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คําปรารภ
ธรรมโฆษณ ฉบั บ นี้ เป น คํ า บรรยายของท า นอาจารย พุ ทธทาสภิ ก ขุ
ระหว า งวั น ที่ ๕ กรกฎาคม – ๒๗ กั น ยายน ๒๕๒๙ ซึ่ งเป น ป ที่ อ งค ก ารโลกเขาสมมุ ติ
กั น เป น ป สั น ติ ภ าพของโลก ท า นอาจารย เห็ น ว า พุ ท ธบริ ษั ท ควรจะได ร ว มมื อ ส งเสริ ม
กั บ เขาด ว ยเพราะพระพุ ทธศาสนาก็ มี ห ลั กปฏิ บั ติ เพื่ อและเป น สั น ติ ภ าพอยู แล ว ท าน
ประสงค จะจั ดเผยแพร ให ทั น กาลแห งป สั น ติ ภ าพ, แต เมื่ อ คณะผู จั ด ทํ าทราบความมุ ง
หมายของท านนั้ น มี เวลาเพี ยง ๓ เดื อน ทั้ งมี งานอย างอื่ นค างอยู ไม สามารถจั ดทํ าต น
ฉบั บให เรี ยบร อย ส งพิ มพ ใ ห สํ า เร็ จ ทั น ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได จํ า ต อ งล า มาถึ ง พ.ศ.
๒๕๓๐
ประจวบกั บ คุ ณ ยุ พิ น เศวตะดุ ล ผู เป น ทานบดี ช าวเมื อ งตรั ง ได ถ วาย
ป จ จั ย จั ดพิ มพ ธรรมโฆษณ ฉบั บวิ สาขบู ชาเทศนาเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ครั้ งหนึ่ งแล ว บั ดนี้
ถวายป จจั ยอี ก เป น มู ล ค า ๑ แสนบาทแก ท านอาจารย เพื่ อ จั ด พิ ม พ ห นั งสื อ เป น ธรรม
ทาน อุ ทิ ศ ส วนกุ ศลถึ งบิ ดา ชื่ อ รองอํ ามาตย เอกหลวงศั กดิ์ พ ลราษฎร (หนู วงษ เศวต
ดุ ล- Sevetatulla)กั บย า ชื่ อนางเกษตรากรนา (หนู พุ ม ณ พั ทลุ ง) ท านอาจารย เห็ นสมควร
ใช ป จจั ยจํ านวนนี้ จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ ธรรมโฆษณ ฉบั บั ชื่ อ “ สั น ติ ภ าพของโลก” ได
แจงใหเจาหนาที่คณะจัดพิมพดําเนินการ
คณ ะจั ด ทํ า หนั ง สื อ ธรรมโฆษณ เห็ น ว า ถ า จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ เท า ราคา
จํ า นวนเงิ น บริ จาค จะได จํ านวนหนั งสื อน อยกว า ๑,๕๐๐ เล ม ตามที่ กํ าหนดไว ในการ
พิ ม พ แ ต ล ะครั้ ง จึ ง ได ใช เงิ น ทุ น ธรรมทานปริ ว รรตน เพิ่ ม เติ ม ค า พิ ม พ จํ า นวนที่ ข าด
หนั งสื อฉบั บนี้ จึ งเป นอั นพิ มพ สํ าเร็ จได ด วยเงิ นทุ นบริ จาคของทานบดี -นางสาวยุ พิ น เศ
วตะดุ ล กั บ เงิ น ธรรมทานปริ ว รรตน , เป น ธรรมโฆษณ หมวดสอง ชุ ด ปกรณ พิ เศษ
อันดับ ๑๘ ซ บนแถบพื้นสีแดง.
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คุ ณ ค า ของหนั ง สื อ นี้ นอกจากจะได ศึ ก ษาข อ ปฏิ บั ติ ตามแนวทางพระ
พุ ท ธ-ศาสนาอย างถู กต องชั ดเจน ไม ยากแก การปฏิ บั ติ ตามแล ว ยงเป นเอกสารหลั กฐาน
อั นจั กกระตุ นให เกิ ดสั นติ ภาพของโลกได ตามความมุ งหลายขององค บรรยายที่ มี หลั กการ
ดังนี้ :๑. เปนหนทางปรับปรุงคุณภาพชีวิตของปวงชน.
๒. คํ า สอนทั้ ง หมดเป น ไปอย า งสมคล อ ยกั บ ความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี. สมดุลกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ.
๓. ส ง เสริ ม กิ จ การทางวั ฒ นธรรมศี ล ธรรมอั น กลมกลื น กั บ พุ ท ธศาสนา และ
สอดคลองกับทุกศาสนาในสากลโลก.
๔. งานเผยแผ ธ รรมของท า นอาจารย แ ต ล ะครั้ งมี วั ต ถุ ป ระสงค มั่ น คง ที่ จ ะจั ด
เปนมรดกธรรมแหงชาติสวนหนึ่งดวย.
คณะผูจัดทํา
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
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สารบาญ
สันติภาพของโลก

๑. ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ
…. …. …. …. …. …. ….
๒. สิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ
…. …. …. …. …. …. ….
๓. เหตุใหเกิดวิกฤตการณ
…. …. …. …. …. …. ….
๔. สิ่งที่เรียกวาสันติภาพ
…. …. …. …. …. …. ….
๕. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ] …. …. …. ….
๖. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีโว] …. …. …. ….
๗. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวายามะ] …. …. …. …. …. ….
๘. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาสติ] …. …. …. …. …. …. ….
๙. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาสมาธิ] …. …. …. …. …. …. ….
๑๐.เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาญาณะ]
…. …. …. …. ….
๑๑.เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวิมุตติ]
…. …. …. …. ….
๑๒.เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวิหาโร]
…. …. …. …. ….
๑๓.จนกวาโลกจะมีสันติภาพ
…. …. …. …. …. …. ….

หนา
๑
๒๔
๕๓
๘๑
๑๑๑
๑๕๐
๑๘๓
๒๑๙
๒๔๘
๒๘๒
๓๑๔
๓๔๒
๓๘๒
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สารบาญละเอียด
สันติภาพของโลก
หนา

๑. ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ
เนื่องจากปนี้ (๒๕๒๙) เขาสมมุติกันเปนปสันติภาพของโลก …. …. ….
ไมมีอะไรรบกวนความสงบสุขเรียกวาสันติภาพหรือสันติสุขก็ได …. …. ….
ปญหาใหญของมนุษยก็คือเรื่องไมมีสันติภาพ …. …. …. …. …. ….
สันติภาพควรจะมีทั้งโดยธรรมชาติและโดยที่มนุษยเขาเกี่ยวของ
…. ….
สันติภาพหรือวิกฤตการณขึ้นอยูกับจิตใจของมนุษย …. …. …. …. ….
ตองชวยกันปรับปรุงจิตใจของมนุษย ซึ่งเปนรากฐานของสันติภาพ …. ….
โลกเต็มไปดวยวิกฤตการณ, มีความกลัว, วิตกกังวล, มีโรคทางจิต …. ….
ยิ่งเจริญยิ่งวิ่งไปหาความยุงยาก, สุขภาพทางกายและจิตใจลดลงมาก …. ….
สงครามมีทั้งรอนและเย็น, ในโลกมีแตโกหกหลอกหลวง …. …. …. ….
โลกไรสันติภาพมากขึ้น จนตองพิจารณากันทําใหมีสันติภาพ
…. ….
สมควรที่ปญญาชนตองทําความเขาใจกันทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิในเรื่องนี้…. ….
พุทธบริษัทแทตองสนใจสันติภาพ เพราะรูจักเรื่องเกี่ยวกับความทุกข …. ….
เรื่องสันติภาพเปนความมุงหมายอยางยิ่งของพระพุทธเจาหรือพุทธศาสนา ….
อุปสรรคในการทําความเขาใจ, เขาใจกันไดยาก เพราะคนสวนมากบูชาวัตถุ….
ความสําคัญมันอยูที่จิตใจ แตไปแกทางวัตถุวาวัตถุดีแลวจิตจะดีเอง
….
ทุกอยางนํากันไปแตทางวัตถุ ไมสนใจทางจิตทางวิญญาณเลย …. …. ….
ที่ถูกตองจัดการแกไขทางจิตใจ ซึ่งจะไปบังคับกาย จึงจะรอดได …. …. ….
ควรศึกษาเรื่องสันติภาพตามหลักอริยสัจจ ๔ ของพระพุทธเจา …. …. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
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[๓]
….
….
….
….
….
….

หนา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ดูกันใหละเอียดในเรื่องที่ตรงขามกับสันติภาพ
…. …. …. …. …. ….
วิกฤตกาลคือยุคที่ผิดปกติ แลวมีวิกฤตการณคือภาวะที่วิปริต …. …. …. ….
โลกกําลังวิกฤตทั้งทางวัตถุและจิตไปตามอํานาจกิเลส
…. …. …. ….
เดิมเปนไปตามธรรมชาติ ปรับปรุงกันมากขึ้นจนวิกฤตขึ้นทุกที …. …. …. ….
ความวิกฤตเปนความทุกขของโลกแตคนมองไมเห็น
…. …. …. ….
ความวิกฤตเกี่ยวกันเปนสายตลอดโลก เกิดปญหานานาประการ…. …. …. ….
มนุษยทําผิดตอธรรมชาติจึงเกิดวิปริตทั้งภายในทั้งภายนอก …. …. …. ….
กิเลสทําใหมนุษยปรุงแตงธรรมชาติใหวิปริตเร็วขึ้น …. …. …. …. …. ….
เรื่องการกินการอยูมีความยุงยากปนปวนผิดปกติไปทั่ว
…. …. …. ….
ความผิดธรรมดาวิปริตมากขึ้นทุกที แตคนไมรูสึกเพราะชิน
…. …. …. ….
ควรศึกษาใหรูจักรูปลักษณะความเลวรายของวิกฤตการณวาเปนอยางไร …. ….
ดูใหเห็นอาการ, อุปมา, ประเภทของวิกฤตการณวาปนปวนเสียบแทงอยางไร
….
พิจารณาดูแดนเกิดแดนดับของวิกฤตการณที่ปรากฏขึ้นมา …. …. …. …. ….
วิกฤตการณทําใหเกิดทุกข แตก็มีอัสสาทะคือเสนหใหคนหลง …. …. …. ….

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ใหรูวา ๑. ความมีสันติภาพคืออะไร ๒. เหตุแหงวิกฤตการณคืออะไร
๓. สันติภาพคือความดับทุกขคือนิพพานขั้นต่ําจนกระทั่งโลกุตตระ
๔. ทางใหถึงสันติภาพไดแกสัมมัตตะ ๑๐ : มรรค ๘ + ญาณกับวิมุตติ,
หนทางแหงสันติภาพชนิดที่ปฏิบัติได รับผลได มีอยูช ัดแจง …. ….
โลกปราศจากสันติภาพยิ่งขึ้นทุกที พุทธบริษัทควรรับรู
…. ….
ควรปรึกษากัน ชวยใหมนุษยมีสัมมาทิฏฐิ, รูเรื่องสันติภาพ
…. ….

….
….
….
….
….
….

๒. สิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ
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[๔]
ความเจริญอยางไมพักผอน, อบายมุข, ก็มีเสนหทําใหจมลงในความทุกข ….
วิกฤตการณมีอาทีนวะ-ความเลวรายซอนอยูลึก แตก็มีอัสสาทะ:-เสนหใหหลงบา
ความโงเปนทางสูวิกฤตการณ, อริยมรรคมีองค ๘ เปนทางออก …. …. ….
วิกฤตการณมีผลเปนความทุกข ทุกกรณี, อริยมรรคเทานั้นเปนทางออก
….
ความทุกขเปนวิกฤตการณ พระพุทธเจาตรัสแตเรื่องดับทุกข, เราควรสนใจ ….
วิกฤตการณมีเสนหมาก ยากแกการแกไข, ตองพยายามชวยกัน …. …. ….
ความตองการสงเสริมสันติภาพ แตไมเกิดผลสําเร็จเพราะหลงเสนหของมัน ….
เหตุของวิกฤตการณเกี่ยวกันเปนสายดังกฎปฏิจจสมุปบาท
…. …. ….
เริ่มจากอารมณ+ผัสสะ+โง ทําใหคนและสังคมวิปริต …. …. …. …. ….
การกระทํา, ความพยายาม ฯลฯ เปนทางวิกฤตหมด ไมเพื่อสันติภาพ
….
จะแกไขโดยวิธีไสยศาสตรไมสําเร็จ ตองแกดวยวิธีพุทธศาสตร …. …. ….
ตองใชความรู สติปญญา วิธีการอันถูกตองทําใหคนรักกันได …. …. ….
พุทธศาสนามีหลักปฏิบัติใชสติปญญาแกไขปญหาไดดวยสัมมาทิฏฐิ
….
พระพุทธเจาทรงประสงคใหกําจัดทุกข พุทธบริษัทควรสนองพระประสงค ….
อยาถลําลึกไปหลงวิกฤตการณ ตองใชสติปญญาจึงจะแกไขได …. …. ….
ตองรวมมือกันทุกคน จึงจะมีสันติภาพได …. …. …. …. …. …. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

หนา
๓๘
๓๙
๔๐
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๓. เหตุใหเกิดวิกฤตการณ
เรายังไมรูจักเรื่องของกิเลส ซึ่งแสดงบทบาทเต็มที่อยูในโลก …. …. …. ….
วิกฤตการณเกิดมาจากสังคมโลก หรือจากแตละบุคคลก็ได …. …. …. ….
ความวิปริตของสังคม เชนความกาวหนาทางวัตถุมากจนคนเมาวัตถุ
…. ….
คนหลงความลวงทางวัตถุจนเกิดความแยงชิงกัน, ลาสิ่งตางๆ …. …. …. ….

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
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บางประหัตประหาร,บางเรงผลิตสนองกิเลส, บางโฆษณาใหหลงใหล
….
การศึกษาในโลกก็ยังมีลักษณะเปนหมาหางดวน, ไมมีการสอนทางจิตใจ ….
ความเห็นแกตัวเกิดมาจากการศึกษาหมาหางดวน ไมรูวิธีหาสันติสุข
….
คนไมเปนคนที่ถูกตอง มีแตความเห็นแกตัว, ยิ่งฉลาดยิ่งเอาเปรียบ
….
เพราะขาดศีลธรรม ขาดการศึกษาอบรมธรรมะ, ไมมีมนุษยธรรมจึงเห็นแกตัว
องคการสหประชาชาติชวยกันตั้งขึ้นจะปราบกิเลสในใจคน ก็ทําไมได
….
ควรนําระบบธรรมะเขามาจัดใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันติไมเอาเปรียบกัน ….
สันติภาพจะมีตองอาศัยศาสนา, การศึกษาไมเปนไปอยางหมาหางดวน ….
วัฒนธรรมแบบไทยมีหลักรักคนอื่น จะชวยใหมีสันติภาพได …. …. ….
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทํากันมีแตสงเสริมกิเลส ไมใชศาสนาเปนประโยชน
ทุกศาสนาตองการใหรักผูอื่น แตคนไมเขาถึง, ศาสนาก็ยังวิวาทกัน …. ….
ทุกคนอยูดวยความกลัว, เตรียมตอสูลางผลาญผูอื่นก็ไมมีสันติภาพ …. ….
ความเดือดรอนทั่วโลก มีเหตุมาจากมนุษยบังคับความรูสึกฝายกิเลสไมได ….
การศึกษาหมาหางดวนทําใหไมรูจักตัวเอง, มีชีวิตไปอยางเห็นแกตัว
….
มนุษยกาวหนาอยางมิจฉาทิฏฐิ, เบียดเบียนกันดวยราคะ โทสะ โมหะ…. ….
ไมสังวรในปจจัยสี่ จึงกลายเปนเหยื่อของกิเลส แลวนิยมกันกินเหยื่อ …. ….
ที่อยูอาศัย ยารักษาโลกไปทําเกินความจําเปน ก็เปนเหยื่อกิเลส
…. ….
เด็กๆไมรูเรื่องอะไรก็พลอยหลงใหลในความอรอย ไมมีที่สิ้นสุด
…. ….
เมื่อเปนทาสของความพอใจ,เห็นแกตัวเต็มที่ คนทั้งโลกก็สรางวิปริตขึ้นมา ….
ความวิปริตกําลังครอบโลก แมประชาธิปไตยก็เปนอยางผิดๆ ตามกิเลส ….
นิยมกันแตเรื่องทางวัตถุ จะนําโลกไปสูภาวะมิคสัญญี
…. ….
ควรเขาใจถึงมูลเหตุใหเกิดวิกฤตการณ เพื่อดํารงจิตใหถูกตอง
…. ….
ในฐานะเปนพุทธบริษัทตองชวยกันใหมีศาสนาสมบูรณดวยปรมัตถธรรม ….

หนา
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หนา

๔. สิ่งที่เรียกวาสันติภาพ
ทบทวนคําบรรยายที่แลวมา
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ๘๑
ความหมายของคําสันติภาพเฉพาะพุทธบริษัทมุงถึง โลกพระศรีอารย
…. …. ๘๒
และหมายถึง มีมนุษยธรรมสมบูรณ, จิตใจสูงทําใหเกิดสันติภาพได
…. …. ๘๓
เมื่อมนุษยธรรมสูงยอมทําให มีมิตรภาพสูงสุด เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย …. …. ๘๔
มีผลเปนการไมประทุษรายชีวิตโดยประการทั้งปวงโดยพื้นฐานไดแกศีล ๕ …. …. ๘๕
ผลของมิตรภาพจักไมมีประเทศใดเปนอันธพาล, สงครามทุกชนิด ไมมี
…. …. ๘๖
เดี๋ยวนี้ความเจริญกลายเปนเรื่องประทุษราย, เปนอุปกรณของกิเลส
…. ….
๘๗
ถามีสันติภาพโลกนี้จะเหมือนครอบครัวเดียวกันไมเอาเปรียบ ไมเห็นแกตัว …. …. ๘๘
สันติภาพเปนสิ่งตรงกันขามกับวิกฤตการณ, พุทธบริษัทตองตอสูได
…. …. ๘๙
ถาทุกศาสนารวมมือกันทําความเขาใจระหวางศาสนาจะมีสันติภาพได …. ….
๙๐
คนตองการสันติภาพ แตไมมีใครเสียสละทํา พูดกันแตปากจึงไมสําเร็จ …. ….
๙๑
ทางสําเร็จตองปฏิบัติตามกฎของพระเจา ซึ่งหมายถึงกฎอิทัปปจจยตา …. ….
๙๒
ไมควรคิดวาเหลือวิสัย ถามีสัมมาทิฏฐิพอ ไมเปนทาสกิเลส ก็ทําได
…. ….
๙๓
มีวิธีพบสันติภาพไดในแงตางๆ เชนในแงธรรมชาติ, ศาสนา …. …. …. ….
๙๔
ในแงของการเมือง, การทหาร, เศรษฐกิจ, ปฏิบัติถูกตองก็มีสันติภาพ
…. ….
๙๕
คนทั่วไปตองเปนสัตบุรุษ, ไมเปนทาสของเวลา, ไมเดือดรอนเรื่องเวลา …. ….
๙๖
พุทธบริษัทตองศึกษาเรื่องสันติภาพใหรูชัดแจงวาคืออะไร
…. …. …. ….
๙๗
ตองรูชัดทั้งพยัญชนะอรรถะ, ลักษณาการ, ปรากฏการณ และกิจที่ตองทํา …. ….
๙๘
กิจที่ตองทําคือมีหนาที่ดิ้นรน เพื่อสันติภาพจนกวาจะถึงไดรับรส
…. ….
๙๙
ในแงของศาสตรตัวสันติภาพมีลักษณะเปนความหลุดพนสิ้นเชิง
…. …. ๑๐๐
ประเทศของสันติภาพมีทั้งทางโลก, ทางธรรมเปรียบไดกับนิพพาน
…. …. ๑๐๑
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เสรีภาพกับสันติภาพตองเปนปจจัยแกกันและกัน …. …. …. ….
มีจุดตั้งตนคือความถูกตอง, จุดปลายทางคือหมดปญหา …. …. ….
แดนเกิดของสันติภาพคือสัมมาทิฏฐิ, แดนดับเปนสันติภาพลุมๆ ดอนๆ ….
สันติภาพที่แทจริงไมมีอาทีนวะ, ไมมีอัสสาทะคือเสนหทางกิเลส
….
ปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพขึ้นอยูกับความมีศีลธรรมของคนในโลก ….
สันติภาพไดโดยภาษาคน-ภาษาธรรม, และทางสูสันติภาพ …. …. ….
สันติภาพสําเร็จไดแนนอนตามปณิธาน ๓ ประการ:- …. …. …. ….
๑. ทําใหทุกคนเขาถึงศาสนาของตน ๆ จะทําลายความเห็นแกตัว
๒. ทําความเขาใจกันระหวางศาสนา เพื่อรวมมือกัน
๓. ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม
สันติภาพจักมีไดดวยอํานาจของสัมมาทิฏฐิ
…. …. …. ….
พุทธบริษัทควรสนใจสนองความประสงคของพระพุทธเจา
…. ….

….
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….
….

หนา
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๕. เหตุใหเกิดสันติภาพ: [สัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ]

สันติภาพเปนความประสงคของพระพุทธเจา
…. …. …. …. ….
สันติภาพเปนภาวะของความสงบไมมีปญหา, ไมมีทุกข …. …. …. ….
เหตุแหงสันติภาพมีทั้งเกี่ยวกับบุคคล และสังคม …. …. …. …. ….
ใน สวนบุคคล คือ ๑. ตองมีการศึกษาที่สมบูรณ …. …. …. …. ….
๒. ตองควบคุมพัฒนาสัญชาตญาณใหเปนไปในทางสูง …. …. …. ….
ตามธรรมดาสัญชาตญาณของคน มักจะนอมไปเปนฝายกิเลส …. …. ….
สัญชาตญาณกลางๆคอยๆเปลี่ยนเปนกิเลส ตอพบทุกขมากจะเปลี่ยนเปนโพธิ….
ตองควบคุมสัญชาตญาณสวนบุคคลใหเปนโพธิเสียโดยเร็ว …. …. …. ….

….
….
….
….
….
….
….
….

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
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ถาควบคุมไมไดก็มีแตความเห็นแกตัว
…. …. …. …. ….
สันติภาพสวนสังคม : ๑. ตองมีความกาวหนาทั้งทางฝายจิต …. …. ….
๒. ทุกศาสนาตองนํามาใชใหเปนประโยชนแกสันติภาพ
…. …. ….
ตองรูจักพระเจาตรงตามกฎอิทัปปจจยตาเปนไปตามหลักวิทยาศาสตร
….
๓. ศีลธรรมเปนรากฐานของสันติภาพ, จะไมมีการกินโกง, อันธพาล
….
ถาศีลธรรมไมกลับมาโลกาวินาศ, ปรมัตถธรรมไมกลับมาโลกามืดมนท
….
สันติภาพจักมีไดจากการกระทําของมนุษยจะมีจากสิ่งอื่นๆไมได
….
จะหวังจากอํานาจหรือมหาอํานาจใดๆ ก็มิอาจจัดโลกใหมีสันติภาพได
….
การกระทําถูกตองทางกาย วัตถุ จิต วิญญาณ เทานั้นจะชวยได …. …. ….
ความถูกตองทางกาย ทางจิต ทางวัตถุ เดี๋ยวนี้ยังผิดพลาดอยู …. …. ….
ความถูกตองแทจริงตองเปนไปอยางอัฏฐังคิกมรรคตามหลักพระพุทธศาสนา….
ความถูกตอง ๘ ประการของพระพุทธเจาจักเปนเครื่องสรางสันติภาพ
….
เริ่มรูจัก ขอ ๑. สัมมาทิฏฐิ ตามหลักอริยสัจจ ๔ กอน
…. …. ….
ตามขอเท็จจริงตองรูวาสันติภาพขึ้นยูกับการมีศีลธรรมซึ่งตองพัฒนา …. ….
ปจจุบันคนรูเรื่องจิตนอย, ตองรูรากฐานของธรรมะ ๔ ความหมายกอน…. ….
เมื่อไมมีศีลธรรม วกฤตการณตางๆ ยอมเกิดขึ้น …. …. …. …. ….
ทุกศาสนามุงกําจัดความเห็นแกตัวใหทุกคนรักกันไดจะอยูกันผาสุก …. ….
ตองเห็นประจักษวา โลกนี้ตองมีระบบธัมมิสังคมนิยม ไมเอาเปรียบ …. ….
คนเห็นแกตัวเพราะหลงเพลิดเพลินในสิ่งที่เปนคู ๆ ซึ่งเปนวิกฤตการณเลวราย
ถามีสัมมาทิฏฐิจะรูจักความหมายของสิ่งคู, ไมติดอยูในสิ่งคู ก็ไมทุกข
….
ไมติดสิ่งคู คือไมยึดมั่นดวยอวิชชา เปนสันติภาพยิ่งกวาสันติภาพ …. ….
ทั้งชั่วทั้งดีลวนแตอัปรียคือไมนารัก, เปนเรื่องยุงไมมีความสงบ
…. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
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ความถูกตองที่ ๒ เรียก สัมมาสังกัปปะ:-ความดําริ, ปรารถนาชอบ …. …. ….
ความปรารถนามี ๒ : ดวยวิชาและอวิชชา, ตองเปนวิชชาจึงจะถูกตอง …. …. ….
ความตองการดวยอวิชชาเปนเรื่องกิเลส, ดวยวิชชาจึงจะถูกตอง
…. …. ….
ปรารถนาดวยวิชชาคือการออกจากกาม, ไมพยาบาท, ไมเบียดเบียน, ดับทุกขทั้งนั้น
ในโลกนี้มีสิ่งไมถูกตองอยูมาก แมปจจัย ๔ ก็เปนมิจฉาไปเสียหมด …. …. ….
ตองศึกษาใหรูวาเกิดมาทําไม, แลวรูจักความเลวรายของกิเลส
…. …. ….
รูจักจุดหมายปลายทางของชีวิตคือนิพพาน-ความสงบเย็น
…. …. ….
เขาใจสัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ ตอไปก็จะมีสัมมาทางสติปญญาและอื่นๆ …. ….
ทําความถูกตองในหัวใจมนุษยกอน แลวจะสรางสันติภาพในโลกได …. …. ….

หนา
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

๖. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวาจา, กัมมันตะ, อาชีวะ]
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ทบทวนการบรรยายเบื้องตน

…. …. …. …. …. …. …. ….

๑๕๐
ทางที่สันติภาพจะมีไดโดยทางอริยมรรคมีองค ๘ …. …. …. …. …. …. ๑๕๑
สัมมาวาจา ตองศึกษาถอยคํา, วิธีพูด, ตลอดอุปกรณใชแทนวาจา …. …. …. ๑๕๒
วาจาใชเปนเครื่องมือไดหลายแงเชนสื่อสาร, สรางมิตรภาพ, เปนอาวุธ …. …. ๑๕๓
ที่เปนมิจฉาวาจาก็มีมากเพราะกิเลส, ความเห็นแกตัวเชนพูดเท็จ …. …. …. ๑๕๔
พูดสอเสียดทําลายมิตรภาพ, นินทา, หยาบคาย ใสรายก็มีมาก
…. …. …. ๑๕๕
คําพูดที่ไมมีประโยชน, เสียเวลา, เสียหาย, เปนเสนียดจัญไรคือเพอเจอ …. …. ๑๕๖
มิจฉาวาจามันมีเสนหชวนใหทํา บังคับตัวไมได, ไมมีประโยชนอะไร …. …. …. ๑๕๗
สัมมาวาจามีลักษณะไมผิด ไมเท็จ ไมสอ เสียด ไมเพอเจอ ไมหยาบ …. …. …. ๑๕๘
ถาโลกมีสัมมาวาจาก็ไมเกิดขอขัดแยง, ไมมีสงคราม, จะมีสันติภาพ …. …. …. ๑๕๙
สัมมากัมมันตะ ๑. มีการกระทําถูกตองมีประโยชนแกทุกฝาย, ไมประทุษรายทางกาย …. ๑๖๐
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[๑๐]
หนา
๒. ไมประทุษรายทรัพยสมบัติ ๓. ไมประทุษรายของรักของใคร
…. …. …. ๑๖๑
๔. ไมประทุษรายสมปฤดีของตนเอง, เสพหรือจิตเมาหลงจนวิปริต …. …. …. ๑๖๒
การประทุษรายของรักและเสียสมปฤดีมึนเมาตาง ๆ มีปญหามากในโลกนี้ …. …. ๑๖๓
ยังมีการกินอยางวิตถารตางๆ อันเบียดเบียนชีวิตอื่น ซึ่งไมทําใหมีสันติภาพ …. …. ๑๖๔
พุทธบริษัทตองมีการกระทําถูกตอง ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น
…. …. …. ๑๖๕
สัมมาอาชีวะ- การดํารงชีพถูกตอง, ไมมีการเบียดเบียนในการหา, ใชทรัพย …. …. ๑๖๖
การใชทรัพยตองมัธยัสถหลักคือหา มีใช ชวยผูอื่น โดยถูกตอง
…. …. …. ๑๖๗
การดํารงชีพของคนในปจจุบันผิดมาก, เปนทาสกิเลส, เกินพอดี
…. …. …. ๑๖๘
กินดีอยูดีเปนโอกาสขยายกิเลส, ตองกินอยูอยางพอดีไมฟุมเฟอย
…. …. …. ๑๖๙
ดํารงชีพไมถูกตอง ยอมเกิดปญหาเลวรายทั้งทางวัตถุ กาย จิต วิญญาณ …. …. ๑๗๐
ดํารงชีพถูกตองไดตองประกอบดวยปญญาในการหาและใชโดยไมมีทุกข …. …. ๑๗๑
ประพฤติใหถูกตองในการมีใชทรัพยและบริหารทิศทั้ง ๖
…. …. …. ๑๗๒
ทิศ ๖ คือ บิดามารดา, บุตรภรรยา, มิตร, ครู, ผูอยูสูงกวา, ต่ํากวา …. …. …. ๑๗๓
พูดวาทิศ ๖ หรือสังคมรอบตัวก็ได ทําใหถูกตองจะตองประคองเราไว …. …. …. ๑๗๔
ดํารงชีพไมลุอํานาจแกกิเลส:-โลภะ โทสะ โมหะ
…. …. …. …. …. …. ๑๗๕
มีอะไรมากระทบตองใชธรรมะ ๔ เขาชวยคือ สติ สัมปชัญญะ ปญญา สมาธิ …. …. ๑๗๖
ปฏิบัติศาสนาถูกตองไมใชทําเพียงวิธี, มีศีลธรรม, สรณาคมนดวยจิตใจ …. ….
๑๗๗
มีปญญาในการมองเห็นตถตา-ความเปนเชนนั้นเองของทุกสิ่ง
…. …. ๑๗๘
ทุกสิ่งรอบตัวเราเปนไปตามเหตุปจจัย (อิทัปปจจยตา) เปนไปอยางนั้นเอง …. …. ๑๗๙
เห็นตถตาแลว จะไมตื่นเตนในทุกกรณี, ไมใชตัวตน, เปนอนัตตา, สุญญตา …. …. ๑๘๐
ดํารงชีวิตอยางถูกตองตามหลักขางตน ๘ ขอ จักสรางสันติภาพได
…. …. ๑๘๑
ตองนําคําสอนนั้นไปทดลองปฏิบัติจะประสบสันติภาพทั้งสวนตัวและสังคม …. …. ๑๘๒
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[๑๑]
หนา

๗. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวายามะ]
ทบทวนที่บรรยายมาแลว
…. …. …. …. …. …. …. ….
ความหมายของสัมมาวายามะมีคําแทนกันได : วิริยะ, ฐิตะ, อัปปฏิวาณี ปรักกมะ …. ….
หลักบาลีมี๔ : ปองกัน, ละ, สราง, รักษา,ในสิ่งนั้นๆคือกิเลส …. …. …. ….
๑. สิ่งที่ควรปองกันคือวิกฤตการณอันเปนตัวกิเลส …. …. …. …. ….
๒. ละสิ่งที่ควรละดวยการใชธรรมะ ๔ เกลอ
…. …. …. …. ….
๓. สรางที่ควรสรางคือสันติภาพ
…. …. …. …. ….
ความหมายของสันติภาพ คือความสงบเย็นซึ่งเปนนิพพานระดับหนึ่งดวย …. ….
เย็นเปนความหมายของนิพพาน ซึ่งรูสึกไดดวยจิต ขณะไมปรุงอะไร
…. ….
๔. รักษาสันติภาพ ตองใชปญญา รูเหตุที่เกิด และรักษาความเย็นไว …. ….
ตองมีความอดกลั้นอดทน, อยูไดดวยความไมประมาท, สํารวมกายใจ
…. ….
สันติสุขสวนบุคคลเปนพื้นฐานสันติภาพสังคม, จิตถูกตอง อื่นก็ถูกดวย
…. ….
ทั้งสุขและทุกขเปนเรื่องมีอามิส ตองเปนความวางจึงจะสงบเย็น …. …. …. ….
ความสุขยังหลอกลวง ตองขึ้นไปเหนือสุขเปนความวางจะไมลวง …. …. …. ….
สิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรไดคือมีชีวิตเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไมใชไดตอตายแลว …. ….
ควรพยายามเปนมนุษยที่เต็มคือ : ๑. เปนบุตรดีของบิดามารดา ๒. เปนศิษยดี ….
๓. เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน ซึ่งเรื่องนี้สําคัญที่สุด แตคนไมมองเห็น …. …. ….
๔. เปนพลเมืองดีของชาติ ซึ่งตองปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ นั้นเอง
…. …. ….
ปฏิบัติตนตามหลักทิศ ๖ ไดสมบูรณ จักเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ …. ….
ทิศเบื้องบน, เบื้องลาง ก็มีความสําคัญ ปฏิบัติไมถูกตองจะเกิดความเสื่อมเสีย ….
๕. เปนศาสนิกชนที่ดีคือปฏิบัติตามระบบที่หางไกลจากความทุกข …. …. ….
พุทธบริษัทเปนศาสนิกที่ดีตามคําสอนของพระพุทธเจา, ไมหลงไสยศาสตร …. ….

๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
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[๑๒]
๖. พยายามทําตนใหเปนประโยชนผูอื่นใหมากที่สุด เพื่อเปนมนุษยเต็ม
….
๗. ปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗, ลดความเห็นแกตัวใหมาก…. …. ….
สัปปุริสธรรม ๗ ไดแกรูจัก เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บริษัท บุคคล …. ….
เมื่อปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ถูกตอง จะมีผลสําเร็จตามตองการเสมอ ….
๘. เรื่องที่ตองพยายามตอสูคือละกิเลส สรางโพธิ, เปนอยูอยางมัธยัสถ …. ….
๙. พยายามทําความสงสัยใหหมดไปดวยการเปนพหูสูตร …. …. …. ….
๑๐. พยายามทําตนใหเปนที่พึ่งแกตน มิตองรอใหผอู ื่นชวย …. …. …. ….
ผลที่พึ่งประสงคจะเปนสวรรค, นิพพาน, ตองไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ …. …. ….
พระพุทธเจาทรงสอนไมมีหลักผิดเพี้ยน ทุกอยางตองเปนที่นี่และเดี๋ยวนี้…. ….
เรื่องญาณคือความรูพูดกันมาก แตพระองคทรงสอนมี ๒ : ธัมมฐิติกับนิพพาน
ธัมมฐิติญาณคือเห็นตามเปนจริงใหมากและก็เห็นฝายนิพพานญาณ …. ….
ญาณอีกคูหนึ่ง : ธรรมญาณ-รูจริง, อันวยญาณ-รูมากขึ้นจนสมบูรณเปนนิพพาน
ตองพยายามนําศีลธรรมและมัตถธรรมกลับมา มิฉะนั้นโลกาไมสงบเย็น ….
พยายามหมุนโลกใหถูกทิศทาง เพราะเดี่ยวนี้สรางอบายมุขกันเต็มโลก…. ….
สรุปวา พยายามชวยตนเองใหออกจากทุกข แลวชวยผูอื่นดวย
…. ….
พยายามชวยกันประพฤติปฏิบัติเพื่อสรางเหตุแหงสันติภาพแกโลก …. ….

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

หนา
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
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๘. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาสติ]
ที่พูดมาแลวเปนหมวดปญญา, ศีล, หมวดสมาธิเริ่มสัมมาวายามะ …. …. …. ๒๑๙
เรื่องสัมมาสติก็เริ่มศึกษาตั้งแตพยัญชนะวามีความหมายอยางไร
…. …. …. ๒๒๐
สัมมาสติโดยอรรถะ มุงหมายใหระลึกไดรวดเร็วทันเวลาและถูกตอง …. …. …. ๒๒๑
ระลึกไดทันทวงทีจะควบคุมจิตมิใหปรุงแตงไปอยางผิด ๆ
…. …. …. ๒๒๒
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[๑๓]
หนา
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

โอกาสที่ตองใชสติ : ๑. เมื่อมีผัสสะ ๒. ทุกอิริยาบท ๓. ปกติภาวะ …. …. ….
เมื่อมีเหตุการณรายแรงตองทําสติใหสมบูรณมิใหประมาท
…. …. ….
ที่มาของสติ : ๑.มีมาตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิต แตยังไมพอ
…. …. ….
๒.สติมากขึ้นตามกาลเวลา ๓.สติที่ประกอบขึ้นโดยวิธีจิตภาวนา
…. …. ….
หลักฝกสติในบาลีมีเรียกสติปฏฐาน ๔.อานาปานสติแบบสั้น,แบบยาว …. …. ….
สติปฏฐานทุกแบบมุงหมายกําจัดอภิชฌาและโทมนัสออกจากจิต …. …. ….
ดํารงสติอยูจะมีความเพียรสติสัมปชัญญะ สมาธิ ปญญา สมบูรณ …. …. ….
เฉพาะวิธีอานาปานสติมีกฎทําใหถูกตองทาง กาย เวทนา จิต ธรรม …. …. ….
หมวด ๑ กาย – รูธรรมชาติของลมหายใจปรุงแตงกายลมและกายเนื้อ …. …. ….
ตองการกายเนื้อสงบเย็นตองบังคับกายลมใหสงบรํางับกอน
…. …. ….
ฝกใหรูจักเมื่อลมหายใจยาว,สั้น จะรูวาจิตปนปวนหรือสงบอยางไร …. …. ….
หมวด ๒ เวทนา : ฝกดูจิตขณะมีปติสุข ปรุงแตงจิตอยางไร
ควบคุมเวทนาไดพอควร
…. …. …. …. …. …. …. …. …. ๒๓๔
หมวด ๓ จิต : ดูจิตวามีราคะ กําหนัด โทสะ โมหะ ฟุง ซานหรือวาง …. …. …. ๒๓๕
บังคับจิตใหตั้งมั่นเปนสมาธิอยูในการบังคับควบคุม
…. …. …. ๒๓๖
คําวาสมาธิคือจิตผองใส บริสุทธิ์ ไมมีกิเลส,มิใชนิ่ง ๆ เปนกอนหิน
…. …. …. ๒๓๗
บังคับจิตใหปลอยวาง,ไมยึดมั่นแลว หมวด 4 รูสัจจะของธรรมชาติ
…. …. ….
๒๓๘
ขั้นหนึ่ง ดูความไมเที่ยง ของกายและจิตจากการที่ฝกมาแตหมวดตน ๆ …. …. …. ๒๓๙
เห็นไมเที่ยงเปนธรรมญาณแลวเห็นอันวยญาณ,วิราคะ,นิโรธะ.ปฏินิสสัคคะ …. …. ๒๔๐
ฝกสติปฏฐาน ๔ จนถึงปฏินิสสัคคะจะรูวาจบแลวมีวิมุตติแลว
…. …. …. ๒๔๑
เปนผูมีสติแลว จะบังคับความรูสึกนึกบังคับตัวเองและชวยผูอื่นได …. …. …. ๒๔๒
เมื่อมีสติจะสามารถนําปญญามาใชไดเพียงพอ ตอสูปญหาไดถูกตองทุกโอกาส …. ๒๔๓
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หนา
ในโลกไมสนใจเรื่องสติเลย จึงควบคุมโลกใหถูกตองไมได
…. …. …. …. ๒๔๔
ปจจุบัน โลกมีปญหายุงยากมาก ไมมีทางแกเพราะไมใชธรรมะเปนเครื่องมือ…. …. ๒๔๕
ตองมีสติสมบูรณ ใช ธัมมิกสังคมนิยม จึงจะชวยใหมีสันติภาพได
…. …. ๒๔๖-๗

๙. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาสมาธิ]
พระพุทธเจาตรัสพระธรรมวินัยไวมากก็ดวยมุงใหเกิดสันติสุขสันติภาพ
…. …. ๒๔๘
ทุกคนตองเกี่ยวของ ในฐานะพุทธบริษัทยิ่งตองสนใจ
…. …. …. …. ๒๔๙
ประจวบเปนปที่สหประชาชาติจัดเปนป สันติภาพ (๒๕๒๙) จึงควรรวมมือ …. …. ๒๕๐
เรื่องสัมมาสมาธิเปนปจจัยใหเกิดสันติภาพดวย เพราะตั้งจิตไวถูกตอง
…. …. ๒๕๑
สมาธิจิตทําประโยชนไดมากจึงตองฝกใหบริสุทธิ์ ตั้งมั่น วองไว
…. …. ๒๕๒
เปนการเตรียมจิตใหพรอม เพื่อตอสูสิ่งรบกวน ปกติไดแกนิวรณ
…. …. ๒๕๓
ปกติ สมาธิมีอยูแลวตามธรรมชาติ เรามีระเบียบปฏิบัติทําใหมีมากขึ้นได …. …. ๒๕๔
สมาธิตามสัญชาตญาณมีประโยชนมาก ทําใหมีชีวิตรอดอยูได
…. …. ๒๕๕
สมาธิโดยรูสึกตัว ซึ่งตั้งใจใหเกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งคนหรือสัตว
…. …. ๒๕๖
สมาธิทางสัญชาตญาณมันเพิ่มขึ้นได ตามอายุและตามการฝกอบรม
…. …. ๒๕๗
สมาธิจึงแบงเปน ๓ ระดับ สมาธิภาวนา ตองฝกกระทําขึ้นจึงจะใชประโยชนได …. ๒๕๘
สมาธิที่ทํางานอยูกับปญญาเรียกวา อนันตริยสมาธิมีประโยชนที่สุด …. …. …. ๒๕๙
สมาธิทุกระดับนําใชไดทั้งทางสัมมาและมิจฉา, ถาถูกตองก็เปนโพธิ …. …. …. ๒๖๐
ลักษณะของความเปนสมาธิ มีจุดเดียวมีนิพพานหรือความรอดเปนอารมณ …. …. ๒๖๑
มีปญญาเปนเครื่องบุกเบิกไปสูความมุงหมายคือเอกัคคตา(นิพพาน)
…. …. ๒๖๒
การฝกสมาธิตองมีการกําหนด; อารมณ, จิตผูกําหนด, ผลที่เกิดขึ้น
…. …. ๒๖๓
ภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ ขณะนั้นหรือเกิดองคฌาน, นั้นเปนสมาธิ
…. …. ๒๖๔
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[๑๕]
หนา
ความเปนสมาธิ คือจิตประกอบดวย วิตก วิจาร ปติสุข เอกัคคตา
…. …. ๒๖๕
เมื่อจิตเปนสมาธิมีชื่อเรียกวาเปนญาณชั้นตาง ๆ เชนรูปญาณ อรูปญาณ ฯลฯ …. ๒๖๖
จิตเปนสมาธิแลว พรอมที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง
…. …. …. …. ๒๖๗
สมาธิมีลักษณะเฉพาะสําหรับกิจที่ทํา เรียกชื่อตาง ๆ กัน
…. …. …. …. ๒๖๘
เชนเรียก สมาธินทรีย, สัมมาสมาธิ, อริยสัมมาสมาธิ, มิจฉาสมาธิ …. …. …. ๒๖๙
อริยสัมมาสมาธิเปนหัวหนาในมรรคมีองค ๘, ๗ องคของตนเปนบริขาร, ลูกมือ …. ๒๗๐
การตัดกิเลสตองใชศีล สมาธิ ปญญา รวมกันจึงจะทําได
…. …. …. …. ๒๗๑
สมาธิตองทํางานคูกับปญา, สวนศีลฝากไวในทั้งสมาธิ ปญญา…. …. …. …. ๒๗๒
ประโยชนของสมาธิมีไดทั้งในกิจทั้งปวงและที่เกี่ยวกับศาสนา …. …. …. …. ๒๗๓
อานิสงสทางศาสนาตรัสไว ๔ อยาง: ๑.มีสุขทันตาเห็น ๒.มีอํานาจทิพย
๓.มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ๔.มีความสิ้นอาสวะ
…. …. …. …. ๒๗๔
ยังมีผลซึ่งเรียกในหมวดอจินไตยวัตถุ-ไมมีใครกําหนดได เรียก ฌานวิสัย,
พุทธวิไสย, กรรมวิบาก, โลกจินต
…. …. …. …. ๒๗๕
สมาธิสมบูรณจะเกิดผลเปนสัมมาญาณะ, สัมมาวิมุตติดวย …. …. …. …. ๒๗๖
มีคําตรัสวาปฏิบัติตามสัมมา ๑๐ ประการนั้นจะอยูเหนือ เกิด แก เจ็บ ตาย
…. ๒๗๗
สัมมา ๑๐ เรียกวาสัมมัตตะ ๑๐ เปนยาหรือน้ําชําระมลทินหมดสิ้น …. …. …. ๒๗๘
ถามีอริยสัมมาสมาธิแลวจักสรางพรหมโลก นรก สวรรค นิพพาน ไดที่นี่เดี๋ยวนี้ …. ๒๗๙
สันติภาพแทจริงจะมีไดตอเมื่อมีความถูกตองทางจิตใจ
…. …. …. ๒๘๐
ทุกศาสนาสอนใหรักกัน แตทําไมไดเพราะบังคับจิตไมได, ไมมีสมาธิ …. …. …. ๒๘๑
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๑๐. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาญาณะ]
สัมมาญาณะเปนเหตุใหเกิดสันติภาพไดดวย
ทบทวนคําบรรยาย ที่แลวมา เรื่องมรรคมีองค ๘

…. …. …. …. ๒๘๒
…. …. …. …. ๒๘๓
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[๑๖]
ครั้งนี้จะกลาวถึงสัมมัตตะ ๑๐ องคที่ ๙, ญาณ-ความรู ไมใชฌาน-เพง…. …. ….
ตรัสวาปฏิบัติครบตามสัมมัตตะ ๑๐ จะลวงพน เกิด แก เจ็บ ตาย ได …. …. ….
ตองศึกษาใหเขาใจในอรรถพยัญชนะของคําเพื่อเกิดความรูสูงขึ้น …. …. ….
สัมมาญาณะเปนความรูถูกตองสําหรับดับทุกขได มิใชถูกตองอยางอื่น …. ….
ญาณพวกแรกคือสัญชาตญาณ เกิดอยูตามธรรมชาติ รักษาตนใหมีชีวิต …. ….
ระดับ ๑ นี้ มีอยูในทุกชีวิตเปนความรูตามธรรมชาติ, เปลี่ยนไดตามการอบรม ….
ระดับ ๒ มีความรูผิด ๆ ก็เปลี่ยนไปเปนกิเลส ๓ รูถูกตองเปลี่ยนเปนโพธิ …. ….
ในชีวิตจะเปนไปตามอํานาจกฎธรรมชาติคืออิทัปปจจยตาตั้งแตแรกจนดับทุกขได ….
ญาณที่เกี่ยวกับมนุษยจึงมีกลาง ๆ, รูผิด, เปลี่ยนไปเปนรูถูก …. …. …. ….
ทางมาแหงความรู : รับฟงมาใครครวญ, ทําใจใหเปนสมาธิเปนญาณ …. …. ….
การฝกใหเกิดปญญามี ๓ ทาง : ๑ สุตามัย ๒ จินตามัย ๓ ภาวนามัย …. …. ….
ความรูจะเกิด ๓ ระดับ : จากการฟง, การคิด,การสัมผัสกับผลปฏิบัติ …. …. ….
ญาณ-ความรูแรก เรียกธัมมญาณ, วิวัฒนาการมาเปนอันวยญาณ …. …. ….
ความรูจะสูงขึ้นเปน ๒ พวก พวกแรกเปนธัมมฐิติญาณ
…. …. …. ….
เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเปลี่ยนระดับเปนนิพพานญาณ …. …. ….
ธัมมฐิติญาณ-รูตามจริงวายึดถือไมได แลวรูจักปลอยเปนนิพพานญาณ …. ….
ถาหยุดยึดมั่น ทําอะไรไปตามสติปญญา จะอยูอยางสันติ มีวิมุตติหลุดพน …. ….
เดี๋ยวนี้ไมมีสัมมาญาณ บูชาวัตถุ, ไมรูจักวิมุตติ, มีเสรีภาพผิด ๆ
…. …. ….
โลกเปนทาสของวัตถุนิยม, สรางปญหาใหมเรื่อย, ไมอาจมีสันติภาพได …. ….
ถาไมมีธัมมฐิติญาณ รูตามเปนจริงวายึดถือไมได ก็จะมีแตแยงกันหาอํานาจ
….
พุทธบริษัทควรจะมีกฎธรรมชาติเปนพระเจา, มิใชถือเทวดาบันดาล …. …. ….
พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร ไมขลาดงมงายผิดธรรมชาติอยางไสยศาสตร …. ….

หนา
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
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[๑๗]
ไสยศาสตรมีไวสําหรับคนขลาด หลง, ยังทําลายไมได
…. …. ….
ถามีความรูเขาใจถูกตอง ปฏิบัติถูกตอง, มีสัมมาญาณจึงจะมีสันติภาพ ….
พุทธบริษัทตองรุงเรืองดวยปญญา, รูจักธัมมฐิติญาณและนิพพานญาณ ….
มีสัมมาญาณ ไมเปนไสยศาสตร กําจัดความโงได มีหวังที่จะมีสันติภาพ ….
เราตองอยูอยางมีสัมมาญาณ ซึ่งจะพารางกายจิตใจ วัตถุไปในทางถูกตอง ….
สันติภาพแทจริงสูงสุดเราเรียกชื่อวานิพพานคือเย็น มีในพุทธศาสนา
….
ความเย็นมีหลายระดับ : แบบชาวบาน-สุขสบาย, และนิพพานสมบูรณถาวร….
ถาเปนมนุษยถูกตองมีใจสูง ไมมีความทุกขเลย ก็เย็นถึงที่สุด …. …. ….

….
….
….
….
….
….
….
….

หนา
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

๑๑. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวิมุตติ]
ทบทวนเรื่องที่บรรยายมาแลว
…. …. …. …. …. …. ….
ศึกษาคําวาวิมุตติวาเปนเหตุใหเกิดสันติภาพได …. …. …. …. ….
สัมมาวิมุตติ คือ หลุดพนจากเครื่องผูกพันทรมานรบกวนไดมี ๔ ประการ : ….
มีปญหา ๔ พวก : ทางวัตถุ, ทางกาย, ทางจิต, ทางวิญญาณ …. …. ….
ปญหาสูงสุดที่ผูกพันไดแกเรื่องพระเจา, คนสรางโลกแขงกับพระเจา …. ….
วิมุตติมีคําใชแทนกันได เชน นิพพาน สุญญตา วิสังขาร …. …. …. ….
เรื่องเชนนั้นเอง เปนความหลุดพนอยางยิ่งของสติปญญา …. …. ….
ความหลุดพนก็มีเสรีภาพ ถาไมหลุดพนจะอยูสงบไมได
…. …. ….
สิ่งมีชีวิตมีสัญชาตญาณอยากหลุดพนอยูแลวจึงงายที่จะทําใหสูงขึ้นไป ….
ชีวิตตองการอิสระวิเวก ไมถูกรบกวน เปนเชื้อมาแตสัญชาตญาณ
….
ความหลุดพนตามหลักธรรมมี ๓ ไดแก ๑.ตทังควิมตุ ติ เปนครั้งคราวไมเจตนา
๒. วิกขัมภนะ ฝกบังคับจิตใหปลอยวาง, ๓.สมุจเฉทะ ตัดรากความยึดมั่น
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[๑๘]
หนา
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙

ใหสนใจฝกฝน ศีล สมาธิ วิปสสนนา จะพบความหลุดพนแตละขั้น …. …. ….
ความหลุดพนเปนอายตนะที่สัมผัสไดเปนคราว ๆ ควรสัมผัสดู
…. …. ….
ความหลุดพนเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตใหวาง เย็น หยุด สงบ แมชั่วครู …. …. ….
ตองรูจักความวาง ปลอย สงบ เย็น ไมมีทุกข แมชั่วขณะกระทั่งไมทุกขเลย …. ….
ความหลุดพนจากอุปาทาน ๔ เปนการหลุดจากสิ่งผูกพันรอยรัด, เปนสุข …. ….
ความยึดมั่นเหนียวแนนคือความเห็นแกตัวซึ่งมาจากมีตัวตนของตน
…. ….
เมื่อจิตโงไปยึดตัวตน-ของตน ถาปลอยได จะเริ่มหลุดพน, ไมมีทุกข
…. ….
ความปลอยวางเปนตัวสันติภาพอยูในตัว มีภาวะเปนนิพพาน
…. ….
มีบาลีกลาวไววา สพฺพปธิปฏินิสฺสคฺโค โอปธิกํปฺุํ ตณฺหกฺขโย ฯ
…. ….
สลัดคืน, ปลอยวางเสีย ดังบาลีวา วิราโค นิโรโธ, ดังนี้แลวเปนสันติภาพในตัว ….
โดยธรรมชาติทุกชีวิตตองการหลุดพน, บุคคลหนวยยอยจึงตองมีสันติภาพกอน ….
มนุษยไมรูจักสันติภาพ ยิ่งเจริญยิ่งบา, กิเลสครองโลกจึงไมมีสันติภาพ
…. ….
มนุษยมีความยึดถือมากกวาสัตวและชีวิตอื่น ๆ จึงเกิดความวุนวายเบียดเบียนกัน ….
ถามีความถูกตองและพอใจในทุกสิ่ง, ไมตอสูดวยโงเขลา ก็จะมีสันติภาพได …. ….
ดับตัวกู-ของกู เสียไดจักเปนยอดสุขของสันติภาพ, ทําใด ๆ ไปตามธรรมชาติ,
ไมมีปญหา
…. …. …. …. …. …. …. …. ๓๔๐
มนุษยยังชอบความเจริญแบบเจ็บปวดก็ตองมีวิกฤตการณไปจนกวาจะเบื่อ …. …. ๓๔๑
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๑๒. เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ) [สัมมาวิหาโร]
จะสรุปวาเหตุแหงสันติภาพคือการเปนอยูชอบ …. …. …. …. …. …. ๓๔๒
เปนอยูชอบ เปนเครื่องมือทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต …. …. …. …. ๓๔๓
ตองพูดกันในเรื่องปญหาเกี่ยวกับพระเจาหรือไมมีพระเจาเสียกอน …. …. …. ๓๔๔
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[๑๙]
หนา
โดยหลักใหญ ๆ พวก ๑ ถือวามีพระผูสรางอีกพวก ๑ ถือวามีแตกฎธรรมชาติ…. … ๓๔๕
พวก ๑ ระบุวาพระเจาอยางบุคคลเปนผูสราง, พุทธบริษัทมีกฎอิทปปจยตาผูสราง … ๓๔๖
พุทธบริษัทมีกฎธรรมชาติเปนผูสราง ควบคุม ทําลาย เหมือนบุคคล
…. … ๓๔๗
ถาพระเจาเปนผูสราง ก็ตองเปนหนาที่ของพระเจาตองทําใหมีสันติภาพ …. … ๓๔๘
“พระเจาไมชวยคนที่ไมชวยตัวเอง” ฉะนั้นมนุษยจําตองชวยตัวเองตามกฎธรรมชาติ … ๓๔๙
เราจะพูดเสียเลยวา หนาที่คือพระเจา เปนสิ่งสูงสุดที่ตองเคารพ
…. … ๓๕๐
หนาที่แปลวาธรรมะตามพจนานุกรมอินเดีย เปนพระเจาอยางวิทยาศาสตร …. … ๓๕๑
พระเจาภาษาคนเปนอยางบุคคล, ภาษาธรรมเปนความจริงตามธรรมชาติ …. … ๓๕๒
พระเจาภาษาธรรม ตองบูชาดวยการปฏิบัติหนาที่ตามกฎของสัจจธรรม
…. … ๓๕๓
ถามองเห็นอิทัปปจจยตา ชื่อวา เห็นธรรมชนิดที่เห็นพระพุทธเจา …. .… …. .… ๓๕๔
หนาที่ถูกตองคือพระเจา จะอํานวยสันติภาพให, ไดมาจากเปนอยูชอบ
…. .… ๓๕๕
เปนอยูชอบคือทําหนาที่ถูกตองตามกฎของอิทัปปจจยตา
…. .… …. .… ๓๕๖
พระพุทธเจาคือผูสอน พระธรรมเปนคําสอน พระสงฆคือผูปฏิบัติหนาที่ .… …. .… ๓๕๗
พระพุทธเจาทรงคนพบการเปนอยูชอบ นับวาเปนเดียรถียแบบหนึ่ง .… …. .… ๓๕๘
สิ่งที่เรียกวาหนาที่นั้นจะชวยใหรอดจากปญหา, จากทุกข, ดับทุกขสิ้นเชิง …. .… ๓๕๙
พุทธบริษัทตองรูจักความหมายของนิพพานชนิดของชาวพุทธ …. .… …. .… ๓๖๐
ความวางจากกิเลสในบางคราวก็เย็นตามธรรมชาติเปนตทังคนิพพาน .… …. .… ๓๖๑
นิพพานสมบูรณตองถึงดวยปญญาวิปสสนา, เย็นชั่วคราวเรียกวานิพพุตะ …. .… ๓๖๒
นิพพานหมายถึงเย็นเมื่อความรอนดับไป ไมเกี่ยวกับความตาย …. .… …. .… ๓๖๓
พระพุทธเจาบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานตั้งแตเมื่อตรัสรู
…. .… …. .… ๓๖๔
คํานิพพานแปลวาดับเย็นทางวัตถุก็ได, สัตวคลายดุรายเชื่องขึ้นก็ได .… …. .… ๓๖๕
เมื่อมีการเปนอยูชอบ จะมีผลเปนชีวิตเย็น, คนแตละคนเย็นโลกก็เย็น
…. .… ๓๖๖
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[๒๐]
ชวยกันปฏิบัติชอบ คือสัมมาวิหารจะมีผลเย็นเปนนิพพุโตหรือนิพพานได ….
อยูในโลกอยางสัมมาวิหารจะไมถูกเขี้ยวของโลก คือเปนโลกุตตระไมมีทุกข ….
เคล็ดสําหรับความเปนอยูชอบ คือพอใจยินดีเปนสุขเมื่อทําหนาที่
….
หนาที่คือธรรมะ, ชวยชีวิตใหรอด บูชาหนาที่แลวจะเปนอยูชอบ
….
เปนอยูชอบหายาก เพราะหลงเจริญดวยวัตถุ, ทําใหเกิดวิกฤตการณ
….
เปนอยูชอบถูกตองตามกฎอิทัปปจจยตา, ตองมีสัมมาทิฏฐิเปนผูนํา
….
มีสัมมาทิฏฐิเปนหลัก จะขามพนทุกขทั้งปวงได และเรียนเทาที่จําเปน
….
เรียนอิทัปปจจยตารูวาทุกขเกิดมาอยางไร, พอใจทําหนาที่, ชีวิตก็เย็น
….
สัมมาทิฏฐิเปนเหตุใหทําถูกตลอดสาย, จะรอดจากปญหาทั้งปวงได
….
ทําอะไรตองมีความรู, มีเจตนา, มีการกระทําถูกตองดวยสติสัมปชัญญะ ….
พระพุทธเจาทรงสอนทุกเรื่องเพื่อดับทุกข, ทุกศาสนาก็สอนเพื่อดับทุกข ….
พุทธบริษัทตองศึกษาในสิ่งที่ควรรูเทาที่จําเปน รูแตเรื่องดับทุกข
….
ครั้นดับทุกขแลวก็จะมีสันติสุขสวนบุคคล มีสันติภาพของโลก
….
สันติภาพมีไดเพราะสัมมาวิหาร, เปนอยูถูกตอง ไมตองอาศัยไสยศาสตร ….
ประพฤติตามมรรคมีองค ๘ เพิ่มสัมมาญาณะ, สัมมาวิมุติ, จะมีสันติภาพแทจริง

.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…
.…

หนา
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑

.…
.…
.…
.…
.…

๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
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๑๓. จนกวาโลกจะมีสันติภาพ

ทบทวนมูลเหตุใหเกิดสันติภาพที่บรรยายมาแลว
…. .…
มีปญหาเรื่องราษฎรกับรัฐบาลจะตองอยูอยางไรจึงจะมีสันติภาพ…. .…
ปจจุบันบูชาเศรษฐกิจซึ่งเปนที่ตั้งแหงความเห็นแกตัว, ไมมีศีลธรรม .…
ทั้งราษฎรทั้งรัฐบาลจะตองมีศีลธรรม จึงจะอํานวยใหมีสันติภาพได .…
บุคคลจะตองมีศีลธรรมโดยขอแรก มีการศึกษาถูกตอง ไมเปนหางดวน .…

….
….
….
….
….
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[๒๑]
หนา
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

การศึกษาดีมีผล อยางนอยไมเห็นแกตัว, มนุษยควรรับผิดชอบเรื่องสันติภาพ …. .…
ขอสอง แตละบุคคลตองมีสุขภาพดี ทางอนามัย กาย จิต วิญญาณ
…. .…
เดี๋ยวนี้สุขภาพไมดีทั้งกายจิต สติปญญา, เปนโรครายตาง ๆ มากขึ้น
…. .…
สูญเสียสติปญญา เพราะเปนทาสกิเลส, เกลียดธรรมะ, นิยมแตสิ่งประโลมใจ…. .…
ขอสาม ปญหาในครอบครัวมีมากเพราะไมปฏิบัติตามหลักทิศทั้ง ๖ …. …. .…
ขอสี่ ตองมีระบบเศรษฐกิจที่ดี : กินอยูแตพอดีเหลือใชก็ทําสาธารณประโยชน…. .…
ถาระบบเศรษฐกิจดีเขาอยูกันอยางเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
…. .…
คนมีกับคนจนตองรวมกันผลิตประโยชนมาแบงปนกัน
…. .… …. .…
ขอหา รูจักธรรมะดีจนรูวา ธรรมะคือหนาที่, หนาที่คือธรรม
…. .… …. .…
ตองมีธรรมะเปนชีวิต ทํางานสนุกไมเปนคนเกียจคราน
…. .… …. .…
หนาที่มี ๒ ชั้น : ทั่วไปทําใหรอดชีวิต, สูงขึ้นทําใหไมเปนทุกข …. .… …. .…
หนาที่ชั้นตนชวยใหรอด, แลวไมเปนทุกข, โลกิยะ โลกุตตระตองไมแยกกัน …. .…
ขอหก ทุกคนในโลกตองไมเห็นแกตัว, ตองรักผูอี่น เพราะมีปญหาเดียวกัน …. .…
ขอเจ็ด มีศีลธรรมในการคิด พูด ทํา ชนิดที่เปนไปเพื่อความปรกติ
…. .…
ขอแปด มีสัมมาทิฏฐิ : ในความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความเขาใจ, อยางถูกตอง .…
ขอเกา จงเปนคนมีชีวิตเย็น คือมีนิพพานเปนแบบชาวโลกหรือโลกุตตระตามลําดับ .…
มีธรรมะพอที่จะไมใหกิเลสเกิดขึ้น เย็นไดในทามกลางสิ่งยั่วใหรอน .… …. .…
พยายามมีชีวิตเย็น ประกอบดวยคุณธรรม ๙ ขอขางตน จะชวยสรางสันติภาพได .…
บุคคลมีความถูกตองแลวสังคมจะถูกตองดวยโดยมีธรรมะ
ขอแรก ตองมีระบบเศรษฐกิจถูกตองในสังคมนั้น
…. .… …. .… ๔๐๕
ขอสอง มีระบบการอยูรวมกัน ระหวางคนดอยกับคนเดน เปนระบบธัมมิกสังคมนิยม .… ๔๐๖
ขอสาม มีระบบการเมืองถูกตอง อยูกันเปนผาสุกไมตองใชอาชญาหรือศาสตรา .… ๔๐๗
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[๒๒]
ถามีพลเมืองดี ควบคุมรัฐบาล, จะมีรัฐสภาหรือผูแทนถูกตอง …. .… …. .…
หลักปฏิบัติ หนาที่ทุกแขนงตองมีหลักศีลธรรม วัฒนธรรม ศาสนา …. .… …. .…
ขอสี่ ตองมีระบบการปกครองที่เปนธัมมิกประชาธิปไตย, ประชาชนตองมีศีลธรรม .…
ขอหา ตองมีระบบศีลธรรมศาสนา อันถูกตอง, คัดเลือกมาแตทางวัฒนะที่ดี …. .…
วัฒนาตองเปนไปแตทางถูกตองในวัฒนธรรมศีลธรรมและศาสนา .… …. .…
ขอหก มีการศึกษาถูกตอง แกความเปนมนุษย ไมใชรูแตหนังสือกับทําอาชีพ …. .…
ตองมีการศึกษาถูกตองเริ่มแตเปนลูก, เปนศิษย, เปนเพื่อน, เปนพลเมือง
เปนสาวก, เปนมนุษยที่เต็ม
…. .… …. .… …. .… …. .…
การศึกษาตองเพื่อความเปนมนุษยที่เต็มถูกตองทุกขั้นตอน
…. .… …. .…
ขอเจ็ด จะตองมีระบบนิเวศวิทยาที่ดี, ถูกตองขนาดลักษณะ, กําจัดมลภาวะ …. .…
ตองมีลักษณะที่ควบคุมกันไดหรือพอดีแกความสงบสันติ .… …. .… …. .
อยางไรคือถูกตอง? ถือหลักทางพุทธศาสนาวา ถาถูกตองจะไมมีอันตราย,
ไมมีทุกขโทษมีแตประโยชนแกทุกฝาย
…. .… …. .… …. .…
ใชหลักพุทธศาสนาคือความถูกตอง ๘ ประการ แลวจะมีญาณและวิมุตติ …. .…
มีบุคคลและสังคมถูกตอง เราก็จะมีสันติภาพแนนอน …. .… …. .… …. .…

หนา
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
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สันติภาพของโลก
-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสารในวันนี้
เปนวันแรกของภาคอาสาฬหบูชา
การ
บรรยายในภาควิสาขบูชาสิ้นสุดไปแลวตั้งแตวันเสารกอน.วันเสารนี้เราจึงเริ่มภาคใหม
ในวันนี้เปนวันแรก เปนครั้งที่หนึ่งของการบรรยาย วันเสารประจําภาคนี้, ในการเปลี่ยน
ภาคใหมนี่ อาตมาก็จะเปลี่ยนเรื่องใหมขอใหตั้งใจฟงใหดี ใหสําเร็จประโยชนตอไป.
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การเปลี่ยนเรื่องใหมนี่จะมีหัวชื่อของเรื่องวา เรื่องสันติภาพของโลก, สันติ
-ภาพของโลก ทําไมจึงพูดถึงเรื่องนี้ มันก็มีเหตุผลหลายอยาง. ปนี้เขาสมมุติกันปนป
สันติภาพของโลกดวย,แตเขาจะสมมติหรือจะไมสมมติ
มันไมสําคัญ.
เรื่องสันติภาพ นั้นมัน สําคัญอยูในตัวมันเองคือจําเปนสําหรับชีวิต ทุกชนิด ดวยซ้ําไป ไมวา
ชีวิตในระดับไหน
ลวนแตตองการสันติภาพ
หรือมันอยูไดดวยความมีสันติภาพ.
๑
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สันติภาพของโลก

สันติภาพนี้จะแจกเปนสวนบุคคล
เปนสันติภาพของบุคคลแตละคนๆ
นี้ก็
ได, เปนสันติภาพสวนบุคคล หรือจะเปนสันติภาพของสังคมของหมูคณะก็ได ซึ่ง
ก็ตองการสันติภาพ, มีสันติภาพหมูคณะแลว แลวก็จะอยูกันเปนสุข หรือจะเปนสันติภาพ
ของทั้งหมด คือของทั้งโลก ทั้งโลกเลย, หรือจะกลาววาทุก ๆ โลกทั่วสากลจักรวาลก็ยิ่งดี
มันก็มีอยู. ถาทุก ๆ โลกมีสันติภาพ สากลจักรวาลก็มีสันติภาพ ไมวาจะในระดับไหน
ลวนแตตองการสันติภาพ.
ทานทั้งหลาย แตละคน ก็ตองการสันติภาพสวนตน ซึ่งจะตองชวย
สรางสรรคขึ้นมา หรือวาปรุงแตงขึ้นมาก็ได, จะปลอยไปตามธรรมชาติธรรมดานั้น มัน
ก็จะไมไดอยางที่เราตองการ, นี้ก็ตองมีสติปญญาจึงจะปรุงแตงขึ้นมาได; เมื่อแตละคน
แตละคนมีสันติภาพ ก็มีหมูคณะที่มีสันติภาพ เพราะวาหมูคณะมันรวมขึ้นมาดวยบุคคล,
ถาคณะทุกคณะมีสันติภาพ โลกทั้งโลกมันก็มีสันติภาพ, มันเนื่องกันอยูอยางนี้ และเปน
สิ่งที่พึ่งประสงคตลอดกาล ตลอดเวลา ตลอดกาลนิรันดร, ไมใชชั่วครั้งชั่วคราว
นับวาเปนเรื่องใหญที่สุดสําหรับสิ่งที่มีชีวิต ถาไมมีสันติภาพ สิ่งที่มีชีวิตก็เดือดรอน
มันก็อยูไมได,
จะเรียกวาตายเสียยังดีกวา
ถามันอยูดวยความทุกขทรมานโกลาหล
วุนวายเต็มไปดวยวิกฤตการณ; นี่เราจึงมองกันในแงที่วา เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับ
สิ่งที่มีชีวิต.
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ตามปรกติไมมีอะไรรบกวนความสงบสุข
เรียกวาสันติภาพ; จะ
เรียกวา สันติสุข ก็ได มันเปนชื่อ, จะเรียกวาสันติภาพก็ได มันเปนภาวะของสิ่งที่มีชื่อ
อยางนั้น, มีสันติหรือมีความสุข นี้มันก็ชัดอยูแลว. ภาวะแหงความมีสันติหรือมีความสุข
นี่ก็เปนภาวะ
เราเลยเรียกวา
สันติภาวะหรือสันติภาพ
นี้คือสิ่งที่เราจะพูดกัน.
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ดูอีกทีหนึ่งวา ทําไมเราจะตองพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ? เหตุผล ที่
จํากัดเขามามันก็มีอยูวา โลกกําลังไรสันติภาพมากยิ่งขึ้นทุกที; มิใชวายิ่งเจริญแลว
ยิ่งมีสันติภาพ, กลายเปนวา ยิ่งเจริญแลวยิ่งวุนวาย ยิ่งยุงยากยิ่งโกลาหล จนจะไมเปน
โลกของมนุษยอยูแลว
แตก็ไมรูจะเรียกวาโลกของอะไร
มันก็ยังมีคนหรือมนุษยอยูในโลก
อันวุนวายนี้ ไมรูจะหนีไปไหน. เพราะเหตุที่วาโลกไมมีสันติภาพยิ่งขึ้น เห็นชัด
ปรากฏอยู เราก็ทนไมได จึงมาปรึกษาหารือกัน. พุทธบริษัทนี่มีสวนรับผิดชอบ
อยูตามธรรมชาติ เพราะวาเปนสาวกของพระพุทธเจา. พระพุทธเจาทรงประสงค
สันติภาพ หรือความสุขแกโลก, พระองคเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชนแกความสุขเกื้อกูล
แกมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย, ทานจึงตรัสวา เพื่อประโยชนทั้งแกเทวดาและมนุษย ;
ก็หมายความวาแมแต เทวดาก็ยังไมมีสันติภาพ ยิ่งเล็งถึงสันติภาพภายในจิตใจดวยแลวจะ
ยิ่งไมมี, เพราะวามีเรื่องมัวเมาเพลิดเพลินอะไรมากไปกวามนุษย.
พระพุทธเจาทรงเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน; ผูรู ก็รูเรื่องสันติภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความดับทุกข แลวก็เปนผูตื่นจากความไมรู ความหลับคือความ
ไมรู ก็แปลวา สลัดความหลับออกไปไดหมด เปนผูตื่นหรือเปนผูรู, ครั้นแลวก็เปน
ผูเบิกบาน, เบิกบานตามความหมายของคําวา เบิกบานเหมือนดอกไมบาน เปนสุขราเริง
สงบสุข นี่ก็เปนผลของมันคือมีสันติภาพ, มีสันติภาพ ก็เบิกบาน.
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นี้เราเปน สาวกของพระพุทธเจา ซึ่งมีหลักเกณฑอยางเดียวกัน; ตอง
เปนผูรู ผูตื่น ผู เบิกบาน. ขอทานทั้งหลายจงถือหลักเกณฑอันนี้ ดําเนินตนอยูใน
หลักเกณฑดังนี้ คือจะเปนผูตื่น ผูรู ผูเบิกบาน, จะตองรูที่ควรจะรู, บรรดาสิ่งที่ควรจะรู
แลวควรจะรูใหครบ. เปนปญหาใหญของมนุษย ก็คือเรื่องไมมีสันติภาพ, เรื่อง
มีแตสิ่งตรงกันขาม
เราเรียกวาวิกฤตการณ;
ฉะนั้นเราตองรูเรื่องของสันติภาพ
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และสิ่งตรงกันขาม คือวิกฤตการณวามันมีอยูอยางไร มันเกิดมาเพราะเหตุไร, เราจะมี
ความสําเร็จในการมีสันติภาพไดอยางไร, เรียกวารูสิ่งที่ควรรู, แลวก็ตื่น ตื่นจากความ
ไมรู ตื่นเสียจากความผิดพลาด ลุมหลงงมงายในเรื่องนั้นๆ ก็หมายความวา ละความ
ผิดพลาดได มีแตความถูกตอง, แลวก็มาเปนผูเบิกบาน ตามอยางพระพุทธเจา.

ทั้งโลกจําเปนตองมีสันติภาพ.
ทีนี้ถาเราจะมองดูกันทั่วโลก ก็จะเห็นวา มันจําเปนที่จะตองมีสันติภาพ
ทั้งโลก, และวามันเปนสิ่งที่เนื่องกันอยูทั่วโลก คือเราจะมองดูโลกนี้ ในแงของธรรมชาติ
ลวนๆ, ธรรมชาติลวน ๆ เมื่อมนุษยไมเขาไปเกี่ยวของ เปนธรรมชาติลวน ๆ มันก็ตอง
มีสันติภาพ และมันก็มีสันติภาพตามแบบของธรรมชาติลวน ๆ.
ทีนี้ถาจะมองในเรื่องของการเมือง คือการที่มนุษยเขาไปเกี่ยวของดวย เขา
ไปจัดเขาไปทํากับธรรมชาติเหลานั้นจนเปลี่ยนแปลงไป; ถาวามันถูกตอง มันก็ควรจะ
มีสันติภาพยิ่งขึ้นไป. แตเดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางนั้น มันกลับตรงกันขาม ยิ่ง
มนุษยเขาไปเกี่ยวของมากเทาไร ธรรมชาติก็สูญเสียปรกติภาวะเดิมของมันมากเทานั้น, แลวมัน
ก็ไมไดกลายเปนสันติภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป มันมากลายเปนความเลวรายที่เรียกวาวิกฤตการณ ;
เพราะวาคน นี่ เขาไปเกี่ยวของกับธรรมชาติของกิเลส ตัณหา, แลวมันทําไปตาม
อํานาจของกิเลสตัณหา เพื่อดึงเอามาเปนประโยชนแกกิเลสตัณหา มันเลยสันติภาพ
ไมได, เพราะมันถูกเกี่ยวของดวยกิเลสตัณหาของมนุษย.
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เรามองใหดีวา สันติภาพนี่มันควรจะมีทั้งโดยธรรมชาติ, และมีทั้ง
โดยที่มนุษยเขาไปเกี่ยวของ ผิดจากธรรมชาติ. ทีนี้มันไมไดเปนไปอยางนั้น มันกลับ
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กันอยูถาปลอยไปตามธรรมชาติ ยังจะมีสันติภาพมากกวา; นี่ก็เปนความผิดของมนุษย
ที่มีกิเลสตัณหา
แลวก็ใชกิเลสตัณหาเขาไปเกี่ยวของกับธรรมชาติ,ทําลายปรกติภาวะ
ของธรรมชาติ
แตแลวมนุษยก็เรียกวาความกาวหนา
ความเจริญการพัฒนา. ธรรมชาติ
แหลกลาญไปเทาไร
มนุษยก็ยิ่งเห็นเปนสิ่งเจริญกาวหนาเปนการพัฒนา
มันจึงเปน
ปญหาที่แกไมตก ไมรูจักจบจักสิ้น เพราะมันไปทําตนเปนศัตรูผูลางผลาญตอสิ่งที่เรียกวา
ธรรมชาตินั้นเอง. เราจึงตองคิดกันใหม ในเรื่องนี้ วา จะเขาไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติอยางไร จึงจะไมเปนการทําใหธรรมชาติสูญเสียความสงบ หรือคุณสมบัติ
ดั้งเดิมของธรรมชาติ. ดูใหดีก็จะมีหนทางที่จะพิจารณากันตอไป.

สันติภาพขึ้นอยูกับจิตใจของมนุษย.
ทีนี้ก็ยอนมาดูขางใน คือในฝายมนุษย ในตัวมนุษย, โลกนี้มันขึ้น
อยูกับมนุษย
เพราะมนุษยประกอบกันขึ้นเปนโลก มนุษยเปนอยางไรโลกมันก็เปนอยาง
นั้น, มนุษยดีโลกมันก็ดี มนุษยบาโลกมันก็บา, โลกมันขึ้นอยูกับมนุษย โลกจะเปน
อยางไรก็ตองแลวแตมนุษย. ทีนี้ดูถึงมนุษย มนุษยเองก็ขึ้นอยูกับจิตใจของมนุษย จิตใจ
ของมนุษยเปนอยางไรมนุษยมันก็เปนอยางนั้น จิตใจดีมนุษยก็ดี จิตใจบา มนุษยก็บา
มนุษยก็ขึ้นอยูกับจิตใจของมนุษยอีกทีหนึ่ง;
ดังนั้นจิตใจของมนุษยนี่แหละเปนเรื่อง
สําคัญ
เปนเรื่องตนตอของความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง
จะสันติภาพหรือวิกฤตการณ
มันขึ้นอยูกับจิตใจของมนุษย
ดังนั้นเราจึงตองพัฒนาจิตใจของมนุษย
คือปรับปรุงจิตใจ
ของมนุษยใหถูกตอง.
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ฟงดูอีกทีหนึ่งวา โลกนี้มันขึ้นอยูกับมนุษย
แลวมนุษยขึ้นอยูกับจิตใจของ
มนุษย ดังนั้นเราจึงตองพัฒนาที่จิตใจ ปรับปรุงที่จิตใจ ควบคุมแกไขที่จิตใจ จึงจะตอง
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พัฒนาจิตใจของมนุษยใหเปนไปในทางของสันติภาพ
ทําจิตใจของมนุษยใหเปนไปในทาง
ของสันติภาพไดแลว มนุษยก็เปนมนุษยที่มีสันติภาพ มนุษยมีสันติภาพแลว โลกทั้งโลก
มันก็เปนโลกที่มีสันติภาพ
ดังนั้นการปรับปรุงจิตใจของมนุษย
ก็คือการปรับปรุงโลก
นั่นเอง อยาเห็นเปนอยางอื่นไปเลย. การที่เราชวยกันปรับปรุงจิตใจของเราแต
ละคน ๆ ใหดีใหถูกตอง นั่นแหละคือการปรับปรุงโลกทั้งหมด นับวาเปนสิ่งที่ควร
สนใจยิ่งกวาสิ่งใด; เราจะมีชีวิตมีทรัพยสมบัติไปทําไม ถาไมมีสันติภาพ นี่ควรจะตาย
เสียดีกวาถามันไมมีสันติภาพ.
ทีนี้เพื่อใหมันถูกตองใหมันนาอยู หรือใหงดงาม นี้ก็ตองชวยกันทําใหมี
สันติภาพ โดยชวยกันสรางสันติภาพออกไปจากจิตใจของมนุษย, โดยมีจิตใจของมนุษย
นี้เปนรากฐานของสันติภาพ; ดังนั้นเราจึงควรพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ
โดยเหตุผล
ตามธรรมชาติมันก็มีอยูอยางนี้ที่เราควรจะพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ
เดี๋ยวนี้องคการโลกเขา
จัดใหปนี้เปนปสันติภาพ.∗ เราก็เลยผสมโรงกับเขา เอละ, ชวยกันพิจารณาเรื่อง
สันติภาพ ใหมันมีขึ้นมาในโลก. เราไมไดเปนบาวเปนทาสอะไรของเขา แตวา เราก็
เปนมนุษยที่มีสวนรวม ที่อยูในโลกซึ่งตองการสันติภาพ ก็เปนการเหมาะที่เราจะ
รวมมือกัน, ดูตอไป ก็จะเห็นไดวา มันถึงเวลาหรือเปนเวลาที่เหมาะสมแลว ที่ควรจะ
พูดกันถึงเรื่องนี้ ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลววามันถึงเวลา ที่วาโลกมันกําลังไมมีสันติภาพ
มันวุนวายยิ่งขึ้น วุนวายยิ่งขึ้น ซึ่งควรจะดูกันเหมือนกันในแงนี้วามันวุนวายอยางไร.
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ในชั้นตนจะพูดวา ใครควรจะพิจารณากันเรื่องสันติภาพ? อาตมาก็คิด
วา พวกเราทุกคน เราทุกคนควรจะพูดกันดวยเรื่องสันติภาพ, อาตมาก็เปนคนหนึ่ง
แลวที่ประเดิมขึ้นมา
นี่พูดถึงเรื่องสันติภาพ,
ชักชวนกันมาใหพิจารณาถึงเรื่องของ

∗

จัดป ๒๕๒๙ เปนปสันติภาพ
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สันติภาพ. พวกเราควรพิจารณากันถึงเรื่องสันติภาพ แตวาจะพิจารณากันไปในแงของ
การพัฒนาจิตใจ มันมีหลายแงหลายมุมที่จะพูด, เราพุทธบริษัทนี้เหมาะสมที่สุดที่จะพูด
กันถึงในแงการพัฒนาจิตใจใหถูกตองใหเปนที่ตั้งแหงสันติภาพ
หรือใหเปนที่ไหลออกมา
แหงสันติภาพ.

ความกาวหนาเปนตนเหตุแหงความหลอกลวง.
ดูกันในแงรายกอน จะเห็นไดวา โลกนี้เต็มไปดวยวิกฤตการณ ความ
ยุงยากลําบากอันไมนาปรารถนาจะเรียกวาวิกฤตการณ
ตรงกันขามกันสันติภาพ. โลกมี
ความกลัว,
เปนอยูดวยความกลัว
เพราะมีสิ่งที่ทําใหเกิดความกลัวหรือนากลัวมากขึ้น,
แลวมันก็เกิดความวิตกกังวล
วิตกกังวลไวใจไมไดตามมา,
มันมีความวิตกกังวลไป
เสียทุกอยาง ยิ่งเห็นอะไรกาวหนา แลวมันก็ยิ่งชวนใหวิตกกังวล.
ความกาวหนาเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงอยางยิ่ง
อยางเรื่องที่เมือง
ภูเก็ต ที่กําลังเปนเรื่องราวพูดจากันอยูเวลานี้ ก็เปนผลของการกาวหนา แตเปนไปใน
ทางขัดแยงอยางยิ่ง ฉะนั้น ยิ่งมีความกาวหนาที่ไหนยิ่งจะเกิดความขัดแยง เพราะ
ความวิตกกังวลของคนในที่นั้นๆ มันมีความกลัว มีความวิตกกังวล แลวมีอยางอื่นอีก
มากมาย กําลังเปนไปทั้งทางโลกจนเรียกวา โลกนี้มันอยูดวยความคิดที่เปนความกลัว เปน
ความวิตกกังวล.
มีผลออกมาเปนโรคทางจิต
เพราะมีการรบกวนในทางจิตมาก
เกินไป
โรคทางประสาทมากอน;
เพราะการอยูดวยความกลัวความวิตกกังวลมันก็มีโรค
ประสาท ถามันเลยไปกวานั้นมันก็เปนบาวิกลจริต ตามสถิติมันก็บอกอยูอยางนี้.
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สถิติทางแพทยของโลกก็ยืนยันอยูวา
คนเปนโรคประสาทมากขึ้น,
เมื่อเทียบสัดเทียบสวนกันแลว
มันเปนมากเกินไปกวาที่จํานวนพลโลกมันมากขึ้น, มัน
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เกินสัดสวนของจํานวนพลโลกที่เพิ่มขึ้น
เปนโรคประสาททางจิตทางนี้กันมากขึ้น ๆ
เกินกวาธรรมดา
แลวก็รุดหนาไปเร็วเพราะสิ่งที่ทําใหวิตกกังวลมันมาก
มากเร็ว
มันมากเกินไป,
มันมากเร็วเกินไป
เราจึงอยูกับความยากลําบาก
ดวยความ
ยากลําบากยิ่งขึ้น, อยูกันในโลกดวยความยุงยากลําบาก มีสิ่งรบกวนประสาทมากขึ้น ยิ่งขึ้น
ทุกที นี่ผลมันเปนอยางนี้. ขอใหคิดดูใหดี ๆ วา มันนาดีใจ หรือนาเปนหวง เปนสิ่ง
ที่นาวิตกกังวลอยางไร;
พวกคนปาหัวเราะเยาะคนที่เรียกวาเจริญรุงเรืองเอาก็ได
เพราะเขาไมมีเรื่องยุงยากลําบากมาก.
คนสมัยนี้ยิ่งวิ่งเขาไปหาความยุงยาก, สราง
ความยุงยากที่ไมจําเปน โดยไมจําเปนนี้ยิ่งขึ้นทุกที ๆ มันไปเกิดความนิยมชมชอบ
มีนั้นมีนี่มีโนนซึ่งไมจําเปนอยางยิ่งขึ้นทุกที, ยิ่งไปชอบความกาวหนาอยางนี้มากขึ้นเทาไร มันก็
ยิ่งเพิ่มปญหาเพิ่มความยุงยาก. ควรจะรูจักควบคุมกันเสียบาง อยาใหมีสิ่งที่ไมจําเปน
ที่เปนขาศึกแกสันติภาพ แมที่เปนความสงบสุขสวนตัว.
แมวาจะดูกัน ในแงของสุขภาพอนามัย ความปรกติสุขตามปรกติมันก็ลด
ลงไปมาก
มีสุขภาพที่ตานทานตอโรคภัยไขเจ็บมากขึ้น
คือวาจะเจ็บปวยไดงายขึ้น
หรือจะเปนไปเสียทั้งหมด
สุขภาพกําลังเปนที่นาวิตกวา
โลกนี้มันเต็มไปดวยโรคภัย
ไขเจ็บ; แมวาจะพบการรักษาเยียวยากันอยูตลอดเวลา มันก็เพิ่มโรคแปลก ๆ ใหม ๆ
ออกมา ยิ่งไปกวาเสียอีก, เลยกาวหนากันแตเรื่องโรคภัยไขเจ็บ และวิธีรักษาโรคภัย
ไขเจ็บ อยางไมหยุดไมหยอน เพราะวาจิตใจมันไมมีสันติภาพ รางกายมันก็ปนปวน
ไปตามจิตใจโรคภัยไขเจ็บมันก็ไดมีโอกาสงายสะดวกที่จะเกิดขึ้นในหมูมนุษย,
พอดี
พอรายก็เปนโรคมะเร็งบาง
เปนโรคอยางอื่นที่รายแรงไปกวานั้นอีกบาง, แลวโรคอะไรบาง
ก็ไมรู ที่เขากําลังกลัวกันนัก กลัวกันทั่วโลกเวลานี้. นี้เรียกวาภายในมนุษย สวนมนุษย
มันก็มีปญหา.
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ถ าดู แต ภายนอก มั นก็ พบป ญ หา ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ กํ าลั งทํ าให โลก
ป นป วนรวนเร ไม มี ใครจะหาความสงบสุ ขได . แข งขั นกั นในทางเศรษฐกิ จยั งไม พอ
กลั บใช เศรษฐกิ จนั่ นแหละเป นเครื่ องมื อบั่ นทอนทํ าลายพวกอื่ น หรื อฝ ายที่ เรี ยกว าตรงกั น
ข ามที่ เป นคู ปฏิ ป กษ กั น ซึ่ งเป นสงครามที่ ลึ กซึ้ งยื ดเยื้ อซั บซ อนที่ สุ ด ยิ่ งไปกว าสงคราม
ทางอาวุ ธไปเสี ยอี ก. ข อนี้ ถ าไม รู เรื่ องกั บเขาบ าง ก็ คงจะไม กลั วหรื อไม วิ ตก; แต ถ ารู เรื่ อง
กั นแล วก็ จะพบว า มั นเป นเรื่ องที่ เลวร ายที่ สุ ด ยากแก การแก ไข ยิ่ งไปกว าสงครามที่ ฆ า
กั นด วยอาวุ ธ. สงครามที่ ทํ าลายกั น ด วยวิ ธี ท างเศรษฐกิ จ นี่ มั นจะไม สิ้ นสุ ด มั น มี
แต จะขยายตั วออกไป. เพราะกิ เลสตั ณ หาของมนุ ษ ย มั นขยายตั วออกไป เศรษฐกิ จเพื่ อ
หล อเลี้ ยงสงคราม, สงครามก็ เพื่ อ ช วยให เศรษฐกิ จของตนดี ขึ้ น , เศรษฐกิ จของตนดี ขึ้ น
ก็ เพื่ อ จะช วยหล อ เลี้ ย งสงคราม มั น ก็ เลยก าวหน ากั น ใหญ ทั้ งทางเศรษฐกิ จและทาง
สงคราม, แล วเศรษฐกิ จนั้ น มั น ก็ ก ลายเป น สงครามเสี ย เอง, ใช เศรษฐกิ จ เป น เครื่ อ ง
มือบีบคั้นหรือทําลาย หรือกลืนประเทศอื่นที่สูไมได มันก็มีแตเรื่องทําสงคราม,
สงครามตรง ๆ สงครามโดยอ อม สงครามร อน ๆ และสงครามเย็ น ๆ เป นเรื่ องสงคราม
ไปหมด. เดี๋ ยวนี้ ชั กจะกลั วสงครามทางเศรษฐกิ จ มากกว าสงครามทางอาวุ ธไปเสี ยแล ว,
มี ก ารเตรี ย มรบกั น เท าไร, มี ก ารเตรี ย มป อ งกั น ตั ว กั น เท าไร, เตรีย มรบก็ เตรีย มไป,
เตรี ยมป อ งกั น ตั วก็ เตรี ย มไป คื อ ที่ จะรุ ก รานผู อื่ น ก็ เตรี ย มไป, ที่ จะป อ งกั น ตั วก็ เตรี ย ม
กัน ไป, มัน เลยไมม ีค วามสงบสุข , ไมม ีใ ครที ่จ ะอยู ด ว ยความสงบสุข ได เพราะ
มีแตการเตรียมรบและเตรียมปองกันตัว
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นี่ เป น สิ่ งที่ เห็ น ได ว า มั น ทํ าลายความสงบสุ ข อย างไม มี เวลาว าง ไม มี
เวลาสร าง เลยมี บาปเลวร ายเกิ ดขึ้ น คื อว าเราอยู ในโลกในลั กษณะที่ จํ าเป นจะต อง
โกหกหลอกลวงกั น มากยิ่ งขึ้ น นเท าไร. ฟ งดู ก็ น าแปลก น าอั ศจรรย หรือบางที ก็ น า
เชื่อ บางทีก็ไมนาเชื่อ; แตเทาที่มองเห็น, นี่เห็นวา มันอยูในโลกนี้ดวยความจําเปนที่จะ
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ตองโกหกหลอกลวงกันอยางสุดเหวี่ยง. โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการทูต, การทูต คือ
เปนเรื่องหาหนทางหาวิธีที่จะเอาเปรียบ หรือที่จะเอาชนะอยูตลอดเวลา, ทั้งที่
ปากพูดวาเจริญสัมพันธไมตรี,
สัมพันธไมตรี
แตจิตใจนั้นมันคือการคิดที่จะลักลวงเอา
ประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัวเองทั้งนั้นแหละ.
นี่จะเรียกวาอะไร
ถาไมเรียกวาเราใช
ความหลอกลวงซึ่งกันและกันแกกันและกัน
เปนเครื่องมือหาประโยชนใหแกตัว; แตละ
ประเทศแตละพวกก็ตองดําเนินกิจการอันนี้,
หลอกลวงกันใหไดประโยชนก็มี
หลอกลวง
เพื่อปองกันประโยชนก็มี,
หลอกลวงเพื่อคุมครองรักษาเอาคืนมาซึ่งประโยชนก็มี. มันก็
เปนเรื่องอยูกันดวยความหลอกลวงทั้งโลกเลย, ทั้งโลกเลย.
ถาเราไมมองก็อาจจะไมเห็น แตถามองใหลึกใหละเอียด สอดสองใหละเอียด
ก็จะพบวา นี่อยูกันดวยความหลอกลวง ปากพูดจาอยางมิตรไมตรี เจริญสัมพันธมิตร ไมตรี
แตวาในใจนั้นมันมีแผนการที่จะลักลวงเอาประโยชนของผูอื่นอยูตลอดเวลา, เรียก
วาอยูในลักษณะที่จําเปนจะตองโกหกหลอกลวงกันมากยิ่งขึ้น,
มากยิ่งขึ้น;
เมื่อเปน
อยางนี้แลว จะมีสันติภาพไดอยางไร, ขอใหลองคิดดู. เอาละนี่คือเหตุผลที่วา โลก
มันไรสันติภาพมากขึ้นมากขึ้น
จนเราจะตองพิจารณาเรื่องนี้กันแลว,
คือตองมาพูดกัน
พิจารณากัน ปรึกษาหารือกัน จะประพฤติกระทําอยางไรดี จึงจะรอดไปจากอันตราย
อันนี้
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ควรปรึกษากันในหมูปญญาชน

ทีนี้ก็จะมาถึงปญหาตอไปวา จะพูดเรื่องนี้กับใคร จะทําความเขาใจเรื่องนี้
กับใคร ? อาตมาก็อยากจะตอบวามันควรจะพูด หรือ ควรเอามาพูดกันกับพวก
ปญญาชน ที่เปนครูบาอาจารย, ครูบาอาจารย ศาสตราจารยอะไรก็ตาม ที่มีผูเชื่อฟง
เคารพนับถือหรือสั่งสอนเขาอยู, แลวเขาก็เปนปญญาชน มันก็ตองเปนปญญาชน จึงจะ

www.buddhadassa.in.th

ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ

๑๑

มองเห็ น อะไรลึ ก ซึ้ ง. ไปพู ด กั บ เต ากั บ แรดอะไรมั น ก็ ไม มี ป ระโยชน อ ะไร ก็ ต อ งพู ด กั บ
ป ญ ญาชน ที่ มี สติ ป ญ ญาพิ จารณามองเห็ นว ามั นเป นอย างนี้ จริ ง; ฉะนั้ น เราจะพู ดกั บ
ครู บ าอาจารย ซึ่ งจะไปแนะนํ าสั่ งสอนลู ก ศิ ษ ย ลู ก หาต อ ไปเป น จํ านวนมาก เพื่ อ คน
ทุก คน หรือ คนทั ้ง โลก จะไดม ีค วามรู ค วามเขา ใจในเรื ่อ งนี ้. แตว า ผู ที ่ม ิไ ดเปน
ครูบ าอาจารย ก็ จ ะต อ งพู ด เรื่ อ งนี้ จะต อ งรู เรื่ อ งนี้ โดยเป น ผู ฟ ง. ครูบ าอาจารย
เป น ผู พู ด , แล ว เราก็ จ ะเป น ผู พู ด ต อ ๆ กั น ไปได ว า เราจะช ว ยกั น รั ก ษาสั น ติ ภ าพ
ในโลกนี้ไวไดอยางไร, ขอใหรับทราบกันไว.
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การศึ กษาในระดั บอุ ดมศึ กษาจํ าเป นมาก เพราะว า
เขาใช การศึ กษาในระดั บอุ ดมศึ กษานี้ เป นที่ ปรึ กษาหารื อเป นหลั กเป นเกณฑ เป นผู วาง
แผนการ เป น ผู ทํ าอะไรต าง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ประเทศชาติ ห รื อ ความรอดของประเทศชาติ
กระทั่ งสั นติ ภาพของโลกทั้ งโลก; ฉะนั้ นก็ จะต องพู ดกั บผู ที่ เป นครู บาอาจารย ที่ จะกระจาย
ความคิ ดหรื ออุ ดมคติ เหล านี้ ออกไป ๆ ทางอื่ นมั นไม มี . มั นไม ใช เรื่ องของคนโง , มั นไม
ใช เรื่ อ งของคนหลั บ หู ห ลั บ ตาไม มี ส ติ ป ญ ญา แต มั น เป น เรื่ อ งที่ จํ าเป น สํ าหรั บ คนที่
เฉลียวฉลาด สามารถดําเนินกิจการนี้ใหเปนไปไดตามที่ประสงค
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ในชั้ น นี้ เรามาพู ด กั น ในป า อย า งนี้ มั น ก็ โ ดยหวั ง ว า เป น การทํ า ความ
เข า ใจกั น ในขั้ น ต น เป น การปลู ก ความสนใจในเบื้ อ งต น ให มั น เกิ ด รุ ง อรุ ณ ของ
สั มมาทิ ฏฐิ , เป นรุ งอรุ ณ หมายความว ามั นริ เริ่ ม มั นส องแสงทองขึ้ นมาเป นรุ งอรุ ณ ของ
สั มมาทิ ฏฐิ เพื่ อจะได เจริ ญงอกงามก าวหน าต อไป เป นเวลากลางวั นเต็ มไปด วยแสงสว าง.
เรื่ องรณรงค นั้ นมั นต องลงมื อกระทํ าต อสู ต อต าน; ทํ าเป นขบวนการอะไร มั นก็ ยั งไม ถึ ง
นี่ เรายั งไม ส ามารถกระทํ าเช น นั้ น ได ; เดี๋ ย วนี้ เอาเป น แต เพี ย งว า เรามามองดู ให รู ให มี
ความเข าใจอย างทั่ วถึ ง ให เห็ นลู เห็ นทาง ว าจะทํ าอย างไร, ทํ าอย างไรจึ งจะประสบความ
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สําเร็จเหลานี้เปนตน. หวังวาทานทั้งหลาย คงจะรับไปพิจารณา ในฐานะเปนรุงอรุณ
ของสัมมาทิฏฐิอันเกี่ยวกับสันติภาพ, ใหรุงอรุณเกิดขึ้นมาในจิตใจ ทอแสงขึ้นมา
ในจิตใจ ที่พูดตามธรรมดาสามัญของชาวบานวาในหัวนั่นแหละ ใหในหัวนี่มันมีแสงสวาง
ตั้งตนขึ้นมา สําหรับจะรูทุกเรื่องทุกอยางที่จําเปน ที่ควรจะรู โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
เรื่องสันติภาพ

พุทธบริษัทแทตองสนใจรูจักสันติภาพ
ที่จริงพุทธบริษัทก็สนใจกับธรรมะ
รูเรื่องธรรมะอยูอยางพอสมควร
แลว
แลวมันก็เปนเรื่องที่จะไปผสมผสานกันเขาไดกับเรื่องของความทุกข
หรือกิเลส
ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข. ธรรมะในพุทธศาสนาเรา ไมมีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องความทุกข
กับความดับทุกข; รูจักความทุกข, และกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทุกข, แลวก็รูจักเรื่อง
ความดับทุกข
พรอมทั้งการปฏิบัติที่ถูกตองอันสามารถจะดับทุกขได.
เรื่องเหลานี้มันก็
เปนเรื่องจิตใจของมนุษย
ความผิดความถูกในจิตใจของมนุษยที่เปนภายในอยางลึกซึ้งอยู
แลว;
ถาขยายใหออกไปเปนเรื่องภายนอกของสังคมของสวนรวม
มันก็ไมยากลําบาก
เพราะมันเปนเรื่องเดียวกัน. ถามีกิเลสเปนเหตุใหเห็นแกตัวแลว
มันก็ตองสราง
ความทุกขขึ้นมาแนนอน,
สรางความทุกขเพื่อตัวเองกอน
แลวก็สรางความทุกข
เพื่อผูอื่นตอภายหลัง.
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ความเห็นแกตัวความมีตัวอยางโงเขลา มีตัวมีตนอยางโงเขลา เห็นแกตัว
ดวยกิเลส มันก็ทําใหเกิดกิเลสครบทุกอยาง ทุกประการ : เกิดโลภะ อยากไดดวย
ความโงเขลา ในสิ่งที่ไมควรจะได, เกิดโทสะ โกรธเคืองขัดแคนอยางโงเขลาในสิ่งทีไม
จําเปนจะตองไปโกรธไปแคนใหเสียเวลา,
แลวก็เกิดโมหะ
หลงใหลในสิ่งที่ยังไมรูวา
เปนอะไรดวยซ้ําไป, เหมา ๆ กันไปอยางนั้นแหละ; นี่มันมีโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น
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มาไดเพราะอยางนี้.
ทีนี้เมื่อเอามาเปนเรื่องของสวนรวมนั่นแหละ
มันก็กลายเปนเรื่อง
ของโลก,
เปนความทุกขเดือดรอนของคนทั้งโลก,
เปนความไมสงบสุขของคนทั้งโลก
ก็เพราะเหตุของกิเลสที่มีอยูในหัวของแตละคนที่อยูในโลก.
ทุกคนมีกิเลส
ก็หมาย
ความวา โลกทั้งโลกมันมีกิเลส. ถาแตละคนไมมีกิเลส โลกมันก็ไมมีกิเลส, ถาคน
ในโลกมันมีกิเลสนอย โลกนี้มันก็มีกิเลสนอย, ฉะนั้นอยางนอยที่สุด เราเอา ใหมีกิเลส
นอยกันไวกอน สันติภาพก็จะรักษาไวได.
นี้หลักเกณฑอยางนี้มันเปนสัจธรรม,
สัจธรรมคือความจริงของธรรมชาติ,
มันเปนสัจธรรมของธรรมชาติ และตกเปนหนาที่ของคนทุกคน ที่จะตองรูจักและ
ชวยกันรักษาไว, รูจักสัจธรรม คือกฎเกณฑอันเฉียบขาดของธรรมชาติใน
ขอนี้, รูจักวามันเปนอยางนี้ มันไมมีทางเปนอยางอื่น, แลวก็ปฏิบัติตามไดถูกตอง
ชวยกันรักษาไวใหถูกตอง คืออยูในทางที่จะไมเกิดความทุกขแกมนุษยนั่นเอง. คําวา
ความถูกตองของเรามีความหมายงายนิดเดียว คือมันไมเกิดความทุกข นั่นแหละ
คือถูกตอง, ถาเกิดความทุกขก็เรียกวาไมถูกตอง, ไมตองเถียงกันมากนักในขอที่วา
ถูกตองหรือไมถูกตอง,
ไมตองอางเหตุผลอยางอื่น,
เอาเหตุผลแตวาถามันมีผลเปน
ความทุกขขึ้นมา แกตัวเองก็ตาม แกผูอื่นก็ตาม เรียกไดวาไมถูกตองแลว. ถามีผลดีแก
ทั้งสองฝายก็เรียกวาถูกตองแลว, ถูกตองแลว รักษาความถูกตองไว โดยรูกฎของธรรมชาติ
วามันเปนอยางไร
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นี้เราเปนพุทธบริษัท ก็ควรจะรับผิดชอบอยูในตัว เพราะเรียกตัวเอง
วาพุทธบริษัท บริษัทของบุคคลผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน; เมื่อยังเรียกตัวเองวาเปนพุทธ บริษัทอยู ก็ตองรูจักและสนใจในเรื่องสันติภาพ, อันเปนความมุงหมาย
อยางยิ่งของพระพุทธเจา หรือของพระพุทธศาสนา. ดังนั้น จึงขอชักชวน ใหเรา
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มาเปนพุทธบริษัทที่แทจริงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดวยการรับผิดชอบในสันติภาพของโลก ก็จะเปน
พุทธบริษัทเต็มตัว,
พุทธบริษัทที่เต็มเปยม
เหมือนหรือตรงกับพระพุทธประสงคนั่นเอง,
จึงไดเอาเรื่องนี้มาพูด
เพื่อใหเราเปนพุทธบริษัทกันมากขึ้น;
จะเอาชีวิตหรือเวลาไปทํา
อะไรที่ไหน
ที่มันจะดีไปกวาการเปนพุทธบริษัทใหมากขึ้น
ใชชีวิตใชเวลาใชอะไรทั้งหมด
เพื่อทําใหเราเปนพุทธบริษัทมากขึ้นนั่นแหละ, เปนสิ่งที่ดีที่สุด
พุทธบริษัทจึงมีหนาที่ที่จะตองรับรู
เรื่องสันติภาพ
ก็ขวนขวาย
พยายามชวยกันและกัน ใหมันเกิดสันติภาพขึ้นมา อยางนอยที่สุดก็ในหมูพุทธ บริษัทนี่แหละกอน.
ถาวาในหมูพุทธบริษัทก็ไมมีสันติภาพแลว
จะพูดอะไรกันที่ไหน
อีก, จะไปพูดคนอื่นไปทําไม, ถาในหมูพุทธบริษัทแท ๆ มันยังไมมีสันติภาพ. ฉะนั้น
เราจะตองศึกษาหารือกันในภายในนี้กอน
ภายในพุทธบริษัทเรานี้จะตองสรางสันติภาพขึ้นมา
ไดอยางไร, มันก็ชวยใหความเปนพุทธบริษัทนั้นถูกตองยิ่งขึ้น แทจริงยิ่งขึ้น มีมาก
ยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในการเปนพุทธบริษัท. นี้เรียกวาเราจะพูด ศึกษา
หารือกันในหมูผูมีสติปญญา ที่อาจจะเขาใจได, ชวยกันพิจารณาทําความเขาใจแกกันและ
กัน, หาความรวมมือกัน ในการที่จะสรางสันติภาพ ดังที่กลาวแลว.
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คนบูชาวัตถุมาก, เปนอุปสรรคในการพัฒนาจิต
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ทีนี้ขอตอไปที่จะมอง
ก็คืออุปสรรค
มันมีอุปสรรคในการที่จะทําความเขาใจ
กันในหมูมนุษยโลกนี้,
มีอุปสรรคอยูหลายอยางหลายประการ
ที่เราจะพูดกันไมรูเรื่อง
ที่เราจะสามัคคีกันไมได
หรือวาจะถึงกับวาจะไมยอมรับฟงเอาเสียเลย;
ทั้งนี้ก็เพราะวา
สวนมากหรือเกือบทั้งหมดในโลกนี้ มันบูชาวัตถุ. คําวา"บูชาวัตถุ" นี้ฟงยาก แตก็ไม
ยากจนเกินไป เขาใจวาพอจะฟงออกวา พวกคนทั้งหมดในโลกนี้กําลังบูชาวัตถุ หวัง
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พึ่งวัตถุ เขาใจวาวัตถุจะชวยได, เขาใจวาความเจริญทางวัตถุ นี่จะชวยแกปญหาเหลานี้
ทั้งหมดได ก็เลยสนใจกันแตเรื่องทางวัตถุ ไมมาสนใจในเรื่องทางจิตใจ.
ทีนี้พอไปเลนกันกับวัตถุ
ไปเกี่ยวของกันกับวัตถุ
ความเอร็ดอรอยสนุก
สนานเพลิดเพลินของวัตถุ มันก็จูงจิตใจจับจิตจับใจของคนเหลานั้นไว ใหเปนทาส, เปน
ทาสของวัตถุบูชาวัตถุ, เชื่อและหวังวาจะแกปญหาตาง ๆ ไดดวยเรื่องทางวัตถุ เชน ที่กําลัง
เชื่อวา เราจะทําความเจริญทางวัตถุ แลวจะแกปญหาตาง ๆ ใหหมดได, เปนผู
ฝากเนื้อฝากตัวไวกับเรื่องทางวัตถุถึงขนาดนี้
นี่เรียกวาพวกบูชาวัตถุ. เขาไมมองเห็น
วา ความสําคัญนั้นมันอยูที่เรื่องของจิตใจ, เขาไมมองเห็นอยางที่เรามองวา โลกนี้
มันขึ้นอยูกับมนุษย มนุษยมันขึ้นกับจิตใจของมนุษย : ดังนั้นเราตองจัดการกับจิตใจ
ของมนุษยใหถูกตอง. เดี๋ยวนี้เขาเห็นวาอะไรมันก็แลวแตวัตถุ ; ถาวัตถุมันเจริญโลก
มันก็จะเจริญ, วัตถุดีแลวโลกมันก็จะดี, อยางนี้เขาเรียกวา เปนวัตถุนิยมชั้นสูงสุด
เปนวัตถุนิยมชั้นสูงสุด โดยถือวาวัตถุสําคัญกวาจิตใจ, อะไร ๆ เปนไปตามอํานาจของวัตถุ
เขาเรียกกันทั่วไป กองไปในโลกวา dialectic materialism วัตถุเปนใหญ. เขาถือวัตถุเปน
ใหญ จิตใจตามหลังวัตถุ, เขาก็ไมสนเรื่องจิตใจ มัวแตทําวัตถุใหดีแลวจิตใจก็จะดีเอง.
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เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกหรือเกือบทั้งโลก
หรือหมดทั้งโลกเปนอยางนี้ไปเสียหมด
แลว ก็เลยพูดกันไมรูเรื่อง, เมื่อเราพูดวาจะตองแกปญหาทางจิตใจ จัดการทางจิตใจ
ใหถูกตองใหเจริญ, เขาก็ถือหลักวาวัตถุตางหาก, ตองแกไขทางวัตถุ, ตองปรับปรุง
ทางวัตถุ ตองสงเสริมทางวัตถุ ใหสมบูรณถึงที่สุด แลวจิตใจก็จะดีเอง มันเลยพูด
กันไมรูเรื่อง.
เดี๋ยวนี้เราจะไปหาเพื่อนหาฝูงที่มาสนใจทางจิตใจมันจึงหายาก
มีแตคน
จะสนใจทางวัตถุ ลุมหลงทางวัตถุ บูชาวัตถุ เรียกวาเปนทาสของวัตถุ, แลวก็ชักจูงทุกคน
ใหเปนทาสของวัตถุรวมกันกับเขา.
ทั้งโลกกําลังเปนพวกบูชาวัตถุ
เสียอยางนี้
นี่ก็เปนอุปสรรคในการที่จะชักจูงมาชวยกัน แกไขโดยเรื่องทางจิตใจ.
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แม ค รู อ าจารย ใ นโลกจะเป น ชั้ น ศาสตราจารย ในโลก เป น ผู ที่ โลกเชื่ อ ฟ ง
ก็ ยั งเป นเรื่ องทางวั ตถุ เสี ยโดยมาก เป นผู ที่ รู แต เรื่ องทางวั ตถุ , เป นผู ที่ บู ชาวั ตถุ แก ป ญหา
ด วยความเจริ ญ ทางวั ตถุ , เฉลี ยวฉลาดแตกฉานในเรื่ องทางวั ตถุ เช นที่ เรี ยกกั น ว าทาง
เทคโนโลยี ทางอะไรเหล านี้ มั นเป นเรื่ องทางวั ตถุ ทั้ งนั้ น, โดยกฎเกณฑ ทางวั ตถุ มี กฎ เกณฑ อ ย า งวั ต ถุ เป น ไปตามกฎเกณฑ ข องวั ต ถุ มั น ก็ เ ลยเป น วั ต ถุ กั น หมด, ก็ ไ ม
รู เรื่ องทางจิ ตใจ มั นก็ แก ไขทางจิ ตใจไม ได , หรื อว าไม คิ ดจะแก ไขกั นเสี ยเลยด วยซ้ํ าไป.
นี้ เมื่ อ ครู บ าอาจารย ที่ นํ าโลกมั นเป นเสี ยอย างนี้ ก็ เป นเรื่อ งนํ าไปทางวั ต ถุ เสี ย หมด
ไม นํ าในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณกั นเสี ยเลย. แล วมั นยังน าหั ววา แม จะมี ศาสตราจารย
ครู บาอาจารย บางคนเห็ นเรื่ องทางจิ ตใจสํ าคั ญ จะมาแนะนํ าเรื่ องทางจิ ตใจ ชั กจู งในเรื่ อง
ทางจิ ตใจ ก็ ไม มี ใครเอาด วย; เพราะลู กศิ ษย ลู กหาคนหนุ มคนสาวเหล านั้ นเขาไม สนใจ
เรื่ องทางวิ ญ ญาณ, เขาสนใจเรื่ องทางวั ตถุ . ถ าครู บาอาจารย คนใดจะมาแนะนํ าชั กจู ง
ในเรื่ องทางจิ ตใจ เขาก็ จะคิ ดว ามั นบ า แล วเขาก็ จะไม เอากั บครู บาอาจารย คนนั้ นก็ ได ;
นี่ กํ าลั งเป นอุ ปสรรคอยู อย างมากมายอย างนี้ ในโลกนี้ ในป จจุ บั นนี้ . แต อาตมาเชื่ อว าครู บาอาจารย ในโลกแทบทั้ งหมดยั งเห็ นแต ทางวั ตถุ ยั งเชื่ อทางวั ตถุ , ยั งมุ งหวั งที่ จะใช วั ตถุ
เป น เครื่ องแก ป ญหา, ยั งบู ชาความก าวหน าทางวั ตถุ เป นพระเจ าอยู นั่ นเอง. ฉะนั้ นสิ่ งที่ ว า
เป นความเจริ ญ ก าวหน า มั นจึ งเป นไปในทางวั ตถุ หมด ไม สามารถจะควบคุ มให มาในทาง
จิตใจ ซึ่งไมมีความกาวหนาเลย.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ ยวนี้ เขาอาจจะคิ ดในทางวั ตถุ จะทํ ายาเม็ ดยาอะไรขึ้ นมา กิ นเข าไปแล ว
หายโลภ กิ น เข าไปแล วหายโกรธ หายหลงก็ ได , เขาก็ คิ ด ว าอย างนั้ น มั น ก็ มี ส วนจริ ง
เหมื อนกั น แต มั นเป นส วนน อย. ถ าควบคุ มระบบต าง ๆ ในภายในได ยาเม็ ดนั้ นมั นทํ าให
ไม มี การเปลี่ ยนแปลงในทางเคมี ในทางภายในแล ว มั นอาจจะบรรเทาความโลภ ความโกรธ
ความรั ก ความเกลี ยด ความกลั วอะไรได บ างเหมื อนกั น ไม ใช จะไม มี เสี ยที เดี ยว, แต มั น
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ไมพอ จะตองจัดการดวยเรื่องทางจิตใจลวน ๆ แลวจิตใจไปบังคับทางกาย .อีก
ทีหนึ่ง. แตทีนี้มันละเอียดลึกซึ้งสุขุมมากเกินไป คนไมเขาใจ มันก็มองไมเห็น จึงไมมี
ใครสนใจเรื่องทางจิตใจ; ดังนั้นเรื่องทางจิตใจทั้งหลาย จึงตกต่ําไปมาก, แมที่สุด
แตเรื่องจิตใจทางมิจฉาทิฏฐิ ทางวิทยาอาคม ทางเสนหยาแฝดอะไรก็ตาม ซึ่งเปนทางจิตใจ
มันก็ตกต่ําไปมาก
เพราะวาความเจริญทางวัตถุมันแทรกแซงเขามา.
เรื่องทางจิตใจที่
เปนฝายผิด ก็ยังตกต่ําไปสูญหายไป, เรื่องจิตใจทางฝายที่ถูกตองมันก็ยิ่งไมมีโอกาส.
นี่เรามาสนใจกันอยางนี้ มาพูดกันอยางนี้ ก็เหมือนกับมาทวนกระแส
น้ํา ทวนกระแสความตองการของมนุษยในโลกในปจจุบันนี้ ซึ่งบูชาวัตถุ มันก็มีความ
ยากลําบากหรือเปนอุปสรรค. ทุกคนเขาเชื่อเสียวา จะรอดไดก็เพราะวัตถุมันเจริญ
เขาก็ไมมาฟงที่เราจะพูดวา
ตองทําจิตใจใหเจริญมันจึงจะรอดได, นี่เปนอุปสรรค
อยางยิ่ง ในการที่จะพูดจากันดวยเรื่องสันติภาพ ใหคนสมัยนี้ฟง ขืนพูดไปมันก็จะ
เหมือนกับเปาปใหแรดฟง เปาปใหเตาฟง และอาตมาเองก็ไดเปาไปกี่มากนอยแลวก็ไมรู,
ไดพยายามจะพูดแตเรื่องนี้อยูเสมอไป, นี่ก็นึกหวั่น ๆ ตัวเองอยูดวยเหมือนกัน. แตถึง
อยางไรก็ดี ไมยอมแพ ก็ตองพยายามตอไปอีก ในการที่จะพูดกันถึงเรื่องความจริง
อันแทจริงของพระธรรม ของธรรมชาติ จึงมาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในสมัยนี้ ในโอกาสเชนนี้
คือพูดเรื่องจิตกับหมูมนุษยที่เขาบูชาวัตถุ.
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ตองใชอริยสัจจ ๔ เปนหลักการ

เอา,
ทีนี้ก็จะไดพูดเปนการลวงหนาไวเสียเลยวา
เรามีหลักการสําหรับ
พิจารณาและศึกษากันอยางไร?
เรื่องที่จะพูดจะทํากันตอไปขางหนานั้น
จะมีหลักการ
อยางไร ตอบงาย ๆ แหละ วาเราเปนพุทธบริษัท เราเปนพุทธบริษัท ในฐานะที่เราเปน
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พุทธบริษัท เราก็จะใชหลักการหรือวิธีการของพระพุทธเจา คือตามหลักของอริยสัจจ ๔
นั้นเอง. ขอใหรูไวเถิดวา หลักอริยสัจจ ๔ ของพระพุทธเจา ในพระพุทธศาสนานี่แหละ
จะชวยแกปญหาเหลานี้ได จึงขอยืนยันไว. และบอกกลาวไวเปนการลวงหนาวา เราจะ
ตองใชอริยสัจจ ๔ ซึ่งจะใชกันอยางละเอียดถี่ถวนสุขุมเพียงไร ก็ไวพูดกันใน
คราวหลัง ๆ. ในคราวนี้ก็จะพูดไดเปนหลักเกณฑ หรือความมุงหมายสวนใหญวา ใชหลัก
อริยสัจจ ๔.
อริยสัจจ ๔ ในเรื่องสันติภาพนี้ จะมีอยาง? เรื่องที่ ๑ เรื่องทุกข
เราก็จะมองเห็นวา วิกฤตการณ คือความไมมีสันติภาพนั้น มันเปนสิ่งที่มีอยูจริง
มีอยูในโลกจริง ๆ, มีอยูกับเนื้อกับตัวจริง ๆ ความทุกขหรือวิกฤตการณมันเปนสิ่งที่มีอยู
จริง, แลวก็เปนสิ่งที่โลกบูชาเสียดวย โลกบูชาเสียดวย มันเปนตัวราย แตมันไดรับ
การบูชาอยางยิ่ง เอากับมันซิ. นี่คือความทุกขหรือวิกฤตการณจะตองรูจักมัน
ในฐานะที่มันเปนสิ่งที่มีอยูจริงในโลก
จะตองจับเอาตัวมาดูใหรูจักกันใหจริง ๆ
วามีอยูอยางศัตรูที่ซอนเรนอยูในตัวเรา, เหมือนกับวาเชื้อโรคหรืออะไรที่ราย ๆ ที่รายกาจ
ที่มันซอนเรนอยูในตัวเรา เราจะตองจับตัวเอามาดู มารูจัก มากําจัด มาทําลายเสียให
หมดสิ้น นี้เรื่องที่ ๑.
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เรื่องที่ ๒ เหตุแหงวิกฤตการณ คือเหตุแหงความทุกข ตามที่มัน
มีอยูจริง ที่มันเปนตนเหตุอันแทจริงก็จะกลาวไดวา ตนเหตุที่แทจริงของวิกฤตการณ
ในโลกก็คือ ความไมมีศีลธรรม, ความไมรูจักธรรมะแลวก็ไมมีศีลธรรม. เมื่อไมมี
ศีลธรรมมันก็เปนเหตุใหเห็นแกตัว, ใหเห็นแกตัว; พอเห็นแกตัวเทานั้น มันก็มี
ความทุกขแกบุคคลนั้นทันที.
มันหนักอกหนักใจวิตกกังวลอะไร
เพราะความเห็น
แกตัว; ยึดมั่นถือมั่นตัว ก็เปนทุกขสวนตัว แลวเมื่อเห็นแกตัว มันก็รุกล้ําเขาไปใน
ประโยชนของผูอื่น, คิดเอาประโยชนของผูอื่น ลักลวงผูอื่น, เบียดเบียนผูอื่น เอาประโยชน
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ของเขามาเป น ของตั ว ผู อื่ น ก็ พ ลอยเดื อ ดร อ นด ว ย. นี่ เมื่ อ มี ค วามเห็ น แก ตั ว มั น ก็
เดือ ดรอ นทั ้ง ตนเอง และเดือ ดรอ นทั ้ง ผู อื ่น , นี ่ค วามเห็น แกต ัว จึง เปน ตน เหตุอ ัน
แท จริ งแห งวิ กฤตการณ หรื อความทุ กข ของโลก. ถ าพู ดเป นเรื่ องความทุ กข ก็ ต องเป น
ความทุ ก ข ข องโลกมิ ใช ของบุ ค คลแล ว วิ ก ฤตการณ เป น ความทุ ก ข ข องโลก, เหตุ แ ห ง
วิกฤตการณ ก็เปนเหตุแหงความทุกขของโลก
ทีนี ้ก ็เ รื ่อ งที ่ ๓ ความดับ ทุก ข ก็ค ือ สัน ติภ าพนั ่น แหละ, สัน ติภ าพ
นั่ นแหละคื อตั วความดั บทุ กข . ในโลกนี้ อยู กั นอย างโลก ๆ ก็ ดั บทุ กข กั นได ตามแบบโลก ๆ
ตามภาษาชาวโลก ตามธรรมดาทั่ วไป, เป นนิ พพานในความหมายหนึ่ งสํ าหรั บชาวโลก
ทั่ ว ๆ ไป ยั งไม ถึ งเหนื อโลก ก็ มี ความหมายแห งแห งนิ พพาน เรียกวา นิ พฺ พุ ติ . นิ พฺ พุ ติ ความหมาย
เหมื อนกั บนิ พพาน, สี เลน นิ พฺ พุ ตึ ยนฺ ติ ท านทั้ งหลายจะได ยิ นมากมายเหลื อประมาณแล ว
เอาวากั นใหม ทั้ งหมดวา สี เลน โภคสมฺ ปทา สี เลนนิ พฺ พุ ตึ ยนฺ ติ ตสฺ มา สี ลํ วิโสธเย, สี เลน
สุ ค ตึ ยนฺ ติ -ศี ล ให ถึ ง สุ ค ติ , สี เลน โภคสมฺ ป ทา-ศึ ล ให ถึ ง โภคทรั พ ย , สี เลน นิ พฺ พุ ตึ
ยนฺ ติ -ศี ลให ถึ ง นิ พฺ พุ ติ , นิ พฺ พุ ติ ความหมายของนิ พพานในขั้ นอย างในโลกทั่ วไป ยั งไม
เด็ ด ขาดสิ้ น กิ เลส แต ว า เป น ความหมายของนิ พ พานคื อ เย็ น ชี วิ ต เย็ น เหนื อ โลก ไม
หลงโลก ไม จมโลก แต ก็ ยั งไม พ นไปจนถึ งโลกุ ตตระ นี่ นิ พฺ พุ ติ คํ านี้ ก็ คื อ นิ พพานสํ าหรั บ
คนทั่วไปในโลก แมอยางนี้ก็เรียกสันติภาพได.
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ที นี้ ถ า นิ พ พานเต็ ม ที่ เป น โลกุ ต ตระ หมดกิ เลสสิ้ น เชิ ง เป น พระอรหั น ต
อย างนี้ เป นสั นติ ภาพแท จริ ง, เป นสั นติ ภาพสู งสุ ด ไม มี อะไรยิ่ งไปกว านั้ น. สั นติ ภาพ
ระดับ ชาวโลกทั ่ว ๆ ไป ก็ม ีไ ดใ นชื ่อ วา นิพ พุต ิ เปน ชีว ิต ที ่เ ยือ กเย็น , เปน การ
เป นอยู ที่ เยื อกเย็ น สงบเย็ น เย็ นอก เย็ นใจ นั่ นแหละ มั นก็ มี อยู ส วนหนึ่ ง. ถ าว ายิ่ งไป
กว านั้ นก็ เป นโลกุ ตตระ ไม มี กิ เลสโดยประการทั้ งปวง, มั นก็ เย็ นอกเย็ นใจ โดยประการ
ทั้ งปวง, นี้ คื อสิ่ งที่ เรี ยกว าสั นติ ภาพ -ความดั บแห งวิ กฤตการณ ทั้ งหลาย,โดยย อมี อย างนี้
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เรื่องสุ ด ท าย เรื่ อ งที่ ๔ ทางให ถึ งสั น ติ ภ าพ, ทางให ถึ งสั นติ ภ าพ ก็ คื อ
ความถู ก ต อ งทุ ก ประการ รวมกั น เข าเป น หนทางที่ เรี ยกว า อั ฏ ฐั งคิ กมั ค ค -มรรคมี
องค ๘ - ความถู ก ต อ ง ๘ประการรวมกั น เข าเป น หนทางอั น ประเสริ ฐ , นั่ น แหละทาง
แห งสั นติ ภาพ แล วมั นเป นเรื่ องถู กต อง ๆถู กต อง ๆ ไปทุ ก ๆ อย างที่ มั นควรจะถู กต อง
เรียกวา มรรคมีองค ๘.
ถ าจะเอาใจความธรรมดาสามั ญ ก็ เพ งถึ งคํ าว าถู กต อง ๆ. คื อคํ าว าสั มมา ๆ
สั มมา สั มมาทิ ฏฐิ สั มมาสั งกั ปปะ สั มมาวาจา สั มมากั มมั นตะ สั มมาอาชี วะ สั มมาวายามะ
สัมมาสติ สั มมาสมาธิ, สั มมา ทั้ งหลาย มั นแปลวา ถู กต อง; เมื่ อเอาถู กต อง ๆ มารวม
เข าแล ว มั นก็ เป นหนทาง เดิ นไปในทางแห งความถู กต อง อยางนี้ก็เรียกวาอริย มรรค. อย างที่ เราได ยิ น ได ฟ ง ได พู ด กั น อยู เสมอ เรื่ อ งมรรคมี อ งค ๘; แต ข อเติ ม เข า
ไปอี กองค ห นึ่ งว า สั มมาญาณะ, ต อ จากสมาธิ แล วก็ มี สั ม มาญาณะ คื อ มี ญ าณ ความรูอั นถู กต อง เป นผลของ ๘ องค แล วก็ มี ลั กษณะเป นเหตุ น อย ๆอยู ว า มี สั มมาญาณะ
แลวก็จะมีสัมมาวิมุติ.
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ที่ จริ งถ าจะเอาตั วเรื่ องความดั บทุ กข มาพู ดให หมดสิ้ นแล ว ต องพู ดถึ งความ
ถูกตอง ๑๐ประการ, ความถูกตอง ๑๐ ประการนั้น มันก็เพิ่มเขาไปอีก ๒ ประการ
จาก ๘ ประการที่ เรารู อยู เป นอย างดี แล ว. ท านทั้ งหลายรู อยู เป นอย างดี แล วเรื่ องความ
ถู กต อง ๘ ประการ : มรรคมี องค ๘ ถู กต องทางทิ ฏ ฐิ ถู กต องทางความดํ าริ ถู กต อง
ทางการพู ดจา ถู กต องทางการทํ างาน ถู กต องทางการดํ ารงชี วิ ต ถู กต องในความพาก
เพี ย ร ถู ก ต อ งในความมี ส ติ ถู ก ต อ งในความมี ส มาธิ ๘ ประการนี้ เรี ย กว ามี อ งค ๘,
ขอเพิ่ มอี กถู กต อง ว าถู กต องในทางความรู เรี ยกสั มมาญาณะ กั บสั มมาวิ มุ ติ , คื อวิ มุ ติ
หลุ ดพ นอย างถู กต อง รวมเป น ๑๐ ประการนั้ นจึ งจะสมบู รณ . ถ าพู ดแต เพี ยง๘ อย างนี้
ก็คือพู ดแตที่ เป นเหตุ สวนที่ เป นเหตุ, สวนอี ก ๒ อย างนั้ นเป นผล คือ สัมมาญาณะ
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ความรู ถู กต อง, สั มมาวิ มุ ติ ความหลุ ดพ นถู กต อง, นี้ มั นเป นผล, ผลนี้ มี ๒ เอาไปรวม
กั บเหตุ ที่ มี ๘เป น ๑๐ เรียกว าความถู กต อง ๑๐ ประการ นั้ นก็ คื อกล าวอย างสมบู รณ
ครบถ วนหมด โดยเป น ตั ว แท ข องพระพุ ท ธศาสนา, เมื่ อ มี สั ม มาวิ มุ ติ แล ว มั น ก็ จ ะ
สมบูรณ, สมบูรณ คือมีผล อันสุดทายมีผลสุดทายที่เปนจุดมุงหมายปลายทาง.
นี่ คื อ หนทางที่ เราจะได รั บ สั น ติ ภ าพ มรรคมี อ งค ๘ ก็ พ อ แต ถ าพู ด ให ชั ด
ง ายขึ้ นอี กก็ ว าสั มมาญาณะอี กข อหนึ่ งเถิ ด. แต ด วยเหตุ ที่ ว ามั นไม ไปไหนเสี ย ถ ามี มรรค
มี องค ๘ ครบถ วนแล ว มั นก็ จะมี สั มมาญาณะเอง, ครั้ นมี สั มมาญาณะแล วมั นไม ไปไหน
เสี ย มั นก็ มี สั มมาวิ มุ ติ เอง; น าจะเอามาพู ดมาสวดมาท องกั นเสี ยให ครบ, มี พระสู ตรที่
จะสวดไดงาย ๆ ครบถวนเป น ๑๐ ประการ อยางนี้ก็มี, คิดวาจะหามาไวใหสวดทอง
กั นเสี ยให สมบู รณ ไม เพี ยงแต ๘ ประการ ให มั นถึ ง ๑๐ประการ, แล วมี อานิ สงส มาก
เหมื อ นกั บ ที่ ว า พระพุ ท ธเจ าได ต รั ส ว า ถ าได อ าศั ย เราเป น กั ล ยาณมิ ต รแล ว สั ต ว ที่ มี
ความเกิ ดเป นธรรมดา จะพ นจากความเกิ ด สั ตว ที่ มี ความแก เป นธรรมดา จะพ นจากความแก
สั ตว ที่ มี ความเจ็ บเป นธรรมดา จะพ นจากความเจ็ บ สั ตว ที่ มี ความตายเป นธรรมดา จะพ นจาก
ความตาย. ที่ ว าได อาศั ยพระองค เป นกั ลยาณมิ ตรแล วจะเป นอย างนี้ นั้ น ก็ เพราะว าถ าได
อาศัยพระองคเปนกัลยาณมิตร แลวจะเกิดความถูกตอง ๑๐ ประการนี้ขึ้นมา คือตาม
มรรคมี องค ๘,๘ ประการ แล วอี ก ๒ ประการคื อ สั มมาญาณะ กั บสั มมาวิ มุ ติ ; ถ าถึ ง
สัมมาวิมุติแลว คือสันติภาพอันสมบูรณ.
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นี่ เราควรจะมองเห็ นให ชั ดว า มั นมี อยู มี อยู แท ๆ, มั นมี อยู อย างที่ จะเป นไป
ได ในการที่ เราจะมี สั นติ ภาพ, มี ห นทางแห งสั น ติ ภาพชนิ ดที่ เป น ไปได คื อชนิ ด ที่
ปฏิ บั ติ ไ ด แ ละได รั บ ผลได ปรากฏชั ด ด ว ยตนเอง, นี้ มั น มี อ ยู . นี่ คื อ หนทางแห ง
สันติภาพ นี้เราก็จะพูดกันโดยหลักของอริยสัจจ ๔ ก็คือ :-
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๑. วิกฤตการณ ความไมมีสันติภาพ
๒. เหตุแหงวิกฤตการณ ก็คือ กิเลส ตัณหา ทั้งหลาย
๓. สั น ติ ภ าพ ก็ คื อ ความสงบสุ ข ทั้ งในแง ข องโลกิ ย ะ ทั้ งในแงข อง
โลกกุตตระ.
๔. ทางแห ง สั น ติ ภ าพ มั น ก็ คื อ ความถู ก ต อ ง ๘ ประการ ซึ่ ง เป น
ส วนเหตุ แล วถู กต องอี ก ๒ ประการ ซึ่ งเป นส วนผล มี เข ามาแล วมั นก็ มี สั นติ ภาพเท านั้ น
เอง. เป น เรื่ อ งอริ ย สั จ จ โดยตรง โดยหั ว ใจ ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวิ ก ฤตการณ ห รื อ สั น ติ ภ าพ
ของมนุ ษ ย ในโลก ซึ่ งเราควรจะนํ ามาพิ จารณากั นอย างยิ่ ง, แล วก็ จะได พิ จารณากั นใน
อันดับตอ ๆ ไปของการบรรยายใหชัดเจนเปนเรื่อง ๆ ไปตามลําดับ.
ในวั นนี้ ก็ เป นการริ เริ่ มเรื่ องที่ จะชวนให เกิ ดความสนใจ. สรุ ปความได ว า โลก
กํา ลัง จะวิน าศหรือ ปราศจากสัน ติยิ่ง ขึ้น ทุก ที เปน เวลาที ่ส มควรแลว ที ่เ รา
จะไดพูดกันถึงเรื่องนี้, และใหรูวาเปนหนาที่ของพุทธบริษัท ที่จะตองรับรูเรื่องนี้
พู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งนี้ , ชั ก จู ง กั น ถึ ง การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน ใ นเรื่ อ งนี้ , เป น หน า ที่ ข อง
พุ ทธบริ ษั ทโดยตรง หรื อจะเรี ยกว าเป นความรั บผิ ดชอบของพุ ทธบริ ษั ท, ว าอย าให เสี ยที
ที ่ม ีพ ุท ธบริษ ัท อยู ในโลก. เพราะเหตุที ่ม ีพ ุท ธบริษ ัท อยู ใ นโลก โลกนี ้จ ะรอดได;
ดังนั้ น จึงถือวาเป นความรับผิ ดชอบของพุ ทธบริษั ท ที่มีอยูในโลกนี้ จะตองชวยกัน
ทํ าโลกนี้ ให มั น รอดได , แล วก็ จะเป น พุ ท ธบริ ษั ท สมชื่ อ , สมชื่ อ คื อ เหมื อ นพระพุ ท ธเจ า
ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน. สาวกของพระพุ ทธเจาก็จะเปน ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ทําประโยชน ให เกิดขึ้นแกมหาชนทั้ งหลายทั้ งเทวดาและมนุ ษย คือวาทั้ งคนที่ยังรูจักเหงื่อ
และคนที่ ไม รู จั ก เหงื่ อ . มนุ ษ ย เป น คนรู จั ก เหงื่ อ เทวดาเป น คนไม รู จั ก เหงื่ อ แต ก็ ยั งมี
ความทุกขดวยกัน; ฉะนั้น เราจะตองทําประโยชนใหเกิดขึ้นทั้งแกเทวดาและมนุษย คือ
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เรื่อ งใหมีสัน ติภ าพขึ้น ในจิต ใจของมนุษ ย มนุษ ยก็จ ะมีสัน ติภ าพ, แลว โลกนี้
ก็ จะมี สั นติ ภาพ, เป นเรื่องที่ ควรสนใจ และถึงเวลาแลวที่ ควรจะสนใจ, หรือถึงเวลา
แล วที่ ควรจะพิ จารณาปรึ กษาหารื อให เข าใจกั นยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป เป นเหมื อนกั บการจุ ดชนวน
ก็ ได เป นเหมื อนกั บการทํ าให เกิ ดรุ งอรุ ณทางสั มมาทิ ฏฐิ ขึ้ นมาในหั วใจของมนุ ษย แล วเรา
ก็ จะได เป นมนุ ษ ย , มนุ ษ ย ชนิ ดพุ ทธบริ ษั ทเต็ มรู ปแบบ ไม มี ข อบกพร อง จนเรี ยกได ว า
ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษย และพบพระพุทธศาสนา
นี้ เป นเรื่ องที่ ตั้ งใจจะบรรยายในวั นแรกโดยหั วข อที่ ว า ทํ าไมจึ งปรารภเรื่ อง
สั น ติ ภ าพ, ทํ า ไมจึ ง ปรารภเรื่ อ งสั น ติ ภ าพ. ผู ที่ ม าพลอยฟ ง เป น ครู บ าอาจารย เป น
ข าราชการทั้ งหลาย ก็ ขอได สนใจเป นจุ ดตั้ งต นว า สั นติ ภาพในโลกมั นเป นอย างนี้ ท าน
ทั้ งหลายมี หน าที่ สั่ งสอน ให กุ ลบุ ตรรู เรื่ องสั นติ ภาพ หรื อท านทั้ งหลายมี หน าที่ ควบคุ ม
ให การกระทํ าเพื่ อสั นติ ภาพยั งคงมี อยู ในบ านเมื อง ในฐานะที่ เป นครู บาอาจารย , เป น
ข า ราชการ จงจดจํ า ไว เป น อย า งดี . นํ า ไปใช ใ ห สํ า เร็ จ ประโยชน สมตามความ
ปรารถนาดวยกันทุกคน
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การบรรยายสมควรแก เวลาแล ว อาตมาขอยุ ติ การบรรยาย เป ด โอกาสให
พระคุ ณ เจ าทั้ งหลาย สวดบทพระธรรมในรู ปแบบคณสาธยาย ส งเสริ มกํ าลั งใจในการ
ปฏิบัติธรรมะนี้ ใหกาวหนารุงเรืองตอไปโดยรวดเร็วเทอญ ณ บัดนี้.
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สิ่งที่เรียกวา วิกฤตการณ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั น เสาร แห งภาคอาสาฬหบู ชาในวั น นี้ . อาตมาก็ ยั งคง
บรรยายเรื่ องสั นติ ภ าพของโลก ต อไปตามเดิ ม; แต มี หั วข อย อยเฉพาะในวั นนี้ ว า สิ่ งที่
เรียกวาวิกฤตการณ คําบรรยายชุดนี้ เรียกวาเรื่อง สันติภาพของโลก จะบรรยายหลาย ๆ ครั้ง
ทีละเรื่อง จนกวาจะเพียงพอ ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่วา วิกฤตการณ.
ในครั้ งที่ แ ล ว มาได พู ด ถึ งเรื่ อ งว า ทํ าไมเราจึ งต อ งพู ด กั น ถึ งเรื่ อ งนี้ เป น ที่
เข า ใจกั น แล ว คื อ เรื่ อ งสั น ติ ภ าพ. ที นี้ ม าถึ ง เรื่ อ งที่ จ ะต อ งดู กั น ให ล ะเอี ย ด คื อ เรื่ อ ง
วิ ก ฤตการณ คื อ เรื่ อ งที่ ต รงกั น ข ามกั บ สั น ติ ภ าพ. เรามี คํ าพู ด ใช พู ด กั น อยู แ ล วว า
วิ กฤตกาล, วิ กฤตการณ เป นคํ าพู ดที่ เหมาะ-สมที่ สุ ดขอให สนใจ มั นเป นคํ าที่ มี ความหมาย
มาก ซึ่งจะไดวิสัชนากันโดยละเอียด. บางคนยังไมคอยรูความหมายของคําวา วิกฤตกาล
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วิกฤตการณ ยังฟงเปนของแปลก ก็ควรจะสนใจฟงใหเห็นลึกซึ้งถึงความหมาย
เปนของแปลกอะไร เปนคําธรรมดาสามัญไปไดก็ยิ่งดี.

จนไมเห็น

วิกฤตกาล แปลวา มันผิดปกติ มันไมสงบ. คําวา วิ, วิ นี่ แปลได
หลายอยาง เปนเพียงคําอุปสรรคนําหนา ไมใชตัวนามนามอะไร; แตมันมีความหมาย
ไดหลายอยาง วิ แปลวา วิปริต ก็ไดแปลวา วินาศ ก็ได หรือแปลวา แปลก ๆ ตาง ๆ
นานาก็ได วิ. ทีนี้ กฤต คําวา กฤตนี้ก็คือ คําวา กะตะในบาลี แปลวา ซึ่งถูก
กระทําแลว, วิปริต ก็แปลวา ซึ่งถูกกระทําแลว ใหวิปริตก็ได, ใหวินาศก็ได, หรือให
แปลกๆ ตางๆ นานาออกจากของเดิมก็ได; นี่เรียกวาวิกฤต ผิดปรกติ. ทีนี้ กาล
แปลวา เวลา, วิกฤตกาล แปลวา เวลา เวลาหรือยุค หรือสมัยที่มันวิปริต ก็คือวุนวาย
วุนวายมันก็ไมมีความสงบสุข, มันก็เหลือทนวุนวายเหลือทน ถาพูดวา วิกฤตกาล มันก็
เวลาที่มันวิกฤต คือผิดปกติ; ถาพูดวาวิกฤตการณ: การณเรียกวา สิ่งที่เปนเหตุให
เกิดวิกฤต; ถาพูดวา วิกฤตภาวะ ก็คือ ภาวะที่มันมีความวิกฤต มีความวิปริต. ดูใหดี
วา เรากําลังมีวิกฤตกาล คือ เวลาที่วิปริต, แลวมีวิกฤตการณ คือ มีเหตุที่ทําให
วิปริต, แลวมีวิกฤตภาวะ คือภาวะแหงความวิปริต จริงหรือไม จะไดพิจารณากัน,
พิจารณากันวาโลกนี้กําลังวิกฤตหรือไม ? นี่หลับตาดูใหลึกใหกวางๆ วาโลกทั้งโลกนี่
กําลังมีวิกฤตหรือไม มีวิกฤตในทางวัตถุก็ได, วิกฤตในทางจิตก็ได.
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สิ่งตาง ๆ ในโลกกําลังวิกฤต.
ดูในทางวัตถุกอน คือตัวโลก พื้นโลก. สิ่งตาง ๆ ในโลกกําลังวิกฤต
หรือไม? มันคงจะเห็นไดไมยากเลย วามัน กําลังวิกฤต เพราะการเขามาแตะตองของ
มนุ ษ ย ที่ มี ค วามนึ ก ประดิ ษ ฐ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามอํา นาจกิ เ ลส. เขาต อ ง
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การแตประโยชน, เขาก็ไมตองคํานึงถึงสิ่งอื่นนอกจากประโยชน; ดังนั้น เขาก็กระทํา,
กระทําลงไป ตามที่เขาที่จะไดประโยชน. เขาก็กระแกโลก แกตัวโลก แกทรัพยากร
ตาง ๆ ที่มีอยูในโลก ตนไมตนไล หวยหนอง คลอง ลําธาร แมน้ํา ภูเขา อะไรก็ตาม
โลกถูกกระทําใหผิดไปจากปกติ เชนทลายภูเขา ขนภูเขาไปถมทะเลใหมันยื่นออกไป
ไดเนื้อที่อะไร อยางนี้ก็มีอยูมาจริงในโลกนี้, หรือการทําลายปาไมอยางมากมาย มัน
ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากปาไมถูกทําลายไปฝนแลง น้ําแหง เปนตน.
ถาจะดูใหละเอียดอยางนาหัวเราะ ก็แปลวา มันมีการแยกการผสม การ
ยักยายอะไรตาง ๆในบรรดาธาตุทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้ จนวิกฤต จนเปลี่ยนแปลง
จนเปนนั่นเปนนี่แปลง ๆ ตาง ๆ ; นี้ก็เปนวิกฤต คือเปนวิปริตผิดแปลกไปจากเดิม
แลวในทางวัตถุ, แลวก็วิกฤตวัตถุทั่วไปในโลก ตัวโลกก็วิกฤต วัตถุในคน เนื้อหนัง
ของคนนี้ก็วิกฤต เพราะมันทําอะไรผิดแปลกไปจากเดิม นี้เรียกวาทางวัตถุมันก็วิกฤต.

จิตของคนก็วิกฤตเพิ่มยิ่งขึ้น.
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ทีนี้ทางจิต ดูทางจิต, จิตของคนก็ยิ่งวิกฤตยิ่งขึ้น; เพราะความกาวหนา
ที่เรียกวาความเจริญนั่นแหละ มันตองการมากกวาเดิม แลวก็เกินขอบเขต เกินพอดี
มันก็เปนเหตุใหวิกฤต, ยิ่งในโลกนี้ มันสรางกันขึ้นมาแตสิ่งยั่วยวน ใหตองการ
ใหหลงรัก
จิตมันก็เริ่มวิกฤตและยิ่งวิกฤตยิ่งๆขึ้นไปอีก
แมแตจิตของมนุษยที่คิดมาก
ไปกวาเดิม คิดจะมีอะไรใหมๆมากไปกวาเดิม มันก็วิกฤต แลวมันก็คิดทําขึ้นมา,
ทําใหจิตใจของผูอื่นพลอยวิกฤต พลอยหลงใหลพลอยอยากได ที่ความเจริญมันอยูที่ตรงนี้
คือของใหมๆ ออกมา ที่ใหความสนุกสนานเอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย มันยิ่งกวาเดิมมันก็ยิ่งชวนกันวิกฤตไปทั้งหมด. มนุษยก็เลยมีจิตที่วิปริต
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หวั่นไหว อยางรุนแรงรวดเร็ว ยิ่งไปกวาเดิม, ยิ่งไปกวาเดิม และยิ่งรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก ไมใชแตเพียงเทานี้ นี้เรียกวาวิกฤตของมนุษย.
เปนอันวา จิตใจ ก็วิกฤต วัตถุก็วิกฤต วัตถุภายใน ก็วิกฤต วัตถุภายนอก
ก็วิกฤต แลวจะไมเรียกวาโลกอยูในยุควิกฤตกาลไดอยางไร. มองดูใหเห็นความจริง
ขอนี้ แลวก็เห็นอกเห็นใจโลกกันเสียบาง วานี้คือความทุกขของโลก ถาเปนคนมีความ
รูสึกอยางคน มันก็รูสึกวาแยแลวๆ, เปนความวิกฤตของโลก, เปนความทุกขของโลก
ในความหมายที่เรียกวา ทนไดยาก. นี่เรียกวาวิกฤตการณที่เปนชั้นหนึ่งกอน.
คําวา วิกฤตนี้ใชไดทั้งวัตถุ ทางจิต ทางทิฏฐิ ทางวิญญาณ ใชไดทั้งทางวัตถุ
คือ วัตถุสิ่งของในบานเรือนมันก็วิกฤต, รางกายเนื้อหนังก็วิกฤต, นี้จิตใจของคนมันก็
พลอยวิกฤต. เพราะจิตมันวิกฤต มันจึงทําใหวัตถุวิกฤต, วัตถุยิ่งวิกฤต ก็ยิ่ง
สงเสริมใหจิตมันวิกฤตตอไปอีก. จิตมันวิกฤตโดยพื้นฐานแลว ความคิดความเห็น
ความรูสึกของจิตที่เรียกวาทิฏฐิ มันก็วิกฤตตามกันตอไปอีก, หรือวาวิญญาณความผาสุกของ
จิต ก็พลอยวิกฤตไปดวย ความเคยเปนปกติสุข สงบ เย็น มันก็วิกฤต มันไมเย็นละทีนี้.
นี่มัน วิกฤตไปเสียทุกชั้นทุกระดับ จึงเรียกวาวิกฤตกาล คือสมัยที่วิกฤต.
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สรุปความดูใหดี ๆ วา มันกําลังวิกฤตยิ่งขึ้นทุกที; แรกเริ่มเดิมทีมันก็
ไมคอยจะมีวิกฤตอะไรนัก
มันเปนไปตามธรรมชาติ;
แตครั้นไดรับรสจากธรรมชาติ
ถาเปนที่พอใจมันก็ปรับปรุงแกไขใหวิกฤตยิ่งๆ ขึ้นไป ตามทางที่พอใจ. ถาไมพอใจ
มันก็ปรับปรุงแกไขใหวิกฤตไปอีกทางหนึ่ง ในทางที่มันไมพอใจ, เลยเต็มไปดวยสิ่งที่วิกฤต
หรือวิปริต
ถาจิตใจเปนวัตถุก็จะเห็นวามันกระดุกกระดิบ
กระเพื่อมหวั่นไหวอยางยิ่งอยู
ตลอดเวลา เรียกวามันวิกฤตแลว ถูกกระทําใหผิดปกติแลว, นี้เรียกวาวิกฤต.
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ความวิกฤตนี้เปนความทุกขของโลกแตคนไมเห็น.
เอา, ดูกันใหละเอียดสักหนอยเถิด เรื่องคําวาวิกฤต, วิกฤตนี้มันเปนความ
ทุกขของโลก; พูดแทนโลกก็คือมันเปนความทุกขของโลก ในโลก จะเปนโลกแผนดิน
ก็วิกฤต, แผนดินโลกนี้ก็วิกฤต, ทีนี้สัตวโลก โลกมนุษยมันก็วิกฤต, ทีนี้ทางจิตทาง
วิญญาณของมนุษยมันก็วิกฤต, ก็แปลวามนุษยชาติ ความเปนแหงมนุษย ก็วิกฤต.
มนุษยโลกมันก็วิกฤต, แตเราก็ไมรูสึก แลวเราก็ไมเห็นวาวิกฤตดวยซ้ําไป เพราะวา
มันมีจิตใจอยางหนึ่งแลวมันมองไปอีกทางหนึ่ง
คือมองไปในทางที่วาบานเมืองสวยงาม
ยิ่งขึ้น, มีความสะดวกสบายกาวหนายิ่งกวาแตกอนมาก, จะแขงกับเทวดาก็ไดแลว
เดี๋ยวนี้ ทําไมจึงเรียกวาวิกฤต? ตองดูความหมายของวิกฤตใหดี ๆ มันวิปริต ไมคงที่
มัน ไมปกติ ไมสงบ.
คนที่เขามองกันแตวาบานเมืองกาวหนาเจริญรุงเรือง มีนั่นมีนี่ เขาก็พอใจ
แลว, พอใจแลว วิกฤตก็ชางไมเปนไร พอใจแลว มีสิ่งสวยงามเอร็ดอรอยไพเราะเพราะพริ้ง
อะไรกันไปทั่วไปหมดก็ไมเห็นวาจะเรียกกันวาวิกฤต; ถาอยางนี้ก็พูดกันไมรูเรื่อง. แมที่สุด
แตวากอนนี้เราก็สวมเสื้อสีดําอยางเดียว สวมเสื้อสีขาวอยางเดียว สวมเสื้อสีน้ําเงิน น้ําตาล
อยางเดียว.
เดี๋ยวนี้มันก็มีเสื้อผาไมรูวาจะเปนสีอะไร
แลวจะประดับประดาตกแตงกัน
อยางไร, มันผิดแปลกไปจากเดิมยิ่งขึ้นทุกที. คนหนึ่งก็มองวาแลวดีแลว ไมวิกฤต,
ไมนากลัว ไมนาวิตกกังวลอะไร เอาละ, ก็เปนอันวาพอใจก็ใชได.
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แตเดี๋ยวนี้เรามาตั้งปญหากันวามันปนปวนหรือไม?
ถามันเปนเรื่องของ
ความปนปวน ก็ถือวามันวิกฤต. แมโลกนี้มันจะสวยสดงดงาม จะกาวหนาไปทุกอยาง
ทุกประการ ที่เรี่ยกวาความกาวหนา พูดถึงความกาวหนาแลวก็พูดไมไหว. เดี๋ยวนี้มี
อะไรบางก็ดูเอาเอง
มีรถยนตใชเหมือนกับควายแลว,
มีรถยนตใชเหมือนกับใชวัว

www.buddhadassa.in.th

สิ่งที่เรียกวา วิกฤตการณ

๒๙

ใชควาย, มีเครื่องบินใชเหมือนกับใชวัวใชควาย แลวมีอะไรในบานในเรือนวิจิตรพิสดาร
มีโทรทัศนสี มีเครื่องใชไฟฟา มีอะไรสารพัดอยาง. เขาก็ชอบใจ เขาก็ไมมองเห็นวา
มันจะตองนึกคิดอะไร,
มันก็ดีแลว
เดี๋ยวนี้เรามามองในแงที่วามันผิดปกติ
หรือไม? การที่ตองมีอะไรมากขึ้น แปลกขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น แพงยิ่งขึ้นนั้น มันจะปกติ
อยูไดอยางไร, ตองมีขอบเขตมากขึ้น แลวก็แพง ๆ ทั้งนั้นมากขึ้น แลวมันจะปกติอยูไดอยางไร,
ก็ขอใหคิดดูเรื่องนี้. ทีนี้เมื่อมันผิดปกติแลว มันเปนอยางไร, มันไมมีความสงบ
มันใหความยุงยากลําบาก, มันทําใหเกิดปญหานานาประการ เหลือที่จะกลาวขึ้นมา
นี่เรียกวา วิกฤต, วิกฤต แมจะเปนคําพูดใหมๆ ที่เพิ่งมีใชกันไมนานนักนี้ แตก็เปนคํา
ที่ดี. อาตมาขอยืนยันวาเปนคําที่มีความหมายดี ถูกตองกับเรื่องราวดี ใชเปนหลักเปน
เกณฑสําหรับศึกษาพิจารณาไดดี.
รวมความวา บานเรือนเครื่องใชไมสอย วัตถุตาง ๆ ยวดยาน พาหนะ อะไร
ก็วิกฤต วิกฤต. ทีนี้บุคคลแตละคนก็วิกฤต โลดเตนอยูทามกลางสิ่งเหลานั้น ซึ่ง
เปนความวิกฤต เมื่อบุคคลมันวิกฤต, หมูคณะของบุคคล หรือสังคม สังคมนี้มันก็วิกฤต,
วิกฤตในแงสุขภาพอนามัย, วิกฤตในแงเศรษฐกิจ, วิกฤตในแงการเมืองการ
ปกครอง อะไรสังคมมันก็วิกฤต, โลกทั้งโลกมันก็พลอยวิกฤต; เพราะวาทุก ๆ สวนของ
โลกมันวิกฤต
มันจะกลายเปนวาทุกโลกทั้งจักรวาลเลยก็ได
ที่มันจะตองพลอยวิกฤต
ตามกันไป
ยิ่งไปถึงกันทั่วโลกยิ่งขึ้นแลว
มันก็วิกฤตพรอมกันหมดทุกโลกทั้งจักรวาล
เรียกวาวิกฤตทั้งโลกทั้งจักรวาล.
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มนุษยวิกฤต
มนุษยแตละคนแตละบุคคลมันก็วิกฤต,
แลวความเปน
มนุษยทั้งหมดของมนุษยมันก็วิกฤต แลวโลกทั้งโลกมันก็พลอยวิกฤต เพราะมันเต็ม
ไปดวยมนุษย มันจัดมันทํามันปรับปรุงตลอดเวลาโดยมนุษย, จึงเห็นไดวาความวิกฤตนี่
มันเกี่ยวของกันเปนสายตลอดสาย นับตั้งแตวัตถุมันวิกฤต เพราะคนไปทํามัน แลว
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คนมันก็วิกฤต แตละคน ๆ มันวิกฤต มันผิดปกติ มันปนปวน, แลวสังคมของมันก็
ปนปวน แลวโลกทั้งโลกมันก็ปนปวน มันจะยิ่งปนปวนไปกวานี้อีก. กอนนี้มันปนปวน
เล็ก ๆ นอย ๆ มันเทากับเด็กเลน เดี๋ยวนี้มันปนปวนชนิดที่วา มันจะพินาศลงไปทั้งโลก
ในพริบตาเดียวก็ได. แลวมันก็มีความปนปวนมาก.

วิกฤตการณเกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและโดยมนุษย.
วิกฤตการณ นี้ เรียกวา มาจากธรรมชาติ; เพราะธรรมชาติมันผิด
ปกติของมันเอง ธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ลมฟาอากาศ แมน้ําแผนดิน
อะไร ถามันวิปริตไปตามธรรมชาติ มันก็เปนวิกฤตตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติ.
ทีนี้มันไมเพียงแตธรรมชาติทํา มนุษยกลับไปทําใหเปนอยางนั้นยิ่งขึ้น ไปทําลาย
ธรรมชาติใหวิปริตเร็วขึ้นมากขึ้น แลวก็เลยเปนวาธรรมชาติสองซอน :ธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ, แลวก็ธรรมชาติตามที่มนุษยไปกระทําใหมันผิดธรรมชาติ อีกตอ
หนึ่ง เรียกวิกฤตที่เกิดจากธรรมชาติ. ทีนี้วิกฤตที่เกิดจากมนุษย มนุษยไปทําผิดตอ
ธรรมะ ตอความถูกตอง ตอความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกวาธรรมะ; มนุษยประพฤติ
ผิดตอธรมะ
ก็เกิดวิกฤตขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะมนุษยทําผิดตอธรรมะ
หรือธรรมชาติก็พูดได เลยเปนความรูสึกสองชนิดวา โดยธรรมชาติทําให หรือวาโดย
มนุษยทําเอง.
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ทีนี้ดูวามันปรากฏอยูที่ไหน? วิกฤตการณปนปวน วิปริต ที่มันอัด
อยูในตัวบุคคล ภายในบุคคล, วิกฤตการณภายในบุคคล อัดแนนอยูภายใน
ของบุคคลทั้งกายทั้งใจจนวิกฤต. มันนาหัว วิกฤตที่มันอัดอยูในตัวบุคคล, แลวตอมา
ก็เปนวิกฤตที่ออกมานอกคน
แสดงใหเห็นทางภายนอกวาเปนวิกฤตอยางนั้นอยางนี้
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จนเพื่อนกันเห็น
จนเห็นกันทั่วไปหมดทั้งโลกวามันวิกฤตที่ออกมานอกคน.
แลว
ทีนี้มันก็ มีผลเกิดขึ้นแกสังคมแกโลก แกมนุษยทั้งโลกก็กลายเปนวาแสดงออกมาที่
มนุษยโลก, มนุษยโลกทั้งโลกของมนุษย มีวิกฤตแสดงใหเห็นอยูทั่ว ๆ ไป. นี่หาใหพบ
เถอะวามันอยูที่ไหน? วิกฤตความวิปริตปนปวนมันอยูที่ไหน? มันอัดอยูในคน แลวมัน
ออกมานอกคน แลวมันก็ระบายกระจายออกไปทั้งโลก ก็คิดดูวาจะทําอยางไรดี.
ธรรมชาติก็ชวนใหวิกฤต หรือวิกฤตอยูตามธรรมชาติ มีผลถึงมนุษย
ดวยเหมือนกัน มนุษยก็ปรุงแตง มนุษยก็ปรุงแตงธรรมชาติ เรียกวากิเลสของ
มนุษยที่ตองการเกินขอบเขตก็ไปทําใหธรรมชาติวิปริตเร็วเขา.
ถาเราตองการ
เพียงแตวาพออยูได
มันก็ไมตองทําอันตราย
หรือวาทําลายธรรมชาติมากเหมือน
อยางที่เปนอยูเดี๋ยวนี้.
เดี๋ยวนี้มนุษยมันมีความตองการ
เพราะความเฉลียวฉลาดของ
มนุษยมันกาวหนา,
ความตองการมันก็กาวหนา
แลวก็ตองทําอะไรที่เปนการทําลาย
ธรรมชาติ.
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พูดยกตัวอยาง สักอยางแมมันจะนาหัว วามนุษยตองทํากระปอง, กระปอง
นม กระปองปลา กระปองของตาง ๆ ที่เปนกระปอง ๆ ขึ้นมาสักเทาไร กอนนี้ไมตองทํา ;
มนุษยมันมิไดมีเครื่องกระปอง มันไมรูจัก มันไมตองกิน มันไมตองใชเครื่องกระปอง,
พอรูจักใชเครื่องกระปองนี่ คนหลายพันลานคนในโลกนี่ ทํากระปองขึ้นมาเทาไร,
ใชกระปองวันหนึ่งเทาไร,
ยุบกระปองกันไปวันละเทาไร.
แลวกระปองนี้มาจาก
ธาตุ, มาจากโลหะในแผนดิน เปนเหล็กเปนสังกะสี ตองขุดขึ้น มาจากแผนดิน,
แลวมาทํากระปอง แลวก็ยุบทิ้งไป วันหนึ่งไมรูกี่ลานกระปอง; จะเรียกมันปกติ
ไดอยางไร. นี่มนุษยทําอยางนี้ ทีนี้มันไมใชแตเรื่องกระปอง มันทุกเรื่องไปหมด.
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แมแตเรื่องกินน้ําอัดลม นี่ กอนนี้ไมตองกิน มันก็ไมมีเรื่อง; เดี๋ยวนี้
เกิดกินน้ําอัดลม จะตองทําน้ําอัดลมวันละกี่รอยลานกี่พันลานขวด แลวขนไปขนมา, ขน
น้ําอัดลมไปบานนอก
ขนขวดเปลาไปกรุงเทพอยางนี้,
วันหนึ่งกี่พันกี่หมื่น
กี่แสนกี่ลานขวด. มันเรื่องยุงทั้งนั้นเลย กอนนี้มันไมมี; มิใชแตเรื่องน้ําอัดลม
มันมีอีกหลายอยาง
มากมายหลายสิบรอยอยาง
ลวนแตมีลักษณะอยางเดียวกัน.
นี่เรียกวามันวิปริต มันผิดปกติ มันปนปวนไปหมด.
เดี๋ยวนี้กินน้ําแข็ง ถาไมมีจะกินก็วุนวายใจ;
ตองกินน้ําแข็งก็ตองทําน้ํา
แข็ง, วันหนึ่งทําน้ําแข็งทั้งบานทั้งเมืองทั้งโลกไมรูจักเทาไร กี่ลานกันก็ไมรู. แลวก็
มันนาหัว นาหัวที่วา สมัยคนปาดึกดําบรรพไมมีน้ําแข็งกิน ไมรูจักน้ําแข็ง หัวใจของ
คนเหลานั้นเย็นกวามนุษยที่มีน้ําแข็งกิน, มนุษยที่มีน้ําแข็งกินนี่ หัวใจกลับไมเย็น
เทากับหัวใจของมนุษยยุคสมัยที่ไมมีน้ําแข็งจะกินนี่. คิดดูกันบางซิวา ความวิปริตมันเรื่อง
ตลกเหลือประมาณ.
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เดี่ยวนี้มีไฟฟาใช อะไร ๆ ก็ไฟฟา ๆ แลวจิตใจของคนก็ไมสวางไสว
มากกวาสมัยที่คนไมมีไฟฟาใช. สมัยที่คนไมมีไฟฟาใช สมัยที่พระพุทธเจาไมมีไฟฟา
ใช; แตจิตใจของเขาสวางไสวกวาจิตใจของคนสมัยนี้ ที่มีไฟฟาใช; มันคลาย ๆ กับมี
ไฟฟามาชวยทําใหจิตใจมืด คือใหหลงใหอยากไดไปเสียสารพัดอยาง ที่เกี่ยวกับ
เครื่องใชไฟฟา.
เดี๋ยวนี้เครื่องใชไฟฟาเขาทําขึ้นมาในโลกเหลือประมาณ,
ประหลาด
อัศจรรยเหลือประมาณ จนคนตองซื้อตองหา, เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสมองกลไก
อะไรตางๆ เหลานี้ มันก็ทําหนาที่จนคนนี้จะไมตองทําอะไร, มีเครื่องคิดเลขขึ้นมาชวยทํา
ใหคนมันโง คิดเลขไมเปน; เรียกวามันปนปวน เอาละเปนอันวา มองใหเห็นความ
ปนปวน. ที่เรียกวาวิกฤตการณกันเสียที.
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ผิดธรรมดา
หรือไมผิดธรรมดา
นี่คือปญหาที่คิดวาจะยากที่สุดที่จะตอบ.
ความวิปริต วิกฤตการณปนปวยอยางนี้นั้น เราจะเรียกวาธรรมดาหรือเรียกวาผิดธรรมดา ?
มองดูในความหมายต่ําๆ ภาษาคน ก็เรียกวาผิดธรรมดา คือผิดจากที่เคยเปน แตถา
มองในลักษณะธรรมะชั้นสูงชั้นละเอียด โอ ก็มันธรรมดาอยูนั้นแหละ แตธรรมดา
ที่มันเปลี่ยน, ธรรมดาที่มันเปลี่ยนมากเหลือเกิน มันก็ยังเปนธรรมดา ไมไดผิดธรรมดา.
คนเราตามธรรมดานี้ ถาผิดธรรมดาไปหนอย ผิดจากที่เคยเปนไปหนอย ก็เรียกผิดธรรมดา
แตความจริงมันก็ยังคงเปนธรรมดานั้นแหละ; แตมันเปนเรื่องธรรมดาที่มันเปลี่ยน แตถามัน
ชินกันเขา
มันก็เปนธรรมดาอีกแหละ.
ถาไปโลกพระจันทรเหมือนกับไปบานโนน
บานนี้แลว มันก็เปนของธรรมดาไปอีกแหละ.
สิ่งวิปริต นี้มันผิดธรรมดาในความรูสึกที่มองกันผิว ๆ แตในสวนลึกก็คือ
ธรรมดาชนิดหนึ่ง; ดังนั้นมันจึงยากที่จะเขาใจ จะปองกัน จะแกไข เพราะ
มันก็คือธรรมดา ๆ นั่นเอง ที่มันเปลี่ยนไปสูความวิปริตอยางนั้นอยางนี้ ก็เปลี่ยนไป
ตามธรรมดา ตามกฎของธรรมดา มีลักษณะที่ธรรมดา ไมคอยรูสึกอะไรกัน โลกนี้มัน
จึงเปลี่ยนไดมาก. เห็นไหมชวง ๕๐ ปนี้คุณดูเถอะ มันเปลี่ยนเทาไร ไมตองพูดถึงรอยป
พันปดอก ชั่ว ๕๐ ป นี้มันก็เปลี่ยน, เปลี่ยนจนจะจําอะไรไมได ปู ยา ตา ยาย ชั้นปู ยา
ตา ยาย ถากลับมาเกิดอีก ก็จําบานเรือนไมได จําลูกหลานไมได จําอะไรไมได ไมรูวา
ที่ไหน. นี่ความที่มันเปลี่ยน แลวก็เปนไปโดยไมตองรูสึก เปนไปตามธรรมดา,
นี่เราจึงไมเฉลียวใจ, เราจึงไมเคยรูความจริงขอนี้
ไมสามารถที่จะแกไขวิกฤตการณเหลานี้,
เพราะมันเปนขึ้นมาอยางธรรมดา ๆ. เด็กเกิดขึ้นมาสมัยนี้ ของอยางโทรทัศนอยางนี้ไม
ใชของแปลก, คนแก ๆ ที่จะเห็นเปนของแปลก เกิดมามันยังไมมีโทรทัศน, พอโทรทัศน
มีขึ้นมันก็คือของแปลก.
ถาเด็กที่เกิดขึ้นมาเดียวนี้มันมีโทรทัศนเต็มบานเต็มเมืองไปแลว,
โทรทัศนนี่มันก็ไมเปนของแปลก มันก็ไมใชของผิดธรรมดาอะไรเลยก็ได
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วิกฤตการณคือวา มันวิปริตผิดไปจากปกติ, แลวมันก็ปนปวนวุนวาย
เหลือประมาณ เต็มไปดวยความปนปวนอยางนี้หรือไม, ในโลกนี้ ในจักรวาลนี้
กระทั่งถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลกดวยก็ได วามันวิปริตหรือไม?

เรื่องของวิกฤตการณที่ควรรู.
ทีนี้จะทําอะไร, คิดดูใหดีจะทําอยางไรจึงจะเอาตัวรอดออกมาได ไม
ปนปวนไปตามนั้น. มันก็คือไมปนปวนไปตามนั้น, อยาไปโงไปหลงรัก หลงพอใจ
หลงใหล หลงอะไรไปตามนั้น, เอาตามที่มันจะปกติไดเทาไร เพียงแตอยูในโลก
กับเขาไดก็พอแลว,
แลวก็ไมตองลําบากวุนวายไปตามเขาสวนมาก.
นี่เรียกวาเราจะ
ตองศึกษาความวิปริตกันใหดีๆ, ทีนี้ก็ดูวิกฤตการณกันใหละเอียดออกไป สภาพวิกฤต การณมีลักษณะอยางไร, มีอาการอยางไร, มีอุปมาอยางไร, มีประเภทอยางไร, มีแดนเกิด
อยางไร, แดนดับอยางไร, มีรสอรอยอยางไร, มีความเลวรายอยางไร, มีหนทางหลงเขาไป
อยางไร, มีหนทางหลุดออกมาอยางไร, นี่เรียกวาควรจะศึกษา.
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ลักษณะของวิกฤตการณ.
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วิกฤตการณมันมีลักษณะ คือมันไมพักผอน ถาเปนเรื่องของบุคคล
บุคคลนั้นก็ไมมีการพักผอนทางจิตวิญญาณ,
นี้เปนวิกฤตการณ.
สังคมวุนวาย
สังคมวิกฤตการณก็วุนวาย โลกนี้มันก็ผิดปกติ, เรียกวา วิกฤตการณมีลักษณะบุคคลไม
พักผอน สังคมวุนวาย โลกผิดปกติ ดูลักษณะของมัน.
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อาการและอุปมาของวิกฤตการณ.
ทีนี้ดูอาการ,
อาการของวิกฤตการณ
วิกฤตการณคือหมุนไปดิ้นไป
ปนปวนไป สั่นสะเทือนไป : บุคคลหมุนดิ้นไป สังคมก็ปนปวนไป โลกก็สั่นสะเทือนไป
มีอาการอยางนี้. ทีนี้ถาอุปมาเปรียบเทียบก็เหมือนกับวา มันมีไฟเผา มีไฟลุกเผา,
มีน้ําทวม จมน้ํา, มีโรคภัยไขเจ็บเสียบแทงกายวาจาใจ. บุคคลก็มีความรูสึกเสมือนอยางนี้,
สังคมก็เสมือนอยางนี้, โลกทั้งโลกก็เสมือนอยางนี้, วิกฤตการณอยางนี้ถาดูโดยอุปมา
แลว มันก็เหมือนกับวา ถูกเผา ถูกมัด ถูกตี ถูกกดใหจมน้ํา, แลวแตวาบางทีจะรูสึก
บางทีก็รอนดวย ราคะ โทสะ โมหะ เหมือนกับไฟเผา, บางที่ก็จมน้ําหายใจไมออก ไมอยาก
จะตายก็ดิ้นรนที่จะโผลขึ้นมาเหนือน้ํา,
แลวเสียบแทง
ตรงกับความหมายของคําวาโรค
โรคะ โรคนี้แปลวาเสียบแทงเจ็บปวด, วิกฤตการณมีอุปมาอยางนี้.

ประเภทของวิกฤตการณ.
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วิกฤตการณมีประเภทแจกเปนประเภท ๆ
ไดอยางไร? ก็อยางที่เคยพูด
วิกฤตการณเปนไปทางกาย,
วิกฤตการณเปนไปทางจิต,
แลววิกฤตการณเปนไปทาง
สติปญญา คือทางวิญญาณ, ทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณสามคํานี้ศึกษาไวใหดีๆ มันชวย
ประหยัดเวลาไดมากที่จะเขาใจ. เมื่อจะพูดกันมันก็พูดกันไดสะดวก พูดกันไดเร็ว เรื่อง
ทางกายทางวัตถุก็เขาใจ เรื่องทางจิตลวน ๆ ก็เขาใจ, เรื่องทางสติปญญา ทิฏฐิความคิด
ความเห็นของจิตก็เขาใจ, ทางวัตถุทางกายวิปริตนี้มันแกไขไดงาย ทางวัตถุทางกาย, เรื่อง
ทางจิตลําบากหนอย.
แตเรื่องทางสติปญญาทางความคิดความเห็นแลว
ยิ่งแกไขยาก
มันแกไขยาก เขาใจยาก รูจักยาก แกไขยาก, วิกฤตการณอันลึกซึ้งก็คือวิฤตการณ
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ทางสติปญญา. ถาสติปญญามันวิกฤตเสียแลวมันก็วิกฤตตามกันไปหมด : จิตก็วิกฤต,
กายก็วิกฤต, วัตถุก็วิกฤต, เลยวิกฤตทั้งโลก เพราะสติปญญาของมนุษยมันวิกฤตอยางเดียว.

แดนเกิดของวิกฤตการณ.
ทีนี้ อะไรเปนสมุทัยเหตุใหเกิดการวิกฤตการณ อะไรเปนสมุทัยใหเกิด ?
มันก็คือความโงของคน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความอยากอยางโงเขลา. ความอยากดวย
สติปญญานั้น ไมสรางวิกฤตการณ, สังเกตดูใหดี ๆ ถาตองการประสงคดวยสติปญญา
พอถูกพอเหมาะพอดีแลวไมเกิดวิกฤตการณ. เดี๋ยวนี้มันอยากดวยความโงเขลา มันอยาก
ในสิ่งที่ไมควรอยาก ไมพอดีกับที่ควรจะมีอะไรตาง ๆ, เรียกวาอยากดวยความโง เปน
เหตุใหเกิดวิกฤตการณ ขึ้นในบานในเรือนในหมูในคณะในโลกก็ตาม มันอยากดวย
อวิชชา; เชนมันอยากจะครองโลกอยางนี้ มันก็ทําใหเกิดวิกฤตการณทั่วโลก; มันจะ
ครองโลกไปทําไม, มันอยูในโลกคนเดียวไดเมื่อไร มันตองอยูอยางพรอมเพรียงกัน สมัคร
สมานสามัคคีกันทั้งโลก มันจึงมีความสงบสุข, ฉะนั้นความอยาก ความตองการดวย
อํานาจของความโงนั้น มันเปนสมุทัย เหตุใหเกิดวิกฤตการณ ของบุคคลก็ดี, ของ
สังคมก็ดี,
ของโลกทั้งโลกก็ดี,
มันลวนแตมีความอยากดวยความโงเปนเหตุใหเกิดขึ้นมา.
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แดนดับของวิกฤตการณ.
เอา, ทีนี้ดูตอไปถึงคูของมัน อะไรเปน อตฺถงฺคม, อัตถังคมะ คือดับไป.
ใหเกิดคืออยากดวยความโง, ทีนี้อะไรเปนความดับ คือหยุด หยุดอยากไดเปนขณะ ๆ,
เมื่อใดมันหยุดอยาก หรืออยากดวยความฉลาด, มันหยุดอยากดวยความโง; เมื่อนั้น
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วิกฤตการณมันก็หยุดไปเปนระยะๆ เปนพัก ๆ. วิกฤตการณอันหนึ่งมันก็ระงับไปได
ดวยความถูกตองที่เกิดขึ้น, มีความตองการที่ถูกตองเกิดขึ้น. วิกฤตการณอันนั้นก็ระงับ
ไปเปลี่ยนเปนอยางอื่นที่ตองการ. อัตถังคมะนั้นมันดับเปนพัก ๆ คราว ๆ ไมใชดับ
สนิท ไมไดดับสิ้นเชิง, วิกฤตกาลในโลกเกิดขึ้น แลวก็ดับไปเปนคราวๆ ไมใชสิ้นเชิง
ผลัดเปลี่ยนกันอันอื่นเกิดขึ้นมาอีก,
ความดับอยางนี้ไมใชดับสิ้นเชิง
คือมันดับชั่วคราว.
อตฺถงฺคม, ภาษาบาลี, ภาษาไทยเอามาจากสันสกฤต เรียกวา อัสดง, อสฺตมฺ , อัสดงคต
นี้แปลวาดับเหมือนกัน แตวามันดับชั่วคราวเหมือนพระอาทิตยอัสดง พรุงนี้ก็โผลขึ้นมาอีก,
วันนี้พระอาทิตยอัสดง พรุงนี้ก็โผลขึ้นมาอีก. ดับอยางนี้เรียกดับชั่วคราว คูกันกับ
สมุทัย, ถาดับสนิท ดับไมมีเหลือ เขาเรียกวา นิโรธะ หรือนิพพาน ดับสนิท
ดับไมมีเหลือ ไมมาอีก. เดี๋ยวนี้มันดับชั่วคราว วิกฤตการณดับไปชั่วคราว เพราะความ
อยากดวยความโงของมนุษย มันดับไปชั่วคราว ๆ หรือมันเปลี่ยนนั้นเอง; อยางนี้มัน
ดับไป, อยางอื่นมันก็เกิดขึ้นมา มันก็ดับชั่วคราวเทานั้น มันไมดับตลอด.

รสอรอยของวิกฤตการณ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้ดูตอไปวา อัสสาทะ วิกฤตการณนี้มีอัสสาทะ, อัสสาทะ แปลวา เสนห
ที่นารัก ยั่วยวนใจใหรัก เรียกวาอัสสาทะ. วิกฤตการณทั้งหลายนี้มันมีอัสสาทะ ;
แมมันจะเปนเหตุการณเลวรายเทาไร อยางที่กลาวมาแลว, มันก็มีอัสสาทะ คือมีเสนหยั่ว
ใหคนหลงใหคนรัก. ขอนี้ตองระวังใหดี ๆ มันมักจะมีอัสสาทะไปทุกสิ่ง, วิกฤตการณ
ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากมายวุนวายเทาไร. คนก็ยิ่งชอบเพราะมันยิ่งสนุก, เพราะมันยิ่งแปลก
ยิ่งอรอย. รวมความเพราะมันยิ่งบา คนพวกนี้มันก็มีความรูสึกวาดีวาสุขวาเจริญ ทั้งที่
มันยิ่งบา. มันยิ่งเกินพอดี มันยิ่งยุงยากลําบาก, เรียกวามันมีเสนห. ความทุกขนี้
มันก็มีเสนห; ถาไมมีเสนหแลวคนก็จะไมตกไปในความทุกข, มันหลอกหลวง มันมี
ของหลอกหลวง มีของยั่วใหคนไปชอบมัน จึงไดเปนทุกข.
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ความเจริญที่จะทําใหไมมีความพักผอนนี้มันก็มีเสนห : ของกิน ของ
ใช ของอะไรก็ตามที่มันสวยงาม เอร็ดอรอย สนุกสนาน เพลิดเพลินบันเทิง, ยกตัวอยาง
งาย ๆเชนวา เหลานี้ มันเรื่องความฉิบหายเรื่องความทุกข แตมันก็มีเสนหยั่วใหคนกิน
คนจึงกินเหลา, คนจึงกินเหลาเหมือนกับวาของวิเศษอะไร กินกันเปนการใหญ. เขา
ขายไดมากมายมหาศาล
รัฐบาลก็ไดภาษีมากมายมหาศาล
เพราะวาเหลานี้มีเสนห
ทั้งที่มันเปนสิ่งชั่วราย นํามาซึ่งความพินาศ, แตแลวมันก็มีเสนห ที่หลอกใหคนหลง
ดังนั้นมันจึงมีอยู ยังคงมีอยู, ยังเปนเหตุใหคนทําขึ้นมาไมหยุด เพราะมันมีเสนห. ความ
เลวรายทุกชนิดมันมีเสนห ยั่วใหคนทํา ฉะนั้นมันจึงมีความเลวรายหลงเหลือ
อยูตลอดเวลา ใหรูวา วิกฤตการณก็มีเสนห, อัสสาทะคือเสนหที่มันยั่วใหคนทํา.
อบายมุขทั้งหลายมีเสนห;
ถาพูดตรงๆ
ก็มีคนไมใชนอยชอบขวดเหลา
มากกวาชอบพระพุทธเจา
ถาเขาบอกวาแจกเหลาละไปหาทันที;
พระพุทธเจามาไมสนใจละ
บอกวาพระพุทธเจามาไมมีใครสนใจละ, บอกแจกเหลา, แจกเหลา ไปหากันหมด
มันก็มีเสนหไมใชไมมีเสนห : ดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืน ดูการเลน เลนการพนัน
คบคนชั่วเปนมิตร เกียจครานทําการงาน, เปนความเอร็ดอรอยสนุกสนาน อยางยิ่ง
มันมีเสนห; ดังนั้นมันจึงมีอยูไดในโลก และก็ทําใหคนจมอยูในอบายได จมอยูใน
อบายในความทุกขได เพราะมันมีเสนห.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
โทษของวิกฤตการณ.
ทีนี้ดูคูตรงกันขามของมันบางสิ คือ อาทีนวะ. อัสสาทะ คือเสนหยั่วยวน
ใหรัก. อาทีนวะ – ความเลวราย ที่มันขบกัดเอา, วิกฤตการณมีความเลวรายซอน
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อยูลึกซึ้ง ทําใหปนปวนลึกซึ้ง ทําใหโลกนี้สงบไมได ทําใหคนเปนโรคประสาทกัน
แทบทั้งโลก ไมมากก็นอย, คนเปนโรคประสาท มีความตองการ ความวิตกกังวล ความ
อาลัยอาวรณ ความอิจฉาริษยา ความหวง ความอะไรตาง ๆ มันกัดหัวใจคน, วิกฤตการณ
มันกัดหัวใจคน. นี่เรียกวา อาทีนวะ ความเลวรายของมัน. ยกตัวอยางมันใหชัด ๆ
ขึ้นมาก็วา เงินนี้ใคร ๆ ก็ชอบเงิน, เงินมันก็มีอัสสาทะ เสนหยั่วใหคนชอบมี แลว
เงินมันก็มีอาทีนวะ หลงเงิน ชอบเงิน บาเงิน แลวมันก็เปนทุกขเกือบตาย หรือมัน
เปนเหตุใหทําชั่วชา ทําอะไรเปนทุกขใหญโตอีกตอไปอีก. ทุกอยางมันมีทั้งอัสสาทะ
คือคุณ และอาทีนวะคือโทษ; นี้หมายถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวง จะมีทั้งคู สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวง ยกเวนพระนิพพานอยางเดียว สังขารทั้งหลายทั้งปวงเราจะมองเห็น
ไดวามีทั้งคุณและทั้งโทษ.
ยกตัวอยางใหเห็นนาอัศจรรยยิ่งขึ้นไปกวานั้น ก็วา ความดี ที่เรียกกันวา
ความดี, มีอสสาทะชวนใหทํา หรือวายกยองสรรเสริญ สรวลเสเฮฮา กันไปวาดี
แตแลวมันก็กัดเอา อีกทางหนึ่งมันก็กัดเอา กัดหัวใจคนที่บาดี. คนที่หลงดี คนที่
เปนหวงดี วิตกกังวลดวยความดี มีภาระหนัก อยูดวยความดี นี้มีความดีมันกัดเอา
แมแตสิ่งที่เรียกวาความดี มันยังมีทั้งอัสสาทะและทั้งอาทีนวะ คือมีทั้งสิ่งที่ทําให
สบายใจพอใจ และมีทั้งสิ่งที่ทําใหลําบากยุงยากใจ. นี่อยามีมันทั้ง ๒ อยาง อยาเอาทั้ง
คุณและโทษ แลวก็เปนนิพพาน, ซึ่งไมมีอัสสาทะไมมีอาทีนวะ. เดี๋ยวนี้วิกฤต การณในโลก ยิ่งเจริญเปนบาเปนหลังเทาไร ก็ยิ่งมีอัสสาทะยั่วยวนมากเทานั้น ;
ลงทุนกันเปนการใหญ ทําใหเปน, ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ มันก็ยิ่งยุง ยิ่งยุง ยิ่งทํายิ่งยุง.
พรอมกันนั้นมันก็กัดหัวใจคน ทําใหลําบากทางเศรษฐกิจ ลําบากทางอะไรตาง ๆ นานา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลําบากทางศีลธรรม คือมันขาดศีลธรรม มันก็เลยกลายเปนความวินาศ
ลึกซึ้ง. มันกัดลึกซึ้ง . อัสสาทะเสนห ทําใหบาหลัง พอใจ ยินดีสนุกสนาน แมแต
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ไดดาเขาก็ยังเปนสุข คนที่มันชอบดา ยิ่งไดดาเขามาก ๆ ก็ยิ่งสบายใจมาก. อัสสาทะ
ทางโทสะไดดาเขา, แตแลวมันก็มีอาทีนวะกัดเอาทีหลัง.
อัสสาทะ คือ ทําใหเกิดความหลงรัก หลงพอใจ, อาทีนวะก็นั่งรองไห
อยู ระวังใหดี ๆในวิกฤตการณมันมีอัสสาทะยั่วไวมากทีเดียว คนจึงหลงสรางวิกฤตการณ
ขึ้นไวเสมอ ไมหยุดไมหยอนในโลกนี้, แลวก็ทนรับอาทีนวะ คือ โทษที่เกิดจากความ
หลงนั้น วิกฤตการณมันแสดงบทบาทอยางนั้น.

ทางที่จะเขาไปและออกมาวิกฤตการณ.
ทีนี้จะเปรียบอีกคูหนึ่งวา ทางที่จะเขาไป, และทางที่จะออกมา. ทาง
ที่จะเขาไปหาวิกฤตการณ มันก็คือความโง ความหลง ความมือ ความบอด อวิชชา
เปนทางสําหรับเขาไปหาวิกฤตการณอันหลอกลวง,
ทางที่ออกมารเสียจากวิกฤตการณก็
คือสติปญญาถูกตอง, พูดตามภาษาพุทธศาสนาก็เรียกวา อริยมรรค อริยมรรคมีองค ๘
นั่นแหละ. นี่ขอบอกกลาวไวเปนตลอดกาลตลอดนิรันดรเลยวา ทางที่จะออกจาก
ปญหา หรือความทุกขไมวาชนิดไหน พระพุทธเจาทานตรัสไวคําเดียวเทานั้น คือ
อริยมรรคมีองค ๘. การประพฤติถูกตอง ๘ ประการ รวมกันเปนอริยมรรคมีองค ๘ นั้น
ชื่อวา นิสสรณะ แปลวา หนทางออก, ออกมาเสียจากปญหา จากกิเลส จากความทุกข
จากทุกสิ่งที่ไมพึงปรารถนา นั้นเปนทางออก - อริยมรรคมีองค ๘. สวนทางเขาไป, เขา
ไปสูวิกฤตการณนั้น ก็คือตรงกันขาม คือ ความผิด ผิด ๘ ประการก็ได มีความ
เห็ น ผิ ด ดํา ริ ผิ ด พู ด ผิ ด อาชี ว ะผิ ด พากเพี ย รผิ ด สติ ผิ ด ผิ ด ๘ ผิ ด
รวมกันก็เปนทางเขาไปสูวิกฤตการณ, ทางออกมาเสียคือความถูกตอง ๘ ประการ.
สรุปสั้น ๆ วา ทางเขาไปหา ก็คือ อวิชชา ความโง ความขาดสติ; นิสสรณะ
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ทางออกมาเสีย คือความมีสติปญญา มีสติสัมปชัญญะ มีความรูอันถูกตอง มี
ความถูกตองที่ปฏิบัติครบทั้ง ๘ ประการ เรียกวาทางออก.
วิกฤตการณมีผลคือความทุกข ตามหลังมาทุกกรณี; แตก็มีอัสสาทะ
ลอหลอกใหคนชอบใหคนหลงรัก, อยางที่ยกตัวอยางมาแลววา คนชอบเหลา มันก็มี
อัสสาทะของเหลาลอหลอกใหไปติดเหลา ติดเฮโรอิน ติดฝน ติดอะไรก็ตาม มันมีอัสสาทะ
นั่นแหละหนทางใหเขาไป คือความโง, หนทางใหออกมา คือความรู ไมโง มีวิชชา
มีปญญา มีแสงสวาง.
ทีนี้ก็จะรูจักวิกฤตการณกันดีขึ้นบางแลวกระมัง
มันมีความไมพักผอน
วุนวายผิดปกติเปนลักษณะ มีอาการหมุน มีอาการดิ้น มีอาการปนปวนเปนอาการ,
มีอุปมาเหมือนกับถูกเผา ถูกตี ถูกมัด ถูกกดใหจมน้ํา ถูกอะไรลวนแตที่มันรูรสกันแลว
ทั้งนั้น, มันมีเปนประเภทเปนทางกายบาง ทางจิตบาง ทางวิญญาณบาง, มันมีสมุทัยเหตุ
ใหเกิดขึ้นก็คือ ความโงของคนนั้นเอง, มีอัตถังคมะ ดับเปนครั้งเปนคราว, ก็เพราะมัน
ฉลาดบางเปนครั้งเปนคราว . แตมันฉลาดไปไมได เพราะไมไดกําจัดอวิชชา
อันเปนตนเหตุ, วิกฤตการณมีอัสสาทะยั่วยวนเปนเสนห ของยิ่งรายเทาไรจะยิ่งมีเสนหมาก
เทานั้น เชนกามคุณนี้ มันใหโทษใหทุกขรายกาจเทาไร มันก็มีเสนหยั่วยวนใหหลงใหล
เทานั้น. ฉะนั้น อยาทําเลนกับของที่นารัก นาพอใจ นาปรารถนา. ทีนี้มีอาทีนวะ
ซอนอยูขางใน, พอถึงตอนนี้ก็จะตองเช็ดน้ําตา ทางเขาไปหาก็คือความโง ผลที่ตามมา
ก็คือความทุกข, หนทางออกเสียใหไดก็คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ความถูกตอง
ของความคิด ของความรู ของความปรารถนา ของทุก ๆ อยางที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย
นี่วิกฤตการณตัวนี้ มันมีเรื่องของมันอยางนี้.
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พุทธบริษัทตองชวยกันแกไขวิกฤตการณ.
เอา, ทีนี้ก็จะมาพูดถึงพุทธบริษัท ทําไมตองมาพูดถึงเรื่องวิฤตการณใหเสีย
เวลา. พระพุทธเจาไมเคยไดเอยคําวา วิกฤตการณ ขอนี้จริง เพราะคํา ๆ นี้เปนคําพูด
ใหม ๆ ที่เราเพิ่งพูดกันในยุคนี้. แตพระพุทธเจาตรัสถึงวิกฤตการณวา เมื่อรูแลว เมื่อรูแลว
คือพูดเรื่อง ทุกขนั่นเอง ความทุกขนั่นเองเปนวิกฤตการณ, พระพุทธเจาตรัสวา ฉันพูด
แตเรื่องความทุกข กับความดับไมเหลือแหงทุกขเทานั้น เรื่องอื่นไมพูด. นั่นแหละ
แสดงวาพระพุทธเจาตรัสเรื่องวิกฤตการณ เรื่องอื่นไมพูด พูดแตเรื่องวิกฤตการณ
กับความสิ้นสุดแหงวิกฤตการณ พูดแคสองเรื่อง.
นี้เราเปนพุทธบริษัท
มันมีหนาที่เกี่ยวกับวิกฤตการณนี้อยางไร;
เราก็ตอง
นึกถึงพระพุทธเจา เพราะวาเราเปนบริษัทของพระพุทธเจา เรียกวาพุทธบริษัท เปน
บริษัทของพระพุทธเจา
เราตองทําเหมือนอยางพระพุทธเจา.
ถาเราไมทําเหมือนอยาง
พระพุทธเจา ก็อยาไปเสียเวลาเรียกตัวเองวา พุทธบริษัท มันไมได ถาจะเรียกตัวเองวา
พุทธบริษัทตองทําเหมือนที่พระพุทธเจาทานทํา, พระพุทธเจาทานเกิดขึ้นในโลก
ก็เพื่อจะชี้หนทางดับความทุกขในโลก
เกิดขึ้นในโลกเพื่อจะแกไขวิกฤตการณใน
โลก, เปนหนาที่ของพระพุทธเจา, เปนการบัญญัติโดยธรรมชาติวา หนาที่ของ
พระพุทธเจานั้น ก็คือการกําจัดความทุกขในโลก, พระพุทธเจาตรัสรูแลวมีหนาที่
กําจัดความทุกขในโลก, นี้เราเปนพุทธบริษัท ก็มีหนาที่เหมือนกันกับพระพุทธเจา คือ
ชวยกันกําจัดความทุกขในโลก, ในหนาที่ในฐานะที่เปนพุทธบริษัท เราก็มีหนาที่จะ
ตองสนองพระพุทธประสงค.
พระพุทธเจาตรัสวา
ตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อ
ประโยชนแกมหาชนทั้ง
เทวดาและมนุษย, คํานี้ชวยจําไวดวย มันมากเหลือเกินในพระบาลี. ตถาคตเกิด
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ขึ้นมาในโลกเพื่อเปนประโยชนสุขแกมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย;
จะเทวดาใน
โลกนี้หรือเทวดาบนสวรรคก็ตามใจ
มันมีความทุกขทั้งนั้น
เทวดาบนสวรรคเราไมไดไป
เห็นก็วาตาม ๆ กันไปตามใจ ก็รวมอยูดวยกัน. เทวดามีความทุกขเหมือนกัน
อยูบนสวรรคอยูดวยกิเลสมากมายเหมือนกัน,
แตวาเทวดาในโลกนี้
ก็คือพวกที่สบาย,
พวกที่ไมรูจักเหงื่อ เลยนั้น เรียกวาเทวดาในโลกนี้, พวกที่รูจักเหงื่อ ก็คือ พวกมนุษย
ในโลกนี้, ทั้งมนุษยและทั้งเทวดาในโลกนี้มีปญหา คือความทุกข คือมันหลงในเรื่องของ
สิ่งที่หลอกลวง จนเกิดวิกฤตการณ. พระพุทธเจาประสงคจะสรางสรรคประโยชนสุข
แกมหาชน ทั้งเทวดาและมนุษย, เราก็ตองสนองพระพุทธประสงค คือทําทุกอยาง
ที่จะชวยกันแกไขวิกฤตการณในโลกนี้.
แลวก็อยาลืมวา
วิกฤตการณอันเลวรายมันมีเสนหจะไปหลงเสนหของวิกฤต การณเขาไปเสียอีก
ก็ไมมีทางจะทําได,
มันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเอร็ดอรอย
เปนเครื่องลอปะหนาอยูในวิกฤตการณ
ที่วิกฤตการณ
มันจะไปหลงเสนหที่ปะหนาของ
วิกฤตการณ อยางนี้ไมมีทางจะทําได. พูดไปมันก็ไมคอยดีนะ คือ ตั้งใจวาจะสอนเขา
ใหละกิเลส แตพอเขาเอาเหยื่อของกิเลสมาถวายมาก ๆ ก็พูดไปเสียอีกทางหนึ่ง, ลําบาก
อยางนี้ ที่วาสอน ๆกันอยู มันมักจะเปนเสียอยางนี้. จะไปเทศนสอนใหละกิเลส พอเขา
เอาเหยื่อของกิเลสมาถวายเปนเครื่องกัณฑมากสักหนอย ก็เลยพูดสงเสริมกิเลสไปเสีย ลืม
พูดทําลายกิเลสไปเสีย, โลกมันจึงลําบาก, ลําบากอยูในลักษณะอยางนี้. วิกฤตการณ
มันจึงเปนของยากที่จะรูจักมัน เพราะมันเคลือบไวดวยของหลอก, แลวก็ยากที่จะ
ไปปราบมัน เพราะมีความเอร็ดอรอยฉาบทาเอาไว, ยากแกการที่เรารูสึกตัว แลว
ยากที่จะรวมมือกันทั้งหมดเพื่อจะแกไข,
เดี๋ยวมันก็มีเหยื่อของกิเลสมันดึงไป
ใหแตก
สามัคคีกันไมไดแกไข.
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วิกฤตการณเดี๋ยวนี้เขาใชมากสําหรับในการสรางความเจริญ,
เจริญอยางนั้น
เจริญอยางนี้ ทําอยางที่เรียกวายากลําบากที่สุด กลับเปนการสนับสนุนวิกฤตการณ
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ยิ่งขึ้นไป,
วิกฤตการณสามารถทําใหคนสนับสนุนในนามของคําวาสรางความ
เจริญ, สรางความเจริญ. พูดกันตกลงกันวาสรางความเจริญ แตแทจริงมันสราง
วิกฤตการณกันทั้งนั้นเลย ในโลกนี้มันเปนอยางนี้, บานเราไมคอยมีเรื่องใหญ ๆ โต ๆ
ไมเหมือนเมืองนอกเมืองนา.
อาตมาไมเคยไปแตเคยเห็นขาวอานขาวอะไรนี้
มันลงทุน
กันมากมายมหาศาลเพื่อจะสรางความเจริญ;
แตที่แทมันเปนการสรางวิกฤตการณ
ความ
ยุงยากปนปวนวิปริตวุนวาย วิกฤตการณจึงมีอยูในโลกไดอยางงายดายเต็มไปหมด.
วิกฤตการณกําลังครองโลก ดูใหดี สิ่งที่ครองโลกแผซานไปทั่วโลกปนปวน
อยูทั่วโลกคือวิกฤตการณ ไมใชสันติภาพ ไมใชสันติสุข. พวกที่อวดวาจะสราง
สันติภาพ รักษาสันติภาพ จะกอสันติภาพ ไมเคยประสบความสําเร็จ;; นั่นเพราะ
ตัวเองไปหลงในรสอรอยของวิกฤตการณ,
หรือวาถูกติดกัณฑเทศนพักเดียวมันก็
เปลี่ยนหมด นี่การตอสูเพื่อสันติภาพมันเปนไปไดยากอยางนี้.

ปฏิจจสมุปบาทของวิกฤตการณ.
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ทีนี้ก็ดูตอไป เรื่องอันเกี่ยวกับวิกฤตการณ คือ ปฏิจจสมุปบาท ของ
วิกฤตการณปฏิจจสมุปบาท แปลวา อาศัยกันแลวเกิดขึ้น, อาศัยกันแลวเกิดขึ้น เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาท,
วิกฤตการณมันเต็มไปทั่วโลกยืดยาวนี้ มันก็มีการอาศัยกันแลวเกิดขึ้น
การอาศัยกันแลวเกิดขึ้น.

อันแรกก็คือ อารมณในโลกนั่นแหละ อารมณในโลกที่มีอยูในโลก เปน
จุดตั้งตน, เปน ก ข ก กา ของอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอยาง มันมีอารมณอยูในโลก. แลว
จิตที่ปราศจากปญญา ปราศจากวิชชา มันเปนจิตโง มันไปสัมผัสอารมณใน
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โลกนั้น ๆ เขา แลวมันก็โง, รับอารมณนั้น ๆ ดวยความโง มันก็เกิดยินดียินราย
ก็เกิดกิเลส. นี่เรียกวาจิตมันผิดแลว มันเปนวิกฤตการณแลว มันเปนจิตโง, ตกอยู
ในอํานาจของอารมณ: อารมณนารักก็รัก, อารมณนาเกลียดก็เกลียด, อารมณนาโกรธ
ก็โกรธ, อารมณนากลัวก็กลัว มันก็เปนเสียอยางนี้. นี่จิตมันเปนวิกฤตการณไปตาม
อารมณที่เขามาสัมผัส แลวก็หลอกจิตใหหลงไปตามความโงของจิตเอง.
วิกฤตการณมันตั้งตนดวยผัสสะ,
มันไมมีอะไรที่ไมตั้งตนดวยผัสสะ
เมื่อจิตมันโง มันผัสสะดวยความโง มันก็เอาผลมาเปนความโง มันก็เลยเปนคนโง.
จิตมันเปนวิกฤตการณ
แลวคนมันก็เปนวิกฤตการณ;
เมื่อคนแตละคนเปน
วิกฤตการณ คนทั้งหมดรวมกันเปนสังคมมันก็เปนวิกฤตการณ, หลายสังคมรวมกัน
เปนโลก ก็เปนโลกที่วิกฤตการณ.
ทีนี้เมื่อ โลกเปนวิกฤตการณก็เต็มไปดวยความโง มันก็ทําใหจิตโงไป
ตามเดิม หรือโงยิ่งไปกวาเดิม, ก็โงจนถึงกับปรุงแตงอารมณเพื่อทําจิตใหโงมากไป
กวาเดิม, เราสรางสิ่งที่ทําใหเราโง มาหลอกเราใหโง มาหลอกเราใหหลงยิ่งขึ้นไปกวาเดิม,
คือเราหลงในการที่จะสรางสิ่งที่สวยงามกวา
สรางสิ่งที่ไพเราะกวา
สรางสิ่งที่อรอยกวา
สรางสิ่งที่หอมหวนกวา
สรางสิ่งที่นุมนวลชวนสัมผัสกวา
สรางสิ่งที่ประเลาประโลมใจ
ยิ่งกวา ยิ่งกวาไปทั้งนั้น กวาเดิม ๆ ๆ วิกฤตการณมันก็ไดโอกาสกวา กวาเดิมไปตาม
นี่คือปฏิจจสมุปบาทของสิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ.
ยักษรายตัวรายมันมีเหตุปจจัยของมัน
ในลักษณะที่อาศัยกันแลวเกิดขึ้น,
อาศัยกันแลวเกิดขึ้นอยางนี้.
อยางนี้เราเรียกวา
ปฏิจจสมุปบาทของวิกฤตการณนี้.
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มันวนกันอยูอยางนี้ เหมือนกับวัฏฏะที่วน อารมณทําใหจิตวิกฤตการณ,
จิตทําใหคนวิกฤตการณ, คนทําใหสังคมวิกฤตการณ, สังคมทําใหโลกวิกฤตการณ ;
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แลวโลกวิกฤตการณ ก็ยังวนกลับมาสงเสริมอารมณใหวิกฤตการณ, ใหจิตวิกฤต การณ ใหคนวิกฤตการณยิ่งขึ้นไป ๆ, เปนวงกลม อารมณถูกกระทําขึ้นมาใหม ๆ
เรื่อย เพื่อหลอกคนใหหลงใหล ใหเกิดกิเลสมากกวาเดิม. เปนวงกลมกันอยูอยางนี้.
พอโลกวิกฤตแลวจิตของมนุษยก็ยิ่งวิกฤต จิตของมนุษยวิกฤต โลกก็
ยิ่งวิกฤต, โลกยิ่งวิกฤต จิตของมนุษยก็ยิ่งวิกฤต มันสงเสริมกันอยางนี้เปนวงลม
จึงยากลําบากในการที่จะกําจัดวิกฤตการณ.
ดังนั้นวิกฤตการณมันจึงงอกงามแผซาน
เต็มไปทั่วโลก; แตมนุษยกลับไมรูจัก กลับเห็นเปนสิ่งนารัก นาปรารถนา นาพอใจ
นาซื้อนาหาเอามาไว. เงินไมพอ เอาบานเรือนไปจํานองธนาคารเอาไปซื้อหาเอามา.
ดูอํานาจของวิกฤตการณ
วิกฤตการณมันเลวรายกลับกลายเปนสิ่งที่ไดรับ
ความนิยมชมชอบ สรรเสริญ บูชา ยกยอง ปรารถนากันไปทั่วโลก; นี่เปนเหตุใหเกิด
ประดิษฐกรรม, การประดิษฐของใหม ๆ ออกมาใหดีกวาเดิม สวยกวาเดิม งามกวาเดิม,
ไพเราะกวาเดิม อรอยกวาเดิม อะไรยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวาเดิม. นี่วิกฤตการณมันไดเปรียบ
อยางนี้ มันครองโลกอยางนี้. การโฆษณาสิ่งที่ประดิษฐขึ้นมา ก็กลายเปนสงเสริม
วิกฤตการณ,
เราไมเคยโฆษณาชักชวนกันใหเอาชนะสิ่งหลอกลวงเหลานี้ได,
ใชเครื่องมือ
โฆษณาทั้งทางพิมพ ทางโฆษณาทางวิทยุ ทางอะไรก็ตาม เปนการโฆษณาใหหลงใหล
ในประดิษฐกรรมอันใหม ๆ ที่สงเสริมวิกฤตการณ ก็เลยเปนทาสของวิกฤตการณไป
โดยไมรูสึกตัว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหรูสึกความจริงวามันมีอยูอยางนี้ การกระทํา การพยายาม การคิด
คนของมนุษย มันก็เพื่อวิกฤตการณเสียหมด หรือเกือบหมด ไมมีสันติภาพ ;
เชน คนที่ฉลาดในโลกนี้มีกี่คน จะคิดจะนึกจะคนควาอะไรใหม ก็เพื่อหาประโยชน
หาทรัพย มันก็ตองคิดคนสิ่งที่หลอกลวง หลอกลวงคนใหมากทําใหเขาตองซื้อ
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ใหมอยูเสมอ
ก็เลยความคิดสติปญญาของคนในโลกก็เปนทาสของวิกฤตการณ,
สงเสริม
วิกฤตการณ ไมเปนไปเพื่อสันติภาพ ที่เปนไปเพื่อสันติภาพมันนอยเกินไป มันไมทัดทาน
กันกับสิ่งที่สงเสริมวิกฤตการณ.
มนุษยทั้งโลกหรือสติปญญาของมนุษยทั่วโลกไปสงเสริมวิกฤตการณ
โดยไมรูสึกตัว นี่แหละมันจึงไมมีสันติภาพ, ไมมีสันติภาพเพราะเหตุนี้, กลายเปน
สันติภาพที่พูดกันแตปาก แลวก็ไมมีความหมายอะไรเลย เพราะจิตใจของมนุษยมันตก
เปนทาสของกิเลส ซึ่งเปนตนเหตุแหงวิกฤตการณ วิกฤตการณจึงมีอยูทั่วโลก. วิกฤตการณ
จึงแผซานทั่วโลก, วิกฤตการณจึงฉุยฉายอยูบนหัวคนทุกคน พูดอยางนี้ไมนาฟง
ใชไหม
วิกฤตการณมันเลยฉุยฉายอยูบนหัวคนทุกคนในโลก,
แลวโลกมันจะพนจาก
วิกฤตการณไดอยางไร.

ปญหาในการแกไขวิกฤตการณ.
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เอาละทีนี้มาดูกันวา
จะแกไขกันโดยวิธีไหน
จะใชไสยศาสตรหรือ
พุทธศาสตรแกไขวิกฤตการณ, จะนั่งพนน้ํามนต พนน้ําหมาก พนเวทมนตคาถา
บนบานบวงสรวงออนวอนแกไขวิกฤตการณกันดี,
หรือวาจะแกไขกันดวยวิธีของ
พุทธศาสตร
คือมีสติปญญารูเห็นเขาอยางถูกตองลึกซึ้งถึงตนเหตุของมัน แลวกําจัด
มันเสีย
นี่จึงจะเรียกวาแกไขโดยวิธีของพุทธศาสตร,
ศึกษาคนควาจนรูจักตนเหตุของมัน
แลวกําจัดมันเสีย.
ถาจะแกไขกันโดยไสยศาสตรก็เอาซิ นั่งรดน้ํามนตกันไปซิ พนน้ํามนต
กันไป หรือเอาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแขวนใหเต็มคอ มันจะ
แกวิกฤตการณไดหรือไม?
ตองมีสติปญญาประพฤติกระทําสิ่งที่ถูกตองตอความจริงของ
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เรื่องนี้
แลวมันไมมีทางจะเปนไปได.
นี่จึงถามวาจะแกไขวิกฤตการณดวยไสยศาสตรหรือ
พุทธศาสตรกันแน. ถาเปนพุทธบริษัท ก็ไมมีวิธีไหนมันก็เปนเรื่องพุทธศาสตรแน.
เดี๋ยวนี้เขาวิจัยกันเปนการใหญ,
วิจัยกันไมรูจักจบจักสิ้น
วิจัยกันทั่วโลก,
วิจัยกันทั้งโลก วิจัยกันไมมีหยุดไมมีหยอน จะแกไขวิกฤตการณ. แตแลวมันก็
นาหัวที่วา ผลมันออกมาตรงกันขาม, คือ วิกฤตการณมันยิ่งขึ้นมาในโลก. นี่เพราะ
วาคนที่จะแกไขวิกฤตการณมันเปนสมาชิกของวิกฤตการณ
เปนบาวไพรของ
กิเลส, จะเอาคนที่เปนทาสของกิเลสไปแกไขวิกฤตการณ, มันก็เหลือ เหลือที่จะกลาว
เหลือที่จะพูด ที่จะเอาตนเหตุของวิกฤตการณ ไปแกไขวิกฤตการณ วิกฤตการณเกิดมา
จากกิเลส
คือความโงของมนุษย แลวจะเอามนุษยที่ยังมีความโงที่ยังเปนผูมี
กิเลสไปแกไขวิกฤตการณ โลกนี้มันก็เลยไมมีสันติภาพ มีแตวิกฤตการณ.
จะใชอาวุธแกไข ก็ใชอํานาจ แมแตใชกฎหมายบังคับ ก็ดูซิ มันมีทาง
หลบไปหลบมา; มันตองใชสติปญญาที่ถูกตอง มีวิธีการที่ถูกตอง คือใชความรู
ในเรื่องของการคนหาเหตุผลตัดตนเหตุของสิ่งนั้น ๆ เสีย. การที่จะมีศีลธรรม
ขึ้นมาไดนั้น มันก็ติดขัดที่วิกฤตการณ, วิกฤตการณมีเสนหมากกวา ดึงคนไปหมด
ไมมีใครมาสนใจศีลธรรม;
ที่เรามานั่งสอนใหรักกันใหรักผูอื่นนี้
มันสูวิกฤตการณ
ไมได มันก็รักกันไมได . คนในโลกรักกันไมได มันก็เบียดเบียนกันตอไป สงคราม
มันก็ยังมีอยู เปนวิกฤตการณในตัวสงคราม ในตัวปฏิกิริยาจากสงคราม หรืออะไร ๆ ที่เนื่อง
มาจากสงคราม เปนวิกฤตการณหมด.
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ถาใหพระเจาชวย ถาพระเจาอยางบุคคลนี้ยังรับสินบน อยางนี้ชวย
ไมได; ถาเปนพระเจาอยางกฎธรรมชาติอยางแทจริง ไมใชบุคคล เปนกฎ
ธรรมชาติอันแทจริง ไมรับสินบนใคร ไมตองเซนสรวงบูชาออนวอนนั่นแหละ ตอง
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เอาพระเจาชนิดนั้นมาศึกษาใหรูใหเขาใจ จะรูมูลเหตุของสิ่งทั้งหลายทั้งสิ่งทั้งปวงได
โดยงาย แลวมันก็สามารถที่จะตัดตนเหตุของวิกฤตการณไดเปนแนนอน
ขอใหเราสนใจกันในเรื่องนี้ใหดี ๆ วา พุทธศาสนามีหลักปฏิบัติชนิดที่
ตองใชสติปญญาขุดเจาะลงไปใหลึกถึงตนเหตุของสิ่งทั้งปวง
หรือของแตละสิ่ง
แตละสิ่งที่มันเปนปญหา, เมื่อพบตนเหตุของสิ่งที่มันเปนปญหา, ก็แกไขปญหานั้น
ได. อยางนี้เรียกวา เอาธรรมะหรือความจริงของธรรมชาติ, เอาสัจธรรมของ
ธรรมชาติ อันลึกกวาอันเหนือกวา มาเปนเครื่องขจัดปญหาตามธรรมชาติชั้น
ผิวเผินหลอกลวง.
พูดใหมันชัดหนอย
ก็เอาธรรมชาติเอาธรรมะชั้นของจริงมาขจัดปดเปา
สิ่งหลอกลวง ของจริงชั้นหลอกลวง คือความโง จริงอยางความโงมันก็จริงเหมือนกัน,
มันก็จริงอยางความโงสําหรับหลงใหลกันจริง ๆ เหมือนกัน. ถาจริงอยางฉลาดอยางแทจริง
มันก็ไมตองเปนอยางนั้น;
ฉะนั้นธรรมะอันลึกซึ้งที่เปนสัจจธรรมของธรรมชาติ
รูแลวจะแกปญหาเหลานั้นได. นี่จะตองแกไขปญหาดวยสัมมาทิฏฐิ, สัมมาทิฏฐิ
- ความเห็นถูกตอง ความรูถูกตอง ความเขาใจถูกตอง ความเชื่อถูกตอง อุดมคติถูกตอง,
นั่นแหละจะแกปญหาได, แลวพุทธบริษัทควรจะมีสิ่งเหลานี้ เพราะวาพุทธบริษัท
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ตามแบบของพระพุทธเจา.
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พระพุทธเจาประสงคใหชวยกันกําจัดวิกฤตการณ.

เอาละ,
พูดเรื่องวิกฤตการณมามากมายดังนี้แลว
ก็ขอใหพินิจพิจารณาดู
ใหดีวา โลกนี้กําลังมีวิกฤตการณหรือไม? โลกนี้กําลังมีวิกฤตการณทางวัตถุทางกายหรือไม ?
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มีวิกฤตการณทางจิตทางสติปญญาความคิดความเห็นหรือไม ? ถาเห็นวามันมีวิกฤตการณ
ไปเสียทุกอยาง ก็มาเถอะ, มารวมมือกันสามัคคีกันในหมูพุทธบริษัท, ชวยบอก
กลาวกัน ปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจะกําจัดวิกฤตการณ, ศึกษา
ใหเขาใจในเรื่องนี้ แลวก็มีการประพฤติปฏิบัติ.
สรุปความวา วิกฤตการณกําลังครองโลกอยู อยางที่พูดมาแลว ขอให
เห็นวาวิกฤตการณที่มองไมเห็นก็มี, วิกฤตการณที่มองเห็นก็มี, วิกฤตการณที่ลึกซึ้งมอง
ไมเห็นมันมีอยูทั่วไป. รีบดูใหดีใหรูจักมันเสีย วิกฤตการณกําลังครองโลกอยู แลวก็
กําลังรุนแรงขึ้น. แลวก็ทวี ทวีมากอยางมากชนิดขึ้น วิกฤตการณกําลังครองโลกอยู
แลวครองอยูอยางรุนแรง แลวก็มากชนิดมากอยางยิ่งขึ้น. พุทธบริษัทที่แทจริงจะ
ตองกลาหาญ จะไมหลบหลีกหนาที่ จะตองทําหนาที่ของพุทธ คือชวยกัน
กําจัดวิกฤตการณในโลก ตามพุทธประสงค.
พระพุทธเจาประสงคใหชวยกันกําจัดความทุกข
คือวิกฤตการณของโลก,
ความทุกขของโลก
.ในฐานะที่เราเปนพุทธบริษัท
เราก็ตองทําตามพระพุทธประสงค,
ในฐานะที่เราเปนมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง เราก็ยังตองทําสิ่งนี้อยูดี, เพราะวาเราอาศัยอยู
ในโลก รูจักบุญคุณของโลก ชวยทําโลกใหมันถูกตอง, ชวยทําโลกใหมันงดงาม
นาอยูอาศัย; มิฉะนั้นเราก็จะเปนคนที่ขบถทรยศตอโลก ดีแตอยูอาศัย ไมชวย
กันคุมครองรักษาทะนุถนอม ใหมันเปนโลกที่นาอยูนาอาศัย. แมแตจะไมมีใครขอบใจ,
แมแตจะไมมีใครมาใหรางวัลเราในเรื่องนี้, เราก็ขอบใจตัวเองได ใหรางวัลตัวเองได ยกมือ
ไหวตัวเองได เพราะวาเราไดทําถูกตองในสิ่งที่ควรกระทํา.
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เราจะตองรูจักมันไดโดยหลักของอริยสัจจ ๔ อยางที่กลาวแลวในวันกอนวา
มันคืออะไร มาจากอะไร เพื่อประโยชนอะไร จะสําเร็จไดโดยวิธีใด. วิกฤตการณ
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คือสิ่งเลวราย มันมาจากความโงของมนุษย ก็มีมาเพื่อใหมนุษยกําจัดหรือฆามันเสีย
ดวยสติปญญาของมนุษย ที่ทําความถูกตองทุก ๆ อยางอันเกี่ยวกับวิกฤตการณ

แลวก็

เดี๋ยวนี้เรา ตองใชคําวาถลํา ถลําเขามาในวิกฤตการณอยางลึกซึ้ง, ดูใหดี
เราพลอยโงพลอยตามกันเขามา, ถลําลึกเขามาจนมาพอใจอยูในวิกฤตการณ : ความ
สวย ความงาม ความสนุกสนาน ความเอร็ดอรอยทางวัตถุ. นี่เราถลําลึกเขามาอยางนี้
มาอยูที่ใจกลางของวิกฤตการณ, เราจะออกไปอยางไร? ตองใชความถูกตองตามหลัก
ของพระพุทธศาสนาเรื่องอริยมรรคมีองค
๘ ซึ่งจะตองไปพูดกันโดยละเอียดในบทที่วาดวย
การแกไขวิกฤตการณ.
เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดเรื่องตัววิกฤตการณ
มันมีความซับซอนเทาไร
กวางขวางเทาไร ลึกซึ้งเทาไร, จะตองใชสติปญญาอันทัดเทียมกันอยางไร จึงจะแกไข
มันได.
ในที่สุดนี้หวังวาการบรรยายนี้ คงจะไดชวยใหทานทั้งหลาย รูจักสิ่งที่
เรียกวาวิกฤตการณไดบาง ไมมากก็นอย, หรือบางทีอาจจะมากพอก็ได มากพอสําหรับ
ที่จะรังเกียจเกลียดชังวิกฤตการณ
ตั้งความเจตนาในการที่จะชวยกันกําจัดวิกฤตการณ
ในตัวเราก็ดี ในสังคมก็ดี ในโลกก็ดี ใหมันหมดเกลี้ยงจากวิกฤตการณ; ไดชื่อวาเปน
มนุษยที่มีความถูกตอง เปนพุทธบริษัทอยูดวยสติปญญา มีสัมมาทิฏฐิ แลวก็ลวง
พนความทุกขทั้งปวงได ตามหลักแหงธรรมะอันสูงสุดวา สัมมาทิฏฐิ สมาทานา
สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจฺจคุ - กาวลวงความทุกขทั้งปวงไดดวยอํานาจของการสมาทานสัมมาทิฏฐิ
ดังนี้.
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การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลาแลว
และเพียงพอสําหรับจะใหรูจักสิ่งที่เรียกวา
วิกฤตการณ. ขอรองใหทานทั้งหลายชวยนําไปพินิจพิจารณาใหเขาใจยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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จนรูจักสิ่งที่เรียกวาวิกฤตการณ
แลวประกาศสงครามกับมัน
โดยรวมมือกันแกไข
วิกฤตการณ,
ใหมนุษยชาติสวยสดงดงามสมความเปนมนุษย
ใหโลกนี้มีสันติสุข
สันติภาพอันสมควร ตามหนาที่ของพุทธบริษัททั้งหลาย แลวจะไดมีความสุข ผาสุก
อยูดวยกันจงทุกคน.
ขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้
เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดบท
พระธรรม คณสาธยายสงเสริมกําลังใจ ในการที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้สืบตอไป ณ บัดนี้.
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เหตุใหเกิดวิกฤตการณ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้
อาตมาก็จะไดกลาว
เรื่องสันติภาพของโลก ตอจากที่บรรยายแลวในครั้งกอน ๆ ในครั้งนี้มีหัวขอสําหรับบรรยาย
วา เหตุใหเกิดวิกฤตการณ.
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ไดพูดกันมาแลวในครั้งแรก ที่สุดวา ทําไมถึงจะตองพูดถึงเรื่องนี้ คนวัด
คนวาจะถามวา
ทําไมจะตองไปพูดกันดวยเรื่องสันติภาพของโลก
ไมพูดกันแตเรื่องในวัด
ในวาหรือในสวนบุคคล. นี้ขอใหเขาใจวา เรายังไมรูจักเรื่องของกิเลส วากิเลส
นั้นถา แสดงบทบาทเต็มที่แลว มันไปกันทั่วโลก ทําโลกทั้งโลกนี้ใหวิปริต ทั่วทั้งโลก
ทั้งจักรวาลก็ได มันวิปริตเพราะกิเลสที่มีอยูในจิตใจคน. อยาไปเขาใจวา ตัวเล็ก ๆ
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อยูในจิตของคนนั้นมันไมมีพิษสงอะไร,
มันทําใหเกิดการวิปริตหวั่นไหวทั่วทั้งโลกทั่วทั้ง
จักรวาล. เราเปนพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน, ทานทรง
ปฏิญาณวา ทานเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชนสุขของมหาชนในโลก ทั้งเทวดาและมนุษย คือ
ทุกคนในโลก ทานก็พยายามที่จะเผยแผสิ่งที่จะชวยคนทั้งโลก . เราเปนสาวก ก็นาจะ
สนใจ คือ รับสนองพระพุทธประสงคตามที่จะทําได จะเปนการเรียนรูยิ่ง ๆ ขึ้นไป
คือรูจักโลกวามันเนื่องกันอยางไร,
เพราะมันขึ้นอยูกับกิเลสในจิตใจของคนอยางไร,
ดวยเหตุนี้ อาตมาจึงไดพูดเรื่องสันติภาพของโลก.
ครั้งตอมาก็พูดถึง วิกฤตการณในโลก คือความวิปริตตาง ๆ ที่ทํา
ใหโลกวุนวาย, ไรความสงบสุขเรียกวา วิกฤตการณ. ซึ่งมีเนื่องถึงกันทั่วโลก. ครั้ง
ตอมาก็จะพูดถึงเรื่องมูลเหตุที่ใหเกิดวิกฤตการณ คือวันนี้ เราจะดูกันใหละเอียด
ที่สุด ถึงมูลเหตุใหเกิดวิกฤตการณนานาชนิดดังกลาวมาแลว
วิกฤตการณก็คือความยุงยากลําบากระส่ําระสายเดือดรอน
หาความสุขไมได,
เกิดจากการวิปริตของคนในโลก, เกิดมาจากที่อื่นไมได มันเกิดในโลก เนื่องมาจากความ
วิปริตของคนในโลก. ความวิปริตของคนในโลกนี้พอที่จะแบงไดออกเปน ๒ ชนิด หรือ
๒ ระยะ หรือ ๒ ระดับ คือระดับคนในโลกที่คุมกันเขาเปนสังคม, เปนการกระทําของ
สังคม คือคนมาก ๆ นี้อยางหนึ่ง. แลวเปนวิกฤตการณเพราะวิปริตของคนแตละคน ๆ
หรือบุคคลแตละคน นี้ก็อยางหนึ่ง, เรียกวา วิกฤตการณนี้มาจากสังคมโลกก็ได,
มาจากบุคคลแตละคนๆ ก็ได; แตแลวทั้งหมดนั้น มันมาจากความวิปริตในทาง
จิตใจของคนอีกทีหนึ่ง.
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การกระทําของคนมันมาจากความรูสึกนึกคิดในจิตใจของคน.
ดูซิวา
มันนาหัวไหม วาผลเลวรายทั่วโลกทั่งจักรวาลมันก็มีมาจากความวิปริตในจิตนอย ๆ เล็ก ๆ,
จิตดวงนิด ๆ ของคน นี่ดูใหมันเชื่อมถึงกันอยางนี้; แลวเราก็จะรูจักสิ่งที่เรียกวา กิเลส ๆ
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ไดดี. เรื่องธรรมะมันไมมีเรื่องอะไร นอกจากเรื่องดับกิเลสอันเปนเหตุใหเกิด
ทุกข; เมื่อควบคุมกิเลสได ปองกันกิเลสไมใหเกิดขึ้นมาได ความทุกขมันก็ไมเกิด. นี่จึง
เปนเรื่องที่ที่ตองสนใจ.

ความวิปริตที่เกิดจากสังคม.
ทีนี้ก็จะพูดกันเปนลําดับทีละพวก วิปริตที่เกิดจากสังคมโลก
สังคม ๆ รวมกันเปนสังคมโลกนี้มันทําอะไรผิด มันทําอะไรจึงเกิดวิปริตขึ้นมา.

คือคนเปน

ขอแรกก็นึกถึงความกาวหนาในทางวัตถุ นี่เราพูดถึงยุคปจจุบันนี้ ความ
กาวหนาในทางวัตถุมันมากขึ้น ๆ มีความยั่วยวนใหเกิดความพอใจในความสนุกสนานเอร็ด
อรอย ยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกที, จิตของคนก็มืดมนมึนเมา ก็หลงไปเปนทาสของ
วัตถุ บูชาวัตถุ บูชาความเจริญทางวัตถุ เรียกวาไมรูตัว; นี่เปนเรื่องที่ตองคิด.
การที่ไปหลงบูชาอะไรที่เปนความผิดพลาดเปนเรื่องของกิเลสนั้น
เปนเรื่องที่ไมรูตัว
ทั้งนั้น; ถามันรูตัวหรือมันรูจักอยู มันก็กลัว มันก็ไมเปนทาสของสิ่งเหลานั้น.
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แตทีนี้ ความเจริญทางวัตถุมันกาวหนามาก ใหความยั่วยวนมาก; คน
หลงในอัสสาทะ คือความเอร็ดอรอย ซึ่งจะเรียกวา เสนหของมันก็ได, ไปหลงใน
เสนหของวัตถุ บูชาวัตถุ นิยมความสุขทางวัตถุ ซึ่งมันแพงมาก. ถาเปนความสุข
ทางจิตใจ ไมตองการอะไร ก็ทําสมาธิหาความสุขได; แตถาตองการความสุขทางวัตถุ
ตองไปหาเงินมาซื้อนั่นมาซื้อนี่มาซื้อโนนมาสะสมเปนการใหญ
เพื่อความสุขทางวัตถุ,
นี้ตองใชจายมาก มันก็แพงมาก แลวมันก็ยุงยากมาก แลวมิหนําซ้ํามันหลอกลวงมาก
คือไมมีความสุข.
ความพอใจที่ไดจากวัตถุนั้นไมใชความสุข,
เปนความเพลิด
เพลินที่หลวกลวง; ถาเปนความสุขที่แทจริง มันมาจากจิตที่สงบเย็น มันก็เลย
ไมตองหลอกลวง และไมตองใชเงินมาก.
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ความหลอกลวงทําใหหลงเกิดแยงชิงกัน.
ความหลอกลวงนี้ เปนเหตุใหหลง ๆ ใหล ๆ มันก็ทําใหเกิดการแยงชิงกัน
เพราะไมคอยจะพอกัน
หรือมันตองการมากกวาที่มันจะทําขึ้นมาได
มันเลยตองแยงชิง
กัน, เปนเหตุใหคิดสะสม สะสมโดยสุจริตไมพอ มันก็ตองไปคดโกงเอาของคนอื่นมา,
อาชญากรรมก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้. มันเปนไปในหมูคนที่เปนสังคมสวนใหญ ๆ ที่มันคุมกันเขา
เปนสังคมใหญประเทศเดียวก็ได หลายประเทศก็ได มันเปนสังคมใหญ ๆ. สังคมโลก
เพื่อจะเปนเจาของวัตถุทั้งหมดในโลก
ระดับโลกเชนนี้ มันก็มีแผนการที่จะครองโลก
มันก็เกิดลัทธิชนิดนั้นขึ้น เกิดเปนลัทธิลาเมืองขึ้น.
พวกที่เจริญกาวหนา มีอํานาจแลวมันก็มีแผนการลาเมืองขึ้น จะเอา
ตรงนั้นจะเอาตรงนี้ สวนนั้นสวนนี้ของโลกเปนของตัว, เรียกวายุคลาเมืองขึ้น มันผาน
ไปหยก ๆ นี้เอง, แลวมันก็จะแยงกันครองโลก. พวกไหนไดมาก อีกพวกหนึ่งก็คิดจะแยง
คิดจะยื้อแยง คิดจะแขงขัน, คิดจะตอตาน มันก็เลยเกิดการตอสูกันระหวางพวกที่คิดจะ
ครองโลก, ดังที่กําลังเปนอยูบัดนี้. มันไมเห็นแกใคร ไมเห็นแกพระเจา ไมเห็นแก
ธรรมะ ไมเห็นแกมนุษยแลว, มันตองการจะครองโลก ตองการจะเอาทั้งหมดไวในกํามือ
ของตัว, มันก็มีความวิปริตอันใหญหลวงเกิดขึ้น, มีการตอสู ตอตาน แยงชิง
อันใหญหลวงเกิดขึ้น เปนสงคราม เปนมหาสงคราม, แลวก็จะเปนอะไรที่ยิ่งใหญไปกวา
มหาสงคราม, มีอาวุธที่จะทําลายลางกัน, อยางที่ทานทั้งหลายก็พอจะทราบไดอยูแลว.
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ทีนี้มาดูที่เปนภายใน
มันก็ยังมีการผลิตสิ่งที่ยั่วยวนกิเลส
สนองกิเลสทาง
วัตถุ คือยังมีการผลิตทางวัตถุที่ยั่วยวนกิเลส สงเสริมกิเลส สนองกิเลสใหยิ่งขึ้น จน
กลายเปนอุตสาหกรรม. ทานทั้งหลายทราบความหมายคําวา "อุตสาหกรรม" เปน
อยางดีอยูแลว วาการทําไดมาก ๆ ทําคราวละมาก ๆ ทําเปนภูเขาเลากาเปนอุตสาหกรรรม.
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แลวเรื่องอุตสาหกรรมนั้นผลิตอะไรดูซิ?
มันผลิตสิ่งที่สงเสริมกิเลสทั้ง
นั้น ในสวนราคะ โลภะ มันผลิตสิ่งที่สวยงาม สนุกสนาน เอร็ดอรอย เพลิดเพลิน
อยางยิ่ง ไปสงเสริมกิเลสประเทศหนึ่ง, อีกทางหนึ่งก็ผลิตอาวุธออกมา เพื่อจะใช
ประหัตประหารผูอื่น มันก็สงเสริมกิเลสไปทางหนึ่ง รวมความแลวมันก็ผลิตสิ่งที่เปน
ที่ตั้งแหงความมัวเมา ใหคนในโลกมัวเมามากขึ้น.
นี่คิดดูแลวมันก็นาใจหาย
ที่วาความเจริญกาวหนาทางวัตถุ
ขนาดเปน
อุตสาหกรรม ทั่วไปทั่วโลกในโลกนั้น มันลวนแตผลิตสิ่งสนองกิเลส ยั่วยุกิเลส สงเสริม
กิเลสทั้งนั้น แลวมนุษยจะเปนอยางไร, มนุษยมันจะทนอยูไดอยางไร ที่จะไมเต็มไปดวย
กิเลส ? มนุษยพวกหนึ่งก็อุตสาหผลิตวัตถุมาสนองกิเลส พวกหนึ่งก็อุตสาหหา
เงินหาทรัพยหาอะไรมาชื้อวัตถุเหลานั้น จนเต็มไปทั้งโลก.
แลวก็ดูการโฆษณาซิ, การโฆษณาทั้งหมด โฆษณาสิ่งเหลานี้มากกวา
สิ่งใด ๆ. สิ่งที่จะชวยกันระงับกิเลสนั้นไมมีใครซื้อ ไมมีการโฆษณา, สิ่งที่สนอง
กิเลสใหเกินพอดียิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น มีคนซื้อมีคนตองการเลยโฆษณากันใหญ, โฆษณาอยาง
ลึกลับซับซอน อยางที่รูทันไดอยาก ในที่สุดก็ตองหลงตองซื้อมา. อุตสาหกรรม
สงเสริมกิเลสนั้นมันยังมีอยู แลวมันมีทางที่จะขยายตัวออกไปอยางที่ไมมีที่สิ้นสุด, แลวคน
ในโลกมันเปนอยางไร จะเกินบาไปเสียอีก ถามันยังหลงใหลอยูในสิ่งเหลานี้.
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พูดใหเขาใจกันงาย ๆ ก็วา มันเปนโลกยุคประหลาด คือยุคที่ซาตานมารราย
มีโอกาสจัดโลกยิ่งกวาพระเจา หรือจัดแทนพระเจา. คําวา ซาตาน ๆ เปนคําที่ใชทางศาสนา
หมายถึงสิ่งที่เปนปรปกษกับพระเจา; เชนเราเรียกวา มาร พญามาร เปนปรปกษกับ
พระพุทธเจา. พวกซาตานมีโอกาสจัดโลก จัดอยางนั้นจัดอยางนี้ ยิ่งกวาพระเจา, จน
พระเจาไมมีโอกาสจะจัด คือจัดแทนพระเจาไปเสียทุกอยาง.
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ถากลาวโดยภาษาธรรม ก็กลาววา ความโง หลง กิเลสที่เลวราย มันมี
โอกาส จัดโลกตามความพอใจของมัน; สวนสติปญญาอันบริสุทธิ์ไมมีโอกาส
จะจัดโลก.
นี่เรียกวาซาตานจัดโลกแทนพระเจาเสียเลย,
โลกจึงอยูในสภาพอยางนี้
เพราะวากิเลสของคนเปนผูจัดโลก
ไมใชสติปญญาของคนเปนผูจัดโลก.
อาตมา
ก็พูดใหจํางายวาซาตานมีโอกาสจัดโลกยิ่งกวาพระเจา
แลวก็จัดแทนพระเจาหมด,
พระ
เจาไมตองยุง, โลกก็อยูในสภาพที่วิปริต วิปริตผิดปกติ แลวมันก็มีวิกฤตการณ,
เดือดรอนระส่ําระสาย.

การศึกษาก็ยังเปนหมาหางดวน.
ทีนี้มาดูการศึกษาของโลก การศึกษาของโลกทั่วไป ยังอยูในลักษณะ
หมาหางดวน,
หยาบคายนักก็พูดวาสุนัขหางดวนก็ได,
หยาบคายนักก็พูดวาพระเจดีย
ยอดดวนก็ได, มันไมนาดูทั้งนั้น มันยังดวน, การศึกษาในโลกมีลักษณะเหมือนกับ
สุนัขหางดวน ไมนาดู ไมครบถวน, แมจะเดินมันก็แกวงไปแกวงมา ที่จริงมันไมครบ,
คําพูดอุปมานี้ยังนอยไป.
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ที่วาการศึกษาทั่วโลกยังเปนเหมือนกับหมาหางดวน
ก็เพราะวาใหเรียนกัน
แตหนังสือกับวิชาชีพ, เรียนหนังสืออักษรศาสตร ศิลปศาสตร อะไรก็ตามมันเปน
หนังสือทั้งนั้น, ฉลาดเหลือประมาณ, แลวเรื่องที่สอนก็คืออาชีพ ประกอบอาชีพอยางนั้น
อยางนี้ เปนเทคโนโลยีสูงขึ้นไป, เปนอาชีพ จะวิเศษอยางไรก็ยังเปนเพียงอาชีพ, มีอยู
สองเรื่องเทานั้น คือเรียนหนังสือกับอาชีพ, สวนเรื่องที่สามไมมี.

เรื่องที่สามคือธรรมะ ความรูดานจิตใจ วาเราจะเปนมนุษยกันอยางไร ;
เราจะเปนมนุษยกันอยางไร นี้ไมไดเรียน ไมไดสอนในโลก, แลวมันก็เปนเรื่อง
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ทางธรรมะทางศาสนา. พวกเหลานั้นเขาเห็นวา เรื่องเหลานี้มันขัดความเจริญ อยาเอา
เขามา, เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเอาเขามาแลว ทําใหลาหลัง ทําใหเฉื่อยชา มันไมกาวหนา.
ในบางรัฐของบางประเทศมีกฎหมายหามไวชัดเจนวา
ไมเอาศาสนาเขามาสอนในโรงเรียน,
มันก็เลยไดเรียนกันแตหนังสือกับวิชาชีพ. เรื่องที่วา จะเปนมนุษยกันอยางไรใหถูกตอง
ไมไดเรียน; นี่เรียกวาการศึกษาหางดวน. ประเทศก็เปนหมาตัวนอย ๆ ตาม
หลังหมาหางดวน จัดการศึกษาชนิดหางดวนกับเขาดวยเหมือนกัน ไมตองสงสัยก็เรียกวา
มีการศึกษาเปนหมาหางดวนกันทั่วโลก : รูจักเรียนหนังสือใหฉลาด, รูจักเรียนทางอาชีพ
ใหไดดีที่สุด, แตทางจิตใจไมมีเลย, ไมมีจิตใจที่เปนมนุษยใหถูกตอง มันก็ตองเห็น
แกตัว เห็นแกตัวคําเดียวเทานั้น. ชวยจําไวดวย ทุกคน ชวยจําไวดวย วาเห็นแกตัว
คํานี้คําเดียวเทานั้นแหละ เปนตนเหตุของความเลวรายทุกอยางทุกประการ.
เมื่อเห็นแกตัวแลว ตัวเองนั้นแหละมันก็ไมอิ่มตลอดเวลา มันหิว มัน
กระหายอยูตลอดเวลา หรือตัวเองหนักอึ่งอยูดวยการยึดถือ ตัวกู-ของกู ดวยความ
หนักอยูตลอดเวลา มันเบียดเบียนตัวเองของผูเห็นแกตัว. ทีนี้มันควบคุมไวไมได
มันก็ลามออกไปขางนอก ไปเบียดเบียนผูอื่น ไปแยงชิงประโยชนของผูอื่น ก็เพราะ
ความเห็นแกตัว,
ทําตัวเองใหเปนทุกขเดือดรอนดวย
ทําใหผูอื่นเปนทุกขเดือดรอน
ดวย เพราะความเห็นแกตัว.
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ความเห็นแกตัวนี้ มาจากการศึกษาหมาหางดวน มันเรียนแตหนังสือ
ฉลาดปราดเปรื่อง แลวรูจักอาชีพอยางวิจิตรพิศสาร แตไมรูวาเกิดมาทําไม. คิดดู
ใหดี ๆ ซิ มันฉลาดทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนังทางรางกายเหลือประมาณ ไปโลกพระจันทร
ก็ได; แตพอมาถึงขางในทางจิตทางใจ มันก็ไมรูแมแตวาเกิดมาทําไม, แลวก็ไมได
นึกอะไรในเรื่องทางจิตทางใจกันเสียเลย,
ไมรูวาอะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะ
ไดรับ, และก็ไมรูอะไรจะเปนเหตุใหเกิดสันติสุขสันติภาพ สงบเย็นขึ้นมาในโลก.
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มันรูจักแตเรื่องกอบโกยเอามาเปนตัวกูเปนของกู
เพราะมันฉลาดแตในทางหนังสือและ
วิชาชีพ, มันก็สนใจแตเรื่องเพียงเทานี้, ความเปนมนุษยมันก็เปลี่ยน, ไมมีความหมาย
ของมนุษย
คือจิตใจมันต่ํา.
ถาเปนมนุษยจิตใจมันจะตองสูง;
ถาสูงมันก็ตองรู
เรื่องที่ทําใหมนุษยไมตองเปนทุกข.
เดี๋ยวนี้มันทีแตจะทรุดต่ําลงไป
ทําใหมนุษย
มีความทุกขมากขึ้น มีปญหายุงยากลําบากมากขึ้น ทะเยอทะยาน ในความกาวหนา
ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางกาย ไมมีที่สิ้นสุด.
เมื่อวา คนไมเปนคนที่ถูกตอง คือไมเปนมนุษยกันที่ถูกตองแลว อะไร ๆ
ที่คนจัดขึ้น มันก็ไมถูกตอง ระบบการปกครอง ระบบการเมือง การเศรษฐกิจอะไรก็ดี
ที่มนุษยจัดขึ้นนี้มันก็ไมถูกตอง ในการที่จะเปนมนุษยที่ดี, ในการที่จะเปนพลโลก เปน
คนในโลกชนิดที่ถูกตองเหมาะสม เพราะมันผิดมาเสียแลวตั้งแตตน. เพราะการศึกษา
มันไมสมบูรณ มันก็เต็มไปดวยความเห็นแกตัว, ตางคนตางเห็นแกตัว ตางคน
ตางกอบโกย,
แลวก็ยิ่งฉลาดก็ยิ่งเห็นแกตัวอยางฉลาด
กอบโกยอยางฉลาดอยางลึกซึ้ง
เอาเปรียบคนอื่นอยางลึกซึ้ง.
นี่ในโลกมันก็ยิ่งเจริญดวยการเอาเปรียบอยางลึกซึ้ง
เปนปญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองเหลานี้ไมรูจักสิ้นสุด.
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ดูใหดี, เรื่องความเห็นแกตัวนี้ ใครมีอํานาจมีอํานาจเงินมีอํานาจอะไรก็ตาม
คนมีอํานาจมันก็สามารถที่จะเอาเปรียบคนที่ไมมีอํานาจ,
คนมั่งมีก็สามารถที่จะเอาเปรียบ
คนยากจน, คนฉลาดสามารถจะเอาเปรียบคนโง, แลวมันก็พรอมที่จะเอาเปรียบ.
นี่คนมั่งมีก็รูจักคุมพวกกันเปนพวกใหญเปนพวกเขมแข็ง
สามารถที่จะเอาเปรียบอยางยิ่ง,
เรียกวาเอาเปรียบอยางยิ่ง ขนาดที่เรียกวา ทํานาบนหลังคน เขามีทุนมีสติปญญา
ก็ทํามาบนหลังคน,
แลวเดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งไปกวานั้น
คือจะทํานาบนหัวคนกันอยูแลวนะ
ทํานาบนหลังคนนั้นมันไมพอ มันจะทํานาบนหัวคนกันอยูแลว.
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เพราะไมมีศีลธรรมความเห็นแกตัวจึงเกิดมาก.
นี่ความที่ไมมีศีลธรรม ไมมีมนุษยธรรม ไมรูวาเปนมนุษยกันอยางไร
ก็เกิดอาการเอาเปรียบชนิดทํานาบนหลังคนบาง,
ทํานาบนหัวคนบาง,
แลวแตจะเปน
ระดับไหน อยางไร ก็ขอใหเราลองคิดดู. ที่มีความเห็นแกตน ดูจะเต็มไปหมด เมื่อ
ศาสนาหายไปศีลธรรมไมมี ทุกคนก็วาไดก็เห็นแกตน ก็เห็นแกตน; ถาศาสนายัง
อยูศีลธรรมยังอยูคนก็เห็นแกธรรมะ
เห็นแกธรรมะหรือเห็นแกคนอื่นบาง,
แตที่ดีนั้นก็
เห็นแกธรรมะ.
ถาเขาถามวาไมใหเห็นแกตน แลวจะใหเห็นแกใคร? ก็เห็นแกผูอื่น ก็บอก
วาได, เห็นแกผูอื่นก็ยังเห็นแกตน; แตใหดีที่สุด ตองเห็นแกธรรมะ, ความ
ถูกตองของมนุษยเปนอยางไร จงเห็นแกธรรมะ. อยาเห็นแกตน แลวทุกอยางมัน
ก็จะเปนไปดวยดี; นี่เรียกวา เห็นแกสิ่งสูงสุดที่จะชวยมนุษยได ก็คือธรรมะ
นั่นเอง.
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เดี๋ยวนี้คนยังเห็นแกตัว หรืออยางไรก็ดี เห็นแกพรรคของตน เรื่องมีพรรค
การเมืองเปนตน นี่มีกันทั่วโลก มีพรรคแลวมันก็เห็นแกพรรค, มันเห็นแกตนแลวก็เห็น
แกพรรคที่จะกอบโกยประโยชนใหแกตน,
ปากวาเห็นแกชาติ.
นี่อาตมาจะพูดรายกาจ
รุนแรงไปหรือไม ก็ฟงดูเอาเองละกันปากวาเห็นแกชาติ, เห็นแกความจริง ความอะไร
แตจิตใจนั้นเห็นแกตนหรือเห็นแกพรรคของตน.
นี่พรรคการเมือง
นักการเมือง
ทั้งหลายที่เขาวาเห็นแกชาติ
ไปดูการกระทําของเขาเถอะมันเห็นแกตนและเห็นแกพรรค
ของตน, ตองการใหพรรคของตนอยูรอด เพื่อจะกอบโกยประโยชนใหแกตน, เขาก็ไม
เห็นแกชาติ, ก็เลยเห็นแกชาติแตปาก. นี่ดูใหดีเปนกันอยางนี้ทั้งโลก, มีความเห็นแก
ตนหรือแกพรรคพวกของตน
ยิ่งกวาเห็นแกชาติ;
แตปากนั้นตองพูดวาเห็นแกชาติไว
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ทีกอน ไมอยางนั้นมันไมถูกหูคนอื่น มันจะหลอกหลวงคนอื่นไมได, ปากก็ตองพูดไวทีกอน
วาเห็นแกชาติ
แตใจนั้นก็เห็นแกตัวเองหรือเห็นแกพรรคพวกของตนเอง;
นี่พวกนัก
การเมืองที่มีพรรค.
คิดดูใหดีวามันจะรายกาจยิ่งกวาไมมีพรรคละกระมัง,
ระบบมีพรรค
จะเลวรายกวาระบบไมมีพรรคก็ได, เอาละ, เลิกพูด เดี๋ยวจะเปนเรื่องการเมืองไปเสีย พูด
เรื่องธรรมะกันดีกวา.

องคการสหประชาชาติก็ยังมิอาจจัดโลกใหมีสันติภาพ.
ทีนี้ องคการสหประชาชาติที่จัดขึ้น, มนุษยจัดขึ้น วาจะชวยรักษาความถูก
ตอง ความเปนธรรม, หรือจะขมขี่ปองกันคนอันธพาล ประเทศอันธพาล เพื่อใหโลก
มีสันติภาพนั่นแหละ ก็ทําอะไรไมได. องคการสันติภาพชวยกันจัดตั้งขึ้นแลวก็
ทําอะไรไมได บังคับใครก็ไมได, ไดแตไกลเกลี่ยๆ, ก็ไกลเกลี่ยแลวไกลเกลี่ยอีก,
ขอไปที ขอไปที มีลักษณะอาการเหมือนกับนั่งจับปูใสกระดง คือไมสิ้นสุด. การจับปูใส
กระดงจับเขามาวางแลวก็ปลอยมือไปจับอีกตัวอื่น, ตัวนี้มันก็ออกไปอีก. นั่งจับปูใสกระดง
ใคร ๆก็ไปลองดูเถอะมันเปนอยางไร, มันไมสําเร็จเพราะมันใสกระดง นี่องคการ
สหประชาติทีแรก หวังกันนักวา โลกจะมีสันติภาพกันคราวนี้แหละ องคการสหประชาชาติจะชวยคุมไวใหอยู;
แตแลวมันก็มีอาการเปนเสียอยางนี้
เพราะมันสูกิเลสของ
คนไมไหว, ทุกคนมันมีกิเลส; แลวสหประชาชาติจะไปปราบกิเลสในหัวใจของ
คนไดอยางไร. มันก็ไดแตจัดการภายนอก, มันก็ไมรูสิ้นสุด เลยเราอุปมาวา เหมือน
ทาวมาลีวราชนั่งไกลเกลี่ย
ไดผลเหมือนกับจับปูใสกระดง,
โลกก็เลยไมมีสันติภาพ
เพราะวาองคการสหประชาชาติยังทําอะไรไมไดมากกวานั่งไกลเกลี่ย
โลกก็ยังมีวิกฤตการณ
ไปตามเดิม.
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นี่เรียกวา
ระบบการเมืองที่จัดขึ้นมา
จะเรียกระบบเศรษฐกิจอะไรก็ตาม,
ที่วาทุก ๆ ชาติทุกประเทศในโลก ลวนแตจัดขึ้นมาไววา เราจะตองจัดอยางนั้น เรา
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จะตองจัดอยางนี้ ใหมีสันติภาพขึ้นในประเทศของเรา ก็เลยไมสําเร็จ; ประเทศที่คน
มั่งมีหรือพวกนายทุนเปนผูจัดระบบ มันก็จัดชนิดที่มีประโยชนกับพวกนายทุน, ประเทศ
ที่มีชนกรรมาชีพหรือกรรมกร,
มีอํานาจเปนผูจัด
มันก็มุงจัดเพื่อจะเปนประโยชนแก
พวกชนกรรมาชีพหรือกรรมกร
มันก็เลยเกิดคูตอสูกันขึ้นมาในโลก,
พวกนั้นก็จัดอยางนั้น
พวกนี้ก็จัดอยางนี้.
อยางที่เรากําลังมีปญหาเรื่องคอมมิวนิสตบาง,
เรื่องโซเชียลลิสตบาง,
เรื่องประชาธิปไตยเสรีบางอะไรบาง,
มันก็ไมรูจะเอากันอยางไร
หรือจะทําไปไดอยางไร
มันก็กลายเปนเรื่องที่วายื้อแยงไปยื้อแยงกันมา.
มันจะตองมีระบบธรรมะ เขามาเกี่ยงของ ไมใชจัดเพื่อกรรมาชีพ,
ไมใชจัดเพื่อนายทุน, แตวาจัดเพื่อทุกคนจะอยูรวมกันโดยสันติ, คือจัดอยาง
วาทุกคนเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน. อยาจัดสําหรับพวกมั่งมีอยางหนึ่ง,
พวกคนจนอยางหนึ่ง,
อยางนี้คนมั่งมีกับคนยากจนมันก็รักกันไมได
มันก็ยิ่งเกลียดกัน
มันก็ยิ่งอาฆาตมาดรายตอกัน.
ในโลกเวลานี้
มันมีความอาฆาตมาดรายตอกันระหวาง
สองลัทธิ
คือลัทธิที่เปนประโยชนกับคนมั่งมี,
กับลัทธิที่เปนประโยชนแกคนยากจน,
มันก็เลยตอสูกันยิ่งขึ้นไปอีก, มันก็แยงกันครองโลกระหวางสองพวกนี้.
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พวกโซเชียลลิสตคอมมิวนีสตอะไรมันก็จัดเพื่อคนยากจน,
พวกเสรีประชาธิปไตยพวกนายทุนก็จัดเพื่อคนมั่งมี,
มันก็ถือโอกาสยื้อแยงกันอยางนี้
ไมมีความ
สงบสุข; เพราะวาระบบการจัดทางเศรษฐกิจทางการเมืองมันไมถูกตอง คือ ไมทํา
ใหคนมั่งมีรักใครกันไดกับคนยากจน ถาเมื่อไรเอาธรรมะเขามา ทุกคนเปน
เพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน, ระบบการเมืองก็จัดไปในทํานองใหคนมั่งมีรักใคร
กันไดักับคนยากจน,
คนมั่งมีก็ถือคนยากจนเปนเหมือนลูกหลาน,
คนยากจน
ก็ถือคนมั่งมีเหมือนกับบิดามารดา แลวก็ไมเอาเปรียบกัน มันก็ไปดวยกันได.
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ในโลกนี้มันยังจําเปนที่จะตองมีคนไมเทากัน;
อยาไปคิดวา
มันจะมีคน
ที่เสมอกันโดยสติปญญา โดยกําลังกายโดยอะไร มันเสมอกันไมได, มันยังตองมีคน
ทุพพลภาพ มีคนสบาย คนเขมแข็ง คนฉลาด คนโง มันตองมี.

สันติภาพจะมีไดโดยอาศัยศาสนา.
นี้ระบบที่จะทําใหอยูกันได
มันก็ตองใหทุกคนรักกันอยูได
นี่คือ
ธรรมะ หรือ ศาสนา; โดยเฉพาะพุทธศาสนา ที่สั่งสอนใหกระทําแกกันในฐานะ
ที่วา เราเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน; ถาเมื่อใดเอาระบบเพื่อน เกิด แก
เจ็บ ตาย ดวยกัน เขามาใชกันแลว ก็จะไมมีการเบียดเบียน ไมมีการเอาเปรียบ
ซึ่งเปนการเบียดเบียนอยางยิ่งชนิดหนึ่ง ก็จะอยูกันเปนผาสุข ในระหวางบุคคล ใน
ระหวางหมูคณะ, หรือระหวางประเทศชาติ มันก็อยูกันอยางผาสุข เพราะรูสึกวามัน
เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน.
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แตวาความขอนี้มันละเอียดลึกซึ้งเกินไป
สําหรับผูมีกิเลสเขาจะฟง
ออก;
เพราะวากิเลสนี้มันเปนเหตุใหยึดถือเปนตัวกูเปนของกู,
เปนตัวมึงเปนของมึง
มันไมอาจจะฟงไปในทางที่วาเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน. เมื่อใดถาการ
ศึกษา ไมเปนชนิดหมาหางดวน ไปถึงสติปญญา รูจักความเปนมนุษยที่แทจริงของ
ธรรมชาติ, แลวมันก็อาจจะเลยไปถึงระบบที่วาเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน
คนมั่งมีก็ถือวาคนยากเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน, คนยากจนก็ถือวาคน
มั่งมีเปนเพื่อน เกิด แกเจ็บ ตาย แลวมันก็อยูกันอยางเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย, แลว
ก็รวมกันทําประโยชนผลิตสิ่งที่ควรผลิต
ที่จําเปนแกชีวิตที่ควรจะผลิต
แลวมันก็ไดมาก
เหลือที่จะแบงปนกันใหเปนอยูดวยผาสุก ดวยกันทั้งสองฝาย. เวลานี้เรียกวาไมมีธรรมะ
เขามาเกี่ยวของ มีแตความตองการของแตละพวก ๆ มีอํานาจที่จะจัดการกับสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวง.
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วัฒนธรรมแบบไทยจะชวยใหมีสันติภาพได.
ทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกวา วัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยนี้ก็มาจากหลักพระ
ศาสนา ที่วาเราเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน; ดังนั้นวัฒนธรรมไทยแท ๆ
จึงมีหลักรักผูอื่น เห็นแกผูอื่น, เพราะวาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน. แต
พอเรามาเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมใหม ของคนสมัยใหม มีวัตถุเปนใหมแลว มันก็ไมเอามัน
มันก็ไมยอมรับสภาพเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน มันก็ไปพวกที่วา มึงก็มึง กูก็กู ;นี่
วัฒนธรรมมันเปลี่ยนถึงขนาดนี้.
ถาวายอนระลึกไปถึงหนหลัง
เหตุการณที่แลวมาแตหนหลัง
คนที่มีอายุ
๗๐-๘๐ ป ก็ยังพอมองเห็นอยูไร ๆ วา สมัยกอนโนน คนเห็นแกผูอื่นในฐานะ
เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย กัน มากกวานี้; มันชวยกันมากกวานี้, เบียดเบียนกัน
ไมลงมากกวานี้, กลัวบาปกลัวกรรมมากกวานี้. เดี๋ยวนี้พอไดรับของใหม วัฒนธรรม
ใหมของพวกวัตถุนิยม มันก็เปลี่ยน มันก็เปลี่ยนเปนวาของกู ๆ เปนวัฒนธรรมกิเลส,
เปนวัฒนธรรมที่เกิดจากกิเลส หลอเลี้ยงไวดวยกิเลส, เปนวัฒนธรรมนกเขา นกเขา
ที่รองแตวา ของกู ๆ กูของกู อะไรอยูอยางนี้; นั่นแหละ ตนเหตุแหงวิปริตของมนุษย
แลวคอยเกิดวิกฤตการณขึ้นมา.
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เดี๋ยวนี้จะเห็นเรื่องวัฒนธรรมเปนเรื่องเล็กนอย
เห็นเรื่องเงิน
เรื่องอํานาจ
อะไรนี้เปนเรื่องใหญ, วัฒนธรรมมันก็สูไมได ก็ถอยไปหายไป จนเกือบจะหาวัฒนธรรม
ที่แทจริงไมได มันกลายเปนวัฒนธรรมของกิเลส, ก็ดูซิที่เขาเรียกันวา วัฒนธรรม
สมัยนี้ วัฒนธรรมสมัยนี้ เปนเรื่องวัตถุทั้งนั้น วัตถุแปลก ๆ วัตถุที่สวยงาม ที่ลึกซึ้ง
ในทางความคิดเรียกวาวัฒนธรรม ไมไดเกี่ยวกับจิตใจ.
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แลวที่นาสะดุดที่สุด
ก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นิยมกันนัก
ในโลกนี้เขานิยมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม,
นี้พอไป
ดูวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนนั้นคืออะไร คืออยางไร ; โดยมากที่สุดที่เคยเห็นเคยอานขาวพบ
คือ
แบบการเตนรําใหมันบามากยิ่งขึ้นไป
แบบการเตนรําที่ใหมันมีลักษณะเหมือนคนบา
เหมือนลิงเมาเหลาอะไรยิ่งขึ้นไป ระบําบัลเลตนะ เขาพัฒนากันไดไมสิ้นสุด จนคน
แกคนเฒาดูแลวเปนลมตาย. วัฒนธรรมของคนสมัยนี้ ที่เขาเปลี่ยนแปลงกัน, ไมเชื่อก็
คอยดูซิเมื่อเขามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันที่ไหน
เมื่อไหนก็ไปดูซิ.
เขาก็แลกเปลี่ยน
เรื่องอยางนี้กันทั้งนั้น เขาแลกเปลี่ยนกิเลส แลกเปลี่ยนกิเลสของกันและกัน, ให
รูจักใชกิเลสใหมันวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น;
นี่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโลก
มันยังอยูอยางนี้, แลวโลกมันจะมีสันติภาพอยางไร.
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ยังอยูในลักษณะที่ทําใหผีหัวเราะ ;
ชวยจําคําไวดวย ที่นิยมกันนัก ที่วาเจริญกันนัก ลวนแตเปนเรื่องที่ทําใหผีหัวเราะ,
ไมถึงผีหัวเราะ แมลิงก็หัวเราะ ทาเตนรําแปลก ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ที่เอามาแลกกันให
มันยิ่งขึ้นไป ผีหัวเราะ, แมแตลิงก็ยังหัวเราะ หัวเราะเยาะคน วานี่วัฒนธรรมที่เอามา
แลกเปลี่ยนกัน, เลยไมมีความเจริญอันถูกตองทางวัฒนธรรม คือทางจิตใจใหสูง ใหรัก
ผูอื่นได ใหเห็นแกธรรมะได โดยไมตองเห็นแกตัว , มันสงเสริมกิเลส แลวมันก็เห็น
แกธรรมะไมได;
เพราะวาธรรมะกับกิเลสเปนขาศึกกัน
มันอยูดวยกันไมได.
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เห็นไดชัดวา คนเหลานี้ไมไดใชศาสนาใหเปนประโยชน; ศาสนา
มีอยู เขาไมตองการ เพราะศาสนาตองการใหมีความสงบ มีความเรียบรอย, มีความ
สํารวมระวังสังวร เขาไมตองการ, เขายิ่งเห็นศาสนาเปนของนารังเกียจ, เขาไมเอา
ศาสนามาใช, ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาศาสนา ในฐานะที่จะชวยดับทุกข; แตเห็น
ศาสนาในฐานะเปนสิ่งที่ขัดขวางความเจริญ,
ไมใหสนุกสนานเอร็ดอรอยตามที่กิเลส
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มันตองการ; คนมันก็ไมใชศาสนา ไมเอาศาสนามาใชใหเปนประโยชน ; ศาสนา
มันก็มีอยูอยางเปนหมัน ไมไดทําประโยชนตรงตามหนาที่ความมุงหมายของศาสนา.
แลวยิ่งกวานั้น
เขาไมเขาถึงหัวใจของศาสนา
มันก็รวมมือกันไมได,
ศาสนาตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี่มันรวมมือกันไมได เพราะคนไมเขาถึงหัวใจของศาสนาที่
ตองการใหรักผูอื่น, มันก็มีแตศาสนาตัวกู-ศาสนาของกู จะตองดีกวาของสู นี่มันก็
รวมมือกันไมได, ศาสนาเสียเองจะเปนคูวิวาทกันเสียเอง, ศาสนาแตละศาสนาตอ
ศาสนาอื่น จะเปนคูวิวาทกันเสียเอง. นี้จะมาทําใหมนุษยมีสันติสุขสันติภาพกันไดอยางไร,
ไมใชมนุษยจะมาวิวาทกันกับมนุษย.
เดี๋ยวนี้ศาสนามันก็จะวิวาทกับศาสนาดวยกัน
เสียแลว; นี่ความวิปริตของโลกที่มีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาศาสนา.
เดี๋ยวนี้ก็พูดไดเลยวา เราไมมีพระเจาที่เปนพระเจาอันแทจริง, เราไมมี
พระเจาอันแทจริง ที่จะบังคับสิ่งตาง ๆ ได. พระเจาที่เปนกฎธรรมชาติอันเฉียบขาด
นั้นไมรูจักมี, ไปมีพระเจาอยางคน ซึ่งรับสินบนเกง. พระเจาที่รับสินบนเกง ก็คือวา
ตองบูชา ตองออนวอน ตองบวงสรวง อยางนั้นอยางนี้ พระเจาจึงจะชวย, มีกันแต
พระเจาอยางนี้ มันก็เลยไปกันใหญ. ถามีกฎธรรมชาติอันเฉียบขาดเปนพระเจา มันก็
ตองระมัดระวัง ประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎธรรมชาติ, มันก็ไมมีปญหา
อะไรเกิดขึ้น.
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พระเจาที่แทจริงยิ่งกวานั้นคือ
การทําหนาที่ใหสมบูรณ
อยาบกพรองใน
หนาที่, การที่ทําหนาที่ของตนสมบูรณนั่นแหละ เปนพระเจาที่จะชวยไดจริง.
การทําหนาที่ใหถูกตอง ใหครบถวน ใหบริบูรณนั้น จะเปนพระเจาอันแทจริง จะชวย
ไดจริง ไมตองออนวอนอะไร; มีพระเจากันอยางนี้บางซิ โลกนี้มันก็จะดีขึ้น. เดี๋ยวนี้
มีแตพระเจาที่ปลอยใหแยงกัน, แยงกันครองโลก, พระเจาปลอยใหมนุษยแยงกัน
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ครองโลก แยงกันตามพอใจก็แลวกัน พระเจาอยางนี้จะชวยโลกไดอยางไร, มันไมมี
หนทางที่จะชวยได,
ในที่สุดมันก็มาเกิดวิปริตทุกชนิดขึ้นในโลก
เปนวิกฤตการณที่นา
หวาดเสียว, อยางที่รอ ๆกันอยูวา เมื่อไรจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม จะไดตายกันสัก
ครึ่งโลก, มันก็มีแตความกลัว, ผลสุดทายก็ทิ้งไวใหแตความกลัวในจิตใจของมนุษย.
ทีนี้เมื่อความกลัวมันครอบงําอยางนี้
มันก็คิดหาทางที่จะปองกันตัว
มัน
ก็ตองปองกันตัวไวทีกอน,
มันจึงมีการกระทําชนิดที่วาจะตองลางผลาญผูอื่น
เตรียม
เครื่องมือไวใหพรอมที่จะตองสูจะลางผลาญผูอื่น,
แลวก็อยูดวยความกลัว.
ทุกคนอยู
ดวยความกลัว พรอมกับเตรียมการตอสูลางผลาญผูอื่น; ถามีอยางนี้แลวมันจะนอน
หลับอยางไรเลา, มันก็ไมมีสันติสุขไมมีสันติภาพ. นี่คือโลกปจจุบัน โลกปจจุบัน
วิปริตขนาดนี้, มีวิกฤตการณขนาดนี้; มูลเหตุของมันก็คือสิ่งเหลานี้ :การศึกษาไม
ถูกตอง, ไมมีศีลธรรม, มีกิเลสครองโลก, เห็นแกตัวโดยสวนเดียว. เรียกวา สังคม
ระดับใหญ คือสังคมโลก มันมีวิปริตอยางนี้, มีวิกฤตการณอยางนี้.
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ดูวิกฤตการณ ในแงปฏิจจสมุปบาท.

ทีนี้ดูแงของปฏิจจสมุปบาทกันที
วามันเกิดขึ้นไดอยางไร,
วิกฤตการณ
เลวรายในโลกขนาดนี้ มันเกิดมาไดอยางไร? ขอยอนใหมองลึกลงไปถึงตนตอที่สุด วา
มนุษยควบคุมสัญชาตญาณโดยพื้นฐานไวไมได คือสัญชาตญาณกลาง ๆ มีอยูอยาง
กลาง ๆ เพื่อใหชีวิตรอด มีอยูมากมาย ควบคุมไวไมได, มันกลายเปนสัญชาตญาณ
กิเลส สูงขึ้นไปจนกลายเปนกิเลสไมเปนพื้นฐานกลาง ๆ.
ตัวอยางเชน สัญชาตญาณแหงความมีตัวตน, รูสึกวามีตน, มีตน จึงได
ขวนขวายทุกอยางเพื่อใหตนรอดอยูได ; นี้เปนสัญชาตญาณกลาง ๆ ควบคุมไวไมได
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มันก็กลายเปนสัญชาตญาณเห็นแกตน เห็นแกตน. ทีนี้มันก็จะทําอยางกิเลส, แลว
ถารูสึกวามีตนตามปกติ มันก็บํารุงตนรักษาตนไปตามประสาตามธรรมชาติ; แต พอ
ควบคุมไวไมได มันสูงขึ้นมาเปนสัญชาตญาณแหงกิเลสวามีตัวตน มันก็เห็นแกตน
มันก็เกิดกิเลส เกิดกิเลสขึ้นมา เพราะควบคุมสัญชาตญาณนั้นไวไมได, มันเกิด
กิเลส มันก็มีความคิดผิดไปตามกิเลส ตามแบบของกิเลส, มันก็ไปเปนทาสของความ
เอร็ดอรอย ทางอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ, เห็นแกตัว จนกระทั่งมันคิดจะครอง
โลก, แลวพยายามจะครองโลก มันก็มีผลเกิดขึ้นจากการกระทําเชนนั้น คือวิกฤตการณทั่วโลก.
ความเดือดรอนระส่ําระสายทั่วโลก
มันเกิดมาจากตนตออันแรกคือ
มนุษยบังคับความรูสึกสัญชาตญาณกลาง ๆ ไวไมได, ตกไปเปนสัญชาตญาณฝายต่ํา
คือกิเลส คิดไปตามกิเลส, นอยนักที่จะเปนไปในทางฝายสูงคือโพธิ กระทําอยางถูกตอง.
มันไปทางฝายต่ําเปนกิเลส, เปนมิจฉาทิฏฐิ แลวมันก็เห็นแกตัว, แลวมันคิดแตที่จะ
หาใสตัว ประโยชนของตัว กระทั่งวาคิดจะครองโลก มันก็ยังมีอาการตอสูกัน
ระหวางผูที่อยากจะครองโลกดวยกัน, มึงก็จะครองโลก กูก็จะครองโลก, มันก็ตอง
ตอสูกัน. นี้วิกฤตการณเลวรายมันก็เกิดขึ้นในโลก. นี่คือปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา ที่เนื่องกันอยูกับวิกฤตการณของโลก.
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ดูมูลฐานที่เกี่ยวกับตัวบุคคล.
เมื่อดูเรื่องของโลกพอแลว ก็ดูเรื่องของคนสวนยอย ๆ ที่เปนคน ๆ ไปอีกที
เพราะวาคนแตละคน ๆ มันประกอบกันขึ้นเปนโลก, เราจึงมาดูที่สวนยอย หรือรากฐาน
มูลฐานอันแทจริงที่เรียกเปนสวนบุคคล, วิปริตสวนบุคคลแตละคน, เอาแยกเปนคน ๆ
พูดกันเปนคน ๆ แตละคน ไมใชรวมกันเปนสังคมโลก. อันแรกที่สุด ก็คือการศึกษา
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หมาหางดวน นี่แหละ, คนในโลกปจจุบันนี้ มีการศึกษาระบบหมาหางดวน รูแตหนังสือ
กับรูแตอาชีพเฉลียวฉลาด, แตไมรูจะเปนมนุษยกันอยางไรใหถูกตอง. คนแต
ละคนไมรูจักตัวเองวา เกิดมานี้ควรจะไดอะไร อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย
ควรจะไดรับ, มันไมรู เพราะวาการศึกษามันหมาหางดวน.
นี่เปนจุดตั้งตน ไมรูจักวาจะไปทางไหนจึงจะรอดจากอันตราย, มันก็เลือกเอา
ขางที่ในปจจุบันนี้เอร็ดอรอยสนุกสนานเพลิดเพลิน,
สิ่งใดใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มันก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น,
เกิดอุปาทานเปนตัวคนเปนของคนเต็มไปหมด,
เอาแตจะใหไดตามที่ตัวตองการ ผิดถูกอยางไรไมตองรู, เอาแตที่เราตองการ ใหได
ตามที่เราตองการ. สัญชาตญาณเดิม ๆ สัญชาตญาณพื้นฐาน มันเพียงแตตองการ
ใหรอดชีวิตอยูได; เดี๋ยวนี้มันจะตองการใหเปนตัวกูที่ดีกวาใคร เกงกวาใคร
มีอํานาจเหนือใคร, มันตองการถึงขนาดนั้น ดวยความเห็นแกตัว.
ถาทุกคนเอาแตเพียงรอดชีวิตอยูไดเปนตัวตน
มันก็ไมมีปญหาอะไร เชน
เดียวกับในหมูสัตวที่มันไมกาวหนา มันก็ยังมีปญหานอย; เมื่อมนุษยมีสติปญญามาก
กาวหนามาก ปญหามันก็มาก, แลวมันก็ควบคุมปญหาเหลานี้ไวไมได มนุษยก็
เลยไดรับความทรมานมากกวาสัตวเดรัจฉาน, สมน้ําหนา เพราะมันมีความคิดที่
เดินไปผิดทาง, มีความรูสึกเปนตัวตนเห็นแกตัวตน มากกวาสัตวเดรัจฉาน ซึ่งสัตว
เดรัจฉานมันทําไมเปน. ดูซิกิเลสราคะ โทสะ โมหะนี่ คนมันกาวหนาเกินกวาสัตว
เดรัจฉาน เปรียบเทียบกันไมได.
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สัตวเดรัจฉานเกือบไมมีกามารมณ
สัตวเดรัจฉานมีแตสืบพันธุตาม
ธรรมชาติ, สืบพันธุโดยบริสุทธิ์; สวนมนุษยมีเรื่องกามารมณตลอดวันตลอดคืน
ตลอดเดือนตลอดป
ที่เปนสวนกามารมณ,มีการประพฤติเพลิดเพลินในทางกามนอกไป
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จากการสืบพันธุไดทั้งเดือนทั้งปตลอดชาติ
ตลอดชีวิตซึ่งสัตวเดรัจฉานทําไมได. นี่สัตว
เดรัจฉานมันก็มีปญหานอย ในเรื่องทางกิเลสราคะ มันก็มีปญหานอย, มนุษยมันก็มีมาก.
นี่การไดเปรียบเปนมนุษยที่ถูกตองกับไมถูกตอง
มันตางกันมาก
ที่พูดวาไดเกิดเปนมนุษยนั้นมีบุญ มันมีบุญตอเมื่อเปนมนุษยอยางถูกตองนะ; ถาเปน
มนุษยไมถูกตองแลว มันเปนบาป มันเลวกวาสัตวเดรัจฉาน. นี่เรียกวา มนุษย
กาวหนาอยางหลับหูหลับตา ดวยอวิชชา ดวยมิจฉาทิฏฐิ มันจึงมีทางกิเลสไปทางราคะ
ไดมาก
ทีนี้กิเลสในทางโทสะ พยาบาทมาดราย คนมันคิดไดมาก มันก็ทําไดไกล
กวาสัตว, มันก็คิดทําลายลางกันไดไกลกวา, ยืดเยื้อลึกลับซับซอนกวา; คนก็ไดรับ
ความลําบากในการเบียดเบียนกันยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน.
สัตวเดรัจฉานมันทําอะไร
ไมได
กัดกันทีเดียวก็พอแลว;
สวนคนมันเบียดเบียนกันลึกซึ้งสลับซับซอนจนตามไมถูก,
กิเลสประเภทโทสะโกธะมันก็เจริญ.
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เรื่องหลงใหลก็เหมือนกัน เมื่อสัตวเดรัจฉานมันตองการนอย มันตองการ
แตเพียงอยูได รอดชีวิตอยูได สัตวก็ตองการนอย, เรื่องที่จะตองหลงใหลมันก็มีนอย,
แลวมันคิดไมเปน คิดไมเกง มันก็หลงใหลไดนอย, มันหลงใหลไดนอย ไมลึกซึ้ง
ซับซอนเหมือนกับคน.

ดูทีวาโลภะ โทสะ ราคะ โมหะอะไรก็ตามของคนกับของสัตวนี้ มันตางกัน
อยางไร, มันเกิดขึ้นไดอยาง. ก็เพราะวามันควบคุมสัญชาตญาณไวไมได เพราะมัน
ไมมีความรู โตขึ้นมาก็โตขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส เปนไปตามทางของกิเลส, ควบคุม
สัญชาตญาณตามธรรมดาสามัญไวไมได กลายเปนธรรมชาติฝายต่ํา เปนกิเลส
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ไมไปในทางฝายสูงที่เรียกวาโพธิ. ผลที่เกิดขึ้นก็คือวา มันไมมีหลักทางศีลธรรม
ที่จะยึดถือเปนหลัก, มันก็ยึดถือแตความตองการของกิเลสเปนหลัก, อะไร ๆ มันก็เปน
เครื่องสงเสริมกิเลสไปเสียหมด.

พึงสังวรเรื่องปจจัย ๔.
ที่นาสนใจอยางยิ่งอยูเรื่องหนึ่ง
ซึ่งอยากจะบอกใหสังวรระวังกันใหเปน
อยางดี เรื่องปจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เครื่องใชสอย และ
ยารักษาโรค เรียกวาปจจัย ๔ ที่ใชกันอยูในวัดนอกวัด; ที่จริงนอกวัดมันก็ใชปจจัย ๔,
ชีวิตมนุษยมันอยูไดดวยปจจัย ๔. ขอใหปจจัย ๔ คงเปนเพียงปจจัย ๔, อยาไดเปน
ปจจัยแกกิเลส เปนอามิส เปนเหยื่อของกิเลสเลย, อยาใหปจจัย๔ นี้เปนเหยื่อของ
กิเลส.
ถาเปนเพียงปจจัย ๔ สําหรับกินอาหาร เพื่ออยูไดตามสบายตามปกติ; ถา
เปนเหยื่อของกิเลสก็กินอาหารดวยความเอร็ดอรอย ชนิดที่กําลังนิยมกัน ที่จะกินให
เอร็ดอรอย แพงไมวา ถาเปนอยางนี้พนจากความเปนปจจัยเสียแลว มันกลายเปนอามิส
คือเปนเหยื่อของกิเลสไปเสียแลว. นี่เรื่องอาหาร, อาหารจงเปนเพียงเครื่องบริหาร
รางกายอยูไดตามปกติเต็มที่ วาอยางนั้นเถอะ; แตไมตองลุมหลงถึงกับเปนเหยื่อ
เพื่อความเอร็ดอรอยทางปากทางลิ้น
ทางอะไรเหมือนที่กําลังนิยมกันอยู ;
อยางนี้
ไมใชปจจัยเสียแลว เปนเหยื่อของกิเลสเสียแลว.
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เรื่องเครื่องนุงหมก็เหมือนกัน
ขอใหเปนเครื่องปกปดความละอาย,
ใหรางกายไดรับความปองกัน จากหนาวรอน เหลือบ ยุง อะไรตาง ๆ อยาใหไดเปน
ที่ตั้งแหงความประกวดในทางความงาม ในทางยั่วกิเลส ซึ่งมันจะกลายเปนเหยื่อ
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ของกิเลส, กลายเปนตองการสวยงาม. เสื้อผาที่ตองการสวยงาม มันตองมีสวนทําให
สวยงาม สวนนั้นมันก็แพงออกไป, ถาไมมีสวนที่เปนความสวยงาม มันก็ถูกราคาลงมา.
เครื่องประดับประดาอยางอื่นก็เหมือนกัน
ไมจําเปนจะมาประดับประดากันทําไม
ใหมันเกิดอันตราย, เสื้อผาอาภรณนี้อยาใหมันกลายเปนเหยื่อของกิเลส ใหมันเปนของ
จําเปนที่จะตองมี
สําหรับปกปดรางกายคุมครองรางกาย
มันจะไดเปนปจจัยแกชีวิต,
ไมใชเปนเหยื่อของกิเลส.
ที่อยูที่อาศัยเครื่องใชไมสอยก็เหมือนกัน พอใหสะดวกสบาย ไมตอง
ขวนขวายใหมันกลายเปนเหยื่อของกิเลส,
เหมือนกับวาจะสรางวิมานแขงกันกับ
เทวดา. ดูบานเรือนที่เขาสรางกันขึ้นซิ มันเกินจําเปน, มันเกินจําเปนยิ่งขึ้นทุกที
ยิ่งขึ้นทุกที, ในโลกปจจุบันนี้ เขาจะสรางวิมานแขงกับเทวดา มันก็ยุงยากลําบาก,
หลังเดียวก็ไมพอจะเอาหลายหลัง จนมีเต็มไปหมดเลย, นี่มันก็เลยกลายเปนเหยื่อของ
กิเลส. เรื่องเสนาสนะที่อยูที่อาศัยเครื่องใชไมสอย ในบานในเรือน มีแตสิ่งเกิน
จําเปน. ถาอาตมาจะพูดวา ทีวียิ่งเกินจําเปน ที่นั่งอยูจะไมเชื่อก็ได, คนเหลานี้จะไม
เชื่อก็ไดวา วิทยุทีวี หรืออะไรเหลานี้เกินจําเปน, หรือวาจะวา น้ําแข็งน้ําอัดลมอะไร
นี้เกินจําเปน, ก็หาคนจะยอมเชื่อดวยยาก เพราะมันติดเสียแลว, เพราะเกิดมา
มันติดเสียแลว. เครื่องใชไมสอยอยางอื่นก็เหมือนกันแหละ จะเปนเครื่องที่นั่งที่นอนอะไร
ก็เทาที่จําเปน มันก็ถูกตอง; แตถามันเกินจําเปน มันก็คือเหยื่อของกิเลส ไมใช
ปจจัยแลว.
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นี้ยาแกไข เดี๋ยวนี้เขาไมใชยาสําหรับแกไข สวนใหญมันเปนยาที่ทํา
ใหสวยงาม,
ใหมีกําลังพลังสําหรับสนองกิเลส,
หยูกยามันเปนไปในทางนั้นเสียโดย
มาก. กินยาเพื่อสงเสริมกิเลส ใหปจจัยแกกิเลส, อยางนี้แลวก็ไมใชปจจัยแลว มันเปน
อามิส คือเปนเหยื่อของกิเลส. เดี๋ยวนี้เขาสามารถจะทําคนที่ไมสวยใหสวยได : ผาตัด
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ตกแตงผิวหนัง อยางนั้นอยางนี้, อยางนี้มันไมใชหยูกยารักษาโรคแลว มันเปนการ
สรางเหยื่อใหแกกิเลสแลว, จึงขอรองวาใหปจจัยคงเปนปจจัยแกชีวิต ในระดับ
ปจจัยแกชีวิต, อยาไดเปนเหยื่อของกิเลสเลย.
เราคิดกันวาจะดับทุกข คิดกันวาจะดับทุกข คือกิเลส แตเอาเขาจริง
มันกลายเปนสงเสริมกิเลส เพื่อใหเกิดทุกขยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ขอนี้ควรระวัง รับคําสั่งสอน
หรือฟงคําสั่งสอนวา
จะดับกิเลสและดับทุกข;
แตไปดูการกระทําที่แทจริงที่ทําอยู
มันกลายเปนสงเสริมกิเลสนี่, มันเลนตลกกันอยูอยางนี้, คนแตละคนเปนอยางนี้.

วิปริตของโลกเปนมาแตเกิด.
ทารกที่นาสงสาร,
เพราะทารกเกิดมาไมรูอะไร
ไมรูอะไรวาดับทุกขทาง
ไหน เปนทุกขทางไหน ทางไหนเปนกิเลส ทางไหนเปนโพธิ มันไมรู. นี้คนเลี้ยง
ทารก แมแตพอแมก็ตามเถอะ สงเสริมแตใหลูกเด็ก ๆ นั้น รูจักเอร็ดอรอยยิ่ง ๆ
ขึ้นไป, ไมไดบอกวา ระวังใหดี เรื่องอรอยนี้จะเปนโทษเปนพิษขึ้นมา. เราอบรม
ทารกใหหลงติดในความเอร็ดอรอยเพราะความรัก;
แตมันเปนความรักของ
อวิชชา, เปนความรักของอวิชชา นี่ก็เปนสิ่งที่ตองระวัง; ถาทารกไดรับการ
อบรมไมใหหลงใหลในความเอร็ดอรอย
ใหพอใจในความถูกตองและพอดี
ปญหาก็จะ
ไมเกิดมากอยางนี้, เดี๋ยวนี้ลูกเด็ก ๆ เยาวชนนี้ มันก็กลายเปนหลงใหลความสวย
งามเอร็ดอรอย ก็ตองการสิ่งชนิดนั้น, ตองการเงินใชเพื่ออยางนั้น, มันก็สรางยุงยาก
ลําบากขึ้นแกตัวมันและแกบิดามารดา,
แลวก็เพาะนิสัยสันดานอันนี้ใหกับลูกหลานที่จะ
เกิดตอไปขางหนา มันก็ไมมีที่สิ้นสุด.
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นี่เรียกวามัน ทําผิดกันมาตามลําดับ, วัฒนธรรมประจําบานเรือน นี้
มันคอย ๆ ผิดไป คือหันไปสงเสริมความกาวหนาทางวัตถุสมัยใหม, ไมถือหลักที่ถูก
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ตองและพอดี ดังที่ ปู ยา ตา ยาย เคยถือกันมาแตกาลกอน. เมื่อเจริญดวยกิเลสดวย
ปจจัยของกิเลสอยางนี้
แลวมันก็ไมตองสงสัย
คือความวิปริตนานาชนิดมันก็จะเกิดขึ้น,
วิปริตเทาไรวิกฤตการณมันก็มากขึ้นเทานั้น
นี่ตนเหตุแหงวิกฤตการณที่เกี่ยวกับ
บุคคลแตละคน ๆ ๆ.
ปฏิจจสมุปบาทของแตละคนในเรื่องนี้ก็คือวา
ไดรับการอบรมมาแตออน
แตออกมันผิด : ใหบูชาของเอร็ดอรอยสนุกสนาน. สัญชาตญาณกลาง ๆ ของเดิมใน
จิตมันก็เปลี่ยนเปนกิเลส,
มันก็เปลี่ยนเปนสัญชาตญาณแหงกิเลสไปเสียหมด,
ที่จะ
เปนโพธิเปนสติปญญานั้นนอยมาก เพราะมันตกเปนทาสของความพอใจ ความ
เอร็ดอรอยทางปาก ทางลิ้น ทางตา ทางหู ทางอะไรไปเสียจะหมดแลว, เปนทาสอายตนะ
แลว เห็นแกตัวเต็มที่แลว, แลวก็ปฏิเสธศีลธรรม. นี่ลูกเด็ก ๆ ของเรา อนุชน
วัยรุนของเราปฏิเสธศีลธรรม ไมยอมสนใจศีลธรรม ไมยอมมีศีลธรรม เพราะบูชา
ความเอร็ดอรอยทางวัตถุ. นี่ปฏิจจสมุปบาทของความวิปริตทางจิตใจ ของบุคคลแต
ละคน ๆ, แลวก็ไดเปนปจจัยแหงวิกฤตการณรวมกันทั้งโลก, คนแตละคนเปนอยางไร
สังคมก็เปนอยางนั้น, สังคมแตละสังคมเปนอยางไร โลกทั้งโลกมันก็เปนอยางนั้น.
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จุดตั้งตนมันอยูที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นในจิตใจของคน,
จุดตั้งตนอยูที่
จิตใจผิดพลาด มันเปนกิเลส, แลวก็สรางคนที่วิปริตขึ้นมา, แลวคนวิปริต
ทั้งหลายก็สรางโลกที่วิปริตขึ้นมา;
นี่คือปฏิจจสมุปบาทแหงวิกฤตการณทั้งหมด
ทั้งสิ้น.
ฉะนั้นขอใหเรามองดูในขอนี้
วิปริตในจิตของมนุษยมันสรางมนุษยที่วิปริต
แลวมนุษยที่วิปริตมันก็สรางโลกที่วิปริต
ทั้งโลกวิปริตแลวก็เอาซิ
ก็ดูเอาเองซิมันจะเปน
อยางไร, มันก็เต็มไปดวยวิกฤตการณ คือความเลวรายที่ไมนาปรารถนา ทุกแง
ทุกมุมที่ไมนาปรารถนา ก็เรียกวา วิกฤตการณมาจากความวิปริตของโลก ซึ่งมาจาก
วิปริตของคนแตละคน, ซึ่งมาจากวิปริตของจิตของแตละคน.
จุดตั้งตนมันอยูที่จิต
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ของคน, สนใจเรื่องจิตของคน เพราะวาเปนจุดตั้งตน หรือทุก ๆ อยางมันรวมอยูที่สิ่ง
ที่เรียกวาจิต, ตั้งตนที่สิ่งที่เรียกวาจิต. ตองมีจิตที่ถูกตองเปนจุดตั้งตน แลวมัน
ก็จะถูกตองไปหมด : คนมันไมวิปริตแลวโลกนี้มันก็ไมวิปริต. โลกไมวิปริตมันก็ไมมี
วิกฤตการณที่เลวราย เหมือนที่เราตองทน ๆกันอยู ตอสูกันอยู. ความยุงยากลําบาก
นานาประการ
แลวก็โทษคนนั้นโทษคนนี้
ไมโทษตัวเองเปนผูที่ทําใหมันเกิดความ
วิปริต, ไมแกไขที่จิตของตัวเองใหมันถูกตอง ใหมันเปนจิตที่ไมวิปริต.
ความวิปริตนี้ มันนาคิดนานึกนาสนใจที่วา มันมีไดโดยที่มนุษยไมได
รังเกียจ ก็คือไมใชมนุษย; ถาเปนมนุษยมันตองรังเกียจความวิปริต; เดี๋ยวนี้
มันยังไมเปนมนุษย ยังเปนแตคน คนยังโงอยู มันก็ไมรูจักความวิปริต, มันก็ยินดีที่จะ
รับวิปริต
ถายทอดกันไป,
ถายถอดความวิปริตไปทั่วโลกเหมือนกับไฟปาไหมมาแลวก็
ดับยาก. เดี๋ยวนี้ความวิปริตมันครอบงําโลก, มันครอบงําโลก มันถายทอดกันไป
ทั่วโลก. ความวิปริตเปนเรื่องของอวิชชา มิจฉาทิฏฐิ เปนพญามาร เปนซาตาน
มารราย มันอยูฝายนั้น, เดี๋ยวนี้กําลังครอบโลก กําลังจัดโลก, เปนตนเหตุแหง
วิกฤตการณในโลก.
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เอาละพูดมามากแลว ก็สรุปความสั้น ๆ วา วิปริตของคน วิปริตของแต
ละคนนี้ เพราะไดรับการอบรมผิดมาแตออนแตออก ใหบูชาความเอร็ดอรอย
จนเกิดเห็นแกตัว, มีความเห็นแกตัวเปนชีวิตจิตใจ.

แลวอยากจะแนะวา
โลกสมัยนี้บูชาประชาธิปไตย
แลวก็ใชประชา
ธิปไตยผิด, ใชประชาธิปไตยในฐานะที่ทําอะไรไดตามใจ คือตามกิเลส. ประชาธิปไตย
ระวังใหดีนะ ถาประชาธิปไตยสําหรับจะทําอะไรตามใจกิเลส ตามกิเลส แลวประชาธิปไตยบา,
แตมันเปนประชาธิปไตยบาเสียโดยมาก
มันไมมีประชาธิปไตยที่ประกอบไป
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ดวยธรรมะ เราจะเรียกวาธรรมาธิปไตย ; ถาอยางนี้ก็คอยยังชั่ว. ประชาธิปไตย
กําลังครองโลก ใหทุกคนเสรีภาพในทางที่จะทําอะไร คนก็เลยใชโอกาสที่จะพอก
พูนกิเลส ปลูกฝงกิเลส, มันก็มี เสรีภาพของกิเลส. ระวัง ๆ รักษาเสรีภาพ เสรี
ภาพของกู ๆ มันของกูกิเลส, มันเสรีภาพของกิเลส ที่รักษาหวงแหนกันนัก, มันไมคิด
ทําลายกิเลส. กิเลสก็เลยเปนใหญในโลก, อํานาจของกิเลสก็เปนใหญในโลก. โลกนี้
ถูกครองดวยอํานาจของกิเลส, แปลวามันถูกปกครองดวยผูมีอํานาจ; แตผูมีอํานาจ
คนนั้นมันอยูใตกิเลส,
กิเลสมันไสหัวผูมีอํานาจใหทําอีกทีหนึ่ง,
ฉะนั้นมองดูให
เห็นลึกซึ้งที่สุด คนอยูใตอํานาจของกิเลส, คนมีอํานาจใชกิเลสของตนใหครอง
โลก จนเกิดการตอสูแยงชิงกันอยางรุนแรง เดือนรอนกันทั้งโลก หรือทุก ๆ โลก.
วิกฤตการณของสังคม สรุปอยูที่ความกาวหนาทางวัตถุ ทางวิชาการ
ทางประดิษฐ คิดคนอะไรตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร, เปนเรื่องทางวัตถุทั้งนั้น แลวทําไป
เพื่อสนองกิเลสทั้งนั้น. คําวาสันติภาพเลยกลายเปนปญหา; สันติภาพของ
ใครมันก็หมายถึงผูนั้นไดตามใจตัว. ประเทศไหนมีอํานาจมาก ก็วาสันติภาพคือ
การที่เราไดตามที่เราตองการ จึงจะเปนสันติภาพ, ไมอยางนั้นไมยอม, วัตถุกาวหนา
มากเกินไป จนมนุษยเปนทาสของวัตถุ เรียกวาวัตถุนิยม, นิยมแตเรื่องทางวัตถุ
ความถูกความจริงอะไรก็เอาวัตถุเปนหลักเปนเกณฑ
ใครมีวัตถุมากอะไรมาก
ก็เรียก
วาคนดีคนอะไรไปเสียอยางนั้น
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นี่มันก็
จะนําโลกไปสูมิคสัญญี
เห็นแกตัวจนฆาผูอื่นไดเหมือนฆาปลา
ฆาเนื้อ, จะฆาคนไดเหมือนกับตบยุง นี่ก็เรียกวามิคสัญญี เห็นแกประโยชนของตนจน
ฆาผูอื่นไดงาย ๆ เหมือนกับฆาสัตวเล็ก ๆ. มิคสัญญีหมายความอยางนี้ ไมมีใครรับ
ผิดชอบ. มันนาหัวที่วามันไมมีที่พึ่งที่รองทุกขที่ไหน ไมมีใครรับผิดชอบได, ไมมีใคร
เปนเจาของโลก ที่จะบัญชาการในโลกได, มีแตการตอสูและแยงชิง นี่คือวิกฤตการณหรือ
เหตุใหเกิดวิกฤตการณในโลก.
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หนาที่ของพุทธบริษัทตองทําตามพระพุทธประสงค.
เอา,
ในที่สุดก็มาถึงหนาที่ของพุทธบริษัท
ขึ้นหัวก็หนาที่ของพุทธบริษัท,
ลงทายก็หนาที่ของพุทธบริษัท. เราเปนสาวกของพระพุทธเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน,
เราจงสนองพระพุทธประสงค เพื่อทําโลกนี้เปนโลกที่มีความรู มีความตื่น มีความ
เบิกบาน, พยายามใหศีลธรรมกลับมา โดยมีปรมัตถธรรมเปนรากฐาน. ปรมัตถธรรมนั้นคือเหตุผลของศีลธรรม;
ตัวศีลธรรมบอกวาทําอยางนี้
ทําอยางนี้เรียกวา
ศีลธรรม
เหตุผลวาเหตุไรเราจึงตองทําอยางนั่นคือปรมัตถธรรม.
ฉะนั้นปรมัตถธรรมเปนรากฐานของศีลธรรม, ดังนั้นมันจึงตองมาดวยกัน. ศีลธรรม มีมาโดย
ปรมัตถธรรมเปนรากฐาน, แสดงเหตุผลใหคนมองเห็นวา เราจําเปนหรือถูก
ตองแลวที่จะมีศีลธรรม.
ขอนี้ขอเตือนนอกแนวไปหนอยวา ที่เราจะสอนลูกเด็ก ๆ เรามักจะไมคอย
ใหเหตุผล, เรามีแตจะเอาไมเรียวเปนเหตุผล บอกวาทําอยางนี้ ไมทํากูก็ตีมึง, เอาไมเรียว
เปนเหตุผลอยางนี้ มันก็ไมถูกตอง, ตองบอกเหตุผล ที่มันเปนปรมัตถธรรม วา
เพราะวามันเปนอยางนั้น มันตองทําอยางนั้น เพื่อความเปนอยางนั้น. เราบอก
เขาทั้งศีลธรรมและทั้งปรมัตถธรรม, มันก็จะงายในการที่จะทําใหลูกเด็ก ๆ เขาเชื่อฟงเรา.
อยาเอาศีลธรรมไปคูกับไมเรียว เอาศีลธรรมไปคูกับปรมัตธรรม คือ เหตุผลของศีลธรรม
มันก็จะพูดกันรูเรื่องไดเต็มที่.
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ใหโลกมีศาสนา
สนองพระพุทธประสงคโดยการทําใหโลกนี้มีศาสนา
คําวาศาสนา มันอธิบายความไดมาก แตใจความสําคัญก็คือ สิ่งที่จะทําใหมนุษยลุถึงสิ่งสูง
สุดที่ควรปรารถนา คือสันติภาพ. ศาสนาคือสิ่งที่จะผูกพันมนุษยกับสันติภาพ
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จะเรียกสันติภาพวาพระเจาก็ได, เรียกนิพพานก็ไดอะไรก็ได ใหมันเปนสันติภาพ. สิ่ง
ที่จะทําใหมนุษยถึงกันกับสันติภาพนั้นเรียกวาศาสนา, และใหคําบัญญัติกลาง ๆ ไววา
สิ่งที่ทําใหเกิดการผูกพันระหวางมนุษยกับสิ่งสูงสุด นั่นแหละคือศาสนา; ฉะนั้น
ทําอะไรก็ได ทําอยางไรก็ได ถาใหมันเกิดการผูกพันระหวางมนุษยกับสิ่งสูงสุดคือสันติภาพแลวเรียกวาศาสนาหมด. ศาสนา ศาสนาไหนก็ได ถาใหเกิดความผูกพันกับ
ความสงบสุข หรือสันติภาพ ฝายนี้เปนมนุษย ฝายโนนเปนสิ่งสูงสุด คือสันติภาพ
หรือพระเจา, แลวมันเกิดการผูกพันกันระหวางมนุษยกับสิ่งสูงสุด ก็คือ ศาสนา.
ในฐานะที่เปนพุทธบริษัท สนองพระพุทธประสงค โดยชวยกัน
ทําใหโลกนี้มีสันติภาพ มีศาสนามีศีลธรรม, สมบูรณดวยปรมัตถธรรม. คน
ทั้งหลายยินดีที่จะปฏิบัติศีลธรรมโดยสมัครใจ เลยหนาชื่นตาบาน ไมขัดแยงไมอะไร เพราะ
วามีความเขาใจถึงที่สุด. ดวยเหตุผลอยางนี้แล อาตมาจึงไดนําเรื่องนี้มาบรรยาย เรื่อง
สันติภาพของโลก แลวก็บรรยายในทุกแงทุกมุม.
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วันกอนบรรยายในลักษณะของวิกฤตการณ,
วันนี้บรรยายในลักษณะ
มูลเหตุหรือเหตุใหเกิดวิกฤตการณ.
หวังวาจะเขาใจในมูลเหตุของวิกฤตการณพอ
สมควร, แกการที่จะรวมมือกันกําจัดสิ่งเหลานี้ ขอใหทานทั้งหลายมองเห็นวา สิ่งเลว
รายที่สุดคือวิกฤตการณ มันมาจากความวิปริตของจิตของมนุษยเอง. เมื่อจิต
ไดรับการแวดลอมอบรมผิด
มันก็เปนมิจฉาทิฏฐิ,
มันก็จะทําแตสิ่งวิปริตและเกิดวิกฤตการณ. ขอใหชวยกันทุกอยางทุกวิถีทาง ที่จะดํารงจิตของตนไวใหถูกตอง, และ
ก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหตางคนตางดํารงจิตของตนไวอยางถูกตอง, แลวมันก็
ไมเกิดวิปริต แลวมันก็ไมเกิดวิกฤตการณ.
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การบรรยายสมควรแกเวลา
ขอฝากใหทานทั้งหลายสนใจในมูลเหตุ
ของวิกฤตการณ,
แลวชวยกันปรับปรุงเสียใหม,
อยาใหเนื้อตัวของเราเปนที่ตั้งแหง
วิปริตหรือวิกฤตการณเลย.
ขอยุติการบรรยายไวเพียง เทานี้ เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบท
พระธรรมคณสาธยาย
มีกําลังใจในการที่ปฏิบัติตน
ใหกาวพนจากความทุกขทั้งปวง
สืบตอไป ณ บัดนี้.
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-๔๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙

สิ่งที่เรียกวา สันติภาพ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๔ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงบรรยายเกี่ยวกับสันติภาพของโลก ตอไปตามเดิม เพราะยังไมจบ และไมอาจ
จะเปลี่ยนไปเปนเรื่องอื่น
เพราะอยากจะใหสิ้นกระแสความ
แตมหี ัวขอยอยเฉพาะการ
บรรยายในวันนี้วา สิ่งที่เรียกวาสันติภาพ.
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[ทบทวน]

ครั้งแรกสุดเราพูดถึงเรื่องวา
ทําไมตองพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ
ในหมู
พุทธบริษัท เพราะวา เปนการสนองพระพุทธประสงค ซึ่งพระองคตรัสวา. พระองคอุบัติ
ขึ้นมาในโลกนี้ เพื่อประโยชนสุขของมหาชน ทั้งเทวดาและมนุษย คือสันติภาพนั้นเอง.
คือสิ่งที่ตรงกันขามจากสันติภาพ.
ในการบรรยายครั้งที่สอง
ก็พูดถึงเรื่องวิกฤตการณ
๘๑
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ในการบรรยายครั้งที่ ๓ ไดพูดเรื่องเหตุใหวิกฤตการณ
ทั้งหลายไดฟงแลวครั้งสุดทาย.

โดยรายละเอียด

ดังที่ทาน

[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]
ครั้งที่ ๔ นี้ก็จะพูดถึงเรื่อง สิ่งที่เรียกกันวาสันติภาพ, ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ อยางทั่วถึงในสิ่ง ๆ นี้. บางคนจะคิดวาเปนเรื่องการเมืองมันก็ถูกแลว คํา ๆ นี้
ใชพูดกันมากในเรื่องอันเกี่ยวกับการเมือง. แตอยาลืมวา แมเปนเรื่องของโลก มันก็ยัง
เปนสิ่งที่ตองรูจัก และจะตองมี จะตองทําใหมันมี มิฉะนั้นโลกนี้มันก็ไมเปนโลก หรือ
ไมอาจจะอยูกันได, คือวาเราจะตองอยูอยางมีสันติภาพนั่นเอง; จะเปนเรื่องโลก ๆ
ก็ได, จะวาเปนเรื่องธรรมก็ได, จะเปนเรื่องการเมืองก็ได, จะเปนเรื่องโกหกหลอกหลวง
มันก็ยังได, เพราะวามันเปนสิ่งที่มนุษยตองการ.
ทีนี้ก็จะไดพิจารณากันใหละเอียดในแงมุมตาง
ๆ.
อยางที่วาทานทั้งหลาย
อาจจะไมเคยไดฟงมากอนก็ได, แลวก็จะหาวา อาตมานี้พูดมากเกินจําเปน. ขอนี้
ไมเปนไร ขอแตผูฟงตั้งใจฟงใหดี ๆ ใหมีความรูความเขาใจทุกแงทุกประเด็นที่จะเอามาพูด
หรือวาทุกคําเลยก็วาได ใหรูอยางถูกตองครบถวนถึงที่สุดกันจริง ๆ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกวาความหมาย ความหมายของคําวาสันติภาพ โดย
ทั่ว ๆ ไปกันกอน ที่ประชาชนคนธรรมดาก็พูดเปน หวังเปน และตองการกันอยูใน
ลักษณะที่เปนสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สุด.
เปรียบสันติภาพกับโลกพระศรีอารย.
ขอแรกก็จะนึกถึงสิ่งที่คนทั้งปวง
โยเฉพาะที่เปนพุทธบริษัทมุงมาด
ปรารถนา ก็คือสิ่งที่เรียกกันวา โลกของพระศรีอารยเมตตรัย. พุทธบริษัททุกคนรูจัก
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คํา ๆ นี้วาแตรุนหลัง ๆ นี้อาจจะรูจักนอยไปบางก็ได, แตถารุนเกาแลวรับรองไดวา เปน
สิ่งที่ระลึกหรือใฝฝนกันอยูเสมอ วาโลกของพระศรีอารยเมตตรัย. เขารูความหมายของ
โลกพระศรีอารยเมตตรัยดี. บรรยายไวในลักษณะตาง ๆ อยางมากมาย ในที่สุดมันก็
ตรงกับคําวาสันติภาพ, มีความหมายอยางเดียวกับคําวา สันติภาพ, จะไมมีอะไร
มีสันติภาพมากไปกวาโลกของพระศรีอารยเมตตรัย. แตถาจะพูดอยางนี้คนพวกอื่น
ที่ไมใชพุทธบริษัทนั้นเขาไมรูจัก, นั่นก็ตามใจเขา. แตเดี๋ยวนี้เราพูดกันในวงพระพุทธบริษัท
ก็จะพูดวา ความหมายอันแรกที่สุดของคํา ๆ นี้ ก็จะหมายถึงโลกของพระศรีอารย เมตตรัย ซึ่งมีสันติภาพสูงสุดไมมีอะไรยิ่งกวานั้น. แตประชาชนทั่วไปในการศึกษาอยาง
เกาเขามักจะเรียกกันวาศาสนา ศาสนาของพระศรีอารย, ในศาสนาของพระศรีอารยนั้น
บานเมืองสงบสุข ไมมีความทุกข จนคนไมรูจักวาความทุกขนั้นเปนอยางไร. นี่เราเอากัน
ตามแบบพระพุทธบริษัทไทย ๆ ก็วา ความหมายของ สันติภาพเปนอยางเดียวกันกับความ
หมายของโลกพระศรีอารยเมตตรัย, ดังที่ไดกลาวแลว.

มีมนุษยธรรมสมบูรณ.
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ดูตอไปอีกหนอยก็จะพบวา
มนุษยทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณแสดง
ออกมา,
สันติภาพมีความหมายของความที่มนุษยทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณแลวแสดง
ออกมา. มนุษยธรรมในที่นี้ ตามตัวหนังสือ ก็คือธรรมะสําหรับทําความเปนมนุษย,
ความเปนมนุษยก็คือความมีจิตใจสูง, จิตใจสูงก็คือรูจนทําตนใหอยูเหนือปญหา และความ
ทุกขทั้งปวง. เรื่องความทุกขหรือปญหานี้เอามาเปนเรื่องเดียวกันก็ได; ถามีความทุกข
มันก็เปนปญหา ถามีปญหามันก็ตองเปนเหตุใหเกิดทุกขเปนธรรมดา. มนุษยที่รูเรื่อง
ที่จะอยูเหนือปญหาทั้งปวง จึงมีชื่อวามนุษย แปลวาผูมีจิตใจสูง, ความมีจิตใจสูงนั้น
แสดงออกมา มันก็เลยทําใหเกิดสันติภาพ สันติสุข, สงบเย็น กันทั่วไปหมด.
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ทีนี้จะดูถึงปรากฏการณงายๆ ซึ่งเด็ก ๆ ก็ดูไดหรือพูดไดวา สันติภาพ
มีความหมายวาธรรมชาติไมถูกทําลาย, ธรรมชาติทั้งหลายไมถูกทําลาย. เด็ก ๆ ก็จะ
มองเห็นในแงของรูปของธรรม วาธรรมชาติตามที่มีอยูเปนสิ่งตาง ๆ ในตัวโลกนี้ ที่มันเปน
อยูเองนั้น จะไมถูกทําลาย; เพราะวามนุษยมีคุณธรรมที่สูง ถึงกับรูวาทําลายไมได.
ถาทําลายแลวมันก็จะเกิดผลตามาอยางรายกาจ จึงมีแตจะสงเสริมใหธรรมชาติ ยังคงเปน
ธรรมชาติที่ครบถวน เรียบรอย งดงาม ปกติ ธรรมชาติทางวัตถุไมทําลาย.
แตถาเล็งไปถึง ธรรมชาติทางจิตใจ มันก็อธิบายกันไดหลายอยาง ธรรมชาติ
ทางจิตใจถาพูดถึงอยางแทจริงลึกซึ้งถึงที่สุด
มันก็หมายถึงธรรมชาติที่เปนความสงบ
ไมปรุงแตง. ธรรมชาติที่มีการปรุงแตงนี้ ไมใชธรรมชาติเดิม เปนธรรมชาติใหม, ที่ถูก
ปรงแตงเสียแลว, ธรรมชาติเดิมคือความไมปรุงแตงยังคงอยู
มันก็มีความ
สงบสุข.
มีมิตรภาพสูงสุด.
ถาดูผลที่เกิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ก็จะเห็นวา ในที่นั้น ๆ มีมิตรภาพ
ชั้นสูงสุด คือมีมิตรภาพในชั้นถือหลักเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย. ในโลกของมนุษย
ที่มีมนุษยรรม จนเรียกไดวา มีสันติภาพนั้นจะมีมิตรภาพชั้นสูงสุดวา เปนเพื่อนเกิด
เพื่อนแก เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย กันจริง ๆ, ทําอะไรมันจึงกระทบกระทั่งกันไมได มีแต
คอยถนุถนอม
ระมัดระวังมิใหเกิดการกระทบกระทั่ง,
แลวคนเราก็จะอยูกันอยางไร
ลองคิดดู. นี่เรียกวามีมิตรภาพชั้นสูงสุด วาเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด
ทั้งสิ้น.
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แลวมิตรภาพนี้ยังขยายตัวหรือขยายความสูงสุดอกไปถึงระหวางคนกับสัตว.
เดี๋ยวนี้คนก็มักจะไมทําความเปนมิตรกับสัตว เพราะความเห็นแกตน; ถาวามีสันติภาพ
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อยางแทจริง อยางความหมายของธรรมะแลว มิตรภาพนั้นจะตองขยายออกไปถึง
คนและสัตว, ระหวางคนและสัตว, ไมมีการเบียดเบียนระหวางคนและสัตว. เดี๋ยวนี้
ก็มีการพิทักษสัตวกันอยูเหมือนกัน; แตดูจะพิทักษเพื่อประโยชน แกการศึกษา
หรือวาความจําเปนอยางอื่น, มิไดมองวาเพื่อมิตรภาพ. ไปดูใหดี การคุมครองสัตว
ซึ่งเปนสิ่งที่นิยมกันอยูเวลานี้ นั้นดูจะไมใชมีรากฐานมาจากรักษาสันติภาพ, จะมีรากฐาน
มาจากความคิดนึกอยางอื่น, โดยเฉพาะอยางยิ่งก็เพื่อการศึกษา. ถาเปนสันติภาพแทจริง
มิตรภาพนั้นตองมีระหวางคนกับสัตว ในลักษณะที่วาเทากัน วาชีวิตนี้เทากันหรือไม
ละเมิดลวงเกินกัน; ไมเหมือนกับในบางศาสนา
บัญญัติใหสัตวเปนอาหารของมนุษย
จนกระทั่งนักบวชในศาสนานั้น ๆ ก็ยิงนกตกปลาได, ไมเหมือนกับในพุทธศาสนาเรา
ที่ถือวามันมีคาเทากัน. ฉะนั้น จึงหามโดยประการทั้งปวง.
และในบางกรณี หรือบุคคลบางพวก มิตรภาพจะลงไปถึงตนไม ;
เชนวินัยของภิกษุบังคับอยูวา ภิกษุจะทําลายชีวิตตนไมไมได, ภิกษุทําตนไมตายก็เทากับ
ฆาสัตวตาย; นี่เรียกวามิตรภาพในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะสําหรับขั้นภิกษุ,
ในระดับภิกษุนั้น ขยายลงไปเสมอกันแมในระหวางคนกับสัตว และคนกับตนไม. มัน
ก็เลยมีผลเปนการปองกันระงับเสียได ซึ่งการประทุษราย โดยประการทั้งปวง ;
เพราะวาการประทุษรายสัตวเล็ก ๆ นอยๆ เชนมด เชนแมลงอยางนี้ ถาไปทํามากเขามัน
ก็ขยายเปนสัตวที่โตขึ้นไป
เพราะความเคยชิน,
จนกระทั่งฆามนุษยก็ได.
เมื่อฆามนุษยธรรมดาไดแลว มันก็ฆาบิดามารดาได, ฆาพระอรหันตก็ได. เพราะวา
ควบคุมไมอยู
สกัดกั้นไวไมอยู,
จึงมีหลักเกณฑที่จะสกัดกั้นไวเสียตั้งแตเบื้องตน ;
ขึ้นชื่อวาชีวิตแลวเปนสิ่งที่ประทุษรายไมได.
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ทีนี้ก็มาดูกันตอไป ในแงความประทุษราย, ในหมูมนุษยดวยกัน ใน
ระดับที่เปนมนุษยนี้ มีการประทุษรายพื้นฐาน ๕ ประการ ที่เรียกกันวา ศีล ๕ :
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- ไมประทุษรายชีวิตและรางกาย, -ไมประทุษรายทรัพยสมบัติ, -ไมประทุษรายของรักของ
ใครพอใจ,
-ไมประทุษรานความเปนธรรมหรือความยุติธรรมของผูอื่นดวยวาจา.
แลว
ก็ไมประทุษรายสติปญญา สมปฤดีของตนเอง.
นี้เราเรียกวา ความไมประทุษรายโดยหลักพื้นฐาน ๕ ประการ.
ถาในโลกมีสันติภาพจริงตองไมมีความประทุษรายพื้นฐาน ๕ ประการนี้.
เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู และยิ่งจะมี เพราะวามนุษยตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส เพราะเหตุ
ที่ไปหลงมัวเมาในวัตถุนิยม, ความประทุษราย ๕ ประการนี้ ก็เลยหนาแนนไปหมด.
บางอยางบางแหงก็จะถือเสียวาเปนการถูกตองเสียดวยซ้ําไป.
อางเหตุผลเพื่อจะเบียดเบียน
ขมเหงเอาเปรียบผูอื่น ทําสงครามเพื่อตัวเองเหลานี้ มันก็ไมถือหลักเหลานี้, ถาวา
มีสันติภาพมันก็จะตองไมมีการประทุษราย โดยหลักพื้นฐาน ๕ ประการนี้. เมื่อเปนดังนั้น
แลวก็จะเห็นไดตอไปวา สงครามทุกชนิดระงับดับหายไป สงครามโดยตรง สงครามโดย
ออม สงครามใตดิน สงครามบนดิน สงครามยิง สงครามไมตองยิง สงครามทางบีบคั้น
โดยเศรษฐกิจ, หรือโดยวิถีทางใด ๆ ที่จะบีบคั้นกันได ก็จะเรียกไดวาสงครามไปหมด.
สงครามทุกชนิดเหลานั้น ระงับดับหายไป เพราะความมีมนุษยธรรม ซึ่งเปน
รากฐานของสันติภาพ.
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ผลของมิตรภาพ.
ทีนี้ จะดูวา ในโลกนี้ก็ไมมีประเทศใดที่จะเปนประเทศอันธพาลเกเร, ไมมี
ประเทศใดในโลกทําตนเปนอันธพาล,
และอันธพาลในทุกความหมาย
ซึ่งมันก็มีอยู
หลายความหมายเต็มที, อยาออกชื่อเลยมันกระทบกระเทือน วาแตอยาเปนอันธพาล ;
หมายความวาเห็นประโยชนของตนเองแลวก็มีขอแกตัว
ที่จะลักลวงเอาประโยชนของผูอื่น,
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-เอาเปรียบผูอื่น บางทีก็ถึงกับคุมพวกกัน แลวก็ลุกล้ําประโยชนของประเทศอื่น
ความออนแอกวา, อยางนี้ก็จะไมมี, มันมีลักษณะไมเปนอันธพาล.

ซึ่งมี

ถึงกับมีคําเปรียบวา ลูกแกะเลนหยอกกับสิงโตได, หรือวา หนูเลนหยอกกับ
แมวได มันไมมีฝายใดที่จะตองเดือดรอน หรือใชอํานาจขมเหงฝายอื่น. คนจน คน
ออนแอ คนทุพพลภาพ ไดรับความเคารพนับถือในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่ง,
ไมมีใครดูถูกดูหมิ่นใคร, คนจน ที่เรียกกันวา พวกทาส ใหถูกยกฐานะขึ้นเปนลูกเปนหลาน
ของเศรษฐีใจบุญ คนมั่งมี มีแตเปนเศรษฐีใจบุญ, ไมใชนายทุนขูดรีด มีแตเศรษฐี
ใจบุญ, คนจนไดรับความดูแลประคบประหงม อยางกับวาเปนลูกหลานของเศรษฐีใจบุญ ;
อยางนี้แลวมันก็ไมเกิดวิกฤตการณอยางที่เกิดอยูในบัดนี้
คือระหวางพวกนายทุนกับชน
กรรมาชีพ.
ขอใหลองสังเกตดูใหดี ๆ, ความเจริญทั้งหลายไมเปนทางใหเกิดความ
ประทุษราย. เดี๋ยวนี้มีอะไรขึ้นมาเปนความเจริญ มันก็กลายเปนเรื่องของการ
ประทุษราย ; มียานพาหนะกาวหนา ก็ใชยานพาหนะที่ทําลายลางกัน, มีถนนหนทาง
ใหความสะดวก ก็กลายเปนอุปกรณสําหรับการปลนจี้กลางถนนหนทาง, ความเจริญมัน
กลายเปนอุปกรณของความเลวราย เปนอุปกรณของอันธพาล, ไมวาความเจริญใน
แงไหน
มันกลายเปนอุปกรณของคนพาลไปเสียหมด.
มันไมใชความเจริญในทาง
ที่ถูกตอง, หรือถาพูดใหละเอียดลงไป. มันกลายเปนอุปกรณของกิเลส, ความเจริญ
กาวหนาทุกอยาง กลายเปนอุปกรณของกิเลส, สงเสริมกิเลส, กิเลสเปนผูใชผลิตผลแหง
ความเจริญกาวหนา, เรียกวา มันตรงกันขามอยางไมนาจะมี. มันผิดกับที่เราหวัง
ตั้งใจไววาสิ่งที่วิเศษประเสริฐนั้นควรจะถูกใชไปแตในทางที่ถูกที่ดี เชนเดียวกัน ;
เดี๋ยวนี้มันกลายเปนเรื่องตรงกันขาม.
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จะยกตัวอยางงาย ๆ เชนวา ทีวีนาจะใชประโยชนแกการศึกษา; เดี๋ยวนี้
พวกชาวบานเขาซื้อมาสําหรับเปนอุปกรณแหงการพนันมวย
ฉิบหายทั้งทางวัตถุ
ทั้งทาง
จิตใจ. คิดดูเถอะวา ความเจริญกาวหนานี้ มันเปนอยางไรกันแน? มันไมมีสันติภาพ ;
ถามีสันติภาพ เรียกวาโลกนี้มีสันติภาพแลว ผลิตผลที่เปนความเจริญกาวหนานั้น
จะไมถูกใชไปในการกระทําที่เปนอันตรายแกมนุษยนั้นเอง.
นี่ดูๆ จะเห็นไดวา มันมีการเห็นแกตัว มีการเอาเปรียบกัน มีการคอย
จองหาโอกาสที่จะประทุษรายกัน. ถามีสันติภาพโดยแทจริงแลว มันจะตองมีลักษณะ
เหมือนกับวา มนุษยทั้งโลกนี้จะเปนเหมือนกับมนุษยคนเดียวเทานั้น, หรือวาเปน
ครอบครัวเดียวเทานั้น มนุษยทั้งโลกเปนเพียงครอบครัว ครอบครัวเดียวเทานั้น. ถา
เปนคนคนเดียวมันจะดีเกินไป, แตถามันเปนไดก็ดีมนุษยกี่พันลานคนในโลกนี้ มันเหมือน
กับเปนคนๆเดียวกัน มีความมุงหมายที่จะใหมนุษยทั้งโลกเปนคนๆเดียวกัน คือมีความรักใคร
มีความหวังดี มีอะไรเหมือนกับวาเกื้อกูลกัน อยางกับวาตัวเองเปนคนคนเดียวกันทั้งโลก.
ใครเคยคิดอยางนี้บาง;
แตอาตมาเชื่อวา
ถาพูดกันตามความรูสึกของพุทธบริษัท
บรมโบราณโงๆเงาๆ
เขามองกันอยางนี้ทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เขามีการศึกษากันอยาง
นักปราชญ หรือยิ่งไปกวานักปราชญ เขาก็มองกันไปอยางอื่น, ที่หัวเราะเยาะคําพูดที่วา
เราตองการใหมนุษยทั้งโลกเปนคนๆเดียวกันนี้,
เขาก็หัวเราะเยาะ
เพราะวาเขาไมเคยรู
ธรรมะชนิดที่ใหเปนเชนนั้นได.
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เอาละเปนอันวาสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ,
สันติภาพนั้น
ถาจะพูดกันตามความ
หมายสามัญธรรมดาของคนทั่วๆไปที่ไดรับการศึกษามาอยางนี้
เรียกวาพวกคนหัวเกาหรือ
คนทั่วไป มันก็มองกันอยางนี้, และอาตมาภาพก็ตองการจะใหทานทั้งหลายมองกันอยางนี้.
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สันติภาพเปนสิ่งตรงขามกับวิกฤตการณ.
ทีนี้มองกันอยางอื่นบาง
มองในความหมายทางวิภาควิธี
คือแงมุมสําหรับ
ถกเถียงกัน, เปน dialectic ก็ได แลวแตจะเรียก, มองในแงนี้จะพบหนทางที่จะตอ
รองกัน จะพูดจากัน จะทําความเขาใจกัน ไดโดยงายยิ่งขึ้นไปอีก. มองในแงนี้ก็จะตอง
มองเห็นไปในทางวา
สันติภาพ-สันติภาพ-สันติภาพ
เปนสิ่งที่ตรงกันขามจาก
วิกฤตการณ. วิกฤตการณความโกลาหลวุนวาย ระส่ําระสายเดือดรอน นั้นมันเปน
วิกฤตการณ คือผิดปกติไมมีความสงบ สันติภาพตองอยูในลักษณะที่วาตรงกันขาม
จากวิกฤตการณ มันจะทําใหคิดนึกไปถึงวา มันจะดีไดอยางไร, หรือมันจะมีเอา
ไมไดเสียเลย.
ทําไมวิกฤตการณมันจึงมากขึ้น ๆ, ที่ไมเคยมี มันก็มีขึ้นมา. ควรจะปลอย
ตามเลย หรือวาควร ตอสู ตอตาน แกไขกัน ? คนพวกหนึ่งหมดหวัง, คนพวกหนึ่ง
วายัง, ยังไมยอมแพ. ถาเปนพุทธบริษัท ก็จะอยูในพวกที่เรียกวายังไมยอมแพ
จะตอสูเพื่อสันติภาพตอไป.
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มองกันตอไปจะพบในแงมุมที่วา
เปนสิ่งที่ยากที่จะมีขึ้นมาในโลกนี้.
ขอนี้ยอมรับวามันยากที่จะมีขึ้นไดในโลกนี้,
โดยเฉพาะโลกยุคปจจุบัน
เปนโลกที่
เปนบาเปนหลังดวยวัตถุนิยม,
มันยากเหลือยากยิ่งกวายากที่มันจะมีสันติภาพได:
แต
คนที่มองก็ยังไมยอมแพ มันก็ตองมองตอไปวา เราก็ตองทําใหหมดโลก, หรือทําให
โลกไมมีความหมาย, ทําใหอยูเหนือความหมายที่ทําใหเกิดกิเลส.

