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คําปรารภ 
_______________ 

สวนอุศมมูลนิธิ  ขอถือโอกาสนี้ปรารภตอทาน  ผูไดรับประโยชน  จากการ 
พิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ  ของทานพุทธทาสภิกขุ  เพื่อทราบโดยทั่วกันวา;- 

การพิมพหน ังส ือช ุด   ธรรมโฆษณอ ันด ับที ่  ๓๑   อันม ีชื ่อ   ธรรม - 
ปาฏิโมกขเลม  ๑  นี ้มีมูลเหตุมาแตมีผู ศรัทธาบริจาคเงินทุน  ใหแกสวนอุศม- 
มูลนิธิ  โดยมีวัตถุประสงคใหนําเงินทั้งตนและดอกผล  มาใชเปนคาจัดพิมพหนังสือ 
เผยแพรพุทธธรรม  รวมกับธรรมทานมูลนิธิโดยมีเง่ือนไขวา  ใหพิมพคําบรรยาย 
ชนิดพิ เศษของทานพุทธทาส  อันยากที่จะมีใครคิดวาควรจะพิมพขึ้น  และเมื่อ 
สําเร็จความประสงคขอน้ีแลว  ถาเงินยอดนี้ยังมี เหลืออยู  จึงใหเปนสิทธิ์ขอคณะ 
กรรมการสวนอุศมมูลนิธิจัดพิมพหนังสือเผยแพรพุทธธรรมเรื่องใด ๆ  ก็ได  ตามแต 
กรรมการสวนอุศมมูลนิธิจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการสวนอุศมมูลนิธิ  ปรึกษาตกลงกันแลวเห็นควรจัดใหเปน 
ไปตามประสงคของผูบริจาคได  ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคแหงตราสารของสวนอุศม- 
มูลนิธิขอ  ๒  ค.  และเห็นสมควรรวมมือกับธรรมทานมูลนิธิ  เพื่อชวยรวบรวม  คําบรรยาย 
ขององคบรรยายใหครบถวน  สะดวกแกการคนควาและเผยแพรไปโดยเร็ว  ทันแกเวลา 
ที่มีอยูนอย  สําหรับงานอันมีอยูเปนจํานวนมาก  การดําเนินการจัดพิมพแจกจาย,  
หรือจําหนายใหจัดทําตามความมุงหมายและหลักการปฏิบัติของธรรมทานมูลนิธิ 
ทุกประการ 

ในการพิมพอันดับแรกนี้  ผูบริจาคทุนตองการจะพิมพคําบรรยายชุด 
 “ธรรมปาฏิโมกข”   ซึ ่งผู บรรยายไมประสงคจะใหพ ิมพเ รื ่องนี ้เผยแพรเป น 
สาธารณะทั่วไป  มุงหมายจะเก็บไวอบรมสั่งสอนเปนการภายใน  เฉพาะภิกษุ 
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มาบําเพ็ญสมณธรรม  ที่สวนโมกขพลาราม  เทานั้น  เพราะเปนคําสอนที่ตรงไป 
ตรงมา  รุนแรง  และผิดจากลักษณะที่เขาใจอยูโดยมาก. 

เมื่อฝายสวนอุศมเสนอคําขอรองวา  ผูสนใจปฏิบัติธรรมตามแนวคําสอน 
ชุด  “ธรรมปาฏิโมกข”  นั้นก็มีอยู  เห็นสมควรขอตีพิมพขึ้นไว  เพื่อเปนประโยชน 
แมเฉพาะแกผูมีดวงตาเห็นธรรม  ตามแนวปฏิบัตินี้โดยตรง  ในที่สุด  ไดตกลงอนุญาต 
ใหจัดพิมพ  หนังสือธรรมปาฏิโมกขขึ้นมาได 

ในการดําเนินงานดังกลาวนี้  หากผูใดมีศรัทธาจะบริจาคเงินสมทบทุน 
รวมกับสวนอุศมมูลนิธิ  เพื่อการเผยแพรธรรมตามวัตถุประสงค  ที่กลาวขางตนก็ให 
มูลนิธิรับบริจาคสมทบได  และหากมีเงินรายไดพิเศษใด ๆ  จากการรับบริจาคก็ดี 
หรือจากการจําหนายหนังสือนี้ในราคาชนิดที่  “เอากุศลเปนกําไร”บางก็ดี  จะได 
นําเงินนั้นรวมสมทบทุนไว  เพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้  ในอันดับอื่นตอไป 

 
สวนอุศมมูลนิธิ 

๗๗  สุขุมวิท  ซอย  ๑๐๓  กรุงเทพฯ 
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สารบาญ 
ธรรมปาฏิโมกข 

ภาคนํา        ๑.  ธรรมปาฏิโมกขคืออะไร       ….    ….    ….    ….    …. ๑ 
๒.  ธรรมปาฏิโมกขปริทรรศน    ….    ….    ….    ….    …. ๒๙ 

ภาคเรื่อง    ๑   ยกหูชูหาง      ….      ….      ….    ….    ….    ….    …. ๔๘ 
๒  ความวางที่พระพุทธเจาตรัส        ….      ….    ….    …. ๗๙ 
๓  อาทิพรหมจรรย  ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๑๐ 
๔  อยูที่สวนโมกขนี้  ทําอะไร     ….    ….    ….    ….    …. ๑๔๘ 
๕  ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต        ….    ….    ….    …. ๑๗๑ 
๖  ความอิ่มท่ีไมตองกิน    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๑๙๗ 
๗.  คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ   ….    ….    ….    …. ๒๑๗ 
๘.  การงานเปนการปฏิบัติธรรม ….    ….    ….    ….    …. ๒๓๓ 
๙.  เรื่องของคนสูงอายุ  และขณิกวาท - อขณิกวาท       …. ๒๕๓ 
๑๐.  เรื่องได  เรื่องเสีย  เรือ่งหยุด         ….    ….    ….    …. ๒๗๐ 
๑๑.  เรื่องได - เรื่องเสีย  (ตอ)      ….    ….    ….    ….    …. ๒๙๖ 
๑๒.  เรื่องได - เรื่องเสีย  (ตอ)      ….    ….    ….    ….    …. ๓๒๑ 
๑๓.  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร    ….    ….    ….    ….    …. ๓๔๑ 
๑๔.  ธรรม       ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๓๖๐ 
๑๕.  แตงงาน  กับสุญญตา         ….    ….    ….    ….    …. ๓๙๓ 
๑๖.  ระบบบา ๆ  บอ ๆ  ของเราจะใชไดหรือไม       ….    …. ๔๒๐ 
๑๗.  ทํางานดวยจิตวาง      ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๕๔ 
๑๘.  ธรรมชาติ          ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๗๗ 
๑๙.  ธรรมชาติ  (ตอ) ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๕๐๐ 

โปรดดูสารบาญละเอียดหนาตอไป 
[๑] 
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สารบาญรายละเอียด 
ภาคนํา 

๑.  ธรรมปฏิโมกขคืออะไร. 
พระพุทธเจา  ไมไดบัญญัติปาฏิโมกขทางธรรม  โดยตรง  แตมีโดยออม    ….    …. ๑ 
เชนตรัสวา  “ใหประชุมกนั  ศึกษาทบทวนกัน  อยูเนืองนิจ”  ….    ….    ….๒ 
คนสมัยนี้  ธรรมะเขาไมถึง  เพราะไมอดทน  จิตใจวูวามไมเยือกเย็น       …. ๓ 
พระพุทธเจาไมเคยแบงคําสอน  แยกชั้นเปนโลกิยะ  โลกุตตระ       ….    …. ๔ 
ที่พูดวา  โลกิยะตรงขามกับโลกุตตระนี้ผิด  ที่ถูก  ตองบรรเทากิเลสทั้งนั้น    …. ๕ 
โลกิยธรรมก็เปนแนวเดิมของโลกุตตระ  แตลดระดับใหปฏิบัติไดสะดวก       …. ๖ 
เมื่อฆราวาสขอหลักปฏิบัติ  พระพุทธเจาก็ทรงแสดงสุญญตา  ซึ่งเปนโลกุตตระ    …. ๗ 
ถายังปฏิบัติไมได  ก็ทรงลดมาขั้นโสตาปตติยังคะ  ซึง่ก็ยังเปนโลกตุตระ     …. ๘ 
ทรงสอนใหมีศรัทธา  ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ดวยปญญามิใชอุปาทาน  …. ๙ 
อุปทานตองมาจากอวิชชาเสมอไป  แตอเวจจปัปสัทธา  นี้ ประกอบดวยปญญา ๑๐ 
ทุกคนตองไมยึดมั่น  ใหมากเทาที่จะทําได  ตามสัดตามสวนของตน  ….    …. ๑๑ 
ตองเอาพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนเครื่องมอืทําลายตัวกู  -  ของก ู ๑๒ 
ธรรมะเปนกฎของธรรมชาติ  ไมแบงแยกเปนฆราวาส  บรรพชิต  โลกิยะ  โลกุตระ ๑๓ 
การบรรลุมรรคผล  หมายความวาจิตเขาระดับ  ที่ละความยึดมั่นถือมั่นได ๑๔ 
ปุถุชนยังมีสิ่งที่จะตองละ  จะวาเปนโลกิยะก็ได  แตตองสอนใหบากหนาไปหา  นิพพาน๑๕ 
หลักที่วาทุกคนตองบากหนาไปหานิพพาน  นี้ถือวาเปนธรรมปาฏิโมกขดวย      …. ๑๖ 
การศึกษาธรรมะมีความคิดเห็นแตกตางกัน  ตองซักซอมโดยวิธีปาฏโิมกขดวย ๑๗ 
เรื่องความคิดเห็นหามกันไมได  แตตองถือหลักเปนไปตามความจริง          …. ๑๘ 

[๒] 
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[๓] 
ตองศึกษาปฏิบัติใหไดผลรูจริง  ไมตองเชื่อผูอื่น  จะเอาพระพุทธศาสนาไวได   ….  ๑๙ 
ตองไมเขาใจผิดอยางโงเขลาไป  วา  นิพพานไมใชสําหรับชาวบาน          ….  ๒๐ 
ใหเขาใจคําวานิพพาน  มีสําหรับทุกสิ่งที่หมายถึง  เย็น  นี้ก็เปนปาฏิโมกข    ๒๑ 
ซักซอมหลักเกณฑที่จะเอาตัวรอด  มิใหฟนเฝอ  นี้ก็คือปาฏิโมกข    ….    ….  ๒๒ 
ถาธรรมะไมพอจะเปนทุกข  ควรตองลงปาฏิโมกขกันเสียบางทุก ๆ  ๗.  วัน    ….  ๒๓ 
ขณะทํางาน  เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัว  ทําหนาที่ใหดี  ธรรมะจะเจริญ     ….  ๒๔ 
การเรียนเรื่องยึดมั่นถือมั่น  จะตองดูใหรูจักตัวความยึดเสียกอน    ….    ….  ๒๕ 
เราอยูในฐานะผูประมาทไมได  เพราะชราจะเขามาโดยไมรูสึกตัว  ….     ….  ๒๖ 
การคิดทําอะไร  แลวไมไดทํา  ปลอยเวลาผานไป  เรียกวาประมาท        ….  ๒๗. 
ผูที่มีโอกาสมาอยูวัด  ควรสังเกตดูความคิดนึกวาเปนอยางไร        ….    ….  ๒๘ 
 

๒.  ธรรมปาฏิโมกขปริทรรศน 
เนื่องจากมีผูที่ไมเคยฟงตองการฟงเรื่องปาฏิโมกข  จึงพูดสรุปใหทราบ      ….  ๒๙ 
ธรรมปาฏิโมกขหมายถึงหัวขอธรรมที่เปนความสําคัญ  ซ่ึงแยกจากวินัย         …. ๓๐ 
ธรรม  เปนหลักปฏิบัติ  สําหรับขูดเกลากิเลส  แตไมบังคับใหทําเหมือนวินัย     ….  ๓๑ 
ธรรม  มุงหมายกําจัดตัวกู  -  ของกู  หรือเกี่ยวกับอัตตา  อัตตนียา         ….  ๓๒ 
ปญหายุงยากทั้งหลาย  หรอืความทุกขนี้  มีมูลมาจากตัวกู  -  ของก ู        ….  ๓๓ 
ทุกสิ่งไมควรสําคัญมั่นหมายเอาวา  เปนตัวกู  -  ของกู         ….    ….    ….  ๓๔ 
เรื่องมรรค  ผล  นิพพาน  เปนเรื่องที่จะดับตัวกู  -  ของกูเสีย         ….    ….  ๓๕ 
บาปกรรมความชั่วทุกชนิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู  -  ของกู         ….  ๓๖ 
คนเริ่มมีตัวกูเพิ่มข้ึน  เริ่มแตรูจักรัก  พอใจ  หรือเกลียด  โกรธ       ….    ….  ๓๗ 
ถาอบรมมาแตเด็กใหเมตตากรุณา  เห็นแกตัวนอย  จะบรรเทาตัวกูลง        ….  ๓๘ 
ที่ลดตัวกูยาก  ก็เพราะทุกคนเปนอาจารยแตชนิดที่จะใหเกิดตัวกู  -  ของกู     ….  ๓๙ 
เมื่อศึกษาพุทธศาสนา  ปฏิบัติไดจริง  ตัวกู  -  ของกูก็เบาบางลงได        ….  ๔๐ 
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[๔] 
เพราะวา  การปฏิบัติธรรมนั้น  ก็เพื่อความวิมุตติจากตัวกู  -  ของก ู        ….  ๔๑ 
ธรรมปาฏิโมกข  ก็คือคําสอนอธิบาย  เกี่ยวกับตัวกู  -  ของกู  ….    ….    ….  ๔๒ 
โลกอยูไดดวยพิษสงของตัวกู  -  ของก ู อนัธพาลตาง ๆ  จึงเกิดขึ้นทั่วไป    ….  ๔๓ 
ทุกศาสนา  ศีลธรรม  หรือกฎหมาย  ตางมุงทําลายตัวกู  -  ของกู   ….    ….  ๔๔ 
ศีลหาบัญญัติขั้นก็เพราะมีปญหา  เกี่ยวกับการอาละวาด  แหงตัวกู  -  ของกู    … . ๔๕ 
ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุดคอืไมมีตัวตนบุคคล  เรา  เขา           ….    ….    ….  ๔๖ 
ธรรมปาฏิโมกข  เปนขอความฝายธรรมะ  คูกับฝายวินัย        ….    ….    ….  ๔๗ 
 
ภาคเรื่อง 

๑.  ยกหูชูหาง 
เพื่อมิใหธรรมะเลอะเลอืน  จึงพูดซักซอมกันไว  เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข    ….  ๔๘ 
หัดฟงความคิดเห็นของคนอื่นบางจะฉลาดขึ้น    ….    ….    ….    ….    ….  ๔๙ 
การพูดยอมพูดไดทุกคน  ตามความรูสึกของตัว  และเจตนาดี        ….    ….  ๕๐ 
การไมยอมฟงมีไดเพราะ  ๑.  ฟงไมเปน  ๒.  ไมอยากฟงเฉพาะบางคนพูด   ….  ๕๑ 
๓.  ไมอยากฟงผูอื่นพูด  อยากแตจะเปนผูพูดเสียเอง   ….    ….    ….    ….  ๕๒ 
คนที่มีตัวตนจัด  จะยกหูชูหาง  เมื่อเห็นคนอื่นดอยกวาตัว     ….    ….    ….  ๕๓ 
ขณะใดเรามตีัวกูเดนโดงขึ้น  ขณะนั้นเลวที่สุด  ไมปฏบัิติธรรมเลย    ….    ….  ๕๔ 
พระพุทธเจาทรงเปนประชาธิปไตย  ตรัสใหสาวกพูดออกความเห็นอยูเสมอ     ….  ๕๕ 
อยายกหูชูหาง  เหมือน  “นาชาลนถวย”  เจียมตัวยอมฟงผูอื่นบาง         ….  ๕๖ 
พุทธศาสนาที่แทเปนขอปฏิบัติที่ถูกตอง  ทนตอการพิสูจน    ….    ….    ….  ๕๗ 
พุทธบริษัทที่แท  ไมใชเถรวาท  หรือมหายาน  สนใจแตเรื่องไมมีตัวตน        …. ๕๘ 
ควรสนใจเรื่องปราบปรามตัวกู  ใหมากยิ่งขึ้นไป         ….    ….    ….    ….  ๕๙ 
เปนผูยอมได  นั่นคือ  ชนะตัวกู  ชนะกิเลส        ….    ….    ….    ….    ….  ๖๐ 
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[๕] 
ถามีแตความยึดมั่นถือมั่น  มารจะชนะ  จะเปนโลกของกิเลส      ….    …. ๖๑ 
“ยอม”  คําเดียว  ทําใหเรื่องเดือดรอนระงับไปสูสันติสุข      ….    ….    …. ๖๒ 
ทุกศาสนาเปนเรื่องถูกแขนงหนึ่ง ๆ  รวมกันเขา  โลกจะผาสุก      ….    …. ๖๓ 
อยาปลนเอาธรรมชาติมาเปน  “ของกู”  มันจะตบหนาเอา   ….    ….    …. ๖๔ 
ถาไมสนใจเรื่องสุญญตา  ก็ทําลายหัวใจของพระพุทธศาสนาหมด  ….    …. ๖๕ 
ฆราวาสตองทํานิพพานใหแจงดวย  ปรากฏในมงคล  ๓๘   ….    ….    …. ๖๖ 
มรรคมีองคแปดสําหรับทุกฝาย  ไมใชแยกเปนของบรรพชิต  หรอืฆราวาส      …. ๖๗ 
รูจักสุญญตา  อนัตตา  แลวจะขวนขวาย  ทําใด ๆ  ไดโดยไมทุกข ….    …. ๖๘ 
ใหฝกรูจักควบคุมความทุกข  อยามีทุกข  ทําไดทั้งฆราวาสและบรรพชิต       …. ๖๙ 
พยายามศึกษา  สังเกตเรื่องไมมีตัวกู  ไมตองเรียนอะไรมากก็ได   ….    …. ๗๐ 
อภิธรรมยอดสูงสุด  อยูตรงที่  วาง  ไมมตีัวตน   ….    ….    ….    ….    …. ๗๑ 
ความดับทุกขคือเร่ืองไมยึดมั่นถือมั่น  มีไวสําหรับคนมีทุกข  ….    ….    …. ๗๒ 
เอาชนะเขา  หูหางจะยาวออกทันที  และเปนเรื่องถอยหลังเขาคลอง   ….    …. ๗๓ 
ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ก็คือระวังตัวกู  อยาใหโผลออกมา ….    …. ๗๔ 
ตองขูดเกลาความเคยชิน  อยาใหกิเลสอนุสัยนี้ไดกินอาหาร          ….    …. ๗๕ 
ทําใหไมมีกิเลส  ไมเกิดตัวกู  -  ของกูแลวชาติหนา  ชาติไหนก็ดีหมด          …. ๗๖ 
การปฏิบัติธรรมไมใชเรื่องเหลือวิสัย  ทําถูกวิธีแลวไมยาก     ….    ….    …. ๗๗ 
หมั่นพูดธรรมะกันบาง  ฟงความเห็นกันบาง  จะมีประโยชน          ….    …. ๗๘ 
 

๒.  ความวางที่พระพุทธเจาตรัส 
มีผูที่ไมเขาใจเรื่องความวางนี้อีกมาก  จึงทําความเขาใจกันในหมูเรากอน     ….     ๗๙ 
“วาง”  ที่พระพุทธเจาตรัส  หมายถึงไมใชอัตตา  ไมใชอัตตนียา      ….    …. ๘๐ 
วาง  นั้นมีอะไรเต็มไป  แตไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาเปนเรา  -  ของเรา   ๘๑ 
โลกวาง  เพราะไมมีอะไรเปนตัวเรา  หรือของของเรา   ….    ….    ….    …. ๘๒ 
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[๖] 
โลกวาง  กับ  จิตวาง  รวมกันเปนเรื่องความวาง       ….    ….    ….    …. ๘๓ 
การปฏิบัติธรรมตองสงัเกตจนเขาใจ  คําวา  “ยึดถือ  -  ไมยึดถือ          …. ๘๔ 
การกระทําที่มีความรูสึก  เปนตัวกู  เจืออยู  นั่นเปนกิเลส    ….    ….    …. ๘๕ 
ทํางานเพื่องาน  ตามหนาที่  นี้  ไมใชเพ่ือกิเลส          ….    ….    ….    ๘๖ 
ถามีสัมมาทิฏฐิแลว  ไมทําใหมีการรูสึกเกียจคราน     ….    ….    ….    …. ๘๗ 
เมื่อทํางานใหตรวจสอบตัวเองเพื่อหัดทํา  ไมเพื่อตัวกู-ของกู         ….    …. ๘๘ 
ทํางานเพื่อหนาที่นั่นเเหละ  จะเพื่อประโยชนแกทุกคน         ….    ….    …. ๘๙ 
ทํางานเพื่อเงิน,  เพื่อตัวกู-ของกู  จะตองปะทะกัน  เบียดเบียนกัน  ….    …. ๙๐ 
กินพออยูได  เรียกวากินเพื่อเลี้ยงชีวิต  ถาเพื่ออรอย  ก็เปนกิเลสกิน        …. ๙๑ 
ตองสังเกตพิจารณาเมื่อทํางานวาง  ทําดวยตัวกู  หรือไมมีตัวกู      ….    …. ๙๒ 
ทํางานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม  เพราะเปนโอกาสฝกดูแลการเกิดตัวกูไดมาก ๙๓ 
ตัวกู  ที่ไมรูจักยอม  นี้แหละยาก  โอกาสที่ทํางาน  ตองสอบจิตใจอยูเรื่อย    …. ๙๔ 
ทํางาน  หรือปฏิบัติธรรม  ถาไมรูวา  กิเลสอยูที่ไหน  ก็ยาก   ….    ….    …. ๙๕ 
เรื่องไมยอมนั้น  เปนความไมยอมของกิเลส      ….    ….    ….    ….    …. ๙๖ 
ที่วา  ซื่อ  วาถูก  ยิ่งสรางตัวกู-ของกู  สรางกิเลสไมยอมมากขึ้นไปอีก      …. ๙๗ 
กิเลสต่ํา  ๆ เปนธรรมดา  กิเลสผูดีก็แรงขึน้  กิเลสช้ันพรหมมีตัวกู-ของกูรายที่สุด ๙๘ 
กิเลสที่เคยชินเปนนิสัยสันดาน  แกยาก  จําเปนตองแกโดยทางศาสนาและวัฒนธรรม ๙๙ 
วัฒนธรรมที่ดีจะกําจัดกิเลสอยูในตัว  หลักศาสนายังอบรมจิตใจดวยอีก  ….    ….๑๐๐ 
ขณะนี้ศาสนาถูกเหยียบย่ํา  เมื่อธรรมชาตลิงโทษหนัก  ๆ จะกลับตัวได        …. ๑๐๑ 
มีการเปนอยูดวยจิตวาง  ทํางานดวยจิตวาง  แลวจะอยูเปนสุขได  ….    …. ๑๐๒ 
ใหรูไววา  “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา  เปนตัวกู-ของกู”           ๑๐๓ 
พุทธศาสนามีดีอยูตรงที่  มีชีวิตอยางไมมีทุกขเลย    ….    ….    ….    …. ๑๐๔ 
ควรศึกษาเรื่องความวุน  ความวาง  ใหเขาใจเพียงพอ       ….    ….    …. ๑๐๕ 
พุทธศาสนาแนะวิธีใหมนุษยอยูโดยอิสระ  ปราศจากทุกขบีบคั้น     ….    …. ๑๐๖ 
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[๗] 
พุทธศาสนาสอนใหทําลายความยึดมั่นถือมั่น  เพือ่พนความผูกพันแมแกพระเจา ๑๐๗ 
วิธีของพวกพุทธ  ทําลายตัวกู-ของกูใหหมดไปก็ไมมีทุกข   ….    ….    …. ๑๐๘ 
คําสอนในพระไตรปฏก  มีใจความอยูที่  ไมสําคัญมั่นหมายวา  ตัวกู-ของกู     …. ๑๐๙ 
 

๓.  อาทิพรหมจรรย 
อาทิพรหมจรรย  เปนแนวปฏิบัติเพื่อความทุกขสิ้นเชิง        ….    ….    …. ๑๑๐ 
พึงรูวา  ไมมอีะไรที่ไมใชความจริง  ทุกอยางจริงหมด         ….    ….    …. ๑๑๑ 
ทุกอยางเปนธรรมชาติ  ฉะนั้นเท็จ  หรือมายา  ก็มีอยูจริง            ….    …. ๑๑๒ 
ความจริงจึงมี  ๒  :  เปนประโยชนควรรู  กับ  ไมมปีระโยชน  ไมรูก็ได   …. ๑๑๓ 
เงื่อนตนของพรหมจรรยนั้นพูดเทาที่จําเปนที่จะดับทุกข      ….    ….    …. ๑๑๔ 
สวนจะจริงหรือไมจริงนั้นยกไว  ถาดับทุกขไดก็ใชได          ….    ….    …. ๑๑๕ 
กิเลส  หรือนิพพานตางก็เปนของจริง  “จริง”  นี้มีความหมายไกลมาก        …. ๑๑๖ 
ทุกอยางเปนสุญญตา  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  วาเปนของเรา        ….    …. ๑๑๗ 
จริง  หรือ  ไมจริง  เปนมายาทั้งนั้น  สวนใดดับทุกขไดก็จริงเพียงนี้      …. ๑๑๘ 
ความไมยึดมั่นถือมั่นเปนความจริงเทาที่จําเปนแกมนุษย   ….    ….    …. ๑๑๙ 
ความทุกขที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นมีหลายชนิด     ….    ….    ….    …. ๑๒๐ 
“ไมยึดมั่นถือมั่น”  เพียงขอเดียว  นี้คือหลักพุทธศาสนา     ….    ….    …. ๑๒๑ 
ยึดมั่นถือมั่นนอยลง  ทําอะไรดวยสติปญญามากขึ้น  ทกุขก็นอยลง    ….    …. ๑๒๒ 
“อยายึดมั่นถือมั่น”  ใชไดแกทุกคนทุกกรณี     ….    ….    ….    ….    …. ๑๒๓ 
“คน”  อยูที่ไหน  โลกอยูที่นั่น  นิพพานก็อยูที่นั่น  และอยูในคนนั้น   ….    …. ๑๒๔ 
วัฒนธรรมไทยที่ดีมีรากฐานอยูบนพุทธศาสนา  ตัดความทุกขไดงาย  ….    …. ๑๒๕ 
ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรเปนสังขารปรุงแตงความทุกขเกิดขึ้นทันที      ….    …. ๑๒๖ 
การตั้งตนยึดมั่นพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆกอน  ก็เพื่อนําไปสูความไมยึด ๑๒๗ 
ยึดมั่นสิ่งใดในทัศนะของบุคคลนั้น  ลวนเปนภูเขาหิมาลัย  ….    ….    …. ๑๒๘ 
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[๘] 
จริงสําหรับเปนทุกข  หรือไมทุกข  ลวนยึดมั่นไมได  เพราะเปนมายาดวยกัน ๑๒๙ 
ที่สมมติวาดี  ก็จะตองไมเบยีดเบียนตน  และไมเบียดเบียนผูอื่น    ….    …. ๑๓๐ 
อยูโดยไมตองรักหรือเกลียดอะไร  นั้นสบายวา  เพราะไมเรารอน         …. ๑๓๑ 
สุญญตา  คือความวาง  มีทั้งที่เปนสัมมา  และมิจฉาทิฏิฐิ          ….    …. ๑๓๒ 
มนุษยทําอะไรก็ตองการเพียงเลี้ยงชีวิต  นอกนั้นควรทําเพื่อผูอื่นบาง          …. ๑๓๓ 
ถาเกิดมาเพื่อความสุขทางเนื้อหนัง  จะเทากับสรางนรก    ….    ….    …. ๑๓๔ 
เงื่อนตนของพรหมจรรยตองปฏิบัติเพื่อไมยึดมั่นถือมั่น      ….    ….    …. ๑๓๕ 
พระพุทธเจาไมยึดมั่นและไมโออวดในความจริง      ….    ….    ….    …. ๑๓๖ 
เงื่อนตนของพรหมจรรยเปนหนทางไปสูความดับทุกข      ….    ….    …. ๑๓๗ 
ทุกอยางที่สวนโมกขประสงคจะทําไปใหเปนธรรมทูตทางดับทุกข   ….    …. ๑๓๘ 
ตั้งหลักใหดีอยูโดยชอบดวยสติ  สติจะฆากิเลสอยูในตัว    ….    ….    …. ๑๓๙ 
สวรรคกับนรก  มีสลับกันอยู  อยาไปเอาทั้งสองอยาง  จะสุขสมบูรณ         …. ๑๔๐ 
ไมกลายึดมั่นถือมั่นอะไรเขานั่นแหละถูกที่สุด  คุมสติใหเปนอยางนี้ไวเรื่อย      ….๑๔๑ 
เงื่อนตนของพรหมจรรยคือ  ความจริงที่จําเปนตองรู         ….    ….    …. ๑๔๒ 
ภาพและคําอธิบายเรื่อง  จับวัว  (ที่กลาวในหนา  ๑๓๓) ….    …. ๑๔๓-๑๔๗. 
 

๔.  อยูทีส่วนโมกขนี้ทําอะไร 
พูดเรื่องสําคัญสําหรับพระที่บวช  ๓  เดือนสึก  สรุปวาอยูสวนโมกขทําอะไรกัน ๑๔๘ 
“อยูฝกบทเรียน  ตายเสียกอนตาย”  หรือไมสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวเรา-ของเรา ๑๔๙ 
มาลองปฏิบัติเปนอยู  โดยไมมีอะไร  เปนตัวเรา-ของเรา    ….    ….    …. ๑๕๐ 
จะมีความสุขแทจริงตอเมื่อเรารูสึกวา  ไมมีอะไรเปนตัวเรา  -ของเรา ๑๕๑ 
ชีวิตที่ประกอบอยูดวยความรูสึกเปนตัวกู-  ของกูนี้มีชีวิตที่ทรมาน     ….    …. ๑๕๒ 
ปฏิบัติธรรมใหตรงจุด  ตองศึกษาตัวจริง  และระวังจติ        ….    ….    …. ๑๕๓ 
ถาปฏิบัติเพียงกลัวนรก  เหอสวรรค  กลัวบาปเหอบุญ  นี้ยิ่งไกลธรรมะ        …. ๑๕๔ 
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[๙] 
ใหศึกษาเรื่องโทษของความรูสึกที่เปนตัวกู-กับไมมีตัวกู         ….    …. ๑๕๕ 
เมื่อวางจากตัวกู-ของกูนั่นแหละคือ  ความสุขที่สุด        ….    ….    …. ๑๕๖ 
บทเรียนที่ลัดคือ  ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ดูขณะเมื่อเหนื่อยมีตัวกู-ของกู  …. ๑๕๗ 
ถามีชีวิตอยูโดยไมมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูอยูที่ไหนก็เปนสวนโมกขได     …. ๑๕๘ 
“ไมตองทําอะไร”  เปนโมกขะอยูแลว  ยิ่งมปีญหามากยิ่งมีทุกขซับซอน      …. ๑๕๙ 
สภาพธรรมแทคือความวาง  ใครเขาถึงแลวกิเลสเกิดไมได        ….    …. ๑๖๐ 
ความวางเทานั้นมีอยูจริงตลอดอนันตกาล  ควรชมิรสนี้กันบาง    ….    …. ๑๖๑ 
ถาไปเครงครัดมีตัวกู-ของกู  ก็เหมือนปกหลักฝงตัวเองในวัฏฏสงสาร       …. ๑๖๒ 
จิตของปุถุชนวางจากตัวกูนอย  เปนนิพพานบาง  เปนวัฏฏสงสารบาง      …. ๑๖๓ 
พยายามทํางานดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง  กินอาหารของความวาง ๑๖๔ 
การศึกษาที่แทจริงตองมีสติสัมปชัญญะ  ระวังจิตทุกลมหายใจเขาออก      …. ๑๖๕ 
ทําใหจิตวางดวยการปฏิบัติ  สังเกต  รักษา  แกไข  ดวยสติปญญา        …. ๑๖๖ 
รูดีรูชั่วมาก  กม็ีความทุกขมาก  จึงตองดับทุกขดวยวิธีของพระพุทธเจา     …. ๑๖๗ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่แท  คอืความวาง         ….    ….    …. ๑๖๘ 
สาระของสวนโมกข  คือพยายามศึกษา  เรื่องตายเสยีกอนตาย         …. ๑๖๙ 
ขอใหเขาใจเรื่องนี้แมในวินาทีสุดทายที่จะดับจิต  จะไมเสียชาติเกิด          …. ๑๗๐ 
 

๕.  ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต 
การพูดที่เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกขนี้  จะซักซอมเรื่องตัวกู-ของกูเปนสวนใหญ   …. ๑๗๑ 
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามักหนักไปขางพิธีธรรมเนียมเสียมาก        …. ๑๗๒ 
ในตางประเทศ  นักศึกษาสนใจพระพุทธศาสนาอยางเซ็นมากกวาเถรวาท     …. ๑๗๓ 
มนุษยยังไมรูวา  เกิดมาทําไม;  ควรรูจักระดับชีวิตของตนกอน   ….    …. ๑๗๔ 
มนูธรรมศาสตรแบงระดับชีวิตไว  ๔  ระดับ     ….    ….    ….    ….    …. ๑๗๕ 
แตละระดับ  ทําหนาที่ใหดีที่สุดตามวัยอยางเครงครัด       ….    ….    …. ๑๗๖ 
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[๑๐] 
สมัยพุทธกาลผูคนดําเนินชีวิตตามระดับท้ัง  ๔  จงึศึกษาพุทธศาสนาไดงาย      …. ๑๗๗ 
ระดับท้ัง  ๔  ไดแก  พรหมจารี  คฤหัสถ  วนปรัสถ  สันยาสี         ….    …. ๑๗๘ 
ถายอมรับหลกัการ  ๔  ขั้นนี้แลว  การปฏิบัติเรื่องอื่น ๆ  ก็งายเขา   ….    …. ๑๗๙ 
เร่ืองภูมิ  ๔  เหมาะที่จะปรับเปนมนูธรรมศาสตร  หรือชีวิตแบบเซ็น  ๑  ๐  ขั้น ๑๘๐ 
เมื่อผานภูมิกามาวจรภูม ิ รูปาวจรถึงขั้นอรูปาวจร  โลกุตตระได  ชีวิตก็สมบูรณ   ….๑๘๑ 
ภูมิ  ๔  นี้ไมใชพุทธภาษิต  เปนอภิธรรมใหม  ราว  พ.ศ.  ๖-๗๐๐     ….    …. ๑๘๒ 
กอนตายควรปฏิบัติธรรม  ใหกาวเลื่อนสูรองรอยของพระอริยเจา     ….    …. ๑๘๓ 
เร่ืองภูมิ  ๔  แมพระพุทธเจาไมไดตรัสแตก็มีแนวตามหลักพระพุทธศาสนา       …. ๑๘๔ 
แนวภูมิ  ๔  นี้หมายถึงชีวิตฆราวาส  แตถาเปนพระตองทําตนเปนแสงสวาง      ….๑๘๕ 
ภูมิ  ๔  ตองเปนเรื่องในชีวิตนี้  ไมใชตอตายแลวจึงจะได    ….    ….    …. ๑๘๖ 
กิเลสขั้นรูปาวจร  อรูปาวจร  ทิฏฐิมานะมาก  ตอข้ันโลกุตตระจึงหมดตัวกู     …. ๑๘๗ 
ตัวกูนี้รอนกวาไฟ  แตเยือกเย็น  เปนความมืดสีขาวปดบังยิ่งกวาสีดํา       …. ๑๘๘ 
คนเขาใจพุทธศาสนาไมได  เพราะไมยอมรับระบบ  ๔  ของมนูธรรมศาสตร   …. ๑๘๙ 
รางกาย  จิตใจ  ตองเปลี่ยนไปตามลําดับ  เทาที่ธรรมชาติกําหนดให        …. ๑๙๐ 
ที่สวนโมกขพยายามจัดวัดใหเปนอุปกรณชีวิตแบบวนปรัสถ  ….    ….    …. ๑๙๑ 
ทุกคนควรฝกอยูในรูปวนปรัสถบาง  เพื่อศึกษาตัวกู-ของกู  …    ….    …. ๑๙๒ 
พระพุทธเจาไมเคยสัตตาหะ  จึงควรประทวงตัวเอง  ไมไปไหนในพรรษา   …. ๑๙๓ 
ในระยะพรรษา  ควรเก็บตัว  มองชีวิตดานใน  แบบวนปรัสถ      ….    …. ๑๙๔ 
ควรสนใจศึกษามนูธรรมศาสตร  เพื่อรูหนาที่ควรปฏิบัติในสังคม     ….    …. ๑๙๕ 
การอยูอยางวนปรัสถไมตองอยูปาเสมอไป  ทําจิตใหเหมือนปาก็ได   ….    …. ๑๙๖ 
 

๖.  ความอิ่มที่ไมตองกิน 
จะพูดเฉพาะเรื่องตัวกู-ของกู  ที่เปนใจความสําคัญของหลักพระพุทธศาสนา ๑๙๗ 
ความอิ่มที่ไมตองกิน  เปนเรื่องทางธรรมะ  อิ่มคือไมหิว     ….    ….   ๑๙๘ 
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[๑๑] 
อิ่มทางวิญญาณสูงกวาทางจิต  หมายถึงความหิวมันหยุดและระงับ    ….    …. ๑๙๙ 
พุทธศาสนาทําใหอิ่มทางวิญญาณตลอดเวลา  ตองศึกษาเปนพิเศษ     ….    …. ๒๐๐ 
เมื่อใจอิ่มก็ไมมีความกระวนกระวาย  และไมมีทุกข  ….    ….    ….    …. ๒๐๑ 
โดยมากใจหิวเสมอ  หิวความเดนของตัวกู  ซึ่งทรมานที่สุด        ….    …. ๒๐๒ 
หิวทางทิฏฐิก็อยากเดนอยากสูง  อยากใหทุกคนบูชา        ….    ….    …. ๒๐๓ 
พระพุทธเจาสอนใหคนอิ่ม  มีความพอใจตลอดเวลา         ….    ….    …. ๒๐๔ 
อิ่มนิรันดร  เปนความหมายของนิพพาน         ….    ….    ….    ….    …. ๒๐๕ 
ถามีความหิวทางวิญญาณจะตกนรกทั้งเปน  จะเปนเปรต         ….    …. ๒๐๖ 
เรียนพุทธศาสนาทําใหอิ่มท้ังทางกาย  ทางจิต  ทางวิญญาณ  ก็พอแลว     …. ๒๐๗ 
มนุษยตองรูจักทําใหอิ่มทางวิญญาณ  จึงจะไมเลวกวาสัตว  ….    ….    …. ๒๐๘ 
บวชบรรพชาหนึ่งควรจะหยุดหิวทางวิญญาณเสียบาง      ….    ….    …. ๒๐๙ 
รูความหมายของคําวาอิ่ม  ใหดี  เราเกิดมาก็เพื่ออิ่มท้ังกายและวิญญาณ      …. ๒๑๐ 
อิ่มคําเดียวพอจริง ๆ  ไปเรียนกันมาก ๆ  นั้นเปนบาหอบฟาง     ….    …. ๒๑๑ 
ธรรมชาติมีใหอิ่ม  ใหสนใจอยางยิ่ง  โดยไมตองเที่ยวหา    ….    ….    …. ๒๑๒ 
เราจะอิ่มไดดวยการดู  ศึกษาและเปนเกลอกันกับธรรมชาติ      ….    …. ๒๑๓ 
จิตใจในสภาพปรกติ  นี้เรียกวาอิ่ม  เรียนอะไรก็เรียนไดเร็ว       ….    …. ๒๑๔ 
มนุษยสวนใหญเดินผิดทาง  เราเดินเสียใหถูก  ก็เปนคนโชคดี   ….    …. ๒๑๕ 
ใครรูจักธรรมชาติ  คนนั้นก็อิ่ม      ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๒๑๖ 
 

๗..  คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ 
คนเปนอันมาก  ไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ          ….    ….    ….    …. ๒๑๗ 
ถารูธรรมะเปนหลักปฏิบัติ  ธรรมะจะปองกันไมใหเปนโรคเสนประสาท         …. ๒๑๘ 
พวกที่ทําวาจะสนใจธรรมะก็ยังไมมากพอ  ธรรมะจึงชวยไมได    ….    …. ๒๑๙ 
เพียงแตทําบุญใหทานไมเรียกวาสนใจธรรมะ  เพราะยังพอกพูนกิเลส         …. ๒๒๐ 
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[๑๒] 
  เขาโทษวาทําบุญจนตายธรรมะก็ไมชวย  นี่ไมยุติธรรมอีกแบบหนึ่ง      …. ๒๒๑ 
ทําบุญใหทานเพื่อแลกสวรรคเปนการคากําไร        ….    ….    ….    …. ๒๒๒ 
คนไมรักธรรมะจริง  รักแตตัวเอง  ไมกลัวไมละอายบาป  ยอมปฏิบัติธรรมไมได ๒๒๓ 
ปลอยใหกิเลสเกิดโดยไมกลัวไมละอาย  ก็เรียกวาอยุติธรรมตอธรรม      …. ๒๒๔ 
ปฏิบัติทางศาสนาแลวยังเปนโรคประสาท  ก็เพราะสนใจธรรมะไมพอ      …. ๒๒๕ 
รูจัก  กิน  อยู  หลับ  นอน  ทําจิตใจใหดีจะไมเปนโรคประสาท  ….    …. ๒๒๖ 
โลกนี้จะเปนทุกขเดือดรอนก็เพราะไมใหความเปนธรรมแกธรรมะ  ….    …. ๒๒๗ 
ความเจริญของโลกเปนไปทางหันหลังใหธรรมะ  ทั้งที่ธรรมะยังคุมครอง     …. ๒๒๘ 
ตนเองไมสนใจธรรมะ  ไมกลัวไมละอาย  ปลอยใหกิเลสเกิดจึงเดือดรอน     …. ๒๒๙ 
ตองมีธรรมะใหเพียงพอจะมีสติสัมปชัญญะดีจนวาระสุดทาย       ….    …. ๒๓๐ 
ถาทําบุญเพื่อทําลายความเห็นแกตัว  ธรรมะจะชวยได     ….    ….    …. ๒๓๑ 
ศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมก็เพราะพุทธบรษัิท  ๔  ทําถูกหรือผิด     ….    …. ๒๓๒ 
 

๘.  การงานเปนการปฏิบตัิธรรม 
ปาฏิโมกขทางธรรมนี้จะพูดกันในเรื่องเปนหลักฐาน  ลืมไมได     ….    …. ๒๓๓ 
ตัวการงานคือการปฏิบัติธรรม  มิใชเปนขาศึกแกกัน          ….    ….    …. ๒๓๔ 
ถาจะปลีกตัวจากการงานก็ไดสักระยะหนึ่ง  แตจะเก็บตัวตลอดชีวิต  เปนไปไมได   ๒๓๕ 
การงานคือการปฏิบัติธรรมเปนวิธีลัดรวดเดียวไดทั้งประโยชนตนและผูอื่น      …. ๒๓๖ 
ทําประโยชนเพื่อผูอื่นไมหวังผลตอบแทน  นี้ไมใชระยะขั้นต่ํา ๆ       ….    …. ๒๓๗. 
ขณะทํางานเปนโอกาสใหไดตอสูกับกิเลสที่เกิดขึ้น   ….    ….    ….    …. ๒๓๘ 
เมื่อลงมือทํางานจริง ๆ  จึงจะรูวา  เปนผูเสียสละหรือไม   ….    ….    …. ๒๓๙ 
ผลของการทํางานจะเปนตัวการทําลายตัวกู-ของกู  นี้เปนตัวปฏิบัติธรรมแท    …. ๒๔๐ 
ทํางานสวนเดียวเปนเหตุใหสรางกิเลส  ตองสอบจิตใจดวย        ….    …. ๒๔๑ 
ทํางานคือการปฏิบัติธรรมไมเสียหายทั้งทางโลกทางธรรม ….    ….    …. ๒๔๒ 
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[๑๓] 
อยาดูถูกวา  ใครทํางานต่ํา  หรืองาย  เพราะทุกคนทําไดตามสมรรถภาพ    …. ๒๔๓ 
ทํางานชนิดก็ได  ถาไมยกหูชูหาง  ก็มีคาเทากันทั้งนั้น       ….    ….    …. ๒๔๔ 
ทําอะไรก็ตามตองประกอบดวย  สติสัมปชัญญะ  ละเอยีดสุขุม       ….    …. ๒๔๕ 
โอกาสมีมากที่จะใชธรรม  และกําจัดกิเลสนานาในขณะทํางาน     ….    …. ๒๔๖ 
ขณะทํางานมีบทเรียนในการปฏิบัติธรรม  สูกิเลสมากกวาหลับตาภาวนา        …. ๒๔๗ 
ทําการงานหรือทําหนาที่ลวนเปนการปฏิบัติธรรมอยูตามธรรมชาติตลอดชีวิต    …. ๒๔๘ 
การทําหนาที่ตองปฏิบัติ  ใหถูกตองตามธรรมชาติ  ถาประมาทยกหูชูหาง        …. ๒๔๙ 
ทํางานดวยความเสียสละ  เปนการทํางานอยางไมมีตัวกู-ของก ู   ….     …. ๒๕๐ 
ทําการงานจะเปนปฏิบัติธรรมสูงสุด  ตองทําดวยจิตวาง    ….    ….    …. ๒๕๑ 
ทําอยางไรเรียกวาทํางานดวยจิตวาง  ตองหัดดูจิตขณะนั้น        ….    …. ๒๕๒ 
 

๙.  เร่ืองของคนสูงอายุ  และขณิกวาท  อขณิกวาท 
วาจะพูดเรื่องขณิกวาท  แตพูดเรื่องคนสงูอายุกอน  เพราะมีผูสนใจเรือ่งนี้    …. ๒๕๓ 
ปรารภวา  คนแกควรสนใจปฏบัิติอยางฝกจติวาง  แลวเปนแสงสวางใหผูอื่นบาง ๒๕๔ 
พุทธบริษัทตั้งสมาคมคนแก  เพื่อประโยชนทางพระพุทธศาสนา  ก็เปนความคิดที่ดี๒๕๕ 
คนแกผานชีวิตทางโลกมามาก  ถายังไมมีธรรมะ  ก็ยอมหาสุขทางจิตไดยาก ๒๕๖ 
รูจักปรับชีวิตตามแบบอาศรม  ๔  หรือภมูิ  ๔  บาง  จะอยูเย็นเปนสุข   ….    …. ๒๕๗ 
แตละคนอาจเปลี่ยนจิตใจครบทั้ง  ๔  ภูมิ  แตรูจักโทษของความมีตัวไวบาง      ….๒๕๘ 
ตองระวังดูจิตที่คิดเปนนั่นเปนนี่  คิดอยางไรก็เกิดเปนอยางนั้นทันที   ….    …. ๒๕๙ 
พุทธศาสนาเปนขณิกวาท  คือเอาขณะหนึ่ง ๆ  ของจิตเปนหลัก       ….    …. ๒๖๐ 
ควรรูวาเหตุการณที่เกิดแกจิตคราวหนึ่ง ๆ   นั้นเปนปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่ง ๆ      …. ๒๖๑ 
เรื่องภูมิ  :  กามาวจร,  รูปาวจร  ,อรูปาวจร,  โลกุตตระ;  มไีดในขณะจิต ๒๖๒ 
ถามีตัวตนที่ถาวร  เปนอาตมันตัวเดียวกันเรื่อย  นี้เปนมิจฉาทิฏฐิ    ….    …. ๒๖๓ 
การปฏิบัติตามหลักโลกุตตรธรรมจําเปนแกมนุษยทุกคนทุกเวลา      ….    …. ๒๖๔ 
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[๑๔] 
พระพุทธเจาไมตรัสแยกโลกิยะโลกุตตระ  แตตรัสเร่ืองโลกุตตระแกทุกคน      …. ๒๖๕ 
ใหถือเปนหลักวา  อะไรก็ตามสําเร็จอยูที่จิต  เปนไปตามขณะจิต    ….    …. ๒๖๖ 
พุทธศาสนาที่ถูกตองนั้นเปนสุญญวาท  ขณิกวาท  วิภัชวาท          ….    …. ๒๖๗ 
การเผยแพรธรรมะ  ที่เปนตัวแทของศาสนานั้น  มีหลักฐานในพุทธภาษิต        …. ๒๖๘ 
แตบางคนไมชอบตัวแท  เพราะชอบแบบ  “ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา”        …. ๒๖๙ 
 

๑๐.  เร่ืองได-เร่ืองเสีย-เร่ืองหยุด 
ปรารภการพูดธรรมะวา  มีผูเขาเปนมหายาน  เพราะฝายเถรวาทมีคัมภีรมาก     …. ๒๗๐ 
ฝายอื่นเขาศึกษาแตธรรมชาติเดิมแท  เชน  วาง,  ตถตา,  อยูนิ่ง ๆ       …. ๒๗๑ 
แทจริงทุกฝายก็พูดตรงไปยงั”สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”  ทัง้นั้น     ….    ….๒๗๒ 
วิธีสอนของพระพุทธเจาก็ไมไดใหเรียนอะไร  แตสอนตามสภาพจิตของคน      …. ๒๗๓ 
ตัวอยางเพียงสอนวา  “หยุด”  พระองคลุีมาลก็ฟงถูก         ….    ….    …. ๒๗๔ 
องคุลีมาลเปนพระอรหันตเพราะคําวา  “หยุด”เพราะเปนใจความศาสนาทั้งหมด   …. ๒๗๕ 
ใจท่ีหวังอยากจะเรียนอะไรอยูเรื่อยนั้นคือ  “ไมหยุด”          ….    ….    …. ๒๗๖ 
“ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”  คือหัดหยุด  พระพุทธองคทรงหยุด  แตยังทํางาน     ….๒๗๗ 
จงหัดทํางานเพื่องาน,  หยุด,  และมีสติเห็นโลกวางอยูเสมอ       ….    …. ๒๗๘ 
ใหสนใจคําวา  “ได-เสีย”  เพราะเปนตนเหตุของความยุงยากทั้งหลาย        …. ๒๗๙ 
หยุด  หรือ  วาง  ไมได  ก็เพราะมีความรูสึกเต็มอยูในใจวา  “ได-เสีย”   …. ๒๘๐ 
หัดคอยดูจิต  อยาให  ได-เสีย  ซึ่งเปนภวตัณหาครอบงําตัวกู-ของกูจะรูธรรมะ   ๒๘๑ 
ถาไมเปนทาสของ  ได-เสีย  ก็ไมเปนทาสของอะไรทั้งหมด          ….    …. ๒๘๒ 
อยูเหนือ  ได-เสีย  เปนโมกขะ  แปลวาหลุดพนออกไป  นี่คือหยุด         …. ๒๘๓ 
ธรรมะเรื่องวาง  ไมได-ไมเสีย  เปนธรรมจักรแทจริง  จะฆากิเลสได       …. ๒๘๔ 
จะทําอะไร  ระวัง  ถาเปนทาสของการได-เสีย  จะไมพบเรื่องวาง  หรือหยุด ๒๘๕ 
ไมเปนทาสของ  ได-เสีย  ตอง  “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”      ….    …. ๒๘๖ 
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[๑๕] 
งานสรางสิ่งตาง ๆ   ในวัดก็เพื่อสอน  และฝก  “วาง”  ถาไมทํางานจะวัดจิตไมได ๒๘๗ 
อยากมีธรรมะใกลพระพุทธเจา  ก็ตองเพิกถอนเรื่องได-เสีย        ….    …. ๒๘๘ 
ธรรมะมิไดทําใหคนอื่นขี้เกียจ  แตใหทํางานไดดีไมมีทุกข  ….    ….    …. ๒๘๙ 
โลกสมัยนี้มีทุกขมากข้ึน  เพราะเปนทาสของการได-เสีย    ….    ….    …. ๒๙๐ 
มาศึกษาพุทธศาสนา  ตองฝกตนและแนะนําผูอื่นใหหยุด  วาง  และหลุดพน    …. ๒๙๑ 
ไมเปนทาสของได-เสีย,  ไมวิ่งไปวิ่งมา,นี่เปน  “เซ็น”  ในพุทธศาสนา    …. ๒๙๒ 
ธรรมปาฏโิมกขวันนี้ตองการซักซอมความเขาใจ  เกี่ยวกับคําวา  “หยุด”        …. ๒๙๓ 
คนเรา  “ยิ่งรูมากยิ่งยากมาก”  ยิ่งเปนทุกขมาก;ยิ่งเรียนมากยิ่งไมรูธรรมะ ๒๙๔ 
ฝกชนะ  ได-เสีย  หยุด  ไมวิ่งไปวิ่งมา  ก็จะไมมีทุกข         ….    ….    …. ๒๙๕ 
 

๑๐.  เร่ืองได-เร่ืองเสีย  (ตอ) 
ตองรูจักจับฉวยเรื่องได-เสียไวใหได  เพราะไมมีที่จะคนหา  หรือฟงที่ไหนได ๒๙๖ 
เรื่องได-เสีย  นี้เพียงแตเขาใจยังไมได  ตองสังเกต  คิด  ทบทวนจึงเห็นเล็ง ๒๙๗ 
สุข-ทุกขขึ้นอยูแกได-เสีย  เพราะไดจึงสุข  เสียจึงทุกข      ….    ….    …. ๒๙๘ 
ความรูสึกได-เสีย  เกิดไดเอง  แกสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติดวย    ….    …. ๒๙๙ 
ตองรูจักการได-เสียที่ถูกตอง  แลวไมเปนทุกข         ….    ….    ….    …. ๓๐๐ 
ได - เสียที่เปนสัญชาตญาณพื้นฐาน  เปนเรื่องปรุงของธรรมชาต ิ ….    …. ๓๐๑ 
มนุษยเปนสัญชาตญาณพื้นฐานจนทิ้งธรรมชาติจึงหลงทาง          ….    …. ๓๐๒ 
เพราะทิ้งธรรมชาติที่เปนสัญชาตญาณ  จึงมีปญหา  มีทุกขมาก     ….    …. ๓๐๓ 
คน  “ตองการมาก”  จึงมีเร่ืองได-เสียมากกวาสัตวที่มีเทาที่สัญชาตญาณ      …. ๓๐๔ 
คําวาได-เสียของสัตว  ไมถูกขยายความหมายจากธรรมชาติเดิม          …. ๓๐๕ 
คนตองการเกินธรรมชาติ  เกินสัญชาตญาณ  เปนสวนเฟอทําใหมีทุกข          …. ๓๐๖ 
ได-เสีย  เปนตนตอของคําคู ๆ  เชน  ดี-ชั่ว-ถูก-ผิด-บุญ-บาป  ฯลฯ        …. ๓๐๗ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เพิ่งมีความหมายจากคําวาได    ….    …. ๓๐๘ 
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[๑๖] 
สัตวทําตัวใหเหมาะแกธรรมชาติจึงอยูรอด  ไมเสีย  แตไดที่ถูกตอง    ….    …. ๓๐๙ 
ถาได-เสีย  ไมถูกตองตามธรรมชาติ  จะอยูรอดยาก     ….    ….    …. ๓๑๐ 
การติดในความดี  เกลียดชั่ว  เปนอุปทาน  มีรากฐานอยูที่  ได-เสีย           …. ๓๑๑ 
ตองไมแพแกคําคู  ๆ เปนสงัขารปรุงแตง  ใหอยูในกองทกุข  แลวจะหยุด       …. ๓๑๒ 
จงทําใด  ๆ ดวยสติสัมปชัญญะ  ปญญา  ตามเหตุผล  อยายกหูชูหาง ….    …. ๓๑๓ 
บทเรียนที่สวนโมกขคือทําดีที่สุด  แตลิดหูลิดหาง  อยาใหเผลอเปนตัวกู-ของกู    ….
 ๓๑๔ 
พยายามเรียน  ทํา  ประพฤติ  ใหดี  แตอยารูสึกอยากดี     ….    ….    …. ๓๑๕ 
ถาอยากดีกวาผูอื่น  พรอม ๆ  กันนั้นทําใหออนแอลง         ….    ….    …. ๓๑๖ 
พระศาสดาทั้งหลาย  ตางสอนใหละความยึดมั่นถือมั่นจาก  ได-เสีย    ….    …. ๓๑๗ 
ยอดสุดของการปฏิบัติ  วิปสนา  อยูที่ทําใหชนะได  -เสีย  เทานั้น         …. ๓๑๘ 
พระพุทธวจนะทั้งหมด  รวมลงไดที่  “สิ่งทั้งหลายทั้งปวง”  ไมควรยึดมั่นถือมั่น” ๓๑๙ 
หลงได-เสียกันมากจนเขาใจผิดวากิเลสนอนนิ่งในสันดาน  แทจริงมีแตเกิด-ดับ ๓๒๐ 
 

๑๒.  เร่ืองได-เสีย  (ตอ) 
เรื่องได-เสีย  นี้เปนเหตุใหเกิด  ความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น   ….    ….    …. ๓๒๑ 
ความรูสึกได-เสียเกิดเองตามธรรมชาติ  เปนพื้นฐานสิ่งมีชีวิต,     ….    …. ๓๒๒ 
ความรูสึกพื้นฐานมีเพียง  ได-อยู,  เสีย-ตายไป          ….    ….    ….    …. ๓๒๓ 
ครั้นกลัวเสีย  ไมอยากตาย  จะเอาแตไดก็เกิดทุกขจนเบียดเบียนกัน   ….    …. ๓๒๔ 
ที่ถูกตองนั้น  “ได”  ชนิดที่ไมเกิดทุกข  และไมเปนเรื่องเสีย  ….    ….    …. ๓๒๕ 
ยึดเรื่อง  ได-เสียกันมาก  เปนเหตุใหเกิดอุปทาน  แลวเกิดทุกข    ….    …. ๓๒๖ 
เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  มีเพราะอุปทาน  ที่แทเปนเพียงสังขารเปลี่ยนแปลง     …. ๓๒๗ 
หัวใจของพระพุทธศาสนา  คือทําลายอุปทานเสีย  จึงตองศึกษาใหถูก       …. ๓๒๘ 
อุปทาน  คือ  ยึดมั่นดวย  กาม  ทิฏฐิ  สลีพัพตะ  อัตวาทะ          ….    …. ๓๒๙ 
รูจักอุปทาน  ๔  ใหถูกเพื่อไมยึด:  กาม  ทิฏฐิ  งมงาย  หลงตัวกู-ของกู    …. ๓๓๐ 
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[๑๗] 
อัตตวาทุปาทาน  นี้ยึดมั่นดวยลัทธิความคิดเห็น  เปนเหตุใหพูดวาตน  ….    ….       ๓๓๑ 
ตองตัดได-เสยี  ซึ่งเปนรากแกวของอุปาทานกอน  จึงจะตัดอุปาทานได       ….        ๓๓๒ 
การปฏิบัติธรรมสําคัญอยูที่ตองทําลายความยึดมั่นดวยอุปาทานเสีย   ….    ….       ๓๓๓ 
เปนโรคอุปาทานอยางไหนมาก  ตองสาวไปตัดที่กกของมันคือ  ได-เสีย       ….        ๓๓๔ 
เรื่องได-เสีย  เปนของหลอก  ที่แทมีแตความเปลี่ยนแปลง         ….    ….          ๓๓๕ 
ที่สุดแหงความทุกขคือ  ไมได  ไมเสีย  ไมมีตัววิ่งไปวิ่งมา   ….    ….    ….         ๓๓๖ 
ใหจักได-เสียเปนอยางไร  แตไมยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน         ….    ….         ๓๓๗ 
ได-เสียเปนรากฐานของกิเลส  แตถาไมยึดมั่นกไ็มเกิดกิเลส       ….    ….๓๓๘ 
มนุษยรูอะไรมาก  จึงทุกขมาก  จําตองรูธรรมะไวแกเชนเรื่อง  ได-เสีย      ….         ๓๓๙ 
ศึกษาเรื่องได-เรื่องเสีย  ใหเห็นจริงวา  มนัหลอก  อยูกลาง ๆ  จะไมทุกข               ๓๔๐ 
 

๑๓.  แพเปนพระชนะเปนมาร 
การพูดที่เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกขนี้เปนกรณีพิเศษเฉพาะ   ….    ….    ….         ๓๔๑ 
บางครั้งพูดวา”ในโลกมีแตคนบา”  ใหไปหัดคิดวาจะจริงหรือไม       ….    ….        ๓๔๒ 
ตังอยางเรื่องบรรลุธรรมฝายเซ็น  อาจารยจะไมตอบปญหา  แตใหคิดเอง    ….        ๓๔๓ 
เซ็นพวกหนึ่ง  เขาถือวา  จิตแท ๆ  พรอมท่ีจะรู  เพิกโงออกไดก็จะรู     ….           ๓๔๔ 
วิธีอยางเซ็นก็มีดังคําตรัส  “ถาภิกขุเปนอยูโดยชอบไซร  โลกไมวางจากอรหันต”   ๓๔๕ 
หลักปฏิบัติอยางเซ็นในเถรวาทก็มี  เชนใหคิดเรื่องแพเปนพระชนะเปนมาร     ….       ๓๔๖ 
ฝกใจใหประโยค  “แพเปนพระชนะเปนมาร”  พลุงอยูเร่ือย  จะควบคมุจิตได  ….        ๓๔๗. 
แพหมายความวายอม  คือน่ิงไมโกรธ  นี่ชนะเต็มท่ี   ….    ….    ….    ….          ๓๔๘ 
ตัวกูเกิดก็คือแพ  ปราบตัวกู-ของกูได  เปนเรื่องชนะ          ….    ….    ….           ๓๔๙ 
พอตัวกูเกิดก็มีโลก  มีคนบา  โลกจึงมีแตคนบา        ….    ….    ….    ….           ๓๕๐ 
พระอริยเจาไมมีอุปาทานเปนตัวกู  -ของกู  ก็เลยอยูเหนือโลก     ….    ….           ๓๕๑ 
มาอยูวัดเพื่อฆาตัวกู-ของกู  แตบางคนหูหางยาว  เพราะไมใชหลักแพเปนพระฯ             ๓๕๒ 
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[๑๘] 
สมัครเปนคนแพอยางยกหูชูหาง  นี่จะฆากิเลส      ….    ….    ….    …. ๓๕๓ 
การปฏิบัติธรรมอยาอวดใคร  ระวังจะเผลอ  “กูดี  กูเครง  กูแพ”       …. ๓๕๔ 
ทําความดีใหเขารู  มผีลรายคือ  “กูจะยกหูชูหาง”  คนบาดีก็จะทํายุง   …. ๓๕๕ 
เราตองพยายามชนะกิเลส  มีสติสัมปชัญญะเหมือแมวขึ้นตนไม   ….    …. ๓๕๖ 
ถาไมระวัง  สญัชาตญาณ  “อยากเปนคนดี”  จะกลายเปนพญามารทันที   …. ๓๕๗ 
พยายามดูจิตใจ  พอยึดถืออะไร  หูหางจะยาวเปนคนบา        ….    …. ๓๕๘ 
ทดสอบตัววายกหูชูหางหรือไม  ถามีตองรีบกลัวรีบอาย ….    ….    …. ๓๕๙ 
มีนิทานของเซ็น  เลาเรื่องโพธิสัตว  อยูในรางของคนบา     ….    …. ๓๖๐-๓๖๑ 
ถาใครจะทําบาก็ตองบาไปในทางหายบา  จับตัวบาใหได        ….    …. ๓๖๒ 
การปฏิธรรมอยาเปนนิกายอะไรเลย  เปนนิกายไมมีตัวกู-ของกูเถิด      …. ๓๖๓ 
พูดที่นี่มีแตทําอยางจิตวาง  อยาเกิดตัวกู-ของกู  อยาบา   ….    ….    …. ๓๖๔ 
ภาพภิกษุ  คิดวา  ทําอยางไรจึงจะไมมตีัวกู-ของกู   ….    ….    …    ….. ๓๖๕ 
 

๑๔.ธรรม 
ธรรมปาฏิโมกขวันนี้ตองการทบทวนใหเขาใจเรื่องธรรม     ….    ….    …. ๓๖๖ 
พระพุทธเจาองคจริงคือธรรม,  ผูไมรูจักพระพุทธเจาจะไมเห็นธรรม  ….    …. ๓๖๗ 
ตองการรูจักพระพุทธเจา  ตองปฏิบัติจนเห็นธรรม    ….    ….    ….    …. ๓๖๘ 
รางกายหรือภาพของพระพุทธเจาเปนเพียงเปลือก   ….    ….    ….    …. ๓๖๙ 
ธรรมมี  ๔  ความหมาย  ๑.  ตัวธรรมชาติ  ๒.  กฎของธรรมชาติ         …. ๓๗๐ 
๓.  หนาที่ที่ตองทําตามกฎธรรมชาติ  ๔.ผลท่ีเกิดจากการทําหนาที่          …. ๓๗๑ 
ยกตัวอยางสนุัขตัวหนึ่งก็มี  “ธรรม”  อยูในตัวครบ  ๔  ความหมาย         …. ๓๗๒ 
เห็นพระพุทธเจาก็คือรูความจริงในสภาวะ  สัจจะ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธธรรม       …. ๓๗๓ 
เห็นธรรมเพียงพอ;ตองรูเรื่องทุกข,  เหตุ,  ความดับ,  และทางดับทุกขแหง    …. ๓๗๔ 
พระพุทธรูปเปนเปลือก  แตภายในลึกเขาไปมีธรรมที่เปนเนื้อแท      ….    …. ๓๗๕ 
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[๑๙] 
หนาที่ในการปฏิบัติตามกฎธรรมชาต ิ ตองทําไมใหเกิดทุกข        ….    ….    ๓๗๖ 
การปฏิบัติธรรมพระพุทธเจาใชคําวา  ประพฤติพรหมจรรย      ….    ….          ๓๗๗ 
คําวา  “ประพฤติพรหมจรรย”  เปนอยางไร  ตองศึกษาใหเขาใจ       …. ๓๗๘ 
ถาไมประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมีทางจะเห็นธรรม          ….    ….    …. ๓๗๙ 
เห็นธรรมจรงิ ๆ  ก็เห็นขอเดยีววา  “ทั้งหมดนั้นไมใชเรา-ไมใชของเรา    …. ๓๘๐ 
สัพเพ  ธัมมา  นาลัง  อภิเวสายะ  เปนหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมด    …. ๓๘๑ 
“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”  นี้ตองรู  เรียน  ปฏิบัติ  ใหไดผล       …. ๓๘๒ 
ขณะใดไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ขณะนั้นมีจิตใจเหมือพระพุทธเจา  ….    …. ๓๘๓ 
เมื่อดูพระพุทธรูปตองดูจนเขาใจถึงพระพุทธองค  ที่ไมยึดมั่นถือมั่น         …. ๓๘๔ 
พระพักตรของพระพุทธเจายอมมีลักษณะสะอาด  สวาง  สงบ  จะทํารูปไดยาก ๓๘๕ 
เห็นธรรมคือเห็นความสะอาด  สวาง  สงบ  นั้นก็คือเห็นพุทธะ   ….    …. ๓๘๖ 
ถาไมเห็นธรรมก็ไมเห็นตถาคต  ดังอุปกะไมเห็นพระพุทธเจา      ….    …. ๓๘๗ 
การประพฤติวัตรปฏิบัติตาง ๆ  ตองทําดวยความเขาใจ  จึงจะเห็นธรรม      …. ๓๘๘ 
เวลาทํางานมชีองเกิดกิเลสงายจะไดฝกสู  กําจัด  ดูจิตวายกหูชูหางหรือไม    …. ๓๘๙ 
ธรรมชาติของกิเลสมักแตจะใหเขายกยองตน  นี่ตกนรกตลอดเวลา    ….    …. ๓๙๐ 
ใหฝกสอบจิตใจสอบไลตนเอง  จะไดเปลี่ยนนิสัย  ใหฉลาด ….    ….    ….  ๓๙๑ 
การเหน็ธรรมตองเห็นดวยการปฏิบตัิ  ไมใชจากการอานการฟง     ….    …. ๓๙๒ 
 

๑๕.  แตงงานกับสุญญตา 
การซักซอมความเขาใจกันในเรื่องธรรมะ  ทําใหรูธรรมะยิ่งขึ้น    ….    …. ๓๙๓ 
สถานการณปจจุบันนี้กลาวไดวา  ไมสนใจธรรมะหรือศาสนา       ….    …. ๓๙๔ 
“แตงงานกับสุญญตา”  เปนเรื่องพูดอยางอุปมาธิษฐาน    ….    ….    …. ๓๙๕ 
ถาพูดอยางธมัมาธิษฐาน  สุญญตาตองไมใชหญิงหรอืชาย  ….    ….    …. ๓๙๖ 
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[๒๐] 
 
ภาษาธรรมที่ลึกมาก  ทีแรกสุดไมมีอะไรทําใหเกิดตัวกู-ของกู    ….    …. ๓๙๗ 
ทุกอยางไมมีอะไรอยางไมสิ้นสุด  แลวมีเกิด-ดับ  เปนอนันตะสูอนันตะ     …. ๓๙๘ 
สิ่งที่เปนอวิชชานั่นแหละไมมีที่สิ้นสุด  ดังบาลีวา  อนมตคฺโคยํ  ….    …. ๓๙๙ 
พูดวาไมมีอะไรดีกวาจะพูดวามีพระเจา  หรือมีธรรม         ….    ….    …. ๔๐๐ 
ทีแรกไมมีอะไรเลย  เผลอนิดเดียวความโงเกิด  ทําลายโงได  ก็กลับฉลาด  …. ๔๐๑ 
แตงงานกับสุญญตา  คือไมเปนอะไรชั่วขณะที่ไมมีอุปาทานวาเรา-ของเรา      …. ๔๐๒ 
สุญญตาแตงงานกับผูหญิงผูชายก็ได  นี่พูดภาษาสมมติ    ….    ….    …. ๔๐๓ 
ในการเรียนพระไตรปฎกตองทําใจใหหลงอยางหลงนางฟา  เปนภาษาสมมติ    …. ๔๐๔ 
การเรียนธรรมะตองอดทนทํา  อยางตั้งใจปงชาง       ….    ….    ….    …. ๔๐๕ 
สมมติสญุญตาเปนนางสาว  เพื่อลอใจใหคิดถึงความไมเปลี่ยนแปลงของอสงัขตะ๔๐๖ 
สมัยนี้ไมใครมีใครลุมหลงเรียนพระไตรปฎกอยางหลงนางฟา      ….    …. ๔๐๗ 
การเรียนสมัยใหมเขามีวิธีทําหนังสือ  เปนหมวดหมูไมสับสน      ….    …. ๔๐๘ 
จะรูจักสุญญตาตองรูจักความจริง  ดังที่ไมเขาใจผิดวากิเลสมีตลอดกาล         …. ๔๐๙ 
คิดดูอีกวา  เวลาที่ไมเปนอะไรนี้สบายที่สุด  แตก็ไมมีใครสนใจ     ….    …. ๔๑๐ 
เวลาที่ไมไดนึกวาตัวมีอยู  นี่สบายที่สุด  ถาไมรู  ก็ไมเขาใจสุญญตา        …. ๔๑๑ 
เมื่อไมรูสึกวาเรามีอยู  นั่นเปนเวลาที่แตงงานกับสุญญตา         ….    …. ๔๑๒ 
แมวามีความเรารอน  แตถาวาง  “ไมมีเรา”  สัก  ๒-๓  นาที  ก็ยังดี     …. ๔๑๓ 
อยาตกนรกชนิดในอกในใจ  จะไมตกนรกชนิดใดหมด  สุญญตาคุมได         …. ๔๑๔ 
ไมทําอะไรหมายความวา  ทําอะไรก็ไดแตไมมีตัวกูทํา  เหมือนที่วาหยุด     …. ๔๑๕ 
การอธิบายธรรมะชั้นลึกยังไมสมบูรณอยูมาก          ….    ….    ….    …. ๔๑๖ 
การเรียนอยางจํา ๆ  ยังไมมีความรูพอ  พึงฝกดู  มีสติสัมปชัญญะ    ๔๑๗ 
สนใจ  “ภาษาคนภาษาธรรม”  ใหเพียงพอ  จะเขาใจในสิ่งที่ไมเขาใจที่สุดได  …. ๔๑๘ 
ภาพ  อนันตะสูอนันตะ        ….    ….    ….    ….    ….    ….    ….    …. ๔๑๙ 
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[๒๑] 
๑๖.  ระบบบา ๆ  บอ ๆ  ของเราจะใชไดหรือ ? 

การพูดธรรมปาฏิโมกขยังคงเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู  -ของกู  และสุญญตา      …. ๔๒๐ 
ความไมยึดมั่นถือมั่น  วาง  หรือสุญญตาเปนเรื่องเดียวกัน        ….    …. ๔๒๑ 
เร่ืองของธรรมะจะมีขอความเทาไร  ก็เปนเรื่องธรรมชาติ  วางจากตัวตนทั้งนั้น ๔๒๒ 
จะรูพุทธศาสนาตองเรียนธรรมชาติ  ถาเรียนตามความคิดของผูใด  ยิ่งไมรู    …. ๔๒๓ 
เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล  จะยิ่งไมรูพุทธศาสนา      ….    …. ๔๒๔ 
ยิ่งเรียนนักธรรมยิ่งไมรูพุทธศาสนา  เพราะยึดมั่นถูกผิดตามทัศนะของตน     …. ๔๒๕ 
เรียนพระพุทธศาสนาจริง ๆ  อยาเปนมหายานหรือเถรวาทเลย   ….    …. ๔๒๖ 
พูดเรื่อง  “เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะ”  เคยถูกหามวา  ทําใหเขาใจผดิได    …. ๔๒๗ 
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา ๆ  บังพระธรรม  นี่หมายถึงไปยึดมั่นถือมั่น      …. ๔๒๘ 
เรื่องสญุญตา  อนัตตา  ไมยึดมั่นถือมั่น  ผูใหญวายังไมควรสอน   ….    …. ๔๒๙ 
ที่ยังสอนอยูก็ดวยอยากจะพูด  เรื่องที่เปนหัวใจของพทุธศาสนา    ….    …. ๔๓๐ 
อรรถกถา  ฎีกา  ใครเขียนเติมไปก็ได  ใชหลักตัดสินธรรมวินัย  ๘  ประการดีกวา ๔๓๑ 
การพูดเรื่องสุญญตา  ใครคานก็ดี  จะไดมีคําพูดอธิบายขอสงสัยออกมา       …. ๔๓๒ 
ชาวบานอยูในกองไฟ  น้ําอื่นดับไมได  ตองเอาสุญญตาเปนน้ํา      ….    …. ๔๓๓ 
ฆราวาสไมมหีลักธรรมเรือ่งโลกุตตระ  กเ็หมือนไมมีพทุธศาสนา    ….    …. ๔๓๔ 
เรื่องสุญญตาแมเขาใจยาก  ก็จําเปนตองมี  เพื่อรูจักปลอยวาง   ….    …. ๔๓๕ 
หลักการบา ๆ  บอ ๆ  เชนทํางานดวยจิตวาง  นี้จะใชไดไหมลองคิดดู       …. ๔๓๖ 
วิธีบา ๆ  บอ ๆ  คือจิตใจก็ระวังอยู  แรงก็ใชเปนประโยชนอยางไมมีตัวกู     …. ๔๓๗ 
กําลังกายมีอยู  ใชไปเพื่ออนามัยดวย  ปฏิบัติไมยึดมั่นฯ  ก็เวนไมได        …. ๔๓๘ 
เรื่องปฏิบัติไมยึดมั่นถือมั่นนี้  มิไดขัดกันกับเร่ืองการทํางาน       ….    …. ๔๓๙ 
พยายามตีความที่วา  “ถาเปนบัณฑิตจริง  ตองถือเอาไดซึ้งประโยชนสอง”      …. ๔๔๐ 
เราตองยอมรบัวา  ทําอะไรผิดไปจากสวนใหญเขาทํา  เรียกวาบาทั้งนั้น       …. ๔๔๑ 
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[๒๒] 
วันคืนลวงไปขอใหปฏิบัติใหถูก  ไดประโยชนสอง  คือตัวเองและผูอื่น      …. ๔๔๒ 
ทําอะไรก็ตามตองเลือกใหไดประโยชน  ในเวลาที่มีเหลืออยูนอย          …. ๔๔๓ 
ถามีธรรมะจะไมบา  เมื่อไรเกิดยกหูชูหางเปนตัวกู-ของกูเมื่อน้ันแหละบา     …. ๔๔๔ 
ไมบาอยูที่วาง  พอมโีลก  มีคน  มีตัวกู-ของกู  โลกนี้ก็มีแตคนบา       …. ๔๔๕ 
เลิกยกหูชูหางกันเสียบาง  โลกของคนบาจะเล็กลง           ….    …    …. ๔๔๖ 
มีอะไรไมถูกใจบอย ๆ  ก็ดีจะเปนเครื่องสอบไล  ไดรูจกัความจริง  ….    …. ๔๔๗ 
เปนเทวดาสบายเกินไป  ทําใหลืมตัว  จะโงบามากขึ้น      ….    ….    ….     ๔๔๘ 
ฝกกําหนดธรรมะอันใดอันหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออก  เปนอานาปานสติถูกตอง๔๔๙ 
เมื่อจิตเปนสมาธิแลว  ใหกําหนดสิ่งที่จะดับความยึดมั่นถือมั่นอยูเร่ือย         ….   ๔๕๐ 
ทั้งตื่นทั้งหลับก็ใหมีสติสมบูรณ  ไมเกิดตัวกู-ของกู  ยกหูชูหาง         ….       ๔๕๑ 
ใครวาเราใชระบบบา ๆ  บอ ๆ  ก็ได  แตเราอยาบามีตัวกู-ของกูยกหูชูหาง            ๔๕๒ 
ขอใหมองใหถึงธรรมชาติแลวศึกษา  จะยิ่งเขาใจพุทธศาสนา    ….    ….       ๔๕๓ 
 

๑๗..  ทํางานดวยจิตวาง 
ไมควรคิดวาทํางานดวยจิตวางทําไดหรือไม  เพราะเปนเรื่องตองฝก       …. ๔๕๔ 
ขณะทํางานฝกควบคุมสติใหมีอยู  ทําโดยไมมีตัวผูทํา  จะไมเปนทุกข        …. ๔๕๕ 
ใหหัดโดยไมหวัง  ไมมีตัว  คอยควบคุมจิต  ซึ่งไวคุมยาก          ….    …. ๔๕๖ 
พูดเรื่องความวางซ้ํา ๆ  เพราะเปนหัวใจของพุทธศาสนา          ….    …. ๔๕๗ 
พุทธศาสนาใหสนใจ  และปฏิบัติ  เพื่อไดผลมาเปนความวาง    ….    …. ๔๕๘ 
พูดรวบรัดเขามา  ก็คือปฏิบัติอยาใหจิตยึดมั่นเปนตัวกู-ของก ู ทุกเวลา       …. ๔๕๙ 
ถาใชแรงเปนประโยชน  ก็ชวยกันสรางอุปกรณเผยแผเรื่องวาง   ….    …. ๔๖๐ 
ทุกสิ่งทั้งวัดที่เปนอยูตามธรรมชาติที่เหมาะสม  เปนโรงมหรสพแสดงความวาง ๔๖๑ 
ที่ตึกโรงมหรสพฯ  มีภาพแสดงความวาง  ชื่ออนันตะสูอนันตะ  ควรศึกษา       …. ๔๖๒ 
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[๒๓] 
อนันตะ  ไมมทีี่สิ้นสุด  นั่นคือท่ีนี่  และเดี๋ยวนี้         ….    ….    ….    …. ๔๖๓ 
เสียงระฆังที่เกิดก็วาง  สิ้นสุดเสียงคือดับ  ก็วาง     ….    ….    ….    …. ๔๖๔ 
ความเกิดความดับ  ซึ่งวางเหมือนกัน  นี้เปนธรรมชาติ    ….    ….    …. ๔๖๕ 
ทั้งวุนทั้งวาง  ในภาษาคน  คือวางที่สุดในภาษาธรรม     ….    ….    …. ๔๖๖ 
ความทุกขกับความสุข  ก็เปนของหลอก  เหมือนเสียงระฆังเกิด-ดับ         …. ๔๖๗ 
สิ่งหนึ่งเกิดจากอนันตะไปสูอนันตะ  แลวแยกเปนสิ่งที่  ๓  นี้เทียบเทานิพพาน  …. ๔๖๘ 
พยายามทําจิตใหเปนธรรมชาติ  อยาเห็นแกตัวจะเขาใจปญหาลึก  ๆ        …. ๔๖๙ 
ลองศึกษาเรื่องวัตถุ  เชนน้ํามาจากที่ไมสิ้นสุด  ไปสูที่ไมสิ้นสุด  ….    …. ๔๗๐ 
เสียงระฆังดังหรือดับ  เปรียบดวยเรื่องความทุกข  เกิด-ดับก็ได          …. ๔๗๑ 
มนุษยตองการความรูใหม ๆ   มาดับเรื่องบา ๆ   จึงรอนถึงปญหาของพระพุทธเจา ๔๗๒ 
ฝกทํางานอยางระวัง  เหมือนไมใหระฆังดังขึ้นมา  จะไมเปนทุกข           …. ๔๗๓ 
เหตุที่ทําใหระฆังดังมีมาก  เชนจะเอาอยางใจเปนตน      ….    ….    …. ๔๗๔ 
ทํางานดวยจิตวาง  คือทําอยางระฆังไมมีเสียง       ….    ….    ….    ….๔๗๕ 
การปฏิบัติธรรมไมใชเรื่องเครงหรือไมเครง  ไมทั้งสองอยางเลย         …. ๔๗๖ 
 

๑๘.  ธรรมชาติ 
ธรรม  กับธรรมชาติ  มีความหมายอยางเดียวกัน     ….    ….    ….    …. ๔๗๗ 
ธรรมชาติก็คือธรรม  ยิ่งเรยีนธรรมชาติยิ่งรูพุทธศาสนา              ….    …. ๔๗๘ 
เรียนพระไตรปฎกยิ่งไมรูพทุธศาสนา  ถาเรียนจําตามที่ทําขึ้นทีหลัง    ….    …. ๔๗๙ 
การปฏิบัติธรรมตองทําอยางไมตองการบรรลุอะไร  จงึจะถูก     ….    …. ๔๘๐ 
ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไร  กเ็พราะวาวางไปหมด  ไมสําคัญในอะไร         …. ๔๘๑ 
ตองปฏิบัติอยางไมมุงหมายจะเอา  ไมมีผูเอา  ไมเอา  ไมเปน    ….    …. ๔๘๒ 
อยาหมายมั่นจะบรรลุอะไร  เพราะจะไปมีผลเปนกูดี  กูสูง  บามากกวาเดิม   …. ๔๘๓ 
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[๒๔] 
อะไรที่เปนการทําลายความเห็นแกตัว  ก็ทําไปก็แลวกัน    ….    ….    …. ๔๘๔ 
ทํางานเพียงเก็บเปลือกแตงโมใหสัตวกิน  ก็ทําลายความเห็นแกตัวได        …. ๔๘๕ 
ผูไมรูจักยอม  ไมใหอภัย  นิ่งไมได  นี่เปนเรื่องยกหูชูหาง   ….    ….    …. ๔๘๖ 
ไมมีตัวกู  ของกูอยูเปนสุข;  ผูไมรู  มักหาวาทําสมาธิภาวนาเปนเรื่องบา ๆ  …. ๔๘๗ 
อยาทําเพื่ออะไร  ทําเพื่อวางไมมีที่สิ้นสุดดีกวา       ….    ….    ….    …. ๔๘๘ 
ปฏิบัติธรรมไมสําเร็จ  เพราะตองการจะเอาอะไรมาก ๆ    ….    ….    …. ๔๘๙ 
การสอนพุทธศาสนา  มีลักษณะเหมือนเอามีดไปผาตัด  หรือกินยาขม         …. ๔๙๐ 
ที่สอนวา  “ไมทําอะไร”  นี้หมายถึงไมทําในเรื่องที่เห็นแกตัว      ….    …. ๔๙๑ 
ลองปฏิบัติดูตามแบบขูดเกลาความเห็นแกตัว  พรอมกับทําประโยชนผูอื่น      …. ๔๙๒ 
ทุกอยางตองทําเพื่อความไมเห็นแกตัว  ไมเพื่อตัว  ไมมีตัว        ….    …. ๔๙๓ 
เปนพระแลวยังทํา  เพื่อเอาเกียรติ  หรือสิ่งตอบแทน  จะเปนความเลว     …. ๔๙๔ 
การทํางานบางอยางตองรวมมือกัน  เพือ่เปนแสงสวางแกผูอื่น     ….    …. ๔๙๕ 
ทุกอยางพูดได  และเปนแสงสวางอยูในตัว  และเปนธรรมชาติทั้งถูกผิด      …. ๔๙๖ 
คนในโลกเปนวัตถุนิยมมาก  ยิ่งพูดวา  “ทําเพื่อไมเอาอะไร”  ยิ่งไมเขาใจ    …. ๔๙๗ 
เมื่อถูกทุกขทรมานอยู  ตองเรเขาหาธรรมชาติที่สงบระงับระวังจิตใหวาง    …. ๔๙๘ 
คนมักจะบาดี  ตอมาควรจะเห็นวา  ไมไหว  แตงงานกับสุญญตาดีกวา         …. ๔๙๙ 
 

๑๙.  ธรรมชาติ  (ตอ) 
ธรรมชาติมีหลายแง  แตใหรูวา  ก็มีอยูในตัวเราแลว        ….    ….    …. ๕๐๐ 
นิทานเปรียบเทียบใหรูจักธรรมชาติ  เรื่องสุญญตา          ….    …. ๕๐๑-๕๐๓ 
คนโบราณคิดปริศนาธรรมไวสอนคน  มีอยูมากควรศึกษา       ….    …. ๕๐๔ 
คนแตงปริศนาธรรมบางคน  เขานําเรื่องตาง  ๆ มาใสไวในคน  ๆ เดียวหมด ๕๐๕ 
ความรูของผูคิดปริศนาธรรมของไทยเรา  นับวามีดีอยู    ….    ….    …. ๕๐๖ 
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 [๒๕] 
ตัวอยางนิทานสั้น  ๆ   เปนปริศนาธรรมของไทย  เทียบศีล  สมาธิ  ปญญา ๕๐๗-๕๐๘ 
ธรรมชาตินั้นกวาง  การศึกษาธรรมชาตินั้นตองอยูในขอบเขตจํากัด         …. ๕๐๙ 
เราพูดกันเรื่องจิตทั้งที่ไมรูวาจิตอยูไหน  เหมือนเรื่องไฟฟา        ….    …. ๕๑๐ 
เราถือเสียวาปฏิบัติใหถูกวิธี  รางกายจิตใจนี้  ก็ไดผล      ….    ….    …. ๕๑๑ 
พึงศึกษาอยางพระพุทธเจาตรัส  :  ไดยนิ  ไดเห็น  ก็สักวา  ฯลฯ        …. ๕๑๒ 
หัดดูธรรมชาติ  เชนตนไมอยูไดไมมีตัวกู-ของกู      ….    ….    ….    …. ๕๑๓ 
จิตที่สงบจะมองทุกสิ่งในแงของความสงบได         ….    ….    ….    …. ๕๑๔ 
เดี๋ยวนั้นคนไมนิยมอยูกินตามธรรมชาติ  จึงขาดอะไรมาก       ….    …. ๕๑๕ 
เปนอยูอยางถูกธรรมชาติ  แลวจะไมมีโรคภัย  ไมขาดนั่นนี่     ….    …. ๕๑๖ 
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ภาคนํา 
 
ธรรมปาฏิโมกข 

 
๑.  ธรรมปาฏิโมกข  คือ  อะไร 
วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๑๐  ตรงกับวันจันทร  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๐  ปมะแม 
 
 
 

ปรารภ  เรื่อง  ธรรมปาฏิโมกข 
การพูดกันที่นี่  ในวันเชนวันนี้  ผูที่ไมเคยฟงมา 

กอน  คงจะยังไมทราบเรื่อง  จึงขอใหตั่งใจฟง  ใหเขาใจ 
เสียกอน.  การพูดนี้เราเรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข;  
ปาฏิโมกขทางวินัยนั้น  กระทํากันทุกวัน  ๑๕  ค่ํา,  สวน 
ปาฏิโมกขทางธรรม  ไมไดทํากันเลย,  เห็นวายังไมถูก 
เรื ่อง  นาจะทํากันบาง.  แมวาพระพุทธเจาจะไมได 
บัญญัติปาฏิโมกขทางธรรมไวโดยตรง;  แตเราพิจารณาดู 
จะเห็นไดวา  ไดทรงบัญญัติไวโดยออมอยางยิ่ง  เชนใน 
ขอธรรมะตรัสไววา  “ใหประชุมกันเนืองนิจ,  ใหศึกษา 
 

 
 
๑ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒ 

สอบสวนทบทวนอะไรกันอยูเนืองนิจ”  นี่แหละคือ  ปาฏิโมกขทางธรรม.  ทาง 
วินัยเรียกวา  ปาฏิโมกข  ก็คือ  เอาสิกขาบท  วินัยลวน ๆ มาอาน  มาทบทวน 
สอบสวน  อยูเสมอทุก ๆ  ๑๕  วัน  อยาใหเฝอได  สวนทางธรรมนี้ยังมากกวา 
นั้นอีก   ถาไมทบทวนไวแลวจะเฝอยิ่ งกวานั้นอีก   เพราะธรรม   ไมใชของ 
บัญญัติ เฉพาะ   แตเปนของที่ปลอยไปตามความคิดเห็นได   ยิ่งเฝอไดงาย 
ฉะนั้น  จึงควรตองทําปาฏิโมกขในทางธรรมเสียบาง  ๗  วัน  หรือ  ๑๕  วัน 
ครั ้งหนึ ่งก ็ย ังด ี  ดวยเหตุนี ้จ ึงหาทางมาพบกันที ่นี ่  ทําปาฏิโมกขทางธรรม 
กันอีกชั่วโมงหนึ่ง  ตอจากปาโมกขทางวินัย. 

เรื่องทําปาฏิโมกขทางธรรมนี้  อาจจะมีวัดไหนทําบางก็ไมทราบ  ยังไมเคย 
ไดยิน  สําหรับ  ที่นี่ประสงคจะทําปาฏิโมกขทางธรรมกันเสียบาง  ,  หรือทํากันเสีย 
เปนประจําเลย  ๗  วันครั้งหนึ่ง  หรือ  ๑๕  วันครั้งหนึ่ง  คือเอาหลักธรรมะที่สําคัญ ๆ  
มาทบทวน  สอบสวนซักซอม  ทําซ้ํา ๆ  ซ้ํา ๆ  อยูเสมอ  อยาใหเลื่อนได  อยาใหเผื่อได,  
เชนเดียวกับท่ีเราสวดปาฏิโมกขทุก  ๆ ๑๕  วันนั้น.  ฉะนั้นจังมีการ  มานั่งพูดที่นี่  ๑คุยกัน 
ที่นี่เย็น ๆ  ในวันพระ  หรือวันอุโบสถ  ราว  ๗  วันครั้ง  หรือ  ๘  วันครั้ง  ๗  วันก็ลง 
ปาฏิโมกขธรรมะเสียสักครั้งหนึ่ง  เพราะธรรมปาฏิโมกขนั้น  มีมากกวาปาฏิโมกขวินัย 
มีหัวขอธรรมะอะไร  ที่ควรจะพูดซักซอมกันไวเรื่อย ๆ  ก็จะไดนํามาพูด;  บางทีก็มี 
ชาวบานมารวมฟง 

นี่เรียกวาความมุงหมาย  ที่มานั่งคุยกันที่นี่  เย็น ๆ  ถามีแขกพิเศษมาเยี่ยม 
จะมีความคิดเห็นอะไร  มาพูดบางก็ได  หรือเราเห็นวา  ผูใดมีความคิดเห็นอะไรบาง 
จะใหพูดแทน  ก็ได  เพราะมีประโยชนเหมือนกัน  จะไดเปนอีกเรื่องหนึ่งที่พระเณร 
ควรจะไดฟง  ความคิดเห็น  ที่แปลกออกไปบาง  ถาใครมาเปนพิเศษก็จะไดเชิญ 
ใหพูด  อยางวันนี้  มีผูมาเยี่ยมที่นี่ใหม ๆ  ก็จะเชิญใหพูดบาง. 

                                                
๑  หมายถึงองคบรรยาย  เริ่มบรรยายที่บริเวณหนามุขโรงมหรสพทางวิญญาณ  ในสวนโมกขพลาราม  ไชยา 
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ภาคนํา ๓ 

วันกอนครูผูสูงอายุผูหนึ่ง  มาพักอยูที่นี่หลายวัน  พอถึงวันอยางนี้มานั่งดวย 
ก็เลยใหเขาพูด  ไดความดี;  พูดตลอดโปรแกรมตามความคิดเห็น  นับวาดีมาก :  
ไดเลาถึงวิธีการที่จะรูจักตัวเองอยางไร ?  ควบคุมตัวเองอยางไร ?  ควบคุมจิตใจตัว 
เองอยางไร  ฟงแลวรูสึกวาเขาเปนคนที่ทําไดดี.  เขาเปนคนชางสังเกต;  กลาว 
ถึงความอดกลั้น  อดทน  ตามวิธีของคนโบราณ  ในการสังคมนั้น  ก็ดีมาก;  ถาหาก 
วาเราใชวิธีนั้น ๆ  กันอยู  บานเมืองจะดีกวานี้  จะมีความสงบเสงี่ยม  มีความอด 
ทนมีความคิดพิจารณามาก.  คนแตกอนนั้น  กวาที่จะพูด  จะทําอะไร  เขารอได  ทนได 
คอยได,  ไมคิดตัดสั้น ๆ  วามันอยางนั้น  อยางนี้  อยางโนน  เร็วนัก  เขาตองดูไป 
นาน ๆ.  พระเณรหนุ มๆสมัยนี ้  ไมคอยทํา  หรือทําไมเปนอยางนั ้น  มักจิตใจ 
วูวาม  พูดกันเองก็ยังไมไดดี  .  ครูผูหญิงอายุเจ็ดสิบเศษผูนั้นยังพูดไดดีกวา  ในสังคม 
เราจําเปนอยางนี้อยูบาง  ควรจะมีผูใหญเปนที่ปรึกษา  ที่แนะนํา  พิเศษออกไป,  
แนะใหสังเกตเรื่องราวเปนพิเศษอยางนั้นบาง. 

 
ธรรมะที่เรียนรู  ใชประโยชน  ไดเพียงไร  หรือไม 

ธรรมะตาง ๆ  ที่พระเณรรูกันอยูแลว  ดูจะไมเปนประโยชนอะไร  รูกันมาก 
เสียเปลา;  ทั้งนี้ก็เราเพราะขาดสวนปลีกยอย  ขาดวิธีการปลีกยอยที่สําคัญนั่นเอง.  
เมื่อไมรูจักอดทนพอ  ก็ใชธรรมะใหเปนประโยชนไมได  ถาไมอดทน  ไมใจเย็นพอ 
แมแตจะเลือกธรรมะมาใชก็ทําไมถูก  ครั้นนํามาใชแลว  ยังไมทันจะมีผล 
ก็เปลี่ยนเสียแลว,  เปลี่ยนเลิกไปเปนอยางอื่นเสียแลว  เรียกวาคนสมัยนี้ 
ไมมีความอดทน  รอไมได  คอยไมได;  จิตใจวูวาม  จึงเปนเหตุใหธรรมะของพระ- 
พุทธเจาเขาไมถึง,  หรือเขาถึงยาก  ไมเหมือคนสมัยโบราณโนน  ซึ่งเยือกเย็นกวา. 

 
เรื่องนี้คงจะเปนปญหาเถียงกันบาง,  บางคนก็วามัว  “เย็น”  อยูไมได 

โดยอางเหตุผลบางประการ,  หรือเขาไมนิยมหลักเกณฑที่วาเยือกเย็นนี้,  ไมนิยมการอดทน 
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ไมนิยมการใหอภัย,  ไมนิยมวา  แพเปนพระชนะเปนมาร  หลักเกณฑอยางนี้ 
เขาไมนิยมกัน   ธรรมะทําหนาที ่ของธรรมะ  ไมได  อยู มาก   เพราะเหตุนี้ 
ผูที่จะทําการใหญ  เขาก็ไมคอยจะเอา:  ไมยอมใชวิธีของธรรมะเสียแลว.  เราควร 
มาพิจารณากันบาง  วาจะจริงไหม  ที่วาธรรมะใชไมไดเสียแลวสมัยนี้ ?  นี่ก็เปนการ 
ทบทวน  สังคายนาเกี่ยวกับธรรมะใหชัดเจนดีอยู 
 

มีปญหานาคิดที่วา  หลักธรรมแท ๆ  ก็ยังเขาใจกันได  ไมสมบูรณ  เพราะ 
มันหลายซับหลายซอน  หลายชั้นหลายเชิง  แลวเพิ่มมากขึ้น  เพราะวาคนชั้นหลัง 
ไปทําใหมันมากขึ้น  ทําใหมันมากวิธีการ  มากความหมาย  หรือวามากหลักเกณฑ  ยิ่งขึ้น.  
อยางที่เห็นไดงาย ๆ  เชน  เรื่องโลกิยะกับโลกุตตระนี้  พระพุทธเจาไมเคยแบงคําสอน 
ของพระองคเปนโลกิยะพวกหนึ่ง  เปนโลกุตตระพวกหนึ่ง  ไปคนดูเถอะที่ 
เปนพระพุทธภาษิต  จะไมมีคําสอนแยกชั้นกัน;  มีแตหลักธรรมอยางเดียวกันเทานั้น 
ที่เปนหลักพุทธศาสนา:  แลวใครปฏิบัติไดเทาไรก็ปฏิบัติเทานั้น  ตามความสามารถให 
สุดความสามารถ  ไมมีโลกิยะไมมีโลกุตตระ.  คนชั้นหลังไปแบงเขาเอง;  เดี๋ยวนี้ 
ยิ่งตัดขาดออกจากกันเลย  ธรรมะจะเปนโลกิยะโลกุตตระไดอยางไร  เพราะปรากฏวา 
พระอริยเจา  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามีนั้น ๆ  เปนฆราวาสครองเรือน  มีลูกมีหลาน 
เยอะแยะก็มี. 
 

ตัวอยางคนที่รูจักกันดี  เชน  อนาถปณฑิกะ  นางวิสาขา  ก็อยูกะลูกกะหลาน 
อยูอยางชาวบาน,  อยูอยางสังคมจัดที่สุด  อยางนางวิสาขานี้ไดยินวา  ไมเวนสังคมไหน;  
ถามีงานอันมีเกียรติที่ไหนเขาจะตองมาเชิญตัวไปเปนที่ปรับทุกข  ปรับรอน  เปนที่ 
หยิบยืม,  เปนที่อะไรทุกอยางสารพัด;  แลวแกก็เปนฆราวาส;  แลวจะเลือกการเปน 
อยูอยางนั้นวาโลกิยะอยางไรได.  พวกฆราวาสเปนโสดาบันมากกวาที่เปนพระเสียอีก ;  
จะเอาโลกิยะไปใหฆราวาสลวน ๆ  เอาโลกุตตระไปใหพระลวน ๆ นั้น  ทําไมได  มันผิด 
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ไปหมด;  เพราะวา  พระที่ไมมีประสีประสาตอโลกุตตระ  แลวกลับเปนโลกิยะ  ยิ่งกวา 
ฆราวาสเสียก็มี  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาทานไมตรัสแยกเปนโลกิยะโลกุตตระ,  
ทานวา  หลักธรรมมีอยู อยางนี ้  ก็ปฏิบัติไปก็แลวกัน,  เชนมรรคมีองคแปดนี้ 
ใครปฏิบัติไดเทาไร  ก็ไดผลเทานั้น. 
 

ฆราวาสควรสนใจ  โลกุตตรธรรมดวย 
ปจจุบันนี้คนเขาขางตัว  ไมอยากปฏิบัติธรรม  คนก็เรหาไปทางที่ต่ํา ๆ  

ไวเรื่อย,  ต่ําไวเรื่อย,  ต่ําไวเรื่อย  จะไปสนใจเรื่องที่เปนคิหิปฏิบัตินั้น.  สูตรบางสูตร 
เร่ืองคิหิปฏิบัติกลาวถึงเรื่องคนทํามาหากินควรตองมีธรรมะอยางไร;  บอกไว ๆ;  แลว 
ก็ไปยกมาวา  นี้เปนพุทธศาสนาโลกิยะ,  อยางนี้ก็ไมถูก.  พระพุทธเจาทานไมไดรวม 
สิ่งเหลานี้ในฐานะเปนตัวพุทธศาสนา;  เวนแตวาเมื่อมีใครถามทานบาง  ถึงเรื่อง 
ทํามาหากิน  เร่ืองหลักเกณฑของชาวบาน  ทานก็พูดไปไดเหมือนกัน  ตามความนิยม 
ตามความรูสึกของทาน;  แตแลวในที่สุดจงดูใหดีเถอะ  ทานไมไดสอนใหยิ่งโลภมาก 
ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเลย  . 
 

คําสอนในสิงคาโลวาทสูตร,  หรือสูตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับคฤหัสถทั้งหลายนั้น 
ไมมีแงไหนที่สอนใหคนโลภมาก;  หรือเปนฆราวาสตองยิ่งโลภ  ยิ่งมีกิเลสมาก  ยิ่งถือมั่น 
มาก  กําหนัดมาก;  อยางนี้ไมมี,  มีแตเร่ืองสอนใหบรรเทาทั้งนั้น  ;  แลวมีอยูวา 
ในการทํามาหากินนั้น  อาชีพชนิดไหนก็ตาม,  การสังคมชนิดไหนก็ตาม;  ตอง 
ประกอบดวยธรรมะที่เปนความอดกลั้น  อดทน  ใหอภัย  ไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น 
จึงจะไมขัดกับหลักที่วางไวเดิม.  ที่พูดวา  โลกิยะตรงกันขามจากโลกุตตระนี้ผิด,  
ผิดอยางนาใจหายเลย  :  จะเปนขางหนึ่งสงเสริมกิเลส  ขางหนึ่งบรรเทากิเลสนี้มัน 
ไมถูกได  ;  มันตองบรรเทากิเลสทั้งนั้น.  ถาถูกตองแลว  ตองบรรเทากิเลสได,  
และตองเปนเรื่องควบคุม  หรือบรรเทาความยึดมั่นถือมั่น.. 
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พวกอื่นเขาสอนให  ฆราวาสมีพื้นฐานที่ไมบรรเทากิเลส,  ไมบรรเทา 
ความยึดมั่นถือมั่นอยูแลว;  เราก็ไมจําเปนจะตองไปสอนใหไมบรรเทาอยางนั้นอีก 
หรือไปสงเสริมเขา  แตก็มีหนาที่  ที่จะสอนใหฆราวาสที่ตองทําหนาที่ของฆราวาส 
นั้นแหละ  ใหมีความทุกขนอย  หรือความทุกขครอบงําไมได;  ฆราวาสทําหนาที่,  
ทํามาหากินตามแบบของฆราวาสเต็มท่ีอยูสวนหนึ่งแลว  ก็ตองประกอบดวยธรรมะ 
ชนิด  ที่อยาใหการงานนั้นเปนทุกขขึ้นมา  .  เพราะฉะนั้น  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
เกี่ยวกับโลกิยธรรม,  ที่เรียกกันเดียวนี้วาโลกียธรรม,  มัน  ก็ไมผิดไปจากเรื่อง 
โลกุตรธรรม  เปนแนวเดิม  เปนหลักธรรมเดิม  ;  แตวาลดระดับลงมา  ใหพวก 
ฆราวาสปฏิบัติไดโดยสะดวกพรอมกันไปกับการทํางาน.  นี่เราก็เลยแนะใหใชการ 
ปฏิบัติธรรมในการงาน  หรือใหการงานเปนการปฏิบัติธรรมไปเสียเลย  มันจะไดไม 
ตองลําบาก 

 
มองดูอีกทางหนึ่งซึ่งนานึกเหมือนกันวา  โลกุตรธรรมนั้นยิ่งจําเปนสําหรับ 

ฆราวาส ;   เพราะว าโลก ิยธรรมย ังทําให ร อน   โลก ุตรธรรมนั ้นทําให เย ็น .   ทีนี้ 
ฆราวาสนั้นรอนเหลือท่ีจะรอนอยูแลว  ยอมตองการโลกุตตรธรรมมากวาพวก 
บรรพชิตที ่อยู ป า   ตามวัดตามวา .   พวกบรรพชิตไม มากเหมือนพวกฆราวาส ,  
เขาไมตองรีบดวนในเรื่องเย็น  เร่ืองโลกุตรธรรม  มากเหมือนพวกฆราวาสดวยซ้ําไป 
เปร ียบเหมือนว าคน  ๆ   หนึ ่งม ีไฟอยู ที ่ต ัว   แลวอ ีกคนหนึ ่งไฟไมได ไหมอยู ที ่ต ัว 
นี้  ใครตองการน้ําดับไฟกอนกวาใคร ?  มันก็ตองคนที่กําลังรอนเปนไฟอยูนั่นแหละ  ;  
ฉะนั้น  ฆราวาสจึงตองสนใจเรื่องโลกุตรธรรม.  เรื่องอยางนี้จะมีปรากฏชัดใน 
พระบาลีในพระไตรปฎก  ซึ่งเลาเรื่องไววา :- 
 

สุญญตา  เปนโลกุตตรธรรม  ที่เปนประโยชนแกฆราวาส 
ฆราวาสพวกหนึ่งมาเฝาพระพุทธเจา  มาทูลขอหลักการปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติ 

วา  :  ของพระองคจงแสดงธรรมะที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกฆราวาสโดยตรง; 
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แลวพวกเขาทูลเลาเรื่องวา  ฆราวาสแออัดอยูดวยบุตรภรรยา  ขอใหแสดงธรรมเปน 
ประโยชนแกฆราวาสตลอดกาลนี้.  พระพุทธเจาทรงยกเรื่องสุญญตาขึ ้นมาเลย,  
แลวก็ทรงย้ําดวยวาเปน  โลกุตฺตรา  ตถาคตภาสิตา  ;  ถาเชนนั้น  ทานตองสนใจเรื่อง 
สุญญตาซึ่งเปนโลกุตตรธรรม  ที่ตถาคตกลาว  นี้มีคํากํากับอยูในตัววา  :  “ตถาคต 
กลาวแตเรื่องโลกุตตรธรรม  หรือสุญญตา  ตรงกันขามนั้นไมกลาว”  เห็นชัดอยู 
อยางนั้น 
 

ทีนี ้พวกฆราวาสพวกนี ้  ผู เป นห ัวหน าบอกว า   ส ูงน ัก ,   ส ูง เก ินไป 
ไมสามารถปฏิบัติไดพระพุทธเจาก็ตรัสวา  ถาอยางนั้นก็เอาธรรมะ  ๔  ประการ  คือ 
ความศรัทธาไมหวั่นไหวในพระพุทธหนึ่ง.  ในพระธรรมหนึ่ง  ในพระสงฆหนึ่ง,  
อริยกันตศีลหนึ่ง  ;  ๔  อยางนี้เหมาะสําหรับฆราวาส.  ฆราวาสเหลานั้นก็ทูลข้ึนวา  
๔  อยางนี้ปฏิบัติอยูแลว,  ปฏิบัติอยูอยางเต็มท่ีแลว. 
 

สูตรนั้นจบลงเสีย  โดยไมตองบอกตอไปวาจะเปนอยางไรตอไป;  พอ 
แสดงความพอใจในพระพุทธเจาแลวก็จบเร่ืองเสีย,  ก็เลยเกิดเปนปญหาที่เถียงกันขึ้น 
ในหมูนักคิด  วามันเปนอยางไรกันแน.  สุญญตา  โลกุตตรา  นี่เหมาะสําหรับฆราวาส 
หรือไม  ควรแกฆราวาสหรือไม ?  คนพวกหนึ่งเห็นวาไมควร  ถือวาตรงกันขามกันเลย 
มันใชกันไมไดเลย,  เรื่องโลกุตตรสุญญตานี้  ใชกับฆราวาสไมได  .แตพวกเรา 
เยอะแยะ  ยังมองเห็นวา  ตองใชไดตามเดิม  ตามที่พระพุทธเจาทานตรัส,  โดยพิจารณาวา 
เมื่อมีฆราวาสมาทูลถาม  ใหแสดงธรรมที่มีประโยชนแกฆราวาส,  ทําไมพระองคจึงไปยก 
เอาเรื่องสุญญตาโลกุตตราขึ้นมาเชนนี้.  เราจะหาวาพระพุทธเจาเปนผูสะเพรา  เปนผู 
งมงายไมรูประสีประสาอะไร  พูดโพลง ๆ  อยางนั้นแหละหรือ ?  อยางนี้ก็ไมถูก;  มัน 
ตองเปนหลักและเปนความประสงคของพระพุทธเจาที่จะใหฆราวาสรูเรื่องสุญญตา 
โลกุตตรานี้. 
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การที่ฆราวาสพวกหนึ่งเขาวาสูงนัก  ไมแสดงความสนใจหรือซักถามอะไรเลย 
เพื่อใหทําไดนั้น  เขามิไดซักถาม.  พระพุทธเจาก็งายที่จะบอกอันอื่นใหเลย  นี้ เปน 
เพราะเหตุไร ?  ลองสังเกตดู  ธรรมะ  ๔  ประการนี ้เปนหลักสําคัญ  มีมากใน 
สังยุตตนิกาย  :  เลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธ  ๑,  เลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระ- 
ธรรม  ๑,  เลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระสงฆ๑,  แลวก็มีอริยกันตศีลคือมีศีลบริสุทธิ์,  
เสนอธรรม  ๔  ประการนี้  ขึ้นมาเปนอันดับรองจากสุญญตา.  เราตองพิจารณาวา  
๔  อยางนี้  เปนโลกิยธรรมไหม ?  ตรงกันขามกับสุญญตาไหม ?  หรือเปนเพียงลดระดับ 
ลงมา ?  ในสังยุตตนิกายนั้นเองก็พูดถึงธรรมะ  ๔  อยางนี้อยูมาก  แลวใหชื่อวา 
โสตาปตติยังคะ  โสตาปตติยังคะ  ก็คือธรรม  ๔  ประการที่ตรัสน้ัน. 

 
โสตาปตติยังคะ  แปลวา  องคแหงความเปนพระโสดาบัน,  คือองคแหง 

การบรรลุความเปนโสดาบัน  มี   ๔  อยาง;  นี้หมายความวาครบองคแหงการเปน 
โสดาบัน.  โสตา  แปลวา  โสดา  ,ปตติ  แปลวา  การถึง  อังคะ  วา  องค;  องค 
แหงการถึงพระโสดาบัน  ผูใดมีครบ  ๔  ก็คือถึงความเปนพระโสดาบัน.  ถาอยางนี้ 
ละก็ไมใชโลกิยะ,  เพราะวาพระโสดาบันไมใชโลกิยะ,  นี้หมายความวาพระพุทธเจา 
ยังไดมอบโลกุตตรธรรม  ที่ลดระดับลงมาหนอยใหไปอีก 

 
ทีนี้  ถาพวกนั้นปฏิบัติอยูแลว  ก็หมายความวาพวกนั้นเปนพระโสดาบัน 

แลวโดยไมรูสึกตัว  .  พวกที่มาเฝาถามนั้น  ตนอาจเปนพระโสดาบันอยูแลวโดย 
ไมรูสึกตัว  ก็เปนไปได;  เพราะเรื่องนี้ก็เปนเรื่องธรรมดา  :  ผูบรรลุมรรคผลช้ันไหน 
เจาตัวไมรูก็ได  บรรลุมรรคผลชื่ออะไร  ชั้นไหนไมรู  ;  รูแตเพียงวาเดี๋ยวนี้เรามี 
ความสุขอยางไร,  มีความทุกขเทาไร,  มากนอยเพียงไรอยางนี้ก็รู  ;  แตที่จะรูวาระดับน้ี 
ลักษณะนี้  เขาเรียกชื่อวา  โสดา  หรือ  สกิทาคานี้ไมรู;  เพราะเขาไมสอนไมเรียนกัน 
ในทํานองนี้.  ฉะนั้น  พวกธัมมทินนะอุบาสกคณะนั้น  เปนพระโสดาบันมากอนแลว 
เต็มท่ีเลยก็ได. 
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สําหรับการเปนพระโสดาบันนั้นยังละกิเลสไมไดอีกมาก  ยิ่งเปนฆราวาสก็ยัง 
มีความทุกข   ความร อน   เช นว า   ลูกหลานตายก ็ย ังร องไห ,   นี ้ก ็เป นปกติของ 
พระโสดาบัน;  เพราะฉะนั้น  เขาจึงตองการธรรมะที่จะดับความรอนอยูมาก  จึงไปเฝา.  
ฉะนั้น  จึงสรุปการที่ธัมมทินนนะบอกวาขอธรรมน้ันสูงนัก  แลวพระพุทธเจาตรัส  
๔  อยางนี้ให  เชนนี้ไมไดหมายความวาพระพุทธเจาทานเพิกถอนเรื่องสุญญตา 
แกฆราวาส,  ไมไดเพิกถอนโลกุตตรธรรมแกฆราวาส,  เพียงแตลดระดับลงมาเทานั้น.  
แลวตอมาก็มีพวกที่เขาผิดถือเอาวา  ๔  อยางนี้เปนโลกิยะธรรมไปเลย;  แลวยังถือผิด 
เลยเตลิดตอไปอีกวา  มันเปนเรื่องสงเสริมใหปรารถนาใหทะเยอทะยาน  ใหยึดมั่น 
ถือมั่นไปเลยอยางนี้;  คือสงเสริมใหไปยึดมั่นถือมั่น  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
ไปเลย  เลยอธิบายไปในทํานองเตลิดเปดเปง  ไมเปนธรรมไปในที่สุด. 
 

อยาเขาใจวา  พระพุทธเจา  ทรงสอน  ใหยึดมั่นถือมั่น 
ใครมีศรัทธาไมหวั่นไหว  ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้  ไมใช 

ย ึดมั ่นด วยอ ุปาทาน .   ถ าสอนให เล ิกย ึดมั ่นด วยอ ุปาทานแล ว   ม ันต องอ ีก 
อยางหนึ ่ง;  อุปาทานตองมาจากอวิชชา.  การที่จะมีศรัทธาขนาดไมหวั ่นไหว 
ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นั้น  ตองมีปญญา  ไมใชยึดมั่นดวยอวิชชา.  
ที่วาคนเราจะยึดมั่นพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ดวยอวิชชาน้ันมันมีไดเหมือนกัน,  
คือคนที่แรก ๆ  พบอะไร  ไดยินขาวเลาลือแตกตื่นอะไร;  นี้ยึดมั่นทํานองอวิชชา 
อุปาทานอยางนี้ก็ไดเหมือนกัน  ;  แตอยางนั้นไมเรียกวาอเวจจัปปสัทธาในที่นี้.  อเวจ- 
จัปปสัทธา  ในที่นี้ตองมีปญญา  จึงจะไมคลอนแคลน  มาตั้งแตรากฐาน,  ศรัทธานั้น 
จะไมคลอนแคลนมาตั้งแตรากฐาน 
 

คําวา  อเวจจัปปสัทธา  ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆนี้  ไมใชมี 
ความยึดมั่นถือมั่น  ดวยอุปาทานในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ;  แตวามีความรู 
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ความเขาใจ  พอยึดถือเอาเปนสรณะดวยปญญา.  ทีนี้คนที่เขาอยากจะยึดมั่น 
ถือมั่นเขาก็มีชองพูดตอนนี้แหละ  วาแมแตเราจะถือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
เราตองมีความยึดมั่นถือมั่น.  นี้มันเกิดเปนปญหาทางภาษาขึ้นมาทันที  ;  “ยึดมั่น 
ถือมั่น”  ภาษาไทย  อาจจะใชไดแกพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  แตในภาษาบาลี 
ใชไมได.  จะเอาคําวาอุปาทานนี้ไปใชแก  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้เปนไปไมได;  
ตองใชคําอยางอื่น  เชนถึงไตรสรณาคมน  ถึงสรณะนี้  ซึ่งไมใชประกอบไปดวยอุปาทาน 
ทํานองนั้น. 
 

อยาลืมวา  อุปาทาน  -ยึดมั่นถือมั่นในภาษาบาลี  ตองมาจากอวิชชา 
เสมอไป;  สวนที่จะถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ใหถูกตองนี้มาจาก  “วิชชา”,  
ตรงกันขามกับอวิชชา;  ฉะนั้น  จึงไมใชอุปาทาน  ดังนั้น  อเวจจัปปสัทธา  ใน 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้ไมใชอุปาทาน.  เหมือนที่คนไทยเราพูดกัน 
แลวฟงเขาใจผิด;  เพราะคําพูดวา  “ยึดมั่นถือมั่น”  ในภาษาไทยนี้มันใชไดทั้งสองอยาง,  
ใชไดทั้งในทางวิชชา  ใชไดในทางอวิชชา. 
 

ตองไปทําความเขาใจใหถูกกันเสียใหม  ในเรื่องเกี่ยวกับ  ภาษาพูด  ภาษาคน 
ภาษาธรรม  อะไรนี้  ถายึดมั่นถือมั่นตองเปนอวิชชา  จึงจะถูกตองตามความหมายเดิม.  
ทีนี้  ไทยเรามันใชคํากํากวม  ถึงหรือ  ถือนี้  ใชคําวาถึงหรือถืออยางนี้ละก็  มันก็มี 
ความหมายไดทั้งนั้น  ถึง  และ  ถือผิดดวยอุปาทาน  หรือวาถึง  และถือ  ดวยปญญา.  
ฉะนั้น  ขอใหทุก  ๆคนจําไวใหดีวา  คําพูดคําเดียวมีสองความหมายไดอยางนี้แหละ,  และ 
เปนตัวเหตุตัวการของความยุงยากของปญหาตาง ๆ  ที่ทําใหถกเถียงกัน  ตกลงกันไมได;  
ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้มาแลว  ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้  จนกระทั่งเวลานี้ 
ซึ่งจะรุนแรงยิ่งขึ้น;  เพราะเรานิยมยึดมั่นดวยคําพูดอะไรกันมากขึ้น  ผูกมัดกันดวย 
คําพูด  อายัติกันดวยคําพูดนี้มากขึ้น.  เรื่องนี้ตองระวังใหดี  ไมจําเปนจะตองเถียงกัน 
ควรจะทําความเขาใจกันได. 
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อยาไดไปเขาใจ  พระพุทธเจาใหฆราวาสยึดมั ่นถือมั ่น  แมใน 
กรณีใดเลย;  ยังคงสอนใหทําลาย  หรือบรรเทา  ความยึดมั่นถือมั่นอยูนั่นเอง  :  ชั้นรอง 
รอง ๆ  ลงมา  เชนศรัทธาในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้ก็ถอนความยึดมั่น 
ในตัวตน;  อริยกันตศีลนี้ก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  และความเห็นแกตน. 
 

เร่ืองที่นํามาเปนตัวอยางนี้ก็แปลวา  ฆราวาสพวกนั้น  ไดธรรมะที่เปน 
สุญญตา  หรือโลกุตตราในอันดับตนไปเทานั้นเอง;  ถาเขาไมเปนพระโสดาบัน 
มากอน  เขาก็ไดขอปฏิบัติเพื่อเปนโสดาบันนั่นเอง,  หรือถาเขาเปนพระโสดาบัน 
อยูแลวโดยไมรูสึกตัว  ก็หมายความวาเขาก็มีธรรมะที่เปนสุญญตาโลกุตตราในระดับหนึ่ง 
อยูแลวโดยไมรูตัว.  แลวขอความในพระสูตรก็มีเพียงเขากลับไปเฉย ๆ;  ก็แปลวา 
จะตองไปประพฤติขอนั ้นแหละตอไปอีก  ยิ ่งขึ ้นไปอีก,  หรือร ักษาไวในลักษณะ 
ที่เปนพระโสดาบัน  ซี่งเปนโดยหลักทั่วไปอยูแลว.  โดยหลักทั่วไป  เราก็รูกันอยูแลววา 
พระโสดาบันนั้นไมถอยหลังกลับ;  คําวา  โสตะ, โสตา+อาปนนะ  แปลวา  ถึงแลว 
ซึ่งกระแสหรือเกลียว  คือถอยกลับไมได  มีแตจะไปตามเกลียวตามกระแสนั้น  ก็เปน 
อันวาปลอดภัยสําหรับผูนั้น. 

 
ถาจะอาศัยเรื่องนี้  แลวสันนิษฐานวาพระพุทธเจาเพิกถอนหลักเกณฑเร่ือง 

สุญญตา  ไมสอนแกฆราวาส  อยางนี้คนนั้นก็บาเอง.  จะตองเขาใจไวเสมอวา  หลัก 
ของพระพุทธเจาเปลี่ยนไมได;  ในขอสําคัญที่สุดคือไมยึดมั่นถือมั่น.  ทุกคนตองไม 
ยึดมั่นถือมั่นใหมากเทาที่จะทําได  ตามสัดตามสวนของตน  ขอน้ีไมตองกลัว;  
บางทีจะพบวา  ความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมากเกินตองการอยูเรื่อยไป;  ฉะนั้น  เราไม 
ตองกลัววาเราจะไมยึดมั่นถือมั่น,  มันยึดมั่นถือมั่นจนใหเปนทุกขอยูเสมอไป;  ฉะนั้น 
เราก็บรรเทาเสียเทาที่เราจะบรรเทาได  ก็เทานั้นเอง 

 
เรื่องศีลก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น  ,  เรื่องสมาธิก็บรรเทาความยึดมั่น- 

ถือมั่น  ,  เรื่อง  ปญญาก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น  ,มรรค  ผล  นิพพาน  ก็คือผลของ 
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การที ่ต ัดความยึดมั ่นไดตัดสัดตามสวน .   ทีนี ้แมแตที ่ส ุด   เราจะเริ ่มนับถือ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็ตองเพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นที่เห็นแกตัว.  การที่ 
เราไป  “เห็นแก”  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้ไมใชไปยึดมั่นถือมั่นดวย 
อวิชชาอุปาทาน;  แตไปยึดมั่นเพื่อจะเอามาเปนหลักเกณฑ  สําหรับบรรเทาความ 
ยึดมั่นถือในตัวกู-ของกู  ใหเบาบางไป.  นี้คือเราเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
มาเปนเครื่องมือทําลายตัวกู-ของกูในตัวเรา;  ตองเปนหลักอยางนี้เสมอกันทั้ง 
ฆราวาสทั้งบรรพชิต. 
 

เรื่องการปฏิบัติธรรม  ไมมีพระ  ไมมีฆราวาส 
นี่เราเห็นไดอยูแลววาพระภิกษุ  พระสงฆนี่  บางรูปมีตัวกู-ของกู  จัดกวา 

พวกฆราวาสบางคนบางหมูตั้งไหน  ๆ;  ฆราวาสบางคนบางหมู  บางเหลา  ตัวกู-ของกู 
นอยกวาพระเณรในวัดตั้งไหนๆ.  คําพูดนี้ขยายความออกไปไดถึงนอกวง,  นอกวง 
ของพุทธของไทย   ไปถึงพวกจีน  พวกฝรั่ง  พวกแขก  อะไรไดทั้งนั้น  ที่โดยเหตุ 
อะไรก็ตาม  โดยการศึกษาชนิดไหนของเขาก็ตาม  แมเหลานั้น  คนตางชาติ  ตางศาสนา 
เหลานั้นบางคน  มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู-ของกู  นอยกวาคนไทยสวนมากเสียอีก;  
คนไทยที่กําลังเปลี่ยนหลักการ  กําลังทะเยอทะยานไปตามวัตถุนิยมอยางโลก ๆ  
ซ่ึงจะมีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น;  สวนพวกชาวตางประเทศที่ไมถือศาสนาพุทธ  เขา 
ถือศาสนาอื่นนั้น  บางคนกลับจะอยูในสภาพที่มีความยึดมั่นถือมั่นนอยกวา;  แตวา 
มันตองมีจํานวนนอยคนเปนธรรมดา;  ที่วานี้ไมใชทั้งหมด. 
 

เดี๋ยวนี้เกือบจะเฉลี่ยกันไปหมดแลวทั้งโลกนี้  โดยอาศัยหลักที่วาเห็นแกตัว,  
หรือไมเห็นแกตัว.  ใครไมเห็นแกตัวมากเทาไรก็เปนพุทธบริษัทโดยไมรูตัวมาก 
เทานั้น  .  เขาจะถือศาสนาอะไรอยู  หรือวาประกาศตัวเปนชาติไหนภาษาไหนก็ตาม 
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ถาเขาถือหลักไมเห็นแกตัวไดมากเทาไร  เขาเปนพุทธบริษัทโดยไมรูสึกตัวมากเทานั้น.  
ฉะน้ัน  เราจึงไปพบคนที่ยึดมั่นถือมั่นนอยในพวกอื่น  ที่ถือศาสนาอื่นก็ได;  นี่พูด 
อยางเปนธรรมดาที่สุด  ซึ่ง  “พวกนั้น”  เขาไมยอม  เขายังพูดวามีแตพุทธ,  หรือวา 
มีแตคนไทย  หรือมีแตอะไรกัน,  แลวก็มีแตพระภิกษุนี้เทานั้น;  ฆราวาสมีไมได;  
อยางนี้ไมจริง. 
 

ธรรมะไมมีพระ  ไมมีฆราวาส  ใครปฏิบัติเขาก็ตองเปนไปตามกฎของธรรมะ 
นั้น.  ธรรมะไมมีพระไมมีฆราวาส  เพราะเหตุนี้ธรรมะจึงไปมีไดแมในฆราวาสและ 
สูงกวาที่อยูในพระเณรบางคน.  หรือพูดวาพระเณรสวนมากจะสูงกวาฆราวาสก็ตามใจ;  
แตวาธรรมะในฆราวาสบางคนนั้นมีมากกวา  และมีสูงกวาพระเณรบางคนก็ได.  
นี่คือคําอธิบายที่วาธรรมะนั้นไมเปนฆราวาส  ไมเปนบรรพชิตได,  ธรรมะเปนกฎ 
ของธรรมชาติ  ใครมี  คนนั้นก็เปนพระ;  เพราะฉะนั้น  เปนพระอยูในเพศฆราวาส 
ที่บานที่เรือนก็มีเยอะแยะไปหมด  แลวมาบวชอยูในวัดในวา  ในปา  ในดงไมเปนพระ 
หรือเปนพระนอยก็มี  มีมากหรือไมเปนเลยก็มี  นั้นมันเปนเรื่องแบบฟอรมขางนอก 
เทานั้น. 

 
จงเขาใจใหดีวา  ธรรมะนี้ไมมีฆราวาส  ไมมีบรรพชิต  และไมอาจแบง 

แยกเปนโลกิยะ  โลกุตตระ,  สําหรับพุทธศาสนาไมมีแบงแยก.  ทีหลังมาเกิด 
มีการแบงแยก  ก็โดยอาศัยหลักที่พระพุทธเจาไดตรัสไวบางอยาง  เชนวา  “ถายังเปน 
ไปเพื่อเกิดอีกละก็ไมไหว  นี้ยังเปนโลก,  ถาเปนไปเพื่อไมเกิดอีกนี้เปนโลกุตตระ”  ;  
เลยไดหลักอันนี้มาสําหรับแบงแยกเปนโลกิยะ  โลกุตตระ.  ถายังอยากเกิดอีก  ก็ทํา 
ไปดวยความเกิดอีก,  อยากมีอีก  เปนโลกิยะ;  ถาเพียงเทานี ้ไมเปนไร  ยังพอ 
ใชได;  แตถาไปเพิ่มเติมเขาวา  ที่อยากเกิดอีกนั้นตองมีโลภมาก  มีอะไรมาก 
มีความยึดมั่นถือมั่นมากแลว  ไมได;  ผิดเลย  ผิดหมดเลย.  แมแตอยากเกิดอีก 
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ก็ตองเปนไปในทางที่ดีขึ้น,  มีธรรมะสูงมีจิตใจสูง  มีความทุกขนอย  มีความยึดมั่น 
ถือมั่นนอยอยูตามเดิม;  ไมใชกลับไปตรงกันขาม  นั่นมันจะไปลงนรกเลย. 
 

ขอใหเขาใจขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ไวใหดีๆ  ;  อยาไปหลงตาม 
ความคิดเห็นของคนบางคน  วาโดยเหตุที่อุบาสกคณะนั้น  ที่ทูลวาสุญญตาสูงนัก 
พระพุทธเจาจึงลดลงมาเหลือเพียงโสดาปตติยังคะ  ๔;  แลวจะเขาใจวาพระพุทธเจา 
เลิกสุญญตา  เลิกโลกุตตระ  สําหรับฆราวาสไปเลย;  นี้ไมถูก.  หลักพระพุทธศาสนา 
มีเพียงอยางเดียว  คือวา  ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดวาเปนตัวตนของตนเทานั้น  ทีนี้ 
ฆราวาสก็ยึดมั่นถือมั่นอยูแลว;  ฉะนั้น  ก็บรรเทาลงไปตามสวนเทาที่จะบรรเทาได,  
เปนพระเปนเณรก็บรรเทาใหมากกวานั้นอีก  จึงจะสมกับท่ีเปนพระเปนเณร. 
 

การบรรลุมรรคผล  ก็คือ  ความยึดมั่นถือไมได 
การบรรลุมรรคผล  เปนพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  นี้  หมายความวา 

จิตเขาระดับ,  เขาระดับที่ยึดมั ่นถือมั ่นไดถูกละไป  ถึงสัดสวนที ่ว าจะกลับเพิ ่ม 
อีกไมได,  มีแตจะหมดไป  หมดไป  หมดไป.  ฉะนั ้น  หมดไปบางสวนแคนั ้น ๆ  
ก็เรียกวาพระโสดาบัน,  หรือหมดถึงขนาดนั้นก็เรียกวาเปนพระสกิทาคามี  อนาคามี,  
หมดเลยก็คือเปนพระอรหันต  หมดความยึดมั่นถือมั่นเลย  เพราะเหตุนี้เขาจึงไดมี 
หลักวา  พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส.  ทิฏฐินั้นแหละคือ 
ยึดมั่นถือมั่น  พระโสดาบันจะตองละ  จึงเปนพระโสดาบันได,  สวนบุคคลปุถุชนนั้น 
ยังมีอยู,  ปุถุชนเปนพระก็ไดเปนฆราวาสก็ได  ถายังมีสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาสเต็มที่อยู  ก็เลยเปนปุถุชน.  ถาละความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกชื่อวา 
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  ไดตามสวนที่วางไว  ก็เรียกวาเปนพระโสดาบัน. 
 

ละสักกายทิฏฐิ  คือละความยึดมั่นถือมั่นที่เปนตัวกู-ของกู.  วิจิกิจฉา  นี้ 
ยึดมั่นถือมั่นไปในทางทิฏฐิ  ความคิดความเห็นที่เคลือบแคลงสงสัย  สวนสีลัพพต- 
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ปรามาสนั้น  ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติที่กระทํามาแลวอยางงมงายตลอดเวลา.  เมื่อ 
ละความยึดมั่นถือมั่นทํานองตัวกู-ของกูเสียตามสวน  แมไมใชละไดหมดเลย,  แลวก็ 
ละความยึดมั ่นเรื ่องทิฏฐิผิด ๆ  ที่ทําใหสงสัยลังเลกังขาอะไรอยางนี ้ตามสวน 
เสียสวนหนึ่ง,  ละยึดมั่นถือมั่นในความงมงาย  ปฏิบัติอยางงมงาย  เชื่ออยางงมงาย 
มาแตกอนเสียตามสวน,  ทําไดอยางนี้ก็เปนพระโสดาบัน.  ทีนี้ก็เพิ่มมากขึ้น ๆ  
จนสูงขึ้นไปจนหมดเลย  ก็เปนพระอรหันต. 
 

ฆราวาสก็มีความยึดมั่นถือมั่นครบอยูได,  ปุถุชนที่เปนฆราวาสก็ถือวามีกัน 
ครบอยูในเรื่องที่จะตองละ  ก็ไมมีอะไรที่จะไปตําหนิเขา.  ทีนี้ถาใหดีกวานั้นแลวไมมี 
ทางอื่น,  ถาจะใหดีกวานั้น  ก็ตองมาทางนี้ :  ในทางที่ละการยึดมั่นถือมั่น  ๓  ประการ 
นั้นกอน  จึงจะมาเขาเขตเรื่องแรกของโลกุตตระ  คือพนจากทุกขเปนพระโสดาบัน.  นี้จะ 
จัดพวกที่ต่ํากวาพระโสดาบัน  คือพวกปุถุชนธรรมดาวาเปนโลกิยะก็ไดเหมือนกัน;  แต 
อยาไปเหมา  อยาไปเขาใจ  วาตองสอนใหเขายึดมั่นถือมั่นมากขึ้น.  ถาสอนปุถุชน 
ฆราวาสใหยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น  มันผิดเลย,  ผิดหมดเลย. 
 

ทุกคนตองมุงหนาไปทางนิพพาน 
ที่กลาวมานี้เปนเรื่องแค  “ยอมให”  เทานั้นแหละ  ที่จะใหปุถุชนเปนโลกิยะ.  

ถาถือหลักวายังมีการเกิดอีก  พระโสดาบันก็มีการเกิดอีก;  ยังเปนไปในโลกอีก  แตโดย 
เหตุที่วาพระโสดาบันนั้นแนนอนที่จะพนจากโลก  จึงถือวาเปนโลกุตตระ,  ถึงอยางไรก็ 
เปนโลกุตตระตลอดสาย  คือวาฆราวาสก็หวังที่จะขามขึ้นจากโลก  จากความทุกข,  สวน 
พระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  คือผูที่ขามขึ้นไปไดตามลําดับ.  ฉะนั้น  ทุกคน 
ตองบากหนาไปทางนิพพานทั้งนั้น  ไมวาจะเปนปุถุชน  หรือพระอริยเจาก็ตาม  ตอง 
บากหนาไปทางนิพพาน  ปุถุชนก็เปรียบเหมือนอยูหลังหนอย  อยูไกลหางแถวปลายแถว 
หนอยเทานั้น  นอกนั้นไปไดใกลแลว  เดินนําหนาไปแลว. 
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สูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยูชัดเหมือนกัน  วาดวยเรื่องจมทะเล  เรือแตกอยู 
ในทะเล  เวียนวายอยูในทะเลนี้  :  พวกหนึ่งจมหายไปเลย,  พวกหนึ่งจมแลวผุด 
ขึ้นมาอีก,  พวกหนึ่งวายน้ําเขามาหาฝง,  พวกหนึ่งก็วายเขามาใกลมากแลว,  พวกหนึ่ง 
ก็มาถึงเขตน้ําตื้นหยั่งเทาถึงดินแลว,  พวกหนึ่งก็มาถึงเดินน้ําแคเขาแลว,  พวกหนึ่ง 
ก็ไปนั่งสบายอยูบนบกแลว,  อยางนี้ก็มี.  ทุกคนตองบากหนาไปหาฝงทั้งนั้น  ไมมี 
การสอนใหบากหนาไปหากลางมหาสมุทร;  ฉะนั้น  การที่จะไปสอนใหฆราวาสมีความ 
ยึดมั่นถือมั่นนั้น  ก็เหมือนกับสอนใหเขาบากหนาไปสูกลางมหาสมุทร  ไมบากหนามา 
หาฝง  ซึ่งนั่นยอมผิดดวยประการทั้งปวง. 
 

ไมมีทางที่จะสอนใครใหยึดมั่นถือมั่น  วาเปนหลักโลกิยะสําหรับฆราวาส;  
ถาสอนอยางนั้นเปนเรื่องผิดโดยประการทั้งปวง.  นี่ที่เปนหลักอยางนี้  พอจะถือได 
วาเปนหลักปาฏิโมกขฝายธรรมะขอหนึ่งดวยเหมือนกัน;  อยาใหเฝอได.  สวนคํา 
อธิบายปลีกยอยอยางอื่น  ๆ  เอามาประกอบกันเขาใหชัดเจน  ใหละเอียดลออออกไป;  แต  
วาโดยหลักตองเปนอยางนี้  :  คือทุกคนตองบากหนาไปยังสิ่งที่เรียกวานิพพาน,  
แลวก็ไปตามนั้น  ตามเปนหางกันไปเทาที่จะทําได.  ทุกๆ  ระดับตองบรรเทาความ 
ยึดมั่นถือมั่น  ซึ่งเกิดอยูเองแลว  มีเต็มที่อยูกอนแลว;  จะไปเพิ่มเขาอีกนั้นไมควร.  
ฉะนั้น  ถาเรียกวาดี  ก็ตองหมายความวายึดมั่นถือมั่นนอยลง  ไมใชยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น.  
อยาเขาใจวาดีแลว  ตองยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น;  ดีตองหมายความวายึดมั่นถือมั่น 
นอยลง,  มีความเลว  ความชั่ว  ความทุกขอะไรนอยลง,  นั้นจึงจะเรียกวาดีขึ้น ๆ  
ดีขึ้น ๆ. 
 

ถาไปพูดแยกกันเปน  โลกิยะ  โลกุตตระ,  แลวสอนฆราวาสใหยึดมั่นในนั่นนี่ 
หนักเขา  แมกระทั่งยึดมั่นในรูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส;  อยางนี้ทําลาย 
พุทธศาสนา  ยิ่งกวาคอมมูนิสต,  คือวาทําลายหัวใจของพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมูนิสต. 
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คอมมูนิสตจะทําลายไดก็เพียงแตเปลือกของศาสนาเทานั้น  ไมทําลายหัวใจของพุทธ- 
ศาสนาได;  แตพวกพุทธบริษัทกันเองที่สอนผิด ๆ  นี้  ทําลายหัวใจของพุทธศาสนา 
หมดเลย;  ฉะนั้นจึงถือวาทําลาย  พุทธศาสนายิ่งกวาพวกคอมมูนิสต;  จงระวังใหดี. 
 

การศึกษาธรรมมีมากขึ้น  เดี๋ยวนี้ทําใหคนมีความรูกันมากขึ้น  ก็มีคนที่มี 
ความคิดความเห็นแตกตางกันมากขึ้น;  เพราะฉะนั้น  จึงตองวินิจฉัย  วิพากษวิจารณ 
กันมากขึ้น  แตกตางกันมากขึ้น.  เราจะตองระวัง;  อยาไปพลอยหลงผิด  หรือไป 
พลอยฟนเฝอกับเขา;  หลักเกณฑมีอยูอยางไรก็ตองซักซอมใหถูกตอง  ใหแมนยํา 
อยูเสมอ  โดยที่เรียกวาลงปาฏิโมกขในทางธรรม  คู ๆ  กันกับปาฏิโมกขทางวินัย. 

 
เรื่องโลกิยะโลกุตตระนี้ทํายุง  มาวากันเองทีหลัง,  แลวบัญญัติใหผิด ๆ,  

แลวพอมาถึงสมัยนี้  คนเขาถือเอาเองผิด ๆ  ยิ่งขึ้นไปอีก  จนเปนวาโลกิยะตองยิ่งยึดมั่น 
ถือมั่น.  พระพุทธเจาไมไดแบงหลักอันนี้เลย  อาจจะเพิ่งพบคําสอนคํานี้ในอภิธรรม 
ในอภิธรรมที่เปนคัมภีรรุนหลังนี้,  โลกิยา  ธมฺมา  โลกุตฺตรา  ธมฺมา  นี้อาจจะหาพบ 
ในอภิธรรม.  แตวาใน  สุตตันตะในตัวบทเดิมไมมี  ที่จะแบงกันอยางนี้.  พระพุทธเจา 
ก็ไมเคยแบงอยางนี้;  ดังที่เราเห็นไดจากที่วา  พอฆราวาสไปหา  ก็ทรงสอนโลกุตตร- 
ธรรมเรื่องสุญญตานี้. 

 
ที่นี้  แมวาในอภิธรรมเขามีคําวา  โลกิยธา  ธมฺมา  โลกุตฺตรา  ธมฺมา  ก็ตาม 

เถอะ  ในอภิธรรมนั้นก็ไมไดหมายความวา  ใหฆราวาสเพ่ิมความยึดมั่นถือมั่นดวย 
โลกิยธรรมนั้น.  หรือวา  คําวา  โลกิยา  ธมฺมา  ในอภิธรรม  ไมไดหมายความวา 
ใหคนเพิ่มความยึดมั่นถือมั่น.  แตเดี๋ยวนี้คนเขามาหลงในเรื่องสิ่งที่ยั่วยวนก็เลยเปลี่ยน 
แปลงหลักเกณฑเสียใหม  ใหโลกิยะนี้ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น  ในสิ่งที่จะทําใหสวย  ใหรวย 
ใหสบายเปนสุข  ใหอะไรอยางนั้น.  ระวังใหดี  จะทําลายพุทธศาสนาหมดไมมีเหลือ.  
โดยไมรูสึกตัว  และยิ่งกวาคอมมูนิสต  เหมือนกับท่ีวามาแลว. 
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ศึกษาจริง  ปฏิบัติจริง  รูจริง  แลวพุทธศาสนาจะอยูได 
 

อยากจะบอกใหทราบอีกอยางหนึ่งวา  เรื่องความคิดเห็นนี้จะหามกันไมได.  
มันเปนประชาธิปไตยยิ่งกวาประชาธิปไตย;  เพราะเปนเรื่องความคิดเห็น   ใครจะ 
ไปบังคับใครได  ทีนี้เราจะไปใหทั้งหมูทั้งคณะถือเหมือนกันก็ไมได  เพราะหมูคณะ 
นั้นเปนเรื่องโลก.  โลกนี้ตองเปนไปตามผูมีอํานาจ;  ผูมีอํานาจเขาใจผิด  โลกก็ตอง 
เขาใจผิด;  ชวยไมได;  เพราะคําวา  “โลก”  ตองเปนไปตามผูมีอํานาจเสมอ.  
ฉะนั้นมาถือธรรมะกันดีกวา  ซึ่งไมเปนไปตามโลก  และไมเปนไปตามอํานาจ  แต 
เปนไปตามความจริง. 

 
ยกตัวอยางเชน  คณะสงฆหรือมหาเถระสมาคม  ทานมีความคิดเห็นอยาง 

ไหน  ก็ตองเปนไปอยางนั้น;  ทานมีความคิดเห็นเรื่องโลกิยะเรื่องโลกุตตระอยางไร 
ก็ตองเปนไปอยางนั้น.  นี้ผมไมไดพูดวาทานผิด  แตวาทานจะมีอํานาจที่ทานจะตรา 
ลงไปวาอยางไรก็ได.  เราก็ไมเคยฟงทานพูดเรื่องนี้  แลวดูเหมือนทานจะไมกลาพูด 
ถาทานมีสติสัมปชัญญะพอ  คงไมมีองคไหนกลาพูดยืนยัน  เอาความคิดเห็นไปบังคับ 
ประชาชน.  ถาทําอยางนั้นจะเปนเสมือนศาสนาคริสเตียน  ที่ออกกฎตาง ๆ  เปนบัญญัติ 
ของโปปของอะไรมาเปน  dogmatism  บัญญัติอยางนั้นอยางนี้ออกมานี้ก็เปนอยาง  
คริสเตียนไป. 

 
ถายังเปนพุทธอยูก็ตองปลอยไปตามความอิสระ  ใหมองเห็นดวยตนเอง 

ใหเห็นในภายในของตนเอง  ใหเห็นดวยตนเอง  แลวก็ปฏิบัติดวยตนเองทั้งนั้น 
ทานจึงเงียบกริบในเรื่องหลักธรรมะแท ๆ  นี้.  ทานมีอํานาจหนาที่แตในเรื่องการปกครอง 
เรื่องระเบียบ  เรื่องอธิกรณ  เรื่องอะไรอยางนั้น.  เมื่อไรทานมาออกกฎอยางนี้ทางธรรมะ 
ก็จะกลายเปนอยางคริสเตียน  บังคับกันในทางความคิดเห็น;  ถาสมมติวาทานผิดละก็ 
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ฉิบหายหมดเลย.  ถาสมมุติวาทานประชุมกันออกมาผิดละก็ฉิบหายหมดเลย  พุทธศาสนา 
จะไมมีอะไรเหลือ;  เพราะฉะนั้นการที่ทานไมออกกฎในทางความคิดเห็นหรือบัญญัติ 
เกี่ยวกับหลักธรรมะนี้  เปนการดี  เปนการถูกตอง  ที่พระพุทธศาสนาจะอยูไดดวย 
ตัวเอง. 

ทางรอดมีอยูวา  ทุกคนนี้พยายามศึกษาจริง ๆ  ปฏิบัติจริง ๆ  ไดผล 
จริง ๆ  รูดวยตนเองจริง  ไมตองเชื่อคนอื่น  นั้นแหละจะเอาพุทธศาสนาไวได. 

 
หัวขอปาฎิโมกขธรรมะวันนี้  มีวาอยางนี้  :  นี้วาโดยหลักเกณฑอันเดียว 

เทานั ้น   ที ่เปนพุทธศาสนาวาสพฺเพ   ธมฺมา   นาลํ  อภินิเวสาย   -สิ ่งทั ้งหลาย 
ทั้งปวง  ทุกสิ่งไมใชสิ่งที่ควรจะไปสําคัญมั่นหมายวาตัวเราหรือของเรา.  พยายาม 
ปฏิบัติตามหลักนี้เรื่อยไป  ทั้งฆราวาสทั้งบรรพชิต  ทั้งเบื้องตน  ทามกลาง  เบ้ืองปลาย;  
ไมมีหลักเกณฑอันไหนที่จะสอนใหใครยึดมั่นถือมั่น. 
 

ตองรูวาโลกิยะหรือโลกุตตระก็ตามตองเปนไปเพ่ือไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น 
แตอยูในระดับที่ต่ํากวากัน  สูงกวากัน;  มีเสนทางสายเดียวกันบากหนาไปยังพระนิพพาน.  
ทุกคนมีแนวดิ่งไปตามแนวนั้น  เหมือนดังขอความบาลี  ในมหาสติปฏฐานสูตร,  และ 
อีกบางสูตร  ที่วา  เอกายโน  ภิกฺขเว  มคฺโค  -  ทางนี้เปนทางสายเดียว  สําหรับ 
บุคคลเดียว  เดินไปสูจุดหมาย  เพียงอยางเดียว.  สําหรับผมแปลอยางนี้  :  คําวา 
เอกายโน  แปลเปน  ทางสายเดียวสําหรับบุคคลเดียว  เดินไปสูจุดหมายเพียงอยาง 
เดียว.  เอกายโน  ภิกฺขเว  มคฺโค  นี้คือตัวพุทธศาสนา.  หนทางนี้คือตัวศาสนา,  
มคฺโค  -  ทาง  คือ  ตัวศาสนา,  เอกายโน  เปนเสนเดียวสําหรับบุคคลเดียว  เดินไปสู 
จุดหมายเพียงอยางเดียว;  เรียกวาไปสูความหมดจากความยึดมั่นถือมั่น. 
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อยาไปทําใหหลายเสนหลายทาง  แลวมีบางทางยอนกลับ  อยางนี้เปนเรื่อง 
ผิดเหลือท่ีจะผิด;  ตองไปขางหนาไปสูจุดหมายปลายทางเพียงอยางเดียวคือ 
นิพพาน.  คําวา  “นิพพาน”  ก็เหมือนกัน  พวกที่เขาใจผิดอยางที่วามาแลว  ก็จะตอง 
ปฏิเสธทันทีวา  นิพพานไมใชสําหรับชาวบาน  ไมใชสําหรับพวกอยูในโลก;  อยางนี้ 
เขาใจผิดอยางโงเขลาที่สุด,  แลวอวดดี. 
 

รูจัก  คําวานิพพาน  ใหถูกตอง  
คําวา  นิพพาน  ของพระพุทธเจา  หรือของภาษา  ในประเทศอินเดีย 

แลว  เขาดีมากจนใชไดกับคนทุกคนทุกพวก  คือ  ดับ  เย็น;  พวกฆราวาสเต็มท่ี 
ก็ตองการความดับเย็น,  พวกพระบรรพชิตก็ตองการดับเย็น,  และใคร ๆ  ก็ตองการความ 
ดับเย็น,  แมแตสัตวเดรัจฉานก็ตองการความดับเย็น,   แมแตว ัตถ ุที ่ไม ม ีช ีว ิตมัน 
ก็ตองการความดับเย็น.  ฉะนั้น  จึงมีขอความอธิบายคําวา  นิพพานไวในพวกสังยุตต 
นิกายบางแหงพอใหเราเขาใจได;  ไมใชคําพูดตรง ๆ  แตวาพอใหเราเขาใจไดวา  คําวา 
 “นิพพาน”  นี้หมายหมดเลยทั้งทางวัตถุ  ทั้งแกสัตวเดรัจฉานและทั้งแกมนุษย  โดยถือเอา 
ภาษาบาลีเปนหลัก. 
 

คําวา  นิพพาน  หรือ  ปรินิพพาน  นิพพุติ  หรือ  ปรินิพพุติ  อะไรก็ตาม 
แปลวา  ดับเย็น.  วัตถุรอน ๆ  เย็นลงไปก็เรียกวา  มันปรินิพพุติ,  เชน  เหล็กแดง ๆ  
เย็นลงไป  ก็เรียกวาเหล็กนี้ปรินิพพุติ.  ถานไฟแดง ๆ  เย็นลงจนดํา  นี้ก็เรียกวา 
มันปรินิพพุติ  คือปรินิพพาน.  แมแตอาหารตักออกมาจากในหมอรอน ๆ  แลวก็มา 
วางจนใหเย็นลง  จนกินได;  นี้ก็เรียกวา  มันปรินิพพุติ.  แมแตมีคําพูดในครัว 
ในบานในเรือน  ในครัว  เด็ก  ๆ  คนหนึ่งรองตะโกนวาขาวตมนิพพานแลวโวย  มากินกัน 
เสียที.  นี้มิใชเปนคําจําอวดตลกอะไร  เปนคําธรรมดาของภาษาในขณะนั้น  เวลานั้น,  
สําหรับของรอนที่เย็นลง.  แลวสูงขึ้นมา  คําวานิพพาน  หมายถึงหมดรอน. 
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ที่เรียกวา  พิษราย  อันตราย  นี้ใชแกสัตวเดรัจฉาน;  สัตวเดรัจฉานตัวไหน 
ไมมีอันตรายไมมีพิษราย  หมดสนิทแลว  ตัวนั้นเรียกวานิพพาน;  เชนสุนัขตัวนี้ 
ฝกดี  จนไมมีอันตราย  ไมมีการทําเสียหาย  ไมกัดไมอะไรหมดแลว  ก็เรียกวามันนิพพาน.  
สัตวชาง  มา  วัว  ควาย  จับมาจากปามาฝกจนใชไดดี  เชื่องเหมือนแมวแลว  ก็เรียกวาสัตว 
ตัวนี้นิพพาน,  คือหมดพยศราย  หมดความรอนหมดอันตราย. 

 
ถาสูงขึ้นมาถึงคน  นิพพานก็คือรอนดวยไฟกิเลส;  ถาไฟกิเลสดับเย็น 

คนก็นิพพาน.  คําวานิพพานใชไดแมแกวัตถุ  แมแกสัตวเดรัจฉาน  แมแกคน ;  
เพราะฉะนั้น  ใครจะไปโงวา  เรื่องของนิพพานเปนเรื่องของพระอยูตามปาเขา 
นั้นไมถูก.  ตองเปนเรื่องของชาวบาน  แมอยูในครัว  การงานการอะไรตาง ๆ  
ก็ตองพยายามไปในทางที่เรียกวานิพพาน  คือความดับเย็น  :  อยาใหถานไฟมันไหมมือเอา,  
อยาใหหมาบามันกัดเอา,  อยาใหตัวเองสรางนรกขึ้นใสในใจตัวเอง  นี้ก็เรียกวา  
เปนคนนิพพาน.เรามีความจําเปนที่จะตองการนิพพานอยูตลอดเวลา;  เพราะฉะนั้น 
จะเอานิพพานไปไวที่โลกุตตระ  ซึ่งอยูที่ไหนก็ไมรู,  และคิดไปเองวาไมอยูในวิสัยที่จะ 
เปนของพวกเรา  เอาไปมอบใหใครเสีย  ก็จะเปนเรื่องบา,  และผิดพุทธประสงค;  
แลวมาอวดดีสอนพุทธศาสนา. 

 
นิพพานตองสําหรับทุกคน  สําหรับทุกสัตวเดรัจฉาน  สําหรับวัตถุทุกวัตถุ 

ทุกชนิด  ที่มันรอน  ที่มันบา  ที่มันเปนทุกข;  ที่มันรอนใหมันเย็นลงไป  ที่มันบา 
ใหมันหายบา  ที่มันเปนทุกขใหมันหมดทุกข.  นิพพานมีหัวขออยางนี้  นี้ก็เปน 
ปาฏิโมกขอันหนึ่ง  เปนหลักที่จะตองเขาใจ.  ที่พูดนี้ไมใชวาเอาเองลวน ๆ ;  
แตวาไปตามพระบาลี  และวาไปตามความแนใจของตัวเอง  ที่สังเกตเห็นอยู  รูสึกอยู 
ดวยการปฏิบัติ.ฉะนั้นจึงถือวาเปนการวาไปตามทั้งพระบาลีและทั้งตามความเขาใจ 
สวนตัว  และทั้งการที่ไดพิสูจนทดลองมาแลวเปนสวนตัว  ซึ่งพูดไดเพียงเทานี้;  
แลวไมมองเห็นทางที่จะพูดเปนอยางอื่นได. 
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ขอใหจําหัวขอใหดีเถอะ  เร่ืองคําวาโลกุตตรา  สุญญตานี้อยางหนึ่ง,  คําวา 
โลกิยะโลกุตตระ  นี้อยางหนึ่ง,  เร่ืองคําวายึดมั่นถือมั่นและคําวา  ไมยึดมั่นถือมั่น 
นี้อยางหนึ่ง,  และคําวา  นิพพาน  นี้อยางหนึ่ง  ๔  หัวขอนี้ก็มากพอแลวสําหรับวันหนึ่ง 
ที่จะซอมความเขาใจกัน  เปนปาฏิโมกขประจําวันธัมมัสสวนะ,  วันอุโบสถ. 
 

ที่กลาวมาแลวนี้  ผมกลาทาวาพวกคุณนี้ไปอานเอาเอง  ปวดหัวตายเสีย  
๓  -  ๔  หน  ก็ยังไมไดพบขอความทั้งหมดนี้;  เพราะวาผมตองอาน  ตองคิด  ตอง 
คนมาเปนเวลาสี่สิบกวาป,  หลายเที่ยวหลายตลบในหนังสืออันมากมายเหลานั้น ,  
ในพระไตรปฎกเหลานั้น  จึงพบหลักเกณฑอันนี้.  เอามาพูดใหฟง  ก็เพื่อประหยัด 
เวลา;  ที่คุณบวชเพียง  ๒  -  ๓  พรรษาแลวจะพบผานสิ่งเหลานี้หมดนั้น;  มันเปน 
ไปไมได.  ตองทนอาน  ทนทํา  ทนคิด  ทนนึกไปเปนเวลาหลายสิบป  จึงจะเขาใจเรื่อง  
ปฏิจจสมุปบาท  เรื่องกรรม  เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น  เรื่องสุญญตา  เรื่องอนัตตา 
อะไรในลักษณะที่เชื่อวา  ถูกตรงตามที่พระพุทธเจาทานตรัสท่ีสุด. 
 

สรุปหลักการเรื่อง  ธรรมปาฏิโมกข 
ทีนี้  ตอไปนี้ใครจะพูดตอไปได  พวกฆราวาส,  ไมทําอุโบสถกันบางหรือ ?  

ผูที่มีคณะเพื่อฝูงวันอาทิตยทําอุโบสถเสียทีหนึ่งก็จะดี  :  เรียกมากินขาวกัน  แลวพูด 
เรื่องหลัก  เรื่องอะไรที่เฝอไมได,ที่เฝอแลวยุง;  เรื่องที่พูดกันบอย ๆ  เรื่องการงานก็ดี 
เรื่องชีวิตก็ดี  เรื่องศาสนาก็ดี  เรื่องสังคมก็ดี  เรื่องการอะไรก็ดี  มันเฝอได;  ซักซอม 
หลักการกันบาง  เรียกวาปาฏิโมกข  ลงปาฏิโมกข.  ปาฏิโมกขก็หมายถึงหลักเรื่อง 
ความที่จะเอาตัวรอด,  คําวาปาฏิโมกขคือหลักเกณฑที่เปนการเอาตัวรอด  เปนเรื่อง 
การเอาตัวรอด  ควรจะนึกกันอยู  ซักซอมกันอยู. 
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เมื่อ  ๒ - ๓  วันนี้  หมอผูคุนเคยกันเขียนจดหมายมาถึงดีมาก  ซึ่งแสดงวา 
กําลังชรา  รางกายชราลง  ปฏิบัติธรรมะยากขึ้น,  บอกวาจะตองพบปะประชุมกันบอย ๆ  
เพื่อใหมีจิตใจแนแนตอสูกับความชรา,  สิ่งที่ไมเคยมีมันมีขึ้นมา  สิ่งที่ไมเคยขลาด 
มันขลาดขึ้นมา.  มันก็คลาย ๆ  จะเปนประสาทอันหนึ่ง  กําลังมันไมพอ;  เชนวา 
กอนนี้งานผาตัดไมรบกวนเสนประสาท  ทําใหสะดุงผวา.  เดี๋ยวนี้ถาทําพลาดลงไป,  
หรือใครตายลงสักคน  นี้จะเอาไปคิดไปนึกมาก  ไปทําใหเสนประสาทผวา  เพราะความ 
ชราของรางกาย  ความออนแอของระบบประสาท  มันสูไมได.  ถาธรรมะไมพอเดี๋ยว 
ก็ไดการ  มีความทุกขละ,  จะตองมีความทุกข. 

 
เรื่องนี้เปนผลเนื่องจากชรา  เมื่อหนุม ๆ  อาจจะมีกําลังใจ  มันฮึดจัด 

ก็ตอสูไปได;  ถึงไมมีธรรมะมันก็สูไปไดดวยการฮึดฮัดนี้.  พอชราเขา  การฮึดฮัดไมมี,  
เหตุผลมีมากขึ้น,  ความรูสึกรับผิดชอบก็มากขึ้น.  ถาธรรมะไมพอจะทําใหเปนทุกข 
ควรตองไปลงปาฏิโมกขเสียทุกวันอาทิตย  เชนเรียกมากินขาวดวยกัน,  แลวพูดถึง 
เรื่องความชรากันบาง.  อยาประมาท  จะไดสมตามที่พระพุทธเจาสอนวาอยาประมาท 
คําสอนขอสุดทาย  “เธอทั้งหลายอยาประมาท  -  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ”.  แพทย 
ผูนั้นเลยคิดวาวันอาทิตยจะเชิญเพื่อนฝูงไปกินขาวดวยกัน  แลวเลยพูดในเรื่องที่เปน 
ปญหาเฉพาะหนานี้  ที่บานใครก็ได  บานใกล ๆ  กันก็สะดวก  อยางนี้นับวาเปน 
ความคิดที่ดี. 

 
พระเณรเราควรจะพูดดวยหลักเกณฑอยางนี้เปนประจําวันกันบาง  แตก็ยัง 

ไมทํากันเลย  เดือนหนึ่งก็ยังไมมี  ปหนึ่งก็ยังไมมี:  ฉะนั้น  ควรจะมีทุก ๆ ๗  วัน 
อยางที่วานี้  :  อยางที่กําลังพยายามจะใหมีทุก ๆ  ๗  วัน,  อยาใหเผลอได  อยาให 
เฝอได  อยาใหประมาทได.  วันอุโบสถ  ๘  ค่ํา  ๑๕  คํานี้ขอใหทุกองคหยุดทํางาน 
ใหพักผอน  แลวมาลงปาฏิโมกข  มาฟงปาฏิโมกขอยางนี้;  วันอื่น ๆ  มันยุงไปดวย 
การงาน. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๔ 

การทํางานก็มีผลดีเหมือนกัน,  การงาน  ทําใหทดสอบตัวเอง  มีความ 
อดกลั้นอดทนเทาไร ?  เสียสละเทาไร ?  ใหอภัยกันไดหรือไม ?  เห็นแกตัวหรือไม ?  
นี้ก็ทดสอบไดในการทําการงานซ่ึงเปนการปฏิบัติธรรมะอยูในตัวการงานนั้น.  
ฉะนั้น  ใครปฏิบัติงาน  ทําการงานไดดี  ไดมาก  คนนั้นก็มีธรรมะมากอยูโดยไมรูสึกตัว.  
มีธรรมะหลายชนิดอยูในตัวโดยไมรูสึกตัว.  คนขี้เกียจนอนเสียนั้น  ก็มีแตทําใหมืดมัว 
มากขึ้น;  ควรที่จะระมัดระวังทําหนาที่ใหดียิ่งขึ้นไป  ใหสูงยิ่งขึ้นไป  ใหมากยิ่งขึ้นไป 
คนนั้นก็เจริญในทางธรรมะดวย.  อาตมาจึงขอรองใหพยายามทําจิตใจใหดีในการทํา 
การงาน  ที่ทํา ๆ  อยูเปนประจําวันนี้;  ใหเราทําดวยจิตใจที่ดีขึ้นกวาเดิม  คือมีความ 
สนุกสนาน  บริสุทธิ์ผุดผอง  แจมใสในการงานยิ่งกวาเดิม. 

 
การประชุมฟงธรรม  ๗  วัน  หนหนึ่ง  นี้ก็พอสมควรแลว  เกินกวานั้นก็จะ 

เฝอ;  ๗  วัน  ครั้งหนึ่งก็ไมใชนอยแลว  มากเหลือเกิน  ถาเทศนกันเปนเรื่องราวแลว  
๗  วันครั้งหนึ่งก็พอ.  ครั้งพุทธกาลเขาฟงทีเดียวตลอดชีวิต;  ที่มาฟงทุกเดือน 
ทุก  ๗  วัน  นี้มันก็อาจจะเฟอได  จึงไดแตพูดใหมันชัดเจนเขา  ชัดเจนเขา;  
พูดแตหลักแท ๆ  หลักใหญ ๆ  หลักสําคัญ  ฟงทีเดียวตลอดชีวิตเลย. 

 
การฟงเทศนเหมือนเครื่องจักรนั้นก็เปนสีลัพพตปรามาสชนิดหนึ่ง,  

ฟงเทศนที่โบสถพระแกวหรือฟงเทศนวัดไหนก็ตาม  เหมือนอยางเครื่องจักรนี้  อยางนี้ 
ก็เปนสีลัพพตปรามาสอันหนึ่ง;  แตจะไปวาเขาไมได  เดี๋ยวเขาจะโกรธเอา.  ที่โบสถ 
พระแกวนี้เปนที่นาหวัวอยูมาก;  อาตมาไปดูแลวนึกนาหวัวนึกนาเศราอยูหลาย ๆ  อยาง 
ที่นั้นเปนสถานที่ที่ทําใหคนฟุบหมอบอยูกับพื้นโบสถ  ไมไตขึ้นไปบนยอดหลังคาโบสถ 
เหมือนตุกแกที่เขียนภาพไวที่โรงมหรสพทางวิญญาณนั้น;  และยิ่งไปไดยินวา  ยังมีคน 
เชื่อวา  พระแกวชอบฉันไขกับปลาราดวยยิ่งแลวเลย  ยิ่งนาหวัวใหญเลย.  พระแกว 
มรกตชอบไขตมกับปลารา  เคยไดยินไหม?  ไปดูเถอะเคยมีคนเอามาเขียนลอในหนังสือ 
พิมพ  เรื่องมีคนถือวาพระแกวมรกตยังชอบไขตมกับปลารานี้;  แลวก็ยังมีผูพลอย 
สนับสนุนใหยึดมั่นถือมั่น. 
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 (ถึงตอนนี้  มีผูถ  ามถึงผลงานอบรมพระธรรมทูต  องคบรรยายตอบและ 
อธิบายเรื่องนี้) 
 

[หยุดบรรยายขณะหนึ่ง  เพราะมีผูฟงถามปญหาเรื่องอื่น  จบแลวจึงพูดตอ] 
 
เรื่องสุญญตานั้นไมใชเรื่องศีลธรรม  และไมใชเร่ืองปฏิวัติสังคม;  อยางที่ 

ทานปญญาเทศนนี้  ฝร่ังไมตองการ  มันเปนเรื่องปฏิวัติสังคม  เทศนอยางนั้นเปนการ  
อบรมไปอีกชนิดหนึ่ง,  มันคนละชนิด. 

 
เรื่องยึดมั่นถือมั่นนี้ตองเรียน  โดยมุงดูใหรูจักตัวความยึดมั่นถือมั่นเสียกอน;  

เหมือนกับภาพลิงที่เขียนไวขางประตูนั้น  มันไมรูจักตัวเอง  ทั้งที่ยึดมั่นอยูแลวยังจะเอา 
ตอไปอีก  รูปภาพเหลานี้มีประโยชนดี,  อาตมาแกลงทําไว  ดวยอยากอวด  แตวา 
คนยังไมรูจักความหมายของรูปภาพเหลานี้ดี.เราพยายามเลือกแลวเลือกอีก;  แตละภาพ 
คิดอยูนานกวาจะใหเขียนไว.  แตวาคนไมใครดู  หรือดูก็ไมรูเรื่อง;  เห็นเปน 
รูปบา ๆ  บอ ๆ  ไรสาระอะไรไป. 

 
เนื้อที่บริเวณแถบหนามุขนี้อยากจะเขียนรูปพระบาทใหญที่นี่  ใหเหยียบ 

พญามาร  จะเขียนไวตามคานนี้;  มันจะสําเร็จหรือไมสําเร็จยังไมรู  เพียงแตนึก ๆ  ไว.  
พื้นที่แผนใหญเต็มท่ีนี้  สองหองนี่อยากจะใหเขียนพญามารถูกเหยียบหัวแบนตัวแบนอะไร 
อยูที่ตามทางนี้.  หรือจะเขียนอะไรดี  คุณชวยออกความเห็นกันหนอย  วาตรงนี้จะเขียน 
อะไรดี?  พิจารณาตั้งแตแรกสรางแลว  ยังนึกไมออก,  ไมแนใจวาจะเขียนภาพอะไรดี.  
คิดวาตรงนี้ที่สําคัญ  ตองเขียนใหดีจนจูงใจใหมีอารมณเกิดขึ้นได;  อยากจะเขียน 
เปนพระบาทของพระพุทธเจา  ซึ่งหมายถึงพระศาสนาทําลายพญามารใหแหลกลาญไป.  
ภาพเชนนี้จะเปนธรรมทานอยางสูงสุด,  ไดบุญในทางเปนธรรมทานอยางสูงสุด.  
ถาลําพังกอสรางเพียงนั่งนอนสบายนี้  มันไมคุมกันกับทุนที่ลงไป,  ตองจัดให 
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เปนอยางมีการใหธรรมทานที่สูง ๆ  จึงจะคุม  พอแกตัวกับยมบาลได  เพราะ 
ตีราคาไมไดเรื่องนี้.  นี่สมมติวายมบาลเขาจะปรับเอา  เราก็วา  เอา,  ลองตีราคาซิ 
ลองตีราคาธรรมทานดูซิ  กี่ลาน  กี่รอยลาน  เราใชเงินคุมคาหรือเปลา ?  วากันมาดู. 
 

การสรางตึกรูปเรือนี้ก็เหมือนกัน  ตองใหมันมีโอกาสแสดงธรรมทาน 
ดวย.  เราคิดแลวใจหายวาเงินสองแสนบาท  สรางเรือนี้,  ในเรือเก็บนํ้าไวได 
ไดกินน้ํารอยปก็ไมคอยคุมกันกับมูลคาเทากับสองแสนบาท  แมกินน้ํารอยปอยางนี้.  
มันตองใหเรือมีสวนแสดงธรรมทานดวย  จึงจะตรีราคาไมได;  จึงอยากจะจัดสวนหิน 
ชนิดที่แสดงธรรมะไดดวยกอนหินบนดาดฟาเรือน้ัน,  สนุกดวย  ไดความรูดวย;  
เปนธรรมทานอยางนี้.  แตแลวงานยังยุงแตละวัน ๆ  ไมมีหัวที่โปรงแจมใสที่จะมาคิดนึก 
เรื่องละเอียดอยางนี้ได  เลยคางเติ่งคาราคาซังอยู  แลวก็เกี่ยวกับชรา. 

 
สามปมานี้กําลังถอยหลังกรูดเลยกับความชรานี้.  กอนนี้ก็เคยนึกวายังจะ 

ทําได  พอชราเลนงานเอาโดยไมรูสึกตัว  ที่ไหนไดเราแยแลว  ไปตั้งไหนตอไหน 
แลวไมรูสึกตัว,  จะคิดอะไรจะเขียนอะไรวันหนึ่งมาก ๆ  เหมือนเมื่อกอนทําไมได.  
เพราะฉะนั้น  เราอยูในฐานะที่เปนผูประมาทไมได,กอนหนานี้ทําอะไรไดมาก ๆ  
มาถึงเดี๋ยวนี้ทําไมได,  เหลือนอยเต็มทีแลว.  ที่ยังทําไดเปนเพียงความคิดความนึก 
หลักเกณฑตาง ๆ  แตตัวงานแท ๆ  ทําไมได. 

 
ยกตัวอยางเชน  เคยคิดจะทําปทานุกรมธรรมะที่ดี  เลนดี ๆ  หนา ๆ  สัก 

เลมหนึ่ง  ;  ฝนมาอยางยิ่ง  แลวคิดวาจะตอง  ทําได  ทําได  ทําได  ผลัดไวเร่ือย;  
ยังคิดวาสิบปก็จะทําได.  ลวงมาถึงเดี๋ยวนี้ทําไมไดแลว  พอมารูสึกคิด ๆ  แลวทําไมได;  
ความอดทน  เสนประสาท  ไมยอมใหทําได.แตผูที่มาบวชเดือนสองเดือนก็ยังดี;  
ถาเรารูจักใชเวลาที่บวชน้ันแวดลอมตัวเอง  ใหความคิดแปลก ๆ  ออกมาก็พอจะคุมคา  
ที่มาบวช;  ถาไมคิดไมนึก  บวชรอยปก็ไมมีประโยชนอะไร, 
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เรานั่งกันที่นี่สังเกตดูเถอะบรรยากาศอยางนี้  เดี๋ยวก็มืดเขามืดเขา 
ความคิดก็เดินเปลี่ยนไปตามบรรยากาศมากทีเดียว.  เราอยากจะใหมันแปลกหรือมันครบ 
ทุกอยางเราก็พยายามไปหาที่นั่งที่มีบรรยากาศแปลกตาง ๆ  กันใหครบทุกอยาง 
แลวปลอยใหความคิดมันไหลของมันไป  มันทําไดทุกอยาง.ขออภัยจะพูดวา;  ความคิด 
ในสวมนี้ก็ไมเหมือนที่ไหน  ,ๆ  แลวอยากจะบอกวาที่เอามาพูดมาเขียนใหอาน ๆ  กันนั้น 
เปนความคิดในสวมตั้งแปดสิบเปอรเซ็นต.  มันประหลาดที่สุดเลย  ที่เขียนอะไร 
หรือไปเทศนอะไร  หรือไปบรรยายอะไรนั้น  เปนความคิดในสวมตั้งแปดสิบเปอรเซ็นต 
ตองรีบบันทึกไว  แลวรวมๆ  กันไปพูดเสียทีหนึ่ง  ทีหนึ่ง.  ในนั้นถามันไมเหม็น 
และไมรําคาญมากเกินไป  แลวก็ไมหรูหรามากเกินไป  ความคิดดี;  ก็เพราะวา 
เวลาเชนนั้นรางกายกําลัง  adjust  อะไรประหลาด  ๆ.  ในหัวนี้ก็ไมคางอารมณเกา  หรือ 
ไมอะไรก็ตามใจ  มักนึกอะไรไดที่นั่น  ในเรื่องที่เรากําลังทําอยู  ทุกวันนะ  บางทีนึก 
ไมออก  หรือนึกไดไมกวางขวาง,  แตที่นั่นมันกลับนึกออก  หรือนึกไดกวางขวาง 
นึกไดในมุมกวาง ๆ  ไดครบ. 

 
การคิดทํางานอะไร  แลวไมไดทํา  ปลอยเวลาผานไปแลวก็เลิกไป;  เปน 

เรื่องทําไมได,อยางนี้เรียกวามีความประมาท.  เพราะฉะนั้นคนอื่น ๆ  ควรตองระวัง 
ไวดวย  อยาใหโอกาสผานไปเสีย  สําหรับอาตมาเชื่อวาทําไวพอคุมคาขาวสุกแลว 
ก็เลยไมคอยรอนใจ,  ไมคอยนึกวาเปนหนี้สินอะไร,  เทาที่ทําไวแลวก็พอคุมคา 
ขาวสุก. 

 
เมื่อไมกี่วันมานี้  พวกศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรฯ  เขานึกอะไรขึ้นมา 

ไมทราบ  ไดแสดงความตองการหรือขอรอง.  เขาขอเอาหนังสือทุกเลมท่ีอาตมาเขียน 
ไปทํา  demonstration  ใหคนดูที่สุราษฎรนี่.  มันก็มีแยะเหมือนกัน  เขาเอาไปเรียง 
ไปแผเปนเลม,  ไดหลายสิบเลม.  คิดดูแลวรูสึกวาอยางนอยก็เปนหลักฐานวา  ได 
ทํางานคุมคาขาวสุกแลว,  ไมควรจะโทษปรับอะไรกันมากนัก.  ถาเราพูดอยูอยางนี้ 
คลาย ๆ  กับวาไมมีอะไรเทาไร;  แตพอทําเปนหนังสือไดหลายสิบเลม  มันมาก  ผูจัด 
เขาก็ตะลึง  เมื่อเอามาวางดู  อยางละเลมอยางละเลม. 
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ผูที่มีโอกาส  ควรจะมานอนพักเสียที่นี่สักวันหนึ่งบอย ๆ  เหมือนกับกันลืม 
ไมเชนนั้นอาจจะลืม  ลืมความคิดนึกบางอยาง  ลืมความจริงบางอยาง  ลืมธรรมะบาง 
อยาง;  ไมใชวาลืมสถานที่นี้  แตวาลืมตัว.  มาอยูวัด  อยูคนเดียวสบาย  นอนเสีย 
ใหสบาย  พอตื่นขึ้นมาจิตใจแจมใส  ตอนนั้นนึกอะไรก็ได;เปนโอกาส  ที่มีความ 
คิดแปลกออกมา.  เมื่อมีสิ่งไมสงบแวดลอม  ความคิดเปนอยางหนึ่ง,  เมื่อมีสิ่งสงบ 
แวดลอมความคิดก็เปนอีกอยางหนึ่ง.  เพราะฉะนั้น  เราควรจะทําทุกอยาง  ทั้งการ 
ที่เคยบวชและลาจากบวช  ลองนึกกันเสียบาง;  กลับจะนึกอะไรไดแปลก ๆ.  อยาง 
ที่อาตมาจะไปโตกับใครไปแยงกับใคร  ไปแกขอหาของใครนี้  มันนึกออกที่ในสวมมาก 
ที่สุด;  เพราะเวลาอื่น  เราก็ไมคอยอยากนึกดวย.  เวลาในสวมมันไมรูจะทําอะไร 
มันก็นึกของมันเอง.  เวลาอื่นเราอยากจะไปเลนไปดู  ไปทํานั่นทํานี่  ไปทําอะไร  หรือ 
อยากนอนเสีย.  เรื่องความคิดนึกนี้ไมตองการเวลามาก  มันแว็บเดียว  วาบเดียว 
เทานั้น  ครึ่งนาทีก็พอ  มันรูเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งลึกซึ้งกวางขวางไปหมดเลย  ไปเขียน 
ตั้งหลายหนากระดาษ. 
 

ปดประชุมกันที  เดี๋ยวจะเดิมลมลุกคลุกคลาน. 
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ภาคนํา 
 
 
ธรรมปาฏิโมกข 
 
๒.  ธรรมปาฏิโมกข  ปริทรรศน 
วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๖  ตรงกับวันศุกร  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๗  ปฉลู 
 
 

    วันนี้ เปนวันบรรยายธรรม  ชนิดที่ เราเคยเรียก 
กันวา  วันธรรมปาฏิโมกข  จะบรรยาย  ณ  ที่ที่เคยบรรยาย 
ก็ทําไมได;  แตแมวาจะยายมาบรรยาย  ณ  ที่ใหมนี้  ก็ยัง 
คงบรรยายได  ๑;  จึงจะไดบรรยายไปตามหัวขอที่เรียกวา 
 “ธรรมปาฏิ โมกข ” .   ทั้ งนี้   เนื่ อ งจากมี ผู ฟ ง เป น 
จํานวนมากไมเคยฟง  แลวก็ตองการจะฟง  แมวาเปน 
ครั้งแรก ;นี้ก็ไมขัดของอะไร  ในการที่จะพูดเรื่องธรรม 
ปาฏิโมกขในลักษณะที่ เปนการกลาว   สําหรับผูที่ ไม 
เคยฟง,  หรือเปนการสรุปโดยหัวขอใหทราบวา  ธรรม 
ปาฏิโมกขนี้คืออะไร,  และมุงหมายอยางไร. 

                                                
๑  บรรยายที่โรงธรรม  สวนโมกขพลาราม  ไชยา. 

๒๙ 
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ผูที่ไมเคยฟง  จะตองเขาใจคําวา  “ปาฏิโมกข”  เสียกอน;  เฉพาะคํานี้ 
ก็แปลวา  สิ ่งซึ ่งเปนประธาน  เปนหลัก  เปนความสําคัญ.  ถาเปนเรื ่องวินัย 
ก็เรียกวา  ภิกขุปาฏิโมกข  หรือภิกขุณีปาฏิโมกข  หรือวินัยปาฏิโมกข  ก็เปนเรื่อง 
วินัยไป;  แปลวา  เรื่องสําคัญทางฝายวินัยนั้นก็พวกหนึ่ง  นี้ก็เรียกวา  วินัยปาฏิโมกข. 

 
อีกพวกหนึ่ง  มิไดเกี่ยวกับวินัย  แตเกี่ยวกับธรรมะ  ก็เลยเรียกวา 

ธรรมปาฏิโมกข  ซึ่งพอจะเทียบเคียงกันได  กับคําที่มีใชอยูแลว  คือโอวาทปาฏิโมกข,  
ไดแกหัวขอที่เปนใหญ  เปนประธาน  ที่เปนโอวาท.  แตที่นี้คําวาโอวาทก็กวางไป 
อาจจะเปนวินัยก็ได  เปนธรรมะก็ได  เราจึงแยกกันเสียใหมใหชัดลงไปวา  ในสวน 
ที่เปนธรรมะนี้  จะเรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข,  ในสวนที่เปนวินัย  ก็เรียกวา 
เปนวินัยปาฏิโมกข. 
 

ความแตกตาง  ระหวางวินัย  กับ  ธรรมะ 

คําวา  “วินัย”  ตามปกติก็หมายถึง  ขอกฎตาง ๆ  ที่บังคับใหตองทํา;  
สวนธรรมะนั้นเปนหลักที่ไมไดบังคับใหตองทํา,  ทําก็ได  ไมทําก็ได,  ใครไม 
อยากไดอะไร  ก็ไมตองทําก็ได.  แตวินัยนี้ตองทํา,  และถาจะอยูในคณะสงฆนี้แลว 
ตองปฏิบัติวินัย;  มันตางกันอยูอยางนี้.  พูดงาย ๆ  ก็คือวาวินัยนี้สําหรับใหตองปฏิบัติ 
กันทุกคน,  บังคับใหปฏิบัติทุกคน;  พอใครไมปฏิบัติ  หรือลวงละเมิด  ก็ปรับโทษ 
โดยตรง  อยางมากถึงกับใหออกไปเสียเลย,  ออกไปเสียจากความเปนภิกษุนี้เลย.  สวน 
ธรรมะนั้น  ถาเขาไมอยากจะดับทุกข  เขาก็ทนทุกขไปก็แลวกัน  มันคนละรูป. 

 
สําหรับวินัยนั้น  บังคับใหปฏิบัติ  ทั้งที่เปนขอกฎเกี่ยวกับ  บุคคลคนหนึ่ง ๆ  

และที่เกี่ยวกับหมูคณะทั้งหมด;  เพราะวาโดยที่แทจริงแลว  วินัยนี้มุงหมายจะใหหมูคณะ 
คือ  คณะสงฆนี้ตั้งอยูได  เปนจุดหมายอยางนี้.  สําหรับบุคคลนั้นเปนสวนนอย; 
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ถาหมูคณะ  หรือคณะสงฆตั้งอยูได  ก็คือบุคคลตั้งอยูได.  เพราะฉะนั้นจึงมีขอบังคับ 
ใหปฏิบัติอยางนั้น ๆ  ทําใหรวมกัน  ใหเปนคณะสงฆนี้ตั้งอยูได  ก็เลยเรียกวา  วินัยบังคับ 
ใหชวยกันปฏิบัติ  เพื่อใหคณะสงฆตั้งอยูได. 
 

ขอน้ีเปนที่ยอมรับกันวา  การที่คณะสงฆอยูยืนยาวมาได  ตั้งสองพันกวาป 
จนถึงบัดนี้นั้น  ก็เพราะมีวินัย  เปนหลักสําคัญ  รักษาความปรกติสม่ําเสมอไวได,  
ไมเชนนั้นจะสูญหายไปแลว.  นี่คือความหมายของคําวา  “วินัย”  ที่ตางจากคําวา  “ธรรม”. 
 

คําวา  “ธรรม”  เปนหลักปฏิบัติ  สําหรับขัดเกลา  กิเลส  สวนบุคคล,  
บรรลุมรรคผล  ไปนิพพาน ;  ไมไดบังคับวา  ตองทํา   ไมทําไมได;   ฉะนั ้น 
จึง ไมเหมือนกับวินัย.  แตทีนี้ถามาเปรียบถึงคุณคากันแลว  ประโยชนที่ไดรับทาง 
ธรรมนี้  มันไปไกล  ไปลึก,  แมจะไมเกี่ยวกับหมูคณะโดยตรง  ไมเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่ง 
โดยตรง  ก็ยังไปไกล  ไปลึกมาก :  คือวาไปถึงจุดสูงสุด  ที่มนุษยจะไปกันได,  ที่เรา 
เรียกวา  นิพพาน;  ทําใหมนุษยมีจิตใจสูงขึ้นไป ๆ  เหนือความทุกข  เหนือกิเลส  ตาย 
ตัวลงไป;  นี ้ก ็เร ียกวานิพพาน.  ฉะนั ้น  วินัย  จึงคลาย ๆ  กับวา  เปนรากฐาน 
นับตั้งแตวา  ทําใหหมูคณะอยูได  แลวบุคคลก็มีความประพฤติดี  มีความเหมาะสม 
ทางกาย  ทางวาจา  กอน;  นี้สวนของวินัย.  สวนทางจิต  ทางวิญญาณสูงขึ้นไป 
ก็เปนหนาที่  ของธรรม. 

 
สิ่งที่เรียกวา  วินัย  มีหลักการ  หรือกฎเกณฑอยางไร  ก็ไปหาอานดูไดโดย 

งาย,  แลวก็ยังเคยฟงปาฏิโมกข  เพื่อใหเวนสิ่งที่ไมควรจะทํา  ตั้งแตที่เบาที่สุด  ไปถึง 
ที่หนักที่สุด  :  เรื่องเล็ก ๆ  นอยๆ  มากมายหลายสิบอยาง  หลายรอยอยางก็มี,  วินัย 
พวกอภิสมาจารนี้  ทําไมได  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง  กิริยามารยาทตาง ๆ.  วินัยที่เปนตัวกฎ 
สําคัญ  ก็มี  ที่เรียกวา  ปาฏิโมกข. 
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คุณควรไปอานดู  โดยเฉพาะ  ๑๕๐  ขอ  คือไมรวมเสขียวัตต  อนิยต  นับ 
ตั้งแตไมใหทําผิดเล็ก ๆ  นอย ๆ  เรื่อยขึ้นไป  จนถึงขนาดกลาง  จนถึงขนาดสูงสุด  ที่เรียกวา 
ปาราชิกสิกขาบท;  มันก็ไมใชเรื่องอะไร  คือไมเกี่ยวกับธรรมะ,  แตเกี่ยวกับวินัย;  
คือหมูคณะนี้ตองการอยางนี้.  ถาทานอยากอยูในหมูคณะนี้  ทานก็ตองทําอยางนี้;  
ถาไมทําอยางนี้,  ไปทํา  ๔  ขอปาราชิก  ก็ตองใหออกไปเลย.รองลงไปเชน  สังฆาทิเสส 
นี้ก็ตองลงโทษตัวเองขนาดหนัก  ตามที่บัญญัติไวเสียกอน  จึงจะใหอยูตอไปได  ถาเปน 
ปาจิตตีย  ก็ลงโทษตัวเองเหมือนกัน  แตวา  เบาหนอย. 
 

นี้ก็เรียกวา  วินัยมุงหมายเชนนั้น  ก็เพื่อใหหมูคณะนี้ตั้งอยูได  เพื่อไม 
กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน.  ถาภิกษุไมถือวินัยละก็  จะไดกระทบกระทั่งแกกันละกัน,  
แลวก็ทะเลาะวิวาทกัน;  เพราะคนเรียนมาไมเหมือนกัน  มีนิสัยสันดานมาตาง ๆ  กัน.  
ถาตางคนตางเอาตามใจตัว  มันก็ตองไดทะเลาะวิวาทกัน  แลวแตกสลายไปหมด  อยูดวย 
กันไมติด  เลยตองมีวินัยบัญญัติ  เปนกฎใหทุกคนทําอยางนี้;  แลวก็ตองไมทะเลาะ 
วิวาทกัน,  จึงมีความเหมาะสม  ที่จะเปนหมูคณะ  ที่ตั้งอยู  สําหรับสืบอายุพระศาสนา,  
เปนหมูคณะที่สามารถรองรับพระศาสนาไวได;  แลวบุคคลหมูหนึ่ง ๆ  นั้น  ก็มีความ 
เหมาะสม  ที่จะปฏิบัติธรรมตอไป  จนกวาจะบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน. 
 

สวนที่จะปฏิบัติธรรมตอไป  นั่นแหละ  เปนสวนที่เราเรียกวา  ธรรมะ 
ซึ่งมีกฎเกณฑสําคัญหรือวามีแนวปฏิบัติที่สําคัญ  ก็คือ  เรื่องที่เกี่ยวกับ  อัตตา  อนัตตา 
ที่ผมมาตั้งคําเรียกใหม  ใหจํางายฟงงาย  คิดนึกงายกวา  เปนเรื่องเกี่ยวกับ  “ตัวกู- 
ของกู”.  เรื่องธรรมะทั้งหมด  กี่ขอกี่ประเด็น  กี่พันกี่หมื่นขอ  ก็สุดแทเถิด  เรียกวา 
เกี่ยวของกับ  ตัวกู-ของกู  ทั้งนั้น;  แมเปนเรื่องวินัยทั้งหลาย  มันก็เกี่ยวกับตัวกู- 
ของกู,  แตวาไมไดมุงหมายโดยตรง.  สวนธรรมะนี้มุงหมายโดยตรง  ที่จะกําจัด 
สิ่งที่เรียกวา  ตัวกู-ของกูนั้นเสีย. 
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เรื่อง  เกี่ยวกับ  คําวา  “ตัวกู-ของกู” 
ทีนี้  เกี่ยวกับเรื่องตัวกู-ของกูนี้  คุณก็ตองไดอานหนังสือ  เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

มามากแลว  ก็ยอมจะเขาใจอยู  ไดมากแลว.  เดี๋ยวนี้ก็จะไดสรุป  หรือช้ีใหเห็นวา 
มันมีรูปราง  หรือโครงเรื่องอยางไร  ถาเราจะพูด  ขึ้นไปตั้งแตความทุกข  ก็พูดไดวา 
ความทุกขทั้งหลาย  มีมูลมาจากความรูสึกที่เปนตัวกู-ของกู;  นี่คือ  formula  หรือ 
กฎอันหนึ่งแลว  ที่จะตองจําไววา  :  ความทุกขทั้งหลาย,  ปญหายุงยากทั้งหลาย,  
ที่เรียกวา  ความทุกขนี้  มันมีมูลมาจาก  สิ่งที่เรียกวา  ตัวกู-ของกู. 

 
สิ่งที่เรียกวาตัวกู-ของกูนี้ก็มิไดมีอยูจริง,  เปนเพียงความคิดปรุงแตง.  

ถาความคิดปรุงแตงอันนี้  เกิดในใจเมื่อไร  เกิดเปนความรูสึก  เปนตัวกู-ของก ู
ขึ้นมาแลว,  ก็มีเรื่อง  ก็จะเปนทุกข,จะมีความทุกขในขณะนั้นทันที  ก็มี,  หรือวา 
ใหเกิดกิเลสขึ้นมา  อยางใดอยางหนึ่ง  เปนความโลภ  ความโกรธ  ความหลง,  แลว 
ก็ไปทําอะไรตอไปอีก  ตามกิเลสนั้น  ๆ,  แลวจึงไดรับผลเปนความทุกข;  อยางนี ้
ก็มี,  คือ  มันยืดออกไป. 
 

ในบางกรณี  พอเกิดเปนตัวกู-ของกู  ขึ้นมาเทานั้น  รอยเหมือนกะไฟเผา 
ขึ้นมาทันควัน  ที่ในจิตในใจ  อยางนี้ก็มีเหมือนกัน;  แตที่แทมันก็เปนเรื่องเดียว 
กันนั่นแหละ  คือกิเลสที่เกิดขึ้นมาทันควัน  และรุนแรง  แลวก็เผากันไปเลย.  นี้เรียกวา 
ใหผลติดทันควันกันไปเลย;  สวนที่จะตองไปเปนกิเลสยืดเยื้อไปทํากรรมยืดเยื้อ  ให 
ผลตอช่ัวโมงหลัง  หรือวาวันหลัง  นี้ก็มีความหมายอยางเดียวกัน;  คือมันมีตัวกู-ของกู 
เป นต นเหต ุ.   ฉะนั ้นไปศ ึกษาเรื ่องต ัวก ู-ของก ู  อยางที ่ได อธ ิบายแล ว   ในเรื ่อง  
ปฏิจจสมุปบาทเมื่อ  คืนกอน  :  หลังจากมีการกระทบทางอายตนะแลว  ก็เกิดผัสสะ - 
เกิดเวทนา-เกิดตัณหา-เกิดอุปาทานวาตัวกู-ของกู  นั้นแหละ. 
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ทีนี้ เราจะพูดกันในแงอื่นก็ ได   พอเกิดตัวกู-ของกู   มักก็ เปนทุกข   ;  
ฉะนั้นอยาทําใหเกิดมีความรูสึก  เปนตัวกู-ของกูขึ้นมา;  ก็เกิดมีหลักอันหนึ่งเปนสูตร 
ขึ้นมาอีกวา  ทุกสิ่งใคร ๆ  ไมควรสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวกู-ของกู.  คําวา  “ทุกสิ่ง”  
นี้มันทุกสิ่งเอาเสียจริง ๆ  ไมยกเวนอะไรเลย;  จะเปนรูปธรรม  นามธรรม  เปน 
การประพฤติปฏิบัติ  กระทั่งเปนนิพพาน  ในที่สุด  ก็ไมควรมีความสําคัญมั่นหมายวา 
เปนตัวกู  หรือวา  ของ  ของกูก็สุดแท;  อยาโงไปยึดเปนตัวกู-ของกูเขาอีก. 

 
ที่มันเปนความรูสึกอยูขางใน  มันก็มักจะเปนพวกตัวกู;  เชน  เอารูป 

รางกายนี้เปนตัวกูก็ได,  หรือเอาความรูสึกเวทนา  สุข  ทุกขอยางใดอยางหนึ่ง  ก็เอา 
สิ่งที่ทําหนาที่เห็น  เปนตัวกู,  หรือถามีความรูสึกเวทนา  สุข  ทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
ก็เอาตัวความรูสึกน้ัน  เปนตัวกู,  หรือวามีความสําคัญมั่นหมาย  อยางใดอยางหนึ่ง 
เกิดขึ้น  เราก็ไปเอาความรูสึกสําคัญมั่นหมายนั้น  มาเปนตัวกู,  หรือวา  กําลัง 
คิดนึกอะไรอยู  ก็ไปเอาตัวความคิดนึกนั้นมา  เปนตัวกู  เพราะกูคิด.  ไปสําคัญ 
เอารูปบาง  เวทนาบาง  สัญญาบาง  สังขารบาง  วิญญาณบาง  เปนตัวกูในสวน 
หนึ่ง,  และเมื่อเอาสวนหนึ่งเปนตัวกูแลว  ก็เอาสวนที่ เหลือเปนของกู;  นี่ขางใน 
มันก็เปนอยางนี้. 

 
ทีนี้ออกไปถึงขางนอก  มันก็เหมือนกันอีก,  ตัวสูก็มีขึ้นมา;  หรือวา 

ขางนอกออกไป  เปนของกูก็มี  :  เปนที่ดิน  เปนบานชอง  เรือกสวนไรนา  เงินทอง 
ขาวของ  บุตรภรรยา  นี้ก็เปนของกูได.  ตางคนตางเปนตัวกู  แตพอเอามาเขาใกลกัน 
ก็เปนสูคนหนึ่ง  เปนกูคนหนึ่ง.  นี่มันเปนเหตุใหเกิดความคิดนึกปรุงแตง  นานา 
ชนิด  เปนรูปตัวกู-ของกู  ดวยอํานาจของความไมรูตามที่เปนจริง  วามันไมใช 
ตัวกู  ของกู.ความไมรูอันนี้เรียกวา  อวิชชา-คือความที่ปราศจากความรูอันถูกตอง 
เรียกวาอวิชชา.  ตัวกูก็ตาม,  ของกูก็ตาม,  ก็เปนลม ๆ  แลง ๆ  เปนความคิด 
ปรุงแตงมาจากความโง 
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รางกายนั้นมีหนาที่ ใหจิตใจอาศัย,  จิตใจก็มีหนาที่คิด,  แลวมันก ็ค ิด 
ไปตามเหตุตามปจจัยที่ทําใหมันคิด  :  เมื่อไมมีความรู  ก็คิดไปตามความไมรู  แลวก็ 
เกิดเปนความสําคัญมั่นหมาย  เปนตัวกู-ของกูขึ้นมา,  แลวถาเกิดความอยาก 
ความตองการขึ้นมาก็เปนความโลภ,  ถาไมชอบ  ขัดใจขึ้นมา  ก็เปนความโกรธ,  
ถายังโง หลงใหล  สงสัยลังเลอะไรอยู  ก็เปนความหลง.  สิ่งที่เรียกวา  ความโลภ 
ความโกรธ   ความหลง ,   หรือจะเร ียกว า   ราคะ   โทสะ   โมหะ ,   โลภะ   โกธะ 
โมหะ  อะไรก็แลวแตจะเรียก  มีความหมายอยางเดียวกันหมด;  มาจากความรูสึกที ่
เปนตัวกู-ของกู.  ทั ้งหมดนี ้  มีอวิชชา-ความไมรู จ ักของจริง  ไมรู จริงเปนตนตอ 
ทําใหเกิดความรูสึกคิดนึกเหลานี้. 
 

ทีนี้ก็มีการกระทําไปตามความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ไดผลเกิดขึ้นมา 
มีผลเกิดขึ้นมาเปนทุกข  เปนอะไรกันไป  หลาย ๆ  อยาง,  หลาย ๆ  สิบอยาง ;  
เห็นไดวาความทุกขนี้  มันมาจากตัวกูซึ่งปรุงขึ้นมาจากอวิชชา,  ยังเปนอวิชชาอยู 
มันยังไกลอยู  มันยังไมแสดงบทบาท;  พอมันปรุงขึ้นมาเปนตัณหา  เปนอุปาทาน 
เปนตัวกู  ยึดมั่นถือมั่น  เปนอะไรแลวละก็  เปนความทุกข. 
 

เรื่อง  เกี่ยวกับ  มรรค  ผล  นพิพาน  กับ  ตัวกู-ของกู 
เรื่อง  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็ไมมีอะไร  เปนเรื่องที่จะดับตัวกู-ของกู 

เสีย  :  ดับไดเด็ดขาดไปบางอยาง  ก็เปนมรรค  ผล  นิพพาน  ในขั้นตน ๆ,  ดับไดหมด 
ก็เปนมรรค  ผล  ขั้นสุดทาย,  เรียกความดับตัวกู-ของกูนั้น  วานิพพาน,  จะเปนนิพพาน 
ชั่วคราว  หรือนิพพานตลอดกาล  ก็ได.  นิพพานโดยเอกเทศ  หรือนิพพานทั้งหมด 
ก็เรียกวานิพพาน;  แตตามธรรมดา  คําวา  “นิพพาน”  นี้ใชกันโดยมาก  เปนเรื่อง 
ดับหมดจด  สิ้นเชิง  ตลอดกาล. 
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ถาถามวา  นิพพาน  คืออะไร?  ก็คือ  ความดับแหงตัวกู-ของกู.  นี่ลอง 
ตั้งปญหามาดูซิ,  ตั้งปญหามาจากทิศไหน  ทางไหน  มันก็จะไปรวมจุด  อยูที่  ตัวกู-ของกู.  
แมตัวอวิชชาเอง  มันก็เปนเรื่องใหเกิดตัวกู-ของกู;  จะมองดูไปขางหนา  ไปขางหลัง 
มองดูรอบขาง  มองไปขางบน  ขางลางอะไรก็ตามมันก็มีจุดศูนยกลาง  อยูที่ตัวกู-ของก ู
เปนตัวเรื่อง.  จิตตามธรรมดาไมไดมี  ตัวกู-ของกู  มันก็ไมทุกข;  พอเกิดการ 
ปรุงแตงเปนพฤติของจิตขึ้นแลว,  เกิดตัวกู-ของกูแลว  ก็รูสึกเปนความทุกข. 
 

ถาจะพูดถึงบาปกรรมทุกชนิดที่เปนความชั่ว  ก็ลวนแตมาจาก  ความยึดมั่น 
ถือมั่น  ตัวกู-ของกูทั้งนั้นที่กระทําลงไป.  เพราะฉะนั้นจะไปนรก  ไปอบายอะไร 
ก็เพราะตัวกู-ของกู  มันปรุงไปผิดวิธี,มันผิดวิธีที่จะใหไมทุกข  จึงไดมีความทุกข 
ไปนรก  ไปอบาย.  ถามีการไปสวรรค  สนุกสนาน  ราเริง  ก็คือวาตัวกูนั้นทําถูกตาม 
กฎเกณฑ  ที่จะใหเสวยเวทนาเชนนั้น;  แลวก็ดีใจไปวาเปนสวรรค;  แตสวรรคก ็
เหลวไหลทั้งเพ,  หลอกลวงทั้งเพอีกเหมือนกัน.  มันเปนเรื่องของ  ตัวกู-ของกูไปหมด;  
มันจะคอยยังชั่วขึ้น  แตเมื่อเดินไปทาง  มรรค  ผล  นิพพาน.  พอไปถึงนิพพาน  ตัวก ู
ก็ดับหมดเลย;  ถาเพียงแตเปนเรื่องมรรค  ผล  ขั้นตน ๆ  ตัวกูก็นอยลง ๆ  ผอมลง ๆ;  
พอถึงเรื่องนิพพาน  จุดสุดทาย  ตัวกูมันก็ดับหมดเลย. 
 

เดี๋ยวนี้เรากําลังมีปญหาที่วา  ตัวกู-ของกู  มันกําลังจัดมาก,  เปนไปรุนแรง 
มาก;  มันจึงเปนเหมือนกับวา  เปนยักษ  เปนมาร  ขบ  กัด  เคี้ยว  กิน  จิตใจของ 
มนุษยอยู.  นี้คุณลองคิดเอาเอง,ลองตั้งปญหาชนิดไหนมาถามผม,  ก็ตอบไวลวงหนา 
ไดหมดเลยวา  มันเกี่ยวกับ  ตัวกู-ของกู  ทั้งนั้น.  มันไมมีอะไรที่จะไมเกี่ยวกับสิ่งนี้;  
เพราะปญหามันอยูที่ตัวนี้,  ความทุกขมันอยูที่ตัวนี้,  การได  การเสียมันก็อยูที่ตัวนี้.  
ถาไมมีตัวนี้แลว  ไมมีการได  ไมมีการเสีย,  มันเปนกระแสธรรมชาติลวน ๆ  ไปหมด.  
พอทําอะไรอยางที่เรียกวา  ไดกําไร  เราไดผลมา  ตัวกูมันก็รูสึกวา  “กูได”;  ถาเสียไป 
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ตัวกูมันก็รู ส ึกวา  “กูเสีย”;  ถาวา  เรารู ส ึกเปนสุข  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย  นี ้ก็ 
ตัวกูอีกแลว;  ถามันตรงกันขาม  มานั่งรองไหอยู  มันก็ตัวกูอีกแลว. 
 

เราตั้งตนมีตัวกูเพ่ิมขึ้น ๆ  ตั้งแตแรก  รูสึกรัก  หรือพอใจ  ในสิ่งที่นารัก,  
แลวก็  เกลียดโกรธ  ในสิ่งที่นาเกลียด  นาโกรธ,  หรือไมชอบ  หรือวา  กลัวในสิ่งที ่
ทําใหเก ิดความรู ส ึกกลัว ;   กอนหนานั ้นย ังไมม ี.   ถาเปนเด ็กนอนอยู ในทองแม 
ก็ไมมีความรูสึกประเภทนี้,  คลอดออกมาใหม ๆ  มันก็ยังไมมี,  หิวมันก็รองไหจาไป;  
มันยังไมปรุงความรูสึกประเภทที่เปนตัวกู-ของกู,  มันหิว  มันปวด  มันเจ็บ  มันก็ 
เพียงรองไปเทานั้น. 
 

ความเติบโต  ของ  ตัวกู-ของก ู

ตามบาลี  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  :  เด็กนั้นตองโตพอสมควร;  
ไมไดระบุวากี่ป  กี่เดือน  แตมันตองโตพอสมควร  ที่จะรูเรื่องของเวทนา  ที่เปนสุข 
เอร็ดอรอย  ถูดอกถูกใจ  ซึ่งเปนเวทนาฝายสุขเวทนา,  สวนเวทนาที่เปนทุกข  เด็ก 
ตองรูจักสังเกตวา  เปนทุกข  เจ็บปวด  ไมชอบ;สองสิ่งนี้เปนหลักสําคัญกอน :  
คือความพอใจ  และความไมพอใจ.  พอเขาไดรับความพอใจ  สบายทีหนึ่ง  เขาก็ม ี
ความรูสึกเกิดขึ้น  เปนความเห็นแกตัวนิดหนึ่ง ๆ  ที่จะเอา  ที่จะได  หรือจะไมเอา;  
เมื ่อเอาไมไดก ็โกรธ ,  รู ส ึกโกรธ ,  โกรธเปนขึ ้นมา;  ไมเทาไร  ในไมกี ่เด ือน  กี ่ป 
ก็เกงในการที่จะรูสึกยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวกู  เปนของกู  อยางนั้นอยางนี้. 

 
ฝายคนขางเคียงนับตั้งแต  บิดามารดา  ก็ไดสอนใหพูดจา  ยึดถือความหมาย 

อยางนั ้น   อยางนี ้;   ที ่ไม เคยกลัว   ก็พูดไปจนเกิดความเขาใจผิด   จนเกิดกลัว ,  
กลัวผ ี  กลัวอะไรต าง   ๆ ;   มันขยายออกไปทุกด าน   ที ่จะเปนต ัวก ู  สําหร ับร ัก 
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สําหรับโกรธ  สําหรับเกลียด  สําหรับกลัว  สําหรับอิจฉาริษยานานาชนิด  ที่เรียกวา 
กิเลส .  นี ่เปนการเพาะพันธุ   หรือวา  ขยายเพาะหวาน  ตัวกู-ของกู  ใหมัน 
งอกงามมากขึ้น  ๆ;  ไมตองถึงกับ  มาเปนคนโตๆ  อยางที่นั่งอยูที่นี้,  เพียงแตเด็ก 
อายุ  ๑๐  ขวบเทานั้น  ก็ทําอะไรไดมาก  หรือเกือบจะครบเสียแลวในบรรดาเรื่องที ่
เกี่ยวกับกิเลสที่มันงอกงามออกมา. 
 

กลาวไดวาเรามีความรูสึกเปนตัวกู-ของกู  งอกงามขึ้นมาเรื่อย,  ไมตอง 
เชื่อใคร  ไมตองถือตามตัวหนังสือท่ีไหน;  ใหถือเอาความรูสึกของตัวเองที่แทจริง 
นั่นแหละ  ที่มาเรื่อย ๆ  นั้นแหละ;ก็พอจะนึกไดวา  เมื่อเล็ก ๆ  เราเปนอยางไร,  
หรือวา  เราแอบไปดูเด็ก ๆ  วาเติบโตขึ้นมาดวยความรูสึกอยางไร,  เราเมื่อเล็ก ๆ  ก็เปน 
อยางนั้นเหมือนกัน. 

 
ถาจะดูอีกทีหนึ่ง  ก็ รูสึกวา  สิ่งแวดลอมท้ังนั้น  ที่ไดมาสรางความยาก 

ลําบากเหลานี้ให;ถาอบรมกันมาเสียใหถูก  ตั้งแตทีแรก  ก็จะไมเปนอยางนี้.  เดี๋ยวนี้ 
ก็ไมรูวา  จะไปโทษใคร  ที่จะไปอบรมเด็กใหมีความรูสึกอยางอื่น,  ถือหลักเกณฑ 
อยางอื ่น ;   เช นว า   ไมต องกล ัวจิ ้งจก   ตุ กแก   ไส เด ือน   กิ ้งก ืออะไร เหล านี ้,  
หรือวา  ไมตอง  ละโมบโลภลาภ  ไมตองอิจฉาริษยา;  แตใหมีความเมตตา  กรุณา  เห็น 
แกตัวนอย ,   เห็นแกผู อื ่นมาก ,   อยางนี ้ก ็ไมไดสอนกัน ;   ไดแตสอนกันโดยไม 
รู สึกตัว  โดยไมเจตนาบาง  โดยบังเอิญบาง.  ผูที ่แวดลอมอยูก็ดี  บิดามารดา 
ใคร ๆ  ทั้งหลาย  ก็สอนกันโดยมิไดเจตนาจะใหลูกเลว;  แตถึงกระนั้นก็สอนไปในทาง 
ใหมีตัวกู-ของกู  ทั้งนั้น. 
 

จะบรรเทา  ตัวกู - ของกู  กันไดอยางไร 

เรื่องนี้ผมก็คิดไมออกวา  ทําไมมันจึงแกไขไมได ;  ลองคิดดูวาเราจะ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในบานเรือนกันเสียสักที  จะไดไหม?  พอเด็กคลอดออกมา  คน 
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ทั้งหลายที่แวดลอมน้ัน  ใหมาแวดลอมอบรมสั่งสอนเด็ก  อยาใหมีความรูสึกเปนตัวกู- 
ของกู.  แตแลวมันก็จนปญญา;  มันเปนไปไมได  เพราะวา  คนทั้งหลายเหลานั้น 
ก็มีตัวกู - ของกู  เสียแลว. 
 

คิดดูเถอะ  จะไปเอาบิดามารดา  ญาติพี่นอง  แวดลอมที่ไมมีตัวกู-ของก ู
มาแตไหน  ที่จะมาแวดลอมเด็ก ๆ  เพิ่มคลอด  ใหเด็กไดยินไดฟง  ใหรูสึกคิดนึกไปแต 
ในทางที่ไมเปนตัวกู-ของกู;  ยังหาอาจารยไมได.  ทุกคนก็เปนอาจารยแตชนิด 
ที่จะใหเกิดตัวกู-ของกู  ทั้งนั้นแหละ;  ไมเทาไร  ก็มีแมของกูพอของกู  พี่ของกู 
นองของกู  บานของกู;  โตขึ้นก็รูจักทะเลาะกันกับเด็กขางบาน;  ลวนแตเปนตัวก ู
ของกูกันทั้งสองฝาย;  นี่คลาย ๆ  กับวา  ธรรมชาติสรางมาใหเผชิญกับความทุกขกัน 
เสียกอน  แลวคอยไปรูสึก  ไปแกไขกันภายหลัง.  มันถึงกับวา  ถาไมมีความรูสึก 
เปนตัวกู - ของกูอันนี้แลว  ก็จะไมมีการสืบพันธุ  หรือไมมีการรักษาระวังชีวิตใหรอด 
อยูได;  ก็เลยถือเอาการสืบพันธุ  และเอาชีวิตรอดมาได  ดวยความรูสึกที่เห็นแกตัว 
เปนตัวกู - ของกู 

 
ตอมา  ก็รูวา  อาว,  นี่เปนความทุกข  ก็คิดกันใหม  ในทางที่จะใหตัวกู- 

ของกู  มันลดลง  ๆลดลงจนหมดสิ้นไป  ถึงจุดปลายทาง  ที่เรียกวานิพพาน.  มีพระบาล ี
วา  :  อสฺมิมานสฺส  วินโย  เอตํ  เว  ปรมํ  สุขํ,  คงเคยไดยินกันมาแลวโดยมาก;  
แปลวา   การนําออกเสียได  ซึ ่งความสําคัญวา   “ เรา”  วา“ตัวกู”  นั ่นแหละ ,  
ซึ่งมีมานะวามีตัวเราอยู  มีตัวกูอยู,  หรือตัวกูมีอยู.  ถานําความสําคัญวา  ตัวกู 
มีอยูนี้ออกไปเสียได,  เอตํ  เว  ปรมํ  สุขํ  -  นั่นแหละคือความสุขอยางยิ่งเวย,  
เว  -  เวย. 

