูจักสิ่งที่เรียกวาตัวกู - ของกู นั่นเอง ก็เลยไมรูวาวางจากอะไร. เขาจะ
ใหเปนวางแบบไมมีอะไรเสียตะพึด,
หรือบางทีก็แบบที่วาเอาตามใจชอบตามกิเลส นั้น
เรียกวาความวางหรือจิตวาง นี่มีอยูสองพวกอยางนี้ ที่ไมเขาใจได.
ความวางมีสามพวก : พวกที่หนึ่งวาวางไมมีอะไรเลย เปนอันวาไมมี
ความรูสึกคิดนึกอะไรหมด, พวกนี้ไมคอยมีปญหาอะไร มีแตวาปฏิบัติไมไดก็เลิกกัน.
ทีนี้พวกที่สอง เขาวาวางนั้นคือ ไมมีศีลธรรม, ไมมีหลักเกณฑทาง
ศีลธรรม ปลอยไปตามชอบใจ, อยากจะทําอะไรก็ทําอยางนั้นตามกิเลสตองการ แลวบอก
วาไมยึดถือ เราไมยึดมั่นถือมั่น มันก็ไมมีบุญไมมีบาปอะไรเหมือนกัน.
นี่เรียกวาวาง
อันธพาล วางของพวกอันธพาล, นี้ถือวามีอะไร ๆ คิดอะไรได, แตวาเอาตามที่วาไม
ตองรับผิดชอบ.
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ทีนี้พวกที่สาม วางตามแบบของพระพุทธเจานั้น มันก็มีอะไรไดทุก
อยาง, เวนแตวาอยามีความรูสึกเปนตัวกู - ของกู เพื่อเห็นแกตัว.

พวกว างอั นธพาลนั้ น มั นเห็ นแก ตั วจั ด มั นจึ งหาทางออก เพื่ อเป นข อแก ตั ว
ทําอะไรตามกิเลสตัณหานี่เรียกวาวางอันธพาลเห็นแกตัวจัด.
นี้วางที่ถูกตองนั้น
ตองบรรเทาความเห็นแกตัว, ไมมีความเห็นแกตัวปรากฏ ไมมีความรูสึกเปนตัวใน
ที่สุด. ที่วาวางหรือความวางตามแบบของพระพุทธเจานั้น คือวางจากความเห็น
แกตัว ไมยึด หรือไมรูสึก, ไมสําคัญมั่นหมายอะไร ๆ วาเปนตัว หรือเปนของ ๆ
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ตัว, มีเทานี้เอง. ใจความสําคัญสวนที่เกี่ยวกับความวางคืออะไร มีเทานี้ แลวก็รู
ไวเสียเลยวา คําพูดคําเดียวความหมายมีหลายอยาง นี้เปนของธรรมดา; เชนคําวา
วาง วางไมมีอะไรก็ได, วางไมรับผิดชอบเลยก็ได, แลวก็วางตามแบบที่มีสติปญญา
แท ไมเกิดความรูสึกเปนตัวหรือเปนของตัว. อยางนอยก็มีอยู ๓ ชนิดหรือ ๓ อยาง
ความหมายของความวาง.
พวกขี้คานขี้ดา พวกเหลานี้เขาก็รูวาคําพูดของมนุษยในโลกนี้,
คําเดียว
มีความหมายไดหลายอยาง, ปรากฎในที่ทั่วไป. ในกรณีทั่วไปนั้นก็ตองยิ่งจํากัด
ความหมายลงไปวาในทางไหน;
ในทางแงฟสิคส หรือแงเมตาฟสิคส คือทางวัตถุ
หรือทางที่ไมใชวัตถุ. ที่ไมใชวัตถุยังมีวาในแงของจริยธรรม, หรือวาในแงของศาสนา,
หรือในแงของปรัชญา,
มันยังมีอีกหลายอยาง.
แลวในแงผิดหรือแงถูก ก็คือวาแง
ของอันธพาล, หรือวาของบัณฑิตนักปราชญ.
เชนคําวา บุญ หรือ บาป นี้ ในแงของอันธพาลก็ไปอยางหนึ่ง, แงของ
นักปราชญ ผูบริสุทธิ์ ผูยึดความถูกตองเปนหลักก็ไปอีกอยางหนึ่ง, ทั้งที่เรียกวาบุญ
และบาปเหมือนกัน. หรือแมแตคําวานิพพานก็มีหลายชั้น : นิพพานของวัตถุ
ก็มี คือของรอน ๆ เย็นลงไป, นิพพานของสัตวเดรัจฉานก็มี คือสัตวเดรัจฉานหมดโทษ
หมดพิษรายหมดพยศ, แลวของคนก็ยังมีตั้งหลายระดับ : คนพวกหนึ่งเอากามารมณ
สมบูรณเปนนิพพาน, พวกหนึ่งเอาสมาธิสมาบัติเปนนิพพาน. นี้พระพุทธเจาทานเอา
ความดับตัวกู - ของกูไดเย็นสนิทนี้วาเปนนิพพาน; มันยังตางกันอยูอยางนี้ แมในหมู
คนดวยกัน นี้เอาไปเทียบถึงสัตวถึงวัตถุมันก็ไปคนละเรื่อง ๆ ไปเลย.
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เอาละ ขอให เ ข า ใจหลั ก พื้ น ฐานอย า งนี้ ไ ว เ สมอไป จะต อ งพู ด ทบทวน.
คําวาจิตวาง
นี้ เมื่อนอนหลับหรือถูกยาสลบหรืออะไร มันก็วางไปไดเหมือนกัน แบบ
วัตถุทั้งนั้น, วางทางวัตถุ.

www.buddhadasa.in.th

๔๙๒

ธรรมปาฏิโมกข

ทีนี้วาอยูในสมาบัติในฌาน ไมมีตัวกู - ของกูเหมือนกัน, นี้มันก็
ขมไว ชั่วขมไวเทานั้น ก็วางเหมือนกัน, หรือวาเราอยูตามปกติ มันก็ไมเกิดวุนอะไร
ก็วางอยูเหมือนกัน;
เวนแตอะไรมายั่วทางตาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
มันจึงจะเกิด, อยางนี้ก็เรียกวาวางตามธรรมชาติ, วางตามสิ่งแวดลอมประจวบเหมาะ
ใหมันวาง. เมื่อใดสิ่งแวดลอมมันมาในทางใหไมวาง คือวุนขึ้นมา มันก็วุนขึ้นมา ทาง
ตาก็ ได ทางหู ก็ ได ทางจมู กก็ ได หรื อแม แต คิ ดนึ กเอาตามลํ าพั งความคิ ดนึ กก็ ยั งได
เหมือนกัน เปนไมวาง.
ความวางแมวาจะตางกันอยางไร; ถาเปนไปในทางที่ปราศจากตัวกู –
ของกูแลว รสชาติมันเหมือน ๆ กันเลย, มีผลเหมือน ๆ กัน. ถาเปนความวางวา
เอาเอง ดวยความมุทะลุดุดัน, เต็มไปดวยตัวกู - ของกูนั้น ก็ไมใชความวาง ;
แมจะมีคนบางคนเรียกวา ความวางหรือจิตวางนี้ อยางที่เขามาลอวา ฮิปปเปนพวกมีจิต
วางอยางนี้; นั่นมันวางแบบอันธพาล, มันคนละแบบ ก็เรียกวาวางเหมือนกัน
แตวาไมเหมือนกัน กับพวกที่วางจากตัวกู - ของกู. วางจากตัวกู - ของกูนี้ จะ
เปนวางชนิดไหนก็ตาม รสชาติมันเหมือนกัน;
เชนนอนหลับก็สบายดี นั่งอยูในที่
สงบสงัด จิตใจโปรงไมมีตัวกู - ของกูรบกวน มันก็สบายดีเหมือน ๆ กัน, ไปอยูในฌาน
สมาบัติเสีย ก็วาสบายดี ก็เหมือน ๆ กัน, แลวหมดกิเลสไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดตัวกู –
ของกู ก็วางสบายดี แลวก็เหมือน ๆ กันทั้งนั้นใน ๔ - ๕ อยางนี้; เพราะมันวาง
จากตัวกูดวยกันทั้งนั้น, ตางกันบางก็เพียงชั่วขณะชั่วคราว หรือวาเปนระดับต่ํา แต
ความหมายมันสบายเหมือนกันหมด.
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ฉะนั้นวางอยางไหน ที่วางจากตัวกู - ของกู แลวก็เอาใหไดทีกอน
เถอะ. พระพุทธเจาทานยังตรัสวา ถาพูดกันดวยเรื่องที่ไมใชธรรมะแลว ไปนอนเสีย
ดีกวา ทั้งที่ตามธรรมดาก็ตรัสตําหนิติเตียนการนอน วาเปนของไมสมควร. นี่ไปนอน
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เสียมันก็ยังมีความวางไดชนิดหนึ่ง ก็สบายดีเหมือนกัน, คนก็ชอบนอนกันอยู.
เอามาเปนความวางหรือสุญญตานี้ไมได, มันคนละแบบ.

