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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข
(ตอน ๒ )
ของ

พุทธทาสภิกขุ
บรรยายวันเสาร ภาคอาสาฬหบูชา ๒๕๒๖
ระหวาง ๒ กรกฎาคม ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๒๖
ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
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สวนอุศมมูลนิธิ จัดพิมพดวยเงินบริจาคของ คุณภุชงค บุญแสง
เปนอันดับที่ สิบแปด แหงทุนนี้ เปนการพิมพครั้งแรกของหนังสือเลมนี้
ซึ่งจัดอยูในธรรมโฆษณ หมวดหา ชุดรวมเรื่องปกิณกะ
อันดับ ๔๖ ง. บนพื้นแถบสีมวง
จํานวนพิมพ ๑,๕๐๐ เลม
[ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับแจกเปนธรรมทาน สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย]
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คําปรารภ
ธรรมโฆษเล ม นี้ เป น คํ า บรรยายประจํ า วั น เสาร ต อ จากฟ า สางระหว า ง
๕๐ ปที่มีสวนโมกข (ตอน ๑ ) ซึ่งบรรยายเมื่อภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๖ รวม ๑๓ ครั้ง
ยังไมจบ;
ไดบรรยายตออีกในภาคอาฬหบูชา ระวาง ๒ กรกฎาคม ถึง กันยายน
๒๕๒๖ รวม ๑๒ ครั้ง เปนตอน ๒.
คําบรรยายทั้งสองตอนนี้ ศิษยของทานอาจารย ประสงคจะจัดพิมพ เปน
อนุ ส รณ ใ นงานธรรมสมโภชอายุ ค รบ ๘๐ ป ข องท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๒๙;
คณะเจาหนาที่ฝายงานพิมพครั้งนี้ทําสําเร็จทันเวลาไดเพียงตอน ๑
เลมเดียว ตอนที่ ๒ ทําสําเร็จหลังจากวันงานธรรมสมโภช, และโดยเจตนาที่ทานผูเปน
ทานบดี ถื อ ว า จั ก ทํ า หนั ง สื อ เล ม นี้ ถ วายบู ช าพระเดชพระคุ ณ ท า นอาจารย ใ นโอกาส
งานธรรมสมโภช ฯ ดวย ฉะนั้น การจัดแจก, เผยแผ จึงยังคงปฏิบัติไปทํานองเดียวกับ
ฟาสาง ฯ ตอนหนึ่ง
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เฉพาะเลมตอนสองนี้ จัดพิมพสําเร็จไดดวยศรัทธาบริจาคของคุณภุชงค บุญสูง
ผูเปนทานบดี

หนังสือที่จะตองรวบรวมเขาชุดธรรมโฆษณของทานอาจารย ฯ ยังมีอีกมาก
ผู ป ระสงคจ ะรว มบริจ าคในการพิม พต อ ไป จะติด ตอ ไดก ับ คณะกรรมการธรรมทาน
มูลนิธิหรือสวนอุศมมูลนิธิ

คณะผูจัดทํา
สวนอุศมมูลนิธิ
๗๗ หมู ๖ ต. แขวงหนองบอน เขตพระโขนง
ถนนสุขุมวิท ซอย ๑๐๓ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๖๐
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สารบาญละเอียด
ฟาสางระหวา ๕๐ ปที่สวนโมกข (ตอน ๒)
หนา
๑. ฟาสางทางสุคติ
.... .... .... .... .... .... ๑
หัวขอที่อยูในเครือเดียวกัน นํามาพูดรวมคราวเดียวกัน .... .... .... .... .... .... ๑
สุคติตรงขามกับทุคติ หมายไปในเรื่องถึงดี – ชั่วเมื่อตายแลว .... .... .... .... ....
๒
ที่จริงสุคติ ทุคติมีไดในขณะจิตที่ถัดไปจากการกระทํากรรม .... .... .... .... ....
๓
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.... .... .... ....
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ถาเปนโลกพระศรีอารยจริง ทุกคนจะไมเห็นแกตัว, ไมมีอาชญากรรมเลวราย
....
๑๒
โลกพระศรีอารยแบบพระพุทธเจาตองบรรลุมรรค ผล นิพพานมากขึ้น .... .... ....
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๑๖
ทุกคนมีธรรมะขนาดอริยบุคคล, กินอยูแตพอดี เปนตน จะเปนสุขได .... .... ....
๑๗
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การอธิบายอุปมาใหมีศรัทธาทําความดีนั้นถาทําไดจริง ก็อยูในศีลธรรมได .... ....
จะมีผลตองอดทนพากเพียรประพฤติธรรมะ, ดํารงจิตอยูดวยธรรมะตลอดเวลา
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.... .... .... ....
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.... ....
ธรรมชาติของจิตเปนประภัสสรจะเศราหมองเพราะอุปกิเลสเขามา
.... .... ....
เมื่อไมมีกิเลส จิตนี้เปนปรกติตามธรรมชาติเดิม บริสุทธิ์ .... .... .... .... ....
ธรรมชาติเดิมไมมีกิเลส ถากิเลสเกิดก็ดิ้นรนเพื่อไมมีกิเลส .... .... .... .... ....
จิตเปนธาตุ คิดรูสึก รูแจงได, จะยึดถือเปนตัวตนไมได
.... .... .... .... ....
ควบคุมจิตไมใหเกิดเศราหมอง ชนะสิ่งทั้งปวงก็เปนจิตเหนือโลก …. .... .... ....
ฟาสางทางการมีจิตปรกติ, เปนอานิสงสของจิตที่ฝกแลว …. .... .... .... ....
ฤาษีมุนีฝกจิตไดตั้งแตปฐมฌาน ก็ไมหวั่นไหวตามสิ่งปรุงแตง .... .... .... ....
จิตปรกติหรือไม เปนอยางไร ตองเรียนจากของจริงสังเกตดู
.... .... .... ....
ตองมีวิธีทําจิตใหปรกติ ตั้งแตขั้นธรรมดาจนขึ้นลึก .... .... .... .... .... ....
ตองสนใจศึกษาจากภายในจิตตนเอง จะรูจักและควบคุมได .... .... .... ....
ถาไมเอาใจใสรูเรื่องจิต มันจะคิด, ทํา, ปรุง, ผิด จนวิปริตได .... .... .... ....
ถาจิตผิดปรกติ รางกายก็พลอยผิดปรกติดวย .... .... .... .... .... .... ....
เมื่อจิตผิดปรกติระยะยาว ก็จะมีโรคทางกระเพาะหรือปวยอื่น ๆ
.... .... ....
ถาจิตไมผิดปรกติ ก็จะเกิดปวยไขเปนโรคอะไรไมได …. .... .... .... .... ....
ขอใหทําจิตปรกติไวกอน มีวิบัติใด ๆ ก็ดึงจิตกลับโดยเร็ว …. .... .... .... ....
ศึกษาปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อมีจิตปรกติ จักไมเปนโรคราย …. .... .... .... ....
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สติปญญา ทิฏฐิ ความเชื่อ เปนตนเหตุใหจิตปรกติตองระวัง .... .... .... ....
ความเห็นผิด, อุบัติเหตุ, ความเลวราย ลวนมีมูลจากจิตผิดปรกติ .... .... ....
เครื่องรางชวยใหจิตปรกติ คือ ธรรมะ ตถตา จะไมเกิดโทษ .... .... .... ....
ควรจะมีฟาสางทางจิตปรกติ เพื่อเตรียมอยูในโลกบา ๆ บอ ๆ …. .... .... ....
ความลับของธรรมชาติสําหรับแกปญหาที่อยู …. .... .... .... .... .... ....
ฟาสางทางปฏิบัติ เพื่อเขาถึงใจความของวิปสสนา ยังไมแจง …. .... .... ....
จิตมีอุปกิเลสครอบเปนจิตมืด ตองอบรมใหเหมาะสมที่จะดู .... .... .... ....
ที่จะตองดูใหรู คือสิ่งที่มันหลอกใหเราโงไปยึดมั่นถือมั่น .... .... .... .... ....
วิปสสนาไมใชการอาน, ทองบน, แตตองอบรมใหเปนสมถะแลวดู .... .... ....
จิตเปนสมถะแลว จะมีวิปสสนางาย จึงตองอยูดวยความถูกตอง
.... .... ....
การปฏิบัติตามระบบอานาปานสติ ๑๖ ขั้น เปนวิปสสนาสมบูรณแบบ
.... ....
เมื่อเห็นความโงหลงของตัว ก็จะสลัดละความหลงนั้น ๆ ได
.... .... .... ....
ฟาควรจะสาง โดยรูจัก “วิปสสนา” ใหถูกตอง มิใชเปนอยางละเมอ …. .... ....
มีปญญา, โพธิ, ญาณทัศนะ, เห็นแจมแจงไมควรหลงรักยึดถือ …. .... .... ....
ฟาสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติ คืออุบายที่จะใชใหไดประโยชน …. .... ....
ถาสามารถปฏิบัติตามเทคนิค ก็จะประสบความสําเร็จ .... .... .... .... ....
ปญหาทุกอยางมาจากความโงวาเปนตัวกู - ของกู …. .... .... .... .... ....
ยึดถือสิ่งใด สิ่งนั้นก็ใหญโตมีคามาก ทําใหเกิดกิเลสราย …. .... .... .... ....
ความรูสึกที่เกิดความทุกข ก็คืออุปาทานที่ปรุงจิต, ตองมีเทคนิคมากพอ .... ....
จะมีจิตใจสะอาด สวาง สงบ ตองใชเทคนิคในการปฏิบัติใหถูก …. .... .... ....
การปฏิบัติเรื่อง “หนอ” จะตองรูสึกแตเพียง “อาการเทานั้นหนอ” …. .... .... ....
ตองไมมีตัวตนอะไร มีแตการถึงกันเขากับอายตนะ …. .... .... .... .... ....
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“หนอ” ที่ถูกตอง มันสักวาตามธรรมชาติ เทานั้นหนอ …. .... .... .... ....
ทํา “หนอ” อยูคือเพิ่มสติใหมากขึ้น, เปนการลดอนุสัย, หยุดอาสวะ .... ....
ขอให ฟาสางทางทํา “หนอ” ใหถูก อยาใหผิดเปนเพิ่มตัวกู .... .... .... ....
ฟาสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรมมีอยูตามธรรมชาติ …. .... .... ....
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๖. ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก …. .... ....
ฟาสางทางปรมัตถ, ปรมัตถ คือเนื้อความอันยิ่ง, ลึก
.... .... .... .... ....
การศึกษาไมเปนปรมัตถพอ คนจึงยังเห็นแกตัวอยางยิ่ง .... .... .... .... ....
ปรมัตถ ทําใหเห็นวา ดี - ชั่ว, กุศล - อกุศล. สิง่ คู ๆ, นั้นเหมือนกัน .... .... ....
การเกลียดชั่วรักดี นี้ไมนารักเทากัน ไมใชความหลุดพน .... .... .... .... ....
ปรมัตถสูงสุด ทุกสิ่งยึดถือไมได ; ถายึดก็ไมเกิดสิ่งนั้นขึ้นได
.... .... .... ....
ตองไมยึดถือทั้งสังขารหรือวิสังขาร, สังขตะ หรืออสังขตะ .... .... .... .... ....
ทําจิตใหอยูเหนือการครอบครองและถูกครอบ นี่เปนปรมัตถ
.... .... .... ....
การศึกษาที่จะทําลายความเห็นแกตัว นั่นแหละทําใหมีสันติภาพ
.... .... ....
ธรรมะแทไมสงเสริมความเห็นแกตัว, มีแตดับกิเลสดับทุกขของโลก .... .... ....
ความสุขแทจริงเกิดจากการปฏิบัติธรรมดวยพอใจและถูกตอง .... .... .... ....
คนหลงสุขหลอกลวง เพราะไมรูจักแยกความสุขกับความเพลิน .... .... .... ....
ถารูปรมัตถ จะไมมีมารหรืออุปสรรค เพราะสิ่งนี้มาเพื่อสอบไลเรา .... .... ....
การงานเปนการปฏิบัติธรรม, ตองทําใหสนุก เปนสุขเมื่อกําลังทํา .... .... ....
ธรรมะคือหนาที่ของสิ่งมีชีวิต ควรจะพอใจเมื่อทําหนาที่ .... .... .... .... ....
การดํารงชีวิตตองไมสนองกิเลสตัณหา ไมเฟอในความเปนอยู .... .... .... ....
ทํางานสนุก เปนสุขเมื่อทําการงาน, ไมตองซื้อความสุข, ชวยเพื่อนมนุษยได ....
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ทําชีวิตนี้ใหถูกมีประโยชนเพราะรูปรมัตถ, มันจะไมกัดเจาของ .... .... .... ....
ขอใหศึกษาเขาใจกฎของธรรมชาติ เปนปรมัตถยิ่งคืออิทัปปจจยตา .... .... ....
จะรูวา ไมมีสัตวบุคคล มีแตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
.... .... .... ....
คนไมเห็นปรมัตถ จึงมีปญหารบกวนจิตคือรัก โกรธ เกลียด กลัว .... .... ....
แทจริงมีแตสิ่งที่หมุนไปตามกฎอิทัปปจจยตา, ไปยึดถือจึงทุกข .... .... .... ....
อิทัปปจจยตาเปนวิทยาศาสตรของพระพุทธเจาใชเพื่อชนะกิเลส .... .... .... ....
ฟาสางทางอภิธรรม, อภิธรรมตองพอดี และไมเกิน .... .... .... .... .... ....
อภิธรรมแทมุงสูความวาง, เรื่องปรมัตถเปนวิทยาศาสตร .... .... .... .... ....
ปรมัตถ, อภิธรรม, ขยายความออกไปมาก ก็มุงสูสุญญตา ไมมีตัวตน .... ....
นักปรมัตถยอมเห็นวา “ทั้งชั่ว, ดี ลวนแตอัปรีย” คือไมนารักเทานั้น …. .... ....
จิตใจที่เปนอิสระ ไมอยูใตอํานาจทั้งดีและชั่ว, มิใชหลงยึดดี
.... .... .... ....
กฎอิทัปปจจยตามีอยูเปนธรรมชาติ ประพฤติตามได จะสิ้นทุกข
.... .... ....
ฟาสางทางอุบาสก, ที่พูดนี้รวมทั้งอุบาสิกาดวย
.... .... .... .... .... ....
ตองเขาใจคําวา อุบาสก อุบาสิกา วา เขาไปนั่งใกล รัตนตรัยไดอยางไร .... ....
ตองเขาถึงพระรัตนตรัยไดทุกเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้
.... .... .... .... .... ....
ที่ตองนั่งใกล ก็เพื่อจะเอาชนะความทุกขที่คุกคามเราอยู .... .... .... .... ....
ความเจริญทางวัตถุมีมาก ความเห็นแกตัว, เบียดเบียนกันยิ่งเพิ่ม .... .... ....
การศึกษาในโลกมีแตใหฉลาด แตไมสูงขึ้นไปถึงเห็นแจง (insight) .... .... ....
ตองศึกษาแสงสวางแหงธรรมของพระพุทธเจาใหมาอยูในหัวใจเรา .... .... ....
ผูใดเห็นอิทัปปจจยตา ก็คือเห็นธรรม, เห็นพระพุทธเจา, พระสงฆ .... .... ....
อิทัปปจจยตาเปนกฎตายตัววา ความทุกขเกิดหรือดับอยางไร .... .... .... ....
อุบาสกอุบาสิกา ตองมีความรู, รูสึก, เห็นแจงธรรมะโดยประจักษ .... .... ....
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ตองเรียนรูจากภายใน, รูสึก - จนเห็นแจง, รูจักนรกสวรรคอยางไร .... .... ....
ขอใหเลื่อนชั้นจากรู - รูสึกเห็นแจงอยูในใจ, คือมีพระพุทธเจาอยูในหัวใจ .... ....
การศึกษาธรรมะลําบาก, ตองมีการอธิบาย จึงตองพยายามทําความเขาใจ ....
ตองมีความรูจนรูสึกวา ทุกสิ่งไมนาอยากเปนอยากเอา, จิตเปนอิสระ
.... ....
ตัดเหตุแหงการสูญความสงบคือกิเลสนั่นไดก็เขาอยูกับนิพพาน
.... .... ....
ถานั่งใกลพระรัตนตรัยได ก็จะไดนิพพานเปนรางวัลไมตองซื้อ .... .... .... ....
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๗. ฟาสางทางฝายบรรพชิต .... .... .... ....
ฟาสางทุกเรื่อง มุงหมายตองการใหสิ่งตาง ๆ เปนไปในทางดี .... .... .... ....
สาวกของพระพุทธเจามี ๒ : บรรพชิตกับคฤหัสถเดินไปทางเดียวกัน
.... ....
บรรพชิต หมายถึง ผูเวนที่ควรเวน, ถึงที่ควรถึง, ทําใหไดหมด .... .... .... ....
การเวนหรือถึงนี้ อยูที่หัวใจ ไมไดอยูที่รางกายขางนอก .... .... .... .... ....
บรรพชิตไมมีบานเรือน แตปจจุบันมีที่อยูทํานองบานเรือนขึ้นบาง
.... .... ....
ความหมายแทจริงเปนบรรพชิตก็เพื่อสะดวกที่จะเดินทางไปสูนิพพาน .... .... ....
คนอยูบานเรือนอาจปรับปรุงใหเหมาะสมแกความเปนบรรพชิตก็ได .... .... ....
ที่บวชไมได หรือไมจริง ก็เพราะเปนทางของวัตถุ ซึ่งเปนขาศึกของพรหมจรรย ....
ความมืดของบรรพชิต ควรจะสาง, เตรียมเดินทางโดยศีล สมาธิ ปญญา …. ....
ฆราวาสมีศีลไมเทาพระก็เดินไปชา ๆ, บรรพชิตเดินไปอยางเร็ว .... .... .... ....
ศึกษาปญญาที่ใชไดตามเหตุปจจัย คือเรื่อง ตถตา – เชนนั้นเอง .... .... .... ....
บรรพชิตแปลกจากฆราวาสตรงที่บริโภคอาหารที่เขาถวายดวยศรัทธา …. .... ....
ฟาสางทางสมณสารูป คือมีกิริยาอาการสมควรแกความเปนสมณะ .... .... ....
เปนสมณะจริง จะไมทําตนและผูอื่นใหเดือดรอนหรือเปนทุกข .... .... .... ....
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สมณะมีไดตามแตลัทธิศาสนา, ในพุทธศาสนามี ๔ ขั้น, ไมเปนขาศึกแกใคร ....
สมณะไมเปนขาศึก, มีความสงบทางอุปธิ, ไมทุจริตทางมโนกรรม .... .... ....
สมณะสารูป ตองสงบกาย วาจา จิต อุปธิทั้งภายนอกและภายใน .... .... ....
ตองมีธรรมะปฏิบัติเปนอุปกรณรักษาความเปนสมณะ คือหิริโอตตัปปะ .... ....
เปนสมณะสมบูรณ ก็ตองมีหิริโอตตัปปะ และสัปปุริสธรรม .... .... .... ....
โลกจะมีสันติภาพ สันติสุข ตองมีสมณะนําจิตใจประชาชน
.... .... .... ....
สนใจเรื่องสมณะแลว จะเปนโลกพระศรีอาริยเมตไตรยไดดี
.... .... .... ....
ฟาสางทางสมณสาชีพ คือมีอาชีพสมควรแกสมณะ .... .... .... .... .... ....
ภิกษุมีอาชีพดวยการให หรือมีชีวิตอยูดวยของที่ผูอื่นใหดวยศรัทธา .... .... ....
บรรพชิต, ภิกษุแทจริงเปนปูชนียบุคคลพวกหนึ่งของผูให .... .... .... .... ....
ภิกษุมีสาชีพเปนปูชนียบุคคลทุกองค, อาชีพไมแยงกันก็อยูสบาย .... .... ....
การไดสิ่งมาเลี้ยงชีพถูกตอง ตรงกับความเปนภิกษุ, ไมนอกรีต .... .... .... ....
การแสวงหานอกแนวภิกษุ เรียกวาอเนสนา, ทําเครงใหเขาเลื่อมใส .... .... ....
การทําการพูดใหเขาพอใจ เพื่อเกิดลาภสักการะเปนความหลอกลวง .... .... ....
คําบรรยายนี้ประสงคจะสางภิกษุใหออกจากความมืด, เชนแขงการสรางตาง ๆ ....
ตองใชหิริโอตตัปปะ และธัมมัญุตา เพื่อสางทางภิกษุสาชีพ .... .... .... ....
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๘. ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ …. ....
การพูดเรื่องฟาสาง ใครใหพุทธบริษัท ตื่นจากหลับ .... .... .... .... .... ....
ฟาสางทางภาษาพูด ใครสางทั้งลักษณะคําพูดและวิธีพูด
.... .... .... ....
ภาษาเปนสิ่งสรางความเจริญหรือวิวัฒนาการทั้งกาย - จิต.
.... .... .... ....
ภาษา กิริยาทาทาง จะสําแดงใหรูไดวา จิตใจนั้นเปนอยางไร .... .... .... ....
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ควรจะสางภาษาทั้งของบรรพชิตและฆราวาส, ภาษาคน ภาษาธรรม .... .... ....
ภาษาที่มีตัวตน สอนไดเพียงขั้นศีลธรรม, ภาษาปรมัตถ ฯ จะอยูเหนือโลก …. ....
ภาษาคนธรรมดามีตัวตน ภาษาของผูรู ไมมีตัวตน …. .... .... .... .... ....
ภาษามีอิทธิพลมาก สามารถดังกองไปทั้งโลกได
.... .... .... .... .... ....
ตนไม กอนหิน ดินทราย สังขารทั้งปวง ก็พูดได แตคนไมไดยิน .... .... ....
เสียงของธรรมะหรือธรรมชาติดังกองไปทั้งโลก คนก็ไมไดยิน .... .... .... ....
เสียงธรรมชาติ รองบอก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอดเวลา ทําจิตเปน
สมาธิแลวจะไดยิน
.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
ภาษาที่พระพูดเรียกตนเองก็ยังสับสนในคําวารูปอาตมา .... .... .... .... ....
คําวาจําวัด, จําพรรษา, ก็ยังไมถูกหลักธรรมในพุทธศาสนา .... .... .... ....
ควรจะระวังใชภาษาที่ไมเหมาะสมแกพระแกเณร .... .... .... .... .... ....
การพูดถูกตองตามหลักพุทธศาสนาเทากับสอนธรรมะดวย
.... .... .... ....
ฟาสางทางไหวพระสวดมนต นี้เปนของจําเปนและมีประโยชน …. .... .... ....
อานิสงสของการไหวพระ ฯ มี ๖ อยาง : -๑. เหมือนไปเฝาพระพุทธเจา .... ....
๒. เปนการทําสมาธิหมู ๓. เปนการศึกษาธรรมะโดยความหมาย .... .... ....
๔. เปนการเตือนตนเองโดยทางธรรม ๕. เปนการรักษาบาลีที่ควรทองจํา .... ....
๖. ทําวัตรดวยสติสัมปชัญญะ จะบริหารสุขภาพของสมอง .... .... .... ....
สวดมนตแปล ทําใหรูคําแปล ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรียนบาลีทุกวัน
.... .... ....
การสวดมนตใหถูกคําและจังหวะ จะมีความไพเราะดุจรองเพลง
.... .... ....
ควรระวังสวดใหพรอมพรึบ เปนเสียงเดียวกัน .... .... .... .... .... .... ....
ฟาสางทางมังสวิรัติ ควรพิจารณาใหถูกตรงตามหลักพุทธศาสนา .... .... ....
ปญหาควรพิจารณาคือภิกษุดํารงชีวิตเนื่องดวยผูอื่นเลี้ยงชีวิต ... .... .... ....
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การกลืนอาหารไมกินชื่อนั้นนี้ กลืนสักวาธาตุเพื่อหลอเลี้ยงชีวิต .... .... .... ....
ไมยึดถือตัวตน เปนผูกิน, สิ่งที่กิน ไมถือใหผิดหลักมัชฌิมา ฯ .... .... .... ....
ไมแบงฝายเปนตรงขาง, ไดทะเลาะกัน, ถือแคไมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
.... ....
ภิกษุตองฉันอาหารที่ผูอื่นให ตองไมเสียหลักเปนปรทัตตูปชีวิ .... .... .... ....
พระพุทธเจาไมฉันทั้งเนื้อทั้งผัก บริโภคแตสักวาธาตุตามธรรมชาติ .... .... ....
ไมตองกินเนื้อกินผัก กินแตอาหารไมมีโทษ
.... .... .... .... .... .... ....