 
แมวาเอาตัวกู  -  ของกู  ออกไปไมไดโดยเด็ดขาด  ก็ยังมีความสุข 

อยางยิ่ง  เทาที่เอาออกไดไมเด็ดขาดนั้น,  เอาออกไดเทาไร  ก็มีความสุขเทานั้น; 
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ถากลับมาอีก  ก็ตองเปนทุกขอีก;  เมื่อมันไมกลับมา  เราก็เปนสุขอยางยิ่ง.  ฉะนั้น 
ไปสังเกตดูตัวเราเองเวลาไรจิตใจมันวาง  ไปจากความรูสึกชนิดนี้  เวลานั้นก็สบาย 
ดี;ดังเชนเวลานี้  ก็กําลังสบายอยูเหมือนกัน  เพราะเหตุวา  ตัวกู-ของกู  ไมไดเกิด 
ขึ้นมารบกวน,  ไมไดมั่นหมายอะไร. 
 

เรื่องนี้ขอฝากไวทุกคน  ใหไปสังเกตดูเองวา  เวลาไหนเรารูสึกสบายที่สุด 
จิตใจไมมีความทุกขเลย,  เวลานั้นเปนเวลาที่วางจากตัวกู-ของกู;  จะไปนั่ง 
เลนอยูที่ตรงไหนก็ได,  หรือจะไปในที่  ที่มันเวิ้งวางไปหมด  ไมชวนใหมีความรูสึก 
เกิดเปนตัวกู-ของกูเลย  ก็จะรูสึกสบายมาก.  เหมือนอยางเราไปที่ทะเล  ไปท่ียอดเขา 
ไปในที ่อยางนั ้น  สิ ่งแวดลอมมันดึงไปหมด ,  ใหวางจาก   ตัวกู-ของกู;  เราจะ 
รูสึกสบาย  รูสึกแปลกประหลาด. 
 

ทีนี้  อีกทางหนึ่ง  พอมีอารมณมากระทบ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เหลานี้ 
ความคิดปรุงไปในทางเปนตัวกู-ของกู  มันก็เปนไฟขึ้นมาบางใน.  แมไมได  อาศัย  ตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  แตอาศัยใจลวน ๆ  มันก็คิดนึกปรุงไปได  จนมีความทุกขไดเหมือนกัน;  
แมที่สุดแตวา  กลางคืนจะนอนแลวจิตมันหวนระลึกไปถึงอะไรเขาเปนเรื่องในอดีตโนน 
มันก็เอามาปรุงเปนตัวกู-ของกู  ทําใหมีความทุกขจนได.  นี้จึงเห็นไดวา  มันไมจํากัด 
แมแตในอนาคต  มันก็ไปดึงมาได,  ไปคิดลวงหนาจนเกิดเปนทุกขในจิตใจได,  ความ 
คิดปรุงนั้น ๆ  มันมาเปนตัวกู-ของกูไดทั้งนั้น. 
 

  เมื่อเราไดศึกษาพระพุทธศาสนา  รูเรื่องนี้  โดยหลักทั่ว ๆ   ไป,  แลวรูเฉพาะ 
หลักที่จะประพฤติปฏิบัติ;  ถาประพฤติปฏิบัติไดจริง  ตัวกู-ของกู  มันก็เบาบางไป 
ไดจริงเหมือนกัน.  เพราะวาพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมทั้งหลายนั้น  พระพุทธเจา 
ทานไดตรัสข้ึน  โดยอาศัยสิ่ง ๆ  นี้,  ไมใชบัญญัติเพอ ๆ  ไป,  วา ๆ  ไปใหมันหมด ๆ  ไป, 
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ใหมับครบ ๆ   ไป.  ทุกอยางจะบัญญัติขึ้นโดยอาศัยสิ่งนี้  คือ  ความยึดมั่น  ถือมั่น  ในตัวก ู
ของกู  จนเกิดกิเลสนานาชนิด  และเปนทุกขขึ้นมา.  ฉะนั้นถาเราปฏิบัติพระธรรม 
คําสอน  ที่เรียกวา  หลักธรรมะถูกตองแลว  ตองไดรับประโยชนแนนอน  คือจะ 
บรรเทา  หรือวาทําลายสิ่งที่เรียกวา  ตัวกู-ของกูไดระดับใดระดับหนึ่ง. 
 

ธรรมะเปนอยางนี้;  เพราะวา  การประพฤติปฏิบัติธรรม  ที่เรียกวา 
ประพฤติพรหมจรรยนั้นเปนไปเพ่ือความวิมุตติหลุดพน  จากการผูกพันอยูดวยตัวกู- 
ของกู  :  ความทุกขมันอยูที่  ผูกพันอยูดวยตัวกู-ของกู;  หลุดพน  มันก็คือ  ออก 
ไปจากตัวกู-ของกู;  อยางนี้มันแนนอนกวา  ที่เราจะคิดนึกไปเอง  ถาปลอยใหมัน 
เปนไปเอง  มันจะเปนไปในทางตัวกู-ของกู  มากกวาที่จะเกิดความรูแจง  ในการทําลาย 
ตัวกู-ของกูเสีย;  เวนไวแตที่เราจะฉลาดพอ  ที่จะสังเกตไวทุกทีวา  ถาความคิดอยางนี ้
มาทุกทีละก็  เปนความทุกขทุกที,  หลาย ๆ  ครั้งหลาย ๆ  หนเขา  เปนความทุกขทุกที 
จนไมกลาปลอยใหเกิดความคิดอยางนั้น  อยางนี้ก็คลาย ๆ  กับ  ตรัสรูเอาเอง  ก็ไดบาง 
แตมันไมถึงที่สุด  เพราะวาเรื่องมันลึก  มันยากกวานั้น. 
 

เพ่ือวิมุตติหลุดพนจากตัวกู-ของกู  เราจึงตองอาศัยพระพุทธศาสนา,  คําสั่ง 
สอนของพระพุทธเจา  ซึ่งไดตรัสไว  อยางหมดจดสิ้นเชิง  ถูกตองสมบูรณ,  แลวก็ 
ทรงแสดงไวอยางที่สังเกตเห็นไดไมตองงมงาย.  ถาเห็นไดก็จะเกิดความรูสึก  อยาก 
จะทํา  อยากจะปฏิบัติ.  นี่แหละคําสอนของพระพุทธเจา  เปนสวากขาโต  ภควตาธัมโม  
- ธรรมะอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว  :  นี้ก็  เพื่อทําลายสิ่งเหลานี้.  ไปศึกษา 
เขาก็จะมองเห็นจริง.  ปฏิบัติเขาก็จะยิ่งเห็นวาจริงเปนเรื่อง  ทําลายตัวกู-ของกู  ไปตาม 
ลําดับ.  ที่วา  สวากขาโต  คือ  อักขาโต  นั่นแหละ  คือ  กลาวไวดี,  กลาวไวถูกตอง,  
กลาวไวในลักษณะที่วา  ปฏิบัติตามเขาแลวละก็  จะดับทุกขไดจริง, 
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ทุกเรื่อง  ออกมาจาก  จุดศูนยกลาง  คือตัวกู-ของกู 
ที่พูดมาทั้งหมดนี้  ก็พอจะมองเห็นไดวา  ทุกเรื่องมันมาจากจุดศูนยกลาง 

หรือนิวเคลียส(nucleus)  หรืออะไรก็ตาม  อยูที่ตัวกู-ของกู.  ออกไปทางนี้ก็เปนทุกข,  
ออกไปทางตรงกันขาม  จึงจะดับทุกข.  ทุกขอยูที่มีตัวกู-ของกู,  ดับทุกข  อยูที่ดับ 
ตัวกู-ของกู,  ก็เลยไมตองมีอะไร  ที่เรียกวาจะไมเกี่ยวกับตัวกู-ของกู.  ตัวกู-ของกูนี ้
ถาไมเกี่ยวโดยทางบวก  ก็เกี่ยวโดยทางลบ  มันเกี่ยวจนได;  ฉะนั้นเราจึงเรียกเรื่อง 
ทุกเรื่อง  ที่เกี่ยวกับตัวกู-ของกูนี้วา  ธรรมปาฏิโมกข  :  พูดกันในแงนั้น  พูดกัน 
ในแงนี้ใหละเอียดออกไป.  ดูเหมือนจะสัก  ๓  -  ๔  ปแลวกระมัง  ไมมีจบ,  พูดไดไมมีจบ;  
เพราะเหตุวาทั้ง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธหนึ่งของพระไตรปฏก  เปนเรื่อง  ตัวกู-ของกู 
ในขอหนึ่ง  หรือธรรมขันธหนึ่ง  ก็ยังพูดไดหลายแงหลายมุมอีก,  แลวยังมีตั้ง  ๘๔,๐๐๐ 
ธรรมขันธ,  เพียงเทานี้พูดจนตาย  ก็ไมจบท้ัง  ๘๔,๐๐๐  คร้ัง. 

 
นี่แหละคือ  ขอท่ีเรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  ที่บางองคสนใจ  อยากจะทราบวา 

ธรรมปาฏิโมกขนี้คืออะไร?  ธรรมปาฏิโมกข  ก็คือ  คําสอน  คําอธิบาย 
เกี่ยวกับเรื่อง  ตัวกู-ของกู.  เพราะเหตุไร  จึงตองมาพูดกันในเรื่องนี้ ?  ก็เพราะวา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา  และถารูเรื่องนี้แลว  จะไดอะไรขึ้นมา ?  
ก็ไดความรูที่จะดับทุกข  แลวทําใหดับทุกขไดโดยวิธีใด?  ก็ปฏิบัติไป,  ปฏิบัติไป 
ตามความรูนั้นอยางถูกตอง,  แลวก็จะไดความดับทุกข  คือ  ดับตัวกู  -  ของกูเสียได.  
นี้คือ  ศีลธรรมดวย,ปรมัตถธรรมดวย,  หรืออะไรธรรมก็ตาม  ที่เกี่ยวกับ  เรื่อง 
ตัวกู  -  ของกูในพุทธศาสนา. 

 
ปจจุบันนี้มีปญหา  ในชั้นศีลธรรมมากเหลือเกิน  เต็มไปทั้งบานทั้งเมือง 

ทั้งประเทศหรือทั้งโลก;  มีปญหาในขอที่แตละคน  เห็นแกตัว,  เห็นแกตัวกู  -  ของกู,  
แลวก็เห็นแคบเขามา  เปนตัวกู-ของกูจนไมเห็นแกของผูอื่น  ไมเห็นแกประเทศชาติ. 
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เมื่อสองสามวันนี้  ก็มีขาวหนังสือพิมพที่วา  :  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยลัคเนา  ในประเทศ 
อินเดีย  เผามหาวิทยาลัยเสียเองเลย.  นี่พวกคุณบางคน  ก็เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ไปคิดดูเถิด  ทําไมชางทําได,มหาวิทยาลัยของตัวแท ๆ,  ตัวเลาเรียนอยูแท ๆ;  
พอตัวกู-ของกูมันบาจัดขึ้นมา  มันเผาเสียเลย  เผาประชดรัฐบาล  ประชดใครก็ตามใจ;  
ในเมืองไทยก็เรื่องอยางนี้. 
 

ที่ต่ํากวานี้  ก็ดูเอาเองเถิด  อันธพาลตามถนนหนทาง  เต็มไปทุกหนทุกแหง 
จนเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพไมตองลงเรื่องอะไรกันแลว;  หนังสือพิมพที่ขายดีที่สุด  เขาก็ 
จะยิ่งลงเรื่องพิษสงอันรายกาจในเรื่องของ  ตัวกู-ของกู.  ไปดูเอาเองเถอะ  ในหนา 
หนังสือพิมพทั้งหลาย  เรื่องเพศ  เร่ืองอนาจารเรื่องความโกรธแคน  เรื่องยาเสพติด 
เรื่องอะไรตาง  ๆ  เหลานี้  ก็ลวนแตเปนเรื่องตัวกู-ของกูทั้งนี้;ถาไมคิดก็ไมเห็น 
เรื่องยาเสพติด  ที่กําลังเปนปญหากันอยูทั่วไปทั้งโลกนี้  มันก็เรื่องเกี่ยวกับ  ตัวกู-ของกู,  
คือตัวกู-ของกูชนิดที่มันโงเกินไป  บาเกินไป,  ชนิดที่ไมรูจะทําอะไรใหแกตัวกู-ของก ู
ก็เอาไปมอบใหแกยาเสพติด.  ตัวกู  ที่โงซับซอนกันหลายชั้นนัก  มันก็เปนอยางนี้เอง. 

 
นี่ทางศีลธรรม  ปญหาก็อยูที่  ตัวกู-ของกู.  ผมพูดสั้น ๆ  อยางนี้  คุณเอา 

ไปแยกแยะดูได,เอาหนังสือพิมพมาดูสักฉบับเดียว  แลวก็ไลไปทีละเรื่อง  ๆ;  บางเรื่อง 
ที่มีรูปภาพแสดงอยูแลวนั่นแหละจะพลแตเรื่อง  ตัวกู-ของกู  ชนิดที่กําลังอาละวาด,  
ไมใชลดลง  หรือบรรเทาลง  แตมันอาละวาดขึ้นมาอยางนั้น  อยางนี้  อยางโนน,  จนตอ 
ไปนี้ไม รูวาบานเมืองจะอยูกันอยางไร;โลกทั้งโลกนี้จะอยูกันอยางไรก็คงจะอยูกัน 
ดวยพิษสงของตัวกู-ของกู,  จะฆากันทีละหมื่นละแสน  ทีละลานก็ทําได  ในเวลาตอไป;  
แตแลวก็ไมมีใครสนใจ;  นี่ปญหาทางศีลธรรม  ก็เกิดขึ้น  สวนทางปรมัตถนั้นก็เรียกวา 
ไมมีใครสนใจลึกซึ้งมาแตเดิมแลวละ;  ละกิเลสไมได  ไปนิพพานไมได  นี้เปนปญหา 
ทางปรมัตถธรรม  ฉะนั้นปญหาเฉพาะหนาของเรา  ก็คือเรื่องตัวกู-ของกู  ทั้งใน 
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สวนคน ๆ  หนึ่ง  และทั้งในสวนสังคม  หรือวาทั้งโลก  ทั้งในสวนผิวเผิน  และทั้งใน 
สวนลึกซึ้ง. 
 

ทุกศาสนา  มุงทําลาย  ตัวกู-ของก ู
ทีนี้  เหลือบไปดูอันสุดทายกันสักหนอย  โดยที่เวลายังมีเหลืออยูบางนี้  คือด ู

สิ่งที่เรียกวาศาสนา.  ศาสนานี้ลวนแสนจะดีกันทุกศาสนา  ตางมุงทําลายตัวกู- 
ของกูกัน  ทุกศาสนา;  จะเปนศาสนาของความเชื่อ  หรือศาสนาของเหตุผล  หรือ 
ศาสนาของสติปญญาอะไรก็ตาม  ลวนแตมุงหมาย  จะทําลายความเห็นแกตัว  หรือทําลาย 
ตัวกู  กันทั้งนั้น;  หรือแมกฎหมายทั้งหลาย  ก็มุงหมายจะทําลาย  หรือสะกัดกั้น 
ความลุกลาม  ของสิ่งที่เรียกวาตัวกู-ของกู;  แมแตศีลธรรมในขั้นเริ่มแรกของ 
มนุษย,  สมัยเริ่มแรกเปนมนุษยนั้นเริ่มมีบทบัญญัติตาง ๆ  เพื่อลําลายตัวกู-ของกู.  
เพราะเหตุไร ?  ตอบไดงายนิดเดียวเพราะปญหามันเกิดมาจากตัวกู-ของกู. 
 

ทีแรกนั้น  มนุษยขโมยกันไมเปน  ตางคนตางเก็บกินเอามาจากปา;  ตอมา 
เอาเปรียบ  แลวก็ไปเอามาเสียคนเดียว,  เอามาปลูกฝง  แลวก็ขโมย.  การเอาเปรียบ 
ก็ตาม  การเบียดเบียนก็ตาม  ก็ลวนแตมาจากตัวกู-ของกู;  ฉะนั้นจึงแตงตั้งศีลธรรม 
บทบัญญัติทั้งหลายขึ้นมาวา  ไมใหทํา,  วาบาปบาง,หรือวาทําแลวจะลงโทษบาง.  
นี่ก็เพราะมุงหมายจะปราบพิษราย  ของตัวกู-ของกู  ที่งอกงามขึ้นมา  ในหมูมนุษย;  
ตนเหตุมาจากตัวกู-ของกูทั้งนั้น  จึงไดวางกฎศีลธรรมเหลานี้  แมในอันดับแรกที่สุด 
ก็เพ่ือทําลายหรือปองกันตัวกู-ของกู 

ถาคุณจะดูศีลธรรมที่เกาแกที่สุด  และเปนรากฐานที่สุด  ก็คือเรื่อง  ศีล  ๕.  
อยางดูถูกสิ่งที่เรียกวาศีล  ๕  นั่นแหละเปนเรื่องตลอดกาล  ตั้งแตต่ําที่สุด  จนถึงสูง 
สุดทายเลย.  เพราะวามนุษยนี้ยังตองผิดศีล  ๕  กันอยูตั้งแตต่ําสุด  จนถึงชั้นสูงสุด, 
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ทายที่สุด  ชั้นประณีตยิ่ง ๆ  ขึ้นไป;  กอนนี้ก็ผิดอยางโง ๆ  เลว  ๆ,  หรือจะพูดไปอีก 
ทีหนึ่งก็วา  ตอไปน้ีมันจะผิดอยางนาเกลียดนาชังยิ่งขึ้นไปอีก;  ที่แลว ๆ  มาไมใคร 
นาเกลียดนาชังเพราะไมใครรู  ไมใครตลบแตลง.  ศีล  ๕  ขอน้ีเปนเคร่ืองบอกแสดงวา 
เปนปญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวกู-ของกู  :  ถาไมมีตัวกู-ของกูก็ไมมีการรุกล้ํา  เบียด 
เบียนกันอยางนี้;  แลวศีล  ๕  ก็จะไมถูกบัญญัติกันขึ้นมาในโลก  แตแลวไดเกิดศีลกันขึ้น 
มาก็เพราะตัวกู-ของกูมันแสดงพิษรายอะไรออกมา,  มนุษยจึงตองชวนกันหาทางแกไข 
แลวก็บัญญัติบทบัญญัติตาง ๆ  ขึ้นมา  ใชบังคับแกมนุษยกันเอง;  หรือในบางกรณีก ็
แนะนําใหสังเกตดู,  แลวก็ปฏิบัติเอาเอง.  นี่ศีลธรรมเกิดขึ้นอยางนี้,  ขอใหพิจารณาดู  : 
 

ขอที่  ๑  ปาณาติบาต  -  ประทุษรายชีวิต  หรือรางกายของผูอื่น  สัตวอื่น 
นี้เห็นชัดทันทีวาเห็นแกตัวแลว. 

ขอท่ี  ๒  อทินนาทาน  -  ประทุษรายทรัพยสมบัติของบุคคล  นี่ก็เห็นแกตัวแลว. 
ขอท่ี  ๓  กาเมสุ  มิจฉาจาร  -  นี่ก็ประทุษรายของรักใครดังดวงใจของผูอื่น;  

นี่ก็เพราะวา  เห็นแกตัวแลว. 
ขอท่ี  ๔  มุสาวาท  -  เอาประโยชนของผูอื่นมาดวยวาจา  นี้ก็เห็นแกตัวแลว. 
ขอท่ี  ๕  สุราเมรัย  -  นี้ประทุษรายตัวเอง,  ประทุษรายความมีสติสัมปชัญญะ 

อันถูกตองของตัวเอง  คือดื่มนํ้าเมาเขาไป  นี้มันมีตัวกูบาอีกตัวหนึ่ง,  มันอยากจะ 
อรอยดวยความมึนเมา  มันก็กินน้ําเมาเขาไป,  มันก็ประทุษรายความดี  ความปรกติด ี
ของตัวกู-ของกูธรรมดาจนหมดสิ้น.  อาการเมาเหมือนกับบา  นี้เรียกวา  ประทุษราย 
สติสมปฤดีของตนเอง  นี้เห็นแกตัวหลายซับหลายซอน,  เห็นแกตัวกูที่เลวกวา 
แลวก็ทําลายตัวกู  ที่ไมเลว  หรือไมสูจะเลว  ขอท่ี  ๕  นี้ก็นับวา  พิเศษมาก  ไมทํา 
รายใคร  แตทํารายความรูสึกผิดชอบ  ชั่วดีของตัวเอง  ไอตัวกูบานี้มันทําไปได. 
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ขอใหลองคิดดูวา  ศีล  ๕  ที่เปนรากฐานของศีลธรรมทั้งหลาย  นี้ก็มาจาก 
ตัวกู-ของกู  ที่ไปอาละวาดอยางนั้น  อยางนี้  ก็ตองวางกฎเกณฑขึ้นมาปองกันมัน  จนกวา 
จะสูงขึ้นไป,  สูงขึ้นไป;  เชนวาเมื่อไมผิดในศีลท้ัง  ๕  นี้แลว  แตยังมีความทุกขอยู 
นี้เพราะวา  ไปยึดถืออื่น  ที่มันยิ่งขึ้นไป  ก็ตองมีความทุกขเพราะยึดถือ;  ยึดถือหนัก ๆ  
ก็เปนทุกข.  ศาสนาทุกศาสนา  ก็สอนใหละ  ใหทําลาย  เวนการเกิดขึ้นแหง 
ตัวกู-ของกู  ทั้งอยางหยาบ  อยางกลาง  อยางละเอียด :  ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุด 
ก็ไดรับธรรมะอยางสูงสุด,  ไมเห็นแกตัวตามธรรมดา  ก็ไดรับธรรมะอยางธรรมดา. 
 

ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุด  นั้นคือวา  ไมมีตัวเสียเลย;  นี่คือเรื่องอนัตตา 
เรื่องไมมีอหังการไมมีมมังการ  ไมมีอัตตาตัวตน  บุคคล  เราเขา.  นี่มันจบที่นี ่;  
มีความรูสึกไมปรุงแต  วามีตัวกู-ของกูหรือตัวฉัน  ตัวสู  อะไรก็ตาม,  ไมมีตัวตน 
ก็แลวกัน;  จะไมเอาอะไรมาเปนตัวตนอีก  ก็เลยไมมีตัวทุกข 
 

สรุปในบทเมื่อตะกี้ที่วา  อสฺมิมานสฺส  วินโย  เอตํ  เว  ปรมํ  สุขํ - นําออก 
เสียได  ซึ่งความสําคัญวา  ตัวเรามีอยู  นั่นแหละเปนสุขอยางยิ่งเวย.  คุณจําบทด ี
บทประเสริฐ  ฝายประเสริฐท่ีสุดของเรื่อง  ตัวกู-ของกูไว  อยางนี้;  คือบทนี้  ควรจะจํา 
ไวจนตลอดชีวิตเลย.  พระพุทธเจาทานไดตรัสไวอยางนั้น.  เมื่อทานตรัสรูใหม ๆ  
ทานมานั่งพิจารณาไป ๆ  มา ๆ  เลยโพลงออกมา  เปนคําอุทาน  คือพูดกับพระองคเอง 
ผูเดียว  ซึ่งก็พูดประโยคสุดทาย  มีวาอยางนี้ :-  อสฺมิมานสฺส  วินโย  เอตํ  เว  ปรมํ  
สุขํ.  จําไวใหแมนยําทุกตัวอักษร  มันจะชวยคุมครองได.  อยาใหเกิดความสําคัญ 
วา  ตัวกู  มีอยู,  อสมิ-ตัวกูก็มีอยู,  มานะ-ความสําคัญ,อัสสมิมานะ-แปลวาความ 
สําคัญกวา  ตัวเรามีอยู,  อสฺมิมานสฺส  วินโย-นําออกเสียได  ซึ่งความสําคัญวา  ตัวเรา 
มีอยู;  นี่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ  ตัวกู-ของกู. 
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ภาคนํา ๔๗

แนวสังเขป  ของ  สิ่งที่เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข 
ทั้งหมดนี้เปนปริทรรศน  รูปโครงทั้งสิ้นของธรรมปาฏิโมกข  เกี่ยวกับ  ตัวกู- 

ของกู,  เอามาพูดใหฟงอีกครั้งหนึ่ง  ตามความตองการของหลายคน  ที่เพิ่มมาก  และไม 
เคยฟง;  ผมไดทราบวาอยากฟงจึงพูด  และนี่คือ  แนวสังเขป  ทั้งหมด  ของสิ่งที่ 
เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  เปนขอความทางฝายธรรมะ  คูกันกับขอความฝายวินัย.  
ขอความฝายธรรมะคือ  บอกวิธีปฏิบัติ  ทําลายสิ่งที่เปนตัวกู-ของกู  ที่เปนที่ตั้งของ 
กิเลสและความทุกขทั้งหลาย  ถาคุณจําไดก็มีประโยชนตลอดกาล,  เขาใจพุทธศาสนา 
ในสวนลึกไดดีขึ้น  เปนรูปเปนโครง  ที่สมบูรณ;  แมวายังไมมีรายละเอียดนัก  แต 
ก็มีรายละเอียดพอสมควร  เทาที่พูดมานี้;  สวนรายละเอียดถี่ยิบ  คอยไปเสาะหา  ศึกษา 
ตอไปก็แลวกัน. 

 
ธรรมปาฏิโมกขนี้  เราเอามาพูดกันทุกวันพระ  ๘  ค่ําบาง  ๑๕  ค่ําบาง;  

วินัยปาฏิโมกขเรามีลงกันแตเพียง  วันพระ  ๑๕  ค่ํา,  สวนวันพระ  ๘  ค่ําไมไดลง;  แต 
ธรรมปาฏิโมกขนี้  เราเอามาลง  ทําเหมือนกับลงโบสถ,  แตเปนธรรมปาฏิโมกข  ทําทุก 
วันพระ  ๘  ค่ํา,  ๑๕  ค่ํา  เวนแตมีเหตุการณอยางอื่นมาแทรกแซง  ก็เวนไปบางก็มี.  
แตตั้งใจไววา  ถาไมมีอะไรแทรกแซง  ก็จะพูดเรื่องนี้,  ที่เรียกวาธรรมปาฏิโมกขนี้ 
ทุกวันพระ  ๘  ค่ํา  ๑๕  ค่ํา  เหมือนกับลงโบสถฝายธรรมะกันเรื่อย ๆ  มา  บางที 
ก็พูดไปไกลสุด,  พูดเรื่องแงนั้น  แลวก็ออมมาแงนี้  ก็พูดไปไกล,  แลวก็พูดแง 
อื่นอีก  ไปไกล  ผมพยายามพูดทุกแงทุกมุม  แตเนื่องจากวา  ไมใครมีคนสนใจวาเปน 
เรื่องสําคัญ  ก็มีคนฟงไมมากนัก  เรื่องอยางนี้ก็ชวยไมได;  แมเปนเรื่องสําคัญที่สุด 
แตถาไมตรงกับความประสงค  หรือไมไพเราะแกการฟง  ก็ไมใครจะมีใครฟง  แตผมขอ 
ยืนยันวา  เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  ที่เราจะตองเผชิญกันตอไปเรื่อย ๆ   จนกวาจะถึงที่สุดได. 

 
ขอใหเอาไปศึกษา  ขยายความ,  ประพฤติปฏิบัติ  ใหมีสติสัมปชัญญะ 

อยูทั้งวันทั้งคืน  เกี่ยวกับเรื่องตัวกู  -  ของกู. 
ขอจบการบรรยายในวันนี้ไวเพียงเทานี้ 
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ภาคเรื่อง 
 
ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑.  ยกหู  ชูหาง 
วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันอาทิตย  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๙  ปมะแม 

    การพูดกันที่นี่   ในวันพระ  ๘  ค่ํา  ๑๕  ค่ํา  ที่ประชุม 
กันที่นี่,  ที่หนาตึก  โรงมหรสพทางวิญญาณนี้,  ประสงค 
จะพูดขอธรรมกันบาง .   ถาไม มี อุปสรรคจะไดพูดกัน 
เดือนละ  ๔  ครั้ง,  และจะเรียกการพูดที่นี่วา  “ธรรม- 
ปาฏิโมกข”;  โดยถือวา  ทางวินัยมีการลงปาฏิ โมกข 
เดือนละสองครั้ง  เพื่อซักซอมขอปฏิบัติทางวินัย  มิให 
เลอะเลือน.  และในพระบาลี  ก็มีกลาว  วินัยเลอะเลือน 
เพราะธรรมะเลอะเลือน;  เพราะฉะนั้น  เพ่ือมิใหธรรมะ 
เลอะเลือน  เราจึงจะพูดซักซอมขอธรรมะกันไวเสมอ ๆ,  
และเราจะถือวา  การพูดที่นี่ เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  ซึ่ง 
มุงหมายจะพูดกันในเรื่องหลักปฏิบัติ  อันเปนหัวขอ 
สําคัญ ๆ  เกี่ยวกับตัวกู  -  ของกู 

 
 
 
 

๔๘ 
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ยกหู  ชูหาง ๔๙

รูจักฟง  ความคิดเห็นของผูอื่นบาง 

เรื่องที่จะพูดกันในวันนี้  ก็เปนเรื่องตามธรรมชาติ  ซึ่งเราควรจะหัดสังเกตวา 
คนที่มีสติปญญาตาง ๆ  กันนั้น  ยอมสังเกตเห็นอะไรตาง ๆ  กัน,  แลวมีความคิดเห็น 
ในเรื่องนั้น  แลวนําเอามาพูดไดตาง ๆ  กัน.  คนทั้งหลาย  หลาย ๆ  คนนี้  ถาไปเห็น 
บานดอนแลวกลับมา;  ใหเลาเรื่องบานดอน  ก็ยอมจะเลาไดไมเหมือนกันทุก ๆ คน;  
เพราะใจคนยอมตางกัน  และไปสนใจในสิ่งที่ตางกัน,  ก็ยอมจะเลากันคนละอยาง 
คนละทาง,  และเลาไมเหมือนกัน  ทั้ง ๆ  ที่ดูสิ่งเดียวกัน  แหงเดียวกัน. 
 

บุคคลบางคนเขาก็ยอมมีสติปญญาของเขาอยางหนึ่ง  เห็นโลก  เห็นชีวิต 
ของเขาไปอีกแงหนึ ่งตางหาก  ไมเหมือคนอื ่น  ๆ,  อาศัยที ่เปนคนละเอียดลออ 
มีสติปญญา  เขาก็เห็นอะไรในแงดีมีประโยชน  ก็พูดในสิ่งที่ตนพบมา;  อีกคนหนึ่ง 
ไมเห็นในแงนี้  แลวก็เลยไมชอบฟงเขาพูดเพราะเหตุนี้.  ธรรมดาคนโงกับคนฉลาด 
จะคิดเหมือนกันไมได  และตางฝายตางไมชอบเชนเดียวกัน. 
 

ถาเราอยากจะเปนคนฉลาด  เราควรอุตสาหฟงความคิดเห็นของคนที่ 
ฉลาด  ละเอียดละออ,มีอายุมากเสียบาง;  ผูที่ยังเด็กกวารูจักฟง  รูจักพิจารณา 
แลวจะไดรับประโยชนมาก.  พระพุทธเจาทานก็สรรเสริญในเรื่องอยางนี้,  ทาน 
ตรัสวา  อยางพระอัญญาโกญทัญญะนี้  ถึงไมรูอะไรมาก  ไมมีความรูอยางโนนอยางนี้.  
อยางไรก็ดี  อยางอื่นก็ตองรู  เพราะวาอายุมาก  ไดประสบพบเห็นสิ่งตาง ๆ  มามาก.  
เพราะฉะนั้นอยากใหพระเณรหนุม ๆ  นี้หายอวดดีเสียบาง  อยางอวดดีกันนัก  อุตสาหหัด 
ฟงความคิดเห็นของคนอื่นบาง;  ถาเขาเปนคนแกอายุมาก  แลวเปนคนละเอียดลออ 
สุขุม  รอบคอบแลว  ลองฟงดูเถอะจะไดฟงสิ่งที่ตนไมเคยไดสังเกต;  ถึงแมที่เคยผาน 
มาแลวก็ไมไดสังเกต  อยูแคจมูกก็มองไมเห็น,  คนโง  คนอวดดี  มักจะมองไมเห็น 
สิ่งที่อยูแคจมูก.  เพราะฉะนั้น  ขอใหผลัดกันเปนคนฉลาดคนละที ๆ  ฟงเสียง 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐

ซึ่งกันและกัน  ฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันบาง;  ใหแตละคนแสดงความคิดเห็น 
เร่ืองใดเรื่องเรื่องหนึ่งออกมาคนละที  ก็จะนาฟง  ซึ่งยอมตาง ๆ   กัน  ในที่สุดก็มีประโยชน. 
 

คนอายุมากเขารูจักมองโลก  ในแงที่เรามองไมเปน  เราไดฟงเขา 
พูดเราก็หายโงขึ้นมาในสวนนั้น;  เพราะฉะนั้นจึงบอกวา  ใหอุตสาหฟง.  แมแต 
คนบาพูดก็ยังมีประโยชน  ใหรูจักสังเกตแลวก็เห็นจริง.  เมื่อวันกอนมีคนมาทอด 
ผาปา  มีคนบาติดมาคนหนึ่ง  เขาพูดอะไรมาก;  ถาเราฟงใหดีแลวก็มีคําพูดที่เปน 
ประโยชน,  สวนคําที่ใชไมได  บา ๆ  บอ ๆ  มันก็มีมากเหมือนกัน  แตคําที่มีประโยชน 
ของเขาก็มีเยอะ;  ในคําพูดเหลานั้นมันก็มีความคิดที่แหลมคมออกมาไดเปนครั้งคราว,  
แตสติของเขาไมดีคําพูดจึงไมติดตอกัน  มันฝนเฝอไป  นั้นก็เปนไปตามเรื่องราว 
ของเขา.  แตขณะหนึ่งเขาพูดอะไรไดดี  ๆเราก็ควรจะฟง  ถึงแมคนบาเปนผูพูด;  
เร่ืองที่พูดนั้นก็เปนเรื่องจริง  และเปนธรรมะอยูนั่นเอง  แมวาจะออกมาทางปากของ 
คนบา. 
 

เรื่องการพูดนั้น  ทุกคนควรจะพูดไดทั้งนั้น  พูดมาตามความคิดเห็นของตน 
ตามความรูสึกของตัว,  ดวยเจตนาดีตอผูฟง  จะใหเปนประโยชนแกผูฟง;  อยางนี้ใช 
ไดทั้งนั้น  และยอมตองมีเรื่องแปลกๆ  กันเสมอ.  หรือถาจะใหตอบคําถามเรื่องใด 
เร่ืองหนึ่ง  ก็ตอบตาง ๆ  กัน  ตามความรูสึกที่ตางกันหรือตามภูมิชั้นจิตใจที่ตางกัน.  
อยางถามวาเกิดมาทําไม ?  นี้คงตอบกันไดทุกคน;  แมแตคนที่โงที่สุดเปนพาลที่สุด 
เขาก็มีความเห็นไดวาเขาเกิดมาทําไม;  แมแตจะคิดวา  เกิดมาเพื่อเอาเปรียบคนอื่น 
ซึ่งเปนความคิดเห็นของเขา  มันก็เปนเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเหมือนกัน.  เราตองพยายามฟง 
หรือพรอมที่จะฟง,  รูจักฝกหัดฟงเร่ืองที่มีความหมายนาพิจารณาวา  ใครพูดอะไรกัน 
อยางไร. 
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เรื่องการยอมฟง  หรือไมยอมฟงนี้  มีไดเพราะเหตุหลายอยาง;  ที่ไม 
ยอมฟง  เพราะฟงไมเปนก็มี. 
 

ประเภทแรกนี้คงจะไมยอมฟง  เพราะฟงไมเปน  มันจึงฟงไมไดเรื่อง 
ไดราว   .  ฟงไมเปนนี้เปนที่นาสังเวชมาก;  เหมือนกับคนฟงตนตรีไมเปน  ก็เปน 
เรื่องที่นาสังเวชมาก;  แตมันก็จริง  เพราะฟงไมเปน.  เชนเมื ่อฟงดนตรีก็ฟงเปน 
ตีปองตีแปงตีอะไร  ไมเห็นเปนดนตรี;  อยางนี้เพราะฟงไมเปน  ลองไปคิดดู  วาคนที่ 
ฟงดนตรีเปน  ในโลกนี้ก็มีไมกี่คน.  ทีนี้ธรรมะมันยิ่งกวานั้น  มันยิ่งกวาดนตรี  มัน 
ละเอียดสูงๆ  ขึ้นไปอีก  ก็ยิ่งไมนาฟง  และไมอยากฟงยิ่งขึ้นไปอีก,  แลวธรรมะที่เปน 
เรื่องละเอียดขึ้นไปอีกก็ยิ่งไมอยากฟง  ทั้งยิ่งเขาใจยาก  แลวก็ไมเขาใจ.  เพราะฉะนั้น 
ความไมอยากฟง  มักจะมาจาก  การถือตัว  ถือเปนตัวกู-ของกู  ถือมานะทิฏฐิ 
ไมยอมฟงขึ้นอีกดวย. 
 

ประเภทที่  ๒  การไมยอมฟง  นี้จะมีอาการไมอยากฟง  หรือไมยอมฟง 
คนบางคนพูด,  หรือจะยอมฟงแตคนบางคนพูด.  นี้เปนเรื่องตัวกูเหมือนกัน,  เปน 
เรื่องถือตัวตน  ถือตัวกูเหมือนกัน,  และติดขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึ้น ๆ  ดวย.  
ขอน้ีเนื่องจากตั้งแตเกิดมาก็เลือกมาก  ซึ่งเลือกไปตามความเขลา.  อยางเชนสมัยหนึ่ง 
ถาไมพูดบนธรรมาสนแลวก็ไมฟง  หรือไมอยากเชื่อ;  นี้ก็ยังมีอยูมากแมเดี๋ยวนี้,  แตวา 
คอยยังชั่วลงบาง;  หรือวา  นั่งบนธรรมาสนแลว  จะตองถือใบลานดวยถึงจะเชื่อ,  
แมจะเปนอาจารยเปนอะไรของตัว  ถาไมถือใบลานก็ไมเชื่อ. 

 
แบบดังกลาวมานี้  ก็ใชไมไดเหมือนกัน  คือตัวเองไมเปนตัวเอง,  ไมมี 

หลักเกณฑ  หรือไมมีอะไรเปนตัวเอง  :  ตองเชื่อตามคนอื่น  ตองเชื่อฐานะของผูพูด 
เชื่อวาผูนี้เปนอาจารยของเรา  ฯลฯ,  นี้แหละไปอานดูเถิด  มีในกาลามสูตร  ซึ่งเปน 
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เรื่องของคนโง  :  เชื่อเพราะไดยินไดฟงตาม ๆ  กันมา,  เชื่อเพราะนาเชื่อ,  เชื่อเพราะ 
เหตุผลอะไรของตน  ฯลฯ  อยางนี้ก็เรียกวา  ใชไมได  ไมควรเชื่อ. 

 
สรุปความในกาลามสูตรนั้น  สุดทายรวมความแลวก็คือวา  ใหฟงไวกอน 

แลวเอามาพิจารณาดูวา  นาเชื่อไหม ?  ควรเชื่อไหม ?  เร่ืองที่ตองเลือกเชื่อบางมัน 
ก็มีเหมือนกัน;  ตองรูจักเลือกวา  ควรจะฟงผูนั้นพูดไหม ?  ในฐานะที่นาเชื่อ  อยางนี ้
ก็มี เหมือนกัน.   แตพระพุทธเจาทานก็ยังไมให เชื่อโดยเหตุอยางนั้น ;  เพราะวา 
เดี๋ยวจะเกิดไปเชื่อเพียงสักวาเขาผูนั้นเปนคนสําคัญพูด  แลวก็ตองเชื่อ  ไมกลาวิพากษ 
วิจารณ.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  แมตถาคตพูดก็อยาเชื่อ;  ใหไปคิดดู  ไปแยกแยะดู 
ไปใครครวญดู  แลวจึงเชื่อ.  คําสอนอยางนี้มีลักษณะอยางที่เรียกวา  ประชาธิปไตย 
เต็มท่ี,  เต็มท่ีจนถึงขนาดวาจะใหใคร ๆ  เปนพระพุทธเจาก็ได.  ใครพูดถูก  ใครพูดดี 
มีเหตุผลมีเนื้อหาดี  คนนั้นเปนพระพุทธเจาได,  มีคาเทากับพระพุทธเจาไดเหมือนกัน,  
และเปนผูที่ควรพูดใหผูอื่นฟงได  ผูอื่นก็ควรจะฟงเขาพูดไดดวยเหมือนกัน.  อยางไร 
ก็ดีในการฟงนั้น  อยาคิดวาเสียเวลาไปเสียทั้งหมด;  ในการที่ฟงคนนั้นคนนี้พูด 
ถาเขาพูดปรารภธรรม  และดวยเจตนาดี  นี้ควรจะฟงเขา. 

 
ประเภทที่  ๓  โรคมานะทิฏฐิไมยอมฟงผูอื่นพูด  นี้มีมากท่ีสุด;  ไมอยาก 

จะเปนผูฟง  อยากจะเปนผูพูดเสียเอง  นี้ก็มีมาก;  มีอยูมากไมวาในที่ไหน  มีแต 
ผูที่อยากจะพูดเสียเอง  มากกวาที่จะใหผูอื่นพูดเมื่อผูอื่นพูดก็ไมฟง,  หรือฟงบาง 
ฟงพอใหจบ ๆ  แลวตนจะไดพูด  โดยไมตองรูเรื่องวาอะไร,  บางทีพูดซ้ํากันก็มี. 

 
สําหรับพวกเรา  ควรฟงดวยคิดวา  คงจะมีประโยชนอยูบาง;  อยางนี ้

จะไดฟงของแปลก  ๆไปจากที่เราเคยฟง;  แมจะเคยเรียนมากรูมาก  พูดไดมาก 
มีเนื้อหามากก็จริง  แตถึงอยางไรก็ยังไมหมด  ยังตองมีเหลือไวใหคนอื่นพูดไดบาง; 
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เพราะสติปญญายอมไมเหมือนกัน  ดังที่วามาแลว.  สวนหนึ่งเหลือไวฟงคนอื่นพูดบาง 
เหลือไวฟง  แมแตคนที่เราเห็นวา  ไมใชครูบาอาจารยพูด  หรือกระทั่งคนบาพูดบาง. 

 
ขอใหลองพิจารณาดู  พอเราเห็นคนบาแลว  เราก็มีกิเลสของเราเองขึ้นมา 

ซึ่งเลวกวาคนบานั ้นขึ ้นไปอีก;  ที ่เราคิดวาเราเปนคนดี  นั ่นเปนคนบา;  ถาเรา 
คิดอยางนี้เราก็เปนบา  หรือเลวกวาคนบาเสียอีก.  ใหระวังกันไวใหดี ๆ  หูหางของ 
เราสยบอยู  พอเห็นคนบามา  หูหางของเราก็ยกชูขึ้นทันที,แลวตะโกนเรียกคนนั้น 
วา  “ไอบา”,  แลวนึกวา  “ตัวเองเปนคนดี”.  ที่นึกวาตัวเองเปนคนดีนี้  หู  หาง  มันยก 
ขึ้นมาอยางเรอราทีเดียว;  อยางนี้ตองถือวา  คนนั้นตองเลวกวาคนบา.  การยกหู 
ชูหางขึ้นมาประณามผูอื่นวาเปนคนบา  ตัวเองเปนคนดี  นี้มันคือบาคนละอยาง 
หรือบามากกวา.  คนนั้นเขาบาทางจิตใจสวนนอก  สวนตื้น  สวนธรรมดาสามัญ  สวน 
รางกายมันสมอง;  แตอีกคนหนึ่งนั้นบาดักดานในทางความคิด  ความเห็น  ทางสต ิ
ปญญา,  มีตัวมีตน  ยกหู  ชูหาง  ทุกครั้งที่เห็นวาคนอื่นดอยกวาตัว,  จึงเห็นวาเขา 
เปนคนบา  เห็นวาเขาเปนคนโงบาง  เห็นวาเขาเปนคนจนบาง. 

 
ถาไมสนใจเร่ืองอยางนี้  ไมศึกษาเรื่องอยางนี้  ก็ตายเปลา  เกิดมาชาตินี้ 

ชาติหนึ่ง  ตายเปลา,  ไมมีวันที่จะรูธรรมะของพระพุทธเจา  ที่เรียกวา  “ไมมีตัวตน 
ไมมีตัวกู  ของกู”.  เพราะวามันคอยอัดเอาไวแตเรื ่อง  ตัวกู-ของกู  เปนควัน 
กลุมไวเรื่อย  :  ดีกวาคนอื่น  ฉลาดกวาคนอื่น  ร่ํารวยกวาคนอื่น  ฯลฯ.  โรค 
ถือความดีก็คือ  โรคทีเอาหู  เอาหาง  ไวยกใหมาก ๆ ขี้เหนียวมาก  ขี้ตืดมาก  ฯลฯ  ก็มา 
รวมอยูที่คนชนิดนี้แหละ. 

 
เราจะเคารพนับถือใคร  เราจงสังเกตขอน้ีวา  คนนั้นมีหู  มีหาง  ไวสําหรับ 

ยกกี่มากนอย;คนใดที่  มีหู  มีหาง  สําหรับยกนอย  หรือเขายกนอย  นั้นแสดงวา 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๕๔

เปนผูมีคุณธรรมสูง,  เปนผูยอม;  ใชคํา ๆ  เดียวคือคําวา  “ผูยอม”  ที่เรียกวายอมแพ 
ก็ได,  แตมันยิ่งกวา  ยอมแพ  คือยอมเปนผูฟงนั่นแหละ.  ถาไมยอมเปนผูฟง  ก็ยกหู 
ชูหาง  เรื ่อย  ไมยอมเปนผู ฟง;ถาเรายอมเปนผู ฟง  นั่นมันก็เปนการย่ํายีกิเลส 
ของเราทันที,  เพราะการยอมนั้นทําใหมีตัวตนนอยลง  มีตัวกูนอยลง;  ไมตอง 
เรียนรูอะไรอื่น  ไมตองมีความรูอยางอื่น  ทําใหมีตัวตนนอยลงนี้แหละ  คือความ 
ประเสริฐสูงสุด. 

 
พระเณร  เรียนมาก  มีตัวตนยกหู  ชูหาง  นี้ก็ไมมีอะไรดี,  ไมมีอะไรที่นา 

นับถือ,  มีแตยกหูชู  หางมากขึ้น  ตามความรูที่ เรียนไดมากขึ้น  สอบไลไดมากขึ้น;  
อยางนี ้สู ชาวบานที ่ไมใครพูดก็ไมได.ผู ที ่มีตัวตนนอยเขาจะไมพูด  แตทวายกหู 
ชูหางนอยก็แลวกัน.  ผูที่มีความรูสึกยกตัวยกตนอะไรทํานองนี้นั่นแหละ  เปนขณะ 
ที่มีกิเลสเต็มท่ี  :  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  รวมอยูในนั้นหมด  ในเวลา 
ที่แสดงกิเลสเต็มท่ีนั้น.  ขณะใดเราทําใหตัวตนถูกกดลงไป  นี้เปนเวลาที่ดี  เปน 
เวลาทีประพฤติธรรมที่ดีที ่ถูก;  ขณะใดที่เราสนับสนุนใหตัวกูเดนโดงขึ ้นมา 
นั่นคือเวลาที่เลวที่สุด  ที่ไมปฏิบัติธรรมเลย,  ขณะนั้นก็เปนคนบาที่สุดยิ่งกวา 
คนบาที่เที่ยวเพนพานเสียอีก. 

 
รูจักพูด  ในเมื่อ  เปนฝายตองพูด 

ทีนี้  จะพูดถึงฝายผูที่ตองพูดบาง  เผื่อวา  พระเณรองคไหนถูกขอรองใหพูด;  
บางองคก็คลายกับขวัญหนีดีฝอพูดไมได  ประหมาไปหมด  เปนอะไรไปหมด  ก็มี;  
บางคนตรงกันขาม  พูดเพอเจอไปก็มี.  นี่ก็อยางเดียวกันอีก  คือ  เรื่อง  ตัวกู-ของกู 
มันแสดงรูปอีกรูปหนึ ่ง .   คนที ่พูดอวดดี  เพอเจอ ไป   ก็เปนเรื ่องธรรมดา 
ของตัวกู-ของกู  ซึ ่งเปนอยางนั ้นเอง ;   สวนคนที ่กลัวที ่ขลาด   ประหมาไปหมด 
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ก็เพราะเหตุอยางเดียวกันทั้งนั ้น  ที่มีตัวกู-ของกู  สงวน  หรือรักษาภูมิ  หรือ 
รักษาเหลี่ยม  หรือรักษาเกียรติอะไรมากไป  จนขี้ขลาด  กลัว  ประหมา  ไมกลาพูด 
นั้นมิใชวาเปนคนไมมีกิเลส  ไมมีตัวกู;  นั้นไมใช.  ที่แทมีตัวกูมากเทา ๆ กัน  แต 
อยูในรูปท่ีมันรักษาหูหาง  รักษาอะไรของตน;  คือกลัวไปวาถาพูดออกไปจะขาดทุน 
จะรายยิ่งกวาไมพูด;ก็เลยไมอยากพูด  อมพะนําไวบาง,  หรือวาถึงกับขลาดพูดไมถูก 
ทั้งหมด  เลยไมพูด;  อยางนี้ก็ไมควร. 

 
ถาจะตองพูดแลว  ทําใจคอใหเปนปรกติ  ใหมีธรรมะ  ประกอบไป 

ดวยธรรมะ  แลวพูดไปดีกวา;  พูดไปดวยเจตนาดี  ดวยความตั้งใจที่ดี  ระมัด  
ระวังดี,  เลือกสิ่งที่ตนรูจริงมาพูด,  ก็จะพูดไปไดดี;  แลวตอไปก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้น 
จะพูดไดดียิ่งขึ้น.  ถาไมยอมทําหรือขลาดกลัว  จนพูดไมได  ก็จะเปนคนพูดไมเปน 
พูดไมไดจนตายเลย.  การประชุมกันที่ตรงนี้  ถาวันไหนมีคนที่มีความเจนจัดในชีวิต 
มากพอ  มาพูดอะไรใหฟง  นี้ตองถือวามีคามาก  และควรฟง,  ไมควรจะผูกขาดไวเพียง 
คนใดคนหนึ่งพูดคนเดียว. 

 
เคยอานพบในบาลีวา  บางครั้งพระพุทธเจาทานก็ไมไดตรัสเอง 

ไมเลาเอง  แตตรัสบอกใหพระภิกษุองคอื่นพูดก็มี,  หยุดพูดแลวใหองคอื่นพูดก็มี.  
พระพุทธเจาทานตรัสแตสั้นที่สุด  แลวใหองคใดองคหนึ่งพูดตอไปใหละเอียดตางออกไป 
อยางนี้ก็มี;  นับวาสมัยนั้นเปนประชาธิปไตยมาแลวตั้งแตตนตอ;พระพุทธเจาทานทรง 
เปนประชาธิปไตยมาแลว.  ในที่หลายแหงที่อานพบ  สังเกตเห็นวา  ภิกษุเหลานั้น 
หรือแมแตบางครั้ง  ภิกษุณี  สามเณร  ก็มี  ที่กลาพูด  พระพุทธเจาทานตองการใหคน 
แตละคนพูดบรรยายหรือพูดออกความเห็น  ซึ่งก็มีคนพูดขึ้นมาเรื่อยไมขาด;  ตอเมื่อ 
ยากเกินไป  ไมใชวิสัยจึงจะไมพูด  และทูลขอรองใหพระพุทธเจาทานตรัสเอง. 

 
พวกเราสมัยนี้มักใชวิธีติดบุคคล  ติดเครดิตของบุคคลบาง  ซึ่งไมควรจะ 

เปนอยางนี้.  มีสิ่งที่ควรตองรูไวอีกอยางหนึ่งวา  พุทธศาสนาอันเดียวกันนี้  เรามองกัน 
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หรือวาลูบคลํากัน  จับฉวยไดไมใชที่เดียวกัน;  ทําใหฟงคลาย ๆ  กับวาพุทธศาสนาอยาง 
ที่อธิบายกันอยูในลังกานี้ไปอยางหนึ่ง,  พุทธศาสนาอยางที่อยูในพมานี้ไปอยางหนึ่ง,  
ฝายที่อยูในธิเบตก็ไปอีกอยางหนึ่ง,  ฝายที่อยูในเมืองไทยก็ไปอีกอยางหนึ่ง,  ไมเหมือน 
กันเลย,  ไมเหมือนกันอยางยิ่ง.  ที่นี่ก็อธิบายอยูอยางหนึ่ง,  ที่อื่นก็อีกอยางหนึ่ง;  
แมพูดกันอยูในประเทศไทยนี้ก็ยังไมเหมือนกัน;  ดังเชนหมูนั้น  คณะนั้นก็ไปอยางหนึ่ง,  
คณะนี้ก็ไปอยางหนึ่ง,  ที่นี่ก็ไปอยางหนึ่ง  ที่อื่นก็ไปอยางหนึ่ง;  เพราะมีทัสสนะ 
ตาง ๆ  กัน.เราตองถือโอกาสที่จะฟงคนอื่นพูดบางก็จะดี. 
 

เดี๋ยวนี้เรามาติดกันเสียวา  จะตองรูพุทธศาสนาอยางไทย.  อยางใน 
ประเทศไทย;  นี้ก็ตองมาฟงพวกไทยพูด,  ไทยฟงคนไทยพูด.  แตเดี๋ยวนี้ศาสนา 
เดิมแทนั้นก็ไมรูวา  จะอยูที่ตรงไหน ?  อยูที่พมา  หรือลังกา  หรือยูที่ประเทศไทย ?  
ประเทศไทยก็คุยโมไปเหมือนกันวา  พุทธศาสนาถูกตองแตของเรา  ในประเทศไทยนี้ถูก 
ดีกวาของคนอื่นหมดในโลก;  พวกลังกาก็พูดวาอยางนั้น,  พวกพมาก็พูดวาอยางนั้น 
ควรจะเอามาใสครกตํา  โขลกใหเขากันใหละเอียดเสียใหมทุก ๆ  พวก  แลวคอย 
เอามากรองกันใหม,  เอามาเกรอะมากรองกันใหมเสียมากกวา,  จึงจะไดพุทธศาสนา 
อันแทจริง. 

 
เพื่อประโยชนกวางขวาง  เปนเหตุใหเราตองฟงเรื่องอะไรตาง ๆ  

ไวบาง   ฟงผูอื่นบาง,  มีการเจียมตัวยอมฟงผูอื่นบาง  ยอมฟงแมเด็ก ๆ พูดบาง 
ในโอกาสบางครั้งบางคราว.  อยายกหู  ชูหางเรื่อย  เหมือนอยาง  “น้ําชาลนถวย”  
ซึ่งเขาใชเปนคําดาชนิดหนึ่ง;  น้ําชาลมถวย  ใสไมลง  เปนน้ําที่กินไมไดเสียมากกวา.  
ควรมีโอกาสสักระยะหนึ่ง  ที่เราจะตองฟงใหรอบดาน,  ไมใชเราจะตองทําอยางนั้นไปจน 
ตลอดชีวิต;  อยางนั้นไมใช;  แตวาควรจะมีสักระยะหนึ่ง  ที่เราจะศึกษาทั้งเถรวาท 
ทั้งมหายาน  ทั้งอื่น ๆ  ที่เรายังไมรูวาเปนเถรวาท  หรือเปนมหายาย;  อยางพมา 
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อยางลังกา  อยางไทย  อยางธิเบต  อยางจีน  อยางญี่ปุนฯลฯ  เหลานี้ควรจะฟงกันเสีย 
สักคราวหนึ่ง.  จะตูตัวเองวา  ที่ตัวรูนั้นหมดแลวและถูกทั้งนั้น  คนอื่นผิดหมด;  
อยางนี้ไมสมควร. 

 
นักพูดบางคนก็พูด ๆ  ไป  แลวก็ดามหายานอยูทุกวัน ๆ  ทั้ง ๆ  ที่ไมรูจริง 

ในเรื่องมหายาน,ผู  “คงแกเรียน”  บางคนในประเทศไทยยังเขาใจไปวานิกายเซ็น  คือ 
เจกปาหี่  ตีปองตีแปง;  อยางนี้เรียกวา  ไมเขาใจ  เรื่องของพวกอื่นเสียเลย,  คิดเสียวา 
ที่ตัวรูอยูนั่นหมดแลว  และถูกหมดแลว. 

 
พุทธศาสนาที่แท  ไมใชมหายาน,  ไมใชเถรวาท 
พระพุทธศาสนาที่แทนั้น  ไมใชมหายาน   และไมใช เถรวาท ,  ไมใช 

พุทธศาสนาอยางของเราหรืออยางของใคร;  ที่เรามาเรียกวา  พระพุทธศาสนาอยาง 
ของเราก็บาเต็มที,  เถรวาทนี ้ก ็ไมใชของเรา  หรือของใคร.  พุทธศาสนาที ่แท 
ไมใชเถรวาทและไมใชมหายาย;  แตเปนขอปฏิบัติที่ถูตอง  ที่ทนตอการพิสูจน 
ในตัวการปฏิบัตินั้น,  แลวสรุปกลาวลงไปในขอที่วา  ไมมีตัวตน  ไมมีของตน,  
พูดถึงแตการปฏิบัติที่ทําใหหมดความสําคัญมั่นหมายวา  ตัวตน  วาของตน;  นี้คือ 
พุทธศาสนาที่แท.  สวนวิธีอธิบายที่เปนไปอยางมหายาน  อธิบายไปในทํานอง 
ตองพิจารณาดวยสติปญญา  เขาก็มีวิธีอธิบายไปอยางหนึ่ง;  ในเรื่องเดียวกันแท ๆ  
แตอธ ิบายตางกันออกไปก็ม ี.  แทจร ิงเปนเรื ่องสุญญตา  เรื ่องความไมม ีต ัวตน 
ไมม ีของตน.  ฝายเถรวาทเสียอีกที่ไมคอยใชความคิดสติปญญา ,  ไปใชทองจํา 
ไปใชคําพูดที่รอยกรองไวตายตัว;  อยางนี้กลับจะโงกวามหายานพวกที่ใชสติปญญา.  
บุคคลผูที ่ไมรูจริง  ไปพูดยกยองเถรวาท  ขมขี่มหายาน,อยางนี้ก็บา;  หรือวา 
ไปยกยองมหายาน  ขมขี่เถรวาท  มันก็บาเทากัน. 
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ถึงวา  เราจะถูกจัดเปนพวกเถรวาท  ก็ใหเปนแตเพียงโดยทะเบียนเถิด,  
โดยการสมมุติเทานั้นเถิด,  โดยจิตใจแลว  อยาไปเปนเถรวาท  หรืออยาไปเปน 
อะไรเขาเลย ;   เปนพุทธบริษัทที่ถูกตองไวกอนก็แลวกัน ;   ไมใชเถรวาท 
ไมใชมหายาน  พยายามแตจะเปนพุทธบริษัทที่ถูกตอง,  เปนพุทธบริษัท  ที่พยายาม 
จะละตัวกู  ของกู  แลวก็จะไมยกหู  ชูหาง,  พยายามที่จะริดรอนหู  หาง  ใหมันสั้นเขา 
จนยกไมได.  พุทธบริษัทที่แทตองไมใชเถรวาท  ไมใชมหายาน,  หรือถาเปน 
ก็เปนทั้งเถรวาท  เปนทั้งมหายานไปเลย.  เพราะวา  ทุกฝายนี้ก็มีสวนที่จะสอน 
เรื่องไมมีตัวตนอยูดวยกันทั้งนั้น.  วิธีสอน  วิธีพูดเทานั้นที่ตางกัน. 

 
ไปดูเถิด  เรื่องสุญญตาในพระไตรปฎกก็เต็มไปหมด,  พระไตรปฎก 

เถรวาทนั้นแหละ  ซึ่งก็พูดไปอีกแบบหนึ่ง,  วิธีพูดก็มีอีกแบบหนึ่ง  ตามแบบของ 
เถรวาท,  เปนวิธี รักษา  ระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียมประเพณีจัด  เปน  orthodox  
conservative  อยางนาสมเพชทั้งนั้น.  ทางฝายมหายานก็ออกจะฟรีเกินไป  เลยเถิด 
มากเกินไปก็มี.  เพราะฉะนั้นทางเถรวาทก็ตาม  สวนดีของมหายานก็ตาม  สวนใด 
เหมือนกันตรงกัน  ก็ตองใชได;  สวนใดที่เลยเถิดไป  หรือหดมากเกินไป  หรือขยาย 
มากเกินไป  ก็ใชไมไดดวยกันทั้งสองฝาย. 

 
ถาจะไปเกณฑใหนักศึกษาของฝายอื่น  เขาเชื่อเฉพาะแตคนที่นั่งถือใบลาน 

เทศนบนธรรมาสนตามแบบเถรวาทนั้น  เขาคงทําไมได;  ฉันใดก็ดี  เมื่อเราถือวา 
เปนพุทธบริษัทก็ควรจะสนใจเรื่องไมมีตัวตนนั่นแหละใหมากเขาไว  ก็ฉันนั้น  แลว 
จะเปนพุทธบริษัทที่แทจริงมากขึ้น.  ขอใหมองใหเห็นขอเท็จจริงที่สุด  อยางที่วาอยูเดี๋ยวนี ้
วาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้  ติดอยูแคตัวกู-ของกู  นี้. 

 
ปราบ  ตัวกู  -  ของกู  อยา  ยกหู  -  ชูหาง 

พระเณรทั้งวัดนี้  อุบาสก  อุบาสิกา  ทุกคน ๆ  นี้  ยกหู  ชูหาง  เรื่องตัวกู- 
ของกู  ดวยกันทั้งนั้น,  มันมาติดอยูแคอันนี้อันเดียวเทานั้น  เห็นชัดเลย,  ทั้งวันทั้งคืน 
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ทุกวันเลย.  เดี๋ยวหางของคนนั้นที  เดี๋ยวหางของคนโนนที  ยกโรขึ้นมา  ดวยเรื่องตัวกู;  
สวนเรื่องของกูมันมีนอยหนอย,  พูดไดวา  ในวัดนี้มีเร่ืองของกูละก็นอยหนอย  แตเร่ือง 
ตัวกูยังมีมาก,  เดี๋ยวของอุบาสก  เดี๋ยวของอุบาสิกา  เดี๋ยวของพระ  เดี๋ยวของเณร.  ที่เหลือ 
อยูนี้ก็ยังกระดางมาก  บางคนก็ไมรูตัววากระดาง,  แตนับวายกสูง ๆ  อยูเหมือนกัน,  
รูสึกวายกแรงมาก. 

 
ในเรื่องความสุภาพนั้น  อยางคนที่สุภาพ  เขาไมยกหู  ชูหาง  เรื่องตัวกู- 

ของกูอยางหยาบ,แตก็ยกไปตามของคนสุภาพ  แรงมาก.  บางคนนั ้นไมได 
แสดงยกหู  ชูหาง  อยูดวยกันก็ดีอยู  แตนั่งรองใหเสียเองก็มี;  มันเปนอยางนี้  ดูเหมือน 
ตัวกูลดไป  แตแทจริงยังมีตัวกูโรอยูเลย.  ใจมันไมยอมแพ,  แลวน้ําตาไหล.  นี้แสดงวา 
ตัวกูยังไมยอมปลอย,  ตัวกูยังไมยอมลดลง.  เรื่องทํานองนี้ดูเห็นงาย ๆ  ในพวกเด็ก ๆ;  
เขารองไห,  ไมยอม,  ถูกเฆี่ยน  มันดื้อ  ก็รองไป,  แตก็ไมยอมแพ;  ยังดื้อ  ยังแสดง 
อาการที่ตัวกูยังยกอยูดวยประการตาง  ๆ. 

 
ควรที่จะตองสะสางกันตอไป  ในเรื่องปญหา  ตัวกู  -  ของกู  นี้  แตแลวก็ 

มองกันไมคอยเห็น;ถาตางคนตางนอนเสียก็ยิ่งไมคอยเห็น,  ถาไดทํางานรวมกันเขา 
แลว  จะเห็นตัวกูออกมา,  นั้นออกมา  นี่ออกมา.  การทํางานรวมกันนี้เปนของขลัง,  
ขนกอนหินบาง  ทํานั่นทํานี่บาง  ทําอะไรก็ตามขอใหไดทํา;พอมีงานทําแลวมักจะม ี
ตัวกูออกมาใหเห็น;  ถาตางคนตางแอบไปนอนเสียก็ดูคลาย ๆ  กับวาไมมี.  เราสนใจ 
เรื่องอื่นกันได  ก็ควรจะสนใจ  เรื่องที่จะกําหราบปราบปรามตัวกูกัน  ใหมากยิ่ง ๆ  
ขึ้นไปอีก. 

 
ขอใหดูใหละเอียด  ฟงคนอื่นใหมาก  จะไดเปรียบในการชนะตัวกู;  ถาไมยอม 

ฟงคนอื่นเสียเลย  มันสงเสริมตัวกูเรื่อย.  หุบปากเสียใหมาก  มีโอกาสที่จะไดเปรียบ 
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เอาชนะตัวกูได;  ถาไมยอมฟงคนอื่น  ดีแตจะพูด  ยิ่งมากเทาไรยิ่งเสียเปรียบ 
เทานั้น,  เปนโอกาสใหตัวกู-ของกู  ยกหู  ชูหาง  มากขึ้น.  ถาจําเปนตองพูดเอง 
ก็ตองพูดใหเขานับถือ,  เปนโอกาสวิเศษแลวอยาไปชิงคนอื่นพูด  อยาไปริษยา 
คนอื ่นพูด ;   ใหเขาพูดไป   เราฟงใหมาก .   ใครพูดก็อ ุตสาหฟง ,   ถึงทีเราพูด 
ก็คงมี;  แตโอกาสที่จะพูดนั้นก็ไมตองการมากมายนัก,  ฟงคนอื่นพูดนั้นมีโอกาสมากกวา.  
ในการฟงผูอื่นนั้นมีประโยชนมาก  แตไมมีใครชอบ  เพราะไปเห็นเปนวา  ตัวจะสูเขา 
ไมได,  จะแพเขา  แตที่จริงเรื่องแพกลับจะเปนเรื่องที่มีประโยชนในการทําลายตัวก ู
อยางยิ่ง. 

 
ผูยอม  นั่นแหละ  ชนะ 

แทจริงเรื่องแพนี้  ไมใชเปนการแพเลย;  ที่เรายอมแพนั่นแหละ  เรา 
ชนะ  ไมตองเสียอะไรมีแตได.  เรื ่องยอมแพนี ้  มันเปนเรื ่องไมใชเพียงแตวา 
เขามาตีเรา  มาฆาเรา,  เราสูไมได  เราจึงจะแพ,  หรือเขามาตีเรา  มาฆาเรา  เราก็ควร 
ยอมแพ;  อยางนี ้ไมใช.  หรือวาเกิดเถียงกัน  หรือวายกอะไรเขาใสกัน,  อยางนี้ 
ใครสูไมไดก็แพ;  นี้ก็ยังไมใช.  เปนผูที่ยอมไดนั่นแหละ  คือผูที่ชนะบุคคลอื่น. 

 
ผูที ่มีความเห็นวา;  ยอมแพเปนผูชนะ  หมายความวา  ชนะตัวกู,  

ชนะตัวกู  ก็คือชนะตัวเอง,ชนะกิเลส.  ผูที่ชนะกิเลส  ชนะตัวกูไดแลวสามารถ 
ทําประโยชนใหแกทุกฝายได.  ถาตัวกู  กับ  ตัวกู  ลุกขึ้นมากัดกัน  ก็คือทําลายกัน 
ทุกฝาย.  ปจจุบันนี้โลกกําลังจะฉิบหายก็เพราะ  ตัวกูของแตละฝายมันไมยอม,  มันจะ 
กัดกันไปเรื่อยจนโลกนี้ฉิบหาย,  หรือแมจนประเทศฉิบหาย  จนทั้งโลกฉิบหาย 
กระทั่งกี่โลก ๆ  ก็พลอยฉิบหาย  ไมยอมแพกันได.  สันติภาพในโลกมีไมไดก็เพราะ 
ความไมยอมกัน. 
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ถาพิจารณากันในเรื่องความไมยอม  หรือความยอม  วาจะสมควรอยางไร 
จะเห็นไดวาพระเยซูก็สอนเรื่องใหยอม,  พระพุทธเจาก็สอนเรื่องใหยอม,  แตไมมี 
ใครฟง;  เชนฝายอเมริกาเคยแถลงวาเวลาจะถอยไป  ก็ตองใหถอยอยางผูมีเกียรต ิ
อยางผูชนะ,  การถอยอยางยินยอมนั้น  ไมมีใครยอม;  การยอม  ถือเปนการแพ 
ไมเปนการชนะ.  ถามีความยึดมั่นกันเชนนี้แลว  มารฝายเดียวที่จะเปนผูชนะเรื่อย,  
พญามารพวกเดียวเปนผูชนะเรื่อย,  มนุษยเปนฝายแพเรื่อย.  ทุกฝายก็เลยเปนโลก 
ของมาร,เปนโลกของกิเลสของปศาจไปหมดเลย,  ทั้งโลกกลายเปนโลกของพญามารไป. 

 
ความคิดนึก  ความรูสึก  สภาพจิตใจ  ที่เหมือนอยางภูตฝปศาจ  เหมือนอยาง 

ที่เราเรียกกันวาพญามารนี้  เปนปศาจรายอยางนี้  มันจะฆาคนอื่นตะพึด;  เขาจะยอม 
หรือไมยอม  มันก็จะฆาคนอื่นตะพึด;  เลิกฆาคนอื่น  แลวเรายอมตาย  อยางนี้ไมมีใครม ี
ไมมีใครทํา.  เดี๋ยวนี้ไมมีใครทําได  ไมเหมือนกับครั้งกระโนน  สมัยที่มีการบําเพ็ญ 
บารมีของพระพุทธเจา  ซึ่งมีมากมายหลายชาติ  ยอมเสียชีวิตใหคนอื่น  เพื่อเขาไมตอง 
เสียชีวิต  เคยมีดังเรื่องตอไปนี้  :- 

 
เสือแก  หิว  กําลังจะกินลูกของมันเองอยูแลว,  คนก็กระโดดลงไปใหเสือกิน;  

เสือเลยไมตองกินลูกของมันเอง;  อยางนี้ก็มี.  เรื่องทํานองนี้จะมีจริงหรือไมจริงก็ตามใจ 
แตวามันมีเรื่องอยูในพระคัมภีรตอนที่บําเพ็ญบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจา.  พระโพธิสัตว 
เคยเปนกระตาย  เปนสัตวเดรัจฉานก็มี  เปนมนุษยแลวก็มี.  เมื่อเปนกระตายไดกระโดด 
ลงไปในกองไฟ  เพื่อใหพราหมณคนหนึ่งไดกินเนื้อ;อยางนี้ก็มี.  สมัยนี้ใครไปทําเขา 
เขาก็คงจะวาบาเหลือประมาณ.  แตถาทําอยางนี้ไดแลว  จะฆาคนอื่นลงคอไดอยางไร ?  
คนที่ทําไดอยางนี้จะดาคนอื่นไดอยางไร ?  จะโกรธตอบ  จะตีตอบ  จะดาตอบไดอยางไร ?  
มันทําไมได.  จะไปตีเขากอน  ยิ่งทําไมได,  เขาตีเขาดา  ก็จะตีตอบดาตอบ  อยางนี ้
จะทําไมได;เพราะถือเอาธรรมะไวยิ่งกวาชีวิต,  ทั้งยอมสละชีวิตเพ่ือเอาธรรมะไว 
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และเห็นแกสันติภาพ;  ดังนี้สันติภาพก็ยอมมีได.  ถาทําอยางที่อเมริกาจะฆาเวียตนาม 
เหนือใหสิ้นจนคนสุดทาย  นี้ก็ทํากันไป,  แตมันก็ไมมีอะไรที่ตรงกับคําสอนของพระศาสดา 
องคไหน. 

 
ขอใหพิจารณาเห็นใจความสําคัญ  ในเรื่องไมยอม,  เรื่องไมยอมคําเดียวนี้;  

สวนเรื่อง  คําวา  ยอม  นี้  มันตรงกันขาม  มันทําใหเรื่องเดือดรอนทั้งหลายระงับไป 
เพื่อสันติสุขของมนุษย.  นี้ก็คือไมมีตัวเรา  มีแตมนุษยสวนรวม,  มนุษยชาติเปน 
มนุษยสวนรวม  มีความเปนมนุษยเหมือนกัน  มี  humanity  เหมือนกัน  หรือมีมนุษยชาติ 
เหมือนกัน.  ทีนี้เรายอมตายเพื่อใหมนุษยอยู,  ยอมอะไรก็ได  ยอมเสียเกียรต ิ
เสียหนา  อะไรก็ได  เพื่อมนุษยชาติคงอยู.  เดี๋ยวนี้เราไมยอม  เราก็เอาระเบิดวิเศษ 
โยนใสกัน  แลวก็ตายหมด,  มนุษยชาติก็ไมตองอยู  เพราะวายอมกันไมได.  คนสักคน 
หนึ่งยอมตายเพื่อคนทั้งหมดอยู  มันจึงจะถูกตอง.  แตพูดอยางนี้มักจะฟงกันไมรูเร่ืองจริง ๆ   
คน ๆ  หนึ่งยอมตายเพื่อสวนรวมใหไดอยูดวยสันติ  มันก็เปนการถูกตอง  และเปน 
การเสียสละอยางใหญโต  จนใครฆาเราไมได;  อยางนี้เราก็ยังไมยอม. 

 
เมื่อไมยอมกันอยู  ก็ยอมไมสามารถทําโลกใหมีสันติสงบสุขไปได.  โลก 

ปจจุบันนี้ละเลยทิ้งศาสนากันหมดแลว  ทั้งคริสเตียน  ทั้งพุทธ  ทั้งอิสลาม  ทั้งอะไร 
ตาง ๆ ,  ละทิ้งศาสนาที่สอนใหยอมกันเสียหมด.  ฝายศาสนาคริสเตียนก็พิสูจนวา  ศาสนา 
พุทธผิด  ถูกแตศาสนาคริสเตียน;  เขาไมไดมาพิสูจนใหเห็นวา  ตางคนตางถูก,  
แลวมารวมมือกัน  ทําใหมนุษยมีความสุขในแงใดแงหนึ่ง;  ซึ่งวิธีของคริสเตียนก็ใช 
ตามแบบของคริสเตียน  วิธีของพุทธก็ใชตามแบบของพุทธ. 

 
ทุกศาสนา  มิไดมุงหมาย  ลางผลาญกัน 

การที่จะมาสอนใหเกลียดกัน  ดูหมิ่นกัน  ไมใหมนุษยมีความสุข  นี้ไมใช 
และไมถูก.ศาสนาคริสเตียนเขาไมตองการอยางนี้,  เขาตองการแตจะมาพิสูจนวา  ศาสนา 
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พุทธผิด  ใหละทิ้งเสีย;  ใหมาถือศาสนาคริสเตียน.  ที่วาไปอยางนี้  พระเยซูไมไดทํา 
ไมไดสอน  ไมไดมีความคิด;  ลูกศิษยบา ๆ  บอ ๆ  ของพระเยซูในชั้นหลังนี้ตางหาก 
เขาทํากัน.  ศาสนาพุทธเราก็เหมือนกัน  กําลังจะอุตริอยางนั้นบาง;  ไปวาศาสนา 
อื่น ๆ  นั้นผิด  ใหเลิกนับถือเสีย  ใหมาถือศาสนาพุทธเถิด;  อยางนี้ไมถูกตอง.  
ที่ถูกควรจะพิจารณาใหเห็นวา  ทุกศาสนาอยูในฐานะที่วา  มันเปนของถูกแขนง 
หนึ่ง,  แลวเอาความถูกตองนั้น  เอาไปรวมกันเขากับแขนงอื่น  มาชวยกันสราง 
โลกใหมีความผาสุกเร็ว  ๆ;  อยางนี้จะดีกวา,  อยางนี้กลับไมคิดกัน  ไมคิดอยางนี้ 
ไมมีความมุงหมายอยางนี้;  ตั้งใจแตที่จะคอยทําลายลางผลาญผูอื่น. 
 

ครูของตน ๆ  นั้น  ตางก็บอกวา  “ฉันไมไดมาเพื่อทําลายลาง 
ผูอื่น”,  มาเพื่อความสมบูรณที่ยังขาดอยู;  แตลูกศิษยไมมีใครทําอยางนี้ 
ลูกศิษยของพระเยซูเองก็ไมทําอยางนี้  มัวแตจะมาพิสูจนหักลางวาพุทธศาสนาผิด 
ถือศาสนาคริสเตียนจึงจะถูก  พระเจาก็มีแตในศาสนาคริสเตียน  และพระเจาก็เปนของ 
คริสตเสียดวย.  อยางนี้  มันเปนเรื่องผิด - ผิด - ผิด - ผิด - ผิดมากขึ้น ๆ,  เปน 
ความโง,  เที่ยวเอาความโงของตัวไปบังคับคนอื่นใหโงอีก  มันก็ตองเกิดเรื่อง  ไมม ี
ทางที่จะหลีกเลี่ยง.  พระพุทธศาสนาก็ทํานองเดียวกัน;  เกิดมีคนโงทําอยางนั้นขึ้น 
มาบาง  มันก็ตอตานกัน;  มันก็ไดการ.  พระศาสดา  หรือศาสนาก็ไดทําสงครามแกกัน 
ในนามของศาสดา  ของศาสนานั้น ๆ. 

 
พุทธศาสนา  ไมสอน  ใหปลนธรรมชาติ 

ศาสนาพุทธนั้น  ถายังเปนพุทธศาสนาอยู  จะเปนอยางนี้ไมได;  เพราะ 
ตองสอนใหยอม  ใหปลอยใหวาง  ใหไมมีตัวตน  ใหไมมีตัวกู,  ใหวาง,  
มีความรูสึกที่วา  ไมมีตัวฉัน;  สอนใหใจรูสึกวา  ไมมีตัวฉัน,  ปากก็พูดในทาง  
ที่วาไมมีตัวฉัน,  ไมเปนตัวฉัน,  ไมมีตัวฉันที่จะไปทําอันตรายผูอื่น.  คําวา  “ฉัน” 
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ที่พูดก็พูดไปตามสมมติ;  แตในใจตองไมมีตัวกู  ไมมีตัวฉัน,  ของของกู 
บานของกู  นี้มันตองไมมีความหมายอยางนั้น.  แมจะมีทรัพยสิน  มีเงิน  มีทอง  ก็เปน 
ของธรรมชาติ;  เราเปนเพียงผูจัดการชั่วคราว  ก็ทําไปตามที่จําเปนจะตองทํา  หรือ 
ควรตองทํา;  สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ตลอดทั้งหมดทั้งสิ้นตองเปนธรรมชาติ. 

 
  ผูที่เปนพุทธบริษัทตองเปนผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานจริง  ไมไปปลนเอา 

ของธรรมชาติมาเปนของกู,  พอไปปลนเอาของธรรมชาติมาเปนของกู  มันก็ตบ 
หนาเอา  ตองนอนเปนทุกขระทม  หมนหมองอยูดวยเรื่อง  ตัวกู  เรื่องของกู;  เรื่อง 
ตัวกู  เรื่องของกูนี้ทําใหนอนไมหลับ.  ถาเรามีอะไรอยางเปนพุทธบริษัท  คือมีอยาง 
เปนของธรรมชาติ  ยอมดีกวามีชนิดที่ทําใหนอนไมหลับ.  ไมมีเสียเลย  ดีกวามีเปน 
ตัวกู-ของกู;  จะมีบาวก็มีไป  อยาเปนตัวกู  อยาเปนของกู;  แมหากวาจะมีมาก 
หนอยก็ได  ก็มีเพ่ือชวยเหลือคนอื่นตอไปอีก  แตอยาเพ่ือตัวกู-ของกู.  เรื่องการ 
มีวัตถุทรัพยสินภายนอกนั้น  ยังไมรายมาก  ยังมองเห็นได,  ในเร่ืองเงิน  เรื่องทอง 
เรื่องของของกู  มันมีอยางนี้  ยังพอเห็นได;  แตเรื่องตัวกูนี้ลําบากมันเห็นยาก,  
มันมีชีวิตของกู  เปนตัวกู  มีอะไรเปนเกียรติของกู  เปนตัวกู,  กระทั่งทําอะไร ๆ  
เพื่อตัวกูในที่สุด  นี้ที่ลําบากมาก. 

 
พวกเรามาบวชอยางนี้แลว  ไมมีทรัพยสมบัติอะไรเลย  แมกระนั้นก็ยังมีตัวก ู

ชูหัว  ชูหางโรอยูอยางนี้.  มันยังมีตัวกูในเรื่องที่เกี่ยวกับเกียรติของกูอะไรนี้  หรือ 
ทํานองนั้น;  แมมาบวช  เปนผูสละหมด,  ไปหมด  ซ้ําแลว  ไมเกี่ยวกับเกียรติไมอะไร 
เชนนั้นแลว  ก็ยังมีตัวกู,  มันไมยอม,  ไมยอมเสียสละตัวกู.  แมพวกพรหม  ที่วา 
บริสุทธิ์อยางยิ่งแลว  ไมมีกิเลสหยาบ ๆ   กันบางแลว  แตก็ยังมีตัวกู.  การยอมเสียสละตัวก ู
ชิ้นสุดทายนี้ไมยอมเสียสละ;  ถาสละสิ่งนี้ก็กลายเปนพระอริยเจาไป;  ถาไมเสียสละสิ่งนี ้
แมจะวิเศษสูงสุดเทาไร  มันก็กลายเปนปุถุชนไป. 
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พวกเทวดา  พวกพรหมชั้นสูงสุด  ยอดสุด  ของชั้นพรหม  อะไรก็ตาม 
ถาสละตัวกูออกไปไมไดก็ยังเปนปุถุชนอยู  เพราะมีตัวกู  นิดเดียวนี้;  ถาละ 
ตัวกูได  ก็เปนพระอริยเจา.  พูดวา  สละตัวกูไดแลวเปนพระอริยเจา  อันนี้ก็ไม 
ถูกนัก;  ถาพูดใหถูกก็ตองวา  ไมมีตัวกู  นั่นแหละเปนพระอริยเจา  คือ  ไมเปนมนุษย. 

 
พุทธศาสนิก  ควรสนใจ  เรื่องสุญญตา 

เรื่องไมมีตัวกู  ของกูนี้  จะเปนไดอยางไร ?  ก็เหมือนอยางที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสไววา  :เมื่อใดไมมีใครสนใจเรื่องสุญญตา  เมื่อน่ันเนื้อแทของพุทธศาสนา 
หมด.  ถามีใครคนหนึ่งอุตริมาสอนวาพวกฆราวาส  ไมตองสนใจเรื่องสุญญตา  และ 
วา  ตองมีตัวกู-ของกู;  อยางนี้เปนการสอนทําลายพระพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมิวนิสต;  
จะเปนใครก็ตามที่สอนวา  ฆราวาสไมตองละตัวกู,  ไมตองสนใจเรื่องสุญญตา,  และ 
คนนั้นจะเปนใครก็ตาม,  นับวาเปนคนที่ทําลายหัวใจของพุทธศาสนาใหหมดสิ้นไป,  
ทําลายพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมิวนิสต.  คอมมิวนิสตจะเผาวัดเผาวาทําลายไดแตภายนอก 
เทานั้น  แตไมอาจทําลายเนื้อแท  หรือหัวใจของพุทธศาสนาได. 

 
ผูที่ประกาศตัวเปนพุทธศาสนิกเอง  แลวมาสอนไมใหสนใจเรื่องสุญญตา 

คนนั้นทําลายหัวใจของพระพุทธศาสนาไมมีเหลือ,  เหลือแตเปลือก.  ผูสอนเชนนี้ 
เปนบรรพชิตก็มี  เปนฆราวาสก็มี,  วาเรื่องสุญญตา  ไมใชเรื่องของฆราวาส;  เมื่อ 
สอนอยูอยางนั้นก็คือ  ถือเอาความคิดเห็นของตัวเองเปนหลัก  :  ตัวเองไมชอบ 
ไมสนใจเรื่องนี้,  ไมชอบเรื่องวา  เรื่องปลอยวาง,  แลวก็แยกออกไปเลยวาฆราวาส 
ไมตอง,  ตอง  แตพระท่ีจะไปนิพพาน  เทานั้น  ที่ตองสนใจ.  พวกนี้เขาจะอธิบายอะไร 
ไปตามความคิดเห็นของเขา  เชน  อธิบาย  มงคลสูตร  ๓๘  อยาง;  เขาแยกมงคลสูตร 
ตอนตนเปนของฆราวาส  ตอนปลายเปนของบรรพชิต  ที่จะไปนิพพาน  อยางนี้ก็มี. 
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เพราะมีคําวา  :  นิพพฺานสจฺฉิกิริยา  จ  เอตมฺมฺง  คลมุตตฺมํผุฏสฺส  โลกธมฺเมหิ 
จิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ  อโสกํ  วิรชํ  เขมํ  เอตมมฺงคฺลมุตฺตมํ. 
 

เขาสอนวา  คาถาสุดทายขอนี้  ไมใชสําหรับชาวบานทีเปนฆราวาส.  
นั่นคือกลาวผิดความจริงที่สุด  เพราะพระพุทธเจามิไดมุงหมายอยางนั้น;  มี 
เรื่องราวที่อางได  ในเหตุที่ทําใหพระพุทธเจาไดตรัสมงคลสูตรนี้.  มงคล  ๓๘  ประการนี้;  
ปรากฏอยูวา  ทานตรัสแกเทวดา  ไมใชแกพระ;  ตรัสวาเทวดาก็ตาม  ฆราวาส 
ก็ตาม  ตองถือมงคล  ๓๘  ประการนี้;  ฉะนั้นแมฆราวาสก็ตองทํานิพพานใหแจงดวย 
เหมือนกัน.  แตเปนไปในความหมาย  ที่ต่ําลงมาสําหรับฆราวาส.  นิพพานใน 
ความหมายที่ต่ําลงมาสําหรับฆราวาส  คือเย็นไวก็แลวกัน,  อยาไปรอน-รอนเขา 
ดังที ่ตรัสวา  ผุฏสฺส  โลกธมฺเมหิ  -เมื ่อโลกธรรมกระทบแลว  อยางหวั ่นไหว;  
นี่ฆราวาสก็ตองทํา;  ที่ถูกก็ตองสอนใหฆราวาสทําอยางนี้.  พวกมหาเปรียญบางคน 
ที่สอนวา  ขอความดังกลาวนั้น  ไมไดสอนสําหรับฆราวาส;  อยางนี้คนสอนนั้นเขลา 
และไมรูจริง,  ไปตูคําสอนของพระพุทธเจา,  ไปทําลายคําสอนของพระพุทธเจา. 

 
ขอยืนยันวา  แมฆราวาสแท ๆ   นี้  ก็ตองถือขอน้ี  คือมงคลขอที่วา  :  ผุฏสฺส 

โลกธมฺเมหิจิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ  -  กระทบแลวไมหวั่นไหว,  วิรชํ  -  ไมมีกิเลส,  
เขมํ  -  เกษม,  นี้ก็เปนของฆราวาสตามสวน.  อโสกํ  วิรชํ  เขมํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  
-  เปนผูไมมีโศก,  เปนผูไมมีธุลีมลทิน,  เปนผูเกษม  คือวา  สดชื่น  แจมใส  อยูเสมอ 
เพราะไมมีกิเลส.  เมื่อฆราวาสเขาไมมีกิเลส  เขาก็มีความสดชื่นแจมใสอยูเสมอได.  
ขอใหฆราวาสทําใหยิ่ง ๆ  ขึ้นไป;  อยาไดไปเชื่อคนพวกที่สอนผิด ๆ  วา  ถาโลกธรรม 
มากระทบฆราวาสแลว  ตองหวั่นไหวซิ  ตองเอากับมันซิ  ตองสูกันอยางที่ฟนตอฟน 
ตาตอตา  ซิ. 
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ทั้งฆราวาส  และ  บรรพชิต  ตองปฏิบัติธรรมโดยไมแยกกัน 
ฆราวาสตองยอมใหกิเลสครอบงํา  ย่ํายี  แลวก็เรารอน  เปนไฟอยูเรื่อย 

อยางนั้นหรือ ? อยางนี้ก็เรียกวา  สอนผิดเสียแลว.  มงคลสูตร,  สูตรที่แมแตฆราวาส 
ก็ตองมีบริบูรณนั้น  กลับไปสอนเสียวา  :  แคนี้เปนของฆราวาส  แคนี้เปนของพระที่จะ 
ไปอยูปาอยูดง  เพื่อมรรคผล  นิพพานอะไร.  สวนมากเขาสอนกันอยางนั้นทั้งนั้น.  
ไปอานดู  ไปสังเกตดูเถิด,  เขาเขียนสอนกันไวอยางนี้.  พวกที่ถือตนวาเปนผูรูอีกมาก 
เขาเคยเขาใจขอความตอนนี้ผิดกันมานานแลว. 

 
เมื่อผมแรกบวชใหมๆ   ก็ไดพบคําสอน   พบความเห็นอยางนี้แลว ;  

บัดนี้ผมบวชมา  ๔๐  กวาป;  เมื่อแรกบวชใหม ๆ  ก็พบความเห็นอยางนี้  พูดกันอยูใน 
หมูพวกพระแลว  คือแยกคําสอนอยางนี้สําหรับฆราวาสไปเลย,  แยกคําสอนอยางนี ้
สําหรับพระเพื่อไปนิพพานไปเลย.  เราเองไมรูอะไร  ตอนแรก ๆ  บวชก็พลอยคิด 
อยางนั้นไปกับเขาดวยเหมือนกัน;  ครั้นเรายิ่งเรียนรู  เรายิ่งมองเห็นวา  ไมใช 
อยางนั้น,  ไมมีสองฝาย  อยางนั้น;  แตมีหลักเดียว  แนวเดียว  ฝายเดียว,  
เปน  เอกายโน  ไปนิพพานโดยตรงเลย.  แตวาฆราวาสนั้นถือเอาเพียงเทานี้,  
เอาเพียงอยางนี้,  เอาเพียงระดับน้ี.  เชน  มรรคมีองคแปดนี้  ก็ไมใชสําหรับ 
ฆราวาส  หรือไมใชสําหรับบรรพชิตโดยเฉพาะ;  แตสําหรับทุกฝาย  ฆราวาส 
ก็เอาเพียงเทานี้,  บรรพชิตก็เอาถึงเทานั้น,  และผูที่อยากไปเร็ว ๆ  ก็เอาถึงเทาโนน. 

 
เร่ืองมรรคมีองคแปด  ไมตองมีแยกเปนของฆราวาสหรือของบรรพชิต,  

เร่ืองศีล  สมาธิ  ปญญาก็เหมือนกัน  ไมตองมีแยกเปนของฆราวาส  ของบรรพชิต,  
ธรรมอยางไหนก็เหมือนกัน  ไมตองแยกเอาแตเพียงวา  มันคนละระดับ.  นิพพานของ 
ฆราวาส  ก็เหมือนกับนิพพานของพระ,  ความหมายเดียวกัน.  แตในการปฏิบัติ 
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บางทีมันก็ดูไมออก;  พระบางรูปน้ีมีกิเลสมากกวาฆราวาสก็มี.  ธรรมะนั้นไมมี 
ความหมายเปนสองอยาง  อยางนั้นไปได;  แตวาปฏิบัติไปไดเปนระดับ ๆ  ระดับไป 
คือตองทําลายตัวกูทั้งนั้นแหละ  จึงจะเปนนิพพาน  ฝายฆราวาสก็คอย ๆ ปฏิบัติไป;  
ถาไมเรงรัดก็ทําลายไดนอยหนอย,  บรรพชิตผูเขมแข็งก็ทําลายไดมากหนอย.  อยา 
ไปแยกวา  ฆราวาสไมตองทําลายตัวกู,  ใหสนับสนุนตัวกูเขาไป,  ขั้นบรรพชิต 
จึงจะทําลายตัวกู;  อยางนี้มันผิดจุดประสงคของพระพุทธเจา.  อยาไปแยกคําสอน 
ของพระพุทธเจาออกเปนสองชุด.  ชุดหนึ่งเอาไวเปนของฆราวาส  อีกชุดหนึ่ง 
เอาไวใหพระ  อยางนี้;  อะไร ๆ  ก็แยกเปนสองชุดหมด  มันก็เปนเรื่องตลกสิ้นดี,  ไมม ี
หลักในพุทธศาสนาที่สอนอยางนี้. 

 
  อยางเชนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ตองเปนเรื่องเดียวกัน;  ฆราวาสเอา 

ไปถือตามสัดตามสวนที่จะถือได,  บรรพชิตถือใหมากขึ้นไป.  เรื่องอนัตตา  ฆราวาส 
ก็ถือตามสัดตามสวนที่จะถือได,เรื่องสุญญตา  ก็ถือตามสัดตามสวนที่จะถือได;  
หรือฆราวาสจะถือปฏิบัติมากขึ้นก็ไมเปนไร.  อยากลัววาปฏิบัติธรรม  รูจักอนัตตา 
แลวจะไมทํางาน  หรือมันจะไมลุกขึ้นมากินอาหาร  หรืออะไรอยางนั้น,  ไมตองกลัว.  
ไปลองปฏิบัติดูกอนเถอะ  มันยิ่งฉลาดมากกวาเดิมดวยซ้ําไป  จะทําอะไรไดมากกวานั้น. 

 
อยากลัวเรื่องสุญญตา  เรื่องอนัตตา;  ถารูจักมันแลว  ไมไดทําใหเรา 

ไมทําอะไร,  หรือไมทําอะไร  ไมหาอะไร  ไมขวนขวายอะไร;  แตกลับจะทําใหเรา 
ทํา  และขวนขวายถูกวิธีดวย,  ไมเปนทุกขดวย,  ไดผลดีดวย.  ที่ทําอะไร 
ไดเปนปรกติดี  ทําอะไรถูกตองดี  ก็เพราะรูเรื่องความเปนอนัตตาเรื่องสุญญตานี้.  
พวกนิกายเซ็นเขาสนใจเรื่องอนัตตา  เรื่องสุญญตา  กันมาก  ปฏิบัติกันเขมแข็ง;  มันจึง 
เปนยุคหนึ่งที่เขาใจกันถูกตองในเรื่องนี้.  เขาจึงสอนเรื่องสุญญตานี้แกทุกคนลงมากระทั้ง 
คนหาปูหาปลา  จับกุงจับปลา;  เขาสอนไมแบงแยกวา  เปนพระ  เปนบรรพชิตที่อยูถ้ํา 
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อยูภูเขาจะเอานิพพาน  หรือฆราวาสทั้งนั้น;  แมกระทั่งคนบา ๆ  บอ ๆ  ก็มี.  คนที ่
ออกบวชไปอยูอยางเปนบรรพชิตนั้น  คนบา ๆ   บอ ๆ   ก็มี,  คนหลงอยางยิ่งตองการนิพพาน 
ในความเพอฝนอยางนี้ก็มี;  เขาก็สอนเรื่องสุญญตากันทั่วไป. 
 

ถามาฝกพิจารณา  คิดกันแตเรื่องวา  ตัวความทุกขเปนอยางไร ?  จะควบ 
คุมมันอยางไร?  ก็แลวกัน;  เราอยามีทุกขเลยก็แลวกัน;  อยางนี้ปฏิบัติได 
จะเปน  ยิ่งเสียกวาเปนบรรพชิตอีก  ทั้ง ๆ  ที่กายอยูที่บาน  มีภาวะอยางที่เขาสมมุต ิ
เรียกกันวา  ฆราวาสนี้  แตมีจิตใจสูงยิ่งกวาบรรพชิต  ก็มีเปนจํานวนมากมายไดจํานวน 
หนึ่งในขณะที่บรรพชิตมีตัวกูจัด  ยึดมั่นถือมั่นจัด.  พระนี่ดากันก็มี,  ฆากันตายก็มี,  
สะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกวาฆราวาสก็มี.  จะเห็นไดวา  ไมไดเปนพระ  เปนฆราวาส 
อยูที่ภายนอก  แตเปนอยูที่จิตใจตางหาก. 

 
ปญหาเดียวที่ตองจัดทํา  คือ  ไมมีตัวกูที่จะยกหูชูหาง 

ถามีปญหาเหลืออยูเพียงปญหาเดียวมันสบาย;  ปญหาของเราเหลือเพียง 
ปญหาเดียว  ก็คือไมมีตัวกู  ที่จะยกหู  ชูหาง  ปญหาเดียว.  เมื่อทําอันนี้ได  อันอื่น 
ก็ทําไดหมด  มันทําไดไปในตัวหมด;  ไมมีตัวกูชนิดนี้  มันไมขาดศีล,  เขาจะไม 
ฆาสัตว  ไมลักทรัพย  ไมประพฤติผิดในของรักของผูอื่น  ไมทําอะไรที่มัวเมาประมาท 
เปนที่ไมไววางใจในตัวเขา;  มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยูในตัว,  ไมประพฤต ิ
ปฏิบัติไปในทางผิด,  จะมีอะไรครบหมดทุกอยาง  ในความไมมีตัวกู,  ไมยกหู  ชูหาง. 

 
พวกคนโง  ไปคิดมาก  จะเอาอยางนั้น  จะเอาอยางนี้  จะเอาอยางโนน;  

ทีสวนนี้แลวไมเอา,  สวนที่จะไมมีตัวกูนี้ไมเอา.  จะไปเอาอยางโนน  จะไปเอา 
อยางนี้,  จะไปเอาพระพุทธ  พระธรรม,  พระสงฆ,  จะเอาศีลอยางนั้น  จะเอาศีลอยาง 
โนน,  ซึ่งลวนแตเรื่องฝนทั้งนั้น.  อยากรูเพราะเหอตาม ๆ  กันไป  ทําอะไรตาม ๆ 
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กันไป;  เพราะเชื่อผูพูดงายเกินไป,  คนๆ  นั้นพูดเขาก็เชื่อเลย  มันจึงเปนอยางนี้.  
ไมทําอยางพระพุทธเจาที่ตรัสวา  :  “ไมเชื่อ  ตองคิดดูกอน”  นี้.  พวกที่มีแง 
สําหรับพูดแยง  และลอเลียนก็จะแยงวา  ถาไมมีตัวกู  ไมมีตัวตน  แลวมันก็ไมทําอะไร,  
อยางนี้บาง;  หรือไปทําสกปรก  ลามก  อนาจารอะไรอยางนี้ก็ไดเพราะไมมีตัวก ู
แลวนี่  อยางนี้บาง.  พอไมมี  ตัวกู  ของกู  แลว  ก็ไปทําอนาจารก็ได,  เขาจะมีขอแยง 
มีขอลอเลียนเสียอยางนี้  ตามประสาของคนที่ไมพยายามจะเขาใจ,  พยายามแตจะยกตัวเอง 
และทับถมผูอื่นทาเดียว. 

 
มันก็ถึงสมัยแลว  ที่จะเขาใจเรื่องนี้กันเสียที.  ขอใหพยายามศึกษา  คิดนึก 

สังเกต  เรื่องไมมีตัวกูนี้  เสียใหได  โดยไมตองมีตัวกู;  นี้ประหลาดดี.  ไมตอง 
เรียนปรัชญาฟุมเฟอยอะไรก็ได,  ศึกษาใหเขาใจเรื่อง  สุญญตา  -  เรื่องไมมีตัวกูนี ้
ก็แลวกัน;  เขาใจไดก็เปนการเรียนปรัชญายอดสุด.  ไมตองไปเรียนขอธรรมะ 
แยกแยะเปนแขนงละเอียด  ซึ่งใหชื่อเฉพาะแตละแขนงอยางนั้น  อยางนี้  มากมาย.  
นั่นมันไมใชวิสัยของคนทั่วไป,  ไมใชวิสัยของชาวบานทั่วไปจะควรศึกษา;  แตเปน 
เรื่องของคนที่ชอบคิดชอบนึกมีหัวเปนนักปราชญ  เปนปรัชญา;  ซึ่งเขาก็แยกออกไป  
-แยกออกไป-แยกออกไป,  ตั้งชื่อใหมันมากเขา ๆ;  นี่เปนเรื่องของคนที่ชอบคิด 
ชอบนึก. 

 
พุทธศาสนา  เปนสุญญวาท,  เปนปรัชญาประเภทสุญญวาท;  เปนความ 

วาไมมีตัวตน.  ถามีตัวตน  มีอัตตา  มีอาตมัน  นี้จะเปนอสุญญวาทของพวกฮินดูไป. 
 
พุทธศาสนาเปน  ขณิกวาท  เพราะบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั่วขณะจิตเทานั้น.  

สวนศาสนาที่เปนอขณิกวาท  หรือเปนปรัชญาอขณิกวาท  อยางนี้ตองเปนพวกที่ม ี
ตัวตน,  มีตัวตนถาวรตลอดกาล 
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พุทธศาสนาเปนพวก  วิภัชวาท  คือแบงแยกออก  ซอยออก  เปนสวน ๆ  
ไปหมด  ไมมีตัวตนเหลือ.  สวนผูอื่นเขาไมเปนวิภัชวาท,  เขาไมแบง,  เขาวาเปน 
ตัวตน  เปนอัตตา  เปนอาตมันแบงไมได. 

 
ถาศึกษากันในรูปปรัชญา  อยางนี้  มันก็มีมากมายอีกหลายสิบช่ือ,  มีวิธีพูด 

มีวิธีอธิบายตางๆกันออกไป.  ศึกษากันอยูแตในรูปปรัชญาเสียอยางนั้น  จะมี 
ประโยชนอะไร.  ในที่สุดก็มาสรุปรวมอยูที่วาไมมีตัวกูนี้,  จะไดรับประโยชนจาก 
สวนนี้  เทานั้น.  ศึกษาเรื่องไมมีตัวกู  ใหเขาใจถูกตอง  จนไมเกิดความรูสึกในใจ 
สําคัญมั่นหมายอะไร  วาตัวกู  วาของกู  พอแลว;  ปรัชญาฟุมเฟอยนั้นไมตองรูจัก  ก็ได.  
คนบางหมูเขาชอบกันในสวนนั้น  เรียนกันเสียจนไมรูจักจบจักสิ้น;  แตเรื่องไมม ี
ตัวกู  นี้เลยไมไดเรียน. 

 
ถาศึกษาปฏิบัติ  เพียงนั่งระวังจิต  ไมใหความคิดประเภทตัวกู  เกิดขึ้น 

ในใจได;  นั่นคือทําไดดีที่สุด  ทําถูกที่สุดแลว,  เปนผูไมประมาทที่สุด,  เปน 
ผูทําอยางรีบดวนที่สุดแลว.  ไปเรียนนั้น  ไปเรียนนี่  ไปเรียนโนน  นี้เปนบาไป ;  
ทํานอยใหมาก  ทําสั้นใหยาว;  ทําอยางนั้น  อยางนี้  จนตัวเองก็ตายเปลา,  ไมม ี
โอกาสไดพบ  ไดถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนา  มันตายเปลา  ตายเสียกอน;  เพราะ 
ไปทําเรื่องนอยใหมาก,  ทําเรื่องสั้นใหยาว,  ทําเรื่องที่ไมยากใหยาก,  ทําเรื่องที่ไมลึก 
ใหลึก;  มันเปนความบาของคน  นั่นเอง;  เรื่องปรัชญานี้  ไปทําเรื่องที่ไมมาก 
ใหมาก.  อภิธรรมยอดสูงสุด  อยูตรงที่วาง  ไมมีตัวตนนั่นแหละเปนอภิธรรมแท,  
อภิธรรมท่ีทําใหคําพูดมาก  ใหตัวหนังสือมากนั้น  เปนอภิธรรมไมมีที่สิ้นสุด  เปนพวก 
ปรัชญาเพอเจอ,  หู  หาง  ของตัวยาวออก ๆ  สูงขึ้น ๆ  โดยไมรูสึกตัวก็ได. 
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เนื้อแท  ของ  พุทธศาสนาอยูที่ไมยึดมั่นถือมั่น 

อาตมาไมกลัวที่พูดอยางนี้   เพราะพูดอยางเสียสละ  พูดเพื่อทําใหหัวใจ 
ของพระพุทธศาสนาโผลออกมา;  ใหคนเขาไดรูวา  เนื้อแทของพุทธศาสนาอยูที ่
จุดไหน  ตรงไหน  วาอยางไร  เพียงนิดเดียวคือ  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย.  
ฆราวาสมีเรื่องรอนมาก  ตองปฏิบัติใหได;  อยาไปเชื่ออยางที่เขาพูด  อยางเขลา ๆ  
วา  :  ไมตอง  ฯลฯ,  อยาไปสนใจเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น,  ฆราวาสตองยึดมั่นถือมั่นให 
มากเขาซิ.  ขอใหไปพิสูจนขอนี้ใหมาก  พิสูจนขอนี้ออกมา;  ขอรองใหทุกคนทั้ง 
ประเทศชวยกันศึกษาพุทธศาสนา  อยางระมัดระวัง  ใหประณีต  สุขุม  ใหถูกตอง  แลว  
จะพบความจริงขอน้ี  ดวยตนเองทุกคน.เมื่อศึกษาอยางถูกตองแลว  จะไปพิสูจนให 
เห็นไดทันทีวา  ที่พูดอยางนั้นไมมีประโยชน,  เปนการทําลายพุทธศาสนาเปลา ๆ. 

 
ใครมีทุกขมาก  ตองสนใจ  เรื่องดับทุกข 

เรื่องความดับทุกขนี้มีไวสําหรับคนที่เปนทุกข,  ฆราวาสนั่นแหละ 
เปนคนที่มีทุกขมาก  จึงตองสนใจเรื่องความดับทุกขโดยรีบดวนโดยแทจริง  ดวยการ 
ปฏิบัติใหถูกฝาถูกตัว.  ความดับทุกขนี้ก็คือ  เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น;  ดังนั้น 
ฆราวาสจงพยายามไมยึดมั่นถือมั่นใหมาก  เพราะไดยึดมั่นถือมั่นไวมากแลว  บรรเทาลง 
เสียบาง.  คนที่วาฆราวาสตองยึดมั่นถือมั่นใหมากเขานั้น  อยาไปสนใจเลย,  ฆราวาส 
ตองยึดมั่นถือมั่น  นี้เปนคําพูดที่ผิดเกิน  ๑๐๐  เปอรเซ็นต.  ใครอยากจะพูดอยางไหน 
ก็พูดไป  ไมเปนไร;  สวนเราอยากจะพูดอยางของเราก็พูดไป;  เขาอยากจะพูด 
อยางไหนก็พูดไป;  แลวในที่สุดมันไปเจอกันเอง. 

 
ถามีการพิจารณาดวยสติปญญาของประชาชน  ที่มีการศึกษาเลาเรียนธรรมะ 

มากขึ้น  เขาก็รูจักเลือกเอาเองวา  อยางไหนจะเปนประโยชนแกเขา ?  อยางไหนจะ 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ยกหู  ชูหาง ๗๓

ชวยดับทุกขใหแกเขา ?  เขาก็เลือกเอาเองได,  เราไมเอาแพเอาชนะแกกันและกัน.  
เราไมตองการจะเอาชนะเขา  ถึงแมวาเขาตองการจะชนะเรา.  เราพูดออกไป  โดย 
มุงหมายใหเขารูจักฟง  รูจักเลือกรูจักพิจารณาเอาเอง  วาอยางไหนมันจะเปนประโยชน 
แกมนุษย  และแกเขาผูนั้น  ผูยังมีความทุกขอยู.การเอาชนะเขา  หู  หาง  ของเรา 
มันก็จะยาวออกไปทันที,  มันก็เปนเรื่องถอยหลังเขาคลอง;  มันไมมีเหตุมีผล,  ไมม ี
อะไรหมดที่จะไปเอาชนะผูใด;  และถาไปเอาชนะผูใดเขา  หู  หาง  มันก็ยาวออกมาอีก 
มันก็ถอยหลังเขาคลองอยูเรื่อย. 

 
ถึงแมผูที่อยูในสวนโมกขนี้ก็ดี  ที่กําลังจะพยายาม  เอาชนะซึ่งกันและกันอยูนี ้

ก็ดี;  ขอใหไปคลําหู  คลําหาง  คลําหัวกันดู  ใหดี ๆ  ทุกองค  วามันยาวออกมาเทาไร;  
อยามัวแตมีการโตเถียงกัน  ทะเลาะวิวาท,  อยาเอาชนะแกกันและกัน;  ผูแพ  คือผูชนะ 
ที่แทจริงตามแบบของพระพุทธเจา.  คนโบราณพวกที่ไมเปนมหาเปรียญ  เขาพูด 
กันวา  “แพเปนพระ  ชนะเปนมา”.  สวนพวกที่ไมเปนมหาเปรียญ  เปนนักธรรมเอก 
อยางนี้  มักยกหู  ชูหาง  พูดอยางนี้ไมเปน.  แตปูยาตายายสมัยกอน  เขาพูดเปน  วา 
 “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”.  ใครท่ีสงเสียง  ดัง  ลงเลง ๆ  จะเอาชนะคนอื่นนั้น 
มันเปนยักษเปนมารดวยกิเลสตัณหา;  คนที่นิ่งเสียปลอยใหคน ๆ  นั้นเปนบาไปตาม 
เรื่องตามราวของเขาเถิด,  อยางนี้คนที่นิ่งนั้นชนะ. 

 
“แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  อยางนี้  คนสมัยนี้ยิ่งฟงไมออกเขาทุกที;  

โดยเฉพาะคนหนุมคนสาว  พวกนักการเมือง  พวกอะไรตางๆ  นี้  ยิ่งฟงไมออก  ฟงไม 
ถูกมากเขาทุกที.  แพเปนพระไดอยางไร ?  ชนะเปนมารไดอยางไร ?  คนสมัยนี้เขา 
เปนผูรูดีกันไปหมด  เปนผูถูกไปหมด,  ไมสนใจคําโบราณ. 
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ระวัง  “ตัวกู”  อยาใหโผลออกมา 

พวกที่สนใจปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนาควรจะเรงปฏิบัติ 
ใหเหลือเรื่องเดียวซึ่งอยูในลักษณะที่พอจะปฏิบัติไหว  คือ  ระวังตัวกู  อยางใหโผล 
ออกมา,  ทั้งวันทั้งคืนระวังแตตัวกู  อยาใหโผลออกมาในจิตใจ,  อยาใหโผลออกมา 
ในหวงนึกของจิตใจ,  อยาใหปรุงแตงดวยอวิชชา  เปนตัวกู-ของกูขึ้นมาในหวงนึก 
แหงจิตใจนี้;  ใหมีจิตใจประกอบดวยสติปญญารุงเรือง  เปนพุทธะ  เปนผูรู 
ผูตื่น  ผูเบิกบาน  อยูเสมอ.  ถาตัวกูโผลขึ้นมา  มันก็ไมรู  ไมตื่น  ไมเบิกบาน  ก็จะกลาย 
เปนยักษเปนมาร;  มันมืดดําไปดวยความโงความหลง,  มันรอนเปนไฟไปเลย. 

 
ขอใหปฏิบัติในเรื่องของจิต  ประคับประคองจิต  ดํารงจิต  หรืออะไร 

แลวแตจะเรียก;  เพื่อขอนี้ขอเดียว  คือเพื่อไมมีตัวกู.  อยาเผลอเปน  อวิชชา 
ตัวกูโผลขึ้นมาในหวงนึกของจิตใจ  แมเปนขณิกะ-ขณิกะ-ขณิกะ,  คือชั่วขณะจิต 
หนึ่งเทานั้น  มันก็ตองระวังไปตลอดเวลา;  อยาใหมีขณะจิตไหนประกอบไปดวยตัวก ู
ของกู  จนเปนอุปทาน,  เปนอัตตวาทุปาทาน  ปรุงมาจากอวิชชา.  การปฏิบัติเรื่องจิต 
ทํานองนี้ของพระจึงตองไปลงปาฏิโมกข  อยางวินัยกันเสียทีหนึ่ง  ทองปาฏิโมกขนั้น,  
แลวมาลงปาฏิโมกขแบบธรรมะ  ที่เราเรียกกันวา  ธรรมปาฏิโมกข  ซักซอม 
หัวขอธรรมะที่แทจริง  ใหมั่นคงไวเสียสักทีหนึ่ง.  วันปาฏิโมกข  วันอุโบสถ  อยางนี้ 
ก็ลงปาฏิโมกขเสียทั้งสองอยาง  คือ  ปาฏิโมกขวินัย  กับ  ปาฏิโมกขธรรมะ. 

 
ฟงธรรมปาฏิโมกขไว  เพ่ือธรรมะไมเลอะเลือน 
คําวา  “ปาฏโมกข”  นี้ควรจะเรียกไดทั้งธรรมะ  ทั้งวินัย  เพราะใน 

พระบาลีนั้นมีวา  :ธรรมะเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือน,  วินัยเลอะเลือน 
ก็เพราะธรรมะเลอะเลือน.  วันอุโบสถอยางนี้มาถึงเขาวันหนึ่ง  ก็ชําระซักฟอก 
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เสียครั้งหนึ่ง;  อยาใหวินัยเลอะเลือน  อยาใหธรรมะเลอะเลือน,  อยาใหขอปริยัติของ 
ธรรมะเลอะเลือน,  อยาใหขอปริยัติของวินัยเลอะเลือน;  แลวก็ปฏิบัติธรรม 
อยาใหเลอะเลือน,  ปฏิบัติวินัยอยาใหเลอะเลือน,  เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานอยูเสมอ.  
ถาเปนพระชนิดนี้เพียงชั่วโมงเดียว  ก็มีคามหาศาลแลว  อยาวาถึงจะบวชถึงหนึ่งพรรษา 
เลย,  ถาไดอยางนี้สักชั่วโมงเดียวก็มีคุณคามหาศาล;  ซักซอมหลักธรรม  หรือตัวธรรมะ 
ไวบาง  อยางนี้ก็จะดี. 
 

ถอยคําที่พูดกันที่นี่  คงไมเสียหลาย  คงมีประโยชน  เพื่อมิใหฟนเฟอน 
เลอะเลือนแหงธรรมวินัย,  วินัย  คือ  ระเบียบบังคับเขาไปจากภายนอก  เพื่อ 
ใหตัวกูมันเหือดแหงไป;  สวนธรรมะนั้น  เขาใชวิธีตัดรากถอนโคน  ออกมา 
จากขางใน  เพื่อใหตัวกูมันเหือดแหงหายไป;  ขางนอกก็บีบเขาไป  ขางใน 
ก็บีบออกมา  ตัวกูมันก็หายไปหมดจากสันดาน.  ความเคยชินที่เปนตัวกูนั้นหมดไปจาก 
สันดาน  ก็เรียกวากิเลส  อนุสัย  สิ้นไปเพราะเหตุนี้.  กิเลส  อนุสัยคือความเคยชิน 
ในเรื่องตัวกู-ของกูที่สะสมไวในสันดาน  จนเปนนิสัยสันดาน;  เกิดมาพอมีความ 
รูสึกอะไรบาง  ก็เริ่มสะสมนิสัยสันดานแหงตัวกู-ของกู  กันมาอยางนี้  ตั้งแตอายุ 
สองเดือน  สามเดือน  สี่เดือน  หาเดือน  จนถึงขวบหนึ่ง  สองขวบสามขวบ,  ยิ่งขึ้น ๆ  
ยิ่งมากขึ้น,  จนอายุ  ๕๐  -  ๖๐  นี้มันมาก.  นั่นแหละเขาเรียก  อนุสัย  สังโยชน  ที่นอน 
เนื่องอยูในสันดาน. 

 
ความเคยชินนี้ตองขูดเกลา,  ที่วาขูดเกลาใหบางไป ๆ  นี้คือเปนอยู 

โดยชอบ  อยางใหกิเลสอนุสัย  เหลานั้นไดกินอาหาร  กิเลสมันก็ผอมไป ๆ  ผอมไป 
ตายไป.  อยูโดยชอบ  คือ  เปนอยูอยาใหตัวกูเกิดขึ้นไดในความรูสึก;  ถายังละ 
หรือขูดเกลา  ความเคยชินออกไปไมไดหมด  ความรูสึกเปนตัวกู-ของกู  ยังเกิดขึ้นมาได,  
มันก็เกิดขึ้นมา;  ก็ไมเปนไร  เกิดขึ้นมาก็รีบทําลายทันที,  ไมเปนไรไมตอง 
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เสียใจ.  อยาไปเสียใจวา  อาว,  มันโกรธขึ้นมาเสียอีกแลว;  โกรธแลวก็แลวไป 
เลิกกันเดี๋ยวนั้นทันที.  หรือทําผิดไปแว็บหนึ่งมีตัวกูเกิดขึ้น  ก็อยาไปเสียใจ  อยาไป 
วิตกกังวล,  อยาไปวุนกันอยูกับเรื่องที่มันแลวไปแลว;  ระวังอยาใหเกิดตอไปอีก 
คนเขลา ๆ  นั้นชอบเอาเรื่องที่แลวไปแลวมาเปนทุกขไปตาง  ๆ;  เชนวา  โอย,  เรายังแย 
เรายังหางไกล  เราแยลงทุกที;  อยางนี้เราก็แยจริง ๆ  เหมือนกัน  ถาไปเขาใจผิด 
อยางนั้น. 

 
เรา  สวดมนตบท  อตีตํ  นานวาคเมยฺย  ฯลฯ  แลวใหรูความหมายถึง 

พระพุทธภาษิตนี้  เอามาใชใหเปนประโยชนบาง.  เรื่องใดผานไปแลวก็แลวไป,  
มันไมมาก็อยาไปนึกมันขึ้นมา  ที่เปนอยูเดี๋ยวนี้แหละระวังใหดี  ๆ.  นี้ก็สวดกัน 
อยูบอย ๆ  แลวสวดแปลเสียดวย,  แลวก็ไมรูวาอะไร  เอามาใชไมถูก.  ลงวาปจจุบันนี ้
ดีแลว  ก็ไมตองสงสัย  อดีต  อนาคต  ก็ดี,  มันดีตามกันไปหมด.  ฉะนั้นทําใจเกี่ยวกับ 
อดีตใหดี  ปองกันอนาคตใหดี  และถาที่นี่ดีแลวละก็  หลังจากนี้ก็ตองดีดวย.  ทําโลกนี ้
ใหดีเด็ดขาด  ใหสะอาด  ใหบริสุทธิ์  แลวโลกหนา  โลกอื่นก็ตองดีดวย;  จะอยู 
ในโลกชาตินี้  หรือชาติตอไปก็ไมตกนรกแน. 

 
สนใจเรื่อง  ชาตินี้  ชาติหนา  เสียใหถูก 

เรื่อง  “ชาติหนา”  นี้  มีถามกันเรื่อย,  ถามกันแตเรื่องชาติหนา;  เขาก็ 
พยายามพิสูจนกันแตเรื่องชาติหนา  สวนชาตินี้พากันไมสนใจ.  นี้เปนเรื่องโงที่สุด 
บาที่สุด  ผิดหลักพระพุทธศาสนาที่สุด.ถาเดี๋ยวนี้  ที่นี่  เวลานี้  ทําใหไมมีกิเลส 
ไมมีตัวกู-ของกูเถิด  แลวตอไปมันก็ดีหมด,  ชาติหนาชาติไหนกี่ชาติก็ดีหมด ;  
หรืออาจจะสิ้นสุดลงเสียแคชาตินี้ดวยซ้ําไป  ไมมีชาติอื่นอีกตอไป,  ที่สุดมันก็สิ้นลงที่นี ่
ไมมีชาติที่แลว  ที่อดีตยอนหลังมาแตขางหลังโนน  ก็ไมมีชาติ;  เพราะเราไปเขาใจ 
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วามีชาตินั่นเอง  มีตัวกูนั้นเอง  มันจึงทําไมเด็ดขาด.  ถาเดี๋ยวนี้ไมมีชาติ  อนาคตก ็
ไมมีชาติ  มันก็สิ้นสุดแหงชาติ  สิ้นสุดแหงตัวกู-ของกู;  ที่จริงจะยอนหลังหรือดูไป 
ขางหนาก็ดี  มันไมมีชาติ  เพราะความจริงเปนเชนนั้นอยูแลว,  คือไมมีตัวคนอยูแลว.  
เราไปหลงวามี  “ตัวฉัน”  ไดทํานั่นทํานี่ไว  มันก็เลยสืบตอชาติกันไมจบ. 

 
แตวาเรื่องอยางนี้ยากเกินไป  ยากจนพระพุทธเจาทอแทไมอยากจะสอน,  

คิดวาคงไมมีใครเขาใจ  และไมคิดจะสอนเสียทีหนึ่งแลว  เร่ืองไมมีชาติอะไรทํานองนี้.  
เผอิญมาฉุกคิดวา  อะ  คงจะมีคนเขาใจบาง;  ทานก็เลยตั้งพระทัยสอน  แลวก็สอน  
-สอนกันตอมา.  เรื่องชาตินี้  ชาติหนา  เปนเรื่องยาก  และก็มีเรื่องเดียวเทานั้น 
ไมมีกี่เรื่อง  ซึ่งเปนเรื่องยาก  ลึกถึงขนาดที่พระพุทธเจาคิดจะไมสอนเสียแลว. 

 
เร่ืองนี้พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา  แลวมาคิดวา  อาจจะมีคนประเภทหนึ่ง 

ซึ่งอาจจะเขาใจได  แลวจึงสอนพวกนั้นเถิด;  เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดตัวเราเอง 
ไวในกลุมพวกนั้น,  ในกลุมที่อาจจะเขาใจคําสอนของพระพุทธเจาได,  แมลานคน 
จะมีสักคนหนึ่งก็อาจจะได.  ขอใหจัดพวกเราไวในชุดที่เขาใจไดบางเหมือนกันนั้น;  
พยายามศึกษาใหถูกวิธีดวย.  ถาสมมติวาพลโลกนี้  มีหารอยลาน  หรือพันลาน  พวกที่ 
เขาใจไดมีสักพันคน  นี่ก็สมประสงคของพระพุทธเจาแลว;  ในโลกปจจุบันนี้  สมมุติวา 
มีมนุษยพันลานอยางนี้  ถาในลานหนึ่ง  มีคนหนึ่งเขาใจได  นับวาลานละคน  ก็จะมี 
สักพันคน;  ถาพันคนเขาใจจริงก็สมประสงคของพระพุทธเจา  ไมเหนื่อยเปลาเสียเปลา 
ถาคนเขาใจถึงพันคน  ไดรับประโยชนไปไดก็สมควรแลว.  มนุษยพันลานคนนี้เขาใจ 
ธรรมะของพระพุทธเจาไดสักพันคน  ก็นับวา  ธรรมะนั้นไมยากเกินไป,  เพราะถาทํา 
ถูกวิธีแลวไมมีเรื่องอะไรยาก.  พระพุทธเจาทานก็ไดวางวิธีไวใหอยางมากมาย;  
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรม  อยาไปถือวา  เปนเรื่องเหลือวิสัย. 
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นี่ถาพวกคุณไมมา  (พูดกับฆราวาส)  ก็ไมคุยกันนานเทานี้  ทีหลังตองมา 
ใชหนี้บาง  คือ  คุณตองเปนฝายพูดบาง;  อยางนี้เอาเปรียบ.  ถามีคนสูงอายุมาอีก 
ก็จะเชิญใหพูดอีก  ใหว ิจารณนั ่นนี ่  โนนนี ่ใหฟ ง   ตามความคิดเห็นของผู ที ่เป น 
เจาสังเกต  เจาความคิด  เจาพิจารณา.  คนสูงอายุนอนไมหลับ  ก็เพราะเต็มไปดวยการคิด 
การพิจารณา  ก็ยอมมีเรื่องดี ๆ  มาพูดใหฟงมาก. 

 
การนั่งพูดกันที่นี่  เผื่อวา  ถาคําพูดเหลานี้มีประโยชนจริง  ประโยชนนี้ 

ตองมีราคาหลายแสนบาท;  นับวาใหการลงทุนสรางตึกนี้มันหลุดหนี้ไปเสียที;  
หาเรื่องมาเปลื้องหนี้กันที่นี่  อยางนี้ได,  บนกอนหินโคนไม  ที่ไหนก็ได. 

 
มืดแลไมเห็นทางแลว  พอกนัท ี เดี๋ยวจะเดินลมลุกคลุกคลาน. 
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๒.  ความวางที่พระพุทธเจาตรัส 
วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันจันทร  แรม  ๘  ค่ํา  เดือน  ๙  ปมะแม 
 
 

  การพูดกันที่นี่  ตามที่ตกลงกันมาแลววาจะพูดกัน 
ในเรื่องที่ เกี่ยวกับตัวกู-ของกู  เพื่อซักซอมขอปฏิบัติใน 
ทางธรรม  มิใหเลอะเลือนเชนเดียวกับการลงปาฏิโมกข 
ในทางวินัย  ซึ่งเราเรียกการพูดที่นี้วา  “ธรรมปาฏิโมกข”  
ทํานองเดียวกับปาฏิโมกขทางวินัยนั้น  เราจะไดเลือกหัวขอ 
ธรรมะมาพูดกันตามความสมควรแกโอกาส.  วันนี้จะพูด 
เรื่อง  “ความวางที่พระพุทธเจาตรัส”,  ดวยเห็นวา  ไดพูด 
เร่ืองความวางนี้มานานแลว,  แตรูสึกวา  ยังมีผูไมเขาใจ,  
หรือเขาใจไมถูกตองอีกมาก,  จึงจะขอทําความเขาใจกัน 
ในหมูพวกเราที่นี่ตอไปกอน. 

 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 
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เรื่อง  วาง  ที่พระพุทธเจาตรัส 
เรื่อง  “วาง”  นี้  พูดกันมา  ๑๐  กวาปแลว  ยังไมกระจางเลย  เก็บมาพูด 

ไดอีกคราวละเล็กละนอย;  ขอใหพยายามฟงใหเขาใจมากขึ้นทุกที  ๆ.  ฟงเรื่อง  “วาง”  
กันมาแลวตั้งแตตน ๆ  ก็ทราบกันแลววา  พระพุทธเจาทานถือวา  เรื่องของความวางนี ้
เปนเนื ้อหนังเปนเนื ้อตัวของพุทธศาสนา .เรื ่องความวางนี ้ม ีแนไมผิด;  เพราะ 
มีคํากลาวอยูวา  ตถาคตภาสิตา  แปลวาที่ตถาคตไดประกาศไว  นี้ก็แสดงวาเรื่องวาง 
หรือเรื่องสุญญตา  ที่พวกอื่นประกาศก็มีเหมือนกัน  เชนพวกอุจเฉททิฏฐิ  ก็พูดเรื่อง 
ไมมีอะไร,  เรื่องสูญเปลานี้  คือ  วาง  ของพวกอื่นที่เปนมิจฉาทิฏฐิพูด.  สวน  วาง 
ที่ไมใชสุญเปลา  คือเพียงแตวางจากความรูสึกวา  “เรา”  วา  “ของเรา”  เทานั้น,  
นี้คือ  วางของพระพุทธเจา. 

 
ที่ในเมืองไทยเรานี้ก็มีการสอนกันผิด ๆ  เพราะแปลคํานี้ผิด  ขนาดนักศึกษา 

ยังหลงผิด  ยังฟงมาผิด;  ตั้งแตกาลกอนมา  เขาแปลคําวา  “วาง”  นี้วา  สูญเปลา,  
ไมไดอะไร  ไมมีอะไร.  ถาแปล “วาง”  วาสูญเปลาละก็ผิดแน;  พระพุทธเจา 
ทานไมไดมีความหมายวา  สูญเปลา  แตมีความหมายวา  “วาง”;  อยางที่ในบาลี 
มีคําอธิบายเปนคํานิยามอยูชัดแลว  เชนวา  :  ที่วาโลกวาง,  โลกนี้วาง  ก็เพราะ 
วางจากสวนที่ควรถือ  วาของเรา  วาตัวเรา. 

 
เรื่องวางนี้เราพูดเสียใหม,  เราพูดไมใหกํากวมก็ได  คือพูดวา  “ทุกสิ่งไมมี 

อะไรที่ควรถือวา  เปนตัวเรา  หรือเปนของเรา”;  ใหประโยคนี้แหละ  :  ทุกสิ่งทุกอยาง 
ทั้งหมดนี้  ไมมีอะไรที่ควรถือวาเปนตัวเรา-เปนของเรา.  เมื่อมันวางก็ไมมีสวน 
ที ่ควรถือวา  เปนตัวเรา-ของเรา ;  แตทานใชคําสั ้นที ่ส ุดวา  “โลกวาง”  เพราะ 
ไมใชอัตตา  เพราะไมใชอัตตนียา,  วาเพราะไมมีอะไรเปนอัตตา  คือเปนตัวเรา, 
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โลกวางเพราะไมมีอะไรเปนอัตตนียา,  และที่พูดวา  “ไมมีอะไร”  ก็เทากับพูดวา  มีหมด 
ครบหมด;  แตไมมีสวนไหนจะมาเปนตัวเรา  หรือของเราได. 

 
“วาง”  นี้ไมไดหมายความวา  ไมมีอะไรใหเรากิน  ไมมีอะไรใหเราใช 

ไมมีอะไรใหเราอยู  ไมมีอะไรใหเราดู;  ไมใชอยางนั้น.  มันมีอะไรใหเรากิน 
ใหเราเห็น  ใหเราดม  ใหเราดู  ใหเราใช  ครบทุกอยาง;  แตไมมีสวนไหนที่ 
ควรถือวา  ตัวเรา  หรือ  ของเรา.  ฟงดูใหดีวา  :  โลกทั้งหมดวาง  เพราะไมมีสวน 
ที่จะเปน  ตัวเรา  หรือ  ของของเรา. 

 
ภาษาธรรมดา ๆ  ก็วา  ไมมีอะไรที่ควรถือวาเปนตัวเราหรือของเรา.  พูด 

อยางนักกฎหมายหนอยก็วา  ทั้งหมดไมมีอะไร  ที่ควรสําคัญมั่นหมายวา  เปนตัวเรา 
วาเปนของเรา.  ใชคําวา  “สําคัญมั่นหมาย”  นี้ดีหนอย  :  มันมีเต็มไปหมด 
ทั้งขางนอกขางใน;  ขางในคือ  ในตัวเราเอง  ชีวิตรางกายนี้เปนขางใน.  ขางใน 
ทั้งหมดนี้  ก็ไมมีอะไรที่เปนตัวเรา  หรือเปนของเรา;  ขางนอก  คือนอกไปจาก 
รางกายเรา  ทรัพยสมบัติของเรา  อะไรของเรา,  ที่เรียกวาของขางนอกนี้  ก็ไมมีอะไร 
ที่จะเปนของเรา  หรือเปนตัวเราไปได. 

 
ชีวิตนี้ไมใชตัวเรา  และไมใชชีวิตของเรา,  ความคิดนึกอะไรตาง ๆ  ที่เคยถูก 

สมมตวาเปนตัวเรานั้นก็ไมใชตัวเรา.  บางคนสําคัญเอาเองวา  ที่รูสึกได  คิดนึกได 
อันนั้นแหละคือตัวเรา  อยางนี้ก็มี;  แตเมื่อศึกษาจนรู  จึงจะรูไดวา  ที่คิดนึกไดนั้น   
ก็สักแตวาเปนสิ่งที่รูจักคิดนึกได,  แตไมใชตัวเรา;  เพราะธรรมชาติของมัน 
เปนอยางนั้นเอง,  หนาที่ของมันเปนอยางนั้นเอง.  มันสมองที่เปนสํานักงานก็ดี,  
จะเปนตัวจิตที่มองไมเห็นตัวก็ดี,  มารวมกันแลว  มันทําหนาที่คิดนึกไดทั้งสองอยางก็ดี,  
ทั้งหมดที่กลาวนี้ก็ไมใชตัวเรา, 
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เมื่อไมใชตัวเราแลว,  ไมมีตัวเราเสียแลว,  ของเรามันจะมีมาแตไหน.  
ตอเมื่อมีตัวเราจึงจะถือวา  นั่นของเรา  นี่ของเรา  ชีวิตของเรา  เนื้อหนังของเรา 
แขนขาของเรา  ความเจ็บของเรา  ความแกของเรา  ความตายของเรา.  ขางนอก 
ก็เชนเดียวกัน  จะนึกวาเปนเรา  เปนของเราไดอยางไรในเมื่อไมมีตัวเราเสียแลว;  
พิจารณาตอไปอีก  บุตร  ภรรยา  สามี  เพื่อนฝูงก็เหมือนกัน,  ก็เปนคนเหมือนกัน,  
ถึงทรัพยสมบัติก็เหมือนกันอีก. 

 
สรุปไวทีหนึ่งกอนวา  โลกวาง  หรือทุกสิ่งทุกอยางวาง  เพราะไมมีอะไร 

เปนตัวเรา  หรือเปนของของเรา.  วาง  คําที่หนึ่งนั้นก็คือ  โลกวาง  วาง 
คําที่สองก็คือ  จิตวาง. 

 
จิตวาง  คือจิตที่ไปรูความจริงขอน้ีเขา,  รูวาโลกนี้ไมมีอะไร  ที่จะเปนเรา 

เปนของเราได.ยกเอาจิตภายในนี่  เปนผู รูสึก  วาไมมีอะไรเปนตัวเรา  ของเราได 
เลยโวย;  รูอยางนี้จิตก็วางจากความสําคัญมั่นหมาย  หรือวางจากอุปทาน  วางจาก 
อะไรนี้;  เมื่อไมรูวาจะไปจับอะไรมาเปนตัวเรา  หรือเปนของเรา  ถาไมเรียกวาจิตวาง 
จะใหเรียกวาอะไร  ที่ไมไปจับฉวยเอาอะไรมาเปนตัวเราหรือของเรา;  เปนจิตที่วาง 
จากตัวฉัน  และของฉันอยูเสมอ  ก็ตองเรียกวา  “จิตวาง”. 

 
โลกวาง  จิตวาง  คือเรื่องของ  ความวาง 

จิตวางนั้น  ไมใชไมคิดไมนึก;  เพราะตามธรรมชาติของจิตยอม 
คิดนึกรูสึกอะไรอยู  ตามธรรมชาติแลว.  แตกอนนี้ไมวาง  เพราะวาไปเอานั่นเอานี่ 
มาเปนของเรา  มาถือไว  เลยไมวาง,  เพราะติดธุระอยูเรื่อยจึงไมมีวาง,  เมื่อไมหอบ 
อะไรไวเปนของเรา  ไมถืออะไรไวเปนของเรา  ก็เลยดูวาง  หรือฟรี  หรือเปนอิสระ 
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นี้เรียกวาจิตวาง.  พูดสั้น ๆ  เรียกวาจิตวาง,  ขยายความไปวา  จิตที่ไมไดสําคัญ 
มั่นหมายยึดถืออะไรวาเปนตัวเรา  หรือเปนของของเรา.  นี้คือจิตวางคําที่  ๒. 
 

วางคําที่  ๑  วาโลกวาง  คือทุกสิ่งทุกอยางวาง;  เพราะไมมีอะไรจะ 
เปนตัวเรา  หรือของเราได.  คําที่  ๒  วาจิตมันวาง  เพราะจิตรูความจริงขอนั้น,  
แลวไมรูจะไปถือเอาอะไร  วาเปนตัวเรา  หรือของเราก็ตาม,  มันเลยอยูวาง 
เฉย ๆ  เสีย.  แตจิตก็คงทําอะไรไปตามหนาที่ของจิต  ของกายของอะไรตามเรื่อง 
ของสิ่งนั้น  ๆ;  แตความสําคัญมั่นหมายวา  “ฉัน”  วา  “ของฉัน”  นั้นไมมี  เรียกวา 
 “จิตวาง”. 

 
เอาเรื่อง  โลกวาง  กับเรื่อง  จิตวาง  นี้มารวมกันเขา  เปนเรื่องความวาง 

โดยสมบูรณ;  ที่เรียกวาสุตตันตะ  ทีเนื่องเฉพาะดวยสุญญตา,  เรื่องราวที่กลาวถึง 
สุญญตา.  ถาพูดเรื่องสุญญตาก็คือเรื่องนี้;  เรื่อโลกวาง  เรื่องจิตวาง,  เรียกวา 
เรื่องความวาง.  หัวขอน้ันคือ  เรื่อง  โลกวาง  กับจิตวาง  มารวมกันเขา  เรียกวา 
ความวาง;  หรือคําวา  ความวาง  นี้ขยายความออกไป  คือจิตวาง  และโลกก็วาง,  
นี้ก็เปนเรื่องความวาง. 

 
พูดสั้น ๆ   วา  “ความวาง”  แตคําอธิบายมีมาก,  อธิบายไปถึงโลกวางอยางไร,  

จิตวางอยางไร.  เร่ืองนี้ก็มีคําพูดหลายคําเหมือนกัน,  รายละเอียดปลีกยอยที่วาโลกวาง 
อยางไร  ไมมีตัวตนอยางไร,  ไปศึกษาเอาเองใหละเอียด;  พิจารณาดูไปทีละเรื่อง ๆ. 

 
เรื่องที่  ๑  ทั้งโลกทั้งหมด  ทุกสิ่งรวมทั้งคนดวย,  ทั้งโลกดวย  ทั้งวัตถุดวย,  

ตัวคนดวย,  ความคิดความนึกของคนดวย;  อะไร ๆ  ก็เปนความวางจากตัวตน,  
จิตก็วางจากตัวตน  แตวาในฐานะที่เปนเพียงโลก  เปนเพียงสวนหนึ่งของโลก. 
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เรื่องที่  ๒  คือ  เดี๋ยวนี้เราเอาจิตมาในฐานะที่เปนตัวนายโรง  เปนตัว 
เจากี้เจาการวาจิตนี่จะยึดถือ  หรือจะไมยึดถือ.  ถาจิตเห็นวาโลกไมวาง  ถาเห็นวา 
โลกมีอะไรนารัก  จิตก็ไปยึดถือสิ่งนั้น;  เพราะฉะนั้นจิตนั้นก็ไมวาง.  ในตึกนี้มีรูปชะนี 
อุมลูก;  ดีมาก;  รูปนั้นแสดงความไมวาง  กอดลูกไวเรื่อย,  เกาะกิ่งไมไวดวย.  
รูปนี้เอามาเปนรูปของความยึดถือ,  คือจิตที่จะยึดถืออะไรอยางใดอยางหนึ่ง  ตามที่มัน 
เขาใจวานายึดถือ  ก็มีเทานั้นเองที่เปนใจความ. 

 
การปฏิบัติ  เร่ือง  ความวาง 

ตองเขาใจคําวา  “ยึดถือ”  และ  “ความอยาก” 
ที่เราไดฟงจากตัวหนังสือ  หรือคําพูดเพียงเทานี้  ยังไมพอ;  เพราะเปน 

แตเพียงไดฟงทฤษฎี  ฟงหลักหรือคําบัญญัติ;  พอไดฟงเทานั้นแลวจะไปปฏิบัต ิ
จะปฏิบัติอยางไรได  ถาไมรูวา  จิตเปนอยางไร,  อาการที่ยึดถือ  คือทําอยางไรก็ยังไมรู;  
อยางนี้ยอมจะปฏิบัติไมถูก.  การปฏิบัตินั้นตองสังเกตเรื่องนี้ไปจนพบวาอยางไร 
เรียกวายึดถือ,  อยางไรเรียกวาไมยึดถือ,  เทานี้ก็ใชเวลาตั้งเดือน  สองเดือน 
สามเดือน  หาเดือน  หรือปหนึ่งดวยซ้ําไป,  วาอยางไรเรียกวายึดถือ,  อยางไรเรียกวา 
ไมยึดถือ.  พอยึดถือเขาแลวใหสะดุง  เอาเพียงเทานั้นก็พอ.  ใหรูจักความยึดถือ 
จับตัวมันใหได,  พอเห็นความยึดถือของตนแลว  ก็สะดุง  เทานี้ก็พอแลว. 

 
“ยึดถือ”  ก็คือ  จิตไปยึดเปนตัวตน,  มีตัวกูขึ้นมา  เรียกวามีความยึดถือ 

แลว.  มีตัวกูขึ้นมา-มีตัวกูขึ้นมา  แลวก็มีความรูสึกได  ตามเหตุการณที่มีอยูใน 
ขณะนั้น;  ไปรักอะไรเขา  ก็มีตัวกูในเรื่องรัก  เรื่องเอา  เร่ืองไดขึ้นมา,  ไปเกลียด 
อะไรเขา  ก็มีตัวกูในเรื่องนี้.  สองอยางนี้ที่สังเกตไดงายที่สุดคือความรูสึกที่ไป 
รักอะไรเขา  หรือไปเกลียดอะไรเขา.  ยกตัวอยางแตเพียงสองอยางนี้  :  อภิชฌา 
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ไปรักอะไรเขา,  โทมนัส  ไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาแลว;  วาอยางภาษาวัตถุหนอย 
ก็วา  ไปดึงดูดอะไรเขาแลว,  เรียกวารักเขาแลว,  ไปผลักไสอะไรเขาแลว;  อยางนี้ 
ก็ผูกโกรธแลว  เกลียดแลว;แตกตางกวาอยูเฉย  ๆ.  ถารูสึกวา  ตัวกูรัก  หรือเกลียด 
เขาแลว  จึงจะเห็นวามีอาการที่แตกตางกันมาก. 
 

ในเร่ืองความอยาก,  สมมุติวาเปนความอยาก  ความตองการ;  ถามีตัวก ู
มีความรูสึกที่เปนความหมายวา  ตัวกู  ความอยากนั้นเปนกิเลส.  ถาอยาก  หิว 
ตามธรรมดา  นี้ไมเรียกวาเปนกิเลส  จนตายไปก็ยังไมเรียกวากิเลส;  แตวา  ตาม 
ธรรมดานั้น  จะรูสึกอยางนั้นไมใครได  มักจะมีตัวกูขึ้นมาดวยแนนอน;  ถาหิวหนักเขา 
ก็โกรธ  นี่ก็เต็มไปดวยตัวกู. 

 
ทีนี้พูดโดยหลักทางการพูด  ทางทฤษฎีวา  ถา  นี้,  “ถา”  ความอยากนั้น 

ไมมีตัวกูเจืออยูความอยากนั้นไมใชกิเลส;  เชน  อยากของพระอรหันต  อยางนี้.  
พระอรหันตก็ตองการนั้น  ตองการนี่,ความอยากของพระอรหันต  ไมมีตัวกู  ไมมีกิเลส 
ความอยากนั้นก็ไมใชกิเลส.  อยากของปุถุชนนี้  ยากและนอยนักนอยหนา  ที่จะไมเปน 
กิเลส;  แตถาอุตสาหระวังใหดี  ก็พอจะไมมีกิเลสมากมายนัก.  พออยากขึ้นมา 
ก็สนใจพิจารณาดูวา  อยากอะไรอยู;  เดี๋ยวนี้อยากดีนั้น  เปนอยากของตัวกู  หรือวา 
อยากของอะไร. 

 
มีปญหา  ที่เรากําลังถกเถียงกันอยู  วิวาทกันอยูวา;  คนเราจะอยากโดย 

ไมมีตัวกูไดหรือไม ?  อยากอะไรโดยไมมีความรูสึกของผูอยาก  ผูเอา  จะไดหรือไม ?  
ไมมีใครคิดวา  ได,  เปนธรรมดาที่ไมมีใครคิดวา  ได;  เพราะเคยชินตอความมีตัวก ู
นั้นเสีย.  ไมมีตัวกูก็ทําอะไรไดเหมือนกัน  คือจะทําไปตามความรูสึกที่ไมใชตัวกู 
นั่นแหละ;  ไมใชตองเปนพระอรหันตจึงจะทําได.  บางครั้งที่คนเราปุถุชนพอ 
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ทําไดก็มีอยู เหมือนกัน  โดยอบรมสั่งสอนกันใหมาก  อยางเดียวกับที่ เวลานี้ทั่วโลกเขา 
กําลังใชหลักทํางานเพื่องาน;  ซึ่งเขาพูดกันอยู;  เพราะเปนหลักที่บูชากันมาก 
ในจริยธรรมสากล  :  ทํางานเพื่องาน  duty  for  duty's,  sake  ทํางานเพราะเห็นแกงาน.  
แลวใครทําไดกี่คน  ทีทํางานเพื่อเห็นแกงานในโลกนี้;  ถึงพวกฝรั่งเจาตํารับตํารา 
เจาของคําพูดเองนี้  ก็ยังไมไหวเหมือนกัน;  หรือบางทีอาจจะดีกวาคนไทยกระมัง. 

 
ทํางาน  เพ่ืองาน  ตางกับ  ทํางาน  เพ่ือเงิน 

พระพุทธเจา  หรือพวกพุทธบริษัทนั้นจะทําได  ถาปฏิบัติตามหลักของ 
พระพุทธเจาแลว  คนจะทํางานเพื่องานทั้งนั้น;  เพราะพระพุทธเจาทานสอน 
ใหทํางาน  ไมใชเพ่ือกิเลส,  ไมใชเพื่อตัวเรา  ไมใชเพื่อของเรา,  ไมใชเพื่อตัณหา 
เพื่ออุปาทาน;  นั่นแหละคือทํางานเพื่องาน.  ทํางานเพราะมีสัมมาทิฏฐิ  คือความ 
เขาใจถูกตอง  วาอะไรเปนอยางไร,  เขาเรียกวา  ทํางานนั้นทําเพราะสัมมาทิฎฐิ 
และก็ทําเพื่อหนาที่,  กระทําเพื่องาน.  สัมมาทิฎฐินั้นเอง  บอกวาสังขาร  นามรูปน้ี 
มีหนาที่จะตองเคลื่อนไหวตองทํา  ตองอะไรตามสมควร;  เพื่อบริหารรางกายบาง 
เพื่อเลี้ยงชีวิตบาง  เพื่ออะไรมันก็เปนหนาที่;  แมแตจะเอามากินมาใช  มาเลี้ยงชีวิต 
รางกายนี้  ก็เปนหนาที่. 

 
ทํางานเพ่ือหนาที่นั้นไมเกิดความโลภ  เกินกวาเหตุ  ไมเกิดตัณหา 

อุปาทาน ;  เพราะฉะนั้น  จึงทํางานตามหนาที่ไปวันหนึ่ง ๆ  เหมือนกับวา  เราจะ 
ตองอาบน้ํา  จะตองไปถาน  จะตองทําหนาที่การงาน  ลวนเปนหนาที่ประจําวันที่จะตองทํา.  
ทํางานอยางนี้เรียกวา  ทํางานไปตามหนาที่  ตามธรรมชาติกําหนดไว;  ทํางานเพื่องาน 
ดวยจิตใจที่วา  ตัวกู  หรือของกูไมมี  อยางนี้ก็ไมเปนกิเลส.  ความอยากทํางานอยาง 
นั้นก็ไมเปนกิเลส,  การทํางานอยูอยางตัวเปนเกลียว  ขยันขันแข็ง  ก็ไมใชกิเลส 
ไมใชความโลภ  ;  ที่ดีที่สุดก็คือ  คนนั้นสบาย  คนนั้นมีความสุข  มีความสบาย; 
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มีการศึกษามาก  เลาเรียนมาก  มีสติปญญามาก  งานนั้นก็ทําไดมา  ทําไดสูง  ทําไดผล 
มีคาลนเหลือไปเหมือนกัน. 
 

สัมมาทิฎฐิ  ไมไดทําใหเกียจคราน,  ถามีสัมมาทิฎฐิแลว  จะไมทําให 
มีความรูสึกเกียจคราน,  หรือไมเกิดความรูสึก  อยางที่พวกอันธพาลเขาใจวา  :  ทํางาน 
ไปโดยไมมีความอยาก  ก็เลยไมทําอะไรเสีย.  คนคานอยางนี้  เขาคานอยางอันธพาล 
เพราะจิตใจของเขาเปนอันธพาล,  จิตใจของเขาไมมีสัมมาทิฎฐิ;  เขาจึงคิดวา  ถาไมม ี
ความรูสึกวา  ตัวกูแลว  ก็ไมทํางานเลย.  นั่นเขาพูดอยางอันธพาลเขาคิดอยางอันธพาล 
เขาคานอยางอันธพาล;  ถาเปนสัมมาทิฎฐิจะทําอยางนั้นไมได;  เพราะรูหนาที่.  เชน 
สังขารก็รูหนาที่ของสังขาร  วาจะตองทําอยางไรบาง  :  ตองกิน  ตองอาบ  ตองถาย;  
นี้ไมตองพูดกันอีก  เพราะมันเปนหนาที่  ที่เล็กนอยเกินไป.  พูดวาหนาที่  ที่วามนุษย 
เกิดมาจะตองทําอะไรบาง ?  หนาที่ใหญโตนั้นก็เปนหนาที่  ที่จะตองรู;  แลวแรงงาน 
มีอยูทุกวัน  จะเอาไปใชทําอะไร  ก็ตองรู.ถามีสัมมาทิฏฐิแลวก็จะรูวา  ควรใชอยางนั้น 
ควรทําอยางนั้น  เพื่อประโยชนอยางนั้น. 

 
เราทํางานเพื่อประโยชนแกงานนี้  แมจะเปนประโยชนแกผูทํานั้นดวย  เราก็ 

ไมถือวาเปนเรื่องมุงหมายโดยตรง  แตเปนเรื่องพลอยได;  แลวเราเองก็ไมเอามาทํา 
อะไร.  อยางวาไดเงิน  ไดชื่อเสียงมา  ก็ไดมาอยางนั้น  เพื่อความสะดวก  เพื่อเปน 
เครื่องมือ  ในการทํางานตอไป;  ไมตองวาของกู,  ตัวกู,  เพื่อกู  จนเกิดความรูสึก 
ที่เปนกิเลส  คือทําใหนอนไมหลับ.  ถาไดชื่อเสียง  หรือไดอะไรมาก็ใหถือวา  เปน 
การไดเครื่องมือสําหรับทํางานใหยิ่งขึ้นไป. 

 
ทํางานเพ่ืองาน  ตามหลักจริยธรรมสากลนั้น  จําเปนมากที่จะตองเขาใจ 

แลวมาปรับใหเขาใจเรื่องของเรา  กับพระพุทธศาสนาโดยตรง  ที่วา  ทําโดยไมตอง 
มีอะไรที่เปนตัวกู-ของกู;  อยางนี้เรียกวาทํางานดวยจิตวาง.  ทํางานเพื่องาน  ทํางาน 
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ดวยจิตวาง  เพราะไมมีตัวกู  ไมใชเพื่อกู,  ไมใชเพื่อตัวกู  ผูทํา;  สติปญญาก็จะมีอยู 
เหนือจิตใจ,  จิตใจก็ทําหนาที่บังคับรางกาย  ใหทําหนาที่ของรางกาย  ของจิตใจ  ของสังขาร.  
พูดอยาภาษาชาวบานจะฟงไมถูก;  แตในบาลี  ในพระพุทธภาษิตนั้น  เปนภาษาพูดที่ 
เปนธรรมดา  ที่วาทําโดยไมตองมีผูทํา,  การทําก็ทําไปแลว  แตผูทําหามีไม  อยางนี้.  
การเดินก็เดินเสร็จไปแลว  ถึงแลว;  แตตัวผูเดินหามีไม;  อยางนี้มีแยะไปหมด.  
อยางนี้เลาจื๊อก็มี  ไมใชมีแตในพุทธศาสนา;  แตคนไมคอยสนใจ  นี้เพราะลําเอียง.  
เลาจื๊อก็เคยมีความคิดรูปนี้,  ความคิดที่จะไมมีตัวเรานี้  แตไมถึงขนาดของพุทธศาสนา. 

 
ขอใหศึกษาสังเกตจนจับใหได  วาอยางไรเรียกวาทํางานดวยความรูสึก 

สําคัญมั่นหมายเปนตัวกู-ของกู;  อยางไรทํางานเพ่ืองานบริสุทธิ์  โดยไมมีความ 
สําคัญมั่นหมาย  วาตัวกู-วาของกู.ไดเตือน  พระ  เณร  มาตลอดเวลา  เปนป ๆ  แลว 
ตลอดเวลาวา :  อยูที่นี่  เมื่อทํางาน  ใหตรวจสอบตัวเอง  เพื่อจะไดหัดทํางานดวยจิตใจ 
ที่ไมเพื่อตัวกู  ไมเพื่อของกู;  แมทําเพื่ออาจารย,  หรือวาจะถูกในอาจารย  นี้ก็กระเดียด 
ไปเปนตัวกู-ของกู;  ทําเพราะถูกบังคับ  นี่ก็ยิ่งมีตัวกู-ของกู.  ตองทํางานเพราะวา 
มนุษย  หรือสังขารก็ตาม  มีหนาที่  ที่จะตองทํางาน,  ใชคําวา  “งาน”  เฉย ๆ  กอน 
ยังไมแยกเปนงานอะไร. 

 
สังขาร,  รางกายนี้จะอยูวางไมได  ตองเคลื่อนไหว;  เคลื่อนไหวนั้น 

คือ  ทํางาน,  อยูวางไมได  อยูนิ่งไมได  ตองทํางานเพื่อเลี้ยงสังขารไว  นี้ก็อยางหนึ่ง  ;  
เชนเราตองไปหากิน  เรียกวาทํางาน,  กินแลว  จะทําอะไรอีก ?  มันก็ยังมีงานอยางอื่นอีก.  
ถารักคําวา  มนุษย  รักความหมายของคําวา  มนุษย,  งานก็คือทําประโยชนผูอื่น,,  
อยูนิ่งไมได.  เพราะอยูนิ่งไมไดจึงตองเคลื่อนไหว,  ทีนี้เคลื่อนไหวอยางไรจึงจะไมผิด 
ไมเปนโทษขึ้นมา ?  ที่จําเปนกอนก็คือ  เคลื่อนไหวหาเลี้ยงกระเพาะ  เลี้ยงชีวิต 
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นี้ก็เคลื่อนไหว.  ครั้นทําเพื่อเลี้ยงชีวิตเสร็จแลว  ประโยชนตนมีแลว  เหลือท่ีจะกิน 
แลว,  จะทําเพื่ออะไรตอไปอีก ?  ก็เพื่องานที่มนุษยจะตองทํา.  ทํางานเพื่อเลี้ยง 
ชีวิตนี้  กับทํางานเพ่ือตัวกู  จะตางกันอยางไรอีก ?  ทํางานเพื่อเลี้ยงชีวิตนี้ก็ระวัง 
ใหดี  มันจะมีตัวกูขึ ้นมา;  ถามีชีวิตของกูแลว  ก็ทํางานเพื่อกูกันตอนนี้เอง.  
เหมือนกับวางานบริหารรางกาย  ตองกิน  ตองอาบ  ตองถายอะไรทํานองนั้น,  เลี้ยงชีวิต 
เลี้ยงปาก  เลี้ยงทองนี้ก็ดี  อยาวาตัวกู  อยาวาปากทองของกู  ชีวิตของกู;  เรื่องตัวกู- 
ของกู  ลืมเสียก็ได  ลืมเสียก็แลวกัน. 
 

อยางนกตัวเล็ก ๆ  หรือสัตวตัวเล็ก ๆ  ที่มันเที่ยวหากินนั้น  มันหากินคลาย 
เครื ่องจักร,เห ็นอาหาร   เห็นผลไม  เห็นแมลง   ก็ตะครุบกิน  โดยไมต องมีต ัวก ู;  
ลือเสียก็ได  เรื่องตัวกู;  อยางนี้ไมมีความทุกข.  งานสวนที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง 
ก็ทําไปในความหมายนี้;  ไมใชเพื่อตัวกู.  สวนที่เหลือนั้นก็เพื่องาน;  ทํางาน 
เพ่ือหนาที่อันนั้นแหละจะเพื่อทุกคน,  เพื่อประโยชนแกทุกคน.  ฉะนั้นจึงเกิดลัทธิที่ดี 
ที่วิเศษขึ้นมา  ที่วา  :  ความรัก  ความเมตตา  ความเห็นแกกันและกัน  ก็มีขึ้นมา 
ในโลก. 

 
คนตองเลี้ยงชีวิตในความรับผิดชอบของตัว  อันนี้ทําไป;  แมเราไมตอง 

ทําการหาอาหารโดยตรง  ไดมาเลี้ยงชีวิตโดยผูอื่นให  เหมือนพระไปบิณฑบาต  อยางนี ้
ก็ตองถือวาเหมือนกัน,  เปนการเลี้ยงชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกัน.  เราก็ชวยกันโดยวิธีอื่น 
ทํางานเพื่อใหเรามีอาหารกิน  ดวยการทํางานอยางอื่นชดเชยก็ได.  พระไปบิณฑบาต 
ไปรับอาหารมาฉัน  ถือวาทําเพื่อเลี้ยงชีวิตก็ได. 

 
เรามีชีวิตแลว,  มีชีวิตอยูแลว  จะทําอะไร ?  ก็ทําการทํางาน  เพ่ือไมใช 

ตัวเราก็แลวกัน  :เพื่อศาสนาก็ได  แตอยาวาเปนศาสนาของเรา;  ทําเพื่อ 
ศาสนาก็คือ  เพ่ือสิ่งที่จะทําใหโลกนี้มีความผาสุก;  จึงเห็นไดวา  สวนที่เราจะกัน 
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ไวเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั้นนิดเดียว,  สวนที่จะเปนประโยชนแกโลกนั้นมากมาย;  อยางนี้ 
จึงจะเรียกวาทํางานเพื่องาน.  เรื่องที่เปน ๆ  กันอยูนั้น  ไมใครเปนไปในรูปนี้;  
งานเพื่องานนั้น  ดูจะไมเคยรูสึก  หรือฝนถึง;  เพราะวา  งานเพื่อกู  เพื่อครอบครัว 
ของกู  เพื่อลูก  เพื่อเมียของกู  นี้มันมากขึ้น ๆ  มากขึ้น  ๆ,  เพื่อตัวกู-ของกูเขามา 
แทนที่มากขึ้น  ๆ;  เพราะฉะนั้น  จึงกลายเปนทํางาน  เพ่ือสิ่งที่ตองการ,  เพ่ือสิ่งที่ก ู
ตองการกันไมมีที่สิ้นสุด  :  เพื่อลูกเมีย,  เพื่ออะไร  ตองการไมมีที่สิ้นสุด,  ตองการ 
ไมรูจักสิ้นสุด. 
 

การทํางานเพื่ออะไรที่ไมรูจักสิ้นสุดนี้  เราก็เรียกวา  ทํางานเพื่อเงิน;  
เพราะวาเงินเปนเครื่องอํานวยสิ่งเหลานี้,  หรือเปนตัวแทนของสิ่งเหลานี้,  เขาจึง 
เรียกวา  ทํางานเพื่อเงิน;  เรียกวาเปนการทํางานเพื่อเงินโดยไมทันรู  มากขึ้นจนเต็ม 
ไปหมด  จนไมมีเรื่องทํางานเพื่องาน.  ทํางานเพื่อเงินกัน  ถึงขนาดกิเลสครอบงําได 
เหมือนกับภูตผีปศาจครอบงํา  แลวทีนี้เลยไมมีทางที่จะเปนไปไดที่จะทํางานเพื่องาน;  
สวนทํางานเพื่อเงินนั้น  ไมมีที่สิ้นสุด,  ทํางานเพื่อตัวกู  เพื่อของกู  นั้นไมมีที่สิ้นสุด 
กันเลย;  นี้มันไมใชทํางานเพื่องาน  ก็เพราะเหตุนี้.  เมื่อตางคนตางก็ทํางานเพื่อ 
ตัวกู-ของกู  กันอยางนี้  มันก็ตองปะทะกัน  คือการเบียดเบียนกันก็มีขึ้น;  มีพวก 
ของตัว  มีตัว;  ตัวมันขยายออกเปนพวกของตัว  แลวมันก็มากขึ้น,  แลวก็ตอง 
แขงขันกัน  ตองปะทะกัน;  มันเปนความทุกขในทางเบียดเบียนซึ่งกันและกัน. 

 
ทีนี้ทํางานเพื่อเงิน  ภายในก็ทําดวยจิตใจที่เรารอนเปนไฟ,  เปนเหมือน 

ไฟเผาอยางนั้น,เปนไฟขึ้นมาในภายในตามลําพังของการงานนี้ก็ได,  ก็เปนทุกขอยางยิ่ง,  
เบียดเบียนกันอีก  ก็เปนทุกขอยางยิ่ง.  ขยับเขามาถึงวา  เลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้  มีปริมาณ 
เทาไร  จึงจะเรียกวาพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ?  พอจะเห็นกันไดไหม  วาเพ่ือเลี้ยงปาก 
เลี้ยงทองนั้น  ที่จริงไมตองการเทาไร  ทํางานเพียงเพื่อใหชีวิตอยูไดนั้น  ไมตองการ 
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เทาไร;  แตเรา  ตองการมากกวานั้น  มากกวาที่จําเปน  สิบเทา  รอยเทา  พันเทา 
หมื่นเทา  แสนเทาก็ได.  นี้ไมมีที่สิ้นสุด;  เปนเรื่องไมมีธรรมะ  ไมมีตัวตน 
ที่เปนธรรมะ,  คือไมมีตัวแหงธรรมะ  มีแตตัวของกิเลส. 
 

พิจารณาตอไปอีกก็วา  เมื่อเคี้ยวกินอยูนั้น  อยางไรเรียกวาเพื่อเลี้ยงชีวิต ?  
อยางไรเรียกวาเพื่อกิเลส ?  นั้นก็คือ  การกินพออยูไดตามปกติ  ก็เรียกวากินเพื่อ 
เลี้ยงชีวิต;  ถากินเพื่อเอร็ดอรอยก็เพื่อกิเลสกิน.  อาจจะถามวา  ถาอยางนั้น 
อยากินใหอรอยเสียหรือ ?  อยาทําใหมันอรอยหรือ ?  อยากินใหมันอรอยหรือ ?  
แกลงทําใหมันไมอรอยดูซิ.  อยางนี้คนไปเขาใจผิดเสียแลว;  ที่จริงอรอยก็ได  และ 
ก็ใหรูสึกวาอรอยไดดวย;  แตอยาไปหลงใหลเขา  เทานั้นเอง.  อยางนี้อรอยก็ใหรู,  
อยางนี้ไมอรอยก็ใหรู;  แลวก็ทั้งสองอยางนั้นกินเพียงเพื่อใหชีวิตนี้ตั้งอยูไดเหมือนบท 
ปจจเวกขณที่สวดกันอยู. 

 
กินของอรอยก็ได  เพราะกินแตเพียงเพื่อเปนอยูเทานั้น,  จะกินของอรอย 

ก็ได  กินของไมอรอยก็ได;  แตกินดวยสติสัมปชัญญะแลว  ก็เรียกวากินเพ่ืออยู 
เทานั้น.  ถาเผลอไปชอบ  ไปอรอย  ไปเห็นแกอรอย,  ประเดี๋ยวเถอะ  มันเกิดความ 
รูสึกอยางใหม  อยางอื่นขึ้นมา,  เลยเปนตัวกูขึ้นมา;จะขวนขวายหาแตที่อรอย 
แลวอัดเขาไป  อัดเขาไป,  แลวก็ยังอยากอยูนั่นแหละ.  ถากินเพื่ออรอย  อิ่มแลวก็ยัง 
อยากอยูนั่นแหละ;  จะตองอยากหาวิธีอยางอื่นใหกินเขาไปใหไดอีก,  เรียกวาอาเจียน 
เสียแลวก็ยังจะกินเขาไปไดอีก,  พูดวาอยางนี้ก็ยังอาจจะทําได  เพราะวากินเพื่ออรอย.  
เพราะฉะนั้นคนจึงหาวิธีใหอรอยมากขึ้นไปอีก,  ดวยการปรุง,  ดวยการอะไร  ใหอรอย 
มากขึ้นไปอีก  ก็เลยกลายเปนกินเพื่ออรอย. 

 
ศิลปของการทําใหอะไรอรอย  ที่กําลังเจริญนี้  เพราะคนนิยมกันมาก  ก็ม ี

ทางทําใหเจริญมาก  ;  คนเลยหลงอยูแตในเรื่องความอรอย  ก็ตองหาเงินมามาก, 
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เพราะวาของอรอยเปนของที่แพงมากขึ้นมา.  เขาตองลงทุนทําใหเปนพิเศษ  ทีนี้เงิน 
ที่จะใชเปนคาอาหารก็มากขึ้น  เพราะตองการกินใหอรอย. 
 

รูจักแยกกันเสียบางวา  กินเพื่อเลี้ยงรางกายนั้นมันอยางหนึ่ง  ไมเปนกิเลส 
ไมเกี่ยวดวยกิเลส;  แตกินใหอรอย  เพื่ออรอย  เพื่อเอารสอรอย  นั้นเรียกวา 
กินเพื่อกิเลส.  อยางแรกเรียกวากินอาหาร,  อยางหลังเรียกวา  กินเหยื่อ.  
กินเพื่อบํารุงรางกายลวน ๆ  ตามความจําเปนนั้นเรียกวากินอาหาร;  แตถากินเพื่อ 
อรอยลิ้น  อรอยแกกิเลส  นี้เรียกวา  กินเหยื่อ,  เชนสัตวที่กินเหยื่อ  หรือกําลังกินเหยื่อ.  
อยางนี้จะถูกความทุกขรอยรัดเอา  โดยไมรูสึกตัว  เพราะกินเหยื่อ;  ตัวกู-ของกูนี ้
มันอยูฝายที่กินเหยื่อ.  ถากินเทาที่จําเปนจะเลี้ยงชีวิต  นี่  กินของสัมมาทิฏฐิ,  ของจิต 
ที่ประกอบดวยสัมมาทิฎฐิไมมีตัวกู - ของกู;  มันจึงตางกันอยางนี้เร่ือย.  พิจารณา 
อยางนี้สมคลอยกับบทที่ปจจเวกขณไดดี;  บทปจจเวกขณโดยเฉพาะ  หรือ  ตังขณิก 
ปจจเวกขณก็ตาม  เปนเรื่องกินเพื่อมีชีวิตอยู,  กินดวยจิตวาง,กินของความวาง;  
กินอะไรตาง ๆ  อยางกินเหยื่อ  เรียกวากินดวยกิเลส. 

 
สอนจิตใจดูบางวา  เราทํางานเพื่องาน  หรือเพื่อตัวกู-ของกู 

พิจารณาแลว  จะเห็นไดดีวา  ไมวาเรื่องอะไรมีอยูสองแขนง :  คือ 
ทําดวยตัวกู-ของกูได,  โดยไมตองมีตัวกู-ของกูก็ได.  นี่เปนหนาที่ที่จะตองไปคิด 
เอาเอง  สังเกตเอาเอง  จับตัวใหไดเองวา  เรากําลังทําดวยตัวกู  หรือโดยไมมี 
ตัวกู.  นับตั้งแตเริ่มทําการงาน;  งานนั้นมันเปนสิ่งที่จะตองทําอยูแลว,  เพราะ 
การงานเปนการเรียนที่แทจริง.  ถาไมมีการงานจะไมมีหนทางที่จะเรียนอยางยิ่ง  ที่เกี่ยว 
กับกิเลส  วาตัวกู-ของกูนี้;  ถาไมออกไปทํางานกับบุคคลที่สอง  ที่สาม  จะไม 
มีทางสังเกต;  มันเงียบสงบอยู.  พอไปเขาใกลบุคคลที่สอง  ที่สาม  เจอกันเขา 
แลวทําอะไรดวยกันเทานั้น  จะเปนหนทางเปนโอกาสใหตัวกู-ของกูนั้นโผลออกมา; 
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มองดูจะเห็นวา  อาว,  มีอยูเยอะแยะไปหมด.  งานนั้นจึงเปนทั้งบทเรียน  และเปนทั้ง 
สิ่งที่จะตองฝกอยูทําอยู  อันเปนหนาที่ของธรรมชาติ  ที่สังขารจะตองอยูนิ่งไมได. 
 

  การทํางานนั้นเปนบทเรียนที่จะเปนเครื่องทดสอบวา  มีตัวกูหรือไมมี 
มีมากมีนอยอยางไร ?  ทํางานอยูคนเดียว  ก็มีโอกาสทดสอบ  ตัวกู-ของกู  วาม ี
หรือไมมี  ดีกวาไมทํางาน.  ดังเชน  โกรธไดตามลําพังคนเดียวอยางนี้ก็มี  คือ 
คิดนึกผิดไป  ในทางมีตัวกู-ของกู,  มีความทุกขอะไรก็ได.  ทํางานเปนหมูหลายคน 
แลวยิ่งเห็นยิ่งรูไดงาย  วามีตัวกู-ของกู  ประเภทไมยอม;  เปนโมหะ,  หรือวาประเภท 
โทสะ  เกลียด  โกรธ  นี้เปนไดงายที่สุด;  พอไมตรงกับเรื่องที่ตัวตองการ  ก็โกรธ 
ก็เกลียด  ก็มีตัวกูประเภทนี้ขึ้นมา,  หรือเขยิบออกไป  เปนตัวกูที่ไมรูจักยอม  ไมรูจัก 
ยอมใครทั้งนั้น,เปนตัวกูอันแทจริง. 

 
พึงจําไวเสมอวา  ทํางานนั่นแหละ  คือการปฏิบัติธรรม.  คนโง ๆ  

ไมเชื่อ;  คนที่วา  “จิตวางทํางานไมไดนั้น”  พวกคนเหลานี้เขาไมเชื่อ,  ไมเชื่อ 
คําพูดที่บอกวา  การทํางานนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรม,  เขาไมเชื่อวา  มันเปนเรื่อง 
อยางเดียวกัน.  เมื่อเขาใจเรื่องทํางานดวยจิตวางไมได  ก็ตองเขาใจวาการทํางาน 
นั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมไมไดอยูนั้นเอง.  ถาเขาใจไดพรอมกันหมดวาเปนอยู 
ดวยจิตวางก็ได,  ทํางานดวยจิตวางก็ไดแลว,  อันนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรม;  
ไมตองแยกไปปฏิบัติธรรมที่วัด  หรือโอกาสอื่น,  การทํางานนั้นแหละคือโอกาสที่จะ 
เกิดตัวกู  -  ของกูไดมาก. 

 
ตัวกู  เรื่องโลภ  เรืองรักนี้ก็ยังไมแรง  เทาตัวกูเรื่องไมยอม,  ตัวก ู

เร่ืองไมยอมนี้  ตัวกูอยางนี้แรงกวาเรื่องอื่น.  ตัวกูที่ทําใหโกรธ  ใหเกลียด  นี้ยังไม 
แรงเทาตัวกูที่ไมยอม;  ไมยอม  แมวาไมโกรธแลวก็ยังไมยอม.  ตัวโมหะชนิดลึก 
ราคะ  โลภะ  นี้ก็เปนตัวกูชนิดหนึ่ง,  โทสะ  โกธะ  นี้ก็เปนตัวกูชนิดหนึ่ง; 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๙๔

แตยังไมลึกเทาโมหะ  ซึ่งเปนตัวกูที่ไมรูจักยอม.  ตัวกู  ที่ไมรูจักยอมนี้มันเกิดงาย 
ที่สุด  เมื่อเกี่ยวของกันระหวางบุคคล;  เพราะการไมยอมนี้  มันคือไมยอมตอบุคคล 
อีกคนหนึ่ง  หรือหลายคน.  ถาชนะตัวกูขนาดโมหะนี้ได  ก็ยอมจะชนะตัวกูขนาด 
อื่นได,  ชนะราคะ  โลภะ  โทสะ  โกธะ  นั้นจะไมยาก;  ตัวกูชนิดอัสมิมานะนี้ 
ชนะใหไดมากเขาไวเถอะ,  เรื่อง  โลภะ  โทสะ  นั้น  จะทําไดงายกวา. 

 
ขอใหถือวา  โอกาสที่เราทํางานนี้  เราทดสอบจิตใจเรื่อย :  เราทํา 

ดวยความรูสึกวาเราทํางานเพื่องานจริงหรือเปลา ?  ทํางานใหเขายกยอง  สรรเสริญ 
ใหเขาขอบใจเรา  ใหเขาใหรางวัลเราอยางนี้หรือเปลา ?  ทํางานกับบุคคลที่สอง  ที่สามนั้น 
เรามีความคิดนึกไปในทางไมยอมหรือเปลา ?  เมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งกันนิด ๆ  หนอย ๆ  
เราไมยอม,  เราไมยอมขอโทษ  เราไมใหอภัย,  เราถือสาหาความอะไรอยู;  ประเภทนี้ 
ละเอียดมาก  แมไมคอยวูวามรุนแรงอะไร;  ตองมีความสังเกตมากจึงจะเห็น. 

 
เรื่อง  “ไมยอม”  เปนปญหาที่ละยาก  ตองแกไข 
ผมพูดเมื่อวันกอนนี้วา  วัดเรานี้  มีปญหาเหลืออยูอยางเดียวแลว  คือ  เรื่อง 

ตัวกู-ของกูที่ไมยอมน้ี  ปญหาอยางอื่นก็ไมคอยมีเทาไร.  ที่พระเณรมีอยูมาก 
เหลืออยูมาก  ก็คือเรื่องไมยอม,  ตัวกูที่ไมรูจักยอม;  “ไมรูจักยอม”  นี้  กวางมากนัก 
คุณไปคิดดูเองเถิด  กวางมากนักหลายสิบแขนง  หลาย ๆ  สิบแขนง  ที่ไมยอม. 

 
พอมนุษยมีปญญามาก  ทําใหเจริญไดมาก  ความไมยอมนี้ละยาก :  

มันไมยอมใหคนนั้นคนนี้,  ไมยอมใหกับอาจารย,  หรือคนที่สูงกวาก็ไมยอม,  ตัวเล็ก ๆ  
กวา  ก็ไมยอม,  ไมยอมโดยประการทั้งปวง.  ไมยอมเปนฝายต่ํากวา  ไมยอมเปน 
ฝายแพ  ไมยอมเปนฝายอดกลั้น  ฝายผิด;  ยิ่งเปนอะไร  อายุมากขึ้น  “ไมยอม”  
ยิ่งรุนแรงมากขึ้น  กิเลสดานนี้  ยิ่งแกกลาขึ้น.  “เรื่องไมยอม”  นี้ลําบาก  เปนปญหา 
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ที่ลําบาก;  นี่เขาเรียกไวโดยเฉพาะวา  อหังการ  มมังการ  :  ตัวกู-ของกู,  
เปนความรูสึกวาตัวกู  เปนความรูสึกวา  ของกู.  อหังการ  มมังการ  นี้เปน 
กิเลสใหญ  กิเลสประธาน,  กิเลสท่ีวาเปนปญหาของทั้งหมด  เกิดขึ้นมาทีไรละก ็
แปลวาสูงสุดเลย  เต็มท่ีอยูตลอดเวลา  ทั้งหลับท้ังตื่น. 
 

ความไมยอมซึ่งเปนกิเลสใหญนี้  เกิดขึ้นตอเมื่อมีอารมณมากระทบ,  
มีเร่ือง  มีอะไรทําใหเกิด;  การเกิดอยางนี้มีมาก  เกิดไดอยางไมทันรู  และเกิดได 
งายที่สุด  เกิดไดเร็วที่สุดในวันหนึ่ง   ๆ.ความไมยอมจนเปนความเคยชินเสียแลว 
ละไดยาก;  เพราะเกิดเปนความเคยชินจนเปนนิสัย  จึงทําใหละไดยาก.  เกิด 
ครั้งแรกยังไมเคยชินเปนนิสัย  มันก็ละยากอยูแลว;  ทีนี้มันเกิดเสียจนเคยชินเปนนิสัย 
มันก็ยิ่งละยากมากขึ้นอีก  จนมีคํากลาววา  ตองใชเวลานานหนอย,  ขนาดบําเพ็ญบารม ี
นาน ๆ  ปฏิบัติมาก  ๆเทานั้น  จึงจะละสังโยชน  ละอนุสัย  คือความเคยชินเหลานี้ได. 

 
ไดเตือนกันอยูเสมอวา  เราจะตองทํางานกันอีกมาก,  ฉะนั้นตลอดเวลาที ่ 

ทํางานอีกมากนี้ตองทําบทเรียนเรื่องไมยอมนี้ใหดี ๆ.  ในการงานนั้นจะเกิดตัวกู- 
ของกู  เกิดความไมยอม  เกิดความอยาก  เกิดความตองการ  เกิดอะไรซอนเรนลึกลับ 
อะไรอยูอีก;  ขอใหพิจารณาศึกษาอยูตลอดเวลาที่ทําการงานอยูนั้น.  ถาศึกษาอยู 
อยางนี้  ก็พอถมไปแลว,  พอแลว  ไมตองไปเรียน  ไมตองไปปฏิบัติที่ไหน,  ไมมีอยางอื่น 
ที่มีผลดีกวานี้,  ไมการทําอยางอื่นที่ดีกวา  ในการทําการงานนี้.  ทํางาน  หรือ 
ปฏิบัติธรรมก็ตาม  เมื่อไมรูวา  กิเลสอยูที่ตรงไหนนั้น  มันยาก,  ปฏิบัติธรรม 
เมื่อรูวากิเลสอยูที่ไหน  จะทําไดงาย :  จองที่จะจับตัวกิเลสที่มันจะเกิดไดงายที่สุด 
ในขณะที่ทํางานนั้น;  เหนื่อยขึ้นมาก็โกรธแลว  ไมตองมีอะไรหรอก  ถาความคิด 
ไมสูงจริง  พอรูสึกเหนื่อยขึ้นมาก็โกรธแลว  โกรธแดด  โกรธลม  โกรธฟา  โกรธฝน 
โกรธอะไรก็ได;  มันมากเกินไปอยางนี้.  เหนื่อยขึ้นมา  หิวขึ้นมา  อะไรขึ้นมา 
มันก็ตองมีอาการปรุงเปนตัวกู-ของกู  ขึ้นมาโดยไมทันรู,  ไมมีสติสัมปชัญญะพอ 
ก็ยอมปรุงเปนตัวกู-ของกูได. 
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ทํางานหลาย ๆ  คนนั้น  ยอมมีอะไรเพิ่มข้ึนมา  คือจะเอาเปรียบกัน  จะอิจฉา 
ริษยากัน  จะแกลงกัน  จะแขงกัน  จะดูหมิ่นกัน,  อยางนี้มีมาก  มีชองทางที่จะเกิด 
กิเลสมาก.  อาการเหลานี้  ผมตั้งขอสังเกตมามาก;  เพราะวามีหลายคน  มีบางคน 
ทั้งที่เขายอมวาจะทําอะไรใหผม;  แตเขาไมยอมทําตามที่ผมตองการ.  ดูใหดีเถอะทั้งที ่
เขาจะทํางานใหผมน้ี  เขาไมยอมทําตามที่ผมตองการ;  เพราะไมยอม.  ถาจะทําอะไร 
ใหผมสักชิ้นอยางนี้  เขาจะตองทําตามความชอบใจของเขา  แลวเอามาใหผม.อยางนี้ 
มันคืออะไร ?  นั่นก็คือกิเลส  คือความไมยอมนั้นแหละ;  คือวา  กิเลสนี้จะตองมีวา 
“ความคิดของกูจะตองถูกกวา  เราจะตองถูกกวาคนอื่นเสมอ”,  ความคิดนี้จะตอง 
คอยหาโอกาสสงวนความคิดอันนี้ไว;  กวาจะมีความยอมนั้น  ยังยากตอไป 
อีกนาน,  อีกนาน  กวาจะมีความรูสึกที่เปนความยอม.  ยิ่งถาเรียนมามาก  ยิ่งมีชื่อเสียง 
มากอน  หรือมีอะไรมากอน  ก็ยิ่งยอมยาก;  และถาเขาเชื่อวา  เขาทําไดดีกวาใคร 
ในถิ่นนี้ละก็  ยิ่งไมมีทางที่จะยอมอะไรไดงาย ๆ.  เพราะฉะนั้นเราจึงมีเถียงกัน  เรื่อง 
ทําอะไรอยางไรนี้บอย ๆ,  นี่ก็เปนเพราะเรื่องเดียวคือลักษณะของความไมยอมนี้. 

 
เรื่องไมยอมนี้  เปนความไมยอมของกิเลส  ไมใชความไมยอมอัน 

แทจริง;  ในสวนที่เปนความจริง  หรือวาเปนเหตุผลท่ีแทจริง,  ความรูสึกที่เปนเหตุผล 
หรือ  ความจริงนี้นั้นมีกําลังนอย  มันสูกําลังของกิเลส  ที่เปนความดื้อร้ัน  ไมยอมนี้ 
ไมใครจะได.  มันก็ถูกละ  ในสวนความคิดเห็นอื่นถูกตองไมยอมนั้น  มันก็ถูก;  
แตทวาไมใชถูก  อยางมีประโยชน.  ยกตัวอยางเชนวา  ไมยอมแลวก็เลิกไมทํา,  หรือทิ้ง 
หนีไป,  หรือลาออกจากนี้ไปทําบริษัทอื่น;  อยางนี้ก็เรียกวายังโงอยู.  ถาถูก 
ตองจริงก็ควรจะทําไปแลวใหมีการตกลงกันได  วาเรื่องนี้ดีจริง  ถูกตองจริงตามนั้น 
จริง ๆ  พูดใหรูเรื่องกันเสียในที่สุด. 

 
เดี๋ยวนี้คนมีวิชาความรู  ความสามารถ  มักจะไมเปนอยางนี้;  พอสะดุด 

อะไรหนอยเขาก็สลัดทิ้งไปเลย  ไปหาโอกาสแสดงความเกงของเขาที่อื่นตอไปอีก,  ไมยอม 
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ที่จะทําอะไรในแผนการใหม  ที่จะอาชนะใจเขาได  โดยสุภาพ  โดยถูกตอง  โดยราบรื่น 
โดยอะไรทํานองนั้น.  พอมีคูกรณีก็ประชดตัวเอง  เลยไมทําเสียก็มี;  ความไมยอม 
ของผูเชี่ยวชาญ  ของผูมีความรู  ผูยึดถือตัวตนมักมีอยางนั้น.  ความไมยอมอยางนี ้
มันเนื่องมาจากกิเลสของคนถูกคนตรง,  คนที่ยึดอุดมคติเอาความถูก  ความตรง 
เอาความซื่อสัตยเปนหลัก  นี้ก็เหมือนกัน;  มักเปนไปในรูปน้ีทั้งนั้น. 

 
ที่วาตรง  วาถูก  วาซ่ือสัตย  อะไรนั้น  ยิ่งกลายเปนโงมากขึ้นไปอีก 

เพราะมันสรางกิเลสไมยอมมากขึ้นไปอีก,  สรางตัวกู-ของกูมากขึ้นไปอีก.  ปุถุชน 
ยังไมใชพระอรหันต  ยังไมตองอวดดีกันนัก;ความจริง  ความตรง  ความถูก  ความซื่อ 
นี้ยังไมใชจริง;  มันมีลักษณะอยางนั้นนะถูกแลว;  แตความซื่อน้ีก็มีกิเลสท่ีไมยอม 
อยูมาก,  คนตรงนี้ก็มีกิเลสที่ไมยอมอยูมาก,  แมคนคดก็มีกิเลสที่ไมยอมอยูมาก.  เพราะ 
ฉะนั้นอยาเขาใจวา  คนซื่อนี้จะไมมีอะไรแลว;  ยังมีเหมือนกันที่ตองระวัง.  
ความซื่อนั่นแหละมันจะออกเปนตัวกู-ของกู  ขึ้นมา  เนื่องดวยคนอื่นก็มี,  เปนทุกข 
เสียคนเดียวตามลําพังตัวก็มี;  แปลวา  ตัวกู-ของกู  ยกหู  ชูหาง  นี่  เขาที่ไหน 
ไมไดทั้งนั้น,  เขาที่ไหนละก็เปนเกิดเรื่องที่นั่น :  ไปเขากับคนซื่อ  มันก็ทําใหคนซื่อ 
ลําบาก,  ไมเขากับคนถูก  ก็ทําใหคนถูกลําบาก,  ไปเขากับคนมีความรู  ก็ไปทําใหคน 
มีความรูลําบากไป. 

 
กิเลสตัวเดียว  ตัวนี้แหละที่ทําใหเปนตัวกู-ของกูนี้  คือทําใหจิตไมวาง 

ทําใหจิตวุนอัดเต็มไปหมด  ไมมีวางอยางรายแรง.  ที่ทํา  ที่คิดอยูวา  ทําดี  ทําตรง 
ทําถูก  ทําซ่ือสัตย  ทําอะไรอยู  ก็ยิ่งตองระวัง;  เพราะกิเลสตัวนี้มันไมใชมาจาก 
ฝายขางคดอยางนั้นก็ได,  มันมาจากจิตสวนเดียวที่เรียกวาดี  วาตรง  วาซื่ออะไรก็ได;  
มันก็เกิดไมยอมขึ้นมาไดเหมือนกัน.  มีความตรง  ความซื่อ  อะไรเหลานี้  ก็กลายเปนเซอ 
เปนบาบ่ิน  เปนอะไรไปได  โดยไมรูสึกตัว. 
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เปนผูถือร้ัน,  เปนคนมีอาการถือร้ัน  นี้ก็อยางหนึ่ง,  นี่ก็ไดแกกิเลส 
ชั้นพรหม  สูงมาก  ไมใชกิเลสชั้นกามาวจร  หรือกิเลสชั้นมนุษย.  กิเลสชั้นพรหม 
ชั้นสูงสุด  คือกิเลสของผูที่ดีแลว  ซ่ือแลว  ตรงแลว  อะไรแลว,  นี้กิเลสช้ันพรหม.  
ถาเปนกิเลสของคนคด  คนไมซื่อละก็อยางนั้นแหละ  เปนกิเลสธรรมดา,  ถาเปนของ 
เทวดาชั้นต่ํา ๆ  เตี้ย ๆ  ก็เรียกวา  กิเลสของผูดี.  ความชั่วของผูดี  นี่มันมีอยู 
ชนิดหนึ่ง;  กิเลสท่ีเปนตัวกู-ของกู  ในอันดับน้ีก็เปนอยางวา  :  ฉันมีฝมือ  ฉันม ี
ความรู  ฉันมีความชํานาญฉันมีปริญญา  ฉันมีอะไร ๆ  ฯลฯ;  ทั้งหมดนี้ใคร ๆ  สูฉัน 
ก็ ไม ได .   นี้ ระวั ง ใหดี เถอะ ;   ที่ ว า   “ฉัน ,   ฉัน . . . ”นี้ก็ระวังใหดี ;   
เปนตัวกู-ของกู  ยกหู  ชูหางรายกาจที่สุด  เปนอยางพรหม.  กิเลสของ 
พวกครูบาอาจารยก็อยูในพวกนี้,  เผลอไปก็เปนกิเลสชนิดนี้.  พอแมที่มีตอลูก  ก็ม ี
ลักษณะอยางนี้,  นักปราชญ ถามีกิเลสก็มีในรูปน้ี.  นักปราชญทางโลก ๆ  เขาไมได 
หมายถึงหมดกิเลส  ยังมีกิเลสอยู,  แลวกิเลสของนักปราชญก็อยูในรูปน้ี,  ชั้นพรหม 
ดวยกันทั้งนั้น  หรือกิเลสชั้นสูงสุดดวยกันทั้งนั้น. 

 
ปญหาเรื่องอยางอื่นยังมีอีกคือ  เรื่องรัก,  หรือเรื่องเกลียด,  แลวก็ระวัง 

กิเลสเรื่องนี้เร่ืองไมยอมนี่.  ดูใหดีวา  ในการทํางานกันเปนหมูเปนอะไรเหลานี ้
เปนทางใหเกิดกิเลสทุกชนิดนั่นแหละ,  แลวเปนชองทางของกิเลสชนิดไมยอม  มาก 
กวาอยางอื่นหมด  ซึ่งเสียหายมากมาแตเดิมดวย. 

 
ที่วากิเลสมีมาแตในทองนั้น  ที่จริงไมถูก;  ใครจะพูดวามีมาแตในทอง 

ก็ตาม  แตผมไมพูด.อาจมีเชื้ออะไรมีมาแตในทองบางก็เปนได  แตมันเพิ่งจะ 
มาฟกตัว  มาอะไรกันขางนอกนี้,  คือเมื่ออกมาจากทองแลวทั้งนั้น.  ถาคนใน 
บานเรือนนี้  คนในสกุลน้ี  มีแตคนเยอหยิ่ง  จองหอง  ไมยอมใคร,  เด็ก ๆ อายุขวบเดียว 
ก็เปนกันเต็มท่ีแลว,  สองขวบ  สามขวบ  ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ๆ.  แตสภาพอยางนี้ไมมี 
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ถาเปนครอบครัว  หรือเปนตระกูลท่ีมีระเบียบดี  มีวินัยดี  มีศีลธรรมสูง  คือตามแบบ 
ของพุทธศาสนานี้แลว;ไมมี,  เด็ก ๆ  เกิดมาก็มีไมได.  เชื้อที่วาจะใหมีมาแตชาติกอน 
หรืออะไรทํานองนั้น  ถามีบางมันก็นอยเกินไป;  ไมควรจะเปนมากเหมือนกับที่มาฟกตัว 
นับตั้งแตแรกลืมตาขึ้นมาในโลกนี้. 
 

ที่วา  “ไดมาแตในทอง”  ถาจะไดมาบางก็เพียงนิสัยเอื่อย ๆ   หรือนิสัยที่รุนแรง 
เทานั้น,สภาพของมันสมอง  ของเสนประสาท  ตัวหนึ่งคนหนึ่งมันเอื่อย ๆ,  ตัวหนึ่ง 
มันฉุนเฉียวรุนแรง.  ทีนี้มันจะมาฟกตัว  เปนคนที่ยกหู  ชูหางมากที่สุดก็ได  หรือ 
อยูไป ๆ  ไมคอยจะยกหู  ชูหางก็ได;  ในสวนที่มีกิเลสอะไรบางนั้น  ก็มาใสกันทีหลัง.  
สวนความมากนอย  หรือความรุนแรงไมรุนแรงนี้มีพื้นมาในนิสัย  ก็จริงเหมือนกัน;  
อายุ  ๓๐-๔๐  ยังเปนอยูอยางนั้น,  ถามีความเคยชินอยางที่เรียกวา  เปนนิสัยสันดาน 
แลวแกยาก. 

 
อยางไรก็ดี  ก็จําเปนจะตองแกไขกันไป  จะปลอยไปไมได.  มาบวชพระ 

บวชเณรกันก็เพื่อจะแกสิ่งเหลานี้;  จะใหดีที่สุด  ตองแกกันเสียตั้งแตทีแรก.  แต 
โดยมาก  ทีแรกก็แกไมเปนเสียแลว;  แกไมเปน  เพราะเหตุวา  หมูคณะนั้นมี 
วัฒนธรรมเลวมาก,  ไมรูจักเรื่องของศาสนา  ไมรูจักเรื่องของจิตใจคือมีวัฒนธรรม 
ที่เลวมาก  ปลอยกันไปตามเรื่อง  หรือสงเสริมกิเลสเสียซ้ําไป;  ไมเหมือนหมูชนที่ม ี
วัฒนธรรมสูง  เชนที่เคยเขาถึงธรรมกันมาแลวตั้งแตกอนโนน,  หลายรอยปหลายพันป 
กันมาแลว,  เครงครัดในหลักเกณฑของธรรมะ,  ทุกอยางเปนไปในทางบังคับตนเอง 
มีรองมีรอยของธรรมอยูเปนประจํา  หลายชั่วอายุคนมาแลวอยางนี้;  เรียกวาครอบครัวนี้ 
มีวัฒนธรรมสูง  มีบุญมาก. 

 
วัฒนธรรมไทยเนื่องมาจากพุทธศาสนา  ควรสั่งสมอบรมไว 

เด็ก ๆ  ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีวัฒนธรรมสูงอยางนี้  มีทางที่จะมีกิเลสนอย 
มีปญหานอย,  ครอบครัวชนิดนี้เห็นจะหายากเขาทุกที;  เพราะวาโลกหมุนไปในทาง 
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สายอื่นเสียแลว,  ไมใชสายของพระศาสดาของธรรมะ.  โลกหมุนไปในเรื่องสวย 
เรื่องงาม  เรื่องเอร็ดอรอย  สนุกสนานทางวัตถุ  ทางเนื้อหนัง  ตามแบบอเมริกัน  หรือ 
แบบอะไร  ที่เขาเรียกกันใหม ๆ  นี้ไปหมดแลว.  คุณธรรมสูงไปไมได;  มีแต 
วัฒนธรรม  :  เอา,  ได,  ตัวกู-ของกู,  กินดีอยูดีวิเศษกวาผูอื่น;  อบรมกันแต 
อยางนี้.  ไทยเรานี้เคยมีวัฒนธรรมสูงก็พลอยถูกครอบงําใหเปลี่ยนแปลงไปดวย.  
เร่ืองนี้ เปนปญหามากที่สุดตอไปขางหนา  จนจะตองลมจม  วินาศกันไปใหเห็นตําตา 
เสียสักคราวหนึ่งแลวคอยกลัวกันใหม  คอยคิดกันใหม  คอยตั้งตนกันใหม. 
 

วัฒนธรรมมีประโยชน  สําคัญมาก  ก็คือหมายถึงอยางนี้  :  คือระเบียบ 
ปฏิบัติในหมูมนุษยนั้นซ่ึงทําไวดี  ถูกตองตามหลักการ  ที่จะกําจัดกิเลสอยูในตัว.  
นี่แหละวัฒนธรรมสูง  วัฒนธรรมดี;  แลวก็มีศาสนาสวนที่สูงขึ้นไป  ผสมอยูสวน 
ขางบน  คือเหนือขึ้นไปอีก,  ในทางจิตใจนี้  ยังมีหลักศาสนาอีก.  โดยพื้นฐาน 
การเปนอยูในบานเรือน  ครอบครัว  นี้ก็จะตองมีวัฒนธรรม,  แลวจิตในสวนที่สูงขึ้นไปอีก 
ก็มีหลักพระศาสนา,  หลักพระธรรมโดยตรง  แตตองไปแนวเดียวกัน. 

 
วัฒนธรรมประจําชาติไหน  ก็ตองเปนไปตามที่วาดี  และชาตินั้นนับถือศาสนา 

อะไร.  ไทยเรานับถือศาสนาพุทธ  วัฒนธรรมประชําชาติไทยก็จะมีหลักอนุโลมไปตาม 
หลักศาสนาพุทธ  คือ  ความไมยึดมั่นถือมั่น.  บรรพบุรุษของไทยแตกอนโนน  เขา 
มีความไมยึดมั่นถือมั่นอยูมาก;  เพราะฉะนั้นเขาจึงสอนลูกหลาน  ใหอดใหออม 
ใหยอม  ใหเมตตา  ในกรุณา  ใหใหอภัย  ใหบริจาคจนไมเห็นแกตัว  อยางนี ้
เปนตน.  นี้เปนวัฒนธรรมโบราณของไทย  สอนใหสุภาพ  ใหออนโยน  ฯลฯ  เหลานี ้
มาจากความยินยอมทั้งนั้น. 

 
ครั้นวัฒนธรรมแบบตรงกันขามเขามา  เปนวัฒนธรรมเนื้อหนัง  จนเขา 

เรียกวาเรื่องหนัง,คือเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง;  ความดี  ความงาม  ความ 
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ประเสริฐทางจิตใจก็ถูกทอดทิ้ง  เปลี่ยนหมด  กวาจะรูสึกตัว  นี้ก็คงอีกนาน,  กวาจะกลับ 
ตัวกันไดอีก  จะตองถูกลงโทษอยางเจ็บปวดเสียที่หนึ่งกอน.  ยิ่งเปนกันทั้งโลก 
รวมกันทั้งโลกแลวยิ่งยาก  ยิ่งไปไกลกวานี้อีกจนวินาศเสียทีกอน;  หาความสุขไมได,  
สังเวชลง-สังเวชลง,  จึงจะเปลี่ยนกันใหม  ตั้งตนกันใหม  ไดรับการเอาใจใสกันอีกที,  
ถึงรอบที่ศาสนาจะเปนของดี  มีประโยชนกันขึ้นอีกที. 
 

ขณะนี้เรียกวา  ศาสนาถูกเหยียบย่ําไปตาม ๆ   กัน;  ผูสนใจในธรรมมีนอยนัก.  
จริงอยูเราไมถือวาโลก  หรือคนทั้งโลก  มาศึกษาธรรมะอยูอยางนี้  จะไมมีความหมายเลย 
สําหรับโลก;  มันก็มีความหมายอยูจํานวนหนึ่งเหมือนกัน  แตวานอยเกินไป  มีเสียงดัง 
ไมพอ,  ไมอาจจะฉุดกันใหหันมาสนใจ  ใชศาสนาใหเกิดประโยชนได;  ตองถูกลงโทษ 
กันขนาดหนัก ๆ  จึงจะกลับตัวได. 

 
ใครที่เหลียวมาสนใจศาสนาไมกี่คน  ก็จะตองถือวา  โชคดีมีบุญบาง;  

สวนใครที่หันหลังใหศาสนาตาม ๆ  เขา  ก็ตามใจเขาซิ.  เราเอาขางไมมีความทุกขไว 
ก็แลวกัน,  ใหไมตกอยูใตอํานาจคนเหลานั้นไวบาง;  ถึงเขาจะเปนอยางไร  หรือเขา 
จะทําอยางไร  ก็ปลอยไปตามเรื่องของเขา;เพราะวาถาเราปฏิบัติธรรมถูกตองแลว 
ไมมีอะไรจะมาทําอะไรได,  แมแตความตายก็ทําอะไรไมไดความตายก็ไมมีความหมาย.  
เราทําอะไรของเราก็ได  อยูอยางไรของเราก็ได  ไมถึงกับตองปะทะกัน,เร่ืองปะทะกัน 
เราไมเอากับเขา. 

 
เรื่องที่เราจะตองปฏิบัติใหไดผลแนนอน  ชนิดที่ไมทําใหหลงไดมากมาย,  

เชนเปนแตเพียงคนที่กินอาหาร  แสดงหาอาหารมากินอยางอาหาร  เทานี้ก็พอ.  อยาเปน 
คนเที่ยวหาเหยื่อ  มาเที่ยวกินเหยื่อ  อะไรไมรูจักอิ่ม  ไมรูจักพอ  อยางนั้นเลย.  
ใหเรามีความเปนอยูกันอยางมีแบบแผน,  การเปนอยู  การครองชีวิตของเรา 
อยางชาวพุทธ  ก็ยังทําได;  ผูอื่นทําไมได  ก็ทํากันไปคนละแบบ. 
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ในที่สุด  ใหมีการเปนอยูดวยจิตวาง  ทํางานดวยจิตวาง  นี้ตองทําใหได,  
เปนสิ่งที่ทําไดโดยแนนอน.  แมมีคนสักสองสามคนในหมูคนหลายรอยคน  หลายรอย 
ลานคน,  ในโลกที่มีกี่พันลานคนก็ตามเถิด;  เปนอยูดวยหลักธรรม  เรื่องสุญญตา 
ของพระพุทธเจานี้  ก็ยังอยูได,  เปนอยูดวยจิตวาง  ทํางานดวยจิตวางเพียงนี้ก็ได.  
แตแลวก็ไมเขาใจเสียเอง  เราไมมีความรูในเร่ืองนี้เสียเอง  เราเปนพุทธบริษัทปลอม 
เสียเอง;  อยางนี้จึงไมไดรับประโยชนจากพุทธศาสนา. 

 
พึงศึกษาเนื้อแทของพุทธศาสนา 

เพ่ือชวยตนเองพนทุกข  แลวชวยผูอื่นบาง 

เนื้อแทของพุทธศาสนา  เรากลับไมสนใจ,  ถาไปสอนเสียวา  สุญญตาไมใช 
เรื่องของมนุษยสมัยปจจุบันดวยแลว  อยางนี้ก็ทําลายพุทธศาสนาหมดเลย.  ขอใหไปอาน 
เรื่องกลองอานกะที่กลาวไว;  เปนเนื้อแทเรื่องสุญญตา  ดังที่พระพุทธเจาตรัส :  
มีเรื่องวา  กลองอานกะของพวกกษัตริยทสาฬหะ  มีแผลแตก  หรือผุ  หรือลิ  เขาก็หา 
เนื้อไมอื่นมาทําเปนไมอุดปะ  เสริมลงที่รอยแตกทุกคราวไป.  เมื่อกลองนั้นถูกอุด  เชื่อม 
ปะ  นานเขา,  สมัยหนึ่ง  เนื้อไมเดิมของตัวกลองหมดไปเหลืออยูแตเนื้อท่ีเสริมอุดใหม 
พอยึดกันอยู;  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ในกาลยืดยาวฝายอนาคต  จักมีภิกษุทั้งหลาย 
ไมสนใจเรื ่องส ุญญตา  แตไปสนใจเรื ่องที ่แต งขึ ้นใหมร อยกรองใหม  ก็แปลวา 
เนื้อแทของพุทธศาสนาหายไปเหมือนกลองใบนั้น.  เมื่อใดไมสนใจเรื่องสุญญตา 
เมื่อน้ันเกิดการเนื้องอกใหม  ฉิบหายหมด,  ระเบียบตาง  ๆ เลอะเลือนหมด,  เปนอัน 
สิ้นสุดของพุทธศาสนา. 

 
ถาหลักที่วา  ไมมีอะไรควรจะมั่นหมายวา  เปนตัวเรา-ของเรา ,  

นี้ยังอยูในใจของมนุษยแลวละก็  พุทธศาสนายังไมหมด;  เพราะนั่นเปนเนื้อแท 
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ของพุทธศาสนา.  โดยวิธีใดก็ตามใจ  ถายังมีความรูสึกในใจของมนุษยอยูวา 
 “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมาย  วาตัวกู  วาของกู”  นี้อยูไปเรื่อย ๆ  แลว  พุทธศาสนา 
ก็ยังอยู. 
 

ในการเกี่ยวของกับคนอื่น  เมื่อไปทําอะไรกับคนอื่น  โดยที่เราเองยังไมได 
ทําความรูสึกในหลักที่ไมมีตัวกู-ของกู  ตองพยายามฝกฝนตัวเอง  อบรมตัวเอง  ดวย 
ความรูสึกชนิดนี้เสียกอน.  ถาปุถุชนยังทําไมได,  เปนพระเปนเณรแลวก็ควรจะทําใหได;  
บวชชั่วคราว  หรือจะบวชตลอดชีวิต  ก็มีเรื่องเดียวเทานั้น  และขอเดียวนี้,  และสอน 
ฆราวาสก็ขอน้ี  สวนที่เขาจะทําไดหรือไมไดก็ตามใจเขา.  ทําไดในระดับต่ําก็เปน 
ฆราวาส  ทําไดในระดับสูงก็เปนบรรพชิต;  ที่ถูกควรจะเปนอยางนั้น;  แตวาในที่สุด 
ก็ไมเปนอยางนั้น  :  บรรพชิตทําอะไรไมไดเลยก็มี  ฆราวาสบางคนทําไดดีกวาก็มี. 

 
ที่จริงความเปนพระไมไดอยูที่เปนฆราวาส  หรือบรรพชิต;  แต 

อยูที่วางไดมากหรือวางไดนอย,  ใครวางไดมาก  คนนั้นก็เปนพระ,  ใครวาง 
ไดนอยก็เปนฆราวาส;  สวนกินอยู  นุงหม  ไมถือเอาเปนประมาณ.  หลักเกณฑ 
เขาวางไว  เพื่อใหบรรพชิตไดรับความสะดวกงายดาย  ในการทํา,  เขาจึงใหบวช;  
แลวไมตองทําไรทํานา  มีคนเลี้ยง;  ตองอุตสาหรีบศึกษาปฏิบัติในเรื่องนี้  ใหได 
รับผล  แลวสั่งสอนผูอื่น.  อยาไปคิดวาวิเศษ  หรือไปคิดวา  พระก็เปนพระ,  ชาวบาน 
ก็เปนชาวบาน. 

 
ประโยคสั้น ๆ  ประโยคเดียวนั้น  ขอใหจําไวเถิด  “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญ 

มั่นหมายวาเปนตัวเรา  หรือของเรา”.  หัวใจของพุทธศาสนาคือ  สพฺเพ  ธมฺมา 
นาลํ  อภินิเวสาย,  ถาแปลใหดีก็ตองแปลอยางนี้แหละ  -  ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่น 
หมายวาตัวเราหรือของเรา.  ถาแปลตามตัวบาลีก็วา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควร 
ยึดมั่นถือมั่น;  แปลอยางนี้ฟงยาก  ชาวบานอาจจะฟงไมรูเร่ือง. 
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พอถามวา  “หัวใจของพุทธศาสนาวาอยางไร ?”  ก็บอกวา  “ธรรม 
ทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”.  นี้ก็มืดตื้อ  ไมรูวาอะไร;  จะแปลใหถูกเปนภาษา 
ธรรมดาก็วา  ทุกสิ่งทุกอยาง  ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา  เปนตัวเรา  วาเปน 
ของเรา”  เขาก็คงจะฟงถูก.  พุทธศาสนาสอนไมใหมี  egoism  เขาก็สนใจทันที;  
อาจจะติดตามมากขึ้น  แลวจะเขาใจพุทธศาสนาได.  ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา 
ตัวเรา-ของเรา,  แตก็อยูในโลกนี้ดวยมีทุกสิ่ง ๆ  ที่มีอยูในโลกนี้  โดยไมมีความสําคัญ 
มั่นหมายอะไรวาเปนตัวเรา  หรือของเรา. 

 
ถาเขาถามวาไมมีความสําคัญมั่นหมาย  แมกระทั่งชีวิตหรือ ?  ก็บอกวา 

แมกระทั่งชีวิต  เราก็จะไมสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวเรา  หรือเปนของเรา.  พุทธ- 
ศาสนามีดีอยูตรงไหนเลา  ที่เขาพูดกัน ?  ดีอยูที่ไมมีความทุกขเลย,  แลวทําการงาน 
ก็ทําดวยใจคอที่สบาย  ไมีมีความทุกขเลย  นอนหลับก็ไมเปนทุกข  ตื่นอยูก็ไมเปนทุกข,  
สรางความเจริญไดมาก  ไมมีความทุกข  ไมมีการเบียดเบียนตัวเอง  ไมมีการเบียดเบียน 
ผูอื่น. 

 
การศึกษาพระพุทธศาสนา  คือทําอะไร ?  ทําไมตองเรียนมากนัก ?  ก็บอกวา 

นั่นเขาไมเขาใจ,  ถาเขาใจแลว  จะรวมอยูในคํา ๆ  เดียวนี้หมดแลว,  พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ก็รวมอยูในคํานี้,  ทาน  ศีล  ภาวนา  ก็รวมอยูในคํานี้  :  รวมอยู 
ในขอความที่วา  “ไมสําคัญมั่นหมายวาอะไรเปนตัวเรา-ของเรา”  แลวก็จะไมลัก 
ไมขโมย  ไมทําอะไรที่เปนการขาดศีลได;  อยูเฉย ๆ  ไมมีขาดศีลเลย  อยูในลักษณะ 
ที่ไมตองรูศีล  โดยไมมีขาดศีลเลย,  เพราะไมไปสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวเรา- 
ของเราเขา.  คนจะฆาไมได  ลักไมได  ละเมิดในของรักไมได  พูดเท็จไมได  เสพของ 
เมาประมาทไมได  ไมทําอะไรได;  หยุดสงบไมฟุงซานดีแลวเพราะเหตุนี้,  แลวก็ 
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รูขอน้ีคือรูความจริงทั้งหมดอยูแลว,  มีจิตใจเหมือนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
อยูแลว;  แลวจะเอาอะไรที่ไหนอีก  ก็เรียกวาอะไร ๆ  ก็รวมอยูในประโยคสั้น ๆ วา 
 “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาตัวเรา  วาของเรา”.  เมื่อใดจิตวาง  อยางนี ้
นิพพานก็ปรากฏแกจิตนั้น,  เมื่อใดจิตวุนขึ้นมา  นิพพานก็หายไป  สังสารวัฏฏ 
ก็ปรากฏแกจิตนั้น. 
 

อยางนี้พวกอภิธรรมตามศาลาวัดเขาไมยอม  เขาเอานิพพาน  กับสังสารวัฏฏ 
ไวคนละแหงไวคนละโลก  ไวคนละชาติ;  เราเอามาไวที่เดียวกัน  ในบุคคลเดียวกัน 
ในชั่วโมงเดียวกันดวยซ้ําไป,๑๕  นาทีนี้เปนนิพพาน  ตอมา  ๑๕  นาทีนี้เปนสังสารวัฏฏ 
ก็ได  ในบุคคลเดียวกันที่นั้น.  คนหลายคน  บางคณะไมเขาใจขอความเหลานี้  รวมทั้ง 
 “ผูที่ถือตัวเองวา  เปนผูรู”  ทั้งมหาเปรียญหลายคน  ทั้งที่เปนนักเขียนบางคน  ยังไม 
เขาใจคําเหลานี้.  ครั้นเขาเกิดไมเขาใจขึ้นมา  เขาก็จะพูดเปนอยางอื่นเสีย  เขาจะเขียน 
เปนอยางอื่น  อยางที่เอาไวดูเลน  หรือหัวเราะเลนไปเสีย. 

 
ใครจะวาอยางไรก็ตามใจใคร  แตเราวา  เมื่อใดจิตวาง  นิพพานอยู ใน 

จิตนั้น  เมื่อใดจิตวุน  สังสารวัฏฏอยูในจิตนั้น;  ใครไมเขาใจแลวก็ตามใจเขา.  
เมื่อใดสังสารวัฏฏไมปรากฏขึ้นมานิพพานก็ปรากฏแกจิตนั้น,  พอจิตวุนขึ้นมา 
สังสารวัฏฏก็ปรากฏแกจิตนั้น;  ไมมีอะไรอีก.  เรื่องความวางความวุน  นี้ควรเอามา 
ศึกษาใหเขาใจกันสักหนอยใหเพียงพอ;  แตผูที่  “เปนปราชญ”  หลายคน  แมตาม 
วัดวาอาราม  วัดใหญ ๆ  โต ๆ  มีพระมาก ๆ  ก็ยังไมเขาใจกัน.  ที่จริงคําพูดอยางนี้มีอยู 
มากมายในพระไตรปฎก;  แตก็นาพอใจอยูบาง  ที่เดี๋ยวนี้เริ่มจะเขาใจกันบางแลว,  
เริ่มไหวตัวในทางที่จะเขาใจกันบางแลว. 