คําวาหมดโลก ๆ นี่ พูดได ๒ อยาง : ทางวัตถุ ก็คือ โลกวินาศสูญหายไป
หมดสิ้น นี่เรียกวาหมดโลก; แตวาถาในทางธรรมะ ในภาษาธรรม อันละเอียดออนนั้น
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ก็คือวา มันไมมีอะไรในโลก ที่เปนอันตรายแกมนุษย คือไมมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้นในโลก
เพราะวัตถุเหลานั้น หรือเพราะสิ่งที่เรียกกันวาโลก ๆ นั้น; อยางนี้ก็เรียกไดวาหมดโลก
ไดเหมือนกัน, คือหมดปญหาเกี่ยวกับโลก. โลกไมมีอิทธิพลใด ๆ ที่จะทําใหเกิดปญหา
ขึ้นมา ; อยางนี้เปนความมุงหมายของพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง คือ จะทําจิตนี้ใหอยู
เหนือโลก เสมือนหนึ่งวาโลกนี้ไมมีพิษสงอะไรเลยนี่; จุดหมายของพระพุทธศาสนา
โดยแทจริงแลวเปนอยางนี้. ดังนั้นจึงสามารถที่จะทําใหมีสันติภาพ; ถาไมมีแกทุก
คน มันก็มีไดแกบางคน. ถามีกันมากคนขึ้น ก็เรียกวามีในโลกมากขึ้น มันจะเปน
ชนวนทําใหมีเต็มไปหมดทั้งโลกก็ได.
แตนี้คนไมสนใจ
เพราะเหตุผลหลายอยางหลาย
ประการ ; แตถาเปนพุทธบริษัทยังจะตองมองในขอนี้ เห็นความที่เปนไปไดใน
ขอนี้, นี่แหละเปนหนาที่ที่เราจะตองเอามาพูดกัน. อาตมาก็มีเหตุผลที่จะพูด, ทาน
ทั้งหลายก็มีเหตุที่จะฟง,
แลวเราก็มีเหตุผลที่จะรวมกันทําใหมันเปนไปตามทางที่ควรจะ
ประสงค.

ทุกศาสนารวมมือกันแลว สันติภาพจักมีได.
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ทีนี้อยากจะใหมองสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ ในแงละเอียดออกไปอีกวา มันเปน
หัวขอของการทําความเขาใจระหวางศาสนา,
คือเราเอาศาสนามาเปนหลัก
ทุก
ศาสนามุงที่จะมีสันติภาพ, สิ่งที่เรียกสันติภาพก็จะกลายเปนหัวขอ สําหรับมาทํา
ความเขาใจกัน ตอรองซึ่งกันและกัน ใหประสานกันได, ที่เรียกวาทําความเขาใจกัน
ในระหวางศาสนา,
พรอมกันนั้นก็เปนหัวขอของการทําความรวมมือระหวางศาสนา.
เมื่อยุติวาทุกศาสนามุงหมายที่สันติภาพแลว มันก็มีหนทางที่จะรวมมือ แมวาจะ
มีวิธีที่ตางกันบาง, แตมันเพื่อผลอันเดียวกัน คือ สันติภาพ ก็กลายเปนหัวขอ
สําหรับทําความรวมมือระหวางศาสนา ; ถามองกันในแงนี้แลว มันก็มีหวังที่วา
จะทําใหเกิดสันติภาพ.
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เหตุที่ไมประสบความสําเร็จ.
เดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางนั้น มองอีกอยางหนึ่ง ก็กลายเปนวา สันติภาพนี้
ทุกคนพอใจเรียกรองจะได, แตวาไมทํา, มันมีแตเรียกรองจะได จะมี แตแลว
ก็ไมทํา, จริงหรือไม? นี่ ชวยกันดูใหดี ๆ แลวก็ชวยใหความเปนธรรมหรือความจริงกัน
บาง.
คนเรียกรองสันติภาพนี้มันมีจะทั้งโลกก็วาได,
คนโงก็พลอยเรียกรองไปตาม
คนฉลาด, แตแลวก็ไมมีใครทํา, มันมีแตคนเรียกรองแลวไมมีใครทํา. อาตมารูสึก
อยางนี้มองเห็นอยางนี้ วามันกําลังเปนอยูอยางนี้, มันเปนสิ่งที่คนเรียกรอง, แตวา
ไมมีใครทํา มันก็นาสงสารสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ. ระบุเจาะจงลงไปก็วาสิ่งที่นักการเมือง
เขาพูดกันแตปาก, นักการเมืองพูดถึงสันติภาพกันมากที่สุด, แตก็พูดกันแตปาก, แลวก็ไมมี
การกระทํา, ไมมีเจตนาอันแทจริงที่จะกระทํา ไมมีการเสียสละที่จะกระทํา มันก็กลายเปน
เรื่องสําหรับพูดกันแตปาก นี่นาสงสารสันติภาพ, มีแตสันติภาพจอมปลอม, สันติภาพ
เรียกรองสําหรับอวดกัน
สําหรับหลอกลอกัน,
สําหรับเอาไปลวงคนอื่นใหรวมมืออยางนี้,
แลวพอเผลอก็เอาเปรียบเขา.
เราเรียกสันติภาพจอมปลอม,
สันติภาพที่เสนอกัน
พูดจากัน เปนสันติภาพที่จอมปลอมไปเสียทั้งนั้น, ที่เปนโดยมากสําหรับจะอวดผูอื่นวาเรา
เปนนักสันติภาพ. เราขวนขวายเพื่อสันติภาพ, มันเปนสันติภาพสําหรับอวด มันก็เลย
เปนสันติภาพจอมปลอม, จะวาอยางไร?
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สิ่งที่เรียกวา สันติภาพนี้ เทาที่เห็นอยู หรือวาธรรมชาติกําหนดไว มันก็
สําหรับใหมนุษยพยายาม, ธรรมชาติตองการใหมนุษยพยายามที่จะมี, มนุษยจํานวน
เหมือนกับพวก
หนึ่งหรือพวกหนึ่งก็พยายามที่จะใหมันมี;
แตแลวมันก็ทําไมสําเร็จ
เราที่ไดพูดกันอยู, ทําไดแตเพียงพูดไดถึงกันอยู หรือชักชวนกันใหพยายาม แตมันก็
ไมสําเร็จ.
นี่สถานะอันแทจริงของสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ
แมวามนุษยพวกหนึ่งมีความ
ปรารถนาดีตั้งใจจะทํา แตมันก็ยังไมสําเร็จ; เพราะวาสวนมากเขาไมเอา หรือ
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ที่วามีบาง มันก็ยังมีลักษณะไมสําเร็จ เหมือนกับวา นั่งจับปูใสกระดง. คํานี้พูดให
ฝรั่งฟงคงจะฟงไมถูก เพราะฝรั่งไมมีกระดง ฝรั่งไมเคยจับปู; แตพวกเราเคยรูเรื่อง
วาจับปูอยางไร เอาไปใสกระดงแลวมันก็ขึ้นเสียหมด มันขังไวไมได; มันจะมีลักษณะ
เหมือนกับนั่งจับปูใสกระดง. อาตมาก็พูดอยูเสมอ ๆ วา องคการสันติภาพในโลกนี้ทําได
เพียงนั่งจับปูใสกระดง, ในที่สุดก็กลายเปนเรื่องเพอฝนอยูนั่นเอง ไมสําเร็จประโยชน.
เรารูจักสันติภาพกันเพียงสัญลักษณ ; สัญลักษณนกพิราบ
บาง,
สัญลักษณรวงขาวบาง สัญลักษณอะไรก็ตาม, เปนสัญลักษณของสันติภาพ แลวก็รูจัก
สันติภาพกันแตเพียงสัญลักษณ เหมือนที่เด็ก ๆรูจักผาธง. ผาธงไตรรงควาเปนชาติ
ธงชาติ รูจักธงชาติวาชาติ, แลวก็เลยเปนวารูจักธงในฐานะที่เปนชาติ. นี้เรียกวา
รูกันแตเพียงสัญลักษณ.
มนุษยในโลกรูจักสันติภาพแตเพียงสัญลักษณที่สมมติกันขึ้น
มาเอง, สมมตินาดูนาฟงหนอยก็ถือกันเปนลักษณ พูดจากันตอ ๆ ไป.

ทางใหถึงความสําเร็จ.
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สิ่งนี้จะมีไดก็ตอเมื่อมีศาสนาที่แทจริง ที่ประพฤติได, มีพระเปนเจา
ที่แทจริง
ไมใชพระเปนเจาสําหรับนั่งออนวอน,
ออนวอนเทาไรก็ไมเห็นไดสักที ;
เพราะวาพระเจานั้นไมใชเปนพระเปนเจาที่แทจริง.
ถาเปนพระเปนเจาที่แทจริง
บางทีก็จะไมตองออนวอน,
พระเปนเจาแทจริงก็จะชวยเอง.
ถาวามนุษยจะออนวอน
พระเปนเจาที่แทจริง ก็ทําไดโดยการปฏิบัติใหตรงตามที่พระเปนเจาตองการ ไมใชมานั่ง
จุดธูปจุดเทียนสักการะบูชา
ทําพิธีออนวอนรองเพลง
รองอะไรอยางนี้มันก็ไมสําเร็จ.
มันจะตองออนวอนพระเปนเจา ดวยการปฏิบัติใหถูกตอง ตามกฎเกณฑของ
พระเปนเจา ซึ่งหมายถึงกฎของอิทัปปจจยตา, เราจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ
อิทัปปจจยตา, นั้นแหละคือการออนวอนพระเปนเจาที่แทจริงและจะสําเร็จประโยชน.
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ในที่สุดจะเห็นลึกลงไปถึงวา
ธรรมชาติเดิมแทเขาสรางมาเปนความสงบ
สุข, ความวุนวายนี้เกิดขึ้นทีหลัง. ธรรมชาติแท ๆ เมื่อมนุษยยังไมทําผิดตอธรรมชาตินั้น
มีแตธรรมชาติตามพื้นฐานตามธรรมชาติ
นาสนใจไปตามแบบของธรรมชาติ
ธรรมชาติใหมมันก็กลายเปนปรุงแตง เรียกวาสังขาร สังขารแปลวาการปรุงแตง ปรุงแตงเรื่อย,
ไมไดเปนไปตามธรรมชาติ
แตเปนการปรุงแตงของกิเลสมนุษย
เพื่อจะเอาสิ่งนั้นมา
สนองกิเลส. ขอใหทุกคนมองเห็นใหลึกลงไปถึงขอที่วา พระเจาสรางมาโดยแทจริงนั้น
เพื่อความสงบสุขหรือมีสันติภาพ.
มาในสมัยนี้ก็มาถึงจุดที่เถียงกันวา
มันทําไดหรือไม?
พวกที่ถือวาทําไมได
มันก็หมดปญหาไป แลวก็ไมทํา; แตแลวมันก็ไมควรจะมาดาวา พวกที่วา ทําได ควร
จะทํา นี้เปนคนโง, มันเปนสิ่งที่ทําได คือแกปญหาเหลานี้ได. ถามนุษยทุกคนมีความรู
ความเขาใจอันถูกตอง, มีสัมมาทิฏฐิอันเพียงพอ ก็จะสามารถแกปญหาเหลานี้ได
มันตองเปนสิ่งที่ทําได. จะมีคนคิด มีคนมองในแงลึกเขาไปวา นี้มันเปนของเดิมหรือ
ของใหม. สันติภาพนี้มันเปนของเดิม แมวาเราจะสรางขึ้นมาในบัดนี้ มันก็ยังคงเปนของ
เดิม, หรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็วา ทําของใหมใหกลับไปเปนของเดิม. ความปกติความสงบ
นั้นเปนของเดิมของธรรมชาติ, แมตั้งแตวาเปนปรมาณูหนึ่ง ๆ ก็ตาม ธรรมชาติมันก็
ตองสงบและปกติ,
หรือวามันจะประกอบกันขึ้นเปนโลกเปนจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น
ของ
เดิมมันก็ตองสงบและปกติ.
เดี๋ยวนี้มันเปนของใหมแทรกเขามา
ไมมีความเปนปกติ,
เรากลับไปหาของเดิม ก็ไมควรถือวามันเหลือวิสัย; แตมันจะเหลือวิสัยก็ตรงที่วา
มันไมมีใครเห็นดวย มันมีคนตกอยูใตอํานาจของกิเลสกันเสียหมด,
เปนทาสของ
กิเลส, รับใชกิเลส คืออวิชชา. ขึ้นชื่อวาอวิชชาเปนความไมถูกตอง มันก็ปรารถนา
แตสิ่งที่จะบํารุงบําเรอความตองการของความไมถูกตอง
หรือความโงความเขลา
หรือ
กิเลสที่มันวิวัฒนาการไมรูจักจบ.
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พิจารณาสันติภาพในแงมุมตาง ๆ.
เอาละ, เปนอันวาขอใหมองดูในแงมุมตาง ๆ เหลานี้ ก็จะพบชองทาง
ที่จะตอรองกัน; ถามีเจตนาดีตอสวนรวมจริง ๆ มันก็จะตองพบวิธีที่จะสรางสรรค
สันติภาพกันขึ้นมาได, ดังนั้น จึงกลาววาสันติภาพมีอยูในลักษณะเชนนี้.

ในแงวิชาการหรือวิทยาศาสตร.
ทีนี้ก็ยังจะมองอีก
คือยังอยากจะมองอีก
จะมองในทางที่จะเรียกวาวิชาการ
หรือวิทยาการในยุคปจจุบัน
อันแรกก็จะมองเพื่อการศึกษาสิ่งที่มีอยูเฉพาะหนา
คือมอง
ในแงของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ, จะตองถือวาตามธรรมชาตินั้น ไมมีธรรมชาติ
อะไรที่จะวิปริต ถาวิปริตไมเรียกวาธรรมชาติ ความเปนปกติตามเดิมทุกอยางไมมีวิปริต
นี่เรียกวาในทางธรรมชาติ มองในแงของธรรมชาติมันก็ตองเปนอยางนี้.
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ทีนี้วาจะมองในแงวิทยาศาสตร ก็จะพบวาสันติภาพนั้นคือ ความ
สมดุลยของทุกสิ่ง ที่ประกอบกันขึ้นเปนจักรวาล เปนจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น มีความ
ถูกตอง มีความสมดุลยกันแลว สิ่งที่เรียกวาสันติภาพมันก็จะเกิดขึ้น. ความรู
ทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดสมดุลย,
ชวยใหมีความรูความเขาใจในการที่จะทําใหมัน
สมดุลย แตความปรารถนาอันแทจริง ตอสันติภาพมันไมมี, นักวิทยาศาสตร
ก็เปนทาสของอายตนะ : ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ก็เลยไมมีทางที่จะชวยหาความ
สมดุลยใหแกสิ่งเหลานี้.

ในแงของศาสนา.
ทีนี้จะมองในทางศาสนา,
ในแงศาสนา;
สันติภาพนี้เปนสิ่งที่ทําให
เกิดมีศาสนาขึ้นมา เมื่อไมมีสันติภาพ คนก็คนหา จึงมีผูฉลาดคนพบวิธีนั้น ๆ ปรากฏ
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เปนรูประบบศาสนาขึ้นมา, โดยเฉพาะพุทธศาสนา มุงหาความไมปรุงแตง. ความไม
ปรุงแตง คือวิสังขาร; สังขาร แปลวาการปรุงแตง, วิสังขาร แปลวาการไมปรุงแตง.
เรามุงหาการไมปรุงแตง หรือเรียกวาภาวะของนิพพาน คือ หยุด สงบ นิ่ง, อยางนี้
พุทธศาสนาก็มุงหมายสันติภาพ, โดยเฉพาะพุทธศาสนา ไมครอบคลุมไปทุกศาสนา.
แตถาวาจะเกณฑใหครอบคลุมไปไดทุกศาสนา ก็พูดไดวา ทุกศาสนามันก็ตองการ
สันติภาพ; แตวิธีที่จะสรางสันติภาพมันอาจจะตางกันมาก.
ทีนี้จะมองกันทางไสยศาสตรบาง
สําหรับไสยศาสตรนั้นเขาก็จะถือวา
สันติภาพนั้นเปนผลของพิธีรีตองที่ทําสําเร็จ ผีคุมครอง เทวดารักษา, เทวดารักษา
ผีคุมครอง พิธีกรรมตาง ๆ ทางไสยศาสตรประสบความสําเร็จ, แลวก็มีผลออกมาเปน
สันติภาพ, อยางนี้ก็ได, นี่สายตาของไสยศาสตร, ความหมายทางไสยศาสตร มันก็
ยอมเปนอยางนี้.

ในแงของการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ.
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ทีนี้มาดูกันเรื่องใหม ๆ ในโลก คือเรื่องการเมือง, การเมืองก็จะมอง
สันติภาพวาไมมีสงคราม มีเสรีภาพ, ไมรุกล้ําก้ําเกินกัน แลวก็ไมมีสงคราม เปน
สันติภาพ. ถาจะมองกันทางหลักวิชาการทหารก็วา สันติภาพก็คือไมมีการรุกล้ํา,
ไมมีการขมเหง ไมมีการเบียดเบียน ไมมีการเอาเปรียบ, ซึ่งเปนหนาที่ที่พวกทหารจะตอง
พิทักษรักษา, ไมมีการอยุติธรรม ไมไดรับการกดขี่ขมเหง, แคนี้มันก็เปนสันติภาพใน
ความมุงหมายของกิจการทางทหาร. ถาจะมองดูกันในแงของนักเศรษฐกิจ มันก็หมาย
ถึงความร่ํารวย; ถามันร่ํารวยสมใจแลว มันก็คือสันติภาพ, สันติภาพก็กลายเปน
ความร่ํารวย.
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ในความรูสึกของคนทั่วไป.
นี้ตามความรูสึกที่รูสึกกันอยูจริง ๆ กระทํากันอยูจริง ๆ ความรูสึกของคน
ทั่วไป คนธรรมดาสามัญทั่วไป ก็คือความไมมีวิกฤตการณใดๆตองเดือดรอน, กลาวใน
ภาษาคน สันติภาพคือวัตถุมันสงบ ปรากฏการณมันสงบ, กลาวในภาษาธรรม
ก็คือจิตมันสงบ, ภาวะแหงจิตมันเรียบรอยมันสงบ นี่คือสันติภาพ.
นี้ถาพวกศัตรูหรือพวกอันธพาลเลวราย
พูดวาสันติภาพคืออะไร?
เขาก็
จะบอกวา สันติภาพคือ การที่ไดตามที่ฉันตองการ, พวกอันธพาล เขาก็จะระบุ
ลงไปวา เมื่อไดตามที่ฉันตองการแลวนั่นคือสันติภาพ, พวกอันธพาลก็จะพูดอยางนี้,
พวกศัตรูคูปรปกษก็จะพูดอยางนี้.
ทีนี้ถาวาเปนสัตบุรุษหรือคนเปนมิตรสหายกัน
เปนสัตบุรุษดวยกัน,
สันติภาพก็คือการยอมไดทุกอยาง
ฉันยอมใหแกไดทุกอยาง
ใหมันมีสันติภาพ,
ฉันยอมเสียเปรียบ ยอมอะไรไดทุกอยาง ยอมไดทุกอยาง คือสันติภาพ, จะยอมใหไดตาม
ที่คุณปรารถนา.
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www.buddhadasa.org
เอาละ, ในที่สุดเรื่องที่จะตองมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องเวลา. สันติ
ภาพในความหมายของเวลา ก็คือเวลาที่ไมมีวิกฤตการณ; ถากลาวอยางลึกซึ้ง
ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อเรากินเวลา เมื่อนั้นมีสันติภาพ, เมื่อเวลากินเรา เมื่อนั้นมี
วิกฤตการณ, คนชาวบานอาจจะฟงไมถูก เพราะคนชาวบานนั้นมีแตถูกเวลากิน, เวลา
กินคนเสมอไป
มันก็เดือดรอนไปตามที่ตองเกิดกิเลสตัณหา;
เพราะวาถูกเวลามันกิน
มันครอบงํา. แตถาเปนพระอรหันตแลว ทานกินเวลา, เวลาทําอะไรทานไมได เพราะ
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ทานไมมีกิเลสตัณหา ไมมีความตองการอะไร เวลาไมมีความหมาย, เรียกวาทานกินเวลา.
เมื่อคนกินเวลามีสันติภาพ, เมื่อเวลากินคนมีวิกฤตการณ. ถาเกี่ยวกับเวลาก็ตอง
พูดอยางนี้วา สันติภาพคืออะไร? หวังวาคงจะสังเกตเห็นไดเอง จากที่มันเปนอยูในเรื่อง
ของคนธรรมดาสามัญ.

ในฐานะเปนพุทธบริษัทจะมองลักษณะของสันติภาพ.
เอาทีนี้, จะดูกันตอไปตามความรูสึกที่มันละเอียดประณีต เปนรากฐาน ของ
การศึกษาในทางธรรมะ ที่อาตมาชอบใจ, แลวก็ไมชอบใจอยูคนเดียว อยากจะใหคนอื่น
ชอบใจดวย. ในการพินิจพิจารณามองกันอยางละเอียดประณีต มีหลักเกณฑอยูหลายอยาง
๒๐ อยางก็ได, ก็อยากจะเสนอใหสนใจ ในฐานะที่เปนพุทธบริษัทที่เปนนักศึกษาธรรมะ
สมกับคําวาพุทธบริษัท คือผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน พุทธบริษัทมีหลักเกณฑที่จะมองอะไร
ใหละเอียดใหครบถวน ตามวิถีทางของพุทธบริษัท. ในที่นี้เราจะมามองสิ่งที่เรียกวา
สันติภาพ โดยสายตาของพุทธบริษัท, นี้จะมองกันอยางไร, ตั้งตนการศึกษากัน
อยางไร, ขอใหใครครวญตามดู.
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อันแรกเปนนักศึกษาก็จะมองวา
โดยตัวหนังสือเรียกวาโดยพยัญชนะ
โดย
ตัวหนังสือ สันติภาพคืออะไร? ตัวหนังสือนั้นชัดเจนมาก : สันติ กับภาวะ, สันติ
กับภาวะรวมกันเปนสันติภาวะ, เปนภาษาไทย ๆ ก็วา สันติภาพ; สันติแปลวา ความ
สงบ, ภาวะ แปลวาปรากฎการณ. สันติภาวะก็คือภาวะแหงความสงบ, คําวา
สงบก็มีความหมายมองไดหลายอยาง. แตในที่นี้ จะมองวา มันไมยุง, มันไมมีปญหา
ที่ตองแก. ถามันมีปญหาที่ตองแก มันก็เปนเรื่องยุง, เดี๋ยวนี้มันไมมีปญหา ฉะนั้น
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จึงเรียกวา มันเปนสันติภาวะ,
พยัญชนะ มันก็เปนอยางนี้.

ไมตองยุงดวยการแกปญหา.

นี่สันติภาพเมื่อมองตัว

ทีนี้ถามองโดย อรรถะ ซึ่งแปลวา ความหมาย เล็งเอาประโยชน เปน
สวนใหญ, ก็คือการอยูกันอยางสงบสุข, อยูกันอยางสงบสุข นั่นแหละคือสันติภาพ.
เปนอรรถะของคําวาสันติภาพ ทุกสิ่งทุกอยางทุกคนทุกอะไร มันอยูกันอยางปกติสุข.
ถามองตอไปในแงของชื่อที่ใชเรียกแทนกันได ในภาษาวัด ก็เรียกวา ไวพจน
-เววจน หรือไวพจน แปลวา ชื่อที่จะเรียกแทนกันได. ถามองกันในแงนี้แลว
อาตมาก็อยากจะพูดวา สันติภาพนั้นเปนชื่อของนิพพานนอย ๆ, นิพพานนอย ๆ ที่มี
อยูตลอดไป ความหมายตน ๆ ของนิพพาน คือความปกติสุขหรือความเยือกเย็น.
ความเยือกเย็นที่มีอยูไดตามธรรมชาติ,
หรือวากิเลสที่สงบระงับอยูเปนครั้งเปนคราวตาม
ธรรมชาติ,
เวลาที่กิเลสสงบระงับไปชั่วคราว
นั่นแหละคือสันติภาพอันแทจริง
แตวาเปนสันติภาพชั่วคราว เลยถือวาสันติภาพนั้นมีชื่อเรียกแทนไดอีกอยางหนึ่งวา
นิพพานในควมหมายตน ๆ, ในความหมายพื้นฐานทั่ว ๆ ไป.
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ทีนี้ถาวา จะมองในลักษณะอาการและปรากฏการณ ก็ยังจะกลาวได
ตอไปวา สันติภาพมีลักษณะสงบเย็น, สันติภาพมีอาการไมกระทบกระทั่งกัน
และกัน, สันติภาพมีปรากฏการณ คือทุกคนยิ้มได, ทุกคนยิ้มไดนั้นคือปรากฏ การณของสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ.
เดี๋ยวนี้ทุกคนยิ้มไดไหม?บางคนจะยิ้มไมออกเอาเสียเลย
แลวเปนสวนมาก,
ยิ่งนับวันแตจะยิ่งเปนอยางนั้นมากขึ้น,
มันไมมีปรากฎการณของ
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สันติภาพ. ขอนี้มองรวม ๆกันไปไดในลักษณาการ และปรากฎการณ ลักษณะคือ
สงบเย็น, อาการคือไมกระทบกระทั่ง ปรากฏการณคือยิ้มได.
ทีนี้จะดูโดยกิจ
นี้เปนคําพิเศษ
ใชในความหมายทางธรรมะที่เกี่ยวกับ
ปรัชญามาแตโบราณในประเทศอินเดีย. คําวากิจคือสิ่งที่จะตองทํานั่นแหละ, สันติภาพ
เปนหนาที่ที่สัตวจะตองดิ้นรน,
สัตวมีกิจมีหนาที่ที่จะตองดิ้นรนเพื่อสันติภาพ.
สันติภาพโดยกิจ ก็คือความที่สัตวจะตองดิ้นรน กวาจะไปถึงจุดปลายทาง ซึ่งหยุด
ความดิ้นรน
ดิ้นไปเพื่อใหถึงจุดปลายทางของความดิ้นรนหรือความตองดิ้นรน.
สันติภาพ
มันเลยมีหนาที่อยูในตัวมันเอง,
คือตองเปนการดิ้นรน-ดิ้นรน-ดิ้นรนของผูปรารถนา
สันติภาพ, ในตัวสันติภาพจึงตองประกอบอยูดวย การดิ้นรน แลวสิ่งที่คูกันคือ รสหรือ
ภาวะที่นายินดี ระสะ หรือ รส ภาวะที่นายินดี นั้นก็คือหลุดพนจากปญหาทั้งปวง ก็คือ
ประสบความสงบสุข; ทางภาษาคนธรรมดา ๆ มันก็ชั่วคราวหรือมันหลอก ๆ, ถา
ภาษาธรรมดาที่แทจริง มันก็สมบูรณ และตลอดกาล มันไมตองดิ้นรนตลอดกาล มันหลุด
พนจากปญหาทั้งปวง ชั่วคราวบาง ตลอดกาลบาง.เมื่อมันมีความหลุดพนอยางไร แลว
มันก็มีรสชาติอยางนั้น, เรียกวามันมีรสชาติในตัวสันติภาพ. เมื่อเราไดรับสันติภาพ,
เราก็จะไดรับรสอันนี้.
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ทีนี้จะดูกันอีกทีหนึ่งในแงวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนความจริงของธรรมชาติ ;
คําวาวิทยาศาสตรนี้มีหลายความหมาย
ที่สังเกตเห็นมีหลายความหมาย.
เดี๋ยวนี้จะพูดใน
ทางศาสนา ในทางพุทธศาสนา มันก็มีทางที่จะใชคําวาวิทยาศาสตร มันเปนของเดิม
มิใชของใหม มันเปนของตามธรรมชาติ มันมิใชผิดจากธรรมชาติ, ถาเราดูกันในแง
ของวิทยาศาสตรแลว สันติภาพนี้มันเปนของเดิม, พื้นฐานเดิม จุดตั้งตนเดิม,
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แลวคอย ๆ เกิดวิกฤตการณวุนวายขึ้นมาในภายหลัง ความไมผิดปกตินั่นแหละเปนสันติภาพ
ความไมผิดจากธรรมชาติเดิม
นั่นแหละมันคือสันติภาพ
ซึ่งเราอธิบายไดโดยหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตร, แมวาจะเปนเรื่องทางจิตใจ มันก็ยังกลาวไดอยางนี้.
ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงแงที่มันเนื่องกันวาพุทธศาสตรเลาวาอยางไร
ถาวิทยาศาสตร
วาอยางนั้น; พุทธศาสตรก็วาวิมุตติ-ความหลุดพนจากปญหาทั่งปวง, เปนผล
ของการประพฤติพรหมจรรย นั่นแหละคือสันติภาพ. คําวา วิมุตติ แปลวา หลุดพน
จากปญหาทั้งปวง โดยสิ้นเชิง ก็คือตัวสันติภาพมีลักษณะหลุดพน จากปญหาทั้งปวง
โดยสิ้นเชิง.
เอา, กลาวโดยไสยศาสตรอีกที ไสยศาสตรเขาก็จะอางวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง
เพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง จึงไดมีสันติภาพ ถาเปนพุทธศาสตรก็เปนไปตามกฎเกณฑ
ของอิทัปปจจยตา
ถาเปนไสยศาสตรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเกี่ยวของ
แลวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อํานวยผลเปนการคุมครอง
แลวก็เกิดสันติภาพ
พวกที่ถือไสยศาสตรเขาจะถืออยางนี้
แลวเขาจะไมยอมฟงอยางอื่นดวย, นี่ไสยศาสตร.
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เอา, ทีนี้มาดูกันในแงมุมอื่น วาสันติภาพ, สันติภาพนี้ ถาจะแยกเปน
ประเภท ๆ แลวมันจะเห็นอยางไร โดยประเภทนั้น สันติภาพมีชนิดที่เปนโลก ๆ ;
สันติภาพอยางโลก ๆ ก็มี, สันติภาพอยางที่เปนธรรมะก็มี. สันติภาพอันมหาศาล
ใหญหลวงก็เปนของโลก, สันติภาพเล็ก ๆนอยๆก็เปนของคนแตละคน. แตอยาลืมวา
ของใหญก็เกิดจากของนอยของเล็กประกอบกันขึ้น
เรามองไปที่ตั้งสันติภาพจะแยกออก
เปนสวนของคนก็ได,
เปนสวนของโลกทั้งโลกก็ได,
ในความหมายที่เปนโลกๆเพียงแต
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สงบทางวัตถุทางบุคคลนี้ก็ได. แตถามองลึกก็เปนความสงบสุขในสวนจิตใจ ทางจิต ทาง
วิญญาณทางสติปญญา ที่เปนตนเหตุของความถูกตองโดยประการทั้งปวง เลยเปนสันติภาพ
ในทางวิญญาณ, สันติภาพของสติปญญา. ถาสติปญญามันผิดพลาด เราก็เรียกวาสติ
ปญญานั้น มันไมมีสันติภาพไดเหมือนกัน.

ในแงอุปมาเปรียบเทียบ.
ทีนี้ก็จะมองกันในแงของอุปมา ถาเอาคุณคาเปนหลัก,
เราจะถือวา
สันติภาพนี้มันเปนของไดเปลา หรือควรจะไดเปลา เหมือนพระนิพพานที่ได
มาจากการที่ประพฤติชนิดใหปลอยวาง
ไมยึดถือตัวตน, มันมีแตการสลัดออก
สลัดออก,ปฏิบัติใหมันถูกตองตามหลักเกณฑที่วาไมยึดมั่นถือมั่น
มันก็ไมตองลงทุน
เปนเงินเปนทอง,
ไมตองซื้อหามาดวยวัตถุปจจัยอะไร;
เพียงแตทุกคนประพฤติตนให
ถูกตองในทางที่จะสละออก, สละออก, ไมมีความหมายมั่นไวเปนของตน, ไมตองลงทุน
ในสิ่งของ
ก็เลยเรียกวามันไดเปลา;
เพราะการประพฤติกระทําที่ถูกตองตามกฎเกณฑ
ของธรรมชาติ.
นี้พูดอยางที่เรียกวาลงทุนเปนสิ่งของแลวมันก็ไมตองมี,
มีแตการ
ประพฤติปฏิบัติชนิดที่ไมรับเขามา, สลัดออกไป ก็มีสันติภาพขึ้นมาได.
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ถาจะอุปมาโดยลักษณะอาการของสันติภาพ มันก็เงียบสงบ เหมือนกับ
วาทะเลที่ไมมีลมพัด, ทะเลไมมีลมพัดมันก็เงียบไมมีคลื่น, ถาลมพัดมาอีกมันก็มีคลื่นอีก
ลมไมพัดมันก็สงบเงียบ.
สันติภาพในโลกมันจะมีไดเพียงอยางนี้.
ฉะนั้นสันติภาพที่
แทจริง มันก็ตองทําใหไมมีลมหรือไมใหมีน้ํา, ไมมีวัตถุปจจัยและไมมีเหตุปจจัย
ก็จะมีความเงียงสงบที่ถาวร; นี่เราจะมองดูกันโดยอุปมา.

ทีนี้ถาจะเปรียบเทียบ มีสิ่งอะไรเปรียบเทียบกับสันติภาพ สิ่งที่จะมาเปรียบ
เทียบกับสันติภาพ ก็ไดกลาวมาแลววา นิพพาน-นิพพาน-นิพพานเปนสิ่งที่พอจะ
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เอามาเปนคูเปรียบเทียบกันกับคําวาสันติภาพ; แตนาเสียดายที่วา สิ่งที่เรียกวา
นิพพานนั้นเขาใจกันผิดๆ,
เขาใจเอาวาจะตองแลกเอาดวยความตาย,
หรือวาหลังจาก
ความตาย,
หรือจะตองสะสมกันเปนเวลาหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได,
อยางนี้มันไมถูก.
ตองเปนนิพพานในความหมายที่เย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้, ไมตองเกี่ยวกับความตาย ;
เมื่อใดวางจากกิเลสและความทุกข เมื่อนั้นก็มีนิพพาน. เชนเดียวกับเมื่อใดมัน วาง
จากวิกฤตการณ เวลานั้นมันก็มีสันติภาพ.

ปจจัยของสันติภาพ.
เอา, ทีนี้ก็ดูเขยิบออกไปหนอย ถึงวาอะไรเปนปจจัยชนิดที่เรียกวา แก
กันและกัน เขาเรียกวาอัญญมัญญปจจัย สงเสริมแกกันและกันไมเปนเหตุแกกันโดยฝาย
เดียว
แตมันสงเสริมแกกันและกัน.
ขอนี้เห็นไดจากคําที่พูดกันอยูในหมูมนุษยโลก
นั่นแหละ อัญญมัญญปจจัย คือเปนปจจัยแกกันและกันทั้งสองฝาย โดยเทาเทียมกัน.
เสรีภาพกับสันติภาพ,
เสรีภาพเปนปจจัยแกสันติภาพ,
สันติภาพก็เปนปจจัยแกเสรีภาพ,
มันเปนคูแลกเปลี่ยนกันอยางนี้. ถาไมมีเสรีภาพมันก็ไมมีสันติภาพ, ไมมีสันติภาพ
ก็ไมมีเสรีภาพ, จะเรียกวาอิสรภาพก็ได, แลวบางทีก็จะเลยไปถึง มิตรภาพ หรือ
ภราดรภาพ. ถาไมมีมิตรภาพ โดยเฉพาะในโลกนี้ มันก็ไมมีสันติภาพ เพราะมัน
อยูกันอยางปรปกษหรือเปนศัตรู; ถาอยูกันอยางมิตรอยางพี่นอง มันก็มีสันติภาพ ;
ถาไมมีสันติภาพมันก็อยูกันอยางมิตรไมได, ไมมีมิตรภาพ มันก็มีสันติภาพไมได,
เราจึงถือวามันเปนปจจัยแกกันและกัน. ถาเราจะนึกถึงแตสันติภาพอยางเดียว ก็จะ
ไมเขาใจอยางครบถวน,
จะตองนึกถึงสิ่งที่มันจะเปนปจจัยแกกันและกัน,
ไมวาอะไร
ทุกอยางมันจะมีสิ่งที่เปนปจจัยแกตัวมัน ในฐานะแลกเปลี่ยนกัน แกกันและกัน, สันติภาพ
ก็จะตองมีอัญญมัญญปจจัย เปนเสรีภาพ เปนอิสรภาพ เปนมิตรภาพ เปนภราดรภาพ
ซึ่งลวนแตสงเสริมซึ่งกันและกัน.
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ถาจะดูวามีอะไรเปนสิ่งขัดแยง? เราจะตอบวาไมมี. ถามันมีสันติภาพ
มันจะไมมีสิ่งที่เปนสิ่งขัดแยงหรือวิวาท;
แตถามองในแงทางอีกทางก็จะยังมองเห็นวา
เมื่อจะทําใหเปนสันติภาพนั้น
มันก็มีความขัดแยงกันในโลกหรือกับโลก
หรือกับภาวะ
อยางโลก ๆ; แตถาเปนอยางนั้นก็ไมใชสันติภาพ. ถาเปนสันติภาพมันหมดความ
ขัดแยงอยางนั้น, สันติภาพมันจึงไมมีขอขัดแยง.

จุดตั้งตน และ จุดปลายทาง.
ทีนี้ ถาดูตอไปถึงวา จุดตั้งตนหรือจุดปลายทางคูนี้. จุดตั้งตนของ
สันติภาพในทางวัตถุมันก็มีอยู,
ในทางนามธรรมคือจิตใจมันก็มีอยู;
มันก็มีจุดตั้งตน
อยูที่การปฏิบัติอยางถูกตอง, ตั้งตนที่การปฏิบัติ อยางถูกตองตอวัตถุหรือทางวัตถุทาง
รางกาย, มันก็มีสันติภาพทางวัตถุและทางกาย. ปฏิบัติถูกตองทางจิต, มันก็มีสันติภาพ
ทางจิต มีตอใจ มีแกจิต ซึ่งหมายถึงทางวิญญาณดวยก็ได. คําวาจิต มันตั้งตนกันที่
ความถูกตองทั้งฝายวัตถุและทางฝายจิต; ถาดูออกไปถึงจุดหมายปลายทาง มัน
ก็อยางเดียวกันอีกแหละ,
คือมันหมดปญหาทั้งเรื่องทางฝายวัตถุและเรื่องทางฝายจิต,
หมด
ปญหาทั้งทางฝายวัตถุทางฝายรางกาย ทั้งทางฝายจิต ทั้งทางฝายวิญญาณ. จุดตั้งตนคือ
ความถูกตอง จุดปลายทางคือวาหมดปญหา.
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แดนเกิด และ แดนดับ.
อีกคูหนึ่งตอไปอีกก็วา. สมุทัย กับ อัตถังคมะ
อัตถังคมะ แปลวาความหายไปหรือความดับลง สมุทัยมีอยู ๒
โดยตรงก็มี, ที่เปนปจจัยหรือเปนเหตุชนิดสนับสนุนเหตุนอย ๆ
สนุนอยางนี้ก็มี, เหตุโดยตรง เปน สมุทัยโดยตรงของสันติภาพ

ความเกิดขึ้นเรียกวาสมุทัย
ความหมาย ที่เปนเหตุ
เรียกวาปจจัยสําหรับสนับ
ก็ตองเล็งถึงสัมมาทิฏฐิ,
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ปจจัยสนับสนุนก็คือธรรมปกิณกะ ปลีกยอยตาง ๆ ที่จะทําใหสัมมาทิฏฐิดําเนินไปได
ดวยดี, โดยเฉพาะอยางยิ่งคือสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท ความพอใจที่จะทํา, ความพากเพียร
ที่จะทํา, ความเอาใจใสที่จะทํา, ความใครครวญแกปญหาไปเรื่อย ๆ ในสิ่งที่จะตองทํา,
มันก็เปนปจจัยใหมันเกิดขึ้นมาซึ่งสันติภาพ, มันมีปจจัยสนับสนุนอยางนี้, นอกจาก
นั้นแลวมันก็มีฐานราก ที่จะเหยียบที่จะยืนหรือจะตั้งอยูบนสิ่งนั้น. ฐานรากมันอยูที่จิต
ของคน ; เราจะไปมีฐานรากลงบนโลกทั้งโลกนี้ไมได มันเปนไปไมได; ฐานราก
ที่แทจริงของมัน มันอยูที่จิตใจของคน มันตั้งอยูบนจิตใจของคน เอาเปนที่สราง
สรรคสันติภาพ. นี่เรียกวาฐานรากหรือสมุฏฐาน ก็เรียกได. เหตุโดยตรงคือสัมมา ทิฏฐิ, ปจจัยสนับสนุนก็มีอิทธิบาทเปนตน, สมุฏฐาน ที่เปนฐานรากก็อยูที่จิต
ของคน ที่ดํารงไวอยางถูกตองหรือการกระทําที่จิตของคนที่เปนการกระทําที่ถูกตอง.
ทีนี้สิ่งตรงกันขามคือดับ
หรืออัตถังคมะ
อัตถังคมะแปลวาไมตั้งอยู,
อัสดง อัสดงแปลวาไมตั้งอยู แตมันเปนการชั่วคราวเชนดับ ดับแลวเกิด-ดับแลวเกิด
ตอนดับนี่เรียกวา อัสดง หรือ อัตถังคมะ; เหมือนพระอาทิตยตกวันนี้ วันหลังก็ขึ้นมา
ใหม. สันติภาพก็มีอัตถังคมะ ชนิดนั้นดวย, แลวก็มีอยางดับจริง, ดับจริงที่เปนนิโรธะ
ด ว ย
คื อ สั น ติ ภ าพแท จ ริ ง ไม ใ ช ชั่ ว คราว,
ดั บ ชั่ ว คราวก็ คื อ อั ต ถั ง คมะ
สันติภาพมีลุมๆ ดอน ๆ หลุบๆ ลอ ๆ อยางที่มีอยูในโลก เพราะมันมีเหตุปจจัยของมัน
เฉพาะเรื่อง มันก็เพราะวามีการกระทําที่ผิดพลาด มีมิจฉาทิฏฐิเปนรากฐานในบางกรณี.
แตถาทําถูกตองแลวมันก็ดับจริง-ดับจริง-ดับจริง, เมื่ออยูเหนือโลก แลวก็หมดปญหา
โดยสิ้นเชิง, เมื่อทําจิตอยูเหนือโลก แลวมันก็มีสันติภาพอันถาวร.
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ทีนี้ยังมีคูที่จะมองตอไปก็คือวา อัสสาทะ กับ อาทีนวะ, อัสสาทะ ก็คือ
เสนห มันก็มีเสนห, ถามันเปนสันติภาพโลก ๆ มันก็มีคาอยางโลก ๆ เปนการสมมติ
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ชั่วคราว. แตวาคุณคาอันแทจริงอยูเหนือความเปนเสนห คือไมตองยั่วยวนไมตอง
หลอกลวง; อยางนี้เปนคุณอันแทจริง เชนคุณคาของนิพพานอยางนั้น ไมตองเรียกวา
เสนห, และเปนคุณคาทางโลก เปนเรื่องของกิเลส. สันติภาพก็ยังเปนเสนหแกคน
เหอสันติภาพ, คนโดยมากมันก็ตองการสันติภาพในระดับนี้, สันติภาพมันก็มีเสนหพอที่
จะยั่วใหคนระดับนี้หลงไดเหมือนกัน
แตคําวาอัสสาทะนี้โดยมากใชกับเสนหทางกิเลส,
เสนหทางสติปญญาใชคําอื่น.
คูตรงกันขามของอัสสาทะก็คืออาทีนวะ;
อาทีนวะคือความเลวราย,
โทษ
อันเลวรายต่ําทราม. นี่เราควรจะพูดวาไมมีอาทีนวะในสันติภาพนั้น, ไมมี. ถาเปน
สันติภาพแทจริงยิ่งไมมี; แตถาจะมองกันอยางออมคอมหรือพูดกันอยางออมคอม อยาง
นักคานมันก็ไดเหมือนกัน.
พูดอยางคนขี้เกียจพูดวาสันติภาพนี้
มันก็ตองเหนื่อยละ
ตองเสียสละตองเหน็ดเหนื่อย, ตองตอสูตองเหน็ดเหนื่อย, นี่ก็เปนสวน อาทีนวะได
กระมัง. แตตามทางหลักธรรม ไมถืออยางนั้น ไมถือวาการปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน
แลวเหน็ดเหนื่อย, แลวลําบาก, นี้เปนอาทีนวะ เปนโทษที่เกิดจากนิพพานอยางนี้
ไมพูด, ไมมี, เกี่ยวกับสันติภาพก็อยางเดียวกัน. เรียกวาไมกลาววาสันติภาพเปนสิ่งที่มี
โทษ, แมจะทําใหเกิดความลําบากบาง มันก็เปนการกระทําที่ถูกตองเพื่อจะพนไปจากโทษ
ความยากลําบากในการสรางสันติภาพ
มันก็เลยกลายเปนความดี,
คือเปนความถูกตอง
มันรวมอยูในความถูกตองไปเสีย.
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อิทัปปจจยตาของสันติภาพ.

ทีนี้ก็ดูตอไปอีก
ตอไปอีกถึงลักษณะปฏิจจสมุปบาท
หรืออาการแหง
ปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพ, สิ่งที่เรียกวาสันติภาพก็มีปฏิจจสมุปบาท. อาการเปนสาย
เหมือนกัน คือ ถามวามันมาจากอะไร, มาจากอะไร, เปนชั้นๆมาตามลําดับ. สันติ-
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ภาพของโลก มันก็มาจากสันติภาพของสังคม, สันติภาพของสังคม มันก็มาจาก
สันติภาพของบุคคล, สันติภาพของบุคคล มันก็มาจากความถูกตองทางกาย ทาง
วัตถุ ทางจิต ทางวิญญาณ, แลวยังมีสวนประกอบแวดลอมภายนอกอะไรตาง ๆ ที่มัน
อยูในโลก, ที่มันทําใหเกิดความถูกตองทางกาย ทางวัตถุ ทางจิต ทางวิญญาณ. แลว
รากฐานทั้งหมดมันอยูที่จิตของมนุษย,
มันสรางที่ขางนอกไมไดมันตองสรางขางใน
เพราะวาเราไมอาจจะทําโลกใหเปนไปตามความตองการของเราได.
แตเราสามารถทําจิต
ของเราใหเปนไปตามที่เราตองการได,
แลวทําใหโลกนั้นหมดปญหา,
แปลวาเราจัด
โลกโดยทางจิตของเรา.
มนุษยจัดโลกโดยทางการจัดจิตของมนุษยนั้นเอง
การจัดจิตของมนุษย
นั้นเองเปนการจัดโลก,
มันเปนจุดสุดทายสูงสุด
อาการสุดทายสูงสุดของสิ่งที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพ. ดูใหดีจะเห็นวา มันเปนเนื่องกัน, เนื่องกันมาตามลําดับ
เปนชั้น ๆ อยางนี้, นี้เราจะขอเรียกวาปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพ ไปรวมอยูที่
ความมีศีลธรรมของคนในโลก,
อาการเหลานั้นมันไปรวมอยูที่ความมีศีลธรรมของ
คนทุกคนในโลก. ขอใหสนใจวามันมีอิทัปปจจยตาของสันติภาพของโลก, มันไมมี
อะไรที่ไมมีอิทัปปจจยตา เพราะวาทุกอยางมันเปนกระแสแหง อิทัปปจจยตา. ความทุกข
ก็ดีความดับทุกขก็ดีคือมันมีกระแสแหง
อิทัปปจจยตา,
คือการปรุงแตงกันมาเปนชั้น
เปนชั้น; ถามนุษยมีความรูความเขาใจแตกฉานในเรื่องอิทัปปจจยตานี้ ก็จะ
สามารถจัดใหโลกนี้มีสันติภาพไดตามที่ตองการ.
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สันติภาพในแงภาษาคน-ภาษาธรรม.
ทีนี้ดูกันตอไปอีกหนอยวา
ในแงของภาษาคน
และในแงของภาษาธรรม.
สันติภาพในแงของภาษาคน
มันก็เปนเรื่องสันติภาพอยางโลก ๆ ตามทีช่ าวโลกเขาพูด
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กัน; อยางนี้มันมีกิเลสมีอาสวะเนื่องอยูดวย ไมมากก็นอย, ตามความพอใจของคนที่มี
กิเลสคนมีอาสวะ สันติภาพของบุคคลชนิดนั้น มันก็พลอยมีกิเลสมีอาสวะไปบาง
ตามสวน; แตถากลาวโดยภาษาธรรม ไมมีกิเลสไมมีอาสวะ. พูดแลวมันก็นาหัว
วาสันติภาพอยางมีอาสวะเหลือ สันติภาพอยางหมดอาสวะ ไมมีอาสวะเหลือ; นี่พูดเปน
ภาษาพระอรหันต ดับกิเลสสิ้นเชิงไมมีอาสวะเหลือ ก็เปนพระอรหันต. ดับไมสิ้นเชิง
มีอาสวะเหลือก็ยังไมใชพระอรหันต. ดูกันโดยภาษาคน มันก็มีคาอยางโลกๆ, ดูโดยทาง
ภาษาธรรม มันก็มีคาอยางเหนือโลกหรือพนโลก.

สัมมาทิฏฐิทางออกจากทุกขสูสันติภาพ.
คูสุดทายที่จะดู ทางที่ถลําลงไปในสันติภาพ, คูกันกับทางที่จะออกมา
เสียจากสันติภาพ นี้มันเปนการกลาวอยางหมดจดสําหรับที่จะดู และโดยเฉพาะในเรื่อง
ที่จะใหทุกข ใหโทษ เปนทุกขเปนภัย ถลําลึกลงไปในทุกข, แลวจะออกมาเสียจากความทุกข
อยางไร. หลักเกณฑอันนี้มันใชกับเรื่องความทุกข แตเราจะเอามาใชกับเรื่องสันติภาพกัน
ดูบาง. ไมมีอะไรที่จะถลําเขาไปในสันติภาพ, ไมมีมนุษยคนไหนที่มันกระทําชนิดที่
เปนการถลําลงไปในสันติภาพ, เวนแตวามันจะเหอเหอตามๆ กัน อยางงมงายกัน
อยางนี้มันก็มีได; แตไมใชความจริง. สันติภาพมันไมมีโทษ จึงไมมีเรื่องที่
จะพลัดตกลงไป อยางการกระทําที่ผิดพลาด. แตวาถา พูดถึงทางออกมันก็มีทาง
ออกจากปญหา, ออกจากปญหา, แลวมันจึงจะมีสันติภาพ ฉะนั้นทางออกมันจึงมี
แตทางออกจากปญหาวิกฤตการณ,
ออกจากวิกฤตการณ
แลวมันก็พบกันกับสันติภาพ,
เปนเรื่องทางศาสนาก็ได เปนเรื่องทางศีลธรรมก็ได เปนเรื่องทางวัฒนธรรมก็ได, ลวน
แตเปนสัมมาทิฏฐิ
-ความถูกตองทุกอยางทุกประการ
ทําใหมนุษยสามารถขึ้นอยูเหนือ
อํานาจอิทธิพลของสิ่งใด ๆ คือเหนือโลกนั่นเอง. สัมมาทิฏฐิชวยใหขึ้นมาอยูเหนือ
อิทธิพลของสิ่งทั้งปวงในโลก ; นี้เรียกวาเปนนิสสรณะ - ทางออกของมนุษยเพื่อ

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

www.buddhadassa.in.th

๑๐๘

สันติภาพของโลก

จะมาสูสันติภาพ,
ดูมันก็มากมายและนาเวียนหัวอยูเหมือนกัน.
แตวาทุกเรื่องมันมี
ความจริงของมัน, ถาดูไดก็ดี. อาตมาก็เลยชักชวนวา ถาจะดูกันแลว, มันก็มีทางที่จะ
ดูอยางนี้.
นี้ขอแถมพกสักหนอย แมจะเปนเรื่องสวนตัว อาตมามีปณิธาน ๓ ประการ
ที่ตั้งไวตลอดกาล แลวยังชักชวนผูอื่นใหตั้งปณิธาน อยางนี้ดวยเหมือนกัน; ถาวามี
ความสําเร็จตามปณิธาน ๓ ประการที่ตั้งไวแลว สันติภาพยอมมีแนนอน.
๑.
การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนๆ,
ขอนี้มัน
ทําลายความเห็นแกตัว ซึ่งเปนศัตรูของสันติภาพ, ความเห็นแกตัวหมดไปแลว
สันติภาพไมมีศัตรู มันก็เจริญงอกงาม. ใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน.
๒. ทําความเขาใจระหวางศาสนา มันก็ยิ่งงายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น
ในการที่จะทําโลกทั้งโลกที่ศาสนาตางๆ กัน ใหเขาใจกัน ใหรวมมือกัน สันติภาพมันก็
มีไดโดยงาย เร็วขึ้น มากขึ้น.
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๓. อันสุดทายที่วา ออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยมนี้ ยิ่งสําคัญที่สุด.
คนไมเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน
เพราะมันไปบาไปหลงในวัตถุนิยม.
แลวคนทําความ
รวมมือกันแมในระหวางศาสนาก็ไมได
เพราะวาไปหลงในวัตถุนนิยม.
ถาไมหลงในวัตถุ
นิยมแลว มันก็งายนิดเดียว ที่จะทําความเขาใจกันระหวางบุคคลหรือระหวางศาสนา. เอาละ,
ก็สามารถที่จะเขาลึกถึงหัวใจอันแทจริงของศาสนาตน
คือความหลุดพน,
หลุดพน
จากโลก.
นี้ขอยืนยันวาเปนเรื่องสวนตัว วาตามที่มีปณิธาณ ๓ ประการนั้น, ลวนแต
ตั้งไวเพื่อประโยชนแกสันติภาพของสากลโลก หรือสากลจักรวาล, มันจะมีกี่โลก มันจะมี
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กี่จักรวาล
มันจะสําเร็จประโยชนไดตามที่ตองการ
ก็เพราะเราทุกคนในโลกมาชวยกันทํา
อยางนี้, เขาถึงหัวใจของศาสนาของตน ทําความเขาใจระหวางศาสนาทุกศาสนา,
ชวยกันดึงคนออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม แลวสันติภาพแทจริงกวางขวาง
สมบูรณมันก็เกิดขึ้น.
เอาละ, จะตองยุติกันที เพราะมันนานแลว มันเหนื่อยแลวดวย สรุป
ความวา สันติภาพจะเกิดไดดวยการกระทําทุกอยางถูกตอง ดวยอํานาจของสัมมา ทิฏฐิ ถามีสัมมาทิฏฐิ ทุกอยางมันถูกตอง แลวมันก็เปนไปเพื่อสันติภาพ : ถูกตอง
ทางวัตถุ ทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวิญญาณ วัตถุสิ่งของในตัวนอกตัว บานเรือน
ในเรือน นอกเรือน ก็ถูกตอง, รางกายก็มีอาการถูกตอง, จิตก็มีลักษณะถูกตอง, สติ ปญญาก็ถูกตอง, มีความถูกตองเหลานี้มาจากสัมมาทิฏฐิ มันไมยาก เพราะวามันเปนการ
กลับไปสูธรรมชาติเดิมของธรรมชาติ.
ธรรมชาติเดิมของธรรมชาติ
มันจะหยุดหรือสงบ
หรือไมปรุงแตง, ไมปรุงแตงก็ไปสูธรรมชาติเดิม. คําวา ไมปรุงแตง นั่นแหละ มีความ
หมายของนิพพาน; นิพพานไมมีการปรุงแตง, ไมมีการปรุงแตงของตัวการปรุงแตง คือ
อวิชชา, ทํามนุษยใหมีความเปนมนุษย หรือเปนมนุษยที่ถูกตอง. ถายังไมมีสันติภาพ
มนุษยยังมิใชมนุษย, ยังมิใชมนุษยที่ถูกตอง มนุษยชาติยังไมถูกตองตามความหมาย
ของมนุษยชาติ คือชาติแหงมนุษย. ตองมีจิตใจสูงอยูเหนือวิกฤตการณ ก็คือมีสันติภาพ,
ไมมีสันติภาพแลวมนุษยก็นาละอายในความเปนมนุษย,
เปนมนุษยที่ไมมี
สันติภาพ
เปนมนุษยที่นาละอาย.
เดี๋ยวจะพูดวาแมวหรือหมายังมีสันติภาพมากกวาคน
ชนิดนี้เสียอีก; ถาเปนมนุษยจริงก็ควรที่จะมีสันติภาพ, ถาเปนแตเพียงคน แตเพียง
คนมิใชมนุษย มันก็ยังไมมีสันติภาพ. นี่แหละมันจะนาละอายแมวละอายหมา ที่วา
มันมีสันติภาพมากกวา เพราะมันไมมีการปรุงแตง เพราะวามันไมอาจปรุงแตง, เพราะ
มันยังโงอยู,
ความฉลาดของคนที่เลาเรียนศึกษากันนักหนานี่
มันก็กลายเปนการฉลาด
ในการที่จะปรุงแตงใหเกิดความทุกข, เราเรียกวาการศึกษาหมาหางดวน รูหนังสือ รูอาชีพ
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รูการปรุงแตง
เพื่อความตองการของกิเลส,
ไมรูเรื่องความเปนมนุษยที่มีความสงบสุข.
มนุษยก็นาละอายสัตว
ที่วาแมมันจะโงแตมันก็ไมมีความยุงยากลําบากมากเหมือนมนุษย.
นี่จะเลือกเอาขางไหนดี จะเอาความเปนมนุษยที่ฉลาดอยางยิ่ง แลวก็เต็มไป
ดวยวิกฤตการณ หรือจะเอาความไมฉลาดเหมือนสัตวทั่วๆ ไป แตมีไมมีวิกฤตการณ มัน
คิดไมเปนมันปรุงแตงไมเปน. สังขารคือการปรุงแตงนั้น คือการคิดเปน -คิดเปน คิดเปนหลายซับหลายซอน
จนมีความทุกขอยางที่ไมรูจักความทุกข,
ก็เลยตองจมอยูใน
กองทุกขแลวก็เรียกวาสมน้ําหนามัน, มันหยาบคายไมที่พูดวา สมน้ําหนามัน ที่มันอยาก
คิดเปน คิดเกง แลวไดไปจมอยูในกองทุกข
ขอใหทุกคนสนใจ พุทธบริษัทควรสนใจ เพื่อประโยชนแกตนเอง เพื่อ
ประโยชนแกโลก
และเพื่อสนองพระพุทธประสงค,
เพื่อประโยชนแกตนเองนี้ก็พอจะ
เขาใจได, เพื่อประโยชนแกโลก ถาทุกคนมีความสงบสุข โลกก็เปนโลกที่มีคา; แตวา
เราพุทธบริษัทจะทําสิ่งเหลานี้ เพื่อสนองพระพุทธประสงค, พระองคทรงหวังวา พุทธ บริษัทจะชวยกันสืบอายุพระศาสนา
คือธรรมวินัยหรือพรหมจรรยนี้ยังคงมีอยูในโลก
เพื่อ
ประโยชนแกมหาชนในโลก
ทั้งเทวดาและมนุษยคือทุกคน.
อาตมาเห็นวาเปนสิ่งที่ควรจะ
สนใจ หรือวาตองสนใจ จึงจะเปนพุทธบริษัท จึงไดนํามาพูด, นําเรื่องนี้มาพูด
มิใชในลักษณะที่เปนการเมือง,
แตในลักษณะเปนธรรมะ
ธรรมะแทจริงที่ตองสนใจ.
หวังวาทานทั้งหลายจะไดนําไปพิจารณาใครครวญดู,
แลวกระทําใหทุกอยางมุงไปสู
สันติภาพ ในความหมายโลกๆก็ได. ในความหมายทางธรรมะก็ได, ชั้นทั่วไปก็ได, ในชั้นสูงสุดก็ได,
แลวก็มีสันติภาพ ไมเสียทีที่เกิดมาไดมีสันติภาพ.
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การบรรยายนี้สมควรแกเวลา
ขอยุติการบรรยาย
เปดโอกาสใหพระคุณเจา
ไดสวดบทธรรมคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุสันติภาพยิ่ง ๆ
ขึ้นไป โดยสมควรแกเวลา ณ กาลบัดนี้.
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สันติภาพของโลก
-๕๒ สิงหาคม ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ.
[สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคอาสาฬหบู ชาเป นครั้ งที่ ห าในวั นนี้ อาตมา
ก็ ยั งคงบรรยายเกี่ ยวกั บ สั นติ ภาพของโลก ต อไปตามเดิ ม เพราะยั งไม จบ, และมี หั วข อ
ยอยเฉพาะวันนี้วา เหตุใหเกิดสันติภาพ.
[ปรารภ และทบทวน.]
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ทํ า ไมเราจะตอ งพูด กัน ถึง เรื ่อ งสัน ติภ าพ? บางคนเห็น วา เปน เรื ่อ ง
การเมื อง ไม ต องเอามาพู ด, เรื่ องของการเมื องมั นก็ มี อยู , แต สั นติ ภาพที่ ไม เกี่ ยวกั บการ
เมื องมั นก็ มี อยู , เกี่ ยวกั บธรรมะเกี่ ยวกั บบุ คคลจะต องประพฤติ ปฏิ บั ติ ; ถ าเห็ นเป นเรื่ อง
เกี่ ยวกั บการเมื อง ก็ จะไม สนใจ, หรื อไม เห็ นเป นหน าที่ ของพระพุ ทธบริ ษั ท. แต อย างไรที่ ได
กลาวมาแลววา เรื่องสันติภาพเปนเรื่องที่เปนความประสงคของพระพุทธเจา, อยาง
๑๑๑
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ที่พระองคตรัสวา
ตถาคตเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชนสุขแกมหาชนในโลกทั้งเทวดาและมนุษย,
นี้มันก็ไมเปนเรื่องยกเวนอะไร.
เรื่องมนุษยก็คือเรื่องของพวกที่ยังตองรูจักเหงื่อ,
เรื่องของเทวดาก็คือเรื่องของพวกที่ไมรูจักเหงื่อ;
เอาความหมายสั้นๆ อยางนี้เพื่อ
สรุปความวา มันจะรูจักเหงื่อหรือไมรูจักเหงื่อ มันก็มีปญหาทั้งนั้น; มันมีความทุกข
อีกอยางหนึ่งเบียดเบียนทั้งพวกมนุษย และทั้งพวกเทวดา เราจึงสนใจที่จะสนอง
พระพุทธประสงค,
ทําใหพระพุทธองคเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนทุกฝายทุก
ชนิดทุกระดับ
คําวา สันติภาพ นี่ก็พอจะฟงกันออก วามันเปนภาวะของความสงบ ปกติ
ไมมีปญหา ไมมี ความทุกข; แตก็ยังมีแงที่จะตองดูวา มันเนื่องกันทุกระดับ, มัน
เนื่องแกกันและกันทุกระดับ.
คําวาสันติภาพโดยสมบูรณของโลกจะตองหมายความ
หมดทุกระดับ, ถาสันติภาพของมนุษยมี มันก็จะมีสันติภาพ ไปถึงสัตวเดรัจฉาน
ดวย, แลวจะมีสันติภาพไปถึงพฤกษาชาติ ตนไมตนไรทั้งหลายดวย คือมันก็ไมถูก
เบียดเบียน แลวมันก็จะสันติภาพปกติลงไปถึงวัตถุธาตุทั้งหลาย ที่ประกอบกันขึ้นเปน
แผนดินเปนผืนโลกดวย, มันเปนชั้น ๆ ไปทีเดียว. ถาไมมีสันติภาพในระดับมนุษย
แลว มันก็กระวนกระวายใจลงไปถึงสัตวเดรัชฉาน เพราะมนุษยมันเบียดเบียนสัตว
เดรัชฉาน, แลวมันเบียดเบียนตนไม ตนไล,เบียดเบียนทรัพยากรตางๆ ในแผนดิน ;
นี่เราดูเถอะวามันเนื่องกันอยางนี้.
ถาสามารถทําใหเกิดสันติภาพในหมูมนุษยได
มันก็สามารถมีสันติภาพลึกลงไปเปนชั้นๆ ถึงขนาดนั้น : สัตวเดรัชฉานก็พลอยมี
สันติภาพ, ตนไมตนไลก็พลอยมีสันติภาพ แผนดินก็พลอยมีสันติภาพ.
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แลวดูวามันตั้งตนที่ตรงไหน? ถาพิจารณาดูใหดี มันตั้งตนในหัวใจของ
มนุษย เมื่อหัวใจจิตใจก็ตามเถิดของมนุษยมันมีสันติภาพ, มันก็ทําใหมนุษยมีสันติภาพ
และลงไปตามลําดับอยางที่กลาวแลว, เดี๋ยวนี้มนุษยไมมีสันติภาพ เพราะวาในจิตใจ
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๑๑๓

ของมนุษยไมมีสันติภาพ. เราจงมาศึกษาเรื่องสันติภาพ ที่จะมีขึ้นในหัวใจของมนุษย,
แลวมีไปถึงมนุษย มีไปถึงสัตวเดรัจฉาน, มีไปถึงตนไมตนไล, มีลงไปถึงแผนดิน
แผนดินโลก
ก็เปนเรื่องเกี่ยวของกับธรรมะโดยตรง
คือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย
นั่นเอง; ดังนั้นการพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ มันก็หมายถึงการพูดกันเรื่องจิต
ใจของมนุษยนั่นแหละ
เปนสวนใหญ.
ดังนั้นอาตมาเห็นวาเปนสิ่งที่พุทธบริษัทจะ
ตองเกี่ยวของ, จะตองสนใจ, จะตองนํามาศึกษา กระทั่งวาจะตองทําหนาที่ของตนตาม
สมควรเพื่อใหโลกนี้มันมีสันติภาพ. ในครั้งแรกของการพูด ก็พูดดวยเหตุผลขอนี้, ครั้ง
ตอมาไดพูดเรื่องวิกฤตการณ
คือสิ่งที่มันตรงกันขามจากสันติภาพ,
แลวก็ไดพูดถึงเรื่อง
เหตุที่ทําใหเกิดวิกฤตการณ, แลวในครั้งที่แลวมา ก็ไดพูดกันถึงเรื่องสันติภาพโดยละเอียด.
วันนี้ก็จะไดกลาวถึงตนเหตุใหเกิดสันติภาพนั้นสืบตอไป ในการบรรยายครั้งที่หานี้.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

เมื่อพูดถึงตนเหตุแหงสันติภาพ หรือจะเรียกวาเหตุแหงความดับทุกข
คน
ทั่วไปก็จะระลึกนึกถึงสิ่งที่เรียกวา
อัฏฐังคิกมรรค
-อริยมรรคมีองคแปดประการ,
เราก็มีหลักอันนั้นที่จะมาพูดกันเรื่อง
เหตุใหเกิดสันติภาพ.
ในชั้นแรกนี้เราก็จะดูเหตุ
แหงสันติภาพในลักษณะที่ตรงกันขาม จากเหตุแหงวิกฤตการณ มันจะเห็นเปน
คู ๆ กันเปรียบเทียบกันไดงาย, แลวก็จะรูจักไดดีทั้งสองฝายดวย.
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เหตุแหงสันติภาพอันเกี่ยวกับบุคคลแตละคน
ก็มีอยูประเภทหนึ่ง,
เกี่ยวกับสังคมโลก ชาวโลกที่รวมกันเปนกลุม ๆ เปนกลุมใหญ ๆ เปนประเทศ หรือวาเปน
กลุมแหงประเทศ เรียกวาเปนสังคมโลก นี้ก็มีอยูสวนหนึ่ง. สวนที่เกี่ยวกับบุคคลแตละ
คนละคนนั้น ก็เปนสวนปลีกยอย เปนสวนตั้งตน แตมันก็เปนพื้นฐานแหงสวนใหญอีก
นั่นเอง เพราะวาสังคมโลก มันก็เกิดมาจากบุคคลแตละคนแตละคนรวมกันเขา.

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก

๑๑๔

เหตุแหงสันติภาพในสวนบุคคล.
เดี๋ยวนี้เราจะไดพิจารณากัน ในสวนของบุคคลกอน สวนบุคคลนั้นจะเกิด
สันติภาพไดอยางไร? จะพิจารณากันเปนอยาง ๆ ไปตามลําดับ เทาที่จะพอนึกเห็น จะเกิด
สันติภาพในสวนบุคคล.

ตองมีการศึกษาที่สมบูรณ.
ในชั้ น แรกก็ ต อ งมี ก ารศึ ก ษาที่ ส มบู รณ , ใช คํ าว าที่ ถู ก ต อ งและสมบู รณ
มั นต องถู กต องก อนมั นจึ งจะสมบู รณ , หรื อคํ าว าสมบู รณ นั้ นมั นมี ความหมายของคํ าว า
ถู ก ต อ งรวมอยู ด วย นั้ น ก็ เรี ย กว า จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาที่ ส มบู รณ , ไม เป น การศึ ก ษาที่
เรี ยกว าสุ นั ขหางด วน. เดี๋ ยวนี้ ทั้ งโลกมี แต การศึ กษาชนิ ดสุ นั ขหางด วน คื อมี แต เรียน
หนั งสื อ กั บ เรี ย นวิ ชาชี พ เท านั้ น , สองอย างเท านั้ น . ส วนว าจะเป น มนุ ษ ย กั น อย างไร
ใหถูก ตอ งใหส งบสุข นั้น ไมไ ดเ รีย น คือ ไมเ รีย นธรรมะสํา หรับ การเปน มนุษ ย
ที่ ถู ก ต อ ง เรีย นกั น แต ห นั ง สื อ กั บ วิ ช าชี พ , อะไร ๆ ก็ เนื่ อ งกั น อยู แ ต กั บ วิ ช าหนั งสื อ
กั บวิ ชาชี พ เป นเรื่ องทางฝ ายร างกายไปเสี ยหมด, ในทางฝ ายจิ ตใจไม ได มี ; เพราะเข าใจผิ ด
กั นว า มั นไม จํ าเป น มั นไม เกี่ ยวกั น ยกเอาเรื่ องจิ ตใจไว เป นเรื่ องส วนบุ คคล, ใครอยากรู
อยากเข าใจก็ ไปหาศึ กษาเอาเอง. ส วนที่ จะให รั ฐบาลจั ด นี้ ก็ จั ด แต เพี ยงเรื่ อ งรู ห นั งสื อ
กั บ เรื่ อ งวิ ช าชี พ , ประเทศไทยเราก็ พ ลอยเป น อย างนั้ น ไปด ว ย. แต ได ข า วว า จะมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงมาสนใจในส วนที่ เป นเรื่ องจิ ตใจกั นเพิ่ มขึ้ นบ าง. และมี หวั งว าคงจะขยายอี ก
ต อไป, ซึ่ งคงจะสมบู รณ ได . ต องมี การศึ กษาที่ สมบู รณ ไม เป นอย างสุ นั ขหางด วน, หมาย
ความวาทารกไดรับการอบรมอยางถูกตองสําหรับที่จะเปนมนุษยที่ถูกตอง.
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เรื่องคนกับมนุษยนี้
ขอใหตั้งขอสังเกตไวใหดี ๆ เราจะไดยินคําพูดที่
เปนทางการหรือวาเปนกิจจะลักษณะนี้ก็พูดกันแตเรื่องความเปนคน
ไมคอยจะไดพูด
กันถึงเรื่องความเปนมนุษย, มันก็เลยหละหลวมกํากวม. ตองชัดลงไปวาเปนเพียง
คนนั้นไมพอ, เพียงเกิดมาเปนคนนั้นยังไมพอ ตองมีความถูกตอง จนถึงกับจะเรียกวา
เปนมนุษยไดดวย; อยางที่เคยพูดอยูเสมอ ๆ วา คนนี้เกิดมาแปลวาเกิดมามันก็เปนคน
แตถาจะเปนมนุษยมันตองมีจิตใจสูง. คําวาสูงในที่นี้ คืออยูเหนือความทุกข, เหนือ
ปญหา ไมตองทนอยูในความทุกขนั่นเอง, จะเปนความทุกขใหญ ๆ ความทุกขเล็กนอย,
ความทุกขโดยตรง ความทุกขโดยออมอะไรก็ตาม. คนยังจมอยูในกองทุกข หรือใน
ความทุกข เพราะวาจิตใจมันยังต่ํา มันยังไมรูอะไร ยังไมไดรับการอบรมอะไร; ถา
มันสูงขึ้น มีการอบรมสูงขึ้น มันก็สามารถจะอยูเหนือปญหาและความทุกขได. นี่ขอ
ใหกําหนดกฎเกณฑกันไวอยางนี้
มันจะงายแกการศึกษาและดําเนินตน
ดําเนินชีวิต
จิตใจใหเปนไปอยางถูกตอง.

ตองควบคุมและพัฒนาสัญชาตญาณ.
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ทีนี้ ก็จะดูใหลึกลงไป จะเรียกวาในแงของวิทยาศาสตรทางจิตใจ ก็ยังได
คือวา คนจะตองไดรับการศึกษาอบรม และมีการควบคุมสิ่งที่เรียกวาสัญชาต ญาณ ควบคุมสัญชาตญาณใหเปนไปในทางสูง, อยาใหเปนไปในทางต่ํา มันจะ
ไปเปนเพียงเปนคน หรือต่ําลงไปกวาคน, มันตองควบคุมสัญชาตญาณเปนไปในทางสูง
มันจึงจะเปนมนุษย.

สิ่งที่เรียกวาสัญชาตญาณนั้นเราชาววัด
ไมคอยไดพูดกัน, แตที่จริงมันเปน
เรื่องที่ตองรูจัก. สัญชาตญาณคือความรูที่เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ, แลวก็
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เกิดอยูแลวในจิตในใจ เปนพื้นฐานแหงจิตใจ, เปนความรูที่มันรูไดเอง รูสึกวามี
ตัวตน รูสึกวาจะตองสงวนตนรักษาตน รูสึกวาตองปองกันตน กระทั่งตองสืบพันธุเอา
ไวอยาใหสูญพันธุ, เปนสัญชาตญาณกลาง ๆ ตามธรรมชาติอยางนี้ ทีนี้ไมไดรับการควบคุม
สัญชาตญาณกลาง ๆ ระดับพื้นฐานทั่วไป, มันเปลี่ยนไปเปนสัญชาตญาณอยาง
กิเลส คือมันต่ําลงไปกวาระดับกลาง ที่เปนสัญชาตญาณวามีตัวตน มันก็เลยไปจน
เห็นแกตัว, เห็นแกตัว, เห็นแกตัวตน หรือมีกิเลสในการที่จะตอสูปองกันตนรักษา
ตน, กระทั่งวาการสืบพันธุ มันก็กลายเปนเรื่องของกิเลสตัณหาราคะไป. นี่แหละสัญชาต
ญาณพื้นฐานซึ่งไมรุนแรงอะไร มีเพียงเทาที่จําเปนแกการที่มีชีวิตนั้น มันควบคุมไวไมได,
มันกลายเปนรุนแรง
แตแรงไปในทางฝายต่ํา
เพราะวาประกอบไปดวยอวิชชาคือความ
ไมรู;
มีความรูมันก็เปนมาทางวิชชา,
จะกลายมาเปนสิ่งที่เรียกวาโพธิ,ถาไมมี
วิชชาเปนไปในทางต่ํา รียกวากิเลส. สัญชาตญาณกลาง ๆ ของคนเรา เมื่อปลอยมา
ตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมตามไมรูอะไรกัน
มันก็จะนอมไปในทางเปนฝาย
กิเลส, กระทั่งเปนกิเลสอยางยิ่ง, ที่นอมไปในทางฝายโพธินั้นมันมีไดนอย ที่เปนไป
ไดเอง เพราะมันไมงายเหมือนกับที่มันจะเปนไปทางฝายกิเลส.
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เด็กทารกเกิดมาจากทองมารดา มันก็มีสัญชาตญาณธรรมดากลาง ๆ รูสึกวามี
ตัว แตยังไมถึงกับเห็นแกตัวที่จะกินอาหาร จะปองกันตัว จะสืบพันธุ อยางนี้มันยัง
ไมมี; แตเมื่อเด็กเกิดมาแลวปลอยไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี มันก็เปน
โอกาสที่จะเปลี่ยนเปนสัญชาตญาณอยางกิเลส.
ที่วาเด็กทารกมีจิตใจเกลี้ยงมาแต
ในทอง พอเกิดมาแลวก็ไดกินอาหารอรอย ก็เปนความรูอยางใหมเรื่องอรอย, รับความ
ประคบประหงมประเลาประโลม
มันก็เกิดความรูสึกไปในทํานองนั้น,
แตมันยิ่งกวา
ธรรมดา. ถามันไมไดอยางใจที่มันเคยได มันก็โกรธ, ที่ไมเคยโกรธมันก็โกรธ,
ที่ไมเคยโลภมันก็โลภ, ที่ไมเคยหลงมันก็หลง, นี้เรียกวาสัญชาตญาณกลาง ๆ โดย
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พื้นฐาน มันคอย ๆ เปลี่ยนไปเปนสัญชาตญาณอยางกิเลส ทีละนอยทีละนอยโดยไมรู
สึกตัว โดยที่ใครๆ ก็ไมรูสึกตัว. แลวดูใหดีเถอะผูเลี้ยงจะเปนบิดามารดาพี่เลี้ยงอะไรก็
ตาม มันก็ลวนแตจะใหทารกนั้นไดอรอย ไดสบาย ไดพอใจ. ความรูสึกสบาย อรอยพอ
ใจ เปนเพียงความรูสึก เทานั้น; แตเมื่อมันมากเขา ๆ มันก็คลอดความรูสึกอีกอัน
หนึ่งออกมา คือวาตัวกูอรอย, ตัวกูสบาย, ตัวกูพอใจ. นี่ความรูสึกวาเปนตัวกูเปน
ตัวตนมันคอย ๆ เกิดทีละนิด ๆ จนมันหนาแนน.
นี่จะเห็นไดวาเมื่อปลอยกันมาตามธรรมดาสามัญแลว
สัญชาตญาณ
กลาง ๆ ญาณพื้นฐานยังไมดีไมชั่วอะไร มันคอยๆ นอมไปในทางเปนกิเลส ซึ่งจะเปน
ไปฝายชั่ว. ที่เรียกกันวาชั่ว ความมีตัวกลางๆ, มีตัวเพื่อจะมีชีวิตกลางๆ กลาย
เปนความเห็นแกตัวที่รุนแรง.
การแสวงหาอาหารมันก็ไมเปนแตเพียงอาหาร,มัน
กลายเปนการกินเหยื่อที่อรอย, มีเหยื่อที่อรอยเปนเบื้องหนา การปองกันตัวก็เลยเปน
ไปถึงความโกรธ ความแคน ความอาฆาต ความจองเวร, มันรุนแรงแรงกวาสัญชาตญาณกลางๆ ที่เปนพื้นฐานอยางนี้. นี่เรียกวาสัญชาตญาณกลาง ๆ ไดเปลี่ยนไป เปลี่ยน
ไปเปนสัญชาตญาณฝายกิเลส ซึ่งเราจะเรียกกันงาย ๆ วาธรรมชาติฝายต่ํา ที่จะนําไปสู
ปญหาหรือความทุกข. นี้ไมมีใครที่จะมาสอนใหเขาใจไดตั้งแตเล็ก ๆ ไมมีสติปญญาติดมา
แตในทอง, แลวก็ไมมีใครสอน โอกาสที่จะมีสัญชาตญาณฝายกิเลสหรือฝายต่ํามันก็มีมาก
ขึ้นๆ โตขึ้น ๆ จนเปนหนุมเปนสาว มันก็เต็มไปดวยสัญชาตญาณที่เขมขน เปนฝายกิเลส,
แลวก็เผชิญกับความทุกขไปในชีวิต จะกี่ป กี่สิบปก็สุดแท.
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เมื่อความทุกขมันครอบงํามากเขา
มันจึงคอยคิดหาทางเขาใจตอสู
แกไข สัญชาตญาณฝายโพธิจึงจะเริ่มตั้งตน จะเรียกวามันสายเกินการก็ไมได แต
มันมาทีหลัง มีทีหลังฝายกิเลส มันไมมีโชคดีจนถึงกับวา มีคนสอนลูกทารกนั้นใหรูวา
อะไรเปนอยางไร อะไรเปนอยางไรมาตั้งแตตน, มันจึงเดินมาผิด คือเปนทุกขเปนไปใน
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ทางฝายทุกขเรื่อย ๆ มา
ฝายโพธิใหเกิดขึ้นมา.

สันติภาพของโลก

จนตั้งครึ่งคอนจึงจะคอยรูจักวาอะไรเปนอะไร

จึงจะพัฒนาใน

ถาทําถูกตองมันก็ทันแกเวลา
มันก็พอจะมีความสุข,
หลุดจากความ
ทุกขไดบางตามสมควร, กวาจะตายมันก็หลายปอยูเหมือนกัน. ฉะนั้นใคร ๆ อยาละ
โอกาสนี้, ใหชีวิตนี้มันไดพบกันกับโพธิ ความรูที่จะดับทุกขได, มีความเปนอยูเปนปกติ
สุข หรือเรียกวาสันติภาพสวนบุคคล จึงใชคํารวม ๆกันวา, จะมีสันติภาพสวนบุคคล
นั้น สัญชาตญาณนั้นตองไดรับการควบคุม ใหเปนไปทางฝายโพธิเสียโดยเร็ว
เทาที่จะเร็วได ใหมากเทาที่จะมากได.
นี่การที่เราเพิ่งมาสนใจศึกษาธรรมะธรรมโมกันขึ้นนี้มันตอภายหลัง;
ถา
ไดรับการสั่งสอนเรื่องนี้มาเสียตั้งแตออนแตออก มันก็จะประเสริฐ จะวิเศษ; แต
มันทําไมได เพราะมันไมมีขนบธรรมเนียมประเพณี ไมมีใครจะสอนเรื่องอนัตตา สุญญตา
แกลูกเด็ก ๆ ทารก, แลวกลับเห็นวาไมควรสอนเสียดวย กลัววาเด็ก ๆ ทารกจะไมกาว
หนา อยางนี้มันก็ไปกันใหญ, เรียกวาขนบธรรมเนียมประเพณีในโลกนี้ เขาไมไดสอน
กันใหลูกเด็ก ๆ รูความจริงในเรื่องนี้, ปลอยใหมันเติบโตขึ้นมาดวยความไมรูเรื่องนี้ ตอสู
ในชีวิตฟนฝามาในชีวิต
มีความทุกขในชีวิต,
กวาจะเติบโตมันก็เลยมีปญหาอยางที่เรา
เห็น ๆ กันอยู, จึงไมมีสันติภาพในสวนบุคคล. ถาจะใหมีสันติภาพสวนบุคคล มัน
ก็จะตองมีความรูพัฒนาสัญชาตญาณ,
ตองควบคุมสัญชาตญาณใหเปนฝายโพธิเสีย
โดยเร็ว, แลวสัญชาตญาณฝายกิเลสมันก็ถอยกําลัง มันก็ควบคุมได, ธรรมะก็มีโอกาส
ที่จะแสดงบทบาท.
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ทีนี้อยากจะพูดไปถึงการเมืองนิดหนอย
วาระบบประชาธิปไตยใหเสรีภาพแกบุคคลมากเกินไปไมมีขอบเขตนั่นแหละ
ก็เปนโอกาสเปดกวางใหสัญชาตญาณ
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ฝายกิเลสนั้นเจริญงอกงามกาวหนา,
ประชาธิปไตยมันเปดโอกาสใหใครทําอะไรไดตาม
ชอบใจ
มันก็มีอิสระในการที่จะปลอยไปตามอํานาจของกิเลส;
จะตองมีความรูความ
เขาใจในเรื่องนี้,
ใหวัฒนธรรมประจําบานเรือนอบรมลูกเด็ก ๆ ใหเห็นแกความถูกตอง,
อยาไดเห็นแกตัวกู, อยาไดเห็นแกตัวกู ใหเห็นแกความถูกตอง. แตวาความรัก
ของผูใหญของบิดามารดานั้นเอง สงเสริมไปในทางใหเขาไดรับความรูสึกเห็นแกตัว เห็น
แกตัวกู; ฝายบิดามารดาก็นาเห็นใจเหมือนกัน, บิดามารดาก็ไมไดรับรูธรรมะอยางถูก
ตองที่ไดอบรมมาอยางถูกตอง มักจะสงเสริมความรูสึกฝายที่เปนกิเลสมาเรื่อย ๆ หรือ
วาปลอยมาตามบุญตามกรรมเปนอยางมาก ปญหาจึงมีอยางนี้. เด็ก ๆ ของเราก็เจริญ
เติบโตขึ้นมาดวยความเห็นแกตัว ความเห็นแกตัว มันก็เปนผูละเมิดศีลธรรม ทํา
ตัวเองใหเดือดรอนอยูตามลําพังก็ได, ถาควบคุมไวไมได มันก็ทําผูอื่นใหเดือดรอน.
ดูความไมมีศีลธรรมนี้ มันทําตัวเองใหเดือดรอนอยูเปนพื้นฐาน, ถามาเกี่ยวของ
กับผูอื่นก็ทําใหผูอื่นเดือดรอนอีกสวนหนึ่ง; นี่เรียกวาความเห็นแกตัว, ความที่
ไมมีสันติภาพ ก็คือความที่มีความเห็นแกตัวเปนพื้นฐานเปนรากฐาน, ถาไมมี
ความเห็นแกตัว มันก็มีสันติภาพเปนแนนอน. นี่เรียกวาฝายบุคคลแตละคน ๆ มันก็มี
ปญหาอยางนี้ จะตองแกปญหาขอนี้ มันจึงจะมีสันติภาพในสวนบุคคล.
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ทีนี้ก็จะดูถึงสวนที่สองที่เรียกวา กลุมแหงบุคคล เรียกวาสังคมโลก,
ที่รวมกันเปนกลุม ๆแลวทําอะไรรวมกันมาก ๆ จะเปนประเทศก็ได หลายๆ ประเทศก็ได
มีความนิยมกันอยางไรก็กระทํากันไปอยางนั้น.
นี้ก็มีอยูสวนหนึ่ง
พิจารณาดูสวนนี้ก็จะ
พบวา มันก็เปนไปในลักษณะที่สงเสริมสัญชาตญาณฝายกิเลส และเปนไปตาม
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อํานาจสัญชาตญาณฝายกิเลส, ดูสถานการณเหตุการณตาง ๆ ที่เปนอยูในปจจุบัน ก็จะ
เห็นไดวา ทั้งโลกนี้มันกาวหนา, กาวหนาเรียกกันวากาวหนา, มันก็จริงมันกาวหนา :
วิชาการก็กาวหนา, การประดิษฐสิ่งตาง ๆ เปนอุตสาหกรรมมันก็กาวหนา, กาวหนาไป
ในทางฝายสงเสริมกิเลส,
ผลิตเหยื่อของกิเลสขึ้นมาอยางมากมายมหาศาลทวมโลก,
เรียก
วาเปนอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมนั้นผลิตเหยื่อของกิเลสขึ้นมา ใหมนุษยจมอยู
ภายใตกิเลส.

ตองมีความกาวหนาทางฝายจิต.
เดี๋ยวนี้มันจะตองทําอยางตรงกันขาม
คือใหมันมีความกาวหนาในเรื่อง
ทางฝายจิต ที่ประกอบไปดวยความรูสติปญญา, จะตองมีความกาวหนาทางฝายจิต,
จะผลิตจะประดิษฐอะไรขึ้นมา
ก็ตองใหมันเปนปจจัยแกการควบคุมกิเลส
มันจึงจะมี
สันติภาพ. ประชาชน, ชนชาวโลกทั้งหลายไมติดในรสของวัตถุ ไมเปนทาสของวัตถุ,
มีความรูสึกที่เปนธรรม, มีความรูสึก รูแจง ลึกซึ้งถึงความจริงของธรรมชาติของสิ่งเหลานี้
คือจะไมหลงติดในรสของวัตถุซึ่งเปนความเพลิดเพลินอยางยิ่ง
แตมันเปนความเพลิดเพลิน
ที่หลอกลวงที่จะทําใหเกิดปญหาขึ้นมา, มันจะตองไมมีใครคิดครองโลก. เดี๋ยวนี้มี
คนคิดที่จะครองโลก เชนลัทธิลาเมืองขึ้นเปนตน เพื่อจะครองโลก ก็เพื่อจะไดรวบ รวมเอาเหยื่อทั้งหมดในโลกมาเปนของตัว. นี่ถาไดเปนเจาโลกเปนผูครองโลก มัน
ก็มีผูตอตาน เมื่อตอตานก็เกิดการกระทบกระทั่งกัน เปนสงครามเปนอะไรขึ้นมา
มันก็เกิดวิกฤตการณระส่ําระสาย.
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มองเขามาแคบ ๆ อีกหนอยก็จะพบวา คนมั่งมีตองไมมีความคิดเห็นที่จะ
ใชคนจนเปนเครื่องมือสรางความร่ํารวยใหแกตน,
ลัทธิอะไรก็อยาไปออกชื่อ
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แตวามันมีความมุงหมายที่จะทํานาบนหลังคนจน อยางมากถึงวาจะทํานาบนหัว บนศีรษะ
คนจน, ไมมีความเมตตากรุณาปรานี มันจึงไมมีสันติภาพ; สิ่งเหลานี้ตองไมมี มันจึง
จะมีสันติภาพ. คนมั่งมีรักคนยากจนอยางลูกหลานญาติพี่นอง ชวยกันทํางาน ชวยกันหา
ชวยกันผลิต
แลวก็แบงปนกันอยางที่เรียกวาไมเอาเปรียบ,
ปญหาการตอสูระหวางคน
สองพวกนี้ก็จะไมมี ก็จะไมมี. เดี๋ยวนี้ มันยังเต็มไปหมดทั้งโลก การตอสูระหวางคน
มั่งมีกับคนยากจน แลวโลกนี้มันจะมีสันติภาพกันไดอยางไร.

ทุกศาสนาตองนํามาใชใหเปนประโยชนแกสันติภาพ.
ทีนี้มองดูอีกทางหนึ่ง เพื่อสันติภาพนี่ ศาสนาทุกศาสนาตองถูกนํามา
ใชใหเปนประโยชนแกสันติภาพ โดยไมมีการขัดแยง. เดี๋ยวนี้ศาสนายังขัดแยง
กันเสียเอง, ทะเลาะกันเสียเองจะเปนที่พึ่งแกคนทั้งโลกไดอยางไร. หัวใจของศาสนา
ทุกศาสนา มุงหมายที่จะทําลายความเห็นแกตัวทั้งนั้นแหละ; แมวาวิธีการมันจะ
แตกตางกันบางก็ไมเปนไร แตมันมุงหมายตรงกันที่จะทําลายความเห็นแกตัว. ถาศาสนา
แตละศาสนา ไดโอกาสทําหนาที่ของตน ๆ อยางถูกตอง ความเห็นแกตัวในโลกนี้
มันก็จะเบาบางลง, หรือวามันจะหมดไป นี่สันติภาพมันก็จะมี. เดี๋ยวนี้ศาสนามันก็มี
เพื่อศาสนาเองเสียมากกวา;
ถาพูดใหถูกตองมันก็ตองพูดวา
เจาหนาที่ทางศาสนา
ตัวศาสนานั้นไมไดมีชีวิตวิญญาณ คิดนึกอะไรก็ได, แตเจาหนาที่ผูถือบังเหียน หรือ
วากําศาสนาอยูในมือนั้น ก็ใชศาสนาไปในทางเปนประโยชนแกพวกตัว เสียมาก
กวา, กระทบกระทั่งกันก็ทําใหระส่ําระสายไดมากเหมือนกัน.
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โลก,

เดี๋ยวนี้มีที่แปลก คือมีพระเจา ชนิดที่อนุญาตใหมนุษยแยงกันครอง
เรามีพระเจาชนิดที่อนุญาตใหมนุษยแยงกันครองโลก ลองฟงดูใหดี ๆ เรามีพระเจา
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ที่อนุญาตใหมนุษยแยงกันครองโลก, ถาพระเจามีจริง มีเดชมีอํานาจอยางพระเจาจริง
ก็จะตองหยุดเสียมิใหใครใชอํานาจแยงกันครองโลก,
มันก็ไมมีสงคราม.
เดี๋ยวนี้
พระเจาปลอยใหมนุษยแยงกันครองโลกตามพอใจ มันก็มีผูที่แยงกันครองโลก มันก็
เกิดสงคราม, ก็เปนเรื่องที่นาหัว วาเรามีพระเจาชนิดที่เปนผูสรางโลก แตก็ไมรูจัก
สรางโลกใหมีสันติภาพ,
แลวยังปลอยใหมนุษยทําอะไรๆ ชนิดที่ฝนความประสงค
ของพระเจา, พระเจาก็ตองการสันติภาพ แตยังปลอยใหมนุษยสรางวิกฤตการณ นี่มัน
นาหัวอยางนี้.
ในที่สุดจะตองมองไปถึงขอที่วา
เราจะตองมีศาสนาชนิดที่มันสบหลัก
วิทยาศาสตร, สบหลักวิทยาศาสตร มองเห็นกันอยูวา มีเหตุผลอยางไร ปฏิบัติอยางไร
ผลจะเกิดขึ้นอยางไร, ไมตองใหเปนของลึกลับ. พระเจาคืออะไรก็ไมรู, แลว
พระเจาสรางโลกมาใหวุนวายอยางนี้ แลวพระเจาก็ตองการใหคนออนวอน - ออนวอน ออนวอน แตแลวพระเจาก็ไมเคยให อํานวยใหอยางที่คนออนวอน, นาหัวไหมคิดดู,
ออนวอนกันทั้งโลก แตมันก็ไมไดรับผลตรงตามที่ออนวอน มันนาหัวหรือไมนาหัว.
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เรามีพระเจาชนิดที่ตรงไปตรงมากันดีกวา
คือกฎอิทัปปจจยตา
ทําไปอยางไรจะตองไดรับผลโดยสมควรแกการกระทําเสมอ,
นี่แหละจึงจะชวยโลกได.
เราออนวอนพระเจาอิทัปปจจยตา
ดวยการทําใหตรงตามกฎของอิทัปปจจยตา,
การบูชา
ออนวอนพระเจาชนิดนี้
คือการทําใหตรงตามกฎของพระเจา,
แลวพระเจาก็อํานวยผลให
ไดตรงตามที่เราตองการ. ถาเปนพระเจาอยางนี้ โลกนี้ก็จะมีสันติภาพ, จะมีศาสนา
และศีลธรรมที่สบหลักวิทยาศาสตร, เปนไปตามวิถีทางของวิทยาศาสตร แมจะเปน
ศีลธรรมก็เปนศีลธรรมที่สบหลักวิทยาศาสตร,
เปนศีลธรรมที่สามารถควบคุมสัญชาตญาณ
ไว อยาใหตกไปฝายต่ํา คือฝายกิเลส, และสงเสริมใหเปนไปในทางฝายสูง คือฝายที่
เปนโพธิ.
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ศีลธรรมเปนรากฐานของสันติภาพ.
เรื่องศีลธรรมนี้
เปนสิ่งที่สําคัญมาก
เปนสิ่งที่เปนรากฐานของ
สันติภาพ ของความสงบสุข, ปราศจากศีลธรรมเสียแลว มันก็ไมมีรากฐานของความ
สงบสุข. เราดูกันถึงคุณคาของศีลธรรมสักหนอย ยอมเสียเวลา.
ศีลธรรมนั้นมันทําใหไมมีอาชญากรรม, ไมมีอันธพาล ที่ขัดขวาง
หนาที่การงานของบุคคลผูประกอบสัมมาอาชีพ.
เดี๋ยวนี้คนมันไมมีศีลธรรม
คนพวกหนึ่ง
ตั้งใจที่จะทํางานประกอบสัมมาอาชีพ,
คนพวกหนึ่งก็ขัดขวางทําลายลาง
หรือยึดเอา
เขายึดเอาเปนของตน. นี่เรียกวาปลนจี้ขโมยอะไรไปเลย เพราะความไมมีศีลธรรม มันก็
มีอาชญากรรมที่ขัดขวางบุคคลผูประกอบสัมมาอาชีพ,
ปรากฏวามีบุคคลที่ตั้งใจจะทํามา
หากินอยางยิ่งอยูทั่ว ๆ ไป แตแลวทําไมได เพราะถูกขัดขวางโดยอันธพาล.
อาตมาเคยคุยกันกับคนบางคนซึ่งพบกันก็วานี่ที่นี่ตรงนี้ทําไมปลอยใหรกราง
วางเปลา? ทําไมไมเลี้ยงวัว? ทําไมไมปลูกสับปะรด? เขาก็วามันเลี้ยงสัตวไมได,
เลี้ยงวัวมันก็ขโมย,
ปลูกสับปะรดมันก็ขโมย,
มันก็เลยเปนที่ดินรกรางวางเปลาอยูอยางนี้
เพราะเหตุวาที่ตรงนั้นคนไมมีศีลธรรม.
นั่นแหละดูเถอะวา
ความไมมีศีลธรรมมันขัดขวาง
การประกอบสัมมาอาชีพของบุคคลที่เปนคนสุจริต.
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ดูไปก็จะเห็นวา
ถามีศีลธรรมแลวไมมีทางคดโกง,
ไมมีการโกงไมมีการ
ฉอโกง ในกิจการธุรกิจหรือการพัฒนาใดๆ. เดี๋ยวนี้มันมีแตการโกง หรือพรอม
ที่จะโกง, มีแตคนที่พรอมที่จะโกง ในธุรกิจทั้งหลาย, มันจึงกาวหนาไปไมเต็มที่ตามที่
ควรจะได,
การพัฒนาทําไปไมไดเพราะมีบางสวนมันโกง.
ถามีศีลธรรมตองไมมีการโกง
ในเรื่องชนิดนี้,
ไมมีการโกงในหนาที่ราชการ
หนาที่ราชการทุกระดับทุกแขนงทุกสาขา,
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ไมมีการโกงในกิจการของประชาธิปไตย.
อะไรชนิดไหนก็ตาม เลือกผูแทนก็ตาม
ศีลธรรมมันก็ไมมีการโกง.

สันติภาพของโลก

พูดใหมันกวางๆวา
กิจการประชาธิปไตย
ทําอะไรก็ตาม มันตองไมมีการโกง, ถามี

อาตมาขอยืนยันตลอดเวลาวา ถาศีลธรรมไมกลับมาโลกาวินาศ, ถาศีลธรรม
กลับมาโลกาสงบเย็น, นี้ขอหนึ่ง นี้ปรมัตถธรรมที่เปนรากฐานของศีลธรรมนั้น คือ
ความรูเรื่องความจริงของสิ่งเหลานี้ เราเรียกวา ปรมัตถธรรม. ถาปรมัตถธรรมไมกลับ
มาโลกามันมืดมนท, ถาปรมัตถธรรมกลับมาโลกาก็สวางไสว.
ศีลธรรม ๆ นี้คือขอที่บอกใหรูวาตองทําอะไร จะทําอยางไร ประพฤติอยางไร,
นี้เรียกวาศีลธรรม.
ทีนี้เหตุผลที่วาทําไมจึงตองทําอยางนั้น
นั่นเรียกวาปรมัตถธรรม.
เราไมทําบาปไมทําชั่วไมทําอะไรอยางนั้น เรียกวาศีลธรรม, เหตุอะไรเราจึงตอง
ไมทําอยางนั้น นั่นมันเปนปรมัตถธรรม, โดยมากไมคอยจะรู การสอนศีลธรรม
มันจึงฝดเคือง, มันจึงฝด คือเปนไปไดยาก ถามีพรอมกันทั้งศีลธรรมทั้งปรมัตถธรรม มันก็ทําไปไดโดยงาย; สวนหนึ่งบอกใหรูวาตองทําอยางไร, สวนหนึ่งบอก
ใหรูวาทําไมจึงตองทําอยางนั้น, มันไดเปนคูกันอยางนี้แลว คนก็เขาใจ มองเห็นแจง
ตามที่ควรจะทํา มันก็ทําไปไดโดยงาย.
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มันจะตองมีศีลธรรมบนรากฐานของปรมัตถธรรม,
ไมใชศีลธรรมอัน
งมงาย ทําไปอยางงมงาย ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง แลวก็ไมรูวาทําไปทําไม มัน
งมงาย. มันตองมีเหตุผลชัดเจนวา ทําไมจึงตองทําอยางนั้น ควรทําอยางนั้น ก็
ทําไดสะดวก, ทําไดดี ทําไดมาก,ทําไดเต็มที่.

เราจะตองมีศีลธรรมเปนรากฐานของสันติภาพ,
เราจะตองสรางสันติภาพ
ลงบนศีลธรรม, มีศีลธรรมเปนรากฐาน ไมมีศีลธรรมเปนรากฐานแลว ไมมีทางที่
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จะสรางสันติภาพ, แลวจะไมมีอะไร ๆ อีกที่ควรจะหวังควรจะได. เราจะตองดึงเอาศีล ธรรมกลับมา.
เดี๋ยวนี้ทั้งโลกทุกๆประเทศในโลกทั้งโลก
ไมมีประเทศไหนก็วาได
ที่มีกระทรวงศีลธรรม, เทาที่อาตมาทราบ ไมมีประเทศไหนที่มีกระทรวงศีลธรรม
เขามีกระทรวงตาง ๆเยอะแยะสารพัดอยาง แตไมมีกระทรวงศีลธรรม ที่จะควบคุมใหทุก
อยางเปนไปอยางถูกตองตามศีลธรรม,
มันควรจะมีกระทรวงศีลธรรม,
แลวก็ควบคุม
กระทรวงทั้งหลาย ใหเปนไปอยางถูกตองตามศีลธรรม นั้นแหละมันจึงจะราบรื่นหรืองาย
ดายในการที่จะสรางสันติภาพ.

สันติภาพไดจากการกระทําของมนุษย
เอา, ทีนี้มาดูวา เราจะหวังสันติภาพกันอยางไร เราจะหวังสันติภาพ วา
จะไดมาจากอะไร. เดี๋ยวนี้มีอยูแตวิกฤตการณ และเราหวังจะไดสันติภาพมาจากอะไร ?
ลองคิดดู หวังสันติภาพมาจากกาลเวลาที่มันเปลี่ยนไปๆ ตามกาลเวลา, รอเวลาถึง
เวลาเขา มันก็จะมีสันติภาพ ที่ฝากไวกับเวลา จะมีหวังไหม ? จะเปนไปไดไหม ?
อยางนี้มันไมนาจะคิด
มันไมมีความหมายของความเปนมนุษย,
มนุษยทําอะไรไมได
ตองปลอยใหมันเปนไปตามเวลา
เวลาเปนไปเอง;
นี้มันก็เรียกวาเสี่ยงไปอยางนั้นแหละ
กวามันจะฟลุคบังเอิญเขารูปเขารอย.
สันติภาพก็จะเกิดขึ้นโดยการลวงไปของเวลา
มากเขา ๆ มันไมมีหวัง, ใครจะมีหวังก็ตามใจ, แตอาตมาเห็นวามันเปนไปไมได.
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หรือวาจะไดสันติภาพมาจากพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา, ในฝายศาสนา
ก็ทําพิธีกรรมตาง ๆนานา ที่จะวาใหเกิดสันติภาพ ประชุมกัน ออนวอนกัน สวดรองกัน
อยางที่พระเขา สวดภาณยักษบาง, สวดอะไรตาง ๆ สวดบานสวดเมืองสวดอะไร ใหเกิด
ความสงบสุข,
ผลมันก็ยังเงียบอยูนั่นเอง,
เพียงแตใหคนตื่นเตนลืมความทุกขไปไดบาง
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นิดหนอย แลวก็ผลก็ยังเทาเดิม, แลวก็สวดกันอีก ก็ไมรูจักจบจักสิ้น ที่วาจะทําพิธี กรรมทางศาสนาเพื่อใหเกิดสันติภาพ.
ดูตอไปวา หรือวาเราจะหวัง จะไดสันติภาพจากพระเปนเจา, หวังจะให
พระเปนเจามาชวยอํานวยใหแตแลวเราก็ดู ๆ, เราก็หวัง ศาสนาที่มีพระเปนเจาทั้งหลาย
ก็หวัง ก็ออนวอน ขอรองออนวอนพระเปนเจา, แตไมเห็นพระเปนเจาอํานวยใหตามที่
ขอรอง, แมที่สุดแตจะชวยใหสันติภาพใหเกิดขึ้นก็ไมเห็นมี. พระเปนเจาก็ไดเครื่องบูชา
ออนวอนเซนบวงสรวงอะไรมากมาย
แลวก็ไมไดตอบแทนอะไรใหเหมาะสมกับที่เขาหวัง
เขา
ออนวอน เขาขอรอง เขาบูชา เขาบวงสรวง. นี้ก็ดูยากเหมือนกัน ที่จะหวังสันติภาพ
จากพระเจาชนิดที่มีอยู อยางที่คนธรรมดารูจัก หรือประพฤติกระทํากันอยู.
นี้ดูตอไปวา
จะมีมหาอํานาจไหนหรือองคการโลกไหนจะชวยใหมี
สันติภาพ; เทาที่เราดู ๆเห็น ๆ กันอยู มหาอํานาจก็จะทําหนาที่เสาะแสวงหาผล
ประโยชนใสตัวเอง ประเทศของตัวเอง หรือพรรคพวกของตัวเอง, ยิ่งเปนมหาอํานาจ
ก็ยิ่งกอบโกย, ยิ่งกอบโกยมันก็ยิ่งไมเปนธรรม สันติภาพมันก็ไมมี, ก็เลยหวังไมไดวา
เราจะไดสันติภาพจากประเทศชาติมหาอํานาจหรือองคการโลก
เพราะมันตกอยูภายใต
อํานาจกิเลสตัณหาของตน ๆ. เรามีองคการโลกกันมาหลายรูปแบบหลายชนิดแลว หลายยุค
หลายสมัยแลว มันก็ยังไมประสบความสําเร็จ เพราะมันทําอะไรไมได, มันทําอะไรแก
บุคคลที่มีกิเลส มันทําไมได มันก็ไดแตนั่งทําอยางที่เรียกวาขอไปที, ขอไปที ,ขอไปที,
เรียกวานั่งจับปูใสกระดง จับกันไมหวาดไหว, จับปูใสกระดงมันก็ออกอีก, ไดผลเปรียบ
เหมือนกับวานั่งจับปูใสกระดงนี้;
แลวสันติภาพมันจะเหลืออยูอยางไร.
นี่มหาอํานาจ
ก็ไมสามารถจะจัดโลกใหเปนสันติภาพ,
องคการโลกรวมกันก็ยังไมอาจจะจัดโลกใหมี
สันติภาพ ไดแตรอใหไดแตหวังกันอยูดวยความหวาดกลัว และความยุงยากลําบากกันไป
พลาง ในระหวางที่ตองรอ.
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ในที่สุดก็เห็นวา ไมมีอะไรแลว ไมมีทางไหนแลว สันติภาพนั้นจะ
ตองไดมาจากการกระทําที่ถูกตองของเราเอง ของมนุษยเอง. มนุษยจะตอง
มีการกระทําที่ถูกตอง
ของมนุษยเอง,
ถูกตองตามกฎเกณฑอันแทจริงของธรรมชาติ,
นี่จะมีหวัง. สรุปความสั้น ๆวา จะตองไดมาจากการกระทําที่ถูกตองของมนุษยนั้นเอง,
ไมอาจจะหวังไดจากทางอื่น.

เรื่องของความถูกตอง.
คําวา ความถูกตอง ความถูกตองนี่ มันก็เปนเรื่องลึกซึ้งเหมือนกัน เถียง
กันไมรูจักจบ อะไรคือความถูกตอง. ยิ่งศึกษาวางกฎเกณฑกันมาก มันก็เลยยุงไปหมด
วาอะไรถูกตอง; ถูกตองทางตรรกวิทยา มันก็ไปอีกอยางหนึ่ง, มันก็ไมถูกตองทาง
philosophy, ถูกตองทาง philosophy ก็ไมถูกตองอยางตามหลักของศาสนา, มันก็ตีกันยุง
ในเรื่องของความถูกตองเปนอยางไร.
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ในฐานะที่เราเปนพุทธบริษัท
เรามีความถูกตองอยางของพุทธบริษัท
ตามหลักธรรมะที่กลาวไว วาความถูกตองนั้น คือสิ่งไมทําใหเกิดอันตรายแกฝายใด
มีแตทําใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย เห็นกันงายๆตรงๆ ลงไปที่นั่น วาถาการกระทํานี้
มันไมเปนอันตรายแกฝายใดก็เรียกวาถูกตอง
แตกลับใหไดประโยชนแกทุกฝายยิ่งเปน
ความถูกตอง. ตามหลักคํานี้ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนี้ก็มีความถูกตองเปน
ชั้น ๆ : มีความถูกตองทางวัตถุ มีความถูกตองทางกาย มีความถูกตองทางจิต มี
ความถูกตองทางวิญญาณ.
มีความถูกตองทางวัตถุ คือเราจัดเรื่องวัตถุทุกอยางอยางถูกตอง ไม
ทําลายวัตถุ แลวก็เกี่ยวของกับวัตถุอยางถูกตอง. เดี๋ยวนี้มนุษยเกี่ยวของกับวัตถุอยาง
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ผิดพลาด คือทําลายวัตถุมากเกินไป, แลววัตถุที่ถูกทําลายนั้นกลับเอามาสงเสริมกิเลสของ
มนุษยใหมนุษยมีกิเลสมากขึ้น, คิดดูมันนาอะไร จะวานาหัวก็นาหัว, นาเศราก็นาเศรา
ทําลายวัตถุทรัพยากรธรรมชาตินี้มากเกินไปในแตละวันๆ,
แลวการทําลายวัตถุเสียมากมาย
นั้นเพื่ออะไร?
เพื่อสงเสริมกิเลสของมนุษย,
เพื่อใหมนุษยหลงใหลในความเพลิดเพลิน
หลอกลวงยิ่งขึ้น ๆ, มันไมมีผลกําไรที่ไหนเลย; นี่มันไมถูกตองทางวัตถุ.
ทีนี้ ถูกตองทางรางกาย, ก็มีรางกายที่มีสมรรถภาพพอที่จะไปปฏิบัติหนาที่
ทางกาย. เดี๋ยวนี้มันมีผิดพลาด รางกายมีโรคภัยไขเจ็บเพิ่มขึ้น ชนิดที่ไมเคยมีมาแตกอน ;
เพราะมันไปเห็นแกการเอร็ดอรอย กินเหยื่อมากกวากินอาหาร. คนสมัยนี้ มันกินเหยื่อ
คือกินของอรอยที่เพลิดเพลินไมมีที่สิ้นสุด,
มันไมไดกินอาหารเพียงเพื่อบํารุงรางกายอยาง
ถูกตอง. คนทั้งโลกในสมัยนี้ กลาพูดวาคนทั้งโลกในสมัยนี้ มันมีแตการกิน เหยื่อ
คืออรอย ๆ อรอยไมมีขอบเขต, ไมไดกินอาหารคือกินอยางถูกตองเพียงเพื่อใหรางกาย
ถูกตองมีสมรรถภาพ, แลวการกินอยางกินเหยื่อนั่นแหละ มันทําใหเกิดโรคทางกาย
แปลกประหลาดออกมาอีกมากมาย จนไมรูจะแกกันอยางไร. นี่มันไมถูกตองในทางกาย,
บริหารก็ไมถูกตอง, บํารุงรักษาอะไรก็ไมถูกตอง, หลอเลี้ยงก็ไมถูกตอง, มันกลาย
เปนหลอเลี้ยงกิเลสไปเสียหมด.
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ทีนี้ความถูกตองทางจิต ไมไดอบรมจิตใหถูกตอง สําหรับจะตอสูกับ
กิเลส
มันอบรมจิตไปในทางที่จะเปนอุปกรณแกกิเลสไปเสียหมด.
ไมถูกตองทางสติ
ปญญา มันไมรูวาอะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข, มันไปหลงเห็นความยึดมั่นถือมั่นตัวตน ตัวกู
นั่นแหละวาเปนการดี,
ไมเห็นวาการสลัดความยึดถือเรื่องตัวตนเสียไดนั้น
เปนความถูก
ตองหรือเปนทางแหงสันติภาพ
ทุกคนก็หลอเลี้ยงความรูสึกประเภทตัวตนของตนอยางยิ่ง,
นี่เรียกทางสติปญญามันก็ผิด.
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ไลมาดูวา ทางวัตถุก็ผิด ทางกายก็ผิด ทางจิตแท ๆ ก็ผิด ทางสติปญญมันก็ผิด มันก็มีแตความไมถูกตอง. นี้จะตองมีความถูกตองครบถวนทุก
ทางเหลานี้; ถาวาจะเรียกตามทางศาสนาก็เรียกวา ถูกตองทางศีล ถูกตองทาง
สมาธิ ถูกตองทางปญญา. ถูกตองทางศีล ก็คือถูกตองทางกาย ทางวาจา,
ถูกตองทางสมาธิก็คือถูกตองทางจิต, ถูกตองทางปญญา ก็คือถูกตองทางวิชชา
ความรู รูในขอเท็จจริงของธรรมชาติ. เรายังจะตองรูถูกตองวา เราจะตองมีปญญา
นําหนาศีลและสมาธิ. ที่เรียงไวอยางศีล สมาธิ ปญญา นั้นเพื่อการศึกษางาย ๆ, แต
เมื่อปฏิบัติกันเขาจริง ๆแลว ปญญากลับมากอน; ถูกตองทางปญญา แลวมันจึงจะ
เกิดความถูกตองในทางศีล, และถูกตองในทางสมาธิ แลวมันก็วกกลับไปเพิ่มความถูกตอง
ทางปญญา, ก็เพิ่มความถูกตองทางศีลทางสมาธิ, ก็วกกลับไปเพิ่มความถูกตองทางปญญา
ความถูกตองทางศีลและสมาธิมันก็ยิ่งสูงขึ้นไป
ในที่สุดมันก็ถึงที่สุด
มันก็ดับทุกขได.
นี่ก็จะเรียกวามีความหมายถูกตองของความถูกตอง
ของทุกสิ่งหรือทุกระดับที่มันเกี่ยวของกันอยู
กับมนุษยเรา.
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ความถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา.

ทีนี้เราก็จะมาถึงหลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น,
มาถึงหลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น.
พระพุทธศาสนามีหลักแหงความถูกตอง ๘ ประการ ที่เรียกวามรรคมีองค ๘,
ที่เคยไดยิน หรือไดสวดกันอยูเสมอ ๆ มรรคมีองค ๘ ก็หมายถึงความถูกตอง ๘
ประการ. ชวยฟงใหดี ๆ ความถูกตองทั้ง ๘ ประการมารวมกันเขาเปนหนทางอันหนึ่ง
เรียกวา อัฏฐังคิกมรรค. จะออกไปเสียจากความทุกขแลวก็ไปสูความดับทุกข; นี้
เปนสิ่งที่ชวยใหรอดได แตก็ไมคอยมีใครสนใจ ดวยเหตุผลหลายอยาง คือไมคอยเอามาพูด
จากัน, แลวก็ไมมีความอดทนพอที่จะศึกษาใหเขาใจได.

www.buddhadassa.in.th

๑๓๐

สันติภาพของโลก

ความถูกตอง ๘ ประการนี้ ชวยฟงใหดี ๆ มีอยูงาย ๆ วา - ถูกตองทาง
ความคิดเห็น, ถูกตองทางความคิดเห็น ความรู ความเชื่อ ความเขาใจ นี่เรียกวาถูกตองทาง
ความคิดเห็น.
แลวก็ถูกตองทางความปรารถนา,
เมื่อมันมีความรูความเขาใจถูกตองแลว
มันก็รูจักปรารถนาใหถูกตอง. ปรารถนาใหถูกตอง มันก็มีการกระทําถูกตอง คือ
การกระทําทางวาจาถูกตอง, ทางการดํารงชีวิตอยูอยางถูกตอง หาถูกตองแลว. แลวก็มี
ความถูกตองทางความพากเพียร,
มีความถูกตองทางสติ
ควบคุมความรูระลึกรูสึกอยู
ประจําตัว, แลวถูกตองทางสมาธิ คือกําลังจิตอันเขมแข็งตั้งไวมั่นคง มันก็ถูกตอง,
นี่อีกสามรวมเปนแปด, วาอีกทีก็ได : ถูกตองทางความคิดเห็น, ถูกตองทางความ
ปรารถนา, ถูกตองทางการพูดจา, ถูกตองทางการงานที่กระทํา, ถูกตองทางการ
ดํารงชีวิต ถูกตองทางความพากเพียรพยายาม, ถูกตองทางสติควบคุมความรูสึก
ตัว, ถูกตองทางสมาธิ คือ กําลังใจอันเขมแข็งมั่นคง; แปดถูกตอง ๘ ถูกตอง
นี้แหละรอด เปนอุบายสําหรับออกจากปญหา ออกจากความทุกข ทุกชนิดทุกระดับ
กลาพูดอยางนี้เลย. ตามหลักพระบาลีก็เปนอยางนั้น วาหนทางออกจากความทุกข หรือ
ปญหาใด ๆ ก็ตามชนิดไหนก็ตาม ตองอาศัยธรรมะที่เรียกวามรรคมีองค ๘ นี้. ทีนี้เราก็จะ
เอามาเปนเครื่องสรางสันติภาพ, เอาความถูกตอง ๘ ประการนี้มาเปนเครื่องสรางสันติภาพ.
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ทีนี้ก็อยากจะแนะใหเห็นวา
พระพุทธเจาทานไดตรัสความถูกตองทางสติ
ปญญากอนเปนเรื่องแรก, ถูกตองทางความรู ความคิด ความเห็น, ถูกตองทางความ
ปรารถนา นี่เปนเรื่องถูกตองทางสติปญญา, แลวจึงตรัสเรื่องความถูกตองทางศีล คือ
วาจาถูกตอง การงานถูกตอง การดํารงชีพถูกตอง, แลวจึงตรัสความถูกตองทางจิต คือ
ทางความพากเพียร ความมีสติ และความมีสมาธิ. ดูใหดีในขอที่วาทานตรัสปญญากอน
แลวจึงตรัสศีล แลวจึงตรัสสมาธิ, ตามธรรมชาติมันเปนอยางนั้น บรรดาสิ่งที่มีชีวิต
ทั้งหลาย อยาวาแตคนเลย, แมแตสัตวเดรัจฉานก็เถอะ มันจะทําอะไร มันตองมีความรู
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เสียกอนวามันจะทําอะไร แลวมันจึงจะกระทําได, ไมเชนนั้นมันทําไมไดหรือทําไม
ถูก, มันตองมีความรูในสิ่งที่จะกระทํา แลวมันจึงกระทํา, แลวกระทําทั้งทางกาย กระทํา
ทั้งทางจิต.
นี่เราจะตองถือหลักอยางนี้เปนหลักสําคัญวา
ใหมีความถูกตองทางสติปญญากอน; ดังนั้นในการบรรยายตอนแรกนี้ ก็จะตองพูดถึงความถูกตองทางสติ
ปญญา คือถูกตองทางความคิดเห็น, และถูกตองทางความปรารถนา. ถูกตอง
ทางความคิดเห็น นี่เรียกวาสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ, ถูกตองทางความปรารถนา เรียกวา
สัมมาสังกัปปะ; สองอยางนี้เปนความถูกตองทางสติปญญา, เปนกลุมแรกที่ตรัส
ในอริยมรรคมีองค ๘ ก็จะทําตามหลักนี้ ก็จะพูดไปตามลําดับ. พูดถึงสัมมาทิฏฐิและ
พูดถึงสัมมาสังกัปปะ เปนความถูกตองทางสติปญญาสองอยางกันกอน.

สัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับสันติภาพ.
เอาละ,
อาตมาก็จะบรรยายเรื่องความถูกตองทางทิฏฐิ
เรียกวาสัมมาทิฏฐิ.
เมื่อกลาวโดยหลัก สัมมาทิฏฐิจะตองคิดเห็นในเรี่องอะไร? ตามหลักโดยตรงก็ในเรื่อง
ของความทุกข ในเรื่องของเหตุใหเกิดความทุกข ในเรื่องของความดับสนิทแหง
ความทุกข ในเรื่องของหนทางใหถึงความดับสนิทแหงความทุกข, ที่รูจักกันวาเรื่อง
อริยสัจจ ๔ นั้นแหละ. ถาพูดอยางเรื่องของเราในปจจุบันนี้ ก็วารูจักวิกฤตการณ
รูจักเหตุแหงวิกฤตการณ, รูจักความดับแหงวิกฤตการณ, รูจักทางใหถึงความดับ
แหงวิกฤตการณ, หรือจะเรียกกวารูจักสิ่งนั้น แลวรูจักเหตุแหงสิ่งนั้น แลวรูจักสิ่งตรง
กันขามจากสิ่งนั้น, แลวรูจักเหตุแหงสิ่งตรงกันขาม ก็ได, หรือวา รูจักสิ่งนั้น
แลวรูจักเหตุแหงสิ่งนั้น แลวรูจักความดับแหงสิ่งนั้น, แลวรูจัก หนทางที่จะถึง
ความดับแหงสิ่งนั้น อยางนี้ก็ได พูดเปนภาษาตรรก logic สักหนอยก็วา รูวา สิ่งนั้น
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คืออะไร นี่เปนขอแรก, รูวาสิ่งนั้นมาจากอะไร, แลวก็รูวาสิ่งนั้นมันเพื่ออะไรกัน,
และก็รูวา
ทําอยางไรทําอยางไรโดยวิธีใด
นี่เปนหลักทั่วไปใชไดกับทุกเรื่องทุกสิ่งในโลกนี้
คือรูวาวามันคืออะไร, มาจากอะไร, มันเพื่ออะไร, แลวมันโดยวิธีใด, นี่เรียกวา หลัก
อริยสัจจ ๔.
ทีนี้ก็มาดูเกี่ยวกับสันติภาพ, มันก็จะเกี่ยวกับสันติภาพ มีสัมมาทิฏฐิ ความ
คิดเห็นอันถูกตองเกี่ยวกับสันติภาพ มันก็รูวาสันติภาพคืออะไร, สันติภาพมาจาก
อะไร, สิ่งตรงกันขามคืออะไร, เหตุของมันคืออะไร, อยางนี้ก็ได. หรือจะรูจักวา
วิกฤตการณคืออะไร,เหตุใหเกิดวิกฤตการณคืออะไร,
ความดับแหงวิกฤตการณคืออะไร,
ทางใหถึงแหงความดับแหงวิกฤตการณคืออะไร, อยางนี้ก็ยังได

สันติภาพขึ้นอยูกับศีลธรรม.
เดี๋ยวนี้เราจะตองดูไปตามที่มันมีปรากฏอยูจริงๆในเหตุการณปจจุบัน
เกี่ยว
กับเรื่องนี้ สัมมาทิฏฐิ-ความคิดเห็นอันถูกตองเรื่องสันติภาพนั้น เราจะไลไปตาม
ลําดับวามีอะไรบาง เราจะตองมีความรูความเขาใจอันถูกตอง วาสันติภาพ
มันขึ้นอยูกับศีลธรรม,
ถามันมีศีลธรรมมันก็มีสันติภาพ.
ความสมบูรณของ
ศีลธรรมมีอยางไร ก็คือเรียนรูเรื่องศีลธรรม ปฏิบัติศีลธรรม ไดรับผลแหงการ
ปฏิบัติศีลธรรม, แลวก็สั่งสอนเผยแพรบอกตอ ๆ กันไป ในเรื่องของศีลธรรม, ก็มี
ความรูลึกลงไปถึงเรื่องของสัญชาตญาณ วาสัญชาตญาณโดยธรรมชาติ โดยพื้นฐาน
นั้น มันพัฒนาใหเปนโพธิ คือความรูอันถูกตองขึ้นมาได. ถาไมพัฒนาใหเปนโพธิ
มันก็จะตองเปนกิเลส แลวมันก็จะเกิดความเลวรายขึ้นอยางมหาศาล สัมมา -
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ทิฎฐิรูตอไปวา เราชาวโลกทั้งหลายนี้ มันไมรูเรื่อองนี้ ก็ปลอยไปตามบุญตามกรรม, โลก
นี้มันจึงอยูในสภาพที่ปราศจากความรูอันถูกตอง
หรือการกระทําอันถูกตอง,
นี่เปนสิ่งที่
ตองรู.
และยังจะตองรูวา
ชีวิตของคนเราแตละคนนี้
มันไมใชเปนเรื่องทางวัตถุ
อยางเดียวได ไมใชวามันอยูไดดวยวัตถุอยางเดียวได หรือถามีความสมบูรณดวยวัตถุแลว
มันจะหมดปญหา มันไมใชอยางนั้น, มันยังมีเรื่องทางจิตอีกเรื่องหนึ่งดวย. พวกลัทธิ
วัตถุนิยม เขาก็ไมยอมรับเรื่องจิต เขาวามีแตเรื่องวัตถุ ทําใหวัตถุไดดีแลวทุกอยางมันก็
จะดีเอง; อยางนี้เราก็ยอมรับไมได. เรายังจะตองรูวา พวกเราในปจจุบันนี้รูเรื่อง
ทางจิตนอย, คนเราในโลกปจจุบันนี้ รูเรื่องทางจิตนอย, รูแตเรื่องวัตถุจนหลงใหลใน
วัตถุ, เปนทาสของวัตถุติดเสียงอมแงม เหมือนกับติดยาเสพติด, ติดในเรื่องทางวัตถุ
มันก็เลยควบคุมไดยาก จนหมดกําลังใจ. และยังจะตองรูตอไปวา จิตนี่เปนทาสของ
กิเลสเสียแลว มันควบคุมยาก, มันก็หาเหยื่อไดงาย. จิตฝายกิเลส ญาณฝายกิเลสคือ
ญาณผิด ๆ ฝายกิเลสนั้น มันหาเหยื่อของมันไดงาย เพราะมันเต็มไปดวยเหยื่อ, ในโลกนี้
มันเต็มไปดวยเหยื่อของกิเลส.
จิตฝายโพธิมันหาเหยื่อหาเหตุปจจัยไดนอยตองพัฒนากัน
มาก ตองกระทําดวยความยากลําบาก แลวคนก็ไมคอยสมัครจะทํา; หมายความวาถาจะ
ควบคุมกิเลส
มันตองตั้งหนาตั้งตาทําดวยความยากลําบาก.
แตถาจะปลอยไปตามกิเลส
แลวมันงายเหลือเกิน, มันสะดวกดาย มันสนุกสนานอรอยเพลิดเพลิน, สัญชาตญาณ
ฝายกิเลสมันไดเปรียบอยูอยางนี้ เราตองรูทัน.
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ถาจะใหดีลึกซึ้งถึงรากฐานอันลึกซึ้ง จะตองรูเรื่องธรรมะ ๔ ความหมาย ;
ธรรมะ ๔ ความหมาย คือรูวาธรรมชาติ เปนอยางไร, กฎของธรรมชาติเปน
อยางไร, หนาที่ของมนุษยตามกฎของธรรมชาติเปนอยางไร, แลวผลจากหนาที่
นั้นเปนอยางไร, รูละเอียดชัดแจงไปจากภายในตัวเราเลย. ในตัวเราคนเดียวนี้ มัน
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มีตัวธรรมชาติ คือรางกาย หรือสวนประกอบของรางกาย, แลวมีกฎของธรรมชาติ
ที่บังคับใหสวนประกอบของรางกายเปนไปตามนั้น
ทําผิดทําถูกก็เปนหนาที่ที่จะตองทํา
ใหถูก, แลวก็มีผลเปนความสงบสุข นี่เรียกวา หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ เราจะ
ตองบริหารรางกาย ถาบริหารถูก ก็ไดรับความสุขทางกาย, ถาบริหารผิดก็ไดรับ
ความทุกข ทางกาย; นี่ธรรมชาติ ๔ ความหมายในตัวเราแท ๆ. ทีนี่ นอกตัวเราทั่วไป
ทั้งโลกก็เหมือนกัน มีเรื่องธรรมชาติเปนอยางนั้น, มีกฎของธรรมชาติ ควบคุม
โลกนี้อยู, มีหนาที่ ที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้จะตองทํา, ทําหนาที่ใหถูกตองแลว
ก็มีอยู ถาทําถูกตองก็ไดรับผลดี, ทําไมถูกตองก็ไดรับผลราย; ถารูเรื่องธรรมชาติ
๔ ความหมายอยางนี้แลว มันมีสัมมาทิฏฐิไดโดยงาย.
ที่นี้ปญหายุงยากลําบากมัน ตรงที่วาฝายผิดมันมีเสนห, ฝายผิดฝาย
เลวราย ฝายวิกฤตการณทั้งหลาย มันมีเสนหยั่วยวน คนจึงหลงเห็นเปนของดี แลวก็หลง
กันใหญ จนหลงรักความผิดพลาด หลงรักวิกฤตการณนั้นไปเสียเลย, อยางดีก็เห็น
เปนธรรมดา มันอยางนั้นเองไมมีโทษรายอะไร ก็ทําไปตามสบาย สนองกิเลสไปตามความ
สบาย, วิกฤตการณเหลานี้ มันมีมูลมาจากไมมีศีลธรรม, ไมมีศีลธรรม.
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ความไมมีศีลธรรมนี้มันมาจากอะไร?
มันก็มาจากความไมรูจักศีลธรรม,
ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม. บางคนอาจจะคิดรูสึกวา ศีลธรรมไมมีในโลก และ
ไมตองมีในโลกอยางนี้ก็ได, มันจึงเหยียบย่ําสิ่งที่เรียกวาศีลธรรมโดยรูตัวอยูก็มี โดยไม
รูตัวอยูก็มี. คนประพฤติผิดตอศีลธรรม โดยที่ไมรูเรื่องศีลธรรม นี้เรียกวาไมรูตัว ;
ถารูวาศีลธรรมเปนอยางนี้ยังฝนกระทําอีก ก็เรียกวาเหยียบย่ําศีลธรรม ทั้งที่รู
อยู, เหยียบย่ําศีลธรรมเพราะไมมีหิริและโอตตัปปะ ความละอายตอบาป ความกลัว
ตอบาป, นี่เรียกวาหิริและโอตตัปปะ, ถามันไมมีแลวมันก็เหยียบย่ําศีลธรรม. ดูเถอะ
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ทุกคนไมวากรณีไหนที่ ละเมิดศีลธรรม ก็เพราะความไมมีหิริและโอตตัปปะ. ถามัน
มีความละอายมีความกลัวตอความไมมีศีลธรรม มันก็ทําไมได, มันก็ไมกลาทํา.
ทุกศาสนาก็มุงจะกําจัดความเห็นแกตัวของทุกคนในโลก;
แตคน
ทุกคนในโลกไมมีหิริโอตตัปปะ ศาสนาก็ชวยอะไรไมได; เพราะคนไมมีหิริ
ไมมีโอตตัปปะ.
ศาสนาจึงยังตองมีหนาที่ที่จะสอนคน
อบรมคนใหมีหิริและโอตตัปปะ
มันก็ยังทําไมไดอยูนั่นเอง. เดี๋ยวนี้มันก็มีแตตัวหนังสือที่พูดกัน มันก็ไมมีการกระทําแท
จริง, ที่ทําใหคนมีหิริและโอตตัปปะ ก็เลยมีแตคนที่เห็นแกตัว. ถาคนมีหิริโอตัปปะ
แมจะมีความเห็นแกตัวเกิดขึ้น มันก็บังคับไวไมใหทํา, ความไมเห็นแกตัวนี้ มันก็มีผล
โดยอัตโนมัติ คือรักผูอื่นได; ที่เรารักผูอื่นไมได ก็เพราะเราเห็นแกตัว. พอเรา
ไมเห็นแกตัว เราก็รักผูอื่นไดโดยอัตโนมัติ, การเบียดเบียนมันก็ไมมี.

ใหทุกคนรักกันได, ไมเห็นแกตัว.
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ยังจะตองรูตอไปถึงขอที่วา
เราจะตองมีระบบที่ใหทุกคนรักกันได
โดยไมมีความเห็นแกตัว :ใหคนที่เขมแข็ง แข็งแรงร่ํารวยกวา รักคนออนแอ
คนยากจน จนคนไมมีกําลัง, แลวก็ชวยเขาใหอยูเปนผาสุกได โดยรวมมือกันทํา
ประโยชน แลวก็แบงประโยชนใหเต็มที่ตามสบาย, แตไมใชใหหมด.

จะเลาเรื่องเศรษฐี,
เศรษฐีครั้งพุทธกาล,
คําวาเศรษฐีครั้งพุทธกาล.
นั้นก็ตองมีบาวไพรบริวาร หรือคนยากจนเปนบริวารอยูมาก; แตเขารักเหมือนกับลูกหลาน
เขาก็ใหทํางานทําอะไรรวมกัน,
แมแตเศรษฐีก็ทํางานรวมกัน,
ทุกคนทํางานรวมกัน,
ทํานาทําอะไรก็แลวแต.
เมื่อไดผลมาเขาก็แบงใหจนพอกินพอใช
สบายเลยบริวารนั้น,
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แลวมีเงินเหลือ ตั้งไวสําหรับจะชวยเหลือสังคม เรียกกันงายๆ วาตั้งโรงทาน ; ถาเปน
เศรษฐีตองมีโรงทาน,
ถาไมมีโรงทานไมใชเศรษฐีแลว.
เศรษฐีอยูกับคนบริวารคน
ยากจนที่เรียกวาทุพพลภาพอะไร; แตก็ยังอยูกันได รวมกันทํางานได, ทํางานไดผล
งานมามากแลว เฉลี่ยใหเต็มตามควรแลว มันยังเหลืออยูอีก นี่จึงเอามาตั้งโรงทาน
เพื่อชวยเหลือคนทั้งหลาย, ชวยเหลือศาสนา ชวยเหลือบานเมือง ชวยเหลือ
อะไร. คําวาโรงทาน ๆ มันกลายเปนสมบัติอันหนึ่งของเศรษฐี ไมใชเรื่องที่แกลงทํา
สําหรับวาจะไดเปนเศรษฐี.
แตเขาทําดวยความสมัครใจ
ที่เห็นวาเปนสมบัติอันหนึ่งของ
เรา มันไมไปไหนเสีย ก็เลยเอาโรงทาน, ความมีโรงทานมาก ๆ เปนทรัพยสมบัติ
แลวหาเงินสะสมซอนไวฝงไวอะไรก็ตาม
เพื่อจะหลอเลี้ยงโรงทานอยาใหตองเลิก.
ที่วา
เศรษฐีทรัพย ฝงทรัพยนั้น ฝงไวเพื่อจะหลอเลี้ยงโรงทานของตน อยาใหเลิกลมได,
อยางนี้เขาเรียกวาเศรษฐี.
ถาไมอยางนี้ไมใชเศรษฐีที่ถูกตอง
เปนเศรษฐีปลอม ;
เหมือนกับพวกนายทุนทั้งหลาย มันก็มีแตจะดูดทรัพย เอาประโยชนของผูอื่น แมของคน
ยากจน เอามาเปนของตัว; อยางนี้เขาไมเรียกเศรษฐี; แมจะร่ํารวยมหาศาล อยางไรก็
ไมเรียกเศรษฐี ก็เรียกวานายทุนอยางที่เรียกกันอยูทุกวันนี้, มันก็ถูกตองแลว. ฉะนั้น
รูจักคําวาเศรษฐีกับคําวานายทุนนั้น มันคนละคํา, มันตางกันอยางตรงกันขาม. ถา
เปนเศรษฐีตองรักเพื่อนมนุษยอยางเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย, เอาเปรียบไมได,
ขูดรีดไมได. ถาเปนนายทุนเขาก็เอาไดทุกอยางมันตางกันอยางนี้.
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ฉะนั้น เราก็จะตองมีสัมมาทิฏฐิ เห็นแจงโดยประจักษวา ในโลกนี้
ตองมีระบบเรียกวาธัมมิกสังคมนิยม นิยมความอยูรอดของสังคม แลวก็ประกอบ
ไปดวยธรรม คือไมเอาเปรียบ. คนมีกําลังไมเอาเปรียบคนไมมีกําลัง ทําใหเกิด
ความรักกันได ระหวางคนมั่งมีกับคนยากจน, สํานวนทางศาสนาเขาเรียกวา ใหสิงโต
เลนหัวกันไดกับลูกแกะ;
คนก็คงจะหัวเราะเยาะใหสิงโตเลนหัวกันไดกับลูกแกะ.
หรือจะ
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พูดใหใกลชิดเขามาวา ใหแมวเลนหัวกันไดกับหนู, มันก็เปนคําพูดที่ประหลาดอยูเหมือน
กัน; แตถาธรรมะมันเปนไปถึงที่สุดไดแลว มันก็เปนสิ่งที่เปนไปได.

ไมหลงใหลติดอยูในของคู.
เดี๋ยวนี้คนเห็นแกตัว เพราะลุมหลงในความเพลิดเพลินอันหลอกลวง,
หลงใหลมาอยางลึกซึ้ง หลงใหลในสิ่งที่นาหลงใหล ความมั่งมี ความร่ํารวย ความสนุก
สนาน ความอะไรตาง ๆ แลวที่หลงใหลลึกซึ้ง, หลงใหลลึกซึ้งอยางยิ่ง ก็คือหลงใหลใน
สิ่งที่เปนคู เปนคู ๆ : เปนคูสําหรับรักอยางหนึ่งสําหรับเกลียดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา
เปนคูๆ,
เราหลงใหลฝายหนึ่งสําหรับอยางหนึ่ง
แลวหลงใหลอีกฝายหนึ่งสําหรับอีกอยาง
หนึ่ง. อยางนี้นารักนาพอใจก็หลงใหลไปสําหรับจะรัก พอใจ, ฝายนี้ไมนารักนาพอใจก็
หลงใหลไปสําหรับจะเกลียดจะโกรธ,
มันแปลกดีไหมที่เรียกวาความหลงใหลดวยเหมือนกัน
หลงใหลไปโกรธ หลงใหลไปกลัว หลงใหลไปอะไร ของที่ตรงกันขามเปนคู ๆ. เขาไม
รูจักอยางถูกตอง
ก็ตองมีความหลงใหลทั้งสองอยางแหละ
สําหรับจะเกลียดฝายหนึ่ง,
สําหรับจะรักฝายหนึ่ง, เลยไมไดมีความสงบสุข ไมรูวา ความติดอยูขางฝายใดฝายหนึ่ง
ของสิ่งที่เปนคูนั่นแหละ คือความยุงเหยิงระส่ําระสาย วิกฤตการณเลวราย.
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ถาสติปญญา ละเอียดออน สติปญญาละเอียดออนถึงขั้นเรียกวา ปรมัตถ ธรรม โลกุตตรธรรมแลว มันก็จะเปนถึงกับวา ไมหลงใหลความดี ไมหลงใหล
ความชั่ว.
พูดอยางนี้คนในสมัยนี้อาจจะไมเขาใจก็ได
เพราะวาเขาสอนใหบูชาความดี
ใหสรางความดี ใหหลงใหลความดี, แตถามีสติปญญาลึกซึ้งพอ ก็วาไม-ไม, ความดี
มันก็ยุงไปแบบหนึ่ง, ความชั่วมันก็ยุงไปอีกแบบหนึ่ง. ทั้งความชั่วและความดียัง
มิใชความสงบ;
แมความสุขและความทุกขก็ยังมิใชความสงบ,
ความสุขก็วุนวายไปตาม
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แบบความสุข สนุกสนานเอร็ดอรอยเพลิดเพลิน ดูเถอะมันไมใชความสงบ, แมความ
ทุกขก็มิใชความสงบ,
ทั้งความทุกขและความสุขยังมิใชความสงบ
จึงเรียกวาทั้งดีและ
ทั้งชั่วก็ยังมิใชความสงบ, ทั้งสุขและทุกขก็ยังมิใชความสงบ. ตองเรียกวา วางจากสิ่ง
ทั้งสองนั้น จะเรียกวาอยูตรงกลางก็ได, หรือจะเรียกวาอยูพนไปเสียขางบนก็ได
แตมันไมเกี่ยวกับสิ่งทั้งสองนั้น นี่เปนเรื่องที่มันลึก.
ที่วามนุษยติดอยูอยางลึกซึ้ง
ติดอยูในความหมายของสิ่งที่เปนคู ๆ ถาจะ
นับก็หลายสิบคู :ดีชั่ว, บุญบาป, สุขทุกข, ไดหรือเสีย, แพหรือชนะ, ไดเปรียบ
เสียเปรียบ, เปนคู ๆ นึกเอาเองก็ได, กระทั่งวาเปนผูหญิงเปนผูชาย, กระทั่งวาเปนผู
แพเปนผูชนะ เปนคู ๆ นึกเอาเถอะ. แตละคูมันยุงทั้งนั้นแหละ คือสําหรับจะเกลียด
อยางหนึ่ง และสําหรับจะรักอยางหนึ่ง, ก็ยุง. ฉะนั้นเราไมหลงติดในความหมายของ
สิ่งที่เปนคู ๆ;
นั้นแหละคือความหลุดพนเปนพระอรหันต,
หลุดพนออกไปเปนพระ
อรหันต
มันไมติดอยูในความผูกพันของสิ่งที่เปนคู,
ความหมายอิทธิพลของสิ่งที่เปนคู
มันไมผูกพันได, ทานหลุดออกไปได เรียกวาหลุดพนเปนวิมุติ. เดี๋ยวนี้ยังอยูเปนคน
ธรรมดา มันก็ติดพันอยูดวยสิ่งที่เปนคู ที่มันนารักมันผูกพันใหรัก, ที่มันนาโกรธมันก็
ผูกพันใหโกรธ ที่มันนาเกลียดก็ผูกพันใหเกลียด, ที่มันนากลัวก็ผูกพันใหกลัว, ใหเกิด
ความวิตกกังวลอาลัยอาวรณอะไรไดทั้งนั้น. ถาวาฉลาดมีสัมมาทิฏฐิ, สัมมาทิฏฐิจริง ๆ
แลว มันไมถูกผูกพันอยูดวยของเปนคู เพราะมันรูจักความหมายของสิ่งที่เปนคู ๆ ; นี่
เรียกวาอิสรภาพเสรีภาพอันแทจริงในทางจิตใจ ก็เลยไมมีความทุกข.
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มีคําบาลียืนยันวา
มีสัมมาทิฏฐิแลวก็จะพนจากความทุกขทั้งปวง
-สมฺมา
ทิฏฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจํจคุ˚ เปนคํากลอน สัมมาทิฏฐิ สมาทานา สัพพัง ทุกขัง
อุปจจะคุง
-มีสัมมาทิฏฐิอยางดีอยางถูกตองแลว
ก็จะหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง.
ถาวารูจักสิ่งทั้งปวง มันก็จะรูลึกจนถึงไมเปนคู ไมเปนคู ไมเกิดความหมายแตกแยก
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เปนคู, อะไรเปนอยางไรมันก็เปนอยางนั้น, มันก็มีความหมายเปนอยางนั้น มีความเปนอยาง
นั้น มีความเปนอยางนั้น เปนเหตุเปนปจจัยติดตอกันเปนสาย. แตแลวมนุษยก็บัญญัติ
เอาตามชอบใจ
ตรงไหนนารักนาพอใจก็บัญญัติวาดี,
ตรงไหนไมนารักไมนาพอใจก็
บัญญัติวาไมดี, ดีหรือไมดีตามแบบนี้มันเปนของคนธรรมดา. ถาวาที่จริงแลวมันไมดีหรือ
มันไมมีไมดี, มันมีแตสิ่งที่เปนไปตามเหตุตามปจจัย. อยาไปแยกเปนดีเปนไมดี มัน
ก็ไมมีปญหาอะไร, พอไปแยกเปนดีเปนไมดี มันก็มีปญหาขึ้นมา, เราก็เลยเดือดรอน
ตองตอสู ตองดิ้นรน ตองขจัดปญหา. ขึ้นชื่อวาปญหาแลวมันไมมีความสงบสุข
มันบีบคั้นรอบดาน บีบคั้นทุกชั้นทุกระดับ, รูความเปนเชนนั้นเองของสิ่งตาง ๆ มัน
เปนเชนนั้นเอง, อยาไปแยกใหเปนของคู ปญหามันก็ไมมี, คือไมตองมีเรื่องที่จะรัก
ไมตองมีเรื่องที่จะเกลียด ไมมีเรื่องที่จะตองยินดี ไมมีเรื่องที่จะตองยินราย, มันก็เปน
เชนนั้นเองไปหมด; จะทําอะไรก็ทําไปโดยไมตองยินดียินราย มันก็ไดผล แลว
มันก็สบายดี ไมตองทนทุกขทรมาน นี่เรียกวาไมยึดมั่นในสิ่งใด วานารักหรือไมนารัก,
นาเกลียดหรือไมนาเกลียด, นากลัวหรือไมนากลัว, ไมเปนคู ๆ. นั่นแหละคือความไม
ยึดมั่นถือมั่นดวยอวิชชา, นั่นแหละคือสันติภาพยิ่งกวาสันติภาพ, สันติภาพสูงสุด,
สันติภาพยิ่งกวาสันติภาพ : ไมไปหลงยึดมั่นในสิ่งใด โดยความหมายเปนคู ๆ; ถา
นารักก็มีปญหาไปอยางหนึ่ง,
ไมนารักก็มีปญหาไปอีกอยางหนึ่ง;
ทุกคูมันจะมีปญหา
ทั้งนั้น
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คนโบราณเขาพูดกันไวแตคราวไหนก็ไมทราบ
อาตมาไดยินก็จําตอ ๆ วา
ทั้งชั่วทั้งดีลวนแตอัปปรีย ไมคอยจะกลาพูดนักดอกคํานี้ กลัวคนจะเขาใจผิด, เพราะเขา
สอนคนใหทําดีใหหวังดีกันทั้งนั้น. แลวเรามาพูดวาทั้งชั่วทั้งดีลวนแตอัปปรีย มันก็
ถูกดา, ถูกดาโดยคนที่ฟงไมถูก ฟงไมออก,แลวก็เคยถูดามาแลว. แตก็ยังพูด เพราะ
มันเปนความจริง; ถาไปหลงดีบาดี มันก็ยุงไปแบบบาดี, ถาไปหลงชั่วบาชั่ว มันก็ยุง
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ไปตามแบบบาชั่ว, ทั้งชั่วทั้งดีมันจึงไมนารัก, ทั้งชั่วทั้งดีไมใชสิ่งที่นารัก, ไปยึดถือเขา
แลวมันกัดเอาทั้งนั้น. ทั้งชั่วทั้งดีไปยึดมั่นถือมั่นเขาแลว มันกัดเอาทั้งนั้น; นี่เรียก
วา ไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ๆ โดยความหมายเปนคู ๆ.
ถานารัก มันก็รัก เมื่อความรักเปนไปมากเขา มันก็เกิดตัวตนซึ่งเปน
ผูรัก มันมีตัวตนเปนผูรัก มันก็ยุงแลวมันก็ทรมาน; ถาวานาเกลียดก็เกลียด-เกลียด
เกลียด - เกลียด, รูสึกเกลียดมากเขา มันก็เกิดรูสึกเปนตัวตนผูเกลียด ตัวกูผูเกลียด,
ก็ยุง ยุงไปตามแบบเกลียด ยินดีก็ตามยินรายก็ตาม เปนเรื่องยุงเปนเรื่องไมใชความสงบ.
ถาตองการความสงบก็อยาไปทําใหมันเปนเรื่องที่ยินดีหรือยินราย
;
นารักหรือนาเกลียด ไม – ไม – ไม - เปนคูอยางใดหมด, เปนเชนนั้นเองเสมอกันหมด.
ความไดก็เชนนั้นเอง, ความสูญเสียก็เชนนั้นเอง, ความแพก็เชนนั้นเอง, ความรักก็เชน
นั้นเอง, จะไปเปนทุกขกับมันทําไม, มีแตวาจะตองทําอยางไร ก็ทําไปซิ, ทําไปซิ ทําไป
ใหมันถูกกับเรื่องกับราว,
ไมตองทุกข.
นี่เรียกวาหลุดออกมาเสียไดจากปญหา
ทั้งปวง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทั้งหมดนี้เราจะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ, รูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวง โดยนัย
ตาง ๆ นานา หลายอยางหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลว นี้เปนเรื่องที่หนึ่ง สัมมาทิฏฐิ
- ความถูกตองทางสติปญญาขอแรก จะทําใหเกิดสันติภาพ.

ทีนี้
ก็ตองขอโอกาสพูดขอที่สอง
เพราะไดบอกไปแลววาจะพูดเรื่องความ
ถูกตองสองอยางทางสติปญญา แมเวลามันจะเกินไปบาง ก็คงจะไมเปนไร.
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สัมมาสังกัปปะ -ความตองการถูกตอง.
ความถูกตองของความตองการนี้เปนความถูกตอง
ขอที่สอง
เรียกเปน
บาลีวา สัมมาสังกัปปะ เขาก็แปลกันสําหรับสวดหรือสําหรับเรียกวา ดําริชอบ ;
สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ. ที่จริงคําวาสังกัปปะนั้น มันแปลวา ความตองการ ;
ที่วาดําริคือดําริไปตามความตองการ เปนความตองการอยูในตัวความดําริ. สัมมาสัง กัปปะ แปลวา ดําริชอบ เราจะตองอาศัยหลักที่ทานกลาวไวนี้เปนหลัก, แลวก็ศึกษา
แลวก็พิจารณา.
ที่วา ดําริชอบ ตองการชอบ ปรารถนาชอบ, โดยถือหลักคือปรารถนาออก
จากกาม ความออกจากกาม, ปรารถนาความออกจากกาม, ปรารถนาความไม
พยาบาท, ปรารถนาความไมเบียดเบียน. แจกตามกิเลส ก็ไดวาปรารถนาที่จะออก
จากความรายกาจของราคะ,
ปรารถนาจะออกจากความรายกาจของโทสะ,
ปรารถนาจะออก
จากความรายกาจของโมหะ, ดังนี้มันจะชวยใหจํางายขึ้น. การออกจากกาม กามเปนความ
รายกาจของราคะ ออกมาเสียจากความรายกาจของราคะ คือออกจากกาม. ความ
พยาบาทเปนความรายกาจของโทสะ, ออกมาเสียจากความรายกาจของโทสะ ก็คือไม
พยาบาท, ออกมาจากความรายกาจของโมหะ คือความเบียดเบียน, ความเบียดเบียน
ในที่นี้หมายถึงความโงเปนปจจัย
พยาบาทนั้นโทสะเปนปจจัย,
เบียดเบียนนั้นโมหะเปน
ปจจัย;
เพราะวาการเบียดเบียนนั้นกระทําไปโดยไมไดโกรธไมไดแคนก็ได,
ทําไปดวย
ความโง ทําไปโดยไมรูเทาถึงการ มันก็เปนความเบียดเบียนเหมือนกัน. เราปรารถนา
จะทําแตในทางที่ถูกตอง;
แตเขาแจกใหเห็นชัดๆลงไปวา
ปรารถนาออกมาเสียจาก
กาม คือความรายกาจของราคะ, ปรารถนาความไมพยาบาท ซึ่งเปนโทษของโทสะ.
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ความรายกาจของโทสะ,
ของโมหะ.

ปรารถนา

ออกมาเสียจากความเบียดเบียน

เปนความรายกาจ

ความปรารถนาดวยวิชชา-อวิชชา.
ทีนี้ความปรารถนา, ปรารถนา, ปรารถนานี้มันมีอยูสองชนิด : ปรารถนา
ดวยอวิชชาความโงก็ได,
ปรารถนาดวยวิชชาความรูที่ถูกตองก็ได.
ถาปรารถนา
ดวยอวิชชา มันก็ผิดหมด, ปรารถนาดวยวิชชามันก็ถูกหมด.
เราไมรูจักปรารถนากันใหถูกตองโดยอัตโนมัติ
เพราะวาเราไมรูวาเราเกิดมา
ทําไม, เราไมรูวาเราเกิดมาทําไม เราควรจะไดอะไร, เราก็เลยปรารถนาผิดๆ ไปหมด โดย
อัตโนมัติ เพราะความไมรูวาเกิดมาทําไม. ถาลองเรารูอยางถูกตองวาเกิดมาทําไมซิ, เราก็
เลือกปรารถนาแตที่มันถูกตอง ใหตรงตามความประสงคที่วาเกิดมาเพื่ออะไรกันแน เกิดมา
ทําไม. เดี๋ยวนี้แมแตวาเกิดมาทําไมก็ยังไมรู ฉะนั้นความปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันก็
ไมถูก; นี่มันก็เปนความปรารถนาที่ไมถูกตอง เปนมิจฉาทิฏฐิ มันก็เปนปรารถนาดวย
ความไมรูดวยความโง,
มันก็ทําใหเกิดความเห็นแกตัวมากขึ้น-มากขึ้น-มากขึ้น.
ถาเรารู
วาอยางใดถูกอยางใดผิด เราก็ปรารถนาแตในทางถูก ความเห็นแกตัวมันก็เกิดไมได,
ความถูกตองของความปรารถนา
มันตองเปนความปรารถนาที่มีมูลมาจากวิชชา
วิชชาคือ
ความรูอะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร, รูอยางถูกตอง; ถามันเปน
ความตองการดวยอํานาจของวิชชาอยางนี้ มันก็นําไปสูสันติภาพ.
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สัญชาตญาณลวนๆ สัญชาตญาณของเด็กทารกแท ๆ มันยังไมรูเรื่อง
สันติภาพไมสันติภาพ, มันตองการแตจะมีชีวิต ตองการแตจะกินอาหาร มันก็ไมเปนไร.
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แตเดี๋ยวนี้พอควบคุมไมได มันกลายเปนกิเลส; ตอนนี้มันก็เปนปญหาขึ้นมา จนมี
ความรูเปนโพธิ, วาอะไรเปนอะไร, อะไรเปนอะไร, มันจึงจะควบคุมใหความตองการนั้น
เปนไปอยางถูกตอง.
คําพูดนี่เปนปญหา คือสรางความยากลําบากในการที่จะเขาใจ ภาษาไทยก็ดี
ภาษาบาลีก็ดี, แมแตภาษาอื่น ๆ ก็ดี มันมีความหมายที่ไมตรงกัน แมในภาษาเดียวกัน
นั้น, คําพูดคําเดียวมีหลายความหมายก็มี; เชนวาความตองการ ตองการอยางนี้
ตองการดวยวิชชาก็มี, ตองการดวยอวิชชาก็มี; ถาตองการดวยอวิชชาความโง ก็
เปนกิเลส, เปนความตองการของกิเลส. ถาตองการดวยวิชชาความรูจริง มันก็
เปนความตองการของสติปญญา, มันก็แสวงหาไปแตในทางที่ถูกตอง. ถาตองการ
ดวยความโงเรียกวาตัณหาก็ได เรียกวาโลภะก็ได, เรียกชื่ออีกหลายๆอยาง. แตคําวา
สังกัปปะ สังกัปปะนี้ควรจะถือวาเปนคํากลาง ใหไวเปนกลาง ๆ, ถามิจฉาสังกัปปะ ก็
ตองการดวยความโง, ถาสัมมาสังกัปปะ ก็ตองการดวยความฉลาด.
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ความตองการดวยวิชชามันก็เปนเรื่องที่มีประโยชน,
เทียบคูกันก็ไดวาความ
ตองการดวยอวิชชา มีโลภะ มีตัณหา มีราคะ มีอิจฉา เปนตน, นี่สัญชาตญาณสูงขึ้น
มากลายเปนกิเลสไปแลว.
ทีนี้ตองการดวยวิชชาเปนสังกัปปะ
ปรารถนาที่ควรปรารถนา
อริย -ปริเยสนา-แสวงหาอันประเสริฐ. คําวา ฤาษี อิสี-อิสี คํานี้แปลวา ฤาษี ฤาษี
ก็ผูแสวงหา แสวงหาดวยปญญาดวยความรู, แสวงหาสิ่งที่ควรปรารถนา, คเวสี สัมมัคเวสี
แสวงหาสิ่งที่ถูกตอง, นี้เรียกวาแสวงหาเหมือนกัน. คําพูดคํานี้คือวา ความตองการ
หรือการแสวงหานี้ มันแยกเปนสองอยางเสมอ ทําดวยวิชชาหรือทําดวยอวิชชา.
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ความปรารถนาดวยวิชชาเปนไปเพื่อนิพพาน.
ทีนี้ก็จะดูวา คํา ๓ คําในหลักนั้นมันตองการดวยวิชชา, เนกขัมมสังกัปโป
- ดําริออกจากกาม, อพยาปาทสังกัปโป -ดําริไมพยาบาท, อวิหิงสาสังกัปโป -ดําริไม
เบียดเบียน. นี้มีความหมายเปนนิพพานทั้งนั้นแหละ. ถาวามันตองการออกจากกาม
หมดกามก็เปนเรื่องนิพพาน, ไมพยาบาท หมดความพยาบาท ก็เปนนิพพาน, หมดความ
เบียดเบียนก็เปนนิพพาน,
วิหิงสานี่เบียดเบียนตนเองก็ไดเบียดเบียนผูอื่นก็ได,
หมด
วิหิงสา ไมเบียดเบียนเมื่อไร ก็มีความหมายของนิพพาน. ดังนั้นที่ถูกก็ควรจะพูดได
วา ๓ ประการนั้นเปนความปรารถนาเพื่อนิพพาน : เนกขัมมสังกัปโป ออกจากกาม
ก็เพื่อนิพพาน, อพยาปาทสังกัปโป ไมพยาบาท ก็เพื่อนิพพาน,อวิหิงสาสังกัปโป - ไม
เบียดเบียนก็เพื่อนิพพาน. ความปรารถนาที่ถูกตอง มันจึงสรุปรวมลงที่ ปรารถนา
ความดับแหงทุกข, หมดปญหาสงบเย็นสนิท, เรียกวาตองการ-ตองการ; แตตองการ
ดวยวิชชาเลยมีผลดี; ถาตองการดวยอวิชชา มันก็มีผลราย, มันมีความเห็นแก
ตัวเปนหลัก, มันโงยึดถือตัวตน เพราะมันไปแยก นารัก นาเกลียด ยินดี ยินราย
สําหรับจะตองการ.
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ความตองการที่ถูกตองมันไมมีกลิ่นไอของอวิชชา,
มีกลิ่นไอของวิชชา.
ความตองการที่ไมถูกตองมันมีกลิ่นไอของอวิชชา,
ไมมีกลิ่นไอของวิชชาเอาเสียเลย
เดี๋ยวนี้เรามารูแลวดวยวิชชา จึงตองการในทางที่ควรจะตองการ : ออกมาเสียจาก
กาม, ออกมาเสียจากความพยาบาท, ออกมาเสียจากการเบียดเบียน.
เดี๋ยวนี้ในโลก
ตนเองวาทั้งโลกเลยทั้งโลกเลย

ในโลกนี้มันไมตองการอยางนี้นี่, พิจารณาดูใครครวญดูดวย
มีความตองการอะไรกัน,
มันไมไดตองการจะออกจากกาม,
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ไมตองการจะออกจากพยาบาท, ไมตองการออกจากเบียดเบียน, ตองการวัตถุที่เปน
กามมาสนองความใคร, แลวก็ตองการประทุษรายคูปรปกษ เพราะวาเมื่อมันมี
การทําอะไร
มันก็ตองมีคูแขงขันตอสูแยงชิง
ก็สรางความไมชอบหรือความพยาบาท,
แลวมันก็คิดที่จะเบียดเบียนศัตรูคูปรปกษ.
ในโลกนี้มันจึงเต็มไปดวยความตอง
การที่เลวราย, หรือมิจฉาสังกัปปะ ทั้ง ๓ ประการ เพราะไมมีความรูเรื่องสัมมา ทิฏฐิ เชนวาไมมีความรูวาเกิดมาทําไม, เกิดมาเพื่อเบียดเบียน เพื่อหลงใหลอยางนี้,
ถารูวาเกิดมาทําไมอยางถูกตอง มันก็ไมมีปญหา.
นี่ความตองการของคนในโลกปจจุบันโดยสวนใหญ,
นี่พูดวาโดยสวนใหญ
ยังไมเปนสัมมา ยังเปนมิจฉาอยูโดยไมรูตัว, แลวก็ไมรูสึกวาเปนมิจฉา แลวก็
ไมไดรังเกียจ แลวก็ไมไดรังเกียจตัวเองดวย, ทั้งที่วาเปนมิจฉาอยูมากอยาง อยูบางอยาง
มันมีแตสิ่งที่ยั่วยุใหเปนมิจฉา, มันก็เลยมีความไมถูกตองเกิดมาเต็มโลก, ครอบงําโลกอยู
ดวยสิ่งที่เรียกวามิจฉา.
ชาวโลกหรือทั้งโลกจะตองมีความตองการกันเสียใหมใหถูก
ตอง ใหเปนสัมมาสังกัปปะ, ใหมันถูกตองไปตามสัมมาทิฏฐิ คือความรูความเห็น
ความเขาใจอันถูกตอง. เดี๋ยวนี้มีความนิยมตาม ๆ กันไปในทางที่ไมถูกตอง, แลวก็ไม
มีใครติเตียนใคร ก็เลยนิยมกันไปอยางไมถูกตอง. ฉะนั้นสิ่งที่ไมถูกตอง การกระทํา
ที่ไมถูกตอง มันยังมีเหลืออยูมากในโลก, หรือเกือบจะเต็มไปทั้งโลก คือสิ่งที่ไมควร
จะทํา มันยังมีอยูทั่ว ๆ โลก.
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แมแตเรื่องปจจัย ๔ อยางนี้ มันก็เปนมิจฉาไปเสียหมด; ไมได
กินอาหารเพื่อหลอเลี้ยงรางกาย, กินเหยื่อเพื่อความเอร็ดอรอย, ไมไดใชเครื่องนุงหม
เพียงเพื่อปกปดรางกาย แตมันใชเพื่อประกวดอวดกันลอหลอกกัน, ไมไดใชบาน
เรือนที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย เพื่อความสะดวก แตมันเพื่ออะไร คือเพื่อ
แสวงหา สิ่งที่ตองการดวยกิเลส, แมแตหยูกยาเครื่องบําบัดโรค มันใชไปในทาง
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สงเสริมกิเลส,
ไมไดเปนเรื่องรักษาโรคที่แทจริงเสียเปนสวนมาก.
นี่สรุปวาอยาก
จะมีชีวิตอยูเพื่อกิเลส, เพื่อใหเปนไปตามอํานาจของกิเลส มันจึงเปนเสียอยางนี้.
จะตองมีความเขาใจถูกตอง,
แลวจึงจะมีความตองการอันถูกตอง,
เพิ่มการศึกษาใหครบ อยาใหเปนสุนัขหางดวน ใหรูวาเกิดมาทําไมโดยแทจริง แลวก็
ตองการใหถูกจุดหมายปลายทางอันนั้น,
จนเห็นชัดวากิเลสนั้นเปนเครื่องแผดเผา,
เปนเครื่องทิ่มตํา, เปนเครื่องรอยรัดหุมหอ,อยาไปเอากับมันเลย. รูจักรังเกียจสิ่งชนิดนี้,
รูจักกิเลสใหถูกตอง, รูจักลูกนองของกิเลส คือนิวรณใหถูกตอง. เดี๋ยวนี้
ไมมีใครรังเกียจ, ชนิดนี้ แมแตกิเลสก็ไมรังเกียจ, แลวจะไปรังเกียจนิวรณได
อยางไร.
นิวรณมันออนกวากันมาก,
แตความจริงนั้นมันเปนมูลเหตุใหจิตใจ
เศราหมอง; เมื่อจิตใจเศราหมอง มันก็คิดผิด เมื่อคิดผิดก็ทําผิดพูดผิด. ฉะนั้น
อยามีจิตใจประกอบอยูดวยนิวรณ เกิดความหมนหมองของจิตใจ : ความรูสึกเอียงไปใน
ทางกามารมณ, ความรูสึกเอียงไปในทางโกรธแคน, ความที่จิตใจออนกําลัง ความที่จิตใจ
มันฟุงซาน, ความที่จิตใจมันไมแนนอน ไมถูกตอง, ไมยุติในเรื่องที่ถูกตองมันลังเล นี่
เรียกวานิวรณ ทําใหมืดมัวแกจิตใจ; เมื่อมันมืดมัวแลวก็เดินไปไมถูกตอง, มันก็
เปนเหตุใหมีกิเลสยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป จนถึงกับเสื่อมเสีย.
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รูจักความเลวรายของสิ่งเหลานี้, รูจักวิกฤตการณในโลก ที่มันเกิดมา
จากสิ่งเหลานี้
จนรูสึกเกลียดชังวิกฤตการณเหลานี้,
เกลียดชังตนเหตุแหงวิกฤตการณ
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เหลานี้, นั่นแหละมันจึงจะเริ่มดําเนินไปอยางถูกตอง, จะกาวขาไปสูความถูกตอง,
ใหเห็นวาเกิดมานี้เพื่อนิพพาน. พูดอยางนี้ก็เปนคําพูดทําใหเขาหัวเราะเยาะ หรือบาง
คนก็ดา ที่พูดวาเกิดมานี่เพื่อนิพพาน. แตขอยืนยันวามันเปนความจริงอยางนั้น.