ถาจะ

วางสุญญตานี้ หมายความวา สติปญญามันตัดหรือทําลายตัวกู – ของกู
ลงไปทีเดียว จึงจะเปนสุญญตาจริง; อยูในฌานสมาบัติไมเกิดตัวกู - ของกู ก็ยังไม
เรียกวาสุญญตา ก็เรียกอยางอื่น. ถาอาศัยสติสัมปชัญญะและปญญาเปนเครื่องมือ
ทําจิตใหวางจากความรูสึกที่เปนตัวกู - ของกู อยางนี้เรียกความวางนี้วาสุญญตา
ได, แลวจิตชนิดนี้ที่เห็นความวางชนิดนี้ มันก็วางตามแบบของพระพุทธเจา, ไมใช
จิตวางอยางอันธพาล. นี้เปนเรื่องทบทวนคําวาความวางหลาย ๆ แบบ, แลววางที่
แทจริงนั้นตองที่มีประโยชน,
ที่เปนธรรมะ,
ที่ประกอบดวยธรรมะนั้นก็คือ
วางจากตัวกู - ของกู.

ควบคุมตัวกู - ของกูไวไดดว ยสติ.
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ทีนี้ก็มีปญหาเกิดขึ้นมาอีกวา ตัวกู - ของกูนี้มันอยูที่ไหน,
เปน
อยางไร, ก็ยังไมรู; แลวคนที่ไมรูเอามาก ๆ ก็ตัดบทเสียเลยไมอยากรู, โดยเขาถือวา
ถาไมมีตัวกู - ของกูแลวคนเราจะมีชีวิตไดอยางไร. เขาตัดบทไปเสียวา ถาไมมีความ
รูสึกเปนตัวกูเปนของกูแลว คนเราจะมีชีวิตไดอยางไร.

ทีนี้เราตัดบทบางวา พระอรหันตไมตองมีตัวกู - ของกู ทานก็ยังไมตาย
อยางนี้;
คนที่จะเถียงก็มีทางเถียงได วาพระอรหันตก็มีตัวกู - ของกู แบบใดแบบ
หนึ่งอยู ก็เลยเลิกพูดกัน,
เมื่อเปนอันธพาลถึงขนาดใหพระอรหันตมีกิเลสวาตัวกู –
ของกูแลว มันก็พูดกันไมรูเรื่องแน ก็เปนอันวาแยกทางกันเดิน.
พวกที่อยากจะเอา
ประโยชนจากเรื่องสุญญตานี้ เราตองแยกทางกันเดินมาตามทางที่วา ความสําคัญมั่น
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หมายวาตัวกู - ของกูนี้ เปนสิ่งที่กําจัดออกไปได, หรืออยางนอยก็ควบคุมได,
ควบคุ มอย าให มั นเกิ ดหรื อให เกิ ดน อยลงที่ สุ ด ให น อยลง ๆ จนยากที่ จะเกิ ด อย างนี้ ทํ า
ได. ถาวาตัดออกไปเสียได ก็เปนพระอรหันต; อยางนี้ก็เรียกวามันหมดหนาที่
ถึงหนาที่สูงสุด. นี้คนธรรมดาสามัญ ยังขุดรากเหงาของตัวกู - ของกูไมได ก็
คอยควบคุมมัน, มีสติสัมปชัญญะควบคุม.
พระพุทธภาษิตที่สอนพระโมฆราช : สฺุโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ; นี้ก็
หมายความวา กําลังกระทําอยู พยายามอยู จึงใชคําวา สทา สโต – มีสติอยูทุกเมื่อ
ในการเห็นโลกเปนวาง. สฺุโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ - มีสติเห็นโลก เปนของวางอยู
ทุกเมื่อ; คําวามีสติอยูทุกเมื่อ ก็คือยังกําลังฝกอยูก็ได, พยายามมีสติอยูทุกเมื่อ, อยา
เผลอ อยาเผลอเห็นโลกเปนตัวตน - ของตนขึ้นมา ใหเห็นโลกเปนของวางจากตัว
ตนอยูเสมอ.
แต ว า สํ า นวนพู ด จานี้ มั น ดิ้ น ได อย า งที่ เ คยพู ด ให ฟ ง หลายหนมาแล ว ว า
สํานวนพูดนี้มันดิ้นได, คืออาจจะพลิกไปเสียวา มีสติอยูทุกเมื่อ ก็หมายความวา
ผูที่ตัดกิเลสไดแลวเทานั้น มีสติอยูทุกเมื่อ อยางนี้มันก็หมายถึงผูที่เปนพระอรหันต
ไปแลว. แตพระพุทธเจาทานตรัส เปนคํากลาง ๆ ใหหมายความอยางไรก็ได : ผูที่
ยังมีกิเลสก็จงมีสติทุกเมื่อ ในการที่จะเห็นวาไมมีตัวตนนี้, ทีนี้ผูที่หมดกิเลสแลว
ก็เห็นอยูตลอดเวลา, โดยไมตองตั้งใจเห็นมันก็เห็นอยู รูสึกอยู.
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รวมความในที่สุดก็วา จงพยายามที่จะเปนผูมีสติอยูเสมอ, อยาใหเผลอ
เกิดความรูสึกเปนตัวตนของตนขึ้นมาได, ไมวาในกรณีอะไร ในอิริยะบถไหน.
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ปญหาทุกแบบมาจากตัวกู.
เอาละ, ทีนี้ก็เคยพูดอยูซ้ํา ๆ ซาก ๆ วา เรื่องปญหาของเราทั้งหมดนี้ ไมมี
อะไรแลว มันเหลืออยูที่เรื่องตัวกู - ของกูอยางเดียว. เรื่องที่มาบวช มาเรียน มาปฏิบัติ
มาอะไรกันอยูนี้ ปญหาเหลืออยูแตเรื่องตัวกู - ของกูอยางเดียว, นอกนั้นไมใช
ปญหา. ใหพยายามควบคุม แลวก็ตัดรอน ตัดทอนลงไป ใหมันสิ้นสุด; เมื่อ
ยังตัดรอนไมได ก็ตองควบคุม มันไป อยาใหมันอาละวาดขึ้นมา.
แลวก็ยังแยกใหเห็นวา ตัวกูแบบไหนก็ได : ตัวกูแบบโลภ แบบโกรธ
แบบหลง มันจะวนเวียนกันอยูที่นี่. ตัวกู – ของกูมันอยากจะไดนั่นไดนี่ขึ้นมา
เปนแบบความโลภ, เมื่อไมได มันก็เปลี่ยนเปนตัวกูชนิดที่โกรธ ประทุษรายขึ้น
มา หรือเมื่อมัน ยังไมมีสองอยางนี้ มันก็โง คลําหา หรือวาสงสัย หรือวารําคาญ
หรือวาอะไรอยู อยางใดอยางหนึ่ง.
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แลวก็ลองไปคิดดูเอาเองวา วันหนึ่ง ๆ มีตัวกูชนิดไหนมาก มันก็พอ
จะมองเห็นได เปนราย ๆบุคคลไปเลย. บางบุคคลก็มีความโลภ เห็นแกไดมาก
เปนเจาเรือน, บางคนก็เปนเรื่องยกหู - ชูหางอยากดิบอยากดี อยากเดน มันเปน
เรื่องโง ทีนี้ถาวามีบุคคลที่สองเขามาดวย ก็มักจะเปนตัวกูเรื่องโกรธ; เมื่อทํา
การทํางานอะไรรวมกัน ไมไดอยางใจ ไมไดพูดกันเลยมันก็ยังโกรธกันได, เมื่อไมถูกใจ
ไมสบอารมณ ก็โกรธกันไดอยูในใจ, กระทั่งมันทะเลาะกันดวยปาก กระทั่งวิวาทกัน.