 
เร่ือง  “จิตวาง”  นี้  เปนเรื่องเกาเลาใหม,  เปนเรื่องเกาที่รวบรวม 

ประมวลเอามาเลาใหมในรูปอื่น  ในรูปบางรูปท่ีเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น  หรือกวางออกไป; 
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แตแมจะพูดในรูปอื่นอยางไร  ก็ไมลัดสั้นไปได  นอกจากเรื่องจิตวางนี้.  อยางไรเสีย 
ก็อยาลืมวา  “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาตัวเรา  วาของเรา”.  อยาลืม 
หลักอันนี้  แลวเปนไมเฝอ:  ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา  เปนตัวเรา  หรือ 
ของเรา,  นี้คําแปลของ  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  ที่ฟงงายที่สุด.  
จุดหัวใจของศาสนาพุทธในรูป  positive  ก็วา  เปนอยูโดยจิตใจไมยึดมั่นถือมั่นอะไร.  
พุทธศาสนาสอนใหคนทุกคนมีชีวิตอยูโดยจิตใจที่ฟรี  ที่เปนอิสระ  ไมตกอยูภายใตความ 
ผูกพัน  หรือความบีบคั้น  หรือความผูกรัดของสิ่งใด.  พูดอยาง  positive  อยางนี ้
นาฟงหนอย  หรือนาชื่นใจหนอย  ฝร่ังอาจจะพอใจสนใจไดบาง. 

 
ทุกศาสนาตางก็มุงหมายทําลายความเห็นแกตัว 

ทีนี้  จะเลยพูดไปถึงเรื่องที่นาเศรา  วาเหว :  พุทธศาสนาแนะวิธี  หรือ 
เคล็ดลับ  หรืออุบาย  แลวแตจะเรียก  ใหมนุษยเราเปนอยูโดยอิสระที่สุด,  
ไมไปผูกพันตัวใหอยูภายใตความบีบคั้นของทุกอยางในโลก.  นี้เปนชนวนที่ทําใหคน 
ตางประเทศ  หรือตางศาสนาที่มีการศึกษาดี  มาสนใจในพุทธศาสนาได,  โดยเรายอม 
รับวา  ศาสนาคริสเตียน  ศาสนาอื่น  ก็มุงหมายอยางนั้นเหมือนกัน;  แตเขาควรจะ 
ทดลองสังเกต  ศึกษาวิธีของชาวพุทธดูบาง  วาทําอยางไรจึงจะเปนอยางนั้นได.  แตละ 
ศาสนาก็มีเคล็ด  มีวิธีที่ตางกัน;  เพื่อผลอยางเดียวกัน  เพื่อเอาจิตใจไปฝากกับ 
พระเจา  ไมมีตัวตนก็ไดเหมือนกัน  ทางพุทธไมถือวาผิด;  หรือจะทําลงไปตรง ๆ  
ไมตองโยงไปถึงพระเจา  ไมโยงไปถึงอะไรหมด,  จัดการกับรางกาย  จิตใจ  ใหอยูใน 
สภาพที่เปนอิสระในตัวเอง  โดยกระทําของจิตเอง  หรือตัวจิตเปนเอง  อะไรเหลานี้ 
ก็ไดเหมือนกัน;  หลุดพนฟรี  เปนอิสระ  มีผลจุดหมายปลายทางใชอยางเดียวกันได 
คือเปนอิสระปราศจากความทุกข  รอดพนเหมือนกัน. 
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คริสเตียนเขาก็พูดดี  พูดถูกเหมือนกัน;  แตเราอาจพูดในรูปท่ีวา  โยงเอา 
พระเจาเขามาดวย  :  พระเจาสอนใหทําตามพระเจา  คือ  ไมมีตัวเรา  ไมเห็นแกตัวเรา 
ใหตัวเราไปอยูกับพระเจาเสีย.  วิธีสอนของเขาจะเกงกวาเรา  ในการสอนคนโง  ๆ 
โดยวิธีงาย ๆ   ใหเชื่อ.  สวนพระพุทธเจาทานเกิดในอินเดียในหมูคนที่ฉลาดในทางจิตใจ 
มากเกินไป;  ฉะนั้นพูดอยางนั้นไมได  พนสมัยเสียแลว,  ยุคอุปนิษัทในอินเดียวจะพูด 
อยางนั้นไมได  ก็ตองพูดรูปน้ี  คือ  โหมลงไปที่เรื่องจิต  ที่มันโง  ที่มันยึดถือ,แลวก็ม ี
วิธีศึกษาอยาใหไปยึดถือ;  พระเจาไมเกี่ยว.  คําพูด  หรือธรรมะอะไรเกา ๆ  ที่มีอยู 
กอนพุทธกาลนั้น  สมัยนั้นอยูในฐานะที่จะตองฆาเสียใหหมด;  คือไมไปยึดมั่นถือมั่น 
ในพระเจาเหลานั้นดวยเหมือนกัน. 

 
เดิมในอินเดียเขาสอนเรื่องธรรมชาติ  ที่วา  เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป,  เกิดขึ้น  

-ตั้งอยู-ดับไป,  เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป,  นี้เปนกฎของธรรมชาติ.  ไปศึกษาให 
เขาใจดีเสียกอน;  แลวเอามาคิดดู  :เกิดขึ้น  นั้นก็คือ  พระพรหมผูสรางโลก  ตองฆา 
เสียทั้งนั้น;  ที่วา  ตั้งอยู  เปนไปชั่วขณะตามกฎ  นั่นคือพระนารายณ  ผูควบคุมโลก 
ก็ตองฆาเสียเหมือนกัน;  แลวดับไป  ก็คือพระอิศวร  ผูทําลายโลก  ก็ตองฆาเสีย 
เหมือนกัน.  นี่ความเขาใจอยางพุทธศาสนา  ทําลายพระเจาเสียทั้งหมด,  คือพระเจา 
ในรูปน้ัน;  ไมถือศาสนาอยางฮินดูอีกตอไป.  พระเจาก็หมด,  เห็นเปนสิ่งที่ตอง 
ทําลายเสียใหหมด. 

 
แต  เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป  นี้ครอบงําไปหมด;  ถาจิตใจของเรา 

ผูกพันอยูภายใต  ความเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป,  แลวจะเปนทุกขเปนรอน  ลมลุก 
คลุกคลานไปตามนั้น.  ใหเราอยูเหนือ  ความเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป  นี้เสีย,  
อยูเหนือพระเจา  สูงกวาพระเจา.  พูดอยางนี้เดี๋ยวก็จะชวนวิวาท;  ถาพวกเหลาโนน 
ที่เขายังชอบพระเจา  ยังต่ํา ๆ  ยังเด็ก ๆ  เขายังชอบพระเจา. 
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ทีนี้มาลองดู  วิธีของพวกพุทธ  ดูบาง  :  จัดการกันที่ตนตอโดยตรง  คือ 
ที่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวกู-ของกูโดยตรง,  ทําลายตัวกู-ของกู  นี้  ใหหมดไป;  
แลวก็หมดปญหา  ไมมีความทุกข.  พระเจาไมตองมาชวย,  เราซิจะชวยพระเจา.  
พุทธศาสนาพูดเหมือนกันวา  ดับทุกข,  พูดวา  ออกไปได,  พูดวาหลุดพน,  พูดวา 
วิมุตติหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง;  แตการพูดมันยาก,  เร่ืองที่พูดนี้มันยาก 
ขนาดที่พระพุทธเจาทานก็รูสึกวา  แหม!  มันยาก  คิดวาไมสอนละ,  เมื่อตรัสรูใหม ๆ  
ก็คิดวาไมสอนละเพราะวามันยาก.  เพราะฉะนั้น  เราตองใหอภัย  หรือยอมเห็นใจ 
ในการที่มันยากนี้บาง;  จะใหทุกคนในประเทศไทยเขาใจ  นี้ก็ยาก.  ฉะนั้นผมก็ไมคิด 
ในเรื่องนี้  ไมเสียใจ  ไมโกรธใคร  ที่เขาไมเขาใจ  ไมเชื่อ  ไมยอม  ไมเห็นดวย 
หรือคัดคาน  อยางนี้;  มันเปนธรรมดา  ตองเปนอยางนั้นเอง. 

 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  ยังมีบางคนที่อาจจะเขาใจได;  เพราะฉะนั้น 

จึงสอน  อยูในพวกไมกี่คนนี้ก็แลวกัน,  อยูในพวกที่พระพุทธเจาทานวา :  สตฺตาปฺปร- 
ชคฺคชาติกาฯ  ซึ่งมีคํากลาววา  พระพรหมมาทูลขอรองดวยคาถาดังกลาว  :  สัตวที่มี 
ธุลีนอยในดวงตาก็มีอยู...ฯลฯ.  พระพุทธเจาก็ตรัสวาเออจริง,  ก็เลยมาสอนพวกนี้;  
ซึ่งแทจริงก็เปนความเฉลียวของพระพุทธเจานี้เอง.  ทีแรกสติปญญามุงไปทางความ 
จริงวา  ไมมีใครจะเรียนรูได;  ทีนี้เกิดความเฉลียวขึ้นมาวา  อะ,  คงจะมีบางคน 
จะกี่คนก็ตามใจ,  มีบางคนอาจจะรูได;  คือสัตวที่ธุลีในดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยู 
เหมือนกัน  จึงควรจะสอน. 

 
ที่กลาวอุปมาใหรูวา  พรหมลงมาอาราธนานั้น  ก็คือความเฉลียวใจของ 

พระพุทธเจา  คือความมีเมตตากรุณามากของพระพุทธเจา  เปรียบดวยพรหม 
นั้นเอง;  นึกเฉลียวขึ้นมาวา  เออ,  ยังมีบางคน  ถึงแมจะไมกี่คน  เราก็ควรจะเห็นแก 
คนพวกนี้.  เพราะฉะนั้นจึงทรงอุตสาหสอน  พยายามสอน,  ใหคนในโลกสักพันลานคน 
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เขาใจสักพันคนอยางนี้,  ลานคนตอหนึ่งคน  ก็ยังดีถมไป,  ยังวิเศษที่ไดรูลานคน 
ตอหนึ่งคน. 
 

พระอรหันตทั้ งหลาย  ที่ทานรู   ทานจะรู โดยวิธีใด  โดยคําพูดขอไหน 
สวนไหนก็ตาม,  ใจความเหมือนกันหมด  คือทานรูตรงที่วา  :  “ไมมีอะไรควรสําคัญ 
มั่นหมายวา  ตัวกู-ของกู  นี้.  คําสอนตอนไหน ๆ  ในพระไตรปฎก  ในความก็อยู 
ที่นี่.  พอสังเวชเกิดขึ้นในขอนี้  เทานั้นแหละ  บรรลุมรรค  ผล  ได;  เหมือน 
เมื่อจิตตื่นขึ้นมาจากหลับน้ี  มีลักษณะตาง ๆ   ตาง ๆ   กัน.  แตการที่จะทําใหคนตื่นขึ้นจาก 
หลับไดนั้น  ก็ตองหาวิธีปลุกใหตื่นดวยวิธีตาง ๆ  กัน  :  เตะใหตื่น  ก็ได  หรือเอาน้ําราด 
ใหตื่นก็ได  เอาไฟจี้ใหตื่นก็ได  ตาง ๆ  กัน.  แตวาถาตื่นขึ้นมาแลว  ก็ตื่นเหมือนกัน 
ทั้งนั้น,  ก็เปนตื่นอยางเดียวกัน.  สวนวิธีปลุกมีมากมายหลายอยาง  หลายชนิด  ที่จะ 
ปลุกคนใหตื่น,  ตื่นแลวก็เหมือนกันหมด;  ไมมีอะไรเปนตัวกู-ของกู,  เหมือน 
กันหมด. 

 
ขอปดประชุม  เดี๋ยวจะกลับกนัลําบาก. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 

๓.  อาทิพรหมจรรย 
วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๑๐  ตรงกับวันอาทิตย  แรม  ๑๔  ค่ํา  เดือน  ๙  ปมะแม 

 
 

  เรื่องการพูดธรรมปาฏิโมกข  ในวันพระ  ๘  ค่ํา  
๑๕  ค่ํา  ดังเชนวันนี้ดังที่ไดกลาวมาแลววา  จะพูดเรื่องที่  
เกี่ยวกับตัวกู-ของกู  เสมอไป  เพ่ือซักซอมขอปฏิบัติธรรม 
เปนประจําวันนั้น,  วันนี้จะพูด  เรื่องที่ฟงยาก  แตสมควร 
จะฟงใหถูกฟงใหเขาใจอยางยิ่ง  เพื่อประโยชนแกการ 
ปฏิบัติธรรม  ซึ่งมีความมุงหมายที่จะใหรูจัก  แนวปฏิบัติ 
เพื่อความดับทุกขสิ้นเชิง.  เรื่องที่จะพูดวันนี้  จึงจะพูด 
เรื่องเง่ือนตนของพรหมจรรย  หรือ  “อาทิพรหมจรรย”  ขอให 
ตั้งใจฟงใหดี ๆ : 

 
เรื่องเกี่ยวกับอาทิพรหมจรรย 

คําวา  “อาทิพรหมจรรย”  หรือไมใชอาทิพรหมจรรยนี้  ในคัมภีรมีพูด 
มากที่สุด  คําพูดที่ไมใช  อาทิพรหมจรรย  นั้น  พระพุทธเจาทานไมตรัสสอน 
 

 
 
 

๑๑๐ 
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อาทิพรหมจรรย ๑๑๑

ไมตรัสตอบ,  ถาเปนอาทิพรหมจรรยทานก็ตรัส  ก็ตอบ.  อาทิพรหมจรรย  หรือ 
อาทิพฺรหฺมจริยํ  เราแปลกันวาเง่ือนตนของพรหมจรรย  เงื่อนตนของพรหมจรรยนี่ 
พระพุทธเจาทานตรัส  ปญหาที่ถามวาตายแลวเกิดหรือไม ?  อะไรไปเกิด ?  นี้ทานไมตอบ 
ไมตรัส,  เพราะไมใชอาทิพรหมจรรย.  อาจจะพูดไดอีกทีวาอาทิพรหมจรรยนั้นคือ 
ความจริงที่ไมตองรูก็ได  เปนความจริงที่ไมจําเปนจะตองรูเลย. 

 
ดูใหดี  ทุกอยางเปนความจริง 

พูดกันเรื่องความจริงกอน  ดีกวา :  ความจริงที่ไมตองรู,  ความจริงที่ 
ไม จํา เปน ,   ความจริงที่ ไมมีประโยชนแกการรู ,   พูดอยางนี้อาจจะฉงน   ไมเชื่อ ;  
เพราะถาความจริงแลวมันควรจะรูไปหมด,  ควรจะตองรูและมีประโยชนไปหมด.  แต 
มามีพูดวาความจริงที่ไมจําเปนจะตองรู.  พูดอยางนักเลงหรือตอบอยางวิธีของพวกเซ็น 
จอมนักเลงนี้  ก็ตอบวา  ไมมีอะไรที่ไมใชความจริง  ทุกอยางเปนความจริงหมด 
ทุกอยาง  นี้เราก็ไมเชื่อ;  เพราะเราพูดวามีความเท็จ  มีความไมจริงอยู  นี้ใครจะโง 
หรือจะฉลาดกวาพวกนักเลงพวกนั้นหรือไม  ลองคิดดู. 

 
ถาเราพูดวา  มีความจริงอยูพวกหนึ่ง  มีความเท็จอยูอีกพวกหนึ่ง  ตรง 

กันขาม  อยางนี้แลวพวกนั้นเขาพูดวามีแตความจริง,  อะไร ๆ  ก็คือความจริง.  เชนเขา 
พูดวา  “กาขาวนกยางดํามี”;  นี้มีความจริง,  มีความจริงกวาที่จะพูดวากาดํานกยางขาว.  
อยางนี้พวกเราฟงไมรูเรื่องแน  เพราะเราจะเห็นแตวากาดํานกยางขาว  พอพูดวากาขาว 
นกยางดําเราก็วาโกหก  เราก็วาไมจริง  เพราะความรูอยางนี้  เปนเรื่องของเด็ก ๆ  ที่เห็น 
ดวยตานี้. 

 
ที่วาความจริงนั้น  เปนอยางไร ?  กาขาวนกยางดํานี้ก็หมายความวา  ไดม ี

อยูจริงเหมือนกัน;  แตเปนอยางในรูปอื่น  ความคิดรูปอื่น.  รูปของความคิดกลับ 
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กันอยู  แมวามันจะเปนความเท็จ;  ความเท็จน้ันก็มีอยูจริง.  ถาเราบอกวากาขาว 
นกยางดํานี้โกหก  เขาก็ตองพูดวาโกหกนี้ก็มีอยูจริง  นกยางดํากาขาวในความโกหกนั้น 
ก็ไดมีอยูจริงเหมือนกัน  จริงที่ลึกกวา  จริงที่กลับกันอยู. 
 

ที่วาไมใชความจริงนั้นเปนอยางไร ?  ก็พูดวามี  เปนความจริงที่กลับกันอยู 
ในความเท็จในความโกหกนั้น  นกยางดําหรือกาขาวในความโกหกในความเท็จน้ันก็ได 
มีอยูจริงเหมือนกัน,  ฟงพวกนี้แลวไมมีอะไรที่ไมใชจริง  ไมมีอะไรที่ไมใชความจริง 
หรือของจริง  มีอยูจริงคนละแบบเทานั้นเอง. 

 
อยางนี้นาสนใจหรือไมนาสนใจ  ก็ลองคิดดูเถอะ  อยาไปเสียทาหรือวา 

อยาไปโงกวาเขาก็แลวกัน  เขามองลึกกวาก็ได;  อะไร ๆ  ก็ตองเปนธรรมชาติ  หรือ 
ตามธรรมชาติ.  แมแตความโกหกที ่ไมใชธรรมชาติ  มันก็ตองเปนธรรมชาติ;  
ที่พูดผิดไปนั้นก็เปนธรรมชาติ  เทากับที่พูดถูกตรงตามธรรมชาติ  วานกยางขาวกาดํา 
นี้ก็ถูกตามธรรมชาติ  ซึ่งถูกตามธรรมชาติที่ลึกกวา  ตรงกันขากันอยู;  นั้นก็เรียกวา 
ความจริง;  เชนเดียวกับบาลีนี้ เราใชคําวาธรรม,  ธมฺม,  ธรรมชาติ  หรือธรรมนี้.  
ความโกหกความเท ็จก ็เป นธรรม ,   ความจร ิงก ็เป นธรรม ,   ก ุศลก ็เป นธรรม ,  
อก ุศลก็เปนธรรม ,   อัพยากฤตก็เปนธรรม ;   เมื่ออะไรก็ เปนธรรมแลว   ทุกสิ่งก ็
เหมือนกันในขอ น้ี   เหมือนกันในขอท่ีวาเปนธรรม   สวนที่ตางกันโดยเปนกุศล 
อกุศลอัพยากฤตนั้น  ก็ชางเถอะ  มันเปนสวนหนึ่งตางหาก;  แตเหมือนกันในขอท่ีวาเปน 
ธรรมคือ  ธรรมชาติดวยกัน. 

 
ในเมื่อทุกสิ่งเปนธรรมหรือธรรมชาติ  มันก็ตองเปนของมีอยูจริง  ฉะนั้น 

ความเท็จ  ความผิดความชั่ว  ความโกหก  หรือแมแตมายา,  สิ่งที่เรียกวาเปนมายา 
นี้ก็ไดมีอยูจริง;  อยางมายาก็เปนธรรมอยางหนึ่ง;  ก็เลยเปนของจริงอยางหนึ่ง.  
มาดูตรงนี้ใหเห็นวา  เขาลึกกวาเรา  ที่พูดวาอะไร ๆ  ก็จริงทั้งนั้นเลย  ไมมีอะไรที่ 
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ไมจริง  เชนเดียวกับที่ทางพุทธเรา  ถือวาอะไร ๆ  ก็คือธรรมทั้งนั้น  กุสลา  ธมฺมา  
อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา  ธมฺมา  -  อะไรก็ตาม  ก็คือธรรมทั้งนั้น. 
 

ถาธรรมแลวมันก็ตองหมายความวามีอยูจริง  กิเลสก็เปนของจริง  นิพพาน 
ก็เปนของจริงสมมติเห็นกันอยูวาจริงมันก็จริง;  ของที่สมมติกันวาโกหก  มันก็จริง  คือ 
มีความจริงอยางของที่เปนของโกหก.  ฉะนั้น  มายาหรือมิใชมายาก็เปนความจริง  จะพูด 
กลับกันก็ไดวา  ทั้งที่เปนมายาหรือมิใชมายานั้น  ก็เปนมายา;  คือเปนความจริงซึ่งเรา 
บอกไมไดวาจริงอยางไร  จริงแคไหนก็ยังรูไมหมด.ลึกไปถึงวาธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
เปนอนัตตา  เปนสุญญตานั้น  ก็คือวา  วางจากตัวตนก็เหมือนกับมายาเหมือนกัน;  
นิพพาน  หรือกิเลส  หรืออะไรก็ตาม  เปนอนัตตา  คือวางจากตัวตนเหมือนกัน,  กิเลส 
กับนิพพานก็เหมือนกัน  คือไมมีตัวตน.  ถาถือวาวางจากตัวตนเปนมายา  ก็เปนมายา 
หมด  ไมมีอะไรที่ไมใชมายา.  จริง,  จริงนี้,  เปนเรื่องนาหวัว  เปนเรื่องเท็จท่ีลึกซึ้ง;  
ไมไดวาจริงถึงไหน;  เพราะเราจะเอาจริงทั้งหมดเลย,  ไมเอาจริงเทาที่มีประโยชน. 

 
ความจริงนี้จะแบงเปน  ๒  ชนิดวา :  ความจริงเทาที่เปนประโยชน;  

ความจริงที่ไมเปนประโยชนนั้นไมตองรูก็ได;  ความจริงที่ควรรูเทาที่เปนประโยชนนี ้
อยางหนึ่ง,  ความจริง  ที่ไมตองรูก็ไดคือไมเปนประโยชน  นี้อยางหนึ่ง.  จริงที่ 
ตองรูนั้น  เราตองสนใจใหเกิดประโยชน  แลวอยาไปยึดมั่นถือมั่นวาจริง  หรือวิเศษ 
หรือยึดมั่นใหเปนของจริงอะไรขึ้นมา;  มันจะไมจริงไปอีก;  วาจริง  ก็เทาที่เรารูสึก 
นั้นแหละ;  ที่เรารูสึกไมไดยังมีอีก;  และอาจจะมีเปนอยางอื่น  ซึ่งเรารูไมได 
เราก็พูดไมได. 

 
เราตองไมมีการพูดถึงความจริงสวนที ่เรายังรู ไมได;   เชนเรื ่อง 

อริยสัจจนี่เราก็รูเทาที่เปนความจริงที่เรารูที่เราเห็น  ที่เรามองเห็นอยู  ก็เรียกวาจริงหรือ 
ประเสริฐเทาที่จะทําความดับทุกขได.  อริยสัจจ  ความจริงอันประเสริฐ  นั้นจริง  ทนตอ 
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การพิสูจนเทาที่ดับทุกขได;  จะจริงรอยเปอรเซ็นต  หรือจริงอะไรอีก  ก็ รู ไมได.  
เพราะฉะนั้น  สวนนั้นอยาไปรูเลย;  สิ่งไหนที่ รูแลวเพียงพอ  สําหรับที่จะดับทุกขได 
เทานั้นก็พอแลว,  แลวก็ไมควรจะพูดวาจริงหรือไมจริงดวย. 
 

ถาพูดอยางนักเลง ๆ  นักเลงเขาไมพูดวาจริงหรือไมจริง;  เขาพูดวาเรา 
ทําลงไปดับทุกขไดก็แลวกัน;  วาจริง  ก็หมายความวาเปนชาวบาน  ในระดับชาวบาน.  
ถาไมพูดอะไรเสียเลยนั้นแหละมีทางที่จะไมผิด;  พูดไปวาจริงยอมหมายถึงหลง 
หลงรักยึดมั่นถือมั่นวาเปนของจริงไปเสียแลว.ถูกแลวของนี้จริง;  แตถาไปพูดวา 
จริงเขามันนาสงสาร,  นาสงสารคนพูด;  เพราะพูดไปดวยความยึดมั่นถือมั่นวาจริง 
เนื้อเตนใจเตน  :  แหม,  พบความจริงก็กระโดดออกมาเลย.  นี้นาสงสารคนที่พูด 
ออกมาวา  นี้เปนความจริง.  เรารูจักวานี้เปนอยางไรเทาที่จะเกี่ยวของกับเรา 
เรารูเทานี้ดับทุกขไดก็ใชไดแลว;  ถารูดวยความยึดมั่น  หรือรูสึกยึดมั่นในความจริง 
วาเปนของประเสริฐวิเศษแกเรา,  ของเราเขามาอีก;  ก็เลยยอนกลับหลังเปนความไมจริง 
ขึ้นมาอีก. 

 
เงื่อนตนของพรหมจรรย  ดูตรงที่จําเปนเพื่อดับทุกข 

การพูดวาเง่ือนตนของพรหมจรรยนั้น  พูดเทาที่จําเปนที่จะดับทุกข 
เทานั้น;  นอกนั้นไมตอง.ทานที่เปนพระอรหันตดับทุกขไดหมดนี้  ผมวาบางองค 
อาจจะคิดวาโลกแบนก็ได,  หรือบางองคอาจจะไมรูเลยวา  โลกแบนหรือโลกกลมนี้;  
เพราะวาเรื่องโลกแบน  หรือวา  เรื่องโลกกลมนี้มันไมใชดับทุกข.  เอา,  สมมติวา 
พระอรหันตองคหนึ่ง  มีความคิดหรือเชื่อมาแตเดิม  ที่วาโลกแบนอยางนี้  ก็ไมเห็น 
ขัดของอะไรที่จะปฏิบัติอริยสัจจ  ปฏิบัติในมรรคมีองค  ๘  แลวก็ทําลายกิเลสตัณหาได 
แล วเป นพระอรห ันต .ฉะนั ้นความค ิดที ่ว า โลกแบนนั ้นก ็ไม ม ีความหมายอะไร 
ไมเกี่ยวกับเรื่องนี้;  นี้คือไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย.  ไมตองถามกันวาโลกกลม 
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หรือโลกแบน;  ถาไปถามเขาก็ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย  เชนเดียวกับถามวา 
เกิดหรือไมเกิด. 
 

เราไมตองรูอะไรอีกมาก  แตเราก็ทําใหความทุกขดับได;  บัดนี้ เรามีความรูกัน 
มากมายจนบอกไมถูกวามากมายเทาไร  แลวเราก็ไมตองรูความรูเหลานั้นเลย  ก็สามารถ 
จะดับทุกข ได ;   เพราะรู ว าสิ ่งทั ้งปวงนี ้อย าไปยึดมั ่นถ ือมั ่นเข า .   ความจริงที ่ไม 
จําเปนหรือไมเกี่ยวกับความดับทุกขนั้น  เรียกวาไมใชเง่ือนตนของพรหมจรรย;  
ไมตองสงสัย.  แตความจริงที่เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  ดับทุกขได;จะเห็น 
นาขันตรงที่วา  ความจริงนี้เปนจริงในสวนนี้เทานี้  ในขอบเขตเทานี้  แลวไมตองกาวกาย 
หรือเกี่ยวของกับสวนอื่น;  เชนคนหนึ่งเขาจะมีความคิดวาโลกแบนอยางนี้  เสร็จแลว 
เขามาปฏิบัติตามมรรคมีองค  ๘;  มรรคมีองค  ๘  ก็ชวยใหดับทุกขได  สวนความเขาใจ 
วาโลกกลมหรือโลกแบนของคนนั้น  ไมมีปญหา  ไมเกี่ยวกันเลย. 

 
ธรรมะที่เปนเงื่อนตนของพรหมจรรยนี้เปนระบบที่ดีที่สุดสําหรับดับทุกข 

สําหรับจะมีผลอยางนี้  สําหรับจะปฏิบัติอยางนี้;  แลวเราอยาไปมองใหมันเปนสิ่งที ่
ควรยึดมั่นถือมั่น  หรือวาจริงจนยึดมั่นถือมั่น.  พระพุทธเจาทานก็เรียกวาอริยสัจจ 
ความจริงที่ประเสริฐนั่น;  แตทานไมไดมีความหมายในทางที่จะยึดมั่นถือมั่น,  หรือ 
พูดใหยึดมั่นถือมั่น,  หรือพูดวาใหจริงเด็ดขาดแตสิ่งเดียวสิ่งอื่นไมจริง;  อยางนี้ก็ไมใช.  
สิ่งอื่นก็ยังจริงไปตามเรื่องของสิ่งอื่น;  แตสิ่งนี้ เร่ืองนี้เปนจริงสําหรับจะดับทุกขเทานั้น 
มากไปกวานั้นก็ไมตองพูดกัน. 

 
เมื่อดับทุกขไดก็แลวกัน  สวนจะจริงหรือไมจริงนั้นยกไว  ถาดับทุกขได 

ก็ใชได;  พูดอยางนี้ดีกวา.  ที่ดับทุกขไดนั่นคือความจริง  ตัดเอาตามที่วาเราตองการ 
อยางไรแลวไดอยางนั้นนั่นแหละจริง;แลวก็เรียกวาความจริง.  สิ่งทั้งปวงเปนมายา 
เปนอนัตตา  เปนสุญญตา   จร ิง ;   ทั ้งหมดนั ้นก ็ย ัง เป นอนัตตาเปนส ุญญตา ; 
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ถาถือวาสุญญตาจริง  เปนของจริง,  อนัตตาเปนของจริง;  ก็คือวาสิ่งทั้งปวงนั้นแหละ 
เปนอนัตตา;เพราะวาสิ่งทั้งปวงเปนอนัตตาและเปนสุญญตา,  แมของเท็จของโกหก 
อยางไรก็เปนอนัตตา  เปนสุญญตา;  ถาสุญญตาเปนความจริง  อื่นก็เลยเปนของจริง 
ไปหมด. 

 
ทั้งของจริง  ทั้งมายาก็เปนอนัตตา  หรือสุญญตา 

มองใหลึกเลยวาที่เราเคยมองกันจะดีหรือไม ?  เหมือนที่พวกหนึ่งเขาถือกัน 
คือมองใหลึกลงไปถึงวาทุกสิ่งเหมือนกัน;  ถาพูดวาจริงก็จริงดวยกันหมด  ตั้งแต 
กิเลสถึงนิพพานเลย;  กิเลสก็เปนของจริง,  นิพพานก็เปนของจริง.  แมพระพุทธเจา 
จะไมตรัสวาตัณหาเปนอริยสัจจ,  หรือตัณหาจะเปนตนเหตุใหเกิดทุกขก็เปนอริยสัจจ;  
เปนของจริงเหมือนกัน.  ตัณหาก็คือกิเลสทั้งหมดรวมกันเปนของจริง,  ตัณหาหรือ 
กิเลสเหลานี้ก็เปนของจริง,  นิพพานก็เปนของจริง  การปฏิบัติใหถึงนิพพานก็เปนของ 
จริง.  ถากิเลสตัณหาเปนของจริงได  อวิชชาก็เปนของจริงได  ความโงความโกหก 
ความอะไรก็เปนของจริงได;“จริง”  นี้มีความหมายไกล  ไกลมากจนไมมีอะไรที่ไมใช 
ของจริง. 

 
พิจารณาดูเถิด  ตองมีของจริงใหดู  :  กอนกรวดนี้ก็ของจริง,  ตอไมนี้ก็ 

ของจริง,  ตนไมนี้ก็ของจริง,  สุนัขก็ของจริง,  อากาศก็ของจริงไปหมด;  แลวสิ่งที่ 
ตรงกันขามจากนั้นก็ของจริง;  นิพพานเปนของจริง  พรอมกับท่ีกิเลสตัณหาเปน 
ของจริง.  ทีนี้กาดําก็ของจริง  กาขาวก็ของจริง,  นกยางดําก็ของจริง  นกยางขาว 
ก็ของจริง  เปนคนละอยางในทางสมมติ;  แตเปนของจริงอยางยิ่งในทางปรมัตถ 
เสียยิ่งกวาปรมัตถ,  ปรมัตถแหงปรมัตถ;  พวกอภิธรรมไมพูดอยางนี้  ทั้งที่พวก 
อภิธรรมเปนนักปรมัตถ.ปรมัตถนั้นจริงอยางนี้  มีอะไรที่เปนอยางเดียวกันหมดอยางนี้.  
จนเห็นวาไมมีอะไรตางจากอะไร  :กิเลสก็ไมตางจากนิพพานหรือโพธิ,  เพราะวาเปน 
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ของจริงเปนธรรม  เปนธรรมชาติดวยกัน  เสมอกัน,  เปนอนัตตา  สุญญตา  เสมอกัน.  
นกยางขาวที่ไดมีอยูจริง  และนกยางดําที่ไมเคยปรากฏเลย  ก็เปนของจริงเทากัน  นั้นจะ 
ถูกกวา  เพราะวาเขามองเห็นลึกกวา. 
 

เรามองเห็นนกยางขาวเพียงแตที่ เห็นอยูตามในทุงนา,  มองเห็นสวนลึก 
เทากับเปนมายาที่มีอยูจริง,  และก็จริงเทากับของที่ปรากฏแกสายตานี้.  นี่ก็หมายความวา 
ใหมองกันใหเห็นวามีความจริงแตอยางเดียว  และเปนความจริงในทุก ๆ  สิ่ง;  ทุก ๆ  สิ่ง 
รวมอยูในความจริงแตอยางเดียวนี้;  ไมมีอะไรที่ไมจริง.  แตแลวยังมีจริงชนิด 
ที่ไมจําเปนตองรู  ไมจําเปนที่จะตองเกี่ยวของ  เชนเราไมจําเปนที่จะตองเกี่ยวของ 
เรื่องนกยางดํานี้  :  เพราะเห็นอยูแตนกยางขาวก็พอแลว  ไมตองเกี่ยวของไปถึง 
นกยางดํา  ที่จะใหวามีจริงขึ้นมาอีก.  เขามองเห็นแลว  หรือถาใครมองเห็น  เราก็ 
ตองยอมวาเขาเกงกวาเรา  ในเรื่องที่วาไมมีอะไรที่ไมใชของจริง;  และไมมีอะไร 
ที่ไมใชมายา  คือแลวแตสมมติแลวแตเรียก  แลวแตสมมติทั้งนั้น. 

 
ของจริงก็สมมติวาของจริง,  มายาก็สมมติวามายา,  ทั้งของจริงและทั้งของ 

มายาเปนอนัตตา  เปนสุญญตา;  เพราะฉะนั้น  ทุกอยางวาง  วางหรือเปนมายา 
อันสุดทาย  จากตัวตนอันสุดทาย.  นิพพานก็วางอยางยิ่ง,  กิเลสก็ไมใชตัวตน  และ 
วางจากตัวตนอยางยิ่ง,  และเปนมายาอยางยิ่ง  อยางนี้ฟงไมถูกก็ไมเขาใจ  หรือเปน 
มิจฉาทิฏฐิไป;  ถาฟงถูกก็มีประโยชนเห็นวาทุกอยางจริง  เปนอนัตตาสุญญตาจริง 
หมดทุกอยาง,  ทุกอยางเปนอนัตตาเปนสุญญตา  เพราะฉะนั้นจึงเปนของมายา 
ไมควรจะยึดมั่นถือมั่นวาเรา  วาของของเรา  ;  แมแตนิพพาน 

 
ผูที่จดขอใหจดไปใหถูก  ๆ,  ถาจดผิด ๆ  แลวไปเชือดคอตัวเองตายหมดเลย.  

ใหเขาใจวา  เราพูดกันอยางไรในระดับไหน  :  สูงขึ้นมาจนถึงขนาดมองเห็นวา 
ทุกอยางเปนของจริง  แลวก็ยังไมเทานั้น  ไมแคนั้น  ไมหยุดอยูแคนั้น,  ตองเห็นจนวา 
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แมของจริงทั้งหมดก็คือมายา;  เอาไมไดและยึดถือก็ไมได.  “นกยางดํา”  โกหก 
อยางไร,  ไมใชของจริงอยางไร;  “นกยางขาว”  ก็ไมใชของจริงอยางนั้น  เทากัน,  
เปนมายาที่เทากัน.  กิเลสเปนมายาอยางไร  นิพพานก็เปนมายาอยางนั้น;  ความทุกข 
เปนมายาอยางไร  ความดับทุกขก็เปนมายาอยางนั้นเพราะวาทั้งสองอยางเปนอนัตตา 
เปนสุญญตา. 
 

ทีนี้  มันตางกันตรงที่วา  ความดับทุกขนั้นมีคาขึ้นมา  เพราะถูกกับความ 
ประสงคของมนุษย;ถาสําหรับธรรมชาติแลวไมมีความหมายที่ตางกัน.  ความทุกข 
กับความดับทุกขนี้  สําหรับมนุษยมันตางกันตรงกันขาม;  แตสําหรับธรรมชาติแลว 
ไมตางกันเลย  เปนธรรมชาติเหมือนกัน,  เปนสุญญตา  อนัตตาเหมือนกัน;  เรียกวา 
ของจริง  ในทัศนะหนึ่ง  และมองในอีกทัศนะหนึ่งก็เปนของมายา  ยึดมั่นถือมั่นไมได 
ดวยกัน.  ในโอกาสหนึ่งในยุคหนึ่ง  เราอาจจะมองเห็นจริงไปหมด  อะไรก็จริงไปหมด 
แมแตความโกหกก็เปนของจริง  มีอยูจริงในลักษณะหนึ่ง;  พอตอมานานเขา ๆ  อีก 
ยุคหนึ่ง  มองเห็นวา  อาว,  ทั้งที่จริงนี้,  จริงทั้งหมดนี้  ก็คือมายา;  ฉะนั้น  วาจริง 
หรือไมจริงก็ปวยการพูด  เพราะวาเปนมายาเหมือนกัน;  เพราะฉะนั้น  เรื่องที่จะตองพูด 
จึงเหลือนิดเดียว,  เหลือนิดเดียวที่วาอยางไหนตรงกับความดับทุกขได. 

 
ถาเรารูสึกวาเราเปนทุกข  และตองการดับทุกข  อันไหนดับทุกขได 

ก็ทําไปเทานั้นก็พอ;และเมื่อสวนใดดับทุกขไดจริง  ก็เรียกวาจริงเฉพาะสวนนี้,  
จริงเทานี้  จริงเพียงแคนี้.  อยางนี้แลวมันก็ยึดมั่นถือมั่นไมไดอยูนั่นแหละ,  จะยึดมั่น 
ถือมั่นในนิพพานในความดับทุกขก็ไมได,  จะยึดมั่นในทางทุกขก็ไมได.  ไมยึดมั่นแลว 
มีคาเทากัน,  ความทุกขก็ไมเปนอะไร  นิพพานก็ไมมีอะไร.  พอไปยึดมั่นเขาเกิดเปน 
ความทุกขขึ้นมาดวยกัน,  พอไมยึดมั่นก็ไมมีความทุกขขึ้นมาดวยกัน  มันเทากันอยางนี้. 
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ความจริงเทาที่จําเปนตองรู  คือ  “ความไมยึดมั่นถือมั่น” 
ความไมยึดมั่นถือมั่นจึงเปนความจริงเทาที่จําเปนแกมนุษย;  สิ่งที่จะ 

ดับทุกขเทานั้นที่จําเปนที่มนุษยจะตองรีบรูและดับทุกขใหได;  แลวอยาไปศึกษาใหมาก 
กวานั้น,  อยาไปอยากรูใหมากกวานั้น.  ถาเราอยูดวยจิตใจที่ไมยึดมั่นถือมั่น 
อะไรแลว  เราก็ไมมีความทุกข;  เราจะนอนเสียก็ได  เราจะทํางานก็ได  เราจะกิน 
อาหารก็ได  เราจะทําอะไรก็ได  ดวยจิตใจที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่นดวยตัวกูของกู  แลว 
เราก็ไมมีความทุกข  แลวก็หมดกันเทานั้น.  อยาพูดวามันจริง  อยาพูดวามันเท็จดีกวา;  
พูดวาอะไรจริงเขาสวนหนึ่ง  อะไรเท็จเขาสวนหนึ่ง  ก็คือความไมรู,  ความไมรูแสดงตัว 
ออกมาแลว  แสดงไมรูแลว. 

 
ทุกขก็เปนของจริง,  ความดับทุกขก็เปนของจริง,  กิเลสก็เปนของจริง 

จะยึดมั่นถือมั่นไมได;  เปนของจริงตรงที่เปนมายายึดมั่นถือมั่นไมได.  ความไมยึดมั่น 
ถือมั่นจึงเปนหลักเพียงหลักเดียวหรือขอเดียวเรื่องเดียว  สําหรับพุทธศาสนา  เปนหัวใจ 
ของพุทธศาสนา;  ถาคําพูดอันไหนเปนไปในเรื่องนี้แลว  คําพูดนั้นเปนอาทิพรหมจรรย 
หมด;  คําพูดคําใดเพื่อยึดมั่นถือมั่น  หรือพูดขึ้นเพื่อยึดมั่นถือมั่นแลว  ก็เปนเรื่อง 
ไมใชอาทิพรหมจรรย.  มันมีแตใหยืดยาวยืดเยื้อไมมีที่สิ้นสุด,  เปนอจินไตยไปบาง,  
หรือวาไปทําใหเกิดปญหาลําบากลําบนมากขึ้นมาอีก;  อยางนี้เรียกวาไมใชเงื่อนตนของ 
พรหมจรรย  ไมใชความจริงที่จําเปนแกมนุษยเลย. 

 
จริงเทาที่จําเปนแกมนุษยนี้ก็ไมใชวามันจํากัดตายตัวลงไปได  มันยืดหยุนได 

ตามความรูสึกของคน;  ไมทิ้งหลักอันเดียวที่วาไมยึดมั่นถือมั่น.  คําวา  “ไมยึดมั่น 
ถือมั่น”  คําเดียวนี้  ขยายความออกไปไดมาก  รอบตัว  หลายแบบหลายอยางหลาย 
วิธีพูด;  แตใจความก็ไมยึดมั่นถือมั่น.  จัดใหเหมาะสมไดกับระดับ  ที่เด็ก ๆ  จะไมยึดมั่น 
ถือมั่น,  ที่คนหนุมคนสาวจะไมยึดมั่นถือมั่น,  คนแกจะไมยึดมั่นถือมั่น,  หรือวาที่ 
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ฆราวาสจะไมยึดมั่นถือมั่น,  ที่บรรพชิตจะไมยึดมั่นถือมั่น,  หรือคนอยูบานจะไมยึดมั่น 
ถือมั่น,  คนอยูปาจะไมยึดมั่นถือมั่น  ไดดวยกันทั้งนั้น. 
 

ถาแยกวาคนอยูในโลกตองยึดมั่นถือมั่น  อยางนี้ก็คือ  สอนใหเขาฆาตัวตาย,  
หรือวาเผาตัวเองใหไหมใหเกรียมไป.  อยูในโลก  หรือตองการที่จะไปนอกโลก  หรือ 
ตลอดเวลานี้  ตองไมยึดมั่นถือมั่น  จึงจะไมเปนการจับตัวเองเผาใหเรารอน,  หรือ 
ใหเปนสัตวนรกอยูตลอดเวลา;  ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็เปนสัตวนรกเมื่อน้ัน. 

 
นรกนี้มีหลายอันดับหลายมาตรฐาน  :  รอนมาก  รอนนอย  รอนโดยรูสึกก็มี 

รอนโดยไมรูสึกก็มี;  ความทุกขที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี้  ก็มีหลายชนิด 
เชนเดียวกับนรก  รอนแรงก็มี  รอนไมแรงก็มี  รอนรูสึกตัวก็มี  รอนไมรูสึกตัวก็มี;  
เปนอยางนี้ตามแตจะมีความยึดมั่นถือมั่นใหมากเทาที่จะมากได.  เราไมตองกลัววาจะ 
ไมยึดมั่นถือมั่น;  เพราะเรามักจะยึดมั่นถือมั่นเกินขอบเขตอยูเสมอ,  คือยึดมั่นถือมั่น 
อยูไดเอง,  เปนความเคยชินอยูเอง  มากมายอยูเองแลว. 

 
เมื่อไมตองการจะถูกเผาใหเรารอน  ก็บรรเทาไปตามสวนที่ควรจะบรรเทาได.  

เมื่อเราทําดวยสติปญญาที่ไมตองยึดมั่นถือมั่น,  ทําดวยความรูสึกตัว,  ทําดวย 
สติสัมปชัญญะ,  ทําดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี,  อยางนี้ก็เรียกวาไมไดทําดวย 
ความยึดมั่นถือมั่น;  ก็ไมเปนทุกขหรือไมเปนการแผดเผาตัวเอง;  ถาทําดวย 
ความยึดมั่นถือมั่นแลวจะเปนการแผดเผาตัวเองทันที. 

 
เด็ก ๆ  นี้เมื่อไมไดอะไรอยางใจก็รองไห,  หรือไปฆาตัวตาย  ไปโดดน้ําตาย 

ก็มี;  เขาทําไปดวยความยึดมั่นถือมั่น,  ไมใชทําไปดวยความรูวาอะไรเปนอะไร ๆ,  
อะไรเปนอะไร  ๆ.  ถาทําดวยความรูวาอะไรเปนอะไรทีเพียงพอแลว  ก็ไมตองรองไห 
ไมตองไปโดดน้ําตาย  แตตอสูไปไดอยางนาดู  หรือวาอยางสนุกสนาน  ในการศึกษา 
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เลาเรียน  ในการทําการงาน  ในการบริโภคผลของการงาน  ในการทํางานชวยเหลือผูอื่น 
อยางนี้ก็สามารถทําไปได.  พวกที่ทําไปโดยยึดมั่นถือมั่น  นั้นเปนเรื่องผิดทาง 
ผิดวิธี  ก็เลยทําใหลมละลายหมดทุกอยางทุกชนิด  ก็เปนเรื่องลมละลายหมด. 
 

เรื่องปฏิบัติธรรมเพื่ออยู โดยไมเปนทุกขนี้  ไดยืนยันแลวยืนยันอีกว า 
 “ไมยึดมั่นถือมั่น”  นั้นเปนหลักพระพุทธศาสนาเพียงขอเดียว;  อยาเปนกับ 
พวกโนนอยางหนึ่งพวกนี้อยางหนึ่ง,  ทุกคนพยายามปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได  และธรรมะ 
ขอน้ีก็ยืดหยุนใหได  สะดวกแกคนทุกคน  แกคนทุกชั้น  แมแตคนที่กําลังมีความคิดวา 
โลกแบน  ก็ปฏิบัติธรรมะขอนี้ได,  หรือคนที่กําลังมีความคิดวาโลกกลม  ก็ปฏิบัติธรรมะ 
ขอน้ีได,  แลวก็ไดผลคือดับทุกขไดเหมือนกัน;  เพราะเรื่องโลกกลมโลกแบนนั้น 
ไมเกี่ยวกับขอน้ี.  ถาไปยึดมั่นในความรูแลว  เร่ืองโลกกลมก็ใชไมได  เร่ืองโลกแบน 
ก็ใชไมได;  ไปยึดมั่นในความรูของตัวที่วาโลกกลมหรือโลกแบนก็ตาม  ก็บาเทากัน. 

 
เราควรจะพูดกันถึงเรื่องวา  “ไมมีอะไรที่ควรไปยึดมั่นเขา”  เพราะ 

มันจริงอยางมายาไปหมด,  และเปนจริงอยางเปน  อนัตตา  สุญญตา  ไปหมด;  
นี้แหละ  เราจึงไมควรไปยึดมั่นถือมั่นเขา.เด็ก ๆ  ไมเขาใจถึงขนาดนี้  ก็บอกเทาที่เขา 
จะเขาใจไดวา  :  “อยาตองไปสําคัญมั่นหมายอะไรนัก,อยาตองรองไหเลย,  อยาตอง 
เปนอยางนั้นเลย.  ยังมีวิธีอยางอื่น,  มีหนทางที่จะทําไดตอไปอีก,  ใหไปคิด 
ใหไปศึกษา  แลวก็ไปทําตามหลักเกณฑเหลานั้น;  อยาทําดวยความยึดมั่นถือมั่น 
ซึ่งมันมืด  มันโง.  ทีนี้เขาก็ทําอะไรได  อยูในโลกนี้ไดดีขึ้น ๆ  ;  ยึดมั่นนอยลง 
มีสติปญญามากขึ้น.  ยึดมั่นนอยลงเทาไร  สติปญญาก็มากขึ้นเทานั้น;  เพราะ 
เปนของตรงกันขาม. 

 
ยึดมั่นก็เปนของจริง  สติปญญาก็เปนของจริง;  ทีนี้เราเอาของจริงสวน 

ที่จะมีประโยชนหรือดับทุกขได;  สวนอื่นนั้นก็เปนของจริงตามเรื่องของมันตาม 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๑๒๒

ธรรมชาติของมัน.  ถาเกี่ยวกับเรา  ก็เอาไวสําหรับศึกษาใหรูวามันเปนความทุกขจริง 
ก็แลวกัน;  ที่ไมยึดมั่นทั้งฝายของจริงหรือฝายไมจริงนั้นจึงจะเรียกวาไมยึดอะไร;  
ไปตั้งขอรังเกียจของที่ตัวรูสึกวาไมจริง  แลวไปหลงรักหลงยึดมั่นในของจริงมันก็ยังลม 
เหลวอยูนั่นเอง;  ยังไมวา  ไมเปนกลาง  ไมเปนอิสระ  ไมหลุดพน  ไมปลอยวาง. 
 

ธรรมดาชาวบานถาจะไมใหมีความทุกข  ชนิดที่ตองรองไหบอย ๆ  ก็ตอง 
ศึกษาเรื่องนี้ :  ใหความยึดมั่นถือมั่นมันนอยลง,  ทําอะไรไปดวยสติปญญามากขึ้น 
จะรองไหนอยลง,  ที่เปนทุกขเปนรอยเหมือนกับตกนรก  เหมือนกับไฟสุมเผา  ก็จะ 
นอยลง ๆ  นอยลง.  โทษของความยึดมั่นถือมั่นเปนอยางนี้  คุณของความไมยึดมั่น 
ถือมั่นเปนอยางนี้;  เอาแตสวนที่เปนคุณ  แตถาทําเพื่อยึดมั่นถือมั่นแลว  คุณก็กลาย 
เปนโทษอีก;  จึงใหจําไววา  รูจักทําแตวิธีที่มีแตคุณคือไมมีโทษ  ก็คืออยา 
ยึดมั่นถือมั่นทั้งใจคุณและทั้งในโทษ,  มีสติปญญาประจําใจอยูอยางนี้  ทําอะไร 
ก็ตามที่ควรทําก็ทําไป  เพราะวารางกายนี้อยูนิ่งไมได;  อยาไปเชื่อใคร.  ใหมอง 
เห็นวารางกายนี้อยูนิ่ งไมได   มันตองเคลื่อนไหว  เคลื่อนไหวไปในทางที ่ไ ม เ ป น โทษ 
ใหเปนคุณ,  เปนคุณแกตัวเองก็ได  เปนคุณแกผูอื่นก็ยิ่งดี ;  แลวก็อยาไปยึดมั่น 
ในคุณนั้นเขาจะกลายเปนโทษอีก.  เราตองเปนอิสระเปดโลงอยูเสมอไมยึดมั่นในสิ่งใด;  
คนที ่ทุกขมากนั ้น  ตองระวังใหมาก  อยาไปยึดมั ่นถือมั ่นเขา  จะมีความทุกข 
มากเกินไป. 

 
ความไมยึดมั่นถือมั่น  เปนเรื่อง  อาทิพรหมจรรย 
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้เปนเรื่องอาทิพรหมจรรย;  ถาคําพูดคําใด 

เอยขึ้นมา  เปนไปในทางใหไมยึดมั่นถือมั่นแลวเปนอาทิพรหมจรรย;  ทางอื่น ๆ  นอกนั้น 
ไมใชอาทิพรหมจรรย   แมเปนของจริงก็ไมใชอาทิพรหมจรรย   เชนจะพูดวาโลกกลม 
เปนของจริง  ก็ไมใชอาทิพรหมจรรย   เชนเดียวกับท่ีวาโลกแบน  ซึ่งเดี๋ยวนี้ถือกันวา 
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ไมใชของจริง.  เรื่องโลกกลมหรือโลกแบนนี่ก็ไมใชอาทิพรหมจรรยดวยกันทั้งคู  เชื่อวา 
โลกแบนก็ได  เชื่อวาโลกกลมก็ได;  ไปปฏิบัติตามมรรคมีองคแปดแลวก็ดับความ 
ยึดมั่นถือมั่นไดเทากัน. 
 

เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้เพียงพอแลว  ใชไดแกคนทุกคน;  เทียบ 
กับจีวรที่เราหมน่ี  จีวรที่พระหมน่ีวิเศษนักหนา  คือใชไดทุกคน.  พูดอยางนี้ผมหมาย 
ความวา  จีวรที่เราหมกันอยูนี่วิเศษนักหนาใชไดทุกคน  :  อยางผมก็หมจีวรผืนนี้ได,  
เอาไปใหคนผอม ๆ  หมก็หมได.  จีวรผืนเดียวกันนี้  เด็ก ๆ  หมก็หมได  มันรุมราม 
หนอยเทานั้นเอง;  รูจักทําใหดีก็ใชได  หมก็ได.  จีวรผืนนี้  หมก็ได  ใชปูนอน 
ก็ได  ใหหมนอนก็ได  ใชแตงตัวไปตลาดก็ได  ใชไดสารพัดอยาง  และใชไดทุกคน;  ของ 
เราวิเศษ  แขกก็ใชไดไทยก็ใชได  จีนก็ใชได  จีวรผืนนี้คนผอมก็ใชได  คนอวนก็ใชได 
เด็กก็ใชได  ผูใหญก็ใชได  ผูหญิงก็ใชไดผูชายก็ใชได;  ใชอยางเครื่องนุงหมก็ได 
ใชอยางผาปูนอนก็ได. 

 
  หลักธรรมะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนาที่วา  “อยายึดมั่นถือมั่น”  นั้น  ใชได 

แกคนทุกคนและทุกอยางและในทุกกรณี,  ผูหญิงก็ใชได  ผูชายก็ใชได  เด็กก็ใชได 
ผู ใหญก ็ใช ได   จีน   ไทย   แขก   ฝรั ่งอะไรก ็ใช ได   ผิดขนาดกินก ็รุ มร ามไปหนอย 
เทานั้นเอง;  รูจักทําอยาใหรุมรามก็ใชพอใหถูกขนาดกัน;ใหญนักก็พับสองทีสามที 
ก็เล็กลง  มันก็ใชได;  อยางเชนจีวรนี้เด็ก ๆ  หมก็ได  พับสองเสียสองทีเด็กเล็ก ๆ  ก็หม 
ไดสบายเลย  หมเหมือนกับพระหมเหมือนกัน.  เรื่องอนัตตา  สุญญตา  ไมยึดมั่น 
ถือมั่น  เอาไปใหเด็ก ๆ  ใช  ก็ตองปรับปรุงบางเทานั้นเอง;  เด็ก ๆ  ก็ใชไดใชดี;  
แตตองปรับปรุงบางในลักษณะที่เหมาะกับเด็ก;  ไมตองเปลี่ยนเปนวาใหเด็กยึดมั่น 
ถือมั่น  ใหเด็กโลภโมโทสัน  ใหเด็กกระตือรือรนทะเยอทะยานดวยความยึดมั่นถือมั่น.  
อยางนั้นเปนเรื่องบา  เรื่องคนบา  พูดตูพระพุทธวัจนะไป. 
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หลักพุทธศาสนา  ไมสอนแบงแยก 
เปนโลกพวก  ๑  นิพพานพวก  ๑ 

อยาไปตูวาพระพุทธเจาสอนอยางนั้น  ทั้งที่ตนก็เคยบวชเคยเรียนมาแลว.  
อยาไปเชื่อเลยถาใครพูดวาหลักพุทธศาสนาตองมีแบงแยกตรงกันขาม  ฝายหนึ่งมีไวให 
พวกอยูในโลก,  อีกฝายหนึ่งเปนพวกไปนิพพานแลว  ก็อยาเชื่อเปนอันขาด.  นิพพาน 
นั้นตองอยูที่ความทุกข  นิพพานนั้นตองอยูในโลก  ตองดับทุกขในโลก;  ดับทุกข 
ที่โลกจึงจะเปนนิพพานที่นั่น.  ขอใหเขาใจไววาอยูในโลกกับไปนิพพานั้น  แยก 
กันแตเพียงวาทุกข  และดับทุกขเทานั้น;  คนอยูที่ไหนโลกก็อยูที่นั่น  นิพพาน 
ก็อยูที่นั่น  คืออยูที่คน,  อยูที่ในคนนั้นแหละ. 

 
ไปสอนกันอยางที่เอานิพพานไวตรงไหนก็ไมรู,  เอาโลกไวที่นี่  อยางนี้ 

ก็ผิดหมด  ไมถูกตามที่พระพุทธเจาสอน;  แลวปฏิบัติไมได,  ถาแยกอยูคนละแหง 
แลวปฏิบัติไมได.  ความทุกขอยูที่ไหน  ตองปฏิบัติที่นั่น  แลวผลก็ตองเกิดขึ้นที่นั่น;  
เพราะอยางนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสวา :  โลกก็ดี  เหตุใหเกิดโลกก็ดี  ความดับแหง 
โลกก็ดี  ทางใหถึงความดับแหงโลกก็ดี  อยูในรางกายนี้,  อยูในรางกายที่ยาว 
ประมาณวาหนึ่งนี้  ที่ยังมีชีวิตเปน ๆ  อยูนี้,  รางกายที่มีชีวิตเปน ๆ  อยูมีสัญญา 
และใจคือมีความรูสึกอยูนี้.นั่นแหละในนั้นแหละ  มีกิเลส  มีนิพพาน  มีความ 
ทุกข  มีเหตุใหเกิดทุกข  มีวิธีปฏิบัติใหดับทุกขดวย. 

 
เรื่องของวิธีปฏิบัตินี้ก็คือดับความอยาก,  ดับความยึดมั่นถือมั่น  ซ่ึงมี 

ดวยความโงความหลงดวยอวิชชานี้;  ทําเพ่ือไมใหเกิดยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได.  
ความยึดมั่นถือมั่นมีไดเพราะโง  เพราะไมรู;  พอทําใหฉลาด  ใหรู  ก็ยึดมั่นถือมั่น 
ไมไดเอง;  มันไมยึดมั่นถือมั่นเสียเอง  เพราะมีความรูขึ้นมา.  เพราะฉะนั้น  เรารูจัก 
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ความทุกข,  แลวก็รูจักวาความยึดมั่นถือมั่น  เปนเหตุใหเกิดความทุกข,  แลวก็บรรเทา 
ความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียตามสวนที่เราจะบรรเทาได.  ถาเรารูเหตุของความทุกขนี้แต 
เล็กนอย,  เตาก็บรรเทาทุกขไดแตเล็กนอย;  นั้นก็เปนสวนสัดที่เหมาะแลวสําหรับเด็ก ๆ  
ที่จะไมมีความทุกข,  มีรางกายและจิตใจสดชื่น  แจมใส  เบิกบาย  สมกับท่ีเปน 
พุทธบริษัท. 
 

ถาไปกระตุนใหเด็กทะเยอทะยานดวยความยึดมั่นถือมั่น  เด็กจะเปนบาตาย,  
เปนโรคเสนประสาท  เปนนั้นเปนนี่  ทรมานพอแมของตนไมรูจักสิ้นสุด;  นี้ก็คือการ 
ทําผิดของพอแมนั้นเอง.  พอแมไมรูจักอบรมลูกใหเปนไปในทางของพระพุทธเจา;  
ฉะนั้น  พอแมนั้น  ครอบครัวนั้น  จึงมีปญหามาก  มีความทุกขมาก  ทั้งสวนตัว  ทั้งสวน 
ของลูกหลาน  ทั้งสวนเด็ก ๆ  ตาดํา ๆ  ที่กําลังโตขึ้นมานี้  มาสรางปญหาขึ้นทั้งนั้น.  
คนไทยเราละทิ้งวัฒนธรรมไทยเดิมที่เปนไปตามหลักพุทธศาสนามากเขา,  ไปยึด 
วัฒนธรรมตะวันตกใหม ๆ  ที่ไกลหลักพุทธศาสนามากเขา;  เชนนี้เปนปญหาที่คนไทย 
เ รานี้ จะบ ามากขึ้ นจะ วิกลจริ ตมากขั้ น   จะ เปน โรค เสนประสาทมากขึ้ น 
คุมดีคุมรายมากขึ้น  จนเต็มไปแตคนคุมดีคุมรายก็ได;คอยดูเอาก็แลวกัน. 

 
การทีไปหลงในวัฒนธรรมที่สงเสริมความยึดมั่นถือมั่นดั้งเดิมของเรา  ซึ่งทํา 

ไวดีจนไมตองรูสึกนั้น  ก็เปนไปเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นอยูในตัวขนบธรรมเนียม 
ประเพณีนั้นเอง.  วัฒนธรรมไทยนั้นไมตองศึกษาไมตองรูสึกก็ได,  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีนั้นชวยทําใหไมยึดมั่นถือมั่น;  ใหยึดมั่นถือมั่นแตนอย,  ใหละความยึดมั่น 
ถือมั่นไดโดยเร็วนี้  อยูในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี;  เรียกวาวัฒนธรรมไทยที่ด ี
ที่ตั้งรากฐานอยูบนพุทธศาสนา  :  การไมโกรธ  การใหอภัย  การดับความรอนในใจ 
การคิดวา  “ชางมันเถิดเปนไปตามกรรม”  อะไรเชนนี้  ลวนแตวาตัดความทุกข 
โดยวิธีที่ใหออกไปไดงาย ๆ. 
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เดี๋ยวนี้เราไมคิดกันอยางนั้น  ไมชอบอยางนั้น;  ไปชอบอยางที่รุนแรง 
รูสึกรุนแรงในทางอารมณทางความสุข  ทางวัตถุ  ทางเนื้อทางหนัง  ถึงขนาดวาถาไมไดนี ้
ก็ตายดีกวา;  ครั้นไมตายก็เลยเปนบาบาง  เปนโรคเสนประสาทบาง  คุมดีคุมรายบาง 
เปนสิ่งที่เสียหายอยางยิ่ง,  เปนโชครายอยางยิ่งแกพุทธบริษัทชาวไทยเรา.  เรื่องใหม ๆ  
เพิ่มมีมานี้  ก็คือ  วัฒนธรรมสงเสริมความยึดมั่นถือมั่น  ตางจากวัฒนธรรมเดิม 
ซึ่งบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอยูเรื่อย;  วัฒนธรรมไทยเดิมสอนเด็ก ๆ  ใหอภัย,  
สอนใหเด็ก ๆ  ไมเปนทุกข  ไมตองรองไห,  ใหปลงไดเหมือนผูใหญ;  เขาสอนกันมา 
อยางนั้นทั้งนั้น  ก็มีความสบายความสดชื่นแจมใสดี. 

 
ขอใหคิดนึกดูอยางที่ผมวา :  ความไมยึดมั่นถือมั่นคําเดียวเทานั้น 

เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนของจริงที่จะดับทุกขได  ที่เราควรจะรู;  แตแลว 
ก็เปนของจริงที่ไมควรยึดมั่นถือมั่นอีกเหมือนกัน.อยางวาเมื่อไมยึดมั่นถือมั่นแลว  
จะมีผลอะไรข้ึนมา;  ถาคิดอยางนี้ก็จะกลับไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเขาอีก  กลายเปนของ 
ไมจริง  เปนของทุกข  เปนความทุกขขึ้นมาอีกง  จิตใจที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่น 
นั้นคือรูตัวอยูดวยสติปญญา;  ทําตามที่สติปญญาจะบอกวาควรจะทําอะไร,  ควร 
จะทําอยางไร. 

 
คนเราไมเหมือนกัน  เกิดมาไมเหมือนกัน  สติปญญาก็ไมเทากัน  สมรรถภาพ 

ก็ไมเทากัน  ตองทําอะไรดวยกันทุกคน  อยูนิ่งไมไดตามธรรมชาติ;  ก็ทําใหพอด ี
พอเหมาะกับสติปญญา  กําลังกาย  กําลังใจ  โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น.  ยึดมั่นถือมั่น 
เมื่อไรเปนทุกขเมื่อนั้น;  ยึดมั่นถือมั่นแลว  เปนสังขารขึ้นมาทันที;  ปรุงแตงเพื่อ 
เกิดความทุกขขึ้นมาทันที  ถาไมยึดมั่นถือมั่น  ยังเปนธรรมชาติเงียบ ๆ  อยูตามเดิม 
เปนขันธลวน ๆ  ไมมีอุปาทานเขาไปยึดมั่นถือมั่น  ก็ยังไมมีความทุกข;  พออุปาทาน 
เกิดขึ้นก็มีความทุกขทันที. 
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หลักพุทธศาสนา  เปนไปเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นเทานั้น 
พุทธศาสนาแทตองเปนไปเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นตั้งแตตนจนปลาย;  

ไมมีอันไหนสวนไหนที่จะตองสงเสริมความยึดมั่นถือมั่น.  ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธ 
ในพระธรรม  ในพระสงฆ  นี้ก็มีปญหาที่คนจะเขาใจไมได;  โดยเนื้อแทแลวพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้น  ไมใช  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จริง;  
เปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ชั่วคราว  เปนมายา;  แตก็เปนมายาที่ดึง-ดึง- 
ดึงใหไปหา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริง  คือไมยึดมั่นถือมั่น.  ฉะนั้นความ 
ยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศล  ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆนี้  คือมายาที่ดึงไปหา 
ความจริงที่ไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
การที่ยึดพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่แทจริงตอภายหลังนี้  เราตั้งตน 

กันมา  ก็เพราะวาชวยคนเหลานี้ที่โงนั้นกอน;  นี้ถูกที่สุด  เพราะวาคนเหลานี้ทั้งหมด 
ไดยึดมั่นถือมั่นมาแตเดิม.  ครั้นมีปญญาขึ้นแลวตัดความยึดมั่นถือมั่นกันเสีย;  ไมไป 
ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เลวนัก;  คงยึดมั่นถือมั่นเฉพาะในสวนที่จะนําไปสูความไมยึดมั่นถือมั่น.  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นั้นเปนเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น  ;  แตเขาไม 
เขาใจ  ก็ใหไปยึดพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนของดี  เปนของที่ชวยทําให 
ไดนั่นไดนี่ไปกอน;  เมื่อเขาใกลพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆแลว  ก็คอยรู 
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น  ในที่สุดก็ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย. 

 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนมายามาก 

เกินไป;  ลําพังพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จริง  ก็เรียกวายึดมั่นถือมั่นไมไดอยูแลว 
เหมือนกัน  เพราะเปนมายาอีกแบบหนึ่ง  เปนอนัตตา  สุญญตาอีกแบบหนึ่ง;  แต 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๑๒๘

พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อันแรก  ที่คนถือดวยความยึดมั่นถือมั่นนี้เปนมายาอยางยิ่ง;  
มีประโยชนเพียงดึงเขาไป,  ดึงเขาไป  หาความไมยึดมั่นถือมั่นในที่สุด. 
 

ที่วัดนี้มีรูปชะนีอยูขางประตู  ควรไปดูบอย  ๆ.  ภาพชะนีที่จะเอาดวงจันทร 
ในน้ํา  แลวก็เหนี่ยวกิ่งไมอยูเสมอนั้น;  มันเหนี่ยวอันนี้อยูกอน  คือยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี ้
อยูกอน;  แลวก็มองไปยังกิ่งอื่นใหมขางหนาโนน  เพื่อยึดมั่นถือมั่นใหดีกวา,  เปลี่ยน 
ความยึดมั่นถือมั่นใหดีกวา  ความยึดมั่นถือมั่นเดิม;  หรือสิ่งที่อยูในความฝน  ในความ 
ยึดมั่นถือมั่นนี้เปนมายาเหมือนดวงจันทรที่อยูในน้ํา;  ไมใชดวงจันทรแทจริงอะไร 
แตก็คิดวาดีกวาที่จะยึดมั่นของเกาซึ่งเลวกวา.  เขาไปคิดผิด ๆ  กันอยางนี้.  การสั่งสอน 
จึงไดสอน ๆ  ๆ  ดวยเจตนาใหยึดมั่น  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  ใหยึดมั่น 
บุญกุศล  ยึดมั่นอะไรตาง  ๆที่ควรจะยึดมั่น.  ทีนี้เมื่อไดยึดมั่นกันมานานจนเมื่อยมือ 
เหมือนชะนีตัวนั้นแลว  ก็ควรจะเปลี่ยนเสียบาง;ใหดีกวา-ดีกวา-ดีกวา  นั้นแหละ 
คือเปลี่ยนไปหาความไมยึดมั่นถือมั่น;  เพราะวาอันสุดทายที่ดีที่สุดคือความไมยึดมั่น 
ถือมั่น;  เปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆจริง  อะไรขึ้นมา  เปนความไมยึดมั่น 
ถือมั่น. 

 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนมายา 

และมาเปนภูเขาหิมาลัย.พูดอยางนี้ผมเคยถูกเขาวา  เขาดา  เขาจะจับเปนคอมมูนิสต 
ก็เพราะวาไปพูดวา  :  “พระพุทธเจาในทัศนะของบุคคลนั้นเปนภูเขาหิมาลัยสําหรับ 
บุคคลนั้น”;  นี้ก็เหมือนกัน  เปนเรื่องเดียวกัน  คือสิ่งใด  “ในทัศนะของบุคคลผู 
มีความยึดมั่นถือมั่นนั้น”  เปนภูเขาหิมาลัย  ทั้งนี้.  พระพุทธก็ตาม  พระธรรมก็ตาม 
พระสงฆก็ตาม   บุญกุศลก็ตาม  ในทัศนะของบุคคลผูยึดมั่นนั้นเปนภูเขาหิมาลัย 
ทั้งนั้น   กีดกันคนไมใหถึงของจริง .แรกเกิดมายอมไมรู,  ไมรูอะไรมาแต 
ในทอง  และก็คอย ๆ  ยึดมั่นถือมั่นเปนขึ้นมาตามลําดับ  ยึดมั่นถือมั่นที่ถูกกวา  ที่ดีกวา, 
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ที่ถูกวาที่ดีกวา;ไมใชจะใหเลิกความยึดมั่นทีเดียวได.  ครั้นมาถึงวัยแกถึง 
วัยชราอายุมาก  หรือวาบวชเรียนมาหลายพรรษามากเขา  ก็ควรจะรูมากกวานั้น  ;  
คือรูจักหนทางวาจะไปขางไหนกันโวย,  จากที่ไหนและจะไปที่ไหน,  ไปปลายทางที่ไหน 
ควรจะรูกันบาง. 
 

ไดพูดแลววา  ตั้งตนที่ความยึดมั่นถือมั่นดวยความโงเขลาออกมาแตทีแรก,  
แลวก็เปลี่ยนความยึดมั่นถือมั่นมาในทางที่จะใหยึดมั่นถือมั่นนอยลง  นอยลง  นอยลง;  
ไปจบกันที่ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยที่วาปลายทางเปนนิพพาน  นี่ก็ไมใชอะไรที่จะผิด 
กันอยางที่จนตองใชวา  อันหนึ่งเปนของเท็จ  อันหนึ่งเปนของจริงนี้;  มันก็จริงดวยกัน 
ทั้งหมด  จริงสําหรับเปนทุกข  จริงสําหรับไมเปนทุกขนี้.  แตทั้งสองฝายนั้นก็ยึดมั่น 
ถือมั่นไมได,  เพราะฉะนั้นจึงเปนมายาดวยกัน;  ใหรูวาไปยึดมั่นถือมั่นไมได 
เพราะเปนมายาดวยกัน  จิตจึงจะเปนอิสระ,  เรียกวาหลุดพน,  หลุดพนไม 
ยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน.  พระอรหันตจึงอยูเหนือความรูสึกวาจริงหรือไมจริง. 

 
ที่คุณไปคิดดูเถอะ  ในขณะที่ เปนพระอรหันตนั้น  จะเปนความรูสึกที่อยู 

เหนือการบัญญัติวาจริงหรือวาไมจริงทั้งหมด;  จริงก็ไมเอา  ไมจริงก็ไมเอา  ไมยึดมั่น 
ถือมั่นอะไรทั้งสองฝาย.  ฉะนั้น  จิตพนจากปญหาวาอะไรจริง  อะไรไมจริง,  ไมมี 
ปญหาที่ เรียกวาโลกกลมหรือโลกแบนสําหรับพระอรหันต .เรื่องตาง ๆ  ที่จะกลาววา 
โลกแบนก็จริง  โลกกลมก็จริง  นี้จริงคนละแบบ  เหมือนกะที่วากาขาวนกยางดํานี้ก็จริง 
กาดํานกยางขาวนี้ก็จริง  แตวาจริงคนละแบบ;  อยูเหนือดําเหนือขาว  ไมมีดําไมมีขาวเลย 
จึงจะเรียกวาจริงกวา  จริงที่สุด.  แตแลวก็ไมพนที่วาจะวางที่สุด  คือเปนอนัตตาที่สุด 
เปนวาไปที่สุดเลย;  ไมมีที่จะพูดวาจริงหรือไมจริงอีกเทานั้น. 

 
ถายังอยากจะดีไมอยากจะชั่วอยูอีก  ปญหาก็มีอีก;  แตถาเรารูวาทั้งดีทั้งชั่ว 

เปนมายาดวยกัน  ปญหาก็หมดไปทั้งดีและทั้งชั่ว.  การทําอะไรก็ตาม  ทําเทาที่ควร 
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จะทํา  ตามที่ควรจะเปน  ไปจนกวาจะสิ้นชีวิตนี้  ไมวาดีวาชั่วนี้  อะไรควรทํา 
ก็ทําก็แลวกัน  อะไรที่ไมควรก็ไมทํา.  ที่วาชั่วนั้นเปนสมมติ  คนชาวบานคนชาวโลก 
เขาสมมติไว :  อะไรไมเบียดเบียนตนไมเบียดเบียนผูอื่นก็เรียกวาดี,  แลวอะไร 
เบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอื่นก็เรียกวาไมดี  ก็แลวกัน. 
 

ถาวาดี  แลวมาทําใหเปนหวงวิตกกังวลอยูก็ใชไมได;  หรือจะบัญญัติชื่อ 
สิ่งนั้นวาบุญ  วากุศลหรือวาอะไร  ก็ใชไมไดทั้งนั้นแหละ  ถามาทําใหเปนหวงมาวิตก 
กังวลหมนหมอง  ทุกขรอนนอนไมหลับอยูก็ใชไมได.  ถาดีจริงตองไมเบียดเบียน 
ผูนั้น,  ตองไมทําใหผูนั้นวิตกกังวลเดือดรอนอยู,  นั้นแหละจึงเรียกวาดี;  
แลวก็ไมทําใหผูอื่นพลอยลําบากเดือดรอนดวย;  นั่นแหละจึงดี  ดีถูกตองตาม 
สมมติวาดี.  วิตกกังวลเปนทุกขอยูนั้นก็คือช่ัว  คือบาป  พูดอยางนี้ผูที่เรียกวาปุถุชน 
มากเกินไปก็ไมรูเร่ืองนี้;  แลวก็ทําสับสนกันหมด  สับสนปนเปกันหมดจนแยกกัน 
ไมได  จนปฏิบัติไมถูก,  จนในที่สุดตองยึดมั่นถือมั่นทั้งสองฝาย.  ยึดมั่นฝายบาป 
ยึดมั่นถือมั่นฝายบาปหรือฝายชั่วนั้น  เอามาสําหรับกลัว,  ยึดมั่นถือมั่นฝายบุญหรือฝายด ี
นั้นเอามาสําหรับอยากจะได;  ก็เลยเปนคนยึดมั่นทั้งสองฝาย  กลับมากเขาไปอีก 
หลายเทา. 

 
พระพุทธเจาทานสอนตั้งแตตนที่สุดจนไปถึงปลายที่สุด  ก็คือวาไมยึดมั่น 

ถือมั่น  นารักก็ไมยึดมั่นถือมั่นดวยความโงวามันนารัก  สิ่งใดที่นาเกลียดก็ไมยึดมั่น 
ถือมั่นวามันนาเกลียด  เพราะวานารักและนาเกลียดนี้คือความโง,  ความรูสึกของ 
ความโง,  เหมือนกับวากาขาวนกยางดํา  นกยางดํากาขาวนี้มันกลับกันอยูตรงนี้. 

 
ความนาเกลียดมันกลับไปกลับมากันอยูตรงนี้ :  ในขณะหนึ่งเปนอยางหนึ่ง,  

สําหรับคนหนึ่ง  และในขณะหนึ่งเปนอยางหนึ่ง  สําหรับอีกคนหนึ่ง  หรือสําหรับ 
สัตวอีกประเภทหนึ่ง;  เดี๋ยวก็เบื่อจะตาย  เปนของนาเกลียดไป  อยากมีสิ่งอื่นมาแทน 
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เพราะอะไรก็ตามเปนของนาเบื่อ  อยากจะมีสิ่งอื่นมาแทนอยางนี้.  นี่คือความที่สิ่งใด 
เปนที่รักที่พอใจสิ่งใดไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ  นี้เปนเรื่องสมมุติอยางนี้.  ความจริง 
มันก็จริง,  จริงคือมายาเทากัน  ของมายาเทากัน.  ฉะนั้นเมื่อเกลียดอะไรขึ้นก ็
พิจารณาดู  วาถาเกลียดอยูไมพอใจอยูนี้เรารอน;  แตถาอยูไดโดยจิตใจไมตองรักอะไร 
ไมตองเกลียดอะไรนั้นสบายกวา.  เคยรักมาแลว  เคยเกลียดมาแลวนี้ก็จะเห็นไดเอง 
วาเปนความโง  มันก็เลิกไปเอง;  นี้ไมลําบากนัก  ขอใหเห็นจริง  เห็นจริงแลวมัน 
หมดไปเอง;  รูวามีความโงมันก็หยุดไปเอง.  ถานึกอยางนั้นไปอีก  ก็โงขึ้นมาใหม;  
ถาไมกลับโงขึ้นมาอีก  ก็หมดโงเลย;  กลับไปกลับมากันอยูตรงนี้. 
 

มีสิ่งที่จะตองยึดมั่นสําหรับเกลียดก็ดี,  มีเรื่องมาใหยึดมั่นสําหรับตองการ 
หรือจะเอาทั้งบาปและทั้งบุญ  ทั้งดีและทั้งชั่ว  ทั้งสุขและทั้งทุกขเหลานี้ก็ดี,  ไมตอง 
กลัว;  แมสุขก็ไมตองอยาก.  วันหนึ่งทําอะไรไปตามหนาที่ตามธรรมชาติที่กําหนด 
ไวสําหรับใหเปนหนาที่ของเรา,  เราก็ทําไปตามที่ธรรมชาติกําหนดไว.  อะไรเปน 
หนาที่ของเรา  ทําไป  แลวความทุกขจะไมเกิดขึ้น,  จะมีความสดใสตลอดเวลา 
จนกวารางกายนี้จะแตกดับสิ้นสุดกันเทานั้น;  ตองการอะไรมันก็สิ้นสุดกันแลวตั้งแต 
เดี๋ยวนี้  ไมตองพูดถึงชาติหนาโนน. 

 
เรื่องความวาง  เปนไดทั้งสัมมาและมิจฉาทิฏฐิ 
ถาไมตองการทั้งบุญทั้งบาปแลว  ก็สิ้นสุดกันที่ตรงนี้  ที่นี่เวลานี้  นาทีนี ้

วินาทีนี้;  นี้ไมใชอุจเฉททิฏฐิ,  ไมใชนัตถิกทิฏฐิ  ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ.  ที่เปน 
มิจฉาทิฏฐิ  นัตถิกทิฏฐินั้นคือไมมีอะไร,  วางอยางไมมีอะไร  อะไร ๆ  ก็ไมมีเลย;  
นี้แกตัวสําหรับใหกิเลสทําอะไรตามชอบใจกิเลส  อยางนั้นก็เรียกวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.  
สวนความวางอยางนี้เลนงานกิเลส  เผากิเลส;  นี่ไมใชมิจฉาทิฏฐิ  เพราะวาเลนงาน 
กิเลส.  ความวางชนิดที่พูดเอาเองวา  “วาง”,  หรือเขาใจโง ๆ  ไปวาวาง  แลว 
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เปดชองใหกิเลสทําอะไรตามราคะ  โลภะอะไรอยางนี้ ;  ความวาอยางนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ :  
เรียกวาอุจเฉททิฏฐิบาง  เรียกวานัตถิกทิฏฐิบาง.  วางอยางไมมีอะไรเลย  ไมม ี
เร่ืองราวอะไรเลย  ไมมีความหมายอะไรเลย  ปฏิบัติอะไรก็ไมได  อยางนี้ก็เปน 
มิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น.  วางอยางที่มีปญญา  หรือรูจักสุญญตาเรียกวากําจัดกิเลสเสียได 
อยางนี้,  ความวางอยางนี้ไมใชมิจฉาทิฏฐิ  แตเปนสัมมาทิฏฐิ. 
 

พวกคุณไมเขาใจหรือไมไดยินไดฟง  ก็ขอใหเขาใจหรือไดยินไดฟงกันเสีย 
ทุกคนวา  :  คํา  ๆหนึ่งนั้นมีทั้งที่เปนมิฉาทิฏฐิ  และสัมาทิฏฐิ  เชนคําวา  “สุญญตา- 
ความวาง”  นี้  ที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็มี  ที่เปนสัมมาทิฏฐิก็มี.  ที่เปนสัมมาทิฏฐิก็คือ 
สุญญตาในพุทธศาสนา,  อยูในพุทธศาสนา.  สุญญตาที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็คือสวนที่ 
อยูนอกพุทธศาสนา  บางศาสนา  บางนิกาย  บางลัทธิก็มี;  อยาไปวาเขาเลย.  
เราไมจําเปนตองไปรูของเขาก็ได  สอนผิดสอนถูก  อยูที่ไหนไมตองรูก็ได;  เรารู 
แคบ ๆ  เทาที่จําเปนจะดับทุกขของเราก็พอ.  นี้คือจิตมองเห็นวาไมมีอะไรจะยึดมั่น 
ถือมั่นได,  แลวจิตนี้ไมยึดมั่นถือมั่นอะไร  ก็เปนจิตที่วางอยู;  ไมมีความยึดมั่นถือมั่น 
เทานั้น  คือเปนอยูตามสภาพเดิมแทของจิต,  คือสติปญญาก็มีอยู,จิตไมได 
วุนวายไปเพราะความยึดมั่นถือมั่น;  เรื่องยึดมั่นถือมั่นกระเด็นออกไปแลว  ก็ทําผิดอยู 
ไมได  มีแตทําถูกตามสติปญญานั้น. 

 
ทุกคนควรรู  และปฏิบัติธรรมะในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น 

ความรูเพียงขอเดียว  เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้  เปนทั้งหมดของ 
พุทธศาสนา,  คือเปนตัวพุทธศาสนาทั้งหมด,  หรือจะเรียกวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา 
ทั้งหมดก็ไดทั้งนี้;  มีไวสําหรับทําอะไรไมใหเปนทุกข.  ความรูอยางอื่นนั้น  เชน 
เรื่องโลกแบนโลกกลมนั้น  เปนเรื่องที่ไปทํากับมนุษยตอมนุษย  เพื่อมนุษยตางหาก; 
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ถาเรารูเรื่องโลกกลม  ไปทํากับเพื่อนมนุษยกันไดก็ไปทํา  ไปพูด;  คือถือวาโลกกลม 
ไปปฏิบัติงานรวมกันได  เปนประโยชนแกกันได  ก็ทําไปก็แลวกัน. 
 

ความรูอื่น ๆ  นอกจากพุทธศาสนา,  นอกจากหลักธรรมะในพุทธศาสนา 
ที่เราเรียนกันมากมายนี้  ก็เพื่อวาเราจะทํากับคนอื่นได,  ทําสิ่งตาง ๆ  ใหเปนประโยชน 
แกผูอื่นไดเทานั้นเอง.  แทจริงมนุษยจะไมตองการอะไร,  ตองการเพียงเทาที่จะ 
หาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง,  นี้ก็งายนิดเดียว.  ที่ทํา  ๆอะไรกันอยูนี้มากเกินไปแลว;  
ทําเพียงทํามาหากินก็ได  ทําสวนก็ได  คาขายก็ได  เปนขาราชการในอันดับตน ๆ  ก็มีเงิน 
พอกินพอใชแลว;  สติปญญาที่ยังเหลืออยูที่จะทําใหมากออกไปนั้น  ก็ควรจะเพื่อ 
ประโยชนผูอื่นทั้งนี้.  คาขายใหมากออกไป  ทําสวนใหมากออกไป  ทําราชการใหมาก 
ออกไป  หรือทําอุตสาหกรรมใหมากออกไปนั้น,  อยาเผลอ;  ถาเผลอทําไปดวยความ 
ยึดมั่นถือมั่นแลว  ก็คือขุดหลุมฝงตัวเองในความทุกข;  ตองทําประโยชนเพื่อผูอื่น 
เทานั้น. 

 
∗ภาพ  ๑๐  รูปท่ีเขียนไวตรงขางหลังจอในตึกน้ันดีมาก;  จะเห็นวาพอวาง,  

วางไมมีตัวไมมีตน;  เปนวงกลม  ศูนย;  แลวทีนี้ก็เกิดใหม  ผลิหนอใหมออกมา 
เปนผูเที่ยวจุดตะเกียงสองใหคนอื่น  เอาของเที่ยวแจกคนอื่น.  นี้มันควรจะเปนอยางนั้น:  
พอเราหมดเรื่องแลว  ความตองการที่เหลืออยู  ชีวิตแรงงานที่เหลืออยู  ก็เพื่อคนอื่น. 

 
เรื่องครอบครัวนั้น  ถาเผอิญไปมีเขา  ก็ควรจะเปนเรื่องที่วา  จะชวยกัน 

สืบตอกิจการอันนี้ของมนุษยใหมันเปนไปอยางถูกตองเทานั้น;  ถามีหลานมีเหลนอะไร 
ก็เพื่อวารักษาความรูอันประเสริฐของมนุษยนี้ไวในมนุษย  ใหอยูไปตลอดกาลนี้.  ทําให 
 

                                                
∗  ดูภาพปรกอบทายบทนี้ 
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ธรรมะมีอยูในโลกนี้ตลอดกาลก็ได,  ทุกคนตองรู  ตองมีธรรมะ  ตองประพฤติธรรมะ 
ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลานั้น  ตองเปนไปในแนวของธรรมะหมด;  จึงชื่อวามีผูสืบพันธุ 
อยูเพื่อทําใหโลกนี้มีธรรมะอยูตามเดิม,นี้ประเสริฐอยูที่เรื่องธรรมะมีอยูตามเดิม. 
 

สําหรับศาสนาพวกมีพระเจา  ก็วาใหพระเจาคงปรากฏอยูในโลกนี้ตามเดิม 
ก็มีคนถึงพระเจาอยูเรื่อย;  ตายไปแลวมีลูกออกมา  ลูกก็ถึงพระเจาอีก,  หลานมีออกมา 
ก็ถึงพระเจาอีก,  เหลนออกมาก็ถึงพระเจาอีก;  มีความรูในการถึงพระเจาอยู,  แลวก ็
ไมมีความทุกขเลยในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรตาง ๆ. 

 
ถาคนโงกันทั้งโขยง  ทั้งพอท้ังแม  ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลน,  เกิดมาเพื่อ 

ความสุขทางเนื้อทางหนังเอร็ดอรอยทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ดวยความ 
ยึดมั่นเหลือประมาณ  เหลือท่ีจะกลาวไดวายึดมั่นถือมั่นอะไร;  เกิดมาสรางนรก;  
สรางโลกนรกใหเปนไปอยางนรกที่มองเห็นบางมองไมเห็นบาง,  เปนไฟอยูเร่ือยทั้ง 
กลางวันทั้งกลางคืนมากขึ้น ๆ;  มิไดเปนทายาทอยูเพ่ือสืบศาสนาหรือสืบธรรมะ 
อะไร  แตวาสืบนรก  สืบกิเลส;  สืบนรกที่เผาผลาญเผาลนใหมีอยูในโลกนี้อยาให 
รูจักสิ้นสุดได;  ถาจะเปนเสียอยางนี้แลว  อยามีครอบครัว  ไมมีครอบครัวเสีย 
ดีกวา. 

 
ถาจะมีครอบครัวกะเขาสักที  ก็ใหเปนเรื่องสืบความมีอยูของธรรมะ  ความ 

เยือกเย็นเปนนิพพานใหยังคงมีอยูในโลกนี้.  พอก็รูเรื่องนี้แมก็รูเรื่องนี้,  ลูกก็ 
รูเรื่องนี้  หลานก็รูเรื่องนี้  เหลนก็รูเรื่องนี้  แลวก็สืบตอ ๆ  ๆ  กันไป;  โลกก็จะเปนโลก 
ที่นาอยูนาดู,  เปนโลกของมนุษยที่มีราคามีความหมาย.  ตรงกันขาม  ถาเปนไปใน 
ทางโงหลับตายิ่งขึ้นทุกที  ไปยึดมั่นถือมั่นแตความสุขทางเนื้อทางหนังแลว  ก็เทากับ 
สืบนรกไวอยาใหขาดสายได. 
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คิดใหลึกตอไป  คําวา  “นาดู”  นั้นไมใชเง่ือนตนของพรหมจรรยเสียแลว 
เพราะยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ๆ  มากขึ้น;  แตเปนอยูกันดวยสติปญญาใหโลกนี้เยือกเย็น 
ไปดวยธรรมะ  นี้จึงเปนเงื่อนตนของพรหมจรรยจริง;  เปนไปเพื่อใหมนุษยไมตอง 
มีความทุกข.  ถาอยางโนนก็เปนของจริงที่จะทรมานมนุษยใหเปนทุกขไมมีที่สิ้นสุด.  
ของจริงดวยกันจะวาใครไมจริงก็ไมได,  จริงแทดวยกัน;  ที่จริงก็เปนอยางนี้. 

 
ศึกษาปฏิบัติเพียงเง่ือนตนของพรหมจรรย 

มีประโยชนทั้งแกตนและธรรมทูต 

ในที่สุดมามองสรุปทายวาทั้งสองจริงนี้เปนมายา,  อยายึดมั่นถือมั่นเลย 
คือ  ถึงขีดสูงสุดขีดพระอรหันต  หรือขีดนิพพานโดยสมบูรณนี้จบลงที.  เหนืออะไรหมด 
เหน ือด ับท ุกข   เหน ือท ุกข   เหน ือด ีเหน ือ ชั ่ว   เหน ือบ ุญ   เหน ือบาป   เหน ือส ุข 
เหนือทุกข  ทุกอยาง;  เงื่อนตนของพรหมจรรยอยูที่นี่.  เง่ือนตนของพรหมจรรย 
ก็อยูที่วา  ปฏิบัติเพ่ือความไมยึดมั่นถือมั่น,  รูแลวก็ปฏิบัติเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่น 
เร่ือยไปเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  แลวก็ไปจบลงที่นิพพาน  คือหมดความยึดมั่น 
ถือมั่น.  เงื่อนตนของพรหมจรรยนั้นคือความจริงเทาที่มนุษยจําเปนจะตองรู;  
ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรยคือความจริงที่เหลือเฟอท่ีไมตองรูเลย,  ไมจําเปนจะตอง 
ไปรู  ไมจําเปนจะตองไปสนใจเลย. 

 
เรามักไมมุงหมายเอาแตที่วาเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เราไปเปด 

กวางเอาหมด;เพราะฉะนั้น  การศึกษาเลาเรียนของพระของเณรจึงพราไปหมด,  
เรื่องบา ๆ  บอ ๆ  เร่ืองโลก  ๆมากออกไป  มากออกไป.  อยางที่วาจะไปเผยแผ 
พุทธศาสนานี้,  อยางที่ไมยึดมั่นถือมั่นโดยตรงนี้ไมรูไมเรียน  ไมสนใจ.  ไปจําไว 
เพียงแตวาคําพูดคําหนึ่งในพระคัมภีรเทานั้น  ไมรูวาเปนอะไร;  เรียนเรื่องยุง ๆ 
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บา ๆ  บอ ๆ  เรื่องมิจฉาทิฏฐิมากมายหลายรอยหลายสิบแขนง  เรื่องปรัชญาเรื่อง 
โลกเรื่องอะไรตาง  ๆ ไมรูวาจะไปทางไหนกัน;  ทั้งหมดนั้นไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย. 
 

พวกที่จะไปเปนธรรมทูต  ไปเผยแผศาสนา  ถาไมสนใจเรื่องตนของ 
พรหมจรรย  ก็เปนพวกพนน้ําลายเทานั้นเอง  ไมมีความหมายอะไร  พนน้ําลายไมมีที ่
สิ้นสุดไมมีสาระอะไร  ถาไมสนใจในเรื่องไมยึดถือมั่นนี้;  ซึ่งถารูเพียงไมยึดมั่นถือมั่น 
เทานี้ก็ไมตองรูเรื่องอะไรใหมากมายไมมีที่สิ้นสุด;  ถาเดินไกลออกนอกทางไป 
ทุกที  ทุกที  ๆ,  อยางนี้ไมใชธรรมทูต,  ทูตของธรรมนั้นไมใช;  แตเปนทุกขทูต 
เปนทูตของความทุกข  เปนทูตของนรกของยมบาล  ที่ทําใหโลกนี้มีความทุกขมากขึ้น 
กวาเดิม;  เพราะทําใหฟนเฝอยุงยากมากขึ้นกวาเดิม.  ถาเปนทุกขทูต,  เปนทูตที่จะ 
ไปแจกจายความทุกขใหทั่วโลก,  อยางนี้จะใชคําไพเราะวาธรรมทูตไมได. 

 
เราเปนพระปาบา ๆ  บอ ๆ  แถวนี้  จงไมยึดมั่นถือมั่น,  ในฐานะเปน 

เงื่อนตนของพรหมจรรย,  แลวก็ปฏิบัติเรื่อยไป  เรื่อยไป  จนถึงปลายทางสุดของ 
พรหมจรรย  คือไมมีทุกขเลย,  คือวางถึงขนาดที่จะไมพูดวาจริงหรือเท็จ  ไมพูดวา 
ดีหรือชั่ว  ไมพูดวาอะไรหมด  หุบปากเลย  นั่นนะคือวาง,  นี่คือไมใชวัฏฏสงสาร.  
พระพุทธเจาทานไมไดยึดมั่นในความจริงและไมโออวดความจริงเทานั้นเอง;  แต 
ทานก็ตองสอน,  สอนเรื่องความจริง.  สวนบางคนที่มาคนควาความจริงไดแลว  มอง 
เห็นเรื่องนี้  เห็นความจริง  แลวเตนแรงเตนกาตะโกนวา  “ความจริงโวย”  อยางนี้คนนั้น 
มันบาที่สุด;  และความจริงนั้นก็ยังนอกไปจากเรื่องความดับทุกข  กับไมดับทุกข.  
การทําใหทุกขมีอยูหรือการดับทุกขเสียได  มีเทานั้นแลวก็จริงดวยกันทั้งนั้น.  ปกอยางใด 
ลงไปก็จริงอยางนั้น;  ความสุขที่เกิดขึ้นแลว  เปนนิพพานแลว  ก็ยังยึดถือไมไดดวยซ้ํา;  
ฉะนั้นหุบปากเสียดีกวา,  พูดไปก็ชวนใหยึดมั่นถือมั่นในแงใดแงหนึ่งตอไปอีก. 
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ถาวาเราจะเปนธรรมทูต  ไปพูดกันไมกี่คํามันก็สิ้นเรื่อง,  ธรรมทูตเผยแผ 
ธรรมะของพระพุทธเจาในตางประเทศนั้น  พูดกันไมกี่คําก็หมดเรื่อง.  ถาพูดเรื่องนี ้
คือไมยึดมั่นถือมั่น  พูดกันไมกี่คํา  มันจะหมดเรื่อง,  เปนเรื่องที่มีประโยชนดวย 
จริงดวย  แลวไปสูความวางอันสูงสุดดวย.  ถาเรียน ๆ,  เตรียมพูดเตรียมสอนเหมือน 
อยางที่ เขาทํา ๆ กันอยูนั้น  ใหทํากันสักกี่ชาติกี่ชาติ  ก็ไมถึงความจริง  หรือไมถึงความ 
ดับทุกขได;  มันก็ตายเปลา.  ถาอยากจะเปนธรรมทูตบางจะตองพยายามศึกษาขอน้ี 
ขอท่ี  “ไมยึดมั่นถือมั่น”  นี้ใหเขาใจใหดีเถอะ;  แลวไปพูดกับเพื่อนมนุษยดวยกัน 
เพียงไมกี่คํา  เขาก็เขาใจเขาถึงตัวพุทธศาสนาได :  มีพระพุทธ  มีพระธรรม  มีพระสงฆ 
มีศีล  สมาธิ  ปญญาอยางแทจริงขึ้นมาพึบเดียวหมด  คราวเดียวหมด  พึบเดียวหมด 
ดวยการพูดกันเพียงไมกี่คํา. 

 
เงื่อนตนของพรหมจรรย  คือทางไปสูความดับทุกข 
พูดมาตั้งมากมายตั้งชั่วโมงขณะนี้ก็ เพื่อให รูสักคําหนึ่งวา  อะไรเปนเงื่อนตน 

ของพรหมจรรย;  อะไรไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย.  จําไวใหดี ๆ  วาเง่ือนตน 
ของพรหมจรรยคือหนทางที่จะไปสูความดับทุกขนี้.  ที่เรียกวาพรหมจรรย  ตนของ 
มันก็คือเริ่มศึกษาและปฏิบัติในทางที่จะไมยึดมั่นถือมั่น;ถาจะพูดกันก็ขอใหพูด 
กันในเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น  จะเปนเรื่องของพรหมจรรย.  ถาเถียงกันวาอะไร 
เปนอะไร,  อะไรเปนอะไร  โลกกลมหรือโลกแบน  ตายแลวเกิดหรือไมเกิด,  อะไร 
ไปเกิด  อะไรไมไปเกิด;  อยาไปมัวเถียงกันในเรื่องอยางนั้นเลย,  ไมใชเงื่อนตน 
ของพรหมจรรย. 

 
หลักฐานมีตั้งมากมายหลายสิบแหงในพระไตรปฎก  ที่พระพุทธเจาทาน 

ตรัสตัดบทวา  “เจานี่ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย  ฉันไมพูด”;  มีอยูมากมายหลาย 
สิบแหง  แลวก็ชักชวนกันพูดวาอยางนี้เถิด:  พูดวา  ตัณหาอุปาทานนี้เปนเหตุให 
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เกิดทุกข  ทุกวัน  ๆ,  และจงมีการปฏิบัติที่ถูกตองแปดประการนี้  จะไมเกิดตัณหา 
อุปาทานขึ้นมาได;  แลวเรื่องก็หมดเทานี้จบเสียเลย  หมดความหมายไปเลย. 
 

ทุกสิ่งทุกอยางที่สวนโมกขฯ  นี้อยากจะใหเปนธรรมทูตไปไดหมดทุกสิ่ง 
ทุกอยาง  :  ใหพื้นที่วัด  ภูเขา  ตนไม  กอนดิน  ก็เปนธรรมทูต  วาไมควรยึดมั่น 
ถือมั่น,  รูปเขียน  รูปปน  รูปสลักอะไร  นี้ก็จะใหสอนเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น;  
พูดจากออกไปบาง  ขึ้นบนธรรมาสนบาง  เขียนหนังสือพิมพลงเปนตํารับตําราบาง  ก็จะ 
พูดแตเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้ใหละเอียดลออพิศดารออกไป.  คําพูดทุก ๆ  บรรทัด 
ทุก ๆ  คําพูดใหเปนเรื่องไปในทางความไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
การทําอานาปานสตินั้น  ก็คือทําความไมยึดมั่นถือมั่นอยูทุกลมหายใจ 

เขาออก  โดยวิธีตั้งแตระดับแรกจนกระทั่งสูงสุด  ไมมีเรื่องอื่นเลย;  เปนอานาปานสต ิ
ตามแบบของพระพุทธเจา.  คิดถึงเรื่องสนุกสนานเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังอยูทุก  
ลมหายใจเขาออกก็เปนอานาปานสติเหมือนกัน  ไมใชไมเปน;  แตเปนอานาปานสติ 
ของพวกยักษพวกมาร  พวกกิเลส  พวกซาตาน  พวกที่จะทําใหเปนทุกข.  อานาปานสต ิ
ที่ถูกตอง  ก็ตองรูจักเลือก  ที่เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  อยาใหเปนเรื่องถอยหาง 
ไปจากพรหมจรรย. 

 
อานาปานสตินั้นหมายถึง   แตเพียงวานึกถึง   หรือกําหนดถึงสิ ่ง ใด 

สิ่งหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออกเทานั้น.  ถาการทํานั้นเปนไปเพื่อความไมยึดมั่น 
ถือมั่นก็เปนอานาปานสติของเราพุทธศาสนา,ถาทําใหยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น  ความ 
ทุกขมากขึ้น  ก็เปนอานาปานสติของพวกอื่น.  มีสติ-มีสติ-มีสติ-มีสติ,  พูดกันอยู 
ทั่วไปหมด  มีสติ-มีสติ  อะไรกันแน ?  ที่ถูกตอง  ก็ตองเปนสติที่ไมเผลอไปยึดมั่น 
ถือมั่นอะไรเขามีสติอยูเสมอไมเผลอไปได;  ถาอยางนี้ก็เรียกวาเราอยูในเงื่อนตน 
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ของพรหมจรรยอยูตลอดเวลาทุกเวลานาที,  อยูแตในรองในรอยในทางของพรหมจรรย,  
ไหลเรื่อยไปตามรองตามรอยของพรหมจรรย. 

 
เปนอยูอยางถูกตองตามธรรมชาติ 
จะมีผลตรงตามพระพุทธเจาตรัส 

พระพุทธเจาทานตรัสวา  อยูกันโดยชอบเถิด,  อยูกันแตโดยชอบเถิด,  
โลกจะไมวางจากพระอรหันต”,  หมายความวาอยางนี้  :  สติที่ไมเกิดความ 
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาไดเรียกวาเปนอยูชอบ  แลวโลกก็ไมวางจากพระอรหันต;  เปน 
อยูชอบไดจริงแลวกิเลสมันผอมลง-ผอมลง-ผอมลง;  มันก็ตายเองไมตองไปฆา,  
ตายเองเพราะผอมลง-ผอมลง.  เราตั้งหลักใหดีอยูใหชอบดวยสตินี้  สติจะฆา 
กิเลสอยูในตัว  ถามีอยางนี้อยูแลว  ก็ทําลายอยางนั้นไปในตัว,  นี้ตามธรรมชาติ 
ตากฎของธรรมชาติโดยฝมือของธรรมชาติ  ตัวเราก็คือธรรมชาติ,  ความคิดนึก 
ของเราก็คือธรรมชาติ,  กิเลสของเราคือธรรมชาติความรูของเราคือธรรมชาติ 
ผูควบคุมเราอยูคือธรรมชาติ. 

 
ทุกอยางตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ,  ธรรมชาติก็แลวกัน  ไมตอง 

พูดวาจริงหรือไมจริงหรอก;  เพราะเกินกวาที่จะพูดวาจริงหรือไมจริง.  มันเปนธรรม- 
ชาติอยางหนึ่งเปนอยางนี้,  อยางหนึ่งเปนอยางนั้น  เราไปแบงเขา;  แตธรรมชาติเอง 
ไมไดเปนอะไร,  เปนธรรมชาติเทานั้น  ไมมีขาวไมมีดํา.  ฉะนั้น  ไมมีอะไรที่ขาว 
หรือดํา  ที่ดีหรือชั่ว  ที่บุญหรือบาป  ที่สุขหรือทุกข;  มีแตสักวาธรรมชาติ  ที่ยึดมั่น 
ถือมั่นไมได.  การไมเขาถึงความจริงขอน้ี  ก็เพราะเราไปติดอยูที่ดีหรือช่ัว  ที่บุญ 
หรือบาป  ที่สุขที่ทุกข  ที่ดําที่ขาว  ที่สั้นที่ยาว  ที่หอมที่เหม็น  ที่อรอย  ที่ไมอรอยอยูแคนี้,  
เลยยึดมั่นถือมั่น.  ไมชอบก็ยึดมั่นไวสําหรับเกลียด,  ที่ชอบก็ยึดมั่นไวสําหรับรัก; 
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แลวก็มีแตความเกลียด  ความรัก,  ความเกลียด  ความรักกัน;  เปนนรกเปนสวรรค,  
เปนนรกเปนสวรรค  ทรมานอยู;  อยางไรก็ดี  ก็ไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น. 
 

ไดอยางใจก็เรียกวาสวรรค  ถึงคราวไมไดอยางใจก็เรียกวานรก;  
แลวก็ไมเคยไดแตอยางเดียวเทานั้น  มันสลับกันอยู  ไมใชจะไดอยางใจโดยสวนเดียวได.  
วิธีทางออกก็คืออยาไปเอามันทั้งสองอยาง;  ทีนี้ใจไมตองการอะไร  ก็เลยไดอยางใจ 
บริบูรณ,  และสมบูรณในความบริบูรณของความเปนมนุษย;  หรือ  อิ่มพอ  จะอยู 
ตรงที่ไมเอาอะไร.  ไมเอาอะไรนั้นไดหมด,  ไมเอาอะไรเลยนั้นไดหมด,  ไมกินอะไร 
เลยนั้นอิ่มหมด.  พูดอยางนี้อยาวาแตพุทธบริษัทเลย,  อยาวาแตพระพุทธเจา  พระเยซู 
ก็พูดอยางนี้เปน. 

 
ไปอานดูในไบเบิลมีเหมือนกัน  ที่พูดวา  เราจะอิ่มไมเอานั่นแหละไดหมด;  

แตพวกคริสเตียนเองเขาไมเขาใจ  เขาไมชอบ  ไมชอบคําสอนของพระเยซูในเรื่องเหลานี้,  
ไมสนใจและไมชอบ.  เขาพูดกันแตเรื่องเชื่อเรื่องไมเชื่อเทานั้น  แลวก็พูดเปนแตอยางนี้.  
เลาจื๊อเกิดกอนพระพุทธเจา  ก็มีคําสอนอยางนี้.  คําสอนของพระเยซูที่มีอยูนั้น  เกิด 
ทีหลังพระพุทธเจา  อาจจะเคยมาเรียนในอินเดียแลวเอาไปพูดก็ได.  แตเลาจื๊ออยูที่ 
เมืองจีน  อยูคนละมุมโลก  และเกิดกอนพระพุทธเจาก็พูดในลักษณะอยางนี้  :  ที่วา 
ไมมีอะไรที่จะเปนของจริงจะไปเอาเขาได  ไมเอาอะไรแลวจะไดหมด.  มีหนังสือ 
เลมเล็ก ๆ  เรียกวา  “เตาเตจิง”  ขนาดโตเทาฝามือใสกระเปาได;  ไปอานดูเถอะ;  
คําสอนเลาจื๊อจะมีคําพูดอยางนี้อยูหลาย ๆ   ตอน.  ไดรูอยางนี้แลวก็ถือเปนหลักเสียเลยวา 
ไมตองพระพุทธเจาพูด,  ไมตองใครพูด,  ใหสติปญญามองเห็นดีกวา.  ถาอยางนี้ไมมี 
ทุกขแลว  ก็เอาก็แลวกัน;  และอยางนั้นแหละพระพุทธเจาก็พูดดวย. 
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ขอใหสนใจเงื่อนตนของพรหมจรรยดวยสติปญญา 
คําสอนที่เขียนไว  ในพระไตรปฎก  ก็ไมแน  เพราะวา  ใครเขียนเติมลงไป 

ทีหลังก็ได  ผิด ๆ ถูก ๆ  ก็ได;  เขียนเติมกันไดในพระไตรปฎกนั้น.  สติปญญา 
ของเราพิจารณาอยูอยางนี้  มองเห็นอยูอยางนี้ :  ที่วาไมกลาไปเอาอะไรเขา 
นั้นแหละ,  ไมกลายึดมั่นถือมั่นอะไรเขานั้นแหละถูกที่สุด.  พระพุทธเจาพูด :  
พระพุทธเจาคือเราเอง  คือจิตที่รูสึกอยางนี้  รูแจงอยางนี้แหละพูด.  พระพุทธเจา 
จริงที่มีอยูในคนทุกคน  ดังที่ตรัสรูวา  “เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อน้ันเห็นตถาคต  เมื่อใด 
เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคต  เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคต”.  ธรรมอยู 
ในบุคคลใดในบุคคลนั้นก็มีพระพุทธเจา;  เห็นธรรมในบุคคลใดก็มีการเห็น 
พระพุทธเจาในบุคคลนั้น,  เห็นธรรมเมื่อไรก็ไดยินเสียงพระพุทธเจาเมื่อนั้น.  
พูดอยางสมมติก็วาในตัวเรานี้  ในกายในใจของเรานี้ก็มีพระพุทธเจา;  รูจริงใครหลอก 
ไมได  เขาใจผิดไมได  จะมีใครมาหลอกมาลวงไมได;  จิตรูเองวา  :  อยางนี้ยึดมั่น 
ถือมั่นแลว  เปนทุกขแลว,  อยางนี้ไมไดยึดมั่นถือมั่น  ยังสบายอยู.  คุมสติใหเปนอยู  
อยางนี้เรื่อยไปประพฤติใหดีอยูทุก ๆ  ระดับทุก  ๆระดับทุก ๆ  ลมหายใจเขาออกก็เปน 
อานาปานสติ,  เปนพระพุทธศาสนา,  ในสติที่สมบูรณตลอดสายนั้นเปนทั้งเง่ือนตน 
ของพรหมจรรย,  และเปนทั้งตรงกลางของพรหมจรรย  และเปนทั้งสวนปลายของ 
พรหมจรรย. 

 
ขอใหทุกคนสนใจสิ่งที่เรียกวาอานาปานสติในพระพุทธศาสนาใหมาก ๆ,  และ 

สนใจในเงื่อนตนของพรหมจรรย  ทั้งตรงกลางของพรหมจรรย,  ทั้งตรงปลายของ 
พรหมจรรย.  เรื่องอานาปานสติผิด ๆ ก็มี  อานาปานสติในพระไตรปฎกเองที่ใชไมได 
ก็มี  อานาปานสติหางดวนอยางอานาปานสติในอนุสสติ  ๑๐  นั้นเปนอานาปานสติหางดวน.  
อานาปานสติในมหาสติปฏฐานสูตร  ก็เปนอานาปานสติหางดวน,  อานาปานสติในที่ 
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มัชฌิมนิกายหรือที่อื่นมากมายหลายสิบแหงนั้นสมบูรณ  อานาปานสติที่มี  ๑๖  ขั้น 
นั้นสมบูรณ;  ในมัชฌิมนิกายก็มีไวละเอียดหนอย  ในสังยุตตนิกายก็มีทั่วไปหมด 
ในพระไตรปฎกก็ยังมี. 
 

หวังวาธรรมปาฏิโมกขวันนี้ทุกคนคงเขาใจคําวา  เงื่อนตนของพรหมจรรย 
พอสมควรหรือวาเต็มที่;  แลวแตผูฟง.  การเขาใจคํา ๆ  เดียวนี้  คําวาเงื่อนตน 
ของพรหมจรรย  คือความจริงที่จําเปนจะตองรู 

 
ฆราวาสไปกันได  เดี๋ยวมืดจะเดินหกลมลุกคลุกคลาน  มืดแลว  พระไมเปนไร 

เขาจะคุยกันอีกเทาไรก็ได. 
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ภาพที่  ๑  มันเปน 
เร่ืองเด็ก ๆ   ยืนเหลียวหนา 
เหลียวหลัง  ไมรูจะทําอะไร 
ไมรูจะไปทางไหน  คลาย  ๆ 
วา  แรกทีเดียวเกิดมาจาก 
ทองแมในระยะแรก  มันก ็
ไมรูเลย  วาเกิดมาทําไม. 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   ๒  เริ่ มเห็น 
รอยว ัวที ่พื ้นด ิน   นี ้เท าก ับ 
ว าการศ ึกษาใน เบื ้อ งต น 
พอจะทําให รู ไดว า  เราจะ 
ตองทําอะไรบาง   จะตอง 
ทําอะไรในการ เก ิดมานี ้.  
เ ด ็ก นั ้น เ ด ิน ต าม ร อ ย ว ัว 
ไป ๆ. 
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ภาพที่  ๓  ก็เห็น 
ก น วั ว   นี่   มั น ก็ เ ริ่ ม ป ร ะ ส บ 
ความสํ า เ ร็ จ ในการศึ กษาที่ มี 
ร ะบบที่ ว า ง ไ ว ชั ด แล ว ว า เพื่ อ 
อ ะ ไ ร   เ ป น ลู ท า ง ที่ ค น ห นุ ม 
นั้นจะไดถือเอาเปนหลัก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๔  ก็เห็น 
ตั ว วั ว   เ ผ ชิ ญหน า กั น กั บ วั ว 
ก็ เ ล ย ไ ด ต อ สู กั บ วั ว   เ อ า 
เ ช ือ ก ค ล อ ง   แ ล ว ก ็ต อ สู 
กั น อ ย า ง น า ก ลั ว อ ัน ต ร า ย 
เผลอเขา  วัวก็จะขวิดตาย. 
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ภาพที่  ๕  ประสบ 
ความสําเร็จ  ในการคลอง 
ว ัว   จ ับว ัว   ฝ ก ได สํา เ ร ็จ 
จูงวัวไปตามความตองการ.  
นี ่  คืออาศรมของคฤหัสถ 
ที่มันตั้งตนและเปนไปอยาง 
ถูกตอง  เหมือนกับตอสูวัว 
ที่ดุราย  แลวก็ชนะ. 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๖  ก็เปาป 
ขี่วัว  (หรือข่ีควาย)  อยูบน 
หลังวัว  นี้  คือจุดสูงสุด 
ของความเปนคฤหัสถครอง 
บานครองเรือน  บริโภค 
กามารมณอย า งถู กต อ ง 
อยางไมหลงใหล   มีความ 
สุขสบาย  ไมเดือดรอนเปน 
ไฟ  ในอุปมาเหมือนเปาป 
ขี่วัวไปพลาง. 
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ภาพที่  ๗  วัวไมมีแลว  เหลือ 
แตคนนั่ ง แหงนหน า   หลับตา 
หมายความวาแหงนหนาชะเงอมอง 
ไปยังสิ่งอันที่สูงกวา  ไกลกวา  ดีกวา 
เร่ืองวัวนี้เปนเรื่องไมสนใจแลว  ไม 
อยากจะเปาปขี่วัว  หรือทําอะไร 
ตอไปอีกแลว  มีแตมองไกลออกไป  ๆ 
ในที่สุด  ก็... 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๘  มันวางเปนวงกลม 
วางเฉย ๆ  ตัวเองก็หายไป  คือท้ังวัว 
ทั้งคน  มันหายไป.  เรื่องความเห็น 
แกตัว  ไมมีเหลืออยูเลย  ของที่เอร็ด  
อรอยที่เคยพอใจ  เคยหลงใหลนั้น 
ก็หายไป  ไมเหลืออยูเลย  ตัวผู 
เอร็ดอรอยนั้นก็หายไป  ไมเหลือ 
อยูเลย  เขาจึงเขียนเปนรูปวงกลม 
คือความวาง.  ชีวิตในระดับนั้นมัน  
perfect  ถึงขนาด  เราจะไมยอมรับ 
คือจะสลัดออกไปหมด  สลัดความ 
คิดเกี่ยวกับตัวกู  เกี่ยวกับของก ู
ออกไปหมด. 
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ภาพที่  ๙  เปนภาพ 

ธรรมชาติยังไมสิ้นสุด  มี 
ก า ร ผ ล ิด อ ก อ อ ก ผ ล ใ ห ม 
ออกไปในอันดับ ท่ีสู ง  ๆ   ขึ้ น 
ไป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๐  สุดทาย 
ก ล า ย เ ป น บุ ค ค ล ค น ห นึ่ ง 
แจกของ  -  สองตะเกียงไป 
ทั่วโลก.  นี่  จะเห็นไดวา 
เ ห มื อ น กั น อี ก   คื อ สั น ย า ส ี
เที่ยว  แจกของ  -  สอง 
ตะเกียง  ไปท่ัวโลก. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๔.  อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ? 
วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันอาทิตย  แรม  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๐  ปมะแม 
 
 

  การพูดที่นี่ในวันพระเชนนี้  เราจะพูดกันแตเรื่อง 
ซ่ึงเกี่ยวกับตัวกู-ของกู  ซ่ึงเราเรียกกันวา  “ธรรมปาฏิโมกข”  
เพื่อซักซอมขอธรรมะกันตามเคย .  วันนี้ก็ เปนวันที่จะ 
ใกลออกพรรษาอยูแลว  อยากจะพูดเรื่องที่คอนขางสําคัญ 
สําหรับพระที่จะสึก  คือผูที่บวชเพียงสามเดือนนี้;  แลวก็ 
แมผูที่บวชนานก็อาจ  จะยังไมรู  หรือรูแลว  เลือนไปแลว 
ก็ได,  เวลาก็เหลืออยูไมกี่วัน.  ทีนี้ เร่ืองมันมาก  จะสรุป 
ใหมาก  มันก็เหลือนิดเดียวใหใชไดแกผูฟงอ่ืน ๆ  ดวย 
ก็เลยใหหัวขอยอ ๆ   วา  อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไรกัน  อยูเพื่อ 
ทําอะไร ? 

 
วันนี้มีพวกคณะเดินทางมาคุยดวยหลาย ๆ  คน  ก็เลยพูดกะเขาถึงเรื่องวา 

เขาจะไดอะไรไป  จากการที่แวะลงมาที่สวนโมกขคืนหนึ่งนี้  แลวจะเดินทางตอไป. 
 

 
 
 

๑๔๘ 
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ? ๑๔๙

นี้หมายความวา  ถาใครจะเอาประโยชนจากการมาหรือการอยูที่นี่  ตองสนใจหัวขอน้ี :  
เราบอกใหเขาเลยวาหัวขอน้ันมีวา  :  เราจะมาศึกษา  หรือชิม  หรือปฏิบัติชิม  ก็ตาม 
ในความรูที่เกี่ยวกับวา  “ความเปนอยูโดยไมรูสึกวามีอะไรที่เปนตัวเราหรือเปนของ 
เรา”,  หัวขอวาความเปนอยูโดย  “มีความรูสึกวาไมมีอะไรเปนตัวเราหรือของเรา”. 
 

ควรรูเรื่องเปนอยูอยางไมรูสึกวามีเราหรือของเราเสียบาง 
เรื่องนี้ก็คงจะไดอานกันมามากแลวเหมือนกัน,  ไดเขียนมากพูดมากแลว 

 “เรื่องเปนอยูโดยไมมีอะไรเปนตัวเราของเรานี้”,  แตวาเพียงแคอานอยางเดียวนั้น 
ไมพอ;  ตองลองอยูอยางที่ไมมีอะไรเปนตัวเราเปนของเรานั้นดูดวย  ทั้งที่บาน 
หรือวาที่อื่น;  แตอยางนั้นอาจจะไมสะดวกในการที่จะลองอยูชิมดู;  ฉะนั้นถาใครมาถึง 
ที่นี่วันหนึ่งหรือหลายวัน  หรือสามเดือนก็ตาม;  ควรจะไดรับบทเรียน  เรื่องการ 
เปนอยูโดยไมมีความรูสึกวามีตัวเราหรือของเรา.  คํานี้บางทีเราใชคําที่นาสนใจมากขึ้น 
ไปกวา  :  คือวาเปนอยูเหมือนกับตายแลวบาง,  หัดตายเสียกอนตายบาง,  แลว 
ยังมีคําอื่น ๆ  อีก;  แตความหมายเหมือนกันหมด,  คือเปนอยูดวยจิตที่  ไมมีความรูสึก 
หรือสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวเราหรือเปนของเรา.  และเพราะวาประโยคนี ้
เปนใจความของพุทธศาสนา,  เปนหัวใจของพุทธศาสนา;  เมื่อไดฟงไมไดเขาใจ 
ประโยคนี้  ก็คือไมไดฟงหัวใจของพุทธศาสนา.  ฉะนั้นก็นาสงสารพวกที่ไปแผพุทธศาสนา 
ที่ตางประเทศ  หรือในประเทศนี้ก็ดี  ที่ไมไดพูดกันถึงเรื่องนี้.  การพูดเรื่องนี้จึงไมรู 
จักจบ,  และไมมีจุดศูนยกลาง  ที่จะใหเร่ืองที่พูดนั้นเขาสูใจความที่แทจริงได  ก็เลยพูด 
กันไปไมมีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเบื่อกัน. 

 
คนที่เขาเคยไปเมืองนอกไปเห็นกิจการที่ประเทศอังกฤษ  หรือท่ีอื่น ๆ  อีก 

เขามาเลาอะไรใหฟง  ไดซักไซดูแลวรูสึกวาไมมีใครเคยรูเร่ืองและไมเคยพูดถึงหัวใจ 
ของพุทธศาสนาในสวนนี้  มันจึงลําบากที่จะเขาใจพุทธศาสนาใหเปนที่พอใจได;  ความรู 
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 ๑๕๐

ไมเพียงพอ  ก็แกวงไปแกวงมา,  แกวงไปแกวงมา,  ในที่สุดก็ไมเปนผลดีแกคนเหลานั้น 
และแกพุทธศาสนาดวย.  เขาบอกวา  แมที่ประเทศอังกฤษเอง  มีคนบา ๆ  บอ ๆ  มาฟง 
พุทธศาสนา;  ที่วาบา ๆ  บอ ๆ  นี้ไมไดหมายความวาบาบอเทานั้น,  แตวาเขาไมรู 
อิโหนอิเหนเรื่องพุทธศาสนา  หรือ  เรื่องตัวเองที่จะมีความจําเปนสําหรับความตองการ 
พุทธศาสนานี้เลย.  เหมือนกับเมืองไทยนี้มีคนเหอ ๆ  มาทําวิปสสนา  โดยไมรู  ว  า  
ทําทําไม ?  ตัวเองคืออะไร ?  วิปสสนาคืออะไร ?  อยางนี้เราเรียกกันที่นี่วาคนบา ๆ  
บอ ๆ  นั้น  มีจํานวนมากแหมาฟงปาฐกถา  มารวมประชุม  สวนที่อาจมีคนที่ควรจะ 
เขาใจไดนั้นก็ไมมีการพูด  ไมมีการแสดงเสียอีก  ก็เลยเปนเรื่องที่ไมใชหัวใจพุทธศาสนา. 
 

คิดวายังอีกนานกวาคนเหลานั้นจะพูดกันรูเรื่อง  หรือวามารลองปฏิบัติเรื่อง 
หัวใจพุทธศาสนา.  เพราะฉะนั้นเราจะตัดบทเลยวาจะเปนไทยหรือเปนฝรั่ง  หรือวาจะเปน 
มนุษยที่ถือศาสนาอื่นก็ได  เขาควรจะมารูเรื่องการเปนอยูที่ไมมีความรูสึกวาอะไร 
เปนตัวเราหรือของเรากันดูบาง.  เรื่องอยางนี้เปนพุทธศาสนาเปนหัวใจของพุทธ- 
ศาสนาก็จริง;  แตวาจะมองดูกันในแงที่เปนวิชาตามธรรมชาติ  หรือวิชาของธรรมชาติ 
หรือวิชาเรื่องธรรมชาติทั่ว ๆ  ไปก็ยังได;  ในฐานะเปนความจริงของธรรมชาติ,  หรือจะ 
มองไปในแงของปรัชญาก็ได. 

 
ถามองไปในทางวิชามันก็เสียเวลาอีกนั่นแหละ  เพราะเปนเรื่องมองไป 

ในทางเหตุผลเสียเรื่อย  ไมมองมาในแงที่เรารีบปฏิบัติอยางไร;  เพราะฉะนั้นมอง 
มาในแงของธรรมชาติของมนุษยดีกวา  :  วาเปนทุกขอยูเพราะเหตุอะไร ?  แลวจะ 
กําจัดความทุกขนี้เสียไดอยางไร ?  และไมจํากัดอยูแตในวงของพุทธบริษัท  มนุษย 
ไหนก็ได  ถาไปทําอยางนี้เขาก็เปนพุทธบริษัทขึ้นมาเอง.  พวกฝรั่งหัวแข็งกระดาง 
ไมยอมเปลี่ยนความคิดในทางที่จะรับวัฒนธรรมหรือศาสนาของผูอื่นนั้น  ก็ปลอยใหเขา 
เปนไปอยางนั้น;  สวนเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้ในฐานะที่วา  เปนธรรมชาติ  เปนกฎ 
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ? ๑๕๑

ธรรมชาติ  เปนความจริงของธรรมชาติหรือของมนุษยทั่วไป;  ไมเกี่ยวกับศาสนาไม 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม. 
 

จะอยูเปนสุขได  โดยไมมีอะไรเปนเรา,  เปนของเรา 

ทีนี้  ก็เลยมาตั้งจุดของการศึกษานี้  ตรงที่วาจะทําเพื่อใหมนุษย  ไมม ี
ความทุกขก็แลวกัน,หรือมีความทุกขนอยไปกวาที่เปนอยู  ยิ่งขึ้นไป  ยิ่งขึ้นไป  จนไมมี 
ความทุกขเลย.  ถาเขาวาไมชอบคําวา“ไมมีความทุกขเลย”  เพราะเปนของจืดชืด  ก็จะ 
พูดเสียใหมไดเหมือนกันวา  จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งยังไมเคยรูจักกันมาแตกอน;  
เพราะฉะนั้นจึงตั้งสูตรหรือ  formula  ขึ้นมาใหมวา  :  เราจะเปนสุขแทจริงได  ตอเมื่อ 
เรารูสึกวาเราไมมีอะไรเปนตัวเราหรือเปนของเรา,  แตประโยคอยางนี้อันตราย 
กํากวม  ฟงผิดเปนมิจฉาทิฏฐิไปก็ได  คือ  “ความที่ไมรูสึกวามีอะไรเปนตัวเราของ 
เรานั้น  เขาอาจจะฟงไปในแงวา  “ก็เลยทําอะไรโดยไมตองคิดเห็นแกหนาใครอยาง 
นั้นซิ”.  นั้นเปนเรื่องไมมีตัวเราอยางอันธพาล  ไมใชพุทธศาสนา,  และไมใชอยางที่  
เปนขอเท็จจริงดวยซ้ําไป;  แตที่เปนขอเท็จจริงตามธรรมชาตินี้  ถาเราไมมีความรูสึก 
วาเปนตัวเราเปนของเราแลว  เรารังแกใครไมได  เราเอาเปรียบใครไมได  เปนอันธพาล 
ไมได. 

 
พวกอันธพาลนั้นเขาแกลงรูสึกเอาวา  ไมมีอะไรเปนตัวเราหรือของเรา  เปน 

จิตวางแบบอันธพาลไปอยางนี้;  นั้นเปนอีกสวนหนึ่งไมเกี่ยวกันกับเรื่องนี้.  เพราะฉะนั้น 
ประโยคที่วา  “เรามีความสุขแทจริงตอเมื่อเราไมรูสึกวามีอะไร  เปนตัวเราของเรา”  
นี้เปนเรื่องจริงของธรรมชาติดวย,  และเปนพุทธศาสนาทันที.  สวนที่วาเปนเรื่องของ 
ธรรมชาติแท ๆ  ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นก็สังเกตดู  :เวลาที่เราสบายใจที่สุด,  รูสึก 
สบาย  พอใจตัวเองที่สุด  ก็คือเวลาที่เราลืมวาเรามีตัวเรา  ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง,  หรือลืม 
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ภาระของตัวเรา,  ภาระของของเรา  ไมมีภาระเหลานั้นมาผูกพัน;  แมวาเรากําลัง 
ทําการงานอยู  แตเราลืมตัวเราก็ได  ลืมของเราก็ได  การงานนั้นก็เลยเปนของสนุกไป. 
 

พอเราพูดวา  “เมื่อจิตไมมีความยึดมั่นถือมั่นแลว  การงานก็สนุก”  นี้คนเขา 
ฟงไมถูก;  คนบางคนหาวาเปนการแกลงพูดเลนลิ้นเลนสํานวน.  ตองฟงใหดี ๆ  
แลวเอาไปคิดใหดี ๆ  แลวไปสังเกตใหดี ๆ  จนกระทั่งเห็นวาเรามีความสบายอยางบอก 
ไมถูก  ตอเมื่อมี  conception  วาตัวเราวาของเรานั้นไมเขามาวี่แววแกเรา,  มันเหลือ 
อยูแตสติปญญา  กําลังทําการงานอยูบาง  กําลังศึกษาบาง  กําลังพักผอนบาง  อะไรบาง ;  
อยูดวยสติปญญาที่เปนอิสระ  หรืออารมณที่เปนอิสระ  ไมเจืออยูดวยตัวกูหรือของกู 
อยางนี ้จะรู สึกสบาย.  พอตัวกู-ของกูมา  ก็หมายความวาภาระมา,  ภาระคือ 
ของหนักของผูกพันของครอบงําอะไรนั้นมา,  เพราะฉะนั้นใหถือเสียวาตัวกูเปนศัตรูของ 
ความสงบ  และมันมีของกูเนื่องกันอยูดวย.  ชีวิตที่ประกอบอยูดวยความรูสึกวา  
ตัวกู-ของกูนี้  เปนชีวิตที่ทรมาน. 
 

ตองอาศัยหลักพุทธศาสนา 
หรือธรรมชาติ  ศึกษาใหรูเรื่องของจิต 

เราควรจะหาวิธีมีชีวิตแบบที่ไมเจืออยูดวยความรูสึกที่วา  เปนตัวกู- 
ของกู;  แตก็ทํายากเพราะตั้งแตเราเกิดมา  เราถูกสั่งสอนอบรมแวดลอมใหมีความรูสึก 
ในทํานองมีตัวกู-ของกู  มากขึ้น ๆ มากขึ้น ๆ.  ขอนี้แหละเราเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน 
ซึ่งมันไมมีการอบรมเรื่องตัวกู-ของกู  มากขึ้น  ๆอยางมนุษย;  ฉะนั้นจึงมีความทุกข 
นอยกวามนุษย.  มนุษยจึงตองไปหาทางออกเอาทางอื่น  ไมใหเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน ;  
ก็คือการศึกษามีสติปญญาตามหลักของพุทธศาสนาที่ใหไมเกิดความคิดนึกปรุงแตง 
เปนตัวกู-ของกูนั่นเอง;  ลําพังตนเองทําไมเปน  ทําไมได  ไมรูเรื่อง;  ฉะนั้นตอง 
อาศัยหลักพุทธศาสนาเปนแนวทาง. 
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เมื่อเราไมอยากพูดถึงเรื่องศาสนา  เราก็พูดไปตามหลักของธรรมชาติ,  
ใหสังเกตดูเองตามธรรมชาติ  สังเกตดูวา  นาทีไหนเปนอยางไร  นาทีไหนเปนอยางไร ?  
มันแตกตางกันอยางไร ?  แลวก็จะรูสิ่งเดียวกันกับท่ีพุทธศาสนามี  หรือสอนให.  เดี๋ยวนี้ 
ทั้งพระทั้งเณรก็กําลังเหอ  เรียนเรื่องปริยัติ  เร่ืองภาษาอังกฤษ;  ไมมีใครศึกษาเรื่อง 
จิตของตัวเอง  โดยเฝาดูอยูทุก ๆ  เวลา  ทุก ๆ  ลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไหวตัว 
โดยไมเห็นวาสิ่งนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุด.  ไปตองการความรูอยางที่เขานิยมกัน,  นิยม 
กันมาวาเปนความรูที่มีคาไป;  เลยไมเขาใจคําที่พระพุทธเจาทานสอนวา  ใหศึกษา 
ตรงที่จิต  หรือที่ตัวจิต  หรือใหมองดูจิต.  ใหเฝาระวังจิต.  สิ่งเหลานี้พวก 
ปริยัติไมเคยทํา  เพราะทําไมเปน;  ฝายผูที่ปฏิบัติก็มักจะไปทําอยางอื่นตาม ๆ  
เขาไป  หลงระบอบอยางอื่น  แบบแผนอยางอื่น  ระบบอยางอื่น  ก็เลยไมเขาถึงจุด 
อันนี้ไดสักที. 

 
โดยเหตุดังกลาว  จะเห็นวา  ทั้งที่เรียนปริยัติก็มาก  เปนนักปฏิบัติก็มาก 

มานานแลว  ก็ไมเขาถึงจุด  สักที;  สูใครสักคนหนึ่งที่มาบวชไมรูอะไร  แตมานั่งเฝา 
ระวังจิต  สังเกตจิตศึกษาจิต  วามันเปนอยางไร ?  เปลี่ยนแปลงอยางไร ?  ทําไมเปน 
อยางนี้อยูแท ๆ  เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอยางโนนไปได ?  เพราะพอมีอะไรสะดุดนิดเดียวก็เปลี่ยน 
เปนเรื ่องทุกขไปก็ได,  หรือเปนเรื ่องไมเปนทุกขไปก็ได.  ถาไมสังเกตดูก็ไมรู ว า 
นี่มันเปนเรื่องทุกขไปแลว  ก็เพราะมีตัวตนอยูเสมอ,  มีเรื่องตัวกู-ของกูเขามาเสมอ ;  
ทั้งลักษณะของตัวกู-ของกู  หรือวิธีที่มันจะเขามานี้ก็มีมากมาย  หลายสิบแบบ 
หลายรอยแบบ  บางแบบลึก  จนมองไมเห็นวาเปนตัวกู-ของกูลึกเขามาแลว. 

 
มันเปนเรื่องที่มองดูแลวก็นาสังเวชหรือนาเศรา  :  พวกปริยัติก็หลงปริยัติ,  

พวกปฏิบัติก็หลงปฏิบัติไปในเรื่องเครงครัดอยางหลับหูหลับตา,  ไปสนใจเครงครัดใน 
สิ่งที่เปนเปลือกเปนฝอยอยางหลับหูหลับตาก็มี;  แลวก็พอใจแลว  วามันเทานั้นเอง 
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อยางนี้ก็มี;  ก็เลยไปไมถึงเรื่องที่จะศึกษาเรื่องจิตวาเปนอยางไร;  เพราะมีเร่ืองที ่
จะตองศึกษามากระวังมาก  ปฏิบัติมาก  เกี่ยวกับระเบียบ  เกี่ยวกับวินัย  เกี่ยวกับการ 
เปนอยูอะไรตาง  ๆ.  เพียงแตระวังเรื่องหยุมหยิมเหลานั้นมันก็หมดเวลา  หมดสติ 
หมดสัมปชัญญะที่จะมาศึกษาเรื่องจิตโดยตรง;เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาแลวบวชเรียน 
จนตลอดชีวิตก็ไมเคยพบกับเร่ืองจิต,  ไมเคยพบกับเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเลย.  
พบแตอยางอื่นซึ่งมีหลาย  ๆ อยาง  แลวก็ยึดมั่นถือมั่นอยางใดอยางหนึ่งเครงครัดไปจนตาย 
ก็ไดแคนั้น  ไดเทานั้นเอง  ;  ทั้งไมรูจักดวยซ้ําไปวาความเครงของตัวนั้นคืออะไร,  
หรือความไมเครงของผูอื่นนั้นคืออะไร,  และก็เลยไมรูวาธรรมะแทจริงนั้นไมได 
เกี่ยวกับเครงหรือไมเครง;  เลยไปหลงเรื่องเครงกับเรื่องไมเครง;  ก็เลยไมใช 
ธรรมะที่แทจริง,  แลวยังไปหลงเรื่องไดสบายใจ  ไมสบายใจ  ไดยินดีหรือไมยินดี,  
ไดเกลียด  หรือไดรักรูปนี้ไปดวยแลว  ยิ่งไกลออกไปอีก  ไมใกลตอธรรมะที่แทจริง 
เขาไปอีก. 
 

คนบางพวกกลัวนรก  แลวเหอสวรรค  บางคนก็กลัวบาป  แลวก็เหอบุญ ;  
อยางนี้ยิ่งทําไปยิ่งไกลตอธรรมะ  เพราะวาธรรมะมันไมใชบาปไมใชบุญ  ;  คนเพิ่งวา 
เอาเอง  สิ่งใดตัวไมชอบก็เรียกวาบาป,  สิ่งใดตัวชอบก็เรียกวาบุญ.  ไปเขาใจธรรมะ 
เปนบาปเปนบุญไป  ก็พบแตธรรมะชนิดนั้น  :ธรรมะท่ีเรียกวาปรุงแตง,  เปนความ 
คิดปรุงแตง ,   เป นธรรมะปรุงแตงนี ้;   ธรรมะแทจร ิงเลยไมได พบกัน .   เขาก็ไป 
อบรมสั่งสอน  หรือแวดลอมกันอยูแตใหกลับบาป  จนหมดความรูสึก;  แลวก็ 
เหอบุญ  หวังบุญ  จนหมดความรูสึกอยางอื่น  ก็ไดเทานั้นเอง  จนตายก็ไดเทานั้น ;  
ไมไดเขาถึงธรรมะแท,  เปนธรรมะปรุงแตง,  เปนบุญเปนบาปอยูเรื่อย.  ฉะนั้น 
เพื่อประหยัดเวลา  เราจึงมีแนวอันใหม :  วามีชีวิตอยูโดยไมมีความรูสึกเปน 
ตัวกู-ของกู;  อยาใหเปนที่ตั้งของบุญหรือบาป  ดีหรือชั่ว  สุขหรือทุกข  อะไรอยางนี ้
เพื่อประหยัดเวลาอยางนี้. 
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ลองเปรียบเทียบเรื่องโทษ 
ของความรูสึกที่เปนและไมเปน  กับตัวกู-ของกู 
เพื่อใหเกิดประโยชน;  ใครมาที่นี่แมสักวันหนึ่ง  ก็ไดแนะวา  ถาจะใหได 

สิ่งที่ดีที่สุดที่จะไดจากท่ีนี่  ก็ใหไปนั่งศึกษา  เรื่องโทษของความรูสึกที่เปนตัวกู  กับ 
ความรูสึกที่ไมมีตัวกู-ของกู.  ที่เปนตัวกูก็เพราะวา  พอยางเทาเขามาที่นี่  สิ่งแวด 
ลอมก็แวดลอมไปในทางที่ไมเปนตัวกู  ลืมตัวกู  ลืมชีวิต  ลือบานเรือน  ลืมลูกลืมเมีย 
ลืมอะไรตาง ๆ  ไปไดขณะหนึ่ง,  พอใจอยูในรสความสงบเย็นหรืออะไรอยางนี้.  ใหศึกษา 
เรื่องนี้  วานี่เปนเวลาที่ไมมีตัวกู-ของกู  แลวเขาก็จะเขาใจไดวา  เวลาที่เราเปนสุขที่สุด 
นั้นคือเวลาที่เราไมมีความรูสึกวาเปนตัวกู-ของกู  แมจะโดยลืมเองก็ได  มันลืมไปเอง 
นี้ก็ ได ,   เปนอยางวิธีของตทังคะ ,   หรือวา เราจะบังคับมันก็ ได ,   เปนวิธีของ 
วิกขัมภนะก็ได;  ยังไมตองพูดถึงวิธีตัดเด็ดขาดอยางสมุจเฉทของพระอริยเจา .  
เพียงแตเขามาเปนตทังคะ  สิ่งเหลานี้มันแวดลอมใหสงบเย็นลงไปไดก็เปนความรู 
ที่สูงสุดเหลือหลายอยูแลว,  ไมเคยพบมาแตกาลกอน. 

 
ที่จริงทุกคนเคยสบายใจบอกไมถูกมาแลวทั้งนั้น  ไมใชวาไมเคยพบมาแต 

กาลกอน  ;  แตวาไมเขาใจและไมสนใจวา  นั้นคืออะไร ?  และเพราะเหตุใด ?  ถาสมมุติ 
วาเขาไปเที่ยวชายทะเลไปตากอากาศ  แรกเขาไปถึงเขาจะมีความรูสึกอยางนี้เหมือนกัน;  
แตแลวประเดี๋ยวเขาก็หันไปหาเรื่องวัตถุเร่ืองสวยเรื่องงามเรื่องอื่น ๆ  เสีย;  เร่ืองสงบ 
สบายก็เลือนไปหมด  ไมมีทางศึกษา.  เพราะฉะนั้นเมื่อไปทะเลก็ดี  ที่ภูเขาก็ดี  อยางที่นี ่
ก็ดี  ถาเกิดความสบายใจอยางบอกไมถูกขึ้นมา  แลวก็รีบตะครุบเอามาเปนบทเรียน;  
เปนตัวบทเรียนสําหรับศึกษาพิจารณาดูใหดีวา  :  อาว,  นี้มันคืออะไร ?  จิตทําไมจึงเปน 
อยางนี้ ?  เพราะเหตุไรจึงรูสึกอยางนี้ ?  ไมเทาไรคนนั้นก็จะพบเอง  ไมตองมีพระพุทธเจา 
มาสอน. 
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ที่วางจากตัวกู-ของกูนั่นแหละ  คือความสุขที่สุด,  จิตที่เปนอยางนั้น 
มีความสุขที่สุด.  ทีนี้ก็ตั้งหนาตั้งตาสังเกตศึกษาใหเขาใจยิ่งขึ้น  :  นับตั้งแตวาอยูที่ 
กรุงเทพฯ  พอมาถึงสถานีรถไฟก็เริ่มลืมเรื่องเรือน,  เรื่องที่บาน.  พอขึ้นรถไฟ,  
รถไฟเคลื่อนเทานั้น  สิ่งแวดลอมก็ทําใหลืมบานลืมอะไรหมด  ก็เริ่มสบายใจทันที ;  
แลวก็นั่งรถไฟมาเห็นภูเขา  ตนไม  วิวปา  อะไรสวยงามก็สบายใจมากขึ้น.  อยางนี้ก็ไม 
สังเกตวา  นั่นแหละเรื่องลืมตัวกูลืมของกูมากขึ้น  ๆ มากขึ้น  ;ๆ  ตนไม  ภูเขา  วิวธรรมชาต ิ
เหลานั้นไมใชตัวเราไมใชของเราเลย;  ทําไมทําใหเรารูสึกสบายใจได. 

 
ทีนี้  มาถึงสวนโมกขมีความตื่นเตนในอะไรก็บอกไมถูก;  แตไมใชเปน 

ความตื่นเตนชนิดที่จะเปนตัวกู-ของกูได.  ทั้งนี้เพราะวา  เขาก็รูดีวาสวนโมกขนี้เปน 
ของเขาไมได  ก็ลืมตัวกู-ของกูมากยิ่งขึ้นไปอีก.  รสของความสุขก็เลยเพิ่มมากขึ้นอีก ;  
เขาก็ออกปากเหมือนกันวา  ทําไมสบายใจ;  ทําไมบอกไมถูกวาสบายใจเพราะเหตุอะไร 
อยางนี้.  เพราะฉะนั้นมันยังขาดอยูนิดเดียวที่วา  เราจะแนะเขาใหศึกษาใหสังเกตหัวขอ 
ที่วานี้  :  เวลาที่เราไมมีความรูสึกวาตัวเราหรือของเรา,  ความคิดปรุงแตงใน 
ทางตัวเราหรือของเรามิไดมี  แมวาขณะนั้นเราจะตองพูดเรื่องเรา  เรื่องของเรา  เร่ือง 
อะไรของเราอยูเหมือนกัน;  ตองพูดดวยคําวาเราหรือของเรานี้อยูตลอดเวลา  แตความ 
รูสึกแทจริงไมมี;  ไมเหมือนกับอยูที่บาน  บางทีไมไดพูดวาเรา  วาของเรา  แตในใจ 
มันเต็มอยูดวยตัวเราของเรา  มันก็เลยเปนทุกขหนังเทาภูเขา. 

 
สังเกตจิตใจที่มีตัวเรา  หรือไมมีตัวเรานี้  จะปฏิบัติธรรมได 

ถาวาจะหาวิธีลัดที่สุด  สําหรับจะปฏิบัติ  หรือชวยผูอื่นใหปฏิบัติธรรม 
ก็ตองใหศึกษาเรื่องนี้  :คอยสังเกตจิตใจที่มีตัวเรากับไมมีตัวเรา;  แลวเขาไป 
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ? ๑๕๗

ในที่ที่ธรรมชาติชวยแวดลอม  ไมใหมีตัวเราโดยธรรมชาติ  ก็หมายความวาเราจับเขา 
สงเขาไปในคลอง  หรือในแนวของธรรมะของพระพุทธเจาได.  กอนนี้แมวาเขาจะได 
รับสิ่งเหลานี้อยู  รูสึกถึงอยู  แตเขาก็ไมสนใจที่จะมองดู  วามันเกิดมาจากความมีตัวเรา 
หรือความไมมีตัวเรา;  เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรูจักความแตกตางระหวางความมีตัวเรากับความ 
ไมมีตัวเรา;  เพราะฉะนั้นถาเขามาที่นี่  เราก็ชวนพูดกันแตเรื่องนี้  ไมพูดเรื่องอื่น,  แลว 
จะเปนของประเสริฐท่ีสุด  วิเศษที่สุด  ตรงตามความหมายของคําวา“สวนโมกข”  ที่สุด. 
 

ถาเราจะพาเขาไปดูภาพปน  ดูอะไรตาง ๆ ดูภาพเขียนอะไรก็ตาม นี้ก็ใหความ 
เพลิดเพลินไปทางอื่น  ;  แตแมวาจะดูภาพเปน,  ก็ยังรูไมถึงจุดก็มี;  แลวถาอธิบาย 
ไมเปนเส ียดวยก็ยิ่งไมตรงจุด.  พระเณรเหลานี้อธิบายไมเปน,  อธิบายภาพปน,  
ภาพเขียนใหมาในรูปของความวาง  ไมมีตัวเราไมมีของเรา  ก็อธิบายไมเปน;  ก็เลย 
เปนเรื่องดูเลนหรือดูพอเกิดความรูใหม ๆ  ความรูแปลกๆ  เทานั้นเอง.  ดูภาพอยางที่ 
วานี้มีลักษณะเปนทัศนาจรอยางดีได  แตไมใชเรื่องศึกษาตัวสวนโมกขได;  เพราะ 
คําวา  “โมกข”  มันแปลวา  พนไป  หรือ  วางไป. 
 

แนวปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข  :  ใหทํางานดวยจิตวาง 
ตองเขาใจกันไวในสวนหลักการ  หรือในสวนใจความ  แลวพยายามปฏิบัติ 

ตามท่ีจะทําได;เพราะฉะนั้นจึงวางระเบียบ  หรือแนวสําหรับปฏิบัติ  และขอรอง 
ใหปฏิบัติวา :  ใหทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง,  ใหพระทํางานดวยจิตวาง,  ไมตอง  
การรับประโยชนตอบแทน,  ไมตองการรับคําขอบใจ;  แลวมาฝกฝนตัวเองวา  ขณะที ่
ทํางานเหนื่อยเขานั้น  รูสึกมีตัวกู-ของกูหรือเปลา ?  แมในขณะที่มาเขาใกลเพื่อนฝูงบุรุษ 
ที่สองที่สามข้ึนมา  มีฮื่อแฮกันดวยตัวกู-ของกูหรือเปลา ?  นั้นเปนบทเรียนที่ลัดสั้นมาก 
เพื่อจะพิสูจนวามีความเห็นแกตัวหรือเปลา ?  ควบคุมความเห็นแกตัวไดกี่มากนอย ? 
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ธรรมปาฏิโมกข ๑๕๘

และทําอะไรที่เปนการทําลายความเห็นแกตัวไดบาง ?  แลวก็ศึกษาไปเรื่อย ๆ  ฝกฝน 
ไปเรื่อย ๆ  อยางนี้แหละดี;  เพราะวาเรื่องพูดนั้นมันคนละอยางกับเรื่องจริง. 
 

เราจะอานหนังสือจนเขาใจเรื่องความไมเห็นแกตัว,  แลวอธิษฐานจิตเปน 
ผูไมเห็นแกตัว,แลวเราก็เชื่อวาเรา  จะเปนผูไมเห็นแกตัว  นี้เหลวทั้งนั ้น;  เปน 
เรื่องพูดเรื่องฝน  เรื่องนึก  เร่ืองคาดหมายทั้งนั้น;  ตองทําอะไรลงไปจริง ๆ  ที่เปน 
ความไมเห็นแกตัวจริง  ๆ,  ใหนานมากพอดวย.  บทเรียนที่ เปนงาน,  งานที่ เป น 
บทเรียน  ชีวิตที่ เปนบทเรียน,  บทเรียนที่ เปนชีวิต  หรือความเปนอยูที่ เปนบทเรียน 
เรื่องไมมีความรูสึกวาตัวกูวาของกู  นี้เปนความหมายที่ถูกตอง  และเพียงอันเดียวของ 
คําวาสวนโมกข. 

 
ผูมาบวชสามเดือน  หรือวามาเพียงสองสามวัน  หรือมาเพียงวันเดียวก็ตาม 

เถอะ  มีทางที่จะเขาถึงหัวใจของสวนโมกขไดทั้งนั้น  ถาสนใจเรื่องความไมมีตัวกู-ของก ู
นี้;  ถาวาไมได รู เรื่องนี้  ก็ถือวาไมไดอะไรไปจากสวนโมกขฐ,  ไม รูจักสวนโมกข,  
ไมเห็นสวนโมกข,  และไมมาถึงสวนโมกข.  อยาพูดเลยวาจะอยูในสวนโมกขสามเดือน,  
อยูอยางลม ๆ  แลง ๆ  นี้;  พูดไดวาไมมาถึงสวนโมกข  และไมเห็นสวนโมกขดวยซ้ําไป 
วาหมายความวาอยางไร ?  และคืออะไร ?  เพราะฉะนั้นถาจับจุดไดเรื่องความมีชีวิต 
อยูโดยไมมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูอยางนี้;  อยูที่ไหนก็เปนสวนโมกขทั้งนั้น.  
กลับไปบาน  สวนโมกขก็ตามไปดวย;  ไปมีอยูไดทุกหนทุกแหงที่ เปนโมกขะ,  หรือ 
หลุดรอดออกไปได  หลุดพนออกไปได.  อยางนี้ เปนความอะไรที่ เรียกวาความลับ 
หรือเคล็ด  หรือความลึกลับอะไรที่ซอนเรนอยู.  เพราะฉะนั้นถาอยากจะใหไดอะไรที ่
เปนเรื่องของสวนโมกขก็ตองเรื่องนี้เร่ืองเดียว  เพราะเรื่องอื่นไมรวมอยูในคําวา  “โมกข”. 

 
สูตรที่วา  :  ใหทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวางทุกอยาง 

สิ้น  กินอาหารดวยความวางอยางพระกิน  ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที  มีเทานี้; 
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ? ๑๕๙

หลักสูตรที่สวนโมกข ฯ  มีเทานี้  จนกวาจะปฏิบัติไดถึงที่สุด.  ไปอานไปคิดก็จะเขาใจ ;  
แตแลวก็เปนไปไมได,  เพราะจิตใจเปนอยางนั้นไมได  จิตยังคงมีความเห็นแกตัว 
อยูเรื่อย  มีตัวอยูเรื่อย  :  กูจะดีจะเดน,  กูจะเดนในแงนั้นแงนี้กวาคนอื่น  มีแตอยางนี ้
อยูเรื่อย;  ไมมีความเปนอิสระท่ีจะไมมีตัว,  ที่จะไมตองการเดนหรือดอย,  หรือไม 
ตองการอะไรทั้งหมด. 
 

ทําอยางไมตองทําอะไรนี้เปนโมกขะ 

พระพุทธเจาก็ตรัสวา  ไมเรียกวายากถาทําถูกวิธี  ;  แตวาผิดวิธีก็ยากก็ลึก.  
พวกนิกายเซ็นบางนิกายที่ถูกตอง  เขาพูดไดเหมือนพระพุทธเจา  คือพูดวา  “ไมตอง 
ทําอะไร,  ไมตองทําอะไร,  ใหอยูตามเดิมเปนธรรมะไปตามเดิม”,  อยามีความคิด 
เปนวาดีหรือช่ัว  แลวก็รักดีหรือเกลียดชั่วเปนตัวกูขึ้นมา.  ตัวกูเพิ่งมีมาเมื่อรูจักวา 
มีดีมีชั่ว  แลวก็เกลียดชั่วกลัวชั่ว  ก็รักดีขึ้นมา;  เพราะฉะนั้นถาอยาไปทําใหมีดีมีชั่ว 
ขึ้นมา  มันก็คือคงตามสภาพเดิม. 

 
ธรรมะแทตามสภาพเดิมก็  แปลวา  ไมตองทําอะไรเลยก็ถึงตัวธรรมะแท 

หรือเปนโมกขะอยูแลว.  ทีนี้เกิดมาไมรูเรื่องนี้  พอโตขึ้นโตขึ้นก็ถูกสอนไปแตเรื่อง 
มีดี  มีชั่ว  มีบุญ  มีบาป  มีเปนคู ๆ  อยางนี้เรื่อยไป  ก็เกิดกลับเปนมีปญหาขึ ้นมา 
มีคามยากขึ้นมา  มีปญหาขึ้นมา;  คือไมเคยมีเรื่องก็กลายเปนมีเรื่องขึ้นมา,  มีเรื่อง 
ที่จะตองดับกิเลส  ดับความทุกขขึ้นมา  ของเดิมก็คือไมมีกิเลสไมมีความทุกขอยูแลว 
ตามธรรมชาติ;  แตพอเราเกิดมาก็ถูกแวดลอมใหมีความรูสึกเปนไปในทางที่เกิดกิเลส 
และมีความทุกข.  นี่ปญหาก็คือศึกษายอนกลับไปสูความไมมีกิเลสไมมีความทุกข  ให 
เหมาะสมกับมนุษยที่มีสติปญญามากมายเชนนี้. 

 
ถาวายิ่งคิดเกงยิ่งปญญามาก  ยิ่งคิดมาก  ก็ยิ่งมีตัวกู  ของกูมาก  ละเอียด 

ลึกลับซับซอน  ก็ยิ่งมีความทุกขมากลึกกลับซับซอน  เปนสัดสวนที่เหมาะสมกันอยูอยางนี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข ๑๖๐

เพราะฉะนั้นตองมีสติปญญาที่เพียงพอกันเทากัน  มากําจัดความงอกงามที่ลึกลับซับซอน 
ในทางมีตัวกูนี้เสีย;ยิ่งทําไปก็ยิ่งไมเปนอยางนั้น,  คือย่ิงไปยึดในเรื่องมีตัวกูของกู 
มีดีมีชั่ว  มีบุญมีบาป  มีสุขมีทุกขมากขึ้น  จนทําไมไหวในที่สุด  จนระงับไมได  จนดับ 
ไมได.  เพราะฉะนั้นลองสนใจคําพูดที่วา  “ไมตองทําอะไร”นั้นดูบาง  แลวธรรมะแท 
นั้นก็คือ  วาง. 
 

ธรรมชาติแท  คือ  ความวาง 
ธรรมะแทคือความวาง  ขอน้ีก็หมายความวา  ความวางนั้นใครไปพูด 

ไมได  วาดีหรือไมดี,ไมมีอะไรจะเปนรากฐาน  หรือวาเปนบาทฐาน  ที่จะรับความดี 
หรือความชั่ว;  ฉะนั้นจึงไมมีความดี  ไมมีความชั่ว  ไมมีบุญ  ไมมีบาป  ไมมีสุข 
ไมมีทุกข  ไมมีเกิด  ไมมีดับ  ไมมีอะไรทั้งหมด.  นั้นคือความวาง,นั้นคือธรรมะตาม 
สภาพเดิมแท,  ถึงจิตตามสภาพเดิมแทก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน.  จิตที่เพิ่งมารูอะไร 
ปรุงแตงอะไรได  คิดอะไรได  นี้มันเปนจิตใหม  จิตปรุงแตง  จิตใหม;  ถาหันไปสู 
สภาพจิตเดิมแท  หรือสภาพธรรมะแท  ธรรมชาติแท  ก็คือความวาง  ตามความ 
หมายนี้;  ไมใชความวางแบบมิจฉาทิฏฐิ,  ไมใชความวางแบบอันธพาล. 

 
ความวางตามแบบของพระพุทธเจา  ตามความหมายนี้นั้น  ถาใครรูใคร 

เขาถึงแลว  กิเลสเกิดไมได,  จิตไมอาจจะเกิดกิเลสได;  เพราะไมมีดีไมมีชั่ว  ไมมีบุญ 
ไมมีบาป,  จะตองเรียกวาเปนกลาง ๆ  อยางนั้นแหละ;  แตก็ไมถูกนักหรอก  เพราะไม 
ไดเปนอะไรเลย;  แตเราก็ตองขอเรียกกันไปทีวาเปนกลาง  เรียกวา  อัพยากฤตยบางซึ่งม ี
สวนที่ทําใหเขาใจผิดอยูไดเรื่อยไป.  พูดวาอัพยากฤตนี่พอจะพูดได  แตคนก็เขาใจผิด 
อีก;  เพราะมักจะสอนกันวานิพพานอยางเดียวเปนอัพยากฤต  คือไมดีไมชั่ว  ไมบุญ 
ไมบาป  ไมสุข  ไมทุกข;  แตที่แท  กอนหิน  กอนดิน  กอนกรวด  เหลานี้มันไมชั ่ว 
ไมบุญ  ไมบาป  ไมสุข  ไมทุกข;  และแมแตจิตของเราเองในบางเวลาก็ไมดี  ไมชั ่ว 
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ไมบุญ  ไมบาป  ไมสุข  ไมทุกข  บางเวลานี้ยิ่งรางกายลวน ๆ  เนื้อหนังลวน ๆ  นี้ยิ่ง 
ไมบาปไมบุญ  ไมสุขไมทุกข  อะไรทั้งหมด. 
 

บุญบาป  สุขทุกข  มีก็เมื่อมีความรูสึกและคิดไปตามความรูสึกที่เขลา ;  
และบัญญัติอยางนี้วาสุขหรือทุกข  ก็ไปเกิดความเกลียดอยางนี้  และรักในลักษณะ 
อยางหนึ่ง.  มีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันก็สรางความรูสึกที่เปนคู ๆ ๆ  นี้มามากมาย 
ก็เลยรบกันอยูแตเรื่องสุข-เรื่องทุกข  เรื่องดี-เรื่องชั่วเรื่องบุญ-เรื่องบาป  ไมมีสิ้นสุด 
จนเนาเขาโลงไป;  ไมเคยพบพระพุทธศาสนาเลย  ทั้งที่เปนพระเปนเณรเปนอุบาสก 
เปนอุบาสิกา;  แตก็พูดวาเราเปนอุบาสก  อุบาสิกา  เปนพระ  เปนเณร  เปนภิกษุ 
เปนภิกษุณี.  อยางนี้ก็พูดได  เพราะจะพูดมันก็พูดได;  แลวก็เปนภิกษุ  ภิกษุณ ี
อุบาสก  อุบาสิกาสมัครเลน  ไมใชที่แทจริงหรือถึงตัวพุทธศาสนาก็ได.  คนที่เขาไมพูด 
วาเปนอุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ  ภิกษุณีเสียอีกเขายังเปนไดจริง  ถาเขารูเรื่องนี้และก็ทํา 
จิตใจเปนอยางนี้.  ฉะนั้นเราพูดไดวา  ไปสอนพวกพื้นที่ถือศาสนาอื่นก็ได  ใหเขาใจ 
ในเรื่องนี้แหละ  แลวก็เขาจะเปนพุทธบริษัทขึ้นมาทันทีและแทจริง  ยิ่งกวาพุทธบริษัท 
สวนมากในประเทศไทย  หรือประเทศอื่น  ที่อางตัวเองวาเปนพุทธบริษัท. 

 
พุทธ  แปลวา  “รู”  วา  “ตื่น”  วา  “เบิกบาน”  นี้;  ถา  รู  จะตองรูขอน้ี,  

ตื่นก็ตองตื่นจากโงนี้,  เบิกบานก็เพราะสิ่งโงเหลานี้ไมรบกวน.  ที่เบิกบานที่สุด 
นั้นคือความวาง,  สิ่งที่มีชีวิตแทและเบิกบานแทคือความวาง.  ชีวิตอยางชีวิตเปน ๆ  
เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปน้ี  เปนชีวิตปลอมชีวิตกํามะลอ  ชีวิตมายาชีวิตในความโงความหลง :  
เพราะมันไมไดมีอยูจริงเลย.  ความวางเทานั้นที่เปนสิ่งที่ไดมีอยูจริงแทตลอดกาล  และ  
อนันตกาลนี้  ถาจะพูดวาจากอนันตะ  สูอนันตะ  มันก็มีแตความวางอยางเดียว. 

 
จิตใจควรจะไดรูสึกหรือชิมรสวางชนิดนี้เสียบาง  :  ตาย  เหมือนกับตาย 

แลวนี้,  ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวทีนี้,  แลวก็ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงาน 
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ใหความวาง  กินอาหารของความวาง.สนใจเรื่องนี้แหละ  จะถึงหัวใจของพุทธศาสนา,  
จะมีศีล  สมาธิ  ปญญาที่แทจริงและสมบูรณโดยมองไมเห็นตัวอีกเหมือนกัน.  ไมมี 
อะไรสงบเปนศีลเทากับเมื่อมีจิตวาง,  และไมมีอะไรเปนความสงบ  เปนสมาธิเหมือนกับ 
เมื่อจิตมันวาง;  แลวก็ไมมีความฉลาดอันไหนที่จะเปนความฉลาดมากเทากับเมื่อจิตมัน 
วาง;  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ก็เทากับความวาง.  ฉะนั้นฮวงโป  หรือคนอยางฮวงโป 
จึงพูดออกมาอยางชัดเจนเปนคําภาษาธรรมดาวา  :  พุทธ  คือความวาง,  ธัมมะคือ 
ความวาง,  สังฆะคือความวาง,  ศีล  สมาธิ  ปญญา  คือความวาง,  อะไรก็ลวนแตคือ 
ความวางทั้งนั้นที่แทจริง. 
 

พุทธะ  ธัมมะ  สังฆะ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ที่แทจริงคือความวาง;  พระพุทธเจา 
ทานก็ตรัสมีใจความอยางนี้  แตทานไมใชคําพูดอยางนี้ ;  เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตา 
ที่ทานตรัสก็หมายความอยางนี้;แตไมไดใชคําพูดอยางฮวงโปวา  จนคนฟงไมถูก 
แลวหาวาฮวงโปเปนคนบา;  เพราะฉะนั้นอาจารยของพวกเซ็น  ที่ชั้นสูงชั้นดีแลว 
เปนบาทุกคนเลย.  ดูรูปภาพรูปท่ีเขียนนี้เปนบาทุกคน  ในสายตาของมนุษยธรรมดา 
อาจารยเหลานี้เปนคนบาทุกคนเลย. 
 

ไมมีอะไรเปนตัวเราหรือของเรา  แลวก็ไมเปนทุกข 
ขอใหมาสนใจเรื่องจิต  ที่ไมมีอะไรเปนตัวเรา  หรือเปนของเราเสียแลว 

อยางนี้  จะไมเปนอะไรที่เปนทุกขไดเลย.  เดี๋ยวนี้มันยกหูชูหาง  กูเปนพระ 
กูเปนเณร  นั่นเปนฆราวาส  กูเปนธรรมยุติ  กูเปนมหานิกาย  กูเครง,  มึงไมเครง,  
ก็เลยยกหูชูหางเรื่องตัวกูทั้งนั้น.  ถาจะอยากเครงก็ใหเครงไปในทางที่จะไมมีตัวกูให 
ถูกวิธี  แลวจะเปนทางลัดที่ไปเร็ว,  ไปถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาไดเร็ว.  
ถาไปมัวเครงครัดในทางที่มีตัวกูแมโดยไมรูสึกตัวก็ตาม  ก็ปกหลักขุดหลุมฝงตัวเอง 
อยูที่นี่  ในวัฏฏสงสารนี้;  ไมใชที่สวนโมกข.  ที่  “สวนโมกข”  ที่แทจริงจะ 
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ไมมีใครมาปกหลักขุดหลุมฝงตัวเองอยูได;  ฉะนั้นเมื่อมีการปกหลักขุดหลุมฝงตัวเอง 
ที่ไหน  ก็ตองเรียกวามันฝงตัวเองลงไปในวัฏฏสงสาร  คือจิตเปนวัฏฏสงสาร  ไมเปน 
นิพพาน. 
 

จิตของปุถุชนบางขณะเปนนิพพาน  บางขณะเปนวัฏฏสงสาร;  แตขณะที ่
เปนนิพพานนั้นมีนอยมาก  ขณะที่วางจากตัวกูมีนอยมาก  ขณะที่เปนวัฏฏสงสารเปน 
ตัวกู-ของกูมีมาก;  เพราะฉะนั้นคําที่พูดวาเปนฐานะวัฏฏะ  :  ปกหลักลงไปใน 
วัฏฏสงสาร  ก็คือวา  มันไปย้ํามากจนตายตัว  ในเรื่องมีตัวกู-ของกูนี่เอง  แลวก็เปน 
วัฏฏสงสารอยูเรื่อย;  ไมเปลี่ยนเปนนิพพาน.  จิตนั้นก็เปนจิตที่ถูกปรุงแตงอยูเร่ือย 
ไมเปนจิตในสภาพเดิมแทคือปราศจากการปรุงแตงเลย.  มันก็เปน  “ทะเลขี้ผึ้งอยูเรื่อย,  
ไมเปนมะพราวนาฬิเกร”  ขึ้นมาได  ทั้งที่เปนของอันเดียวกัน. 

 
ไปดูสระนาฬิเกรของเรา  ไปดูใหเห็นวา  มันเปนทะเลขี้ผึ้งที่ตรงไหน 

แลวมันเปนมะพราวนาฬิเกรตรงไหน.  ดูใหรูวาถาทําอยางนี้มันก็เปน  ทะเลขี้ผึ้ง 
คือเปนวัฏฏสงสาร;  ถาทําอยางนี้ก็เปนมะพราวนาฬิเกร  คือเปนนิพพาน.  ใครเปน 
ผูทํา ?  ก็ตัวเองนั้นแหละทําไป  ตามที่ถูกสิ่งตาง ๆ  แวดลอมนับตั้งแตเกิดมาจากทองแม 
ก็ถูกแวดลอมอยางนั้นอยางนี้ ๆ   อยางนั้นอยางนี้ ;ๆ  ความที่เคยเปนวางหรือเปนนิพพาน 
มาแตเดิมก็เหลือนอยลง ๆ,  ความเปนวัฏฏสงสารมันก็มากขึ้น ๆ  มากขึ้น. 
 

บวชแลว  วัฏฏะสงสารควรจะมีนอยลง 
อยาเขาใจวามาบวชเปนพระเปนเณร  แลวความเปนวัฏฏสงสารจะนอยลง 

บางทีมันมากขึ้นไปกวาเดิม;  เพราะไปยึดมั่นถือมั่น  เรื่องกูไดเปนพระเปนเณรดีกวา 
ฆราวาสขึ้นมา  กูเครงมึงไมเครงอะไรนี้,  ฆราวาสอยูในกองทุกข  กูอยูเหนือความทุกข 
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นี้วาเอาเองทั้งนั้นแหละ,  เปนพระเณรชนิดนี้ก็ไมดีไปกวาฆราวาส  ถึงสวมเครื่องแบบ 
ศักดิ์สิทธิ์อะไรอันหนึ่งก็ยังชวยไมได. 
 

เอาละทีนี้จะยอนกลับไปสูประเด็นที่ตั้งใจไว  คือวาผูที่บวชสามเดือนจวนจะ 
สึกอีกไมเกิน  ๑๕  วันแลวนี่  ก็ควรจะไปปรับปรุงความคิดความนึก  ความรูสึก  ใหเขาใจ 
คําพูดตาง ๆ  ที่พูดมาแลวเหลานี้ใหเขาใจเสียดวย,  จะไดมีความเขาใจนี้ติดกลับไปเมื่อ 
สึกแลว.  แลวก็พยายาม  ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น 
กินอาหารของความวางอยางพระกิน  เสียที่นี่  ซึ่งมีความสะดวกในการที่จะทํา.  ถาสึก 
ออกไปแลว  หาความสะดวกหรือสิ่งแวดลอมอยางนี้ยาก  จะไดเปนบทเรียนติดไป 
ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งที่จะไดจากที่นี่.  สวนหนังสือหนังหาหรืออะไรนั้นคุณไปหา 
ที่ไหนก็ได  เมื่อไรหาก็ได  ไดทั่วไป  สึกแลวก็ยังทําไดเทาเดิม.  แตวา  การศึกษาชนิด 
ใหเขาใจจิตชนิดที่เปนธรรมชาติเดิมแทนี้;  มันยาก,  มันตองมีความเหมาะสม 
เกี่ยวกับสถานที่อยูบาง,  เกี่ยวกับท่ีปรึกษาหารือแนะนําชี้แจงบาง,  หรือความเปนอยู 
หรือระเบียบของการครองชีวิตที่เขาจัดไวเหมาะสมสําหรับการเปนอยางนี้บาง. 

 
ในระหวางที่บวชสามเดือนควรจะไดเขาถึงสิ่งเหลานี้  แมแตเพียงวันเดียวก็ยัง 

วิเศษที่สุด;หรือเพียงแตมีความเขาใจเรื่องนี้ก็ยังดีที่สุด;  และถาไดชิมไดลองก็ยิ่ง 
เปนการดีที่สุด.  แตความตองการนั้นอยากจะใหชินอยูกับอาการอยางนี้  คือ  :  ทํางาน 
ทุกชนิดดวยจิตวางอยูตลอดเวลา,  กินอาหารของความวางอยูตลอดเวลา,  ไมม ี
อะไรเปนของเรา  ยกใหความวางหมดอยูตลอดเวลา,  เปนอยูเหมือนกับคนตายแลว 
ไมมีชีวิตของเรา  ไมมีตัวเราไมมีอะไรเปนของเรา.  นั่นแหละคือสภาพจิตเดิมแท 
หรือวาธรรมะเดิมแท  หรือความวางแท ๆ  ซึ่งไมมีความทุกขเลย.  และเมื่อ 
คิดออกก็พยายามคิดใหแจมแจงและปฏิบัติเขาไว;  แลวก็อยาใหลืมใหเลือนไปเสีย ;  
ถาเผลอสติสัมปชัญญะไปขณะหนึ่งก็ใหดึงกลับมา เพราะฉะนั้นจึงกลาววา  การเฝา 
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ระวังศึกษาจิตใจของตนเองนั้นคือการศึกษาที่แทจริง;  การศึกษาจากหนังสือหนังหา 
ตํารับตํารานี้ไมใชการศึกษาที่แทจริง  มันเปนการศึกษาเปลือกนอก. 
 
ระวังดูจิต  อยูทุกลมหายใจเขาออก  เปนการศึกษาแทจริง 

การเฝาระวังจิตอยูทุกขณะที่หายใจเขาออกนั้น  คือการศึกษาที่แทจริง 
ที่พระพุทธเจาทานตองการใหเราทํา.  พอตื่นนอนขึ้นมานั้น  ตองมีสติสัมปชัญญะ 
รูจักจิตใจวาเปนอยางไร,  แลวเปลี่ยนไปอยางไร,  เดินออกไปบิณฑบาตเปนอยางไร,  
ไปขางนอกเปนอยางไร,  กลับมาฉันเปนอยางไร,  ไปพบเพื่อนเปนอยางไร,  ทํางาน 
กับเพื่อเปนอยางไร,  ไหวพระสวดมนตเปนอยางไร,  ทุกอยางเลย  ตองรูวามันกําลัง 
เปนอยางไร ?  ชนิดไหน ?  ไมเทาไรจะเขาใจวาชนิดไหนมีตัวกู  ชนิดไหนไมมีตัวกู ?  
ชนิดไหนวาง  ชนิดไหนไมวาง. 

 
อีกดานหนึ่งของการงานก็คือวา  เพราะวาเรา  มีชีวิตอยู  เรามีแรงอยู 

จะใหมันเสียเปลาทําไม;  ก็ทําการงานไปตามที่จะเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย.  
นี้ก็คือการเผยแผศาสนา,  การทําตนใหเปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย.  เพราะฉะนั้น 
จะพิมพหนังสือแจก  จะเขียนรูปภาพแจก  หรือจะอะไรก็ตาม  ใหเปนไปในความหมาย 
อยางนี้;  เพราะวาเวลามันมีอยู  เรี่ยวแรงมันเหลืออยู;  เมื่อจิตของเราวางไมมีความ 
ทุกขแลว  เราก็ตองทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งที่เปนประโยชนแกเพื่อมนุษยตอไป ;  
และพรอมกันนั้นก็ระวังจิตของเราอยาใหมันกลับวุน  กลับมีความทุกข;  ซึ่งมันทํา 
พรอมกันไปได,  ประโยชนตนและประโยชนผูอื่นนี้  ทําพรอมกันไปไดดวยเหตุนี ้
โดยวิธีนี้. 

 
ผมก็เหมือนกันอยูในสภาพอยางเดียวกัน  แตวาบทเรียนของผมมันกวางกวา 

ยากกวายาวกวา  สวนความหมายก็อยางเดียวกัน.  ผมตองทําอะไรบางคุณสังเกตดูเองได, 
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ในวันหนึ่ง ๆ  ผมตองทําอะไรบาง  คุณสังเกตดูก็แลวกัน,  แลวก็จะรูไดทันทีวามัน 
กวางกวาหรือมากกวาที่คุณจะตองทําเทาไร.  แตแลวลักษณะที่จะตองทําหรือระวังนั้น 
เหมือนกันในลักษณะความหมายอยางเดียวกัน,  หลักเกณฑอยางเดียวกัน  :  ดํารงตน 
ใหเปนผูที่มีความวาง  มีจิตวาง  มีอะไรวาง  อยูเสมอ.ที่ทําไปแลวก็แลวไป,  ที่ยัง 
ทําไมไดยังซอนเรนลึกลับอยู  ก็ตองขุดออกมาทําใหได. 
 

มันเหมือนกับโรค  ถาโรครายหมดไป  โรคที่รองลําดับมันก็โผลมาใหเห็น ;  
พอเราขจัดโรคนี้หายไปอีก  โรคที่เล็กนอยกวานั้นก็จะออกมาใหเห็นอีก;  ขจัดออกไปอีก 
โรคที่เล็กนอยกวานั้นมันจะออกมาใหเห็นอีก.  เพราะวาอันที่ราย ๆ  มันปดบังอันที่ไม 
รายไว;อันใหญมันปดบังอันเล็กไว;ฉะนั้นกิเลสที่หยาบหมดไป  กิเลสที่ละเอียดกวา 
จะโผลออกมาใหเห็น.  พอกิเลสละเอียดหมดไปอีก  แลวกิเลสที่ละเอียดกวานั้นก็จะ 
โผลออกมาใหเห็นอีก;  เราก็ตองทําไปไดเรื่อย. 

 
สิ่งที่จะมารบกวนทําใหสูญเสียความวาง  มีอยูหลายระดับ  :  ระดับหยาบ ๆ  

ขจัดไปได  ระดับท่ีละเอียดก็เกิดมาแทน  มีปญหาขึ้นมา;  เพราะฉะนั้นเราจึงวางมาก 
วางนอย  วางชา  วางเร็ววางนาน  วางไมนานนี้  อยางนี้.  เราก็ตองปรับปรุงใหมันมากขึ้น 
คือใหวางมากขึ้นจนมันวางตลอดกาลนี้.  ถาแนนอนในสภาพที่วางก็เปนพระอริยเจา ;  
ถายังวุนอยูเต็มขนาด  วางนอยเกินไปก็ยังเปนปุถุชน.  ทีนี้เราทําใหวางไดดวยการ 
ศึกษาการปฏิบัติ  :  สังเกตรูจักรักษาแกไข  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหวางมากขึ้น 
ดวยสติปญญาของมนุษยที่มีมาก. 
 

ตองฝกจิตใหวางอยูเสมอ  เพ่ือไมมีทุกข 
ที่ปลอยใหมันวางเองตามธรรมชาตินั้นไมพอ,  ความรูก็ไมสูง.  วางธรรมชาต ิ

ก็เหมือนความวางของสุนัขและแมวเปนตน  ที่วางอยูไดเหมือกัน,  แตมันต่ําเตี้ยและ 
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ไมสูง  ;  และไมสามารถจะตอสู  เมื่อความวุนเกิดขึ้นมาไดเลย.  ฉะนั้นเราจึงตอง 
ปฏิบัติมากกวาสุนัขและแมว  ใหมีความรูความเขาใจเรื่องความวางมากพอ  ที่จะ 
ตอสูความวุนหรือไมวาง  ที่จะเกิดมาสําหรับมนุษยที่มีปญญานี้  ที่มันรูมากมันยากนาน.  
ที่จริงก็ถูกละ;  ยิ่งมีความรูมาก  เปนมนุษยรูอะไรยิ่งกวาเดรัจฉาน  ก็ตองมีความ 
ทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน.  ไปรูความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเขา  ก็ตองเปนความทุกข 
ของมนุษยตามแบบที่อาดัมกับอีฟกินผลไม  ตนที่ทําใหรูจักความดีความชั่วเขาไปแลว 
ก็เปนทุกขตลอดกาลอยางนี้. 
 

เรื่องรูจักดี-ชั่วนี้เปนสากลที่สุด  พุทธศาสนาก็มีหลักอยางนั้น  คือสัตวที่มี 
ชีวิต  มนุษยที่มีชีวิตลวนมีหลักอยางนี้ทั้งนั้น  :  มีความทุกขเพราะไปรูเรื่องดี 
เรื่องชั่วขึ้นมา.  ทีนี้มักถอยหลังกลับไมได  มีแตดันไปขางหนาเรื่อย,  รูดีรูชั่วมากขึ้น 
ก็ตองมีความทุกขมากขึ้น.  เพราะฉะนั้น  ก็ตองแกไขการดับความทุกขขอน้ีในวิธีที่สูง 
ขึ้นไป  เราจึงตองการพระพุทธเจา,  หรือวิธีอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลที่สามารถทํา 
ใหดับความทุกขนี้ได  นี้ก็เรียกวาสิ่งสูงสุดเหมือนกันหมด.  พระเยซูเรียกวาชีวิต,  
ชีวิตตามแบบของพระเยซู  ดังที่กลาววา  “ถาเขามาหาเรา  เราจะใหชีวิตแกเขา”  
ก็หมายถึง  “ความวาง”  ชนิดนี้  คือไมทุกขอีกนี้.  พระพุทธศาสนาก็เรียกวานิพพานคือ 
ความไมทุกขเลยนี้,  เปนอยูโดยไมมีความทุกขเลย;  ไมเกิดไมตายก็เรียกวา 
มีชีวิตเหมือนกัน. 

 
ศาสนาอื่นอาจจะเรียกเปนอยางอื่น  เชนเหลาจื๊อเรียกวา  “เตา”  นี้ก็หมายถึง 

สิ่งนี้คือ  “วาง”  เหมือนกัน;  เตานี้แทจริงคือสิ่งนี้.  คําสอนที่ยังพูดไดก็เรียกวาเตา,  
แตนั่นไมใชตัวเตาแท;เหมือนกับเราเรียกพุทธศาสนาที่แทจริงวา  อยูที่  “วาง”  นี ้
พูดไมได.  พุทธศาสนาที่พูดไดมีแยะนั้น  ยังไมใชพุทธศาสนาแท;  เพราะฉะนั้น 
เตาที่เอามาพูดไดนั้นยังไมใชเตา. 
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ศาสนาใหญ ๆ  นาสนใจก็มีเทานั้น  :  พุทธ  คริสต  อิสลาม  เตา ;  
ศาสนาอื่น ๆ  ก็ไมสูงไปกวานี้ไมลึกไปกวานี้.  แลวเราจะเห็นไดวาเขาตองการสิ่งเดียว 
กันหมดคือไมทุกข,  ไมทุกขในระดับท่ีพูดไมได,  ที่พูดบรรยายไมได,  ตองพูด 
ดวยการหุบปาก.  นั่นเรียกวาพระเจา  นี้เรียกวาอยูกับพระเจาหรือถึงพระเจา  เปน 
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา.  ฝายเราก็พูดวา  ชั่วโมงที่เรามีความวางนั่นนะ  คือ 
ชั่วโมงที่เราอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา,  คือธรรมะแท  ธรรมะเดิมแท 
ที่ไมเปนอะไร.  แลวเราก็สมมตินั้นเรียกวาพระพุทธบาง  พระธรรมบาง  พระสงฆบาง.  
ใจความแทจริงของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนของสิ่งเดียวกันและเล็งถึงสิ่งนี้. 
 

พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่แทคือความวาง 
ถารูจัก  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  แตอยางในนวโกวาท,  ก็คือรู 

เปลือกนอกสุด  ของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ซึ่งยังไมใชพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ;  เพราะไมแนวาในเปลือกนั้นจะมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ที่แทจริง 
หรือไม.  แตเราก็ตองเรียนหนังสือนวโกวาทไปตามลําดับ-ตามลําดับ-ตามลําดับ 
จนกระทั่งรูพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  แทจริงยิ่งขึ้นไปทุกที  จนเปนสิ่งเดียวกัน 
แลวจนวางไปในที่สุด  ไมมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  เมื่อไมมีความรูสึกวา  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นั้นแหละคือวางที่แท;  และนั่นแหละคือพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆแทอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งพูดไมไดซึ่งตองหุบปาก;  ฉะนั้นตองเขียน 
รูปภาพวิมลเกียรติที่หุบปากแบบฟาลั่น,  “หุบปากแบบฟาลั่น”  เขาใชชื่ออยางนี้. 

 
พระเณรองคไหนที่ตองสึกออกไป  แมมีความรูพื้นฐานนอย  ก็ขอให รูจัก 

สิ่งสูงสุดคือวา  :ที่เราสบายใจที่สุด  เปนสุขที่สุด  นั้นคือเวลาที่เราไมมีความรูสึกวา  มีตัวก ู
หรือของกู.  ใหพาสิ่งนี้ติดตัวกลับสึกออกไป  ไมวาพระเณรขนาดไหน  ใหมีความรู 
ความเขาใจและแจมแจงยิ่งขึ้นไปในที่สุด  วาเวลาที่มนุษยเรามีความสุขแทจริงถึงที่สุด 
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นั้น  คือเวลาที่เราไมมีความสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวกูหรือของกู.  พอเกิด 
ตัวกู-ของกูก็เปนสังสารวัฏฏ,  เปนความทุกขขึ้นมาที่นั่นทันที;  พอไมเกิดตัวกู- 
ของกูก็เปนโพธิ  เปนนิพพาน  เปนความสงบอยูที่นั่น;  แตเปนชนิดชั่วคราวชนิด 
กํามะลอ  ชนิดที่เปลี่ยนได  เรียกวาตทังคนิพพานนี้;  คําเหลานี้  :  ตทังคนิพพาน 
วิกขัมภนนิพพาน  นี้มีใชในปฏิสัมภิทามรรค. 
 

พูดมาถึงตอนนี้คนพูดก็เหนื่อยบาง  คนไมพูดนี่เอาเปรียบ.  วันนี้พูดทั้งวันเลย 
ตั้งแตเชามาจนเย็น  ไมไดพักเลยวันนี้  พูดธุระการงาน  พูดเรื่องการซื้อขาย  พูดกับใคร 
พูดกันสารพัดกระทั่งมานั่งพูดที่นี่อีก.  พอลดความอวนไดมาก  ก็พูดไดมากขึ้นมัน 
ไมแนน,  มันยิ่งอวนมันยิ่งแนน  มันพูดไมออก  มันไมมีเสียงจะพูด  ไมมีลมจะพูด. 
 

เรื่อง  “ตายเสียกอนตาย”  ใหเอาไปคิดอยูเสมอ 
ขอสรุปพูดวา  ใหทําสาระของสวนโมกข  ที่พระบวชชั่วคราวจะตอง 

ระลึกนึกถึง  และพาติดไปใหไดบาง  ไมมากก็นอย  ก็คือเรื่องตายเสียกอนตาย,  
เรื่องมีชีวิตอยูโดยไมมีความสําคัญมั่นหมายวาสิ่งใดเปนตัวเรา-ของเรา,  เวลานั้น 
จิตวาง  เวลานั้นมีความสุขที่สุด,  เวลานั้นมีสติปญญาอยางยิ่ง  จะคิดอะไรก็คิดไดด ี
จะนึกอะไรก็นึกไดดี  จะทําอะไรก็ทําไดดี  เปนผูที่  “ไดพระนิพพานมากินโดยไมตองเสีย 
สตางค”;  ตรงนี้ใชสํานวนของพระพุทธเจาหนอย. 

 
“ไดนิพพานมาบริโภคอยูโดยไมตองเสียสตางค”  แลวทําไดทุกคน 

ถาทําจิตไปใหถูกตองตามวิธีนี้.  ใหพยายามขวนขวายเรื่อย ๆ  ใหไดเปนการถาวร.  
ถาใครเกิดมาชาติหนึ่งอยูในสภาพที่จะไมเขาใจเรื่องนี้ได  คนนั้นเขาเรียกวาอาภัพพสัตว;  
คนอาภัพตองรอไปอีกนานหนอย.  ถาคนที่เขาใจไดทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้  ก็คือคนเปน 
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ภัพพสัตว;  เปนผูที่ไดดี  ไดสิ่งที่ดี  ไดอยางดี  ที่เรียกวาภัพพสัตว.  ถาอาภัพพสัตว 
คือไมได  ซึ่งก็ระบุตามทางวัตถุ  นั้นเปนภาษาตื้น ๆ  ภาษาคน  ก็ใชไดเหมือนกัน 
ก็ถูกเหมือนกัน;  คือเกิดมาเปนใบเปนบาเปนอะไรก็ตาม  ไมมีโอกาสที่จะเขาใจเรื่องนี้ได.  
เดี๋ยวนี้ก็ไมเปนบาเปนใบ  แตโงเกินไปก็เรียกวาอาภัพพสัตวนี้;  หรือมีอะไรมาทําให 
ไมสนใจเรื่องเหลานี้เลย  ก็เรียกวาอาภัพพสัตวนี้.  ตองรอไปกอนอีกหลายป  หลายสิบป 
หรือกระทั่งตาย;  ไปเขาใจไดในวินาทีสุดทายแลวดับจิตก็ยังดี;  ไมเสียที 
ที่เกิดมา  ไมเสียชาติที่เกิดมา. 
 

เอาละคุยกับคุณอีกไมไดแลว  เพราะวานัดพวกอื่นไว  วาเขาตองไปท่ีโนน,  
พวกยี่สิบคนนั้นนะ. 
 

หวังวา  ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  จะไดทําใหนําไปคิดไปนึกใหมาก. 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.in.th

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



 
 
 
ธรรมปาฏิโมกข 
 
๕.  ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต 
วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันพุทธ  ขึ้น  ๘  ค่ํา  เดือน  ๑๑  ปมะแม 
 
 

  การพูดที่นี่ในวันพระเชนนี้  ไมใชเทศน  แตเรา 
จะพูดขอธรรมะซักซอมกันเกี่ยวกับเรื่อง  “ตัวกู-ของกู”  ซึ่งเรา 
เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  เปนหลักใหญ.  สวนการจะพูด 
เร่ืองใดแตละคราวก็พิจารณาแตจะสมควรแตละโอกาส.  
แตโดยที่บางวันมีบุคคลผูสูงอายุมาเยี่ยมบาง,  มีผูทรง 
คุณวุฒิตาง ๆ  กันเผอิญมาในวันนี้บาง,  ก็อยากจะขอให 
ผูนั้นพูดเรื่องที่มีประโยชนใหฟงบาง.  พอดีวันนี้มีผูที่ 
เพิ่ง  เดินทางกลับจากตางประเทศมาเยี่ยม  ก็ใครขอใหเลา 
อะไรใหฟงบาง.  (คุณเพรียงเลาเรื่องการถือศาสนาพุทธ 
ในอังกฤษ  ที่ไปพบเห็นแลวองคบรรยายพูดตอไป) 

 
 
 
 
 
 
 

๑๗๑ 
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ธรรมปาฏิโมกข ๑๗๒

ปรารภ  เรื่องการเผยแผศาสนา 

ตามที่เคยฟงมานานแลว  พวกอังกฤษนั้นมีทิฏฐิมาก,  ในการที่จะเปลี่ยน 
แปลงอะไรมีทิฏฐิมากและพวกที่เปนชั้นกรรมกร  ชั้นอะไรนี้ก็ไมสนใจอยางยิ่งเลย,  
พวกที่เปนนักศึกษาก็มีทิฏฐิมาก  ในทางที่ถือวา  ฝร่ังเปนพวกที่มีวัฒนธรรมสูงเกินกวา 
ที่จะรับลัทธิอยางนี้หรือพุทธศาสนาในรูปน้ี.  พวกทางแผนดินใหญนั้น  เขามีมาก 
และหัวเกากวา,  ถาพูดงาย ๆ   ก็วาหัวเกากวา  โดยเฉพาะพวกเยอรมันก็มีหัวเกา ๆ   กลาง ๆ  
ไมถือทิฏฐิวาเราเปนนักปราชญมากเหมือนพวกอังกฤษ  และสนใจของแปลกของใหม. 

 
นายคริสมัส  ฮัมเฟรย  เขาก็เคยพูดวา  ยังอีกนาน  กวาที่ชาวอังกฤษจะ 

ปรับปรุงตัวเองใหเหมาะสําหรับรับพุทธศาสนาได,  และโดยเฉพาะพุทธศาสนาอยางที ่
เปนพิธีรีตองมาก  รวมท้ังที่วาจะตองบวช  จะตองถือศีลพิเศษนี้  ยิ่งใชกันไมไดกับคน 
อังกฤษ,  ที่จะไปแนะนําเรื่องอุโบสถศีล  เรื่องอะไรตางๆ  นี้ก็ไปกันไมได.  แลวก ็
เหมือน ๆ  ประเทศไทยนี้,  ในประเทศไทยเรานี้  ผูที่จะสนใจศึกษา  หรือปฏิบัต ิ
พุทธศาสนา  ที่เปนเนื้อหาจริง ๆ  นั้น  ก็ไมมีเปนกลุมเปนกอน,  มีเพียงกระจัดกระจาย 
อยูทั่ว  ๆประเทศ  คลาย  ๆ ซอนอยูอยางนั้นแหละ  แหงละคนสองคน  รวมกันแลวก็ไมกี่คน.  
ที่จะมีเปนกลุมเปนกอน  เปนจํานวนมาก  นี้คงยังอีกนาน  เปนไปไดยาก,  มีแตเปน 
เรื่องพิธีเปนเรื่องธรรมเนียมไปเสียทั้งนั้น. 

 
อยาพวกพุทธสมาคมนี้  เราเคยตอวาบอย ๆ  เห็นเรื่องทอดกฐินเปนเรื่อง 

สําคัญยิ่งกวาเรื่องการศึกษา;  และรองลงมาก็เปนเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาล,  เกี่ยวกับเรื่อง 
เอาหนาเอาตาทางการเมืองทางอะไรอยางนี้  เราก็ไมเกรงใจที่จะพูด  เพราะพูด 
อยางกับเพื่อน  หรือยางกันเอง.  เตือนกันดูเพื ่อไปคิดกันขึ ้น  เผื ่อวาจะดีขึ ้น,  
หรือคงจะดีขึ้น.  แตนั่นแหละสถาบันอะไรจะยิ่งกวาพุทธสมาคมก็ไมมี  พุทธสมาคมก็ยัง 
ตวมเตี้ยมในเรื่องนี้.  เดี๋ยวนี้ก็ดูเปนเรื่องธุระการมาก  เร่ืองวิชาตัวพุทธศาสนาแท ๆ 
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ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต ๑๗๓

นี้ก็ยังไมรู  และยังไมลงรอยกันวาจะเอาอยางไร  เลยดําเนินงานไมถูก  สนับสนุน 
สงเสริมก็ไมถูก  ปลอยเปนตลาดอิสระ  ใครจะวาอยางไรก็ได. 
 

ถึงแมในตางประเทศก็เหมือนกัน  ที่เจริญ,  ที่เขาเรียกกันวาเจริญหรือมี 
สถิติมาก  ก็พวกมหายาน  ตามธรรมเนียม  ตามพิธีรีตอง  แบบไหว  แบบสวดมนต 
แบบอยางนี้;  ที่วาในประเทศอเมริกาเขามีกันแลวเปนแสน ๆ  พุทธบริษัทนั้นก็แบบนี้ :  
คือแบบจีน  แบบญี่ปุน  แบบศาลเจา.  เขาเอาพระพุทธรูปไปหมผา  ไปเปลี่ยนตาม 
ฤดูกาล  ไปจุดตะเกียงตลอด  ๒๔  ชั่วโมงอะไรอยางนี้  เปนตน,  อยางนี้ยังไปไมรอด.  
เรื่องความรูแท ๆ  เรื่องปฏิบัติทางจิตใจแท ๆ  ในประเทศอังกฤษก็มีอยูจํานวนหนึ่งที่เขา 
สนใจแตทีนี้พวกเราใหเขาไมได  พวกเถรวาทนี่ใหไมได  ฉะนั้น  เขาจึงไปสนใจพวก 
เซ็นอยางญี่ปุ นเสียมาก.มันก็เรื ่องเดียวกันนั ่นแหละ  :  เรื ่องวา  เรื ่องสุญญตา 
แตเขาพูดสนุกกวา  เปนที่สนใจกวา;  พวกฝรั่งเลยสนใจพวกญี่ปุน,  พุทธศาสนา 
อยางญี่ปุน  อยางเซ็น;  มากกวาที่จะสนใจเถรวาทเรา  ซ่ึงมีเรื่องอยางเดียวกัน 
ที่จะใหตามแบบฉบับของเถรวาท.  แตเนื่องจากในเมืองไทยนี้  ไมสนใจ  ไมเขาใจ 
ไมร้ือฟน  ไมสนใจ  ก็เลยไมมีอะไรจะให;  ก็ยังเหลือแตระเบียบพิธีรีตองอีกเหมือนกัน. 

 
นี่ดู ๆ  คลายกับมันไขวกันอยูอยางนี้  ไขวกันอยูไมเจอะกันไดสักทีนี้ก็ตอง 

อีกนาน.  วิธีอยางของพวกเซ็นของญี่ปุน  ของจีนนั้น  มันนาสนุก  แลวสนุกจริง ๆ  
สําหรับคนมีปญญา;  แลวยังเปนโอกาสสําหรับจะขยายไปในทางศิลป  ทางวัฒนธรรม 
อะไรนี้ไดงายกวา. 

 
ตลอดเวลาที่คนยังไมเขาใจเรื่อง  หัวใจพุทธศาสนา  คือเรื่องทําลาย 

ความรูสึกวาตัวกู-ของกู  นี้ละก็  ก็เรียกวายังไมรูพุทธศาสนากันละ  ในโลกนี้.  
การเผยแผพุทธศาสนายังไมถึงขีดที่เรียกวาเปนพุทธศาสนา;  ยังเปนเหมือน ๆ  กัน 
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ธรรมปาฏิโมกข ๑๗๔

ระดับเดียวกันกับศาสนาอื่น.  แตมันก็มีหวัง  มีลูทาง  มีหวังที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ  ชา ๆ  
จะเร็วไมได.  สรุปความแลว  มนุษยยังไมรูวาเรามีชั้น  หรือมีขั้นที่ดีกวา  มีระดับหรือ 
มีชั้นอยางไร ?  รวมความแลวก็ไมรูเกิดมาทําไม  นั่นแหละ. 

 
∗คุณเพรียงเคยอานหนังสือเรื่องมนูธรรมศาสตรโดยตรงไหม ?  คงไมเคย  

;ทั้ง ๆ  ที่เปนนักเรียนกฎหมาย.  เขามีเรื่องพูดถึงมนูธรรมศาสตรกันไหม ?  ไปหาอานดูซ ิ
ที่จริงมันก็แพรหลายมันประหลาดอยูเหมือนกัน  ที่วามนูธรรมศาสตรนี้ตั้งขึ้นโดยใคร 
หรือยางไร  ก็ไมมีใครทราบ,  เขาสมมติวาพระมนูนี้เปนฤาษีองคหนึ่ง  เอาเถอะ 
จะเปนใครก็ตามใจ,  เราเอาแตวาตัวมนูธรรมศาสตรนั้นมันมีอะไร ๆ  บาง,  เรียกไดวา 
เปนของเกาแกที่สุดในอินเดีย  แลวก็เปนนักปราชญ  เปนผูมีปญญาที่สุด  ไมเฉพาะในแง 
กฎหมาย,  เปนในแงที่เกี่ยวกับมนุษยทั้งหมดมากกวา;  กฎหมายนั้นเปนสวนหนึ่ง 
ที่มนุษยนี้จะตองรูจะตองมี  จะตองทํา  ใหมันเปนเรื่องเปนราว.  มนูธรรมศาสตร 
ยังมีพูดถึงระดับชีวิตวามีกี่ขั้น  ที่นาสนใจมาก.  ใหมนุษยรูจักชั้นหรือลําดับของ 
ตัวเองใหถูกตอง  แลวดําเนินไปใหสมบูรณ  คือ : 

 
มนุษยควรรูจักระดับของตนเอง 

ขั้นที่  ๑  เปนเด็ก ๆ  รุนหนุม  รุนสาว  ระดับท่ีกําลังเปนรุนหนุมรุนสาว 
ก็เรียกวา  ระดับพรหมจารี.  พรหมจารีนี้คือ  ประพฤติอยางพรหม  คือประพฤต ิ
ระเบียบวินัยเครงครัดมาก  เกี่ยวกับการศึกษา  การเลาเรียน  การเปนการอยู ;  
ศึกษากันเต็มท่ี  ปฏิบัติกันเต็มท่ี  นี้เรียกวาพรหมจารีขั้นหนึ่ง. 

 
ขั้นที่  ๒  เรียกวา  ระดับคฤหัสถ  ก็ใหบริโภคผลของการงาน  ระบุคําวา 

“กาม”  ลงไปเลยใหบริโภคกาม  ใหแสวงหา  กระทั่งทําหนาที่เปนบิดามารดา ; 
   

                                                
∗  คุณเพรียง  คือ  อุบาสกคนหนึ่ง 
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ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต ๑๗๕

เปนผู รูรสหรือวาชิมหมดในความเปนคฤหัสถ  นับตั้งแตการบริโภคกาม  และการเปน 
บิดามารดาที่ดี.  มันเปนการศึกษาที่ผิดจากระดับพรหมจารีมาก;  เขาใหถือวาเปนการ 
ศึกษาทั้งนั้น,  การที่เราประกอบอาชีพไดทรัพยไดอํานาจมา  บริโภคกาม  มีลูกมีหลาน 
มีอะไรนี้เปนการศึกษาระดับหนึ่งชั้นหนึ่ง.  ทีนี้อายุก็เขาไปขนาด  ๔๐-๕๐  อะไรอยางนี้. 

 
ขั้นที่  ๓  พออายุขนาด  ๕๐-๖๐  อะไรอยางนี้ก็เลื่อนชั้น  เปนระดับวนปรัสถ.  

วนปรัสถ  นี้ตามตัวหนังสือ  แปลวา  อยูปา,  เราก็เคยเขาใจผิดวาตองออกไปอยูปา.  
แตขอใหไปดูใหทั่วมนูธรรมศาสตร.  คําวา  วนปรัสถนี้อธิบายไมหมายเฉพาะไปอยูปา 
จะอยูปาก็ได  จะออกไปอยูปาก็ไดคงอยูในบานเรือนนี้ก็ไดวนปรัสถนี่ ;  แตวา 
ตองกลายเปนคนเก็บตัว  คือเรื่องเงิน  เรื่องทอง  เรื่องลูกเรื่องเมีย  นั้นสลัดไปแลว 
เหมือนอยางที่คนแก ๆ  สลัดเรื่องนี้ไปเลนกลวยไม  เลนอะไรอยางนี้.  นี่คุณเพรียง 
เขาใจดี  อยางที่เลนของเลน  เลนกลวยไมอะไรนี้.  แตนี่เขาไมไดเลนอยางนั้น  ใหสลัด 
สิ่งเหลานั้น  เก็บตัวอยูในลักษณะที่ศึกษาชีวิตดานใจ  กลายเปนนักศึกษาสูงขนไปอีก 
ระดับหนึ่ง.  นี้คือศึกษาคนเดียว  มันเหมือนกับอยูปา  ตัดความสัมพันธ  ตัดอะไร 
มากที่สุด  แลวมองดูชีวิตในดานใน  เงินคืออะไร ?  ลูกเมียคืออะไร ?  เกียรติยศชื่อเสียง 
คืออะไร ?  เรื่องกิน  เรื่องกาม  เร่ืองเกียรติ  คืออะไร ?  สังคมคืออะไร ?  เก็บตัวอุดห ู
อุดตาตอเร่ืองอื่น ๆ;  ศึกษาแตเรื่องนี้  มันเปนภายในมากที่สุด  นี้เปนวนปรัสถ. 

 
ขั้นที่  ๔  นี้ถาอยูไปไดอีก  และผานขั้น  ๓  ไปไดก็ถึงขึ้นสุดทาย  เรียกวา 

ระดับสันยาส  หรือสันยาสี.  สันยาสนี้  คือจัดการแจกจายความรูที่คนไดอยางลึกซึ้งนั้น 
เปนผูทําทางวิญญาณไปเลย.  ในระยะสันยาสนี้  นั้นเปนคนแกอายุ  ๘๐-๙๐  อะไรก็ 
ตามใจ  นั่งทําตัวเปนแสงสวางแกคนทุกคน  ทุกชนิดทุกประเภท  ทุกระดับ.  นี่ฟง 
ทบทวนดูใหดี :- 
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ระดับที่  ๑  เปนพรหมจารี  เปนเด็กเปนหนุมเปนสาว  ก็ตองทําเครงครัด 
ที่สุด  อยางวิธีการศึกษาของเด็กหนุมเด็กสาว  ตลอดจนศีลวัตรตาง ๆ  ดวย,  ถือศีล 
ถือวัตรกันอยางเครงครัด  เรื่องเกี่ยวกับเพศอะไรนี้เครงครัดมาก  ไมปลอยเลย. 

 
ระดับที่  ๒  เปนคฤหัสถ  นี่ถึงจะปลอยเปนเรื่องระหวางเพศ  เร่ืองการ 

งาน  เรื่องอาชีพเรื่องเปนบิดามารดาขึ้นมาเลย  คําวา  คฤหัสถ  ก็แปลวาผูอยูเรือน. 
 
ระดับที่  ๓  เปนวนปรัสถ  อายุนั้นไมแนจะเปน  ๖๐-๗๐  ไปก็สุดแทเถอะ 

เรื่องทางเพศจืดแลว,  มันจืดไปเองดวย  เขาจึงจะเปนผูอยูปาเปนวนปรัสถ;  ถาพอใจ 
ก็ออกไปอยูหิมาลัย  เปนฤาษีไพรไปเลยก็ได.  ถาไมประสงคอยางนั้นจะอยูที่บานก็ได 
แตวาเปลี่ยนชีวิต  เชนไปอยูตามกอไผมุมบาน  ปลูกกะตอบอยูอะไรอยางนี้.  ลูกหลาน 
ไมเกี่ยวแลว  ตอนนี้เปนวรปรัสถ;  จิตใจหวนระลึกไปแตในภายในแตเร่ืองหนหลัง 
ทั้งนั้น  จนแตกฉานในสิ่งที่เรียกวาชีวิต.  ถาไปอยูปาอยูดงเลย  ก็ไปทําอยางเดียวกัน. 

 
ระดับที่  ๔  สันยาสีนี้  เปนสังคมอีกครั้งหนึ่งกลับมาในฐานะผูสองตะเกียง 

ใหแสงสวางทางชีวิตแกผูที่จะไปติดตอ  แลวแตจะเปนใคร  :  เด็กเล็ก ๆ  ก็ได  ไปถาม 
เรื่องอะไร ๆ  จะไดรับคําตอบที่มีประโยชนที่สุด,  คนหนุมคนสาวจะไปถามอะไรก็ไดรับ 
คําตอบที่มีประโยชนที่สุด  หรือคนแกคนเฒาดวยกันจะไปศึกษาหารืออะไรกัน  นั้นก ็
เปนเรื่องสวางไสวที่สุด;เรียกไดวา  เปนผูนําทางวิญญาณไดแลว.  ถาไปอยูปา 
เปนฤาษีมุนี  ทีนี้ตอนนี้ตองกลับมาแลว;  ตองกลับมาอยูตามหมูบาน  เที่ยวไปตาม 
หมูบาน  อยูตามตําบาล  ที่จะใหประชาชนติดตอดวยได;  แตไมไดเอาอะไรไมมีอะไร 
นอกจากใหคําตอบที่ดีแกปญหาทุกอยางนี้. 

 
ถาวามนุษยคนหนึ่งเกิดมาไมครบ  ๔  อยางดังกลาวมานี้  ก็เรียกวาไมใช 

มนุษยที่สมบูรณแบบของมนุษย. 
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ทีนี้  คุณลองสังเกตดูเถอะ  มนุษยเดี๋ยวนี้เปนอยางไร ๆ  ยิ่งมนุษยที่นิยม 
กันวาเจริญแลวเชนพวกฝรั่งเปนตน  ไมมีทางที่จะปรับกันไดกับระดับท้ัง  ๔  นี้เลย.  
มักบากิน  บากาม  บาเกียรติ  จนแกเฒาเขาโลงไป  แลวเมื่อเปนเด็ก ๆ  ก็ไมอยูใน 
ระเบียบวินัยที่ดี;  ก็เพราะเขาเปดประชาธิปไตยมาตั้งแตแรก.  เรื่องระหวางเพศ 
เดี๋ยวนี้ไมมีศีลธรรม  ไมมีระเบียบอะไรที่จะตองเครงครัด,  ถือเปนเรื่องธรรมดา 
เปดใหเด็ก ๆ  ฟรีเต็มท่ี;  แมเปนพอบานแมเรือนแลว  ก็ยังคิดแตจะสนุกสนาน 
เอร็ดอรอยฟุงซานเหมือนกับเด็ก ๆ  ก็ยังมัวเมาอยางนี้;  จนถึงขั้นที่ควรจะเปนวนปรัสถ 
กันก็ไมไดเปน  ครั้นควรจะเปนสันยาสีเที่ยวสองตะเกียงใหผูอื่นนั้น  ก็เหลวหมดเลย. 

 
นี่มนุษยเลวลงอยางนาใจหายถึงขนาดนี้;  ฉะนั้นมนุษยในโลกสมัยนี้ 

มันปรับกันไมไดกับชีวิต  ๔  ขึ้นของมนูธรรมศาสตร;  ฉะนั้น  จึงไมแปลกที่มนุษย 
สมัยนี้เขาใจพุทธศาสนาไมได,  เขาใจธรรมหรือฮินดูธรรมอันสูงสุดอะไรไมได ;  
มันไมแปลก.  ถาเปนอยางครั้งพุทธกาลนั้น  เขาอยูในระดับระบอบนี้กันทั้งหมด 
จึงงาย  ที่คนจะเปนพระอรหันตหรืออะไรไดงายมาก.  พอมาถึงสมัยนี้ยากที่คนจะเปน 
พระอรหันตขึ้นมาได.  ชีวิตมันเปลี่ยนเปนสัตวที่จะกละจนตลอดชีวิตไป.  ไมมีพรหมจาร ี
ไมมีคฤหัสถ  ไมมีวนปรัสถ  ไมมีสันยาส;  ไมเหมือนระบอบชีวิตอยางครั้งพุทธกาล 
ซึ่งเหลืออยูมาแตเดิม.  แตกอนโนนเขาก็มีหลักอยางนั้นกันมาแลว  คือวาตั้งแตมี 
มนูธรรมศาสตร  แลวจะกี่ป  กี่พันปก็ตามใจ  ถาถือตามมนูธรรมศาสตรก็ตองมีชีวิต 
อยางนี้,  ทั้งพวกผูพิพากษาตุลาการนี้  ตองเปนพวกที่ผานวนปรัสถมาแลวทั้งนั้น. 

 
คิดดูเถิด  เดี๋ยวนี้เราเอาเด็ก ๆ  มาเปนตุลาการอยางนี้  จะฉลาดหรือจะสูง 

หรือจะลึกซึ้ง  หรือจะเห็นแกผูอื่นไดอยางไร;  เด็ก ๆ  ที่ยังเห็นแกเกียรติ  แกกาม  แกกิน 
อะไรอยางนี้  ยอมไปไมรอด  มนุษยสมัยนี้จึงไปไมรอด.  นี้ไมใชวาเฉพาะประเทศไทย,  
วาทีเดียวทั้งโลกเลย;  ระบบชีวิตนี้มีไมไดเสียแลว  ในฐานะเปนวัฒนธรรมประจํา 
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มนุษย;  จะมีไดแตเฉพาะคนบางคน  หมื่นคนแสนคนจะมีสมัครเปนอยางนี้สักคนหนึ่ง.  
ที่วามีนั้น  ก็คงจะมี;ไมใชไมมีในโลกเวลานี้,  แสนคนลานคนจะมีคนสมัครดําเนิน 
ชีวิตในระบบ  ๔  ขั้น  ตามมนูธรรมศาสตรนี้สักคนหนึ่ง. 