จุดหมายปลายทางของชีวิต คือนิพพาน.
จุดหมายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตก็คือ นิพพาน; ถาไมมีนิพพานมัน
ก็ยังพลุงพลานตอไป, ถามีนิพพานมันก็หยุดสงบลงทันที คือความเยือกเย็น เพราะไมมี
กิเลส ไมมีการยึดมั่นดวยเรื่องตัวกู-ของกู, มันหยุดเย็นลงทันที ชีวิตมีนิพพานเปนจุด
หมาย เปนจุดจบ; พอมาถึงนี่แลวมันหยุด ถามันยังมาไมถึงนี่มันยังไมหยุด.
ฉะนั้น ควรถือเสียไดเปนหลักวา นิพพานเปนจุดหมายของชีวิต, หรือวาเปนจุด
หมายของวิวัฒนาการ. ถาจะพูดกันทางวัตถุก็ได ทางวัตถุก็ได, วิวัฒนาการไปเถิด ๆ
พอมันมาถึงนิพพานแลวมันก็หยุด.
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แตความจริงมันยังมีวิเศษอยูอีกอยางหนึ่งซึ่งคนไมรู
วาชีวิตหรือตัว
วิวัฒนาการนี้มันไหลเอียงไปทางนิพพาน, ระวังใหดี; แมบางคราวมันจะผิด จะผิด
แตแลวก็สูไมได ความผิดมันตองหยุดลงแลวไหลไปทางที่ถูกอีก, มันจะไมผิดยิ่งขึ้นไป
เพื่อวาไปหยุดจบอยูที่ความผิด,
ความผิดเปนของเกิดใหม
เปนของบังเอิญเปนขึ้นมาดวย
ความโง; พอหมดเหตุหมดปจจัย มันก็หยุดมันก็ดับ มันก็ไหลไปทางถูกตองเอง.
เปรียบเหมือนกับน้ําไหล, น้ําไหลจากที่สูงมันก็ตองไปออกทะเล; แตถาในระหวาง
นั้นมีอะไรเปนเครื่องกั้น ทํานบบาง อะไรบาง มันก็กั้นอยูนั่นแหละ, ในที่สุดมัน
ก็ตองดันออกไปจนได. คือมันพังทะลายออกไปจนได มันจะไปหาที่ต่ําเสมอ.
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ควรจะถือวา ชีวิตหรือวิวัฒนาการของชีวิตนี้มันจะเอียง มันมีความเอียง
ไปทางพระนิพพาน,
เหมือนกับวาแมน้ําจะไหลไปตามความเอียงของแผนดิน,
ไปสูมหาสมุทรแลวก็หยุดกันที่นั่น.
ชีวิตนี้มันก็ตองการความหยุด
ตองการความสงบ
ดิ้นรนหาความหยุดหาความสงบ;
แตเดี๋ยวนี้มันมีความโงความไมรูเกิดเปนครั้ง
คราว, ก็มีสะดุดบางเปนธรรมดา, มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบางเปนธรรมดา. แต
ขออยาใหผิดพลาดมากนานเกินไป.
ใหการผิดพลาดนั้นสั่งสอนให,
หรือจะถือเอา
ประโยชนจากการผิดพลาด
แลวความผิดพลาดมันทําใหรูจักความถูกตองหรือความไมผิด
พลาด.
ความทุกขเปนสิ่งที่สอนใหรูจักความไมทุกข;
เราควรจะขอบใจมันบางเรื่อง
ความทุกขหรือความผิดพลาดนั้น,
มันมาสําหรับสอนใหรูจักความถูกตองหรือความไมเปน
ทุกข มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น ก็เพื่อใหฉลาดสําหรับจะผานไป, มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็
เพื่อใหเราฉลาดสําหรับจะผานไป. เพราะฉะนั้นควรจะขอบใจวา มันทําใหเราดีขึ้น ดีขึ้น,
ใหวิวัฒนาการของเราไปในทางที่ถูกตองเร็วขึ้น.
ขอใหมีสัมมาทิฏฐิ เปนสิ่งที่นําความตองการของเรา ใหเปนไปใน
ทางที่ถูกตองอยางนี้
มันก็จะหมดปญหา,
นี่เรียกวาความถูกตองทางความตองการ.
เรียกวามีความถูกตองของความรู ความคิด ความเห็น ความเขาใจแลว ก็จะมีความถูก
ตองของความตองการ ความปรารถนา, ตองการที่จะเปนไปใหถึงจุดหมายปลายทาง.
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ในวันนี้เราพูดกันเพียงสองอยาง คือความถูกตองของทิฏฐิ เรียกวา สัมมา
ทิฏฐิ, ความถูกตองของความตองการ เรียกวา สัมมาสังกัปปะ. มีความถูกตอง สอง
ประการนี้แลว เรียกวา มีความถูกตองทางสติปญญา, ตอไปก็จะมีความถูกตองทางกาย
วาจาและทางจิต. การบรรยายนี้ก็พูดถึงเรื่อง เหตุแหงสันติภาพ คือ ความถูกตองทาง
วัตถุ ทางกาย ทางจิต ทางสติปญญา, มาเกี่ยวเนื่องกันกับความถูกตองของความ
ปรารถนา.
เมื่อมีความถูกตองในความจริงของสิ่งทั้งปวงแลว
มันก็จะรูจักปรารถนาให
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ถูกตอง; ดังนั้น สัมมาทิฏฐิก็เปนปจจัยใหเกิดความตองการที่ถูกตอง เราก็มีความถูก
ตองทั้งทางทิฏฐิและทั้งความตองการ. พูดกันธรรมดาภาษาไทยงายๆ ก็วา มีความรู
ความเขาใจ ความเชื่อถูกตองกอน, แลวเราก็จะมีความปรารถนาที่ถูกตองไป
ตามความถูกตองของความคิดเห็นนั้น ๆ มันก็เปนการเดินไป, เดินไปทางแหง
พระนิพพาน หรือ ทางแหงสันติภาพ.
ทําความถูกตองในหัวใจของมนุษยเสียกอน
แลวมนุษยจะมีความถูก
ตอง, จะสรางสันติภาพขึ้น มาในโลกได แลวสันติภาพก็จะมีทุกอยาง ครอบงําไปทั่ว
ทั้งโลก หรือทุก ๆ โลก. เห็นความจําเปนที่จะตองมีความถูกตองกันเสียอยางนี้, แลวก็
รูวา ความถูกตองทางความคิดเห็นและความตองการนั้นจําเปน จงตั้งเข็ม วางเข็ม จุดหมาย
ใหถูกตองไปเสียตั้งแตตอนแรก ๆ มีความรูถูกตอง ความตองการถูกตอง.
นี้อาตมาก็ขอรองใหสนใจวา
เรามีหนาที่ที่จะตองสรางสันติภาพ
ขึ้นในโลก
ตามพระพุทธประสงค;
พูดอยางนี้บางคนก็จะไมเอาหรือไมเห็นดวย
สรางสันติภาพขึ้นเพื่อความสงบสุขของตนเอง
คงจะเอา;
แตควรจะมีจิตใจไกลกวางสูง
ไปถึงวาเพื่อคนทั้งโลก และก็เพื่อพระพุทธประสงคดวยนั้น จะเปนการดีกวา. การบรรยาย
เรื่องเหตุปจจัยของสันติภาพในตอนแรก คือ ความถูกตองสองอยางคือ ทิฏฐิและสังกัปปะ
นี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว. ขอแสดงความหวังวา จะไดนําไปพินิจพิจารณา, แลวทําให
เกิดมีขึ้นมาในตน สรางสันติภาพสวนบุคคล แลวก็จะสรางสันติภาพของโลกได
อยางแนนอน.
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ขอยุติการบรรยายในวันนี้
เปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย
สวดบทพระธรรมคณสาธยาย
สงเสริมกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติ
ใหสําเร็จตามความประสงค
ยิ่ง ๆ ขึ้นตอไปในกาลบัดนี้.
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สันติภาพของโลก
-๖๙ สิงหาคม ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ. (ตอ)
[สัมมาวาจา, กัมมันตะ, อาชีวะ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ าวั นเสาร แห งภาคอาสาฬหบู ชา เป นครั้ งที่ ๖ ในวั นนี้ นั้ น
อาตมาก็ คงบรรยายในชุ ดที่ ชื่ อว า สั นติ ภาพของโลก ต อตามเดิ ม เพราะยั งไม จบ และ
ไม อาจจะเปลี่ ยนหั วข อเป นอย างอื่ นได , มี ความจํ าเป นที่ จะต องบรรยายเรื่องนี้ ให ต อ ๆ กั น
ไป จนกว าจะจบ. ท านทั้ งหลายที่ ไม เคยฟ งในตอนต น ก็ ฟ งได ในตอนที่ กํ าลั งกล าวอยู นี้
ในฐานะที่เปนเรื่องจบอยูในตัวมันเองแตละตอน ๆ.
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[ทบทวน.]

แตจะขอทําความเขาใจเปนการเชื่อมความใหเนื่องกันวา เราไดบรรยายดวย
ความมุงหมายจะวิพากษวิจารณโดยละเอียดลออ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก. ในครั้งแรก
ก็ไดบรรยายถึงเหตุหรือผล ที่ทําใหตองบรรยายเรื่องนี้. ครั้งตอมาก็ได บรรยายถึง
๑๕๐
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๑๕๑

เรื่ องวิ กฤตการณ อั นมี อยู ในโลกนี้ , ต อมาก็ บรรยายถึ งเหตุ ให เกิ ดวิ กฤตการณ ต อมาก็
เรื่ องสั นติ ภาพ, ต อมาก็ เรื่ องเหตุ ให เกิ ดสั นติ ภาพ, ในครั้ งที่ แล วได แสดงเหตุ ของสั นติ ภาพ
หมวดเดี ยวคื อ หมวดป ญ ญา อั นว าด วยสั มมาทิ ฏฐิ และสั มมาสั งกั ปปะ ส วนในวั นนี้
จะได กลาวถึงเหตุ อั นให เกิ ดสั นติ ภาพ ในหมวดถั ดมา ซึ่งเรียกวา ศี ลมี ๓ หั วข อ
คื อ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ และสั ม มาอาชี วะ เป น ๓ เรื่ อ งด วยกั น . ขอให
ทานผูฟงตั้งใจฟงใหเขาใจไดอยางแจมแจงทั้ง ๓ เรื่อง.
เราพู ดกั นถึ งเรื่ องป ญ ญาก อน, นี่ ตามหลั กพระพุ ทธศาสนาแสดงอยู ในเรื่ อง
อั ฏฐั งคิ กมรรค คื อ มรรคมี องค ๘ แสดงด วยป ญญาก อน คื อสั มมาทิ ฏฐิ และ สั มมาสั ง กั ปปะ, แล วจึ งแสดงด วยเรื่ องศี ล คื อ สั มมาวาจา สั มมากั มมั นตะ และสั มมาอาชี วะ,
แลว จึง ทรงแสดงดว ยเรื ่อ งสมาธิค ือ เรื ่อ งสัม มาวายามะ สัม มาสมาธิ. เดี ๋ย วนี้
เราก็มาถึงหมวดศีล, หมวดปญญาไดแสดงไปแลว ในการบรรยายครั้งกอน.
[เริ่มการแสดงครั้งนี้.]

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การบรรยายครั้ งนี้ จึ งจะบรรยายด วยเรื่ องหมวดศี ล มี ๓ หั วข อด วยกั นดั งที่
กล าวแล ว, เป นการบรรยายในลั กษณะที่ ยื นยั นว า สั นติ ภาพของโลกจะต องกลั บมา
มิฉ ะนั้น ก็วิน าศกัน หมด, และทางที่จ ะกลับ มาไดคือ ทางอริย มรรคมิง ค ๘
มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เข า ใจถู ก ต อ ง ในเรื่ อ งนั้ น แล ว ก็ รู จั ก ตั้ ง ความปรารถนาให ถู ก ต อ ง,
ตั้ งความปรารถนาถู กต องแล ว ก็ มี ก ารกระทํ าที่ ถู กต อ ง, คื อมี การปฏิ บั ติ ท างวาจา
ถูกต อง เรียกวา สัมมาวาจา, การปฏิ บั ติ ทางกายถูกต อง เรียกวา สัมมากัมมันตะ,
การดํ ารงชี วิ ตอยู อย างถู กต อง เรียกว า สั มมาอาชี วะ, เป น ๓ เรื่องด วยกั น มี หั วข อ
บาลีวา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ.
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สันติภาพของโลก

๑๕๒

สัมมาวาจา.
ในตอนตนก็จะตองกลาวถึง สัมมาวาจากอน ตามวาระที่ถึงเขา, วาจา
ในที่นี้หมายถึงการพูดจา, ถอยคําที่พูดจา, วิธีที่พูดจา, วิธีที่จะพูดจา, แมที่สุดแตอุปกรณเครื่อง
ใชที่ใชแทนการพูดจา เชนการขีดเขียนเปนตน, มันก็รวมอยูในคําวา วาจา นั่นเอง
ก็แปลวาการพูดจา ซึ่งจะไดดูกันใหละเอียดตอไป ในที่นี้เรามีคําวา สัมมาวาจา, สัมมานี้
แปลวาถูกตอง ตรงตัวหนังสือ แปลวาถูกตอง สัมมาวาจาก็แปลวา การพูดจาที่ถูกตอง,
การใชวาจาถูกตอง คําพูดถูกตอง วิธีพูดถูกตอง.
ทีนี้คําวาถูกตองๆ นี้ ในภาษาศาสนาไมมีปญหา ไมเหมือนเรื่องทางตรรก วิทยา phillosophy logic อะไร; นั่นมันมีปญหาจนไมรูวาถูกตองอยางไร เพราะเขาเอา
เหตุผลชนิดที่ผิวเผินจนเกินไป; ถาเอาตามหลักศาสนาแลว คําวา ถูกตอง ๆ นี้มันงาย
นิดเดียว คือมันไมทําอันตรายแกฝายใด, แลวก็เกิดประโยชนกับทุกฝาย นั่นคือ
ถูกตอง มีบทนิยามเพียงเทานั้นก็พอ คําวาสัมมา แปลวา ถูกตอง คือไมทําอันตราย
เกิดทุกขโทษแกฝายใด, และมีประโยชนแกทุกฝาย,
คือฝายตนเองและฝายอื่นหรือ ฝาย
ทั้งหมดทั้งโลกก็ตามใจ ถามันมีลักษณะอยางนี้เรียกวาถูกตอง.
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ลักษณะของวาจา.
ทีนี้เรามาดูกันใหดีวา คําวา วาจา วาจานี้ มันจะเล็งถึงอะไรไดบาง ?
ตามตัวหนังสือก็แปลวา คําพูด แตเดี๋ยวนี้มันมีลักษณะ หรือหนาที่ของมันในหลายแง
หลายมุม.
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๑๕๓

วาจาในฐานะเปนเครื่องสื่อสาร
เปนเครื่องสื่อความคิดนึกรูสึกหรืออะไร
ก็ตาม ไปยังผูอื่นเรียกวาในฐานะเปนเครื่องสื่อสาร เปนการทําความเขาใจแกกัน
และกัน; อยางนี้เรียกวา วาจาในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร, เปนการสื่อสาร.
ทีนี้ วาจาในฐานะเปนเครื่องมือสรางอะไรสักอยางหนึ่ง เปนเครื่องมือ
มันก็ไดแกการสรางมิตรภาพ, ภราดรภาพ คือ ความเปนมิตร ความรูสึกอยางเปนพี่นอง
กัน กระทั่งสันติภาพ คือความสงบสุข ใชวาจาเปนเครื่องมือ เพราะเราจัดเตรียม
ไวโดยเฉพาะเพื่อเปนประโยชนแกการนั้น
ก็ใชการพูดจาที่ถูกตองตามความประสงคอันนั้น
ก็เปนเครื่องมือสรางสันติภาพได, ใชวาจาใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
เถิด มันก็จะสรางมิตรภาพได หรือยิ่งไปกวามิตรภาพเปนภราดรภาพก็ยังได จะเกิด
ความรูสึกเหมือนกับวา
เปนพี่นองทองเดียวกัน
ดวยการใชวาจาเปนเครื่องสรางสรรค
แลวก็จะสรางสันติภาพ. ที่วาทุกคนพูดจาดวยกัน ไมปฏิเสธการสมาคมกัน ใชวาจา
เกลี้ยกลอมชักชวนกัน จนมีความพอใจรวมกัน แลวก็สรางสันติภาพขึ้นมาได ในลักษณะ
เชนนี้ เรียกวาวาจาเปนเครื่องมือ.
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ทีนี้ดูตอไปอีกสักแงหนึ่งก็ไดวา
วาจาในฐานะเปนอาวุธ,
วาจาที่ใช
เปนอาวุธได ทําความเจ็บปวดใหแกผูอื่น ยิ่งกวาอาวุธตามธรรมดาเสียอีก, นี่ก็ใช
วาจาเปนอาวุธ
สําหรับประหัตประหารทําความวินาศใหแกบุคคลนั้นเลย,
เปนอาวุธ
ที่จะทําความพินาศใหกับฝายปรปกษ
ซึ่งเขาก็ใชกันอยูมากในโลกปจจุบันนี้. ถาสังเกตดู
ใหดีจะเห็นวา ในบรรยากาศของโลกเวลานี้ เต็มไปดวยวาจาโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อประโยชนแกตนเอง เพื่อประโยชนแกการ ทําลายผูอื่นอยู เปนสวนใหญ หาฟง
ไดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง ไมภาษานั้นก็ภาษานี้ที่พูดกันอยูในโลก; นี่วาจาในฐานะเปนอาวุธ
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๑๕๔

เพียงเทานี้มันก็พอแลว เปนตัวอยางสัก ๓ ประการ : วาจาเปนเครื่องสื่อสาร, วาจา
เปนเครื่องมือสรางสรรค, วาจาเปนอาวุธ.

ลักษณะของมิจฉาวาจา.
เมื่อมันมีอํานาจมากถึงอยางนี้ มันก็เปนสิ่งสําคัญที่เรา จะตองใชใหถูกตอง
คือใชใหเปนไปเพื่อสันติภาพ
ซึ่งเปนที่มุงหมายปรารถนาของทุกคน;
แตก็นา
เศราหรือนาสงสาร ที่วาในปจจุบันนี้ ในโลกนี้ มันเต็มไปดวยมิจฉาวาจา วาจาที่ผิด
วาจาที่ไมควรจะพูด, แลวมันก็จะยิ่งมากขึ้นทุกที, เพราะวากิเลสหรือความเห็นแกตัว
ของคนในโลกนี้มันยิ่งแกกลายิ่งขึ้น ๆ การใชมิจฉาวาจามันก็ยิ่งขึ้น ๆ.
แยกเปนอยาง ๆ เชนวา : มันเต็มไปดวยการพูดเท็จ อันธพาลที่จะใชการ
หลอกลวงดวยวาจาโดยเฉพาะ มันก็มาก มากขึ้นในประเทศนี้ในบานเมืองนี้ หรือกระทั่ง
ในโลกนี้
ที่เปนระดับโลกก็เท็จอยางระดับโลก
เท็จอยางจะทําลายประเทศอื่นทั้งประเทศ
หรือทั้งครึ่งโลกก็ได,
ในบานในเมืองก็เท็จกันประสาในวงแคบ ๆ
ในสวนบุคคลก็มี
ความพูดเท็จกันในระหวางบุคคล
ดวยความมุงหมายอยางเดียวกัน
คือจะหลอกลวงเอา
ประโยชนของฝายหนึ่งมาเปนของตัว. การพูดเท็จนั้นมีคําจํากัดความวา มันเจตนา
จะเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตน โดยการใชวาจาเปนเครื่องมือ, วาจา
ที่ทําไปในลักษณะอยางนี้ ที่พูดกันไปลักษณะอยางนี้ก็คือ วาจาเท็จ, เต็มอยูในโลก
เต็มอยูในบรรยากาศของโลก. ใครลองเปดวิทยุฟงจะพบ คําโฆษณาชวนเชื่อ ไมชาติใด
ก็ชาติหนึ่งคือไมสถานีใดก็สถานีหนึ่ง
กําลังโฆษณาชวนเชื่อชนิดที่จะเอาประโยชน
ที่มุงจะเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตน เราเรียกวา พูดเท็จ.

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

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ

๑๕๕

ทีนี้ วาจามิจฉา คือผิดหรือเลวราย, ขอตอไป ก็คือ คําพูดที่ สอเสียด
ใจความของคําวาสอเสียดนี้หมายความวา ทําลายมิตรภาพ ก็อยางเดียวกันอีก ลองเปด
วิทยุฟงใหทั้ง ๒๔ ชม. มันมีวาจาที่เสี้ยมสอนยุยงปลุกเรา ทําลายสามัคคี ของพวก
หรือฝายที่มันตองการจะทําลายสามัคคี เพื่อใหหมดกําลัง เพื่อใหพายแพ แลวตนจะไดรับ
ประโยชนจากที่พวกเหลานั้นแตกสามัคคีกัน.
วาจาสอเสียดเหมือนกับลิ่มตอกลง
ไปใหแตกแยกออกเปน ๒ ฝาย คงจะมีความหมายอยางนี้ จึงไดเรียกวาสอเสียด ทําลาย
มิตรภาพซึ่งเขาเคยมีกันอยูไดดี ๆ, ทําลายสามัคคีที่เขามีกันอยูอยางดี, ทําลายกําลังที่เขา
มีการรวมกันอยูอยางดี ใหมันแตกแยกออกไป, ในสวนบุคคลก็มีการกระทํายุใหเขา
แตกความสามัคคีกัน
เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
แกตัวเองหรือแกพวกของตัว
ที่เลวกวานั้นก็ยังมี คือ มันสอเสียดใหคนแตกความสามัคคีกัน เพื่อเลนสนุก
เพื่อความพอใจของตัว เมื่อเห็นเขาแตกสามัคคีกัน ทะเลาะวิวาทกัน, ตัวมันก็พอใจและ
สนุกตามประสาอันธพาล. นี่อยาไดมีการพูดจาชนิดอยางนี้เลย.
การนินทากัน การกระซิบกระซาบกัน ที่มีกันอยูโดยมาก ก็เปนการยุแหย
ใหแตกสามัคคีกัน มันก็มีอยูทั่วไป, ในโลกนี้ในระดับโลกนี้ก็มี ถาตั้งใจฟงจะพบโฆษณา
ชวนเชื่อทางการเมือง คือยุแหยใหแตกสามัคคี, ใหพวกที่มั่นคงอยูดี มันแตกสามัคคี
เพื่อใหถอยกําลัง เพื่อใหพวกของเขาไดประโยชน มันก็มี.
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ทีนี้มิจฉาวาจาตอไปอีก ก็คือ คําหยาบ, คําหยาบคาย. คําหยาบคาย
คือคําดา, ดาโดยตรง ดาโดยออม ดาโดยวิธีไหนก็ตาม แมกระทบกระเทียบกระแนะ
กระแหนแดกดันนี้ มันก็รวมอยูในคําวา ดา คําวาการดา. เดี๋ยวนี้ก็ดากันกองโลก
จะพูดอยางเดียวกันอีก ทั้ง ๒๔ ชม. ถาหาสถานีวิทยุสถานีใดสถานีหนึ่งฟงไดที่เปนการดา
ผูอื่น, เปนการใสรายผูอื่น เรียกวา ดากันกองโลก. เดี๋ยวนี้เราไมไดฟงวิทยุนี้ ถาเอา
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วิทยุมาเปดฟงทุกสถานีแลวสังเกตดู มันจะมีการดาตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง, เรียกวา
มันดากันกองโลกเพื่อประโยชนของตัว, ใหฝายที่ถูกดาเสื่อมเสีย หรือถอยกําลัง หรือ
อะไรก็แลวแต; แมแตวาแกลงวาสาดเสียเทเสียใหมันเสียเกียรติยศชื่อเสียง, ให
ไดรับความเสื่อมเสียจากความเคารพนับถือ
ก็เรียกเปนการดาได
ในโลกก็เต็มไปดวยคํา
หยาบคาย.
นี้ตอไปอีกเปน คําเพอเจอ, เปนคําพูดที่เพอเจอ, หมายความวา เปนคําพูด
ที่ไมมีประโยชนอยางคุมคากับเวลา, เสียเวลาเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนอะไร. นี้ก็หมาย
ถึงเรื่องพูดเลน, พูดไมมีประโยชน ก็เรียกวาเพอเจอ, มันพูดไมเกิดประโยชนแกฝายใด
แลวยังทําใหเขาพลอยเสียเวลา, ระวังใหดี. มันมีรสอรอยเหมือนกัน, คนก็ชอบเพอเจอ
ชอบพูดเพอเจอเปนสวนมาก
เพราะมันมีรสอรอยเหมือนกัน.
คําพูดเหลานี้ไมเปน
ประโยชนแกใคร
แลวก็ไมเปนประโยชนแกสันติภาพของโลก,
คําพูดเพอเจอ
ทั้งหลาย ไมอํานวยประโยชนใหแกโลก คือแกสันติภาพของโลก, ไกลไปกวานั้น คํา
เพอเจอเหลานั้น มันก็หลอกใหหลงไปในสิ่งที่ไมควรจะหลง, สิ่งที่เสียเวลาเปลา
เสียประโยชนเปลาไมควรจะหลง. คําพูดเพอเจอนั้นมันมากเขา ๆ มันก็ชวนใหคนหลง
มันก็เสียหายแกมนุษย.
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โลกตองไมมีวาจาชนิดนี้
จึงจะไมมีเสนียดจัญไรอะไรในโลก;
ถาในโลก
ยังมีวาจาชนิดนี้ ก็ยังมีเสนียดจัญไรในโลก ที่ทําใหไมมีสันติภาพ, ใหไมมีสันติภาพ ในโลกไมมีสันติภาพ เพราะการพูดจาที่เลวรายเปนมิจฉาวาจา เปนเสนียดจัญไรไป
เสียหมด. นี่มันยังมีมากอยูในโลก แตแลวเราก็ทําไมได มันก็มีวาจาชนิดนี้เต็มไปใน
โลก ในบานในเมือง แมในครอบครัว. ระวังใหดีแมระหวางบุคคล ๒ คน บางทีก็
รูสึกตัวอยูวาวาจานี้ ไมควรพูดเปนมิจฉาวาจา, แตมันบังคับตัวไมได. ลองคิดดู
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เรามีกันบางไหม บังคับตัวไมได พูดจาชนิดที่รูสึกอยูวาไมควรจะพูด มันผิด
ศีลธรรมจริยธรรม ไมมีประโยชนอะไร. แตมันเกิดความรูสึกสนุกสนานเอร็ดอรอย
แกผูพูด
มันก็พูดทั้งที่รูตัวอยูวาไมควรพูดเพราะบังคับไมได,
เราจึงเรียกวาแมแต
สิ่งเลวราย เชนมิจฉาวาจานี้ มันก็มีเสนห ตองเรียกวาเสนหที่มันชวนใหพูด ที่มัน
ยั่วยุใหพูด.
คําวา เสนห คํานี้มันมีความหมายกวาง ไมใชเฉพาะเรื่องรักๆ ใคร ๆ ทาง
เพศทางอะไรจะเรียกวาเสนห
ถามันเปนการยั่วอยางยิ่งใหทํา
แลวก็เรียกวามันมีเสนห
ทั้งนั้น; แมแตความชั่วมันก็มีเสนห คนจึงไดทําชั่ว, ถาไมมีเสนห มันก็ไมมีใครทําชั่ว
เดี๋ยวนี้มันมีความยั่วยวนของเสนหนี้มากเกินไปกวาที่เขาจะทนไหว,
แลวเขาก็ทําชั่ว
ประกอบเหตุผลอยางอื่นมันยังมีอีก คือวา คิดวาเขาจะจับไมได หรือวาจะไมมี
โทษทัณฑอะไร มันก็กระทําชั่ว ความชั่วมันก็มีเสนหที่ชวนใหทํา โลกเรายังเต็ม
ไปดวยมิจฉาวาจา วาจาที่เปนพิษ มีพิษราย เลวราย เปนไปเพื่อวิกฤตการณ ทําใหไมมี
ความสงบสุข. จะพิจารณาใหเขาใจ, อยาใหมี, อยาใหมีโดยบุคคลก็อยาใหมี ในครอบครัว
ก็อยาใหมี ในหมูบานอยามี ในจังหวัดในบานในเมืองอยามี ในประเทศอยามี ในโลก
อยามี ในโลกนี้อยามี ขอใหมองเห็นอยางนี้.
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ทีนี้ในทางที่กลับกัน เพื่อโลกจะไดมีสันติภาพ มันก็ตองมีสิ่งที่เรียกวา
สัมมาวาจา ดังที่กลาวแลว, สัมมา แปลวา ถูกตอง, วาจา แปลวา การพูดจา. การพูดจา
ที่ถูกตอง เกิดประโยชนแกทุกฝาย แลวก็เกื้อกูลแกสันติภาพ, คือทั้งหมดทั้งโลก
มันจะมีสันติภาพและความสงบสุข.
จะชี้ลักษณะดวยคําพูดที่รวมความไดกระทัดรัด
คือ
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คําวา ไมประทุษราย เปนวาจาที่เปนสัมมา, ไมผิด มีลักษณะไมเท็จ ไมเท็จคือ
ไมประทุษรายตอความจริง ตอความยุติธรรม ตอความถูกตอง. ถามันประทุษราย
ตอความจริง ก็เรียกวามันเท็จ, มันประทุษรายตอความเปนธรรม ความยุติธรรม
มันก็เท็จ, ประทุษรายตอความถูกตองที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ ก็เรียกวามันเปนเท็จ ;
ถามันไมเท็จ มันก็จริง ตรงกับคําวาสัจจะ, สัจจะแปลวา จริง มันจริงตามกฎ
ของธรรมชาติ มันอาจจะประพฤติไดจริง แลวมันก็เปนประโยชนจริง ๆ มันมีความจริง,
ไมเท็จ.
นี้มันไมสอเสียด, วาจาที่เปนสัมมาวาจรา จะไมใหเกิดความแตกแยก,
จะไมประทุษรายความสามัคคี
เรียกวาไมประทุษรายความสามัคคี ไมประทุษรายความ
รักของมนุษย
ซึ่งจะตองมีความรักแกกันและกัน. วาจาที่เปนสัมมาวาจาจะไมประทุษราย
ตอความสามัคคี ความรักใคร ความกลมเกลียวรวมแรงรวมใจกันกระทําในสิ่งที่ควรกระทํา.
ทีนี้ก็ วาจาไมหยาบคาย ก็คือไมประทุษรายความไพเราะ, วาจาหยาบคาย
มันประทุษรายความไพเราะ
หรือมันประทุษรายสุนทรียภาพในทางวาจา.
นี่กลาวอยางนี้
เปนการกลาวที่มันกวาง
มันครอบคลุมไปหมดไมมีทางหลีกเลี่ยง,
วาจาหยาบคายมัน
ประทุษรายความไพเราะ
หรือสุนทรียภาพทางวาจา
ความไพเราะนั้นมันเปนที่ตองการ
ของคนทุกคนแมแตสัตวเดรัจฉาน.
สังเกตดูใหดีแมแตสัตวเดรัจฉาน
ก็ยังตองการได
ยินคําพูดที่ไพเราะสุภาพนุมนวล
แลวก็มีความงดงามจับใจผูฟง
จึงเรียกวามันไพเราะ,
วาจาที่หยาบคายมันประทุษรายความไพเราะ.
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ทีนี้ วาจาที่ไมเพอเจอ
มันก็ไมประทุษรายเวลาที่อาจใชใหเปนประโยชน
เวลานี้มันแลวแตเราจะใช ใชใหเปนประโยชนก็ได ใชใหไมเปนประโยชนก็ได. คนโง
ก็ใชไปในทางที่ไมเปนประโยชน,
คนมีปญญาก็ใชเวลาไปในทางที่เปนประโยชน
แมแต
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คนทั่วไป มันก็ตองการใชเวลาใหเปนประโยชน วาจาใดมันประทุษรายเวลา ที่ควร
จะใชใหเปนประโยชน วาจานั้นเรียกวาเพอเจอ. นี่เปนเรื่องทีเ่ ขาใจไดงาย ๆ มองเห็น
ไดงาย ๆ, นี่ใชคําภาษาไทย ๆ ลวน ๆ.
วาจาจริง ไมประทุษรายความจริง วาจาไมสอเสียด ก็ไมประทุษรายความ
สามัคคี, วาจาไมหยาบคาย ก็ไมประทุษรายความไพเราะ, วาจาไมเพอเจอ ก็ไมประทุษ
รายเวลาที่อาจจะใชใหเปนประโยชน. สังเกตดูใหดี แตละขอๆ เปนสิ่งที่มนุษยก็ตองการ
หรือควรที่จะตองการ. มนุษยก็ตองการพูดจริง ๆ ตองการความจริง, ตองการความ
สามัคคี, ตองการความไพเราะ, ตองการเวลาที่เปนประโยชน; ฉะนั้นเราจึงตองระวัง
คือมีความตั้งใจที่จะระวังการพูดจา อยาใหเปนฝายมิจฉา อยางที่กลาวมาแลว แตให
เปนอยางสัมมา ที่กําลังกลาวอยู.
ทีนี้โดยสวนสันติภาพ
เราก็พิจารณาเห็นไดวา
ถาโลกมีสัมมาวาจา,
ไมเอามิจฉาวาจามาใชเปนสื่อกันแลว มันก็ทําการเบียดเบียนกันไมได เพราะมันไมมี
อะไรที่จะเปนสื่อสําหรับจะทําการเบียดเบียน.
สงครามในโลกอาจจะหมดสิ้นไปก็ได
ถา
ถือเพียงขอเดียว วาจะไมใชมิจฉาวาจา, มีแตสัมมาวาจานี้ มันก็ไมมีโอกาสจะพูด
คําชนิดที่ทําใหเกิดขอขัดแยง
ใหเกิดสงคราม
ใหเกิดทําลายลางซึ่งกันและกัน.
วิกฤตการณมันเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจา มันก็เกิดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา, ถามีสัมมาวาจา มันก็มีสันติภาพ, อยูกันอยางสงบสุข เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทําประโยชน.
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นี่ใหมองในวงกวาง
วาสัมมาวาจาที่เกี่ยวกับสันติภาพของโลกทั้งโลกนั้น
มันเปนอยางนี้, เดี๋ยวนี้โลกมันกลุมอยูดวยกลิ่นไอของมิจฉาวาจา ที่พูดทีเดียวไดยินทั้งโลก
ดวยเครื่องวิทยุกระจายเสียง พูดทีเดียวไดยินทั้งโลก, แลวก็ใชไปเพื่อประโยชนแกมิจฉา
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วาจา เพื่อประโยชนของตน, เพื่อหาประโยชนของตน, เพื่อปองกันประโยชนของตน
เพื่อความเห็นแกตัว
ดวยความเห็นแกตัว.
นี่ขอใหเห็นชัดลงไปในแงมุมหนึ่งกอนวา
สัมมาวาจาเปนเหตุปจจัยใหเกิดสันติภาพขึ้นในโลกอยางหนึ่งดวย
เชนเดียวกับ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ที่กลาวมาแลว, นี่สัมมาวาจาก็เปนปจจัยที่สาม.

ลักษณะของสัมมากัมมันตะ.
ทีนี้ก็ดูตอไป ขอถัดไปก็เปนสัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะ : กัมมะ ก็
แปลวา การกระทํา, กัมมันตะ ก็แปลวา การกระทําที่ตองกระทํา ที่ไมทําไมได, กัมมันตะ
ก็แปลสั้น ๆ วา การงาน, มันเปนที่สุดของการที่วาไมทําไมได คือตองทํา. นี่คือการ
งาน สัมมากัมมันตะ ก็คือ การงานถูกตอง ไดแกการประพฤต การกระทําโดยเฉพาะ
ทางกายที่ถูกตอง, ตองมีการกระทําที่ถูกตอง ก็ความหมายอยางเดียวกันอีกแหละ, ถูก
ตอง ๆ คือไมทําอันตรายใคร มีแตเปนประโยชนแกทุกฝาย นี้เรียกวาถูกตอง, มีการ
กระทําที่ถูกตอง ก็เกิดประโยชนแกทุกฝาย เปนปจจัยแหงสันติภาพ ทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวม.
ถูกตองแจกเปนขอ ๆ สําหรับสัมมากัมมันตะวา : ไมประทุษราย, ไมประทุษราย, ใชคําวาไมประทุษราย, ไมประทุษรายชีวิตรางกายผูอื่น ถาเราจะใชคําวา
ฆา ไมฆาสั้นๆ ลุนๆ อยางนี้ มันไมกินความไปถึงการทําใหพิการ หรือเสียหาย หรือ
เจ็บปวด เจ็บปวย. ถาเราใชคําวาประทุษรายชีวิตและรางกาย ก็หมายความวาถึง
ตายก็ได ไมถึงตายก็ได เรียกวาประทุษรายชีวิตและรางกาย แลวก็เปนมิจฉากัมมันตะ
ทั้งนั้น,
ไมประทุษรายชีวิตและรางกายใหถึงตายหรือใหเจ็บปวยหรือพิการ
ขอแรก.
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ขอที่สอง ไมประทุษรายทรัพยสมบัติ มันกวางกวาที่จะพูดสั้นๆ วา
ลักขโมย มันแคบไป ประทุษรายนี้จะโดยวิธีใดก็ได มีหลายสิบวิธีที่จะทํารายทรัพยสมบัติ
ของเขา จะเอามาเปนประโยชนก็ได, จะไมเอามาเปนประโยชนใดก็ได, คือประทุษราย
เลนๆ เทานั้น ทําลายทรัพยของผูอื่นเลนๆ สนุกมืออยางนี้ ก็เรียกวาประทุษราย ก็ผิด
หลักปฏิบัติในขอนี้ คือเปนมิจฉากัมมันตะ. ฉะนั้นประทุษรายทรัพยสมบัติของเขา
โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ที่เปนเหตุใหเขาเสียหาย, จะเอามาเปนของเราหรือไมเอามาเปน
ของเรา ก็เรียกวาประทุษรายทั้งนั้น; ไมมีการประทุษรายทรัพยสมบัติของผูอื่น มันก็
อยูกันอยางสงบสุข. เดี๋ยวนี้บานเมืองไมเจริญในทางทรัพยสมบัติหรือเศรษฐกิจนี้ เพราะ
วามันมีการประทุษราย หรือคอยจองประทุษรายทรัพยสมบัติของผูอื่นกันมากเกิน
ไป ; ใครทําอะไรขึ้นมา มันก็คอยขโมย คอยเบียดเบียน คอยขโมย คอยแยงชิง,แยงชิง
สิ่งของบาง, แยงชิงเอาทั้งหมดบาง, เรียกวาประทุษรายอยางยิ่ง ประทุษรายทรัพย. ทีนี้
ที่ใหญหลวงระดับโลก, มีการประทุษรายกันในแงการเมือง ในแงของเศรษฐกิจ
ซึ่งทําลายฝายตรงกันขาม
มีอุบายหลายอยางหลายวิธีกวางขวางเหลือเกิน,
ใชวิถีทางการ
เมือง วิถีทางการเศรษฐกิจ, วิถีทางอะไรก็ตาม ทําลายกําลังทําลายทรัพย ทําลายผูอื่น ;
นี่ก็จะเรียกวาเต็มอยูในโลก เต็มไปทั้งโลกอยูในปจจุบัน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ตอไป ขอที่สาม ประทุษรายของรัก คือศีลขอกาเมนี้ บางคนพูดสั้นๆ วา
ไมทําชู, อยางนี้ไมตรงตามคําที่เปนหลักวา กาเมสุ มิจฉาจารา. ไมประพฤติผิดในของรัก
ทั้งหลาย ใชคําวาในของรักทั้งหลาย, อยาประทุษรายของรักผูอื่น ไมเฉพาะ
เรื่องชูสาวหรือเรื่องกามารมณ; ถามันเปนเรื่องของรักของเขาแลว เขาไมอยากใหใคร
มาแตะตอง แมแตจะจับดูเทานั้นก็ยังไมตองการ ถาเปนของรักของเขา ฉะนั้น อยา
ไปแตะตอง อยาไปจับดู อยาไปทําอะไรใหเขาหมนหมองใจ, ถามันเปนของรัก
ของเขา แมไมใชเรื่องกามารมณ. อยางวาเด็กคนหนึ่งมีตุกตาตัวหนึ่งสวยมาก เขารัก
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สุดสวาทขาดใจ,
ไมตองการแมจะใหเด็กอีกคนหนึ่งไปจับเทานั้นแหละ
ก็ไมตองการ;
ฉะนั้นเด็กคนไหนไปจับไปขยําทําใหของเขาสกปรกเขาก็เสียใจ,
ขอนี้จะตองใหมันกินความ
กวางขวางถึงขนาดนี้,
ดูเหมือนในหนังสือหนังหาตํารับตําราแมที่สอนกันอยูในโรงเรียน
นั่นแหละ
อธิบายแตเพียงวาไมประทุษรายของรักทางเพศทางกามารมณเรื่องชู
สาวเทานั้น นั้นไมถูกอยางยิ่ง, ไมถูกอยางยิ่ง หรือถูกนอย; ถาใหถูกเต็มก็ตอง
ใชคําวาของรักโดยทั่วไป อยาไปประทุษรายใหผูอื่นเจ็บใจ.
นี่เปนศีลขอที่กําลังมีปญหา
ไมขยายความลงมาวา แมแตเด็กเล็กๆ
ก็ตองถือศีลขอนี้; เพราะเขาไมเขาใจความหมายของศีลขอนี้. อยาประทุษรายของรัก
ของผูอื่นใหเขาเจ็บช้ําน้ําใจ ถือหลักใหกวาง ๆอยางนี้ก็ใชไดหมด, ทั้งเด็กทั้งผูใหญ
ทั้งอะไรก็ตามเถอะ
ซึ่งมันควรอธิบายขยายออกไปถึงที่รักใครเคารพนับถือดวย. อยาไป
ประทุษรายสิ่งที่เขารักใครเคารพนับถือ ใหเจ็บช้ําน้ําใจ มันจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ
ที่สุดของการถือศีลขอนี้.
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ทีนี้จะขอเติมเขามาอีกขอหนึ่ง ซึ่งไมไดกลาวไวในพระบาลี, แตเห็น
ไดวาเอามาสงเคราะหกันเขาดวยได คือ เรื่อประทุษรายสติสมปฤดีของตนเองคือน้ํา
เมา, เหลาสุราอะไรก็ตามสารพัดอยาง. จะพูดวาไมดื่มน้ําเมาเทานี้ไมพอ, ตอง
ใชคําวาสิ่งซึ่งประทุษราย สติสมปฤดีของตนเอง, อะไรก็ตาม กินเขาไป ดื่มเขาไป
สูบเขาไปลูบทาเขาไป สูดดมเขาไปแลว มันก็เสียสติสมปฤดีตามปรกติ อยางนี้เรียกวาของ
เมาทั้งนั้น. อยาทําอยางนี้, อยาสูบ อยากิน อยาดื่ม อยาใช โดยวิธีใดๆ ก็ตาม ซึ่งสิ่งที่
มันทําใหสูญเสียสติสมปฤดี.
และควรจะขยายความออกไปถึงความเมา ในทางจิตวิญญาณ อะไร
ไดดวย ; เรื่องเหลาเรื่องฝนอะไรนี้ มันเมาในระบบกาย ระบบปราสาทที่เกี่ยว

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ

๑๖๓

กับกาย, นี่มันเมาในทางจิตทางวิญญาณ เมาทางกามารมณ เมาทางความมั่งมี
เมาความไมมีโรคความสบายดี อะไร ก็เรียกวามันเมา ก็ควรจะเวนดวย, คือมันเปน
ความสูญเสียสติสมปฤดีเหมือนกัน;
เพราะวาถามันมีลักษณะเมาแลว
มันก็สูญเสีย
สติสมปฤดีแนนอน. อยาใหเปนการประทุษรายสติสมปฤดีของตนเอง คือใหเมาก็
ไดบาก็ได ใหมีความคิดวิปริตก็ได; อยางนี้เรียกวาประทุษรายสติสมปฤดี อยามี อยา
กระทํา.
สรุปความวา
การกระทําที่มันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผูอื่นอยามี,
อยามี, หรือจะจํากัดความวา การกระทําที่เปนการทําลายประโยชนแกทุกฝาย แกตัวเอง
แกผูอื่น แกสังคม แกโลก, การกระทําเหลานั้น เปนมิจฉากัมมันตะทั้งนั้น อยาไดมี.
แตมันก็นาสงสารหรือนาเศรา อยางที่กลาวมาแลววา ในโลกนี้มันมี ในโลกนี้มันมี, ใน
โลกนี้มันกําลังมี ในโลกนี้มันกําลังจะขยายมากออกไปในการกระทําอยางนี้.

มิจฉากัมมันตะกําลังเต็มไปทั้งโลก.
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ประทุษรายรางกายหรือชีวิตนี่
เดี๋ยวนี้มันเจริญกาวหนามาก
จนประดิษฐ
อาวุธที่รายกาจ ฆาคนทีเดียวเปนแสนๆ ลานๆ ได, คิดดูเถอะโลกมันกาวหนาในสิ่งที่
จะใชประทุษรายรางกายหรือชีวิตของผูอื่น.
อยางที่เรียกวาเหลือประมาณ,
อาวุธอะไร
ของเขาก็ไมรู อาวุธนิวเคลียร อาวุธอะไรที่มันทําลายชีวิตคนทีเดียวไดเปนแสนๆ ลานๆ,
มันก็ไมเคยมีในโลกดอก
แลวมันก็ไดมีขึ้นมา
นี้เรียกวาโลกมันกาวหนาไปในทางไหน,
กาวหนาไปในทางที่จะลางผลาญซึ่งกันและกัน มากถึงขนาดนี้.

อะไรกัน

แลวมันก็มีวิธีการประทุษรายทรัพยของผูอื่น,
ใชวิธีเศรษฐกิจปดลอม
ทําใหลมจมไดทั้งประเทศ มันก็มี ทําใหเกิดปญหายุงยากทางเศรษฐกิจจน
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ประเทศลมจม อยางนี้มันก็ทําได, ซึ่งสมัยโบราณมันทําไมไดดอก, วิชาอยางนี้มันก็
ไมมี แลวก็ไมมีทางที่ทําได. แตเดี๋ยวนี้มันทําได, ที่จะทําลายเศรษฐกิจของประเทศ
ของฝายตรงขาม ทําลายกันไดถึงอยางนี้ แลวยิ่งรวมหัวกันหลายๆ ประเทศทํา มันก็ยิ่ง
ทําไดมาก. นี่เรียกวาในโลกกําลังมี, แลวก็มีอยางรายกาจที่สุดดวย.
นี้ขอที่ประทุษรายของรักนี้ กําลังเปนปญหา จนบางทีก็พิจารณายกเลิก
ศีลขอนี้กันเสียแลว, ในที่บางแหงหรือบางประเทศ จะไมถือวาเปนของเสียหาย
เลวรายอะไร, จะยกเลิกศีลธรรมขอนี้กันเสียแลว เพราะมันเปนไปมากขึ้น แรงกลา
มากขึ้น แตมันเปนเรื่องที่ซอนเรน อยาเอามาพูดเลย, ไมตองก็ได เมื่อเราไมทํา
ก็ไมตองพูดก็ได.
ประทุษรายสติสมปฤดี ทั้งกายและทางจิต สิ่งมึนเมา สิ่งที่เสพ
แลวมึนเมา มันไดผลิตกันขึ้นอยางสูงสุด, มึนเมาอยางสูงสุด จนเปนปญหาทั้งโลก
เชน เฮโรอีนเปนตน ซึ่งแตกอนมันก็ไมมี, เดี๋ยวนี้มันก็ไดมีขึ้นมาแลว เพราะความ
ผิดพลาด นี่เรียกวาความเมาทางกาย แลวก็นิยม ยังนิยมกันอยูอยางนาหัวเราะ,
เอาเหลาขึ้นทูนหัวแลวใหพร
คิดดูซิมันไมเคยมีในครั้งโบราณ
ครั้งพุทธกาลในครั้งไหน,
เอาเหลาขึ้นทูนหัวแลวใหพร, มันเปนทาสของเหลา อยางนี้มันก็ไมเคยมี, มนุษย
มันก็ไดทํา และกําลังทํา ทําใหผีมันหัวเราะ, แลวทําใหลิงมันหัวเราะ ถาลิงมันเขาใจ
ไดวานี้ทําอะไรกัน; เพราะลิงมันก็ไมเคยทําอยางนั้น แตมนุษยทําอยางนั้น. ใชเหลา
เปนเรื่องศักดิ์สิทธิสูงสุดมีเกียรติอะไรกันตาง ๆ, ประดิษฐเหลาใหม ๆ เกิดขึ้นมาราคาแพง
เหลือที่จะแพง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ยังมีการกินชนิดที่วิตถาร อาตมาไมเคยไปเห็นดวยตนเอง แตเห็นหนังที่
เขาถายมา กินสมองลิงทั้งเปนๆ, ที่เมืองจีนที่ไตหวันหรือที่ไหนที่เขาถายมา. เอาลิง
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มาเฉาะกะโหลกศีรษะขางบนเหมือนกับเปดชองมะพราวออน
แลวก็ใสเขาไปใตที่บังคับ
หัวโผลนิดหนึ่ง
แลวผูกินก็ตักมันสมองลิงกินทั้งที่ลิงยังเปนๆอยู.
นี่มนุษยมันเจริญ
มันกาวหนาอยางไร กาวหนาไดถึงขนาดนี้, หรือวาปาดเนื้อวัวที่ยังเปนๆ อยูมากินเดี๋ยวนั้น
มาปรุงกินเดี๋ยวนั้น นิยมกินนัก. นี่มนุษยมันจะเปนอะไร มันจะยิ่งกวาเปนยักษเสีย
แลว เพราะความที่มันไมมีความรูสึก ไมถือหลักถือเกณฑอะไร ในการที่จะไม
ประทุษรายตนเองไมประทุษรายผูอื่น, นี่ความเจริญอยางนี้ ก็ยังมีคนโงๆ ไปเอาอยาง.
ขอรางวาพุทธบริษัทเราอยาไปเอาอยางเลย, อยาไปเอาอยางเลย ถือไปตามหลักเกณฑ
โบราณเครงครัดดีกวา.
อยาไปเอาอยางของอยางนี้เลย
ที่เรียกวาความเจริญกาวหนา
ไปตามกนพวกที่มันเจริญกาวหนากันถึงขนาดนี้ อยาตองมีเลย.
สัมมากัมมันตะ มีการประพฤตการกระทําชนิดที่ถูกตอง ไมเปนการ
เบียดเบียนตนเองและผูอื่นหรือทั้งโลก; ถามีในโลก โลกนี้ก็มีสันติภาพ เพราะ
มันไมทําหรือถือวาทําไมได ก็ไมมีทางที่จะเบียดเบียนกัน มันก็มีสันติภาพ. เขาไม
พิจารณากันในแงนี้,
เขาไปพิจารณากันในแงอื่นกวางขวางไกลลิบเลย,
แลวก็ไมทํา
ใหเกิดสันติภาพในโลก, ไดแตนั่งพิจารณากันอยูอยางนั้น, ไมไดใชหลักที่ถูกตองของ
ธรรมชาติ,
สันติภาพที่ถูกตองตามกฎของธรรมชาติ
เราก็ตองทําใหถูกตองตามกฎ
ธรรมชาติ, ที่เรียกวาสัมมากัมมันตะเปนขอที่ ๒ ของหมวดศีล, หมวดศีลมี ๓ ขอ สัมมา
วาจาวาแลว สัมมากัมมันตะก็วามาพอจบ.
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ลักษณะของสัมมาอาชีวะ.
ทีนี้มาขอ ๓ ของหมวดศีล สัมมาอาชีวะ อาชีวะ ที่เขาแปลคําแปลใหเรียน
ใหสวดใหอะไรกันอยู เลี้ยงชีวิตถูกตอง เราไมเห็นดวย แปลวาเลี้ยงชีวิตมันแคบไป คําวา
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อา นี้แปลวาทรงหรือดํารง ก็ได ชีวะก็ชีพ, อาชีวะก็คือทรงชีพหรือดํารงชีพ เราจึงสมัคร
ที่จะแปลคํานี้วา ดํารงชีวิตถูกตอง. อาชีพ แปลวา การดํารงชีวิต ไมใชเฉพาะหาเลี้ยงปาก
เลี้ยงทองอยางเดียว.
อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการที่ใหชีวิตทรงอยูได
เรียกวาอาชีพ
ไดหมด. อาชีพ แปลวา การดํารงชีวิต, สัมมาอาชีพก็คือการดํารงชีวิตอยางถูกตอง,
รวมทั้งการหาเลี้ยง วิธีหาเลี้ยง อะไรตาง ๆ ทุกอยางที่มันเนื่องกัน แลวก็จะพูดใหฟง.
โดยทั่วไปเมื่อเกี่ยวกับอาชีพหรือ ดํารงชีพ คนก็จะเพงเล็งไปถึงสิ่งที่เรียก
กันวาทรัพย, คําวาทรัพยนี้ตามตัวหนังสือทําเนียบมีความหมายดี มีความหมายไพเราะ.
คําวา ทรัพยะ หรือวิตฺต นี้แปลวา สิ่ง หรือ วิสัยที่ใหเกิดความยินดี แกบุคคลผูเปนเจาของ,
วิสัยที่ทําใหเกิดความยินดีแกผูเปนเจาของ เรียกวาทรัพย ทีนี้ถาวาคนโงคนอันธพาลนั้น
ยินดีไปอยางหนึ่ง, คนปรกติ คนดี คนฉลาดวิญูชน ก็ตองการอีกอยางหนึ่ง มันก็
ยินดีกันคนละอยาง, ฉะนั้นจึงตองมีคําวาถูกตอง.
ทรัพยแปลวาสิ่งที่ทําใหเกิดความยินดีแกผูที่เปนเจาของ, เราก็หากันมา
ไวมาก หากันมาไวมากๆ เพื่อจะใชจายดํารงชีวิต; ฉะนั้นการดํารงชีวิตมันก็เนื่อง
ไปถึงทรัพย; หาทรัพยถูกตอง. หาปจจัยเครื่องดํารงชีวิตใหถูกตอง, เอากันใน
สวนนี้กอนเปนสวนแรก : ถูกตองไมเบียดเบียนใคร ในการหาทรัพย หาทรัพยนั่น
ก็อยาใหเปนการเบียดเบียนใคร ในแงไหนในประการไหน ก็อยาใหเปนการเบียดเบียน
ใคร, แลวก็ตองมี มีทรัพยอยางถูกตอง ไมเกิดการเบียดเบียนใครอีกนั่นแหละ
การมีทรัพยของเรามันมีอยางเหมาะสม
มันมีอยางที่วาไมทําใหเกิดความเดือดรอนแก
ผูอื่น, ไมกักตุนไมกอบโกย แลวตองใชทรัพยนั้นอยางถูกตอง ใชอยางพอดี
ใชอยางมัธยัสถ แลวก็มีประโยชน.
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คําวามัธยัสถนี้อยากจะซอมความเขาใจ;
เพราะบางคนอาจจะเขาใจผิด
ใหความหมายแกคําวามัธยัสถจนกลายเปนตระหนี่ถี่เหนียวไป.
คําวามัธยัสถไมไดหมาย ความอยางนั้น มัธยะ แปลวา กลาง อัสถะ แปลวา อยู, มัธยัสถ ก็แปลวา อยูตรงกลาง,
อยูตรงกลางคือพอดี. ถาเรามีความมัธยัสถเกี่ยวกับทรัพยละก็ จะตองมีความพอดี ใน
การที่จะมีจะใช; ทีนี้วาแมจะชวย ใชทรัพยชวยผูอื่น ชวยผูอื่นก็ตองอยางถูก
ตอง; จะเปนการชวยบุคคลแตละบุคคลก็ได, จะชวยสังคมก็ได, ชวยศาสนาก็ได
ชวยโลกทั้งโลกก็ได, ก็ตองมีการใชหรือชวยอยางถูกตอง.
เพื่อจะเกิดการดํารงชีพที่ถูกตอง
ก็จะใหพิจารณาแงมุมตางๆ เกี่ยวกับสิ่งที่
เรียกวาทรัพย แลวก็จําไว ๔-๕ คําพอวา : หาถูกตอง, แลวก็มี มีไวถูกตอง, และ
ก็ใชถูกตองเพื่อตัวเอง, และชวยผูอื่นก็ชวยอยางถูกตอง. ชวยอยางไมถูกตองมัน
ก็มีนะ ชวยจนเกิดผลรายก็มี, ชวยอยางโงเขลางมงายไมเกิดประโยชนอันใด แลวกลับไป
เกิดผลตรงกันขาม อยางนี้มันก็มี, หาถูกตอง มีไวถูกตอง ใชมันถูกตอง ใชชวยผูอื่น
อยางถูกตอง.

การดํารงอาชีพของคนในโลกไมถูกตอง.
www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แลวก็พิจารณาดูตอไป
วาเรากําลังเปนอยางนี้หรือเปลา?
เมื่อหามันเบียด
เบียนคนอื่น เบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนคนอื่น นี้มันทุจริต หรือวามันมีจิตใจมืด
ไมประกอบไปดวยธรรมะ, มีความยึดมั่นถือมั่นมาก มันก็ หาดวยความยึดมั่นถือมั่น
มันก็หนักอกหนักใจ
ไมเทาไรก็เปนโรคประสาทเกี่ยวกับหาทรัพยนั่นเอง.
ไปสังเกต
ดูดี ๆ เถอะ เพื่อนฝูงของเรา เพื่อนมนุษยของเราจึงเปนโรคประสาทกันโดยมาก
เพราะความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น,
แลวสวนใหญก็ไดมาจากการหาทรัพยไมไดอยางใจ
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ก็ทําผิดตางๆ ที่ชอบเสี่ยงชอบการพนัน ชอบอะไร มันก็ไมถูกมากขึ้น แลวมันก็ไดเปน
โรคประสาท. มันหาไมถูกตอง แลวมันมีไวดวยความวิตกกังวล ยึดมั่นถือมั่น
เปนตัวกู-ของกู, ยิ่งมีทรัพยมาก ก็ยิ่งมีวิตกกังวลมาก มันก็เปนโรคประสาท มัน
ใชไมถูกตองมันก็ไมเกิดประโยชนอะไร, บางทีจะใหโทษดวยซ้ําไป มันก็ไดเปน
โรคอะไรที่ยิ่งไปกวาโรคประสาท. นี้ชวยผูอื่น ชวยศาสนา แลวคําถามที่ไดรับมากที่สุด
ก็คือ ถามวา "ทําไมไมเห็นบุญชวยฉันเลย, ฉันทําบุญเกือบจะตายอยูแลว ไมเห็นบุญ
ชวยฉันเลย ทําบุญทําทานทุกวันถึงเดือนถึงปไมเห็นบุญชวยฉันเลย," มันเขาใจผิดขนาดนี้
ก็ยิ่งกลายเปนการสูญเปลาเสียเปลา เพราะไมรูจักทํา, เพราะไมรูจักจายชวงใชที่มัน
ถูกตองหรือเปนประโยชน, ในบานเมืองเรายังเปนอยางนี้ เพราะฉะนั้นสันติภาพมันจึง
ไมมี. ขอใหใครครวญดูใหดี ๆ, อยาไปโทษผีสางเทวดาโชคชะตาราศีอะไรนักเลย,
โทษความโงของตัวเองกันใหมากๆเถอะ
มันจึงจะจริงหรือจะถูกกับความจริง
วามัน
ทําผิดในการดํารงชีวิต.
โลกปจจุบันอะไร ๆ
เราไมลืมดูโลกปจจุบันที่กําลังเปนอยูนี้
ในแงของ
อาชีวะดํารงชีวิตนี้, โลกปจจุบันมีลักษณะเปนการดํารงชีพที่ผิด เพราะวาไมรู, เพราะ
วาโง, เพราะวามีกิเลสครอบงํา, มันก็กลายเปนวากิเลสตางหากที่ดํารงชีวิต ไมใชจิตใจ
ที่มีความรูถูกตอง มีปญญาถูกตอง. กิเลสตางหากที่ดํารงชีวิต มันก็ดํารงชีวิตผิด ๆ
ดํารงชีวิตอยางเปนอันธพาลเปนพาล นับตั้งแตวาสุรุยสุราย, หรือกินอยูเกินพอดี
มันไมมีอะไรที่ถูกตอง.
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มีคําที่เปนปญหาอยูคําหนึ่ง และเปนคําสําคัญที่เกี่ยวกับคนทุกคน. อาตมา
ไดฟงมานานแลว รูสึกวาทนอยูไมไดจึงตองพูด คําวา อยูดีกินดี ระวังจะอันตราย,
คําวา กินอยูแตพอดีนี้ไมอันตราย. กินดีอยูดี มันเปดโอกาสใหแกกิเลส, มัน

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ

๑๖๙

ไมมีขอบเขต ก็กินดีอยูดีจนเกิน, เกินพอดี, แลวก็กลายเปนลุมหลงในทางวัตถุสราง
ปญหา มันใชคําพูดกํากวมนั่นแหละ, ถาวากินดีอยูดีถูกตองก็ไมเปนไร.
แตเดี๋ยวนี้ กินดีอยูดี ของคนเหลานั้น หมายความยิ่งๆขึ้นไป, ที่อรอย
ยิ่งๆขึ้นไป หรูหราฟุมเฟอยยิ่ง ๆ ขึ้นไป. กินอยูพอดี มันไมเปนอยางนั้น มันถูก
ตองและพอดี ควรกินเทาไรอยางไรเมื่อไร มันพอดี มันถูกตอง, นี่กินอยูพอดี.
กินดีอยูดี ฟงดูก็นาจะดีอยูดอก แตมันเปนโอกาสที่ใหกิเลสขยายตัว ไมมีขอบเขตมัน
ก็เลยเถิด กินดีอยูดีจนไมมีอะไรจะกิน. ถาถือหลักกินดีอยูดี อยางนี้แลว มันจะไมมี
อะไรจะกินสักวันหนึ่ง; ฉะนั้นถือหลักวา
กินอยูแตพอดีเถิดจะมีอะไรกิน
เรื่อยไปแหละ.
การดํารงชีพเดี๋ยวนี้มันไมไดอยูในขอบเขตของสติปญญา,
สัมมาอาชีวะ มันถูกลากถูกจูงไปดวยกิเลสตัณหา ซึ่งควบคุมไวไมได, หลงใหลในความเอร็ด
อรอยสนุกสนานอะไรตางๆ เหลานี้
ควบคุมไวไมไดกิเลสตัณหาพาไป, แลวเกิดเปน
แฟชั่นสําหรับคนโง
ตองใชคําพูดที่มันหยาบคายหนอยตองขออภัย,
แลวก็เกิดแฟชั่น
สําหรับคนโง
เห็นเพื่อนแตงตัวสวยเราก็จะตองแตงตัวสวยไมใหแพเขา, เขามีอะไร
สวยเราก็อยากจะมี เขามีบานสวยเราก็อยากจะมี, เขามีรถยนตหลายคันเราก็จะตองมี,
มันเกิดแฟชั่นอยางนี้ขึ้นมา, การดํารงชีวิตมันจึงถูกตองไมได มันไมอยูในการควบคุม
ที่ถูกตอง, มันก็เปนมิจฉาอาชีวะ ดํารงชีวิตผิดโดยไมทันรูตัว ก็เกิดความผิดพลาด
มีวิกฤตการณ วิกฤตการณยุงยากลําบากระส่ําระสายขึ้นมาในบุคคลนั้น ในหมู
คณะนั้นกระทั่งในโลกนี้ กระทั่งในโลกนี้.
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เดี๋ยวนี้ เราก็ดูพอจะเห็นไดวา เขานิยมฟุมเฟอยกันมาก ใหไดกินดีอยูดี
ใหหรูหราฟุมเฟอยใหเหลือเฟอ
จึงทําใหไมพอ.
ถากินอยูกันอยางใหถูกตองอยาง
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มัธยัสถคงจะไมถึงกับขาดแคลนอาหาร;
เดี๋ยวนี้โลกมีปญหาวาจะขาดแคลนอาหาร
เพราะวาการดํารงชีพของคนในโลกมันไมถูกตอง มันก็เกิดเลวรายขึ้นมาในหมูมนุษย.
ในสวนวัตถุมันก็เกิดปญหายุงยากเลวรายขึ้นมา
สวนรางกายของคนก็เกิด
ปญหาเลวรายขึ้นมา, มีความไมถูกตอง มีโรคภัยไขเจ็บแปลกๆ ใหม ๆ เกิดขึ้นมา
โดยความผิดพลาดเหลานี้, ในทางจิตก็ไมถูกตอง คือ รวนเรระส่ําระสายไมแนว
แน, ทางวิญญาณ หรือ สติปญญาก็ไมถูกตอง เขาใจผิดเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหลานี้.
คํานี้เปนเครื่องวัด จําไวดีๆ เถอะ มันชวยงาย ชวยใหเขาใจอะไรไดงาย คือ ทางวัตถุ
สิ่งของนี้ทางหนึ่ง
นี้ทางรางกายเนื้อหนังของคนนี้ทางหนึ่ง,
แลวก็ทางจิตโดยเฉพาะ
อีกทางหนึ่ง, แลวก็ทางสติปญญา หรือเรียกวาทางวิญญาณนั้นอีกทางหนึ่ง เปนสี่ทาง.
ถาเราจะสอบสวนใครครวญอะไร ก็สอบสวนใครครวญใหครบทั้งสี่ทาง คือทางวัตถุ
ทางรางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ, ถาทั้งสี่อยางนี้มันครบถวนถูกตองแลว จะไมมี
ปญหาอะไรเหลืออยูเลย.
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การดํารงชีพอยูดวยปญญา.

ทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยูสติปญญาที่ถูกตองในคําวาสัมมาทิฏฐิที่พูดไป
แลวนะ
มันมีความรูความเขาใจความเชื่อหรืออุดมคติหรือหลักเกณฑอะไรที่มันถูกตอง,
นั่นคือมีสติปญญาถูกตอง
จึงตองสนใจคําวาถูกตองทางสติปญญากันใหมาก ๆ
ถามิฉะนั้นแลวพระพุทธเจาจะไมเอามาตรัสไวเปนขอแรก ในมรรคมีองค ๘ : สัมมาทิฏฐิ
เปนขอแรก; ความถูกตองทางทิฏฐิ, ทิฏฐิคือความเห็นดวยจิตใจ หมายถึงความรู
ความเขาใจ ความเชื่อ ความยึดถือเปนหลักเกณฑอะไรนี้ เรียกวา ทิฏฐินี้จะตองถูกตอง.
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หาเลี้ยงชีพโดยปราศจากความทุกข.
เปนอันวา เราจะแกไขสิ่งเลวรายเหลานั้นดวยความมีปญญา, ในกรณีนี้
ก็คือ มีปญญาในการดํารงชีพ; มีชีวิตอยูดวยปญญา เปนปญญาชีวี. ปญญาชีวี
คํานี้มีใชในภาษาบาลี เปนคําที่สําคัญมาก วาปญญาชีวีแปลวามีชีวิตอยูดวยปญญา, ปญญา
ชีวีมีชีวิตอยูดวยปญญา. ขอใหนึกถึงคํานี้ไวเปนหลักประจําใจ ยึดถือปฏิบัติใหไดวา
เราจะมีชีวิตอยูดวยปญญา, อยามีชีวิตอยูดวยปราศจากสติปญญา. ความปราศจาก
สติปญญาก็คือความไมรู, ความไมรูก็เทากับความโง, ความโงนั่นแหละคือความ
เปนพาล. ภาษาบาลีความไมรูเรียกวาเปนพาล เปนความพาล, เด็กออนยังไมรูเรียกวา
พาละเหมือนกัน,
ลูกเล็กๆ เด็กออนที่เพิ่งเกิดมายังไมรูอะไรภาษาบาลีเขาใชคําวาพาละดวย
เหมือนกัน. คําวาพาละ ก็แปลวา ปราศจากความรูที่ควรจะมี. เดี๋ยวนี้เราก็จะมีสติ
ปญญา มีอาชีพดํารงชีพมีการดํารงชีพอยูดวยสติปญญา, ชวยถือเปนหลักเกณฑอยาง
แนวแน แนวแนวาจะมีชีวิตอยูดวยปญญา, จะมีชีวิตอยูดวยปญญา ทุกวินาทีตั้งแต
เชาจนเย็น จนค่ํา จนนอนจนตื่นทั้ง ๒๔ ชั่วโมง, ขอใหพูดไดวามีชีวิตอยูดวยปญญา.
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ปญญาในที่นี้ ก็อยากเสนอตัวเอง ใครอยากจะจดก็จดไดไมสงวนลิขสิทธิ์
มีปญญาในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต, ทํางานเลี้ยงชีวิตมีปญญา, แลวก็มีปญญาในการที่
จะไมทําใหความทุกขเกิดขึ้นในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต, มันเปน ๒ เรื่อง : หาเลี้ยง
ชีวิตตองมีปญญาหาเลี้ยงมันจึงจะได,
แลวโดยมากมันจะเกิดความทุกขในการหา
เลี้ยงชีวิต เชนมันเหน็ดเหนื่อยบาง มันมีศัตรู มีอะไรรอบดานแหละ แมแตศัตรูตาม
ธรรมชาติก็มี ศัตรูโดยมนุษยก็มี มันยากที่จะสําเร็จไดโดยงาย มันก็เกิดความทุกขขึ้นมา.
ดังนั้น เราจะตองมีปญญา ในการที่จะไมใหเกิดความทุกขขึ้นมา จากการหาเลี้ยง
ชีวิตนั้น เปน ๒ ขอแลว.
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มีและใชทรัพยใหถูกตอง.
มีปญญาในการมี, การใชทรัพยสมบัติอยางถูกตอง; ถามีไมเปนมัน
มีดวยความวิตกกังวล เงินไปฝากอยูในธนาคาร แตเหมือนกับมาสุมอยูบนหัวของเจาของ
ที่นอนหลับอยูที่บาน; นี่เรียกวามีไมเปน ไมรูจักปลอยวาง มันยึดมั่นถือมั่นเสียตลอดไป
มันมีความยึดมั่นถือมั่น
ถึงกับนอนไมหลับวิตกกังวลเปนหวงอะไรเหลานี้
มันก็มีไมเปน
แลวก็ใชไมเปนอยางที่วา
ใชเลี้ยงตัวเองก็ไมเปน,
ไปชวยเหลือผูอื่นหรือสังคมก็ใช
ไมเปน. ขอนี้แหละจึงวา ตองมีปญญาในการมี การใชทรัพยสมบัตินั้นอยางถูกตอง.

บริหารทิศทั้ง ๖ โดยถูกตอง.
ขอนี้แปลกคอยฟงใหดี ๆ มีปญญาในการบริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง,
บริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง. หลักเกณฑอันนี้ใชมาแตโบราณในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจา
หรือจะกอนพระพุทธเจาก็ได. ทั้ง ๖ เอาเราอยูตรงกลาง ทิศทั้ง๖ ก็คือ ขางหนา
เราทิศ ๑, ขางหลังเราทิศ ๑, ขางซายเราทิศ ๑, ขางขวาเราทิศ ๑, ขางบนทิศ ๑,
ขางลางทิศ ๑ เปน ๖ ทิศ. ทานจัดสมมติไวเพื่อใหเขาใจงายศึกษางาย ก็วา ทิศขางหนา
คือบิดามารดา, ทิศขางหลังคือบุตรภรรยา, ทิศขางซายคือมิตรสหาย, ทิศขางขวา
ครูบาอาจารย, ทิศขางบนคือพระสงฆ หรือสิ่งที่สูงกวาเรา, ทิศขางลางคือ
คนใชกรรมกรบาวไพร มองดูเปนทิศ ๆ อยางนี้ก็ได ที่แท มันคือสังคม สังคมรอบ
ตัวเรา, สังคมที่มีอยูรอบตัวเรา.
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เราจะตองประพฤติใหถูกตองตอบิดามารดา เอาเปนเบื้องหนา เปน
ขอแรกที่ทุกคนจะตองสนใจเลย;
ถาไมสนใจบิดามารดาแลวก็เรียกวามันหมดความเปน
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ธรรม มันไมมีความถูกตอง เปนลูกเกิดมาเพื่อทําใหบิดามารดาสบายใจ. ขอให
นักเรียนนักศึกษาถือวาขอนี้เปนหลักสําคัญที่สุดวาเปนลูก เปนบุตรเกิดมา เพื่อทําบิดา
มารดาใหสบายใจ; ถาไมอยางนั้นไมใชลูกไมใชบุตร นี่ทิศเบื้องหนา.
ทิศเบื้องหลัง ก็หมายถึงผูใหญแลว มีบุตรมีภรรยามีสามี อะไรก็ตามก็อยูขางหลัง
เรียกวาอยูขางหลัง ก็ตองทําใหถูกตองจนไมเกิดปญหาขึ้นมา.
ทิศทางซายมือของเราก็มีมิตรสหาย
สําคัญยิ่ง,
มิตรสหายไมใช
เรื่องเล็กนอย
ถาจัดไปถูกตองแลวก็จะไดรับประโยชนมากที่สุด.
แตเดี๋ยวนี้มักจะมีแต
เรื่องผิดๆ มีเพื่อนกินเหลา, มีเพื่อนอบายมุขเสียมากกวาที่จะปฏิบัติธรรมะกัน.
ทิศทางขวาครูบาอาจารย
จะตองปฏิบัติตอครูบาอาจารยใหสําเร็จประโยชน
คือใหครูบาอาจารยสามารถพาเราไปได.
ครูบาอาจารยคือผูที่จะชักจูงเราไปในทาง
ที่ถูกตอง อบรมสั่งสอนไปใหถูกตอง. ถาเราทําตัวเปนวัวดื้อดึงไปไมได ก็ไมมี
ประโยชนอะไร,
ครูบาอาจารยเหลานั้นก็เปนหมันเหลา.
ทิศขางบนที่จะเคารพบูชา
อะไรก็ตามใจแลวแตจะเรียก จะจัดพระราชามหากษัตริย อะไรไวขางบนก็ได, เขาระบุ
ไวแตโบราณวา สมณพราหมณ คือพระเจาพระสงฆ เปนผูนําทางวิญญาณ,
ครูบาอาจารยในโรงเรียนนี้นําทางวัตถุ,
พระเจาพระสงฆนําทางจิตทางวิญญาณ
ตอง
ประพฤติใหสําเร็จประโยชน คือใหทานนําไปได, ทานนําไปได. ถานําไปไมไดก็
เหมือนกับวาเราไมมีพระเจาพระสงฆ ไมมีศาสนา ไมมีอะไรทํานองนั้น.
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ทีนี้ ทิศเบื้องลาง ที่เขาอยูต่ํากวาเรา เขายากจนกวาเรา, เขาเปนลูกจางเรา
เขาเปนคนใชเรา อะไรเหลานี้ เรียกวาอยูเบื้องลาง ก็เปนสังคมดานหนึ่งเหมือนกัน จะ
ตองปฏิบัติใหถูกตอง ใหสําเร็จประโยชน โดยหลักใหญๆ เขาตองการใหปฏิบัติตอคนที่
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อยูต่ํากวา วาเขาเปนเพื่อนมนุษยเหมือนกัน, เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา
เหมือนกัน,
อยาไปดูถูกดูหมิ่นอยาเหยียดหยาม,
อยาแบงแยกชนิดที่เหมือนกับวาไมได
เปนมนุษยดวยกันนั่นแหละ.
เราจะใชคําวาสังคมก็ได สังคมทั้ง ๖ ทิศ หรือจะเรียกทิศทั้ง ๖ ตองมี
การบริหารใหถูกตอง ทุกๆ ทิศดวยปญญา; ถาไมมีปญญาทําไมได เรียกวามีปญญา
ในการบริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง, ใหสังคมรอบดานทั้ง ๖ ดาน มีสังคมทั้ง ๖ ดานใหถูก
ตอง, ที่เปนผูอื่นนอกไปจากตัวเราแลว หลายๆ คนเราเรียกวาสังคมไดทั้งนั้น :
ขางหนาสังคมบิดามารดาของเรา, ขางหลังบุตรภรรยาของเรา, ขางซายเพื่อนของ
เรา, ขางขวาครูบาอาจารยของเรา, ขางบนสมณพราหมณผูสูงกวาเรา, ขางลาง
คือลูกจางกรรมกรคนใชอะไรก็ตามที่ต่ํากวาเรา.
ถาเรามีปญญาปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ นี้
อยางถูกตอง มันจะเกิดผลดีมหาศาล คือมันมีแตจะเจริญๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป
ไมตกต่ําจมลงไปในนรกหรือทุคติ แตวามันจะสูง ๆ ขึ้นไปในทางสุคติ.
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ทําภาพพจนดูอยางงาย ๆ ก็เชนวา ผูที่อยูสูงกวาเรา ดึงเราขึ้นไป, จะดึง
หัวเราขึ้นไปก็ได ใชคําหยาบคาย คือเขาอยูสูงเราเขาดึงเราขึ้นไป. ที่อยูต่ํากวาเรา
อยูขางลางดันเราขึ้นมา, แลวมันจะไปไหนละ ที่อยูรอบๆ ขางนี้ ก็ชวยประคับ
ประคองไมใหผิดพลาด
ไมใหพลัดตกทางไหน.
ในที่สุดก็เปนการชวยดันขึ้นไปอีก
นั่นแหละ, ดันใหสูงขึ้นไปหรือประคองไว อยาใหมันเอียงอยาใหมันลม. นี่สังคม
ที่ถูกตองมันเปนอยางนี้ : ที่สูงกวาเราดึงเราขึ้นไป ที่ต่ํากวาเราดันเราขึ้นมา ที่อยู
เสมอกันก็แวดลอมเราไวไมใหเอียง ไมใหมันลม ไมใหมันผิดพลาด แลวการดํารง
ชีวิตนั้นมันก็ถูกตองเทานั้น
ไมมีปญหาอะไร
นี่มีปญญาบริหารในทิศทั้ง
๖.
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ไมลุอํานาจแกกิเลส.
ทีนี้จะพูดตอไปวา มีปญญาที่จะไมลุอํานาจแกกิเลส, การไมลุอํานาจแก
กิเลส คือ อยาปลอยใหกิเลสมีอํานาจเหนือเรา. กิเลสมี ๓ พวก : โลภะ โทสะ โมหะ
มีลักษณะเปน ๓ ลักษณะ :กิเลสพวกที่ ๑ เรียก โลภะ หรือราคะก็ตามเถอะ กิเลสพวกที่ ๑ คือ
ดึงเขามาหาเราดวยความโง. กิเลสพวกที่ ๒ โทสะ โกธะ อะไรก็ตาม มันผลัก
ออกไปดวยความโง หรือตีตอตานทําลายดวยความโง. กิเลสพวกที่ ๓ พวกโมหะ
ปมาทะ นี้ก็วา วิ่งลอมอยูรอบๆ มัน หรือมันดึงเราใหวิ่งลอมอยูรอบๆ เราดวยความโง
ของเรา, เราโง เราสงสัย เราสนใจ เราปลอยไมได เราก็ยังหลงไหลอยู.
กิเลส พวกที่ ๑ มันดึงเขามาหาตัวดวยความโง, กิเลส พวกที่ ๒ ผลัก
ออกไปหรือตีใหตาย ฆาเสียใหตายดวยความโง. กิเลส พวกที่ ๓ มัน ทําใหเราวิ่ง
อยูรอบๆ วิ่งอยูรอบๆ จะไปไมได, สนใจอยูรอบๆ สงสัยอยูรอบๆ ดวยความโง. มัน
เต็มไปดวยความโง เรียกวา โลภะ โทสะ โมหะ, หรือวาราคะ โทสะ โมหะ เปนชื่อที่
ไดยินกันจนชินหู แตกลัววาจะไมเขาใจความหมายที่ถูกตอง ที่รัดกุม ที่งายตอการ
สังเกต.
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ถาเรามีปญหาขึ้นมาสงสัยขึ้นมา
วาเราจะมีกิเลสชื่ออะไรกิเลสอะไร
เราก็
ตั้งขอสังเกตอยางนี้ : ถากิเลสนั้นมัน ทําใหดึงเขามาหา มากอดรัดไว มายึดถือไว มา
อะไรอยูนี้ เรียกวาดึงเขามา เปนพวกโลภะ, ถาผลักออกไป หรือทําลายเสีย ก็เรียกวา
โทสะ, ถาทําใหสงสัยจนอาลัยอาวรณวิ่งอยูรอบๆ วิ่งอยูรอบ ๆ จะผลักออกไป
ก็ไมใช จะดึงเขามาก็ไมใช มันก็วิ่งอยูรอบๆ มันก็เปนพวกโมหะ.
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นี่รูจักกิเลส โดยการสังเกตกิริยาอาการของสิ่งที่เรียกวากิเลส. ทั้ง ๓
อยางนี้ทําไปดวยความโง, รอนทั้งนั้นเลย ทั้ง ๓ พวก, จะรอน จะมืดมนทจนเจ็บปวด
ที่ไมนาปรารถนาทั้งนั้นแหละ. ที่เขาชอบเปรียบมากที่สุดก็คือวา ไฟเปนของรอน โลภะ
เป น ของร อ น, โทสะเป น ของร อ น, โมหะเป น ของร อ น, มี ที่ ไ หนร อ นที่ นั่ น
มีเมื่อไรรอนเมื่อนั้น. เราควบคุมดวยสติสัมปชัญญะปองกันไวได ไมใหกิเลสเกิดขึ้น
ในสิ่งนั้นๆ ที่มากระทบเราทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ๖ ทาง.
เมื่อมีอะไรมาเขากระทบ ๖ ทางนี้ แลวก็มีสติ สัมปชัญญะมีปญญา
มีสมาธิ ที่ฝกไวดีแลว เผชิญหนากับสิ่งเหลานั้น; ปองกันไมใหมีความโง ไมมีความ
หลงตอสิ่งเหลานั้น,
สิ่งเหลานั้นก็จะมาทําใหเราเกิดความยินดียินรายไมได,
ไมยินดี
ยินรายก็ไมเกิดกิเลส. ถายินดีก็เกิดกิเลสที่ จะเอาเขามา, ยินราย ก็เกิดกิเลสที่ จะผลัก
ออกไป, ทั้ง ๒ อยางนี้มันก็ทําใหพัวพันอยู มันเปนความรูสึกที่ไมยินดียินรายก็ไดเหมือน
กัน แตมันทําใหสงสัยของใจอยูนั่นแหละ ปดออกไปไมได ก็สนใจอยูเหมือนกับวิ่ง
อยูรอบๆ. อยาใหเกิดอาการอยางนี้ขึ้นในชีวิตประจําวัน
ที่ตองสัมผัสสิ่งทั้งหลาย
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจอยูเสมอ, ไมลุอํานาจแกกิเลสเหลานี้ก็หมาย
ความวา ไมปลอยใหกิเลสเหลานี้มันเกิดขึ้นมามีอํานาจเหนือเรา; นี้ก็เปนการดํารง
ชีวิตที่ ถูกตองอยางยิ่ง ในดานที่ลึกเขาไป.
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รูจักใชหลักศาสนา และศีลธรรมอยางถูกตอง.
ทีนี้ตอไป
ก็มีปญญาในการที่จะใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตอง,
มี
ปญญาในการใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตองนี้ เดี๋ยวนี้เราไมรูจักดวยซ้ําไป เราก็
ไมไดใชอยางถูกตอง
มันก็เหมือนกับไมมี.
แมวาจะจดทะเบียนเปนพุทธบริษัท
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นับถือพุทธศาสนา มันก็ยังไมมีพุทธศาสนา, มันมีแตเพียงพิธี เหมือนกับพิธีพุทธมามะกะนี้,
เขาใจวาทุกคนเคยทําพิธีพุทธมามะกะ
มันก็ยังเปนพุทธมามะกะมีศาสนาแต
เพียงพิธี, มีแตเพียงพิธีเทานั้น, ยังไมมีตัวจริง, มันตองปฏิบัติถูกตอง จึงจะเปน
พุทธศาสนาหรือพุทธบริษัท มีพุทธศาสนาอยางถูกตอง. การถือพระรัตนตรัย มัน
เปนเพียงทําพิธี ตอเมื่อเราปฏิบัติธรรมะ เห็นประโยชนเห็นอานิสงสของธรรมะแลว
เราจึงจะรูสึก เชื่อ รัก เคารพพระพุทธ เคารพพระธรรม เคารพพระสงฆ. นี่เปน
สรณาคมน อยางแทจริง.
สรณาคมนมี ๒ แบบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางที่เขาวา เขาสอน
ใหพูดวา สรณาคมนอยางนี้มีเบื้องตน มีพอเปนพิธีในเบื้องตน; เมื่อเราศึกษาปฏิบัติ
รูความดับทุกขแลว เราจึงรูจักวา พระพุทธเจานี้ดีจริง นาอัศจรรยจริง, พระธรรมนี้
ดีจริง นาอัศจรรยจริง, พระสงฆนี้ดีจริงนาอัศจรรยจริง, อยางนี้จะเปนสรณาคมนที่แทจริง
คือหลังจากการที่ไดรูจักแลว ระวังใหดี ถือสรณาคมณหรือถือพระรัตนตรัยมีอยู ๒ แบบ :
แบบที่ยังไมทันรูธรรมะ ไมรูจักผลของธรรมะ เขาสอนใหวา เขาสอนใหทําพิธี นั้นแบบ
หนึ่ง, ครั้นปฏิบัติธรรมะรูธรรมะแลว รูสึกดวยใจจริงแลว พระพุทธเจาเปนอยางนี้
พระธรรมเปนอยางนี้ พระสงฆเปนอยางนี้ นี่วาออกมาเอง ไมตองมีใครสอนแลวทีนี้
จิตมันจะวาออกมาเอง;
เหมือนกับคนเขาฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวก็ประกาศตน
เปนผูถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆขึ้นมาเอง, นี้ไมตองมีใครสอน.
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เดี๋ยวนี้อยางนี้เราไมคอยมี,
มีแตลูกเด็กๆ ถูกจับมาสอนใหวาอยางนกแกว
นกขุนทอง อยางนั้นมันไมพอ, ตองเลื่อนชั้น เลื่อนชั้นใหสูงขึ้นไป ใหเปนพระรัตนตรัยที่จริงขึ้นมา. อยามีพระรัตนตรัยแตสักวาตามพิธี, ตามพิธี. หลักของ
พระศาสนาหรือศีลธรรมก็ตาม มันรวมอยูที่คําๆเดียววา ทําลายความเห็นแกตัว,
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ทําลายความรูสึกยึดมั่นถือมั่นวาตัวและเห็นแกตัว.
ทําลายอันนั้นแหละ
นั่นคือตัว
ศาสนา;
ศีลธรรมก็ทําลายไปอยางต่ําๆ, ศาสนาก็ทําลายไปอยางสูงสุดอยางละเอียดลึกซึ้ง
หมดเลย, ทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนา มุงจะกําจัดการยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนและก็
เห็นแกตน. จงรูจักใหดีๆ
และเอามาใชใหเปนประโยชนใหได, นี้เราจะเรียกวา
มีปญญาในการมีและการใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตอง,
มีปญหาขอนี้เปน
อยางนี้.

เห็นตถตาของทุกสิ่ง.
ทีนี้ขออีกขอหนึ่งขอสุดทาย มีปญญาในการเห็น ตถตา (ความเปนเชนนั้น
เอง) ตถตา-ความเปนเชนนั้นเอง ของสิ่งที่เขามาแวดลอมเรา หรือแวดลอมเราอยู เห็น
ตถตาของทุกสิ่งที่เรารูสึกอยู เห็นอยู รอบๆ ตัวเรา, เห็นวาทุกสิ่ง ๆ ที่อยูรอบๆ ตัว
เรานั้น มันเปนของที่เกิดโดยเหตุโดยปจจัย, เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนือง
นิจ, อยางนี้เรียกวาอิทัปปจจยตา ฟงยุงยากเขาทุกทีแลวนะ, จะไมสนใจก็ได, แต
ใหรูความหมายวา
อิทัปปจจยตาคือ
ทุกสิ่งกําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยของมันอยู
เนืองนิจ. ถาพูดกันงายๆ ก็เรียกวาทุกอยางเลย ถาเรามีความรูเรื่องนี้ เราก็จะเห็น
ทุกอยางที่เราเห็นอยู ลืมตาเห็นอยู หรือไดยินอยู ไดฟงอยูก็ตาม, ทุกสิ่งทุกอยางกําลัง
เปนไปตามเหตุตามปจจัย : เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป, เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป. ที่มัน
เปนของแข็งของแนนของหนักเชนศาลาหลังนี้เปนคอนกรีต;
ถาเราเห็นตถตาเราก็
จะเห็นเหมือนกับวา
ศาลาหลังนี้มันก็มีเหตุปจจัยปรุงแตงเปลี่ยนแปลง
กําลัง
เสื่อมโทรมอยูทุกวินาที.
นี่ความเปลี่ยนแปลงของมัน
มันมีเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นมา,
เปนของแนน
แลวมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย.
นี้มันเปนของไมมีชีวิต
หนาทึบอยางนี้ มันก็ยังเปนอยางนั้น, นับประสาอะไรกับสิ่งที่มันมีชีวิต, เชน
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สุนัขมีชีวิต ตนไมตนไลมีชีวิต, ไมมีอะไรที่จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัย
อยูเนืองนิจ; แมเสื่อที่เรานั่งนี้ มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ ;
มันกําลังไหลไป ไหลไปสูความดับ สูความสิน้ สุด มันกําลังไหลไป.
นี่เรียกวา เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นอิทัปปจจยตา แลวสรุปความ
วานั่นคือมันเปนอยางนั้นเอง, มันคือเปนอยางนั้นเอง. พอเห็นวาอยางนั้นเอง
มันก็ไมยึดถือที่จะเอา เอาอยางนั้นเอาอยางนี้ เอาอยางที่กูตองการ, ใหเกิดเปน
ของกูขึ้นมาตามที่กูตองการ เปนตัวกูที่จะบังคับมัน จะบังคับสิ่งเหลานี้ใหเปนไป
ตามอํานาจของกู นี้เพราะความไมเห็นตถตา.
ถาวาเราเจ็บไข เราเห็นตถตาก็เห็นวารางกายมันเปนอยางนั้น, หรือ
จิตใจมันเปนอยางนั้นไปตามรางกาย เปนความเจ็บไข เปนตถตาเชนนั้นเอง, ไมตอง
กลัวใหมาก ใหปวยการใหเปนทุกข, รักษาเยียวยาก็รักษาไป ไมตองไปกลัวใหมันเปน
ทุกข, ไมตองไปเสียใจใหมันเปนทุกข, อยางนี้เรียกวาเห็นตถตา.
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เมื่อเราจะตองตาย ก็โอ คืออยางนั้นเอง; เราไมตองกลัวตาย ก็ตาย
ไดสงบ ตายไดดีที่สุด. หรือวาอะไรๆ มันสูญหายไป มันก็เชนนั้นเอง เปนทุกข
เปนรอนทําไม หาใหพบก็ได, เมื่อไมพบก็เชนนั้นเอง. หาใหดีมันก็พบ, แลวก็ระวัง
ใหดีอยาใหมันหาย, มันก็ไมมีความทุกขเพราะของหาย.

หรือแมที่สุดแตวา จะสอบไลตก ก็เพราะมองเห็นวา มันเรียนไมพอนี่จะ
ทําอยางไร, มันเหลวไหลมันเรียนไมพอ แลวมันจะตองสอบไลตก มันก็คือเชนนั้นเอง
จะตองสอบไลตก, จะไปเสียใจทําไม ก็เรียนใหมันดีใหมันพอ แลวมันก็จะสอบไลได.
อยาเหลวไหลซิ เดี๋ยวนี้เรียนไมพอแลวยังเหลวไหลอยางอื่นอีก มันก็ตองสอบไลตก แลว
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ก็ไปโทษผีสางเทวดาอะไรก็ไมรู,
ไมโทษความเหลวไหลของตัวเอง
แลวก็เปนทุกข.
ถาเห็นวามันมีเหตุปจจัยอยางนั้น มันตองเปนอยางนั้น ก็เรียกวาเห็นตถตา, การ
เห็นเชนนั้นเองของทุก ๆ สิ่งจะปองกันมิใหเราเปนทุกขโดยประการทั้งปวง.
ตถตา แปลวาเชนนั้นเอง มันจะมีความปกติสุข ไมตื่นเตน, ความตื่น
เตนบางคนชอบวาสนุกดี.
แตความตื่นเตนนั้นเปนเหตุปจจัยที่ทําใหยุง;
ไมชอบใจก็
ตื่นเตนไปอยาง, ชอบใจก็ตื่นเตนไปอยาง, รักก็ตื่นเตนไปอยาง, เกลียดก็ตื่นเตนไปอยาง,
โกรธก็ตื่นเตนไปอยาง, กลัวก็ตื่นเตนไปอยาง, นี้เรียกวามันถูกกระทําใหตื่นเตน ใหมัน
กระโดดโลดเตน มันไมใชปกติสุข; ฉะนั้นไมตองตื่นเตนดีกวา. การที่จะไมตองตื่นเตน
เลยก็คือการเห็นตถตา ถาเห็นถึงที่สุดจริงๆ ปลอยวางไดหมดจริง ก็เปนพระอรหันต
เปนพระอรหันต; เดี๋ยวนี้เราไมไดอวดอางวาจะเปนพระอรหันต แตวาเราก็ทํา
ตามพระอรหันต จนไมใหชีวิตนี้มันกระโดดโลดเตน เต็มไปดวยความขึ้น ๆ ลง ๆ ระส่ํา
ระสายเปนทุกข.
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นี่หลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือเรื่อง ตถตา เปนเรื่อง
เดียวกับอนัตตา สุญญตา อะไรตาๆ เหลานั้น; แต จํากันงายๆ คําเดียวก็พอ :
ตถตา เปนเชนนั้นเอง, มันไมใชตัวตน มันเปนอนัตตา มันวางจากตัวตน
มันเปนสุญญตา มันเปนไปตามเหตุ ตามปจจัยอยูเนืองนิจ มันเปนอิทัปปจจยตา
นี่มีปญญา ระดับสูงสุด เปนอันสุดทาย ก็สามารถดํารงชีวิตอยางถูกตอง
ทบทวนดูอีกทีก็ได เผื่อใครสนใจจะจดจําอยาง จริงจังวา :
๑. มีปญญาในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต
๒. มีปญญาในการที่จะไมทําใหความทุกขเกิดขึ้นมาในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต.
๓. มีปญญาในการมีและการใชทรัพยอยางถูกตอง.
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๔.
๕.
๖.
๗.

๑๘๑

มีปญญาในการบริหารทิศทั้งหกคือสังคมทั้งหกดานอยางถูกตอง.
มีปญญาไมลุอํานาจแกกิเลสทั้ง ๓ พวก.
มีปญญาในการมีและใชหลักศาสนาและศีลธรรมอยางถูกตอง.
สุดทาย มีปญญาในการเห็นตถตา ความเปนเชนนั้นเอง ในทุกสิ่ง
ที่แวดลอมเราอยู และ ที่กําลังจะเขามาแวดลอมเรา.

เรามี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่ ทําอยางไร, เรามันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
แลวมันก็ตองมีสิ่งที่เขามากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; ถาเราไมมีปญญา เราโง
ตอนรับมันโดยไมมีปญญา คือไมเห็นตถตา มันจะมาสรางปญหาขึ้นทันที : ใหรัก
บางใหโกรธบาง ใหเกลียดบางใหกลัวบาง; นี่มีอยูแตอยางนี้ แลวจะเปนอยางไร, หรือวา
ใหวิตกกังวล ใหอาลัยอาวรณถึง ใหอิจฉาริษยาคูแขงขัน ใหหวงใหหึงอะไรกันถึงเปนเรื่อง
ฆากันตาย. คําเหลานี้มีประโยชนจําไวใหดีเปนเครื่องวัด เปนเครื่องทดสอบ, เปนเครื่อง
วัดวามีปญหาหรือไมมีกิเลสหรือไม? ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความ
วิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ ความอิจฉาริษยา ความหวง ความหึง, ไมกี่คําดอก, แตเปน
เครื่องทดสอบ ที่ใชทดสอบไดดีที่สุดวา มีกิเลสลดลงหรือไม, หรือวากิเลสมันหมดแลว
เพราะมันไมมีความรูสึกเหลานี้เกิดขึ้น.
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ถาเรามีปญญา
เจ็ดประการนี้ไมตองสงสัย;
การดํารงชีวิตดวยปญญาหรือ
ธรรมชีวี มันก็มีขึ้นมันก็เกิดขึ้น เปนการมีชีวิตอยูดวยปญญา ก็คุมครองไมใหเกิดปญหา
ไมใหเกิดความทุกข. เมื่อไมเกิดสิ่งเหลานี้ ไมวุนวายดวยสิ่งเหลานี้มันก็คือสันติภาพ
ดังนั้นการดํารงชีวิตอยางถูกตอง มันก็สรางสันติภาพ, เปนปจจัยแกสันติภาพ เปน
เหตุแหงสันติภาพ เชนเดียวกันกับที่กลาวมาแลวขางตนสองอยาง.

สัมมาวาจา การมีการพูดจาอยางถูกตองมันก็เกิดสันติภาพ, สัมมากัมมัน ตะ มีการกระทําการงานอยางถูกตอง มันก็เกิดสันติภาพ, สัมมาอาชีวะ ดํารงชีวิต
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อยางถูกตอง มันก็เกิดสันติภาพ; ก็เอาไปรวมกับสองเรื่องที่พูดวันกอนโนน สัมมา
ทิฏฐิ มีความรูความเขาใจความเห็นอยางถูกตอง, สัมมาสังกัปปะ มีความปรารถนา
อยางถูกตองนั้นพูดแลว.
วันนี้ก็สัมมาวาจา พูดจาถูกตอง สัมมากัมมันตะ ทําการงานถูกตอง สัมมา
อาชีวะ ดํารงชีวิตถูกตอง ไดมา ๕ ถูกตองแลว ยังอีก ๓ ถูกตอง ที่จะตองพูดในคราวอื่น.
นี้คือเหตุใหเกิดสันติภาพ ตามหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือวาทางอื่นไมมี
ทางอื่นไมมี นอกจากทางอันประกอบดวยองค ๘ นี่, ความถูกตองแปดประการที่ประกอบ
กันขึ้นเปนทางนี้ วันนี้ก็พูดมาถึงขอที่ ๕ ของความถูกตอง.
การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลา
จะตองยุติการบรรยาย
เหลืออยูแตทาน
ทั้งหลายจะกําหนดจดจําไปดีๆ, เอาไปใครครวญวินิจฉัยดูใหดี
โดยอิสระของตนเอง.
เมื่อเห็นชัดวา มันจะสรางสันติภาพไดจริง ก็ลองปฏิบัติดู, ทดลองปฏิบัติดู มันก็สราง
สันติภาพไดจริงใหชิม ปฏิบัติเต็มที่ถือเอาเปนหลักเลย. ไมไดแนะใหเชื่อ, ไมไดบังคับ
ใหเชื่อ, ไมผูกขาดพูดขางเดียว แตพูดเพื่อใหเอาไปศึกษาพินิจพิจารณาใครครวญ
ใหเห็นจริงวา มันมีเหตุผลที่จะเปนอยางนั้นจริง, แลวก็ลอง ลองเทานั้น, ลองปฏิบัติ
ดูแลวมันก็จะพบความจริงขึ้นมาวา มันดับทุกขไดจริง มีสันติภาพไดจริง. ทีนี้ก็
ปฏิบัติเต็มที่ ไมใชลองแลว ชีวิตนี้ก็จะประสบความสําเร็จ มีสันติสุขสวนบุคคล
มีสันติภาพในสวนรวม สมตามความมุงหมายที่เรียกวา ไดเกิดมาเปนมนุษยแลวมันควร
จะไดสิ่งเหลานี้.
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การบรรยายสมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย
ไดสวดบทพระธรรมมีใจความสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งๆขึ้นไป
ณ
โอกาสนี้.

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก
-๗๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)
[สัมมาวายามะ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๗ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่อง สันติภาพของโลก ตอไปตามเดิม เพราะยังไมจบ, แตมีหัวขอ
เฉพาะในการบรรยายครั้งนี้วา เหตุใหเกิดสันติภาพ คือ สัมมาวายามะ.
[ทบทวน.]
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ในครั้งที่แลวมาครั้งแรกที่สุดก็ไดพูดถึงเหตุผลที่ตองบรรยายเรื่องนี้
วาเรา
อยูในโลก
เราเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะตองสนใจเรื่องนี้เพื่อประโยชนแกเรา
เองและเพื่อสนองพระพุทธประสงค,
แลวก็ไดบรรยายเรื่องวิกฤตการณ
คือภาวะเลวราย
ในโลกนี้
มันเกิดขึ้นเพราะความเจริญกาวหนาทางวัตถุของโลกนั้นเอง,
แลวก็ไดบรรยาย
เรื่อง เหตุใหเกิดวิกฤตการณ, แลวก็ไดบรรยายเรื่องสันติภาพ ลักษณะของสันติภาพ, แลว
๑๘๓
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ก็ไดบรรยายเรื่อง เหตุใหเกิดสันติภาพ หมวดปญญา คือสัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ,
ตอมาก็ไดบรรยาย เหตุใหเกิดสันติภาพ หมวด ศีล คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ; สวนในวันนี้จะไดบรรยายโดยหัวขอ ของสัมมาวายามะ ในฐานะ
เปนเหตุใหเกิดสันติภาพในหมวดของสมาธิ
ซึ่งทานทั้งหลายควรจะทําความเขาใจให
แจมแจงชัดเจนอยูตลอดเวลา วาเราอาศัยหลักอริยมรรคมีองค ๘ เปนเหตุใหเกิดสันติภาพ
แลวก็บรรยายมาตามหมวด ตามลําดับ หมวดปญญา หมวดศีล หมวดสมาธิ คือวันนี้
หมวดสมาธิมีอยู ๓ ขอ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. วันนี้ก็จะไดบรรยาย
ขอแรกของหมวดสมาธิคือสัมมาวายามะ.

ความหมายของสัมมาวายามะ.
คําวาสัมมาวายามะนี้
แยกคําออกไดเปนสัมมาคําหนึ่ง
วายามะคําหนึ่ง
สัมมา แปลวาถูกตอง, วายามะ แปลวาความ พยายาม. ความพยายามนี่เปนภาษาธรรมดา
ที่เขาใจกันอยูแลว วาพยายามใหเกิดผลสําเร็จ; เมื่อรูวาควรจะทําอยางไร ก็พยายาม
กระทําเรื่อยไปจนกวาจะประสบผลสําเร็จ.
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ความพยายามนี้มีคําเรียกแทนกันไดอีกหลายคํา เชนคําวา วิริยะ ซึ่ง
แปลวา ความเพียร ในลักษณะที่เปนความกลาหาญ. หรือจะเรียกวา ปธานะ คือ
ทรงตัวอยูในลักษณะ อยางนั้นเรื่อยไปหรือจะเรียกวา ฐิตะ คือ ความตั้งมั่น หรือ
จะเรียกวา อัปปฏิวาณี คือไมยอมถอยหลัง หรือจะเรียกวา ปรักกมะ แปลวา กาวไป
ขางหนาเรื่อยไป มีอยูหลายคําดวยกัน แตเล็งถึงสิ่ง ๆ เดียวกันคือสิ่งที่เราเรียกกันใน
ที่นี้วาความเพียรโดยธรรมดา; แตในบาลีเรียกวา วายามะ, เปนภาษาไทยวา พยายาม
สัมมาวายามะ ก็แปลวา ความพยายามที่ถูกตอง, คําวา สัมมาๆ คํานี้โดยความหมาย
ก็คือ ความถูกตอง; แตเรามักนิยมแปลกันวาชอบ เรียกวา สัมมาวายามะ ความเพียร
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ชอบ อยางนี้ไดเหมือนกัน แตพึงรูเอาไววา มันหมายถึงความพยายามอันไมรูจัก
หยุด ใหกา วหนาเรื่อยไป โดยความถูกตอง.
คําวาถูกตอง ถูกตองนี้ ถือเอาตามหลักธรรมแลวก็เขาใจงายนิดเดียว, คือ
มันเปนประโยชนแกทุกฝาย มันไมใหโทษแกใครฝายใด, ถาอยางนี้ก็เรียกวาถูกตอง.
แตวิชาการสมัยใหม ทาง philosophy ทางอะไรของเขานั้น คําวาถูกตองมีเหตุผลมาก
พูดจากันมากอภิปรายกันมาก แลวก็ไมคอยจะยุติมันเลย เฟอจนไมรูวาจะถูกตองกันอยางไร
แลวมันยังตองศึกษาเหตุผลกันมากมายนัก เวียนหัว. เอากันแตธรรมดาๆ สามัญ ตาม
หลักธรรมวา ถาถูกตองแลวมันก็ไมทําใหใครเดือดรอน, มีแตทําใหทุกคน หรือ
ทุกฝาย ไดรับประโยชน อยางนี้เรียกถูกตอง.
ทีนี้ก็จะดูกันถึงคําวาถูกตองตอไป มันมีรายละเอียดอยางไร ถาถือตามหลัก
ที่มาในพระบาลี สัมมาวายามะก็มีหลักเปน ๔ ประการ คือ พยายามปดกั้นไมใหบาป
เกิดขึ้น หนึ่ง แลวก็ ละบาปที่เกิดขึ้นแลวหนึ่ง, ทําความดีหรือบุญจะเกิดขึ้น หนึ่ง ; แลว
ก็รักษาความดี หรือ บุญที่เกิดขึ้นแลวไวใหยังคงอยู เจริญงอกงามตอไป หนึ่ง, เปน
๔ อยาง. เรียกสั้นๆ ก็วา ปองกันสิ่งที่ควรจะปองกัน, ละสิ่งที่ควรละ, สราง
สิ่งที่ควรสราง, แลวก็รักษาสิ่งที่ควรรักษา, ถือหลักกวางๆอยางนี้ ก็จะเขาใจความ
หมายครบถวนถูกตอง วาปองกันสิ่งที่ควรปองกัน, ละสิ่งที่ควรละ, สรางสิ่งที่ควรสราง
ขึ้นมา, แลวก็รักษาสิ่งที่ควรรักษา, ก็คือสิ่งที่สรางขึ้นมาอยางถูกตองแลวนั่นเอง.
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ปองกัน
มาได.

อะไรเปนสิ่งที่ควรปองกัน?
มันก็เหตุใหเกิดทุกข นั่นแหละควรจะ
โดยเฉพาะก็คือกิเลส, มีความรูตัวพรอมอยูเสมอ ปองกันไมใหเกิดขึ้น
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อะไรที่ควรละ? ก็คือเหตุที่ใหเกิดทุกขนั่นแหละ ที่มันเกิดขึ้นแลวก็จะ
ตองละเสีย, ใชคูกันก็วาที่ยังไมเกิดก็อยาใหมันเกิดขึ้นมา ที่มันเกิดอยูแลว เกิดขึ้นแลว
โดยไมทันรูสึก ก็ละเสีย.
แลวสรางสิ่งที่ควรสรางขึ้นมา ก็คือสิ่งที่เปนเครื่องกําจัดกิเลส เรียก
งาย ๆ วาโพธิก็ได, โพธิ-โพธิ แปลวาปญญอันรูแจงมีอยู กิเลสเกิดไมได, สราง
โพธิขึ้นมาใหได กิเลสก็เกิดไมได. เราจึงควรจะสรางสิ่งที่เรียกวาโพธิ ดวยการศึกษา
ใครครวญอยูเสมอ ใหรูจักวาอะไรเปนอะไร อะไรเปนอะไร, นั่นแหละคือเปนการสราง
โพธิ. รูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง.
ทีนี้ก็ รักษาสิ่งที่ควรรักษา หมายความวา โพธิที่ไดพอกพูนขึ้นมาแลว
จะตองรักษาไวอยาใหกลับเสื่อมหรือหายไปเสีย; แตใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป ;
อุปมาเหมือนกับวาปลูกตนโพธิ
แลวก็บํารุงรักษาใหมันเจริญงอกงามจนสมบูรณ
นี่คือ
หลักทั่วไปตามที่กลาวไวในพระบาลี.

การใชสัมมาวายามะกับเรื่องสันติภาพ.
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เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ
เราก็จะระบุตรงกันไปยังสิ่งที่
เกี่ยวของกันอยูกับเรื่องของสันติภาพ; ขอหนึ่ง เมื่อถามวาสิ่งที่ควรปองกันนั้นคือ
อะไร? มันก็วิกฤตการณนั่นแหละ, เราก็จะตองปองกันไมใหมันเกิดขึ้น; ความ
เดือดรอนกระวนกระวายเสื่อมเสีย
มันจะเกิดขึ้นจากกิเลส.
ตัวกิเลสก็เปนตัววิกฤตการณ
ความทุกขก็เปนวิกฤตการณ. เรียกงาย ๆ วาสิ่งที่ไมพึงประสงคทั้งหลายทั้งปวง คือ
วิกฤตการณไมเปนประโยชนเกื้อกูลใด ๆ แกมนุษยในโลกเรียกวาวิกฤตการณ การปองกัน
มิใหมันเกิดขึ้นมา มันเกี่ยวกับการรูจักดีกวา อะไรเปนวิกฤตการณ, แลวก็รูไปถึงวาอะไร
เปนเหตุของมัน ก็ปองกันมิใหเหตุนั้น ๆ เกิดขึ้น, นี้เรียกวาปองกันไมใหเกิดวิกฤตการณ
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ขอสอง ละสิ่งที่ควรละ, ละวิกฤตการณ หรือละเหตุของวิกฤตการณ ;
เปนคูแรก : ปองกันมิใหวิกฤตการณเกิดขึ้น, แลวก็พยายามละที่มันเกิดขึ้นแลวหรือกําลัง
มีอยู.
มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา
ก็สามารถปองกันเหตุแหงวิกฤตการณได,
ปญญานั้นเปนอันวาจะตองสะสมไวตลอดทุกที่ ทุกสถาน ทุกทาง, พอมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้น สติตองไปเอาปญญามาเผชิญหนา กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น, แลวก็จะมีสัม ปชัญญะ รูตัวทั่วพรอมคุมเชิงอยูดวยปญญานั้น, ถามันออนกําลังไป ก็เพิ่ม
สมาธิให. นี่เราจะเรียกวา ธรรมะ ๔ เกลอ อยางที่เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแลว.
ใหอยูดวยปญญา, สะสมปญญาไวเปนปกติ, เหมือนกับสะสมใสคลังไว
ใสยุงใสฉางไวอยางมากมาย, เหมือนกับสะสมอาวุธ พอเหตุการณเกิดขึ้นก็มีสติเอา
อาวุธมา, คือเอาปญญามา มาเผชิญหนากับเหตุการณ. ปญญาที่มาเผชิญหนากับ
เหตุการณนี้เราจะเรียกชื่อใหมวาสัมปชัญญะ, มันก็คือตัวปญญานั่นเอง. ปญญา
ที่เก็บไวมาก ๆ ก็เรียกวาปญญา, ปญญาที่เอามาใชเฉพาะหนา ในหนาที่ของมันก็เรียกสัม ปชัญญะ; ถาไมมีสติก็เอามาไมได เลยไมมีอะไร, เปนหมันหมด; ถากําลังออน
ไปก็ใชสมาธิเพิ่มให, สามารถจะละเหตุแหงวิกฤตการณได. ความโง ความหลง
ความสะเพรา ความอะไร เมื่อมันมีอารมณมากระทบ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจนั้น เปนทางเกิดแหงกิเลสหรือความทุกข หรือวิกฤตการณทั้งหลาย; เดี๋ยว
นี้เรามีธรรม ๔ ประการนี้แลว ละก็ละได.
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ทีนี้ ขอสาม สรางสิ่งที่ควรสราง ก็ไดแกสันติภาพ. สิ่งที่เรียกวา
สันติภาพคํานี้ก็กวาง, ความหมายกวางเปนชั้นๆ กันไป. สันติภาพสวนบุคคล ก็ระดับหนึ่ง,
สันติภาพสวนสังคม คือรวมกันทั้งหมดหรือทั้งโลกก็อีกสวนหนึ่ง อยากจะแบงชื่อสําหรับ
จํากันงาย ๆ วา สวนบุคคลเราจะเรียกวาสันติสุข, สวนสังคมทั้งหมดเราจะเรียกวา
สันติภาพ, แตแลวมันก็คือสันติภาพดวยกันทั้งนั้นแหละ. ความหมายของสันติภาพ
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นั้นก็คือความสงบเย็น ;
พูดวาสงบเย็นขอใหนึกตามความรูสึกตามธรรมดาสามัญวา
มันสงบ มันเยือกเย็นมันสงบ, ถามันมีเรื่องรอนกระวนกระวายระส่ําระสายอะไร ก็ไมใช
สันติภาพ. ทีนี้มันถึงจะเย็นไดมากนอยเทาไร สงบเย็นฝายวัตถุ ฝายรางกาย มันก็ไป
อยางหนึ่ง. ในที่นี้เราหมายถึงความสงบเย็นฝายจิตใจ. ถาเราไปนั่งในที่วางๆ มีลมพัด
สบาย นี้เราก็ไดความสงบเย็นฝายรางกาย, แตจิตใจมันยังรอน มันยังปรุงแตง ยังระส่ํา
ระสาย มันตองหยุดการปรุงแตงเหลานั้นเสีย; เมื่อไมมีการปรุงแตงมันก็สงบ เมื่อสงบ
มันก็เย็น, มีธรรมะถูกตองเกิดขึ้นเปนความสงบเย็น ไมมีกิเลสเกิดนั่นเอง. ไมมีกิเลส
ก็คือนิพพานในความหมายหนึ่ง, หรือในความหมายพื้นฐานทั่วไป ถาไมมีกิเลสรบกวน
เรียกวาเปนภาวะของนิพพาน ตามมากตามนอยตามชาตามเร็ว, อะไรก็แลวแต มีความ
สงบเย็นเปนความหมายแหงนิพพาน มีไดในระดับโลกิยะนี่ ยังไมถึงโลกุตตระ แต
มันก็เปนอยางเดียวกัน.
เรื่องนิพพานนี้ไมคอยไดพูดกัน,
คือวาเขาไมไดเอามาพูดกัน
ทําใหทุกคน
เขาใจไปวา ถานิพพานๆ แลวตองรอๆ อีกหลายหมื่นหลายแสนชาติ, แลวก็เขาไปในที่
แหงหนึ่ง. เหมือนกับบานเหมือนกับเมือง, ไปอยูในที่นั้นแลวไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ
ไมตาย, มักจะไดยินกันแตอยางนั้น. เดี๋ยวนี้ขอใหเขาใจเสียใหมวา เมื่อมันวางจาก
กิเลสมันก็ดับมันก็เย็น, มีความเย็นอกเย็นใจ ไมมีความเรารอน เพียงเทานี้ก็พอจะ
ฟงถูกกระมัง, มีความเย็นอกเย็นใจ, ลองคิดดูซิ, คํานวณดูซิ, มันก็ไมงายนัก เพราะ
คนมันโง. พูดตรงๆ ก็เพราะคนมันโง มันจึงสรางความเย็นอกเย็นใจไมได มันรักบาง
มันเกลียดบาง มันโกรธบาง มันกลัวบาง มันวิตกกังวลบาง มันอาลัยอาวรณบาง มัน
อิจฉาริษยาบาง มันหวงบาง มันหึงบาง สารพัดอยางที่มันทําผิด แลวมันก็เปนของรอน ;
อยางนี้เราเรียกวาการปรุง.
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การปรุงคือการคิดในจิตอยางผิดๆ ดวยอํานาจของอวิชชา ก็เรียกวา
เปนการปรุงขึ้นมา;
เดี๋ยวมีผลออกมาเปนความรัก,
เดี๋ยวมีผลออกมาเปนความโกรธ,
เดี๋ยวมีผลออกมาเปนความเกลียด,
เดี๋ยวมีผลออกมาเปนความกลัว
ความวิตกกังวลอาลัย
อาวรณ อิจฉาริษยาตลอดไปนั้น มันเปนการปรุง เรียกวาสังขาร, สังขาระ.
เมื่อจิตคิดปรุงแตงดวยอวิชชา แลวก็เรียกวาปรุง. ถาไมมีอวิชชามันไมมีการปรุงได,
มันมีการปรุงไดเพราะมันอาศัยอวิชชาเปนตัวการ
มันจึงจะเกิดการปรุง,
ถาอวิชชาไม
ทํางานมันก็ไมปรุงอะไรได.
เดี๋ยวนี้ไดเปดโอกาสใหอวิชชามันทํางาน
ดิ้นรนไปตาม
อํานาจของอวิชชา
มันก็มีสิ่งที่เรารอนกระวนกระวายระส่ําระสาย
ไมพึงปรารถนาโดย
ประการทั้งปวง. ถาไมมีสิ่งนี้แมบังเอิญโดยธรรมชาติ ก็มีรสอยางเดียวกันคือสงบเย็น.
ความหมายของคําวาเย็นนั่นแหละเปนความหมายของคําวานิพพาน
คือมันไมรอน, แตถาไมถึงชั้นโลกุตตระ มันก็กลับรอนได, หรือเผลอไปปรุงเขาไปอีก,
แตถึงอยางนั้นมันก็มีได ในชีวิตคนธรรมดาสามัญนี่แหละ. ทําใหดี, จัดใหดี, ระวังรักษาให
ดี มันก็มีความสงบเย็น. ฝกฝนสมาธิปญญาบางตามสมควร ก็มีโอกาสที่จะทําให
สงบเย็นไดมากขึ้น ตามครั้งตามคราว จนกวามันเจริญถึงที่สุดโดยเด็ดขาด. ถาบังเอิญ
มันมีความเย็นก็เรียกวาตทังคนิพพาน คือความเย็นหรือนิพพานที่เกิดขึ้น ดวยความประจวบ
เหมาะ โดยไมรูสึกตัวก็ได, มันประจวบเหมาะของเหตุปจจัย มันไมปรุงมันก็เย็น; ถา
สามารถที่จะไมปรุงอยางนี้เรื่อยไปยิ่งขึ้นๆ
จนไมปรุงไดโดยเด็ดขาด
มันก็เปนนิพพาน
ที่ถาวร.
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แลวคําวา นิพพานนี้ ยังจะตองรูสึกไดดวยใจ; ถาไมรูสึกไดก็ไมใช
นิพพานในที่นี้. ตามบาลี ที่แปลวา นิพพานเปน สนฺทิฏกํคือเห็นไดดวยตนเอง รูสึกได
ดวยตนเอง, อกาลิกํ -ไมจํากัดเวลา คือไมปรุงเมื่อไรมันก็เกิดเมื่อนั้น, เอหิปสฺสิกํ -มี
พอที่จะเรียกใหผูอื่นมาดูมาดู เพื่อจะอวดความเย็นนั้นได นี่ไมตองรอตอตายแลว, และ
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มันไมเกี่ยวกับตายแลว. ถาตายแลวมันก็ไมไดรับประโยชนอะไร, เมื่อยังเปน ๆ อยู
มันมีความเยือกเย็นชนิดที่รูสึกไดดวยตนเองรูสึกอยูโดยประจักษ
พอทีจ่ ะเรียกคนอื่นมา
พูดมาฟงมาอธิบายมาบรรยายกันได.
นี้เปนความหมายสวนลึกของคําวา สันติภาพ, คําวาสันติๆ คํานี้ก็เปน
คําแทนชื่อใชเรียกนิพพานไดเหมือนกัน ก็สรางใหเกิดขึ้นมา โดยอาศัยโพธิปญญา
ดังที่กลาวแลว,
เปนวิธีปฏิบัติที่จะใหกิเลสระงับไปและไมใหมีอวิชชามาปรุงแตงสังขาร.
การปรุงแตงความคิดความนึกความรูสึก
นี่มันก็เลยเปนนิพพานในความหมายพื้นฐาน ;
ถาเปนชั่วขณะชั่วคราวก็เรียก สามายิกนิพพาน คือนิพพานชั่วขณะ นิพพานชั่วสมัย,
เปนทิฏฐธรรมนิพพาน ดวยกันทั้งนั้น, คือตองรูสึกแกใจดวยกันทั้งนั้น นี้เราเรียกวา
ความหมายพื้นฐานของสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ ก็คือนิพพาน, คําวาสันติกับคําวา
นิพพานเปนไวพจน ใชแทนกันได; อยางนี้ก็เรียกวาสรางสันติภาพ.
ทีนี้ ขอสุดทาย ขอสี่ เรียกวา รักษาสันติภาพ ที่ไดสรางขึ้นมาแลว ;
นี้หมายความวามันสรางทีเดียวไมเสร็จ,
สรางทีเดียวไมครบไมพอ
จึงคอย ๆ
สรางคอย ๆ สรางเรื่อยไป, สวนใดสรางขึ้นมาไดแลวก็รักษาไว. อยางวาเราเคยทําอะไรมันสงบใจ
มันเย็นใจ มันพบกับความเย็นใจ แลวก็ทําอยางนั้นไวเสมอ, รักษาความเย็นอยางนั้นไวเสมอ,
มันไมโงเกินไปก็ทําได. เพราะวาความเย็นอกเย็นใจนั้นเปนสิ่งที่มีอยูปรากฏอยู
เปนสิ่งที่
ควบคุมได; นี่เราก็ควบคุมใหเปนอยางนั้นอยู อยางนี้ก็เรียกวา รักษาสันติภาพที่เกิด
ขึ้นมาแลวใหยังคงอยู และใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป, มันก็ตองใชปญญาอีกเหมือนกัน, มี
ปญญาในการรักษา สังเกตดูวามันเกิดขึ้นไดอยางไร, จะรักษาไวอยางไร, ความเย็นอก
เย็นใจชนิดนี้ จะรักษาไวไดอยางไร ก็รักษาไว ถาไมรักษามันจะไมมีเอาเสียเลย.
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ตองใชธรรมะขออื่นประกอบปญญาดวย.
นอกจากจะมีปญญาแลว ยังจะตองมีความอดกลั้นอดทนบาง, ความ
อดทนนี้คนไมคอยชอบ,
แตถาวารูจักใชใหเปนประโยชน
แลวก็จะเปนประโยชนไดมาก,
แลวก็ไมถึงกับทําใหเกิดความทุกข แมมันจะเกิดความทุกขเพราะความอดทนบาง แตมัน
ก็เปนไปเพื่อความดับทุกขยิ่งๆ ขึ้นไป, มันไดผลเกินคา. ดังนั้นเราจึงมีความอดทน.
แลวก็ อยูดวยความไมประมาท อยาเห็นเปนเรื่องเล็กนอย เรื่องกิเลสไม
ใชเรื่องเล็กนอย, เรื่องความทุกขไมใชเรื่องเล็กนอย, เปนเรื่องอยางยิ่ง เปนเรื่องสูงสุด ไมมี
ความประมาท.
แลวก็ไมเผลอสติ, ไมเผลอสติ ระวัง สังวรณ สํารวม ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ อยูเปนประจํา. เรื่องจัดการใหถูกตองทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ชวยจําไว
เปนหลักวามันนํามาใชในทุกกรณี เราจะตองควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็หมายความ
วาควบคุมความรูสึก ที่จะเกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ควบคุมไวใหมันถูกตอง ให
มันอยูในระเบียบ ใหมันอยูในการควบคุม คือมีสติสัมปชัญญะ อยางที่กลาวแลว.
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ในการที่จะระวังไมใหเกิดความทุกข หรือบาป ก็ตองระวัง ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ที่จะละบาปหรือความทุกขออกไป, มันก็ตองจัดการที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ. ในการที่จะสรางสันติภาพสันติสุข มันก็ตองระวังที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, การที่จะ
รักษา ก็ตองรักษาที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; แมวามันจะมีอาการคนละอยางแตกตางกัน แต
มันก็ตองทําในที่เดียวกัน คือที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. นรกจะเกิดก็เกิดที่ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ, สวรรคจะเกิด ก็เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, จะผานพนไปสูนิพพาน
ได ก็เพราะมีความถูกตอง ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. จงรูจักตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ไวในฐานะเปนสิ่งที่สําคัญอยางนี้.
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สันติภาพจะมีไดตอเมื่อบุคคลมีสันติสุข.
ทั้งหมดนี้ที่กลาวมาอยางยืดยาวนี้
เปนการกลาวเรื่องเฉพาะบุคคล,
เปน
สันติสุขสวนบุคคล, แตอยาลืมวา สันติสุขสวนบุคคลมันเปนพื้นฐาน เปนรากฐาน
ของสันติภาพของสังคม เพราะเหตุใด? เพราะเหตุวาสังคมประกอบขึ้นดวยบุคคล
บุคคลเปนอันมากรวมตัวรวมกลุมกันเขา มันก็เปนสังคม, ถาแตละบุคคล แตละบุคคล
ทุกคนดีถูกตองแลว
สังคมมันก็ถูกตอง.
ดังนั้น
เราจึงพูดกันมากถึงเรื่องสวน
บุคคล ขอปฏิบัติทั้งหลายเหลานี้ จึงระบุไปยังบุคคล ที่บุคคลแตละคนจะตอง
ประพฤติปฏิบัติ ครั้นบุคคลมีความถูกตองดีแลว สังคมก็ถูกตอง; ถาสังคมทุก ๆ
สังคมในโลกมันถูกตองแลว,
ทั้งโลกมันก็ถูกตอง
มันก็มีสันติภาพขึ้นในโลกไดเปน
สันติภาพของโลกได. เราจะใหโลกทั้งโลกมาปฏิบัติ มาอะไรนี้มันทําไมได เพราะ
วามันบังคับไมได ควบคุมไมได, หรือวาไมรูมันอยูที่ไหน. แตเราทําไดโดยการที่
จัดเขาที่สวนประกอบ หรือสวนโครงประกอบเปนหนวย ๆ ของสังคมนั่นแหละทําได,
ก็ไดแกคนเราแตละคน, แตละคน จะตองจัดตองทําใหถูกตอง : ในครอบครัว
ก็ถูกตอง, ในหมูบานก็ถูกตอง, ในบานเมืองก็ถูกตอง, ในประเทศก็ถูกตอง,
ในโลกก็ถูกตอง. ในที่สุดมันมาสําคัญอยูที่รากฐานคือคนแตละคน, คนแตละคน
ซึ่งเปนหนวยประกอบขึ้นเปนโลก.
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แตละคนตองปฏิบัติใหสบความสงบเย็น.

ทีนี้คนแตละคน
ถาจะแยกออกไปมันก็เปนสวนๆ
มันมี
สวน
กาย สวนวาจา สวนจิต ความคิดความนึกเปนสวนๆ ก็จําเปนที่จะตองทําใหมันถูกตอง
ทุกสวน : สวนวัตถุ สิ่งของเครื่องใชไมสอยบานเรือนตาง ๆ ก็ถูกตอง, สวนเนื้อตัวราง
กาย นี้ก็มีความถูกตองเปนผาสุกปกติ, จิตก็มีความถูกตอง, สติปญญาของจิตก็ถูก
ตอง
มันก็เลยถูกตองหมด;
นั่นแหละเปนหลักสําคัญที่วามันจะเกิดความสงบเย็น.
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พูดคําวาสงบเย็น, สงบเย็นไวบาง มันจะไดนําไปหาความสงบเย็นไดโดย
งาย. เดี๋ยวนี้ไมมีใครพูดคําวาสงบเย็น, พูดกันแตเรื่องเอร็ดอรอยสนุกสนาน กระโดด
โลดเตน ดีเดนอยางนั้นอยางนี้ ไปเสียหมด เพราะมันโง. ถาดูใหดีจึงเห็นวา สงบ
ถาพูดกันใหละเอียดถึงชั้น
เย็น
นี่มันแปลกนะ
มันไมทุกขและมันไมสุขนะ.
ละเอียดที่สุด แลว มันตองเหนือทุกขและเหนือสุข. ทุกขมันก็ตองดิ้นรนกระวน
กระวายไปตามทุกข มันสงบเย็นไมได, ทีนี้สุขมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งจิตใจ. ปตินั่นแหละ
ตัวสั่นสะเทือน, ความสุขก็เปนผลออกมาจากปติ มันก็คงสั่นสะเทือน, ยังรูสึก ปรุงแตง
เปนความรูสึก, แมวามันไมเจ็บปวดอยางความทุกข แตมันก็มิใชความสงบ. เราเห็น
ไดดวยตนเองวา ทั้งทุกขและทั้งสุข สองอยางนี้ยังมิใชความสงบ; ตองหยุดความ
รูสึกอยางนั้นเสีย แลวจึงจะเปนความสงบ หรือเปนความสงบเย็น. ถาจะเรียกวา
สุข ก็ตองเรียกวาสุขอีกแบบหนึ่ง สุขอีกชนิดหนึ่ง อีกชั้นหนึ่ง, สุขธรรมดา สามัญที่
วาสุข ๆ กันนั้น มันมีอามิส มีเหยื่อ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
หลอเลี้ยง.
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เดี๋ยวนี้มันเปนความสุขชนิดมีความวาง,
มีความวางหลอเลี้ยง
เปน
ความสุขชั้นพระนิพพาน, เรียกใหถูกตอง พระพุทธเจาทานเรียกวาที่สุดแหงความทุกข ;
แตถาเรียกใหคนโงๆ ฟง ทานก็เรียกวาความสุขเหมือนกัน, จะพูดวานิพพานเปนสุข
อย า งยิ่ ง . ที่ จ ริ ง นิ พ พานนั้ น ไม ไ ด สุ ข , มิ ไ ด ทุ ก ข , เป น ความสงบ มั น
อยูเหนือสุขเหนือทุกขขึ้นไป คือมันอยูดวยความวาง, ไมมีอะไรรบกวนจิต. ถา
มีความสุข แลวก็รสของความสุขนั้นแหละมันรบกวนจิต, สังเกตดูใหดี, มันจะตองสงบ.
ถาเปรียบเทียบก็วา, ขมมันก็ทนไมไหว, หวานมันก็ทนไมไหวเหมือนกัน, ตอเมื่อมัน
ไมขมไมหวานมันจืดสนิทยิ่งกวาจืด มันจึงสงบเย็น. แตไมคอยมีใครชอบเพราะมันไม
ตื่นเตน มันไมสนุก มันไมอรอยหรือมันไมอะไรก็ตามใจ, คือมันไมมีการปรุงแตง, คน
ยังชอบรสของการปรุงแตงที่มันถูกกับกิเลส, ถามีกิเลส มันถูกกับกิเลสแลวมันก็เปน
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สุข. นี้ถายังมีกิเลส มันยังยุงกับกิเลส, ยังมีการหวั่นไหวไปตามกิเลส มันก็ไมใช
ความสงบ.
ความสุขนั่นแหละ
เปนสิ่งที่หลอกลวงที่สุด
แตคนก็ชอบกันหมด,
ทุกคนชอบความสุข, ทุกคนหวังจะมีความสุข หารูไมวา มันยังหลอกลวงไดมาก คือมัน
ยังทําใหกระโดดโลดเตนใหมันไมสงบอยูมาก.
เราจึงถือวา
ความสุขนี้ยังหลอกลวงมาก,
ตองขึ้นไปเหนือสุขเปนความวาง จึงจะไมหลอกลวง.
นี่เรื่องของสันติสุขเปนอยางนี้ ถาเปนกันทั้งหมูทั้งคณะ ก็เรียกวามีสันติภาพ.
เรามีหนาที่ที่จะตองสรางสันติภาพ, โดยสรางเหตุของสันติภาพนั้นเอง ก็เปนการ
ปฏิบัติทั้งเพื่อตนเอง และทั้งเพื่อผูอื่น หรือเพื่อโลก; แตมันก็งายนิดเดียวอยางที่วา ถา
ทุกคนในโลกมีสันติสุข โลกก็มีสันติสุขหรือสันติภาพ. ฉะนั้นทุกคนจงสนใจ
เอาใจใสในหนาที่ของตน ขจัดปญหาของตนใหหมดไป, สรางสันติสุขสวนตนใหได
โลกนี้ก็มีสันติสุข.
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นี้โดยหลักสี่ประการ
ตามหลักในพระบาลีมีอยูอยางนี้; ระวังอยาใหเกิด
วิกฤตการณ, ละวิกฤตการณที่เกิดขึ้นแลว, สรางสันติภาพขึ้นมา, แลวรักษา
สันติภาพที่เกิดขึ้นแลว, นี่ตามหลักในพระบาลี แตมันก็มีขอปลีกยอยที่ควรจะศึกษาให
มากออกไป ใหมากออกไป. อาตมาก็จะพยายามเอามาชี้แจง วาสิ่งที่เราจะตองพยายาม
อยางยิ่ง ยิ่งขึ้นไป พากเพียรพยายามอยางยิ่งๆ ขึ้นไป.

ตองพยายามใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรได.
เมื่อไมกลาวโดยหลักสี่ประการนี้แลว มันยังกลาวไดอีกวา เราจะพยายามให
ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได, มันก็หนีไปไหนไมพนดอก สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
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จะได นั้นคืออะไร? ถาไมไดแลวก็เสียชาติเกิด, เกิดมาไมไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
จะได มันก็เสียชาติเกิด. ทีนี้ก็ถามวา สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนั้นคืออะไร ? มันก็
ชีวิตเย็นอยูนั่นแหละ ชีวิตเย็น ความสงบเย็นของชีวิต, ใหไดใหมากจนกระทั่งสม บูรณที่สุด, และตองเย็นกันไดที่นี่และเดี๋ยวนี้, ไมใชฝากไวตอตายแลว, ละเมอ ๆ
วา จะไดกันตอตายแลวอีกกี่สิบครั้ง รอยครั้ง พันครั้ง หมื่นครั้ง แลวก็จะได; อยางนั้น
มันในความฝน มันไมใชที่แทจริงที่ควรจะได, ควรจะได เดี๋ยวนี้ ควรจะไดใหทันชีวิตนี้
และที่มันเกิดอยูเองตามธรรมชาติ
ก็ใหรูจัก.
เดี๋ยวนี้มันจะโงถึงขนาดที่วามันเกิดอยูเอง
ตามธรรมชาติ มันไมไดปรุงแตงอะไร มีความสงบเยือกเย็นบางครั้งบางคราว ก็ไมสนใจ,
และไมรูจัก, เพราะมันชะเงอหาแตเรื่องสนุกสนาน เอร็ดอรอย เพลิดเพลิน มันก็เลยไม
รูจัก. สวนมากก็ติดในความหมายของคําวา สวรรค, สวรรค มีความสุข มีกามา รมณสมบูรณ ก็ชะเงอกันอยูแตที่โนน, ไมสนใจเรื่องสงบเย็น ที่หยุดเย็น เงียบ
เกลี้ยง อิสระ วาง ไมสนใจ, แลวมันก็ไมอาจจะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได ;
เพราะวามันอยูที่นี่. นี้ก็อยางหนึ่ง แลววาทานจะถือเปนหลักงายๆ วาเราจะพยายาม
ใหความพยายามทั้งวันทั้งคืนอยู ขอที่วาใหใกลสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได, ลองถือหลัก
ไวอยางนี้ซิ มันจะไมผิดพลาด, แลวอยาไปโงหลงเอาสิ่งเพลิดเพลินหลอกลวงวาเปนสิ่งที่
ดีที่สุดแลว, แลวมันดีที่สุดสําหรับกิเลส ไมดีที่สุดสําหรับจิตที่มีโพธิ มันมีความรูอันถูกตอง.
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เอา, พูดอีกอยางตอไปอีกวา เราจะพยายามทําตนใหเปนมนุษยที่เต็ม ;
เราจะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดนี้
เราก็ตองเปนมนุษยใหมันถูกตองเสียกอนซิ.
เปนมนุษยที่เต็มเปยมแหงความเปนมนุษยเสียกอนซิ,
มันก็จะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
จะได
ในที่นี้ก็จะพูดวาเปนมนุษยที่เต็ม.
คนคิดเอาเองวาเราเปนมนุษยสมบูรณแลว

www.buddhadassa.in.th

๑๙๖

สันติภาพของโลก

เต็มแลว เพราะไมรูวาเปนมนุษยคือเปนอยางไร; ถาใครมาบอกวายังไมเต็ม, คุณยังไม
เต็ม เขาก็โกรธเอา. เพราะเขาคิดวามันเต็มแลว. ที่จริงมันยังไมเต็ม; ถาเต็ม
ก็จะตองเปนมนุษยเย็น;
มันยังไมเต็ม
มันก็มีสวนเปฯมนุษยรอนอยูตามมากตาม
นอย, บางทีมันก็รอนมาก ถาจะเปนมนุษยที่เต็มนี้ อยากจะฝากหลักเกณฑไวหา
ประการ, ชวยจําไปดวย จะเปนมนุษยที่เต็ม.
ขอที่ ๑ เปนบุตรที่ดีของบิดามารดา เดี๋ยวนี้แมจะแกหัวหงอกแลว
ก็ยังมีบิดามารดา, ถึงแมวาบิดามารดาจะตายไปแลว มันก็ยังมีบิดามารดาที่ตายไปแลว
ก็ตองเรียกวาเปนผูมีบิดามารดา.
เขาจะตองเปนบุตรที่ดีของบิดามารดาทั้งที่ยังอยู
และบิดามารดาที่ตายไปแลว. เปนบุตรที่ดีอยางไร? ก็คือทําใหบิดามารดาได
รับความสบายใจ. ความหมายของคําวาบุตรๆ นี้ มันก็โบรมโบราณเต็มที ดึกดํา
บรรพเต็มที กอนพุทธกาล, เปนภาษาพูดของมนุษยในอินเดีย. คําวา บุตร แปล
วา ผูทําบิดามารดาใหไดรับความพอใจ; แตเขามักจะหมายแคบๆ วาบุตรนี้จะไดทําบุญ
กุศลอุทิศใหแกบิดามารดาที่ตายไปแลว ใหบิดามารดาไดรับความพอใจ นี้เราไมเอาแคบ ๆ
อยางนั้น เราเอาทั้งหมดเลย วาบุตรมีหนาที่ทําบิดามารดาใหสบายใจโดยทุกอยาง
ทุกวิถีทาง,
บุตรจึงตองพยายามทําใหบิดามารดาสบายใจตลอดเวลา,
ถาไมอยางนั้นไม
เปนบุตร.
ถาไมเปนบุตรแลวมันจะเปนบุตรที่ดีอยางไรได;
ถาจะเปนบุตรที่ดีของ
บิดามารดาก็หมายความวา
ทําใหบิดามารดาสบายใจไดตลอดเวลา
ไมทําความคับอกคับใจ
กระวนกระวายอะไรใหแกบิดามารดา
เหมือนที่ทํากันอยูโดยมาก.
บิดามารดาไดรับแต
ความพอใจ,
ความพอใจความเย็นใจในความมีบุตรนั้น
นั้นเรียกวาบุตรที่ดีของบิดา
มารดา, ทุกคนเปนบุตรที่ดี ของบิดามารดาเปนขอแรก.
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โรงเรียน

ขอที่ ๒. เปนลูกศิษยที่ดีของครูบาอาจารย, จะเรียนหนังสือที่
หรือเรียนธรรมะธัมโมที่วัด ที่ไหนก็ตาม มันตองมีลูกศิษยทั้งนั้น; แม
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ไมใชเรียนหนังสือ มันก็ตองมีครูมีศิษยทั้งนั้น, จะทําไรจะทํานาจะคาขายจะทําอะไรก็ตาม
ก็ตองมีครูมีครูบาอาจารย. พยายามทําตัวเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย ก็คือใหครู บาอาจารยเขาสอนได เขานําไปได ตามที่ควรจะนําไป, โดยเฉพาะสวนใหญก็นําจาก
ความโงไปสูความไมโง. ตองทําตัวใหครูบาอาจารยนําไปได, นําไปได นําไปไดนั่น
แหละ จึงจะเรียกวาเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย; ถามีเรื่องที่จะเรียนหนังสือ ก็เรียน
ใหดี ใหครูบาอาจารยนําไปได, ถามีเรื่องที่ประกอบอาชีพ ก็ทําใหดีจนครูบาอาจารยนํา
ไปได, ถาจะตองเรียนธรรมะธัมโธที่วัด ก็ทําใหครูบาอาจารยนําไปได พาไปได, ตาม
ลําดับ สูงขึ้นไปตามลําดับ. อยางนี้ก็เรียกวาเปนศิษยทีดี ของครูบาอาจารย, เปนผู
สามารถปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารยตองการใหปฏิบัติ นี้เรียกวานําไปได.
ทีนี้ ขอที่ ๓. เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน, ใครไมมีเพื่อน ตั้งแตเกิดมา
มีเพื่อนทั้งนั้น. เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุด แตคนมองไมเห็น หรือไมเคยมอง,
ไมคิดจะมองวา
มันอยูคนเดียวในโลกไมได,
เลิกโงกันเสียทีถาใครคิดวาเราอยูในโลก
คนเดียวได, ครองโลกคนเดียวไดสบายเลย. นี้โงที่สุดเลย คนอยูไมไดที่จะอยูคนเดียว
ในโลก, มันจึงตองมีเพื่อน มีความหมายกวางขวางมาก. เพื่อนโดยทั่วไป เพื่อน
ดวยกันเสมอกันมันก็มี, แลวเพื่อนพิเศษมันก็มีพอแม บิดา มารดาครูบาอาจารย ก็ยัง
เปนเพื่อนพิเศษ.
แตเดี๋ยวนี้พูดถึงเพื่อนทั่วไปนั่นแหละ.
เราจะตองเปนเพื่อนที่ดี
ตอกันและกัน : เขาใจกันได, รวมมือกันได, ทําสิ่งที่มันยากลําบากใหเปนของงายสําเร็จ
ได.นี่ดูซิเขาสรางสิ่งที่เราเห็นแลวคิดวาไมนาจะสรางได
เขาก็สรางไดเพราะเขาเปนเพื่อน
รวมมือกันสราง, นี่ความที่อยูคนเดียวไมได แลวก็อยูกันหลายคนมันทําอะไรได.
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เราอยูโดยอาศัยการกระทําของคนมากมาย ไมรูเทาไรตอเทาไร, เราไม
ตองทํานาเราก็มีขาวกินได, เราไมไดปลูกฝายทอผา เราก็มีเสื้อผาใชได, เราไมไดปลูกไม
หรือตัดตนไมในปา เราก็มีไมไลใชทําบานทําเรือน, เราไมไดเปนหมอ เราก็มีหยูกยากินได
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หายโรคได. แตละอยาง ๆ นั้นมันเนื่องกันกับคนอื่น ๆ อีกมากมาย แมที่สุดแตวาถาไมมี
คนคาขายอยูในโลกนี้ เราก็ไมไดรับความสะดวก, เดี๋ยวนี้มันมีคนขาย เราตองการอะไร
ก็ไปซื้อไดโดยสะดวก, ถามันไมมีที่ขายจะทําอยางไรเลา มันก็ลําบาก. ที่แลกเปลี่ยน
นั้นก็มีความจําเปน,
แลวทุกอยางทุกประการ
ถาเราตายใครจะชวยขุดหลุมฝงมันก็ตอง
นึกวาเราอยูคนเดียวในโลกไมได จึงตองทําตนใหเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน, มี
ความหมายวารวมมือรวมแรงรวมกันกระทําในสิ่งที่ควรกระทํา
เฉพาะสิ่งที่ควรกระทําใหดี
ที่สุดเทาที่จะทําได.
อยางนี้ก็เรียกวาเราเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน,
เหมาะสมที่จะอยูรวม
กันในโลก. ทานจึงสอนใหนึกกวางไกลออกไปถึงวา เราเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ
ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, ทั้งหมดทั้งสิ้น ไมยกเวนอะไร แมที่สุด แตสัตวเดรัจฉาน
ก็จะตองรับไววาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย, อยาไปทําอันตรายเบียดเบียนมัน; แม
แตตนไมตนไล มันก็มีชีวิต มันก็เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ในระดับหนึ่ง, อยาไปทํา
อันตรายมัน, อยาไปทําลายมัน. ถาทําลายมัน มันไมมีตนไมตนไลนี้ คนจะตายหมดนะ,
เพียงแตตนไมไมมีในโลกนี้เทานั้น
คนก็ตายหมดอยูไมได.
ฉะนั้นตนไมมันจึงเปน
เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตายอยางยิ่ง, ความที่มันมีความชื้นอยูอยางพอดี สําหรับใหสิ่งที่มี
ชีวิตรอดชีวิตอยูไดนั้นอาศัยตนไมเปนสวนใหญ, พอไมมีตนไมเทานั้นแหละ มันก็มีความ
แหงแลงชนิดที่อยูไมได ก็ตายกันหมด, ก็ตองเรียกวาตนไมมันก็เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ
ตาย. ตองอยูพรอมหนากันทั้งหมดทั้งตนไม ทั้งสัตวเดรัจฉาน ทั้งมนุษย ทั้งเพื่อน
มนุษย ที่มีจุดประสงครวมกันเกื้อกูลกันรวมมือกัน, แลวก็เปนอยูไดมีความสุขความเจริญ
อยูได. ถาคิดอยางนี้มันก็ทํารายใครไมได, ฆาใครไมลง คือความเปนเพื่อนอยาง
กวางขวาง นี่เราเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน.
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เอา ทีนี้ ขอที่ ๔. เราก็เปนพลเมืองที่ดีของชาติ จําไวตามลําดับนะ
เราเปนบุตรที่ดีของบิดามารดา, เปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย, เราเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน,
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เราเปนพลเมืองที่ดีของชาติ. นี้เพื่อความเปนอยูสะดวก มันตองมีชาติ ซึ่งมันจะรูจัก
รวมมือกันถึงที่สุดเพราะความมีชาติ
จะไดชวยกันสรางชาติ
ใหเปนอยูอยางสะดวกไดโดย
งาย, เปนอยูสบายเปนอยูอยางรอด เพราะมีชาติที่เขมแข็ง เปนพลเมืองที่ดีของชาติ.
เราเปนชาติไทย หรือเปนประเทศไทยก็ตามแต ก็ตองเปนพลเมืองของประเทศ
ไทย ของชาติไทย. ในโรงเรียนคงจะสอนกันมาก เพราะวามันมีอยูในหลักสูตรวา
เปนพลเมืองดีอยางไร;
แตเขาใจวาไมครบถวนเพราะหลักสูตรหมาหางดวนมักจะไมมี
อะไรครบถวน เราจะตองคิดใหมันครบถวน อยาเรียนแตหนังสือ อยาเรียนแตวิชาชีพ
แลวไมรูวาจะเปนมนุษยกันอยางไร, เรียนแตหนังสือนี่ก็ฉลาด เรียนแตอาชีพ มันก็
หากินเกง แตมันไมรูวาจะเปนมนุษยกันอยางไร ใหมีความสงบสุข; ขอนี้แหละสําคัญ.
การศึกษาตองสมบูรณอยาเปนสุนัขหางดวน;
จะเปนพลเมืองที่ดีของชาติโดย
สมบูรณ.
คิดวาไมมีอะไรดีกวาหลักที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเอง
ตรัสไว
สําหรับความเปนฆราวาสดวย, เขาเรียกวาทิศทั้ง ๖ จงมีทิศทั้ง ๖ ที่บริหารดีแลว
ปฏิบัติถูกตองดีแลวทั้ง ๖ ทิศนั่นแหละ. คนนั้นแหละจะเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ของ
มนุษย ของโลก เปนพลเมืองที่ดี ๖ ทิศ, ๖ ทิศ ชวยจําไว.
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ทิศทั้ง ๖ คือ :-ปฏิบัติตอบิดามารดา ซึ่งเปนทิศเบื้องหนาอยางถูก
ตอง, ใครมีบิดามารดา ปฏิบัติตอบิดามารดาอยางถูกตองไมบกพรอง.

แลวก็ปฏิบัติถูกตองตอบุตรภรรยา นี่ทิศเบื้องหลัง. บิดามารดายัง
บกพรอง ยังไมรูวาจะสอนลูกอยางไร, เพราะพอมันก็ไมรูแมมันก็ไมรู แลวลูกมันจะรูได
อยางไร. จะตองมีความรูถูกตองสําหรับปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง คือบุตรภรรยา
ลูกเล็กเด็กแดงที่อยูทิศเบื้องหลัง,
ตองทําอยางถูกตอง
ใหเขาเจริญขึ้นมาอยางถูกตอง
เปนมนุษยที่ดี.
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ทีนี้ ก็ปฏิบัติถูกตองตอมิตรสหาย เพื่อนกันที่อยูทิศเบื้องซาย. ทิศ
เบื้องซายมิตรสหายปฏิบัติกันอยางถูกตองเปนเพื่อนโดยแทจริงเลย
มีแตสรางความเจริญ
โดยสวนเดียว.
แลวก็ปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา
ก็เจริญดวยวิชาความรูดวยการงาน.

คือครูบาอาจารยผูแนะนําอยางถูกตอง

ทีนี้ ปฏิบัติตอทิศเบื้องบน ที่อยูขางบน พระเจาพระสงฆ ผูมีอํานาจ
เหนือเรา
ผูเปนเจานายผูปกครอง
ถาเปนอยางสมัยกอนเขาเรียกพระราชาคําเดียวก็พอ.
เดี๋ยวนี้เรายังมีรัฐบาล
มีอะไรในนามของพระราชา
ก็คือสิ่งที่เรียกเมื่อครั้งโบรมโบราณวา
พระราชา เขาไมตองมีรัฐบาลอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้, เขามีพระราชาจัดการหมด เดี๋ยวนี้
คําวาพระราชานั้นมันแบงกระจายขยายออกไป เปนรัฐบาล เปนสภาผูแทน เปนอะไรที่
เปนผูปกครองทั้งหลาย เรียกวาพระราชา. พระเจาพระสงฆหรือพระราชา ผูทํากิจการ
อยางพระราชาของพระราชา เรียกวาผูอยูขางบน อยูทิศเบื้องบน เราตองทําใหถูกตอง.
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ทิศเบื้องลางคนใชขาทาสกรรมกร ผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งหลาย เรียกวา
ทิศเบื้องลาง. กระทําใหถูกตองทั้ง ๖ ทิศนั่นแหละ มันก็จะเปน พลเมืองที่สมบูรณที่สุด.