นี่เรียกวาปญหาอื่นไมมี เหลืออยูปญหาเดียวคือเรื่องตัวกู - ของกู วาที่จริง
มันก็เปนคําพูดที่ไมมีทางผิด เปนกําปนทุบดินไมมีทางผิด, ไมวาใครที่ไหนมีปญหา
มาจากอันนี้ทั้งนั้น. แตวาที่พวกนั้นมันมากเกินไป เราเห็นวามันมากเกินไป. นี้เอา
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กันวาละมาบางแลว ละมามากแลว มาบวชเปนพระเปนเณรแลว ศึกษาเลาเรียนแล ว
เรียนนักธรรมเรียนบาลีแลว ซึ่งมันควรจะนอยลงมาก มันก็ยังมีเหลือ คือเรื่องตัวกู
- ของกู นี้อยูเรื่อยไป, เผลอเมื่อไรก็เปนเมื่อนั้น.

ปองกันมิใหเกิดตัวกูไดดวยสติ.
ทีนี้ ก็ ม าถึ ง วิ ธี ที่ จ ะจั ด การกั บ มั น ก็โ ดยหลั ก ที่ ว า ปอ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ,
เกิดขึ้นมาก็รีบละอายหรือกลัว ใหมันหายไป. ที่ปองกันไมใหเกิดนี้คือมีสติ,
มีสติรอบดาน สติหลายชนิด สติมากชนิด,
เรื่องสตินี้มันมากหลายชนิด ตองพูดกัน
เปนพิเศษ แตรวมความแลวก็ตองมีสติที่จะปองกัน.
แลวก็สตินี้ ตองแยกเปนทั้งตอหนาและลับหลัง, ลับหลัง เชนเรา
เจริญอานาปานสติ พิจารณาอยูเสมอนี้ มันยังไมเกิด. พิจารณาลับหลัง ปองกันไมให
มันเกิด, เรานั่งเจริญกรรมฐานอยางอานาปานสตินี้ คือวิธีทําสติชนิดที่ปองกันไมให
มันเกิด.
ดูโทษของมัน ดูอะไรของมันอยูเสมอ จนจิตมันเกลียดกลัวการเกิดของตัวกู
มันก็เกิดยาก.
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ที นี้ เมื่ อจะเข าไปสู อารมณ อย างใดอย างหนึ่ ง ทางตา ทางหู จมู ก ลิ้ น กาย
ใจอะไรก็ตาม; เมื่อจะตองเขาไปเกี่ยวของกับอารมณนั้น ๆ แลวก็มีสติเขาไปเกี่ยว
ของ, เชนจะไปบิณฑบาตอยางนี้ รูวาจะตองพบวิสภาคารมณ เรื่องเพศบาง เรื่องอาหาร
อรอยไมอรอยอะไรบาง มันก็ตองมีสติลวงหนาปองกันไว.
เมื่อไปเผชิญกับ
อารมณ นั้นแลวก็อยาไดเสียทาเสียที, นี่เรียกวาสติตอหนา. สติลับหลัง ก็คือเจริญ
สติ อยู ลับหลั ง เมื่อไม มีอะไรมาเผชิ ญ และเมื่ อจะต องเผชิญ หรื อกํ าลั งเผชิ ญ ก็ ตอง
มีสติอยูเรื่อยไป.
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ดูปญหาใหญก็ไมมีอะไรไปกวา เรื่องเพศตรงกันขาม พระพุทธเจาทานก็
ตรัสไวอยางนั้นวา ไมมีปญหาอะไรมากสําหรับผูหญิงนอกจากเรื่องผูชาย, ไมมีปญหา
อะไรสําหรับผูชายนอกจากเรื่องผูหญิง. เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
แยกเปนอยาง ๆ ไป มันก็มีสติเผชิญกับสิ่งเหลานี้ แลวแตวามันเปนผูชายหรือผูหญิง,
อยางนี้เรียกวาสติตอหนา. สติลับหลังก็อยาใหขาด, หมั่นพินิจพิจารณาอยูเสมอ
ใหเห็นโทษอันเลวทรามของสิ่งเหลานั้น, แลวเกลียดกลัวอยูเสมอ นี้เรียกวาปองกัน
ไมใหเกิด.ทีนี้เมื่อเกิดเขาแลว ก็เอามาเสียใจใหมากละอายใหมาก
ที่จริงเรื่อง
กิเลสนี้มันงาย, งายอยางมากอยูอยางหนึ่ง; พอรูวากิเลสเทานั้นก็หายไปทันที. แต
วาเมื่อมันหายไปแลวอยาอวดดี,
อยาเพออวดดี;เอามาเสียใจใหมาก ละอายใหมาก.
เดี๋ยวนี้พบหลายองคแลว พระเณรหลายองคแลวเปนอันธพาล; พอวามันเกิด รูวามัน
เกิดแลวหายไปแลวก็ไมนึกถึงแลว, ถือเปนตัวดีไปแลว, แลวก็ยกเลิกความผิดอัน
นั้นเสียดวย วาไมนาละอาย หรือไมนากลัวเสียดวย.
อยางนี้ตองเรียกวาเปนอันธพาล
เหมือนกันแลวแลวไป, แลว แลวไป, มันจะไปเขาจิตวางแบบอันธพาลเสียเมื่อไร
ก็ไมรู.
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แลวตองไมแลวไป, ตองเอามาเสียใจใหมาก, ตองละอายใหมาก
เปนเวลานาน ๆ, ก็เรียกวาสํานึกบาป อยางปลงอาบัติ สํานึกบาป, ตองมาเสียใจให
มากละอายใหมาก อยูเรื่อยไปมันจึงจะปองกันได. ถาตัดบทสั้น ๆ วาเอา, แลว แลวไป
ชวงหัวมันนี้ มันก็ยิ่งสงเสริมใหเปนอยางนั้นมากขึ้น.
อยาลืมวากิเลสนี้มันงายนะ
พญามารนี้งาย, พอรูวาพญามารเทานั้น เปดหายไปทันทีเลย. แตแลวก็อยาชะลาใจ
อยาถือวามันเสร็จกันเพียงแคนั้น มันตองเอามาเสียใจใหมาก ละอายใหมาก,
อยาให
มันมาไดอีก.
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นี่เรื่องของตัวกู - ของกู ที่เกิดเปนประจําวัน แลวมากมายเหลือเกิน,
เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่ง เปนเรื่อง ๆ หนึ่งก็เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่ง. มีคนเกิด
ขึ้นมา, แลวมีความทุกข, เสร็จไปเรื่องหนึ่งรายหนึ่ง เรียกวาปฏิจจสมุปบาท
รอบหนึ่งทีเดียว, วันหนึ่งหลาย ๆ รอบ; พอเผลอเมื่อไรก็มีเมื่อนั้น.ถาสติมีมาก็
เกิดไมได หรือเกิดไดครึ่งทอน มันก็กลับหันหลังได;
เชนเปนเพียงเวทนาขึ้นมา,
เปนผัสสะเปนเวทนาขึ้นมา; สติมาทันทวงที รูเทาทันเวทนานั้น ไมปรุงตัณหา
อุปาทานเลย ก็เรียกวาปฏิจจสมุปบาทไมมี, ไมใชครึ่งทอนดอก เรียกวาไมมีดีกวา ;
เพราะปฏิจจสมุปบาทนี้ตองถือวารอบวงเสมอ.
ตองถือวาในกรณีที่เผลอสติ แลวเกิดเปนทุกข จึงจะเรียกวาปฏิจจ สมุปบาท; ถาครึ่งทอนเพียงเวทนารูสึกตัวเสียได อยางนี้ไมเรียกวาปฏิจจสมุปบาท
ยังเรียกไดวาเปนผูมีสติอยูนั่นเอง, หยุดเสียไดเพียงแคเวทนา. แตโดยมากหมายความ
แยกกันตรงที่วา เปนปฏิจจสมุปบาทสมบูรณนั้นคือ โงตลอดสาย; รูปกระทบตา
หู กระทบเสียงดวยความโง ดวยอวิชชา, คือมันยั้งไมอยู มันไปตลอดสาย. ที่จะยั้งอยู
จะตองมีสติ ในเมื่อตากระทบรูป หูกระทบเสียงเปนตน, แลวก็มีวิชชา มีความรู รั้ง
ตัวเอาไวไดเพียงแคเวทนา; พอถึงเวทนา รูอะไรเปนเวทนาแลว หยุดชะงักได
ไมปรุงตัณหาอุปาทาน.
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ทําไดอยางที่เรียกวา ตาเห็นรูปสักวาเห็น หูไดฟงเสียงสักวาไดยิน จมูกได
ดมกลิ่ นสั กว าได ดมนี้ มั นอยู แค นั้ น ไม เลยไปเป นตั ณหาอุ ปาทาน มั นก็ เป นเรื่ อ งที่
ลําบากอยู ตรงที่มันเร็วมาก;
ถามันเปนเรื่องชา ๆ อืดอาด คงจะปองกันหรือแกไข
กันไดทุกคน แตนี้มันไวมาก ไวเกินไป, เปนเรื่องของจิตซึ่งมีความไวมาก ก็ตองอาศัย
ความประมาท ทั้งขางหนาทั้งขางหลัง, ทั้งตอหนาทั้งลับหลัง. ขางหนาก็ปองกัน
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โดยวิธีที่ถูกตอง หลาย ๆ ชั้น หลาย ๆ แบบ, ขางหลังก็คือสํานึกผิด และเสียใจให
มาก อยางที่กลาวแลว.
นี่ ถาอยูกันอยางไมประมาทนี้มันก็ดี เรียกวาจะเปนไปเพื่อขูดเกลา
ตัวกู - ของกู อยูตลอดเวลา,แลวปองกันอยูตลอดเวลา, ตลอดเวลามีทั้งการปองกัน
และการขูดเกลา คือเราทําความรูสึกตัวไวเรื่อยมันก็ปองกันได.
แลวเมื่อมันไมเกิด
นาน ๆ เขา นาน ๆ เขา มั นเป นการขูดเกลาดวย มั นทํ าให สิ่ งนั้ นขาดปจจั ยขาดอาหาร.
ทีนี้ถาเราไปทํามันผิดพลาดบอย ๆ มันเคยชิน มันเหมือนกับบมมันใหแรงขึ้น;
นี้เรา
ก็ตองปองกันอยูตลอดเวลา ก็เหมือนกับวาไปทําลายมัน ไปตัดหนทางมัน ไมบม
มัน, ก็มีทางที่จะรอยหรอไป.
นี้อยาไปคิดวา ตัวกู - ของกู เปนเรื่องอยูที่ไหนก็ไมรู, มันเปนเรื่องที่อยู
กับเราตลอดเวลา นาที