 
มนุษยควรจะไดสิ่งดทีี่สุดที่ควรได  ตามระดับของชีวิต 

เรื่องมนูธรรมศาสตรนี้ก็นานึกอยางยิ่งวา  ทําไมฤาษีองคนี้จึงคิดอยางนี้ ?  
จะมองเห็นไดวามันเปนไปตามธรรมชาติ  ที่มนุษยควรจะไดสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะได 
ตองเปนอยางนี้.  มันจะซ้ําอยูอยางนี้ตั้งแตเกิดมาจนตายก็ไมได  เพราะวารางกายมันก ็
ไมยอม  มันสมองมันก็ไมยอม  อะไร ๆ  มันก็ไมยอม.  มนุษยตองเปลี่ยนไปเรื่อย 
จะซอยถี่กวานี้ก็ได;  แตไมตองถี่กวานี้หรอก  เอา  ๔  ขั้นนี้ก็พอ. 

 
ขั้นที่  ๑  เกิดมาเปนเด็ก ๆ  อยูในกรอบ  ในระเบียบ  ในวินัย  ในอะไร 

ที่เครงครัด  ทั้งผูหญิง  ผูชาย  สักระยะหนึ่ง,  ยังไมเปนตัวเอง  ยังอยูในระเบียบ. 
 
ขั้นที่  ๒  ปลอยใหตอสู  ใหทําไป  กินไป  บริโภคกามไป  ใหธรรมชาติมัน 

สอนไปอยูในตัวจนเรียกวาอะไรที่เขาเรียกกันวา  ดื่มด่ําช่ําชองอะไรก็ตามใจ ;  ไมรูจะ 
ใชคํานี้วาอะไรดี  ซึ่งเปนขึ้นที่เขาเรียกวาคฤหัสถ. 

 
ขั้นที่  ๓  เรียกวา  วนปรัสถ  ก็คือพอกันทีโวย,  ประโยชนโลกนี้พอกัน 

ทีโวย,  ถือเอาประโยชนพวกอื่นที่ลึกกวา  จึงเอาหงอกเสนแรกเปนเครื่องวัด  อะไร 
อย างนี ้.   ส ัง เกตด ูทํานองนี ้ม ีในบาล ี;แล วก ็เปลี ่ยนช ีว ิต เลื ่อนขั ้น เป นขึ ้นที ่  ๓  
ไมบาไมมัวเมาอยางนั้นอีกตอไป.  ระยะนี้ก็ยาว  คงจะตั้ง  ๒๐  ปเพราะวาไดหาเงิน 
หาทอง  หาทรัพย  หาอะไรไวเปนหลักพอเลี้ยงชีวิตแลว,  ลูกหลานก็มีแลว  เอื้อเฟอ 
บิดามารดาดวยความกตัญูกตเวที  เพราะอบรมไวดีตั้งแตเล็ก.  เพราะฉะนั้นบิดามารดา 
เปนพระอยูในบานก็ได  เพราะวาอบรมลูกหลายไวดีตั้งแตเล็ก. 
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ขั้นที่  ๔  คือ  พอถึงขั้นหนึ่งซึ่งแนใจตัวเองก็ออกสั่งสอน  หรือวาจะนั่งอยู 
ที ่นั่นก็ได.  ทีนี้เปดรับคําถาม  เปดรับตอบปญหา  แลวแตวาจะถามอยางไรมา 
หรือวาจะเดินไปตามตําบลตาง ๆ  ก็ได  ยอมออกจากบานไปกระทั่งตายเลย  อยางนี้แหละ 
ทีนี้ไมตองเปนหวงแลว. 

 
นี่ลองคิดดูวาใครกําลังเปนอยางนี้  ถือหลักอยางนี้  หรือสมัครจะเปนอยางนี้.  

นี่คือเรื่องที่นาสนใจที่สุดของมนูธรรมศาสตร;  เพราะวาเขาไดวางหลักมนุษยไวอยางนี ้
แลว.  ทีนี้เรื่องตาง ๆ  มันก็งาย  เรื่องกฎหมาย  เรื่องอะไรตาง ๆ  ธรรมจรรยา  สังคม 
ตาง ๆ  มันก็งาย.  ถาคนยอมรับหลักการใหญเปน  ๔  ขั้นอยางนี้กันเสียกอน;  มันงาย.  
สวนคนเดี๋ยวนี้ไมยอมรับกัน;  แมแตเด็ก ๆ  ก็อยากจะเปนอิสระ  อยากจะเปน 
ตัวกู  เปนประชาธิปไตย  เปนอะไร. 

 
นี่เรื่องมนูธรรมศาสตรชีวิต  ๔  ขั้น  สรุปเสียทีวา  เปนพรหมจารีเครงครัด 

ที่สุด,  เปนคฤหัสถตอสูกับโลกอยางถึงพริกถึงขิง,  แลวก็เปนวนปรัสถเก็บตัวเงียบ 
มองดูชีวิตในดานลึก  แลวก็เปนสันยาสี  ตอบปญหาชีวิตทุกแงทุกมุม  ใหทุกคนทุกชั้น 
ทุกวัย. 

 
ทีนี้  มันนานึกอีกอยางที่วา  ภาพเซ็น  ๑๐  ภาพ∗  ที่เขียนไวในตึกนี้  ทุกองค 

เคยขึ้นไปดูแลวหรือ;  นี่มันเขากันไดดิกเลย.  เรื่องในภาพมันแบงเปนสิบตอน :  
ตอนแรกเกิดมายังไมรูอะไร  ไมรูวารอยวัวอยูที่ไหน,  กระท่ังเห็นรอยวัวและตามไปจับ 
วัวได  กระทั่วฝกวัว  กระทั่งใชประโยชนจากวัว  จนขี่วัวเปาป,  ในที่สุดมานั่งแหงนดู 
พระจันทรอยู  แลวก็วางเสียทีหนึ่ง.  ภาพที่แปดวางเลยไมมีอะไร  ไมมีความหมายเลย 
นั่นนะที่สุดของวนปรัสถ.  ทีนี้ภาพที่เกาที่สิบก็เกิดออกมาใหม  ผลิดอกออกมาใหม 
เที่ยวสองตะเกียง  เที่ยวแจกของ.  ภาพสุดทายนี่เหมือนกันเลย  ความหมายเหมือนกันแท 
กับชีวิต  ๔  ขั้นของมนูธรรมศาสตร 

                                                
∗ ดูภาพที่ตีพิมพทายเรื่องที่  ๒ 
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เปรียบเทียบ  เรื่อง  ภูมิ  ๔  ดบูาง 
ครั้นมาถึงพวกพุทธอยางเราบาง  เคยฟงเรื่องภูมิสี่ไหม ?  ภูมิสี่คือภามาวจรภูมิ 

รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  โลกุตตรภูมิ  นั่นนะ,  แลวเคยนึกอยางไร ?  พวกอภิธรรม 
เขาเอาไปทําเปนเรื่องลึกลับเขาใจไมไดเสีย.  ที่จริงเรื่องนี้ไมใชพุทธภาษิต  แตวาดีที่สุด 
ที่จะมาปรับเปนมนูธรรมศาสตร,  หรือชีวิตแบบเซ็น  ๑๐  ขั้นนี้. 

 
๑.  ชั้น  กามาวจรภูมิ  คือวายอมใหคลุกคลีอยูในกาม,  ยอมใหคนที่เกิด 

มานี้ทองเที่ยวเปนอยู  ตอสูอะไรกันในเรื่องของกามนี่.  เรารวบหมดในเรื่องพรหมจาร ี
หรือคฤหัสถ  เอามาไวตอนนี้หมด  ใหศึกษา  ใหเลาเรียน,  ยอมใหเกี่ยวของกันไป 
ในทางกาม  ใหมีกามเปนสรณะอยางไรก็ได  แตขอใหทําใหถึงที่สุดเถอะ.  เด็ก ๆ  ก็ให 
ประพฤติใหถูกตองในเรื่องกาม  :  ใหประพฤติปฏิบัติไปในทางเพื่อใหไดผลทางกามารมณ 
ที่ตนปรารถนา  ที่เรียกวาสวรรคหรือจะเรียกวาอะไรก็สุดแท;  แตไมไดหมายความวา 
ใหสํามะเลเทเมา  ใหหยาบ  ลามกอนาจารอยางอะไรพรรคนั้น  มันไมใชอยางนั้น.  
ตองประพฤติดี  ตองมีศีล  ตองขยัน  ตองมีธรรมะมากมาย  ไวหลาย  ๆ ขอ  หลายสิบขอ 
เราจึงจะประสบความสําเร็จในการมีเงิน,  ในการมีกามคุณที่ตองการ,  มีครอบมีครัว 
มีลูกมีหลานที่ดี.  นี่กามาวจรภูมิจะสิ้นสุดลงภูมิหนึ่ง  อายุก็ปาเขาตั้ง  ๔๐-๕๐  แลว 
หรือ  ๕๐-๖๐  อะไรก็ตามใจ;  แลวจะเลื่อนขึ้นชั้นรูปาวจรภูมิ. 

 
๒.  ชั้น  รูปาวจรภูมินี้  เรื่องกามนั้นจืดไป  เอาเรื่องวัตถุบริสุทธิ์เขามาแทน 

ธรรมชาติมันก็บังคับอยางนั้น;  อายุก็เขามาขนาดนี้แลว.  เพราะฉะนั้น  คนโดยมาก 
จึงมาเลนตนไม  เลนอะไรบางอยาง  นี่เขาขั้นรูปาวจรภูมิ.  แตเขาไมไดหมายวาไปเลน 
อยางนั้นอยางเดียว;  เขาหมายถึงวาใหศึกษาชีวิตในดานรูปวัตถุ  ไมเกี่ยวกับกามารมณ 
ไมเกี่ยวกับกามคุณ.  เพราะฉะนั้น  เราตองเขาใจอะไรตางๆ  ที่เราจะตองเขาใจอยาง 
นี้แหละ,  หรือถาจะหาความสุขกัน  ก็ตองหาความสุขที่ไมใชกาม  แลวหาความสุขที่ 
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เรียกวารูปบริสุทธิ์  วัตถุบริสุทธิ์;  แมที่สุดก็จะเปนศีลเปนอะไรก็ยังได.  จิตใจมันสูง 
อยูแลว  ที่ไมลุมหลงในกาม  ยกขึ้นมาสูรูปบริสุทธิ์นี้. 

 
๓.  ชั้นอรูปาวจรภูมิ  นี้คือ  เร่ืองรูปโดยอาศัยวัตถุเปนเครื่องชวยนี้  มันจืด 

เขาแลว,  มันก็ไปลึกในเรื่องอรูป  :  เขาเรียกวาอรูปาจรนี้  คือเรื่องนาม  เร่ืองจิต 
เรื่องที่ไมมีตัว  เปน  abstractไปเลย.  นั้นนะคือข้ันวนปรัสถอยางที่วา  มองดูชีวิต 
มองโลก  มองดูทุกสิ่งในเรื่องที่ไมใชกาม  ไมใชวัตถุ  แตเปนเรื่องนาม  เรื่อง 
ความวาง  เรื่องวิญญาณ  เรื่องอะไร  ดูกันตอนนี้  :  อากาสานัญจายตนะ  -เรื่อง 
ความวาง,  วิญญาณัญจายตนะ  -เรื่องวิญญาณ,  อากิญจัญญายตนะ  -เรื่องความ 
ไมมีอะไร,เนวสัญญานาสัญญายตนะ  -ความรูสึกชนิดที่ตายแลวก็ไมใช  ยังมีชีวิตอยู 
ก็ไมใช  อยางนี้  ละเอียดถึงขนาดนี้.  นี่ก็รูปเดียว  ความหมายเดียวกับข้ันวนปรัสถ 
ที่มองสิ่งตาง ๆ  ในดานลึกเปนนามธรรม  แลวพอใจมีความสุขอยูดวยสิ่งเหลานี้;  นี่สูง 
ขึ้นมาถึงขั้นที่สาม. 

 
๔.  ชั้นที่สี่ถาไปรอด  ก็คือช้ันที่ไมมีตัวกู  ไมมีตัวเรา  ไมมีของเราที่ 

เรียกวา  โลกุตตรภูมิ  ภูมิที่สี่นี่แหละเปนภูมิพระอริยเจา  นับตั้งแตโสดาบัน  สกิทาคามี 
อนาคามี  อรหันตไปเลย;  นี้เปนภูมิที่สี่.ถามนุษยมาไดถึงภูมิที่  ๔  ก็สมบูรณแบบ 
อยางเดียวกัน;  เกิดมาทีหนึ่งเปนมนุษยสมบูรณแบบ :  ผานกามาวจรภูมิมาสู 
รูปาวจรภูมิ,  แลวก็สูอรูปาวจรภูมิ.  แลวก็สูโลกุตตรภูมิ,  ก็สําเร็จในชีวิตนี้. 

 
ที่พวกอภิธรรมเขาแยกกามาวจรภูมิไวในโลกนี้บาง  ชีวิตชาติหนาโนนบาง,  

แลวถาเปนรูปาวจรภูมิแลว  เอาไปพรหมโลกอีกกี่สิบชาติก็ไมรู  เขาสอนกันเปนอยางนั้น.  
อาตมาไมเห็นดวยกับคําสอนชนิดนี้;  ฉะนั้น  จึงเขากันไมไดกับพวกอภิธรรม.  
มนุษยคนหนึ่ง  ชีวิตหนึ่งนี้  จะตองเลื่อนจากกามาวจรภูมิ  สูรูปาวจรภูมิ  สูอรูปาวจรภูมิ 
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แลวก็สูโลกกุตตรภูมิ.  ที่เรากําลังพูดเรื่องจิตวาง,  เรื่องทําลายความรูสึกวาตัวก ู
ของกูนี้  เรากําลังชักชวนกันมาในขั้นโลกกุตตรภูมิ  เพื่อใหมนุษยคนหนึ่งมีความ 
สมบูรณในการเปนมนุษย. 
 

ภูมิสี่นี้ไมใชพุทธภาษิต  เปนอภิธรรมใหม  รุนที่เขาแตงกันขึ้น  พ.ศ.  
๖๐๐-๗๐๐  นี้  อภิธรรมปฎกนี้ก็อยูในพระไตรปฎก.  เรื่องภูมิ  ๔  นี้  คลาย ๆ  กับวา 
เปดชองใหอธิบายกันไดกวาง;  ไปอธิบายกันเสียวาชาติโนนโนน  :  คือวาตายแลวเกิด 
จึงจะไปรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ,  หรือไปโลกุตตรภูมิ  อะไรกันไมรู  อีกกี่สิบชาต ิ
รอยชาติพันชาติ;  แตเขาหมายถึงตายแลวทั้งนั้นแหละ. 

 
“ความเกิด”  ในที่นี้  หมายถึงเกิด  ทางจติใจ 

ทีนี้  เรามาแนะวาใหดูใหดี  :  วาเกิดนั้นไมใชเกิดชนิดนั้น  ไมใชที่เกิด 
จากทองแม  แลวเขาโลงที่เรียกวาชาติหนึ่ง;  แตความรูสึกคิดนึกที่สมบูรณเปนตัวกู- 
ของกูครั้งหนึ่งนี่เรียกวาชาติหนึ่งฉะนั้นวันหนึ่งเราเกิดหลายชาติหลายสิบชาติก็ได 
อาจจะหลายรอยชาติก็ได  ถาขยันเกิด.  เมื่อเกิดซ้ํา ๆ ซาก ๆ  ก็ฉลาดขึ้นทุกที ๆ  ทุกที ๆ ,  
ภายในไมกี่ปก็เทากับเกิดหลายรอยชาติ  หลายพันชาติ  หลายหมื่นชาติ  แลวมันเบื่อ;  
เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเบื่อจากกามาวจรภูมิมาสูรูปาวจรภูมิ.  เชนคนแก ๆ  นี้  ก็เบ่ือ 
อยูตามธรรมชาติ  ที่จะคลุกคลีอยูกับกามคุณ,  สูมาเลนของเลนเฉย ๆ  อยางนี้ไมได;  
แลวก็จะสูงขึ้นไปอีกวา  ของเลนนี้หยาบ,  ยังเปนของหยาบ,  วัตถุนี้สูเรื่องจิตใจไมได.  
ฉะนั้น  เลยมาสนใจเรื่องเกียรติ  เรื่องความดี,  เร่ืองความดีแท  ๆ ความดีจริง  ๆ อะไรกันนี้,  
คือตอนนี้.  แตถาไปจําแนกอยางที่เขาระบุไวเปนอรูปาวจรภูมินี้ก็ละเอียดมากไป;  
สนใจเรื่องความวาง  สนใจเรื่องวิญญาณ  สนใจเร่ืองความไมมีอะไรใหจิตใจเขาใจ 
สิ่งเหลานั้น.  ทีนี้ก็มาถึงขึ้นที่วา  บรรเทาความเขาใจวามีตัวกู-ของกูกันเถิด  จึงจะ 
เปนโลกุตตรภูมิ. 
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ที่วาเด็ก ๆ  อายุ  ๑๐  กวาป  บรรลุพระอรหันตนี้  จิตตองเปลี่ยนเร็วมาก 
ถาเปนจริงตามที่ขอความในอรรถกถาธรรมบทมีอยูนี้.  เขาวาคนเปนพระอรหันตเมื่อ 
อายุ  ๑๐  ป  ๑๕  ป  นี้มีหลายคนเหมือนกัน;  แตไมใชสิบ ๆ   คน  มี  ๔-๕  คน  ๗-๘  คน 
ในประวัติศาสตรของพุทธศาสนานี้.  ถาเปนเชนนั้น  ตองเปลี่ยนเร็วมาก,  เด็กคนนี้ 
ตองเปลี่ยนเร็วมาก  จึงมองลึก  กระโดดขามกามาวจร  รูปาวจรอรูปาวจร  ไปไดภายใน 
อายุ  ๑๕  ป.  พระพุทธเจาทานก็ไดถือเอาอยางนี้เปนหลัก  ถือวาเลื่อนไปก็แลวกัน 
จะกี่ป  กี่สิบปก็ได  แตวาควรจะไป  ควรจะเลื่อนขึ้นไป  ใหไดอันดับสุดทายเสียกอน 
แตที่จะตาย. 

 
อยางเปนพระอริยเจานี้  แมไมเปนพระอรหันต  ก็กาวใหเขารองเขารอย 

ของพระอริยเจา  คือเปนพระโสดาบัน.  โสดาบันแปลวาถึงกระแส,  พูดเปนธรรมดา 
ก็เขารองเขารอยของพระนิพพาน.  ฉะนั้น  ถาเขารองเขารอยเสียไดตั้งแตอายุ  ๕๐-๖๐  ป 
นี้ก็ดี  มีหวังวาที่เหลือน้ันจะถึงพระอรหันตได.  ถาถึงไมได  ก็จะตองถึงไดในวาระจิต 
สุดทาย  ที่จะดับจิต.  ที่เขียนไวในเรื่องดับไมเหลืออาการตกกระไดพลอยโจนนั้นแหละ 
ไปอานดู;  ถารูรองรอยแลวจะกระโจนเปน,  ถาไมรูรองรอย  ก็ไมรูวาจะกระโจน 
ไปทางไหน. 

 
เราควรจะผานมาตามลําดับในเวลาอันสมควร  อายุ  ๓๐-๔๐  นี้  เปนภูมิ 

กามาวจร  ตามธรรมดาตามปกติ,  ทีนี้  ๔๐-๕๐-๖๐  ตอนนี้มันควรจะเปนรูปาวจร 
อรูปาวจร  อะไรขึ้นมาแลว.  ทีนี้  ถาวาไปทําเปน  “วนปรัสถ”  เก็บตัวเพงมองแต 
ในดานใน  อายุ  ๖๐  เศษ  จะเขยิบไปสูโลกุตตรภูมิไดเพราะเปนผลของการที่นั่งมองดู 
ตัวเองในภายในนี้เปนเวลานานพอ.  ยอมจับรองรอยได  ก็ไมถอยหลังกลับแลว 
มีแตไปขางหนาเรื่อย. 
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ความที่อยูในภาวะที่ไมถอยหลังกลับน้ีเขาเรียกวาพระโสดาบัน  ถายังถอย 
หลังกลับอยูยังไมใชพระโสดาบัน  แมจะมีความรูเทากัน  อยางเดียวกัน;  แตยังไม 
มั่นคง  ยังถอยหลังกลับ.  ถาไมถอยหลังกลับก็เรียกวาเปนพระโสดาบัน  ทีนี้  เรื่องเปน 
พระสกิทาคามี  อนาคามี  นั้นไมมีปญหาแลว  เพราะลงรองแลว  ก็ไปตามรอยนั้น ๆ. 

 
เรื่อง  ภูมิ  ๔  ควรจะเปนระดับ  ชีวิตของมนุษย  ๔  ข้ัน 

เรื่องภูมิ  ๔  นี่ก็คือ  เรื่องของชีวิตมนุษยใน  ๔  ขึ้น,  ใน  ๔  ขึ้นตามหลัก 
พุทธศาสนานี้;  แมวาเรื่องนี้พระพุทธเจาไมไดตรัส  แตวาผูเขียนเรื่องนี้  ผูรอยกรอง 
รวบรวมเรื่องนี้ก็พูดไปตามหลักที่พระพุทธเจาไดวางไว;  หรือวายิ่งกวานั้นก็คือ  ตาม 
หลักฮินดูธรรมดั้งเดิมของมนูธรรมศาสตร;  เขารูปกันอยางนี้.  ชีวิตขั้นตนก็เอา 
เปนเรื่องกาม  ตามธรรมชาติของสัตวในเรื่องกาม.  ชีวิตในทามกลางก็เอาเปนเรื่องที ่
สูงขึ้นมาจากกาม,  เปนเรื่องรูปหรืออรูปสองอยางนี้,  ถาเอาวัตถุก็เปนรูป  ไมเอาวัตถุ 
ก็เปนอรูป.  ขั้นสุดทายตองเปนโลกุตตระซึ่งเหนือโลก  คือ  ไมเห็นวามีอะไร 
ที่นาเอานาเปน.  ทีนี้ก็ยังขาดอยูคําหนึ่งที่วา  “จะเปนแสงสวางแกผูอื่น”  นี้ไมไดมี 
รวมอยูในนี้. 

 
ก็เปนอันพูดไดวา  เรื่องภูมิสี่นี้เขาพูดเปนเรื่องปจเจกชน  เฉพาะคน 

ไมเกี่ยวกับสังคม;  เราไมไดเลยไปถึงขั้นที่วาจะเที่ยวไปสอนผูอื่น.  สวนมนู- 
ธรรมศาสตรทั้งหมดนั้น  เปนเรื่องสังคมทั้งนั้นเพื่อสังคมทั้งหมด.  เพราะฉะนั้น 
จึงมีขั้นสันยาสีเที่ยวเปนแสงสวางใหผูอื่น;  หรือภาพเซ็น  ๑๐  ภาพ  ที่เขียนนี้ก็มีอยู 
สองขึ้นสุดทายเปนแสงสวางใหผูอื่น,  เที่ยวแจกของใหผูอื่น.  แตในภูมิทั้ง  ๔  ของ 
พวกอภิธรรมนี้หยุดอยูแคโลกุตตรภูมิ  เปนอยูเหนือโลก  เราก็เรียกวามนุษยนั้นได 
ถึงที่สุดของการเกิดมาเปนมนุษย.  สวนที่จะไปเที่ยวสอนใครหรือทําหนาที่เปนแสงสวาง 
ใหแกใครนั้น  ดูจะปลอยไวเปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง  ที่ไมใชเร่ืองสวนตัวบุคคล  ซึ่งควร 
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จะทํากันทุกคน;  เปนเรื่องวาใครสมัครก็ได;  หรือมิฉะนั้นก็อาจจะถือวาคนนั้นมีปาก 
มีปากแลวก็พูด  ถาใครมาถามก็พูด;  เพราะเปนคนที่รูจริงอยูแลว  ก็พูดมีประโยชน 
อยูเอง.  หรือย่ิงไปกวานั้นอีกก็ไมตองพูดเพราะธรรมะนี้ลึก  จนกระทั่งสอนดวยการ 
หุบปากเงียบ  นั่นแหละคือการสอนที่แทจริง  ฉะนั้นเราก็ไมพูด,ก็ไมตองพูด.  ก็กลาย 
เปนวาอยูใหดู,  มีชีวิตอยูในลักษณะหนึ่งใหคนดู  และใหเขาดูเอาเอง. 

 
การที่เราอยูใหดูนี่แหละคือการสอน.  การที่เราทําอะไรอยูตามปกติของเรา 

นั่นคือการสอนและการพูด;  เขาดูเอาเอง  เขาฟงเอาเอง.  เขาเรียก  thunder-like  silenec 
ของวิมลเกียรติ  ที่เรากําลังเขียนภาพสุดทางโนน.  พอมัญชุศรีบอกใหวิมลเกียรต ิ
แสดงทางไปนิพพาน  วิมลเกียรติก็หุบปากเหมือนปากคางคกไปเลย;  เขาเรียกอันนี้วา 
thunder-like  silence  คือน่ิงอยางฟาผาของวิมลเกียรติ,  การนิ่งอยางฟาผาของวิมลเกียรติ 
นิ่งอยางนี้เปนวิธีสอนของพวกเซ็น  มีอยูหลายเรื่องหลายโกอาน  หลายบันทึก.  
พุทธศาสนาของพระพุทธเจาอาจจะมุงหมายอยางนี้  ไกลถึงอยางนี้;ฉะนั้นจึงไมพูด 
อะไรมากนักเกี่ยวกับไปสอน  เวนไวแตเปนพระ.  เรื่องอยางที่เลามานี้เขาใจบางไหม ? 

 
ที่เรากําลังพูดกันนี้  พูดถึงชีวิตทั่วไปของฆราวาสทั่วไป  ของมนุษยทั่วไป 

ไมใชพระ.  แตพอถึงพระแลวทําอยางนั้นไมได,  พอเปนภิกษุในศาสนาจะอยูนิ่งไมได ;  
พอทําไดกี่คน  พระพุทธเจาจะทรงไลไป  พอเขาใจธรรมะแลวก็ไลไป  :  “ไปสอน,  
ไปสอน,  ไปสอน  อยาไปทางเดียวกันสองคน,  ใหแยกกันไปทางละคน  จะไดรูกัน 
มาก  ๆ”  นี้เราก็รูเจตนาของพระพุทธเจาดี  วาตองการจะใหภิกษุทําตนเปนแสงสวาง ;  
ไมทันจะเปนพระอรหันตหรอก  เพียงแตเขารองเขารอย  คือเปนแคเพียงพระโสดาบัน 
เทานั้น  ก็ไลไปแลว,  ไลไปเลย,  ใหไปทําตนเปนแสงสวาง,  ใหไปชวยกันเผยแพร 
ธรรมะนี้. 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข ๑๘๖

ที่จริงไมไดตั้งใจจะพูดเรื่องนี้,  ตั้งใจจะพูดเรื่อง  ชีวิตมนุษย  วาเกิดมา 
มันควรจะไดอะไรกี่ขั้น  กี่ระดับ;  แลวก็เลยชวนใหนึกถึงมนูธรรมศาสตร  เรื่อง 
ชีวิต  ๔  ขั้นที่ดีที่สุด,  แลวก็เรื่องเซ็น  เรื่องจับวัวของจีน  ๑๐  ภาพนี้,  หรือวาเรื่อง 
ภูมิสี่ของพวกอภิธรรม  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  โลกุตตรภูมิ;  ๔  ภูมินี ้
แลวตองเปนเรื่องในชั่วชีวิตนี้;  อยาไปหลงตามพวกนั้นวาตองตายเขาโลงไปแลว 
อีกกี่สิบครั้งจึงจะได  อยางนี้เสียเวลาเลื่อนไปไกลโนน.  อาตมาอยากจะใชคําหยาบ ๆ  
ยอมเปนคนเลยพูดคําหยาบวา  เปนบาไป  ที่ไปสอนคําสอนของพระพุทธเจาผิด,  ลอง 
ไปฟงกันดูเถอะ  เขาสอนกันอยางนั้นทั้งนั้นแหละ,  เรื่องภูมิ  ๔  เขาสอนกันอยางนั้น. 

 
ชาต-ิความเกิด  หมายถึง  เกิดทางใจ  เปน  โลภ  โกรธ  หลง 

คําวา  “ชาติ”  ก็เหมือนกัน  หมายถึง  เกิดจากทองแมแลวเขาโลง  นับเปน 
ชาติกันทั้งนั้น;แตชาติในภาษาธรรมะไมใชอยางนั้น.  มีความคิดเปนตัวกู- 
ของกู  ยกหูชูหาง  คือมี  ความโลภ  หรือความโกรธ  หรือความหลง  ขึ้นมาครั้งหนึ่ง 
เรียกวาชาติหนึ่งทั้งนั้น;  เพราะฉะนั้นคนที่มีตัวกูจัดนี้  วันหนึ่งก็เกิดไดหลายรอยชาติ 
หลายพันชาติ,  คืออึดอัดขัดใจไดทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน.  เพราะฉะนั้น  ถามีอึดอัด 
ขัดใจได  ในวันหนึ่ง  ยี่สิบครั้ง  มันก็คือเกิดยี่สิบชาติ  คือหลายสิบชาติ,  คลายกับวา 
เปนโรคเสนประสาทอยูดวย  ก็มีอึดอัดขัดใจไดมาก  เปนหลายรอยครั้งไปเลยวันหนึ่ง ๆ.  
แลวใหถือวาชาติหนึ่ง  ๆนั้นคือบทเรียน  เมื่อหลายรอยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาต ิ
เขา  จะเจ็บแสบเจ็บปวด  จะนึกขึ้นได.  ผลของการเกิดหลายรอยชาติหลายพันชาติ 
ก็เลื่อนภูมิได  จากกามาวจรภูมิ  สูอะไรภูมิขึ้นมา. 

 
พวกรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  นี้มีตัวกูจัดแรงขึ้นไปกวา  ทั้งที่ไมเกี่ยวกับ 

กามคุณ,  พวกนี้ดื้อกระดางไมใชเพื่อกามคุณ,  ดื้อกระดางเพียงเพื่อตัวกู,  เปนตัวกูที่จะ 
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ไมยอมใคร.  ฉะนั้น  กิเลสของพวกนี้จึงเปนไปในทางมานะ  ทิฏฐิ  ดื้อกระดาง  เปน 
ตัวกู  ยกหูชูหาง;ตองระวังใหดี  กิเลสของรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  เปนไปในรูปน้ี.  
นี้เขาจึงเรียกวาพรหม  ไมเกี่ยวกับกามารมณเลย  แตกระดางที่สุดเลย,  มานะทิฏฐิ 
มากที่สุด  พวกพรหมนี้.  ถาพวกกามาวจรก็เห็นแกกามคุณเปนสรณะ,  ถาจะได 
กามารมณละก็ยอมไดงาย  ฉะนั้น  ตัวกู-ของกู  ก็ไมคอยจัดอยางพวกพรหม.  คนหนุม 
คนสาวอาจจะยอมไดงาย ๆ   แตคนแกสูงอายุนี้อาจจะไมยอม  ถือทิฏฐิมานะกระตายขาเดียว 
อะไรก็ตาม  ความรู  ความคิด  ความเห็น  ทิฏฐิอะไรก็เปนไปได.  ฉะนั้น  ตองละ 
อีกทีหนึ่ง  ตองผานอีกทีหนึ่ง  จึงจะเปนเรื่องหมดตัวกู-ของกู  เปนโลกุตตรภูมิ. 

 
กามาวจรภูมิ  คือ  กามาวจร+ภูมิ  นี้  :  กามะ  แปลวา  กาม,  อาวจระ 

แปลวา  เที่ยวไป,  ลงไปเที่ยวในนั้น,  กระโจนลงไปเที่ยวในนั้น  คําวา  อาวจระ;  
อาวะ  แปลวา  ลง,  จะระ  แปลวาเที่ยว,  ภูมิ  แปลวา  ชั้น,  กามาวจรภูมิ  แปลวา  ภูม ิ
หรือขั้นที่ทองเที่ยวไปในกาม.  รูปาวจรภุมิ  ก็คือภูมิหรือช้ันที่ทองเที่ยวไปในรูป,  
รูปวัตถุไมเกี่ยวกับกาม.  อรูปาวจรภูมิ  คือภูมิหรือชั้นจิตที่  ทองเที่ยวไปในที่ 
ไมมีรูป;  เชนเกียรติยศ  นี้ไมมีรูป  หลงเกียรติยศ  หลงตัวกูยกหูชูหาง  กูดี  กูเดน 
มึงตองเชื่อกูอยางนี้.  กูเรียนมามากกวามึง  กูเปนฆราวาส  แมมึงเปนพระ  กูก็ยังดีกวา,  
อยางนี้ก็มี.  นี่เรียกวาอรูปาวจรภูมิ  หรือยางเลวมาก  คือหลงเกียรติอยางเลวมาก.  
ถาเปนโลกุตตรภูมิ  นี่เขาไมมีคําวาอาวจระ.  โลกุตตรภูมิ :  โลกะ-โลก,  อุตตระ- 
เหนือ,  ภูมิ-ชั้น  ชั้นที่อยูเหนือโลก  ก็หมายความวาเหนืออาวจระ  ๓  อันนั้น 
เหนือกาม  เหนือรูป  เหนือรูป.  นี้จึงเปนเรื่องลด  บันเทาตัวกู  ลดตัวกู  ลดอัสมิมานะ  
ลดอนังการ  มมังการ. 

 
พวกที่ เปนวนปรัสถ  คือน่ังพิจารณาชีวิตในดานใน  อยู เปนเวลานานนี้ 

จะพบวา  “อา,  ศัตรูตัวรายกาจที่สุดนี้คืออหังการนี้เอง,  ทําความรูสึกวาตัวกู”.  อหังการนี้ 
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มีมาสําหรับจับกู  จับฉัน  ใสลงไปในนรกทั้งเปน ๆ  นั้นแหละ;  ถาเขาใจขอน้ีไดละก็ 
ใชได.  ตัวกูหรืออหังการนั้นแหละ  มีขึ้นมาสําหรับจับมนุษยใสลงไปในนรกทั้ง 
เปน  ๆ,  เรารอนชนิดที่วาไมมีที่สิ้นสุด,  รอนยิ่งกวาไฟแตทวาเย็นเยือก.  ความรอน 
ที่เย็นนี้มันเผา,  มันเผาอยางยิ่งกวาไฟที่รอน.  หรือ  ความมืดสีขาวนี้นะปดบัง 
ยิ่งกวาความมืดสีดํา.  ใหระวังความมืดสีขาวนี้,  หรือไฟที่เปยก  ที่เย็นนี้. 

 
พวกวนปรัสถ  คือคนอายุ  ๖๐  ปแลวนั่งมองดานใน  มองใหเห็น  รูจักตัว 

นี้ละก็เรียกวา  จะไดรูรองรอยของโลกุตตรภูมิ,  ก็จะอยูเหนือความรูสึกตัวกู-ของกู,  
นั้นแหละจึงจะเปนวนปรัสถ  จะเปนสันยาสีไปไดในที่สุด,  นี้ถาเรียกอยางพุทธศาสนา 
เรียกวาเขาขั้น  ขั้นโลกุตตรภูมิ.  เด็ก ๆ  ไปไมรอดหนุม ๆ  สาว ๆ  ก็ไปไมรอด;  ที่เปน 
พระอรหันตอายุ  ๑๕  ไดนั้น  กรณีพิเศษ  อยาเอามาพูดเลย,  แลวจะจริงหรือไมจริงก็ไมรู 
ในพระไตรปฎกไมมี  มีแตในพระอรรถกถา  เชนอรรถกถาพระธรรมบท  เปนเรื่อง 
จริงหรือไมก็ไมรู.  แตถาเรายอมรับใหวา  เด็กบางคนมีอะไร  genious  พิเศษมา,  
เขาใจอะไรได  เขาใจชีวิตได  เขาใจอารมณ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อะไรได;  
แลวเลยเขาใจในสิ่งทั้งปวงไดก็ได;  อายุ  ๑๗  ป  เปนพระอรหันตก็ได  แตไมใช 
มาตรฐานไมตองพูดถึง.  ที่พูดถึงควรจะเปนอายุขนาด  ๔๐  ป  นี้ขามกามาวจรภูมิได,  
๕๐-๖๐  ป  นี้ขามรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิไปได,  แลว  ๖๐ปขึ้นไปนี้  พยายามให 
เขาไปในคลองของโลกุตตรภูมิก็พอแลว,  แลวเกิดมาทีหนึ่งก็ไมเสียชาติเกิด. 

 
เหตุไรคนในโลก  จงึเขามาพุทธศาสนาไมได 

เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็ไมไดตั้งใจจะพูด;  ตั้งใจจะพูดเรื่องที่วาทําไม ?  คนในโลก 
สมัยนี้  พวกฝรั่งพวกอะไรที่เรานิยมยกยองพวกเขาวา  มีการศึกษา  มีความเจริญ 
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นั้นนะ;  ทําไมจึงเขาใจพุทธศาสนาไมได ?  ก็เพราะเขาไมยอมรับระบบ  ๔  ขั้น 
นี้เลย  ไมประสีประสาไมรูไมชี้;  ถึงเราจะไปพูดใหฟงก็เหมือนกับไปเปาปใหเตาฟง 
หรืออะไรอยูนี้.  มันก็พูดกันไมรูเร่ือง.เพราะฉะนั้น  ถาไมยอมรับระบบชีวิตที ่
เลื่อนขึ้นไปตามขั้นแลว  การสอนพุทธศาสนานี้สอนยากเย็นที่สุดเลยสอนกันไมได 
เพราะวาพุทธศาสนาสอนในเรื่องละตัวกู-ของกู;  เปนเรื่องโลกุตตรภูมิ,  เปนเรื่อง 
ของพวกวนปรัสถ  ซึ่งนั่งมองชีวิตในดานในอยูเปนชั่วโมง  ๆ.  เขาทําใหเปนไปไมได;  
ทําไดแตเพียงไปนั่งหมผาใหพระพุทธรูป.  ไปน่ังจุดตะเกียงตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  หรือวา 
พูดเพอไปตามนั้น;  ยอมเปนไปไมไดในทางที่จะเขาถึงหัวใจของพุทธศาสนานี้. 

 
ตามโบสถของพวกจีน  ศาลเจาของพวกจีนมีแตเร่ืองอยางนี้ทั้งนั้นแหละใน 

เรื่องพุทธศาสนา,  จุดธูปจุดเทียนตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  หมผาใหพระพุทธรูป,  มีเครื่อง 
ผลไม  ดอกไมวางอยูตรงหนา  แลวก็แตงยูนิฟอรมเขา  แลวก็เอาพระสูตรที่สูงสุด  เชน 
กิมกังเกง  มาอาน-อาน-อาน  แลวก็นั่งพนมมือฟงหลับตาฟง,  แลวก็นั่งทําสมาธ ิ
มุงหมายยังสุขาวดี  อยางนี้แหละ  จนกระทั่งตาย,  ทําอยางนี้ก็เปนพุทธศาสนาแบบของ 
พวกนี้  ไมใชแบบของพระพุทธเจาที่เราเขาใจ. 

 
พวกฝรั่งก็เหมือนกัน  ไมมองลึกถึงวา  ชีวิตนี้ควรจะไดอะไรในวาระ 

สุดทาย  ก็เลยถือความรูทางพุทธศาสนา  เปนความรูแปลก ๆ   บาง,  เปนเครื่องประดับ 
เกียรติบาง,  ถาเปนโปรเฟสเซอรเขาก็สอนพุทธศาสนาเปนวิชาที่แปลก  ไดเกียรติบาง 
อะไรบาง;  ฉะนั้น  เขาจึงรับพุทธศาสนาไมไดดวยเหตุหลายอาง.  เหตุที่สําคัญ 
ก็คือวา  เขาไมเขาใจชีวิตในความหมายทั่วไป  วาเราเกิดมาตองไดสิ่งที่ดีที่สุด 
ที่มนุษยควรจะได  เพราะฉะนั้น  มนุษย  จะย่ําแยอยูในสภาพเดียวอยางนั้นไมได 
มนุษยตองเลื่อนชั้นตัวเอง  เลื่อนชั้นสัก  ๔  ชั้น  ตามหลัก  ของมนูธรรมศาสตรนี้ก็ได,  
หรือวา  ๑๐  ขั้นอยางแบบพวกเซ็นจับวัวนี้ก็ได,  หรือวา  ๔  ชั้นอยางพวกอภิธรรมสอน 
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ภูมิ  ๔  นี้ก็ได.  ขอใหเลื่อนเถอะ,  ก็จะไดถึงจุดสูงสุดที่มนุษยควรจะได,  อยามา 
ปกหลักขุดหลุมฝงตัวเองดวยทิฏฐิมานะเรื่องตัวกู-ของกูอยู.  พวกอังกฤษก็มีทิฏฐิ 
เรื่องตัวกู-ของกูจัดอยางนี้,  เขาถือวาเปนชาติที่มีการศึกษากาวหนากวาชนชาติไหนหมด 
ในโลก;  ความเปนนักปราชญของเขาสูงกวาชนชาติไหนหมดในโลก;  นั่นแหละ 
คือขุดหลุมฝงตัวเอง  ไมอาจจะเลื่อนชั้นไปตามลําดับ  ที่ธรรมชาติกําหนดให. 

 
คนไมรูวาธรรมชาติกําหนด 

ใหรางกายและจิตใจเปลี่ยนไปตามลําดับ 

ทีนี้  อยากจะพูดถึงที่วาธรรมชาติกําหนดให;  ก็ดูซิ,  รางกายคนเรานี้ 
ควรจะมีความคิดนึกพอใจในกามารมณไปได  ก็ชั่วที่ธรรมชาติกําหนดไว  อายุเทานั้น 
เทานี้.  พอพนนั้นไปมันก็ถอยกําลัง  หรือวามันจืดชืด  หรือมันเบื่อไป,  มันก็ตอง 
เปลี่ยนเปนเรื่องอื่น  เปนเรื่องที่ไมใชกามารมณ;  แปลวาชอบเปยกมานานแลว  ก็ตอง 
ชอบแหง,  ชอบแหงไปนานตามสมควรแลวก็เปลี่ยนชอบที่ยิ่งไปกวานั้น  คือไมเปยก 
หรือไมแหง. 

 
ถาเราทําความเขาใจกันไมไดในเรื่องที่วาชีวิตนี้ตองเลื่อนชั้น  และชั้นตาง ๆ  

ไดมีอยูจริงตามธรรมชาติกําหนดใหเชนนี้แลว;  จะพูดธรรมะชั้นสูงสุดในพระพุทธ 
ศาสนากันไมรูเรื่องแน  ฟงไมรูเรื่องแน.  ใครที่ทําเปนวารูเรื่อง-รูเรื่อง  ก็เปน 
เรื่องเลนละครบาง  เปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  บาง  เปนเรื่องไมรูจักตัวเอง  ถึงขนาดที ่
เปนบาชนิดหนึ่งบาง;  ยังตกอยูในฐานะที่เรียกวาเปนโมหะ  เปนความประมาท 
เปนอะไรเหมือนกัน.  ปญหามันอยูที่วามนุษยเดี๋ยวนี้  สมัยนี้  พวกฝรั่งโดยเฉพาะนั้น 
ยิ่งจมดิ่งลงไปในกามาวจรภูมิ,  อยากแตจะใหลึกลงไป-ลึกลงไป-ลึกลงไป,  จมดิ่ง 
ลงไปในอันดับหนึ่ง  คือกามาวจรภูมิ;  เพราะฉะนั้น  เรื่องรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ 
โลกุตตรภูมิ  นี้พูดกันไมรูเรื่อง. 
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เด็กหนุมสาวของไทยเรา  กําลังเดินตามกนพวกเด็กหนุมสาวฝรั่ง  ก็เลยไป 
ดวยกันได;  มีนอยคนที่จะมาเขาใจและสนใจเรื่องถูมินี้,  เหมือนที่อาตมาบอกเมื่อ 
ตะกี้นี้วา  ทั้งประเทศไทยนี้  มีอยูที่นั่นคน  ที่โนนคน;  แมในกรุงเทพฯ  เองก็หา 
เปนกลุมเปนกอนไมได.  อยางที่ตั้งสมาคมนั่นสมาคมนี่ของตนขึ้นมา,  ยุวพุทธหรือ 
อะไรขึ้นก็ยังไมถึง  มันเปนเรื่องเกียรติ  เรื่องเครื่องมือของกามไปเสีย,  มันกลายเปน 
หาเกียรติเพื่อเครื่องมือของกามไปเสีย  ยิ่งทรุดหนักลงไปอีก. 

 
แตก็มีบาง  อาตมามองเห็น  เห็นลูทาง  เห็นวี่แววประพิมประพายของ 

บางคนวา  คนเหลานี้อาจจะเขาใจธรรมะได  แตก็นอยมาก  แลวก็ไมมีเวลาที่จะไปพร่ําพูด 
พร่ําสอน  พร่ําชี้แจงกับเขาได  ก็ตองตามใจเขาไปอยางนั้นแหละ  ไปตามยถากรรม.  
เพราะฉะนั้น  สินคาของพระพุทธเจานี้  ยิ่งไมมีใครตองการ  ในสมัยที่โลกเปน 
วัตถุนิยมจัดอยางนี้.  อาตมาถึงไมเหอในเรื่องไปสอนพุทธศาสนาตางประเทศอยางนั้น ;  
ใหใครมาชวนเดี๋ยวนี้ก็ไมคิดอยากจะไปสอนพุทธศาสนาในตางประเทศแกพวกฝรั่ง.  เพราะ 
มองเห็นอยูอยางนี้  อยูที่นี่ก็ยังไดผลดีกวา  ถาใครสนใจจริงก็มาที่ประเทศไทย  จะได 
มีอะไรท่ีใหเขาไดบาง.  ถาเขามาถึงที่  จะไมเปลาเสียทีเดียว;  แตก็ไมใชอวดดีคุยโต 
วาเปนผูทําไดถึงที่สุดสมบูรณอะไร,  เพียงแตวามันคงจะไดบาง,  และแปลวาเรา 
สนใจที่จะใหไดยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  ฉะนั้นเราพยายามจัดวัดของเราใหเปนอุปกรณแกชีวิต 
แบบวนปรัสถ  คือผูที่เก็บตัวจากสังคมมองดูในดานในตะพึด  นี่คือความมุงหมาย 
ของสวนโมกข;  แตก็ยังทําไดยากอยางที่เห็น ๆ  อยูนี่.  พระเณรก็ยังไมประสีประสา 
ตอชีวิตคือตอตัวเอง,  ไมรูจักตัวเอง  ไมรูจักวาตัวเองจะตองเลื่อนชั้นของตัวเอง,  ก็ยัง 
หลงอยูในเรื่องกามาวจรภูมิ. 

   
เราตองลองรับ  code  ของมนูธรรมศาสตรวา  :  เปนพรหมจารีกัน 

ระยะหนึ่ง,  เปนคฤหัสถกันระยะหนึ่ง,  เปนวนปรัสถกันระยะหนึ่ง,  แลวเปนสันยาสี 
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กันดวยถาจะเปนได  ถาเปนไมไดก็ไมตอง.  สวนจะแบงชีวิตเปนป ๆ  นั้นไมตองดีกวา,  
มันไมเหมือนกัน  บางคนเร็วบางคนชา.  บางคนไมมีหวังตอวาระสุดทายที่จะดับจิต 
นั่นละจึงจะเปนได  ก็ยังดี  ถารูรองรอยรูลูทางแลว.  แตวาทุกคนควรจะอยูในรูปของ  
วนปรัสถบาง  พยายามอยูในที่ที่จัดไวเฉพาะ;  ตัวปญหาสังคมออกไป,  ใหตัวเอง 
คุนเคยกับชีวิตในดานของการงาน  ในดานของอารมณความรูสึกตาง  ๆเพื่อศึกษากิเลส 
เพ่ือศึกษาตัวกู-ของกูนี่อยูเรื่อย ๆ   ไป  เปนระยะยาวระยะหนึ่งที่เปนความหมายของคํา  
วนปรัสถแท;  อยูแถว ๆ  นี้ก็ได  ไมตองไปถึงหิมาลัยหรอก;  เพราะวา  code  ของ 
พระมนู  ฯ  นั้นวางไวถึงกับวาอยูที่บานก็ได;  แตตองไปปลูกกระทอมอยูมุมบานริมกอไผ 
อยูคนเดียวไมยุงกับใคร  นั่นจึงจะเปนวนปรัสถ.  ทีนี้มันไมใชเพียงแตสถานที่  มันยัง 
เกี่ยวกับระยะกาลและเวลาดวย  เชนในพรรษาอยางนี้เปนวนปรัสถไดมากกวานี้. 

 
ระหวางกาลเขาพรรษา  ควรจะอยู  ณ  ที่อธิษฐานไว 
ทีนี้  ก็มาถึงเรื่องสวนตัว  อยากจะพูดสักหนอย  เพราะเผอิญพอดีมาเกิด 

เรื่องขึ้น  :  อยางนองเขยที่บานดอนตายนี้  เราไมไปเผา  ก็เปนเรื่องซูซาขึ้น.  ครั้งกอน 
นาตายที่บานดอนเหมือนกัน  ไมไปเผาในพรรษา  นี่ซูซาทีหนึ่งแลว.  ถึงคราวนี้เลยพูด 
โผงผางไปเลย  บอกวาใหรูเสียวา  ตองการจะใหพรรษาเปนพรรษา  เปนพรรษาจริง ๆ  
ขึ้นมา.  เคยมีเรื่องสลดใจเมื่อ  ๑๐  ปมาแลว,  เมื่อ  ๑๐  ปมาแลว  อาตมาก็เปนพระที ่
ไมมีพรรษา  หมายความวาเขาพรรษาแลวก็ยังไปกรุงเทพ  ฯ,  ยังรับนิมนตไปกรุงเทพ ฯ  
ยังไปพูด  ไปเทศน  ไปสอน  ตามท่ีขอรองกัน,  แลวคนตายก็ไปเผา  ใครตายก็ตอง 
ไปเทศนศพก็ตองไปเผา  เขานิมนตไป  แมแตเพียงวาเขาแตงงานหรือวาเขาขึ้น 
เรือนใหมนี้ก็ตองไป  ในพรรษาก็ตองไป;  ในพรรษาเลยเหมือนกันกับนอกพรรษา 
เมื่อ  ๑๐  ปมาแลว. 

 
เกิดสะดุดขึ้นมาวันหนึ่งวานี่มันบาแลว,  เรานี่บาแลว.  นี่ไปคํานึงดูวา 

เราอานพระไตรปฎกมาตั้งเยอะแยะหลายเที่ยวแลวนี่;  ไมเคยพบพระพุทธเจาสัตตาหะเลย 
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ทีนี้  ดูในอรรถกถาก็ไมมีพระพุทธเจาเคยสัตตาหะไปไหนเลย;  เรามันบาแลว  ก็เลยสะดุง 
วาทีนี้เราจะไมไปแลว.  นี้ก็เร่ิมตอสู-ตอสู,  ตัดออกไป-ตัดออกไป,  ตั้งใจวาจะ 
ประทวงตัวเองกอน  ประทวงความบาของตัวเอง,  และพรอมกันนั้นก็ประทวงภิกษุสงฆ 
ทั้งประเทศไปในตัวดวย  ที่เขาก็ทําอยางนั้นเหมือนกันตั้งแตพระเถระลงมาถึงพระ 
เด็ก  ๆ.  ในพรรษา  ไปดูในรถไฟ  ก็ยังมีพระแดงเถือกอยูอยางนั้นเหมือนกับนอก 
พรรษา.  นี่จึงอธิษฐานใจวาจะประทวง  เกิดมาเพื่อประทวง  ก็ประทวงอยูหลายเรื่องแลว,  
ตองประทวงเรื่องนี้  แลวประทวงตัวเองเปนสําคัญ  จึงขอวาไมไปไหนในพรรษา  ก็มีการ 
อึดอัด  ๆกันอยูนั่น,  เสียใจบาง  นอยใจบาง  อะไรอยางนี้. 

 
เราคิดเสียวาจะประทวงเต็มท่ี,  หรือใหมีน้ําหนักเทากับท่ีพระพุทธเจาไมเคย 

สัตตาหะ;คิดวาเราอยาออกจากวัดดีกวา,  อยาพูดถึงเรื่องสัตตาหะเลย,  แมแตเรื่อง 
ออกจากวันนี้  เราไมเอาแลวนี่เพิ่งจะทําไดมาเมื่อสัก  ๕  ปมานี้  ขอรองไมออกนอก 
วัดในพรรษา  เริ่มเขาใจกันขึ้น  เขาเลยเห็นใจเริ่มไมนอยใจไมโกรธอะไรกันขึ้น.  
ที่เราเกิดมาไมใชเกิดมาสําหรับญาติพี่นองโดยเฉพาะ  ญาติพี่นองจะมาถือเปนกรณีพิเศษ 
ไมไดหรอก  เพราะฉะนั้น  นาตายก็ไมไปเผา  นองตายก็ไมไปเผา.  เด็ก ๆ  เหลานี้ 
ซูซากันขึ้น  ก็เลยบอกกันเด็ดขาดโผงผางไปเลยวาเปนอยางนั้น  แตกอนนี้ไมเคยบอก 
โผงผาง  บอกแตขอตัวขอรองอยางนี้. 

 
  เดี๋ยวนี้บอกโผงผางวาเราทําอยางนี้เพื่อประทวง  และชีวิตนี้ยังเหลืออีกไมกี่ป 

จะตองตายแลว  ฉะนั้น  จึงรีบประทวงตัวเอง  และประทวงพระทั้งหมด  เอาเวลาที่ 
เหลืออยูไมกี่ปจะตายนี่เปนเดิมพัน.  เพราะฉะนั้น  ถาใครตายลงในขณะนี้ไมไดไปเผา 
ละก็  ขอใหถือวาพวกเหลานั้นมีโชคดีที่รวมการกุศลกับอาตมาเพื่อประทวงเหมือนกัน;  
เพราะเปนการเสียสละของเขา  ที่วาเราไมไปน้ีเขาตองเสียสละเกียรติหรือความนอยใจ 
อะไร,  แลวอันนั้นแหละใชเปนหุนสวน  เปนเดิมพันรวมกัน  เพื่อประทวงภิกษุสงฆ 
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ทั้งหมดในประเทศไทย.  เพราะฉะนั้น  ถาใครตายลงในระหวางพรรษา,  แมที่เปนญาต ิ
และอาตมาไมไดไป  ใหถือวาคนนั้นมีโชคดี  ที่ไดรวมการกุศลอันนี้;  เลยบอกไปอยางนี ้
จะฟงถูกกันหรือไมฟงถูกกันก็ตามใจ.  พวกเด็ก ๆ  หรือพวกผูหญิง  พวกเหลานี้ไมคอย 
จะฟงถูก  ก็ตามใจ;  และบอกใหเขารูวา  ระยะในพรรษานี่จะขอเปนวนปรัสถ 
เต็มที่  เก็บตัวขนาดไมออกจากวัด.  อยาวาแตจะไปกรุงเทพหรือไปไหนถาจะตอง 
ถูกตําหนิติเตียน  หรือถูกตอวา  หรือราชการเขาจะถือวาเปนความผิด  จะตองถูกถอด 
ถูกอะไรก็ยินดีที่สุดเลย  รวมเปนเดิมพันเพื่อประทวงกันไปหมดนั่นแหละ.  เร่ืองนี้ 
เลยพูดกันเด็ดขาดไปเลยเมื่อวานนี้  และชี้แจงวันนี้โดยทางจดหมาย. 

 
ความหมายของคําวา  “วนปรัสถ”  ของเรา  มันมีอยูวาเราเก็บตัว  ในระยะ 

พรรษาเปนพิเศษ  ใหมีเวลามองดานในหรือทําหนาที่ชีวิต  ในขั้นนี้  ที่  ๓  ที่  ๔  นี ้
ใหมันไดเสียเร็ว ๆ  กอนแตจะแตกตายทําลายขันธ,  แมวาตัวเองไมตองการอะไร 
ก็อยากจะทําใหเปนแบบฉบับใหคนอื่นเขาเอาอยางไดโดยงาย.  นี่คือการประทวง  ถา 
ไมมีหลักไมมีเกณฑ  ไมมีระเบียบเปนแบบฉบับอยู  ก็ทําไดยาก,ใคร  ๆจะทําก็ทํายาก.  
ดูซิ  ทั้งที่พระมนูฯ  วางระเบียบนี้ไวเปนพัน ๆ  ปมาแลว  ก็ไมมีใครท่ีจะสนใจ  ยิ่งละเลย 
ยิ่งดูหมิ่น  ยิ่งดูถูกวาเปนเรื่องพนสมัย  เปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  ไปเสียอีก.  เพราะฉะนั้น 
เราเปนผูประทวง  ใหทุกคนแบงชีวิตเปน  ๔  ขั้น  ตาม  code  ของพระมนู  ฯ  และใหเดิน 
ไปใหตลอดทั้ง  ๔  ขั้นกอนแตจะตาย.  สวนสันยาสีนี้  สมัยนี้ทําไดงาย  อยางอาตมานี ้
อยูปา  ไมพูด  ไมไปไหน  นี่ยังทําเปนสันยาสีได  เพราะยังมีหนังสือพิมพ  มีวิทยุ 
มีอะไรอยู. 

 
การที่สงบทความไปลงหนังสือพิมพ  หรือไปออกวิทยุนั่นแหละคือทําหนาที่ 

อยางสันยาสี  พรอมกันไปกับวนปรัสถ.  เราเก็บตัวไดมากที่สุด  ในที่เงียบสงัด  ไมตอง 
ไปไหน  ก็ทําหนาที่สองแสงสวางแกผูอื่นได,  แลวก็การอยูอยางนี้  ยิ่งเปนแสงสวาง 
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ภูมิตาง ๆ  และแนวครองชีวิต ๑๙๕

ที่ดี.  ถาใครไดเขาใจ  ผูที่อยูใกลชิดไดมองเห็นและเขาใจ,  ก็ยิ่งเปนสันยาสีอยางยิ่ง 
อยูเหมือนกัน.สวนคนที่อวดดีและโงเกินไปนั้น  ก็ชวยไมได,  มีมานะทิฏฐิไมเขาใจ 
อะไรได  ก็ชวยไมได. 

 
ทีนี้  เราเอาระดับเวไนยชนเปนมาตรฐาน  มันควรจะพูดกันรูเร่ืองวาชีวิต 

มีขั้นมีระดับอยูอยางนี้,  แลวพยายามเลื่อนขึ้นไป  เลื่อนขึ้นไป  ก็จะไมเสียทีที่เกิดมา,  
แลวโดยเฉพาะเปนมนุษยที่พบพระพุทธศาสนา;  เรื่องที่นานึกนาคิดมันมีอยูอยางนี้. 

 
ขอใหสนใจ  มนูธรรมศาสตรกันบาง 

ในบานแผนกกฎหมายโบราณมีคํา  ๔  คํานี้ใชไหม ?  ตอนมนูธรรมศาสตร 
นั้นมีคําวาพรหมจารี  คฤหัสถ  วนปรัสถ  สันยาสีนี้.  ไปเปดดูใหมซิ,  นาจะมีเพราะเปน 
หลักการใหญของมนูธรรมศาสตร  ซึ่งจะจําแนกเรื่องสังคมออกเปนแขนง ๆ  และวางกฎ 
เฉพาะ ๆ  เรื่องพอแมปฏิบัติอยางไรตอลูก ?  ลูกปฏิบัติอยางไรตอพอแม ?  เพื่อนบาน 
ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนบาน ?  เหลานี้เปนเรื่องปลีกยอยจากที่ไดปนชีวิตไวเปน  ๔  แบบ 
เสียกอน,  แลวสวนเรื่องกฎหมาย  เรื่องความยุติธรรมนี้เปนอีกสวนหนึ่ง.  ตัวบทแท ๆ  
ที่เปนภาษาสันสกฤตแปลออกมาอานไมคอยรูเร่ือง,  เราอานแตคําอธิบายของตัวบทอีก 
ทีหนึ่ง  เดี๋ยวนี้พวกนักปราชญในอินเดีย  ก็ชอบอธิบายมนูธรรมศาสตร  เพื่อช้ีใหเห็น 
สภาพความเปนอยูของมนุษยในปจจุบัน;  เปนเรื่องที่อานงาย.  หนังสือก็มีชื่อ 
อยางนี้แหละ  :  “มนูธรรมศาสตร”.ลองไปหาอานดูเถอะ  ที่รานนิพานธหรืออะไร 
คงจะสั่งใหได  เปนหนังสือท่ีดีมาก. 

 
เรื่องเซ็น  ๑๐  ภาพ,  ภูมิ  ๔  ภูมิ  ของอภิธรรมนั้น  ก็เอาไปคิดไปนึกดูบาง 

รูปภาพของเราที่เขียนนี้นะคนไมรูเร่ืองหาวาบา,  เขียนภาพอะไรเลอะเทอะบา  ๆ บอ ๆ. 
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ธรรมปาฏิโมกข ๑๙๖

แตแทจริงภาพแตละภาพนี้ไมใชบา  มันเปนสัญญลักษณของวิชาความรู,  สัญญลักษณ 
ของแสงสวางที่เขาเคยประสบกันมา  แลวก็บันทึกไวโดยภาพ. 

 
ที่กรุงเทพฯ  อาจจะจัดเปนวนปรัสถบางก็ได  ถาเจาของบานเขาพยายามจะ 

จัดบานที่อยูใหมีสภาพที่เหมาะสม  สําหรับเราจะเก็บตัว  จะนั่งมองในดานใน  นี้ก็จะเปน  
วนปรัสถได  ไมตองไปถึงปาถึงภูเขาที่ไหนก็ได.  ในกรุงเทพฯ  บางแหงจัดเปนสถาน 
ที่เปนวนปรัสถได;  แมแตในบานของตัวก็ทําได.  หรือถาในบานไมมี  ที่กลางบาน 
ก็ได  หองเฉพาะหองใดหองหนึ่งจัดไวพิเศษก็ได  เขาไปในหองนั้นก็เปนวนปรัสถได,  
บานมีหลายหอง  ทําใหเปนเหมือนอยูปาไป.  มนูธรรมศาสตรเขามีเหตุผล  ไมใชวาถือ 
ตามนั้นทีเดียว,  วาปาก็ตองเปนปาไปอะไรอยางนั้น.  ถาไดผลเปนเรื่องอยูปา  ก็เรียกวา 
ปาไปหมด,  นั่งในกลางโรงละครก็ได  ถาทําจิตใจใหสองเขาไปแตในขางใน  ในภายใน 
แลวก็ในโรงละครนั้นก็เปนปาได.  แตถาทํายาก;  ก็ตองเลือกเอาที่ที่พอสะดวก;  
ปาอยางนี้งายกวาในโรงละคร  ฝกจิตในปางายกวาในโรงละคร  โคลงกลอนของครูเทพ 
ยังจําไดนานมาแลววาอยางนี้  ;  “ฝกจิตในปางายกวาในโรงละคร”  แลวก็วาอะไร 
เรื่อยไปจน  จบบท. 

 
พูดที่นี่ เปนการลงปาฏิโมกขธรรมะ  นั่งพูดกันอยางนี้เรียกวาลงปาฏิโมกข 

ธรรมะ.ปาฏิโมกขวินัยก็ลงกันเหมือนที่ลงกันอยางที่วัด  ลงปาฏิโมกข  ๑๕  วันครั้ง.  
ทีนี้เราลงปาฏิโมกขธรรมะคือซักซอมเรื่องธรรมะ,  ถาไปในโบสถลงโบสถ  นั่นก็ 
ซักซอมเรื่องวินัย.  ถาทั้งธรรมะทั้งวินัย  ยังเปนไปดวยดี  ก็เรียกวาพุทธศาสนายังอยู. 
 

พอกันทีเพียงนี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๖.  ความอิ่มที่ไมตองกิน 
วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันพุธ  แรม  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๑  ปมะแม 
 
 

ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  จะพูดในแนวที่ เกี่ยวก ับ 
ออกพรรษาติดตอจากครั้งกอน.  การพูดที่นี่จะพูดแตเรื่อง 
เกี่ยวกับตัวกู  -  ของกู  และเฉพาะเรื่องเปนที่รวม  เปน 
ใจความของหลักพระพุทธศาสนา  แตไมไดอยูในคําที่ 
เขาพูดกันในคัมภีร   ในโรงเร ียนอะไรทํานองนี ้;  คํา 
พูดเหลานี้เขาใจกันนอย,  แลวก็ไมคอยสนใจกันดวย 
เพราะเขาเห ็นว าไมม ีในคัมภีร   ไมม ีในแบบเร ียน 
ไมขลัง  ไมใชคําสูง  เขาไปเขาใจกันเสียอยางนี้  เลย 
ทําใหไมรูเร่ือง  ไมเขาใจตัวพุทธศาสนาโดยตรงอยาง 
ถูกตองลึกซึ ้ง  เพราะฉะนั ้นตอนหลังนี ้  จึงไดเปลี ่ยน 
เปนพูดเรื ่องธรรมดา  ๆ   คําธรรมดา  ๆ   ใหเข าใจ 
กันงาย  ๆ;  เชนอยางวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องที่เรียกวา 
 “ความอิ่มที่ไมตองกิน”. 

 
 
 

๑๙๗ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๑๙๘

ถาเขาใจเรื่องอิ่ม  จะรูพุทธศาสนาหมด 

ความอิ่ม,  ที่จริงถาเขาใจ  เรื่องความอิ่ม  คําเดียวอยางเพียงพอทั่วถึงแลว 
ก็รูพุทธศาสนาหมดไดเหมือนกัน;  เพราะวาธรรมะนี้มีคาตรงที่  “ทําใหใจคนรูสึกอิ่ม”;  
แตครั้นพูดอยางนี้กลายเปนไมมีคา  สําหรับพวกที่ยังติดในถอยคํา.  พวกหัวเกานี้;  ถาเรา 
จะพูดแตเพียงวา  “พุทธศาสนาทําใหคนรูสึกอิ่ม  ก็มีเทานี้เอง”;  คนพวกที่ยึดมั่นถือมั่น 
หัวเกา  ก็วา  ไรสาระ,  พูดอยางนี้ไรสาระ.  ก็เลยไมใครไดพูดกันในลักษณะอยางนี้. 

 
คนเดี๋ยวนี้โดยมากโงดักดาน  จนขนาดไมรูเลยวา  อิ่มนี้คืออะไร;  อยูบาน 

ก็รู แตเรื ่องวากินแลวอิ ่ม,  กินแลว  กินอิ ่ม,  แลวก็รู แตเรื ่องความอิ ่มในเรื ่องกิน;  
นี้เลยไมรูเร่ืองเกี่ยวกับ  ความอิ่มชนิดหนึ่งซึ่งไมตองกิน  ซึ่งเปนเรื่องทางธรรมะ  :  
อิ่มธรรมะ  ความอิ่มทางธรรมะ,  ความอิ่มทางวิญญาณอะไรอยางนี้.  นี่เปนเหตุให 
ไมไดพูดกันถึงเรื่องความอิ่มทางวิญญาณ  หรือทางธรรมะ. 

 
ถาจะเขาใจใหงายขึ้น  ก็ลองนึกดูเถอะวา  ความอิ่มน้ีมีอยูกี่แบบ ?  อยางนอย 

ก็มี  ๒  แบบ:  คืออิ่มที่ตองกิน  แลวจึงอิ่ม  นี้อยางหนึ่ง,  และอิ่มที่ไมอยาก  หรือ 
เราไมอยากกินก็อิ่ม  นี้ก็อีกแบบหนึ่งคือ  ไมตองกิน.  อยางหลังนี้คือวาอิ่มอยางธรรมะ 
อยางพุทธศาสนามีไวใหเรา;  แตอิ่มอยางที่ตองกินเขาไปน้ัน  ตองกินเขาไปใหอิ่ม ๆ;  
แลวเดี ๋ยวจะหิวอีก  ตองกินใหอิ ่มอีก,  แลวก็ห ิวอีก  กินใหอิ ่มอีก;นี ้ไมเกี ่ยวกับ 
พุทธศาสนา,  เปนเรื่องธรรมดา  เรื่องโลกเรื่องวัตถุ  เรื่องสังขาร;  และเห็นไดงาย,  
พอพูดวาอิ่มก็มักจะนึกถึงกันแตอิ่มชนิดนี้. 

 
เรารู แล วว า   อิ ่มนั ้นคือไมห ิว ;   ทีนี ้ถ าทําอยาใหม ันห ิว   มันก็อิ ่ม .  

เรื่องทางจิต  ทางวิญญาณนี้ทําได  เพราะไมใชเรื่องทางรางกาย,  ทําใหจิตไมรูสึกหิว 
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ความอิ่มท่ีไมตองกิน ๑๙๙

อะไรเลยนี้ทําได  ทําใหเกิดความรูสึกเหมือนกับอิ่มอยูตลอดเวลา  พอใจอยูตลอดเวลา.  
ภาษาบาลีวาปติ  แปลวา  ความอิ่ม,  ไมใชคําวาสันโดษ  หรืออะไรทํานองนั้น.  
อยาไปเขาใจผิดในเรื่องคํา;  แลวถาแปลเปนภาษาฝรั่งยิ่งยุงใหญ  ไมรูวาจะใชอะไรดี,  
คําวา  “อิ่ม”  ในภาษาฝรั่งดูจะไมมีดวยซ้ําไปที่มันจะตรงกับคําวาอิ่มน้ี,  ที่มีใชกัน 
มาก็วา  contentment,  ซึ่งจะใชหมายวาอิ่ม,  ในที่สุด  จะใชเปนวา  “พอใจ”  หรือ 
 “สันโดษ”  อะไรไปก็ได. 

 
ความอิ่ม  ไมใชพอใจ  แตมันหยุดหิว.  ในทางธรรมะนี้  เราสามารถ 

ทําใหความหิวหยุดลงได,  ระงับลงไปได;  แลวก็มีความอิ่มอยูเสมอ.  สวนความ 
อิ่มทางรางกาย  ทางเนื้อหนังนั้น  เอาไวคนละเรื่อง  :  หิวก็กินเขาไปไดตามสมควร 
ไมมีก็หามา,  พอหิวก็กินแตพอทําใหอิ่มพอสมควร,  ไมใชตะกละ  ก็หมดปญหาเรื่องนี้;  
เพราะวาเราตองทํางาน  อยูนิ่งไมไดอยูแลว  ทํางานเพื่อหาอาหาร  แลวก็กินใหอิ่ม. 

 
เรื่องทางจิตใจ  แบงเปนสองเรื่อง 

๑.  เรื่องที่เนื่องกับรางกายโดยตรง  ก็ไปอยางหนึ่ง;  เรื่องที่เกิดขึ้นทาง 
รางกาย  ก็ตองแกไขทางรางกายอยูมาก,  ทางระบบประสาทก็เปนทางจิตอยูมาก;  ความ 
ตองการเงินทองหรือการที่ถึงขนาด  ถึงขีดที่จะตองมีการสืบพันธุ  หรืออะไรทํานองนี ้
มันก็มีการหิวไปตามแบบนั้น.  ถาเปนเรื่องธรรมชาติธรรมดาลาน ๆ   ก็ไมรายกาจอะไรนัก 
ก็แกไขไป  ดวยการไปหามาให  สนองความตองการตามสมควร;  ความหิวชนิดนี ้
ไมใชเรื่องวิญญาณ. 

 
๒.  เปนเรื่องทางวิญญาณแท,  เราตองการจะหยุดความหิว  ความตองการ 

เสียเลย;  แตมันสูงกวาคําวาจิต  โดยเราใชคําวาทางวิญญาณ  ไมใชทางจิต;  เพราะ 
คําวา  ทางจิตนี้เขาเอาไปใชต่ํา  ๆ เสียแลวในภาษาไทย.  ภาษาบาลี  ทางจิต  เขาหมายถึง 
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สูงสุด  ไมตองไปพูดถึงทางวิญญาณก็ได,  แตในภาษาไทย  ทางจิตเอาไปใชต่ํา ๆ  เกี่ยวกับ 
ระบบประสาทเกี่ยวเนื่องกับรางกายเปนสวนมาก;  เราจึงตองมีคําวา  “ทางวิญญาณ”  
ซึ่งมันละเอียดออกไป  ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป. 

 
พุทธศาสนาทําใหคนไมรูสึกอยากทางวิญญาณ;  เพราะฉะนั้นจึงทําให 

คนอิ่มทางจิตทางวิญญาณอยูตลอดเวลา  แมทางรางกายจะหิวก็กิน  หิวก็กิน  อยูตลอด 
เวลาก็ชางมัน;  แตในทางจิตใจทางวิญญาณแท ๆ  นั้นอิ่มอยูตลอดเวลา.  ถึงแมผูเปน 
ฆราวาส  หรือผูที่จะลาสิกขาออกไปเปนฆราวาสก็ตามตองรูจักเคล็ดลับขอน้ี  ที่สําคัญ 
มาก  ใหจิตใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา  นี้ทํายาก  หรือทําไมได.  ควรตองศึกษาเปน 
พิเศษ.  เมื่อกําลังอยากไดเงินบาง  กําลังอยากไดยศ  ไดเกียรติบาง;  แลวทําอยางไร 
จึงจะใหจิตใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา  นี้เปนปญหาที่หนักมาก  ปญหาที่ยากมาก.  ถาได 
มีธรรมะในพุทธศาสนาเพียงพอก็ทําได;  แตชาวบานเขาไมเชื่อวาทําได  เขาก็เลย 
ไมสนใจ. 

 
พุทธบริษัท  ควรตั้งปญหาขึ้นวา  -  ทําอยางไรจึงจะมีความอิ่ม 

ชาวบานเขาไมสนใจเรื่องจิตวาง  เรื่องอะไรตาง ๆ  นี้  เขาไมสนใจ  เพราะ 
เขาหาวาทําไมได.  ถาพุทธบริษัททําไมได  หรือไมทําเสียเลย,  นี้คือความลมละลาย 
ความลมเหลว  ความตกต่ําของพุทธบริษัทเอง;  ถาพวกอื่นที่ไมใชพุทธบริษัทเกิดม ี
ทําได,  หรือทําไดบางขึ้นมาละก็ขายหนาเขาตาย.การที่เขามีใจคอสงบเสงี่ยม  คงที่ 
คงเสน  คงวา  สม่ําเสมอ  ไมทุกขไมรอนอยูเสมอ  นี้ก็มีเหมือนกันในลัทธิอื่น  หรือ 
ในวัฒนธรรมที่ดี ๆ  ของพวกฝรั่งก็มีเหมือนกัน;  แตไมไดหมายถึงพวกวัตถุนิยมอยาง 
เดี๋ยวนี้;  หมายถึงการศึกษาคนควาของทางตะวันตก  ที่เคยไปไกลถึงขนาดวา  :  เรา 
ควรมีใจคอปกติ  ไมหวั่นไหว  ยิ้มไดในทุกกรณี  มีเหมือนกัน.  แตสําหรับพุทธศาสนา 
มีคําสอนอยูอยางเต็มที่  มีความมุงหมายอยูอยางเต็มท่ี  แตเราปลอยใหเลือนไป 
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โดยละเลยกันเสีย.  เราตองตั้งปญหาขึ้นใหมวา  ทําอยางไร  เราจึงจะมีความอิ่ม.  
ทําอยางไรเราจึงจะมีความอิ่มทางวิญญาณ  ในทางจิตใจอยูตลอดเวลา.  เรื่องอะไร 
นอกนั้นก็ทําไปตามธรรมดาไมมีปญหาอะไร. 

 
มันตอง ไมถือวาหิว  เมื่อใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา;  แมทองหิวขาว 

ก็เปนของขบขันไป  ไปหามากินเสียก็แลวกัน.  หากไมมีจะกิน  ก็ไมควรจะสะเทือน;  
หัวเราะไปจนตายดีกวาที่จะเปนทุกขกระวนกระวาย.  ถามีกําลังใจเขมแข็ง  มีปญญา 
มีญาณทัสสนะ  มีอะไรเพียงพอ  มันก็ทําไดเหมือนกัน.  มันตองไมมีความทุกขเหมือน 
อยางที่พูดวา  แมวาเราจะวิ่งหนีเสือก็ไมตองกลัว,  จะขึ้นตนไมใหพนเสือ  ก็ไมตองกลัว 
ในทางจิตใจไมตองกลัว,  หรือพลาดตกลงมาเสือกัดกินหมดไปเลย  ก็ไมตองเปนทุกข,  
นี่จะมีจิตใจอยางนี้จะไดหรือไม ?  แมเปนจิตใจของพระอรหันตอยูมาก  แตเราลองทํา 
อยางบาบ่ินดูบางก็ยังไดเหมือนกัน. 

 
ปุถุชนเรานี้  ถาทําอยางบาบิ่น  เราก็ไมกลัวเหมือนกัน  :  ไมเปนพระอรหันต 

แตกลับพยายามทําใหไดรับผลประโยชนคลาย ๆ  กัน.  อยางที่วิ่งหนีเสือ  ก็วิ่งดวย 
สติปญญา  มีสติสัมปชัญญะ;ไมใชวิ่งดวยความขลาด  ความกลัว  จนลมลุกคลุกคลาน 
อยางนี้;  หรือข้ึนตนไมก็ขึ้นดวยสติสัมปชัญญะเห็นเปนกีฬาไปเสียเลย,  ไมตอง 
ขึ้นดวยความกลัว  เปนทุกขตัวสั่นขวัญหนี,  แลวตกลงมา  พลาดลงมาเสือมันกินได 
แลวมันกินไปเลย.  นี้ก็ไมตองกลัว;  จนกระทั่งดับจิตก็ไมตองทุกข.  นี้เปน 
เร่ืองที่ทําไดในทางจิตในทางวิญญาณ  ที่อบรมฝกฝนถึงขนาด,  หรือถึงที่. 

 
  นี้แสดงใหเห็นวา  เรื่องจิต  หรือเรื่องวิญญาณนี้  เราอยาเพอไปเขาใจ 

วาเรารูหมดแลว;มันยังมีเหลืออยู  ถึงขนาดที่วา  ตองกระทํากันไป  จนถึงกับวาไมตอง 
เปนทุกขกันเลย.  ในทางบวก  ทาง  positive  นี้  ถึงกับวาเราอิ่มอยูเสมอ  อิ่มอยูเสมอ 
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-อิ่มอยูเสมอ,  ไมมีทางขาดแคลนทางวิญญาณ.  แมวาจะขาดแคลนทางวัตถุจน 
อดอาหารตาย  ก็ไมมีการขาดแคลนทางวิญญาณ,  ทางวิญญาณยังคงอิ่มอยูเสมอ;  
แลวคงไมมีที่ไหนในโลกนี้  ในเมืองไทยนี้  ที่วาพระเราจะตองถึงขนาดอดตาย  ไมมี 
อะไรจะกินนี้  มีไมได.  แตถาจะมีได  มันก็ตองนึกอยางนี้คือ  :  ยังอิ่มอยูได;  
มันมีอะไรอยูอยางหนึ่งที่ทําใหอิ่ม  อยูในทางจิต  ทางวิญญาณ  ในสวนลึก;  
แลวถาเขาใจเรื่องนี้ก็คือ  เขาใจพุทธศาสนา  อยางยิ่งอยางลึก  และทั้งหมดเลย.  
ธรรมะที่แทจริงจะทําใหมนุษยอิ่มอยูเสมอในทางจิตใจ. 

 
พิจารณาดูใหดี  จะเห็นวา  จิตใจมันหิวอยูเสมอ 
เดี๋ยวนี้ดูเถอะ  ในทางจิตใจมันหิวอยูเสมอ  ไมใชหิวอาหาร;  เพราะ 

อาหารมีกิน.  มันไมใชหิวกามารมณ  เพราะวามันเบื่อ  มันเฉื่อยเสียแลว;  จะเนื่อง 
ดวยเหตุใดก็ตาม  มันไมหิวเรื่องกามารมณ;  แตมันหิวอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบอกไมถูก;  
ถาจะพูดกันตรง ๆ  ก็คือ  หิวความเดน  หรือหิวความดีความเดน  ของตัวกู.  ตัวกูมัน 
หิวความเดน  หรือความดี  หรือความอะไรก็ตาม  ที่มันชอบใจ;  แตมันไมรูจัก 
ยังไมรูจัก.  นี่เปนความหิวอยางรายของผูที่ไมหิวขาว  ไมหิวกามารมณ  ไมหิว 
อะไรแลว  แตมันหิวอยางทรมานอยางสูงสุดอยู  :  ตัวกูมันหิวความเดน.  นี้มันเปน 
เหตุพาลหาเรื่องหิวไปไดหมด,  จะเดนทางโนน  จะเดนทางนี้  จะเดนทางนั้น 
จะกระทั่งจะเดนทางกิน  เดนทางกามารมณ  หรือวาเดนทางความเปนใหญเปนโต  ความ 
มีเกียรติ  กระทั่งมันไมรูวาเดนอะไร  เพียงแตรูวาเปนความเดน. 

 
สวนใหญที่จะเปนไดงาย  เปนไดมากก็คือ  หิวที่จะใหทุกคนเขายอม 

แพเรา  ใหทุกคนยอมนับถือบูชาเรา;  นี้ดูจะเปนความหิวที่ไมขาดสาย;  ถาความหิว 
อยางนี้มี  ก็ไมมีวันอิ่ม.  เมื่อไมตองการมัน  มันก็อิ่มทันทีแลว.  นี้จึงเรียกวา 
เปนความหิวที่ทรมานที่สุด;  ถาทําลายเสียไดก็มีความอิ่มทันที.  หิวอยางนี้เราไม 
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ตองเอาอะไรมาใหมันกิน,  ความหิวชนิดนี้ไมตองเอาอะไรมาสนอง  มาปอน  มาเลี้ยง 
มาบําเรออะไรมันอีก  มันเปนความหิวที่ตองทําลายความหิวเสีย  ดวยสติปญญา 
แลวมันก็อิ่มขึ้นมาทันที. 

 
ถาเราหิวขาว  ก็ตองกินขาว,  หรือหิวความรูสึกทางเพศ  ก็ตองสนองดวย 

การกระทําอยางนั้น;  มันคนละเรื่อง.  แตนี่มันเปนเรื่องของทิฏฐิ  เรื่องทางวิญญาณ 
ที่เปนเรื่องของทิฏฐิ,  เรื่องทางวัตถุก็เปนเรื่องของวัตถุ  ไมใชธรรมะ.  เรื่องทางวัตถ ุ
เปนเรื่องตามธรรมชาติ.  เรื่องหิวทางวัตถุนั้นก็หาอะไรกิน,  หรือวาหิวทางจิตตาม 
ธรรมดา  ก็ตองหาอะไรกิน  หาอะไรมาสนองอยางนี้.  สวนเรื่องหิวทางทิฏฐิ  นี้จะไป 
หาอะไรมาสนองมาเลี้ยงไมได;  ตองฆาความหิวเสียเอง;  เพราะมันไมใชเร่ือง 
ทางวัตถุ  ที่จําเปนจะตองกินเขาไปเลี้ยงรางกายอะไรนี้;  มันเปนเรื่องคนละอยาง.  
มันเปนเรื่องทางทิฏฐิที่เขาใจผิด  เรียกวา  “ภวทิฏฐิ”  ทิฏฐิในความเปน. 

 
ภวทิฏฐิ-ทิฏฐิในความเปน  คือจะเปนดีเปนเดน  จะยกหูชูหางจะเปน 

อะไรทํานองนี้เรียกวา  ภาวทิฏฐิ,  ภว+ทิฏฐิ  ก็คือทิฏฐิในเรื่องเปน.  พอมีมาแลว 
ก็เกิดตัณหา  ชนิดภาวตัณหา  แลวก็หิวอยางที่ไมมีอะไรจะมาระงับได.  เมื่อใหกินจนอิ่ม 
ในทางปากทางทอง  ใหสมบูรณดวยกามารมณจนเปนของทิพยของสวรรคไปแลวก็ยัง 
ไมอิ่ม;  เพราะเปนเรื่องของ  ภวทิฏฐิ  หรือแมวิภวทิฏฐิ,  อยากเดน  อยากสูงอยู 
เรื่อย,  อยากสูงกวาคนอื่นอยูเรื่อย,  อยากใหทุกคนยอมแพ,  อยากใหทุกคนบูชาใหเกียรติ 
อยูเรื่อย,  นี้ก็ระงับไมได  ทรมานไปจนตายไมมีอะไรอิ่ม.  ถาจะไมใหหิว  จะใหอิ่ม 
ก็ตองฆาความหิวเสีย;  เมื่อความหิวไมมี  ความอิ่มก็มีมาเอง  อยางอัตตโนมัติ. 

 
นี่แหละเรื่อง  ความอิ่มแบบที่ประหลาด  ที่ไมใครสนใจกัน  และเปน 

หัวใจอันสําคัญของพุทธศาสนา. 
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เมื่อเรานั่งทํางานอยูที่ โตะทํางานที่ออฟฟศ  อยาหิวทางวิญญาณอยางนี้;  
แลวงานก็ทําไป  ๆก็เปนผลดีพรอมกันไป;  ทางรางกาย  ทางวัตถุก็มีความสําเร็จ 
ประสบความสําเร็จ  :  อยากไดเงินก็มีเงิน  อยากไดเกียรติ  ก็มีเกียรติ  และฝกทํา 
จิตใจไป   ก็ไม ห ิว  และไมเปนทุกข  ไมตกนรกทั ้งเปน .โดยมากไมรู จ ักแบงแยก 
กันออกไปเปนพวก  ๆ,  ไมรูวาพวกไหนจะตองจัดการอยางไร  เลยปนกันยุง;  ทีนี ้
ก็แกไมตก  แกไมถูก.  นี้หมายถึงฆราวาส  :  ฆราวาสตองทํางานอยางฆราวาส 
ที่ออฟฟศ  ที่ในไรในนาในสวน  ในอะไรก็สุดแท.  แมในที่ทํางานของฆราวาส  เขาก ็
ตองรูจักทําตนใหอิ่มทางวิญญาณ,  แลวก็ทํางานไปตามสติปญญา  ปญหาก็หมด.  
เรียกวาเปนคนอิ่มอยูได. 

 
พุทธศาสนา  สอนใหรูจักความอิ่ม 

ทีนี้  แมไมใชเปนคนอยางนั้น  :  ไมใชฆราวาส  ก็ยังมีปญหาอยาง 
เดียวกัน;  เพราะพระเณรก็ยังทะเยอทะยาน  ยังหิวอยูอยางเดียวกัน.  หิวความด ี
ความเดน  ตองหยุดมันเสีย;  งานประจําวันที่ตองทําทางกาย  ทางอะไรนี้  ก็ตองทํา 
กันไป;  ถึงเวลาไปฉันอาหาร  ก็ตองไป;  ทุก ๆ  เวลา  ทุก ๆ ขณะ  ทุก ๆ  อิริยาบถ 
ก็อยาไดเกิดความหิวทางวิญญาณ  ในเรื่องดี  เร่ืองเดน  เร่ืองภวทิฏฐิ  ภวตัณหา;  
อยางนี้เปนคนอิ่ม;  เมื่ออิ่มแลว  ก็ไมตองพูด  มันหมดปญหา. 

 
พุทธศาสนา  หรือคําสอนของพระพุทธเจา  ทําใหคนมีความอิ่ม  ไดรับ 

ความพอใจอยูตลอดเวลา  :  ความทุกขไมมี  ปญหาไมมี,  ความตายก็พลอยไมมีปญหา 
ไปดวย;  เพราะมันอิ่มอยางนี้ไดจนกระทั่งตาย.  พอตายแลวก็ไมรูสึกอะไร 
ก็เลิกกัน;  แตตองไมมีความกระหายที่จะเกิดใหม,  ภพหนาชาติหนาก็ไมมีอีก;  
เพราะวาหยุดอยูที่ความอิ่ม;  ไมมีความหิวในการที่จะเกิดใหม.  ฉะนั้นธรรมะนี้ 
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เปนความอิ่มท่ีประหลาด  :  อิ่มนิรันดร  อิ่มตลอดกาลนิรันดร  เปนของที่ไมเกิดไมดับ 
ไมเหมือนกับเรื่องหิวขาว  หิวกามารมณ  ซึ่งเปนเรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ  แตถาอิ่มเพราะวา 
ตัดภวตัณหา  ภวทิฏฐิได  ก็เรียกวาอิ่มนิรันดร;  ความหมายของนิพพานนี้  คืออิ่ม 
นิรันดร.  ถาอยากจะรูจัก  นิรันดร  หรือมตะ  หรืออะไรแลวอยากอิ่มนิรันดรอะไร 
กันบางละก็  จะตองสนใจเรื่องอยางนี้. 

 
ทําอยางไรจึงจะเปนอมตะ  หรือ  immortal  ทําอยางไรจึงจะเปนนิรันดร 

eternal,eternity ?  นี้คนทั่วไปฟงไมถูก  ไมเขาใจไดวา  เรามีอายุไมกี่ปจะตาย  แลว  
จะไมตายไดอยางไร  ?จะเปนนิรันดรไดอยางไร ?  ตัวนั้นแหละคือตัวที่ไมเขาใจคําวา 
“อมตธรรมในพุทธศาสนา”.  นี่ก็คือความโงมาก. 

 
ที่พูดคําวา  “ออก”  ออกนี้  ออกจากความตายเพื่อหาอมตธรรม.  พบ 

อมตธรรมแลวโวย!ก็เอามาบอก  มาปนกัน  เอามาแจกกัน  นี้เชนในเรื่องอุปติสสะ  โกลิตะ 
คือพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ;  ออกหาอมตธรรม  พบแลวมาบอกมาแจกกันนี้.  
ฟงดูใหดี ๆ  เขาพบอมตธรรม  ไดพบความเปนนิรันดรหรือชีวิตนิรันตร  อยางพระเยซู 
เรียกอยางนี้;  เขาพบกันได.  สําหรับมนุษยเรา ๆ  ที่มีอายุไมเกินรอยปนี้  ก็ตอง 
อาจหมายความถึงความอิ่มชนิดนี้.  มันเปนนิรันดร,  หรือความเปนอยูชนิดอิ่ม 
เพราะไมอยากอะไร.  นี่คือชีวิตนิรันดร  :  ไมเปลี่ยนแปลง  เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย.  
ใครถึงชีวิตนิรันดรแลวถาดับก็ดับแตรางกายเทานั้น;  สภาพความอิ่ม  หรือชีวิต 
นิรันดรยังอยู,  อิ่มอยูเรื่อยไป.  รางกายแตกตาย  ก็แตกตายไป;  ตัวเราก็มิไดมี;  
แตวาสิ่งที่เปนอมตะ  หรือเปนนิรันดรคงมีอยู. 

 
ทั้งพระทั้งฆราวาส  ควรรูจักทําตนเปนผูอิ่มทางวิญญาณ 

ทีนี้  ก็อยากจะรวบรัดเรื่อง  ใหมันเหลือแตเพียงวา  จะสึกออกไปก็ตาม 
จะอยูตอไปก็ตามจงรูจักทําตนใหเปนคนมีความอิ่มในทางวิญญาณกันเสียบาง; 
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นอยก็จะเปนการไดถึงตัวพุทธศาสนาไปเรื่อย ๆ  ไมเสียที  ที่มีชีวิตอยู;  หรือบวชอยู 
ก็ไมเสียที;  ถาไดความอิ่มชนิดนี้อยูละก็เรียกวาไมเสียที.  ปญหามีเทานี้.  ความเปน 
พระอรหันตที่เรียกวาสูงสุด  ก็สูงสุดเพียงเทานี้  คืออิ่มนิรันดรโดยแทจริง;  ถายัง 
ไมเปนความอิ่มสมบูรณโดยแทจริง  ก็ยังไมเปนพระอรหันตเปนเพียงรอง ๆ  ลงมา;  
ถาไมไดเสียเลยก็เปนปุถุชนอยางเลวมาก  ถาไดบางก็เปนปุถุชนอยางดีหนอย. 

 
ขอใหระวัง  อยามีความหิวทางวิญญาณ  จะเปนผูตกนรกทั้งเปน  จะเปน 

เปรต. 
 
ที่เรียกวาเปรต  นั้นก็ไมมีอยางอื่น  :  เปรตก็มีทองเทาภูเขา  ปากเทารูเข็ม 

อยางนี้  คือความหิวทางวิญญาณ  เพื่อดี  เพื่อเดนเทาภูเขา;  แลวโอกาสที่จะ 
มีจะเปนได  มันเทารูเข็ม;  มันก็มีความอิ่มไมได.  เปรตจึงหิวเรื่อย;  ก็ไดแกคน 
ทุกคนในโลกนี้ที่กําลังหิว,  ไมใชโลกอื่น,  ไมใชตอตายแลว,ไมใชอุปปาติกะอยางที่ 
เขาพูด ๆ  กัน;  หรือไมใชอทิสมานกายอะไรที่ไหน.ที่แทก็คือคนที่หิวอยูเรื่อย 
นั่นเอง.  ถาเปนสัตวชนิดอื่นไปแลว  ก็ไมมีความแปลกประหลาด,  เพราะเปน 
ธรรมดาของสัตวชนิดนั้นไปเสีย  ไมเกี่ยวกับเรา;  ที่เกี่ยวกับเราก็โดยเหตุที่วา  เรานี ้
จะเปนเปรตโดยไมรูสึกตัว  คือหิวอะไรในทางจิต  ทางวิญญาณอยูเรื่อย  ไมมีวันอิ่ม 
เสียเลย.  ขอใหทุกคนเขาใจคําใหม  วา  “อิ่ม”  นี้ขึ้นมาอีกสักคําหนึ่ง. 

 
ทีนี้อยากจะพูดทบทวนคําที่กลาวเมื่อตะกี้ที่วา  ไมมีใครสนใจเรื่องคําวา 

อิ่มนี้,  หรือวาพุทธศาสนามีใหสูงสุดแคอิ่มนี้.  นี่เขาใจไมไดแลวไปถือเสียวา 
เปนเรื่องต่ําเกินไป  หรือท่ีพูดนี้ไมจริง.เดี๋ยวนี้พวกเราที่นี่ก็ถูกหาวาพูดไมจริงอยูเรื่อย 
และมากขึ้น.  นี่เปนเพราะเราพูดดวยสํานวนที่เขาไมเคยฟง. 
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พระพุทธศาสนาไมมีอะไรมาก  มีแต  “อิ่ม”  เทานั้นเอง  และถาเราจะ 
เขาใจกันไดบางก็จงเขาใจอยางวานี้  :  ถาวาหยุดความกระหาย  หยุดอยากเสียได 
มันก็อิ่ม;  ดับตัณหาเสียไดดวยประการทั้งปวง  นี้คืออิ่ม  และไมเปนเปรตดวย.  อยาไป 
เรียนอะไรมากเลย  เรียนแคใหรูจักทําใหอิ่มก็พอแลว.  หยุดความอยากเสียก็ยังอิ่ม;  
ไมเหมือนเรื่องทางกาย  ตองไปหามาใหมันกิน;  หิวอีกก็กินอีก,  หิวอีกก็กินอีก,  
นี้เปนเรื่องทางกาย.  ถาเรื่องทางวิญญาณนี้  ไมทําอยางนั้น,  ไมทําสนองมันอยางนั้น,  
ไมมัวแตสนองความตองการอยูอยางนั้น;  แตวาหยุดความอยาก  หรือหยุดตัวอยากเสีย 
มันก็อิ่ม. 

 
เรามีสองอิ่มก็พอแลว  :  ทางรางกายก็หาใหกินมาอิ่ม ๆ   เปนประจําวันไป,  

ทางจิตทางวิญญาณ  ก็หยุดความกระหายเสีย  มันก็อิ่ม.  นี้มันเปนความอิ่มท้ังทางกาย 
และทางวิญญาณก็สบาย;ปญหาก็หมด.  พุทธศาสนาก็จะมีเทานี้เอง. 

 
ทําให  “อิ่ม”  ทั้งทางกายทางจิตก็พอแลว 

ระยะนี้ไดขาววา  คนเขาดาผมอยางรุนแรงวา  ผมทําพุทธศาสนาใหหมด 
ราคา;  เขาพูดอยางนี้;  ทําพุทธศาสนาใหเปนของตกต่ําไป  หมดราคาไป  ทําใหไมใช 
พุทธศาสนาไปเสียเลยดวยซ้ํา  ในเรื่องที่ผมพูด ๆ  มาแลว.  แตผมจะยังคงพูดอยางนี้อีก 
คงจะมากไปอีกดวยซ้ํา  วา  พุทธศาสนาไมมีอะไรมีแต  “อิ่ม”  เทานั้น.  นี้ขอให 
พยายามเขาใจใหได  แลวบอกตอ ๆ  กัน  :  ใหทําใหอิ่มทั้งทางกายทั้งทางจิต  ก็พอแลว!  
ในที่นี้จะใชคําหยาบอีกแลว,  ไหน ๆ  เขาก็อุปโลกนใหเราเปนคนพูดคําหยาบ  ก็จะพูด 
หยาบทั้งนั้น  :  เมื่อมนุษยกินอิ่มทางปาก  ทางทองแลว  ก็ยังหิวกระหายทางวิญญาณ,  
กระหายจะดี  จะเดน,  ตัวกูอยากจะยกหู  ชูหาง  ไมไดยกหูชูหางก็หิว;  เรียกวาอิ่ม 
แตทางกาย  หิวทางวิญญาณ;  เพราะฉะนั้นจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน,  มนุษยนี้เลว 
กวาสัตวเดรัจฉานกันตรงนี้! 
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สัตวเดรัจฉานไมมีหิวทางวิญญาณ!  มีแตหิวทางรางกาย;  พอไดกินอิ่ม 
แลว  ก็เสร็จเรื่องหมดปญหาไป  เพราะทางวิญญาณมันไมหิว.  สวนมนุษยนั้น  พออิ่ม 
ทางกาย  ทางเนื้อหนังแลว  ยังหิวทางวิญญาณเทาภูเขาอยู;  แตไดมาเพียงเทารูเข็ม ;  
นี่เรียกวาหิวแรง;  ฉะนั้นมนุษยจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน  ถาหากวาไมทําใหรูจักอิ่ม 
ทางวิญญาณ.  มนุษยตองรูจักทําใหเกิดความอิ่มทางวิญญาณ  จึงจะไมเลวกวา 
สัตวเดรัจฉาน;  และจะเกงกวา  ดีกวาสูงกวา  ประเสริฐกวา  ถาทําได.  สัตวเดรัจฉาน 
ไมหิวทางวิญญาณ  เพราะธรรมชาติชวย;  ไมถือวาเกง  ไมถือวาประเสริฐวิเศษ,  
ธรรมชาติใหความโงมา  สําหรับไมรูจักหิวทางวิญญาณ.  สวนมนุษยนี้ก็มีกรรมที ่
ธรรมชาติใหสติปญญามา  ใหรูจักดี  รูจักชั่วรูจักสุข  รูจักทุกข. 

 
มนุษยคนแรกินผลไมตนนั้นเขาไป  ทําใหรูจักดี  รูจักชั่ว  รูจักสุข 

รูจักทุกข  อะไรทุก ๆ อยางนี้  มันเกิดหิวทางวิญญาณขึ้นมา.  ก็เลยทนทรมานตลอด 
กาล.  จึงตองแกปญหาขอนี้ใหได  ใหสมกับท่ีเปนมนุษยจริง ๆ;  หากมีปญญาพอที่จะ 
หยุดหิวทางวิญญาณก็จะดีกวาสัตวเดรัจฉานสมกับท่ีเรียกวามนุษย.  ถาไมเชนนั้น 
ก็เปนคนที่สูสัตวเดรัจฉานก็ไมได;  เพราะสัตวเดรัจฉานมีการไมทรมานทางวิญญาณ.  
ทรมานแตเรื่องทางรางกาย  หรือจิตใจ  เล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่เกี่ยวกับรางกาย.ทางทิฏฐ ิ
ทางวิญญาณทางสวนลึกนั้น  สัตวเดรัจฉานไมมีปญหา;  ไมมีความทุกขรอนที่เผาอยู 
ตลอดเวลาในสวนลึก  ที่ทําใหเปนเปรต  นั้นไมมี;  เพราะมันมีความเปนสัตวเดรัจฉาน 
เสียแลว  ไมตองมีความเปนเปรต. 

 
ทีนี้  ปญหามันเหลืออยูที่พวกเราเฉพาะที่เปนมนุษยนี้,  ที่เรียกตัวเองวา 

มนุษย;  จะเปนมนุษยก็ตองเปนมนุษยที่แปลวา  “มีใจสูง”,  แปลงาย ๆ  วา  มีใจสูง.  
คําวามนุษยอาจแปลวาเหลากอของพระมนูก็ได;  ถาเปนเหลากอของพระมนูจริง 
ก็ตองมีใจสูงอีกนั่นเอง.  ตองมีใจสูง  คืออยาใหน้ําทวม:  น้ําคือความหิวทางวิญญาณ 
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ซึ่งเปรียบเหมือนน้ําทวมได.  นี้ก็ถือวาเปนมนุษย  ปญหาก็หมดไปได  :  มีเทานั้น.  
พุทธศาสนามีเทานี้  :มีแปดหมื่น  สี่พัน  พระธรรมขันธ  ก็เปนคําอธิบายสําหรับให 
เปนอยางนี้  เพียงเทานี้. 

 
พุทธศาสนา  แปดหมื่น  สี่พัน  พระธรรมขันธ  ก็คือคําอธิบายวาทํา 

อยางไรจึงจะอิ่ม  นี้บอกใหรูเพื่อสําเร็จประโยชนในการทําใหอิ่มคําเดียวเทานั้น  :  
หยุดอยาก  หยุดหิว  ทางวิญญาณแลวเปนผูอิ่มอยูตลอดเวลาตลอดกาล  และเปนอมตะ 
ดวย.  เพราะฉะนั้นดูภาพ  immortal  อยางที่พวกจีนเขาเขียน  ตัวโต ๆ  อวน ๆ  บาง.  
สําหรับภาพอิ่มนี้  เรากําลังจะเขียนอีกสักตัวสองตัว  ที่ฝาผนังดานหนึ่ง.  เขาเรียกวา 
ตัว  immortal  ตัวโตสักเทาตุม  รูปรางเปนตุม  นี้มีความหมายที่วา  ไดความสมบูรณ 
ความเต็ม. 

 
ฝกความอิ่มมาตลอดพรรษา 

แมออกพรรษาแลวก็ควรพบความอิ่มตอไป 
เมื่อตะกี้ที่วา  จะพูดสรุปเรื่องเกี่ยวกับออกพรรษา  ก็เปนเรื่องความอิ่ม  :  

อยูมาพรรษาหนึ่งแลว  ออกพรรษาแลวควรจะพบกับความอิ่มบาง;  หยุดหิวทาง 
วิญญาณเสียบาง.  ที่ไดพรรษาหนึ่ง  จะไดเปนพรรษาหนึ่งจริง ๆ  คือดีขึ้น,  มีความอิ่ม 
ทางวิญญาณเพิ่มข้ึน;  อยาเอาไปปนกับ  “ความอิ่มทางขาวสุก”;  พรุงนี้จะตักบาตร 
รับบาตรกันหลาย ๆ  บาตรอีก.  อยาเอาไปปนกันกับความอิ่มอยางนั้น.  ถาเปนอิ่ม 
ทางวิญญาณ,  ก็ไมมีวัตถุ  ไมมีขาวสาร  ไมมีขาวสุก  ไมมีขนม  ไมมีอะไร.  เพราะวา 
หยุดความหิวเสีย  กามตัณหาก็หยุดไป,  ภวตัณหาก็หยุดไป,  วิภวตัณหาก็หยุดไป,  
แมชั่วคราวก็ยังดี.  ตลอดเวลาที่มันหยุดก็ไมหิว;  ไมหิวก็อิ่ม.  พอไมหยุดมันเกิด 
มาอีก  ก็หิวอีก;  มันก็มีความทนทรมาน  เหมือนกับตกนรกทั้งเปน,  เปนเปรต. 
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อยาทําเลนกับคําพูดเพียงคําเดียววา  “อิ่ม”  ;  คํานี้มีความหมายลึกมาก  :  
ลึกถึงความหมายของพุทธศาสนาทั้งหมด,  พระธรรมอันสูงสุด  ก็สูงสุดเมื่อทําให 
มนุษยรูจักอิ่ม.  ถาหยุดอยากเสียไดก็เลยอิ่ม;  ดับกิเลสใหหมดสิ้นก็คือหยุดอยาก 
ไมมีอยากก็อิ่ม.  เพราะฉะนั้นคําวาพระอรหันตควรจะแปลวาผูอิ่ม;  ครั้นแปลอยาง 
นี้ก็เขาใจกันเปนเรื่องอาหารการกินไปเสียอีก;  มักเขาใจผิดกันไดอยางนี้เสมอ. 

 
คําพูดอยางภาษาธรรมดาฟงดูไมนาปรารถนา;  แลวยิ่งพูดวา  ไมอิ่ม-ไมหิว 

อยางนี้มันยิ่งแหงแลง;  ยังมีเรื่องอะไรที่นาปรารถนาอีก;  สูพูดวา  “อิ่ม”  คําเดียว 
นี้ไมได,  แลวก็ใชสํานวนวา“อิ่มตลอดกาลนิรันดร”,  หรือมีชีวิตอยูตลอดกาลนิรันดร.  
การพูดในแง  positive  อยางนี้ดีกวาในแง  negative;  แตที่จริงเรื่องนี้ไมใช  positive 
ไมใช  negative;  ไมใชทั้งสองอยาง.  แตเมื่อเราจะพูดกับมนุษยธรรมดาที่พอใจใน 
positive  เราก็พูดวาอิ่ม  หรือพูดวาไมตาย.  รูความหมายของมันใหดี ๆ  จึงจะ 
เขาใจไดดีในคําวา  “อิ่ม”.  เมื่อจะกินก็กินใหอิ่ม  เมื่อจะนอนก็นอนใหอิ่ม,  จะทํา 
อะไรก็ทําใหอิ่ม  อยางนี้ในทางวัตถุก็ทําไปได,  แตในทางวิญญาณตองตัด  ตองหยุด
ความกระหายหรือความหิวเสีย  จึงจะอิ่ม. 

 
เราเกิดมานี้  ก็เพ่ือใหอิ่มกันทั้งนั้น  ทั้งทางกาย  และทางวิญญาณ.  ปญหา 

ทางรางกายหาขาวกินนี้ไมมีปญหา  และเรียกวาไมมีปญหาไดเลย.  ปญหาที่จะเหลือ 
มีแต  “อิ่มในทางวิญญาณ”  ซึ่งยังอิ่มกันไมคอยจะได,  ไดนอย  ไดยาก,  และยังแถม 
พูดกันไมคอยรูเรื่อง. 

 
ขอใหพยายามเปนผูอิ่มทางวิญญาณใหสุดความสามารถ,  แลวการงาน 

ก็ทําไปเถอะ  เพื่อประโยชนผูอื่น.  ภาพจับวัว  ๑๑๐  ภาพนั่นก็ใชเปนอุปมาไดอีก; 
 

                                                
๑.  ภาพจับวัว  ๑  ชุด  มี  ๑๐  ภาพ  ที่เขียนไวในตึกมหรสพทางวิญญาณ  และไดเคยพิมพแพรหลายแลว,ใน

หนังสือนี้ก็ไดตีพิมพที่หนา  ๑๔๓  ไวอีก 
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ที่เขียนใหดูภาพที่หลังจากจับวัวไดนั้น  เปนภาพเปาป  ขี่วัว  เปนอุปมาวา  มีความ 
ไดตามตองการพอแลว  ตัวตนมันก็วางไป;  เกิดมาใหมเปนคนทําเพื่อชวยผูอื่น,  
ทําประโยชนผูอื่น,  เที่ยวสองตะเกียง  เที่ยวแจกของ.  นี่งานของคนอิ่ม;  ดูใหสม 
กับรูปท่ีเขียน  :  คนทองโตเทาโอง  เที่ยวแจกของสองตะเกียง  เพราะมีความอิ่ม 
จึงมีแจกให;  ไมใชทองโตหมายถึงภูเขา;  แตหมายถึง  มีอะไรดีอีกมากพอที่จะแจก 
คนอื่น.  เพราะฉะนั้นเราหยุดหิวเสีย  แลวก็อิ่ม,  อิ่มแลว  ก็ทํางานเพื่อคนอื่น ;  
เร่ืองก็จบ. 
 

พูดไปพูดมาก็วนอยูที่  คําวาอิ่มคําเดียว,  อิ่มแลวจะทําอะไรก็ได.  นี่ลอง 
คิดดู;  ใกลจะเลิกแลว  จะจบแลว  วา  :  เราใชคําวา  “อิ่ม”  คําเดียวมันพอจริง ๆ  
อยางนี้.  เขาจะหาวาเราทําลายพุทธศาสนาใหหมดคาก็ตามใจเขา.  ในที่นี้  เราอยาก 
ใหทุกคนคิด  และเขาใจวา  มีเทานี้จริง  ๆ;ที่ไปเรียนกันมาก ๆ,  เรียนโนน  เรียนนี ่
ใหมันมาก  นั่นเปนพวกบาหอบฟาง,  บาหอบฟางคือหอบเอาไปไมมีที่สิ้นสุด,  หอบฟาง 
ไปไมมีที่สิ้นสุด!  ที่มาเรียนรูคําวา  “อิ่ม”  คําเดียวนี้พอแลว.  อิ่มเสียกอนเถอะแลวจะ 
หอบฟางเลนบางก็ได;  แตตลอดเวลาที่หอบฟางอยูนั้นตองอิ่ม,  ตองใหอิ่มอยูเสมอ 
จะหอบฟางเลนบางก็ได  แลวเอาไปแจกเขา. 

 
จัดวัดเปนโรงมหรสพทางวิญญาณก็เพ่ือความอิ่ม 
ทีนี้จะพูดถึงวา  วัดเราเปนโรงมหรสพทางวิญญาณ  อยูตลอดทั้งวัด 

ทั่วทั้งวัด  :  มีตนไมมีกอนหิน  มีธรรมชาติ  มีความเงียบสงัด,  ที่เปนอยางนี้แหละ ;  
เราจะรูสึกวามันเยือกเย็น;  ความหิวหยุดไปหมดเองเลย.  ทําไมพวกคุณจึงไมถือวา 
นี่เปนสัญญลักษณของความอิ่ม ?  นี่คือสัญญลักษณของความอิ่ม!  เย็น  สบาย  เงียบ 
สงบดี  สะอาดดี  แจมใสสวางดีอยางนี้.  คุณตองเขาใจตอไปถึงวา  “อิ่ม”  นั้นคือ 
มหรสพทางวิญญาณ;  ที่เรียกวา  อิ่มนั้นคือมหรสพทางวิญญาณ;  ถาใครไมโง 
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เขามาในวัดนี้  จะแลเห็นมหรสพทางวิญญาณทั่วไปทั้งวัด  :  กอนหินก็ตาม  ตนไมก็ตาม 
ดอกไมก็ตามแมลงก็ตาม.  เชา ๆ  ผมเดินดูหญาดูใบไม;  เทานี้ก็รูสึกวา  แหม,  มีใหดู 
มากจริง;  นาดู  ชวนใหดู  และพอใจไปทุกอยาง;  นี่ก็เปนอิ่มชนิดหนึ่งเหมือนกัน. 

 
อยากจะพูดหรืออยากจะยืนยันวา  เดินดูอะไรเลนตามสนามหญา  ตอนเชา ๆ  

มันก็อิ่มประหลาดชนิดหนึ่งเหมือนกัน.  ถาเราไดความอิ่มชนิดนี้  แลวเราจะตองทํา 
อะไรทําไม;  ในเมื่อมันเปนความอิ่มชนิดหนึ่ง  ซึ่งนาพอใจก็ดีแลว  จะตองทําอะไร 
ใหยุงยากลําบากเกินไปทําไม,  หาไดงาย ๆ  แลว. 

 
ขอน้ี  ผมจึงอยากจะแนะวา  ควรจะสนใจธรรมชาติบาง,  พระเณรควรจะ 

สนใจลงไปถึงธรรมชาติที่แทเหลานี้  :  กอนหิน  กอนดิน  กอนกรวด  ใบหญา  มด 
แมลง  ดอกไม  อะไรก็ตาม;  ลองลดตัวเองลงไปสนใจดูบาง,  มันมีใหสนใจ  และ 
มีใหอิ่มอยางยิ่ง  อยางที่ไมตองลําบากมาก,  ไมตองไปหาอะไรลําบาก  ก็อิ่มและพอใจได.  
พวกที่เขาเปนนักธรรมชาติ,  นักเลงธรรมชาติ  เขาสนุกสบาย  พอใจอยูกับธรรมชาต ิ
เหลานี้  ก็อยาไปวาเขา;  ธรรมชาติทําใหเขาอิ่ม  หรือสบาย  โดยลงทุนนอยที่สุด 
ไปท่ีไหนก็มีได.  สวนการทะเยอทะยานเพื่อกินดีอยูดี  จะมีเกียรตินี้,  หรือจะให 
ใครยอมแพใหใครเทิดทูนบูชานี้มันบา;  มันเปนเรื่องที่ทําใหหิวไมมีที่สิ้นสุด. 

 
เชา ๆ  เดินไปบิณฑบาต  เดินชมกอนหิน  กอนดิน  กอนกรวด  ใบหญา 

น้ําคาง  มด  แมลง  ปู  ปลา,  แลวเดินเรื่อย  ชมไปเร่ือย ๆ  จนกวาจะเปนมิตรเปนเกลอ 
กับพวกเหลานี้,  แลวจะเต็มไปดวยความสบายตา  สบายใจ,  เปนความอิ่มไปหมดทุกหัว 
ระแหง,  ไมวาจะเหลียวไปทางไหน  ไมมีความขาดแคลน,  มีแตสิ่งที่ชวยทําใหจิตใจ 
ของเราอิ่มหรือสบายไดทั่วไปหมด,  คือพอใจก็แลวกัน  ในแงใดแงหนึ่งก็พอใจ ; 
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ไมตองมีเหยื่อกิเลสท่ีสวย  ๆ.  กอนกรวดธรรมดา  ดินธรรมดา  ใบไมธรรมดา  ของ 
ธรรมดาที่มี ๆ  อยูนั่นแหละ;  ถาสนใจดวยใจที่อิ่มและถูกวิธี  ละก็สนุกทั้งนั้น,  และ 
ดูมันแปลกประหลาดออกไปทุก ๆ  วัน.แตสังเกตดู  ไมมีใครจะไปมองมันเลย. 

 
คนที่ปลูกดอกไมสวย ๆ   นี่ก็ปลูกไวอวดคน,  สรางความหิวในการที่ตัวยัง 

มีของดี  ของเดนอะไร  ก็หิวเรื่อยเสียเหมือนกัน.  ถึงจะปลูกดอกไมอีกกี่แปลง  กี่รอยตน 
กี่พันตน  มันก็หิวเรื่อย;  แตถาปลูกไวดูสักตน  แลวศึกษา  แลวจะพอใจ  กระทั่งใบ 
กระทั่งราก  กระทั่งมันไมมีดอก  ก็ยังเปนที่พอใจ.  อยางนี้ชวยไปในทางอิ่มนี้ไดจาก 
ธรรมชาติ,  เปนเกลอกับธรรมชาติ,  ไดรับความสบายใจจากธรรมชาติ.  ถาเราคอย 
แตจะใชมันเปนเครื่องอวด,  มันก็ใหเราเปนทาสปลูกมัน,  เปนทาสกิเลสตัณหาอยางหนึ่ง 
ที่วาเรามีของดี  ของสวยสําหรับอวด;  อยางนี้ก็แยเลย  ยิ่งทํายิ่งแย-ยิ่งทํายิ่งแย-ยิ่งทํา 
ยิ่งแย.  มันควรจะทําไปในทางที่หยุด  และพอใจ  ยินดีอะไร  ที่พอใจงาย ๆ  ไมตอง 
วิ่งไปดูที่ไหน  ใหเสียเงินใหลําบาก. 

 
สิ่งที่จะเดินดู  นั่งดู  มันมีเต็มไปหมดในโลกนี้,  แลวก็มีความเพลิดเพลิน 

ไปไดจนตลอดชีวิต.อยางนี้มันดี  คือไมลําบาก  ไมเสียเงิน  ไมลําบาก  ไมยุงยาก,  
มันเปนสิ่งที่ใหอิ่มได;  มีแตใครตองการหรือไมตองการเทานั้นเอง  ถาใครไม 
ตองการ  ผมก็บอกไมถูก  คือพูดกันไมถูก.  เพราะฉะนั้นจึงถือวา  เราอาจจะอิ่มได 
ดวยการดู,  การศึกษา  การเปนเกลอกันกับธรรมชาติ,  แลวจะมีอิ่มไดเหมือนกัน,  
และยิ่งฉลาดมากขึ้นไปอีก  คือลงทุนนอยที่สุด  แลวอิ่มไดมากที่สุด;  ดีกวาไปเรียน 
บาลีจนเปนวัณโรคตาย,เรียนภาษาอังกฤษจนเปนโรคเสนประสาท  ไมหาย,  อยางนี้;  
ดีกวาทั้งนั้น.  เรียนธรรมะที่ทําใหรูจักอิ่มเสียกอน;  ทีนี้พอเรียนธรรมะ  รูจักวิธ ี
ปฏิบัติใหมันอิ่มแลว;  ไปเรียนบาลีก็ไมเปนวัณโรคตาย,  หรือเรียนภาษาอังกฤษ 
ก็ไมตองเปนโรคเสนประสาท;  เพราะความอิ่มทางวิญญาณนี้ก็มีในทางที่วาปองกันโรค,  
เปนอํานาจตานทานโรค. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๑๔

ขอใหขวนขวายเรื่อง  “ความอิ่มทางวิญญาณ” 
ขอใหรีบขวนขวาย  และรีบเอาใจใส,  เรื่อง  “ความอิ่มทางวิญญาณ”  

เสียกอน,  แลวคอยๆขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้  ซึ่งหรูหราตามโลกนิยม  แลวจะไมเปน 
อะไร;  กิเลสก็ไมรบกวน,  รางกายก็ไมเปนอันตราย.  เมื่อจิตใจมันปกติ  หรือมันอิ่ม 
นี้เรียนไดเร็ว.  นี่ผมเปนคนบอก  และยืนยันวาจิตใจในสภาพที่ปกติ  ที่เรียกวาอิ่มน้ี 
เรียนอะไรก็เรียนเร็ว.  คนอื่นเรียนไปจนตายก็ไมใครรู,  เราเรียนปเดียวก็รู,  หรือเรียน 
ครึ่งปก็รู.  คนที่จิตใจหิวไมรูจักอิ่ม  ใหเรียนอะไรจนตายก็ไมรู;  เพราะจิตไมเปน 
จิตทีประกอบดวยคุณสมบัติของจิต;  แตเปนจิตที่หิวเรื่อยจนไมใชจิต.  เพราะฉะนั้น 
อยาทําอะไร  อยาเรียนอะไร  ดวยความหิวทางวิญญาณ,  แตใหทําอะไร ๆ  ดวยความ 
อิ่มทางวิญญาณอยูเสมอไป. 

 
ถามีเรื่องหิวก็ใหมีแตหิวขาว  :  หิวก็กิน  กินแลวก็หาย,  แลวก็ประคับ  

ประคองจิตใจ  ใหมีความอิ่มทางวิญญาณอยูเสมอ;  นี้สบายหมด  :  ทําประโยชน 
ตนก็สบาย  ทําประโยชนผูอื่นก็สบาย,  ไมทําอะไรก็สบาย,  เปนเรื่องสบายไปหมด ;  
นี้แหละคือพุทธศาสนา;  เรียกวาไมมากมาย,  แตวายิ่งกวามาก  :  ไมมีอะไรมาก 
มายแตวาใหญโต,  หรือเปนเรื่องลึกซึ้งทั้งนั้น.  นี่ในคํา ๆ  เดียวนี้ใครจะไปเผยแผ 
พุทธศาสนาทั่วโลก  ไปพูดเรื่องอิ่มกันดีกวา;  เขาก็จะสนใจ,  แลวก็บอกวาเรื่อง 
อิ่มน้ีทําใหสมบูรณใหถูกตอง  ใหเขาใจดี,  พุทธศาสนาจะชวยใหเกิดความอิ่มท่ีแทจริง ;  
แลวมนุษยก็ไมตองรบกันเหมือนที่รบกันอยูเดี๋ยวนี้.  เพราะมีความหิวทางวิญญาณ 
อยากดี  อยากเดน  เพราะกลัวจะไมไดดีไมไดเดน  คนก็คิดทําลายผูอื่นปองกันไวกอน ;  
ก็เลยรบกันเรื่อยไป,  แลวไมรูจะโทษใคร;  เมื่อเปนกันเสียอยางนี้ทั้งโลกก็ไมรู 
จะโทษใคร,  ไมมีฝายไหนถูกฝายไหนผิด,  เปนเปรตที่มีความหิว  แลวรบกันทั้งสองฝาย ;  
นี้ตองโทษวากรรมของโลกนี้เอง,  บาปกรรมของโลกนี้เอง  เพราะมนุษยเดิน 
ทางผิด. 
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ความอิ่มท่ีไมตองกิน ๒๑๕

ขอใหเดินทางถูกกันเสียบางเถิด 
มนุษยในโลกสวนใหญเดินทางผิด  ก็เลยไดรบกันเรื่อยจนกวาจะเอือม 

แลวจะไดคิดกันใหมเพื่อเดินทางถูก  แลวจึงจะหยุดรบกันที;  พอนานเขาเผลออีก  
-เผลออีก-เผลอทีละนอย,  เผลอทีละนอยจนเดินผิดทางอีก,  แลวก็รบกันอีก ;  
มันดูจะเปนธรรมดาของมนุษยอยูอยางนี้. 

 
ทีนี้ใครจะเปนคนมีโชคดี?  ในเมื่อเขาเดินทางผิดทาง,  เราเดินเสียให 

ถูกทาง;  เมื่อคนสวนมากเขาเดินผิดทาง  เราเดินใหถูกทาง,  เราก็เปนคนโชคดี,  
ไมมีใครมาทําอะไรเราได;  จะมาฆาเราใหตาย  ก็ยังไมทําใหเราเปนทุกขได. 

 
ออกพรรษาแลว  ก็ขอใหออกพรรษาดวยความที่มีอะไรดีขึ้น  สูงขึ้น 

เต็มข้ึน  มากขึ้น  จนเรียกวาอิ่มข้ึนแลว.  คุณนาคะเสนเขาใจไหม ?  จะคานก็คานซิ.  
ชวยเอาไปเผยแผที่อินเดีย,  เอาเรื่องอิ่มน้ีไปเผยแผที่อินเดีย;  ทําใหชาวอินเดียอิ่ม 
เหมือนอยางเมื่อครั้งพระพุทธเจา;  ถึงไมไดกินขาวเพราะอินเดียไมมีขาวพอจะกิน 
ก็ยังอิ่ม,  วินาทีสุดทายก็ยังอิ่ม.  (ภิกษุนาคะเสน  เสนอขอคิดเห็นบางอยางที่ขบขัน). 

 
เรื่องทางวิญญาณยังหิวนี้  มนุษยตองจัดการกันเปนพิเศษ;  พระพุทธ- 

ศาสนามีแตเรื่อง  “อิ่ม”  คําเดียวเวย!  ใครสนใจหรือไมสนใจก็ตามใจ. 
 
ทีนี้ใครจะมาคุยกันเรื่องวิปสสนาที่แทจริง  ก็คือเรื่องทําให  “อิ่ม”  ถายัง 

ทําใหอิ่มไมได  ก็ไมใชวิปสสนาที่แทจริง.  ฟงดูมันชักจะพูดทลึ่งมากขึ้น  ใหเขา 
ดาเอามากขึ้น;  เพราะขืนพูดตามแบบฉบับอยู  มันมากมาย  มันออมคอม  มันเยิ่นเยอ 
มันตั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ  มันมากนัก.  พูดวา  “ไมมีศาสนา”,  พูดวา  “ไมตองทํา 
อะไร”;  นี้ก็อยางเดียวกัน  คือถูกดา.  ถาเขาสนใจสักหนอย  ก็จะพูดวา“ไมมีอะไรอีก 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๑๖

นอกจาก  อิ่ม”,  ทําใหอิ่ม,  ใหเกิดความอิ่มทางวิญญาณขึ้นมา;  ก็เปนโรงมหรสพ 
ทางวิญญาณอยูในความ“อิ่ม”  เวย! 

 
ใครรูจักธรรมชาติ  คนนั้นก็อิ่ม.  ขอใหพยายามทําวัดนี้ทั้งวัด  ใหเปน 

เครื่องสอน-สอน-สอนการทําใหอิ่ม;  หรือเปนมหรสพทางวิญญาณ. 
 

พอกันทีสําหรับวันออกพรรษา  ขอใหเตือน ๆ   กันวา  ใหรูจักอิ่มกันเสียบางเถิด. 
 
 
 
 
 

 

www.buddhadasa.in.th

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



 
 
 
ธรรมปาฏิโมกข 
 
๗.  คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ 
วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันพฤหัสบดี  แรม  ๘  ค่ํา  เดือน  ๑๑  ปมะแม 
 
 

  การพ ูด เรื ่อ งปาฏ ิโมกขธรรม   หร ือ   ธรรม - 
ปาฏิโมกข  ในวันนี้  อยากจะพูดเรื่อง  คนไมใหความ 
ยุติธรรมแกธรรม  แตกลับใหความยุติธรรม  แกธรรม 
อยางยิ่ง. 

 
  เนื่องจากระยะนี้     มีคนมาหาบอย ๆ  เปนคน 

ประเภททีใหความอยุติธรรมแกธรรมะ  แมวาจะทําไป 
โดยไม รูสึกตัว .   คนเหลานี้   คือคนที่ เปนทุกข เปนร อน 
หรือเปนโรคเสนประสาท   แลวก็วิ่ งมาที่นี่   ขอใหช วย 
ส ักท ีมาขอบวชบ าง ,   ขออะไรบ าง ,   แต แล วก ็ย ัง ไ ม 
ทันไดบวช   พอรุงขึ้นก็บอกวาไมไหว     ยุงยากลําบาก 
และร า งกาย เป นอย า งนั ้นอย า งนี ้,   ลากล ับ ไปรวม 
ความแลว  เปนคนที่กําลังมีความเดือดรอนขนาดหนัก 
 

 
 

๒๑๗ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๑๘

ดวยจิตใจของตัวเอง  ดวยเรื่องราวตาง ๆ  ที่กําลังเกิดอยู  กําลังจะเปนบาตาย ;  
เหลานี้เปนโรคเสนประสาทอยางหนักอยู. 
 

ธรรมะเปนสิ่งที่ตองศึกษาดวยจิตใจที่ยังดี ๆ  อยู 
คนจําพวกนี้ผมมองเห็นอยู  เพราะสังเกตมานาน  ก็เลยอยากใหชื่อวา  พวก 

ที่ไมใชความยุติธรรมแกธรรม;    แลวจะพูดอยางหนัก ๆ  วา  เขามีแตจะเอาขาง 
เดียว.  คนชนิดนี้มีแตจะเอาขางเดียว  ไมมีใหใคร  ไมเสียสละใหใคร;  พอทุกขรอน 
ขึ้นมา  ก็วิ่งมาหาวัด  มาหาพระ  มาใหชวยสอนธรรมะดับทุกขใหที.  นี้เขามาตาม 
ธรรมเนียม  กอนนี้ก็ไมเคยรูวาธรรมะจะชวยได,  ถาเชื่อวาธรรมะจะชวยได  เขาก็ควร 
จะเคยสนใจธรรมะบาง.  นี่ไมสนใจเลย.  พอเกิดเรื่องขึ้นมา  ก็วิ่งมาตามธรรมเนียม 
วาชวยที;  ก็ชวยไมได  เพราะวามันไมใชเร่ืองเพิ่งเกิด  เขาเปนโรคเสนประสาทขนาด 
หนักมากอน  จะฟงเรื่องธรรมะถูกไดงาย ๆ  หรือ ?  ธรรมะนั้นเปนสิ่งที่ตองศึกษาดวย 
จิตใจที่ยังดีจริง  ๆ,  ใจคอยังดี  ๆอยู.  ถารูธรรมะชนิดเปนเครื่องปองกันตัว  เปนหลัก 
สําหรับปฏิบัติ,  ธรรมะก็สามารถปองกันไมใหเสียใจหรือไมใหนอยใจ;  หรือพูดอยางนี ้
ดีกวาวา  ธรรมะปองกันไมใหเสียใจจนเปนโรคเสนประสาท. 

 
คนโดยมากผิดหวังเรื่องผูหญิง  เรื่องครอบครัว.  พวกนี้โงเขลาจนไมรูวา 

เรื่องครอบครัวเปนอยางนี้เอง  และธรรมะจะแกไดอยางไรก็ไมเคยเอาใจใส.  อายุ 
เขาไปตั้ง  ๓๐-๔๐  แลว  ยังไมรูวาธรรมะมีไวสําหรับดับทุกข;  เขาไมสนใจ!  
นี้เรียกวาใหความอยุติธรรมแกธรรมะอยางยิ่ง  มีแตจะเอาทาเดียว,  จะเอาประโยชน 
จากธรรมะทาเดียว,  ไมยอมลงทุนใหแกธรรมะ  คือไมยอมลงทุนศึกษา.  นี่คือคน 
พวกนี้  ที่ใหความอยุติธรรมแกธรรมะอยางยิ่ง  โดยไมยอมศึกษาเลย  พอเดือดรอน 
จึงจะวิ่งมาหาธรรมะ. 
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คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ ๒๑๙

ทีนี้  พวกชาววัดชาววา  หรือวาแมที่เปนอุบาสก  ทําตนเปนอุบาสก;  คิดวา 
จะพึ่งธรรมะอยูนั่นแหละ  ก็ยังไมใหความยุติธรรมแกธรรมะอยางเพียงพออยูนั้นเอง ;  
คือสนใจแตตามธรรมเนียมประเพณี  สนใจตามสะดวก  แลวก็สนใจนิด ๆ  หนอย ๆ,  
ไมมากเทาที่สนใจเรื่องลูกเรื่องเมีย  เรื่องลูกเรื่องหลาน  เรื่องเหลน  เรื่องเงินเรื่องทอง 
เรื่องขาวของ.  อุบาสกอุบาสิกาเหลานี้  สนใจเรื่องลูกเรื่องหลาน  เร่ืองเงิน  เร่ืองทอง 
มากกวาสนใจธรรมะ;  จิตใจที่สนใจธรรมะมีปริมาณนอยกวากันมาก.  นี่ธรรมะก็ชวย 
ไมได  หรือไมชวย  เพราะวาเปนคนไมยุติธรรม. 
 

อยาวาแตพวกที่จะไมสนใจเลย  แมพวกที่ทําทาวาสนใจอยูนี้ก็ยังไมพอ  จิตใจ 
ถูกเอาไปใชในทางอื่นมากกวาในทางธรรม.  ถาไปเปรียบเทียบสวนกันดู  ถึงแมพระเณร 
เรานี่ก็เหมือนกัน  เวลาสนใจในธรรมะมีกี่นาทีในหนึ่งวัน ?  แลวกําลังใจทั้งหมด 
ทั้งรอยเปอรเซ็นตนั้นสนใจในธรรมะกี่เปอรเซ็นต ?  สนใจในเรื่องอื่นกี่เปอรเซ็นต :  
สนใจเรื่องดีเรื่องเดน  เรื่องอื่น ๆ  นั้นกี่เปอรเซ็นต ?  ถานอยเกินไปในการที่สนใจธรรมะ 
ก็แปลวาไมยุติธรรมแลว;  แลวเมื่อธรรมะไมชวยก็ไมตองโทษกัน.  นี่!  ใหความ  
อยุติธรรมแกธรรมะไมนอย  ทั้งที่เปนพระเณร. 

 
นี่ผมพูดถึงคนบางคนที่ไมสนใจเลย  ไมประสีประสา  ไมรูวาธรรมะมีความ 

จําเปนแกชีวิตเลย,  แตเมื่อเกิดเดือดรอนดวยเรื่องเขาหมายมั่นมาก  เชน  เรื่องภรรยา 
เรื่องคูรัก  เร่ืองอะไรก็ตามจึงจะมาใหชวยดับทุกข  ซึ่งมีมากเสียแลว  มันก็ดับไมได 
ดับไมทัน;  แลวเวลาที่จิตใจเขาเปนอยางนั้นมันพูดกันรูเรื่องยาก  เพราะคน 
กําลังจะบาอยูแลว  พูดกันรูเรื่องยาก. 
 

ผมขอใหทุกคนตั้งขอสังเกตไวดวยวา  ความยุติธรรมที่ธรรมะไดรับ,  หรือ 
ถาพูดกันตรง  ๆ แลวตองพูดวา  บรรดาผูที่ไดรับความยุติธรรม  ความอกตัญู  หรือความ 
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เนรคุณแลว  ก็ไมมีอะไรเปนอยางนี้มากเทาธรรมะ.  คนบางคนที่เขาบนวาเขาทําบุญคุณ 
กับใครไมขึ้น  มีแตไดรับความยุติธรรม  :  นี้ยังไมเทาธรรมะ  :  ธรรมะไดรับมากกวา.  
นี้ควรจะนึกกันใหดี ๆ  ในขอท่ีวาทําไมธรรมะไมชวย ?  ทําไมธรรมะไมชวย ?  พวกที่บน 
วาธรรมะไมชวย  นี่จงนึกถึงขอน้ีใหมาก. 
 

ทําบุญใหทานอยูเสมอจะถือวาสนใจธรรมะยังไมได 
เมื่อพูดถึงเรื่องที่วาสนใจธรรมะกันอยางไร  ในขนาดที่ธรรมะจะชวยได ;  

คนโดยมากเขาก็คิดกันวา  ถาวาทําบุญตักบาตรใหทานอยูบางแลว  ก็เปนการสนใจธรรมะ 
ที่เพียงพอแลว.  นี่คนประเภทนี้เขาใจเรื่องนี้ผิด  :  ขยันการทําบุญใหทานแลวถือวา 
เปนการสนใจธรรมเพียงพอ;  นี้เขาใจผิด.  สนใจธรรมะนั้นตนรูธรรมะ 
หรือวากระทําอยูอยางถูกตอง  ชนิดที่กิเลสนั้นถูกทําลายอยูเสมอ. 
 

ทีนี้  มาดูถึงการทําบุญใหทาน  :  คนสวนมากเหลานั้น  ไมไดทําบุญ 
เพื่อทําลายกิเลส;  แตทําบุญเพื่อพอกกิเลส,    และก็โดยไมรูสึกตัว;  เชนวา 
ใหทานไปบาทหนึ่งสองบาท  ก็จะใหไดบุญไดกุศลชนิดที่ทําใหเกิดรวย    เกิดสวย  มีโชคดี.  
มีบางคนคิดจะตักบาตรชอนหนึ่งก็จะใหไดวิมานหลังหนึ่ง,  ไดสวรรควิมานจากการ 
ตักบาตรชอนหนึ่งก็มี.    อยางนี้ทําบุญเพิ่มกิเลส  โดยความหวังที่จะเอากําไรมาก 
เกินกวาการคากําไรชนิดไหนหมด.  มีที่ไหนบาง  ที่ทําบุญตักบาตรชอนหนึ่ง 
เปนราคาไมกี่สตางค  แลวจะไดวิมานหลังหนึ่ง ?  นี้,  ไมมีการคาขายที่ไหน  ที่ได 
กําไรมากขนาดนี้.  เมื่อไปหวังอยางนี้ก็เรียกวาละโมบอยางยิ่ง;  การทําบุญนั้น 
มันจึงเปนการเพิ่มกิเลส   
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เขาไมเคยเลื่อนขึ้นมา,  เลื่อนขึ้นมา  จนไดทําบุญเพื่อใหตัวหมดกิเลส,  
ทําบุญเพื่อใหเราหมดความเห็นแกตัว,  ทําทานเพื่อเราหมดความตระหนี่,  ใหมีจิตใจ 
ที่มีกิเลสนอยลง;  ไมเคยคิดอยางนี้.การที่ทําบุญทําทานในรูปน้ัน  ยังไมใชเปนเรื่อง 
สนใจธรรมะอยางถูกตอง;  ฉะนั้น  คนที่ทําบุญชนิดนั้นมากๆกลับรองไหมากกวา 
คนอื่น,  เปนทุกขมากกวาคนอื่น,  และเมื่อปญหาอะไรเกิดขึ้น  ก็แกไขไมได  แกไขไมถูก 
แลวก็เปนโรคเสนประสาทก็มี  เปนบาก็มี.  นี่แลวจะไปโทษวาธรรมะไมชวย,  ไปโทษ 
ธรรมะวาไมมีประโยชน,  ทําบุญจนจะตายอยูแลว  บุญยังไมเห็นชวย;  ธรรมะแท ๆ  
นั้นคนละเรื่องกัน  กับการทําอยางที่เขาคิดวาเปนธรรมะแลว. 
 

นี่ธรรมะก็ถูกหาไปในแงที่ผิดอีก  ซ้ําเขาไปอีก  ก็เรียกวาไมยุติธรรม 
อยางยิ่งเหมือนกัน,เปนการไมยุติธรรมแบบหนึ่งอีก,  ไมยุติธรรมเพราะถูกหาวา 
เปนของไมมีประโยชน  ชวยไมได,  ไมชวยใครจริง ๆ  ไมซื่อตรงตอผูที่จงรักภักดี.  
คําวา  “จงรักภักดี”  ของเขามันก็ไมถูกตอง;  มันเปนเรื่องจงรักภักดีแกตัวเอง,  ไมใช 
จงรักภักดีตอธรรมะ.  สําหรับเรื่องลงทุนคากําไรเกินควรแบบนั้น  ก็คือสภาพความ 
ที่ไดเปนอยูจริงในระหวางนี้;  ที่ผมไดถกเขากับตัวเอง  คือพบเห็นอยูกับตัวเอง 
บอย ๆ  :  คือพอคนกลุมใจมากก็มาใหชวย  มันก็ชวยกันไมได,  แลวบางคนก็มาใหเรา 
พลอยรับบาป  โดยเอาบุคคลชนิดนี้มาฝากไวกับเรา;  เราก็ไมรับ.  ใครจะวาไมเมตตา 
กรุณา  ไมอะไร  ก็สุดแท  เราก็ไมรับ. 
 

ตองชวยกันระวังวาไดเกี่ยวของกับธรรมะถูกตองหรือยัง 
สําหรับพระเณรก็เหมือนกัน  จะตองระวัง,  ตองชวยกันระวัง,  ระวัง 

ในขอท่ีวา  แมจะอยูในวัดแลวก็ตองระวัง,  วาไดเกี่ยวของกับธรรมะถูกตองหรือไม ?  
ถายังเกี่ยวของกับธรรมะไมถูกตอง  ก็จะมีผลพอ ๆ  กัน  :  ธรรมะจะไมชวยปองกัน 
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แมแตจะไมใหเปนโรคเสนประสาท.  โรคเสนประสาทนี่มันก็ไมใชเรื่องเล็กนอย;  แมอยู 
ในวัดเปนพระเปนเณรแลว    ธรรมะก็ยังไมชวยคุมครองให  แมแตวาจะพนจากโรค 
เสนประสาท.  นาหัวเราะก็นาหัวเราะ,  นาละอายก็นาละอาย.  ตองคิดกันดูใหดี ๆ  
อยาไปมองแตคนภายนอก  ที่เขาไมไดรับประโยชนจากธรรมะ    ไมใหความ 
ยุติธรรมแกธรรมะยิ่งกวาเรา;  แมเปนพระเปนเณรก็ยังไมไดรับประโยชนจากธรรมะ 
ก็เหมือนกัน. 
 

เมื่อมองดูกวาง ๆ  ออกไป  จะยิ่งเห็นวามันยิ่งมีมากขึ้น  :  คนในโลกปจจุบัน 
นี้  ที่มีความกลุมใจเปนโรคประสาทมีมากขึ้น  เที่ยวลองนั่นลองนี่,  แกไมไดแลว 
ก็มักจะหันมาวัด  มาหาศาสนาใหชวยแก,  ซึ่งก็มักจะทําตาม  ๆ กันไปในเรื่องรดน้ํามนต 
หรือทําพิธีสะเดาะเคราะหอะไรทํานองนี้  วานั่นคือธรรมะ.  เมื่อไปทําเขาไมไดผล 
ก็เลยโทษธรรมะอีกวาธรรมะใชไมได  ไมมีประโยชน  ไมจริง,ไมชวยคนที่ออนวอน 
หรือคนที่อุตสาหลงทุนทําบุญใหทาน;  นี่กําลังเปนกันมากขึ้น ๆ  ในประเทศไทยเรา.  
คนที่ไมรูจักธรรมะ  แลวจะใหธรรมะชวย  นี้เปนคนที่ไมรูจักธรรมะเสียเลย 
แลวจะใหธรรมะชวย  มีมากขึ้นมากขึ้น,  เปนเรื่องพิธีรีตองไปหมด  เปนเรื่องทําบุญ 
ใหทานเพื่อเอาสวรรค  เอากําไรเกินควรไปเสียหมด  ธรรมะก็ไมชวยจริงเหมือนกัน ;  
คนประเภทนี้ก็ยังเปนโรคเสนประสาทอยูนั่นเอง. 
 

ทีนี้    ความไมยุติธรรมอยางหนึ่ง  ซึ่งละเอียดมากขึ้นไปอีก  ก็คือความที ่
ปฏิบัติธรรมะไมสําเร็จ  เพราะไมรูจักละอาย  ไมรูจักกลัว  และไมรักธรรมะจริง ๆ. 
 

ขอที่  ๑.  คนนับถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีการมอบกายถวาย 
ชีวิตนี้  วาแตปากเทานั้น,  มอบกายถวายชีวิตพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  นี้วาแตปาก.  
พอมีเรื่องไดเงินไดของอะไรก็ทิ้งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เตลิดเปดเปง,  วิ่งไป 
หาความที่จะไดนั่นไดนี่  แมใจทางที่ผิดศีลผิดธรรมก็จะเอา;  อยางนี้ไมควรจะพูดวา 
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รักพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อะไรจริง.  ที่ถูกเราตองการใหรักธรรมะ  ในฐานะ 
เปนผูชวยชีวิต  เปนผูปองกันโรคภัยไขเจ็บทางจิตทางใจ,  แลวก็ชวยชีวิตใหมีความหมาย 
เปนมนุษย  เปนคนอยูได. 
 

พวกอุบาสก  อุบาสิกา  พวกพระพวกเณรเรา  ก็ยังมีความรักในธรรมะ 
ไมพอ,  ไปรักกิเลสรักตัวเอง  เสียมากกวา;  บางทีรักของเลนเสียมากกวา,  รักเงิน 
มากกวา;  รักอยางนี้ยังมากกวารักธรรมะ.  นี่ไปพิสูจนดู  จิตใจของตัวเอง,  นี่ก็เปน 
ขอหนึ่งที่เรียกวาใหความอยุติธรรมแกธรรมะ,  ไมไดรักธรรมะอยางแทจริงและเพียงพอ,  
อยางที่เรียกวาจะมอบกายถวายชีวิตอยางนั้น. 
 

ขอที่  ๒.  ก็คือ  เปนคนที่ไมกลัว,  ไมกลัวความทุกข  ไมละอายตอบาป.  
ไมกลัวบาป  ไมละอายบาปที่เพียงพอ. 
 

พวกนี้เปนพวกที่มีปญหามากมาถาม,  มาถามเองหรือเขียนมาถาม  วาทําไม 
จึงมีเผลอเรื่อย ?  เมื่อรูวานี่เปนกิเลส,  นี่เปนความทุกขแท ๆ,  แลวทําไมยังเผลอเรื่อย ?  
นี้เราก็ตอบวา  เพราะวายังไมรักธรรมะจริง    แลวไมมีความละอาย,  ไมมีความกลัว 
ที่เพียงพอ  ไมมีความละอายที่เพียงพอ;หมายความวา  เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแกเรา 
หรือวาเราเผลอใหกิเลสเกิดขณะที่เห็นรูป  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  อะไรก็ตาม.  เผลอ 
ใหกิเลสเกิด  ซึ่งเราไมประสงคนี้;  ขณะนั้นเราไมละอาย  เราไมเห็นเปนของนาละอาย,  
และก็คิดวา  ไมมีใครรูเรื่องของเรา  เราก็ไมละอาย;  เพราะฉะนั้นเราจึงไมมีความ 
ละอายตอบาป  หรือไมรูจักละอายตอความที่เรียกวาพายแพแกกิเลส;  แตทีเรื่องอื่น ๆ  
ซึ่งเล็กนอยกวานั้นกลับละอายมาก.  ใครดาสักคําก็ละอายมากโกรธมาก,  มีเร่ืองปกปด 
กันมาก  เพราะกลัวจะไมดี  จะผิด  และละอายมาก. 
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คนทั้งหลายไมกลาทําอะไรนาละอายตามถนนหนทาง,  ตามที่ชุมนุมชนนี้ก ็
เพราะละอายมาก;  แลวก็รักษาไวดีจริงเหมือนกัน  คือไมพลาด  :  เชนไมทําผานุง 
หลุดกลางถนนอยางนี้  ไมมีใครเผลอ,ไมเผลอเลย  เพราะวาละอายเทาภูเขาเลากา,  
รูจักละอายจนไมรูจะละอายอยางไร.  แตที  เผลอใหตัวกู-ของกูขึ้นในใจ  ใหโลภ 
โกรธ  หลงเกิด;  นี้ไมละอาย,  ไมละอายจนนิดหนึ่ง.  บางทีกลับสนุกไปเลย  :  
คิดวาเสียวา  ไมมีใครรูของเราแลวก็ไมละอาย.  มันก็ไดชองแกกิเลส  เพราะไมมีความละอาย 
เพียงพอ;  หรือวาไมมีความกลัวที่เพียงพอ,  ไมเห็นวากิเลสนี้เปนของแสนจะนากลัว,  
ไมเห็นวาความที่กิเลสเกิดนี้แสนจะนากลัว.  แตทีของเล็ก ๆ  นอย ๆ  เชนจะตกลอง 
นอกชานนี้กลัว  ก็เลยไมตกเพราะกลัวมาก,  กลัวตกลองนอกชานขาถลอก  นี้กลัว 
มากกวาความกลัวที่กิเลสเกิด. 
 

เมื่อเดินลื่นหกลมลง  หัวฟาดนี้ก็ยังกลัวมาก  รูจักระวังไวไดจึงไมลื่น 
ไมหกลมลง.  แตทีเผลอให  กิเลสเกิดนี้  กลับไมกลัว  กิเลสก็เกิดอยูบอย ๆ;  
อยางนี้เรียกวาไมกลัว,  หรือกลัวนอย,หรือไมกลัวตอการเกิดของกิเลส;  กิเลสก็เกิด 
ไดเรื่อย,  ก็เผลอไดเรื่อย,  เพราะเราไมกลัวตอกิเลสจึงเผลอใหกิเลสเกิดไดเรื่อย. 
 

ขอใหเทียบกันดู  เหมือนกับวาเรากลัว  ไมตกลองนอกชาน,  ลองที่ตรง 
ไหนก็สุดแท;  ไมตก,  ไมตกลองคูถนนที่เขาทําไวนั้น ๆ  เพราะคอยระวัง  จึงไม 
ตกลองอยางนี้;  เพราะกลัวมาก,  เพราะละอายมาก.  แตทีที่ตกลองในทางจิตใจ 
คือใจตกลอง  เพราะปลอยใหกิเลสเกิดนี้ไมกลัวไมละอาย;  นี้ก็เรียกวาเปน 
ความไมยุติธรรมอยางยิ่งแกธรรมะดวยเหมือนกัน  ในการที่เราไมมีความละอาย  ไมมี 
ความกลัวในกรณีของธรรมะนี้มากเหมือนที่เราละอายและกลัวอยางอื่น ๆ  ขางนอก  เชน 
กลัวผานุงหลุด,กลัวลมลงหัวแตก  หรือวากลัวตกลองเปนตน,  ซึ่งกลัวและละอายมาก. 
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ขอใหดูใหดี ๆ  เถอะ;  นั้นคือความไมยุติธรรมที่มนุษยเราใหแกธรรมะ.  
เราะฉะนั้นธรรมะก็ตอบสนองใหเราสาสมกัน  :  จะเผลอเรื่อย,  จะมีกิเลส 
ตัวกู-ของกู  ความโลภ  ความโกรธความหลง  เกิดเรื ่อยไป.  นี่เพราะโทษ 
อยางเดียวที่เขาไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ. 
 

คนอยุติธรรมตอธรรมะแลวยังดูหมิ่นธรรมะอีกดวย 
นี่เราพูดกันแตเรื่องวามนุษยไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ;  แลวกลับ 

ใหความอยุติธรรมก็มี,  ขนาดหักก็ใหความเนรคุณแกธรรมะก็มี,  ดูถูกดูหมิ่น 
ธรรมะไปเสียเลย;  แตแลวพอเขาที่คับขันก็รองหาธรรมะใหชวย  ใหพระชวย 
มาหาธรรมะชวย  มาหาศาสนาชวย;  อยางนี้นับวาเปนคนตลบแตลง.  การที่ธรรมะ 
ไมชวย  นั้นก็ถูกแลว  เพราะตัวเองไมทําใหธรรมะชวยได;  หรือตัวเองไมทําตัวใหอยูใน 
สภาพที่ธรรมะจะชวยได;  ก็เปนอันวา  ในที่สุดก็ไมไดรับประโยชนอะไรจากธรรมะ.  
นี้เราเห็นไดวามีอยูนอยคนนัก  ที่จะถือเอาประโยชนจากธรรมะได  เพราะเขาใหความ 
ยุติธรรมแกธรรมะไมเพียงพอ. 
 

อยาเขาใจวาเปนพระ  เปนเณร  ปฏิบัติหนาที่อะไรอยูแลว  จะเปน 
การใหความยุติธรรมแกธรรมะเพียงพอ  หรือสนใจแกธรรมะเพียงพอ;  นี้ไมแน.  
ถาสมมติวาสมภารสักองคหนึ่ง  ทําการงานสรางวัดสรางวา    สรางโบสถ  สรางวิหาร 
สารพัดอยางที่จะสรางลงไปในวัด  แตแลวไมสนใจในธรรมะเลย;  ไมเทาไรสมภารองค 
นั้นก็มีโรคเสนประสาทรบกวนเกิดขึ้น;  เพราะทุกอยางไมเปนไปตามตองการ,  มีวิตก 
กังวลมาก  กระท่ังมีความทุกขหรือตาย.  อยางนี้จะไปโทษธรรมะไมได  จะไปโทษ 
วาเราสรางความดีทุกอยางแลว  ยังตองเปนอยางนี้;  อยางนี้จะไปโทษธรรมะไมได,  
ตองโทษความที่ตนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ. 
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ถาไปดูที่โรงพยาบาลสงฆแลว  จะมีความนาสังเวชตรงที่วา  พระที่ไปนอน 
ปวยที่โรงพยาบาลสงฆนั้น  เปนโรคเสนประสาทมาก  เปนอันดับ  ๑,  เปนโรคกระเพาะ 
มากเปนอันดับ  ๒;  จนพวกหมอเขาลงมติกันวา  พระนี่ไมไหว  ไมควรจะเปน 
โรคเสนประสาทยิ่งกวาเปนฆราวาส  นี่ก็กลับเปนมากยิ่งกวาฆราวาส.  แลวพระเปน 
โรคกระเพาะมากก็เพราะวากินไมเปน  หรือกินมาก,  นี่ก็ลวนแตเปนเรื่องนาขายหนา 
ทั้งนั้น.  ถาไปดูที่โรงพยาบาลสงฆ  ซึ่งลวนแตมีภาวะแสดงวา  พระเราสนใจกับธรรมะ 
นอยไป  จึงเปนโรคประสาทมากที่สุด  เนื่องจากการดํารงจิตไวไมถูกวิธี  ปลอยให 
ตัวกู-ขอกูครอบงําตัว,ตกอยูในอํานาจความโลภ  ความทะเยอทะยาน  ครอบงํามาก 
เกินไปนี้เปนตน.  นี้เปนพยานปรากฏชัดอยูเปนการฟองใหรูวา  เปนผูที่ไมใหความ 
เปนธรรมแกธรรมะ. 
 

ขอใหเราชวยกันระวังใหดี ๆ  :  ตองรูจักกินอยูหลับนอนใหพอดี  จึงจะ 
ไมมีโรคภัยงาย,รูจักทําจิตใจไวใหดี ๆ  จะไมเปนโรคเสนประสาท,  แลวปฏิบัติ 
ตัวใหถูกอนามัยทั้งทางกายทั้งทางใจจนมีรางกายแข็งแรงปกติดี,  หรือวาระวังจิตใจเปนผู 
ที่ไมมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้  คือเรื่องที่วาพระเราไมควรจะเปนโรคอะไรที่ไมควรจะเปน 
ยิ่งกวาพวกฆราวาส  เพราะเราใหความสนใจแกธรรมะเพียงพอ. 

 
เดี๋ยวนี้เทาที่เราพอจะมองเห็นได  ก็เห็นอยูวา  หลักฐานตาง ๆ  แสดงอยูวา 

แมในหมูพระเณรเรา  ก็ใหความสนใจแกธรรมะน้ันนอยเหมือนกัน  จึงมีผลปรากฏ 
เหมือนที่เห็น ๆ  กันอยู;  เหตุนี้  ผมจึงเห็นวาสมควรแลวที่จะพูดกันเรื่องนี้สักที  คือ 
“เรื่องไมใหความยุติธรรมแกธรรมะที่เพียงพอ”  นี้เอง,เมื่อไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ 
ก็ตองถูกธรรมะตอบแทนเอา  ในลักษณะที่ไมพึงปรารถนาที่สุด. 
 

เรื่องความยุติธรรมหรือไมยุติธรรมระหวางคนกับธรรมะนี้  ไมคอยจะ 
มีใครมอง,  คือมองขามไปเสียหมด;  เพราะวาเห็นแกตัว  เห็นแกได,  เห็นแกตัว 
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มีแตเรียกรองเอา,  ไมมีการลงทุน  ไมมีการให  ไมมีการเสียสละใหถูกวิธี,  หรือใหตรง 
กับเรื่อง.  มันเปนไปแตเรื่องเสียสละที่เปนไปเพื่อกิเลส;  ไมใชตัดทอนกิเลส.  
ถาเสียสละออกไปเพื่อเพิ่มกิเลสแลวก็เปนฝายไมยุติธรรมแกธรรมะ. 
 
ธรรมะจะไมคุมครองโลก  ถามนุษยใหความยุติธรรมแกธรรม 

เราจะให  จะสละ  จะบริจาคอะไร  เราจะตองบริจาคจริง  ๆ;  ไมใช 
ใหหรือบริจาคเพ่ือใหเขาสรรเสริญ  หรือเพ่ือเอาหนาเอาตา,  หรือเพื่อเอาผลแลก 
เปลี่ยน  ไดเปนกําไรหลายรอยหลายพันเทา.  นี่คือความนาละอาย  นาหวัว  และ 
ความไมกาวหนาของพุทธบริษัทเรา  ที่ซํ้าซากอยูแตอยางนี้.  นี่ธรรมะก็เลยไม 
ชวยโลกนี้มากขึ้น,  ธรรมะก็จะไมคุมครองโลกนี้มากขึ้น;  เพราะมนุษยสวนมากในโลก 
ใหความยุติธรรมแกธรรมะ. 

 
ยิ่งดูจะยิ่งเห็นวาความทุกขรุนแรงขึ้น,  โลกนี้จะเปนทุกขเปนรอน  จะ 

เดือดรอนระส่ําระสายเปนทุกขมากขึ้น  เหมือนที่ไดเคยพูดมาหลายหนแลววา :  ถา 
คนทั้งหมดทุกศาสนา  จะตางก็เลนตลกเปนลิงหลอกเจากับศาสนาของตัวเสียดวยกันเปน 
สวนมากแลว;  นั้นก็คือไมใหความเปนธรรมแกธรรมะทุก ๆ  ศาสนา.  ธรรมะ 
ก็เลยลงโทษคนทั้งหมดเหลานั้น  ใหไดรับความทุกขความเดือดรอนยิ่งขึ้น.  แลวมนุษย 
สมัยนี้ก็ไมเคยคิดวาเปนเพราะเหตุที่ไมสนใจในศาสนา;  ก็เลยหาทางแกไขอยางอื่น 
แลวก็แกไมได;  มันเปนเรื่องปลายเหตุเสียหมด  จึงไมสามารถที่จะแกปญหาของโลกได. 
 

เดี๋ยวนี้ดู  ๆ คลายกับวาธรรมะไมคุมครองโลกนี้;  นี้ไมถูก  ที่จริงธรรมะก็ยัง 
คงคุมครองโลกอยู;  แตวาคุมครองในลักษณะที่กําลังลงโทษ.  ธรรมะกําลัง 
คุมครองโลก  ในลักษณะที่ลงโทษผูที่ไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมะ;  
ไปเหยียบย่ําดูหมิ่นธรรมะอยู  ธรรมะจึงลงโทษ.  แทจริงธรรมะยังเอาใจใสในมนุษยอยู 
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เต็มท่ีตามเดิม  แตเมื่อมนุษยหันเหไปอยางนี้  ธรรมะก็ตองตอบสนองอยางนี้ :  ทําให 
มีการรบราฆาฟนกัน,ทําใหมีการขาดแคลน,  ทําใหมีการเบียดเบียน  ไมมีที่สิ้นสุด 
สมตามความเจริญกาวหนาของมนุษยสมัยนี้  ซ่ึงกาวหนาหนาเจริญไปแตในทางเห็น 
แกตัว,  สนุกสนานเอร็ดอรอยทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้นทางกายนี้,  แลวก็เปนไป 
เพื่อความเห็นแกตัวยิ่งขึ้น. 
 

นี่คือความกาวหนาความเจริญของโลกสมัยนี้  ไมใชกาวหนาหรือเจริญ 
ไปในทางที่ใหรูธรรม;  แตกาวหนาเจริญไป  ในทางที่หันหลังใหธรรมะ  แลว 
เหยียบย่ําธรรมะ  ตลุยไปในที่สุด,  ไมถือเรื่องดีเรื่องชั่ว  เรื่องผิด  เรื่องถูก 
เร่ืองบุญ  เร่ืองบาป;  นี้ธรรมะที่ปกครองโลกอยู  ก็เลยพิพากษาโทษ  ใหมีแตการ 
เบียดเบียนกันอยูอยางนี้. 

 
ขอใหเราถือวาธรรมะยังคงคุมครองโลกอยูเสมอ;  ตองมองดูดี ๆ  อยาให 

เหมือนยายแกคนหนึ่งที่มีเรื่องเลาไวในอรรถกถา  :- 
 
ยายแกคนนี้ลูกหลานไมเลี้ยงดู    ลูกหลานทอดทิ้งหมด  ระหกระเหินไป  เปน 

คนตกระกําลําบากไปขอทาน,    แลวแกคิดขึ้นวาจะทวงสิทธิ  ก็เลยหาอาหารมาทําบุญ 
อุทิศสวนกุศลใหธรรมะที่ตายหมดแลว;  คือยายแกคนนี้แกถือวาธรรมะตายหมดแลว 
ในโลกนี้ไมมีเหลือ.  ถาธรรมะยังมีอยูในโลกก็คงจะทําใหลูกหลานกตัญูตอบิดามารดา,  
คงจะทําใหลูกหลานเอาใจใสบิดามารดา.  ถาลูกหลานไมเอาใจใสบิดามารดา  ก็ควรจะได 
รับโทษ,  นี่ลูกหลานก็ไมเอาใจใสบิดามารดา  แลวมันก็ยังสบายดีกันอยู.  ยายคนนี้เลย 
ถือวาธรรมะตายหมดแลว  ในโลกนี้ธรรมะไมมีเหลืออยูแลว.  ทีนี้แกก็ทําบุญใหญอุทิศ 
ใหแกธรรมะที่ตายแลว  เปนการประชดธรรมะ.  ฝายประชาชนเห็นการกระทําอยางนี้เขา 
ก็เลยเลาลือกันใหญ,  บางคนก็ไปเลนงานเอาลูกหลานของยายคนนี้.  พวกลูกหลาน 
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เมื่อถูกกระทําเขาอยางนี้ก็เลยนึกได    กลับใจทํากันเปนการใหญ;  คือเอาใจใสตอแม 
ตอยายตอยาที่ไปเปนขอทาน,  หรือวากําลังตักบาตรทําบุญใหแกธรรมะท่ีตายแลว. 
 

เรื่องนี้ฟงดูแลวก็นาหวัว  ที่ยายคนนี้ก็รูจักทวงสิทธิแปลกดีอยู;  แลวเผอิญ 
มันเหมาะกันที่วาทําใหคนนึกไดหรือกลับตัว.  นี่เพียงแตแกเขาใจผิด  ที่วาธรรมะ 
ตายหมดแลว  ไมมีเหลืออยูในโลกแลวนี้;  และเพียงแตยังไมทันจะใหผล  ใหเห็นตาม 
ที่ตรงกับความตองการของแก  คือวาแกเองก็คงจะเคยเหยียบย่ําธรรมะมากอน  มีบาป 
มีกรรม  ทําใหลูกหลานไมเลี้ยง  อยางนี้ก็ได.  แตแกไมมองในแงนั้น,  แกมองในแงที่วา 
ธรรมะไมมีในโลก    ไมชวยทําความยุติธรรมในโลก  แตในที่สุดก็พิสูจนใหเห็นวาเปน 
อยางไร;  ธรรมะกลับมีมาอีกได  กลับทําใหเด็ก ๆ  เหลานั้นนึกธรรมะได.  นี่เปนเรื่อง 
ที่มักจะไมคอยพูดกัน  เปนเรื่องที่มักจะไมคอยมองกันในแงนี้. 
 

ผมเห็นวาเรื่องเนรคุณธรรมะ  ไมควรลืมกันเสีย,  ไปมองกันเสียบาง ;  
จึงคุยเขี่ยมาพูดเตือนกันไว,  เอามาพูด  ๆ เตือน  ๆ กันไว.  นี้เปนเรื่องที่เหมาะสมอยางยิ่ง 
สําหรับสมัยนี้ที่เปนอยางนี้;  แลวก็ในวงที่แคบเขามานี้,  พวกพระเณรเรานี้ตองระวัง 
อยาไปหลงใหลใหความยุติธรรมแกธรรม  :กําลังเจ็บอยูแลวก็บนวาธรรมะไมชวย.  
ที่จริงเปนเพราะตนเองไมเคารพธรรม  ไมสนใจในธรรม  ไมเสียสละในธรรม,  
ไมมีความกลัว  ไมมีความละอายที่มากพอ  ในการที่ตนละเลยตอธรรมะ  ปลอยให 
กิเลสเกิด. 
 

ขอใหใหทบทวนกันดู  :  ตั้งแตวาคนที่เดือดรอนนี้ขนาดหนัก  เหมือนกับถูก 
ราดดวยน้ํารอน,เปนโรคเสนประสาท,  เปนบา  จนกระทั่งตายไปก็มี;  ก็เขาใจ 
วาธรรมะไมชวย.  ที่จริงเขาเปนคนที่ไมรูจักธรรมะ  ไมสนใจธรรมะ;  คือเขาใจ 
ธรรมะผิด ๆ  กลับกันเสียหมด;  แลวใหความยุติธรรมแกธรรมะอยางยิ่ง.  เมื่อหนุม  ๆ 
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แรก ๆ  นี้  ไมศึกษาธรรมะเลย ;  แลวจะมาใหธรรมะชวยกอนจะตายนี้  ธรรมะชวย 
ไมทัน,  หรือวาเมื่อเรื่องมันเกิดมากแลวจะมาหาธรรมะ  มันไมมีทางจะชวยไดทัน. 
 

คนที่เปนโรคเสนประสาทนี้  เราจะพูดธรรมะใหเขาเขาใจนั้นไมไหว;  เขา 
เขาใจไมได.เขากําลังเปนโรคเสนประสาทขนาดหนักเสียแลว  แมวาเราจะชวย  ก็ไม 
สามารถจะชวยใหเขาเขาใจธรรมะได,  เราไมสามารถเอาธรรมะชวยเขาได;  เพราะ 
เขาไมสนใจเมื่อเขายังสบายดีอยู.  หรือวาเมื่อเขาสบายดีอยูเขาไมสนใจธรรมะ  จะไป 
ใหธรรมะชวยเมื่อเขาเจ็บไขจะตายลง;  นี้ทําไมได;แมจะปองกันก็ไมไดเสียแลว.  
ทางที่ดีตองมีธรรมะใหเพียงพอที่จะปองกันโรคทางจิต    ปองกันโรคทางประสาทได 
เสียกอนแลว  เราจะเปนคนที่มีสุขภาพดีทั้งทางกายทางใจ;  แมจะแกแลวจะไม 
คร่ําครวญไมหลงไหน  จะมีสติสัมปชัญญะดี  จนกระทั่งดับจิตในวาระสุดทาย. 
 

จงพยายามใหความยุติธรรมแกธรรม 

ขอใหเขาใจ  และใหเตรียมพรอมท่ีถูกตอง;  แลวอยาไปโพนทนาวา :  
ธรรมะไมยุติธรรม  ในเมื่อตัวเองยังไมยุติธรรม,  ใหความไมเปนธรรม,  หรือวา 
เนรคุณธรรมะ;  พูดกันอยางนี้ดีกวา. 
 

ปาฏิโมกขธรรมะประจําสัปดาหของเราในวันนี้  วาดวยเรื่องคนกําลัง 
ทําความยุติธรรมใหแกธรรมะ,  ธรรมะนี้เปนผูที่ไดรับความเนรคุณ  หรือความ  
อยุติธรรมมากที่สุดกวาสิ่งใด ๆ  ในโลก.  ที่คนไดรับความไมเปนธรรม  ยังไมมากเทา 
ธรรมะไดรับความไมเปนธรรม  มากกวาในกรณีไหน ๆ  หมด.นี่จะตองระวังใหดี ;  
วาโลกนี้จะเปนไฟลุกขึ้นมาสักวันหนึ่งก็ได  ในเมื่อคนยังใหความยุติธรรมแก 
ธรรมะอยูอยางนี้  ซึ่งเปนมากเขาในหมูสัตวทั้งหลาย. 
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ผูที่ยังไมเคยมาอยูสวนโมกข  เรื่องที่พูดมาแลวก็ไมไดฟง,  บางเรื่อง 
อาจจะไมตรงความประสงค  หรือความตองการที่ฟงก็ได.  แตเมื่อไดฟงแลวโดยมาก 
ขอใหเอาไปคิดดูบาง.  ถาหากใครรูสึกวาธรรมะไมชวย  ก็ทําใหชวย  ดึงใหชวย  ;  
แตตองนึกถึงตัวเองกอน  วาตัวใหความยุติธรรมแกสิ่งเหลานั้นเพียงพอหรือไม.  
อยาไปโทษบุญ  โทษธรรมะขางเดียว,  ตองโทษตัวเองวาใหความยุติธรรมแกธรรมะ 
และรูจักผลบุญถูกตองแลวหรือยัง ? 
 

เรื่องการทําบุญนี้  ก็ตองรูจักเลื่อนชั้นกันบาง;  ทําบุญเขาขางตัว 
เห็นแกตัว  บุญก็ไมชวยอะไรไดมากนัก,  จะชวยไดนิดหนอย  ไมใชไมชวยเลย;  แตวา 
ไมพอ  ไมพอที่จะดับกิเลส  ดับความทุกขที่เปนไฟในจิตใจ.    ทําบุญเอาสวรรคนี้ 
ไมดับกิเลสไดมากเหมือนเมื่อทําบุญเพื่อทําลายความเห็นแกตัว;  ถาเราทําบุญ 
เพื่อทําลายความเห็นแกตัว  แลวก็ดับกิเลสไมได;  ดับรอนไดงาย.  เราทําบุญเอาสวรรค- 
วิมาน  เอากามสุขในในสวรรคอยางนี้  ดับกิเลสไมได;  ฉะนั้น  ความรอนในตัวจึงมีมาก 
ดวยกิเลส.  ขอใหพิจารณารูจักเลื่อนชั้นกันเสียบาง  ในเรื่องทําบุญของทายกทายิกานี้. 
 

การทําบุญที่เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั้น  เราเลื่อนขึ้นมาเสียบาง 
จากทําบุญเอาหนาเอาตามีเกียรติ,  แลวก็เลื่อนขึ้นมาคือทําบุญเอาสวรรค  แลวก็เลื่อน 
ขึ้นมาอีก  เปนทําบุญเพื่อทําลายกิเลสในภายใน.  ถามาถึงขึ้นนี้  ธรรมะชวยไดแน.  
ถาทําบุญถึงขั้นที่วา  เพื่อทําลายความเห็นแกตัวเองเสีย  โดยไมมีเรื่องตัวกู- 
ของกูอะไรขึ้นมา;  ทําไดอยางนี้ธรรมะชวยได.  แตถาเปนเรื่องทําบุญเอาหนา 
ทําบุญเอาสวรรค  นั้นไมแน.  ถาทําบุญไปชวยใหกิเลสมากกวาเดิม;  บางทีก็รอนมาก 
กวาเดิม;ที่ไมไดอยางใจ    ก็ยิ่งรอนใหญยิ่งขึ้น  เพราะเพิ่มความทุกขขึ้นอีก;  หวังวา 
จะไดมาก  กลับไมไดอยางนี้,  หรือคิดวาทําบุญแลวจะรวย  แลวกลับไมรวย,  ก็ยิ่งเปน 
ทุกขมากขึ้นไปกวาทีแรกอีก.  ถาทําบุญโดยทําลายความเห็นแกตัว  ทําลายกิเลสได 
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จะยิ่งสบายใจมากขึ้น  ๆ;  เมื่อไมหวัง  ไมอยาก  ไมอะไรมากเกินกวาที่จําเปน  ก็ไม 
ยุงมาก. 
 

ในที่สุด  ขอใหกลาคิดวา  เราทําบุญนี้ไมเอาอะไรเลย,  ทําบุญใหผูอื่น 
คือทําบุญนี้บํารุงศาสนาไว  ศาสนามีอยูเพื่อประโยชนแกผูอื่นเถอะ  ทําใหมีการศึกษา 
เลาเรียน  ประพฤติปฏิบัติในศาสนานี้อยู  แลวก็เปนประโยชนแกคนทุกคนในโลกเถอะ;  
เรานี่ไมประสงคอะไร  ก็ยิ่งสบาย.  แตเดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาคิด;  มีแตคิดจะเอาอะไร 
เปนผล  เปนกําไร  เปนวัตถุสิ่งของ  เปนความสุขทางโลก ๆ  นี้ใหมากยิ่งขึ้น ๆ  ยิ่งขึ้น 
ทั้งนั้น;  ในโลกนี้จึงไมดีขึ้น  ความเปนอยูทางจิตใจ  ทางวัตถุก็ไมดีขึ้น,  อุบาสก 
อุบาสิกา  ภิกษุสามเณรก็ไมดีขึ้น,  เรื่องราย ๆ  ที่ไมควรจะมามีในวัดก็จะมีในวัดเหมือน 
กะที่มีอยูแกชาวบานฆราวาสนอกวัด.  พวกที่เขามีปญญาเขาก็ดูหมิ่นพวกพุทธบริษัท,  
เขาไมอยากมี  พวกพุทธบริษัทชนิดพรรคนี้กัน.  นี่ก็แปลวาเราชวยกันทําลายศาสนา 
เสียเอง  เหมือนที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  ศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเจริญก็เพราะ 
พุทธบริษัท  ๔  นี่แหละ  ทําผิดหรือทําถูก.  มันควรจะทําใหถูกโดย  ใหความ 
เปนธรรมแกธรรมะ 
 

นี่ค่ําแลว  จะไปดูการฉายภาพสไลดกันก็ไปได. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๘.  การงานเปนการปฏิบัติธรรม 
วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น  ๘  ค่ํา  เดือน  ๑๒  ปมะแม 
 
 

  วันนี้  เปนวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
จะพูดเรื ่องอะไรก ันด ี.   ตามที ่เ ราเคยตั ้ง ใจก ันไว ว า 
ทุก ๆ  วันพระ  เราจะพูดธรรมะกันที่  ตรงนี้,  ที่หนาตึก 
โรงมหรสพทางวิญญาณนี้เราเรียกวาปาฏิโมกขธรรมะ.  
ขอนี้อยาลืมเสีย  ทุก ๆ   องคอยาลืมเสีย .  ทุก ๆ   วัน 
อุโบสถหรือวันธัมมัสสวนะนี ้  ถาไมมีอุปสรรค  เรามี 
ปาฏิโมกขในทางธรรมะลงเดือนละ๔  ครั้ง,  ปาฏิโมกข 
ทางวินัยมี เดือนละ   ๒   ครั้ ง   สําหรับปาฏิโมกขทาง 
ธรรมะนี ้  ควรจะพ ูด เรื ่องที ่เป นหล ัก เป นฐาน   เป น 
ความสําคัญ  พอที่จะเรียกวา  ปาฏิโมกข,  แลวก็ต อง 
เป นเรื ่องที ่ล ืมไมได   ตองพูดซ้ําก ันอยู บ อย  ๆ   ย้ําก ัน 
อยูบอย ๆ,  ขยายความกันอยูบอย ๆ. 

 
 
 
 

๒๓๓ 
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ทําการงาน  เปนการปฏิบัติธรรมก็ทําได 
เร่ืองที่สําคัญท่ีสุดก็มีไมกี่หัวขอ;  บางหัวขอก็ชัดเจนเพียงพอ  เรารูกัน 

เขาใจกันดีแลว;แตบางหัวขอรูสึกวาจะยังไมรู  :  โดยเฉพาะหัวขอท่ีวา  “การงาน 
คือการปฏิบัติธรรม”  นี้ก็เปนหัวขอที่สําคัญที่สุด,  และโดยเฉพาะสําหรับเราที่อยู 
กันที่นี่  ยิ่งมีความสําคัญมาก.  พวกอื่นเขาแยกการปฏิบัติธรรมะออกจากการงาน 
จนถึงกับวา  การงานรวมกันไมไดกับการปฏิบัติธรรม;  แมในหนังสืออยางเชน 
หนังสือวิสุทธิมรรค  หรืออรรถกถาจําพวกเดียวกันนั้น  ก็จัดการงานไวเปนปลิโพธ 
คือเปนอุปสรรค;หรืออยางนอยก็เปนเครื่องหนวงเหนี่ยวขัดขวาง  ทําใหลาชาแกการ 
ปฏิบัติธรรม;  แตที่นี่เรากลับพูดวาตัวการงานคือตัวการปฏิบัติธรรม.  ใครฟงดี 
ฟงรู  ก็ฟงเขาใจถูก  ถาฟงไมถูกก็แปลวา  ไมรู. 
 

ถาถือตามาอรรถกถาเหลานั้น  ก็แปลวาเราจะทําการงานใหเปนการปฏิบัติ 
ธรรมไมไดเพราะเปนขาศึกแกกัน.  แตผมขอยืนยันวา  “การงานคือการปฏิบัติธรรม”  
อยูเสมอ,  แลวก็ถือหลักอันนี้มาเสมอตลอดเวลา  ตั้งแตแรกเริ่มเดิมทีจนกระทั่งบัดนี้ ;  
เราควรจะสนใจกันไวบาง. 

 
ทีนี้  มาคิดเสียวา  โดยเฉพาะพวกเรามีหลักกันอยางนี้  คนอื่นเขามีหลัก 

ตรงกันขาม  จะเขาใจวาอยางไร?  พวกอื่นเขาวา  เมื่อปฏิบัติธรรมแลว  ไมทําอะไรเลย 
แมแตหนังสือก็ไมอ าน,  ไมมีอะไรที ่จะทําไดนอกจากปฏิบัติธรรม,  ไมว าในวิธี 
นั ่งหลับตาภาวนายุบหนอพองหนอ  หรืออะไรก็สุดแท;  นี ้ก็เปนเรื ่องถูกของเขา 
ไมใชเราจะหาวาเขาผิดหรืออะไร.  มันเปนเรื ่องถูกของเขา,  ถูกอยางของเขา ,  
ถูกเพื่อพวกของเขา;  สวนเรานี้ก็มีอยางของเรา.  ใครจะถูกจะผิดก็ตองแลวแต 
ใครจะชอบอยางไหน. 
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ผมมีหลักมาตั้งแตแรกเริ่มเดิมที  ตั้งแตกอนมีสวนโมกข  หรือเริ่มมีสวนโมกข 
จนกระทั่งบัดนี้วา  :  การงานคือการปฏิบัติธรรม  หากเปนงานที่จัดไวดี  ที่จัดไวถกูตอง 
ยอมไมเปนอุปสรรค  ไมเปนปลิโพธตอการปฏิบัติธรรม”  แลวแตความสามารถของ 
ผูนั้น;  ฉะนั้นผมจึงมีการทําการงานเรื่อยมาไมมีหยุดไมมีหยอน  จนรูสึกอยูวาทําอะไร ๆ  
เองตลอดมา  ไสกบไมเอง  ขึ้นหลังคาเอง  ทําอะไร  ๆเองทั้งนั้น.  ตั้งแตแรกมี 
สวนโมกข  ไมมีใครชวยทําใหมากมาย  จนกระทั่งมีคนมาชวยทําให  เราก็ยังทําดวย,  
จนกระทั่งบัดนี้  ก็ยังมีการกระทําการงานอยูเรื่อย ๆ,  การคนควา  การเขียนหนังสือ 
การเตรียมปาฐกถา  การไปพูดก็เปนการทํางานเหมือนกัน;  ก็ทําเรื่อยมาจนบัดนี้. 

 
เมื่อเรามีวิธีเฉพาะอยูอยางนี้  แตคนอื่นเขาติเตียนวาไมถูก;  ตองไปนั่ง 

หลับตาภาวนาอยางเดียว;  ใครรูสึกอยางนั้น  เขาก็หนีไปเอาอยางนั้น.  แตถามา 
ดูผลกันแลวก็รูสึกวา  เรายังมีความแนใจวาแบบนี้  :  ปฏิบัติธรรมคือการงาน,  
หรือการงานคือการปฏิบัติธรรม  นี้ยังถูกตองอยู.  ถามีสักระยะหนึ่ง  ที่จะตองปลีกตัว 
เก็บตัวเปนระยะสั้น ๆ  ก็มีเหมือนกัน  เปนระยะเปนคราว ๆ;  แตจะเก็บตัวตลอดป 
หรือตลอดชีวิตนี้เปนไปไมไดที่จะถืออยางนั้น;  เพราะไมมีประโยชนอะไร. 

 
นาคิดวา  ชีวิตนี้ทั้งชาติควรทําอะไรหรือไม 

ที่จริงควรจะตองคิดปญหาขอใหญเสียกอนวา  ชีวิตทั้งชาตินี้จะเอาไปใช 
อะไร?  เวลาและชีวิตทั้งชาติ ๆ  นี้เราจะเอาไปใชอะไร?  แลวจะนั่งหลับหูหลับตาใช 
เวลาอยูอยางนี้หรือ  ?ถาเขาชอบก็อิสระเปนสิทธิเสรีภาพที่เขาจะทําอยางนั้น.  แตฝาย 
เรานั้น  อยากจะใหไดประโยชนทั้งสองฝาย  ไมมีประโยชนฝายไหนเสียไป :  ก็โดยวิธี 
ที่วา  การงานคือการปฏิบัติธรรม;  เพราะวาเราทํามาเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ  เปนเวลาหลาย 
สิบป  หรือตลอดชีวิตก็ทํามาไดมาก,  ทําประโยชนแกเพื่อนมนุษยไดเยอะแยะไดมากมาย 
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หลายอยาง  ยิ่งกวาจะไปนั่งหลับหูหลับตาภาวนาทําเครง ๆ  เหยียบขี้ไกไมฝอหรืออะไร 
ทํานองนั้น;แลวไมมีทางทําประโยชนใครไดเลย  ในทางฝายวัตถุนี้.  แตเขาก็จะ 
อางวา  เขาทําอยางนั้นเปนการปฏิบัติการศึกษาธรรมอยางสูง  ไปสอนคน ;  ก็ถูกของเขา 
เหมือนกัน.  แตเราคิดวาเรายังอยากจะไดกําไรมากกวานั้น. 

 
การทําอยางที่เขาทํา  เราก็จะทําเหมือนกัน  ทําใหครบใหเต็มเหมือนอยางที่ 

เขาทํา;  แตเราก็ยังทําประโยชนทางวัตถุ  หรือยังเนื่องดวยวัตถุ,  หรือทําประโยชนผูอื่น 
ที่เนื่องดวยวัตถุหรือไมใชวัตถุก็ตาม,  อีกสวนหนึ่ง;  ซึ่งจะมีมากไมมีที่สิ้นสุด.  เรา 
ทําอยูเองใชเองอะไรนี้  ไมเทาไรก็มีครบก็เหลือใช;  แตที่จะทําใหผูอื่นนี้  ไมมี 
ที่สิ้นสุด.  เพราะฉะนั้นผมจึงทําทุกอยางไมวาอะไรเคยทําทุกอยาง  :  เชนบางคราว 
ทําคลาย  ๆ กับวาชาวบานเขาติเตียน  หาวาเปนอาบัติบาง  เปนอะไรบาง,  โกยดินโกยทราย 
เลื่อยไมเคยทั้งนั้น,  กวาดถนนก็เคย,  กวาดคลองก็เคย,  ทําอะไรที่เขาทํากันเพื่อ 
ประโยชนรวมๆ  เคยทั้งนั้น.  เขาหาวาเราเปนตนเหตุ  ใหตนไมถูกตัด  ใหดินถูกขุด,  
เราตองเปนอาบัติ  ก็ตามแตเขาจะวา.  คราวหนึ่งไปแตงคลองตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืน  นอน 
คางทําอยูที่นั่น  ตนไมถูกตัดจนคลองโลง  เรือไปได.ตนไมถูกตัดนับไดไมรูกี่ร อย 
กี่พันตน;  คนเขาบอกวา  เพราะผมเปนเหตุทําใหพวกชาวบานเขาไปตัด;  อยางนั้น 
ก็ตามใจเขา.  ผมถือวาคลองนั้นเปนทางลัด  ทําแลวไดประโยชนยิ่งกวาไมทํา ;  เพราะ 
เปนหนทางลัด. 

 
เราถือวา  การงานคือการปฏิบัติธรรม  นี้ก็เปนวิถีทางลัด  :  ลัดรวดเดียว 

ทั้งประโยชนตนประโยชนผูอื่น,  ลัดรวดเดียวถึงธรรมะสูงสุด  เลยสอบไลเสร็จไป 
ในตัว,  มันมีการสอบไลดวย.  สวนที่เขาเขียนไวในหนังสืออรรถกถามีเหมือนอยาง 
ที่วา  :  คนอยากจะเรียนกัมมัฏฐาน  แลวก็ยังเปนหวงการงานเรื่องอะไรก็ตาม  ยังตอง 
สรางโบสถสรางวิหาร  สรางอะไรตาง ๆ  แลว;  ปฏิบัติไมได  ใจยังเปนหวงอยู ; 
 

www.buddhadasa.in.th

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



การงานเปนการปฏิบัติธรรม ๒๓๗

ก็เปนเรื่องนาฟง.  แตสําหรับเราก็ตลุยลงไปเลยในการงานนั้น;  ใหตัวการงานนั้น 
เปนตัวการปฏิบัติธรรมเสียดวย;  ไมรูวาของใครจะถูกกันแน.  แตวาที่เห็นไดงาย ๆ  
นั้นก็คือ  ตลอดชีวิตหลายสิบปนี้  ควรจะมีอะไรที่เลื่อนขึ้นไป  เหมือนกับทําพรอม 
กันไปไดกับการงาน;  ถาใครมัวนั่งหลับตาภาวนาอยูตลอดหลายสิบป  ตลอดชีวิตนี้ 
ก็ไมไดทําอะไรเลย. 

 
ทํางานคือการปฏิบัติธรรมเปนเรื่องใหญ 

ที่วาการทํางานเปนการปฏิบัติธรรมขึ้นมานี้  ตามความคิดของเรานั้น,  
ไดมองดูแนวปฏิบัติใหญ ๆ  อยูบางแนวหรือหลายแนว  จึงถือเปนแนวปฏิบัติธรรมไป 
ตั้งแตเร่ิมแรก  :  เริ่มตนฟตรางกายใหแข็งแรง  เหมือนพวกโยคีเขาฟตรางกาย;  แต 
แทนการทําโยคะ  เราทําการงาน;  รางกายแข็งแรงมันก็เปนหะธะโยคะไปได.  ทําให 
รางกายแข็งแรงเขมแข็งเปนหะธะโยคะ  นี่พวกโยคีเขาเรียก;  และถาหากวา 
การงานนั้นไมเปนประโยชนแกรางกายตนเลย  เปนโยคะลวน ๆ  มันก็เปนกรรมโยคะแลว 
อีกประการหนึ่งเขาใจวาไมมีใครสอน  ใหทําหนาที่  ทําอะไร  โดยไมหวังตอบแทน;  
แลวก็ทําประโยชนผูอื่นดวยการอธิษฐานจิต  วา  จะไมเอาอะไรตอบแทน  :  ไมยอม 
รับการตอบแทน  กระทั่ง  ไมกินอาหารที่ไดมาจากภาวะที่เปนการตอบแทน.  ถาเปน 
เรื่องตอบแทนแลกเปลี่ยนอยางนั้นละก็  การทํางานนั้นก็เปนคาขาย  เปนการซื้อขาย 
เปนเรื่องรับท้ังสิ้น.  ถากินตามธรรมดา  เขาถวายตามธรรมดา  ไมถือวามีลักษณะ 
เปนการตอบแทนให. 

 
อันนี้ไมใชเล็กนอย  ไมใชเรื่องเล็กนอย  ไมใชธรรมะขั้นต่ําดวย;  การ 

เสียสละทําประโยชนออกไปเหมือนกับเครื่องจักร,  ทํางานเหมือนเครื ่องจักร 
ไมหวังจะเอาอะไรตอบแทนมา,  นี้เรียกวาไมใชธรรมะขั้นต่ํา  จะตองหัดกันมาก 
เหมือนกัน.  และสวนมากที่เราเห็น ๆ  กันอยู  ก็ทํางานหวังตอบแทนทั้งนั้น  กลาวคือ 
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ทําหนาที่สําเร็จก็ดวยวาไดรับสิ่งที่เขาเรียกกันวา  สินน้ําใจ  กําลังใจนี้;  มีฝายหนึ่งเปน 
ผูคอยชม.  ทุกคนแมไมหวังเงินหวังของ  ไมหวังใหเขาตอบแทน  ก็หวังใหเขาชม;  
นี้คือการตอบแทน.  อยางนั้นเปนโยคีที่เลวมาก  ใชไมได,  ที่ทําเพียงใหใครออกปากชม 
หรือนึกชมอยูในใจก็ตาม  แตรูวาเขาชม  ก็มีกําลังใจทําขึงขังขึ้นมา  ทําอะไร ๆ  ได 
ทั้งนั้น .   นี้ เปนโยคีที่ เลวมาก ;   ไมมีกรรมโยคะ ,   ตองไปสอบไลวัดตัวเสียใหม 
ตามแนวปฏิบัติคือ  :- 

 
อันดับ  ๑  ทําใหรางกายแข็งแรง.  อันดับ  ๒  ทําเพ่ือเสียสละความ 

เห็นแกตัว.  อันดับ  ๓เพื่อตอสูกิเลส  หรือสอบไลตัวเอง  ในการตอสูกิเลสท่ีละเอียด 
ยิ่งขึ้นไป. 

 
โดยเฉพาะอันดับ  ๒  และ  ๓  จะเปนโอกาส  :  คือในขณะที่ทํางานก็มีหลาย 

คนทํารวมกันกับบุคคลที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔  ที่  ๕  หลายคน;  นั่นเปนโอกาสที่จะเกิดกิเลส,  
พอเขาใกลบุคคลที่  ๒  ที่  ๓เปนโอกาสใหเกิดกิเลส.  ถาเปนคนมีนิสัยยกหูชูหาง 
อยูในใจมาแตเดิมละก็  ไมวาเขาใกลใครละ  จะตองเกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่ง 
ไมปริยายใดก็ปริยายหนึ่ง,  ไมปริมาณใดก็ปริมาณหนึ่ง  เปนแนนอน. 

 
กิเลสมันมีอยูแลว  มันเกิดพอกพูนขึ้น  สุมสูงมากขึ้น;  ดูที่ เปนจริงกัน 

ดีกวา;  ถาวาตาเห็นรูปหูฟงเสียง  จมูกไดกลิ่น  ฯลฯ  นี้  ใหสังเกตกันจริง ๆ  เถอะ  :  
ตามเห็นรูป,  เห็นรูปคนที่ตัวเกลียด  คนที่ตัวไมนับถือ  เห็นรูปคนที่ตัวไมรักอยางนี้;  
แลวจะเกิดอะไรขึ้นมาในใจของคนนั้น ?  เมื่อสักวาไดฟงน้ําเสียงซึ่งอยูคนละฝา  คนละ 
ดานนี้  พอไดยินน้ําเสียงคนที่ตัวไมนิยมนับถือ  ไมรักไมชอบ  อยางนี้จะเปนอยางไรบาง ?  
เพราะวาถึงแมคนที่ชอบที่รัก  ที่อะไรก็ตาม  แตฟงซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เขา  มันก็มีเรื่องกระทบ 
กระทั่ง  ทําใหเกิดความเกลียดความอิดหนาระอาใจเปนธรรมดา. 
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พอเขาใกลบุคคลที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔  ที่  ๕  นี้  นิสัยที่จะเดนกวาคนอื่น  จะดี 
กวาคนอื่น  ยอมมียอมแสดงออกมา.  กอนนี้เก็บไว  เดี๋ยวนี้แสดงออกมา;  แลว 
ถาควบคุมไมดี  มันก็มากขึ้นไปอีก  เจริญงอกงามขึ้นไปอีก.  นี้เปนตัวอยางชนิดที่จะ 
เห็นไดวาการที่ทําลงไปจริง ๆ  กับการที่คิด  ลําพังแตคิด ๆ  อะไรมันตางกันมาก. 

 
บางคนคิด  รูสึกดวยจิตใจ  วาการเปนผูเสียสละเพื่อเห็นแกผูอื่นนั้น  รูสึก 

วาเปนของทําไดงาย  แลวเขาก็มีนิสัยอยางนั้นจริง  ๆ;  แตพอไปทําเขาจริง ๆ  มัน 
ทําไมได   มันถอยหนี,   วิ ่งห ันผละหนี.มันผ ิดก ัน   ที ่ว าคาดคะเนเอา   กับโดน 
เข าจร ิง  ๆ   :   การคิด   คิดว าเราทนร อนได  ทนหนาวได   ทนหิวได อะไรอยางนี้ 
ไมจริงหรอก;  จนกวาจะลองจริง ๆ  จึงจะรูวาทนไดหรือไม;  แลวสวนมากก็ทนไมได. 

 
เรื่องที่คิดคาดคะเน  กําหนดตั้งใจ  เรื่องพรรคนี้ยังไมใชความจริง;  มันตอง 

ไปลงมือทําเขาจริง  ๆ,  ลงมือทําจริง ๆ  จึงจะรูวา  เรานี้เปนผูเสียสละเพื่อผูอื่น 
หรือไม ?  เรายังเปนคนมีใจคอปกติหรือไม?  ในเมื่อเขาใกลบุคคลที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔,  
แลวก็เมื่อทําอะไรกันไป  ชักจะเกิดเกลียดน้ําหนาใครบางคนเขาบางหรือไม?  ถึงแมจะ 
ไมพูดปริปากอะไรออกมา  แตถึงกับหอบงานหนีไปทําเสียคนเดียว;แมเลี่ยงไปเสีย 
อยางนี้ก็อยูในลักษณะเดียวกัน.  อาการอยางนี้  ถามองอีกแงหนึ่งก็เปนเรื่องอุปสรรค 
แกการปฏิบัติธรรม;  ถามองในอีกปริยายหนึ่งกลับกันเสีย  ก็เปนตัวการตอสูเพื่อการ 
ปฏิบัติธรรม,  หรือเปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวการตอสู. 

 
คนจํานวนหนึ่ง  โดยมากชอบสุขสบาย  หรือสํารวย  นี้เขาคิดวาเขารักษาศีล 

อยูไดจริง;แตเขาทําในมุง,  แลวเขานอนในมุง,  หรือเขาอยูในหองที่ยุงเขาไมได.  
คนที่อยูกับยุงจริง ๆ  ไมตบยุง,นั่นถึงจะเปนคนจริงกวา;  ถาอยูกับยุงใหได  นี้จึงจะ 
อยูอยางที่ทําใหเปนการปฏิบัติธรรมไดจริง. 
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ผมไมกางมุงตลอดป ๆ  เรื่อยมา  ขอนี้เพื่อวัดตัวเองดูดวย  วา  ลองอยูอยางนี้ 
มันจะเปนอยางไร.  บางทีคิดไปวา  เราจะสรางความตานทานในเลือดในรางกายนี้ 
ตอสูยุง  :  ยุงกัดก็ไมเจ็บแมมีเชื้อมาเลเรียมาก็สูได,  เชื้อมาเลเรียไมสามารถจะฟกตัว 
ขึ้นมาในเลือดของเรา,  เพราะมีเชื้อตานทานอยูเสมอ.  คิดอยางนี้ไมใชธรรมะ,  ถาคิด 
อยางนี้ก็ไมใชธรรมะ.  อยางธรรมะนั้นก็ตองเพื่อจะวัดดูวาจะทนไดหรือไม ?  
มีเมตตา  กรุณา  หรือวา  ไมเมตตากรุณา?  มันเปนเรื ่องพรรคนี้ในอีกแงหนึ่ง ;  
มันเปนเครื่องทดสอบชนิดนี้.  การทําการงานมันทําใหเหนื่อยใหลําบากเปนการทดสอบ 
ในขอน้ีดวย. 

 
การทํางานและผลของการทํางานในอันดับ  ๓  ที่วามันเปนการศึกษาดวย 

อันไดแกเรื่องทําลายตัวกู-ของกู  นี้เปนตัวปฏิบัติธรรมแท ๆ  อยางสูงสุด;  พวกที่ 
ไปน่ังหลับตาอยูคนเดียว  ไมมีโอกาสที่จะผานหรือจะทําจริงได.  ถาเราจะไปทํา 
ทุกกิริยาอยางพวกเดียรถีย  หรือพระพุทธเจา  ก็คงจะดีเหมือนกัน;  แตผมวาสูเอาไป 
ใชในการงานไมได,  ไปใชในการงานใหเปนประโยชนเปนอะไรขึ้นมาแกศาสนา 
แกเพื่อนมนุษย.  แทนที่เราจะไปทําทุกรกิริยาเฉย ๆ  นั่งดูแรงงานที่เสียไป ๆ;  
ก็เปลี่ยนเปนเอามาใชเปนแรงงานที่เปนประโยชน  เปนอนุสาวรีย  เหลืออยูไวใน 
โลกนี ้จะด ีกว า ;   และก็ไม ต องสร างอนุสาวร ีย อื ่นอ ีกแล ว ;   แลวก ็ไม ต องม ีใครรู 
ไมตองมีใครชม  ไมตองมีใครขอบใจ  เรารูคนเดียวก็พอ  วาไดทําอะไรไว. 

 
ขอใหทบทวนดูเถอะ  เรื่องการงานคือการปฏิบัติธรรมนี้  ขอแรกทําให 

รางกายแข็งแรงเขมแข็ง.  ขอที่  ๒  ทําใหเราฝกฝนการเสียสละเพื่อผูอื่น  อยางนี้ 
เปนรากฐานที่ดีที่สุดของการปฏิบัติธรรมะเพื่อทําลายตัวกู  ของกู.  ขอที่  ๓  เปน 
การตอสูรบรากันกับตัวกู-ของกูนี้  ทุกแบบทุกอยางทุกวิถีทางทุกแงทุกมุม.  อยาง 
นอยมี  ๓  อยางเปนผลขึ้นมา  ไมมีอะไรที่สําคัญกวานี้.  ถามีก็เปนขอปลีกยอย.  นี้เรียกวา 
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ทางลัด;  รวบรัดประโยชนหลายอยางเขาไวดวยกัน,  แลวทําไดในคราวเดียวกัน.  
ลองคิดดูจะมองเห็นวา  นาจะพอใจ  กวาที่จะทํางานอยางเดียว  แลวไมมีการฝกฝน  อยางนี้,  
หรือไปนั่งหลับหูหลับตาอยางเดียว  ไมมีการงานเลย  อยางนี้เปนตน. 

 
ขณะทํางาน  ตองตรวจสอบจิตใจไปดวย 
ทีนี้  เรามองดูที่วัดทั่ว ๆ   ไปหลาย ๆ   วัดก็มีการงานเหมือนกัน,  เหน็ดเหนื่อย 

มากที่บางวัดบางแหง;  แตสังเกตดูจะไมมีความมุงหมายในภายใน  ไมไดมุงหมายอยาง 
ลึกอยางที่เรากําลังพูด  มันเปนเรื่องทํางานเสียจริง  ๆ;  ถาอยางนั้นยังไมเปน 
การปฏิบัติธรรม  เพราะเขาไมสนใจแกการปฏิบัติธรรมจากการงาน.  มีวัดหลายแหง 
ที่อาจารยหรือศิษยชวยกันทําการทํางานไมคอยไดหยุดไดหยอนแตแลวไมเปนการ 
ปฏิบัติธรรม;  นี่ก็เพราะเหตุวาไมรูและไมไดมุงหมายนั่นเอง.  เมื่อเรารูความมุงหมาย 
แลวจึงพยายามจะรวมจะประสานมันเขาไปดวยกัน.  เมื่อการงานเปนการปฏิบัติธรรม;  
ผลในสวนการงานก็ได  ผลในสวนการปฏิบัติธรรมก็ได. 

 
สิ่งที่ผมเปนหวงอยู  และเอามาพูดในฐานะเปนปาฏิโมกขนี้  ก็ดวยเห็น 

วาพระเณรบางองคจะไมทําอยางวา;  จะทําแตการงานโดยสวนเดียว  หรือวาไม 
สนใจที่จะใชการงานนั้นเปนบทเรียนทดสอบจิตใจ.  หรือบางทีถารายกาจไปยิ่ง 
กวานั้นอีก  เอาการงานนั้นเปนเหตุใหสรางกิเลส  สรางเวรสรางภัย  สรางความอาฆาต 
สรางอะไรตาง ๆ  ใหเกิดขึ้นเสียอีก.  เห็นไดจากการที่ไมสมัครสมานสามัคคีกัน  ขัดแขง 
ขัดขากัน  ดวยจิตใจอยางนี้ก็ไมมีผลดี;  เปนโยคีที่เลวอยางนี้  ไมมีอาการแหงบุคคล 
ผูเสียสละ  :  ถาเสียสละแลว  ตองไดหนา  ตองเอาหนา  ตองใหคนรู,  อยางนี้  คือโยค ี
ที่เลวมาก.  ในการเสียสละอะไรตองใหคนรู  ตองใหคนชม  นี้ไมเรียกวาเปน 
การเสียสละ,  อยางนี้ไมมีใครเขาถือวาเปนการเสียสละ,  นอกจากคนชนิดนั้นคิดไปเอง 
เทานั้น. 
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การเสียสละที่แทจริง  ถาทําไดตองไมใหใครรู,  ไมควรจะใหใครรู.  
การประพฤติปฏิบัติที่แทจริงก็ควรจะไมใหใครรู,  ไมตองการใหใครชม,  ตองการซอนไว 
ไมใหใครรูวาปฏิบัติอะไร  หรือสละอะไร.  พยายามสละดวยความบริสุทธิ์ใจ,  ปฏิบัติ 
ดวยความบริสุทธิ์ใจ,  แลวก็ยิ่งขึ้น  ยิ่งขึ้น.  ถาทําไดอยางนี้  ไมเทาไรก็จะมีความ 
กาวหนาสูงสุดในการปฏิบัติธรรม.  การงานเปนของเล็กนอย  เทาขี้เล็บก็แลวกัน;  
แมจะสรางอะไรไดมากมายใหญโต  ที่เขาตีราคาใหมาก.  ก็เปนขี้เล็บก็แลวกัน;  แต 
ตัวการปฏิบัติธรรมนั้นมันใหญเกิน  มันใหญกวา  มันมีคามากกวา. 

 
ถาเราอยูกันอยางเราสมัยนี้  หมายถึงสมัยนี้  ในสถานการณอยางนี้  ในสิ่ง 

แวดลอมอยางนี้ในโลกนี้ในประเทศไทยอยางนี้;  ผมวาหลักที่ถือวาการทํางานคือ 
การปฏิบัติธรรมนี้  ถูกตองที่สุด  เหมาะสมที่สุด  และก็ไมเสียหายทั้งทางโลกทาง 
ธรรม.  แลวจะตองระวังใหดี  ๆ,  ระวังใหดี ๆ  แลวตองมีความบริสุทธิ์ใจ;  พลาด 
ไปก็กลับตัวทันที,  ผิดไปกลับตัวทันที.  นี่ระวังใหมาก  ถาขืนหมักดองเอาไวก็คือ 
การสรางอาสวะ  ในการผูกอาฆาต  ในการยกหูชูหาง  ในการอะไรตาง ๆ  อัดอยูในใจ 
เหมือนกับจะระเบิด;  อุตสาหปกปดไวดวยความสงบดวยความเสงี่ยม;  นี้มันเปน 
เรื่องที่ละเอียดสุขุม  จะเรียกกันวาเปนเรื่องเทคนิคส.  การงานคือตัวปฏิบัติธรรม,  
หรือปฏิบัติธรรมในตัวการงานนี้เอง  เปนของยากเปนเทคนิคส;  ไปลองสังเกตดู 
ก็จะรูวายาก;  อะไรยิ่งยากนี้  ยิ่งเปนทางทําใหเรามีการบรรลุธรรม,  ที่เรียกวา 
บรรลุธรรมไดเร็วไดสูงและไดลึก. 

 
การงานตองเลือกใหเหมาะสมแกภาวะดวย 

ทีนี้  จะพูดมาถึงคําวา  “การงาน”;  การงานนั้นคืออะไร?  เราตองรูจัก 
เลือก;  ไมจําเปนที่จะตองทํางานชนิดที่ไมเหมาะสมแกภิกษุ;  เราตองเลือกงานที่ 
เหมาะสมแกภิกษุ.  ทีนี้คําวา  “ภิกษุ”นี้ใชแกคนทุกคนที่เขามาบวช  ฉลาดก็มี 
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ไมคอยฉลาดก็มี  ไมฉลาดก็มี  โงก็มี  บา ๆ  บอ ๆ  ก็มี;  ฉะนั้นการงานจะเหมือนกัน 
ไดอยางไร. 
 

ผมไปดูที่วัดธิเบต  ที่อินเดียทางดาจิลิงก็เขาใจเรื่องทันที  วาทําไมจึงอยู 
กันได  สังเกตวาลามะนี้มีทุกแบบ  เพราะฐานะไมเหมือนกัน  ซึ่งเปนความจริง  คนเรา 
ไมเหมือนกัน.  ลามะคือภิกษุ  บางรูปมีหนาที่หาฟน  ผาฟน  และกวาดขี้เถาเทานั้น,  
เที่ยวหาฟนและผาฟนกวาดขี้เถา  มีหนาที่เทานี้;  แตเขาก็พอใจ  และไดรับความ 
เคารพนับถือเสมอกัน  :  เรียกวามีสมานสังวาสมีอะไรเสมอกัน,  มีเกียรติเสมอกัน.  
ที่ทําหนาที่สูงขึ้นมา  ปดกวาดวิหารก็มี  ตอนรับแขกก็มี  ศึกษาเลาเรียนก็มี  สอนก็มี 
ติดตอประชาชนก็มี;  เปนผูที่เขาเรียกวาเปนลามะเสมอกัน 

 
สิ่งที่เรียกวาการงานนี้อยาไปดูถูกเพื่อนกัน  ถาเขาตองทํางานชนิดที่ 

เรียกวาต่ํา ๆ  ทรามๆ  งาย ๆ  นี้อยาไปดูถูกเขา  ;  เพราะวาธรรมชาติสรางเขามาใหมี 
สมรรถภาพเพียงเทานั้น.  นี้ระวังใหดี;  อยาไปดูถูกเพื่อนคนนั้นเณรคนนี้วาบา ๆ  
บอ ๆ  ทํางานอยางเลว  ทําอะไรอยางไมมีราคาเชนนี้.ถาดูถูกเขาอยางแย;  ตัวผูนึก 
ผูคิดน้ันแย. 

 
ทีนี้  เราจะพูดกันใหเขาใจไดไหม?  ในเมื่อพูดกับคนไมฉลาด  คนบา ๆ  

บอ ๆ  ใหเขาคิดวานี้คือการปฏิบัติธรรม.  นี้ก็ยาก  ยากกวาที่จะพูดกับคนฉลาดหรือมี 
ปญญาความคิด;  เพราะฉะนั้นเราจึงลดลงไปวา  “ทํางานไดบุญ”  ก็พอจะเขาใจ 
ไดงาย ๆ  วานี้ดีหรือไดบุญ;  ก็ทําไปได.  แตจะวาเปน  “การปฏิบัติธรรม”  นั้นคง 
จะเขาใจยาก.  ผูที่ทําหนาที่ฝาฝนกวาดขี้เถาอยางเดียว  หนาตามอมแมม  จีวรขาด 
กะรุงกะริ่งอยางนี้  เขายอมเขาใจยาก  วาเปนการปฏิบัติธรรม  เขาไมเห็น;  ถาคน 
นั้นไมมีปญญาก็ไดแตเชื่อวา  “ไดบุญ”,  ก็รักษาความเชื่อนี้ไว  ถือเปนอุดมคติ 
ไปเลย  ก็ดูสบายดี  ไมมีความทุกข. 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๒๔๔

เรานั้น  ทําสิ่งที่เรียกวาการงานตามความเหมาะสม;  พยายามเลื่อนให 
มันมีประโยชนกวางขวางขึ้น  มีแกคนมากขึ้น ๆ  ถาจะทําได.  ถาไมอาจจะทําไดก็ไมตอง 
เสียใจ;  หากเสียสละแลวก็เชื่อวาเสียสละเทากัน  เหนื่อยเทากัน;  ถาไมยกหูชูหางแลว 
ก็มีคาเทากัน  สําหรับผูที่ทํานั้น. 

 
ระวังใหดี  คนที่ทํางานทางหนังสือ  ทางสติปญญาเฉลียวฉลาดนั้น 

หูหางมันจะยกออกมาเมื่อไรไมทันรู;  พวกผาฟนนี้ไกล-ไกล-ไกลทีเดียวในเรื่อง 
ยกหูชูหาง.  พวกทําหนาที่เขียนอะไรอยางนี้ตองระวังใหมากที่สุด,  พวกที่ขึ้นธรรมาสน 
เทศน  หรือไปเที่ยวปาฐกถามีชื่อเสียงมีอะไร  นี้ยิ่งอันตรายที่สุด;  ทุกอยางที่กลาวมา 
ลวนเปนการงานเหมือนกัน.  ขอใหพระเณรทุก ๆ  รูปคิดใหดี  สังเกตใหดี  ระมัดระวัง 
ใหดี  เจียมตัวใหดี  เปนคนไมประมาท;  อยาอวดดีและอยาพูดมาก  และ 
อยาแสดงอะไรใหมากยุงออกไป;  ยิ่งพูดมากยิ่งแสดงอะไร ๆ  มากแลวยิ่งเหลว.  
ยิ่งมีความคิดเฟอง  แลวจะลมเหลวมาก.นี้โดยหลักใหญ ๆ  ก็เปนอยางนี้. 

 
การทํางานทุกชนิดตองใชธรรมะอยางละเอียดสุขุม 

ทีนี้  ก็มีเร่ืองที่จะตองซอยใหละเอียดขึ้นไปอีก :  การงานอยางใดอยางหนึ่ง 
ไมวาการงานอะไรหมด  ตองการธรรมะละเอียดสุขุม;  แมที่สุดแตความระมัดระวัง 
สติสัมปชัญญะอยางนี้;  คิดดูใหดีมันก็ยาก  เชน  บางคนเอาดินสอของผมไปเขียน 
แลวไมสวมปลอก  ตองเตือนตั้งหลาย ๆ  ครั้ง.  ลองคิดดูวามันหมายความวาอะไร ?  
ถาเราเปนคนมีระเบียบ  หรือวารอบคอบเปนปกติ  ก็ตองสวมปลอกดินสอทุกครั้ง ;  
แตแลวคนที่ไมสวมปลอกดินสอใหเหมือนของเดิมเขา  ก็เปนคนที่ไมรูสึกวาทําอยาง 
นั้นเปนเรื่องใชไมได;  ไมรูสึกวาเปนเรื่องเสียหาย  หรือไมเปนการปฏิบัติธรรม.  
เพราะฉะนั้นเขาจึงไมละนิสัยอันนี้  เพราะเห็นวาเรื่องอยางนี้เล็กเกินไป  :  ไมสวม 
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ปลอกดินสอน้ี  เล็กเกินไป  เขาคิดอยางนั้น.  แตที่จริงไมใชเร่ืองเล็ก;  เรื่องไมม ี
สติสัมปชัญญะไมใชเรื่องเล็ก,  เปนเรื่องฉิบหายหมด,  เปนเรื่องไมมีทางที่บรรลุ 
มรรคผลนิพพานทีเดียว;  เพราะวา  การบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  มีรากฐาน 
อยูที่สติสัมปชัญญะ,  และท่ีจะไมเกิดตัวกู-ของกู  ไมเกิดอะไรขึ้นมานี้  อยูที่มี 
สติสัมปชัญญะทั้งนั้น. 

 
ความไมมีสติสัมปชัญญะนี้กินความกวาง;  ถาไมคิด  ไมนึก  ไมพิจารณา 

ไมระวัง  ไมรักษาไมสํารวม  ไมอะไรหมด  ถามีชองโหวขนาดนี้แลว  ก็เปนไป 
ไมได  ที่จะระวังตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจไม  ใหเกิดชองทางแหง  ตัวกู-ของกู  นั้น;  
ตัวกูของกู-มันก็ยอมเกิดเรื่อย. 