หนา
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๙. ฟาสางในทางมัชชวิรัติและอบายมุข
.... .... ....
ฟาสางทางมัชชวิรัติ เปนคนละเรื่องกับมังสวิรัติ
.... .... .... .... .... ....
มัชชวิรัต : จะตองเวนจากสิ่งเสพติดและมึนเมาทุกอยาง .... .... .... .... ....
เรื่องเมาเปนไดทั้งทางกาย จิต สติปญญา
.... .... .... .... .... .... ....
เมาสุดโตงเชนเมาสวรรค, พระไตรปฎก, อาจารย, เครื่องราง ฯ ล ฯ
.... ....
ของเมาทุกชนิดมีเสนหผูกจิตใหเปนทาสของมัน
.... .... .... .... .... ....
เมาทางจิต ทําใหติดสิ่งตาง ๆ เลิกไมไดตลอดชีวิต .... .... .... .... .... ....
ในที่สุดมารวมที่ เมาตัวกู เห็นแกตัว, กูดีกูเกง ฯ ล ฯ
.... .... .... .... ....
พยายามสังเกตตรงที่เสพติด ถาละไมได ก็สางไมได
.... .... .... .... ....
การแผศาสนา ถากลายเปนสิ่งเสพติด มันก็ลมละลาย .... .... .... .... ....
ฟาสางทางอบายมุข เปนความเสื่อมทางจิตใจ, มีอบาย ๔ อยาง .... .... ....
พุทธบริษัทไมควรหลงอบายมุขเพราะจะสูญความเปนมนุษย .... .... .... ....
ฟาสางทางกามารมณ หลงกามารมณนี้รวมกลุมอบายมุขดวย
.... .... ....
บาลีอนุปุพพิกถาแสดงโทษของกามไวมาก .... .... .... .... .... .... ....
ตองเห็นโทษของกามารมณอันเจ็บปวดถึงตาย ควรจะสางได .... .... .... ....
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กามารมณเกิดจากการดําริของจิต, เปนเพียงมโนภาพ, ไมมีตัวตน .... .... ....
ถารูความจริงถึงรากเหลาของกาม ควรจะเอาชนะได
.... .... .... .... ....
โลกยุคนี้ผลิตสิ่งตาง ๆ สงเสริมกามารมณกันยิ่งขึ้น .... .... .... .... .... ....
ฟาสางทางการพนัน, ซึ่งเปนของเมา, เปนอบายมุข, ละยาก .... .... .... ....
การพนันเปนผีรายกาจ, ตองลางใจดวยศีลธรรมและอาชญา .... .... .... ....
การพนันสรางคนใหตกอบายไดทั้ง ๔ ขุม : นรก เปรต เดรัจฉาน อสุรกาย ....
ฟาสางทางทัศนาจร, ทัศนาจรกลายเปนอบายมุข, เมาไปแลว .... .... .... ....
พวก ๑. กามกิเลสทัศนาจร, พวก ๒. ทัศนาจรเที่ยวทําบุญ .... .... .... ....
พวก ๓. ธรรมทัศนาจร คือพยายามไปศึกษาไปศึกษาเพื่อจิตหยุด, วาง .... ....
ธรรมทัศนาจรควรเปนทางจิต เชนฝกจิตมีผลเปนสมาธิ, ฌาน .... .... .... ....
ทัศนาจรนิพพานบาง คือดํารงจิตมีสติสัมปชัญญะ, สมาธิ, ณาณทัศนะ .... ....
กําหนดอารมณไมเปนที่ตั้งแหงกิเลสแลวหยุดอยูที่นั่น ....
.... .... .... ....
ทัศนาจรใหมีประโยชนทางจิต ทิฏฐิ วิญญาณ, ไมตองเสียคาน้ํามันรถ .... ....
ทัศนาจรของพุทธบริษัทควรเวนไปเพื่อกิเลส
....
.... .... .... .... ....
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.... .... .... ....
๑๐. ฟาสางในทางศาสนสัมพันธ
ศาสนสัมพันธ หมายถึงความเกี่ยวของระหวางศาสนาก็ได .... .... .... ....
ตามปรกติคนเรามักถือวา ศาสนาอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิ
....
.... .... .... ....
ตามธรรมชาติแท ๆ ศาสนาตองสัมพันธกันอยูแลว
.... .... .... .... ....
ศาสนาในขั้นศีลธรรม ขจัดปญหาของสังคมที่เบียดเบียนกัน .... .... .... ....
ศาสนาที่เกิดขึ้น เจตนาถายทอดก็มี จําเปนตองยอมรับก็มี
.... .... .... ....
เชนพระพุทธเจามิไดยกเลิกนรกสวรรคเดิม แตทานตรัสวามีที่อายตนะ
.... ....
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ทุกศาสนามีจุดปลายทางตรงกันคือความรอด .... .... .... .... .... .... ....
วิธีสําหรับจะรอดแตกตางกันไปบาง เพื่อเหมาะสมแกภูมิประเทศ .... .... ....
คัมภีรของศาสนาคริสตก็ยังมีหลักเรื่องดี - ชั่วทํานองเดียวกับพุทธ .... .... ....
ทุกศาสนา มีพูดถึงพระศาสดาองคสุดทาย .... .... .... .... .... .... ....
ทุกศาสนาพยายามบัญญัติสิ่งที่ยอมรับได
.... .... .... .... .... .... ....
ใจความสําคัญของศาสนาเนนตางกันคือศรัทธา, ปญญา, วิริยะ .... .... ....
จะถือวาอันไหนดีกวาไมได เพราะขึ้นอยูกับสภาพของหมูคณะ
.... .... ....
คําสอนของพุทธศาสนาบางสมัยเหมาะกับศรัทธา, ปญญาหรือวิริยะ
.... ....
ศาสนาตองไปสัมพันธกันกับวัฒนธรรมหรือกิจกรรมของมนุษย .... .... .... ....
ศาสนาควรเขาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การทหาร
....
ศาสนาตอศาสนาตองสัมพันธกัน, เกี่ยวของกับมนุษย, จะไมมีความทุกข
....
ฟาสางทางการไมตูเกี่ยวกับศาสนา คือไมเอาของใครมาเปนของตน
.... ....
ไมตูเอาไสยมาเปนพุทธ หรือเปนพุทธแลวไปถือไสย
.... .... .... .... ....
เดี๋ยวนี้มีการทําพุทธศาสนาใหเปนไสยศาสตรกันมาก .... .... .... .... ....
เรื่องนรกสวรรคของเกาอยางในไตรภูมิพระรวง นั้นไปตูมาเปนพุทธ .... .... ....
เรื่องกรรมดี - ชั่ว เขาพูดกันมากอน แตพระพุทธเจาทรงสอนชนิดเหนือนั้น
....
สังสารวัฏฏของพระพุทธเจาก็มิใชแบบเรื่องการเกิดใหม .... .... .... .... ....
เรื่องโลกธาตุแบบคัมภีรวิสุทธิมรรค มิใชเปนของพุทธศาสนา .... .... .... ....
พุทธศาสนา ตองมีลักษณะเปนสันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสสิโก .... .... ....
บางเรื่องเชนศีล ๕ พระพุทธเจาทรงยอมรับโดยตรัสวาเปนของเกา .... .... ....
ฟาสางทางวัฒนธรรมประเพณี คือมนุษยพบวาดี, ทําสืบ ๆ กันมา
.... ....
ศาสนามาอยูในรูปของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี .... .... .... ....
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หนา
ศาสนาหรือวัฒนธรรม ถาเราไมทํา มันจะมีโทษ หาความสุขไมได .... .... ....
ตองปรับปรุงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีใหทันเวลาดวย
.... .... ....
การแสดงธรรม และเนื้อธรรมะ ตองปรับปรุงใหเหมาะสม .... .... .... .... ....
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางในการปฏิบัติควรจะพิจารณาทําอีก .... .... ....
การขออภัยพระรัตนตรัยควรจะมีหลักปฏิบัติไมดูหมิ่น
.... .... .... .... ....
ควรมีประเพณีขอโทษพระรัตนตรัยทุกวันเหมือนปลงอาบัติ .... .... .... .... ....
การเคารพ, ขอโทษอดโทษ, แลกเปลี่ยนสวนบุญควรทําตามกําหนด .... .... ....
ถามีประเพณีเคารพขอโทษอดโทษ จะไมเกิดนิสัยอิจฉาริษยา .... .... .... ....
การอุทานเมื่อเสียใจ ตกใจ ดีใจ ควรจะทําดวยปญญา, ความรูสึกบริสุทธิ์ .... ....
กระทําวิปสสนากรรมฐานก็อยาใหมีตัวกู - ของกู เปนผูกระทํา .... .... .... ....
ฟาสางทางถอยหลังเขาคลอง, เปนยุคที่ตองทํา มิฉะนั้นจะจมทะเล .... .... ....
ถอยหลัง ฯ หมายถึงการปรับปรุงใหเหมาะสมถูกตองกับเหตุการณ
.... .... ....
ถอยหลังเขาคลองนั่นแหละคือความกาวหนา, ไมวินาศ, ไมดันทุรัง .... .... ....
สิ่งที่กาวหนาอยางบาคลั่งนั้น ควรจะถอยหลังเขาคลอง .... .... .... .... ....
พุทธบริษัทเห ออกนอกคลองของพระพุทธเจาไปเปนทาสกิเลส .... .... .... ....
อัฏฐังคิกมรรคของพระพุทธเจา ไมมีใครชอบ, ควรจะถอยเขาคลองเสีย
.... ....
ตกนรกคือพลัดออกนอกคลอง ขอใหสนใจถอยเขาคลองใหถูกตอง .... .... ....
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๑๑. ฟาสางทางการศึกษา
คําบรรยายนี้ ประสงคจะบันทึกไว เพื่อประกอบการปรับปรุงแกไขขางหนา .... ....
ฟาสางทางการศึกษา ตองเกี่ยวของตามแนวธรรมะจะแยกกันไมได .... .... ....
การศึกษาของชาวบาน มีวา เรียนหนังสือใหฉลาด. เรียนอาชีพเลี้ยงชีวิต .... ....
การศึกษาตองเกี่ยวกับธรรมะดวย เพราะตองรูจักดับทุกขทางจิต - วิญญาณ
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การศึกษาทางพุทธศาสนาตองปฏิบัติทางศีลธรรม จิต ปญญา .... .... .... ....
ทางโลก การศึกษายังเพื่อความวินาศทางจิต - วิญญาณ .... .... .... .... ....
เขาจัดศึกษาเพื่อรับใชเศรษฐกิจการเมือง, ไมมีเพื่อศีลธรรม .... .... .... ....
ไมมีครูกลาเปนผูสรางโลก, เดี๋ยวนี้วัยรุนเสื่อมเสียทางศีลธรรม .... .... .... ....
การศึกษาสงเสริม กาม กิน เกียรติ, อยูใตอํานาจวัตถุนิยม .... .... .... ....
ไมอาจทําลายตัวกู - ของกู โลกจึงเต็มไปดวยสงคราม
.... .... .... .... ....
เราไมมีเสรีภาพทางจิต - วิญญาณ เพราะเปนทาสวัฒนธรรมตะวันตก
.... ....
เมื่อไรสัมมาทิฏฐิกลับมา เมื่อนั้นจะสางไดเหมือนรุงอรุณ ฯ
.... .... .... ....
ฟาสางทางยุวชน, ยุวชนยังอยูในความมืด .... .... .... .... .... .... ....
โลกกําลังเจริญเหมือนการวิ่งของคนตาบอดที่ถูกไลตี
.... .... .... .... ....
ยุวชนไดรับการอบรมใหหลงใหลในเหยื่อของกิเลส .... .... .... .... .... ....
เขาจะบันดาลนรกหรือสวรรคใหบิดามารดา .... .... .... .... .... .... ....
ยุวชนขณะนี้เกิดมาทามกลางวัตถุนิยม, วางวัฒนธรรมที่เปนตัวอยางดี
.... ....
เขาเคารพแตกิเลสของตน ไมเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี .... .... .... ....
เขาเห็นศาสนาเปนสิ่งนารังเกียจ ไมมีใครจัดใหมีศีลธรรมในจิต .... .... .... ....
ฟาสางทางการกีฬา เพราะมนุษยตองมีปจจัยที่ ๕ : เรื่องทางจิต .... .... ....
ธรรมชาติตองการกําจัดความเครียดดวยการเลนเพื่อสบายใจ .... .... .... ....
แตการเลนตองพอดี ไมกลายเปนอุบาทวถึงเปนถึงตาย .... .... .... .... ....
ควรมีกีฬาแตเพียงฝกน้ําใจเปนนักกีฬา เปนศีลธรรม, กิจกรรมทางศาสนา .... ....
ฟาสางทางสุขภาพจิต, กีฬาเปนสุขภาพจิต …. .... .... .... .... .... ....
การดํารงจิตไวอยางถูกกฎธรรมชาติ จะไมเสียสุขภาพจิต …. .... .... .... ....
รางกาย - จิตใจทําไปตามกฎอิทัปปจจยตา, อยาเปนตัวกู - ของกู
.... .... ....
ทุกอิริยาบถควบคุมใหรูสึกอยูวา ไมมีอะไรตองรัก โกรธ เกลียด กลัว
.... ....
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๑๒. ฟาสางในทางพุทธศิลป
.... .... ....
ฟาสางในทางศิลป บรรยายเปนครั้งสุดทายของภาค
.... .... .... .... ....
ศิลป หมายถึงความงาม และใชความงามนั้นใหเปนประโยชน .... .... .... ....
ความงามมีไดทั้งทางวัตถุ รางกายมารยาท, คุณธรรมตาง ๆ .... .... .... ....
ความงามอยางสูงสุดคือศิลปะแหงการดํารงตนอยูเหนือทุกข .... .... .... ....
พุทธศิลป ก็คือวิธีเอาชนะความทุกข, อริยมรรคเปนยอดศิลป .... .... .... ....
พระพุทธเจาตรัสเองวา พรหมจรรยนี้งามทั้งเบื้องตน ทามกลาง, และปลาย
....
พุทธบริษัทแทตองงามทั้งกาย การศึกษา ปฏิบัติ และบรรลุมรรคผล .... .... ....
แตศิลปปลอม, สงเสริมความทุกข กําลังระบาด ชนะศิลปที่ดับทุกข .... .... ....
ตองรูจักแยกศิลปหลอกลวงกับบริสุทธิ์วามันตางกันอยางไร
.... .... .... ....
การศึกษา, ปฏิบัติ, รับผล, ตองไมงมงายและเปนสันทิฏฐิโก
.... .... .... ....
การเผยแผตองทําใหเห็นไดดวยตนวาดับทุกขได
.... .... .... .... .... ....
ฟาสางในทางนิรุกติ คือการใชภาษาพูดใหเปนศิลปสําเร็จประโยชน .... .... ....
พุทธบริษัทควรมีปาฏิหาริยในคําพูดครอบจิตผูฟงใหเห็นตาม
.... .... .... ....
รูจักใชภาษาคนธรรมใหลึก, สามารถทําใหปฏิบัติตามได .... .... .... .... ....
พูดภาษาธรรมสําเร็จประโยชน เปนความหมายของคํา นิรุกติปฏิสัมภิทา .... ....
ตัวอยาง “จิตวาง” คือจิตที่ไมมีความคิดประเภทตัวกู – ของกู .... .... .... ....
“ความมืดสีขาว” เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือวาถูกตองไมเชื่อฟงใคร .... .... .... ....
เรื่อง กาม กิน เกียรติ, สะอาด สวาง สงบ ฯ ล ฯ ลวนใหเขาใจถูกตรง
.... ....
“ทําหนาที่ใหสนุก เปนสุขเมื่อทํางาน”, คนยอมรูเห็นจริงได
.... .... .... ....
คําสัจจธรรมคือธรรมทั้งหมด ธรรมสัจจะคือธรรมเฉพาะขอ
.... .... .... ....
พูดธรรมะใหเขาใจกันงายสะดวกรวดเร็วลึกซึ้ง ก็จักแตกฉาน
.... .... .... ....
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หนา
ฟาสางในทางเอกลักษณไทย ไมใชรูกันแตทางวัตถุ, ควรรูทางนามธรรม .... ....
๔๒๒
ทางจิตใจ ไมสงเสริมกิเลส แตแสดงน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ .... .... .... .... ....
๔๒๓
เอกลักษณไทยจะสางไดโดยเอาเยี่ยงอยางบรรพบุรุษที่ไมเปนทาสกิเลส
.... ....
๔๒๔
ฟาสางทางมิตรภาพ คือไมมีความเห็นแกตัว, ไมริษยา ฯลฯ
.... .... .... ....
๔๒๕
ความริษยาจะทําลายทั้งตนและผูอื่น เปนอุบาทว, วินาศ .... .... .... .... ....
๔๒๖
ธรรมชาติตองการใหอยูกันอยางมีมิตรภาพ รักกัน, ดูตัวอยางตนไม .... .... ....
๔๒๗
ทุกศาสนาเนนเรื่องมิตรภาพ, บทบัญญัติจึงสอนใหรักผูอื่น .... .... .... .... ....
๔๒๘
คนอยูคนเดียวในโลกไมได, ชวยคิดกันอยูเสมอ .... .... .... .... .... .... ....
๔๒๙
ฟาสางทางกินดีอยูดี บูชากันอยูทั้งโลก
.... .... .... .... .... .... .... ๔๓๐
ทุกศาสนาถือวากินอยูที่เกินพอดีนั้นเปนบาป .... .... .... .... .... .... ....
๔๓๑
กินดีอยูดีเกินจําเปน เปนความไมสมดุลย, เปนเหตุใหเกิดโรค ฯลฯ .... .... ....
๔๓๒
กินดีอยูดีทําใหหลงใหลในเรื่องอรอยทางอายตนะ, เปนทาสกิเลส
.... .... ....
๔๓๓
ปญหายุงยากของมนุษย ตั้งตนเมื่อรูจักกินอยูดีกวาธรรมชาติ .... .... .... ....
๔๓๔
ฟาสางทางหวาดกลัวคอมมิวนิสต, คนตั้งครึ่งโลกกลัวเรื่องนี้ .... .... .... ....
๔๓๕
มีธรรมะใหมากพอแลวเลิกกลัวได ที่นากลัวยิ่งกวานั้นคือกิเลส .... .... .... ....
๔๓๖
คนทุกพวกตางตองการจัดโลกใหมีสันติภาพ, ทําไมไมรวมมือกัน
.... .... ....
๔๓๗
กลับไปหาหลักธรรมในพุทธศาสนา, เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตายก็รักกันได
....
๔๓๘
เมื่อตองรักกัน ก็ไมจําเปนตองลางผลาญฆากัน จะรวมกันไดทั้งจักรวาล .... ....
๔๓๙
ถาปราบกิเลสได ก็ไมมีทั้งนายทุน ทั้งคอมมิวนิสต, หมดปญหา
.... .... ....
๔๔๐
สิ่งที่นากลัวที่สุดคือกิเลส ถาเอาชนะกิเลสไดปญหาก็หมด
.... .... .... ....
๔๔๑
ควรพิจารณาวา ฟาสางที่พูดไวมี ๓ อยาง : - เพราะมีสวนโมกข,
เพราะมีคําสอนอธิบายของสวนโมกขเปนอุปกรณ,
เพราะเผอิญพองกันกับที่มีสวนโมกขมาระหวาง ๕๐ ป .... .... ....
๔๔๑
สิ่งที่กระทํามาแลวจะไดเปนอุทาหรณสําหรับคนขางหนา .... .... .... .... ....
๔๔๒
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางสุคติ.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวในชุด ฟาสางระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข ตอไปตามเดิม; แตในวันนี้
มีหัวขอเฉพาะวา ฟาสางทางสุคติ และสิ่งอื่นที่เนื่องในเครือเดียวกัน คือเรื่องสุคติ
และเรื่องอื่นที่เนื่องในเครือเดียวกัน.
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ที่ทานทั้งหลายไดยินไดฟงอยูเปนประจํา
ก็เชนคําวา
โลกพระศรีอาริย
โลกิยสุข มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ เปนตน. เรื่องโลกพระศรีอาริย ก็คือเรื่อง
สุคติ, เรื่องโลกิยสุขก็คือสุคติ, เรื่องมนุษยสมบัติก็คือสุคติ, เรื่องสวรรคสมบัติก็คือเรื่อง
สุคติ. อาตมาถือวาเปนเรื่องในเครือเดียวกัน เอามาพูดรวม ๆ กัน ในคราวเดียวนี้
โดยใชหัวขอเรื่องวา ฟาสางทางสุคติ และสิ่งที่เนื่องในเครือเดียวกัน.
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๒

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ฟาสางทางสุคติ.
จะพูดถึงคําวา สุคติ เปนขอแรก คําวา สุคติ นี้ ก็แปลวา ไปดี หรือ
ถึงดี สุ แปลวา ดี, คติ แปลวา ไป หรือวา ถึง. คําวาสุคติ สุคติ นี้เขาใจวาเปนคําเกา
แกมาก เปนคําเกามาแตยุคเกากอนพุทธกาลก็ได นี้เปนเรื่องสันนิษฐานวา คํานี้มนุษย
รูจักพูดกันมาแลวตั้งแตกอนยุคพุทธกาลก็ได, ครั้นมาถึงยุคพุทธกาลก็ยังใชกันอยู, แลว
บัดนี้ในเวลานี้ก็ยังใชกันอยู ; เรียกวา สุคติ, สุคติคูกันกับทุคติ. ทุคติ แปลวาไปชั่ว
หรือ ถึงชั่ว หมายความวา เปนทุกข, สุคติ แปลวา ไปดี หรือ ถึงดี ก็คือ เปนสุข.
แตที่ เขาพูดกันมาแตกอนนั้น มักจะมีความหมายไปในทางวา เปน
เรื่องที่จะมีจะไดตอตายแลว คือหลังจากตายแลว จึงจะไปสุคติหรือจะไปทุคติ. นี่ขอ
ใหเขาใจกันไวดวยวา เขาถือกันมาอยางนี้ เขาเชื่อกันมาอยางนี้; มิหนําซ้ํายังเปนเรื่อง
สับสนยิ่งขึ้นไปอีกทางหนึ่ง คือวาในปจจุบันนี้ มนุษยเรา พวกมนุษย พุทธบริษัทสวน
ใหญ, สวนที่ตามธรรมเนียมตามประเพณีนั้น ก็ถือวาเราไปสุคติกันที่เทวโลกหรือเมือง
สวรรค มนุษยที่นี่ถือวา เราไปสุคติกันในเมืองเทวดา เมืองสวรรคหรือเทวโลก ;
แตพวกเทวดาในสวรรคนั้น ก็มีเรื่องกลาวไวในพระบาลีวา เขามาสุคติกันที่เมือง
มนุษย หรือมนุษยโลก.
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บางคนอาจจะไมเคยไดฟง ก็อยากจะเลาใหฟงวา ตามพระบาลีนั้น เมื่อเทวดา
ตนหนึ่งจะตองจุติ คือตาย ก็มีปญหาวาจะไปไหน ตายแลวจะไปหาสุคติกันที่ไหน, เปน
เทวดาแลวจะจุติแลว ก็เที่ยวถามหาวาไปสุคติกันที่ไหน. พวกเทวดาก็บอกวา ไปสุคติ
กันที่มนุษยโลก เพราะในเมืองมนุษยนั้นมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หาไดงาย, เปน
ที่เกิดแหงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ, แลวเขาก็พูดกันแตเรื่องพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ไมเหมือนในเมืองเทวดา ซึ่งพูดถึงกันแตเรื่องอะไรก็ไมรู จะเปนเรื่องบา
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สมบัติสวรรค, ไมพูดกันถึงเรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มากเหมือนในเมือง
มนุษย. ถาเราไปเกิดในเมืองมนุษย เราก็จะไดใกลชิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
มากกวา, มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมากกวา.
เปนอันวาพวกเทวดาเขายุติกันอยางนี้วา
ไปสุคติกันที่เมืองมนุษย.
สวนพวกมนุษยที่นี่ จะไปสุคติกันที่เมืองสวรรค หรือเทวโลก, มันเปนการเลนซอนหา
กันอยูอยางนาหัวเราะ. สังเกตดูใหดี : พวกมนุษยจะไปสุคติที่เมืองเทวดา พวก
เทวดาจะมาสุคติกันที่เมืองมนุษย
นี่มันเปนเรื่องสับสนนอกจากวาไปถึงกันตอตาย
แลว แลวก็ยังเปนเรื่องที่สับสน ไขวกันอยูวายังไมรูที่ไหนแน.
ทีนี้ เราอยากจะใหฟาสางในทางสุคติ คือใหรูเรื่องสุคตินี้อยางที่วามี
ประโยชน หรือเปนแสงสวางสองทาง.
คนทั้งหลายไมเคยคิดกันวา สุคติ หรือ ทุคติ นี้ เปนสิ่งที่มีในขณะจิต
ที่ถัดไปจากการกระทํากรรม โดยเฉพาะก็คือมโนกรรม กระทํามโนกรรม, ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม เมื่อจิตที่เปนตัวกรรมนั้นดับไปแลว จิตถัดมานั่นแหละ คือเรื่องที่ได
รับผลเปนสุคติ หรือ ทุคติ, มันอาจจะเร็วแวบเดียวก็ได ทํามโนกรรมเสร็จมันก็เปน
ทุคติหรือเปนสุคติไปแลว แลวแตวามโนกรรมนั้นทําอยางไร คือทําอยางดีหรือทําอยาง
ชั่ว. นี่ใครเคยคิดอยางนี้บาง ถาไมเคยคิดก็อยากจะใหคิดอยางนี้วา เรามาเอาสุคติที่มัน
เอื้อมถึงกันเดี๋ยวที่นี่.
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จิตคิด - ทํา, คิดแลวกระทํามโนกรรม มโนกรรม ก็คือการคิด คิดดีคิดชั่ว
พอการคิดนี้เสร็จดับไป จิตที่ถัดมานั่นแหละคือผลของมัน ก็เรียกวาอยูที่นั่น ติด ๆ กัน
ไปนั่น คิดดีเปนสุคติ คิดชั่วก็เปนทุคติ. อยางนี้มันเปนอยางไร, ขอใหลองคิดดู.
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มันไมตองรอนี่ ไมตองรอตอตายแลวนี่, แลวมันยังดีมากก็ตรงที่วาบังคับได. เราบังคับ
มันได เราบังคับสุคติหรือทุคติเอาไดตามชอบใจเรา คืออยาไปทําชั่ว อยาไปคิดชั่ว,
อยาไปคิดชั่วสิ มันก็จะมีแตสุคติ แลวก็ทันทีทันใจ.
ใหรูสึกกันสักอยางหนึ่งวา ชีวิตนี้เปนสิ่งที่เดินทางอยูตลอดเวลา จริง
หรือไม ? ทานลองคิดดูวา ชีวิตนี้เปนการเดินทางอยูตลอดเวลา, ไมไดหมายความวา
เดินดวยเทา, ไมไดหมายความวาเดินดวยเทาหรือเดินดวยยานพาหนะอะไร. ชีวิตนี้มัน
เปลี่ยนอยูตลอดเวลา, มันเปลี่ยนไปตามอํานาจเหตุปจจัยอยูตลอดเวลา. สิ่งทั้ง
หลายมีเหตุมีปจจัยปรุงแตงอยู ชีวิตนี้ก็มีเหตุมีปจจัยปรุงแตงอยู ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนอยู
ตามเหตุตามปจจัยนั้น, เราจึงเห็นวา ชีวิตนี้มันเปลี่ยนอยูตลอดเวลา; เชนเมื่อวานนี้
วานซืนนี้ มันก็ไมเหมือนกับวันนี้, แลวในวันนี้ เดี๋ยวนี้เปนตอนบาย มันก็ไมเหมือน
กับเมื่อตอนเที่ยง หรือตอนเชา มันเปนอยางอื่น, ตอนเชาเปนอยางอื่น, ตอนสายเปน
อยางอื่น ตอนเที่ยงเปนอยางอื่น, ตอนบายเปนอยางอื่น. นี่มันเปลี่ยนอยูตลอดเวลา.
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แลวยิ่งกวานั้น ในตอนเชาหรือตอนไหนก็ตาม ชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่ง
มันก็ไมเหมือนกัน มันเปลี่ยนอยูตลอดเวลา, แลวในชั่วโมงหนึ่ง ๆ ชีวิตนั้นมันก็เปลี่ยนอยู
ทุก ๆ นาที ทุก ๆ วินาที จะทุกวินาที กระทั่งวาทุกขณะจิต ซึ่งมันเร็วกวาวินาทีไปเสียอีก
มันเปลี่ยนอยูตลอดเวลา. นั่นแหละ เรียกวามันเดินทางอยูตลอดเวลา, ใหเห็นวามัน
เปน พฤติของจิต ที่เปลี่ยนอยูตลอดเวลา.

คําวา พฤติ คือ ความเปนไป พฤติ หรือ วุตฺติ หรือ ประพฤติ ก็ตาม แปลวา
ความเปนไป การเปนไป, พฤติของจิต คือ การเปนไปของจิต เปลี่ยนอยูทุกขณะจิต,
เปลี่ยนอยูทุกขณะจิตเลย. ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนอยู แลวเมื่อเปลี่ยนอยูก็ถือวามัน
เดินไป, ไมซ้ําที่ ไมหยุดอยูกับที่.
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เรามองใหเห็นขอนี้ วา จิตเปลี่ยนอยูทุกขณะ ๆ แลวแตจะกําหนด ขณะ
วายาวสักเทาไร, ยาวสัก ๑ นาที สัก ๑ วินาที หรือแมแตวาขณะจิต เขาเรียกวามันเร็ว
เทาฟาแลบ หรือวาเร็วยิ่งกวาฟาแลบ. แตก็พอจะมองเห็นได วามันเปลี่ยนอยูทุกเวลา
จึงพูดไดวา พฤติของจิตเปลี่ยนอยูทุกเวลา, เพราะวาชีวิตมันขึ้นอยูกับจิตดวงเดียวนั้น,
ดังนั้น ชีวิตก็เปลี่ยนอยูทุกเวลา.
ถามองเห็นอยางนี้ก็เรียกวา มันจะกลายเปนเรื่องที่จริง ประจักษ โดย
ประจักษ คือสันทิฏฐิโก. ธรรมะที่จะเปน ธรรมะที่ถูกตองของพระพุทธเจานั้น
ตองเปนสันทิฏฐิโก, สันทิฏฐิโกที่เราไหวพระสวดมนตอยูเสมอ สฺวากฺขาโต ภควาตา
ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก ฯลฯ ใน ๖ บทนั้นมันมีบทวา สันทิฏฐิโก อยู
บทหนึ่ง ซึ่ง สําคัญมาก.
ถาจะเปนสวากขาโต คือ ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวดีแลวนั้น ตอง
เปนสันทิฏฐิโก คือเรารูสึกไดดวยจิตของเราเอง, ปรากฏอยูในความรูสึกของเราเอง,
ไมตองเชื่อคนอื่น, ไมตองเชื่อตามตัวหนังสือ ไมตองเชื่อตามอะไร, แตมองเห็นชัดใน
จิตใจของตนเอง วาเปนอยางไร อยางนี้เปนสันทิฏฐิโก.
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นี้ก็อยากจะใหมองเห็นเปนสันทิฏฐิโก ในเรื่องของจิต ที่มันมีพฤติ
คือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา; แลวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปจจัยนั้น ๆ ตามที่เราบัญญัติวา อยางนี้ชั่วอยางนี้ดี, อยางนี้บุญอยางนี้บาป, อยางนี้
กุศลอยางนี้อกุศล: เราก็เลยเห็นจิตที่คิดหรือกระทําอยู เปนบุญหรือเปนบาป แลวจิต
ไดรับผลบุญหรือไดรับผลบาป รูอยูแกจิตใจของตนเอง. แมจะไมรูจักเรียกชื่อวาอะไร
เปนภาษาบาลีลําบาก ก็ใหรูวามันมีอยางนี้แหละ, มันเปนสิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง
แลวเปลี่ยนไปตามเหตุตามปจจัยที่ปรุงแตง.
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การปรุงแตงมันแลวแตเหตุปจจัย
ชนิดที่สมมติบัญญัติวาบุญหรือบาป,
มัน
ก็เลยเปนจิตบุญหรือบาป มีผลเปนบุญหรือเปนบาป. ใหรูสึกทุกครั้งไปวา จิตนี้มันไดคิด
เปนบุญหรือเปนบาป แลวมันไดเสวยผล เปนบุญหรือเปนบาป, ใหสันทิฏฐิโก
คือมองเห็นรูสึกดวยตนเอง; ไมใชมองดวยตา ๒ ลูกนี้ ไมใชตาเนื้ออยางนี้, มองดวย
ตาใจ มองดวยใจ ใหเห็นวามันเปนอยางไร, วาจิตนี้มัน เศราหมอง หรือ จิต
นี้มันผองแผว. ถามันเศราหมองก็มองเห็นวา โอ, มันทํามโนกรรมมาไมดี มโนกรรม
มาเปนทุจริต มันก็เลยเศราหมอง ถาเห็นวา โอ, มันผองแผว มันสดชื่นแจมใสเปนสุข
ก็เพราะวามโนกรรมมันทํามาดี คือมันทํามาโดยสุจริต.
เดี๋ยวนี้เราไดยินไดฟงเรื่องชนิดนี้มามากแลว มันก็ควรจะรูจักกันทีแลว,
รูจัก
ขางในกันที; ไดยินไดฟงมาทางขางนอก ทางหู ทางตา ทางอาน ทางอะไรมันพอแลว
เราก็มารูจักขางในกันที วาจิตนี้มันเปนสุคติเปนทุคติอยางไร จนเราเห็นวา เอา มัน
เปนอยางนั้นตามธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น, เราก็จะมีความรูดวยตนเอง สันทิฏฐิโก
ขึ้นมาอีกวา จิตนี้เปนสิ่งที่ควบคุมได โดยการควบคุมจิดนั้นเอง จิตนี้เปนสิ่งที่ควบคุม
ไดโดยการที่ควบคุมจิตนั้นเอง.
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อะไรมาคุมจิต ? มันก็คือ สติที่เปนคุณสมบัติของจิต. จิตนี่มันมี
คุณสมบัติหลายอยาง : คุณสมบัติฝายที่จะเปนทุกข มันก็มีอยูพวกหนึ่ง, ฝายที่ไมเปน
ทุกข มันก็มีอยูพวกหนึ่ง. สติก็เปนคุณสมบัติของจิต ทําใหระลึกได, รูสึกตัว
แลวก็มีปญญา วารูอยางไรดี อยางไรชั่ว, อยางไรเปนทุกข, อยางไรไมเปนทุกข;
ฉะนั้นสติปญญานี้ก็จะไปควบคุมคุณสมบัติฝายชั่วฝายต่ําของจิต. จิตก็เปนสักวาจิต แลว
มันมีดวงเดียวเสียดวย มันก็เกิดการตอสูกันในระหวางสิ่งที่เรียกวา คุณสมบัติของจิต
ซึ่งเขามักจะเรียกวาเจตสิก ก็แปลวา สมบัติของจิต นั่นแหละ ไมแปลวาอยางอื่นได.
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จิตดวงเดียว มีคุณสมบัติจัดไดเปน ๒ ฝาย : คือฝายที่จะไปเปนทุกข กับ
ฝายที่จะไมเปนทุกข. ทีนี้ฝายที่จะเปนทุกข มันเปนไปมากเขามาตั้งแตเกิด ตั้งแตออน
แตออก, เดี๋ยวนี้มันเกิดไมชอบแลว มันเข็ดหลาบแลว มันเบื่อแลว, คุณสมบัติฝายที่
มันจะไมใหนําไปสูทุกข
มันก็เขามาเปนเจากี้เจาการวาอยางนั้นเขามาคุมครองจิตควบคุมจิต
ใหจิตมันเปนไปแตในทางฝายนี้ อยาเปนไปแตในทางฝายโนน ซึ่งมันเปนทุกข.
กิริยาอาการอยางนี้ หรือวาพฤติอยางนี้ ใครเคยเห็นบาง ใครเคยมองเห็น
ใครเคยประสบ ใครเคยใชมันแลวบาง ? ถาวาใครเคยมองเห็นแลวเคยใชมันมาแลวบาง,
ก็ดีมากดีที่สุดแหละ ที่ไดโอกาสเปนถึงอยางนั้น. ถายังไมเคยก็ขอใหเคยสิ ใหเคย ;
เพราะวาจิตมันดวงเดียวนี่. ที่เรียกวาคน ๆ มันสมมติ มันเปนรางกายที่มีจิตใจ;
จิตใจที่วาคุณสมบัติอันไหนกําลังยึดครองอยู คือฝายวิชชาหรือฝายอวิชชา, ถาฝาย
อวิชชากําลังครองอยู มันก็มืด กระทําไปอยางความมืดอยางคนมืด, ถาวิชชาคุม
ครองอยูมันก็ทําไปอยางสวาง อยางแจมแจง.
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นี่ดูเถอะวา บางคราวจิตนี้มันสวาง ฉลาด รู และเบิกบาน, แตในบาง
คราวมันกลับมืดไมรู แลวก็หดหูเปนทุกข. เมื่อไรมันเปนทุกข ก็เรียกวา ทุคติ,
เมื่อไรมันเปน สุข ก็เรียกวา สุคติ คือมันไปดี. จิตนี้มีการไปดี ไปเรื่อยไปแหละ,
ไปดี มันก็จะไปจนถึงที่สุด คือดีที่สุด, ที่สุดดี ก็จะพนดี จะเหนือดี จะไปนิพพานหรือ
อะไรก็แลวแตจะเรียก.