ชั่วโมง ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ นาที ทุก ๆ ชั่วโมงนี้ ที่มีการเห็น
รูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส แลวก็คิดนึกอยูได;
เพราะวาวันคืนของเรา
มันลวงไปดวยอยางนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทําหนาที่ของมัน,
แลวถาโงมันก็
ไปในทางเกิดความทุกข, ถาฉลาดมันก็ไมมีทางที่จะเกิดความทุกข.
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เดี๋ยวนี้มันเปนมาเสียจนชิน ตั้งแตเด็ก ตั้งแตออนแตออก,
ไมเคยรูสึก
ไมเคยคิดนึก ไมเคยควบคุม, ไมเคยรูจักตัวกู - ของกูดวยซ้ําไป มันก็ผิดมากถึงขนาดนี้
ขนาดที่แกไขยากอยางนี้, เรียกวาวัฒนธรรมไมดีก็ได. ถามีวัฒนธรรมดี ของชนชาติ
ที่ มี วั ฒนธรรมดี ในสมั ยที่ มี วั ฒนธรรมดี สิ่ งเหล านี้ จะไม มากอย างนี้ เพราะถู กห ามปราม
สั่งสอนอบรมอะไรกันมาตั้งแตเล็ก ๆ มันก็คอยยังชั่ว.
เดี๋ยวนี้ไมมีเรื่องทํานองอยางนั้น,
มีแตสงเสริม มีแตปลอยไปตามตองการ มันก็มีมาก. เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เปนไปในทาง
ถูกปลอยปละละเลยทางวิญญาณมากขึ้น ๆ ก็เปนภูตผีปศาจในรางมนุษยมากขึ้น ๆ,
มันก็มีปญหามากขึ้นเปนธรรมดา, แตมันอยามาอยูในรางของพระเณรจะดี.
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พระคือผูประเสริฐ เพราะควบคุมตัวกู - ของกูได.
คําวาพระนี้เปนภาษาไทย คําวาพระนี่เปนภาษาไทย แปลกันวาประเสริฐ
ประเสริฐ, พระคือประเสริฐ มาจากคําวาวะระ แปลวาประเสริฐ. นี่มันนาหัวอยางยิ่ง
ประเสริฐที่ตรงไหน ? คุณไปดูเถอะถาเปนพระจริง ก็ประเสริฐจริงเหมือนกัน, เปน
พระอรหันตเสียมากกวา ที่วาเปนพระ, เปนพระอรหันต จึงจะเรียกวาเปนพระ.
ในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่เราสอบสวนคนควาดู ไมไดใชคํานี้ ไมไดใช
คําวาวะระ วะโรอะไรนี้. ใชคําวา ยติ, แปลกดีไหม ยติ ย ยักษ ต เตา สระอิ, คําวา
ยติแปลวาผูสํารวม ผูควบคุมตัวเอง. คําวา ยติแปลวาผูควบคุมตัวเอง, เขาเรียก
พระวายติกันทั้งนั้น; อยางในเมืองไทยเรียกวาพระสมัยนี้, ในอินเดียสมัยโนนกระทั่ง
สมัยนี้ยังตองเรียกวายติ อยู. แตก็มีคําที่สะเพรามาก คือวาเรียกนักบวช ทุกแขนง
ทุกชนิด ทุกนิกาย วาสาธุ สาธุ, นี้ก็แปลวาดีเหมือนกัน. สาธุแปลวาดี; นี้พูด
อยางไมรับผิดชอบ,
คือพูดอยางขนบธรรมเนียมประเพณีวา ถาเปนพระเปนนักบวช
แลวก็ตองดี ตองดีกวาธรรมดาเลยเรียกวาสาธุไปหมด.
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อยางผมไปนี้ เขาก็เรียกสาธุ นักบวชไมนุงผานั้นก็เรียกสาธุ, เปนคํา
ชาวบานเรียกเปนกลาง ๆวาสาธุ, สาธุมาแลว. แลวบางทีเปนคํานี้ที่มาใชในประเทศ
ไทยเรา พอเห็นพระมาใหเด็กวา สาธุคือไหว. ที่จริงสาธุไมไดแปลวาไหว, คําวา
สาธุไมไดแปลวาไหว หรือวานมัสการ หรืออะไร, มันเปนคํานามที่แปลวาพระนัก
บวช, คงจะพูดวาสาธุมา สาธุมา แลวก็ใหไหว. นี้ตอมาเกิดเขาใจผิดเปลี่ยนเปน
คําวาสาธุนี้คือไหว คําวา สาธุการก็ไมไดแปลวาไหว, สาธุการแปลวาแสดงความยินดี
รับเอา.
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ฉะนั้นสิ่งที่ควรจะสนใจ คําวาพระในอินเดียที่เขาใชกันอยู คําวายติ, ยติ
หมายถึงพระภิกษุสงฆ ผูทําาการควบคุมจิตใจ ทรมานจิตใจ ฝกฝนจิตใจอยูโดยเฉพาะ
จึงจะเรียกวา ยติ, ยตินี้ก็ไมพนไปจากควบคุมตัวกู - ของกูดอก, มันไมมีอะไร
ที่จะตองควบคุม. ถาเปนเรื่องทางเพศ ก็เปนตัวกู - ของกูเรื่องราคะ, ถาเปน
เรื่องโกรธ ก็เปนตัวกู - ของกูเรื่องโทสะ ขี้โมโห ก็มีอยูมาก, แลวนอกนั้นก็เปน
เรื่องหลงมงาย. ฉะนั้นก็แข็งขอ ควบคุมสิ่งเหลานี้ หรือวากําจัดสิ่งเหลานี้ ตัด
รอนสิ่งเหลานี้ ก็เรียกวา ผูควบคุมตัวเอง, เรียกวายติ ยติ.
บันทึกเกา ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองไทย คําใหการอะไรของพราหมณคนหนึ่ง
ที่มาจากอินเดียใต มาใหการกับพระเจาแผนดินเมืองไทย นี้ก็ใชคําวายติเหมือนกัน,
มียติอยางนั้นอยางนี้ ตรงกับในบาลีเดิม ๆ. ชาวบานเรียกพระวายติ, ยติ, แลวก็คงจะ
มาใชในแหลมมะลายูเรานี้ดวย สักยุคหนึ่ง. แลวไมทราบเปนอยางไรมันหายไป,
มีคําวาพระขึ้นมาแทน. ฉะนั้นเราใหถือเอาความหมายของคําวาพระนี้อยางเดียว
กับยติ คือวาเปนผูประเสริฐ. แลวมันประเสริฐที่ตรงไหน ? ประเสริฐตรงที่ควบ
คุมตัวเอง;
อยาประเสริฐเฉย ๆ สักวาบวชแลวเปนพระแลว ก็ประเสริฐเสียแลว
ก็ไมตองทําอะไร มันก็เปนไปไมได. มันตองตั้งหนาตั้งตาควบคุมตัวเอง ควบคุม
กิเลสอยูอยางไมเห็นแกหนาใคร.
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เดี๋ยวนี้ไมควบคุมตัวเอง ไปบูชากิเลส, เอากิเลสเปนตัวเอง, เอากิเลส
เปนพระเจา, เอากิเลสเปนพระพุทธเจา; ความดื้อความหัวรั้นที่ไมยอมทําตามคํา
แนะนํา มันก็เปนอยางนี้ อยากจะมีกิเลสเปนพระเจาอยูเรื่อย, ยกหูชูหางมันเปน
เรื่องตองการดีตองการเดน, กิเลสมันไมอยากจะลดหูลดหางมันอยากจะยกหูยกหาง
อยูเรื่อยไป ยกหูชูหางเรื่อยไป.
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ถาพูดตามทางธรรมะแลว มันไมมีดอก โอกาสที่เราจะอวดดีอวดเดน
หรือยกหูชูหางมันไมมี;
เพราะวาแมจะดีจริง เขาก็สอนและกําชับไมใหใครรู,
ไมใหใครรู;
ถาดีไมจริงไปอวดเขา ก็ปรับอาบัติเปนคนไมใชคนไปเลย มันถึง
ขนาดนี้ ถ า เป น พระจริ ง ทํ า ความดี โ ดยไม ใ ห ค นอื่ น รู ว า ทํ า ความดี ,กลั ว เขาจะนั บ ถื อ ,
กลัวเขาจะมายกยองกันใหญ มันเปนอันตรายทันที.
เดี๋ยวนี้อยากใหเขายกยอง มันก็ยิ่งบาเลย;
เพราะวาทางที่ถูกนั้นมัน
ไมควร เพราะเปนอันตราย, เปนอันตรายไปทุก ๆ แงทุก ๆ มุม, ทําใหลืมตัว หรือ
ว า ทํ า ให เ กิ ด ยึ ด ถื อ ขลั ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ปเลย,ถื อ บุ ค คลกลายเป น บุ ค คลศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ปเลย ;
อยางนี้มันมีแตทางเสีย แลวมันทําใหลําบาก มันทําใหยุงยากลําบากไปเสียทั้งนั้น.
หลัก
แตโบราณกาล เขาจึงหาหนทางปองกันตัวกู - ของกู ที่จะยกหูชูหางนี้ไวเสร็จแลว
คืออยาทําความดีใหใครเห็น, และมีความดีก็ไมอวดใครเลย. นี่ถาวาทําความดีในที่ที่คน
ตองเห็นก็อยาไปแสดงในลักษณะที่มันเปนเรื่องดีเรื่องเดนอะไร, ทําใหมันเปนเรื่อง
ธรรมดา ๆ ไปเสีย.
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นี้ ผมก็ รู ว า ใคร ๆ ก็ ไม ชอบอย างนี้ พู ดไปก็ เกื อบจะไม มี ประโยชน อะไร ;
แตวาหลักธรรมะมันมีอยูอยางนี้ แลวจะใหพูดอยางไร. เดี๋ยวนี้เขาใชคําวาเบง, เบง,
ก็คืออยากใหใครเห็นความดีของตัวมาก เกิดความเปนจริงเสียอีก;
แตถาเปน
บัณฑิต เปนนักปราชญแลว เขาไมอยากใหใครรูวา ตัวมีความดีอะไร, เพื่อจะไม
เกิดเรื่องกันทั้ง ๒ ฝาย ไมรบกวนแกผูนั้นดวย และไมทําใหผูอื่นเขาคิดผิดไปก็ได.