 
ในการทํางานนี้  ที่ผมเห็นอยู  รูสึกวามีอะไรที่ยังจะตองทําใหดีขึ้นไดอีกมาก  :  

การใชของการรักษาความสะอาด  การวางใหเรียบรอย  การเก็บใหปลอดภัย  การ 
ประหยัดแมแตสิ่งเล็กนอย  หินสักกอนหนึ่ง  ทรายสักกํามือหนึ่ง  ถาประหยัด 
ไดก็เปนคนที่มีสติสัมปชัญญะ  ยิ่งกวาคนที่ไมรูสึก  แมน้ํากระปองหนึ่งนี้  ตอง 
ใชใหเปนประโยชนมากที่สุด  อยางนี้จะเปนคนที่มีสติสัมปชัญญะกวาคนที่เรี่ยราด;  
คนบางคนอาบน้ํา  ๑๐  ขัน  สําเร็จประโยชนเกลี้ยงเกลาเนื้อตัวสะอาดดี,  สําเร็จประโยชน 
ในทางอาบน้ํา.แตบางคนอาบน้ํา  ๑๐๐  ขัน  ตักรดตูม ๆ  ตูม ๆ  เหมือนกับคนบา,  
ไมรูวารดทําไม  เสียน้ํา  รดน้ําตั้ง  ๑๐๐  ขัน  หรือเขามีเหตุผลอยางอื่น.  นี่วาโดยทั่วไป 
ตามปกติบางคนมีนิสัยเปนอะไรเสียอยางนั้น.  แตเขาก็ไมคิดวานี่เปนเรื่องสําคัญ,  
ไมคิดวานี่เปนเรื่องสําคัญ. 

 
จงระวัง  ที่คิดวาเปนครูบาอาจารยตองอาบมากกวา,  ตองเอาความสะดวก 

มากกวา,  ตองสําแดงเดชใหเห็น,  ตองอาบน้ําหมดเปนโอง ๆ  ใหลูกศิษยตักมาให,  
อยางนี้มีอยูทั่ว ๆ  ไป.  ผมไปท่ีไหนก็สังเกตเรื่องอยางนี้ดวยเสมอ  :  คนลางเทาก็ 
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เหมือนกัน  เปลืองน้ําเปนสิบ ๆ  ขัน,  ราด ๆ  ราด ๆ  ราด ๆ  ทําคลายกับคนบา.  
ขอใหระวัง,  ระวังเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  นี้  ;  ที่เห็นวาเล็ก ๆ  นอย ๆ  นี้แหละเปนเรื่อง 
ใหญกวาภูเขาเสียอีก,  ที่คนโงเห็นวาเปนเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  กลับจะใหญกวาภูเขา 
เสียอีก. 

 
โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมีมากในการงาน 

ในการทําการงานนั้นยิ่งมีชองทาง  มีโอกาส  ที่จะปฏิบัติธรรมโดยละกิเลสท่ี 
เกิดขึ้นในลักษณะอยางนี้มากมายเหลือเกิน,  ที่ยกตัวอยางมานี้เพียงเรื่องเดียวสองเรื่อง 
เทานั้น. 

 
ยังมีอีกหลายสิบเรื่อง;  ไปไลบัญชีหางวาวชื่อธรรมะดูเองก็แลวกัน 

วาตนมีอยูอยางไหนบาง  ในทางชื่อของกิเลส?  :  อภิชฌาวิสมโลภะ  โทสะ  
โกธะ  อุปนาหะ  มักขะ  ปลาสะ  อิสสา  มัจฉริยะ  มายา  สาเถยยะ  ถัมภะ 
สารัมภะ  มานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ;  ลองไลไปซิ  เรามีไหม ?  ลองไล 
ไปตามลําดับช่ือธรรมะ;  แลวตองปฏิบัติไลไปกระทั่งมีสติสัมปชัญญะ  ขันติ  โสรัจจะ 
กตัญูกตเวที  ฯลฯ  เร่ิมแตสติสัมปชัญญะหมวด  ๒  ไปเลย,  แลวขึ้นหมวด  ๓  
เรื่อยไป,  หมวด  ๔  เรื่อยไป,  วาไดมีอยูเพียงไรอยางไรหรือไม  ที่จะตองมีตองทํา.  
ที่ถูกควรจะตองปฏิบัติอยางนี้,  แตแลวก็ละเลยเสียไมไดทํา. 

 
ที่กลาวมานี้พอแลวในเรื่องที่จะเรียน,  หัวขอธรรมในหลักวิชาปริยัตินี้รูมา 

พอสมควรแลว  เหลืออยูแตวาทํากันหรือยัง;  แลวโอกาสที่จะทําจะฝกก็ไมมี 
นอกจากในเวลาที่ประกอบการงาน;  โดยเฉพาะอยางยิ่งการงานที่ตองประกอบดวยบุคคล 
ที่  ๒  บุคคลที่  ๓  ที่  ๔  ที่  ๕  คือหลาย ๆ   คนรวมกันทํางานเกี่ยวของกัน.  เดี๋ยวนี้การงาน 
ของสวนรวมเสียไปมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการงานของรัฐบาล;  พอไมชอบหนากัน 
ไมอะไรกัน  ก็เฉยกันเสีย;  ไมทํา,  ไมทํางานตามหนาที่.  งานของรัฐบาลของสวนรวม 
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ของประเทศชาตินี้เสียไป  อยางนาใจหายทั่วไปทุกหัวระแหง  ทุกหนทุกแหง;  นี้เปน 
เครื่องพิสูจนวา  การงานนี้เปนโอกาสของการฝกฝนโอกาสของการปฏิบัติธรรม. 

 
ที่ในวัดเราไมกี่คนนี้  ก็มีสภาพเหมือนกัน ๆ  กัน,  ถึงแมจะไมกี่คนนี้มันก็มี,  

ถามันมีกิเลสมันก็เหมือน ๆ  กันทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้นอยูวัดก็เพื่อดับกิเลส  เพื่อตัด 
กิเลสและเพื่ออะไรไปตาเรื่อง  ตามความมุงหมายของการอยูวัด;  จึงควรตองใหมัน 
เปนไปในเรื่องตัดกิเลสอยูตลอดเวลาของการทําการงาน.  พวกเด็ก ๆ  ก็คงตอง 
ทะเลาะกันมากกวาพวกเณร,  พวกเณรทะเลาะกันมากกวาพวกพระ,พวกพระหนุมน้ี 
ก็คงทะเลาะกันมากกวาพระแก  นี้เปนลําดับไป,  พวกทําหนาที่แมครัวก็ทะเลาะกันมาก 
กวาพวกที่เปนอุบาสิกา,  อยางนี้เปนตน;  ปฏิบัติใหกิเลสมันลดลงไปเปนลําดับ ๆ  
เสียบาง. 

 
เรื่องการงานนี้เต็มไปดวยบทเรียนการปฏิบัติธรรมมากมาย,  มากมาย 

เหมือนเมล็ดกรวดเมล็ดทราย,  อยูที่ตัวการงานทั้งนั้นที่ตองทํา.  สวนมากทํางาน  แต 
ไมมีใครดู  ไมมีใครสังเกต  ไมมีใครถือเอาโอกาสอันประเสริฐนี้ปฏิบัติธรรม  ;  
พอจะปฏิบัติธรรมตองหนีไปอยูปา  อยูเขา  อยูถ้ํา  ไปหลับหูหลับตาภาวนา  แลวก็บาไป 
ไดพักหนึ่ง  แลวก็ทําไมได  ก็กลับมาอีกจนกระทั่งเลิกไป.  ที่ถูกนั้น  เมื่อกิเลส 
อยูที่ไหนก็ตองปฏิบัติธรรมที่นั่น;  ลักษณะไหนกิเลสชอบเกิด  มักเกิด  ก็ตอง 
ปฏิบัติธรรมที่นั่น  เวลานั้น;แลวเราก็ไดประโยชนในการละกิเลสดวย,  ในการได 
ผลงานที่เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยดวย;  มันวิเศษตอนนี้.  ยิ่งปนทีเดียวไดนกหลาย 
ตัวหลาย ๆ  ชนิด.  แลวคนเรานี้ไมวามนุษยคนไหนก็ตาม  ไมอาจจะอยูไดโดย 
ไมมีการทําการงาน.  “งาน”  จึงกินความกวาง,  และจําเปนแกสิ่งมีชีวิต  หลีกกัน 
ไมได. 
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การงานเปนความสุข  ซึ่งเปนผลสุดทายของการปฏิบัติธรรม 
การงานนี่แหละคือความประเสริฐในชีวิตอยูตามธรรมชาติแลว,  จะ 

ประเสริฐมากขึ้นไปอีกก็เพราะเปนที่ตั้งของการปฏิบัติธรรม.  เพราะฉะนั้น  ระวัง 
ใหดี  ๆ;  เมื่อยังตองลอง,  แมแตตองลองนี้ก็ตองทําใหดี  ๆ.  ถาทิ้งอุดมคติอันนี้เสีย 
ก็แลวไป;  เลิกกัน.  แตถายังรักษาอุดมคติอันนี้อยูแลว,  ขอใหระมัดระวังที่สุด 
อยางยิ่งที่สุด,  ใหถือเอาประโยชนใหไดจริง ๆ  และใหไดมากที่สุด.  สวนผมนั้น  ถือวา 
มีชีวิตอยูดวยอุดมคตินี้  ไมมีการที่จะมีปญหาวาจะเลิกเมื่อไร  หรืออะไรนี้;  เพราะวา 
อุดมคตินี้มาเปนชีวิตเสียเลย  แยกออกจากกันไมได. 

 
เร่ืองอุดมคติของผมนี้ใคร ๆ   ก็ดูเอาเถอะ,  หรือวาที่แลวมาแตหลัง  ก็ลองฟง 

ดูเถอะ,สืบสวนดูเถิด  ผมบวชแลวทําอะไร?  แลวทําอะไร?  แลวทําอะไร?  แลว 
ทําอะไร?  แลวทําอะไร?  จนกระทั่งบัดนี้ทําอะไร?  แลวก็ยังยืนยันไดวา  ตอไปใน 
อนาคตก็อยางนี้  :  คือมีการงานเปนชีวิต,  แลวในการงานนั้นเปนการปฏิบัติธรรมดวย.  
ถาการปฏิบัติธรรมสิ้นสุดแลว  ก็ไมตองมีการปฏิบัติธรรมแลว. 

 
การงานนั้นคือชีวิต  ชีวิตก็คือการงาน,  การงานก็คือความสุข  ซ่ึงเปน 

ผลสุดทายของการปฏิบัติธรรม.  ฉะนั้น  จึงตองไมมีที่วาจะไปหางานที่ไหน,  หรือ 
ทํางานไดที่ไหน;  เพราะเปนอยูแลวในชีวิต.  นี้เรียกวา  “การงาน”  ตามความหมาย 
ของคําวาการงาน.  คําวา  “หนาที่  มีความหมายละเอียดไปกวาการงานอีก;  
แมแตหนาที่ที่จะตองนอน  จะตองกิน  จะตองถาย  จะตองอาบ  จะตองทํา.  หนาที่ 
อยางนี้ลวนเปนโอกาส  เปนบทเรียนที่จะใชในการปฏิบัติธรรมดวย. 

 
ขอใหลองไปสอบไลตัวเองดูวา  การเขาไปในสวมวันนี้ยังเลวอยู เหมือนเมื่อ 

วานนี้หรือเปลา  :  หมายถึงจิตใจของการเขาไปในสวม  วันนี้ยังเลวกวาเมื่อวานนี้ 
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หรือเปลา ?  แลวพรุงนี้ก็สังเกตอีก  วาเรายังเปนผูมีจิตใจที่เลวเหมือนเดิมอยูหรือเปลา ?  
เขาไปในสวมไดเกิดความรูสึกอะไรบาง?  จะนึกในทางเลวหรือวาจะอึดอัดขัดใจ,  หรือ 
วาจะปกติเยือกเย็น,  หรือจะเห็นเปนของไมนาระอา,  หรือเปนของนาระอา  หรืออะไร 
ก็ตาม;  และบางครั้งอาจจะนึกขี้เกียจแลวที่จะไปสวม,  บางทีขี้เกียจแมแตจะกินขาว.  
เรามักจะวัด  หรือสอบไล  ทดสอบความรู  ทดสอบสภาพของจิตใจเรา  ทดสอบความ 
เขาใจในชีวิต  ในทุกสิ่ง.  ฉะนั้น  หนาที่นี้คือการงานทั้งหมดเลย;  ถาเรียกใหดี 
เรียกวา  “หนาที่”. 

 
การปฏิบัติอยูตามธรรมชาติก็เปนธรรมะ 

หนาที่คือธรรมะ,  คือการปฏิบัติอยูตามธรรมชาติ  ก็ตองทําใหดี;  
แมแตถายอุจจาระก็ตองถายใหดี.  ถาใครเปนริดสีดวง  ก็ตองจัดวาเปนคนโงเพราะ 
ถายอุจจาระไมเปน;  หรือวาถาจะเปนริดสีดวงก็จะตองรูจักแกไขไมใหเปน.  นี้เปน 
เร่ืองเกี่ยวกับรางกาย  เร่ืองเกี่ยวกับรางกายแท  ๆ.  ใครเปนโรคภัยไขเจ็บชนิดใด 
ชนิดหนึ่ง  ก็ยังตองจัดเปนคนโงอยูดี;  เพราะเกิดจากความประมาทจึงเกิด 
อันตรายขึ้นมาเกิดจากความโงไมรูจักปองกันรักษา,  ไมรูจักปฏิบัติตนใหถูกธรรมชาติ;  
กระทั่งตองเปนคนคิดมาก  มีวิตกกังวลมาก  ยิ่งยกหูชูหางมาก  ความทรมานใจก็ยิ่ง 
มีมาก  ก็พากันเปนโรคเสนประสาทบาง  เปนโรคจิตบาง  เปนอะไรก็ตามตาง ๆ  นานา ;  
ฉะนั้น  คนที่มีโรคภัยไขเจ็บน้ันตองยอมรับสารภาพวาเปนคนโง. 

 
เราตองพยายามที่จะเปนคนฉลาด  :  แกไขรักษาเยียวยาปองกัน;  ก็จะกลาย 

เปนคนฉลาดขึ้น.  ฉะนั้น  ชีวิตตามธรรมชาติแท ๆ  ที่มีความเจ็บความไขนี้  ก็เปน 
การปฏิบัติธรรม,  เปนโอกาสของการปฏิบัติธรรมที่แทจริง  ยิ่งกวาที่จะไปนั่งหลับหู 
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หลับตาภาวนาที่ไหนไมรู;  แลวก็ไมรูวาทําไปทําไม  ยังอยูลาหลังคนโงทั่ว ๆ  ไป 
เสียอีก.  อยาทําเลนกับเรื่องเหลานี้เลย;  การรักษาสุขภาพอนามัยใหถูกตอง 
นี้ก็เปนเรื่องการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งเพราะเปนหนาที่เปนการงานดวยเหมือนกัน. 

 
นี่ยกตัวอยางมาใหฟงวา  การงานคืออะไร?  ปฏิบัติธรรมคืออะไร ?  ยังม ี

อีกมากถาจะพูดพูดอีกชั่วโมงก็ได;  แตนี้เปนตัวอยางที่พอแลว  สําหรับไปทําความ 
เขาใจ.  ชีวิตเปนการงานอยูในตัวชีวิต  หรือเปนการตอสูอยูในตัวชีวิต,  และ 
การงานหรือการตอสูนั้นก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวมันเอง.การปฏิบัติธรรมตาม 
ธรรมชาติกําหนดไวอยางนี้  ทําใหสําเร็จ  ใหเลื่อนขั้นไป  เปนขั้น ๆ  แลว  ก็สูงสุด 
อยูแลว;  จนกระทั่งฉลาดพอ  ไมเกิดตัวกู-ของกู  ในการคบหาสมาคมเกี่ยวของ 
กับคนอื่น. 

 
การทํางานดวยความเสียสละ,  เสียสละนั้นก็เปนตัวธรรมะสูงสุดอยูแลว,  

แลวทํางานอยางไมมีตัวกู-ของกู  ก็เปนความจริง  สิ้นสุดกันเทานั้นเอง.  “การทํางาน 
ดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง”  กินอาหารเพียงกันตาย  ไมตองตายดวย;  “กิน 
ของความวาง”  ถาถือคาถานี้เปนหลักแลวมันก็เปนการปฏิบัติธรรมะอยูในตัวการ 
งานที่สูงสุด,  เปนตัวการปฏิบัติที่สูงสุด;  คือปฏิบัติเรื่องสุญญตาเรื่องนิพพานอยูใน 
ตัวการงาน. 

 
ตองพิจารณา  “การทํางานดวยจิตวาง” 

ใหถูกตองเพราะเขาใจยาก 

“จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวา”  คือประโยค  ที่ทําใหผมถูกเขาหาวาบา.  
กลอนบทนี้ของผมคือกลอนที่ทําใหเขาหาวาผมบา  หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ;  แลวก็วา 
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การงานเปนการปฏิบัติธรรม ๒๕๑

ทําไมได,  พูดแตปาก.  ที่พูดแบบนี้  “จิตวางยิ่งทํางานสนุก”  นี้ไมมีใครเชื่อ;  
เขาไมยอมเชื่อวา  “จิตวางทํางานได”  นี้เพราะเขาใจยาก. 

 
“ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวาง”  นี้เขาใจยาก.  แต 

เปนเรื่องที่เดี๋ยวนี้เรากําลังทําอยูแลว,  กําลังทําอยูเพื่อใหเกิดความเขาใจได  หรือใหความ 
เขาใจเกิดขึ้นมา,กําลังฝกฝน  กําลังตอสู  กําลังทํา  เพื่อความเปนอยางนั้น.  ถาใคร 
จะเรียนลัดทีเดียวใหไดผลหมดหลายๆอยางโดยวิธีทางลัด  :  ทํางานดวยจิตวางแลว 
การงานนั้น  จะเปนการปฏิบัติธรรมที่สูงสุด  ไมมีอะไรสูงสุดไปกวา. 

 
“มีชีวิตอยูดวยจิตวาง  ทําการงานอยูดวยจิตวาง”  ก็เรียกวาซอมปาฏิโมกข 

ธรรมะในหัวขอวา  “การงานคือการปฏิบัติธรรม”  ถาทําในหลักสูงสุดก็คือทํางาน 
ดวยจิตวาง. 

 
แลวที่ถามกันมา  เมื่อตะกี้;  ผมก็จะเลาใหนิดหนอยวา  ผมไปพูดที่เมืองตรัง,  

อธิบายคําวา”วาง”  นี้วา  จิตวางแบบอันธพาล  กับจิตวางตามแบบของพระพุทธเจา 
มันคนละเรื่องกัน.  การทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  :  จิตวางตามแบบพระพุทธเจา 
ไมใชแบบอันธพาล  ซึ่งวาอยางเควงควาง  และวางอยางไมมีอะไรเปนหลัก.  จิตวาง 
แบบอันธพาล  เปนเรื่องวางอยางที่พูดสําหรับเถียงกัน,  สําหรับฆาคนโดยไมตองเปนบาป 
เปนตน;  พูดครั้งนั้นก็ไดผลดี;  ผูฟงคงลืมไมได,  ลืมยาก. 

 
ถาเขาใจกันดี,  เขียนปายสวย ๆ   ติดไวตามภูเขาตามสระน้ําบาง :  จงทํางาน 

ทุกชนิดดวยจิตวาง  ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น  กินอาหารของความวาง 
อยางพระกิน  ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที,  เทานี้เอง;  หัวขอธรรมะในพุทธ- 
ศาสนามีเทานี้เอง. 
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คืนนี้จะมีคนมาประมาณ  ๒๐  คน  คือ  พวกพุทธสมาคมจังหวัดตาง  ๆ ที่เขา 
สนใจในสวนโมกขเขาจับกลุมรวมกลุมกัน  จะแวะลงที่นี่;  พวกนครราชสิมา  พวก 
เพชรบุรี  พวกที่ไหนหลายแหงไปประชุมท่ีเชียงใหมมา,  ลําบากลําบนเขาจะพากันมา 
เยี่ยมที่นี่  เราบอกเขาวาไมควรจะมา  เปนเรื่องยุงยาก.  คนโบราณปูยาตายายเขาก ็
สอนวา  “อยาพอแขกมาใสหัว”,  แตเขาก็จะมากันอยูแลว. 

 
พอกันที.  ใครอยากดูสไลดทํามาใหม  ที่เขาถายภาพทํางานกอสรางในหลุมสระ 

ก็ไปดูได;  จะไดดูหนาตาคนที่กําลังทํางาน  วา  ทํางานดวยจิตวางเปนการปฏิบัติ 
ธรรมคืออยางไร. 

 
 
 
 

____________ 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๙.  เรื่องของคนสูงอายุ  และขณิกวาท-อขณิกวาท 
วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  ตรงกับวันศุกร  แรม  ๘  ค่ํา  เดือน  ๑๒  ปมะแม 
 
 

  ตามที่เราตกลงกันไววา  ทุก ๆ  วันพระ  เราจะ 
พูดธรรมะกันที ่ตรงนี ้  เร ียกวาธรรมปาฏิโมกข  หรือ 
ปาฏิโมกขธรรมะ   และจะพูดย้ําก ันในเรื ่องเกี ่ยวกับ 
เรื่องตัวกูนั้น  วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่อง  ขณิกวาท  กับ  
อขณิกวาท;แตเผอิญมีผู มาติดตอวาคณะคนสูงอายุ 
เขาจัดเปนสมาคมที ่กรุงเทพฯ   แลวเขาใครจะมาขอ 
ร ับการอบรมแนะนําสําหรับคนแก  เราจึงจะพูดกัน 
ถึงเรื ่องของคนแกนี ้บ างกอน  เพื ่อไดยินไดฟงไวบาง 
ดังจะเลาใหฟง  : 

 
เรื่องเกี่ยวกับสมาคมคนสูงอายุ 

เรื่องเกี่ยวกับสมาคมคนสูงอายุ  คือผูสูงอาย  พวกขาราชการบํานาญดวย 
กันทั้งนั้น  ใครจะเปนสมาชิกตองมีอายุ  ๕๐  ปขึ้นไป.  นี่ก็หมายความวาคนแก 
 

 
 

๒๕๓ 
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มีนายก  มีอุปนายก  ขนาดอายุประมาณ  ๙๐;  เขาบอกวาเจาคุณภรตราชสุพิธจะเปน 
อุปานายก  เจาคุณภรตฯ  นี่อายุ  ๘๔  หรือ  ๘๕  แลว  เปนพวกขาราชการบํานาญ.  
คนอื่น ๆ  เปนทหารโดยมาก  เขาตั้งสมาคมที่วัดเบญจมบพิตร.  ขณะนี้อยากจะมา 
ขอรับการอบรมแนะนําสําหรับคนแกเหลานี้.  คนแกเหลานี้มีการศึกษาดีทั้งนั้น,  คนแก 
เปนขาราชการบํานาญดวย  แลวก็มีเงินดวย  :  อยางเชนคนหนึ่งเปนพลเรือเอกมีชื่อเสียง 
เราเคยไดยินชื่อ,  เมื่อสงครามกอนโนนเปนผูมีชื่อเสีย. 
 

ผมบอกวาเอาซิ,  ยินดีจะชวยเทาที่จะชวยได  แตตองทําอยางที่นี่  คือจะ 
มาหามุงหาเตียงหาอะไรที่นี่ไมได  จะตองนอนบนผาพลาสติก  หรือนอนกลางสนาม 
ไดยิ่งดี.  เพราะเปนทหารมาแลวทั้งนั้น.  ผูที่มาติดตอเขาก็บอกวาใหแลงหนอยเขาจะมา 
จะกําหนดนัดทีหลัง  ขณะนี้เขามาดูลาดเลา  เพื่อน  ๆเขาใหมาดูลาดเลา  วาจะพอเปนไป 
ไดหรือไม. 
 

นี่ฟงดูพอเปนเคา ๆ  ไดซักไซไลเลียงเทาที่มีเวลาเล็กนอย  เห็นวายังไมไหว 
คือไมรูวาธรรมะอยูที่ไหน,  คนแกขนาดนี้แลวก็ยังไมรูวาธรรมะอยูที่ไหน;  ยังมี 
เรื ่องทอดกฐิน   คุยฟุ งเรื ่องทอดกฐิน ;   นี ่ขนาดนี ้,   เรื ่องธรรมะของคนแกคือ 
ทอดกฐิน.  ผมเลยลอเลนใหดวยเรื่องภาพวัว :  ภาพวัวสิบภาพตั้งแตตนจนจับวัวได 
ในชุดวัวภาพสุดทาย;  บอกเขาวา  “คุณ,  สามาคมของคุณนั้นยังไมรูประสีประสาเรื่อง 
นี้เลย”  หลังจากวางแลว  เกิดใหมแลว  ทําประโยชนผูอื่นในทางจิตใจนี้.  คุณ… 
ยังไมรูประสีประสาอะไรเลย  แลวคุณยัง  “จับวัวก็ยังไมได”,  ไมชาก็จะตายกัน 
อยูแลว;  ถามาหลังจากจับวัวไดกันแลวนี้ก็จะดี.  อยางภาพจับวัวนี้  ถึงที่สุดแลว,  
แลวก็ทิ้งวัวไวเสีย,  แลวก็ทิ้งตัวเองเสีย,  ในที่สุดก็วาง;  หลังจากวางแลว 
จึงจะเปนแสงสวางแกผูอื่นได.  เขาฟงแลวก็เห็นดวยวาจริง. 
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เรื่องนี้ผมก็เลยคิดขึ้นมาวาเรื่องก็เขารูปเหมือนกัน,  เราก็แกแลว  เปนสมาชิก 
คนแกเพราะฉะนั้นลองทําประโยชนคนแกดูบาง ,   ใหคนแก เขาได รับแสงสวาง .  
เราก็มีปญหาเหมือนกัน  ถาเรายังเปนคนที่มีหนาที่  แลวก็ภาพสุดทายภาพนั้น  เราจะ 
เปนไดหรือไม ?  กังยังสงสัยตัวเองวาจะสมบูรณหรือไมก็ตองพยายาม.  นับวาเรื่องชัก 
จะเขารูป  คือวา   ผมตอไปนี้ก็รู ส ึกตัวอยู   วาไปไหนไมไหวแลว  ก็ตองอยู 
รองบอน  อยูประจําบอนใหเปนหนาที่ที่วาคนอื่นก็จะตองมาหาเองที่นี่,  โดยเขา 
เชื่อวาเราอาจจะพูดจาใหเขาเกิดความรูความเขาใจได  เขาจึงหวังมาที่นี่. 
 

ทีนี้  ผมอยากจะพูดใหพวกเรารูกันไวบาง  ถึงแมจะยังไมเกี่ยวกับตัวเอง 
โดยตรง;  เรารูกันไวบางวา  เดี๋ยวนี้มีการเคลื่อนไหวที่ดีอยางนี้,  พุทธบริษัทมีการ 
เคลื ่อนไหวที ่ด ี.   เขาตั ้งสมาคมคนแกนี ้ขึ ้น   ก็เพื ่อใหคนแกไดร ับประโยชนใน 
บั้นปลายของชีวิต  แลวโดยเฉพาะจากพุทธศาสนา  นี้ก็นับวาเปนความคิดที่ด ี
แตจะไดตามนั้นหรือไม  นี่มันยังมีปญหาใหญอยู.  ถาเปนคนแกที่ เดินทางผิด  มีมานะ 
ทิฏฐิดวยแลว  ก็จะเปนไปไมได  ก็จะไดแตอวดเรื่องทอดกฐินอยูอยางนั้น,  บูชากันแต 
เรื่องกินดีอยูดีเสียเรื่อยมา.  บางทีการตั้งสมาคมคนแกนี้  เพื่อจะรับประกันไดแนนอนวา 
ถาตายแลวจะไดไปสวรรคแลวก็ เปนสุขกัน ;   ถาอยางนี้ก็แย .   ถาสมาคมคนแก 
มุงหมายอยางนี้ก็แยมากทีเดียว  ก็เปนสมาคมคนแกแบบตาสีตาสาสมัยโบราณนี้  เพื่อไป 
สวรรคไปหาความสุขหลายสิบเทา  หลายรอยเทา  หลายพันเทา;พวกที่มีการศึกษาด ี
เปนนายพลเอก  เปนอะไรนี้มาก  ถาเปนอยางนั้น  มันก็นาหวัว. 

 
ผมไดกําชับใหเอาผาพลาสติกมารองนอน,  ไมมี เสื่อให   แลวตองเอา 

หมอนมา  คือขันน้ําอลูมิเนียมใบใหญหนอย  คว่ําลงเปนหมอน  กลางวันใชอาบน้ํา 
ใชกินขาว  ใชอะไรไดก็ยิ่งดี  ถาไมเอาอยางนี้ก็ไมเอาและไมตองมา.  มุงไมตองเอามา;  
ถากลัวยุงก็เอาธูปกันยุงมาคนละซองพอแลว,  คนละหอคนละกลองพอแลว  เพราะ 
มาอยู  ๒-๓  วัน  ๒-๓  คืน. 
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ผมจะ  “ตม”  เขา,  ซึ่งจะเรียกวาตมก็ไมถูกนักหรอก  มันเพียงจะเหมือนตม  คือ 
จะหลอกใหนอนอยางพวกธรรมทูตดูอีกที  :  ลองฝกอยางพวกธรรมทูตคราวนั้น  ใหนอน 
อยางนั้น  รองไอยา!  วิ่งหนีเปดกลับกันดูบาง,  เปนวิธีที่ควบคุมอยางแบบทหาร 
แลวก็ใหผมทําดวย  ก็ไมมีปญหาอะไร,  ถึงผมทําดวย  ก็ไมมีปญหาอะไร,  แลวจะ 
ถายหนังไวดูเลน.  ใหพวกนี้มาลองดู  ชั้นนายพล  ชั้นพระยา  ชั้นผูมีเกียรติสูง :  
อยางขั้นพลเอก  ก็ตองมีบํานาญเดือนหนึ่งตั้งหลายพันบาท  แลวเขาเอาไปใชอะไรกัน;  
ขนาดนายพลเอกอยางนี้  บํานาญเดือนหนึ่งไมนอยกวาหกพันบาท  เจ็ดพันบาท  ไดเฉย ๆ  
ไมทําอะไร  แตไมมีสุขเพราะไมรูธรรมะ.  ไมรูธรรมะแลวขี้เหนียว  ทาทางขี้เหนียว 
ทั้งนั้นคนแกแบบน้ี;  มีแตจะเอาทั้งนั้น  ไมมีสละ .  ที่ตั้งสมาคมนี้ก็ตั้งเพื่อจะรับ 
ประโยชนอะไร;  ไมใชเพื่อจะสละ,  บางทีจะเพื่อรับประโยชนเสียมากกวา. 

 
ถาวาผมทําไดดีคงมีประโยชน  ใหคนแก ๆ  เหลานี้เดินทางถูกตอง,  แลวตอ 

ไปคงจะเปนปกแผน  เพื่อประโยชนแกเขาตอ ๆ  ไป,  จะไดรูจักทําใหเปนรูป  เปนราง 
ทํากันตอ ๆ  ไป.  กอนนี้ผมเคยนึกอยางยิ่ง  เรื่องเผยแผศาสนา  ;  เคยมีโครงการ 
ไวเฉพาะ  คนหนุมคนสาว  คนเฒา  พอเหยาแมเรือน  คนเฒาคนแกชรา  จะตองสอน 
อะไรเรื่องอะไรอยูในโครงการหรือแผนการที่คิดอยูเฉพาะ.  แตก็ยังไมเคยพบคนแก 
ลวน ๆ  อยูในสมาคมคนแกลวน ๆ  อยางนี้;  บางทีก็จะไดพบพวกนี้เปนพวกแรกก็ลองดู;  
อาจจะดีกวาคนแก  ชาวไรชาวนา  ที่ยังไมไดผานอะไร  ยังไมจับวัวไดถึงที่สุด.  พวกนี้ 
เหมือนกับไดผานชีวิตโลก ๆ  ไปไดมากแลว  ถึงขนาดที่มีเงินเลี้ยงชีพเปนพัน ๆ  ตอเดือน 
แลวก็ไมตองทําอะไร;  ถายังไมมีธรรมะขนาดที่หาความสุขทางจิตใจไมได  ก็นับวา 
มีบาปมีกรรม  มีเวร  หรือมีอะไรในปางกอนมาก. 

 
ควรสนใจเรื่องอาศรม  ๔  และภูมิ  ๔  กันบาง 
เรื่องที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับหลักอาศรม  ๔  ประการนี้  จะมีความหมายมาก 

ขึ้นทุกที  แตบางคนอาจจะไมรูเลย  ไมเคยฟงเรื่องอยางนี้  :  เรื่องพรหมจารี  เรื ่อง 
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คฤหัสถ  เรื ่องวนปรัสถ  เรื ่องส ันยาสี;   คนแกบางคนก็อาจไมเคยฟง .   ชีว ิต 
ขั้นสุดทายเราจะตองเปนสันยาสีนี้  ไมเคยรูเรื่อง;  ไมรับผิดชอบ,  ไมรับผิดชอบ 
ตัวเอง  เรื่องภูมิ  ๔  คงจะเคยไดยินไดฟงบาง,เร่ืองภูมิ  ๔  :  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูม ิ
อรูปาวจรภูมิ  โลกุตตรภูมิ  นี้คงจะไดยินกันบาง.  ลองถามพวกสมาคมคนแกดู  อาจมี 
สมาชิกที่เคยเรียนอภิธรรมบาง  คงรูคํา  ๔  คํา  ๔  ภูมินี้ดี;  แตแลวเขาก็ไปฝากไว 
ชาติโนน  ชาติตอไป  ไมรูอีกกี่สิบชาติ  กี่รอยชาติโนน  จึงจะเปนเรื่องรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิในที่สุดของพระอรหันต.  ๔  ภูมินี้เขาคิดวาตองทําไดผลตอ 
ตายแลวเขาโลงแลวหลายพันครั้งจึงจะนึกถึง;  หรือไมนึกถึงเลย  ตัดทิ้งไปเลย;  
เพราะเขาไมเขาใจ  ๔  ภูมินี้  วามีอยูในชีวิตประจําวันนี้  ครบทั้ง  ๔  อยูแลว;  ไมสังเกต 
ดูใหดี,  แลวเราควรจะปรับปรุงขยับขยายใหดีขึ้นใน  ๔  ภูมินี้. 
 

ถาสนใจเรื่องอาศรม  ๔  ประการนั้นละก็  ทําไดงายขึ้น  แลวคอยเลื่อน 
ไปตามลําดับ.เมื่ออายุมากแลว  เปนวนปรัสถ  สงบอยูตามโคนกลวยตามกอไผ 
ในบริเวณบานบางก็ได,  คิดนึกอยางนี้ใหมาก;  ถาเผื่อพอใจแลว  มีความแนใจ 
มีความสุขแลว  ก็เสียสละ  ชวยตักเตือนผูอื่น  เปนแสงสวางแกผูอื่นในเรื่องนี้แลวกัน;  
แลวเราก็อยาไปนึกถึงในเรื่องจะเอานั่นเอานี่  เปนตัวเปนตน  นั้นก็คือเปนโลกุตตรภูมิ 
อยูแลว,  แมไมถึง  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  ก็ไมมีความหมายไปอยางอื่น.  ถาไมมีตัวแลว 
เปนโลกุตตรภูมิทันที,  อยางมีความรูสึกวาตัว  ก็เปนโลกุตตรภูมิทันที. 

 
ที่ผมกําลังพยายามพูดเรื่องภูมิ  ๔  ใหเปนเรื่องทางจิตใจใหมากขึ้น 

ก็เพ่ือจะใหอยูในวิสัยที่จะทําได.  เรื่องกามาวจรภูมินั้น  ยกไวใหเด็กหนุม ๆ  สาว ๆ ;  
เราเองก็ผานมาแลว  ใหภูมินี้เหลืออยูเปนสวนนอย  จนไมเรียกวาอยูในกามาวจรภูมิแลว;  
เลื่อนขึ้นไปก็ตองการความสงบ  เปนพวกรูปาวจรภูมิ  อรูปาจรภูมินี้.  ถาไปเลนของ 
เลนมีวัตถุตาง ๆ  หาความสุข  อยางนี้ก็สงเคราะหเขาในพวกรูปาวจรภูมิ,  ถาไปนึกถึง 
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เรื่องบุญ  เรื่องกุศล  เรื่องเกียรติยศ  เร่ืองไมมีตัว  เปนนามธรรม  นี้ก็เปน  อรูปาวจรภูมิ 
ไปแลว.  ทีนี้เลื่อนอีกที  อยามองไปในทางมีตัว,  ตัวเราอยามี,  เปนอยูอยางที่เหนือโลก 
ก็เปน  โลกุตตรภูมิ  ได;หากแตมีนามรูปที่เคลื่อนไหวไปตามสติปญญาที่ควรจะทํา 
แลวสติปญญาที่ถูกตองก็พาไปหาประโยชนเอง  ก็จะเปนเรื่องชวยเหลือผูนั้นผูนี้ไปเอง,  
ตัวเองไมตองมี,  ก็ขึ้นถึงขั้นโลกุตตรภูมิไดในชาตินี้  ในชีวิตประจําวันนี้. 
 

ควรใชหลักภูมิ  ๔  ปรับเขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

พิจารณาเรื่องภูมิ  ๔  ใหมีประโยชนมากอยางไมนาเชื่อยิ่งขึ้นอีกก็ได  :  ในวัน 
หนึ่งนี้  คนเราที่มีการศึกษาดีอายุมากพอสมควร  ก็อาจเปลี่ยนจิตใจไดครบทั้ง  ๔  ภูมิเลย 
เชนบางเวลาก็นึกถึงกามารมณนิดหนอย;  นอกนั้นก็อยากจะพักผอนอยูนิ่ง ๆ,  บางเวลา 
ก็ไมมีความเห็นแกตัวเลย  สลับกันอยูอยางนี้.  แมวาเปนที่ไมแนนอน  ไมเด็ดขาด 
แตมันก็เปนที่แนนอนมากขึ้น  มากขึ้นได;  ขอใหมองดูใหเห็นโทษของความมีตัวนี ้
ใหมาก ๆ  ใหเห็นคุณของความไมมีตัวใหมาก  ๆ,  แลวเห็นโทษของความมีตัว 
ใหมาก ๆ  ใหพรอมอยูเสมอเถิด. 
 

ดูโทษของความรูสึกวามีตัวนี้ใหระวังอยูเสมอ,  แลวดูคุณประโยชน 
อานิสงสของการที่ไมมีความรูสึกวามีตัวนี้อยูเสมอทั่วไป;  นั่นแหละจะเปนการสลัด 
“ตัว”  ออก  ทําใหมีชีวิตแบบโลกุตตรภูมินิดๆ  หนอย ๆ  เร่ือย ๆ  ไปทุกวัน  ประจําวัน,  
แลวมากขึ้น  มากขึ้น  กามาวจรภุมิก็ตองถอยหลังไปเอง,ถอยหลังหันหลีกผานไปเอง.  
ภูมิทั้ง  ๔  นี้จะอยูในกํามือ  เราแตะตองไดเกี่ยวของไดในปจจุบันชาตินี้. 
 

การใชคําวา  “ชาติ”  นี้  เราอยาเอาเขาโลงเปนเกณฑ  นับวาชาติหนึ่ง 
อยางนี้ดีกวา;ที่เรียกวาชาติเขาโลงนี้อยาไปสนใจ,  เอาแตเพียงวา  เปลี่ยนความคิด 
เรื่องตัวตนทีหนึ่ง  ก็คือชาติหนึ่งแลว.  ผมไปพูดที่กรุงเทพฯ  คราวนี้ที่วัดมหาธาตุ ฯ 
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ทั้งที่มีผู รูชั้นครูบาอาจารยฟงอยูดวย  ผมวาอุปปาติกะนี้  มันเรื่องหลายความหมาย,  
อยางนอยมากกวาหนึ่งความหมาย  แลวความหมายที่จําเปนดวนจี๋ที่สุด    คือตองระวัง 
จิตที่คิดนึกเปนนั่นเปนนี่  :  คิดอยางโจรก็เกิดเปนโจร  คิดอยางบัณฑิตก็เกิดเปนบัณฑิต,  
คิดอยางภิกษุก็เกิดเปนภิกษุ,  คิดอยางหลงใหลในกามเกิดเปนเทวดากามาวจร;  เรื่อง 
อยางนี้สําคัญกวา  เพราะวาเราจัดการเรื่องนี้ได  ควบคุมเรื่องนี้ได;  ถาเรื่องใดดีหมด 
ความหมายอยางนั้นก็ดีหมด. 
 

แลวระวังใหดี;  ที่วา  “คน ๆ  นี้ตายแลวไปเกิดอีกหรือไม”  ระวังใหดี,  
จะเขาไปในเขตของสัสตทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ.  ระวังใหดีทายกทายิกาทั้งหลาย  ที่เชื่อ 
วาเมื่อตัวกูทําบุญไว  แลวตัวกูนี้จะไปเกิดไปเอา,  นี้ระวังใหดี  จะเปนมิจฉาทิฏฐิ 
ประเภทสัสสสตทิฏฐิ.  เรื่องนี้ผมเขาใจวาคนคงไมเรียนกันมาก. 

 
เมื่อผมไปพูดที่วัดมหาธาตุ  คนนั่งฟงเต็มไปหมดหลายพันคน  มองไมเห็น 

พื้นดิน,  ทั่วทั้งบริเวณหมดนั้น  เปนที่มองกันไมเห็นเลย  ตึงบังอะไรบังหมด  เต็มไปหมด 
เขาติดไมโครโฟนทั่วไป.  ผมก็รูวาพวกอภิธรรมก็มี,  พวกที่เชื่ออยางหัวโบราณก็มาก,  
ก็เลยวากันโผงผางไปเลย  สองช่ัวโมงสิบหานาที  ยังมีคนไมอยากใหจบ.  ผมไมไหว 
แลว  เดี๋ยวคนเขาจะวาบา  แตก็ยังถามกันวาเวลาเทาไร  ยังมีเวลายังพูดได  พวกนั้น 
บอกวายังพูดได;  แตผมบอกวาเวลาเกินมามากแลว  ก็ขออีก,  ขออีก;  เปนเทศน 
ที่ยาวมาก  ๒  ชั่วโมงกับ  ๑๕  นาที. 

 
ไดพูดคุยเขี่ยเรื่องความเกิด  วาระวังใหดี  มันอยูที่จิต  จิตเปลี่ยนอยางไร 

ก็คือเกิดอยางนั้นแหละ.  เรื่องนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกายนี้  ผมไปพูดให 
พวกกรุงเทพฯ  ฟงอยางชัดเจนและเฉียบขาดที่สุด;  ยกตัวอยางในบาลีก็มี  ที่วาเมื่อ 
คิดอยางไรจะเกิดเปนสัตวนรก,  คิดอยางไรเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน,  คิดอยางไรเกิด 
เปนเปรตอสุรกาย,  อยูในชีวิตประจําวัน.  พวกกรุงเทพฯ  นั้นก็คงจะเอาไปคิดกันมาก. 
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ความตางกันในเรื่องขณิกวาท  กับ  อขณิกวาท 
ตอไปนี้จะคิดกันในแงจิตทางวิญญาณนี้ใหมากกวาทางรางกาย  พุทธ- 

ศาสนาเปนขณิกวาท  เอาขณะหนึ่งของจิต,  ขณะหนึ่ง ๆ  ของจิตนี่เปนหลัก.  ถาศาสนา 
ไหนไมเอาขณะหนึ่งของจิตเปนหลักศาสนานั้นก็อยูในพวกอขณิกวาท  คือเปน 
ตัวตนที่ถาวรไปเลย  เปนตัวกู  ตัวตน  อาตมันถาวร,  จิตนี้เปนตัวตนเดียว,  นี้สําหรับ 
พวกที่สอนใหมีอาตมันอยางนั้น.  ถามีความเปนอยูชั่วขณะจิตหนึ่ง  ๆ,  ความคิดของ 
จิตขณะจิตหนึ่งเทานั้น,  เรื่องตาง ๆ  นี้เปนจิตคราวหนึ่ง  เกิดคราวหนึ่งนี้;  พุทธศาสนา 
อยูในพวกนี้. 

 
แลวขอใหสนใจคําวา  “นรก  สวรรค”  อะไรตาง ๆ  เหลานี้,  ภูมิเหลานี ้;  

ใหทราบไววาเปนเรื่องของขณะจิต  คราวหนึ่ง ๆ  :  คิดนึกอยางไร,  มีรูปรางอยางไร,  
ก็คือเกิดขึ้นเปนอยางนั้น;นี่เปนพุทธศาสนา.  ก็นาหวัว  ที่วา  พวกนักอภิธรรม 
ตัวยง  เขาไมคิดอยางนี้  ทั้งที่เขาสอนเรื่องนี้  เขาสอนเรื่องจิตเรื่องสมาธิ  ทั้งที่เปนใหญ 
เปนโต;  แตแลวก็ไมถูกหลังของขณิกวาท  เพราะมีตัวตน :  ตัวคน ๆ  นี้  แลวไป 
เกิดอีก,  ไปเอาบุญกุศลที่ทํามาเองเปนคนเดียวกันนี้;  สอนอยางนี้ก็เปนมิจฉาทิฏฐิ. 

 
พวกอภิธรรมศาลาวัดที่กรุงเทพฯ  นี้  เปนมิจฉาทิฏฐิขอน้ีกันมากเหลือเกิน 

ยิ่งมีตัวตนอยูเรื่อยไป.  คําวา  “ชาติ”  ของเขา  ก็คือชาติเขาโลงอยูเสมอ  ชาติอยางที ่
เราพูดนี้  เขาไมยอมรับกันหรอก.  นี่ก็เปนเหตุใหดูประหนึ่ง  เราประกาศสงครามกัน 
อยู เรื่อยไป  ไมคืนดีกันได,  ในระหวางนี้ ไมคืนดีกันได;  ความคิดมันแยกกันเปน 
คนละประเภทอยูเสมอ  เพราะเราเปนขณิกวาทแท. 
 

เรื่องอธิบายปฏิจจสมุปบาท  เราวาวันหนึ่งมีไดหลายรอบ  นี้เปนเรื ่อง  
ขณิกยาทแท,  มีความสําเร็จอยูชั่วจิตที่เกิดขณะ ๆ  คราวหนึ่ง  กลุมหนึ่ง  เรื่องหนึ่ง 
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เทานั้น;  เพราะฉะนั้น  วันหนึ่งเกิดปฏิจจสมุปบาทไดหลายวง.  สวนของเขาวงเดียว 
ทั้งสามชาติพรอมกันทั้งสามชาติ  อดีต  อนาคต  ปจจุบัน  เปน  ๓  ชาติ.  แลวเขาก็เขาใจ 
คําวา  “ชาติ”  ผิด,  เขาใจคําวาอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ผิด.  ที่ถูกนั้น  เหมือนกับวา 
เมื่อชั่วโมงนี้มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่ง  นี่ก็เรียกวาชาติหนึ่ง,  ชั่วโมงหลังนั้น 
ก็เกิดปฏิจจสมุปบาทวงใหม;  ก็หมายความวาการเกิดของมันคาบเกี่ยวมาถึงชั่วโมงที่ 
แลวมา.  เพราะฉะนั้น  ถาใครอธิบาย  ปฏจจสมุปบาท  ใน  ๑๒  อาการนั้นได  ในเหตุการณ 
ที่เกิดในใจครั้งหนึ่ง  ก็นับวา  อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทแบบขณิกวาท  เหมือนที่ผม 
กําลังอธิบายอยูนี้,แลวผมก็เขาใจวาอยางนั้นจริง ๆ  ดวย. 
 

  หนังสือท่ีเขาแจกเมื่อครั้งดาไลลามะมาคราวนี้  อธิบายปฏิจจสมุปบาท  โดย 
เฉพาะภาพปฏิจจสมุปบาทนั้น  อธิบายบางเรื่องยังถือตามหลักไมได  ทั้ง ๆ  ที่คําอธิบาย 
เริ่มหันเห  มาในทางที่จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจําวันวงหนึ่งนี้;  แตเขา 
ก็ยังไมรูวา  จะอธิบายอยางไรใหเห็นวาจําเปนที่ตองรู  วา  ในปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งคือ 
เหตุการณที่เกิดทางจิตคราวหนึ่ง  แมคําอธิบายกําลังหันเหมาทางนี้  แตก็ยังไมวาย 
ที่ไปอธิธานศัพท  ๓  ตัว  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้นไมถูกตอง  :  ไปอธิบายวา 
โลภะ  โทสะ  โมหะ  เนื่องกันเปนวงกลม,  ติดตอสืบเนื่องกันอยางนี้  ซึ่งความจริงมัน 
เปนไปไมได. 

 
ลักษณะของโลภะ  โทสะ  โมหะ  มันไมสงตอกันเปนวงอยางนี้  โลภะ 

ก็โลภะ  โทสะก็โทสะ  โมหะก็โมหะ  ลวนแตมาจากอวิชชาทั้งนั้น  ไมใชเปน 
อยางกัดหางตอกันอยางนั้นได.  ที่จริงสัญญลักษณในภาพนั้น∗  เปนเรื่อง  กิเลส 
กรรม  วิบาก;  ไมมีอะไรอื่น.  นี่ถาใครสนใจ  ก็ขอใหพยายามอธิบายคําธรรมะ 
ทุกคําในลักษณะขณิกวาท  คือวามิไดมีตัวตนที่เที่ยงถาวร  แลวไปเปน  ชาติอื่น 
ชาติโนน  ชาตินี้เขาโลงไปอีก. 

                                                
∗  ภาพที่อางถึงนี้  เปนภาพเขียนแบบธิเบตนํามาเขียนไวที่ผนังตึกโรงมหรสพทางวิญญาณ  สวนโมกข 
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เรื่องรูปาวจร  อรูปาวจร  ที่เขาวาไปเกิดเปนพรหมนี้;  อธิบายใน 
ลักษณะขณิกวาทไดวา  :บางขณะที่จิตมันมีความรู  มีความรูสึกในทางที่ไมเกี่ยว 
กับกามารมณ  แตก็ยังมีตัวตน  ไปชอบของดี  ของบริสุทธิ์  เรื่องรูป  เรื่องอรูป 
นี่มันก็ยังเปนเรื่องใฝฝน  มันก็เปนพรหม,  ก็มีลักษณะเปนพรหมได. 
 

สมมติวาขาราชการบํานาญคนแกคนหนึ่ง  หลาย ๆ  ชั่วโมง  ไปขลุกอยูกับ 
ตนบอนตนโกศลอยางนี้,  หลาย ๆ   เดือน  หลาย ๆ   หน  ครั้งหนึ่ง  ก็ไปบานผูหญิง  ไปไนท- 
คลับสักครั้งหนึ่งนี้;  ก็คิดดูเถอะจิตใจมันตางกันอยางนี้  ในขณะที่มันขลุกอยูกับตนบอน 
โกศล  ก็มีลักษณะเปนอยูอยางไมเกี่ยวกับกามารมณเปนวัตถุลวน ๆ  แตก็ยังมีตัวตน.  
ที่สมมติวาอาจจะตกอยูในกามารมณบางบางครั้งบางขณะ  นี้ก็ตามใจเขา;  มันก็มีบาง 
แตเหลือนอยเต็มทีแลว.  ครั้นพอเขาวางจากตัวตนเสียได  อยางเชนภาพจับวัวภาพที่  ๘  
ที่๙  อยางนั้นก็ใชได;  ขามขึ้นจากโลกไดพัก ๆ  หนึ่ง  เรียกวาชาติหนึ่ง,  ชาติหนึ่ง.  
ทีนี้ถาวาจะไมเวียนวายอยางนี้อีก  ก็เลื่อนขึ้นสูโลกุตตระเสริมข้ึนไป-เสริมข้ึนไป-เสริม 
ขึ้นไป,  จนเด็ดขาดตายตัวไปเลย  ไมยอนกลับมาหากามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร 
อะไรอีก็ได. 
 

นี่การที่ผมพูดอยางนี้  พวกอภิธรรมก็วาผมนี้บา  พูดผิด ๆ  หรือวาโกหกที่สุด 
หลอกลวงที่สุดวาเอาเองที่สุดเลย;  มันก็เปนเรื่องที่ชวยไมได  ที่จะ  “ตองประกาศ 
สงคราม  กันอยูเรื่อย  ๆ”.  แตผมเชื่อวา  ที่ไปพูดคราวนั้นจะตองมีคนลืมไมลง  โกรธ 
ไมลง,  หรือวามีความเปนปฏิปกษในใจอยางที่เรียกวาลืมไมลงไปหลายคน.  เขาคง 
จะเอาไปคิด  และคนที่เริ่มจะเห็นดวยนั้นก็มีมากขึ้นอยางผิดหูผิดตา;  รูไดจากคนที ่
ไหวกมหัวถึงดิน  มีมากขึ้น;  เพราะไดฟงคําพูดอยางนี้.  คนที่ตาถลนหนาบ้ึงตึง 
เขาก็ไมรับทําหนายักษเขาใสนี้ก็มี;  คนจํานวนนี้มีสัก  ๒-๓  คน.  สวนที่พอใจ 
ในคําพูดหรือความรูที่รับไวไดนี้มีมากขึ้น  ๆ.  เราก็ไมไดตองการจะเปนศาสดา, 
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ไมตองการจะดีกวาใครหรือชนะใคร,  หรือวาตีใครใหแตกใหพายแพไป,  เรา 
ตองการแตเพียงพูดตามความจริงเทานั้น. 
 

พึงศึกษาใหเขาใจวา  ถามีตัวตนถาวรจะเปนมิจฉาทิฏฐิ 
ทั้งนี้ขอใหผูอยูกันที่สวนโมกข,  หรือองคไหนยังอยูที่สวนโมกขไปนาน ๆ  

หลาย ๆ  เวลาตองศึกษาเรื่องดังกลาวมานี้ไวบาง;  เพราะวาคงจะมีคนมากขึ้น  มาถาม 
และคุยถึงเรื่องเหลานี้  จะตองพูดใหถูก ๆ,  ใหสมกับท่ีอยูประจําที่นี่;  คือเรื่องขณิกวาท  
อขณิกวาท,  จําไวใหดี.  ถาทุกอยางสําเร็จแตเพียงจิตดวงเดียวขณะเดียวละก็ 
เรียกขณิกวาท,  ถามีตัวตนที่ถาวร  เปนตัวอาตมันตัวเดียวกันเรื่อยจนตายจนเขาโลง 
ไปเกิดใหมอีกกี่สิบชาติ  ก็ตัวเดียวนั้นเรื่อยไป;  นี่เปนขณิกวาท,  และนี่ตองเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  สัสสตทิฏฐิเรื่อยไป. 
 

ใหพิจารณาดูที่เขาเทศนกันทํานองนี้  :  ทําบุญแลวก็รอไปไดวิมาน 
ไดสวรรคตอเมื่อตายแลว,  เปนตัวตนอยางนี้เรื่อย,  เปนอขณิกวาทอยูเรื่อย.  ไมใคร 
สอนในเรื่องวาเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยูทุกขณะแลว;  ไมมี.  เพราะวา 
ถาสอนอยางนั้นแลวเขาไมทําบุญก็ได,  พวกชาวไรชาวนา  ชาวบานนี้ไมทําบุญก็ได,  
คิดไปทางอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิไปทางอื่นก็ได.  ผูทําบุญจะคิดวา  มันไมไหวหรอก  ไมม ี
ทางจะไดอะไรแกเราเลย  เปนธรรมชาติไปหมดอยางนี้  ก็ไมทําบุญเสียก็ได. 
 

นี่ผมก็ยังคิดวา  บอกเขาดีกวา,  ดีกวาอําพราง,  แตเราพูดใหเปน  เราพูด 
ใหดีก็แลวกัน .ที่วาทําอะไรเปน   ขณะ-ขณะ-ชั่วขณะ-ชั่วขณะ-ชั่วขณะนี้   ก็ใหทํา 
อยูอยางนี้  ทําไปเรื่อย  ทําดีนี้  ก็มีความสุขไปทุกขณะ,  แลวขณะหลังก็ยังไมเหมือน 
ขณะกอนเสมอไป.  เราอยากจะไดสวรรค  เราก็ทําความดีในขณะหนึ่ง  แลว 
เราก็ไดความสบายใจในขณะหลัง  :  มีความสบายใจ  อิ่มอกอิ่มใจนับถือตัวเอง 
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ไวตัวเอง  พอใจตัวเอง  นี้ก็เปนสวรรคในขณะหลัง;  แลวก็ทําอยางนั้นอีก  ก็จะ 
ไดสวรรคในขณะหลังอีกทั้งวัน ๆ  สวรรคจะมีไมรูกี่สิบครั้งก็ได.  แตตองไมลืมวา 
ไมวาตนขณะ  ปลายขณะ  กลางขณะ  เปนอนิจจังทุกขัง  อนัตตาทั้งนั้น.  นี้พูด 
ความจริงเกินไป  เขาวาผมทําผิดในขอน้ี;  แตผมก็รูสึกวาไมผิด. 
 

เรื่องโลกุตตรธรรม  จําเปนแกมนุษยทุกระดับ 
ทีนี้  ก็มีขอตําหนิวา  บอกประชาชนเร็วเกินไป,  รีบเกินไป,  เอาธรรมะ 

ที่สูงเกินไป  ไปสอนประชาชน.  สวนฝายเรานั้นรูสึกวาไมมีธรรมะอยางอื่นที่จะไปสอน,  
ถาสอนธรรมะ  ที่ต่ํา ๆ  ก็ไมถึงตัวแทของพุทธศาสนา,  และเราตองการจะสอน 
พุทธศาสนา.  ถาเราทําใหเขาไดรับโทษเพราะเหตุนี้  เราก็ยอม,  ยอมวาเราทําผิด 
บาป.  แตเราคิดวา  เราไดทําดีที่สุด  และถูกที่สุด,  เราไดพยายามอยางยิ่ง  ระมัดระวัง 
ที่สุดแลว,  แลวก็การที่ไปพูดเรื่องโลกกุตตรธรรมนี้  จําเปนแกมนุษยทุกผูทุกนาม 
ทุกกาลทุกเวลา  :  ในครัวในหองน้ํา  ในอะไรก็ตามแต,  โลกุตตรธรรมที่จะให 
ไมยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนนี้เห็นวาจําเปนอยูเสมอ,  ไมเชนนั้นจะเปนสุนัขจิ้งจอกหางดวน.  
การสอนทางโลกิยธรรม  ที่ฟุง ๆ  ฟุงไปหาประโยชนตามที่ตัวตองการ  ตามกิเลสตัณหานี ้
ไมมีหลักในทางอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  ไมเปนคําสอนที่จะเปนไปในทางดี.  เราจึงทํา 
เหมือนนายทายเรือท่ีคอยถือทายใหตรง,  คอยปองกัน  หรือวาคอยเบรคคอยอะไรอยู. 
 

ถาใครพูดวาโลกุตตรธรรมนี้  เปนอันตรายเปนอุปสรรค  แกการครองบาน 
ครองเรือน  และการพัฒนาแลวละก็  ผมวาเปนสุนัขจิ้งจอกหางดวน  ที่มาหลอกคนอื่น 
ใหตัดหางตาม;  เพราะฉะนั้น  อยาไปเชื่อเลย,  มันเชนเดียวกับท่ีวา  อยาไปเชื่อคน 
ที่มาบอกวา  รถของคุณเอาเบรคออกเสียเถอะ,  ไมตองใชเบรค,  ใชรถนี้ไปดวยกําลังเครื่อง 
ดันไปขางหนาเรื่อยเถอะ;  คุณอยาไปเชื่อ  ถาใครบอกอยางนี้.คุณก็รูดีอยูแลววา 
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เชื่อไมได  ที่เขามาหลอกใหเราเอาเบรคของรถออกเสีย  แลวก็ใชรถโดยไมมีเบรค;  
อยางนี้จะเชื่ออยางไรได. 
 

เรื่องนี้ก็เหมือนกัน  ถาหากใครพูดวา  โลกุตตรธรรมไมจําเปนแกชีวิต 
ชาวบานละก็  อยาเชื่อเลย  ;  เขามาหลอกใหตัดหาง.  แลวเรื่องนี้คงจะระบาดกันใหญ;  
ผมพูดอยางนี้  ผมแกลงพูดใหระบาดใหอื้อฉาว.  การคิดเห็นนั้นก็ตามแตใจใคร;  
ที่เคยพูดขัดคัดคานผมอยูเรื่อย ๆ  ก็คานไปเถิด.แตคงมีผูเอาไปพูดกันใหญ  ระบือ 
อื้อฉาวทั่ว ๆ  กรุงเทพฯ  ก็ได;  แลวเขาก็คงเตรียมพรอม  สําหรับจะตอสูในระหวาง 
คําวา  “ขณิกวาท”  กับ  “อขณิกวาท”. 
 

คําสอนใจพุทธศาสนา  ตองเปนขณิกวาท 
พุทธศาสนาตองเปนขณิกวาท  จะเปนตัวตนสําหรับเปนตัวกูอะไรเรื่อยไป 

อยางนั้นไมได;แลวจะพัฒนาหรือบาสราง  บาอะไรแตเรื่องโลกิยะนั้นไมได.  โลกิยะนี้ 
ตองมีโลกกุตตระเปนหางเสือดวย.  พระพุทธเจาไมเคยใชคําคู ๆ  กัน  แลวมาเปน 
ปฏิปกษตอกัน  :  อยางที่โลกิยะปฏิปกษตอโลกุตตระ,โลกุตตระปฏิปกษตอโลกิยะ;  
อยางนี้ไมมีในคําสอนของพระพุทธเจา;  แลวพระพุทธเจาก็ไมไดเคยใชคําสองคํานี้เปน 
คู ๆ   อยางนี้,  เราเพิ่งเอามาใชกันทีหลัง,  เพิ่มมาพูดคําสองคํานี้ใหมีความหมายขัดแยงกัน 
และรุนแรงขึ้นทีหลัง. 
 

ขอทาใหไปดูในพระไตรปฎก  ไมมีขอความที่  พระพุทธเจาตรัสเรื่อง 
โลกิยะ  โลกุตตระ  ในฐานะเปนของคูกันและขัดแยงกัน;  แตกลับ  ตรัสวา 
ตถาคตภาสิตา  โลกุตตฺรา  คมฺภีรา  คมฺภีรตฺถา  ในเรื่องสุญญตาที่อธิบายแลว.  คํา 
เหลานั้นที่ไมใช  “ตถาคตภาสิตา”  นี้หมายความวาพระพุทธเจาปฏิเสธคําวาโลกิยะ 
คําสอนอยางโลกิยะไมใชของพระองคเลย  ตองเปนโลกุตตราเสมอ.  ฆราวาสไปขอ 
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ธรรมะที่เปนประโยชนเกื้อกูล  ก็บอกเรื่องสุญญตา  เรื่องโลกุตตราเหมือนกัน  สวนเขา 
ไมเอาก็ตามใจ;แมจะไมมีใครเอา  พระพุทธเจาก็ไมเลิก,  ไมเลิก,  ไมเลิกหลักอันนี้,  
ไมถอนหลักอันนี้,  ยังคงถือหลักอันนี้อยูเรื่อย. 
 

ผมไดยืนยันอยางนี้ในคราวปาฐกถาครั้งนั้นที่วัดมหาธาตุ  ก็นาพอใจ  สังเกต 
เห็นวาเงียบกริบกัน.  พวกอภิธรรมบางคนที่ฟงอยูก็เงียบกริบเลย;  ไมนาเชื่อ.  แต 
ก็อาจจะยังมีที่ไกลหูไกลตาไปฟงไปแลวเขาคงจะซุบซิบกัน  คาน  หรือดาอยูบางก็ได.  
ธรรมดายอมตองมีคนคานหนึ่งคน  สองคน  สามคนคือพวกที่เขาใจตรงกันขาม  เขาใจผิด 
แลวไมยอมฟง  ไมเปดหูเปดตาฟงไวบางเลย  ก็คงมี.  แตรูสึกวาวันนั้นเงียบพิลึก 
ฟงกันอยางตั้งใจฟง  อาจจะเชื่อก็มี  จะจับผิดจับถูกก็คงมี  เพราะทุก ๆ  คําเปนเรื่อง 
สะกิดใจอะไรเขาอยู.  ฉะนั้นคอยฟงปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นตามมาตอไป  ทางหนังสือพิมพ 
รายวัน  หรือวาทางพิมพหนังสือเลมเล็ก ๆ  ออกมา;  หรือนิ่งอยูคอยฟงตอไปอีก  เพื่อจะ 
จับผิดตรงที่มีอะไรผิดบาง.  การพูดครั้งนั้นเวลาไมพอที่ผมจะพูดใหครบทุกเรื่อง  รีบพูด 
แตสิ่งที่เขาใจผิดกันอยู  ๙  ขอเทานั้น,  เลยไมไดพูดคําเหลานั้น;  ไดพูดไปในรูปเห็น 
แกนักศึกษานิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใหชื่อวา  “อุปสรรคของการเผยแผ 
พุทธศาสนาของเรามีอยูอยางนี้”  คือขอที่เขาใจผิด  ขอที่ไมยอมเลื่อนชั้นใหถูกวิธี. 
 

รวมความแลวใหรูขอเท็จจริงที่วา  อะไรก็ตามจะสําเร็จอยูที่จิต  เปน 
ไปตามขณะจิต;เปนหลักอยูอยางนี้  ถึงแมในคัมภีรวิสุทธิมรรค  หนังสือช้ันหลัง 
อยางวิทสุทธิมรรคก็พูดอยางนี้  : 
 

ชีวิตํ  อตฺตภาโว  จ          สุขทุกฺขา  จ  เกวลา 
เอกจิตฺตสมายุตฺตา          ลหุโส  วตฺเต  ขโณ. 
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พวกนักธรรมเอกแลวตองผาน.  บางทีหนังสือธรรมวิจารณเขายกเอาขอน้ี 
มาไว  :  ชีวิตก็ดี  อัตตภาพก็ดี  สุขทุกขก็ดี,  เอกจิตฺตสมายุตฺตา  -สําเร็จอยูที่ 
จิตดวงเดียวขณะเดียว,  ลหุโส  วตฺเต  ขโณ  -แต  “ขณะ”  นั้นก็เปลี่ยนแปลงไป 
เร็วมาก,  นี่คือหลัก;  ไมมีตัวตนอยูตรงไหนได. 
 

เรื่องสุญญวาท  ขณิกวาท  และวิภัชวาทนี้  จึงจะเปนพุทธศาสนาที่ 
ถูกตอง  :  สุญญวาทก็ตองเปนเรื่องวางจากตัวตน,  ขณิกวาทก็เปนเรื่องที่ประกอบ 
ดวย  ขณะ-ขณะ-ขณะ  เทานั้นเอง,  วิภัชวาทก็คือมันแบงแยกออกเปน 
สวนยอยไดจนไมมีตัวตน;  นี่  ๓  ประการนี้เปนหลักสําคัญ.  สุญญวาท  -หลักที่ 
วาวาง.  ขณิกวาท  -ที่วาเปนของชั่วขณะเทานั้น,  วิภัชวาท  -พูดวามันแบงแยก 
ออกเปนสวน ๆ  ไมมีตัวตน. 
 

ถาสอนกลับกันตรงกันขามเปนอสุญญวาท  ก็มีตัวตน,  เปนอขณิกวาท 
ก็เปนตัวตน,  อวิภัชวาทก็เปนตัวตน;  สอนอยางนี้นับวาบาอยู.  ที่เราเทศนกันอยู 
บนธรรมาสน  ใหทายกทายิกาทําบุญนั้นสอนกันไปในรูปมีตัวตนทั้งนั้น  ยังถูก 
ฝงรากแนนหนา  รื้อยาก  ถอนยาก  สะสางยาก.  เรื่องอยางนี้เราก็คิดวาจะไมพูดแลว 
กับคนทั้งหลาย  จะเลือกพูดแตกับคนบางคน;  ที่วายากก็เพราะสมัยนี้พูดอะไรนิดก็ไป 
พิมพทั่วโลกทั่วประเทศ;  ถาพูดไมไดจะทําอยางไร  จะไมใหเราพูดหรือ ?  แลวจะเปน 
ความผิดของใคร ?  บางคราวพูดกับคนเพียง  ๒-๓  คนแลวเขาไปพิมพกันทั่วโลกก็มี. 
 

คราวหนึ่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง  เรื่องความตายไมมี  ผมเขียนจดหมายอยาง
นั้นแลว  ก็ฉบับเดียว  ครั้งเดียวเทานั้น  สงไปยังคุณสัญญาคนเดียวเทานั้น  ไมไดสงถึงใคร  
ปรากฏวาเรื่องนั้นไปแพรหลายที่กรุงเทพฯ.  คุณสัญญาไปพิมพแจกเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงไปพิมพ
แจกเพื่อนฝูง;  คําพูดที่ควรจะฟงแตเพียงบางคนคนเดียว  ก็เลยกลาย 
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เปนแพรหลายไป.  ที่คุณวิโรจนทําไปนั้นก็ไมถูก  ควรตองปรับคุณวิโรจน  ที่เอาเรื่อง 
ที่เราพูดไปสงวิทยุหรืออะไรเขา. 
 

เรื่องนําคําพูดไปสงวิทยุตามชอบใจนั้นไมไดผล  เพราะเราพูดเพื่อคนบางคน 
บางหมู  บางคราว  ที่มารวม ๆ  กัน  เหมือนที่วัดนี้ก็เหมือนกัน,  แลวเอาไปสงวิทยุ 
ไดยินกันทั่วประเทศ;  อยางนี้จะลงโทษใครก็ยากอยูเหมือนกัน,  จะลงโทษผมวาไม 
หามปรามก็ไดเหมือนกัน.  ผมก็ยอมรับผิดในเรื่องอยางนี้  เพราะผมจะหาปรามเขา 
อยางไรได. 
 

การเผยแพรธรรมะที่ยังไมถูกกาลเทศะอาจมีอันตรายก็ได 
ขอใหรูกันไวดวย  วาการเผยแพรดังกลาวมานั้นอาจมีเรื่อง  เกิดเรื่องอะไรกัน 

ก็ได,  ทําใหเกิดคดีก็ได;  ขอใหตางคนตางรีบศึกษารวบรวมเอาความรูนี้ไวใหถูกตอง 
ใหเพียงพอเสีย;  ผมอาจจะถูกฆาตายก็ได,  หรือเปนอยางอื่นก็ได,  เปนอยางไรก็ได,  
มันไมแน;  ใหความรูที่ถูกตองนั้นเปนตัวของมันเองเสีย. 

 
อีกอยางหนึ่ง  เราก็คุยเขี่ยเรื่องที่เปนหัวใจ  หรือตัวแท  ของพุทธศาสนา 

มาเรื่อย  ๆ;  ตั้งแตมีสวนโมกขมาเปนเวลาสามสิบกวาปแลว  การคุยก็แรงขึ้นทุกที,  
แรงขึ้นทุกที.  เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแนนอนขึ้นยิ่งมีหลักฐานในการใชพระบาลี  พุทธภาษิต 
เปนเครื่องยืนยันมากขึ้น,  เพียงพอยิ่งขึ้น;  แลวก็ใชเหตุผลทางตรรก  พิสูจน 
ดวยเหตุผลมากขึ้น  คําพูดก็เลยมั่นคงยิ่งขึ้น  กระทั่งสอนชาวบานทายกทายิกา  ตาสี 
ตาสาอยางนี้  ก็ยังสอนขนาดที่วา  อยาเลี้ยงไก  ไวไขใหสุนัขกินl  อยางนี้ก็ไมใช 
เล็กนอยอยูแลว. 
 

บางครั้งบางคราวไดพูดวา  อยาทําบุญเหมือนกับน้ําโคลน  อยาทําบุญ 
เหมือนกับน้ําหอมหรืออะไร  ใหทําบุญเหมือนกับน้ําสบู  นี่ก็พูดไปทุกหนทุกแหง. 
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ฉะนั้น  คนพาล  หรือวาคนบางคนไมชอบ  เขาอาจมองในแงรายวา  เปนการสอนทําให 
ทายก  ทายิกา  ชะมักในการที่จะเปนเหยื่อของวัดอีกตอไป;  เพราะเขาตองการสอนให 
ทําบุญแบบตําน้ําพริกละลายแมน้ํากันตอไปก็เปนได.  แลวในขณะที่เราเผยแพรธรรมะ 
ในรูปของความจริงยิ่งขึ้นเทาไร  ก็มีคนเกลียด  คนโกรธ  จํานวนหนึ่งมากยิ่งขึ้น 
เทานั้น;  และพรอมกันนั้น  ก็มีคนรูคนเขาใจกันมากขึ้น  ในการทําหนาที่ที่ 
ถูกตอง.  แตการทําหนาที่ที่ถูกตอง  ไมใชรับประกันไดวาจะไมถูกเขาฆาตาย;  นี้ผม 
พูดเผื่อไว  เพราะคนที่เขาถูกฆาตายกันมีมากราย  แลวก็มีเยอะแยะที่ทําหนาที่ไปตามตรง  ;  
และเราก็ไมถือวาบุญคุมครองเพราะวาเราไมตองการใหคุมครอง,  เราไมมีตัวที่จะ 
ใหคุมครอง.  เรามีรางกายและจิตใจที่จะบําเพ็ญประโยชนตรงไปตรงมา  เจตนา 
บริสุทธิ์จริง ๆ  ไมไดพูดยุแหยใหคนเขาหยุดทําบุญ  หรืออะไรทํานองนั้น  เพียงแตวา 
ทําบุญ  ก็ทําใหถูกตองมากขึ้น. 
 

ฝนตกดวย  มืดดวย  ตองรีบกลับ  ถากลับกันได;  ขอหยุดเพียงนี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๐.  เรื่องได-เรื่องเสีย-เรื่องหยุด 
วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันศุกร  แรม  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๑๒  ปมะแม 
 
 

  ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  จะพูดเรื่องที่ เขาใจกัน 
ไดยากเรื่องหนึ่ง  ซึ่งพอดีกับมีผูถามปญหาบางอย าง 
จึงจะขอนํามาพูดรวมกันในที่นี้  ปญหาที่จะ  พูดและขอ 
ใหนําไปคิดพิจารณา  คือเกี ่ยวกับเรื ่องได-เรื ่องเสีย - 
เรื่องหยุด. 

 
การพูดธรรมะบางอยาง  ถูกกลาวหาวาเปนมหายาน 

ผมพูดธรรมะมาเรื่อย ๆ  นี้  ถูกกลาวหาวาพูดอยางมหายาน  ไมใชอยาง 
พวกเถรวาท.แลวก็หาวาขี้โกง  หรือดูหมิ่นพระพุทธเจา  อะไรทํานองนั้น,  ออก 
จะไปกันใหญโตไปเลย;  เพราะวาฝายเรา  ตองมีพระพุทธเจา  ตองมีพระธรรม 
ตองมีพระสงฆ,  ตองมีอยางนั้นอยางนี้  มากมายกายกอง  กระทั่งมีพระคัมภีรมาก 
ยิ่งไปกวานั้นอีก. 

 
 
 
 
 

๒๗๐ 
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ทีนี้  ฝายอื่น  ใครอีกฝายหนึ่ง  เขาวา  ไมตองมีสิ่งเหลานี้  ยกเลิกทิ้งไป 
หมดเลย;  ศึกษาแตธรรมชาติใหรูวาเดิมแทนั้นเปนอยางไร,  ที่ไปเปลี่ยนแปลงใหม 
เกิดใหม  ปรุงใหม  เปนทุกข  เปนเรื่องวุนวาย  นั้นเปนอยางไร.  ที่เปนอยางเดิมแท 
นั้นแหละ  เปนธรรมชาติที่ถูกตอง  ที่เดิมแทมีอยู  ซึ่งเปนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  
เปนพระไตรปฎกทั ้งหมดเลย .   ฉะนั ้นคําวา   วาง   นี ้ก ็คือ   “เดิมแท” ,   หรือ 
“อยางนั้นเอง”  ตถตานั่นแหละ  ในคํา ๆ  เดียวนั้นมีหมด.  ฉะนั้นจึงไมเสียเวลา 
มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ใหลําบาก  หลาย ๆ  เรื่องหลาย ๆ  อยาง,  มีพระไตรปฎก 
ให ลําบากขึ ้นไปอ ีก ,   มีการเร ียนนั ่นเร ียนนี ่ขึ ้นไปอ ีก ;   ให รู สภาพเด ิมแทเถ ิด 
แทจริงในนั้นมีครบอยูแลว. 

 
พูดอยางฮวงโปพูด  ก็วา  “ในความวาง  หรือ  ความวาง  นั้นเอง  เปน 

ทั้งหมดทุกอยาง”พูดอยางเวยหลาง  ก็วา  “ใจจิตเดิมน้ี  เปนอยูแลวหมดทุกอยาง 
มีแลวหมดทุกอยาง”  ก็คือไมมีอะไร;จึงไมมีอะไรที่จะตองเรียน  ตองไหว  ตองบูชา 
ตองสวดมนตภาวนาเลย   ;   คอยแตเขี ่ยด วยปญญา , เข า ไปถึงธรรมชาติ 
ที่วาง,  ธรรมชาติเดิมแทที่วานี้;  จนกระทั่งพูดชนิดที่คนอื่นเขาใจไมได  คือพูดวา  “อยูนิ่ง ๆ   ซิ  อยา 
ไปวุน  อยาไปยุง  อยางไปทํา  อยาไปสราง”.  พูดอยางนี้คนอื่นเขาใจไมได. 

 
“อยูนิ่ง  ๆ”  เราก็นิ่งไมเปน  ฟงไมถูก  ไมรูวาจะนิ่งอยางไร;  มันตรง 

กันขาม   ฝายเรานั ้นตองเร ียนใหมาก   ตองปฏิบัต ิใหมาก   ไมรู ว ากี ่เท าไร  ๆ .  
ฝายโนนวา  ไมตองทําอะไร  อยูนิ่ง ๆ  ซิ,นิ่งใหไดก็แลวกัน.  สําคัญอยูที่นิ่งไมได 
ความคิดมันปรุงแตงเรื่อย  มันไมนิ่งอยูที่. 
 
ถารูจักพิจารณาแลว  คําสอนตาง ๆ  ยอมมุงหมายเพื่อดับทุกข 

นั่นแหละ  ลองคิดดูเถอะ  :  ไมมีพระไตรปฎก  ไมมีอะไร  ไมมีพระพุทธ 
ไมมีพระธรรมไมมีพระสงฆ;  แลวคุณจะเอาหรือ,  อาจจะไมกลาเอา.  แตเขาก็มี 
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อะไรอยางหนึ่งเหมือนกัน  ซ่ึงในนั้น  มีรวม  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  รวม 
อะไรอยูหมด;  แตวาพูดกันคนละที.  ฉะนั้นเขาไมตองการพระไตรปฎก  ถาเขาถึง 
ธรรมชาติเด ิมแทได ;   เรื ่องทุกเรื ่องของพระไตรปฎกมีอยู ในนั ้นแลว  เพราะวา 
พระไตรปฎก  มีขึ้นก็เพ่ือสิ่งนี้,  เปนคําบรรยายเพื่อสิ่งนี้ทั้งนั้น  :  เพ่ือใหจิตหลุดพน 
ไมยึดอะไร  ไมถืออะไร  ไมเอาอะไร  ไมเปนอะไร.  ถาใครเขาทําไดจนเปน 
อยางนั้น  ก็ไมจําเปน  ในเรื่องที่จะมีพระไตรปฎกหรือไมมี. 
 

นึกด ูก ็พอจะมองเห ็น   คล ายก ับว า   ครั ้งพ ุทธกาลโน น   มีคนไปเฝ า 
พระพุทธเจา  พักเดียวสําเร็จเปนพระอรหันตเลย,  ไมรูวามีพระไตรปฎก  ไมรูว า 
มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ทั้งนั้น;  แตแทจริงมีอยูในนั้นเสร็จ  ในการเปน 
พระอรหันตของบุคคลน้ัน  :  มีขอเท็จจริง  มีความรู  มีอะไรหมด  โดยคนนั้นไมตองรู.  
เร่ืองดับกิเลส  ดับทุกข  มันมีอยูในภาวะนั้นแลว  คลาย ๆ  กับเซ็นอยูมากเหมือนกัน.  
เหมือนกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจาสอนเอง  คนไปเฝาเดี๋ยวเดียว  เปนพระอรหันต 
อยูตรงที่นั่งที่นั่นเลย  ตอนนั้นก็ไมมีการรอยกรองพระไตรปฎก  พระไตรปฏกก็ไมมี,  
แลวก็ไมไดพูดถึงพระพุทธอยางนั้น  พระธรรมอยางนั้น  พระสงฆอยางนั้น  พระพุทธเจา 
ทานไมไดพูดกับคนเหลานั้นอยางในพระไตรปฏก  แตพูดตรงไปยังเรื่อง  “สิ่งทั้งปวง 
ไ ม ค ว ร ย ึด มั ่น ”   อ ะ ไ ร ทํา น อ ง นั ้น เ ล ย   ผู ฟ ง ก ็เ ป น พ ร ะ อ ร ห ัน ต ,   บ ร ร ล ุ,  
รู ธรรมะสูงสุด;  ซึ่งภาวะนั้นมีทุกอยาง,  มีอะไรรวมอยูทุกอยาง  แลวแตเราจะจําแนก 
แจกออกไป,  อธิบายแยกแยะออกไปก็มีมาก. 
 

พวกเซ็นเขาเปนอยางนั้น  เขาขี้เกียจยุงยากมากเรื่อง  แลวมันก็ไมใชเรื่อง 
ของพิธี รีตอง ,ไมใช เรื่องของคนโง ,   ไมใช เรื่องของนักปริยัติที่ เรียนกันไม รูจักจบ 
อยางนี้ก็มีมาก ,   เขาไมสนใจอะไรหมด   สนใจแตวาจิตวุนเปนอยางไร  จิตวาง 
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เปนอยางไร;  ถาทําใหจิตไมวุน  ใหจิตวาง  จิตก็สูสภาพเดิมแทที่ไมวุน  หรือไมเปน 
อะไรเลย,  ไมวุนดวย  ไมวางดวย  คือไมเปนอะไรเลย  ไมพูดวาอะไรเลย  หุบปากเงียบ. 
 

นี่ถาพูดอยางนี้  คนที่ไดยินเขา  เขาก็คิดวา  ผมทําลายความหวัง 
ของคนทั้งหมด,  หรือวาทําลายการศึกษา  ไมสงเสริมการศึกษา  ไมชักชวนใหมี 
การศึกษา;  ไปเสียรูปน้ัน.  นั่นก็เพราะตองการใหเรียนกันอีกคนละ  ๑๐  ป  ๒๐  ป  
๓๐   ป ,   เ ป น น ัก ธ ร ร มต ร ี   โ ท   เ อ ก ,   เ ป น เ ป ร ียญ   ๓ -๔ -๕๖ -๗ -๘ -๙ ,   
แลวเปนอะไรอีกเยอะแยะ  อีกหลายสิบป,  เพราะตองการใหเรียนรู.  สวนผมก็พูด 
วาไมตองเรียนอะไรเลย,  หรือถามีการพูดกัน  อยางวิธีที่พระพุทธเจาทานตรัส 
เมื่อครั้งกระโนน  ก็วาไมตองเรียนอะไร  คนก็บรรลุมรรคผลกันไปตามเรื่องตามราว.  
ในสมัยที่ยังไมมีพระไตรปฎกคนบรรลุธรรมงายกวา;  เดี๋ยวนี้มาติดพระไตรปฎก,  
ในสมัยที่สอนใหนับถืออยางยึดมั่นถือมั่นพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยางนี้กลับจะยิ่ง 
บรรลุไดนอยกวา. 
 

วิธีสอนอาจมีตาง ๆ  กัน  ตามสภาพขบองแตละบุคคล 

ทีนี้  เขาก็มีเหตุผลเหมือนกัน  วาคนยังโงนัก  สอนอยางลึกไมได,  สอน 
อยางลึกเหมือนพระพุทธเจาไมได.  ก็นาสงสัยเหมือนกันวา  คนที่ไปหาพระพุทธเจา 
แลวบรรลุมรรค  ผล  นั้นฉลาดไปทุกคนหรือเปลา ?  ฉลาดทุกคนหรือเปลา ?  หรือวามี 
คนที่ไมฉลาด  แตพระพุทธเจาทานสามารถสอนคนที่ไมฉลาดโดยวิธีอื่น,  โดยวิธีหนึ่ง 
ที่คนก็บรรลุมรรคผลไปตามสมควร.  แตวิธีที่สอนจะสอนตาง ๆ  กัน  คนไมรูหนังสือเลย 
ก็สอนอยางหนึ ่ง ,   คนนั ้นเปนอะไรมา   ทานก็รู   แลวก ็สอนอยางหนึ ่ง ,  บางคน 
เปนอยางอื่นอีก  ทานก็สอนอีกอยางหนึ่ง.  คําพูดคําเดียว  ทําใหเปนพระอรหันต 
ไปไดก็มี.  คําพูดที่พระพุทธเจาตรัสแกองคุลีมาลวา  “ฉันหยุด  ทานไมหยุด”;  
นี่คําพูดอยางเซ็น  อยางแบบโกอาน  อยางเซ็น  เหมือนกับรูปท่ีเขียนอยูนั้น. 
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คนที ่เคยเร ียนน ักธรรมโทมาแล วลองตอบมา   พระองค ุล ีมาลเป น 
พระอรหันตเมื่อไร ?  ตอนไหน ?  เปนพระอรหันตที่นั่นเลย  หรือไมแนนอนอยางไร ?  
พูดกันอยางอิสระ  อยางกันเอง  อยางอิสระผมวาเรื่องนี้คนที่ เขียน  คนที่บันทึก 
เรื่ององคุลีมาล  บันทึกอยางโงเขลา  อยางผิด ๆ  อยางเพราะไมรู.  พูดอยางนี้ก็จะเปน 
การดาพระอรรถกถาจารยอ ีก  ก็แยเลย.  ในบาลีไมม ีเรื ่องนี ้  เรื ่ององคุล ีมาลนี้ 
สิ่งเหลานี้ไมมีในพระไตรปฎก.  พระพุทธเจาตรัสวา  “ฉันหยุดแลว  ทานนั่นแหละ 
ไมหยุด”.  องคุลีมาลบอกใหพระพุทธเจาหยุด  พระพุทธเจาบอกวา  “ฉันหยุดแลว 
ทานนั่นแหละไมหยุด”. 
 

เรื่ององคุลีมาลนี้เหมือนกับของเซ็น  :-  เรื่องขาหลวงไปหาพระที่นั่งบนกิ่งไม,  
บอกวา  “อันตราย  ทาน,  อันตราย”  พระบอกวา  ทานนั่นแหละอันตราย  ฉันไม 
อันตราย”.  อยางนี ้องคุลีมาลตองฟงถูก ;  แลวคนนั ้นที ่บ ันทึกเรื ่ององคุลีมาล 
นั่นแหละ  ฟงไมถูก  จึงไปอธิบายวา  พระพุทธเจาบอกใหหยุดนั้นคือหยุดฆาคน. 
 

คําวา  “หยุด”  มีความหมายลึกยิ่งกวาหยุดทางกิริยา 
ที่จริง  หยุดอยางนี้  ไมใชหยุดฆาคน;  เปนหยุดที่มีความหมายมากกวา 

นั้น,  คือหยุดที่เปนตัวฉัน,  หยุดที่ตองการนั่นตองการนี่,  หยุดไปนั่นไปนี่;  เพราะ 
ไมหวังอะไร  จึงไมไปท่ีไหน  ไมมาที่ไหนและก็ไมหยุดที่ไหน.  หยุด  คือ  ดับ  หาย 
หรือวางไป  อยางนี ้,  หมายถึงหยุดอยางนั ้น.  หยุดฆาคนนั ้นเปนอรหันตไมได,  
มันยังมีเรื่องอื่นอีกมาก.  แตมันก็มีเนื่องกัน  ในเมื่อหยุด  ไมเปนอะไร  ก็ตองหยุดฆาคน 
เทานั้นเอง.  เราไมใครเชื่อตามตัวหนังสือในอรรถกถา  เพราะเห็นวา  ตัวผูเขียนเอง 
ไมเขาใจแลวก็เขียน ๆ  ไปตามเรื่องตามราว  เปนตุเปนตะ  อยางนี้. 
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ถาจะ  เปรียบเทียบอยางวิธีของเซ็นก็ได  เชนเรื่อง  องคุลีมาล  อยางนี้ 
เปนตน   ที ่ทําใหบรรลุกระทันหันอยางพวกเซ ็น   เขาไมไดพ ูดกันถึง   พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  เลย.  องคุลีมาลก็ไมรูวา  นี้เปนพระพุทธเจา;  รูแตวาเปนพระ,  
เปนนักบวช  จึงวา  “เฮย  นักบวชหยุด”.  แลวทานก็ตอบวา“ฉันหยุดแลว  แตทาน 
นั ่นแหละไมหยุด”   แลวไมไดพูดอะไรกันอีก.  นี้หยุดอะไร   ก็ตองมี  :  หยุด 
ความตองการ  หยุดอยาก  เอานั่นเอานี่  หยุดหมดเลย.  นี่จึงรูวาของดีวิเศษ 
ของมนุษยนั้นอยูตรงที่  หยุด,  ไมตองการอะไร.  คําวา  “หยุด”  มันหมายความวา 
ไมไปไหนมาไหน,  ที่ยังไปไหนมาไหน  ก็เพราะวาตองการอะไร.  เมื่อไมตอง  
การอะไร  นั่นแหละหยุด;  แมจะเดินอยู  แมจะวิ่งอยู  แมจะเหาะอยู  ก็ตาม.  เมื่อ 
ไมตองการอะไรก็คือหยุด. 
 

นี่องคุลีมาลเขารู  เขาเขาใจโดยบังเอิญหรืออยางไรก็ตาม  ก็รูวา  หยุดของ 
คนเรา  คือดับทุกข,  นี่เปนอยางนี้;  ฉะนั้นจึงเปลี่ยนจิตใจทีเดียวเปนพระอรหันต 
ไปเลย  ทั้ง ๆ  ที่ไลฆาคนมาหยก ๆ และจะฆาแมของตัวเปนคนสุดทายใหครบรอย.  
ก็แปลวา  องคุลีมาลเปนพระอรหันต  เพราะคําพูดเพียงคําเดียววา  “หยุด”  นี้.  
นี่ฟงดูเถอะ  ในคําวา  “หยุด”  คําเดียวนั้น  มีพระไตรปฎกทั้งหมด,  มีพระพุทธ 
มีพระธรรม  มีพระสงฆ  อะไรซึ่งเปนใจความทั้งหมด  อยูในคําวา  “หยุด”  คําเดียว.  
ก็แปลวา  องคุลีมาลก็ไมไดเรียนพระไตรปฎก,  ไมตองการพระไตรปฎก,  ไมตองการ 
เรื่องราวเกี่ยวกับ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ;  แตเปนพระอรหันตได  แลวก็ 
หยุดได  แลวก็เลยเปนหมด  แลวก็มีหมด. 

 
แตเรื่องอยางนี้พูดไมได  ไปพูดในที่ทั่วไปไมได  ขืนพูดเปนเกิดเรื่องทุกที.  

เขาหาวาเราทําลาย,  ทําลายความหวังของคนที่จะศึกษาเลาเรียน,  ทําลายความหวัง 
ของคนที่จะถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยางยึดมั่นถือมั่นนี้.  เราบอกวา 
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ในนี้ก็มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีการศึกษาเลาเรียนสมบูรณ.  เขาก็ไมยอม 
ไมยอมรับ  ไมเห็นดวย. 
 

นี่ถาพูดอยางเซ็น  มันก็กลายเปนอยางนี้  เรื่องมันกลายเปนอยางนี้  พวกเรา 
ก็ยังอยากจะเรียนกันอีกมาก,  ไมเรียนธรรมะดวยซ้ําไป,  เรียนภาษา  เรียนเปลือกของ 
ธรรมะเสียซ้ําไป.  แตแลวธรรมะก็ยังอยากจะเรียนอีกมาก,  ไมรูวาจะไปทิศไหนทาง 
ไหน,  ไมรู ว าจะไปจบไปสุดลงที ่ตรงไหน;  ยังอยากจะเร ียนกันอยู อ ีกมาก  นี ้ค ือ 
ไมหยุด. 
 

ความหวังที่จะเรียนใหไดดิบไดดี  มีชื่อเสียง  มีอะไร  นี้นะคือไมหยุด.  
ตอใหนั่งนิ่ง ๆ  นี้ก็ไมหยุด  เพราะใจมันปรารถนาเรื่อย,  มันจึงวิ่งเรื่อย.  ถาทําอะไร 
ดวยจิตใจที่หยุด  ดวยจิตใจที่วาง  ก็เทากับหยุด;  เหมือนกับเศษซาก  ซากเศษที่ยัง 
เหลืออยูนั้นมันทําไป;  แตตัวผูทําไมมี,  ตัวเจาของงานไมมี,  ตัวเจาของชีวิตก็ไมมี.  
คิดดูเถอะไมม ีใคร   ไมม ีอะไร   ที ่เป นความรู ส ึกว า   ชีว ิตของฉัน   หรือตัวฉ ันนี ้;  
นั่นแหละคือหยุด,  หยุดอยางยิ่ง.  ไมมีความรูสึกเปนตัวฉัน  แลวอะไรจะวิ่งได;  มัน 
จะวิ่งไปทางไหน  ในเมื่อไมมีตัวฉัน. 
 

หยุดในภาษาธรรมะสูงสุด  หยุดที่หยุดอยางนี้  ถาพูดใหถูก  ตองหยุดมี 
ตัวฉันเสีย .  คําวา“หยุด”  คือหมดตัวฉัน,   หยุดตัวฉัน   ไมมีต ัวฉัน   นี ้ค ือหยุด .  
ทีนี้ทั้งชีวิตก็ไมมีตัวฉัน  ก็เหลือเปนซาก,  เปนซากที่เหลือท้ังชีวิต  ที่ทํางาน  หรือทํา 
หนาที่.  พระพุทธเจาทําหนาที่พระพุทธเจา,  พระสาวกก็ทําหนาที่พระสาวก.  เมื่อ 
เปนพระอรหันตแลว  ไมมีตัวฉันแลว  หยุดตัวฉันเสียแลว  แตรางกายและจิตใจก็ยังทํา 
อะไรไปก็ตามในตัวเอง;  เพราะในรางกาย  จิตใจนั้น  ยังมีปญญาเหลืออยู  มีความ 
ตั้งใจดีอะไรเหลืออยู;  มันก็ทําไปสักวาเปนซาก,  ทําไปอยางเปนซาก  เศษซากที่เหลือ, 
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เหลือเปนซาก.  “ไมมีตัวฉัน  ไมมีของฉัน”  อยางนี ้ค ือหยุด  อยางที ่องคุลีมาล 
เขาใจ  และเปนพระอรหันตที่นั่น  ตรงตามความหมายของพระพุทธเจา. 
 

ใหหัดทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  คําพูดที่วา  “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”  นี ้
ก็คือหัดหยุด.ฉะนั้น  ทุก ๆ  คนที่ขยันทํางานนี้  งานก็ทําไป  แตพรอม ๆ  กันนั ้น 
ก็หัดทํางานดวยจิตวาง  คือหยุดเรื่อยหัดหยุดเรื่อย.  อยาทําดวยจิตใจท่ีทะเยอทะยาน 
อยางนั้น  อยางนี้  ซึ่งเต็มไปดวยความหมนหมอง.  สวนมากนั้นอยากไดเงินก็มาทํางาน;  
ถาไมตองการเงิน  ก็อยากไดเกียรติ.  ถาไมอยากอะไรเลย  คือหยุดคือไมไดอยากจะ 
เอาอะไรเลย  ;  นั้นแหละคือ  หยุด  ;  ถาทํางานก็ทําดวยจิตวาง  เหมือนพระพุทธเจา 
เหมือนพระอรหันตทานทํา. 
 

พระพุทธเจา  “หยุด”  แตยังทํางาน 
นี่เราอยาฟนเฟอนกันตอนนี้;  พระพุทธเจาทานหยุดแลว  แตทําไม 

ทํางาน ?  ทําไมทองเที่ยวไป  สั่งสอนทั่วชมภูทวีป ?  อะไรที่ไปน่ี ?  ตัวฉันไมมีแลว 
แลวอะไรไป ?  ก็ซากเศษของเมตตา  ของปญญานี้แหละพากันไป,  ก็ไดบําเพ็ญเมตตา 
และปญญามามากมาย.  รางกายที่ประกอบดวยปญญา  เปนซากเหลืออยู  อันนี้ก็ดิ้นไป 
ตามเรื่องของซาก  กิเลสไมมีก็แลวกัน;  กิเลสไมมีนั้นคือหยุด.  ถากิเลสมีจะหยุด 
ไมได,  จะตองการอยางใดอยางหนึ่งอยูเรื่อยไป.  พระพุทธเจาทานตองการไปโปรดคน 
ไปสอนคน,หรือตองการอะไร  ก็ตองการกัน  แตไมตองการดวยกิเลส;  แตเปน 
ความประสงคของ  ปญญา  ของเมตตา  คนธรรมดามีกิเลส  โลภะ  โทสะ  โมหะ 
เต็มไปดวยความอยากทั้งนั้น;  เชนเราทํางานเพราะอยากไดเงิน  นี้ก็เปนกิเลสที่อยาก 
ไดเงิน.  ถาทํางานเพราะอยากไดเกียรติใหเขายกยอง  อยางนี้ก็ทํางานเพราะอยากได 
เกียรติ  ;  อยางนี้ไมวาง  ไมหยุด. 
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จงหัดทํางานชนิดที่เรียกวา  ทํางานเพื่องาน  ทํางานเพื่องานอยาง  
จริยธรรมสากล,เขาเรียกวาทํางานเพื่องาน;  ตองหัด,  ไมใชวาจะทําก็ทําได.  ถาพูด 
อยางเรา  ก็วา  “ทํางานดวยจิตวาง”,  หัดทํางานดวยจิตวางเรื่อย ๆ  ไป;  นี้เปนวิธีลัด 
ที่สุด  ตรงที่สุด.  อยาทํางานเพื่ออยากไดเงินไดของ,  อยาทํางานเพื่ออยากไดเกียรติ.  
เดี๋ยวนี้พากันทําเพื่อเงิน  เพื่อเกียรติไปเสียหมด. 

 
พวกอาจารยวิปสสนาที่สึก  และบากันเปนแถว ๆ  นั้น  เพราะเขาทําเพื่ออยาก 

ไดเงินไดเกียรติ,  อยากจะเปนอาจารยวิปสสนา  สอนคนใหมีชื่อเสียง  แลวเปนทางมา 
ของเกียรติ  ของลาภ  ผล;ก็สึกกันบาง  เปนบาบาง  มีอยูในพวกอาจารย  ชั้นอาจารย 
วิปสสนาเลย.  นี่ทํางานเพื่อเงิน  เพื่อเกียรติฉะนั้นจึงอุตสาหขวนขวายทํา  แบบไหน 
อยางไรก็ได  ที่นาอัศจรรย;  เอาแตนาอัศจรรยใหคนเลื่อมใสเทานั้น.  นี่ เปนการ 
คดโกง  วิ่งวอนอยางคดโกง  มันไมหยุด.  มันวิ่งและวิ่งอยางคดโกงดวย,  เที่ยวหา 
วิธีที่นาอัศจรรยไปแสดงใหคนเลื่อมใส  นับถือเปนอาจารย  แลวก็ไดมีเกียรติมาก.  
พอมีเกียรติ  ก็มีลาภสักการะมาก  ผลสุดทายก็สึกบาง  อะไรบาง  เปนบาไปก็มี;  ฉะนั้น 
ธรรมะจึงชวยไมได. 

 
เราตองเอาอยางที่พระพุทธเจาทานสอน;  เหมือนอยางที่สอนองคุลีมาล 

วา   “หยุด” ,   ใหรู จ ักหยุด   ก็ด ีแลว ;   แลวสอนโมฆราชว า   “มีสติเห็นโลกเปน 
ของวางอยูเสมอ”;  นี่ทําอยางนี้ได.  อยาเรียนเพื่อลาภสักการะ  เพ่ือเกียรติยศ,  
อยางทํางานเพ่ือลาภสักการะ  เพ่ือเกียรติยศ;  เพราะอยางนั้นไมหยุด,  แตวิ่งจน 
เปนบาไปเลย. 
 

เรื่องได  -  เรื่องเสีย  เปนตนเหตุของเรื่องอื่น  ๆ 

  มีความลับ  เปนลับอยางยิ่ง  มีอยูขอหนึ่ง  ซึ่งไมลึกลับอะไร;  แตก็ลับ 
เพราะว าไม มองกัน , ไม ค อยจะมองก ัน .   พอเมื ่อ เ ราศ ึกษาธรรมะทั ่วถ ึง เข า 
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ในธรรมะชั้นลึก ๆ  เราจึงมองเห็น;  วาที่เปนความลับที่สุด  ทําความยุงยากที่สุด 
นั้นก็คือ  การได  กับการเสีย  นี้แหละ.  คุณลองจําคํานี้  ๒  คํานี้  ได  กับ  เสีย,  
เรื่องไดกับเสีย  หรือการไดกับการเสีย,เรื่องได-เสีย  ๒  เรื่องนี้ใชไดแมกระท่ังสัตว 
เดรัจฉาน  ๒  คํานี้  แลวก็มาถึงคน. 
 

คนที่เปนคน  ก็ตองมีความรูสึก  เรื่องไดเรื่องเสียมาแตแรก,  ตั้งแตแรก 
คลอดออกมาก็มีความรูสึก  เรื่องได  เร่ืองเสีย,  ไดกิน  ไมไดกิน,  เขาใหหรือเขาไมให.  
นี่ความรูสึกวา  ไดกับไมไดนี้คือเสีย  ซึ่งเริ่มฟกตัวขึ้นมาตั้งแตคลอดมา;  แมแตสุนัข 
มันก็รูวา  ไดกินหรือไมไดกิน,  มันมีสองอยางเทานั้น  ไดหรือไมไดเทานั้น. 
 

ขอใหสนใจสองคํานี้ใหมาก  เพราะมันเปนตนตอของทั้งหมด;  ที่แท 
เรามันอยากได  ไมอยากเสียทั้งนั้น.  อันนี้อยูเปนสวนลึก  สวนลึกที่สุด  และเปน  
ตนเหตุของทั้งหมด.  ตอนหลังมีคําอื่นเกิดขึ้นตามมา  แยกประเภทตามหลังกันเลย 
จนเปนสองฝายอยางนี้หมด  :  มันมาจากสวนลึก  คือได  กับ  เสีย. 
 

ไดกิน  หรือ  ไมไดกิน,  ไดอรอย  หรือ  ไมไดอรอย.  เงินนี้ไมมีความ 
หมายในตัว  แตมีความหมายที่เปนเหตุใหได  เปนเหตุใหไดอรอย  ใหไดกิน ;  
ก็เพราะเงิน  จึงมีคนตองการ. 
 

ทีนี้มาถึงคําวา  บุญ  กับ  บาป,  บุญนั้น  คือสวนที่จะได;  คนก็ชอบบุญ.  
บาปนั้น  คือสวนที่ไมไดและเสีย  เปนสวนที่ไมได  คนก็ไมชอบบาป  เลยติดบุญ 
ไมชอบบาป. 
 

  สูงขึ้นมาอีก  เรื่องดี-เรื่องชั่ว  ;  เรื่องดีเปนเหตุใหคนได,  ไดก็ชอบ ,  
ชั่วเปนเหตุใหไมได  คนก็ไมชอบชั่ว. 
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เรื่องบุญ-บาป  ดี-ชั่ว  สุข-ทุกข  อะไร ๆ  ก็เหมือนกัน  ลวนมาจากราก;  
รากทีแรก  คือไดกับ  เสีย.  สุข  คือ  ได,  ทุกข  คือ  ไมได,  ไมไดที่ตองการ,  สุขคือ 
ไดที ่ต องการ .   ถาเราอยาเชื ่อ ;อยาใหเรื ่องได-เรื ่องเส ีย   นี ้หลอกเราได แล ว ;  
เร่ืองอื่นหลอกไมได  ยกเลิกหมด. 
 

ขอใหเห็นวา  เรื่องได-เรื่องเสีย  นี้เปนเรื่องหลอก,  เรื่องบุญ-เรื่องบาป 
ดี-ชั่ว  สุข-ทุกขยกเลิกไปหมดเลย;  เพราะเปนเรื่องหลอก,  หลอกสองชั้น  สามชั้น 
สี่ชั้นไปอีก  แมแตสุนัขก็เหมือนกัน,อยาวาแตคนเลย.  ถาได  มันก็ดี  มันรักเจาของ 
หรือมันกตัญูเพราะมันได;  ถาไมไดมันก็เดือดรอนเหมือนกัน  แลวมันก็ไมชอบ 
หรือมันจะกัดเอาดวย;  หรือวา  ถาไดมันยอมอยู,  มันยอมตาม. 
 

แมพืชสิ่งที่มีชีวิต  เชนตนไม  หญาบอน  มันก็ตองการจะได,  มันไมตอง  
การจะเสีย .   ขอใหด ูต นไมต นไร   หญาบอนตาง  ๆ   มันดิ ้นรนเพื ่อจะได  :   ได 
น้ํา  ไดแสงแดด  ไดอาหาร  ไดตาง ๆ  มันดิ้นรนที่จะไปเอา  “ได”;  สวนเสียนั้น  มันกลัว 
เหมือนกัน.  ฉะนั้นรากฐานที่จะเกิดเรื่อง  อยูตรงความรูสึกเรื่องไดเรื่องเสีย.  
ถาอยามีความรูสึกเหลานี้แลว  จิตจะหยุดจะวาง  จะเปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา“หยุด”  
หรือฮวงโปวา  “วาง”,  วางเด็ดขาดไปเลย.  ที่หยุดไมได  วางไมได  ก็เพราะ 
มีความรูสึกเต็มอยูในใจวา  ได  กับ  เสีย. 
 

องคุลีมาลก็ตองการจะไดอะไรมาก  ๆ จึงฆาคนมาถึง  ๙๙  คน,  ฆาเพื่อให 
ครบรอย  นี้เพราะวาตองการจะไดอะไรอยางหนึ่ง.  ทีนี้พอวา  “หยุด”  ก็รูความหมาย 
ของคําวาหยุด  :  “อูย!  ไมไหวหรอก,  ไอบา!  เรื่องไดนี้คือบา”;  รูอยางนี้จึงเปน 
พระอรหันตได. 
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ระวังอยาให  เรื่องได-เรื่องเสียครอบงําจะรูธรรมะลัดอยางเซ็น 
ถาคุณศึกษาความหมายของคําวา  ได  กับ  เสีย  อยางเดียวนี้แลว  จะรู 

ธรรมะอยางเร็วที่สุด,  แลวลัดอยางเซ็นเหมือนกัน;  ลัดอยางวิธีของเซ็น  คือคอยดู 
จิตของเราเรื่อย.  จิตไปเปนทาสของความไดความเสียเขาหรือเปลา  ดูทุกวันเลย.  
มันคอยจะเปนทาส  ขี้ขาของความได-ความเสียอยูเสมอ.  ถาไดกิน  ก็ดีใจ,  
ไมไดกินก็ไมดีใจ;  เขาใหนอยไปก็ไมชอบ,  ตองการจะไดมาก;  เขาใหชาก็ไมชอบ,  
ตองการจะไดเร็ว  ๆ.  นี้มันมากถึงอยางนี้;  นี่เรื่องได. 
 

เมื่อไปบิณฑบาตไดนอยนึกอยางไรบาง ?  เชน  วันนี้จะไมพอกินแลว  ฯลฯ;  
นี่ทําไมไมศึกษาเรื่องอยางนี้  เรื่องได  และเรื่องเสียนี้,  ซึ่งมันเปนมูลเหตุของเรื่องอื่น.  
เ รื ่อ งด ี  เ รื ่อ งชั ่ว   เ รื ่อ งบ ุญ   เ รื ่อ งบาป   เ รื ่อ งส ุข   เ รื ่อ ง เ จ ร ิญ   เ รื ่อ ง เ สื ่อ ม 
เรื่องอะไรก็ตาม  ขึ้นอยูกับความหมายของคําวา  ได  กับเสีย  ทั้งนั้น.  ฉะนั้น 
เราตองคอยระวังทุกวัน  ทุกเวลาทุกนาที  ทุกขณะไป  วาอยาให  เรื่องได  เรื่องเสียนี ้
มาครอบงํา. 
 

เรื่องตัวกู-ของกู  กิเลสประเภท  ภวตัณหา  ก็ขึ้นอยูกับสิ่งเหลานี้เหมือน 
กัน;  ไมใชเฉพาะกามตัณหา,  คือไดเปน  ไดรับคํายอ  ไดยกยอง.  บางคนเงิน 
ก็ไมอยากได  มีอยูหลาย ๆ  คนในวัดนี้  ไมตองการเงิน  แตตองการลูกยอ;  นั่นก็คือ 
ไดเหมือนกัน:  ความตองการจะได  มีฤทธิ์มีเดช  มากกวาคนอยากไดเงินเสียอีก.  
สําหรับคนอยากไดลูกยอ  นี้ก็ขึ้นอยูกับคําวา  ได  และเสียนี้.  เมื่อไรไดเกียรติ  ก็คือได,  
ไดเหลือเกินแลว,  เมื่อไรไมไดเกียรติ  ไมมีใครขอบใจ  ไมมีใครสรรเสริญ  ก็ถือวา 
เปนเรื่องเสีย;  จิตใจหมนหมองเปนทุกข.  ฉะนั้นระวังเพียง  ๒  คํา  เรื่องไดกับ 
เรื่องเสียนี้;  จิตพนจากเรื่องได-เรืองเสีย  จะเปนพระอรหันตไมทันรู. 
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ถาไมเปนทาสของการได  และการเสียแลว  ก็ไมเปนทาสของดี-ชั่ว  บุญ-บาป 
สุข-ทุกข,ไมเปนทาสของอะไรทั้งหมดเลย;  เปนจิตเดิมแท,  เปนจิตวาง,  เปนจิตอะไร 
ก็ตาม.  แบบของพวกเซ็นเขาวา  เปนเรื่องจิตหลุดพน,  เปนจิตที่หลุดพน  ไมถูก 
ผูกรัด  ไมถูกเผาลน  ไมถูกอะไรหมด.จิตที่หลุดพนคืออยูเหนือไดเหนือเสีย,  ไมม ี
ใครมาทําใหรูสึกวา  “ได”  ไดเลย  ไมมีใครมาทําใหรูสึกวา“เสีย”;  เพราะวาไม 
ตองการ,  เงินก็ไมตองการ  เกียรติก็ไมตองการ  อะไรก็ไมตองการ;  แมแตชีวิต 
ก็ไมมีความหมาย  คือไมไดตองการ,  ไมตองการจะอยู  เมื่อยู  ก็อยูของมันเอง. 

 
ทีนี้  ใครจะมาทําอะไรได;  เทวดาก็มาทําอะไรไมได,  พระเจาก็มา 

ทําอะไรไมได  ถาเราไมตองการอะไรขึ้นมา.  สมัยนี้มีเพลงสากลอยูบทหนึ่ง  ชื่อวา 
เพลงเยยฟาทาดิน,  ใครเขาแตงบา ๆ  บอ ๆ  อะไรของเขา  แตมันเขาเรื่องนี้ใชไหม ?  
คือไมตองการอะไร  เยยพระเจา  เยยฟาทาดิน  เปนเพลงที่รองอยูทางวิทยุพักหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้หายไปแลว.  “กูไมตองการอะไร  พระเจาจะมาทําอะไรกู”  เขารองเพลง 
วาอยางนี้  แตพูดสงเดช,  ไมไดรูธรรมะขอนี้เลย  เห็นไดชัด;  แตเผอิญใจความ 
มาตรงกันอยางนี้  :  อยูเหนือดี  เหนือช่ัว  หรือบุญ  เหนือบาป  เหนือสุข  เหนือทุกข 
เหนือกรรม,  สิ้นกรรม  หมดกรรม  ไมมีอะไร. 
 

ตองฝกตรวจแกจิตใจวายังเปนทาสเรื่องไดเรื่องเสียเพียงไร 
เรื่องกรรมนั้น  คือเรื่องเวียนวายไปตามความได  เสีย  ดี  ชั่ว  บุญ 

บาป  สุข  ทุกข.  เราพนกรรม  เหนือกรรม  หมดกรรม  ก็หยุด  คือหยุดในจิต ;  
ถาไมทําอะไรเลยก็ไมรู  ไมรูวาเปนทาสของกิเลส  หรือไมเปน  เพราะฉะนั้นตองทํา 
ตองทําอะไรลงไป   เชนไปบิณฑบาตก็ตาม   หรือทําอะไรก็ตาม   ทําไปก็แลวกัน ,  
ทํางานที่เปนประโยชนก็แลวกัน;  แลวก็ในขณะที่ทํางาน  คอยเฝาระวังจิตใจวา 
เปนทาสของการไดการเสียหรือเปลา  เชน  ทําสําเร็จแลวดีใจ  ก็รูวา  อาว,เปนทาส 
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ของการได  การสําเร็จ,  พอทําไมได  ทําไมสําเร็จ  เกิดโกรธ  อึดอัดขัดใจ.  แมแต 
เขียนภาพ  เขียนอะไรก็ตามใจ  พอไดอยางใจก็สบายใจ,  พอไมไดอยางใจก็เกิดไม 
สบายใจ;  อยางนี้มันก็ยังเปนทาสของการได  และการเสียอยู  ยังตองฝกหัดตอไป. 
 

เห็นไหมวาเราไมตองมีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆก็ได;  ถาเราศึกษา 
เรื่องการไดและการเสียนี้แลว  เราไมตองเรียนพระไตรปฎกก็ได.  เรียนเรื่องได-เสีย 
เรื่องเดียวนี้  เอาพระไตรปฎกไปทิ้งเลยก็ได;  แตขอใหศึกษาจิตใจในเรื่องที่วาเปน 
ทาสของการได  การเสียนี้ก็แลวกัน;  แลวในนั้นแหละจะมีเรื่องกิเลส  ตัณหา 
เรื่องรูป  เรื่องนาม  เรื่องอะไรหมดเลย;  เพราะทุกอยางเพื่อได  และเพื่อเสีย,  
กับเพื่อไมไดไมเสีย;  มีอยูสองอยางเทานั้นเอง.  อยางที่  ๑  ก็คือได,  อยางที่  ๒  
คือเสีย,  อยางที่  ๓  คืออยูเหนือไดเหนือเสีย.  ตองการจะไดก็อยางหนึ่งละ,  แตที่ 
มันไมตองการจะไดก็มีอยางหนึ่งละ,  มันมีมาก็เฉย ๆ  ได;  ตามธรรมดามันลวนแตเปน 
ทาสของการไดการเสียไปทั้งนั้น. 
 

อีกประการหนึ่ง  ถาวาจะเอาประโยชนที่สุดของการมาอยูที่สวนโมกขนี้ 
จะตองรูจักคําวา“โมกข”,  สวนโมกข,  โมกขะ;  รูจักคํานี้จะออกไปจากการได   
-การเสีย.  คําวาโมกขะ  แปลวาหลุดพนออกไป;  นั่นแหละคือหยุดเหมือนกัน  ;  
หลุดพนออกไปไดจากการผูกมัดของ  การได  การเสีย  บุญบาปสุข  ทุกข  นั่นก็เรียกวา 
โมกข.  คําวา  โมกข  ที่แปลวา  หลุดพน  มันก็คําเดียวกับคําวาหยุด,  คําเดียวกับคําวา 
วาง.  ฉะนั้นถาจะใหเหมาะสมกับการอยูในสวนโมกข  ก็ตองศึกษาเรื่องวางนี้,  เรื่อง 
ออกไปพนนี้.  ทํางานดวยจิตวาง  แลวคอยเฝาดูวา  เราทํางานดวยจิตวาง 
หรือเปลา.  ถาเราทํางานดวยจิตวุน  มีเรื่องได-เรื่องเสีย  เร่ืองผิด  เร่ืองถูก  เร่ือง 
อะไรอยูนี้ละก็ไมไดแลว,  ไมเปนเรื่องแลว,เปนคนละเรื่องเสียแลว,  คนละรูปเสียแลว. 
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ธรรมะของพระพุทธเจาที่ เรียกวา  วาง-วาง-วาง-วาง  นี้ทานหมายถึง 
อยางนี้;  แลวก็ทานตองการใหเรา  สอน-สอน-สอน-สอน-สอน  กันใหรูเร่ืองนี้;  
ทานหมายถึงอยางนี้.  ธรรมจักรนั้นคือความหมายของ  คําวาธรรมะที่แทจริง 
ซึ่งวาง  และฆาอะไรได;  ถาไมวาง  จะฆาอะไรไมได.ธรรมะบา ๆ  บอ ๆ  จะไป 
ฆากิเลสอะไรได,  แลวจะไปเรียกวาธรรมจักรอยางไรได.  ถาเรียกวาธรรมจักร 
มันตองตัดอะไรขาดกระจุยกระจายไป  ไมมีอะไรรอหนา  รอไมติดเลย;  ฉะนั้น 
ธรรมะเรื่องวาง  เรื่องไมเอา  เรื่องไมได  ไมเสียนั้น  จะตัดอะไรใหขาดกระจุย 
กระจายไปได;  เรียกวาธรรมจักรแทจริง. 

 
ถาสอน  เอานั่น  เอานี่  ทําบุญ  ทําดี  ทําชั่ว  นั้นไมเรียกวา  ธรรมจักร;  

ธรรมจักรบา ๆ  บอ ๆ  ทั้งนั้นแหละ  ที่สอนกันอยูเร่ือย ๆ  ไป  จะดับหรือตัดอะไรไมได 
มีแตจะยิ่งเอามากขึ้น.  ถาตัดไมไดก็ไมใชธรรมจักร;  แลวเราอุตสาหปนรูป  
ธรรมจักรมาติด  มาแขวนกันอยูอยางนี้  แลวเรายังบา ๆ  บอ  ๆอยูอีก  ก็นาหวัวเหมือนกัน 
ที่ไมรูจักตัด. 

 
ภาพพุทธประวัติชุดนี้เปนชุดที่ไมมีองคพระพุทธเจาเลย  นี้ก็ดีเหมือนกัน 

มีแตความวาง;  พระพุทธเจามีความหมายเปนความวาง  นี่วิเศษที่สุดแลว;  พอ 
พระพุทธเจาเปนตัวตนขึ้นมาเทานั้น  ก็มีเรื่องทําใหยุง. 
 
เพราะเรื่องได-เรื่องเสีย  เปนเหตุใหถือพุทธศาสนาผิด  

พระแกวมรกตชอบกินไขไก  กับปลารา  คุณรูไหม ?  เขาวากันอยางนั้น.  
เรื่องอยางนี้ก็มีเกิดขึ้นมา  อยางนี้  เห็นไหม ?  ฉะนั้นยอมสูพระพุทธเจาอยางวางไมได;  
ไมกินอะไร  ไมกินปลารากับไขไกไขเปด.  เดี๋ยวนี้มีมาก  เขาเอานั่นเอานี่ไปบูชา,  
บูชาพระพุทธรูป  บูชาพัดยศก็มี,  พระพุทธรูปบางองคก็มีพัดยศ;  อยางนี้จะพูดตอไป 
ไมได  เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง  เขาจะหาวาเราเปนคอมมิวนิสต. 
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ไปดูเถอะมันนาหวัว;  พุทธรูปแท ๆ  เขาก็เซนกัน  บวงสรวงเซนไหวกัน 
ดวยสิ่งของเหมือนกับบุคคล.  นี้เปนเรื่องได-เรื่องเสีย  เห็นไหม ?  เรื่องได-เรื่อง 
เสียครอบงําคนมากขึ้น  เขาจึงเอาไขไกไขเปดไปใหพระพุทธรูปกินได,  เอาปลารา 
ไปใหพระพุทธรูปกินได;  มันเปนเรื่องได-เรื่องเสีย  ที่กลัดกลุมอยูในใจของคน 
เหลานั้นมากเกินไป.  เรื่องทํานองนี้เขาเรื่องกัน  กับท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหละเสีย 
คือเรื่องได-เรื่องเสียนี้;  แตคนกลับไปทําใหมากขึ้น ๆ  ก็เลยบาไปเลย.  ฉะนั้น 
พุทธศาสนาจึงไมรูวาอยูที่ไหนแลว,  เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาของพระพุทธเจาไมรูวาอยูที่ 
ไหนแลว,  หายากจริง ๆ. 

 
ทานมหา---  (ชื่อภิกษุรูปหนึ่ง)  อยากจะศึกษาเรื่องเซ็น  ก็มีอยางนี้แหละ;  

ควรศึกษาเรื่องได-เรื่องเสียอยูเรื่อยไปน่ีแหละ.  วันหนึ่งมันจะโพลงออกมาไดวา  อูย!  
บาแลว  เร่ืองได-เรื่องเสียนี่;  แลวก็จะรูธรรมะขึ้น.  แตโดยมากยังอยากจะเรียน 
เปนมหาเปรียญใหมีเกียรติ  สึกออกไป  หาเมียไดสวย ๆ  รวย ๆ  สบายไปเลยมิใชหรือ ?  
อยางนี้เดินคนละทาง  ไมรูวาจะไปพบกันไดที่ไหน;  จะไปพบกับธรรมะ  เรื่องวาง 
เรื่องหยุด  เรื่องหลุดพนนี้ที่ไหนได,  มีแตจะถลําลึกเขาไป  ถลําลึกเขาไป 

 
ระวัง  อยาตกเปนทาสของเรื่องได-เรื่องเสีย 

ระวังใหดี ๆ  พระเณรองคไหนก็เหมือนกัน  กําลังเปนทาสกมหัวลงต่ํา 
เปนทาสของการได,  ทําอะไรเพื่อจะได,  ทํานั่นทํานี่เพื่อจะได,  ทํานี่เพื่อจะไดนั่น 
ทํานั่นเพื่อจะไดนี่,  ประจบคฤหัสถ  ในที่สุดละก็หมดความเปนภิกษุ.  เปนพระเปน 
เณรตองประจบคฤหัสถละก็หมดความเปนบรรพชิต;  ทํางานเพื่อไดเงิน,  แลว 
ประจบคฤหัสถ  เพื่อจะไดสตางคมา,  พอหนักเขา ๆ  ก็คดโกงหลอกลวงเลย;  ไมใช 
ประจบละทีนี้;  แลวก็ไมมีอะไรเหลือ  เปนมนุษยก็ไมเปน  อยาวาแตเปนพระเปนเณร.  
ฉะนั้นจะทําอะไรวันหนึ่ง ๆ  ระวังอยาใหเปนทาสของการได  หรือการเสีย. 
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เปนทาสของความได  ก็เปนโลภะ,  เปนทาสของความเสียก็เปนโทสะ 
คือโกรธ.  พอไมไดก็โกรธ  เราตองการจะได  นี้เปนทาสของโทสะ;  พอไดก็ 
เปนทาสของโลภะ;  และตลอดเวลามันก็หลงไมรูวาควรจะทําอะไรอยางไร;  นี่เรียก 
วาอยูดวยความโลภ  ความโกรธ  ความหลง. 
 

ขอใหหัดเสียใหมทุกลมหายใจเขาออก-ทุกลมหายใจเขาออก.  ระวังอยา 
ไดเปนทาสของการได-การเสีย;  นี้เปนอานาปานสติที่สิ้นที่สุด  ที่ยอที่สุด  ;  
ระวังอยูทุกลมหายใจเขาออก  อยาใหเปนทาสของการไดการเสีย. 

 
วันหนึ่ง ๆ  ใครทําอะไรก็ตามใจเถอะ  บางคนทํานั่น  บางคนทํานี่  บางคน 

ทําโนน,  ในวัดนี้มีงานสารพัดอยาง;  แตตองระวังกันทั้งหมด  ทุกคนตองระวัง 
อยาเปนทาสของการได  และการเสีย;แลวทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  คือทํา 
ดวยสติปญญา  หรือดวยเมตตากรุณา,  ดวยการทดสอบตัวเอง.  ถาไมทําอยางนี้ 
ก็จะเหมือนกับท่ีเขาทํา ๆ กัน  เหมือนกับชาวบานเลย,  เปนพระเปนเณรก็เหมือน 
กับชาวบาน.  เพราะชาวบานเขาก็ทําเพื่อจะได  เพื่อจะแกความยากจน  เพื่อจะมีเงิน 
เพื่อจะมีเกียรติ  เพื่อจะสนุกสบาย  เพื่อจะนอนจะกินใหสบาย.  แตพระเราจะทําอยาง 
นั้นไมได;  ตองทําดวยไมเอาอะไร,ไมเอา,  ไมรับเอาอะไรมา.  มีผลอะไร 
เกิดขึ้น  ก็ไมรับเอา,  ลาภสักการะก็ไมรับเอา,  เกียรติก็ไมรับเอา.  นั่นแหละ 
คือวาใกลตอการหยุด,  ใกลตอการหยุดเขาไปทุกที  จนกระทั่งหยุดไดจริง ๆ  และหยุด 
ไดจริง ๆ  สักวันหนึ่ง. 

 
ฝกไมเอาอะไรนี้ก็ยังไมมากเทาอาจารยวิปสสนา  ที่จะตมคนทั้งเมือง ;  

เราไมเปนอาจารยวิปสสนา  อยากลาคิดวาจะเปนอาจารยวิปสสนา;  เปนจิตดวงเดียว 
คนเดียว  แลวก็ไมตองการอะไร  อยางนี้ดีกวา.  ถาเปนอาจารยผูมีเกียรติ  เปนผูมี 
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ชื่อเสียง  คนนั้นนับถือ  ก็รวยกันใหญ  มีเกียรติมากเลย;  ผลสุดทายก็ไมไดหยุด 
แลวยิ่งวิ่งไกลออกไป  ไกลออกไป,  วิ่งไกลออกไป. 
 

ทีนี้ยังมีอยูหนอยหนึ่งซึ่งเขาใจยาก  คืออาจจะเกิดสงสัยขึ้นมาวา  ถาเชนนั้น 
ตึกหลังนี้จะสรางไปทําไม ?  วัดนี้จะสรางขึ้นมาทําไม ?  นี้ขอใหพยายามมองไปใน 
ทางใหเห็นความจริงวา  ก็เพื่อจะสอนเร่ืองนี้แหละ,  วัดนี้ทั้งหมดนี่สรางขึ้นมา  ก็เพ่ือ 
จะสอนเรื่องนี้ทั้งนั้น :  สอนเรื่องวานี้,  สอนเรื่องวางทุกวิถีทาง.  ทีนี้คนที่ 
กําลังทํางานสรางตึก,  สรางวัดนี้อยู  ก็ตองหัดกอน,  ตองเปนคนเอากอน,  ทํากอน,  
ฝกกอน  ทําใหไดกอน.  ถาไมมีงานทําก็ไมรู;  ไมมีงานทําก็ไมมีทางที่จะวัดจิตใจ 
ของตัวเองได. 

 
ตองทําอะไรลงไป  ชนิดที่มันเปนการได  หรือเปนการเสีย  อยางใด 

อยางหนึ่ง  ใหทําลงไป;  แลวพอจะมีการได  หรือจะเสียขึ้นมา  เราก็ระวังจิตใจ 
อยาใหไปตกเปนทาสของการได  การเสีย.ทําอยางนี้เรื่อยไป  ไมกี่เดือนกี่ปก็จะ 
เห็นธรรม,  จะมีธรรมหรือจะถึงธรรม.  เดี๋ยวนี้จะตองมีเรื่องได-เร่ืองเสียบาง  แต 
อยาใหมันมากนัก,  อยาใหเปนขี้ขาของเรื่องนี้มากนัก,  ใหเปนแตนอย ๆ   แลวก็นอยลง ๆ.  
สิ่งใดตัดทอนได  ก็ตัดทอนไปกอน-ตัดไปกอน-ตัดไปกอน.  ทํางานดวยจิตวาง,  
ผลของงานที่ไดยกใหความวาง;  สวนกินอาหารไปวันหนึ่ง ๆ  นั้น  กินของ 
ความวาง;  เพราะเมื่อเราทําใหความวาง,เราก็กินอาหารของความวาง  ก็ใชได 
เหมือนกัน,  ไมตองมีตัวเรา. 
 

การสอนธรรมขั้นนี้ตองพิจารณาดูกอน 
จะใชสอนในที่ทั่วไปไมไดผล 

ธรรมะชนิดนี้  หรืออยางนี้นั้น  ยากเกินไปที่จะไปสอนเปนสาธารณะ,  
สอนที่ไหนเขาก็ตองหาวาเราบาที่นั่น;  เอาเรื่องอะไรก็ไมรูมาสอน  ฟงไมรูเรื่องบาง. 
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อยางที่ฟงรูเรื่องบาง  เขาก็วาอยางนี้ยากเกินไป  สูงเกินไปสําหรับคนเหลานั้น.  เอามา 
สอนทําไม;  คนสอนเลยเปนคนบาไปเสียอีก.  เพราะฉะนั้นจึงไมมีใครสนใจ.  ที่เขา 
ไมอยากใหสอน  ก็มีจํานวนมาก  ๆ,แลวก็ฟงไมรูเรื่อง;  เร่ืองธรรมะชั้นแทจริงจึงยัง 
ไมคอยมีสอน  สอนแตเรื่องขั้นตน  เรื่องรากฐาน  เรื่องผลสุดทายที่เปนเรื่องได-เรื่องเสีย 
กวางออกไป,  กวางออกไปจนไมสิ้นสุด.  เราไปมัวสอนกันแตใหทําบุญ  ๆ,  ทําบุญ 
แลวจะรวย  แลวจะสวย  แลวจะเกิดดี  เกิดรวย  เกิดสวย  สอนกันอยูแตเพียงแคนี ้
เทานี้เลยไมมีที่สิ้นสุด. 
 

ไปเกิดเปนเทวดา  ก็เปนทุกขอยางเทวดา  เพราะไปแพเรื่อได-เร่ืองเส ีย 
อยูนั่นแหละ.ไปเกิดเปนสุนัข  ก็เปนทุกขอยางสุนัข  มีความทุกขอยางสุนัข,  มีเรื่องได- 
เรื่องเสียทั้งนั้น  ไมวาจะไปเกิดเปนอะไร  ก็มีความทุกขเหมือนกันหมด  เพราะ 
เรื่องได-เรื่องเสียนี้.  เกิดมาเปนคนอีก  ก็เปนอยางเดียวกันอีก  ซ้ํารอยอีก. 
 
ใครอยากมีธรรมะใกลพระพุทธเจาก็ตองเพิกถอนเรื่องได-เสีย 

ถาเราอยากกาวหนาใหมีธรรมะ,  ใกลพระพุทธเจาเขาไป;  เราก็ตอง 
ตอสูเรื่องนี้  :  ตอสูเรื่องไมเปนทาส  ไมเปนขี้ขาของเรื่องได-เรื่องเสีย;  แลว 
นั้นแหละคือหมดทุกเรื่อง.  เรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่อวดี  เรื่องชั่ว  เรื่องสุข  เร่ืองทุกข 
เรื่องนรก  เรื่องสวรรค  เรื่องทุก ๆ  เรื่อง  ขึ้นอยูกับเรื่องได-เรื่องเสีย  เรื่องเดียว 
คําเดียว.  อันนี้เปนมูลเหตุใหเกิดคําวา  ดี  ชั่ว  บุญ  บาป  สุขทุกข  เราเลนงาน 
ที่ตนตอของมันอยางนั้น,  เลนงานตรงทีอาการที่ได,  อาการที่เสีย  อยาใหมันมี 
อํานาจขึ้นมา,  อยาใหมีความหมายขึ้นมา,  อยาใหมีพิษสงข้ึนมา.  ที่วาเรื่องได- 
เรื่องเสียถูกเพิกถอนไปคืออยูเหนือไดเหนือเสีย;  แลวสิ่งตาง ๆ  เร่ืองตาง ๆ  ก็หมด 
คราวเดียวกันเลย;  เพราะเปนเรื่องเดียวกัน  หมดไปพรอมกัน,  ดี  ชั่ว  บุญ  บาป 
สุข  ทุกข  หมดไปพรอมกัน. 
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ขอใหเขาใจไววา  เรื่องได-เรื่องเสียเปนรกรากของทั้งหมด.  เรื่องได 
ก็เปนเหตุใหเกิดความหมายแกคําวาบุญ  วาสุข  วาดี  วาสวรรค  วาอะไรตาง ๆ  นี้;  
เรื่องเสียก็ทําใหเกิดความหมายแกคําวาบาป  วาชั่ว  วาทุกข  วานรก  วาอะไรไปตามนั้น 
ตามคูที่มันตรงกันขาม.  ถาเราแกปญหาเรื่องไดเรื่องเสียสําเร็จ  เรื่องอื่นก็สําเร็จ 
หมดเทานั้น;  ฉะนั้นจึงไมตองพูดกันมาก;  ไมตองพูดถึง  ศีลสมาธิ  ปญญา 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  พระไตรปฎกก็ได.  นั่นเก็บไวกอน;  ทําอยางที่ 
กลาวมานี้ใหได  แลวก็ไดหมด  แลวก็มาเอง.  นี่เรื่องสุญญตา  เรื่องจิตวาง  เรื่องหยุด 
เรื่องหลุดพน  มีความหมายอยางนี้;  ขณะนี้กําลังเปนที่สนใจขึ้นบางก็คงจะดี  ตอไป 
อาจจะมีคนสนใจมากขึ้น. 
 

ความเจริญของโลกสมัยใหม  ทําใหมีทุกขมากขึ้น 
ที่แลวมา  เร่ืองสุญญตา  หรือจิตวาง  ถูกกักไวไมใหสอน  จึงไมเอามา 

พูดกัน;  เขาหาวายากเกินไปบาง.  เดี๋ยวนี้เขายิ่งเขาใจผิด  วาเรื่องเหลานี้จะทํา 
ใหคนไมพัฒนา,  ทําใหคนไมสราง,  จะใหคนหยุดเสียหมด;  นั้นเปนความโง 
นั่นแหละ,  คนที่เปนทาสของเรื่องได-เรื่องเสียมากเกินไปจึงมองไมเห็น.  คนตอง 
ชนะสิ่งนี้  จึงจะไมเปนทุกขในการทําการงาน;  หรือวาเมื่อชนะสิ่งนี้ไดเด็ดขาดไปแลว 
ก็สามารถทํางานไดดีกวาแตกอน. 

 
พระพุทธเจา  พระอรหันต  ก็ทํางานอยางยิ่งไมมีหยุดนิ่ง;  ฉะนั้นธรรมะ 

นี้ไมไดทําใหคนขี้เกียจ  หรือไมไดทําใหคนหยุดทําการงาน;  แตกลับทําให 
คนทําการงานอยางดี,  อยางที่ไมมีความทุกขดวย,  ไมเปนอุปสรรคแกการพัฒนา;  
ไมอยางนั้นแลวคนนี่จะเปนโรคประสาทกันมากขึ้น;  เพราะไมไดอยางใจ  แลวจะ 
ฆาตัวตายกันมากขึ้น,  เพราะจิตคิดหุนหันพลันแลนมากขึ้นทุกที,  ทําใหเปนทุกขทรมาน 
นอนไมหลับมากขึ้น ๆ  กลายเปนบากันทั้งโลกเลย. 
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เดี๋ยวนี้เรื่องได-เรื่องเสียนี้แหละ  เปนเหตุใหทําสงครามกันทั่วโลก 
ไมมีที่สิ้นสุด;  ไมถือธรรมะ  ไมถือพระเจา,  ถือแตเรื่องได  เรื่องเสีย,  แลวก็ 
เบียดเบียนฆาฟนกันอยูเรื ่อย.  ไมวากําลังรบกันอยูที่ไหน  มีมูลมาจากเรื่องได  
-เรื่องเสียท้ังนั้น.  สวนที่พูดกันวา  เพื่อความเปนธรรม  เพื่ออยางนั้นเพื่ออยางนี ้
นั่นโกหกทั้งนั้น,  พูดบังหนาทั้งนั้น.  เนื้อแทในใจของตน  คือเรื่องได-เรื่องเสีย 
แกพวกของเขา  แกเครือของเขา;  เขาจึงรบอีกเครือหนึ่งขางฝายตรงกันขาม.  ฉะนั้น 
โลกเรากําลังปนปวนฉิบหายกันทุกวันมากมายนี้  ก็เพราะเรื่องได-เร่ืองเสียอยางผิด ๆ  
เขาใจผิด;  พระเจาก็ชวยไมได  โลกนี้มีแตความเดือดรอนมากขึ้น  ;  โลกเจริญ  
-  เจริญกาวหนาไปในทางใหเปนขี้ขาของ  ความได-ความเสีย  มากขึ้น. 
 

ความเจริญ  ความกาวหนาของโลกสมัยนี้  ทําใหโลกนี้มีทุกขมากขึ้น ๆ  
มากขึ้น  ๆ.  ความรูของเขาไมใชเพื่อจะหยุดความทุกข,  แตเพื่อจะเพิ่มพูนความทุกข,  
ตัวเขาสรางอะไรขึ ้นมา  ทําอะไรขึ ้นมา  ก็เพื่อเปนทาสของการได-การเสียทั ้ง 
นั้นแหละ,  ไมใชตามคําสั่งของพระเจา  ที่วา  ใหใหอภัยแกกันและกัน,  ใหไมเอา 
อะไร,  ใหอยามีอะไรเปนของตัว;  ไมมีใครทําตามคําสั่งของพระเจา.  ศาสนาที่ 
มีพระเจาก็สอนอยางนั้นเหมือนกันคือ  อยาใหมีตัวเปนของตัว,  อยาเอาอะไรมาเปน 
ของตัว  ใหเปนของพระเจา;  นั่นคือเปนของธรรมชาติ.  ทุกอยางเปนของธรรมชาต ิ
อยางเอามาเปนของเรา;  พุทธศาสนาก็สอนอยางนี้.  ฉะนั้นเมื่อไปคดโกงของ 
ธรรมชาติเอามา  ก็ตองรับบาปคือความทุกข. 
 

ศึกษาพุทธศาสนาที่ถูก  ตองฝกใหหยุด,  วาง  และหลุดพน 

คุณชวยจําไวไปคิดดูใหดี.  ถาเห็นดวยและเขาใจละก็  ชวยกันสอนตอ ๆ   ไปดวย.  
ใครไปใครมา  มาดูภาพ  มาดูวัด  มาดูอะไรนี้  ก็ตองพูดใหเขาเขาใจเรื่องนี้;  ซ่ึงเปน 
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ความมุงหมายของพุทธศาสนาและของสวนโมกข.  พวกเราที่เปนภิกษุ  สามเณร 
ในพุทธศาสนานี้  สมมติวาไปดูภาพปน  ก็อธิบายใหออกเรื่องนี้แหละ.  ไปดูสระ 
ตนมะพราวนาฬิเกร  ก็พูดใหออกเรื่องนี้แหละ.มาดูภาพเขียนภาพอะไรตาง ๆ  ในนี้ 
ก็พูดใหออกเรื่องนี่แหละ  ใหหยุด  ใหวาง  ใหหลุดพน  ก็แลวกัน;แลวคนที่มาก็จะ 
ไดประโยชนมาก,  แลวเราก็ไดเปนผูทําประโยชนใหผูอื่นมาก;  แตเราไมตองการอะไร 
ถาเดี๋ยวนี้เราเปนผูตองการอะไรเสียละก็,  ก็พูดกันไมรูเรื่อง. 
 

ถาเราเปนคนไขเสียเอง  จะไปรักษาคนอื่นอยางไรได,  เปนตัวผูไข 
เสียเองไปรักษาคนอื่นยอมไมได.  เราก็ตองหายไข  ตองปรกติ  แลวก็พยายามพูด,  
นั่นแหละไดบุญที่สุด.  อยางขี้เกียจอยางเห็นแกนอน,  ขี้เกียจพูด  หลบหลีกไปเสีย,  
เห็นใครมาไมออกมาตอนรับ,  นี้เสียมารยาทในทางวินัยอยางยิ่ง.  พระเณรไมให 
ความเอื้อเฟอแกแขกที่มาน้ี,  ขี้เกียจ  หนีไปเสีย  นี้ไมถูก.  นั่นมีสวนเปนเรื่องของ 
วินัยดวย  คือไมตอนรับเพื่อมนุษย  ไมชวยเหลือเพื่อนมนุษย;  แลวก็ไมใชใหตอนรับ 
ดวยของกินของใชอะไรทั้งนั้นแหละ;  แตตอนรับดวยธรรมะนี้  ใหเขาไดความเขาใจ 
เรื่องนี้  เขาก็ไดสิ่งที่ดีที่สุด. 

 
ระวังเรื่องอะไรที่มี ๆ  อยู  เพื่อเปนเรื่องได-เรื่องเสีย  ใหแกตัวเอง 

จนไมเห็นแกเพ่ือมนุษยละก็ไมไหวแลว;  ปวยการ,  ปวยการที่วาจะเรียนตอไป,  
จะบวชตอไปก็ปวยการ;  ไมรูวาบวชเรียนเพื่ออะไร.  ศึกษาธรรมะก็เพื่อจะสละ 
ความเห็นแกตัวออกไปเสีย,  อยามีตัว  อยามีได  อยามีเสีย;แลวจะไดหยุด  จะไดวาง 
จะไดหลุดพน.  นี้เปนตัวธรรมะที่ตองเรียน,  ตองมี  ตองทําใหกาวหนาขึ้นไป. 
 

เอาละ  เปนอันวา  ที่เกณฑใหเราพูดเรื่องเซ็น  เราก็พยายามจะพูดโดยวิธีของ 
เซ็นอยางยิ่งแลว,  พูดโดยยกเรื่ององคุลีมาล  มาใหรู  วา  “หยุด”  คําเดียวทําใหหลุดพนได. 
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เดี๋ยวนี้หยุดกันไมไดก็เพราะหวังแตที่จะได  ไมหวังที่จะเสีย,  เปนทาสเปนขี้ขาของการ 
ไดการเสีย;วิ่งไปวิ่งมา,  ก็เพราะเรื่องได-เรื่องเสียนั่นแหละ,  หาโอกาสที่จะไดนั่น 
ไดนี่ทั้งนั้น;  ก็เพราะเรื่องได-เร่ืองเสีย  เปนเหตุใหตองวิ่งไปหา,  หาแตเร่ืองได- 
เรื่องเสียนี่.  เปนพระเปนเณรก็ยังวิ่งวอนเหมือนสุนัขถูกน้ํารอนราด  เพราะเรื่องได- 
เรื่องเสีย.  นี่อยาวาแตชาวบานเลย,  พระเณรเรานี่  เมื่อสิ่งนี้ครอบงําแลว  ก็วิ่งวอน,  
วิ่งไปวิ่งมา  เหมือนสุนัขถูกน้ํารอนราด  อยูนิ่งไมได. 
 

จงพยายามหยุดดวยการทําใหวาง,  แลวก็ทดสอบดวยบทเรียนที่ทํา 
ประโยชนผูอื่นดวยจิตวาง  คือไมเอามาเปนตัวเรา  มาเปนของเรา.  ในเวลาวันหนึ่ง 
คืนหนึ่งทําประโยชนผูอื่นไดมาก,  แลวก็ไมรับความขอบใจ  ไมรับการตอบแทนอะไร.  
อยาเปนอลัชชี  คือวา  ทําเพื่อใหไดเงิน  ใหไดชื่อเสียงใหไดจีวรสวย  ใหได 
บาตรสวย  ใหไดกุฏิสบาย  อยางนี้เปนพวกอลัชชี.  ทําทุกอยางเพื่อมีเงินใช 
เพื่อมีจีวรสวย  เพื่อมีบาตรสวย  เพื่อมีกุฏิสวย  เพื่อมีหยูกยา  ใบชาดี ๆ  ฉัน  อยางนี ้
ทําเพื่อปจจัยสี่.  นี่ก็จัดไวเปนพวกอลัชชี.  แลวก็จริงอยางนั้น  ที่วาวิ่งไปวิ่งมาก็เพื่อ 
สิ่งนี้. 

 
ทีนี้ถาเราไมตองการสิ่งนี้  ก็เกือบไมมีอะไรที่จะตองวิ่งไปวิ่งมา  เราสันโดษ 

มักนอยอยูไดแลว;  กินพอไมตายนี้  มีกินแน,  จีวรหมตามธรรมดาสามัญนี้มีแน,  กุฏิก็มี,  
ยาแกโรคก็มี,  ก็ไมมีอะไรอีก.  ทีนี้ตองการจะเดนอยางนั้นอยางนี้,  จะมีอะไรที่เดน 
ออกไป,  มันก็แย. 
 

เรื่องมันก็จบดวยคําวาหยุด  เพราะไมเปนทาสของเรื่องได-เรื่องเสีย  ;  
แลวก็ไมวิ่งไปวิ่งมา.  นี่เปนเซ็นในพุทธศาสนา  ที่พระพุทธเจาทานเคยใช  เชน 
ใชแกองคุลีมาล  เปนตน. 
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ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  ก็เรื่องซักซอมความเขาใจ  เกี่ยวกับคําวา  “หยุด”,  
เกี่ยวกับคําวา“วาง”.  อยาลืม  เราเรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข,  ซักซอมความเขาใจเรื่องธรรม 
ใหแจมแจงกระจายอยูเสมอ.  เจ็ดวันครั้ง,  เจ็ดวันครั้ง  นี้ก็ไมนอยแลว  มากทีเดียว.  
พูดเดี๋ยวเดียวปฏิบัติจนตายก็ไมหมด;นี่เหลืออยูแตวาปฏิบัติใหจริง  :  ควบคุม 
ตัวเอง  สังเกตตัวเอง  สอบไลตัวเอง  ใหจริงเถิด. 
 

ความขี้เกียจเหลวไหล  ก็เปนเรื่อง  “ได”  ชนิดหนึ่งเหมือนกัน,  ไดขี้เกียจ 
ไดพักผอน  ไดนอน  ก็เปนเรื่องไดชนิดหนึ่ง  ไมควรจะมี,  หรือทําจนไมรูจักหยุด 
จักหยอน  จนเจ็บไข  จนตายก็ไมถูก;  ไมใชวาทําอยางนั้นจะถูก.  การใชสติปญญา 
ทางจิตใจ  ควรจะมีเวลาพอสําหรับริหารรางกายใหปรกติอยูได;  นี่ก็เรียกวา  ไมทํา 
จิตไปในฝายเสีย,  แลวก็ไมขี้เกียจ  ไมเอาเปรียบคนอื่นในการเปนอยู  นี้ก็เรียกวาทําให 
ถูกในสวนที่ได;  ไมใหเรื่องได-เรื่องเสียมาครอบงําเรา.คนเห็นแกได  ก็ขี้เกียจบาง 
เอาเปรียบคนอื่นบาง,  คนเห็นแกเสีย  ก็ทําผิดจนมีเรื่องตองตายไปเลย. 
 

หัวใจของพุทธศาสนามีเรื่องเดียว 
คือไมยึดมั่นถือมั่นแตอธิบายไดหลายปริยาย 

ในที่สุดใหสังเกตดูใหดี  วา  กี่เรื่อง ๆ  พูดกันกี่ป ๆ  ก็เรื่องนี้แหละ.  ผมพูด 
หรือเทศนมาไมรูจักกี่สิบกี่รอยครั้งแลว  ก็เปนเรื่องนี้เรื่องเดียวเทานั้น.  คําพูดนั้นพูด 
ไดโดยอยางอื่น  โดยปริยายอยางอื่น,  แตภายในเรื่องก็มีเรื่องเดียวเทานั้น :  เรื่องไม 
ยึดมั่นถือมั่น  นี้เทานั้น,  มีเรื่องเดียวเทานั้น;  หัวใจพุทธศาสนามีเรื่องเดียวเทานั้นคือ 
ไมยึดมั่นถือมั่น.  เราพูดออมคอมใหฟงแปลก  ๆ แปลก  ๆ ออกไปไดหลายสิบอยางหลาย 
รอยอยาง.  แตถาพูดออมคอมเทาไร  ก็ยิ่งเสียเวลาเทานั้น;  เพราะฉะนั้นเราจึง 
พูดตรง ๆ  มากขึ้นทุกที  ซ่ึงก็อาจจะกระเทือนนั่นนี่บาง. 
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การพูดตรง ๆ  เวลาใดที่ไมมีได-ไมมีเสีย  เวลานั้นสบายที่สุด;  พอได 
ขึ้นมา  มันจะวุนอยางได,  พอเสียขึ้นมามันก็จะวุนอยางเสีย.  เรื่องทางวิญญาณก็เปน 
อยางนั้น,  เรื่องทางกายก็เปนอยางนั้น.  พอหิวขึ้นมาก็ไมไหว,  กินเขาไปอิ่มนัก 
ก็ไมไหว;  ในระหวางที่ไมหิว  ไมอิ่มน้ีสบาย.  เร่ืองทางวิญญาณก็เหมือนกัน  เมื่อ 
ไมได  และไมเสีย  นั้นสบาย.  สุนัขมันนอนสบายในขณะที่มันไมมีเรื่องหิวหรือเรื่องอิ่ม 
เรื่องกามารมณนี้.  นี่เราเสียเปรียบสัตว,  คนเราเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน  ตรงที่วา 
คนเราคิดเกง,  คิดที่จะได  คิดที่จะเสีย;  คนคิดเกง  เพราะฉะนั้นเรื่องเลยมีมาก.  
สวนสัตวเดรัจฉานมีนิดเดียว  เพราะฉะนั้น  จึงมีเรื่องนอย,  สัตวจึงวาไดมาก,  สบาย 
กวาเรา. 

 
พวก  “คน”  เรานี้  ยิ่งรูมากยิ่งมากนาน  ยิ่งรูมากยิ่งเปนทุกขมาก.  เรื่องนี้ 

ยืดยาวไวพูดกันที่อื่น;  เรื่องเรียนมากยิ่งยุงมาก  ยิ่งเรียนมากยิ่งไมรูธรรมะ  ยิ่งรูมาก 
ยิ่งยากนาน  นี้ไปคิดดูเถอะเปนอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งลึกซึ้งเหมือนกัน.  คนโบราณ 
เขาก็เห็นขอน้ี  เขาจึงพูดวา  “ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน,  ยิ่งรูมากยิ่งทุกขมาก”  คือมักรู 
ไปในทางไมตรงกับเรื่อง;  ถาตรงกับเรื่องก็กลายเปนนอย,  รูนอยไมตองมีมากเรื่อง 
รูเรื่องเดียวก็พอ.  รูมากเรื่องแลวมีเรื่องมาก  และมากออกไปอีก  นี้ก็ยิ่งยากนาน. 

 
สัตวเดรัจฉานถึงฤดูสืบพันธุสักอาทิตยหนึ่งเทานั้นที่มันยุง  เพราะมันรูนอย.  

มนุษยคิดเกงขยายเรื่องกามารมณออกไดตลอดทั้งป,  แลวมนุษยก็มีปญหา  มีความ 
ทุกขเรื่องกามารมณทั้งป  ตลอดทั้งป;  สัตวเดรัจฉานมีไมกี่วัน.  นี่รูมากยากนาน.  
เพราะคนรูจักคิดขยายออกไปในทางที่ไมใชเรื่อง,  ผิดเรื่อง,  ไมใชความประสงคของ 
ธรรมชาติ  ฉะนั้นคนจึงมีอาการตกนรก  หรือบาปมากกวาสัตวเดรัจฉาน.  เพราะ 
คนรูมากออกไปนี่เอง  :  รูผิด ๆ  ในเรื่องไดเรื่องเสีย  เรื่องดี  เรื่องชั่ว  เรื่องบุญ 
เรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกขเหลานี้  รูมากกวาสัตวเดรัจฉาน,  ก็เลยมีความทุกขมากกวา 
สัตวเดรัจฉาน. 
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เรื่องได-เรื่องเสีย-เรื่องหยุด ๒๙๕

ชนะเรื่องได-เรื่องเสีย  แลวจะถึงนิพพาน 
เมื่อไรชนะ  “ได”  ชนะ  “เสีย”  ใหได,  อยาใหมีได  มีเสีย  อยาให 

มีบุญ  มีบาป  อยาใหมีสุข  มีทุกข  อยาใหมีอะไรเปนคู ๆ   เทานั้น  ก็จะถึงพระเจา  อยูกับ 
พระเจาสบายไปเลย;  หรือบรรลุนิพพานดับสนิทไมมีทุกขไปเลย,  แลวแตจะเรียก.  
พูดงาย  ๆ ก็วาหยุดสบายไปเลย;  ถาไมหยุดก็วิ่ง,  วิ่งไปวิ่งมา,  วิ่งไปวิ่งมา.  เพราะฉะนั้น 
คนก็วิ่งเกงกวาสัตวเดรัจฉาน;  แลวเปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน.  นี้หมายถึงวิญญาณ 
ดวงวิญญาณของคนวิ่งเกงกวาสัตวเดรัจฉาน,  จึงเปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน.  สัตว 
เดรัจฉานไมตองตั้งโรงพยาบาลประสาท,  ไมถึงกับตองตั้งโรงพยาบาลประสาท  โรคจิต ;  
สวนคนจําตองตั้งมากขึ้น ๆ  แลวก็ฆาตัวตายกันมากขึ้น ๆ.  ไมเคยเห็นสุนัขตัวไหน 
ฆาตัวตาย;  เพราะฉะนั้นคนอยาไดอวดดี  สุนัขมันจะหัวเราะ. 
 

พอละค่ําแลว  เดี๋ยวคุณจะไปไมเห็น  ถาใครจะไปดูสไลดก็ได  คืนนี ้ฝน 
คงจะไมตก  พอจะฉายได  หรืออากาศมันเยือกนักไวคราวอื่นก็ตามใจ  มีสไลดญี่ปุนเขาสง 
มาหลายกลอง.  วัดญี่ปุนสวย ๆ  นาจะเอาอยาง  ในการปลูกหญา  วางกอนหิน  ทําให 
รูสึกเย็นตาเย็นใจ.  ดูอยางเขาดีกวา  วางไมเปนทํา  ไมเปน  รูสึกแหงแลว;  เอาขางเย็น 
ไวกอน  ดีกวารอน.  ถาจะจัดอะไรบาง  ก็จัดใหไปในทางใหมันมีความหมายเย็น ๆ  
ไวกอน. 
 

คําบรรยายที่ตรงนี้  หามไมใหเอาไปพิมพเผยแพร  หามไมใหเอาไปสงวิทยุ 
เพราะพูดฟงกันแตเฉพาะที่นี่.  ค่ําแลว  เดี๋ยวจะลําบาก.  ขอปดประชุม. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๑.  เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) 
วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๔๑๐  ตรงกับวันเสาร  ขึ้น  ๘  ค่ํา  เดือน  อาย  ปมะแม 
 
 

  ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องได  
-เร่ืองเสีย  ตอจากครั้งกอน. 

 
  เ ร่ืองได-เ ร่ืองเสีย   ที่นํามาพูดเมื่อวันกอนนั ้น 

ไปดู  หนังส ือเล มไหน   ก็ไมม ีอธ ิบายเรื ่อง   ชี ้ออกมา 
ในลักษณะนี้  จนถึงขั้นนี้;  แลวแตคุณจะไปฟงที ่ไ หน 
ก็ตาม   ไปฟงที่ ไหน   คณะไหน   ที่สํานักไหน   ก็ เ ป น 
เ รื ่อ ง ในตํา รา   ในพระไตรป ฎก .   แต ที ่พ ูดม า แ ล ว  
ชี้ใหเห็นชัดลึกลงไป  ถึงความหมายของคําวาได -เส ีย 
ที ่เป นความหมายอ ันแท จร ิงหร ือล ึก ;   ฉะนั ้นถ าค ุณ 
ไม สนใจ   หร ือไม รู จ ักจ ับฉวยเอาไว ให ได นั ่นแหละ 
ก็จะไมมีปญหา.  คุณจะไปหาฟงที่ไหน  จะไปอานได 
 

 
 
 

๒๙๖ 
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เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) ๒๙๗

จากที่ไหน  หรือจะไปฟงจากใคร  ที่ไหนอีก  ก็คงจะยังอีกนานกวาจะพบเรื่อง 
ทํานองนี้  ยังไกลมาก.ฉะนั้นผมจึงตองลองถามดูวา  ฟงรูเ ร่ืองไหม ?  เขาใจ 
ไหม ?  วาอยางไร ? 
 

เรื่องได-เสีย  นี้เขาใจยาก  ตองพิจารณาโดยแยบคาย 
ทีแรกนั้นไดบอกใหรูวา  คํา  ๒  คํานี้  หรือวา  ภาวะ  ๒  อยางนี้  เปนตนเงื่อน 

ตนตอของทั้งหมด;  เพราะเปนเรื่องรูสึกตามสัญชาตญาณได  แมกระทั่งสัตวหรือตนไม.  
เรื่องได-เรื่องเสียนี้  คนเรามีปญญามาก  จึงขยายออก  เปนเรื่องผิด  เรื่องถูก 
เรื่องดีเรื่องชั่ว  เรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องสุขเรื่องทุกข  เรื่องนรกเรื่องสวรรค  อะไรที ่
เปนคูตรงกันขามไปเรื่อยอยางนี้;  คูทั้งหมดนั้นไมมีความหมายในตัวมันเอง  แตไปมี 
ความหมายตรงที่ได  หรือ  เสีย  นั้นแหละ.  เพราะฉะนั้นตองพูดซ้ํา  ทบทวนซ้ําเรื่องนี ้
เพราะเห็นไดวาไมเขาใจ,  หรือจับฉวยเอาไดไมหมด.  เรื ่องนี ้  เพียงแตเขาใจ 
นั้นไมได;  ยังใชไมได;  ตองเห็นแจง.  การเห็นแจงนั้น  ยิ่งกวาเขาใจ,  แลวตอง 
เอาไปคิดทบทวน  ไปสังเกตทบทวน. 

 
เรื่องได-เรื่องเสีย  นี้เปนความจริง  เปนของจริง  เกิดได  เห็นได

ดวยสัญชาตญาณ;แตเร่ืองบุญ  บาป  ดี  ชั่ว  สุข  ทุกข  นี้เปนความหมายของคําพูด 
ที่พูดกันใหม  พูดมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดวยความรูสึก  สติปญญา  ของมนุษย  ที่บัญญัติสิ่งนี้ 
วาดี  วาชั่ว  วาผิด  วาถูก  วาบุญ  วาบาป  นี่มนุษยมาพูดทีหลัง.แตเร่ืองได-เร่ืองเสียนี้ 
ไมตองพูด  ไมเกี่ยวกับคําพูดก็ได,  เพราะรูสึกไดโดยไมตองพูดไมตองสอน. 

 
คําวา  สุข  ทุกข  นี้อาจจะรูไดโดยไมตองพูด  ไมตองสอนก็จริง  แตก็ขึ้นอยู 

กับคําวาไดวาเสีย  ;   ถาไดละก็เปนสุข,   ถาเสียละก็เปนทุกข.   เพราะฉะนั ้น 
เรายกออกไปได ,   ไมพ ูดว าสุขว าทุกข ; เอาไว พ ูดเรื ่องได -เรื ่องเส ียก็พอ .   ถาได 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๒๙๘

ละก็เปนสุข  หมายความวา  ได  ทําใหเปนสุข,  ถาเสีย  ทําใหเปนทุกข,  และรูสึก 
ไดตามสัญชาตญาณ.ฉะนั้นผมจึงแนะลงไป  ครั้งกอนวา  ใหดูสุนัข;  สุนัขมีความ 
รู ส ึกได ช ัดเจนมาก   :   เรื ่องได -เรื ่องเส ียนี ้ม ันรู ;   ได ก ิน   กับ   ไม ได ก ิน   นี ้ม ัน 
เร่ืองได-เร่ืองเสีย,  ไดนอนสบาย  กับ  ไดนอนไมสบาย  เปนเรื่องไดเรื่องเสีย.  สุนัข 
รูสึกไดโดยไมตองมีใครสอน;  มันไมรูจักเรียกชื่อ  แตมันรูสึกตัวเองได.  สวนคําวา 
ผิด-ถูก  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  นี้สุนัขไมอาจจะรู;  เพราะนี่เปนเรื่องคําพูด,  เปนเรื่องพูด 
บัญญัติพูด  ในหมูสัตวที่มีคําพูด,  และก็บัญญัติคําไวพูด. 
 

ทีนี้  เรายอนไปยังคนปาที่คลาย ๆ  กับสัตว,  คนปาสมัยอายุหินหลายพัน 
หลายหมื่นปมาแลวไมไดเรียนเรื่องธรรมะ  เรื่องศึกษาอะไรตออะไร  คนปาก็ไมรู 
เหมือนกัน.  สําหรับคนปาเหลานี้  ถาพูดวา  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข  ก็ไมรูวาเปน 
อะไร ;   แตจะรู สิ ่งหนึ ่ง   ซึ ่งรู โดยไมตองพูด   เร ียกวาไดวาเสีย .   คนปารู ว าได 
เชนไปลาเนื้อไดมา  ก็เรียกวาได,  ไมไดก็เรียกวาไมได.  ได-เสียนั้นมีความหมาย 
โดยที่ถาไดมาละก็ทําใหสบายเปนสุข,  เสียก็คือไมสบายเปนทุกข. 
 

ถาเราได  ปรกติเราก็สบาย;  ถาไมได  ปรกติเราก็เปนทุกข  เปนเจ็บ 
เปนไขอยางนี้.เพราะฉะนั้นสัตวเดรัจฉานก็ดี  คนปาที่ยังเปนครึ่งคนครึ่งสัตวก็ดี 
รูจักภาวะที่เรียกวาได  วาเสีย  นี้อยางแทจริง;  แตเพราะไมพูด  จึงไมมีคําพูด. 
 

เรื่องได-เสีย  สําหรับมนุษยขยายออกไปมาก 
ทีนี้  มนุษยนั้นมาขยายคําพูด  เปนผิดเปนถูก  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข.  

เรื่องผิดก็คือไมไดหรือเสีย,  ถูกก็คือได;  แตทวาถูก-ผิด  นี้ก็หมายถึง  “ได-เสีย”  
ที่ตรงตามเรื่องของมัน. 
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เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) ๒๙๙

คําวา  ได-เสีย  นั้นมีหลายชั้น   ไมใช เพียงแตไดวัตถุ  ไดเงินเทานั ้น ;  
แตความหมายแบงเปนวา  ได  ถาเปนฝายได  :  ไดเงิน  ไดของ  ไดชื่อเสียง  ไดนิพพาน 
ไดความสงบ  ไดอะไรตาง  ๆเรียกวาฝายได;  ฝายเสีย  คือ  ไมไดสิ ่งเหลานี ้.  
นี่เราเรียกวาถูกหรือผิด  ดีหรือช่ัว  บุญหรือบาป. 

 
ความได   ความเสีย  นี้ทําให เกิดปญหาขึ้นมา,  แลวมันตองคูกันเสมอ .  

ถาไมมีได  ก็ไมมีเสีย,  ถาไมมีเสีย  ก็ไมมีได  คือไมมาทําใหเกิดความหมายได.  ถามี 
เสียมาเปนคูเปรียบเทียบ  การไดจึงมีความหมาย  หรือมีคาขึ้นมาเปนความได.  ถาไมมี 
ความได มา เปร ียบ   ความ เส ียก ็ไม ม ีเ หม ือนก ัน ; เ ร าก ็ไม รู ส ึก เป น ได เป น เส ีย .  
แตอยางไรก็ดี  โดยธรรมชาติมันตองมี รูสึกได-เสีย  :  เมื่อไปหาอาหารได  ก็ไดกินกัน 
ไมไดก็หิว  อด  เดือดรอน.  ความรูสึกวาไดและเสีย  จึงเกิดไดเองตามธรรมชาติ,  
รู สึกไดเองตามธรรมชาติ,  และมีอยู เองตามธรรมชาติ.  มนุษยหรือสัตวก็ตาม  ยอม 
ตองการอะไรอยูอยางหนึ่งเสมอไป  ถาไดก็คือ-ได;  ถาไมไดก็คือ-เสีย. 

 
ต่ําลงไปจากสัตวเดรัจฉานก็คือ  ตนไม  ตนหญา  ตนบอน  อะไรเหลานี้ 

ก็ม ีไดมี เสีย   เพราะวาชีวิตเหมือนกัน ,   ตนหญาก็มีชีวิต   เพราะมันอยากกินน้ํา 
อยากแสงแดด   อยากกินอาหารนั้นนี่ .  ถามันไดมันรูสึกวามันได ,  ถามันไมไดคือ 
มันเสีย  มันก็ รูสึกวามันไมได;  เพราะฉะนั้นมันตองตอสู เพื่อได.  มันรูวาจะเอาราก 
ไปทางนี้ เถอะ  เพราะรูวาทางนี้มีอาหารมีน้ํา  มันก็สงรากไปทางนั้นใหญเลย;  รูวาทางนี ้
มีแสงแดด  หาแสงแดดไดไมมีอะไรบัง  ก็ออกกิ่งไปทางนี้ เพื่อไดแสงแดด.  มันกลัวเสีย 
มันอยากได;  แตมันไมอาจจะพูดไดวา  ที่ไดนั้นคือ  บุญ  หรือดี  หรือสุข  มันพูดไมเปน 
มันไมมีความหมายทางคําพูด. 
 

ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข  นี้เปนเรื่องพูด  บัญญัตทับลงไปบนเรื ่อง 
ได-เรื่องเสีย  เปนเพียงเรื่องคําพูด;  เพราะฉะนั้นสัตวหรือตนไม  ไมมีคําพูด  ไมมี 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๐๐

การพูด  ไมมีความหมาย  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข;  แตมีความหมายเรื่องได 
เรื่องเสีย.  ถาได-เสียมาอยางถูกตอง,  หรือไดอยางถูกตองดีกวา;  มันก็รอด 
ชีวิตมา.  ถาไมไดอยางถูกตอง  มันก็ตายแลวมันก็สูญพันธุแลว.  จะเปนหญาบอน 
ตนไมก็ตาม  สัตวเดรัจฉานก็ตาม  อะไรก็ตาม  มันตองตายแลวและสูญพันธุแลว.  
ตนไมหรือสัตวตองไดสิ่งที่มันจะตองได,  ควรจะตองไดอยางถูกตองเรื่อยมา  :  ไดอาหาร 
ไดดินฟาอากาศ  ไดสิ่งแวดลอม  ไดอะไรถูกตอง;  เพราะฉะนั้นมันจึงรอดชีวิตมา 
หลายหมื่นป  หลายแสนปหลายลานป.  นี้ขอใหศึกษาความหมายของคําวา-ได. 
 

เรื่องได-เสีย  เปนเรื่องของสัญชาตญาณพื้นฐาน 
แตวาคําพูด  ได-เสีย  นี้ก็ยังกํากวมได;  เราตองระวังใหดี.  ในขณะ 

หนึ่งความเสียอาจจะเปนการไดก็ได;  เชนวา  เราตองมีกินเขาไป  แลวถายออกมา.  
ถาเราพูดวากินนี้คือ-ได  ถายออกนี้คือ-เสีย,  อยางนั้นพูดอยางธรรมดา  อยางเขลา ๆ  อยาง 
ไมฉลาด.  แมจะพูดวา  ไดกินเขาไป,  แลวก็ไดถายออกมา  นั่นคือการกินก็เปนการได;  
การถายก็เปนการได;  นี้ไดถูกตองทั้งกินและถาย  แลวก็รอดชีวิตมา.  เพราะฉะนั้น 
ตองมีการได-การเสียที่ถูกตอง  จนเรียกวาเปนการไดที่ถูกตอง,  ไดก็ไดถูก 
ตอง  เสียก็เสียถูกตอง.  เชนเราไดแสงแดดถูกตอง  ไดอาหารถูกตอง  ไดที่อยูถูกตอง;  
หมายความวา  เรามีการเสียท่ีถูกตอง  คือสวนที่ไมควรจะไดนี้มันตองเสีย,  ตองยอมเสียไป.  
เราตองถายอุจจาระ  ตองถายปสสาวะ  เราตองสูญเสียสิ่งที่รางกายไมตองการ  เชน  ขี้เหงื่อ 
ขี้ไคลอะไรก็ตาม  นี้ตองถายออกไปตองสละออกไป;  ชีวิตนี้จึงรอดมาได  เพราะม ี
การได-การเสียที่ถูกตอง. 

 
สรุปเรียกวา  การไดที่ถูกตอง  จึงทําใหมีอายุสืบพันธุกันมาเปนลาน ๆ  ป;  

พอได-เสียไมถูกตอง  มันก็สูญพันธุ.  เหลานี้เปนเรื่องทางวัตถุ  เนื้อหนังรางกาย 
ทั้งนั้น,  ทางจิตใจนั้นอีกอยางหนึ่ง.  ถาไดทางจิตใจถูกตอง  ก็รอดตัวมา  คือเจริญ 
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วิวัฒนาการทางจิตใจมาอีกดวย.  นี้เราเรียกวา  เปนความรูโดยสัญชาตญาณพ้ืนฐาน;  
ดังที่วาตนหญานั้นมันก็รู,  มันรูวา  ได-เสีย  อยางไร;  ทําอยางไรจึงจะไดแสงแดด,  
ทําอยางไรจึงจะไดน้ํา,  ทําอยางไรจึงจะไดอะไร,  ทําอยางไรจึงจะไดสืบพันธุ,  มันรูได 
อยางสัญชาตญาณอยางประหลาด  ก็เพราะวาสัญชาตญาณนั้น  เกิดมาจากการปรุงของ 
ธรรมชาติ.  การปรุงของธรรมชาติเราไมรูสึกตอนนี้. 
 

คนที่ไมรูเขาไมเชื่อ  วา  ดอกชุมเห็ดมันบอกวา  ฝนจะแลง  หรือ 
ไมแลง;  ไมดูเถอะ  มันยังบอกอยูเลย.  เมื่อเดือนกอนคิดวาฝนจะแลง.  เราคิดวา 
มันยังตั้งครึ่ง  มันยังแลวไมได  มันยังเหลือตั้งราวหนึ่งในสี่.  นี่ไมใชเพราะ 
ดอกชุมเห็ดเปนพระเจาที่บังคับฝนไวได;  แตดินฟาอากาศปรุงดอกชุมเห็ดขึ้นมา 
แลวมันจึงบอกแนนอน.  ดอกชุมเห็ดมันก็ไมบานพรอมกันทั้งโลก,  ภาคใต  ภาคเหนือ 
ก็เปนไปตามธรรมชาติ.  สัญชาตญาณอันนี้คลาย ๆ  กับสัญลักษณของพระเจา.  นี่พูด 
ถึงเรื่องสัญชาติญาณกันกอนเพราะเรื่องได-เสียนี่มันเรื่องสัญชาตญาณพื้นฐาน. 
 

ไอปุกปุยสุนัขตัวหนึ่ง  ไปขุดโพรงที่โคนตนไม  แลวก็ออกลูก.  คิดดูเถอะ 
ใครสอนมัน ?  ทําไมมันไมไปหาลังหาฝอย  หาอะไรเตรียมออกลูก ?  มันพยายามที่จะไป 
ขุดโพรง  แลวก็ออกลูกในโพรง.  ใครสอนหรือใครทําตัวอยาง  ก็เปลาเลย.  นี่ถาปลอย 
ตามาอิสระก็ทําได;  เพราะสัญชาตญาณมันเหลืออยูในจิต  ถายทอดกันมาทางพอแม 
ทางเลือด  เขาเรียกวาทาง  gene,  มันครึ่งจิตครึ่งวัตถุ  ที่มันถายมาทางเลือด.  อันนี้ก็เปน 
บอเกิดของสัญชาตญาณ;  เพราะฉะนั้นมันก็รูวา  ทําอยางนั้น  เอามือตะกุยนั้นตะกุยอยางไร;  
แลวยังไมใชเทานั้น  มันยังฉลาดกวาคนอีกกระมัง.  มันยังมีปญหาวา  ทําอยางไรน้ํา 
จึงจะไมทวมอีกละ;  เออ,  มันก็มีวิธีที่จะขุดใหน้ําไมทวม;  มันฟลุกดวย  เชนดิน 
ที่ตะกุยมานี้  มันก็อยูปากโพรงหมด;  ฉะนั้นปากโพรงก็สูงโดยรอบ  น้ําขางนอกไหล 
เขาไปไมได.  ทีนี้เพื่อนยังขุดเลี้ยวอีก  เพื่อไมใหใครเห็น.  สัตว  หรือ  อันตรายตาง ๆ 
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ที่จะมากินลูกของมัน  ก็ไมเห็นซิ;  เพราะวาขุดอยางนี้ลึกมาก,  แลวโพรงยังเลี้ยว 
เสียอีก,  แลวมันยังฉลาดอีก  ที่ยังจะตองขุดชอนขึ้นบนอีกทีหนึ่ง  ที่น้ําไมทวมได.  
นี่ใครเปนครูมัน  แลวมันยังฉลาดกวามนุษย,มนุษยยังไมเคยคิดจะทําอยางนี้เลย;  
เพราะมนุษยไมมีสัญชาตญาณออกลูกในโพรงอยางนี้ 
 

มนุษยเปลี่ยนสัญชาตญาณเรื่อยจนทิ้งธรรมชาติ 
มนุษยนี้แหละกําลังหลงทางที่สุด  คือไมรูวาจะทําอยางไร;  ลืมหมด,  

ยุงจนลือหมด.  สุนัขมันก็แนนอน  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  วาตองขุดโพรงออกลูก;  สวนคน 
ไมรูวาออกลูกอยางไร.  เพราะวาเมื่อหลายหมื่นปมาแลว  มนุษยออกลูกเรี่ยราดเหมือน 
กับวัวควายอยางนั้น.  วัวควายทองแก  ไปตามฝูงตองการจะคลอดที่ไหน  มันก็คลอด 
ตรงนั้น  ตรงที่เดินทางนั่นแหละ;  แลวมนุษยก็เปนอยางนั้นเหมือนกันหลายหมื่น 
หลายแสนปมาแลว.  ฉะนั้นมนุษยไมมีการถายทางสัญชาตญาณที่วาจะทําอยางไรใน 
การออกลูก,จึงทําไมเปนตามธรรมชาติ,  แตมีความรูเร่ืองใหม  ซึ่งไมใชธรรมชาติ  :  
อยูบานอยูเรือน  แลวมีเรือนคลอด,  แลวมีอะไรนี้;  นี่ไมใชธรรมชาติ;  มัน 
ก็เลยยุง. 

 
พิสูจนไดงาย ๆ  ตรงที่วา  พวกนกตาง ๆ  นี้ไมตองมีใครสอน;  ทํารังเปน 

ทํารังไดทุกนกเลย.  นกกระจาบก็ทําอยางดี,  นกธรรมดาก็ทําอยางธรรมดานี้.  
แตทําเปน  ไมตองมีใครสอน,  ไมตองเห็นตัวอยาง.  ถาเอานกคูหนึ่งมาเลี้ยงในที่ ๆ  
ไมมีนกอื่นเลย  มันก็ทํารังเปน;  แลวเหมือนกันดิก.เชนนกกระจาบมันก็ทํารังเหมือน 
นกกระจาบทั้งหลายโดยไมตองเห็นตัวอยาง.  เอา,  ทีนี้เอามนุษยมาคูหนึ่ง  แลวปลอย 
ใหโตขึ้น  ใหทําเรือนดูซิ  ก็ทําไมเปน;  เพราะวาไมเคยทําเรือน;  อยางดีก็เคยแต 
ซุกหัวอยูในถ้ํา.  บางทีคงจะเรไปหาโรงหาถ้ําเหมือนกับสุนัข;  นั่นเปนอยางดีที่สุดแลว.  
ครั้นทิ้งความอยูถ้ํา  ก็เลยไมรูเรื่อง  เลยงง. 
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มนุษยนี่กําลังหลงไมรูวาเปนอยางไรแน;  อยูถ้ําแน  หรืออยูเรือนแน 
ไมแนหรอก;  ไมมีสัญชาตญาณที่ซ้ําซากจนตายตัวลงไป.  นี้ก็เรียกวามนุษยกําลัง 
หลงทาง  คือเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนไปไดเรื่อย,  จนกระทั่งอยูเรือน  อยูตึก  คลอดใน 
โรงพยาบาล  เหลานี้  ซึ่งไมใชสัญชาตญาณ,  ไมตายตัว  ไมแน;ทําตามสัญชาตญาณ 
ไมได.  ฉะนั้นมนุษยผูทิ้งสัญชาตญาณนี้จึงลําบาก  คลอดลูกเวลาเดินทางเหมือนครั้ง 
กระโนนไมได,  ออกลูกในโพรงก็ไมได,  อะไรก็ไมไดทั้งนั้น;  แลวก็ยุงยากตอน 
คลอดบุตร  ตอนเลี้ยงบุตรตอนอะไรอื่น ๆ  ขนาดเกือบเปนเกือบตายไปเลย. 

 
เรื่องนี้เหมือนกับท่ีเราเคยพูดกัน  เรื่องไบเบิลท่ีพระเจาสาป,  สาปมนุษยวา 

ตอไปนี้แกตองเปนทุกขทรมานแสนสามหัส;  เพราะแกอุตริทิ้งธรรมชาติ  ไปรูเร่ืองด ี
เรื่องชั่ว  เรื่องบุญ  เรื่องบาปเรื่องสุข  เร่ืองทุกขอะไรเขา  ไบเบิลกลาวไววา  อาดัม 
กับอีฟ  ไปกินผลไมที่ทําใหรูเรื่องดี  เร่ืองชั่วเรื่องบุญ  เร่ืองบาปอะไรเขา;  ตอไปนี้ 
เลยตองทนทุกขทรมาน  มีความทุกขอยางแสนสาหัส.  นี่คือปญหาที่มนุษยจะพึง 
ไดรับ,  แลวเปนไปในทางที่ใหเปนทุกขแสนสาหัส.  เมื่อกอนเรื่องคลอดบุตรก็ไมม ี
ปญหา,เร่ืองอาหารการกินก็ไมมีปญหา,  เรื่องทํารังอยูก็ไมมีปญหา.  เดี๋ยวนี้ม ี
ปญหาไปหมด  ปญหามากที่สุดดวย;คือจะมีบานอยางไรใหดีที่สุด,  มีอาหารกินให 
ดีที่สุด;  แลวคลอดลูกออกมาก็ชวยตัวเองไมไดจะเปนจะตายเอา.  สวนสุนัขมันไมม ี
ปญหาอะไร,  สัตวทั้งหลาย  นก  หนู  นี้ก็ทํารังได  ทําเรือนได  คลอดลูกไดอะไรได 
โดยไมมีปญหา. 
 

ถามนุษยอยูตามสัญชาตญาณก็มีความทุกขนอย 
ความหมายของคําวา  สัญชาตญาณ  เปนอยางนี้;  ถายังอยูกับสัญชาต- 

ญาณ  ก็มีเรื่องนอย  ไมมีความทุกขอันใหมเกิดขึ้นเหมือนที่พระเจาสาป.  การท่ี 
พระเจาสาปใหมีความทุกขมากนี้  สาปแตคนเทานั้น  ไมไดสาปสัตวเดรัจฉาน  วัว  ควาย 
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แลวก็ไมไดสาปตนหญาตนบอน,  พืชพันธุพฤกษชาติอะไรตาง ๆ  ไมไดถูกสาป;  ถูกสาป 
แตคน  เพราะวาคนไปเริ่มรู  มีความรูกาวหนา  มีความคิดกาวหนา  อยางคน;  ไปรูด ี
รูชั่วเข า   ในยุคที ่ไปกินผลไมนั ้นเข า   :คือเริ ่ม รู ด ี  รู ชั ่ว   รู ส ุข   รู ท ุกข   รู ใหญ  รู เล ็ก  
รูมีเกียรติ  รูไมมีเกียรติ  อะไรเขามันก็เกิดปญหา.  ละทิ้งสัญชาตญาณเทาไรก็ม ี
ความทุกขมากขึ้นเทานั้น;  ไปหาธรรมชาติมากขึ้นเทาไร  ก็มีความทุกขนอยลง 
เทานั้น. 
 

นี่เราเห็นไดทันทีวา  เราก็ยอนมาเรื่องที่วา  ได-เสีย  นี้อีกทีหนึ่ง,  อันนั้น 
ตั้งอยูบนสัญชาตญาณ.  เดี๋ยวนี้สัตวเดรัจฉานมีเรื่องได-เรื่องเสีย  เทาที่สัญชาตญาณ 
ตองการเทานั้น.  หญาบอนนี้ยิ่งเปนอยางเดิมเลย  ตามเดิมเลย;  รูเรื่องได-เรื่องเสีย 
แตเพียงตามเดิม  ไมมีปญหาเลย  เมื่อลานๆ  ปมาแลวมีปญหาเทาไร  เดี๋ยวนี้ก็มี 
เทานั้น.  สัตวเดรัจฉานนี่ก็เหมือนกัน  เมื่อหลายแสนหลายลานปมาแลว  มีปญหา 
เทาไร  เดี๋ยวนี้ก็มีเทานั้น.  ทีนี้  คนนั่นซี  ไปรูอะไรมากเขา,  ก็มีปญหาไปหมด 
มีเรื่องมาก,  แลวยังตองการมากขึ้นไปอีก  จนเปนเปรต :  ตองการจะขยาย 
เรื่องกิน  เรื่องอยู  เรื่องใช  เรื่องกามารมณ  เรื่องอะไรตาง ๆ  จนไมมีขอบเขต  ไมมี 
ที่สิ้นสุดมีลักษณะเปนเปรตขึ้นมา.  ความเปนเปรตไมมีในสัตวเดรัจฉาน  เพราะมัน 
ไมอยากมากไปกวาธรรมชาติ. 
 

ทีนี้  เราเปรียบคนกับสัตว  นี่รูสึกวาไกลกันนัก;  เราเปรียบสัตว  กับ 
สัตวดีกวา  โดยใหรูวาสัญชาตญาณอยางสัตวนั้นมันยังอยู,  ยังพอใชของมัน.  แตมนุษยซิ 
เขาไปแทรกแซงทําใหสัตวไมอาจจะใชสัญชาตญาณ.  นี่ถาผมจะเอาไอปุกปุยมาขังไวใน 
หอง,  แลวก็รองรังใหคลอด;  อยางนี้เรียกวาแทรกแซงเขา  ไมปลอยใหเขาเปนไป 
ตามสัญชาตญาณ;  ปญหาจะตองเกิดขึ้น,  ซึ่งเรารูไมไดเลย  วาความรอน  ความอบอุน 
จะมีพอไหม  จะถูกตองตามสัญชาตญาณไหม;  และสัตวก็ทําไมถูก,  และมันไมสมัคร 
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ที่จะทําใหผิดสัญชาตญาณ.  เพราะฉะนั้นที่ทําลังกระดาษใหญโตไวให  ใสฝอยไวให,  
มันไมเอา;  มันกลับมุดเขาไปในโพรงดิน  ขุดดิน  แลวก็ออกลูกในโพรง.  นี่เขา 
ทําฟรีและอิสระตามสัญชาตญาณแท  ๆ ,  แลวก็เลยถูกตอง  ๑๐๐  เปอรเซ็นต.  นั่นก็แปลวา 
สัตวยังมีดี  หรือมีบุญ  กวาคน;  ไมมีความทุกขเพราะเรื่องนี้,  ไมถูกพระเจาสาป.  
สัตวไมตองการที่จะคลอดที่โรงพยาบาล  ไมตองการอะไรที่ดีไปกวาธรรมชาติ. แต 
มนุษยนี้ทะเยอทะยานจะตองคลอดที่โรงพยาบาล  หรือทําอยางนั้น  หรือทําอยางนี้  จึงม ี
เรื่องเพิ่มข้ึนตามสวนที่ละทิ้งธรรมชาติ  หรือละทิ้งสัญชาตญาณ. 
 

คําวา  “สัญชาตญาณ”  ก็อธิบายมาทีหนึ่งแลววา  สัตวรูจักขุดเขาไป,  ดินก็มา 
ชวยปองกันไมใหน้ําไหลเขามาในรู,  แลวเลี้ยวโพรงเสีย  ไมใหสัตวอื่นเห็น,  แลวก็ชอนขึ้น 
อีกทีหนึ่ง  ไมใหน้ําทวมได,  แลวระวังไมใหมดแมลงเขาไปได.  ทีนี้ถาความโงของคนมีอีก 
คือเอาอาหารใสเขาไปในโพรงนี่คือไปทําใหสัตวลําบาก,  พวกมด  แมลง  ก็จะเขาไป 
กินอาหาร  แลวไปกัดลูกมันตายหมดก็ได.  นี่ความโงของคนตางหากที่จะไปทําใหเกิด 
ความเสียหายขึ้น;  เพราะฉะนั้นถาปลอยไปตามเรื่องของสัตว,  มันก็ไมลําบากจนกวา 
ลูกของมันจะคลานได  มันจะออกมาหากินได;  มันเตรียมพรอม,  เตรียมอดอาหาร 
สามวัน  หาวันอะไร,  เตรียมพรอม  ที่จะเลี้ยงลูก  จะประคับประคองลูก  โดยไมตอง 
ทําใหยุงไประหวางนี้. 
 

นี่ลองเทียบกันดูกับคน:  คนไดรับบาป  ไดรับคําสาปจากพระเจาวา 
ตอไปนี้แกจะตองเปนทุกขแสนสาหัส;  นี่เพราะทิ้งธรรมชาติ  เพราะทิ้งสัญชาตญาณ.  
สวนสัตวเดรัจฉานชนะสิ่งเหลานี้หมดไมมีปญหาอยางนี้;  เพราะเหตุวา  คําวา 
“ได”  และคําวา  “เสีย”  ของสัตวไมถูกขยายความหมาย,ไมมีการขายความ 
หมายมาเปน  เรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องผิดเรื่องถูก  เรื่องดีเรื่องชั่ว  เรื่องสุขเรื่องทุกข 
เรื่องสวรรคเรื่องนรก  อะไรมันไมมี.  เพราะฉะนั้นสัตวจึงอยูใกลธรรมชาติ,  แลวม ี
ความทุกขนอย,  แลวไมถูกพระเจาสาป. 
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ความเจริญของมนุษยในทางสวนเกินยิ่งทําใหมีความทุกข 
ความเจริญของมนุษยก็คือความถูกพระเจาสาป.  พระเณรบางคนกําลัง 

ปวดหัว  เปนโรคเสนประสาท  เพราะเรียนภาษาอังกฤษ  จะดีจะเดน.  นี่ไมเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติ,  ไมเกี่ยวกันเลยกับพระเจา;  แลวก็ไมรูวาจะเอาไปทําอะไรอยูนั่นแหละ;  
ภาษาอังกฤษไมเกี่ยวกับความดับทุกขเลย,  นี่จงดูสวนนี้  นั่นคือสวนเกิน,  สวนเกิน 
ของการได  แลวกลายเปนการเสียไปเลย.  ความตองการจะเรียนมากเกินธรรมชาติ,  
เกินสัญชาตญาณนี้เปนการไดสวนเฟอ  หรือสวนเกิน;  แลวสวนเกินก็กลายเปน 
ทําลายผูนั้นใหมีความทุกขตามแบบ  ตามคําสาปของพระเจา. 
 

ทีนี้มันก็เกิดฟนเฝอยุงยากกันมากขึ้น,  พวกโนนเรียนโนน  พวกนี้เรียนนี้;  
ผลสุดทายก็ไปตามความอยากที่จะไดมากกวาผูอื่น,  จะแขงขันผูอื่น  จะทับผูอื่น  จะด ี
กวาผูอื่น;  จะอะไรกวาผูอื่น  เพราะฉะนั้นสวนรวมมันจึงตองรบกัน  จนเดี๋ยวนี ้
ประเทศที่เปนมหาประเทศ  ยอมจะมีประเทศเล็ก ๆ  นิด ๆ  ที่ไมมีทางสูไดก็ขมประเทศ 
เล็กโดยไมมีความละอายอยางนี้;  เพราะไปติดเรื่องได-เรื่องเสีย  เรื่องธรรมชาติ 
อยางนี้มากเกินไป  จนเห็นวา  ทําอยางนี้นั่นแหละคือถูก. 
 

เมื่อคืนนี้ผมไดฟงวิทยุเอง  พูดถึงเรื่องรองประธานาธิบดีอเมริกาวา  การที ่
ทําลายประเทศเวียตนามเหนืออยางนั้น  คือศีลธรรม;  ถาอเมริกาหยุดทําลาย 
เวียตนามเหนือเมื่อไร  เมื่อน้ันผิดศีลธรรม.  นี่คําพูดอยางนี้ตรง ๆ  เลย,  ไมใชผม 
ประดิษฐใหม.  เขาวาถาอเมริกาหยุดบอมบเวียตนามเหนือ  นั้นคือผิดศีลธรรม;  
เพราะวาเขาไดสอนเวียตนามเหนือ,  หรือวาบังคับเวียตนามเหนือใหเดินไปสูทาง;  
นั่นแหละคือศีลธรรม.  สวนที่เขาจะตายกันกี่พัน  กี่หมื่น  นั้นไมตองรู.  การถูก 
ศีลธรรม  คือเขาจะตองเอาเวียตนามเหนือใหลงใหจงได.  นั่นคือถูกศีลธรรม. 
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นี่มันไหลมามาก  เดินมามากจนได  -  เสีย,  แลวก็สรางผิด  -  ถูก  ขึ้นมา  
ตามไดตามเสีย.  เขาตองการอยางไร  นั่นคือถูก  นั่นคือดี  นั่นคือบุญ,  ถูก  ดี 
บุญ  ตามแบบของเขา  ก็เปนอยางนั้น,เลยตองเปนเรื่องถูกจริงไป.  ที่แทถูกจริง 
ผิดจริง  บาปบุญ  ตองเปนอยูอยางเปนธรรมชาติมากกวา,คือไดชนิดที่ไมมีใครทุกข,  
มีความสงบ,  นั่นตางหากจึงจะเรียกวา  ถูก  ดี  หรือบุญ  หรือกุศล. 
 

พึงสังเกตคําวา  ได  -  เสีย  เปนตนตอของคําคู  ๆ 
พูดอยางนี้เดี๋ยวจะงงหมด  คือผมอธิบายคําวา  ได  วาเสียน้ี  ใหละเอียดยิ่งไป 

กวาวันกอน.ใหรูคําวา  ได  วา  เสีย  นี้  วาเปนตนตอของคําวา  ดี  -  ชั่ว  ถูก  -  ผิด 
สุข  -  ทุกข  บุญ  –  บาป  นรก  -  สวรรค  อะไรก็ตาม  ที่เปนคู ๆ   ตรงกันขาม.  ถาใจเลว 
ก็ไดอยางเลว  นั่นแหละ  ถือวาเปนดีหรือ  ถูก  หรือบุญนี้,  ถาใจสูง  ก็ตองไดอยางดี 
อยางสูง  จึงจะเปนบุญ  เปนกุศล  เปนถูก  เปนสวรรคอะไรขึ้นมาได  .  ฉะนั้น  สวรรค 
ของพวกอันธพาลก็คือการกระทําลามก  อนาจารอยางหนึ่ง,  ถาสวรรคของคนที่ 
เปนสัมมาทิฏฐิ  เปนบัณฑิต  ก็คือการกระทําที่ถูกตองอยางอื่น.  แตผลสุดทาย 
มารวมอยูที่คําสองคําเทานั้น,  มารวมยอดคือคําวา  “ได”  คําวา  “เสีย”  นี้  ฉะนั้นจึงบอกแลว 
บอกอีก  ย้ําแลวย้ําอีก  วาระวังสองคํานี้,  ระวังสองอยางนี้คือ  ได  กับ  เสีย  ซึ่งเปน  
ตนตอของคําคูอื่น ๆ   หมด  ,  ทําใหเกิดคําวา  ผิดหรือถูก  ดีหรือช่ัว  บุญหรือบาป  กุศล 
หรืออกุศล  นรกหรือสวรรค  สุคติ  หรือทุคติ  อะไรขึ้นมา  ,  จากคําเพียงสองคําคือ 
ได  กับเสีย  ซึ่งเปนไปตามสัญชาติญาณ. 
 

นี้เราพูดตรง ๆ  ไมใชพูดจาบจวง  วาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีความ 
หมายขึ้นมา  ก็เพราะคําวา  -ได  วา-เสียนี่,  แลวที่เรา  หรือท่ีคนทั้งหมดไปนับถือ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ก็เพราะหวังวาเราจะไดอะไรจากการที่เรานับถือ  พระพุทธ 
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พระธรรม  พระสงฆนี่.  ถาไมมีหวังวาจะไดอะไรแลวก็ไมมีใครนับถือ  พระพุทธ 
พระธรรม   พระสงฆ.เพราะฉะนั ้น   คําว าพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ  ไม มี 
ความหมายมากไปกวาคําวา  “ได” 
 

แมเราอยากจะได  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็ตามเถอะ,  เราคิดวาเราจะได 
ดวยการนับถือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ,  เราจึงนับถือพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มีคาขึ้นมา  เพราะทําใหเรา  “ได”:  
ถาคนหนึ่งเขาตองการได  มรรค  ผล  นิพพาน,  หวังมรรค  ผล  นิพพาน,  อีกคนหนึ่ง 
เขาตองการไดเกิดสวย  เกิดรวย,  ก็ยอมไดสวนที่หวังนั้น ๆ  .  บางคนนับถือพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ดวยเหตุที่ถูกลอตเตอรี่  นี่ก็เพราะสวนนี้,  คือสวนจะไดนี้.  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เพ่ิงมีคา  เพ่ิงมีความหมายขึ้นมาหยก ๆ  นี่  จาก 
คําวาได,  ซึ่งเปนคําดั้งเดิมดึกดําบรรพหลายลาน ๆ ๆ  ปมาแลว. 
 

เรื่องได  -  เสีย  มีข้ึนมาคูกับภาวะที่มีสิ่งมีชีวิต 

เราไมรูวาโลกนี้แตกออกมาจากดวงอาทิตย  เมื่อไร  นี้ไมรู  ไมรูวากี่ลาน ๆ   ป,  
จนกระทั่งมีชีวิตขึ้นมาในโลก  อันดับแรกเปนสัตวเซลลเดียว  มีชีวิต  มีความรูสึก,  
สัตวนั้นก็เริ่มรูสึก  เรื่องได  -เรื่องเสียขึ้นมาทันที,  ถาความรอนมากไป  มันจะตาย 
ก็เปนเรื่องเสีย,  เจริญไมได,  อุณหภูมิพอเหมาะ  ชีวิตก็เจริญ  หรือวิวัฒนาการจาก 
เซลลเดียว  แลวก็เปนสองเซลลสามเซลล  นี้ก็เปนเรื่องได,เปนเรื่องไดที่ถูกตอง. 
 

ชีวิตตั้งตน  วิวัฒนาการมา  จนเปนสัตวเปนพืช  เปนชั้นเล็ก ๆ  จนเปน 
สัตวใหญ  จนเปนคน  จนเปนมีคนอยางเรานี้,  เปนมาได  ดวยการไดที่ถูกตอง 
ไดสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง  ไดอาหารถูกตอง,  อากาศถูกตอง,  สิ่งแวดลอมเปนที่อยูอาศัย 
ถูกตอง,  แลวมันก็ตองปรับตัวมัน  ใหเหมาะกับสิ่งแวดลอมน้ันดวย,  ถาปรับไมเหมาะ 
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มันก็ตายแลว,  เพราะธรรมชาติไมอํานวยแกสัตว.  สัตวตองเกิดตามธรรมชาติ 
ที ่ธรรมชาติอํานวย,เพราะฉะนั้นเมื่อโลกเย็นลง  อํานวยใหเกิดอะไร  ก็ตองเกิดสิ่งนั้น 
ขึ้นมา,  แลวสิ่งนั้นตองเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  จึงอยูมาจนบัดนี้ 
จนเปนคนอยูอยางนี้. 
 

สัตวหลายชนิดสูญพันธุไปแลวตั้งหลายลานป  เพราะมันไมเปลี่ยนแปลงตาม 
ความตองการของธรรมชาติ,  มันจึงสูญพันธุไปแลว.  เรารูไดแตเพียงวา  คร้ังหนึ่ง 
สัตวอยางนั้นเคยมี,  เพราะมันอยูในซากหิน,  มีซากอยูในหิน  ซึ่งมีอายุหลายรอยลานป 
หลายพันลานปนี้,  เมื่อเอาหินนี้มาทุบออก  ไดพบซากสัตวเหลานี้เหลือยูในนั้น 
แตสัตวอยางนั้นเดี๋ยวนี้ไมมีแลว  เพราะวามันไมเปลี่ยนมาตามธรรมชาติ  จึงสูญพันธุ 
ไปแลว.  แตซากของมันตกลงไปในตะกอน,  แลวตะกอนทับถม ๆ   ทับถม ๆ   หลายลานป 
จนตะกอนนั้นเปนหิน,  เมื่อทุบหินนั้นออกจึงจะพบสัตวเหลานี้.  ฉะนั้นเราจึงสํารวจ 
พบสัตวหลายรอยชนิด  ซึ่งสูญพันธุไปแลว  เพราะไมเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ,  
สัตวตัวใหญอยางไดโนเสา  อยางอะไรก็ตามทีเถอะจะตองสูญพันธุไปท้ังนั้น.  ฉะนั้น 
เขาจึงมีหลักที่ตายตัววา  ตองทําตัวใหเหมาะกับธรรมชาติจึงจะอยูรอด  ,จึงจะคงอยู.  
ใครเหมาะที่สุดคนนั้นอยู,  ฉะนั้นสัตวไหนมันเหมาะที่สุด  มันก็อยูมากระทั่งเดี๋ยวนี้. 
 

ในซากหินอยางเดียวกันนั้น  เขาพบซากสัตวบางชนิด  เชนปลาชนิดหนึ่งนี้ 
ในหินยุคเดียวกับสัตว  สมมติวาพันลานปมาแลวนี้,  แลวเดี๋ยวนี้ปลานั้นก็ยังอยู 
ในทะเลในปจจุบันนี้.  ฉะนั้นเขาจึงสนใจที่จะไปจับปลาชนิดนี้มาดู  มาศึกษา,  เพราะ 
มันเหมือนกันดิก  กับในซากหิน  เมื่อพันลานปมาแลว  อยางไรก็อยางนั้น.  ในหนังสือ 
พิมพฮองกง  ภาพจีนที่เราเอามาเขียนกัน  ก็มีอยูหนาหนึ่ง,  มีปลาชนิดหนึ่ง  ซึ่งยังมีอยู 
ในหาสมุทรแปซิฟคนี้  เปนปลาชนิดเดียวกันกับปลาหิน  เมื่อหลายพันหลายลานป 
มาแลว  อยางนี้เปนตนนี่ก็แสดงวาปลาตระกูลนี้  ทําตัวเหมาะกับธรรมชาติ  แลว 
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ยังอยูกระทั่งบัดนี้  ,  แตสัตวบางชนิดเชน  ไดโนเสาร  เชนอะไรนี้  มันหมดแลวไมมี 
เหลือใหเห็น. 
 

ชางบางชนิด  หรือสัตวอะไรบางชนิดที่มีรูปรางประหลาด ๆ  นั้น  เหลือแต 
ในซากหิน.  นั้นเพราะมันไดไมถูก  มันเสียไมถูก  .  มันไดไมถูก,  เปนการไดที่ 
ไมถูกตามธรรมชาติตองการ,  มันจึงไมอยู.สวนสัตวตระกูลมนุษยนี้  ทีแรกก็ตอง 
เปนคลาย  ๆ กับสัตวสี่เทา  เลื้อยคลานนี้,  แลวก็มาเปนลิงเลว  ๆ  แลวก็มาเปนลิงที่ดีขึ้น 
เปนลิงที่ใกลคนมากขึ้น,  แลวก็เปนลิงที่เหมือนคน,  แลวก็เปนคน.  นี้มันไดถูก 
เพราะมันถูก  มันจึงอยู,  แลวก็อยูมาดวยสัญชาติญาณแท ๆ   ,  อยูมาดวยธรรมชาติแท ๆ,  
ไมมีวิชาความรู  ไมมีการศึกษา  ไมมีโรงพยาบาล  ไมมีหมอตําแย  ไมมีอะไร  ก็อยูมาได 
กระทั่งมีคน  .  สัตวพวกคนเคยอยูถ้ําระยะยาว  เพราะฉะนั้นสัญชาติญาณของเขา  จึงชอบ 
ซุกเขาไปในโพรงหรือในถ้ํา. 
 

มนุษยหลงทาง  ไกลจากธรรมชาติมากกวาสัตวอื่น  ๆ 
ตอมาผมวาคนหลงทาง,  คนกําลังหลงทาง  หมายความวา  ถาเราจับเอา 

เด็กสองคน  ชายหญิงใหไปอยูที่อื่น  ที่ไมมีมนุษยอะไรเลย  คนจะพูดไมได  เพราะ 
ไมรูจะทําปากทําลิ้นอยางไร,  จะพูดเปนภาษาก็พูดไมได,  ถาทําเสียงออกมาก็เปน 
ภาษานก  ภาษาสัตว  แลวก็จะไมสามารถทําเรือนอยูอยางนี้ได.  จะเห็นไดวาคนเลว 
กวานกกระจาบ,  นกกระจาบตองทํารังของมันถูกตองตามแบบของนกกระจาบและอยูได.  
สวนคนกําลังหลงทาง  ในสัญชาตญาณ  ใน  gene  นี้ไมมีเหลือวาเราเคยอยูรังอยูเรือน 
อยางไร,  อยางมากก็จะซุกเขาไปในโพรงไมโพรงดิน  หนาผา  นี้เปนอยางมากจะทํา 
เรือนรูปรางอยางนี้ขึ้นมากไมไดเปนอันขาด  ทําไมเปนแน.  แตวานกกระจาบ  หรือผึ้ง 
หรือสัตวอื่น ๆ  มันทําเปน,เพราะมันซ้ําซากอยูอยางนั้นเปนเวลาไมรูวานานเทาไร 
ตอเทาไรแลว,  เปนสัญชาตญาณ  เปน  geneเหลือยูในโลหิต  ถายทอดทางพอแม. 
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สวนมนุษยกําลังฟนเฟอนหลงทาง  ไมรูวาจะไปทางไหน  ไปทางโนน 
หรือไปทางนี้.  แตถาเรื่องการสืบพันธุระหวางตัวผูตัวเมีย,  ตัวหญิงตัวชายนี้มันซ้ําซาก 
ไปเปลี่ยน,  แมไมเห็นตัวอยางก็ทําเปน.  แตที่ทําเรือนอยูนั้นทําไมเปน  เรื่องที่จะ 
หุงขาว  หรือรูจักไปเก็บขาวมาตํา  มาหุงกินก็ทําไมเปน,  เพราะไมไดทําอยางนั้น 
ซ้ําซาก.  ถาทําซ้ําซาก  ยอมจะตองกินเหมือนสัตว  เหมือนนก  เหมือนอะไรไปมากกวา,  
หรือกินลูกไมเหมือนลิงไปมากกวา. 
 

นี้สังเกตดูใหดีวา  เรื่องสัญชาตญาณ  ได  -  เสีย  อยางนี้  ตองไดถูก 
กับเรื่องมันจึงจะรอดชีวิตมา,  ถาไมได  นั้นคือปญหาที่จะตองตาย.  ฉะนั้นพอมีคําพูด 
พูดไดแลว  ก็แยกคําพูดเปน  วา  :  เร่ืองนี้ผิดเวย  นี้ถูกเวย  นี้ผิดเวย  อยางนี้ดีเวย 
อยางนี้ชั่วเวย,  นี่ไมดีนะ  อยางนี้บุญนะ  อยางนี้บาปนะ,ซึ่งนี่ทันเมื่อเร็ว ๆ  นี้เอง 
เมื่อไมกี่พันปมานี่เอง.  คําวาบุญ  วาบาป  อะไรพวกนี้ไมกี่พันป  ไมเกินแปดพันป.  
ตามที่พวกคริสเตียนวา  อาดัมกับอีฟกินผลไมเขาไป  เมื่อราวๆ  ประมาณแปดพันปนี้เอง 
สําหรับคําวา  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข  อะไรนี้. 

 
คําพูดอยางที่อางถึงคริสเตียน  ผมก็ยิ่งชอบขอความอยางในไบเบิล  ที่พูดอุปมา 

แบบน้ี  ซึ่งคนไมเขาใจ,  คําสอนนั้นมาตรงกับเรื่องของเรา  เร่ืองของธรรมชาต ิ
เรื่องของพุทธศาสนานี่.  นี้มาชั่วระยะไมกี่พันปนี้คนติด  ติดเหนียวแนน  ติดความดี 
เกลียดความชั่ว  ติดในบุญ  เกลียดในบาป,  ลวนเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน.  
เรื่องดี-ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข  ซึ่งลวนแตมีรากฐานอยูบนคําเพียงสองคําวา  “ได 
กับเสีย”  เรื่องนี้คนเราไปกันลิบ,  ไปไกลกันลิบเทียว  :  เปนเรื่องสวรรค  เร่ืองนรก 
เรื่องดี  เรื่องชั่ว  เรื่องสูง  เรื่องต่ํา  เรื่องมีเกียรติ  ไมมีเกียรติอะไรทํานองนี้. 

 
เร่ืองไดเสียของสุนัขยังเทาเดิม,  ได  กับ  เสีย  มีความหมายเทาเดิม,  ไดกิน 

ไดอะไรพอสมควรเทาเดิม,  แตก็ยังมากไปกวาสําหรับเกี่ยวกับหญาบอนอะไรนี้.  พวก 
หญาบอนอะไรนี้.  “ได-เสีย”  อยูเทาเดิม  หลายลานปมาแลวเปนอยางไร  ก็เปนอยูอยางนั้น. 
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สวนมนุษยนี้ไปใหญ  ไปจนไมรูวาไปทางไหน  จนไมรูวาตัวเองคือ 
อะไร,  เชนปลอยใหทําเรือนอยู  ตามสัญชาติญาณก็ทําไมได,  อยางนี้เปนตน.  
แตสุนัขยังรูจักขุดโพรงออกลูก  เหมือนกับเมื่อลาน  ๆปมาแลวทําอยางไร  ก็ทําอยางนั้น.  
นี่คนกําลังหลงทาง  เพราะคนกาวหนาไปทางจิตใจ  ทางวิวัฒนาการซึ่งตั้งรกราก 
อยูบนคําวา  ได  วาเสีย  นี่  ,  แลวเปลี่ยนมาเปนดี  -ชั่ว  บุญ-บาป  สุข-ทุกข  ผิด-ถูก 
สูง-ต่ํา  ,  คําโก ๆ  นรกสวรรค  อะไรนี่. 

 
ถาใครอยากรูปรมัตถธรรมชั้นสูงสุด  ชั้นโลกุตตระ  ชั้นมรรค  ผล  นิพพานแลว 

ใหสนใจในคําคู  ๆเหลานี้  :  คําวา  ดี-ชั่ว  ผิด-ถูก  สุข-ทุกข  ได-เสีย  บุญ-บาปนี้  ;  
คําคู ๆ  เหลานี้เปนคําหลอกลวงทั้งนั้น.  ถายังเอียงไปฝายใดฝายหนึ่ง  ยังปรุงแตง 
เปนสังขารทั้งนั้นละก็,  เปนสังขารปรุงแตงใหเวียนวายอยูในกองทุกขทั้งนั้น.  
ตอเมื่อไมพายแพแกความหมายเหลานี้  คือวา  ไมเห็นวามัน  ดี-ชั่ว  บาป-บุญ 
สุข-ทุกข  ที่นายึดมั่นถือมั่นอะไรเหลานี้,  คือได  หรือเสีย  ก็ไมมีปญหา  อยางนี้จึงจะ 
วาง  หรือวาหลุดพน  หรือวาดับสนิท  หรือวานิพพาน  หรือวาหยุด,  แลวแตจะ 
เรียกเถอะ. 

 
มันจึงเปนการยากอยางยิ่งสําหรับมนุษยที่หลงทางมาไกล  จนไมรูวาอยู 

อยางไร  เปนอยางไร  ไปทางไหน.  มนุษยหลงทางมาไกลมากเหลือที่จะกลับไป 
หาความวางตามธรรมชาติ  ไมมีได  ไมมีเสียอยูเหนือไดเหนือเสียนี้,  ครั้นเมื่อ 
อยูเหนือไดเหนือเสียเมื่อใด  ก็อยูเหนือบุญ  เหนือบาป  เหนือสุขเหนือทุกขเมื่อน้ัน,  
ก็เปนมรรค  ผล  นิพพาน  เมื่อนั้น. 
 

ฝกอยูอยาง  “เหนือได  -  เหนือเสีย”  จึงจะมีอิสระ 
ทีนี้จะยอนมายังเรื่องของพวกเรา  ที่เตือนกันอยูเสมอวา  :  ใหทํางาน 

ทุกชนิดดวยจิตวาง  นั้น.ระวังใหดี  ,  เมื่อทํางานอยูละก็  อยามีได  -  มีเสีย 
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อยามีดีกวาคนอื่น  อยามีเลวกวาคนอื่น  อยามีเบงทับคนอื่น  หรืออยามีนอยใจวาสูคนอื่น 
ไมได,  ใหมีสติสัมปชัญญะ  ทําดวยมีปญญา  ดวยเหตุผลที่วา  ควรทําอยางไร 
ก็ทําอยางนั้นก็แลวกัน.  ถาเกิดไปคิดวาเปนดีเปนชั่ว  ก็เกิดเปนการปรุงแตงที่เปน 
ความทุกขทันที.  คําสาปของพระเจาจะมาสุมกบาลของคนนั้นทันที.  นี่ผมพูดหยาบ ๆ  
อยางนี้ดีกวา.  คําสาปของพระเจาที่สาปไววา  “เจาจะตองเปนทุกขแสนสาหัส”  นั้นนะ 
จะมาสุมกบาลคนนั้นทันที. 
 