เดี๋ยวนี้ปญหามันมาติดตันอยูเสียที่วา ไมรูอยูที่ไหน แลวก็เอาไวไกลเกินไป
คือตอตายแลวโนน ตอตายแลว แลวก็มีเหตุปจจัยอยางอื่นที่ควบคุมไมได ที่เราควบคุม
ไมได; นี่ขอเสียหายมันอยูที่นี่. ถาควบคุมได เราก็ทําใหมันเปนสุขได อยูในความ
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ควบคุมของเรา; ฉะนั้นเราตองควบคุมจิตนั้นเอง ใหมีสมบัติ มี เจตสิกธรรม
เปนสมบัติของมัน ที่ เปนฝายดี; เชนสติ เชนปญญา เชนสมาธิ เชนศรัทธา ที่เปน
ฝายดี มาควบคุมอยูเถอะ มันก็ไปดี เดินดีกาวหนาไปดี, ก็เปนสุคติอยูตลอดเวลา,
หลังจากคิดดีแลวมันก็เปนสุคติติดกันขึ้นมา แลวเปนไปตลอดเวลา.
นี่ขอใหดูกันในขอนี้ที่วา จิตมีพฤติอยูตลอดเวลา คือเปลี่ยนไป เหมือน
กับเดินทางอยูตลอดเวลา ก็ควบคุมพฤตินี้ใหถูกตอง, ทําไมไมสนใจที่จะทําใหมันเปน
สุคติอยูตลอดเวลา คือใหมันเดินไป ๆ เดินไป อยางมีสุข เปนสุข ๆ เปนสุข ๆ อยูตลอด
เวลา, เราสามารถจะทําไดอยางนี้และที่นี่, ไมใชตองรอตอตายแลว. นี่ขอให
ถือวาเปนเรื่องฟาสาง คือความมืดไดหายไป แสงสวางไดเกิดขึ้น วาสุคตินั้นคืออะไร,
จะเอากันไดที่ไหน โดยวิธีใด อยางที่วามาแลวนั้นเอง.
จิตนี้เปนของประหลาด ที่วา ดวงเดียว แตเปลี่ยนไดหลายสิบอยาง
หลายรอยอยาง แตวาหลายสิบอยางหลายรอยอยางนั้น แบงไดเปน ๒ พวก คือฝายผิดกับ
ฝายถูก. เอาใหมันเปนฝายถูกอยูเรื่อย มันก็เปนสุคติอยูเรื่อย, เจริญกาวหนาไปเรื่อย
เปนสุคติอยูเรื่อย จนกวารางกายจะแตกดับ.
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ขอใหทุกคนทําได อยางนี้ มีไดอยางนี้ เปนไดอยางนี้ คือมีสุคติอยู
ตลอดเวลา เชนเดียวกับโลกพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเราจะสรางขึ้นไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็
คือ สุคติ โลกแหงสุคติ เราจะสรางขึ้นไดที่นี่และเดี๋ยวนี้.

ฟาสางทางโลกพระศรีอารยเมตไตรย.
ทีนี้ก็พูดเรื่อง ฟาสางทางโลกพระศรีอารยเมตไตรย ติดตอกันไป.
พระศรีอารย ชาวบานเรียกวา โลกพระศรีอารย ยอมาจากคําวา พระศรีอารยเมตไตรย.

โลก
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ที่เรียกวา พระศรีอารย ๆ นี้มันฟงแปลกหู, กลายเปนคําลอไปเสีย แลวไปเติมเขาวา
ภาษีอาน เก็บภาษีอาน จนชาวบานแย ภาษีอาน พระศรีอารย อยางนี้มันกลายเปน
ตลกไป.
โลกพระศรีอารยเมตไตรย เขาหมายถึงโลกแหงมนุษย ที่มีความสุข
โดยสวนเดียว; ไมใชสุขนิพพานก็ได เปนสุขธรรมดาสามัญนี้ คือ สุขที่เกิดมาจาก
การประพฤติถูกตอง มีการประพฤติถูกตองอยูตลอดเวลา, มีการเสวยผลของการประพฤติ
ที่ถูกตองอยูตลอดเวลา ก็คือเปนสุขอยูตลอดเวลา นี่เรียกวาโลกของพระศรีอายเมตไตรย.
เทาที่สํารวจดูแลว มีดวยกันทุกศาสนาเลย, แตละศาสนาก็มีโลกของ
พระพุทธเจาหรือพระศาสดา แลวแตเขาจะเรียก ที่จะมาขางหนาองคหนึ่ง ๆ.ในศาสนา
ฮินดูก็ดี ศาสนายิวก็ดี ศาสนาคริสตก็ดี ศาสนาอิสลามก็ดี ลวนแตไดพูดถึงคนคนหนึ่ง
ที่เราเรียกในวงของเราวา
พระศรีอารยเมตไตรย,
หมายความวาถาพอถึงยุคของ
บุคคลนี้แลว โลกนี้มีแตความสุขโดยสวนเดียว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พระพุทธเจาก็ไดเคยตรัสถึงเรื่องของพระศรีอารยเมตไตรย
มีในปกรณชั้น
บาลีดวยเหมือนกัน.
ที่นาสนใจอยางยิ่งก็คือวา
ในยุคหรือในโลกพระศรีอารยเมตไตรย
นั้น
จะมีพระอริยเจามากกวายุคพระศาสนานี้,
ในยุคพระศรีอารยเมตไตรยนั้นจะมีพระ
อรหันตเปนพัน ๆ ซึ่งในยุคพระศาสนานี้มีพระอรหันตเพียงรอย ๆ อยางนี้เปนตน. ตรัส
เปรียบเทียบไว อยางนี้ : อริยบุคคลชั้นไหนก็ตามเถอะ, ชั้นอนาคามี สกิทาคามี โสดาบัน
อะไรก็ตาม จะมีมากกวาในยุคพระศาสดาองคปจจุบันนี้. นี่เราไมคอยสนใจ
เราสนใจแตวา
มันจะมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอยางไรบาง แลวเขาก็บรรยายไวอยางนาเพลิดเพลิน.
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คําบรรยายเรื่องโลกของพระศรีอารยเมตไตรย
ชนิดที่ยั่วใหคนพอใจนั้น
ไม
เคยพบในพระบาลีดอก มันเปนหนังสือในชั้นหลัง มาชั้นอรรถกถา หรือวาแตงขึ้นโดย
เฉพาะ วามีความสุขเหลือประมาณ เพราะวาใครตองการอะไรก็ไดทันที ไปเอาที่ตน
กัลปพฤกษ กัลปพฤกษก็เรียก กัลปฑรูมะก็เรียก ที่ตนไมศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้น. ใครตอง
การอะไรก็ไปเอาที่นั่น - เอาจากที่นั่น ที่พวกคอมมิวนิสตเขาเอาไปอางวา เขาก็จะมี
กองกลางเปนทุนกองกลางของชาติ ที่ใครตองการอะไรก็ไปเอาได. พวกคอมมิวนิสต
เขาก็เอาพระศรีอารยไปอาง
วาเขาจะจัดโลกนี้ใหเปนเหมือนกับโลกพระศรีอารยเมตไตรย
จะเปนไดหรือไมนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง.
ที่เขาพูดไวจนทุกคนสนใจก็วา มันมีตนกัลปพฤกษ ตองการอะไร อะไร
ก็ได ไปเอาไดทันทีเลย, แลวมีความสะดวกสบายไปทุกอยาง กระทั่งวาน้ําในคลองยังไหล
ขึ้นขางหนึ่งไหลลงขางหนึ่ง อยางนี้เปนตน, โอย, พรรณนาไมไหวดอก เดี๋ยวมันจะกลาย
เปนเรื่องชวนหัวไปเสีย.
แลวก็มีที่นาสนใจก็คือวา มีแตความรัก ความรักเพื่อนมนุษย, ไมใชความ
รักของกิเลส ไมใชความรักของราคะของกิเลส,
มันเปนความรักเพื่อนมนุษยดวย
เมตตาธรรม, ทุกคนรักกันและกันยิ่งกวาธรรมดา ยิ่งกวาที่มันมีธรรมดาสมัยนี้ ทําตัว
เปนผูมีเมตตากรุณาตอกัน เลย ไมมีการเบียดเบียน เทานี้ก็พอแลว ทั้งหมดนั้นไมมีการ
เบียดเบียนแมแตนิดเดียว อยูกันอยางไมมีการเบียดเบียนแมแตนิดเดียว นี่มันก็วิเศษแลว.
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เราลองคํานวณดูวา ไมมีใครเบียดเบียนใคร, ไมมีใครเบียดเบียนเรา เรา
หันไปทางไหน ก็มีแตมิตรสหายที่จะชวยเหลือทั้งนั้น, ไมวาจะหันหนาไปทางไหน มีแต
คนถามวา จะใหชวยอะไร จะใหชวยอะไร ตองการอะไร จะใหชวยอะไร, อยางนี้ไปเสีย
ทุกหนทุกแหงในโลกของพระศรีอารยไตรย.
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ทีนี้มันตองพิจารณากันวา
ผูที่กลาวเรื่องศาสนาพระศรีอารยเมตไตรยนี้
เขา
ก็กลาวตามวิสัยธรรมดาสามัญที่จะนึกได นึกเอาเองไดวา มันวิเศษอยางไรบาง วิเศษอยางไร
บาง ดีอยางไรบาง ก็เอามากลาวไวหมด, กลาวไวเปนลักษณะของโลกพระศรีอารยเมตไตรย
หมด. แตคํากลาวชุดนี้ นาประหลาดนาสงสัย คือ พูดแตเรื่องโลกิยสุข ไปทั้งนั้น
ไมพูดถึงโลกุตตรธรรม, ไมเหมือนที่พระพุทธเจาตรัสไว. ที่พระพุทธเจาตรัสทาน
ตรัสวา ในโลกพระศรีอารยเมตไตรยนั้น จะมีพระอริยบุคคล มากกวาในโลกในยุคศาสนา
ของตถาคต; แตโฆษณาชวนเชื่อเรื่องโลกพระศรีอารยที่เขาเอามาพูด มาสอน มาเทศน
กัน ที่มีในหนังสือชั้นหลังนี้ จะไมพูดถึงโลกุตตระ, พูดแตเรื่องมีความสุขอยางยิ่งชนิด
โลกิยะ.
เขาใจวาการพูดเรื่องโลกพระศรีอารยเมตไตรยนี้ คงพูดกันมาแตกอน
ดึกดําบรรพ คงจะพูดกันตั้งแตดึกดําบรรพ กอนที่มนุษยจะรูเรื่องโลกุตตระ ในสมัยที่
มนุษยยังไมไดรูเรื่อง โลกุตตระ, ก็พูดเอาตามพอใจ เปนเรื่องโลกิยะไปทั้งนั้น;
ฉะนั้นพรรณนาความสุขอยางโลกิยสุขไปเสียทั้งนั้น. แตแลวเอาเปนวาเรายอมรับ ไมคัด
คาน เพราะมันดีที่สุดในแงของโลก ในแงของโลกิยธรรม, หรือจะวาในแงของศีลธรรม
ก็ได. ถาอยางนี้ก็เรียกวาดีที่สุดแลว สวนศีลธรรม ไมตองถึงโลกุตตรธรรม, เปน
ศีลธรรมทั้วไป ในบานในเมืองทั่วไป ในระดับอยูกันเปนผาสุกทั่วไป ก็นับวาดีแลว ดีที่
สุดแลว ขอใหไดเถอะ ในลักษณะนี้ขอใหไดมา แลวก็ไมตองรอกันอีกหมื่นปแสนป
ขอใหไดกันที่นี้และเดี๋ยวนี้.
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อาตมาพูดวา โลกพระศรีอารยเมตไตรยอยูแคปลายจมูก คนเขา
ก็หาวาวาเอาเอง, พูดตรง ๆ ก็หาวาหลอกเขา; แตอาตมาก็ยังคงพูดวา โลกพระศรีอารยเมตไตรยนี้อยูแคปลายจมูก ไมตองรอกันหมื่นปแสนป คือเมื่อทุกคนมี
ศีลธรรม
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รักผูอื่น ไมเปนเวรเปนภัยแกใคร ๆ มีแตรักผูอื่น อยูกันอยางมิตร ก็ดูเถอะมันจะ
เปนอะไร มันก็ไมมีความทุกข ก็ไมมีการเบียดเบียน มีแตความสงบสุข.
ถาคนทุกคน ในโลกมันเปลี่ยนปบเดียวเปน รักผูอื่น ไมเห็นแกตัว โลก
ทั้งโลกก็กลายเปนโลกพระศรีอารยเมตไตรยไปทันที; นี่จึงวามันอยูแคปลายจมูก.
ขอใหพลิกกลับนิดเดียว พลิกกลับเปนวา รักผูอื่น ไมรักแต ตัวกู-ของกู เห็นแกตัว;
ถาอยางนั้นแลวมันตรงกับขาม. ถารักผูอื่น. รักผูอื่น มันก็ไมมีใครเบียดเบียนใคร,
ใครตองการอะไรมีคนให, ใครตองการอะไรมีคนให ก็เลยเปนโลกพระศรีอารยเมตไตรยได
ในพริบตายเดียว, ไมมีอาชญากรรมเหมือนอยางที่มีเดี๋ยวนี้ จนไมรูจะมีกันอยางไรแลว.
อาชญากรรมเลวรายไปรวมอยูในกรุง บานนอกมันกลับไมมี หรือมี
นอยกวาในเมืองกรุง; เมื่อกอนนี้อาชญากรรมเลวรายอยูในปาในดง
ในถิ่นที่ไมเจริญ.
เดี๋ยวนี้ไปมีมากอยูในเมืองกรุง, นี่อาชญากรรมทั้งหลาย เรื่องฆาพอฆาแม ไปมีอยูใน
เมืองกรุง เพราะวาที่นั่นมันเปนที่ทํามาหากินแขงขันกัน อยางที่เรียกวาอยางยิ่ง, แขงขัน
กันอยางยิ่ง จนจิตไมเปนผูเปนคน จนฆากันไดงาย ๆ เหมือนกับตบยุงสักตัวหนึ่ง.
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เมื่อวานนี้ก็ไดยินขาวหนังสือพิมพที่วา
ลูกสาวเขาไปจางมือปนมายิงพอของ
เขาเอง เพราะวาพอทําแตอบายมุข ลางผลาญหมด กินเหลาเปนที่ตั้ง ลูกสาวไปจางมือ
ปนมาฆาพอ. นี้มันก็นาคิดนะ ถาคิดอีกแงหนึ่งมันก็ดีนะ เขาทําถูกนะ, แตถาคิดใน
อีกแงหนึ่ง ก็มันไมไหว มันฆาพอของมันเอง. วันกอนเลาเรื่องยายคนหนึ่งเขาฆาตัวตาย
เพราะลูกชายจัดงานบวชนาคเลี้ยงเหลา แมของเจานาคก็เลยฆาตัวตาย กินยาฆาตาย,
นี้ก็ดี รักความดี รักความจริง รักความถูกตอง จนเอาชีวิตเขาแลก; ถามีนมีแตคน
อยางนั้นแลว โลกนี้ก็เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรยได เขาไมชอบความชั่ว. แตที่ใหลูก
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ฆาพอเพราะวาพอทําชั่วนี้ มันก็จะดีเกินไป แตก็ยังนับวาอยูในขายที่มันบูชาความดี เอา
ความดีเปนหลักกัน.
ในโลกพระศรีอารยเมตไตรยนี้สมบูรณไปดวยวัตถุ
ตามที่มนุษยจะนึกฝนกัน
อยางไร มีใหหมด; แตพระพุทธเจาทานไมไดทรงหวังอยางนั้น กลับไปตรัสวา ในโลก
พระศรีอารยเมตไตรยนั้น
มีพระอริยบุคคลมากกวาในศาสนาปจจุบันนี้
ทานเล็งไปยัง
โลกุตตระ โลกุตตรธรรมมีมาก.
นี้เราจะเอาโลกพระศรีอารยเมตไตรยชนิดไหนกัน ?
ถาจะเอาอยางมีความสุข
อยางโลก ๆ ร่ํารวย สวยงาม สนุกสนาน บันเทิงเริงรื่นกันอยู มันก็แบบหนึ่ง, ถาเอา
สูงขึ้นไปถึงวา มีอริยบุคคลมาก นั้นมันอีกแบบหนึ่ง, แลวไกลกันมากทีเดียว ถาเราจะ
เอาโลกพระศรีอารยอยางแบบงาย ๆ ต่ํา ๆ ของชาวบาน เราก็ทําได ดวยการรักกัน
เมตตากัน รักกัน, ไมมีใครเปนอันตรายหรือเปนศัตรูแกใคร มันก็เปนโลกพระศรีอารย
ตามแบบชาวบาน. แตถาเราจะ เอา โลกพระศรีอารยเมตไตรย ตามแบบที่พระพุทธเจาตรัส เราตองชวยกันปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ. ปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บรรลุมรรคผลนิพพานใหมากขึ้น ๆ ใหมีการบรรลุมรรคผลนิพพานมากขึ้น ๆ ๆ จึง
จะเปนโลกของพระศรีอารย ตามแบบของพระพุทธเจา.
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นี่ใหเห็นวามันมีอยู ๒ แบบ ถาจะเอาตามแบบธรรมดาสามัญทั่วไป มันก็
ทําไดในทางศีลธรรม
รักกันอยาเบียดเบียนกัน โลกพระศรีอารยก็เกิดขึ้นในแบบนั้น ;
แตถาปฏิบัติธรรมะกันใหมาก
จนเต็มไปดวยพระอริยบุคคล
มันก็เปนโลกพระศรีอารย
ตามแบบของพระพุทธเจา ดังที่ตรัสไวในบาลี.
เอาละ, เปนอันวาเรา มีหวังที่จะทําได จะเอาโลกพระศรีอารยแบบ
ไหน แบบธรรมดาสามัญ หรือแบบที่พระพุทธเจาทานตรัส ก็ทําได. เดี๋ยวนี้
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เรามันไมทํา แลวเราไปทําใหมันผิดตรงกันขามไปเสียอีก มันก็ไมเกิดโลกของพระศรีอารย
สักแบบหนึ่ง, มันไมเกิดขึ้นมาสักแบบหนึ่ง, แบบธรรมดาสามัญมันก็ไมเกิดขึ้นมา แบบ
พระพุทธเจามันก็ไมเกิดขึ้นมา.
เราก็เกิดอยูในโลกปจจุบันนี้ ซึ่งมีการศึกษาเลาเรียนผิดกับแบบกอนมาก
ผิดกับสมัยโบราณมาก แตทําไมมันจึงไมมีอะไรดีขึ้น ? ยิ่งศึกษามาก ยิ่งกาวหนามาก
ทางเศรษฐกิจกิจ ทางวิทยาศาสตร ทางอะไร โลกก็ยิ่งเปนเมืองนรกมากขึ้น ยิ่งกาวหนาทาง
การศึกษา ทางวิทยาศาสตร ทางปรัชญา ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางอะไรกาวหนา
มาก แตโลกยังเปนเมืองนรกมากขึ้น.
เมื่อ ๔๐ - ๕๐ ปมานี้มันก็ไมเปนเมืองนรกมากเหมือนอยางนี้ เมื่อนั้นยังไม
เจริญดวยวิชาความรูหรือวาการศึกษา; เมื่อเขายังไมเจริญดวยการศึกษาแบบนี้ เขาอยู
กันเปนสุข จะเรียกวาสมัยคนปาโนน คนปาสมัยที่ยังไมนุงผา เขายังอยูกันอยางสงบสุข
ยิ่งกวาสมัยนี้ที่วาเจริญดวยการศึกษา ที่เขาอวดกันนักวาการศึกษาทําใหโลกเจริญ. ยิ่ง
เจริญก็คือยิ่งเปนเมืองนรก คือมันมีกิเลสมากนั่นเอง เพราะมันเต็มอัดอยูดวยกิเลส
มันโลภมากกวาคนสมัยโบราณ : มันโกรธอาฆาตมาดราย ยิ่งกวาคนสมัยโบราณ, มีโมหะ
หลงใหลยิ่งกวาคนสมัยโบราณ.
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คนสมัยนี้ในหัวใจเต็มอัดอยูดวยกิเลสอยางนี้ มันอยูใตกิเลส ใตอํานาจกิเลส
ใตอํานาจของอารมณ เรียกวาจมโลก. คนสมัยนี้จมโลกมากเกินไป อยูใตอารมณ
คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ, มันโงเมื่อผัสสะ ทําผิดเมื่อผัสสะ เกิด
กิเลสเมื่อผัสสะทุกอยางไป : ผัสสะของดีก็เกิดกิเลสชนิดหนึ่ง, ผัสสะของชั่วก็เกิดกิเลส
ชนิดหนึ่ง, กลายเปนผัสสะแหงกิเลสไปเสียทั้งนั้น คือโลกสมัยนี้. การศึกษาที่อุตสาห
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เรียนกันมาเปนปริญญา เปนศาสตราจารย เปนมหาศาสตราจารย โลกก็ยิ่งเต็มไปดวยกิเลส
อยูนั่นแหละ มันไมไดสางขึ้น.
ฉะนั้นเราจะสรางโลกพระศรีอารยดวยการศึกษาแบบนี้ คงทําไมได จะตอง
มีการประพฤติกระทํากันเสียใหมใหถูกตอง คือวา มีความเมตตา รักเพื่อนมนุษย
ก็สรางโลกพระศรีอารยธรรมดาขึ้นมาได, ปฏิบัติธรรมะละกิเลสอยางสูงสุด ก็สรางโลก
พระศรีอารยตามแบบอยางของพระพุทธเจาขึ้นมาได, ทั้ง ๒ อยางนี้อยูในวิสัยที่เราจะทําได.
เปรียบดูอีกทางหนึ่งก็วา
ถาเกิดมีศาสนาพระศรีอารยเมตไตรยขึ้นมาในยุคนี้
จะดีที่สุด จะดีที่สุด เพราะวาวัตถุมันเจริญที่สุด : เจริญดวยวัตถุดวย เจริญดวยจิตใจ
ดวย มันก็ ๒ เจริญ ๒ ดี มันก็ดีที่สุด. สมัยพระพุทธเจานั้นก็เจริญทางจิตใจจริง แตวา
ทางวัตถุยังไมคอยเจริญ, วัตถุยังไมเจริญ เพราะมันยังไมเจริญนั่นแหละ เขาอยูกันอยาง
ธรรมดาสามัญมาก เชนขี่เกวียน แอด ๆ แอด ๆ แทนรถยนตอยางนี้ หรือไมมีรถไฟ
ไมมีเรือบิน ไมมีอะไร ก็อยูกันอยางงาย ๆ อยางธรรมดาสามัญ; ทางวัตถุไมเจริญ
แตทางจิตใจเจริญมาก อยูเหนือกิเลส.
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อาตมาพอนั่งรถยนตฉิวนี้ ก็นึกถึงพระพุทธเจาทุกทีไป ไมรูมันเปนอยางไร.
นี่เรามานั่งรถยนตวิ่งฉิวนี้ พระพุทธเจาทานเดินตอก ๆ แลวไมไดสวมรองเทาดวย.
วันหนึ่งไดคีมตัดเล็บ กรรไกรตัดเล็บหนีบแปบเดียวขาด;
นึกถึงพระพุทธเจาเหมือนกัน
วาพระพุทธเจาทานลําบากเทาไร ไมมีคีมตัดเล็บ มีมีดชนิดที่ใชลําบาก จะตัดเล็บสักที
เผลอมันก็บาดเอา. นี่ความเจริญอยางวัตถุอยางที่เดี๋ยวนี้ ไมมีในสมัยพระพุทธเจา
ไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง.