ทีนี้อาจจะมีคนสงสัยวา ถาอยางนั้นจะสอนทําไม,
จะเอาเปนตัวอยางกันได
อยางไร ในทางความดี ? มันก็ตอบกําปนทุบดินวา ใหถือเอาเปนตัวอยางในการที่จะ
ไมอวดดีนั่นแหละ, ผูที่ทําตัวอยางก็ทําตัวอยางในการไมอวดดี, แลวคนที่จะทําตาม
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ตัวอยาง ก็ทําตามในทางที่จะไมอวดดี, มันก็แลวไปเทานั้นเอง;
แลวก็ยอม ยอมไดเปนคนยอมได, ยอมนี่เขาเรียกวาแพ.

เปนคนสันโดษ มักนอย

แตที่จริงยอมไมใชแพ เปนความชนะ;
ที่ไมยอมคือแพ แพอยางหมด
ทา ไมยอม เถียง ไมยอมหรือไมยอมอะไรก็ตามเถอะ,
ที่เรียกวาไมยอม คือแพอยาง
หมดทา. เที่ยวสงเสียงเอ็ดตะโรบงเบง ๆ เปนสุนัข เปนหาน เปนอะไรไปเลย นี่คนไม
ยอม มีมานะทิฏฐิในการที่จะไมยอม. ถาคนยอมก็เงียบไป, ใหเรื่องมันเงียบไป,
แลวก็ทําไปแตในทางที่ถูก ไมตองใหใครยกยองสรรเสริญอะไร.
คนที่ ย อมแพ เ สี ย ได นั้ น เป น คนที่ ย อมให เ รื่ อ งมั น เงี ย บไปไม เ กิ ด เรื่ อ ง ;
นี่เขาเรียกวาเปนพระ, เปนพระในหลายแง; เปนพระที่ทําใหเรื่องไมเกิด, เปน
พระที่ขมใจตัวเองได เปนพระที่ละความมานะทิฏฐิ อะไรได. คนที่เอาชนะใหได
นั้น เขาเรียกวาเปนมาร, แพเปนพระชนะเปนมาร เขามีความหมายอยางนี้, คือให
ยอมเสียได ก็จะเปนพระ แตถาไมรูจักยอม เปนพญามาร, ก็เปนเรื่องตัวกู – ของกู
โดยตรง ก็เปนมาร เปนอะไรขึ้นมา. ถาเปนเรื่องของพระก็คือ ไมมีตัวกู – ของกู
เกิดในขณะนั้น, มันยอมได.
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ตัวอยางที่ดี ก็มี อันแรกที่สุดก็อยางเรื่องพระอานนท. พระพุทธเจา
นิพพานลงใหม ๆ มีคนมาปรับทานอยางนั้น, ปรับทานอยางนี้ ทั้งที่ทานไมไดทํา และ
ไมไดมีเจตนาจะทํา; ในที่ประชุมสงฆ ทานก็ยอม ๆ ยอม ๆหมดเลย ลงโทษอยางใด
ก็ยอม ๆ ยอม, แสดงอาบัติอยางไรก็ยอม ๆ ๆ หมดเลย. นั้นเปนตัวอยางที่ดี ในวัน
ที่พระพุทธเจานิพพานแลวใหม ๆ. เดี๋ยวนี้ไมมีใครยอมใครดอก ผิดมีนยังไมยอม ;
ถาตัวเปนฝายถูกดวยละก็ ยิ่งไมยอมใหญ, แลวมันก็เลยผิดใหญเลย; เพราะการไมยอมนั้น
กลายเปนคนผิด คนเลวเพราะการไมยอม, เรื่องถูกเลยหายไปเสียเปลา ๆ ขาดทุนเปลา ๆ.
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นี่เห็นไหมวา เรื่องตัวกู - ของกูมันมีอยางไร มันมีมากทั่วไปทุกหนทุก
แหงอยางไร เรื่องยอมเรื่องไมยอม; เรื่องอยากดีอยากเดน เปนเหตุใหไมยอม ;
เพราะเขาใจวา ถายอมแลวมันไมดีไมเดน.
ที่จริงมันกลับจะดีกวา หรือวาเดนกวา
แตไมมีใครเห็น มันเปนเรื่องทางวิญญาณไปเสีย.