ถาพลเมืองของเราในประเทศไทยนี้ปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ ไมมีบกพรอง
แลวประเทศชาติจะเจริญยิ่งกวานี้รอยเทาพันเทา;
เดี๋ยวนี้มันยังมีแตไมถูกตองยังบกพรอง
ในทิศทั้งหลายเหลานี้ มันก็เกิดมีความเสื่อมเสีย ความบกพรอง ความพิการขึ้นมาจากทิศ
ตางๆ. ประเทศชาติยังไมสมบูรณ ไมเรียกวาพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ถาเปนพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติแลว ตองประพฤติปฏิบัติครบถูกตองทั้ง ๖ ทิศ.
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นี้อวดไดเลยวา
ไมมีคําสอนในศาสนาไหนในพวกไหนที่จะสมบูรณ
เหมือนกับศาสนานี้ ที่พระพุทธเจาทานสอนไวอยางนี้ วาถาเปนกุลบุตรผูดําเนินชีวิตใน
การครองเรือนแลว จงประกอบดวยทิศทั้ง ๖, บริหารทิศทั้ง ๖ ใหถูกตอง อยาใหมีบกพรอง
ควรจะจํากันไว ทิศขางหนา ทิศขางหลัง ทิศขางซาย ทิศขางขวา ทิศขางบน ทิศขางลาง,
๖ ทิศ มันก็จะเปนพลเมืองที่ดี ดีที่สุดเลย.
เอา ตอไป ขอ ๕. จากพลเมืองที่ดีก็เปนศาสนิกที่ดี, ศาสนิกก็แปลวา
ผูปฏิบัติศาสนา, ทุกคนมีศาสนา ทุกชาติทุกประเทศมีศาสนา. แตมีคนโง ๆ พูดวา
มีบางพวกไมมีศาสนา นั้นมันหลับตาพูด; เราไมเห็นดวย ถามันมีชีวิตจิตใจรูสึก
คิดนึกได มันกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอันตรายทั้งนั้นแหละ, แลวมันก็มีวิธีปองกันไมใหเจ็บ
ไมใหตายไมใหเปนอันตรายไมใหเปนทุกข
นั่นแหละ,
สิ่งนั้นแหละเรียกวาศาสนา.
ระบบปฏิบัติที่ใหหางไกลจากความทุกข แลวไปสูความสุข นั่นแหละเรียกวา
ศาสนา. สัตวเดรัจฉานมันก็มีระบบที่เรียกวาศาสนา คือระบบหนีภัยใหรอดตัว
ใหไมตองตาย, หนู ปู เปยว รูจักขุดรูอยู การรูจักขุรูอยูเปนศาสนาของสัตวชนิดนั้น,
สัตวทุกประเภทมันมีวิธีปองกันใหรอดชีวิตอยู
มันก็มีศาสนาตามแบบของมัน,
มนุษย
แมจะโงหรือจะตรงกันขามกับเรา มันก็ยังมีวิธีจะปองกันไมใหตาย ชวยใหอยูรอด มัน
ก็มีวิธีตามแบบของมัน. ทีนี้มันมีคนเห็นแกตัววา จัดใหบางพวกไมมีศาสนา วาใคร
ไมมีพระเจาแลวคนนั้นไมมีศาสนา,
แลวคนกลาวนั้นมันโง
มันไมรูวาพระเจานั้นมีหลาย
แบบ. สิ่งที่ชวยใหรอดไดคือพระเจาทั้งนั้นแหละ เขาเชื่ออยางไร เขาก็มีพระเจาอยาง
นั้น; เพราะฉะนั้นทุกคนมีศาสนา ไมมีใครที่ไมมีศาสนา; แตแลวมันไมตรงกัน
เพราะมันนับถือสิ่งที่สูงสุดนั้นตางกัน, นับถือพระเจาบนสวรรคก็นับถือไป. เราพุทธ บริษัทนับถือพระเจา อิทัปปจจยตา มีอยูในที่ทั่วไป, ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของ
อิทัปปจจยตา,
ศาสนาอื่นเขาก็มีพระเจาตามแบบของเขา;
เพราะวาแมแตสัตวเดรัจฉาน
มันก็มี ตนไมตนไลมันก็มีระบบวิธีที่จะชวยใหตัวเองรอด ตนไมก็มีนะ แตเรามองไมเห็น,
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จะตองรูสึกวาบรรดาสิ่งที่มีชีวิตจะตองมีระบบชวยชีวิตรอด,
ระบบชวยชีวิตรอด
นั้นแหละคือศาสนา.
ดังนั้นสิ่งที่เรียกวาศาสนานั้นก็มีอยูทุกตัวที่มีชีวิต,
สัตวทุกตัว
๖ที่มีชีวิต ตนไมตนไลที่มีชีวิต, ถาขึ้นชื่อวามีชีวิต มันตองมีวิธีปองกันชีวิต. แลววิธี
ปองกันชีวิตนั่นแหละคือศาสนา, ทีนี้มนุษยเรามันมีชีวิตละเอียดเรื่องจิตใจ ทางจิต
ใจคือสูงขึ้นมา.
ดังนั้นศาสนาของเราจึงสูงกวาศาสนาของสัตวเดรัจฉานหรือตนไม
ตนไล, เอาละ เปนวา สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดตองมีศาสนา, ผูปฏิบัติตามศาสนาเรียกวา
ศาสนิก. เราจะตองเปนศาสนิกที่ดี, ถาเรานับถือพุทธศาสนา, เราก็ตองเปนพุทธ ศาสนิกที่ดี
เปนศาสนิกที่ดีคือทําใหคําสอนของพระพุทธเจามีประโยชนแกเรา.
ขอนี้นาหัวเปนประโยชนแกเราแทๆ ก็ยังไมคอยเอานี่, คนมันโงขนาดนั้น.
คําสอนของพระพุทธเจาใหปฏิบัติแลวเพื่อประโยชนแกเรา
เราก็ยังไมคอย
จะเอากันนี่ มันโงเทาไร, ก็ตองปฏิบัติใหครบถวน ใหดับทุกขไดจริง จึงจะไดชื่อวา
เปนสาวกของพระพุทธเจา, เปนสาวกของพระพุทธเจาไปถือไสยศาสตรอยู, ไป
งมงายอยู, ไปทําอยางที่ตกนรกทั้งเปนโดยไมรูสึกตัวอยู, อยางนี้ไมได จะ
เรียกวาศาสนิกที่ดีไมได. ฉะนั้นศึกษาใหเขาใจถูกตอง แลวปฏิบัติใหถูกตอง, แลว
ไดรับความพอใจอยูในชีวิตที่เยือกเย็นมีความหมายแหงนิพพาน,
เปนพอบานพอเรือนที่เย็น
เขาเรียกวานิพพุตโตๆ เหมือนกัน คําเดียวกับนิพพาน, เปนคนแกคนเฒาแลวมีความเยือก
เย็นเปนนิพพุตโตๆ ก็เพราะวามีชีวิตมานานแลว หลายสิบปแลว รอยปแลวก็ควรจะรูอะไร
มาก รูจักหลบรูจักหลีก, รูจักจัด รูจักทํา ใหชีวิตนั้นมันเย็น เปนชีวิตเย็น ก็เรียกวาอ
ไดรับผลเปนนิพพุตโต ตรงตามความมุงหมายของศาสนา. ถาเปนโดยเด็ดขาดในดาน
จิตใจก็เปนนิพพานโดยสมบูรณ นั้นจึงถึงที่สุด คือพระอรหันต; แมจะไม
เปนพระอรหันต
ก็ขอใหมีเย็นตามทางของผูที่ยังไมใชเปนพระอรหันต
คือมันเย็นชั่วคราว
มันยังเย็นๆ รอยๆ, แตก็ขอใหมีเย็นมากขึ้น มากขึ้น; ถาเย็นสมบูรณเมื่อไร
ก็เปนพระอรหันตเมื่อนั้น. เราทําใหความเย็นที่เรารูจักเพิ่มขึ้น ๆ นั่นแหละมันเย็น
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มากขึ้น มากขึ้น ขยายออกไปมากขึ้น นานขึ้น ใหญขึ้น กวางขึ้น ลึกขึ้น ความเย็นก็จะ
สมบูรณ; อยางนี้เรียกวาเปนศาสนิกที่ดีของศาสนาของเรา.
๕ อยางแลวนะ เปนบุตรที่ดี ๑, เปนศิษยที่ดี ๒, เปนเพื่อนที่ดี ๓, เปน
พลเมืองที่ดี ๔, เปนศาสนิกที่ดี ๕, พอครบ ๕ ก็เปนมนุษยที่เต็ม. พูดอยางเอา
เปรียบไมตองอธิบาย, ถาครบ ๕ อยางนี้ก็เปนมนุษยที่เต็ม คือเปนพระอรหันตนั่นแหละ ;
ยังไมเปนพระอรหันต ยังไมเต็มสมบูรณถึงที่สุดแหละ, แตนี้เอาเต็มพอสมควรก็ได ยัง
ไมเปนพระอรหันต แตวามันมีอะไรๆ ที่คลายกับพระอรหันตอยูมาก เรียกวาเต็มอยาง
โลกิยะก็ได เต็มอยางโลกุตตระนี้มันยังไมถึง มันยังมากไป แตก็มีหวังขางหนา ขอให
เต็มอยางโลกิยะนี่ เต็มเรื่อยไป, เต็มเรื่อยไป เต็มอยางโลกิยะนี่แหละ เต็มเรื่อยไป เรื่อยไป
ควบคุมกิเลสไวไดเรื่อยไปเรื่อยไป สักวันหนึ่งมันก็หมดแหละ มันก็จะเต็มอยางโลกุตตระ ,
นี่เปนมนุษยที่เต็ม.
พยายามอยูเสมอตลอดเวลา เพื่อใหเราเปนมนุษยที่เต็ม นี่สัมมาวา ยามะ, สัมมาวายามะอธิบายอยางนี้ก็ได, มีความพากเพียรอันถูกตอง คือพยายามอยูเสมอ
เพื่อใหเปนมนุษยที่เต็ม. อันแรก เมื่อตะกี้วา เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได,
ขอที่ ๒ วาพยายามใหเปนมนุษยที่เต็ม ถาเต็มมันก็ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดเปน
ธรรมดา ฉะนั้นขอนี้ไมตองอธิบาย.
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พยายามทําประโยชนแกผูอื่นใหมาก.
ทีนี้ขอถัดไปที่จะพูดวา
พยายามทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่นใหมาก
ที่สุด,
พยายามหาโอกาสทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่นใหมากที่สุด.
ทําไมจะตองพูดถึง
ขอนี้ ? เพราะวาตามปกติคนมันเห็นแกตัวนี่, คนมันเห็นแกตัวนี่ มันจะทําแต
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ประโยชนของกูนี่ มันไมทําประโยชนผูอื่น. ถาแมจะทําประโยชนผูอื่นบาง มันก็จะเอา
กําไรมากกวา,
อยางนั้นไมเรียกวาทําประโยชน
เรียกวามันคาประโยชนมันแลกประโยชน,
มันจะทําประโยชนผูอื่นบางก็เพื่อจะเอาประโยชนมาเขาขางตัวมากกวา.
นี้ยังไม
บริสุทธิ, ยังเปนนักการคา, ไมใชผูทําประโยชนแกผูอื่น. พระอรหันตหรือพระพุทธ เจาทานทําประโยชนแกผูอื่น
โดยไมหวังอะไรตอบแทน;
เราก็จะพยายามถือหลักอยางนั้น
จะพยายามทําประโยชนผูอื่นใหมากที่สุดที่จะมากได. นี่ก็เขาใจไดงาย, เพราะวา
เรามีความเห็นแกตัวเปนหลักประจําตัวประจําใจอะไรอยูเสมอ
ลดมันเสียบาง,
ลดมันเสีย
บาง คือหันไปทําประโยชนผูอื่นเทาไร มันก็จะลดความเห็นแกตัวลงไดเทานั้น,
และตัวกูมันจะลดลง มันจะเบาสบายลง มันก็จะไมหนักเหมือนกับแบกตัวกูไวเต็ม
อัตรา. เดี๋ยวนี้มันหนักอึ้งไปหมด ทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น เพราะความเห็นแกตัว,
ลดความเห็นแกตัวโดยการทําประโยชนแกผูอื่น
มันก็เปนความถูกตอง.
สรางสันติสุข
ใหแกจิตใจของแตละคน.

พยายามปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗.
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เอาทีนี้จะพูดขอตอไป มันคลายๆ จะซ้ํากับขอที่วามาแลววา พยายามอยางยิ่ง
ในการมีศาสนา มีศาสนาคือที่จําเปนที่สุด, พยายามที่จะมีศาสนาในลักษณะที่จําเปนที่สุด
ขอนี้จะระบุไปยังสัปปุริสธรรม ๗, หลักสัปปุริสธรรม ๗ นั่นแหละ ศาสนาในลักษณะ
ที่จําเปนที่สุดแกทุกคน. เราจะพยายามมีศาสนาในลักษณะที่จําเปนแกทุกคน คือสัป ปุริสธรรม ๗ ถาเคยบวชมาแลวก็คงจะจําไดแน, ถายังไมเคยบวชก็จะบอกใหฟงวา มี
ความรูที่ถูกตอง ๗ อยาง : รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล เวลา รูจักสังคมหรือบริษัท รูจักบุคคลแตละบุคคล, เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล
บริษัท บุคคล, เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บริษัท บุคคล คนโงก็จะไมชอบ ไมอยาก
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จะทอง แตถาคนฉลาดเขาจะเห็นวาสําคัญที่สุดที่เราจะตองปฏิบัติใหถูกตอง
ประการนี้.

๗

รูจักเหตุไมงมงายไมตองถือความงมงาย
เหตุอันนี้จะใหเกิดผลอะไรรูจัก ;
เมื่อเราตองการผลอันใดเราจะไดสรางเหตุใหถูกตอง นี่เรียกวารูจักเหตุ.
รูจักผล คือวาเรากําลังรับผลอะไรอยู เราก็รูวามันเปนผลของเหตุอะไร
ไดสรางเหตุอะไรดีไว จึงจะไดรับผลของมัน นี่ก็เรียกรูจักผล.

เรา

รูจั ก ตน คื อรู จั กตั วเองว าอยู ในฐานะอะไร จะได ทํ าตนให เหมาะสม,
อย างที่ คนแต ก อน คนโบราณเขาพู ดว า ว ามั นไม มองหั วแม เท าของมั นเสี ยเลย มั นไม มองหั ว
แม ตี น ของมั น เสี ย เลย. เด็ ก ๆ ไม ช อบ แต ว า คนแก พู ด ไว ถู ก ต อ งแล ว , ถ า มั น มองหั ว
แม เท าของมั นอยู มั นก็ จะรู จั กตนเอง รู จั กตั วมั นเอง, รู ว าตนอยู ในฐานะอะไร ควรทํ า
อย างไร ควรพู ด อย างไร, ควรพู ด อย างไร ควรคิ ด อย างไร, ควรแสดงบทบาทอย างไร,
ให มั น ถู ก ต อ ง, อย างนี้ เรีย กรูจั ก ตนเอง. เดี๋ ย วนี้ ป ญ หาเกิ ด มาจากการที่ ค นไม รูจั ก
ตนเองเต็ ม ไปทั้ งบ านทั้ งเมื อ ง, ผิ ด กฎหมายผิ ด อะไรกั น ไปมากมายสารพั ด อย าง
เพราะทําไมถูกตองตามฐานะของตน.
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ที นี้ รู จั กประมาณ ก็ คื อพอดี , เท าไรพอดี , เท าไรพอดี , จะกิ นอยู เท าไรพอดี ,
แตงเนื้อแตงตัวเทาไรพอดี, ใชสอยเทาไรพอดี, ทุกอยางรูจักความพอดี นี่รูจักประมาณ.
ตอไปก็รูจักกาลเวลา กาลเวลา เวลาอะไรควรทําอยางไร, เวลาอะไรควร
อยางไร ทํามากเทาไรทํานอยเทาไร, รูจักเวลานี่. เดี๋ยวนี้มันไมรูจักเวลา มันทําผิด
เวลามันก็ไมไดรับประโยชน ควรใชเวลามากก็ไมใช ใชนอยก็ไมใช, เวลานอยก็ทํามาก
คนโงก็ใชเวลามาก. นี้รูจักเวลา
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ตอไป รูจักบริษัท คือกลุมชนที่เขารวมกันอยูเปนกลุมๆ, เปนสังคมเปน
สมาคมอะไร เขาเรียกวาบริษัท. สังคมนั้นกลุมนั้นเขามีอะไรของเขาอยางไร ถา
เราจะไปเกี่ยวของกับเขา ตองรูจัก; แมที่สุดจะแบงแยกเปนวา สังคมชาวนา สังคม
ชาวสวน สังคมพอคา สังคมขาราชการ สังคมกรรมกร, เขาเปนกลุมเปนบริษัทของเขา
อยางไร, มีหลักเกณฑอยางไร, เราจะเขาไปเกี่ยวของกับเขา ตองรูจักถูกตอง; นี่เรียกวา
รูจักสังคมหรือบริษัท.
แลวขอสุดทายก็รูจักคนแตละคนโดยเฉพาะ
บุคคลแตละคนแตละคนเขา
มีอะไรเฉพาะของเขา, มีจิตใจ มีความคิดนึกรูสึก มีวัฒนธรรม มีอะไรตามแบบของเขา.
ถาเราจะเขาไปเกี่ยวของในฐานะบุคคล
ก็ตองรูจักเรื่องของเขาแตละบุคคล,
เขาไป
เกี่ยวของใหถูกตอง.
๗
ประการนี้เปนเรื่องสําคัญสําหรับประสบความสําเร็จ.
พระพุทธเจาก็ได
ตรัสสอนไวอยางยิ่ง ธัมมัญู-รูเหตุ อัตถัญู-รูผล อัตตัญู-รูตน, มัตตัญู - รู
ประมาณ กาลัญู-รูจักกาล ปริสัญู-รูบริษัท ปุคคลปโรปรัญู-รูบุคคล ; ชวย
จําไวทีเถิด โดยเฉพาะเด็กๆ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บริษัท บุคคล ; จําไว
ได, ปฏิบัติไดแลว, ก็จะมีผลยิ่งกวาเอาพระเครื่องมาแขวนคอสักหมื่นองค, คอของ
เธอทนไมไดดอกจะเอาพระเครื่องมาแขวนสักหมื่นองคทนไมไดคอหักตาย;
แตวาถามี
การปฏิบัติธรรมะใหครบถวน ๗ ประการนี้แลว มันมีผลมากกวานี้อีกมาก. ฉะนั้นชวย
กันจําไวทีวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ รูจัก เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บริษัท บุคคล
จะไมทําอะไรผิด, จะทําถูกตองประสบผลสําเร็จตามที่ตองการเสมอ, จะอยูเยือก
เย็นเปนสุข. นี่จงพยายาม พยายามใหมีหลักพระศาสนาที่ถูกตอง คือสัปปุริสธรรม ๗
แลวจะสรางสันติสุขสวนตนจนลนเหลือ,
จะสรางสันติภาพเปนสวนรวมของสังคมโลก
อยางลนเหลือทีเดียว.

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

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)

๒๐๗

พยายามตอสูกับกิเลส.
ทีนี้ก็อยากจะพูดตอไป
ซึ่งมันก็ไมคอยจะแตกตางกันนัก
แตวาอาจจะไม
เคยนึกไมเคยคิด พยายามอยางยิ่ง, พยายามอยูเสมอ ที่มีการตอสูกับกิเลส. กิเลส
นั้นเปนของตอสูยากยิ่งกวาผีเสียอีก, ผีที่กลัวกันนักยังไมรายเทากิเลส เอาชนะมันยาก,
จะตองพยายามตอสูกับกิเลส, พยายามตลอดชีวิต พยายามสุดความสามารถ, พยายาม
ตอสูกับกิเลส ไมยอมแพ, อันไหนจะควบคุมกิเลสได จะปองกันกิเลสได จะละกิเลสได
ก็กระทําทุกอยางทุกประการ. นี่คือสิ่งที่ควรพยายามอยางยิ่ง เปนสัมมาวายามะอยางยิ่ง
ในการพยายามเรื่อยไปจนตลอดชีวิต ที่จะตอสูกับกิเลส ไมยอมใหฝายกิเลสเปน
ฝายชนะ,
ใหเราเปนฝายชนะใหจนได
พยายามเอาชนะกิเลส.
นี้ก็ไมตอง
อธิบายมาก เพราะพูดกันมามากแลวเรื่องโลภะ โทสะ โมหะ ก็เคยรูจักกิเลส, กิเลส
มันกัดเอามามากแลว, ควรจะรูจักกิเลส แลวก็ตอสูกิเลส หรือปฏิบัติโพธิ มันเปน
ของคูตรงกันขาม ถาจะปราบกิเลส มันก็สรางโพธิ. สรางโพธิมันก็ปราบกิเลส,
นี้เราก็มีความพยายามสุดเหวี่ยงอยูเสมอ
ในการที่จะปราบกิเลสดวยโพธิ
จะสรางโพธิสติ
ปญญาเพื่อจะปราบกิเลส;
นี่ก็เปนสิ่งที่จะตองพยายามไมขาดตอน
เรียกวาสัมมาวายามะ
พยายามอยางถูกตองดวยเหมือนกัน.
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พยายามเปนอยูอยางมัธยัสถ.
เอา, ขอยอยๆ เบ็ดเตล็ดเล็กๆพยายามในการเปนอยูอยางมัธยัสถ, เปนอยู
อยางมัธยัสถ. ตองขอพูดหนอยวาโดยมากรูจักคําวามัธยัสถไมคอยจะถูก, มักจะ
เขาใจคําวามัธยัสถนี่เปนเรื่องกระเบียดกระเสียนเหนียวแนนไปเสีย
คอนไปในทางขี้เหนียว.
คําวามัธยัสถนั้นไมใชอยางนั้น พอดี พอสบาย ไมรูสึกอึดอัด, ไมใชเรื่องเหนียวแนน
เรื่องตระหนี่เรื่องอะไร. คําวาประหยัดก็ยังไมคอยจะถูก เพราะมันไปในทางเหนียวแนน
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ใชคําวามัธยัสถนั่นแหละถูก. มัธยัสถ คําๆ นี้แปลวา อยูตรงกลาง, อยูตรงกลางเรียก
วามัธยัสถ ไมมากก็นอย ไมตึงไมหยอนไมอะไร, พยายามเปนอยูในลักษณะที่มัธยัสถ
อยูกลางพอดี-พอดี-พอดี
ไปทุกอยางทุกประการ.
บางคนเขาใจคําวามัธยัสถไป
ในทางตระหนี่, หรือประหยัดเหนียวแนนไปเสีย, นั้นไมถูก. ใหพอดีพอดีแหละถูกตอง :
การกินการอยู การนุงการหม การใชสอย การปฏิบัติตอชีวิตทุกชนิดทุกลักษณะทุกระดับ
นี้จะตองพอดีๆ, เปนอยูอยางมัธยัสถ ขี้เหนียวเกินมันก็ผิด, สุรุยสุรายเกินมันก็ผิด,
เกือบขี้เหนียวก็ใชไมได, เกือบฟุมเฟอยก็ใชไมได, ตองถูกอยูตรงกลางจริงๆ อยูตรง
กลางจริง ๆ จึงจะเรียกวามัธยัสถ, คําเดียวกับ มัชฌิมา มัชฌิมา แปลวามีในทามกลาง,
มัธยัสถ แปลวา อยูตรงกลาง. พยายามดํารงชีวิตอยูในลักษณะที่พอดีๆ อยูตรงกลาง
ซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา. มัธยัสถก็มีความหมายอยางเดียวกับอริยมรรค
มีองค ๘, มรรคมีองค ๘ มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายอยางเดียวกัน. แตในภาษา
ไทยมันมักจะมาใชกับเงินทอง, แลวก็ใชความหมายไปในทางประหยัดๆ หนอย, แลว
จะใชคําวาพอดี, พอดี แทนคําวาประหยัด มันจะไดไมอึดอัด มันจะไดไมลําบาก. คําวา
พอดีเปนคําสูงสุดนะ
เขาใจยากนะ;
ถาเอากิเลสมาเปนเครื่องตัดสินแลวไมมีทางที่จะ
ถูกตอง, ไมพอดีไดดอกถาเอากิเลสมาเปนตัวตัดสิน. ตองเอาโพธิปญญามาเปนตัว
ตัดสิน จึงจะรูวาพอดีๆ นั้นคืออยางไร; นี่จงพยายามเปนอยูอยางถูกตอง.
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พยายามเปนพหูสูตร.
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ทีนี้ก็เปนเรื่องขยายตอออกไปวา
จงพยายาม
จงพยายามที่จะเปนพหูสูตร,
เปนพหูสูตรคือสดับตรับฟงมากเรียกวาพหูสูตร.
จงพยายามใหตนเปนคนสดับตรับฟงมาก,
พูดอีกทีหนึ่งก็วา พยายามทําความสงสัยใหหมดไป. เดี๋ยวนี้เราก็ไมรู เราก็ไมรูจะ
ทําอยางไร, เราก็ปฏิบัติไมถูก. ถาเราไดยินไดฟงมาก เราก็จะไดยินไดฟงเรื่องที่เรา
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สงสัย, เราไปคิดนึกดูไปใครครวญดูไปปฏิบัติดู เดี๋ยวก็หมดความสงสัย, ถาไดยินไดฟงมาก
มันก็จํากัดความสงสัยไดมาก.
ขอนี้เปนหลักธรรมดาที่วาเราจะรูเองไมได
ความรูทั้งหลาย
ตองถายทอดมา
เปนความรูทางการไดยินไดฟงจากผูอื่น;
ตั้งแตเกิดมาเราก็ทําอยางนั้น
แหละตั้งแตเกิดมา ไดยินไดฟงมาจากผูอื่น แตมันจะไมมีผลถึงที่สุดเพียงเทานั้น. เรา
ตองเอาความรูที่ไดยินไดฟงมาใครครวญมาคิดนึกมาศึกษา
เห็นจริงวาจะปฏิบัติได
อยางไร, ดับทุกขไดอยางไร แลวก็ปฏิบัติ นี้เปนตอนที่ ๒.
บาลีเขาก็มีเรียกแตไมอยากเอามาพูดใหฟงยากจํายาก
เดี๋ยวก็จะทอถอยเสียอีก,
ขอแรกเขาเรียกวา ปรโตโฆโส คือ การโฆษณาของผูอื่น เขาพูด, โฆษณาของผูอื่น, เรา
ไดยินนี่ก็เอามา ครั้นไดมาแลวเขาก็นํามาทํา โยนิโสมนสิกาโร มาใครครวญโดยแยบคาย
จนเขาใจดี ถูกตองดี มองเห็นวาทําลงไปอยางนั้นจะเกิดผลอยางนั้นจริง แลวก็ทํา; นี่
ตอนนี้ไดประโยชน. ชีวิตนี้มันจะตองประกอบอยูดวย ปรโตโฆโส ฟง, ฟง
เรื่อยไป ฟงจากภายนอกแลวมาทําโยนิโสมนสิการ ในภายใน. มันจะทําถูกตองครบ
ถวนทั้งภายนอกและภายใน มันก็จะเจริญอยูได. พยายามอยูอยางนี้ พยายามอยูอยางนี้
เรียกวาสัมมาวายาโมไดเหมือนกัน เพราะวาเปนความพยายามที่ถูกตอง เปนไปเพื่อดับ
ทุกขไดสิ้นเชิง.
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เอา ทีนี้จะใหแคบเขามา พยายามที่จะทําตนใหเปนที่พึ่งแกตน, พยายาม
อยางยิ่ง สุดความสามารถ ที่จะทําตนใหเปนที่พึ่งแกตน เพราะวาเรามันเคยชินแตการ
พึ่งผูอื่น.
พอเราเกิดมาจากทองแม
เราก็ไดรับการชวยเหลือจากผูอื่นตลอดเวลามา
เกือบจะไมรูจักการชวยตน, นิสสัยมันจึงฝงแนนลงไปในการที่วาผูอื่นจะชวย, ผูอื่น
จะชวย, รอใหผูอื่นชวยอยูเสมอ; อยางนี้ทํากับกิเลสทํากับความทุกขไมได. จะตอง
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พยายามชวยตน เปลี่ยนนิสัยที่คอยใหผูอื่นชวยนั้นมาเปนชวยตนชวยตน, ใหตนชวยตน
คิดวาอะไรเปนตน เอาอันนั้นนั่นแหละชวยตน. แมวาตนมันจะไมมี ตนไมใชเปนของ
มีอยูจริง แตถาเราหมายมั่นเอาอะไรเปนตน เราก็เอาสิ่งนั้นแหละมาชวย, มาชวยตัวเอง,
ไมมีใครชวยไดโดยแทจริงตองชวยตัวเอง;
เพราะวาความทุกขนี้มันทําขึ้นเอง
มันเกิด
ขึ้นเอง มันไมมีอยูในตัวเอง. ฉะนั้นจึงจะตองรูจักดวยตนเอง แลวก็พยายามชวยตนเอง
แลวก็ตอสูดวยตนเอง, จะตองชวยตัวเองไดในที่สุด ใหเกิดแสงสวางแกตนเอง, ทําแสง
สวางใหแกตนเอง.
แสงสวางนี้อาจคิดวาเราไดยินไดฟงมาแลวก็ไดแสงสวาง
ยังไมสวางดอก.
อยาคิดวาพระพุทธเจาจะจุดแสงสวางใหเรา, พระองคทรงแสดงแตวิธีจุดใหเกิด
แสงสวาง, เราตองเอามาจุดขึ้นมาเอง ใหเกิดแสงสวางขึ้นมาเอง. เปรียบเหมือนเขา
จะแนะเรื่องวิธีจุด หาน้ํามันหาไสตะเกียง, หาตะเกียงหาอะไรมาอยางไร แลวก็จะจุดอยางไร
ทําไดเพียงเทานั้น.
เราจะตองจุดดวยตัวเอง
ใหมันเกิดแสงสวางขึ้นมาในจิตใจของ
ตัวเอง
มันจึงจะแกความมืดของตัวเองได,
จะไดตรงกับความมืดที่ตัวเองมีอยูอยางไร.
ฉะนั้นการพูดวาทําที่พึ่งใหแกตนเองนั้น มันกินความไปถึงวา ทําแสงสวางใหแก
ตนเองดวย, จุดแสงสวางใหแกตนเองดวย. ที่ผูอื่นจะชวยจุดนั้น มันเปนแตขั้น
ตอนแรกเปนภายนอกเทานั้น, วิธีจุดอยางไร, หาตะเกียงอยางไรอะไรอยางไร, แลวใน
ที่สุดตองจุดขึ้นเอง จุดขึ้นเอง เรียกวาเปนการทําแสงสวางใหแกตนเอง.
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ผลที่พึงประสงคตองไดที่นี่และเดี๋ยวนี้.
ทีนี้จะพูดเปนสรุปก็ได
วาเรื่องผลที่พึงประสงคเปนสวรรค,
เปน
นิพพานอะไรก็ตาม ใครจะตองการอะไรนั้น พยายามใหเปนเรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้,
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เคยสอนกันมาเปนนิสัยปจจัยกี่หมื่นชาติกี่อสงไขยกัปปก็ไมรู
พระพุทธเจาไมไดสอน
อยางนั้น, จงนึกถึงอยูเสมอวาพระพุทธเจาทานสอนวา สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสสิโก
โอปนยิโก ปจจัตตัง เวทิตัปโพ, ทานสอนอยางนี้. ถาอยางนี้มันไมมีทางที่จะรอกันตอตาย
แลว หรือวาตอกี่หมื่นชาติแสนชาติก็ไมรู. เรื่องนั้นเรายังไมตองไปคํานึงถึง, นึกถึงแต
ที่นี่และเดี๋ยวนี้; เพราะความทุกขมันมีอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้, กิเลสมันก็กัดเราอยูที่นี่
และเดี๋ยวนี้. เราจะไปดับกิเลสตอหลายๆ ชาติแลวมันก็เปนคนบากระมัง. เพราะ
วาความทุกขมันกัดเราอยูที่และเดี๋ยวนี้.
เราจะตองตอสูเพื่อจะดับความทุกขกันที่นี่และ
เดี๋ยวนี้ อยางนี้ถึงจะเปนสันทิฏฐิโก อกาลิโก. ถาเปนบาลีก็วา สันทิฏฐิกัง อกาลิกัง
เอหิปสสิกัง โอปนยิกัง ปจจัตตัง เวทิตัพพัง, อยางนี้คงจะไมเคยไดยิน, ไดยินแตบท
พระธรรม ที่จริงมีทุก ๆ คําเลย ถาเปนธรรมะที่เปนปฏิเวธแลว ก็จะใชบทพระธรรมนี้
๖ บทนี้ สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสสิโก โอปนยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ.
จงพยายามอยางยิ่งใหอะไรๆ ทุกอยางมันเปนที่นี่และเดี๋ยวนี้, อยาถือ
หลักผัดเพี้ยนผัดเพี้ยน
เปนปจจัยในอนาคตกาลเบื้องหนา;
อยางนั้นมันจะเควงควาง
หมด แลวมันอาจจะเหลวหมดก็ได มันก็เลื่อนๆๆ เรื่อยไปไมรูจักจบ, ไปถึงชาติหนาอีก
มันก็เลื่อนอยางนั้นอีก, ชาติหนาอีกมันก็เลื่อนอยางนั้นอีก, ถาชาติหนามีจริง มันก็เลื่อน
ไปไมมีที่สิ้นสุด ไมรูไมชี้, ไมพูดถึงชาติหนา จะพูดถึงที่นี่และเดี๋ยวนี้; วันนี้มี
ความทุกขอยางนี้ จะฆามันเสียใหได, มันมีกิเลสอยางนี้ จะฆามันเสียใหได,ใหไดรับ
ความเยือกเย็นสงบ เย็นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้. การประพฤติใหถูกตองทางอายตนะ ๖
นั่นแหละก็เปนสวรรคที่นี่และเดี๋ยวนี้,
แลวจะคอยเลื่อนขึ้นเปนนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้.
ปฏิบัติถูกตองดี มีความสุขมีความพอใจก็เปนสวรรคที่นี่และเดี๋ยวนี้, จะเลิกความสุขความ
ไมพอใจชนิดนั้นเสีย ใหมันเปนความวางที่นี่และเดี๋ยวนี้, มันก็เปนที่นี่และเดี๋ยวนี้, เรียกวา
สันทิฏฐิโก แปลวาที่นี่และเดี๋ยวนี้, รูสึกไดดวยตนเอง.
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นี่ก็ตองเอามาพูด
เพราะเห็นวาที่แลวมาทานทั้งหลายมีแตจะฝากไวหลัง
จากตายแลว ที่อื่นชาติอื่น ไมรูกี่หมื่นกี่แสนชาติ มักจะถือกันอยางนั้น, มักจะสอนกัน
อยางนั้น. ขอใหทําความเขาใจกันเสียใหม, ตองมีความหมายมั่นพยายามที่นี่
และเดี๋ยวนี้ ตองเย็นใหไดที่นี่และเดี๋ยวนี้กอนแกตาย, ใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะ
ไดที่นี่และเดี๋ยวนี้กอนจะตาย; มิฉะนั้นมีหวังจะเสียชาติเกิด, ก็เสียชาติเกิดจริง ๆ
เพราะเกิดชาตินี้มันไมไดอะไรนี่,
แลวมันก็จะเปนอยางนั้นเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด.พยายาม
ที่จะเปนที่นี่และเดี๋ยวนี้, เรงญาณความรูใหเกิดขึ้นเสียที่นี่และเดี๋ยวนี้, บําเพ็ญ
ญาณ บําเพ็ญภาวนาใหเกิดญาณที่จะตองเกิดเสียที่นี่และเดี๋ยวนี้.

รูจักญาณใหถูกตอง.
คําวา ญาณๆ นี้ เขามาสอนกันมากมายเหมือนกัน, แตคําสองคําที่
สําคัญที่สุดไมไดเอามาสอน. อาตมาไมพบที่เขาเอามาสอน ตองไปพบเอาเองในพระ
ไตรปฎก คือ สรุปญาณทั้งหมดกี่รอยกี่ญาณที่เขาพูดกันกี่สิบกี่รอยญาณก็ตามใจเถอะ มัน
มีอยูสองญาณเทานั้น : ญาณที่ ๑ เรียกวาธรรมฐิติญาณ, ญาณที่ ๒ เรียกวา นิพพาน
ญาณ. ญาณประเภทที่ ๑ คือวาใหรูทุกอยางที่เปนธรรมฐิติ คือตั้งอยูตามธรรมดา,
ธรรมฐิติตั้งอยูตามธรรมดา. ญาณเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, เรื่องแยกขันธธาตุ
อายตนะแลวในที่สุดก็ไปจบลงที่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, ญาณเหลานี้จะแยกเปนกี่อยาง
กี่สิบอยางก็รวมเรียกวา ธรรมฐิติญาณ, ญาณในธรรมฐิติ. ธรรมฐิติคือการตั้งอยู
ตามธรรมดา
ญาณอะไรที่มองเห็นการเปนอยูตั้งอยูเปนไปอยูตามธรรมดา, รวมเขาทั้งหมด
ดวยกันก็เรียกวาธรรมฐิติญาณ. ที่เปนหลักสําคัญก็คือเห็นอนิจจัง เห็นทุกขัง และ
เห็นอนัตตา; พอเห็นอนัตตาแลวญาณนี้หยุด ญาณประเภทนี้จะหยุด, หรือหมด
หนาที่ มันก็จะมีเปนฝายนิพพานญาณ คือความดับทุกขสิ้นเชิง นับตั้งแตวิราคะ
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ขึ้นไป, เกิดความเบื่อหนาย เกิดความปลอยวางอะไรนี้ เรื่อยขึ้นจนเปนมัคค ผล
นิพพาน กี่ญาณกี่ญาณตามใจ รวมเรียกวานิพพานญาณ, เปนญาณฝายนิพพาน. มีอยู
สองญาณเทานั้นแหละไมมากมาย; ใหรูตามที่เปนจริงวาเปนอยางไร เรียกวา ธรรม
ฐิติญาณ, ครั้นรูญาณนี้ตามเปนจริงแลวมันจะนิพพาน คือมันจะเบื่อหนาย จะคลาย
กําหนัด จะปลอยวาง จะดับ จะสลัดคืน พวกนี้เรียกวานิพพานญาณ.
เราสรางธรรมฐิติญาณ คือเห็นตามเปนจริงใหมากขึ้นวา ชีวิตคือ
อะไร, การงานคืออะไร. ทรัพยสมบัติคืออะไร, กระทั่งวาบุตรภรรยาสามีคืออะไร, รูตาม
ที่เปนจริงมากขึ้นไปๆ, เดี๋ยวมันก็ไปจบที่ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา, รูจักขันธ
ธาตุ อาตยนะ เวทนา ตัณหา กิเลส ตามที่มีอยูอยางไรนี้ก็เรียกวาธรรมฐิติ, ธรรมฐิติ คือ
ตั้งอยูตามธรรมดา, แลวก็จะเกลียดมัน จะรังเกียจมัน ก็เปนธรรมฐิติญาณ, ทีนี้มันก็
จะเริ่มเบื่อหนายคลายกําหนัดก็เปนฝายนิพพานญาณ, จะปนแดนกันตรงไหน, หลักทั่ว ๆ
ไป อยางในอภิธรรมก็พูดวาโคตรภูญาณเปนหลัก แตไมเห็นมีในพระพุทธภาษิต, เห็นแต
ตรัสแตวาธรรมฐิติญาณ เห็นความจริงตามธรรมดา, และนิพพานญาณ ญาณเปนไปเพื่อ
ดับ ดับความยึดมั่นถือมั่น.
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จงเรงเห็นความจริงตามธรรมดา
อยาไดหลงในเรื่องสุขเรื่องทุกข,
อยางหลงเรื่องตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ปรุงแตงอยางนั้นอยางนี้, อยาหลงกระทั่งวาอยา
หลงดี หลงชั่ว อยาบาดี อยาบาสุข อยาบาทุกข อยาบาบุญ อยาบาบาป
อยาบาอะไรทั้งหมด; นี่เรียกวาเห็นตามที่เปนจริง แลวก็จะดับเย็น เปนฝายดับเย็น
เปนฝายดับ-ดับ-ดับ-ลง ; นี่คือพยายามเถิด จะเปนสัมมาวายามะ.
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ยังมีญาณอีกคูหนึ่งซึ่งเขาไมคอยเอามาสอน เรียกวา ธรรมญาณ กับอันวยญาณ
ที่เรารูจริงขึ้นมาอยางนี้แลวเรียกวา
ธรรมญาณ, แลวเปรียบเทียบเห็นความจริงอยางอื่นไกล
ออกไป เรียก อัน๎วยญาณ.
เรื่องญาณของคนเรามันเปนอยางนี้
ที่มันเปนอยูตามธรรมดาที่เราไมรูสึกตัว
มันเปนอยางนี้;
ครั้นเรารูเรื่องนี้ดีจริงแลว
มันก็เปรียบเทียบออกไปรูเรื่องอื่นที่มัน
เนื่องกัน หรือคลายกัน, หรือคูกันได กระทั่งวาของผูอื่นก็ได. ถาเรารูจักกิเลสของ
เราดีแลว เราก็จะรูจักกิเลสของผูอื่นไดดวย โดยการเทียบเคียงกัน. รูที่แรกเปน
ธรรมญาณ, รูที่ ๒ เรียกวา อันวยญาณ คือญาณที่เปนไปตามหลังธรรมญาณ, ญาณ
ที่เปนไปตาม ติดตาม; นี่คือการที่เรารูอะไรยิ่งขึ้นไป รูอะไรยิ่งขึ้นไป. ถาเรารู
อะไรอยางหนึ่งแลว
มันอาจจะเทียบเคียงไปรูสิ่งที่อยูใกลเคียงไดอีกดวย; นี่เรียกวาเปน
อันวยญาณ อยางนี้มันมากขึ้น รูมากขึ้น จนกวาจะสมบูรณเปนนิพพาน.
ฉะนั้นถาเราพยายามพอกพูนธรรมฐิติญาณและนิพพานญาณอยูเสมอ
ก็เทากับพยายามที่จะลุถึงนิพพาน, พยายามที่จะบรรลุเขาถึงนิพพาน หรือวามีญาณธรรม ญาณ แลวเทียบเคียงใหรูญาณอื่นที่เนื่องดวยกันนี่, มันก็เปนการเรง เรง ญาณใหมันเร็ว
ขึ้น ใหมันเคลื่อนที่ใหมันไมหยุดนิ่ง ใหมันเคลื่อนที่เรื่อยไป, มันก็บรรลุถึงขอสุดทาย.
นี่จงพยายามอยางนี้เรียกวาสัมมาวายามะ. ที่ไมไดระบุไวชัดในคํากลาว คําสอนใน
โรงเรียนนักธรรมหรืออธิบายกันที่ไหนก็พูดกันถึงแตเรื่อง ๔ อยางนั้น, เดี๋ยวนี้มาแสดง
ใหเห็นชัดไกลออกไป ที่ประกอบกันอยู ใหเห็นชัดออกไปอีก.
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พยายามนําศีลธรรมกลับมาเพื่อผูอื่น.
เอา ทีนี้ขอเติมอีกพวกหนึ่ง เทาที่แลวมามันเปนเรื่องที่ทําดวยตนเอง ทํา
ดวยตนเอง ทําเพื่อตนเอง, สัมมาวายามะที่ทําเพื่อประโยชนตนเอง ทีนี้พูดกันแลววาเรา
อยูในโลกคนเดียวไมได,
เราตองทําเพื่อประโยชนแกทั้งหมดดวย
จึงขอยกมากลาวอีก
พวกหนึ่ง คือพวกที่จะทําประโยชนแกผูอื่น แกสังคมหรือแกโลก, เราจะมีความพยายาม
พากเพียรอยางยิ่งอยูอีกสวนหนึ่ง เพื่อประโยชนแกผูอื่น คือการนําศีลธรรมกลับมา ;
นี้เพื่อผูอื่น หมวดเพื่อผูอื่น. ขอแรกวาพยายามที่จะนําศีลธรรมกลับมา; เดี๋ยวนี้
โลกมันกําลังจะวินาศอยูแลว มันเต็มไปดวยความไมมีศีลธรรม, เราจะตองชวยกันสุดความ
สามารถใหศีลธรรมกลับมา. ทําไมถึงตองใชคําวากลับมา? ก็เพราะวามันเคยมี มัน
เคยสงบสุข มันเคยมี, เดี๋ยวนี้มันหายไป มันเลวราย, เลวรายเต็มไปดวยอาชญากร เต็ม
ไปดวยอาชญากร, เรียกวาเต็มไปหมด มาเรียกรองอยูที่ประตูบานเลย. ถาศีลธรรมไม
กลับมาโลกาวินาศ,
ถาศีลธรรมกลับมาโลกาสบงบเย็น.
นี้ก็เปนหนาที่ที่ตองพยายาม,
พยายามชวยกันทุกคน ทุกคน เพื่อจะทําใหศีลธรรมกลับมา; ถาไมอยางนั้น
อยาหวังเลยที่วาโลกาจะสงบเย็น,
เรานั่นแหละที่จะเดือดรอนตามกันไปดวย,
เราก็จะ
พลอยถูกลูกหลงตามไปดวย
เพราะความที่มันไมมีศีลธรรม
มันเต็มไปดวยความไมมี
ศีลธรรม.
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การที่ศีลธรรมกลับมา ตองมีปรมัตถธรรมมาดวย คือความรูขั้นลึก
เรื่องของศีลธรรม, อธิบายเหตุผลของศีลธรรมนั้น เรียกวาปรมัตถธรรม. ถาปรมัตถธรรม
มาดวย ศีลธรรมก็มั่นคง, ถามาแตศีลธรรมไมมีปรมัตถธรรมประคับประคองอยู มัน
งอนแงนคลอนแคลน, มันไมรูเหตุผลวาทําไม ทําไม, มันไมรู, ทําไมตองไมฆาสัตว
ทําไมตองไมลักทรัพย ทําไมตองไมประพฤติผิดในกาม, ทําไมตองไมพูดเท็จ, ทําไมตอง

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก

๒๑๖

ไมดื่มน้ําเมา, มันไมรูนี่ มันมาแตตัวบทศีลธรรม หาม-หาม-หาม-หาม. แตถา
เอาปรมัตถธรรมมาดวย มันชี้ชัดเลยวา อยางนั้นเพราะเหตุผลอยางนั้น เราจึงไมควรฆา ไม
ควรขโมย, ไมควรประพฤติผิดในกาม, ไมควรพูดเท็จ, ไมควรดื่มน้ําเมา, มันเปนเหตุผล
ที่ลึกออกไป อยางนี้ก็เรียกวาปรมัตถธรรม ถาศีลธรรมกลับมาโดยถูกตอง ปรมัตถธรรม
ตองตามมาดวย เอามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวศีลธรรมไวใหมั่นคง. นี่สิ่งที่เราตองพยายาม
เพื่อประโยชนแกฝายอื่น คือชวยกันนําศีลธรรมกลับมา.

พยายามหมุนโลกใหเดินถูกทิศทาง.
ใหรูจักหมุนโลกใหเดินไปใหถูกทิศทาง
นี้ก็ควรพยายาม,
พยายามหมุน
โลกไปใหเดินถูกทิศทาง. เดี๋ยวนี้โลกกําลังเดินผิดทาง : เขาจะสรางอบายมุข
ขึ้นมาเต็มโลกแลว, อบายมุขนานาชนิดที่เปนเหยื่อแกกิเลส; แมที่สุดแตเหลาหรือสุรา
อะไรอยางนี้ก็จะเอาเปนที่ยกยองบูชา,
จะทําพิธีอะไรก็ยกเหลาขึ้นทวมหัวแลวก็ใหพรกัน
บูชาเหลาถึงอยางนี้ นี้เรียกวามันเดินไมถูกทาง โลกมันเดินไมถูกทาง. เอาสิ่งที่เลวราย
บาบอที่สุดเหมาะสมสําหรับผีสาง มายกขึ้นบนหัวแลว. พูดใหพรกันอยานั้นอยางนี้ ;
อยางนี้โลกมันกําลังเดินผิดทาง. ใหมันรูตามที่เปนจริง, อยาไดทําอยางนั้น, ชวยกัน
พยายามทําใหเดินถูกทาง จะวาตอตานก็ได, ตอตานคือเราไมเอาดวย เราไมเอาดวย
นี่มันจะทําไปไดที่ไหน เราไมเอาดวย. ถาทุกคนไมเอาดวย มันก็ทําไปไมได. แตวาคํา
วาโลกๆ นี้มันมีความหมายกวาง; ถาวานําโลกใหถูกทางนั้น มันก็นําตัวเองดวย
เพราะวาโลกนั้นมันอยูในจิตใจของเรา. พระพุทธเจาทานตรัสไวเองวา โลกก็ดี,
เหตุใหเกิดโลกก็ดี, ความดับแหงโลกก็ดี, ทางถึงความดับแหงโลกก็ดี ตถาคตบัญญัติไวใน
รางกายที่ยาววาหนึ่ง มีสัญญาและใจ คือ ยังเปนๆ ยังไมตาย. ในใจของเรานั้นมันมีโลก
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จะนําโลกใหถูกทาง แลวก็นําใจของเราใหมันถูกทาง แลวมันก็จะถูกออกมาหมด. ทุกคน
นําใจของตนใหเดินถูกทาง
ก็เรียกวานําโลกใหเดินถูกทาง, ขอฝากอันนี้ไวใหเปน
วัตถุประสงคมุงหมายของสัมมาวายามะดวย.
จงพยายามอยางยิ่ง, พยายามอยางถูกตอง,
ที่จํานําโลกใหเดินถูกทาง.
เอาละ, มันมากมายพอสมควร หรือวาพอกินพอใชแลว ถาวารูจักสัมมาวายามะในลักษณะอยางนี้ คือตามหลัก ๔ ประการที่กลาวไวในพระบาลีสัมมา
วายามะ : พยายามในการปองกัน พยายามในการละ พยายามในการสราง พยายามใน
การรักษา ๔ อยางนั้น. แตเดี๋ยวนี้ขอแถมนอกพระบาลี ที่จริงก็ถอดออกมาจากพระบาลีนี้
แตวามาเรียกชื่อธรรมดาๆ อยางงายๆ วาจงพยายามเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย
ควรจะได, พยายามเปนมนุษยใหเต็มเปยม, พยายามทําตนใหเปนประโยชนผูอื่น
ใหมากที่สุด, พยายามในการมีศาสนาใหถูกตอง, พยายามในการตอสูกับกิเลส,
พยายามมีชีวิตอยางมัธยัสถ, พยายามเปนพหูสูต ทําลายความสงสัยใหหมดไป,
พยายามทําที่พึ่งใหแกตน ทําแสงสวางใหแกตน, พยายามทําใหญาณ ญาณที่จะมี
ความรูกาวหนา เจริญงอกงามกาวหนา ทั้งธรรมฐิติญาณ และนิพพานญาณ. นี่
เรียกวาสวนตัวทําใหครบอยางนี้
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ทีนี้สวนผูอื่น ก็ใหพยายามที่จะนําศีลธรรมกลับมา ชวยกันและกันให
โลกนี้มีศีลธรรม, แลวก็พยายามหมุนโลก ชวยกันหมุนโลกใหเดินถูกทิศถูกทาง
อยาไปในทางของมิจฉาทิฏฐิเลย จบ หรือมากเต็มอัตราแลว ในการที่จะมีสัมมาวายามะ
พากเพียรพยายามอยางถูกตองอยูเสมอ.

สรุปความกันทีก็วา
พยายามชวยตนเองใหออกมาจากความทุกขได
กอน แลวจึงชวยผูอื่นใหออกจากทุกขไดดวย, ไมพยายามทําแตประโยชนตน, พยายาม
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ทําประโยชนผูอื่นดวย, ก็มีความมุงหมายเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทุกคน
เหมือนกับวามีคนคนเดียว เปนคนๆ เดียวกันหมดทั้งโลก, เปนคนๆ เดียวกันทั้งหมด
ทั้งโลก, มีความรักมีความหวังดีตอกันและกัน. ทุกคนมีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอก
อยางเดียวกัน, เราตองชวยกันอยางเดียวกัน เหมือนกับเปนคนๆ เดียว, เรื่องมันก็
จบแหละ.
นี่คือสัมมาวายามะ
มีความพยายามอยางถูกตอง
ที่เรามักจะแปลคําสวดวา
ความเพียรชอบ ความเพียรชอบ, พูดใหชัดๆ ก็วามีความพยายามพากเพียรอยางถูกตอง
โดยหลักดังที่กลาวมาแลว. ขอใหเอาไปศึกษา ไปใครครวญ, ไปพิจารณา เห็นวาจริง
อยางนั้น มีความถูกตองที่จะตองทําอยางนั้น, มีความจําเปนที่จะตองทําอยางนั้น, แลวก็
ชวยกันประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะไดชื่อวาชวยกันทําใหโลกมีสันติภาพ, เปนผูสราง
เหตุแหงสันติภาพใหแกโลก. ในหมวดของสมาธิขอที่ ๑ คือสัมมาวายามะ ถาโอกาส
ยังมีก็จะไดพูดเรื่องสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ตอไป.
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การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแกเวลาแลว
ตองขอยุติการบรรยาย
ฝากไวแก
ทานทั้งหลายใหนําไปใชใหเปนประโยชน
ขอยุติการบรรยาย เพื่อเปดโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยายสงเสริมกําลังใจ ในการปฏิบัติธรรมะ ยิ่งขึ้น
สืบไปในการบัดนี้.
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เหตุใหเกิดสันติภาพ.(ตอ)
[สัมมาสติ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๘ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุด
สันติภาพของโลก
ตอไปตามเดิมแตมีหัวขอ
ยอยเฉพาะการบรรยายในวันนี้วา มูลเหตุ เหตุใหเกิดสันติภาพ คือสัมมาสติ.
[ทบทวน.]
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ขอทบทวนการบรรยายที่แลวมา
วาในครั้งแรกสุด
ไดพูดกันถึงวาทําไมจึง
ตองพูดกันเรื่องนี้
คือเรื่องสันติภาพของโลก.
แลวตอมาก็ไดพูดเรื่องวิกฤตการณ,
แลวตอมาไดพูดเรื่อง เหตุใหเกิดวิกฤตการณ, แลวจึงไดพูดถึงเรื่องสันติภาพ, แลวก็
ไดพูดถึงเรื่องเหตุใหเกิดสันติภาพ มาตามลําดับ หมวดแรกคือหมวดปญญา คือสัมมา ทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ หมวดถัดมาคือหมวดศีล : สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ, ถัดมาก็หมวดสมาธิ ไดพูดมาแลวหนึ่งตอน คือตอนที่วาดวย สัมมา -
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วายามะ ในวันนี้ก็จะไดพูดถึง เรื่องสัมมาสติ ในฐานะเปนเหตุแหงสันติภาพ. ขอให
กําหนดกฎเกณฑใจความเหลานี้ใหเปนที่เขาใจ
วาเราจะสรางสันติภาพของโลกมนุษย
กันตามหลักแหงพระพุทธศาสนา, ชาวโลกหรือวงการที่มีอํานาจในโลก เขาก็คิดวาจะ
สรางสันติภาพ, แลวก็สรางไปตามความคิด ความนึก ความรูสึก ตามแบบนั้นๆ. บัดนี้
เราชาวพุทธ แอบมามีความคิดความเห็นที่จะสรางสันติภาพกันดูบาง, มันจะเปน
อยางไรก็ขอใหไปคิดดู ไดพูดมาถึงองคแหงมรรคเรื่อยๆมาตามลําดับ มาถึงองคที่ ๗
ก็จะพูดเรื่องสัมมาสติ.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

วันนี้ก็จะไดพูดถึงเรื่องสัมมาสติ
กันอยางถี่ถวน
เทาที่ควรจะพูด
จะวิพากษวิจารณ.
ทานทั้งหลายจะฟงไปในฐานะเปนธรรมะในพระพุทธศาสนาลวน ๆ
ก็ได,
จะฟงไปในลักษณะที่วาจะชวยกันสรางสรรคสันติภาพของโลกก็ได
มันก็มี
ประโยชนอยูดวยกันทั้งนั้น.

ความหมายของสัมมาสติ.
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การศึกษาเรื่องสัมมาสติ
ก็เหมือนกับเรื่ององคมรรคอื่นๆ
มาตามลําดับ
ขอแรกที่สุดเราจะพิจารณากันถึงเรื่อง พยัญชนะ คือตัวหนังสือ หรือคําพูดนั้น วามัน
หมายความวาอยางไร. สัมมาสติ แยกออกไดเปน ๒ คํา คือ สัมมา คําหนึ่ง, สติ คําหนึ่ง ;
สัมมา ก็แปลวา โดยชอบหรือโดยถูกตอง ซึ่งมีใจความฟงงายวา ถาถูกตอง ถูกตอง
มันมีแตประโยชนสวนเดียวมันไมมีโทษ แลวสตินี้ก็แปลวา ระลึก หรือการระลึกได.
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สัมมาสติ รวมกันเขา ก็คือ การระลึกอยางถูกตอง ซึ่งมักจะเรียกกันสั้น ๆ
ในชาววัดวาระลึกชอบ,
ระลึกชอบจะไดพิจารณากันเปนลําดับวาถูกตองหรือชอบนั้น
มันจะเปนอยางไร โดยละเอียดนี้เรียกวาดูกันตามพยัญชนะหรือตัวหนังสือ.
ทีนี้ ถาจะดูกันโดยอรรถะ อรรถะ คือโดยความหมาย ก็พอจะดูไดเหมือน
กันโดยความ คําวาสติ สตินี่มันมีความหมายวา แลนไปเร็วเหมือนกับลูกศร, มี
ความหมายวาแลนไปเร็วเหมือนกับลูกศร
เพราะมันเปนคําพูดคําเดียวกับคําวาลูกศร,
สิ่งที่แลนไปเร็วอยางลูกศร,
เพราะวาสมัยโบราณดูจะไมมีอะไรที่จะเปนเครื่องกําหนดความ
เร็วยิ่งไปกวาลูกศร ก็เลยใชคําพูดคํานี้ติดกันมาเรื่อยๆ. ถาเปนสมัยนี้ก็ใชไมได เพราะ
วาลูกศรยังอืดอาดเต็มที, ลูกปนก็ยังจะเร็วกวาลูกศร, แลวเดี๋ยวนี้ความเร็ว ของเครื่อง
บินนะเร็วกวาเสียงเสียอีก. ไดยินวาทําใหเร็วกวาเสียงไดตั้ง๕ เทาแลว เร็วกวาเสียงตั้ง
๕ เทา, เอาเปนวาเทาที่เขาจะรูสึกรูจักกันไดครั้งกระโนน เขาเอาลูกศรเปนเครื่องหมาย
ของความเร็ว.
นี่สติคือความระลึกไดของจิตนั้น
มีความเร็วมากเหมือนกับลูกศร ;
ที่จริงควรจะเปรียบกับสายฟาแลบ แตวามีความหมายเหมือนกับลูกศร, แลวก็เอา
ความหมายวาเร็วเหมือนกับลูกศรก็แลวกัน.
มันก็เร็วพอสมควร
ในการที่จะระลึกอะไรได
ทันทวงที, ตั้งเนื้อตั้งตัวได
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การระลึกอยางรวดเร็ว เหมือนกับอยางลูกศรนั้น ก็คือ ระลึกไดทันแก
เวลา ทันแกเวลาก็แลวกัน มันจะเปรียบดวยอะไรก็สุดแท, แตมันทันแกเวลา ไมมีวาง
ใหแทรกแซงดวยสิ่งที่ไมถูกตอง. ระลึกทันแกเวลาเพื่ออะไร? ก็เพื่อความถูกตอง
ในการที่จะปฏิบัติตอไป เมื่ออะไรเกิดขึ้น เราระลึกไดถึงเรื่องนั้นอยางถูกตองทันเวลา
ก็เพื่อวา จะมีการปฏิบัติตอไปอยางถูกตอง นี้อยางหนึ่ง, และวา เพื่อไมใหเกิดการปรุง
แตงขึ้นมาอยางผิดๆ, อันนี้มีความหมายมาก เปนเรื่องทางจิตใจ ตามหลักของพระ พุทธศาสนา. เมื่ออะไรเขามากระทบ หรือมาเกี่ยวของทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
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ลิ้น ทางกาย ทางใจแลว; สติระลึกไดทันทวงที ควบคุมสิ่งนั้นไวได ไมใหเกิด
การปรุงแตงทางจิตใจในภายในใหเปนไปในทางผิดๆ
จนเกิดเรื่องเลวรายมหาศาล,
ควบคุมการปรุงแตงไวได ก็คือควบคุมสังขารขันธ. สังขารขันธ, สังขาระ แปลวา
การปรุงแตง, สังขารขันธ. ควบคุมการปรุงแตง. มิใหเกิดการปรุงแตงขึ้นมาภายในจิต
เตลิดเปดเปงไป จนเปนเรื่อง เปนทุกขทรมานเลวราย, นี่ควบคุมไมใหเกิดการปรุงแตง,
และเพื่อที่จะไดดําเนินตอไปอยางถูกตองดีมีประโยชน,
ควบคุมมิใหเกิดมีการปรุงแตง
ทางผิด, แลวก็ใหเกิดความรูสึกตัว มีการปรุงแตงเหมือนกัน แตวาปรุงแตงอยางเปน
ฝายถูกตองหรือเปนฝายกุศล, เพื่อใหเกิดการปรุงแตงฝายถูก มันก็คูกันแหละไมให
เกิดการปรุงแตงฝายผิด แลวก็ใหเกิดการปรุงแตงฝายถูก, เกิดสติปญญารูตามที่เปน
จริง วาอะไรเปนอยางไร อะไรเปนอยางไร, แลวก็สามารถที่จะดําเนินไปตามทางที่ถูก
ตอง, สติที่มาทันเวลามันมีประโยชนอยางนี้; เพื่อความถูกตองในการปฏิบัติตอไป,
เพื่อไมใหเกิดการปรุงแตงขึ้นมาอยางผิด ๆ,
แตจะเกิดการปรุงแตงขึ้นมาอยางถูกตอง คือ
อยางถูกๆ แลวก็มีประโยชน; นี่โดยความหมาย โดยความหมายโดยอรรถะ ของสิ่งที่
เรียกวาสตินั้นก็มีอยูอยางนี้.
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ทีนี้ ก็จะดูตอไปถึงโอกาสที่จะมีสติ หรือจะใชสติ จะใชกันในโอกาสเชนไร ?
พิจารณาดูก็จะเห็นไดดวยกันทั้งนั้น มันไมใชเปนเรื่องที่ลึกซึ้งเกินไป, แตถาไมพิจารณา
มันก็จะไมเห็นอะไรไมมีอะไร.
โอกาสที่จะตองใชสติ ขอที่ ๑ ก็คือ ในขณะที่มีผัสสะ ขอนี้สําคัญที่สุด,
เปนเรื่องรวบยอดที่สุด.
ขณะที่มีผัสสะนะคือโอกาสที่จะตองใชสติ,
ผัสสะก็พูดกัน
มาแลวมากมายวา คือสิ่งที่มีการกระทบ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
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๖ ทางนี้ อายตนะเพื่อการผัสสะมีอยู ๖ อยางนี้. เมื่อใดมีเหตุการณเกิดขึ้นที่อายตนะ
นี้ ก็เรียกวาผัสสะ; ตองใชสติขณะที่มีผัสสะโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการปรุงแตง
ทางผัสสะ ใหหยุดเสีย, หรือวาใหเปนไปตอไปอยางถูกตองตามที่ควรจะเปน นี่เปน
ขอที่ ๑ แลว ตองใชสติเมื่อมีผัสสะ.
ถัดไปก็ ขอที่ ๒ ใชสติอยูในทุกอิริยาบถ แมแตละคนอยางคนละสติ
มันก็เรียกวาสติไดเหมือนกัน, สติในการที่จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ อยูทุกอิริยาบถ,
กอนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนการกระทํา เปลี่ยนการเคลื่อนไหว มันก็มีสติ ซึ่งคงจะ
เห็นไดโดยงายไมยากนัก. ลองเดินโดยไมมีสติซิ มันก็จะชนนั่นชนนี้ มันก็จะหกลม มัน
ก็จะเดินไปไมได, จะนั่งจะนอน จะเดิน จะยืน จะกิน จะอาบ จะถาย จะนุง จะหม
จะพูดจะนิ่ง ทุกอิริยาบถตองประกอบอยูดวยสติ.
ทีนี้ตอไป ขอที่ ๓ ก็ในขณะทั่วไป เรียกวา ในปกติภาวะทั่วไปใน
บทบาลีวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา -สติเปนสิ่งที่จําปรารถนาในทุก ๆ กรณี, ไมวาในกรณี
อะไร นี่พูดโดยปกติทั่วไปเรื่องใหญเรื่องเล็กตองมีสติเขามาเกี่ยวของเรื่องนั้น ๆ ทุก ๆ กรณี,
นี้คือความหมายที่มันกวางออกไปอีก.
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ทีนี้
ก็อยากระบุใหมันแคบเขามาอีกวา
ในขณะที่ไดมาหรือเสียไป
ซึ่งของที่ตนรูสึกวามีคาที่สุด;
นี้เปนเรื่องปฏิบัติโดยตรงกันแลว
และกินความ
หมายกวางไกลกวาเพียงแตผัสสะเฉยๆ. เมื่อไดหรือเสียอะไรไป มันก็มีลักษณะ
แหงผัสสะ;
แตมีความหมายกวางไกลไปถึงวามันจะทําอะไรตอไปอยางยืดเยื้อ
มันจะ
รองไหเปนวัน ๆ, หรือมันจะกระโดดโลดเตนบาหลังเปนวันๆ, เมื่อไดอิฏฐารมรณ หรือ
ที่ถูกใจหรือมันไดอนิฏฐารมณที่ไมถูกใจ ก็ตองมีสติ; มิฉะนั้นคนเราก็จะเหมือนกับบา
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ไปพักหนึ่ง,
ไดสิ่งที่ถูกใจมามันก็ลืมตัวหลงใหล,
ไดสิ่งที่ไมถูกใจมาก็ขัดเคืองโกรธแคน
เกลียดกลัวไปตามเรื่อง; นี่เรียกวาเมื่อไดหรือเสียสิ่งมีคาสูงสุด.
พูดอีกอยางหนึ่งก็วา เมื่อมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้น คนที่ไมมีสติก็ทํา
อะไรไมถูก, เหตุการณรายแรงเอาเปนเอาตาย เรื่องเสียเรื่องหายเรื่องอะไร เกิดผลุน
ผลันขึ้นมา มันก็ตองมีสติทําถูกตอง. เชนสมมุติวาไฟลุกขึ้นมา ถาไมมีสติก็จะทําผิด
พลาด จนไฟนั้นแรงไปกวาเดิมได. หรือวามีเหตุการณรายมีโจรมาปลน, มีเหตุ
การณรายเอาเปนเอาตายขึ้นมา ถาไมมีสติมันก็ทําอะไรไมถูก; ฉะนั้น จึงวาเมื่อมี
เหตุการณรายแรงเกิดขึ้นตองมีสติ.
ทีนี้ก็ ขอที่สําคัญอีกขอหนึ่งคือขอที่วา เมื่อมีการรักษาสิ่งที่ตองรักษา
คนเรานี้มันจะตองมีการรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะตองรักษาถาไมรักษาแลวมันก็วินาศหมด,
ตั้งตนแตวา จะรักษาวัตถุสิ่งของทรัพยสิน สมบัติเงินทองอะไร, กระทั่งถึง รักษา
เกียรติยศชื่อเสียง, จะรักษาบาน รักษาเมือง รักษาประเทศชาติ, รักษาทุกอยาง
ที่ตองมีการรักษา
ถาเมื่อพูดเปนการรักษาแลว
จะตองเปนการรักษาดวยสติ
สมบูรณ. ถาสติไมสมบูรณมันก็ประมาท มันก็วินาศหมด ไมตองสงสัย. ฉะนั้นผู
ที่มีหนาที่จะตองรักษาอะไร
จะตองมีสติ,
แมที่สุดแตวาจะรักษาชีวิตของตนเอง,
รักษาชีวิตใหปลอดภัย ใหสะดวกใหสบายใหอะไรก็ตาม มันก็ตองเปนอยูดวยสติ มีความ
เปนอยู หายใจอยูดวยความมีสติ จึงจะรักษาชีวิตใหรอดอยูได, หรือใหเปนไปไดอยางดี
นี่เรียกวาการรักษา. ถาไมมีสติแลวการรักษานั้นนาหัวเราะ, จะทําไปอยางโงเขลา.
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นี่ขอใหลองพิจารณาดูวา จะตองใชสติตามโอกาส เชน เมื่อมีผัสสะ หรือจะ
เปลี่ยนอิริยาบถ หรือโดยปกติธรรมดาสามัญในทุก ๆ กรณี, เมื่อไดเมื่อเสีย, เมื่อเหตุการณ
รายแรง, และเมื่อจะตองรักษาสิ่งที่ตองรักษา, เมื่อมีหนาที่รักษาสิ่งที่ตองรักษา เพียง
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ขอนี้ขอเดียวก็จะคุมเสียแลวในการที่จะมีสติ เพราะวาสิ่งตาง ๆ มันอยูไดดวยการ
บริหารการรักษาที่ถูกตอง
ปราศจากสติแลวการรักษามันไมอาจจะถูกตอง.
ขอใหสนใจ
วาสตินี่มันมีประโยชนอยางไร มีโอกาสที่จะตองใชกี่มากนอย ถาเขาใจจะรูสึกทันทีวา ทุก
อยางเลย ทุกอยางเลย, ตรงตามพระบาลีที่วา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา, ชวยจําไวเปนคําคุม
ครองตน เปนพระบาลีวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา-สติเปนสิ่งที่ตองจําปรารถนาในทุก ๆ กรณี.

ที่มาแหงสติ.
ทีนี้ก็จะดูกันตอไป ดูตอไปถึงเรื่องที่เกิดที่มาแหงสติ มันมาจากไหนกัน,
เกิดขึ้นอยางไร, มันมาจากไหน? ที่จริงก็พอจะกลาวไดสัก ๓ ทิศทาง สามทาง วา :

มัน

๑. สติมันก็เปนสิ่งที่มีตามสัญชาตญาณ เปนคุณสมบัติของจิตของสิ่ง
ที่มีชีวิต จะตองมีสิ่งที่เรียกวาสติ ตามสัญชาตญาณตามธรรมชาตินั่นแหละ อยูดวยเสมอ
ไป ; มิฉะนั้นมันจะจําอะไรไมได มันจะสังเกตอะไรไมได, มันจะกําหนดอะไรไมได.
แมจะเปนสัตวเดรัจฉานเปนไกเปนสุนัขอยางนี้มันก็มีสติตามธรรมชาติ
ตามสัดสวนของ
ธรรมชาติ มันจึงเดิน บินไดไปหากันได จําสถานที่ไดจําบุคคลได มีการดํารงชีวิตอวัยวะ
ทุกๆ สวนของรางกายไวไดอยางถูกตอง. นี้เราเรียกวา มันมีสติอยูตามธรรมชาติ,
มนุษยเราก็มี.
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สติตามธรรมชาติเรียกวาเปนสัญชาตญาณก็แลวกัน
มันเกิดไดเองตาม
ธรรมชาติ, ธรรมชาติมันสอนมาเอง. เด็กๆ ทารกโตขึ้นมา มันก็คอย ๆ มีสติในสิ่งที่
จําเปนจะตองมี, ตามธรรมชาติ ; อยางนี้เราเรียกวาสติที่มีมาจากสัญชาตญาณ. นั่นมัน
ไมพอ มันยังไมพอ มันติดมาโดยกําเนิดในชีวิตในสิ่งที่เรียกวามีชีวิต มันก็มีสติมาตาม
สมควร, มีสมาธิมาตามสมควร, มีสัมปชัญญะมาตามสมควร, แตมันยังไมพอ.
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๒. ทีนี้ก็มาดูวา ยิ่งโตวันโตคืน มีอายุมากขึ้น มีอายุมากขึ้น สติสมาธิ
มันก็คอยมากขึ้น มากขึ้น นี้เรียกวา สติ สวนนี้มันเกิดขึ้นโดยกาลเวลาที่ลวงไป ๆ.
นี่ขอใหสังเกตดูใหดีวา สิ่งที่เรียกวาเวลา เวลานั้น มันไมใชไมมีความหมาย มันมีความ
หมายอยางยิ่ง, มันมีความหมายอยางยิ่ง. คนที่มีอายุมาก มันก็มีอะไรเพิ่มจากธรรมชาติ
เดิมหลาย ๆ อยาง ; ดังนั้น คนมีอายุมากขึ้นจึงมีสติมากกวาลูกเด็กๆ, มีสมาธิมากกวา
มีอะไร ๆ มากกวา จําอะไรๆ ไวไดมากกวา, มีความคิดนึกรูสึกอะไรมากกวา ; แมสิ่ง
ซึ่งเรียกสตินี้มันก็ไดเพิ่มมากขึ้น
ตามอํานาจของเวลาหรืออายุ.
ดังนั้นเราจึงจะเรียกวา
เปนสติที่กาลเวลาไดชวยใหมีมากขึ้น ๆ โดยเฉพาะสวนนี้.
ทีนี้ก็ถึงสวนที่ ๓ คือ สติที่เกิดจากการประกอบ การบําเพ็ญ ของเรา
โดยเฉพาะ ที่เรียกวาจิตตภาวนา คือการทําความเจริญดานจิตใจ, ในพระบาลีเรียกวา
สมาธิภาวนา คือความเจริญที่จะทําใหมีขึ้นมาไดดวยอํานาจของสมาธิ. เมื่อเราฝกสมาธิ
จนเปนคนมีสมาธิ สติมันก็จะมากขึ้นเปนธรรมดา, ดังกลาวไวในพระบาลีที่วา สมาธิ
ภาวนามี อานิสงส ๔ : คือทําใหอยูเปนสุขพอใจพอใจ ทันปจจุบันนี้อยางหนึ่ง, ทําให
มีอํานาจจิตเหมือนกับวาเปนทิพย เปนอิทธิเปนปาฏิหาริย นี้อยางหนึ่ง, ทําใหมีสติสัม ปชัญญะสมบูรณอีกอยางหนึ่ง, แลวก็ทําใหอาสวะสิ้น, สมาธิภาวนาอันสุดทายทําใหอาสวะ
กิเลส หรืออาสวะสิ้น.
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ขอที่วา ทําใหสติสัมปชัญญะสมบูรณนั่นแหละ คือ สติที่เราไดทํา
ใหเกิดขึ้น
ดวยการใชสมาธิเปนเครื่องมือ,
เราฝกสมาธิเถิดแลวสติก็จะมากขึ้น,
สัมปชัญญะก็จะมากขึ้น, สวนนี้เปนสติที่ทําใหเกิดขึ้นและมากขึ้น
ดวยการเจริญจิตตภาวนา
คือการประพฤติกระทําอยางถูกตองในทางจิตใจ มีแบบฉบับอยูเปนเรื่อง ๆ ไป. ใคร
สนใจจะปฏิบัติสวนไหน
ก็เอามาศึกษาและปฏิบัติใหตรงตามความประสงคของตน ;
นี้
เรียกวาจิตตภาวนา, เปนเหตุใหเกิดสติมากขึ้นกวาที่เกิดตามธรรมชาติ ตามธรรมดา
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สามารถแกปญหาที่ยากกวาที่ลึกกวา ที่สูงกวาไดจริง. จํากันไดงายๆ วา สติมาตาม
ธรรมชาติเปนสัญชาตญาณนี้อยางหนึ่ง, แลวสติที่มันเพิ่มมากขึ้นเอง เพราะอายุมันมากขึ้น
อายุมันมากขึ้น, แลวก็สติที่ทําใหเกิดขึ้นโดยการฝกฝนจิต อบรมจิต แลวทําโดยตรงกับสิ่ง
ที่เรียกวาจิต เพื่อใหเกิดสติขึ้นมาอยางเต็มที่, มีไดสามทางอยางนี้.

สติปฏฐาน ๔ เปนหลักในการฝกสติ.
ทีนี้ก็จะหันไปหาหลักพระบาลีที่เกี่ยวกับเรี่องสตินี้โดยตรง
จากพระบาลีโดย
ตรงวา ทํากันอยางไรบาง ทํากันอยางไรบาง ในบาลีที่กลาวถึงอัฏฐังคิกมรรค, ระบุไว
ชัดวา สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ ปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ก็จะมีสติสมบูรณ.
ทีนี้ก็มาถึงคําวา สติปฏฐาน ๔ ก็มีหลายแบบ, แบบที่กลาวไวอยางกวาง
ขวางใหญหลวง ทองกันหลายชั่วโมงก็มี, เรียกวาแบบ มหาสติปกฐาน ๔, ในคัมภีร ทีฆนิกายนี้ก็มีแบบหนึ่งหรือพวกหนึ่ง.
ทีนี้สติที่เรียกวาอานาปานสติ
มีอยูในสูตรชื่อนั้น
คือชื่ออานาปานสติสูตรในคัมภีร
มัชฌิมนิกาย.
นี่ก็มีเปนแบบกระทัดรัดไมยืดยาว
เหมือนแบบที่วามาแลว ซึ่งเราก็สนใจกันอยูในแบบนี้และใชแบบนี้อยูเปนประจํา เรียกวา
อานาปานสติ, มีอยูเปนสองแบบ : แบบหนึ่งพิสดารกวางขวาง เพียงแตอานทองก็ตั้ง
ครึ่งวันแลว หลายชั่วโมง ทีนี้แบบไหนจะเปนอยางไร เมื่อเอามารวมๆ เขาเอาแตใจความ
กวางๆ กอน แลวมันก็จะไดใจความออกมาวา จะทําใหมีความเพียร มีสติ มี
สัมปชัญญะ เพิ่มขึ้นทั้งสองแบบ. เมื่อปฏิบัติเขาแลว มันจะเพิ่มความเพียรที่เผา
กิเลส, ความเพียรชนิดที่เผากิเลส คือถาอันนี้เกิดขึ้นมาแลว กิเลสถูกเผามากขึ้น,
เรียกวา
เรียกวาเปนผูมีความเพียรเผากิเลส,
แลวก็มีสติที่เราพูดถึงนี่มากขึ้น
มีสัมปชัญญะที่เปนวิธีการที่จะใชสติมากขึ้น. สติไปขนเอาปญญามาทําเปน
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สัมปชัญญะ เผชิญหนากับเหตุการณ เรียกวามันเกี่ยวของกันอยางนี้ แลวก็ทําอยาง
ติดตอดวยความเพียร, ตองมีปญญาดวย. นี้แนนอน เกิดอะไรขึ้นสติไปเอาปญญามา
แลวเอามารูสึกตัวอยูตอหนาเหตุการณ เรียกวาสัมปชัญญะ, มีกําลังจิตเขมแข็ง เติม
เขาไป แลวก็ทําไปอยางติดตอไมขาดตอนเรียกวามีความเพียร. ถาปฏิบัติฝกฝน ใน
เรื่องของสติเราก็จะมีคุณธรรมเหลานี้สมบูรณ. คือมีความเพียร มีสติมีสัมปชัญญะ
มีสมาธิมีปญญา. นี่เปนความมุงหมายของการฝกฝนสติปฏฐาน ไมวาแบบพิสดารหรือ
แบบลัดสั้น สามารถที่จะนําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได, คํานี้ก็ไพเราะ
มากจําไวใหดี ๆ นําอภิชฌาและโทมนัสออกเสียได; อภิชฌา แปลวา ยินดี, โทมนัส ก็คือ
ยินราย, นําความยินดียินรายในโลกออกเสียได. คําวาในโลกนี้อธิบายกันไดตามพอใจเลย :
ในโลกนี้คือรางกายนี้ก็ได, กายนี้ก็ถือวาโลกเหมือนกัน. นําเอาอภิฌา และโทมนัสใน
โลกออกไปเสียได, ออกไปจากกายนี้ไดก็ได หรืออีกอยางหนึ่งที่กวางขวางกวา ก็ในโลก
อันกวางขวางนี้ก็ได, ในโลกมนุษยอันกวางขวางนี้
มีสิ่งที่ทําใหเกิดอภิชฌาและโทมนัส
เต็มไปทั้งนั้นเลย. เราทําใหไมเกิดอภิชฌา และโทมนัสขึ้นในใจของเรา, มันจะมีอยู
ในโลกสักเทาไรก็ชางหัวมัน
มันไมมาเกิดในใจเราก็แลวกัน,
จะเรียกวานําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได เหมือนกันแหละ, ไดผลอยางเดียวกัน นําอภิชฌาและโทมนัส
และ
ในโลกออกเสียได,
หมายความวาโลกนี้เต็มอัดอยูดวยสิ่งที่จะทําใหเกิดอภิชฌา
โทมนัส คือความยินดียินราย. ถาเรามีสติสัมปชัญญะ มีสติปฏฐานวาอยางนั้นเถอะ
สิ่งเหลานั้นมันไมมาทําอะไรเราได
เปนหมันไมทําอะไรเราได.
นี่ผลของการฝกสติปฏฐาน
หรือตัวสติปฏฐานนั้นก็คือตัวสิ่งที่จะนําออกไปเสียไดซึ่งอภิชฌาและ
โทมนัส ไมใหมาเบียดเบียนเรา มาทําอันตรายเรา.
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แลวในที่สุด จะนําไปสูความรู-ญาณอันรูแจง วาในโลกนี้ไมมีอะไร
ทึ่ควรจะยึดถือวาเปนตัวตนของตน, เมื่อทําสติอยางถูกตองในสิ่งทุกสิ่งที่ควรจะทํา
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แลวมันจะเกิดความรูแจมแจงขึ้นมาเองวา
ในทุกๆสิ่งเหลานั้นไมมีสวนไหนอะไรที่ควรยึด
มั่นถือมั่นวาเปนตัวตน,
มันก็เลยไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเปนตัวตน,
ความทุกข
มันก็ไมมีมันก็ไมมีทางที่จะเกิดความทุกข.
อีกอยางหนึ่งก็จะพูดวา ไมมีทางใหเกิดกิเลส, เมื่อทําสติปฏฐานอยูก็เปน
รั้วปองกันไมใหเกิดกิเลสขึ้นไดในกรณีใด ๆ.
กิเลสเกิดขึ้นแลวมันก็ทําบาป
ทํา
อกุศล ทําความทุกขมหาศาล, ปองกันไวไดมันก็ไมเกิดสิ่งเหลานี้. นี่สติปฏฐานจึง
เปนเหมือนรั้วปองกันไมใหเกิดสิ่งที่ไมพึงปรารถนาขึ้นมา.
นี้คือกิริยาอาการที่เปนการกระทํา ที่เรียกวา สติปฏฐาน แปลวา ตั้งขึ้นไวซึ่ง
สติอยางมั่นคง, พูดสั้นๆ วาดํารงสติอยู ตั้งขึ้นไวอยางมั่นคง เรียกวา ดํารงสติอยู ก็
จะมีลักษณะอาการอยางที่วามานี้. คือ มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ
ปญญา เกิดขึ้นพรั่งพรอม, นําความยินดียินรายในโลก ในรางกายนี้หรือในโลก
ทั้งหมดขางนอกนี่ ออกไปเสียได, จะรูจักโลกโดยไมยึดถืออะไร แลวก็จะไมเปดทางให
เกิดกิเลส, นี่โดยหลักเกณฑที่เปนใจความสําคัญในพระบาลี เกี่ยวกับสติปฏฐาน มันก็มี
อยูอยางนี้ อยางนี้.
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ทีนี้ก็จะไดดูใหมันละเอียดออกไปเปนเรื่องๆ
ตามที่มีอยูในพระบาลีอีกเหมือน
กัน, โดยเฉพาะในบาลีที่เรียกวา อานาปานสติสูตร คือหลักเรื่องอานาปานสติ, แลว
ก็ผนวกเพิ่มเติมดวยหลักบางหลักในมหาสติปฏฐานสูตร.
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ในอานาปานสติแจงการปฏิบัติสติออกเปน ๔ หัวขอ ซึ่งคงจะจําไดกัน
อยูเปนสวนมากแลว, ๔ หัวขอนั้น คือเรื่อง กาย ขอหนึ่ง เรี่องเวทนา ขอหนึ่ง เรื่อง
จิต ขอหนึ่ง เรื่อง ธรรมะ ขอหนึ่งเปนสี่ขอ, สี่หมวด สี่พวก แลวแตจะเรียกคือมันจัด
ใหเปน ๔ แผนก สี่เรื่อง : เรื่องกาย เรื่องเวทนา เรื่องจิต เรื่องธรรมะ. ถาจะพูดเอา
แตเฉพาะที่มันเนื่องกันและเปนความจําเปน ก็รูวากายนี้เปนที่ตั้งแหงชีวิต มีกาย
เปนที่ตั้งแหงชีวิต, ไมมีกาย ไมมีสวนที่เปนรางกาย มันก็ไมมีที่ตั้งแหงชีวิต. ทีนี้ใน
มันมีระบบประสาทหรือระบบ
รางกายซึ่งเปนที่ตั้งแหงชีวิตนั้น
มันมีความรูสึกได
อะไรก็แลวแตจะเรียก ที่มันทําใหเกิดความรูสึกได คือมีเวทนาไดนั่นเอง; เพราะมี
เวทนาได มันจึงมีเรื่อง. ถาไมมีเวทนาไดไมรูสึกอะไรเสียเลยเหมือนกอนหิน มันก็ไมมี
เรื่อง, เดี๋ยวนี้ในรางกายชนิดนี้มันมีความรูสึกไดที่เรียกวาเวทนา, แลวมีจิตเปน
ผูรูเรื่อง,
เหมือนกับเจาของเรื่องเปนผูรับรูเปนผูกระทําเปนผูเสวยผลของการกระทํา
ดวยความรูสึกจิตของตน.
ทีนี้ในทุกอยาง นี้มีความจริงคือธรรมะ, กฎของธรรมเปนธรรมสัจจะ
อยูอยางนั้น อยางนั้นๆ ตองทําใหถูกตองตามกฎของธรรมะเหลานั้น มันจึงจะสําเร็จ
ผลตามที่ตองการ คือดับทุกขไดสิ้นเชิง; มันเลยกลายเปน ๔ เรื่อง คือเรื่อง กาย
เปนพื้นฐานทั่วไป, แลวเปนเรื่องเวทนารูสึกได ซึ่งเปนคุณสมบัติของกาย, แลว
มันก็มีจิต
สวนที่เปนตัวความรูสึกสูงสุดในกาย แลวก็มีธรรมะคือกฎความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งเหลานี้ทั้งหมดรวมอยูในนั้นดวย เลยไดเปน ๔ เรื่อง : เรื่องกาย เรื่องเวทนา เรื่องจิต
และเรื่องธรรม ธรรมะคือความจริง.
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จงมองใหเห็นเสียกอนวา มันมีกายอยางไรชีวิตเรานี่, แลวกายมันมี
อายตนะสําหรับรับสัมผัสและรูสึกเวทนา ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจ มีเวทนา เปนเวทนา, แลวอะไรรูสึกเวทนา มันก็เปนเรื่องของจิต จะมีความ
คิดนึกตอไป ตามอํานาจของเวทนานั้นๆ เปนสิ่งที่ปรุงแตงจิต. เวทนาเปนสิ่งที่ปรุง
แตงจิต แลวจิตมันก็บันดาลอํานาจ บันดาลการกระทํา, บันดาลอะไรตอไป. ถาถูก
ตองตามความเปนจริงฝายไหน มันก็เปนอยางนั้น, คือวาถาถูกตองตามความเปนจริง
ฝายใหเกิดทุกข มันก็เกิดทุกข, ถูกตองตามความเปนจริงฝายไมเกิดทุกข มันก็ไม
เกิดทุกข. มันมีกฎตายตัวที่เรียกวา อิทัปปจจยตาเปนหลักอยูสําหรับสิ่งทั้งหลายจะ
เปนไป. นี่ทั้ง๔ หัวขอมันเนื่องกันอยางนี้, ดูกันอยางนี้กอน, วาทั้ง ๔ หัวขอนี้
มันเนื่องกันอยูอยางนี้.

หมวดหนึ่ง กาย.
ทีนี้เราจะดูกันทีละขอ, ดูเรื่องกาย เรื่องกายกอน ปฏิบัติสติปฏฐานขอแรก
ก็คือ เรื่องกาย, เรื่องกายตามหลักอานาปานสติ ขอปฏิบัติหมวดนี้แบงเปน ๔ ขั้น
ตอน : คือ รูธรรมชาติของลมหายใจยาว วาเปนอยางไร, รูธรรมชาติของลมหายใจสั้น
วาเปนอยางไร, แลวรูวา มีอยู ๒ กาย : กายคือลมหายใจ นั้นกายหนึ่ง, กายคือเนื้อ
หนังมังสา กระดูก สวนที่เปนกายเนื้อหนังนี้กายหนึ่ง เปน ๒ กาย. กายคือลมหายใจ
นั่นแหละปรุงแตงรายกายเนื้อหนัง, เราเลยเรียกวากายเนื้อ กับกายลม, กายลม กายเนื้อ.
กายลม คือลมหายใจ ปรุงแตงกายเนื้อ คือเนื้อหนัง; มันก็เห็นชัดอยูแลววา ถามี
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ลมหายใจรางกายนี้มันก็อยูได, ถาไมมีลมหายใจ รางกายนี้มันก็อยูไมได
พอจะเห็นไดแลววา มี ๒ กาย.

เพียงเทานี้มันก็

ทีนี้เราอยากจะใหกายเนื้อหนังสงบรํางับเยือกเย็น
ก็บังคับกายลมให
มันละเอียดใหมันระงับ,
บังคับลมหายใจใหละเอียดใหสงบรํางับ,
กายเนื้อหนังมันก็
พลอยสงบรํางับไปดวย เพราะมันถูกหลอเลี้ยงอยูดวยกายลม เลยไดเปน ๔ เรื่อง : รูเรื่อง
ลมหายใจยาว วาเกิดขึ้นแลวมีอํานาจอะไรมีอิทธิพลอยางไร ตอเนื้อตอหนังตอรางกาย.
ลมหายใจสั้นนี้ก็เหมือนกัน เกิดขึ้นแลวมันมีอิทธิพลตอรางกายนี้อยางไร, ไดเปนสอง
กาย คือกายลมกับกายเนื้อ. แลวสามารถจะควบคุมกายลมใหสงบรํางับ
แลว
กายเนื้อก็พลอยสงบรํางับดวย.
นี้มันก็เปนเรื่องสําคัญ
หรือเปนเรื่องใหญ
หรือเปนเรื่องลึกซึ้งอยูในภายใน
เรื่อง, เรื่องไมคอยมีใครรู แลวก็ไมสนใจจะรู. ถาสนใจก็จะรู, ควรสนใจจะรูกันเสียบาง
ถาตองการจะฝกสติ หรือวาถาฝกสติแลวมันก็จะรู, ถามองเห็นประโยชน แลวก็
อยากจะฝก, แลวมันจึงจะมีการฝกเกิดขึ้นมา.
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ลมหายใจนี่มันเปนสิ่งที่ตองมี;
แมแตสัตวเดรัจฉานตนไมตนไล
ก็
มีการหายใจตามแบบของมัน, แลวมันก็เนี่องกันอยูกับเนื้อหนัง, ลมหายใจกําเริบ เนื้อ
หนังก็กําเริบ, เนื้อหนังกําเริบ ลมหายใจก็กําเริบ, ลมหายใจละเอียด เนื้อหนังก็มีความ
ละเอียด ละเอียดออน, ลมหายใจหยาบ เนื้อหนังนี้มันก็หยาบ คือมันกําเริบเรารอน.
ดูใหดีวากายมันเนี่องกันอยูกับลมหายใจ; เชนวาถาเราเหนื่อยมา เราเหนื่อยมา เรา
บังคับที่ลมหายใจใหละเอียดกอนเถอะ
ความเหนื่อยจะหายไปโดยเร็ว,
เราจะไปบังคับที่
รางกายโดยตรงมันก็บังคับไมได; ฉะนั้นเราจัดจิตเสียใหมใหดี แลวมันก็จะบังคับ
ไปไดทั่ว.
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เดี๋ยวนี้เรามีการจัดลมหายใจ, จัดจิตทางลมหายใจ โดยผานลมหายใจ ทําใจ
คอใหปกติ ทําลมหายใจใหละเอียดใหรํางับ, การกําเริบดิ้นรนในรางกาย มันก็จะ
ละเอียด มันก็จะระงับ. ฉะนั้นเมื่อตองการความสงบรํางับ จงบังคับลมหายใจใหสงบ
รํางับ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น; แมที่สุดแตวามันเลือดออก มันมีแผล มันเลือดออก ;
ถาจะตองการใหเลือดออกนอยลง ก็บังคับลมหายใจใหมันละเอียดออนลง มันก็จะบังคับ
เขาไปถึงภายใน
ที่ทําใหเลือดออกนอย
หรือทําใหเลือดมันหยุดไป,มันเปนเรื่องที่
เนื่องกันอยูอยางนี้.
ลมหายใจนี้จะเปนสื่อสําหรับบังคับควบคุมติดตอเขาไปใน
สวนลึกของรางกาย, จึงบัญญัติไว ใหสังเกตเปนสองอยาง : ถาลมหายใจยาว เปน
อยางหนึ่ง ลมหายใจสั้น เปนอยางหนึ่ง, ละเอียดเปนอยางหนึ่ง, หยาบเปนอยางหนึ่ง,
รูจักทําใหละเอียด, ถาละเอียดมันก็ตองชาและยาว, ถาหยาบมันก็ตองใหเร็วและสั้น.
รูจักใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ ก็จะไดรับประโยชนมากกวาที่ไมรูจักใชเปนไหนๆ.
ฝกหายใจยาวๆ จนรูจักวายาวอยางไร มีประโยชนอยางไร สบายอยางไร,
แลวก็สังเกตเมื่อมันมีการหายใจสั้น, รูจักวามันปนปวนอยางไร มันกําเริบอยางไร
มันดิ้นรนอยางไร; ถาตองการใหเปนอยางไร ก็ทําอยางนั้น, ก็จะไดผลของการกระทํา
นั้นตามที่ตองการ. แลวเอาเปนวา มารูวาลมหายใจก็เปนรางกาย คือหมูหนึ่ง, กาย
แปลวาหมู หมวด กอง, ลมก็เปนรางกายกองหนึ่ง. เนื้อหนังก็เปนรางกายกองหนึ่ง. เรามี
อยู ๒ กาย; ศึกษาสังเกตจนรูวา โอ มันเนื่องกันนี้ ถาลมหายใจผิดปกติกําเริบอะไร
ขึ้นมา รางกายนี้เปนอยางนั้นไปดวย, ถาลมหายใจละเอียดรํางับประณีตเยือกเย็น รางกาย
ก็เปนอยางนั้นไปดวย, มันเนื่องกันอยูอยางนี้. แลวเรามีวิธีฝกตามแบบที่ทานสอน
ไว. ฝกอยางไร, ฝกอานาปานสติฝกอยางไร เพื่อใหลมหายใจมันละเอียดลงไป รํางับ
ลงไป รางกายก็จะสงบรํางับลงไป ในลักษณะที่จะเปนความสงบรํางับของรางกายดวย ของ
จิตดวย, มันก็เลยไดความรํางับของรางกาย, ของจิตนั่นเปนผลคือความสุข มันก็ได
ความสุขเกิดขึ้น นี่สวนแรกเกี่ยวกับรางกาย.
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หมวดสอง เวทนา.
ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สองเรื่องเวทนา
คือเมื่อบังคับลมหายใจและกายเนื้อนี้ให
ละเอียด สงบ รํางับ, มีความสุข ก็คือเวทนาไดเกิดขึ้น, สิ่งที่เรียกวาเวทนา, เวทนา
ไดเกิดขึ้นเปนบทเรียนที่ ๒ เรื่องเวทนา. ในครั้งแรกมันหยาบๆ คือมันพอใจวา
ทําได เรียกวาปติ มันตื่นเตน มันอยาก มันกระตุน มันสั่น ระรัว. เวทนา
ในขั้นแรกที่เรียกปตินี้ยังไมสงบรํางับ.
แตเมื่อมันไดเปนไปตามอํานาจของ
มันเสร็จแลว มันก็ใหเกิด เวทนาอันที่ ๒ คือความสุข เรียกวา หยุดเตนใหญๆ หยุด
เตนหยาบๆ หยุดเตนโพลงๆ มันเปนความสุขความสงบรํางับเปนสุขไดบาง เรียกวา
สุข, เวทนาที่ ยังหยาบอยูเรียกวาปติ, ที่ละเอียดลงแลวเรียกวาสุข; นี้หมายถึงเวทนา
ที่พึงประสงค เวทนาที่ตองการหรือที่พึงประสงค ในขณะที่ประสบมันจะตื่นเตน,
แลว
ตอมามันก็สงบรํางับ ในตอนแรกเรียกวาปติ, ตอนถัดมาเรียกความสุข. ถาเราประสบ
ความสําเร็จในการบังคับจิต เราจะมีปติ ตื่นเตนโพลงๆ, แลวมันจะระงับลงเปน
ความสุข;
เลยไดสองอยางเปนปติอยางหนึ่งเปนความสุขอยางหนึ่ง,
ทั้งสองอยางนี้จะ
ปรุงจิต คือความคิดนึกใหเกิดไปตามนั้น. เราตองการในสงบรํางับอีก, ตองการสงบ
รํางับอีก ใหจิตสงบรํางับโดยตรง. ทีนี้ก็ควบคุมเวทนานั้น ใหมันลดกําลัง
การปรุงแตง ไมใหจิตมีความหวั่นไหวไปตามอํานาจของปติและความสุข, ควบคุม
ความรูสึกที่เปนปติ ควบคุมความรูสึกที่เปนความสุข มันก็มีความสงบรํางับแหงจิต.
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การศึกษาในตอนนี้ก็มีวา ใหรูจักตัวปติ, ปตินั้นเปนอยางไร, ปติคราว
กอนๆ ก็ได ปติคราวนี้ที่ทําอานาปานสติสําเร็จก็ได วามันเปนอยางไร, ปติเปนอยางไร.
เมื่อปติคอยรํางับลงเปนความสุขขึ้นมา ความสุขอยางไร, เปนความสุขตอนไหน. รูจัก
ความสุข แลวก็รูวา สองอยางนี้ปรุงแตงจิต, ปรุงแตงความนึกความคิด เพราะ
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มันพอใจ. ทีนี้มันจะปรุงแตงเทาไร มันก็ยิ่งยุงยิ่งลําบาก ยิ่งเปนการปรุงแตงที่ยืดเยื้อ
มากมายเทานั้น, ก็ใหหยุดกันเสียบาง ตามที่จะพอดี ตามที่จะพอดี, มันก็เลยรูจักทําให
ปติและความสุขนี้ปรุงแตงแตตามสมควร หรือวาไมปรุงแตงก็ได เปนความพักผอน
เปนสมาธิ เปนสมาบัติ เปนอะไรก็แลวแตตองการ. ทําไดอยางนี้ก็เรียกวาฝกหมวดที่ ๒
คือเวทนาไดสําเร็จ, ฝกสติสูงขึ้นมาถึงหมวดที่ ๒ แลว.

หมวดที่สาม จิต.
ทีนี้ก็หมวดที่ ๓ เรียกวาหมวดจิตโดยเฉพาะ รูปฏิบัติเกี่ยวกับหมวดจิต.
จิต สิ่งที่เรียกวาจิตโดยเฉพาะ ก็มีอยู ๔ ขึ้นอีกเหมือนกัน ที่ทานวางระบบไวตายตัวเปน
๔ ขั้น, ๔ ขั้น ทุกหมวดเลย หมวดที่ ๓ นี้เปนเรื่องจิตโดยเฉพาะก็แบงเปน ๔ ขึ้น ขั้นแรกก็ กําหนดตัวจิตวากําลังเปนอยางไร, หรือจิตที่ไดเปนมาแลว
ตามาลําดับของการฝกในหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ มันไดอยางไร. ดูที่จิตนั้น หรือวา
จะจับดูที่จิตตั้งตนดูที่จิตเลยก็ได เพราะวาคนก็มีจิตอยู แลวจิตก็มีลักษณะภาวะอาการ
อยางใดอยางหนึ่งอยู. นี่กําหนดดูที่จิตของตนเอง, ขอที่ ๑ ดูวาจิตเปนอยางไร, คือ
วา จิตกําลังมีราคะ กําหนัดหรือไมมี จิตมีโทสะหรือไมมี, จิตกําลังมีโมหะหรือ
ไมมี. จิตกําลังฟุงซานหรือวาไมฟุงซาน, จิตกําลังประกอบอยูดวยคุณอันใหญ
หลวงคือความเปนสมาธิหรือไมเปน, จิตตั้งมั่นหรือไมตั้งมั่น, จิตกําลังปลอยวาง
วางหรือวาจิตกําลังไมวาง
กําลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู. นี่เปนกฎเกณฑสําหรับที่จะดูจิต
ของตนวาเปนอยางไร, ไมใชเรื่องลึกซึ้งอะไร เปนเรื่องตามธรรมชาติ แตเราไม
สนใจ เราก็ไมรูเรื่องนี้.
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ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ฟงดูใหดีซิวา กําหนดดูวาจิตนี้มีราคะหรือไมมีราคะ,
เวลานี้เวลาที่เรากําหนดนี้
จิตกําลังมีโทสะหรือไมมีโทสะ,
จิตมีโมหะหรือจิตไมมีโมหะ,
จิตฟุงซานหรือจิตสงบรํางับ, จิตมีคุณธรรมอันใหญยิ่ง เชน สมาธิเปนตน มีหรือไมมี,
แลวก็จิตตั้งมั่น
ตั้งมั่นหรือไมตั้งมั่น,
แลวก็จิตเปนอิสระปลอยวางวางหรือวาจิตกําลัง
ยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู, เพียงเทานี้ก็พอแลว ที่จริงมันก็มีมากมาย แตเพียงเทานี้ก็พอแลว.
ดูจิตวามันกําลังเปนอยางไร จะไดรูจักตัวเอง วาตัวเองกําลังเปนอยางไร และดูที่จิตนั้น.
นี่บทที่หนึ่งของหมวดที่ ๓ คือจิต โดยการฝกมาแลวตั้งแตตนเรื่องกายเรื่องเวทนานั้น ก็
สามารถที่จะบังคับจิตตามสมควร.
บทที่สอง
เดี๋ยวนี้ก็บังคับจิตใหอิ่มเอิบราเริงบันเทิงตามแบบของปติ
ก็ได, เอาปติที่เคยไดมาใชอีกก็ได, ใหเปนวาเดี๋ยวนี้เราบังคับมัน ใหมันราเริงใหมัน
บันเทิงใหมันปราโมทยก็บันเทิงราเริงปราโมทยไดตามที่เราตองการ.
ทานทั้งหลายลองสังเกตดูบางคราวจิตหดหู หดเหี่ยว เศราสรอย อยากตาย ;
แตถาเราบังคับจิตใหราเริงขึ้นมาไดมันจะเปนอยางไร
มันก็เปนประโยชน,
สามารถบังคับ
จิตใหบันเทิง ใหรื่นเริง ใหพอใจในความมีชีวิต ที่จะไดทําประโยชนตอไป, มันก็สบาย
มันก็ไดรับผลดี นี่บังคับจิตใหราเริงก็ได.
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ทีนี้ขอถัดไป บทที่สาม บังคับจิตใหตั้งมั่น ใหตั้งมั่น ตั้งมั่นเปนสมาธิ.
จิตฟุงซานควบคุมไมได บังคับใหมันตั้งมั่น ใหมันอยูในการบังคับควบคุม, โดยเฉพาะ
ก็คือเปนสมาธิ. เราเคยฝกสมาธิมาตั้งแตบทที่ ๑ ที่ ๒ ก็เลยบังคับได, เดี๋ยวนี้
บังคับใหเปนสมาธิทันควัน ตามที่เราตองการ. เดี๋ยวนี้, เราตองการสมาธิเดี๋ยวนี้
เราก็บังคับจิตใหเปนอยางนั้นได.
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คําวาสมาธิ สมาธินี้เขาใจใหถูกตอง ไมใชนิ่งแน เปนไมขอนเปน
กอนหินไป, ไมใช. จิตเปนสมาธินั่นแหละเปนจิตที่ผองใส รวดเร็ววองไวที่สุด,
ไมใชกลายเปนกอนหินทื่อไปหรือไมรูสึกอะไร. คําวาสมาธินี้ มีองคประกอบ ๓ อยาง,
คือวา บริสุทธิ์จากกิเลสรบกวน ไมมีนิวรณ, ไมมีกิเลส นี่เรียกวาบริสุทธิ์แลวก็ ตั้งมั่น
รวมกําลังเปนหนึ่งเดียว เปนเอกัคคตาจิต, ไมแผซานไปที่ไหน เรียกวาตั้งมั่นรวมกําลัง
เปนหนึ่งเดียว แลวก็มีสภาพวองไวควรแกการงาน เปนกัมมนียะเรียกตามบาลี, สมัยนี้
เขาเรียกวา active, active จิตเปน active ที่สุด, นั่นแหละจิตมันบริสุทธิ์, จิตมันตั้งมั่น,
จิตมันวองไวในหนาที่; ๓ อยางนี้รวมกันแลวเรียกวาจิตเปนสมาธิ.
ทานลองคิดดูวามันมีประโยชนกี่มากนอย
ถาเปนสมาธิ
ไมมีอะไร
รบกวน บริสุทธิ์ ไมมีกิเลส ไมมีนิวรณรบกวนมันก็สบายจะตาย, แลวมันก็ตั้งมั่น
รวมกําลัง ก็มีกําลังแรงกําลังเขมแข็ง. เขาเปรียบเหมือนกับวารวมแสงแดด มีแวน
ชนิดหนึ่งหนาตรงกลาง,
รวมแสงแดดธรรมดาเขาดวยกันจนเขมขน
จนลุกเปนไฟ,
เพราะมันรวม
นี่จิตที่ไมฟุงซานมันรวมก็เปนหนึ่งเดียว
มันก็มีกําลังเขมแข็งอยางนั้น,
มันสามารถจะสอดสองทะลุความโงความหลง
กิเลสอะไรก็ได.
แลวมันก็ไวเหลือประมาณ,
จิตชนิดนี้ไวเหลือประมาณ ที่จะคิดจะนึกจะรู จะจด จะจํา จะตัดสินใจ จะทําอะไร,
มันก็เปนจิตที่มีคุณภาพใหญหลวง.
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เดี๋ยวนี้เขากําลังโฆษณาหาเงินหารายได วาเขาจะฝกจิตใหเปนสมาธิ ชนิดที่
เปนสมาธิ แลวจะมีประโยชนใหญหลวง, คือจะขับรถยนตไดดีที่สุด, จะตีแบดมินตัน
ตีเทนนิสไดดีที่สุด, จะพิมพดีดไดดีที่สุด, จะขับเครื่องบินไดดีที่สุด, ที่จะทํางานอะไร
ทุกอยางไดดีที่สุด
เพราะจิตเปนสมาธิ. เขาก็มีบริษัทตั้งขึ้นเพื่อสอนการฝกสมาธิ
อยางนี้, แตเขาเก็บเงิน; ถาทําไดมันก็มีประโยชน ก็ไปคิดเอาเอง ; แตนี่เปนของ
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ที่มีมาแตดึกดําบรรพกอนพุทธกาลโนน. เมื่อจิตเปนสมาธิแลว มันทําอะไรไดเหลือ
ประมาณ, เหนือธรรมดามาก, แตเราก็ไมสนใจ. นี่บทที่ ๓ ทําจิตใหตั้งมั่น.
ทีนี้ บทที่ ๔ บังคับจิตได ก็บังคับจิตใหปลอยใหวาง ไมใหถือมั่นอะไร
ไมใหยึดมั่นอะไร
เอาอะไรมายึดมั่นถือมั่นไวเปนความทุกขทรมาน
มีความหมายเปน
ยึดมั่นถือมั่น เปนตัวกู-ของกูเปนไดเปนเสีย, เปนขาดทุนกําไร, นี่เปนความทุกข
ทรมาน นั่นแหละ เรียกวามันยึดมั่นถือมั่น. เดี๋ยวนี้บังคับจิตใหปลดปลอยสิ่ง
เหลานั้นออกไปเสีย
แมจะเปนชั่วคราวก็ยังดีกวาที่เอามาทรมานอยู;
ถาบังคับปลดปลอย
ไปไดจริง มันก็เสร็จเรื่อง. แตในชั้นนี้เอาเพียงวาบังคับไดเมื่อเราตองการ, เมื่อจิต
ไปยึดมั่นอะไรเขาไว บังคับใหมันปลอยออกไปเสียได ตามที่เราตองการ เราก็สบาย
ก็เปนอิสระตลอดเวลานั้น.
นี่เกี่ยวกับหมวดที่ ๓ ที่ฝกจิตนั้นแบงเปน ๔ ขั้นตอนอยางนี้ : ๑. ดูจิตวา
กําลังเปนอยางไร ๒. บังคับใหมันปราโมทยปติบันเทิง. ๓. บังคับใหมันหยุดใหตั้งมั่น.
๔ .บังคับใหมันปลอย ปลอยจากทุกสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู. นี่คือหมวดที่ ๓ หมวด
บังคับจิต เปนสติปฏฐานหมวดที่ ๓ บังคับจิต ฝกจิต อบรมจิต.
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เอาทีนี้ หมวดที่ ๔ ธรรมะ เรียกวาธรรมะ หมวดธรรมะ คือสัจจะหรือ
ความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มีอยูในสิ่งทั้งปวงที่เราจะตองรู. เราฝกกาย ฝกเวทนา ฝกจิต
มา ๓ หมวดแลว มาหมวดสุดทายก็ฝกใหรูความจริงของธรรมชาติ สัจจะของ
ธรรมชาติ ก็แบงเปน ๔ ขั้นตอนอีกเหมือนกัน.
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ขั้นหนึ่งมาดู
อนิจจัง-ความไมเที่ยงของสิ่งทั้งปวง,
ที่ดีที่สุดก็ดู
เปนภายใน หรือที่ดีที่สุดก็คือดูที่มันมีอยูจริง ไมตองสมมุติ ไมตองคาดคะเนอะไร,
ที่มันรูสึกอยูจริงๆ
อะไรที่มันรูสึกอยูกับจิตจริง
ดูซิสิ่งนั้นมันเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ลมหายใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ลมหายใจยาวเที่ยงหรือไมเที่ยง,
ลมหายใจสั้นเที่ยงหรือไม
เที่ยง,
ลมหายใจเปนกายอันหนึ่งเที่ยงหรือไมเที่ยง
กายเนื้อหนังเปนกายอันหนึ่งเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง, สองกายมาเนื่องกันปรุงแตงกันเที่ยงหรือไมเที่ยง, บังคับใหมันระงับได ความ
ระงับนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง, มันจะพบแตความไมเที่ยง, ปติเที่ยงหรือไมเที่ยง, ความสุข
เที่ยงหรือไมเที่ยง, ปติเปนสิ่งปรุงแตง จิตเที่ยงหรือไมเที่ยง, การปรุงแตงจิตเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง จิตที่สงบรํางับไปไดเที่ยงหรือไมเที่ยง มันก็จะพบแตความไมเที่ยง.
จิตทีนี้มาถึง หมวดจิต จิต เปนอยางนั้นจิตเปนอยางนี้ จิตเปนอยางโนน
เที่ยงหรือไมเที่ยง, มันก็ลวนแตไมเที่ยง, ลวนแตเปลี่ยนไปทั้งนั้น จิตชนิดไหนก็ลวน
แตเปลี่ยนไป, บังคับจิตใหปราโมทย ความปราโมทยเที่ยงหรือไมเที่ยง มันก็ไมเที่ยง,
บังคับจิตใหตั้งมั่น ตั้งมั่นมันก็ไมเที่ยง เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเปนไมตั้งมั่น, ใหปลอยมันก็ไม
เที่ยง เดี๋ยวมันก็ไมปลอย เดี๋ยวมันก็ยึดถืออีก. นี่เรียกวา ดูที่ของจริงที่มีอยูจริง
อยาตองสมมุติ อยาตองคาดคะเน จะเห็นความไมเที่ยงแทจริงของสิ่งที่มันไมเที่ยง.
นี้ก็ดูภายใน แลวก็ดูกวางออกไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกัน นั้นแหละดูตัวจริงอยางสูงสุด แลว
ก็ดูที่มันเนื่องอยูดวยกัน, เชนวา ดูรางกายแยกออกเปนสวนๆ เปนสวนธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เที่ยงหรือไมเที่ยง สวนธาตุดินเปนกี่อยาง แยกเปนกี่อยาง
เที่ยงหรือไมเที่ยง สวนธาตุน้ําเปนกี่อยาง เที่ยงหรือไมเที่ยง ดูกันเรื่อยไปในลักษณะที่
เปนรูปขันธ เที่ยงหรือไมเที่ยง ในลักษณะที่เปนเวทนาขันธเที่ยงหรือไมเที่ยง ใน
ลักษณะที่เปนสัญญาขันธ เที่ยงหรือไมเที่ยง ในลักษณะที่เปนสังขารขันธ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ในลักษณะที่เปนวิญญาณขันธ เที่ยงหรือไมเที่ยง โอ มันก็ลวนแตไมเที่ยง.

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

www.buddhadassa.in.th

๒๔๐

สันติภาพของโลก

ทีนี้ก็เปนอันวยญาณ
เทียบดูออกไปขางนอกของคนอื่น
ที่เรารูของเราเอง
อยางนี้เปนญาณโดยเฉพาะ เปนธรรมญาณ ครั้นธรรมญาณถึงที่สุดแนนอนแลว ก็มอง
ดูออกไปถึงของคนอื่น มันก็จะพบอยางเดียวกัน มันก็เลยเห็นวา ในตัวเราก็ไมเที่ยง
นอกตัวเราก็ไมเที่ยง
ทั้งโลกทั้งจักรวาลนั้นมันก็ไมเที่ยง
นี้มันก็เห็นไมเที่ยงทั้งภายใน
ทั้งภายนอก ทั้งในสวนละเอียดทั้งในสวนหยาบ ทั้งในสวนยอยและสวนรวม ไมเที่ยง,
เห็นความไมเที่ยง เห็นความไมเที่ยง หายใจอยูดวยความรูสึกสิ่งทั้งหลายโดยความเปนของ
ไมเที่ยง. อะไรที่เคยยึดถือวาเที่ยง เอามาดูใหมาก นั่นแหละจะไดประโยชน.
พอเห็นความไมเที่ยง ของสิ่งของเหลานั้นอยู ความยึดถือที่เคยยึดถือก็
คอย ๆ คลายออก คลายออก จางออก ก็ดูที่ความคลายออกจางออก นี้แรงอีกทีหนึ่ง
เรียกวิราคะ. เห็นอนิจจัง คือความไมเที่ยง ดูความไมเที่ยงเรื่อยๆ มา ก็จะเห็น
วิราคะ คือจางออกคลายออก ของความยึดมั่นถือมั่น, เพราะรูวามันไมเที่ยง จะโง
ไปทําไม
จะไปยึดถือสิ่งที่ไมเที่ยงทําไม
นี่มันคลายออกจางออกของความยึดมั่น
เรียกวาวิราคะ, วิราคะ คลายออก จางออก.
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ทีนี้คลายออกจางออกในสิ่งที่เคยยึดถือเรื่อยไปๆ,
เดี๋ยวนี้ก็ถึงนิโรธะ
คือ
ดับ-ดับ-ดับความยึดมั่นถือมั่น เปนนิโรธะ-นิโรธะ-นิโรธะ จนหมด จนไมมี
อะไรจะดับ. ก็เปนอันกลาวไดวาหมดเรื่องจบเรื่อง จบพรหมจรรย, สลัดคืนความผิด
พลาดทั้งหลายออกไปหมดแลว.
เมื่อกอนนี้ไปเอามายึดถือไวเปนตัวตนเปนของตน,
ยึด
ถือทุกอยางเปนตนเปนของตน
หรือยึดถือบางอยางเปนตัวตนเปนของตน
นี่เหมือน
กับเปนคนคดโกงขโมยปลนเอาของธรรมชาติมาเปนของตน, เปนคนโง เปนคนทุจริต ไป
ปลนเอาธรรมชาติมาเปนของตน
เลยถูกลงโทษใหมีความทุกข.
เดี๋ยวนี้ไมเอาแลวโวย
คืน- คืน- คืน- คืนธรรมชาติ ไมยึดถืออะไรวาเปนตัวตนของตนอีกตอไป. นี่
เรียกวาปฏินิสสัคคะ, ปฏินิสสัคคะ สลัดคืนเจาของเดิมเอาไป, เอาไปกูไมเอาแลว
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มันจบ เรื่องมันจบที่ตรงนี้ ๔ เรื่อง. กอนนี้เราไมรูนี่ มีอวิชชาไมรูนี่ยึดถือนั่นนี่เปน
ตัวตนเปนของตน, ยึดถือชีวิตสังขารรางกาย, ยึดถือสมบัติพัสถาน สิ่งของบุตร ภรรยา
สามี เกียรติยศ เงิน ทอง อํานาจ วาสนา ยึดหมด. ที่จริงมันเปนของธรรมชาติ
เพราะไปปลนเอามาซึ่งหนาอยางนี้,
เปนโจรอยางนี้ธรรมชาติมันลงโทษใหมีความทุกข
ใหมีความทรมาน
เหมือนกับมีไฟมาเผาลนอยูตลอดเวลา.
ตอมามาเห็นความจริงโอย
ไมไหวแลว ไมเอาแลวคืนๆ คืน, เปนคนตรงเปนคนจริงไมปลนของธรรมชาติเอา
มาเปนของตนอีกตอไป, นี่ก็สบายก็จบเรื่อง.
นี่สติปฏฐานมันจบเรื่องลงไปอยางนี้
ฝกสวนที่เปนกายใหดีที่สุด,
แลวฝกเรี่องที่เปนเวทนา ความรูสึกของกายใหดีที่สุด, แลวก็ฝกเรื่องจิตที่เปนความ
รูสึกนึกคิดควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยูใหดีที่สุด,
และใหจิตนี้มันเจาะแทงลงไป
ที่ความจริงของธรรมชาติ : เรื่องอนิจจังของธรรมชาติ จนถึงกับวาเกิดความ
คลาย, คลาย, คลายความยึดถือ. นี่จิตเริ่มคลายจากความเปนขโมย ไปปลนเอาของ
ธรมชาติมาเปนของตนนี่, เดี๋ยวนี้เริ่มคลาย เริ่มอยากจะปลอยอยากจะวาง, มันก็เปน
ความเปลี่ยนแปลงใหญหลวง
แลวในที่สุดมันก็ถึงที่สุดของความไมขโมยไมปลนธรรมชาติ
มันก็ดับ, ดับเสร็จแลวหมดปญหาแลว, ก็รูวา โอ หมดปญหาแลว.
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นี่เรียกวา
สลัดคืน,คํานี้ไมคอยจะพูดกันไมคอยจะเขาใจกัน,
แตใน
พระบาลีเนนมากทีเดียว; ถาพูดถึงเรื่องวิมุติแลวจะพูดถึงปฏินิสสัคคะดวยเสมอ มันรูวา
โอ, เสร็จแลว จบแลว สิ้นสุดแลว, เลิกโรงเรียน คือวาไมตองเรียนไมตองศึกษาอีกตอไป
แลว มันหมดจบแลว.

นี่คือสติปฏฐานทั้ง ๔ นี่พูดเสียอยางนี้ มันก็เปนเรื่องภายในสวนบุคคล,
เปนเรื่องลึกซึ้งสวนจิตใจ. จะเอาไปสรางสันติภาพของโลกไดอยางไร สงสัยกันไหม ?
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ผูฟงจะสงสัยกันไหม? อาตมาจะพูดเรื่องสันติภาพของโลก แลวก็มาพูดเรื่อง
สติปฏฐาน ซึ่งเปนเรื่องภายในของมนุษย เสียอยางยืดยาวอยางลึกซึ้ง อยางนี้มันจะ
เอาไปใชไดอยางไร. ไปใชไดอยางไร

เมื่อคนมีสติแลวโลกก็มีสันติภาพได.
นี่ขอใหสนใจตอไปวา จงเปนคนมีสติ ฝกสติใหเปนคนมีสติ, แลว
มันก็จะบังคับความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ได, มันก็จะบังคับตัวเองใหอยูในความถูกตอง,
จะชวยเหลือผูอี่นใหอยูในความถูกตอง, จะชวยเหลือสังคมใหอยูในความถูกตอง, นั่นแหละ
เราสามารถที่จะใชสติซึ่งเปนคุณธรรมสวนบุคคล
ใหกลายเปนประโยชนแก
สังคม หรือสันติภาพของโลกไดอยางนี้.
เมื่อเรามีสติที่ฝกไวดีแลวอยางนี้ เราไมมีทางที่จะทําผิด, ในสวนตัว
เราจะไมมีความทุกขอะไรเกิดขึ้น.
นี่มันเปนสันติสุขสันติภาพสวนตัวบุคคลนั้นแลว
ชั้นหนึ่งแลว, บุคคลนั้นมีสันติภาพสันติสุขแลว, ทีนี้มันก็งายที่จะขยายออกไปถึง
ผูอื่น. ถาตัวเองยังทําไมไดแลว ก็ไมมีทางที่จะชวยผูอื่น, เรื่องการชวยเหลืออะไร ๆ
ทุกอยาง ถาตัวเองชวยตัวเองไมได มันก็ชวยผูอื่นไมได, ตัวเองตองทําไดกอน
ตัวเองตองมีสติเพียงพอกอน, แลวก็มีสัมปะชัญญะ มีปญญา มีสมาธิ มีความเพียร มี
อะไรเพียงพอ มันจึงจะสามารถชวยผูอื่นได. วิกฤตการณเลวรายอะไรจะเกิดขึ้นมา ก็
สามารถตอนรับมันไดดวยความมีสติ,
ไมมีความเลวรายอันใดจะมาบีดคั้นจิตใจของบุคคลนี้
ใหเปนทุกขได เพราะวาเขามีสติเพียงพอตามแบบของสติ, มีสติสัมปะชัญญะ สมาธิ ปญญา
ความเพียรซึ่งมันขึ้นอยูกับสติ.
ถาไมมีสติเพียงอยางเดียว
สิ่งเหลานั้นเปนหมัน
ไปหมด.
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ความรูที่จะเรียนกันอยางมหาศาลทวมหัวทวมหูอะไรก็ตามเถอะ
ถาไมมีสติ
แลวมันก็ไมไดเอามาใชแลว, มันเปนความรูคางเติ่งอยูนั่นแหละ ก็เรียกวาความรูทวมหัว
ก็ชวยตัวไมได, เอาตัวไมรอด เพราะมันไมไดเอามาใชนี่. เพราะสิ่งที่เอามาใชมันคือสติ.
ถาเรามีสติเทาไรเราก็สามารถเอาปญญาที่สะสมไวเอามาใชไดอยางเพียงพอ
ครบ
ถวนถูกตอง
ตรงตามเรื่องตามราวสําเร็จประโยชน;
ดังนั้นจึงสามารถตอนรับวิกฤตการณ
ใดๆ ได
ที่เปนภายในหรือที่เปนภายนอก
แลวก็ชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันให
ชวยแกไขสิ่งเหลานี้ได. นี่เรียกวา ชวยกันสรางสันติภาพได ดวยความมีสติ; แมที่
เปนสวนของบุคคล ตัวเองก็มีสันติสุข, สังคมก็มีสันติภาพ, เพราะบุคคลนั้นสามารถ
ใชสติใหทําหนาที่เอาปญญาความรูมาใชใหถูกตอง.
เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีปญญา
มากเกินไป, ไมมีสติ ปญญามันจึงเดินไปในทางสรางปญหา ความยุงยาก เต็มไป
ทั้งโลก, เปนวิกฤตการณทั่วไปทั้งโลก เพราะมันขาดสติ. เราจะสามารถทําจิตให
ปกติไมผิดพลาด มีแตความถูกตอง แลวเราก็จะสามารถปองกันรักษา; อยางที่กลาว
มาแลวขางตนวา รักษาชีวิต รักษารางกาย รักษาทรัพยสมบัติ รักษาอะไรๆ ที่
ควรจะรักษาอยางถูกตองก็เพราะมีสติ, แลวก็จะสามารถตอสูทุกอยางดวยสติ. การ
ตอสูทุกอยางนี้ ถาไมมีสติแลวไมมีผล.
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การตอสูที่ปราศจากสติไมวาจะตอสูอะไร
แมแตจะตอสูสุนัขสักตัวหนึ่งก็ไมมี
ทางสําเร็จ ถามันไมมีสติ. ถามีสติแลวก็สามารถตอสูไดทั้งหมดทั้งสิ้น ไมวาอะไรจะ
เกิดขึ้น, ในการตอสู ในการรักษา หรือวาที่วาจะรักษาชาติ จะตายเพื่อชาติ, จะเสียสละ
ชีวิตตายเพื่อชาติ, มันก็ตองทําดวยสติ. ถามันไมมีสติมันทําไมได โกหกทั้งนั้นแหละ,
มันทําไมได. ตองมีสติอยางถูกตอง จึงจะตายเพื่อชาติ ตายเพื่อศาสนา ตายเพื่ออะไร
ได ; นี่ เ ราจะต อ งมี ส ติ ที่ เ พี ย งพอในการรั ก ษา. ในการต อ สู ป อ งกั น ใน
การเสียสละ ; แมแตจะเสียสละ มันก็จะถูกตอง คือมันควรเสียสละจริง ๆ,จะตาย
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เพื่อชาติ, จะตายเพื่อศาสนา มันก็เห็นชัดวามันเปนสิ่งถูกตอง และสมควรมันจึงทําได
ประโยชนไดผล; มิฉะนั้นมันเสียเปลานะ, มิฉะนั้นมันเสียเปลา มันตายเปลา ไมได
ประโยชนอะไร. นี่ขอใหมองใหเห็นวาสติมันสําคัญอยางนี้, ถามีสติแลวกําจัดวิกฤต การณออกไปได ก็จะมีแตสันติสุขมีแตสันติภาพ, นี่เราสามารถที่จะสรางสันติภาพ
ในโลก โดยการที่ทุกคนมีสติถูกตองอยางเพียงพอ.

ตองใชัธัมมิกสังคมนิยมมาแกวัตถุนิยม.
เดี๋ยวนี้มองดูกันในขอสุดทาย
มองดูวาโลกทั้งโลก,
สากลโลกในปจจุบันนี้
เปนอยางไร, มันเกือบจะพูดไดวา ในสากลโลกปจจุบันนี้ ไมรูเรื่องสติเอาเสียเลย,
ไมมีใครที่ไหนในโลก ที่มาสนใจเรี่องสติ, ยิ่งเปนชาติมหาอํานาจ ก็สนใจแตเรื่องจะ
สรางอาวุธใหเหนือใคร ๆ, สรางกําลังรบใหเหนือใคร ๆ, สรางอะไรใหมันเหนือใคร ๆ,
ที่ไปโลกพระจันทรนั้นมิใชเพื่อสันติภาพ
แตเพื่อหาหนทางที่จะไดเปรียบคนทุกคน
อาจจะไดเปรียบในการทําลายผูอื่นอยางนี้เปนตน. มันไมมีสติ โลกปจจุบันนี้มันไมมี
สิ่งที่เรียกวาสติเอาเสียเลย; ถามีสติกันบาง ก็จะตองทําในสิ่งที่เปนสันติภาพ
ไดจริง.
เพราะเดี๋ยวนี้มันยิ่งทําไปมันก็ยิ่งไมมีสันติภาพเห็นไหม?
มันยิ่งยืดเยื้อเรื้อรัง
เปนปญหาหมักหมมหนักเขาหนักเขา, ไมมีทางจะแกได เพราะไมมีสติ มันไมมีทางที่
จะรูสึกคิดนึกใหถูกตองตามที่มันเปนจริง,
เรียกวาโลกปจจุบันนี้
ไมรูเรื่องสติเสียเลย,
ไมอยากจะสนใจ กลัวจะเสียเปรียบ; เขาสนใจจะสรางสรรค กําลังรบ กําลังยุทธปจจัย
อะไรกันมากกวา.
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ถาวาในโลกปจจุบันนี้ มันมีสติสัมปชัญญะจริงแลว ก็ควบคุมโลก
ใหถูกตองได, หยุดโลกไมใหบาหลังหมุนไปในทางวัตถุนิยม. โลกกําลังบาหลัง
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หมุนไปทางวัตถุนิยมอยางยิ่ง ไมมีสติที่จะหยุดยั้ง, วัตถุนิยมครองโลก คนก็เปนทาสของ
วัตถุ, เดือดรอนยุงยากกันไปทั้งโลก ถามีสติกันเสียบาง มันก็จะสามารถหยุดยั้งอํานาจ
ของวัตถุนิยม
ไมใหครองโลกมากถึงขนาดนี้.
และจะสังเกตเห็นตามที่เปนจริงในโลกนี้
ทุกๆ อยางวาเปนจริงอยางไร, มันจะมีความรูเกิดขึ้นในที่สุดวา ไมแลว, ไมมีหนทางอื่น
นอกจากธรรมะหรือศีลธรรมเทานั้น ที่จะแกปญหาของโลกได. จะแกปญหา
ดวยอาวุธ ดวยเศรษฐกิจ ดวยการเมือง ดวยอะไร มันไมมีทางจะทําได, มีทาง
เดียวคือเอาธรรมะมาเปนเครื่องมือ สําหรับแกปญหาเหลานี้, ถามีสติกันบาง มันจะ
ระลึกอยางนี้.
เมื่อมันไมมีสติกันเสียเลย
มันก็นึกเตลิดเปดเปงไปเอาสิ่งที่เขาใจเอาเองดวย
อํานาจไมรูจริงมาแก มันก็แกไมได, มันก็เพิ่มปญหามากขึ้น. เดี๋ยวนี้โลกมากดวย
ปญหา ยุงยาก ซับซอนทับถมหมักหมมมากขึ้นเทาไร, เหลือที่ใครจะสางได เห็นไหม ?
แลวมีองคการสหประชาติสักสิบองคการ
ก็ดูจะแกไมไดถาไมเอาธรรมะมาแก,
ถาไมเอาศีลธรรมมาแก; แลวจะเอาธรรมะมาแกไดอยางไร, มันไมมีสติ ไมรูจัก
สังเกตศึกษาใหรูตามที่เปนจริง วาอะไรเปนอยางไร. ถาวาคนในโลกมหาอํานาจใน
โลกมีสติ ก็จะรูจักเอาธรรมะมาหยุดยั้งอํานาจวัตถุนิยม, แลวก็หยุดยั้งความบาหลัง
ในการที่จะครองโลก, จะเอาโลกเปนของกูผูเดียว. เขาจะครองโลกเพราะไมรูวามัน
เปนสิ่งที่เปนไปไมได, มันไมมีทางที่จะสงบรํางับได. โลกนี้มันจะตองอยูกันอยาง
เพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย, ทุกคนในโลกรูสึกแกกันอยางเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย.
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อาตมาเลยเสนอความคิดเห็นขอนี้ขึ้นไปวา
เราจะมีหลักเพื่อเกิด
แก เจ็บ ตาย มาเปนหลักสําหรับคุมครองโลก, แลวพวกนายทุนก็จะรักกรรมกร
ได, กรรมกรก็จะรักนายทุนได; หมายความวาชนกรรมาชีพอาบเหงื่อนั้น ก็จะรัก

www.buddhadassa.in.th

๒๔๖

สันติภาพของโลก

นายจางได นายจางก็จะรักชนกรรมาชีพได, เราเรียกวา ธัมมิกสังคมนิยม, มันหลีก
สังคมนิยมไปไมพนดอกความจริง.
แตขอใหเปนธรรม,
ประกอบไปดวยธรรมะจน
เรียกวา ธัมมิกสังคมนิยม แลวมันก็จะชวยโลกได, แตก็ตองมีสติสมบูรณ, รูจัก
สิ่งเหลานี้อยางถูกตอง มันจึงจะเปนได ถามันไมมีสติที่สมบูรณ มันไมอาจจะรูจัก
ธัมมิกสังคมนิยม.
นี่ขอฝากไว ทานทั้งหลายนําไปคิดพิจารณาดู ขอเสนออันนี้ดูจะไดรับความ
สนใจบางตามสมควร มีการแปลเรื่องนี้ออกเปนภาษาตางประเทศ, กําลังแพรหลายไปในตางประเทศเรียกวา ธัมมิกสังคมนิยม ของพุทธทาส นี่เริ่มไดรับความ
สนใจ. นี่มันจะเปนผลของสติ, ของสติที่มีขึ้นมาอยางเพียงพอและถูกตอง. ความรัก
เพื่อนมนุษยในฐานะเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย มันก็จะมีขึ้นมาเพราะวามันมีสติเพียงพอ
ถูกตอง สมบูรณ ลึกซึ้ง.
หวังวาทานทั้งหลายจะมองเห็นวา ความจริงมนุษยคนหนึ่ง ๆ นี้มีสติสัม ปชัญญะนั่นแหละจะเปนความรอดของโลก;
ถามนุษยแตละคนยังโงเงาดวย
อวิชชา ไมเห็นตามที่เปนจริงของธรรมชาติแลว มันก็เห็นแกตัว, เห็นแกตัวกู- ของกู
มันก็ไมมีทางที่จะมีสันติภาพได. ถาไมมีสติสัมปชัญญะเพียงพอ, เห็นความเปน
จริงวาจะตองรักทุกชีวิตเปนชีวิตเดียวกัน, เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน
มันก็จะหยุดความเห็นแกตัว ก็จะรวมมือกันได, สรางโลกนี้ใหมีสันติภาพไดโดย
แทจริง. อาตมาจึงถือวา แมเพียงธรรมขอเดียว คือสัมมาสติของพระพุทธเจานี่
จึงไดนํามาบรรยายเสียโดย
มีขึ้นมาแลวก็จะสามารถสรางโลกใหมีสันติภาพไดจริง
ยืดยาว. หวังวาทานทั้งหลายจะไดนําไปพินิจพิจารณาใครครวญดู แลวลองปฏิบัติดู ใหได
รับประโยชนสมควรแกการปฏิบัติของตนของตนดวยกันทุกคน.
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การบรรยายสมควรแกเวลาแลว
ขอยุติการบรรยาย
ฝากไวใหเปนความรูที่
จะเอาไปใครครวญพิจาณาเห็นจริงดวย,
แลวลองปฏิบัติดู.
ครั้นเห็นผลแลวปฏิบัติจริง
ใหยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด ก็จะไดรับประโยชนความสุข ทั้งตัวเองและทั้งผูอื่น, เรียกวา
สรางสันติภาพขึ้นมาในโลกไดตามความปรารถนา.
ขอยุติการบรรยาย
ใหพระคุณเจาทั้งหลาย
สวดบทพระธรรมคณสาธยาย
มีความหมายเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจ ใหปฏิบัติธรรมะใหถูกตองยิ่งๆ ขึ้นไป ตอไปใน
กาลบัดนี้.
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เหตุใหเกิดสันติภาพ. (ตอ)
[สัมมาสมาธิ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจํ า วั น เสาร แ ห ง ภาคอาสาฬหบู ช า เป น ครั้ งที่ ๙ ในวั น นี้
อาตมาก็ ยั งคงกล าวเกี่ ยวกั บเรื่ อง สั นติ ภาพของโลก ต อไปตามเดิ ม เพราะมั นยั งไม จบ แล วก็
มีหัวขอยอยเฉพาะการบรรยายในวันนี้วา เหตุใหเกิดสันติภาพ คือสัมมาสมาธิ.
[ทบทวน.]
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เราได พู ดถึ งเหตุ ให เกิ ดสั นติ ภาพมาตามลํ าดั บ ผู ที่ ได ฟ งมาแล ว ก็ จะนึ กได
อยู ว ามี อะไรบ าง. ในครั้ งแรกที เดี ยวก็ พู ดว า ทํ าไมเราจึ งต องมาพู ดเรื่ องสั นติ ภาพ, ดู มั น
เป น เรื่ อ งการเมื อ งเป น เรื่ อ งของคนทั้ งโลก. ที่ จ ริ งมั น เป น เรื่ อ งของพุ ท ธบริ ษั ท โดยตรง
เพราะว าธรรมะหรื อศาสนานี้ มุ งหมายสั นติ สุ ข สั นติ ภาพ ในที่ สุ ดด วยกั นทั้ งนั้ น. พระพุ ท ธเจ าก็ ท รงประสงค จะให โลกมี สั น ติ ภ าพ สั น ติ สุ ข จึ งได ต รั ส พระวิ นั ย ไว อ ย างมาก
มาย, เราเปนพุทธบริษัทก็ควรสนองพระพุทธประสงค ; อีกอยางหนึ่งก็วาถาเพื่อตัว

๒๔๘
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เราเอง ตั วเราเองอยู ในโลกนี้ ต อ งการอะไร, ต อ งการความทุ ก ข ความยุ งยากลํ าบาก
ความวินาศฉิบหายอยางนั้นหรือเปลา? มันก็เปลา, มันก็ตองการสันติภาพ.
สันติ ภาพเป นสิ่ งเดี ยว ที่ ทุ กคนในโลก ต องเกี่ยวของด วย, แลวบางที
จะลงไปถึ งสั ตว เดรัจฉานทั้ งหลาย, แล วลงไปถึ งต นไม ต นไล ก็ ได ถ ามั นมี สั นติ ภาพ มนุ ษย
ก็ เป นสุ ข, สั ตว เดรั จฉานไม ถู กเบี ยดเบี ยนก็ เป นสุ ข. ต นไม ต นไล ไม ถู กเบี ยดเบี ยนก็ เจริ ญ
งอกงาม, แล วมั นยั งเนื่ องไปถึ งโลกเทวดา พวกสวรรค เทวดาด วย, ถ าไม มี สั น ติ ภ าพ
ในโลกนี้ แ ล ว ก็ ห มายความว าไม มี ใครทํ าดี ทํ าถู ก, วรรค มั นก็ รางละ, นี่ พู ดสวรรค
อย างที่ เขาพู ด ๆ กั นนะ, เป นภาษาคนว าเป นเมื องสวรรค หนาแน นไปด วยเทวดา คื อคน
ที่ ทํ าดี แล วไปเกิ ดที่ นั่ น. ถ าในโลกนี้ ไม มี สั นติ ภาพ ไม มี คนทํ าดี มั นก็ ไม มี ใครจะไปเกิ ดใน
สวรรค , สวรรค มั นก็ ร างหมดเหมื อนกั น. นี่ เรี ยกว าสั นติ ภาพมั นจํ าเป นอย างยิ่ งที่ จะต อง
สนใจ; หรื อว าเอากั น แต ในหมู ม นุ ษ ย นี่ ใครบ างมั น ไม ต อ งเกี่ ยวข องกั บ สั น ติ ภ าพ. ถ า
ไม มี สั น ติ ภ าพมั น อยู ไม ได นี่ จะอยู ที่ นี่ บ านนี้ เมื อ งไหนก็ ต ามเถอะ, ถ าไม มี ค วามปกติ
สุ ขอย างถู กต องแล ว, มั นก็ อยู ไม ได , มั นก็ เบี ยดเบี ยนกั นตายหมด. ทุ กคนจึ งเกี่ ยวข อง
กั บ สั น ติ ภ าพ; ถ ามี สั น ติ ภ าพแล ว ทุ ก คนก็ ได รั บ ประโยชน จึ งเป น สิ่ งที่ ทุ ก คนควรจะ
ต อ งสนใจ. นี้ เราจึ งสนใจเรื่ อ งสั น ติ ภ าพคื อ มั น เป น เรื่ อ งที่ จํ าเป น สํ าหรั บ ทุ ก คน, ไม มี
ใครคนไหนที่ไมไดรับบารมีของสันติภาพ ที่มันมีอยูในโลกนี้.
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เมื่ อสั น ติ ภ าพมาถึ งทุ กคนก็ จะพอใจด วยกั น ทุ ก คนเลย ไม ยกเว น ใคร, ถ า
สั นติ ภาพไม มี มา ก็ คื อวิ กฤตการณ วุ นวายระส่ํ าระสายเดื อดร อนยุ งยากลํ าบาก; เพราะ
ฉะนั้น ควรจะสนใจเรื่อ งสัน ติภ าพ, ดว ยเหตุนี้จึง เอามาพูด . สัน ติภ าพของบุค คล
ก็ ได , เรี ยกสั นติ ภาพส วนบุ คคล คื อความมี สั นติ สุ ขถู กต องสํ าหรั บบุ คคล, แล วรวมกั น
ทั้ งหมดก็ เป น สั น ติ ภ าพของสั งคม, เป น สั น ติ ภ าพของโลก ก็ เป น สั น ติ ภ าพ. ฉะนั้ น
สันติภาพคําเดียวมีความหมายกวางเทาไร ควรจะสนใจในฐานะเปนพระพุทธ -
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สันติภาพของโลก

ประสงค , นี่ สู งสุ ดในฐานะเป นพระพุ ทธประสงค . เราเลยช วยสนองพระพุ ทธประสงค
ช ว ยทํ าให โลกนี้ ให มี สั น ติ ภ าพตามพระพุ ท ธประสงค . ที นี้ ส ว นตั วเราเอง ถ า ไม มี
สั น ติ ภ าพมั น ก็ อ ยู ไม ไ ด ; ฉะนั้ น ควรจะช ว ยกั น ขวนขวายให มี สั น ติ ภ าพขึ้ น มาใน
โลก. ที นี้ มองอี กทางหนึ่ งว า เราเป นหนึ้ บุ ญ คุ ณ ของสั นติ ภาพที่ เขาได สรางสรรค กั น
ขึ้ นมาไว ตามที่ จะมี เท าที่ มั นจะมี , เราก็ ได อาศั ยสั นติ ภาพนั้ นอยู เป นสุ ขมาจนถึ งบั ดนี้ ,
เราจึงเปนหนี้บุญคุณของสิ่งที่เรียกวาสันติภาพ ก็ควรจะชวยกันรักษาไวสืบ ๆ ไป.
ที่ เอามาพู ดนี้ ก็ เพื่ อให เข าใจยิ่ งขึ้ น แล วก็ จะได ปฏิ บั ติ ให มั นถู กต องได โดยง าย ;
ถ าไม เข าใจอะไรเสี ยเลย ก็ ปฏิ บั ติ ไม ได , ไม รู ว าสั นติ ภาพอะไร อย างไร, ทํ าไม เพื่ ออะไร
จึ ง ต อ งมาพู ด กั น ละเอี ย ดยื ด ยาว ตั้ ง ภาคหนึ่ ง ของการพู ด คื อ ภาคอาสาฬหบู ช านี้
จะพู ด แต เรื่ องสั น ติ ภ าพ. พอดี ว าป นี้ เขาจั ด เป น ป สั น ติ ภ าพสากลขององค ก ารโลก
คื อ องค การสหประชาชาติ เขาตกลงกั นให ป นี้ เป นป สั นติ ภาพสากล, พู ดกั น แต เรื่ อ ง
สั นติ ภาพ หนั งสื อหนั งหาเขี ยนกั นออกมามากมายเกี่ ยวกั บเรื่ องสั นติ ภาพทั้ งนั้ น. เราก็
ควรจะรั บรู และก็ ร วมกั นทํ าด วย จึ งเอามาพู ดและขอร องให ท านทั้ งหลายฟ ง คิ ด นึ ก
แล วก็ ป ฏิ บั ติ เท าที่ จะปฏิ บั ติ ได , เป น การช วยกั น สร างสั น ติ ภ าพให เกิ ด ขึ้ น ในโลกนี้
ตามที่ จ ะทํ าได ; เพื่ อ ประโยชน แ ก ทุ ก คน, เพื่ อ ประโยชน แ ก ต นเอง, เพื่ อ จะใช ห นี้ แ ก
สันติภาพซึ่งมันมีอยูในโลก, ทําใหเรารอดชีวิตอยูได.
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ครั้ งแรกก็ พู ดว า เหตุ อะไรจะต องมี การพู ดจาเรื่ องนี้ , แล วต อมาพู ดเรื่ องวิ กฤต การณ คื อภาวะตรงกั นข าม เมื่ อไม มี สั นติ ภาพมั นเป นอย างไร, ต อมาก็ พู ดเรื่ อง มู ลเหตุ
หรือป จจั ยที่ ทํ าให เกิ ดวิ กฤตการณ ว ามั นมาจากอะไร, ต อมาก็ พู ดถึ งตั วสั นติ ภาพ, ต อมาอี ก
ก็ พู ดถึ งเหตุ ป จจั ยที่ ทํ าให เกิ ดสั นติ ภาพ ในหมวดป ญญาก็ มี ในหมวดศี ลก็ มี ในหมวดสมาธิ
ก็ มี . ในหมวดสมาธิ นี้ ก็ มี สามอย าง : คื อหมวดสั มมาวายามะ หมวดสั มมาสติ หมวด
สัมมาสมาธิ ซึ่งจะไดพูดในวันนี้.
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[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

วั นนี้ จะได พู ดเรื่อง สั ม มาสมาธิ ในฐานะเป น เหตุ ป จจั ย ของสั น ติ ภ าพ ;
ฉะนั้ นขอให สนใจให ดี ๆ ตั้ งใจฟ งให ดี ๆ ว าบั ดนี้ เราจะพู ดกั นอย างทํ าความเข าใจอย าง
แจมแจงดวยเรื่องสัมมาสมาธิ, จะพูดเรื่องสัมมาสมาธิ.

พยัญชนะและอรรถะของสัมมาสมาธิ.
เมื่ อจะพู ดเรื่ องอะไร เราก็ จะพู ดถึ งเรื่ องชื่ อของสิ่ งนั้ นๆ ก อน เมื่ อเราจะพู ด
สั มมาสมาธิ ก็ พู ดถึ งเรื่ องชื่ อหรื อถ อยคํ าคํ านี้ ก อน, เรี ยกว าพิ จารณากั นโดยถ อยคํ า โดย
พยั ญ ชนะ. สั ม มาสมาธิ นี้ เป น คํ า พู ด รวมกั น เป น คํ า เดี ย ว แยกกั น ออกเป น สองตอน
คื อ สั มมา ตอนหนึ่ ง, สมาธิ ตอนหนึ่ ง, สั มมา แปลว า ถู กต อง ตั วหนั งสื อจะว าสม่ํ าเสมอ
ราบเรี ย บ ราบรื่ น รื่ น ไปหมด, นี่ สั ม มา. แล ว สมาธิ แ ปลว า ความตั้ ง มั่ น จิ ต , ตั ว
หนั งสื อแปลว าความตั้ งมั่ น. แต ในที่ นี้ หมายถึ งตั้ งมั่ นแห งจิ ต, ก็ มาพู ดเรื่ องจิ ต พู ดเรื่ อง
ความตั้ งมั่ นแห งจิ ต. สั มมาสมาธิ รวมกั นเข าก็ แปลว าความตั้ งมั่ นแห งจิ ตอย างถู กต อง
ทีนี้คําวาถูกตองนั้นใจความสําคัญอยูที่ วาให เกิดประโยชน แก ทุกฝาย, ไมใหโทษแก
ฝ ายใด เป นการได ประโยชน แก ทุ กฝ าย ก็ เรี ยกว าถู กต อ ง, ถู กต อ ง ตามหลั กแห งพระ
พุท ธศาสนา. การดํารงจิต ไวอ ยางถูก ตอ งในลัก ษณะที ่เปน ประโยชนแ กท ุก ฝา ย
นี่ คื อสั มมาสมาธิ , อั นนี้ จะเป นป จจั ย เป นเหตุ เป นป จจั ยในการให เกิ ดสั นติ ภาพ, ถ าทุ ก
คนมี จิตเป นสั มมาสมาธิ โลกจะมี สั นติ ภาพยิ่งไปกวานี้ อย างที่จะเปรียบเที ยบกันไมได .
เดี๋ ยวนี้ สั นติ ภาพหาทํ ายาหยอดตาก็ เกื อบจะไม ค อยได อยู แล ว, แต มั นยั งเหลื ออยู บ าง อย าง
ระคนปนเปกั นไปกั บวิ กฤตการณ ; แต ถ าทุ กคนมี ความตั้ งใจไว อย างถู กต องแล ว มั นจะ
มี มากกว านี้ จนเหลื อที่ จะกล าวได เราจึ งควรสนใจ. นี่ ถ าว ากั นโดยพยั ญ ชนะโดยตั ว
หนังสือแลว มันหมายความวาอยางนี้ คือการตั้งจิตไวอยางมั่นคงแลวก็ถูกตอง.
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ที นี้ โดยเนื้ อความ ดู กั นโดยเนื้ อความโดยความหมาย เป นการรวมกระแส
จิ ตหรื อกํ าลั งของจิ ตทั้ งหมดเป นจุ ดเดี ยว, กิ ริยาอาการอธิ บายออกมาเป นว า การรวม
กระแสแหงกําลังของจิตเปนจุดๆ เดียว มันก็มีกระแสแรงมีกําลังแรง; เหมือนแกว
รวมแสงที่ เด็ ก ๆ เล น แก ว ที่ นู น ตรงกลางเอามาส อ งกั บ แดด แล ว รวมแสงจนไฟลุ ก
ขึ้ นมา เพราะมั นรวม, แสงที่ มั นพร ากระจายมั นรวมเป นจุ ดเล็ กจุ ดเดี ยวมั นก็ ร อนจนถึ งกั บ
ไฟลุ ก ขึ้ น มา. นี่ คื อ คุ ณ ค า ของการรวมกระแส หรื อ การรวมกํ า ลั ง เมื่ อ จิ ต ได รั บ การ
รวมกํ าลั งรวมกระแส มั นก็ มี อะไรแรงพอที่ จะส องทะลุ สิ่ งที่ ป ดกั้ น, หรื อความมื ดบอดอะไร
ตางๆ ได, สองไปถึงความจริง เห็นความจริง.
แต สํ าหรับ จิ ต นั้ น มั น เป น สิ่ งที่ เราจะต อ งใช ทํ าประโยชน ให ม ากที่ สุ ด
เท าที่ มั น ใช ได , เพราะฉะนั้ น มั น จึ งมี ลั ก ษณะอื่ น ๆเข ามาประกอบด วย, การรวมกํ าลั ง
กั น อย า งนี้ มั น มี ผ ลออกมาเป น ความบริ สุ ท ธิ์ ข องจิ ต . ความบริ สุ ท ธิ์ ข องจิ ต นิ ว รณ
ทั้ งหลายอยู ไม ได หนี กระจั ดกระจายไปหมด, จิ ตมั นก็ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ไม มี อุ ป สรรค
ไม มี ศั ตรูอะไรของจิ ต เป นจิ ตบริสุ ทธิ์ , แล วมั นก็ มั่ นคง มี ความเข มแข็ งมั่ นคง, ไม หวั่ นไหว
ต อสิ่ งที่ มากระทบจิ ต, แล วจิ ตนั้ นก็ ว องไว พร อมเพรี ยงว องไวในการที่ จะทํ าหน าที่ ของ
จิ ต. จิ ตนี้ จะต องทํ าหน าที่ อย างไรบ าง แล วมั นว อ งไวในการทํ าหน าที่ อ ย างนั้ นด วย.
รวมเป น ๓ ข อ จํ าไว ง าย ๆ ว าที่ เรี ยกว าจิ ตเป นสมาธิ เป นสมาธิ โดยเนื้ อความ ความ
หมายหรื อ คุ ณ ค า ของมั น นั้ น ก็ คื อ ว า ๑. บริ สุ ท ธิ์ , มั น บริ สุ ท ธิ์ เป น จิ ต บริ สุ ท ธิ์ ล ว นๆ
ไม มี อ ะไรเข า ไปป ด บั ง . ๒.ตั้ ง มั่ น เข ม แข็ ง . ๓. มี ค วามไว, ว อ งไวในหน า ที่ ที่ มั น จะ
ตองทํา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ช ว ยจํ า ไว ๓ อย า ง สํ า หรั บ ทดสอบดู เองว า จิ ต เป น สมาธิ คื อ บริ สุ ท ธิ์
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อยู เฉยๆ บางคนจะหมายความไปถึ งว า เงี ยบหายไป แข็ งทื่ อเหมื อนกั บท อนไม แท งหิ น
เป นสมาธิ , อย างนั้ นก็ มี คนเคยคิ ดเคยเข าใจ. เมื่ อมั นเป นสมาธิ แล วไม ได แข็ งทื่ อเป นท อนไม
หรื อ แท ง หิ น , แต ว อ งไวที่ สุ ด ในการที่ จ ะคิ ด จะนึ ก . จะทํ า หน า ที่ ใ ดๆ ของจิ ต จะคิ ด
จะพิ จารณา จะจํ า จะตั ดสิ นใจ จะคิ ดนึ ก จะมี ปฏิ ภาณอะไร มั นก็ เข มแข็ งว องไวไปหมด.
นี่ เรามี จิ ต เป น สมาธิ แล ว ก็ จะมี ลั ก ษณะบริ สุ ท ธิ์ ตั้ งมั่ น แล วก็ ว อ งไว; นี่ โดยอรรถเนื้ อ ความของคําวาสมาธินั้นมันเปนอยางนี้.
ที นี้ อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ป ระสงค ม ากที่ สุ ด เป น ที่ ร วมแห ง ใจความก็ ได ว า ,
เปนการเตรียมจิตใหพรอม ที่จะเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง, เตรียมจิตใหพรอมที่
จะเห็ นความจริงที่ ควรจะเห็ น, จิ ตอยู ตามธรรมดานี้ ยั งไม พร อม เพราะมั นมี อะไรมารกวน
มาผสมมาปนเปมาเกลื อกกลั้ วมาป ดบั ง, จิ ตไม ได โปร งไม ได เป นอิ สระ. เดี๋ ยวความ
รู สึ ก ทางกามารมณ บ า ง, เดี๋ ย วความรู สึ ก ทางโกรธเกลี ย ดเคี ย ดแค น บ า ง, เดี๋ ย ว
ความรูส ึก ออ นเพลีย บา ง, เดี ๋ย วฟุ ง ซา นบา ง, เดี ๋ย วลัง เลบา ง, ที ่เรีย กวา นิว รณ.
จิ ตของเราไม ได สะอาดผ องใสสดชื่ น ตามปกติ นั้ น มั น มี นิ วรณ . ถ าเอานิ วรณ เหล านี้
ออกไปเสี ย มั น ก็ จ ะกลั บ เป น จิ ต ที่ แ จ ม ใสว อ งไว, เห็ น อะไรได ต ามที่ เป น จริ ง; เปรี ย บ
ง ายๆ เปรี ยบให ง ายที่ สุ ดที่ จะเข าใจได เหมื อนกั บแว นตาถ ามั นสกปรกไปด วยของสกปรก
ด ว ยเหงื่ อ ด ว ยฝุ น ด ว ยอะไรต า งๆ, แว น ตามั น ก็ มั ว มั น ก็ ม องไม เห็ น . หรื อ ถ า ถึ ง กั บ
ว ามั นมี อะไรมาป าย หรื อมี สี มาทา มั นยิ่ งไม เห็ นใหญ เช็ ดแว นตาให ใส ใสที่ สุ ดเท าที่ จะ
ใสได มันก็มองเห็น.
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จิ ตนี้ ก็ เหมื อนกั นแหละ; ถ าว าเช็ ดสิ่ งที่ มาหุ มห อเกลื อกกลั้ วออกไปเสี ย
จิ ตจะแจ มใส ผ องใส, แล วก็ จะใสกระจ างจะเห็ นอะไรได ตามที่ เป นจริ ง, มั นอยากรู อะไร
มันจะเห็นตามที่มันตองการจะเห็น. ถาจิตมันเปนอิสระและแจมใสน คือเปนสมาธิ.
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ถ าจิ ตไม เป นสมาธิ มั นก็ ถู กป ดบั ง หุ มห อ เกลื อกกลั้ วอยู ด วยสิ่ งเหล านั้ น; ดั งนั้ น เราจึ ง
ถื อว าจิ ตที่ เตรี ยมพร อมสํ าหรั บจะเห็ นอะไรอย างลึ กซึ้ งตามที่ เป นจริง นั่ นแหละคื อความหมาย
ของคําวาสมาธิ.
สมาธิ โดยตั วหนั งสื อ ได แก คํ าว าจิ ตตั้ งมั่ น, แต ถ าโดยความหมาย โดย
อรรถะ กลายเปน จิตบริสุ ทธิ์ จิตเข มแข็ง จิตวองไวในหน าที่ การงาน, มีคุ ณสมบั ติ
เต็ มถึ งที่ สุ ด เต็ มถึ งที่ สุ ด ที่ บริ สุ ทธิ์ ก็ บริ สุ ทธิ์ ถึ งที่ สุ ดของจิ ต, แล วก็ ที่ เข มแข็ งก็ เข มแข็ ง
ถึ งที่ สุ ดของจิ ต, ที่ ว องไวก็ ว องไวถึ งที่ สุ ดของจิ ต, มั นเต็ มไปด วยคุ ณ ค าอย างนี้ ก็ เรียก
วามั นถึ งพรอมด วยุ คณสมบั ติ ของสิ่ งที่ เรียกว าจิ ต, และมั นจะเป นอย างนี้ ได ก็ ต อเมื่ อมี
ความเป น สมาธิ . เมื่ อ มั น มี ค วามเป น สมาธิ มั น ก็ จ ะมี ลั ก ษณะอย า งนี้ ไ ด , ฉะนั้ น
เราก็ รู จั กสิ่ งที่ เรี ยกว าสมาธิ สมาธิ กั นไว ในความหมายกว างๆ อย างนี้ ว า โดยพยั ญชนะ
โดยตั วหนั งสื อ คื อ อย างไร, โดยความหมายคื อ อย างไร, เรี ยกว า รู จั ก สมาธิ , รู จั ก
สิ่ งที่ เรี ยกว าสมาธิ ของจิ ต ในเบื้ องต น. ที นี้ คํ าว าสมาธิ สมาธิ นี้ เป นคํ ายื นโรงอยู อย างนี้
สําหรับเราจะไดศึกษาตอไป.