แตถาวาเดี๋ยวนี้มันเกิดการปฏิบัติธรรม ละกิเลสได ใหมีความเจริญในทาง
จิตใจดวยแลว มันก็ดีครบหมด ทางวัตถุก็เจริญ ทางจิตใจก็เจริญ แลวคนที่เจริญทาง
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จิตใจนั้นไมหลงใหลทางวัตถุ. ผูที่เจริญดวยจิตใจ เปนพระอริยบุคคล โสดาบัน สกิทาคามี
จะไมเมาหลงในสมบัติบา เรื่องสวยเรื่องงาม เรื่องเอร็ดอรอย เรื่องสนุกสนานเหมือนที่
คนสมัยนี้เขาหลงกัน, ไมตองกลัว ไมตองกลัว ความเจริญนั้นเปนเพียงความสะดวก.
ความเจริญทุกชนิดเปนเพียงความสะดวก ไมใชเปนสิ่งที่ตั้งแหงความหลงใหล ไมใช
เปนเหยื่อของตัณหา เหมือนที่คนเดี๋ยวนี้เขากําลังเปนกันอยู.
เรามีความเจริญเพื่อเปนเหยื่อของตัณหา ใหตัณหามันครอบงําย่ํายีเรา
มากขึ้น ยิ่งเจริญทางวัตถุชนิดนี้ มันก็ยิ่งตกนรกลึกลงไป ๆ แลวทางจิตใจก็ไมเจริญนี่,
จะเอาอยางไร มันก็ไมเจริญทางจิตใจ ทางวัตถุก็เรียกวาเจริญจนเฟอ จนเปนบา จนเปน
อันตราย เพราะไมมีธรรมะควบคุม.
ขอฝากไว พูดฝากไวแกทุกคนวา ถามันเจริญเทาไร มันตองมีธรรมะมาก
ขึ้นเทานั้น, โลกมีความเจริญเทาไร ตองมีศีลธรรมเจริญตามเทานั้น ถามันไมทัน
กันแลวความเจริญนั้นจะเปนความวินาศ จะเปนนรก, จะเปนนรกขึ้นมา. แตถาความ
เจริญทางธรรมะ ทางศีลธรรม มันทันกันมา มันก็ควบคุมไวได ไมหลงในความเจริญนั้น
ที่เปนเหยื่อของกิเลสนั้น มันก็ไมตองตกนรกดวยความเจริญ ความเจริญที่ไมมีธรรมะ
ควบคุมนั้นมันก็คือนรกขุมใหญ ตกกันทั้งโลก เหมือนที่ตกกันอยูเดี๋ยวนี้ : เปนทาสของ
กิเลส สนองกิเลส ทําอะไรเพื่อสนองกิเลสทั้งนั้นเลย ก็เปนนรกขุมใหญทั้งโลก, ตกกัน
ทั้งโลก หรือวาโลกตกนรกขุมใหญ เพราะความเจริญที่ไมมีธรรมะควบคุม.
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ถาสมมติวามีธรรมะคุม มีความรักเพื่อนมนุษย เปนโลกพระศรีอารย
ตามธรรมดา ก็ สบายกันมากแหละ เพราะวาวัตถุมันเจริญเหลือเกิน; เชนเรามี
ยานอวกาศไปโลกดวงดาว ไปโลกพระจันทร ไปอะไรก็ได อะไร ๆ ก็ลวนแตประเสริฐ
ทั้งนั้น แตแลวมันก็เอามาใชหลอเลี้ยงตัณหาทั้งนั้น มักก็หาความสงบสุขไมได. ถามี
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ความรูธรรมะเพียงพอ ก็ควบคุมสิ่งเหลานี้ไวได ไมใหเปนที่ตั้งแหงความหลงใหล เอามา
ใชเพื่อความสะดวกเทานั้น ไมใชเพื่อบํารุงกิเลส, แลวก็จะไมตองมีมากนักดวย มีเทาที่
มันเปนความสะดวกก็พอแลว ยิ่งมีมากมันก็ยุงมากแหละ.
เรื่องกินก็ดี กินดีเกินไปมันก็ยุงมาก แลวเปนโรคภัยไขเจ็บ, แตงเนื้อ
แตงตัวดีเกินไปมันก็เปนคนบา. ลองดูสิ แตงเนื้อแตงตัวเกินธรรมดามันก็เปนคนบา,
ใคร ๆ ก็ตองมองเปนคนบา แลวมันก็เปลืองเปลา ๆ เหยาเรือน เครื่องใชไมสอย ยาน
พาหนะ ก็พอสมควร เทาที่จําเปน มันก็ดี; แตนี้มันเกินจําเปน มันจะแขงกับเทวดา
คนสมัยนี้จะสรางบานสรางเรือนอยู หรือมีเครื่องใชไมสอย แขงกับเทวดาเลย มันเปนบา
ดวยความเห็นแกตัว ไมมีใครรักใคร คลายกับทุกคนเปนศัตรูกัน แยงชิงแขงกัน
คอยแยงชิงแขงขันกัน เอาเปรียบกัน คอยจองที่จะขูดรีดเอาของผูอื่นมาเปนของตน,
ความเจริญนี้เปนนรก.
ถาวามีธรรมะพอ ทุกคนมีธรรมะ ควบคุมความเจริญนี้ไวได, นี้จะเปน
ความเจริญเต็มความหมายของแบบพระศรีอารยเมตไตรย ที่คนแตกอนเขาพูดกันไว
แลวเมื่อมีกินมีใชสบายดีแลว ก็สนใจธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ อยาใหมีความทุกขทางจิต
ใจเลย, อยาใหมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เบียดเบียนเลย, อยาใหความเกิด
แกเจ็บ ตาย มาคุกคาม มาขูคํารามอยูเลย, สลัดออกไปเสียได เพราะไมยึดมั่น, เรื่องตัวกู
–ของกูนี้ ไมมี มันก็เปนศาสนาพระศรีอารยเมตไตรย ในมาตรฐานที่พระพุทธเจา
ทานตรัสไว เพราะเต็มไปดวยอริยบุคคล.
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ทั้งหมดนี้เปนการชี้ใหเห็นวา โลกพระศรีอารยมันมีอยูอยางไร, ทีแรกมันมี
อยูอยางไร, แลวมันควรจะมีอยางไร แลวมันอยูในวิสัยที่เราจะทําเอาได. อาตมาก็เลย
เรียกวา เรื่องฟาสางทางโลกพระศรีอารยเมตไตรย ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรม
ใหเต็มไปดวยศีลธรรมที่แทจริง ที่มันจะนํามาซึ่งผลจริง.
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เดี๋ยวนี้เขาพูดกันไวในรูปของอุปมา
คํานึงคํานวณหรือเทียบเคียง
มันเปน
การเทียบเคียง เทานั้นแหละ. เราไปถือเอาความเทียบเคียงเปนเรื่องจริง มันก็เลย
เขาใจไมได; เชนมีคําพูดที่ไดยินมาแตเด็ก ๆ วาบูชาพระดวยดอกบัวครบ ๘,๐๐๐ ดอก
แลวก็ไดเกิดในศาสนาพระศรีอารยเมตไตรย. อาตมาวาจริง ขอนี้จริง ถาบูชาดวย
ดอกบัวครบ ๘,๐๐๐ ดอก คิดดูเถิดวาจิตใจเปนอยางไร, จิตใจคนนั้นจะเปนอยางไร ที่ทํา
ไดอยางนั้น, เขาตองมีศรัทธาตองมีศีล ตองมีอะไรมากมัน ฆาใครไมไดดอก. ถาใคร
บูชาพระไดดวยดอกบัวครบ ๘,๐๐๐ ดอก มีศีลธรรมดีมากแน มันก็เปนโลกพระศรีอารยเมตไตรยอยูในตัวเองแลว.
บางทีเขาวาใหฟงเทศนมหาชาติหนึ่งพันคาถา กี่รอบก็ไมรู, ฟงเทศน
มหาชาติครบ หนึ่งพัน คาถา ก็จะไดเกิดในโลกพระศรีอารยเมตไตรย. อาตมาก็วาจริง
เหมือนกันแหละ แตขอใหฟงถูกนะ, ใหฟงถูกนะ ฟงถูกทั้งพันคาถานะ แลวก็จะมี
ศรัทธา, มีศรัทธาชนิดที่สูงสุด มุทุปสันนาเลยแหละ. คนชนิดที่อดทนไดอยางนี้ ที่คน
แตกอนเขาชักชวนลูกหลาน ไปฟงเทศนมหาชาติ ทําใหจิตศรัทธาออนโยน มีมุทุปสันนา
มันก็ไมมีความทุกข ก็เปนศาสนาพระศรีอารยอยูในจิตนั้นแลว ในความหมายหนึ่ง, หรือ
ที่วาไปฝงพัทธ ไปฝงพัทธใหครบกี่วัด ๗ วัด หรือ ๑๐ วัด ไปฝงพัทธใหไดครบ ๑๐ วัด
สมมติวา ๑๐ วัด จะไดเกิดในศาสนาพระศรีอารย มันก็ไดจริงเหมือนกันแหละ เพราะ
วามีศรัทธามาก. คนที่มีศรัทธาอยางนั้นแลวไมทําชั่ว มันก็สบายแหละ โดยจิตใจของเขา
ก็สบาย คือเขาไมเปนอันธพาลแน ถาอุตสาหไปฝงพัทธครบ ๑๐ วัด ๑๐ ครั้ง เขาก็ตอง
เปนคนมีจิตใจอยูในศีลในธรรม.
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ที่วา ดอกบัว ๘ พันดอก นั้น แสดงวาจิตใจมันดีเต็มที่ จึงจะตั้งอกตั้งใจบูชา
ไดครบ ๘ พันดอก หรือจะทนฟงคาถาพัน ทั้งพันคาถาไดเปนหลาย ๆ รอบนี้ มันก็
ตองอดทนทนมากแหละ มีธรรมะอดทนมาก, แลวเปนคนตองมีศรัทธามาก มันจึงจะทําได,
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แลวคนก็ยึดถือกันอยูเพียงอุปมา ไมมองถึงวาเนื้อแทนั้นมันเปนอยางไร มันก็ควรจะ
สางกันขึ้นเสียที แทนที่จะไปหาดอกบัวมาตั้ง ๘ พันดอก ทําอะไรชนิดที่มันมี
คาเทากัน มีความหมายเทากัน กับที่วาดอกบัว ๘พันดอก ก็ไดผลเหมือนกัน.
นี่ฟามันจะสางไดอยางไร ? เดี๋ยวนี้ที่จะใหบูชาดวยดอกบัว ๘ พันดอก ก็
ไมมีใครเชื่อแลว, มีคนเมินทั้งนั้นแหละ ไมเอา หรือวาจะนั่งฟงคาถาพัน พันคาถา
ใหครบเปนรอบ ๆ หลาย ๆ ครั้ง มันก็ไมมีใครเอา, ไมมีความอดทนพอ ไมมีศรัทธา
พอไมมีอะไรพอ มันก็ไมเกิดฟาสางทางพระศรีอารยเมตไตรยได โดยขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพียงเทานั้น.
ฉะนั้น ถาใครยังเชื่ออยางนี้อยู ก็ขอใหไปคิดดูใหดีเถอะ เราจะตองทํา
อะไรอยางใดอยางหนึ่ง ใหมันมีคาทางจิตใจเทากันกับดอกบัว ๘ พันดอก หรือวาฟงคาถา
พัน ครบทั้งหนึ่งพันคาถาหลาย ๆ รอบ, หรือวาฝงพัทธสีมาใหครบสัก ๕๐ วัด, มีการ
อบรมจิตใจใหมีศรัทธามุทุปสันนา มีความเพียร มีความอดทน มีอะไรมากเทานั้น
ก็คือประพฤติธรรมะนั่นเอง ประพฤติธรรมะในหนาที่การงานของมนุษย ตลอดวัน
ตลอดคืน, ดํารงจิตอยูดวยธรรมะ, ทํากรรมฐานชนิดที่มีจิตวางจากตัวตน แมจะทํา
ยุบหนอพองหนอก็ยังดี.
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ถาทําเปน ยุบหนอพองหนอ มันเปนการทําสติอยาใหเกิดตัวกู – ของ
กู : มีชีวิตอยูอยางไร ในอิริยาบถไหน ก็สักวาอิริยาบถนั้นเทานั้นแหละ, เชนวา เดิน
หนอ ยางหนอ เหยียบหนอ มันก็วามีแตการเดิน ซึ่งไมใชมีตัวกูผูเดิน ยก ยาง เหยียบ
ก็ไมมีตัวกูผูยก ยาง เหยียบ, กิน เคี้ยว กลืน ก็ไมมีตัวกูผูกิน เคี้ยว กลืน, มันสักวา
อาการใสปากเทานั้นหนอ, อาการเคี้ยวเทานั้นหนอ อาการกลืนเทานั้นหนอ มันไมมี
ตัวกู - ของกูซึ่งเปนผูทําอยางนั้น. นี่อยางนี้ก็จะถูกตอง และก็ไดรับผล แตเขาจะทํา
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กันอยางนี้หรือไมไมรู ? กลัวแตจะหนอ ๆ หนอ ๆ ชนิดที่มันไมรูวาหนออะไร หนอทําไม
หนอของอะไร มันไมรู.
ถารูแลวมันก็ดีเหมือนกัน มันสักวาหายใจเขาเทานั้นหนอ ไมมีตัวกูผูหายใจ
สักวาหายใจออกเทานั้นหนอ ไมมีตัวกูผูหายใจ, อยางนี้มันก็ดี. ทั้งวันทั้งคืนอยูดวย
ความรูสึกอยางนี้ จิตมันก็เกลี้ยงจากอุปาทาน จากตัวกู - ของกู ก็มีผลปรุงขึ้นมาจากภาย
ในจิตนั่น, เปนความสุข เปนความสงบสุข เปนรสของพระนิพพานออกมา; นี่
จะมีโลกพระศรีอารยเมตไตรย ตามแบบที่พระพุทธเจาทานตรัสวามันเต็มไปดวย
อริยบุคคล เต็มไปดวยอริยบุคคล. ขอใหสนใจไปประพฤติกระทําใหมีการปฏิบัติธรรมะ
กันจริง ๆ อยางนี้.

ฟาสางทางโลกิยสุข.
เอา, ทีนี้มาถึงขอที่เนื่องกัน ก็วา ฟาสางทางโลกิยสุข. ฟาสางทาง
โลกิยสุข เขาใจวาคําวา โลกิยสุข นี้เปนคําใหม, เมื่อเขาไปแบงแยกธรรมะเปน ๒ ชนิด
ขึ้นมา เปนโลกิยะเปนโลกุตตระ พระพุทธเจาสังเกตดูแลว ทานไมไดแบงธรรมะของทาน
ใหเปนโลกิยะหรือเปนโลกุตตระ ดอก ทานตองการใหมันเปนสายเดียว แนวเดียวกันไป
ตลอด; แลวมันยังต่ํา ๆ อยู มันก็อยูในโลกเองแหละ, ถามันสูงขึ้นไปมันก็ขึ้นไปเหนือ
โลกเอง.
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ใหปฏิบัติทางสายกลาง อยางถูกตอง จนกวาจะถึงที่สุด เมื่อมันยังต่ํา
อยู มันก็เหนือโลกไมได มันก็อยูในโลกอยางดี, แตมีความหมายเปนโลกุตตระ. แมวา
เรายังจะตองอยูในโลก ยังอยูในโลกเหมือนคนธรรมดานี้ แตจิตใจของเราอยาอยูใตอารมณ
อยาอยูใตกิเลส; เคยพูดมาละเอียดแลวเรื่องนี้ เราอยูใตอํานาจของกิเลสเมื่อไร มันก็
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อยูในนรกเมื่อนั้นแหละ. ฉะนั้น อยูอยางที่ไมเปนทาสของอารมณ ไมอยูใตอํานาจ
ของกิเลส แตเมื่อยังไปนิพพานไมได มันก็เวียนวายอยูในโลกนี้ จนกวามันจะถึงที่สุด
สุดโลก มันสุดโลกเองแหละ พอมันสุดโลกมันก็ไมมีโลกเอง, เดี๋ยวนี้มันเจริญสูงยิ่ง ๆ
ขึ้นไป.
ในยุคคัมภีรอภิธรรมนี้ มันเกิดบทภาชนีขึ้นมา บรรทัดแรกวา โลกิยา
ธมฺมา; โลกุตฺตรา ธมฺมา อยางนี้ไปแบงเขาแลว ซึ่งพระพุทธเจาทานไมไดตอง
การใหแบงอยางนั้น ใหมีทางสายเดียวดิ่งตรงไปสูพระนิพพาน ถึงแมจะอยูตนทาง
ก็ใหมุงหมายปลายทาง แมเราจะอยูที่ตนทางนี้ ก็ใหมุงหมายปลายทาง คือหลุดพนจาก
ความทุกขโดยประการทั้งปวง.
อิฏฐังคิกมรรคเปนทางสายเอก สายเดียว สําหรับบุคคลเดียว เดิน
ไปสูจุดหมายปลายทางสิ่งเดียว คือนิพพาน ไมตองตัดเปน ๒ ทอนดอก, ไมตอง
ตัดเปนทอนโลกิยะหรือทอนโลกุตตระ. เมื่อมันยังไมถึงที่สุด
มันก็เวียนอยูในโลกเอง
มันเปนธรรมดาอยูแลว นี้ก็ถอนตนใหมันสูงขึ้นไป; แตอยาลืมวา แมจะอยูในโลก
เปนคนยากจนอยูในโลกนี้ โดยจิตใจอยาอยูใตโลกนี้ อยาอยูใตกิเลส อยาอยูใตอารมณ
อยาโงเมื่อผัสสะ มันก็เรียกวาเดินทางอัฏฐังคิกมรรค ไมสูพระนิพพาน โดยไมตองตัด
ใหเปน ๒ ทอน, แลวกันเปน ๒ พวก วาพวกนี้อยูที่นี่พวกโนนไป อยางนี้ไมมี.
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แตวา ในภาษาพูด ของเรามันมีนะ อยูในโลกนี้ไปกอนเถิด แลวพวก
นั้นก็ไปนิพพานเถิด. พวกที่อยูในโลกนี้ก็อยูเฝาหลักตอของวัฏฏะอยูนี่ เฝาหัวตอของ
วัฏฏะอยูนี่ แลวอยางนี้มันจะดีหรือ มันจะถูกหรือ ? มันไมตองมีความหมายอยางนั้น
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ไมตองจมอยูในโลกนี้. ขอใหเดินอยูบนทางอันเอก ทางสายกลาง ซึ่งตรงไปพระ
นิพพานเลย, ใหเราอยูบนเสนทางนี้ดวยกันทั้งนั้น.
แต เดี๋ยวนี้เรามายึดไปตามหลักที่เขามาบัญญัติกันใหม วาเปนโลกิยะ
ไปกอน เปนโลกิยะไปกอน, มันก็เลยเกิดเปนปญหาขึ้นมา ยิ่งไปยึดถือมากเขา มันก็
จมโลกหนักขึ้น คือตัวเองสมัครอยูในโลก แลวก็จมโลกมาก ๆ, เพลิดเพลินในโลกิยสุข
มาก ๆ โดยแกตัววาเปนเรื่องถูกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาสอนไวเหมือนกัน ใหมีความสุขอยาง
โลกิยะไปกอน ถูกเหมือนกัน, แลวมันก็จม ๆ จม ๆ ลงไป.
เรื่องโลกิยะนี้ ไมมีเรื่องอะไรดอก มันเปนเรื่องเปนไปตามความรูสึก
ของคนธรรมดาบุถุชน ที่อยูภายใตอํานาจความรูสึกทางกามารมณ, เปนที่นาสังเกตอยาง
หนึ่งวา ในหนังสือที่ถูกตอง คัมภีรตําราที่ถูกตอง คําวา โลกิยะนี่เขาใชแตกับมนุษยนี้
และสวรรคเทานั้น, สวรรคที่มีนางฟามาก ๆ. คําวา โลกิยะ ไมเคยเอาไปใชกับพรหม
โลก. ความสุขอยางในพรหมโลกไมเรียกวาโลกิยสุข ไมเคยใชวาโลกิยสุข ใชเรียกอยางอื่น
ฉะนั้นคําวา โลกิยะจะใชอยูแตในโลก ซึ่งมีความหมายทางเพศ เพศหญิงเพศชาย
เปนสําคัญ เรียกวาโลกิยสุข; ไมใชกับความสุขในพรหมโลก เพราะในพรหมโลกนั้น
ไมมีความหมายทางเพศทางกาม มันก็เปนไมใช โลกิยสุข ไมใชกามสุข; แตมันก็ยังไมใช
โลกุตตรสุข เพราะวาพวกพรหมทั้งหลายในพรหมโลกนั้น ก็ยังมีตัวตน มีโลก มีโลก
ของกูเปนพรหมโลก, เปนโลกที่สูงกวาโลกใด ๆ ก็ยังเปนโลกเหมือนกัน แตไมได
เกี่ยวกับกาม. คําวา โลกิยสุขนี้ มันเกี่ยวกับกามโดยเฉพาะ เรารูกันเสียไวอยางนี้,
เมื่อใดจิตไมยินดีในกาม ยินดีในความสงบ เปนสมาธิ เปนสมถะ นั้นมันไปอยูพรหมโลก
มันไมเกี่ยวกับกาม, สุขอยางนั้นไมมีความหมายวาโลกิยสุข ตามภาษาพูดแหงสมัยนี้. นี้ถา
เราหลงใหลในโลกิยสุข ก็คืออยูในกาม.
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สามัญชนคนธรรมดา
เขาไมตองพูดวา
โลกิยสุขดอก
เพราะเขารูวามันมี
อยางเดียว อยางที่ฉันชอบก็แลวกัน, มันมีอยางเดียวเทาที่ฉันชอบ. ฉะนั้นคําวาสุข ๆ
ของสามัญชน ของบุถุชน ก็คือโลกิยสุข นั้นเอง โดยไมตองใชคําวาโลกิยสุข. เมื่อ
บุถุชนพูดวาความสุข มันหมายถึงโลกิยสุขเอง เพราะวาเขารูจักเพียงเทานั้น, เขารูสึก
เพียงเทานั้น, คลายกับวามันมีแตอยางเดียว. สําหรับบุถุชนแท ๆ มันไมมีโลกิยะ
ไมมีโลกุตตระมันมีความสุขอยางเดียว ที่ตรงกับเรื่องของบุถุชน ที่ตรงกับความตองการ
ของบุถุชน; แตที่แทมันก็เรียกวาเปนโลกิยสุข เพราะมันยังมีความหมายเปนกามมาก
เกินไป เขารูจักเพียงอยางเดียว.
เลาเรื่องนิทานเด็กอีกทีจะดีไหม ? ที่วาพอไปธุระนอกบานกลับมา เห็นไฟ
ไหมหลังคาบานแลว ลูกเด็ก ๆ ยังเลนอยูที่พื้นชั้นลางไมออกมา พอเรียกวาออกมาเสีย ๆ
ไฟจะไหม มันก็ไมยอมออก. แตพอบอกวา เอาตุกตาแปลก ๆ มาให เอาขนมอรอย
มาให มันก็ออกมา; นี่คือบุถุชนทั่วไปในโลกนี้ ชวนไปนิพพานไมเอา แตถา
ชวนไปสวรรคมีนางฟามาก ๆ แลวก็เอา, ออกจากโลกนี้ ออกจากมนุษยโลก ออก
จากมนุษยสมบัติ ไปหาสวรรคสมบัติกัน ถาอยางนี้แลวมันก็ยังไมมีทางดอก มันยังไกลนัก
ที่จะไปรูจักโลกุตตรสุข.
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คนเดี๋ยวนี้แมที่เปน พุทธบริษัท รูจักความสุขในรูปของโลกิยสุขทั้งนั้น
ทําบุญเอาสวรรคกันทั้งนั้นแหละ; ถายังทําบุญเอาสวรรคกันอยู ก็คือยังหลงใหล
มัวเมาในโลกิยสุข แมวาเปนพุทธบริษัท. แตเราก็จะไมเห็นวามันเลวรายเกินไป หรือ
มันจะผิดไปเสียทั้งหมด เพราะวาเขาทําใหดีกวานั้นไมได, ทําอยางไรเลา, เขาจะทําให
ดีกวานั้นไมได ทําใหสูงกวานั้นไมไดนี่. ถาไมใหทําอยางนั้นเขาก็ไมทําอะไรเสีย
เลย; ฉะนั้นยอมกัน ยอมกันหนอยวา เอาละ, โมโลโมเกไปกอน, เอาโลกิยสุขกัน
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ไปกอน เทาที่เขารูสึกและเรียกวาความสุข, ไมมีคําโลกิยะแกเขา เดี๋ยวมันจะเปนการ
ตําหนิติเตียนกันมากเกินไป. ใหเขาเรียกมันวาความสุข แตที่แทมันคือโลกิยสุข.
โลกิยสุข นี้มันมีความหมายอยูที่วา มันเปนอามิส; อามิส แปลวา เหยื่อ
เหมือนกับเหยื่อที่เอาเสียบเบ็ด. เอาเหยื่อเสียบเบ็ดเสีย ไมใหเปนเบ็ด ปลามันก็เห็น
แตเหยื่อ มันก็กินเหยื่อเขาไป, มันก็กินเบ็ดติดเขาไปดวย แลวมันก็ติดเบ็ด, อยางนี้
ก็เรียกวา อามิสสุข คือโลกิยสุข. โลกิยสุขมีอํานาจดึงดูดคน เขาไปอยูใตอํานาจ
ของมัน, แลวก็ ติดอยูที่นั่นออกไมได คือมันติดเบ็ด มันเปนอามิสสุข.
นี่ปลาธรรดา คือบุถุชน ปุถุชนคนธรรมดาก็คือปลาธรรมดา ไมรูจัก
เหยื่อ กินเบ็ดเลย ติดเบ็ดกันเปนแถว; แลวแมตัวที่มันเคยติดเบ็ดแลวมันยังติดอีกนะ.
คิดดูสิมันเพราะอะไร ? เคยติดเบ็ดแลวหลุดไปแลว ยังกลับมาติดเบ็ดอีก เพราะ
อะไร ? เพราะความที่ไมรูเรื่องวา สุขนี้มันเปนอามิสสุข, มันเคลือบไวดวยเหยื่อ
ที่จูงใจ ลอใจ ยั่วยวนใจเหลือประมาณ.
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นี่คําวา โลกิยสุข จะฟาสางกันเสียสักทีจะดีไหม ? เรื่องโลกิยสุขที่จะฟาสาง
กันเสียสักทีจะดีไหม ? อาตมาอุตสาหเอามาพูด โดยหวังวา มันจะมีฟาสางเกิดขึ้นบาง
ในทางโลกิยสุข. ฝนจะมาแลว เอา, รีบวาใหจบตามที่ตั้งใจไว.

ฟาสางทางมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ.
ทีนี้ ฟาสางทางมนุษยสมบัติ คูกับสวรรคสมบัติ เปรียบเทียบกันไปเลย
ก็ได มนุษยสมบัติกับสวรรคสมบัติ. มนุษยสมบัติก็วัตถุนิยม, สวรรคสมบัติก็วัตถุนิยม
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แมจะเปนสวรรคสมบัติก็ยังเปนวัตถุนิยมอยูนั่นแหละ,
วัตถุเปนสวนสําคัญ ไมพนไปจากโลกิยสุข.

๒๕
นิยมรสของวัตถุ

เอร็ดอรอยของ

มนุษยปจจุบันนี้รูแต เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ : ทํามาหากินจน
ไดกินเต็มที่แลว ก็ไปนึกถึงเรื่องกาม, ถากามเต็มที่แลว ก็ไปนึกถึงเรื่องเกียรติ, เกียรติยศ
ชื่อเสียง มันเลยมีกิน กาม เกียรติ, กิน กาม เกียรติ เปนมนุษยสมบัติ, มนุษยสมบัติสูงสุดอยูที่เรื่องกิน กาม เกียรติ, รูจักเหมือนที่สัตวเดรัจฉานรูจัก คือการกิน
อาหาร การนอนหลับ การเสพเมถุน การขี้ขลาดหนีภัย อยูกันเทานี้ มนุษยสมบัติมัน
มีไดเทานี้.
ควรจะสางกันเสียที ใหเลื่อนขึ้นไปถึงวา มนุษยมันสูงวาสัตว.
มนุษยมีจิตใจสูงกวาสัตว มนุษยศึกษาคนควาสังเกตพบอะไรไดเรื่อยไป สัตวทําไมได
สัตวมันตายตัว เพราะมันไมมีทางจะศึกษาอะไรได โดยที่มันพูดกันไมได มันถายความรู
กันไมได เพราะมันมีจํากัดตายตัว. แตคนนี้เขาถายความรูกันไดเรื่อย, ถายความรูกัน
ไดเรื่อย มันก็เลยรูสูงขึ้นไป ๆ จนทิ้งสัตวไกล เพราะมนุษยมันพูดได มันถายความรูกันได.
เมื่อมนุษยเปนอยางนี้ มนุษยควรจะดีกวาสัตว อยาเปนผูมีความทุกขใหละอายสัตว,
อยาไปหลงดวยเรื่องวัตถุ เพียงวาเรื่องปากเรื่องทอง. เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาก็แพรหลาย
ไดมาก เรียกวาไปในโลก ควรจะเปนโลกของมนุษยที่สูงกวาสัตวกันเสียที; แต
แลวมันก็ไมพนไปจากความสุขอยางวัตถุ หลงความสุขทางวัตถุ จะทําใหประณีตละเอียด
สวยงาม อยางไร มันก็ยังเปนเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ อยูนั่นเอง ทําใหหลับหู
หลับตาจมติดอยูที่นั่นเอง, มนุษยสมบัติไมมีอะไรมากไปกวานี้.
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ทีนี้ สวรรคสมบัติ มันก็มากไปกวานั้น; มนุษยสมบัติอรอยเทาไร
สวรรคสมบัติก็เอา ๑๐ คูณ เอา ๑๐๐ คูณ เอา ๑๐๐๐ คูณเขาไป แลวมันก็บากันใหญสิ
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เพราะวามัน ๑๐ เทา ๑๐๐ เทา ๑๐๐๐ เทา ของมนุษยสมบัติ. สวรรคสมบัติ นั่นระวัง
ใหดี ๆ; กอนนี้ไดยินมากที่สุด วาปรารถนาขอใหไดมนุษยสมบัติ ขอใหได สวรรคสมบัติ
ขอใหได นิพพานสมบัติ พูดกันอยางนั้น. แตแลวคนพูดนั้นไมรูวา นิพพานสมบัติคือ
อยางไร; นิพพานสมบัติของคนชนิดนี้คือเอา ๑๐๐ คูณ เอา ๑๐๐ คูณมนุษยสมบัติ,
เอา ๑๐๐๐ คูณมนุษยสมบัติ, เอา ๑๐๐๐๐ คูณมนุษยสมบัติ นั่นแหละคือนิพพาน
สมบัติของเขา. เขาอธิษฐานจิตวา ใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ
มันกลายเปนเสียอยางนี้.
แตอยาลืมวา หลักธรรมะที่แทจริงนั้น จะตองจําไว สักประโยคหนึ่งวา
สวรรคสมบัติ สวรรคสมบัติ ก็เปนที่ขยะแขยงของพวกพรหม, พวกพรหมเขาไมตองการ
กามารมณ, เขาตองการอัตตาที่บริสุทธิ์จากกามารมณ ไปมีอัตตาบริสุทธิ์ตามแบบของ
เขาเปนพวกพรหม; อยางนี้ไมเรียกวาสวรรคสมบัติ, แตก็ไมใชโลกุตตระ หรือไมใช
นิพพานสมบัติ, เรียกวา มันเพิ่งจะมองเห็นโทษของกามารมณหรือสวรรคสมบัติ. ถา
เปนพรหมโดยแทจริง ก็เกลียดกามารมณเหมือนกับวาเหม็น, จะรูสึกเหม็นเขียวเหม็น
หืน ตอกามารมณอยางนั้น จึง เปนพวกพรหมที่แทจริง จึงไมตองการมนุษยสมบัติ
หรือ สวรรคส มบัติอ ะไร, ตอ งการความมีตัว ตนที่จืด สนิท มีตัว ตนเปน ตัว กู
ที่จืดสนิท, ไมเปนทาสของกามารมณ.
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ฉะนั้นเราเอาสวรรคใหลดลงมาจากเรื่องของพวกพรหม
สวรรคสมบัติยัง
เปนเรื่องกามารมณ; ความมีตัวตนบริสุทธิ์ เอาตัวตนเปนอารมณ. ถามันยังมีความ
หมายเปนกามารมณหรือสวรรคแลว มันก็เปนเรื่องเกี่ยวเหมือนเบ็ด.