ตัวกู - ของกู เปนเรื่องของคนทุกคน.
เอาละ, ที่พูดมาตั้งแตทีแรกคําแรกจนถึงคําบัดนี้นั้น ใหถือวาเปนเรื่องที่
ไมใชของใคร หรือของพวกใดโดยเฉพาะ, ใหมองใหลึก ใหเห็นวามันเปนเรื่องของ
ธรรมชาติ รางกายจิตใจ ความรูสึกคิดนึกที่ประกอบกันขึ้นเปนมนุษยนี้. มนุษยคน
ไหนก็ตามในโลกนี้ มันเปนอยางนี้ทั้งนั้น,
ไมใชเปนเฉพาะแตพุทธบริษัท หรือวา
พวกศาสนาไหน ไมใช,
มันเปนแกทุกคน,เรียกวาเปนเรื่องของคน โดยกฎเกณฑของ
ธรรมชาติ.
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ฉะนั้นมองใหเห็นวา เรื่องตัวกู - ของกู นี้ไมใชเรื่องของพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ, มันเปนเรื่องของคนทุกคนในโลก ไมวาศาสนาไหน. ทีนี้ศาสนา
ไหนก็ตาม ใจความของศาสนานั้นมันอยูที่ตรงทําลายอันนี้ ทําลายตัวกู - ของกู ทํา
ลายความเห็นแกตัว, หรือทําลายความเห็นแกตัวกู - ของกู ทั้งนั้นเลย.

พอเราพูดไปอยางนี้ มีคนเถียงวา ไมได ศาสนาพุทธตองดีกวาศาสนาอื่น
ตองแปลจากศาสนาอื่น, แลวเขาก็ไปพยายามหยิบเอาแงเลว ๆ ของศาสนาอื่น แงต่ํา ๆ
แงที่ไมใชหัวใจของศาสนานั้น มาพูดวาเปนหัวใจของศาสนานั้น เพื่อใหไกลกันเสียกับ
พุทธศาสนา, อยาใหมาเหมือนกันกับพุทธศาสนา.
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นี่เปนตัวกู - ของกู จัดถึงขนาดนี้, ศาสนานั้นเองเปนเหตุใหเกิดตัวกู
ของกูจัดถึงขนาดนี้; อยางนี้พูดกันไมรูเรื่อง. ศาสนาอื่นเขาจะมีวิธีปฏิบัติของเขา
อยางไรก็ตามเถอะ แตเขามุงหมายจะกําจัดเหมือนกัน เรื่องตัวกู - ของกู นี้.
สวนเขาจะใช วิ ธีอยางอื่น วิ ธี ความเชื่อ วิ ธี อะไรก็ ตาม นั้ นมั นเรื่ องของเขา วิ ธี ของเขา,
เรื่องปลีกยอยนั้นไมใชเรื่องศาสนา, ไมใชหัวใจของศาสนา, มันมีแฝงอยูดวยในทุก ๆ
ศาสนา ในศาสนาพุทธนี้ก็มี.
ฉะนั้นใหเขาใจใหมองเห็นวา มันเปนเรื่องของคนทุกคนในโลก จะ
ตองรูจักสิ่งที่รายกาจที่สุดสิ่งนี้ วามันเกิดขึ้นในจิตไดอยางไร, เปนความรูสึก
ชนิดไหน, เกิดขึ้นมาแลวเปนอยางไร, ใหรูจักตัวนี้, ตัวกู - ของกู โผลหัวมาเมื่อไร
ใหรูจัก เมื่อนั้นจะอานหนังสือพุทธศาสนารูเรื่อง อานสูตรเรื่องสุญญตารูเรื่อง ;
ถาไมอยางนั้นมันก็ไมรูเรื่อง มันก็เปนเพียงอานหนังสืออยูร่ําไป.
จิตที่วางจากตัวกู - ของกู ชนิดนี้ เรียกวาจิตวาง, หรือ ความวางจาก
ตัวกู - ของกูชนิดนี้เรียกวาความวาง หรือสุญญตาที่ถูกตอง; ฉะนั้นอยาไปเรียนที่อื่น
กันเลย เรียนจากเนื้อตัวจิตใจของตัวเองเปนประจําวัน. เกิดยกหูชูหางเมื่อไร
ใหรูเมื่อนั้น, เกิดเปนตัวกู - ของกู สําคัญมั่นหมายไปในทางของความโลภก็ดี ความ
โกรธก็ดี ความหลงก็ดี เมื่อไรใหรูเมื่อนั้น, ใหรูเมื่อนั้น. พอรูมันหายไป, พอหาย
ไปแลวเอามาเสียใจใหมาก. ขาศึกหนีไปแลวเรามาเสียใจใหมาก; ทําอยางนี้เทานั้น
แหละ ตลอดวั นตลอดเดื อนตลอดป พอมั นเกิ ดผิ ดปกติ ขึ้ นในจิ ต แล วก็ ให สั นนิ ษฐาน
เรื่องนี้ไวกอน.
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ถาจิตผิดปกติ ใหสันนิษฐานวาเปนเรื่องตัวกู - ของกูนี้ทันที; แลว
ก็มองดูในแงของความโลภหรือความรัก ราคะ หรือโลภะ หรือโทสะ หรือโกธะ หรือ
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โมหะ หรือมานะอะไรก็ตามที มันก็พบทันที, พบแลวก็ละอายใหมาก, ในฐานะเปน
พระเปนเณร ละอายใหมาก, ในฐานะที่มันเปนความทุกข ก็กลัวใหมาก, ในฐานะที่วา
เปนมนุษย ก็ไมควรจะมีสิ่งนี้ ก็เสียใจใหมาก. มีความละอาย มีความกลัว มีความ
เสียใจ สามอยางนี้ชวยได; ถาไมรูจักอาย ไมรูจักกลัวไมรูจักเสียใจ แลวดูมันไม
มีท างแลว มัน หมดหิริโ อตตัปปะเกิน ไปแลว ทํา ไมไ ด.
ฉะนั้น ถา ผูใ ดยังมีหิริ
มีโอตตัปปะอยูแลว ก็จะตองรูจักละอาย รูจักกลัว รูจักเสียใจ รูจักสํานึกบาป รูจัก
ขอโทษ รูจักทําคือใชคืน ทําคืน.