สมมติวาคุณทุบหิน  ผูกเหล็กอะไรอยูอยางนี้  ถาทําไปดวยความรูสึกตาม 
ธรรมดา  ทําอะไรควรทําอยางไร  จิตก็ทําไปเพียงเทานั้น  ก็จะเปนอิสระ  ก็ชนะ,  
ก็ใกลความจริงเขาไป,  แตถาเกิดความคิดดันทุรังไปในทางดีกวาคนอื่น  เลวกวา 
คนอื่น  ,  หรือ  มีได  มีเสียอะไร  มีความหมายขึ้นมาละก็,  นั่นแหละคําสาป 
ของพระเจาก็ครอบงําเอาทันที  เราก็มีความทุกขทันที,  ดีใจก็ทุกขอยางดีใจ,  เสียใจ 
ก็ทุกขอยางเสียใจ.  นี้ฟงใหดี ๆ  ,  ที่รูสึกวา  ไดและมีเกียรติ,  ยกหูชูหาง  อยางนี้ 
เขาคิดวาได,  ที่จริงมันเสียอยางยิ่งเลย.  ตัวกู-ของกู  ที่ทําใหยกหูชูหางนั้น 
มันเปนกิเลสที่สกปรก  ที่ทรมานคนยิ่งกวาที่ไมยกหูชูหางเสียอีก. 

 
อยาไปชอบเรื่องที่วามันมีเกียรติ  ไดยกหูชูหาง  ใหคนอื่นเขาออกปากวา 

แหม,  เกงกวาใคร,  ถาไมใชเขา,  ไมไดอาศัยเขาละก็  ลมละลายหมดเลย,  เขาเปนคน 
มีสติปญญาอยางนี้  นั้นแหละคือถูกสาปของพระเจา.  อยาระบุองคนั้นองคนี้  คนนั้น 
คนนี้เลย,  ถาใครเปนอยางนี้  แลวก็แยทั้งนั้น.  จะตองระวังใหดี ๆ  ระวังจิตใจใหดี ๆ,  
ไมมีเรื่องอื่น,  มีแตเรื่องดํารงจิตไวใหถูกตองเทานั้น.  ตัววิปสสนาที่แทจริงมัน 
อยูที่ตรงนี้,  ไมใชหมจีวรดํา ๆ  ไปเที่ยวหลอกคน  เพื่อกินกาแฟ  สูบบุหรี่  ,  ใหเขา 
นับถือ. 
 

มันตองดํารงจิตไวใหถูกตอง  ตลอดเวลาเปนพื้นฐาน,  ทีนี้พรอมกันนั้น 
เรี่ยวแรงยังมีอยู  เวลายังมีอยู  ควรจะทําอะไรก็จงทําใหเปนประโยชน.  จะถากหญา 
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ก็ได  จะทํางานดีกวานั้นก็ได,  จะแปลพระไตรปฎกสอนคนก็ได,  เปนงานเหมือนกัน 
ทั้งนั้น,  เปนงานที่มีประโยชนเหมือนกันทั้งนั้น.  แตถาใครคิดวา  กูดีกวาเทานั้นแหละ 
ก็แยเลย,  จะเลวที่สุด  จะถูกสาปขึ้นมาทันที,  ถาจะคิดวากูรูภาษาตางประเทศ 
หลายภาษา  สอนคนไดกวางขวางอยางนี้,  กูดีกวา  ,  เทานั้นแหละ  นี่มันเรื่องไดอยาง 
ผิด ๆ  เกิดขึ้นแลว  .  ใครคนนั้นก็จะถูกสาป  ถูกพระเจาสาปไปทันที  จะตองเปนคน 
ที่มีความกลัดกลุมรุมรอน  เพราะความคิดวาตัวดี  ยกหูชูหางขึ้นมา. 
 

บทเรียนที่ดี  คือระวังไมยกหูชูหาง  แตทําดีที่สุดที่จะทําได 
การอยูที่สวนโมกขนี้ไมควรจะมีบทเรียนอื่น  ควรมีบทเรียนเดียววา 

ริดหูริดหางใหมันสั้นลงไป.อยาใหมันยาวขึ้นมา  อยาใหมันยกขึ้นมา  ไมมีบทเรียน 
อื่น.  ฉะนั้นขณะที่ไปบิณฑบาตก็ดี  ฉันอยูก็ดี  สวดมนต  ภาวนาอยูก็ดี  ทุบหินอยู 
ก็ดี  ผูกเหล็กอยูก็ดี  หาบน้ําอยูก็ดี  มีบทเรียนอยางเดียวกันหมด.  ระวังอยาใหเผลอ, 

 
อยาใหเผลอในเรื่องยกหูชูหาง  เปนตัวกูเดน  เปนของกูมาก  อะไร 

ก็ตาม,  ทําอยางนั้นจะมีความทุกขตามแบบที่พระเจาสาป.  พวกสุนัขพวกแมวนี ้
ไมถูกสาปเลย,  เราเปนพระเปนเณรกลับถูกสาป  กลับเปนอยางนี้.  นี่มิได 
หมายความวา  ไมแนะนําใหแตละคน ๆ  ทําอะไรใหดีที่สุด  ,  แตกลับตรงกันขามคือวา 
ขอรองใหทุกคนทําอะไรใหดีที่สุด  ใหดีที่สุด  ใหดีที่สุดไวเรื่อย ๆ  ไป.  แตอยา 
ไปรูสึกวาเราดี  ที่สุดอยาไปรูสึกวาเราดี,  ถาเราไมมีอะไรดี  เราก็ไมมีโอกาสจะ 
ฝกบทเรียนนี้ได. 
 

คิดดูใหดีซิ   ถาเราไมมีปญหา   ไมมีฝมือ   ไมมีอะไรที่จะทําใหดีไ ด ,  
เราก็ไมมีทางที่จะรูสึกวาเราดี  และเราไมมีทางที่จะรบกับกิเลสขอน้ี,  เพราะวาเราไมมี 
อะไรดี.  เพราะฉะนั้นเราตองมีอะไรดี,  ดีมาก  แลวดีที่สุด,  แลวเราก็จะสูรบ 
 

www.buddhadasa.in.th

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



เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) ๓๑๕

กับกิเลสที่มันจะทําใหเรายกหูชูหางนี้  คือเราจะไมหลงในความดี  ไมหลงในความชั่ว 
พรอม ๆ  กัน  .  ถามีอะไรดี  แตไมหลงในความดี  ก็หมายความวา  ไมหลงใน 
ความชั่วพรอมกัน,  เพราะดี  หรือชั่วจะตองมาพรอมกันจึงจะมีความหมาย,  ดีก็เพราะ 
มีชั่วเทียบ  ชั่วก็เพราะมีดีเทียบ.  ฉะนั้นใหทุกคนพยายามที่จะเรียนใหดี  ทําใหดี 
ประพฤติใหดี  ประกอบการงานใหดี  ,  แตอยามีความรูสึกวาดี  เพราะมันเปน 
ความกระโดกออกไปในทางที่จะเปนทุกข  ตามพระเจาสาปไว  นับตั้งแตวันที่เรารูวา 
อะไรดีอะไรชั่ว  “แกจะมีความทุกขแสนสาหัส”  นี้  .  จําไวเถอะ  ไมใชของคริสเตียน 
แตเปนของธรรมชาติ. 
 

คนมีความทุกข  เพราะไปรูจักเรื่องดี  -  ชั่ว  ฯลฯ 

เมื่อสุนัขไมมีความคิดวาดี  วาชั่ว  มันไมมีความทุกข  ,  พอคนรูวาดีวาชั่ว 
เปนอยางไร  คนก็มีความทุกข  เห็นไหม ?  แลวคนกําลังหลงทาง  เพราะวาดีกวา 
สัตว,  มนุษยไมคลอดลูกในโพรงแลว,  แตก็ไมรูวาจะคลอดลูกอยางไรตามวิธีของคน;  
คนก็เหอไปตามทางที่ดีที่สุด,  แลวก็เปนทุกข  เพราะการเหอท่ีจะดีที่สุดนั้น.  ถาคน 
รักษาธรรมชาติเดิม ๆ  ไวได  คนก็คลอดลูกระหวางเดินทางเหมือนกับวัวกับควายได,  
แลวไมมีปญหาอะไร  ไมมีความทุกขอะไร  ยังดีกวาสุนัขที่ตองไปขุดโพรงแลวก็ออกลูก. 

 
เร่ืองรักษาธรรมชาตินี้  มีคนทันเห็น  พรอมท้ังไดรับความยืนยันจากคน 

นั้นเอง  คือพวกเงาะปาที่เราฉายหนังดูบอย ๆ  ที่พัทลุงนี้เอง.  มีคนสอบถามติดตามดูวา 
คลอดลูกอยางไร  เขาบอกวาขอเวลา  ๕  นาทีถาพูดอยางภาษาเราก็คือขอเวลาครูเดียว 
เทานั้น.  เขาก็แวะเขาไปขางทาง  คลอดลุก  แลวอุมมาตามฝูงไปเลย.  เงาะปา 
แบบคนนี่  เขาตองไปเรื่อย  เดินทางเรื่อย,  ทองแกก็เดินทางไปกับหมูคณะเรื่อย;  
ไมไดวา  “ฉันจะอยูที่นี่  กวาจะคลอดบุตรแลวจึงจะไป”  อยางนี้  คือลูกสามเดือนสี่เดือน 
แลวจึงจะไป  เขาขอใหหยุดรอประมาณ  ๕  นาที  ๑๐  นาที  ๒๐  นาที  เทานั้น  คลอดลูก 
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เสร็จแลว,  แลวก็อุมเด็กแดง ๆ  ตามฝูงไป.  นี้คือความเคยเปน ,  เคยเปนถึงอยางนี้;  
คนปวยยังดีกวาสุนัขที่จะตองขุดโพลงออกลูก. 
 

แตวา  เดี๋ยวนี้คนทั้งธรรมชาติไกล  ไปคนละทาง  เพราะมีเร่ืองดี  -ชั่ว  บุญ- 
บาป  สุข-ทุกข  สูง-ต่ํา  มีเกียรติ  -  ไมมีเกียรติอะไรอยางนี้,  คนเลยหลงทางหมด  ไมรู 
วาจะเอาอยางไรกันแน.  แตแลวก็ตองการที่วาดี  ที่ดีกวาคนอื่น  ที่สบายกวาคนอื่น,  
และพรอมกันนั้นก็ทําใหออนแอลง ๆ  จนเพียงแตคลอดบุตรอยางเดียวก็จะตายเสียแลว 
ไมตองมีอะไรหรอกก็จะตายแลว  .  สําหรับสุนัขนั้นไมเปนไร  คลอดบุตรเสร็จมันก็ยัง 
สบายอยู,  สวนคนนั่นจะตายแลวเพียงการคลอดบุตร.  แตวาแตกอนโนน  คนเกงกวา 
สุนัขเหมือนอยางที่เลามาแลว. 

 
คนกําลังหลงทาง  มนุษยกําลังหลงทาง,  ตองการจะไปใหดีที่สุด  เพราะ 

ไปรูเรื่อง  ดี  เรื่องชั่วเขา  ,  แลวก็ทิ้งของเดิมที่เปนตามธรรมชาติหมด.  แตแลว 
ยิ่งไปใหดีที่สุด  ไกลธรรมชาติเทาไรยิ่งมีความทุกขมากเทานั้น,จะตองมีบานเรือนมาก 
มีเครื่องนุงหมมาก  มีหยูกยามาก  มีอะไรมากจนไมรูที่สิ้นสุด,ไมรูจักตัดทอนออกมา.  
นี่คือบาปของมนุษย  ที่พระเจาไดสาปไววา  “แกจะมีความทุกขแสนสาหัสนับตั้งแต 
แกเริ่มกินผลไมนี้เขาไป  :  รูวาอะไรดี  อะไรชั่ว  อะไรบุญ  อะไรบาป  อะไรสุข 
อะไรทุกข  อะไรสูงอะไรต่ํา  เปนหญิงอยางไร  เปนชายอยางไร  เปนอะไร  นี ้”.  
กอนนี้เขาไมรูวา  เขาเปนหญิง  หรือเปนชายกัน  เหมือนกับสัตวที่ไมรูวาหญิง  หรือชายนี ้
ทําไปตามธรรมชาติแท ๆ. 
 

นี่แหละคําวา  เจริญ  ,  เจริญ  มีวิวัฒนาการ  ก็คือวา  เจริญมาจากความ 
รูสึกซ่ึงมีแตเพียงวา  ไดหรือ  เสีย  ตามธรรมชาตินี้  มาเปนวา  ดี-ชั่ว  บุญ-บาป 
สุข-ทุกข  สูง-ต่ํา  นรก-สวรรค,  จนกระทั่งมีการคาคําสอน  เรื่องนรก  สวรรค 
มรรค  ผล  นิพพาน  ขึ้นมา  เพราะวาคนอยากได. 
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พระศาสดายอมสอนใหละความยึดมั่นในเรื่องดี-ชั่ว 
ทีนี้ถาเปนพระพุทธเจาจริง,  เปนพระพุทธเจาที่แทจริงนั้น  คือ  ผูที่จะมา 

เพิกถอนคําสาปของพระเจา  .  หรือ  พระเยซูนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเพิกถอนคําสาปของพระเจา 
ที่วา  อาดัม  กับ  อีฟ  เขากินผลไมเขาไปแลว  ตองเปนทุกขนี่,  พระเยซูก็มาสอนวิธ ี
ที่จะใหละเรื่องดี  เรื่องชั่วเสียเหมือนกัน  ,  ใหเขาไปอยูกับพระเจาในที่สุด. 
 

พระพุทธเจาของเราก็เหมือนกัน  มาสอนก็สอนใหละความยึดมั่นถือมั่นใน 
เรื่องดี  เรื่องชั่ว  เรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องสุข  เรื่องทุกข  เรื่องกุศล  อกุศลอะไร 
เสีย,  ใหสูความเปนวิมุตติหลุดพน  คือเหนือหมดเหนือดี  เหนือช่ัว  เหนือบุญ 
เหนือบาป  เหนือสุข  เหนือทุกข,  แตแลวทั้งหมดนั้น  มารวมอยูที่วา  เหนือได 
เหนือเสีย,  ไมมีการได  ไมมีการเสีย. 
 

การได  -  การเสียน้ี  เหมือนกัน  ,  ไมมีได  ไมมีเสีย  นี้เหมือนกันกับกลางวัน 
กลางคืน,  ใหดูแตในแงวา  มันเปนเวลาลวงไปเหมือนกัน  แลวก็ไมมีกลางวันกลางคืน.  
ถาเด็ก  ๆ มาดูก็จะวา  โอย,  กลางคืนมันมืด  กลางวันมันสวางนี่ ,  เลนฟุตบอลลสนุก ;  
หรือกลางคืนตองนอน  ตองซุกซอนนี้ก็เกิดความตางกัน,  กลางวันกลางคืนมันก็ตางกัน. 
 

การที่จะใหรูวาเรื่องได  -  เรื่องเสียนี้  เทากันหรือเหมือนกันนี้มันยากมาก.  
ถาใครรูคนนั้นเปนพระอรหันต,  ไมใชเปนพระโสดาบัน  สกิทาคา  อนาคามี  แตเปน 
พระอรหันตเลย.  ถาใครละความหมายของคําวา  วาได-วาเสีย  เสียได  ,  ก็มีความ 
หมายเหมือนกับคนนั้นเปนพระอรหันตเลย.  ผูที่มีจิตใจชนิดที่ไมรูสึกวามีไดมีเสีย 
มีแตรูสึกวาไปตามธรรมชาติ,  ไปตามธรรมชาติอยางไรควร  อยาไรไมควร  อยางไร 
เปนทุกข  อยางไรไมเปนทุกข,  ไมนิยมบูชาฝายนี้  แลวไมหลงใหล  เกลียดชัง 
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ฝายโนน,  อยางนี้ก็เรียกวา  เหนือสุข  เหนือทุกข  เหนือดี  เหนือชั่ว  เหนือบุญ 
เหนือบาป. 
 

เรื่องได  -  เรื่องเสียนี้  พูดกันสักปหนึ่งก็ได  ,  ไมจบงาย  ,  เพราะมันมีแง 
พูดเปนแง ๆ  ไป.เพราะฉะนั้นผมจึงลองสอบถามดูวา  เมื่อวันกอนกลับไปคนคิด 
ไดอยางไร,  แลววันนี้มันมีสวนที่คิดเห็นเปนอยางไร,  ชี้ใหเห็นในสวนไหน. 

 
ถาสมมติวาสุนัขตัวหนึ่งไดคลอดในโพลงดินอยางนั้น  แลวสุนัขอีกตัวไดคลอด 

บนเบาะแพร,  มันจะรูสึกวาดีกวา  เลวกวากันอยางไรบาง,  หรือจะรูสึกวาดี  หรือชั่ว 
อยางไรบาง.  พิจารณาดูจะรูวาเพราะสุนัขยังอยูตามสัญชาตญาณเดิมของมันได  มันจึง 
ไมรูสึกดีชั่วอยางไร,  แตมันคลอดในโพรงดินตามธรรมชาติ  ยอมดีกวาคลอดบน 
เบาะแพร  บนหองหับท่ีปรับอากาศ  อยางนี้เปนตน. 
 

ธรรมปาฏิโมกข  เรื่องได-เรื่องเสีย  ควรฝกซอม 
เพราะเปนเรื่องไมยึดมั่นฯ 

วันพระ  ๘  ค่ํา  ๑๕  ค่ํา  แลวเรามาคุยกันบาง  ซักซอมความเขาใจในธรรมะ 
บางอยาง  เพื่อประกันอยาใหฟนเฝอในเรื่องธรรม  ซึ่งเราเรียกกันวา  ธรรมปาฏิโมกขนี้.  
ธรรมะบอกวา  ยอดสุดของการปฏิบัติ  หรือวิปสสนาอะไรก็ตาม  อยูที่ชนะเรื่องได 
เรื่องเสียนี้,  อยามีเรื่องได  เรื่องเสีย.  นี่เพราะฉะนั้นผมจึงซักซอมไวเรื่อย ๆ  เพราะวา 
ไมมีเรื่องอื่นดีกวานี้.  แตก็ไมแนวา  คุณจะไดฟง  เรื่องชนิดนี้ที่ไหน,  มันไมแน,  
จึงพูดเสีย.  เพราะวาบางแหงเขาอาจจะคิดวา  พูดอยางนี้เปนบาก็ได,  เปนเรื่องบา 
เรื่องนอกคอกอะไรก็ได.  ทุกคนเรียนธรรมะมาตามแบบ  ทองจําตามหนังสือ  ตาม 
หลักสูตร  ,  สอบไลไดดวยความจํา,  ถาเรียนมาเชนนี้ก็จะไมเขาใจเรื่องอยางนี้  และจะ 
ไมยอมฟงเรื่องอยางนี้.  เขาจะเห็นวา  เปนเรื่องผิดแลว,  เปนเรื่องที่พูดผิดเสียแลว,  
หรือวาดีเกินไป,  หรือวาพูดเอาเอง  อยางนี้ก็เปนได. 
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เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) ๓๑๙

แตวา  โดยที่แทแลว  เรื่องชนิดนี้เปนเรื่องหัวใจทั้งหมด,  เปนเรื่อง 
ทั้งหมดของพระพุทธวัจนะทั้งหมดวาสิ ่งทั ้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  วาเรา  วา 
ของเรา.  ตามที่เปนกันทั่ว ๆ   ไปน้ัน  ที่ดี  ที่ถูก  ที่กุศลที่สุดนั้น  เราก็ยึดวาเรา  -  วาของเรา;  
ที่เราคิดวา  นั่นไมดี  ไมถูก  ไมบุญ  ไมกุศล  ,  นั่นก็วาไมใชของเราแลว.  นี่ถามอง 
เห็นเสียวา  ไมมีสักอยาง,  ไมมีที่จะเปนคู ๆ  วาดี  วาชั่ว  วาบุญ  วาบาป  นี้ความยึดมั่น- 
ถือมั่น  ก็จะละลายไปเอง  เพราะไมมีทางที่จะยึดมั่น,  การยึดมั่นจะไมเกิดขึ้นมาเลย. 

 
เดี๋ยวนี้เคยชินกันตั้งแตเกิด,  เพราะวาพอคลอดออกมาจากทองแม 

ก็เริ่มสอนใหยึดมั่นถือมั่นโดยไมรูสึกตัวเรื่อยมา  :  เปนดี  เปนชั่ว  เปนบุญ  เปนบาป 
เปนสุข  เปนทุกข  ,  เปนเรื่องตอนปลายหมด  เปนระยะปลาย.  เรายิ่งแกอายุมาก 
เทาไร  ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเกงเขา  งายเขา  ไวเขา  ลึกเขาเทานั้นเอง,จนเขาเรียกวา 
อนุสัยบาง  สังโยชนบาง  คือยึดดิ่งลงไปในสันดาน,  เคยชินมากเกิน  จนไมมีทางที่ 
จะเกิดอยางอื่น  นอกจากจะเกิดอยางนี้  คือยึดมั่นถือมั่นนี้. 
 

กิเลสเกิดงายมิใชมีประจาํในจิต  แตเกิดเพราะความเคยชิน 
เรื่องความเคยชินเปนนิสัย  ที่เรียกวา  สังโยชน  อนุสัยนี้  ที่โรงเรียนนักธรรม 

สอนกันผิด ๆ  วากิเลส  สังโยชน  อนุสัย  เปนของแนนอน,  นอนอยูในสันดานเลย  ;  
อยางนี้  เปนการสอนสัสสตตทิฏฐิ.กิเลสเปนของเที่ยง  นอนอยูในสันดาน,  ครูสอน 
อยางนี้  เรียกวา  สอนอยางผิด ๆ  ในโรงเรียนนักธรรม.กิเลสนี้จะเปนของเที่ยง  เปน 
สัสสตทิฏฐินั้นไมได  ,  กิเลสก็เกิดดับ-เกิดดับ-เกิดดับ  เหมือนกัน.  แตถา 
ถามวา  ทําไมจึงเกิดอยางนั้นทุกที ?  ก็เพราะวาเคยชินแตอยางนั้น.  นับตั้งแต 
คลอดออกมาจากทองแม,  เคยชินแตเรื่องยึดมั่นถือมั่น  ในเรื่องดี  เร่ืองชั่ว  เรื่องผิด 
เรื่องถูก.  ฉะนั้นเมื่อมีอนุสัย  กิเลสก็เกิดมาอยางนี้ทั้งนั้น  ทุกทีไป.  ทีนี้ตัวไปมอง 
ผิวเผิน  ก็เลยคิดวา  กิเลสเปนของอยางนั้น,  นอนอยูในสันดานไมเปลี่ยนแปลง. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๒๐

สอนอยางนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ  ที่สอนกันอยูในโรงเรียนนักธรรม ; ทําให 
นักเรียนเขาใจผิดไปวาสังโยชน  อนุสัยนี้  ไมไดเกิด  ไมไดดับ  ,  เปนของนอนนิ่ง 
อยูในสันดาน,  พรอมท่ีจะใหเกิดกิเลสชั้นกลางชั้นหยาบ  อะไรขึ้นมา.  อยางนี้มัน 
เปนวัตถุมากไป  มันเปนสัสสตทิฏฐิมากไป,  ผิดหมด,  คนเปนพระอรหันตไมได  ถา 
เปนสัสสตะอยางนั้นเสียแลว. 
 

ความที่เราหลงใหลในเรื่องได  เร่ืองเสีย  เรื่องดี  เรื่องชั่วนี้จนชิน  ชินมาก 
เกินไป  จึงเปนอนุสัยสังโยชน  ซึ่งดูคลาย ๆ  กับวามีประจําอยูในสันดาน,  ที่แทก็เปน 
ของเพิ่งเกิดทุกที,  ทุกทีที่มีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รับสัมผัส  รับอะไรเขามา;  
ถึงกับมีพระพุทธภาษิตวา  “แมแตอวิชชาก็เพ่ิงเกิด”.อันนี้เขาใจยาก  ตองอธิบาย 
กันหลายชั่วโมง,  จะไมพูดในวันนี้.  แตใหจําไวเถิดวา  พระพุทธเจาไดตรัสวา 
 “แมแตอวิชชาก็เพ่ิงเกิด,  แลวก็เกิดดับ-เกิดดับเหมือนกัน”. 
 

อวิชชาไมใชเปนของเที่ยง  เปนสัสสตะอยูในสันดานอะไรนั้น  ,  มันเกิด 
ดับ-เกิดดับ  ตามขณะที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รับอารมณนี้.  ถาใครสอนอวิชชา 
วาเปนของเที่ยงแนนอน  ประจําอยูในสันดานนี้  ก็พูดอยางภาษาคน  ไมใช 
ภาษาธรรม  ;  เทากับพูดอยางเขลา ๆ  ,  ทําเรื่องจิตใจ  เปนเรื่องวัตถุไปหมด ;  
แลวเขาใจผิดวา  วัตถุนี้ไมเกิด  ไมดับ.  ที่จริงวัตถุนี้ก็เกิดก็ดับ  แตวาชามากเทานั้น.  
กระแสจิตเร็วกวานั้นมากจนดูไมทัน  จนกลับเห็นเปนวา  ไมไดเกิด  ไมไดดับไปเสียอีก. 
 

เอาละ  พอแลวค่ําแลว  เดี๋ยวจะกลับกุฎลําบาก.  พูดเรื่องไดเร่ืองเสีย  ใหเปน 
เรื่องเปนราว  ใหเปนตนเปนตอ  เปนกอ  เปนอะไรไป  ใหเขาใจงาย ๆ  ,  พูดเรื่องราก 
เรื่องโคนเสียกอน  แลวจึงพูดเรื่องลําตน  เรื่องกิ่ง  เรื่องใบ  เรื่องดอก  อยางนี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๒.  เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) 
วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันเสาร  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  อาย  ปมะแม 
 
 

  ว ัน เ ช น ว ัน นี ้  เ ร า ถ ือ ก ัน ว า   เ ป น ว ัน ล ง 
ปาฏ ิโมกข ธ ร รมะ .ว ันนี ้จ ะซ ักซ อมห ัวข อ   เ รื ่อ ง ไ ด - 
เสีย  อีกครั้ง. 

  เรื ่องได -  เส ีย   นี ้  เป นที ่เก ิดของความรู ส ึก 
หรือการบัญญัติ   วาดี   วาชั่ว  วาบุญ  วาบาป   ว าส ุข 
วาทุกข,  มันก็เปนเรื่องที่นาจะพูดซ้ํา  พูดย้ําอีก,  ซ้ําอ ีก 
ย้ําอีก  เพราะวาเปนเรื่องสําคัญคือมันไลไปจากขางบน 
ก็คือจากความยึดมั่นถือมั่นที่เปนเหตุใหเปนทุกขนี้  ถาเรา 
ไลลงไปจากความยึดมั่นถือม่ัน   มันก็ลงไปถ ึง เ รื ่อ ง ได  
-เสีย,  ความรูสึก  “วาได-วาเสีย”  เปนเหตุใหเกิดความ 
ยึดมั่นถือม่ันมากขึ้น ๆ,  หรือถาเราไลขึ้นมาจากความ 
รู ส ึก ที ่ว า   “ได -เสีย ”   ขึ้ นมาก็ถึ งความยึดมั่ นถือ ม่ัน . 
 

 
 
 

๓๒๑ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๒๒

เรื่องได-เสีย  เปนความรูสึกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
ที่ตองการขอใหนึกซ้ํา  ก็มีใจความสําคัญตรงที่วา  ความรูสึกวาเราได 

หรือเราไมไดนี้เปนสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ,  มีอยูเองตามธรรมชาติ;  เรารูสึก 
วาได  หรือรูสึกวาไมได  ก็รูสึกไดเองตามธรรมชาติ  จนกลาวไดวา  ถามีชีวิตแลว  ก็ตอง 
มีความรูสึกเรื่องไดเรื่องเสียนี่  เพราะวาสิ่งที่มีชีวิตนั้น  ตองมีความรูสึก  เร่ืองเปน 
เร่ืองตาย.  เร่ืองอยูเรื่องตายนั้นคือสิ่งที่มีชีวิต  ฉะนั้นมันจึงดิ้นรนเพื่อจะอยู,  ดิ้นรน 
เพื่อจะอยู  ไมอยากตาย;  เพราะฝายอยูนั่นนะคือ  ได  ฝายตายนั่นนะคือ  เสีย.  พูดอยาง 
สมัยใหมก็วา  ฝายอยูนี่เปน  positive  ฝายตายเปนฝาย  negative;  ฉะนั้นจึงมีความรูสึก 
เปนรากฐานมาตั้งแตเดิมของสิ่งที่มีชีวิต. 

 
มันนาหวัวที่เขาเถียงกันที่กรุงเทพฯ  วาตนไมมีวิญญาณหรือไม;  แลวก็ 

เถียงกันจนพูดคําหยาบตอกัน.  พวกอภิธรรมวา  ตนไมไมมีวิญญาณมีแตชีวิต,  ฝายหนึ่ง 
วาตนไมมีวิญญาณ  มีจิต  มีวิญญาณ.  ถาพูดกันอยางนี้  ผมอยูขางฝายมีวิญญาณ  คือ 
พูดวา  ถาตนไมมีชีวิตแลว  มันตองมีความรูสึก;  ความรูสึกนั่นแหละคือวิญญาณ  ;  
เชน  ตนไมมีชีวิตอยูนี้มันตองมีความรูสึก  แมวาความรูสึกจะนอยมาก  มันก็มีความ 
รูสึกวาไดหรือวาเสีย  คือวาเราจะอยูหรือเราจะตาย  นี้รูสึกได. 
 

ตนไมนี้ดิ้นรนเพื่อจะอยู  ไมอยากตาย  ฉะนั้นจึงตองตอสู  ออกรากไปทาง 
ที่จะไดน้ํากิน,อันไหนเปนอันตราย  ก็พยายามสลัดออกไป  ตอสูที่จะสืบพันธุเอาไว 
ไมใหสูญพันธุ;  เพราะฉะนั้นถาเราแกลงทําตนไม  เหมือนจะทําใหมันตาย  มันจะ 
รีบออกลูกทันที  แลวตอสูไมยอมตาย  จนกวาลูกนั้นจะแก  จะสืบพันธุได  มันจึงจะ 
ยอมตาย. 

 
หรือวา  ถาเราตัดกิ่งไมที่มีลูกออน ๆ  ไปปก  เทียบกับกิ่งไมที่ไมมีลูกไปปกนี้ 

ถามันจะตองตายละก็  กิ่งที่ไมมีลูกนั้นจะตายกอน  คือสมัครตายไดงาย ๆ;  กิ่งที่มีลูก 
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จะดิ้นรนรักษาลูกไวทีกอน  เพื่อสืบพันธุ  หรือเพื่อเหลือพันธุ.  ตามหลักของพวกชีววิทยา 
อธิบายไวขัดเจนมาก  ที่ตนไมพยายามจะสืบพันธุ  อยางนี้ตองทําไปดวยความรูสึก 
ทั้งนั้น  แตวาไมใชความรูสึกเต็มที่เหมือนมนุษย  ตนไมก็รูสึกไดระดับหนึ่งอยางตนไม,  
ตนไมดิ ้นรนที ่จะสืบพันธุ ,   แลวก็ไดส ืบพันธุ หลายวิธ ีด วยกัน ;  มันตองพยายาม 
สืบพันธุจนได  มันจึงไมสูญพันธุ  มาจนกระทั่งบัดนี้. 
 

ถาเลวหรือต่ําไปกวาตนไม  จะเปนชีวิตเซลลเดียว  เปนเซลลพืช  หรือ 
เซลลสัตวก็ตามมันก็ยังมีความรูสึกที่จะสืบพันธุ.  พวกจุลินทรียตาง ๆ  นั้น  มันพยายาม 
จะสืบพันธุ  ขยายพันธุ,  มันตอสูเพื่อไมใหสูญพันธุ;  ฉะนั้นมันจึงมีอยูและมากขึ้น ๆ  
และแปลก ๆ  ขึ้น.  บางชนิดก็เกิดลูกออกมา  บางชนิดก็ขาดสองทอน  บางชนิดก็งอก 
ปุ มออกไป  แลวขาดหลุดไปเปนตัวใหม;  นั ่นเปนเจตนาที ่จะสืบพันธุ   ก็เพื ่ออยู 
เพื่อมีชีวิตอยู  เพื่อคงอยู;  นั่นคือเพื่อได,  แลวมันก็ไมตองการจะเสีย. 
 

จากธรรมชาติดังกลาวจึงถือเปนหลักวา  ความรูสึกที่เปนพื้นฐานอันแรก 
ที่สุดคือความรูสึกวาได  กับวา  เสีย.  ไดคือไดอยู,  เสียคือตายไป,  ไดของ 
ไดเงิน  ไดนี้ก็เพื่ออยู,  เพื่อประกอบการอยู.  มันจึงมีความสําคัญอยูที่  ไดอยู,  ได 
มีชีวิตอยู;  ถึงเราจะไดขาวไดน้ํา  ไดเรื่องนุงหม  ไดอะไรก็ตามเถอะ  มันก็เพื่ออยู,  
ไดเกียรติยศชื่อเสีย  อํานาจวาสนา  อยางนี้มันก็เพื่ออยู.  ฉะนั้นบรรดาไดทั้งหมดนี ้
ก็เพ่ืออยู;   ถาไมไดเพ่ือไมอยู  เพื่อจะตายลง   เพื่อจะดับลง  อยางนี้ ไมมีใคร 
ตองการดับลง. 
 

สรุปความวา  ขั้นที่  ๑.  เรื่องความรูสึกวาไดวาเสียนี้  เปนความรูสึก 
พ้ืนฐานนับตั้งแตตนมา  ตั้งแตสัตวยังเปนเพียงเซลล ๆ เดียว,  แลวสัตวที่ประกอบกัน 
หลายเซลล  เปนตนไม  แลวก็เปนสัตวเดรัจฉาน,  แลวก็เปนมนุษย.  ถาเราจะพูดถึง 
เทวดา  พรหม  บาง  ก็เหมือนกันอีก;  ถาถือตามบาลี  พวกพรหมเปนพวกที่ 
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กลัวตายที่สุด  ในบรรดาสัตวทั้งหลาย.  เขาบัญญัตพวกพรหมเปนสัตวที่กลัวตาย 
มากที่สุด  เพราะเขาพอใจในความเปนอยูอยางสูงสุด,  อยางที่เรียกวาขั้นสูงสุด  ดีที่สุด;  
ฉะนั้นจึงไมอยากตายมากที่สุด.  พวกเทวดาก็ไมอยากตายยิ่งกวาพวกมนุษย  ฉะนั้น 
เลยไมไดฟงเรื่อง  “เทวดาโดดน้ําตาย  ฆาตัวตาย”  แตมนุษยนี้มีมาก;  หมายความวา 
ยิ่งพอใจในความเปนอยูของตัวเทาไร  ก็ยิ ่งไมอยากตายเทานั้น.  นี่เรื ่องได  
-เรื ่องเสีย  ตรงกันขามทั้งนั้น  มันเปนรากฐานของความรูสึกทั้งหลายแหล  ที่ทํา 
ใหเกิดปญหาขึ ้นคือความทุกข  :  เรารักที ่จะได  มันก็มีความทุกข,  เรากลัวที่ 
จะตายมันก็มีความทุกข;  ฉะนั้นจิตที่เปนอิสระอยูเหนือความรูสึกเหลานี้แลว  จึงจะไม 
เปนทุกข.  นี้เปนขอแรก,  เปนเงื่อนอันแรกของเรื่องได-เรื่องเสีย. 
 

ขั้นที่  ๒.  เมื่อมนุษยมีความคิด  มีการพูด  บัญญัติคําพูดมาก  จึงเกิด 
มีเรื่องบุญ  เรื ่องบาปเรื่องดี  เรื่องชั่ว  เขากันไดกับเรื่องได-เรื ่องเสีย.  สวน 
สัตวเดรัจฉานนั้นไมมีการพูด  ไมมีการบัญญัติคําเปนชั้น ๆ  อยางนี้  มันก็คงมีแตความ 
รูสึกเรื่องได-เรื่องเสียอยางเดียว   ไมมีคําพูด   ไมมีความรูสึกที่วาดีชั่ว   บุญบาป 
ทุกขสุข ;   ความรูสึกที่วา  ดี-ชั่ว   บุญ-บาป   ทุกข-สุข   เรื่องทํานองนั้นไม รูทั้งนั ้น .  
ถานึกถึงคัมภีรไบเบิล  ที่ เขาบัญญัติวา  ตนไมที่กินแลวเกิดความรูสึกเรื่องดีชั่วนั้น 
นั่นหมายความวาตั้งตน  เมื่อมนุษยรูเรื่องดีชั่วแลว.  ขอความนั้นหมายความวา  มันตั้ง 
ตนเมื่อมนุษยรูสึกวาดีวาชั่ว  คือสูงกวาสัตวแลว;  สัตวจะรูสึกแตไดกับไมได  คือได 
กับเสียเทานั้น;  ฉะนั้นมนุษยเริ่มเปนมนุษยโดยสมบูรณ  ตอเมื่อรูสึกถึงความหมาย 
ที ่มน ุษย จะใช พ ูดจาก ัน   ค ือ เรื ่องด ีเ รื ่องชั ่ว ;   ด ีค ือได   ชั ่วค ือไม ได ;   แต แล ว 
มนุษยก็บัญญัติไปทางที่มีระเบียบ  เปนศีลธรรมมากขึ้น. 
 

ถาเอาแตวาได  อยางเดียว  ความรูสึกเลว ๆ  ก็มี,  คือเอาแตไดอยางเดียว 
ก็เกิดการเบียดเบียนผูอื่น;  เชนวา  เสือมันก็กินเนื้อ  ไดกินก็แลวกัน  อยางนี้ก็เปน 
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การถูกตองของเสือ.  แตมนุษยนี้เราไมยอมรับอยางนั้น  ไมมีสิทธิที่จะฆาผูอื่นหรือกิน 
ผูอื่น;  ฉะนั้นจึงตองพูดถึงเรื่องวา  ไดชนิดไหน  เปนการดี  ไดชนิดไหน  ไมดีขึ้นมา. 
 

ศีลธรรมก็เริ่มตั้งตน  ดวยการบัญญัติวา  ที่เรียกวาไดนั้น  ตองไดในทาง 
ที่เรียกวาถูกวิธี  คือไดที่ดี;  ถาไดไมดีก็คือเสีย  เชนวาไดไปฆาเขา  ไดไปเอาของ 
เขามา  ไดมาก็จริง  แตไดมาเพื่อฆาตัวเอง  อยางนี้ก็เทากับไมได.  ฉะนั้นไดที่ถูกตอง 
จึงหมายถึงไดมาอยางที่ไมเปนการฆาตัวเอง  ไมเสียอะไรไปอีก  จึงจะเรียกวาได.  ฉะนั้น 
คําวา  “ได”  ที่ถูกตองของมนุษย  ก็ตอง  “ได”  ชนิดที่ไมทําใหเกิดความทุกข 
ขึ้นแกตัวเอง  หรือเสียขึ้นแกตัวเองทีหลัง,  เกิดเรื่อง  “เสีย”  ก็เปนเรื่องเสียไป. 
 

เมื่อเราบัญญัติวา  ดีชั่ว  บุญบาป  สุขทุกข  ก็ถือหลักศีลธรรมนี้เปนหลัก  :  
ดีก็ดีจริง  ชั่วก็ชั่วจริง  สุขก็สุขจริง  ทุกขก็ทุกขจริง   ตามการบัญญัติ;  แตวาขอ 
ใหนึกไวไมลืมวา  เรื่องไดเร่ืองเสียนั้นนะคือความรูสึกที่ตองระวัง.  ถาไมระวังแลว 
จะเปนการไดอยางเลวขึ้นมา  ซึ่งนั้นก็คือเสีย  :  ไดผิดธรรมะผิดศีลธรรม  ไดอยาง 
เลว.  เชนโกงเขามา  อะไรเขามา  นั้นคือเสีย,  ไมใชได,  ไดอยางสัตวเดรัจฉานไดนั้น 
ไมใชไดเสมอไป  ใชไดเฉพาะอยางสัตวเดรัจฉาน  แตอยางมนุษยใชไมได. 
 

มนุษยตองมาปรับปรุงกันใหม  ตองเปน  “การได”  ที่ไมเปน  “การเสีย”  
ขึ ้นมา,  ฉะนั้นจะถือเพียงวาไดโดยไมคํานึงถึงผูอื่น  เรียกวาใชไมไดสําหรับ 
มนุษย.  แตถาสําหรับสัตว  ในโลกของสัตวเดรัจฉานก็ใชได;  แตแลวก็มีแงที่แสดง 
ใหเห็นวาไมควรเหมือนกัน  เพราะการที่ไปกินเขา  เขาก็ตองตอสู,  ถาตอสู  บางที 
ตัวเองก็ตองตายเหมือนกัน.  บางทีสัตวที่มีเขี้ยวมีเขา  มันก็เลนงานเอาเสือหรือสิงหโต 
ตายไดเหมือนกัน  เพราะจะไปกินมัน;  อยางนี้ก็ไมใช  ได  เสียแลว  มันกลายเปน 
เรื่อง  เสีย. 
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ทีนี้ เราก็วางหลักไดโดยไมมีผิด  วาไดขึ้นมาตามลําดับ  เสียขึ้นมาตาม 
ลําดับ  เปนคู ๆ  กัน  :  ดี  ชั่ว  บุญ  บาป  สุข  ทุกข;  สุขก็คือได  ทุกขก็คือไมได,  
บุญก็คือได  บาปก็คือไมได,  ดีก็คือได  ชั่วก็คือไมได  สิ่งที่ควรจะไดอยางถูกตอง. 

 
ขั้นที่  ๓.  คือขั้นที่จะเกิดอุปาทานยึดมั่น  จนเปนทุกข.  อุปาทานใน 

เร่ืองได-เร่ืองเสียนี้  อุปาทานก็ทําหนาที่พรอมกันไป  คือวายึดสวนที่จะได  ยึดในสวน 
ที่จะไมใหเสีย;  ยึดสวนเสียวาเปนสวนที่นากลัว  อยางไร ๆ  ไมเอาแน,  ยึดสวนไดวา 
เอาแน;  รวมกันทั้ง  ๒  อยางนี้จึงเปนอุปาทานเต็มท่ี.เพราะฉะนั้น  เรื่องได-เรื่อง 
เสีย  คือเรื่องรากฐาน,  เปนความคิดรากฐานที่ทําใหเกิดอุปาทาน.อุปาทานก็คือ 
ตนเหตุที่จะทําใหเกิดความทุกข;  ฉะนั้น  ปญหาของเราจึงอยูที่ความทุกขซ่ึงมา 
จากอุปาทาน. 
 

ที่เรียกวา  ความทุกข  ตองประกอบดวยอุปาทานเสมอ 
ตรงนี้ตองขอเตือนกันไวบอย ๆ  วา  ถาพูดวาความทุกขละก็  ตองหมาย 

ถึงความรูสึกที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน.  อยาถือตามตัวหนังสือ  ที่ทอง ๆ  กันโดย 
ไมระมัดระวังวา  ความเกิดเปนทุกขความแกเปนทุกข  ความตายเปนทุกข,  นี้ทํา 
ใหเขาใจผิดได.  ถาไมมีอุปาทานแลว  ความเกิดก็ไมเปนทุกข  ความแกก็ไม 
เปนทุกข  ความตายก็ไมเปนทุกข  ดังที่พระพุทธเจาตรัสในบาลี.  เราไดยินไดฟงและ 
ทองกันอยูวา  ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข  ความตายเปนทุกข  นั้นหมาย 
ความวา  ตองมีอ ุปาทานอยู ในนั ้น;  เพราะวาถาไมมีอ ุปาทานแลว  ไมเร ียกวา 
ความเกิด  ไมเรียกวาความแก  ไมเรียกวาความตายก็ได,  ความเกิด  ความแก  ความตาย 
มีความหมายขึ้นมาตามความหมายนี้  ก็เพราะมีอุปาทานรวมอยูดวย. 

 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสเพียงวา  “ความเกิด”  เราตองเขาใจไดเองวา  ความ 

เกิดที่มีอุปาทานยึดวาความเกิดของเรา,  เมื่อพูดวาความแก  ก็ตองหมายความวา 
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ความแกที่มีอุปาทาน  ยึดวาความแกของเรา,  เมื่อพูดวาความตาย  ก็หมายถึงความตาย 
ที่มีอุปทาน  ยึดวาความตายของเรา.  ตามธรรมดาพอเราพูดถึง  ความเกิด  ความแก 
ความตาย  ก็หมายถึงของคนธรรมดาที่ยังมีอุปทาน,  ถาของคนที่ไมมีอุปาทาน 
ก็ไมเรียกวาความเกิด  ความแก  ความตาย  เรียกวาความเปลี่ยนแปลงของสังขาร 
อยางหนึ่ง ๆ  ไมเรียกวาความเกิด  ความแก  ความตาย. 
 

ความเกิด  ความแก  ความตายนี้  เปนภาษาของคนธรรมดาที่มีอุปาทาน.  
ภาษาธรรมะแท ๆ   เรียกวา  ความเปลี่ยนแปลงของสังขารอยางหนึ่ง ๆ ;  หรือความรูสึกของ 
พระอรหันต  ก็รูสึกในความเกิด  ความแก  ความตาย  นี้วาเปนเพียงความเปลี่ยนแปลง 
ของสังขารอยางหนึ่ง ๆ.  แตชาวบานเขาไมรูสึกอยางนั้น  และเขาไมไดพูดอยางนั้น ;  
เขารูสึกเหมือนอยางที่เขาพูด  :  ความเกิดอยางนั้น  ความแกอยางนั้น  ความตายอยางนั้น ;  
ก็นากลัวทั้งนั้น;  อยางนี้มันเต็มไปดวยอุปาทานอยูแลวในตัว. 
 

พระพุทธเจาตรัสตาภาษาชาวบาน  ภาษาธรรมดา  เรียกวาภาษาคน,  
ที่ภาษาชาวบานวาความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข  ความตายเปนทุกข,  นี่ตรัส 
อยางภาษาชาวบาน.  ถาตรัสอยางภาษาของพระอรหันต  ภาษาของทานเองก็วา 
 “สงฺขิเตน  ปจฺปุาทานกฺธา  ทุกฺขา  -  เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน”  
คือมีอุปาทานยึดถือ  ยึดครองอยูนั้นเปนทุกข.  ฉะนั้นจึงสําคัญอยูที่วา  อุปาทานเปน 
ตัวใหทุกข  อุปาทานมีในสิ่งใด  สิ่งนั้นเปนทุกข  :  ความเกิดก็มีอุปาทานยึดวาความเกิด 
ของเรา,  ความแกก็มีอุปาทานยึดวา  ความแกของเรา,  ความตายก็มีอุปาทานยึดวา 
ความตายของเรา  แตโดยไมรูสึกตัว. 
 

ทีนี้เราก็มาถึงคําวา  “อุปาทาน”  ซึ่งตองระวังใหดี  จากความรูสึกวา  ได-  
เสียนี้  มันสรางอุปาทานขึ้นมา  ที่จะเปนเราหรือเปนของเรา  เราได  เราเสีย,  ของเรามี 
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ของเราไมมี.  หัวใจของพระพุทธศาสนา  ก็คือเรื่องการทําลายอุปาทานนี้เสีย,  
ทําลายความยึดมั่นถือมั่นนี้เสีย  เปนหัวใจของพุทธศาสนา;  แลวก็ใชไดแกศาสนาอื่น 
ทุกศาสนาเลย.  เรื่องใหทําลายอุปาทานนี้เสีย  แลวจะดับทุกข  นี่  หลักอันนี้ก็ใชได 
แกทุกศาสนา.  ไปดูใหดีเถอะ  แมวาไมพูดไวตรง ๆ  ก็พูดไวโดยออม,  เมื่อเราพูด 
ออกไป  เขาจะคานไมได  สามารถจะทําใหเขากันไดกับทุกศาสนา  ที่สอนเรื่องความ 
ดับทุกข  :  หมายถึงศาสนาที่ถูกตอง  ที่มีเหตุผลพอสมควร  ไมใชมิจฉาทิฏฐิ  และเปน 
ศาสนา. 
 

ตองศึกษาความหมายของคําวาอุปาทานใหถูกตอง 
ทีนี้  ก็อยากจะพูดมาถึงอุปาทาน  ๔  ที่ เขียนภาพไว  :  กามุปาทาน 

ทิฏฐปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน;  เราอาจจะเรียนกันมาผิด ๆ  ซึ่งผม 
เองก็รูสึกวาจะเรียนมาผิด  ตั้งแตทีแรกเรียนนักธรรมโท  เรียนอุปาทาน  ๔  นี้เรียนมาผิด 
โดยพูดหรือแปลคํานี้ผิด;  ฉะนั้นอยากจะถือโอกาสพูดกับ  พวกเราที่เปนนักธรรม 
ใหไปคิดดูใหม. 
 

  เมื่อผมเรียนนักธรรมโทก็เรียนอุปาทาน  ๔;  กามุปาทานแปลวายึดมั่น 
ในกาม.  ผมก็ตองแปลอยางนี้  เพราะครูสอนอยางนี้,  กามุปาทาน  มีความยึดมั่น 
ในสิ่งที่เปนกาม.  เดี๋ยวนี้ครูสอนอยางไร ?  ที่เรียนนักธรรมเอกมาบาง  กามุปาทาน 
ครูอธิบายวาอยางไร ?  ยึดมั่นอะไร ?  คนที่เปนนักธรรมเอกแลวนึกดูซิวาครูสอนวา 
อยางไร ?  ยึดมั่นในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  ที่เปนที่นารัก  นาพอใจ  นั่นคือยึดมั่นในกาม. 
 

เดี๋ยวนี้ชักจะมองเห็นวา  พูดอยางนี้ไมถูก  ยึดมั่นในกามนั้นมันผิดอยู ,  
ผิดอยูโดยไมมีใครรูแลวก็ไมมีใครคาน,  มันควรจะแปลหรือหมายความวา  ยึดมั่น 
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ดวยความรูสึกที่เปนกาม  :  คือความรูสึกที่เปนราคะหรือเปนกาม  ไปยึดมั่นอะไรเขา,  
ยึดมั่นในรูปเสียง  กลิ่น  รส  ก็ตาม  ดวยความรูสึกที่เปนกาม  ที่เปนกิเลสกาม,  ยึดมั่น 
ดวยความรูสึกที่เปนกิเลสกาม.คําวา  กามุปาทาน  :  “กาม”  ตัวนี้หมายถึงกิเลสกาม,  
 “อุปาทาน”  แปลวายึดมั่น=ยึดมั่นดวยกิเลสกาม,แลวก็ยึดมั่นซ้ําในวัตถุกามนั่นแหละ 
ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  ที่เปนตั้งความรักใคร  นี้เรียกวาวัตถุกาม,ยึดมั่นดวยกิเลสกาม 
ในวัตถุกาม.  แตคําวา  “กาม”  ในกามุปาทานนี้  หมายถึงกิเลสกาม;  ฉะนั้นถาจะ 
สอนกันใหถูก  หรือวาพูดกันใหถูก  ตองแปลวายึดมั่นดวยกาม;  นี่อยางสั้นที่สุด 
ยึดมั่นดวยกาม. 
 

ถาสอนวา  “ยึดมั่นในกาม”  นี้มีทางผิด;  ยึดมั่นดวยกาม  แลวก็ในกาม 
อีกทีละก็ได.  แตถาจะพูดถึงตัวหนังสือที่ปรากฎ  :  กามะ+อุปาทานะ  ละก็  ยึดมั่น 
ดวยกาม;  กามน้ีคือ  ความรูสึกที่เปนความตองการในทางกิเลสกาม,  อยางนี้มันก็จะ 
เขาเรื่องกันหมด. 
 

กามุปาทานยึดมั่นดวยความรูสึกที่เปนกาม  เขียนอยางนั้นดีกวา;  ยึดมั่น 
ดวยความรู สึกที ่เปนกาม.  ทิฏฐปาทานก็ยึดมั่นดวยทิฏฐิเลย  มันตางกันแลว,  
สีลัพพตุปาทาน  ก็ยึดมั่นดวยสีลวัตร  ที่เคยทํามาอยางโงเขลางมงาม;  อัตตวาทุปาทาน 
ก็ยึดมั่นดวยวาทะวาตน  ยึดมั่นดวยความสําคัญวาตน.  จนเห็นวา  มีแตคําวา  ดวย 
ทั้งนั้น  ไมมีคําวาใน  ดวย  ดวย  ดวย  ดวย  สี่ดวย.  ยึดมั่นดวยกาม,  ก็หมายถึง 
กิเลสกาม,  เอากิเลสกามเปนเครื่องมือไปยึดวัตถุตาม  :  ยึดมั่นดวยกาม,  ยึดมั่นดวยทิฏฐิ,  
ยึดมั่นดวยสีลวัตร,  ยึดมั่นดวยอัตตวาทะ. 
 

สิ่งที่ถูกยึดมั่นนั้น  ก็คือขันธนั่นแหละ,  คือเบญจขันธ  หมายความ 
ถึงเบญจขันธทั้ง  ๕  คือรูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ซึ่งมี  ๕  กอง  จะเปนสิ่งที ่
ถูกยึดมั่น.  เราจะยึดมั่นในขันธทั้ง  ๕  นี้  ดวยความรูสึกที่เปนกามก็ได  ดวยทิฏฐิก็ได 
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ดวยสีลวัตรก็ได  ดวยอัตตวาทะก็ได.  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐิพพะ  ธัมมารมณ 
นี่มันแทนกันไดกับ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ถาเรียนอภิธรรมมาแลว 
ก็รูไดดีวาอันไหนเปนอันไหน. 
 

รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ๕  อยางนี้  สงเคราะหกันไดกับรูป  เสียง 
กลิ่น  รสโผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  แลวมันก็เปนเรื่องเดียวกัน.  บางทีไประบุเอาดิน 
น้ํา  ลม  ไฟ  ก็มี,  ดิน  น้ํา  ลมไฟ  อากาศ  วิญญาณก็มี,  ไประบุธาตุ  ๖  เปนวัตถุ 
ของความยึดมั่นถือมั่นก็มีไดทั้งนั้นเลย.  จะเปนรูปเสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ 
ก็ได,  จะเปนรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณก็ได,  จะเปนดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 
อากาศ  วิญญาณก็ได,  ยึดมั่นไดทั้งนั้น  :  คือวายึดมั่นดวยกิเลสกาม  ก็หมายความวา 
ไปทางกามารมณ,  ยึดมั่นในทางทิฏฐิก็ในทางเปนนั่นเปนนี่  อยางนั้นอยางนี้,  
ยึดมั่นในทางสีลวัตรก็หมายความวางมงาย  งมงายกับสิ่งเหลานั้น,  ยึดมั่นดวย 
อัตตวาทะ  ก็คือเปนตัวกูเปนของกูอยางนั้น. 

 
อุปาทาน  ๔  นี้ควรจะนึกกันเสียใหม  ดวยคํา ๆ  แรกที่วา  :  กามุปาทาน 

ยึดมั่นดวยกามในอะไรก็ได  ในสงที่เปนวัตถุของกาม  ในอะไรก็ตามใจ.  ทิฏฐปาทาน 
ยึดมั่นดวยทิฏฐิ  ก็คือเอาทิฏฐิเขาไปจับฉวยสิ่งตาง ๆ  วาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้  เปน 
อยางโนน  เราถูกเขาผิดอยางนี้.สีลัพพตุปาทาน  ยึดมั่นดวยสีลวัตร  ที่ประพฤติมา 
จนชินดวยความงมงาย  ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อะไร 
อีกนั่นแหละ  ไมใชไปเรื่องอื่น;  เราเคยงมงายในเรื่อง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  
ธัมารมณมาอยางไร  ก็งมงายอยูอยางนั้น.  สวนอัตตวาทุปาทาน  ยึดมั่นดวยความ 
สําคัญมั่นหมายวาตัวกู  วาของกู  นี้ชัดเจนแลว  ยึดมั่นไปในทางเปนตัวเปนตน. 
 

สําหรับคําวา  อัตตวาทะ;  วาทะนี้ไมไดแปลวาคําพูด,  แปลวาคําพูด 
ก็จริง  แตไมไดหมายถึงคําพูด;  หมายถึงทิฏฐิ  ความคิดความเห็นที่เปนเหตุใหพูด. 
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คําวา  “วาทะ”  ในที่เชนนี้หมายถึง  ความเขาใจที่เปนเหตุใหพูด;  อยาเขาใจวาทะวา 
คําพูด;  มักจะไปสอนวา  ยึดมั่นดวยคําพูด  วาตน;  อยางนี้ผิด.  ยึดมั่นดวยลัทธ ิ
ความคิด  ความเห็นที่เปนเหตุใหพูดวาตน;อยางนี้ถูก.  คนที่มีเกียรติ  ครูบาอาจารย 
เขาใจคํานี้ผิด  เดาเอาเองวาวาทะ  แลวแปลวาคําพูดไปหมดนาละอาย.  คําวา  วาทะ 
ในลักษณะอยางนี้ไมแปลวาคําพูด  แตแปลวาลัทธิ,  แปลวาลัทธิ.  ที่ภาษาอังกฤษ 
เขามีคําวา  ism  คือคําวา  วาทะ  ในที่นี้;  ism  อะไรคือวาทะอยางนั้น.  Buddhism 
วาวาทะของพระพุทธเจา,  พุทธวาทะ.  ยึดมั่นดวยวาทะวาตน  คือยึดมั่นดวยทิฏฐ ิ
ความคิดความเห็นวาตนวาของตน. 
 

อุปาทานตาง ๆ  ก็เกี่ยวดวยเรื่องได-เสีย 
อุปาทาน  ขอท่ี  ๑.  -กามุปาทาน  :  ยึดมั่นดวยกาม  ก็เปนเรื่องได-เรื่อง 

เสีย  เปนหลักอยู;  ไดอยางถูกอกถูกใจอยางนี้  เปนเรื่องไดก็พอใจ  ที่เปนบุญ  เปนดี 
เปนกุศล;  เชนเปนเทวดานี่ก็สมบูรณไปดวยกามารมณทั้งนั้น  ก็อยากเปนเทวดาทั้งนั้น.  
ดีก็มีความหมายวาไดทั้งนั้น  ถาไมไดก็ไมดี. 

 
อุปาทานขอท่ี  ๒.  ถึงแมจะเปนเรื่องยึดมั่นดวยทิฏฐิ  เพื่อจะบัญญัติ  นั่นวา 

นั่น  นี่วานี่  ก็อิงหลักเรื่องได-เรื่องเสียเปนใหญกอน,  โดยจะพูดเรื่องที่ไมไดหรือ 
เรื่องเสียนั้น  เปนสิ่งที่ไมควรปรารถนา;  ไดนี่ซิควรปรารถนาหรือถูก.  ทิฏฐิความคิด 
ความเห็น  ที่เถียงกันวาผิดหรือถูกนี้  ก็อยูที่ไดหรือเสียเทานั้นเอง  อุปาทานขอน้ีก็ตั้ง 
รากฐานอยูบน  “เรื่องได-เรื่องเสีย”. 
 

อุปาทานขอท่ี  ๓.  สีลัพพตุปาทาน  แมจะเปนเรื่องยึดมั่นดวยความโง 
ความงมงาย  ก็มีรากฐานอยูเรื ่องได-เรื ่องเสีย;  เชน  คน ๆ  หนึ่งตื ่นนอนขึ้นมา 
จะตองหันหนาไปทางทิศนั้นทิศนี้  เพื่อจะมีโชคดี  จะตองลางหนาดวยวิธีการอยางนั้น 
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อยางนี้,  ตื่นนอนขึ้นมาตองเห็นดอกไมสีขาว,  หรือวาเห็นโลหิต;  อยางนี้ เปนตน 
เยอะแยะไปหมด  ที่เรียกวา  สีลัพพตุปาทาน  ที่ยึดมั่นกันอยู  กระทั่งเปนพิธีรีตองของพวก 
พุทธบริษัท.  มีศาลพระภูมิ  มีอะไรก็ตาม  เปนเรื่องอยางเดียวกันหมด,  เพราะตั้ง 
รากฐานอยูบน  “กลัววาจะไมได”  เพราะอยากจะได  ไมอยากจะเสีย,  ฉะนั้น 
จึงทําพิธีสีลวัตรตาง ๆ  ดวยความงมงายเหลานั้น  เพื่อใหไดมา  เพื่ออยาใหเสียไป.  ความ 
โงมีมาก  ความขี้ขลาดมีมาก  ความกลัวมีมาก  ก็เลยยึดมั่นดวยอุปาทานขอน้ีทั้งนั้น;  
สีลัพพตุปาทาน  นั่นระวังใหดี  มีรกรากอยูที่เรื่องได-เรื่องเสีย. 
 

อุปาทานขอท่ี  ๔.  อัตตวาทุปาทานนี้  ไมตองพูดละ  เห็นไดชัด  เพราะมัน 
ตะโกนอยู ด ังลั ่นวา   “ตัวกู  วาของกู” ,   มันมีเรื ่องได-เรื ่องเสียเปนหลัก .  
กูมันก็ตองเปน  กูที่ได  กูที่อยู  กูที่ไมตาย  ของกูมันชัดอยูแลว  มันตองได  ตองม ี
“สิ่งที่กูตองการ  กูรัก  กูพอใจ”. 

 
อุปาทานทั้ง  ๔.  จึงมีรากฐานอยูบนเรื่องได-เร่ืองเสียทั้งนั้นเลย  แตใน 

ลักษณะตาง ๆ  กันเปน  ๔  อยาง. 
 
ที่พูดนี ้  ก็เพื ่อใหเขาใจวา  เรื ่องได-เรื ่องเสีย  ๒  คํานี ้  เปนทั ้งหมด 

ทุกเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับความทุกข  หรือความดับทุกข  หรือวาเปนหลักสําคัญ 
ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา  ที่มีอยูวา  เราจะตองตัดอุปาทานใหขาดลงไป.  การที ่
เราจะตองตัดทั้ง  ๔  อยางนี้  ดูจะมากมาย;  เราแลนตรงดิ่งไปยังรากแกวของมัน  คือ 
เรื ่องได -เรื ่องเส ีย   เล นงานตรงที ่เรื ่องได -เ รื ่องเส ีย   อยาให ม ีความหมายขึ ้นมา ,  
อื่น ๆ  จะถูกตัดหมดเลย. 
 

เหมือนกับถอนหญาที่กกของมัน  หญาก็เปนการถูกถอนทั้งกอเลย.  ถาไปทึ้ง 
ที่ใบท่ีกานที่อะไรนี้  มันก็ไมมีที่สิ้นสุด  มันมีหลายใบหลายกาน  มันไมตาย.  แตถา 
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เอกกกอันเดียวขึ้นมาเสีย  มันก็ตายหมด  ทุกกานทุกใบ.  หรือเหมือนกับถอนสายบัว 
มันมีเยอะแยะไป,  มีหลายสาย  บัวกอ ๆ  หนึ่ง  กอเบอเรอ  ;  ตองถอนที่กก  ที่หัว 
ของมันขึ้นมาทีเดียว  มันก็ขึ้นหมด.  แมบางทีเราจะตองไตไปเพียงสายเดียว  จับสายบัว 
เขาสายหนึ่ง  แลวเอามือคลําลงไป  จนพบกกของมันแลวดึงขึ้นมาทั้งกก  มันก็ตายทั้งกก. 
 

นี่มันเปนลักษณะที่เราจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะ  ไมตองปฏิบัติทั้งหมด 
ไมตองศึกษาทั้งหมด,ศึกษาแตสานใดสายหนึ่ง  ที่ถูกตอง  ที่จะไปหารากแกวของมัน;  
แลวไมตองปฏิบัติกรรมฐานทุกขอ  หลายสิบขอ.  เราปฏิบัติขอเดียว  แลวเราก็ 
ไปถึงรากเงาของกิเลส  ตัดทําลายกิเลสได  เหมือนกับการถอนสายบัว  :  คือคลําไปที่ 
สายหนึ่งไปถึงกก  แลวก็ถอนหมด  ก็หมดทุก ๆ  สาย  เปนอันวาถอนหมดทุกสาย. 
 

การปฏิบัติธรรม  ที่สําคัญนั้นอยูที่ตองทําลายอุปาทาน 
เราจึงควรจะตองแนใจ  แนใจในขอน้ี  :  ขอท่ีวา  เราอยาไปหวั่นว า 

เราไมไดเรียนทั้งหมด,  เราไมไดปฏิบัติทั้งหมด,  แลวเราจะดับทุกขไดอยางไร.  สมัย 
โบราณก็ไมมีใครเรียนทั้งหมด  เขาเรียนแตเรื่องทําลายอุปาทานนี้ทั้งนั้น;  ดังเชน 
คน ๆ  หนึ่งไปเฝาพระพุทธเจา  โตตอบกันครึ่งชั่วโมง  ก็เปนพระอรหันตที่ตรงนั้น.  
ไมไดเรียนอะไร,  ไมไดเรียนเรื่องศีล  สมาธิ  ปญญา  ไมไดเรียนเรื่องเบญจขันธ,  ไมได 
เรียนเรื่องอะไรอีกมากมาย.  ไมไดเรียนอะไร  แตวาเรื่องสําคัญเรื่องเดียว  ที่ตองเรียนก ็
คือเรื่องทําลายอุปาทานเทานั้น  ทําลายความยึดมั่นถือมั่นถวยอุปาทานนี้เสีย.  เร่ือง 
นี้ตองพูดตรงเปนเรื่องนั้นเลย,  แลวก็เปนพระอรหันตเลย.  สวนที่ตองเรียนอีกมากมาย 
ก็ไมมีปญหาอะไร  เพราะเรามีวิธีที่สาวลงไปถึงกกของมัน  แลวดึงทึ้งขึ้นมาทีเดียวหมด. 
 

ถึงสมัยนี้ก็เหมือนกัน  ไมจําเปนจะตองเรียนทั้งหมด  หรือพยายาม 
ปฏิบัติทั้งหมด;  เพราะวาเมื่อไดสิ่งนั้นหรือถึงสิ่งนั้นแลวก็หมดเรื่อง.  เชนวา 
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เรามาจากกรุงเทพฯ  โดยรถไฟถึงไชยาแลว;  ทําไมเราจะตองหาวิธีมาดวยเครื่องบิน 
หรือดวยอะไรอื่นอีก  เพราะเรามาถึงที่นี่แลวดวยรถไฟแลว,  ทําไมจะวิ่งกลับไปขึ้น 
เร ือบินมาอีก,   ไปลงเร ือมาอีก,   ไปเด ินมาจากทางทิศใตอ ีก  ไปเดินมาจากทาง 
ทิศตะวันตกอีก;  ที่มันเรื่องบา.  เหมือนกับคนเดี๋ยวนี้ที่ เรียนมาก,  เรียนมากไมม ี
ขอบเขต  จนไมรูวาจะไปทางไหน;  อยางนี้เปนเรื่องบา. 
 

การปฏิบัติธรรมก็มีวิธีเดียวที่จะดิ่งลงไปในเรื่อง  “ไมยึดมั่นถือมั่น”  ใหถูกวิธี 
แนวใดแนวหนึ่งตามที่เหมาะแกเรา  ตามที่ เหมาะแกบุคคลนั้น.  บุคคลน้ันเปนโรค 
อุปาทานอันไหนมาก  ก็ตองตั้งตนดวยอุปาทานอันนั้น;  แลวไปถึงกกของ 
อุปาทาน  คือเรื่องได-เรื่องเสียนี้  แลวถอนทีเดียวหมด  ก็หมดทั้ง  ๔  อุปาทานเลย 
แลวก็หมดเรื่องเทานั้น. 
 

อุปาทานทุกชนิดมีกกอยูที่เรื่องได-เรื่องเสีย 
นี่ถาเรามองเห็นวา  ทั้งหมดรวมอยูที่  ๒  คํานี้  คือเรื่องได-เรื่องเสีย 

แลวก็ขอใหสนใจมากเปนพิเศษ  ในการที่จะเขาใจคําวา  “ได”  หรือ  “เสีย”.  เร่ืองได  
-  เรื่องเสียนี้เทากัน  gainหรือ  loss;  ถาพูดเพื่อจํางายสําหรับคุณ  ก็คือเรื่อง  gain 
กับเรื ่อง   loss,=เรื ่องได -เรื ่องเส ีย .ถาเราพิจารณาดูจนเห็นว า   แหม ,   มันหลอก 
ไปท้ังนั้นเวย  :  เรื่อง  “ได”  นี้ก็หลอก  เร่ือง  “เสีย”  นี่ก็หลอกเวย,  นี่พอแลว;  เทานี้พอ.  
เขาไปเฝาพระพุทธเจาพูดกัน  ๑๐  นาที  หมดเรื่อง  เปนพระอรหันตเลย;  ที่วาได 
ก็หลอกเวย,  เสียนี ้ก ็หลอกเว ย,  พอกันที  หยุดกันที  ไมเอาอะไรเว ย,  ก็เปน 
พระอรหันตไดที ่ตรงนั ้น .   แตเดี ๋ยวนี ้  เราไมใชเปนอยางนั ้น ;   เรื ่องไดแลว 
ละก็วิเศษ  วิเศษแสนจะวิเศษ.เรื่องเสียแลวก็กลัว  ถอยหลัง  มีความหมายมาก 
นากลัวมหึมาทีเดียว,  เรื่องไดก็นารักมหิมาทีเดียว;อยางนี้ก็ทําไมได  ในการที่จะ 
ตัดอุปาทานหรือตัดอะไร. 
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ขอใหมองเห็นวา  เรื่องไดนี้ก็หลอก ๆ  เทานั้นเอง,  เรื่องเสียก็หลอก ๆ  
เหมือนอยางนี้  :  ที่แทคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราว,  เปนความไม 
แนนอน,  หรือความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราว;  พอไดเขามาก็เปนได,  
ออกไปก็เปนเสีย.  ฉะนั้นเราอยาหลงบูชามัน  :ไมบูชาการได  และไมกลัวการเสีย 
แลวเราก็ทําไปในลักษณะที ่เรียกวาได  :  คือใหไดมีชีว ิตอยู   เลี ้ยงชีวิตอยู ได 
เปนอยู ได;  แตไมบูชาการได  ไมหลงรักการได  ไมหลงบูชาการไดอยู   และไม 
กลัวการตาย;ถือวาเปนเรื่องเปลี่ยนแปลงของสังขารเทา ๆ  กัน;  นี่ก็เรียกวา 
อยูเหนือ  “การได-การเสีย”. 
 

ความเปนพระอรหันตนั้นอยูเหนือการได-การเสีย  หมายความวา 
ไดอาหารบิณฑบาตมาฉันก็อยางนั้น,  ไมไดมาก็อยางนั้น.  แตเมื่อทานเดินไปบิณฑบาต 
นั ้นเปนการไดทุกที  ทั ้งที ่ใจไมเคยบูชาหรือยึดมั ่นในเรื ่องนี ้เลย  ก็มีอาหารฉัน 
ไมตาย  ก็อยูได  ;  แตไมไดพอใจ  ไมไดบูชาในเรื่องได  ไดกินไดกาม  ไดเกียรติ 
หรือไดอะไรก็ตาม  ไมไดบูชาสิ่งที่เรียกวาได.  ก็เปนอันวาผิดกันกับปุถุชน  ตรงที่วา 
ทานไมมีได  ไมมีเสีย  โดยที่เห็นวา  เรื่องได-เรื่องเสียนี้  ของหลอกเหมือนกัน 
ปญหาก็หมด.เพราะฉะนั้น  ถาใครไปเฝาพระพุทธเจา  พูดกันแตเร่ืองนี้อยางเดียว 
ไมกี ่คําเลย  แลวจิตใจปลงลงไปไดก็เปนพระอรหันตที ่นั ่น.  เขาไมเคยเรียน 
พระไตรปฎก  ไมเคยทอง  พุทธฺ  สรณํ  คจฺฉามิ,  ไมเคยรับศีลหา  ศีลแปด,  ไมเคย 
บวชเปนพระเปนเณร,  ไมเคยอะไรมากอน  ก็เปนพระอรหันตที่ตรงนั้น  นี่มีมากมาย. 
 

คําวา  “หยุด”  ในภาษาธรรมก็หมายถึง  “ไมมีได-ไมมีเสีย” 
ทีนี้จะพูดถึงเรื่องที่คนไมเขาใจกันโดยมาก  เชนเรื่ององคุลิมาล.  พระพุทธเจา 

ตรัสคําเดียววา  “ฉันหยุดแลว  เธอยังไมหยุด”  ก็หมายความถึงหยุดนี้  หยุดที่ตัวฉัน 
หยุดที ่ตัวกู  หยุดได  หยุดเสียหยุดอะไรหมด  จึงเปนพระอรหันตได;  โดยที่ 
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ไมตองรู เรื่องอื่นหรอก  รูแตเรื่องนี้  รูเรื่องหยุด  คือไมมีตัวฉันที่จะไปไหนมาไหน 
นั่นเรียกวาหยุด.  ถายังได  ก็วิ ่งไปหาได  ถายังเสีย  ก็วิ ่งไปจากเสีย.  ถายัง 
อยากได  วิ ่งไปหาอีก  เสียก็วิ ่งไปทางหนึ ่งอีกก็เลยวิ ่งไปวิ ่งมา  :  ไดก็วิ ่งมาหา 
เสียก็วิ่งไป  อยางนี้เปนตน  แลวแตจะพูด.  ถายังวิ่งไปวิ่งมา  ก็คือยังมีได-มีเสีย;  
ถาไมมีได-ไมมีเสีย  ไมมีวิ่งไป  วิ่งมา,  นั่นแหละคือที่สุดแหงความทุกขละ. 
 

พระพุทธเจาทานใชคําวา  “ที่สุดแหงความทุกข”  -อนฺโต  ทุกฺขสฺส  ;  
 ฺอน ฺโต  แปลวาที ่ส ุด ,   ทุก ฺขส ฺส  -ของความทุกข;   นั ่นที ่ส ุดแหงความทุกข   คือ 
ไมไดไมเสีย.  “หยุด”  ในความหมายนี้  ไมใชวาหยุดดวยความหลงใหลอยูที่นี่,  หยุด 
เพราะไมมีตัว  ไมมีตัวจะอยู  ไมมีตัวจะไป  ไมมีตัวจะมา .  
 

ทีนี้คนเปน ๆ  มีชีวิต  มีความคิดนึกอยางนี้  จะไมวิ่งไปวิ่งมายอมไมได;  
ทางรางกายนี้ก็ตองไปนั่นมานี่  ไปบิณฑบาต  ไปสวม  ไปอาบน้ํา,  ไปเรื่อย  ตองไปมา 
อยูอยางนั้นทางรางกาย;  แตวาทางใจนี้หยุดได  ไมไปไมมา  แลวจะไมเห็นอะไร 
วามีได-มีเสีย.  วันหนึ่งไม รูสึกเปนทุกข  ไม รูสึกมีไดมี เสีย  คือไมมีอยู ไมมีตาย ;  
แตก็ไมเคยตาย  มีอาหารก็กินไป  กวารางกายนี้จะชรา  จะตายไปตามธรรมชาติ  ไมมี 
ปญหาวาจะมีอะไรกินไหม ?  จะเดือดรอนไหม ? 
 

ถาพูดตัดบท  ก็คืออยูก็ได  ตายก็ได;  ฉะนั้นจึงไมมีปญหาหนักอกหนักใจ 
เรื ่องอยู หร ือเรื ่องตาย   เรื ่องได   หรือเรื ่องเส ีย   ไมม ีป ญหาที ่จะเปนความทุกข;  
แตแลวสิ่งตาง ๆ  ก็เปนไปตามเรื่อง  คือมีมาสําหรับเลี้ยงชีวิต  ถาปฏิบัติถูกตองในเรื่องนี้ 
ก็ไมมีความทุกขเลย  จนกระทั้งความตายมาถึงก็ไมมีความหมายเลย.  ความตายนี้ไมมี 
ความหมายเลย;  ไมมีความหมายทั้งอยูหรือทั้งตาย  ตองถึงขนาดนี้  จึงจะเรียกวา 
อยูเหนือการได  อยูเหนือการเสีย. 
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วันนี้ก็พูดเรื่องการได  การเสีย  ย้ํา ๆ  ย้ําซ้ํา  เหมือนกับลงปาฏิโมกขย้ําซ้ํา 
อยูเสมอ  ใหเขาใจเรื่องคําวาได  และคําวา  เสีย  นี้ใหถูกตอง  ใหเพียงพอ  ไมใหผิดได,  
ฉะนั้น  เรามีอุปาทานทําใหเปนทุกขอยูนี้  ก็เพราะวาไปเห็นเปน  เรื่องได-เรื่องเสีย 
ดวยอุปาทานทั้งนั้น;  เราไมมีไดหรือเสียก็ไมมีความทุกขเลย.  แตเดี๋ยวนี้คนทั่วไป 
เขาพูดเรื่องได-เรื่องเสีย  เราก็พูดกับเขาได,  พูดกับเขาเปนเหมือนกันในเรื่องได- 
เรื ่องเสีย  :  เปนภิกษุไดฉัน  หรือไมไดฉัน  อยูหรือตาย  นี่ก็พูดเปนเหมือนกัน 
แตไม ย ึดมั ่นด วยอ ุปาทานในสิ ่ง เหล านั ้น   เหม ือนคนเขาพ ูด .นี ่ม ีคําตร ัสของ 
พระพุทธเจา  มีที่มาหลายแหงเหมือนกัน  ที่วา  :  “ตถาคตก็พูดเหมือนชาวบานพูด 
แตไมไดยึดมั่นถือมั่นในความหมายนั้น  เหมือนที่ชาวบานยึดถือ”  มีเทานั้นเอง.  
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็พูดวาฉัน  วาเรา  วากู  วาอะไรก็ไดเหมือนกัน. 
 

เรื่องนี้นาหวัว  เปนเรื่องแทรกเบ็ดเตล็ด  คือพระจอมเกลาฯ  ทานทรงทวง 
ขึ ้นมาว า   “ เฮ ย ,   นี ่ทําไมแปลหน ังส ือก ันอย างนี ้  เมื ่อ เราพ ูดถ ึงพระพ ุทธเจ า 
พระพุทธเจาทรงใชคําวาตถาคตไปหมดไมมีพูดวาฉันวาแก  วาขา  วากู  อะไรเลย  มันเปนไปได 
อยางนั้นหรือ ?”  ก็นาหวัวเหมือนกัน.  นี่หมายความวา  พระจอมเกลาฯ  ทานทรงเชื่อวา 
แมพระพุทธเจาทานก็พูดตามภาษาชาวบานพูด.  บางเวลาทานก็พูดวา  “ฉัน”  บางเวลา 
ทานก็วา  “แก”  หรือ  “เอ็ง”  หรือ  “ขา”  เลยเหมือนที่ชาวบานพูด;  ถาพูดไทย .  
แตวาแมจะพูดวาอยางไร  ตามภาษาชาวบานพูดอยางไร;  แตอุปาทานที่ยึดถือ 
ในคําพูด  ในความหมายของคําพูดนั้นมิไดมี,  มิไดมีเหมือนที่ชาบานยึดถือ 
เหมือนที่คนธรรมดายึดถือ;  จึงวาพระพุทธเจาก็พูดเหมือนกับชาวบานพูด  แลวก็ทํา 
เหมือนชาวบานทํา  ในเรื่องกิน  เรื่องอยู  เรื่ออาบ  เรื่องถาย  เรื่องอะไรก็ตาม ,  
แตไมไดยึดมั่นเหมือนที่ชาวบานยึดมั่น  เพราะวาใจอยูเหนือความรูสึกที่วาไดหรือ 
เสียนั่นเอง 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๓๓๘

เรื่องได  -  เรื่องเสียทุกเรื่องไปรวมอยูที่อุปาทาน  
อยาลืมวาเรื่องได-เรื่องเสียนี้  มันลึกลงไปถึงแมแตความรูสึกของสัตว 

เดรัจฉาน  ของตนไม  กระทั่งของชีวิตเซลลเดียว  ซึ่งยังไมรูวาจะเรียกวาสัตวหรือตนไม 
อยางนี้เปนตน.  เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องคําวา  “ได”  กับคําวา  “เสีย”  นี้กันอีกสักป 
หนึ่งก็ได  ก็คงจะเขาใจดีขึ้น  :  คือพูดไดไมจบหรอก  พูดไปในแงไหนก็ได  แตวา 
ทุกเรื่องมันไปรวมอยูตรงเรื่องอุปาทาน,  เรื่องได-เรื่องเสีย.เรื่องได-เรื่องเสีย 
เปนรกรากของกิเลสทั้งปวง;  ไปยึดมั่นก็เกิดกิเลส  ไมยึดมั่นก็ไมมีกิเลส. 
 

ถาดูกันอีกแงหนึ่งแลว  คนก็จะนาละอายแกตนไม  ตนไมเมื่อไดกินอาหาร 
มันก็ไมกระดิกกระดี้อะไรเหมือนกับคนเลย,  เมื่อมันไมไดกินอาหารเลย  มันก็ไม 
โวยวายเหมือนกับคนเลย;  ดูใหดีเถอะเพราะฉะนั้นอยาดูถูก  อุตสาหปลูกตนไม 
เล็ก ๆ  เลนบางในกระถาง  แลวคอยดูวา  มันเปนอยางไร  มันหัวเราะเปนไหม ?  
มันรองไหเปนไหม ?  เมื่อมันไดก็อยางนั้นแหละ  เมื่อมันไมไดก็อยางนั้นแหละ;  แตมัน 
รูสึกนะ  เปนทุกขไมเปนทุกข  มันรูสึก  แตมันไมไดแสดงมากเหมือนคนเทานั้น. 
 

เมื่อสุนัขไดกิน  ก็ไดกิน  แตมันไมนั่นนี่ เหมือนคน;  หรือเมื่อไมไดก ิน 
มันก็ไมเอะอะโวยวายโมโหโทโสมากเหมือนคน;  ฉะนั้นสุนัขก็ยังดีกวาคนในแงนี้.  
คนพอไดเขาก็กระดิ๊กกระดี๊ ร้ี  พอเสียเขาก็โวยวายอยางนั้นอยางนี้,  สัตวยังไมเปนมาก 
ขนาดนั้น  :  เพราะวามันไมมีอุปาทานในเรื่องได-เรื่องเสียมากเหมือนคนนั่นเอง,  
เพราะมันไมเกงเหมือนคน,  ไมฉลาดเหมือนคน  แลวคิดนึกไมเกงเหมือนคน,  แตแลว 
มันก็ไดผล  คือเปนทุกขนอยกวาคน.  คนเราลองใหอดขาวสักสามชั่วโมง  หิวขาวสัก 
สามชั่วโมง  คิดเปนบาเปนหลังไปเลย,  แตสุนัขมันดูไมมากมายอะไรนัก  ก็ดิ้นรนไปหา,  
หาไมได  เหนื่อยนักก็นอนเสียได. 
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เรื่องได-เรื่องเสีย  (ตอ) ๓๓๙

การเลี้ยงสุนัขก็ดี  ปลูกตนไมเลนก็ดี  ผมถือโอกาสศึกษาธรรมะขั้นลึกใน 
เรื่องจิตเรื่องวิญญาณ  เรื่องอุปทานนี้  พรอมกันไปในตัวเลย  ไมเสียหาย  ไมเสีย 
เปล า   ไมเส ียหลาย .   ใครว าผมบา   เล นตนไม  ร ักสวยร ักงาม   ร ักอะไรก็ว าไป ;  
แตผมก็มีธุระ  มีหนาที่อยูอยางหนึ่ง  ที่จะดูมันในแงลึก;  เพื่อเปรียบเทียบความแตก 
ตางระหวางคนกับสัตวเดรัจฉาน  กับตนไม  ตนหญา  บอน  กระท่ังตะไครน้ํา  สัตว  ตนไม 
ที่เปนเพียงพืช  ตะไครน้ําเขียว ๆ  ไมเปนตนเปนลํา,  กระทั่งที่ดูดวยตาไมเห็น,  กระทั่ง 
จุลินทรียที่ดูดวยตาไมเห็น  มีอยูในน้ํา  อะไรนี้  เพ่ือจะรูวา  สิ่งที่เรียกวาจิตนี้คืออะไร ?  
ความคิด  วิญญาณอุปาทาน  นั้นคืออะไร ? 
 

มนุษยมีทุกขมากจึงตองรูธรรมะไวแกไข 
ผลท่ีสุดรูสึกวามนุษยนี้เพราะรู;  จึงตองมีความทุกขมาก;  เพราะวา 

รูมาก  มนุษยนี้เปนทุกขมากกวาอะไรหมด  ก็เพราะวารูมากกวาอะไร;  รูมากจะยากนาน 
มีความรูมากก็ลําบากมาก,  พวกนั้นรูนอยก็ลําบากนอย.  เราก็เสียเปรียบในขอน้ี;  
แตถาเราจะดีกวาสิ่งเหลานั้น  เราก็ตองรูธรรมะของพระพุทธเจา  เรื่องไมยึดมั่น- 
ถือมั่น  เรื่องได-เรื่องเสีย  เรื่องบุญเรื่องบาป  เรื่องสุขเรื่องทุกข  เรื่องนรกเรื่องสวรรค,  
เรื่องอะไรที่มันเปนคู ๆ  คู ๆ  ตรงกันขาม  เราก็เลยประเสริฐเลิศที่สุดกวาสัตวเดรัจฉาน 
กวาตนไม  กวาอะไร.  แตถาเรายังไมไดสิ่งนี้มา  เรายังไมดีกวาสัตวเดรัจฉาน  ยังเสีย 
เปรียบ  ตรงที่เปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน. 
 

ไปคิดดูเถิด  คน  เมื่อไมมีธรรมะของพระพุทธเจาแลว  เปนทุกขมากกวา 
สัตวเดรัจฉาน  :ชั ่วโมงนี ้ตกนรก   ใจรอนเปนไฟ ,  ชั ่วโมงตอมาหิวเปนเปรต ,  
ชั่วโมงตอมาก็โงเปนสัตวเดรัจฉาน,  ชั่วโมงตอมาก็ขี้ขลาดเปนอสุรกาย.  มันแย,  
แยกวาสุนัข  ซึ่งวันหนึ่ง ๆ  ไมมีชั่วโมงเปนนรก  เปรตเดรัจฉาน  อสุรกาย  เหมือนคน.  
คนในวันหนึ่ง ๆ  มีชั่วโมงที่เกิดเปนนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกายซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  ไมรูจักสิ้น 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๔๐

จักสุด,  นี้จึงตองถือวาเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน  ซึ่งมันสบายวา.   คนที่ เปนทุกข 
ก็เพราะวาไมมีธรรมะของพระพุทธเจา  ที่จะมาดับความรอนเสีย.  เพราะฉะนั้นขอให 
สนใจใหมาก  ที่จะศึกษาเรื่องอุปาทานยึดมั่นถือมั่น  ดีชั่ว  บุญบาป  สุขทุกขอะไร 
ซึ่งมีรกรากมาจากความรูสึก  “วาได-วาเสีย”  ๒  อยางเทานั้นเอง. 
 

ฉะน้ันจึงสรุปความเหมือนที่ขึ้นตนวา  ไมตองเรียนเรื่องนี้ ;  ถาจะเรียน 
กันอยางลึกซึ ้งก็เรียน  “เรื ่องได-เรื ่องเสีย”  ๒  คําเทานั้น  ใหรู จริง;  แลวจะ 
เห็นวา  โอย,  มันหลอกเหมือนกันหมดทั้งไดและทั้งเสีย;  อยาไปเลนกับมันเลย 
อยูกันเปนกลาง ๆ  ไมมีไดไมมีเสียกันเถิด  ไมมีความทุกข;  นี่ถาพูดก็พูดอยางนี้.  
พูดนั้นพูดงาย  แตวาปฏิบัติคงจะยากอยูตามเคย;  แตถาเรารูวิธีปฏิบัติรวบลัดใหถูก 
เรื่องถูกราว  มันคงจะไมยากมาก  เหมือนที่ยากกันอยู.  เดี๋ยวนี้มีความตองการมาก 
มีพิธีรีตองมากมีอะไรมาก  ก็เลยยิ่งยากหลายเทา,  ถารวบลัดเรื่องใหสั้น  เหลือแตการ 
ศึกษาเรื่องนี้  ก็จะยากนอยลงงายมากขึ้น. 
 

ทําใหถูกทาง  ใหถูกวิธี  มองดูทุกคราว  มีสติทันทวงที  ทุกคราวที่มี 
อาการที่เราเรียกกันวาไดวาเสีย  อันนี้ไดอะไร ?  อันนี้เสียอะไร ?  มีสติสัมปชัญญะ 
ทันทวงที  พิจารณา  อาว,  มันหลอก ๆ  เหมือนกันเวย  ทําอยางนี้เรื่องไปเปนการ 
ปฏิบัติปสสนาที่สูงสุด  ที่รวดเร็วและสูงสุด .  
 

ค่ําแลว  พอกันที  เดี๋ยวจะกลับลําบาก. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๓.  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร 
วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๑๐  ตรงกับวันเสาร  แรม  ๑๔  ค่ํา  เดือน  ยี่  ปมะแม 

 
  พูดธรรมะมาอยางนี้  ๑๐  กวาปแลว  ถานับคร้ังที่ 

อบรมครั ้งนี ้ที ่  ๙   ก ็พ ูดมา   ๙๐   ครั ้งแล ว ;   ถ า พ ูด  
อีกปหนึ ่ง   ปหน านี ้  ก็  ๑๐๐   ครั ้งพอดี  นี ่ก ็อ าจจะ 
หยุดก ันท ีก ็ได .   การพูดอยางนี ้เป นพิเศษ   ที ่พ ูด  
ตรงนี้  คลาย ๆ  พูดเปนที่พิเศษ,  เรา  เรียกวาธรรม - 
ปาฏิโมกข  อันใคร ๆ  จะวาไมได;  เราพูดไดตาม  
ชอบใจเปนพิเศษ   ฉะนั ้นจ ึงพ ูดที ่ตรงนี ้.   ถา ไปที่ 
ก ร ุง เ ทพ ฯก ็พ ูด ที ่ส ว น อ ุศ ม .   ค ุณ ไปอ า นห น ัง ส ือ 
โอวาท  เขาใชคําวา  “โอวาท”  รวม ๆ  ทั่วทุกเรื ่องที ่พ ูด 
ที่สวนอุศม  :  เรื่องไมตองทําอะไร,  เรื่องไมมีศาสนา ,  
ในโลกมีแตคนบา,  ฟงออกไหม ?  ในโลกมีแตคนบา 
 

 
 
 
 
 

๓๔๑ 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๔๒

หัวขอนี้คิดดูซิหมายความวาอยางไร ?  ฟงออกหรือยัง ?  ผิดถูกอยางไร ?  
มองใหเห็นใหรู  ขัดแยงกันอยางไร ?  ไมเห็นดวยหรือเปลา ?  หรือวารูสึก 
อยางอื่น.  คนในโลกมีแตคนบาทั้งนั้น  หมายความวาอยางไร ?  ที่วาในโลก 
มีแตคนบาทั ้งนั ้น   ไมม ีคนดี.   ลองอธิบาย   “ในโบกมีแตคนบาน”   ดูซิ 
กระทั ่งคนชาวบานทั่วไปใหเขามองเห็นวา  ในโลกนี้มีแตคนบา  ไมมีคนที่ 
ไมบาเลย  คุณจะพิสูจนอยางไร ?  ในกายนี้มีแตคนบาทั้งนั้นเลย  แลวคนที่ 
ไมเขาใจผิด  คนที่ดี  ก็มีอยูในโลกนี้  แลวเราจะอธิบายเขาอยางไร. 
 

โลกนี้มีแตคนบา  จริงหรือไม 
นี่เปนเรื่องเขาใจธรรมะหรือไม ?  เขาใจธรรมะตรงจุดหรือไม ?  ลึกซึ้ง 

หรือไม ?  มันไมมีอะไรจะตองพูดแลว  เหลืออยูแตวา  :  เขาใจที่พูดใหมันตรงจุด 
ธรรมะทีเราเรียนมานั้น  เขาใจใหมันถูกเถอะ,  เขาใจใหมันถูกและสมบูรณ 
เขาใจถูกตอง  และลึกซึ้งถึงที่สุด,  สมบูรณที่สุด;  แลวก็จะพูดไดอยางนั้นเอง.  
 “ในโลกนี้มีแตคนบา”  ถาผมจะอธิบายเสียเรื่อย  ก็จะเปนอยางภาพนั้น.  พวกคุณ 
ก็จะโงลงไป  แลววันหนึ่งก็จะดาผม,  ทําใหไมมีโอกาสที่จะใชความคิดของตัวเอง 
เลยไมรูอะไร;  วันที่จะรูดวยความคิดของตัวเองก็จะไมมีกัน  เพราะวาเขาบอกเสียเรื่อย,  
แลวก็ยิ่งโงลง  โงลง  โงลง.  ผมมีขอดีขอน้ี  มีดีคือไมคอยถามใคร;  ที่แลวมาจนกระทั่ง 
บัดนี้  คุณดูเถิด  ผมไมพยายามจะถามใคร,พยายามจะตอบเอง  จะรูเอง  คิดขึ้นมา 
ใหไดเอง;  เพราะฉะนั้นจึงรูอะไรอยางนี้,  จึงทําอะไรอยางนี้. 
 
วิธีของฝายเซ็น  เรื่องบรรลุธรรมเพราะเสียงอิฐกระทบไมไผ 

คุณรูเรื่องนี้ดีแลวหรือ ?  รูปภาพรูปน้ัน  :  ภาพที่เขียนไวเปนไมไผ  หรือ 
ปาไผ;  แลวพระรูปหนึ่งกวาดขยะอยูนี้;  ถายังไมรู ก ็ยิ ่งไมรู   ยิ ่งพูดก็ยิ ่งไมรู ใหญ 
ก็ดีเหมือนกัน. 
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พระองคนี้ชื่ออะไรก็ลืมเสียแลว  จดไวมี;  เมื่อกอนนี้เปนนักเลงเหมือน 
อยางคนบางคนเกะกะเกเร  ไมยอมแพใครเหมือนกัน.  ทีนี้เบื่อเขา  ก็มาบวช  คลาย ๆ  
หัวไมมาบวช,  บวชแลวถามอาจารย.  หัวขอที่เอามาถามนั้นวา  ทําอยางไรจึงจะ 
บรรลุธรรม ?  ทําอยางไรจึงจะดับกิเลสได ?  เหมือนที่คนทั้งหลายชอบถามหัวขอน้ี,  
ก็ตองถามอยางนี้  ตามธรรมดาคนบวชเขามาใหม. 

 
อาจารยตอบวา  ถาผมตอบใหคุณ  มันก็เปนของผม,  มันเปนของคุณไป 

ไมได,  ฟงถูกไหม ?  อาจารยวาอยางนี้  :  ถาบอกใหไป  ก็เปนของผม  จะเปนของ 
คุณไปไมได;  เพราะคุณไมไดรูเอง  ไมไดคิดเอง  ไมไดพลุงขึ้นมาเอง  ไมไดโพลง 
ขึ้นมาเอง,  ปญญาไมไดโพลงขึ้นมาเอง. 

 
อาจารยบอกวา  บอกเขามันก็เปนของผมเอง  ไมใชของคุณ  แลว 

วันหนึ่งคุณก็จะดาผม.  อาจารยเขาวาอยางนี้  แลวก็ไมบอก;  ใชใหไปปฏิบัติ 
ตามแบบของพวกเซ็น;  เหมือนอยางเรื่องจับใสหีบแลวใหหาทางออกเอาเองอยางนั้น. 

 
ทีนี้นานเขา ๆ  พระรูปน้ีก็คลาย ๆ  กับพนแลว  เปน  “นิสสัยมุตตกะ”  แลว;  

แลวออกไปอยูปาไผคนเดียว,  ไปปฏิบัติคนเดียว  เพียรไป ๆ ๆ.  วันนั้นเก็บกวาด 
บริเวณกุฏิ  เปนเวลาที่เก็บกวาดกลางวัน;  ถือไมกวาดอันยาวกวาด ๆ  ไปอยางนี้  จน 
เหน็ดเหนื่อย  เหงื่อไหลไคลยอยก็กวาดไป.  พอไมกวาดมันงัดเอากอนอิฐเล็ก ๆ  กระเด็น 
ไปกระทบลําไมไผดังปุง  เขาก็บรรลุธรรมทันที  เพราะเสียงดังปุงที่ไมไผนั้น;  พอมี 
เสียงดังปุง  ก็บรรลุธรรมโพลงขึ้น. 
 

เรื่องอยางนี้อยาไปนึกอยางอื่น  มันเปนวิธีของพวกเซ็น  ซึ่งเราไมคอยเขา 
ใจเขา;  เราไมไดทําวิธีนั้น.  คลาย ๆ  ของท่ีมันขังหรืออัดอยู  พอมีรูมันก็ออกมาดังปุงนะ.  
การเกิดเสียงปุงขึ้นมานี้ทําให รูอะไรโพลงพลางออกไป  เปนเรื่องเกิด  เรื่องดับ 
เรื่องมี  เรื่องไมมีอะไรอยางนี้;  ก็เปนอันวาบรรลุธรรมะ  ขนาดที่เรียกวาตรัสรู. 
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เขาไดยินปุงก็หยุดเลย,  พอปุงก็หยุดเลย  หยุดชะงักเลย;  เสร็จแลวก็ไป.  
พอครูหนึ่งก็ไปอาบน้ําอาบทา  ผลัดจีวร  หมจีวรเต็มท่ีใหเปนพิเศษ.  ไปท่ีหนาแทน 
บูชา  เอาธูปเอาเทียนมาจุด  แลวก็บูชาไปยังอาจารยคนแรกนั้น  :  วาขอบพระคุณ 
อาจารย,  ขอบพระคุณอาจารยที่พูดวา  “บอกไมได  ถาบอกก็เปนของผมไมใช 
ของคุณ  แลววันหนึ่งคุณก็จะดาผม”.  ถาอาจารยบอกเสียแตครั้งนั้น  วันนี้จะไมมี,  
วันนี้จะไมมี.  ถาอาจารยตอบเสียในวันแรกที่ถาม  เหตุการณในวันนี้จะไมมี,  เหตุการณ 
ดังปุงแลวบรรลุ  ก็ไมอาจจะมี.  แตเพราะเหตุที่อาจารยไมบอก  ไมยอมบอกนั้นแหละ 
อยูมา  เหตุการณนี้จึงมี  คือบรรลุ. 

 
นี่เปนอันวาอาจารยไดพูดจริงรอยเปอรเซ็นตทุกอยาง,  แลวก็ยอมสารภาพวา 

เขาจะดาอาจารยจริง ๆ  ก็ได  ถาอาจารยไดบอกเสียวันนั้น;  เพราะไมมีอะไรจะทําให 
บรรลุอะไรได.  วันนั้นเพราะอาจารยไมบอก  วันนี้จึงมี,  วันนี้คือเหตุการณอยางนี้ 
เสียงดังปุงแลวบรรลุ  มันคงมี  จึงขอบพระคุณอาจารยอยางยิ่ง;  แลวก็เปนความจริง 
อยางยิ่ง  ก็ยิ่งเชื่อ  ยิ่งนับถืออาจารย. 
 

ในรูปภาพเรื่องนี้  ใหไปดูรูปภาพถายที่มีพระรูปหนึ่งกวาดขยะอยูนี้  มีเรื่อง 
ดังเลามา.  (ดูรูปทายบทนี้) 
 

พวกนิกายนี้,  นิกายเสี ่ยงตุง  นิกายเซ็น;  เขาจึงถือ  เหลือที่จะถือ 
คือไมตอบคําถาม ;  มีแตกลับถามเพิ่มขึ ้น ;  แลวคนนั ้นตองไปคิด ,   เปน 
เชิงคิด  เชิงปรับปรุงทุกสิ่งทุกอยางที่แวดลอมใหเหมาะใหความสวาง  แลวเกิดความรู 
โพลงออกมา.  นี้ถือวา  จิตแท ๆ  นั้นพรอมที่จะรูเสมอ  แตรูออกมาไมไดเพราะ 
คนเรายังมีโง  มีอะไรหนามาก  ปดบังอยูเรื่อย  พอกหุมอยูเร่ือย  จิตโพลงออกมา 
ไมได.  ตองเปนอยูใหถูกวิธี  วันหนึ่งความรูจะโพลงออกมา  อยางที่ถูกวิธี  แลวพอ 
เหมาะแกเวลา  คราวถึงเวลาของมัน. 
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วิธีของเซ็นเรื่องนี้คลาย ๆ  กับพระพุทธเจาตรัสวา  :  ถาภิกษุเหลานี้จะเปน 
อยูโดยชอบไซร  โลกจะไมวางจากพระอรหันต;  มันคลาย ๆ  อยางนั้น  ใหเปนอยู 
โดยชอบ ,   เปนอยู โดยชอบธรรม -  สมฺมา   วิหเรยฺยุ ;   อิเม   เจ  ภิกฺขู  สมฺมา 
วิหเรยฺยุ   อสุ  ฺโ   โลโก   อรหนฺเตหิ  อสฺส .   มีในบาลีบทปริน ิพพานสูตร  :  
ถาภิกษุเหลานี้จะเปนอยูโดยชอบไซร  โลกจะไมวางจากพระอรหันต.  ผมอธิบาย 
เอาเองนะวา  เปนอยูโดยชอบ  ก็คือเปนอยูที่ถูกวิธีธรรมชาติ;  การตรัสรูก็พรอมที ่
จะออกมา. 
 

ถาเปนอยูชอบ  โลกจะไมวางพระอรหันต 
เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลาย  เปนอยูอยางโจร,  เปนอยูอยางพอคา  ผูคาขาย ,  

เปนอยูอยางนักเลง  หลอกลวงเขาไปเสียทั้งนั้น. 
 
ภิกษุเปนอยูอยางพอคา  อยางนักการคา  หมายความวา  ที่อุตสาหเลา 

เรียนนี้  เรียนเพื่อไดดิบไดดีทั้งนั้น,  จิตใจมุงมั่นเปนโลภะ  เปนตัณหา  มุงที่จะไดดิบ 
ไดดี  ไดประกาศนียบัตรมาเปนลําดับไดรับยศ  ไดรับศักดิ์  แตงตั้งขึ้นไป  สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
ไป  จนนอนเอเตเปนผูสบายอยู.  อยางนี้เรียกวาเปนนักการคา  ไมใชวาอยูโดยชอบ 
ไมใช  สมฺมา  วิหเรยฺยุ,  แลวจิตนี้ก็มุงมั่นดวยโลภะ  ดวยตัณหาที่จะดีจะเดน  จะได 
เปนผูสมบูรณพูนสุขในที่สุด.  นี่จะเรียกวาเปนอยูโดยชอบหรือ ? 
 

เปนอยูโดยชอบนั้นตองมีอะไรออกไป,  อะไรออกไป ๆ  ออกไปเรื ่อย- 
ออกไปเรื ่อย-ออกไปเรื ่อย ;   ตัวก ู-ของก ู  หยุมหยิมนั ้นม ันออกไปเรื ่อย-ออกไป 
เรื่อย-ออกไปเรื่อย-ออกไปเรื่อยจนหมด  จนวันหนึ่งมันลุกโพลงออกมา.  ถาของกู 
เขามาเรื่อย,  ของกูเขามาเรื่อย  ก็จะตรงกันขามกับ  “อยูชอบ”. 
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ภิกษุอยูอยางโจร  คือขโมยของประชาชนเอามา  ดวยวิธีอันฉลาด :  สมบัติ 
พัสถาน  ลาภยศชื่อเสียงอะไรก็ตามเหลานี้  ก็ตองเอามาจากประชาชน;  ไมเอามา 
จากประชาชนจะเอามาจากไหนกันแลวใชวิธีแยบคายผสมโรงกัน  ใชวิธีใดที่จะทําให 
ประชาชนบูชาดวยลาภสักการะ  ก็ทําอยางนั้น;  อยางนี้ก็เปนโจรกันละ,  หรือมิฉะนั้น 
ก็เปนพอคา.  ถาเลวไปกวานั้น  ก็กลายเปนไปทําอยางที่เรียกวาไมนาดู  สกปรกลามก 
อะไรตามเรื่องตามราว.  นี่เรียกวาไมมีความเปนอยูโดยชอบ  โลกก็ยังวาจาก 
พระอรหันตอยูเรื่อย. 
 

พวกเซ็นนั้น  อยาไปดูถูกวาเขาไมมีอะไร,  เขาไมมีทรัพยสมบัติอะไรจริง ๆ,  
แมแตเสื้อผาจีวรนี้ก็ยังเรียกวาแทบจะไมมี.  ฉะนั้นอยาดูถูกพวกเซ็น  ตามที่เขาพูด ๆ  กัน 
บา ๆ  บอ  ๆ;  อยางนอยเขาก็มีความเปนอยูโดยชอบ  นี่มากกวาพวกเรา.  พวกเรายัง 
มีเลน  มีหวัว  ยังมีนั่นยังมีนี่มากกวาพวกนั้น  ซึ่งเขาคอยเฝาระวังจิต,  ประคองจิตให 
อยูในลักษณะที่  ไมมีตัวตนอยูเสมอ;  เรียกวา  “จิตเดิม”  เขาตองการ  “จิตเดิม”  
อยูเสมอ  จิตที่ยังไมมีตัวตน  นี้ก็เปนอยูโดยชอบ.  ฉะนั้นเราก็อยาใหอะไรตาง ๆ  
ผูกพันเรามากขึ้น ๆ. 
 

หลักปฏิบัติธรรมเชนเดียวกับเซ็นก็มีอยูในฝายเถรวาท 
ดังเชน  “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร” 

เอาละ  ทีนี้ผมจะพูดสักขอหนึ่ง  สําหรับธรรมะวันนี้ใหเขาเรื่องนี้  เปนหลัก 
ที่ชวยไดมากคือวา  หลักที่มีวิธีเชนเดียวกับของพวกเซ็น  ก็มีอยูแนในฝายพวกเรา;  
แตพวกเราไมสนใจ  แลวดูถูกเสียอีก,  ดูถูกเขา  วาตัวเองเปนนักธรรม  เปนเปรียญ;  
แลวดูถูกคําพูดที่ฉลาด  ๆ ของคนที่เปนบุพพการีอุปชฌายอาจารยแตกาลกอน.  ตัวอยาง 
เชนประโยควา  “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”.  แพเปนพระชนะเปนมารนี้  ที่แถว 
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เพชรบุรี  จันทบุรีนี้จะมีพูดสํานวนนี้หรือไม  เคยทราบบางไหม ?  หรือวาเอามาจาก 
หนังสือท่ีเขาอาน ๆ กันทีหลัง.  ผมหมายความวา  แตเดิมท่ีคนแก ๆ พูดกันแตเดิมน้ัน;  
ไมใชวาเพิ่มเอามาจากหนังสือพิมพแพรหลาย. 
 

นี้ผมหมายความวา  เมื่อผมเด็ก ๆ  นั้น  เยอะเทียว  ผมไดยินผูที่เปนอุปชฌาย 
อาจารยพูดกันอยูติดปากเสมอ  ประโยคนี้  และประโยคอื่น ๆ  ที่คลายกันมันมีมาก.  โดย 
เฉพาะอาจารยที่เปนอาจารยสวดใหผม.  อาจารยองคนี้แกมากแลว  มาสวดใหผม  แลว 
ก็แกมากแลว  ไมกี่ปก็จะตาย,  ทานไมไดเรียนอะไรเลย  เปนนักธรรมก็ไมเคยพูดถึง 
บาลีก็ไมเคยพูดถึง;  แตทานมีวิธีที่จะคอยเฝาจิต  ระวังจิต  ปกครองจิต  ควบคุมจิตได 
ดีมาก.  พูดอยางนี้ทานก็รูเร่ือง :  ประโยคที่วา  “แพเปนพระชนะเปนมาร”  อะไรนี้,  
คลายพวกคนบาทั้งนั้น  ฝกใหมันพลุงอยูในใจเรื่อย  เดี๋ยวก็พลุงออกมาเปนประโยคอื่นที ่
คลาย ๆ กันไดอีก. 

 
“แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  เดี๋ยวนี้ดูจะลาสมัยเสียแลว.  คุณดูซิ  ไมมี 

ใครเชื่อเลย  “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งไมเชื่อ  ;  เพราะตองการแต 
จะรบ  จะฆาเขาใหหมดเลย.  ที่ในโลกเวลานี้  ที่ทําสงครามกันอยูนี้  ตองการจะฆา 
ฝายตรงกันขามหมดเลย;  ที่วา  แพเปนพระ  นี้ไมตองการ,  ผูที่ชนะจะเปนยักษเปน 
มารก็เอาดี.  หมายความวามันเลวมากก็เอาดี.  นี่มันเปนมา  จนกระทั่งทั่วไปหมด 
ในโลกนี้ทั่วไปหมดแลว.  คุณก็ตองระวังใหดีวาพระเณรทั้งหลาย  ก็ไมยอมรับขอน้ีเลย;  
พระเณรนี้“แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  ไมยอมรับ,  แพเปนพระ  ชนะเปนมารนั้น 
ไมยอม,  จึงเถียงกันเลย  เตะกันเลย  แทงกันเลย. 
 

พระเณรเดี๋ยวนี้ไมยอมผิด,  ไมยอมสารภาพ,  ไมยอม,  เถียงกัน.  ถาใคร 
แหลมเขามาละก็  ตอยมันเลย  แทงมันเลย.  ไมมีใครยอมรับขอที่  “แพเปนพระ 
ชนะเปนมาร”  เพราะไมเขาใจ;  เพราะไมเขาใจเทานั้นเอง.  ไมเขาใจทั้งสองคํา 
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วาพระคืออะไร,  มารคืออะไรก็ไมรู,  เขาไมเขาใจ.  ถาเขาใจวาพระคือประเสริฐสุด 
สูงสุด  ประเสริฐจริง ๆ  ก็คงจะยอม;  คงจะยอมแพ  เพ่ือเปนพระ.  การที่ขัดใจ 
กันเปนประจําวัน  ในวัดเราก็มี  ในวันหนึ่ง ๆ  มีคนนั้นขัดใจกับคนนี้  :  พระขัดใจ 
อุบาสก  อุบาสกขัดใจอุบาสกดวยกัน;  มันเปนเรื่องที่ตองคิดทั้งนั้น.  ไมมีใครยอมวา 
 “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  จึงไดทะเลาะกัน  เพราะไมยอมกัน. 
 

คนที่ทุมเถียง  เสียงแข็งบงเบง  บงเบงนั่นแหละ  เปนมารหรือเปนอะไรกอน 
ตลอดเวลา.  เขาบอกวาใหยอม  ไมใชหมายความวาแพ;  ใหยอม  ใหฝายโนน;  
กลับไปเห็นวาแพ.  ที่จริงนั้นเปนผูชนะ  เปนผูชนะกิเลส,  เปนผูชนะเหตุการณ 
อันนั้น  เปนผูชนะเต็มตัวละ.  การที่นิ ่งเสียได  ไมโกรธ  และไมโตตอบอะไร 
นั่นคือชนะเต็มท่ี;  แตในภาษาคนเขาเรียกวาแพ.  ชนะแตในภาษาธรรม,  ในภาษา 
คนมันแพ  มันโง.  เขารูแตภาษาคน  เขาเห็นเปนแพเร่ือย;  เขาไมยอม  เขาจึงเถียง,  
หรือวาเขาจะเตะ  เขาจะสอนผูอื่นดวยการเตะนั่น. 

 
เรื่องนี้ขอคิดดูใหดี  ไมควรจะมีเหลืออยู  จะสอนผูอื่นดวยกําลังอยางนี้ 

มันก็ยิ ่ง-ยิ่งกวามารเสียอีก;  มารมันยังฉลาดกวานั ้น.  จะสอนผู อื ่นดวยกําลัง 
นั้นเปนสัตวปา  สัตวเดรัจฉาน;  อยาลืมขอน้ีเสีย. 

 
การที่จะปราบทิฏฐิของผูอื่น  หรือจะปราบวาทะของผูอื่นนี้  จะเถียง 

จะไมยอม;  แลวจะใชกําลังเขาใสกัน  อยางนี้ก็เปนวิธีของสัตวเดรัจฉาน  เรียกวา 
กัดกัน  อะไรอยางนั้น.  ถึงแมวาเราจะไมใชกําลังกาย  แตใชกําลังวาจา  กําลังอะไร 
เหลานี้ก็เหมือนกัน;  ใชไมได. 
 

กําลังวาจานี้ก็ไมใชเลน  นิ่งเสียใหเขาถือวาเราแพ  อยางนี้คือชนะ 
ไดหนอยหนึ่ง  ๆ,แลวการนิ ่งของเรา  ทําใหเขานึกไดทีหลังก็ยิ ่งดี;  หรือวาเรา 
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ยอมแพ  ยอมใหเขารูสึกวาเขาชนะ  เราเปนฝายแพ,  แลวเมื่อเรามีโอกาสพูดกับเขาอีก 
ก็พูดใหเขารูเรื่อง  ยังจะพูดใหเขากลับใจไดอีก.  แตถาเราไปชกปากเขา  ไปตอยกัน 
เสียแลว  ไปฟนไปแทงนี้  จะมีโอกาสอะไรก็ไมมี. 
 

ถาเรายอมแพ  แลวก็หยุดนึก ๆ ๆ  นึกอยูนาน ๆ,  นิ่ง ๆ ๆ.  นี่นากลัว;  
เขาจะตองไปนึกอยูในใจ  แลวจะนึกออกในที่สุด.  ถาเขานึกไมออก  เราก็พูดกัน 
วันหลังได  จะรู เรื ่องกันดี,  เปนพระไดแลว.  นั ่น“แพเปนพระ”  คือผู ชนะมาร :  
พระคือผูชนะมาร;  ฉะนั้นเปนผูแพ  จึงเปนผูชนะกิเลส  ชนะมาร.  สวนคนที่ชนะ 
นั้นกลายเปนแพ  แลวก็โกรธ  และดา  ก็เปนเรื่องของกิเลสไปเลย. 
 

ภาษิตบทนี้  เกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรม;  คําวา  “แพ”  คําวา  “ชนะ”  นี้  
หมายถึงภาษาสูงภาษาธรรม.  แพในภาษาคน  กลายเปนชนะในภาษาธรรม;  
ชนะในภาษาคนกลายเปนเลว   เป นแพเป นมารในภาษาธรรม ;   นี ่เร ียกว า 
“แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  พูดอยางนี้ตองพูดสิ่งที่ฝน  รูสึกฝน  ตรงกันขามกับ 
ความรูสึก  ตามสัญชาตญาณของสัตว. 
 

คุณสังเกตดูเห็นไหม  ?  เปนเรื่องตัวกู-ของกูทั้งนั้น,  พูดไปพูดมาไม 
พนเรื ่องต ัวก ู-ของก ูทั ้งนั ้น   ไม พ นเรื ่องนี ้.   เรื ่องปราบตัวก ู-ของก ูได   ก็เป น 
เรื่องชนะ  เรื ่องไมแพ.  พอตัวกูเกิดขึ้นมา  ก็คือแพ;  ตัวกูเกิดขึ้นมา  ก็เปน 
คนละคน,  ถาตัวกูเกิดขึ้นมา  ก็มีอะไร ๆ  ขึ้นมาทันที. 
 

พอมีอุปาทานวา  “ตัวกู”  โลกนี้ก็มีแตคนบา 
เมื่อตัวกู  อุปาทานวาตัวกูไมไดเกิดขึ้นมา  อะไร ๆ  ก็ดูจะยังไมมี,  โลกนี ้

ก็ยังไมมี.  โลกในความหมายที่ถูกตองในภาษาที่ลึก  คือทุกขหรืออะไรอยางที่คุณวา 
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กายยาววาหนึ่งก็ตามใจ.  โลกคือกายยาววาหนึ่งนี้  ถาไมเกิดตัวกู  โลกนี้ก็ยังไมเกิด 
โลกนี้ยังไมมี;  พอเกิดตัวกู  ยกหูชูหางขึ้นมาทันที  โลกนี้ก็มีขึ้นมาทันที  สําหรับ 
คนนั ้น;  คือความทุกข  หรือเหตุที ่จะใหเก ิดทุกข  เวลานี ้ก ็ม ีขึ ้นมาทันที.  ฉะนั ้น 
โลกนี ้จ ึงเกิดขึ ้นสําหรับใสคนบานั ้น;  กอนนี ้โลกไมม ี,  เง ียบ.  ไมมี,  ไมม ีอะไร.  
พอยกหูชูหาง  อุปาทานตัวกู-ของกู  นี้ขึ้นมา  ก็เกิดมีตัวฉัน  แลวก็มีโลกสําหรับ 
ใสตัวฉัน.  มีโลกขึ้นมาทีไร  ก็มีคนบาทุกที,  หรือวามีคนบาแบบนี้ขึ้นมาทีไร  โลก 
จึงจะเกิดขึ้น  แลวรองรับคนบานี้. 
 

พวกที่ เรียนอภิธรรมควรจะรูดี  ถาเขาใจถูกตอง  ก็จะรูไดดีตามขอนี ้;  
แตถาเรียนอภิธรรมผิด ๆ  หลับหูหลับตาเรียน  ก็แกวงไป  เขาใจไมได  วาโลกนี้มัน 
เพ่ิงเกิด  เมื่อคนมีความยึดมั่นถือมั่น. 
 

ถาคุณไมเขาใจ  ขอใหเอาไปคิดดู.  ผมกําลังบอกวา  โลกนี้เพ่ิงมีทุกที 
ที่คนมีความยึดมั่นถือมั่น  พอคนหมดความยึดมั่นขณะหนึ่ง  โลกนี้ก็ดับไป,  
ถาคนมีความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทานนี้ขึ้นมาเมื่อใด,  เมื่อน้ันโลกจะเกิดขึ้น  เพื่อใส 
คนบานั้น  เพื่อรองรับคนบานั้นทันที;  แลวในโลกจึงมีแตคนบา;  เพราะมันเกิดขึ้นจาก 
ความบาของตัวเอ  ในโลกจึงมีแตคนบา;  พอไมบาขึ้นมา  ก็เทากับไมอยูในโลก. 
 

ปุถุชนหรืออะไรก็ตามเถอะ  เราอยาไปวา  เขาเลวเกินไปนัก;  ปุถุชนเมื ่อ 
ไมมีกิเลสปรุงแตง  เปนตัณหาอุปาทาน  ก็เหมือนไมมีอะไร,  โลกก็เหมือนไมมี.  
แตพอมันเกิดตัณหาอุปาทานอยางใดอยางหนึ่ง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย  หรือวาดวย  กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน 
อะไรก็ตาม  อยางใดอยางหนึ่ง  ในหลายรอยหลายพันอยาง;  เมื่อนั้นจะมีตัวฉัน  มีตัวกู 
แลวก็มีโลกขึ ้นสําหรับจิตดวงนั ้น  สําหรับคนนั ้น;  ฉะนั ้น  ในโลกจึงมีแตคนบา. 
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พระอริยเจาทานไมมีเกิดอุปาทาน  ตัวกู-ของกู  ทานก็เลยไมไดอยู 
ในโลก ,  ไมมีโอกาสที่จะอยูในโลก;  โดยเฉพาะพระอรหันตที่เรียกวาเปนผูเหนือ 
โลกแลว  โดยสมบูรณแลว  ไมมีวันที่จะเกิดตัวกู-ของกู;  โลกก็ไมมีสําหรับทาน 
ทานก็ไมอยูในโลก  ก็เลยเปนโลกุตตระไปตลอดเวลา. 
 

ปุถุชนคนธรรมดานั้นยังมีกิเลส,  หรือวาใครก็ตามท่ียังมีกิเลสอยู  พอกิเลส 
ไดรับอารมณแลวก็ปรุงเปนตัวกู-ของกูขึ้นมา  ตามระยะของปฏิจจสมุปบาท  :  พอถึง 
ขั้นภพจึงใหเกิดชาติ-ชาติจึงใหเกิดตัณหา-ตัณหาทําใหเกิดอุปาทาน-อุปาทานทําให 
เกิดภพ-ภพทําใหเกิดชาติ  เทานี้  ก็เกิดตัวกูทั้งนั้น;โลกก็มีขึ้นมา  คือความทุกขหรือ 
ชาติ.  ฉะนั้นในโลกนั้นก็มีคนบาคนนั้น  จนกวามันจะเย็นลง  เย็นลงไปหมดอุปาทาน 
ลงไปอีกครั้งหนึ่ง  คือมันตาย  มันก็หมดไปโลกหนึ่ง;  โลกก็ตายก็ดับพรอมไปกับ 
ความตายของคนนั้น. 
 

เดี๋ยวเกิดมีอาการกระทบทางหู  ทางจมูก  ทางอื่นอีก  ในเรื่องอื่นอีก  ก็เกิด 
ตัวกูขึ้น  โลกก็เกิดขึ้นอีก  ปบเดียวพรอมกันทั้งนั้น.  การปรุงแตงเปนเวทนา-ใหเกิด 
ตัณหา-ใหเกิดอุปาทาน;  นี้สรางขึ้นมาเปนจิตที่ประกอบไปดวยอุปาทานยึดมั่น,  โลก 
ก็มียึดมั่น;  ฉะนั้นคนบาฟกตัวขึ้นมาเมื่อไร  โลกก็ฟกตัวตามขึ้นมาเทากันพรอมกัน  :  
โลกใหญ  โลกเล็ก  แลวแตบามากบานอย. 
 

ผมไปพูดที่สวยอุศม  วาในโลกมีแตคนบา  แลวคุณจะคัดคานขอไหนดี;  
ถาไมเห็นดวยจะคานขอไหนก็ได  ในโลกมีแตคนบาทั้งนั้นเลย  หาคนดีไมพบ.  
แลวก็โลกเดี๋ยวนี้  โลกสมัยไหนก็ตาม  โลกยุคไหนก็ตาม  ในโลกมีแตคนบา;  เพราะ 
พอมีคนบาขึ้นมา  ก็เปนโลกขึ้นมาทันทีเลย,  พอหายบา  ก็หายเปนโลก.  ในโลกมี 
แตคนบา,  มันก็เปนภาษาพวกเซ็นอยูเหมือนกัน.  ถาไมอยากบา  ก็ตองถือขอท่ีวา 
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รูจักแพเปนพระ  ชนะเปนมารเสียได  ก็ไมบา;  เมื ่อไมบา  ก็ไมมีโลกขึ้นมา,  
แลวก็ไมตองอยูในโลกที่บา. 
 

ผมบอกมากกวา  ๑๐  ครั้งแลว  วาอยูกันที่วัดนี้ไมมีเรื่องอะไร  นอกจากเรื่อง 
เขนฆาตัวกู-ของตัวเทานั้น  มีปญหาขอเดียวเทานั้น,  ทั้งพระทั้งเณร  ทั้งอุบาสก 
อุบาสิกา  ทั้งหมดทั้งแมว  ก็มีปญหาขอเดียวนี้  คือ  ตองเขนฆาเรื่องตัวกู-ของกูเทานั้น.  
ที่ไมยอมนับถือวา  แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  ก็เพราะบางคนหูยาวหางยาวขึ้นมา 
แตละที  ละที,  หูยาวหางยาวเกินขนาด  ในสิ่งที่ไมควรจะมี,  ในสิ่งหรือในลักษณะ 
ในภาวะที่ไมควรจะมี  ก็ยังมีได;  ไมรูวาจะอวดดีไปถึงไหน. 
 

พวกคนบานี้รับใชกิเลสทั้งนั้น  
ทีนี้   บาแลวก็ รับใชกิ เลส ,   คนบานี้ก็ รับใชกิ เลสท้ังนั้น .   คนชนะนั ้น 

 “แพเปนพระ  ชนะเปนมาร”  :  คนชนะรับใชกิเลส,  คนแพก็รับใชพระพุทธเจา.  
ฉะนั ้น  คุณไปเลือกใหดี;  จะรับใชพระพุทธเจาหรือจะรับใชพญามารกันดี.  
การที่ยอมใหเขาสบาย  ยอมใหเขาใชเราอยางทาสเสีย  นี้คือรับใชพระพุทธเจา;  ฉะนั้น 
อยาโกรธเขา  เมื่อเขาทําอะไรตามกิเลสของเขา  ตามนิสัยสันดานของเขา  ตามความ 
เปนบาของเขา,  อยางไปโกรธเขา  ใหเขาทําไปเถอะ. 
 

ถาเรารับใชคนบาอยางนั้นได  นั่นแหละ  คือรับใชพระพุทธเจา;  
เพราะวาเราจะทําไปดวยสติสัมปชัญญะ  ดวยสติปญญา  ตามพระพุทธเจาทานวา.  
นั่นแหละเรารับใชตามพระพุทธเจา  :  เชนจะมีใครไมประหยัด  ใชน้ําเปลือง  ใชไฟ 
เปลือง  ใชอะไรก็อยาไปวาเขา;  เราไปขนมาใหเขาใชเถอะ  มันจึงจะรับใชพระพุทธเจา,  
รับใชคนที่เราวานั่นแหละ  รับใชเขาอยางที่เราเปนทาสเขาเถอะ,  แลวเราก็จะเปน 
ผู รับใชพระพุทธเจา.  ถาไมอยางนั้น  กลับไปฝายตรงขามคือ  เรามารับใชก ิเลส 
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ของเรา  คือจะดาเขา  จะเกี่ยงงอนเอาอะไรจากเขา,  ที่จะขมขี่เขา  ที่จะใหเขาทํา 
อะไรตามอํานาจของเรา  อยางนี้เรียกวา  รับใชพญามาร. 
 

อยาไปคิดวาใครมันชั่ว  ใครมันเลว  ใครมันดี  อยางนี้ปลอดภัยกวา ;  
ระวังตัวเองวา  อยาไปยกหูชูหางเขา  อยาเกิดตัวกู-ของกูเขา  แลวสมัครเปน 
คนแพ.  ถาจะใหดีกวานั้นก็คือ  ยอมแพ  โดยที่เขาไมรูสึก,  สมัครเปนคนแพโดย 
ไมใหใครรูสึกเลย;  ถาวาเขารูสึก  มันกลายเปนเหมือนกับวา  เอาบุญคุณจากเขา. 
 

ถาเราทําความดีตอผูอื่น  โดยใหเขารูนั้น  ตองเกิดความผูกพันทางบุญคุณ;  
ถาจิตใจเลวมากก็ทําไปเพื่อจะใหเปนบุญคุณ  เพื่อใหเราเปนผูมีบุญคุณแกเขา  แลวจะ 
ไดเรียกรองอะไรจากเขา  อันนี้เลวมาก.  เพราะฉะนั้นไมควรจะคิดในทํานองนั้น 
จะเปนการคาขาย;  ถารับใชก็รับใชโดยบริสุทธิ์ใจเลย  ถากลัวเขาจะขอบใจ 
ก็อยาใหเขารู ;  ถาวากลัวเขาจะขอบใจเรา  จะตอบแทนเรา  เราก็อยาใหเขารู .  
นี่เรียกวาเปนผูรับใชที่ต่ําที่สุด  เลวที่สุด  เหมือนกับเปนทาสเขา  แลวไมใหเขารู;  
จะเปนการเขนฆากิเลส.  เรื่องอยางนี้เรียกวารับใชพระพุทธเจา  ปฏิบัติตามพระ 
พุทธเจา  รับใชพระพุทธเจา. 
 

สมัครปดทองหลังพระ  จะไดชื่อวายอมแพ 
เดี๋ยวนี้ยิ่งหาไมได  คนที่สมัครจะปดทองขางหลังพระนี้  หาไมได,  มีแต 

ชิงเอาหนาทั้งนั้นพวกหูยาวหางยาวทั้งนั้น;  รุมกันปดทองหนาพระจนเลอะไปหมด,  
มีอยูแลว  แลวก็ยังปดเขาไปอีก  แลวจะไมวาบาอยางไร.  ปดขางหนาเสียเรื่อย  มีทอง 
หนาอยูแลวยังจะปดเขาไปอีก;  ทีขางหลังพระไมมีคนไปปด  นี้คือคนบา.  สวนผูที่ 
ยอมแพ  และยอมรับใชเหมือนกับทาสนั้น  เปนบุคคลที่คนธรรมดาเห็นวา  นาเกลียด 
นาชัง,  นั่นคือรับใชพระพุทธเจา. 
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ถาใหดีกวานั้น  อยาใหเขารูตัวเปนอันขาด  อยาใหเขาตองขอบใจ  อยาให 
เขาจําตองคิดวาจะตอบแทน;  แลวเราก็ไมมีโอกาสที่จะเรียกรอง  ไมคิดจะเรียกรอง 
ไมมีโอกาสจะเรียกรองสิทธิอะไรที่เปนการตอบแทน  แลวจึงจะวิเศษถึงที่สุด.  ตองสมมติ 
วาไปปดทองหลังพระ  แอบไปปดไมใหใครเห็นเลย;  เพราะการทําอยางนั้นเขาอาจจะ 
เปนคนฉลาด  คนจริง.  คนฉลาดบางคนคิดเรื่องอยางนี้จริง ๆ,  ใครปดทองหลังพระ 
แลว  สรรเสริญเขาเถิด.  ปดทองหลังพระ  อยาใหใครเห็น,  แอบปดอยาใหคนเห็น 
ดีกวา  ปดเสียใหเต็มก็ได;  นั่นถึงจะดี. 
 

การปฏิบัติธรรม  ไมจําเปนตองใหใครรู 
ทีนี้ก็อยากจะแนะนําถึงวิธีที่วา  การปฏิบัติธรรมะ  ปฏิบัติศีล  สมาธิ  ปญญานี้ 

อยาใหใครรูดีกวา  วามีศีล  มีสมาธิ  มีปญญา,  ในการปฏิบัตธรรมะ  แลวอยาให 
ใครรูดีกวา.  พอรูก็มีเรื่องละ :  หาวาเครงดี.  เอาไประบือลือชากัน  เปนบาไปเลย,  
ล วนย ึดถ ือ เ อ าความด ีขอ งคนผู ปฏ ิบ ัต ิทั ้ง นั ้น .   แล ว ต ัว ผู ปฏ ิบ ัต ินั ้น   ร ะ ว ัง 
ใหดีเถอะ,  ระวังใหดี;  จิตจะเผลอ  คิดวากูดีไปทั้งนั้น  วากูดี  วากูปฏิบัติไดดี  กูเครง;  หรือ 
อาจจะกลายเปนวากูเครงกวาคนนั้น  ดีกวาคนโนนไปเลย,  หรือยังวากูแพกวาคนนี ้
อยางนี้เปนตน. 
 

เรื ่องนี ้ในค ัมภ ีร ไบเบ ิล   พระเยซ ูสอนไว ด ีมากในข อนี ้  เฉพาะข อ นี ้;  
ว าการที ่ถ ือศ ีลซะบาธอย าให ใครรู ;   ถาเขาจะเก ิด รู เข า   ก็ทําไม ให เขารู ;   เช น 
วันนี้เราถือศีล  พอคนเขารูก็ไปกินขาวเสีย  กินขาวเย็นเสียอยางนี้.  ใหรูวาไมไดถือศีล,  
คืออยาใหใครรู.  พอมีคนรูวาเราถือศีล  เอาสรอย  แหวนเพชร  มาประดับแตงตัวเสีย 
อยาใหคนนอกหรือใครรูวาเราถือศีล;  แตเรากลับถือศีลอยางเครงครัด  อยูตามที่สมควร 
ในหองในโบสถอะไรก็ตาม. 
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นี ่ค ุณไปคิดดูใหดีเถอะ ,  การที ่ปฏิบัติธรรมะ  หรือทําความดีนี ่น ะ 
ทําใหคนอื ่นรู   แลวไมมีผลดีอะไรเลย   มีแตผลรายทั ้งนั ้น;  ผมเคยประสบมา .  
ผลรายอันแรก  ก็คือตัวเองนั้น  จะยกหูชูหางขึ้นมาไมทันรู;  อีกอยางหนึ่ง  เผลอ 
เขาเวลาหนึ่ง  แลวคนบาดี  พวกบาดีคอยเอาไปสรรเสริญ  เอาไประบือลือชา  แลวยิ่ง 
เกินความจริงมากไปทุกที.  บางทีเราเพียงแตกําลังเริ่มทดลอง  เร่ิมพยายามทําอะไรนี้ 
ทําไดครั้งแรกนี้  เขาเอาไปสรรเสริญ  ระบือลือชาเหมือนกับเปนผูวิเศษไปเลย;  ซึ่งก็ไม 
เห็นมีดีอะไร  มีแตเรื่องยุง.  ขอใหรูไววาที่เขาวาดีนั้น  มันยิ่งแย  มันยิ่งยุง.  อยาใหมีใคร 
วาดี  วาอะไรเลย;  อยาใหยุงดีกวา.  นี่ถาเขาวาดีนัก  จงทําใหเห็นเหมือนอยางที่  
คริสเตียนเขาวา  “กินขาวเย็นเสียบาง”;  ถาเขาวาเราดีนัก  จงระวังอยาปลอยดีมากนัก. 

 
แพเปนพระ  ชนะเปนมาร  นี้ไมใชเลน;  ถาจะรับใชพระพุทธเจา  ตอง 

ยอมแพ  แพทุกอยาง,  แพทุกเวลาเลย  ก็เปนการรับใชพระพุทธเจา.  พอจะเอาด ี
เอาเดน  เอาบุญเอาคุณอะไรขึ้นมา  มันก็เปนเรื่องรับใชกิเลส  รับใชพญามาร  พอกพูน 
กิเลส  สนับสนุนพญามาร. 
 

เราเรียนรูกันมามาก  เหลือแตไมปฏิบัติเทานั้น 
ทีนี้ที่จะพูดก็คือ  ขอท่ีวาใหคุณสังเกตเห็นวา  เรื่องนี้ไมยาก  ไมตองเรียน 

จนจบพระไตรปฎก,  ไมตองพูด  ไมตองสอน  ไมตองถามอะไร  เปนประจําวันเหมือน 
เรื่องอื่น  มันเพียงแตเทานี้  ก็รูอยูแลวคือเหลือแตไมปฏิบัติเทานั้น.  เพราะฉะนั้น 
พระองคหนึ่งที่ไมมีความรูอะไรเลย  นอกจากศีลขอหนึ่งวาแพเปนพระ  ชนะเปนมารนี้ 
พระเหลานี้ เปนพระอรหันตกอน,  กอนพวกเปนมหาเปรียญ  เปนอะไรนี้.  ที่ รูมาก 
จะปฏิบัติไมถูก  จะเหมือนรูปสุนัขจิ้งจอก  ที่คุณเขียนเลาใหเด็กฟงวันนี้.  สุนัขจิ้งจอก 
ที ่รู มากนี ้  รู หลายว ิธ ี;   แต แมวรู ว ิธ ีเด ียว   รู ว ิธ ีขึ ้นต นไม เท านั ้น   นี ่เลยรอดไป .  
สุนัขจิ้งจอกที่รูหลายวิธี  ผลสุดทาย  ถูกหมาบานกัดตาย. 

www.buddhadasa.in.th

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



 ธรรมปาฏิโมกข ๓๕๖

พระเณรเดี๋ยวนี้เรียนมากจนไมรูวาเรียนอะไร,  แลวก็ไมใชแตพระ  แมพวก 
ฆราวาสพวกนั้นก็เหมือนกัน,  พวกชาวโลกชาวบาน  ถึงพวกฝรั่งเองก็เหมือนกัน 
เร ียน-เร ียนมาก,  คนความาก  จนไมรู ว าเพื ่ออะไร  ตรงไหน  จุดไหน  เลยพรา 
ไปหมด.  เหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวนั้น  ในที่สุดจะตองตาย;ที่รบราฆาฟน  ทําสงคราม 
กันนั้น  จะตองตาย  ตองวินาศ;  เพราะความรูมันพราหมด  ไมรูวาทําทําไมกัน.  
แมจะทําใหเกิดความสงบ  ก็ไมรูจัก  จึงฆากัน  เดี๋ยวนี้ก็ฆากันอยู;  คอมมูนิสตกับ 
ประชาธิปไตยก็ตาม  ก็ฆากันอยูแลว,  เปนวัตถุนิยมดวยกันทั้งนั้น  หันหลังใหศาสนา 
ดวยกันทั ้งนั ้น .   นี ่ก ็รู จนไมรู ว าอะไรเปนอะไร ,   อะไรคือสิ ่งที ่ต อง รู .   ฉะนั ้น 
รูอยางแมว  รูอยางเดียวก็พอเทานั้น  :  อันตรายมา  วิ่งขึ้นตนไม  รูจักหลีกอันตราย 
ไมมีการลังเลอยางนั้นอยางนี้อยางโนนอะไร. 

 
เราตองพยายามที่จะไมใหเกิดกิเลสอยางเดียว  ที่จะชนะกิเลส  โดยที่ 

ใหอริยสัจจ เกิดขึ้นมาเหมือนกับแมว  มันวิ่ งขึ้นตนไม   มันหลบหลีกไดดี ,  แลวก็มีสติ  
สัมปชัญญะหลบหลีกได.  อารมณมากระทบทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
ทางใจนี้ทําใหเหมือนไมกระทบ,  เหมือนไมกระทบ  มันก็เหลวเปนน้ําไปหมด.  ผมจึง 
วาระวัง  ที่เลาที่เรียน  ที่ขวนขวาย  ที่ทะเยอทะยานกันอยูนั้น  ระวังเถิด  จะเขารูปน้ี. 
 

การปฏิบัติไมตองทําอะไรมาก  เพียงระวังไมยกหูชูหางก็ได 
ที่นี่ไมตองทําอะไร  ไมตองการใหทําอะไรมากไปกวาพยายามไมยกหูชูหาง,  

พยายามไมยกหูชูหาง,  กรณีไหนทําใหเกิดยกหูชูหาง  ก็พยายามฝกหัดดวย 
กรณีนั ้น ;  เพื ่อจะไดรู จร ิง  ปฏิบัต ิจร ิง   :ไมยกหูชูหาง .  แลวการที ่ทํางานดวย 
กันกับบุคคลที่  ๒  ที่  ๓  นี้  เปนโอกาสใหเกิดกิเลส  ยกหูชูหางก็นับวาดี  ที่จะได 
ศึกษาขอนี้;  แตวาเราตองรูจักเข็ด  รูจักหลาบ.  ถาเกิดยกหูชูหางเขาทีหนึ่ง  ก็ให 
รูจักเข็ดรูจักหลาบไปหลาย ๆ  วัน  หลาย ๆ  เดือนยิ่งดี. 
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ถาไปนั่งหลับตาภาวนาอยูในถ้ําในปาคนเดียว  ไมคอยมีโอกาสที่จะเกิดกิเลส 
ยกหูชูหาง,โอกาสเกิดกิเลสมีนอยกวา;  แตถาทํางานกันประจําวันตามธรรมดาอยางนี ้
ทําอะไรดวยกันหลาย ๆ  คนนี้จะมี.  พอคนไหนรูสึก  อะ,  เรานี้ทําอะไรไดดีกวาคน 
อื่นเวย  นั่นแหละระวังเถอะ  หางยาวไมทันรู.นั้นมันเปนเครื่องเปรียบ  มีคูเปรียบ.  
บางทีจะคิดวา  ดอกไมนี่กูปลูกนะ,  ถึงไมพูด  ก็นึกอยูในใจ,  กูดีกวาคนที่ไมไดปลูก,  
กูก็ทําใหคนอื่นเขาไดพลอยสบายใจ  นี้ เปนสวนของกูที่มีความดีอันนี้;  แลวก็ไฟฟานี้ 
กูจัดนะ.  อยางเชนเณรผูมีหนาที่ เรื่องไฟฟาอาจจะนึกก็ได,  ก็ลวนแตมีโอกาสจะยกห ู
ชูหางทั้งนั้น  ในฐานะเปนเจาหนาที่ทําไฟฟาใหคนอื่นใชนี้,  หรือคนที่กวาดลานสวย ๆ  นี้ 
ใครมาเห็นวาวัดนี้สะอาดดีจริงสวยจริง  ก็ยกหูชูหางในใจ;  อยางนี้ก็มีไดทุกอยาง. 
 

นับตั้งแตพระลงมาถึงเณร  ถึงอุบาสก  อุบาสิกา  ถึงแมครัว  ถึงหมาแมว 
อะไรก็ตาม  มีสวนที่จะรูสึกวาดี  แลวก็กระดิ๊กกระดี๊  ดีใจยกหูชูหางดวยกันทั้งนั้น  ;  
แต ส ัตว ม ีน อยมาก   มันม ีพอมองเห ็นแล วม ันก ็สบายใจ   ด ีใจของม ัน .   ส ุน ัข   ๒  
ตัว   ไอปุกปุย  ไออวนนี้  ผมมองเห็นทีเดียว;  ถามันทําอะไรถูกใจผมแลว  มันสบายใจ 
เทานั้น;  นี้ผมเห็นแลว  ผมเห็นมันกําลังจะทําใหถูกใจผม  แสดงวามันจะมีเรื่องหู 
เรื่องหางอะไรนี้;  ไมใชวามันรักเพราะใหมันกิน,  ไมใช  ;  มันพยายามจะทําใหถูกใจ 
เพื่อมันจะดี,เปนคนดีกับเขาบาง  มันจึงมีอาการอยางนี้. 

 
เรื่องอยากเปนคนดีนี้  มันเปนสัญชาติญาณ  พอไมระวังหรือควบคุม 

ไวไมได  จะกลายเปนพญามารขึ ้นมาทันที.  ควรกลัวความดีมากกวากลัว 
ความชั่ว  ความชั่วมันมาซึ่งหนา  เตะทีเดียวกระจายไปเลย.  ความดีไมรูมาเมื่อไร 
มาที ่ไหน  มาอยางไร  ไมมองเห็นเลย,  พอเหลียวดู  ที ่ไหนได  หางของตัวยาว 
หูของตัวยามไมทันรูตัว  เขาจึงวาอันตราย.  ความทุกขที่มาจากความดี  นี่  เรายังไม 
รูจัก  จึงตองการมัน  พยายามทะเยอทะยานในมัน,  ก็อุตสาหทําไปอยางกอนนั่น ; 
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ทําใหดี  แลวก็ทําเพ่ือจะไมนึกถึงความดี;  ถาไมสรางความดี  ก็ไมรูวาจะมีกิเลส 
ขอไหนได. 
 

เดี๋ยวนี้บางคนพยายามทําความดีที่ เขาสมมติกันวาดี  ในภาษาคนนี้  ดีคือ 
อะไรก็ทําเถอะ ;แลวก็พยายามดูจิตใจวายึดถือหรือเปลา .   พอยึดถือเขา 
ก็แนนอนแลว  คือแย  ก็ม ีห ูยาวหางยาวเหมือนคนบา,   เก ิดโลกขึ ้นมาทันที,  
เปนคนบาอยูในโลกขึ้นมาทันที  จนกวาจะหยุด.  พอเปนคนบาก็อยูในโลกทันที,  
พอไมเปนคนบา  ก็ไมไดอยูในโลก .   นี่พยายามพูดใหจํางาย   ใหมีความหมาย 
กวางขวางที่สุด  ลึกที่สุด  ในโลกมีแตคนบา  ก็เปนการบอกหรือขอรองอยูในตัวแลววา 
ใหพยายามขึ้นจากโลก  อยูเหนือโลกพนจากโลก  เพื่อจะไดตองเปนคนบา;  ถายัง 
อยูในโลก  ก็ยังเปนคนบา. 
 

ระวังเรื่องตัวกู-ของกู,  จะหมดทุกขตองหมดตัวกู-ของกู 
มีตัวกูมีของกู  เหลืออยูสองคําเทานั้น  อะไร ๆ  มันมารวมอยูที่เรื่องนี้ 

หมดเลย;  มีความทุกขก็เพราะมีตัวกู  มีของกู  จะหมดทุกขก็เพราะหมด 
ตัวกู-ของกู. 
 

ขอใหพยายามทํา  วันหนึ่ง ๆ  ใหมีประโยชนในการที่ไดทํางานดวย,  ไดสังเกต 
จิตดวย;เชนมีเหนื่อยขึ้นมา  ชักจะมีโกรธคนนั้นคนนี้  โกรธตัว  โกรธใครบอกไมถูก 
โกรธผีโกรธสางที่ไหนก็ไมรู;พอเหนื่อยขึ้นมา  ไมมีใครเอาน้ํามาใหกิน  ไมมีใครมา 
ดูแลเอาใจใส  อะไรอยางนี้ก็โกรธขึ้นมาแลว.ผมบอกหลายหนแลววา  ถาจะคิดเอาเอง 
อยาอื่นก็ตามใจ;  แตผมมองเห็นวา  เรี่ยวแรงการงาน  เวลา  สติปญญา  ใชไป 
ในการสรางสรรคสิ ่งที ่เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย;  นี่แหละไดผล  เรี ่ยวแรง 
ไมสูญเปลาไปในวันหนึ่ง  คืนหนึ่ง. 
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อีกขอหนึ่ง  เปนเครื่องวัดตัวเอง  ทดสอบตัวเอง  ปฏิบัติของตัวเองวา 
ไดเกิดยกหูชูหางหรือเปลา  ในวันหนึ่ง  เดือนหนึ่ง  ปหนึ่ง.  ถายังคงทํางานไปดวย 
จิตวางอยู;  เขียนภาพก็ดี  ปนภาพก็ดีกอสรางก็ดี  ทําอยางอื่นทุกอยางดี  ทําไป 
ไดดวยจิตวาง  ก็นับวาดีอยู;  ถาผิดจากนี้  มีหูมีหางยกขึ้นมาแลวก็ขอใหรีบละอาย 
รีบกลัว  รูจักเข็ดหลาบ;  ตั้งตนเสียใหม  ทําใหดี. 
 

การปฏิบัติธรรมเชนนี้จะตองอีกนาน  เพราะไมใชของงายนัก  กวามันจะ 
โพลงออกมาถึงที ่สุด  วา  “ไอตัวกูนี ้มันเหลือเกิน”.  ถามันโพลงถึงขนาดแลว 
ไดตัวกูมันก็คลาย ๆ  หมดลมหายใจไปดวยไมมีอาหาร  ไมมีอะไรที่จะมีชีวิตอยู.  
มันโพลงออกมาอยางพวกเซ็น  วา  เมื่อตะกี้  เสียงปุงเดียวก็โพลง,  คือวาสิ้นสุดลง 
แหงตัวกูนี้. 
 

นิยายของเซ็นอีกเรื่องหนึ่งที่นาพิจารณา 
จะเลานิทานอีกเรื่องหนึ่งดีไหม  เรื่องบาที่สุด  มีพระ  ๒  องคที่มีภาพเขียนตั้ง 

สองคูสามคูชื่อ  กานซาน  จูเต.  ผมก็จําไมคอยไดละเอียดหรอก  เรื่องมีมาก  สําหรับ 
เรื่องพระสององคนี้  แตใจความสําคัญจําได.  ภาพเขียนกานซาน  จูเต  ที่ดีที่สุดนั้น 
คนหนึ่งถือไมกวาด  คนหนึ่งถือกระดาษเปลาแผนหนึ่ง;  เขาเขียนเปนคู  มาก็มาคู 
เสมอละ   มีหลายภาพ   ไมไดเข ียนหมด .  เรื ่องพระบา,   สองคนนี ่เป นพระบา 
ชาวบานชาวเมืองทุกคนเรียกพระบาทั้งนั้น.  เอาแตใจความ  เร่ืองจริงมันยาวมันจํายาก. 
 

เขาไมไดแตงตัวอยางพระ,  แตงตัวขาดกระรุงกระริ่ง  เปนผาขี้ ร้ิวอยาง 
ขอทาน.  คนบาสองคนนี้  องคหนึ่งอยูบนภูเขา  องคหนึ่งเที่ยวเรรอน  คลาย ๆ  วาเหมือน 
กับขอทาน;  ไดขาวสารมาก็หุงกินเองอยางนั้น  ถาเหลือก็ใหองคที่อยูบนภูเขาเอาไป. 
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ใคร ๆ  ก็วาพระบาทั้งนั้น  พวกพระอยูในวัดก็ยกใหสองคนนี้เปนบา;  ไมมีใครเกลียด 
ไมมีใครถือ  ไมมีอะไรหมด;  เพราะเรียกกันวาพระบาเสียแลวทั้งวัดทั้งวา.  เด็กก็เรียก 
เณรก็เรียก  คนอื่นก็เรียก. 
 

ทีนี้มันมีเหตุ,  เหตุที่ทําใหเกิดเรื่องกันขึ้นมา  คือขาหลวงอะไรคนหนึ่ง 
เขาตองการจะไปหา  เขาบอกวาเขาไปหาอาจารย,  พระอาจารยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนั้น 
ที่มีชื่อเสียง  ที่มีความประพฤติดี  อะไรดี  ที่เรียกวาใครนับถือก็ดี  เปนคนดีจริง;  
ไปหาอาจารยคนนั้นถามวา  ผมอยากจะพบพระที่ดี  ไปหาไดที่ไหน ?  อาจารยนั่นก็ชี ้
บอกมาที่พระ  สอง  องคนี้. 

 
เล าว า  :   กานซาน   เป นองคอวโลกิเตศวรโพธิส ัตว,   จูเต   เป น  

มหาสถามปราปตโพธิสัตวอาจารยใหญนั้นเขาบอกมาวา  ทานเปนพระที่ดี  เปนผู 
ปฏิบัติดี  คือกานซานองคหนึ่ง  จูเตองคหนึ่ง;  องคหนึ่งเปนอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
องคหนึ่งเปนมหาสถามปราปตโพธิสัตว.  ขาหลวงก็ติดตามไป;  อยูที่ไหนก็ติดตามไป 
กระทั่งไปถึงวัดนั้น,  วัดที่มีสองคนบานี้อยู.  ขาหลวงไปถึงพบพระเหมือนอยางพบพระ 
ที่อยูขางหนาวัดนี้  ก็ถามหากานซาน  จูเต  พระก็วา  :  โอ,  ขาหลวงถามหาพระบา 
ทําไม ?  ไปถามพระองคไหน  ก็มีแตไดความวาอยางนี้ :  อาว,  มาหาพระบาทําไม 
เลา ?  จะมาพบพระบาทําไม ?  ไมมีใครสนใจดวย. 
 

ขาหลวงบอกวา  โอ,  เอาเถอะ  พระบาก็เอาดี  ใหพบผมที  ใหพบผมที.  
จนคนสุดทายเสียไมได  ก็ชี ้ไป  จนตามไปพบ  องคที ่หุงขาวกินอยู   ก็คุยกัน  :  
มาทําไม ?  ทําไมมาพูดกับคนบาอยางนี้?ขาหลวงก็วามาหาทาน,  มาหาทาน.  
มาหาพระบาทําไม ?  ทานเปนอวโลกิเตศวร.  หา!  ใครวา!ใครวานี่ ?  ขาหลวง 
ก็เลยเลาหมด  วา  ทานอาจารยองคโนน  ชื่ออะไรไมรู  วาทานเปนอวโลกิเตศาวร;  
อีกองคอยูไหน  ที่เปนโพธิสัตวมาหาสถามปราปต ? 
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การซานเลยรู  วาถูกเปดโปงไปหมดแลว.  ก็เลยวา :  อะ,  คุณรูไหม 
อาจารยคนนั้นแหละเปนอมิตาภะ ?  ไป  ไปซิ!  ไปเลยซิ  ทานเปนพระพุทธเจาอมิตาภะ;  
ไลขาหลวงไปเลย.  คุณโง;อุตสาหมาจนถึงที่นี่;  ทําไมไมไปหาทานอาจารยโนน 
ซึ่งเปนอมิตาภะพุทธะ.  ขาหลวงนั้นก็ชักจะไดความรูใหม  เรื่องเปนอมิตาภะ. 
 

ฝายกานซานนี้ก็ลุกขึ้นวิ่ง  ทิ้งหมอขาว;  ที่หุงขาวอยู  ทิ้งเลย,  วิ่งขึ้นไป 
บนภูเขา.  พอดีเวลากับที่พระจูเตจะลงมาจากภูเขา  ที่จะมาเอาขาวกินอยางเคยนั้นพอดี;  
จับขอมือพลางพูด  :  เขารูจักเราแลว,  เขารูจักเราแลว,  เขารูจักเราแลว;  วิ่งหนี 
ใหญ  วิ่งหนีอยางวิ่งหนีเสือ,  หนี ๆ   เหมือนขโมยหนีตํารวจอยางนั้น,  หนีอยาใหเห็นได;  
เลยวิ่งไปบนภูเขา.  ที่ถ้ําบนภูเขานั้น  ทั้งสององคก็นั่งเอนหลังพิงผนังถ้ํา,  พิงหนาผา 
หนาผาบนภูเขานั่น.  หนาผาก็แยกออก  สองคนก็จมลงไปในหนาผาแลวภูเขากลับปด 
อยางเดิม;  ไมมีรอย. 
 

ทีนี้  ขาหลวงก็ไปหาทานอาจารย  ที่วาเปนอมิตาภะ  ทานอาจารยก็แกลําวา 
ทานองคโนนเปนอมิตาภะ;  ไปเที่ยวหาก็ไมพบ,  กลับไปถามก็ถูกตวาดกลับมาอีก.  
แลวไปคนหาสององคนั้นก็ไมรูวาไปไหนแลว,  ไมมีแลว;  ก็เลยเที่ยวถามอยูเร่ือย 
นั่นแหละ.  ทานอาจารยสององคนี้พูดวาอยางไร ?  บานะบาวาอยางไร ?  คนที่ไดยิน 
ก็บอกวา  :  พระสององคนี้ไดพูดวาอยางไรบาง  ที่ไหน  วาอะไร;  ขอใหรูเถอะ 
ตามใจที่เคยพูดมา  พูดวาอะไรที่ไหนก็จดเรื่อย  จดเหมือนพวกเราจด,  ก็จดเรื่อย 
ทุกคําที่พระสององคนี้ไดพูดไวอยางไร  ที่ไหน,  แลวก็ทุกประโยคที่เขียนไวบา ๆ  บอ ๆ  
ตามเชิงโคนเสา  ตามภูเขา  ตามในครัว,  ทุกแหงที่เขาเปนคนเขียนดวยถานไฟ  เขียน 
ดวยอะไรก็ตาม. 
 

ขาหลวงคนนี้ก็รวบรวมมาหมด  ถาเปนคําของพระสององคนี้  เขารวบรวม 
มาหมด.  เอามาอานดู  มาศึกษาดู  บางคําก็บาชัด ๆ  เลย,  บาอยางที่เรียกวาฟงไม 
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รูเรื่องเลย.  บางคําก็ดี  บางคําก็งาย ๆ  เหมือนกับชาวบานธรรมดาพูดนี้ก็มีเหมือนกัน.  
ผมอยากไดหนังสือเลมน้ีเหมือนกัน  หนังสือเลมท่ีรวบรวมคําเหลานี้ไว  ไมรูจะซื้อจะหา 
ไดที่ไหน. 
 

เรื่องนี้โดยใจความก็จบ;  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  และพระโพธิสัตว  
มหาสถามปราปตอยูในรางของคนบา. 

 
เรื่องนี้ตองมีคําอธิบาย  มันลึกมาก  อยาพูดเลย  เหนื่อยนัก  เรื่องมีมาก.  

แตแลวคุณสังเกตดูใหดีเถอะ;  นี่เปนเรื่องยกหูชูหางทั้งนั้น.  คนบาสองคนนี้ไม 
ยกหูชูหาง;  พอคนรู  วาเขาเปนผูรูถูกเปดโปงหมด,  เขารูเชนนั้นเลยหายไปเลย.  
ไมมีทางที่จะใหใครสรรเสริญเยินยอ  ประจบประแจง  บูชานับถือ;  หายเขาไปในภูเขา.  
จะเปนเรื ่องโกหก  เรื ่องแตงหรือเรื ่องจริง  เรื ่องอะไรก็ตามใจเถอะเราไมตองไป 
สืบสวนเขา;  เราดูแตวาใจความตรงไหนดี  คติตรงไหนดี  ทําลายกิเลสได  จากเรื่อง 
พระบาสององคนี้ก็แลวกัน. 

 
พรุงนี้ไปดูรูปกันเสียหนอย  รูปกานซาน  จูเต  มีมากที่สุดเลย  ไมรูวาเปน 

อยางไร  รูปพระบาสององคนี้กลับถูกเขียนมากกวาอาจารยเซ็นองคไหนหมด. 
 

ทีนี้พวกคุณจะทําบาไมไดนะ  ถารูวาดีอยูแลว;  เรื่องที่เลามานั้น  ใคร ๆ  
ก็วาบามาแตทีแรกใคร ๆ  ก็มองเห็นวาพระองคนี้บา  มาตั้งแตแรกเห็นเลย.  สวน 
เรื่องของเราจะพลอยบาอยานี้ไมได;  ใครฟงถูกหรือไมถูกก็ไมรูดวย. 
 

ที่ผมพูด ๆ  บันทึกเอาไว  เรื่องคนที่ไมมีตัว  คนที่วาง  ไมมีตัว  ไมยกหูชูหาง 
เปนคนที่วาและมีจิตวาง  ก็เปนทํานองอยางนี้.  ฉะนั้นถาจะบา  ก็บาไปในทางที ่
หายบา  ทําบาเพื่อทดสอบดู  เพื่อจับตัวบาใหได.  หลาย ๆ  องคคงจะสนใจการตายของ 
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แพเปนพระ  ชนะเปนมาร ๓๖๓

การซานจูเตกันบง.  ผมบอกใหเขียนไวนานแลว  ไมมีใครสนใจเลย  รูปพระ 
สององคนี้;  นี่ควรไปดูใหม. 
 

เราปฏิบัติธรรมอยางเปน 
“นิกายไมยึดมั่นถือมั่น”  ดีกวาเปนอยางอื่น 

ขอบอกวาเราอยาเปนิกายเซ็น  นิกายไมเซ็น  เราอยางเปนเลย ;  
เปนนิกายที่ไมยึดมั่นถือมั่นดีกวา  ไมเปนธรรมยุติ  ไมเปนมหานิกาย  ไมเปน 
เถรวาท  ไมเปนมหายาน  ไมเปนเซ็น  ไมเปนไมใชเซ็น  ไมเปนอะไรหมด;  
เปนนิกายไมยึดมั่นถือมั่น  นิกายไมมีตัวกู-ของกู  นิกายไมยกหูชูหาง  ไมมีทาง 
จะผิดไดเลย;  แลวไมมีทางที่จะเกิดเรื่องลืมตัวหรืออะไร. 

 
แลวคุณอยาไปแสวงหาอะไรอีกเลย  เรื่องอะไรตาง ๆ  ทุกวันนี้  อยาแสวงหา 

อะไรอีกเลย;  ถาแสวงหามา  เรารูบาทันที.  ที่ทําอยูแลว  นั้นเปนประโยชน 
เปนการศึกษา  เปนการขูดเกลา  ตัวกู-ของกูอยูแลว  กลับไมรู  มัวไปแสวงหา 
อะไรอีก.  การเปนอยูของเราสะดวกสําหรับจะศึกษาตัวกู-ของกูอยูแลว  ขอใหพยายาม 
ทําไป.  อยาเปนพวกที่ขึ้นรถลงเรือ  ขึ้นเหนือลองใต  เที่ยวบาบุญไปท่ัวประเทศ;  
เพราะจะไปอยูที่ไหน  มันก็ตองเลนงานเจานี่  เรื่องตัวกู-ของกูนี้. 

 
ผมพูด  โกรธไปหลายคนแลว  ๒-๓  พวกแลว  ที่วาแหกันไปแหกันมา,  

แหกันไปแหกันมาเพื่อจะหาบุญทั้งนั้น;  เพื่อจะบาบุญทั้งนั้น  ไมรูวาบุญอยูที่ตรง 
 “ไมเอา”,  ไมเอา  และไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
คณะอุบาสิกาคณะหนึ่ง  โกรธมากวันนั้น  ผมพูดที่โรงธรรมนี้  เขาก็ตั้งใจมา 

ทําบุญ  มาทําอะไรกันทั้งนั้น  ตัวหัวหนาคณะก็ยังมาอีก  คราวหลังมาก็ไมพบผม  คงไม 
ตองการพบผมก็ได  เขาคงจะนึกไดที่เคยพูดเรื่องบาบุญ.  อาตมาฟงวาผมพูดอยางนี้ 
หรือเปลา  มาแอบฟงเทศน  หรือมาแอบฟงวา  จะพูดอยางนี้อีกหรือ. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๓๖๔

ทีนี่ก็ไมมีพูดเรื่องอื่น  แลวก็ไมมีเรื่องจะทําอยางอื่น  ทําอยูเทานี้  :  
ทําอยางจิตวาง  พูดอยางจิตวาง  อยาใหเกิดโลกขึ้นมา  อยาใหเกิดตัวกู-ของกู 
อยาเปนคนบาขึ้นมาในโลก. 
 

ค่ําแลวพอเทานี้ 
 

 
ภาพประกอบการบรรยายขางตน 

 
 
 

หลงเงา 
  เห็นผิด    จิตบา              ควาวุน 
  ลิงจุน      หมายจันทร   ขันหลาย 
  ทิ้งตัว       มือควา           ตาลาย 
  หลงนัก     จักตาย           อายจริง 

 
 
 
 
 
นาอาย  เพราะ  -  เต็มไปดวยความยึดมั่นในธรรมทั้งปวง 

 -  โลกก็จะเอา  นิพพานเพอ ๆ  ก็จะเอา 
 -  เขาถือศาสนา  “ได  แลวเปนดี”  อยางเดียว 

  (คําของ  อรส.) 
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ภาพภิกษุเฮียงนั้มคิดไมออกวา  ทําอยางไร  จิตจึงจะไมมีตัวกู-ของกู 
ถามอาจารยก็ตอบแตเพียงวา  “ไมบอก”  ขืนบอก  จะดาอาจารยนักวันหนึ่ง 

 
  กวาดพลางเก็บอิฐขวางยังกอไผ 

  ถูกลําไมดังปุง!  สะดุงจิต 
  บรรลุเซ็น  สวางไดดั่งใจคิด 

  ที่อึดอัดขัดติด  สวางโพลง 
 

  สํานึกคุณอาจารยทานไมบอก 
  ถาแจงออกอาจจะดา  อาจารยโขมง 

  รูตามเขาเทากับมายาโกง 
  หากจิตโปรงปญญาแกรงจึ่งแจงจริง   

  (คําของ  อรส.) 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๔.  ธรรม 
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๑๑  ตรงกับวันอาทิตย  ขึ้น  ๘  ค่ํา  เดือนยี่  ปวอก 
 
 

  ว ันพระ เช นว ันนี ้  พูดธรรมะก ัน   เ ร ียกว า 
ธรรมปาฏิโมกข  คนที่ไมเคยฟงมากอนอาจจะไมรูเร่ือง;  
ฉะนั้น  จะตั้งตน  ดวยคําวา  “ธรรม”  กันอีกที่ดีกวา .  
เพราะวาที่นี่เราทํา  ปาฏิโมกขทางธรรม  กันที่ตรงนี้. 

 
อยากจะย้ําใหทุกคนเขาใจ  คําวา  “ธรรม”  นี้  อยางเพียงพอ  อยางถูกตอง;  

เพราะวาอาจจะมีคนถามเรื่องนี้  เกี่ยวกับเรื่องนี้  แลวตอบไปคนละทางสองทาง,  บางที 
อาจจะตอบไมสมกับท่ีวาเคยอยูที่นี่ตั้งนาน.  ถาเราเขาใจคําวา  “ธรรม”  ใหครบบริบูรณ 
ถูกตองคําเดียวเทานั้น  พอแลว.ฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา  “ธรรม”  ธรรมคํานี้ตองพูดกัน 
หลายหน,  จึงขอทบทวนมาใหม  แลวก็ตามลําดับ  ที่เห็นวาสะดวกหรือเหมาะสม. 
 

พระพุทธเจาองคจริง  คือ  ธรรม 
หัวขอแรก  ก็จะตองไดแกหัวขอท่ีวา  :  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต 

ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม  นี่เปนเพียงหัวขอ. 
 
 
 

๓๖๖ 
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ธรรม ๓๖๗

ขอใหรูวา  พระพุทธเจาองคจริงนั้น  คือธรรม  หรือพระพุทธเจาในภาษา 
ธรรม;  องคพระพุทธเจาที่เปนนามธรรม  จึงไมใชวัตถุ;  แลวพระพุทธเจาที่เปนคน 
เปนเนื้อคน  เปนตัวคนนี้  เปนพระพุทธเจาในภาษาคน;  อยางนี้เขารูปแลว  องค 
พระพุทธเจานั้นเปนพระพุทธเจาในภาษาคนพูด  และธรรมเปนพระพุทธเจาในภาษา 
ธรรม.  อยางที่ตรัสวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม;  
ใครไมเห็นธรรม  ไมชื่อวาเห็นพระพุทธเจา.  นี่เปนขอหนึ่งซึ่งรายละเอียดก็มีอยู 
มาก;  แลวก็เคยฟงกันอยูมากแลว. 

 
พระพุทธเจาที่เปนคนเกิดขึ้นในอินเดียในประวัติศาสตร  นี่พระพุทธเจา 

เปนคน.  พระพุทธเจาในประวัติศาสตร  ไมใชพระพุทธเจาในที่นี้  ในภาษาธรรม.  
พระพุทธเจาในฐานะที่เปนบุคคล  เปนตัวคน  นี้มีคนดา  มีคนคิดฆา  แลวมีคนไมเชื่อ;  
เราอาจจะพูดไดวา  คนที่รูจักและนับถือพระพุทธเจาในประเทศอินเดียสมัยนั้น  ไมถึงครึ่ง,  
หรือไมถึงหนึ่งในสิบ.  นี้ไปหาหลักฐานคนควาดู;  คนในประเทศอินเดียในสมัย 
พุทธกาล  ที่นับถือพระพุทธเจานั้นจะไมถึงหนึ่งในสิบ  เพราะเขาไมรูจัก;  เดินสวน 
กันอยูก็มี  เถียงกันอยูก็มี,  เถียงพระพุทธเจาก็มี;  เขาไมรูจัก  แลวก็ไมนับถือ.  
นั่นคือไมรูจักพระพุทธเจาคือไมเห็นธรรม;  บางคนคิดฆาพระพุทธเจา  เชนพวก 
เดียรถีย  เห็นวา  มีพระพุทธเจาเปนอุปสรรคแกความเจริญของตัว  จึงคิดฆาพระพุทธเจา;  
อยางนี้ก็มี. 

 
พระพุทธเจาที่แทนั้นก็คือ  ธรรม;  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา 

ผูใดเห็นพระพุทธเจา  ผูนั้นเห็นธรรม;  อยางที่พระพุทธองคทานตรัสเอง.  ฉะนั้น 
จึงไมใชตัวบุคคล;  จะตองพยายามใหเห็นพระพุทธเจาในภาษาธรรม  จึงจะไดชื่อวา 
เห็นพระพุทธเจาจริง.  นี่เราไปมัวเรียนแตพุทธประวัติ  ซึ่งเปนเรื่องพระพุทธเจา 
ทางเนื้อหนัง  เปนเชิงพระประวัติ.  พวกฝรั่งพวกนักประวัติศาสตรก็เรียนพระพุทธเจา 
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ธรรมปาฏิโมกข ๓๖๘

ในฐานะเปนบุคคลทางประวัติศาสตร  อยางนี้ไมรูจักพระพุทธเจา;  ไมมีทางที่จะรูจัก 
พระพุทธเจา  ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งเวียนหัวมาก.  ถาวาตองการจะรูจักพระพุทธเจา 
ก็ตอง  พยายามทําจนมองเห็นธรรม.เพราะฉะนั้น  คําวา  “ธรรม”  จึงมีความ 
สําคัญมาก  ที่เราจะตองรู  ตองเห็น  ตองเขาใจ. 
 

ในฐานะที่เปนพระพุทธเจาที่แทจริง  มันก็เปนชั้น ๆ  ชั้น ๆ  ออกมา  ;  พระ 
พุทธเจาจริงอยูขางใน  คือคุณสมบัติของทาน,  พระพุทธเจาเปลือกกค็อืรางกายนี.้  
พระพุทธเจานิพพานแลวก็มีเปลือกออกไปอีก  คือพระธาตุ  พระบรมธาตุ  พระสารีริกธาตุ;  
แลวก็มีเปลือกออกไปอีก  :  เชน  พระพุทธรูป  เชนอะไรตาง ๆ นี้  เปนพระพุทธเจา 
ที่เปนเปลือกออกไป  ๆ,  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้  เปนพระพุทธเจาเครื่องราง;  เปนพระเครื่อง 
พระเครื่องรางนี้  ก็เปนเปลือกมากขึ้นมาอีก. 

 
หนังสือพิมพฉบับวันสองวันนี้  เขาลงขาวเรื่องพวกฝรั่งอเมริกันยอมซื้อ 

พระเครื่องราง  หรืออะไรที่เปนเครื่องราง  อันที่ยิงแลวไมออก;  ถาลองดูดวยปนแลว 
ยิงไมออก  ๓  ครั้ง  เขายอมซื้อ  ๕  แสน  ชิ้นละ  ๕  แสน;  หนังสือพิมพวาอยางนี้  ซื้อไป 
หลายชิ ้น   ไมรู เรื ่องอะไรกัน .ถาว ามีจร ิง   ยิงไมออกจริง ;   พระเครื ่องรางนั ้นย ิง 
ไมออกจริง  อยางที่เขาลงหนังสือพิมพ  จะโกหกหรือเท็จจริงก็ไมรูละ;  สมมติวายิง 
ไมออกจริง  ก็ขอใหทุกคนเขาใจวา  นั่นไมเกี่ยวกับพระพุทธเจา;  ที่มันยิงไมออก 
จริง ๆ  นั้นมันไมเกี่ยวกับพระพุทธเจา. 

 
การที่ยิงไมออกนั้น  ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจาที่แทจริง;  เพราะปรากฏวา 

ตะกรุดบางอันเปนวัตถุเลียนของลามกอนาจาร,  บางอันก็ยิงไมออกเหมือนกัน;  พอ 
ยิงไมออกก็ซื้อไปตั้ง  ๕  แสนเหมือนกัน.  ฉะนั้นถาเปนเครื่องรางที่เปนรูปพระพุทธ- 
รูป  แลวก็ยิงไมออกขึ้นมา;  นี้เรียกวา  ไมเกี ่ยวกับพระพุทธเจา,  ยังไมเกี ่ยว 
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กับพระพุทธเจา;  เพราะชิ้นอื่น ๆ  ที่ไมมีความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจา  ก็ยิงไมออก 
เหมือนกัน. 

 
เปลือกของพระพุทธเจาก็มีหลายชั้น 

ทีนี้  ก็เปนอันวา  พระพุทธเจานี้ก็มีเปลือกหลาย ๆ  ชั้น  จนกระทั่งถึงพระ- 
พุทธเจาองคจริงคือ   ธรรมะ .  พระพุทธรูปท่ีชอบไขเปดกับปลารานี้ ไม เกี่ยวกับ 
พระพุทธเจา;  ถาสมมติวาเรื่องนี้ เปนจริง  พระพุทธรูปองคที่ชอบไขเปดชอบกิน 
ปลารา  นี้ก็ไมเกี่ยวกับพระพุทธเจาที่แทจริงเลย;'  จะเกี่ยวกับอะไรก็ไมรู  ฉะนั้น 
เราถือเอาพระพุทธเจาที่แทจริงไวเรื่อยไป.  พระพุทธเจาที่แทจริง  จะไมเกี่ยวกับ 
กินปลารานกินไขเปด,  หรือเกี่ยวกับยิงออกยิงไมออก;  อยางนี้ไมเกี่ยวกัน.  ผูใด 
เห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม  นี้คือพระพุทธเจาจริงและอยู 
นาน  ในชื่อเรียกวา  “ธรรม”. 

 
เรารูจักพระพุทธเจาจริง   ในฐานะที่ เปนนามธรรม ;   รูจักเปลือกค ือ 

รางกายของทาน;แลวก็กระดูกของทาน  รูปภาพของทาน  หรือสัญญลักษณตาง ๆ  
ของทาน  ก็เปนเรื่องเปลือกเร่ืองสัญญลักษณ.  แตวาพวกสัญญลักษณตาง ๆ  นี ้
เขาตองการใหแสดงถึงธรรม  เชนสัญญลักษณมีดอกบัวบานอยูในวงกลม  แลวก็มี 
เปลวไฟขึ้นมาอยางนี้  คือตรีรัตนะนี้  ก็คือสัญญลักษณที่ตองการใหคนเห็นธรรม;  
ชวยใหคนเห็นธรรม  หรือสัญญลักษณของธรรม;  ไมใชสัญญลักษณของบุคคล.  
พวกสัญญลักษณตาง ๆ  นี้ยังชวนใหเห็นธรรม  เห็นพระพุทธเจาอยางธรรมไดงายกวา 
พระพุทธร ูปหร ือพระธาตุ  หรืออะไรทํานองนั ้น .   เรื ่องพระพุทธร ูปที ่ไปกันใหญ 
ดังที่พูดวา  ชอบกินไขเปด  ชอบกินปลารา  นี้ไปกันใหญมากแลว;  แตสัญญลักษณ 
ไมใชเปนอยางนั้น. 
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ธรรม  คืออะไร 
คําวา  “ผูใดเห็นธรรม”  นี้ก็มีความหมายขึ้นมาทันทีวา  ธรรมนั้นคือ 

อะไร ?  ก็เคยบอกไปแลว;  เคยบอกไปแลวหลายหนหลายสิบหนแลววา  :  ถาจะ 
เขาใจคําวาธรรมละก็ใหแยกเปน  ๔  ความหมาย  คือตัวธรรมชาติอยางหนึ่ง,  ตัวกฎ 
ของธรรมชาติอยางหนึ่ง,  หนาที่ที่มนุษยจะตองปฏิบัติตามกฎธรรมชาติอยางหนึง่,  
แลวผลที่เกิดขึ้นมาจากหนาที่นั้นอยางหนึ่ง;  รวมเปน  ๔  อยาง.  ถาใครรูจักคําวา 
 “ธรรม”  ในพุทธศาสนา  โดยเฉพาะในพุทธศาสนา  ตองรูในความหมาย  ๔  อยางนี้. 

 
ความหมายที่  ๑  ตัวธรรมชาติ  คือสิ่งตาง ๆ  ที่เปนอยูตามธรรมชาติไมวา 

อะไรหมด  ที่เปนวัตถุก็เห็นอยูแลวกี่อยาง  ๆ;  แลวที่ไมใชวัตถุ  ที่เปนนามธรรม 
ก็คือท่ีเรียกวาธัมมารมณ  หรือธรรมเฉยๆ  นี้  ในอายตนะภายนอก  ๖  :  รูปา  สัทธา   
คันธา  รสา  โผฏฐัพพา  ธัมมา.  คําวา  ธัมมา  อันที่  ๖  นี้คือธรรมชาติในฐานะ 
เปนนามธรรม;  สวนธรรมชาติที่เปนรูปธรรม  คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ที่ประกอบกัน 
เปนวัตถุอะไรตาง ๆ  นี้เรียกวา  ธรรมชาติฝายที่เปนวัตถุ.  แลวธรรมชาติฝายที่เปน 
นามธรรม  คือธรรมในอายตนะภายนอก  ๖  :  หมายถึงภาวะที่ไมมีรูปทุกชนิด  ก็เรียก 
วานามธรรมดวยเหมือนกัน  นี่ขอท่ี  ๑  คือธรรมชาติ. 

 
ความหมายที่  ๒  คือกฎของธรรมชาติ  คือในธรรมชาติทุก ๆ  สิ่งมีกฎ 

กฎอยาทางศาสนาพุทธที่เราเรียกวาเรื่องทุกข,  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข,  เรื่องอนิจจัง 
ทุกขัง   อนัตตา ,   เรื ่องปฏิจจสมุปบาท ,   เ รื ่องกรรม .   กฎเหลานี ้ทั ้งหมดนี ้  คือ 
ธรรมะพวกที่  ๒  ที่เรียกวากฎของธรรมชาติ.  แมแตกฎทางการศึกษา  ทางวิทยาศาสตร 
ทางอะไรตาง ๆ  กฎเหลานี้ก็เรียกวากฎของธรรมชาติอยูแลว;  แลวก็เปนกฎของธรรม 
นั่นเอง.  เพราะสิ่งที่เรียกวา  ความรอน  แสง  เสียง  ไฟฟา  อะไรตาง ๆ  นี้  ก็คือ 
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ธรรมชาติที่ เราเรียกวาธรรมอยูแลว.  กฎของพวกแสง   เสียง  ไฟฟา  ความรอน 
ความอะไร,  นี ้ค ือกฎของธรรมในภาษาบาลีนั ่นเอง.  กฎที ่ใชอยู ในวัด,  กฎที ่ใช 
อยูนอกวัดอะไรก็ตาม  เรียกวากฎแหงธรรมชาติทั้งนั้น;  นี่คือ  “ธรรม”  ในความหมายที่  ๒ 

 
ความหมายที่  ๓  คือหนาที่  หนาที่ที่มนุษยหรือสัตวหรือสิ่งที่มีชีวิต 

ทั้งหมด  จะตองปฏิบัติ  จะตองกระทําใหถูกตามกฎของธรรมชาติ.  ตนไม 
ก็ตองทําตัวเองใหถูกกฎธรรมชาติ  จึงจะมีชีวิตอยู;สัตวเดรัจฉานก็ตองทําตัวเอง 
ทําหนาที่ใหถูกตามกฎธรรมชาติ  จึงจะมีชีวิตอยู.  หรือมนุษยคนเราก็ตองทําหนาที่ให 
ถูกกฎของธรรมชาติ  จึงจะมีชีวิตอยู.  ตัวหนาที่,  หนาที่ตามธรรมชาตินั้นแหละ 
คือธรรม.พจนานุกรมทั่วไปท่ีเปนของภาษาสันสกฤต  คําวา  “ธรรม”  นี้  เขาแปล 
วา  หนาที่   กอนคําอื่นทั้งหมด ;เพราะสําคัญวาคําอื่น  สําคัญกวาตัวธรรมชาติ 
หรือกฎธรรมชาติ.  หนาที่นี้ไมทําไมได  เพราะวาตองรู;เมื่อเราเรียกกันวาปฏิบัติ 
ธรรม  “ปฏิบัติธรรม”  นี้จําเปนและเปนหนาที่. 

 
ความหมายที่  ๔  คือผลที่เกิดขึ้นมา  ผลที่จะไดรับจากการทําหนาที่ 

ทําผิดก็เปนความทุกข  ทําถูกก็เปนความสุข.  ความสุขก็มีอยางต่ํา ๆ กระท่ังมรรค 
ผล   นิพพาน ;  นี ่ค ือผล   ผลของหนาที ่  นี ้ก ็เร ียกวาธรรม ,   มรรค   ผล   นิพพาน 
ก็เร ียกวาธรรม;  ความสุข  ความทุกขก็เรียกวาธรรม;  ในฐานะเปนผลหรือเปน 
ปฏิเวธธรรม  เรียกกันอยางนี้. 

 
ขอท่ี  ๑  ตัวธรรมชาตินี้คือ  สภาวธรรม.  ขอท่ี  ๒  คือกฎธรรมชาติ  นี้คือ 

สัจจธรรม  :หนาที่ตามธรรมชาติ  ขอที่  ๓  คือปฏิปตติธรรม  ธรรมที่ตองปฏิบัติ.  
ขอท่ี  ๔  ผลท่ีเราจะรูสึกแกจิตใจ  นี้เรียกวา  ปฏิเวธธรรม.  ฉะนั้น  ๔  คํานี้  ก็คือ 
ธรรมคําเดียวเทานั ้น .   นี ่ถ าใครอยากจะรู คําวาธรรมใหสิ ้นเชิงสมบูรณแลว 
ก็เรียกวารู  ๔  อยางนี้. 
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อยางสุนัข  นี้ก็เปนธรรม.  คือรางกายของมันเปนรูปธรรม  จิตใจของมัน 
เปนนามธรรม;  ทั้งรางกายและจิตใจนั้นคือสภาวธรรม  หรือธรรมเฉย ๆ. 

 
ตัวสุนัขนี้มีอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  มีกฎเกณฑแหงความเปลี่ยนแปลง  จะอยู 

หรือจะตาย  โดยมีกฎ.  การจะเกิดทุกข  เกิดสุขอะไร  ตองมีกฎ  อยางนี้ก็มีกฎ 
ของธรรมชาติ.  อันนี้มีกฎของธรรมชาติเปนที่ตองแหงกฎของธรรมชาติ;  แลวก็ม ี
สัจจธรรม  ซึ่งอาจจะดูไดวา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยูที่ตัวสุนัข  เนื้อสุนัข  ขนสุนัข 
อะไรก็ตาม  มันจะเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ทั้งนั้น. 

 
ตัวสุนัขเองมันก็มีหนาที่  ตองมีหนาที่ตามที่มันจะรูสึกได  :  ตองหา 

อาหาร  ตองถายอุจจาระตองหลบหลีกอะไรตาง ๆ  ทุกอยางตามหนาที่ธรรมชาติที่จะมี;  
จะตองสืบพันธุ  จะตองเลี้ยงลูก  อยางนี้ก็มีหนาที่  คือปฏิบัติธรรมในระดับต่ําที่สุด.  
ถามันไมปฏิบัติใหถูกตามกฎธรรมชาติ  มันก็ตองตายกอนนานแลวไมไดเกิดมา. 

 
สุนัขมันทําหนาที่  แลวก็มีผล  มาเปนความสุขสบายอะไรตาง ๆ  นี้  เชน 

มันทําใหมนุษยชอบใจได  ก็มีความสุข  หรือไดประโยชนจากการที่ไดรับจากมนุษยชวย 
เหลือมัน  ใหอยูอยางสบาย;  หรือเอาแตวา  เมื่อมันทําหนาที่ของมันถูกตองแลว 
มันไมตายก็แลวกัน,  สุนัขตัวนี้ไมตายก็แลวกัน.  ความที่มันอยูได  ไมตายก็คือ 
ผลของการปฏิบัติหนาที่นี้;  สวนที่มันทําใหมนุษยรักหรืออะไร  จนชวยเหลือมัน 
เปนพิเศษมันเปน  by  product  ตางหาก. 

 
ในสุนัขตัวหนึ่งก็ยังมีครบทั้ง  ๔  นี้  เรามองดูธรรมชาติก็ได,  มองดูกฎ 

ธรรมชาติก็ได,  มองดูหนาที ่ของมันตามธรรมชาติก็ได,  มองดูผลที่มันไดรับ 
ตามหนาที่นั้นก็ได,  จึงพูดวาสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิต  ตองมี  ๔  อยางนี้. 
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ดูที่ตนไมก็ เหมือนกัน  :  ตนไมตองมีตัวธรรมชาติ,  มีกฎของธรรมชาต ิ,  
มีหนาที่ที่ตนไมจะตองทํา  ตองสูไปตามกฎของธรรมชาติ  แลวตนไมก็งอกงามเจริญ 
อยูได  ไมตาย  นั่นคือผลที่มันไดรับตามธรรมชาติ.  คือสิ่งที่ เรียกวามีชีวิตทุกระดับ  :  
ชีวิตเซลลเดียวเปนสัตวเซลลเดียว  สัตวหลายเซลลสัตว เปนรูปเปนราง   กระท่ัง 
เปนสัตวประเภทมีชีวิต ,   กระทั่ งเปนประเภทตนไม   ประเภทสัตวอื่นขึ้นมาแลว 
เปนตนไมขึ้นมา  เปนสัตวขึ้นมา  เปนคนขึ้นมานี้  นี่ที่ เรียกวามีชีวิต  ;  แลวก็ตองมีสิ่ง 
เหลานี้ครบ. 

 
เราจะรูจักธรรมะจริง  ตองรูวา  “นี่เปนเพียงธรรมชาติ” 

การท่ีเราจะเห็นธรรมะจริง ๆ  เราก็ตองเห็นขอเท็จจริงเหลานี้เทานั้น 
แหละ;  วานี่เปนธรรมชาติ.  อยาไปรักมันมากกวาที่จะเปนธรรมชาติ;  อยาไปหลง 
อยาไปตองการมัน  ใหมากกวาที่มันเปนธรรมชาติ.  แลวสิ่งนี้มีลักษณะปรุงแตง 
เปลี ่ยนแปลง   ไมเที ่ยง   ไมทุกข   เปนอนัตตา ;   แลวก ็เห ็นความจร ิงขอนี ้.  นี ่เป น 
เหตุใหไมไปอยากได  ไมไปเกิดกิเลสในสิ่งเหลานั่น.  นี่หนาที่ของเราก็คือวา  อยา 
ไปโง  หรืออยาไปหลงรัก  สิ่งที่เปนเพียงสักวาธรรมชาติ  หรือกฎของธรรมชาติ;  
ตองปฏิบัติใหถูกตองอยูเร่ือย.  ถาไปหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทีหนึ่ง  ก็มีความทุกขทีหนึ่ง.  
นี่เราจึงไมหลง  แลวก็มีความผาสุก  ไดรับผลเปนความผาสุก;  จะเรียกวาผาสุกอยาง 
ในโลกนี้  หรือวาผาสุกอยาง  มรรค  ผล  นิพพานก็ไดทั้งนั้น;  ไดรับความสงบสุข 
ไดรับความผาสุก  เพราะความรูอันนี้. 

 
ทีนี้พอเรารูความจริงขอน้ี  ใน  ๔  ประการนี้  เราก็เห็นพระพุทธเจา  คือเห็น 

สภาวธรรมเห็นสัจจธรรม  เห็นปฏิปตติธรรม  เห็นปฏิเวธธรรม  ในทุกสิ่งที่มีชีวิต;  
เห็นนอย ๆ  ก็คือเห็นพระพุทธเจานอย  ๆ,  เห็นมาก ๆ  ก็คือเห็นพระพุทธเจา 
มาก  ๆ,  เห็นทั้งหมดก็คือ  เห็นพระพุทธเจาทั้งหมด.  เพราะวาเราสามารถที่จะรู 
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เขาใจแลว  ทําจิตใจของเราใหไมมีความทุกขอยางเดียวกันกับพระพุทธเจา.  เราจึงมี 
experienceทุกอยางที่พระพุทธเจามี,  จึงเรียกวา  เราเห็นพระพุทธเจา. 

 
การเห็นธรรมะที่แท  ตองเห็นดวย  ๔  ความหมาย;  แลวถาเห็นอยาง 

เพียงพอ  ตองมีความรูเรื่องทุกข  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข  เรื่องความดับทุกข  เรื่อง 
ทางใหถึงความดับทุกข.  ถายังเห็นไมครบ  ในหลักของอริยสัจจ  ยังไมชื่อวาเห็น 
อยางเพียงพอ.  แลวการเห็นพระพุทธเจา  ตองเห็นชัดเห็นโดยไมตองคิด  ไมตองใช 
เหตุผล  ไมตองมีการใชเหตุผล,  แตจะเห็นโดยความประจักษในเรื่องของทุกข  เร่ืองของ 
เหตุใหเกิดทุกข,  เรื่องความที่ไมมีทุกข,  และวิธีที่จะใหถึงความไมมีทุกข.  อยางนี ้
เร ียกวา   เห็นพระพุทธเจาคือเห็นธรรม ,   เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจา ;  
เ ห ็นธรรมค ือ เห ็นพ ุทธะ   เห ็นพ ุทธะค ือ เห ็นธรรมนี ้.   ถ า ไม เห ็นธรรมก ็ไม เห ็น 
พระพุทธเจา,  เชนเดียวกับชาวอินเดียสมัยโบราณ  ในอินเดียเขาวาพระพุทธเจา 
ดาพระพุทธเจา  คิดฆาพระพุทธเจา  ก็เพราะไมเห็นธรรมนี้;  เรื่องมันจึงมีความ 
สําคัญอยูนิดเดียว  ที่วาจะตองเห็นธรรม  จึงจะเห็นพระพุทธเจา. 

 
เรารนขึ้นมาดวยคําวา  เห็นพระพุทธเจาคือเห็นธรรม ;  เห็นธรรมค ือ 

เห ็นพระพุทธเจ า .พระพุทธเจ าจร ิงค ือตัวธรรม  ไมใช เปลือกทั ้งหลาย ;   ซึ ่ง 
เปล ือกนั้นก็มีประโยชน ;   ที่ผมพูดวาเปลือกก็มีความหมายวามีประโยชน   ก็คือ 
เปลือกเปนของขางนอก  สําหรับดึงเขาไปหาของขางใจ;  ถาไมมีเปลือก  ไมมีอะไรให 
เราเห็นเสียเลย  เราก็ไมมีทางจะตองตนการศึกษา  หรือมีความสนใจอะไรได.  การที่เรา 
เห็นพระพุทธรูป  เห็นอะไรตาง ๆ  เห็นสัญญลักษณของพระพุทธเจานี้  เพราะสิ่งที่ เปน 
เปลือกเหลานี้จะคอย ๆ  ดึงเราเรื่อยเขาไป  จนเห็นเนื้อแทของพระพุทธเจา  คือเห็น 
ธรรมได. 
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เปลือกก็มีความสําคัญอยางเปลือก  แตยังกินไมได 
คําวา  “เปลือก”  ก็มีความสําคัญเหมือนกัน  ไมใชกินไมไดแลวก็ไมมีความ 

สําคัญ;  มันมีความสําคัญอยู สวนหนึ ่ง;  ผลไมก็ตั ้งตนขึ ้นดวยเปลือก  คุณดูซิ 
ผลไมนี ้,  พืชที่เก ิดขึ ้นที ่ต นไมนี ่;  ตองตั ้งตนขึ ้นดวยเปลือกกอน;   ยังไมมีเนื ้อ 
หรือไมมีเยื่อในเลย.  ถาไมตั้งตันขึ้นดวยเปลือก  ก็เกิดไมได.  ลองตนไมตนไหนบา 
เกิดเยื ่อในมากอน  ก็เปนไปไมได;  มันก็ถูกแดดเผาตาย ,  หรือถูกสัตวกัดกิน 
เสียกอน.  ตนไมตองมีเปลือกแข็งออกมากอน  แลวจึงสรางใหเจริญทางเนื้อข้ึนมา;  
เพราะฉะนั้น  เปลือกก็มีความสําคัญที่ใหเนื้อเกิดขึ้นได  มีอยูได  และสําเร็จ 
ประโยชนกินได.  ถาสมไมมีเปลือก  อะไรไมมีเปลือก  มันก็กินไมได  ก็เสียหมด;  
เลอะเทอะสกปรกหกหมด.  อยางทุเรียนออกมาไมมีเปลือก  เนื้อจะอยูไปไดอยางไร;  
แลวเนื้อก็จะกินไมได  จะถูกลากถูเสียเลอะเทอะหมด.  เปลือกก็มีความสําคัญอยางเปลือก 
แตไมสําเร็จประโยชน  เราตองถึงเนื้อในจึงจะเกิดประโยชน. 

 
เนื้อในพระพุทธรูปไมมีอะไร;  แตลึกเขาไปอีก  คือพระพุทธเจาชนิดไหน 

เปนพระพุทธเจาองคจริง,  พระพุทธรูปน้ันสรางมาจากพระพุทธเจาตัวคน;  ที่ใน 
พระพุทธเจาตัวคนก็มีอะไรอีก ?  มีจิตมีใจอะไรอีก;  แลวในใจนี้มีอะไร ?  มีปญญา.  
แลวในปญญามีอะไรอีก ?  นั่นคือ  มีธรรมะอยางที่วา  :  มีธรรมะที่เปนตัวเนื้อแท 
เปน  essence  แทจริง  ที่ควรจะเรียกวาพระพุทธเจา. 

 
คําพูดที่วา  เห็นพุทธะคือเห็นธรรม,  เห็นธรรมคือเห็นพุทธะ  นี่มัน 

ถูกตองที่สุด;  แตวาคนไมเขาใจก็ได  แลวก็ไมสนใจไปเลย.  ถาจะรูธรรมะให 
ละเอียดออกไปใหถูกตองเพียงพอ  นี้ตองเห็นอยางในความหมายอยางที่วา  :  ธรรมะ 
สวนนี้เปนสภาวธรรม  คือธรรมชาติ,  ธรรมะสวนนี้เปนสัจจธรรม   คือเปน 
กฎของธรรมชาติ,  ธรรมะสวนนี้เปนปฏิปตติธรรม  คือหนาที่ของสัตวทั้งปวงตาม 
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กฎธรรมชาติ,  แลวก็ธรรมะสวนนี ้เปนปฏิเวธธรรม  ผลที ่เกิดขึ ้น;  อยางที ่พวก  
คริสเตียนเขาเรียกวา  consideration  ผลท่ีจะเกิดขึ้นมา  ก็เปนธรรมชาติเหมือนกัน. 

 
ทีนี้  ก็นาจะนึกถึงเรื่องไหว ๆ  กราบ  ๆ,  เรื่องไหว ๆ  กราบ ๆ  นี้เปน 

เรื ่องชั ้นเปลือก ;มัวแตไหว  มัวแตกราบ   แลวก็ไมรู ว ากราบอะไร   ไหวอะไร .  
หนาที่อยางนี้  ไมใชหนาที่ที่เรามุงหมาย;หนาที่นั้นคือตัวปฏิบัติที่จะใหถูกตอง 
ตามกฎธรรมชาติ  แลวไมเกิดทุกข.  หนาที่ไหวพระ  สวดมนต  กราบแลว 
กราบอีกนี ้  เปนหนาที ่ริเริ ่ม;  ยังไมพอ,  หนาที ่เพียงเทานี ้ยังไมพอ.  เราตองทํา 
มากกวาที่จะสวดมนตหรือกราบพระ  ทําวัตร  อยางนั้น. 

 
อยางเชนไปบิณฑบาตนี้  ยังไมถึงกับเปนหนาที่  เพราะไมไปบิณฑบาต 

ก็อดตาย;  ไมไปบิณฑบาตก็อดกิน  ไมมีอะไรจะกิน;  อยางนี้ก็เรียกวาหนาที่สวนตัว 
แตยังไมใชหนาที่ตามกฎธรรมชาติ. 

 
หนาที่ตามกฎธรรมชาติ  คือ  การประพฤติพรหมจรรย 

หนาที่ตามกฎธรรมชาตินั้นคือ  พรหมจรรย.  ถาถามวาประพฤติอะไร ?  
ประพฤติพรหมจรรย,  พระพุทธเจาทานวา  จงประพฤติพรหมจรรย,  แลวก็ไป 
เผยแผ  ไปประกาศ  พรหมจรรย;   ไปประกาศพรหมจรรย  ทานเรียกวา 
พุทธศาสนา. 

 
เดี๋ยวนี้ชาวตางประเทศไปติดคําวาพุทธศาสนากันมาก  จนไมรูคําวาพรหม- 

จรรย.  คําวา  “พรหมจรรย”  นี้คือคําวาธรรมะ;  เพราะวาในสมัยพุทธกาลเขาใช 
คําวาธรรม  ไมไดใช  คําวา  คําสอนคือ  teaching,  ศาสนา  อะไรนี้ก็ไมใช  ใชคําวา 
ธรรมเฉย  ๆ ,   มาหาพระพุทธเจ าก ็เพื ่อมาหาธรรม ;   มาฟงธรรม   มารับธรรม 
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มาเอาไปปฏิบัติธรรม.  บางทีพระพุทธเจาทานตรัส  :  จงปฏิบัติธรรม  ธรรมของเรา 
วาอยางนี ้  ๆ.แลวธรรมของพวกอื่น  ของศาสดาอื่น  คือคนอื ่น  นั้นก็อยางอื ่น 
ก็เรียกวาธรรมเหมือนกัน.  นี้เรียกวาธรรมของพระโคตมพุทธะ;  หรือวาธรรมของ 
นิคันถนาฏบุตร  หรือธรรมของไชนะ ;  ธรรมของคนโนนธรรมของคนนี ้  ธรรม 
ของหลาย ๆ  ครูบาอาจารย  เรียกวาธรรมหมด,  ฟงธรรม  รูธรรม  ปฏิบัติธรรม 
เผยแผธรรม. 
 

เดี๋ยวนี้เรามาใชคําวาศาสนา;  แตพระพุทธเจา  เมื่อจะใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทานทรงใชคําวาพรหมจรรย;  จงมาประพฤติพรหมจรรย  จงไปเผยแผพรหมจรรย 
ประกาศพรหมจรรย.  อยางไปประเทศอังกฤษ  ไปประกาศพรหมจรรย  ไมใชไป 
ประกาศพุทธศาสนา.  ถาวาไปประกาศพุทธศาสนามันกวาง;  เปนการไปประกาศวิชา 
ประกาศความรูวิชา  ไมใชประกาศการประพฤติ  หรือการกระทํา  ก็หมายถึงไปประกาศ 
การประพฤติหรือการกระทํา  ซึ่งตองกระทํา;  ไปประกาศการกระทํา. 

 
เดี๋ยวนี้เราไปประกาศเรื่องพุทธประวัติ,  เรื่องประวัติ  เรื่อง  history,  

เรื่อง  religion  เรื่อง  theory  เรื่องอะไรตาง ๆ  นั้นอาจจะเปน  Buddhism  ก็ได,  แตไมใช 
พรหมจรรยเลยก็ได.  หรือแมวาจะสอนใหถูก  ใหสําเร็จในการปฏิบัติ  ดังที่เรียกวา 
ไปประกาศพรหมจรรย;  แตไปใชคําวา  ไปประกาศพุทธศาสนาแลว  คํานี้กวาง 
เหลือจะกวาง  อะไรก็เต็มไปหมด  จนกระทั่งรวมทั้งปรัชญา  ;  ถาไปสอนอยางนี้ละก ็
ไมใชพรหมจรรย;  ถึงจะเปนปรัชญาที่เนื่องไปดวยพุทธศาสนา  ก็ไมใชพรหมจรรย;  
พรหมจรรยนั้นไมเกี่ยวกับปริยัติ. 

 
สิ่งที่เรียกวาพรหมจรรยไมเกี่ยวกับปริยัติ;  ไมเกี่ยวกับทฤษฎี  ไมเกี่ยวกับ 

อะไร;  เปนตัวการปฏิบัติโดยตรง.  เราเรียนทฤษฎี  เรียนหลักนี้  เทาที่จําเปนในการ 
ปฏิบัติ  ฉะนั้นจึงไมมาก;  แตไปหลงทํากันใหมากเปนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี  เกี่ยวกับ 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข ๓๗๘

เรื่องวิชา  เรื่องประวัติ  เรื่องอะไรไปเสียเลย.  ที่ไป ๆ  กันก็ไมคอยไดเผยแผพรหมจรรย;  
กลายเปนไปเผยแผวิชาความรูที่เหลือเฟอ  ที่เพอเจอ  จึงกลายเปนเฟอหมด  มีแตสวนเฟอ 
สวนที่จําเปนไมมี. 

 
เรื่องควรรูเกี่ยวกับคําวา  “พรหมจรรย” 

มีพระพุทธภาษิตวา  พรหมจรรยอยางเลวก็มี  ดังมีคําบาลีวา  :  หีเนน  
พรหฺมจริเยน  ขตฺติเย  อุปฺปชฺชติ  มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺตํ  อุตฺต-เมน  วิสุชฺฌติ 
แปลวา  พรหมจรรยนี้อยางเลว  เพื่อเปนกษัตริย  พรหมจรรยอยางกลางเพื่อเปนเทวดา,  
พรหมจรรยอยางสูงสุดนี้  เพื่อสิ้นอาสวะ.  นี่เปนพุทธภาษิตมีในหนังสือพุทธศาสน- 
สุภาษิต  :พรหมจรรยอยางเลวเพื่อเปนกษัตริย  พรหมจรรยอยางกลางเพื่อเปนเทวดา;  
แลวก็พรหมจรรยอยางสูง  เพื่อสิ้นอาสวะ  เพื่อเปนพระอรหันต. 

 
  เมื่อเราพูดวา  “พรหมจรรยในพุทธศาสนา”,  ประพฤติพรหมจรรย 

ในพุทธศาสนาอยางไหนกันเลา ?  คิดดู  เพื่อจะเปนกษัตริย  หรือจะเปนเทวดา  หรือ 
เพื่อสิ้นอาสวะ.  เดี๋ยวนี้พวกชาวบานเขาโตแยงมาก,  เขาโตแยงวา  ยังเปนพระอรหันต 
ไมได  ก็เปนเทวดา  ตองเอาอยางเปนเทวดา  มีสวรรคมีวิมานอะไรไปกอน  หรือ 
อยางนอยเปนกษัตริยก็ยังดี  คือยังมีความสบายมากง  แตผมเขาใจวา  คําวา  “พรหม- 
จรรย”  ของพระพุทธเจานั้น  ไมใชอยางนั้น  ไมเนื่องดวยการเปนกษัตริย  ไม 
เนื่องดวยความเปนเทวดา;  เพราะคําตรัสท่ีวา  :  เอหิ  ภิกขฺเว  พรหฺมจริยํ  จรถ 
จงมาประพฤติพรหมจรรย;  คงจะไมใชเพื่อเปนกษัตริย  ไมใชเพื่อเปนเทวดาแน;  
จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ  พรหฺมจริยํ  ปกาเสถ-พรหมจรรยนี้ก็ตองไมใชเพื่อเปนกษัตริย 
หรือเปนเทวดาอยางนั้น. 
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นี่ระวัง  คําวาพรหมจรรยใหดี ๆ  เถอะ  คือการประพฤติที่ดี  ที่ประเสริฐ 
ที่จะทําใหสิ้นกิเลสอาสวะ  จึงจะเรียกวาพรหมจรรยได.  พรหมจรรยในพุทธ- 
ศาสนา  คือคําวาธรรมในความหมายวาหนาที่  เปนธรรมในความหมายที่ ๓ คือตัว 
หนาที่  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาพรหมจรรย;  เพราะฉะนั้น  เรามีหนาที่คือพรหมจรรย,  
พรหมจรรยคือการประพฤติเพ่ือทําความสิ้นอาสวะสําหรับภิกษุโดยตรง. 

 
คําวา  เห็นธรรม  คืออยางไร 

ทีนี้มาถึงคําเดิม  คําที่วา  เห็นธรรม,  เห็นธรรม;  อยาลือ ๆ  จะตองไมพรา 
ไปทางอื่น,ตองอยูที่เห็นธรรมเรื่อย.  ถาไมประพฤติพรหมจรรย  ไมประพฤติธรรม 
ก็ไมมีทางที่จะเห็นธรรม  ไปคิดดูใหดีเถอะ  ถาไมลงมือประพฤติพรหมจรรย  ประพฤต ิ
ธรรมจนสําเร็จ  ขอท่ี  ๔  คือผลท่ีจะพึงไดรับแลวไมมีทางที่จะเห็นธรรม. 

 
ธรรมะไมอาจจะเห็นไดดวย  การอาน  การฟง  การศึกษาเลาเรียน  

;  
เราตองปฏิบัติและปฏิบัติถูกตองดวย;  แลวไดผลมาแลวดวย  จึงจะเรียกวาเห็น 
ธรรม.  แลวคนที่  เห็นธรรมในที่นี้  คือคนที่เห็นทั้งตัวธรรมชาติ,  ตัวกฎธรรมชาติ,  
ตัวหนาที่ตามธรรมชาติ,  ตัวผลของการปฏิบัติหนาที่ตามธรรมชาติ.  เขามีความ 
รูเร่ืองตัวธรรมชาติ  และตัวกฎของธรรมชาติดวยการศึกษาเลาเรียนนี้ไปได;  แตแลว 
เขาตองปฏิบัติ  แลวมีสําเร็จผลของการปฏิบัติ  แลวรูรสของมัน  นั่นจึงจะเรียกวา 
เห็นธรรมโดยถูกตอง. 

 
หลังจากไดรับผลของการปฏิบัติแลว  ไดรับความสุขแลว  อะไรแลวก็ตาม 

กลับยอนมาเห็นอยางดีที่สุดในตัวธรรมชาติก็ดี  กฎธรรมชาติก็ดี  การปฏิบัติก็ดี,  กลับ 
เห็นชัดขึ้นไปอีกวา  ตนนั้น  เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ยึดมั่นถือมั่นเปน 
ตัวเรา  หรือเปนของเราไมได.  เมื่อเห็นธรรมะทั้ง  ๔  ประเภทนี้  จะไปยึดประเภทไหน 
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วาเปนตัวเรา  หรือเปนของเราไมได  เมื่อน่ันจึงจะมีผล  เปนความสงบสุข,  แลวก็ 
เห็นธรรมจริง ๆ. 

 
การเห็นธรรมจริง ๆ  ก็คือเห็นขอเดียวที่วา  โอย!  ทั้งหมดนี้ไมใชเรา 

ไมใชของเรา,  สภาวธรรมก็ดี  สัจจธรรมก็ดี  ปฏิปตติธรรมก็ดี  ปฏิเวธธรรมก็ดี  ก็สักวา 
ธรรม   สักวาธรรม   เปนสักวาธรรม ;  ไมใชต ัวเรา  ไมใชของเรา  จะเปนตัวเรา 
หรือเปนของเราไมได.  ใครไปคิดวาเปนตัวเรา  หรือเปนธรรมของเรา  เปนธรรมะ 
ของเราอยางนี้  ยังไมเห็นธรรม;  ถาเห็นจริง  ตองเห็นเปนไมใชของเรา. 

 
ตองเห็นวาทุกอยางไมวาธรรมชนิดไหน  เปนสักวาธรรม  คือธรรมเทานั้น 

เอง,  จะเปนself  เปน  soul  เปนอัตตา  เปนอัตตนียา  เปน  อหํ  มม  อะไรไมได,  
การเห็นธรรมก็คือเห็นขอเดียววา  ไมใชเรา  ไมใชของเรา,  ไมใช  I  my,  
ไมใชฉัน  ไมใชของฉัน,  ไมใชอัตตา  ไมใชเนื่องดวยอัตตา.  ที่จะรูเร่ืองนี้จริง  ก็หลังจาก 
ไดปฏิบัติเสร็จแลว  และไดรับความสุขเสร็จแลว,  คือไดรับความสุขเพราะไมมีการยึด 
วาฉัน  วาของฉัน. 

 
เมื่อเราไดรับความสุขจากความรูในทางปฏิบัติ  คือไมมีฉัน  ไมมี 

ของฉันแลว  เราจึงจะมองเห็นวา  :  อือ,  ทุกสิ่งที่ไมควร,  ไมควรจะถือวา 
เปนฉันหรือเปนของฉัน.  ไมมีสิ่งใดที่ควรจะ  regard วาเปนของฉัน  หรือเปนตัวฉัน ;  
นี ่ค ือเห็นธรรม .  พอเราพูดมาถึงตอนนี ้  เราก็นึกขึ ้นมาถึง   สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ 
อภินิเวสาย  ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา;  แลวก็อยาไปเขาใจวา  ประโยคนี้เปนหัวใจ 
ของพระพุทธศาสนาแตในทางปริยัติ  เห็นเปนคําพูด  แลวอยูในพระไตรปฎกจะถือเปน 
หัวใจทางปริยัติไปเสียหมด,  อยางนี้ไมได. 

 
หัวใจในที่นี้เปนทั้งหัวใจของทางปริยัติ  หัวใจของทางปฏิบัติ  หัวใจ 

ของผลทางปฏิบัติ;  แลว  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  -ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
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ไมควรยึดมั่นถือมั่น  นี้เห็นไดในตัวธรรมชาติ,  ในตัวกฎธรรมชาติ,  ในตัวหนาที่ 
ตามธรรมชาติ,  ใหตัวผลสุดทายที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่นั้น.  นั่นจึงจะเห็นหัวใจ 
ของพุทธศาสนาไดในทุกสิ่งในธรรมะทุกระดับ  ในปริยัติก็ได  ในปฏิบัติก็ได  ในปฏิเวธ 
ก็ได;  เพราะวาปริยัติก็สอนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น  ในปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อไมยึดมั่นถือมั่น 
หรือไดผลมา  ก็ไดผลมาจากการที่ไมยึดมั่นถือมั่นนั้นเอง. 
 

สัพเพ  ธัมมา  นาลัง  อภินิเวสายะ  นี้จึงเปนหัวใจของปริยัติ  หัวใจ 
ของปฏิบัติ  หัวใจของปฏิเวธ  ก็คือของทั้งหมดนั่นเอง.  มีภิกษุไปทูลถาม 
พระพุทธเจาวา  ปฏิบัติอยาไรอวิชชาจึงจะสิ้นไปและวิชชาจะเกิดขึ้นมา ?  พระ- 
พุทธเจาวาปฏิบัติไปในทางใหรูวาสัพเพ  ธัมมา  นาลัง  อภินิเวสายะ  คือปฏิบัติไปในทาง 
ใหเห็นวา  สัพเพ  ธัมมา  นาลัง  อภินิเวสายะ  พอเห็นอยางนี้  อวิชชาสิ้นไป  วิชชา 
เกิดขึ้นมา,  อวิชชถูกละไป  วิชชาปรากฏขึ้นมา  ประโยคนี้คือหัวใจของพุทธศาสนา 
โดยแทจริง,  ก็คือหัวใจของธรมะโดยแทจริง,  หัวใจของธรรมะทั้ง  ๔  ประเภท. 

 
ทีนี้  เมื่อเรามาปฏิบัติจนไดรับผลของการที่ไมยึดมั่นถือมั่น  เราเห็น  สัพเพ 

ธัมมา  นาลังฯแลว,  หลังจากที่เราปฏิบัติแลว  ไมยึดมั่นถือมั่นแลว  เราจึงจะ 
เห็นวามันเปนอยางไร.  เมื่อเห็นหัวใจของธรรมะหมวดที่  ๑  หมวดที่  ๒  หมวดที่  ๓  
หมวดที่  ๔  สี่ประเภทนี้แลว  ก็คือวาเห็นหัวใจของธรรมะทั้งหมด.  เมื่อเห็นหัวใจของ 
ธรรมะทั้งหมด  ก็คือเห็นพระพุทธเจาทั้งหมด;  เห็นพระพุทธเจาที่แทจริง  และ 
ทั้งหมด  โดยการเห็นความจริงในประโยค ๆ  เดียว  คือประโยควา  สัพเพ  ธัมมา  นาลัง 
อภินิเวสายะ;แลวยิ่งฟง  แลวยิ่งไปคิดดู  จะยิ่งเห็นความสําคัญของคําพูดประโยคนี้ 
ในฐานะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา. 