คําวา สวรรค ๆ ในภาษาไทยนั้นคําคํานี้ที่เปน ภาษาบาลี หรือเปนสันสกฤต
ก็ตาม มัน แปลวา เกี่ยว เกาะเกี่ยว, เกี่ยวเกาะ เหมือนกับเบ็ดนั่นแหละ, เบ็ดมัน
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เกี่ยวอะไรไวติดอยางไร อาการที่เกี่ยวเกาะไวติดนั้นคือคําวา สวรรค ; ในภาษาบาลี
เรียกวา สคฺค, ภาษาสันสกฤต เรียกวา. สฺวรฺค สฺวรฺค คือมาเปนสวรรคในภาษาไทย,
ศัพทแท ๆ มันแปลวา เกี่ยวเกาะเขาไว, สวรรคก็คือสิ่งที่จะเกี่ยวเกาะบุคคลใหติดอยู
ที่นั่น ออกไปไมได มันเหมือนกับเบ็ดเกี่ยวกับปลาไวอยางนั้น หรือวาเหมือนกับเซิง
หนาม เซิงหนามเต็มไป ดวยหนาม, ดันเขาไปแลวออกไมได มันเขาไปดวยความโง
ดวยความตะลีตะลานไมดูไมแล, เขาไปในเซิงหนามที่มีหนามเกี่ยวมาก ๆ แลวออกมาไมได.
นั่นแหละความหมายของสวรรคมันอยูอยางนั้น มันเกี่ยวไวใหออกมาไมได, หรือวา
เหมือนกับตกเลน จมเลย ๆ ขึ้นไมไดนั้นแหละ กักตัวไวที่นั่น ความหมายของสวรรค,
หรือวาเปนที่วนเวียนหลงใหลเหมือนเขาวงกต เขาเขาวงกตไปแลวมันออกไมได เพราะ
ในนั้นมันมีแตสิ่งยั่วยวน ใหวนเวียนอยูในเขาวงกต ออกมาไมได, นั่นแหละคือความ
หมายของสวรรค.
ที่นี้พูดกันมาใหชินหูตั้งแตเด็ก ๆ, เด็ก ๆ ก็พูดเรื่องสวรรคแลวก็รูความ
หมายเอาเอง วาเต็มไปดวยสิ่งที่นารักนาพอใจ, ก็รูจักตองการสวรรคในรูปแบบนั้น
มาตั้งแตเด็ก ๆ สําหรับจางเด็ก ๆ ใหทําความดี จะไดไปสวรรค ไมรูวาเปนอะไร มันก็
เปนเรื่องเกี่ยวเด็กเอาไว ใหทําตามที่ผูใหญเขาตองการ.
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เดี๋ยวนี้ ในโลกนี้ก็กําลังพยายามสรางสวรรคกันอยูในที่ทุกหนทุกแหง
คือสิ่งที่จะเกี่ยวเกาะมนุษยไวใหติดจมอยูที่นี่ ออกไปไมได, ใหมีจิตใจจมอยูในกอง
ทุกขที่นี่ ออกไปไมได. ทั้งโลกกําลังทําอยางนี้ ใหทุกคนในโลกจมติดอยูในอารมณ
ของกิเลส อารมณทางกามของกิเลส, นี้เรามันไมรูนี่ เพราะเกิดมามันก็รูแตเรื่องความ
หมายของความเอร็ดอรอยสนุกสนานเพลิดเพลิน มันก็สนใจจนถึงกับบูชาทีเดียว, พูด
เรื่องนิพพานไมรูเรื่อง.
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นี่ฟาไมสางทางสวรรค
แลวจะไมสางกันจนตายหรืออยางไร ?
ดูใหดีเถิด
มนุษยไมไดเกิดมาเพื่อจมอยูในสวรรค แตเกิดมาเพื่อจะขึ้นเหนือความทุกขทั้งปวง
ชนิดที่หลอกลวงและไมหลอกลวง. เรื่องความสุขทางวัตถุนั้นมันเปนเรื่องบาวูบเดียว,
เรื่องกามารมณเปนเรื่องความบาวูบเดียว; แตใครไมมองเห็นวาเปนความบาวูบเดียว
ก็ยึดถือกันอยางมั่นหมาย ฝงใจฝงจิตเอาทีเดียว. นี่เหมือนกับเด็ก ๆ เขาไมรูความหมาย
อันแทจริง รูแตความหมายชนิดที่มันถูกหลอก หรือความหมายที่ตัวเองก็หลอกตัวเอง
อรอยแลวก็วิเศษ อรอยแลวก็วิเศษ, มันก็มุงหมายแตสิ่งที่สนุกสนานเอร็ดอรอย.
นี่ขอใหเราพบสิ่งที่ไมหลอกลวง ; เรื่องสุคตินี้ ถาทําไมดีมันก็หลอก
ลวง, แลวไกลเกินไป เรื่อง โลกพระศรีอารยเมตไตรย ถาเขาใจผิดก็เปนเรื่องที่
หลอกลวง หรือผูกพัน ตองทําใหถูกตอง, อยาใหเปนเรื่องหลอกลวง, มนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติก็ตองไมเปนเรื่องหลอกลวง. เราไดพบสิ่งที่ดีที่สุดจริงกวาสวรรคแลว
อยาไดมืด จมมืด มืดมิดหรือจมอยูที่นั่นเลย เปนเรื่องฟาสางออกมาเสียที จากสวรรค
สมบัติ จากมนุษยสมบัติ จากทุกอยางที่มันเปนโลกิยสุข หรือสุคติอันเปนความหมาย
รวมของสิ่งเหลานี้.
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การบรรยายนี้ตองสมควรแกเวลา เพราะวาฝนตกแลว ขอยุติการบรรยายไวแตเพียงนี้.
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-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางอริยวงศ.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
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การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๒ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่อง ฟาสางระหวางหาสิบป ตอไปตามเดิม ไมสามารถจะเปลี่ยนหัวขอ
ของการบรรยายได แมวาจะมีผูฟงมาใหม แปลกออกไปเปนจํานวนมาก. แตถาทาน
ทั้งหลายจะพยายามฟงใหดี แมที่เปนยุวชนเหลานี้ ก็ยอมจะเขาใจไดเหมือนกัน ดังนั้น
ก็จะไดบรรยายตอเรื่องที่คางไวตอไปตามเดิม ซึ่งเรียกวา ฟาสางระหวางหาสิบป. ในวันนี้
ก็มีหัวขอฟาสางตาง ๆ กัน มีหัวขอวา ฟาสางทางอริยวงศ เปนตน.

ฟาสางทางอริยวงศ.
คําวา ฟาสาง หมายความวา แสงสวางเพิ่มมากขึ้น. นี่ขอใหสนใจอยางนี้
อยูในที่มืด แลวก็แสงสวางเริ่มมีขึ้นมา เริ่มสางขึ้นมา ก็เรียกวาฟาสาง. เราไดพูดถึง
๒๙
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เรื่องฟาสางตาง ๆ มาหลายหัวขอแลว, วันนี้ก็มาถึงเรื่อง ฟาสางทางอริยวงศ ขอบอก
กลาวแกนักเรียนทั้งหลายเหลานี้วา จงฟงใหดีก็จะเขาใจได.
คําวา อริยวงศ แปลวา วงศของพระอริยเจา, คําวา วงศ ในที่นี้ก็หมายถึง
ผูที่นับเนื่องกัน โดยความเปนญาติสายโลหิต ที่เราเรียกกันวา วงศสกุล ๆ นั่น มันหมาย
ถึงนับเนื่องกันมาโดยสายโลหิต. ถาวามันเปนเรื่องทางจิตใจ ก็นับเนื่องกันมาโดยธรรมะ
ที่เรานับถือปฏิบัติรับสืบทอดกันมา ดังนั้น คําวา อริยวงศ ก็หมายถึงลูกหลานของ
พระอริยเจา. ชวยฟงใหดีวา อริยวงศ ก็แปลวา ลูกหลาน เหลนโหลนอะไรก็ตาม
ของพระอริยเจา.
เราทุกคนที่เปนพุทธบริษัท มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองวา ลูกหลานของ
พระอริยเจา; แตวา โดยการปฏิบัติธรรมะ อยางเดียวกัน มิไดหมายความวาเปน
ลูกหลานโดยตรงทางสายโลหิต แตเปนลูกหลานทางสืบสายธรรมะ เรียกวาเปนสาย
ธรรมะ ไมใชสายโลหิต. เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงใหดี วาเรานี้จะเปนลูกหลานของพระ
อริยเจาไดอยางไร, และถาเปนลูกหลานของพระอริยเจาไดแลว จะมีประโยชนอะไร,
เราก็จะไดศึกษากันตอไป วาผูที่นับเนื่องอยูในอริยวงศนั้น เราปฏิบัติกันอยางไร,
เปนบรรพชิตคือเปนภิกษุ ภิกษุณี สามเณร ก็ได เปนชาวบาน เปนอุบาสก อุบาสิกา
เปนเยาชนอยางนี้ก็ได ถาประพฤติปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑเหลานั้นแลว ก็เรียกวา
ลูกหลานของพระอริยเจาไดทั้งนั้น, หวังวาทานทั้งหลายคงจะภาคภูมิใจ ในการที่จะได
เรียกตัวเองวา ลูกหลานของพระอริยเจา,
และเราสามารถที่จะเปนลูกหลานของพระ
อริยเจาไดจริง ดวยการปฏิบัติ มันสําคัญอยูที่ตรงนี้ ฉะนั้นขอใหสนใจ วาปฏิบัติอยางไร
จึงจะเรียกวาสืบสายญาติวงศของพระอริยเจา.
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นักเรียนทั้งหลายจงตั้งใจฟงในขอที่วา จะปฏิบัติอยางไร,
จึงจะกลายเปน
ผูที่สืบสายของพระอริยเจา ที่จริงก็ไมใชเรื่องลึกซึ้งลึกลับอะไร. ทานไดกลาวไวเปน
หลักวา ผูที่ปฏิบัติที่เปนการสืบสายของพระอริยเจานั้น มีใจความสําคัญวา : สันโดษ
ยินดีในเรื่องการกินอยู การนุงหม และการเปนอยู, แลวก็ละความชั่ว ทําความดี
อยูเสมอ มีเทานี้เอง. สันโดษในเรื่องกิน สันโดษในเรื่องนุงหม สันโดษในเรื่องการ
เปนอยู แลวก็ละความชั่ว ทําความดีอยูเสมอ รวมเปน ๔ ขอ. ขอใหจดจําไปไวให
แมน ยํา วา ๑. สัน โดษในการกิน . ๒. สัน โดษในการนุง หม . ๓. สัน โดษ
ในการเปนอยู. และ ๔. ละความชั่ว ทําความดีอยูเสมอ.
เมื่อผูใดปฏิบัติอยูดังนี้ ผูนั้นไดชื่อวา เปนลูกหลานของพระอริยเจา เรียกวา
อริยวงศ เปนวงศของพระอริยเจา. ขอปฏิบัตินี้เรียกวา อริยวํสปฏิปทา. เรา ควร
จะทําใหมีอาการเหมือนกับวาฟาสาง คือมันดีขึ้น; กอนนี้เราไมไดสนใจจะทําใหดี
มันก็มืด, เดี๋ยวนี้เมื่อมารูอยางครบถวยแลว ถูกตองแลว ก็ปฏิบัติใหมีขึ้นมา.
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ขอที่ ๑. ที่วา สันโดษในการกินอยู นี่ก็เปนคําสอนทั่วไป และเราจะตอง
สํารวมระวังกันอยูตามปรกติแลว ยินดีในการกินอยูที่พอดี อยากินดีอยูดี อยากินดีจน
ไมมีขอบเขต. ใหกินแตพอดี เราควรจะกินอยางไร กินเทาไร กินอะไรเปนตนนี้
ก็กินใหถูกตอง,
ถากินอยูเกินพอดี มันก็เปนการกินอยูเพื่อกิเลส ถากินแตพอดี
มันก็เปนการกินเพื่อความถูกตองของมนุษย หรือของธรรมะ.

เดี๋ ยวนี้ ป ญหาในโลกมั นก็ เกิ ดขึ้ น เพราะว ากิ นดี เกิ นไปจนไม สั นโดษ เธอ
ทั้งหลายลองสังเกตดูวา เดี๋ยวนี้คนเขากินกันอยางเพื่อกิเลส กินเพื่อกิเลส ใหเอร็ดอรอย
ไมมีที่สุด ใหมากไมมีที่สุด ใหบอยไมมีที่สุด, อยางนี้มันผิดแลว. ขอใหกินแตพอดีตาม
ที่มีอยู ไมไดหมายความวาไมใหหามาใหมาก ไมใหหามาใหเพียงพอ; แตวาใหมัน
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พอดีกับสถานะของตน แมวาจะหามาไดมาก ก็กินอยูแตพอดี แลวก็ยินดีเทาที่จะ
กิ น อยู แ ต พ อดี ถ า ทุ ก คนทํ า อย า งนี้ มั น ก็ ไ ม เ ปลื อ งมาก ไม ต อ งรบกวนผู อื่ น มาก นี่
ขอหนึ่ง.
ขอที่ ๒. ที่วา นุงหมแตพอดี ก็ดูเถิดวาเดี๋ยวนี้เขานุงหมกันอยางไร มัน
มากเกินไป, มันเพื่อความสวยงามที่มากเกินไป, เราก็ลดลงมาใหพอดี แลวเรายินดี
ตามที่มีอยู;
อยางพอแมของเราไมร่ํารวย นี่เราก็ยินดีเทาที่จะมี ไมใชวามันจะไมมี
เสียเลย ไมใชวามันจะเลว มีอยางเลวเกินไป มันก็มีพอใชไดดวยกันทั้งนั้น.
แตเดี๋ยวนี้
เราไปนิ ย มให มั น สวยให เ กิ น ไป ให เ ป น สมั ย นิ ย มมากเกิ น ไป มั น ก็ เ ป น การไม
สันโดษ.
ฉะนั้นเธอจงชําระสะสางปญหาขอนี้ คือ การนุงหมแตพอดี โดยสมควร
แกฐานะของตน; อยาไปตามบุคคล ที่เขาหลงใหลในความสวยงามเหมือนกับคนบา.
คนเรา ถาแตงตัวมากเกินไป มันก็กลายเปนคนบา, เราจะเห็นไดวา คนบามันแตงตัว
มากเกินไป.
เราไมตองเปนอยางนั้น เอาแตพอดี เอาแตที่งบประมาณของพอแมจะมี
หรือวาที่เราจะหามาไดเอง เรานุงหมแตพอดี มันก็ไมเปลืองมาก แลวเงินมันก็จะเหลือ.
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ทีนี้ ขอที่ ๓. ที่วา มีอยูที่อาศัยแตพอดี อยางนี้ก็เปนปญหาสําหรับผูใหญ
มากกว าเด็ ก ๆ เพราะว ายุ วชนไม อาจจะสร างสรรค บ านเรื อน หรื อเครื่องใช ไม สอยได ด วย
ตน.
แตคําพูดก็มีอยูอยางนี้แหละวา สันโดษในที่อยูและเครื่องใชไมสอย เราไมตอง
รบเราใหสรางบานเรือนใหสวยงามเปนวิมาน เพื่อจะแขงกันกับเทวดา. เครื่องใชไมสอย
ประดับบานเรือน ก็ตองไมมากเกินไป ถาเครื่องประดับบานมากเกินไป มันก็เปน
บานของคนบา อีกเชนเดียวกัน, เครื่องใชไมสอยก็เหมือนกัน มันควรมีแตพอดี.
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เดี๋ยวนี้มันเริ่มเกิน
ดวยเหตุที่วา มีความสนุกสนานดวยเครื่องประดับ
ประดาตกแตงและเครื่องบันเทิง; เขามีทีวีหรือมีอะไรในทํานองนั้น อยางไมสมควร
อยางไมสมควรจะมี ก็ไปกูหนี้ยืมสินเขามาซื้อหาเอามาจนมีได ใหผีหัวเราะ, คนไมควร
จะมีทีวี ไปเอาทีวีมาจนได ใหผีมันหัวเราะ. ฉะนั้นเราอยาทําอะไรชนิดที่วา มันเกิน
ฐานะของตน, เราก็ยินดีใหสวนที่มันมี หรือควรจะมีเทาที่จําเปน. เดี๋ยวนี้เขากําลังเหอ
วิดีโอเทปกันมาก ๆ ; นี่ขอใหระวังกันอีกเรื่องหนึ่งดวย ไมจําเปนก็ไมตองมี. ระวัง
ใหดี วามันจะมีเพื่อกิเลสเสียมากกวาเพื่อธรรมะ, มันจะเพื่อความไมถูกตอง เสียมากกวา
เพื่อความถูกตอง. นี้หมายถึงเรื่องประดับประดาบานเรือนทรัพยสมบัติ หรือวาจะมี
รถยนต ก็มีเทาที่มันควรจะมี, ไมตองไปบามีใหมันดีหรือเกินกวาที่มันควรจะมี.
เอาละ เปนอันวา ๓ เรื่องนี้เปนเรื่องแรก ที่เกี่ยวกับการมี : มีอาหาร
การกิน, แลวมีเครื่องนุงหม, แลวก็มีบานเรือนเครื่องใชไมสอย. นี่ไปปรับปรุงเสียให
พอเหมาะพอดี แลวยินดีตามที่ควรจะมี; นี้จะไดเปนลูกหลานของพระอริยเจา.
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นี้ ขอที่ ๔. ขอสุดทาย วา ตองละความชั่วทําความดีอยูเสมอ, ละ
ความชั่วทําความดีอยูเสมอ อันนี้ก็เปนหลักทั่วไป เปนหลักธรรมะทั่วไปในพระพุทธศาสนา,
แลวก็ยังเปนหลักธรรมะทั่วไปในศาสนาอื่น ๆ ดวย; หมายความวาทุกศาสนาสอนใหละ
ความชั่ว ใหทําความดี เสมอกัน นี้เราตั้งใจที่จะละความชั่วและทําความดี.
ขอนี้ไมเกี่ยวกับสันโดษ แลวทานไมไดสอนใหสันโดษ ฟงดูใหดีวา ถาเปน
เรื่องกิน เรื่องนุงหม เรื่องที่อยูอาศัย ทานสอนใหสันโดษ; แตถาเปนเรื่องทําความดี
ทานไมไดสอนใหสันโดษ คือ ไมตองสันโดษในการทําความดี. ขอใหทําใหมาก
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เพราะวาความดีนี้ยิ่งมากก็ไมเปนไร มันไมมีอันตราย มันไมมีเรื่องเฟอ เหมือนกับของกิน
ของใช เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยเหลานั้น; ดังนั้นขอนี้จึงตองแยกออกไป เปนขอที่วา
เราไมตองสันโดษ ในการทําบุญทํากุศลทําความดี,
แตก็ไมเรียกวาโลภดอก เดี๋ยวมัน
จะเปนบาไปเสียอีก,
ทําความดีใหมากที่สุดเทาไรก็ได แตไมใชทําดวยความโลภหรือ
ดวยความหลง.
เดี๋ยวนี้เราจะใหมีฟาสางทางอริยวงศ ก็ตองมีการปฏิบัติครบถวนทั้ง ๔
อยางนี้ เพื่อปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไปใหเต็มที่. เราพากันสรรเสริญการปฏิบัติอยางนี้, เธอ
ทั้งหลาย จงพากันสรรเสริญการปฏิบัติอยางนี้กันอยูเปนประจํา,
สรรเสริญความสันโดษ
ในอาหารการกิน เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และละความชั่วทําความดี. ถาเปนอยางนี้
แลว มันไมตองทําความผิดพลาด ไมตองไปโกหกหลอกลวงใครที่ไหน,
และเมื่อทําแลว
ก็ไมตองยกตนขมทาน.
คนโดยมากนั้นพอทําดีอะไรสักหนอย มันก็อวด มันก็แสดง
อาการวางก าม ชู ก าม ยกหู ชู หาง อย างนี้ ใช ไม ได ไม เป นลู กหลานของพระอริ ยเจ า
ทําดีแลวอยายกหูชูหางอวดคน ขมผูอื่นวาเรามันดีกวาเขา.
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ถาทําอยางนี้มันก็เกิด อริยวํสปฏิปทา - การปฏิบัติเพื่อเปนเชื้อสายของพระ
อริยเจา รับมรดกพระอริยเจา. คํานี้ก็ขอใหชวยฟงไวดวยวา เรารับมรดกของพระอริยเจา สืบสายตอ ๆ กันมาตามลําดับ ดวยการปฏิบัติอยางนี้.
ทีนี้ก็จะพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งวา แมฆราวาสก็ควรกระทํา, แมฆราวาสก็ควร
กระทํา เพราะวาพระอริยเจานั้น มีไดทั้งที่เปนบรรพชิตและที่เปนฆราวาส ในสมัย
โบราณครั้งพุทธกาล ก็มีพระอริยเจา เชนพระโสดาบัน เปนตน ในหมูฆราวาส, เขาเคย
มีพระอริยเจาในหมูฆราวาสในครั้งพุทธกาล. ถาวาเดี๋ยวนี้เราไดทําใหมีขึ้นมาอีก มันก็
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เปนฟาสางอริยวงศ คือเราไดกอบกูขอปฏิบัติแหงความเปนพระอริยเจา แลวก็ มีความ
เปนพระอริยเจาเกิดขึ้น ก็เรียกวาฟาสางทางอริยวงศ.
เรามาชวยกันในขอนี้ ไมวาบรรพชิต ไมวาฆราวาส มาชวยกันในขอนี้
ประพฤติปฏิบัติตามนี้ เปนการปฏิบัติตามรอยของพระอริยเจา : เดินตามรอยทาน,
เดินไปไหน ? เดินไปเสียใหไกลจากขาศึกคือกิเลส; อริยะ แปลวา ไปจากขาศึกคือกิเลส,
อริยะนั้นแปลวาไปเสียจากขาศึกคือกิเลส. เดี๋ยวนี้เรามักจะพูดกันแตวาดี ๆ ดี ๆ, อริยะ
คือดี ๆ. แตตัวหนังสือนี้แปลวา ไปเสียจากขาศึกคือกิเลส ถาเราเดินตามรอยของ
พระอริยเจา ก็หมายความวา เราเดินไปเสียใหไกลจากขาศึก กลาวคือกิเลส;
ไมเดินไปหากิเลส, แลวก็เดินไปใหไกลเสียจากขาศึกคือกิเลส; อยางนี้เรียกวาอริยวงศ
หรือลูกหลานของพระอริยเจา, นี้เปนฟาสางขอหนึ่ง เรียกวาฟาสางทางอริยวงศ.

ฟาสางทางวิญญาณ.
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ขอใหชวยจําคํานี้ไวใหดี ๆ วา ฟาสางทางวิญญาณ คือ ฟาสางทางจิตใจ
ถาจิตใจมันมืด มันโง มันหลง ก็เรียกวามันมืด มันเปนอวิชชา คือจิตมันมืด; จิตนี้
ตองสวาง จึงจะเรียกวาฟาสางในทางวิญญาณ.

คําวา วิญญาณ ๆ นี้ มีหลายความหมาย : วิญญาณธาตุ เปนธาตุตาม
ธรรมชาติ มีอยูตามธรรมชาติ เหมือนดิน น้ํา ลม ไฟ เรียกวา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม
ธาตุไฟ แลวก็มีธาตุวิญญาณธาตุ เปนธาตุตามธรรมชาติเชนเดียวกันอยูอีกธาตุหนึ่ง,
นี้ก็เรียกวาวิญญาณ แตเปนธาตุตามธรรมชาติ; วิญญานัญจายตนะ คือ วิญญาณอัน
ไมมีที่สิ้นสุด, วิญญาณอันไมมีที่สิ้นสุดนั้น เรียกวาวิญญาณนัญจายตนะ ใชเปนอารมณของ
อรูปฌาน นี้ก็เรียกวาวิญญาณ.
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วิญญาณสําหรับปฏิสนธิ
คือเกิด,
คนพวกอื่นซึ่งไมใชพุทธบริษัท
เขาวามีปฏิสนธิวิญญาณ ลอยไปลอยมา เขาทองออกจากทอง ออกจากรางนั้น เขาวา
ปฏิสนธิวิญญาณ ก็มีอยูวิญญาณหนึ่ง. แตถาในพุทธศาสนามีวิญญาณ ๕ : ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และพิเศษอีกอันหนึ่งคือทางจิต;
นี่แหละเปน
ปฏิสนธิวิญญาณ เพราะวามันเปนจุดตั้งตน กอใหเกิดความรูสึกวาตัวตน เรียกวา
ปฏิสนธิวิญญาณก็เรียกได; แตเขาไมนิยมเรียก, เรียกวาวิญญาณ ๖. ปฏิสนธิวิญญาณ
เปนคําพูดนอกพระพุทธศาสนา เปนวัฒนธรรมเดิมเกาแกกอนพุทธกาล ก็เรียกกันวา
ปฏิสนธิวิญญาณ นั่นก็วิญญาณ.
แลวมีวิญญาณอีกคําหนึ่ง แปลวา สิ่งที่ควรรูแจง,
ขอนี้ หมายถึง
นิพพาน. ในบรรดาสิ่งที่มนุษยควรจะรูแจงกันแลว ก็ไมมีอะไรยิ่งไปกวาสิ่งที่เรียกวา
นิพพาน; ดังนั้น นิพพานนี้เรียกวา วิญญาณก็ยังมี.
เดี๋ยวนี้เราเล็งถึงวิญญาณในความหมายทั่วไป คือที่สูงไปกวารางกาย, และ
บางทีจะใหความหมายพิเศษ วาสูงไปกวาเรื่องทางจิต. เราพูดอยางนี้ก็เพื่อใหเปนหลัก
ศึกษางายวา มนุษยเรามีเรื่องอยู ๓ เรื่อง : เรื่อง ทางกาย ก็รูกันอยูแลว, เรื่อง
ทางจิต ก็รูกันอยูแลว, เรื่องทางวิญญาณ คือ ทางสติปญญา. ควรจะรูวาเรื่องทางกาย
นั้นมันเปนฝายวัตถุ แลวก็กายก็เปนที่ตั้งอาศัยของจิต, เราจึงมีจิตที่คิดนึกได ดํารงชิวีต
อยูได แลวจิตนี้ก็เปนที่ตั้งอาศัยของสติปญญา, สติปญญานี่แหละเราเรียกวาวิญญาณ
ในที่นี้, เราเลยมีเรื่องทางกาย มีเรื่องทางจิต มีเรื่องทางวิญญาณ.
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ปญหาของเราก็มีอยู ๓ ประการ หรือเปน ๓ ชั้นอยางที่วา ถาเราปวยเจ็บ
ทางรางกาย เราไปโรงพยาบาลธรรมดาสามัญ, ถาเราปวยเจ็บทางจิต เราไปโรงพยาบาล
โรคจิต, แตถาปวยทางสติปญญา ตองไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจา. เพื่อจํางาย
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ก็จําความนี้ไวสิวา มีโรงพยาบาลรักษาโรคทางกาย, มีโรงพยาบาลรักษาโรคทางจิต, มี
โรงพยาบาลรั กษาโรคทางสติ ป ญญา คื อมั นโง มั นปฏิ บั ติ ไม ถู กต องต อความดั บทุ กข ต อง
ไปเขาโรงพยาบาลของพระพุทธเจา รักษาโรคโงเสียใหหมด หายโง,
แลวก็ปฏิบัติถูกตอง
ตามทางของธรรมะ แลวก็ดับทุกขได เรื่องสุดทายนี้เรียกวาเรื่องทางวิญญาณ.
ถาเธอ ทําผิดในเรื่องกาย ก็เจ็บปวยทางกาย, ถาทําผิดในเรื่องจิต ก็
เจ็บปวยทางจิต, ถาทําผิดในเรื่องทางสติปญญา เราเรียกวาเจ็บปวยทางวิญญาณ;
แม ร างกายดี แม จิ ตปรกติ ดี ไม บ า แต มั นยั งมี ความผิ ดพลาดในทางวิ ชาความรู มั นรู ผิ ด;
เช นหลงโง ไปนิ ยมอบายมุ ขอย างนี้ ก็ เรี ยกว ามั นเป นโรคทางวิ ญญาณ เป นโรคอวิ ชชา
เปนโรคโมหะ ก็ตองรักษากันในโรงพยาบาลทางวิญญาณ คือพระศาสนา.
ขอให รู ว า พระศาสนาเป นโรงพยาบาลทางวิ ญญาณของพระพุ ทธเจ า
มีไวรักษาโรคทางวิญญาณในโลกนี้ จนทําใหพระองคไดนามวา สพฺพโลกติกิจฺฉโก –
ทรง
เปนนายแพทย เยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง. โรคที่สัตวโลกทั้งปวงเปนกันทุกคน
ไมยกเวน คือโรคทางวิญญาณ แลวสําหรับคนเหลานั้นที่จะเปนอยูตลอดเวลา.
โรค
ทางกายนี้เปนชั่วครูชั่วยามเปนพัก ๆ,
โรคทางจิตก็ยังเปนชั่วครูชั่วยาม หรือเปนยุคเปน
คราว, แตถาเปน โรคทางวิญญาณ คือโรคโง แลวก็เปนกันตลอดเวลา เปนกัน
มากกวาโรคใด ๆ และเปนกันทั้งโลก. นี่ฟามันไมสางทางวิญญาณ, แลวคนก็จะเปน
โรคทางวิญญาณกันอยางมากมายเชนนี้.
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คนในยุคปจจุบันนี้เขา ชอบเรื่องทางวัตถุ : เปนเรื่องทางรางกาย นิยม
ความสุข ความสบาย สนุกสนาน เอร็ดอรอย ทางกาย,
นิยมความสวยงามทางรางกาย
นิยมเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ,
หลงใหลในรสของวัตถุที่กระตุนความรูสึกทางเนื้อ
หนัง หรือทางระบบประสาท, อยางนี้ ยิ่งเปนโรคทางวิญญาณกันมาก. คนในโลก
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ทั้งโลกนี่ กําลังเปนโรคในทางวิญญาณกันมาก,
วัตถุที่เปนเหยื่อของกิเลส.