รูจัก หิริ - โอตตัปปะกันเสียใหถูกตอง.
เอาละ, ตรงนี้อยากจะย้ําถึงเรื่องวา หิริโอตตัปปะไมใชของเล็กนอย
ใหจําไปดวย. ดู ๆ สังเกตเห็น ประมาท ดูหมิ่น หิริโอตตัปปะ เปนธรรมะเล็กนอย
ไปเสีย แลวมันก็ลมละลายไปเพราะเหตุนี้. คนโดยมาก หรือครูที่สอนนักธรรม
ในโรงเรียนนั้นเอง สอนไปในลักษณะที่วา หิริ โอตตัปปะ สติ สัมปชัญญะ ขันติ
โสรัจจะ นี้ เปนเรื่องเล็กนอยเบื้องตน หญาปากคอก. ที่จริงเปนเรื่องที่ทําคนให
เปนพระอรหันต เปนเรื่องสูงสุด มีหิริโอตตัปปะ อยางเดียวก็เปนพระอรหันต,
ละอาย เสียใจ กลัวทุกครั้งที่ทําผิด ทําบาป ทําผิด แลวมันก็จะทําผิดนอยลง ๆ นอยลง
จนไมมีการทําผิดอีกเลย,
นี้จะรักษาหิริโอตตัปปะไวได ก็ตองอาศัยสติสัมปชัญญะเหมือนกัน
หรือมันชวยกันผลัดกันรักษา อันนี้รักษาอันนี้ อันนี้ก็รักษาอันนี้;
เหมือนกับสิ่งที่
มันประกบยึดโยงกันอยูทั่ว ๆ ไปนี้ มันตางฝายตางทําหนาที่รักษาซึ่งกันและกัน. นี้เรา
ก็มีหิริโอตตัปปะ มีสติสัมปชัญญะ กระทั่งมีขันติ โสรัจจะ อะไรก็ตาม เพียง
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ธรรมะหมวดสองนี้ก็พอแลว ที่จะเปนพระอรหันต และเปนหัวใจเสียดวย, เปน
ชั้นหัวใจเสียดวย, ธรรมะหมวดตอ ๆ ไปเปนขอปลีกยอยไปเลย.
ฉะนั้ นจึ งพู ดว าไปสอนกั นเสี ยใหม พวกครู สอนนั กธรรม ไปสอนกั นเสี ย
ใหม พวกนักเรียนนักธรรมนี้ก็เหมือนกัน ไปเรียนกันเสียใหม ใหมันถูกตองและเพียง
พอ กับความหมายของธรรมะหมวดเหลานี้. ที่เรียนมาแลวนั้น เรียนมาอยาง
ประมาท, เรียนมาอยางผิวเผิน อยางเตลิดเปดเปงไป, พอทองไดจําได ตอบคําถามได
สอบไลได. ทําไมจะสอบไลไมได; เพราะเขาถาม ๗ ขอเทานั้น คําถามสอบไลมี
เพียง ๗ ขอ คือความรูธรรมะ แลวมันตั้งมากมาย มันก็ตองผานไปได, เพราะคําถาม
มันเพียง ๗ ขอ. ไมเคยถามเรื่องหิริ โอตตัปปะ สติ สัมปชัญญะกันดวยซ้ําไป, หรือ
ถาถาม ก็ถามเปนเรื่องตัวหนังสือ; จด ทอง บน เปนความรูเด็ก ๆ ก็ได มันก็ตอบ
ไดเสร็จไป.
นี้ขอใหไปเรียนกันเสียใหม ไปดูกันเสียใหม เหมือนอยางที่ผมวา หิริ
โอตตัปปะนี้ มันจะขูดเกลาตัวกู - ของกูไดอยางไร, สติสัมปชัญญะมันปองกัน
และลดอาหารตัวกู - ของกูไดอยางไร, ไปดูกันเสียใหมในแงนี้. นี้จะเปนความรู
นักธรรมที่สูง ยิ่งกวาชั้นเอกเสียอีก ไมใชชั้นตรีเหมือนที่เมื่อเรียน. ความรูขอนี้เมื่อ
เรียน เรียนในฐานะนักธรรมชั้นตรี มันก็ผิวเผินอยางนี้; ที่จริงเปนความรูที่ยิ่งไป
กวาชั้นเอก หรือชั้นพิเศษ หรือชั้นอะไรเสียอีก เปนชั้นพระอรหันตโนน.
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นี่จึงวาไปดูกันเสียใหม ไปเรียนกันเสียใหม นวโกวาทนั้น มีความหมาย
ที่ลึกซึ้ง ที่ซอนอยูในที่วางระหวางบรรทัด ในหนากระดาษ มากมายเหลือเกิน. ตัว
หนังสือ ๒ - ๓ ตัวนั้นเปนเรื่องของเด็กอมมือ สําหรับทองจํา, ใคร ๆ ก็จําได แลวก็
ตอบได แคนั้นเอง ชวยอะไรไมได. ไปดูเสียใหม ดูหิริโอตตัปปะที่มีอยูในเนื้อใน
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ตัวของคน, ดูสติสัมปชัญญะที่มีอยูในเนื้อในตัวของคน, อยาไปอยูในกระดาษ
อยางนั้น,
แลวก็ดูใหลึกใหละเอียด ใหมันเห็นชนิดที่มันรายกาจ หรือมันวิเศษจริง ๆ,
นี่จะแกตัวกู - ของกูได, ปองกันก็ได แกไขก็ได; จะตัดทอนกําลังหรืออาหารของ
ตัวกู - ของกู อยูเรื่อยไป, มันจะผอมลง ๆ ผอมลง, ถึงวันหนึ่งมันก็จะขาดสูญความเคย
ชินที่จะเกิดชนิดนั้น เกิดไมไดอีก ก็มีนิสัยสันดานที่สะอาดหมดจด จากตัวกู - ของกู,
เปนเบ็ญจขันธที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นไดเพราะเหตุนี้ คือวามันสิ้นเชื่อ,
สิ้นความเคยชินที่จะ
เกิดอยางนี้ มันไมเกิดอีกตอไป มันเลยวางอยูตลอดเวลา,
วางแทจริงอยูตลอดเวลา,
ไมใชวางประจวบเหมาะ, ไมใชวางเพราะขมไว, หรือไมใชวางเพราะนอนหลับ. แต
เป นการว างที่ แท จริ ง เพราะมั นขาดเชื้ อหรื อขาดความเคยชิ นที่ มั นจะเกิ ดวุ นขึ้ นมา มั น
ก็ไมเกิดวุนอีก, พยายามใหไปในแนวนี้.
มั น ต อ งมองดู ข า งใน ต อ งเรี ย นจากข า งใน อย า งที่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า น
กําชับ ตรัสกําชับไววา มันอยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังมีชีวิตเปน ๆ
อยู; นิพพานก็ตาม วัฏฏสงสารก็ตาม เหตุใหเกิดวัฏฏสงสารก็ตาม ทางใหถึง
นิพพานก็ตาม, สี่อยางนี้อยูในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังเปน ๆยังไมตาย ไม
ใชซากศพ.
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ก็เปนอันวา เรียนหนังสือ อานหนังสือมันเปนเพียงศึกษาวิธี สําหรับมา
เรียนจากของจริงคือรางกายนี้. ทีนี้มันก็ถึงเวลาแลว ที่วาเพราะมันเรียนกันมาหลายป
แลวจากหนังสือ ก็ถึงเวลาที่จะตองเรียนจากรางกายนี้.

เดี๋ ย วนี้ ช อบหนั ง สื อ มี ห นั ง สื อ อ านหนั ง สื อ อย า งเดี ย ว แล วชอบมี ม าก ๆ
ไวอวดคน, อยากมีหนังสือมาก ๆ ไวเบงทับคนอื่น. อันนี้มันยิ่งไปกันใหญเลย ตัวกู –
ของกู มันยิ่งหนาแนนขึ้นมาอีก มันก็เลยเปนหนอนหนังสือ ที่เกิดแลวตายอยูใน
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๕๐๙

หนังสือ; เหมือนพวกฝรั่งเขาเรียกหนอนหนังสือ เกิดในหนังสือ ตายในหนังสือกินหนังสือ
แลว ตายอยูใ นหนัง สือ , ไมมีท างที่จ ะรูค วามหมายของหนัง สือ , หรือ เหมือ น
ที่พวกไทยเราวา จวักตักขาวหอนรูรสแกง,หรือชาวอินเดียวา กบในสระบัวไมรูกลิ่น
หอมของดอกบัว.
นี้เราอยูดวยหนังสือ หรืออยูดวยพระไตรปฎก หรืออยูในธรรมชาติ
อันสงบนี้ก็ไมรู, ไมรูความหมายของสิ่งเหลานี้ เหมือนจวักไมรูรสแกง, เหมือนกบ
ไมรูกลิ่นหอมของดอกบัว, หรือสมัยใหมวา หนอนหนังสือไมรูจักหนังสือ, มีแตกิน
หนังสือใหพรุนไปอยางเดียว.