 
เรื่องพุทธศาสนา  ที่ เอาไปเผยแผสั่งสอนหรือเขียนใหอานกันออกไป 

กวางออกไปทั่ว  ๆโลกนี้  ไมคอยพูดกันถึงเรื่องหัวใจของธรรมะ;  ไปพูดเรื่องอื่น 
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แลวพูดในรูปของปรัชญาเพอเจอ.  เราเรียกเอาเองวาปรัชญาเพอเจอ,  voluble  
philosophyคือปรัชญาที่เพอเจอ;  เขาพูดกันแตเร่ืองนี้;  ไมพูดถึงเรื่องหลักธรรมะ 
คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  ในฐานะที่เปนความรู,  ในฐานะที ่
เปนการปฏิบัติ,  ในฐานะที่เปนผลของการปฏิบัติ. 

 
“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดถือมั่น” 

เปนหัวใจของพุทธศาสนา  ควรรูจักบาง 
ประโยคนี้ยาวหนอย  ที่วา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ  ไมควรยึดมั่น- 

ถือมั่น,  สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น,  ใหสั้นก็วา  ไมยึดมั่นถือมั่น.  เมื่อพูดวา 
 “ไมยึดมั่นถือมั่น”  คําเดียวเทานั้น  นี่คือหัวใจของพุทธศาสนา ;  ถาเรียนก็เรียน 
ในเรื่องนี้  ถาปฏิบัติก็ปฏิบัติในเรื่องนี้  ถาไดผลก็ไดผลเปนอยางนี้  คือไมยึดมั่นถือมั่น 
กันจริง ๆ. 

 
ทีนี้  ก็เหลือแตเรื่องที่วาจะทําไดหรือไมได  เรื่องหลักนั้นก็มีอยูอยางนี้;  

พูดกันรูเรื่องไดฟงกันเขาใจได.  พอถึงตัวการปฏิบัติ  จะปฏิบัติไดหรือไมได  นี่อีก 
เรื่องหนึ่ง;  ถาปฏิบัติไมได  ก็ไมไดรับผลของการปฏิบัติ  คือไมเห็นแจง 
ในความจริงขอนี้.  นี่จึงไมมีทางจะรูจักพระพุทธเจา  ไมมีทางเห็นพระพุทธเจา;  
เพราะวาเราปฏิบัติธรรมนี้ไมสําเร็จ  เราจึงไมเห็นหัวใจของธรรมะ;  ไมเห็นพระพุทธเจา 
จริง.  ถาเราละความยึดมั่นถือมั่นไมได  เราก็ไมมีทางที่จะเห็นพระพุทธเจา;  เราก ็
ไดแตเห็นอยางคาดคะเนไปอยางนั้น;  คาดคะเนก็เห็นเปนอยางความฝน,  เปนการ 
คาดคะเนเอาเอง. 

 
เราจึงควรตองพยายามมีเวลา  ที่เราไมยึดมั่นถือมั่น  เวลาไหนเผอิญเปน;  

สมมุติวาวันหนึ่งคือหนึ่ง  เวลาทั่วไปประจําวันนี้  ในทุก ๆ  วันนี้,  เวลาไหนเผอิญเปน 
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คือวาจิตของเราไมไดยึดมั่นถือมั่น  เวลานั้นเราก็สบาย;  แลวเราก็ดูที่ความสบายนี้ใหรูจัก.  
นี่เรามีทางที่จะรูจักความไมยึดมั่นถือมั่นไดบาง  บางสวน  บางเวลา;  ก็แปลวา 
เรายังรูจักพระพุทธเจาแทจริงไดนิดหนึ่ง  แลวบางสวนบางเวลา  ก็ยังดีกวาไมรู 
เสียเลย. 
 

คนบางคนไมสนใจที่จะสังเกต  หรือเฝาสังเกตจิตที่ไมยึดมั่นถือมั่น,  
เพราะวารูสึกเปนสิ่งไมสนุก;  มีแตเรื่องยึดมั่นถือมั่น  มีเรื่องมีราวขึ้น ๆ  ลง ๆ  เปนเรื่อง 
อยางนี้ไปหมด.  ที่จริงจะพูดไดวาทุกคน  ทุกองคนี้มีเวลาที่ไมไดยึดมั่นถือมั่นอยูบาง 
ไมมากก็นอยในวันหนึ่ง  ๆ;  ในเวลานั้น  พระพุทธเจาปรากฏแกเรา.  แตเราโง 
หูหนวก  ตาบอด  ไมเห็น  ไมมองเห็น,  ไมมองเห็นพระพุทธเจาที่ปรากฏแกเรา 
ไมสังเกต  ไมรับรู  ไมสนใจ,  ก็เลยไมเห็นธรรม. 

 
ขณะใดไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ขณะนั้นมีจิตใจเหมือนพระองค 

บางเวลาไมไดทําอะไร  ไมไดยึดมั่นถือมั่นเองก็มี;  ถาเราปฏิบัติ  พยายาม 
ปฏิบัติตามมีตามได  ตามความสามารถ  เวลาที่ไมยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีบาง  มีมากขึ้น ๆ;  
แมไมไดสูงสุด  ไมใชถึงขั้นสูงสุดเปนขั้นพระอรหันต  แตก็มีขึ้นมา;  เชนเราทําสมาธิ 
สําเร็จ  หยุดความรูสึกปรุงแตงอะไรตาง ๆ  นี้ไดมาก;  ความไมยึดมั่นถือมั่นก็ปรากฏ 
มาก  ก็สบายมาก,  เรารูจักเวลาที่ไมยึดมั่นถือมั่นที่มากขึ้นไป ๆ  มากขึ้นไป.  
รวมความแลวก็วา  เวลาไหนก็ได  ดวยเหตุอะไรมาบันดาลมาปรุง  มาสงเสริมแวดลอม;  
เรามีจิตโปรงดี  วางดี  สงบดี  เย็นดี  ก็ใหรูวาเวลานี้กําลังไมมีความยึดมั่นถือมั่น 
เปนจิตใจชนิดที่เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจา.  เราก็ควรจะรูจักพระพุทธเจา 
สักแว็บหนึ่ง  สักขณะหนึ่ง  ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีกวาไมรูจักเสียเลย. 

 
ขอใหพยายามสังเกตใหดี  เขาใจใหดี  :  ดูในนาทีหนึ่งดีกวา,  นาทีไหนที่ 

เราไมยึดมั่นถือมั่น  นาทนั้นเราอยูกับพุทธเจาแลว,  ไปสังเกตดูใหดี  ใหมองเห็น 
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แลวจะไดมีศรัทธา  มีปสาทะในพระพุทธเจาเพิ่มขึ้น ๆ ๆ  ทุกที ๆ  ที่ไดเห็นพระพุทธเจา.  
ถาเราไปมัวแตดูพระพุทธรูป  ดูสิ่งตาง ๆ  เหลานั้นเสียเรื่อยไป  สิ่งเหลานั้นจะบัง 
เพราะไปมัวแตสนใจเรื่องนั้น  สนใจเรื่องโนน,  ไมสนใจเรื่องที่ควรสนใจ. 
 

ถาวาเราไปดูพระพุทธรูป  แลวไปนั่งดู-นั่งดู-นั่งดู  ใหเขาใจถึงพระ- 
พุทธเจาที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่น.  เผอิญพระพุทธรูปองคไหนเขาทําสวยดูหนาตาดี 
แสดงความไมยึดมั่นถือมั่น  แลวก็ดูใหมาก  ดูใหมาก,  ใหจิตในของเราคอย ๆ   ซึมไป ๆ  
จนเขาใจเรื่องพระพุทธเจา  วาทานไมมีความยึดมั่นถือมั่น  จึงเปนอยางนี้;  
แลวเราก็พลอยเปนสุขใจสบายใจไปดวย. 

 
แตเดี๋ยวนี้  พระพุทธรูปหนาตาอยางกับยักษกับมาร  เหมือนโกรธใครมาก็มี 

เจาชูก็มี  พระพุทธรูปมีหลาย ๆ  แบบ;  นี่ชวยไมไดในการที่ทําพระพุทธรูปบางองค 
ในลักษณะอยางนี้.  หายากเต็มทีที่จะทําพระพักตรของพระพุทธรูปใหมีลักษณะสะอาด 
สวาง  สงบ  นี้ทํายาก  ผมยังไมเคยเห็นเลย.  พระพุทธชินราชที่เขาวาสวยกันมาก 
ผมยังนึกวาจะเจาชูไปสักหนอย;  ไมใครมีพระพุทธรูปองคไหนที่จะแสดงความสะอาด 
ความสวาง  สงบ  สมบูรณ  ๑๐๐  เปอรเซ็นต,  หายาก  ไมรูจะไปดูไดที่ไหน. 

 
พระพุทธรูปแบบสวย ๆ  ของอมราวดีนี้ดูเหมือนโกรธ,  โกรธใครอยู;  

พระลักษณะในพระพุทธรูปแบบนาลันทา  ก็เหมือนกับนักมวยปล้ํา  ทาทางเหมือนกับ 
นักเลง  ไมมีพระพุทธรูปแบบไหนที่เห็นแลวแสดงใหเรารูสึกตรงไปที่ความสะอาด  สวาง 
สงบ  ในหนาตา.  เดี๋ยวนี้ก็อยากจะแนะเทาที่จะแนะไดวา  รูปอวโลกิเตศวรครึ่งทอน 
หัวขาดมือขาด;  พระพักตรนั้นสวยแน  แสดงความสะอาด  สวาง  สงบอยูพอใชทีเดียว;  
ที่กุฏิของผมก็มี  ที่วัดพระธาตุเขาจําลองไวก็มี  :  องคนั้นพระพักตรแสดงวา  สงบ 
สบายเปนสุข  ฉลาด  และเมตตากรุณาอยูมากทีเดียว;  แตพระพุทธรูปท่ี 
พระพักตรสวยอยางนั้นยังไมเคยเจอะ;  อาจจะมีที่ไหนก็ได. 
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นี่เราจึงมองเห็นไดวา  :  พวกรุนแรก  พวกสาญจี  ภารหุต  เขาไมทํา 
พระพุทธรูป  ก็เพราะวามันจนปญญาที่จะทําพระพักตรของพระพุทธรูปใหมีลักษณะ 
เหมาะสมได.  เขาจึงคิดวาถาไปทําพระพุทธรูปเขา  หนาตาเปนอยางอื่นแลวบาไปเลย,  
เปนบาปเหมือนกัน  จึงไมทําดีกวา  ทิ้งวาง  ๆ ไว.  พวกนั้นเขาทิ้งวางไว;  วางนั้นแหละคือ 
สะอาด  สวาง  สงบ.  ไปคิดเอาเองก็แลวกัน,  ดูเหมือนกับมีหนาคนใหเห็นในที่ที่นั่งวาง 
พระแทนวาง  อะไรวาง ๆ   นี้;  วางคําเดียวมีความหมายวา  สะอาดดวย  สวางดวย,  แลวก ็
สงบดวย,  ฉะนั้นเราก็ตองชมวา  คนสมัย  พ.ศ.  ๓๐๐-๔๐๐  ที่ทํารูปหินสลักเหลานั้น 
เขาฉลาดเขาจึงไมทําพระพุทธรูป. 

 
ถึง  พ.ศ.  ๖๐๐  แลวเขาจึงทําพระพุทธรูปกัน  พวกกรีก  คันธาระ  ทําขึ้น,  

พวกมธุราทําขึ้น,  พวกอมราวดีทําขึ้น.  พระพุทธรูปแบบกรีก  เปนพวกคันธาระ 
Saxon  Indian  เหมือนฝรั่งไปเลย.  แบบมธุรานี้ก็เหมือนอะไรบอกไมถูก  ฝร่ังก็ไมใช 
แขกก็ไมใช,  แบบอมราวดีก็ยังเปนแขกมามาก  ดูคลายแขกอินเดียมาก.  ตอนทํา 
พุทธรูปน้ีเกิดปญหานาคิดเสียแลววา  ทําไมจึงมีเคาชาวอินเดีย  ชาวฝรั่ง,  อะไร 
ทํานองนี้;  แลวก็หาไมไดสักองคหนึ่ง  ที่วาพระพักตรนี้จะมีลักษณะสะอาด  สวาง  สงบ 
อยางเต็มเปยม,  อิ่มอยูดวยความสุขนี้หายาก  ยิ่งไปทําทาทางอยางนั้นอยางนี้เขาดวยแลว 
ยิ่งแลวใหญเลย  เปนเรื่องวุนวายไปเลย. 

 
ทีนี้  ก็ตองชวยตัวเองกันบาง  :  ถาจะอยากดูพระพุทธรูป  เอาพระพุทธรูป 

มาดูมาไหวนี้  ก็ดูใหซึ้งเขาไปถึงความสะอาด  สวาง  สงบ  ในพระพักตร  ซึ่งเราสมมติ 
วาเปนพระพักตรของพระพุทธเจานี้  ดูใหเห็น;  หรือมิฉะนั้นถาไมอยากดู  ไมกลาด ู
กราบ ๆ ๆ  เอา  แลวก็ลุกขึ้นมา;  อยางนี้ละก็อยาไปดูหนาพระพุทธรูปเขา;  เพราะวา 
บางองคไมรูวาหนาตาเปนอยางไร.  หนานั้นจะแสดงอะไรที่ไมใชความสะอาด  สวาง 
สงบก็มี;  ถายิ่งพระพุทธรูปบางองคปากแหวงดวยแลวละก็  ยิ่งยากใหญ,  ยิ่งตอง 
ปลงอนิจจังกันมากทีเดียว. 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข ๓๘๖

ขณะที่ไมยึดมั่นถือมั่น  พระพุทธเจาจริงมาอยูในใจเรา 

ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องวา  แมบางวันบางขณะ  บางเวลา  เรามีจิตใจไมยึดมั่น 
ถือมั่น;  เรามีจิตใจวาง  ไมยึดมั่นถือมั่นนั้น  นั่นแหละพระพุทธเจาจริง;  
เหมือนพระพุทธเจาจริงทานมาอยูกับเรา  :คือในขณะใดขณะหนึ่งที่จิตมันสบายด ี
แลวไมโกรธ  ไมรัก  ไมเกลียด  ไมกลัว  ไมเศรา  ไมอะไรทั้งนั้น,อยูในภาวะที่สะอาด 
สวาง  สงบ  ดีแลว  ก็จงรีบดูเถอะ  พระพุทธเจาชนิดนั้น  อยูดูที่จิตนั้น.  นี่จะเห็น 
พระพุทธเจ าจร ิงกว า   เพิ ่มขึ ้น  ๆ   เพิ ่มขึ ้น  ๆ   จนคอยสมบูรณ  นี ่ค ือเห ็นธรรม ;  
เห็นธรรม  คือความสะอาดสงาง  สงบ  ซึ่งเปนธรรมประเภทที่  ๔  ผลการปฏิบัต ิ
หนาที่,  เปนความสะอาด  สวาง  สงบขึ้นมา. 

 
ดูที่ธรรม  ธรรมน้ีคือธรรมะขอน้ี  ขอท่ีเปนความสะอาด  สวาง  สงบ 

ก็เหมือนกันรวมทั้งหมด  ;  เพราะวาเกิดมาจากทั้งหมด  ก็คือเห็นพุทธะ,  เห็นพุทธะ 
คือเห็นธรรมะ ,  เห็นธรรมคือเห็นพุทธะ ,  แลวก็เขาใจธรรมนี้ขึ้นทันที;  
เขาใจประโยคที่วา  โย  ธมฺมํ  ปสฺสติ  โสมํ  ปสฺสติ,  โย  มํ  ปสฺสติ  โส  ธมฺมํ  
ปสฺสติ  -ผูใดเห็นธรรมะ  ผูนั้นเห็นเรา;  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรมะ.  ผูใด 
ไมเห็นเรา;  แมแตจับมุมจีวรถือไว  ก็ไมเชื่อวาเห็นเรา  ขณะที่จับจีวรดึงไว  ก็ไมเชื่อวา 
เห็นเรา;  เหมือนคนจํานวนมากที่ไมรูจักพระพุทธเจา  เดินสวนทางกันก็ไมรูจัก 
พระพุทธเจา  คุยกัน  ถามกัน  ซักไซไลเลียงกันแลวก็ยังไมยอมเชื่อ  วาเปนพระพุทธเจา 
ก็แยกกันไป  นี้ก็มีมากในครั้งพุทธกาล. 

 
คนแรกที่สุดที่ไมยอมเชื่อพระพุทธเจา  คืออุปกะอาชีวก  พระพุทธเจาตรัสรู 

เปนพระพุทธเจาแลว  เดินทางจะไปโปรดเบญจวัคคีย  ที่เมืองพาราณสี  แควนกาสี 
สวนทางกับอุปกะอาชีวก  คุยกันตั้งพัก.  อุปกะอาชีวกนั้นเขาก็เปนศาสดา  เปนผูสอน 
ศาสนา;  เขาถามวาเปนอยางไร?  บวชกับใคร?พระพุทธเจาตอบวาเราเปน 
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เราเอง  นี้คือเปน  สยมภู;  เขาก็ไมเชื่อ,  แลวไมไดพูดกันมากเพียงแตผงกหัว,  
ผงกหัววา  หุเวยฺยาวุโส.  คํานี้ถาแปลใหถูก  ก็แปลวา  เออ,  อาจจะเปนได,  อาจจะ 
เปนไดกระมัง.  หุเวยฺยาวฺโสดูกอนอาวุโส,  เร่ืองที่วานี้พอจะเปนได,  อาจจะเปนได;  
แตก็ไมเชื่อ. 

 
อุปกะอาชีวกก็ไมเชื่อวานี้เปนพระพุทธเจา,  แลวก็เดินไปคนละทาง 

แยกทางกันไปอยางนี้.  เรียกวาคนนี้มีโชคดีที่สุดกวาคนอื่น  พบพระพุทธเจาเปน 
คนแรก   แลวยังไมไดอะไร  ไมเข าใจวาทําไม  จะเปนพระพุทธเจาไดอยางไร;  
แลวมัวถามในเรื่องวา  เรียนกับใคร  บวชกับใคร?  ไมถามวาสอนอยางไร ?  หรือ 
รูอะไร?  หรือปฏิบัติอยางไร?  ไมถามอยางนี้.  ที่พระพุทธเจาบอกวา  เปนตัวเอง 
เปนสยมภู  คือรูเอง  ก็เลยไมเชื่อ,  แลวพระพุทธเจาก็คงจะคิดวา  ฮื้อ..!  คงจะ 
พูดกันไมรูเรื่อง  แลวเลยไมพูด  แยกทางกันไปเลย. 

 
คนโชคดีที่สุด  พบพระพุทธเจากอนใครทั้งหมด  แตก็ไมไดรับประโยชน 

อะไรเลย  จึงเหมือนกับไมมีโชคดี  เพราะไมเห็นธรรม;  เพราะไมเห็นธรรม,  
ไมเห็นธรรมอยางเดียว  จึงไมเห็นตถาคต,  ไมเห็นตถาคตก็ไมเห็นธรรม,  ไมเห็น 
ธรรมก็ไมเห็นตถาคต. 

 
ขอใหพยายามเห็นธรรม  เพ่ืออยูกับพระพุทธเจา 

ขอใหอุตสาหสนใจคําวา  “ธรรม”  นี้ใหมาก  ๆ,  ไมมีเรื่องอะไรแลว;  
ใหเห็นธรรมเถอะตองปฏิบัติเปนเรื่องในใจ  จะติดอยูแคพระพุทธรูป  หรือแค 
ขอวัตรปฏิบัติ  สีลวัตรตาง ๆ  แคนี้ไมพอ;ตองเลื่อนขึ้นไป,  เลื่อนขึ้นไป.  ที่เรา 
เรียกวา  สีลัพพตปรามาสนั้น  ไปติดอยูแคสีลวัตร  เชนสวดรองพร่ําบน,  หรืออะไร 
พิธีรีตองหรืออยางไรที่เปนของขลังไปหมด;  ไมไปถึงความรู  ไมไปถึงความจริง; 
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สีลวัตรนั้นกลับเปนเครื่องหนวงเหนี่ยวไว.  ฉะนั้น  จึงพูดแลวพูดอีกวา  เวลาไหวพระ 
สวดมนตนี้  ใหสวดดวยใจ  ใหคิดดวยใจ  ใหพิจารณาดวยใจ. 

 
อยาไปไหวพระสวดมนตเหมือนนกแกวนกขุนทอง  เปนจานเสียง 

เดินได  อยางนี้  เปนถึงขนาดนี้,  เปนหีบเสียงที่เดินได  นี้ก็คือสวดแตปาก  แตใจ 
ไมสวด  ใจไมรู  ใจไมพิจารณา;  ถาขืนทําอยูอยางนี้เปนสีลัพพตปรามาส,  คือ 
สีลวัตรที่ตนประพฤติอยู,  มันผูกมัดใหจมอยูใหติดอยู.  เราจะ  “แกลํา”  ไดก็โดย 
ที่วา  เราประพฤติศีล  ประพฤติวัตร  ปฏิบัติตาง ๆ  นี้ดวยความรูสึก  ดวยความ 
เขาใจ  ดวยความเห็นแจง  ดวยความรูสึกอยูเรื่อยไป,  แลวก็จะเลื่อนขึ้นไป  เลื่อน 
ขึ้นไป  จนเห็นแจง  ไดเห็นไดรูจักพระพุทธเจา  หรือเห็นธรรมะไดทุกที  เพิ่มข้ึน ๆ  
ทุกทีที่มีการทําวัตรสวดมนต  ดวยบทที่ดี ๆ. 

 
บทสวดมนตที่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานที่ดี ๆ  นี้ชวยไดมาก  อยางเชนบทวา  :  

อปฺปกาเต  มนุสฺเสสุ  เย  ชนา  ปารคามิโน,  อถายํ  อิตรา  ปชา  ตีรเมวานุธาวติ,  
-ในหมูมนุษยทั้งหลาย,  ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก;  หมูมนุษยนอกนั้น 
ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในนี่เอง.  บทสวดมนตบทนี้ดีมาก,เตือนใหไมประมาท 
เตือนใหเกิดความสํารวม  ใหละอาย  ใหอะไร  ทุกทีที่สวด.  แตเดี๋ยวนี้สวดกัน 
อยางหีบเสียงเดินได,  เครื่องบันทึกเสียงเดินไดอยางนี้  จึงไดผลนอย;  ไปติดอยูที่นี ่
ไมกาวหนาเหมือนกับภาพลอภาพใหญในฝาผนังนี้  :  ตุกแกยังขึ้นไปกับเมฆในที่วางได;  
สวนทายกทายิกามัวแตหมอบอยูที่พื้นโบสถ  กราบแลวกราบอีก  หนาผากเปอนฝุน 
เหมือนทาแปงอยูนั่นเอง;  สูตุกแกก็ไมได,  ขึ้นไปถึงยอดโบสถแลวลอยไปเหนือทุกสิ่ง.  
ภาพเหลานี้เปนภาพลอ  ก็มีประโยชนในทางลอใหนึกได  ใหขวนขวาย  ในประโยชน 
ใหเลื่อนชั้น. 
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ขณะที่ทําการงาน  ตองฝกเห็นธรรมดวย  ตอสูกิเลสดวย 

เรื่องสําคัญที่จะพูดอีกเรื่องก็คือวา  ไมใชวาเราจะเห็นธรรมะหรือพิจารณาธรรมะ 
เฉพาะแตเมื่อเวลาไปนั่งกรรมฐาน  หรือไปไหวพระสวดมนต;  เวลาอยางนั้นไมคอย 
มีเรื่อง.  เวลาที่จะพิจารณาธรรมะเห็นธรรมะนี่  เปนเวลาที่เราทําการงาน;  
เพราะเวลาทําการงานนี้เปนชองใหเกิดกิเลส  ;  เมื่อเปนชองใหเกิดกิเลส  เราจะได 
รูจักกิเลส  จะไดตอสูกิเลส  จะไดกําจัดความยึดมั่นถือมั่น.  นี่ก็บอกอยูบอย ๆ  แลววา 
ใหคลําดูบนหัว  มีเขาโงงหรือเปลา  ยกหูชูหางหรือเปลา  เวลาเขาใกลเพื่อฝูงสงเสียง 
ฮื่อ ๆ  แฮ ๆ  หรือเปลา  นั้นแหละเวลาที่มีประโยชนมาก. 

 
เวลาที่ทําการงาน  เวลาฉันอาหาร  เวลาตาง ๆ  นี้  ไดเกิดความรูสึกที่  เปนรัก 

เปนเกลียด  เปนโมโห  เปนยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับกูกับมึงหรือเปลา  อะไรทํานองนี้;  
พอมีความคิดนึกไปในทางฮื่อ ๆ  แฮ ๆ  เรื่องกูเรื่องสูอะไร,  รีบสนใจเรื่องนั้น 
ใหมาก  ตองฆากันที่นั่น;  มันตองมีตัวสิ่งที่เราจะฆา  จึงจะฆาได.  ถาไปกางกลด 
อยูบนภูเขา  สบาย  นอนหลับไปเลย;  อยางนี้ก็ไมมีอะไร,  ไมมีเรื่องที่จะตอง 
ฆา  ตองฟน  ตองรบ;  แลวก็ไปทําเพอ ๆ  ไปตามระเบียบที่วางไว  พอใหแลว ๆ  ไป;  
แลวก็ตั้งใหเปนโสดา  สกิทาคา  นี้นาหวัว;  พอมากระทบอะไรเขาจริงก็หวั่นไหว,  มีหูยาว 
หางยาว  เขายาว  อะไรนี้มากนัก. 

 
พิจารณาดูกันเถอะวา  มันมีฮื่อมีแฮกันหรือเปลา ?  เมื่อฉันอาหาร  เมื่อทํา 

การงานนี้  เมื่อประชุม  สงเสียงบงเบง  ลงเลง  ดวยโทสะจริตหรือเปลา ?  มีสายตา 
คอนควักผูอื่นหรือเปลา ?  มีการประชดประชันคนอื่นหรือเปลา ?  มีการอยากจะให 
คนอื่นคิดวา  ตองยกเราเปนหัวหนา  ตองเชื่อฟงเรา  อยางนี้หรือเปลา ?  นี่คือกิเลส 
ที่เลวที่สุดของพวกยึดมั่นถือมั่น  :  คือวา  เปนผูอยากจะใหคนอื่นยอมแพ  วาทุก 
คนตั้งเชื่อฟงเรา,  นี้เปนอันดับต่ําสุดของพวกยึดมั่นถือมั่น.  คนชนิดนั้นตกนรก 
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ทั้งเปนอยูทุกชั่วโมงทุกนาที;  แมจะอยูในวัดนี้  แทที่จริงไมมีเวลาที่หัวใจโปรง  เปน 
ความสะอาด  สวางสงบ  และรูจักพระพุทธเจา;  แตก็ยังยกหูชูหาง  จะใหผูอื่น 
คิดวาตัวเปนผูที่มีธรรมะอยูนั่นแหละ  ใหตัวเปนผูมีคุณธรรมสูงกวาผูอื่นอยู,  
เปนอยางนั้นเรื่อยไป,  เปนธรรมชาติอยางนี้เอ,  ธรรมชาติของกิเลส.นี่คือคนที่ 
ตกนรกทั้งเปนอยูทุก ๆ  นาที  ทั้งวันทั้งคืน;  ไมมีระยะสักระยะหนึ่ง  ที่วางเวน  ที่หัวใจ 
จะสะอาด  สวาง  สงบ  แลวเห็นพระพุทธเจาได. 
 

คนบางคนพอมาเขากลุมสังคมกัน  ก็กรุนอยูแตที่จะใหคนอื่นยกยองตัว 
วาเปนผูถูก  ผูเกงผูเลิศ,  ทุกคนตองฟงคําสั่งกูอยางนี้  นี้เปนหลักธรรมดาทั่วไป 
ไมวาใคร  มีกิเลสพ้ืนฐานอยางนี้ทั้งนั้น.แตวาใครมีบุญก็เบาบางลงไป  มีเวลาที ่
สงบบาง  พอที่จะนึกเห็น  หรือมีการพักผอน  มองดูวา  อาว,เปนอยางนี้,  นั่นเปน 
อยางนั้น  อาการตาง ๆ  ในจิตแตกตางกันอยางนี้;  ก็จะไดขวนขวายปฏิบัติธรรม. 

 
ทีนี้  ถาใครเปนบาถึงขนาดที่กลาวมานั้น  อยางไดโกรธเขาเลย  ชวยกัน 

สงสารใหมาก.อยางไปออกรับ  อยางไปตอลอตอเถียง  อยาไปเปนคูปรปกษหรือศัตรู;  
จงสงสารเขาใหมาก;  ถาเขาคลั่งจัดขึ้นมานัก  ก็แอบไปหัวเราะกันเสียก็แลวกัน.  
ใหเปนตลกไปเสีย  ไปชวยหัวเราะกันอยูลับ ๆ  ใหเขาบาคนเดียวอยางนั้น  แลวก็คงจะ 
ดีขึ้นบาง. 

 
ผมจึงยืนยันวา  การทําวิปสสนาในการงานนี้วิเศษที่สุด  เหมือนที่เราทํา 

อยูทุกวันนี้.  พวกคุณอาจจะคิดวาผมจะหลอกใชงานคุณก็ตามใจ  ก็ไดเหมือนกัน;  
แตวาในใจแทจริง  ผมรูสึกวา  เปนวิธีลัดที่สุด  ที่จะรูจักกิเลส  รูจักความยึดมั่นถือมั่น 
และรูจักวัดหู  วัดหางวัดเขา  วัดอะไรของตัวเองวาสั้นยาวเทาใด.  ฉะนั้น  ขอให 
เอาไปพิจารณาดู  เพื่อจะขูดเกลาใหกิเลสเบาบางลง,  ใหวางลง,  ใหสงบลง  จะไดเห็น 
พุทธะ  เห็นธรรมะกันเสียบาง;  ใหเห็นวาความไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหยกหูชูหาง 
นี้เปนอยางไร ?  วิเศษแคไหน ? 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรม ๓๙๑

ความสะอาด  สวาง  สงบ  อยูที่ตรงไหน?  จะหาพบที่นี่  ที่ขณะทํางานนั้น;  
ไมไดหาพบเพราะการไปนั่งคิด ๆ  นึก ๆ  สันนิษฐานใหเหตุผลท้ังนั้น.  ผมเคยมาแลว 
ผมจึงขี้เกียจที่จะไปกางมุง  กางกลด  นั่งในที่สงบ  แลวคิด ๆ นึก ๆ  โดยการใชเหตุผล  
อยางนี้.  ผมเคยทํามาแลว  มันชวยไมได;ใครไมเคยก็ไปลองดู.  แตถาวากลางวัน 
มาตอสูกับอารมณนี้  แลวกลางคืนเก็บไปคิดไปนึกนั้นดี  ดีที่สุด.กลางวันตอสูกับ 
อารมณ  เปนยักษ  เปนมาร  เปนเทวดา  เปนพรหม  เปนอริยะ  เปนอะไรหลาย  ๆ  อยาง 
ในวันหนึ่ง ๆ  นี้,  พอค่ําลงเอาไปคิดนึก  จะไดสงสารตัวเองใหมาก  ละอายใหมาก 
กลัวใหมาก  แลวจะคอย ๆ  ดีขึ้น ๆ  ดีขึ้น ๆ. 

 
เดี๋ยวนี้ทําวิปสสนา  แลวเที่ยวเปนอาจารยวิปสสนา  แลวทํานาบนหลังลูกศิษย 

ใหลูกศิษยชวยติดตามเปนฝูง;  ชวยกันเสียสละบํารุงบําเรออาจารยใหมีความสุข;  อยางนี้ 
มันเรื่องหลอกเขากิน,ทํานาบนหลังลูกศิษย  ดวยการยกเอาวิปสสนาเปนเคร่ืองมือ 
มันก็ไปไมรอด;  ไมเทาไรก็ลมละลายกันทั้งอาจารยทั้งศิษย;  เพราะไมไปตามเรื่อง 
ตามคลองของพระพุทธเจา. 

 
ขอใหฝกอยางที่มีสิ่งใด  เปนเหตุใหทดสอบอารมณ  ทดสอบจิตใจของเรา 

สอบไลตัวเรานี้แลว  จงเขาไปเกี่ยวของกันใหมาก  ๆ;  แลวพอค่ําลงก็ไปคิดไปนึกดู.  
ถาจิตยังยุงอยู  จงสงสารตัวเองใหมาก  จะไดถอยหลัง,  จะไดฉลาด,  จะไดเปลี่ยนนิสัย;  
แลวโอกาสที่จะเห็นธรรมก็จะมี  เห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเจา  เห็นพระพุทธเจา 
คือเห็นธรรมะ  จะดีขึ้น ๆ  ๆ.  รูจักธรรมะฝายชั่ว  ฝายทุกข  ฝายอกุศลก็รูจักดี;  
รูจักธรรมะฝายบุญ  ฝายกุศล  ฝายไมมีทุกขก็รูจักดี;  รูจักอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาดี 
รูจักกฎแหงเหตุและผลดี  อยางนี้ก็ดีทุกอยางไปเลย. 

 
ถาพูดกันรูเรื่องอยางนี้ก็ดี;  ผมก็ไมคอยเบื่อ  ไมคอยเหนื่อยที่จะพูด.  

แมจะเหนื่อย  ก็ไมรูสึกเหนื่อยที่จะพูด;  แตถาพูดอยางไมเปนเรื่อง  พูดอยางพิธีรีตอง 
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พูดอยางมีงานพิธีนี้ชักเหนื่อย  ชักเบื่อ.  เรื่องที่เปนพิธีรีตอง  มักเบื่อเขาทุกที.  ถาพูด 
กันจริง ๆ  พูดกันใหรูเรื่องจริง ๆ  แมไมกี่คนนี้ก็นึกชอบอยู  หรือวาพูดได. 

 
อยางนี้  ที่เราเรียกวา  ซอมความเขาใจทําปาฏิโมกขทางพระธรรม,  

ซักซอมทางธรรมะอยางนี้ยังนึกพอใจอยู.  ถาทุกคนฟงใหดี  ฟงอยางฟงใหดี  ใหเขา 
ใจบาง  แลวเอาไปคิดไปนึก  ไปพิจารณาดูตามที่พูดซ้ํา ๆ  อยูนี่  พูดซ้ํา ๆ  เรื่อย.  คําวา 
ธรรมะเพียงคําเดียวนี้พูดเรื่อยไป  :  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา  ผูใด 
เห็นพระพุทธเจา  ผูนั้นเห็นธรรม.  เห็นธรรมตองเห็นใน  ๔  ความหมาย  คือตัว 
ธรรมชาติ,  ตัวกฎของธรรมชาติ,  ตัวหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ,  ตัวผลที่เกิดขึ้น 
จากหนาที่นั้น. 

 
เมื่อเห็น  ๔  อยางนี้  คือเห็นจากการปฏิบัติ  ที่ไดปฏิบัติ  ไดรูสึกอยูในใจ;  

ไมใชอานจากหนังสือ,  ไมใชฟงผมพูด.  เห็นธรรมะนี้จริง ๆ  ดวยใจของตนจริง 
ก็คือเห็นพุทธะ  ไมมากก็นอย  เห็นองคนอย ๆ  ไปกอนก็ยังดีกวาไมเห็น,  เห็นเพียง 
ชั่วขณะ ๆ  ก็ยังดีกวาไมเห็นเสียเลย. 

 
ขอใหพยายามเลื่อนชั้นใหมันมากขึ้น ๆ  อยาเบื่อที่จะตองทําซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  

เพราะไมมีเรื่องอื่นอีกแลว  มีแตเรื่องนี้;  ฉะนั้นจึงตองทําซ้ํา ๆ   ซาก ๆ   ซ้ํา   ๆ ซาก ๆ   อยาง 
ที่คนธรรมดาเขาเบื่อ  แตวาเราไมเบื่อ  ถาไดรับผลอยูบาง  ก็ไมเบื่อเทานั้น. 

 
คําแลว  หมดเวลาเพียงนี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๕.  แตงงาน  กับสุญญตา 
วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๑๑  ตรงกับวันพุธ  แรม  ๘  ค่ํา  เดือน  ๓  ปวอก 
 
 

  การพูดที่นี่  ที่ เรียกวา  ธรรมปาฏิโมกข  นี้  เปน 
การพ ูด เ รื ่อ งซ ักซ อมความ เข า ใจก ัน   ในหมู คณะ .  
ผมเชื ่อว าครั ้งพ ุทธกาลก ็คงทําก ันเหม ือนก ัน ;   ย อม 
จะมีใครพูดบางก็ได   ไมใชวาจะตองเปนอาจารยพ ูด 
หร ือพระพ ุทธเจ าตร ัสเส ียเรื ่อยไป .   คุณไปอานเรื ่อง 
วิมุตตายตนสูตรเสียใหม  อานใหดีๆ  ขณะนี้ เขากําลัง 
พิมพออกมาเปนอันดับที่  ๘,  เรื่องวิมุตตายตนสูตรนี้ 
เทศนบนภูเขา,  “มองดานใน”  อันดับ  ๗  ตีพิมพเป น 
เรื่องทําบุญสามแบบ. 

 
เปนผูพูด  หรือเปนผูฟง  ใหถือวาเปนโอกาสแกการรูธรรม 

การรูธรรมนั้น  ฟงเขาพูดก็ได,  พูดใหเขาฟงก็ได.  เมื่อทองอยูก็ได,  
เมื่อสอนอยูก็ได,เมื่อคิดอยูก็ได,  เมื่อทําสมาธิอยูก็ได,  ใหถือวาเปนโอกาส 
 

 
 

๓๙๓ 
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แหงการรูธรรมเหมือนกัน.  การตั้งวงแบบวงสนทนาสากัจฉา  ก็ตองทําอยางมีระเบียบ 
ที่ปลอยใหใครพูดบา  ๆ มักจะเสียระเบียบ.  เพราะวาที่จริงก็มีคนอยากพูดมาก;  ที่อยาก 
พูดนั้น  อยากพูดแยะ.  พอปลอยใหเสียระเบียบ  ก็พูดกันไมไมไดศัพท.  โดย 
เฉพาะพวกชาวบานหรือพวกที่มา ๆ  กันนี้.  ชาวบานที่มา ๆ  สวนโมกข  พวกมาเที่ยวนี้ 
ไมคอยจะฟงเรา  หรือฟงใครพูด;  อยางดีคอยจองแตจะพูดเสียเอง.  คราวนี้ก็มีฝร่ัง 
คนหนึ ่ง   เปนเพื ่อนอะไรกันกับพระฝรั่งที ่นี ่;  มาไมเจอะเพื ่อน  เลยมาหาผม 
มาคุยก็นับวาดีมากในรายนี้  เปนรายหนึ่งที่เขาใจอะไรไปไดบาง.  คนไทยหลายคน 
ที่ติดตามมาดวย  ดูจะไมไดอะไร;  เพราะเขาไมตั้งใจที่จะฟง  ไมประสงคจะรูอะไร 
จริง ๆ  จัง ๆ  ก็เลยไมไดอะไร;  แลวเขาพูดมาก.  เรื่องพูดมากนั้น  จิตใจฟุงซาน 
ใชไมได  ไมเกิดประโยชน 
 

วันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันดี  ผูที่เคยเสนอก็ลองพูดมาบาง.  (ภิกษุรูปหนึ่ง 
เสนอความคิดเห็นบางประการ). 

 
ที่ผมตองถามปญหานั้น  ตองมีปญหาที่อยากรูแนนอน,  และทุกคนก็ควร 

จะเขาใจในปญหาที่แนนอน  จึงจะฟงคําตอบไดดี;  เหมือนกับปญหาสอบไล  ถาฟง 
คําถามไมชัดเจน  ไมทั่วถึง  ไมเขาใจ  ก็ตอบใหดีไมได.  ที่ถามถึง  “สถานการณ 
ปจจุบันนี ้”,  “สถานการณ”  ในขณะนี้มันกวาง  เปนคําที ่กวาง.  สถานการณ 
เดี๋ยวนี้กลาวไดวากําลังไมสนใจธรรมะ;  ไมสนใจศาสนา.  นี่เปนปญหาที่กวาง 
จึงทําใหโลกวุนวาย  เปนทุกขเดือดรอนกันไปหมดทั้งโลกนี้;  แลวมันเปนเรื่องอยู 
ในภายใน;  มันพูดกันไมรูเรื่อง.แมแตจะพูดกับคนที่มาที่นี่เปนประจําวันนี้  ก็ยังพูด 
กันไมคอยรูเรื่อง;  นี่เปนปญหาทั่วไป  ไมมีที่สิ้นสุด;เวลานี้ก็มีอยูเรื่อย ๆ  ไป. 
 

ปญหาทุกอยาง  แกไดดวยธรรมะ 
ถาคุณเรียกวา  ปญหาเฉพาะหนาและรีบดวน  ก็ตองหมายถึงเหตุการณ 
ที่จะลําบาก  จะยุงยากจะเปนทุกข;  ประชาชนทั่วไป  ทั่วโลก  รวมทั้งเราดวย 
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แตงงาน  กับสุญญตา ๓๙๕

จะตองพลอยยุงมาก;  เนื่องดวยคนทั้งโลกกําลังลําบากยุงยาก  อยางนอยเราหาขาว 
กินยาก;  นี่ไปคิดดูใหดี  อยางนอยพระก็หาขาวกินยาก.  วัดวาอาราม  หรือสถาบัน 
อยางนี้  อยูไดดวยการชวยเหลือของผูอื่น  จะไปรบราฆาฟนกันเสียหมด  หรือไปตาย 
เสียหมด  ทั่วโลกก็พลอยกระทบกระเทือน;  นี่เรียกวาปญหาใหญ  ปญหาหนัก 
ปญหารีบดวน.  เรื่องทํานองนี้ก็เคยพูดกันมามากแลว  ก็เปนเพียงแตพูด.  ปญหา 
ทุก  ๆ ปญหาแกไขไดดวยคํา ๆ   เดียวคือ  “ธรรมะ”  คําเดียวเทานั้น  มีธรรมะอยางเดียว 
แกไดหมด;  แตแลวคนทั่วไปก็ยังฟงไมถูก  วาจะแกอยางไร,  หรือจะปฏิบัติขอไหน,  
ใหรัดกุมเขามาอีก. 
 

สมัยหนึ่งหรือสมัยตอนแรก ๆ  เราใชคําวา  “แตงงานกับสุญญตา”  ;  บางคน 
มาไมทันละกระมัง;  คงไมเคยไดยินคําเหลานี้  ใชไหม ?  บางคนคงไมเคยฟง.  
เร่ืองสมรสกับสุญญตานี้  พูดจนขี้เกียจพูดแลว,  แลวก็มีรุนหลังที่ไมเคยฟง  ไมเคย 
ไดยิน. 
 

ถาใครแตงงานกับสุญญตาไดก็หมดปญหา,  ปญหาที่คุณถามนี้เลิก 
กันได.  แตแลวมันคงมีปญหาที่วา  :  แตงงานกับสุญญตาคือทําอยางไร ?  เปน 
ลูกเขยเปนลูกสะใภของใคร ?  ถาแตงงานกับสุญญตาแลวจะมีโอกาสเปนลูกเขยของ 
ใครไดเลา;  เพราะไมไดแตงงานอยางธรรมดา  อยางนี้ผิดหมดเลย.  เขาพูดกันเปน 
อุปมาธิษฐาน  ตองเปนบุคคลาธิษฐานไปหมด;  เมื่อพูดอยางธัมมาธิษฐานเลือนลงไป 
ละลายหายไป   มันก็หายไปได.  เดี๋ยวนี้พูดภาษาคน   พูดอยางบุคคลธิษฐาน 
เรื่องนี้มีอยูในเทปมวนหนึ่ง  เดี๋ยวนี้อยูที่ไหนแลวก็ไมรู.  แตงงานกับสุญญตา  คือ 
ตองไมเปนหมาหางดวน;ตองไมเปนหมาที่หางไหมไฟไปเสียกอน;  จึงจะ 
แตงงานกับสุญญตาได. 
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ผูชายก็แตงงานกับสุญญตา  ผูหญิงก็แตงงานกับสุญญตา  แลวสุญญตาเปน 
อะไร ?  เปนผูชายหรือเปนผูหญิง ?  รูไหมวาเปนผูชายหรือผูหญิง ?  ถาตอบไมได 
นี่ก็แสดงวาไมเขาใจ,  ไมเขาใจทะลุอยางปรุโปรงไป.  ถาอยางนั้นก็พลอยไมเขาใจ 
เรื่องแตงงานกับสุญญตา;  ถาไมรูวาเปนลูกเขย  หรือเปนลูกสะใภของใครแลว  ก็ยอม 
ไมรูวาแตงงานกับสุญญตา  คือทําอยางไร. 
 

ภาษาธรรมที่ลึกมาก  ตองรูจกัสภาวะเดิมกอน 
การพูดธรรมะอยางธัมมาธิษฐานนั้น  พนจากความเปนหญิงหรือเปน 

ชาย,  ตองเปลื้องสวนนี้ออกไปได  คือไมมีความเปนหญิงเปนชาย  จึงจะแตงงาน 
หรือสมรส  หรือเขาไปรวมอยู  เปนอันเดียวกันกับสิ่งที่เรียกวาสุญญตา  ได.  ฉะนั้น 
สุญญตาตองไมใชหญิง  ไมใชชาย,  พนจากภาวะที ่เปนหญิงหรือเปนชาย ;  
ฉะนั้น  จึงไมเปนลูกเขยหรือไมเปนลูกสะใภ.  แตนี้เราพูดอยางภาษาคนมีวัตถุ  มีสมมต ิ
ก็เปนลูกเขยของพระเจา,  เปนลูกเขยของพระพุทธเจา  อยางนี้ก็ได. 
 

พวกคริสเตียนเขาเรียกคนวา  เปนลูกพระเจา  :  เปนลูกชายของพระเจา 
เปนลูกสาวของมนุษย.  คําพูดในเรื่องมีแปลกวา  ถาผูชายก็เปนลูกพระเจา,  ถาผูหญิง 
ก็เปนลูกมนุษย;  นี่คอนขางจะลําเอียงหรือฟงยาก.  ฉะนั้น  เขาจึงไมสามารถอธิบาย 
ใหพระเจากับมนุษยเปนอันเดียวกันไดอยางงาย ๆ  นัก. 
 
ภาษาธรรมต องไปไกลกว าเรื่ องชายเรื่ องหญิ ง  จนกระทั่ งกลั บสู สภาวะเดิ ม ;  
สภาพเดิมที่สุดกอนมีอะไร,  หรือวาทีแรกที ่สุดมีอะไร ?  เดิมมีคําวา  “ธรรม”  
คําเดียว;  นี ้จริง  มีคําวาธรรม.พวกเซ็นก็พูดอยางเดียวกัน,  พูดอยางภาษาคน 
มีธรรม  ที่จริงก็พูดไดวา  ไมมีอะไร,  ไมมีอะไร  นั้นแหละคือมีธรรม. 
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พวกเซ็นอยางจีน  อยางญี่ปุน  เขาชอบพูดคําวา  “ไมมีอะไร”.  ทีแรก 
ทีเดียว  คือทีแรกที่สุดนี้  ไมมีอะไร;  เหมือนตัวหนังสือจีน  ที่เขียนอยูตัวหนึ่งนั้น 
วา  “ทีแรกที ่สุดไมมีอะไร”.  ตัวหนังสือจีนรูปครกกระเดื ่อง  หมายถึงไมมีอะไร.  
ตัวหนังสือแบบเดียวกันนั ่นมีใจความ  “วาทีแรกที ่สุดไมมีอะไร”;ถาไมมีอะไร 
ก็เกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาไมได.  ทีแรกที่สุดนั้นไมมีอะไรเลยจริง  ๆ,  แลวมันจะเกิดสิ่ง 
เหลานี้ขึ้นมา;  ทีนี้เมื่อมันเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาไดจนกระทั่งเกิดเปนโลก  เปนสัตว 
เปนมนุษย  เปนอะไรขึ้นมาไดจากความไมมีอะไร;  มันก็ตองผิดหลักหมด  เปนการ 
พูดผิดละซิ. 

 
เรื่องนี้ตองมีอะไรอยางหนึ่งที่ ไม รูจัก  ซึ่งพวกคริสเตียนเขาเรียกว า 

 “ตนตอ”;  หรือที ่มาของทุกสิ ่ง  คือพระเจ า .   เขาก็ม ีพระเจ า ;   จึงจะมีอะไร 
ออกมาจากพระเจา.  พวกที่พูดวาไมมีอะไรนี้ลึก;  ถาไมเชนนั้นก็ตองผิดหมดเลย,  
ตองเปนเรื่องผิดหมดเลย.  ถาพูดใหถูกแลวลึกมาก,  เปนภาษาธรรมที่ลึกมาก 
คือไมมีอะไร;  แลวเพิ่งเกิดความคิด  วามีตัวเรา  มีของเราทีหลัง;  แลวก็กับไปอีก 
ไปสูความไมมีอะไรอีก.  หมายความวาแรกที่สุด  หมายถึงขณะนี้  คือจิตทีแรก 
ที่สุด  ไมมีตัวเรา  ไมมีของเราแลวก็เผลอมีตัวเรา-ของเรามาพักหนึ่ง  เดี๋ยว 
ก็กลับไปอีก;  เดี๋ยวเกิดมีอีก  เดี๋ยวกลับไปอีก.  ทีแรกที่สุดก็ไมมีตัวเรา  ไมมีอะไร;  
นี้เปนเรื่องภาษาธรรมะมากเกินไป. 

 
ภาษาชาวบานตองพูด  วา  “มีอะไร”;  แตภาษาชาวบานที่พูดวาไมมีอะไร 

ก็หมายความวาไมมีอะไรเสียจริง  ๆ.  ทีนี ้ก็เกิด  “อะไร”  ขึ ้นมาไมได;  เชนตัวกู  
-ของกูจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร  ถาไมมี  “อะไร”  เสียเลย.  เพราะฉะนั้น  มันตองม ี
“อะไร”  ที่เปนเหตุ  เปนสวนประกอบใหเกิดตัวกู-ของกูขึ้นมาได;  อยางนี้หมายถึง 
ภาษาธรรม.  โลกคือภายในจิต  หรือวาทั้งหมดมีรวมอยู  แตภายในจิตทีแรกไมม ี
อะไรทําใหเกิดตัวกู-ของกูขึ้นมา. 
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ถาพูดหมดเลย  ทั้งวัตถุทั้งจิต  ทั้งวัตถุ  ทั้งตัวโลกอะไรดวย  ก็พูดไมได 
วามีอะไร;  แตพูดไดวา  ไมมีอะไรปรากฎเลย  แลวมันเพิ่งปรากฎออกมา;  
ถาเชนนั้นก็ตองมีสิ่งหนึ่งซึ่งไมเห็นตัว;  ซึ่งมองไมเห็นตัว  หรือไมปรากฎ  นั่นเขาเรียกวา 
“พระเจา”;  เราเรียกวา  “ธรรม”.  ธรรม  คือ  ธรรมชาติ,  คือ  กฎธรรมชาติ,  
คือหนาที ่ตามธรรมชาตินี ้,  ธรรมที ่เปนธรรมชาติ  เปนกฎธรรมชาตินี ้ตองมี;  
สิ่งที่เรียกวา  “ธรรม”  ในกรณีนี้  ไมมีที่สิ้นสุด  คือถอยหลังไปไดไมมีที่สิ้นสุด,  แลวมันจะ 
คลอดอะไรออกมาไดไมมีที่สิ้นสุด. 
 

การคลอดออกมามีไดไมมีที่สิ้นสุด,  แลวสิ่งที่คลอดออกมา  มันก็ออกไป 
เรื่อยไมมีที่สิ้นสุด;  เปนความหมายดังเชนลักษณะของภาพที่ตีระฆัง  “จากอนันตะสู  
อนันตะ”∗.  ความหมายของภาพ  ๆนั้น  ที่ยังแตงขอความอธิบายไมได  เพราะเขา 
ใจยาก.  ภาพนั้นจะเปนพระเจาก็ได;  พระเจานี้ไมมีสิ้นสุดในฝายใหเกิด.  เมื่อ 
ฝายใหเกิดก็มีไมมีที่สิ้นสุด  ฝายที่เกิดแลวดับไป  ก็ไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน;  
ฉะนั ้นจึงวา  “จากอนันตะสูอนันตะ”  เกิดมาจากภาวะ  หรือลักษณะ  ที่ไมมีที่ 
สิ้นสุดแลวก็ไปสูภาวะที่ไมมีที่สิ้นสุด;  แลวก็จะตองดับ  มีการดับไมมีที่สิ้นสุด. 
 
เมื่ อถามเปนภาษาธรรมดา   ว าที แรกนั้ นมี อะไร  ?  ทีแรกมีอะไร  ?  หรื อว า 
ไมมีอะไร ?  ตองตอบได  ตองตอบใหถูก  ตอบใหได;  อยางนี้ก็มีภาษาคนอยางหนึ่ง 
ภาษาธรรมอยางหนึ่ง.  ภาษาธรรมที่วา  “ไมมีอะไร”  นั้น  ทีแรกไมมีอะไร,  จึงมี 
อะไร ,   แลวดับไปสู ความไมม ีอะไร ;   อยางนี ้เข าใจไมได,   คนเขาใจไมได.  
เมื่อพูดภาษาคน  มันก็ไมมีอะไร  เชนพระเจาอยางนี้,  หรือมีธรรมนี้แลว;  พอคํานวณ 
ไดดวยสติปญญาอยางคนแลว;  ถอยไปเรื่อย  ถอยหลังออกไปเรื่อย  ถอยหลังไปเรื่อย ๆ ๆ  
จะเห็นเลยวาไมมีอะไร;  แตก็มีสิ่งที่เปนที่มาของสิ่งทั้งปวง  เปนตนตอของสิ่ง 
 

                                                
∗ ดูภาพ  จากอนัตตะสูอนันตะ  ทายบท 
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ทั้งปวง  แลวสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ไมมีสิ้นสุด;  แลวตองกลาวไดวา  มีเบ้ืองตนที่ไมมีที่ 
สิ ้นส ุด .   ถ า เป นอว ิชชาอว ิชชานั ้นก ็ไม สิ ้นส ุด ;   หร ือถ าแปลคําว า   อว ิชชา 
วา  สิ ่งที ่ยังรู ไมได  เขาใจไมได;   สิ่งที ่เปนอวิชชานั ้นแหละคือไมมีที ่สิ ้นสุด 
คือคําวา  อนมตคฺโคยํ  นี้. 
 

นี่  ทําใหนึกถึงครั้งเรียนบาลีในโรงเรียน  ที่แปลคําวา  อนมตคฺโคยํ  ฟงแลว 
ไมรู เรื ่อง  ไมเข าใจ .  แปลวา  “มีที ่สิ ้นสุด  อันเบื ้องตน  อันบุคคลผู ไปตามอยู 
รู ไมได,   แปลตามสมาสอยางนี ้ไมเขาใจ :   “มีที ่ส ุดอันเบื ้องตน   อันบุคคล 
ผูไปตามอยู  รูไมได”.  ถาอธิบายวาจุดตั้งตนนั้น  แมวาสัตวนี้เดินตาม  เวียนตาม 
ไปอยู  ในวัฏฏสงสาร;  อยางนี้ก็ยังรูไมไดวาวัฎฎสงสารนั้นตั้งตนดวยอะไร ?  ตั้งตน 
ที่ไหน ?  เมื่อไร ?  อะไร?  ผมเถียงครู  วา  ไมได;  ไมเขาใจ. 
 

เมื่อผมเรียนครั้งนั้น  เปนอิสระ  เถียงครูบาอาจารย  ผมก็เคยทํา;  เถียงวา 
มีเบื้องตนและที่สุด,  คํานี้ตองเปนไปตามสมาส  วา  “ทั้งเบื้องตนและทั้งที่สุด”.  
ถาแปลวา  “ที่บุคคลผูไปตามอยูอยางนี้รูไมได”.  ครูในโรงเรียนสอนก็แปลวา  “มีที่สุด 
ในเบื้องตน ,   ฝายสุดในฝายตน”;   ที่สุดฝายขางตนคือรู ไมไดวาคืออะไร .   นี้ก็ 
หมายความวา  ขางหลังไมตองพูดถึง  ตอไปขางหนาไมตองพูดถึง. 
 
เ รื ่อ ง นี ้เ ป น เ ห ต ุใ ห เ ถ ีย ง ส น ุก ;   เ ข า ม ัก จ ะ แ ก ว า   ข า ง ห ล ัง ม ีที ่ส ุด ค ือ 
นิพพาน;  เพราะวาเมื่อสัตวเวียนวายไปในวัฏฏสงสารนานหนักเขา  วันหนึ่งตองถึง 
นิพพาน.  เอานิพพานเปนที่สุด  ฝายขางหลังไปเลย  แตฝายขางตนคือวิชชานั้น 
ถือวาไมมีที่สิ้นสุด.  ถอยหลังเขาไป  ก็ได  เปนอวิชชาของอวิชชา-เปนอวิชชาของ 
อวิชชา-เปนอวิชชาของอวิชชา  เรื่อยไป;  อยางนี้ก็มีเหตุผลถูกเหมือนกัน. 
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ทีนี ้  เบื ้องต นที ่ส ุด   เบื ้องต นที ่บ ุคคลที ่ถอยไปตามอยู นั ้น ,   รู ไม ได .  
ถาพูดวา  ขางหลังมีสุดอยูแคนิพพาน  ก็ตองพูดไดวา  ขางหนาไปสุดอยูแคอวิชชา;  แลวก ็
มีสุดอยูทางขางหนา  คืออวิชชา,  สุดอยูขางหลังคือนิพพาน.  พูดอยางนี้  เขาถือ 
วาไมลึกซึ้ง  ไมถูกตอง .  ทําใหไมรู ,   หรือรูไมได;   รู ไมไดวาอวิชชาตั ้งตน 
เมื่อไร;  เชนพวกคริสเตียนเขาไมรูวาพระเจาตั้งตนเมื่อไร.  แตพูดเสียวา  แรกเริ่ม 
เดิมทีก็มีพระเจาขึ้นมา. 
 

คําวา  “พระเจา”  ของเขา  มีความหมายหลายอยาง  :  พระเจาคือแสงสวาง 
ก็ได  พระเจาคือคําก็ได  คือพระคํานี้.  ถาพระเจาคือแสงสวาง  นั่นก็คือธรรม 
เพราะธรรมะคือแสงสวาง  คือกฎธรรมชาติ  คืออํานาจตามธรรมชาติ  นี้ก็เรียกวา 
แสงสวางได.  หรือเรียกวา  คํา  หรือพระคํา  หรือคําพูดนี่ก็ได;  เพราะธรรมชาติ 
มันพูด .   กฎธรรมชาต ิม ันบ ังค ับลงไปเลย   ไม ม ีใครเถ ียงได .   นี ่เป นคําพ ูดของ 
ธรรมชาติ  บังคับลงไปวา  เปนของปรุงแตงและเกิดได.  อวิชชาปรุงแตงใหเกิดขึ้น 
จนเกิดโลกเกิดมนุษยเกิดอะไรขึ้นมานี้.  นี่คําประกาสิตของพระเจา  หรือของธรรมทีแรก;  
ฉะนั้น  โลกก็ตองเกิดขึ้นโลกคราวนี้หรือโลกคราวไหน  หรือโลกกี่คราวมาแลวก็ตาม 
ใจเถอะ  ก็ตองเกิดขึ้น.  ใครถือวาโลกเพิ่งเกิดคราวนี้;  ก็คราวนี้ เกิดขึ้น.  ใครถือวา 
โลกนี้เกิดขึ้นมาแลวหลายรอยครั้ง  หลายหมื่นครั้ง  หลายแสนครั้ง  ก็เปนอันตั้งตนที่นั่น 
แหละทําใหเกิดขึ้น. 

 
ทีนี ้  คุณก ็ไม รู แล วใช ไหม   ว าส ุญญตาอยู ที ่ไหน :   ก ็เลยไม รู จะไป 

แตงงานกันที่ไหน  เลยเปนเรื่องที่นาหวัวและลมเหลว.  พวกที่พูดวา  “ไมมีอะไร”  
อยางนี้นาจะถูก  นาจะชอบใจ  นาชอบใจกวาทางภาษาธรรมะ.  ภาษาธรรมะชั้นธรรมะ 
แทชั ้นสูง  ที ่พ ูดแลว  ดีแลวนั ้น;  ที ่ส ุดก็พูดวา  “ไมไมอะไร”  ดีกวาที ่จะพูด   วา 
มีพระเจาหรือมีอะไร.  แตถาพูดวา  “มีธรรมะ”  ก็คลายกับไปมีอะไรเสีย,  ไมวาง; 
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ตองอธิบายธรรมะเปนความวาง;  นี้เห็นจริงไดยาก,  แลวก็เปนเรื่องยืดยาวลําบากมาก.  
สูพูดอยางพวกเซ็นเขาไมไดวา  :  ทีแรกไมมีอะไรเลย  เผลอนิดเดียว  โงนิดเดียว 
ความโงเกิดขึ้นมา.  ความโงเปนเปนผูตั้งตนใหมีอะไร  อยูชั่วขณะที่ความโงมันมี  ;  
พอเราทําลายความโง  หรือจิตทําลายความโงได  ก็กลับฉลาด.  นั่นก็คือหมดโง 
เทานั้น,  เทานั้นละ,  แลวก็ไมตองฉลาดอะไรขึ้นมาอีก  ก็เทาเดิมคือไมมีอะไร. 
 

เขาไดเปรียบมาก  ที่พูดวา  “ไมมีอะไร”  เพิ่งจะมีละลอกฟองของ 
อวิชชาขึ้นมาหนอยหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง;  เกิดความคิดโง ๆ  เขลา ๆ  ขึ้นมา  วาม ี
ตัวฉัน  -  มีของฉัน  เปนอุปทานขึ้นมาแลวเดี๋ยวก็หมดไป  :  เพราะวาหมดความ 
ตองการ  เรื่องนี้ก็ดับไป  แลวก็วางเทาเดิม  ไมมีอะไรเทาเดิม.  เพราะฉะนั้นคิดอยาง 
ของเขาสั้นมาก;  พูดอยางนี้สั้นมาก,  ปฏิบัติไดงายมาก,  สั้นมาก  มีทางที่จะเต็ม 
จะวาง;  คือแตงงานกับสุญญตาไดเรื่อยไป  เปนอยูไดเรื่อยไป.  พูดวา  “วาง”  
งายกวา  :คือจิตจะเขาถึง  หรือซึมซาบอยูในสุญญตา  ไดงายกวาที่พูดกันวา 
 “ไมมีอะไร”. 
 
ถ าพู ดว ามีพระเจ า  หรื อมี ธรรมะที่ ปรุ งแต ง  มี อํ านาจปรุ งแต งอย างใหญหลวง 
อยางเด็ดขาดนี้ก็รูยาก;  เหมือนที่พวกอภิธรรมพูดวา  มีกิเลสอยูตลอดกาล,  หรือมี 
กิเลสอยูตลอดเวลา;  ไมใชวากิเลสเพิ่งเกิดนิด ๆ  หนอย ๆ  เปนครั้งเปนคราว.  นี่คนละ 
วิธี,  พูดกันคนละวิธี.  กิเลส  อนุสัย  สังโยชนเกิดอยูในสันดาน  มีอยูตลอดกาล 
ไมเกิด  ไมดับ  กลายเปนสัสสตทิฏฐิไปเลย,  สัสสตทิฏฐิของสิ่งที่ไมเกิด  ไมดับ 
ทั้งที่มันเปนสังขตะ,  กิเลสเปนสังขตะ.  และการพูดอยางนั้น  เทากับพูดวาอวิชชา 
เปนสัสสตะ,  อวิชชาเปนของเที่ยงมีอยูประจํา  ไมเกิดไมดับเลย.  อยางนี้ผิดหลัก 
ที่ถือวาอวิชชาก็เปนสังขาร  ที่เกิด-ดับ,  เกิด-ดับ  ซึ่งก็เปนสังขารธรรม. 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข ๔๐๒

แตงงานกับสุญญตาก็คือไมเปนอะไร  สกัชั่วขณะหนึ่ง 

คําวา  “แตงงานกับสุญญตา”  ก็งายนิดเดียว;  คือไมเปนอะไร  ชั่วขณะ 
ที่เราไมมีอุปาทานวาตัวเรา-วาของเรา;  แตมันหยากันเร็วเกินไป  ไมกี่นาที 
ก็หยากันอีก  แลวแตงงานกันอีก.  อยางนี้เปนธรรมดา;  เปนปุถุชนซึ่งเดี๋ยวก็เกิด 
อุปาทาน,  เดี๋ยวก็ไมเกิดอุปาทาน,  เดี๋ยวก็เกิดอุปททาน  เดี๋ยวก็ไมเกิดอุปาทาน 
วันหนึ่งหลายครั้งหลายหน  มันก็เปนเรื่องเดียวคือปฏิจจสมุปบาท  วันหนึ่งหลายครั้ง 
หลายหน. 

 
ขณะที่อุปาทานดับไป  ก็เขาถึงความดับ  ความไมมีอะไร;  ไดดื่มรส 

ของสุญญตา  รสของธรรมะที่เปนความดับสนิท;  เดี๋ยวเผลอขึ้นมาอีก  มีอวิชชา 
มีอะไรปรุงแตงทาตา  หางหู  ทางจมูก  ก็หยากันอีก  ก็มีความทุกขอีก.  มีแต 
พระอรหันตพวกเดียว  ที่จะไปแตงงานกับสุญญตาโดยแทจริงตลอดกาล.  ถายังเปน 
หมาหางไหมไฟ  ก็ยังมีกิเลส  มีตัวกู-ของกูอยู;  พูดอยางสมมติ  ก็คือ  สุญญตา 
ไมยอมเขาใกลผูที่มีหางไหมไฟอยู;  แลวจะแตงงานกันไดอยางไร  เมื่อไมยอม 
เขาใกล. 

 
ครั้งหนึ่งเคยพูดอยางที่คิดใหสนุก,  พูดอยางชวนหัว  มีเรื่องบันทึกไวใน 

เสนลวด  สมัยใชเสนลวด  เอามาเปดฟงกันบางก็ได;  เครื่องบันทึกเสียงสมัยเสนลวด 
ยังมีเหลืออยูบาง.  คราวนั้นพูดยังไมทันจะจบดี  ไมไดพูดใหสิ้นกระแสความ,  พูดได 
สักตอนเดียวเทานั้น  ยังจะตองพูดอีกตอนหรือสองตอนแลวก็ไมไดพูด  เลยไมไดพูด 
แบบน้ีก็มี.  คราวนั้นพูดธรรมะแบบลอคนฟงไปพลาง  จึงเกิดคําพูดทํานองเรื่องอยางนี ้
ขึ้นมา  ถาไมพูดอยางนั้น  คนฟงงวงนอนแลวก็เบื่อ;  เรื่องธรรมะกลายเปนเรื่องเบื่อ. 
 
เ รื่ อ งแต ง งานกั บสุญญตานี่   พู ด โดยภาษาบุ คคลาธิ ษฐาน   ตอนนั้ นก็ ไ ม 
เปนหญิง  ไมเปนชายขณะนั้นตองลืมความเปนหญิงเปนชาย;  เมื่อไมมีความรูสึกเปน 
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ตัวกู  ก็ไมมีเรื่องเปนหญิงเปนชายได.  ถาพูดอยางลึก  ก็ไมเปนลูกเขยลูกสะใภ 
ของใครได.  แตถาพูดโดยสมมติ  ผูหญิงก็เปนลูกสะใภของสุญญตา  ผูชายก ็
เปนลูกเขยของสุญญตา  ซึ่งตองยกไปใหพระเจา  หรือพระพุทธเจา,  เปนลูกเขย 
พระพุทธเจา.  นี่พูดอยางสมมติ  มีคน  อยางเปนคน  มีหญิงมีชายอะไรขึ้นมา. 
 

ครั้งนั้นมีปญหาที่คนเถียงกันอยูวา  สุญญตาเปนหญิงหรือชาย  หรือเปน 
กระเทย  เลยหัวเราะกันได;  เพราะสุญญตาแตงงานกับผูหญิงก็ได  แตงงานกับผูชาย 
ก็ได.  นั่นเปนความฟนเฝอยุงยากระหวางภาษาคนภาษาธรรมมีมาอยางนี้;  เราก็พูด 
ภาษาคนกันเรื่อยไป.  คนที่ไมรูธรรมะตองพูดภาษาคนกันเรื่อยไป;  เมื่ออยาก 
จะพูดใหเปนภาษาคน  เปนอุปมา  อยางภาษาคนก็เปรียบเทียบเรื่อยมา.  ตั้งตนก็ใช 
คําวา  “แตงงาน”  นี่เพราะกิเลสของคน  ถึงไดชอบแตงงาน  ไมชอบอยูเฉย ๆ  เลยดึง 
เรื่องนี้มาพูด;  และตองหาเรื่องโลกุตตระ  ที่ไมมีหญิงไมมีชาย  หรือไมแตงงานมาพูด 
ก็เลยฟงยาก;  อธิบายไมเปนกัน  เชนเดียวกับท่ีเขาสมมติให  พระธรรมเปนนางฟา,  
นางฟาก็ตองเปนผูหญิงซิ  ถาเปนนางฟา. 
 

การศึกษาพระไตรปฎก  ยากถึงกับตองทําใจ 
ใหหลงนางฟาหรืออยางปงชาง 

พระไตรปฎกถูกสมมติใหเปนนางฟา;  เปนวาณี  แปลวา  นางฟา.  
พระไตรปฎก  เปนนางฟา  เกิดออกมาจากดอกบัว  คือพระโอษฐของพระพุทธเจา 
ขอใหมาชวยทําใหใจของขาพเจาหลงใหลเปนบาเลย;  ใหหลงใหลในนางฟานี้;  
แลวจะไดเรียนพระไตรปฎก.  นี้ผูชายพูดขางเดียว  ไมใชผูหญิง;  แลวผูหญิงก็ไมม ี
ปญหาเรื่องเรียนพระไตรปฎกกันดวย  ในสมัยนั้น.  การเรียนพระไตรปฎกเขามีเปน 
คาถา  หรือเปนบทที่เขาตองภาวนา  เหมือนชักรูปประคํา;  เวลาจะเรียนพระไตรปฎก 
หรือกอนลงมือเรียนพระไตรปฎก  หรือหลังเรียนพระไตรปฎกแลวก็ตาม  ตองพูด 
คาถานี้วา  :- 
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มุนินฺทวทนพุํช                คพฺพสมฺภวสุนฺทร ี
ปาณีนํ  สรณํ  วาณี        มยฺหํ  ปณยตํ  มนํ 

 
แปลวา  นางฟา  แสนจะงดงาน  เกิดผุดขึ้นจากหองแหงดอกปทุม  กลาวคือ 

พระโอษฐแหงพระจอมมุนี  คือ  “มุนินฺท  วทนํ”  นั้น  จงจําใจของขาพเจาใหติดอยู 
ใหหลงใหลเลย  ในนางฟาที่เกิดในดอกบัว  คือพระโอษฐของพระพุทธเจา  ผูเปนจอม 
แหงมุนี  ซึ่งเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย  จงทําใจของขาพเจาใหบาไปเลยใหหลงไปเลย. 
 

อยางนี้ควรจะนึกดูบางวา  ทําไมเขาจึงตองใชวิธีอยางนี้ ?  ลองพิจารณาด ู
ทําไมถึงใชวิธีจึงขนาดนี้ ?  เพราะเหตุอะไร ?  ก็เพราะวาพระไตรปฎกนั้นมากเหลือเกิน 
มากจนเรียนไมไหว,  มากจนคนธรรมดาเรียนไมไหว;  เวนไวแตคนที่จะบา 
หลงใหลนี่แหละ,  ตองบานางฟาถึงจะเรียนได. 
 

อีกทางหนึ่งครูบาอาจารยโบราณ  เขาเห็นวาการเรียนพระไตรปฎกนี้เหมือน 
กับปงชาง;การยางชาง  หรือปงชาง  นี่พอจะนึกไดไหม  พูดอยางนี้  หมายความวา 
อะไร ?  การที่จะปงชางตัวหนึ่งใหสุกนี่  จะตองมีพิธีรีตองมากนอยเทาไร ?  หรือสัตว 
อะไรก็ไดที่ใหญกวาชางขึ้นไปอีกก็ยิ่งดี;  ปงชางตัวหนึ่งใหสุก  เอา,  ลองดูซิ. 
 
เรื่องของเรียนธรรมะมีขนาดปงชาง;  แลวอยาไปทําเลนกับธรรมะ  เพราะ 
ฉะนั้นคุณตั้งใจจะทําอะไรแลว  ก็ตองตั้งใจขนาดวา  “จะยางชาง  ปงชางใหสุก”  ตอง 
ตั้งใจไปขนาดนั้น;  มิฉะนั้นไมไดผล.  ผลของการปฏิบัติธรรมะจริง ๆ  ทํามากี่ป ๆ  
แลวก็เรื่องขนาดปงชางทั้งนั้น.  ตองอดทนมาก  เพราะนานมากกวาจะเกิดผล.  
ฉะนั้น  จําคําวา  “ปงชาง”  ไวดี ๆ;  แลวจะไปคิดไปสูได;  ถาปงชางไดก็ใช 
ไดละ;  แลวเรื่อง  “แตงานกับสุญญตา”  ก็งายนิดเดียว. 
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เดี๋ยวนี้คนบางคน  โงที่สุด  ที่มาหาผมสองชั่วโมง  แลววารูธรรมะหมด 
เปนบาขนาดนั้นทั้งนั้น.  ที่เขามาหามาพูด  เขาตั้งใจอยางนั้นกันทั้งนั้น  มาหาเรา 
สองชั่วโมง  แลวจะรูธรรมะใหหมดเลยเพราะที่จริง  การเรียนธรรมะถาไมมีการ 
รูถึงขอเท็จจริงเหมือนขนาดปงชางแลว  ชวยไมได,  เราชวยไมได;  เขาตอง 
ไปพยายามปลุกปล้ําใหเปนเอง. 
 

คําวา  “ปงชาง”  ในที่นี้ก็หมายถึงตามธรรมดา  ปกติของคนสามัญธรรมดา 
ไมใชสมัยใหมไมใชวิทยาศาสตรสมัยใหม  ซึ่งมีเครื่องมือ  เครื่องอะไรวิเศษวิโส;  
ตองเปรียบเหมือนตาแกยายแกสองคนผัวเมีย  จะยางชางตัวหนึ่งใหสุก;  นี่คิดดูเถอะ 
ขนาดนี้ลําบากมากนอยขนาดไหน;  ฉะนั้น  เขาจึงตองมีพิธี,  มีพิธีขึ้นครู,  มีพิธ ี
อะไร.  เขาลงมือเรียนพระไตรปฎกนั้น  ตองหมายมั่นมุงสรางกําลังใจกันใหญโตเลย 
ใหคนเรียนพระไตรปฎก.  เขาทองคาถานี้  :  คาถาที่วา  นางฟาเปนกําลังใจใหเคลิบ  
เคลิ้ม  ทั้งเชาทั้งเย็น,  ทั้งเชาทั้งเย็น;  ทุก ๆ  คราวที่จะเอาคัมภีรมาเรียน. 
 
ที่จริงก็นาหวัว  ผูชายเกณฑใหพระไตรปฎกเปนนางฟา;  ใหผูชาย 
อยางเดียว  ผูหญิงไมใหเรียน.  ผมเดาเองวาผูหญิงก็ไมชอบนางฟา;  แมผูชายก็หา 
ทํายายาก  ที่กลาคิดจะเรียนพระไตรปฎกนี้หายาก.  หาทํายากนี่หมายถึงสมัย 
โบราณ  สมัยกอน  จะใหทําอะไรซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เปนเวลาหลายสิบป  จะรองฮื้อ  !  ทําไม 
ได  โลเลเหลาะแหละ  ทิ้งเสียกอนเปน  ๑๐๐  หน;  เหมือนอยางบวช  ๓  เดือน  ไมทัน 
ออกพรรษา  จีวรรอนเปนไฟ  จะแหกพรรษาไป;  อยูก็ทะเลาะวิวาทกันไป;  
อยางนี้ยังไกลมาก  ที่จะแตงงานกับสุญญตา.  ใครมีหางไหมไฟลุกโพลงอยู,  
หูหางท่ีกําลังไหมไฟลุกโพลง  กําลังนั้นทับไวหรือเปลา ?  ไมใหใครเห็น  หลอกคนอื่น,  
เขาก็เห็น.  แมไมรูสึกวาหลอกใครก็จริง  แตวาหลอกธรรมะ  หลอกสิ่งที่จะ 
หลอกไมได. 
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พูดแบบแตงงานอะไรนี้  คลายกับแบบพูดเรื่องพระอรหันต  ในความหมาย 
ทางกามารมณ  ในสักกปญหาสูตร  มัชฌิมนิกาย;  เพราะคนธรรมดาละทิ้งเรื่องนี ้
ไมได;  ตองเอาธรรมะชั้นสูงไปเปรียบเทียบโดยอุปมากับเรื่องของชาวบาน.  เร่ือง 
ชาวบาน  เรื่องผัวเรื่องเมียเชนนี้  มีอยูในสูตรนั้นสูตรเดียวที่พูดในทํานองอยางนี้ 
คือประเภทที่เราความสนใจใหหลงใหลในธรรมะ  ใหเหมือนผูชายหลงผูหญิง  ผูหญิง 
หลงผูชาย  อยางนี้. 

 
ความคิดที่ใหนางสาวสุญญตาเปนนางสาวขึ้นมา  เปนนางสาวที่สาวเสมอ 

ตลอดอนันตกาล,  ไมหมดความเปนสาว,  ก็พูดเพ่ือลอใจคนอยางนี้  ใหคิดถึง 
สวนที่ไมเปลี่ยนแปลงของอสังขตธรรม,  ของวิสังขารที่มีความสดชื่นเปนสุข 
ไมมีความทุกขอยูตลอดกาลนี้  วาเปนความหมายของนางสาวสุญญตา;  เปน 
การโฆษณาชวยเชื่อใหคนหลงใหลในนางสาวสุญญตา  พยายามที่จะแตงงานดวยการ 
ปงชาง  เปนของเดิมพัน,  เดิมพันดวยการปงชาง. 
 

การศึกษาสมัยปจจุบันไมยาก  เพราะมีอุปกรณ  มีวิธีการดีข้ึน 

ถาพูดถึงสมัยนี้  การเรียนพระไตรปฎกสมัยนี้ไมยาก  ไมมีความหมายอยาง 
ปงชางอีกแลว;  เพราะเรามีมันสมองฉลาดกวา  มีวิธีดีกวา  อุปกรณดีกวา  เรียน 
ไดจริง  ๆ แตกฉานได  ไมถึงขนาดที่วาลมละลายเหมือนปงชางในสมัยกอน.  ในสมัยกอน 
ที่จะมีพระเณรเขามาเรียนบาลี  เรียนพระไตรปฎกนี้  พันคนจะจบสักเพียงหนึ่งคนเทานั้น,  
อยาวารอยเลย  พันคนจะประสบความสําเร็จสักคนก็ทั้งยาก  พายแพถอยหลังกลับไป 
ทั้งนั้น;  มันเปรียบไดกับปงชาง. 
 
ครั้นตกมาถึงสมัยนี้ซึ่งมีวิธีเรียนดี  มีวิธีสอน  เครื่องมืออุปกรณดี  กลับ 
ไมมีใครเรียน,  ไมมีใครศรัทธาที่จะเรียน  มันเปลี่ยนไปเสียอีก;  ศรัทธาอยาง 
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สมัยกอนไมมี  ความลุมหลงในพระศาสนาในพระไตรปฎกนี้ไมมี.  เดี๋ยวนี้ไมมีคน 
ศรัทธา,  เมื่อกอนยังมี;  ฟงแลวอยากเรียน  อยากไดกุศลอันใหญหลวง;  เรียน 
กันจนเปนบา  สวนมากเปนบา  เรียนบาลีกันจนเปนบา  เพราะไมรูทันใจ  ใจอยากรู 
ทรมานใจจนเปนบา.  อยาทําเลนกันนางฟา  รอยก็ทั้งรอยเปนบา,  หรือวาไม 
ประสบความสําเร็จ. 
 

เดี๋ยวไปดูหนังสือสักชุดที่หนากุฏิ  จะรูวิธีเรียนสมัยนี้.  หนังสือวางอยูที่นั่น 
เปนหนังสือที่ดีในทางอยากใหเรียน;  หนังสือชุดนั้นมีอยู  ๓๗  เลม  ปริมาณมาก 
กวาพระไตรปฎกของเรา  เขาทําสําหรับเรียน  ๑๐  ป  แลวก็ศึกษากัน  ๑๐  ป.  เขาทํา 
แผนการไวเสร็จ  ๓  เลมแรก  จะตองเรียนอยางไร,  จะตองอานอยางไร.  ปที่  ๑  
จะตองอานเลมไหน,  เฉพาะตรงไหน,  ปที่  ๒  จะอานเลมไหน,  กี่เลมตรงไหน 
จนกระทั่งครบ  ๑๐  ป,  จะผานหนังสือน้ันหมด;  แลวจะมีความฉลาดในแงอะไร 
ตาง ๆ  มีรอยกวาแง  ในแงปรัชญา  ในแงจิตวิทยา  ในแงศาสนา  ในแงมนุษยวิทยา 
ในแงทุกอยางเลย  ไมวาหนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ตาม.  ผมเห็นวิธีนี้แลวก็รูวาสมัยนี้ไป 
ไกลมาก  ในการที่จะเรียนอะไรใหรูนี่. 

 
เขายังเขียนบอกอีกหมดเลย  กระท่ังเด็กใหเรียนอยางไร  จัดใหเด็กอาน 

หนังสือชุดนี้อยางไร ?  เปนลําดับไปอยางไร ?  พอแมผูใหญจะเรียนอยางไร ?  แลว 
ถาเรียนหมดหนังสือชุดนี้ก็เทากับหมดสิ้น  ของหนังสือท่ีเปนสาระ  เปนชั้นดีเลิศ  ของ 
ฝายตะวันตก,  ของฝายฝร่ัง;  แลวมีเร่ืองหมดตั้งแตสมัยกรีกลงมา  จนถึงสมัย 
ปจจุบันเร็ว ๆ  นี้.  หนังสือเรื่องใหญของฝายตะวันตก  ไมมีพระไตรปฎกรวมอยูในนั้น;  
ไมมีฝายตะวันออกเลย,  ศาสนาอะไรทางฝายตะวันออกนี้ไมมี  เฉพาะฝายตะวันตก 
มีทั้งนั้น  เขาทําไวดีมาก. 
 
ถ าหนั งสื อฝ ายตะวั นออกของเรารวมหมด   ทั้ งศาสนาพุ ทธ   ศาสนาคริ ส ต 
อิสลาม  เลาจื๊อขงจ๊ือ  อะไรมาทํากันไดอยางนี้  อยางที่เลาเมื่อก้ีนี้  ก็วิเศษเหลือหลาย; 
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แตฝร่ังเขาไมทํา  คงกลัววาของเราจะปรากฏวาดี,  ขืนทํามาจะดีกวาเยอะแยะไปเลย 
ก็เปนได;  นี่ผมวาเอาเองทั้งนั้น.  เพราะฝรั่งไมกลาทํา;  ขืนทําวิชาความรูของ 
ฝายตะวันออก  ออกมาในรูปน้ีอาจจะดีกวาฝรั่งก็ได. 
 

เขาทําฝายของเขาออกมา  บริษัทที่ทําหนังสือ  Encyclopeodia  Britanica 
เปนผูทําหนังสือชนิดนี้ออกมา;  แลวใครซื้อทีเดียวทั้งชุดก็ไมขาย  เลนตัวเลนใจกัน 
อยางนี้เทียวละ  คือวาแทงใจกัน  หรือวาหยั่งใจกันขนาดนี้ใครซื้อทีเดียวทั้งชุดไมขาย;  
เราขอซื้อทีเดียวทั้งชุด  ไมขาย  จะตองการเงิน  เดือนละ  ๓๒๐  ทุกเดือน ๆ  ๆ   ๓๐  เดือน  ๒  
ปครึ่งเปนเงินราวหมื่นบาท.  ใหทันที  หมื่นบาทไมเอา  ไมยอม.  หนังสือน้ันใหมา 
หมดเลย  ไมใชใหทีละเลมสองเลม  หนังสือใหหมดเลยเปนราคาหมื่นบาท  แลวก็ไมยอม 
รับเงินทีเดียวหมื่นบาท;  บังคับใหจายเปนรายเดือน;  เขาสงคนมาเก็บ  ๓๐  เดือน 
หมดคาหนังสือ. 

 
เขาทําดีมาก  แลววิธีการก็บา ๆ  ดี  :  คือหยั่งใจคนเทานั้น,  หยั่งใจคน 

ใหยอมเห็น;  ใหลงเห็นดวยวา;  เขาตองดีแลว  เขาตองกลา  เขาดีแน  ถึงอาน 
ไมรูเรื่องก็ลองไปดู  แลวรูปหนังสือสวยทําเสียสวยหรู,  ๕๔  เลม ๆ  ใหญ ๆ  นี้เขาเรียง 
ไปตามชื่อคนที่เปนผูสอน  เชน  ปลาโต  โสเครติสเช็คสเปยรอะไรก็ตาม  เปนเรื่อง ๆ  
ไปเลย  แลวทําเปนชุดพิเศษ  ๒  ชุด  โดยเก็บเร่ือง  เชนเรื่องของคนนี้  ของใครบาง 
เอาใสไวเปนเนื้อหรือสาระของทั้งหมดที่มี  ตั้งชื่อวาเปนอุดมคติสูงสุดจากทั้งหมด;  
นี้อีกชุดหนึ่ง  ใหเรียนงาย ๆ  ชุดละ  ๑๐  เลม  ๒  ชุด  ทั้งหมดเปน  ๗๔  เลม.  ไมมีวิธ ี
ไหนดีเทาวิธีนี้  ที่จะใหคนศึกษาเรื่องมากมายยิ่งกวาพระไตรปฎกในเวลา  ๑๐  ป. 

 
ทางตะวันออกเรายังไมมีหนังสือแบบนั้น;  พระไตรปฎกยังอยูใน 
สภาพที่รุงรัง  สับสนรุงรัง  เหมือนอยางเขาไปในดงไผ  ออกไมได  อยางนั้น 
แหละ;  เหมือนปาไผที่มันหนา,  หนารกรุงรังไมรูวาอะไรทางไหน,  ไมถูกจัด 
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ไมถูกแยกแยะใหเห็นชัด  :  เรื่องเปนอยางไร,  ศึกษาอยางไร,  ศึกษาตรงไหนกอน,  
เจาะเขาไปตรงไหนกอน,  แลวเดินเขาไปทางไหน,  ไมมีใครทําเลย;  เราจึงผาน 
พระไตรปฎกเขาไปไมได;  ทั้งที่เดี๋ยวนี้พิมพขายชุดภาษาไทยเพียงชุดละ  ๑,๖๐๐  บาท 
เทานั้น  ก็ยังไมคอยมีประโยชนยังเปนของที่มือตื้อ,  ไมมีหวังที่จะแตงงานกับสุญญตา 
มืดจนหูอื้อไปหมดเลย. 
 

จะรูจักสญุญตา  ควรฝกดูจิตวากําลังเปนอะไร  อยางไร 
พูดเรื่องสุญญตาตอไป.  เวลาที่เรานึกวาเราเปนผูชาย  วันหนึ่งมีกี่นาท ี

ลองสังเกตดูซิ  ไมตองตอบเดี๋ยวนี้ก็ได,  ลองสังเกตดูเองก็แลวกัน  เวลาที่มีความรูสึก 
คิดนึกวาเปนผูชาย  หรือตองการอะไรอยางผูชายอะไรนี้  วันหนึ่งคือหนึ่งนี้มีกี่ชั่วโมง 
มีกี่นาที.  ทีนี้  ในระยะที่ไมไดนึกนั้น  เราเปนอะไร  เปนผูชายหรือเปลา ?  ผูหญิง 
ก็ยอมเหมือนกัน  บางทีคิดจะเปนผูชายตลอด  ๒๔  ชั่วโมงเต็ม  นี่ใชไหม ?  ตามความ  
รูสึก  หรือความคิดหรือพูดอยู  เปนผูชาย  ๒๔  ชั่วโมงเต็มนี้  แลวจริงหรือเปลา 
วานี่โงหรือฉลาด ? 
 
นี่คืออุปาทานที่ซอนอุปาทาน  ที่โง  ๒  เทา  ๓  เทา  ๔  เทา;  เชนเดียว 
กับพวกที่คิดวากิเลสมีอยูตลอดกาล  เปนพื้นฐาน  เปนสันดาน  เปนอนุสัย 
เปนสัสสตะ.  ควรจะเปนสิ่งที่ปองกันได  เมื่อความรูสึกอันนี้เกิดขึ้น;  แตคงจะมีคน 
กลัวเสียอีก  วาไมมีประโยชนอะไร  กลัวจะเปนบาชนิดหนึ่งก็ได,ไมกลาคิดไปใน 
เรื่องที่จะไมเปนอะไร,  จะไมเปนอะไรเลย,  ไมเปนดี  ไมเปนชั่ว,  ไมเปนหญิง 
ไมเปนชาย,  ไมเปนอะไร,  ไมมีได  ไมมีเสีย,  ไมมีสุข  ไมมีทุกข;  ไมกลา 
มีทุกข,  แตตองการจะมีความสุข  แลวก็สุขอยางผูหญิงหรือผูชายดวย  แลวก็มาก 
อยางนั้น  อยางนี้  อยางโนนทั้งนั้น. 
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เรื่องอยางนี้เปนเรื่องพูดกันยาก  ที่พูดบนธรรมมาสนไมได  จนเดี่ยวนี้;  
พูดกันเรื่องนี้  พูดบนธรรมาสนก็บาเลย.  แมแตจะไปปาฐกถาที่ไหนก็ไมได.  แลวก ็
เปนเรื่องพิเศษ  ผมหามไมใหเอาไปพิมพ  เรื่องที่พูดที่นี่  อยาเอาไปพิมพ  หรืออยา 
เอาไปอัดเทปกอบปแจกกันไมได  จะเปนเรื่องบาเตลิดเปดเปงไปเลย;  ถาเผยแพร 
จะเปนบามาก  มันจะกลายเปนอยางนี้.  แตวาเปนเรื่องที่จริงที่สุด  แลวก็เปนเรื่อง 
ที่รวบลัดที่สุด  ลัดสั้นที่สุดที่จะเขาใจเรื่องนิพพาน  เรื่องหลุดพนหรือวาง  นี้ก็ตาม. 

 
นี่เดี๋ยวจะพูด ๆ  กันไมทันจบ  คุณยังไมไดตอบวาใน  ๒๔  ชั่วโมง,  ยกมา 

สักสวนหนึ่งของ  ๒๔  ชั่วโมง;  เรารูสึกวาเราเปนผูชายกี่นาทีหรือกี่วินาที  เอารวม 
ไปหมดเลยไดไหม ?  กลาพูดไหม ?  ผมวาบางวันนะ  ไปคิดดู;  วาบางวันก็ไมได 
เปนอะไร,  ไมไดเปน,  ไมมีความตองการ  หรือไมมีอะไร,บางวันอาจจะมีหรือมีมาก;  
ซึ่งแลวแตคน  แลวแตอายุ  แลวแตวัย  แลวแตการศึกษา  แลวแตสิ่งแวดลอมที่แวดลอม 
อยูรอบตัว. 
 

แลวในเมื่อไมมีความหมายในเรื่องผูชายหรือผูหญิง  อะไรเขามา  จิตใจ 
กําลังทําอะไรอยู ?  แลวก็ขอใหตอบคําถามสุดทายวา  เวลาไหนสบายที่สุด ?  เวลา 
ที่รูสึกวาเปนผูชาย  มีความตองการอยางผูชายนี้อยางหนึ่งละ,  แลวเวลาที่ไมมีความ 
รูสึกอยางนั้น  ไมมีความรูสึกอยางนี้  เวลาไหนที่สบายที่สุด ?  คงไมเหมือนกัน.  
แตวาสวนใหญถาลึกจริง ๆ  จะตอบไดวา  ในขณะเวลาที่จิตไมถูกรบกวนนั้นสบายที่สุด;  
แตไมมีใครตองการ.  นี่คือขอท่ีมีจิตใจไมเหมาะสมที่จะศึกษาธรรมะ. 
 

เวลาที่รูสึกวา  เราไมมี  ไมเปนอะไร 
นี้สบายที่สุด  แตไมมีใครสนใจ 

 
 เด็ก ๆ   และคนหนุมคนสาวทั่วไป  โดยเฉพาะในสมัยนี้  วาที่มีปญหามาก 
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ก็เพราะไมมีใครตองการ  ทั้งที่วา  “ในเวลาที่เราไมมีความรูสึกวาเปนผูหญิงหรือเปน 
ผูชายน้ีสบายที่สุด”ก็ไมมีใครตองการ;  เพราะวาจิตใจต่ําเกินไป,  ถูกครอบงํา 
มากเกินไป;  และสิ่งที่แวดลอมของสมัยน้ีทําใหคนติดแจอยูกับเร่ืองยั่วยุสงเสริม 
เรื่องหนัง  เรื่องละคร  เรื่องวิทยุ  เรื่องโทรทัศนนั่น  ยิ่งตกลึกเขาไปเลย,  ยิ่งตกไกลลึก ๆ  
ลึก ๆ  เขาไป;  ไมมีทางที่จะรูสึกวา  เวลาที่เราไมมีอะไร  ไมเปนอะไร  นี้เปนเวลา 
ที่สบายที่สุด. 
 

ผมแทบจะทําสถิติได  คนที่มาหา  ที่มานั่งคุยที่หนากุฏินั้น;  ผมดูหนาทุก 
คนเลย,  พอผมพูดประโยคนี้ออกไป  คือประโยคที่วา  “เวลาที่เราไมรูสึกวาเรามีอะไร 
แมแตตัวของเราหรือชีวิตของเราเปนเวลาที่เรามีความสุขที่สุด”  เทานั้น  เขางวงนอน 
ทันทีเลย,  ทําหนาเบทันทีเลย  เขาไมอาจจะเขาใจ  แลวแสดงปฏิเสธลวงหนา;  
ปฏิเสธลวงหนาไมอยากฟงเรื่องนี้. 
 
เพื่ อจะให รู ว า เวลาไหนจิ ตใจหรื อหั วใจของเรารู สึ กสบายที่ สุ ด   เป นสุ ขที่ สุ ด ;  
ขอพูดใหเปนสมมติฐานเลย  วา  “เวลาที่เราไมมีความรูสึกวา  เรามีอะไรเปนตัวเรา 
หรือของเรา  มันยิ่งกวาสิ้นเนื้อประดาตัว  คือไมมีอะไรเลย  เวลานั้นเราสบายที่สุด”.  
นอยคนที่จะมีความสนใจ  หรือเขาใจสักคนหนึ่ง,  นอกนั้นเริ่มปลอยจิตใจ  ไมอยากฟง 
มึนชา  หรือวาชักจะผินหนาไปทางอื่น  ใจลอยไปทางอื่น  วาโอย-!  ไมไหวโวย !  
มาทางนี้ไมไหวแลว.  เราพยายามอธิบายวา  เอะ,!  ดูเวลาที่เราไมไดนึกถึงตัวเรา 
ไมนึกวาเรามีอยูในโลก,  ไมรูสึกวามีอะไร  เปนอะไร  ตองการอะไร,  ไมมีตัวฉัน 
ไมมีชีวิตอยูเลย  นี้เราสบายที่สุด  แลวจริงที่สุด  ถูกตองและจริงที่สุดในเรื่องนี้;  
เขาก็ไมสนใจ  ไมเขาใจ  ไมพยายามจะทําความเขาใจ  จึงเขาใจเรื่องสุญญตา 
ไมได. 
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เรื่องสุญญตา,  เรื่องนรก  -  สวรรค 
อยูในใจ  ยังมีผูไมเขาใจอยูมาก 

ทีนี้  พอเราบอกวาสุญญตานี้  มันมีวันละหลาย ๆ  ชั่วโมงอยูแลว  เวลา 
ที่เรามีความสบายที่สุดนั่นแหละ;  เขาก็ไมสนใจ  ไมคอยตั้งหนาตั้งตาสนใจ.  ที่จริงจับ 
ใหไดกอน,  จับขอเท็จจริงอันนี้ใหไดสักอยางหนึ่งกอน  วา  เวลาที่เราไมไดรูสึก 
วาเรามีอยู  เปนอยู  นั่นนะ  เปนเวลาที่เราสบายที่สุด;  เปนเวลาที่แตงงาน 
กับสุญญตา.  อีก  ๕  นาที  หยากันก็ตามใจ;  เวลานั้นสบายที่สุด.  ฉะนั้น 
เอาไปคิดดู,  เอาไปสังเกตดู  ไปจับใหได  :  พอมีตัวฉัน-ของฉัน  มีตัวกู-ของกู 
ขึ้นมา  มันก็เปนผี  หรือเปนหมาหางไหมไฟเลย. 
 

เวลาที่เรารูสึกวา  เราไมไดเปนอะไร  อาจจะมีไดจริงในบางคน,  โดยเฉพาะ 
บางคนเทานั้น;  พวกชาวบานชาวไรชาวนามีเวลาที่เหมือนกับหมาหางไหมไฟนี ้
มากกวาเวลาที่วาง;  แมกระนั้นก็ยังมีเวลาที่ไมรูสึกวาเปนอะไร  ที่เรียกวาแตงงาน 
กับสุญญตา,  จึงลืมไปวาเราเปนอะไร.  พวกที่หางไหมไฟนอยเหลานี้  ก็ยังมี 
จํานวนมาก  กวาบางคนที่มีหางไหมไฟเกือบตลอดเวลา. 
 
หมายความว า   คนชาวไ ร ช าวนาแถวนี้   น อยคน   หรื อ ไม กี่ คนที่ เ ป น โ ร ค 
เสนประสาท  หรือเปนโรคเสียจริตนี้  มีนอย,  นอยกวาที่กรุงเทพฯ  ซึ่งมีมากกวา.  
ที่กรุงเทพฯ  มีสิ่งแวดลอมที่ทําใหเปนหมาหางไหมไฟ  มากกวาที่บานนอก;  
เพราะฉะนั้นจึงเปนโรคประสาทมากขึ้น,  หรือเปนโรคจิตมากขึ้น;  จนลน 
โรงพยาบาลอยูเร่ือย  คือเวลาที่แตงงานกับสุญญตาไมคอยจะมี,  มีนอยเกินไป 
หรือไมมีเลยก็ได. 
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คนที่เปนบาจัด ๆ  บางคนในกรุงนั้น  แตถึงอยางไรก็ตามเถอะ  อยาง 
นอยที่สุดก็ตองมีเวลาที่ไดนอนหลับ,  กินเหลาเมาหลับไปก็ยังดี.  นี่จึงอยูไดไมเปน 
บาตลอดวัน  เพราะเหตุวาเวลาที่หลับยังมีบาง.  ถานอนไมหลับแลวละก็ 
เปนไดการละ;  มันตองเปนบา  ชนิดลงนรกอเวจีเลย,  มันตองมีจิตใจที่เปนทุกข  เปน 
ไฟในจิตใจ  เรารอน;  ไมกี่วันก็เปนโรคเสนประสาท  เปนโรคจิตกระทั่งไปฆา 
ตัวตายหรือตายไปเองเลย. 
 

แมวามีความเรารอน  จิตใจเปนไฟก็ยังดี  ก็ยังอยูไดดวยมีเวลาที่วาง 
ไมมีตัวเรายังมีอยูบาง;  อาจจะแตงงานกับสุญญตาไดสัก  ๒-๓  นาทีตอวัน.  
แตทางบานนอกคอกนายังมีโอกาสมาก,  ถาเราออกมาบวชอยางนี้  ก็หมายความวาตอง  
การจะใหเวลาวางมีมากกวานั้น,  คือเวลาที่อยูกับสุญญตาควรจะมีมากกวาเขาเหลานั้น.  
ฉะนั้น  จึงมีโอกาสผองใส  จึงสบาย  จึงมีอะไรมากขึ้น ๆ  สมกับท่ีวาเปนบรรพชิต 
ซึ่งแปลวาเวนไปได;  ไกลจากสิ่งที่เปนทุกขวา  ไปไดไกลกวาพวกชาวบาน.  บวชเณร 
บวชชี  บวชพระ  บวชเถน  บวชอะไรก็สุดแท  ยอมมุงหมายอยางนี้อยางนั้น  คือ 
มุงหมายที่อันนี้  :  เพ่ือแตงงานกับสุญญตาเปนเวลานานกวาชาวบาน. 
 
แต เ ดี๋ ย ว นี้ บ า ง ค นมอ ง เ ห็ น เ สี ย ว า   ไ ม มี ป ร ะ โ ย ช น   ไ ม มี ร ส   ไ ม มี ช า ติ 
ไมนาเสนหา  ไมนาสนใจ  ก็เลยพูดกันไมรูเรื่อง.  พวกที่วาตั้งตัวเอง  เปนผูที่ทําที 
วาชอบธรรมะ  ชอบศาสนา  ชอบธรรมะอยางยิ่ง  ยิ่งพูดไมรูเรื่อง;  แลวยิ่งพวก 
ที่หลง  เชนพวกนักอภิธรรมนี้  ยิ่งพูดไมรูเรื่องวาพวกไหนอีก;เพราะพวกอภิธรรม 
เขาติดตัวหนังสือ,  ติดหลักติดเกณฑ  ติดคําพูด  ภาษาคน  อยางนรกสวรรคอะไรของเขา 
ตองไปตามภาษาคนหมด;  พูดอยางผมพูด  เขาวาบาเลย;  อยางนี้ก็พูดกันไม 
รูเรื่อง.  คําวา  “สวรรคในอกนรกในใจ”  นี้ฟงไมรูเรื่อง,  ไมมีทางจะรูเรื่อง. 
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คราวหนึ่งมีใครเอาเทปไปสงออกทางวิทยุ  เรื่องวาความรอนใจคือนรก  ความ 
โงคือสัตวเดรัจฉาน  ความหิวคือเปรต  ความกลัวคืออสุรกาย  เขาคงไดยินกัน 
มากขึ ้น  ๆ   ไม ได เ รื ่อ งหรอกโดย เฉพาะพวกอภ ิธ ร รมนี ้  พยายามจะค าน ,  
เขาเตรียมพรอมท่ีจะคานวาเราเปนผูตูพุทธวัจนะ,  หรือเปนผูทําลายลางอะไรไปเลย.  
แตเรากลับยืนยันวา  นี่คือจริงที่สุด,  ตรงที่สุด,  และตองสนใจที่สุด  :อยาตกนรก 
ชนิดในอกในใจอยางนี้  แลวไมตกนรกชนิดไหน,  ไมมีตกนรกชนิดไหนหมด ;  
อยูที่นี่ก็ตาม  ตายแลวก็ตาม.  แลวก็เรื่องเดียวกันอีก :  เรื่องสุญญตาคุมไดหมด 
ไมตกนรกดวย  แลวก็ไปเหนือสวรรคไปอีก;  ถาเปนสวรรคก็สวรรคอีกแบบหนึ่ง,  
คือสวรรคที่เรียกวาอยูเปนอันเดียวกันกับพระเจา  ยังไมทันนิพพานนี้,  ไมใชสวรรค 
กามารมณ  เหมือนอยางที่เขาเขียนลอไวตามฝาผนังโบสถ. 

 
รวมความแลว  เรื่องที่ไมอาจจะเขาใจกันไดนี้  ตองมี;  ชวยไมได.  เขาวา 

เราบาก็ตามใจ  เราวาเขาบาก็ไดเหมือนกัน,  ถาคนมีปากจะวาแลวละก็  ตางคนตางวา 
ไดทั้งนั้น.  แตเดี๋ยวนี้เราพิจารณาถึงวา  อยางไหนจะเร็วกวา,  จะใกลชิดกวา,  
เขาถึงธรรมะงายกวา.  มันจะเร็วกวาสะดวกกวา  สะดวกอยางที่เปนของธรรมดา 
ธรรมชาติ  ธรรมดา  ไมตองมีอะไร.  ที่พูดอยางเวยหลางพูด  :  อยาทําอะไร,  
อยาทําอะไร,  ไมตองทําอะไร,  จึงจะมีธรรมะหรือถึงธรรมมะหรือเขาถึงสวนลึก 
ของธรรม.  สวนที่มีอะไร  ทําอะไร  นี้ก็เพราะตองการดวยกิเลสตัณหา,  อยากด ี
อยากเดน  อยากเปนพระอรหันต,  อยากถึงขนาดนั้น  อยากไดนิพพานทั้งที่ไมรูวา 
อะไรนี้,  อยากเสียเรื่อย. 
 

การศึกษาธรรมะ  ตองฝกใหรูจริงเห็นจริง 
เพ่ือศึกษาให เข าใจ  ถึงขอใหพยายามสั งเกตดู ใหดี   เวลาที่ จิตว างเปน 
สุญญตาใน  ๒๔  ชั่วโมง  มีกี่นาที;  เวลานั้นเปนเวลาที่ไมไดทําอะไรอยาง 
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เวยหลางวา.  “ไมทําอะไรเลย”  อยางเวยหลางวานั้น  จิตไมทําอะไร;  แตเรา 
อาจจะกําลังกินขาวอยูก็ได  อาบน้ําอยูก็ได  ผูกเหล็กอยูก็ได  หรือทําอะไรอยูก็ได:  
แตใชคําวาไมไดทําอะไร,  กําลังไมไดทําอะไร.  พวกแมครัวกําลังทําครัวอยูก็ได,  
คนงานกําลังขุดดินอยูก็ได;  แตไมทําอะไร.  มันหมายความอยางนี้  คือไมมีตัวก ู
ตัวฉัน  ที่ตองทําอะไร  หรือกําลังทําอะไรอยู. 
 

นี่จะเปนการเขาใจหรือไมเขาใจในคําวา  “จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”;  
จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  ก็เปนอยางนี้  คือไมทําอะไร  อยางเวยหลางพูด.  ผมวา 
 “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง“  นี้มีความหมายเดียวกัน  คือ  “ไมทําอะไร”  อยาง 
เวยหลางพูด;  แตเรากลับพูดวา  ทําดวยจิตวางแลวพูดตอไปก็เปน  “ยกผลงาน 
ใหความวางทุกอยางสิ้น”  ยิ่งฟงไมเขาใจแลว.  ถาฟงอันแรกไมเขาใจอันหลัง 
ก็ไมเขาใจ  อันตอ ๆ  ไปก็ไมเขาใจ.  “ตายเสร็จสิ้นแลวตั้งแตทีแรก”  นี้ยิ่งไม 
เขาใจใหญ;  หมายถึงเปนพระอรหันต  หรือวา  สมรสกับสุญญตาตลอดกาลเลย 
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที่  นี้คือเปนอยางนั้น. 

 
พอพูดวา  “ไมทําอะไร”;  พวกนั้นหรือพวกอภิธรรมเขาหมายถึง  อยูตัว 

แข็งเลย,  เปนกอนดินไปเลย.  หรือพูดวาจิตวางนี้  หมายถึงนอนแข็งทื่อเปนกอน 
หินเลย;  แลวจะพูดกันรูเรื ่องอยางไรไดเพราะคนละภาษา  คนละความหมาย.  
จิตวางนี้วิ่งอยูก็ได,  หรือตองการจะทําอะไรดวยการวิ่ง  ก็ทําได;  แตวาจิตวาง 
นี้คือเรียกวาไมไดทําอะไร  อยางเดียวกับท่ีผมเคยอธิบายหลายหนแลว  วาคําวา  “หยุด”  
ของพระพุทธเจาที่ตรัสแกองคุลีมาลนั้น  ก็เปนภาษาธรรมอยางยิ่ง.  แตครูบาอาจารย 
บางทานสอนผิด  ๆวาหยุดฆาคนเฉย  ๆ,  หยุดไมทําอะไรเสียอีก,  อยางนี้ไมถูก. 
  
 คําวา  “หยุด”  ของพระพุทธเจานี้  คือหยุดมีตัวฉัน,  หยุดความประสงค 
อะไร,  ไมตองการอะไร.  พระพุทธเจาเที่ยวสอนคนทั้งวันทั้งคืนนี้  ก็เพื่อให 
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หยุดอยางไร;  การอธิบายธรรมะชั้นลึกนี้ยังไมถูกตอง  ยังไมสมบูรณอยูมากทีเดียว 
มีมากเรื่องมีมากราว  ;  เชนคําวา  หยุด  ที่ตรัสแกองคุลิมาล  เปนตน  คํานี้อธิบายยาก 
ที่สุด;  พวกครูที่สอนในโรงเรียนสอนวาหยุดฆาคนทั้งนั้น;  แลววา  องคุลิมาลฟง 
เพียงเทานี้แลวเปนพระอรหันต  นี้เปนเรื่องที่เปนไปไมได,เปนเรื่องที่บาบอท่ีสุดเลย.  
พระพุทธเจาตองทําอยางใดอยางหนึ่งจนองคุลิมาลรูเรื่อง  หยุดมีตัวฉัน,  หยุดมีตัวฉัน 
คือหยุดยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน,  ไมมีตัวฉัน  ซึ่งเปนเหตุใหตองการนั่นตองการนี่,  
ไมมีตัวฉันเพื่ออยากไดนั่นอยากไดนี่,  หยุดอยางนี้เปนการหยุดจริง ๆ  อยางนี้. 
 

มันนาสงสาร  การเรียนธรรมะ  เรียนบาลีในโรงเรียนดูเปนเรื่องของเด็ก 
อมมือแท  ๆ;แตก็จําเปนในเบื้องตนที่เราจะตองเรียนกันอยางนี้-เรียนกันอยางนี้  
-เรียนกันอยางนี้,  แลวใหมากขึ้น ๆ  มากขึ้น  สูงขึ้น ๆ.  ผมก็เคยเรียนอยางนี้ 
อยางเด็กอมมือน้ี,  แลวเคยเปนครูสอนอยางเด็กอมมือ;  ผมก็เคยเปนครูเหมือนกัน 
อยาวาผมไมเปนครู,  ผมเคยเปนครูสอนนักธรรมเหมือนกัน  เหมือนคุร...  (ภิกษุรูปหนึ่ง 
ที่ฟงอยูขณะนั้น)  ผมสอนนักธรรมตรี  ชั้นตรี  กี่สิบ  กี่คนไมรู  ไดหมดเลย,  ชั้นโท 
ตกคนเดียวเพราะใบสอบหาย.  อยาเรียกวาผมอวดดีนะ  ที่ตกคนเดียวเพราะ 
ใบสอบหาย.  ชั้นโทชั้นตรีไดหมดเลื่อนชั้นเลย;  แลวเราไมไดโกง,  ไมได 
ชวยโกงใหนักเรียนหรืออะไร,  เรากลับจะเขมงวดกวดขันมาลองดูใหเห็นจริง;  
เพราะวาผมพูดภาษาของผม  สอนนักธรรมสอนอะไร  ผมพูดภาษาของผมนี่,  พูดภาษา 
ที่มนุษยฟงรูเรื่อง  อยางนี้เสมอไป;  อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ได  นักเรียนจึงมีความรู 
แลวสอบไดหมด. 
 
ผมเกี่ยวของกับเรื่องปริยัติอยู  ๔-๕  ป :  ปที่หนึ่งเรียนนักธรรมตรีได,  
ปที่  ๒  เรียนนักธรรมโทได,  ปที่  ๓  เรียนนักธรรมเอกได,  ปที่  ๔  เปนครูสอน 
นักธรรมเสียปหนึ่ง,  ปที่  ๕  เปนเปรียญ๓  ประโยค  ปที่  ๖  สอบเปรียญ  ๔  ประโยค 
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ตก.  เมื่อสอบตกเลยเลิกเสีย  ไมอยากเรียน;  ไปเลนถายรูปเสีย,  ไปเลนหีบเสียงเสีย,  
แยถึงอยางนั้น  เราก็ยังคิดวาของเราถูก  กรรมการตรวจผิดที่เราตก.  เราเลยเลิกเรียน 
มาอยูสวนโมกขเลยที่เกี่ยวของเรื่องปริยัติอยูก็ ๖ ป, ๖ ปพอดีแลวไมแตะตองเลย;  
เพราะฉะนั้น  รวมความแลวตองพูดกันใหรูเร่ือง  สอนนักธรรม  สอนบาลี  สอนอะไร 
แลวตองพูดกันใหรูเรื่อง. 
 

เดี๋ยวนี้สอบนักธรรมไดแลวก็ยังไมมีความรูที่พูดกันรูเรื่อง,  เปนนักธรรมเอก 
ก็ยังพูดกันไมรูเรื่อง  ทั้งเปนมหาเปรียญแลว  ก็แปลบาลีไมไ ด  อานพระไตรปฎกไม 
รูเรื่องทั้งนั้น;  เพราะวาตลอดเวลามา  พูดกันอยางไมรูเรื่อง,  เรียนอยางจํา ๆ  จํา ๆ  
เอาไวก็ฟลุกไดอยางนี้.  ถึงแมบางคนจะฉลาดพูดกันรูเร่ืองฟงเขาใจดี;  แตวาคน 
เหลานี้ก็มีนอยคน;  แลวคนเหลานี้ก็ไมอยากจะอยูในพระศาสนา  คิดจะไปหาเงิน 
หาอะไรไปตามเรื่อง  ซึ่งมีทางไดดิบไดดีมากขึ้น  คือกาวหาไปเลย.  พวกเปรียญทั้งนั้น,  
เปนขุนน้ําขุนนาง  เปนพระยา  มาจากพวกเปรียญทั้งนั้น  เพราะพวกเปรียญมีความรูด ี
ไดเปรียบกวาผูอื่น 

 
คําแลว  ใครอยากจะไปดูหนังสือที่เลาใหฟงก็ไปดู  หรือวาอยากดูหนังคาไลลามะก็ได  เพราะ 

บางคนบนจะดูเรื่อย ๆ  ยังไมเคยดูกันก็มี. 
 

แมจะดูอะไร  ก็ตองทําดวยสติสัมปชัญญะ 

เรื่ องสติ เป นเรื่ องที่ ทํ าให มี ได ตลอดเวลา   ไม มี ความรู สึ กเป นตั วฉั นที่ ต องการ 
ใหมีสิตปญญาอยูเสมอ.  ที่วาจะไปดูนี้,  มันตองเปนความตองการของสติ- 
สัมปชัญญะ;  ถาโผล ๆ ขึ้นมา  ตัวกูจะดูจะไดเกง  ก็พึงรูวานั่นดูดวยความอยาก 
ที่จะดูของแปลกอะไรนี้  ก็เปนเรื่องของความเผลอสติ,  เรื่องของไมวาง.  ฉะนั้นจงระวัง 
ระวังใหหยุด  ระวังใหหยุด;  ระวังใหหยุด;  แลวมีสติสัมปชัญญะอยูเรื่อย,  จะไปทําอะไรก็ได 
จะดูอะไรก็ได  จะเรียนอะไรก็ได,  นี่เขาเรียกวา  “อยูนิ่ง  ๆ”  อยางนี้เรียกวาอยูนิ่ง ๆ. 
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เขาเหมาวา  “อยูนิ่ง  ๆ”  ก็คือไมทําอะไร  จิตวาง  ก็นอนแข็งทื่อเหมือน 
ถูกยาสลบอยางนี้;  แลวเขากลับวาเราอยางนี้อีก  วาเราเปนคนบาเสียอีก;  เพราะ 
เขาไมรูภาษาที่ใชพูดกันในทางธรรม  นี่ก็เปนการดี  ที่เราคุยเขี่ยขอเท็จจริง 
เรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมขึ้นมา  แลวพิมพหนังสือเลมน้ีขึ้นมา;  มีคนเขียนหนังสือ 
ถึงผมหลายฉบับ  เขาไดประโยชนที่เขาไมนึกคาดนึกฝนจากการอานหนังสือภาษาคน  
-ภาษาธรรม.  พวกนักศึกษารุนปจจุบันนี้อุตสาหเขียนมาขอบใจ  เสียแสตมปสงมา 
ก็ไมมีอะไร,  ไมตองการอะไร,  เทานั้นเอง;  เขาขอบใจที่ชวยเหลือใหเขาเขาใจ 
ภาษาคน-ภาษาธรรม. 
 

พวกเราสนใจคําวา  “ภาษาคน  ภาษาธรรม”  ใหเพียงพอ;  แลวจะเขาใจ 
สิ่งที่ไมเขาใจที่สุด  ที่ติดตันอยูนั้น.  ที่แลวมารับฟงเรื่องตาง ๆ  เขาไวเยอะแลว  แตวา 
แตละเรื่องนั้นก็ยังไมเขาใจในสวนลึก;  หรือไปคิดวาเขาใจเรื่องเหลานั้นพอแลว  นี้ยัง 
ไมถูกตอง.  ขอใหหัดนึกไปในทางที่วา  “ใหเขาใจอะไรลึก  ลึกเปนชั้น ๆ  ชั้น  ๆ”;  
เชนไปนั่งดูภาพ  “เสียงขลุยกลับมาหากอไผแลวโวย”  นี้;  ไปดูความหมายของมัน 
ใหเห็นความลึกเปนชั้น  เปนชั้น ๆ  ๆ  อยางนอยก็  ๓-๔  ชั้น  จึงจะใชได;  ใครไป 
ดูภาพนี้แลว  เขาใจความหมายแลว  แตเขาใจไดแตเพียงชั้นเดียว  อยางนี้ยังโงอยูมาก. 
 

มืดแลวพอกันที. 
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จากอนันตะ  สูอนันตะ 
ผูรู ดีทานตีระฆังกอง                   ปาวรองบอกแกมิตรสหาย 

วาจงฟง เสียงระฆังดังแยบคาย                เปนสัญญาณมั่นหมายบอกอนันต 
เสียงระฆังมีจริงก็หาไม                          มีแตเหตุปจจัยปรุงเสกสรรค 
เปนเรื่องสังขารทุกการณอัน                    หยุดปรุงอยางอนันต นั่นนิพพาน 

เสียงกังวาลแหงพุทธดุจระฆัง       บอกใหฟงฝงนี้มีสังขาร 
โนนฝงโนนวางวิมุตติสุดประมาณ            วิสังขารมีไวเชิญไปลอง 
อยา “หลง” อนันต เพลิน เดินหนาเถิด      สูแดนเลิศ “อนันต” นั่นสนอง 
ไดพบส่ิงสูงสุดมนุษยปอง                      อันควรครอง “วาง” ไดในชาตินี้ 

                                                                                                             (คําของ อรส.) 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๖.  ระบบบา ๆ  บอ ๆ  ของเราจะใชไดหรือ ? 
วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๑๑  ตรงกับวันพุธ  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๔  ปวอก 
 
ธรรมปาฏิโมกขทุกครั้ง  พูดเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น  ในแงตาง ๆ  กัน 

  การพูดธรรมปาฏิโมกขในวันนี้  คงยังพูดเรื ่อง 
เกี่ยวกับตัวกู-ของกู  และเรื่องสุญญตา  ซึ่งเปนเรื่องที่ 
กําลังพูดอยูเสมอ ๆ,  แตบรรดาเรื่องที่พูด ๆ  ไปแลว 
เ ราก ็ไม ได เอ ยชื ่อส ุญญตา   ไม ได ออกชื ่อส ุญญตา 
ดูคลาย ๆ  กับวา  ไมไดพูดเรื่องสุญญตา.  อยางไรก็ด ี
เรื่องที่เราพูดกัน  ณ  ที่ตรงนี้  จะพูดแตเรื่องที่สําคัญมาก,  
พูดอีกทีหนึ่งก็พูดไดวา  มันไมมีเ ร่ืองอะไรนอกไปจาก 
เร่ืองความไมยึดมั่นถือม่ัน.  ที่พูดมาแลวกี่ครั้งกี่หนก็ 
ตามใจ  จะกลาวคําวา  ตัวกู-ของกูหรือไมก็ตาม  ไมพน 
ไปจากความไมยึดมั่นถือมั่น,  แตพูดในแงตาง ๆ  กัน. 

 
 
 
 
 
 
 

๓๒๐ 
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ทีนี้  มาพิจารณากันถึงเรื่องเกี่ยวกับเซ็น  ในที่สุด  เราจะจับไดอยางหนึ่ง,  
จับความลับไดอยางหนึ่ง  วาถาจะตอบปญหาโกอานของพวกเซ็นละก็สันนิษฐานไดเลย,  
พูดไดเลยวา  ตองเปนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นเทานั้น;  ตางแตวาในแงไหนเทานั้น 
ที่จะไมยึดมั่นถือมั่นเพียงแตในแงไหนมุมไหนเทานั้นเองแลวคําตอบจะถูกทันทีเลย.  
เรื่องผูปฏิบัติธรรมชาวจีนก็เคยออกปากกับผม;  แลวเขาก็รูวา  ผมรู  วาถาตอบ 
ปญหาโกอาน  หรือกงอานของเซ็นแลวละก็  คําตอบก็เปนเรื่อง  “ไมยึดมั่นถือมั่น”,  
ตองไปในรูปไมยึดมั่นถือมั่นทุกขอไปเลย.  ฉะนั้นจึงงายเขามาตั้งครึ่ง  คือเราเพียงแต 
จะหาใหพบวา  เขาถามในแงไหน;อยางไรก็ดี  คําตอบก็เปนเรื่อง  ไมยึดมั่นถือมั่น 
ทั้งนั้น;  เขาถามในแงไหน  จับแงนั้นได  ก็ตอบไดเลย. 
 

กงอานที่เปนปริศนาลึกซึ้งอยางไรก็ตาม  คําตอบมีคําเดียว  :  เรื่องความ 
ไมยึดมั่นถือมั่นหรือความวางเทานั้น.  ถาเวยหลางเรียก  ก็เรียก  “จิตเดิมแท”,  
ถาฮวงโปเรียก  ก็เรียกวา  “ความวาง”,  ถาเราเรียก  ก็เรียกวา  “ความไมยึดมั ่น 
ถือมั่น”;  ทุกเรื่องตองตอบดวยคําตอบขอน้ี  เหลือแตวาในแงไหน  เฉพาะแงไหน 
เทานั้น.  ถาเราไมอยากเรียกวาไมยึดมั่นถือมั่น  เรียกวาสุญญตา  ก็ได  คือวางจากความ 
ยึดมั่นถือมั่น.  ทีนี้  เหลือปญหาอยูแตวา  เปนสุญญตาในแงไหน,  ในแงปฏิบัติ 
หรือวาในแงผลของการปฏิบัติ,  หรือวาเปนเพียง  ในแงที่เปนลักษณะของสุญญตา 
เฉย  ๆ;  มันมีหลายแงหลายมุมอยางนี้. 
 
เราอาจจะพูดไดว า   รูปภาพแผนโต  ๆ  ของเราทั้ งหมดที่นี่   ในโรงหน ัง 
ทั้งหมดนี้  สอนเรื่อง“ความวาง”  ทั้งนั้น  ไมมีแผนไหนที่ไมสอนเรื ่องความวาง.  
ถาพระสงฆองคไหน  หรือใครก็ตามมองไมเห็นวา  สอนเรื่องความวางในแงไหน  ก็หมาย 
ความวาคนนั้นไมรู,  ไมรูความหมายอันถูกตองของภาพนี้. 
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ภาพทุกภาพแสดงเรื่องความวาง  นี้แนนอนที่สุดเลย;  แตวาแสดงในแง 
ไหน ?  อยางไร ?  ฉะนั้นมีเวลาวาเมื่อไร  ก็ลองไปดูภาพเหลานั้นทีละภาพ ๆ,  จะแปล 
ตีความออกไปในทางของเรื่อง  “ความวาง”  ไดทุกภาพ.  นั้นก็หมายความวา  ผูนั้น 
รูธรรม  รูความหมายของธรรมะ  อันลึกของภาพเหลานี้ทั้งหมด  นี่ผมหมายถึงภาพที่อยู 
ชั้นลาง  ภาพแถวลางรอบ ๆ  นั้น  ซึ่งเปนภาพเขียนของเชอรแมนน  เหลานั้น  แถวนั้น 
ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก  แลวก็รวมท้ังพวกภาพเซ็นทั้งหมดนี่ดวย.  ทุกภาพเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับความวาง  เปนความวางโดยตรง,  หรือเกี่ยวกับความวางโดยออม  โดยปริยาย 
อะไรก็ตาม  ก็ลวนเปนเรื่องของความวางทั้งนั้น. 
 

นี้ก็เหมือนกับวา  ถาเปนเรื่องธรรมะแลว  ก็เปนเรื่องธรรมชาติทั้งหมด,  
ธรรมะ  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ  หรือมากกวานั้นอีกเทาไรก็ตามใจ  เปนเรื่องธรรมชาติ 
ทั้งหมด.  เรื่องธรรมชาติก็ไมพนไปจากความวางไปได;  เปนธรรมชาติ 
ก็วางจากตัวตนทั้งนั้น. 
 

การศึกษาธรรมะ  ก็เทากับศึกษาธรรมชาติ 
ทีนี้  มีธรรมะในลักษณะที่เปนตัวธรรมชาติ,  ธรรมะท่ีเปนตัวกฎของ 

ธรรมชาติ,  หรือเปนหนาที่ที่มนุษยจะตองปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ,  หรือวา 
ผลที่เกิดขึ ้นมาตามกฎของธรรมชาติ,  ลวนแตเปนธรรมชาติ.  ฉะนั ้น  เมื ่อเรา 
พูดวา  “ธรรมะ”  นี้  ความหมายเล็งไปถึงธรรมชาติในแงนี้  ในปริยายนี้  ในลักษณะนี้. 
 
ผู ใ ด เ ห ็น ธ ร ร ม ล ึก ซึ ้ง จ ร ิง  ๆ   ผู นั ้น จ ะ เ ห ็น ธ ร ร ม ช า ต ิ,   เ ห ็น เ ป น 
ธรรมชาติไปหมด,  สามารถทํากิเลสใหเปนโพธิได  ทําความทุกขใหเปนความ 
ดับทุกขได;  เพราะเปนธรรมชาติเหมือนกัน  ทําชั ่วใหหมดความหมาย  ทําดีให 
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หมดความหมาย  ใหกลายเปนธรรมชาติได.  นี้หมายความวา  ทํากิเลสใหเปนโพธิ 
ทําโพธิใหเปนกิเลสก็ได;  หรือวาใหเหมือนกันไปเสียเลย  ใหเปนธรรมชาติเสียทั้งนั้น. 
 

คนที่ไมรูก็เห็นวา  ธรรมชาติบาง  ไมใชธรรมชาติบาง  ครึ่ง ๆ  บาง ;  
นี่คือคนที่ไมรูธรรมะ.  พวกนักธรรม  พวกมหาเปรียญ  พวกที่เรียนกันมากมาย  มีดีกรี 
มากมายนั้น  ยิ่งยึดมั่นถือมั่นตัวหนังสือมาก  ยึดมั่นถือมั่นคําพูดมาก;  เพราะฉะนั้น 
ยิ่งเรียนยิ่งไมรู ;  พวกนี้แหละคือพวกที่ยิ ่งเรียนยิ่งไมรู ,  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา 
ยิ่งไมรูพุทธศาสนา. 
 

ผมยังจําไดประโยคนี้  ที่วา  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา 
ที่คุรุสภา.  นี่คุณฟงถูกไหมวา  “ยิ่งเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา”.  ถาไมรู 
ก็เอาไปคิด  จดจําเอาไปคิด.  เมื่อคราวหนึ่งผมพูดวา  “ยิ่งเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธ- 
ศาสนา”  เขาเลยเถียงกันใหญ;  ก็เลยพูดตัดบท  คลายๆ  วา  เปนคําพูดบา ๆ  บอ ๆ  
ไมอยากพูดมาก  ในที่สุดผมบอกวา  ยิ่งเรียนธรรมชาตินั่นแหละยิ่งรูพุทธศาสนา,  
ยิ่งเรียนธรรมชาติ  ยิ่งรูพุทธศาสนา;  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  
เพราะไปเอาอะไรบา ๆ  บอ ๆ  มาเปนพุทธศาสนา  :  เอาปริยัติ  เอาคําสอน  เอาหนังสือ 
เอาหลัก  เอาความคิดเห็นอะไรมาเปนพุทธศาสนาเสียกอนแลว;  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา 
ตามความคิดของทานผูใดผูหนึ่งแลว  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา. 
 
ฟ งผิ ว  ๆ   เผิ น  ๆ   อาจจะฟ งไม ถู ก   ฟ งไม เข าใจ ;   แตพอพูดว า   “ยิ่ งเ ร ียน 
ธรรมชาติซิยิ ่งรู พุทธศาสนา”  นี่พอจะฟงถูก.  พูดยอนหลังอีกวา  :  “ยิ่งเรียน 
พุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา”  นี้อยางไรกัน;  เขาใหคุณเรียนพุทธศาสนา ;  
ทําไมไมคิดวาพุทธศาสนาเปนธรรมชาติเลา.  มันเปนเรื่องไปคิด  เปนของตั้งขึ้น 
บัญญัติขึ้น  พระพุทธเจาทานตั้งขึ้น,  หรือวาเปนของที่พระอาจารยผูมีปญญาตั้งขึ้น, 
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ใครจะไปแตะตองไมได  ทุกตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์ไปหมด  เหมือนที่เขากําลังพูดกันอยูเดี๋ยวนี้ 
เวลานี้.  ยิ่งเรียนพุทธศาสนาแบบนี้  ยิ่งไมรู พุทธศาสนา  :  คือยังยึดมั่นถือมั่น 
ในคําพูด  ในตัวหนังสือ  ในเรื่องราวเหลานั้นมากขึ้น ๆ  มากขึ้น ๆ. 
 

เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล  จะยิ่งไมรูพุทธศาสนา 
ที่จริงเราพูดกันแบบนี้มานานแลว  มันนาจะฟงถูก;  “ยิ่งเรียนพุทธศาสนา 

ยิ่งไมรูพุทธศาสนา  “  ควรจะฟงถูกบางเหมือนกัน;  ถายังฟงไมถูกเสียเลย  ก็แปลวา 
ยังแยมาก   ยังแยมากทีเด ียว .   มันมีคําที ่ซ อนอยู ในนั ้น   แตแลวไมไดพูด ;  
ถาพูดเต็ม ๆ  จะตองพูดวา  เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั้น ๆ  แลวจะ 
ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  นี่ขยายความไดอยางนี้.  เรียนพุทธศาสนาโดยเรียนตามทัศนะ 
ของบุคคลน้ันๆ  ละก็  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.  ทีนี้  บุคคลน้ัน ๆ  ก็ไมรูวาทัศนะของตนนี้ผิด 
ตนวาอะไรขึ้น   พุทธศาสนาอันนั้นก็ถูกหมด ;   ยิ่ง เรียนพุทธศาสนาแบบนี้   ยิ่งไม รู 
พุทธศาสนา. 

 
เหมือนเมื่อครั้งผมเรียนบาลีในโรงเรียน  เพื่อเปนเปรียญ  ผมไดเห็นและ 

รู สึกชัด  วายิ่งไมรู พุทธศาสนา ,  แลวเลยเปนเหตุใหเบื่อ  เรียนไปได  ๖  เดือน 
อยากสึกเลย;  ตอนนั้นเกือบจะสึก  ยังขาดนิดเดียว  หวุดหวิดนิดเดียว  สึกไมทัน  เพราะ 
เขาพรรษาเสียกอน.  นี่ผลของการเรียนบาลี  ยิ่งทําใหเห็นชัดวา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  
แลวพอดีมันฟลุคตรงกันขึ้นมาอยางไรไมรู  มันเกิดรังเกียจขึ้นมา  เลยกลับจากกรุงเทพ ฯ  
มาถึงบ าน   รุ งขึ ้นก ็เข าพรรษาแล ว   ถ าส ึกเขาก ็คงจะว าบ า   ก ็เลยไม ส ึก ,   คิดว า 
ออกพรรษาแลวจึงสึก,  แลวก็เลยเปลี่ยนแปลงไปอีก. 
 
ยิ่ ง เ รี ยนบาลี   แล วยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา   ตอนนั้ นคิ ด ได ,   แม เ ดี๋ ย วนี้ ก็ ยั ง คิ ด 
อยูมาก  ที่คิดวา  เรียนบาลีตามทัศนะนี้ละก็  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.  มันยิ่งปนกันยุง 
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มันชักใยเปนเหมือนตัวไหม  ชักใยพันตัวเองหนา  หนาเตอะไปหมด,  ยิ่งไมรู  ยิ่งยุง.  
ถาเราเรียนในภาษาไทยยังงายกวา;  ถาเราเรียนเปนภาษาบาลี  แลวไปตีความตามใน 
ภาษาบาลี  ซึ่งมีสมาส  มีกิตกมีตัทธิต  มีปจจัย  แปลก็ไดหลายอยาง  ยุงไปหมด ;  
นี้เรียนบาลี  ก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา. 
 

ยิ่งเรียนนักธรรม  ก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนาอีกเหมือนกัน.  คุณไปสังเกตดู 
ใหดี ๆ  เถอะ  เรียนนักธรรมตามแบบที่สอนในโรงเรียนนั่นแหละ  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.  
ที่เรามารูพุทธศาสนาทีหลังนั้น  หมายความวา  เราไมไดเรียนตามนั้น  เราไมไดเรียน 
ตามวิธีนั้นแลว.  พอเราออกมาอยูปา  หรืออะไรทํานองนี้แลว  เราไมเรียนตามวิธี 
ที่เรียนบาลี  เราไมเรียนตามวิธีที่สอนในโรงเรียนนักธรรม  เราเรียนอยางอื่น  :  เรียน 
จากธรรมชาติ,  เรียนจากรูป  จากนาม  จากภายนอกโดยตรง ,   เรียนจาก 
ธรรมชาติโดยตรง   จึงคอยรู ;  พอเรารู แลว  เราหันไปดูบาลีอีกทีหนึ ่ง  จึงยิ ่ง 
รูใหญ. 
 

ทีนี้  นับวาไมไดเรียนพุทธศาสนาจากพระไตรปฎกแลว  แมจะเรียนจะอาน 
พระไตรปฎกอยูก็ตาม  แตไมจมเขาไปในพระไตรปฎก  มันออกมาเปนธรรมชาติหมด;  
ฉะนั้น  คนที่รูธรรมะแลว  ไปอานพระไตรปฎก  ก็กลายเปนวาไปอานตําราธรรมชาติ 
เสียเลย  ไมใชตําราพุทธศาสนาอะไร. 
 
ตําราพุทธศาสนานี้   มันเรื่ องยึดมั่น  ดวยหลง  ดวยบูชาพุทธศาสนากอน ,  
แลวมีทิฏฐิความคิด  ความเห็นอยางไร   ก็ปกลงไปอยางนั้นเลย ;  นั่นแหละคือ 
พุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั ้น .แตคําว า   “ตามทัศนะของบุคคลนั้น”  
มีไมได  เพราะเขาถือวา  ตองถูก,  ของเขา  ตองถูก;  เพราะฉะนั้นก็ไมตองพูด ,  
ตามทัศนะของบุคคลน้ันไมตองพูด   :   คนนั้นก็มีอยางหนึ่ง   คนนี้ก็มีอยางหนึ่ง , 
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คนโนนก็มีอยางหนึ่ง,  เปนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั้น.  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา 
ตามวิธีนี้  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  เพราะยิ่งฝงลงไปในความคิดความเห็นของตัวตะพึด 
ไมไปสูธรรมชาติ. 
 

พุทธศาสนาที่แทไมใชมหายาน  ไมใชเถรวาท 

เรื่องนี้ก็เหมือนกันกับท่ีเคยพูดวา  ถาจะเรียนพุทธศาสนากันจริง ๆ  แลว 
อยางเปนมหายาน   อยาเปนเถรวาท ;   เพราะพุทธศาสนาจริง ๆ ไมใช 
มหายาน  ไมใชเถรวาท  ซึ่งเพิ่งจะรวมตัว  มีพรรคมีพวก  ตั้งพรรคตั้งพวกขึ้นมา 
ทีหลัง .  ถาเราใชคําว า  “พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา”  คอยยังชั ่วหนอย ;  
ไมใชพุทธศาสนาอยางเถรวาท  หรืออยางมหายาน;  อยางนี้เลิกหมด,  เปนพุทธศาสนา 
ของพระพุทธเจา  อยางนี้คอยยังชั่วหนอย;  แตจะมาโดนพระพุทธเจาอยางวา 
เขา  คือพระพุทธเจาตามทัศนะของบุคคลนั้นเขาเสียอีก. 

 
ที่ผมถูกโจมตี  ถูกฟอง  ถูกดา  อะไรอยูคราวหนึ่ง  ก็ที่ผมวา  พระพุทธเจา 

เปนภูเขาหิมาลัยบังพระธรรม;  ตอนนั้นผมพูดเต็ม  พูดชัดมาก  และเต็มมาก  วา 
 “พระพุทธเจาตามทัศนะของบุคคลนั้นเปนภูเขาหิมาลัย  บังพระธรรมสําหรับ 
บุคคลนั้น”.  ทีนี้คนที่เขาโกรธ  เขาหาเรื่องจะทําลาย  เขาก็ตัดคําวา  “ตามทัศนะของ 
บุคคลนั้น”  ออกเสีย;  ก็ยังเหลือแตวาพระพุทธเจาเปนภูเขาหิมาลัยบังพระธรรม;  
นี่ไมใชวาพระพุทธรูป  พูดวาพระพุทธเจาเลยทีเดียว.  “พระพุทธเจาตามทัศนะของ 
บุคคลนั้น  เปนภูเขาหิมาลัย  บังพระธรรม”  นี้ก็ไมตองพูดถึงพระพุทธรูป  เพราะ 
พระพุทธรูปน้ัน  ยิ่งกวาพระพุทธเจาไปอีก. 
 
เ ข า ขี้ โ ก ง   เ ข า ตั ด เ อ า คํ า ว า   “ ต า ม ทั ศ น ะ ข อ ง บุ ค ค ล นั้ น ”   อ อ ก เ ส ีย ;  
เพราะวาพวกเหลานั้น  พวกที่เขาคิดจะทําลายผมนั้น  เขาเปนพวกที่  “มีพระพุทธเจา 
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ตามทัศนะของเขา  ทั้งหมดนั้น  ลวนเปนพวกอภิธรรมทั้งนั้น.  ฉะนั้น  พอเราเรียก 
วาอภิธรรมศาลาวัดเขาถึงโกรธ.  ทานผูใหญผูสอนอภิธรรมคนเกง  หัวหนาทีม  โกรธ 
แลวก็คิดจะใหผมวินาศไปเลย.  เขาไปฟองรัฐบาลวา  ผมเปนคอมมูนิสตแน  เพราะวา 
พูดทําลายพระพุทธเจา,  แลวไปฟองพระสังฆราชวา  ผมรับจางคอมมูนิสตทําลาย 
พระพุทธศาสนา  โดยพูดวา  “พระพุทธเจาเปนภูเขาหิมาลัยบังพระธรรม”.  แตคําวา 
“ตามทัศนะของบุคคลนั้น”  เขาเอาออก  เวนเสียหมด,  เขาไมพูด  .  แตไปดูตนฉบับ 
ที่แสดงปาฐกถาซิ  มีอยูวา  “พระพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั้น”  อยูเรื่อยไป 
ทุกที  จะเวนบางก็บางที  แตหลาย ๆ  ทียังมี. 
 

รัฐบาลตอนนั้น  หลวงกาจสงครามมีอํานาจอยู,  และจะโดยเหตุอะไรก็ตาม 
หลวงกาจฯ  ไมเชื่อหรือไมเลนดวย,  หรือไมอยากจะแตะตองกับพระหรืออยางไร 
ก็ไมทราบ.  รัฐบาลก็ไมเชื่อ.  ทีนี้พระสังฆราชที่วัดเบญจมบพิตร  เปนคนขี้โมโห 
ไมดูตามาตาเรือ  พอผมไปหา  ก็เอ็ดตะโรแตไกลเลย,  ปลอยใหเดือดไปพักหนึ่ง 
แลวคอยพูดกัน  แลวคอย ๆ  รูเรื่อง  ,  คอย ๆ  รูเรื่องวา  เราวาอยางไร,  แตถึงอยางนั้น 
ทานก็ยังไมยอม  ,  ทานวา  ที่พูดอยางนั้นแรงไป  ไมเหมาะ  คนเขาอาจจะเขาใจผิด,  
ชาวบานเขาไมอาจจะเขาใจคําพูดอยางนี้ได,  อยาพูดตอไปอีก. 
 
นี่มีผลขนาดนี้ ,   นี่ เขาหาม ,   หามไมให พูดคําอะไร  ๆ   แรง ๆ  ชนิดที่ 
จะทําใหคนไปเร็ว ๆ  ,  นี้เปนเรื่องถูกหาม  เชนวาพระพุทธเจาบังพระธรรม.  เร่ืองมัน 
ไลมาอยางนี้กอน  :  พระพุทธรูปน้ีบังพระพุทธเจา,  อยางนี้โกรธทีหนึ่งแลว  เพราะ 
เขากําลังสรางพระพุทธรูปกันใหญในคราวนั้น,  โดยเฉพาะพระเครื่องสรางมากที่สุด 
สมัย  ๒๕  ศตวรรษ.  พอเราพูดวา  พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา  นี้อื ้อฉาว,  
เขาโกรธมาก  โดยเฉพาะพวกที่ทําพระเครื่องขาย,  ผูที่ทําพระเครื่องขาย  เขาโกรธมาก,  
เขาคิดวาเราแกลงพูดใหเขาขายไมได. 
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ถาศึกษาพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล  จะไมถึงศาสนา 
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา  หมายความวาถาใครไปหลงในพระพุทธรูปแลว 

คนนั้นจะไมรูจักพระพุทธเจา  ,  แตเราก็ไมไดหมายความถึงขนาดนั้น,  หมายความ 
เพียงวา  ถาไปติดอยูเพียงแคพระพุทธรูปแลว  ไมมีหวังที่จะถึงพระพุทธเจา 
ตองทะลุพระพุทธรูปออกไป.  ทีนี้พอพูดวา  พระพุทธเจาบังพระธรรม  แลวเลย 
ยุงกันใหญเลย,  กลายเปนไมรูจะเลือกเอาทางไหนดี  :  พระพุทธเจาบังพระธรรม,  
ถาไมเอาพระพุทธเจาก็ถึงพระธรรม  .  ทีนี้  เขาอยากเอาทั้งพระพุทธเจา  ทั้งพระธรรม 
ทั้งพระสงฆ  จะแกปญหาวาอยางไร,  นี่พูดกันไมรูเรื่องตอนนี้. 
 

เราน้ีพูดวา  “พระพุทธเจาตามทัศนะของบุคคลนั้น”  คือตามความ 
ยึดมั่นถือมั่น  ตามทัศนะของบุคคลนั้น  ละก็  บังพระธรรม.  ใครไปยึดมั่นถือมั่น 
อะไรเปนพระพุทธเจาอยางไร ๆ  นั่นแหละยึดมั่นถือมั่นอยางนั้นแหละ  จะบัง 
พระธรรม  ไมมีทางที่จะปลอยวางได. 
 

ที่ว า   พระพุทธเจาบังพระธรรม   คุณควรจะเขาใจได .   ที่จ ริง   ถ า 
พระพุทธเจาจริงก็ไมบังพระธรรม  เพราะพระพุทธเจาก็เปนธรรม  หรือเปน 
ธรรมชาติอันหนึ ่ง,  ซึ ่งหมายถึงปญญาที ่รู นิพพาน,   นี่เปนพระพุทธเจาจริง 
ไมใชเปลือก,  ไมใชรางกาย.  พระพุทธเจาจริง ๆ  อยางนี้  เปนธรรมชาติเสียเอง 
เหมือนกัน  ยอมไมบังพระธรรม  ซึ่งเปนธรรมชาติดวยเหมือนกัน. 
 
แต เ ดี๋ ย วนี้   นั กศึ กษาทั่ ว ไ ปพู ด ว า   พระพุ ท ธ เ จ า   ก็ อย า ง ยึ ดมั่ น ถ ือ มั ่น ,  
พระธรรม   ก็อย างย ึดมั ่นถ ือมั ่น ,   พระสงฆ  ก็อย างย ึดมั ่นถ ือมั ่น   ทั ้งนั ้นเลย ,  
คือตามทัศนะของบุคคลนั้นทั้งหมดเลย.  มันก็เลยขัดกันหมด,  ตางคนตางก็มีกัน 
คนละอยางสองอยางดวย  แลวขัดกันหมด,  คือเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาคําเดียว; 
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พระพุทธเจาก็ไมเปนพระพุทธเจา  พระธรรมก็ไมเปนพระธรรม  พระสงฆก็ 
ไมเปนพระสงฆ.  นี้นาสงสาร  และนาเห็นใจเหมือนกัน  ที่วาเขาไมสามารถที่จะรูจัก 
พระพุทธเจาที่แทจริง  พระธรรมที่แทจริง  หรือพระสงฆที่แทจริงได,  หรือวา  เขายัง 
ไมสามารถที่จะรูจักพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆที่แทจริงได.  ฉะนั้น  แตละคน 
จึงตองมีพระพุทธ  หรือพระธรรม  อยางที่ยึดมั่นถือมั่นนี้ไปกอน,∗ สมเด็จ ฯ  
ทานก็พูดถูกเหมือนกัน  ที่วา  อยาเพอพูดเรื่องอยางนี้แกคนชนิดนี้. 
 

ผมถูกหามมาสัก  ๒๐-๓๐  ป  มานี่แลว  ที่วาอยาพูดเรื่องนี้  คือ  สมเด็จ 
ว ัด เทพศิรินทรฯ   ทานก็หาม,แตผมมันเปนเด็กดื้อ   ไมเชื่อจนบัดนี้.  ทานหามวา 
อยาเพอสอนเรื่องอนัตตา  เรื่องอะไรอยางที่พูดกันนี้,  อยาเพอสอน,เรื่องไมยึดมั่น 
ถือมั่นนี้  อยาเพอสอน.  นี้ตั้งแตผมอยูสวนโมกขฯ  พุมเรียง  ที่มีผูหลักผูใหญทานพูด 
บอกวา  เรื่องนี้ยังไมควรนํามาสอน  เรื่องสุญญตา  เรื่องอนัตตา  เรื่องไมยึดมั่น 
ถือมั่นนี้. 
 

ทานถือเสียวา  คนยังโง   ประชาชนยังโง ,   ถาสอนแลวจะเขาใจผ ิด ,  
นี้ก็จริงของทานเหมือนกัน.แตผมมิไดคิดอยางนั้น,  คิดวาเปนเรื่องเล็กนอย  ที่คน 
โงเขาใจผิดบาง  นี่เปนเรื่องเล็กนอย.  เร่ืองสําคัญนั้นเห็นวาตองพูดใหรูเร่ืองกันไปเลย,  
ตองทะเลาะกัน,  ตองพยายามตอสูแยกแยะกันใหเห็น  ใหจนเขาใจจนได  สักสองสามคน 
ก็ยังดี. 
 

เรื่องนี้ผมก็คิดวา  ผมถูก,  ฝายทาน  ทานก็ถูก  ถูกของทาน  ,  บางที 
จะถูกกวาเสียอีก  เพราะเห็นชัด ๆ  วา  คนสวนมากยังโง  ไมเขาใจเรื่องนี้  ที่ทาน 
พูดจึงถูกกวา.  เรานั ้นอยากจะพูดเรื ่องจริงของพระพุทธเจา  เรื ่องที ่ดีที ่สุดของ 
 

                                                
∗  คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (เจริญ  ญาณวรเถร)  วัดเทพศิริทราวาส 
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พระพุทธเจา  หรือเรื่องที่เปนยอดที่สุด  เปนหัวใจของพุทธศาสนา  ที่ยังไมพูดกัน ;  
นี้เราอยากจะพูด  เราก็บา,  และตอนนั้นเราก็บา  หรือวาอวดดี  มีมานะทิฏฐิ  ที่จะ 
ทําสิ่งที่ดี  ที่เดน  อะไรอยูเหมือนกัน.  ฉะนั้นก็ดูเถิด  คําพูดเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นอะไรนี้ 
ก็มีมาเรื่อย ๆ  ตั้งแต  ๒๐-๓๐  ปมาแลว. 
 

เดี๋ยวนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมาก  จนอะไร ๆ   แตะตองไมได,  เชนคัมภีรอรรถกถานี้ 
บางพวกก็ยึดมั่นวา  เปนของพระอรหันต  แตะตองไมได  วิพากษวิจารณไมได  ไมเชื่อ 
ไมได,  อยางนี้  เปนตน.  แตเรานั้นไมเชื่อมาแตเดิมเลย,  และวาขนาดอรรถกถานี้ 
ผมมีเพื่อน,  คุยโตหนอย,  มีเพื่อนคือ  สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทานไมเชื่อ 
อรรถกถาเลย  ไปดูหนังสือตาง ๆ  ที่ทานทรงไว  ทานจะบอกวา  มติของอรรถกถาจารย 
วาอยางนั้น ๆ  ทานไมเชื่อ,  เวนไวแตที่จะตรงกับความคิดของทานละก็  ทานจึงจะ 
ยอมรับหรือเชื่อ  ,  แตถาขัดกับเหตุผลโดยทั่ว ๆ  ไปแลว  ไมเชื่อ  ,  ไมเชื่อเลย.  และ 
ทานยังเขยิบขึ้นมาถึงกับวา  แมในบาลีพระไตรปฎกนั่นแหละ  บางแหงเชื่อไมได,  
บางแหงไมสมเหตุสมผลอยูเหมือนกัน  แตเปนสวนนอย  ไมเหมือนกับในอรรถกถา 
ซึ่งมีมาก. 

 
ในบาลีพระไจรปฎกนี้  เราก็ตองยอมรับวา  มีสิ่งที่ปนเขาไปทีหลังบาง,  ของ 

เล็ก ๆ  นอย ๆ  ที่ปนเขาไปทีหลังนี้  ไมสมเหตุสมผลได,  หรืออีกทีหนึ่งพระไตรปฎก 
เดิมที่ทําสืบ ๆ  กันมา  อาจจะคัดลอกผิดก็ได,  เปลี่ยนความหมาย  เปลี่ยนคําไปบางก็ได 
โดยการคัดลอกผิด  แตเปนสวนนอย.  สวนอรรถกถานั้นวาเอาเอง  ตามมติตาม 
ความเห็นของอรรถกถาจารยเอง.  หลาย ๆ คน  หลาย ๆ  รุน  ตอ ๆ  กันมาและตั้ง 
พันปลวงมาแลว  ก็ตองมีสวนผิดได. 

 
อรรถกถาต าง  ๆ  ซึ่ งพระพุ ทธโฆษาจารย∗  แต งแล วก็ ยิ่ งมี ผิ ดมาก  คื อท านพู ด 
อะไรไปตามความเขาใจของทาน  หรือวาตามทองถิ่นของทาน  ไมทั่วไปท้ังอินเดียก็มี; 
 

                                                
∗  หมายถึงพระเถระชาวลังกา 
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แตก็อยางเดียวกันอีก  ที่วา  เรารูไมไดวา  อรรถกถานี้มีอยูเทาของเดิมหรือไม,  อาจจะ 
เปนวา  อรรถกถาของเดิมนั้น  พระพุทธโฆษาจารยทานเขียนไวเพียงเทานี้  แลวคน  
ทีหลังไปเขียนเติมเขาไป,  แลวก็ไมบอก,  บาปก็ไปตกอยูแกพระพุทธโฆษาจารย 
ไดเหมือนกัน,  อยางนี้ก็เปนได. 
 

การศึกษาหลักพระพุทธศาสนา  ควรใช 
“หลักตัดสนิธรรมวินัย  ๘  ประการ”  เสมอ 

สมมติวา  หนังสือท่ีผมเทศน ๆ  เขียน ๆ  ไวนี่  ถาตอไปวันหลัง  ใครมา 
เข ียนเต ิมเข าไป  ระหว างบรรท ัดนั ้น -นี ้,   แล ว เขาก ็ไม บอก ;   คนก็ย อมคิดว า 
ผมพูดอยูเรื่อย  อาจมีได  เปนได.  ฉะนั้น  เรื่องอรรถกถา  เรื่องฎีกานี้  เราอยาไป 
วิจารณในทํานองที่วา  คนนั้นคนนี้พูด,เรายกเลิกหมด  เอาแตเพียงวา  นั่นถูกตอง 
ดวยเหตุผลหรือไม,  หรือวาถูกกับเหตุผลท่ัวไปหรือไม  นี่เปนสําคัญ,  แลวใชหลัก 
ตัดสินธรรมวินัย  ๘  ประการนั่นแหละดีที่สุด  เพราะมีที่กลาวอางไว,  ตองเปนไป 
เพ่ือความไมยึดมั่นถือมั่นอยูเสมอ,  ถาเรื่องนี้สอนไปในทางยึดมั่นถือมั่นละก็ 
เปนอันวา  ปดทิ้งไดเลย. 
 

หลักเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้  จะเปนหลักที่เด็ดขาดตายตัว  สําหรับ 
ตอบคําถามก็ตาม  ,  สําหรับจะวินิจฉัยวา  บาลีอรรถกถานั้นผิดหรือถูกก็ตาม  ,  จะใชได,  
ถาไมเปนไปเพื ่อความไมยึดมั ่นถือมั ่นแลวใชไมได  ผิดทันที.  ฉะนั ้น  จึงวา 
เรื่องสุญญตานี้สําคัญถึงขนาดนี้,  ถาไมเปนไปเพื่อสุญญตาแลวผิดทั้งนั้นในบาลีนั้น 
จึงมีวา  สฺุตปฺปฏิสํยุตฺตา  -  เนื่องเฉพาะแลวดวยสุญญตา,  ตถาคตภาสิตา  
-  เปนคําที ่ตถาคตกลาว ,   คมภีรา-ลึกซึ้ง   คมฺภีรตฺถา   -  มีอรรถอันลึกซึ้ง ,  
โลกกุตฺตรา  -  เหนือโลก.  “ถาไมเหนือโลกแลว  ไมใชฉันกลาว”  พระพุทธเจา 
ทานวาอยางนี้. 
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ทีนี้  เขาจะมาใหเราสอนเรื่องใตโลก,  เราก็ทําไมไดเหมือนกัน.  ผมจึงดื ้อ 
เปนเด็กดื้อ  หัวดื้อมาตั้งแตทีแรก  ทานหามไมใหสอน  ก็สอน,  สอนไปจนเขาขี้เกียจ 
หาม.  สมเด็จวัดเทพฯ  ทานเปนผูดีทานไมวาใคร  ทานไมดาใคร,  ถึงเราไมเชื่อทาน 
ทานก็ยังดีอยู  ยังพูดจาดีอยู เสมอ,  เมื่อไปหา  ก็ยังพูดจาดีอยูเสมอ  ไมเหมือนสมเด็จ 
พระสังฆราชวัดเบญจมบพิตร  ทานดุ  มักพูดดวยโทสะ,  ไปถึงก็คลาย ๆ  กับจะกินเลือด 
กินเนื้อ  ,  ตอพูดกันสักพักหนึ่ง  จึงคอยเย็นลง. 
 

การพูดเรื่องสุญญตา  ก็เพ่ือใหชวยกันสนใจเรื่องนี้ 
ที่พูดมานี้  อยางนอยขอใหคุณรูไวดวยวา  ผมนี่เปนคนรับบาปมานานแลว 

ตองยอมเปนคนดื้อ  ตองใหเขาดาเขาวา  เขาประณาม  เขาคานตาง ๆ  วาเปน 
มิจฉาทิฏฐิ ,   จนกระทั่ง เดี๋ยวนี้   จนกระทั่ งวันนี้ก็ยัง เปนอยูอยางนั้น ,   และโดย 
เฉพาะก็เรื่องสุญญตานั่นแหละ  ไมมีเรื่องอื่น,  เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตา  เรื่อง 
ไมยึดมั่นถือมั่น.  ผมก็เห็นวา  เปนบุญเปนกุศลที่เขาดาหรือเขาคาน,  เพราะวา 
เร่ืองที่ยังไมไดพูด  มันจะไดพูดออกมา.  ถาไมมีใครดา  ไมมีใครคานแลว  ทําไม 
เรื่องอยางนี้จะพูดอกมาได,แลวทําไมขอสงสัยบางขอ  จะถูกหยิบข้ึนมาพูดกัน,  
ไมมีทางที่จะจับกลุมเอามาพูดกัน,  ก็เงียบหายไปอยางนั้นเหมือน ๆ  กับแตกอนนี้. 

 
เดี๋ยวนี้แตละคน ๆ  เอาเรื่องสุญญตา  ไปคิด  ไปนึก  ไปขบ  เพื่อจะแยงผม 

คนเดียว ,  วาอยางนั้นเถอะ.  แลวยิ่งไปคิด  ไปนึกอะไรเขา  สุญญตานี่ก็สอนให 
เองเลย,  โดยเขาเขาใจไปเลย,  ไมรูจะแยงอยางไรตอไป  ก็มีแยะแลว.  ที่ยังโงอยู 
ก็หาแง  หาเรื่องแยงผิด ๆ  ไปไดเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะก็หาทางใหเราเขียนอธิบายเฉพาะ 
สวนนั้น ๆ  มากขึ้น. 
 
สังเกตดู ใหดี   คําเทศนหรือปาฐกถาตาง ๆ  นี้   ตอนหลัง ๆ  เรื่องหนึ่ ง ๆ  
จะเปนการอธิบายสุญญตาแงใดแงหนึ่ง  มุมใดมุมหนึ่งอยูเสมอ,  ถึงแมมีการหามวา 
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เรื่องสุญญตาไมควรจะนําเอามาสอน,  อยาเอามาสอนชาวบาน,  ฆราวาสอยารูเรื่อง 
สุญญตา  อยางนี้ก็ตาม,  เราก็ยังชี้ใหเห็นวา  ยิ่งจําเปน,  เพราะวาชาวบานนั้น 
อยูในกองไฟ  แลวน้ําชนิดอื่นไมมีที่จะดับไฟ,เพราะฉะนั้นตองเอาเรื่องสุญญตา 
มาเปนน้ําดับไฟไป  ตามมีตามได  ตามมากตามนอย  แมไมใชทั้งหมดก็ยังดี  .  พวก 
พระเสียอีกไมใครจะมีเร่ืองที่ตองเปนฟนเปนไฟ  ยังไมใครจะตองการน้ํา  ,  สวนพวก 
ชาวบานนั้นมีปญหามาก  ตองมีหลักเกณฑที่ถูกตอง  ,  มีเรื่องคอยปลอบใจ,  หรือวามี 
เรื่องทําใหงดงาม. 
 

เรื่องสุญญตา  หรือวา  เรื่องโลกุตตระนี่เปนเรื่องจําเปนสําหรับทําใหคน 
ทนไดดีอยูในโลกนี้.  ถาพวกชาวบานไมรูจักปลง  ไมรูจักปลอย  ก็จะตองเปน 
บาตาย,  พวกชาวบานจึงตองรูจักปลงวา :  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ,  เปนอยาง 
นั้นเอง,  รูปธรรมนามธรรมเปนอยางนั้นเอง,  สิ่งตาง ๆ  ลวนไมเที่ยง  อยาไป 
เสียใจกับมันเลย.  ชาวบานเขาก็พูดเปน  คิดเปน  แลวก็ปลอยวางเปน,  พวก 
ชาวบานจึงอยูมาได  และอยูมาตั้งพันกวาป  เขาก็สอนกันมาอยางนี้,  ใหชาวบานรูจัก 
พูดวา :  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ,  ใหรู จ ักใหอภัย,  ใหรู จ ักปลอยวาง,  เขาจึง 
เปนมาได  จึงไมทุจริต  ไมคดโกง  เหมือนคนสมัยนี้  ซึ่งไมยอมรับเรื่องนี้. 
 

เรื่องโลกุตตระเปรียบเหมือนเรือมีหางเสือ,  ควรรูจักใช 
เดี๋ ยวนี้ คนเลวลง   เพราะไมยอมรับเรื่ องโลกุตตระนี้   ไม สนใจเ รื ่อ ง นี ้,  
คนจึง เลวลง ๆ :  อดไมได  ,  อภัยไมได ,  ใหอภัยไมได,  อดความโกรธไมได,  
บังคับกิเลสไมได,  เพราะฉะนั้นเรื่องลามกอนาจารก็มีมากขึ้น,  เรื่องตีกันงาย ๆ  
ฆาฟนกันงาย ๆ  ก็มีขึ้น,  อะไรก็มีขึ้น  เพราะจิตใจไมมีเครื่องประคับประคอง.  ฉะนั้น 
เราจึงวา  เรื่องโลกุตตระ  เรื่องสุญญตานี้เปนเหมือนกับหางเสือเรือ  ,ถาเรือไมมี 
หางเสือแลว  ก็บาเหลือท่ีจะพูด. 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมปาฏิโมกข ๔๓๔

พวกชาวบานก็ตองมีหางเสือ  ,  มีธรรมประเภทที่ชวยในการทํามาหากิน 
ก็เหมือนกับลําเรือท่ีวิ่งไป,เรื่องธรรมะที่ เปนเรื่องพุทธศาสนาแท ๆ  ก็เหมือนหางเสือ 
ชวยใหเดินถูกทาง  อยาใหเดินผิดทางอยาใหตองรองไห,  หรือเร่ืองอะไรเกิดขึ้น 
รายกาจ  ก็ปลงไปได  แลวก็สบายเลย.  เรื่องโลกุตตระถือวา  เหมือนกับเครื่องทําให 
ดูงาม,  เพราะฉะนั้น  ฆราวาสคนไหนไมมีหลักธรรมชั้นสูงเรื่องโลกุตตระ 
ก็เหมือนกับไมมีพุทธศาสนา  จะเหมือนกับหมาหางดวน;  นี่ผมพูดบอย ๆ  เรื่อง 
 “เหมือนหมาหางดวน”. 
 

คนที่ไมมีธรรมฝายสุญญตา  ,  ฝายไมยึดมั่นถือมั่นไวบางแลวจะเหมือน 
หมาหางดวน;  หมาหางดวนมันไมนาดู,  แลวก็เหมือนกับเรือท่ีไมมีหางเสือ.  คิดดู 
เถอะเปนอยางไร  เรือท่ีไมมีหางเสือจะแลนไปอยางไร,  ถึงจะมีกําลังแรง  กําลังเร็ว 
วิ่งเร็ว  มันก็เปะปะ ๆ  ไปหมด  ,  เรือไมมีหางเสือก็ฉิบหายเลย. 
 

หรือเหมือนกับรถยนตที่มีกําลังดี  มีเครื่องดีอะไรทุกอยาง  แตไมมีเบรค 
ไมมีหามลอ  แลวจะเปนอยางไรสําหรับรถยนตคันนั้น;  มันก็เปนรถยนตวิ่งลงคลอง 
หรือวาเปนอันตรายที่สุด. 

 
เปรียบกับรถยนตยังไมเทากับวาเปนหมาหางดวน;  เพราะวาฆราวาสที่ 

ไมสนใจเรื่องโลกุตตระหรือไมยอมใหสนใจเรื่องโลกุตตระ,  นี่เปนหมาหางดวน.  
ฉะนั้น  ถาใครมาชวนเราตัดหางละก็  อยาไปเชื่อเลย,  อยาไปยอมตัดหาง;  เรายังมี 
หางอยูดีกวา  เราอยาไปเชื่อหมาหางดวน  ที่มาหลอกใหตัดหาง. 

 
อั นนี้ จ ะต อ งพู ดต อ ไป   และจะต อ งก ระทบกระ เทื อนมาก ,   เ พ ร า ะ ม ีค น 
ผสมโรงรวมกัน  จะคัดคานเรื่องนี้  :  คัดคานผมที่วา  โลกุตตระธรรมไมควรนํามา 
สอนแกฆราวาส  ;  ทั้งพระทั้งฆราวาสเขามีความเห็นกันอยู  คุณก็อาจอานพบ 
หนังสือพิมพในเรื่องนี้. 
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เรื่องที่ลําบาก  เกี่ยวกับเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น  เรื่องสุญญตา  ก็คือ  ยาก 
ที่จะเขาใจ .  แตก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี  เพ่ือรูจักปลอย  รูจักวาง  รูจักปลง;  
แตถาเขาใจผิด  ก็ปลอยผิด  ปลงผิด  วางผิดไดเหมือนกัน.  นี่เราก็ยอมรับ;  แตก็ 
ตองสอนกันใหดี.  สอนกันใหถูกตอง  อยาใหเขาใจผิดได.  ถาเขาใจผิด  เรื่อง 
สุญญตาก็เปนมิจฉาทิฏฐิไป,  ก็เปนอันตราย  ,  นี้แนนอนเหมือนกัน  .  ถาเปน 
สุญญตาอยาพวกโจรใช  อยางพวกมิจฉาทิฏฐิใชไป  ก็เปนอันตราย;  นี่ไมใชสุญญตา 
อยางเดียวกัน  แตชื่อเหมือนกัน. 
 

เรื่องไมยึดมั่นถือมั่นนี้  ไมยึดมั่นถือมั่นอยางบา ๆ  ก็มี  วาเอาเองก็มี 
เดาเอาเองก็มี  วาไปตามมานะทิฏฐิก็มี,  ไมยึดมั่นถือมั่นที่แทของพระพุทธเจานั้น 
เปนความรูที่ไดมาจากธรรมชาติ  คือจากในใจของเรา.  เมื่อเรามีความยึดมั่นถือ 
มั่นเมื่อไร  ก็ตองมีความทุกขเมื่อนั้น;  ถาเราไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ก็มีความ 
สบายอยู.  ที่ไดมาจากธรรมชาติอยางนั้น  อยางนี้ไมมีทางผิด  ไมมีอันตราย,  แลวยังรู 
วาแนนอน  เปนสิ่งที่ตองศึกษา  ตองปฏิบัติอยางแนนอน,  อยาใหเปนไฟ  เปนนรก 
ขึ้นมาในจิตในใจ. 
 
เมื่ อดู ไปในทางที่ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นแล ว   จะเห็ นว า   เขาก็ ไม ได คิ ด   ไ ม ไ ด น ึก 
ไมไดพิจารณา ,  เขาเชื ่อใคร  ก็เชื ่อคนนั ้นตะพึดเลย ,  เขาเชื ่อขอความไหนใน 
พระคัมภีร  เขาก็เชื่อตะพึดไปเลย,  ไมเขาใจก็เชื ่อ,  เชื ่อทั ้ง ๆ  ที ่ไมเขาใจ,  เชื ่อ  
งมงายนี้ยุง  ,  ฉะนั้น  จึงมีแบบหลาย ๆ  แบบที่งมงาย  ที่ไมมีประโยชน.  นี่เราพูด 
เผื่อ ๆ  ไว,  เราก็อาจจะอยูในพวกที่บาบิ่นก็ได.  ที่วาพวกโนนงมงาย  เราอาจจะ 
บาบิ่นก็ได,  ควรจําไวกอน  :  งมงายงุมงาม  ไมคอยจะรูอะไรก็ได  รูเกินไปจน 
บาบิ่นก็ได.  ผมตองพูดอยางนี้,  เพราะมิไดประกาศตัววา  เปนผูถูกตองทั้งหมด;  
แตพยายามจะใหถูกตอง.  ถารูเทาไมถึงการณ,  มันก็กลายเปนบาบิ่น  เพราะฉะนั้น 
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จึงเลยแตกแยกกัน  ที่วา  เราไมเอาตามแบบฉบับท่ีเขาถือกัน,  ตามแบบฉบับท่ีเขา 
ยึดมั่นถือมั่นกันนั้น  เราไมเอา.  เรามาพิจารณาดูใหมตามสติปญญาของเรา  ตาม 
เหตุผลของเรา,  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็จากขอเท็จจริงที่มันปรากฏมาแลวแกเรานี้ :  
เราถืออยางไร ?  เราทําอยางไร ?  ไดผลอยางไร ?  อยางนี้ก็เอา. 
 

หลักการทํางานดวยจิตวาง  นีจ้ะใชไดหรือไม ?  ควรวินิจฉัย 
ไหน ๆ  ก็พูดมาถึงตอนนี้แลว  ก็อยากจะพูดเสียเลยสักขอหนึ่งวาทุก ๆ  องค 

นี่ขอใหชวยกันตั้งขอสังเกตใหดี ๆ  ในหัวขอท่ี  วา  :  หลักการอยางบา ๆ  บอ ๆ  ของเรานี่ 
มันจะใชไดไหม ?  ลองคิดดู  หลักการอยางบา ๆ  บอ ๆ  ที่เราถือกันอยูที่นี่นั้นจะใช 
ไดไหม ?  เราตองใชคําวา  บา ๆ  บอ ๆ  เพราะวาไมเหมือนใคร,  เพราะอาจจะเปน 
เรื่องทดลองกันอยูได.  หลักการบา ๆ  บอ ๆ  ที่เราใชกันอยูที่นี่นะ  จะใชไดไหม ?  
เมื่อผมพูดอยางนี้  คุณนึกออกหรือยังวาหมายถึงอะไร ?…  มันก็หมายถึงความเปน 
อยูของเราที่นี่  มันไมเหมือนเขา,  ที่มันอุตริหรือบาบ่ิน  หรืออะไรอยางนี้  ไมเหมือนเขา 
ไมเหมือนใคร  เรียกวา  บา ๆ  บอ ๆ  แลวจะใชไดไหม ? 
 
ที่ จะแยกแยะให เห็ นชั ด ๆ  ก็ คื อ  การที่ ไม ทํ าอะไรตามที่ เขาทํ า ๆ  กั น ,   ไม ทํ า 
ตามท่ีเขาสอนใหทํากัน  อยางเครงครัดอยางนั้นอยางนี้  อยางเครงครัดที่สุดเลย.  
ผมไมรู จ ักความเครงครัดเลยรู แตวา  มีเหตุผลอยางไรเทานั ้น,  ถาสมมติวา 
เราจะเปนนักวิปสสนา  เราก็ตองหมจีวรดํา ๆ  ตองพูดคอย ๆ  เบา ๆ  ตองเดินชา ๆ  
แลวตองไปนั่งหลับตาที่โคนไม  วันละหลาย ๆ  ชั่วโมง,  ทําอะไรก็ไมได  จะทํางาน 
อยางนั้นอยางนี้ก็ไมได,  จะอานหนังสือก็ไมได  อยาวาถึงจะมาเปนกุลีอยางนี้ เลย 
ซึ่งเขาทําไมได,  มันผิดกันกับเราขนาดนี้.  นี่เรียกวาหลักการ  ที่เรียกวาบา ๆ  บอ ๆ  
ของเรานี้มันจะใชไดหรือไม. 
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เรื่องปฏิบัติธรรมนี้มีทางที่จะตองนึก  มีใหนึกหลายอยาง  เชน  ถาเราถือเอา 
ตามบาลี  นี้ เราก็พูดไมไดวา  พระตองไปนั่งหลับตา  ตองสงบเสงี่ยมเจียมตัว 
เหยียบขี้ไกไมฝอ;   อยางนี้ไมเคยเห็นในบาลีเลย,  ในบาลีที่ เปนพุทธภาษิตก็ไม 
เคยพบเลย  พบแตแบบแผนทีหลัง ๆ  เขาทําใหพระกลายเปนอยางนี้ไป. 
 

ทีนี้  เรามาตั้งปญหาใหกวาง  เชนพระอริยเจาที่เปนฆราวาสก็มี  ,  พระ- 
อริยเจาชั้นโสดาบันชั้นสกิทาคามี  ที่เปนฆราวาสก็มี,  ที่ทําไรไถนา  ขนาดที่เคย 
อานพบกันมา  ยิ่งในอรรถกถาแลว  ก็ยิ่งแลวเลย  :  เปนภรรยาของพระโสดาบันก็มี 
แตนี ่ม ันเปนอรรถกถา  อยางที ่ว า  ที ่เราไมเชื ่อเครดิตนั ่นแหละ   ,  แตว าในบาลี 
ทั ่ว ๆ  ไปก็มี  แสดงวาพระอริยเจานี้มีในหมูฆราวาส  แลวก็ปฏิบัติเพื่อความเปน 
พระอริยเจาที่สูง ๆ  ขึ้นไป.  ถาพระอริยเจามีไดในความเปนฆราวาส  นั่นก็คือคน 
ทํางานเหมือนกัน. 
 

ฆราวาสตองทํางาน  ตองทําไรไถนา  ตองทําบานทําเรือน  ทําครัวทําอะไร 
ทุกอยางที่ฆราวาสจะตองทํา,  แลวก็มีความเปนพระโสดาบัน  เปนพระสกิทาคามี 
เปนตอ ๆ  ไปอยางไร;  เพราะฉะนั้น  เขาเปนชาวบาน  และเขาอยูอยางชาวบาน 
แลวถาเขาปฏิบัติไดอยางนี้ละก็  เขาก็เกงกวาพวกเรา  ที่จะตองไปนั่งหลับตาที่โคนตนไม 
วันหนึ่งตั้ง  ๒๐  ชั่วโมง;  นี่เพื่ออะไร  ในการที่ไมไดทําอะไรเลย. 
 
ผมเรี ยกวิ ธี ของเราว า   วิ ธี บ า  ๆ   บอ  ๆ   ก็คื อว า   :   เวลาอย าเสี ยไปเปล า ,  
เรี ่ยวแรงอยาใหเสียไปเปลา ,   ใชใหเปนประโยชน  เปนนั ่นเปนนี ่  ทํานั ่น 
ทํานี่ขึ้นมา,  แลวเรื่องทางจิตทางใจก็ทําอยูทุกลมหายใจเขาออก  ทุกอิริยาบถ;  
แมเมื่อทํางานอยู  ทํางานก็ตองทําดวยจิตวาง,  เพ่ือมีสติสัมปชัญญะในเรื่องไมมี 
ตัวกู-ของกู,  แมในขณะที่เปนกรรมกร  เปนกุลี  กําลังทํางานอะไรอยู;  แปลวา 
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ปฏิบัติเพ่ือมิใหยึดมั่นถือมั่นนั้นเวนไมไดเลย,  เวนไมไดเลย  สักลมหายใจเขาออก 
ก็เวนไมได. 
 

เดี๋ยวนี้  เร่ียวแรง  กําลังกายที่มีอยู  จะมีทางใชใหเปนประโยชนได 
อยางไรก็ใชเถิด.  เชนวาคุณไดชวยกันทําอะไรใหเกิดขึ้นนี้  สิ่งนั้นจะมีอยู,  จะดีอยู,  
แลวสิ่งนั้นจะเปนประโยชนแกศาสนา  หรือแกสวนรวม  มันไมตายเปลา. 
 

ถาจะพูดวา  จะใหเร็ว,  ปฏิบัติใหเร็ว;  อยางนี้ผมก็ไมเชื่อ,  ปฏิบัติ 
ใหเร็วนี้ก็ยังเห็นวา  การที่ไปนั่งหลับตาอยูที่โคนไมวันละ  ๒๐  ชั่วโมง  ตั้ง  ๑๕  ป 
แลวก็ยังทําผิด  ยังเหลวไหล  ยังใชอะไรไมได;  เพราะวาไมถูกเรื่อง  ก็ใชไมได 
แลวก็เลยไมไดอะไรเลย  เควงควางไปหมด. 
 
ม ันควรจะทํ าอะ ไรที ่เ ป นประ โยชน ทา งว ัตถ ุก ็ไ ด   ทางจ ิต ใจก ็ไ ด ;  
ซึ่งมีเหตุผล :  ใหเปนผูมีอนามัยดี  มีรางกายแข็งแรง  ,  แลวจึงจะมีใจคอปกติ 
มีมันสมองปกติ.  ถาไมทําอะไรเลย  จะเปนคนผอมเหลือง  จิตใจก็ไมปกติ  มันสมอง 
ก็ไมปกติ.  เราตองการที่จะมีความเปนอยูที่ปกติ  ในทางรางกายดี  มันสมองดี  จิตใจดี 
ก็ตองทํางาน,  แลวจึงจะไปคิดธรรมะได  จะรูธรรมะได,  จะพิจารณาธรรมะได;  
แลวปญญาคมกวา  แหลมเร็วกวา  ที่จะไปนั่งฝนทื่อ ๆ  อยู,  ฝนแลวฝนอีก;  จะเขา 
แบบฝนกอนอิฐใหเปนกระจกเงา  ซึ่งยอมเปนไปไมได  อยางรูปน้ัน.  อยาเอาไป 
ปนกับ  “ฝนทั่งเปนเข็ม”  นะ  มันคนละเรื่องกัน.  “ฝนกอนอิฐใหเปนกระจกเงา”  
นี้คนละความหาย ,  มันมีความหายไปในฝายที่เปนไปไมได.ฝนทั่งเปนเข็ม 
นั้นมีความหมายในฝายที่เปนไปได.  ถึงจะชามากมาย  อยางไรก็ตาม  ก็ยังอยูในฝาย 
ที่เปนไปได. 
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เราควรคิดดูในครั้งพุทธกาล  ก็มิไดมีหลักฐานที่แสดงวา  พระภิกษุแตละองค 
เปนคนเหยียบขี ้ไกไมฝ อ;  พูดงายๆ  อยางนี ้ด ีกว า  และสั ้นดี.  คือวา  ฆราวาส 
ก็ทําได  ถาฆราวาสทําไดก็หมายความวา  เรื่องปฏิบัติที่ไมยึดมั่นถือมั่นนี้ไมขัดของ 
กันกับผูที่ทําการงาน,  ทําการงานทางรางกายนี้  ทําชนิดไหนก็ได.ผมมีความเห็น 
อยางนี้  จึงไมมีโอกาส  ไมมีโชคดี  ไมมีโอกาสที่จะไปทําเหมือนเขา,  ที่จะไปนั่งหลับตา 
อยางเดียวเหมือนเขา,  หรือวาจะไปทํางอบ ๆ  แงบ ๆ  หรือวาไปทําพิธีรีตองอะไรตาง ๆ  
;  ไมไดทํา;ทําไปตามแบบของผมบา ๆ  บอ ๆ  เรื่อยมาอยางนี้. 
 

ความจริงทําอยางไปนั่งหลับตานั้นก็อยากทํา  ก็อยากลอง  แลวก็ลองได 
นิดหนอย  แลวไมชอบ  ,เกลียด;  แลวก็เลยเลิก  .  ผมเคยคิดจะแบกกลดออกไป 
ธุดงคตั ้ง   ๔๐-๕๐  ครั ้งแล ว  ออกไมได ส ักที.นี ่ไม ใช ไมเคยคิด ,  เคยคิดที ่จะทํา 
ตามแบบฉบับของเขา,  หรือจะทําอยูเหมือนกันก็เคยคิด;  เคยคิดนอกรีตวา  คงจะ 
สนุกดี  แตก็ไมไดไปสักที  เพราะไมอยากใชเวลาไปในทางที่ไมเห็นดวย  เพราะไมมี 
เหตุผล.เดี๋ยวนี้ก็คิดวาคงจะดี  ไปลดความอวน,  แตก็เดินไมไหวเสียแลว  .  ถาไป 
เดินธุดงคคงจะลดความอวน  แตแลวก็ไปไมไหว,  ก็เลยไมไดไป.  จนบัดนี้ก็ยังนึก 
วาจะไปอยู เรื่อย,  แตแลวก็เบื่อลวงหนาเสียวา  ไมไดประโยชนอะไร  ทํานองนี้.  
จริงหรือไมจริงก็ไมรู  ทําอยางนั้นคิดวา  ทําอยางอื่นไดประโยชนกวา  ก็เลยเสียนิสัยเลย,  
หรือข้ีเกียจก็ได.  ที่จะไปทําขาวครึกโครม  มีชื่อเสียง  ก็ยิ่งขี้เกียจยิ่งละอาย  ไมอยากทํา,  
เดี๋ยวนี้อยากนอนมากกวาอยางอื่น. 
 

ถาเปนบัณฑิต  ตองถือเอาไดซ่ึงประโยชนทั้ง  ๒  อยาง 
สํ าหรั บพวกคุณยั งหนุ ม  ๆ   กั นอยู   มั น ไม เหมื อนกั น ;   ต องนึ กถึ งก า ร ทํ า 
เรี ่ยวแรงใหมีประโยชน  ใหคุมกันเสียกอน.  อยางผมนี้  ผมกลาอวดดีวา  ผมได 
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ทํางานใหแกประชาชนมากแลว  พอคุมคาขาวสุกที่จะกินไปจนกวาจะตาย.  เพราะฉะนั้น 
ถาผมไมทําอะไรอีก  ก็ไมมีใครมาทวงอะไรผมได  เพราะผมไดทําไว  เหลือพอคุมคา 
ขาวสุกที่จะกินไปจนหวาจะตายแลว;  มีแตคุณนั่นแหละยังไมแน.  ตองไปคิดเอาเอง 
ตองไปคํานวณเอาเอง,  ถายังไมเปนที่แนนอน  ก็ตองรีบทําเสียกอน,  ตองทํา 
สิ่งที่เปนประโยชนใหมากที่สุด  เทาที่จะมากได,  และพยายามตีความของคําวา 
 “อุโภ  อตฺเถ”,  อปฺปมตฺโต  อุโภ  อตฺเถ  อธิคณฺหาติ  ปณฺฑิโต  -  ถาเปนบัณฑิต 
จริง  ตองถือเอาไดซึ่งประโยชนทั้ง  ๒  อยาง.  อยางนี้ไปคิดเอาเอง  ใหรูวาสองอยาง 
นั้นอยางไร. 
 

สําหรับผมคิดวา  ประโยชน  ๒  อยาง  นี้หมายถึงทั้งทางโลกและทั้งทางธรรม 
ทั้งทางกาย  ทั้งทางใจ  ทั้งแกตัวเองและผูอื่น.  ๒อยาง  อยางนี้หมดเลย  ไมมีอะไร 
เหลือ  :  ประโยชนตัวเองดวย  ประโยชนผูอื่นดวย  รวมเปน  ๒  อยาง  :  ประโยชน 
ทางโลก ๆ  ดวย  ประโยชนทางธรรมะ  คือโลกุตตระดวย  นี้ก็  ๒  อยาง.  เร่ืองทาง 
กายก็ตองทําใหสบาย,  คือมีอนามัยดีทั้งทางกายทั้งทางใจเรียกวาประโยชน  ๒  อยาง.  
แตวาประโยชน  ๒   อยางนี้ยังมีอีกมาก   ไปคิดดู .   ไปมองดู เถอะ   ยังมีอีก ,  
ประโยชนสอง ๆ  นี้ยังมีอีก.  นี่เราเอาแตสิ่งที่สําคัญ ๆ  ๓  คูนี้  :  ประโยชนทั้งสองคือ 
ประโยชนเรา  ประโยชนทาน,  ประโยชนทางโลกิยะ  ประโยชนโลกุตตระ,  
ประโยชนเรื ่องทางฝายวัตถุ,สรางตึกอยางนี ้เปนฝายวัตถุ,  แลวประโยชนทาง 
จิตใจทางวิญญาณ  ทางนามธรรม  นี้เปนเรื่องประโยชนที่ไมแลเห็นตัว,  นี้ก็เรียก 
เปน  ๒  ประโยชน  เปนคูกัน. 
 

ความเห็นของผมก็บา ๆ  บอ ๆ  ตามเคยวา  ตองไดหมดเลย,  ตองหมดทั ้ง  
๒  อยาง,  ๒  อยางกี่คู ๆ  ก็ควรจะทําไดโดยไมเสียเวลา  โดยไมทําใหเปนคนผอม 
เหลือง  นั่งนิ่ง ๆ  อยูวันทั้งคืน.  เราตองเรียกระเบียบวิธีของเราวามันบา ๆ  บอ ๆ 
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ไปกอน;  เพราะไมแน  และไมเหมือนใครดวย,  เพราะสวนมากเขาเปนกันอยางนั้น 
สวนนอยเปนอยางนี้.  เราก็ตองยอมรับวา  สวนนอยนี้บา ๆ  บอ ๆ  ไมเหมือนเขา;  
เพราะเขาถือกันอยางนั้น.  ใครทําอะไรผิดไปจากที่สวนใหญเขาทําแลว  เขาเรียก 
วาคนบาทั้งนั้น  ซึ่งเรื่องนี้ก็เปนหลักทั่วไป.  ตอใหเปนพระพุทธเจา  ลองทําอะไรผิด 
ไปจากที่เขาทํา  เขาก็ตองวาบาทั้งนั้น;  ไมตองพูดถึงอยางเรา ๆ.  เราทําอะไรผิด 
กวาเขา  เขาก็ตองวาบาแน,  แลวผมก็เคยถูกอยางนั้นมาแลว  หลายหนหลายคราว 
หลายครั้ง. 
 

ทีนี้  มันยังเหลืออยูที่เราจะตองสังเกตวินิจฉัยกันวา  เรื่องบา ๆ  อยาง 
ของเรานี้มันจะใชไดไหม ?  มันจะถูกตองหรือมีประโยชนไหม ?  ควรทําตอไปไหม ?  
สวนที่เขาจะวานั้นชางเถอะ;  เขาตองวาแน,  อยางนอยถึงอยางไรก็ตองวาฝาย 
หนึ่งละ;  เพราะในโลกนี้มันตองมีฝายที่เห็นตรงกันขามกันอยูเสมอ,  อยางนอยก็ตอง 
วาฝายหนึ่งบาง  เชน  คนฝายหนึ่งวาพระพุทธเจาเปนคนสูงสุด  บริสุทธิ์  เปนอะไร;  
แตคนอีกฝายหนึ่งวา  พระพุทธเจาเปนคนบาใชไมได  เปนมิจฉาทิฏฐิ  เปนผู 
ทําลาย;  อยางนี้ก็มีในครั้งพุทธกาล. 
 

เรื่องมีอยูในพระไตรปฎกก็มี,  เปดถึงก็มีแลว,  ในพระไตรปฎกเลม  ๑  
เลมแรก  เรื่องพระวินัยก็มีแลว,  มีอยูในเวรัญชกถานี้มีแลว;  มีแตเรื่องคนดา 
พระพุทธเจาทั้งนั้นเลย.  ไปอานดูบาง,  ไมอานกันเองนี่;  จะเห็นวา  พระพุทธเจา 
ถูกดาวาอยางไรบาง,  ดาอยางสุดที่เขาจะดา. 
 
มี เรื่ องในแคว นมคธ   คราวมี่ เผยแพร พุ ทธศาสนาเป นป กแผ น  ก็มี เ รื่ อ งที่ ด า 
อยางนาหวัว  ;  เชน  เปนคนทําใหคนเต็มไปดวยความเปนหมาย,  เชนเมียออก 
ไปบวช  ผัวก็เปนหมาย;  เขาก็โกรธ.  ผัวไปบวช  เมียเปนหมาย  เขาก็โกรธ. 
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เขาก็เลยดาพระพุทธเจาวา  “อายคนฉิบหาย  ทําใหคนเปนหมายไปทั้งบานทั้งเมือง”;  
อยางนี้ก็ดา,อายวัว  อายอูฐอะไร  เขาก็ดา;  เพราะฉะนั้นไมมีละที่จะไมถูกดา.  
เพราะวาแบงออกเปน  ๒  ฝายตรงกันขามอยู.  ถาฝายหนึ่งดา,  ฝายหนึ่งก็ไมดา;  
มันตองมีทางออก. 
 

เรื่องดาหรือไมดานี้ไมสําคัญ  ไมมีความหมายอะไรนัก;  มีสําคัญอยู 
แตวามันมีประโยชนอะไรหรือไม ?  ดีหรือไม ?  จริงหรือไม ?  ถูกตองหรือไม ?  
ระบบไหนที่เราอยากจะรับมาทํามาปฏิบัติอยูนี้มันสมควร  จริงหรือไม ?  มีประโยชน 
หรือไม ?  ถูกตองหรือไม ?  ดับทุกขไดหรือไม ?  แลวพรอมกันนั้นเปนการทํา 
ประโยชนใหคนทั้งปวงหรือไม ?  เพราะฉะนั้น  เวลาวันคืนลวงไป  ลวงไป ๆ  ขอให 
ลวงไปดวยประโยชนทั้งสอง  :  คือประโยชนที่เราเองจะพึงได  และประโยชนที่ 
คนทั้งปวงจะพึงได,  หรือประโยชนทางวัตถุกับประโยชนทางวิญญาณ,  หรือ 
ประโยชนเพื่อเจริญในโลก  หรือวาจะเหนือโลก. 
 

การปฏิบัติธรรมตองรูดวยวา  ทําอยางยึดมั่นถือมั่นหรือไม 
เดี๋ยวนี้ก็นานมาหลายวัน  หลายเดือน  หลายปแลว  คุณก็พอจะสังเกต 

เห็นไดแลววา  เราบากันขนาดไหน ?  เรามีการทําอะไรบาง ?  ทําอะไรกี่อยาง ?  
ก็จะยังเหลือ  แตควรจะสังเกตดูวา  บาอยางนี้นะใชไดไหม ?  จะไปรอดไหม ?  ควรจะ 
ทําตอไปไหม ?  เพราะฉะนั้น  ถาปฏิบัติอยางไมยึดมั่นถือมั่นอยางถูกตองแลว  ไมมี 
ปญหาอะไรนัก;  กลัวแตวาจะไมเขาใจ  แลวถือเอาไมถูก  คือปฏิบัติไมถูก  เปน 
เรื่องยึดมั่นถือมั่นตัวหนังสือก็มี,  เรื่องยึดมั่นถือมั่นระเบียบขนบธรรมเนียมที่เขาเคยทํา 
กันมาอยูอยางงมงายนั้นก็มี,  อยางนี้ก็เรียกวาเปนสีลัพพตปรามาส.  เชนใครออก 
มาทําขอปฏิบัติวิปสสนา  ตามแบบที่เขามีไวอยางนั้น ๆ  โดยไมรูวาทําทําไม,  มีเหตุผล  
อยางไร.  นี้ก็เปนไปอยางโง,  อยางเปนสีลัพพตปรามาส  ทั้งที่ทําวิปสสนาอยูอยางนั้น. 
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ถาเปนพุทธะ  จะตองลืมหูลืมตา  สวางแจมใสอยูเสมอ,  รูอยาง 
ชัดเจน  อยางแจมแจง,สวางแจมใสอยูเสมอ  วา  ทํา  ทําไม ?  เพราะเหตุ 
อยางไร ?  ไดผลอยางไร ?  ตองรูอยูในการกระทํานั้น;  ยิ่งทํามากเขา  ก็ตองรู 
ชัดขึ้น. 

 
ทีนี้อาจจะมีปญหาถึงกับวา  อยางนี้ก็มีประโยชน,  อยางนั้นก็มีประโยชน.  

แลวก็ตองเลือกวา  จะเอาประโยชนทางไหนมากกวา  ดีกวา  สูงกวา;  อะไรก็ตาม 
ตองเลือกใหไดสิ่งที่เปนประโยชนมาก  ในเวลาอันนอยนี้;  เพราะวาอีกไมกี่ป 
ก็ตองตายกันหมด,  รางกายมันทนไมได  ตองแตกทําลาน;  และในระยะเวลาอัน 
นอยนี้  ควรจะตองทําอะไรใหไดประโยชนมากใหเหลือประโยชนไวมาก.  เมื่อรางกาย 
แตกตายไปแลว  ก็ควรเหลือประโยชนไวใหแกศาสนาหรือแกโลก  หรือแกคนทั่วไปก็ได 
ทั้งทางวัตถุ  และท้ังทางจิต  ทางวิญญาณ.  เราใชแรงงานของเรา  ใชเงินของเรา 
ใชกําลังอะไรของเรา,  ใชใหมีประโยชนมากที่สุด  ใหมีอะไรเหลืออยู. 

 
นี่เรียกการพูดวันนี้  วา  ผมพูดเรื่อง  ดูใหดีวาระบอบปฏิบัติอยางบา ๆ  

บอ ๆ  ของเรานี้มันจะใชไดหรือไม  ไปวิพากษวิจารณดู;  เพราะไมเคยบังคับ 
ใหใครเชื่อ,  หรือวาตองเชื่อตามผม;ไมเคยบังคับ  ตองไปคิดเอาเอง  อยางไร 
ก็ได  เพราะวาการบังคับใหเชื่อกันนั้นผิดหลักของพระพุทธเจาการบังคับน้ันเขาก็ 
ไมเชื่อ,  ใหบังคับอยางไรเขาก็ไมเชื่อ.  ตองใหเขาไปคิดดู  ถามองเห็นประโยชนอยู 
วาเปนสิ่งดีจริง  หรือเขาเห็นประโยชน  ก็เปนสิ่งที่ควรทํา.  ถาเราถือหลักวา  ผิด,  
ทําผิดจากผูอื่น  ที่สวนมากเขาทํา ๆ  กันอยู  เปนคนบาแลวละก็  ไมยกเวน  ก็จะเปนคนบา 
กันทั้งหมด. 
 

แบบปฏิบัติธรรมที่ตางกัน  จะถือวาบาหรือไม  ควรพิจารณา 

ไปคิดดู ใหดี   ถาเราถือหลักว า  เราทํ าไม เหมือนคนจํานวนมากทําแล ว 
เราเปนคนบาละก็เราก็เปนคนบากันทุกคน  ไมมียกเวนใคร;  เพราะคนฝายนี้ 
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ก็ไมทําเหมือนคนฝายโนน  คนฝายโนนก็ไมทําเหมือนฝายนี้.  เพราะฉะนั้น  ไมมี 
ใครท่ีจะไมเปนคนบา.มันเปนบากันทั้งหมด  เพราะเหตุอยางเดียวที่วาทําไมเหมือนกับคน 
สวนมากเขาทํากัน.  ทีนี้  ถาคนสวนมากในโลกเปนคนโงแลว  จะวาอยางไร  จะมิ 
แยใหญหรือ  ในการที่ไปทําเหมือนคนสวนมาก;  เพราะฉะนั้น  ไหน ๆ  มันก็บาดวยกัน 
ทุกฝายแลว  เราก็เลือกบาตามแบบของเราก็แลวกัน.  ถาคําวา  “บา”ตามภาษา 
ชาวโลก,  คําวา  “บา”  ในภาษาคนตามแบบของชาวโลก  มีความหมายเปนวา 
ทําไมเหมือนคนอื่นเขาทํา  นี้นาสงสาร;  เพราะทําไมเหมือนคนอื่นเขาทํา  จึงเรียก 
วาบา;  อยางนี้เปนความคิดที่โงเขลาที่สุด,  นาสงสาร. 
 

ถาจะพูดทางภาษาธรรมขึ้นมาบาง,  พูดตามทางภาษาทางธรรมแลว  คําวา 
“บา”  นี้มีความหมายอยางไร ?  คําวา  “บา”  ในภาษาคน  หมายถึงทําไมเหมือนคนอื่น 
เขาทํากันสวนมาก.  คําวาบา  ในภาษาธรรม  หมายความวาอยางไร ?  มันก็ไมมี 
ทางจะบา.  ถามีธรรมะแลว  มันไมมีทางจะบา.ถาจะบาก็อยูตรงที่ไมมีธรรมะ;  
เพราะฉะนั ้น   เมื ่อไรเกิดยกหูชูหาง  เปนตัวกู-ของกู  เมื ่อนั ่นแหละบา .  
เพราะฉะนั้นระวังใหดี  ที่จะบากันวันละหลาย ๆ  หนในวันหนึ่ง ๆ. 
 
ตามภาษาธรรมนี้ตองถือวา  พอเผลอ  “เปนคน”  ขึ้นมาเมื่อไร,  
พอเปน  “คน”  ขึ้นมาเทานั้นแหละ  บาทันทีเลย;  หมายความวา  :  สติสัมปชัญญะ 
เผลอไป  ปรุงแตงทางจิตเกิดเปนความรูสึกเปนตัณหา  อุปาทานวา  ตัวกู-วาของกู;  
เมื่อน้ันบาทันที  บาอยางแทจริง  ไมมีทางผิดเลย.  มันบาจริง  ๆวันหนึ่งเกิด  ๓  ครั้ง 
ก็บา  ๓  ครั้ง,  วันหนึ่งเกิด  ๑๐  ครั้ง  ก็บา  ๑๐  ครั้ง,  เปนคนบา.  ในวัดนี้ดูเอาเถอะ 
พระ  เณร  อุบาสก  อุบาสิกา  เดี๋ยวคนนั้น  เดี๋ยวคนนี้  เดี๋ยวยกหูชูหาง,  เดี๋ยวยกหู 
ชูหาง,เดี๋ยวองคนั้น  เดี๋ยวองคนี้,  คนนั้นคนนี้;  ยกหูชูหางทุกขณะนั้นแหละ 
เปนคนบา;  เพราะวาเกิดเปนตัวกูขึ้นมา.  บางคนหางสูงโดงเลย,  แลวนาน ๆ 
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กวาจะลด,  อุบาสกบางคนหางสูงโดงเลย  แลวนานดวยกวาจะลด  กวาจะหายบา.  
นี่ถาพูดตามภาษาธรรมะตองพูดวา  เมื่อไรเกิดมีความรูสึกเปนตัวกู-ของกู  เมื่อนั้น 
แหละบา. 
 

ทีนี้  มองใหดี  มองใหละเอียดดูซิวา  ถาเมื่อไร  ไมมีความรูสึกเปนตัวกู  
-ของกู  เมื่อนั้นก็ไมมี  “คน”;  เขาใจไหมขอนี้ ?  ถาไมเกิดอุปาทานวาตัวกู  
-วาของกู  เมื่อนั้นไมมี  “คน”  วางจาก  “คน”  ;  ไมบา  ก็วาง,  ความไมบา 
มันอยูที่วาง.  พอมีตัวกู-ของกูเกิดมา  ก็มีคน,  มีคน  มีตัวฉัน  ก็มีคนบาทันทีเลย.  
ถามีคนเมื่อไรเปนบาเมื่อนั้น,  มีคนขึ้นมาเมื่อไรเปนบาเมื่อน้ัน;  ไมมีคนก็ไมบา.  
นี่แหละเราจึงพูดวาในโลกนี้มีแตคนบา,  ในโลกนี้มีแตคนบา  คือมีโลก  มีคน 
ตอเมื่อมีตัวกู-ของกู. 
 

ในขณะที่ไมมีตัวกู-ของกู  ไมมีกิเลส  อยางนี้ละก็ไมมีคน;  ไมมีคน 
แลวจะมีโลกอยางไรได;  โลกก็พลอยไมมี.  ไมมีตัวกู-ของกู  ก็ไมมีโลกสําหรับ 
จิตใจชนิดนั้น,  และไมมีคนสําหรับจิตใจชนิดนั้น,แลวมันก็ไมมีทั้งโลก  ไมมี 
ทั้งคน.  ตอเมื่อมีโลกจึงมีคน;  พอมีคนก็บา,  ในโลกมีแตคนบา;  นี้เปน 
ภาษาธรรมที่ฟงยากหนอย,  แลวก็จริงที่สุดวา  “โลกนี้มีแตคนบา”;  พอเปน 
โลกเทานั้น  จะมีแตคนบาทันทีเลย.ไมวาเปนพระเปนเณร  เปนอุบาสกอุบาสิกา 
อะไรก็ตาม  พอจิตใจเปนโลก  ก็หมายความวา  เมื่อจิตใจมีตัวกู-มีของกู  จิตใจก็เปน 
โลก,  พอเปนโลกแลว  ก็มีคน  แลวก็บาทันที. 
 
ผมทาใหคาน,  ใคร ๆ  ที่นั่นฟงอยูนี้,  ทาใหคานที่ผมพูดวา  “ในโลกมี 
แตคนบา”  ไมเห็นมีใครคานเลย.  ผมวา  :  พอในโลกไมมีคน  ก็ไมมีใครบา;  
พอมีตัวกู-ของกูก็เทากับมีโลก.  เพราะฉะนั้น  คําที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  “โลก 
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อยูในคน”  นี้ระวังใหดี.  โลกก็ดี,  เหตุใหเกิดโลกก็ดี,  ความดับสนิทแหงโลกก็ดี,  
ทางใหถึงความดับสนิทแหงโลกก็ดี;  ๔  อยางนี้  ตถาคตบัญญัติไววา  มีอยูในราง 
กายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่ง  ซึ่งมีทั้งสัญญาและใจนี้;  หมายความวาในคนเปน ๆ  
นี้แหละมีโลก,  มีเหตุใหเกิดโลก,  มีความดับสนิทแหงโลก  คือนิพพาน,  มีทางใหถึง 
ความดับสนิทคืออริยมรรคนี้มันก็มี;  เพราะฉะนั้นเมื่อไรเปนโลกขึ้นมา  ก็บานทันที. 
 

ในคนเปน ๆ  ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  เมื่อใดเปนโลก  คือมีตัณหาอุปาทาน 
มีตัวกู-ของกูเมื่อนั้นแหละเปนโลก,  เมื่อนั้นมีโลก  ก็มีแตคนบา.  พอความคิด 
อันนี้ดับไปก็วาง  ไมมีอะไร  ก็ไมมีโลก,มีความดับของโลกแมแตชั่วคราว,  เปน 
ความดับของโลกแมแตชั่วคราว,  เปนนพพานชั่วคราว  แลวก็ไมมีคนบา.  
เพราะฉะนั้น  ยิ่งมองจะยิ่งเห็นวา  ในโลกมีแตคนบา  ไมมีคนดีเลย;  เพราะโลกมี 
ตอเมื่อมีคนบา  บาคือมีตัวกู-มีของกู  ยกหูชูหาง. 

 
นี่เวลามันก็ลวงมานานแลว  ควรจะเขาในเรื่องนี้  เลิกยกหูชูหางกันเสียบาง,  

หรือใหมันนาน ๆ  ครั้ง  หรือใหนอย ๆ  ลง  นาน ๆ  เขา  นอย ๆ  เขา  ใหนอยเขา,  
โลกของคนบาจะไดเล็กลง. 
 

การทํางาน  ตองทําอยางใหไดฝกปฏิบัติธรรมมากขึ้น 

ทีนี้   มองกันอีกแงหนึ่ ง  อีกด านหนึ่ ง  ธุ ระหรื อการงานที่ ทํ าใหบ าง ายนั้ นแหละ 
มันจะทําใหปฏิบัติธรรมงายขึ้น  และมีประโยชน,  จะเปนการสอบไลที่ดี;  แตไมใช 
เพื่อใหบามากเขา.  การที่ทําอะไรสัมพันธกัน  เขาใกลกัน  แลวฮื่อ ๆ  แฮ ๆ  กันอยู 
นี้แหละดี;  มันเปนการสอบไลวา  ยังมีบาอยูมากหรือนอย.  การที่พระเณร  อุบาสก 
อุบาสิกา  เขาใกลกันแลวยังมีชื่อ ๆ  แฮ ๆ  อะไรกันอยูนี่  มีหรือไมมี;  ถายังมีอยูละ 
ก็หมายความวายังยกหูชูหาง  ยังเปนโลกมีคนบา,  ในโลกยังมีแตคนบา,  เปนคน 
หูหางโผลขึ้นมาทีไรก็เปนบาทั้งนั้น. 
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ถาสมมติวา  ไปน่ังหลับตาภาวนาอยูที่บนภูเขานางเอไมมาพบใคร  อยางนี้ไม 
มีทางจะสอบไล  ไมมีโอกาสที่จะสอบไล  วายกหูชูหางหรือไมก็ยังไมรู.  เพราะฉะนั้น 
อาการที่หมิ่นเหมตอการเกิดของกิเลส  หรืออะไรนี้,  ก็ยังมีประโยชนชวยวัดดู 
สอบไลดู.  หรือวา  มันมาสอนใหรูวา  ความทุกขเปนอยางไร ?  กิเลสเปน 
อยางไร ?  จะไดรูจัก  จะไดเขาใจ  จะไดควบคุม  แลวก็เอาชนะได.  เพราะฉะนั้น 
ทดลองนอนอยากางมุงนี้ก็ดี  จะไดรูวาบาหรือไมบา  :  ถามันโกรธยุงขึ้นมาก็บา ;  
ถานอนในมุงสบายตลอดรุง  ก็ไมมีทางจะรูวาบาหรือไม  เพราะยุงไมกัด.  เมื่อมี 
อะไรที่ไมถูกอกถูกใจอยูบอย ๆ  นี่แหละดีมาก  เปนเรื่องวัดเปนเรื่องสอบไล;  
ถาสบายเสียหมด  ก็ไมรูจักความจริงหรือของจริง.  เหมือนอยางพวกเทวดามีหัว 
มีหูยาวเทาไรก็ไมรู  ไมรูสึก  ไมรูจัก;  มันไดอยางใจไปเสียทุกอยาง  มีคนคอยเอาอก 
เอาใจ,  หรือมีบุญมีวาสนาอะไร  ก็เลยไมตองรูกันวาความจริงแทจริงนั้น  อะไรเปน 
อยางไร. 
 

พวกเทวดาเปนพวกที่บาที่สุด  โงที่สุด;  เขาจึงถือวา  การที่ไดจุติมาอยู 
ในโลกมนุษยนี้  เปนสุคติที่สุดของพวกเทวดา;  เทวดาก็รับรอง  ขอนี้มีอยูใน 
พระบาลี;  แลวคนที่นี่  ในโลกมนุษยนี้อยากจะไปเกิดเปนเทวดา  ทําบุญ,  ลงทุน 
ทําบุญมากมาย  เพื่อจะไปเกิดเปนเทวดา.  คิดดูเถอะวา  บาหรือดี ?  บากี่มากนอย ?  
พวกที่อยูเมืองเทวดาก็เห็นวา  ไมไหว ๆ  อยากจะมาเกิดในมนุษยโลก,  เปนสุคติ 
หายบา  มีพระพุทธ  มีพระธรรม  มีพระสงฆ  หาไดงาย,  มีธรรมะหาไดงาย  มีการ 
เปนอยูที่ ไมลืมตัว;เพราะฉะนั้น  “เราอยากเกิดในมนุษยโลก  จึงจะเปนสุคติแกเรา”  
นี่เทวดาเขาพูดกันอยางนี้.  นี่เปนพระพุทธภาษิตในสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก. 
 

ทีนี้  มันตรงกันขาม  คือวา  ตาแก  ยายแก  ทําบุญสักบาทหนึ่ง  อุทิศ 
แลวอุทิศอีก  เพื่อจะไปเกิดสวรรค  มีวิมาน  มีนางฟา;  นี่มันกลับยอนไปทางโนน. 
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เพราะฉะนั้น  ใครเปนคนบา  ก็คิดดูเอาเองเถิด.  ถึงแมวาในมนุษยโลกนี้  ในชีวิต 
อยางเรา ๆ  นี้ถาไดสบายเกินไป  ไดอยางใจหมด  ก็เหมือนเทวดา,  มีความหมาย 
อยางเทวดา  ทําใหลืมตัว  จะโงมากขึ้น  จะบามากขึ้น  เพราะฉะนั้นการที่มีความทุกข 
มีอะไรเสียบาง  นี้เปนบทเรียนที่ดี  ทําใหไมลืมตัว. 
 

การที่ไปทําอะไรสัมพันธกันระหวางบุคคลที่  ๒-๓  ทําใหเกิดความโกรธ 
ความมานะทิฏฐิอะไรกัน  นี่เปนการสอบไล;  แมที่สุดจะไปบิณฑบาต  นี้ผมรู  ผมก็เคย 
สังเกต.  แมแตเดินไปบิณฑบาตจนกวาจะกลับมาวัด  อาจจะบาขึ้นหลายครั้งก็ได,  
เกิดตัวกู  ยกหูชูหางก็ได,  เห็นผูหญิงสวย ๆ  ก็เกิดบาได  ไปบานนี้ใสชาจริง 
โกรธแลว,  ใสนอยจริง  โกรธแลวก็ได,  หรือบานี่เหม็นสาบจริงโกรธก็ได.  เพราะฉะนั้น 
ชั่วไปบิณฑบาตนี่ก็ตั้งหลายหน  แตวาไมมองกันเอง,  แลวมันควรจะมอง,  ควรจะ 
เปนเรื่องสอบไลที่ดีอยูทุก ๆ  เรื่อง  ทุก ๆ  กรณี  ทุก ๆ  ประเภท. 

 
เมื่อไปบิณฑบาตก็ดี,  เมื่อไปธุระที่ตลาดก็ดี,  เมื่อไปไหน ๆ  ก็ดี,  เมื่อกิน 

ขาวอยูก็ดี,เมื่อนอนอยูก็ดี  เมื่อเดินเลนอยูก็ดี,  เมื่อทํางานอยูก็ดี,  เมื่อทําอะไรอยูก็ดี 
มันเปนโอกาสที่จะเกิดตัวกู-ของกูทั้งนั้น.  เพราะฉะนั้น  เอาดีกันอยูตรงที่ระวังอยู 
ทุกลมหายใจเขาออกดีกวา,  รางกายอิริยาบถนี้จะทําอะไรอยูก็ปลอยไปตามเรื่องเถิด;  
แตวาระวังจิตอยูทุกลมหายใจเขาออก  อยางที่เรียกวา  เปนอานาปานสติ. 
 

ทําอานาปานสติ  คอืกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก 

จะถือโอกาสนี้  ขอบอกเสียเลยวา  :  คําวา  “อานาปานสติ”  นี้มันก็มี 
อะไรผิด ๆ  หรือโง ๆ  บา ๆ  ในหมูพวกเราที่สอน ๆ  กันอยูนี้.  ที่ไปพูดวา  อานาปานสติ 
คือการกําหนดลมหายใจเขาออกทุกครั้ง;  นี่มันผิด.  นี่ถูกนั้นตองกําหนดสิ่งใด 
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สิ่งหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออกทุกครั้งจึงจะถูก.  ถามัวแตไปกําหนดลมหายใจเขา-ออก 
อยูทุกครั้ง ๆ  นี้ผิด,  ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา,  นั่นเปนเพียงขั้นแรกเบื้องตน 
เทานั้น;  จะตองพูดวา  กําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรจะกําหนด  อยูทุกครั้งที่หายใจ 
เขาออก.  ทีแรกเราอาจจะกําหนดลมหายใจอยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก;  แตแลวทีหลัง 
เราจะไปกําหนดอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อะไรก็ตาม  อยูทุกครั้งที่มีการหายใจเขาออก ;  
นี้จึงจะเปนอานาปานสติที่ถูกตอง. 
 