แสดงออกมาใหเห็น วาหลงนิยมเรื่อง

คําวา วัตถุ ในที่นี้หมายถึง สิ่งซึ่งจิตใจจะเขาไปเกี่ยวของ ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจเองดวยก็ได ที่เปนที่ตั้งแหงกิเลส,
เขาไปเกี่ยว
ของแลว ก็ยิ่งเปนโรคโง โรคหลง โรคกิเลสนั้นมากขึ้น.
ทีนี ้ย ัง มีอ ีก พวกหนึ ่ง เปน โรคเนื ่อ งดว ยไสยศาสตร โรคโงท างจิต
เรียกวาไสยศาสตร, เคยอธิบายมามากแลวคําวาไสยศาสตร. แตสรุปความอีกทีวา
คําวา ไสยะ เสยฺย นั้นแปลวา ดีกวา หรือแปลวา หลับ, เรื่องไสยศาสตรนี้มันดีกวาไมมี
ความรูอะไรเสียเลย มีไสยศาสตรสําหรับดีกวาที่จะไมรูอะไรเสียเลย; แตมันเปน
ศาสตรของคนหลับ. คนหลับในที่นี้ก็คือคนโง, เปนโรคของคนหลับคือคนโง เพียงแต
วาดีวาไมมีอะไรเสียเลย มันก็หลอกตัวเองใหหลง, หรือวาอยางจะยินดีมีความสุข ก็เปน
อยางหลอกตัวเอง. ผลที่ไดมาจากไสยศาสตร นั้น บางทีก็หลอกคนโงใหชอบใจ
ใหสบายใจ ไดพัก ๆ หนึ่ง เหมือนกัน, จึงเรียกวาดีกวาไมมีอะไรเสียเลย แตมันก็
ยังเปนโรคของคนหลับ. นี้ก็ ฟาไมสางทางวิญญาณดวยเหมือนกัน.
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เขามักจะชอบสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรยเขาใจไมได แลวก็เชื่อวาดี, เรื่อง
ไสยศาสตรนั้นเปนเรื่องที่พิสูจนไมได ตองขอใหเชื่ออยางเหมา ๆ กันวาดี แลว
มันมีหลักวาพึ่งผูอื่น. ถาเปนไสยศาสตรแลวก็พึ่งผีสางเทวดา ตนไมศักดิ์สิทธิ์ ภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ แมแตจอมปลวกก็ยังพลอยศักดิ์สิทธิ์ นี่มืดหรื อหลับสักเท าไร ขอใหลองคิดดู .
ถาเปนพุทธศาสตรตองพึ่งตัวเอง ไสยศาสตรพึ่งผูอื่น พุทธศาสตรพึ่งตัวเอง ;
ถาเธอ
จะทําใหถูกเรื่องของพุทธบริษัทตองคิดพึ่งตัวเอง.
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อย า งเอาพระพุ ท ธรู ป มาแขวนไว ที่ ค อ พระเครื่ อ งมาแขวนไว ที่ ค อ ไม ใ ช ใ ห
พระเครื่องชวย ; แตเอามาแขวนไวกันลืมวา เธอตองชวยตัวเอง, เอาพระเครื่องมา
แขวนไวที่คอเพื่อกันลืมวา เธอตองชวยตัวเอง แตถาใหพระพุทธรูปหรือพระเครื่องชวย
แลวเปนไสยศาสตรไมใชพุทธศาสตร. นี่ขอใหเขาใจเสียดวย ถาไปกราบพระในโบสถ
วาใหพระชวย ถาอยางนี้ เปนไสยศาสตร; ถาไปกราบพระในโบสถ โดยระลึกวา
พระพุทธเจาชวยตัวเอง แลวสอนใหเราชวยตัวเองไดดวย อยางนี้เปนพุทธศาสตร.
จงจําเปนหลักไววา ถา ไสยศาสตรมันใหผูอื่นชวย, ถาเปนพุทธศาสตร
ชวยตัวเอง. เมื่อเราอยากจะเปนพุทธบริษัท ตองคํานึงถึงขอนี้ คือถือพุทธศาสตร
อยาไปถือไสยศาสตร ศาสตรของคนหลับ เพียงแตวาดีกวาไมมีนิดหนึ่งเทานั้นแหละ.
ถาเปนพุทธศาสตรแลวมันก็ชวยตัวเอง มันศักดิ์สิทธิ์อยูที่การชวยตัวเอง, ไมตองให
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นไหนมาชวย ใหมันศักดิ์สิทธิ์อยูในตัวเอง คือการประพฤติกระทําที่ดี
นี้เรียกวาเปนพุทธศาสตร.
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พุทธบริษัทที่แทจริง คือพวกเรานี้ จะตองนิยมความสูงในทางวิญญาณ ในทางสติปญญา, อยาใหตกต่ําลงไปในความมืดความบอดเชนนั้น. นิยมความ
จริงของธรรมชาตด รูสึกอยูดวยจิตจริง ๆ ในความรูสึก, ไมตองเหมา ไมตองคาดคะเน
ไมตองเชื่ออยางงมงาย. เรามุงหมายความสะอาด ความสวาง ความสงบ เห็นชัดอยู
แกใจ : ความสะอาดแหงจิตใจ ความสวางแจมแจงแหงจิตใจ ความสงบเย็น
แหงจิตใจ; นี่หามาใหได ก็เปนแสงสวางในทางวิญญาณ.
พุทธบริษัทตองการความสะอาด สวาง สงบ ไมมีกิเลสรบกวน กิเลสแรง ๆ เชนความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไมรบกวน, กิเลสผิว ๆ เชนนิวรณทั้ง ๕ นี้
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ก็ไมรบกวน. คนตามธรรมดา ทุกคนมีนิวรณทั้ง ๕ รบกวน คือ ความคิดนอมไป
ในทางเพศ รบกวนอยูบอย ๆ, ความคิดขัดใจ ไมชอบอะไร ไมชอบหนาใคร นี่ก็
รบกวนอยูบอย ๆ, ความที่จิตใจหดหูเหี่ยวแฟบลงไป นี่รบกวนอยูบอย ๆ, ความที่
จิตใจฟูฟุง ก็รบกวนอยูบอย ๆ, แลวก็ความลังเลไมแนใจ ในการกระทําของตน นี้ก็
รบกวนอยูบอย ๆ, มันไมกัดเอาอยางเจ็บปวด แตมันรบกวนใหทําอะไรใหดีไมได. นี้ก็
เรียกวานิวรณ พุทธบริษัทเราไมควรจะมีทั้งกิเลส ไมควรจะมีทั้งนิวรณ เพราะวา
ถามีนิวรณแลว มันทําอะไรดีไมได ทํางานใหดีไมได เรียนหนังสือใหดีไมได; เราจึง
ไมควรจะมีทั้งกิเลสและนิวรณ เรียกวาจิตใจมันหลุดออกมาได เกลี้ยงเปนอิสระ เปน
ฟาสางในทางวิญญาณ.
ถาเราจะตองการฟาสางในทางวิญญาณ ก็ตองศึกษาธรรมะใหมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมะที่ชื่อวา อิทัปปจจยตา นี่แปลกหูสําหรับนักเรียนก็ได เพราะไม
เคยไดยินเลยก็ได; แตขอใหไดยินไวบอย ๆ เถอะวา คําวา อิทัปปจจยตานั้นเปน
หัวใจของพุทธศาสนา เปนกฎของธรรมชาติ เหมือนกับกฎวิทยาศาสตร วาเพราะ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี; หมายความวา ทุกสิ่งมันมีเหตุมีปจจัยของมันโดยเฉพาะ, อยาไป
คิดวาไมมีเหตุไมมีปจจัย มันมีเหตุมีปจจัย เราตองรูจักเหตุรูจักปจจัย, แลวก็สรางเหตุ
ปจจัยใหถูกตอง, แลวเราก็ไดรับประโยชนตามที่เราควรจะได. ฉะนั้นถาเรา
รูเรื่องอิทัปปจจยตาวา สิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปจจัย ตองจัดการกันที่เหตุที่ปจจัย, ถาจะสราง
ก็สรางที่เหตุที่ปจจัย, ถาจะกําจัดหรือดับเสียก็ดับที่เหตุที่ปจจัย; นี่เปนเรื่อง
ฟาสางทางวิญญาณ ไมมีความโงเหลืออยูเลย.
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เมื่ อมั นมีกฎเหตุ ปจจั ยอยู อย างนี้ ก็ เรียกว ามันไมมี ตั วตน มั นเป นว างจาก
ตัวตน, มัน เปนไปตามเหตุตามปจจัย มันเปนเชนนั้นเอง. ฉะนั้นอะไร ๆ ก็อยาไป
หลงรัก หลงเกลียด หลงโกรธ หลงกลัว มันเปนเชนนั้นเอง. เราแกไขใหถูกตาม
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เหตุตามปจจัย แลวเราก็จะตองพบแตสิ่งที่อํานวยความสงบสุข ไมตองพบกันกับสิ่งที่เปน
ขาศึก; อยางนี้เรียกวาเรามีฟาสางทางวิญญาณ. เราอยูเหนือการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวง
ในโลก ที่บีบคั้นคนใหเปนทุกข บางคนนั่งรองไหอยู, บางคนหัวเราะจนเปนบา, มัน
ดีใจเกินไปมันก็เปนบา, มันเสียใจเกินไปมันก็เปนบา. นี่เกิดมาที่ก็เสียชาติเกิด มันเกิด
มาเปนบา ถารูเรื่องทางจิตทางวิญญาณดีแลว ก็ไมตองเปนอยางนี้;
นี้เรียกวาเรื่อง
ฟาสางทางวิญญาณ.

ฟาสางทางสันทิฏฐิโก.
ฟาสางทางสันทิฏฐิโก
ทุกคนทั้งเด็กทั้งผูใหญเคยสวดมนตพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ในตอนที่วาดวยธรรมคุณ มีคําวา สนฺทิฏิโก
รวมอยูดวย
ระลึกดูใหดี วาเราจะสวดวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก
ฯลฯ ในหลาย ๆ คํานั้นมีคําวา สันทิฏฐิโก รวมอยูดวย คํานั้นแหละ สําคัญมาก จึงได
เอามาพูดในวันนี้ วาเราตองมีฟาสางในทางสันทิฏฐิโก.
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เดี๋ ยวนี้ เราสั นทิ ฏฐิ โกแต สวด สั นทิ ฏฐิ โกแต ปากว า สั นทิ ฏฐิ โกกั นแต สวด
รองทองบน, เราไมมีธรรมะอะไร ๆ ที่เปนสันทิฏฐิโกโดยแทจริง. เชนพูดถึงความสุข
เราก็พูดกันแตปากวามีความสุข; ไมไดรูสึกวาเปนสุข หรือมีความทุกขก็พูดแตความทุกข;
ไมไดสัมผัสกับความทุกข. แลวมีคําหลายคําที่ไมสันทิฏฐิโกได เชนคําวา นรก สวรรค
สังสารวัฏฏ
เปนตน คําเหลานี้ตอง เปนสันทิฏฐิโก ทําใหเรารูจักดวยใจ รูจักดวย
จิตใจ รูจักดวยความรูสึกของจิตใจ.

เชนคําวา นรก เราไดยินไดฟงวา ตายแลวไปตกนรก หมกไหมอยางนั้น
อยางนี้ : อยางนี้ ไมเปนสันทิฏฐิโก เพราะมันยังไมตก แลวมันยังอีกไกล, แลวตายไปแลว,
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แลวมันจะรูสึกไดอยางไร, ขอใหสันทิฏฐิโกที่นี่ วา นรก คือรอนใจเหมือนกับไฟเผา
เหมือนกับไฟเขาไปเผาอยูในจิตใจ, นี้ใหเขาใจวาเคยมีกันทุกคน ไมวาเด็กไมวาผูใหญ,
บางคราวบางเรื่อง เรารอนใจเหมือนกับไฟเขาไปเผาอยูในจิตใจ; ถารูสึกตอความรอน
นั้นจริง ๆ อยางนี้เรียกวา สันทิฏฐิโก. นรก นั้นไดเปนสันทิฏฐิโกแกเราแลว; สวน
นรกที่จะถึงตอตายแลว อยูใตดินที่ใหนก็ไมรู นั้นยังไมสันทิฏฐิโก มันยังชวย
อะไรไมได. แตถาเราสัมผัสนรกในใจ เปนสันทิฏฐิโกแลว มันชวยใหเราเปลี่ยนแปลง,
มันทําใหเราทําการเปลี่ยนแปลง อยาใหตองตกนรกเชนนี้อีก.
เรา ไมตกนรกที่เปนสันทิฏฐิโก อยางนี้แลว นรกไหนก็ไมตก, ตอ
ตายแลวถามันมีนรกอีกมันก็ไมตก เพราะเราไมทําผิดเราจะไปตกอยางไร. เราจะไปกลัว
นรกตอตายแลวทําไม; เพราะวาเดี๋ยวนี้เราไมไดทําผิดอะไร เดี๋ยวนี้เราไมไดตกนรกที่นี่
แลวตายแลวก็ไมตกนรกที่ไหน; ฉะนั้น รูจักนรกที่นี่และกลัวมันใหมาก อยาตองไป
ตกเลย.
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คนที่ทําผิดจนรอนใจนั้น เรียกวาเปนคนโงก็ได เปนคนเลวก็ได
มันทําผิดจนรอนใจ มันเสียหายมาก มันไมมีความเปนพุทธบริษัทเหลืออยูในเวลานั้น;
เพราะมันตกนรกแหงความรอนใจ เหมือนไฟเขาไปเผาอยูในจิตใจ. นี่ใหรูจักนรกอยาง
สันทิฏฐิโก วามันรอนเทาไร แลวก็ไมตกเพราะกลัว.

เรื่อง อบาย ก็เหมือนกันแหละ อบายภูมิ สันทิฏฐิโก วา เมื่อใด รอนใจ
ก็ตกนรก, เมื่อใดโงเหลือโง ก็เปนสัตวเดรัจฉาน; เปรตคือเมื่อใดหิว ๆ หิวดวยกิเลส
แลวยิ่งเปนเปรตมากที่สุด, หิวความเอร็ดอรอยสนุกสนานสวยงาม หิวอยางยิ่ง หิวดวย
กิเลสอยางนี้ นั้นคือเปรต. เคยตกกันมาแลวทั้งนั้นแหละ. ตกนรกก็ดี, เปนสัตว
เดรัจฉานเพราะโงก็ดี, หิวเปนเปรตก็ดี, แลวก็เปนอสุรกาย คือมีความชั่วตอง

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

ฟาสางทางอริยวงศ

๔๓

ปกปดตัว ไมกลาแสดงตัว ตองหลบตองซอนอยูเสมอ นี่เปนอสุรกาย. นี่อบายอยางนี้
เปนสันทิฏฐิโกอยางนี้ แลวก็รูจัก แลวก็เข็ดหลาย;
เคยเปนทีหนึ่งแลวก็เกิดเสียใหม
แลวก็ไมเปนอีก จึงจะเรียกวาไดรับประโยชน.
คําวา สังสารวัฏฏ หรือ วัฏฏสงสารคงจะเคยไดยิน, แตก็ไมรูวาอะไร.
วัฏฏสงสาร แปลวา เวียนอยูในกองทุกข; เมื่อเธอทําผิด ไดรับทุกข แลวก็ไมเข็ดหลาบ
แลวก็ทําผิดอีก ไดรับทุกขอีก ก็ไมเข็ดหลาบ ก็ทําผิดอีก,
ไดรับทุกขอีก เวียนอยู
อยางนี้ เขาเรียกวาวัฏฏสงสาร ตกอยูในวัฏฏสงสาร
ทนทรมานอยูในวงกลมอันนี้
เรียกวาวัฏฏสงสาร มีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ สําหรับคนที่ทําความชั่วเกง, คนที่ทําความชั่ว
เกง มันจะวนเวียนอยูในวัฏฏสงสาร.
ทีนี้พูดถึง สวรรค กันบาง สวรรคตอตายแลวอยูบนฟานั้น เราไมแตะตองได,
ไมสันทิฏฐิโก ไมรูสึกได. แต สวรรคที่นี่ คือความดีที่เรากระทําแลวชื่นอกชื่นใจ
จนยกมือไหวตัวเองได.
คํานี้พูดแลวเด็ก ๆ อาจจะหัวเราะเยาะ วายกมือไหวตัวเองได
เพราะเด็กนั้นมันยังเลวเกินไป เด็กนั้นมันยังเลวเกินไป,
คือวานักเรียนคนนั้นมันยังเลว
เกินไป มันไมมีอะไร ที่จะยกมือไหวตัวเองได,
ถามันมีความดีจนยกมือไหวตัวเองได
เมื่อนั้นเรียกวามันอยูในสวรรคที่แทจริง ไมใชสวรรคหลอก ๆ.
ฉะนั้นขอใหเรามีความ
ภาคภูมิใจ ยกมือไวตัวเองได เมื่อนั้นเปนสวรรค, นี้สวรรคนี้ สันทิฏฐิโก คือมีอยูจริง
ปรากฏอยูจริงในจิตใจของเรา.
ขอใหสวรรคชนิดนี้ แลวไมตองกลัว ตายแลวก็ไป
สวรรคที่ควรจะไปไดทุกแหง เพราะมันมีสวรรคจริงกันที่นี่ เปนตนทุนเสียแลว.
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เรื่อง นิพพาน ก็เหมือนกันแหละ เขาแปลวา ไมมีรอนเลย;
เมื่อใด
จิตไมมีกิเลสเลย ไมมีความผิดไมมีความชั่วเลย, เมื่อนั้นจิตใจเย็น นั้นแหละเปนนิพพาน,
พอมีความผิดความชั่ว เกิดความกลัวขึ้นมา มันก็รอน มันก็ไมเปนนิพพาน; ฉะนั้นเมื่อ
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เราไมมีความผิด ไมมีความชั่ว ไมมีกิเลสเกิด ไมไดรับผลของความชั่วใด ๆ จิตเย็นสนิท
นี้เปนนิพพาน.
เปนสันทิฏฐิโก รูไดดวยความรูสึกของเรา เรียกวามีนิพพานกันที่นี่
และเดี๋ยวนี้ แมจะนอย ๆ ก็ไมเปนไร, แมจะสั้น ๆ ในระยะสั้น ก็ไมเปนไร, ทําตอไป
ใหมันเต็มขึ้นมา ใหมันยาวออกไป ก็เปนนิพพานที่สมบูรณ.
แลวก็อีกคําหนึ่งเนื่องกันกับนิพพาน ก็คือคําวา โลกุตตระ หรือโลกอุดร
หรือโลกุตตระ เขาแปลวาเหนือโลก; ถาเราพายแพแกกิเลส อารมณในโลกเราก็จมอยู
ในโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถาเราอยูเหนืออารมณเหลานี้ เหนือกิเลสแลว
ก็เรียกวาอยูเหนือโลก,
เราสัมผัสได เรามีโลกุตตระที่สัมผัสไดที่นี่และเดี๋ยวนี้,
อยางนี้เรียกวาสันทิฏฐิโก.
ทีนี้เรื่องที่จะตองนึกกันอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่อง การรับผลกรรม มักจะ
พูดกันวา ตายแลวจึงจะไดรับผลกรรม นั้นคนอื่นพูด;
ไมใชพุทธบริษัทพูด.
พุทธบริษัทจะพูดวา พอทํากรรมเสร็จก็รับผลกรรมทันที : พอเราทําผิดลงไปแลว
เราก็เสียใจเราก็เดือดรอน, หรือวาเราคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว แลวเราก็เดือดรอน. ถาพูด
ใหละเอียดก็พูดเปนขณะจิต ขณะจิตที่ทํากรรม ทํากรรมลงไปแลว ขณะจิตตอมาก็
คือรับผลกรรม คือเดือดรอนหรือเสียใจ หรือเปนผลของกรรมนั่นแหละ จนในรูปอะไร
ก็ตาม. ความดีก็เหมือนกัน พอทําเสร็จในขณะจิตนี้ ขณะจิตตอมาก็สบายใจ, นี่รับ
ผลกรรมอยางนี้เปนสันทิฏฐิโก. ขอใหสนใจไวใหมาก ๆ มันจะชวยใหเราอยากทําดี,
มันจะชวยใหเราเกลียดกลัวความชั่วแลวอยากทําดี เพราะมีสันทิฏฐิโกในการรับผลกรรม.
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เดี๋ยวนี้มัก จะพูดกันวา รับผลกรรมชาติหนาตอตายแลว, แลวบางทีก็
ตั้งหลายชาติเสียดวย สอนใหมีการรับผลกรรมอีกหลาย ๆ ชาติก็มี; อยางนี้ไมมีประโยชน,
เปนกรรมหรือเรื่องกรรมในลัทธิอื่น, ไมใชของพระพุทธเจา. ถาเปนลัทธิ กรรมใน
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พุทธศาสนา พอทําทันทีก็มีผลทันที, ทําดีก็ดีทันที, ทําชั่วก็ชั่วทันที. ชวยจําขอนี้ไว
ทําดีก็ดีทันที ทําชั่วก็ชั่วทันที ไมตองรอ ไมตองรอไดรับผลกรรม.
การที่ จะต องรอรั บผลเป นรางวั ลเป นอะไรนั้ น มั นอี กเรื่ องหนึ่ ง ไม เรี ยกว า
รั บผลกรรมโดยตรง รั บผลกรรมนี้ มั นรั บทั นที ทํ าดี ดี ทั นที ทํ าชั่ ว ชั่ วทั นที ไม ต องมี
ใครมาบอก ที่ ว าจะต องรอให เขาให รางวั ล หรื อต องรอให เขาสรรเสริ ญ หรื อว าต องรอ
กว าสั งคมเขาจะรู แล วเขาจะยกย อง นี้ มั นไม ใช หลั กของกรรมที่ แท จริ ง หลั กของกรรม
ที่ แ ท จ ริ ง พอทํ า ดี ก็ ดี พอทํ า ชั่ ว ก็ ชั่ ว นี่ เ ราต อ งสั น ทิ ฏ ฐิ โ ก ให รู จั ก มั น แล ว ก็ ไ ม ต อ ง
พู ดผิ ด ๆ ว าทํ าดี ไม ไ ด ดี ทํ าชั่ วไม ได ชั่ ว นั้ นคนโง มั นพู ด มั น ไม มี สั น ทิ ฏฐิ โก ฟ ามั น
ไมสางทางสันทิฏฐิโก.
เราจะต องมองให เห็ นว า นรก สวรรค นิ พพานอะไรนี่ มั นสั มผั สได ด วยจิ ต
มี ให ครบแหละ สั มผั สนรกก็ เมื่ อร อนใจเป นไฟ สั มผั สสวรรค ก็ เมื่ อชื่ นใจ ยกมื อไหว ตั ว
เองได สัมผัสนิพพานก็ไมมีกิเลส ไมมีความรอนใจอะไร สัมผัสโลกอุดรหรือโลกุตตระได
ก็ เมื่ อเราไม ตกอยู ใต อํ านาจของกิ เลส ไม ตกอยู ใต อํ านาจของอารมณ เมื่ อเธอไปหลงใหล
ในของสวย ของหอม ของงาม ของเอร็ ดอร อยนั้ น มั นตกอยู ใต อํ านาจของอารมณ ;
อย างนี้ เรี ยกว าจมโลก ถ าไม ไปหลงใหลในอารมณ เหล านี้ มั นไม ทํ าอั นตรายแก จิ ตใจ
ไมทํ าใหเราหลงใหลได เรียกวาเราอยู เหนืออารมณ คื อโลกอุ ตรนี่ นิพพานก็ดี โลกอุดรก็ ดี
สัมผัสไดดวยจิตใจ แลวก็เปนสันทิฏฐิโกกันอยางนี้.
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ที่ เราอธิ บายกั นอย างนี้ มั นถู กเข าใจผิ ด เขาหาว าเรายกเลิ กเรื่ องนรก สวรรค
นิพพาน เขาดาเราก็มี ไมดาตรง ๆ ก็ดาออม ๆ แตมันก็เปนการดาอยูดี วาไปยกเลิกของ
เกา ที่เขาพูดกันอยูแตกอน ๆ เราไมไดยกเลิก เราไมไดยกเลิก เขาดาเราเปลา ๆ แตเรา
บอกให มาเห็ นที่ เป นสั นทิ ฏฐิ โกกั นเท านั้ นแหละ ของเก านั้ นถ ามี มั นก็ มี ไป แต ว ามั นไม
สําคัญเทากับที่วา เราจะเห็นมันเดี๋ยวนี้ รูจักมันเดี๋ยวนี้ รูจักความดีกันที่เดี๋ยวนี้ รูจัก
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ความชั่ วกั นที่ นี่ เดี๋ ยวนี้ รู จั กผลของความดี กั นที่ นี่ เดี๋ ยวนี้ รู จั กผลของความชั่ วกั นที่ นี่
และเดี๋ ยวนี้ รู จัก นรก สวรรค นิ พพาน กันเสี ยที่ นี่ และเดี๋ยวนี้ นี้ เรียกว าฟ าสางทาง
สันทิฏฐิโก.
นี้ ขอร องว า เราจงทํ าเหมื อนกั นว าขึ้ นยุ คใหม กั นเถอะ ขึ้ นศั กราชใหม กั น
เสี ยที ความโง เหล านั้ นเลิ กให หมดไปเสี ย มาขึ้ นศั กราชใหม ศั กราชแห งสั นทิ ฏฐิ โก
ทําอะไร ๆ ก็ใหรูจัก รูสึก สัมผัสดวยจิตใจ นี่ขึ้นศักราชใหมในเรื่องของสันทิฏฐิโก อยากลัว
อยาทอถอยวาทําไมได มันทําได ทําใหเปนสันทิฏฐิโกนี้มันทําได ใหรูสึกแกจิตใจ ผล
ของความชั่วก็สันทิฏฐิโก เธอเหลวไหล เรียนสอบไลตก ก็ใหรูดวยจิตใจเปนสันทิฏฐิโก
ถ า เรี ย นดี ส อบไล ไ ด มั น ก็ ดี ใ จ มั น ก็ เ ป น สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก ให มั น ชั ด กั น อย า งนี้ ไม ต อ ง
สันนิษฐาน แมที่เขากลาวกันวา เรื่องตอตายแลวนั้น เราก็ทําเสียที่นี่ ความดีความชั่ว
ไดสุขไดทุกข ตกนรกขึ้นสวรรคอะไร ก็ทํากันเสียที่นี่และเดี๋ยวนี้ นี่เรียกวาสันทิฏฐิโก.
ถ า เรื่ อ งใดไม สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก เรื่ อ งนั้ น ไม ใ ช คํ า กล า วของพระพุ ท ธเจ า มั น มี
บทตายตัววา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก ฯลฯ. เรื่องที่ พระพุทธเจาตรัส
ไวดีแ ลว นั้น ตอ งเปน สัน ทิฏ ฐิโ ก;
ฉะนั้น คํา พูด คํา ไหนก็ต าม ถา มัน ยัง ไม
สันทิฏฐิโก มันก็ยังไมเขาไปในกรอบของพระพุทธเจา ที่วาตรัสไวดี, แลวมันก็ไมเปน
พุทธศาสนาดวยซ้ําไป, ถามันไมเปนสันทิฏฐิโก มันก็ไมเปนพุทธศาสนาดวยซ้ําไป.
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เราไมตองยกเลิกคําที่เขาพูดอยูกอน ๆ แตเราอธิบายเสียใหมใหถูก, อธิบาย
เสียใหมใหถูก ไมตองยกเลิกของเกาเขาพูดไว แลวเราเขาใจไมถูกเอง. คนเกา ๆ เขาก็
พูดไวถูก แตเราก็ไมคอยสนใจ; ปู ยา ตา ยาย ของเราก็พูดเปนวา สวรรคในอกนรก
ในใจ; สวรรคก็อยูในอกเมื่อทําถูกทําดี, นรกก็อยูในใจเมื่อทําผิดทําชั่ว. แตคน
โดยมากเขาไมพูดอยางนั้น; เขาพูดวาสวรรคอยูบนฟา, นรกอยูใตดินโนน แลวเมื่อไร
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ก็ไมรู, รสชาติเปนอยางไรก็ไมรู. เดี๋ยวนี้เรารูวา เมื่อทําผิดทําชั่ว รอนเปนไฟอยูในใจ
นั้นนรกในใจ, เมื่อทําดีมีความชื่นอกชื่นใจ นั้นก็สวรรคอยูในอก. ที่คําวา รูอยูในอก
รูอยูในใจ รูอยูแกจิตแกใจ นั้นคือคําวา สันทิฏฐิโก, รูอะไรตองรูเปนสันทิฏฐิโก
จึงจะสําเร็จประโยชน, รูการปฏิบัติก็รูเปนสันทิฏฐิโก, รูผลของการปฏิบัติก็ตองเปน
สันทิฏฐิโก, แมแตจะเลาเรียน ก็ใหรูแกใจ ปรากฏแกใจ มันก็เปนสันทิฏฐิโก เรางมงาย
ไมมีสันทิฏฐิโกในสิ่งที่เราเรียนหรือปฏิบัติ หรือไดรับผลของการปฏิบัติ มันก็ไมได
รับผล, ไมไดรับผลโดยแทจริง.
นี่ ผู ที่ จะเจริ ญในธรรมะ จะเป นเด็ กเป นผู ใหญ ก็ ตามใจ ถ าจะเจริ ญใน
ธรรมะ, กาวหนาในทางธรรมะแลว ตอง ทําใหทุกอยางมันเปนสันทิฏฐิโก คือ
ปรากฏอยูแกใจจริง ๆ. นี้เปนเรื่องฟาสางทางสันทิฏฐิโก กอนนี้ไมมีใครพูดไมมีใคร
นึกถึงกันก็ตามใจ มาถึงยุคนี้เราตองมี ตองรูสึก ตองรูจัก จึงจะเรียกวาเปนขึ้นศักราชใหม
กันเสียที, เลิกศักราชโง ขึ้นศักราชฉลาดกันเสียที. นี่เรียกวาฟาสางในทางสันทิฏฐิโก.
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ฟาสางทางอริยมรรค.

อริยมรรค เปนสําคัญ คือ เปนตัวพุทธศาสนา เรียกวา อริยมรรค
แปลวา หนทางอันประเสริฐ หรือ หนทางของพระอริยเจา. ถาวาไมเดินในอริยมรรค
ก็เดินลงนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้ การประพฤติปฏิบัติทําใหลงไปในนรกในจิตใจ; แตถาเดิน
ในอริยมรรค ก็ทําใหออกมาเสียจากนรก ไปสูความสุขความสงบเย็น.
หนทางนี้ดี
ประเสริฐอยางนี้ จึงเรียกวาอริยมรรค.
ถาพูดกัน ตามตัวหนังสือ อยางที่เราเรียนในโรงเรียนนั้น อริยมรรค นี้
มันแปลไดวา หนทางอันประเสริฐ; อริยะ แปลวา ประเสริฐ มรรค แปลวา หนทาง,
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อริยมรรค แปลวา หนทางอันประเสริฐ. แตถารู บาลีมากไปกวานั้น ก็แปลไดดีกวานั้น
อริยะ แปลวา ไปเสียจากขาศึก กลาวคือกิเลส, อริยมรรค จึงแปลวา หนทางที่ไปสูความ
เปนอริยะ หนทางที่จะเดินออกไปเสียจากกิเลส, หนทางที่จะเดินออกไปเสียจากความชั่ว
และผลแหงความชั่ว นั่นแหละเรียกวาอริยมรรค. รวมเรียกวา วิถี วิธี หรือหนทาง ที่จะ
ออกไปเสียจากขาศึกคือกิเลส เรียกวาอริยมรรค. เธอเกิดมาทั้งที่ เธอตองการจะไปไหน ?
เธอตองการ จะไปสูความสําเร็จของมนุษยเรา คือไมมีความทุกข, มีแตความสุข
ความเจริญ. หนทางใดที่จะทําใหเปนอยางนั้นได หนทางนั้นเรียกวาอริยมรรค,
นี่อริยมรรคเปนอยางนี้.
ที่เขาสอนกันอยู อริยมรรค ก็คือ หนทางปฏิบัติ ๘ ประการ ที่ไดทอง ๆ
กันอยูแลวทั้งนั้น : สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกับโป สัมมาวาจา เปนตน, แปลวา ความ
เห็นถูกตอง ความดําริถูกตอง พูดจาถูกตอง การงานถูกตอง เลียงชีพถูกตอง
ความเพียรถูกตอง สติถูกตอง สมาธิถูกตอง; นี่เรียกวา มรรคมีองคแปด นี้ก็
เรียกวาอริยมรรค อริยมรรคคือมรรคมีองคแปด. อีกความหมายหนึ่ง ญาณ – ความ
รูที่จะตัดกิเลสเสียได เกิดญาณ เกิดความรู ที่จะตัดกิเลสในใจเสียได, นั้นก็เรียกวา
อริยมรรคดวยเหมือนกัน.
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อยางหนึ่งมันเปน ตัวปฏิบัติมีองคแปด; ความหมายอีกอยางหนึ่ง ก็คือ
ตัวญาณ ตัวความรู ที่ จะตัดกิเลสเสียได ก็เรียกชื่อเดียวกันวาอริยมรรค. คํา
ว
า
อริยมรรค จึงเล็งถึงของ ๒ สิ่ง : คือการปฏิบัติมีองค ๘ ประการ, หรือวาญาณ
ความรู ที่ จะตัดกิเลส ตัดโมหะ ตัดอวิชชาเสียได นี้ก็เรียกวาอริยมรรค.