ตองเปนอยูดวยความไมประมาท.
เอาละ, ในที่สุดก็อยากจะพูดวา อยาประมาท, อยาประมาท. เดี๋ยวนี้พูด
มาก พูดมากจนเลือนไปแลว จนเปนความประมาทไดโอกาสแลว.
ทีนี้ก็จะพูด ชําระ
สะสาง ปองกันความประมาท, เรียกความไมประมาทใหมาเต็มที่ตามเดิม, กลัววา
ความไม ประมาทนี่ มั นจะจื ดจางไป หลาย ๆ วั น หลาย ๆเดื อน หลาย ๆ ป จื ดจางไป,
เพราะเราไปทํ างานอย างอื่ นมากเรื่ อง มากเรื่ อง ที่ จะทํ าให เผลอและเกิ ดความประมาท.
แตแลวเราจะไมทําอะไรก็ไมได มันเปนคนโง และความประมาทมันเกิดเมื่อทําอะไร
นั้นเอง,
ถาอยางนั้นเราก็ไมพบกับความประมาทซิ ความประมาทมันเกิดเมื่อเราทํา
อะไร ทําการทํางานทําอะไรนี้มันเกิด. ทีนี้เราจะตองทําการงาน เหลานั้น โดยที่
ความประมาทไมอาจจะเกิด, ความประมาทไมอาจจะเกิด. เปนผูไมประมาทอยู
เสมอ, นั่นจึงจะเรียกวา เปนผูมีธรรมะขอนี้ คือความไมประมาท.
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ทีนี้ถาเราไมทําอะไร ไปนอนเสียซิ ก็ไปนอนได,
ไปนอนแลวมันจะเกิด
อะไรลองคิดดู, จะเกิดความประมาท หรือเกิดความไมประมาท. หลีกการงานที่จะทํา
ใหเกิดความประมาทเสีย, ไปนอนเสีย แลวมันจะเกิดอะไร, จะเกิดความไมประมาท
ไดหรือไม, ไมมีทาง. มันเกิดความประมาทยิ่งกวาเดิม, เกิดความโง, เกิดความ
ขี้เกียจ เกิดความประมาทยิ่งกวาเดิม.
ฉะนั้น ตองทําอะไร ชนิดที่มันจะเปนเหตุใหเกิดกิเลส, เปนทางเกิด
ของกิเลส;
เชนตาเห็นรูปหูก็ฟงเสียง จมูกก็ดมกลิ่นอยางนี้ มันเปนทางเกิดของ
กิเลส; แตแลวก็อยาใหมันเกิด, รูเทาทันที่ไมใหมันเกิด; นี่จึงจะเกิด ความ
ไมประมาทขึ้นมา. เพราะฉะนั้นเราชวยไมไดที่จะไปทําตาใหบอดเสีย ทําใหหูหนวก
เสีย, ทําจมูกใหใชไมไดเสีย, อยางนี้ทําไมได มันไมมีประโยชนอะไร.
เวนแตจะพูดเปนสํานวนอีกอยางหนึ่งวา ตาดีก็ทําเหมือนตาบอด หูดีก็ทํา
เหมือนหูหนวก นี้มันยังพูดได; หมายความวาอยาไปรับอารมณมาปรุงเปนตัวกู –
ของกู, แตตองใหมันไดยิน ไดเห็น ไดดม ไดอะไรอยูตามธรรมดาของมัน, แตอยาให
มีผลเปนตัณหาอุปาทานขึ้นมา, อยางนี้พูดได. มีตาเหมือนตาบอดมีหูเหมือนหู
หนวก มีจมูกเหมือนจมูกไมมี; แตที่จะไปทําลายมันเสีย เอาไฟไปจี้ใหตาบอดใหหู
หนวกนี้มันไมมีประโยชนอะไร, แลวมันบาหรือเปนคนโงรายไปกวาเดิมอีก, แลวไมมี
ทางที่จะบรรลุนิพพานไดดวย. หูหนวกตาบอดทางวัตถุนั้น ใชอะไรไมไดดอก, แต
หูหนวกตาบอดทางวิญญาณนี้ใชได. เรียกวามีตาเหมือนตาบอด มีหูเหมือนหูหนวก
มีจมูกเหมือนไมมีจมูกอยางนี้ คืออยาไปปรุงใหเกิดสังขารเปนตัณหาอุปาทาน.
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นี้ ผมเรี ยกเอาเองนะว า หู หนวกตาบอดทางวิ ญญาณ คื อทางวั ตถุ มั น
ไมไดหนวกไดบอดไดเสียอะไรดอก; แตทางสติปญญาทางวิญญาณนี้ มันมี
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คาเหมือนกับวามันไมทํางานตามกิเลสตัณหาได,
ไมปรุงแตงเปนความทุกข.

๕๑๑
มีคาเทากับตามธรรมดาแลวก็ถือวา

นี้ฟงดูแลวมันก็กลับไปกลับมาฟงยาก;
สิ่งเดียวกันนั้น บางทีมันก็เปน
ศัตรู, บางทีก็เปนมิตร,ถาเราใชถูกมันก็เปนมิตร ใชผิดมันเปนศัตรู. ฉะนั้นใครจะ
มี ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ อย างมิ ตรหรื ออย างศั ตรู ก็ เอา ตามพอใจ มั นก็ จะเห็ นดํ า
เห็นแดงกัน.
ถาวาจะเอากันอยางที่พระพุทธเจาทานรักทานเอ็นดูเราแลวก็ ตองระวัง
อยาใหเปนการเกิดของตัวกู - ของกู.
พระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตเกิดขึ้นในโลก เพื่อความสุขและประโยชน
เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย. ทีนี้ธรรมะคือระเบียบปฏิบัติ ธรรมะ
ของตถาคตมีอยูในโลกเพียงไร ก็เปนประโยชนความสุขเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย
ทั้งเทวดาและมนุษยอยูเพียงนั้น, แลวพอถึงทีวา เอา, ไป ไปประกาศศาสนา ตรัส
วาพวกเธอไปประกาศศาสนา เพื่อประโยชนความสุขเกื้อกูลแกสัตวโลกทั้งเทวดาและ
มนุษย.
นี้หมายถึงความเอ็นดู ความเมตตาปรานี แกสัตวทั้งหลายในโลก
ดวยธรรมะที่ตรัสรูแลวสั่งสอน มีใจความเพียงวา อยาเกิดตัวกู – ของกูขึ้นมาในชีวิต
ประจําวัน แลวก็มีความเปนอยูผาสุกสะดวกสบาย ทําประโยชนตนประโยชนทานได
โดยไมตองหวังอะไรตอบแทน.
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ชีวิตอยางนี้ เรียกวาความไมประมาท;
ฉะนั้นจึงเตือนวา ตองอยู
ดวยความไมประมาท; แลวคําวาความไมประมาทคํานี้ ใหถือวาเปนคําพิเศษ, ใช
คําอื่นแทนไมได. จะใชคําอื่นแทนมันก็ไมสมบูรณ; มีสติ อยางนี้ก็ไมประมาท แต
ก็ไมเต็ม. คําวา ไมประมาทนี้มันเต็มไปหมด ไมมีอะไรขาดเลย, เมื่อไมประมาท
แลวก็ตองทําถูกตองไปหมด, ทําถูกตองไปหมด เรียกวาไมประมาท, ไมใชวาไม
ประมาทอยูเฉย ๆ เพียงแตนึก ๆ คิด ๆ ไมใชอยางนั้น. ตองไมประมาท, แลวเปน
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อยูดวยความไมประมาท แลวกระทําอยูดวยความไมประมาท ฉะนั้นเปนไดครบหมด.
คํานี้แปลเปนภาษาอังกฤษไมได, เชนเดียวกับคําวาธรรม ธรรม พระธรรม แปล
เปนภาษาอังกฤษไมได, ไมมีคําไหนเหมือน. ฉะนั้นคําไมประมาทนี้ก็เหมือนกัน แปล
เปนภาษาอังกฤษไมได ไมมีคําไหนเหมือน, ตองใชคําบาลีไปตามเดิม ไทยเราใชคํา
บาลีไปตามเดิม ก็สะดวกดี.
ไมประมาท ตามตัวหนังสือ แปลวา ไมมัวเมา, ไมมัวเมาเทานั้นเอง,
ตัวหนังสือมันแปลวาอยางนั้น; แตความหมายมันแยะไปหมด. หนังสือบางเลม
แปลวา ความเลินเลอ นี้ยิ่งเหลือนิดเดียวประมาทคือเลินเลอ ไมประมาทคือไมเลินเลอ
นี้เหลือนิดเดียว, ความหมายนิดเดียว ฉะนั้น อยาแปลดีกวา.
อัปปมาทะ ก็ความไมประมาทไปเลย, ปมาทะก็ความประมาทไปเลย,
เดี๋ยวนี้มันมาถึงขนาดที่ไมตองแปล รูความหมายใหเต็มที่. ความไมประมาทนี้มัน
มหาศาล, ความหมายมันมหาศาล นับตั้งแตวามีสติ แลวก็มีความรูกอน มีความรู
ที่ถูกตอง, แลวมีสติที่จะรักษาความรูความถูกตองนั้นไวได, แลวมันมีความขยัน
ขันแข็งไมขี้เกียจ, แลวก็ไมทําผิดพลาด ไมสะพรา ไมเลินเลออะไรหมด, รวม
อยูในคําวาไมประมาท ไมประมาท เพียงคําเดียว.
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ฉะนั้นเปนอยูในลักษณะนั้นมันใชได เรียกวาไมประมาท มีสตินําหนา
อยูเสมอ, มันระลึกไดไมหลงผิดอยูเสมอ, แลวขยันขันแข็งอยางยิ่งในหนาที่
อันนั้น แลวก็ไมสะเพรา ไมเลินเลอ ไมมัวเมา ไมอะไรที่เปนของแทรกแซงเขามา,
เปนอยูดวยสติปญญา และการกระทําที่ถูกตองตลอดเวลาอยางขยันขันแข็ง, นี้
เรียกวาความไมประมาท แตในภาษาไทยไมรูจะใชคําไหน, ภาษาอังกฤษก็ไมรูจะใชคําไหน.
นี่ความนาอัศจรรยของธรรมะ ที่มีอยูในรูปของภาษาบาลี ในประเทศอินเดียสมัยโบราณ.
เอาละ, สรุปความก็คือวา ไมประมาท ยอนตนยอนหลัง ตามที่เคยพูด
กันมาแลว นานมาแลว.
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