สมาธิมีระดับตาง ๆ.
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ที นี้ จะดู ถึ งชนิ ดหรื อระดั บต างๆ ชนิ ดต าง ๆ ของสิ่ งที่ เรี ยกว าสมาธิ คนบาง
คนขออภั ยที่ จะพู ดว า มั นอาจจะโง หรื ออาจจะเขลาไปว า สมาธิ จะมี ต อเมื่ อมาที่ สงบสงั ด
แลว ทํ า สมาธิ, ถา อยา งนี ้ค นนั ้น ยัง โงม าก. สมาธิม ัน มีอ ยู ต ามธรรมชาติ ใน
ธรรมชาติ ในคุ ณ สมบั ติ ข องจิ ต ; แต มั น ไม พ อ มั น มี ไม พ อ เราจึ งมาทํ าให มั น มี
มากขึ้นใหเพียงพอ จึงมีระเบียบปฏิบัติอยางระเบียบปฏิบัติ. สมาธิเกิดขึ้น สําหรับ
อบรมใหสมาธิที่มีอยูตามธรรมชาติ ที่มันไมพอใหมันพอ หรือใหมันถึงที่สุด.
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ความเป นสมาธิ คื อจิ ตตั้ งมั่ น จ ออยู ที่ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง มั นมี ตามธรรมชาติ
ซึ่ งได เคยพู ดมาแล วในเรื่ องของสั ญ ชาตญาณ เป นความรู สึ กหรื อการกระทํ าที่ มั นกระทํ า
ได เอง, รู สึ ก ได เอง เป น สั ญ ชาตญาณของสิ่ งที่ เรี ย กว ามี ชี วิ ต ซึ่ งไม ต อ งสอน, เกิ ด มา
มั น ก็ ทํ า ได เอง มี ได เอง. ที นี้ มั น ไม พ อ มั น จึ ง ต อ งทํ า , เราจะเห็ น ได ว า สมาธิ ต าม
สั ญ ชาตญาณนั้ น ก็ มี อ ยู ม ากเหมื อ นกั น , มี ป ระโยชน ม หาศาลเหมื อ นกั น ที่ ทํ าให
ชี วิ ตรอดอยู ได . สิ่ งที่ เรี ยกว าสั ญ ชาตญาณนั้ นจํ าเป นแก ชี วิ ต, ชี วิ ตต องมี สั ญ ชาตญาณ
ที่ควรจะมีอยางครบถวน. จึงจะรอดชีวิตได.
สิ่งที่มีชีวิต มี จิตคิดนึ กได, แลวก็จะตองมีสิ่งที่ เรียกวา สมาธิ อยูใน
ตั ว ตามมาก ตามน อ ย ตามสมควร. ถ า ไม อ ย า งนั้ น มั น จะทํ าอะไรไม ได , จะเป น
สั ตว เดรั จฉานก็ เหมื อนกั น หรื อคนก็ ตาม มั นจะต องเคลื่ อนไหว, มั นต องมี การเคลื่ อนไหว.
ถ าว ามี การเคลี่ อนไหว มั นต องมี เจตนาจะเคลื่ อนไหว แล วมั นก็ มี จุ ดมุ งหมายที่ จะเคลื่ อน
ไหวไปที่ ไหน, จะทํ าอย างไร. ความคิ ดที่ มุ งหมายไปที่ อย างใดอย างหนึ่ งนี่ มั นมี อยู
แล ว ก็ เรี ย กว า มี ค วามเป น สมาธิ ; เช น การก า วเดิ น มาทุ ก ก า วนี้ มั น ต อ งมี ส มาธิ ,
แล วมั นก็ ต องรู ว าจะไปที่ ไหน จะมาวั ดนี้ มั นก็ มี สมาธิ รวม จดจ อตรงมาที่ นี่ จะทุ กก าว
เดิ นมั นก็ ต องมี สมาธิ , ให ก าวเดิ นมาอย างถู กต อง. อย างนี่ เพราะมั นมี อยู อย างถู กต องตามธรรมชาติ
เท า ที่ จํ า เป น ต อ งมี , มั น ต อ งมี ส มาธิ โ ดยไม รู สึ ก ตั ว อย า งนี้ ชี วิ ต มั น จึ ง จะรอด, มั น
มี ได โดยไม รู สึ กตั ว. ถ าต องรู สึ กตั วมั นก็ ยุ งยากลํ าบากตาย. เดี๋ ยวนี้ มั นก็ มี สมาธิ โดยไม
ตองรูสึกตัว เชนวากินขาวอยางนี้ ทําไมไมใสเขาไปที่รูจมูกละ เมื่อกินขาวมันใสเขาไปที่ปากทุก
ที มั น มี ส มาธิ ข องมั น โดยไม ต อ งรู ตั ว , หรื อ จะทํ า อะไรมั น ก็ จ ะตรงไปที่ นั่ น และทํ าได
ตามที่ มั นมุ งหมายจะทํ าทุ กๆอิ ริ ยาบถ แล วมี อิ ริ ยาบถจะเปลี่ ยนแล วมั นก็ ต องมี สมาธิ คื อมี
เจตนาที่จะเปลี่ยนเปนอะไรแลวก็มุงไปที่นั่น. ดังนั้นเราจึงทําอยางนั้นทํา
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อย างนี้ ทํ าได ถู กต องไปหมดทุ กอย าง, จะกิ นอาหาร จะถ ายอุ จจาระ จะถ ายป สสาวะ, นี่
สมาธิโดยไมรูสึกตัว.
ที นี้ ส มาธิ โดยรู สึ ก ตั ว ก็ มี ขึ้ น มาอี ก ระดั บ หนึ่ ง. แต ก็ ในชั้ นต่ํ าๆ นะ ในชั้ น
ต่ํ าๆ; เช น เมื่ อ เราจะกระโดดอย างนี้ ต อ งมี ส มาธิ ในการที่ จะกระโดดให ถู ก ลงไปตรงที่
เราต องการจะกระโดด, มิ ฉะนั้ นก็ จะพลิ กคว่ํ าไม ได สํ าเร็ จประโยชน อะไร. เมื่ อจะตี อย างนี้
มั นก็ ต องมี สมาธิ ที่ ว าตี ถู กตรงไหน มั นก็ ตี ถู กตรงนั้ น หรื อเมื่ อมั นจะขว างก อนอิ ฐก อนหิ น
ท อนไม ไปที่ ใคร, จะขว างก อนหิ นไปที่ ใคร มั นก็ ต องมี สมาธิ มั นจึ งจะขว างไปที่ ตรงนั้ น.
หรื อแม ว าจะยิ งธนู มั นก็ ต องมี สมาธิ ที่ จะยิ งให ไปถู กที่ ตรงนั้ น; อย างนี้ จะเกิ ด ขึ้ น โดย
ธรรมชาติ และในความรูสึก , พอจะรูสึก ได แลวมัน ก็เกิด ขึ้น มาตามธรรมชาติ.
พอเจตนาขว างหรื อลงมื อขว าง ก็ มี ความเป นสมาธิ ครบอยู ตามที่ ต องการ มั นจึ งขว างแม น,
ถามีสมาธิมากมันก็ยิ่งแมนมาก. นี่เรียกวาตามธรรมชาติ นี่เรียกวาเรื่องของคน.
ที นี้ เรื่ อ งของสั ต ว เช นแมวอย างนี้ ถ ามั นไม มี สมาธิ มั นจั บหนู ไม ถู กดอก.
มั นจั บหนู ไม ได ไม มี ทางจะจั บได . ฉะนั้ นแมวต องมี สมาธิ พอที่ จะจั บให ถู กหนู เป าหมาย
สมาธิ ตามธรรมชาติ่ ของแมว, เคยเห็ นปลา ปลาเสื อพ นน้ํ า เคยอ านมาในหนั งสื อแบบเรี ยน
เด็ กๆ ว าปลาเสื อฉลาดพ นน้ํ าถู กแมลงเม า, กิ นได , ปลาแขยงโง ทํ าไม ได . แล วก็ เคยไป
เห็ นเองที่ คลองบ านดอน, ไปบ านดอนเห็ นปลาเสื อทํ าอย างนั้ นที่ ริ มแม น้ํ า, เออนี่ ก็ เรี ยกว า
มั นจริ ง. ปลาเสื อเป าเม็ ดน้ํ าหรื อเม็ ดลมไปที่ ตั วแมลง ทํ าให ตั วตกลงมาแล วกิ นได , มั น
มี สมาธิ ตามธรรมชาติ . นี่ เรี ยกว าสมาธิ โดยสั ญ ชาติ ญ าณไม ได ฝ กฝนอะไร, ทั้ งปลาเสื อ
นั้ นก็ ไม ได หั ด, ถึ งแมลงมั น ก็ ไม ได หั ด ทํ าสมาธิ แต มั น ก็ มี ส มาธิ ตามธรรมชาติ . ฉะนั้ น
อยามองขาม อยาเขาใจวาสมาธิเปนเรื่องใหม, จะมาทํากันที่นี่เดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องที่ติดมา

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

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)

๒๕๗

ในชี วิ ต ติ ดมาในตั วชี วิ ต, เป นสั ญ ชาตญาณประจํ ากั นกั บชี วิ ต เหมื อนกั บธรรมข ออื่ น ๆ
ก็ เหมื อ นกั น . ที่ ได พู ด มาแล ว วั น ก อ นๆ ก็ ห ลายข อ มั น จะมี ติ ด มาในชี วิ ต สมาธิ ก็ ดี
สติก็ดี. ความเพียร ก็ดี มันมีเปนสัญชาตญาณมาพอสมควรจึงรอดชีวิตอยูได.
เดี๋ ยวนี้ เราจะต องรูจั กสมาธิ วา เราก็ มี กั นทุ กคนตามธรรมชาติ , เมื่ อมี
เจตนาจะทํ าอะไร ที่ ไหน อย างไร มั นก็ จะมี สมาธิ เข ามาเป นส วนประกอบด วยส วนหนึ่ ง
เสมอ; แตทีนี้มันยังไมพอ มันทําสิ่งที่ยากกวานั้นไมได.
เอ า, ที นี้ มี ม าในสั ญ ชาตญาณ ในชี วิ ตติ ดมาแล วยั งจะดู ได ต อไปว า มั น
มากขึ้ นหรื อเปล า? ความมี สมาธิ อย างนี้ มั นเพิ่ มมากขึ้ นหรื อเปล า, มั นเพิ่ มมากขึ้ นตาม
อายุ , ที่ มี อายุ มากกว าแก กว านั้ นมั นก็ มี ความเป นอย างนี้ ได มากกว า. ดั งนั้ นกว ามั นจะ
ตายนี่ มั นก็ เพิ่ มอะไรขึ้ นได มากกว า; เช นเด็ ก ๆเกิ ดมามั นก็ ขว างก อนอิ ฐให ถู กอะไรทุ กที
ก็ ยั งทํ าได ยาก, แต ถ ามั นโตขึ้ น โตขึ้ น โตขึ้ น กว าจะเป นผู ใหญ มั นขว างมากขึ้ น มากขึ้ น
มั นก็ มี เพิ่ มตามธรรมชาติ มากขึ้ น. ฉะนั้ นสมาธิ ที่ เพิ่ มขึ้ นตามกาลเวลา ที่ อายุ มั นมากขึ้ น
มั น ก็ มี เหมื อ นกั น , มั น อบรมอยู โดยไม รู สึ ก ตั ว มั น ก็ มี อ ยู เหมื อ นกั น . ฉะนั้ น อย า ไป
มองข ามมั นเสีย เห็นวาสมาธิมั นค อยมี มากขึ้นตามอายุนั้ นมั นก็ มี เหมื อนกัน , แต
ถึงอยางนั้นมันก็ยังไมเพียงพอ. เราจึงตองมีสมาธิอีกแบบหนึ่ง คือสมาธิที่เราเจริญ ฝกฝน
กระทํา อบรมบมขึ้นมา เรียกวาภาวนา.
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สมาธิ ภาวนา คื อการเจริ ญสมาธิ ตามแบบต าง ๆ ที่ มี อยู มากมายหลายแบบ,
มาฝกเขาเถิดสมาธิที่เคยนอย ๆ จะมากขึ้นมากขึ้น จนมาถึงขั้นสูงสุด ใชการไดตามที่ตองการ
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เหมื อนเดี๋ ยวนี้ ที่ มาฝ ก ๆ กั นอยู ฝ กสมาธิ เป นสมาธิ ภาวนา มาเข าชุ ดกั นกั บศี ล สมาธิ
ปญญา. นี่ สมาธิทําถึงที่ สุด อยาางนี้ มากลาย เป นธรรมะอันประเสริฐ อันสูงสุด
ที่ จ ะต อ งมี ใ ช ใ นขั้ น สุ ด ท า ย ในขั้ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ เพื่ อ จะดั บ ทุ ก ข ทั้ ง ปวง. เห็ น ไหม ?
เราเห็นไดวาระดับของสมาธิ มีไดอยางไร :๑. ระดั บที่ มั น มี อยู ตามธรรมชาติ ธรรมดา โดยสั ญชาตญาณก็ มี อยู ไม น อย
รอดชีวิตได. ถาไมมีสมาธิเสียเลยมันก็ทําอะไรไมได แมแตกินขาวก็กินไมถูกปาก.
๒. ที นี้ สมาธิ ที่ มั น ค อยมากมายขึ้ นตามอายุ ที่ มากขึ้ น เช นคนแก นี้ จะมี จิ ต
เปนสมาธิไดมากกวาทารก นี้ก็พวกหนึ่ง.
นี้ พ วกที่ ๓ สมาธิ ภ าวนา ภาวิ ตสมาธิ -สมาธิ ที่ ทํ าให เกิ ดขึ้ นมาด วยการ
กระทํ าอย างถู กต องตามหลั กของธรรมชาติ ตามกฎเกณฑ ของธรรมชาติ นี้ มั นก็ เป นสมาธิ ที่
ยิ่ งกว า เลยเป น ๓ ระดั บ อย างน อยที่ จะพู ดได ว า ๑. ตามธรรมชาติ แท ๆ. ๒. มากขึ้ น
ตามที่อายุมันมากขึ้น. ๓.เจริญกระทําโดยวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะ เปนสมาธิโดยสมบูรณ.
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นี่ เรามั นจะมี สมาธิ กั นได ถึ ง ๓ ระดั บ อย างนี้ ที่ มั นมี อยู ตามธรรมชาติ ตาม
สั ญชาตญาณ หรื อตามอายุ มั นมากขึ้ นเอง เราไม สนใจก็ ได , เราไม ได สนใจมั นก็ มี ขึ้ นมาเอง,
ธรรมชาติ มั นมี หลั กการของมั นอย างนั้ นเอง. แต ถ าสมาธิ ภาวนานี้ ก็ ไม สนใจ ไม รู จั ก
ไม ก ระทํ า มั น ไม มี ด อก มั น ไม มี .ดั งนั้ น เราจึ งมาศึ ก ษามาเรี ย นรู ม ากระทํ าสมาธิ
ให มี สิ่ ง ที่ เรี ย กว า สมาธิ ขึ้ น มาเต็ ม ที่ ที่ ชี วิ ต หรื อ จิ ต ใจจะมี ได แล ว ก็ ใช ป ระโยชน ได
สูงสุด.
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เปรี ย บสมาธิ ล ว น ๆ กั บ สมาธิ ที่ ทํา หน า ที่ .
ที นี้ สํ าหรับสมาธิ ก็ ยั งมองดู ได อี กว า สมาธิ ล วนๆ กั บสมาธิ ที่ ทํ าหน าที่ อยู
จะเปรี ยบเที ยบโดยอุ ปมา เข าใจง ายและเข าใจเร็ ว; เหมื อนกั บว าเครื่ องยนต มั น เดิ น ,
ติ ด เครื่ อ งยนต แ ล ว เครื่ อ งยนต ก็ เดิ น เครื่ อ งยนต ก็ เดิ น แล ว ก็ มี แ รง, แต มั น เดิ น เฉย ๆ
ไม ได ทํ าหน าที่ กั บอะไร ไม ได ลากอะไร ไม ได จู งอะไร ไม ได หมุ นอะไร, เครื่ องยนต มั นก็
เดิ น เฉยๆ, เครื่ อ งยนต เดิ น ; แต ถ าว าเครื่ อ งยนต นั้ น มั น มี ส ายพานมาเกี่ ย วโยงกั บ
อะไร หมุ น อะไร ทํ าอะไรอยู , เครื่ อ งยนต มั น ก็ เดิ น แล ว ประโยชน อี ก อั น ก็ เกิ ด ขึ้ น ..
นี่ ส มาธิ ก็ เหมื อ นกั น สมาธิ เฉยๆ ไม ได ทํ าอะไร มั น ก็ เป น สมาธิ เฉยๆ. แล วส วนสมาธิ
ที่ ทํ าหน าที่ อย างใดอย างหนึ่ งอยู โดยเฉพาะหน าที่ ให เกิ ดป ญญา ทํ าหน าที่ เกี่ ยวกั บป ญญา ;
สมาธิ ที่ ไม ได อยู เฉยนี้ ก็ มี อยู สมาธิ ที่ อยู ว างๆ กั บสมาธิ ที่ กํ าลั งทํ างานอยู อย างเต็ มที่ .
สมาธิที่ ทํ างานอยู กั บป ญญานี้ประเสริฐ เป นสมาธิที่ ประเสริฐ เรียกวาอนั นตริยสมาธิ
เป นสมาธิ สู งสุ ดไม มี สมาธิ ไหนจะสู งเท า, คื อสมาธิ ที่ ไม ได อยู เปล า เป นสมาธิ ที่ ทํ างาน
อยู ก ับ ปญ ญาเห็น อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา ควบคู ก ัน อยู ก ับ ปญ ญา. นี ่ส มาธิ
ที่ อยู เฉยๆ ก็ มี , สมาธิ ทํ าหน าที่ การงานอยู อย างมี ประโยชน ที่ สุ ดก็ มี , ก็ เลยเป นสองชนิ ด
ขึ้นมา.
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สมาธิทั้งสัมมาและมิจฉา.
ทีนี ้ก ็ย ัง ดูต อ ไปวา มิจ ฉาสมาธิก ็ม ี, สัม มาสมาธิก ็ม ี. มิจ ฉาสมาธิ
คื อสมาธิ ที่ มาจากอวิ ชชา มาจากกิ เลสตั ณหา มาจากอวิ ชชา, ก็ เลยใช กั นอย างผิ ดๆ ไม มี
ศี ลธรรม. พวกยั กษ พวกมารพวกอั นธพาลพวกโจรพวกอะไรเขาก็ ฝ กสมาธิ เพื่ อจะได ใช
สมาธิตามแบบของเขา, อยางนี้เราเรียกวาเปนมิจฉาสมาธิ. อํานาจของกิเลสอยากไดนั่น
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อยากได นี่ , อยากเก งกว าคน, อยากจะเอาเปรียบคน ก็ เลยไปฝ กสมาธิ ให มี อิ ทธิ ปาฏิ หาริ ย .
มี ฤทธิ์ มี เดช แล วก็ จะได เอาเปรี ยบคนอื่ นได โดยสะดวก; สมาธิ อย างนี้ ก็ เรี ยกว า มิ จฉา สมารธิ ไมประกอบไปดวยความถูกตอง; แตเปนไปตามอํานาจของกิเลส ก็เรียกวา
สมาธิ ที่ กิ เลสมั นบั นดาลให ทํ าขึ้ นมา ให ฝ กขึ้ นมาจะได ใช ไปตามอํ านาจของกิ เลส เป น
มิจฉาสมาธิ.
ที นี้ สมาธิ ด วยป ญ ญา หรือ วิ ช ชาบั น ดาล ให ทํ าให เกิ ด ขึ้ น มา ก็ ม า
ใช ในทางที่ ถู กต อง คื อดั บทุ กข ได ก็ เรี ยกว า สั มมาสมาธิ . ถ ามองดู อย างนี้ ก็ มี สองชนิ ด
คื อ มิ จฉาสมาธิ และสั มมาสมาธิ , แล วเราก็ ต องการอย างหลั ง นี่ เรี ยกว า สั มมาสมาธิ
ใช เพื่ อ เป น ประโยชน เกื้ อ กู ล แก ทุ ก ฝ าย ไม เบี ยดเบี ยนใคร, ไม ทํ าใครให เดื อดรอ น,
ไมมีกิเลสเจือปน.
ดู จ ากสมาธิ ว า มั น มี ช นิ ด ต า ง ๆ กั น มี ระดั บ ต า งๆ กั น . สรุ ป ความสั้ น ๆ
ก็ ว า สมาธิ ตามธรรมชาติ ตามสั ญชาตญาณ อย างที่ กล าวมาแล ว แม แต แมวมั นก็ มี , ที นี้
สมาธิ โดยกิ เลสเป นมิ จฉาสมาธิ นี่ มั นก็ มี , ก็ เรี ยกว าสมาธิ ภาวนาที่ ผิ ด, สมาธิ ที่ เป นมิ จฉา
พวกโจรพวกอั นธพาล หรื อพวกมี กิ เลสเขาจะฝ กก็ เรี ยกภาวนาเหมื อนกั น. ถ ามี การฝ ก
ให เจริ ญขึ้ นมาแล วก็ เรี ยกภาวนา, ก็ เป นมิ จฉาภาวนาก็ ได แล วก็ สมาธิ ที่ เป นผลของโพธิ
คื อไม ใช กิ เลส ตรงกั นข ามกั บกิ เลส คื อป ญญา คื อความถู กต องของความรูสึ กคิ ดนึ ก ก็
เป น สมาธิ ข องโพธิ . อั นแรกสุ ด เป น สมาธิ ต ามธรรมชาติ ของสั ญ ชาตญาณ, อั น ที่
สองเปนสมาธิของกิเลส.
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สมาธิ เป น สมบั ติ ข องกลางของธรรมชาติ ; ถ าใครทํ าขึ้ น มาได แล วก็ ใช
ประโยชนไดตามเรื่องของมัน. ฝายอันธพาลก็เอามาใชเป นมิ จฉาสมาธิ, มันก็มีฤทธิ์
มี เดชเหาะเหิ นเดิ นอากาศอะไรทํ าได แปลกๆ ก็ เพราะสมาธิ , แต มั นเป นมิ จฉาสมาธิ , พวก
หนึ่งใชสมาธิเพื่อดับทุกข โดยตรงอยางถูกตอง ก็เรียกวา สมาธิของโพธิ.
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จํ างาย ๆ สมาธิ ของสั ญ ชาตญาณ, สมาธิ ของกิ เลส, แล วก็ สมาธิ ของ
โพธิ , สามชนิ ดด วยกั น. เราประสงค แต สั มมาสมาธิ หรือสมาธิ ของโพธิ์ จึ งได เรียกว า
สั มมาสมาธิ . นี้ เรี ยกว าระดั บหรื อชนิ ดมั นมี อยู ต างๆกั นอย างนี้ , มองดู ที เดี ยวให ทั่ วถึ ง
เสีย จะไดเขาใจใหครบถวน.

ลักษณะของความเปนสมาธิ.
ที นี้ จะดู ให ละเอี ยดลงไป ดู ถึ งลั กษณะของความเป นสมาธิ ลั กษณะของ
ความมี สมาธิ หรื อความเป นสมาธิ นั้ นมั นเป นอย างไร. ที่ พู ดไว อย างผิ ดไม ได , อย างถู ก,
อย างครอบคลุ มหรื อถู กต องอย างยิ่ งนั้ น ไม ค อยจะเคยได ยิ นได ฟ งกั น. แต ได พบในบาลี
บางแห ง อรรถกถาบางแห ง พู ดเหมื อนกั นว า สมาธิ นี่ มี ลั กษณะเป นเอกั คคตาจิ ตที่ มี นิ พพาน
เป น อารมณ , ฟ งไม ถู กใช ไหม เอกั ค คตาจิ ต จิ ต ที่ มี นิ พ พานเป น อารมณ ยั งฟ งไม ถู ก .
ตองพูดเปนไทยๆ วา เอกัคคตาจิตนั้นคือ จิตมีจุดเดียว มีอารมณเดียว มียอด
ยอดเดี ยว, เอกั คคตานั้ นแปลว า รวมยอดเป นยอดเดี ยวนี้ เรี ยกว า เอกั คคตาจิ ต, แล ว
มุ ง ไปสู นิ พ พาน, เรี ย กว า มี นิ พ พานเป น อารมณ . คํ า นี้ เพราะดี ถ า จํ า ไว ได ก็ จ ะดี ,
เอกั คคตาจิ ตที่ มี นิ พพานเป นอารมณ นั่ นแหละตั วสมาธิ ทํ าจิ ตให รวมหมดเป นยอด
เดี ยว แล วชี้ มุ งตรงไปยั งนิ พพาน; นั่ นแหละคื อความหมายอั นถู กต องที่ สุ ดของสมาธิ .
แต ถ า ยั ง ไม รู เ รื่ อ งนิ พ พาน ยั ง เป น สั ต ว ยั ง ไม รู สึ ก ตั ว ก็ ต อ งใช คํ า ว า ความรอด
แทน. เอกั คคตาจิ ตที่ มุ งต อความรอดเป นอารมณ , แม แต สั ตว เดรั จฉานมั นก็ อยากจะมี
ความรอด, รอดตาย, รอดอั นตราย, รอดพ น, มี ความรอดเป นอารมณ . แต พู ดมั นสู งไป
สํ าหรั บคนที่ ได เล าเรี ยนศึ กษามามากพอแล ว ว ามี นิ พ พานเป นอารมณ . ถ าพู ดกั บ คน
ที่ ไม รู หรือว าพู ดระดั บสั ตว ทั่ วไปก็ ได ว ามั นจะมี ความรอดเป นอารมณ , จิ ตนั้ นรวม
กําลังเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว แลวมุงตอความรอด. รอดชีวิต ไดชีวิต, รอดชีวิตนี่
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เป นอารมณ ก็ความหมายเดี ยวกันแหละ, มี นิ พพานเป นอารมณ ก็ คื อมี ความรอดอยู
ไดหรือหมดทุกข.
ฉะนั้ น ความที่ จิ ต มั นแน ว มั น ก็ มี แน วที่ ค วามมุ งหมายอย างใดอย างหนึ่ ง
จะทําสมาธิวิธีไหนมีอะไรเปนอารมณก็ตามเถอะ จุดสุดทายปลายทางมันก็มีความ
รอดเป นอารมณ , จะทํ าสมาธิ มี ดวงกสิ ณเป นอารมณ , มี ซากศพเป นอารมณ , มี ลมหายใจ
เป น อารมณ , มี อ ะไรเป น อารมณ . นี่ ต อนนี้ ได ม ากมายหลายอย า ง แต จุ ด สุ ด ท า ยที่
มั นหวั งอยู เบื้ องหลั งสุ ดนั้ นคื อความรอด, รอดจากความทุ กข รอดจากสิ่ งที่ มั นกลั ว
อยู นั่ น แหละ แต ก็ เรี ย กว า มี นิ พ พานเป น อารมณ . นี้ มั น รวบหมด แล ว ก็ ถู ก ต อ งที่ สุ ด
จะมี ความรอดเป นมารมณ ก็ ได มั นมุ งหมายกระทํ าอั นนั้ น เพื่ อผลสุ ดท ายคื อความรอด
อยู ได ไม ต องตาย, มี แต ความเจริญ ยิ่ งๆ ขึ้ นไป. ความหมายรวมก็ เป นว า มี นิ พพาน
เป น อารมณ ไ ด คื อ มี สิ่ ง ที่ ค วรจะได ห รื อ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ค วรจะได นั่ น แหละเป น
อารมณ เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเปนอารมณนั่นแหละคือสมาธิ.
ฉะนั้ นพู ดอย างภาษาสู งๆ พู ดอย างกว างๆ ครอบหมด แล วก็ พู ดอย างชั้ น
นัก ปราชญ พ ูด , หรือ พูด เปน ปรัช ญ าอัน ลึก ซึ ้ง จึง พูด วา สิ ่ง ที ่เ รีย กวา สมาธินั ้น
คื อ เอกั ค คตาจิ ต ที่ มี นิ พ พานเป น อารมณ ; แต ที่ ในโรงเรี ย นนั ก ธรรมเขาก็ ไม ส อนกั น ถึ ง
อย า งนี้ แต มั น ก็ ไม พ น ไปจากความเป น อย า งนี้ . ไปดู เถอะเขาจะสอนอย า งไร มั น ก็
มองเห็ นได ว า ความเป นสมาธิ นี้ มั นรวมไปจุ ดหมายอยู ที่ ว า จะรอดเหมื อนกั น, มั นเพ ง
ต อความรอดในขั้ นสุ ดท าย. ป ญ ญาก็ เป นเครื่ องทํ าความรอดในขั้ นสุ ดท าย แต มั นทํ า
คนละอย า ง, สมาธิ มั น เป น ความเพ ง, เพ ง เพ ง มุ งหมายไป; ป ญ ญาเป น เครื่ อ ง
บุกเบิกฟนฝาไป ก็รวมกันก็ไปสูความรอดเปนอารมณดวยกันทั้งนั้น.
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เอกั คคตาจิ ตก อน, แล วเอกั คคตาจิ ตทุ ก ๆ ดวง ทุ ก ๆ ชนิ ดจะมุ งต อพระนิ พพาน จึ งจะถู ก
ต องเป นสั มมาสมาธิ . นี้ ความหมายหนึ่ ง ลั กษณะของความเป นสมาธิ , ลั ก ษณะของ
ความเปนสมาธิ คือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเปนอารมณ.

ตองมีอารมณสําหรับจิตกําหนดขณะเปนสมาธิ.
ที นี้ ก็ จะแยกให เห็ นชั ดง ายๆ เข าไปอี กก็ ว า ที่ เรี ยกว าเป นสมาธิ เป นสมาธิ นี่
ในขณะนั้ น จะต อ งมี อ ารมณ สํ าหรับ จิ ต กํ าหนด, แล วต อ งมี ก ารกํ าหนดด ว ยสติ ,
แล วในที่ สุ ดมั นก็ มี ผ ลของการกํ าหนดได . นี่ แยกเป น ๓ ตอนแล วนะ ๑. มี อารมณ
สํ า หรั บ กํ า หนด, แล ว ๒. ก็ มี ก ารกํ า หนด คื อ จิ ต เป น ผู กํ า หนดด ว ยสติ ๓. แล ว
การกํ า หนดนั้ น ไม เสี ย เปล า มั น เกิ ด เป น ผลขึ้ น มา คื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ความตั้ ง มั่ น
ความว อ งไว, รวมเป น สมาธิ นี้ เรี ย กว าผลของมั น จะต อ งครบอย างนี้ จึ งจะเรี ย กว า
สมาธิ โดยสมบู รณ , มี สิ่ งเป น อารมณ สํ าหรั บ กํ าหนด แล วก็ มี ก ารกํ าหนด, แล วก็ มี
การได ผลตามความมุ งหมายของการกํ าหนด, ครบ ๓ อย างนี้ แล วก็ เรี ยกว ามั นเป นสมาธิ .
มี ลั ก ษณะความเป น สมาธิ หรื อ ความมี ส มาธิ . แต กํ าหนดอย างง ายๆ มี ลมหายใจ
เปนอารมณ แลวก็มีการกําหนดที่ลมหายใจ, และก็ไดผลเปนความสงบตามสมควร ;
อย างนี้ ก็ เป น สมาธิ ที่ ส มบู รณ ในระดั บ หนึ่ งในขั้ น หนึ่ งแล ว. ถ ากํ าหนดไกลไปกว านั้ น
มั น ก็ สู ง ขึ้ น ไปกว า นั้ น , กํ า หนดอนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา มั น ก็ ได ผ ลเห็ น แจ ง ก็ ได ผ ล
ทํ าลายกํ าเลสได ก็ สู งสุ ดไปโน น. ที นี้ สมาธิ ลู กเด็ กๆ กํ าหนดดวงไฟก็ ได , กํ าหนดดวง
เที ยน แล วก็ มี สมาธิ ติ ดตาหลั บตาแล วก็ ยั งเห็ นอยู ก็ เรี ยกว ามั นมี ผลตามแบบของมั น.
รวมความว าต องมี สิ่ งหนึ่ งสํ าหรั บกํ าหนด, แล วมี การกํ าหนดลงไป, แล วก็ มี การได ผลตาม
ความมุงหมาย, รวม ๓ อยางนี้แลวก็เรียกวามีสมาธิ, มีความเปนสมาธิ.
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เมื่อปราศจากนิวรณ จิตก็เปนสมาธิ.
ที นี้ ก็ พู ดให ฟ งง ายอี กที หนึ่ ง นี้ พู ดกั นที ละอย างๆ อย าไปปนกั นนะ ที่ จะให
เขาใจไดงายๆ ก็มี การพู ดไดอยางหนึ่งซึ่งนาหัววา ความที่ ปราศจากนิ วรณ นั่ นแหละคื อ
สมาธิ , จะยิ่ งฟ งง ายยิ่ งขึ้ นไปอี ก, การที่ ปราศจากนิ วรณ นั่ นแหละคื อความมี สมาธิ ความ
เป นสมาธิ . จิ ตของคนธรรมดาสามั ญ นี้ ต องมี นิ วรณ อย างใดอย างหนึ่ งมาเคลื อบ มาหุ ม
จิ ต, มารบกวนจิ ต มาทํ าความรํ าคาญแก จิ ต เรี ยกว าจิ ตไม มี วั นปลอดโปร งสดชื่ นแจ มใส
ถึ งที่ สุ ดได เพราะมี นิ วรณ . ถ าเมื่ อใดนิ วรณ เหล านั้ น ไม มี แล วก็ จิ ตมี สมาธิ , จะเรียก
ว าสมาธิ ขั บไล นิ วรณ ออกไปก็ ได ถู กเหมื อนกั น. แต ถ าว ามั นเป นเองโดยไม มี การตั้ งใจ
ขั บ ไล ปราศจากนิ วรณ แล ว ก็ เป น สมาธิ ได เรี ย กว าสมาธิ เป น เอง, สมาธิ โดยบั งเอิ ญ
สมาธิ โดยเป นเอง ประจวบเหมาะถึ งเข าด วยความประจวบเหมาะ, เผอิ ญ นิ วรณ ไม ม า
รบกวน เวลานั้นจิตก็เปนสมาธิโดยที่เจาของไมรูสึกตัวไมไดทํา มันก็มี.
ที นี้ ว า ทํ าสมาธิ ทํ าๆๆ จนนิ วรณ ออกไปออกไปหมดมั นก็ เป นสมาธิ นี้ ก็
คื อปราศจากนิ วรณ ; ฉะนั้ น จะพู ดได อย างไม มี ทางผิ ดว า ภาวะที่ ปราศจากนิ วรณ นั่ น
แหละคื อสมาธิ . เดี๋ ยวนี้ ก็ ได เมื่ อไรก็ ได ถ ามั นไม มี นิ วรณ อย างใดอย างหนึ่ งมากลุ มรุ ม
จิ ตอยู ก็ เรี ยกว าจิ ตมี ภาวะแห งสมาธิ , หรือพู ดให เข าใจง ายๆ ฟ งงายๆ ว า ภาวะที่ ปราศจาก
นิ วรณ นั่ นแหละคื อสมาธิ . ไปสั งเกตดู เอาเอง ถ ารู จั กนิ วรณ ก็ เข าใจได จิ ตเกลี้ ยง สะอาด
สว าง สงบ ชั่ วขณะเรี ยกว าปราศจากนิ วรณ นี้ ก็ เป นทางที่ จะสั งเกตได ว า มี สมาธิ หรื อ
เปนสมาธินั้นเปนอยางไร.
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จิ ตที่ มี ลั กษณะคื อการกํ าหนดอารมณ อยู แล วก็ รูสึ กต ออารมณ อยู มี ความพอใจคื อป ติ อยู
มี ความสุ ขเพราะป ติ อยู , แล วก็ จิ ตมี ความเป นหนึ่ ง คื อเป นเอกั คคตา มี ยอดอั นเดี ยวรวม
ยอดเป น อั น เดี ย ว, ที่ เขาสอนให ท อ งกั น ในโรงเรี ยนนั กธรรมหรื อที่ ไหน วิ ต ก วิ จาร ป ติ
สุข เอกัคคตา, ควรจะจําไวกอน แลวก็ทําความเขาใจทีหลัง.
จิ ตไม มี วิ ตก จิ ตมี วิ ตก ตามแบบของการทํ าสมาธิ คื อ กํ าหนดอารมณ ของ
สมาธิ เรี ยกว าวิ ตก, การกํ าหนดเข าที่ อารมณ ของสมาธิ เรี ยกว าวิ ตก, การรู สึ กอย างทั่ วถึ งต อ
อารมณ นั้ น ๆ เรี ยกว าวิ จาร; ไม ใช คิ ดว าหรื อใคร คราญอะไร เป นเพี ยงความรู สึ กแจ มแจ ง
ประจั ก ษ ต อ อารมณ นั้ น ๆ เรี ย กว า วิ จ าร. แล ว เมื่ อ ทํ า ได อ ย า งนั้ น สํ า เร็ จ แล ว ก็ พ อใจ
รูสึ กพอใจ นี้ เป นป ติ , มี รูสึ กอยู ด วยแล วก็ เมื่ อป ติ มั นมี ความเป นสุ ขเป นธรรมดา, ความสุ ข
ก็ มี อยู ด วย, แล วในการกระทํ าอยู อย างนั้ นจิ ตมี ยอดๆ เดี ยวคื อเป น เอกั คคตา, เอกั คคตา
คื อมี ยอด ๆ เดี ยวอย างที่ กลาวแล วจําไวงาย ๆวา เอกั คคตามี ยอดๆ เดี ยว; เอกะ - หนึ่ ง,
อั คคะ-ยอด, ตา-ความ, ความมี ยอดๆ เดี ยว, ความที่ จิ ตมี ยอดสุ ด ยอดเดี ยว. ก อ นนี้
มั นพร าไปไม รู ว ากี่ ยอด ไม รู ว ากี่ ทิ ศทาง, เดี๋ ยวนี้ ทุ กๆ ทิ ศทางทุ กๆ ยอดมารวมกั นที่ จุ ด
เดี ยว ก็ เรี ยกว ามี ยอดๆ เดี ยวเป นบาลี ว า เอกั คคะ, เอกั คคะ-ยอดๆ เดี ยว, เอกั คคตา
- ความมียอดๆ เดียว.
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ถ ามี ลั กษณะวิ ตก วิ จาร ป ติ สุ ข เอกั คคตา ก็ เรี ยกว าความเป นสมาธิ ถึ งขั้ นที่
เต็ ม เต็ ม ความหมาย; ถ า ยั ง ไม ถึ ง นั้ น มั น ก็ เป น สมาธิ ค รึ่ ง ๆ กลางๆ, สมาธิ เฉี ย ด ๆ
ไม ใ ช ส มาธิ เต็ ม ความหมาย ยั ง มี ป ระโยชน . แม แ ต ส มาธิ เฉี ย ดๆ ยั ง ไม เต็ ม ความ
หมาย ก็ ยั ง ใช ป ระโยชน ไ ด , ถ า เต็ ม ที่ ถึ ง ที่ สุ ด แล ว อย า งนี้ แ หละ ขั้ น แรกก็ คื อ มี อ งค
๕ นี้ วิ ตกวิ จาร ป ติ สุ ข เอกั คคตา; ฉะนั้ นความเป นสมาธิ ก็ คื อความที่ จิ ตประกอบ
ด วยองค ของสมาธิ จะองค ๕ องค ๓ องค ๒ องค ก็ แล วแต เถอะ แล วแต มั นจะเป นสมาธิ
ชั้นไหนชั้นสูงสุดขึ้นไป.
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สันติภาพของโลก

ความเปนสมาธิ คือความเปนที่จิตประกอบอยูดวยองคแหงสมาธิหรือองค
แห งฌาน, ไม ใช เรื่ อ งที่ ใครจะบั ญ ญั ติ ได แม พ ระพุ ท ธเจ าก็ บั ญ ญั ติ ไม ได . ความจริ ง
ธรรมชาติ มั น บั ญ ญั ติ แต ว ามี ค นรู , มี ค นรู แล วเอามาพู ด กั น ให ฟ ง. เรื่ อ งฌาน เรื่ อ งนี้
เขามี อยู ก อนพระพุ ทธเจ า, ก อนพระพุ ทธเจ าเกิ ดนี้ มี เรื่ องปฐมฌาน ทุ ติ ยฌาน ตติ ยฌาน
อะไรฌานๆ เหล านี้ อยู แล ว, แล วในพุ ทธประวั ติ ที่ เราเรี ยนๆ กั นอยู พระสิ ทธั ตถะยั งเป น
เด็ ก ๆ อยู ก็ สํ า เร็ จ ปฐมฌานใต ต น หว า ในพิ ธี แ รกนาขวั ญ อย า งนี้ เป น ต น . เป น ของ
ธรรมชาติ ; ถ า เมื่ อ มั น เป น อย า งนั้ น ๆๆๆ ก็ เ รี ย กว า สมาธิ ชื่ อ นั้ น สมาธิ ชื่ อ นั้ น ชื่ อ
รู ป ฌาน ชื่ อ อรู ป ฌาน ชื่ อ ปฐมฌาน ชื่ อ ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน เป น เรื่ อ ง
ของธรรมชาติที่มันเปนไดอยางนั้นที่มันเปนอยางนั้นได. ครั้นไปพบเขา ไปศึกษาคนควาพบเขาโดยฤาษี
มุ นี ชี ไพรอะไรก็ สุ ด แท เขาก็ ทํ า ได , แล ว ก็ พ บมากขึ้ น พบมากขึ้ น พบมากขึ้ น คงใช
เวลาหลายร อยป มั นจึ งจะพบมากถึ งขนาดที่ เป นฌานชั้ นสู งสุ ด. แต มั นก็ เป นเพี ยงฌาน
เพี ยงสมาธิ ยั งไม ใช ป ญ ญา, ยั งไม มี ตั ววิ ป สสนา, แต ก็ จํ าเป นที่ จะต องมี ฌ านมี สมาธิ นี่
เป นพื้ นฐานสํ าหรั บป ญ ญาสํ าหรั บวิ ป สสนา. ดั งนั้ นมั นจึ งมาใช ในชั้ นหลั งในตอนหลั งนี่
ก็มาใชเรี่องฌานเรื่องสมาธินี้ ใหเปนบาทฐานรากฐานเครื่องรองรับของวิปสสนา.
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สมาธิ จิ ตมี องค แห งฌานหรื อองค แห งสมาธิ มี ความเป นสมาธิ และสามารถ
จะใช เป นรากฐานเป นที่ ตั้ งที่ ทํ าการปฏิ บั ติ ของป ญญา, จึ งพู ดได หรื อตอบได สั กอี กประโยค
หนึ่งวา สมาธินั้นคือรากฐาน ฐานรากของวิป สสนา, อยางนี้ก็ถูก. นี่ เมื่อจะถาม
ถึ ง ลั ก ษณะของสมาธิ แ ล ว มั น ก็ ต อบได ต างๆ กั น อย างนี้ : ลั ก ษณะของจิ ต ที่
เหมาะสมที่จะเปนรากฐานของวิปสสนา นั่นแหละคือสมาธิ, แลวก็อยาลืมที่พูดไว
ที แรกวา ถ ามี ความเป นสมาธิ สมบู รณ ถู กต องดี แล ว มั นมี ลั กษณะ ๓ อย าง : คื อ
บริส ุท ธิ ์ คือ ตั ้ง มั ่น คือ วอ งไว. ลัก ษณะที ่จ ิต มีค วามบริส ุท ธิ ์ ตั ้ง มั ่น และวอ งไว
นั่นแหละคือความเปนสมาธิที่สมบูรณ, หรือจะพูดเผื่อไวก็ไดวา ความเปนสมาธินั้นคือ
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ความพรอมแลวที่จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง, คือมีบาลีวา จิตตั้งมั่นแลวยอมเห็น
สิ่ งทั้ งปวงตามที่ เป นจริ ง. ข อนี้ ก็ ชวนให สงสั ยหรื ออาจจะไม เชื่ อ, คื อว าเมื่ อเราเช็ ดแว นตา
สะอาด เราก็ เห็ นสิ่ งทั้ งปวงตามที่ เป นจริ ง, เมื่ อแว นตายั งสกปรกก็ ไม เห็ นสิ่ งทั้ งปวงตาม
ที่ เป นจริ ง, เมื่ อเราเช็ ดแว นตาคื อใจให สะอาดไม มี อะไรป ดบั งแม แต นิ ดเดี ยว มั นก็ เห็ น
สิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง ตามที่มันมีอยู.
แต มั นยั งมี ดี กว านั้ น คื อมั นจะนึ กออกหรื อคิ ดได สํ าหรั บป ญ หาที่ ข องใจอยู ,
ใครมี ป ญหาอะไรข องใจอยู อย างไร, สงสั ยอยู อย างไร ต องการจะรูอะไร เป นความรบกวน
อยู ในใจ แก ไม ได ติ ดอยู ให พ ยายามทํ าจิ ตให เป นสมาธิ , ให เป นสมาธิโดยแท จริง
โดยแท จริง แล ว คํ าตอบมั น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ จิ ต เป น สมาธิ ; เหมื อ นกั บ ว าตื่ น นอนขึ้ น
มานึ กอะไรได อย างนั้ นแหละ ก อนนี้ นึ กอะไรไม ได กลั ดกลุ มอยู ; พอไปนอนหลั บสบาย
พั กผ อนตื่ นนอนขึ้ นมานึ กออกเองหรื อว านึ กได เองนั่ นแหละ, มั นมี ลั กษณะอย างนั้ น. ทํ า
จิตใหเปนสมาธิแลว ก็จะเขาใจเรื่องที่สงสัยหรือปญหาที่ติดคางนี่ไดเอง, นี่จึงมีคํา
กล าวถึ งกั บว าเมื่ อจิ ตตั้ งมั่ นเป นสมาธิ แล ว จะเห็ นสิ่ งทั้ งปวงตามที่ เป นจริ ง. ความอยากรู
อยากเห็ น อยากเข า ใจ มั น มี อ ยู เป น ปกติ อ ยู ต ลอดเวลา, แต มั น เห็ น ไม ได มั น รู ไม ได .
นี้ ทํ า จิ ต ให เ ป น สมาธิ ธรรมชาติ มั น จะให คํ า ตอบ, มั น มี อ ยู พ ร อ มในตั ว ธรรมชาติ
ความเป นสมาธิ ในชั้ นลึ ก, ความหมายของมั นก็ คื อ ความพร อมที่ จะเห็ นสิ่ งทั้ งหลาย
ทั้งปวง ตามที่เปนจริง, นี่คือลักษณะของความเปนสมาธิ
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ถ าพู ดอย างชาวบ านเราก็ บอกว า พร อมที่ จะรู คํ าตอบของป ญหาที่ มี คาราคาซั ง
อยู ในจิ ต, ทุ กคนมี ป ญ หาคาราคาซั งอยู ในจิ ตทั้ งนั้ น ทํ าจิ ตให เป นสมาธิ เถิ ด คํ าตอบจะ
ออกมาเอง, เราจึ งถื อวา ความเป นสมาธิ นั้ น คื อความที่ จิ ตพรอมที่ จะตอบคํ าถาม
ต างๆ ได ในตั วมั น เอง, นี่ มั น วิ เศษหรื อ ไม วิ เศษ, มั น ประเสริ ฐหรื อ ไม ป ระเสริ ฐ, มั น
จําเปนหรือไมจําเปน, นี่ลองคิดดูเถอะ มันจะแกบาได, มันเปนบาเปนโรคประสาทกัน
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เสี ยจะทุ กคนอยู แล ว เพราะว ามั นไม มี ความเป นสมาธิ เอาเสี ยเลย. นี่ คื อลั กษณะของความ
เป นสมาธิหรือความมี สมาธิ มั นมี อยู อยางนี้ , คื อมี ลักษณะเป นเอกั คคตาจิ ตที่ มี นิ พพาน
เปนอารมณ หรือวาความประจวบพรอมกัน ๓ อยาง คือ ความมีอารมณ , การ
กําหนดอารมณ , การกํ าหนดได ตามความต องการ เป นสมาธิ. ภาวะที่ ปราศจาก
นิ ว รณ เมื่ อ ใดมี ค วามเป น สมาธิ เมื่ อ นั้ น , แล ว ยั งจะมี ป ติ แ ละสุ ข แถมอยู ในนั้ น ด ว ย
แถมพกอยู ในนั้ นด วย. แล วถ าว าจะพู ดว าประกอบไปด วยองค ของสมาธิ องค ของฌาน
ก็ ได ; ถ าจิ ตมั นประกอบอยู ด วยองค ของฌานองค ๕ นี้ ก็ เป น สมาธิ มี ลั กษณะ
บริ สุ ทธิ์ มั่ นคง ว องไว ก็ เป นสมาธิ , แล วมี ความพร อมที่ จะเห็ นสิ่ งทั้ งปวงตามที่ เป นจริ ง
พร อมที่ จะตอบป ญ หาอั น ข องขั ด อยู อ อกมาได เอง ก็ เรี ยกว ามี ค วามเป น สมาธิ . พู ด ไว
ทุ กอย าง ไม ใช ต องการจะให มั นยุ งหรื อให มั นเฝ อ, ถ าไม เข าใจเอาไปปนกั น มั นก็ คงยุ ง
และเฝ อ เหมื อ นกั น . แต ถ าเข าใจที ล ะเรื่ อ งๆ และอย างไม ยุ งไม เฝ อ ชั ด กั น ไปคนละแง
คนละมุ ม บอกว า ความเป น สมาธิ เป น อย า งนั้ น เป น อย า งนั้ น ในหลายๆทิ ศ ทางที่ จ ะ
สังเกตได. นี่เรียกวาลักษณะของความเปนสมาธิ.
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การเรียกชื่อสมาธิ.

เอ า, ที นี้ ต อไปเป นเรื่ องชื่ ออย างนี้ สั ก ๓ ชื่ อ ที่ จะเอามาเป นตั วอย างสํ าหรั บ
ศึ กษาและสั งเกต เพราะว าคนไม ได ศึ กษามาอย างครบถ วนหรื อสมบู รณ มั กจะเหมา ๆ
เอาเปนเรื่องเดียวเปนสิ่งเดียวเปนสิ่งเดียวเปนสมาธิ ๆ ไปหมด. ทีนี้สมาธิ ๆ นั่นแหละ มันยังมี
ลักษณะเฉพาะสําหรับกิจการที่มันทํา ที่จะใชทําดวยสมาธิเปนอยาง ๆ ไป เปน
ขั้ น ๆ ไป เป น ชนิ ด ๆ ไป, คงยั งฟ งไม ถู ก . ฟ งต อ ไปซิ , ถ าเรี ย กว าสมาธิ เฉย ๆ สมาธิ
เฉย ๆ ก็คือความที่จิตตั้งมั่นในอารมณเดียว เรียกวาสมาธิเฉย ๆ นี้มันสมาธิเฉย ๆ, แต
ถามันทําหนาที่ในการปฏิบัติธรรมะ มีอํานาจเด็ดขาดสมบูรณขึ้นมา สําหรับจะทํา
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หน าที่ นั้น ๆ ให ได โดยเฉียบขาดอะไรนี้ มั นเปลี่ยนชื่อ, มันเปลี่ ยนชื่ อจากสมาธิเฉย ๆ นี้
ไปเปน ชื ่อ ใหมว า สมาธิน ทรีย . สมาธิ-อิน ทรีย  สมาธิน ทรีย , ทุก อยา งแหละ
ถ ามั นไปทํ าหน าที่ สํ าคั ญ อะไรของมั นในหน าที่ แล ว มั นจะมี คํ าว าอิ น ทรี ย , อิ นทรี ย
เติมเขามาก็ได.
หรื อ จะว า สมาธิ ๆ ๆ นี้ ถ า มั น ไปเข า ชุ ด กั บ มรรค ทํ า หน า ที่ ก ลมกลื น ใน
เรื่องของมรรค มี ความถู กต องเป นสั มมา, สัมมาขึ้นมา มั นเปลี่ ยนชื่ อเป นสั มมาสมาธิ
ก อ นนี้ มั น ติ ด ยศเพี ย งสมาธิ เฉยๆ เดี๋ ย วนี้ มั น เลื่ อ นยศเป น สั ม มาสมาธิ ซึ่ ง มั น สู ง กว า
เพราะมั น ไปทํ า หน า ที่ สู ง กว า ไปทํ า หน า ที่ ในอั ฏ ฐั ง คิ ก มรรค. สมาธิ เฉย ๆ ก็ อ ย า ง
นั ้น แหละ ใชเ ปน เรื ่อ งมิจ ฉาก็ไ ด ใชเ ปน เรื ่อ งยัก ษเ รื ่อ งมาร, เรี ่อ งปาฏิห าริย
อะไรก็ ได , แต ถ า มั น ไปทํ าหน า ที่ เพื่ อ จะดั บ ทุ ก ข เข า ชุ ด กั บ อริ ย มรรค มั น เปลี่ ย นเป น
วิ เวกนิ สสิ ตั ง วิ ราคนิ สสิ ตั ง, โวสสั คคามี คื อเป นไปเพื่ อวิ เวก เป นไปเพื่ อวิ ราคะ เป นไป
เพื่ อความสลั ดลง เป นไปเพื่ อนิ พพาน. ถ ามั นไปทํ าหน าที่ อย างนั้ น เขาก็ เติ มยศให ว า
สัมมา, สัมมาสมาธิ.
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สมาธิ กั บ สั ม มาสมาธิ ไ ม เ หมื อ นกั น ไม ใ ช สิ่ ง เดี ย วกั น มั น คนละขั้ น
ตอน มันไปทํ าหน าที่ สู งสุด ในการปฏิ บั ติ ไดชื่อ วาสมาธิน ทรีย ๆ สมาธิอิ น ทรีย
สมาธิ -อิ นทรีย , ไปทํ าหน าที่ กั บ อริยมรรคมี องค ๘ ได ชื่ อ วาสั ม มาสมาธิ แล วมั น
ยั งละเอี ยดลงไปถึ งว า เมื่ อมั นไปทํ าหน าที่ กั บอริ ยมรรคมี องค ๘ คื อควบคุ มองค ทั้ ง ๗ นี้
เข าก็ เป น อั น เดี ย วกั น แล วมั น นํ าหน า. สมาธิ เป น หั ว หน า เรี ย กหั วหน า ดี ก ว า นํ าหน า
มั น เป น ตั ว เจ า ของเรื่ อ งเป น ตั ว การอย า งนี้ แ ล ว มั น เปลี่ ย นชื่ อ เป น อริ ย สั ม มาสมาธิ ,
อริ ยสั มมาสมาธิ ไม ใช สั มมาสมาธิ เฉย ๆ เป นอริ ยสั ม มาสมาธิ . ถ าอย างนี้ แล วองค ๗
ขางตนเปนบริวารของมันหมด ตั้งแตสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสติ, กลายเปนบริวารของ
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สั มมาสมาธิ หมด, อย างนี้ แล วเปลี่ ยนชื่ อใหม เต็ มยศเลยว า อริ ยสั มมาสมาธิ มี บริ วาร ๗.อริ ยสั มมาสมาธิ มี บริ ขาร ๗ มั นก็ คื อสมาธิ นั่ นแหละ แต ไม ใช สิ่ งเดี ยวกั นกั บคํ าว าสมาธิ เฉย ๆ
ไปทํ าหน าที่ สํ าคั ญ มี ตํ าแหน งสํ าคั ญ ควบคุ มองค ทั้ ง ๗ ไว ได . สั มมาทิ ฏฐิ ก็ ทํ างานให
สัมมาสังกัปปะก็ทํางานให, สัมมาวาจา กัมมันโต อาชีโวก็ทํางานให, สัมมาวายาโม
สัมมาสติก็ทํางานให, สมาธินี้เลยกลายเปนอริยสัมมาสมาธิมีบริวาร ๗.
นี้ บ อกให รู ว า คํ า ว า สมาธิ ๆ นี้ มั น เปลี่ ย นภู มิ ฐ านหรื อ ชั้ น เชิ ง ได เ ป น
ต างๆกั น แล วก็ ต องเติ มคํ าให ใหม ให ชั ดเจนลงไปว า เป นอย างนั้ น, อย างนั้ น; แทนที่
จะเรี ยกว าสมาธิ เฉยๆ ไปเรี ยกว าสมาธิ นนทรี ย บ าง ไปเรี ยกว าสั มมาสมาธิ บ าง, พอเป นแม
ทั พ หลวงสํ า หรั บ จะตั ด กิ เลส ตั ด กิ เลสกั น ที่ นั่ น เดี๋ ย วนั้ น แล ว เรี ย กว า อริ ย สั ม มาสมาธิ
มี บริ ขาร ๗, เพี ยงแต เรี ยกว าอริ ยสั มมาสมาธิ ก็ พอแล วบริ ขาร ๗ ไม ต องพู ดก็ ได , ต อเมื่ อ
มั นมี จึ งจะเรียกว า อริยสั มมาสมาธิ . เมื่ อมรรคมี องค ๘ กลมเกลี ยวกั น จนถึ งกั บว า
สั ม มาสมาธิ มั น เป น หั วหน า เอาทั้ ง ๗ มาเป น บริ วารได ทํ าหน าที่ ตั ดกิ เลสได ก็ จะ
เปลี่ ย นชื่ อ ว า เป น อริ ย สั ม มาสมาธิ นี้ . ความที่ ม รรคทั้ ง ๘ องค ม ารวมกั น เป น องค
เดี ย ว มารวมอยู ที่ จุ ด นี้ เรี ย กว า อริ ย สั ม มาสมาธิ เป น ถึ งขนาดที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า
นี้ เท านั้ นเป นหนทาง, อื่ นไม ใช เอเสว มคฺ โค นตฺ ถฺ โญ นี้ เท านั้ นคื อทาง อื่ นไม มี , ก็
หมายความว าอริ ยสมาธิ ที่ มี บริ วาร ๗ นี้ คื อตั วทางแท ตั วทางแท ขึ้ นมาแล ว มี ทางเดี ยว
ไมใช ๗ ทาง ๘ ทาง ทางแทนี้เทานั้น, อื่นไมมี คืออริยสัมมาสมาธิ.
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นี่ สั ม มาสมาธิ มั น ไปเป น นาย เอาป ญ ญาไปไว ข า งใต ไปรั บ ใช เรี ย กว า มี
บริขาร ๗ ; ฉะนั้ น อย าไปพู ดผิ ดๆ ว าอะไรสู งกว าอะไร จะวาป ญ ญาสู งกวาสมาธิ
มั นก็ ไม ถู ก เพราะว าทํ าจริ งๆนั้ นสมาธิ มั นกลั บ มี อํ านาจเหนื อกว าใช ป ญ ญาเป นลู กมื อ
เปนเครื่องมือ สําหรับสมาธิที่จะทําหนาที่ของมัน. จะเห็นชัด ในตอนนี้ก็จะตองแยก
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๒๗๑

กันอยางนี้ วาปญญานั้นมันทําอะไรไมไดถาไมมีสมาธิ ปญญาแสนจะรู แสนจะ
วิเศษ ถามันไมมีสมาธิมันตัดอะไรไมได; จะเปรียบกันดวยตัวอยางงายๆ เชนวา
มีดที่จะตัดอะไรได มีดนั้นจะตองมีความคม, แลวมีดนั้นจะตองมีน้ําหนัก ถามันคมแต
ไมมีน้ําหนักเหมือนสําลีเบาหวิว มันจะตัดอะไรได. ความที่คมมันก็ตองมี, แลวน้ํา
หนักก็ตองมี แลวมันยังตองมีทาทางที่ถนัดอีกที่จะสับอยางไรถนัด. ทาทางที่ถนัด
นั่นแหละคือศีล, ศีล สมาธิ ปญญา มันรวมกันมันจึงทําหนาที่ได.
ถามองตามความจริงขอนี้แลว ไมรูอะไรดีกวาใคร ไมรูวาอะไรสูงกวา
ใคร, มีแตความคมไมมีน้ําหนักมันก็ตัดอะไรไมขาด, มีแตน้ําหนักทื่อไมมีความคม
มันก็ตัดอะไรไมขาด, ไมมีทาทางที่ถูกตอง วาจะฟนลงไปอยางไรใหถูกตอง มันก็ตัด
ไมไดเหมือนกัน. ฉะนั้นศีล สมาธิ ปญญา มันตองรวมกันอยางนี้, รวมกันอยางนี้
ใครจะใหความสําคัญแกน้ําหนัก จะใหความสําคัญแกความคม หรือจะใหความสําคัญแก
ทาทางที่ถูกตอง ๓ อยางนี้อะไรสําคัญกวากัน.
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ถาเราดูตามนี้ ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวแลว ทานใหความสําคัญแกสมาธิ,
อริยสัมมาสมาธิที่มีบริวาร ๗ , ๗ องคมาเปนบริวารของสัมมาสมาธิ. ฉะนั้นตัวที่ตัด
กิเลสคือตัวสมาธิ ที่ประกอบไปดวยบริวาร ๗ เปนผูตัดกิเลส, ในสมาธิชนิดนี้ ในอริย สัมมาสมาธิมันเอาปญญาเขาไวดวย เอาปญญารวมเขาไวดวย. มีดอันหนึ่งตองมี
ความคม แลวมีน้ําหนักพอ ถามันไมมีน้ําหนักเลย มันจะคมที่ไหนได มันจะตัดอะไรได,
แลวมันตองมีทาทางที่ถูกตองในการตัด มันจึงจะตัดได. นี่ศีล สมาธิ ปญญา
มันรวมกันเขาในลักษณะ ๓ อยางนี้ แลวมันก็ตัดกิเลสได. อะไรสําคัญกวาอะไรก็ไป
รูเอาเอง.
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แตพระพุทธเจาทานตรัสวา มันตองรวมกัน เรียกวา สมงฺคี, สมงฺคี รวมกัน
รวมกําลังกันเปนสิ่งเดียว มันจึงจะตัดได จึงเห็นวา สมาธินี้ตองทํางานคูกับปญญา. บาลี
ที่เปนหลักก็มีวา ฌานไมมีแกผูที่ไมมีปญญา, ปญญาไมมีแกผูที่ไมมีฌาน. ถาพูดก็วา
ปญญานี่ไมมีแกผูที่ไมมีสมาธิ, สมาธิก็ไมมีแกผูที่ไมมีปญญา, มันตองมีทั้งปญญา
มีทั้งสมาธิ มันจึงจะทํางานรวมกันได. นี้มันก็นาหัวถาไมมีปญญามันก็ไมอาจทําสมาธิ
ใหเกิด หรือใชสมาธิได, ถามันไมมีสมาธิ ปญญามันก็ไมเกิด, หรือมันทําอะไรไมได
เพราะมันไมมีน้ําหนัก
เหมือนกับมีดที่ไมมีน้ําหนักมันทําอะไรไมได;จึงรวมความวา
สมาธิเปนสิ่งที่ตองเปนคูกันกับปญญา, สวนศีลนั้นกันออกมาก็ได วามันเปน
อุปกรณอีกสวนหนึ่ง.
ขอนี้รูไดงายวา ในพระบาลีบางแหง แทนที่พระพุทธเจาจะตรัสวา อริยมรรค
มีองค ๘ ทําที่สุดแหงทุกข, ทานตรัสแตวาสมโถ จ วิปสฺนา จ ก็มี. ทีแรกมีคนพูด
อาตมาไมคอยเชื่อ คิดวามาวาเอาเอง ทีหลังไปดูในพระไตรปฎก แหม!มันทั่วมากมาย
เต็มไปหมดเหมือนกัน ตรัส สมโถ จ วิปสสนา จ สองอยางเทานั้นแหละ แทนคําวา
อัฏฐังคิกมัคค. ฉะนั้น สมาธินี้มันตองคูกับปญญาปญญามันตองคูกับสมาธิ,
สมโถ คือ สมาธิ, ปญญา คือ ปญญา, สวนศีลนั้นมันมีอยูเอง. ถามีเจตนาจะทํามัน
ก็มีศีลอยูเอง. ในสมาธิและในปญญานั่นแหละ ขอใหมีเจตนาที่จะทําดวยสมาธิหรือ
ทําดวยปญญาก็ตาม ในเจตนานั้นจะเปนตัวศีลขึ้นมาเอง ในลักษณะอยางนี้ ศีลเปน
สิ่งที่ฝากไวในสมาธิ, ฝากไวในปญญา สวนสมาธิกับปญญานี้ตองออกโรง รวมมือ
กันทําหนาที่ตัดกิเลส.
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ขอนี้สรุปความวา สมาธิ คือ สิ่งที่ตองทํางานคูกันกับปญญา น้ําหนัก
ทํางานคูกันกับความคม น้ําหนักกับความคมรวมกันเขาแลวมันก็ตัดขาดได,
นี่สมาธิ
คืออยางนี้
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อานิสงสของสมาธิ.
ทีนี้ดูตอไป ขั้นตอนตอไปก็จะดูถึงอานิสงส อานิสงสของสมาธิ ประโยชน
อานิสงสของสมาธิ ขอนี้แบงออกไดเปน ๒ ฝาย, ๒ แผนก, ๒ พวก คือพวกที่ไม
เกี่ยวกับธัมมะธัมโม ศาสนาอะไรที่ไหน เปนสมาชิกตามธรรมชาติ นั่นก็พวกหนึ่ง,
แลวสมาธิที่เกี่ยวกับศาสนา ธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยตรง นี้ก็พวกหนึ่ง, เมื่อเราจะดู
ประโยชนหรืออานิสงสของสมาธิใหครบถวนแลว จะตองดูใหหมดทั้ง ๒ อยางนี้.
ในแงของธรรมชาติ สมาธิก็มีประโยชน เชนปลาเสือยิงแมลงเมากินได,
ประโยชนของสมาธิที่มันไมเกี่ยวกับธรรมะ, หรือวาแมวมันตะครุบหนูถูกได หรือมัน
ขึ้นตนไมได นี่เรียกวาสมาธิมีประโยชนตามธรรมชาติ ใหทําการงานไดดีกวาที่ไมมีสมาธิ.
ถามีสมาธิมันก็ขับรถยนตเกงกวาคนที่ไมมีสมาธิ, ถามันมีสมาธิ มันก็จะเลนถูกขนไก เลน
แบดมินตัน เลนเทนนิสไดดีกวาคนไมมีสมาธิ, จะขับเรือบินไดดีกวาคนไมมีสมาธิ,
จะดีดพิมพดีดไดดีกวาคนไมมีสมาธิ,
ทุกอยางเลยที่มันไมเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนา
ถามีสมาธิแลวมันก็จะมีประโยชนสารพัดอยางไปหมด, จะรองเพลงเกง จะเลนดนตรี
เกง จะขับรถเกง จะดีดพิณเกง จะตีแบดบินตันเกง นี่ไมตองเกี่ยวกับธรรมะหรือ
ศาสนา นี่อานิสงสของสมาธิในสวนที่มันไมเกี่ยวกับศาสนา
แลวมันก็จะทํางานสังคม
พัฒนาสังคม หรือวามันจะทํากิจการ องคการกวางขวางออกไปไดเกง นี่ไมตอง
เกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนา ก็เหลือที่จะประมาณแลว, เหลือที่จะพรรณาอานิสงสของ
สมาธิ ในสวนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา.
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เอา, ทีนี้มาดูในสวนที่เกี่ยวกับศาสนา สวนที่ ๒ สมาธิจะทําอะไรไดบาง ?
โอย มหาศาลเหลือที่จะกลาวเหมือนกัน, สมาธิภาวนามีอนิสงส ๔ อยาง ความเจริญ
ที่สรางขึ้นดวยอาศัยสมาธินั้น มีอานิสงส ๔ อยาง.
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ที่มีชัด ๆ ในพระบาลี : ๑ มีทุกขทันตาเห็น-ทิฏธมฺมสุข, พอมีสมาธิเปน
สุขทันที ไมตองมีอะไรทําแตสมาธิเสร็จ เขาจะมีสุขทันที นี้ขอหนึ่ง. ขอที่ ๒ นี้นอก
ขอบเขต คือ จะมีอํานาจที่เปนทิพย, จะมีหูทิพย ตาทิพย อะไรทิพยๆ ๆ เกินธรรมดา
เปนทิพย.
นีขอสมาธิในขอที่๒. ขอที่ ๓ จะมีความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ,
นี้วิเศษ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณนี้วิเศษอยางไรก็เคยพูดกันมาแลว,
ไมตองมาพูดอีก
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณก็ทําอะไรไมผิด, รับอารมณไดโดยไมมีทางที่จะเกิดกิเลส ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจไมเปดชองโหวใหเกิดกิเลสเพราะมีสติสัมปชัญญะ นี่ขอที่ ๓. ขอที่ ๔
เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ, สมาธิภาวนานี้เจริญไป เจริญไปมีผลเปนถึงความสิ้นอาสวะ
มันไมเกิดกิเลส มันทําลายอนุสัย มันก็สิ้นอาสวะ. อานิสงสของสมาธิในทางธรรม
ในทางศาสนาตรัสไวเปน ๔ อยาง ๔ ประการดังนี้. เกินอยูประการหนึ่ง ซึ่งอยาตอง
การเลยเดี๋ยวจะบา คือ เรื่องทิพย, หูทิพย ตาทิพย, อะไรทิพยอยาเอาเลย, หมวดที่ ๒
อยาเอาเลย.
ขอที่ ๑ คือ ความสุขทันควันทันตาห็น ที่เปนสมาธิจะมีความสุข นี้เอาได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
สวนขอที่ ๒ วามีอํานาจเปนทิพย อยาเอาเลยขอนี้, ถึงจะตรัสไวก็อยา
เอาเลย ดื้อ.
ทีนี้ขอที่ ๓ วามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ วิเศษหมดเลย.

ขอที่ ๔ ก็มีความสิ้นอาลวะ เปนที่หวังได, นี้ตองการ ตองการอยาง
ยิ่ง. ประโยชนอานิสงสของสมาธิภาวนา คําคํานี้แสองอานิสงสของสมาธิภาวนา นี้คือ
ทําใหเจริญ ดวยอํานาจของสมาธิ. ทําความเจริญใหแกจิตใจดวยอํานาจของสมาธิ
ไมใชเจริญสมาธิเฉยๆ ทําความเจริญแกจิตใจครบถวนบริบูรณ; แตดวยอาศัยสมาธิ
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เปนเครื่องมือ อยางนี้เขาเรียกวา สมาธิภาวนา. คนสะเพรา สะเพรา โง โง มันก็
จะแปลวาการเจริญสมาธิ; แตที่ถูกไมไดแปลอยางนั้น, แปลวาการทําความ
เจริญดวยอํานาจของสมาธิ, เอาสมาธิมาใชทําความเจริญใหแกตนเอง ไดอานิสงส
๔ ประการ นี้ คนที่แรกเรียนบาลีใหมๆ หยกๆแปลงายๆ วา สมาธิภาวนา แปลวาการ
เจริญสมาธิ อยางนี้เปนเปรียญโง, ไมเคยดูในพระไตรปฎกที่พูดวาไวในเรื่องอยางครบถวน,
รูแตบาลีไวยากรณวาสมาธิภาวนา แปลวา การเจริญสมาธิ.
สมาธิภาวนามีอยู ๔ อยาง คือความเจริญที่จะสรางขึ้นไดดวยสมาธิ มีอยู
๔ ประการ มีความสุขในปจจุบัน, มีอํานาจที่เปนทิพย, มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ, มี
ความสิ้นไปแหงอาสวะ, ประโยชนฝายธรรมะเปนอยางนี้. แลวก็จะไมตองพูดถึง เพราะ
พูดแลวนี่วาเมื่อจิตเปนสมาธิยอมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง
นี่อานิสงสของสมาธิ.
พอทําจิตเปนสมาธิตางๆ จะกระจางแจมแจงออกมารอบดาน ปญหาที่คั่งคางอึดอัด
คาราคาซังอยูนั้นจะมีคําตอบออกมา, บางเวลาเราตื่นนอนขึ้นมานึกอะไรได มากอยางไม
นาเชื่อ ก็เพราะวาสมาธิมันทําหนาที่โดยไมรูสึกตัว เราไมรูสึกตัว คือเหมาะสมเปนสมาธิ
จิตใจมันไมอะไรรบกวน ตื่นขึ้นมามันเขาใจ หรือมองเห็น หรือนึกออกรอบดานไปหมด
มันก็เปนผลของสมาธินี้ดวยเหมือนกัน.
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ทีนี้ มันจะเรียกวาเอาเปรียบหนอยนะ พูดวา มันจะคิดนึกอะไรไดโดยไมมี
ขอบเขต, จัทําอะไรในทางจิตใจไดโดยไมมีขอบเขต, นี่มันไมเขาในหมวดจินไตยวัตถุ.
สิ่งที่ใครๆ ไปบัญญัติกําหนดไมไดวาเทาไร เทาไร บัญญัติไมได เขาเรียก อจินไตยวัตถุ :
ณานวิสัย-วิสัยแหงณาน, พุทธวิสัย, กรรมวิบาก, โลกจินต ๔ อยางนี้ เปนอจินไตย
ไมมีใครไปกําหนดได วาจะมีมากนอยสักเทาไร.
ทีนี้ มีนมีคําวา ณานวิสัย คุณสมบัติของสมาธิ ไมมีใครกําหนดวา มัน
จะทําอะไรไดบาง มันยังทําอะไรไดมากกวาทีทําไดมาแลว; แตเดี๋ยวนี้เราไมตองการแลว
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พอแลว ๆ, ถามันเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะแลว ก็พอแลว; แตเขายังพูดฝากไว
วา อํานาจของจิตที่เปนสมาธิเปนณานนี้ ยังจะทําอะไรไดอีกมาก ไมมีขอบเขตจํากัด ;
นี่ก็อานิสงสเหมือนกัน แตวาเกินความตองการ ที่วาโลกจินต โลกจินต, ก็เปนอจินไตยวัตถุ
มนุ ษ ย จ ะคิ ด จะอะไรได อี ก บ า ง นี้ เ รี ย กว า โลกจิ น ต , อั น นี้ ก็ เ ป น อจิ น ไตย คื อ ไม
กําหนดไดไมสิ้นสุด. นี่ก็เพราะสมาธินั่นแหละ เพราะสมาธิ มนุษยจึงสามารถคิดอะไร
ไดตอไปอีกไมมีสิ้นสุด,
อีกไมเทาไรการไปโลกพระจันทรนี้จะเปนของเด็กเลน.
คือ
มนุษยจะคิดอะไรไดดีกวานั้น มากกวานั้น ไกลกวานั้นไกลกวาไปโลกพระจันทร.
นี่ โลกจิ นตะนี่ มั นจะยั งไปได อี กมากไม มี ที่ สิ้ นสุ ด เพราะอํ านาจของสิ่ งที่ เรี ยกว า
สมาธิ, อํานาจของสมาธิเองก็ไมมีที่สิ้นสุด แลวมนุษยยังจะคิดอะไรไดอีกตอไปอีกมาก
มายไมมีที่สิ้นสุด, ก็เพราะอํานาจของสมาธิที่มันกวาไกลออกไป, นี้เราก็เรียกวาอานิสงส
ของสมาธิ. พูดไวอยางหมดจดนี้ ก็เพื่อตอไปขางหนาจะพูดถึงวา จะเอาสิ่งนี้มา
สรางสันติภาพไดอยางไร, ใหโอกาสไดพูดไวมากๆ กอน มันจะไดพูดทีหลังงาย
วาจะสรางสันติภาพดวยอาศัยสมาธินี้ไดอยางไร, ไมใชพูดวันนี้ แตวันนี้พูดเผื่อไวกอน
วาอํานาจอานิสงสของสมาธินั้นมันเปนอยางไร.
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เอาละ, เปนอันวา เมื่อมีสมาธิชนิดสมบูรณ เปนอริยสัมมาสมาธิปญหา
ก็หมด มันจะเกิดความถูกตองอีก ๒ อยาง สวนที่เปนผลมันมีอีก ๒ อยาง คือ
สัมมาญาณะ กับ สัมมาวิมุติ, นี้คอยพูดทีหลัง. แตเดี๋ยวนี้บอกใหรูวา เมื่อมีสัมมา
๘ ประการนี้ที่เปนมรรคนี้ แลวจะมีอีก ๒ สัมมาซึ่งเปนผล, ๘ สัมมานี้เปนเหตุ มี ๘
สัมมานี้แลว จะมีอีก ๒ สัมมาที่เปนผล, คือ สัมมาญาณะกับสัมมาวิมุติ. เดี๋ยวนี้เอามาพูด
ในฐานะที่วา อริยสัมมาสมาธิ อันสุดทายของมรรคมีองค ๘ มัน จะใหเกิดสัมมาญาณะ
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และสัมมาวิมุติ; ตอเมื่อมีทั้ง ๑๐ นั่นมันจึงจะสมบูรณ. ถาพูดกันแตเพียง ๘ นี้แลว
ไมสมบูรณ คือมันเปนแตฝายเหตุยังไมสําแดงฝายผล, พอไปถึงสัมมาญาณะสัมมาวิมุติอีก
๒ อยาง เปน ๑๐ นั้นคือสมบูรณ, นั้นแหละคือตัวธรรมะที่สมบูรณ เพราะตัวศาสนา
ที่สมบูรณ.
มันมีเรื่องที่ควรจะสนใจอยูตลอดไปที่วา สัตวทั้งหลายทั้งปวง ถาไดอาศัยเรา
ตถาคตเปน กัลยาณมิตรแลว, สัตวที่มีเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด สัตวที่
มีความแกเปนธรรมดาจะพนจากความแก, สัตวที่มี ความเจ็บเปนธรรมดาจะพนจากความเจ็บ,
สัตวที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจากความตาย ขอนี้ที่เคยบอกไวหลายหนแลว เขา
เอามาสวดทอนเดียวหางดวน,
สวดวาเรามีความเกิดเปนธรรมดาไมพนความเกิดไปได
แลวก็รองไหโฮๆ,
เรามีความแกเปนธรรมดาไมพนแกความตายไปได ก็นั่งรองไหโฮ ๆ,
เรามีความเจ็บเปนธรรมดาไมพนความเจ็บไปได
ก็นั่งรองไหโฮๆ,
เรามีความตายเปน
ธรรมดาไมพนความตายไปได แลวก็นั่งรองไหโฮๆ, สมน้ําหนาคนโง. พระพุทธเจา
ไมไดตรัสอยางนั้น, ตรัสวาถาอาศัยเราเปนกัลยาณมิตรแลว ที่มีความเกิด แก เจ็บ ตาย
เปนธรรมดา, ก็จะพนจากความเกิด แก เจ็บ ตาย อยากจะเอาพระบาลีตอนนี้มาสวดตอ
เสียใหจบ, อยาสวดทอนเดียว.
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ทีนี้ก็ตรัสอีกตอไปวา ที่อาศัยเราเปนกัลยามิตรนั้น คือทําอยางไร,
ขอความในสูตรนั้นก็ปรากฏชัดเลยวา ประกอบอยูดวยองค ๑๐ ประการ, สัตวนั้นจะตอง
ประพฤติปฏิบัติจนประกอบไปดวยองค ๑๐ ประการ, คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ
สัมมาวิมุติ รวมเปน ๑๐ ประการ ถาได ๑๐ ประการนี้แลว คือพน อยูเหนือความ เกิด แก
เจ็บ ตาย, นี้เราถือเอา ประโยชนของสัมมาสมาธิที่เปนอริยสัมมาสมาธิ วามันใหเกิด
สัมมาญาณะและสัมมาวิมุติ อีก ๒ ประการ, ๘ ประการขางตนมารวมเปนหนึ่งประการ
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เสีย คือ สัมมาสมาธิที่เปนอริยะ มีบริวาร ๗. อริยมรรคมีองค ๘ ถูกลดลงเหลือ ๑ เอา
สัมมาสมาธิขึ้นเปนชื่อ แลวก็ประกอบไปดวยบรวาร ๗, คือนอกนั้น ๗ องคมาเปน
บริวารของสัมมาสมาธิ. อริยสัมมาสมาธิมีบริวาร ๗ นี้จะใหเกิดสัมมาญาณะ ให
เกิดสัมมาวิมุติ, แลวก็จะอยูเหนือความเกิดแกเจ็บ ตาย เพราะความสมบูรณไปดวย
ความถูกตอง ๑๐ ประการนี้, เรียกวา สัมมัตตะ ๑๐ แปลวา ความถูกตอง ๑๐ ประการ.
ถาความถูกตองมีเพียง ๘ ประการ นั้นเปนเพียงสวนเหตุเทานั้น, สวนผล
ยังไมไดพูดถึง แตก็พอแลว ถาวามีเหตุ ๘ องคนี้ครบแลวไมตองสงสัยผลมันมีมาเอง.
เพราะฉะนั้นเราจึงพูดถึงกันแตมีองค ๘ มีองค ๘ ไมพูดถึงอีก ๒ องค, แลวเอามาสอน
กันในการเลาเรียนนี้ ก็สอนกันเพียงแต ๘ องค สวนในพระบาลีนั้นกลาวถึง ๑๐ องค
มากเหมือนกัน, มากเหมือนกันทั่ว ๆ ไปเหมือนกัน แตไมเอามาสอนเอง; ฉะนั้น
จึงบอกใหรูวา เพราะอาศัยอริยสัมมาสมาธิก็จะไดสวนที่เหลือเปนผลอีก ๒ องค คือ
สัมมาญาณะ กับ สัมมาวิมุติ มาดวย ก็สมบูรณเทานั้น.
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ในที่อื่น ตรัสอุปมาไวใหเขาใจงายวา ยากินแลวอาเจียนหายโรค, ยาอะไร
ที่กินเขาไปแลวอาเจียนแลวหายโรคก็คือ สัมมัตตะ ๑๐, ยาอะไรที่กินเขาไปแลวถาย ๆ ๆ ๆ
โรคหมดไป นั้นก็คือสัมมัตตะ ๑๐, แลวน้ําอะไรที่นํามาอาบมาลางแลวหมดบาปหมดกรรม
หมดมลทิน นั้นก็คือสัมมัตตะ๑๐ พูดอยางนี้. ฉะนั้นตองมีความถูกตองอีก ๒ ประการ
รวมกันเปน ๑๐ จึงจะจบบริบูรณ แลวมันจะจบบริบูรณไดอยางนี้ ก็ดวยอํานาจของ
สมาธิ สัมมาสมาธิ.

สัมมาสมาธิเปนเหตุปจจัยแกสันติภาพ.
ทีนี้ก็สรุปทายวา มันจะสรางสันติภาพอยางไร สัมมาสมาธิมันจะเปนเหตุ
ปจจัยแกสันติภาพอยางไร, จะพูดกันโดยยอๆ วันนี้ รายละเอียดอีกมากมายไวพูดกัน
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เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)

๒๗๙

วันหลัง . ถาทุกคนมีสมาธิอยางที่วา ที่ประกอบไปดวยองค ๓ คือบริสุทธิ
มั่นคง วองไวนี้ มันก็ทําอะไรไดมาก ไดมากเกินคาด, ทําอะไรไดทุกอยาง. ถามี
ครบไปจนถึงเปนอริยสัมมาสมาธิ ก็สรางพระอรหันตขึ้นมาเต็มโลกเลย, พูด
เหมือนกับพูดเลน
ถาทุกคนมีอริยสัมมาสมาธิประกอบไปดวยบริวาร
๗ มันก็เทากับวา
สรางพระอรหันตขึ้นมาเต็มโลกเลย.
ทําไมจะไมสันติภาพละ?
ไมมีอะไรยิ่งไปกวา
อริยสัมมาสมาธิ, ทุกๆ อยางมันอยูใตอํานาจของอริยสัมมาสมาธิ จะทําอะไรก็ได จะ
สรางอะไรก็ได ที่เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลอยางแทจริงถูกตอง.
ทีนี้ ลงมาอยางต่ําๆ เตี้ยๆ ที่คนเราจะทําอะไรกันในโลก ก็มีวาจะรักษา
ปองกันอะไร ถามีสมาธิก็ทําไดดี, จะละอะไรที่ควรละ ละอบายมุขละอะไรก็ละไดดี ถา
มีสมาธิ จะสรางอะไรขึ้นมาทางจิตใจก็สรางไดดีถามีสมาธิ, จะรักษาสวนที่สรางขึ้นมานั้น
ก็รักษาไดถามีสัมมาสมาธิ,
หรือแปลวาสรางสิ่งทีพึงปรารถนาขึ้นมาไดอยางครบถวน
นี้เรียกวาเหตุปจจัยแหงสันติภาพ คืออริยสัมมาสมาธิ, หรือวาเมื่อมีสมาธิ แลว
ก็จะสรางเหตุปจจัยแหงสันติภาพขึ้นมาไดทุกอยางทุกประการ.
สันติภาพสวนบุคคลแต
ละคนก็สรางได, สันติภาพสวนสังคมหรือโลกทั้งหมดมันก็สรางได,
สันติภาพอยาง
อยูในโลกๆอยางชาวบานชาวโลกนี้ก็ สรางได, สันติภาพอยางโลกุตตระ โนนก็
สรางได ถามันมีสมาธิ.
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พูดใหคนไมเชื่อแลวก็ดาได
วาสรางพรหมโลกไดที่นี่
ถามันมีสัมมา
สมาธิ คือ มีสมาธิมันก็เปนพรหมกันที่นี่ ทันทีเดี๋ยวนี้ที่นี่, เรียกวาสรางพรหมโลกกัน
ไดที่นี่. แตคนที่ไมเขาใจเขาไมยอมเชื่อแลวก็ดา, ก็ดาอยางที่เคยดามาแลว วา
นิพพานที่นี่ สวรรคนรกที่นี่ เขาไมเขาใจ. ถาเรามีสมาธิแลวเราจะสรางพรหม โลกทุกชั้นทุกชั้นขึ้นมาไดที่นี่ และเดี๋ยวนี้, ถาวามีเมตตาสมาธิ สมาธิที่ประกอบ
ไปดวยเมตตาแลวก็เปนโลกพระศรีอาริยเมตตรัยกันที่นี่และเดี๋ยวนี้. ทุกคนมีสมาธิที่มี
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เมตตาเป นเบื้ องหน า, มั นจะสร างความรั กมิ ตรภาพขึ้ นมาในโลนี้ ป จจุ บั นนี้ , เป นโลกของ
พระศรีอาริยเมตตรัยกันขึ้นที่นี่ทันที. ทุกคนรักกันเหมือนคนๆ เดียวกัน ดีเหมือน
กันหมด หวังดีเหมือนกันหมด เมตตากรุณาเหมือนกันหมด, พวกฝรั่งเขาก็มีคําเรียกวา
ยูโทเปย ยูโทเปย ความหมายอยางเดียวกันกับโลกพระศรีอาริยเมตตรัย. ถาตองการ
จะไดก็ทําสมาธิซิ มันจะสรางยูโทเปยขึ้นมาไดในโลกนี้, ก็ยิ่งกวาสันติภาพที่พูด ๆ กัน
อยู สันติภาพหลอกเด็กทั้งนั้น. สันติภาพที่แทจริงก็จะตองจริงซิ มันเปนสันติภาพ
ที่แทจริง. เดี๋ยวนี้มันเปนสันติภาพหลอกกัน สันติภาพการเมือง, สันติภาพ
มีตอเมื่อฉันไดตามที่ฉันตองการ. ถาฝายหนึ่งไดตามที่เขาตองการนั่นแหละ เขาจึง
จะเรียกวาสันติภาพ; อีกฝายหนึ่งก็ตองการเหมือนกัน มันก็ไดรบกัน เปนเรื่อง
ของสงครามถาวร.
สันติภาพแทจริงจะมีไดตอเมื่อมันมีความถูกตองในทางจิตใจ, รักกัน
ได จนแมวรั กกั นได กั บหนู นั่ นแหละคื อสั นติ ภาพที่ แท จริ ง, เสื อรั กกั นได กั บกวาง, สิ งโต
รั กกั นได กั บแพะกั บแกะ, เมื่ อนั้ นแหละมั นจึ งจะเป นสั นติ ภาพที่ แท จริ ง. มั นเป นเรื่ องที่
ต องปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงในทางจิ ตใจทั้ งนั้ น, แล วก็ เป นจิ ตที่ ถู กต องและบั งคั บได
มันก็ไมสรางวิกฤตการณใดๆ ขึ้น มันก็เปนปจจัยแกสันติภาพถาวร

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่เรื่องสัมมาสมาธิเปนเหตุปจจัยในการสรางสันติภาพ ก็มีอยูอยางนี้, อยาง
ยืดยาวๆ ก็มีอยูอยางนี้ ; ถาเราทําสมาธิได เราก็บังคับจิตได มีแตความถูกตอง
ก็ไมทําอะไรที่เปนที่เบียดเบียนกระทบกระเทือนกัน, ทุกศาสนาสอนใหรักผูอื่น
ทั้งนั้นแหละ แตไมมีใครปฏิบัติได เพราะมันบังคับจิตไมได, มันก็เลยรบรา
ฆาฟนกัน. ในพวกที่ถือศาสนาเดียวกัน ที่กําลังรบกันอยางยิ่งอยูบัดนี้, อยาไปออก
ชื่อเขาเลยมันไมมีประโยชน, ยังรบกันอยูทุกวันนี้ถือศาสนาเดียวกัน อยาวาอยางนั้นเลย
แมแตในครอบครัวเดียวกันมันก็กัดกัน. ใชคําวาอยางนี้ดีกวา มันอยูในครอบครัว
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เดียวมันก็ยังกัดกัน, ถามันไมมีการบังคับตัวได บังคับจิตได.
ควบคุมจิต ใหเปนไปในทางที่ถูกตองไดดวยหมดปญหา.

สมาธิการบังคับ

เอาละการบรรยาครั้งนี้สมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย ฝากไวใหทาน
ทั้งหลายนําไปคิดนึกพิจารณา เห็นวามันจะประพฤติใหเปนประโยชนไดอยางไร เทาไร
ก็ขอใหประพฤติใหไดเต็มที่ไปตามนั้น
จะไดรับประโยชนชนิดที่ไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยและพบพระพุทธศาสนาเปนแนนอน.
ขอยุติการบรรยาย
เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลายสวดบทพระธรรม
คณสาธยาย ใหเกิดกําลังใจแกผูฟง ในการที่จะปฏิบัติธรรมะดังที่กลาวแลวนั้นๆ สืบตอไป
ในกาลบัดนี้.
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- ๑๐ ๖ กันยายน ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ. (ตอ)
[สัมมาญาณะ]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายธรรมะประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๐
ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ สันติภาพของโลก ตอไปตามเดิม แมจะมี
ผูเพิ่มมาใหมจํานวนมาก ก็ไมอาจจะเปลี่ยนเรื่องอื่น หรือตั้งตนใหมได, จะตอง
บรรยายตอ ๆ กันไปตามลําดับ จนกวาจะจบเรื่องนี้. ขอใหทานทั้งหลายที่มาใหมฟง
ในฐานะเปนเรื่องสั้นจบในตัวก็แลวกัน, เราไดพูดกันถึงเรื่องสันติภาพของโลกมาตามลําดับ
๙ ครั้งแลว, วันนี้เปนครั้งที่ ๑๐ มีหัวขอเฉพาะในวันนี้วา เหตุใหเกิดสันติภาพคือ
สัมมญาณะ.
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๒๘๓
[ทบทวน.]

ขอทบทวนที่แลวมาวา เราไดพูดมาตามลําดับ วาทําไมจึงตองพูดเรื่อง
สันติภาพ ของชาวบานชาวเมืองในพุทธบริษัท? ขอนี่เพราะวา เปนพระพุทธประสงค
จะสรางสันติภาพขึ้นในโลก, ศาสนาของพระองคเพื่อสันติภาพในโลก มันเปนเรื่องเดียวกัน.
พุทธบริษัทจึงเห็นเปนหนาที่ ที่จะตองเอาใจใสในเรื่องสันติภาพของโลก,
พยายามทํา
ความเขาใจ แลวก็พยายามปฏิบัติใหเกิดขึ้นมา หรือถาจะมองดูใหดีก็เห็นไดวา ทุกคนหรือ
วาทุกชีวิต ทุกสิ่งที่มันมีชีวิต ตองการสันติภาพทั้งนั้น. ดังนั้นจะถือวาเปนเรื่องของเรา
เองก็ได แลวเราก็จะตองสนใจและปฏิบัติใหมันเกิดขึ้นมา, หรือวาในฐานะที่เราอยูรวม
โลกกันทั้งหมด เราก็รูจักรับผิดชอบ แบงภาระหนาที่แกกันและกัน ในการทําใหโลกนี้มัน
มีสันติภาพ ใหมันงดงามใหมันนาอยู มันจะไดไมเปนการเอาเปรียบผูอื่น. ดังนั้นเราจึง
ตองพูดกันถึงเรื่องสันติภาพ ดวยเหตุผลอยางนี้, แลวก็ไดพูดมาตามลําดับถึงเรื่องวา
วิกฤตการณในโลกเปนอยางไร อะไรเปนเหตุใหเกิดวิกฤตการณ, แลวจึงพูดถึงเรื่องสิ่งที่
ตรงกันขามคือสันติภาพ, แลวก็พูดถึงเหตุใหเกิดสันติภาพมาตามลําดับ
โดยอาศัยหลัก
อัฏฐังคิกมัคคมีองค ๘ : หมวดปญญา คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป พูดมาแลว,
หมวดศีลคือสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ก็พูดมาแลว, หมวดสมาธิ สัมมา วายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็พูดมาแลวแตละครั้งๆ, เปนอันครบถวนเกี่ยวกับ
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ ในฐานะเปนเครื่องสรางสันติภาพ.
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[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

ทีนี้ในวันนี้ก็พูดเลยออกไปถึงสัมมาญาณะ, แลวจะตองพูดตอไปถึงสัมมาวิมุตติ
อีกครั้งหนึ่ง จึงจะครบถวน. เราไดพูดเรื่องอริยมรรคมีองค ๘ มาหมดแลว,
นี้ก็เลยนอกขอบเขตอริยมรรคมีองค ๘ ออกมาแลว มาสูเรื่องของสัมมัตตะ ๑๐ ; ๘ องค
ขางตนมันตรงกันมันเหลืออยู ๒ องคที่ไมตรงกัน, องคนี้ก็เพราะเหตุวา ๘ องคขางตนนั้น
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มันมีอยูในฐานะเปนเหตุ, เปนเหตุใหเกิดผล; สวน ๒ องคขางหลังนี้ อยูใน
ฐานะเปนผลที่เกิดมาจากเหตุ. เขาใจชัด ๆ วา อริยมรรคมีองค ๘ นั่นเปน
ธรรมะที่เปนเหตุ, สวนที่เปนเหตุหรือตอนที่เปนเหตุ, แลวก็เลยมาถึงตอนที่เปนผล
อีก ๒อยางนี้ ไมไดเรียกอริยมรรคมีองค ๘ แลว, เรียกอีกชื่อหนึ่งวาสัมมัตตะ ๑๐
รวมเอา ๘ขางตนไวดวยแลวเพิ่มเขาอีก ๒ เปน ๑๐, เรียกวาสัมมัตตะ ๑๐ แปลวา ความ
ถูกตอง ๑๐ ประการ.เดี๋ยวนี้ก็เราพูดถึงสัมมัตตะองคที่ ๙, เรียกวาสัมมาญาณะ
ในฐานะเปนเครื่องมือใหเกิดสันติภาพ.
อยากจะซอมความเขาใจเล็กนอยเกี่ยวกับคํา
ฟงดูหลายคนพูดสะเพรา
ปนเปกันหมด พูดญาณเปนฌาน, แมพูดวาญาณก็ไมรูวาญาณอยางไรแน. ถา ญ
ผูหญิง สระอา ณเณร สะกด เรียกวา ญาณ แปลวา ความรู, ย ยักษ สระ า น หนูสะกด
เรียกวา ยาน เฉยๆ แปลวา เครื่องขับขี่ ขนสง, ทีนี้ ฌ เฌอ สระ า น หนู สะกดวา
ฌาน นี่หมายถึงสมาธิ คือ การเพงแหงจิต, ๓ คํานี้ชอบใชปนเปกันนักโดยสะเพรา.
ขอใหแยกกันใหชัดวา เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องญาณ ญาณ, ญาณะ คําๆ นี้แปลวา
ความรู เปนองคที่ ๙ ของสัมมัตตะ, แลวก็อยูนอกขอบเขตของอริยมรรคมีองค ๘
เพราะมันไปอยูในสวนผล. ถาวาที่จริงก็เห็นไดชัดวา ถาจะกลาวใหครบทั้งเหตุทั้งผล
ก็ตองกลาว ๑๐ คือสัมมัตตะ ๑๐.
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ถากลาวแตเพียงเหตุก็กลาวอริยมรรคมีองค ๘, แลวสวนใหญก็รูจัก
อริยมรรคมีองค ๘ ในฐานะเปนตัวพุทธศาสนา ยิ่งในหมูชาวตางประเทศดวยแลว
จะรูจักแตอริยมรรมีองค ๘ เรียกมรรคมีองค ๘ นี่เปนที่คุนหู, แลวก็เรียกวาทางสายกลาง
ก็เรียก มันก็เปนแตเรื่องทางและการเดินทาง, ยังไมไดรวมเอาผลของการเดินทางเขาไว
ดวย. มันตองเพิ่มเขาไปอีกสอง คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ ที่มันเปนผล
เขามาดวย จึงจะครบชุดคือ ๑๐ และบริบูรณ เปนตัวพุทธศาสนาที่บริบูรณ ทั้งโดย
เหตุและโดยผล.
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ในพระบาลีแทๆ ในพระไตรปฎกแทๆ ก็พูดถึงสัมมัตตะ ๑๐ นี้มากมาย
หลายแหงเหมือนกัน, แตพอเอามาพูดกันในหมูพวกเรา สั่งสอนกันนี้ นิยมไปพูดเรื่อง
อริยมรรคมีองค ๘ คือพูดแต ๘ รูจักกันแต ๘, ในบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่ถือวา
เปนสูตรสําคัญ ก็พูดกันแตเรื่องอริยมรรคมีองค๘, พูดแตในสวนเหตุ. ขอใหรูไวเถอะ
วา ถาจะใหมันครบบริบูรณทั้งเหตุและผล แลวมันตองเปน๑๐ คือเติมเขาไปอีก ๒ อยาง
ในฐานะเปนผล. ขอนี้ตองระลึกไวเสมอวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยางสมบูรณ ที่
เปนตัวพุทธศาสนาสมบูรณ ทานก็ตรัส ๑๐; อยางเรื่องที่เคยเอามาพูดใหฟงบอย ๆ วา
ถาไดอาศัยตถาคตเปนกัลยาณมิตรแลว สัตวทั้งหลายที่มีความเกิดเปนธรรมดา ก็จะพนจาก
ความเกิด, ที่มีความแกเปนธรรมดา ก็จะพนจากความแก, ที่มีความเจ็บเปนธรรมดา
ก็พนจากความเจ็บ, ที่มีความตายเปนธรรมดา ก็พนจากความตาย ซึ่งบอกบอย ๆ วา เรา
มันสวดกันครึ่งเดียว ไมมาถึงอันนี้ ก็เลย คลายๆ กับวา มีความเกิด แก เจ็บ ตาย
เปนธรรมดา ลวงพนไปไมได; แตพระพุทธเจาทานวาลวงพนได โดยมีเราตถาคต
เปนกัลยาณมิตร, แลวก็ทรงแสดงธรรมเปนสัมมัตตะ ๑๐, มีพระตถาคตเปนกัลยาณมิตร
แลวก็ปฏิบัติธรรมะครบถวนเปนสัมมัตตะ๑๐, เมื่อเปนสัมมัตตะ ๑๐ แลว นั่นแหละ
จะพนจากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย.
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เพราะฉะนั้นขอใหรูสึกไวเสียดวยวา เรามันสวดกันทอนเดียวบาง, แลวเรา
ก็ไมสนใจที่จะใหเลยไปถึงครบบริบูรณ วามันพนจากความเกิด แก เจ็บ ตาย มันตองเปน
สัมมัตตะ ๑๐. ดังนั้นการบรรยายในวันนี้ ก็จะพูดเลยไปถึงสัมมัตตะ ๑๐ หลังจากที่พูด
อัฏฐังคิกมัคคมีองค ๘ ครบถวนแลว. ในวันนี้จึงพูดถึงเหตุแหงสันติภาพ คือสัมมา ญาณะ, ไมคอยจะคุนเคยกันก็ฟงกันเสียใหคุนเคยบาง, แลวจะพูดอีกขอหนึ่ง. คือ
สัมมาวิมุตติในคราวหลัง.
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ศึกษาโดยอรรถและพยัญชนะของคํา.
นี้คําวาสัมมาญาณะนี่ จะศึกษากันโดยละเอียด ก็แยกออกเปน ๒ คํา คือ
สัมมาคําหนึ่ง, ญาณะคําหนึ่ง, บทยืนที่เปนหลักคือคําวา ญาณะ แปลวา ความรู, สัมมา
เปนบทประกอบ แปลวา ถูกตอง ที่ถูกตอง. ดูคําวา ญาณะ กันกอน แปลวา ความรู
มีคําเรียกแทนกันไดอีกหลายคํา, ไมเรียกวาญาณะก็ได ไปเรียกวาวิชชาก็ได เหมือนกัน,
เปนความรูเหมือนกัน, ไปเรียกวา ปญญาก็ได เปนความรูเหมือนกัน ไปเรียกวา จักขุ ก็ได
แปลวา ดวงตา ก็หมายถึงความรู เหมือนกัน, ไปเรียกวา อาโลกะ แปลวา แสงแดด หรือ
แสงสวาง มันก็หมายถึงความรูดวยเหมือนกัน. เพราะฉะนั้นรูวไวเถอะวา มันมีคําเรียก
แทนกันไดอีกหลายคํา แตมันเหมือนกันหมด, หมายถึง แสงสวางหรือความรู แสงสวาง
แหงจิตใจคือความรู จิตใจไมตองการแสงแดด ตองการแสงสวางที่เปนความรู คําพูดใช
รวมกันไดอยางนี้. เรามีคําวาความรู ความรู นี่เปนหลัก, แลวก็มีคําที่จะตองอธิบาย
ใหเห็นชัดลงไปอีกวา หมายถึงความรูในชั้นไหน. ถาเปน ญาณะหรือวิชชา เปนตน
แลว หมายถึงความรูแจง, เห็นแจงประจักษอยูในจิตใจ ในความรูสึกจริงๆ ไมตอง
คํานวณ ไมตองใชเหตุผล, อยูเหนือความหมายแหงเหตุผล.
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ดังนั้น ก็พูดกันอีกทีหนึ่งวา ความรู ความรู นี้มันมีกี่ขั้น. ขั้นแรกเปน
ความรูที่ไดอาน ไดยิน ไดฟง ไดอะไรก็ตาม เปนความรูเหมือนที่เราเรียนใน
โรงเรียน; นี่ก็เรียกวาความรู.

ทีนี้ เอาความรูนั้นมาคิดนึกใครครวญ อยางนั้นอยางนี้ ดวยการคํานวณ
ดวยการใชเหตุผลตาง ๆ นานา ก็เกิดความเขาใจ, แมความเขาใจนี้ก็เปนความรู,
ความรูขั้นที่สูงขึ้นมา.
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ทีนี้เมื่อเขาใจแลวไดปฏิบัติดู, ปฏิบัติดูมันก็พนจากความเขาใจ มันเปน
ความรูสึกอยูในใจโดยไมตองอิงอาศัยเหตุผลอะไร, รูแจงเห็นแจงแทงตลอด
อยูในใจ. นี้ก็เปนความรู, ก็เลยไดความรูเปนสามขั้น โดยทั่วไปเปนอยางนี้.
ควรจะรูกันไวบาง วามีความรูขั้นความรูธรรมดาสามัญ, มีความรูขั้น
เขาใจ นี้มันตองมีสติปญญาใครครวญคํานึงคํานวณ นี้เปนความเขาใจ, ครั้นปฏิบัติดู
ตามนั้นแลว มันมีผลปรากฏแกจิตใจอีกชั้นหนึ่ง นี้มันเลยความเขาใจ เปนความ
รูแจงแทงตลอด. ถาจะรูเรื่องอะไรใหถึงที่สุด ก็ตองรูถึงขั้นที่วา รูแจงแทงตลอด
ก็เปนอันวารูทั้งสามขั้นนั้นแหละ : ความรู แลวก็ เขาใจ แลวก็ เห็นแจงแทงตลอด.
คําวา ญาณๆ ในที่นี้ ก็หมายถึงความรูขั้นที่เปนการเห็นแจงแทงตลอด, ไมใชสัก
แตวานั่งฟงแลวก็รู หรือเอาไปคิดเลนๆ แลวก็รู, มันตองปฏิบัติจนสิ่งนั้นปรากฏแก
ความรูสึกในจิตใจ จึงจะเรียกวาเห็นแจงแทงตลอด และเปนความรูที่หมายถึงในที่นี้.
ทีนี้ ก็มีคําวา สัมมา สัมมาเขามาประกอบ, สัมมาญาณะความรูที่เปน
สัมมาคือเปนความถูกตอง. คําวาสัมมา ในที่นี้โดยทั่วไปก็แปลวา ถูกตอง มันยังจะ
ตองถามวา ถูกตองสําหรับอะไร? มันก็ตอบไดทันทีวา ถูกตองสําหรับความดับทุกข ;
ถามันถูกตองสําหรับอยางอื่น
มันไมใชสัมมาในที่นี้.สัมมาในที่นี้หมายถึงถูกตองสําหรับ
ดับทุกข คือมันดับทุกขได, หรือมันเปนสวนประกอบของการที่ดับทุกขได ก็ไดเหมือนกัน,
แตมันอยูในพวกที่วามันดับทุกขได เรียกวา สัมมาญาณะ ความรูที่ถูกตองคือ
ดับทุกขได.
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ญาณเปลีย่ นระดับได.
ทีนี้ ก็อยากจะใหทานทั้งหลาย มีความรูเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาความรูหรือญาณ
ใหครบถวน เพราะวาเราไมคอยจะไดพูดกันในสวนนี้
ทีนี้ก็อยากจะใหรูอยางครบถวน
มันมีความหมายตาง ๆ กันอยู สําหรับสิ่งที่เรียกวาญาณ.
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อันแรกที่สุด ญาณพวกแรกที่สุด เราเรียกวา สัญชาตญาณ. สัญชาต ญาณ ตัวหนังสือแปลวาญาณที่เกิดเอง, ตามตังหนังสือแปลวาอยางนั้น. ความหมาย
ของมัน ก็คือญาณที่เกิดอยูตามธรรมชาติ, เกิดอยูตามธรรมชาติ, เกิดไดเองตาม
ธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิต.
ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแลวไมตองมีใครมาสอน
มันรูสวนที่มันรู
ไดเองอยูระดับหนึ่งทีเดียว; เชนรูจักกลัวตาย รูจักตอสูเพื่อไมใหตาย, รูจักหาอาหารกิน,
รูจักการสืบพันธุ
แลวมันก็ยังเปนสิ่งที่ละเอียดๆ
อยูอีกมากมายหลายอยางนับไมถวน
ที่เปนเรื่องของความรูที่เกิดเอง เหลืออยู ประจําอยู ในสิ่งที่มีชีวิต.อยางวาเด็กทารก
ไปหยิบไฟเขา
มันก็มีความรูเองโดยไมตองมีใครสอนดอก,
รอนแลวก็หดมือ แลว
มันก็เลิกไมหยิบไมจับ; อยางนี้ไมตองมีใครสอน, ความรูอยางอื่นอีกมากมาย ติดมา
กับชีวิต, ถาความรูสึกชนิดนี้เปนความรูระดับต่ํา จะเรียกวาระดับต่ําก็ไมถูก, เรียกวา
ระดับกลาง ระดับพื้นฐาน, ระดับพื้นฐานที่เปลี่ยนไดตอไป.
เรามีความรูที่เปนสัญชาตญาณ ดวยกันทุกคน มีผลคือใหมีชีวิตอยูได
ใหรอดชีวิตอยูได, แมจะมีความรูสึกเปนตัวเปนตน มันก็ไมรุนแรง, เปนแตเพียง
วามีตัวตน สําหรับจะรักษาถนอมใหมีชีวิตอยู เพียงเทานั้นแหละ. เปนความรูสึก
ตามสัญชาตญาณมีตัวตน.
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ทีนี้ ตอมามันก็ไมไดหยุดอยูเพียงเทานั้น สัญชาตญาณพวกนี้ที่ควบคุม
ไมดี
หรือไมรูจัควบคุมหรือวาอบรมกันมาผิดๆ
มันก็เปนสัญชาตญาณชนิดที่เปน
ไปฝายกิเลส,
ฝายกิเลสคือฝายที่จะผิดจะเกิดทุกข,
จะเรียกวาความรูสึกฝายต่ําก็ได
แตเราจะเรียกธรรมดาๆ วา สัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปความรูขั้นกิเลส. ในระดับ
สัญชาตญาณมีความรูแตเพียงวา ตัวตน ตองเลี้ยงตัวตน ตองรักษาตัวตน คุมตรอง
ตัวตน เพียงเทานั้น; แตถาควบคุมไมได มันหนักเขาหนักเขา มันก็เลยไป
เปนเห็นแกตัว เห็นแกตน, พอเห็นแกตนก็จะเกิดโลภะ โทสะ โมหะ เกิดกิเลส
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นานาชนิด ; นี่สัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปเปนกิเลส เราก็ไดรับผลคือเปนทุกข.
มีความทุกข.
แลวมันก็แปลกอยูอีกทีหนึ่งที่วา ทุกคราวที่มีความทุกข มันยอมสอนให
อยางหนึ่งเสมอ : มีความทุกขเพราะอะไร มันก็สอนใหอยางหนึ่งเสมอเกี่ยวกับสิ่งนั้น,
มันก็คอยๆ มีความรูสึกขึ้นมา เกี่ยวกับสิ่งนั้น สัญชาตญาณนั้นก็เปลี่ยนไปเปนโพธิ.
ถามันเปลี่ยนไปเปนกิเลส ก็เปนเหตุใหเกิดทุกข, แตแลวมันอีกทางหนึ่ง ก็เปลี่ยน
เปนโพธ คือ รูแจงตามที่เปนจริง วา อะไรเปนอยางไร ก็เปนเพื่อดับทุกข เปน
อันที่ ๓.
อันที่ ๑. เปนความรูลวน ๆ ตามแบบธรรมชาติลวนๆ ; ดูแตนกบาง
ชนิดทํารังเปน, สวยงามแปลกประหลาดอัศจรรย จนคนก็ทําไมได. รังนกบางชนิด
ใครสอนมันละ มันก็ทําได, นี่เรียกวามันเปนสัญชาตญาณที่ติดมาในชีวิตของนกชนิดนั้น
ก็ไมใชเลนเหมือนกัน. บางอยางก็นาอัศจรรย เชนแมลงผึ้งทํารังสวยงามประหลาด
อยางที่คนก็ทําไมได, นี่ก็เปนความรูก็เรียกวาสัญชาตญาณ มีอยูในชีวิตทุกชนิดตามแบบ
ของตนๆ ใหรอดชีวิตอยูได.
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ทีนี้ สัญชาตญาณที่เปลี่ยนไปเปนกิเลส มันก็เนื่องดวยการอบรมมาผิด
แวดลอมมาผิด อะไรมาผิด โดยไมตองมีใครรับผิดชอบ; เชนเด็กทารกเกิดมา พอ แม
หรือคนเลี้ยงก็สอน โดยวิธีอบรมใหเขาใจไปวา มีตัวกู มีของกู เพราะพูดกันแตวา
นี่ของลูก ของแก บานของแก พอแมของแก อะไรของแก อะไรของแกหมด. นี้
เด็กมันก็เริ่มรูๆๆ รูเฉไปในทางกิเลส, ความรูสึกเพียงแตวาตัวตนของตน มัน
กลายเปนตัวกูชนิดที่เห็นแกตน. ความรูสึกที่เห็นแกตนนั้นมันเลวรายมาก, ความคิด
ความเห็นวาตนเฉย ๆ ไมเลวรายเทาไร, นี่มันเห็นแกตน มันก็เปนเรื่องเลวมาก แลวก็
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คนเลี้ยง พอแม ใครก็ตาม อุตสาหหาสิ่งอรอยที่สุด สวยงามที่สุด ไพเราะที่สุดอะไรมา
บํารุงบําเรอเด็กทารก, ใหเด็กไดรูรสของสิ่งเหลานั้น แลวก็พอใจๆ มีความพอใจ
แลวก็อยากไดมากๆยิ่งขึ้นไปก็เกิดความรูสึกวาตัวกูพอใจ
ตัวกูไดมา.
นี่มันก็เกิดกิเลส
ชนิดนี้เปนธรรมดา, จะโทษใครก็ไมได, จะโทษบิดามารดาก็ไมถูก เพราะเขาทําไป
ตามประเพณี ไมตองรับผิดชอบ ในการกระทําที่ทําใหเด็กๆลูกทารกเจริญขึ้นดวยความเห็น
แกตัว ; แตแลวมันก็เกิดกิเลส, ครั้นเกิดกิเลสแลวไมตองสงสัย มันก็มีความทุกข
มีความทุกข.
ทีนี้ ก็ดังที่พูดมาแลววา เมื่อมีความทุกขทีหนึ่ง มันหายโงมาทีหนึ่ง,
เรื่องเล็กเรื่องใหญอะไรก็ตาม ทําผิดนอย ๆ ก็ฉลาดนอย ๆ ทําผิดมาก ๆ ก็ฉลาดมาก ๆ
คนก็ไดรับความรูที่ถูกตอง
ที่ความทุกขมันสอนให,
นี้ก็เปนสิ่งที่ควรจะรูจักไว
วิวัฒนาการทางสติปญญาในโลกนี้ของมนุษยเรา ก็ความทุกข หรืออุปสรรค หรือความ
ขัดของ หรือความยากลําบากมันสอนให, มันบีบบังคับใหคนควาจนหาทางที่จะแกปญหา
ก็เลยฉลาดขึ้นมา เพราะความทุกขบังคับใหทํา. แตความรูสวนนี้มันเดินกันคนละทาง
คือมันเดินมาในทางที่จะดับทุกข, เราจึงเรียกวาสัญชาตญาณ ฝายโพธิ.
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ไดเปน ๓ อยางแลวไหมละ : ๑. สัญชาตญาณตามธรรมชาติลวน ๆ
พื้นฐาน, โดยพื้นฐาน, ๒.สัญชาตญาณที่มันเปลี่ยนไปเปนกิเลส เรียกวาความรูผิด ๆ,
ความรูผิดๆ, ๓. ทีนี้ สัญชาตญาณอีกทางหนึ่งก็เปลี่ยนไปในโพธิ คือ ๓. ความรูถูกตอง,
ความรูถูกตอง แตมันก็เปนความรูทั้งนั้นแหละ. แมแตรูมาตามธรรมชาติมันก็ไมใชเลน
มันรูมากเหมือนกัน,
มันมีพืชพันธุ
มันมีเชื้อแหงความรูตามธรรมชาติธรรมดา,
มันมีแตวาจะรูจะรู, แลวมันมารูผิดก็ไปฝายกิเลส, มารูถูกก็ไปฝายโพธิ. ฉะนั้น ความ
รูทั้ง ๓ ประเภทนี้ ทีมันดึงชีวิตไป ตามเรื่องตามราว ตามโอกาส ตามเหตุการณ
ตาง ๆ ; เดี๋ยวเราใชความรูอยางสัญชาตญาณ, เดี๋ยวใชความรูอยางกิเลส, เดี๋ยวใช
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ความรูอยางโพธิ. แตวาในที่สุดมันทนไมไหว มันก็ตองหันมาหาความรูอยางที่
เปนโพธิยิ่งขึ้นไป, เพื่อจะดับทุกขไดยิ่งๆ ขึ้นไป. เพราะฉะนั้น จึงเกิดการอบรม
สั่งสอนเปนพิเศษในดานจิตใจ ใหรูในดานของโพธิยิ่งๆ ขึ้นไป จนกวาจะเปน
พระพุทธเจา. พระโพธิสัตวก็คือผูที่อบรมโพธิใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ครั้นโพธิ
ถึงที่สุด สูงสุดก็เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา, เมื่อสติปญญาความรูถึงที่สุด ก็ดับกิเลส
ไดหมด ดับความทุกขไดหมด, เรื่องมันก็จบกัน.
นี่เรื่องความรูมีอยูเปน ๓ ขั้น ๓ ชนิด อยูในชีวิตของเรา แลวมันก็มี
ความหมายทั้งนั้นแหละ, ไมรูวาอะไรบังคับ ไมรูวาพระเจาหรือใครสรางมา. พอเกิด
มาแลวก็เริ่มทําผิด, เริ่มทําผิดตามสิ่งแวดลอม ผิดกันกอน มีความทุกขกันกอน,
แลวก็เข็ดหลาบเขาก็หันเหไปทางตรงกันขาม เพื่อจะดับทุกข ดับทุกข, พอดับ
ทุกขไดก็หมดเรื่อง หรือจบกัน, ชีวิตเปนอยางนี้.
ทําไมจึงเปนอยางนี้ พวกที่ถือพระเจาถืออะไรของเขา ก็พระเจาตองการให
เปนอยางนั้น, บันดาลใหเปนอยางนั้น. พวกพุทธศาสนานี่ ชาวพุทธนี่ไมมีพระเจา
ก็บอกวากฎธรรมชาติชื่ออิทัปปจจยตา, กฎอิทิปปจจยตาควบคุม บันดาลมาให
เปนอยางนี้ เราก็มีหลักอยางนี้ ถือหลักอยางนี้, แลวก็จะพัฒนาความรูในทาง
อิทิปปจจยตายิ่ง ๆ ขึ้นไป, ใหเกิดความรูถึงที่สุดและดับทุกขได จะไดจบเรื่องกันเสียที.
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ทานทั้งหลายก็รูไววา โดยธรรมชาติที่มันเปนไป มันเปนไปในลักษณะ
อยางนี้ ; แมเดี๋ยวนี้เราก็ไดใชความรูเหลานี้ หรือวาตกอยูใตอํานาจของความรู ๓ อยางนี้,
ยังตองใชความรูตามสัญชาตญาณ อยูมากเหมือนกัน ในการตองการอาหาร แสวงหา
อาหาร ตอสูปองกันตัว สืบพันธุอะไรตาง ๆ, แลวก็มีความรูผิดไปตามที่มันถูกแวดลอม
ใหรูผิดมาตั้งแตออนแตออก มันทําผิด ทําผิด เกิดกิเลส เกิดความยึดมั่นถือมั่น มันก็
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เปนทุกข, แตแลวมันก็ฉลาด ฉลาดขึ้นทุกครั้งที่ไดรับความทุกข มันก็มีความรู
ที่ถูกตอง แลวก็ใช ในที่สุดจนกระทั่งวาไมมีความทุกขเกิดขึ้นไดเลย, นี่ก็เรียกวา
จบการศึกษา รับปริญญาของพระพุทธเจา.
ปริญญาของพระพุทธเจามีอยู ๓ อยาง คือความสิ้นราคะ ความสิ้น
โทสะ ความสิ้นโมหะ; นี้คือปริญญา ๓ พระพุทธเจาตรัสไวอยางนี้เอง, ไมใชแกลง
เอามาพูด หรือแกลงบัญญัติขึ้น. ในพระบาลีมีคําอยางนี้ วาปริญญา ๓ : สิ้นราคะ
สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ, ใครไดรับปริญญาของพระพุทธเจาก็ชนะหมด เหนือโลก เหนือกรรม
เหนือวัฏฏสงสาร เหนืออะไรหมด จบเรื่อง.
นี่เรียกวาเรามันมีญาณหรือความรูที่เกี่ยวกับมนุษยอยูเปน ๓ อยาง
อยางนี้ : สัญชาตญาณกลางๆ ๑, สัญชาตญาณรูผิด ๑, สัญชาตญาณ
เปลี่ยนเปนรูถูก ๑, จะตองมีความรูเพื่อควบคุมมันใหดี ใหมันถูกตอง มันจําเปน
ที่จะตองเปนอยางนั้น. เพราะวามันไมไดสรางใหมีความรูอยางถูกตองมาแตในทอง มัน
สรางความรูเฉย ๆ ความรูพื้นฐานเฉย ๆ, เบนไปทางรูผิดก็ไปอยาง เบนมาทาง
รูถูกก็ไปอยาง, เราก็จะเข็ดหลาบในทางรูผิด ก็หันมาในทางรูถูก จนกวามันจะสิ้นสุดกัน.
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ทีนี้ก็ไดมาพูดกันถึงทางมาแหงความรู, ทางมาแหงความรู กลาวตาม
หลักที่มีอยูชัดๆ ในพระบาลี ไมตองคิดเอาเองก็กลาวไวเปน ๒ ขั้นตอน.
ทีแรกก็เรียกวา ความรูที่ไดมาจากการไดยินไดฟงจากผูอื่น เรียกเปน
บาลีวา ปรโต โฆโส, ยุงเปลาๆ ไมตองจําก็ได ไมอยากจะเอามาพูดใหรําคาญ. แตถาใคร
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อยากจะรูจะฟงก็วา ปรโต โฆโส-การโฆษณาจากผูอื่น ที่เราไดยินไดฟงไดอานไดอะไรก็ตาม
ที่มันมาจากผูอื่นนั่นแหละ เปนความรูอันแรก, ไดรับมาแลวก็มาสูจิตใจ เขาไปในจิตใจ
แลวก็ทําการแยกแยะดวยจิตใจ ตอนนี้เรียกวา โยนิโลมนสิการ ไดรับความรูจากภายนอก
เขามา เหมือนกับไดวัตถุดิบเขามาในจิตใจ. ก็แยกแยะใครครวญ จนมันเปนความรู
ขึ้นมาในภายใน. นี้จะเปน ๒ ตอนอยู คือวาไดรับมาจากภายนอก แลวมาใครครวญ
พิจารณาคํานึงคํานวณเทียบเคียงดวยเหตุดวยผล เปนอยางนั้นอยางนี้ นี้ก็เปนอยางหนึ่ง
เปนขั้นตอนหนึ่ง.
ทีนี้มันก็มีการรวมกัน เปนสมาธิเปนปญญา, การทําไวในใจโดยแยบคาย
ถาทําถูกตองมันทําไปในทางที่ใหเกิดสมาธิ แลวความรูที่มันครี่งๆ กลางๆ หรือมันไม
กระจาง มันก็เปนถึงที่สุด มันก็เปนปญญา. ฉะนั้น คําวา ทําในใจโดยแยบคายนี้
แยกเปนสองขั้นตอน คือ ทําใหเปนสมาธิก็ได, ทําใหเปนปญญาก็ได. ถาทํา
ใหเปนปญญาคือเปนญาณ, เปนญาณโดยครบถวนโดยสมบูรณ. ถาสามารถทําจิตให
เปนสมาธิได ความรูมันก็จะปรุงแตงกันไปในตัวเองเกิดขึ้นมา รูสิ่งทั้งหลายถูกตองครบ
ถวนตามที่เปนจริง.
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ขอนี้บางคนจะไมเชื่อก็ได
วาพอทําจิตเปนสมาธิแลว
จะรูจักสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง. ขอนี้มันหมายความวาถาทําจิตเปนสมาธิแลว มันมี
ความแหลมคม เพราะมันรวมกระแสแหงความรูทั้งหมดเขาดวยกัน, เหมือนกับรวม
แสงแดดดวยแกวนูน แลวรวมแสงจนลุกเปนไฟได ถามันรวมแสงเขาดวยกันมันก็รอน
ลุกเปนไฟ. ถาทําเปนสมาธิได มันก็รวมกระแสแหงความรูเขาดวยกัน มันก็ออกมา
เปนความรูที่เราไมเคยรู ที่เราตองการจะรู หรือมันคางอยูในใจตลอดเวลาที่อยากจะรู ;
พอทําจิตใหเปนสมาธิได มันจะมีคําตอบออกมาเองเปนความรู แลวก็ถูกตองตามที่
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เปนจริง. ดูอีกทีมันก็งายดายมาก, แตดูอีกทีมันก็ทําไมได เพราะทําใหสมาธิไมได.
ดังนั้น จึงมีระเบียบสําหรับใหฝกสมาธิ, ครั้นฝกสมาธิแลว มันก็มีคววามรูสึกเกิดขึ้นมา
ตามที่เปนจริง.
นี่ทางแหงความรูของเรา รับความรูมาจากภายนอก, แลวก็มาทําขาง
ใน ทําเปนสมาธิ, แลวก็ทําเปนปญญา, นี่ก็เลยไดความรูในระดับสูงสุด คือถูก
ตองตามที่เปนจริง ของทุกสิ่งที่มาเกี่ยวของหรือที่เราตองรู. ถาทํายังไมไดผลตามนี้
เรียกวายังไมไดอะไรเลย, ถาทําไดตามความมุงหมายของหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ก็ตอง
สามารถทําใหเปนความรูถูกตองตามที่เปนจริง ในสิ่งทั้งปวงได, มันก็มีอุบาย มีเทคนิค
อะไรของมันโดยเฉพาะ ซึ่งจะตองศึกษาฝกฝนปฏิบัติกันตอไป.

ฝกปฏิบตั ิธรรมจะเกิดปญญาตามลําดับ.
ทีนี้ก็จะใหมองดูอีกทางหนึ่ง ที่จะเห็นไดงาย ๆ ที่จะมองเห็นไดงาย ๆ
ในขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่เขาใชกันอยูเปนหลักทั่วไปแตดึกดําบรรพมา โดยแยก
ปญญาใหเห็นชัดเปน ๓ ประเภท: ประเภทที่ ๑ เรียกวา สุตมยปญญา -ปญญา
มาแตการศึกษาตามธรรมดา การศึกษาตามธรรมดา. ประเภทที่ ๒ เรียกวา จินตามย ปญญา -ปญญามาจากการคิดการคนการคํานวณ เรียกวาการคิด นี่ก็สูงกวาธรรมดา.
อันที่ ๓ เรียกวา ภาวนามยปญญา -ปญญามาแตการเจริญภาวนา คือการทําในจิตใจ.
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ปญญาขั้นสุตามยปญญา นี้ทุกคนอาจจะเขาใจได เพราะมันเปนเรื่อง
ธรรมดาที่มีอยู แตไมเคยเอามาสังเกตมาคิด, ปญญาชั้นพื้นฐานก็เกี่ยวกับไดยินได
ฟง, เด็กๆ โตขึ้นพอเขาโรงรียนไดยินไดฟง ก็มีปญญาพื้นฐานแหงความรูอยางนี้.
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แลวตอมาเขาเอาความรูนั้นไปคิดใครครวญ ทบทวนอยางโนนอยางนี้,
มีเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ แลวแตเขาตองการจะคิดไปในทางไหน, มันก็เกิดปญญาใน
ระดับสูงขึ้นมา เรียกวาปญญาเกิดจากการคิด เปนจินตามยปญญา นี้เขาใจ ๆ ๆ เขาใจ
แลวก็ปฏิบัติ ๆ นําไปสูการปฏิบัติ มันก็ไดรับผลของการปฏิบัติ.
ทีนี้ มันเลยความเขาใจแลว เปนความเห็นแจงแทงตลอด เรียกวา
ภาวนามยปญญา.
โดยเฉพาะเรื่องธรรมะนี้เห็นไดงายที่สุด, ครั้งแรกฟงเทศนก็ได สุตามย ปญญา มาจากการฟง, แลวเอาไปใครครวญพินิจพิจารณาอยูเรื่อยไป จนเกิดความเขาใจ
ออกไป นี้ก็ไดปญญาอันเกิดมาจากความคิด, ทีนี้ปฏิบัติ ปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติใหครบ
ถวน มันก็มีผลปรากฏขึ้นมาในภายในชัดเจนแจมแจง ไมตองอิงอาศัยเหตุผลอีกแลว,
มันเปนความจริงที่ปรากฏขึ้นมาชัดแกจิต ประจักษแกจิต นี้เรียกวา ภาวนามยปญญา, เปน
เรื่องที่เขาใจไดงายๆ อยางนี้, เราเรียงลําดับกันอยางนี้เพื่อเขาใจงาย, แตในพระบาลี
เรียงลําดับกลับกันอยู คือเอาจินตามยปญญามากอน แลวจึงมาถึงสุตามยปญญา, คือ
เอาปญญามาจากความคิดกอน แลวจึงมาถึงปญญามาจากการไดยินไดฟง, จึงถึงปญญา
ที่เกิดจากการภาวนา. ขอนี้เราไมรูความมุงหมายของทาน ทําไมจึงเรียงลําดับอยางนั้น,
อาจจะเรียงลําดับดวยเหตุผลอยางอื่นก็ได. นี้ขอเรียงลําดับเสียใหมวา ปญญามาจาก
การศึกษาจากขางนอก แลวปญญามาจากการคิดนึกขางใน, แลวปญญามาจาก
การรูแจงแทงตลอดขางใน; เราเลยไดลําดับใหมวา สุตามยปญญา, จินตามย ปญญา, ภาวนามยปญญา จะเห็นวามีลําดับอยางนี้ หรือจะมีความสูงต่ํากวากันก็เปน
อยางนี้. นี่ปญญาๆ ก็คือญาณนั่นแหละ คือความรูนั่นแหละ, ความรูที่มาจาก
การฟง, ความรูที่มาจากการคิด, ความรูที่มาจากสัมผัสกับผลของการไดปฏิบัติ
นั้นๆ แลว, มีอยูสามขั้นสามชนิด สามระดับแลวแตจะเรียก.
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ลักษณะตางกันของญาณ.
เอา, ทีนี้ก็ดูกันตอไปถึงขอที่วา มันมีลักษณะตางกันอยางไร, ญาณ ๆ
ทั้งหลายความรูทั้งหลายมันมีลักษณะตางกันอยางไร? ความรูทีแรก จะเปนความรู
ที่ไดยิน ไดฟง ไดคิด ไดเห็นแจงอะไรก็ตาม เปนความรูทีแรกไดทําใหเกิดขึ้น ตาม
หลักเกณฑของมัน, อยางนี้ก็เรียกวา ญาณหรือความรูตามธรรมดาในขั้นตน. ทีนี้
มีการเเทียบเคียงหรือการสืบสาวออกไปจากความรูอันนั้น ไดความรูอันใหมขึ้นมาอีก
นี้ก็เปนความรูอีกตอนหนึ่ง, อันี้เรียกวา อนฺวยญาณ. อันแรกเรียกวาธมฺมญาณ
เกิดความรูขึ้นครั้งแรก แลวมันเปนเหตุใหสืบสาวไปหาความรูอันใหม หรือความรูสึก
อันใหม ก็เรียกวา อนฺวยญาณ. ญาณตามธรรมชาติ แลว อันวยญาณ -ญาณที่เกิด
ตามมา ถาเรามีความรูเรื่องอนิจจัง เราก็จะมีความรูเรื่องทุกขังเปนแนนอน. ขอ
ใหมีความรูเรื่องอนิจจังใหชัดเจนเต็มที่
เราก็มีความรูเรื่องทุกขัง; ถาเรามีความรู
เรื่องอนิจังเรื่องทุกขังครบถวนดีแลว เราจะมีความรูเรื่องอนัตตาโดยแนนอน
อยางนี้มันคลอด เหมือนกับความรู, มันคลอดความรู, มันคลอดความรูออกไปตามลําดับ.
นี่ความรูที่เกิดขึ้นตามลําดับ, แมเรื่องทางโลกๆ ก็เหมือนกัน ความรูอันแรกเกิดขึ้น,
แลวก็สามารถที่จะทําใหแยกแยะออกไปเปนความรูอันอื่น. การทํากิจกรรมในบานใน
เรือน ธุรกิจดวยงานฝมือ ใานอะไรก็ตาม, มีความรูอันแรกเกิดขึ้น แลวก็เกิดความ
รูที่ขยายออกไปเปนลําดับๆ, นี่ความรูมันวิวัฒนาการอยางนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แลวมันก็ยังทําใหรูไปถึงของคนอื่น
ของผูอื่นนอกตัวเรา
เชนเราเห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวเรา, เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรภายในตัวเรา วาเปนอยาง
นั้นอยางนี้, พอเรานึกถึงคนอื่นมันก็มีความออกไป โอ, เหมือนกันแหละเหมือนกัน
แหละ. นี่เปนความรูที่งอกออกไปเดินออกไปใหรูถึงเรื่องของคนอื่น. เรามีกิเลสอยางไร
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มีโลภะ โทสะ โมหะ อยางไรรูชัดดี, พอนึกถึงคนอื่น อาว, ก็อยางเดียวกันแหละ.
ความรูไปถึงกิเลสคนอื่นนี่ มันเปนความรูตอนที่สอง ขั้นที่สอง เรียกวา อนฺวยญาณ
ความรูทีแรกเรียกวาธรรมญาณ ความรูตามธรรมดาที่สองเรียกวา อนฺวยญาณ, ความรู
ที่ถอยออกไปตามลําดับ. เรามีความรูกันโดยลักษณะอยางนี้ จึงสามารถรูเรื่องอะไร
ออกไปๆ บาง กระทั่งรูของตนเอง แลวก็รูของผูอื่นดวย; เชนวาคนนี้มีลูกรักลูกของตน
อยางไร, ไมเคยมีลูก พอมีลูกก็รักลูกของตนอยางไร,ความรักอันนั้นมันจะพลอยทําใหรู
ไปไดวา; แมคนอื่น มารดาคนอื่นก็รักลูกอยางนั้นเหมือนกัน อยางนี้เปนตน.
ความรูนี้ไมไดเรียนโดยตรง แตวาออกไปจากความรูที่เรามีอยูแลว ที่เราไดทําใหเกิดขึ้น
มาแลว นี้ก็เรียกวาญาณเหมือนกัน, เพราะฉะนั้น ญาณ มันจึงขยายตัวได.
เอา, ทีนี้ก็ดูกันตอไปอีกวา ญาณมันจะเดินสูงขึ้นไปถึงไหน, ญาณนี้มันจะ
เดินสูงขึ้นไปถึงไหน เปนลําดับขึ้นไป. นี้เรากลาวในทางธรรมเทานั้น, ที่มีใหการศึกษา
ชัดเจนอยู ก็มีอยูในทางธรรมะเทานั้น. บรรดาความรูทั้งหลายตั้งแตตนที่สุดจนถึง
สุดทาย บรรลุมรรค ผล นิพพานแลว มีไมรูกี่สิบญาณ; ถาจะไปแจกกันใหหมดเปน
หลายสิบญาณ, แตวามันแบงออกไดเปนสองพวก คือความรูตามธรรมชาติ
ความจริงตามธรรมชาติ วามันมีอยูอยางไร, เชนรูเรื่อง ดิน น้ํา ลม ไฟ เรื่องตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เรื่องทรัพยสมบัติ เรื่องกามคุณ เรื่องอะไรก็ตาม ที่มันเปนจริงอยางไร
เปนอยูอยางไร, โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือเปนทุกข ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา รูมัน
มีความเปลี่ยนแปลงอยางไร, มีความทุกขอยางไร มีความนาเกลียดนาชังอยางไร, ยึดถือ
เขาแลวมันกัดเอาอยางไร, รูในระดับนี้ ก็เรียกวาธัมมฐิติญาณ, นาจะจําคํานี้ไวให
ดี ๆ วา ธัมมฐิติญาณ, ฐิติแปลวา ตั้งอยู, ธรรมะตามธรรมชาติ, ธัมมฐิติญาณคือความรู
ในสิ่งที่มันตั้งอยูตามธรรมชาติอยางไร. นี่ไลๆ มาตั้งแตเรียกวารูเรื่องดิน น้ํา ลม ไฟ
เรื่องไมเที่ยง, เรื่องเปนทุกข เรื่องอนัตตา เรื่องอิทัปปจจยตา อะไรก็ตาม วา
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มันเปนธรรมชาติ, ตั้งอยูตามธรรมชาติอยางนั้น. หมวดนี้ก็มีหลายสิบชื่อ หลายญาณ
หลายสิบญาณ; ครั้นมาถึงที่สุดแหงญาณนี้ รูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาถึงที่สุด. วา
ตามธรรมชาติ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ทีนี้มาถึงตอนนี้
มันก็เปลี่ยนระดับ
เปนญาณที่จะไปสูพระนิพพาน จะเรียกวานิพพานญาณ -ญาณที่เปนนิพพาน
หรือนําไปสูนิพพาน หรือเนื่องดวยนิพพาน, คือพอมันเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพียงพอ
สูงสุดขอองธัมมฐิติญาณ ฝายนั้นแลว มันก็เกิดญาณพวกนิพพานญาณ วิราคญาณ นิโรธ ญาณอะไร, คือมันเริ่มเบื่อหนายเริ่มคลายกําหนัด เริ่มดับ เริ่มหยุด,ตอนนี้ก็มีหลายญาณ
หลายสิบญาณหลายสิบชื่อ ถาขยันแจกแยกมันก็มีหลายสิบชื่อ, ญาณฝายนี้คือเปนญาณฝายที่
ไดเกิดนิพพานหรือเปนนิพพาน. พูดงายๆ ก็วา ญาณพวกแรกใหรูจักธรรมชาติ ตาม
ที่เปนจริง วามันเปนอยูอยางไร, ครั้นเห็นตามที่เปนจริงแลว ก็จะเกิดญาณประเภท
หลังคือนิพพานญาณ เปนไปเพื่อนิพพาน คือมันจะเบื่อหนายในสิ่งเหลานั้น, จะคลาย
ความยึดถือในสิ่งเหลานั้น. จะดับความยึดถือในสิ่งเหลานั้น. กระทั่งเห็นวาดับแลว
หลุดแลว ปลอยแลว วางแลว อะไรก็ตาม กี่ญาณกี่ญาณ ตอนหลังนี้รวมเรียกวานิพพาน
ญาณ.
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ฉะนั้นญาณอันมากมายหลายสิบชื่อนั้น แบงไดเปนสองพวก คือรูธรรมชาติ
ทั้งหลายตามที่เปนจริงอยางไร นี้ตอนหนึ่ง ครั้นรูแลวก็ทําใหเบื่อหนายคลายกําหนัดไม
ยึดมั่นถือมั่น นี้ตอนหนึ่ง, รูจักสิ่งทั้งปวงตามที่ตั้งอยูอยางไร ตามธรรมชาติ เปนจริง
อยางไร, นี้ก็มาเปนขั้นๆๆๆ มากมายเหมือนกัน. ครั้นรูแลวอยางนี้แลว ก็เปลี่ยนเปน
วาเดี๋ยวนี้ ก็จะเปนฝายนิพพาน, คือ จะหยุด จะพอ จะเกิดความนิพพิทา คือเบื่อ
หนายสิ่งเหลานี้, วิราคะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานั้น ก็จะเปนนิโรธะ
คือ ดับความยึดมั่นถือมั่น, นี่คือการบรรลุมรรค ผล นิพพาน. แลวก็เกิดญาณ
สุดทายปจจเวกขณญาณ วาโอ, จบแลว เรื่องจบแลว. นี้กี่ญาณกี่ญาณตอนหลังก็
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เรียกวา นิพพานญาณทั้งนั้น,ความเปนมาแหงญาณ มันจะมากมายเทาไร มันก็แบงได
เปน ๒ พวกเทานี้แหละ, แลวเราอยูในญาณไหนก็ดูเอาเอง, หรือวาญาณไหนยังไมมีเลย
ก็จะรูไดเอง.
เปนอันวา ตองรูความจริงของธรรมชาติ รูความจริงของธรรมชาติตาม
ธรรมชาติ ที่มันเปนอยูอยางตามธรรมชาติ, รู ๆ ๆ ๆ จนในที่สุดรวมความไดวา ยึดถือไมได,
ยึดถือแลวกัด. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ที่เรามีกันอยู หากันมาไว สะสมกันมาไว
จะเปนทรัพยสมบัติแกวแหวนเงินทอง บุตรภรรยาสามี เกียรติยศชื่อเสียง อํานาจวาสนา
อะไรก็ตาม กี่รอยอยางกี่พันอยางก็ตาม,พอมาถึงขั้นนี่ก็รูวา โอ, ยึดถือไมไดเพราะยึด
ถือแลวกัด, ยิ่งดีมากยิ่งแพงมากยิ่งกัดมาก. รูในสิ่งเหลานี้ถึงที่สุดวา ยึดถือไมได
นี่คือธัมมฐิติญาณ. ตอจากนั้นก็รูความไมยึดถือ รูจักทําความไมยึดถือรูจักทําความ
ปลอย นี่คือนิพพานญาณ, มันตอเนื่องกันหลังจากที่รูวายึดถือไมได ยึดถือไมได
ยึดถือแลวกัด, ก็มีโดยไมตองยึดถือ; ถาคนเรามีอะไรๆ โดยไมตองยึดถือ มันก็
ไมกัด.
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เดี่ยวนี้คนยึดถือไปเสียหมด
ก็ไดปวดหัวนอนไมหลับ
เปนโรค
ประสาทเปนบาตาย, นี่แลวก็เพราะความยึดถืออยางนี้ มันจึงเกิดกิเลส: เกิดความ
รัก เกิดความโกรธ เกิดความเกลียด เกิดความกลัว ความอาลัยอาวรณ อิจฉาริษยา
ความหวงความหึง จนมันไดฆาฟนกัน แลวมันก็ไดฆาฟนกันขนาดที่เปนสงคราม.เดี๋ยวนี้
โลกไมวางจากสงคราม แลวสงครามทุกชนิดมาจากความยึดถือสวน ที่เปนตัวกูเปนของกู,
ยึดเกียรติยึดถืออะไร ยอมไมได ยอมไมได เห็นดวยไมได, ยึดถือของกู

www.buddhadassa.in.th

๓๐๐

สันติภาพของโลก

ก็ตองเอาไว ก็ตองตอสู, แลวก็ไปปลนไปชิงไปยื้อแยงของผูอื่น มาเปนของกู,
ฝายหนึ่งรูทัน มันก็ตอสู มันก็ไดรบกัน, มันไมมีอะไรที่วามันจะไมมาจากความยึดมั่น
ถือมั่นวาตัวกูวาของกู.
ถาคนในโลกรูเรื่องนี้ เขาก็จะหยุด, หยุดยึดมั่น แลวก็ทําไปดวยสติ
ปญญา, อยาทําไปดวยกิเลสตัณหา. เราพูดวาทําไปดวยจิตวาง เขาวาบา แลวเขาดา
เอาดวย, วาทําไปดวยจิตวาง คือไมตองยึดถือวาเปนตัวกูวาเปนของกู. จะหาเงินก็หา
ดวยสติปญญา, อยาหาดวยกิเลสตัณหา
มันก็ไมกัด, จะมีเงินไวก็ดวยสติปญญา
อย า มี ด ว ยกิ เ ลสตั ณ หา มั น ก็ ไ ม กั ด . จะใช เ งิ น ไปก็ ใ ช ด ว ยสติ ป ญ ญา อย า ใช มั น ไป
ดวยกิเลสตัณหา มันก็ไมกัด หมายความวามันไมมีปญหาเกิดขึ้น เพราะการหา การมี
การใช การอะไรทุกอยาง.แลวคนอยูกันเปนสันติสุข, โลกนี้ก็มีสันติภาพ เพราะวา
มันทําไปอยางถูกตอง ไมกระทบกระทั่งกัน, มันเต็มไปดวยความถูกตอง ของความรู
ของการกระทํา และมีผลของการกระทํา มันก็เรียกโดยบาลีวา สันติ ๆ สงรํางับ, ยอด
สุดก็เปนวิมุตติ คือความหลุดพน.
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เด็กๆ โงๆ สมัยปจจุบัน จะเรียนมหาวิทยาลัยมาจากเมืองนอกเมืองนาปริญญา
ยาวเปนหาง ก็ไมรูจักคําวาวิมุตติ. ไมรูจักคําวาวิมุตติในพุทธศาสนา แลวก็เห็นวาเปนคําครึ ๆ
คระ ๆ เอาไปลอกันเลนอะไรกันเลน, เลยไมไดรับประโยชนอะไรจากการมีพุทธศาสนา แลว
โงกมหัวไปเห็นวิมุตติบา ๆ บอ ๆ อะไรของวัตถุนิยม. คําวา วิมุตติ ๆ มันแปลวาหลุด
พน, หลุดพนจากสิ่งที่ผูกมัด ก็คือเสรีภาพนั่นเอง, สิ่งที่เรียกวาวิมุตติ ๆ วิมุตติหลุดพน มัน
ก็คือเสรีภาพนั่นเอง ที่เขาบูชากันนักกันหนา แตมันไปบูชาเสรีภาพของคนโง, ไมบูชา
เสรีภาพอยางพระพุทธเจา.
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เดี๋ยวนี้คนก็เปนทาส, เปนทาสคือไมมีเสรีภาพ, ก็เปนทาสของความเอร็ด อรอย สนุกสนานเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนัง ที่บูชากันนัก, ถึงกับบูชาชูแกวเหลาขึ้น
บนหัว, แลวก็สรรเสริญใหพรกันดวยแกวเหลา. นี้มันโงเทาไร, มันเสรีภาพที่ตรงไหน.
มันบูชาแกวเหลา แลวมันจะมีเสรีภาพไดที่ตรงไหน มันไมรูวา เสรีภาพ จริง ๆ มันตอง
หลุดพนจากความหลอกหลวงของสิ่งเหลานี้, บูชากิเลส บูชาความอรอยของกิเลส.
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม คือการแลกเปลี่ยนทาเตนรําบัลเลต, เตนรําแบบอยางผีสาง
อยางที่คุณยาคุณยายเห็นแลวเปนลม, ระบําบัลเลตมันอยางนั้น, แลวก็บูชาวิธีเตนกัน
ใหแปลกๆ เอามาแลกกัน, ประเทศนั้นเอามาแลกประเทศนี้ ประเทศนี้เอามาแลกให
ประเทศนั้น, เรียกวาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม. มันโงเทาไร มันบาเทาไร , แลวมันเปน
ทาสของความโง เปนทาสของกิเลสเทาไร,แลวมันก็เรียกวาเสรีภาพ, กูจะเตนรําอยางมี
เสรีภาพ. แตก็ไมรูวา มันอยูภายใตอํานาจกดขี่ของกิเลสสักเทาไร. นี่คือโทษของ
การที่มันไมรูความหมายของคําวาวิมุตติๆ หลุดพน, มันตองหลุดพนจากสิ่งที่บีบคั้น
บังคับ ชักลากจิตใจ ใหไปสูความยุงยากลําบาก.
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เพราะไมมีสัมมาญาณจึงตกเปนทาสวัต.ุ

คนเขาใจผิด เพราะมีญาณะผิด มันเปนมิจฉาญาณะ, ไมใชสัมมา
ญาณะ อยางที่เรากลาวแลวขางตน. ถามีสัมมาญาณะ มันก็ไมทําอยางนั้น; เดี๋ยวนี้
มันมีมิจฉาญาณะ จะทําอยางไร, แลวมันก็มิจฉาญาณะดวยกัน แลวก็บูชาตาม ๆ กันไป
ทั้งโลก. ประเทศไทยตัวเล็ก ๆ ไปตามกนเขาทั้งนั้น,ไปรับเอาอะไรบา ๆ บอ ๆ มา
ทั้งนั้น, โดยไมดูวาเจาของเดิมตนตํารับตํารานั้นมีเสรีภาพไหม, มีสันติภาพไหม,
ประเทศที่เราจะเอาอยางเขานั่นมันมีสันติภาพไหม.
มันมีเสรีภาพไหม.เราก็ตกหลุมลอ
ของเขา สนุกสนาน เอร็ดอรอย เพลิดเพลิน สวยงามอยางนั้นอยางนี้, มันจึงโงถึง
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ขนาดยกแกวเหลาขึ้นชูศีรษะใหพรกันอยางมีเกียรติ
ในระหวางหมูบุคคลที่เขาถือกันวา
มีเกียรติ,นี้มันบาเทาไร, ผีมันจะหัวเราะเทาไร, ลิงมันจะหัวเราะสักเทาไร. มนุษยทํา
อยางนี้ ทําไมไมนึกดูบาง วาเรามันไมมีเสรีภาพ.
ขอใหเรามีความรูความเขาใจถูกตอง ไมตกเปนทาสของกิเลสหรือเหยื่อของ
กิเลส, เดี๋ยวนี้เราเปนทาสของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในทางธรรมะตองเรียกอยางนั้น
ความเอร็ดอรอยสนุกสนานเพลิดเพลินทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราไปเปนทาสมัน เรียก
อยางสมัยใหมหนอยก็เรียกวา มันเปนทาสของวัตถุนิยม, รสอรอยอันเกิดจากวัตถุ ก็เปน
ทาสของมัน, แลวอะไรๆ ที่จะวางกฏวางเกณฑ วางความถูกตองอยางไร ก็เอาวัตถุ
เปนหลัก, แลวบูชาความถูกตองของกฏเกณฑทางวัตถุ, มันก็เปนทาสของวัตถุนิยมในเรื่อง
ความเอร็ดอรอยบาง ในเรื่องความจริง ในเรื่องหลักเกณฑบางอะไรบาง ก็ลวนแตเอา
วัตถุเปนหลัก มันก็เปนทาสของวัตถุนิยม. ทั้งโลกกําลังเปนทาสของวัตถุนิยม, ก็
เลยระดมทุมเทสติปญญาทั้งหมด คนหาแตเรื่องที่เปนวัตถุ. ดังนั้นความกาวหนาอยาง
แรงอยางเร็วอยางสูง มันจึงเปนไปแตในทางวัตถุ, ก็ดูเรื่องที่มันมีขึ้นมาซิวา เรื่องความ
เจริญทางวัตถุ ทางอวกาศก็ไปโลกพระจันทรได, ทางปรมณูก็มีกําลังอะไรไมรูมาใช
อยางเปนบาเปนหลัง แลวก็มีอันตรายเทาๆ กัน, ทางอีเลคโทรนิคมันก็ทํา
คอมพิวเตอร ทําอะไรสารพัดอยางขึ้นมา, แลวมันชวยอะไรได มันชวยอะไรได นอกจาก
เพิ่มใหมันยุงยากมากขึ้น สรางปญหาใหมๆ ใหเกิดขึ้น. สรางเครื่องจักรขึ้นมาเทาไร
คนก็วางงานมากขึ้นเทานั้น, สรางคอมพิวเตอรขึ้นมาเทาไร คนมันก็โงลงเทานั้น มันไม
สามารถเอาชนะปญหาอันแทจริงของมนุษยได, เรียกวาความรูนี้ไมใชสัมมาญาณะ,
ไมใชสัมมาญาณะ. เรากําลังพูดกันถึงสัมมาญาณะ, ความรูนั้นตองถูกตอง, ถูกตอง
นั้นมันตองดับทุกขได. ถามันดับทุกขไมได ไมใชถูกตองไมใชสัมมา, มันเปน
ความบาหลังชนิดหนึ่ง ไมอาจจะชวยโลกใหมีสันติภาพได.
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โลกนี้กําลังบาหลังทางวัตถุอยางนี้ มันก็ไกลสันติภาพออกไป ไกล
ออกไป ไกลออกไป, พรอมกันนั้นก็ไดรับการลงโทษ ใหเปนทุกขยากลําบาก
แสนสาหัส, แลวมันก็คอย ๆ นึกได คอยๆ หันกลับ จะหันกลับเมื่อไหรก็ไมรู แตมัน
ตองหันกลับแนๆ, มันไปจนสุดเหวี่ยงแลว ก็ดับทุกขไมได มีแตเพิ่มปญหาขึ้นมา,
มันก็เริ่มสลัดคัดออก อะไรเกินความจําเปนคัดออก, อะไรเกินความจําเปนคัดออก คัดออกเหลือ
แตที่จําเปน. ในตอนนี้จะอยูกันเปนผาสุก, จะรักกันได จะไมอิจฉาริษยากัน จะไม
เบียดเบียนกัน เรียกวามีสันติภาพ. เดี๋ยวนี้ไมมีใครตองการ, ตองการที่จะกาวหนา
ทางวัตถุใหไดเปรียบผูอื่น ในการที่จะเอาทรัพยสมบัติของผูอื่นมาเปนของตัว, ตองการ
จะครองโลก ตองการจะเปนเจาโลก ตองการจะครองโลกแยงกันครองโลก, แลวโลกนี้
มันจะมีสันติภาพไดอยางไร.
นี่เรียกวา จงพยายามศึกษาใหมีความรูความเขาใจ ในสิ่งที่เรียกวา
ธัมมฐิติญาณ- ญาณรูตามเปนจริง วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น มันตั้งอยูอยางไรตาม
ธรรมชาติ, มันมีอยูอยางไรตามธรรมชาติ, มีความจริงอยางไรตามธรรมชาติ, ใหชวยกัน
ศึกษาขอนี้ จนรูวามันมีความจริงตั้งอยูตามธรรมชาติ คือยึดถือไมได หลงรักไมได,
อยาไปเกี่ยวของกับมัน ดวยความหลงรัก ดวยความพอใจ ดวยความยึดถือเลย.
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เดี๋ยวนี้ การศึกษาของเรามันไมมีทางนี้ มีแตทางใหยึดถือมากๆ, ให
หวังมากๆ, ใหพยายามมาก ๆ ดวยความยึดถือดวยความตองการ
แลวคนทั้งโลกก็นิยม
ทํากันอยางนั้น, โลกนี้มันก็เปนอยางนี้ มันก็ชวยไมได ไมมีสันติภาพเกิดขึ้นได. จะ
มีองคการโลก องคการโลกกี่สิบองคการ มันก็ชวยโลกไมได เพราะมันไมถูก
กับเรื่อง; เพราะวามันเปนที่แยงกันหาโอกาส, แยงกันหาอํานาจ, แยงกันหาประโยชน
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เสียมากวา, มันไมไดสั่งสอนใหถูกตอง, องคการศึกษาขององคการสหประชาชาติไมไดสอนเรื่องนี้, แตสอนใหกาวหนาในเรื่องที่มันมีอยูแลว ที่กําลังเปนปญหา
อยูแลว ที่กําลังทําลายโลกอยู นั่ น ใหมันยิ่งขึ้นไป. ถาเขามีการศึกษาที่ถูกตอง
ทางธรรมทางศาสนา ใหลดความโง ความหลงทางวัตถุ ไมบูชาวัตถุนิยม, ไมยก
แกวเหลาขึ้นชูบนศรีษะอีกตอไป นั้นมันนะเปลี่ยน มันก็จะเดินถูกทางของธรรมชาติ,
ถูกหรือผิดนี่มันของธรรมชาติ. พวกที่พระเจาเขาวาของพระเจา เราไมมีพระเจาชนิด
นั้น เรามีพระเจาคือกฎของธรรมชาติ.

ความแตกตางของพระพุทธศาสตรกับไสยศาตร.
รูจักความเปนพุทธบริษัทไวดวยวามีกฎของธรรมชาติเปนพระเจา,
ไมไดมี
พระเจาที่เปนผี หรือเปนเทวดา
หรือเปนเทพเจาเปนอะไรอยางที่มีความรูสึกอยางบุคคล
นั้น พุทธบริษัทไมมี. ถามีความรูสึกอยางบุคคลมันก็มีกิเลสอยางบุคคล, เดี๋ยวพระเจา
โกรธ เดี๋ยวพระเจาพอใจ, เดี๋ยวพระเจาใหรางวัล, เดี๋ยวพระเจาลงโทษ อยางนี้ก็พระเจา
นี้ไมมีอะไรดีกวาคน มีความรูสึกอยางคน. เราไมมีพระเจาอยางนั้น แตมีพระเจา
อยางกฎธรรมชาติ แนนอนเฉียบขาด วาถาทําอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, ถา
ทําอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้,
ถาทําอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, แลวก็ไมตอง
บอกดวยวา ดีหรือชั่ว สุขหรือทุกข, บอกแตมันเกิดขึ้นอยางนี้ ที่แกทนไมได
แกก็เกลียด ก็เรียกวาความทุกข, เรียกวาชั่ว, ที่แกชอบ แกก็คิดวาดี เรียกมันวา
ดีวาถูกวาบุญ. แตธรรมชาติแทๆ ไมมีดีชั่ว-บุญบาป สุขทุกขอะไร, มีแตวา
ทําลงไปอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, ทําลงไปอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้. ใครชอบอยาง
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ไหนก็เลือกเอา. นี่พระเจาของชาวพุทธ, พุทธศาสนาจึงมีลักษณะเปนวิทยาศาสคร.
ไมเปนไสยศาสตร ไมงมงาย; ถางมงายเปนไสยศาสตร ก็ไมใชสัมญาณะ,
มันเปนมิจฉาญาณะคือรูผิด มันรูผิดตอความจริงของธรรมชาติ ก็ทําไปอยางผิด ๆ,
นี้ก็เรียกวาไสยศาสตร
นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนี้ รูจักคําสองคํานี้ไวใหดีๆ ไสยะ แปลวา หลับ,
พุทธะ แปลวาตื่น; ไสยศาสตรแปลวาศาสตรของคนหลับ, พุทธศาสตรแปลวาศาสตร
ของคนตื่น; จะเลือกเอาศาสตรอยางไหนก็เอา. ถาเปน ไสยศาสตรมันก็ตองพึ่งคนอื่น
ไมคิดพึ่งตนเอง คิดใหคนอื่นชวย นั่นแหละคือไสยศาสตร, อะไรๆ ก็บนบานสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นั้นใหชวย ตัวเองไมตองทํา, ถาอยางนี้เปนไสยศาสตร. ถารูวามันมีกฎ
ตายตัว ทําอยางไรผลเกิดขึ้นอยางไร, ทําอยางไรผลเกิดขึ้นอยางไร, คนตองทําเอง
แลวก็ทําเองคิดพึ่งตัวเอง; อยางนี้มันเปนพุทธศาสตร. เดี๋ยวนี้มันมีแตคนโงและ
คนขี้ขลาด, ใครกําลังโงใครกําลังขี้ขลาด, คนนั้นตองถือไสยศาสตรเปนแนนอน,
ชวยไมไดดอก ไมมีใครชวยไดดอก. ถามันโงมันก็เอาอยางงายๆ ใหคนอื่นชวย ชวย
ตัวเองไมได, ถามันขี้ขลาด
มันก็ตองเอาอะไรไวกอน
ชนิดที่มันเห็นวาแปลกดี,
หรือศักดิ์สิทธิ์ดีขลังดี, มันจึงไมถือสิ่งที่ไมรูวาอะไร. ฉะนั้น ไสยศาสตร ก็ตองมีความ
ศักดิ์สิทธิ์, ความเขาใจไมไดนั้นแหละ เปนหลักเปนพื้นฐาน, ไสยศาสตรมันจึงมี
อยูไดเพราะความโง เพราะความขลาดของประชาชน.
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เมื่อคนในโลกยังโง ยังขลาดอยู ไสยศาสตรจึงยังมีอยูได และมันจะ
เจริญดวย, ถาเหตุการณในขางหนาในอนาคตของโลกที่มันเจริญๆ แลว แตมันทําให็คน
ขลาดมากขึ้น โงมากขึ้น คือหลงๆๆ ในสิ่งเหลานี้มากขึ้น แลวก็ไสยศาสตรยังจะตอง
ครองโลก. ฉะนั้น เราเตรียมตัวกันไวใหดีเถอะวา จะมีไสยศาตรหรือจะมีพุทธศาสตร
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ทานปญญาฯเขาตองการทําลายไสยศาสตร, อาตมาวาไสยศาตรนี้ตองเก็บไวใหคน
โง ทําลายไมได, ไสยศาสตรนี้ตองเก็บไวใหคนโง ทานปญญาฯเขาแสดงความ
พยายามจะทําลายไสยศาสตรใหหมดไป ก็กระทบกันไปทางหนึ่ง, เรามันจําเปนที่ตองเก็บ
ไวใหคนโง. ถาคนโงยังมีอยูในโลก ไสยศาสตรมันตองมี; ถาไมมีไสยศาตร
ไวใหคนโง. คนโงจะปวดหัวตาย, จะเปนโรคประสาทตาย, มันจะบามันจะอาละวาด,
ตองเก็บไสยศาสตรไวใหคนโง.
แลวยังเชื่อวาในอนาคตนั้นคนยังจะตองโงหนัก
ขึ้นไปอีก; เพราะของหลอกลวงมันมากขึ้น, ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทาง
วัตถุจะประดิษฐสิ่งหลอกลวงใหหลงใหลมากขึ้นไปอีก ใหคนโงใหคนหลงมากขึ้นไปอีก.
เดี๋ยวนี้มันก็มากมายพอการแลว ตั้งแตในยุคมีไฟฟา ยุคไฟฟาเครื่องใช
ไฟฟา มันก็มีอะไรทําใหคนหลง ใหคนโงใหคนหลงมากยิ่งขึ้น, มันก็ยังตองโงยังตองขี้ขลาด
ยังตองกลัวจะสูญหายกลัวอะไรอยางไมมีเหตุผล, คือมันจะกลัวตาย กลัวพลัดพราก
จากทรัพยสมบัติอะไรมากขึ้น. ฉะนั้นจึงเปนอันวา ไสยศาสตรนี้ยังจะหมดไปไมได
จนกวาคนโงมันจะหมดไปจากโลก; ถาความกาวหนาทางเทคโนโลยี มันจะทําใหคนโง
มากขึ้นตอไปอีก มันก็ยังจําเปนที่จะตองมีไสยศาสตรใหคนโง, เลยปนกันยุง.
รัฐบาลผูมีหนาที่ปกครองไมรูจะเลือกเอาอยางไหน
ยังมีพิธีการสงเสริมไสยศาสตรในพิธี
อยูมาเพราะเห็นยังจําเปนอยู มันก็ถูกเหมือนกัน, เพราะคนโงอยูนี่.
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ใครเอาพระเครื่องรางมาแขวนคอ เพื่อวาพระพุทธเจาจะชวย นั้นคือคนโง,
ใครกําลังมีพระเครื่องแขวนคอ แขวนอยูวาพระพุทธเจาจะชวยนั่นคือคนโง, คือคนถือ
ไสยศาสตร วาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชวย. แตถาใครเอาพระเครื่องมาแขวนคอเพียง
วากันลืม, กันไมใหลืมพระพุทธเจา, ใหนึกถึงพระพุทธเจาผูที่จะชวยโลกใหดับทุกข
ได, กันไมใหลืมพระพุทธเจา ชวยเตือนใหปฏิบัติตามพระพุทธเจามากขึ้น, คนนี้ถือ
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พุทธศาสตร. คนแขวนพระเครื่องดวยกันเหมือนกัน คนหนึ่งถือไสยศาสตร, คนหนึ่ง
ถือพุทธศาสตร, ดวยเหตุที่วา ความในใจแทจริงมันตางกัน. ในโบสถ โบสถไหน
มีแตนั่งสั่นเซียมซี นั่งออนวอนโบสถนั้นเต็มไปดวยไสยศาสตร, ไมมีพุทธศาสตร.
ถาโบสถไหน มีความรูความเขาใจถูกตองปฏิบัติถูกตอง ก็มีพุทธศาสตร, ไมมี
ไสยศาสตร.
นี่เรื่องไสยศาสตรเรื่องพุทธศาสตรนี่ มันก็มาจากตนตออยางที่วา มาแลว
ขางตน วาเรามีสัญชาตญาณ คือความรูจริงที่เกิดตามธรรมชาติ อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได,
มันตองติดมากับชีวิตเปนความรู ตองการจะมีชีวิต จะถนอมชีวิต จะสืบพันธุชีวิต มัน
เปนพื้นฐานอยูอยางนี้. ถาสัญชาตญาณมันเดินทางไปผิดทาง มันก็ไปเปนโง ไป
เปนไสยศาสตร, ตองอาศัยไสยศาตร. ถาสัญชาตญาณมันเดินถูกทาง ก็มา
เปนพุทธศาสตร มันเปนความฉลาด ไมตองอาศัยความโง.

สัมมาญาณะเกิดขึน้ แลวจะมีสันติภาพได.
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ทีนี้ พุทธะ แปลวา ตื่น คือฉลาด นะไมใชโงนะ, พระพุทธเจาตองเปน
จอมปญญา จอมฉลาด จอมรูถูกตอง จนดับทุกขหรือแกปญหาทั้งปวงได. เราเปน
พุทธบริษัท เปนสาวกของพระพุทธเจาจะทําตัวอยางไร, ถามีความเขาใจถูกตอง
เปนสัมมาญาณะ มันก็มีความสุขความมีสงบ สรางสันติภาพสวนตัวขึ้นมาได,
สรางสันติภาพสวนรวมได, สันติภาพของโลกเราก็สรางได. นี่ขอใหมองเห็นวา
สัมมาญาณะมันสรางสันติภาพ; แลวสิ่งที่ตรงกันขาม มิจฉาญาณะมันก็สรางสิ่งที่ตรง
กันขาม,สรางความโง สรางความหลง สรางความขลาด สรางความกลัวแลวก็ดิ้นรน
ไปตามอํานาจโง ความหลง ความขลาด ความกลัว ทําอะไรยุงยากไปหมด จนไมรูวา
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จะถืออะไรกัน;
คนหลับ.