มรรคมีองคแปด มรรคมีองคแปด ปฏิบัติครบองค ๘ เรียกวาอริยมรรค,
ศีล สมาธิ ปญญา นี้เขาใจวารูกันอยูแลว นี้ก็คืออริยมรรค; หรือสัมมาสมาธิองค
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สุ ดท าย แล วก็ มี สั มมาทิ ฏฐิ สั มมาสั งกั ปโป สั มมาวาจา สั มมากั มมั นโต สั มมาอาชี โว
สัมมาวายาโม สัมมาสติ เปนบริวาร,
สัมมาสมาธิที่มีสัมมา ๗ ขางหนาเปนบริวาร
นี้ก็เรียกวาอริยมรรค ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก. ญาณ หรือปญญา ที่ตัดสังโยชน ๑๐ ได
ทําใหเปนอริยบุคคล นี้ ก็เรียกวาอริยมรรค.
อริยมรรค
นี้ไมใชหนทางที่ตองเดินดวยเทา แปลวา หนทาง แตไมได
เดินดวยเทา เปน เรื่องเดินของจิตใจ, จิตใจมันเดินไปตามทางไหน ไปสูความดับทุกข
แลวนั้นก็เรียกวาหนทางในที่นี้. พระนิพพานไปถึงไดดวยการไมเดินดวยเทา ไมตอง
เดินดวยเทา ถึงไดดวยการทําจิตใจใหปลอยวาง ใหหลุดพนไปจากกิเลส.
เดี๋ ยวนี้ ฟ าไม สางในทางอริ ยมรรค เราก็ ได พู ดกั นแต ปาก ท องกั นแต ปาก
มรรคมีองคแปด ก็ทองกันแตปาก ศีล สมาธิ ปญญา ก็ทองกันแตปาก, อะไร ๆ ก็ทอง
กันแตปาก เรียกวา ฟาไมสางทางอริยมรรค เรามาชวยกันทําใหเปนของจริง.
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ไมสางทางอริยมรรคมันก็กลายเปนไสยศาสตร,
ถาไมมีความรูจริงใน
เรื่องของอริยมรรค มันก็ไปถือไสยศาสตรกันหมด,
มันมีถือพิธีลางบาป,
นี้ไมใช
อริยมรรค.
พิธีทําพิธีลางบาป ลางกรรม ลางอะไร นี้ไมใชอริยมรรค มันเปนไสยศาสตร,
สะเดาะเคราะห บู ชายั ญอย างนี้ มั นเป นไสยศาสตร ไม ใช อริ ยมรรค บวงสรวงพระเจ า บวง
สรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์;
แมแตไปนั่งไหวจอมปลวกอยู นี้ไมใชอริยมรรค.
นี้มันเปน
ไสยศาสตร, ควรจะเลิกเสีย เพราะวาเดี๋ยวนี้มันควรจะเปน ฟาสางทางอริยมรรคกันแลว.

ฟาสางทางดับทุกข.
ฟาสางทางดับทุกข,
เธอชวยฟงใหดี ๆ อยาใหเสียประโยชน มาทั้งทีนี้
มันเสียคารถ เสียเวลามันเหน็ดมันเหนื่อย เสียกําลังงาน ถาเธอมาแลวไมไดรับประโยชน
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คุมกัน เธอเปนคนโง. เธอมาแตที่ไกล เสียคารถ เสียเวลา เสียกําลังงาน แลวไมไดรับ
ประโยชนคุมกัน เธอเปนคนโง มันไมมีใครทําให เธอทําเอาเอง. ไมใชฉันแกลงพูด.
แตถาฉันพูด ฉันพูดวาไมไดรับประโยชนคุมกันอยางนี้แลว ยมบาลเขกหัวตาย, ยมบาล
เขกกะบาลตาย.
เด็กคนไหนกลับไปบานไมไดรับประโยชนคุมคาการมาแลว ยมบาล
เขกหัวตาย,
มันไอชาติโงไมรูจักใชเงิน ไมรูจักใชเวลาไมรูจักใชเรี่ยวแรงใหไดรับ
ประโยชนสมกันนี่. ฉะนั้นจึงขอเตือนวาใหฟงใหดี ใหฟงใหดี ใหไดรับประโยชน
คุมกัน; เรากําลังจะพูดเรื่องฟาสางทางดับทุกข.
ทุกข นั้นเขาแปลวา มันเจ็บปวดทนยาก;
ถามันเปนสิ่งที่ไมมีชีวิตจิตใจ
มีลักษณะนาเกลียดหรือหลอกลวง. ความสุขมันก็หลอกลวงใหเราหลงมัน, ความสุข
ก็เปนความหลอกลวง, ไมสุขไมทุกขสบายกวา ความเอร็ดอรอยสนุกสนานนั้นเปนเรื่อง
หลอกลวงเขาก็จัดไวไปพวกความทุกข.
อยาไปหลงในสิ่งสวยงามสนุกสนานเอร็ดอร อยนั กเลย มั นเป นสิ่ งหลอกลวง มั นน าเกลี ยด พอถ าน าเกลียดก็ เรี ยกว าความทุ กข
อะไร ๆ ที่ดูแลวนาเกลียด ก็เรียกวาความทุกข, และอะไร ๆ ที่ใหความเจ็บปวด นั้นก็
เรียกวาความทุกข, ความเจ็บปวดก็เปนความทุกข. ดูความทุกขใหเห็นตัว อยาง
สันทิฏฐิโก อยาพูดแตปาก; ถาพูดวาทุกข เปนความทุกขก็ใหรูสึกอยูแกจิตใจวาเปน
ความทุกข, หรือใหรูสึกอยูแกสติปญญาวาไอนี่หลอกลวง : เรื่องความสวยงาม สนุกสนาน
เอร็ดอรอย เหลานี้มันหลอกลวง ดูมันใหรูจักวามันเปนตัวความทุกข เราก็อยาไปชอบ
ความทุกข.
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ทีนี้ ฟาสางทางดับทุกข นี้ก็คือมัน ทุกขที่ตรงไหนตองดับที่ตรงนั้น
ไดทําใหทุกขเกิดขึ้นมาที่ตรงไหน แลวก็ตองดับทุกขที่ตรงนั้น.
เธอไดทําใหไฟลุกขึ้น
มาที่ตรงไหน เธอตองดับลงไปที่ตรงนั้น. ความทุกขอยูที่บาน แลวมาดับความทุกข
ที่วัด นี่คนโง, ความทุกขเกิดอยูที่หลังสวน มาดับที่สวนโมกข นี้คือคนโง, ความทุกข
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เกิดที่ตรงไหนมันก็ตองดับที่ตรงนั้น. นี่เราทําความผิดพลาดที่ไหน เราตองทําความถูก
ตองที่นั่น, เรียกวาดับทุกขกันที่นั่น พูดกันงาย ๆ วา ทุกขที่ตรงไหนก็ดับที่นั่น แลว
ดับทันทีดวย แลวก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้, ไมตองรอตอตายแลว. ไมใชวาใหทําบุญทําทานแลว
ไปดับทุกขกันชาติหนา ไมมีประโยชนอะไร เพราะวา ความทุกขมันกําลังแผดเผาอยู
ที่นี่, ตองดับทุกขกันที่นี่ทันทีและเดี๋ยวนี้. เหมือนกับวาดับไฟก็ตองดับลงไปที่
กองไฟ, ไฟมันลุกขึ้นที่ไหน ก็ตองดับที่นั่น ดับทุกขที่กลางกองทุกข, มีกองทุกขที่ไหน
ก็ดับลงไปที่กลางกองทุกข จึงใชคําวาดับที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่ตรงที่มันเกิดนั่นแหละ, แลวก็
เวลานี้ คือเวลาที่มันเกิด ไมใชดับตอตายแลว ไมใชดับตอตายแลว.
บางคนมั นจะนิ พพานอี กแสนชาติ หมื่ นชาติ จึ งจะนิ พพานคื อดั บทุ กข ต อเมื่ อ
หมื่นชาติแสนชาติ จะไดประโยชนอะไร; เพราะความทุกขมันเกิดอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้.
อยาใหเปนวา ทุกขที่บานแลวมาดับทุกขที่วัด นี้มันไมถูกดอก ทุกขเกิดตรงไหนเมื่อไร
ดับที่ตรงนั้นและเมื่อนั้น; นี่เรียกวาฟาสางทางดับทุกข, ดับทุกขที่เกิดความทุกข.
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ที่ เกิ ดความทุ กข เกิ ดที่ ไหน เรามั นโง ต อผั สสะที่ ไหน ความทุ กข เกิ ดที่ นั่ น,
นี้เปนเรื่องสําคัญ. นี่ถาฟงใหดีใหเขาใจ แลวจะมีประโยชนมาก, ความทุกขเกิด
ที่ไหน ก็ดับทุกขที่นั่น. ทีนี้ก็รูวาความทุกขเกิดที่ไหน เกิดเมื่อไร ? ความทุกขเกิด
ตรงที่เราโงตอผัสสะ, ความทุกขเกิดเมื่อเราโงตอผัสสะ หรือตรงที่ที่เราโงตอผัสสะ.

ผัสสะนั้นคือสิ่งที่มากระทบ ตา สิ่งที่มากระทบหู สิ่งที่มากระทบจมูก สิ่งที่
มากระทบลิ้น สิ่งที่มากระทบผิวกาย นี่เขาเรียกวามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย นั่นแหละ
คือผัสสะ, มีอยูทุกวัน มีอยูเกือบจะตลอดวัน, มีอะไรมากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ดวยก็ได แตวาใจอยูเปนสวนลึก แลวมันก็เขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย. เมื่อมีอะไร
มากระทบตา หู จมูก ลิ้นกาย นั้นเรียกวาผัสสะ; ถาโงตรงนั้นแลวก็จะเกิดทุกขตรงนั้น,
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ถาโงเมื่อนั้นแลวก็จะเปนทุกขเมื่อนั้น เวลานั้น คือวา เราเปนทุกขเมื่อเราโงตอผัสสะ
หรือวาเราเปนทุกขตรงทีที่เราโงตอผัสสะ.
เธอหลงใหลในรู ป เสี ยง กลิ่ น รส ที่ ตรงไหน เธอจะมี ความทุ กข ตรงนั้ น,
เธอหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส เมื่อไร เธอก็ตองมีความทุกขเมื่อนั้น. เขาจึงพูดวา
เรามีความทุกขเกิดขึ้นเมื่อเราโงตอผัสสะ; ฉะนั้นอะไรมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ของเรา เราอยาโง : รูปสวย ๆ มากระทบตาใหหลงรัก ก็อยาไปรัก, รูปนาเกลียดมา
กระทบตาใหเกลียด ก็อยาไปเกลียด คืออยาไปโงหลงรักหรือหลงเกลียด, เสียงไพเราะ
มากระทบหู ก็อยาไปหลงรัก เสียงไมไพเราะมากระทบหู ก็อยาไปหลงเกลียด.
เดี๋ ยวนี้ กลั บไปหามา เป ดวิ ทยุ ฟ งเพลงตลอดเวลา เราเห็ นนั กเรี ยนหลายคน
ทําการบานพลางเปดวิทยุฟงพลาง นี้บรมโง. นักเรียนหลายคนทําการบานพลาง แลว
เปดวิทยุไปพลาง มันจะทําไดดีอยางไร; มันก็ทําอยางฉาบฉวยผิวเผิน. นั่นแหละ
คือมันโงเสียแลว มันโงขนาดหนักวา ตองเปดวิทยุฟงไปพลางทําการบานไปพลาง, หลาย
คนเอาวิทยุแขวนหลัง เปดไปพลางเกี่ยวขาวไปพลาง นี้มันก็โงเหมือนกัน. มันไมใช
วามีแตนั กเรียน แม แต ในนามั นก็ มีคนโง เอาวิ ทยุ แขวนหลังไปพลางเกี่ ยวข าวไปพลาง
นั่นก็เพราะมันโงตอผัสสะ.
เราเรียกวามันโงตอผัสสะ แลวมันก็เปนทุกขเมื่อนั้นแหละ
เปนทุกขที่นั่นแหละ, ทําที่ไหนมันเปนทุกขที่นั่น ทําเมื่อไรมันก็เปนความทุกขเมื่อนั้น
คือมันโงตอผัสสะ.
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ถาเธอ จะดับทุกข เธอ อยาโงเมื่อมีผัสสะ ทางตาก็ดี ผัสสะทางหูก็ดี
ผัสสทางจมูกก็ดี ผัสสะทางลิ้นก็ดี ผัสสะทางผิวหนังก็ดี. ถาทางตาก็มีเรื่องสวยหรือ
ไมสวย, ทางหู ก็มีเรื่องไพเราะหรือไมไพเราะ, ทางจมูก ก็มีเรื่องหอมเรื่องเหม็น,
ทางลิ้น ก็มีเรื่องอรอยหรือไมอรอย, ทางผิวหนัง ก็มีนิ่มนวลหรือกระดาง, ทางใจ ก็มี
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ชอบหรือไมชอบ. ถามันมา กระทบแลว ก็อยาไปหลงยินดีที่มายั่วใหยินดี หลง
ไปยินรายที่มายั่วใหยินราย ก็เรียกวาไมทําผิดทางผัสสะ. ไมเกิดกิเลสและไมเกิด
ความทุกข.
วิธี นี้จะใชไดแก ทุกคน เรากล าพู ดว าคนถื อศาสนาอื่ นไมใชพุ ทธศาสนา ถ า
มาปฏิบัติอยางนี้ก็ดับทุกขได; ถาเปนศาสนาอื่นเขามีพระเจา เขาวาความทุกขเกิดจาก
พระเจา, ความดับทุกขมาจากพระเจา, เราวามันมาทางที่วาทําผิดหรือทําถูกเกี่ยวกับผัสสะ
เรื่องนี้จะไมพูดแลว มันจะเปนการลบหลูศาสนาอื่น; แตจะบอกใหพวกเรารูกันเองวา
หลักอันนี้มันใชไดแกคนทุกคน ไมวาจะถือศาสนาอะไร เด็กผูใหญโงฉลาดอะไร แมแต
วาเขาเปนมิจฉาทิฏฐิ เขาไมนับถือศาสนาเลย เขาเปนมิจฉาทิฏฐิ, แตถาเขาทําอยางนี้เขา
จะดับทุกขได อยาโงเมื่อมีผัสสะ แลวจะไมเกิดทุกข, ฉลาดเมื่อมีผัสสะจะไมเกิดทุกข.
คนบางพวกนี้ จะไม รู จั กพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ ตามใจ เขาไม อยาก
เรียนไมอยากรูก็ตามใจ แตขอใหสนใจวา อยาทําผิดเมื่อผัสสะ ก็ดับทุกขได แมวาจะ
ไมนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ปฏิบัติอยางนี้ได ก็เรียกวาพอแลว; กลัว
แตวาจะไมปฏิบัติ แตถาพอปฏิบัติอยางนี้ มันกลายเปนคนที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ขึ้นมาทันที ทั้งที่เขาไมรูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ยวนี้พวกเธอก็ไดฟง ไดสมาทานสรณาคมนไมรูจักกี่สิบครั้งกี่รอยครั้งแลว
ยังไมรูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆก็ชวยไมได ดับทุกขไมได. มาสนใจกันในขอ
นี้ดีกวาวา อยาโงเมื่อมีผัสสะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉลาดใหทันเวลา ความรู
ที่เราศึกษาไว เรื่องกิเลสเรื่องความทุกข เอามาใหทันเวลา, เมื่อมีอะไรมากระทบทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ.
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สิ่งที่จะเอามาใหทันเวลานั้นเขาเรียกวาสติ,
สตินั้นเหมือนกับขนสง
เอาความรูมาใหทันเวลา, แลวก็ไมโงเมื่อมีผัสสะก็ไมมีทุกข. ฉะนั้นจึงตองมีสติรวด
เร็ว แลวก็ทันเวลา, นึกไดทันเวลา. นี่เรียกวาสติมันขนเอาปญญามาทันเวลา นั่นแหละ
คือการดับทุกข, เพราะวาเขาจะไมโงในผัสสะนั้น เขาจะไมทําผิดเกี่ยวกับผัสสะนั้น. นี่
เรียกวา ไมทําผิดเมื่อมีผัสสะ ไมเกิดตัณหา อุปาทาน ไมเกิดทุกข ก็มีสติพอที่จะ
เห็นวาทุกสิ่งมันเปนอยางนี้เอง. อยาไปหลงรัก อยาไปหลงเกลียด มันมี ๒ ทาง
เทานี้; ถาโงในทางหนึ่งก็หลงรัก, โงอีกทางหนึ่งก็หลงเกลียด. อยาโงทั้ง ๒ ทาง
นี้แลวก็ไมมีโงที่ไหนเหลืออยูอีก.
มันเปนเชนนั้นเอง, มันเปนเชนนั้นเอง, อยาไปหลงในสิ่งที่เปนที่ตั้ง
แหงความหลง. อยามีอุปาทานในสิ่งที่มายั่วใหยึดถือ มีแตสมาทาน ถือไวดวยดี
ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความดับทุกข เขาเรียกวาญายธรรม, ญายธรรม - วิธีดับทุกข เรา
สมาทาน ถื อไว เป นอย างดี ในสิ่ งที่ เป นที่ ตั้ งแห งความดั บทุ กข อย าอุ ปาทานในสิ่ งใด ๆ.
อุปาทานนั้นยึดถือดวยความโง, สมาทานนั้นยึดถือดวยความฉลาด. จําคํา ๒ คํา
นี้ไวดวย มีแตสมาทาน ถือเอาดวยความฉลาด, อยามีอุปาทาน ถือเอาดวยความ
โง.
วิชาความรูก็ดี ทรัพยสมบัติก็ดี อะไรก็ดี อยายึดถือเอาดวยอุปาทาน คือถือเอา
ดวยความโง,
แลวมันจะกัดเอา ถาถือเอาดวยสมาทาน ถือเอาดวยความฉลาด แลวมัน
ไมกัด.
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จะยกตั ว อย างให ใกล ชิ ด ที่ สุ ด มี เงิ นนี่ ลองมี ด วยอุ ปาทานนอนไม หลั บ ;
ถามีเงินอยางสมาทาน ถือไวดวยสติปญญา มันก็นอนหลับ. สอบไลตกดวยอุปาทานมัน
ก็เปนบา ไมฆาตัวตาย ถาสอบไลตกเพราะมันมีสมาทาน รูดีวามันเปนอยางนี้ มันทําผิด
อยางนี้ มันก็ไมตองเปนบา ไมตองรองไห;
เพราะฉะนั้นจงถือสิ่งที่จะถือไวดวย
สมาทาน อยาถือดวยอุปาทาน.
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คํ า นี้ สํ า คั ญ มาก ที่ จ ะช ว ยให ถื อ พุ ท ธศาสนาอย า งถู ก ต อ ง ถ า ถื อ ด ว ยอุ ป าทาน
เปนไสยศาสตรหมดแหละ, ไสยศาสตรนั้นเขาถือกันดวยอุปาทาน. ถาพุทธศาสตร
ตองถือดวยสมาทาน : สมาทานศีลก็ดี สมาทานวัตรก็ดี ปฏิบัติอะไรก็ดี, กฎเกณฑ
ตาง ๆ กฎหมายก็ดี กฎโรงเรียนก็ดี อะไรตาง ๆ นี้ เราถืออยางสมาทาน อยาถืออยาง
อุปาทาน.
ย้ําอีกทีหนึ่งวา อุปาทาน ถือดวยความโง, สมาทาน ถือดวยสติปญญา.
เราจะถื อหลักธรรม ถือศาสนา ถื ออะไร ขอให ถืออย างสมาทาน อย าถื ออยางอุ ปาทาน.
นี้ เรี ยกว าฟ าสางทางดั บทุ กข เมื่ อก อนมั นมี แต อุ ปาทาน โง ยึ ดมั่ นถื อมั่ นด วยความงมงาย
มันก็เปนทุกข, เลิกโง เลิกอุปาทานเสีย มันก็ไมตองเปนทุกข, นี้เราเรียกวาฟาสาง
ทางดับทุกข;
กอนนี้มันโง มันมืด มันดับทุกขไมได เดี๋ยวนี้ฟาสาง มีแสงสวาง ก็ดับ
ทุกขได.
ขอให เป นอย างนี้ ขอให ช วยกั นทํ าให เป นอย างนี้ ขอให ช วยกั นขึ้ นยุ คใหม
ขึ้นศักราชใหม ใหมีความเปนอยางนี้ คือใหดับทุกขได. ถาใครดับทุกขไมได คนนั้น
ยังไมเปนพุทธบริษัท. นี่ชวยจําไวดวย ถาใครยังมาทนทุกขอยู, คนนั้นยังไมเปน
พุทธบริษัท ; ถาจะเปนพุทธบริษัทแทจริง ก็ตองดับทุกขเสียใหได. นี่ระวัง ๆ อยา
ใหเปนทุกขเขา มันก็จะเสียชื่อพุทธบริษัท,
อยามีความทุกขเลย เปนพุทธบริษัททั้งที
อยามีความทุกขเลย.
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ฟาสางทางการลดตัวตน.
เอา, ทีนี้ฟาสางทางตอไป ก็คือวา ฟาสางทางการลดตัวตน, สางทางการ
ลดตัวตน. พูดกันธรรมดา ๆ หนอยก็วา มันยกหูชูหาง มันมีตัวตน, ลดมันเสีย
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อยาอวดดี อยาจองหอง อยายกหูชูหาง นั้นเปนเรื่องตัวตน ลดลงเสีย. นี่พูดธรรมดา ๆ
ภาษาชาวบานธรรมดา ๆ; แตถาพูดภาษาธรรมะมันละเอียดกวานั้น มันลึกกวานั้น คือ
ใหลดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตน.
สิ่งที่เรียกวา ตัวตน มัน เปนเพียงความคิด มันมิไดมีตัวตนอยูจริง,
มันไปยึดถื อเอาอะไรเปนตั วตน ยึดถื อรางกายว าตัวตน ยึ ดถือจิ ตวาตั วตน ยึดถื ออะไร ๆ
วาตัวตน ตัวตนมันจึงมิใชของจริง, มันเปนเพียงผลของการยึดถือ. ตัวตน ๆ นี้
เหมือนกับผี เหมือนกับมายา เกิดขึ้นมาจากความโง หลงยึดถืออะไรโดยความเปนตัวตน,
มันยึดถือดวยอุปาทานนั่นแหละ. ถาเรียกเต็มก็เรียกวา อัตตวาทุปาทาน, ไมอยากจะพูด
คําบาลียาว ๆ มันไมมีประโยชน พวกเธอจะจําไมไดแลวจะรําคาญดวย, เราหลีกเลี่ยงการ
พูดคําบาลียาว ๆ แตมันก็ตองพูดสั้น ๆ.
ตัวตน คือผลิตผลแหงอุปาทาน ที่มันมีการเกิด - ดับ; อุปาทาน
ก็เกิดดับ - เกิดดับ -เกิดดับ, แมมันเกิด - ดับ ๆ มันก็มีผลิตผลออกมาได เปนตัวตน คือ
ความคิดวาตัวตน เห็นแกตัว เปนทุกขเพราะตัวตน, ยินดียินรายเพราะตัวตน ทั้งที่
ไมอยูจริง เปนเพียงมายา.
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อัตตวาทุปาทาน เรียกวา อุปาทานวามีตัวตน, อุปาทานวามีตัวตน มันเกิด
มาจากสิ่งที่ยาว ที่วาไมอยากจะพูดแลวก็ตองพูดอีกทีนะ, จําก็ได ไมจําก็ได. อุปาทาน
มันมาจาก อหงฺการมมงฺการมานานุสัย, ยาวเฟอย บาลีทั้งนั้น อหงฺการมมงฺการมานานุสัย:
อหังการ แปลวา ตัวกู มมังการ แปลวา ของกู, มานานุสัย แปลวา ความโงที่สะสม
เอาไว, ความโงที่สะสมเอาไววา ตัวกูวาของกู มาตั้งแตออนแตออก ตั้งแตเด็ก ๆ โนน.
เคยชินที่จะคิดวาตัวกูวาของกู, ชินเขา ๆ ๆ นี่คือเรียกวา อนุสัยแหงความสําคัญตนวา
ตัวกู วาของกู, เรียกเปนภาษาบาลียาวเฟอยไมตองจํา วา อหังการะมมังการะมานานุสัย
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ยาวอยางนี้ แปลเปนไทยวา ความเคยชินที่จะหมายมั่นวาตัวกู วาของกู มีมาตั้งแต
ออนแตออก, พอรูความก็มีแลว. เด็กทารกพอรูความก็มีความรูสึกวาตัวกู วาของกูแลว
ก็เคยชินมาเรื่อย ๆ จนโตเทานี้ แลวก็จะมีตอไปขางหนา นี่เรียกวา ความเคยชินที่จะ
โงวาตัวกู วาของกู. นั่นแหละคือตัวตน เปนมายา มิใชมีอยูจริง, มิใชมิอยูจริง เปน
มายา แตวากัดเจ็บ, มันเปนมายาเทานั้น แตมันกัดจิตใจเจ็บปวดมาก มันเกิดทีไรมันกัด
ทุกที มันเกิดทีไรมันกัดทุกที.
ความโงนี้ไมไดมีตัวตนอะไร เกิดทีไรเปนกัดทุกที,
มีเมื่อไรมันกัดทุกที, นี้เรียกวาอุปาทาน มีเมื่อไรมันก็กัดทุกที.
รูกันตามลําดับ ก็วา เรามีกิเลส โลภ โกรธ หลง นี้เราโงเมื่อผัสสะ.
เราโงเมื่อผัสสะ เราก็มีกิเลส; ครั้นมีกิเลสแลว เรา ก็สะสมความเคยชินแหงกิเลส.
นี้เขา เรียกวาอนุสัย, แลวก็มีการเพิ่มอนุสัย ทุกคราวที่เราโงเกิดกิเลส. ถาเราบังคับ
ไมใหเกิดกิเลส มันก็ลดอนุสัย; อยาทําผิดเมื่อมีผัสสะ แลวก็ไมเพิ่มอนุสัย, มีแตการ
ลดทําชั่วครั้งหนึ่ง จะลดอนุสัยแหงความชั่ว.
เธอบังคับไวไมใหทําความชั่วครั้งหนึ่ง
ก็จะลดนิสัยแหงการทําความชั่ว, นี้เปนสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย เราบังคับได, ขอใหสนใจใหดี
นี้คือทางรอด. ทําชั่วครั้งหนึ่งมันก็ไดรับผลแหงความชั่ว, แลวมันยังสะสมความเคยชิน
ที่จะทําความชั่ว นี้เรียกวาอนุสัย. นี้ความชั่วมายั่วใหทํา ไมทํา บังคับตัวไวได ไมทํา
นี้มันจะลดความเคยชินแหงการทําความชั่ว มันก็ลดอนุสัยที่จะทําความชั่ว; มันตรง
กันขามอยู ฝายโนนมันจะเพิ่มอนุสัยที่ทําความชั่ว เพราะทําผิด, ฝายนี้มันจะลดอนุสัยที่
ทําความชั่ว เพราะทําถูก.
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ฉะนั้ นระวั งผั สสะให ดี ๆ อยาโง เมื่อมี ผั สสะ ไมทํ าความผิ ด ไม ทํ าความชั่ ว
แลวมันจะลดความเคยชินของการทําความชั่วลง ๆ ลง ๆ, แลวก็จะหมดกิเลสหมดอนุสัย
จะไดเปนอริยบุคคล.
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สั ญชาตญาณแห งความมี ตั วตนนี้ มั นมี อยู ในธรรมชาติ ,
ในชี วิ ตทุ กชี วิ ตมั น
มีเชื้อความคิดที่วามีตัวตน ถาเราควบคุมมั นไมอยู แลวมันออกมาเปนตัวตนอยางเต็มที่
แหละ.
ที่จริงทีแรกมันมีแตเพียงเชื้อเทานั้น ชีวิตมันจะมีเชื้อแหงความรูสึกวาตัว
ตน; ถาเรา ควบคุมได มันก็ไมแสดงตัวออกมา มันจะคอย ๆ สูญสิ้นไป, มนุษย
นั้นก็จะเปนอริยบุคคล. นี้ถาไมรูควบคุมมันไมได สัญชาตญาณแหงตัวตนมันก็สูง
ขึ้น ๆ จนเปนตัวตน ๆ ๆ เต็มที่ นี่มันจะใหความทุกข.
เจ าของสั ญชาตญาณนั้ นมั นไม รู จัก ว าเรามี สัญชาตญาณแห งความยึ ดถื อว าตั ว
ตน, แลวเราไมรูจัก แลวเราไมไดควบคุม เรากลับสงเสริม อยากมีตัวกูยกหูชูหางมาตั้ง
แตเล็ก ๆ.
ถาเด็ก ๆ คนไหนตั้งแตเล็ก ๆ มันยกหูชูหาง มันตัวกูจัด โกรธจัด อะไรจัด;
นั่นแหละระวังใหดี มันจะลําบากแหละ,
มันจะมีตัวตนมากขึ้น ๆ ทั้งที่วามันมีการเกิดดับ มันก็ยังเกิดสะสมได.
เรา ไมมีปญญามาแตในทอง พอเราเกิดมาเราก็มีโอกาสที่จะโง เพราะเรา
ไมมีปญญามาแตในทองที่จะปองกันเสีย. พอเราเกิดมามันก็เริ่มโง, แลวก็โงมากเขา ๆ
สะสมมากเขา ทั้งที่มีการเกิด – ดับ ทั้งที่มีการเกิด – ดับ หรือเคลื่อนที่อยูเสมอ มันก็
ยังเกิดได.
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เราได สั งเกตเห็ นปลาบางชนิ ด ปลาตั วโต ๆ บางชนิ ด ทั้ ง ๆ ที่ ปลานั้ นมั น
แหวกวายน้ําอยูเสมอ ที่หัวของมันยังเกิดสาหรายเขียวติดอยูที่หัวปลา.
นี่คิดดูสิทั้งที่
ปลานั้นมันแหวกวายน้ําอยูเสมอ
มันยังเกิดไคลตะไครเขียวอยูที่หัวปลานั้นขึ้นมาได ไม
หลุดออกไปได. นี่ดูมันเหนียวแนนอยางไร อุปาทานมันเหนียวแนน ขนาดนี้
ทั้งที่เราเกิด - ดับ ๆ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มันก็ยังสะสมสรางสมกิเลสหรืออนุสัยแหง
กิเลสได.
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เพราะฉะนั้น อยาประมาทเลย อยาเห็นวาสังขารเกิด ดับอยูเสมอ
แลวก็จะไมเกิดกิเลส, ไมเกิดการสะสมแหงกิเลส ที่เรียกวาอนุสัย. ไปดูปลา ดูเตา
ดูจระเขในที่บางแหง ที่มันวายน้ําอยูเสมอ มันก็เกิดตะใครเขียวที่ตัวมันไดไมหลุด. นี่
ระวังจิตของเราจะเปนอยางนั้น จิตของเราจะเปนอยางนั้น. ระวังใหดี ๆ.
นี่ ล ดตั ว ตน ลดความคิ ด ว า ตั ว ตน ลดความยึ ด ถื อ ว า ตั ว ตน ซึ่ ง มั น
เพิ่มอยู เกิดอยู ตลอดเวลาที่เรามีความโงมีความหลง เขาใจไมได, ไมรูจักสิ่งที่เรียก
วาตัวตน ทั้งที่มันเปนมายา. เราก็เห็นมันเปนตัวตน เพราะความสําคัญผิด เหมือนกับ
วาเราเห็นพยับแดดเปนตัวตน, เห็นขี้เมฆเปนตัวตน, เพราะอะไรตาง ๆ ซึ่งมันไมใชมีตัว
ตน แตเห็นเปนตัวตน. แลวก็โงวาเปนตัวตน แลวก็กลัวแลวก็รัก เพราะความโงทั้งนั้น.
ฉะนั้นขอใหเกิดฟาสางทางการบรรเทาตัวตน, บรรเทาความโงวามีตัวตน
ลดอํานาจรายกาจแหงตัวตน. อยาไปชอบใจวา จะยกตนขมทาน. การยกตนขมทานนี่
คนมักจะชอบ แลวก็ทํายกตนขมทานอยูเสมอ, แลวตัวตนมันก็แกกลา แลวมันก็กัด
คนนั้นเอง.
ใครเลี้ยงตัวตนไวมาก มันจะกัดเจาของนั้นเอง ใหมีความทุกขทุกครั้ง
ที่มันจะเกิดตัวตน. นี่เราไดพูดกันถึงเรื่อง ฟาสางทางการลดตัวตน, ทางการลดตัวตน.
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วันนี้ก็ไดพูดมาถึงเรื่องฟาสางทางอริยวงศ วาเราเปนลูกหลานของพระอริยเจา
จงรักษาความเปนลูกหลานของพระอริยเจาไวใหคงเสนคงวา.
สันโดษยินดีในเรื่องกิน
เรื่องนุงเรื่องหม เรื่องที่อยูอาศัย ละความชั่วทําความดีอยูเสมอ.
ฟาสางทางวิญญาณ