ถาไปมัวกําหนดลมหายใจเขาออกอยางเดียวก็บา  ไมมีอะไรเกิดขึ้น;  อยางดี 
ที่สุดก็เปนเพียงสมาธินิ่ง ๆ  เฉย ๆ  ไมเห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  ไมดับความยึดมั่น 
ถือมั่น.  เพราะฉะนั้น  เราตองไปกําหนดที่ธรรมะอยางใดอยางหนึ่งอยูทุกลมหายใจ 
เขาออก.  สมมติวา  วันนี้เราทําอะไรผิดพลาดนาเกลียด  นาละอายที่สุดลงไปเรื่องหนึ่ง,  
แลวเราเอาความนาละอายนี้มารูสึกละอายอยูทุกลมหายใจเขาออก;  อยางนี้ก็เรียกวา 
อานาปานสติที่ดี  ที่ถูกตอง. 

 
เมื่อเรากําลังทําอะไรอยูก็ตาม  ทํางานอยูก็ตาม  เรารูสึกละอายในกรณีนั้น 

อยูทุกลมหายใจเขาออก;  นี่ก็เปนอานาปานสติที่ถูกตอง  ไมใชกําหนดลลมหายใจ 
เขาออกอยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก;แตไปกําหนดขอเท็จจริง  หรือธรรมะอันใด 
อันหนึ่งอยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก  ไมใหมันขาดตอนได.  เพราะฉะนั้น  คําวา 
 “อานาปานสติ”  ก็พูดผิดกันเสียตั้งแตทีแรกแลว  ที่วา  กําหนดลมหายใจอยูทุกครั้ง 
ที่หายใจเขา-ออก,  ผิดเสียแตทีแรกแลว. 
 
อานาปานสติ   ตองกํ าหนดสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง   ที่ ค วรกํ าหนดอยู ทุ กค รั ้ง ที่ 
หายใจเขาออก;  สวนสําคัญก็คือเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ที่ตองมากําหนดอยู 
ทุกครั ้งที ่หายใจเขาออก  ไมใชกําหนดที ่ลม.แตวาแรกลงมือปฏิบัติอาจจะตอง 
หัดกําหนดที่ลมก็ได  เพื่อจะฝกหัดกําหนดจิตใจของเรา  ใหกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได 
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สม่ําเสมอ;  ฉะนั้น  จึงเอาลมหายใจเปนเครื่องฝกหัดในขั้นตนกอน,  พอเราเปนคนที่ 
มีจิตใจกําหนดอะไรไดสม่ําเสมอ  เราจึงเปลี่ยนเอาเรื่องอื่นมาใหกําหนด;  ความมุงหมาย 
ของเขาไมไดมุงหมาย  ใหกําหนดที่ลมหายใจ;  แตใหกําหนดความจริง  หรือธรรมะ 
ขอใดขอหนึ่งอยูทุกครั้งที่มีการหายใจ. 
 

ถาเราเอาลมมากําหนด  ก็เรียกวา  เอาลมนี้มาเปนธรรม;  เปนธรรมใน 
ที่นี้  เปนรูปธรรมชนิดหนึ่ง  เอามากําหนดเพื่อใหจิตเปนสมาธิในเบื้องตน.  แตนี่ไมใช 
ตัวความมุงหมาย,  เปนเรื่องอุปกรณเบ้ืองตน  เหมือนเรียนชั้นเตรียมดวยซ้ําไป  ยังไม 
ขึ้นชั้นประถมหนึ่งเลย.  ถาขึ้นถึงชั้นที่เปนวิชชาแลว  มันตองกําหนดสิ่งที่จะดับ 
ความยึดมั่นถือมั่น  หรือสิ่งใด  ที่จะทําลายความยึดมั่นได;  สิ่งนั้นเอามากําหนด 
อยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก.  นี้จึงเปนอานาปานสติที่ถูกตอง. 

 
นี้เพียงเทานี้ก็สอนกันผิดแลว  ผิดอยูเร่ือยแลว  ก็ไมมีผล;  ถึงจะทํา 

อานปานสติอยูเรื่อยมันก็ไมไดผล.  เมื่อรําคาญใจ  หนักใจมากเขา  ก็เลยเปนบาไปเลย,  
เปนบาเพราะทําอานาปานสติก็เปนกันมาก;  เพราะไมรูวาทําทําไม,  อยางไร,  
ไมรูวาจะไปออกทางไหน;  ลวนแตเปนเรื่องยุงในใจไมมีผลอะไรเกิดขึ้น  นอกจาก 
เรื่องยุงหัว.  เพราะฉะนั้น  ถาเรามีความรูสึกในขอเท็จจริงหรือในธรรมะอะไร 
อยางใดอยางหนึ่งอยูทุกครั้งที่เราหายใจเขาออก;  นั่นแหละเปนอานาปานสติ. 

 
เมื่อเดินไปบิณฑบาตก็ทําได  เชนในใจพิจารณาปจจเวกขณะ  :  ยถาปจฺจยํ  
ปวตฺตมานํ  ฯลฯ  ทุกขณะ ๆ  เลย,  ก็เดินไปได.  คุณไปลองฝกหัดดูเถิด,  เดินไปได 
ขณะที่ใจกําลังนึก  :  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ...ฯลฯ....  ไมมีตัว 
ไมมีตน  ไมใชบุคคลเรา  เขา;  นี้มันก็เดินไปได  ไปรับบาตรก็ได  เปดฝาบาตรก็ได 
ปดบาตรก็ไดทั้ง ๆ ที่ใจอยูกับขอปฏิบัติที่วา  ไมใหมีตัวขึ้นมาได.  แตจะละเอียดถี่ถวน 
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เหมือนกับอยางที่นั่งทําที่โคนไมนั้นไมได;  แตก็ไดตามสัดตามสวน  คือจิตก็ไมเผลอ 
ใหรูสึกเปนธาตุ  เปนปฏิกูลอยูเร่ือย  จนไปรับบาตรเสร็จกลับมา  ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น 
ไมมีกิเลสเกิดขึ้น  ไมมีตัวกู-ไมมีของกูเกิดขึ้น.  นี่เรียกวาอานาปานสติที่ถูกตอง  คุม 
ไดอยางนี้. 
 

เมื่อไมมีการควบคุมสติอยางที่กลาวนั้น  จิตใจจะเที่ยวสายไป,  ไปเห็น 
ผูหญิง,  ไปเห็นผูชาย,  ไปเห็นหลาย ๆ  อยาง;  แลวก็ไปกระทบอารมณนั่นนี่ 
ก็เสียหมด.  บิณฑบาตกวาจะกลับมา  ก็เปนบาไปตั้งหลายสิบครั้ง.  นี่เปนเรื่องที่ 
จะตองเขาใจใหถูกตองวา  เราทําอะไรอยูก็ได.  ลากรถอยูก็ได,  ผมอยากจะ 
เปรียบอยางนี้ :  เมื่อคุณลากรถ  เข็นรถ  อะไรอยูนี้,  หรือตักน้ําผาฟนหุงขาวอะไร 
อยูก็ตามสําหรับพวกผูหญิงทํา,  หรือสําหรับผูชาย  ไถนาอยูก็ตาม  ปลูกขาวอยูก็ตาม ;  
ตั้งจิตไวถูกแบบนี้แลว  ก็เปนอานาปานสติจริง  อยูกับเนื้อกับตัว  ไดผลเหมือนกัน.  
แตผมก็ยืนยันวา  มันไมมากเทากับท่ีไปนั่งอยูที่โคนไม  แตแลวเราอาจจะทําใหเทากันได 
โดยถือวาเหมือนกับเมื่อเล็งเอาผล :  เมื่อมีจิตใจสงบที่โคนไมอยางไร  ลุกขึ้นเดินไปก็ 
อยาใหเสียผลน้ัน  คือสบายใจ  เย็นใจอยางไร,  อิ่มอกอิ่มใจอยางไร,  ก็อยาใหเสียไป ;  
แลวก็ไปทํางานอยางอื่น  ตลอดเวลาอยาใหเสียความรูสึกสบายใจ  เย็นอกเย็นใจในขอน้ี 
คือใจโปรงเย็น  พอใจอยูเสมอ  ก็ใชได. 

 
การทํ าอานาปานสติ   จึ งถู กต องที่ สุ ด   ที่ ว า   ทํ าทุ กครั้ งที่ หายใจเข าออก 
ทั้งในเวลาสงบ  เวลาหลับ  และพอตื่นขึ้นมาก็ทําใหไดอยางนั้น  ติดตอกันตอไป.  ในเวลา 
ไมหลับ  ใหมีสติสมบูรณอยู  ไมเกิดตัวกู-ของกู  ไมยกหูชูหางเลย;  อยางนี้ก็ 
เรียกวามีสติทุกลมหายใจเขาออกทั้งหลับและทั้งตื่น.  หลักเกณฑอันนี้จําเปน 
อยางยิ่งสําหรับระบบบา ๆ   บอ ๆ   ของเรา;  เพราะวาเราทํางานเอะอะตึงตังหลาย ๆ   อยาง  :  
ศึกษาก็มี  เลาเรียนก็มี  ไปโนนไปนี่ก็มี  ทําโนนทํานี่ก็มี  จําเปนที่จะตองมีความ 
สามารถในการใชระบบอานาปานสติที่ถูกตองนี้  ใหมีอยูไดทุกครั้งที่หายใจเขา-ออก. 
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ไปบิณฑบาตก็ดี  กลับมาก็ดี  อาบน้ําก็ดี  ฉันอาหารก็ดี  ไปน่ันมานี่  ทํานั่นทํานี่ก็ดี;  
อยาเผลอยกหูชูหางขึ้นในจิตใจ,  อยาเกิดตัวกูขึ้นมา;  แลวเรียกวา  มีอานาปานสติ 
อยูเรื่อยไป  สมบูรณอยูเรื่อยไป. 
 

ไปหัดกันแบบนี้  จะไดประโยชนทั้งสองอยางดังที่วา  อปฺปมตฺโต  อุโภ  อตฺเถ 
นั้น;  ประโยชนทางวัตถุก็ได  ประโยชนทางจิตใจก็ได,  ประโยชนทางผูอื่นก็ได 
ประโยชนตนก็ได,  ประโยชนสูงก็ได  ประโยชนต่ําก็ได,  ที่จะอยูในโลกก็ยังได 
ที่จะเหนือโลกขึ้นไปก็ยังได.  เพราะฉะนั้น  อยาใหมันพราหลายเรื่องนัก;  ตลอมให 
เหลือแตเรื่องเดียว  แลวลองพิจารณาดูทีวา  ระบบปฏิบัติบา ๆ  บอ ๆ  ของเรานี้มันยังจะ 
ใชไดหรือไม ? 
 

คําวาระบบบา ๆ  บอ ๆ  อยางเปนภาษาคน  เราไมควรจะเปน 
ขอใหพิจารณาดูอีกวา  บา ๆ  บอ ๆ  ในสายตาของฝายที่ตรงกันขามคือ  ไมมี 

ความคิดเห็นเหมือนกัน  เรียกวาบา ๆ  บอ ๆ  นี้ก็เปนเรื่องภาษาคนเขาวา;  เราไมเปน 
ก็ได.  โดยแทจริงจิตใจไมมีบามีบออะไรก็ได;  มันจะไปบาไปบอตอเมื่อมีตัวกู  
-ของกู  ยกหูชูหางขึ้นมา.  เพราะฉะนั้นเมื่อเราระวังไมใหเกิดตัวกู-ของกูขึ้นมา 
ไดแลว  ก็ไมมีบามีบออะไรที่ไหน.  จิตจะหยุด  สงบ  เย็น  สะอาด  สวางอยูเรื่อย;  
ไมบา ๆ  บอ  ๆ.  พอเผลอแว็บเดียว  เกิดตัวกู-ของกู  นั่นแหละเกิดบา ๆ  บอ ๆ  
ขึ้นแลว,เดือดจัดเต็มท่ีขึ้นมาอะไรแลว;  ถาถึงขนาดที่พระเณรดากันได  พูดจา 
บงเบงกันไดละก็  บาที่สุด,  บา  ๆบอ ๆ  ยกหูชูหางถึงที่สุดแลว;  ไมตองถึงขนาด 
ฆากันตาย  แทงกันตาย  เหมือนอยางบางวัด;  เพียงแตพูดเสียงดังบงเบงขึ้นมา  นี่ก็ 
เปนเรื่องบา ๆ  บอ ๆ  เกิดขนาดของพระเณรไปแลว. 

 
เมื่อใครรักตัวสงวนตัว  หวังความดีแกตัวละก็  ตองระวังเรื่อน้ี;  ไมมี 

เรื่องอื่น.  หรือเมื่อไมอาจจะเห็นดวยทั้งหมดได  ก็ตางคนตางทํา  เลือกเอาแตที่เปน 
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ระบบบา ๆ  บอ ๆ  ของเราจะใชไดหรือ ? ๔๕๓

ประโยชน  เหมือนกับท่ีโบราณเขาวา  :  หมาก็เขาฝูงหมา  วัวก็เขาฝูงวัว  ไกก็เขา 
ฝูงไก  ลาก็เขาฝูงลา;  อยางนี้มันจับกลุมกันเอง.  ในหมูบุคคลท่ีมีความคิดเห็น 
อยางเดียวกัน  ตองทําความเขาใจซึ่งกันและกัน,  แลวมันแยกพวกกันเอง  ไมตองสงสัย.  
เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นไดวา  แมแตพวกพระตัวแดง ๆ  ที่เรียกวานักวิปสสนาดวยกัน 
ก็ยังแบงเปนพวกเปนหมู,  เปนหมู ๆ  พวก ๆ  กันอยูอีก;  ยังเขากันไมได.  หมาก็ 
ไปเขาฝูงหมา  ไกก็ไปเขาฝูงไก  หมูก็ไปเขาฝูงหมู  เปดก็ไปเขาฝูงเปด;  ไปตามความ 
คิดเห็นที่มีอยู  ไมตองมีใครเชิญมา  ไมตองมีใครไลไป  ธรรมชาติเปนผูเชิญมา  หรือ 
เปนผูไลไปเอง. 
 

ขอใหมองใหดี  ใหถึงธรรมชาติ;  ยิ่งศึกษาธรรมชาติ  ยิ่งเขาใจ 
พุทธศาสนา,  ยิ่งศึกษาพุทธศาสนา  ยิ่งไมเขาใจพุทธศาสนา;  ขอน้ีใครไมเขาใจ 
คนนั้นก็ยังโงอยูมาก. 
 

ที่พูดมานี้  หามไมใหเอาไปพูดตอ  หรือไมใหเอาไปพิมพตอ.  ขอรอง 
หรือสั่งไวอยางนี้  ไมควรจะเอาไปพิมพแพรหลาย  เพราะขี้เกียจรําคาญ;  แลวก็ 
ไมมีประโยชน.  มันเปนสวนดีที่จะไดจากการเปนอยูอยางนี้ที่นี่  แตมันใชไมได 
แกที่อื่น;  เพราะฉะนั้น  ไมตองเอาไปเผยแพร. 
 

เย็นมากแลว  จะค่ําแลว  พอกันที.  วันนี้มีแขกมาใหมพวกหนึ่ง  เดี๋ยวเขา 
จะไปคุย  ไปดูสไลดกัน 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๗.  ทํางานดวยจิตวาง 
วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๑๑  ตรงกับวันพฤหัสบดี  แรม  ๘  ค่ํา  เดือน  ๔  ปวอก 
 
 

ธรรมปาฏิโมกข  วันนี ้จะพูดเรื ่องตัวกู-ของกู 
ตาม เคย ;   และคุณ . . (พระภิกษุร ูปหนึ ่ง )   ขอให 
พูดวา  ทํางานดวยจิตวาง  จะทําไดหรือไมไดอยางไร  จึง 
จะไดพูดกันถึงเรื่อง  ทํางานดวยจิตวางนี้อีกครั้งหนึ่ง. 

 
ทํางานดวยจิตวาง  เปนเรื่องที่ตองฝก 

เรื่องทํางานดวยจิตวาง  จะทําไดหรือไมไดอยางไรนั้น  ไมอยากใหคิดวา 
ทําไดหรือไมได;  เพราะเปนเรื่องที่ตองฝกหัด.  มันเปนเรื่องเดียว  หรือเรื่อง 
ทั้งหมดที่เปนเรื่องยาก  และเปนเรื่องลัดที่สุดดวย.  เดี๋ยวนี้  แมแตคําวา  “วาง”  
ก็ยังไมเขาใจกัน  แลวจะไปทําอะไรได;  คนที่พูดนั้นแหละยังไมเขาใจ  แมแตคําวา 
“วาง”   ;   แลวถาไปพูดวา   “ทําได”  หรือ   “ทําไมได”  ก็เปนเรื ่องนาหวัว  ;  
เพราะคนที่ยังไมทันรูเรื่องนั้น  เขาจะไปพูดวาทําได  หรือทําไมได  ก็เปนเรื่องนาหวัว,  
กลายเปนเรื่องยากขึ้นไปอีก. 

 
 
 

๔๕๔ 
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ทํางานดวยจิตวาง ๔๕๕

เราตองคอยระวังในเวลาทํางานอยูนี่  ฝกหัดควบคุมสติใหมีอยู  สําหรับ 
จะไมเกิดวุนขึ้นมา,  งานยิ่งชุลมุน  หรือยิ่งยั่ว  โทโสโมโห  งานอยางนี้ก็ยิ่งระวังยาก 
ระวังสติยาก.  ถาใครวุนนัก  ทํางานใหมาก  ใหงานมันชุลมุน  ใหมาก  ใหยั่วมาก ;  
แลวควบคุมสติใหได  ก็ดีเทานั้นเอง;  ดีตรงนี้. 

 
เรื่องทําได  หรือทําไมได  นี้ไมตองพูดถึงกันดีกวา;  เพราะวาถาทําไมได 

ก็ไมทําเสีย  แลวก็เลิกกัน;  ที่ถูกมีแตวาตองพยายามทําใหได.  สิ่งที่ทําไมไดนั้น 
พยายามทําใหได  คือทํางานโดยไมมีตัว,  ไมมีตัวผู ทําเทานั ้น;  ระวังทํางาน 
โดยไมมีตัวผูทํา,  นี้ทําใหได  ใหเบาขึ้น,  ไมเชนนั้น  ก็ตองลมละลายบอย ๆ  แน.  
ถามีตัวผูทํา  โมโหโทโสผุดขึ้นมาอยางนั้นอยางนี้  ก็ลมไปทีหนึ่ง  แลวก็ทําใหม,  มันก็ 
ลมลุก-ลมลุกกันอยูอยางนั้น. 

 
ทีนี้ระวังใหลมหางเขา  หรือใหลมนอยลง,  หรือวาลมครั้งหนึ่งก็ใหนานหนอย 

แลวก็ใหระยะมันหางจากกันออกไป,  นี่จะพิสูจนวาไดหรือไมได,  แลวความรูสึกจะ 
บอกไดวา  เปนเรื่องที่ตองหัดทําใหไดตอไป  ทั้งฆราวาสและทั้งบรรพชิต.  เหมือนที่ 
พูดแลววันกอนวา  ฆราวาสมีเรื่องมาก  ก็ตองพยายามไปตามประสาของฆราวาส  ที่จะ 
ปฏิบ ัต ิเรื ่องว าง   เรื ่องไม ย ึดมั ่นถ ือมั ่น ;   พูดใหถ ูกก ็ค ือ   เรื ่องไม เป นทุกข ที ่ไม พ ูด 
คําอื่น ๆ  เชนเรื่องสุญญตาหรืออะไร  ก็เพราะดูเปนขลังไปเสียอีก,  ดูขลัง  ลึกลับ 
ลึกซึ ้งไปเสียอีก .   ควรจะใชคําวา   ไมเปนทุกข  นั ่นแหละคือวาง ,   พอไมว าง 
ก็เปนทุกขขึ้นมาทันที,  พอวางอยูก็ไมเปนทุกข. 

 
หัดทํางานโดยไมมีความทุกข  นี้ทําไดหลายระดับ  โดยไมมีความทุกข;  

เชนทําดวยความหวังจะไดคาจางที่ดีแน  เปนตน  ก็ทําเพลินไปก็ไมมีความทุกข,  ทํา 
ดวยความหวังวาจะไดมีชื่อเสียง  หรือจะไดเงินดีแน  ก็เลยทําสนุก  ไมมีความทุกข.  
แต เราไมตองการอยางนั้น ;   เราจะทําดวยจิตที่ ไมตองมีความหวังชนิดนั้น . 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๕๖

ถาจะหวัง  ก็หวังเพื่อวา  จะดับตัวกูเสมอก็แลวกัน;  ดับความยึดมั่นถือมั่นวา  ตัวกู- 
ของกูอยูเสมอไปก็แลวกัน.  ไมหวังเงิน  ไมหวังชื่อเสียง  ไมหวังอะไรตาง ๆ. 

 
ถาทํางานดวยความหวังเงิน  หวังชื่อเสียง  ก็เปนอยางคนธรรมดาสามัญทํา ;  

มันก็ไมเหมาะสําหรับเรา.  ตองเลื่อนขึ้นมา  ขนาดทําชนิดที่ไมหวัง  ไมมีตัว,  จึงจะ 
ไมหวัง ;  เรื ่องไมมีตัว  นี้คือเรื ่องวาง ;  เราจึงมาหัดทํางานดวยความไมมี 
ตัวผูทํา. 

 
เร่ืองนี้มีคํากลอนที่ขึ้นตนวา  “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”.  ความหมาย 

อยางเดียวกัน;หมายความวา  ใหพยายามหัดทําอยางนี้,  ไมใชวามามัวเถียง 
กันอยูวา  ทําไดหรือไมได.  ไมตองเถียงกันในทางทฤษฎี  ทางเหตุผลทางอะไร 
อีกแลว;  มีแตวา  หัดทําใหเปนอยางนั้นมากขึ้น,  แลวก็เหมือนกันกับการปฏิบัติ 
ในชื่ออื่น  หรือเรียกอยางอื่น  แมจะทําลม ๆ  ลุก ๆ  อยูตรงนั้น  มันทํายากก็ทําไป. 

 
การฝกตองทําใหไดมากขึ้น;  แมแตทํางานทางฝมือ  ก็ตองหัดกันนาน 

กวาจะมีความชํานาญและทําได.  การทํางานฝมือหากินนี่แหละ  เปนชาง  เปนศิลปน 
เปนอะไรก็ตาม  ตองหัดกันนานซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  กวาจะชํานาญ.  ทางธรรม  ทางจิตใจ 
ตองยิ ่งไปกวานั ้นอีก;  เพราะวาจิตใจนั้นควบคุมยาก  มัวไวเกินไป  คุมยาก ;  
ไมเหมือนกับมือเทา  แขนขา  เปนวัตถุคุมงาย. 

 
รวมความแลวก็คือวา  หมดปญหาวาจะทําไดหรือไมได;  มีแตปญหา 

วาจะทําอยางไร;แลวก็ทําซํ้า ๆ  ซาก ๆ  ใหดีขึ้น  จึงจะเปนเรื่องของการปฏิบัติ.  
แมแตการพูดที่นี่ก็พูดซ้ํา ๆ  เหมือนที่เราเรียกวา  ทําปาฏิโมกขทางวินัย.  ทําปาฏิโมกข 
ทางวินัยแลวยิ่งซ้ํา;  ทําปาฏิโมกขทีไรตองซ้ําทุกตัวอักษรเลย;  สวดก็ตองสวดทุกตัว 
อักษร.  ทําปาฏิโมกขทางวินัยนั้น  ตองซ้ําถึงขนาดนี้,  ทําปาฏิโมกขทางธรรมตามที่ 
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ทํางานดวยจิตวาง ๔๕๗

เราเร ียก,  หรือตกลงกันวา  ทําอยางนี ้  ที ่นี ่  ก็ต องทําซ้ํา ๆ;  ตองพูดเรื ่องซ้ํา ๆ  
เพื่อทําความเขาใจใหยิ่ง ๆ  ขึ้นไป.  การฝกทํางานดวยจิตวางตองเปนเรื่องซ้ํา,  และก็ 
ไมมีเรื่องอะไรที่ควรจะซ้ํา  นอกไปจากเรื่องวาง. 

 
พูดเรื่องวาง  นี่ซ้ํากี่รอยครั้งก็ได  เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น;  เพื่อประโยชน 

ใหปฏิบัติไดงายขึ้น  จนพอใจ.  การพูดเรื่องความวางอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เราจึงเรียกวา 
ลงธรรมปาฏิโมกขอยางซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เหมือนอยางปาฏิโมกขวินัย;  ปาฏิโมกขธรรมะของ 
เรานี้ยังพูดซ้ําไดในวงที่กวาง  คือไมนาเบื่อหนาย. 

 
เรื่องวาง  นี่เปนทั้งหมดในพุทธศาสนาและทุกสิ่ง 

ทีนี้  ที่วาพูดซ้ํา  วา  เรื่องความวางนี่เปนหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมด 
เปนหัวใจของทั้งหมดแลวก็เปนตัวทั้งหมด  นี่เปนเรื่องนาหวัว;  แลวคนบางคนไดฟงแลว  
จะคิดวาไมมีเหตุผล  เพราะวามีอะไรสักอยางหนึ่งหรือ  ที่เปนทั้งหัวใจดวย  เปนทั้งตัว 
ทั้งหมดดวย.  นี่แหละจึงประหลาด  จึงเปนเรื่องที่นาเอามาพูดซ้ํา ๆ. 

 
การพูดซํ้า ๆ  นี้ก็มีประโยชนอยูเปน  ๒  แง  :  คือตองหลอเลี้ยงเขาไว 

สวนหนึ่ง;  ตองหลอเลี้ยงเขาไวอยาใหขาดตอน  เหมือนกับเรากินขาว  กินเพื่อ 
หลอเลี ้ยงเขาไว;  ถาไมกินไมมีอะไรหลอเลี ้ยง  ก็ตาย.  อีกสวนหนึ่งที ่ทําซํ้านั ้น 
เพื่อใหยืดออกไปอีก  เพื่อใหเจริญออกไปอีก  ใหงอกงามออกไปอีก;  เหมือนกิน 
อาหารเพื่อใหมีความเจริญงอกงามออกไปอีก  จึงจําเปนตองทําซ้ํา ๆ   ใหงอกงามออกไป. 

 
สรุปวา  การพูดเรื่องอะไร ๆ  ซํ้า ๆ  ก็เพ่ือหลอเลี้ยงความรูเดิมนั้นไว 

อยางหนึ่ง;  แลวก็ขยายใหงอกงามตอไปอีกสวนหนึ่ง.  โดยเฉพาะเรื่องความวาง 
นี้มีแง,  หรือมีปริยาย  มากมายหลายสิบ  หลายรอย  จนกระทั่งพูดไดวา  เปนทั้งหัวใจ 
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เปนทั้งตัวทั้งหมด;  พูดอยางนี้อาจฟงไมถูก,  หรือวาจะใหถูกกวานั้น  ก็คือ  ไมเปน 
ตัว  หรือไมเปนหัวใจไมเปนตัวอะไรเลย  แตเปนทั้งหมด.  พูดวาเปนทั้งหัวใจ  หรือ 
เปนทั้งหมดของพุทธศาสนานี้ถูก;  หรือวาเปนหัวใจ  หรือเปนทั้งหมดของทุกสิ่ง 
ทุกอยาง ;   ไมยกเว นอะไร   อยางนี ้ก ็ถ ูก ;   แตว าถ ูกชนิดที ่เป นภาษาที ่ตื ้น  ๆ  
ภาษาคน  ภาษาตื้น  ๆ.  พูดวา  เปนทั้งหมดไมตองเปนหัวใจ  หรือไมตองเปนตัว 
แตเปนทั้งหมดก็แลวกัน;  แตพูดอยางนี้คนก็ยังคงฟงไมคอยถูก. 
 

ความวางนี่  เปนทั้งหมดไดอยางไร ?  นี่ก็คือ  ไมมีอะไรที่ไมใชความ 
วาง.  ที่พูดวาเปนพุทธศาสนานั้นมันแคบ;  ความวางเปนทั้งหมด  เปนทั้งพุทธ- 
ศาสนา  และทั้งไมใชพุทธศาสนา  ทั้งหมดเลย  ไมยกเวนอะไร. 

 
ที่พูดเรื่องความวางวา  ความวางเปนพุทธศาสนานี้  หมายถึงพุทธศาสนา 

สอนมีใจความสําคัญ  เรื่องความวาง;  แลวปฏิบัติเพ่ือความวาง  ไดผลมาเปน 
ความวาง  อยางนี้.  พุทธศาสนาเปนเรื่องความวางทั้งหมดเมื่อสรุปแลว;  แมเพียงเทานี้ 
ก็ยังมีคนไมเขาใจ,  แมพวกที่เปน  “ดงของนักศึกษา“  ก็ยังไมเขาใจเรื่องอยางนี้.  
คนบางคนถึงกับวา  สุญญตาไมใชเรื่องของพุทธศาสนา;  ไมใชเรื่องของเถรวาท;  
อยางนี้ก็มี.  อยางนี้ถือวาโง;  โงดักดานเลย. 

 
พุทธศาสนามีปริยายมาก  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ  คือ  ๘๔,๐๐๐  ขอ ;  สรุป 

แลวใหเวนจากความชั่ว,  ใหทําความดี,  ใหทําจิตใหบริสุทธิ์.  คิดดูเถิด,  แลวสาม 
อยางนั้นสรุปเขาอีกที  ก็คือไมยึดมั่นถือมั่น,  ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่น  และ 
ที่วา  ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่นนี้รวมอีกที  สรุปอีกที  จะเหลือคําวา  “วาง”  คําเดียว,  
พยางคเดียว. 

 
คําวา  “วาง”  นี้  เปนทั้งหมดของพุทธศาสนา  จะมองไปในแงไหน  ก็พบ 

เรื่องวางจากตัวตน  วางจากกิเลส  วางจากความทุกข  วางจากความยึดถือ;  ไมมี 
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ความยึดถือ  ก็คือวาง .   เรื ่องปริยัติ  ก็คือเรื ่องวาง ;   เรื ่องปฏิบัติ  ก็คือ 
ปฏิบัติเพื่อความวาง;  เรื่องปฏิเวธก็คือผลที่วาง;  เรื่องศีล  ก็ทําใหวางใน 
อันดับต่ํา  ๆ;  เรื่องสมาธิ  ก็ทําใหวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยควบคุมเอาไว;  เรื ่อง 
ปญญาก็ทําใหวางถึงที่สุด;  ไมมีอะไรที่ไมเปนไปเพื่อความวาง.  เพราะฉะนั้นวิธี 
ฉลาดหรือลัดหรือประหยัด  ไดประโยชน  ไมเสียเวลา  นี้คือพูดเรื่องความวาง.  ทีนี้จะ 
มาแยกแยะทีละขอ  ๆทีละแง  ทีละมุมน้ียังกินเวลามาก;  จะเปนเรื่องของคนโง;  เปน 
โอกาสใหคนโงซอกแซก  ถามดวยเหตุผลจูจี้  อยางนั้นอยางนี้,  เปน  logic  อยางนั้น 
อยางนี้มากแงมากมุมออกไป  ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด  ไมมีจุดจบตายเปลาก็ไมรูเรื่อง. 

 
เร่ืองความวางนี้  จะเปนเรื่องที่ เพอเจอก็ได;  มันออกไป  ออกไปจนเปน 

อภ ิธรรม   เป นอะไรมากไปไม ม ีที ่สิ ้นส ุด   ก ็ได เหม ือนก ัน .   ทีนี ้  เ รากําล ังจะ 
รวบรัดเขามา;  ปฏิบัติอยาใหจิตเกิดยึดมั่นเปนตัวกู-ของกูอยูเสมอ.  นี่ก็ยัง 
เหลือเทานี้เอง  ขอเดียวเทานี้เอง.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในขณะทําการงาน  ซึ่งมักจะ 
เกิดความรูสึกที่ไมวาง;  ที่ถูกนั้นตองใหวางอยู เสมอ.  นี่เราใชวิธีพูด  วิธีอธิบาย 
ซ้ําๆ  ซาก ๆ  ตามแบบของฝายเถรวาทอยูมาก  คือพูดกันอยูเสมอ  พูดกันเรื่อยไปไมมีที่ 
สิ้นสุด;  อางเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ เรื่อย ๆ  ไมมีที่สิ้นสุด  ซึ่งก็ไมใชตัวศาสนา .  
ตัวศาสนานั้นไมตองพูด  กมหนากมตาระวังจิตใจ  อยาใหเกิดตัวกู-ของกูทุก 
อริยาบถ  ทั้งเวลาที่ทํางานและเวลาที่ไมไดทํางาน. 

 
การฝกเรื่องวาง  ตองฝกทั้งในขณะทํางานและไมทํางาน 

ที่พูดมาเทานี้  นับวาพูดมาพอแลว  เกือบจะไมตองพูดอีก  เพราะเวลาของ 
เรามีอยู  ๒  ชนิด:  เวลาที่เราทําการงานจริง ๆ  จัง ๆ  นี้อยางหนึ่ง;  เวลาที่ไมไดทํา 
การงาน  เชนเวลาพักผอนเวลากินอาหาร  เวลาอาบน้ํา  เวลาไปบิณฑบาต  เวลา 
อะไรก็ตาม,  นี่อีกประเภทหนึ่ง  ที่วาไมใชเวลาทําการงาน. 
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ทีนี้  ตองการจะใหเวลาทั้ง  ๒  ประเภทนี้  เปนเวลาที่เราตองฝกหัดใหมี 
จิตใจที ่ว าง   :เมื ่อเราไมทําการงาน ,   กําลังกินอาหาร   เด ินไปเดินมา   ไปถาน 
ไปสวม  ไปไหนตาง ๆ  ก็ตาม  ก็ตองระวังเต็มท่ี  ที่จะเกิดเรื่อง,  แมจะไมทําอะไร 
อยากนอนก็นอนได  แตตองทําเหมือนกัน,  แมอยากจะนอนก็ตองทําใหรูเรื่องวาง 
หรือไมวางนี้. 

 
ถาจะใชเรี่ยวแรงใหมีประโยชนมีคุณคาเหลืออยูตลอดกาลนาน  เปนอนุสรณ.  

ก็ตองทําการงาน.  เมื่อแนใจวาจะตองทําการงาน  ก็ตองเลือกเอาการงานอะไรที่นาทํา,  
ซึ่งตองเปนการงานที่มีประโยชนแกเรื่องนี้โดยเฉพาะจริง ๆ  ดีกวาเรื่องอื่น.  อาจจะไป 
ชวยสงเคราะหประชาชน ,  ทําสาธารณะประโยชน,  หรืออะไรก็ไดเหมือนกัน ;  
แตคงไมดีเทาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้,  คือการเผยแผเรื่องวางนี้. 

 
ชวยกันสรางสิ่งซ่ึงเปนอุปกรณในการเผยแผเรื่องวาง  เขาใจวาจะดี 

จะมีคามาก;  เหนื่อยเทากัน  แตจะมีผลลึกซึ้ง  คุมคา.  ชวยกันจัดวัดทั้งวัด,  
สวนโมกขทั้งหมดนี้  ใหเปนสิ่งที่สั่งสอนเรื่องความวาง  เปนอุปกรณสําหรับสั่งสอนเรื่อง 
ความวาง,  ใหเปนโรงมหรสพไปทั้งวัด.  ขอน้ีหมายความวา  ตัวธรรมะคือความวาง 
นั้นเอง  เปนตัวมหรสพ. 

 
ทีนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนอุปกรณชวยใหเขาใจเรื่องความวาง  สิ ่ง 

เหลานั้นทั้งหมดเราเรียกวา  “โรง”  หรือ  “โรงมหรสพ”  เชนวัดทั้งวัด  หรือกุฏิหลังนี้ 
หรือกอนหิน  ตนไมอะไรตาง ๆ  ที่เราจัดเรียงขึ้นไว  เพื่อชวยใหเกิดความรูสึกวาง 
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมาในจิตใจของผูที่ เขามาเกี่ยวของ.  แมที่สุดแตจะใหไดเห็น 
ใหไดอาน  ไดฟง  หรืออะไรก็ตาม  ลวนเปนเรื่องชวยใหรูจักความวางดวยเหมือนกัน,  
เปนสวนโรงมหรสพดวย. 
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บางคนคิดวา  “โรงมหรสพ”  มีเฉพาะตึกหลังนี้  นั้นไมใช;  ไมใช 
เพียงวาตึกอยางนี้;  แตเราหมายถึงทั้งหมด  ทั้งวัด  แมกอนหินสักกอนหนึ่ง  ที่วาง 
ไวในลักษณะที่เหมาะสม  หรือเปนอยูตามธรรมชาติในลักษณะที่เหมาะสม ;  
ใครไดเขาไปนั่งตรงนั้น  ชวนอารมณใหวาง  ใหโปรง  ใหเย็น  ใหนึก  ใหรูสึกถึงสิ ่ง 
ที่เรียกวา  วาง,  ไมมีอารมณอะไรมารบกวนได;  สิ่งตาง ๆ พูดได  สอนได 
แสดงไดทั้งนั้น. 

 
มันเปนความโงของคนที่เขามาเทานั้นเอง  จะชวยไดอยางไร ?  จะวา 

อยางไร ?  จะโทษใคร ?  เปนความเขลาของคนที่มานั้นเอง  ถาเก็บเอาอะไร 
ไมได  รับอะไรไมได.  เชนภาพตาง  ๆเหลานี้  มีแตคนเดินผาน  จะเหลือบอาน 
หนังสือท่ีเขียนอธิบายสักเที่ยวก็ทั้งยาก,  หรือพออานสักเที่ยวหนึ่งก็ผานไป ๆ ;  อยางมาก 
ก็ดูสัก  ๒  ภาพ,  อานหนังสือสัก  ๒  ภาพ,  แลวก็ผานไป;  ไมมีใครใฝรูและตอสูเพื่อจะ 
เขาใจ.  แมแตพวกพระก็อยูในลักษณะ  ใกลเกลือกินดาง,  พวกพระที่อยูที่นี่ก็มี 
ลักษณะใกลเกลือกินดาง;  หรือเหมือนจวักตักแกง  ไมรูรสแกง,  หรือเหมือนกบ 
เกสรบัวรวงลงบนหัว  มันก็ไมรู. 

 
ถาใครรูก็ลองอธิบายภาพ  “จากอนันตะสูอนันตะ”  ดูซิ;  ทั้งหมด 

ที่นั่งอยูที่นี่  ใครลองอธิบายภาพที่มีเสียงระฆัง,  ตีระฆัง,  แลวมีคําอธิบายภาพวา 
จากอนันตะสูอนันตะ  ดูซิ;  คุณลองอธิบายกันดูซิวาอยางไร ? 

 
“จากอนันตะสูอนันตะ”  เปนอยางไร 

เราพูดอวดไดเลยวา  ทุกภาพนั้นแสดงความวาง  แตคนหูหนวกตาบอดจะ 
ไมเห็นไมเขาใจฟงไมรูเร่ือง.  อยาวาแตภาพเลย  แมแตกอนหิน  มันก็แสดง 
ความวาง  ตนไมทุกตนก็แสดงความวาง;ไมตองพูดถึงภาพเหลานี้  ซึ่งมุงหมาย 
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แตจะแสดงเรื่องความวาง  แลวก็ไดแสดงไวอยางยิ่งดวย  ไมใช เล็กนอยที่พูดวา  “จาก  
อนันตะสูอนันตะ”  นี้. 
 

ภาพเหลานี้พยายามอยางที่สุดแลว  ที่จะแสดงชัดเจน  เจาะจง  ลึกซึ้ง 
กวางขวาง  ยิ่งกวากอนหิน  ที่เปนอยูตามธรรมชาติ;  แตคนก็ยังโงอยู.  รับเอาไมได.  
สวนภาพที่วานี้  คือระฆังแลวก็มีการกระทุง  ใหระฆังเกิดเสียงขึ้นมา;  แลวเขียน 
คําอธิบายวา  จากอนันตะสูอนันตะ  คือจากไมมีสิ้นที่สุด.ไปสูอนันตะ  คือสูไมมี 
ที่สิ้นสุด.  ขยายความออกไปนิดหนึ่งครั้งแรกก็วา  เสียงระฆังนี้ออกมาจากสิ่งที่ไมมี 
ที่สิ้นสุด;  แลวเสียงระฆังนี้ดับไปในสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด  คือเสียงระฆังออกมาจาก 
สิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุดนี้. 

 
พูดภาษาคนธรรมดาก็วา  ไปตีระฆังเขา  ก็มีเสียงดังออกมา;  เสียงนี้มีให 

ไมรูจักหมดจักสิ้น;  นี่ภาษาโง ๆ  ภาษาคน  ระฆังนี้ใหเสียงออกมาไดไมรูจักหมด 
จักสิ้น;  แปลวา  มันมีคลังที่ไมรูจักหมดสิ้นสุดของเสียงที่จะใหมา.  ไปตีทีไรก็ดัง 
ทีนั ้น   ถ าม ันย ัง เป นระฆ ังอยู   ลองไปต ีด ูซ ิ  ๑ -๒ -๓ -ฯลฯล านครั ้ง   ร อยล านครั ้ง 
มันก็มีเสียงให  หรือมีอยางไมมีที่สิ้นสุด  หรือมีไมหมด. 

 
ขอที่  ๑.  คือ  จากไมมีที่สิ้นสุด  คือเสียงระฆังนี้ไปไหน ?  ทําไมมันจึงไม 

รูจักเต็ม ?  ถาเอาเสียระฆังนี้บรรจุลงไปในอากาศ  แลวทําไมไมรูจักเต็ม,  หรือเต็ม 
จนเสียงระฆังเขาไปอีกไมได;  ก็เพราะมันเปนความไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน.  นี่ 
ก็ทําใหเห็นไดวา  เขามองเหวลึก,  แลวเขาเขียนภาพนี้อยางลึกวา  “จากอนันตะ 
แลวก็สูอนันตะ”.  นี่เรียกวาภาษาคนโง  พูดภาษาคน  :  เสียงระฆังออกมาได 
ไมมีที่สิ้นสุดแลว  ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด.  ถาจะพูดอยางวัตถุก็ได  คือเสียงระฆังเปน 
เสียงของวัตถุ  เปนของธรรมดา  เกิดจากความไหวของวัตถุของสสาร  ของอะไรที่ออก 
มาไดไมมีที่สิ้นสุด  ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด;นี่เปนภาษาเด็ก ๆ. 
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ขอท่ี  ๒  เราเปลี่ยนเปนใช  ความไมมีที่สิ้นสุด  ออกมาจากความไมมีที่ 
สิ้นสุด  ไปสูความไมมีที่สิ้นสุด;  นี่มันจะคอย ๆ  สูงขึ้นมา  คอย ๆ  ลึกขึ้นมา.  ทีนี้ 
ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน ?  ถาตั้งปญหาตอไปวา  ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน ;  
คนโงก็จะสงจิตใจไปโนน  ไปไกล  ไมมีที่สิ้นสุด  เปน  อนนฺโต  โอกาโส  อะไรโนน.  
คนโงจะคิดอยางนี้;  สวนคนฉลาดเขาจะลอวา  :  อาว,  ก็มันออกมาจากระฆังใบนี้,  
ความไมมีที่สิ้นสุด  ออกมาจากระฆังใบนี้  ที่นี่และเดี๋ยวนี้,  เห็นความไมมีที่สิ้นสุดนี้ 
ที่นี่และเดี๋ยวนี้.  มันไปไหน ?  มันก็จะไปสูที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกัน;  ก็มันออก 
มาจากที ่นี ่และเดี ๋ยวนี ้  มันก็จะไปสู ที ่นี ่และเดี ๋ยวนี ้.สําหรับความไมสิ ้นสุดนั ้น 
คือที่นี่และเดี๋ยวนี้  แลวมองเห็นตอไปวา  :  ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็ไมตางกัน  ไมวา 
ตรงที่ไหน  มันก็เปนที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้น. 

 
มองดูใหลึกเขาไปดังกลาว  ก็สอนใหรูวา  อนันตะคือไมมีที่สิ้นสุดนั้น 

มันคือที่นี่และเดี๋ยวนี้.อยาเปนคนบา  เหมือนเทวดาองคนั้นในเรื่อง  โรหิตัสสสูตร;  
เขาจะไปหาที่สุดของโลก  เที่ยวเหาะไปทั่วไปหมด  ดวยความเร็วสูงสุด  เหมือนกับเงาก็ไม 
พบที่สิ้นสุด  เพราะความไมที่สิ้นสุดมีอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้.  ถามองอีกนิดเดียวก็จะเห็นวา 
ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นแหละ  คืออันเดียวกันกับความวาง;  จากวาง  สูวางคือจาก  
อนันตตะสูอนันตะ.  ตองเปนวาง  จึงจะเปนอนัตตะ;  ถาไมวางแลวไมเปนอนันตะ.  
เราถือวา  เสียงก็วางเหมือนกัน,  เหตุใหเกิดเสียงก็วางเหมือนกัน,  ความดับ 
ของเสียงก็วางเหมือนกัน. 

 
ตอนนี้พวกนักเรียนอภิธรรม  หรือพวกที่เรียนนักธรรมอยูในโรงเรียนธรรมดา 

ทั่ว ๆ  ไปอาจจะไมยอมรับท่ีวาวาง  ในลักษณะที่เปนอสังขตะและสังขตะ,  หรือท้ัง 
สังขารและวิสังขารนั่นแหละวางไปติดทางตัวหนังสือวานิพพาน   หรืออสังขตะ 
ละก็วาง;  แลวมาใหสังขาร  หรือสังขตะนี้วุน;  นี่ไมเขาใจกัน;  ที่จริงไมใช 
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อยางนั้น;  ที่แทก็ตองวาง  หรือวา  ถาถามวา  ถาวางทําไมจึงมีเสียง ?  ทําไมจึง 
เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป,เกิดขึ ้น-ตั้งอยู-ดับไป;  นี้คือความที่ไมเขาใจวา  เกิด 
ขึ้น-ตั้งอยู-ดับไปนั่นแหละคือวาง,  พอเสียงระฆังเกิดขึ้น  เสียงก็เกิดขึ้น 
เพราะไมกระทบระฆังซึ่งเรียกวา  “ปรุงแตง”  นี้ทําใหเกิดขึ้น,  แลวก็เกิดขึ้น- 
แลวปรากฎอยู  แลวก็ดับไป;  แลวจะเขาใจไดอยางไรวา  เกิดขึ้นก็คือวาง  ตั้งอยู 
ก็คือวาง  ดับไปก็คือวาง  ทั้งหมดก็คือวาง. 
 

ตอนนี้ผมก็เคยยุงหัว,  ไมเขาใจ  แลวยุงหัว,  แลวเขียนยาก  เขียนคํา 
อธิบายยาก;เพราะวา  เราเอาความรูสึกของคนธรรมดาเปนหลัก;  ไมรูวาเรื่องนี้ 
ตองเอาธรรมชาติเปนหลัก.  ถาเราเปลี่ยนเสียนิดเดียววา  ไมวาอะไรลวนเปน 
ธรรมชาติละก็จะเขาใจไดวา  ไมวาอะไรชนิดไหนหมด  มันวาง.  การเกิดขึ้น  หรือ 
การดับไป  ก็เปนธรรมชาติ,  แมแตนิพพานก็เปนธรรมชาติ.  เมื่อทุกสิ่งเปนเพียง 
ธรรมชาติ  ไมใชตัวไมใชตน  จึงพูดวาวาง. 

 
เสียงระฆังที่เกิด  ก็คือวาง  สิ้นสุดแหงเสียงระฆังคือดับ  ก็คือวาง;  

แลววางนั้นคืออนันตะ.นักเลงคนนั้นจึงเขียนไววา :  จากอนันตะสูอนันตะ;  ฟง 
ใหดีคลาย ๆ  กับวามีขึ้นมา  ไมวาง  เพราะมี  “จาก”  และมี  “ถึง”.  อนันตะอยูที่ไหน ?  
ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้;  เชนเดียวกับที่วา  วางนั้นก็คืออยูที่นี่และเดี๋ยวนี้.  ฉะนั้น 
ทุก ๆ  แหง  เหมือนกันหมด,  ไมมีตรงไหนเปนหัวใจได. 

 
สิ่งที่เปนความวางแลว  ไมมีตรงไหนเปนหัวใจได,  มันเปนตัวเดียว 

อันเดียว,  เปนความวาง  ไมมีหัวใจ,  หรือไมมีเปลือกนอก  หรือไมมีอะไร.  
ธรรมะที่แทจริงคือความวาง,  อะไร ๆ  ก็เปนความวางหมด.  สังขตะหรือสังขาร 
คือความวาง,  อสังขตะหรือวิสังขารก็คือวาง;  แตวางชนิดหนึ่ง  มันเปลี่ยน 
เหมือนกับกระดุกระดิก  หรือเปลี่ยนได. 
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เชนวา  เมื่อไมไดอยูนิ่ง ๆ   มีคนไปเคาะเขา  จะมีเสียงออกมา  แลวก็ดับไป ;  
หรือเหมือนกับทะเล,  ทะเลที่ถูกทําใหเปนคลื่น  ก็ยังเปนทะเลอยูนั่นแหละ,  ไมได 
สูญเสียความเปนทะเล;แตเราดูเหมือนกับเปนของใหม  อันใหม.  ทะเลเมื่อมีคลื่น 
กับทะเลเมื่อไมมีคลื่น  เรารูสึกกันไปคนละอยาง;  เรารูสึกวา  น้ําแท ๆ  เมื่อไมมีคลื่นนั้น 
อยางหนึ่ง,  เมื่อมีคลื่นก็กลายเปนอื่นเสียแลว,  ไมรูสึกวาเปนอันเดียวกันเสียแลว.  
นี่ทําใหเราไมเขาใจวา  ความเกิดกับความดับ  ซ่ึงวางเหมือนกัน  นี้เปนธรรมชาติ 
เหมือนกัน. 

 
การที่เสียงระฆังดังขึ้น  หรือเสียงระฆังดับไป  มันก็มีความหมายอยางเดียว 

กันกับทะเล.เด็ก ๆ  อาจจะโงมาก  จนถึงคิดวาเปนคนละทะเลก็ได.  ผมเองก็เคยรูสึก 
อยางนั้น.  เมื่อเด็ก ๆ  ไปทะเลคราวหนึ่ง  เห็นทะเลเงียบสงัดเปนกระจก;  ไปทะเล 
อีกคราวหนึ่ง  อาว,  มันคนละทะเลเสียแลวไมไดคิดวา  เพราะมีคลื่น  เพราะมีลม 
ไปทําใหทะเลยเปนอยางนั้น ๆ. 

 
หรือวา  ของบางอยาง  เราดูคนละคราว  คลายเปนของคนละอัน 

ละอยาง,  แมแตหมากับลูกหมา  เราก็ไมคิดวาเปนอยางเดียวกัน;  เมื่อเปนลูกหมา 
มันไมเหมือนกับหมา.  ลูกปลาบางชนิด  แทบวาจะไมเปนลูกของปลา.  แมแตลูกน้ํา 
นี่คือยุง,  เกือบจะไมมีใครนึกไดวา  ลูกน้ํานี้คือยุงทุก ๆ สิ่ง  มันพรางตาขนาดนี้ 
คือความเปลี่ยนแปลง;  แลวความเกิดกับความดับมันยิ่งรายไปกวานี้. 

 
เสียงที่ดังขึ้น  กับ  เสียงที่ดับลงนี้  ชวนใหนึกวาเปนคนละอยาง;  ไมมี 

ความเขาใจวาเกิดกับดับ  นี้คือวาง  หรือคือสิ่งเดียวกัน.  เกิดมาเปนเสียงระฆัง 
ที่ไพเราะจับหูจับใจ.  แลวก็จางไปเปนเสียงระฆังที่เงียบหายไป;  ที่แทก็เปนอัน 
เดียวกัน.  พวกที่ติดตัวหนังสือ  จะไมยอมใหวิสังขารวางอยางเดียวกันกับสังขาร; 
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เห็นวาสังขารละก็เปนทุกข  แลวก็ไมวาง.  เพราะฉะนั้น  เราจึงพูดวา  “ไมวางนั้นเปน 
ทุกข”.  ที่แททุกขก็คือวาง;  นี่เมื่อพูดภาษาที่ถูกตอง  ภาษาธรรมะ. 

ถาพูดภาษาคน  มันมีวุน  มีวาง;  ถาพูดภาษาธรรมะจะมีเหมือนกันหมด 
ไมมีอะไร,  วางเหมือนกัน,  และวางจากความหมายอื่นดวย.  ความหมายที่สูงกวา 
ทั้งวุนและวาง  ในภาษาคนนั้นแหละคือวางที่สุดในภาษาธรรม,  ความเงียบ 
กับความไมเงียบนั้น  ภาษาธรรมเปนวา  มันจึงเงียบ  และไมมีตัวตน. 

 
ทีนี้  ไมตองพูดถึงเสียงระฆังก็ได  เอาเสียงผมที่กําลังพูดมิดีกวาหรือ ;  

ระฆังยังไมไดตี  ยังไมมีใครตี;  เสียงที่ผมกําลังพูดนี้  ก็เหมือนกันกับเสียงระฆัง ;  
จากไมมีที่สิ้นสุด  แลวก็ไปสูไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน.  มันปรุงออกมา  เรียกวาสังขาร,  
จากภาวะอันหนึ่งซึ่งมีคาอยางไมมีที่สิ้นสุด  คือวางนั่นเอง;แลวความปรุงนั่นมันก็ไป 
สูความดับ  ก็ไปสูความวางไมมีที่สิ้นสุด.  แตถาเรา  ขืนพูดแบบนี้เรื่อยไป  จะกลาย 
เปนไมใชธรรมะแลว,  มันจะกลายเปนขอเท็จจริงที่เกินไป  โดยไมตองรูก็ได,  
จะเปนธรรมะเพียงกํามือเดียว  ในรูปท่ีเปนธรรมะเพียงกํามือเดียว. 

 
พระพุทธเจา  ทานสอนกํามือเดียว,  แลวปฏิบัติใหไดกํามือเดียว 

ก็เรียกวาไดหมดทั้งปา.ใบไมหมดทั้งปา  ไมตองสนใจก็ได,  ใหสนใจเพียง 
ใบไมกํามือเดียว.  จะปฏิบัติอยางไร ?  ก็คือ  ใหควบคุม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ  อยาไดไปหลงอะไรเขา  เปนนารัก  นาเกลียด  เปนตัวกู-เปนของกู  ขึ้นมา 
ใบไมกํามือเดียวมีเทานั้น,  แลวก็ปฏิบัติในขณะที่ทํางานกันอยูนี่;  เพราะขณะ 
ทํางานมีเรื่องยั่วมาก,มีเรื่องยั่วใหโกรธไดมาก.  พอเหนื่อยขึ้นมา  ก็ยั่วใหเกิดโมโห 
โทโสขึ้นก็ได,  หรือเพื่อนมากระทบกระทั่ง  ทําใหเกิดโมโหโทโสขึ้นก็ได;  มีเรื่อง 
ที ่มากระทบกระทั่ง  ทําใหเกิดตัวกู-ของกูนั่นแหละมาก,ก็เปนบทเรียนที่ดี  ถาไป 
นอนเสียก็ไมมีเรื่อง.  ลองดูก็ได  ถามาทําอะไรเขา  เดี๋ยวมันก็ฮื่อ ๆ  แฮ ๆ  กันแลว. 
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แลวก็มีอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา  พอเหนื่อยขึ้นมา  อารมณก็เปนไมวางแลว.  มีกูขึ้นมา 
ก็เหมือนระฆังถูกตีแลว 
 

ใหพิจารณาดูเสียใหดีวา  ที่เกิดความทุกขขึ้นมา  ก็วาง,  ที่ดับไป 
ก็คือวาง.  เพราะฉะนั้นจึงพูดวาไมมีอะไรที่ไมวาง;  ของที่คูกัน  ตรงกันขามกัน 
เปนสองอยาง  ทั้งสังขตะ  อสังขตะก็วาง.  เมื่อท้ังสองอยางวา  ไมมีเหลืออะไรทั้งนั้น,  
ความทุกขก็วาง  ความสุขก็วาง.  ความทุกขกับความสุขก็เปนของหลอก ๆ  เหมือน 
เสียระฆังเกิด  เหมือนเสียงระฆังดับ.  สวนภาวะวางอันแทจริง  ไมมีที่สิ้นสุด 
นี้เปนอีกอันหนึ่ง;  ไมใชเสียงระฆังเกิดหรือเสียงระฆังดับ.  เสียงระฆังเกิดจากความวาง 
แลวก็ดับไปสูความวาง;  ความวางเปนอีกอันหนึ่งจากการเกิดและการดับ. 

 
ทั้งเกิดและดับเปนความวาง 

แลวทําไมพูดวา  เมื่อเกิดและดับ  ก็เปนของวาง ?  นี่ก็เปนของผิวเผิน 
ที่สุด;  เหมือนคลื่นกระแสน้ํา  กําลังแสดงตัวในรูปอื่น  เกิดเปนลูกคลื่นขึ้นมา  แลว 
ดับไปในน้ํา,  เกิดจากน้ํา  ดับไปในน้ํา;นี่เปนลักษณะของลูกคลื่น  เปนภาพทางตา 
หรือทางรูป.  เสียงระฆังนั้นเกิดทางหู  เกิดมาจากความวางแลวก็ดับไปในความวาง,  
เกิดมาจากความวาง  แลวก็ดับไปในความวางเหมือนกับคลื่น  เกิดจากน้ําดับไปในน้ํา;  
คลื่นเกิดจากน้ําดับไปในน้ํา.  น้ําทั้งหมดก็เปนเหมือนกับสิ่งที่  ๓  คือความวาง  น้ําที่ 
เกิดมา  แลวก็น้ําที่ดับลงคือคลื่นมี  ๒  ความหมาย. 

 
ภาษาคน  ภาษาที่บัญญัติตามภาษาคนนั้น  เรื่องที่เกิดหรือวิบัติ  ตองตรง 

กันขามเสมอ;  แลวก็ชอบใจความสุข,  ไมชอบใจความทุกข  ทั้ง ๆ  ที่เปนของวาง 
เหมือนกัน.  เมื่อไร  พอเกิดชอบใจความสุขเขา  ก็เกิดความทุกขทันที,  เมื่อ 
ไปเกลียดความทุกข  ก็เกิดความทุกขขึ้นมา.  คําวา  “วาง”  ตองไมเกลียดความทุกข 
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ไมรักความสุขอะไรขึ้นมา  เหมือนอยางที่ชาวบานเขาพูดกัน.  สัตว  มันรักสุข  เกลียดทุกข 
มันก็เปนสัตวเทานั้นเอง,  สัตวอยางลูกหมาลูกแมว  มันก็รักสุขเกลียดทุกขอยาง 
นั้นเอง. 

 
ถาเปนพระอริยเจา  ตองไมเกลียดอะไร  ไมรักอะไร  เพราะวาทุกสิ่งวาง 

เหมือนกัน;ไมมีอะไรที ่นารัก  ไมมีอะไรที ่นาเกลียด  วางเหมือนกันหมด  ฉะนั ้น 
การที่จะไปมุงหมายสิ่งที่เรียกวา  อนันตะ,  อนันตะคือวาง  เปนอนันตะนั้น  ไมได 
มุงหมายเกิด  หรือดับ,  เกิดหรือดับนี้ไมใชนิพพาน;  ถาไมใชนิพพานจึงไมใช  
อนันตะแตอยางใด.  เสียงระฆังเกิดขึ้น  เสียงระฆังดับไป,  เสียงระฆังเกิดขึ้น-เสียง 
ระฆังดับไป,  เปนเกิดขึ้น-ดับไป;  สองอยางนี้ไมใชอนันตะ,  สิ่งหนึ่งเกิดจาก  
อนันตะ,  ไปสูอนันตะ,แลวก็แยกจากอนันตะไปสูอีกอันหนึ่ง  เปนสิ่งที่  ๓  นั้นแหละ 
เทียบเทากับนิพพาน.  ดับอยางที่เรียกวาดับอยางนิพพาน,  ดับอยางตลอดกาล  ดับ 
อยางไมมีตนไมมีปลาย  ชั่วขณะปรุงแตง. 

 
สุข-ทุกข  คําคู ๆ  นี้ก็เหมือนกัน  หมายถึงการปรุงแตง  เปนสังขาร.  เปน 

เวทนาที่เปลี่ยนแปลง.  ถาเราเอาคําวา  “สุข”  นี้ยืมไปใช  วาเกิดจากนิพพานนี้เปน 
เรื่องหนึ่ง;  เปนการพูดใหสนใจเรื่องนิพพาน,  นิพพานตองไมสุข  ตองไมทุกข;  
แตเราอยากจะพูดวา  “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”.  ถาไปหลงวานิพพานเปนสุขอยาง 
คูกับทุกข  ก็ไปหลงติดความสุขนี้  ก็เลยไมเขาใจนิพพาน,  ไมเขาใจความสุขชนิด 
ที่วาไมใชสุข  คือเหนือความสุข. 

 
พวกคุณคนหนึ่ง  เคยกลาววา  รูประฆัง  ไมไดเขียนคําอธิบาย.  นั่นเพราะ 

เขียนยาก;  ทั้งๆ  ที่ผมรูความหมาย  แตวาเขียนคําพูดยาก  แตงใหเปนคําพูดยาก 
ยิ่งแตงใหเปนคํากลอนยิ่งยากที่สุด.คุณเขาใจแลว  ลองไปแตงกันดู  ไปใสความวาง 
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ไวใตรูประฆัง  ใหตรงดูที.  ตามความรูสึกของผม  เห็นวา  เชอรแมนนี่ไมเลวเลย,  
ฝร่ังคนนี้ไมเลว;แมแตเขาจะไปเอาของคนอื่นมา  ไปยืมของคนอื่นมา  ก็ยังเกง ;  
แมความคิดนี้จะไปเอาของคนอื่นมาเขาก็เกงอยู  เขาจึงเลือกเอาภาพที่ลึกที่สุดมา.  
ถาเปนหัวของเขาเอง  เขียนภาพอยางนี้ออกมา  ก็ยิ่งเกงมากขึ้นไปอีก.  เขาเขียนให 
เห็นเสียงระฆังจากสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด  แลวก็ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด;  นี้สูงมาก. 

 
ทําจิตใหวาง  เปนธรรมชาติ  แลวจะเขาใจปญหาลึก ๆ  ไดงาย 

อยาไปดูถูกคนชาวบาน  หรือคนฝรั่ง  หรือคนอะไร  เขาอาจจะรูอะไรได 
เหมือนกัน;  เรามันมัวมีมานะทิฏฐิอยางนั้นอยางนี้เสีย  จึงรูชา.  มันตองปลอยใจ 
ใหโลงใหวาง  ใหเปนธรรมชาติ,พยายามทําจิตใจใหเปนธรรมชาติ;  อยาเห็น 
แกตัว,  อยามีตัว,  จะเขาใจงาย.  ความรูสึกอันนี้  มันลึกมาก  ละเอียดมาก ;  
เราไมสามารถจะเขียนคํากลอน  อธิบายภาพนั้นใหคนธรรมดาอานรูเรื่องไดเหมือนกับ 
ภาพที่มีอยู.  มันควรจะเขียนได;  แตตองใชความพยายาม  หรือนึกคิดอยางมากมาย. 

 
ที่จริงก็อาจจะใชคําพูด  หรือวิชาหลักวิทยาศาสตรปจจุบันทางวัตถุนี่ก็ได 

เหมือนกัน;  เขาก็พยายามมองกันในแงนี้อยูแลว  แตไมมากหรือไมลึกซึ้ง.  เชน 
วิทยาศาสตรปจจุบันก็พูดวา  วัตถุไมสูญ  อยางนี้เปนตน.  สสารไมสูญ  พลังงาน 
ไมสูญ  วัตถุตาง ๆ  นี้ไมสูญ  เพียงแตเปลี่ยนรูป  ไมไดสูญไปไหน;มันเปลี่ยนรูป 
เชนกอนหิน  กอนดิน  ตมไมใบไม  เปนน้ําเปนไฟ  หรืออะไรก็ตาม  เปลี่ยนอยูทั้งนั้น ;  
แลวก็ไมไดสูญหายหรือขาดหายไปขางไหน.  เพราะฉะนั้น  ครูสอนวิทยาศาสตรเขา 
อธิบายเรื่องวัตถุไมสูญเด็กนักเรียนอาจจะพูดวา  เมื่อเขานี้หมวกของผมหาย  จะวา 
อยางไร;  นี่มันคนละเรื่องแลว. 

 
ไปเรียนเรื่องวัตถุกันเสียบางก็ดี;  อยางเชน  ทองคําขุดขึ้นมาจากดิน 

ซื้อขาย  เอามาทําเปนสรอย  เปนแหวน  ใสคอ  แลวคิดวาไมหาย  ไมสูญ;  ที่จริง 
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ความสึกหรอที่มันสึกไปทีละนิด ๆ  ยิ่งสวมมากเทาไร  มันก็ยิ่งหายไปมากเทานั้น  มันหาย 
อยางละเอียดจนเปนปรมานู  เปนอณูไปเลย.  คนแก ๆ  เขาหามไมใหสวมสรอยขอมือ 
ขัดหมอขัดไห  เพราะมันจะถูกกับหมอไห  จะกรอนหายไป,  ที่จริงไมถึงอยางนั้น  มันเพียง 
หายไป,  ทุกอยางมันหายไป,  แตวานานมาก.  มันหายไปไหน ?  มันก็หายอยูใน 
โลกนี้  ยังอยูในโลกนี้,  หายไปไหนไมได. 

 
ธาตุแทอยางเชนทองคํา  เปนธาตุแท  ไมหายไปไหน,  แตวามอง 

ไมเห็น,  มันเปลี่ยนไป  จนกระทั่งไปรวมตัวกันไดอีก  วนไปวนมาอยูในโลกนี้.  
กําเนิดทีแรกก็แยกออกมาจากหินที่เปนเนื้อโลกแลวก็ถูกคัดออกมาเปนทองคํา,  แลวก็ 
ละลายละเอียดหายไปอีก,  ไปปนไปผสมกับอยางอื่นอีก  ออกมาอีก;  เรียกวาวัตถุนี้ 
ไมหายไปไหน;  เพียงแตเปลี่ยนอยูในสภาพที่เราเห็นมันบาง  ไมเห็นมันบาง. 

 
อยางน้ําฝนนี่  เทาที่มีอยูในโลก  ก็ไมไดหายไปไหน;  มันเปนฝนตกลงมา 

เราใสโองไว,แลวก็หายไป;  แลวฝนตกมาอีก  เราก็มีน้ําฝนอีก  แลวก็หายไปได.  
ไปอยูบานโนน  บานนั้น  ที่นั่น  ที่นี่;โองใหญคือทะเล.  ตกลงไปในทะเล 
หายขึ้นไปในอากาศทั่วทุกหนทุกแหง;  น้ําฝนก็เปลี่ยนไป ๆ  มา ๆ,  ไมไดหายไปไหน 
มีเทาเดิมเรื่อย.  นี่เปนเรื่องวัตถุ;  มีอาการเหมือนกับออกมาจาก  “ไมมีที่สิ้นสุด 
กลับไปสูไมมีที่สิ้นสุด”. 

 
เราลองศึกษาดูเร่ืองวัตถุ  ดังเชนเรื่องน้ําในโลกนี้จะเปนอยาไร ?  พิจารณา 

ดูไดจะเห็นไดวา  น้ํามาจากไมมีที่สิ้นสุด  แลวก็ไปสูไมมีที่สิ้นสุด;  อันเดียวกัน 
เหมือนกัน.  ถาถามวาอยูที่ตรงไหน ?  ก็ตอบวาอยูที่ตรงนี้  ที่นี้และเดี๋ยวนี้  ทั่วไป.  
ที่วา  ที่และเดี๋ยวนี้นั้น  ขอนี้มีทั่วไปทั้งหมดเลย,  ไมมีที่ไหน  ที่จะไมมีที่นี่และ 
เดี๋ยวนี้. 
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ความทุกขยอม  เกิดข้ึน-ดับไป  ตามธรรมชาติ 
ตองไมยึดมาเปนของเรา 

ทีนี้  ความทุกข,  ปญหาใหญคือเรื่องความทุกข.  เพราะฉะนั้น  เสียง 
ระฆังตองเปรียบดวยความทุกข,  เสียงระฆังที่ดังขึ้นแลวเงียบไปนี้ตองเปรียบดวย 
ความทุกข,  ความทุกขเกิดขึ้นทางตา  ทางหูทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ,  มีตัณหา 
แลวมีอุปาทาน,แลวมีความทุกขที่เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานที่ไมมีที่สิ้นสุด  :  เปนชาติ 
ลักษณะหนึ่ง  แลวก็ดับลงไป  ไปสูความไมมีที่สิ้นสุด.  ความทุกขเกิดจากสิ่งที่ไมมี 
ที่สิ้นสุด  ดับลงไปในความไมมีที่สิ้นสุด;  ถาจิตไปโงไปเอาเปนความทุกข 
ของเรา;  จิตนี้ก็เปนทุกข;เพราะฉะนั้นจิตนี้เขาจึงตองการใหแยกออกมาเสีย 
จากการเกิดหรือการดับ.  เชนเดียวกัน  จิตที่เปรียบเหมือนกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นหรือ 
ดับไป;  เมื่อจิตอยูฝายไมไดยิน  เปนจิตอมตะ,  หรือจะเปนจิตอะไรก็แลวแตจะ 
สมมติเรียก;  ยอมเปนจิตที่ไมมีความทุกข;  แมวารางกายจะเปลี่ยนแปลง  จะเกิดขึ้น 
ดับไป,เกิดขึ้น  ดับไป,  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  จะเกิดขึ้น 
ดับไป  ก็ตามในมัน. 

 
ผมเคยพูดวา  สุนัขดีกวาแมว,  แมวดีกวาคน.  คุณดูเอาเถิด  มันตอง 

ดีกวา  ที่มันไมฉลาดไปในทางที่ไปยึดเอาอะไรวาเปนเรา  วาเปนของเรา.  คนเรานี่ 
ชวยไมไดเสียแลว;  เพราะคนมีมันสมองมีความฉลาดที่จะยึดวาเรา  วาของเราเสีย 
แลวก็ตองมีความทุกข.  สวนหมา  แมว  ไมมีความฉลาดพอที่จะยึดอะไรวาเปนเรา 
มันจึงไมมีความทุกข ;   แมจะมีของเราบาง   ก็มีนอย   มันจึงมีทุกข 
นอยที่สุด;  มันมีทุกขแตนอย  ชั่วความหิว  ชั่วความอยากอะไรนิดหนอยเทานั้น.  
สติปญญาลึกซึ้งที่จะคิดวาอะไรของเรา  เงินของเรา  ทองของเรา  ทรัพยสมบัติของเรา,  
เรามีเกิด-มีตาย  เราตองมีอะไรไวชาติหนา;  สัตวมันคิดไมเปน,  เพราะมันสมอง 
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ไมถึงขนาดนั้น;  ฉะนั้น  จึงมีความทุกขนอยกวาเรา,  เพราะมันมีความยึดถือ 
นอยกวาเรา. 
 

มนุษยที่มีบาปกรรมหนัก  ที่ เกิดไปฉลาดเขา  ที่ ไปกินผลไม  ที่ทําให 
ฉลาดเขา,  รูจักดี  รูจักชั่ว  รูจักนรก  รูจักสวรรค  รูจักอะไรมากเขา;  ก็เลยมี 
เรื่องมากเขา,  มีความทุกขใหม.  มนุษยตองการความรูอันใหม  ที่สุนัขหรือแมว 
ไมตองการ;  เพราะสมองมันไมใชระดับเดียวกัน,  ไมเหมือนกัน.มนุษยตองการ 
ความรูอันใหม  ที่จะมาดับเรื่องบา ๆ  ของตัว,  ซึ่งบายิ่งกวาสุนัขและแมว.  ครั้น 
เมื่อคิดวาอยาใหมนุษยเปนทุกขเลย  จึงเกิดเดือนรอนถึงปญญาของพระพุทธเจา:  
เร่ืองการตรัสรู  เร่ืองนิพพาน  เร่ืองทําความไมยึดมั่นถือมั่น,  และมันก็ดีเกินไป 
สําหรับมนุษย  ที่มีมันสมองดีเกินไป. 

 
เราดูใหดีเถอะ  หมา  แมว  มันมีดีกวาเรา,  มันเปนครูไดมากทีเดียว ;  

มันเดินไปเดินมา  เดี๋ยวไปเดี๋ยวมา  สบายที่สุดเลย.  ถาฝายมนุษยแลว  หนาบูด 
หนาบึ้งตลอดเวลา  ทนทรมานหวานอมขมกลืนตลอดเวลา,  ไมจําทําก็ตองทํา.  
เพราะฉะนั้น  เราตองแกใหตก,  ใหเปนเหมือนกับไมทําอยางนั้น  ทํางานก็เหมือน 
กับไมทํา  เจ็บไขก็เหมือนกับไมเจ็บไข  หิวเหมือนกับไมหิว  อยากก็เหมือนกับไมอยาก 
มีเงินก็เหมือนกับไมมีเงิน  มีสุขเหมือนกับไมมีสุข,  ไปซ้ือของที่ตลาดก็อยาเอาอะไรมา.  
เอาอยางพวกคริสเตียน  วา  ไปซ้ือของที่ตลาด  ขืนเอาอะไรมา  ก็เอามาทรมานใจใหเปน 
ทุกข.  เขาคงฟงไมถูกกันละกระมัง  จึงไมปฏิบัติในขอน้ี. 

 
อยาไปยดึเอาความทุกขเขามา 

ระฆังก็จะไมมีโอกาสดัง 
พวกคริสเตียนไมปฏิบัติในขอท่ี  “ไปซ้ือของที่ตลาด  อยาเอาอะไรมา”  

เพราะคงฟงไมถูกเลยทิ้งไวเฉย ๆ  ในพระคัมภีร.  สวนพวกเราควรจะรูและปฏิบัติ 
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ทําไปทุกอยางดวยจิตวาง.  ไปซ้ือของที่ตลาด  ซื้ออะไรมา  ก็ทําจิตในเหมือนไมได 
ซื้ออะไรมา,  มาถึงบานแลว  กินใชแลว  ใหเหมือนกับไมไดใชไมไดกิน.  ความ 
อรอยเกิดขึ้นแลว  ก็เหมือนกับไมอรอย,ความสุขเกิดขึ้นแลว  ก็เหมือนกับไมไดรับ 
ความสุข.  อยางนี้แหละคือ  วิธีทําใหระฆังไมมีโอกาสดังขึ้นมา,ทําใหเปนระฆัง 
เงียบอยูเรื่อย;  หมายความวา  ระฆังดังขึ้นมาทีไร  เปนความทุกขทั้งนั้น.  ไประวัง 
ดูขณะทํางาน  ใหระวัง,  ระฆังจะดังขึ้นมา,  เมื่อคุณกําลังทํางานนั้นแหละ,  ระวัง  ระฆัง 
จะดังขึ้นมา,เดี๋ยวนั่น  เดี๋ยวนี่  เดี๋ยวแฮ  เดี๋ยวฮื่อ,  ถารักษาใหเปนระฆังเงียบอยูได 
ไมดังอยูเรื่อย  ก็นับวาดี. 

 
มีพระพุทธภาษิตอันหนึ่ง  ที่พูดอยูในธรรมบทที่พูดถึง  เหมือนระฆัง 

ทํานองนี้  ใครนึกไดบาง.พอจะนึกได  ก็มีในคาถาธรรมบท;  นี้เรียนกันไมจริง 
สวนที่เปนเนื้อหาสาระก็ไมจํา  ไมชิน.  มีพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา  “ทําใหเหมือน 
ระฆังปากแตก  ตีไมดังตอไป”;  มีคําบาลีวา  :  สเจ  เนเรสิ  อตฺตานํ  กํโส  อุปหโต  
ยถา  เอส  ปตฺโตสิ  นิพฺพานํ,  -ถาทานทําตนไมใหหวั่นไหวอยูเหมือนกังสดาลที่เขา 
ขจัดปากเสียแลว,  คือตีไมดัง,  เปนระฆังที่ตีไมดัง  ทานนั้นจะเปนผูถึงพระนิพพาน. 

 
เปนระฆังที่ตีดังก็หมายความวา  มีอะไรมาตีก็ดัง  มีอะไรมาทําใหโกรธ 

ก็โกรธ  มีอะไรมาทําใหรักก็รัก  มีอะไรที่มาทําใหหลงก็หลง;  มันเปนระฆังที่ตีดัง.  
นี่แหละใหรูวา  ไมมีที่สิ้นสุดหรอกการที่ตีดังแลวดับไป,  ตีดังแลวดับไป  นี้ไมมี 
ที่สิ้นสุด.  หมายความวา  สิ่งที่จะมาทําใหเรารัก  เราเกลียดมันไมมีที่สิ้นสุดนั้น 
มันมีอยูทุกหนทุกแหง  ที่นี่และเดี๋ยวนี้ :  เดี๋ยวทางตา  เดี๋ยวทางหู  เดี๋ยวทางจมูก 
เดี๋ยวทางลิ้น  เดี๋ยวทางกาย  เดี๋ยวทางใจ;  ไมมีที่สิ้นสุดที่จะมาทําใหระฆังดังหึ่งขึ้นมา.  
ฉะนั้นระวังแตอยาใหระฆังดังก็พอแลว;  อยาไปศึกษาอะไรใหมากเลย. 
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เหตุอันทําใหระฆังดังขึ้นมาก็มี  เชนโดยที่เหนื่อยขึ้นมา,  หรือวาเหนื่อย 
แลวไมไดอะไรไมมีใครขอบใจ  ไมมีใครเอาอกเอาใจ.  สังเกตดูเถิดจะเห็นชัด.  บางคน 
เหมือนกับนรกสุมในอกไมมีใครเอาอกเอาใจ  ไมไดอยางใจ  ไมมีอะไรเปนไปตามใจที่ 
ตองการ;  อยางนี้ทั้งนั้นแหละ.  เราก็ตองหัดทําไปโดยไมตองการอะไร;  อยาไป 
ตองการอะไร,  ถือหลักขอน้ีเรื่อย  หัดทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  อยางนี้เรื่อยไป 
ระฆังก็ไมมีโอกาสจะดัง  :  คือความคิดวุนไมอาจจะมี  ไมอาจจะเกิด.  เมื่อไมมี 
เสียงดัง  ก็ไมมีเสียงดับ,  เมื่อไมมีคลื่น  มันก็ไมมีดับหรือหยุดแหงคลื่น;  นั่นก็คือ 
สงบตลอดกาล. 

 
พวกมหายานบางคนบางพวก  เขาพิจารณาคลาย ๆ   กับเราที่วา  นิพพานคือ 

วัฏฏสงสาร;อยางนี้นายอมแพเลย.  นิพพานกับวัฏฏสงสารอันเดียวกัน  หมายถึง 
แงที่วา  เราไปแยกสวนที่เรารักมาเปนนิพพาน  สวนที่เรากลัวเกลียดเอามาเปนสังขาร.  
นี่โง,  ตลอดเวลาที่ยังตองการนิพพานนี้ยังโงอยูทั้งนั้น.  เมื่อเราไมตองการอะไร 
หมด  เหมือนระฆังเงียบ  นี้แหละไมมีเรื่องที่จะเปนทุกข,  เปนนิพพานชิมลอง,  
นิพพานของชาวบานนั้นแหละเปนอันเดียวกันกับวัฏฏสงสาร.  เชนวา  :  สุขกับทุกข 
ก็เปนทุกขเหมือนกัน,  เปนสังขารหรือการปรุงแตงเหมือนกัน;  ตอเมื่อไมสุข 
ก็ทุกข  หรือวาง  หรือพูดไมไดวาอะไร  จึงจะไมทุกข.  ถายังเอานิพพานไปเปนคู 
กันกับวัฏฏสงสารอยูแลวละก็ยังบา  ยังโง;  แทจริงเปนของอันเดียวกัน,  อันหนึ่งเกิด 
อันหนึ่งดับ  เทานั้นเอง.  อยางนี้  ในเมืองไทยไมมีพูด  แลวไมมีสอนดวย;  ถาสอน 
ก็ไมเชื่อ,  แลวก็คัดคาน;  ฉะนั้น  จึงไมเขาใจขอน้ี. 

 
อีกอยางหนึ่ง  ดีหรือช่ัว  เปนของอยางเดียวกัน,  ดีหรือชั่ว  บุญหรือบาป 

สุขหรือทุกขเปนของอยางเดียวกัน,  เปนอยางเดียวกัน;  หรือวานิพพานกับวัฏฏสงสาร 
ก็เปนของอยางเดียวกัน.  มันตองวาง  ตองไมเปนนิพพาน  ไมเปนวัฏฏสงสาร 
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จึงจะไมเปนทุกข.  แตพวกเถรวาทเรานั้น  ยึดมั่นคําวา  นิพพาน  เสียเต็มท่ี 
เต็มอัดเลย  ดึงไมออก.คิดอยางนี้ยังไมมีหวัง;  ยิ่งตองการยิ่งไมได  ยิ่งหวัง 
ยิ่งไมได;  ไมมีหวังอะไรจึงจะเปนนิพพาน,  ตีระฆังไมดังจึงจะได.  ถา 
ระฆังยังดังอยู-ดับอยู  ละก็ไมได. 

 
ทํางานดวยจิตวาง  คือทําอยางที่ระฆังไมมีเสียง 
คุณใหพูดเรื่องทํางานดวยจิตวาง  ก็พูดอยางนี้แหละ  คือทํางานอยางที่ 

ระฆังตองไมดังขึ้นมา  ถายังเกิด  ก็ไปนอนในมุงเสียก็แลวกัน  จะไมตองเกิดขาด 
ศีลขอตบยุงดวย.  ใครอยากจะรูเรื่องนี้  ก็ลองนอนกับยุงดู,  จะรูไดวามีศีลจริงไหม ;  
อยากจะเห็นวามีศีลจริง  ตองลองไปนอนกับยุง,  อยาหนีไปนอนในมุง.  ที่ไปนอน 
ในมุงนั้น  เกิดเอาเปรียบตัวเองโดยไมรูตัว. 

 
พระพุทธเจาไมสอนใหนอนในมุง  สอนใหสูกิเลส  โดยสอนใหใชจีวรเปน 

เครื่องปองกันเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  หนาว  รอน.  ผมไมเคยใชมุง  ตั้งแตอยู 
สวนโมกขมาจนบัดนี้  เวนแตเมื่อเจ็บไขใครเอามากางใหก็ไมรู,  หรือไปในที่อื่น 
ในที่มีเกียรติ  เขาใหนอนมุงก็ได;  เขาก็ทําใหอยางมีเกียรติไป;  แตอยูที่วัดนี้นอน 
กับยุง.  ถาเอาแซหวดยุง  จิตก็ไมวาง,  ใชแซปดยุง  สัตวมันก็ตายไปบางเหมือนกัน.  
นี่แลวแตใครจะชอบ  ผมก็ไมไดพูดวาอะไรนี่  จะกางมุงเสีย  แลวหนีไปนอนในมุง 
ก็ตามใจ. 

 
ถาใครอยากจะรูวา  มีศีลจริง  หรือมีธรรมะจริงไหมละก็  ควรจะลองนอนกับ 

ยุงดูบาง;หรือไปนอนที่สนามหญา  คายลูกเสือ  ก็ดีมาก,  ยุงก็มี  หนาวก็หนาว 
น้ําคางก็เปยกไปทั้งตัว;  นั้นแหละจะรูเรื่องจริงขึ้นมา.  เพราะฉะนั้น  อยาอวด 
ใหมากไปเลย,  เปนเรื่องเลนตลกกับตัวเอง  โกหกตัวเองตลบแตลงกับตัวเอง 
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ไป ๆ  มา ๆ  อยูอยางนั้น.  เห็นแตแกตัวเอง;  ก็คิดวา  ทําใหดีที่สุดแลว,  ทําใหดี 
ที่สุด,  เอาใหดีที่สุด,ก็เลยเครงครัดไป.  แลวก็เลยมัวเลนตลกกับตัวเองอยูอยางนั้น.  
เพราะฉะนั้น  ผมจึงไมเครง,  แลวก็ไมใชไมเครงดวย.  ไมทั้งสองอยาง  เครงก็ไมเอา,  
ไมเครงก็ไมเอา,  เอาแตที่ถูกที่ควร  ที่พอจะแกอะไรได. 

 
นี่เรียกวาธรรมปาฏิโมกข  ปาฏิโมกขในทางธรรม  ที่พูดกันซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  

อยูเสมอ,  แตไมซ้ําทุกตัวอักษร  เหมือนลงโบสถทําปาฏิโมขกวินัย.  ทําปาฏิโมกขวินัย 
นั้นซ้ําเสียเหลือเกิน;  ปาฏิโมกขทางธรรมนี่เรายังฟงในแงอื่นมุมอื่น  ในปริยาย 
อื่นไปบาง  แตก็เปนความวางเรื่องเดียว  ไมมีเรื่องอะไรเรื่องวางเรื่องเดียว 
ซ้ํา ๆ   ซาก ๆ   อยูกับเรื่องวางเรื่องเดียว  ก็เรียกวาปาฏิโมกขได  เปนปาฏิโมกขฝายธรรมะ. 

 
พอกันที  ค่ําแลว. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๘.  ธรรมชาติ 
วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๑๑  ตรงกับวันพฤหัสบด  แรม  ๑๕  ค่ํา  เดือน  ๔  ปวอก 
 
 

ธรรมปาฏิโมกขวันนี้  จะพูดกันเรื่อง  “ธรรมชาติ“ 
ซึ่งหมายความวา  ไมยกเวนเรื่องอะไร,  เปนเรื่อง 
ธรรมชาติทั้งนั้น.  ทุกเรื่องไมวาสังขตะ  หรือ  อสังขตะ 
นี ้เป นธรรมชาต ิ;   ต่ําที ่ส ุดส ูงที ่ส ุดกล าวค ือน ิพพาน 
นิพพานนี้ก็ เปนธรรมชาติ   นี่ถือวาเอาภาษาบาลีเปน 
หลัก;  ถาถือตามภาษาของบุคคลทั่วไป  หรือใชภาษา 
ฝรั ่ง   อาจจะเป นคนละเรื ่อง .   สวนภาษาไทยพ ูดว า 
ธรรมชาติ   ก็มุ งถึงสิ่ งใดที่มนุษยแตงทําขึ้น   นั่นมิใช 
ธรรมชาติ;  อยางนี้ผิด. 

 
ธรรม  กับ  ธรรมชาติ  มีความหมายอยางเดียวกัน 
เรื่องธรรมชาติ  ภาษาบาลีวา  “ธมฺม”  คําเดียว  ไมมีชาติ.  คําวา  ธมฺม,  

ธรรม,  มีหลายความหมาย  :  ความหมายที่สําคัญที่สุดวา  ธรรมชาติหรือธรรมดา, 
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หนทางเปนธรรมชาติที่ดับกิเลสนี้;  ธรรมชาติตัวนี้คือ  ธรรมบาลีวาธัมโม.  ธรรมชาติ 
เป นธรรมดา ,ธรรมชาติค ือธรรม ;   ธรรมฝายที ่ป จจ ัยปร ุงแต ง ,   ฝายที ่ป จจ ัย 
ไมปรุงแตง,  นั่นคือธรรมชาติทั้งนั้น.  แมวามนุษยจะเอามาปรุงแตงมาทําขึ้น  ก็คือ 
เอาธรรมชาติมาทําขึ้น  เอาตัวธรรมชาติ  เอาของธรรมชาติและเอาวัตถุธรรมชาติมา 
ทําขึ ้น ,   แลวก ็ทําตามกฎของธรรมชาต ิด วย   ไมเช นนั ้นก ็เป นไปไมได .   เช นว า 
สรางบานสรางเรือนนี้  ตองทําใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ  จึงจะเปนบานเปนเรือน 
ขึ้นมา.  ยิ่งเรียนธรรมชาติยิ่งรูความจริง,  ยิ่งรูพุทธศาสนา. 
 

วันหนึ่งที่คุ รุสภา  ผมแกลงพูดเยอะ  เพื่อหยั่งเสียง  ทานผู รูทั้งหลายดู ;  
ผมวา  “ยิ่งเรียนพุทธศาสนา  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา”;  เขาเลยหัวเราเยาะ,  ยิ่งเรียน 
พุทธศาสนายิ่งไมรูพุทธศาสนา  เขาเลยหัวเราะเยาะ;  ถามวาถาอยางนั้นใหเรียนอะไร ?  
ผมวาเรียนธรรมชาติ,  ยิ่งเรียนธรรมชาติ  ยิ่งรูพุทธศาสนา.  สําหรับสมัยน้ี  ยิ่งไป 
เรียนพุทธศาสนาของสมัยนี้แลว  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  เพราะวาที่เรียกวาพุทธศาสนาของ 
คนสมัยนี้นั้นมันบาบอเต็มทีแลว  :  คือเขียนขึ้น  ทําขึ้น  พูดขึ้น  บัญญัติขึ้น  เปนปฏิบัติ 
แบบนั้น   ปฏิบัต ิแบบนี ้  ปฏิบัต ิแบบสํานักนั ้น   แบบสํานักนี ้;   นี ่ก ็บ าเต ็มทีแล ว .  
ถึงเรื ่องปริยัติก็เหมือนกันขยายเปนอรรถกถาฎีกา  ก็เปนเรื่องบามากขึ้นไปอีกและยิ่งไมใช 
พุทธศาสนา  จนกระทั่งเรียนหมดนี้ไมนาจะเรียกวาพุทธศาสนา.  ยิ่งเรียนพุทธศาสนา 
แบบนี้  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา;  ไปเรียนธรรมชาติเสียดีกวา. 
 
พวก เรี ยนพระไตรปฎกยิ่ ง ไม รู พุทธศาสนา   เพราะไปเรียน   s ys tem 
ที่เขาทําขึ้นทีหลัง,  ซ่ึงไกลธรรมชาติ.  ยิ่งไปเรียนอยางวรรณคดีอยางอักษรศาสตร 
ยิ่งไม รูพุทธศาสนา ;  จะเรียนอยางพุทธศาสนา   ก็จับปมไมได,  เพราะเปนเรื่อง 
เรียนบาลี  เรียนภาษา  เรียนวรรณคดี  เรียน  logic  เรียนจิตวิทยา  อยางอภิธรรมนี้ 
เสียเรื่อยไป;  อยางนี้ยิ่งไมรูพุทธศาสนา. 
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ผมกลายืนยันเลยวา  ยิ่งเรียนพระไตรปฎกอยางสมัยนี้  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา,  
เรียนพระไตรปฎกเดี๋ยวนี้  และเรียนอยางวิธีเรียนของสมัยนี้  ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.  
ถาหันไปเรียนตามวิธีของธรรมชาติ  และเรียนอยางเปนธรรมชาติ,  ใหพระไตรปฎก 
เปนเพียงบันทึกเรื่องธรรมชาติ  ก็จะรูพุทธศาสนา.  เมื่อพูดที่คุรุสภา  ผมก็ยืนยัน 
วา  “ถาคุณไปเรียนธรรมชาติจะยิ่งรูพุทธศาสนา”  เขาเลยนิ่งเลย. 
 

การเรียนพุทธศาสนา  ตองเรียนจากธรรมชาติ : 
กายยาววาหนาคืบนี้ 

การที่จะเรียนพุทธศาสนาตองเรียนตัวเอง  จึงจะรูพุทธศาสนา;  ไป 
เรียนพุทธศาสนาละก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.  ตองเรียนตัวเอง  อยางพระพุทธเจาทานสอน :  
โลกก็ดี  เหตุใหเกิดโลกก็ดี  ความดับสนิทแหงโลกก็ดี  ทางใหถึงความดับสนิท 
แหงโลกก็ดี;  ตถาคตบัญญัติไวในรางกายนี ้,  ในตัวนี ้  ในรางกายที ่ยาววาหนึ ่ง 
ที่มีใจมีสัญญานี้;  แลวเรียน  “ตัว”นี้  จึงจะรูพุทธศาสนา.  ยิ่งไปเรียนพระไตรปฎก 
ก็บาเลย  เพราะมากมายจนเปนเรื่องวนเวียน  จนไมรูอะไรเปนอะไร  พระไตปฎกชั้นหลัง 
เชน  อภิธรรมนี้  ยิ่งไปไกลเตลิดเปดเปง  เปนสวนเกิน. 
 
ไปอ านปาฐกถาที่ วั ดนรนาถฯ   คราวก อนดู .   ผมว าอภิ ธรรมเป นส วนเ กิ น 
อยางไรบาง,  มีเหตุผลอยางไร  จึงวาอยางนี้ ?  อภิ  แปลวา  เกิน  ก็ได  แปลวา  ยิ่ง 
ก็ได.  ถาอภิธรรมแปลวาธรรมะอันยิ่ง  ก็ตองเรื่องสุญญตา;  นี่คือกํามือเดียวที่ 
พระพุทธเจาตรัส.  ใบไมกํามือเดียวนี้  เมื่อเทียบกันกับใบไมทั้งปา,  ใบไมกํามือเดียว 
คือหัวใจของธรรมะ  นั่นคือ  อภิธรรม ,  อภิธรรมอยางยิ ่ง ;  สวนที่ขยาย 
ออกไปเปนใบไมทั้งปานี้  เปนอภิธรรมชนิดที่เปนธรรมะสวนเกิน.  ใบไมกํามือ 
เดียวกับใบไมทั้งปา  เทียบกันดูเถอะไมรูกี่ลาน ๆ  ๆ ๆ  เทา  ที่เปนสวนเกิน,  ที่คนขาง 
หลังเขียนออกไปเปนสวนเกินทั้งนั้น  :  เปนจิตวิทยา  ตรรกวิทยา  ฯลฯ  ยิ่งเปนสวนเกิน 
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มากเขาไปทุกที.  ที่เรียกวาอภิธรรม  อยางที่เรียนกันอยูนี้เปนธรรมะสวนเกิน  สวนเฟอ ;  
ยิ่งเรียนยิ่งไมรูพุทธศาสนา,  เพราะยิ่งไกลออกไป  ยิ่งไกลออกไป. 
 

การปฏิบัติธรรม  ตองทําอยางไมเอาอะไร 

คนเดี๋ยวนี้ยิ่งเรียน-ยิ่งเรียนก็ยิ่งไมรู,  ยิ่งเรียนยิ่งไมรู  ยิ่งเรียนยิ่งไมรู ,  
จะยิ่งบามากขึ้นทุกที.  เพราะเรียนเพื่อเอาความรู,  เพื่อเปนนั่น  เปนนี่,  เปนผูมี 
ความรู  เปนดีเปนเดน;  อยางนี้มันก็ยิ่งบามากขึ้นทุกที.  การปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติ 
วิปสสนา  ปฏิบัติธรรมะโดยตรงนี้ก็เหมือนกัน  ตองระวังมากเหมือนกัน;  มันตอง 
ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรจึงจะดี,  ปฏิบัติเพื่อไมเอาอะไร  เพื่อไมไดอะไร 
เพ่ือไมบรรลุอะไร  นั่นละถูก  การปฏิบัติเพื่อไดอะไร  เพื่อบรรลุอะไรนี้  มันยิ่งบา  
-ยิ่งบา;  ยิ่งปฏิบัติเพื่อเปนพระอรหันต  เพื่อบรรลุความเปนพระอรหันตยิ่งบา  ยิ่งมี 
ตัวตนจัดขึ้น  ๆ.  การจะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกขนี้  บาพอใชอยูแลว,  มีตัวกูผูเปนทุกข 
จึงจะดับทุกข  นี่ก็บาพอใชอยูแลว. 
 

ทําไมไมนึกถึงพระพุทธภาษิตที่วา  “ซึ่งภิกษุที่คิดวาจะจําพรรษาที่นี่สักหนึ่ง 
พรรษาน้ี  เปนคนพาล”.  ใครเขาใจพุทธภาษิตนี้วาอยางไร ?  อิติ  พาโล  อิธ  วสฺสํ  
วสิสฺสามิ  -  ความคิดวาจะอยูจําพรรษาที่นี่สักพรรษาหนึ่ง  อยางนี้เปนคนพาลแลว ;  
เพราะมีตัวกูที่จะอยูที่นั่นที่นี่,  เปนคนพาลแลว.  ตองไมมีตัวกูอยูที่นั่นที่นี่  จึงจะ 
เปนธรรมะ .   การจําพรรษาคางฝนตามวินัยนี ้อ ีกเรื ่องหนึ ่ง ;   แตความคิดที ่ว า 
 “ตัวกูจะอยูที่นี่สัก  ๑  พรรษานี้”  :  อิธ  วสฺสํ  วสิสฺสามิ…  ;  นี่เพื่อจะได  เพื่อจะเอา 
เพื ่อจะเปน  เพื ่อจะอยู;  มีตัวกูทั ้งนั ้น  จงระวังใหดี.  การปฏิบัติหรือการศึกษา 
ก็ตาม  การปฏิบัติก็ตาม  เพื่อจะได  เพื่อจะเปนนี้;  มันไมไหวแลว  มันยิ่งบา 
มากขึ้นทุกที. 
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คนที่เปนฝรั่งมาที่นี่  เขาคิดวาจะ  obtain  หรือ  attain  อะไรอยางนี้  ระวัง 
ใหดีเถอะยิ่งจะบามากขึ้น;  จะ  obtain  นั่น  จะ  attain  นี่  ระวังใหดีจะบามากขึ้น.  
แตถาเพื่อไมเอาอะไร,เพื่อไมเอาอะไร  ยิ่งขึ้นทุกทีเลย,  เพื่อไม  obtain  เพื่อไม 
attain  ยิ่งขึ้น ๆ   ๆ   นี้จะดีและถูก;  มีทั้งทางวาง  และทางสุญญตา.  ปฏิบัติเพื่อตัวฉันนอย ๆ  
จะไป  obtain  อะไรกัน  จะ  attain  อะไร;มีแตจะใหวางไปในที่สุด.  บางพวกเหอ 
ไปทําวิปสสนาที่นั่นที่นี่,  มันเพื่อจะ  obtain  นั่น  attain  นี่อะไรกันทั้งนั้น  หรือบางที 
ก็บามากกวาเดิม.  ควรจะสอนใหเขาใจถูกกันเสียตั้งแตตน;  อยาปฏิบัติเพ่ือจะ 
บรรลุนั่น  เพื่อจะบรรลุนี่  เหมือนอยางที่เขาวา  หรือเขาแตงตั้งกันใหเปนวา 
เดี๋ยวนี้แกบรรลุขั้นโสดาขั้นอะไร  ๆ;  นี่คือบาทั้งคนตั้ง  บาทั้งคนรับที่ไปใฝฝน. 
 

ทีนี้  ถาเราพูดวาปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไร;  ก็โง  จนฟงไมถูก,  ถา 
มีใครพูดวา  ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเลย  คนเหลานี้ก็โงจนฟงไมถูก  :  วาทําอะไรกัน 
วาทําเพื่ออะไรกัน  ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเลย;  เพราะวา  “วาง”  ไปท้ังสิ่งที่จะบรรลุ 
และทั้งตัวผูที่จะบรรลุ,  ไมสําคัญนิพพานวาเปนนิพพาน  ไมสําคัญในนิพพาน 
ไมสําคัญซึ่งนิพพานอะไรนี้  ตัวนิพพานก็วางไป;  จะบรรลุอะไรได  จะบรรลุนิพพาน 
อยางไรได.  แลว  “ตัว”  นี่ก็เหมือนกัน  ก็ไมมีตัว;  ไมสําคัญวา  “เปนขันธ”,  
ไมสําคัญวา  “ในขันธ”;ไมสําคัญซึ่งวา  “ขันธ”,  ไมสําคัญ  “ขันธนี้วาของเรา”,  คําวา 
 “ขันธนี้”  ก็วางไป.  ฝายนี้ก็วาง  ฝายโนนก็วาง;  ไมมีใครจะบรรลุหรือได 
รับอะไร.  เราคิดไปทํานองนี้จะสั่งเขา  ปฏิบัติเพ่ือไมบรรลุอะไรปฏิบัติเพ่ือไมเอา 
อะไรนี้จะสั้นเขา,  จะเร็วเขา  แลวจะ  “ถึงตัว”  ทีเดียวเลย. 
 
จงอยาละโมบหรือตะกละ  ที่จะบรรลุนั ่นบรรลุนี ่  เปนนั ่นเปนนี ่ ;  
หวัง  เหอ  ทะเยอ  ทะยานนี้ยิ่งไกลออกไป;  ยิ่งวนออมไกลออกไป  ยิ่งยึดตัวต น  
ในสิ่งที่สูงขึ้นไปกวา  ที่นารัก  นายึดถือกวา;  นี้ก็ยิ่งยึดถือมากกวา.  ฉะนั้น  คนที่ 
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ยึดถือ  มรรค  ผล  นิพพาน  ในความหวังนี้  ยิ่งกวาเปนอยูอยางเดิม;  เปน  มรรค  ผล 
นิพพาน  ในความหวังไวเทานั้นเอง;  เขาใจผิดเปนอุปาทานตามทัศนะของบุคคลนั้น.  
ความสําคัญที่นิพพาน,  สําคัญวาเปนนิพพาน,  สําคัญวานิพพานของเรานี้  กําลัง 
เปนกันอยู  คือเปนไปตามทัศนะของบุคคลนั้น. 
 

ควรจะคิดวาปฏิบัตินี้  ปฏิบัติเพ่ือไมใหมันมุงอะไรที่จะเอา,  หรือไมมี 
ผูเอา  อยางบทปจจเวกขณที่วา  :  ยถาปจจฺยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ,  ยทิทํ 
จีวรํ  ตทุปภุณชฺโก  จ  ปุคฺคโลธาตุมตฺตโก  นิสสฺตฺโต  นิชฺชีโว  สุ ฺโ  สิ่งเหลานี้เปน 
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นกําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ,  จีวรนี้ก็ดี 
ผูบริโภคจีวรนี้ก็ดี  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ,  มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน,  มิได 
เปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน.  ตอง 
ปฏิบัติใหเปนอยางนี้.  เร่ืองบิณฑบาตก็เหมือนกัน,  เร่ืองเสนาสนะก็เหมือนกัน,  
เรื่องยาแกโรคก็เหมือนกัน;  ปฏิบัติเพื่อไมเอาอะไร  เพื่อไมเปนอะไร. 
 

ผมเคยใชคําพูดนี้อยางรุนแรงและมากที่สุดอยูพักหนึ่ง  คือวา  “ไมเอา 
ไมเปน”  ใชคําสองคํานี้  เรื่องไมเอาและก็ไมเปน.  การที่เอาโนนเอานี่เปนของเรา,  
การที่  “เปน”  คือเปนเรา  เปนตัวเรา;  ไมเอาและไมเปน  คือไมมีเราไมมีของเรา.  
แตวาเปนเรื่องยาก  เขาใจผิดก็เปนมิจฉาทิฏฐิได  ทุกเรื่องเขาใจผิดเปนมิจฉาทิฏฐิได,  
นิสสัตโต  นิชชีโว  อนัตตา  สุญญตา  เขาใจผิดก็เปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น;  ตองเขาใจ 
เสียใหถูก. 
 
เรามาอยู ป า   มาอยู สวนโมกข   มาอยู วั ด   ไปอยู หิ มาลั ยอะไรก็ ตามเหล านี้ 
ถาไปอยูเพื่อไดอะไร ?  เพื่อจะเปนอะไร  เพื่อจะเอาอะไร  อยางนั้นก็ไมถูก.  ตองเพื่อ 
ให  วางจากเอา-จากเปนมากขึ้น  ๆ.  อยาถือวาเปนการบรรลุหรือไดรับ ; 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมชาติ ๔๘๓

เพราะจะเปนตัวเปนตนขึ้นมาอีก.  ใหมันคอยจางไป-จางไป  ไมยอนมาติด,  
จางออกไป-จางออกไป-จางออกไป,  เพื่อความจางออกไป,  เพื่อความสิ้นสุด 
วางไปไมมีเหลือ;  นี่ควรจะปฏิบัติเพื่ออยางนี้. 
 

อยามีหมายมั่นปนมือเพื่อจะเอาเปนชิ้นเปนอัน,  จะบรรลุนั่น  บรรลุนี่ 
บรรลุโสดา  บรรลุสกทาคา;  นั้นเปนความหวัง  เปนความฝน  เปนเรื่องวาเอาเอง 
ตามทัศนะของตน,  ยึดมั่นถือมั่นเอาเอง  แลวก็ไปมีผลเปนอันนั้น.  กูดีกวาใครแลว 
หรือกูสูงกวาใคร,  กูดีกวาใคร  กูอะไรกวาใครแลว,  นั่นบามากกวาเดิม.  
ฉะน้ัน  คนที่รูธรรมะ  จึงหุบปาก  ยิ่งรูเร่ืองนิพพานแลวก็หุบปากสนิท,  หุบปาก 
อยางวิมลเกียรติ,  หุบปากอยางคางคก.  คางคกนี่หุบปากจนไมเห็นเสน;  ไปดู 
คางคกธรรมดา ๆ   ไปดูเถอะ  จะเห็นวาคางคกไมมีปาก  ไมมีเสนปาก  มันหุบของมันสนิท.  
ยิ่งรูธรรมะก็ยิ่งพูดไมได;  พอรูธรรมะสูงสุด  คือนิพพานยิ่งพูดไมออก,  พูดไมถูก 
หรือบรรยายไมได,  เปนสิ่งที่บรรยายไมได.  ถาบรรยายไดแลวยังไมใช,  ยังไมใช 
ตัวนิพพานแท  แตเปนนิพพานทองจํามา;  ก็พูดได  พูด  ๓-๔  วัน,  ๓-๔  เดือน 
ก็พูดได;  เปนนิพพานทองจํา. 

 
ถึงแมวาเราจะใชคําวาธรรมะหรือธรรมชาติก็เหมือนกัน;  ถามองเห็น 

ธรรมชาติจริง ๆ  แท ๆ  ก็พูดไมไดเหมือนกัน,  บรรยายไมได.  ธรรมชาติสวนแท 
สวนลึก  สวนจริง  สวนยิ่ง,  ธรรมชาติสวนนี้เปนสิ่งที่พูดไมได.  ธรรมะสวนที่บรรยาย 
เปนคําพูดไมไดนี้  เราตองการ;  แตเราอยาไปตองการในคําพูดอยางนี้,  จะไปเหมือน 
กับตองการของดี  ของวิเศษ  ของอะไรไปเสียอีก;  แตโดยขอเท็จจริงก็  เพื่อจะถึงสิ่งนี้ 
เพื่อใหบรรลุถึง  สิ่งที่พูดดวยปากไมได. 
 

การปฏิบัติธรรม  ตองมุงหมายเพื่อทําลายตัวกู-ของก ู

นี่  ถาเราไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร;  ที่พูดนี้ฟงออกหรือฟงไมออก;  ถาไมรู 
วาจะปฏิบัติอยางไร  ก็ควรจะยอนไปในเรื่องที่เราพูดกันอยูบอยที่สุด  มากที่สุด  พูดกัน 
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แทบทุกวัน  :  ปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู.  การปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู 
ผูปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเพื่อไมไดอะไร  เพื่อไมเอาอะไร;  ทําลายตัวกู-ของกู 
ใหหมดไป  แลวมันไมมีอะไรที่ได,  ไมมีการไดไมมีผูได.  ถาพูดกลับก็วา 
ไดแกความไมมีตัวกู;  อยางนี้ก็ยังไมถูก  เพราะไมมีตัวผูจะได  หรือผูจะตองการเสียแลว 
มันมีแตคําพูด  เหมือนอยางจะพูด  พยายามจะพูด  วาเราปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง  หรือไดมา 
ซึ่งความสิ้นไปแหงตัวกู;  บาเลยอีก.  เมื่อถึงความสิ้นไปแหงตัวกู  ก็ไมมีตัวผูที่จะ 
ตองการ  คือตองการธรรมะนี้  ฉะนั้นจึงไมใชทางที่จะพูดไปได.  อะไรที่เปนการ 
ทําลายความเห็นแกตน  ก็ทําไปก็แลวกัน;เพ่ือทําลายความเห็นแกตน. 
 

วันกอนผมพูดที่ศาลา  พูดถึงเรื่องวา  ไมมีพระเณรองคไหนจะถือเปลือกแตงโม 
ชิ้นหนึ่งไปใหเตากิน,  เปลือกแตงโมชิ้นเล็ก ๆ  ที่มีอยู  แลวก็ถือไปใหเตากิน;  ไมมี 
พระเณรองคไหนทํา.  ลองพิจารณาดู,  เพราะเห็นวามันเล็กนิด  ไมมีประโยชน 
ไมคุมกับท่ีจะเดินมา  แลวถามาใหเตากินไดบุญ  ก็เปนบุญที่เล็กนิด  ไมคุมท่ีจะเดินมา ;  
ไมมีใครคิดวาจะถือเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งมาใหเตากิน.  การเห็นวามันเล็กนัก  บุญ 
นอยนัก  ไมพอกันนี้  ก็เพราะความเห็นแกตัว;  เพราะตองการมาก  ยิ่งถือวา 
ไมไดกําไรอะไรมาก,  หรือถาจะไมคุมทุน  คาที่เดินมา  เอามาใหกิน.  นี่เปนคนมีตัวกู 
ที ่เห ็นแก ต ัว   จึงไม ทํา ;สวนมากไม ทําในสิ ่งที ่จะทําลายตัวก ู  ทําอะไรอย างนี้ 
ไมทําได;  อยางนี้เขาใจผิด. 
 
ถาเราลําบากมาก  เอาเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งมาใหเตากิน  แลวเราทํา  หรือ 
ทําไดอยางนี้แลว;  นั่นคือทําลายความเห็นแกตัว,  ทําลายตัวกู  ทําลายความเห็น 
แกตัว,  แลวจึงไดมาก  ไดมากมายเหลือเกิน  คือไดการทําลายความเห็นแกตัว.  
ขี้เกียจเดินมาก็เพราะเห็นแกตัว;  ถาเดินมา  ก็ทําลายความเห็นแกตัวในขอที่ 
ขี้เกียจ.  ถาถือวาเปลือกแตงโมนิดเดียว  ไมมีคา  เอามาใหเตากิน  ไดบุญนิดเดียวนี้ 
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ไมคุมกัน,  อยางนี้เพราะวาเรามีตัวกูมาก  จะเอามาก.  ถาเราเดินมาทํา  มันก็ทําลาย 
ตัวกูขอน้ีหมดลงไปแลวการที่ทําลายความเห็นแกตัว  ทําลายตัวกู  ขอน้ี  ยังมีคามากกวา 
เปลือกแตงโมนิดเดียว,  มีคาตีราคาไมถูกเลย  มีราคามาก. 
 

คนโง ๆ  นั้นตั้งใจหาเงินมารอยบาท  พันบาท  หมื่นบาท  เอาไปทอดกฐิน.  
นี่เปนความโงของคน  ที่เขาใจวาจะทอดกฐินเปนหมื่นบาทนี้ไดบุญมาก  ๆ นาน  ๆ ,  จะได 
บุญเปนเงินลาน  ๆ;  อยางนี้เหมา ๆ  เอามาก  และเพิ่มความเห็นแกตัว  เพิ่มตัวกู 
เพิ่มความมีตัวกูมากขึ้นเทานั้น.  คิดแลวยิ่งฟุบลงไปเปนสัตวเดรัจฉานมากเขา  เพราะ 
ความโง.  นี่ถาพระเณรเก็บเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งราคาไมถึงสตางคมาใหเตากัน,  คือ 
ทําลายความเห็นแกตัว.  พิจารณาดูจะเห็นวา  ไมไดตองการอะไร,  แลวไดผล 
คือทําลายความเห็นแกตัว  ยิ่งกวาทายกคนหนึ่งที่ทอดกฐินราคาหมื่นหนึ่ง  สองหมื่น. 

 
คนทอดกฐินราคาหมื่นหนึ่งนี้  ตองการไดบุญชนิดที่เปนไปเพื่อรับประทาน 

เปนตัวกู-ของกูที่เจริญยิ่งขึ้นไป,  เปนของพวกที่ปรุงแตงใหมากขึ้นไป  แลวเขาจะได 
อะไร  ทั้งที่ลงทุนของไปทอดกฐินตั้งหมื่นตั้งแสนอยางนี้  เปนตน.  นี้ผมวาตามหลัก 
ทั่วไป  คนที่เขาทอดกฐินเขาเปนอยางนี้  อาจจะมีไดบางถาคนสักคนหนึ่งจะทอดกฐิน 
ตั้งหมื่นบาทเพื่อไมเอาอะไรเลยนี้;  ถามี  ก็นับวาดีกวาที่เอาเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งไปให 
เตากิน.  แตถาวาเขาไปทอดกฐิน  แบบที่จะเอากําไรอีกหลายสิบเทา  หลายรอยเทา 
พันเทาเอาหนา  เอาเกียรติอะไรนี้;  ผมเช่ือวาเอาเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งไปใหเตากินนี้ 
ไดอานิสงสมากกวา,  เพราะวาเปนไปเพื่อทําลายตัวกู  ทําลายของกูโดยตรงตอหลักของ 
พุทธศาสนา. 
 

พยายามปฏิบัติเพ่ือทําลายตัวกู-ของกู  นี้เปนหนทางถูก 
จงไปพยายามปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู  อยาใหมันยกหูชูหาง 
นี่พูดคําหยาบ ๆ  วา  “ยกหูชูหาง”  เปนสัตว,  เปนสัตวเดรัจฉานที่กําลังถือตัวถือตนจัด, 
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ยกหูชูหาง.  อยาปฏิบัติเปนไปเพื่อยกหูชูหาง.  ถาตอบคําถามวา  มาอยูสวนโมกข 
ทําไม ?  ก็เพื่อตัดหูตัดหาง,  ลดหูลดหาง,  พูดกันอยางนี้ดีกวา  :  คือทําลาย 
ความเห็นแกตัว,  อยามาตอหูตอหางใหมันยาวออกไปแลวอยาไปยกใหมันสูง ๆ  
ทุกทีที่เปน ๆ  กันอยู.  ความไมรูจักยอม  ความไมรูจักใหอภัย  ความนิ่งไมได 
อะไรนี้  มันเปนเรื่องยกหูชูหางทั้งนั้น;  นี่คือยอดสุดของอภิธรรมแท  ไมใชสวน 
เกินสวนเฟอ;  มีคําพูดเพียง  ๒-๓  คํา  แลวปฏิบัติไดผลเลย  เพื่อไมบรรลุอะไร 
ไมเอาอะไร  ไมเปนอะไร. 
 

เรามีวัฒนธรรมอินเดียเปนรากฐาน  กระท่ังมีพุทธศาสนาก็เปนของอินเดีย,  
ลองนึกถึงวัฒนธรรมอินเดีย  แรกเริ่มของการออกไปเปนนักบวชไปอยูปา.  เอาที่มี 
หลักฐานเปนวัตถุ  เชนหินสลักที่ภารหุต  ที่อะไรเหลานี้  ซึ่งเกากวาที่ไหน  ๆ,  คนที่ 
เบื ่อโลก  คือเห็นโลกไมมีสาระ  ไมนาชื ่นใจออกไปอยู ปา  ออกไปทางไกลสุด 
ไปหิมาลัย  ไปไหนก็ตามใจ  ออกไปอยูปา.  เราตองศึกษาดูวา  คนเหลานี้เขาตอง  
การอะไร,  คนเหลานี้เขาตองการความจางไป  หายไปแหงตัวกูทั้งนั้น  หินสลัก 
หลายชิ้นชอบสลักเปนภาพโยคี  ที่ออกไปอยูปานี้  มันไมมีอะไรเปนเพื่อน,  มีลิงบาง 
มีเตาบาง  มีปลาบาง  มีอีกบาง  ไมมีคน  ไมมีอะไรเลย  มีแตโยคี.  แลวนี่เห็น 
ไดวา  นอกจากไมเอาอะไรแลวเขายิ่งเสียสละ  เสียสละสวนตัวใหสัตวตัวเล็ก ๆ  เชน 
อีเหยี่ยว  อีกา  ใหมันไดรับความสุข  ไดรับความสบาย. 
 
เปรียบกันดูวา  :  คุณจะถือเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งจากศาลาเดินมาใหเตาที่นี่ 
บางทีมีเหงื่อแตกถึงขนาดเหงื่อแตก,  นี่การเสียสละมีเทาไร  ที่ตองเสียสละ  เพื่อจะ 
ใหสัตวตัวเล็ก ๆ  ไมมีความหมายไมมีคาอะไร  ไดรับความสบายใจ.  สวนการที่ 
พวกโยคีเขาจะเปนเพื่อนกันไดกับงู  เปนเพื่อนกันไดกับอีกา  เตา  อีเกง  อะไรก็ตาม 
ตองมีการเสียสละเพื่อสิ่งเหลานี้,  หรือทําความพอใจใหกับสิ่งเหลานี้  มันจึงจะมาอยู 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมชาติ ๔๘๗

ดวยได,  ตองเต็มไปดวยการเสียสละ.  เมื่อตัวเอง  ไมตองการอะไร  ก็ทําความ 
พอใจใหผูอื่น  อยางนี้จึงจะเปนการเสียสละ,  แลวก็เพื่อความไมตองการอะไรนี้ 
มีมากขึ้น. 
 

พวกฝรั่งสมัยนี้อาจจะถือวา  ทําอยางโยคีนี้มันบา  เสียเวลาเปลา ๆ  ไมมี 
ประโยชนอะไร,เพราะเขามองกันแตวัตถุที่เปนชิ้นเปนอัน  เปน  materia  lism 
ไดไปหมด,  ไมรูเรื่องจิตใจที่สูงขึ้นหรือจิตใจที่...,  ถาพูดใหถูกก็จิตใจที่ละลายไป 
จางไปจากความเปนตัวกู-ของกู  ซ่ึงเปนตนเหตุแหงความสุขที่แทจริงในโลกนี้ 
ทั้งเพื่อตัวเอง  ทั้งเพื่อหมดดวยกันทั้งโลก  เขาไมสนใจเรื่องนี้;  แลวกลับหาวา 
การทําสมาธิภาวนานี้บา ๆ  บอ  ๆ.  มีคนเขียนชัด  ๆ;  ผมเคยอานพบ  เขาวา  การไป 
นั่งในปาของพวกโยคีอินเดียนี้เปนเรื่องบาบอ  สูไปที่ไหน ๆ  พูดกัน  ๕  นาที  ไดความรู 
มากกวา,  เขาวาอยางนี้  :  ไปอานหนังสือดูที่หอสมุดสักชั่วโมง  ไดความรูหรือ 
ประโยชน  มากกวาพวกโยคีที่เขาหิมาลัย  นั่งสมาธิอยูจนตายไปเลย;  เขาคิดอยางนี้. 
 

การที่ออกบวชเปนโยคีไปอยูในปา  แลวเกิดความรูขึ้นมา,  รูสึกอะไรขึ้นมา,  
พวกสมัยใหมนี้เขาใจไมได.  สวนการที่เขาไปในหอสมุดหนังสือมาก ๆ  นั้น  เขาไป 
ชั่วโมงหนึ่งก็เพิ่มบามากเพิ่มบามากขึ้น,  หรือบามากขึ้น  ชั่วโมงหนึ่ง;  เพราะวา 
เรียนไกลออกไป  อานไกลออกไป  ไหลไกลออกไปในทางวัตถุ.  เพราะฉะนั้นไป 
หลายชั่วโมง  หลายป  หลายเดือนนี้ก็บาถึงที่สุดแกไมหาย,  พวกนี้จะบาจนแกไมหาย ;  
โรคบาที่เกิดขึ้นจากหอสมุดนี้  บาจนแกไมหาย.  ผูที่ทําอยางนั้นไมได  จึงกลับมาเพื่อ 
จะเลี้ยวมาศึกษาเรื่องไมเอาอะไร  ไมเปนอะไร  ไมมีตัวกู  ไมมีของกูนี้เขาทําไมได  และ 
ไมเขาใจ. 
 
หนั งสื อพิมพ เมื่ อไม กี่ วั นนี้   มีลงข าว  ว า  ถ าทหารอเมริ กั นคนหนึ่ งฆ าเ วี ยดกง 
ตายไปคนหนึ่งนี้  อนุญาตใหไปอยูในเมืองที่มีไนทคลับมาก ๆ  ๓  วัน,  ใหลาพักได. 
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นี่  ใหทหารรบเพื่อไดรางวัลเปนไนทคลับ,  ไมใชรบเพื่ออุดมคติ  ไมใชรบเพื่อความ 
ยุติธรรม  ไมใชรบเพื่อความจริงหรือความถูกตอง;  ยุใหทหารรบฆาคนคนหนึ่ง  แลว 
ก็ใหรางวัลไนทคลับ  ๓  คืนอยางนี้.โลกเราเดี๋ยวนี้เปนอยางนี้  ถาอินเดียสมัยโบราณ 
มีอยางนี้ก็บามาก.  เดิมนักรบมีอุดมคติ  มีปรัชญา  ทําไปเพื่ออุดมคติ  ทําไปเพื่อ 
ความยุติธรรม  ไมใชทําเพื่อไนทคลับ  ๓  คืน  อยางนี้.  นี้เปนเครื่องเปรียบเทียบ 
ระหวางโลกสมัยนี้กับโลกสมัยแลว ๆ  มา  วามนุษยเปลี่ยนไป  เห็นแกวัตถุนิยมอยางไร 
บาง.  นักรบที่ไปรบเพื่อปรัชญา  เพื่อความเปนธรรม,  เปลี่ยนมาเปนรบเพื่อ 
เนื้อหนังของตัว  อยางนี้พูดธรรมะกันไมรูเรื่อง.  เราก็หมดความหวังหรือหมดกําลังใจ 
ที่จะพูดธรรมะกับคนเหลานี้;  แลวก็มีการโทษกัน  วา  ทําไมจึงพยายามที่จะเผยแผ 
ธรรมะแกคนเหลานี้;  ก็เพราะเขากําลังบาหนัก  พูดกันไมรูเรื่อง. 
 

อยาทํา  เพื่อไดอะไรมา,  อยาทํา  เพื่อบรรลุอะไร;  ทําเพื่อใหมัน 
วางไปในความไมมีที่สิ้นสุดดีกวา.  ไปดูรูปตีระฆังจากไมมีที่สิ้นสุด  จนไมมีที่สิ้นสุด 
นั่นแหละเปนหลักถูกตอง.  เสียออกมาจากไมมีที่สิ้นสุด  ตองดับไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด :  
ก็คือเทาเดิมไมไดอะไร  เปนอยางเดิม  กลับสูสภาพเดิม,  ไมไดอะไร  หรือสลายไป 
สูสภาพเดิม. 
 
 นี่คุณก็จะเห็นแลววา  เรื่องที่ผมพูด  และคําพูดที่พูดนี้  ไปพูดที่อื่นไมได 
ฉะนั้นจึงวา  อยาเอาคําพูดที่นี่ไปพูดที่อื่น,  อยาเอาบันทึกเสียงนี้ไปเที่ยว 
ถายทอด  เที่ยวคัดลอกพิมพอะไรขึ้น;  เราไมตองการเลย,  ไมตองการใหเอา 
เรื่องเหลานี้ไปพูด  ไปคัดลอก  ไปพิมพ.  พูดอยางนี้ก็เพ่ือประโยชนแกคนที่อยูนี่ 
แลวก็โดยเฉพาะพระเณร.  นี่ทายกทายิกามารวมฟงมากขึ้น  ก็ทําใหพูดลําบาก ;  
บางอยางก็เลยพูดไมได  ก็มี  แตวาไมเปนไร  สิ่งสําคัญ ๆ  พูดไดทั้งนั้น;  ไมมีผูหญิง 
ไมมีผูชายที่มีอะไรสําคัญ;  ที่จะตองพูดเปนหลักใหญ ๆ  เปนธรรมะ  จะเอาไปพูด 
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เปนเรื่องพิเศษ  สวนรวบรัดนั้นก็พูดไมได.  โดยสวนใหญ  โดยกลาง ๆ  มันเหมือนกัน 
เมื่อไมตองการอะไรไมมีตัวกู  มันก็ไมเปนหญิงไมเปนชายขึ้นมาได.  พูดที่นี่ 
ก็เพ่ือความสลายไปแหงความเปนตัวกู  ซ่ึงเปนที่ตั้งแหงความทุกขความสุข,  เปนที่ 
ตั้งแหงความรับอารมณ,  เปนที่ตั้งแหงความรูสึกทางเพศนี้;  แลวก็ลวนแตเวียน 
อยูที่ตัวกู-ของกูทั้งนั้น. 
 
ปจจุบันนี้  ปฏิบัติธรรมไมสําเร็จ  ก็เพราะมีแตตองการจะเอามาก 

ถาทุกคนจะคิดดูใหดี  พิจารณาดูใหดี  ที่พูด ๆ  มาแลวนี้  มันเปนคําตอบ 
ที่ถามวา  ทําไมเดี๋ยวนี้จึงไมประสบความสําเร็จในการศึกษา  หรือการปฏิบัติ 
พุทธศาสนา.  มีคนถามกันมาก  วาทําไมครั้งพุทธกาลจึงมีผูบรรลุมรรคผลมาก 
และดูสําเร็จงาย ๆ  เหลือเกิน  ฟงเดี๋ยวเดียวก็บรรลุมรรคผลที่ตรงน้ันตรงนี้  แลวก็มีมาก ;  
เวลาเดี๋ยวนี้ทําไมไมเชื่อกัน  วามีความรู  หรือการบรรลุมรรคผล  หรืออะไรทํานองนั้น.  
ปญหาอยางนี้  ผมคิดวาเพราะวาคนสมัยนี้  มันเดินไกลออกไป  ไกลออกไป  กลาวคือบา 
มากในการที่จะไดรับ  หรือไดบรรลุ  หรือไดเปนนั่นเปนนี่. 

 
ครั้งโบราณนั้นเขาตองการจะสิ้นสุด  ตองการจะเบื่อหนาย  ตองการจะมี 
ความคลายกําหนัด  คลายจางออก  เพื่อจะสิ้นสุดนี้  เปนทุนอยูมาก;  สวนเดี๋ยวนี้ 
มันตรงกันขาม  ตองการที่จะรวบรัด  จะเอา  จะยึดถือ  จะยึดครอง  จะได  จะบรรลุ 
นี้ใหมาก;  นี่เดินไปคนละทาง.  ลองตั้งใจประคับประคองจิตใจใหเดินไปใน 
ทางไมเอาอะไร  ไมเปนอะไร  จะเขาใจพุทธศาสนางายและเร็ว;  จะไดเปนไป 
ตามทางของพุทธศาสนางาย.  ยิ่งจะเปนผูมีเกียรติ  เปนผูมีอะไรอยางนี้แลว  ก็เปนไป 
ไมได,  จะทําไปแตในทางที่เขานิยมกัน,  ทําไปเพื่อประจบคนผูฟงมากกวา;  ไมกลา 
พูดอะไรตรง ๆ  พูดตรงก็เหมือนกับดาเขาก็เลยไมกลา.  การไปเผยแผพุทธศาสนา 
ก็เลยทําไปในลักษณะที่ทําใหเขาชอบใจ  และใหเขาไดบํารุงใหเขาไดใหสิ่งตอบแทน ; 
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หรือวาอยางดีที่สุดก็มีเกียรติ  เพื่อมีเกียรติ.  ที่ถูก  ตองเปนเหมือนกับวาไปผาตัด ;  
ตองเจ็บปวดเหมือนเอามีดไปเชือดเฉือน  ไปผาตัด  ไปอะไร  ซึ่งเจ็บปวดเหลือทน 
จึงจะดี. 
 

คุณลองนึกดู  หมอที่ผาตัด  เอามีดมาตัด  คนไขมักชกเอาแรง ๆ,  เพราะ 
เจ็บเหลือทน  จนหมอตองมัดมือมัดเทา  เพราะคนจับไมอยู.  คนไขตอยหมอ  เพราะ 
เจ็บ  เมื่อเอามีดไปผาตัดเนื้อรายหรืออะไรก็ตาม;  การสอนพุทธศาสนาก็มีอาการ 
คลายกันมาก;  ไมมีที่จะทําใหสบาย  หรือครึ้มใจอะไรอยางนี้,  มีแตเอามีดไป 
ผาตัด.  คนอาจจะเห็นเปนศัตรู,  อาจจะเห็นเปนสิ่งนากลัว  นาเกลียด  นารังเกียจ 
เมื่อยังไมเขาใจ;  พอหายแลว  พอหมอผาตัดเสร็จแลว  ก็ไมมีอาการที่จะชกหมอ.  
ครูบาอาจารยเฝาสั่งสอนยังถูกตอยถูกชกก็มี;  ไปบนวาตีบอย  .ๆ  ควบคุมนักเรียนมาก 
อาจารยดุวา  จะเตะตอยอาจารย  อยางนี้ก็มี.  เด็กปาเถื่อนบางคนใหกินยาขม ๆ   ยังดาเอา 
ยังมีการแกลงสวนตัวไปเสียอีก;นี่เปนความหวังดีที่เอาที่เอายาขม  ๆ ใหกิน.  เรื่องธรรมะ 
ก็เหมือนกัน  มีลักษณะคลายกับยาขมเหมือนกัน  คงจะไมนาฟง,  ที่เราพูด ๆ  นี้ 
ก็คงไมนาฟง. 
 
อยาปฏิบัติเพื่อจะบรรลุอะไร  เพื่อไดอะไร  เพื่อเปนอะไร;  ปฏิบัติใหจาง 
ใหคลายใหสลายไปในที่สุด  ไมมีตัวกู-ไมมีของกู.  ถาฟงไมถูกก็ไมตองฟง ;  
แตวาใหทําอยูเสมอที่จะทําลายความเห็นแกตัว.  เชนแมแตทําอะไรใหเปนประโยชน 
แกสุนัข  แกเตา  แกอะไรก็ตาม  ซึ่งมันทําดวยความยากลําบากใจ;  นี่ก็เปนการทําลาย 
ความเห็นแกตัว  มันก็เปนการดีกวา.  ที่อุตสาหไปทํานั่นทํานี่ใหมีประโยชนอยูตลอด 
กาลนาน  ก็ได.  แตตองทําดวยใจที่จะไมเอาอะไร;  อยาทําดวยหวังวาจะมีฝมือ   
จะอวดฝมือ  จะมีเกียรติ  จะไดรับความตอบแทน;  อยาหวัง.  แมที่สุดจะมีจิต 
คิดวาเพื่อเปนประโยชนทางวัตถุในอนาคตก็อยาหวัง,  แตวาทําดวยจิตที่ไมเห็นแกตัว 
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ก็แลวกัน  บางทีก็ทําไดดี.  ทํางานดวยจิตวาง  ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  นี้จะทํางาน 
ไดดี;  เราจะไดประโยชน  ไดอานิสงส  ตรงที่วาทําไปดวยจิตวาง;  แลววัตถุที่ 
ทําขึ้น  สรางขึ้นก็อยูเปนประโยชนชั่วกาลนาน. 
 

อยางที่วาสรางตึกหลังนี้  ราคาลานหนึ่ง,  ถาคิดวาสรางเพื่อเกียรติแกตัว 
หรืออะไรแกตัวนี้  ก็ตกนรกลานหนึ่ง  ไมตองสงสัย,  เปนความผิด  ความบาป  ความ 
เลวลานหนึ่งไมตองสงสัย.  ตองทําดวยจิตที่คิดวา  จะเหนื่อยจะลําบากก็ยอม 
เพื่อใหไดเหนื่อย  เพื่อใหไดลําบาก  เพ่ือทําลายความเห็นแกตัว;  แลวสิ่งที่ทําขึ้นนี้ 
ไดอยูเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยตอไปอีกนาน  อีกสวนหนึ่ง  ก็เปนเรื่องถูกตอง 
เหมือนกัน. 

 
อีกสวนหนึ่ง  นี่คิดวาถาทําอยางนี้ไมตกนรก  จะไดผลเปนอานิสงสเปนทาน 

ที่ไมเห็นแกตัว  ลานหนึ่งเหมือนกัน.  เมื่อไมมีความคิดไปทางทําลายความเห็นแกตัว 
เชนนี้  ตองลงโทษปรับใหตกนรกลานหนึ่งเลย,  มีปริมาณลานหนึ่งเลย.  ถาตั้งใจ 
ไวถูก  ก็ตองกลับตรงกันขาม;  ก็ใหถือวามีผลในทางที่จะเปนความถูกตองในทางธรรมนี้ 
ลานหนึ่งเหมือนกัน.  ระวังใหดี ๆ  ทุกอยางเหมือนกันหมด. 
 

ที่สอนวา  “ไมทําอะไร”  นี้ตองหมายถึง 
ไมทําในเรื่องเห็นแกตัว 

การที่  “ไมทําอะไร”  เราพูดของเขายาก  แตวาไมคอยผิดหรอก;  สวนมาก 
มันขี้เกียจหรือเขาใจผิด  แลวก็ไมทําอะไร;  แลวคิดหรือพูดวา  ไปทําอะไรเขา 
จะเสียสมาธิหมด  ทํากรรมฐานภาวนาไมได.  อยางนี้เปนคนเอาเปรียบ  เปนอาจารย 
วิปสสนาที่เอาเปรียบ  ที่ทํานาบนหลังประชาชนหาเงินหาชื่อเสียง  ไดประโยชน  แมแต 
เพียงไดสูบบุหรี่  ไดกินกาแฟมาก  ๆ ก็เอา;  อยางนี้ก็มี  เหมือนอยางไมมีอะไรจะกินแลว. 
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ไปทําอยางนั้นทําได  สวนที่จะไปทําประโยชนแกผูอื่นชนิดที่ถูกตอง  กลับทําไมได  :  
หลอกใหคนหลงเพราะอยากที่จะไดนั่นไดนี่  บรรลุนั่นบรรลุนี่  เพื่อตนไดเปนอาจารย 
เพียงแตจะไดสูบบุหรี่ไดกินกาแฟก็เอาแลว;  อยางนี้ก็มี. 
 

พิจารณาดู  ใหจําไว  ใหเขาใจไว  จะไดไมเสียเวลา.  อยาใหเหมือน 
กับภาพชะนี∗  ที่อยูขางประตู  มันหวังสิ่งปลอม  ๆ,  หวังพระจันทรในน้ํา  จึงหวังสิ่ง 
ปลอม ๆ  แมกระนั้นก็ยังเอาไมได;  เพราะวาจิตไมตรง  ไมจริง  ไมไดสละไป 
ทางโนน  ไมไดสละฝายโลกียธรรมจึงเอาไมได;  แลวสิ่งที่หวังก็เร่ืองหลอกเรื่องปลอม ๆ. 
 

ใหเล็งเห็นวา  พวกหนึ่งวิ่งไปทําวิปสสนา  ยิ่งไดมา  ยิ่งมีกิเลสจัด  ยิ่งมี 
โกรธแรงนี้  ยิ่งมีกิเลสจัดกวาเดิม  เพราะสิ่งที่หวังนั้นไมจริงเปนของปลอม  คือ 
เขาใจผิด;  การทําก็ไมไดทําจริง,  ไมไดสละอะไรไปไดจริง.  มือขางนี้ยังไมปลอย 
แลวยังจะเอาอีกขางนี้  ไดอยางไร,  นี่ทําไมจริง;  แลวสิ่งที่จะเอานั้นเปนของหลอกลวง 
จึงเสียหายสองซอน,  เสียหายทั้งขึ้นทั้งลอง  สองซอน. 
 
พูดอยางนี้อาจจะถูกหาวา  เปนนักวิปสสนาที่เกินสมัยไปก็ได.  หรือวา 
ทําอยางที่พวกเราทํากันนี้  มีผลมากเกินไปนี้  ไมมีใครเห็นดวยก็ได;  แตผมก็บอกแลววา 
ลองดูตามแบบที่ทําแบบบา ๆ  บอ  ๆของเรา,  คือขูดเกลาความเห็นแกตัวไป  พรอม 
กับการทําประโยชนผูอื่น  นี้ทําไดไหม ?  ถายอมรับวาการปฏิบัติเพื่อเปนผูไมมีทุกขนี้ 
ฆราวาสก็ทําได,  อยาที่พูดโดยปุคคลาธิษฐานวา  พระโสดาบันเปนฆราวาสก็มี ;  
ยอมทําได.  นี้ก็ไมตองบา  คิดวาเราทําอยางที่เขาทํามาหากิน.  ที่เราทํานั้นเปน 
อยางที่วาไมใชเปนเรื่องทํามาหากินนี้,  แตเราทําประโยชนใหแกสวนรวม  หรือผูอื่น 
นี้ก็ควรจะทําได  โดยหลักทั่ว ๆ  ไป. 

                                                
∗ ดูภาพชะนีหนา  ๓๖๔ 
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อยางไรก็ดี  ปญหาตาง ๆ  ถามันยุงยากนักก็ยกเลิกใหหมดก็แลวกัน,  
เหลืออยูนิดเดียวคือทําดวยความไมเห็นแกตัวเทานั้น.  ทําอะไรก็ตามใจเถอะ;  
ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางนี้  ทําดวยความไมเห็นแกตัว,  ไมเพื่อตัว,  ไมเอามา 
เปนของตัว  ไมมีตัวที่จะทํา.  นี่อยางนี้มีผลเหมือนกับอุปมาที่ตีระฆัง  from  dtenity  to  
eternity  นี้ก็ไมมีอะไร  เรียกวาวางทั้งขึ้นทั้งลอง.  นี่เรายอนกลับไปสูธรรมชาติ  
ธรรมชาติแท ๆ  ที่เปน  eternity  แลวก็เปนไปเพื่อ  eternity. 

 
ผมยิ่งคิดมันก็ยิ่งเบื่อ  ยิ่งทอแทในการที่จะเผยแผพุทธศาสนา,  ยิ่งคิดก็ยิ่ง 

ระอา  ยิ่งทอแทในการที่จะเผยแผพุทธศาสนา;  เพราะวาเผยแผอยางที่เราตองการจะ 
เผยแผนี้  คงเขากันไมได  เขารูปกันไมได.  จะเผยแผอยางที่เขาทํา ๆ  หรือกระทํา 
กันอยู  ผมก็ไมชอบ,  เลยมาเปนฤาษี  เปนพระปาพระเถื่อนอยูเรื่อย ๆ  นี้;  เรื่องมัน 
กลับกัน,  วากันคนละที  เราวาไมเอาอะไร  ไมเปนอะไร,  เขาวาบา;  เขาวาจะเอา 
อะไรเปนอะไร,  เราวาบา;  กลับกันคนละทีอยางนี้,  มองกันคนละทัศนะเสมอ;  
แตวาบทเรียนทุกอยางไมมีผิดแนละ. 

 
คุณทําไปเถอะ  ถาเปนไปเพื่อทําลายความเห็นแกตัวละก็  ขอใหทําไป ;  

เราจะไมมีทางผิดถาทําไปเพื่อความไมเห็นแกตัวละก็  ทําอะไรก็ตามใจเถอะ.  ทุกอยาง 
ตองทําเพ่ือความไมเห็นแกตัว,อยาทําเพื่อความเห็นแกตัว,  หรือเพิ่มความเห็น 
แกตัว.  ผมยกตัวอยาง  กระทั่งถือเปลือกแตงโมนิดหนึ่งไปใหเตากินก็ได;  ก็แปลวา 
เปนเรื่องที่เล็กนอยที่สุด  แตวาสําคัญที่สุด.  ถาเราเหนื่อยกวานี้  เหงื่อไหลไคลยอย 
มากกวานี้,  แลวก็ทุกอยางเปนไปเพื่อไมเห็นแกตัวไดจริงก็ดีเทานั้นเอง;  แลวสิ่งเหลานี้ 
ก็เหลืออยูแกคนเบื้องหลังดวย. 
 
การงานตาง ๆ  ที่ทําอยูนี้ไมตองเปลี่ยน,  ที่ทํามาเรื่อยหรือทําอยูนี้ไมตอง 
เปลี่ยน;  ตัวงานนี้ไมตองเปลี่ยน  แตวาจิตใจนี้ตองเปลี่ยน  :  เมื่อกอนทําอันนี้เพื่อ 
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ประโยชนเปนวัตถุก็ตองเปลี่ยน,  เมื่อกอนทําอันนี้เพื่อเกียรติ  เพื่อช่ือเสียงก็ตองเปลี่ยน,  
เดี๋ยวนี้ทําอันนี้อันเดียวกันนี้  แตเปลี่ยนมาทําลายความเห็นแกตัว.  ฉะนั้นผมไมคอยจะ 
รังเกียจ  เร่ืองการงานที่ทํา,ใครจะทําอะไรก็ได  ถาทําเพ่ือทําลายความเห็นแกตัว 
จะแกวิทยุ  หรือจะอัดรูปแจกนี้ก็ทําได  ถาทําเพื่อทําลายความเห็นแกตัวละก็ใชได;  แต 
ถาทําเพ่ือจะเอาของตอบแทน  เอาเกียรติ  เอาอะไรแลว  เลวที่สุดไมสมควรแก 
พระที่จะทําเลย. 
 

ถาทําเพื่อเหน็ดเหนื่อย  เพื่อทําลายความเห็นแกตัว,  เพื่อใหผูอื่น 
ไดประโยชน  นี้ก็จะถูกสมกับที่เปนพระ;  แตถาทําเพื่อแลกเอาของมาตอบแทน,  
เอาเกียรติ,  ใหเขาเอานี่มาให  เอานั่นมาใหละก็  เลวท่ีสุด  ไมสมกับเปนพระเลย.  
ถึงแมทํางานชนิดขีดเขียนขึ้นนี้ก็เหมือนกัน  ครั้งแรกอาจจะทําเพื่อฝมือ,  เพื่อความ 
หยิ่งในใจวามีฝมือ  มีเกียรติ;  นี้ตองรีบเปลี่ยนเสีย  ใหเปนการเสียสละที่บริสุทธิ์;  
คอยระวังจิตใจในขอนี้อยูทุก ๆ  ทุก ๆ  นาที  ทุก ๆ  ชั่วโมง  อยาเผลอ  ก็จะดีขึ้น ๆ. 
 

ที่ผมพูดนี้หมายความอยางนี้  :  วางานที่กําลังทําอยูนี้ทําไปตามถนัด 
ไมตองเปลี่ยน  แตวาในจิตใจตองเปลี่ยน  คือวาเปลี่ยนมาในทางที่วา  ทําเพ่ือ 
ทําลายความเห็นแกตัวใหมาก ๆ  ขึ้น  จะปลูกตนไมหรือวาจะทําครัว  หรือวาจะทํางาน 
รักษาความสะอาด  หรือวาจะทําวิทยุ  จะทําไฟฟา  ทํารถยนต  ทําปนรูป  เขียนรูป 
ทําคําสั่งสอน  ทําอะไรก็ทําเถอะ,  ที่เคยทําเพื่อความเห็นแกตัว  นี้ตองเปลี่ยนเปนเพื่อ 
ไมเห็นแกตัว,  เพื่อทําลายความเห็นแกตัว. 
 
เ ร่ื องงานไม ต องกลั ว   เพราะสะดวกสบาย   ทํ าได ดี อยู แล ว   เพราะถนั ดมื อ ,  
พอไปเปลี่ยนเขามันก็งุมงาม  หรือทําไมถนัด.  ถาไมทําอะไรก็เปนคนขี้เกียจ  หรือวา 
แมไมขี้เกียจ  ก็เสียแรงเปลา ๆ  ขาสุกกินเขาไปเปนแรงงาน  ก็เสียไปเปลาวันหนึ่ง ๆ; 
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เพราะฉะนั้น  วันเหลานั้นใชใหเปนประโยชนในการงานอยางใดอยางหนึ่งก็ตามใจ  ก็ยังมี 
ประโยชนเหลืออยู.  สําหรับตัวเรานั้น  ทําหรือไมทํามันก็เทานั้นแหละ  แตผูอื่นเขา 
ไดรับ,  เหนื่อย  นอนเสีย  มันก็หาย,  แลวก็ทํางานศึกษาคนควา  หรือทํางานดวยเรี่ยว 
ดวยแรง  หรือวาคิดนึกอะไรก็ตามใจ  ทําไปไดก็แลวกัน. 
 

การทํางานบางอยางตองรวมมือกันจึงจะสําเร็จ 

ทีนี้  สําหรับงานของเราตองถือวารวมกัน,  ในฐานะที่รวมกัน  รวมกัน 
หมดทั้งวัดนี่  ทั้งสวนโมกขหรือท้ังวัดนี่,  อยาแยกกัน.  ใหรวมกันหมดในวัตถุประสงค 
อันเดียว  วาทําเพ่ือเปนแสงสวางแกเพ่ือนมนุษยเทานั้น,  อะไร ๆ  ที่จัดทํานี่เพื่อ 
เปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย.  แมแตคนถากหญา  ทําครัว  ก็มีสวนแหงความเปน 
แสงสวางแกเพื่อนมนุษย  เพราะวาทํารวมกันเพื่อใหมันอยูได,  เพื่อใหมีสถาบันนี้อยูได 
เพื่อเปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย.  หรือวาจะเปนหัวหนางาน  หรือวาจะเปนอะไร 
ก็ตาม  ตองมองกันในลักษณะที่รวมเปนรูปเดียวกันอยู  คือ  ตั้งอยูเพื่อเปนแสงสวางแก 
เพื่อนมนุษย  นี้จึงจะทําไดมาก  จึงจะทําไดเร็ว;  เราแยกกันทํา  จะสลายตัวทันที.  
ลองแยกกันทําดู  ไมเปนสหกรณอยางนี้,  จะเปนไปไมได,  จะทําไมได.  ไมใช 
ผมจะประมาทคุณ  หยามน้ําหนาคุณ,  ไมใช;  ที่ทําไมได  ก็เพราะถึงผมเองก็ทําไมได,  
ใครก็ทําไมได  ถาไมรวมแรงกันใหสมบูรณในโครงการอันหนึ่ง  ในรูปงานอันหนึ่ง 
จะทําไมสําเร็จ  และไมมีประโยชน. 

 
เรากําลังพูดวา  ตนไมของเราก็พูดได  กอนหินของเราก็พูดได  ธรรมชาติ 
ทุกอยางที่นี่ก็พูดได  รูปภาพก็พูดได  รูปปนก็พูดได  อะไร ๆ  ก็พูดได,  เพราะวา 
เราจัดมันไวในลักษณะที่ใหคนดูออก.คนมาดูออกก็ไดแสงสวาง;  คนฉลาดนอย 
ก็ตองดูตองอานของอยางนี้,  คนฉลาดมากก็ฟงกอนหินพูด  ไมตองเขามาในตึกนี้ก็ได.  
ตึกนี้แสดงภาพสําหรับคนธรรมดา  ซึ่งตองฟง  ตองดู  ตองพูด  ตองอาน  ตองคิด;สวนที่ 
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ฉลาดมากก็ไปท่ีนั่น  :  ที่มีแตกอนหินกับตนไม  ที่มีแตธรรมชาติแท ๆ  ไมเกี่ยวของ 
กับมนุษย.  แตก็ตองจัดตองทําบาง  ใหอยูในสภาพที่พอเขามา  มันแวดลอมใหใจคอ 
ปกติกอน;  พอใจคอปกติแลวก็พอจะนึกคิดอะไรไดเอง.  ถามันรกรุงรัง  หรือ 
มืดทึบหรือรอนระอุ  ก็ไมไดผลเหมือนกัน;  มันตองเย็นสบายโปรงสบาย  สะอาด 
พอสมควร  ทําใหใจคอปกติ  แลวจึงจะมองเห็นนั่น  เห็นนี่  เห็นโนน  ในแงลึก  ใน 
ดานลึก. 
 

ธรรมชาติทุกอยางเปนสัจจธรรมอยูในตัว 
ทุกอยางพูดไดในตัว  เปนแสงสวางอยูในตัว,  เปนของธรรมชาติ 

ถูกตองหมด.  ความผิดก็ถูก  ความถูกก็ถูก,  เพราะมันเปนธรรมชาติเหมือนกันหมด.  
ที่เราวาอะไรผิด  วาอะไรถูกนี้  เปนความโงของเราเอง  สิ่งใดที่มนุษยเกลียดไมชอบ 
ก็ตองวาผิด,  ที่ถูกใจและชอบก็วาถูก.  ที่ถูกที่สุด  ทั้งผิด  ทั้งถูก  มันก็ไมมีอะไร 
เปนธรรมชาติจริงเหมือนกัน.  ความทุกขกับนิพพานนั้นก็เหมือนกันในฐานะที่เปน 
ธรรมชาติดวยกัน,  แตเราไมชอบความทุกข.  มนุษยรูสึกอยางนั้น  ฉะนั้น  จึงวา 
ความทุกขนี้ไมเอา  ที่แทก็เปนของธรรมชาติ.  คนที่มีสายตาลึก  เขาก็มองเห็นวา 
นิพพานและความทุกขนี้เปนอันเดียวกัน  :  เปนธรรมชาติ  เปนอนัตตา  เปนสุญญตา 
ดวยกันทั้งนั้น;  อยาเอาความตองการของมนุษยเขามาเกี่ยวของ  แลวมันก็เหมือนกัน. 
 
สั งสารวัฏฏกับนิพพานก็ เหมือนกัน   ในเมื่ อไม เอาความตองการของ 
มนุษยเขามาเกี่ยวของดวย,  ถาเอาความตองการของมนุษยเขามาเกี่ยวของ  มนุษย 
ก็ตองเลือกเอาที่ชอบและที่ไมชอบ;สังสารวัฏฏก็คือนาเกลียด,  นิพพานก็คือ 
นาปรารถนา  เลยเปนสองฝายกัน.  นี่บาทั้งนั้น  มันกลายเปนความบาอันดับสุดทาย 
หรืออันดับปลาย  ๆ ที่จะคอย  ๆ หายไป,  แตยังไมบามากเหมือนตอนตน  ๆ คือยังไมรูจัก 
วาอะไรเปนอะไรเสียเลย. 
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ธรรมชาติ ๔๙๗

คนโงมากจะไมรูสึกวารางกายนี้ปฏิกูล,  เห็นรางกายที่ปฏิกูลน้ีวาไมปฏิกูล 
นี้โงมาก.  แตถาเขาฉลาดขึ้นมาหนอย  ก็จะเห็นวา  สิ่งที่ปฏิกูลมันก็ปฏิกูลเหมือนกัน,  
ไมมีอะไรที่ไมปฏิกูล  :  ดอกไมก็ปฏิกูล  ของเหม็นก็ปฏิกูล  อยางนี้เปนตน.  ฉลาด 
ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  ขั้นที่  ๓  ก็จะรูวามันปฏิกูลดวยกันทั้งหมด,  และไมปฏิกูลดวย 
กันทั้งหมด;  ที่ไปวามันปฏิกูล  ก็เพราะเราไปรูสึก  อันนี้เหม็น  อันนี้เปลี่ยนแปลง 
อันนี้ไมเที่ยง  อันนี้หลอกลวง  นี้เรามาวาเอาเอง,  คนที่ฉลาดที่สุดไมรูสึกวามีอะไรที่ 
เปนของปฏิกูล,  มันกลับไปพองกับคนโงที่สุด  ที่เห็นอะไรก็ไมปฏิกูลเหมือนกัน 
ของสกปรกก็ไมปฏิกูล  จนรางกายนี้ก็ไมปฏิกูล. 

 
เรื่องของความจริง  มีหลายชั้น  เปนชั้น ๆ  กันอยู;  เชน  ถาจะมีความสุข 

มีความทุกข  จะมีเย็นมีรอนมีอะไรอยูนี้  ก็ยังโงนัก.  พระพุทธเจาจึงตรัสวาทานก็ 
เคยเขาใจวา  เปนธรรมดามีสุขก็ตองมีทุกข,  มีเย็นก็ตองมีรอย,  แลวก็ตองคิดไปตาม 
ความสมมติอยางเปนธรรมดา.  แตเมื่อทานตรัสรูแลวทานจึงตรัสบอกวา  แมแตนิพพาน 
ก็อยาสําคัญวาเปนนิพพาน,  คือมันเหมือนกันไปหมด  ไมวาอะไรหมดเปนธรรมชาติ 
เทานั้น.  สังขตะ  หรืออสังขตะก็ตามเปนธรรมชาติทั้งนั้น,  ไมมีรอน  ไมมีเย็น 
ไมมีความหมายที่จะเปนสุขหรือเปนทุกข. 

 
นี่เห็นไดวา  ความรูอันนี้ลึกเกินที่พวกวัตถุนิยมจะเขาใจได,  เดี๋ยวนี้คน 

ในโลกแทบทั้งหมดเปนวัตถุนิยมมากไป  เขาใจคําเหลานี้ไมได;  ยิ่งไปพูดวา  ทําเพื่อ 
ไมเอาอะไร  เพื่อไมไดอะไร  เพื่อไมเปนอะไร  ยิ่งเขาใจไมได,  เขาก็วาเราบา 
กวาเขาอีก;  อยางที่ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรนี้  เขาก็วาเราบากวาเขา  ก็ชางเขาเถิด. 

 
อยาปฏิบัติ เพ่ือเอาอะไร  เพ่ือไดอะไร  เพ่ือเปนอะไร  นอกจากปฏิบัติ 
เพื่อทําลายความเห็นแกตัว,  ใหตัวมันหมดไป  นิสสัตโต  นิชชีโว  สุญโญ 
มีความหมายอยางนี้.  มาทําวิปสสนาเพื่อจะเปนพระโสดาบัน  นี้บาตั้งแตทีแรกแลว ; 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๔๙๘

เดินเขามายิ่งบา,  ยิงลงมือปฏิบัติก็ยิ่งบา.  ถาไดรับการแตงตั้งวาเปนพระโสดาบันแลว 
ละยิ่งบา  ๑๐๐เปอรเซ็นต.  อยาไปคิดทํานองนั้นเลย;  สูไมเปนอะไร  เพื่อวางไปใน 
ที่สุด  จึงจะเปนอนันตะสูอนันตะ,เปนอมิตาภะ,  เปนอมิตายุ  ไปทํานองโนนดีกวา. 
 

พึงปฏิบัติธรรมอยางสงบ  อยาใหมีตัวกู-ของกู 
สรุปแลวไดความวาอยางไร ?  คือพูดวันนี้สรุปแลวไดหัวขอวาอยางไร ?  

ธรรมชาติหรือเปลา ?  ธรรมชาตินั้นไมบา,  ไมมีทางจะบาหรือดี,  สําหรับธรรมชาติ 
ตองไมบา  ไมดี  ไมอะไรหมด.ถามีเปนตัวขึ ้นมา  เปนตัวกู-ของกูขึ ้นมา  ยกหู 
ชูหางขึ้นมา  นี้แหละธรรมชาติบา  เปนธรรมชาติฝายเดือดขึ้นมา  ธรรมชาติที่เปน 
กิเลส  ที่เดือดขึ้นมา  เปนทุกข,  ตัวกูมันนึกวาเปนทุกข  ก็เรียกวาเปนทุกข  เพราะ 
มันแผดเผาอยู  ทรมานอยู.  จงเรเขาหาธรรมชาติที่สงบ  ประณีต  ละเอียดสุขุม 
ไมปรุงแตงกอใหเกิดตัวกูยกหูชูหางขึ้นมา,  ระวังจิตใหดี  ตั้งจิตใหดี  ใหวาง 
อยูเสมอ,  อยามีตัวกูเอานั่นเอานี่ขึ้นมา.  พอพูดอยางนี้รูสึกวา,  ขี้เกียจพูดแลว,  
พูดเรื่องยกหูชูหางจนขี้เกียจพูด  ยังไมเห็นใครลดหูลดหางเหมือนอยางที่พูดเลย  ยังรักษา 
หูหางกันเอาไวเรื่อย. 
 
นี่ ก็พูดมาจนจะหมดเวลาแล ว  ถ าใครไมชอบฟ งเรื่ องนี้   หรือเบ่ือท่ีจะฟ งเ รื่ อ งนี้ 
ละก็  อยานึกวาผมไมเบื่อท่ีจะพูด;  บางทีก็คิดวาไมมีประโยชนอะไรที่จะพูด,  หรือ 
อาจจะเห็นวาไมมีประโยชนอะไรดวยซ้ําไป.  ถาสนใจฟงก็ดูเถิด  เมื่อทํางานเหงื่อ 
ออก  แลวก็ดูเถอะ  ใหมันละลายตัวกู-ของกูออกมาในเหงื่อนั้น,  หูหางจะไดนอย 
ลงไป.  ใหในเหงื่อนั้นมีตัวกู-ของกูที่ละลายออกมา  ละลายออกมา  เหมือนกับลางของ 
ใหจืด  ใหสะอาด. 
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ธรรมชาติ ๔๙๙

ทุกคนมักบาดี  รักดี  ชอบดี  บูชาดี  ถือดี  อยากไดดี  หวังไดดีกันนัก,  นี่เปน 
เรื่องบาทีแรก;  จนตอมาเห็นวา  เอา,  มันเหมือนกันเวย,  ไมไหวทั้งนั้น  สั่นหัว 
ทั้งนั้น;  แตงงานกับสุญญตาดีกวา  ทั้งผูหญิงผูชาย  ใหมันเยาะเยยคนที่กําลังคิดมีตัวกู  
-ของกู.  คนโบราณเขาฉลาดมาก  เขาจะมีบทเยาะเยยโดยเขาเขียนภาพตุกแกทุกทีเลย 
เชนตุกแกที่ไมกวาด,  ตุกแกที่ขึ้นบนธรรมาสน,  ตุกแกบนหลังคาโบสถ;  ตุกแกมัน 
เปนเหมือนกับเทวดา  หรืออะไรตัวหนึ่งที่คอยหัวเราะเยาะคน. 
 

ค่ําแลว  พอเทานี้. 
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ธรรมปาฏิโมกข 
 
๑๙.  ธรรมชาติ  (ตอ) 
วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๑๑  ตรงกับวันศุกร  ขึ้น  ๘  ค่ํา  เดือน  ๕  ปวอก 

 
 

  ธรรมปาฏิโมกข  คราวกอนไดพูดกันถึงเรื ่อง 
“ธรรมชาติ”   ใหรู พอสมควรแลว ;   รู ถ ึงขนาดที ่พ ูด 
เป นปร ิศนาไปเลย ;   พิจารณาแล วจะรู จ ักธรรมชาติ 
ดีและลึก  ดังที่พูด  เหมือนอยางปริศนา. 

 
  เรื่องที่เก่ียวกับธรรมชาตินี้มันมาก  มีหลายแง 

หลายมุม  หลายชั้น;  ถาเราไมรูถึงขนาดที่นอมเขามา 
ในตัว  หรือใหเห็นวามีอยูในตัวแลว  ก็ดูจะยังไมรู 
ที่ใหนอมเขามาอยูในตัว  ก็เฉพาะเรื่องที่จะดับทุกขโดย 
ตรงนี้  นอมเขามาใสตัว;  กลัววาจะเขยิบออกไปมาก 
ขยายเรื่องธรรมชาติออกไปมาก  จนเปนอภิธรรมเพอ 
เจอ   อยางนี้ เปนสิ่ งที่ตองระวัง ,กลัวจะไปพลามเป น 
อภิธรรมเพอเจอ;  นั่นคือไมมีที่สิ้นสุด. 

 
 
 

๕๐๐ 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๐๑

เรื่องปฏิบัติธรรมที่เขาพูด  ตามวิธีที่เปนปริศนา  ลองฟงและพิจารณาดู 
แลวเราจะเห็นวาเปนเรื่องผิดธรรมชาติหรือเปนธรรมชาติ;  อันนี้จะเปนวิธีที่มี 
ประโยชนกวา  พิจารณาอยางพวกที่คลานตวมเตี้ยม ๆ  อยู.  มีภาพปริศนาไทยชุดหนึ่ง 
พูดถึงเรื่องวิธีที่จะดับทุกขนี้  พูดเปนทํานองเรื่องนิยาย:- 
 

นิทายปริศนาธรรม  เทียบ  สุญญตา 
เรื่องเด็ก ๆ  กุมารที่มีความทุกข  รองหมรองไหอยูในปา  เทวดา 

บอกวิธีที่จะดับทุกข  คือวาเดือดรอนดวยเรื่องยักษมาจับกิน,  นกอินทรีย 
มาจับคนกิน.  มียักษทั้ง  ๔  มาจับคนกิน  เปนเรื่องมีความทุกข;  แลว 
เกิดมีกุมารตัวนอยที่จะเปนพระเอกไดขึ้นมา.  เทวดาบอกใหไปหาฤาษีที่ถ้ํา 
แหงหนึ่ง  มีฤทธิ์มีเดชมาก;  แลวฤาษีตนนั้นก็จะชวยชุบพระขรรค  ชุบ 
คันศรให  ดวยเขากระตาย.  ถาไดคันศรที่ชุบขึ้นมาจากเขากระตาย  แลว 
ก็ใหไปหาฤาษีอีกองคหนึ่ง  ใหชวยชุบสายศรใหจากขนเตา.  เอาขนเตามา 
ทําเปนสายศรให  แลวก็เอาไปยิงนกอินทรีย  ยิงยักษทั้ง  ๔  ยิงยักษอื่น ๆ  
ใหตาย. 

 
กุมารก็เริ่มตนดวยไปหาฤาษีองคแรก  มีคนใชอีกคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได 

ไมแน;  คนใชคนหนึ่ง  ไมมีตาเอาไวดู  ไมมีหูไวฟง  คนใชไมมีหู  แตก็รับฟงได,  
ไมมีจมูกแตรูกลิ่น  ไมมีลิ้นมันก็พูดได,  ไมมีตีนก็รูเดิน,  ไมมีมือก็รูจักจับรูจักถือ,  
เพราะไมมีอะไร ๆ  ดังกลาวมานั้น  จึงไปถอนเขากระตายมาได;  ไมมีมือ  ไมมีตีน 
ไปเอาเขากระตายมาเพื่อชุบข้ึนเปนพระขรรคและคันศรได. 
 
เรื่องมันยืดยาว  คุณเคยไดยินไหม ?  เคยไดยินที่ไหนไหม ?  เคยเห็นภาพ 
อยางนี้ที่ไหน ?  บางคนวาเรื่องนี้เปนเรื่องในสมุดภาพปริศนาธรรมของภาคอีสาน. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐๒

นิทานของอีสานหรือท่ีไหนก็ไมสําคัญ;  สําคัญแตวามันหมายความวา 
อยางไร ?  ตองเปนคนที่ไมมีตาก็รูได  ไมมีหูรูฟง  ไมมีจมูกรูกลิ่น  ไมมีลิ้น 
พูดได  ไมมีตีนก็เดินได  ไมมีมือก็ยังจับถือได;  มันจึงจะมีความสามารถ 
ที่จะถอนเขากระตายได;  ไปหากระตายพบ  หรือวาถอนเอาเขากระตายมาได 
หรือไปหาขนเตามาได. 

 
สิ่งทั้งหมดเปนอาวุธ  เปนคันศร  ลูกศร  ที่จะลางผลาญยักษวอดวายหมด 

มันเปนไปไดอยางไร ?  ธรรมชาติหรือเปลา ?  ผิดธรรมชาติหรือเปลา ?  เตาที่ไหนมี 
ขนละ;  หรือกระตายที่ไหนมีเขา  มีนอมีเขาเดียว,  กระตายที่ไหนมีนอใหญ ;  
เตาที่ไหนมีขน;  แลวคนชนิดไหนไมมีมือแลวจับได,  ไมมีตีนเดินได  ไมมีลิ้นพูดได 
ไมมีตาก็เห็นได  ไมมีหูก็ไดยินได;  คนชนิดไหนกัน  ผิดธรรมชาติ  หรือยัง ? 

 
เขาเกงกวาเราแยะ  คนพูดทีแรก  มองเห็นอะไรลึก  :  มองเห็นในแงที่ 

เรียกวา  ผิดธรรมชาติ;  พูดออกมาในรูปธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ.  คนพวกไหน 
ลองนึกดูบาง;  พวกฤาษีที่นั่งคิดนั่งนึกอยู  หรือวาคนบาน้ําลายกลางถนนพูด.  
พูดวิธีอยางนี้  ภาษาอยางนี้  เปนพวกนักคิด  นักวิปสสนา  ฤาษี  มุนีพูด;  หรือวา 
คนพูดพลามตามบานเรือนพูด.  ก็เห็นไดชัดวา  เจตนาจะพูดใหมันผิดธรรมชาติ ;  
ตรงกันขามหมดทุกอยางเลย.  ลองนึกดูธรรมชาติหรือไมธรรมชาติ,  ตามธรรมชาติ 
หรือผิดธรรมชาติ. 

 
คนเหลานี้ไมรูธรรมจริง  เพียงแตพูดเลนพลอย ๆ  เชนนั้นหรือ ?  เอามา 
แตไหน ?  พูดเลนพลอย ๆ  ไดขนาดนี้  เอาขอคิดมาแตไหนพูด ?  หรือเปนนักเลา 
นิทานตลกแผลง ๆ  พอไดยินธรรมะเขาก็เลาเลย  หรือวาเขาลองคิด,  เขามีปญญาที่ 
ไหนมาพูด  เอามาเปรียบได. 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๐๓

สําหรับผมมีความเชื่อวาคงเปนครูบาอาจารย,  พวกครูบาอาจารยขนาดแตง 
บทเพลงกลอมนอง  เรื่องมะพราวนาฬิเกรไดถึงขนาดนี้.  พวกครูบาอาจารยขนาดนี้ 
จึงจะแตงประดิษฐเรื่องอยางนี้ขึ้นมาได;  เขาเกงตรงที่ประดิษฐผูกเรื่องที่สนุก 
เพราะเรื่องสนุกแลวคนก็จําได,  เขาใจหรือไมเขาใจก็จําได,  เพราะเนื้อเรื่อง 
มันสนุก.  ยายแก ๆ  จําไวได  เลาใหลูกเลาใหหลายทั้งที่ตัวเองไมรูเรื่องเลาตอ ๆ  
กันไปได,  แบบเดียวกับมะพราวนาฬิเกร  ไมรูวาอะไร  แตรองตอ ๆ  ฟง ๆ  กันมาได. 
 

ทําไมตองเอาหนวดเตาทําสายศร  เขากระตายทําพระขรรค  คันศรทําไมตอง 
ทําอยางนั้น ?  แคนี้ไมรู  ก็แยเลย;  ที่เปนเรื่องที่พูดเปรียบเทียบถึงธรรมชาติอยางลึก.  
ทําไมเรื่องนี้จึงมีบงลงไปวาใหไปเอาเขากระตายมาทําคันศร  เอาขนเตามา 
ทําสายศร  ทําไมอยางนั้น ?   
 

เขาตองเอาสิ่งสูงสุด;  พูดใหชัดกวานั้นก็คือ  สิ่งที่มีอํานาจสูงสุดคือ 
ความวาง,  เรียกเปนศัพทเปนแสงวาสุญญตา.  ตองไปเอาสุญญตามา  มันจึงจะ 
ฆายักษ  หรือความทุกขใหหมดได.  เขากระตายก็สุญญตา  ขนเตาก็สุญญตา ;  
เปนเรื่องของสิ่งที่มนุษยถือวาไมมีอยู.  มนุษยไมรูจักก็ถือวาไมมีอยู  คือไมมี 
เอา  “ความไมมี”  มาเปนอาวุธลางผลาญสิ่งที่มีนี้.  หรือวาคนที่จะไปถอนเอาเขา 
กระตายมาไดนี่ตองเปนคนไมมีตีน  ไมมีมือ  ไมมีหู  ไมมีตา  ไมมีจมูก  ไมมีลิ้นอะไร 
นั่นแหละจึงจะเปนคนที่ไปถอนเอาเขากระตายหรือหาขนเตามาได;  คือคนชนิดไหน ?  
นั่นก็คือคนที่ไมมีอายตนะ  แลวเดินได  พูดได  ไดยินไดเหมือนกัน. 
 
เรื่องนี้เหมือนที่เราพูดอยูเสมอ  วาไมมีความสําคัญมั่นหมาย  วา  ตาของเรา 
ไมมีความสําคัญ  วาหูของเรา,  ไมมีความสําคัญ  วาจมูกของเรา,  ไมมีความสําคัญ  วาเทา 
และมือของเรา;  นี่แหละที่วาเขาไมมี  เขาเปนคนไมมีมือตีน  ไมมีตาหูจมูกอะไร. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐๔

แมวาเขาจะเปนผูไมมีความสําคัญมั่นหมายวามีสิ่งเหลานี้  เขาก็สามารถไดยิน 
ไดฟง  ไดดม  ไดเดิน  ไดจับ  ไดถืออะไรได;  ฉะนั้น  เขาจึงเปนคนที่มีสุญญตา.  
เปนผูมีสุญญตา,  จึงเอาสุญญตามาได  มาฆายักษได;  เหมือนกับเขาไปเอาเขากระตาย 
มาทําเปนคันศรเปนลูกศรได  จึงเปนเรื่องชั้นดี  ชั้นลึก  ชั้นระดับ  “ไมมี”;  ระดับไมมีคน 
ไมมีมือ  ไมมีตีน  ไมมีอะไร  แตวาทําอะไรนี้ได  ซึ่งก็เปนเรื่องเดียวกันกับท่ีเราพูด 
หรือเทศนกันอยูบอย ๆ  เสมอ  ๆ;  แตนี่เขาใชสํานวนตางออกไป  เขาใชสํานวนคมกลา 
กวาของเรา. 
 

คนโบราณ  คิดปริศนาธรรมไวสอนคน  มีอยูมาก  ควรศึกษา 

ปริศนาธรรม  ธรรมชาติ  ปริศนาธรรมที่มีประโยชน  ที่ซุกเหลืออยู  จน 
ปลวกกินหมด  หรือวาผุไปหมด,  ทั้งหมดนี้นาเสียดาย  กอนนี้คงมีมากแถวไชยานี้ 
เดี๋ยวนี้สูญหายไปเสียมาก.  คนไมสนใจเห็นเปนเรื่องคําสงเดชบา ๆ  บอ ๆ  ของคน 
โบราณ  สมุดขอยจึงสูญสิ้นไปหมด  ดวยความผุพัง.  เขาศึกษาธรรมชาติขางนอกขางใน 
จนรูจักเอามาปนกัน  เปรียบเทียบ  ประสมประสานกัน  พูดไดในสํานวนที่ลึกซึ้ง 
จนเราตามไมทัน.  ไมใชเพียงมองเห็นไดวา  ไมมีอะไรนอกจากธรรมชาติ  เปนเรื่อง 
ของธรรมชาติ  เปนตัวของธรรมชาติ,  เปนเรื่องจัดแจงของธรรมชาติ  เขายังเอา 
ธรรมชาติภายนอกทางวัตถุมาเปนคําเปรียบของธรรมชาติภายในที่ละเอียด  ที่ลึกซึ้ง  ที่ไม 
มีตัว  ที่เปนนามธรรม;  เขาจึงเกงกวาเรามาก. 

 
อาจารยยุคนี้ เขาจะตองรูจักจุดอุปมาในตัวคนนี้ทั้งหมดเลย;  แมสากล 
จักรวาลมีอะไรบางเขาก็จะจัดใหมันมีครบหมดในตัวคนหนึ่ง.  เอาธรรมชาติภายนอก 
ที่เปนวัตถุมากมายนับไมหวาดไมไหวเอามาจัดเปนธรรมชาติภายใน  :  เปนเรื่องทาง 
จิตใจ  เรื่องกิเลสเกี่ยวกับจิตนี้;  รูจักธรรมชาติเปนอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา.  นาเสียดาย 
ความคิดของคนโบราณเหลานี้มีแตนับวันจะสูญหายไป  เพราะคนสมัยนี้ไมสนใจ 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๐๕

ไมชอบ  ไมใช  ไมเห็นวาเปนประโยชนอะไร.  ไปเห็นเพียงวาเขาที  บาเขียนภาพ 
บาปรุงใหเปนภาพหรือวาทํามโนคติภาพ  ภาพมโนคิตเทานั้นเอง;  แทจริงคน 
โบราณเขาพอใจเพลิดเพลินในคําเหลานี้.เดี๋ยวนี้คิดกันแตเรื่องกิน;  เรื่องกินใหอรอย 
เรื่องอยูใหสบายใหหรูหรา. 
 

ถาวาสิ่งเหลานี้เกิดมาในประเทศไทย  ก็แปลวาเกงมากกวาครูเดิมของ 
อินเดีย;  หมายความวามรดกทั้งกระบิ  เรื่องราวทั้งกระบิเกิดขึ้นในอินเดียตามเรื่อง 
พระเจา  เร่ืองเทวดา  เรื่องนรก  เรื่องสวรรค  กระทั่งเรื่องรบราฆาฟนกัน  มีเทวดา 
เปนชั้น ๆ  อยางนี้  ก็เปนของอินเดีย.  ที่มีพระพรหม  พระอิศวร  มียักษ  มีเทวดา 
มีผี  มีมัจจุราช  มีอะไรตาง ๆ  นี้  ลวนแตเปนเรื่องของชาวอินเดียทั้งนั้น;  ชาวอินเดีย 
เขาจะเล็งถึงอะไรก็ไมรู.  แตวาที่เรารู  รวมถึงยักษ  ถึงเทวดาจริง ๆ  ในความเชื่อของ 
คนเหลานั้น;  ก็แปลวา  เทวดาหรืออะไรก็พูดไมถูก  นรกก็อยูขางลางมีอยางนั้น ๆ ๆ  
สวรรคก็อยูขางบนมีเปนชั้น ๆ  ๆ  มีเทวดามีพระพรหม  มีพระอิศวร  มีพระอะไรเหลานี้ 
แลวสอนใหคนเชื่ออยางนั้น. 

 
ทีนี้  เดี๋ยวนี้คนที่วานี้  :  คนที่เลนปริศนาธรรมนี้  เอามาใสไวในคน ๆ  

หนึ่งไดหมดเลย  ไมวาจะอะไร  :  ฝายกิเลส  ฝายชั่ว  ฝายทุกข  ฝายบาป  ฝายนรก 
ก็อยูในนี้,  ฝายบุญ  ฝายสวรรคฝายดี  ฝายสุขก็อยูในนี้,  ฝายนิพพานที่อยูเหนือ 
โลกก็อยูในนี้,  ฝายสวรรคฝายนรกก็มีอยูในนี้.  เฉพาะขอน้ีเขากับหลักธรรมะที่ 
พระพุทธเจาตรัสวา  :  อะไร ๆ  ก็อยูในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  มีทั้งสัญญา 
และใจ.  ทําไมเรื่องอยางนี้จึงมีอยูในเมืองไทย ?  เปนวัตถุพยานปรากฏอยู 
เปนภาพปริศนาธรรมสมุดขอยอยางนี้เปนตน.  แลวทําไมเราจึงไมพบเรื่อง 
ขนาดนี้  ในประเทศอินเดีย ?  แมแตหินสลักหรือที่อะไรก็ไมเคยพบ;  หรือวา 
เราจะดูอธิบายความของเขาไมถูก.  แตเราก็พยายามคนควาเต็มท่ีแลวมันไมมี;  มีแต 
เปนบุคคลาธิษฐานไปหมด  ทั้งที่ เขาจะเขียนเปนธรรมาธิษฐาน  ดวยภาพเปน 
บุคคลาธิษฐานได. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐๖

คุณคิดดูเถอะ  คนชั้นนี้เขาเกง  เขียนภาพคนไมมีตาไดเห็น  คนไมมีหูก็ไดยิน 
คนไมมีขาก็เดินได  คนไมมีมือก็จับได  แลวเขียนรูปเปนรูปวัตถุขึ้นมา;  จะสลักหิน 
ก็ควรสลักไดแลว  แตไมมีในประเทศอินเดีย;  แตเกิดวิวัฒนาการมาอยูในเมืองไทย.  
นับวาความรูของผูคิดปริศนาพอจะมีอยู  มีหนังสือบางเลม  อยางที่วาเปนนามธรรม 
สวรรคอยูในอก  นรกอยูในใจน้ี  เปนนามธรรมอยางนี้ก็มี;เคาเรื่องเหมือนหนังสือ 
บางเรื่องของชาวอินเดีย.  แตเขากลับไมสนับสนุน  ไมใชเปนหลักใหแพรหลาย. 
 

ในยุคหลัง ๆ   ก็มีเร่ืองตาง ๆ   มากข้ึน  เชนเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่องมหาภารตะ 
อะไรก็สุดแท;  โดยเฉพาะ  เรื่องมหาภารตะอยางนี้  ชาวอินเดียบางคนเขาก็พูดวา  เปน 
เรื่องในจิตใจทั้งนั้นเลย  สงครามมหาภารตะที่ยืดยาวยืดเยื้อนั้น  เปนบุคลาธิษฐาน 
ของกิเลส  ของกรรม  ของอะไร  แตไมเคยมีใครแปลแจงออกไปอยางนั้นอยางนี้;  หรือ 
วาไมเคยมีใครเขียนภาพมหาภารตะใหเปนแบบนี้เลย. 
 
ผมพยายามที่จะ  รักษาภาพปริศนาธรรมเหลานี้ ไว ให เปนสมบัติของไทย 
ในทางชาตินิยมก็เปนได;  ถือวาเรามีของไทยเราแลว  มันอยูได  มันยังอยู.  
ขณะนี้ยังไมมีทุน  ไมมีปญญาที่จะพิมพ  ใหนายสุลักษณ  ศิวรักษ  เขาไปดําเนินการ;  
เขาไปหาทุนรอนมาไดเฉพาะภาพปริศนาธรรมชุดที่เราฉายดูกันอยูตอบกลางคืน.  เดี๋ยวนี้ 
เขาพิมพเปนหนังสือเลม  พิมพภาพสอดสี  คําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ  เขียนระบุเปน 
ของไชยา;  อยางนี้ก็ใหเกียรติแกไชยา.  ที่มีคําอธิบายเปนภาษาเยอรมัน  กําลังพิมพอยู 
คําอธิบายเปนภาษาไทยเขายังไมพิมพ  ปลอยใหคนไทยใกลเกลือกินดางไปกอน  คงที่ 
ไมคิดจะทําก็ยังไมไดกินเกลือ.  นี่ไมใชความคิดของผม  ผมไมทราบวาทําไมนายสุลักษณ 
เขาจึงไมพิมพฉบับภาษาไทยขึ้น;  บล็อกก็ใชรวมกับรูปภาพที่มีคําอธิบายพิมพเปน 
ภาษาอังกฤษ. 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๐๗

หนังสือปริศนาธรรมเรื่องนี้แพรหลายไปถึงเมืองนอกเมืองนา  มีคนรูจักคําวา 
เมืองไชยาขึ้นอีกแยะทีเดียว;  ยังมีเร่ืองอะไรอยูอีกที่เหลือคางอยูที่ไชยา  เปนการ 
โฆษณาเมืองไชยา.  เทาที่เราไปสํารวจดูในพิพิธภัณฑ  มีอีกเลมหนึ่งอยางชุดเล็ก 
อยู  ๒-๓  เลม  ขาดกระรุงกระริ่ง.  ชุดใหญสมบูรณเหมือนกับอยางของเรานี้ไมมี,  
มีชดกระจัดกระจายประสมกันไมคอยจะติ;  แตดีมาก  ดีมากเหมือนที่เอามาเลาให 
ฟงนี้. 
 

นิทานปริศนาธรรมไทยที่นาคิด 

มีอีกชุดหนึ่ง  ชุดนี้ยากที่คนจะเอามาลําดับเรื่องแลวอธิบายใหดีได  ที่ผมนํา 
เอามาเลาใหฟงตอนหนึ่งนี้  คลาย ๆ   กับเขาไมตั้งใจจะทําเปนเรื่องยาว  เลาเปนนิทานสั้น ๆ  
เสียเรื่อย;  ตัวอยางนิทานสั้น ๆ  มีเรื่องวา:- 
 

ดอกจําปาสวยงาม  ๓  ชนิด  อยูบนตนจําปา  เด็กรุนหนุม  ๓  คน 
มาเห็นเขาอยากจะไดไมรู จะทําอยางไร  มันก็ขี ่หลังซอน ๆ  ซอนกันขึ ้น ;  
คนขางบนสุดก็เก็บจําปาได. 
 

ขอถามโดยกระทันหันวา  เด็ก  ๓  คนนี้ไดแกอะไร ?  ดอกจําปา  ๓  ชนิด 
ไดแกอะไร ?  ใครจะตอบไดกอน ?  บรรดาที่นั่งอยูนี้มีหลายองคอยูที่นี้  ลองพิจารณา 
จากที่เคยรูจากตํารับตําราทั่วไป.  (ไมมีใครตอบ) 
 
เด็ก  ๓  คนนั้น  คือศีล  สมาธิ  ปญญา,  ดอกจําปา  ๓  เหลาคืออัตตนิฐิตะ,  
สุญญตวิโมกข  อนิมิตตวิโมกข;  วิโมกข  ๓.  วิโมกข  ๓  ในธรรมวิภาพปริเฉท  ๒  
ก็มี :  อัตตนิฐิตะ  -ไมมีที่ตั้ง,  อนิมิตตะ-ไมมีนิมิต,  แลวสุญญตะ  -วาง;  
คือเปนเรื่องนิพพาน  ๓  ชนิด,  กลาวถึงนิพพานโดยวิธีอธิบายเปนนิพพาน  ๓  ทาง,  เปน 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๐๘

ดอกจําปา  ๓  เหลา;  เพราะวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ๓  ชนิดนี้  จะสามารถทําคนให 
บรรลุนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งใน  ๓  ชนิด  :  อาศัยอนิจจังเปนหลัก  อาศัยทุกขัง 
เปนหลัก  อาศัยอนัตตาเปนหลัก  ตามแบบอยางของวิโมกข  ๓.  วิโมกข  ๓  นี้ไมเคยพบ 
ในพุทธภาษิต;  มีในพวกอรรถกถา  มีในพวกอภิธรรมพวกนี้. 
 

เด็ก  ๓  คน  เหมือนอริยมรรคมีองค  ๘  ที่ยนเขาเปน  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
๓  อยาง,  ไดดอกจําปามาคือนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งใน  ๓  ชนิด.  นิพาน  ๓  ชนิดนี้ 
พวกอรรถกถารุนนี้เขาเปรียบอยางนี้รูปภาพมักจะเขียนอยางนี้ทั้งนั้น  จะเขียนนิพพาน 
เขียนเปนแกว  ๓  ดวง.  แกว  ๓  ดวง,  แกว  ๓  กอนคือวิโมกข  ๓,  แลวบางราย 
คงจะเปนชาวบานมากเกินไป  เขียนคําอธิบายแกว  ๓  ดวงนี้วา  กิเลสนิพพานขันธ- 
นิพพาน  ธาตุนิพพาน. 
 

กิเลสนิพพาน  คือตัดกิเลสไดหมด,  ขันธนิพพาน  คือรางกายดับลงไปอีก,  
แลวธาตุนิพพานคือพระธาตุที่เหลืออยูจะดับลงไปอีก;  อยางนี้ไมใชหลักใน 
พระคัมภีร  แตเปนหลักของคนชั้นหลัง  ชาวบานพูด,  โดยหนังสือชั้นรุนหลัง 
ไมใชมีในพระไตรปฎก  เชน  หนังสือปฐมสมโพธิ์  แตงโดยบุคคล  ในสมัยตอมา;  
เปนอิทธิพลของผูเชื่อวา  บรรดาพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  บรรดาที่มีอยูในโลก 
ในสากลทั้งหมดเทวโลกก็ตามเวลานี้  ถึงสมัยหนึ่งก็จะรวมตัวกันเขาเปนองคพระพุทธเจา 
แสดงปาฏิหาริยตาง  ๆ:  เชนยมกปาฏิหาริย  เปนตน  แลวก็จะสลาย  สลายอีก 
ที  สิ้นสุด  ดับหาย  สิ้นสุดอันสุดทาย;  นี้เรียกวา  ธาตุนิพพาน. 
 
สําหรับพระพุทธเจาองคหนึ่งจะไดมีกิเลสนิพพาน  ที่ใตตนโพธิ,  นี้เปน 
แตเพียง  “นกวามี”;และขันธนิพพานมีที่ใตตนสาละตนรัง;  สวนพระธาตุนิพพาน 
ยังไมมี;  อีกกี่รอยปพันปจึงจะมีธาตุนิพพาน.  พวกนักเขียนชาวบานพวกนี้ก็ถือ 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๐๙

โอกาสเขียน  นิพพานแกว  ๓  ดวง  :  ดวงหนึ่งหมายถึง  กิเลสนิพพาน,  ดวงหนึ่ง 
หมายถึง  ขันธนิพพาน,ดวงหนึ่งหมายถึง  ธาตุนิพพาน;  อยางนี้ธรรมชาติหรือ 
ไมธรรมชาติ  ตองหัดพิจารณา. 
 

ถาไมจริงเปนธรรมชาติไดไหม ?  ถาไมจริงตามนั้นถือเปนธรรมชาติไดไหม ?  
 “ธรรมชาติ”มันกวางเองอยางไหนก็ได  :  เท็จก็คือธรรมชาติ;  จริงก็คือ 
ธรรมชาติ;  เหมือนอยางนี้  สบายดี.  ฝนตกดีก็ธรรมชาติ  ฝนไมตกเลยก็คือธรรมชาติ 
สวนที่จะเอามาเปนธรรมชาติ  เอากวางแคไหน ?  เอาลึกตื้นแคไหน ?  แลวจะเอา 
เพียงไร ?  นั้นอยาเอาหมด;  ถาเอาหมดก็บาเลย  คือเวียนหัวตายเลย.  อะไร ๆ  
ก็ธรรมชาติหมด  มันก็ไมไหว.  เชนกับท่ีพระพุทธเจาทานตรัสวา  ใบไมทั้งปานี้ใครจะ 
เอาไหว,  ทั้งปาทั้งโลกนี้มันเอาไมไหว;  จงเอาแตใบไมกํามือเดียวเถิด,  ใบไม 
กํามือเดียวจําเปน.  คอยดูใหมีการปฏิบัติดับทุกขเรื่อยไปเทานั้น  ไมมีอะไรดี 
กวานั้น;  ใบไมทั้งปาจะเอาไปทําอะไรกัน. 
 

การศึกษาเรื่องธรรมชาติ  ตองใหอยูในขอบเขตจํากัด 

คุณตองระวังคําวา  “ธรรมชาติ”  ของคุณใหดี  ๆ;  ใหอยูในขอบเขต 
ที่จําเปน.  อยาหมายจะไปชวนกันจับกลุมตีวงธรรมชาติกวางออกไป  กวางออกไป 
กวางออกไป  จงระวังจะตามตัวไมพบ;มันเกินไป  ไกลออกไป,  ไกลออกไป 
ไกลออกไปอยางนั้น;  ตองใหใกลเขามา  ใกลเขามา  ใกลเขามาจนเขามาอยูในกายที่ยาว 
ประมาณวาหนึ่งนี้,  บรรจุไวหมดกี่หมื่นโลกธาตุ  จะเรียกวามีสิบโลกธาตุ  หรือหมื่น 
หรือหลายหมื่นโลกธาตุก็ตามใจ;  ในนั้นมันมีอะไรได  ก็บรรจุเขาไวไดในรางกายที่ยาว 
ประมาณวาหนึ่งนี้,  หรือวาเพียงแตบรรจุไวไดในจิตใจที่จะเล็กหรือใหญนี้เอง  รวมทั้ง 
รางกาย.  จิตใจนั้นเปนสิ่งที่ไมมีขนาดหรือวาไมมีการจํากัดลงได;  เปนอนันตะ,  
จากจิตใจนี้อะไร ๆ  ออกมาไดไมมีสิ้นสุด;จากอนัตตะสูอนันตะ. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๑๐

พวกอภิธรรมกําลังแย  เปนพวกที่กําลังลอกันอยู,  พวกเขาจะอธิบายวา 
จิตใจอยูที่หัวใจอยูที่หัวใจกอนหัวใจเทากําปนนั้น.  เขาอธิบายเรื่องจิตใจอยางนี้ 
พวกอภิธรรมเขาอธิบายตามแบบของอภิธรรม  เปนตัวหนังสือแปลอยางนี้,  ถาพูดวา 
มันสมองผูรูบางคนวาใจมีที่มันสมอง;  พวกอภิธรรมวาใจอยูที่กอนหัวใจ  ใจอยู 
ที่นั่น  มีดวงหทัยที่นั่น. 
 

ทีนี้  เมื่อเร็ว ๆ  นี้หมออาฟริกาเขาตัดเปลี่ยนหัวใจคน  พวกอภิธรรมจะ 
อธิบายวาอยางไร;  หัวใจถูกเปลี่ยนไปทําไมคนจึงไมตาย.  เปลี่ยนหัวใจแลว  ถาใจอยู 
ที่หัวใจ  และก็ถามันเปลี่ยนหัวใจกันไดก็เปลี่ยนกรรมไดซิ  เปลี่ยนกรรมเปลี่ยนวิบาก 
ของกรรมได;  เพราะวามันอยูที่ใจ  ติดอยูที่ใจ  ตายไปเกิดก็ไปเกิดดวยใจนี้.  
อยางใครคิดทําบาปไวมาก  ก็เปลี่ยนหัวใจเสียซิ  เปลี่ยนหัวใจแลวจะไดเปนคนใหม;  
คนที่ทําบุญไวมาก  ก็เปลี่ยนหัวใจของเราเสียซิ  ใหเกิดผลตามใจ;  นี่เขากําลังลอพวก 
อภิธรรม. 
 

เราไมรูวาจิตอยูที่ไหน  เราพูดเรื่องจิตใจกัน,  ตรวจจิตใจกัน 
บรรลุผลทางจิตใจกัน,  นาหวัวไหม;  แตตัวจิตใจอยูไหนไมรู.  ตามแบบ 
ของตัวหนังสือ  เรื่องหัวใจกลายเปนเรื่องวัตถุ  หัวใจนี้กลายเปนเรื่องรูปไป.  มันเห็น 
แตทางวัตถุ. 
 
พวกนั กวิ ทยาศาสตร สมั ยป จจุ บันนี้ ไม รู ตั วไฟฟ าอยู ที่ ตรงไหน   คื ออะไรแน ;  
ไมรูจักตัวไฟฟาแท ๆ  ไมรูจักวาคืออะไรแน  สวนไหนแน  ตัวอะไรแน,  แตดูซิ 
เขาเอาไฟฟาใชเปนบาวเปนทาสเปนอะไรมากมาย  กาวหนายิ่งขึ้นทุกที  ในตัวระบบ 
electronic  นี้ไปกันใหญแลว;  ใชตัวไฟฟา  ใชไฟฟาทั้งที่ไมรูจักวาตัวไฟฟาคืออะไร 
อยูที่ไหน ?  รูแตวาถาทําอยางนี้มีผลอยางนี้ก็แลวกัน;  ทําอยางนี้  มีผลอยางนี้  ทําเพื่อ 
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วัตถุทั้งนั้น  แตไดผลเปนไฟฟา  เปนเรื่องของไฟฟา  เปนเรื่องของประหลาดอัศจรรย 
ใชเปนบาวคนไดใชขับเครื่องบินไมตองมีคนขับ  ใชในเครื่องบินทํางานทุกอยางได 
ถายรูปก็ได  จดบันทึกก็ได  ทําอะไรก็ได,  ใชงานดวยแรงไฟฟาระบบไฟฟานี้  เดี๋ยวนี้ 
เปนเรื่องไฟฟากันเกลื่อน  แตตัวไฟฟาอยูที่ไหนไมมีใครรู;  รูกระทั่งโลหะประเภทนั้น 
ชนิดนั้น  สวนนั้น  เทานั้น  สวนอะไรที่มันเปนอยางนั้น  อยางโนนมันจะไดปฏิกิริยา 
อยางนี้เปนผลขึ้นมานี้  เขารูกันเทานั้น. 
 

เราไมรูเรื่องไฟฟาคลาย ๆ  กับที่เราไมรูวา  สิ่งที่เรียกวาจิตนั่นคือ 
อะไร;  เชนเราฝกจิตนี้ใหบรรลุมรรคผลนิพพาน  เปนจิตที่ไมมีความทุกขรอนได 
เราถือเสียวาปฏิบัติใหถูกวิธีเถอะ  รางกายนี้  จิตใจนี้  ก็ไดผล  เมื่อเรารูจัก 
ธรรมชาติเพียงชั่วปฏิบัติเกี่ยวกับรางกายจิตใจใหถูกวิธี.  เราจะรูจักตัวธรรมชาติ 
แท ๆ  ที่เปนตัวจิตแท ๆ  หรือก็เปนตัวรูปแท ๆ  นั้นรูจักยาก;  เพราะซอยละเอียดลงไป 
ไดเรื่อย.  ที่มองเปนรูป  ๒๘  หรืออะไร  อยางที่คัมภีรอภิธรรมนี้มันไมพอ  มันกลาย 
เปนของเด็กเลนเพราะมันสามารถไหซอยไดลึกมากกวานั้นอีกในเรื่องตัววัตถุธาตุ.  
แลวเราไมตองรูถึงเทานั้น  เราก็สามารถทําจิตใหไมมีความทุกขได;  เพียงแคไปหา 
หนวดเตาเขากระตาย  ตามที่เขียนเปนรูปภาพที่เขาแสดงไวอยางนั้นก็ได. 
 
การที่ พู ดถึ งเรื่ องหนวดเต าเขากระต ายกั นอยู บ อย  ๆ   นี่ ดี   มั นช วยให เ ข า ใ จ 
งายขึ้น  ดูเปนของธรรมดาขึ้น;  พูดถึงหนวดเตาเขากระตาย  หลาย ๆ  ครั้งดูชักจะใกล ๆ  
เขามา;  ทําใหเขาใจยิ่งขึ้น.  พอไดยินทีแรกชักงง  :  จะใชใครไปหาหนวดเตา 
เขากระตาย;  เขาจะใชคนที่ไมมีตา  ไมมีหู  ไมมีจมูก  ไมมีลิ้น  ตีนไมมี  มือไมมี 
อะไร;  ถาไปคิดอยางที่เถรตรงเกิดอะไรทางจิตขึ้นมา  ตัดหู  ตัดจมูกของตัวเอง 
ออกเสีย  ตัดตีนของตนออกเสีย  เลยตายเลย;  ไปก็ไมได. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๑๒

พระพุทธเจาตรัสวา  ไดยินสักวาไดยิน  ไดดมสักวาไดดม  ไดเห็นสักวา 
ไดเห็น  อยางนี้มันมีคาเทากับไมมี  :  ไมมีตา  ไมมีหู  ไมมีจมูก  ฯลฯ  เหมือนกับ 
คัมภีรของพวกคริสเตียน  เขาสอนใหทําความรูสึกวา  มีทรัพยสมบัติเหมือนกับ 
ไมมีทรัพยสมบัติ  :  มีภรรยาใหเหมือนกับไมมีภรรยา;  มีสุขใหเหมือนกับไมมีสุข,  
มีทุกขใหเหมือนกับไมมีทุกข,  ไปซ้ือของที่ตลาดอยาเอาอะไรมา  นี่ก็เหมือนกัน;  
ความหมายมีความลึกซ้ึงอยางเดียวกันกับที่ไปหาหนวดเตาเขากระตาย  โดยบุคคลที่ 
ไมมีตา  หู  จมูก  ปากลิ้น  กาย. 

 
นี่ไปคิดดูใหดี ๆ   ทุกองค  ทุก ๆ   คน  คําสอนอยางที่วาไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้น 

กายนี้;  สอนถึงขนาดใหไมมีตาหูจมูกลิ้นกายนี้  หัวใจจะหมดคาเองอยางนี้.  เมื่อตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ไมมีแลวเรื่องจะมากไปไหม ?  ถามีหูมีหางกันมากอยู  มีหู 
มีหางมีอะไรสําหรับยก  จะมากไปไหม ?  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ธรรมดาก็อยาใหมี 
อยูแลวแลวจะมีหูมีหางสําหรับยกอะไรได. 
 

ทํางานทุกชนิดดวยจติวาง  นี้กเ็ทากับไมมีอะไร  ไมทําอะไร 

วิธีทํางานหนัก ๆ  ทุกวันอยางที่เราทํากันอยูที่นี่  หัดคิดหัดนึกกันใหดี ๆ  :  
เมื่อไมมีหูก็ไดยินได,  มือไมมีก็ตีตะปู  ตีคอนได.  ไมมีปากไมมีลิ้น  กินน้ําปานะได.  
ทุกคราวที่ทําอยู  ที่เปนอยู  ที่กินอยูนี้  จะไดบทเรียนวา  “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”  
ไดดีขึ้น;  คือชัดเจนรัดกุมขึ้น.  ไมมีตัวเราก็ทําอะไรได  ไมมีของเราก็มี 
อะไรได;  พูดกลับเสียอีกที  อยางเลาจื๊อพูดชนิดตีกลับก็วา  “เมื่อไมมีอะไรแลวจะ 
มีหมดเลย”,  เมื่อเราไมมีอะไรแลวจะมีหมดเลย,  ไมมี  ไมทําอะไรเลย  คือวาทํา 
ถึงที่สุด  ก็คือทําหมดถึงที่สุด. 
 
เมื่ อพู ดถึ งไม มี ตั วเรานี้   เขาอุปมาเป นเขากระต าย   หนวดเต าเขากระต าย .  
แลวที่ผมพูดแกพวกชาวบานเสมอ  ก็คือท่ีวา  ตนไมพูดได  กอนหินพูดไดนี่,  จงพยายาม 
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ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๑๓

เปนเกลอกับสิ่งเหลานี้.  พูดกับพวกนี้  ใหศึกษาอยางนี้  ก็หมายความนี้วา  :  
ธรรมชาติมีอยูได  เปนอยูไดเจริญงอกงามอยูได  โดยไมตองมีตัวกูผูเจริญ,  
มีดอกไมดอกหญา  ตนไมตนสะตอ  ตนอะไร  เจริญอยูไดโดยไมตองมีตัวกูผูเจริญ;  
นี่เปนเกลอกันในขอน้ี. 
 

อยาไปคิดอยางนั้นอยางนี้ใหมากไป,  อยาไปคอยคิดวิพากษวิจารณโดย  logic 
โดยอะไร  โดยวิทยาศาสตร  โดยอะไร,  ซึ่งทําอยางนั้น  ก็ไมมีที่สิ้นสุด.  ตัดบท 
หมดเลย  กอนหินพูดวา  :  ฉันไมมีตัวฉัน  ฉันก็อยูได.  กอนหินกอนหนึ่งพูดวาอยางไร,  
คนที่มีหูไดยินลึก  ฟงคําพูดที่ลึกของมันไดไหม;  ฉันไมมีตัวฉันก็อยูได.  
ถึงแมจะตีความไปในทางที่จะดับความทุกขก็ได,  ใหดับความทุกขไดเปนถูกที่สุด;  ตีความ 
ไปตามชอบใจ  ดับความทุกขได  ก็ถูกทั้งนั้น. 

 
คุณเห็นตนไมสวยสดสบายนี้,  ก็ใหนึกขึ้นมาซิ  :  มันไมมีตัวมัน  มันก็ 

อยูได;  ไมตองมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูนี้  มันก็อยูไปไดงอกงามไดสบาย.  มันถูก  
ลมพัดแกวงไสวไปมานี้  ก็ดูคลาย ๆ  กับมันถามเราวา  :  เมื่อไรจึงจะลุกขึ้นรําบาง ?  
ดูตนสะตอนั่นมันถามเราวา  :  เมื่อไรจึงจะลุกขึ้นรําบาง ?  ลุกขึ้นรําหมายถึง  ไมมี 
ความทุกข  ไมมีความสุข  ไมมีความสบายหรือไมสบาย;  มันพอใจอยางยิ่ง 
อิ่มเอิบอยางยิ่ง  อยูกี่วันก็อยางนั้น.  นี่ไมคิดอยางนั้น  ไปรูวา  :  เออ,  มีลมพัดมา;  
ลมพัดมาวันเดียว,แลวคิดอยางอื่นอีก  ฯลฯ.  ถาคิดอยางนี้ละก็ไมใชนักธรรมะแลว,  
เปนนักวิทยาศาสตรบา ๆ  บอ ๆ  อะไรไมมีสิ้นสุดแลว;  แลวทีนี้จะไดประโยชน 
อะไรในการที่จะอยูใกลตนไม  จะอยูกับตนไม  เพื่อศึกษาธรรมะจากตนไม. 
 

ควรหัดเปนอยูอยางธรรมชาติบาง 
หนังสือเรื่องนกของพวกธิเบตเลมหนึ่งก็ดี  ที่เขาแตงขึ้นมาใหนกชนิดหนึ่ง 

พูดมาอยางหนึ่ง,พูดมาตามนิสัยของนกนั่นเอง;  พูดธรรมะทั้งนั้นเลยนกทุกชนิด. 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๑๔

พวกนกพูดออกมาก็ตองสังเกตลักษณะนิสัยของนกอะไรพวกนี้  วาพูดอะไรออกมา,  นก 
เหลานั้นพูดออกมาเปนธรรมะวาอะไร.  หรือมิฉะนั้นก็เอากันงาย ๆ  จะงายกวาที่ 
ฟงเสียงของนก  วานกมันวาอะไร ?  นกมันรองวาอะไร ?  ขยายความคํารองของนกออกไป 
เปนธรรมะ  อยางนี้ก็ได. 
 

ตัวอยาง  นกกระตอยตีวิด  มันรองกระตอยตีแว็ด  ตีวิด  ก็แปลความวา 
มันรองวา  :  ยาวจริงโวย  ยาวจริงโวย.  คําวา  “ยาวจริงโวย”  เหมือนวา 
สังสารวัฏฏยาวจริงโวย,  ความปรารถนาของคนในกามคุณยาวจริงโวย,  มัน 
ยาวจริงโวย  นี้เรื่อยไปเลย  นกมันรอง.  หนังสือเลมนี้ตองแตงโดยโยคีที่นั่งสังเกตนก 
ตลอดเวลา. 

 
เปนที่แนนอนแลว  โดยไมมีใครเถียงไดวา  ความรูความคิดเรื่องจิต 

เรื่องทุกข  เรื่องดับทุกขนี้มาจากในปา.  พระพุทธเจาก็ตรัสรูในปา,  ฤาษีโยคีมุนี 
ทุกองคอยูในปา;  อะไร ๆ  ไดมาจากปา,ปานี้มีอะไรดี  เปนโรงเรียน  ไดอะไร ๆ  
มากจากโรงเรียนนี้.  เชนวาตนไม  กอนหิน  นก  หนูอะไรตาง ๆ  แสดงลักษณะ 
อยางหนึ่ง ๆ  ใหเกิดความคิดอยางใด  อยางหนึ่ง  เรื่อยขึ้นมา,  เรื่อยขึ้นมา.ปาแวดลอม 
จิตใจไปในทางหยุด  สงบ;  เพราะจิตที่สงบ  ทําใหมองทุกสิ่งอยูในแงของ 
ความสงบ.หรือมองกอนหินออกในแงของความสงบ  ไมตองมีตัวกูอะไรทั้งนั้น;  
เรื่องอยูอยางกอนหินนี้  ไมตองมีจิตใจที่เปนตัวกู-ของกู.  นี่ธรรมชาติหรือไม 
ธรรมชาติ ?  นี่ธรรมชาติมากกวาทีแรกนะ  มากกวาฟงกอนหินพูด  ฟงตนไมพูดนี้ 
ธรรมชาติ  พูดยิ่งกวานกตอยตีวิดนี่ตั้งมากมาย. 
 
ควรจะมีความพอใจที่อยูกับธรรมชาติ;  คุนเคยกับธรรมชาติ  กินนอน 
งาย ๆ  ตามแบบธรรมชาติ  เชนฤาษีอยูกระทอมใบไม;  กินใบไม,  กินรากไม 
 

www.buddhadasa.in.th

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



ธรรมชาติ  (ตอ) ๕๑๕

ผลไม  ไมมีขาวกิน  ไมมีเนื้อสัตวกิน  ไมมีอะไรกิน  ก็อยูได;  พอขาดเกลือนัก 
เขาก็ไปกินอาหารในบานในเมืองเสียทีหนึ่ง.  รางกายมีความหิวเกลือจัดขึ้นมาก็ออก 
จากปาหิมพานต  เขาหมูบานไปกินอาหารมีเกลือเสียทีหนึ่ง.  หรือวาไปกินดินที่มีเกลือ 
เสียบาง;  มันเปนไดเหมือนกัน  ลองดูเถอะมันขาดเกลือ  เปนฤาษีกินใบไม  กิน 
ตนไม  ดอกไม  หัวไม  เงาไม  หนักเขามันก็ขาดเกลือ  เหมือนกับขาดอะไรบางอยาง 
เกิดหิวเกลือข้ึนมา;  แตไมเคยปรากฏวา  หิวเนื้อสัตว  มันไมถึงตาย.  ถาไมไดกิน 
เนื้อสัตว  คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายบาง;  แตไมถึงกับตาย  ก็ยังอยูไดอยาง 
รูปอื่น,ยังมีความคิด  ยังฉลาดอยู. 
 

เดี๋ยวนี้ความรูสึกสมัยใหม ๆ  นี้  มันขี้ขลาดมากเกินไป  ขาดอะไรไป 
สักนิดเปนเรื่องใหญโต  เพราะจิตใจของคนออนแอลงดวย  ก็มันพอดีกัน  เลยเปนเรื่อง 
ใหญโตไป;  แลวก็ไมมีใครกินอยูอยางธรรมชาติ.  เดี๋ยวนี้คนในบานในเมือง 
ในตลาดในเมืองหลวง  ไมไดกินอยูอยางธรรมชาติ;  ยอมขาดอะไรมาก.  ฤาษี 
ไปอยูปาหิมพานตกินตามธรรมชาติ  กลับไมขาดอะไร,  ที่ไมกินเนื้อสัตวก็ไมขาด 
อะไร;  กินใบไม  กินแตเนื้อไม  กินรากไม  หัวไม  เงาไม  เชน  เงาบัว  ก็กินไป 
เดือนหนึ่ง  ฝกบัวก็กินไปเดือนหนึ่ง  หญาบอนอะไรก็กินไป;  ผลไมมีก็กินผลไม.  
กินกลวยนี้อยูไดไหม ?  ไมไดกินเนื้อกินกลวยนี้อยูไดไหม ?  ที่จริง  สบาย  แตตอง 
กินบอย  เพราะหิวจัดงาย,  ยอยเร็ว,  จะฉันอยางพระเพียงไมกี่ชั่วโมงนี้  ตกกลางคืนหิว 
อยูไมได,  หิวตองกินอีก.  ถากินขาว  กินแปง  กินเนื้อสัตว  อยูกี่ชั่วโมง  ไมหิว;  
เพราะยอยมากอยูไดนาน. 
 
ผมเคยลองดูแลว  กินกลวยนี้อยูไมถึง  ๓  ชั่วโมง  หิวแลว;  พอตกกลางคืน 
หิวเหมือนไสจะขาด,  หิวไสจะขาด  ทําอะไรไมได.  ถาไปถือวินัยของพระ  จะแก 
ไมได,  ตองกินไดเรื่อยอยางพวกฤาษีละก็ได.  กินผักกินผลไมตองไมถือวินัยเครง 
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 ธรรมปาฏิโมกข ๕๑๖

เร่ืองกิน.  พอหิวขึ้นมา  กินไดเร่ือย  หิวเมื่อไร  กินได  หิวเมื่อไร  กินได;  ก็อยูได 
แลวสบายเสียอีก;แลวอยูไดอยางถูกธรรมชาติที่สุด.  เรามันครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ไปเปลี่ยน 
อาหารผิดธรรมชาติ  แลวยังไมลงกันกับธรรมชาติ  นั่นแหละจึงมีโรคภัยไขเจ็บ 
ขาดนั่นขาดนี่  ขาดวิตามินโนน  วิตามินนี่ยุงไป  ถาไมมีเนื้อไมมีปลากิน  ก็กินไมได 
ไมหิว  ไมอยากเสียอีก;  นี่ยุงไปหมด. 
 

ควรจะมีจิตใหสงบเปนธรรมชาติกอน  แลวก็ปลอยไปตามเรื่อง  จะมี 
สวนถูกมากกวา.  ถาจิตเดือดเปนบาอยางนั้น  ไมไดแลวละ  จะกินอะไร  จะทําอะไร 
ไมไดทั้งนั้น.  ตองระงับความโกรธเสียกอน;  ความมีจิตใจหงุดหงิด  ความขัดใจ 
ความโกรธซึ่งทําใหจิตเปนบานี้ตองระงับกอน  แลวจึงจะไปดึงความโลภความอะไร 
ใหมันเนือยไป,  กระทั่งโมหะความหลงที่เนือยเขาไปอีกนั่นออกเสีย  จึงจะไมผิด 
ธรรมชาติ. 
 

ขอใหนําไปพิจารณา  เรื่องอยูอยางธรรมชาตินี้  ควรจะอยูกันอยางไร  จึงจะ 
พอเหมาะพอสม. 
 

วันนี้จบเพียงนี้ 
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ผูบริจาคในการพิมพหนังสือชุด  ธรรมโฆษณ 
ช่ือ  “  ธรรมปาฏิโมกข  ”  เลม  ๑  มีดังตอไปนี้ 

๑.  บริจาคทางสวนอุศมมูลนิธิ 
-  บุตรธิดาหลวงบุรไทยพิทักษ ๓๓,๕๖๐.๐๐  บาท 
-  น.ท.ณรงค  สุวรรณกนิษฐ ๑,๐๐๐.๐๐     ,,   
-  ผูไมประสงคออกนาม ๑๐,๐๐๐.๐๐     ,,   
-  ผูไมประสงคออกนาม ๒,๐๐๐.๐๐     ,,   
-  ผูไมประสงคออกนาม  อทุิศให  สนอง  ผลาชีวะ ๕๐๐.๐๐     ,,   
-  นางยอม  กาญจนสุวรรณ ๕๐๐.๐๐     ,,   
-  อุบาสิกาศีล  ทิพยประชาบาล ๕๐๐.๐๐     ,,   
-  คุณเฉิน  หงสนันท ๕๐๐.๐๐     ,,   
 

๒.  บริจาคทางสวนโมกขพลาราม  อําเภอไชยา 
 
-  รายละ  ๑,๐๐๐  บาท  ๓  ราย   ๓,๐๐๐.๐๐     ,,   
-  รายละ  ๕๐๐  บาท  ๕  ราย ๒,๕๐๐.๐๐     ,,   
-  รายยอยอีก  ๓๓  ราย  เปนเงิน   ๖,๙๒๐.๐๐     ,,   
 รวมทั้งสิ้นเปนเงิน  ๖๐,๙๒๘๐.๐๐  บาท 
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