นี่เรียกวาคนหลับคนหลง

เรียกวาถือไสยศาสตร

คือศาสตรสําหรับ

ขอรองใหทานทั้งหลาย ที่เปนพุทธบริษัท ระมัดระวังเรื่องนี้ไวใหดี ขอ
ใหทําตัวใหสมกับที่เปนพุทธบริษัท สาวกของพระพุทธเจา, สาวกของพระพุทธเจา
ตองรุงเรืองอยูดวยสติปญญา, สาวกของพระพุทธเจาอยารุงเรืองอยูดวยความโงเลย. อยา
รุงเรืองอยูดวย ความขลาด ความกลัว ความไมรูไมเขาใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปน
จริง, มันจะแพหรือเลวกวาสัตวเดรัจฉาน ซึ่งมันไมเปนไปมากถึงอยางนั้น สัตวเดรัชฉาน
ยังอยูในระดับกลางตามสัญชาตญาณ ไมโงมาก แลวก็ไมฉลาด แลวก็ไมโง, มันเปนไป
ตามสัญชาตญาณระดับกลาง ๆ. คนมีสติปญญา สรางมาสําหรับมีสติปญญา, ไมใช
สรางมาสําหรับโง; ฉะนั้นควรจะถามตัวเองวา เรามีอะไรถูกตองครบถวนแลวไหม
ในการที่ธรรมชาติสรางมนุษย-คน ใหมาเปนสัตวที่ดีกวาสัตวทั้งหลายทุกชนิด. เดี๋ยวนี้
ใคร ๆก็ยอมรับอยางนั้น, ก็อยากจะยอมรับอยางนั้น วาการไดเปนสัตวมนุษยคือได
เปนสัตวที่ดีกวาสัตวทุก ๆ ชนิด สัตวเดรัจฉาน. แตแลวไดทําถูกตองสมกับการที่ได
เปนสัตวที่ดีกวาสัตวเหลานั้นหรือไม? ถาคนยังมีปญหามีความทุกข มีปญหามากกวา
สัตวแลว คนก็เลวกวาสัตว, นาละอายแมว นาละอายสัตวที่มันไมคอยจะมีความทุกข
มันไมปวดหัว, มันไมเปนโรคประสาท, มันไมบากามารมณมากเหมือนคนหนุมสาวสมัยนี้,
สัตวเดรัจฉานมันไมบากามารมณมากเหมือนคนหนุมสาวสมัยนี้. นี่ใครจะดีกวาใคร
ก็ลองคิดดู; เพราะไมรูอะไร มันจึงเปนอยางนั้น รีบแกไข รีบแกไข, รีบทําให
มีที่เรียกวาสัมมาญาณะความรูที่ถูกตอง.
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ตองมีสัมมาญาณะความรูที่ถูกตอง, มีธัมมฐิติญาณ รูวาสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงเปนอยางไร,แลวก็จะรูนิพพานญาณ ที่จะดับทุกข อันจะเกิดจากสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได; อยางนี้เรียกวามีสัมมาญาณะ มีแลวจะสรางสันติภาพได
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ทุก ๆ ชนิด; สันติภาพสวนบุคคลก็ทําได สันติภาพในครอบครัว, ในบานเมือง
ในสังคมก็ทําได, สันติภาพสําหรับโลกก็ทําได. เพราะเราไมโงจนถึงกับยกแกวเหลา
ขึ้นเทิดทูนบนหัว แลววาประเสริฐวิเศษใหพรกันดวยน้ําเหลา.
นี่โลกมันยังไมมีสัมมา ญาณะ นี่จะทําอยางไร.
ถามีสัมมาญาณะ มันก็เดินทางไปที่วาไมมีปญหา ไมมีปญหาอะไรเกิด
ขึ้น, มีสัมมาญาณะแลว ก็รูแจงแทงตลอดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง วามัน
เปนอยางไร, สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันปรากฏอยูในโลกอยางโลกๆ นี้ มันมีเหตุมีปจจัย
ของมันเอง, ตองทําใหถูกตองตามเหตุตามปจจัยของมัน จึงจะควบคุมมันได จึงจะไม
เปนทุกข, ไมใชวาจะควบคุมมันไดดวยการสรางอาวุธ หรือดวยการสรางอะไรชนิดที่มัน
ไมเกี่ยวกัน, มันไมใชเหตุผล ที่มันจะไมเปนทุกข, มันตองเปนไปดวยสัมมาญาณะ
คือความรูที่ถูกตอง. เดี๋ยวนี้มีมิจฉาญาณะ ก็คิดวาจะครองโลก, คิดวาจะ
ใชอาวุธจะใชเครื่องมือที่คิดขึ้นมาไดใหมๆ ซึ่งคนอื่นคิดไมได แลวก็จะครองโลก, อยางนี้
มันมีไมทางที่จะมีสันติภาพ.
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ฉะนั้น ขอใหสัมมาญาณะเกิดขึ้นแลวมีมา, มีหวังที่จะมีสันติภาพ,
สัมมาญาณะเกิดขึ้นแลว จะรูแจงแทงตลอด สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง, แลวก็
ไมปฏิบัติผิดตอสิ่งใดๆ สัมมาญาณะเกิดขึ้นแลว มันก็กําจัดคนโง กําจัดอวิชชา
กําจัดมิจฉาญาณะ มิจฉาทิฏฐิ จะสรางสันติภาพได, มีกันในลักษณะที่เปนวิทยา
ศาสตร . ถ าจะมี สั มมาญาณะ ต องมี ในลั กษณะที่ เป นวิ ทยาศาสตร ไม ใช เป นไสย ศาสตร. ถามันเปนมิจฉาญาณะ มันจะใหพระเจาชวย ผีสางเทวดาชวย ดวงดาวฤกษ
ชวย, มันเปนมิจฉาญาณะ, อยางนั้นมันเปนไสยศาสตร. สัมมาญาณะจะมีในลักษณะ
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อยางนั้นไมได, มีในลักษณะวิทยาศาสตรที่วา ทําลงไปอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้
ทําลงไปอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, แลวมันก็เลือกทํา, ผลที่ควรตองการก็เกิดขึ้น.
มีสัมมาญาณะแลวมันจะทําลายความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปทาน ไมมีชีวิต
อยูดวยอุปทาน, ไมไดยึดมั่นวารางกายนี้เปนของกู ตองเปนอยางนี้ ตองไมเปนอยาง
อื่น. เงินทองขาวของทรัพยสมบัติเปนของกู
ตองเปนอยางนี้ตองไมเปนอยางอื่น,
อะไรๆ ในโลกตองเปนอยางนี้ ไมตองเปนอยางอื่น, ถาคิดอยางนี้มันเปนคนโง.
ฉะนั้น ตองมีสัมมญาณะ รูวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุตามปจจัย; จงสรางเหตุ
ปจจัยใหถูกตอง แลวก็จะไดมาซึ่งความสงบสุข ไมมีปญหาไมมีความทุกข.
เราตองอยูกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ก็ตองมีความรูที่ถูกตอง ที่จะอยูกับสิ่งที่เปลี่ยน
แปลง, เรามีความจําเปนที่จะตองอยูกับสิ่งที่มีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความ
ตายเราก็ตองมีความรูชนิดที่ทําใหไมเกิดปญหา ไมเกิดความทุกขขึ้นมาเพราะความ
เกิดแกเจ็บตาย; นั่นแหละเรียกวาพนจากอํานาจของความเกิดแกเจ็บตาย, เรียกสั้น ๆ วา
ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย, มันไมมีตัวตนสําหรับจะเกิดแกเจ็บตาย, มันไมมี
ตัวตนสําหรับจะอยูที่นี่ ไมมีตัวตนสําหรับที่จะไปไหน, มันมีแตการเปลี่ยนแปลง
เปนไปตามกฏเกณฑของธรรมชาติ ของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนเรา. ที่เราเรียกวา
โดยสมมุตินี่ เปนตัวกู เปนตัวเรานี้ มันไมมีตัวจริงของมัน, มันมีแตสิ่งตาม
ธรรมชาติประกอบกันขึ้นเปนรางกายและจิตใจ. จิตใจรูสึกคิดนึกได มันก็
บันดาลใหรางกายเปนไปตามนั้น; ถาอบรมจิตใจไวไมถูกตอง มันก็พารางกายไป
ในทางผิด, แลวก็เกิดทุกข. ถาอบรมจิตใจไวใหถูกตอง มีสัมมาญาณะ, สัมมาญาณะชวยจําไวใหดี, มันก็จะพารางกายไปในทางที่ถูกตอง, พาวัตถุไปในทางที่ถูกตอง
พาทุกคนไปในทางที่ถูกตอง, พาโลกไปในทางที่ถูกตอง, มันก็ไมมีปญหา, โลกนี้มันก็
มีสันติภาพ.
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เรามีความรู มีญาณ มีสัมมาญาณ มีความรูเพิ่มขึ้นๆ จนจิตๆๆ สิ่งที่เรียก
วาจิตนั้นเต็มไปดวยความรู, ไมมีอวิชชา ไมมีความโง มันก็สามารถดํารงอยูอยาง
ถูกตอง มันก็ไมเกิดความทุกข, เปนจิตที่อะไรจะมาหลอกไมได. เดี๋ยวนี้คนธรรมดา
มันมีจิตชนิดที่อะไรมาหลอกได ของสวยของงาม ของเอร็ดอรอย ของอะไรมันมาหลอก
ได เพราะมันโงไมมีสัมมาญาณะ, แลวมันแถมมีมิจฉาญาณะเสียดวย มันหลอกงาย.
ถามีสัมมาญาณะแลวมันหลอกไมได ก็เรียกวาอะไรปรุงแตงไมไดนั่นแหละคือจุดสูง
สุดของพระพุทธศาสนา. ชวยฟงใหดี ชวยฟงใหดี วาคุณธรรมสูงสุดของจิตตามหลัก
พุทธศาสนานั้น คือความมีจิตใจไมมีอะไรมาปรุงแตงได, จิตที่อะไรปรุงแตงไมได
เรียกวาวิสังขารจิต, จิตที่ถึงแลวซึ่งวิสังขาร อะไรปรุงแตงไมได. จิตนั้นจะพบกันอยูกับ
นิพพาน, ปรุงแตงใหเกิดกิเลสไมได, พบแตความวางจากกิเลส, พบแตความวาง
จากความทุกข. บทสวดมนตบทนั้นสําคัญมาก วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา
-ปฐมพุทธโธวาท จะจบลงดวยคําวา วิสงฺขารคตํ จิตฺตํตณฺหานํ ขยมชฺณคา -จิตนี้
มันถึงสภาพวิสังขารเสียแลว ไมมีอะไรมาหลอกจิตได, ไมมีอะไรมาปรุงแตงจิตใหเปนไป
ในทางผิดได; เพราะวาจิตมันไดรับการอบรม ใหมีสัมมาญาณะอยางเพียงพอเสียแลว
จึงสามารถสรางสันติภาพขึ้นไดในทุกระดับในทุกชั้น หรือทุกความหมายทุกชนิด. นี่
เรียกวาสันติภาพโดยแทจริงและสูงสุด แตเราเรียกชื่อวานิพพาน ; นิพพาน
แปลวา เย็น.
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สันติภาพอันถาวรคือนิพพาน.

คนที่เขาพูดกันอยางอื่น เขาเรียกกันมาอยางอื่น วานิพพานเปนบานเปนเมือง
อยูที่ไหนก็ไมรู,ใครไปเกิดที่นั้นแลวไมตองแก เจ็บ ตายอีกตอไป; นิพพานอยางนี้ไมมี
ในพุทธศาสนา ; แตพุทธบริษัทถือกันอยางนั้น เปนบานเปนเมืองไปที่เกิดที่นั้นแลว
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ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ไมมีความทุกขอีกตอไป. นิพพานคือความเย็นแหงจิต
ที่ปราศจากความรอน ที่มาจากกิเลส, ไมมีกิเลส ไมมีมิจฉาญาณะ มีแตสัมมาญาณะ
ไมเกิดกิเลส, มันก็พบกับความวางจากความรอน, วางอยางยิ่งจากความทุกข, วาง
จากกิเลส นั่นแหละคือนิพพาน. ฉะนั้นไมมีอะไรที่เปนสันติภาพยิ่งไปกวานิพพาน
คือความเย็น เย็นไปตามลําดับ, เย็นไปตามลําดับกวาถึงเย็นที่สุด ไมมีความทุกข
อยางบานๆ เรือนๆ, ทุกอยางเรียบรอย มีความเย็นอยางโลกๆ มีทรัพยสมบัติ มีเกียรติยศ
ชื่อเสียง มีเพื่อนฝูงมีอะไรก็ตามชนิดที่ถูกตองๆ, ชวยกันทําแตความเย็น. เย็น ๆ ๆ อยาง
เปนฆราวาส เย็นอยางในโลก, เย็นอยูอยางในโลกๆ มีตัวมีตนกันไปกอน แลว
คอยเลื่อนขึ้นไป จนไมมีตัวจน ไมมีความรอนใดๆ เลย.
นี้เย็นอยางอันสุดทาย เย็นอยางระดับพระอรหันต, เดี๋ยวนี้เย็นอยาง
ระดับชาวบานไปกอน มีกินมีใชไมมีปญหาตั้งตัวใหดี, ลูกหลานดี ครอบครัวดี ฐานะดี
สุขภาพดี อนามัยดี เศรษฐกิจดี, อะไรไมมีปญหา ก็เรียกวาเย็นเปนนิพพาน ;
ตามแบบชาวบานไปกอน, แลวคอยๆ ทําจิตใหหลุดพน ไมยึดถือในตัวในตนใน
สภาพอยางนี้, ก็เย็นถึงที่สุด คือเปนพระนิพพานที่สมบูรณ เรียกวาสันติภาพอัน
ถาวร เปนอนันตกาล.
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ทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นไดวา สัมมาญาณะนี่มันสรางสันติภาพ, สัมมาญาณะ
เทานั้นที่จะสรางสันติภาพ, มิจฉาญาณะก็สรางวิกฤตการณตรงกันขามกับสันติภาพ. ขอ
ใหเรามีสัมมาญาณะใหสมกับที่เปนพุทธบริษัท, มีความรูที่เรียกวาญาณที่ถูกตอง
เปนสรณะ เปนหลักดําเนินชีวิต ก็จะไดรับผลเปนสันติภาพ สมตามความประสงค
ที่วามีชีวิตนี้มันก็เพื่อมีความสดชื่นไมมีความเหี่ยวแหง.
พูดเปนอุปมาก็วา เปน
ความวิบากที่ไมรูจักโรย, เปนความสดที่ไมรูจักเหี่ยวแหง; เพราะวามันไมมี
เชื้อเพลิง ไมมีกิเลสไมมีเชื้อเพลิง มีแตธรรมะ คือความถูกตอง ใหรูสึกแตความเยือก
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เย็น เพราะไมมีกิเลสเพราะไมมีความทุกข. จงถือภาวนาอยางเดียววาตองไมมีความ
ทุกข; ถามีความทุกขยังไมใชมนุษย ยังเปนคนธรรมดามากเกินไป หรือเปนคนเลว
ดวย ถาเปนมนุษยที่ถูกตอง มีใจสูงเพียงพอแลว ตองไมมีความทุกขอยางที่
มนุษยไมควรจะมี,
แลวก็สูงๆขึ้นไปจนเปนพระอรหันต ไมมีความทุกขโดย
ประการทั้งปวง, เพราะไมมีตัวตน ไมมีตัวตน ไมมีปญหาเรื่องตัวตน ไมมีปญหาเรื่อง
ของตน จิตใจก็เยือกเย็นถึงที่สุด.
เอาละ, เปนอันวา อาตมาไดบรรยายเรื่องสัมมาญาณะ เปนองคที่ ๙ สําหรับ
สรางสันติภาพขึ้นมาใหไดในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลาแลว.
ขอฝากไวใหทานทั้งหลาย
นําไปศึกษาพินิจพิจารณาใหเขาใจ จนเห็นชัดวามันมีประโยชนจริง, แลวก็ขอ
ไดพยายามปฏิบัติดู. ครั้นปฏิบัติแลวมีสันติภาพ สันติสุขจริง ก็พยายามปฏิบัติตอ
ไป ใหถึงที่สุดใหไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ, ไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยและพบพระพุทธศาสนา, ก็มีความเยือกเย็นอยูทุกทิพาราตรีกาล.
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การบรรยายสมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย
เปดโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย ที่เปนการสงเสริมกําลังใจ ใหเกิดความเชื่อ เกิด
ความกลาหาญ เกิดความพากเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมะ สืบตอไปในกาลบัดนี้ ;
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- ๑๑ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ. (ตอ)
[สัมมาวิมุตติ]

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๑ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงบรรยายในเรื่อง สันติภาพของโลก ตอไปตามเดิมเพราะยังไมจบ; แตมีหัวขอ
ยอยเฉพาะการบรรยายในวันนี้วา เหตุใหเกิดสันติภาพคือ สัมมาวิมุตติ.
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[ทบทวน.]

ขอนี้จะขอทบทวนความเขาใจ โดยเฉพาะผูที่เพิ่งมาใหม วาเรากําลังพูดกัน
ถึงเรื่องสันติภาพ วาจะสรางสันติภาพขึน้ มาในโลกไดอยางไร ในฐานะที่เราเปนพุทธบริษัท,
แลวอาศัยหลักในพระพุทธศาสนาเปนหลัก ในการที่จะสรางสันติภาพ, ก็ไดกลาวมาตาม
ลําดับนับตั้งแตวา เหตุไรพุทธบริษัทจึงตองสนใจเรื่องนี้, แลวก็ไดกลาวถึงวิกฤตการณ

๓๑๔
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เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)

ในโลก วามีอยูอยางไร, แลวก็เหตุใหเกิดวิกฤตการณ ความเดือดรอนวุนวายระส่ําระสาย
นั้นเปนอยางไร, แลวจึงไดพูดถึง ภาวะสันติภาพวาเปนอยางไร, แลวเหตุใหเกิดสันติภาพ
นั้นมีอยางไรบาง ก็ไดพูดมาเปนตอน ๆ อาศัยหลักอัฏฐังคิกมัคค ตอนแรก ๆ ก็ไดพูดถึง
หมวดปญญา คือ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ, แลวก็พูดถึงหมวดศีล คือสัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, แลวก็ไดพูดถึงหมวดสมาธิ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ, แลวก็ไดพูดเลยมาถึง สัมมัตตะ ขอที่ ๙ คือ สัมมาญาณะ ในฐานะที่เปน
ผลของอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งควรจะทําความเขาใจกันไว วาถาพูดกันแตเพียเหตุหรือสวน
ที่เปนเหตุ ก็พูดเพียง ๘ ก็พอ คือมรรคมีองค ๘, ถาจะพูดใหสมบูรณไปถึงผลทั้งหมด
ก็ตองเพิ่มอีก ๒ อยาง คือ สัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติ, แลวเราก็ไดพูดถึงสัมมาญาณะ
ไปแลว ในการบรรยายครั้งที่แลวมา. วันนี้ก็บรรยายกันในเรื่องสัมมาวิมุตติ ใน
ฐานะเปนเหตุใหเกิดสันติภาพและเปนตัวสันติภาพเสียเอง มีไดสองความหมาย ซึ่ง
จะไดกลาวโดยละเอียดตอไปขางหนา.
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]
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ในเบื้องตนนี้ ก็มาพูดกันถึงคําวาสัมมาวิมุตติ ทําความเขาใจคําวาสัมมา วิมุตติกันใหเปนที่แจมแจงแลวก็จะคอยศึกษาตอไป
วาจะเปนเหตุใหเกิดสันติภาพอยางไร
และจะเปนสันติภาพเสียเองไดอยางไรดวย.

อรรถะและพยัญชนะของวิมุตติ.
โดยพยัญชนะคือตัวหนังสือ คําวามุตติ ๆ ก็แปลวา พน หรือ หลุด ถามีวิ
เขามาดวยเปน วิมุตติ ก็ พน หรือ หลุดอยางสิ้นเชิง หรือวาอยางดี อยางแจมแจงอยางดี
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เครื่องผูกพันโดยประการทั้งปวง, หลุดจากทุกสิ่งที่เปนเครื่องทรมาน ซึ่งจะรวบรวมไดเปน
ปญหา๔ ประการ แลวก็จะกลาวไปตามลําดับ.
คําวาวิมุตติ แปลวาหลุดพน, มีความหมายเหมือนกันกับคําวาวิโมกข.
โมกข แปลวา พน วาเกลี้ยง เหมือนกัน, แตคําวาวิโมกข นั้น เล็งไปในทางจิต เสียมากกวา,
เปนเรื่องเกี่ยวกับฌานกับสมาบัติ, สวนวิมุตตินี้ในความหมายทั่วไป คือพนจากสิ่งที่ควร
จะพนในลักษณะทั่วไป. คําวาหลุดกับคําวาพนมันก็มีความหมายเดียวกัน, มัน
หลุดออกมาไดมันจึงจะพนไปได; เมื่อไมมีอะไรผูกพันมันก็มีลักษณะเกลี้ยง; ฉะนั้น
เราจะเอาความหมายวาเกลี้ยงก็ได, เกลี้ยงหรือสงัดจากสิ่งรบกวนก็ได.
ทีนี้ก็มาถึงคําวาสัมมา สัมมนา แปลวาโดยถูกตองหรือโดยชอบ คือเปน
เรื่องที่ประกอบอยูดวยปญญาหรือสัมมาทิฏฐิ, หลุดพนอยางไมถูกตองนั้น คือมันไม
หลุดพน เปนความคิดความเขาใจของคนพาลของคนไมรูอะไร มันไมรูจักดวยซ้ําไปวาอะไร
ผูกมัดอยู, แลวมันก็ไมรูความหลุดพนที่ถูกตอง. ถามีความรูก็รูไดวาหลุดพนจากอะไร.
ที่หลุดพนแลวมันเปนความหลุดพนโดยแทจริง.
เอาเปนอันวาโดยพยัญชนะก็คือวา
หลุดพนอยางถูกตอง อยางที่ควรจะหลุดพน มีคุณคาสูงสุด.
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ทีนี้ก็จะดูโดยอรรถะ โดยอรรถะคือโดยความหมาย. วิธีของพุทธบริษัท
เราจะศึกษาอะไรก็ศึกษาโดยพยัญชนะและโดยอรรถะซึ่งเปนคูกัน,
โดยพยัญชนะดูตามตัว
หนังสือ ดูตามคําพูด, ถาดูตามอรรถะก็ดูตามความหมายของมันคุณคาหรือเบื้องหลังทุกอยางที่
เกี่ยวของกันกับสิ่งนั้น. ทีนี้จะดูโดยอรรถะ คําวาหลุดคําวาพนคําวาเกลี้ยงเกลา นี้มัน
ก็พนจากปญหา, พนจากสิ่งที่เปนปญหา, สิ่งใดที่มีอยู คือมาหุมหอรอยรัดอยู ทําใหเกิด
เรื่องที่ทนไมได ตองทนทรมาน, สิ่งเหลานี้เรียกวาปญหาทั้งหมด, ปญหาก็คือสิ่งที่ตอง
เปลื้องออกไป คือสิ่งที่ตองหลุดออกไปเสีย.
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๓๑๗

ปญหาทั้งหลายนี้ก็มีอยูหลายอยาง โดยรายละเอียดนับไมไหว; แตถาจะ
จัดเปนพวกๆ โดยเคาความก็ จัดไดเปนพวก ๆ ตามที่มีอยูจริง ที่พอจะเห็นได ก็ควร
จะจัดเปนสัก ๔ พวก.
ปญหาที่ ๑. ปญหาทางวัตถุนี้ภายนอกที่ สุดปญหาเกี่ยวกับวัตถุ เกี่ยวกับ
การหาวัตถุ การมีวัตถุ การใชวัตถุ ถาทําไมดีไมถูกตอง มันก็ไมมีจะใชหรือใชไมสําเร็จ
ประโยชน เปนปญหา, นี้ก็มีการหลุดออกไปจากปญหาทางวัตถุ คือความถูกตองทาง
วัตถุ ความไมขาดแคลนในทางวัตถุ, ความปกติในการมีการใชวัตถุ เราก็หมดปญหา
อันเกี่ยวกับวัตถุ นี้เปนขอแรก, ดูเอาเองก็แลวกัน. ที่จะตองกิน จะตองนุงหม จะ
ตองใชสอยวัตถุอะไรบาง.
ทีนี้ ๒. ปญหาทางรางกาย เกี่ยวกับรางกายนี้ ก็ไมมีปญหา คือมีรางกายที่
ถูกตอง มีรางกายที่มีสุขภาพอนามัยดี มีสุขภาพดี, แลวก็สิ่งแวดลอมคือสังคม สังคมนี้
ก็ดี มันเนื่องกับทางกาย สังคมภายในในครอบครัวก็ถูกตองไมมีปญหา สังคมภายนอก
ไกลๆ ออกไป ก็ไมมีปญหาเรียกทางกายไมมีปญหา.
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ทีนี้อันที่ ๓. ปญหาทางจิต ก็ไมมีสงิ่ ที่ทรมานจิต, ความรูสึกคิดนึกอะไร
ที่มันเปนการทรมานจิต, ทําจิตใหเศราหมอง ไมผองแผว ไมมีสมรรถภาพในการที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ของจิต, ปญหาเหลานี้ก็ไมมี มีจิตโปรงสบายดี เยือกเย็นอยู.

ทีนี้อันสุดทาย ๔. ปญหาทางวิญญาณ คือทาสติปญญาไมของขัด
ไมมคี วามผิดในเรือ่ งของสติปญญา, ไมมีอะไรผูกพันความคิด ไมเปนทาสทางปญญา
ของใคร, ปญญาเปนอิสระ ไมเปนทาสทางปญญาของผูใด, นี้ก็เรียกวามันหลุดพนทางสติ
ปญญา
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โดยมากคนเราก็มีสติปญญาที่เปนทาส ที่เปนกันมาก ๆ ก็เปนทาส
ของไสยศาสตร มีความยึดมั่นผูกพันอยูดวยไสยศาสตร, มีความรูที่ไมถูกตอง หวังพึ่ง
สิ่งภายนอก ไมรูเรื่องเหตุปจจัยอันเปนภายในตามที่เปนจริง. เมื่อเชานี้ชั่วเวลาเชานี้
มีคนมาใหชวยเปาหัวสองรายแลว ก็ตอบตามที่เคยวา ทําไมเปน, เปาหัวนี่ทําไมเปน ไม
ไดเลาเรียนในเรื่องนี้มา เพาระไมเชื่อ, เพราะไมเชื่อวาเปาหัวมันจะชวยอะไรได, แลวก็
ไมไดเลาเรียนมา ก็เลยทําไมเปน, ก็เลยพูดธรรมะใหฟงบาง ก็เปาหัวกันอีกแบบหนึ่ง เปา
หัวดวยลมเปานั้นทําไมเปน, อยางนี้ก็เรียกวามันเปนทาสของสติปญญา, เปนทาสของ
ความคิดนึกความเชื่อ เรียกวาไมอิสระ.
ถามันหลุดพนจริง มันจะไมมีอะไรเปน เครื่องผูกพัน, พนจากการผูกพัน,
แมกับพระเจาพระเปนเจา ซึ่งสูงสุดทางไสยศาสตร. ที่จริงก็ไมอยากจะพูดเรื่องนี้ เพราะ
มันกระทบกระเทือน
หรือการที่จะตองพูดวาไสยศาสตรสูงสุดก็คือเรื่องพระเปนเจา
นั่นเอง มันไมไดพึ่งตัวเอง, มันไมไดเปนไปตามกฎอิทัปปจจตา, ตองพึ่งบุคคล
ที่สมมติกันวา พระเจา พระเปนเจาไมรูอยูที่ไหน แลวก็ใหออนวอนขอรอง ก็ไมเห็น
วาจะไดอะไร. แลวถาดูโลกปจจุบันเดี๋ยวนี้แลว วาพระเจาเปนผูสรางโลกแลว ก็เรียกวา
ไมนาไวใจ วาเปนสิ่งที่พึ่งได. แลวเดี๋ยวนี้ก็มีคนสรางโลกแขงกับพระเจา, ไมมีใครรอให
พระเจาสรางโลกแลว. มนุษยนี่สรางโลกแขงกับพระเจาอยูเรื่อยๆ, พระเจาก็ทํา
อะไรไมได ไดแตนั่งมองดูตาปริบๆ อยูนั้น. นี่เราไมเปนทาสทางสติปญญา, แลวจะ
ไมอยูในความผูกพันใดๆ แมเปนความผูกพันกันกับพระเปนเจา. พูดอยางนี้คนที่เขาถือ
พระเปนเจาเขาโกรธ, ก็ไมคอยอยากจะพูด; แตมันก็ยังตองพูด เพราะวามันจะตองพูด
เรื่องเกี่ยวกับความจริง ใหมันหมดจดสิ้นเชิงเกลี้ยงเกลาไมมีสวนเหลือ, มันก็ตองพูดถึง
ความหลุดพนจากขอผูกพันทางสติปญ
 ญา หรือที่เรียกวาทางวิญญาณ, เลยไดเปน
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พนจากปญหา ๔ ประการ คือ ปญหาทางวัตถุ, เปนปญหาทางกาย, เปนปญหาทาง
จิต เปนปญหาทางวิญญาณ. ถาพนปญหาเหลานี้แลว ก็เรียกวาหลุดพน,
ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเปนตัวตนของตนอยู แลวเกิดความทุกข, มันก็
หลุดพนสูงสุดในพระพุทธศาสนา
เปนพระอรหันตขีณาสพไป เพราะหลุดพนจากความ
ยึดถือดวยอุปทานในสิ่งทั้งปวง. นี่ก็พูดถึงโดยอรรถะ โดยอรรถะมันก็มีอยางนี้.

คําที่ใชแทนวิมุตติ.
ทีนี้ถาพูดโดยคําอีก คือคําที่ใชแทนกันได ก็มีอยูหลายคํา คําวาวิมุตติ
นี้มันก็แปลวาหลุดพน, คําวานิพพานแปลวาเย็น; แตมันเปนความหลุดพน อยู
ในตัวเปนผลของการหลุดพน, หลุดพนจากความรอน, หลุดพนจากความทุกข, หลุดพน
จากสิ่งยึดถือมั่นแลว จึงเปนนิพพานและเย็น. เรื่องหลุดพนกับเรื่องนิพพานก็
เปนเรื่องเดียวกัน. หรือวา สุญญตา-ความวาง; ถาไมวางก็มีอะไรมาเกาะเกี่ยว มา
ผูกพัน มารบกวน; ถาหลุดพนมันก็วาง, เรื่องสุญญาตาความวาง มันก็เปนเรื่อง
เดียวกับความหลุดพน. เรื่อง วิสังขาร, วิสังขารคือไมถูกปรุงแตง ไมมีการปรุงแตง
และไมถูกปรุงแตง; ถามันยังมีอะไรปรุงแตงไดอยู มันก็อยูในอํานาจของสิ่งที่ปรุงแตง
มันยังไมหลุดพน, มันตองหลุดพนจากอํานาจของการปรุงแตง ไมมีอะไรปรุงแตง จึง
จะเรียกวาหลุดพน; ฉะนั้นวิสังขารหรือนิพพานนี่ มันก็เปนเรื่องเดียวกับความ
หลุดพน.
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แลวเรื่องสูงสุดเรื่องสุดทาย ที่อยากจะวินิจฉัยวิพากษ วิจารณกันบาง
ก็คือเรื่องตถตาเชนนั้นเอง, เชนนั้นเอง ; ถายังไมเห็นเชนนั้นเอง มันก็จะ
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ตองไปเห็นชนิดที่ผกู พันอยู กับความคิดอยางใดอยางหนึ่ง. ตัวอยางเชน ถาเห็นวา
ดีวาชั่ว วาดีวาชั่ว มันก็ผกู พันอยูกบั ความหมายของความดีความชั่ว ตามที่สมมุติ
กัน; ถามันเห็นความจริงของความดีและความชั่ว มันก็จะเห็นวาเชนนั้นเอง ทั้ง
ความดีและความชั่ว, ความดีก็เชนนั้นเองตามแบบความดี, ความชั่วก็เชนนั้นเองตามแบบ
ความชั่ว. แตโดยธรรมชาติแลวไมมีดีไมมีชั่วดอก ชั่วหรือดีนั้นมันมีที่คนที่รูสึก, ที่มี
ความรูสึก แลวก็เลือกที่รักมักที่ชัง, อยางไหนถูกใจพอใจก็ตกลงบัญญัติสมมติกันวาดี,
อยางไหนไมชอบไมปราถนาก็สมมติกันวาชั่ว. แตถาเปนเรื่องของอิทัปปจจยตา : การ
ปรุงแตงไปตามเหตุตามปจจัยแลว ทั้งชั่วและทั้งดี มันก็คือการเปนไปตามกระแส
แหงอิทัปปจจยตา ธรรมชาติไมมีความหมายเปนดีหรือเปนชั่ว, มีแตวามันเปนไปตาม
เหตุตามปจจัย ทําลงไปอยางนีผ้ ลก็เกิดขึน้ อยางนี้, ทําลงไปอยางนี้ผลก็เกิดขึ้นอยางนี้
เปนธรรมชาติ. แลวคนเราเขาไปจัดสรรแบงวา สิ่งใดมันถูกใจเราเปนไปเพื่อประ โยชนของเราเกื้อกูลแกเราก็เรียกวาดี, สิ่งใดตรงกันขามก็เรียกวาชั่ว; อยางนี้เรียกวา
มันติดอยูใ นสมมติและบัญญติ, ยังไมหลุดพนจากความหมายของสมมติและบัญญติ.
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ถามันไมมีความชั่วความดีมีไมได, คิดดูใหดี. ถาไมมีความชั่วเปนพื้นฐาน
เปนรากฐานอยู ความดีมันไมอาจเกิดขึ้นมาไดดอก เพราะมีความชั่วเปนคูเปรียบเปน
รากฐาน ความดีมันก็เกิดขึ้นมาได; ถาไมมีความดีเปนคูเปรียบ ความชั่วมันก็เกิดขึ้น
ไมได. นี่เปนเรื่องที่วา ถาดูผิวเผินมันก็ติดอยูในความหมายของดีชั่ว, ถาดูลึกซึ้ง
ลงไปมันก็เปนเชนนั้นเอง. ดังนั้นเรื่องเชนนั้นเอง ก็เปนความหลุดพนอยางยิ่ง
ของสติปญญา, ไมผูกพันอยูในสมมติบัญญัติใดๆ, เปนความหลุดพนของสติปญญา
เห็นวามันเปนเชนนั้นเอง. ถามีสติปญญาถูกตอง มันก็เชนนั้นเองไดทั้งหมดเลย :
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องสุขเรื่องทุกข เรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องแพเรื่องชนะ
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เรื่องอะไรก็ตามมันก็เชนนั้นเอง
ไปตามกฎอิทัปปจจยตา.
ถาสติปญญามันออกไป
ไดไกลถึงอยางนี้
ก็เรียกวาหลุดพนจากความสมมติบัญญัติอะไรทุกอยาง,
ไปอยูทเี่ ชนนั้น
เอง แลวก็วางจากตัวตน ; นี่เปนความหลุดพนอันละเอียดอันสูงสุด ซึ่งควรจะรูจักไว.
ทีนี้ดูไปในแงของผล
ความหลุดพนนี้มันก็เปนเสรีภาพ;
ถายังไม
หลุดพนก็ยังไมมีเสรีภาพ,
ยังอยูใตอาณัติผูกพันของสิ่งใดๆ
ยังไมมีเสรีภาพ.
ถา
หลุดพนก็มีเสรีภาพ ;
ฉะนั้นเสรีภาพก็มีความหมายเดียวกับคําวาความหลุด
พน เมื่อไมมีอะไรผูกพันมีเสรีภาพแลว มันก็มีความสงบ มีความสงบระงับ. ความ
สงบนั้นก็เปนความหมายของความหลุดพน
ถาไมหลุดพนมันสงบอยูไมได
มันรบกวนอยู
เรื่อยไป.
นี่เรียกวาเราพิจารณาดวยคําพูดตางๆ
กัน,
แลวแตจะเพงเล็งสวนไหนมาก
ไปสักหนอยโดยเฉพาะ
มันก็พูดออกมาไดอยางนั้น.
ในศาสนาอืน่ ๆ
ที่เปนศาสนา
สําคัญๆ ทุกศาสนาแลว
มันก็มีความหลุดพนนี้เปนที่มุงหมายดวยกันทั้งนั้น,
เรียกวา
salvation ก็ดี, เรียกวา emancipation ก็ดี, liberation ก็ดี, อะไร ๆ ก็ลวนแตหมายถึงภาวะ
ที่มันหลุดพนออกไปไดจากปญหาและความทุกข,
ลวนแตมุงหมายที่นั้น.
แตวา
วิธีที่จะหลุดพนนั้น เขาอธิบายกันตามแบบของเขา, เราอธิบายกันตามแบบของเรา แตวา
มุงหมายเหมือนกันตรงขอที่วา
ใหมันเปนความหลุดพน.
นี้โดยคําพูดเรียกได
หลายอยางหลายคํา
ยกตัวอยางมานีไ้ มกี่คํา
มันมีอีกมากมาย, แลวก็ไปเปรียบเทียบดูเอา
เองไดวา ถามันเปนเรื่องที่ทําใหหมดปญหา แลวก็เรียกวาหลุดพนไดทั้งนั้น.
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ทีนี้ก็ดูกันใหลึกลงไปในธรรมชาติ
ดูลึกลงไปในธรรมชาติ
อันนี้เปนสิ่งที่
ตองสนใจ ถาจะเรียนอะไร ก็ขอใหดูลึกลงไปถึงเรื่องของธรรมชาติ ที่เปนไปตาม
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ธรรมชาติ. นี้ก็อยากจะบอกวา ความหลุดพนนี้ก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณ,
สัญชาตญาณความรูหรือความรูสึกที่เกิดไดเองของสิ่งมีที่ชวี ิต
ดังที่ไดพูดมาแลวหลายอยาง
หลายประการ : รูจักหาอาหาร รูจักตอสู รูจักวิ่งหนี รูจักหลีกภัย รูจักสืบพันธุอะไร
ก็ตาม ที่มันทําไดเองตามสัญชาตญาณ, แลวก็อยากจะบอกวาแมแตความหลุดพนนี่
ความพนนี่ มันก็เปนเรื่องของสัญชาตญาณ รวมอยูในคุณสมบัติของสัญชาตญาณ
ทั้งหมดดวย; เพราะวาบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแลว มันตองการจะหลุดพน ตามแบบ
ของมัน. ถาวาปลามันติดเบ็ด มันก็อยากจะหลุดพน, ถาวาไกมันติดบวง, มันก็
อยากจะหลุดพน, อะไรก็ตามมันก็ไมอยากจะใหอะไรมากักขัง แลวไมอยากจะใหอะไรมา
รบกวน.
เชนเราไมชอบนอนในที่เกะกะรกรุงรัง,
อยากจะนอนในที่โลงที่แจงที่เกลี้ยง
อยางนี้ มันก็เพราะตองการจะไมมีอะไรมารบกวน. สุนัขที่นี่ทุกตัวขึ้นไปนอนบนโตะบางบน
อะไรบางที่เกลี้ยงที่โลงที่แจง, ไมมอี ะไรรบกวน; เรียกวาแมแตสัตวนี้ มันก็อยากจะอยู
อยางที่ไมมอี ะไรมารบกวน, ไมมอี ะไรมากักขัง ไมมีอะไรมาผูกพัน. ถาเรานอนในที่
คับแคบ เราก็ไมรูสึกสบาย ไมโลง, ถาเรานอนในที่โลง เราก็รูสึกสบาย. ฉะนั้นสัตว
จึงรูจักหาที่โลง หาที่ไมมีอะไรมารบกวนไปนั่งไปนอน; แมแตวัวหรือควายนี้, มันก็
อยากจะอยูในที่ ๆ ไมมียุงไมมีริ้นรบกวน, ตลอดถึงวาไมมีอะไรมาเปนคูแขงขันแยงชิง
ตอสู.
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โดยสัญชาตญาณแทๆ สิ่งที่มีชีวติ มันก็ตองการความเปนอิสระ, วางโลง
จากสิ่งรบกวนเปนทุนเดิมอยู;
ดังนั้นมันจึงเปนการงายในการที่จะพัฒนาใหเปน
การหลุดพนที่ยิ่งขึ้นไป คือหลุดพนทางธรรมะ ทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้น, เพราะ
สัญชาตญาณมันมีความอยากหลุดพนจากสิ่งรบกวนอยูแลว, มันจึงเปนการงายที่
จะเอามาทําเปนความรูสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป, พนจากสิ่งที่รบกวนสูง ขึ้นไปสูงขึ้นไป จน
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เปนอิสระ อยางที่วาหลุดพนเปนพระอรหันตนั่นแหละ. มันก็มาจากทุนเดิม คืออยาก
จะหลุดพน,อยากจะไมมีอะไรมารบกวน.
มีคําหนึ่งที่เรียกวาวิเวกๆ นั้นนะไมมีอะไรมารบกวนจึงจะเรียกวาวิเวก : ทาง
กายก็ไมถูกรบกวน, ทางจิตก็ไมถูกรบกวน, ทางไหนก็ไมถูกรบกวน, วิเวก แปลวาหนึ่ง,
เอกแปลวา หนึ่ง, วิ อยางยิ่ง อยางวิเศษ, วิเวกแปลวา หนึ่งอยางวิเศษ คือไมมีอะไรรบ
กวน, เปนชื่อของนิพพานดวย. คําวาวิเวกนี่มันเปนเชื้อมาแตสัญชาตญาณของ
สิ่งมีชีวิต, ไมอยากจะใหอะไรมาหุมหอพัวพันรบกวน; ฉะนั้นเราจงรูไวเถอะวา มัน
เปนสิ่งที่จําเปนตองมี; เพราะวาจิตหรือสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิต มันก็ตองการอยางนั้นใน
ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละ, เราตองการเวลาที่ไมมีอะไรรบกวน, เวลาที่เปนอิสระ
เวลาที่เรียกวาเปนเวลาของตัวเอง ไมมีอะไรรบกวนอยูเสมอ, มันเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับ
ที่จะใหชีวิตเปนปกติ.
เอาทั้งหมดนี้โดยพยัญชนะก็ดี โดยอรรถะก็ดี มันก็เรียกวา พอที่จะ
เขาใจกันได, พอที่จะรูจักกันได วามันคืออะไร, ความหลุดพนมันคืออะไร, ถา
ไมรูจักเอาเสียเลย ก็หมดปญญาที่จะพูดแลว. เขาใจวาทุกคนพอจะมองเห็นวา มันเปน
สิ่งที่มีชีวิตมันตองการ, ตองการความเปนอิสรภาพเสรีภาพไมมีอะไรรบกวน.
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ลักษณะความหลุดพนตามหลักธรรม.

ทีนี้ก็จะตองพูดกันถึง ตัวความหลุดพนตามหลักธรรมะ, ที่เรียกวา
หลุดพนตามหลักธรรมะ ทานนิยมแบงกันไวเปนสามระดับ: เรียกวาหลุดพนดวย
สิ่งแวดลอมนั้น ๆ ชวนใหเปนอยางนั้น เรียกวาตทังคะ, ตทังคะ แปลวา ดวยองคนั้น ๆ
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ก็คือดวยสิ่งที่เขามาแวดลอมหรือทําใหเกิดขึ้นมา ดวยองคนั้น ๆ มันชวนใหหลุดพนก็มี.
แลวสูงขึ้นไปดวยการบังคับจิต ไมใหไปจับไปฉวยเอาอะไรมาเขามาไวก็หลุดพน, นี่เรียก
วาวิกขัมภนวิมุตติ วิกขัมภนะแปลวาบังคับเอาไว อยางนี้ก็มี. แลวดวยเหตุที่กิเลส
มันหมดไปเด็ดขาดสิ้นเชิงไป นี่เรียกวาสมุจเฉทวิมุตติ, หลุดพนเพราะวาตัดตนเหตุ
ของมันไดเด็ดขาด.
ขอทีห่ นึ่ง หลุดพนดวยสิ่งแวดลอมนั้น ๆ หรือดวยองคนั้น ๆ เปนตทังควิมุตติ
นี้ ไมเกี่ยวกับเจตนาโดยตรง, แตวาถาไดเอาอะไรมาเกี่ยวของ มันก็หลุดพนไปเอง,
แลวก็เปนเรื่องระดับต่ําที่สุด คือวาดวยองคนั้นๆ ตามธรรมชาติตามธรรมชาติ ไดไป
กระทบกันเขากับสิ่งที่ชวนใหปลอยวาง ชวนใหเบื่อหนาย มันก็หลุดพนได. ตัวอยาง
เชนวา ไปพบซากศพ, ไปเห็นซากศพ ความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอยางมันก็
ระงับไปชั่วคราว; เมื่อไมไดเห็นซากศพ มันคิดไปในทางตรงกันขาม เรื่องสวย
เรื่องงามเรื่องกามเรื่องอะไรก็ตาม, แตถาไดเอาซากศพมาเปนสิ่งที่สัมผัสถูกตองดู ดวย
การแวดลอมอยางนี้ สิ่งที่เปนความยึดถือหลงใหลมันก็สรางซาไป แมชั่วคราวชั่วเวลา.
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คงจะกลาวไดวา ในระดับเบื้องตนที่เปนชั้นศีล ก็มีองคแหงศีล; ถา
ทําใหมีศีลเขามา มันก็ตองปลอยวางบางสิ่งบางอยางออกไป โดยที่มันเปนขาศึก
แกกัน. คําวาศีลนี้มันมีเจตนาจะรักษาศีลเทานั้น, ไมใชใหมีเจตนาวาจะปลอยวาง ;
แตเมื่อมีศีลเขามา มันก็ทําใหปลอยวางบางสิ่งบางอยางได เพราะศีลนั้นเองความคิดที่จะฆา
ความคิดที่จะขโมย ความคิดจะลวงละเมิดในกามนี้มันซาไป มันหนายไป มันจางไปโดยบัง เอิญ, เรียกวาโดยสิ่งแวดลอมมันเขามาทําหนาที่ของมันตามธรรมชาติ การปฏิบัติในระดับ
ตน ๆ ทั่วไปในชั้นศีล ก็ทําใหเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมา สําหรับจะปลอยวางไปไดตามธรรมชาติ
ในระดับนั้น, หรือจะมีอะไรอื่นก็ได ถาเขามาแวดลอมแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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แกจิตใจ, สวนที่เปนไปในทางใหปลอยวาง ใหหายโงหายหลงยึดมั่นถือมั่นออกไปไดบาง,
แลวก็เรียกวา เปนผลของการแวดลอมของสิง่ นั้นๆ ทั้งนั้น, เปนการหลุดพนที่มีไดโดย
ไมตองเจตนาและก็มีอยูทั่วๆ ไป. ถาไปเห็นอะไรที่นาสลดสังเวช มันก็หลุดพน
จากความหลงความโง ความยึดถือไปไดสวนหนึ่งเสมอไป, เราก็เปนอยูอยางนี้ดวยกัน
ทั้งนั้น.
ควรจะสังเกตไววา ความหลุดพนชนิดต่ําที่สดุ
เปนไดดวยสิ่งที่แวดลอม
เขามาแวดลอม ทําใหเกิดความรูสึกอยางนั้น ก็มีประโยชนและเปนผลดีที่ไดรับอยู
ทั่วๆ ไป; แมวาจะเปนชั้นตนเปนชั้นต่ํา มันก็ยังทําใหเปนสุขสบาย แทรกอยูเปน
ระยะๆ ไมตรึงเครียดไปเสียตลอดเวลา.
ทีนี้ ขอทีส่ องวิกขัมถนะ ดวยการบังคับไว นี้ก็ตองเปนเรื่องของการฝก
การทําโดยเจตนา, บังคับใหมันออกไป ใหมันปลอยออกไป ใหมันวางออกไปดวย
เจตนา จึงอยูในระดับที่เรียกวาสมาธิ การฝกฝนสมาธิแลวสามารถบังคับจิต บังคับจิตได
ก็บังคับจิตใหสลัดออกไป ใหวางออกไป, เปนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนาดูกวา ซึ่งสูงกวา
ซึ่งเปนนักเลงกวา. หลุดพนออกไปดวยการบังคับจิจได, อยางวาทําอานาปานสติ
มาถึงหมวดที่สาม จิตตานุปสสนาก็บังคับจิตได,
บังคับจิตใหราเริงก็ได, บังคับ
จิตใหตั้งมั่นก็ได, บังคับจิตใหปลอยวางก็ได นี้มันก็ดูวา หรือมันไดอยางใจกวา
มีฝไมลายมือกวา เปนการหลุดพนดวยการบังคับ.
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ขอทีส่ าม สูงขึ้นไปเปนสมุจเฉทะ นี้เปนเรื่องของการตัดรากเหงาของ
ความยึดมั่น. อะไรเปนรากเหงาของความยึดมั่น ตัดมันเสีย, นี้มันแนนอนมันเด็ดขาด
มันสมบูรณ สมบูรณแบบ, ตัดอุปทานเสีย. เมื่อเจริญอานาปานสติมาถึงขั้นที่
เห็นอนิจจัง แลวก็เห็นวิราคะ เห็นนิโรธะ ปฏินิสสัคคะ, นี้ก็ตัดรากเหงาของ
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ความยึดมั่นถือมั่นเสียได ก็เปนชั้นสูงสุดหรือชั้นปญญา. เราเลยไดหลักงาย ๆ วา
ชั้นศีลก็หลุดพนไปแบบหนึ่ง, ชั้นสมาธิก็หลุดพนไปแบบหนึ่ง, ชั้นปญญาก็
หลุดพนไปแบบหนึ่ง, ซึ่งสูงกวากันจริงจังกวากันขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขั้นที่สูงสุด
ในชั้นปญญาชั้นวิปสสนา.
ทบทวนอีกทีหนึ่งวา มันวางหรือมันพนไป ดวยอํานาจสิ่งที่แวดลอม
เขามาชวยใหเปนอยางนั้นโดยไมเจตนา นี้ก็เปนอยางต่ํา. แลวบังคับใหวางออกไปดวย
เจตนา มีการบังคับจิตได นี้มันก็อยางหนึ่ง. ทีนี้ตัดรากเหงาของมันเสียเลย
ไมตองมายึดมั่นกันอีกตอไป ก็เปนอันสูงสุด. ฉะนั้นความหลุดพนก็มอี ยูเปนชั้น ๆ
อยางนี.้ ที่เราอยูกันโดยมากโดยทั่วไป มันก็หลุดพนเอง มันก็วางเอง วางเองโดย
ไมไดเจตนา พอจะไดมีเวลาหายใจเปนสุขสงบอยูบาง มิฉะนั้นก็ตายหมด ถาไมมี
การปลอยวางอะไรเสียเลย ก็ขอบใจความหลุดพนหรือความปลอยวางแบบนี้. ฉะนั้น
ขอใหสนใจฝกฝนศีล แลวก็ดูวาหลุดพนไดเทาไร; แลวก็ฝกสมาธิ แลวก็ดูวาหลุด
พนไดเทาไร ; แลวก็ฝกวิปสสนา แลวก็ดูวาหลุดพนไดอยางไร. ขอใหสนใจ
เปนเรื่องๆ ไป มันมีรายละเอียดมาก ไมอาจจะนํามาบรรยายไดในคราวเดียวกัน.
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ความหลุดพนเปนอายตนะอยางหนึ่ง.
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ทีนี้ก็จะแนะถึงสิ่งที่ควรจะเห็น ควรจะเขาใจวาความปลอยวาง ความหลุด
พน ความปลอยวางนี้ มันก็เปนอายตนะอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน คือเปนสิ่ง ๆ หนึ่ง
ซึ่งสัมผัสได, อายตนะคือสิ่งที่เราสัมผัสไดรูจักไดรูสึกได เรียกอายตนะ; แมแต
นิพพาน นิพพานก็เรียกวาเปนอายตนะ, อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตนํ -อายตนะนั้นมีอยู, พระ
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พุทธเจาตรัสวาอยางนั้น วานิพพานเปนอายตนะอยางหนึ่งซึ่งมีอยู. คําวาอายตนะใน
ลักษณะอยางนี้ ก็คือสิ่งที่สัมผัสได, สิ่งที่สัมผัสได. ทีนี้ ความหลุดพนนี้ก็เหมือน
กับนิพพาน เปนอายตนะอันหนึ่ง ซึ่งจิตจะสัมผัสได, เราควรจะรูจักกันไว เพื่อวา
จิตจะสัมผัสได, ไดสัมผัสตามคราวตามโอกาส ที่มันจะมีขึ้นมา, คือวาเมื่อใดจิตหลุดพน
แลวมีผลเปนอยางไร. ขอใหรูสึกรูจักประจักษแกใจ วามันเปนอยางไร, มันมีผลอยางไร,
หรือวามันสบายอยางไรนั่นแหละ, นี่เปนอายตนะคือสิ่งที่สัมผัสได, เปนอายตนะ
นอกโลกหรือเหนือโลกเชนเดียวกับนิพพาน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารณ ๖ อยางนี้เปนอายตนะ, ก็เปนเรื่องสังขาร เปนเรื่องโลก มีอยูแลวก็สัมผัส
ไดดวย ตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ. ทีนี้พระนิพพานก็ดี, วิมุตตินี้ก็ดี หรืออยางอื่น
อีกก็มีเปนสิ่งที่อาจจะสัมผัสได, ก็เลยเรียกวาอายตนะอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน.
ฉะนั้น ขอใหสัมผัสอายตนะอยางนี้กันบาง ตามโอกาสที่จะทําไดตาม
มากหรือตามนอย, ดีกวาไมรูจักเสียเลย, แลวมันก็เปนสิ่งที่มีมา มีมา มีมาอยูบอย ๆ.
ถาคนไมปลอยวางเสียเลยเปนบาตายหมดแลว;
เดี๋ยวนี้ปลอยวางเองตามธรรมชาติ
มันก็มีอยู. นี้เรียกวามันมีคุณคามากเปนเครี่องหลอเลี้ยงชีวิตนี้ใหปกติอยูได, ก็ลองคิดดู
สิ ถาวามันไมมีการปลอยวางสงบกันเสียเลย มันก็เปนบาตายหมดแลว. แลวอะไรที่
ธรรมชาติมันทําใหสงบอยูบาง สงบไดบาง, สงบเปนระยะเปนครั้งเปนคราว อันนั้น
มันชวยใหมชี ีวิตรอดอยูได, เปนอายตนะอันหนึ่ง ซึ่งสัมผัสได.ก็ขอใหสัมผัสดู. เมื่อใด
มันวาง มันไมมีอะไรผูกพัน มันเปนอิสระ ก็ขอใหสัมผัสดูบาง. วารสชาติมันเปน
อยางไร, มันมีไดโดยอัตโนมัติ. แตแลวเราทั้งๆ ที่รอดชีวิตอยูได เพราะอายตนะ
อันนี,้ เพราะคุณธรรมอันนี้, เราก็ไมรูจัก, แลวเราก็ไมไดสงเสริมใหมากขึ้น เรา
ไมไดตอบแทนคุณของมัน มันชวยใหรอดชีวิตอยูแท ๆ.
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ความหลุดพนเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวติ .
ความว าจากกิเลสชั่ว คราว เปนระยะๆๆ นั้น มันทําให รอด
ชีวิตอยูได ไมเปนโรคประสาท ไมเปนบาและไมตาย, แตเราก็ไมรูจักบุญคุณ
ของมัน, ไมไดรักษา ไมไดสง เสริมไมไดอะไร ไมไดสนใจดวยซ้ําไป. นี้จะพูดวาเปน
สัตวอกตัญูอยางลึกลับ อยางสูงสุดอยางยิ่ง, เปนสัตวอกตัญูตอพระนิพพาน หรือ
ตอวิมุตติตามธรรมชาติ หรือตออายตนะดังที่กลาวนี้. เพราะฉะนั้นขอใหสนใจ,
ขอรองใหสนใจ วาจงใจจงรูจักสิ่งเหลานี้ ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ, แลวที่มันไดชวยชีวิต
เราไว. ขออภัยถาพูดอยางหยาบคายหนอยก็พูดวา ที่มันคุมกะลาหัวไวใหนั้น, มันไม
ตองตายนั่น,
ควรจะรูจักมันเสียบาง,
ความที่มันสงบระงับปกติอยูเปนครั้งเปนคราว
แทรกๆ อยูอยางเพียงพอนั่นนะ ทําใหเราไมเปนบา. ถาเรายึดมั่นถือมั่นเรารอนอยู
ตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงแลวตายแลว,
มันตายในไมกี่ชั่วโมงดอก.
แตนี้มันมีอันนี้
แทรกเขามา ใหวาง ใหเย็น ใหหยุด ใหสงบ ใหวางอยูเปนระยะๆ คนเราจึงไมตาย,
มีบาลีเรียกวาตทังคนิพพาน-นิพพานดวยองคนั้นๆ หรือเรียกวาสามายิกนิพพาน.
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สามายิกนิพพาน
นิพพานชั่วครูนิพพานชั่วขณะ;
สามายิกะแปลวา
ชั่วสมัย ย. ยักษนะ อยาเขียน ญ. ผูหญิงเหมือนหนังสือเลมเขียวนั่นเขียนผิด. สามายิกะ
ย. ยักษ แปลวานิพพานชั่วสมัยก็ดี, ตทังคนิพพาน นิพพานดวยองคนั้นๆ อันประจวบ
เหมาะก็ดี ก็คืออยางนี้แหละ ที่เปนอยางต่ําสุด ที่เปนอยางสูงสุดนั้นก็สูงขึ้นไปก็มี คือวา
ธรรมะที่สูงไปกวานั้นมาถึงเขา
ก็เรียกวาตทังคะสามายิกะไดเหมือนกัน
แตเดี๋ยวนี้ที่เปน
ไปตามธรรมชาติแทๆ มันก็คืออยางนี้ คืออยางที่มันเปนไปตามธรรมชาติ มีอยูตาม
ธรรมชาติโดยไมรูสึกตัว,
เรียกวาเวลาที่วางจากกิเลสวางจากอุปาทานมันก็มีอยูบาง.
เพราะจิตมันเกิดดับ เกิดดับ ตามเหตุ ตามปจจัย, ในบางกรณีเหตุปจจัยมันไมไดเกิด
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สําหรับจะใหยึดมั่นหรือสําหรับจะใหมีกิเลสใดๆ, มันก็วาง มันก็ปลอยวาง มันก็แทรกแซง
อยูเปนระยะๆ เวลาที่วา งอยางนี้ชวยใหรอดชีวติ อยู ไมเปนบา ไมเปนโรค
ประสาท.
ถาคนมีอะไรทําใหคิดนึกวุนวายยึดมั่นถือมั่นอยูเสมอ
ไมเทาไรก็เปนโรค
ประสาท ไมเทาไรก็เปนบา ไมเทาไรก็ตายแหละ, มันมีอะไรเหมือนกับวาเครื่องปอง
กันเหมือนกับวัคซีน เครื่องคอยปองกันเอาไวตามธรรมชาติของธรรมชาติ โดยธรรมชาติ
เพื่อธรรมชาติ ใหจิตของมนุษยนี้มีโอกาสมีเวลาที่วางบาง ปลอยวางบาง โดยไมรูสึกตัว,
แลวมันก็รอดอยูไดโดยไมรูสึกตัว, แลวก็ไมไดขอบใจ เพราะมันไมรูสึกตัว. แลวมันก็
เอาเวลาไปสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรเสียหมด,
แลวก็ไมมาสนใจเรื่องที่มันชวย
เหลืออยูอยางนี้.
นี้จึงขอเตือน วาความวางความหลุดพนนี้ เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต
อยูอยางจําเปนโดยอัตโนมัติ แลวก็ไดรับความกตัญูอยางยิ่งจากมนุษยทุกคน นี้
ไมสนใจไมสงเสริมใหยิ่งๆ ขึ้นไป. ถารูจักและสนใจก็สงเสริมใหมันวางยิ่งขึ้นไป, ใหมัน
ปลอยวางยิ่งขึ้นไป, ใหมันนานเขา ใหมันมากเขา ใหมันสูงเขา, มันก็จะไปหาความ
หลุดพน หรือปลอยวางตามแบบสูงขึ้นไป จนถึงสูงสุดได, มันเปนพื้นฐานอยางนี้.
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นี่ขอใหเรารูจักวิมุตติตามธรรมชาติ เปนอายตนะอันหนึ่ง ซึ่งจิตสัมผัส
ได แตคนโงมันไมรูจักแลวมันไมรูเรื่อง มันก็ไมเคยคิดจะสัมผัส. แตในฐานะที่เปน
พุทธบริษัท มันตองไมโงมากถึงขนาดนั้น, ตองรูจักความโงชั่วขณะ ความปลอย
วางชั่วขณะ, ความสงบเย็นชั่วขณะ, ความไมมีทุกขชั่วขณะ. นี่ใหรูกันไวเถิด แลว
รักษาเอาไวใหมันอยูกับเราใหนานที่สุด แลวใหมันมากขึ้น ๆ ๆ, มันก็จะกลายเปนชีวิตใหม
ชีวิตชนิดที่มีความทุกขนอย กระทั่งไมมีความทุกขเลย.
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ความปลอยวางเปนเหตุแหงสันติภาพได.
เอา, ทีนี้ก็จะดูตอไป ดูความปลอยวาง, วิมุตติ ความปลออยวางในฐานะ
ที่เปนมูลเหตุแหงสันติภาพกอน;
ที่จริงก็ควรจะมองเห็นได
พอพูดขึ้นอยางนี้ก็นา
จะมองเห็นได
วามันเปนมูลเหตุหรือเปนเหตุแหงสันติภาพอยางไร.
ภาวะที่ไมถูกผูกพัน
ใดๆ ก็ทําใหเกิดความรูสึกที่สบาย, ภาวะที่ไมมกี ารผูกพันใดๆ คือหลุดพนหรือวิมุตติ,
ครั้นมีเขา
มันก็เกิดความสบายเปนสุขสบาย,
เปนสุขอยางเปนโลกุตตระอยางพระนิพพาน.
นี้ก็เห็นไดชัดวาเกิด ความปลอยวางนั่นมันเปนเหตุ ใหเกิดความมรูส ึกเปนสันติภาพ,
ความไมมีอะไรผูกพันรอยรัดรึงรัด ปลอยใหเปนอิสระ เปนเหตุใหรูสึกอิสรภาพ
แลวก็รูสึกเปนสุข. ถามนุษยทุกคนไมมีสิ่งรอยรักจิตใจ ทุกคนก็เปนสุข, โลกทั้งโลก
ก็จะเปนสุข.
ขอใหมองดูวา
ธรรมชาติของสัตวทั้งหลายมันก็ตองการจะหลุดพน,
เหมือน
ที่กลาวมาแลวปลาติดเบ็ด
มันก็ตองการจะหลุดจากเบ็ด,
นกถูกขังกรงมันก็อยากจะหลุด
จากกรง, นักโทษถูกจําคุกในตะราง ขังคุกขังตะราง มันก็อยากจะหลุด มันเปนความ
ตองการไดรสู ึกไดโดยธรรมชาติ; เมื่อหลุดออกมาได มันก็มีความสุข มีความ
สงบ.
นี่ก็เรียกวาความหลุดนั้นนะเปนเหตุใหเกิดสันติภาพ.
หลุดจากสิ่งผูกพันที่
สูง ๆ ขึ้นไปทางจิตใจ คือหลุดจากอุปทาน, อุปทานในกาม, อุปทานในทิฏฐิ,
อุปทานในขอวัตรปฏิบัติ ที่ถือเอาผิดๆ เหตุผล, อุปทานในตัวตน; กามุปาทาน ทิฏุ ปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปทาน ทั้ง ๔ ประการนั้น ถาหลุดพนออกไดแลวมันมี
สันติภาพ;
อยางนั้นเห็นไดวาวิมุตติความหลุดพนเปนเหตุใหเกิดสันติภาพ.
ถูกผูกพัน
อยูดว ยความรูสึกทางกาม มันก็กาํ ลังเปนบาชนิดหนึ่งอยู, ถูกผูกพันอยูดว ยความ
เห็นผิด ความคิดเห็นของตัวซึ่งผิด ๆ มันก็จมอยูในความมืดนั้น, ถาออกมาเสียได
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มีความเห็นถูก มันก็สบาย. ทีนี้ติดพันอยูในไสยศาสตร ไมรูจักวาเปนไสยศาสตร ;
นี่เรียกวาปฏิบัติโดยไมรูจักเหตุผลหรือความจริงของสิง่ นั้นๆ ก็เปนความงมงาย, มันก็
เปนความงมงายโดยมไมรูตัววางมงาย แลวคิดวาตัวถูกตอง. นี่งมงายอยูในไสยศาสตร
มันก็จมปลักอยูในเรื่องของไสยศาสตร, ถาออกมาเสียไดจากความงมงายอันนี้มันก็สบาย.
อันสุดทายยึดมั่นวาตัวตน ตัวกู-ของกู อันนี้มันมากเกินไป; แตเรื่องนี้
เปนเรื่องยากเปนเรื่องเขาใจยาก,
ตามธรรมดาโดยสัญชาตญาณสัตวที่มีชีวิตจะตองมีความ
รูสึกวาเปนตัวตน เปนเหมือนกับศูนยกลาง, เปนศูนยกลางของชีวิต รูสึกวาเปนตัวตน
ที่จะตองถนอม คือถนอมชีวิตนั่นเอง, มันก็มีตัวตนสําหรับเปนจุดที่จะยึดถือ, แลวก็เพื่อ
จะบํารุงรักษาใหชีวิตมันรอดอยู, อยางนี้ยังไมเทาไรยังไมเปนไร. แตถามันมากกวานั้น
มันเขมขนกวานั้นมันก็วาเปนตัวตนของกู มีตวั กู ขึ้นมา นี้มันเลยระดับสัญชาตญาณ
เสียแลว ก็เกิดความเห็นแกตัว, มันก็มีปญหาหนักแกตัวนั้นแหละ. เดือดรอนอยูแก
ตัวนั่นแหละ เพราะมันมีความเห็นแกตัวแลวมันยังเลยไปถึงทําอันตรายผูอื่น ผูอื่นก็
พลอยเดือดรอนดวย, ตัวกูชนิดนี้ตัวตนชนิดนี้ไมไหวแลว มันลุกเปนไฟแลว. ที่วา
อยาเห็นแกตัวนั้น คืออยาเห็นแกตัวชนิดนี;้ ถาเปนเพียงตัวในความหมายของ
สัญชาตญาณทั่วๆ ไป ซึ่งมันยังไมรูอะไร มันก็มีแตเพียงวา มีตัวสําหรับจะตองพิทักษ
รักษาใหรอดชีวิตอยูมันก็ไมเปนไร, มันก็เปนเหตุใหพิทักษรักษาใหรอดชีวิตอยู, แต
อยาใหมันเลยเขตนั้นไป จนเปนตัวกู-ของกู. ที่จริงที่รูสึกโดยสัญชาตญาณนั้นก็
ไมใชความถูกตอง เพราะวาสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันมีอวิชชา มันไมมปี ญญาอันถูกตอง, มัน
จึงตองรูสึกวามีตัวไปกอน โดยอํานาจของอวิชชา สําหรับจะเปนตัวยืนโรง, สําหรับจะได
พิทักษรักษาใหชีวิตมันรอดอยูได. ถาเทานั้นก็ไมเปนไร; แตถามันเลยเถิดไปเปน
ตัวกู-ของกูขึ้นมา แลวมันก็จะตองมีปญหาหนักในการที่จะถือไวซึ่งตัวกู, แลวจะตอง
รับโทษทัณฑจากการที่เห็นแกตัวกู.
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นี่ขอใหสังเกตดูใหดี ความผูกมัด ความติดยึดในสิ่งสูงสุดก็คอื ติดยึดใน
ตัวกู-ของกู. ถามันฉลาดอยูบาง มันก็จะวาตัวกูของธรรมชาติ หรือไมเรียกวาตัวกู
ของธรรมชาติดอก เพราะวามันของธรรมชาติ มันจะตองวาตัวตนของธรรมชาติ ก็แลว
ไปที. เดี๋ยวนี้มันเอามาเปนตัวกู-ของกูนี่ มันก็เลยผิดหมด ทําใหเกิดกิเลสตัณหานานา
ประการ ทําใหเปนทุกขมากมาย, มีตัวกู-ของกูก็เปนเรื่องมืด, เปนเรื่องผูกมัดรัดรึง
อยางยิ่ง จะตองไดรับทนทรมาน. ถามีแตตัวตนของธรรมชาติ ไมมีตัวตนของกู นี่มัน
จะไมเปนไร, มีนจะเปนเรื่องของธรรมขาติ, มันก็ไมเอามายึดเปนของกู. แตถามัน
ฉลาดกวานั้น มันก็เรียกวามัน เปนธรรมดาของธรรมชาติไมใชตัวตนดอก. ที่เรียกวา
ตัวตนนี้มนั โงไปเอง, เรียกวามันเปนธรรมดาอยางนั้น, เปนตถตาคือเชนนั้นเอง,
เปนธรรมะตามธรรมชาติของธรรมชาติเชนนั้นเอง, เรียกวา ธัมมัฏฐิตตา - ตั้งอยูตาม
ธรรมดาไมใชตัวตน. แตทําอยางไรไดในเมื่อจิตมันยังโง จิตมันก็ตองเอามาเปนตัว
ตนกอน, หมายมั่นยึดถือเพื่อจะดํารงชีวิต เพื่อเปนหลักสําหรับดํารงชีวิต จะเลี้ยงดูชีวิต
จะสืบพันธุชีวิตจะอะไรก็ตาม; ถาปลอยความยึดวาตัวกู-ของกูเสียได ใหเปนตัวตน
อของธรรมชาตินั่นแหละ ก็จะเรียกวา เริ่มหลุดพน, แลวก็หลุดพนยิ่งขึ้นจนไมมีตัว
ตนมันมีอะไรก็ตามใจเถอะ เปนของธรรมชาติแตไมใชตัวตน, ก็เรียกวาธรรมชาติ
ชองธรรมชาติ
หรือธรรมดาของธรรมดา
หรือมีแตธาตุตามธรรมชาติของธรรม
ชาติ, มีแตการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัย ของธาตุตามธรรมชาติ ตาม
ธรรมดาของมัน;
อยางนี้ก็เรียกวาหลุดพนแลวจากความยึดมั่นวาตัวตน
มันก็ไมมี
ความทุกข, ถาทําไดอยางนี้มันก็ไมมีความทุกข. ความปลอยวางอยางนีก้ ็เห็นไดชัด
วามันเปนเหตุใหเกิดความรูสึก ที่เรียกวาสันติภาพหรือสันติสุข.
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ยกตัวอยาง ที่เห็นไดวาๆ วา ถามันมีการถือแลวมันก็หนักและเมือ่ ย
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ไมเมื่อยมือ ไมทุกข. นี่เห็นไดชัดวามันเปนทุกขเพราะวายึดถือ, ถาปลอยวางเสีย
ก็ไมมกี ารหนักไมมีการยึดถือ. แมวาเราจะถือเปลา ๆ, ยื่นแขนออกไปถือไวเปลา ๆ
มันก็ถือมือนั่นแหละ มันก็ยึดถือมือนั่นแหละ, มือมันกลายเปนเรื่องหนักไป. มันก็หนัก
อีกเหมือนกัน. ถามีกอนอิฐกอนหินอะไรถือไวดวยแลวก็ยิ่งหนักใหญ; แมแตมือเปลา ๆ
อยูในลักษณะที่ถือเทานั้นแหละมันก็หนัก
เพราะมันไปถือมือ;
ฉะนั้นความไมยึดถือ
ความปลอยเสียก็เปนสันติสุข. นึ่ไปคิดดูเอง ในแงที่วา ความปลอยวางนั้นเปน
เหตุใหเกิดสันติภาพ.

ความปลอยวางเปนตัวสันติภาพอยูในตัว.
ทีนี้มาดูในแงอีกแงหนึ่งตอมา ก็คือวา ความปลอยวางในฐานะที่เปน
ตัวสันติภาพอยูในตัวเอง.
ขอนี้ตองศึกกษาธรรมะชนิดที่ใหเขาใจแจมแจงวา
ความ
ปลอยวาง มีภาวะเปนนิพพาน คือบทที่แสดงความหมายของนิพพาน มีอยูอยางที่ควร
จะไดยินไดฟงและจําไวไดวา เอตํ สนฺตํ เอตํปณีตํ -สิ่งนั้นสงบระงับ สิ่งนั้นละเอียด
ประณีต, ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ - สิ่งนั้นก็คือการสงบรํางับแหงสังขารทั้งปวง สพฺพูปธิ ปฏินิสฺสคฺโค-การสลัดเสียไดซึ่งอุปธิหรือของหนักทั้งปวง,
ตณฺหกฺขโย-ความสิ้นตัณหา
วิราโค -การคลายความยึดถือเสียได, นิโรโธ -ความดับแหงความยึดถือเสียได,
นิพฺพานํ นั่นคือนิพพาน. อาการทั้งหมดนี้มันเปนวิมุตติคือปลอยวาง, สนฺตํ
-ระงับไดก็เพราะปลอยวาง, ปณีตํ -ละเอียดประณีตก็เพราะไมยึดถือ, สพฺพสงขาร สมโถ -สงบรํางับเสียซึ่งสังขารทั้งปวง.
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คําวา สังขารๆ นี่ คนมักจะเขาใจกันแตวารางกาย, สังขารรางกายวัตถุสิ่งของ
คําวาสังขารนั้นแปลวา การปรุงแตง หรือ สิ่งทีป่ รุงแตง หรือ สิ่งทีถ่ ูกปรุงแตงก็ได ;
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อยางนอยสามความหมายสังขารนี้ การปรุงแตงก็มีการปรุงแตงใหเกิดสิ่งใหม.
ผูปรุงแตงคือเหตุปจจัย, สิ่งที่ถูกปรุงแตงก็คือผลที่เกิดขึ้น; เหลานี้เรียกวาสังขาร.
ถายังมีการปรุงแตงมันยังผูกพันอยูในการปรุงแตง มันจังไมสงบระงับไมประณีต
ไมนิพพาน, มันตองระงับการปรุงแตงเสียได เรียกวาระงับสังขารทั้งปวงได, ในความ
หมายใดก็ตาม ระงับเสียได ไมมีการปรุงแตง ไมมีผูปรุงแตง ไมมีสิ่งทีถ่ ูกปรุงแตง
แลวก็เรียกวาระงับสังขารทั้งปวงได.
แลวก็วา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค -สละสลัดคืนเสียไดซึ่งอุปธิทั้งปวง. คําวา
อุปธิ แปลวาของหนัก, ของหนักคือของที่ยึดถือ; ถาไมยึดถือมันไมหนัก. อุปธิ แปล
วา ของหนัก, รางกายนี้ขันธทั้งหานี้ เปนอุปธิ, เปนของหนักเมื่อมันยึดถือ, หรือวา
สิ่งที่ถูกปรุงแตงนั้นก็นเปนของหนักเพราะยึดถือ, แมแตบุญ ถาไปยึดถือเขาก็เปนอุปธิ ดวย
เหมือนกัน. ขอนี้ไมคอยจะไดยินกันนัก ไมคอยอยากจะพูด แลวถาเอามาพูดมันเสี่ยง
ตอการถูกดา เราบอกวาบุญเปนอุปธิ มันเสี่ยงตอการถูกดา, เพราะวาคนเปนอันมาก
เขาชอบบุญ. นี้บอกวาบุญเปนของหนักโวย, โอปธิกํ ปฺุญํ -บุญเปนของหนัก
คนที่ชอบบุญเขาก็โกรธเอาเทานั้นเอง; เพราะวาถายึดถือเขาแลว แมแตบุญมันก็กลาย
เปนของหนักหรือเปนอุปธิ เราก็มีของหนักตางๆ นานาที่ยึดถือไว ในลักษณะอยางนั้น
อยางนี้อยางโนนเปนของหนักไปหมด. บานชอง เงินทอง ขาวของ บุตรภรรยาสามี
เกียรติยศ, ชื่อเสียง อํานาจวาสนาอะไรก็ตาม ยึดถือแลวมันก็เปนของหนักไปหมด. ถา
ปลอยวางของหนักเสียได ก็คือวิมุตติ คือปลอยวาง เปนนิพพาน เปนความเย็น.
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ตณฺหกฺขโย คํานี้แปลวา สิ้นตัณหา, ตัณหาคือความอยากดวยอวิชชา ;
ถาตองการดวยสติปญญาไมใชตัณหา. อยาสอนกันผิดๆ นักเลย เพราะเขามักจะ
สอนกันวา ถาเปนความอยาก แลวก็เปนตัณหาทั้งนั้น ; นั้นมันวาเอาเอง, ไม
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กลาวไปตามหลักธรรมคําสอนวา อยากดวยความโง ดวยอวิชชา มีตัวกู-ของกูเปน
รากฐาน ความอยากอยางนี้เปนตัณหา; ถาความตองการดวยสติปญญา เชนตอง
การจะดับทุกข ตองการจะปลอยวางอยางนี้ ไมใชตัณหา, มันเปนสิ่งที่จะกําจัดตัณหา
ความตองการดวยสติปญญา มันเปนสิ่งที่จะกําจัดความตองการดวยความโง หรือกิเลส
ตัณหา. ถาความอยากดวยความโงไมมี มันก็อยากถูกตอง มันก็อยากจะดับทุกข,
แลวมันก็ดับทุกขได, มันก็ไปสูความปลอยวาง, ไปสูความหลุดพน ก็เลยเปน
นิพพานอยูในตัว.
วิราโค แปลวา คลายกําหนัด, ในที่นี้ก็คือคลายความยึดถือ, ไมใชหมายถึง
คลายกําหนัดทางกาม โดยเฉพาะเทานั้น, ไมใช. ความกําหนัดในที่นี้หมายถึงความยึดถือ
ดวยอุปาทาน, คลายออก จางออก ปราศไป ปราศไป ไปปราศจากความกําหนัด,
นั้นแหละเปนตัวความปลอยวาง, มันก็นิพพาน.
นิโรธ นี้ ดับ, ดับสนิท, ดับสนิท คือดับความยึดถือโดยเฉพาะยึดถือ
วาตัวกู-ของกู ดับเสียไดสนิท มันก็หลุดพน, มันก็ปลอยวาง มันก็เปนนิพพาน.
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ถาอยางนี้แลวความหลุดพน,
ตัวความหลุดพนนั่นแหละมันเปนตัว
สันติภาพเสียเอง, เปนสันติภาพอยูในตัวมันเอง ก็ไมตองทําอะไร, ความปลอยวาง
วิมุตติ เปนตัวสันติภาพเสียเองก็ได ในเมื่อเรามองดูกันอยางนี้. ถามองดูในลักษณะ
ทั่วๆ ไปมันก็เปนเหตุใหเกิดสันติภาพ, เพราะปลอยวางและไมหนัก, แลวก็เปนสันติภาพ
แตเดี๋ยวนี้มัน หมดตัวที่จะยึดถือ มันไมมีตัวที่จะยึดถือ, ก็เลยเปนสันติภาพอยูในตัว
ความปลอยวาง. ขอใหมองวิมุตติในฐานะสองอยาง คือ เปนเหตุใหเกิดสันติภาพก็
ได, แลวเปนตัวสันติภาพอยูในตัวมันเองก็ได, ไปใครครวญดูใหดี ๆ เปนสิ่งที่เห็น
ไดโดยไมยาก พอที่จะเขาใจได.
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เอาละ, ทีนี้ก็สรุปความขอนี้ เรื่องวิมุตติ การหลุดพนหรือปลอยวางกันที.
สรุปความวา ทุกคนหรือชีวิตทุกชีวิต มันตองการหลุดพน, หรือปลอยวางอยูโ ดย
สัญชาตญาณ โดยไมรูสึกตัว; โดยทีไ่ มรูสึกตัว ; ชีวิตหรือสัญชาตญาณที่เกิดไดเอง
ตามธรรมชาตินั้น มันตองการความหลุดพนอยูในตัวมันเอง แตเจาของมันไมรูสกึ . เจา
ของไปหลงยึดอยูกับอะไร ไปหลงยึดอยูไมปลอยวางในอะไรนั่น เลยไมรูสึกวาตัวแทของ
ธรรมชาตสิ่งมีชีวิตนี้ตองการจะหลุดพน, ตองการจะปลอยวาง อยูในตัวมันเอง.
คิดดูวามันโงเทาไร, มันโงเทาไร, ตามธรรมชาติของสัญชาตญาณที่เกิดอยูเอง มันไม
ตองการจะถูกผูกพัน, ไมตองการจะใหถูกจับมากักขัง. ตองการจะอยูอยางอิสระเสรี
นี่เรียกวามันตองการวิมุตติอยูโดยธรรมชาติ แตวาไมรูสึกตัว. ฉะนั้นขอใหเรารูสึกตัว
กันเสียบางวาโดยธรรมชาตินี้ตองการวิมุตติ, ความเปนอิสระหรือเสรีภาพ ก็
ชวยผสมโรงกับมันใหดีๆ ใหมันเปนไปไดอยางนั้นจริง.

สันติภาพของโลก ขึ้นอยูกบั สันติภาพของบุคคล
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ทีนี้ดูใหเห็นวาสันติภาพของโลก
มันขึ้นอยูกบั สันติภาพของบุคคล
แตละคนแตละคน; นี้เกือบจะไมตองอธิบายแลวกระมัง วาถาทุกคน แตละคนมี
สันติภาพแลว โลกนี้ก็มีสันติภาพโดยไมตองสงสัย. เมื่อแตละคนไมสันติภาพ, โลกนี้
มันก็ไมสันติภาพ,
เมื่อแตละคนๆมันยังไมรูจักสันติภาพตองการจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่ง
ที่รักที่พอใจ, สันติภาพมันคือสิ่งที่กูไดตามใจกูโวย, สันติภาพ ของคนพวกนี้คือวากู
ไดตามใจกู คือสันติภาพ; ถาเปนอยางนี้โลกนี้มันก็มีสันติภาพไมได.

ขอใหเรารูขอเท็จจริงตามธรรมชาติเหลานี้กันบาง วา หนอยยอยๆของโลก
คือบุคคล จะตองมีสนั ติภาพ, แลวโลกนี้มนั ก็มสี ันติภาพ; ถาบุคคลไมมสี ันติภาพ
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ไมเปนสันติภาพ โลกมันไมมีทางที่ที่จะเปนสันติภาพ. ฉะนั้นจึงรูจักทําบุคลใหเปน
สันติภาพ แลวโลกมันก็จะพลอยมีสันติภาพขึ้นมาเอง, เราไปทําโลกทั้งโลก ทํา
ไมไดดอก ; แตวาเราทุกคนแตละคนตางคนตางทําของเราเอง มันทําไดนี่ พอทําให
มีสันติภาพแลว ทั้งโลกมันก็มีสันติภาพขึ้นมาเอง.
ทีนี้อยากจะบอกวาสันติภาพของมนุษยนี้
เปนสิ่งที่มนุษยปราถนาและควร
ปราถนา,
สันติภาพของมนุษยเปนสิ่งที่มนุษยควรปรารถนา
แตเดี๋ยวนี้โดยขอเท็จจริง
มนุษยไมรจู กั สันติภาพ, แลวไมไดปราถนาสันติภาพ, โลกมันก็ไมมีสันติภาพ.มัน
ไปเอาสิ่งที่ตรงกันขาม คือวุนวาย มาเปนเรื่องดี, ไมรูวายิ่งเจริญคือยิ่งบา,
ยิ่งเจริญคือยิ่งยุงยากลําบาก ยิ่งฟุงซานยิ่งยุงเหยิงยิ่งเจริญ. คนก็ตองการแตจะเจริญ ๆ ๆ
มันไมรูวาเจริญนี้ของใคร, เจริญของกิเลสหรือเจริญของโพธิของสติปญญา. ที่
มนุษยเจริญๆ นี้ เจริญของกิเลสหรือเจริญของสติปญญา; ถาเจริญของกิเลสก็ดูสิก็เห็น
กันแลววาเปนอยางไรบาง, กิเลสก็ครองโลก, ความเจริญทั้งหลายมันกลายเปนสงเสริม
กิเลส, กิเลสก็ครองโลก โลกก็เต็มไปดวยความยุงเหยิง ถามันเปนการเจริญความเจริญ
ของสติปญญาก็ถูกตอง มันก็เปนไปเพื่อสันติภาพ, ความสงบ, ความหยุด, ความ
ระงับ ความเยือกเย็น ไมมีปญหา. แตเราก็ไมไดสนใจเพราะมันไมสนุก มันไมมีรสไม
มีชาติ; ถากิเลสออกมาเปนเจากี้เจาการ มันก็สนุกสนาน มีรสมีชาติ ก็เลยกิเลสได
แสดงบทบาทเปนเจาโลก ก็เพราะเหตุนิ้.
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สันติภาพของสัตว ก็เปนสิ่งที่สัตวปรารถนา และควรปรารถนา. ขอนี้
มันนาสงสารที่วา มนุษยมีสติปญญามาก มีมันสมองใหญ มีอะไรคิดไดมาก มันเลย
ขยายไดมาก, สัตวมันไมมีสติปญญามากมันขยายไดไมมาก, มันจึงงายที่จะอยูกันอยางสงบ.
ถาไปดูที่ตนไมซึ่งมีชีวิตเหมือนกัน, ตนไมก็ตองการสันติภาพ ตามแบบของ
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ตนไม ตามที่มันปารถนา, แลวมันคิดอะไรไมได มันเคลื่อนที่ก็ไมได มันก็เลยมี
สันติภาพไดงายกวา.จะเปนเรื่องบาหรือเรื่องดีก็ขอใหลองคิดดู.
ถาวาเราจะเปรียบสันติภาพของคน กับสันติภาพของสัตว, กับสันติภาพ
ของตนไมตนไลพฤกษาชาติทั้งปวง วามันตางกันอยางไร หรือใครจะมีมากกวา. ถาพูด
อยางจริงใจกัน ถามขึ้นมาวา ใครมีมากกวา, บางทีสันติภาพของตนไมมันจะมีมาก
กวา, สันติภาพของสัตวเดรัจฉานยังมีมากกวาของมนุษย; เพราะมนุษยมันไป
บูชาการปรุงแตงความเจริญกาวหนา
ความเปนบาเปนหลังที่เรียกวาเอร็ดอรอยสวยงาม
สนุกสนานเพลิดเพลิน, สัตวมันทําไมเปน. ดังนั้นสันติภาพของสัตวมันยังมีมากกวา
คือมันไมไดยึดถืออะไรมากมายเหมือนมนุษย.
มนุษยยิ่งยึดถือและยิ่งสรางขึ้นมาสําหรับ
ยึดถือ, สรางขึ้นมาใหประณีตละเอียดซับซอนยิ่งกวานั้นและสําหรับจะยึดถือใหยิ่งขึ้นไป
ยึดถือใหยิ่งขึ้นไป. มนุษยก็มีความยึดถือมากกวา ก็เลยไดผลแหงความยึดถือ คือ
ความวุนวาย ความระส่ําระสายการเบียดเบียน การอะไรตาง ๆ มากกวา. สัตวเลยมี
สันติภาพมากกวา แลวจะวาอยางไรกัน แลวจะวาอยางไรกัน นาละอายหรือไมนาละอาย ?
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ถาจะดูตนไม ตนไมก็ตองการสันติภาพ, แลวมันก็ไดของมันมากกวา
ที่มนุษยได คือมันทําอะไรมากไมได, คิดอะไรมากไมได มันทําอะไรไมได มัน
เคลื่อนที่ก็ยังไมได มันก็เลยมีสันติภาพมากกวา; แตวามันไมเปนเรื่องที่ปรารถนาของคน
เพราะคนไมตอ งการสันติภาพชนิดนั้น. แตถาพูดถึงสันติภาพ สันติภาพ กันแลว ตนไม
ก็มีมากกวา, มันไมเดือดรอนมากกวา มันไมปวดหัวเหมือนมนุษย,มันไมเปนบาเหมือน
มนุษย, มันไมฆาฟนทําลายลางกันอยางที่เรียกวาเลวรายที่สุด.
วันไหนก็ตามเอาหนังสือพิมพมาสัก ๕ ฉบับ มาตรวจดูหนาหนังสือพิมพ
มีแตขาวเลวรายทั้งนั้น, ไมเห็นมีขาวดีเลย นั่นแหละเรื่องของมนุษย. แลวสัตวหรือ
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ตนไมมันไมไดเปนอยางนั้น, เปนอยางนั้นไมได. นี่เพราะวามนุษยไมมีสันติภาพ มัน
จึงมีแตขาวเลวราย, หรือวาขาวดีๆ เขาไมเอามาลงก็ไมรู. แตวาที่เห็นตามหนังสือ
พิมพ มีแตขาวเลวรายทั้งนั้น, เราก็นาละอายโลกของสัตว ซึ่งมันยังมีสันติภาพมาก
กวา. และถาดูโลกของพฤกษาชาติทั้งหลายแลว สงบเงียบเยือกเย็น, ดูสิตนไม
อยูกันอยางสงบเยือกเย็น ไมตองมาพูดกันใหหนวกหู เหมือนที่กําลังทําอยูนี้ มันไมตอง
มีเรื่องอยางนั้น.

สัมมาวิมตุ ติเปนสิง่ จําปรารถนา.
ในที่สุดนี้ก็สรุปวา สัมมาวิมุตติเปนสิ่งที่สูงสุด เปนสิ่งที่จําปราถนา เปนสิ่ง
ที่มีอยูในสุดทายปลายทาง ตองไปที่นั่น, วัตถุประสงคของชีวิต มันไปอยูที่สันติภาพ
สงบ สงบเย็น ในจุดสุดทายปลายทาง. ชีวิตจะมีมา เวียนวายมา นี้มันก็ตองไปจบลงที่
ความความหยุดคือสันติภาพ; ถายังไมถึงความหยุดสงบหรือสันติภาพ มันก็ตองเวียน
วายตอไป, มันตองวิ่งตอไป, มันตองปรุงแตงกันตอไป. ถาไดสันติภาพ มันก็หยุด,
หยุดอยางยิ่ง ก็คือหยุดเปนทุกข หยุดเปนทุกข หยุดทรมาน,หยุดระส่ําระสาย ไมมี
ความทุกข; แมวาโลกนี้มันจะเปนไปอยางไร เราก็ไมมีความทุกข. เรามีแตความรูสึก
วาถูกตองแลวและพอใจ, ถูกตองแลวและพอใจ, อะไรจะเกิดขึ้น ก็สามารถจะทําให
รูสึกวาถูกตองแลวและพอใจ, แมแตความเจ็บไขความตาย ก็ตอนรับดวยความถูกตอง
แลวและพอใจ, ไมตอ งเปนทุกขใหเสียเวลา. ถามันจะตองตาย ก็ตองยอมรับ
สภาพนั้น ๆ ตามที่มันเปนอยางนั้น, เชนนั้นเองตามกฏธรรมชาติ ไปเปนทุกข
ใหมันเสียเวลาทําไม, ไมตองตอสูอยางโงเขลา ยอมรับสภาพที่ถูกตองตามที่เปนจริง
มันก็มีสันติภาพโดยแนนอน, แลวมันก็จบเรื่องของมนุษย.
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มนุษยจะดิ้นรนไปจนกวาจะพบสันติภาพ แลวมันก็จบ; ถายังไมพบ
สันติภาพ
มันก็ตองดิ้นรนกันตอไป.
ฉะนั้นใครอยากจะดิ้นรนและสนุกสนานในการ
ดิ้นรน ก็เอาสิ ก็ได ไมมีใครหาม ไมมีใครบังคับได. แตถาจะรูวามนุษยเกิดมา
ทําไม, จะไดสิ่งที่ดีที่สุดที่ตรงไหน, ก็ควรจะศึกษากันบาง วามันจะตองมีสันติภาพ
ความหยุด ความสงบเย็น ความไมมที ุกข หัวเราะเยาะไดแมแตความเจ็บไขหรือความตาย
หัวเราะเยาะได, ใหเกงกวานั้นก็ตายเสียกอนตาย, หมดตัวกูไมมีตัวกู-ของกูเสียกอนแต
รางกายตาย. อยางนีก้ ็เยือกเย็นสบายไปจนกวารางกายมันจะตาย; เพราะวาดับตัวกู
เสีย นั่นแหละคือ ยอดของสันติภาพ.
ยอดสุดของสันติภาพ ดับตัวกูของกูเสีย มีแตของธรรมชาติ แลวก็อยามี
เปนตัวตนของธรรมชาติเลย,
เดี๋ยวจะไปแยงของธรรมชาติมาอีกมันเปนธาตุตาม
ธรรมชาติ เปนของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ เปนของธรรมชาติแลวมันก็มามี,
ยืมเหมือนกับยืมมาใช,
มีรางกายมีจิตใจตามธรรมชาติ
ของธรรมชาติรูสึกคิดนึกได.
คิดผิดๆ ก็เปนทุกข, คิดถูกๆก็ไมเปนทุกข, ก็คิดเสียใหถูกก็แลวกัน.
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เมื่อรางกายจิตใจของธรรมชาตินี้ มีมูลคาอยางนี้, ใหคิดเสียใหถกู ๆ อยา
ตองเปนทุกขเลย. นี่คือเห็นธรรมชาติ, เห็นธาตุทั้งหลายทั้งปวงเปนธาตุตามธรรม
ชาติ, แลวคนโงก็เอามาเปนตัวกู เอามาเปนของกู, ก็คิดอยางนั้นทําอยางนี้จนยุง
ไปหมด. ใหมันสมคลอยกับธรรมชาติ ตามที่มันจะมีชีวิตอยูอยางไรตามปกติ, แลว
มันตองเปนอยางนั้นเองตามกฏของธรรมชาติ; ถาอยูก็อยู, ถาตายก็ตาย, มันก็
ตองเปนไปตามธรรมชาติ; ถามีทางแกไขก็แกไข ก็เปนธรรมชาติ; เจ็บไขก็เปน
ธรรมชาติ แกไขก็เปนธรรมชาติ หายก็ธรรมชาติ, ตายก็ธรรมชาติ, ก็เลยไมมีปญหาอะไร.

www.buddhadassa.in.th

เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)

๓๔๑

นี่หวังวาคงจะมีความรูสําหรับจะตอสูก ับความเปลี่ยนแปลงของธรรม ชาติ หรือผลที่เกิดขึ้น; เพราะวาไปปลนไปขโมยเอาของธรรมชาติมาเปนของตน,
แลวเจ็บปวดอยูอยางแสนสาหัส แลวก็ยิ่งชอบใจ, มนุษยในโลกยิ่งชอบใจในความเจริญ
ตามแบบนี้, ซึ่งยังอีกนานนักกวาจะพูดกันรูเรื่อง. มันก็ตองมีวิกฤตการณกันไปกอน
จนกวามันจะรูสึกเบื่อรูสกึ เอือม, มันก็จะแกไขวิกฤตการณมาสูสันติภาพได.
การบรรยายเรื่องสัมมาวิมุตติ ในฐานะเปนเหตุปจจัยของธรรมชาติก็ดี, ใน
ฐานะเปนตัวสันติภาพเองก็ดี ก็พอสมควรแกเวลาแลว, ฝนมันก็จะตกดวย จึงขอยุติ
การบรรยายในวันนี้ไวเพียงเทานี้. เปดโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดพระธรรม
คณสาธยาย สงเสริมใหกําลังใจ ในการที่จะประพฤติปฏิธรรมะ เพื่อใหเกิดความ
ปลอยวางและสันติภาพสืบตอไป ณ กาลบัดนี้.
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- ๑๒ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๙

เหตุใหเกิดสันติภาพ. (ตอ)
[สัมมาวิหาโร]
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสารแหงภาคอาสาฬบูชา เปนครั้งที่ ๑๒ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่องสันติภาพของโลก ตอไปจากเดิม เพราะวายังไมจบ, และจะมีหัวขอ
เฉพาะสําหรับกลาวในวันนี้วา เหตุแหงสันติภาพคือ การเปนอยูชอบ.
[ทบทวน.]
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ในครั้งที่แลวมา ก็ไดบรรยายเหตุแหงสันติภาพ ในฐานะเปนอริยมรรค
มีองค ๘ กระทั่งเปนสัมมัตตะ ๑๐ ทีละขอๆ มาตามลําดับ. ในบัดนี้กห็จะมาสรุปรวมวา
ทั้งหมดนั้นจะเรียกวา การเปนอยูช อบ. แมวาทานทั้งหลายสวนมากในที่นี้ จะไมไดยิน
ไดฟงการบรรยายครั้งกอนๆ แตก็อาจจะทําความเขาใจได โดยที่วันนี้จะกลาวบรรยาย
รวบรวมทั้งหมดนั้น ใหเขาเปนเรื่องเดียวกัน เรียกวาการเปนอยูชอบ

๓๔๒
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เหตุใหเกิดสันติภาพ (ตอ)
[เริ่มการบรรยายครั้งนี้.]

คําวาเปนอยูชอบ ฟงดูคลายกับคําพูดเลนๆ เลื่อนลอย แตที่จริง
เปนคําพูดที่มีความหมายมากที่สุด. แลวก็มีหลักเกณฑเต็มที่ ไมเลื่อนลอยอะไร,
สามารถจะแกปญหาได จนถึงกับพระพุทธเจาทานตรัสวา เปนเครื่องมือทําใหโลกไมวาง
จากพระอรหันต. ขอนี้ก็ควรจะกําหนดจดจําไวในใจตลอดไป แมจะฟงดูประหลาด มัน
ก็มีความจริงอยางนั้น, คือพระพุทธเจาทานตรัสวา ถาภิกษุทั้งหลายเหลานี้จักเปนอยูโดย
ชอบไซร โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต. เรื่องโลกไมวางจากพระอรหันตนี่เปน
เรื่องใหญโตอยางยิ่ง, แตแลวก็สําเร็จดวยการเปนอยูชอบ, เปนคําพูดสั้นๆ เพียง
คําเดียว เปนอยูชอบ. การเปนอยูชอบ เปนสิ่งที่ควรสนใจ และยิ่งกวานั้ มันก็
เป น หน า ที่ ที่ ทุ ก คน พวกเราทุ ก คนจะต อ งกระทํา , กระทํา ให ก ารเป น อยู
ในชีวิต หรือการดํารงชีวิตนี้ชอบคือถูกตอง, มันก็มีหลายระดับ พอที่จะเขาใจไดเอง
วามีหลายระดับ. เปนอยูชอบในระดับต่ําๆ มันก็เปนได แมจะเปนคนธรรมดาสามัญ
ทําไรทํานาไปตามเรื่อง ก็สามารถที่จะมีการเปนอยูชอบ, สูงขึ้นไปเปนผูท ํางานเบา
มีทรัพยสมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียง ก็สามารถที่จะมีการเปนอยูชอบได, เปนบรรพชิตก็ยิ่งงาย
ที่จะเปนอยูชอบ, และเปนไดถึงระดับสูงสุด คือมีผลทําใหเกิดความเปนพระอรหันต
ขึ้นมา ; ฉะนั้นขอใหจําคําสั้นๆ วา การอยูชอบนี้ไวเปนหลัก สําหรับจะได
ปรับตนเองใหอยูในรองรอยของการเปนอยูชอบ, อยาใหเขวออกไปนอกทางของการ
เปนอยูชอบ.
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การบรรยายในวันนี้ จะยกเอาการเปนอยูชอบ วาเปนเหตุใหเกิดสันติภาพแกโลก. ถาทุกคนในโลกเปนอยูชอบ สันติภาพนี้ก็จะไมไปไหนเสีย; เชนเดียวกับ
ที่วา ถาภิกษุเหลานี้เปนอยูโดยชอบ โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต อยางนั้นเหมือนกัน.

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก

๓๔๔

ปญหาเรื่องเกี่ยวกับพระเจา.
ทีนี้กอนแตที่จะพูดกันถึงเรื่องที่มนุษยหรือหนาที่ของมนุษยนี้
มันมีปญหา
ที่จะตองพูดกันอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องเกี่ยวกับพระเจา พระเปนเจา. คนจํานวนใหญ
ถือศาสนาทีม่ ีพระเปนเจา มีหลายศาสนารวมๆ กันแลวมากกวาพุทธศาสนามาก เขา
ถือวามีพระเปนเจา พระเปนเจาสูงสุดคือผูส รางโลก ผูทําทุกสิ่งใหเปนไปในโลก, ก็ยังมี
ที่รองลงมา.
ที่วาแมในเมืองไทยในหมูพทุ ธบริษัทนี้
บางคนก็ยังมีความเชือ่ ความ
ยึดถือวามีผสี างเทวดา,
หรือวาเทวดาชั้นดีที่คอยดลบันดาลให็โชคชะตาของมนุษย
เปนไปอยางนัน้ อยางนี้. ถาถืออยางนี้ มันก็ ไมพน ไปจากเปนการถือวามีพระเจา
อยูนั่นเอง. ควรจะนึกถึงขอที่วาสิ่งเหลานี้
พระเจาหรือสิ่งเหลานี้
จะมาชวยบันดาล
สันติภาพหรือไม ? ถาคนเชื่อเรื่องพระเจาก็ไมเชื่อเรื่องอื่น, เขาก็เชื่อวาอะไร ๆ ก็แลว
แตพระเจา,
ความเปนสุขเปนทุกขนั้นก็เปนเรื่องที่พระเจาเปนผูบันดาลให,
อะไร ๆ
ก็ไปฝากไวกับพระเจา.
คนที่ถือหลักชนิดนี้ก็มีอยูมากในโลก
แลวที่เราที่ไมไดถือหลัก
ชนิดนั้น
จะพูดกันอยางไร,
จะพูดกับเขาอยางไร, ที่เราจะไมเปนอยูชอบโดยไมตอง
เกี่ยวกับพระเจาเลยนั้นนะ
มันจะเปนสิ่งที่เปนไปไดไหม?
ดังนั้นแหละมันจึงมีปญหา
ที่จะตองพูดกันเกี่ยวกับพระเจา ใหเสร็จสิ้นไปเสียกอนในเบื้องตน.
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คนพวกหนึ่งถือวา
โลกนี้หรือสิ่งทั้งปวงนี้
มีพระเจาเปนผูสราง.
คือ
เกิดขึ้นโดยการสรางของพระเจา นี้ก็พวกหนึ่ง, คนอีกพวกหนึ่งถือวา ไมมีพระเจา
อยางนั้น, มีแตวิวัฒนาการ เปนกฎเกณฑของธรรมชาติที่ทําใหวิวัฒนาการเกิดขึ้น แลวก็
เจริญขึ้น,
โลกหรือสิ่งทั้งปวงนี้เปนมาตามวิวัฒนาการ
ไมมพี ระเจา.
นี่เขากําลังแบงคน
ในโลกที่มีศาสนาถือกันอยูนี้วามีเปนสองพวกอยางนี้ : พวกแรกถือวามีผูสราง เขาก็
เอาคําวาสรางมาเปนชื่อของลัทธิ creationism creationist ลัทธิที่ถือวามีพระเจาผูสราง,
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ผูที่ถือลัทธิมีพระเจาผูสรางนี้ก็พวกหนึ่ง
มีอยูหลายศาสนาทีเดียว.
ทีนี้อีกพวกหนึ่งถือวา
โลกหรือสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นหรือเปนไปหรือเจริญขึ้นนี้
ตามกฏแหงวิวัฒนาการ
ความของธรรมชาติ ก็เลยเอาคํานั้นมาเปนชื่อของลัทธิเรียกวา evolutionism หรือ evolu tionist เชื่อวาสิ่งที่ทั้งปวงเปนวิวฒ
ั นาการของธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับพระเจา; ถาเปน
คนก็หมายถึงคนที่ถือลัทธิเชนนั้น
คือถือวาทุกอยางในโลกหรือโลกนี้
เปนไปตามวิวัฒนา
การของธรรมชาติ ไมเกี่ยวกับพระเจา. นี่โดยหลักใหญเขาถือกันอยูอยางนี้, โดยรายละ เอียดไมตองพูด มันอาจจะตางกัน. แตวาโดยหลักใหญๆ คนในโลกกําลังมีอยูสอง
พวกอยางนั้นแหละ : พวกหนึ่งถือวามีพระผูสราง ถือลัทธิวามีผูสราง, อีกพวกหนีง
ถือวาเปนเพียงวิวัฒนาการตามกฏธรรมชาติ,
ไมมีพระผูสราง.
ถาจะถามวา
อะไรสรางโลก?
ถาอยางนั้นก็คือกฏของธรรมชาตินั่นแหละเปนผูสราง.
ถาจะมองดู
เปนการสราง มันก็มีการสรางเหมือนกัน แตวา กฎของธรรมชาติสราง, ไมตองมีพระเจา
ชนิดที่มีความรูสึกอยางบุคคล.
อันนี้เปนเหตุใหเกิดไดมีพระเจาเปนสองชนิด
คือพระเจาอยางบุคคล มีความรูสึกอยางบุคคล นี้องคหนึ่ง, ชนิดหนึ่ง, แลวก็มี
พระเจาชนิดที่มีใชบุคคล คือมิใชมีความรูสึกอยางบุคคล แตวาเปนกฎของธรรมชาติ.
นี้มันก็สราง หรือบันดาลใหสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้น และเปนไปไดเหมือนกัน.
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ถาเราจะรูจักพระเจาหรืออยากจะจํากัดความเกี่ยวกับพระเจา,
เราก็ตอง
ถามขึ้นวา ใครเปนผูส รางขึ้นมา, เปนผูควบคุมอยู, เปนผูทําลายลาง เลิกถอนเปน
ครั้งเปนคราว
เพื่อจะสรางขึ้นมาอีก,
แลวควบคุมอยู
แลวเลิกถอนเปนครั้งเปนคราว,
วนเวียนอยูอยางนี้? พวกโนนเขาก็จะตอบวาพระเจา, พระเจาที่เขาถืออยู, พระเจา
อยางบุคคลที่มีความรูสึกอยางบุคคล, ที่เขาสอนใหเชื่ออยางยิ่ง เชื่อไมมีอะไรเหลือ เชื่อ
สุดเนื้อสุดตัว
แลวก็รอดเพราะความเชื่อนี้พวกหนึ่ง.
ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็จะตอบวา
การสราง การควบคุม การทําลายนี้ ก็โดยกฎของธรรมชาติ; ถาเปนพุทธ -
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ศาสนาอยางพุทธศาสนา ก็เรียกวากฎของอิทัปปจจยตา; ถาพูดอยางวิทยาศาสตร
หรือพูดอยางอื่นหรือลัทธิอื่น ก็จะเรียกชื่ออยางอื่น. แตถาเรียกอยางพุทธศาสนาตาม
หลักของพุทธศาสนา ก็เรียกวากฎของอิทัปปจจยตา เพราะมีสงิ่ นี้เปนปจจัย สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้น, เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เรื่อยๆมาอยางนี้โดยไมเกี่ยวของกับ
พระเจา
อยางบุคคล คือไมมีความรูสึกอยางบุคคล เขามาบันดาลใหเปนไป. นี่
จะตองรูจักพระเจา วาใครที่เปนผูสราง, ผูควบคุม ผูทําลายลาง; พวกหนึ่ง
ก็ระบุไปยังบุคคลชนิดหนึ่ง
เรียกวาพระเจาเปนบุคคลสูงสุด,
อีกพวกหนึ่งวาไม
เปนเพียงกฎของธรรมชาติ.

พุทธบริษัทก็มีพระเจา.
ทานทั้งหลายเปนพุทธบริษัท จงรูจักตัวเองไวใหดี ๆ วามีพระเจาชนิดไหน
จะถือวาไมมีพระเจาก็ได
ถาวาพระเจาตองเปนบุคคลมีความรูสึกอยางบุคคล;
แต
ถาถือวาไมมีพระเจาคือผูที่บันดาลใหเกิด แลวควบคุมอยู, แลวจะบันดาลใหดับอยางนี้,
มันก็มีกฎของอิทัปปจจยตา, เราก็เลยมีกฎอิทัปปจจยตาเปนพระเจา, เปนพระเจา
ของพระพุทธบริษัท นี่จะตองพูดใหถูกตอง ในเมื่อเขาถามวาพุทธศาสนามีพระเจาไหม ?
ถาตอบอยางธรรมดาสามัญเปนภาษาคน ก็วาไมมี, ไมม,ี ไมมีพระเจาอยางที่รู ๆ กัน
ทั่วไป, คือเปนบุคคลมีความรูสึกอยางบุคคล นี้มันก็ถูก มันก็เหมือนกัน มันก็ถูก
เทานั้นแหละ. แตถาเราจะตอบอยางฉลาดกวานั้น ก็ตอบวาพุทธศาสนาก็มีพระเจา,
หากแตวาไมเปนบุคคล มิใชมีความรูอยางบุคคล แตก็เปนพระเจา.
ทําไม
จึงเรียกวาพระเจา? ก็เพราะวาสามารถทําหนาที่สราง หนาที่ควบคุม หนาที่ทําลาย
ลาง ไดเหมือนกับพระเจาของทานที่เปนอยางบุคคล. ของเราไมเปนอยางบุคคล ไมมี
ความรูสึกอยางบุคคล;
แตก็สามารถที่จะทําหนาที่สรางหรือควบคุมหรือทําลายไปเปน
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คราว ๆ ไดอยางยิ่ง. แลวก็ลองคิดดูวาพระเจาชนิดไหนจะเหมาะสมกับโลกสมัยปจจุบัน
ซึ่งเจริญดวยความรูทางวิทยาศาสตร,
พระเจาชนิดไหนจะเขากันไดกับบุคคลแหงยุค
วิทยาศาสตร, ในที่สุดก็มองเห็นไดกันทุกคนวาพระเจาอยางมิใชบุคคลแตเปนกฎของ
ธรรมชาติ ควรจะถือวาเปนพระเจาสูงสุด, แลวก็มองเห็นวา ที่เชื่อวามีบุคคลสูงสุด
มาสําเร็จอยูที่บุคคลนั้น มันเปนของเกาแกโบราญเต็มที, นับตั้งแตวาเชื่อผีสางเทวดา
อะไรขึ้นมาแลวก็มาเปนพระเจาสูงสุดอยูแคนั้น เปนอยางบุคคล. ตอมาความฉลาด
มีมากขึ้นจนวาไมตองเปนบุคคลก็ได, มันเปนอะไรอยางหนึ่งซึ่งมิใชบุคคล แตก็
สามารถทําไดทุกอยาง ก็เลยเปนความรูชนิดที่เหนือกวา มาทีหลังกวาและเหนือกวา.
นี่พุทธศาสนาเราถาจะพูดวามีพระเจากัน ก็ตองพูดวามีพระเจาอยางนี้ มีพระเจาผูสราง
ผูควบคุม ผูทําลาย, เหมือนอยางที่ทานทั้งหลายมีเปนบุคคล, แตเรามีอยางมิใชเปน
บุคคล.
เดี๋ยวมันมีปญหาวาโลกมันเต็มไปดวยวิกฤตการณ,
จะมองที่ใครเปนตน
เหตุ, จะอาศัยบารมีของใครมาเปนเครื่องกําจัดชําระชะลางไป. เอาละ, เปนอันวา ใน
ชั้นแรกคนทั่วไปสวนมาก เขาถือวามีพระเจาอยางบุคคล เปนไปตามความประสงค
ของพระเจาอยางบุคคล เขาวาไป, เราก็วาไมมีพระเจาอยางนั้น, มีแตพระเจาที่มิใช
บุคคล เปนกฎของธรรมชาติ ไมอาจจะกลาวไดวาเปนบุคคล, แมจะกลาววามิใชบุคคล
ก็ยังไมถูกนัก มันยังเปนภาษาที่จํากัดอะไรอยู คือไมไดเปนอะไรเลยมากกวา
นอกจากเปนกฎของธรรมชาติ แลวก็จริงหรือไมจริงก็ดูเอาเองวา ธรรมชาตินั้นมันเปน
มาไดอยางไร.
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สันติภาพกับพระเจา.
เอา, ทีนี้ก็มาถึง ปญหาเกี่ยวกับสันติภาพ เราจะทําอยางไรที่จะใหโลก
มีสันติภาพ; ถาวาเปนพวกที่มีพระเจาอยางบุคคล ก็ตองไปเรียกรองเอาจากพระเจา

www.buddhadassa.in.th

๓๔๘

สันติภาพของโลก

อยางที่เปนบุคคล ที่บูชาออนวอนกันนัก; ถาเราไมมีพระเจาอยางนั้น มีแตพระเจา
ที่เปนกฎของธรรมชาติ เราก็ไมตองไปออนวอนใครที่ไหน นอกจากปฏิบัติใหถูก
ตองตามกฎของธรรมชาติ เพื่อใหสันติภาพมันเกิดขึ้นมา. นี่เกิดเปนทางแยกขึ้น
สองทางอยางนี้.
เราอาจจะตั้งคําถามขึ้นมาวา ถาพระเจาเปนผูสรางโลกจริง ก็ตอง
เปนหนาที่ของพระเจานัน้ เอง ที่จะตองทําโลกใหมีสันติภาพ. เดี๋ยวนี้ทําไมพระเจา
ไปอยูไหนเสียไมดูไมแล, ปลอยใหโลกเต็มไปดวยวิกฤตการณไมมีสันติภาพเลย, พระเจา
สรางโลกขึ้นมาทําไม, ไมดูไมแลไมพิทักษไมคุมครอง; นี่ถาพระเจาสรางโลกขึ้นมาจริง
ก็เปนหนาที่ของพระเจาที่จะทําโลกใหมีสันติภาพ,
แลวก็จะไดสมแกการที่สัตวโลกเขาพา
กันเคารพบูชาบวงสรวงออนวอน มีความเชื่อ. แตเดี๋ยวนี้เราดูแลวไมเห็นวีแ่ ววอะไร
วาพระเจาไดมารับผิดชอบเรื่องสันติภาพ, มาดูแลเรื่องสันติภาพ, ไมมีวี่แวววา
พระเจาจะบันดาลใหมีสันติภาพ, ซ้ํายังจะมองเลยตอไปวา โอ, พระเจาไมสามารถที่จะ
บันดาลใหโลกมีสันติภาพ; หยอนสมรรถภาพ จนถึงกับวามนุษยนี่สรางโลกแขงกับ
พระเจาตามทีม่ นุษยตองการ, ไมตรงตามที่พระเจาตองการ และมนุษยก็ดื้อดึงพระเจา
ยิ่งขึ้น โลกก็ยังมีวิกฤตการณ; พวกนั้นก็จะหาวา นั่นแหละคือพระเจาลงโทษ,
พระเจาลงโทษ ใหมนุษยมีความทุกขยากสําบากคือมีวิกฤตการณ, ก็เถียงกันไดอยางนี้.
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ทีนี้เราเปนพุทธบริษัท มีพระเจาอยางที่มิใชบุคคล, มีสิ่งสูงสุดอยางที่มิใช
บุคคล, เรียกวาธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติ เปนความจริงของธรรมชาติ นี่ เปน
พระเจา. เราก็จะถามเขาวา ถาวิกฤตการณความเลวรายในโลกมีอยูอยางนี้ เปนความ
ประสงคของพระเจา, พระเจาประสงคอยางนั้นเสียแลว แลวเราจะไปออนวอนพระเจา
วาอยางไร, ถาพระเจาประสงคอยางนั้นเสียแลว ใหโลกมันมีเดือดรอนวิกฤตการณ เรา
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จะออนวอนพระเจาวาอยางไร, หรือวาถาจะถือวา พระเจากําลังลงโทษมนุษยอยูอยางนี้
เราจะไปออนวอนพระเจานั้นวาอยางไร, ออนวอนวาอยางไร มันก็ไมมีอะไรมากไปกวาเดิม,
ขอรองใหพระเจาเมตตากรุณาสงสารไปตามเรื่อง แลวก็ไมเห็นมันเกิดขึ้น, ไมเห็นมัน
เกิดขึ้น,
ไมเห็นวี่แวววามันจะเกิดขึ้น;
ถาวามันเปนเรื่องที่ถูกตองยุติธรรมแลว
พระเจาผูรักมนุษยอยางยิ่งนั่นแหละ ควรจะจัดการดวยตนเองเสียใหตลอด.
เรื่องที่วาพระเจารักมนุษยนี้ มันเปนหลักทั่วไปในศาสนาที่มีพระเจา ศาสนา
นั้นๆ เขาก็สอนวา ใหมนุษยนี่รักเพื่อนมนุษยดวยกันเหมือนกับที่พระเจารักเรา, ใหเรารัก
เพื่อนมนุษยของเราเหมือนกับที่พระเจารักเรา
เปนหลักใหญแนนแฟนในศาสนา
ที่มีพระเจา. ถาพระเจารักเราทําไมพระเจาจะตองจัดโลกใหมันเปนอยางนี้ จัดโลกใหเต็ม
ไปดวยวิกฤตการณยิ่งขึ้นทุกที, จัดการใหมนุษยไดดื้อดึงพระเจาเสียเอง, จัดการใหมนุษย
ไดจัดโลกนี้แขงกับพระเจาตามชอบใจมนุษย. นี่มันก็เลยไมรวู าจะหวังอะไรจากพระเจา
เพื่อจะมีสันติภาพขึ้นมาในโลกมนุษย; เราก็เลยหมดหวัง หมดหวังอะไรจจากพระเจา
เราหมดหวังที่จะรอ ที่จะรอตอไป, เรารอตอไปไมได มันเต็มไปดวยความเลวรายขึ้นมา
ในโลก, เราก็ตองทําอยางใดอยางหนึ่ง คือจะชวยตัวเอง. พระเจาไมชวยคนที่ไม
ดิ้นรนตอสูเพื่อชวยตัวเองแมวาจะนับถือพระเจา, พูดงาย ๆพระเจาไมชวยคนที่ไมชวย
ตัวเอง. คําชนิดนี้ไดยินมาก ไดยินมามาก, พระเจาไมชวยคนที่ไมชว ยตัวเอง,
พระเจาจะชวยแตคนที่ชวยตัวเอง. ดังนั้นจะมีพระเจาชนิดไหนก็ตามใจ หนาที่โดยตรง
ของมนุษยกค็ ือ จะตองชวยตัวเอง. ตามหลักของพุทธศาสนาก็ยืนยันอยางนี้อยูแลว
วาจะตองชวยตัวเอง, มีกฎของธรรมชาติเปนสิ่งสูงสุด. แตเราก็จะตองชวยตัวเอง คือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ อันสูงสุด, แลวเราก็จะไดผลตามที่ปรารถนา
หรือควรจะปรารถนาคือมีสันติภาพ. เราตองเปนพระเจาเสียเอง, เปนพระเจาให
แกตัวเราเสียเอง สิ่งที่จะชวยไดนั้นเราจะตองทําขึ้นมา.
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หนาที่คือพระเจา.
สิ่งที่จะชวยไดก็คือหนาทีห่ รือการปฏิบัติชอบ,
ปฏิบัติอยางถูกตองตอ
ความเปนมนุษย, หนาที่นั้นแหละจะเปนพระเจาที่ชวยเรา หรือเรามีหนาที่ชนิดนี้ขึ้นมา
แลว อะไรๆ ก็จะมาชวย. พระเจาชนิดบุคคลก็วิ่งมาชวย, พระเจาอยางที่มิใช
บุคคลก็จะชวย ในฐานะเปนผลของการกระทํา กระทํากรรมลงไปแลว ก็คือผลของ
กรรม การทําหนาที่ใหถูกตอง แกความเปนมนุษยของเรา. นั่นแหละคือพระเจาที่แท
จริงที่จะชวยเรา, ไมตองเปนผีสางเทวดา ไมตองเปนพระเจาอยางบุคลล, ไมตองเปน
พระเจาที่จะมีความรูสึกอยางบุคคล. หนาที่ที่เรากระทํานั่นแหละมันจะชวย, ชวยอยาง
พระเจาชวย. เรามาพูดเสียเลยวาหนาที่ของพระเจา, หนาที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุด. ขอให
ทานทั้งหลายสนใจใหมากวา หนาที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุด.
คําวาธรรมะ ๆ นี้ก็แปลวาหนาที่, เปนสิ่งสูงสุดที่แมแตพระพุทธเจาก็ทรง
เคารพ ; หมายความวาพระพุทธเจาทรงเคารพธรรมะ, คือเคารพหนาที่ของ
พระพุทธเจา.
พระพุทธเจาก็ยังเคารพหนาที่,
แลวเราพวกเราจะดีแตไหนที่จะไม
เคารพหนาที่. ถึงแมพระเจาสูงสุดอยางของพวกโนนก็เถอะ ถาไมทําหนาที่ของพระเจา
ก็ไมมีใครเคารพ ไมมีใครไหวไมมีใครบูชา, แมพระเจาชนิดไหน ก็ตองทําหนาที่ของ
พระเจา จึงจะมีคนเคารพบูชา. เดี๋ยวนี้ไมคอยจะทําหนาที่ ไมชวยโลก ใหโลกมีแต
ความเดือดรอนหนักขึ้นๆ ก็ไมมีคนบูชา ไมมีคนนับถือ จนกลายเปนวาพระเจาตายไป
แลว, ในหมูคณะที่เคยนับถือพระเจามาแตเดิมนั้น กลับเปลี่ยนแปลงไปวา พระเจาตายแลว,
พระเจาตายแลว, เราไมหวังพึ่งพระเจาอีกตอไป อยางนี้ก็มี. นั่นเพราะพระเจาไมทําหนาที่
พระเจาขี้เกียจ หรือพระเจาไมรับผิดชอบก็ตามใจ, ไมทําหนาที่คนมันก็ไมเคารพบูชาอีก
ตอไป. ฉะนั้นถาทําหนาที่มันก็จะชวยได ชวยตัวเองได เราก็เลยทําใหหนาที่เปน
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พระเจา, ถาจะกลาพูดก็พูดวาเราเปนพระเจาเสียเอง, เราทําหนาที่ชวยตัวเรารอดได.
หนาที่นั่นแหละ คือพระเจา, เราอาจจะเปนพระเจาไดเสียเอง.
ในความหมายอันนี้ มันเหลืออยูที่คําวาทําหนาที่อยางไร, ทําหนาที่อยางไร
จะเปนพระเจาที่ชวยไดจริง. หนาที่นั่นแหละเปนพระเจา ที่จะชวยไดจริง, ขอให
บูชาหนาที่ แลวก็เรียกหนาที่นั้นโดยคําโบราณดึกดําบรรพวาธรรมะๆๆ แปลวาหนาที่
หนาที่แปลวาธรรมะ คําวา ธรรมะนี้เปนคําเกาแกโบราณเหลือประมาณ, เกาแก
กอนพระพุทธเจา. เดี๋ยวจะเขาใจวาธรรมะนี้เพิ่งมีเมื่อพระพุทธเจาเกิด, มันไมใชอยางนั้น.
ธรรมะหมายถึงหนาที่ ตั้งแตมนุษยคนแรก ที่พนจากความเปนปาเถื่อนมาหยก ๆ
สังเกตเห็นวา มันมีหนาที่, สิ่งหนึ่งที่เรียกวาหนาที่ มีสิ่งๆ หนึ่งที่เรียกวาหนาที่,
ไมทําไมได ไมทําแลวก็จะตาย แลวก็เรียกสิ่งนั้นวาธรรมะ. ธรรมะแปลวาหนาที่ ;
พจนานุกรมในประเทศอินเดียก็ยังแปลคําธรรมะวาหนาที่.
นี้เราก็พอใจที่จะมีธรรมะ
หรือหนาที่นเี่ ปนพระเจา ที่จะชวยไดถึงที่สุด, เปนพระเจาที่นักวิทยาศาสตรยอมรับได,
ยิ่งเปนนักวิทยาศาสตรยิ่งมีเหตุผล ยิ่งฉลาดในเหตุผล แลวจะยิ่งชอบจะยิ่งยอมรับพระเจา
ชนิดนี้ คือ พระเจาหนาที่ เปนพระเจาที่สามารถจะชวยแกไขเหตุราย สิ่งเลวราย
หรือวิกฤตการณไดจริง; เพราะวาสิ่งเลวรายหรือวิกฤตการณนี้ มันเกิดมาจาก
การกระทําที่ไมถูกไมชอบของมนุษย. เมื่อมีการกระทําที่ถูกตอง หรือชอบ
ธรรมะของมนุษย มันก็เปลี่ยนแปลงเปนวา ไมมีวิกฤตการณ; นี่เรียกวามันจะ
แกไขที่ตนเหตุของวิกฤตการณโดยตรง,
แลวก็แกไขวิกฤตการณที่เปนผลเลวรายนั้นเสีย
ได. นี่เปนพระเจาจริง ชวยใหรอดไดจริง, สามารถจะใชไดทุกสถานการณและทุกชนิด
ทุกชนิด. จะเปนวิกฤตการณทางวัตถุทางรางกายก็ชวยได, เปนวิกฤตการณทางจิตก็ชวย
ได, เปนวิกฤตการณทางวิญญาณหรือทางสติปญญาก็ชวยได, พระเจาที่แทจริงชวยได
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ทุก ๆ วิกฤตการณ, สามารถจะกําจัดออกไปเสียไดทุกวิกฤตการณ. ขอใหสนใจ วา
พระเจานี้มันมีปญหาอยางนี้.

พระเจาในภาษาคนและภาษาธรรม.
ถาเปนพระเจาในภาษาคน
คนธรรมดาสามัญซึ่งสวนมากโงไมรูอะไร
ก็มีพระเจาอยางบุคคล; ถาเปนธรรม ภาษาของผูรูธรรมรูความจริง กลาย
เปนมีพระเจาอยางที่มิใชคน, แตวาเปนกฎของธรรมชาติ, เปนความจริงสูงสุด
ของธรรมชาติ. เมื่อกลาวโดยภาษาธรรมพระเจาก็มีความหมายอยางหนึ่ง, กลาวโดยภาษา
คนพระเจาก็มีความหมายอีกอยางหนึ่ง
อยูกันคนละชั้นคนละระดับ. พุทธบริษัท
มีพระเจาอยางทีกลาวในภาษาธรรม ชวยไดจริง เปนกฎของธรรมชาติ เปน
สัจจธรรมของธรรมชาติ, ประพฤติปฏิบัติถูกตองตามนั้นแลว ชวยไดจริง. พระเจา
อยางบุคคลมีความรูสึกอยางบุคคล ทํานองจะรับสินบน จะทํานาบนหลังคน นี้จะชวย
ไดจริงไดอยางไร.
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นิทานเด็ก ๆ เลากัน ซึ่งอาจจะสูญหายไปเสียก็ได, อาตมาขอเลาใหฟงกันไว
ที่นี้ เพื่อไมใหมันสูญหายไป. นิทานเด็กๆ เลาสมัยอาตมาเด็กๆ วาสัตวทั้งหลายไป
ฟองพระเจาวามนุษยเบียดเบียนนัก ขอใหลงโทษมนุษย, สัตวก็ไปกันหมดเลยแมแต
กุง กุงนี้เขาไปทีหลังเพื่อน. พระเจาทักขึ้นวา แกนี่ถาจะเนื้อกินอรอยนี่ พระเจาพูด
เทานั้นแหละ กุงก็ตกใจถอยหลัง, กุงวิ่งเอาไปตามแบบกุง เพราะมันกลัวพระเจา.
พระเจาตองการจะกินเนื้อกุง อยากจะชิมเนื้อกุงวามันอรอย. นิทานอยางนี้ใครไดยิน
ไดฟงบาง. อาตมาเลาไว เปนนิทานของเด็กๆ มีมาแตโบราณเลากันมา มันจะสูญไปเสีย
เอามาเลาฝากไวอีกที.
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นี่พระเจามีความรูสึกอยางบุคคลแลวมันก็จะเปนปญหาอยางนี้,
ตองการ
ใหคนบูชาบวงสรวงออนวอน. ถาพูดอยางภาษาธรรมดาก็คือจางนั่นเอง จางพระเจาให
ทําอะไรบุคคล เปนเรื่องที่จะสูงสุดไปไดอยางไร, ถายังเห็นแกคาจาง ตองบวงสรวง
ตองบูชาตองออนวอนจึงจะชวย. แตถาพระเจาอยางสัจจธรรมของธรรมชาติ ไมมีการ
ออนวอน ไมมีการจางออนอะไรกันอยางนั้น เปนไปตามกฎตรงเผงเลย, แกทําอยางนี้
ผลก็เกิดขึ้นอยางนี้, ทําอยางนี้ผลก็เกิดขึ้นอยางนี้, ทําอยางนี้ผลก็เกิดขึ้นอยางนี้.

บูชาพระเจาดวยการปฏิบัตหิ นาที่.
นี่ควรจะคิดดูใหดี วาเราจะมีพระเจาชนิดไหนกันดี? โดยทั่วไปก็ถือวามี
พระเจาอยางที่มิใชบุคคลอยูแลว, แลวทีนี้ที่จะใหมาชวย มาชวยไดแทจริงนั้น เราจะตอง
ทําตัวเปนพระเจาดวยตนเอง คือทําหนาที่, ทําหนาที่ใหตรงตามกฎของธรรมชาติ ตาม
กฎเกณฑของธรรมชาติ แลวจะชวย. ทําหนาที่ถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
อยางนี้แหละ ที่จะเรียกกันในที่นี้วาการเปนอยูชอบ การเปนอยูถูกตอง, การเปนอยู
ชอบ คือการเปนอยูที่ถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. ขอใหเรารูจักพระเจา
ชนิดนี้ แลวก็บูชาบวงสรวงออนวอนพระเจาชนิดนี้ใหถึงที่สุด; แตไมใชบูชาดวยเรื่อง
เอาหมูเห็ดเปดไกอะไรไปเซนไปสรวง บูชายัญเชนสรวง, ไมใช, ไมใชบูชาอยางนั้น. คําวา
บูชาในที่นี้หมายถึงประพฤติใหตรงตามกฎเกณฑของสัจจธรรม ของธรรมชาติ ;
แมจะตองเสียชีวิตก็ยอม เพื่อจะใหถูกตองตามกฎเกณฑของธรรมชาติ, แลวก็จะได
รับผลขึ้นมาในตัวมันเอง, ไมตองมีใครมาโปรดประทานอะไรที่ไหนอีกแลว, มีผล
เปนความสงบสุข เปนสันติสุข เปนสันติภาพ.
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หนาที่ที่ถูกตองตามกฎของสัจธรรมของธรรมชาติ
เปนพระเจาสูงสุด
โดยเฉพาะของพุทธบริษัท, เราเรียกชื่อก็ได ก็เรียกชื่อวาพระเจาอิทัปปจจยตา. พระ
เจาอิทัปปจจยตาซึ่งพระพุทธเจาก็เคารพ แลวตรัสวา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวา
เห็นธรรม ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา. ถามองเห็นอิทัปปจจยตาไดชัดเจน ก็ชื่อ
วาเห็นธรรมะชนิดทีเ่ ห็นพระพุทธเจา, เราก็เอาอันนี้มาเปนสิ่งสูงสุด เรียกวาพระเจา
อิทัปปจจยตา, ไมใชมีใครสรางขึ้น. พระพุทธเจามิไดตั้งกฎอันนี้ขึ้น แตมันมี
อยูตามธรรมชาติ, ทรงคนพบแลวนํามาเปดเผย แลวก็ทรงเคารพดวย, จนถึงกับ
ตรัสยืนยันวา
พระพุทธเจาทุกพระองคทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคตลวนแตเคารพธรรมะ,
ธรรมะคือหนาที่
หรือวาธรรมะคือกฎอิทัปปจจยตา
เปนหนาที่ที่ธรรมชาติกําหนดไว
สําหรับใหสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายประพฤติใหถูกตอง แลวก็จะรอด.
ทําไมจะตองใชคําวาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย,
ไมระบุไปยังบุคคลหรือคน
เพราะ
มันมากกวานั้น. คนก็ตอ งทําใหถูกตองตามกฎนั้นจึงจะรอด, สัตวเดรัจฉานที่ยังไม
ถึงคนก็ตองทําตามกฎนั้นจึงจะรอด, พฤกษาชาติตนไมตนไลทั้งหลาย ก็ตองทําตามกฎ
นั้นจึงจะอยูร อด,
มิฉะนั้นก็ตองตายเหมือนกัน.
นี่ความถูกตองอันนี้จึงกลาววา
สําหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย : ระดับบุคคลมนุษยเทวดาอะไรก็ได ระดับสัตวเดรัจฉาน
ก็ได, ระดับตนไมตนไล แมแตตะไครเขียวๆ , ก็ตองมีหนาที่ ปฏิบัติตามกฎอันนี้
ใหถูกตอง, แลวก็จะรอดชีวิตอยูได. มันก็เปนการเปนอยูชอบเหมือนกันแหละ;
จะเปนสัตวเดรัจฉาน เมื่อมันปฏิบัติถูกตองมีชีวิตรอดอยูได ก็ตองเรียกวามันปฏิบติชอบ,
ตนไมตนไลมันรอดชีวิตอยูได ก็ตองเรียกวามันปฏิบัติชอบ, ปฏิบัติถูกตอง มันจึงรอด
ชีวิตอยูได. นี่เรียกวาหนาที่อํานวยใหซึ่งชีวิต รักษาไวซึ่งชีวิต
ควบคุมซึ่งชึวิต
จึงถือวาเปนพระเจา เปนสิ่งสูงสุด ; แตฟงดูแลวบางคนก็จะไมเขาใจ จะไมเห็นเชน
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๓๕๕

นั้น วาเปนหนาที่สูงสุดไดอยางไร เพราะวาเราเปนผูทําเอง เราเปนผูทําเอง, ก็คิดดูสิวา
ถาไมเปนสิ่งสูงสุด เราก็ไมทําสิ.
เดี๋ยวนี้ ถาเราไมทําเราก็ตาย, ลองไมทําหนาที่ใหถูกตองตามกฎของธรรม ชาติ เรื่องหาอาหารกิน เรื่องบริหารรางกาย เรื่องสุขภาพอนามัยอะไรก็ตาม, ถาไมทําให
ถูกตองตามกฎของธรรมชาติมันก็ตาย
เพียงแตไมถายอุจจาระถายปสสาวะใหถูกตอง
ตามกฎของธรรมชาติ มันก็ตายแลว. ฉะนั้นการทําใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ
นั้นแหละ คือเครื่องบูชาเซนสรวงออนวอนพระเจา เหมือนกับฝายโนน เขาตอง
มีของกันของอะไรตางๆ กระทั่งเอาสัตวเปนๆ มาบูชายัญ เพื่อใหพระเจาชอบใจ
แลวก็จะไดชวย, นั่นพระเจาอยางบุคคลตองการอยางนั้น. เดี๋ยวนี้พระเจาอยางธรรมชาติ,
สัจจธรรมชองธรรมชาติไมตองการอยางนั้น, และยิ่งไมตองการอยางนั้น. ตองการให
ประพฤติใหถูกตอง ใหจนชีวิตทุกชนิดไดพลอยรอดไปดวยกันมากกวา. นี้เรียก วา หนาที่ที่ถูกตองนั่นแหละคือพระเจา, แลวจะอํานวยใหซึ่งสันติภาพ.
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เรากําลังพูดถึงสันติภาพ แลวกําลังมัปญหาวาจะไดมาจากอะไร? ก็เลย
บอกใหรูจะไดมาจากการปฏิบัติชอบ. การเปนอยูชอบ, การดํารงชีวิตชอบอยาง
ถูกตองนี้ จะอํานวยใหซึ่งสันติภาพ. ใจความสําคัญก็คือ ทําหนาที่อยางถูกตองตรงตอ
กฎเกณฑของธรรมชาติ หรือพระเจาอิทัปปจจยตา, พูดเปนครั้งแรกอยางนีบ้ างคนก็งง
บางคนก็แปลก บางคนก็ฉวยเอาใจความไมได, ก็ไปเขาใจวาพระเจาอิทัปปจจยตาก็เปน
พระเจาอยางบุคคลไปเสียอีก. ถาอยางนี้มันก็ลําบาก; ไดพูดกันมาในขั้นตนเด็ดขาด
แลววา พระเจาอยางบุคคลและพระเจาอยางที่มิใชบุคคล มันมีอยูสองอยาง.
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เราจะอาศัยพระเจาอยางที่มิใชบุคคล คือกฎของธรรมชาติ, แลว
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ, แลวก็มีสันติสุขมีสันติภาพ. นี่เรียกวาสันติภาพ
ที่เกิดมาจากการปฎิบัติตอ พระเจาอยางถูกตอง คือการเปนอยูช อบ, ดํารงชีวิตอยู
ชอบ ชนิดที่วาทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต. เรื่องสันติภาพเล็กๆ นอยๆ จะอะไร
นักหนาเทียว,
การเปนอยูชอบสามารถทําใหโลกไมวางจากพระอรหันต
มันสูงสุดอยาง
นั้น, จึงเปนสิ่งที่ควรจะสนใจ .
เอาละ,
ทีนี้ก็จะไดพิจารณากันดูใหละเอียดลงไปในการที่จะเปนอยูชอบ
คือทําหนาทีท่ ี่ถูกตองตามกฎอิทปั ปจจยตา. เรียกโดยภาษาสมมติวา ถูกตองตาม
ประสงคของพระเจาอิทัปปจจยตา. พระเจาอิทัปปจจยตาประสงคไวเปนกลาง ๆ ;
ถาทําอยางนี้ ผลก็จะเกิดขึ้นอยางนี้, ถาทําอยางนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอยางนี้, มีความประสงค
ใหทุกอยางเปนไปอยางยุติธรรมอยางถูกตอง.
นี้เราก็ทําใหตามประสงคของพระเจา
ชนิดนี้, ไมมีทางอื่น ไมมีทางเลือก ไมมที างเลือก ไมมีเลย นอกจากทําใหถูกตองตามกฎของอิทปั ปจจยตา. ที่วาทําอยางนี้แลวเปนผลราย อยางที่เรียกกันวาเปนผลราย, ทําอยางนี้
แลวเปนผลอยางที่เรียกกันวาเปนผลดี, แตพระเจาอิทัปปจจยตาจริงกวานั้น ยิ่งกวา
นั้น คือไมรายไมดี เพียงแตวาถาทําลงไปอยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, ทําลงไป
อยางนี้ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้
แนนอนแนนอน.
แลวคนไปสมมติกันเอาเองวาอยางนี้
เรียกวาดี, อยางนี้เรียกวาชั่ว. นี่พระเจาอิทัปปจจยตาจึงอยูเหนือดีเหนือชั่ว ไมมี
ปญหาเรื่องดีเรื่องชั่ว. เรามีหนาที่จะตองระวังวา ทําอยางไร, แลวผลจะเกิดขึน้
อยางไร. ทําอยางไรแลวผลจะเกิดขึ้นอยางไร. นี่เรียกวาหนาที่.
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พระรัตนตรัยในความหมายของหนาที่.
ถาเราจะมาเขาชุดกันวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ; พระพุทธเจาคือ
ผูสอนเรื่องหนาที่, พระธรรมก็คือคําสอนเรื่องหนาที่, ตามแบบของพระพุทธเจา
ไมใชตามแบบอื่น, พระสงฆก็คือผูปฏิบัติตามหนาที่ ตามที่พระพุทธเจาสอนให, ทั้ง
พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ ลวนเกี่ยวกับหนาที่ทั้งนั้นแหละ. พระพุทธเจาพบหนาที่ที่จะดับทุกขได, แตก็เรียกวาธรรมะๆ เพราะเปนคําเดิมไมมีคํา
อื่นเรียก. ธรรมะคือหนาที่, พระพุทธเจาพบขึ้นมาแบบหนึ่งเลย ที่จะดับทุกขได.
ศาสนาองคอื่นๆ ที่เปนคูแขงขันกับพระพุทธเจาก็มีมากมาย เขาก็พบ พูดสอนไป ตาม
แบบของเขา, แลวก็เปนพวกอื่น. ในบาลีเรียกวาพวกอัญญเดียรถีย คือเดียรถียอื่น,
ไมใชเดียรถียนี้. เดียรถียนี้คําสอนนี้; ถาเดียรถียอื่นคือคําสอนอื่น. คําสอน
อยางของพระพุทธเจา ก็จัดเปนเดียรถียหนึ่งดวยเหมือนกัน. แปลวา ลัทธิที่สอน
ไวอยางหนึ่งๆ ; ถาพูดเปนพวกอื่นตองใชคําวาอัญญะเติมเขาไป.
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คนในเมืองไทยยังโงมากอยูหลายคนทีเดียว, ที่วา พอวา เดียรถียแลว
ก็หมายถึงพวกมิจฉาทิฏฐิ ตรงกันขามกับพระพุทธเจา, โดยที่หารูไมวาแมพระพุทธ
เจาเองก็เปนเดียรถียอนั หนึ่ง ๆ คือสอนอยางนี้อยางนี้; ถาเดียรถียอื่นก็สอนอยาง
อื่น. ฉะนั้นถาวาเปนพวกอื่นตองมีคําวาเดียรถียอื่นจึงจะถูก; ถาจะดาเขาใหเจ็บ
จะดาคนใหเจ็บวามันทําผิดตองดาวา เดียรถียอื่น, ไมใชเดียรถียเฉยๆ. แตที่คนโงใชคํา
ลุนๆ ไมถูกตองตามภาษาใชคําวาเดียรถีย.

www.buddhadassa.in.th

๓๕๘

สันติภาพของโลก

คําวา เดียรถียๆ นี้มันแปลวาที่จอดเรือ, ที่จอดเรือ เรือที่บรรทุกสินคา
ชนิดไหนมันก็ไปจอดที่ทาจอดเรือชนิดนั้นแหละ : เรือขายฟนก็ไปจอดทาขายฟน, เรือขาย
ถานก็ไปจอดทาขายถาน เรือขายขาวสารก็ไปจอดทาที่ขายขาวสาร,
ก็มีทาเรือสําหรับ
จอดเรือทุกๆ ประเภทนั่นแหละ คําวาเดียรถียแปลวาทาจอดเรือ; ศาสดาองค
หนึ่ง ๆ ก็มีลัทธิคําสอนของตน; เปนเหมือนกับทาจอดเรือ ใครชอบก็มา,
ใครชอบก็มา ใครชอบก็มา, ใครชอบอยางไหนก็ไปที่ทาอยางนั้น, ใครชอบที่ไหน
ก็ไปที่ทาอยางนั้น. พระพุทธเจาก็เปนทาจอดเรือทาหนึ่งเหมือนกัน, สอนอยางนี้,
สอนเรื่องหนาที่ เรื่องธรรมะอยางนี้. พวกอื่นเขาก็สอนตามแบบอื่นเรียกวา
ธรรมะเหมือนกัน,
เขาก็เรียกธรรมะเหมือนกัน,
ไมมีใครผูกขาดเอาธรรมะไปใชเปน
ของตนคนเดียวได. มันจึงมีคําวาธรรมะของพระสมณโคดม, ธรรมะของนิคันถ นาฏบุตร, ธรรมะของสัญชยเวลัฏฐีบุตร, ธรรมะของคนชื่อนั้นชื่อนี้ นั่นคือ
เดียรถียหนึ่ง ๆ หนึ่งๆ; ถาพูดวาเดียรถียอื่น ก็หมายความวามิใชพุทธศาสนา.
นี้เรา ก็รูจักธรรมะ ในฐานะที่เปนของพระพุทธเจาคือเดียรถียนี้จึงไดความ
วาพระพุทธเจาคือผูที่คนพบหนาที่; ธรรมะที่เปนหนาที่ ที่ดับทุกขได, แลวพระธรรม
ก็คือคําสอนเรื่องหนาที่ สอนเรือ่ งหนาที่ และปฏิบัติตามแลวก็ดับทุกขได, พระสงฆ
ก็คือผูที่ไดยินเรื่องหนาที่อันนี้พอใจแลวปฏิบัติตาม
แลวก็ดับทุกขได,
ทั้งพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆนี้ไมเวนจากหนาที่
ไมเวนจากความหมายของคําวาหนาที่,
เกี่ยวกับ
ความหมายของคําวาหนาที่. พระพุทธเจาเปนผูพบหนาที่, พระธรรมเปนตัวหนาที,่
พระสงฆเปนตัวผูปฏิบตั ิหนาที่ จะมีอะไรอีก, ผลของการปฏิบัติหนาที่มันก็เกิดขึ้น
อยางถูกตอง ที่จะแกปญหาของตนๆ ได ; อยางนี้เรียกวาปฏิบัติชอบ. ถาการ
ปฏิบัตินั้นยังไมแกปญหาของตนได ไมนํามาซึ่งสิ่งที่พึงประสงคแลวก็ยังเรียกวา
ไมชอบ.
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ผลสูงสุดของการปฏิบัติหนาที่.
ทีนี้คําวา ชอบ หรือ ถูกตองนี้ มันไปสูงสุดอยูท ี่ความเปนพระอรหันต;
ถาปฏิบัติชอบถูกตองถึงที่สุดจริงแลว
ก็ไดผลเปนความเปนพระอรหันตออกมา,
จึง
เรียกวาถาเปนอยูโดยชอบแลว โลกจะไมวางจากพระอรหันต; เพราะวาเขาไดทําหนาที่
ถึงขนาดที่วาเกิดผลแลว
ก็มีความเปนพระอรหันตเกิดขึ้น.
นี่พุทธบริษัทควรจะรูจัก
หนาที่ของตนไวอยางนี้ คือวาสิ่งที่เรียกวาหนาที่นั้น จะชวยใหรอดจากปญหา,
รอดจากความทุกข เปนลําดับ ๆ ขึ้นไป จนกระทั่งสูงสุดคือเปนพระอรหันต. ถา
ยังไมเปนพระอรหันต ก็เรียกวายังคลอยตามพระอรหันต, ยังเดินตามรอยพระอรหันต
คือ จะไปสูค วามดับทุกขสิ้นเชิง. ฉะนั้นขอบอกกลาวอีกอยางหนึ่งวา คําวานิพพาน
นิพพานนั่นแหละ เปนผลของการบรรลุพระอรหันต; แตทีนี้คนโดยมากเขามักจะ
พูดกันวา ไปอยูเสียฝายหนึ่งเลย ไปอยูที่ไหนก็ไมรูไปเสียฝายหนึ่งเลย ไมเกี่ยวกับคนใน
โลก, ไมเกี่ยวกับการเปนอยูอยางโลกๆ.
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จะขอบอกที่นี้วา คําวานิพพานๆ นั้น เปนคํากลาง ใชไดทุกระดับที่มี
ความเย็น ที่มันมีความเย็น ที่มันดับความตองการได; ถาเย็นจริงก็จริง เย็นไม
จริงก็เย็นไมจริงเปนเย็นปลอม;
แตถาเรียกวาเย็นแลวก็มีความหมายแหง
นิพพานทั้งนัน้ . ในครั้งกอนพุทธกาล เขาเอากามารมณเปนนิพพานกันก็มี เพราะ
มันดับความกระหายไดระยะหนึ่ง ก็เรียกวานิพพาน ก็นาสงสาร. แลวบางพวก
เอาสมาธิรูปฌานอรูปฌานเปนนิพพานก็มี เพราะมันก็เย็นไดมากขึ้นไปกวานั้นอีก.
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แตพระพุทธเจาวายังไมใชนิพพานที่สมบูรณ. นิพพานที่สมบูรณตองดับกิเลสสิ้นเชิง,
ไฟคือกิเลสดับสิ้นเชิง เย็นสนิท นี่มันเย็นกวากามารมณ หรือวามันเย็นกวาสมาธิรูปฌานอรูปฌาณ มันเย็นจริงมันเย็นถึงที่สุด ก็เรียกวานิพพาน ตามแบบของเดียรถียนี้.
เดียรถียอื่นก็เอากามารมณเปนนิพพาน เอารูปฌานเปนนิพพาน เปนเดียรถียอื่น.
พระพุทธเจาก็เคยไปศึกษากับครูอาจารยเหลานั้น จนถึงที่สุดเรื่องเนวสัญญานา
สัญญายตนะ วาเปนนิพพานดวย ไมไหว,ไมไหว ก็เลยออกมาคนหาของพระองค
เอง จึงพบนิพพานอยางนี้ คือสิ้นราคะโทสะโมหะเปนนิพพาน. ฉะนั้นคําวา
นิพพานก็แปลวาเย็น, แปลวาเย็นทุกชนิด ถาเปนเย็นแลวก็เรียกวานิพพานไดทั้งนั้น. ถา
เปนเย็นหลอก ๆ ก็เปนนิพพานหลอก ๆ, เย็นจริงๆก็เปนนิพพานจริง ๆ,.เย็นมาก
เปนนิพพานมาก, เย็นนอยเปนนิพพานนอย, เย็นถึงที่สุดเปนนิพพานโดย
สมบูรณ.
พุทธบริษัทตองมีความหมายแหงนิพพานเปนของตนโดยเฉพาะ คือวา
ไมมีกิเลสเผาผลาญ,
เมื่อใดไมมีกิเลสเผาผลาญ
เมื่อนั้นก็เปนนิพพานใน
ความหมาย
หนึ่ง; ถามันชั่วคราวก็เปนชั่วคราว ชั่วสมัยก็ชั่วสมัย, แตก็เรียกวานิพพานไดเหมือน
กัน เมื่อเราไมมีกิเลสเกิดขึ้นในใจ, เมื่อนั้นเราอยูกับนิพพานชั่วคราวชนิดหนึ่ง,
แตเขาไมสอนกัน เขาไมบอกกันอยางนี้. อาตมาจะขอบอกขอกลาวใหฟงวาอยางนี้ก็
เปนนิพพานชนิดหนึ่งดวยเหมือนกัน นิพพานที่มันเปนโดยบังเอิญของมัน เผอิญกิเลส
ไมเกิดขึ้นก็เย็น : นี้ก็เรียกวา โดยบังเอิญ แลวก็อยูชั่วขณะเทานั้นแหละ ; นี่ก็
เรียกวาเปนนิพพานชั่วขณะ เปนสามายิกนิพพาน, สามายิกะ แปลวาชั่วสมัย,
นิพพานชั่วสมัย, เปนตทังคะ ก็แปลวาโดยองคนั้นๆ คือมันบังเอิญ, บังเอิญเราไมเกิด
กิเลสบางครั้งบางคราว, มันก็ไดความเย็นชนิดนั้น นี่ใหหวังใหมากไวอยางนี้, ถาหวัง
จะนิพพานเปนพระอรหันตอยางเดียวมันไกลนัก. นิพพานที่มันมัใหบอย ๆ นี้
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กลับไมสนใจ แลวก็วาจะตองขอใชคําหยาบ ๆ วาโงที่สุด โงที่สุด, เนรคุณที่สุด เนรคุณ
ที่สุด ; เพราะวานิพพานชนิดนี้มันมีบอยๆ, มีใหพอสมควร พอไมใหเรา
เปนบา ไมใหเราเปนบา ไมใหเราตาย, คือความวางจากกิเลส ที่มันมาเกิดขึ้น
เปนครั้งเปนคราวนั้นแหละ ทําใหนอนหลับสนิท, ทําใหพักผอนทางดานจิตใจไดบาง, เราก็ไม
เปนบา เราก็ไมตาย. เราควรจะขอบคุณนิพพานชั่วขณะชนิดนี้กันไว, อยา
เนรคุณเลย, ใหรูจักไวดวยวามันมี.
ถาเราเรียกวาจิตวางคนเขาก็โห เขาก็หัวเราะ เพราะเขาไมรูวาจิตวาง
นั้นมันหมายความวาอยางไร. จิตวางในบางคราว ก็คือกิเลสไมเกิดขึน้ , ก็มี
นิพพานชนิดนั้นอยู มันก็เย็นเหมือนกัน, แตไมสนใจ ไมสนใจ ไมรูสึกมันก็
เหมือนกับไมมี. แตอยาลืมวาถาไมมนี ิพพานชนิดนี้มาชวยสลับไวบางแลว คนเรา
ทุกคนตายหมดแลว, ไมไดมานั่งกันอยูอยางนี.้ ถากิเลสมันเกิดทุกนาทีทุกวินาทีทั้ง ๒๔
ชั่วโมง มันก็ตายเทานั้นแหละ เวลาที่กิเลสมันไมเกิด มันเย็นตามธรรมชาติเปน
ตทังคนิพพาน, มันพอมีอยูพอสมควร สําหรับไมตองปวดหัวตลอดเวลา, ไมตองนอน
ไมหลับตลอดเวลา, ไมตองเปนโรคประสาท ไมตองเปนบา ไมตองตาย, ก็เรียกวาจิตปกติ
จิตปกติที่มีอยูเปนครั้งเปนคราว, มันชวยเอาไว ไมตองใหเปนบาหรือตาย ;
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเวลาหลับสนิทนั้น มันก็เรียกวาวางจากความรอน. ฉะนั้น
การนอนหลับสนิท จึงเปนการพักผอน ใหความชุมชื่นกระชุมกระชวยขึ้นมา ทําการ
ทํางานไดอีก, นี่ก็เรียกวาเปนนิพพานจําบัง มองไมเห็น, มีอยูขางหลัง คอยชวย
ชีวิตมนุษยไว ชวยรูจักกันเสียบาง. มิฉะนั้นจะเปนคนอกตัญู เปนคนเนรคุณตอ
ธรรมะชนิดนี้.
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ธรรมะ คือภาวะแหงจิต; แตถาเปนบุคคลเรียกวานิพพุตะ; อยางโนนเรียกวา
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นิพพานะ อยางนี้เรียกวา นิพพุตะ. นิพพุตะแปลวาเย็น, คําวาเย็นนี้หมายถึงเย็นทุก
ชนิด แมเย็นชั่วคราวเย็นชั่วขณะ, เย็นอยางบาน ๆ เรือน ๆ โลก ๆ ถาเปนเย็นก็เรียกวา
นิพุพตะทั้งนั้น; มีครอบครัวอยูอยางสงบสุขไมเรารอน เปนที่พอใจ ก็เรียกวา
นิพพุตะไดเหมือนกัน. คําบอกอานิสงสศีลที่วา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ-ศีลใหถึงซึ่งนิพพุติ
คือความดับ-นิพพาน, ก็คือหมายถึงนิพพานชนิดนี้, นิพพานที่จะไดเพราะศีล. นิพพาน
สมบูรณโนนมันจะตองถึงปญญา, ถึงยอดปญญา ถึงวิปสสนา จึงไดนิพพานชนิด
โนนสมบูรณ. แตสีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ไดนิพพุติหรือนิพพานเพราะศีล, มันเปนเพียง
นิพพุติอยางธรรมดา, อยูในบานในเรือนครองบานครองเรือน มีชีวิตเยือกเย็นเปนสุข
เปนครอบครัวที่เปนสุข ก็ไดเพราะศีล ไดเพราะศีล ไดนั้นแนนอน. แตอยาลืมวามันมี
ความหมายเดียวกัน มันเปนนิพพุติเหมือนกัน ผูที่ไดรับความรูสึกอันนั้น เรียกวา
นิพพุตะ คือเปนผูดับ หรือเปนผูเย็นไดเหมือนกัน.
คําที่ใชมีบาลีปรากฏอยูก็วา
เมื่อนางสาวศากยะคนหนึ่งเห็นพระสิทธัตถะ
เดินผานไป, นางสาวศากยะคนนั้นเขาก็รองวา บุรุษนี้ถาเปนลูกของใครแมของเขาก็นิพพุตะ,
นิพพุตะ นิพพุโต คือดับเย็น. บุรุษผูนี้ถาเปนลูกของใคร พอของเขาก็จะนิพพุตะ คือ
ดับเย็น, ถาเปนสามีของใคร ภรรยาของเขาก็จะเปนนิพพุตะคือดับเย็น. นี่คําวาดับเย็น
หรือนิพพุตะ นิพพานนี่มีใชแมในระดับอยูในบานในเรือน, ในระดับในบาน
ในเรือน ไมตองถึงกับเปนพระอรหันตไปโนนดอก. คําวา นิพพุโต, นิพพุโตนี้
จําไวเถอะวา ขอใหเปนนิพพุโตกันไวบอยๆ, เรื่องดับเย็น กิเลสไมเกิดเองก็เปน
นิพพุโตชนิดหนึ่ง ทําไมใหกิเลสเกิดไดก็เปนนิพพุโตชนิดหนึ่ง, เมื่อจิตอยูใ นณานใน
สมาธิ ก็เรียกวาจิตเปนประภัสสร เปนระยะยาวกวาจะออกจากญาณ, นั้นก็เปนนิพพุโต,
นิพพุตะชนิดหนึ่ง. นี่นิพพานชนิดนี้แหละ มีไดโดยบังเอิญก็ได แลวก็มีได
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ชั่วขณะชั่วสมัย ก็เปนนิพพานเหมือนกัน, เปนนิพพานที่ชวยสัตวมนุษยใหมนั
รอดอยูได, ไมตองเปนบา, ไมตองเปนประสาท ไมตองตาย.
ถาอนุญาตใหพูดตรงๆ ไมตองเกรงใจ ก็จะพูดวา นิพพานชนิดนี้แหละ
ที่มันคุมกะลาหัวคนทุกคนใหรอดอยูได, ไมตองเปนประสาท ไมตองเปนบา ไมตอง
ตาย คุมกะลาหัวไวไดอยางนี้. ทําไมไมรูจักทําบุณคุณกันบาง, ถาไมรูจักเย็นเอาเสียเลย
ไมมีนิพพุตะเอาเสียเลย, มันก็เปนบา เปนประสาท นอนไมหลับ ปวดหัว.
แตเดี๋ยวนี้มันมีอยูอยางนี้, ขอใหรูจักกันไวเปนผลของการเปนอยูชอบ; เมื่อ
มีการเปนอยูชอบ ก็จะไดนิพพุตะชนิดนี,้ แลวไมตองเกี่ยวกับความตาย.

นิพพานไมเกี่ยวกับความตาย.
เรียนกันมาผิด ๆ วานิพพานแปลวาตาย, เปนคําพูดที่ผิดและเลวรายที่สุด.
นิพพานของพระพุทธเจาไมเกี่ยวกับความตาย, นิพพานหมายถึงความเย็น, หมาย
ถึงความเย็น เมื่อความรอนดับไป มีความเย็น ก็เรียกวานิพพาน ไมตองตาย ;
แมจะใชคําวา ปรินิพพุตะปรินิพพุโต ก็ไมเกีย่ วกับตาย. นิพพุตะ แปลวาดับเย็น,
ปรินิพพุตะ แปลวาดับเย็นโดยรอบ, นี้ก็ไมเกี่ยวกับความตาย. เคยเขาใจกันผิด ๆ
อาตมาก็เคยเรียนผิด ๆ เคยพูดผิด ๆ เกี่ยวกับคํานี้, แตมันก็นานมาแลว. เดี๋ยวนี้ก็
มารูวา นิพพานไมเกี่ยวกับความตาย ทุกความหมายไมวานิพพานในความหมายใด.
ความตายเปนเรื่องของรางกายของเบญจขันธมันก็ดับไป มันก็ตาย. สวนนิพพานนี้
เปนคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งเปนความเย็น หรือใหเกิดความเย็น.
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อนุปาทิเสสนิพพาน ใหเกิดความเย็นสิ้นสุดไมมีเชื้อเหลือ ; รางกาย
ของพระอรหันตทานดับลงไป เมื่อทานมีนิพพานชนิดนี้. คําวานิพพานไมใชกิริยา
ตายหรือการตาย, การตายเปนเรื่องของขันธของธาตุของกลุมของเบญจขันธ ที่มัน
แตกสลายหรือตาย, บางคนตายดวยกิเลส มีกิเลส, บางคนก็ตายดวยไมมีกิเลส, บางคน
ก็ตายดวยนิพพาน ที่ไดบรรลุแลว. พระพุทธเจานี้บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน
แลวตั้งแตเมื่อตรัสรูโนน, แลวไปอยูดวย อนุปาทิเสสนิพพานนี้; เมื่อดับขันธ
เมื่อขันธดับมันก็ดับดวยการมีอุปทิเสสนิพพาน.
นิพพานไมมเกี่ยวกับความตาย,
เลิกเขาใจผิดกันเสียทีวานิพพานคือ
ตาย, ในโรงเรียนสอนผิด ๆ ไมรูใครเปนคนโงคนแรก เอาคําวานิพพานมาสอนวาตาย
มาแปลวาตาย. มันไมไดเกี่ยวกับตาย มันแปลวาเย็นๆๆ, มีบาลี ปรินิพฺพุโต โส
ภควา ปรินุพฺพานาย ธมฺมํ เทเสติ. ปรินิพฺพุโต โส ภควา- พระผูพระภาคปรินิพพาน
แลว ปรินิพฺพานาย ธมฺมํ เทเสติ -ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพาน, ตายแลวแสดง
ธรรมไดหรือ? พระพุทธเจาปรินิพพานแลว, แลวก็แสดงธรรม เพื่อปรินิพพาน.
ตายแลวมาแสดงธรรมไดหรือ?
ก็ดับเย็นสนิทเหลือที่จะสนิทแลวแลวก็ทรงแสดง
ธรรมเรื่องความดับเย็นสนิท.
นี่คือความหมายอันแทจริงของคําวานิพพาน,
เย็นเพราะไมมีไฟ. คําพูดธรรมดาๆ ที่เขาใชพูดกันอยูตามบานตามเรือน ก็แปลวา
เย็นอยางนี้.
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นิพพานในภาษาคนและภาษาธรรม.
คําวานิพพาน ๆ แปลวาเย็น, ชาวบานพูดตามธรรมดาก็พูดใชคําวา
นิพพาน ; แตพอไปเปนคําธรรมะ ก็มีความหมายวาดับของกิเลส, ถาเปน
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คําชาวบานในบานในเรือน ก็ดับของไฟธรรมดา, ในครัวแกงขาวกับยังรอนกินไมได
ก็ตองพูดวาเดี๋ยวๆ รอใหมันนิพพานเสียกอน จึงจะกินได, หรือวาถานไฟแดงเอาคีมจับ
ออกมาจากเตา พอออกมาแลว มันก็คอยๆ เปลี่ยนเปนดํา, ก็เรียกวาถานนั้นิพพาน,
นี่เรื่องวัตถุ. เมื่อชางทองเขาหลอมทองในเบาเหลวควางเปนน้ําขาว เขาจะตองเอาน้ํา
รด, เขาจะตองเทออกเอาน้ํารดเทในที่เท. กิริยาที่เอาน้ํารดในทองที่เหลวควาง กลาย
อเปนทองเย็นนั้น คํานั้นเรียกวา นิพพาเปยยะ แปลวาทําใหมันนิพพาน, นิพพานเปย
ยะทําใหทองที่เหลวควางเย็นเปนทองธรรมดา
แลวจะไปทําเปนทองรูปพรรณอะไรได.
นี่คําวาทําของรอนใหมันเย็นก็เรียกวานิพพาน, หรือวากระเบื้องเผา, เผาหมอเผา
ไหเผาอะไร เตาเผาแดง, พอเขี่ยออกมาจากเตามันก็เริ่มนิพพาน; ถาไมนิพพานสนิท
มันรอนจับไมได แมมันจะดําแลวตองรออีกระยะหนึ่งจึงจะจับได คือมันเย็นสนิท
ก็เรียกวานิพพานเหมือนกัน ใชคาํ เดียวกัน. นี่วัตถุท้ังนั้นเลยเรียกวานิพพาน,
ถามาเปลี่ยนจากความรอนมาเปนความเย็น.
แลวก็ถาสัตวเดรัจฉานดุรายเปนชางเปนควายเปนอะไรเอามาจากปาดุราย
จับมาฝกๆๆ ๆจนเชื่องเปนแมว ก็เรียกวามันนิพพานเหมือนกัน, คือมันเย็นจาก
พยศราย; นี่เรื่องของสัตวเดรัชฉานใชคําวานิพพาน.
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เรื่องของคน เมื่อยังไมรูอะไร ก็เอากามรมณสมบูรณ สําเร็จกามารมณ
เปนนิพพาน, อยูในญาณในสมบัติ เปนนิพพาน, นั่นก็ยังดีมาก สูงขึ้นมามากแลว แต
ยังไมถึงที่สุด. พระพุทธเจามาคนพบนิพพานแหงราคะ โทสะ โมหะ เย็น ไมมี
กิเลส, กิเลสที่เปนไฟเย็นหมด เรียกวานิพพาน, นี้สูงสุด จบกันที่นี่. ถาภาษา
คนก็หมายถึงวัตถุ หรือสัตวหรืออะไร ก็นิพพาน, ถาภาษาธรรมะก็กิเลสที่เปนไฟ
เปรียบเหมือนไฟเย็น ก็เรียกนิพพาน.
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ผลของการอยูชอบ คือ นิพพาน.
ถาเราเปนอยูชอบชีวิตนี้จะเย็น อยางที่เรียกวา เพียงแตมีศีล, เพียง
แตมีศีล สีเลน นิพฺพุติ ยนฺติ คงจะเคยไดยินกันมาแลวเปนรอยๆ ครั้งแลวกระมัง. เขาให
ศีลกันเมื่อไรเขาก็วากันเมื่อนั้น: สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ -ถึงนิพพุติไดเพราะศีล ; แม
นิพพานอยางนี้ในระดับนี้ก็มี ขอใหถึงไวกอนสิ ขอใหถึงไวกอนสิ. พอมีศีลก็มีนิพพุติ
คือนิพพานอยางนี้;
ถามีสมาธิก็ยิ่งขึ้นไปอีก,
ถามีปญญามีวิปสสนาก็ยิ่งขึ้นไป
จนถึงสูงสุดเปนนิพพานสมบูรณ.
นิพพานเปนสิ่งเกี่ยวของกับชีวิต
ถาไมมีระยะที่เปนนิพพาน
หยุด
ความรอนกันเสียบาง มันก็ตายหมด เปนบาตายหมด; นี่เรียกวาเปนอยูชอบเถิด
มันจะเย็น, เปนอยูชอบในระยะศีล ก็มีนิพพานอยางศีล,เปนอยูชอบอยางสมาธิ ก็มี
นิพพานอยางสมาธิ, เปนอยูชอบอยางปญญาอยางวิปสสนา, ก็มีนิพพานอยางปญญาอยาง
วิปสสนา, ถาเปนไดถึงขั้นสุดทายก็นิพพานสมบูรณ. เย็นเปนนิพพานโดยสมบูรณ
แลวก็ยังคงเรียกวานิพพุโตๆ ดวยกันทั้งนั้น. แตโดยเหตุที่มันมีหลายระดับ, นิพพุโต
ชั่วขณะบาง, นิพพุโตโดยบังเอิญบาง, ก็เรียกวามีนิพพานชนิดหนึ่ง, อยูกับ
เนื้อกับตัว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที่พูดวาขอใหสนใจเรื่องการเปนอยูชอบ แลวโลกจะไมวางจากพระ อรหันตนั้น ก็หมายความวาถาเปนอยูชอบแลว มันไดนิพพานชนิดหนึ่ง ๆ ไมมาก
ก็นอย, คือตั้งแตนอยขึ้นไปจนถึงสูงสุด. เดี๋ยวนี้เราจะเอาการเปนอยูชอบ นั่นแหละ
มาเปนเครื่องมือสรางสันติภาพในโลก มันก็หมายความวา ตองมีการเปนอยูชอบ
ในโลก แลวคนแตละคนก็จะเย็น; เมื่อทุกคนในโลกเย็น ทั้งโลกมันก็ตองเย็น
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ทั้งโลก ; เพราะวาโลกมันประกอบขึ้นดวยคนแตละคน, ถาคนแตละคนมันเย็น โลก
มันก็เย็น. ฉะนั้นคนแตละคนมีสันติภาพได โลกมันก็มีสันติภาพ.
ขอใหชวยกัน, ชวยกันทําหนาที่ของตนของตน ใหชีวิตนีม้ คี วามเย็น ;
แมที่เรียกวาเย็นอกเย็นใจก็ได, แตขอใหเปนเย็นอกเย็นใจที่แทจริงเถอะ. เย็นอกเย็นใจ
ที่แทจริง ที่ภาษาชาวบานพูดนี้ไมใชเรื่องกามารมณ, กามารมณเปนเรื่องรอน มัน
วางจากกามารมณ หรือมันมีความถูกตองทุกๆ ประการอยู คนเราจึงเย็นอกเย็นใจได.
ฉะนั้น การที่มีความเย็นอกเย็นใจอยูได ในครอบครัวหรือทั้งครอบครัว นั่นมันก็คือ
นิพพานในความหมายหนึ่ง, ในความหมายนั้น มันก็เปนผลเกิดมาจากการเปนอยู
ชอบ ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ, เรียกเปนบาลีวา สัมมาวิหาโร, สัมมาวิหาร สัมมา
วิหาโร หรือสัมมาวิหาร. วิหาร คือ การเปนอยูที่ถูกตองที่ชอบแลว. มันก็ออกผลมา
เปนความเย็น, เปนนิพพุติ หรือนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่ง ระดับใดระดับหนึ่ง ระดับโลกิยะ,
เรียกวานิพพานในระดับโลกิยะก็ได อยาแยกกันไปเสียเด็ดขาด จนมันไมเกี่ยวของกัน.
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โลกุตตรธรรมจําเปนอยูชอบ.

โลกิยะ กับ โลกุตตระ นี่ก็เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง. ที่วาเขาไปแยก
กันเด็ดขาด ไมเกี่ยวของกันเลย แลวเขาก็วามันเปนอยางนั้น, เราก็บอกวาไมเปน
อยางนั้น; โลกุตตระนั่นไมตองแยกหนีไปจากโลกอยูในโลก แตวาอิทธิพลของ
โลกไมครอบงํา, ปญหาหรือความทุกขไมครอบงํา. อยูในโลกนั้นมันตองปะทะกัน
เขากับความทุกขหรือปญหาเกี่ยวกับโลก,
เหมือนอยูทามกลางหนาม
ถาถูกหนาม
มันก็แย, ถามันไมถูกหนามมันก็ดีที่สุด. ฉะนั้น อยูในโลกนี้ อยาใหถูกเขี้ยวของ
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โลก, ฟงดูดี ๆ. โลกเต็มไปดวยเขี้ยวคือวาหนาม, ถูกเขาแลวมันเจ็บปวด. เราอยูในโลก
อยาใหถูกเขี้ยวหนาม นั่นแหละคือโลกุตตระ.
มีภาพปริศนาธรรมอยูภ าพหนึ่งที่ตึกนั้น ที่วา อยูในโลกนี้อยาใหถูกเขี้ยวของ
โลก, เหมือนกับวาลิ้นงูอยูในปากงูก็ไมถูกกับเขี้ยวของงู. ลิ้นงูอยูในปากงูไมถูกเขี้ยว
ของงูฉันใด, เราอยูในโลกนี้ก็อยาใหถูกเขี้ยวของโลกฉันนั้น; ตองประพฤติถูก
ตองและเกง เปนสัมมาวิหาโร จึงจะไมถูกเขีย้ วของโลก; มิฉะนั้นมันก็จะถูกเขี้ยว
ของโลก, เปนเอามากๆ ถึงอกหักอกบิ่นอกแหวงอะไรไปตามเรื่อง เพราะมันถูกเขี้ยวของ
โลก. อยาถูกเขี้ยวของโลกอยูในโลก นั่นแหละคือโลกุตตระ, เปนธรรมะที่จําเปน
สําหรับผูที่จะตองอยูในโลก. ถายังตองอยูในโลกก็ตองมีอะไรอันใดอันหนึ่ง ที่ทําให
ไมถูกกับเขี้ยวของโลก, สิ่งนั้นคือโลกุตตรธรรม; อยาไปแยกไวคนละเรื่องคนละฝาย
คนละคราวคนละโลกไปเสียอีก,
วาผูที่อยูในโลกิยวิสัยนี้.
จงมีสิ่งคุมครองที่ทําให
อยูเหนือเขี้ยวเหนือความทุกขของโลก, มันตองใชกันใหละเอียดถี่ถวน จนถึงกับวา
อยูในโลกตองทํางาน ทํานาทําสวนคาขายอะไรก็ตาม ตามที่ทํา ๆ กันอยู ซึ่งมันจะตอง
เกิดความทุกขแกคนโง, ตั้งจิตไวไมเปน มันก็ตองเกิดความทุกข เพราะเรื่อง
นั้นเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องโนนอะไร
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ.
แตถามีธรรมะ
เพียงพอ จะไมตองมีความทุกข ไมตองมีความทุกข, ทํางานได ทํางานสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ไมมีความทุกข, แมจะไมสําเร็จ งานไมสําเร็จก็ไมมีความทุกขก็ทําตอไป.
ไมใชวามันจะผิดพลาดไปเสียทุกครั้ง, มันไมมีความทุกข
แมเหงื่อยออกมามันก็ไมมีความ
ทุกข, แมจะลําบากจิตก็ไมมีความทุกข.
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นี่เราอยูในโลกนั้น
ถาปลอยตามธรรมดามันมีความทุกข;
ถามีวิธีการ
ที่ฉลาดพอ ก็ไมตองมีความทุกข, นั่นแหละอยูในโลกอยางทีไ่ มตอ งถูกตองถูกกับเขี้ยว
ของโลก สวนนี้มันเปนโลกุตตระ, จมอยูโลก แตไมถูกกับเขี้ยวของโลก สวนนี้
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มันคือโลกุตตระ. ฉะนั้น โลกิยะกับโลกุตตระใหแฝดกันไวเรื่อยไป, อยูในโลกใน
โลกิยวิสัยนี้ชนิดที่ไมถูกกับความทุกข อยูเหนือความทุกขเสียเรื่อยไป ก็เรียกวาโลกุตตระ
แตถา คนมันโงเกินไป ก็ตองเปนทุกขเปนทุกข, เปนทุกขไปจนบา จนฆา
ตัวตายหรือจนอะไรก็สุดแท คือมันไมมีความรูส ว นโลกุตตระเอาเสียเลย. ถาคนมี
ความรูในสวนนี้บาง มันก็จะสามารถที่จะดํารงชีวิตไวโดยไมตองเปนทุกขถึงขนาดนั้น ;
นั้นเรียกวา เปนอยูชอบ.

เคล็ดลับสําหรับการเปนอยูชอบ.
มันมีเคล็ดที่อาตมากําลังพูดอยูเรื่อยๆในระยะนี้วา ใหเห็นวา หนาที่การงาน
นั่นแหละคือธรรมะ, ธรรมะคือหนาที่, หนาที่คือธรรมะ, พอไดทําหนาที่ แม
จะ
เหงื่อไหลไคลยอยก็พอใจ วามันเปนธรรมะ ที่มันจะชวยไดที่ใหเกิดความเย็นใหเปน
นิพพุตะ, ธรรมะๆ แลวก็สนุกในการทําหนาที่; แมจะเหงื่อทวมตัว ก็กลับมองวา
โอ, นี่มันมีธรรมะมาก, มันตองมีธรรมะมากมันถึงจะเปนเหงือ่ ทวมตัวขึ้นมาได, ก็เลย
พอใจ ยินดี เปนสุข. ถาไมอยางนั้นมันก็จะโกรธ, เหงื่ออกมาแลวมันก็โกรธ มัน
ก็วามาทนทํางานทําไม ไปปลนไปจี้ไปขโมยดีกวา, มันก็ไปเปนอันธพาล. ถาไมยินดี
รับหนาที่คือธรรมะ, ธรรมะคือหนาที่ มันก็ทนทําอยูไมได, มันก็ตองไปเปน
อันธพาล. หรือแมที่ใกลเขามากวานั้น, ถาคนมองเห็นวา หนาที่ทั้งหลายคือ
ธรรมะแลวมันก็ไมวางงาน.
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เดี๋ยวนี้ปริญญาวางงานกันมากขึ้นๆ เพราะคนเลือกงาน เพราะไม
ยอมรับวา งานทุก ๆ ชั้นทุกชนิดเปนธรรมะ, ใครวางานทุกชนิดเปนธรรมะแลวมัน
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ก็ไมตองเลือกงาน.
ฉะนั้นไดปริญญาแลวไปรับจางเฝาสวมอยางที่หนังสือพิมพเขาลง
ก็ได, จะเปนไรไป ไปลางจานก็ได ไปทําอะไรก็ได ไปเลี้ยงหมู เลี้ยงไกอะไรก็ได, ทํา
หนาที่แลวก็เปนธรรมะ แลวก็เปนของสูงสุดทั้งนั้น. ฉะนั้นผูที่มีความเห็นความ
รูวา หนาที่คือธรรมะนั้นจะไมวางงาน, จะไมวางงาน, ไมตองเปนปริญญาก็ได เปน
ปริญญาแลวก็ไดก็ไมตองวางงาน.
เพราะหนาที่คือธรรมะก็พอใจทําทุกหนาที่
ลางจาน
ไปพลาง ลางสวมไปพลาง, ก็คอยเลื่อนฐานะขึ้นไปตามเรื่อง. แมจะไปเปนขอทานก็ได
ขอทานก็เปนหนาที่อันหนึ่งที่จะแกปญหาไดเหมือนกัน
ก็ไปเปนขอทานที่ดี,
ขอทานที่ดี
ไมเทาไรมันก็พนจากความเปนขอทาน ออกมาจากความเปนขอทาน.
นี่ถาเปนหนาที่ชวยชีวิตรอด หรือรอดจากปญหาทางจิตก็ตาม เรียก
วาธรรมะทั้งนั้น. คําวาหนาที่ๆนี้เปนธรรมะทั้งนั้น: หนาที่ทางกายก็เปนธรรมะ
หนาที่ทางจิตก็เปนธรรมะ, สูงขึ้นไปก็เปนธรรมะ. จงถือวา หนาที่คอื ธรรมะ แลว
ยินดีทําหนาที่, นี้คือผูที่มีความรูอันถูกตอง จะไดประสบกันเขากับการเปนอยูชอบ
ที่ทําใหโลกไมใหวางจากพระอรหันต. เขาก็จะทําหนาที่ ทําหนาที่ แลวก็
เลื่อนชั้นขึ้นไป, เลื่อนชั้นขึ้นไป, จนถึงหนาที่สูงสุด บรรลุมรรคผลนิพพาน.
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ฉะนั้นผูที่บูชาหนาที่นั่นแหละ
คือที่เปนอยูชอบ,
เปนสัมมาวิหาโร
เปนอยูชอบ, ที่จะไมใหโลกวางจากพระอรหันต ก็คือหนาที่ชั้นสูงขึ้นไป คือทํา
กิเลสใหไมเกิดขึ้นอีกตอไป ไมมีกิเลสเกิดขึ้นอีกตอไป ก็เปนพระอรหันตได. เวลา
ที่เราไมมีกิเลสเราก็เปนพระอรหันตโดยออม,
ขโมยแอบเปนพระอรหันตโดยออม
นิดหนึ่งๆอยูเสมอเหมือนกัน, เวลาที่ไมมีกเิ ลส เวลาที่กิเลสไมเกิด ไปสังเกตุดูใหดี
เวลานั้นสบายที่สุด, แตคนไมสังเกตุคนไมสนใจ ก็ไมรูสึกวาสบายที่สุด, แลวยิ่งกวานั้น
ก็รูสึกวาไมมี ไมมีอยางนั้น, มีแตกิเลสตลอดเวลา มีกิเลสตลอดเวลา. พอเขานึกขึ้น
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มาทีไรมองดูทีไร มันมีแตกิเลสทั้งนั้น, เลยไมคิดวา ระยะที่วางจากกิเลสนั้น
ก็มีอยู; นั่นแหละเปนเวลาที่อยูกับนิพพานโดยบังเอิญ.

เปนอยูชอบไมไดเพราะวัตถุนิยม.
เดี๋ยวนี้ความเปนอยูชอบหายาก เพราะวาโลกมันเจริญดวยสิ่งยั่วยุ,
ยั่วยุใหละออกไปเสียจากการเปนอยูชอบ. ถาพูดวายิ่งเจริญคือยิ่งบา, ใครเชื่อบาง
ที่นั่งกันอยูตรงนี้. ถามีคนพูดวายิ่งเจริญคือยิ่งบา ใครเชื่อบาง, ไมเชื่อก็ไมเปนไร.
ขอใหไปดูดีๆ ไปสังเกตุดูใหดีๆ, ไปคิดดูใหดีๆ; ยิ่งเจริญก็ยิ่งเกินจําเปน ยิ่งเกิน
จําเปนก็ยิ่งบา ไปทําสิ่งที่ไมตองทําใหมันยุงใหมันมากขึ้น, แลวทุกเรื่องก็สงเสริมกิเลส
ทั้งนั้น. กิเลสมันก็ขยายตัว ความตองการก็ไมมีทสี่ ิ้นสุด, มันก็เย็นไมได มันก็ชอบ
ไมได, ถูกตองไมได. ไมมีการเปนอยูที่ชอบได เพราะวามันยิ่งบา มันยิ่งโง มันยิ่งมี
กิเลส มันยิ่งมีความโลภ, เรียกวาเปนเหตุใหมีความโกรธ. เมื่อมันไมไดอยางที่มันโลภ
มันก็หลงในสิ่งที่มันอยากจะโลภ, มันก็มีแตความโลภ ความโกรธ ความหลง, ก็มี
การเปนอยูชอบไมได.
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โลกในปจจุบนั นี้มันจะดวยเหตุอะไรก็ตามใจเถอะ, แตวาเดี๋ยวนี้มันกําลัง
อยูในยุคที่กําลังบาเพราะมันเจริญดวยวัตถุ. วัตถุคือเครื่องลอใหหลงรัก พอใจ
ยินดี ทางตา ทางหู ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, ๖ ทางนี้มีเรื่องมายั่วใหหลงมาก
ขึ้น มันก็เลยบากันใหญ, มันก็ไมมีทางที่จะมีสนั ติภาพ เพราะมันไมมีการเปนอยูที่ถูก
ตอง, มันก็มีแตวิกฤตการณ คือความเลวราย แลวขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป
จนครอบงําทั้งโลก เปนวิกฤตการณกันทั้งโลก, มีสงคราม แลวก็มีอะไรที่มาจาก
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สงคราม ครอบงําโลกอยูตลอดเวลา ระส่ําระสาย, แลวพรอมกันนั้นก็ยิ่งไมเห็นความจริง
ขอนี้, ยิ่งโลภยิ่งเห็นแกตัวยิ่งกอบโกย, ในระยะที่มันโกลาหลฉุกละหุกอยางนี้ มันเปน
โอกาสแหงการกอบโกย. คนพวกหนึ่งมันก็ยิ่งกรอบโกย, มันก็ยิ่งสงเสริมวิกฤตการณเลย
ไมมีความเปนอยูชอบเอาเสียเลย, ไมมีสัมมาวิหาโร, ไมมีความเปนอยูชอบ.

ทางแหงความเปนอยูชอบ.
ขอใหสนใจคําวา ความเปนอยูชอบ คือเปนอยูอยางถูกตองตามกฎของ
อิทัปปจจยตา ไมผิดตอกฎของอิทัปปจจยตา ในทางที่ใหเกิดความสงบ ก็ไมเกิดกิเลส
ไมเกิดความทุกข. ถาไมถูกกับอิทัปปจจยตา ฝายกิเลส และฝายความทุกข มันก็
ยิ่งเกิดกิเลสและความทุกข; เพราะคําวาอิทัปปจจยตานี้ มีแตวาทําอยางนี้
ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้, ทําอยางนี้ ผลจะเกิดขึ้นอยางนี้; ถาทําไปในฝายที่เกิดกิเลส มัน
ก็เกิดกิเลสยิ่งๆ ขึ้นไป, ถาทําฝายใหเกิดความสงบความเย็น มันก็มีความสงบและความ
เย็นขึ้นมา. ฉะนั้นเราจงรู อืทัปปจจยตา วาทําอยางไรเกิดอะไร, ทําอยางไร
เกิดอะไร, ก็เลือกทําแตฝายที่ควรจะทํา, ก็เรียกวาทําหนาที่อยางถูกตองตามกฎของ
อิทัปปจจยตา ก็จะมีสัมมาทิฏฐิเปนผูน ํา ที่เรียกวาทําชอบ, เปนอยูช อบ ถูกตอง
ตามกฎของ อิทัปปจจยตา.
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มีสัมมาทิฏฐิเปนผูนํา.

จะสังเกตเห็นไดอยางหนึ่งวา
จะตองมีสัมมาทิฏฐิเปนผูนํา,
ถาไมมี
สัมมาทิฏฐิเปนผูนํา แลวไมมที างที่จะชอบ แลวก็ไมมที างที่จะถูกตอง ตามกฏ
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ของอิทัปปจจยตา. เพราะวาสัมมาทิฏฐินั้นก็คือความรู ความเขาใจ ความเห็นแจง
ในกฏของอิทัปปจจยตา วาทําอยางไรแลวอะไรจะเกิดขึ้น, ทําอยางไรแลวจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้น,
ทําอยางไรแลวอะไรจะเกิดขึ้น, เห็นแจมแจงถูกตองอยางนี้
ก็เรียกวามีสัมมาทิฏฐิ. แลว
สัมมาทิฏฐินี้จะตองเอามาเปนตัวนํา
การทําหนาที่หรือการทําอะไรก็ตาม
ที่มันเปน
สิ่งที่จะตองทําหรือควรทําแลว
ก็เรียกวาหนาที่ก็ไดทั้งนั้นเลย,
ใครจะเรียกวาหนาที่
ก็ตามใจ. แตถามันเปนผลที่จะทําใหชวยใหรอดอยูไดแลว ตองเรียกวาหนาที่ ตองเรียก
วาหนาที่ทั้งหมด,
ตองมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา.
หลักในพุทธศาสนาจึงมีประกาศิตโผงลงไป
เปลี่ยนแปลงไมไดวา สมฺมาทิฏฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจฺจคุ-กาวลวงความทุกข
ทั้งปวงได
เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิ,
เมื่อมีสัมมาทิฏฐิมาถือไวเปนหลักอยางถูกตอง
แลวจะขามพนความทุกขทั้งปวงได. ความทุกขคอื ปญหาทุกชนิดในโลกที่จะมีนี้ จะกาว
ลวงมันเสียไดเพราะมีสัมมาทิฏฐิ,
สัมมาทิฏฐิคือความรูที่ถูกตองตามกฎอิทัปปจจยตา
วาทําอยางไรผลเกิดขึ้นอยางไร, ทําอยางไรผลเกิดขึ้นอยางไร. เราควรจะมีความรู เกี่ยวกับ
ขอนี้ แลวก็ไมตองกวางไกลอะไรนัก วาทุกขก็แลวกัน กับไมทุกข, ทําอยางไรเกิดขึ้น
เปนผลอยางที่เรียกกันวาทุกข,
ทําอยางไรเปนผลเกิดขึ้นอยางที่เรียกวาไมทุกข. เราก็
เลือกเอาฝายไมทุกข มันก็เปนสันติสุข, ก็เปนสันติภาพ, เรื่องอื่นนอกจากนี้
ไมตองรูก็ได.
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ศึกษาเทาที่จําเปนเพื่อดับทุกข.
เดี๋ยวนี้เขาเรียนกันมากเกินไป
ในสิ่งที่ไมจําเปน
ก็เลยไมคอยจะไดเรียนสิ่ง
ที่จําเปน, พวกนักเรียนนักศึกษาหัวแหลมสมัยนี้ ไปเรียนสิ่งที่ไมจําเปน, ไปสนใจ
ในสิ่งที่ไมจําเปน,
มันก็เลยไมพบสิ่งที่จะดับทุกขได.
ถาประหยัดเอามาเรียนกันแตสิ่งที่
จําเปน มันก็จะไมตองเปนทุกข ไมตองเดือดรอน, แลวมันก็กําลังตองการจะเรียนสิ่งที่

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก

๓๗๔

ไมจําเปนมากขึ้น, พูดไดวาไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนามานั่นแหละ
ไมจําเปนมาเกือบทั้งนั้น.

ไปเรียนสิ่งที่

จะยกตัวอยางงายๆ วา ถาเปนชาวนา ก็เรียนแตสิ่งที่จําเปนที่จะทํานาให
สําเร็จเทานั้นแหละ
ชาวนาไมตองเรียนเรื่องวิทยาศาสตรแรธาตุของปุยของพืชของอะไร
ที่เปนวิชาเทคโนโลยีอันละเอียดนั่น, ไมตองเรียน ชาวนาไมตองเรียน. ชาวนาก็เรียนสรุป
ตอนหลังวา จะปลูกอยางไร จะใสปยุ อยางไร จะใหน้ําอยางไร, ถาใหไปเรียนทั้งหมด
มันก็ไมไดทํานาแหละ ไปเรียนเรื่องแรธาตุ เรื่องปุย เรื่องดิน เรื่องพืช หรือกระทั่ง
วาเรียนเรื่องกีฎวิทยา เรียนเรื่องหนอนเรื่องแมลง เรียนจนตายมันก็ไมจบ เรียนจนตายมันก็
ไมจบ มันก็ไมตองทํานา. ฉะนั้น ชาวนาก็เรียนเฉพาะที่จะทํานา เราอยูในโลกก็เรียน
เฉพาะที่มันจะดับทุกขได จะดับทุกข, แตนี้มันเรียนมากเกินไป, บาความรูสําหรับ
อวดคน สําหรับอวดคน มันติดเฮโรอีน ความรูที่จะเกงกวาคน จะอวดคน จะพูดให
เกงกวาคน, เอาสิ, มันก็ตองไปเรียนเมืองนอก เมืองไทยมันไมคอ ยมีใหเรียน ก็ตองไป
เรียนเมืองนอก, ไปเอาสิ่งที่ไมจําเปนจะตองเรียน มาเผยแผ, ใหเสียเวลามากขึ้น
ไปอีก เมื่อไรมันจะแกปญหาได.
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นี่เราเปนมนุษย เรียนอิทัปปจจยตา เฉพาะสิ่งที่วามันจะไมเกิดความ
ทุกขขึ้นมาไดอยางไร นั่นแหละเปนพอ, แลวก็พอใจแลวก็ทําหนาที่, หนาที่คือ
ธรรมะ ธรรมะคือหนาที่ ทําหนาที่ใหสนุกไปเลย ยิ่งเหงื่อออกมาเปนน้ํามนตอาบให
เย็นไปเลย พอใจวาเหงื่อออกมาเทาไร มันแสดงวาเราทําหนาที่มากเทานั้น, ก็เลยไมมี
ปญหาเรื่องการเปนอยู, ก็เรียกวา เปนนิพพุโตชั้นหนึ่งได คือมีชีวติ เยือกเย็นอยูในโลกนี้
โดยไมตองมีปญหา เปนนิพพานของชาวบาน นิพพานของฆราวาส เพราะมีสัมมา ทิฏฐิเปนตัวนํา.
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สัมมาทิฏฐิเปนเหตุใหทําถูกตลอดสาย.
ถามีสัมมาทิฏฐิแลว
เราพอจะมองเห็นไดวา
มันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอยางนะ
ถามีสัมมาทิฏฐิ มันจะเปนเหตุใหเราทําถูก, มีการกระทําที่ถูกไมผิด นี้ก็อยางแรก,
แลวก็มีผลของการทําถูกเกิดขึ้น ถาเรามีสัมมาทิฏฐิแลว เราก็จะพูดถูก, พูดในเรื่องที่
ควรจะพูด อยางวิธีที่ควรจะพูดใหเกิดประโยชน, มันก็มีผลจากการพูดถูก สัมมาทิฏฐิ
มีแลว ก็ทําใหคิดถูก ตองการถูก ปรารถนาถูก; นี่เรียกวาคิดถูก มันก็มีการคิดถูก,
มันก็ไดรับผลจากการคิดถูก, มันก็เปนนิพพานชนิดหนึ่ง เมือ่ คิดถูกแลว มันก็ทําให
มีการรูถูก ความคิดเปนแตเพียงความคิด. เมื่อสรุปเปนความรู ก็เรียกวาความรู แลว
มันก็รูถูก, มีความรูถูก, มีความรูถ ูกวาใชเปนประโยชนไดจริงๆๆ เต็มที่. ครัน้ รูถูก
แลว มันก็รอดถูก, หลุดรอดไปถูก นี่สมบรูณที่สุด. ทําถูก พูดถูด คิดถูก รูถูก
รอดถูก, รอดจากปญหาทั้งปวงอยางถูกตอง. คําวารอดมันมีความหมายวาถูกดวย,
ถาเปนความรอดชนิดที่ไมถูก
มันก็คือไมรอดนี่นแหละ
มันก็รอดอยางของอันธพาล,
พวกอันธพาลเขาหวังความรอดเหมือนกัน.
แตเขาหวังตามแบบของอันธพาล,
มันเลย
ไดรอด รอดไปอยูในคุกในตะรางนี่ เพราะวาเปนความรอดที่ไมถูก หวังความรอด
ที่ไมถูกตอง; จะตองหวังความรอดที่ถูกตอง แลวมันก็รอดจริง.
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ความรอดนีม่ ันมีได ดวยการมีสัมมาทิฏฐิ, มีความเห็น ทิฏฐิ แปลวา
ความเห็น แนวแหงความคิดความเห็น, ความเชื่อความเขาใจความรูอะไรก็ตาม รวม ๆ
เรียกชื่อหนึ่งวา สัมมาทิฏฐิ นี่ตองมากอน มากอน แลวก็ทําอะไรถูกตองไปหมด.

อริยมรรคมีองค ๘ ก็สัมมาทิฏฐินําหนา ถาเพิ่มไปอีก ๒ เปนสัมมัตตะ ๑๐
มันก็ยังมีสัมมาทิฏฐินําหนา สัมมาทิฏฐินําหนาอยูตลอดไป, เปนเหตุใหวา มี
ความรูในการกระทํา มีความรูในการที่จะกระทํา ตั้งแตกอนกระทํา, แลวก็มีเจตนา
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มีความพรอมเหมาะสม ที่จะทํา ในการที่จะกระทํา แลวมันก็มีการกระทําที่ดีที่สุด, คือ
การกระทําดวยสติ ปญญา สมาธิ. เราจะตองนึกถึง ๓ กาละ ๓ เวลา : มีความรู
ในการที่จะทํา, แลวก็มีเจตนาลงไปที่จะกระทํา ตามที่เลือกแลววา ควรกระทําอยางไร,
ครั้นมีเจตนาแลว ก็มีการกระทําที่แทจริง สมบูรณดวยสติปญญา. ถาไมสติ
สัมปชัญญะควบคุมการกระทํา มันก็ไมถูกตองได, หรือมันเปลี่ยนเปนผิดได. ฉะนั้น
ดูใหดีวาจะทําอะไร เราจะตองมีความรูในเรื่องที่จะกระทํา, ตองมีเจตนาในการที่
จะกระทํา, แลวเราก็ตองมีการกระทําลงไปจริง ๆ การกระทําไปจริง ๆ นี้ตองการ
สติสัมปชัญญะอยางยิ่ง; ถาไมอยางนั้นมันควบคุมกันไวไมได มันจะออกนอกแนว
ความรูในเรื่องที่จะกระทํานี่
มันก็ควรจะเพียงพอ
อยูในเขตจํากัดสําหรับเรื่องที่ตอง
กระทํา, ไมตองรูไปเสียทุกอยาง; แมคําวาสัพพัญูๆของพระพุทธเจา ก็ไมไดหมาย
ความวารูไปเสียทุกอยาง, แตวาทานรูทุกอยางเกี่ยวกับการดับทุกข; ถาเปนเรื่องการดับ
ทุกขหรือเกี่ยวกันกับการดับทุกขแลว ทานรูทุกอยาง จึงไดเรียกวาสัพพัญู.
มีคนเขาใจอยาออกชื่อเลย
เขายืนยันวาพระพุทธเจาเอามาเดี๋ยวนี้เอาพระพุทธ เจามาเดี๋ยวนี้
ทานก็ขับรถยนตได,
เอาพระพุทธเจามาเดี๋ยวนี้
ทานก็พูดจีนได
อยางนี้เปนตน.อาตมาบอกไมเชื่อ สัพพัญูไมไดหมายความวาอยางนั้น; ทานรู
ทุกอยางที่ควรจะรูในหนาที่ของทาน ถาจะเอามาขับรถยนต ตองมาเรียนเหมือนกับ
พวกเรา, หรือจะพูดจีนไดก็ตองมาเรียนภาษาจีนแหละ. นี่คําวารูทุกอยาง ก็เทาที่
ควรจะรูในหนาที่การงานของตน
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ทุกศาสนาสอนเรื่องดับทุกข
เดี๋ยวนี้เราจะเปนมนุษยที่มีสันติภาพ,
เรามีสันติภาพได
เพราะวาไมขาด
แคลนความรูที่เกี่ยวกับสันติภาพ. อาตมาจึงพูดแตเรื่องที่เกี่ยวกับสันติภาพนี่มา ๑๒
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ครั้งทั้งวันนี้ ๑๒ ครั้งทั้งวันนี้ ครั้งละชั่วโมงกวาๆ. ก็เพื่อวาจะไดมีความรู ที่เกี่ยว
กับสันติภาพเทานั้น อยางเพียงพอ, อยางอื่นไมตองรูก็ได, รูแตเรื่องดับทุกข
เปนพอ, รูแตเรื่องทุกขกับดับทุกขเทานั้นพอ. เพราะพระพุทธเจาทานตรัสยืนยัน
อยางนั้น วาแตกอนก็ดี, เดี๋ยวนี้ก็ดี ตถาคตบัญญัติเฉพาะเรือ่ งความทุกขกับความดับทุกข
เทานั้น, คือทานพูดแตเรื่องทุกขกับดับทุกขเทานั้น. ฉะนั้นเราไปเรียนมันมากเกินไป.
ขออภัยที่จะกลาววา แมจะเรียนเรื่องประวัติของพระพุทธเจา ก็ยังไมจําเปนดอก. พระ พุทธเจาทานตองการใหเรียนรูกันแตเรื่องความดับทุกข;
บางทีเราเสียเวลาไป
เรียนเรื่องประเทศอินเดีย หนังสือธรรมะพุทธประวัติ, จะตองพูดถึงเรือ่ งประเทศอินเดีย
เรื่องปรัชญาสาขาตางๆ ที่มีสอนกันอยูใ นประเทศอินเดีย
แลวเอามาเทียบกับพุทธศาสนา,
เรื่องการเมืองเรื่องอะไรตางๆเกี่ยวกับประเทศอินเดียเสียตั้งครึ่งเลม.
อาตมาเองก็เคยบา
เคยหลงเรียนเรื่องอยางนั้นเหมือนกัน; แตเดี๋ยวนี้ไมเอา บอกวาไมตอง ไมตอง, ตรง
ไปยังความดับทุกขดีกวา. พระพุทธเจาสอนใหดับทุกขอยางไร มุงไปที่ความดับทุกข,
เรื่องนอกนั้นไมตองเรียน, เอาไวใหคนบามันเรียน. เราเรียนแตเรื่องที่วาดับทุกขอยางไร,
ดับทุกขอยางไร เรียนกันเทานั้น; ถึงแมศาสนาอื่นก็เหมือนกันแหละ ที่เขาจะเกณฑให
เรียนใหเชื่อ เชื่อเรื่องพระเจาสรางโลก สรางกี่วันเสร็จ เอาอะไรมาสราง ก็บอกวาไม
จําเปน ไมจําเปนนั้นมันเรื่องของพระเจา พระเจาจะสรางโลกอยางไรก็ชางหัวพระเจา.
แตที่พระเจาสอนวาทําอยางไรจะอยูกันเปนสุขนี่ ขอใหเรียนหนอย, พระเจาสอน
วาทําอยางไรจึงจะอยูกันเปนสุข ชวยกันเรียนอยางยิ่ง. เรื่องที่ทานจะสรางโลกอยางไร
เทาไรมันก็ไมจําเปน, เราไมตองรูก็ได. แตรูวาพระเจาสอนอยางไร เพื่อใหดับ
ทุกข;
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ถาพูดโดยเอาคัมภีรไบเบิลของคริสเตียนเปนหลักแลว
พระเจาสอนเหมือนกับ
พระพุทธเจาเลย วาอยาไปกินลูกไมของตนไมที่ทําใหรูจักดีชั่ว, กินแลวจะตาย. นี่หนา
แรกๆของคัมภีรไบเบิล. พระเจาสอนอยางนี้นะ, แตไมมีใครสนใจ, พวกคริสตเองก็
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๓๗๘

สันติภาพของโลก

ไมสนใจกับคําสอนนี้ไปเชื่อเรื่องพระเจาสรางโลกอยางไร, สรางกี่วัน สรางดวยอะไร, ไมมี
ประโยชนอะไรเลย. อยากจะพูดวา พระเจาสรางโลกอยางไร ก็ชางหัวพระเจาสิ มัน
เปนเรื่องของพระเจานี่, ไมใชเรือ่ งของเรา. แตเราจะอยูในโลกพระเจานี่ ทําอยางไร
จึงจะไมเปนทุกข, พระเจาก็บอกอาดัมกับอีฟผัวเมียคูแรกวา อยาไปกินผลไมของตนไมที่
ทําใหรูจักดีชั่ว ถากินจะตายนะ. นี่หมายความวาไปรูดีรูชั่วเมื่อไร มันก็ยึด
มั่นเรือ่ งดีชวั่ มันก็เปนเรือ่ งทุกขทรมาน, กินเขาไปแลวจะตาย หมายความวาไปยึดมั่นถือ
มั่นเขา ; เมื่อยังไมรูจักยึดมั่นดีชั่ว ไมีมีปญหาเลยสบายดี พอไปรูเรื่องดีเรื่องชั่วเขา
มีปญหารอบดานนี่มันคือตาย, ที่จริงก็สอนเหมือนกันแหละ.
ศาสนาคริสตกับศาสนาพุทธโดยหลักคําสอนวาจะดับทุกขอยางไร
สอนเหมือนกันเลย; แตเขาไมสนใจเหมือนกัน, ไปสนใจเรื่องสรางโลกหรืออะไร
อยางนั้นอยางนี้ ก็เลยเดี๋ยวนี้อยูไมได อยูในโลกเกือบไมได และนักวิทยาศาสตรไม
ยอมเชื่อดวย.
แตถาพูดเรื่องนี้เรื่องอยาไปกินผลไมรูดีรูชั่วกับนักวิทยาศาสตรอาจจะ
พอใจ อาจจะยอมรับวาเปนคําสอนที่ดับทุกขได.
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พุทธบริษัทศึกษา-ปฏิบัติเพือ่ ดับทุกขเทานั้น.
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นี่เราเปนพุทธบริษัทก็เหมือนกัน
รูทุกเรื่องที่ควรรู
ไมตองรูเรื่องที่ไม
ตองรู มันจะบา, หรือมันจะเสียเวลาเปลาๆ, รูแตเรื่องดับทุกขอยางไร ดับทุกข
อยางไร. ขออภัยจะพูดตรงๆไมใชจวงจาบพระพุทธเจา, เราไมตองก็ไดวาพระ พุทธเจาเกิดที่ไหน ลูกใครอะไร ไมตองรูก็ได; เพราะเดี๋ยวนี้มันมีชัดอยูแลว, ถา
ทานสอนทําอยางนี้ๆจะดับทุกข ก็รูแตเรื่องนี้ก็ได เพราะถาดับทุกขไดแลว จะมีจิตใจ
เหมือนพระพุทธเจา, จะรูจักพระพุทธเจาขึ้นมาเอง. รูที่ควรจะรู รูอยางจําเปนดวย.
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๓๗๙

เดี๋ยวนี้ไปเรียนเรื่องเชนพุทธประวัติเปนตน, ไปเรียนกันมากเกินไป, จนไมไดเรียน
ในขอที่วา พระพุทธเจาทานสอนใหดับทุกขอยางไร, ยิ่งกวานั้นเขาไปเรียนเรื่อง
ประเทศอินเดียมากเกินไป, เรียนเรื่องปรัชญาของอินเดีย เพื่อจะมารูพุทธศาสนา ;
นี้เขาวาทําใหฉลาด เปนนักปราชญ. อาตมาบอกวาเปนเรื่องบา, เคยบามาแลวเหมือน
กัน มันเปนเรื่องบา อยาไปเสียเวลากับมันมากนัก, มารูวาดับทุกขอยางไร, ทําอยางไร
แลวก็พิสูจนกันอยูแตในขอนี้ ดับทุกขกันอยางไร ทําอยางไร, เดี๋ยวมันก็ดับทุกขได.
ถาไปเรียนสิง่ แวดลอมภายนอกรอบๆ อยางนั้น มันตายเปลาแหละ,
ตายเปลา มันไมรู; แมที่พระไตรปฎกนี้ไมตองเรียนดอก สืบมาอยางไร ทํา
สังคายนาอยางไรทีไ่ หนกี่ครั้งไมตอ งเรียนก็ได,
เลือกเอาแตขอที่มนั มีอยูวาดับทุกข
อยางไร มาวิพากษวิจารณมาใครครวญ มาศึกษาใหรู แลวปฏิบัติ เทานี้มันพอ.
ไมตองเรียนเรื่องประวัติของพระไตรปฎก, ไมตองเรียนประวัติของพระศาสนา, ไมตอง
เรียนประวัติของพระพุทธเจาก็ได,
ถาไมตองการจะเปนนักปราชญในเรื่องนั้นๆ
คือ
ตองการแตจะดับทุกข. ครั้นดับทุกขแลว มันมีสันติภาพ, สันติสุขสวนบุคคล
เทานี้ก็พอแลว.
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แตวาเรื่องเหลานี้ไมใชวาจะไมมีประโยชน,
มันมีประโยชนสําหรับ
ความเปนนักปราชญ, หรือถามันมีไวสําหรับเปนบันทึกเก็บไวเปนบันทึก มันก็จะ
ไดใชตลอดไปยืนอยูเปนหลักฐาน, จะคนหามาเรียนไดสะดวก. แตที่จําเปนที่จะตอง
ไปเกี่ยวของ คือเรื่องดับทุกขไดอยางไร; ครั้นรูวาดับทุกขไดอยางไรแลว ก็
จะเปนอยูโดยชอบ, เปนอยูโดยชอบแลว โลกนี้ก็จะไมวา งจากพระอรหันต.

www.buddhadassa.in.th

สันติภาพของโลก

๓๘๐

สันติภาพจักมีไดเพราะสัมมาวิหาร.
เอาละ, เปนอันวาครั้งนี้การบรรยายครั้งนี้จะระบุวา
ทุกเรือ่ งมันไปรวมอยู
ที่การเปนอยูโดยชอบ -สัมมาวิหาโร. ถาภิกษุเหลานี้จักเปนอยูโดยชอบไซร -อิเม
เจ สุถทฺท ภิกฺขู สมฺมาวิหเรยฺยุ สมฺมาวิหเรยฺยุ, เปนคํากริยา, ถาเปนคํานามก็วา
สัมมาวิหาโร; มีสัมมาวิหาโรแลว อสฺุโญ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺส -โลกนี้ก็จะไมวาง
จากพระอรหันต.
นี่เราพูดกันเรื่องความเปนอยูชอบหรือสัมมาวิหาโร
ในฐานะเปน
รากฐาน เปนมูลเหตุเปนปจจัย เปนเครื่องเกื้อกูลอะไร แลวแตจะเรียก แก
สันติภาพ, เปนรากฐานเบื้องตนก็ได เปนมูลเหตุโดยตรงก็ได, เปนเครื่องแวดลอม
ก็ได เกื้อกูลก็ได โดยสัมมาวหาโร คือเปนอยูอยางถูกตอง เปนอยูอยางชอบ
โดยมีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา.
ถูกตองตามกฎอิทัปปจจยตา
ซึ่งเปนพระเจาอยางแทจริง
โดยไมตองมีความรูสึกอยางบุคคล,
เปนสัจจะของธรรมชาติเด็ดขาดตายตัวอยูในตัว
ธรรมชาตินั้นเอง,
เปนกฎที่เฉียบขาดยิ่งกวาความเฉียบขาดของสิ่งใด.
นี่เราก็คือพระเจา
ชนิดนี้ตามแบบของพระพุทธบริษัท หรือตามอยางพระพุทธเจา, ถึงสมัยสุดทายแลว
ไมตองงมงายอะไรอีกตอไป
มีความรูอยางชัดเจนแจมแจงเปนพุทธศาสตร;
ไมตอ ง
อาศัยไสยศาสตรของคนหลับ, แตอาศัยพุทธศาสตรของเคยตื่นแลวก็เอาตัวรอดได.
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นี่ขอยืนยันวา
การเปนอยูโดยชอบนี้
ถึงขนาดทําใหโลกไมวางจาก
พระอรหันต,
แลวทําไมจะไมสามารถทําใหโลกนี้มีสันติภาพ ตามธรรมดาสามัญ
อยางนี้ไมได, มันเกินไปเสียอีก. เอาละ, เปนอันวาขอฝากทานทั้งหลายสนใจใน
เรื่องของการเปนอยูช อบ มีสัมมาทิฏฐิเปนตัวนํา, ประพฤติครบถวนตามอริยมรรค
มีองค ๘ ซึ่งไดยินไดฟงกันอยูอยางดีแลว เติมอีก ๒ คือสัมมาญาณะ - ความรู
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๓๘๑

อันถูกตอง, สัมมาวิมตุ ติ -ความหลุดรอดอันถูกตอง ก็เปนสมบูรณๆ สมบูรณ
เรื่องจบ มีสันติภาพไดจริง.
การบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกครั้งนี้ ก็สมควรแกเวลา. ขอฝาก
ไวใหทานทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณา แลวก็ทําใหเปนประโยชนแกตนเทาที่จะ
ทําได, ประสบความสําเร็จดวยกันจงทุกทาน.
การบรรยายสมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจของทานทั้งหลาย ใหประพฤติ
ปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดีในหนาที่ของตน ๆ ณ กาลบัดนี้
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สันติภาพของโลก
- ๑๓ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๙

จนกวาโลกจะมีสันติภาพ.
ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๓ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพของโลก ตอไปตามเดิม และเปนครั้งสุดทาย
คือจบ มีหัวขอเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้วา จนกวาโลกจะมีสันติภาพ.
[ทบทวน.]
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ในครั้งที่แลวๆ มานั้น ไดบรรยายถึงวิกฤตการณของโลก มูลเหตุใหเกิด
วิกฤตการณ แลวก็บรรยายถึงสันติภาพ, ลักษณะของสันติภาพ และวา มูลเหตุใหเกิด
สันติภาพ อาศัยหลักอริยมรรคมีองคแปด หมวดปญญา คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
แลวก็หมวดศีล คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ แลวก็หมวดสมาธิ คือ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทั้ง ๘ ประการนี้ ถามีในสังคมใดหรือในบุคคลใดแลว
ก็จะเปนมูลเหตุใหเกิดความถูกตองโดยประการทั้งปวง เพราะวาทําใเกิดญาณะ คือความรู

๓๘๒
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จนกวาโลกจะมีสันติภาพ

๓๘๓

อันถูกตอง; เมื่อเกิดญาณะคือความรูอันถูกตองแลว ไมตองสงสัยเลย สิ่งตาง ๆ ก็จะ
กาวลวงไปดวยดี จนเปนวิมุตติ คือหลุดพน หมายความวา หลุนพนจากปญหาทั้งปวง
ก็คือสิ่งที่เรียกวา สันติภาพ นั้นเอง. การที่หาความสงบไมได ก็เพราะมันเต็มไป
ดวยสิ่งที่เปนปญหา คือขอขัดแยง ขอรบกวน ขอทําใหเกิดความยุงยากลําบาก; หมด
ปญหา ก็เรียกวา หลุดพนจากสิ่งทีไ่ มพึงปราถนา นั่นแหละคือสันติภาพ. ในการ
บรรยาย ๑๒ ครั้งที่แลวมา มีใจความอยางนี้.

ปญหาสันติภาพขึน้ อยูกับบุคคลและระบบการปกครอง
ในครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย
ซึ่งจะสรุปใจความทั้งหมด
แลวเอามาทําเปน
หัวขอสั้น ๆ ๒ หัวขอ วาบุคคล คือหนวยแหงสังคมแตละหนวย แตละคนนั้น
จะตองมีคุณสมบัติอยางไร จึงจะเหมาะสมในการที่จะสรางสันติภาพขึ้นมา, แลวก็
ระบบการปกครองบุคคลเหลานั้น จะตองอยูในลักษณะอยางไร จึงจะอํานวยแก
การสรางสันติภาพ, ก็แปลวาพูดกันเพียง ๒ เรื่องเทานั้นวันนี้ คือบุคคลที่เปนพลเมือง
ของโลก,
แลวก็ระบบการปกครองของบุคคลเหลานั้น
ซึ่งมันก็ตองมีประจําอยูในหมู
บุคคลนั้น ๆ. ถาพูดกันงายๆก็คือวาราษฎรกับรัฐบาล; มีราษฎรอยางไร และมี
รัฐบาลอยางไร
ผลที่จะหวังไดจะเปนสันติภาพขึ้นมา.
นี่ขอใหทานทั้งหลายกําหนด
ใจความสั้น ๆ งาย ๆ และเขาใจไดครบถวนและถูกตอง.
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เดี๋ยวนี้หมายความวา เราไมมีทางเลือกทางอื่น นอกจากวาจะตอง
ประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฏเกณฑของธรรมชาติ ซึ่งเปนไปเพื่อสันติภาพ,
จะหวังพึ่งพระเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เห็นอยูแลววามันเปนไปไมได. เดี๋ยวนี้มนุษยแยง
หนาที่ของพระเจา สรางโลกเอาเองตามใจชอบ พระเจาทําอะไรไมได, ไดแตนั่งมองดู
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ตาปริบ ๆ เพราะทําอะไรมนุษยไมได. มนุษยก็กาวหนาเตลิดเปดเปงไป โดยไมคํานึง
ถึงพระเจา ; นี่ก็แปลวาจะพึ่งพระเจาก็ไมไดแลว จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางอื่นใดมันก็
ไมีทางที่จะควบคุมมนุษยได.
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของมนุษยเอง มนุษยจะจัดระบบการเปนอยู หรือการ
ปกครองกันอยางไร จึงจะมีสันติภาพ ก็เห็นไดวามนุษยยุคปจจุบันนี้บูชาสิ่งที่เรียกวา
ระบบเศรษฐกิจ คือเศรษฐกิจของการเปนอยูของสังคมนั้นๆ วามันจะเปนสิ่งที่ชวยแก
ปญหาอันนี้ได สนใจเรื่องระบบเศรษฐกิจ แขงขันกันคนควาแบบนั้น แบบนี้ แบบโนน
นานาชนิด, มันก็ยังมองไมเห็นวาจะมีสันติภาพไดอยางไร.
ที่จริงนั้นมันเปนไปไมไดดอก
ที่มนุษยจะหวังพึ่งระบบเศรษฐกิจมาจัดโลก
ใหมีสันติภาพ เพราะวาระบบเศรษฐกิจนี้ มันเปนที่ตั้งแหงความเห็นแกตัว ซึ่ง
เปนเหตุใหทําอันตรายผูอื่น, และมันไมอาจจะทําใหมนุษยใหหยุด ใหจบ ใหพอได; แมวา
จะจัดระบบเศรษฐกิจใหดีอยางไร ถาไมมีศีลธรรมแลว ไมมีทางจะสงบสุข, จะจัด
สวัสดิการกันอยางไร ชั้นเลิศอยางไร สังคมมันก็ไมมีสันติสุข เพราะความเห็นแกตัว
มันยังทวีตามยิ่งขึ้นไปๆ.
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จึงอยากจะพูดวา แมจะจัดระบบเศรษฐกิจใหมีผลราวกะวา ฝนตกลงมาเปน
ทองคําทุกๆเม็ด, แมฝนจะตกลงมาเปนทองคําทุกๆเม็ด ก็ไมทําใหโลกนี้มีสันติภาพได ;
ลองคิดดูวา ระบบเศรษฐกิจระบบไหน จะจัดใหมีคาเทากับวาฝนตกลงมาเปนทองคําทุก ๆ
เม็ด. เดี๋ยวนี้ก็ทาทายวา แมฝนจะตกลงมาเปนทองคําทุกๆเม็ด มันก็ไมมีสันติภาพได,
มันยิ่งจะเปนชนวนแหงวิกฤตการณอันเลวราย เต็มไปดวยอาชญากรรมยิ่งขึ้น คือการ
แยงชิงทองคํากันนั่นแหละจะมากขึ้น ในขณะที่จะแยงชิงกัน, หรือในขณะที่ใครมีมาก
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เก็บไวมาก ก็พรอมที่จะถูกจี้ ถูกปลน ถูกทําลายชีวิต แลวก็จะเกิดปญหาอีกตาง ๆ นานา
สารพัดอยาง อันเกี่ยวกับการที่มีทองคําเต็มไปหมด, มันไมมีสันติภาพได ถาไมมีศีล
ธรรม ; ถามีศีลธรรมมันไมตองถึงอยางนั้นดอก อยูกันตามธรรมดาธรรมชาติ
นี้มันก็ยังมีสนั ติภาพได.
ฉะนั้น อยาบูชาสิ่งที่เรียกวาเศรษฐกิจกันนักเลย; ระบบไหนเอามาลองจัดดู
ใหเหมือนกะวามีคาเทากับฝนตกลงมาเปนทองคํา
มันก็ไมสามารถจะหยุดยั้งจิตใจของ
คนอันธพาลหรืออาชญากรเหลานั้นได ; มันก็มีแตจะปลน จะจี้ จะแขงขัน จะยื้อแยง
จะเอาเปรียบกัน ใหยิ่งๆยิ่งขึ้นไป, เลยเปนอันวาไมมีหวัง.
ฉะนั้น เราจงหันหนามาทางศีลธรรม ซึ่งเปนสิ่งสูงสุดที่จะทํามนุษย
ใหมีสันติภาพ หรืออยูก ันอยางสงบเย็นได; แตรูสึกวานอยคนจะสนใจ นอยคนจะ
เขาใจ นอยคนจะเห็นดวย; แตถึงอยางนั้นก็ยังจะตองพูดกัน ตามที่จะพูดอยางไร
วาจะมีศีละรรมกันอยางไร ในลักษณะไหน ซึ่งจะแบงผูหรือสิง่ ที่จะตองมีศีลธรรม
ออกเปน ๒ ฝาย ดังที่กลาวแลวขางตน คือฝายบุคคลแตละคนๆนี้ ฝายหนึ่งจะตอง
มีศีลธรรมอยางไร โลกจึงจะมีสันติภาพ, แลวฝายระบบการปกครองแกคนเหลานั้น
จะตองมีลักษณะอยางไร จึงจะอํานวยสันติภาพใหไดเปนของโลกเปนสวนรวม.
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เปนอันวา เราจะไดกลาวกันถึงคุณลักษณะที่เปนผลของศีลธรรม หรือเปน
ตัวศีลธรรม ที่บุคคลจะตองมี, และที่ระบบการปกครองของบุคคลนั้นๆจะตองมี เปน,
๒ เรื่องกันดังนี้ แลวก็จะวาถึงเรื่องสวนบุคคลกอน.
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ตัวศีลธรรมที่บุคคลจะตองมี.
บุคคลที่จะประกอบกันขึ้นเปนโลกแหงสันติภาพ
หรือสันติภาพแหงโลก
อะไรก็แลวแตจะเรียกนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร อาตมาจะขอแจงไปเปนขอ ๆ, ขอให
ตั้งใจฟงใหเขาใจทีละขอจริง ๆ.
ขอแรก ก็มีวา เขาตองเปนบุคคลที่มีการศึกษาดี, เขาจะตอง
เปนบุคคลที่มีการศึกษาดี
เรียกตามสํานวนที่เราชอบพูดกัน ก็คือวาการศึกษาที่หาง
ไมดวน.
ระบบการศึกษาที่เหมือนกับสุนัขหางดวนนั้นมันไมพอ
คือเรียนแตวิชา
หนังสือกับวิชาชีพ เรียนแตหนังสือกับอาชีพ ไมไดเรียนธัมมะธัมโมอะไร สําหรับ
ความเปนมนุษย คือไมไดเรียนสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม หรือธรรมะสําหรับความเปน
มนุษย.
เรียนหนังสือมากเฉลียวฉลาดในทางหนังสือหนังหาสติปญญาพื้นฐานทั่วไป
แลวก็มีความรูเรื่องวิชาชีพ ทางเทคโนโลยี ทางอะไรตางๆ ก็ถึงที่หมด; แตแลวมันก็
เปนคนที่มีความเห็นแกตัว, แมอยูตามลําพัง ก็มีจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลส อันเกิดมา
จากความเห็นแกตัว.
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คนทั้งโลกกําลังเปนอยางนี้เปนสวนใหญ;
ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงไม
เหมาะสมที่จะสรางสันติภาพ หรือจะมีสันติภาพอยูในโลก แลวโลกมันก็มีสันติภาพไมได
เพราะมันไมมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะสรางสันติภาพที่อยูในโลก,
เรียกวามีการศึกษาไมถูก
ตอง ไมรูวาจะเปนคนกันอยางไร เปนมนุษยกันอยางไร เปนทําไม, อะไรเปน
สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย.
เขาไปเรียนกันจากเมืองนอกเมืองนาปริญญายาวเปนหาง
ก็ แทบจะตอบคําถามทางศีลธรรมต่ําๆ ก็ไมได; เชนคําถามวา พอแมคืออะไร อยางนี้ก็
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จะตอบไมถูกดวยซ้ําไป ทั้งที่เรียนมาปริญญายาวเปนหาง, แลวก็ไมรูวาเกิดมาทําไม ควร
จะไดอะไร.
ไดยินวากอนนี้ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นสูงสุดในตางระเทศนั้น เขามีหลัก
การกันในทางที่วาจะใหคนเปนสุภาพบุรุษ เขาไมไดตองการความรูวิชาหนังสือหรือ
อาชีพอะไรมากนัก, เขาตองการใหคนเปนสุภาพบุรุษ. แตคําวาสุภาพบุรุษนั้นก็มีความ
หมายไมแพสัตบุรุษในพุทธศาสนา เปนคนดีไวใจได, อยางนอยที่สุดก็ไมเห็นแกตัว.
แตเดี๋ยวนี้ก็เงีบยไปแลว ไมไดฟง ไมไดยิน เหมือนที่เคยฟงมาแตกาลกอนวา จัดการ
ศึกษาเพื่อความเปนสุภาพบุรุษ มากลายเปนการศึกษาหมาหางดวนไปแลว คือเรียน
แตหนังสือกับวิชาชีพ, ความเปนสุภาพบุรุษก็เก็บใสหีบเงียบไป ไมตองเอามาพูดถึงกัน.
เขาตองการจะแขงขัน ตองการจะแยงกันครองโลก จะมาพูดถึงสุภาพบุรุษอยูไมได,
การศึกษาก็ไมใชเพื่อความเปนสุภาพบุรุษ แตเพื่อจะมีความสามารถเกงกาจ ในการจะ
ตอสูแยงชิงตําแหนงผูครองโลก, แลวก็รูจักกลุมกันหลายๆ ประเทศ รวมกันเพื่อจะ
ครองโลก แลวก็แบงกันครองโลกตามพวกของตน. นี่การศึกษาที่จัดใหสงเสริม
วัตถุประสงคอันนี้ คือใหมีระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ, หรือระบบอะไร ๆ ชนิด
ที่มันจะครองโลกได. อยางนี้เราไมถือวาเปนการศึกษาที่ถูกตอง แลวก็ไมมีทางที่จะได
รับผลตามที่หวังอยางนั้น. มันเปนการศึกษาที่ทําใหคนเห็นแกตัว, แลวมันก็จะตอง
ปะทะกันขัดแยงกัน
ในระหวางฝายตรงกันขามที่มีความเห็ฯแกตัวดวยกันอีกหลายฝาย
นี่ผลของการศึกษาที่ไมสมบูรณ มันใหเกิดผลอยางนี้.
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ตองมีการศึกษาที่ถูกตองสมบูรณ รูวาเปนมนุษยทําไม, มนุษยควรจะ
ไดอะไร, เมื่อธรรมชาติสรางมนุษยใหดีกวาสัตวแลว มนุษยควรจะมีหนาที่รับผิดชอบ
อะไรในการที่จะทําใหโลกนี้มีสันติภาพ ตองยอมรับสภาพที่ตัวเปนมนุษย ที่จัดไวในฐานะ
สูงกวาสัตว ; แลวใครจะรับผิดชอบสันติภาพในโลก, สัตวเสียอีกมันไมไดสรางความ
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วุนวายอะไรมากเหมือนมนุษย. มนุษยที่วาจะดีกวาสัตวสักหนอย มันก็กลับเปนผูสราง
วิกฤตการณเสียเอง เพราะวาการศึกษาไมถูกตอง. นี่จึงขอยกเอามาเปนขอแรกวา
บุคคลนั้นๆ จะตองมีการศึกษาที่ถูกตอง มีความเปนมนุษยที่ถูกตอง ไดรับสิ่งที่
มนุษยควรจะไดรับ.
ทีนี้ ขอที่สอง ตอไปก็จะเรียกวา เขาเปนคนมีสุขภาพอนามัยดี ทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ.
คําวา สุขภาพนี้มันก็รูกันอยูแลว ไมตองอธิบายนัก อนามัยก็เหมือนกัน
แตคําวาอนามัยนี้ กินความกวางไปถึงทางจิตทางวิญญาณไดดวย, เพียงแตมีสุขภาพอนามัย
ทางรางกายไมพอ. ตองมีทางจิต คือจิตปรกติไมเปนคนวิกลจริต หรือไมคุมดี
คุมราย, หรือวาตกเปนทาสของกิเลสมากเกินไป. จิตที่ตกเปนทาสของกิเลสมากเกิน
ไป ไมเรียกวาสุขภาพอนามัยดีในทางจิต. ทีนี้ยังตองมีสุขภาพอนามัยในทางสติ
ปญญา คือไมมีความเห็นผิด เขาใจผิด เชื่อผิด อะไรเหลานั้น ถามีแลวก็เรียกวา
เสียสุขภาพอนามัยทางฝายวิญญาณ.
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นี่เขาจะตองมีสุขภาพดีทางกาย, ทางกายนี้ดีพรอมทีจ่ ะเปนที่ตั้งของจิต,
จิตก็ดีพรอมสําหรับจะเปนที่ตั้งของสติปญญา, สติปญญาก็ดีพรอมสําหรับจะแก
ปญหาทุกอยางใหลุลวงไปดวยดี. ถามันเปนไดอยางนี้ ก็เรียกวาเขามีสุขภาพอนามัยดี
ทั้งทางกาย ทั้งทางจิต และทั้งทางวิญญาณ.

เดี๋ยวนี้อยาวาแตทางจิตเลย แมแตทางกายนี้ ก็ไมตองเรียกไดวามีสุขภาพ
อนามัยดีดอก เพราะโรคแปลกๆ มันเกิดขึ้นทาทายมนุษย จนมนุษยไลตามหลังไม
หวาดไมไหว ; เพราะวามนุษยมันมีการเปนอยูอยางผิดๆ คือเปนอยูอยางทําลายตัวเอง
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โดยไมรูสึกตัว : ไดแกการที่บูชาความสนุกสนานเอร็ดอรอยเพลิดเพลินทางเนื้อ
หนังยิ่งขึ้นกวาแตกอน, มันมีอะไรที่ทําใหมนุษยไดรับการพักผอนนอยกวาแตกอน,
มันมีอะไรที่มนุษยกินเขาไปเกินพอดี เพราะความหลงในความอรอย แลวมัน
ก็สรางปญหาทางโรคทางกระเพาะทางอะไรขึ้นมาอยางนี้. ทางสุขภาพอนามัยก็ไมเรียกวาดี ;
แมวาบางอยางจะดี ทางโรคระบาดจะดี อะไรจะดีขึ้น, แตทางสวนทั่วๆ ไปมันก็ยังไมดีขึ้น.
มนุษยก็ยังมีโรคภัยไขเจ็บชนิดที่หมอยังไมรูจะแกอยางไร วิ่งอกหนาอยูนั่นเอง นี่ทางกาย
มันก็ยังไมถูกตองหรือสมบูรณ.
ทางจิตก็มีสิ่งที่ลุมหลงมาก;
เมื่อมันลุมหลงเสียแลวมันก็ไมสมบูรณ
จิตไมไดพักผอน. มนุษยเดี๋ยวนี้เปนทาสทางอายตนะมากขึ้น, เปนทาสตา ทาสหู
ทาสจมูก ทาสลิ้น ทาสกาย ทาสใจมากขึ้นนี่อนามัยของจิตก็ไมไหว.
ทีนี้ทางสติปญญา มันก็เฮกันไปในทางที่จะบูชาประโยชน ถือประโยชน
เปนสิ่งสูงสุด ที่พูดวาถือศาสนานั่นถือศาสนานี่ เชื่อพระเจาอยางนั้นอยางนี้ ก็ดูเถอะ
เปนเรื่องคําพูดลมๆ แลงๆ. หัวใจอันแทจริงของเขาถือประโยชน ถือศาสนาประโยชน,
ประโยชนเปนสิ่งสูงสุดยิ่งกวาสิ่งใด; แมวาเขาจะนับถือศาสนานั่นศาสนานี่ เขาก็
หวังวาจะไดประโยชน อยูนั่นเอง, ประโยชนมันยิ่งใหญกวาตัวศาสนาไปเสียอีก,
อยางนี้เรียกวาถือศาสนาประโยชน. อยางนี้แลวสติปญญามันก็เปนโรค ทางวิญ ญาณก็เปนโรค บูชากิเลส บูชาความเพลิดเพลินอันหลวกลวง, จะตองกินอยางนั้นจะ
ตองกินอยางนี้. ลองคํานวณดูที ก็จะเห็นไดวาชวง ๕๐ ปนี้ ความวิจิตรพิสดารในการกิน
การอยูการยั่วยวนมันเพิ่มมากขึ้นกี่เทา, มันไมเหมือนกับเมื่อ ๕๐ ปกอน หรือรอยปกอน ;
เพราะฉะนั้นเรื่องหลงใหลในเรื่องอันหลอกหลวงนี้ เมื่อสมัยเกานั้นมันมีนอยกวา, สมัยใหม
นี้มันมีมากกวา. นี้มันเปนโรคทางวิญญาณอยางรายแรงมากขึ้น, ไมมีสุขภาพอนามัยทาง
ฝายวิญญาณ คือฝายสติปญญา.
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สติปญญามันไปเปนทาสของกิเลส มันนาหัว, ที่จริงมันก็ตรงกันขาม, แต
สติปญญามันก็ไปเปนทาสของกิเลสเสีย, มันกลายไปเปนชวยสงเสริมกิเลสเสีย, ยิ่งมีการ
ศึกษาคนความีปญญามากเทาไร มันก็เอาปญญานั้นไปสงเสริมกิเลสเสีย, หรือสงเสริม
ประโยชนที่ไมไดเปนไปเพื่อสันติภาพ. เดี๋ยวนี้เราจึงทํา อะไรไดในเรื่องอิเล็กทรอนิกส
เรื่องอวกาศ เรื่องปรมาณู เรื่องตางๆ แลวก็ไมมีที่สิ้นสุด, ยังทําไดอีกมาก, แลวก็
ลวนแตสงเสริมใหเปนประโยชนแกกิเลส ของบุคคลที่คิดจะครองโลกดวยกันทั้งนั้น. นี้
เรียกวาสูญเสียหมด, สุขภาพอนามัยทางวิญญาณสูญเสียหมด สูญเสียกันไปตามลําดับ :
ทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ เพราะวาสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับทําใหเปนอยางนั้น.
ดูของที่ขายดีที่สุด ที่แพงที่สุด ที่นิยมใชกันหามาเต็มบานเต็มเรือนนี้ เปน
เรื่องประเลาประโลมใจทั้งนั้น,
ไมใชเปนเรื่องแกนสาระของชีวิต
แตเปนเรื่องประเลา
ประโลมใจที่ไมมีขอบเขต ทําใหเปนบาเปนหลัง. สิ่งประเลาประโลมใจ ที่จะชวย
ใหสงบรํางับนั้นเขาเกลีดกัน. เชนธรรมะ นี่เขาเกลียดกัน ซึ่งจะประเลาประโลม
ใจใหสงบเย็นเปนสุข เขาเกลียดกัน. สิ่งประเลาประโลมใจ ใหเปนไปในทางหลงใหล
เคลิบเคลิ้มไมมีทิศทางแหงจิตใจนั่นแหละ เขาตองการกันนัก, ก็ดูเอาเอง ก็เห็น ๆ อยู ของ
ที่หนีภาษีเขามากมาย ที่จับไดมากมาย เปนสิ่งประเลาประโลมใจชนิดใหเปนบาเปนหลัง
ทั้งนั้น, ไมมเี รื่องเพื่อความถูกตองเลย; สุขภาพทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ จึงเลว
ลงๆ เลวลง แลวยังจะเลวตอไปอีก.
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เราตองการมนุษยที่มีสขุ ภาพอนามัยทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ ที่
มีความถูกตอง นี่ขอที่สอง.
ทีนี้ขอที่สาม เราตองการคนที่มีครอบครัวดี หรือ ถูกตอง ไมมีปญหา
ทางครอบครัว.
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เดี๋ยวนี้ครอบครัวเปนปญหาขึ้นมา
เพราะวาตกลงกันไมได.
ลูก
ออกมาดีกวาพอแมเสมอ แตวามันดีในทางที่ฉิบหาย, มันก็ดีขึ้นทุก ๆ ชั้น ทุก ๆ
ชั้น. ครอบครัวเลยไมเปนฐานแหงความสงบได, มันไมมีทิศทางที่จะไปสูความสงบ ไม
รูจะโทษใคร. พอแมก็อยากใหลูกรวย ลูกก็อยากรวย, พอแมก็อยากใหลูกรวย, มากกวา
อยากใหลูกเปนคนดีมีศีลธรรม, ลูกก็ยิ่งตองการอยางนั้น มันก็เปนไปไดงายทั้งครอบ
ครัว, มันก็เปนครอบครัวที่ไมมีศีลธรรม, ไมมีครอบครัวที่มีรากฐานทางศีลธรรม
อันมั่นคง.
ตามหลักธรรมะของเรา
ที่เราเรียนๆ
กันอยูอยางที่เขาดูถูกวามันเปนของ
ครึคระนั้น, ก็เห็นไดชัดวาเรื่องทิศทั้ง ๖ ครอบครัวที่จะดี จะถูกตองจะปรกติ จะ
สงบเย็นนั้น ตองมีความถูกตองในทิศทั้ง ๖ : คือ ทิศขางหนา เกี่ยวกับบิดามารดา
ฝายผูใหญผูสูงอายุ ก็ถูกตอง ฝายขางหลัง คือ ลูก หลาน เหลน นี้ก็ถูกตอง, ฝาย
ขางซาย คือ มิตรสหาย เพื่อนฝูง ก็ถูกตอง, ฝายขางขวา ครูบาอาจารยก็ถูกตอง, ฝาย
ขางบน คือ ผูมีอํานาจเหนือ ผูบังคับบัญชา เจานาย ราชามหากษัตริย สมณะพระ สงฆอะไรก็ถูกตอง, ขางลาง คือ คนที่อยูใตบังคับบัญชา คนยากจน คนใช คนกรรมกร
ก็ถูกตอง. นี่เรียกวามันถูกตองทั้ง ๖ ทิศ ครอบครัวทีม่ คี วามถูกตองทั้ง ๖ ทิศ
นั่นแหละ เราจะเรียกวาครอบครัวที่ถกู ตอง จะไมสรางปญหาอะไรขึ้นมา.
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มีหลักธรรมะมากมาย จะเอามาพูดก็เกินความจําเปน เพราะวาหาอาน
เอาเองได เชนสัปปุริสธรรมเปนตน ฆราวาสธรรมเปนตน, ไปหาอานเอาเอง วาถามี
แลวจะเปนครอบครัวที่ถกู ตอง.
มีคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัวที่แวดลอม
เกี่ยวของกันอยูอยางถูกตอง ปญหาในทางครอบครัวก็ไมเกิดขึ้น, ครอบครัวก็ไม
เปนที่กอใหเกิดปญหา เพราะวามันมีการดํารงอยูอยางถูกตองโดยเอาทิศทั้ง ๖ เปนหลัก
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วัดตัดสินความถูกตอง. นักศึกษาสมัยใหมก็หาวาคําสอนที่ครึคระ อะไรก็ไมรู ;
แตที่จริงมันเปนเรื่องที่จริงยิ่งกวาจริง คือขางหนาก็ถูกตอง ขางหลังก็ถูกตอง ขางซายก็
ถูกตอง ขางขาวก็ถูกตอง ขางบนก็ถูกตอง ขางลางก็ถูกตอง; ถาอยูกันในลักษณะ
อยางนี้ มันก็มีความถูกตอง.
เดี๋ยวนี้ไมมีความถูกตอง แมพอแมกับลูกก็ยังไมถูกตอง, เพื่อนกับเพื่อน
ก็ดูเถอะ, แลวก็ครูบาอาจารย เดี๋ยวนี้มันไมมีความเปนครูบาอาจารย จัดครูบาอาจารยเปน
ลูกจางสอนหนังสือ, ลูกศิษยก็มีสิทธิที่จะเลนงานครูบาอาจารย ไมตองเคารพบูชาอะไร.
การที่จะยึดถือเอาเปนหลักเปนระเบียบเคารพบูชาในระดับสูง ก็เลิกกันเสียแลว เอาเสมอ
ภาคกันเสียแลว, ทางต่ํา ก็เหมือนกันไมทําไปดวยเมตตากรุณาแกคนที่อยูเบื้องลาง, ก็
เรียกวาเปนสังคมมนุษยที่ไมมีหลักไมมีเกณฑ มีแตความปาเถื่อน ผลมันจึงเกิด
ขึ้นวาลูกมันฆาบิดามารดาของตนบอย ๆ, หรือลูกศิษยก็ฆาครูบาอาจารยกันไดงาย ๆ, ไม
มีหลักเกณฑที่จะเคารพตอพระเจาพระสงฆ ครูบาอาจารย ในเบื้องสูง นี้เราเรียกวา มัน
ไมถูกตองในการเปนอยูในกลุมนอยๆ ของมนุษย ที่เรียกวาครอบครัว. มันตองมีครอบ
ครัวดี แลวก็สังคมกันดีในระหวางครอบครัว นี้เปนขอที่สาม.
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ขอที่ ตองมีระบบเศรษฐกิจดี. คําวาเศรษฐกิจ ในที่นี้เราหมายถึง
ในวงแคบ ไมใชเศรษฐกิจในลักษณะการเมืองของโลก, เปนบุคคลแตละคนที่มีระบบ เศรษฐกิจของตัวดี ไมยากจน ไมเดือดรอน แลวก็มีระบบที่เรีเยกวากินอยูพอดี กิน
อยูพอดี. คําวากินอยูดีซึ่งไมมีขอบเขตนั้น เอาไปเสียที, ไมตองเอามา เพราะวามัน
เปนทางใหเตลิดเปดเปงไปสูความเกินพอดี แลวฉิบหายได. ยึดหลักที่วาเปนอยูพอดี
ไมมากไมนอย ไมสูงไมตา่ํ ไมฝดเคือง ไมฟุมเฟอย, กินอยูพ
 อดีเทาที่จะใหสําเร็จ
ประโยชนในการเปนอยู แลวทําหนาที่ไดมากมาย; ถามีเหลือ ก็ใชไปเพื่อ
ประโยชนของสังคม หรือสาธารณะประโยชน. แตใครจะเห็นดวยสักกี่คนวา
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เราอุตสาหทํามาเหนื่อยแทบตาย อุตสาหกินอยูแตพอดี แลวเหลือเอาไปใชเพื่อประโยชน
สังคมโดยเฉพาะบํารุงศาสนา เพือ่ ใหมีธรรมะอยูในโลก ใครมันจะเห็นดวยสักกี่คน
ระบบเศรษฐกิจอันนี้.
นี้อาตมาก็ถายทอดออกมาจากระบบเศรษฐกิจ ที่พูดถึงกันอยูวาชั้นดี ชั้น
เศรษฐี ในครั้งพุทธกาล; อยากจะเอามาเลาใหฟงกันหนอย บางคนอาจจะยังไมทราบก็ได
คําวาเศรษฐี เศรษฐีนะตัวหนังสือคํานี้มันแปลวา ประเสริฐที่สุด, เศรษฐี เศฺรษฺฐ นั้น
แปลวาประเสริฐ, เศรษฐีผูมีความประเสริฐ นั้นมันประเสริฐจริงๆ ถาเศรษฐีถูกตอง
ตามลักษณะของคํานั้น. แตเดี๋ยวนี้มันไมมี ไมมีเศรษฐีชนิดนั้น มันมีแตนายทุน
สูบเลือด, คนที่มั่งมีมาก ๆ นั้น มันเปนนายทุนสูบเลือดเพื่อนมนุษย ทํานาบนหลังคน
ไมพอ แลวมันทํานาบนหัวคนโนน เอากะมันสิ.
ถาวาเปนระบบเศรษฐีที่ถูกตองนั้น เขาอยูกันอยางเพื่อนมนุษยเกิด
แก เจ็บ ตาย, มีขาทาสบริวาร แตวาเปนขาทาสที่อยูกันดวยความรัก, ไมใชซื้อมา
ใชอยางสัตวทรมาน. ฉะนั้นเศรษฐีก็เลี้ยงดูขาทาสบริวาร; แมที่เปนทาสนั้นมันก็
ยังไดรับประโยชนเต็มตามที่ควรจะได, ไปทํางานดวยกันกับเศรษฐี วันพระไปวัดไปวาก็
ไปดวยกัน ทํางานดวยกัน เหน็ดเหนื่อยดวยกัน กินอยูอยางเดียวกัน.
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แลวเศรษฐีถามีเงินเหลือกินแลวก็ตั้งโรงทาน จัดโรงทานเพื่อจะให
ทานแกคนยากคนจนขัดสนพิกลพิการ หรือวาบํารุงสมณะชีพราหมณ คือบรรพชิต
นั่นแหละ, บรรพชิตไมไดทํานาทําไร แตมีประโยชนสําหรับทําใหโลกนี้มีแสงสวาง มีการ
เดินทางที่ถูกตอง เห็นวาจําเปนจะตองมีอยูในโลก.พวกบรรพชิตเหลานี้จึงอยูในฐานะ
ที่ตองไดรับการจุนเจือเกื้อหนุน ไมตองไปทํานาเองก็มีชีวิตอยูได เพื่อทําหนาที่ของตน
คือเปนแสงสวางแกมนุษยทุกคน ก็ตั้งโรงทาน เพื่อประโยชนแกบรรพชิตเหลานี้บาง,
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เพื่อประโยชนแกคนพิกลพิการ
คนที่ชวยตัวเองไมไดบาง,
หรือวาคนที่จําเปนจะตองไป
โรงทานก็ตั้งโรงทาน. เพราะเขามีความรูสึกในจิตใจวาเราเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ
ตาย ดวยกันทุกคน, มันเลยไปถึงวาคนทุกคนคือตัวเรา เราคือคนทุกคน หรือ
วาคนทุกคนคือตัวเรา; ฉะนั้นการที่ใหทานไป มันก็คงเปนการใหเลี้ยงตัวเรานั่นเอง แต
มันเปนตัวเราสวนใหญ ตัวเราของบานเมือง ตัวเราของโลก เปนตัวตัวเดียวของโลก,
การที่ใหทาน หรือบํารุงสาธารณะประโยชน มันก็ไมไดเอาไปไหน เอาไปใชเพือ่ ตัวเรา
อันใหญหลวง. ฉะนั้นเศรษฐีจึงถูกเรียกวาเศรษฐี แปลวาผูมีความประเสริฐ มีระบบ
เศรษฐีคือธรรม รัก ใครกลมเกลียวกันระหวางคนมั่งมีคือเศรษฐีกับคนยากจน คือขาทาส
บริวาร บวกกันเขา แลวก็ทําประโยชน ไดประโยชนมากินใชพอดี สบายดวยกันทุกคน,
แลวเหลือเอาไปตั้งโรงทาน.
ไดฟงเรื่องแปลก ๆ เชนวาตองเอาทรัพยไปฝงซอนไว เอาทองเอาทรัพย
ไปฝงซอนไว
สํารองไวอยาใหขาดมือ
เพราะสมัยนั้นมันไมมีธนาคารที่จะไปฝากฝงที่ไหน
ได. การเก็บทรัพยตองเอาไปฝงไปซอนไวในที่ลับ ไมมีใครรู พอขาดแคลนขึ้นมา จะ
ไดขุดเอามาเลี้ยงโรงทาน แลวก็มันมีเรื่องถึงกับวาลืมที่ซอนบาง แมน้ําเซาะตลิ่งพัง
ทลายสูญหายไปบาง
อยางนี้มีเปนของธรรมดา.แตก็ไมเปนไร
หลักการมันก็ยังคงมี
อยูวาสวนที่เกินกินเกินใชแลว ก็เพื่อประโยชนเพื่อนเกิด แกเจ็บ ตาย ทั้งหลาย.
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ระบบเศรษฐกิจอยางนี้เดี๋ยวนี้มันไมมีนี่. คําวา คนมั่งมี เดี๋ยวนี้มันก็คือ
คนที่คาเงิน แลวก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะขูดรีด ที่จะสูบเลือด เหมือนกับกระดาษ
ซับ จะซับเอาน้ําทุกหยดๆไวเสียใหหมดจากคนยากจน เทียบกันดูสิ; คนมั่งมีตองการ
จะสูบเลือดคนยากจน ทํานาบนหลังหรือบนศีรษะคนยากจน นี้มันอยางหนึ่ง; แลวก็คน
มั่งมีที่วาคบคนยากจน รวมกันผลิตประโยชนขึ้นมา ไดแลวใชแบงปนกันในการกิน
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อยูของตัวอยางเต็มที่ แลวเหลือตั้งโรงงงาน, คิดดูเถอะ มันตางกันเทาไร. นี่ระบบ
เศรษฐี ซึ่งมันตางกันมากอยางนี้.
เราตองการระบบเศรษฐกิจชนิดที่วา กินอยูแตพอดี แลวเหลือก็ชวย
เพื่อนมนุษยรวมโลกเกิดแก เจ็บ ตาย หรือชวยอะไรก็ได ที่นิยมกันมากก็คือ ชวยให
มีศาสนาอยูในโลก, บํารุงศาสนาใหศาสนามีอยูในโลก มีธรรมะอยูในโลก; ทุกคนใน
โลกก็พลอยไดรับความสงบสุข. ระบบเศรษฐกิจนี้พวกไหนรูจัก พวกไหนถือ
เปนหลัก, พวกนักศึกษาพวกไหนรูจัก, ครูบาอาจารยของนักศึกษาพวกไหนรูจัก? ที่ตาม
กนฝรั่งไปเลาเรียนกันจากเมืองนอกเมืองนานั้น
ไดพบระบบเศรษฐกิจอยางนี้บางหรือ
เปลา? มันก็เปนเรื่องเศรษฐกิจของตัวกูไปทั้งนั้น มันก็จะของตัวกูหนักเขา จนไมรูคุณ
พอแมทั้งนั้นแหละ มันเปนเสียอยางนั้นนี่ เราจะตองมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกตอง นี่เรียก
วาเปนขอที่สี่
ทีนี้ขอที่หา ตอไปรูจักธรรมะดี จนรูวาธรรมะคือหนาที่, ผูมีความ
รูอันถูกตองวา ธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือธรรมะ.
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เดี๋ยวนี้คนมักจะวาธรรมะอยูที่วัด หนาที่อยูที่บานที่เรือน ที่ตลาดรานคา
หนาที่อยูที่ทําการงานเหงื่อไหลไคลยอย, ธรรมะไปอยูที่วัดที่นอนสบายนั้น สวดมนตภาวนา
กันสบายอยางนี้ นั่นธรรมะอยูที่นั่น, นั้นมันคนไมรูจักสิ่งที่เรียกวาธรรมะ. เราตอง
การคนที่รูจักธรรมะอยางถูกตอง วาธรรมะคือหนาที่ อะไรเปนหนาที่ ที่จะชวยชีวิต ให
รอดชีวิต นั่นแหละคือธรรมะ.
คําวาธรรมะ ธรรมะ นี้มันเกิดขึ้นมาในโลกดึกดําบรรพยุคไหนใครก็บอก
ไมได แตรูไดวามันเกิดกอนพระพุทธเจาแน กอนพระพุทธเจาเกิด เขามีคําวา ธรรมะ
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ธรรมะ ใชกันอยูแลว, แลวเขาหมายถึงหนาที่ที่ถูกตองของมนุษยนั่นเอง. เมื่อ
มนุษยคนแรก จะยุคไหนกี่แสนปลานปก็ตามใจ มนุษยคนแรกสังเกตเห็นวา โอ, มันมี
สิ่งที่เรียกวาหนาที่ คือเรียกวา ธรรมะ; ถาเปนภาษาไทยก็เรียกวาหนาที่ ซึ่ง
ทุกคนตองทํา เวนไมได ขาดไมได ก็สอนบอกกันใหรูจักหนาที่ ทําหนาที่ปฏิบัติ
หนาที่. ถาพูดอยางภาษาไทยก็ตองวาทําหนาที่, พูดอยางภาษาอินเดียยุคโบราณ ก็
เรียกวาธรรมะ ทําธรรมะ หนาที่คือธรรมะ ธรรมะคือหนาที่, ถาไมทําแลวตาย อยูไม
ไดดอก ถาไมทําหนาที่แลวมันคือตายหรืออยูไมได. นี้คนเราก็ควรจะมองเห็นใหชัดเจน
อยางนี้ เดี๋ยวนี้ยังโงจนถึงกับวา แยกธรรมะออกจากหนาที่ อยูคนละแหง ทํากันคนละที.
ที่จริงหนาที่นั่นแหละคือธรรมะ; หนาที่นั้นมันชวยใหรอด ธรรมะก็มีความมุงหมาย
ชวยใหรอด หนาที่กับธรรมะจึงเปนสิ่งเดียวกัน; ถาไมทําหนาที่มันไมมีความรอด, จะ
เปนมนุษยก็ดี ตองทําหนาที่, จะเปนสัตวเดรัจฉานก็ดี ตองทําหนาที่, จะเปนตนไม
ตนไลต่ําสุดนี้ก็ดี ตองทําหนาที่ ถาไมทําหนาที่มันตาย.
ธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือธรรมะ ฉะนั้นตองมีธรรมะเปนชีวิต มีชีวิต
เปนธรรมะ แลวเราก็พอใจที่จะมีธรรมะ เพราะเปนเครื่องชวยใหรอด ฉะนั้นคนที่มี
ธรรมะโดยแทจริงนั้น คือคนที่ทํางานสนุก ทําหนาที่สนุก ไมใชคนเกียจคราน,
หรือวาคนที่วาทํางานตอเมื่อจําเปนจะตองทําเทานั้น ความยากจนบังคับ
หรืออะไรมัน
บังคับใหไปทํางาน, อยางนั้นมันก็ตกนรกทั้งเปน. แตถาบูชาหนาที่ หนาที่คือธรรมะ
แลว มันก็ชื่นใจเมื่อทําหนาที่, เหงื่อไหลออกมามันยิ่งพอใจวาไดทําหนาที่จริง ไดทําหนาที่
ถูกตอง ไดทําหนาที่มาก มีเหงื่อเปนเครื่องพิสจู น ยิ่งเหงือ่ ออกมีความสุข. นี่เรา
ตองการคนชนิดนี้ คือคนที่เห็นวา หนาที่คือธรรมะ ธรรมะคือหนาที่ แลวก็มีธรรมะ
นั่นแหละเปนชีวิต
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พูดวา มีธรรมะเปนคูชีวิต นี้ดูยังจะนอยไป มันเปนชีวิตเสียเอง หนาที่
คือเปนชีวิต ชีวิตเปนหนาที่, ไมทาํ หนาที่ก็คือตาย, ไมทําหนาที่แลวไมมีใครชวย
ได, ใหพระเจามาเปนฝูงๆก็ไมชวยไดดอก ถาคนมันไมทําหนาที่ เทวดาจะมากี่รอยกี่พัน
ก็ชวยใครไมได ถาไมทําหนาที่.
แตเขาก็หาทางออกกันไวแลวเหมือนกันนะวา พระเจาไมชวยคนที่ไมทําหนาที่
หาทางออกเสียแลว ที่จริงมันก็วา หนาที่นั่นแหละคือพระเจา สิง่ ที่จะชวยนั้นก็คือหนาที่
นั่นเอง; พอเราทําหนาที่ หนาที่ก็กลายเปนพระเจาชวยเราทันที, ฉะนั้นสิ่งที่ชวย
เราอยางพระเจาก็คือหนาที่. เราตองการคนมีความรูสึกชนิดนี้ สําหรับจะเปนพลเมือง
อยูในโลก คือรักการทําหนาที่ ไมบกพรองในหนาที่, คนชนิดนี้มีอยูในโลก นั่นแหละ
จะชวยใหโลกมีสันติภาพ.
เดี๋ยวนี้มีแตหนาที่เพราะเห็นแกตัวกู เพื่อประโยชนของตัวกู ไมใช
หนาที่เพื่อหนาที่. ไมใชหนาที่เพื่อธรรมะ มันหนาที่เพื่อตัวกู, แลวมันยังโงกวานั้นก็คือ
วา ที่จริงถามันคิดอยางนั้น มันก็คือหนาที่เพื่อกิเลสของกู ไมใชเพื่อตัวกู มันหนาที่เพื่อ
กิเลสของกู, แลวก็ยังไมรู มันรูสึกแตเพียงวา เพื่อประโยชนของกู. ถารูถูกตองก็วา
หนาที่นั่นเพื่อประโยชนแกหนาที่ คือเพื่อความรอดของชีวิต, ชีวิตคือหนาที่
เรา
ก็เลยบูชาหนาที่ ถาไดทําหนาที่มันก็พอใจและเปนสุข.
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หนาที่แบงเปนสองชั้น : หนาที่ชั้นทั่วไปพื้นฐาน คือ ใหรอดชีวิต
อยูได ตองทําหนาที่ทุกอยางๆเพื่อรอดชีวิตออยูได; ครั้นรอดชีวิตอยูไดแลว มีหนาที่
เพื่อจะทําชีวิตนั้นไมใหเปนทุกข ใหพนจากความทุกข ที่มันจะครอบงําชีวิต ; นี่
หนาที่ชั้นสอง ชั้นบน; หนาที่ชั้นต่ํา ๆ ใหรอดชีวิตอยูได นั้นก็เปนเรื่องโลก ๆ,
หนาที่ชั้นบนใหรอดจากความทุกข คือรอดจากความบีบคั้นของโลก นั้นเรียกวา
โลกุตตระ.
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เรามีหนาที่อยางโลกิยะ ใหรอดชีวติ อยูไ ดในโลก, แลวเรามีชีวิตอยาง
โลกุตตระ คือไมใหเรือ่ งโลกๆทั้งหลายนั้นมาครอบงําย่ํายีน้ําใจเราใหเปนทุกขได,
มีสองชั้นอยางนี้. ทําหนาที่อยางโลกๆนั่นแหละก็เปนธรรมะ: จะทํานาทําสวนจะคาขาย
จะทําราชการ จะเปนกรรมกร จะเปนขอทาน อะไรก็ตาม, ทําหนาที่อยาใหรอดชีวิต
อยูไดก็เปนธรรมะหมด ธรรมะอยางโลก ๆ
ฉะนั้นเมื่อไดทําหนาที่ เมื่อไถนาอยูก็ดี เมื่อขุดดินอยูก็ดี เมื่อคาขายอยูก็ดี
เมื่อทําราชการที่ออฟฟศก็ดี, เมื่อเปนกรรมกรอาบเหงื่อตางน้ําอยูก็ดี หรือนั่งขอทานอยู
อยางถูกตองก็ดี, เรียกวาปฏิบัติธรรมะหมด คือ ปฏิบัติหนาที่แลวมันจะชวยใหรอด
อยาไดบกพรอง. พอทําแลวสนุกเปนสุขวาไดทําสิ่งที่ดีที่สุดที่มันจะชวยได ก็มีความ
สุขเมื่อทําหนาที่ คือมีความสุขเมือ่ ทําการงาน เมื่อเหงือ่ ไหลไคลยอยยิ่งมีความสุข
เพราะมันพิสูจนวาไดทําหนาที่สมบูรณไมบกพรอง,
คนพวกนี้เลยมีความสุขทุกอิริยาบถ
ตลอดเวลาที่ทํางาน.
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ทีนี้หนาที่ชั้นสูง เมื่อศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจ เพื่อจะละกิเลส หรือวาจะ
เตรียมจิตใจใหเหมาะสมที่จะอยูในโลก โดยไมตองมีความทุกข. อยาเขาใจวาเรื่องธรรมะ
เรื่องโลกุตตระนั้นสอนใหหนีไปจากโลก ไปอยูเสียที่อื่น ออกจากโลก ทิ้งโลก สละ
โลก, นั้นไมถูก คนวาเอาเอง. ธรรมะชั้นสูงนี้เพื่อจะอยูในโลก โดยที่โลกทําอะไร
ไมได, โลกนี้ทําใหเขาเปนทุกขไมได เรียกวาเขาอยูเหนืออิทธิพลของสิ่งที่มีอยูใน
โลก, อิทธิพลเหนือโลก จึงเรียกวาโลกุตตระ.
ฉะนั้นเราจึงตองมีความรูสองอยางพรอมกัน,
ตองมีความรูทั้งสองอยาง
พรอมกัน คือทั้งอยางโลกิยะ และอยางโลกุตตระ แลวใชใหกลมกลืนกัน. แตมี
อาจารยบางคนเขาสอนวาไมได, ตองแยกกันอยูคนละโลกเลย ; แตเราบอกวาไมใช,
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ไมใช ตองอยูโลกเดียวกัน, อยูในโลกโดยที่โลกทําอะไรเราไมได. ความรูที่อยูในโลกนั้น
เปนโลกิยะ, ความรูที่ทําใหโลกทําอะไรเราไมไดนั้นเปนโลกุตตระ. ฉะนั้นเราตองอยูใน
โลกอยางมีโลกุตตรธรรมคุมครอง คุมครองอยาใหตองเปนทุกข เพราะสิ่งตาง ๆ ที่มีอยู
ในโลกหรือเพราะอิทธิพลใดๆในโลกอยามาย่ํายีเราได.
นี่เราจึงมีธรรมะทั้งอยางโลกิยะและทั้งอยางโลกุตตระ
ครบถวนอยางนี้แลว
ก็เปนมนุษยที่มีธรรมะโดยแทจริง ก็เลยไมเปนทุกข ก็อยูสบายดี, อยูในโลกโดยที่โลกไม
ย่ํายีอะไรได ไมตองหนีไปอยูกันคนละโลก; แลวมันจะไปอยูที่ไหนละ เพราะไปอยูที่
ไหนมันก็ยังเปนโลกอยูนั่นเอง, ก็อยูในโลกนั่นแหละ โดยไมตองมีความทุกข
เพราะการอยูในโลกนั้น.
เราตองการคนอยางนี้
ที่จะเปนพลเมืองเปนพลโลกเพื่ออยูในโลก เพื่อ
สรางโลกใหมีสันติภาพ. นี้มันก็เปนขอที่หา คือวารูวาธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือ
ธรรมะ, รูจักทําหนาที่ใหเปนธรรมะ.
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ทีนี้ ขอที่หก เปนคนไมเห็นแกตัว คือรักผูอ ื่น.

เราตองการใหทุกคนในโลกมีจิตใจรักผูอนื่
ไมเห็นแกตัว, เอาหลักธรรมะ
สูงสุดมาใช คือวาทุกคนเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน. เรามีปญหา คือความทุกข
อยางเดียวกัน คือเกิด แก เจ็บ ตาย อยางเดียวกัน, แลวเราจะเบียดเบียนกันทําไม, เราจะ
เอาเปรียบกันทําไม, เราจะรังเกียจกันทําไม, เราจึงรักผูอื่น ; หรือจะเอากันงาย ๆ คิด
อยางเด็กๆก็ไดวา เราอยูคนเดียวในโลกไมไดนะ แมวาเขาจะใหเราอยูคนเดียวในโลก ยก
ทรัพยสมบัติทั้งโลกใหเราใหเราอยูคนเดียว เราก็อยูไมได; เพราะฉะนั้นเราจึงตองมี
ผูอื่น และตองรวมมือกับผูอื่น จึงตองรักผูอื่น. แตที่จริงนั้นเรามันมีความทุกขดวยกัน
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เกิด แก เจ็บ ตาย มีปญหามาจากความเกิด แก เจ็บ ตาย มาขูใหกลัวอยูเสมอ, หัวอก
เดียวกันก็คือวา มีความกลัวจากอํานาจของความเกิด แก เจ็บ ตาย อยูเสมอ, นั่นแหละ
เราจึงมาเปนเพื่อนกันรวมมือกัน แลวก็ไมเห็นแกตัว เพราะเราอยางไรเพื่อนก็อยางนั้น
เราจึงรักผูอื่น ; เมื่อมีการรักซึ่งกันและกัน สังคมนั้นมันก็ดีเลิศ เปนสังคมสูงสุด
ที่เรียกวาอริยเมตไตรย, ศรีอาริยเมตไตรย อยูกันดวยเมตตา.
ทีนี้ก็ขอที่เจ็ด ถัดไปก็คือวา มีศีลธรรม มีการคิด การพูด การกระทํา
ชนิดที่เปนไปเพื่อความปรกติ.
ศี-ละ ศี-ละ แปลวา ปรกติ ศีลธรรมแปลวาสิ่งที่ทําความปรกติ มีศีลธรรม
ก็คือมีสิ่งที่ทําความปรกติ คือมีการกระทํา การพูด และการคิดที่เปนไปเพื่อความเปน
ปรกติ ปรกติ คือไมเกิดปญหาโกลาหลวุนวายวิกฤตการณใดๆ มันก็คือสันติภาพ, มีการ
กระทําชนิดที่เปนไปเพื่อความสงบสุขหรือสันติภาพ.
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เราตองการคนมีศีลธรรม ก็คือตองการคนอยางนี้. แตพวกที่เขาจะคานนะ
พวกสมัยใหมพวกอะไรที่เขาจะคาน เขาก็ไมคิดอยางนี้ แลวเขาก็ไมรูจักมันดวย. เขาก็เลย
เหมาๆ เอาวาคนมีศีลธรรมคือคนไมทําอะไร เอาเปรียบ อยูที่วัดหรือวาไปอยูในที่สงบ
สงัด หาความสุขสวนตัว แลวมีศีลธรรม.
ศีลธรรมนั้นตองอยูทามกลางความยากลําบากนั่นแหละ
ในโลกที่มีความยาก
ลําบากนี้จะมีศีลธรรม คือทําใหเกิดความสงบเย็น ไมยากลําบากขึ้นมา. ถาเปนความยาก
ลําบากก็ถือไมปรกติ, ไมมคี วามยากลําบากก็เรียกวาปรกติ, ฉะนั้นจึงมีการกระทําทางกาย
ทางวาจา ทางจิตใจ ในทางที่เปนความปรกติก็เลยเรียกวามีศีลธรรม; อยางที่พูดมาแลว
ขางตนวา ถามีศีลธรรมแลวก็อยูกันสงบเย็น, ถาไมมีศีลธรรมแลว แมฝนจะตกลงมาเปน
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ทองคําทุกๆเม็ด มันก็ฆากันตายหมด มันไมมีศีลธรรม, ฉะนั้นศึลธรรมจึงจําเปนกวา
เศรษฐกิจชนิดนั้น.
ทีนี้ ขอที่แปด มีสัมมาทิฏฐิ นี่สําคัญมาก เปนคําพูดสรุปที่สําคัญมาก
เขาเปนคนมีสัมมาทิฏฐิ มีความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ
อุดมคติ อะไร ๆ อยางถูกตอง เรียกวา ทิฏฐิ, มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็น ซึ่งเปนเหตุ
ใหคิดใหเชื่อ ใหยึดถืออะไรก็ตาม เปนความถูกตอง ก็เลยรูจักทําไปแตในทางที่ถูกตอง,
มันก็ไมทําหนาที่เปนความเลวรายเอง, ขอใหมีสัมมาทิฏฐิเถิด. ในหลักพุทธศาสนานี้ก็ถือวา
เรา รอดพนจากทุกขทั้งปวงไดเพราะสัมมาทิฏฐิ.
คําวา สัมมาทิฏฐินี้ เปนคําที่คนสมัยใหมเขาหัวเราะวาเปนคําครึๆใชพูดอยู
ตามวัด, คนสมัยใหมเลยไมรูจักสัมมาทิฏฐิ จึงไดเปนมิจฉาทิฏฐิกันเต็มที่เลย เพราะไม
รูจักสัมมาทิฏฐิ.
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สัมมาทิฏฐินี้เปนความรูท ี่เปนรากฐานของศีลธรรม. เรามีศีลธรรม
คือปฏิบัติถูกตองได แตเราตองมีความรูที่ใหเหตุผลวา ทําไมจึงตองปฏิบัติอยาง
นั้น, นั่นแหละเปนความรูทางปรมัตถธรรม หรืออยางที่เขาเรียกกันสมัยนี้วาปรัชญา.
ความรูทางปรัชญาหรูหรา บูชากันนัก มันเปนความรูที่ใหเหตุผลวาทําไมจึงตองทําอยาง
นั้น, หรือจะทําใหสําเร็จไดอยางนั้นโดยการทําอยางไร ก็ตามใจ, แตวาใหมันมีศีลธรรม
อยูไดก็แลวกัน. ความรูท ี่เปนทางเหตุผล ทําใหมีศีลธรรมอยูไ ดนี้ เราก็เรียกวาปรัชญา
ของศีลธรรม.
การมีศีลธรรมตองมีปรัชญาของศีลธรรมหลอเลี้ยงไว
ถาไมอยางนั้น
มันไมมีจิตใจอะไรที่จะทนตอความยากลําบาก, หรือที่จะทนประพฤติศีลธรรมอยูได. ถา
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มันมีความรูที่เปนเหตุเปนผลชี้ใหเห็นชัดวา ตองทําอยางนี้แน, ทําไมจึงตองทําอยางนี้ มา
กํากับอยูดวยแลว มันก็มีศีลธรรมไดโดยงาย ใหเรามีปรัชญาของศีลธรรมอยางเพียงพอ
แลวก็มีศีลธรรมอยูได; แตขอนี้เราจะขอเรียกวาสัมมาทิฏฐิ, มีสัมมาทิฏฐิ ความเขาใจ
ความคิด ความเห็น ความเชื่ออยางถูกตอง แลวการประพฤติกระทํามันก็เปนไปอยางถูก
ตอง เรียกวามีศีลธรรมอันสมบูรณ.
ในที่สุดขอที่เกาขอสุดทายก็จะวา เขาเปนคนมีชีวิตเย็น, เขาประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ตองทําทุกอยางแลว เขาเปนคนชีวิตเย็น. ขอใหทุกคนในโลกที่เปน
พลโลก เปนสมาชิกของโลก จงเปนคนที่มีชีวิตเย็นเถิด แลวโลกนี้จะมีสันติภาพ.
คําวา ชีวิตเย็นนี้ พูดเพื่อใหเขาใจความหมายของคําวา นิพพาน ;
ถาพูดวา นิพพาน นิพพาน เดี๋ยววิ่งหนีกันหมด จึงใชคําแทนนิพพานวามีชีวิตเย็น. เมื่อ
ใดมีชีวิตเย็น ก็หมายความวา เมื่อนั้นไมมีไฟ คือกิเลสเกิดขึ้นเผาผลาญ; เมื่อ
ไมมีกิเลสเกิดขึ้นชีวิตมันเย็น. แตมันมีไดทั้ง๒ ชนิดแหละ ทั้งอยางโลกๆและทั้งอยาง
โลกุตตระ. เรามีกิเลสที่จะเกิด แตมันไมเกิด, กิเลสมันเกิดไมได เพราะมีการควบคุมไว
หรืออะไรไว, แปลวากิเลสที่มีอยูมันไมเกิดขึ้นมาก็แลวกัน, มันก็เย็นไปแบบหนึ่ง แบบ
ชาวบานแบบชาวโลก.
แตถาเย็นเพราะไมมีกิเลสจะเกิดนั้น
แบบของพระอรหันต,
แบบสูงสุดประเภทอริยบุคคลเปนพระอรหันต เขาไมมีกิเลสที่จะเกิด มันก็ไมรอน ; แต
วา เรานี้ยังมีกิเลสที่จะเกิด แตมันยังไมเกิด หรือทําใหมันเกิดไมได เราก็มีชีวิตเย็น
เหมือนกัน.
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ขอใหเรามีชีวิตเย็นแบบแรกนี้ทุกคน มีกิเลสแตไมใหมันเกิด ควบคุมไวได
ไมใหมันเกิด ใหมันมีความถูกตองอยู หรือวาแมแตจะเปนการกระทําโดยบังเอิญ มันก็
ยังเกิดไมได ; อยูในที่ที่เหมาะสม อยูกับบุคคลที่เหมาะสม มีสังคมดี อยางนี้
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กิเลสมันก็เกิดไมได หรือแมที่สุดแตวาไปเที่ยวตากอากาศริมทะเล อิทธิพลของทะเล
หรือความวางของทะเลมันครอบงําเสีย กิเลสเกิดไมได ชั่วขณะอยางนี้ก็ยังเรียกวามีชีวิต
เย็นไดเหมือนกัน. กิเลสที่มีอยูมันเกิดไมไดก็เรียกวาเย็น ทั้งนั้น.
ฉะนั้นขอใหมีชีวิตอยูอยางเย็น
มีความเย็นอกเย็นใจทุกสิ่งทุกอยางถูกตอง
ไมเกิดกิเลส หรือแมวาทุกสิ่งหรือบางสิ่งมันไมถูกตอง เราก็ไมไปรอนกะมัน. เรามี
ธรรมะพอที่จะไมใหเกิดกิเลสขึ้นในจิตใจของเรา เราก็เย็นอยูได ทั้งที่สิ่งแวดลอม
มันไมถูกตอง; ขอนี้มันสําคัญมาก แตวามันยากสักหนอย ตองปฏิบัติตองฝกฝนกัน
เปนอยางดี จึงจะเย็นอยูได ในทามกลางสิ่งที่มันยั่วใหรอน, อยูในโลกมันเต็มไปดวย
สิ่งที่ยั่วใหรอน แตถาเราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา ก็มีความสามารถพอที่จะไมตอง
รอน พอที่จะจัดใหมันเย็นอยูได เรียกวามีชีวิตเย็น.
จําไววา เย็น-เย็น นี้มี ๒ ชนิด : เย็นอยางโลกๆ คือกิเลสไมเกิด
ยังไมเกิด ถึงมีก็ยังไมเกิด นี้ก็เย็นอยางโลกๆ ทีนี้เย็นอีกชั้น ชั้นดี ชั้นเลิศ คือ
เย็นเพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง, ไมมีกิเลสจะมาเกิดไดอีกแลว มันก็เย็นชั้นเลิศ ชั้น
ถึงที่สุด ชั้นอนุตตระ. นี้เอาวาเปนอยูชนิดที่กิเลสไมเกิดรบกวน เกิดมาบางแวบเดียว
หายไป; เพราะวาควบคุมได รูเทารูทัน, เพราะวาฝกไวดี ฝกสมาธิ ฝกวิปสสนาไวดี
กิเลสไมได, แวบเดียวก็หายไป; หรือวาถาอยูอยางมีสติสัมปชัญญะ เปนสติปฏฐานแลว กิเลสเกิดไมได ทั้งที่มันมีเหตุมีเชื้อมีอะไรของกิเลสอยู, มีกิเลสแตเกิด
ไมได ก็เย็นเหมือนกัน. เมื่อเราเย็นอยางโนนไมไดก็ขอใหเย็นอยางนี้ไปกอนเถอะ
ก็เรียกวานิพพานเหมือนกัน, เปนนิพพานชั่วขณะ ชั่วสมัย, แตก็เปนนิพพานแหงความ
ประจวบเหมาะของความเปนอยูที่ถูกตอง มันรอนไมได, แตก็เปนนิพพานที่มีรสชาติ
อยางเดียวกันแหละ คือเย็นๆ คําวา นิพพาน นี้แปลวา เย็น ไมไดแปลวา ตาย.
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เอาละ, เปนอันวา เรามีสมาชิกที่เปนคนมีชีวิตเย็น ถาไดครบอยางนี้แลว
คนเหลานี้กี่คนก็ตาม รวมกันเขาแลวก็จะสรางสันติภาพขึ้นมาในโลก.
ทบทวน กันอีกทีหนึ่งก็ไดวา:-เขามีการศึกษาดี ถูกตอง ไมเปนการศึกษาแบบสุนัขหางดวน.
-เขามีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ.
-เขามีครอบครัว, มีการเปนอยูอยางครอบครัวที่ถูกตองทั้ง ๖ ทิศ.
-เขามีเศรษฐกิจดี กินอยูพอดี เหลือทําประโยชนเพื่อนมนุษย.
-เขามีธรรมะเปนหนาที่ เขาทํางานสนุก เขาไมมีปญหาเรื่องปจจัยอะไร.
-เขารักเพื่อนมนุษย คือรักผูอื่น.
-เขามีศีลธรรม ทําความปกติ.
-เขามีสัมมาทิฏฐิ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู ถูกตอง.
-แลวเขาเปนมนุษยเย็น.
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บุคคลแตละคนที่ประกอบไปดวยคุณธรรมเหลานี้
เปนสวนประกอบที่ดีที่
สมบูรณ สําหรับจะสรางโลกนี้ใหมีสันติภาพ. นี้สวนบุคคล สวนบุคคลแตละคนที่อยู
ในโลกที่จะสรางสันติภาพ เสร็จไปเรื่องหนึ่ง.

สังคมที่มีความถูกตอง.
ทีนี้ก็จะพูดถึงระบบการเปนอยู การควบคุม การปกครอง ของบุคคล
เหลานั้น ที่มักจะเรียกรวมๆ กันวาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ, เรียกงายๆก็วาที่จะ
เปนผูปกครองก็แลวกัน เปนคณะผูปกครอง จะเรียกวารัฐบาลหรืออะไรก็จะยังไมหมด
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เพราะวามันยังมีหลายฝายที่รวมกันทําหนาที่ปกครอง
ทุกๆระบบที่เปนระบบการปกครอง
ระบบการควบคุมมนุษยจะตองถูกตองดวย, มนุษยแตละคนมีความถูกตองแลว, ระบบ
การควบคุมการเปนอยูของบมนุษยจะตองถูกตองดวย นี้เปนเรื่องที่ ๒ คือวา สังคมนัน้ จะ
ตองมีความถูกตอง.
ขอแรก แรกเริ่มก็จะตองมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกตองในสังคมนั้น.
ในสังคมมนุษยนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกตองเปนขอแรก เพราะมันมีอิทธิ พลมาก. เขามีระบบที่อาตมาเรียกชื่อเอาเองวาธัมมิกสังคมนิยม คนมั่งมีกับคนยากจน
บวกกันเขาแลวทําประโยชนเพื่อสวนรวม, เปนระบบเศรษฐกิจที่ไมทําลายทรัพยากรธรรม ชาติ แตกลับสงเสริมทรัพยากรของธรรมชาติ จะออกผลออกประโยชนมาไดอยางไร เขา
ก็ไมทําลาย, นอกจากจะเก็บเอาผลประโยชนนั้นแลว ยังสงเสริมใหมีผลประโยชนยิ่ง ๆ
ขึ้นไป. ตองเปนระบบเศรษฐกิจที่ไมทําลายทรัพยากรของธรรมชาติ, ตองเปนระบบที่
ทําสิ่งที่มีคานอยใหมีคามาก หรือถึงกับวาระบบที่ทําใหสิ่งที่ไมมีคากลายเปนของมีคา. นี่
เปนเศรษฐกิจทางวิญญาณไปแลว, เศรษฐกิจทางวิญญาณทางธรรมะ ทํารางกายหรือ
ชีวิตที่ไมมีคานี้ใหกลายเปนของมีคา, รางกายอันเนาเหม็นก็ไมมีคา ตายแลวใหใครก็ไมมี
ใครเอานี้ แตกลับทําใหมีประโยชนถึงสูงสุด บรรลุมรรคผลนิพพานได นี่เปนยอด
เศรษฐกิจ. เราจะตองถือวา พระพุทธเจานั้นทานทรงเปนยอดนักเศรษฐกิจ,
เปนนักเศรษฐกิจชั้นยอด คือทําสิ่งที่ไมมีคาใหเปนของมีคาสูงสุดขึ้นมาได. แตเอาละ
เดี๋ยวนี้ไมตองถึงนั้นดอก, คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี้ มีระบบเศรษฐกิจชนิดที่ไมทําลาย
ที่มาแหงประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย แตกลับทะนุบํารุงสงเสริม.
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ทีนี้ขอที่สองมีระบบการอยูรวมกัน ระหวางคนดอยกับคนเดน.
คนยากคนจนคนพิการคนอะไรก็ตาม
เปนฝายหนึ่ง,
แลวคนมั่งมีคนมี
อํานาจวาสนา นั้นอีกฝายหนึ่ง, บวกกันเขาแลวรวมทําประโยชนแกสังคมมนุษย เพราะ
มีหลัก เกิด แก เจ็บ ตาย รวมกัน.
ถาไปพูดที่เมืองนอกเมืองนา
หรือวาคนที่เขามุงกันแตวัตถุนิยมแลว
เขา
คงโห เขาคงหัวเราะฮาโห เห็นเปนเรื่องบาบอไปก็ได วาเปนเรื่องที่มันทําไมได. แต
ความจริงมันก็มีอยูอยางนั้น ถาเราจะมีระบบเศาษฐกิจที่ดี ไมใหสญ
ู เสียไปเลย
ทั้งฝายคนมั่งมีและคนยากจนแลว มันก็ตองบวกกันเขา เกิดประโยชนแลวก็ปน
กันเต็มที่, แลวใหมีสวนเหลือเพือ่ ทําประโยชนแกสังคม. อาตมาเรียกเอาเองวา
ธัมมิกสังคมนิยม คือมันตองเปนระบบสังคมนิยม ตองเอาสังคมเปนใหญ, เอาบุคคล
เปนใหญไมได
แลวมันตองประกอบไปดวยความถูกตองที่ทําใหมันอยูกันได
จึงตอง
เรียกวาธัมมิกะ ธัมมิกะ.
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ในโลกนี้มันตองมีทั้งคนมั่งมีและคนยากจน; ถาเห็นแกคนมั่งมี แลว
จะเอาคนยากจนไปทิ้งเสียที่ไหนเลา ? ถาจะเห็นแกคนยากจน แลวจะเอาคนมั่งมีไปทิ้งเสีย
ที่ไหนเลา ? เอาไปทิ้งไดเมื่อไรเลา มันก็ตองมีทางจะประสานใหมันรวมมือกันได : ผลิต
ประโยชนออกมากินใชเพียงพอดวยกันแลว
ที่เหลือก็เอาไปทําประโยชนสวนรวม.
นี่
เรียกวาเศรษฐกิจชั้นเลิศ.ระบบธัมมิกสังคมนิยม
อยากจะเรียกวาสังคมนิยมตาม
แบบของพระพุทธเจา ดวยซ้ําไป มันตองมีอยางนี้ สําหรับระบบการปกครองในโลก.
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แลวทีนี้อันถัดมา ขอที่สาม มีระบบการเมืองที่ถูกตอง.
คําวา การเมือง การเมือง เขาจะพูดกันอยางไรก็ไมรูตามปรัชญาการเมือง
ของเขา อาตมาไมรูดอก แลวไมอยากจะรูดวย, จะรูแตเพียงวา การเมืองคือระบบที่ทําใหอยู
กันเปนผาสุก โดยไมตอ งใชศาสตรา โดยไมตอ งใชอาญา, ไมตองใชศาสตรา ไมตองใช
อํานาจอะไร, เราอยูกันได ตกลงกันได เขาใจกันได อยูกนั ดวยความเปนสุขสงบ
สุข เปนผาสุก โดยไมตองใชศาสตรา, นั้นแหละคือระบบการเมืองที่เราตองการ
ในที่นี้;
แตมันก็ตองประกอบดวยสวนประกอบหลายๆอยาง
เชนวามันจะตอง
เปนอยางที่มีอยูนี้ จะตองมีรัฐบาล มีการบริหาร มีตุลาการ มีนิติบัญญัติ มีสภา มีตุลาการ
เอาละ, เรายอมรับสิ่งเหลานี้วาตองมีในระบบการเมือง แตขอใหมันถูกตอง.
ใหมีรัฐสภา หรือสภาประชาชน ที่ออกกฎหมายมาโดยถูกตองสมควร
แกสถานการณจริงๆ;
แตถาเอาคนโงมาเปนสมาชิก
มันก็ทะเลาะกันไมมีที่สนิ้ สุด
แหละ, มันตองมีคนที่มีธรรมะ มีศีลธรรม หรือเปนมนุษยอยางที่กลาวมาแลวขางตนถูก
ตองนั้น มาเปนสมาชิกของรัฐสภา หรือสภาประชาชน. อยาละเมอเพอฝนวา เพื่อ
ประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน; ถามันประชาชนคนบาแลวทนไหวหรือ,
ใครจะทนไหว, ตองเปนประชาชนที่เปนคนดีมีศีลธรรม จึงจะพูดไดวา เพื่อประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน ; ถามันประชาชนคนโงคนบา คนเห็น
แกตัว คนอันธพาล แลวทนไหวที่ไหนละ, ใครมันจะทนไหว, มันก็เปนคําพูดที่ถือ
ตามนั้นไมได, มันตองเติมเขาไปวา ประชาชนที่มีศีลธรรม, มีสภา รัฐสภาหรือ
อะไรสภาก็ตาม ที่ออกกฎหมายมาถูกตองแกสถานการณ.
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แลวจะตองมีการควบคุมรัฐบาลอยางถูกตอง ควบคุมรัฐบาล สภาตอง
ควบคุมรัฐบาลดวยจิตใจที่เปนธรรม, ไมใชเพื่อจะลมรัฐบาลอยูต ลอดเวลา. เดี๋ยวนี้
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เรามีพรรคการเมืองที่พรอมที่จะลมรัฐบาลอยูตลอดเวลา
จนไมมีเวลาทํางานทําหนาที่,
พรรคการเมืองนี้ที่จริงสวนใหญแลว มันเปนของที่ไมนาเสนหา เพราะวาพรรคการเมือง
มันเห็นแกพรรคยิ่งกวาเห็นแกชาติ, พรรคการเมืองไหนๆก็ตาม มักเห็นแกพรรคยิ่งกวา
เห็นแกชาติทั้งนั้นแหละ. อาตมาคิดวาทั้งโลกเลย จะเอาพรรคอยูรอดและเอาพรรค
เจริญกอนชาติเจริญ, เพราะมันมีพรรคอยางนี้แหละมันจึงยุง; ถามันไมมีพรรคมันมี
พรรคเดียว ทุกคนมุงหนาตอประเทศชาติแลว มันคงจะไมยุง.
ฉะนั้นคําวาพรรคการเมืองนั้นไปคิดดูใหดี
วาถามันเปนพรรคการเมืองเพื่อ
เห็นแกพรรคแลว มันเปนสิ่งที่เลวรายที่สุด; แตดูๆแลวไมเห็นวาพรรคการเมืองไหน
จะเห็นแกชาติยิ่งกวาเห็นแกพรรค,
แลวมันตองการความเจริญใหแกพรรคโดยไมตองคิด
วาผิดถูกชั่วดี มีสติปญญาที่จะโคนฝายตรงกันขามลงไดเทาไรก็ใชกันหมด. แมจะเปนสิ่งที่
ไมถูกตองตามทางธรรม เปนการคดโกง เปนการอะไร พรรคการเมืองก็เอามาใช เพื่อ
ทําลายลางระหวางกันและกัน; ถาอยางนี้มันไมมีความสงบ; เรียกงายๆวาไมตองมี
พรรคฝายคาน
มีแตฝายที่รวมมือกันทุกฝายเพื่อประโยชนของสวนรวมของประเทศชาติ,
ไมตองมีพรรคฝายคาน. แตถาคนยังเลวยังไมดี พอมันก็ตองมีพรรคฝายคาน, ถาเรามี
พลเมืองดีอยางที่วามาแลว ประชุมกันในรัฐสภา ควบคุมรัฐบาล ไมตองมีพรรคฝาย
คานก็ได; เพราะพรรคฝายคานนั้น เขาจะตองหลับหูหลับตาคานทาเดียว. ดูเอา
เองก็แลวกัน : เรื่องไมควรคานก็คาน, หายใจเปนการคานอยูตลอดเวลา แลวเพื่อนจะเอา
เวลาไหนมาทํางานใหถูกตองได. ฉะนั้นไมตองมีพรรคฝายคานดอก วาที่จริง.
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แลวจะตองมีรัฐสภาหรือผูแทนราษฎร ที่สื่อความประสงคของประชาชนอยางถูกตอง อยางครบถวน; ถามันเปนหนาที่ของสมาชิกสภา มันก็ตองเปน
ผูแทนราษฎรชนิดที่สื่อความประสงคของราษฎร
ใหแกสภาหรือแกรัฐบาลอยางถูกตอง
และครบถวน.
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เดี๋ยวนี้เขาไมมีเวลาที่จะทําอยางนั้น, มีเวลาสําหรับจะปองกันตัวเอง รักษา
ตัวเอง เลือ่ นชั้นตัวเองอะไรจนหมดเวลา, มันก็ไมมีเวลาที่จะทําหนาที่ชวยเหลือสงเสริม
ใหความประสงคของประชาชนสําเร็จประโยชน. เขาจะตองรับผิดชอบ พิทักษสิทธิ
พิทักษความเปนธรรมดาความถูกตองของประชาชนใหดีที่สุด ใหสมบูรณที่สุด; แตเขาก็
เอาเวลาไปพิทักษประโยชนของตนเสียจนหมด, ไมมีเวลาที่จะพิทักษสิทธิและความ
ถูกตองของประชาชนผูยากจนหรือผูลําบากยากแคน,
เพราะวาประโยชนของตนมันไมรูจัก
พอ ก็เอาเวลา เอากําลัง เอาอํานาจอะไรก็ตาม ไปพิทักษประโยชนของตนเสียหมด
โดยไมไดพิทักษสิทธิและความเปนธรรมที่ควรพิทักษของประชาชน
การเมืองอยางนี้มันก็
ไมไหว.
ในที่สุดเราจะพูดวา เขาจะตองถือหลักศีลธรรมเปนหลักในการปฏิบัติ
หนาที่ทุกแขนง; รัฐบาลก็ดี รัฐสภาก็ดี ตุลาการก็ดี อะไรก็ดี ที่รวมกันเปนระบบ
การปกครองนี้ จะตองมีศลี ธรรมเปนหลัก ใหเรามีความเปนชาติที่มีศีลธรรม, ใหเรามี
ความเปนชาติหรือชาติที่มีศีลธรรม ซึ่งจะตองรวมถึงวา มีวัฒนธรรม มีศาสนา มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี อะไรที่ถูกตอง. แตเราใชคําวาศีลธรรมคําเดียวก็พอ ถามี
ศีลธรรมไดจริง มันไมเสียในทางวัฒนาธรรมหรือศาสนาใด ๆ. นี่ระบบการ
ปกครองทุกแขนง ไมวาจะไปในทิศทางไหน จะตองมีความเปนธรรม คือมีศีลธรรม ใน
การปฎิบัติหนาที่การงาน.
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อาตมาเคยพูดไปตามที่ไมมีอํานาจอะไร แตก็พูด วาเราควรจะมีกระทรวง
ศีลธรรม, มีกระทรวงศีลธรรมขึ้นมา สําหรับควบคุมกระทรวง ทุกกระทรวงใหมันมี
ศีลธรรม, มีกระทรวงศีลธรรม เพื่อควบคุมกระทรวง ทุกกระทรวงหรือทุกบุคคล
ใหมีศีลธรรม. เดี๋ยวนี้ดูสิในโลกนี้ ประเทศไหนบางที่มีกระทรวงศีลธรรม จะมีก็แตชื่อ
ดูไมคอยมี, จะมีกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาดูเหมือนจะไดยินอยูบาง, แตวากระทรวง
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ศีลธรรมนี้ไมเคยไดยิน. แตเราตองการใหในโลกนี้ ทุกประเทศมีกระทรวงศีลธรรม
ซึ่งมีศีลธรรมจริง แลวมันควบคุมทุกกระทรวง ใหปฏิบัติหนาที่อยางมีศีลธรรม, แลว
ประเทศชาติก็มีวิเศษ เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรยโดยไมแนนอน.
เดี๋ยวนี้ความไมมีศีลธรรมมันมากขึ้นๆ
แผกระจายไปทั่วทุกหัวระแหงและยิง่
ขึ้นๆ, คิดดูก็นาเศรานาหวง. แตวาเรายังคิดวา เราคงตายเสียกอน, เราคงตายไป
กอนที่เหตุรายเหลานั้นจะไดมาปรากฏแกเรา แตก็อดหวังไมไดวา คนที่อยูขางหลังจงอยูกัน
อยางมีกระทรวงศีลธรรมทุกประเทศ
ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงใหมีศีลธรรม
ใหปฏิบัติหนาที่ไปในทางมีศีลธรรม : กระทรวงพาณิชยก็มีศีลธรรม, กระทรวงเกษตร
ก็มีศีลธรรม, กระทรวงมหาดไทยก็มีศีลธรรม, ทุกกระทรวงมีศีลธรรม แลวมันก็
จะไมมีปญหา. นี้เราตองการระบบการเมืองอยางนี้
สําหรับระบบการปกครองสังคม
ปกครองมนุษย.
ขอที่สี่ ตองการระบบการปกครองที่มีธรรมะเปนหลัก.
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แยกออกมาเฉพาะระบบการปกครอง ที่เปนธัมมิกประชาธิปไตย คือ
เปนประชาธิปไตรที่ประกอบไปดวยธรรม, ประชาธิปไตย ถาวาประชาชนหรือคนแตละคน
มันไมมีศีลธรรมแลวมันก็วินาศแหละ,
วินาศในเวลาอันสั้น;
ถาประชาชนทุกคนไมมี
ศีลธรรม แลวเอามาเปนใหญสําหรับปกครองบานเมือง พักเดียวมันก็ทําวินาศหมด. เรา
ตองมีประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวยธรรม เรียกวาธัมมิกประชาธิปไตย, นี้เกี่ยวกับ
การปกครอง. ธัมมิกสังคมนิยม นั้นมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ, ถาธัมมิกประชาธิปไตย
นี้มันเกี่ยวกับการปกครอง เอาธรรมะเปนใหญ เอาความถูกตองเปนใหญ ไมใชประชาธิป ไตยของคนที่เห็แกตัว, เอาคนที่เห็นแกตัว เต็มอัดทุกๆ คนมาเปนระบบปกครอง
เปนประชาธิปไตย มันก็ฆากันตายหมดแหละ ดวยความแตกตางเห็นแกตัว ตาง
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คนตางเห็นแกตัว. ฉะนั้นประชาธิปไตยตองจํากัดความใหดีๆ วาตองของประชาชนที่มี
ศีลธรรม เลยตองใชคําวา ธัมมิกประชาธิปไตย, มีธรรมะเปนหลัก มีความถูกตองเปน
หลัก อยาเห็นแกตัวแตเห็นแกธรรมะ, เห็นแกธรรมะ แลวก็อยาเห็นแกตัว.
นี่เรียกวามีธรรมะเปนหลัก มีระบบการปกครองชนิดนี้
ปกครองสังคม หรือโลกใหมีสันติภาพไดโดยงาย.

แลวก็จะมีการ

ขอที่หา ตอไปคือ ระบบศีลธรรมและศาสนา. ระบบศีลธรรมและ
ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี อะไรเหลานี้ดวยมันรวมอยูในสิ่งเหลานี้ดวย มันรวม
อยูในคําวาวัฒนธรรมนั่นแหละ, แลววัฒนธรรมมันก็รวมอยูในคําวาศีลธรรม วัฒนธรรม
เครื่องทําความเจริญ มันก็ถูกตองนะ.
คําวาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมนี้เปนคํากํากวม แลวนาอันตราย; เพราะ
คําวา วัฒน, วัฒนที่เปนภาษาบาลีที่ยืมมาใช คํานี้กํากวม, คําวา วัฒนะ วัฒนะนี้ไม
ไดเล็งไปถึงวาดีหรือชั่ว, มันเล็งแตวา มากขึ้นเทานั้นแหละ มากขึ้นๆ, เต็มมากขึ้น
เรียกวา วัฒนะ. อยางวาผมมันรกบนหัวอยางนี้ โดยหลักบาลีมันก็วัฒนะเหมือนกัน,
ผมมันวัฒนะ วัฒนาเหมือนกัน, หรือวาคนบามันเต็มขึ้นมาในโลก นี้ก็เรียกวาวัฒนา
เหมือนกัน วัฒนาเหมือนกัน. คําวาวัฒนะ ในภาษาบาลีแปลวา มันมากขึ้นเทานั้น, ดี
ก็ได ชั่วก็ได; ฉะนั้นเราตองมาคัดเลือกใหมันเปนไปแตในทางวัฒนะที่ดี, วัฒนะ
ที่ดี.
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มีประโยคภาษาบาลีวา อยาทําโลกวัฒนา : น สิยา โลกวฑฺฒโน, ที่เขา
แปลกันวา อยาเปนคนรกโลก, ตัวหนังสือแทๆ มันแปลวา อยาทําโลกใหวัฒนา ก็คือ
วาอยาทําโลกใหนรก, มันรกมากไปดวยอะไรก็ไมรู จนเต็มอัดไปหมด โลกมันวัฒนา.

www.buddhadassa.in.th

๔๑๒

สันติภาพของโลก

ฉะนั้นเราจะตองมีความหมายที่ถูกตอง
วัฒนาตองใหเปนไปแตในทางถูกตอง
หรือเจริญถูกตอง ไมใชวามากขึ้นๆ แลวก็จะเรียกวาวัฒนา.
มีคนคนพบวา คําวา progress ที่แปลวา เจริญหรือวัฒนานั้น คํานี้ ราก
ศัพทแปลวา บา, โปรเกรสนี้มันแปลวาบา, คือมันมากเกินกวาธรรมดา. แตเดี๋ยวนี้คําวา
โปรเกรสเอามาใชในความหมายทางดี เจริญดี; แตคําเดิมๆ ของมันหมายถึงบา ก็ได
คือ วัฒนาดวยความคิดที่ไมถูกตอง มันก็เลยบา.
นี่เราจะตองมีวัฒนธรรมชนิดที่ถูกตอง คืเปนไปเพื่อสันติภาพ, อยา
ปลอยไปตามความหมายของคําวาพัฒนา พัฒนา คือรกมากขึ้นเทานั้น, มันจะตองเปน
ระบบศีลธรรมที่ถูกตอง แลวก็ศาสนาที่ถูกตอง.
ระบบศีลธรรมถูกตอง
เพราะคําวาศีลธรรมมันเปนไปตามหลักศาสนา
แตใชในวงแคบในขั้นตน ขั้นอยางโลกๆ, ถาศาสนามันใชหมดกระทั่งสูงสุด จึงถือวา
ศีลธรรมก็เปนผลิตผลที่ออกมาจากหลักเกณฑของศาสนา,
เราจะมีศีลธรรม
คือหลักทาง
ศาสนาขั้นต่ํา ๆ, และมีศาสนาคือหลักเกณฑทั่วไปทั้งหมดของศาสนา
ที่ถูก
ตอง
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คําวาถูกตองนี้มันถูกตองในทางทฤษฎีก็มี,
ถูกตองในการใหสําเร็จ
ประโยชนเปนผลก็มี, ถูกตองในทางเหตุผล สบหลักเหตุผล สบหลักวิทยาศาสตร อยางนี้
ก็เรียกวาถูกตองเหมือนกัน. แตเรามุงหมายความถูกตองที่มากกวานั้น คือถูกตอง
ชนิดที่ทําใหเกิดสันติภาพ; เพราะวาถูกตองตามเหตุผล ตามตรรกตาม logic อะไร
นั้นมันไปทางไหนก็ได,
เราเอาใหมันถูกตองมาในทางที่วาใหเกิดผลทีค่ วรปรารถนา
ที่เหมาะสมแกความเปนมนุษย, นี่เราจะตองมีศาสนาที่ถูกตอง.
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เดี๋ยวนี้เรามีศาสนามาก, มีศาสนาหลายศาสนา เราจะตองทําใหเปนที่
แนใจวา มันถูกตองสําหรับที่จะใหเกิดสันติภาพแกมนุษย, และยิ่งกวานั้นอีกคือวา
มนุษยสามารถจะรับได หรือสามารถปฎิบัติไหว; ถามันถูกตองหรือดี แตมนุษยไม
สามารถสนองรับมาปฎิบัตไิ ด มันก็ใชไมไดเหมือนกัน. ฉะนัน้ คําวาถูกตองนี้ ตอง
ถูกฝาถูกตัว, ตองสามารถรับมาปฎิบัติไดดวย, แลวเปนสิ่งที่ปฎิบัติไดดวย ไมใช
เหลือวิสัย, แลวก็ถูกตองตามที่ควรจะถูกตอง คือวามันถูกตองเพื่อสันติภาพของ
ทุกคน, ไมใชเพียงเพื่อของบางคน หรือที่วงการที่มันมีอํานาจ แลวมันจะถูกตอง
อยางนี้มันถูกตองไปไมได.
ทีนี้ขอตอไปขอที่หก ก็อยากจะพูดวามีการศึกษาถูกตอง. ระบบการ
ปกครองของโลกที่มีการศึกษาถูกตอง, ก็เหมือนกับที่กลาวมาแลวในสวนของบุคคล ที่วา
มีการศึกษาถูกตองนี.้
เดี๋ยวนี้ยิ่งมาเปนระบบการปกครองของทั้งหมดของสวนรวม
เปนตัวระบบใหญแลว กยิ่งตองมีการศึกษาที่ถูกตอง. ใหเปนไปตามหลักการศึกษาที่
ถูกตอง ถูกตองแกความเปนมนุษย คือใหเปนมนุษยกันใหได มิฉะนั้นมันจะไมมี
ความเปนมนุษย มันถูกตองสําหรับอะไรก็ไมรู มันถูกตองสําหรับกิเลสหรือสําหรับอะไร
ไปเสีย อยางที่วาการศึกษาสุนัขหางดวน รูแตหนังสือกับรูแ ตทําอาชีพ มันไมมี
ความเปนมนุษยที่ถูกตอง; ถามีความเปนมนุษยที่ถูกตองมันพอ.
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เราเลือกเอาฝายไหนละ คิดดู : จะเลือกเอาตนที่มีความรู กับคนที่มี
ความถูกตองหรือมีศีลธรรม; ถามันตองเลือกเอาในระหวาง ๒ ฝาย คือวามีความรู
ความสามารถ กับคนที่ดีมีศีลธรรม จะเลือกเอาสวนไหน ? หรือพูดงายๆ วา คนไมรู
หนังสือแตมันดี
กับคนรูหนังสือเปรื่องปราชญเปนอันธพาล
หรือวาไมอันธพาล
ก็เถอะ เอาเปนกลางๆ ดวยกันนี้ คนไหนมันปลอดภัยกวา, เราเลือกฝายไหนปลอดภัย
กวา? เลือกคนมีความรู หรือเลือกคนมีศีลธรรม; เลือกเอาคนมีความรูมีความฉลาดนะ
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ถามันเกิดเปนอันธพาลขึ้นมาแลวก็วินาศหมด เพราะมันไมมีอะไรรับประกัน มันเพียงแต
มีความรูความสามารถ. แตถาคนมีศีลธรรม คือคนดี มันเปนอันธพาลไมได; เพราะ
ฉะนั้นมันปลอดภัย, ฉะนั้นเลือกเอาคนดี กอนที่จะเลือกเอาคนมีความรู จะดีกวา, แต
เดี๋ยวนี้เขาไมนิยมกันอยางนั้นใชไหม? ถาเขานิยมกันอยางนี้ ก็ไมตองไปเรียนเมืองนอก
เมืองนาใหปริญญาเปนหางดอก เพราะมันหาความดี ความถูกตอง ความอะไรไดใน
วงจํากัดของคนไทยเรา ที่มีพุทธศาสนาเปนหลักนี่. นี่เรียกวาจะตองมีการศึกษาที่
ถูกตอง สมแกความเปนมนุษย.
ยึดความหมายของคําวามนุษยไวใหดี ๆ นะ, มันผิดกันมากกับคําวาคน.
คําวา คน นี้มัน มาจากคําวา ชน ชน ชะ-นะ ช-น แปลวาเกิดมา, สวนคําวา
มนุษย
นี่มาจาก มน-อุษย แปลวาใจสูง; เปนคน เปนเพียงเกิดมาก็เปนคน, แตถาเปน
มนุษย มันตองมีการกระทําจนใจสูงดวย. เราตองมีความเปนมนุษยที่ถูกตอง
คือมีจิตใจสูง ไมเปนแตเพียงคน; การศึกษานี้ตองทําใหมนุษยเปนมนุษย และ
เต็มแหงความเปนมนุษย.
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อาตมาเคยเสนอแนะวา ใหมันมีลําดับมาตั้งแตตน เมื่อเราประชุมกันทํา
หลักสูตรจริยศึกษาที่นี่, อาตมาเสนอวา ใหเรามีหลักสูตรประถมศึกษา ใหเด็กๆ เขาเปน
บุตรที่ดีของบิดามารดา คือใหบิดามารดาชื่นใจ, และใหเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย คือ
ใหสอนได พาไปได นําไปได, ใหเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน คืออยูกันอยางเพื่อน ชวย
เหลือกันจริง, ใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ คือเปนประโยชนแกชาติ, ใหเปนสาวก
ที่ดีของศาสนา คือศาสนาไมเปนหมัน เอาศาสนามาใชใหเปนประโยชนได, นี่เปนสาวก
ที่ดี, แลวในที่สุดมันก็เปนมนุษยทีเต็ม ; เปนบุตรที่ดีมากอน แลวเปนศิษยที่ดีแลว
ก็เปนเพื่อนที่ดี เปนพลเมืองที่ดี เปนสาวกที่ดี แลวก็เปนมนุษยที่เต็ม.
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การศึกษาจะตองเพื่อความเปนมนุษยที่เต็ม,
ไมเปนการศึกษาชนิดสุนัข
หางดวน. ถึงภาษาฝรั่งก็คิดวาจะใชได ถาเผื่อเขาวินิจฉัยกัน คําวา sentient being
นี่มันสักแตวาเกิดมา มันตรงกับคําวา คน; แตถาเปน human being แลวมัน
จะเปนมนุษย. คําวา human มันมีรากศัพทคลาย ๆกับมนุษยอยูแลว, ใหมันเปน human
being มันจะมีความเปนมนุษย; แตถามันเปนเพียง sentient being เปนสัตวเดรัจฉาน
ก็ได. ก็ระวังความหมายของคําวาเปนคน กับความ เปนมนุษย นี้ไวใหดี ๆ เถอะ จะ
ไมเดินผิดทาง.
การศึกษาจะตองเพื่อความเปนมนุษยที่เต็ม.
ตองพูดถึงความถูกตองดอก ถาไมถูกตองมันเต็มไมไดดอก;
วามันตองมีความถูกตองมันก็มีความเปนมนุษยที่เต็ม.

เมื่อพูดวาเต็ม แลวก็ไม
ถามันเต็มแลวก็หมายความ

ถึงแมเดี๋ยวนี้เราจะโตๆกันแลวอยางนี้
เราก็ยังตองเปนบุตรที่ดีของบิดา
มารดานะแมวาบิดามารดาจะตายไปแลว เราอยูขางหลัง ก็ยังจะตองเปนบุตรทีด่ ี
ของบิดามารดา อยาปฏิเสธนะ. แลวเราตองเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย จนกวา
จะเขาโลงไป, จะตองทําตนใหเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย, แลวเปนเพื่อนที่ดีของ
เพื่อนจนตลอดชีวิต, เปนพลเมืองที่ดีของชาติ, เปนสาวกที่ดีของศาสนา แลวก็
เปนมนุษยที่เต็ม; นี่จะเรียกวาการศึกษานั้นถูกตอง ถามันใหผลอยางนี้.
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เดี๋ยวนี้ลองไปเปรียบเทียบดูเอาเอง การศึกษาระดับประถม มัธยม มหา วิทยาลัย มันไดความเปนอยางนี้หรือเปลา ? ทําไมจะตองมียกพวกตีกันในโรงเรียนมัธยม
ในระดับวิทยาลัย หรือแมในระดับมหาวิทยาลัย ใหสัตวเดรัจฉานมันหัวเราะเลา? ถาคน
เรายังทะเลาะวิวาทกันในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแลว จะไมใหสัตว
เดรัจฉานมันหัวเราะอยางไรเลา ? บางทีคนปาจะหัวเราะเยาะดวยซ้ําไป, คนปาก็ยังไมเลว
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มากถึงนักศึกษาสมัยปจจุบัน ที่มันยังมีการยกพวกตีกัน ทําลายลางกัน ขัดแยงกัน, แม
ในสถาบันการศึกษานั้นเอง เพราะวาสถาบันการศึกษานั้นไมถูกตอง มันก็ทําใหมี
มนุษยที่เต็มไมได, ขอใหภาวนาหวังวาจะมีมนุษยที่เต็ม.
เอา, ทีนี้ขอสุดทาย ขอที่เจ็ด ระบบการปกครองของโลกที่จะตองมีอีก
สักขอหนึ่งขอสุดทายวาจะตองมีระบบนิเวศวิทยาที่ดี. คําวานิเวศวิทยา ในความ
หมายของอาตมาไมใชหมายแตเพียงวา ชําระ pollution ดอก มันเด็กเกินไป มันเล็กเกินไป
คําวา นิเวศวิทยาตองหมายกวาง จนถึงวา วิทยาการสําหรับการเปนอยู. ความหมายของ
คําวา นิเวศ นิเวศ นั้นมันก็มีความถูกตองไปหมดแหละ ไมใชเพียงแตระบบกําจัดมล ภาวะอยางเดียว แลวก็จะวามีนิเวศวิทยาถูกตองก็หาไม, มันก็ตองมีระบบการเปนอยู
ทุกแขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับ ที่ถูกตอง ซึง่ ไมเกิดปญหาขึ้นมา.
ก็อยากจะยก ตัวอยาง เชนวา เราอยูกันอยางเปนหมูบาน ดีกวาที่จะเปน
นคร, อยูกันอยางเมืองธรรมดาเล็กๆดีกวาที่จะเปนอยูกันอยางมหานคร. กรุงเทพ ฯ
เปนมหานครหรือยังก็ไมรู แตมันบาเกือบจะตายแลวใชไหม? มันควบคุมไมไดนี่ เพราะ
มันเหลือกําลังที่จะควบคุม; ถาวามันอยูกันในลักษณะที่ควบคุมกันได
เชนเปนหมู
บานๆ มีมากๆ ก็ดี มันควบคุมกันได มันจะไมเกิดปญหาอยางที่กําลังเกิด, กําลังเกิด
ถึงขนาดวินาศหรือฆากันตาย; มลภาวะก็กําจัดไมไดเพราะมันเหลือกําลังนี่ ถา
อยูกันอยางมหานคร. อยูกันอยางหมูบานใหญๆ, หรือวาอยูอยางเมืองเล็กๆ, อยาอยู
กันอยางมหานคร ซึ่งมีพลเมืองหลายสิบลาน สิบลานยี่สิบลาน แลวจะเปนนิเวศวิทยา
ที่พอดี, พอดีแกการที่จะควบคุมรักษาดูแล มีความสงบสุขไดโดยงาย นี้ก็จะขอเรียกวา
มีนิเวศวิทยาที่ถูกตอง คืออยูใ นขนาดที่พอดี ในลักษณะที่พอดี, บางทีจะตองใชคําวา
ยิ่งเล็กยิ่งดีดวยซ้ําไป.
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เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักคิดอะไรคนหนึ่ง เขาพูดขึ้นมาวา ยิ่งเล็กยิ่งดี, ยิ่งเล็กยิง่ ดี
เพราะวาควบคุมงาย, ถามันใหญจนควบคุมไมไหว มันก็จะเปนอันตรายหรือเปนบาไปเลย.
มันอยูในขนาดที่ควบคุมกันได ดูแลกันได รักษากันไดนั่นแหละมันพอดี, ยิ่งเล็กยิ่งควบคุม
กันงาย ยิ่งควบคุมกันไดมันก็ยิ่งสวยงาม ยิ่งเล็กก็ยิ่งสวยยิ่งงาม เพราะมันควบคุมกันได
รักษากันไดดี. ถาบานของเราใหญเกินไป เราก็รักษาใหสะอาดเรียบรอยไมได ; ถา
บานของเราพอดีหรือเล็กๆนี่ เราทําใหสวยงามวิเศษไปทุกกระเบียดนิ้วก็ยังได.
นี่ตองมีในลักษณะที่ควบคุมกันได หรือพอดี อยางนี้อาตมาจะเรียก
วานิเวศวิทยาที่ถูกตอง; มันไมใชจะควบคุมแตมลภาวะ, มันตองควบคุมไปทุกอยาง
ที่มันถูกตอง : สงบเรียบรอย ราบรื่นมีความสงบสุข สันติสุข, หรืออาชญากรรมอะไร
ตางๆเหลานี้มันก็ไมตองมี. เราจะมีนิเวศวิทยาที่ถูกตองแกเหตุผล เหมาะสมแก
ความมีสันติภาพ.
เอาละ ทบทวนกันอีกทีหนึ่งวา เราจะมีระบบการปกครองมนุษย ที่
ประกอบไปดวยระบบเศรษฐกิจอันถูกตอง, ระบบการเมืองที่ถูกตอง ระบบสังคม
ที่ถูกตอง ระบบการปกครองที่ถูกตอง ระบบศีลธรรมและศาสนาที่ถูกตอง ระบบ
การศึกษาที่ถูกตอง ระบบนิเวศวิทยาที่ถูกตอง.
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คําวา ถูกตอง คืออยางไร.
ไดยินคําวา ถูกตอง เต็มไปหมดแลว ก็จะมีปญหาเกิดขึ้นมาวา ถูกตองนั้น
คืออยางไร. ถาถูกตองของคนอันธพาลมันก็อยางหนึ่ง; เราถูกตองดวยไมไหว ถา
ถูกตองอยางของอันธพาล. มันก็ตองถูกตองอยางของวิญูชนของสุภาพบุรษุ มัน
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ก็ถูกตอง; แตถึงอยางนั้นก็ยังมีเถียงกันไมรูจักจบ ตรรกวิทยา logic ก็ดี, ปรัชญา philo sophy นั้นก็ดี มันก็ลวนแตมุงหมายจะหาความจริง หรือคํายุติของคําวาถูกตองหรือความดี,
แล วมั นก็ เถี ยงจนตายก็ ยังไมพบใชใ หม?
ถ าเอาหลักชนิด นั้ นมาเป นหลั ก
หาความดีความถูกตอง.
มันก็มีเหตุผลที่จะแยงยันขยายไกลออกไป,
เรียกวามันมีคูเถียง
กันไปไมมีทางจะพบกันไดวาถูกตองอยางไร.
มีคนเขาเปรียบเทียบวา สถานะของปรัชญาของ philosophy นั้นมัน เหมือน
กับทางรถไฟ๒ เสน ซึ่งมันเปนทางคูกันไปไมมีทางจะพบกัน, ทางรถไฟนั้นจะยาวกี่โยชน กี่
รอยโยชนพันโยชนอะไรก็ตาม
มันก็ไมมีทางจะพบกันดอก,
ถามันพบกันแลวมันก็ไมเปน
ทางรถไฟ. นี่เรียกวาเรื่องปรัชญาที่จะหาเหตุผลของความถูกตองหรือความจริงนี้
มันมา
ยุติอยางนี้ เพราะมันมีเหตุผลที่จะแยกออกมายืนยันอยูเสมอ มันมีสมมติฐานใหม ๆ สราง
ขึ้นมาไดเรื่อย มันก็เลยไมพบวา อะไรถูกตอง หรืออะไรดีอะไรจริง.
ฉะนั้น ขอใหถือเอาหลักงายๆทางศาสนา โดยเฉพาะทางพุทธศาสนา
มีหลักงายๆที่สุดวา ถาถูกตองแลวมันไมมีอันตราย หรือเปนทุกขเปนโทษ
แกฝายใดมีแตคุณและประโยชนแกทุกฝาย; นี่คือความถูกตอง. ถามันมีโทษแก
ฝายใดแมแตนิดเดียว ถือวาเปนผิดแลว ไมถูกตองแลว ถามันไมเปนพิษภัยเปนโทษ
อันตรายแกฝายใด มีแตความดีความไดประโยชน ก็เรียกวาความถูกตอง เอาเพียงเทานี้
ไมตองเถียงกัน. ไวใหพวกนักปรัชญาเขา หรือวานักตรรกวิทยาเขานักคํานวณอะไรเขา
ก็เถียงกันไปเถอะ
จนไมรูวามันจะไปดีตรงที่ไหน
ไมมีวันที่จะพบวาถูกตองหรือดีนั้น
เปนอยางไร. เดี๋ยวนี้เราเอางายๆตามภาษาเด็กๆเด็กวัดก็ได ดีหรือถูกตอง คือไม
เบียดเบียนใครไดรับประโยชนแกทุกฝาย
คือถูกตองในทุกๆสิ่งที่ควรจะถูกตอง ;
นั่นคือระบบการปกครองของมนุษยที่ดี หรือของโลกที่ดี ในโลกมนุษยที่ดี จะ
ตองมีความถูกตองอยางนี้ แลวก็มีสันติภาพ.
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จนกวาโลกจะมีสันติภาพ

๔๑๙

เปนอันวา
บุคคลแตละคนๆตองมีความถูกตองอยางทีก่ ลาวมาแลว,
ระบบการปกครองของบุคคลทั้งหมดนั้น ก็ตองมีความถูกตองอยางที่กลาวมาแลว. เมื่อ
มีความถูกตองทั้งของสวนบุคคล และของระบบทั้งระบบที่จะใชปกครองบุคคล
เหลานั้น ลวนแตเปนความถูกตอง มันก็หมดปญหา ก็มีสันติภาพ.
อาตมาก็ขอเสนอหนทางแหงสันติภาพไวในลักษณะอยางนี้
เปนเรื่องสุดทาย
ของการบรรยายชุดนี้ เปนที่ระลึกแกปสันติภาพสากลคือปน;ี้ ใชหลักพระพุทธ ศาสนามาเปนหลัก คือความถูกตอง ๘ ประการ ที่เรียกวามรรคมีองคแปด : ถูก
ตองทางความคิดเห็น ถูกตองตามความตองการ ถูกตองทางการพูดจา ถูกตองทางการทําการ
งาน ถูกตองทางการดํารงชีวิต ถูกตองในการใชความเพียร ถูกตองในการมีสติควบคุมและ
ถูกตองในการตั้งใจไวมั่น; เรียกวาถูกตอง ๘ ประการ เปนอริยมรรคมีองคแปด. นี่เปน
หลักที่เอามากระจายออกเปนความถูกตอง สําหรับบุคคลและสังคม.
เมื่อมีความถูกตอง ๘ ประการนี้แลว ก็จะมีความถูกตองอันสําคัญ
เกิดขึ้น คือความถูกตองของความรู-ญาณะ แปลวาความรู; เมื่อรูถูกตองแลวมัน
ก็ทําอะไรไมผิด, ในที่สุดมันก็เกิดผล คือหลุดพนถูกตอง, หลุดพนถูกตอง, หลุดพน
จากปญหาทัง้ ปวงอยางถูกตอง,
ไมมอี ะไรที่เปนสิ่งที่จะตองเกิดความยุงยากลําบากใจ
เปนความทุกขทรมานใจ: นี่มันเปนความถูกตองอยางนี้. แตเปนสิ่งที่เราจะตอง
ประพฤติปฏิบัติ หรือสรางมันขึน้ มา ในฐานะเปนหนาที่, จะมาถือไสยศาสตร
หวังความชวยเหลือจากภูตผิ ีปศาจ ผีสางเทวดา หรือแมแตพระเจา ก็ไมมีทางจะเปนไป
ได, พระเจาไมชวยคนที่ไมปฏิบัติความถูกตอง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ฉะนั้นเราจะตองปฏิบัติความถูกตองทุกประการอยางที่กลาวแลว
แลว
ความถูกตองทุกประการนั้น
ก็จะแปลงรูปออกมาเปนพระเจาที่ชวยเราไดจริงกวาพระเจา
ชนิดไหน แลวก็ไมตองออนวอนไมตองติดสินบน วาจะใหอยางนั้น ใหอยางนี้.
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๔๒๐

สันติภาพของโลก

พระเจาทีเ่ กิดขึ้นมาจากการกระทําทีถ่ ูกตองของเรา; พระเจาอยางที่เขามีๆ กันอยูj
นั้น ตองเซนสรวง ตองออนวอน ตองบูชายัญ คลายๆ กับวาตองจางพระเจาจึงจะทํา
หนาที่. แตถาพระเจาเกิดมาจากความถูกตองที่เราประพฤติปฏิบัติขึ้นเอง เราไมตองเซน
รวง ไมตองบูชา ไมตอ งออนวอน การบูชาออนวอนเซนสรวงพระเจาชนิดนี้ มีแตj
การพยายามทําใหมันถูกตอง การพยายามทําใหมันถูกตองนั่นแหละคือการบูชา เซนสรวง
ออนวอน, พระเจาชนิดนี้ คือพระเจาชนิดที่จะชวยเราไดจริง คือผลแหงการทํา
หนาที่ถูกตอง.
นี่ขอสรุปเปนบทสุดทายวา เราจะมีสันติภาพได โดยสรุปยออยางที่เปน
การบรรยายในครั้งสุดทายนี้วา มีบุคคลถูกตอง, แลวมีระบบการปกครองบุคคล หรือ
สังคมของบุคคลอยางถูกตอง, แลวเราก็มีสันติภาพแนนอน.
การบรรยายในครั้งสุดทายนี้
เปนการจบเรื่องสันติภาพของโลก
ในครั้งนี้
แลวก็เปนการบรรยายครั้งสุดทายของภาคนี้ คือภาคอาสาฬหบูชา เปนการบรรยายครั้ง
สุดทาย คือวาหลังจากนี้ก็จะปดเทอม ๓ เดือน ไมมีการบรรยาย. การบรรยายในวันนี้
เปนวันสุดทายของปปจจุบัน ปดเทอม ๓ เดือน ขึ้นเดือนมกราคมจึงคอยมาวากันใหม,
รูกันไววา การบรรยายวันเสารวันนี้เปนวันสุดทาย แลวก็จะไปเริ่มกันใหมในวันเสารแรก
ของเดือนมกราคม. ขอปดการบรรยายวันเสารสําหรับปนี้ แลวก็หวังวา ทานทั้งหลาย
คงจะไดกําหนดจดจํานําไปนึกไปพิจารณา เห็นดวยอยางไรแลวก็ลองปฏิบัติดู, ลอง
ปฏิบัติดู เห็นผลอยางไรแลวก็ทําตามจนถึงที่สุด ก็จะไดรับประโยชนเต็มตามความ
ปรารถนาเปนแนนอน.
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การบรรยายสมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยาย เปดโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรมคณสาธยาย มีขอความสงเสริมกําลังใจ ในการปฏิบัติธรรมะ
ใหยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้.
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