คือมีสติปญญาที่ถูกตองและเพียงพอ อยางมอยูใน

อวิชชา.
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ฟ าสางทางสั นทิ ฏฐิ โก
ทํ าอะไรให รู สึ กจริ ง ๆ อย าเหมา ๆ อย าสั นนิ ษฐาน
อย าโง อย างมงาย ให เป นสั นทิ ฏฐิ โก ประจั กษ ชั ดแก ใจ ทั้ งเรื่ องผิ ดเรื่ องถู ก เรื่ องดี
เรื่องชั่ว แลวเราจะควบคุมมันได.
แลวก็ ฟาสางทางอริยมรรค คือหนทางที่จะเดินตามพระอริยเจา เดินตาม
พระอริยเจา เพราะเราเปนลูกหลานของพระอริยเจา ปฏิบัติใหถูกอริยมรรค.
แลวก็ฟาสางทางดับทุกข เมื่อกอนไมรูจักความดับทุกข จนกระทั่งวา
ความทุกขเกิดที่แหงหนึ่ง แลวก็ไปดับที่อีกแหงหนึ่ง มันเปนเรื่องของคนโง.
เรื่องสุดทายก็เรื่อง ฟาสางทางการลดตัวตน ตัวกู ๆ นั่นระวัง มันกัดเอา
อยาไปชอบตัวกู อยาไปชอบของกู อยายกหูชูหาง มันจะกัดเอา ลดมันเสีย เรียกวาฟาสาง
ทางการลดตัวตน. เมื่อตามปรกติก็เรียกวาตัวตนหรือตัวขาพเจา แตถามันเดือดหนักเขา
ขาพเจาก็กลายเปนตัวกู ตามปรกติเธอพูดวา ขาพเจา; แตพอโกรธขึ้นมาก็ ตัวกู, กู
มันบาจัดมันก็เปนตัวกู, ยังไมบาจัดก็เปนตัวตนหรือวาขาพเจา. แตมันกัดทั้งนั้นแหละ
ถาไปยึดถือวาตัวตนหรือของตน แลวมันก็กัดเจ็บปวดทั้งนั้นแหละ คือมีความทุกขทั้งนั้น.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี้การบรรยายในเวลานี้ในวันนี้ สมควรแกเวลาแล ว ขอใหทุกคนไดมีความรู
ความเข าใจในการบรรยายนี้ นํ าเอาไปใช สํ าเร็ จประโยชน ให เกิ ดฟ าสางขึ้ นมาจริ ง ๆ
ฟาสางในทุกทิศทุกทางที่มันควรจะสาง, แลวเราก็ไมเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยและพบพระพุทธศาสนา.

การบรรยายสมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลายสวดบทพระธรรม เพื่อจะสงเสริมใหเกิ ดการปฏิบั ติ ชนิดที่ จะทํ าใหเกิดฟ าสาง
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สืบตอไปในกาลบัดนี้.

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

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๓๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางความสะอาด สวาง สงบ.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๓ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวในเรื่องชุด ฟาสางระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข ตอไปตามเดิม แตมี
หัวขอยอยเฉพาะในวันนี้เริ่มวา : - ฟาสางทางความสะอาด สวาง สงบ. แมวา
จะเปนเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่เคยบรรยายมาแลว
แตก็บรรยายเพื่อความสมบูรณแหงเรื่อง
นี้ซึ่งจะมีการจัดพิมพเปนหลักฐานขึ้นในภายหลัง ดังนั้นขอใหทนฟง ในฐานะที่วาจะได
ฟงใหถนัดแจมแจงยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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ไปวา เปนเรื่องของจิตใจ ความหมายของคําคํานี้ แสดงเปนเรื่องของจิตใจ ไมใชเรื่อง
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ทางวั ตถุ ไม ใช วั ตถุ สะอาด หรือไมใชแสงสว างแห งดวงอาทิ ตย หรื อไม ใช ความสงบของ
คลื่นลม เปนตนแต เปนความสะอาด สวาง สงบ ของจิตใจ.
ทีนี้ สําหรับคําวา จิตใจ นี้ ก็ตองรูกัน เหมือนกันวา หมายถึงอะไร คําวา
จิตวาใจ เหลานี้มีคําใชกันอยูหลายคํา คําคําเดียวกันนั้น บางทีก็มีความหมายอยางหนึ่ง,
บางทีก็มีความหมายอยางอื่น ที่เราจะตองรูกันไวเปนหลักทั่วไป, ก็เชนคําวาหทัย หมาย
ถึงใจที่เปนหัวใจ เปนกอนหัวใจ แตในที่บางแหง โดยเฉพาะในอรรถกถา ทานไปใช
อยางกับวาเปนจิตเสียก็มี ดังนั้น เราจะตองรูวา ในกรณีไหนคําเชนนี้มันใชหมายถึง
อะไร.
คําวา จิต ความหมายปนกันอยูกับคําวา ใจ คือ มโน. คําวา จิตก็คือ
จิต, คําวา ใจ ก็คือ มโน; ไดยินพรอมกันเลยวา จิตก็เปนธาตุ, มโนก็เปนธาตุ, วิญญาณ
ก็เปนธาตุ. ธาตุแหงจิต คือธาตุที่คิดนึกได, ธาตุที่กอใหเกิดเรื่องเกิดราวได ธาตุที่ทํา
ใหสวยงามได. มโน แปลวา ใจ เปนธาตุสําหรับรู หรือรูสึก. วิญญาณ เปน
ธาตุ. เปนธาตุสําหรับรูแจง. นี้เปนที่ตั้งแหงความสะอาดความสวาง ความสงบ,
หทัยก็ดี จิตก็ดี มโนก็ดี วิญญาณก็ดี และคําอื่น ๆ ที่คลายกันอีกหลายคําก็ดี เปนที่ตั้ง
แหงความสะอาด ความสวาง ความสงบ, ทั้งหมดนั้นลวนเปนเรื่องจิตหรือใจ.
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ทีนี้ มีเรื่องที่ขยายออกไป จากเรื่องนั้น ก็เปนที่ตั้งแหงความสะอาด ความ
สวาง ความสงบ ไดเหมือนกัน; เชนคําวา สันดาน คือสวนลึกของจิตใจ นี้ก็สะอาด
ได สวางได สงบได, หรือคําวา อุปนิสัย นิสัย มันก็สะอาดได สวางได สงบได,
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แมที่สุดแตคําวา ญาณ หรือ ความรู มันก็ผิด ๆ ถูก ๆ ได มันมีมิจฉาญาณ มีสัมมาญาณ.
ถาเปนญาณที่ถูกตอง มันมีความสะอาด สวาง สงบได; แมคําวาทิฏฐิ คือความคิด
ความเห็น มันก็มีความสะอาดได สวางได และสงบได.
นี่แหละดูเถอะวา สิ่งที่เปนที่ตั้งของความสะอาด สวาง สงบนั้น มันมี
อยูหลายอยาง; เรารูสึกเอาเองตามความพอใจของเราก็ได วาในอัตตภาพนี้มีอะไรที่จะ
เปนที่ตั้งแหงความสะอาด สวาง และสงบ ทุกอยางมันเปนสิ่งที่เกิดดับ มีปจจัยปรุงแตง
แตมันก็ยังมีภาวะที่บัญญัติวาสะอาด หรือสวาง หรือสงบไดอยูนั่นเอง. นี้เรียกวาสิ่งที่เปน
ฐานะ รากฐาน มูลฐาน ของความสะอาด สวาง และสงบ.
ทีนี้มันก็มีปญหาเรื่องวา สะอาด - ไมสะอาด, สวาง - ไมสวาง, สงบ –
ไมสงบ นั้นมันจะมีทางทําหรือประพฤติกันอยางไร ? เราจะตองรูโดยหลักทั่วไปวา มัน
สะอาด หรือ ไมสะอาด นี้มัน ขึ้นอยูกับขอที่วา มีหรือไมมีกิเลสอาสวะ, สวาง หรือ
ไมสวางนี้ มันก็ขึ้นอยูในขอที่วา มีหรือไมมีอวิชชา, สงบ หรือ ไมสงบนี้ มัน
เพราะเหตุที่วา มีหรือไมมีตัณหาอุปาทาน.
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สะอาด เพราะไมมีกิเลสอาสวะ, ไมสะอาด เพราะเต็มไปดวยกิเลส
และอาสวะ. กิเลส คือสิ่งที่เกิดขึ้นแกจิต แลวทําจิตใหเศราหมอง ถาวามันเกิดแลว
มันก็ยอมจะมีอนุสัย
คือความเคยชินที่เปนเชนนั้น;
เมื่อมีอนุสัยสะสมไวในสันดาน
มันก็มีอาสวะ คือสิ่งที่จะไหลออกมาเปนกิเลส. นี่ เรามีกิเลสเพราะโงเมื่อมีผัสสะ
เกิดกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ; ครั้นเกิดแลวมันก็สะสมไวเปนความเคยชิน เรียกวา
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อนุสัย, เปนเชื้อที่ใหเกิดราคา โทสะ โมหะ ตอไปไดโดยงาย, ครั้นมันสะสมอนุสัยไว
เต็มอัด มันก็มี การกดดันที่จะไหลออกมา สวนนี้เรียกวา อาสวะ.
ถา มีกิเลสก็ดี อนุสัยก็ดี อาสวะก็ดี มันก็ไมสะอาด, ดูที่จิต จิตก็
ไมสะอาด ดูที่สันดาน มันก็ไมสะอาด ถาไมมีกิเลส ไมมีอนุสัย ไมมีอาสวะ
หรือแมแตเพียงวามันยังไมเกิด ก็มีความสะอาด มีภาวะที่สะอาด; นี่เปนเรื่องที่จะ
ตองรู เกี่ยวกับความสะอาดหรือความไมสะอาด.
ทีนี้ที่วาสวางหรือไมสวาง นี่ขึ้นอยูกับวามี หรือไมมีอวิชชา. อวิชชา
แปลวา ไมมีความรู, ถาวิชชา ก็แปลวา มีความรู. ถาวา มีสติทันตอเหตุการณ
ระลึกไดถึงวิชชาความรู ที่เคยศึกษาฝกฝนอบมไว ก็มีความรูเกิดขึ้น เปนความสวาง
สําหรับจะทําอะไรไมผิด. ถามัน ไมมีสติ ที่จะนําความรูที่มีอยูกอนมาทันเวลา มัน
ก็ปราศจากความรู, อวิชชาก็เกิดขึ้น มันก็เปนความไมสวาง.
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เรื่องนี้ทานมีคําอธิบายอีกอยางหนึ่งวา อวิชชานั้นเปนธาตุ, เปนธาตุดวย
เหมือนกัน, อวิชชาธาตุ เปนธาตุที่มีอยูตามธรรมชาติในที่ทั่วไป. ถาเมื่อใดมีสติ
และสตินําเอาความรูมา อวิชชาก็เขามาในใจไมได เพราะมีสติ, เพราะมีความรู หรือ
ปญญา, อวิชชาธาตุก็แทรกเขามาในใจไมได คลาย ๆ กับวาเขาไมเปดประตูใหเขามา.
แตที่จริงมันก็ไมอาจจะเกิด,
ไมใชวาอวิชชาเปนธาตุตามธรรมชาติแลวจะไมเกิดหรือ
ไมดับ; แมแต อวิชชาก็ตรัสวา เปนสิ่งที่มีเกิดและมีดับ. ถามีสติมีปญญาควบคุม
จิตใจอยู อวิชชาก็ไมเกิด ทั้งที่เปนสิ่งที่พรอมที่จะเกิดอยูเสมอ ราวกะวามันรออยู
ในที่ทั่วไป. เมื่อใดในจิตหรือในสันดาน ไมมีวิชชา มันก็มืด เพราะมันมีแต
อวิชชา มันไมรูหรือมันรูผิด จะไมมีประโยชน จนมีคาเทากับความมืด.
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ทีนี้ดูถึงความสงบหรือความไมสงบ
อันนี้ก็เพราะมันมีหรือวาไมมี
สิ่งที่เรียก
วาตัณหาหรืออุปาทาน. ตัณหากับอุปาทานนี้เปนของที่เนื่องกัน พูดแตอยางเดียว
ก็พอ เพราะวาถามีตัณหา มันก็ตองมีอุปาทานแน, ถามีอุปทานมันก็แนที่วามันเกิดมา
จากตัณหา; ฉะนั้นก็จะพูดวา ตัณหา คําเดียวก็พอ เพราะมันจะรวมอุปาทานเขาไว
ไดเอง. สงบเพราะไมมีตัณหา ตัณหาเปนเครื่องดิ้นรน, ตัณหาเปนเครื่องทะเยอ
ทะยาน เปนเครื่องกระวนกระวาย; ถามีตัณหามันก็ไมสงบ, ถาไมมีตัณหามันก็
สงบ เพราะมันไมมีเครื่องดิ้นรน.
เรารูเรื่องความสะอาด ไมสะอาด, ความสวาง ไมสวาง, ความสงบหรือ
ไมสงบ, โดยหลักเกณฑอยางนี้กันกอน; เพื่อจะไดรูวา มันจะทําอยางไรจึงจะสะอาด
สวาง และสงบ.
ถาเรา ดํารงจิตดวยดี ไมมีกิเลส ก็ไมมีความสกปรก หรือไมมีความไม
สะอาด. ดํารงจิตไวดี ไมเกิดอวิชชา จิตนั้นก็สวางอยูตามธรรมชาติของจิต อยาง
นอยก็รูอะไรไดตามธรรมชาติของจิต. ถาดํารงจิตไดดี มันก็สงบ เพราะวาความสงบ
เปนธรรมชาติของจิต
ถาไมมีอะไรมาปรุงแตง มันก็สงบอยูโดยธรรมชาติ
หรือตาม
ธรรมชาติ; เชนเดียวกับทะเล ตามปรกติก็สงบเงียบ เรียบเปนหนากระจก แตพอมี
พายุมันก็เปนคลื่น พายุมากมันก็เปนคลื่นสูงเทาภูเขาก็มี นี้เพราะมันมีเหตุปจจัยมาทําให
ไมสงบ.
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เรามีสติมีปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะแหงผัสสะ ก็เกิดตัณหาเครื่อง
ดิ้นรนไมได, เรียกวาไมมีเหตุปจจัยใหไมสงบ มันก็สงบอยูตามธรรมชาติ. เรื่องนี้
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จะตองสนใจกันใหดีสักหนอยวา; ถาตามธรรมชาติแท ๆ มันสงบ เกือบจะไมตองทํา
อะไร เพราะไปทําอะไรเขา หรือมีอะไรมาทําอะไรเขา มันจึงไมสงบ. เราปลอยใหจิต
เปนอิสระ ไมไปปรุงแตง ไมไปรบกวน ไมไปอะไร มันก็สงบอยูไดตามธรรมชาติ
นั้นเอง.
ทีนี้ก็ดูวา ทําไมมันจึงไมรักษาไวใหสะอาด หรือสวาง หรือสงบ อยูได ?
นั่นเพราะวามันทําผิด ทําผิดดวยอํานาจของอวิชชา ไปโงเมื่อมีผัสสะ คือผัสสะอยางใด
อยางหนึ่งมากระทบแลว รูสึกพอใจ รูสึกเปนสุข มันก็หลงในความสุข โดยยึดถือ
วาความสุขนั้นเปนของประเสริฐ เพราะมันถูกกับนิสัยสันดานที่มีกิเลส.
เราไปมัวสนุกกันอยูกับเหยื่อของกิเลส
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบุถุชน
ทั่วไป ไปทะเยอทะยานอยูกับสิ่งที่สนุก หรือแมแตจะใชคําวาเปนสุข ก็เปนสุขของคนโง,
เปนสุขตามความรูสึกของคนธรรมดาสามัญ, ไปเอาความสุขกันที่วา ไดเหยื่อของกิเลส
หรือกิเลสไดรับการกระตุนปรนนิบัติ ก็ไปเอาความสุขกันที่นั่น. เมื่อไปเอาเหยื่อของ
กิเลสเปนความสุข มันก็ สงเสริมใหเกิดกิเลส สงเสริมใหเกิดอวิชชา ใหเกิดตัณหา
มันก็ สะอาดไมได สวางไมได สงบไมได เพราะวาสิ่งเหลานี้มันหลอกสนิท ไมรูสึก
ตัว มันไมกัดเอาอยางเจ็บปวด, เรียกวาโทษก็ดีทุกขก็ดี ในลักษณะนี้มันไมไดกัดเอา
อยางเจ็บปวด มันกลับหลอกใหพอใจ จึงไมเขาใจวา มันเปนสิ่งที่มีโทษ, และในที่สุด
มันก็มีความเคยชิน คุนเคยกัน จนไมรูสึกวานี้เปนขาศึก, ไมมองเห็นวานี้มืด ไมมอง
เห็นวานี้สกปรก หรือวานี้ วุนวาย เพราะวามันอยูกันมาอยางเคยชิน ในจิตของ
บุถุชนนั้น.
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๖๗

บัดนี้เรารูเรื่องนี้แลว
เรียกวา
ฟาสางทางความสะอาด
ความสวาง
และ
ความสงบ, เรารูแลววามันเปนอยางนี้ รูวามันซอนตัวของมันถึงอยางนี้, มันหลอกลวง
กันถึงอยางนี้, ไมหลอกเราไดอีกตอไป ก็มีการเกิดใหม เปนพุทธบริษัทที่ถูกตอง.
นี่เปนพุทธบริษัทที่ถูกตอง มันอยูที่ตรงนี้ มันมีจิตใจอยางนี้ จึงจะเรียกวาเปนพุทธ
บริษัท; ถาไมอยางนั้นมันเปนพุทธบริษัทโดยสมมติ เปนพุทธบริษัทโดยชื่อ โดย
ทะเบียน โดยจดทะเบียน เปนตน ถาเราสามารถมีจิตใจสะอาด สวาง สงบ ก็เปนพุทธ
บริษัทโดยแทจริง.
เราไดรอดออกมาจากความมืด ความสกปรก ความกระวนกระวาย เพราะ
ความเปนพุทธบริษัทนั้นเอง,
พุทธบริษัทจึงไมอยากจะตกลงไปในภาวะเชนนั้นอีก
เหมือนกะวาคนมันรอดจากการจมน้ําตาย,
มันก็ไมอยากจะไปตกน้ําไปจมน้ําเชนนั้นอีก,
รูสึกเกลียดรูสึกกลัว ปองกันตัวเปนอยางยิ่ง. เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทก็ระมัดระวังปองกัน
ไมใหจมลงไปในความสกปรก ความมืด และความไมสงบ.
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ฟาสางทางโลกุตตรสุข.
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เปนอันวา ที่อุตสาหปลุกปล้ํากันมาเปนเวลาหลายสิบปนี้ เพื่อใหเกิด
อาการที่เรียกวา ฟาสาง ในทางสิ่งนี้ ในทางนี้ เปนขอหนึ่งดวย.

ขอตอไปเราเรียกวา ฟาสางทางโลกุตตรสุข, โลกุตตรสุข พูดตามที่บัญญัติ
กันไวในชั้นหลังใหเห็นชัด ๆ เขาจัดเปน ๒ สุข : คือโลกิยสุขกับโลกุตตรสุข, โลกิยสุข
นั้นเปนสุขอยูใตโลก โลกุตตรสุขนั้นเปนสุขอยูเหนือโลก, ทําภาพพจนอยางนี้จะเขาใจ
ไดดี วาพวกหนึ่งเปนสุขอยูใตโลก มันมีโลกทวมกับ, พวกหนึ่งมีความสุขอยูเหนือโลก
ไมมีอะไรทวมทับ, ก็ลองไปคํานวณดูเอง วามันจะตางกันอยางไร.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

โดยเนื้อแทแลวมันก็เนื่องดวยกิเลส
ถามีกิเลสแลว
มันก็มุดหัว
เขาไปอยู
ใตโลก; ถามีโพธิหรือปญญาแลว มันก็ไมยอมมุดหัวเขาไปอยูใตโลก ก็พยายาม
ที่จะอยูเหนือโลก จึงเกิดอาการที่เรียกวาใตโลกหรือเหนือโลกขึ้นมาอยางนี้. พวกที่
อยูใตโลก ก็มีความสุขไปตามแบบของตัวเอง คือการจมอยูในกิเลส ซึ่งเปรียบเสมือน
กับเปอกตม, เปนเพียงสุขเวทนาที่หลอกลวง ไมใชความสุขที่แทจริง เปนความรูสึกที่
หลอกลวง, เป นเวทนาที่ หลอกลวง ต องอาศั ยเวทนาชนิ ดนั้ นจึ งเป นสุ ข แม แต ความบ า
วูบเดียว มันก็เอามาที่หลอกลวง ตองอาศัยเวทนาชนิดนั้นจึงเปนสุข แมแตความบา
วูบเดียว มันก็เอามาเปนความสุขได. สวน ความสุขที่แทจริง ไมตองเกี่ยวกับเวทนา
ไมตองเปนเวทนา, มันอยูเหนือเวทนา มันอยูเหนืออํานาจของเวทนา ไมตองเปนทาส
ของเวทนา.
คําวา เปนทาสของเวทนา นี้คงจะฟงยาก พูดใหมันชัดก็วา เปนทาสของ
อายตนะ; ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ; มีเวทนาอยางใดเกิดขึ้นจากอายตนะ ก็หลงใหล
ในเวทนานั้น, นี่อยูใตอํานาจของเวทนา. ถารูเทาทันไมไปหลงใหลอยูในเวทนานั้น
ความสุขนั้นก็อยูเหนือเวทนา. นี่จึงเกิดความหมายที่สมมติบัญญัติกันขึ้นมาวา โลกิยสุข
หรือโลกุตตรสุข; บางทีเราก็เรียกกันวา โลกุตตรเฉย ๆ, เรียกภาษาชาวบานก็เรียกวา
โลกอุดร, แตเรียกวาโลกอุดรนั้นอันตราย เพราะฟงผิดกลายเปนโลกอีกโลกหนึ่ง แลว
ก็อยูทางทิศอุดร, อยางนี้ก็ยิ่งผิดไปไกล. คําวา โลกุตตระ หรือ โลกอุดร นั้นก็แปลวา
เหนือโลก, อุตตระ แปลวาเหนือ โล กแปลวาโลก, โลกุตตระ แปลวา เหนือโลก, ภาวะ
ที่อยูเหนือโลกเปนความสุข จึงจะเรียกวาโลกุตตรสุข.
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เดี๋ยวนี้เรามีความไมรู มีความเขาใจผิด หรือมีความมืดเกี่ยวกับเรื่องนี้
พูดกันแตปากวา โลกุตตระ หรือโลกุตตรสุข หรือ โลกุตตรธรรม, นี้พูดเปนกันมาก.
เด็ก ๆ ไดยินคําเหลานี้ก็พูดเปนกันมา โดยเฉพาะสมัยกอนซึ่งคนเขาพูดกันดวยคําเหลานี้
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มาก, แมวาสมัยนี้จะไมคอยพูดกัน
พูดวา โลกอุดรหรือวาโลกุตตระ.

๖๙
แตก็เหลืออยูในหู

ที่เคยไดยินไดฟงมาแตกอน

เรามีความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไมรูจักเรื่องนี้ แลวก็เอามาพูด, บางที
มันก็พูดเพื่อจะอวดเทานั้นเอง หรือเอามาขูกันเลน พูดกันได ทั้งที่ ไมรูวาโลกอุดรนั้น
อยูที่ไหน, อยูที่ไหนก็ยังไมรู, แตปากก็พูดได แลวก็อยากจะพูด ก็อยากจะตั้งตัวเอง
ใหเปนผูอยูในโลกอุดร ซึ่งที่แทมันอยูเหนือโลก แตตัวเองนั้นอยูใตโลก แลวก็จะ
พูดวาอยูเหนือโลก, ดู ๆ ก็นาสงสาร.
และ มักจะถือกันทั่วไปวา โลกอุดรนี้จะตองไปถึงตอเมื่อตายแลว, แลวบาง
คนก็ไปไกลถึงกับวา ตองตายแลวอีกหลายชาติ หลายหมื่นชาติแสนชาติ จึงจะไปถึง
โลกอุดร. แตถาวา ใครพูดวา ถึงไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ เขาก็จะไมเชื่อ, ไมเชื่อ
อยางเดียวไมพอ จะหาเอาวาบาเสียดวยก็ได, หรืออยางดีก็จะหาวาหลอกลวง เอามาพูด
หลอกลวงวา โลกอุดรอยูไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ : เหมือนกับพูดกันอยางมากมายแลวในการ
บรรยายตอนกอนของเรื่องนี้ วาเมื่อใดจิตอยูเหนืออํานาจของเวทนา อยูเหนือผัสสะ ก็
เรียกวาจิตนั้นเปนโลกอุดร, จิตอยูใตอํานาจผัสสะ อยูใตอํานาจเวทนา ก็เรียกวาจิตไม
เปนโลกอุดร เปนจิตโลกิยะ จมอยูในโลก ไมตองรอตอตายแลว ที่นี่และเดี๋ยวนี้,
ถาวา เรามีจิตอยูเหนืออํานาจของสิ่งที่จะทวมทับจิตทั้งหลายแลว ก็เรียกวาอยู
เหนือโลก.
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เดี๋ยวนี้ก็ยังไปไกลกันถึงวา เลิกพูดเรื่องนี้กันที เรื่องโลกอุดรนี้ไมมี
ประโยชนอะไร อยางเอามาพูดใหเสียเวลา, ไมมีประโยชนอะไร. นี้เปนความเขาใจผิด
อยางใหญหลวง ใหธรรมะอันสูงสุด ในระดับสูงสุดนั้น เปนสิ่งที่ไมมีประโยชนอะไร
โดยเขาตีความวา มันไมมีประโยชนอะไรในยุคปจจุบัน ไมอาจจะใชใหเปนประโยชนอะไร
ในยุคปจจุบัน.
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แตขอใหมองดูใหเห็นจริงวา
เพราะไมรูจักโงหัวเสียเลย,
จมอยูใตโลก
ตลอดไปนั่นแหละ, โลกนี้มันจึงมีสภาพอยางนี้ จมอยูในความเห็นผิด ทําผิด จน
เปนทุกขกันทั้งโลก, หรือวา จิตมันต่ํา มุดอยูแตในที่ต่ํา อยางนั้น มันจึงเกิดปญหา
ขึ้นมา ในหมูคนทุกชั้นทุกชนิด : เปนราษฎรก็โกง, เปนขาราชการก็โกง, เปน
พอคาก็โกง, เปนอะไร ๆ มันก็โกง ตอใหเปนเทวดามันก็โกง ถามันมุดหัวอยูใตกิเลส.
ถามันเงยหัวออกมาไดจากกิเลส มันก็ไมโกง แมในปจจุบันนี้, แลวทําไมจึงพูดวาไมมี
ประโยชนอะไรในปจจุบันนี้.
ในปจจุบันนี้ มีแตคนที่มุดหัวเขาไปอยูใตอํานาจของกิเลส อารมณ
ของกิเลส หรือที่เรียกวาโลกนั่นแหละ จึงเต็มไปดวยอาชญากรรม, เต็มไปดวยสิ่งที่ไมมี
ประโยชน ไมมีความสุข. ถามีการกระทําชนิดที่วา จิตใจมันสูงพอสมควร สมกับคําวา
มนุษย มนุษยแปลวามีใจสูง จิตใจพอสมกับวาความเปนมนุษยแลว มันก็ไมมุดไปอยู
ใตอํานาจของกิเลส. โลกนี้มันก็ดี มันก็งดงาม มันก็นาอยู เพราะมีแตคนที่จมอยูใน
กิเลส หรือภายใตกิเลส โลกนี้จึงไมนาอยู.
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ถึงเวลาแลวที่วา เราควรจะมีความสวาง
ในเรื่องของโลกุตตรสุข กันเสียพอใหสมควร.

มีฟาสาง

เปนความสวาง

โดยทั่วไป โลกุตตธรรม ทาน หมายถึง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
รวมกันเปน ๙; มรรค ๔ ก็คือโสตาปตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
อรหัตตมรรค, ครั้นมรรคนั้นทําหนาที่แลว ก็เกิดเปนผล : ผล ๔ คือโสตาปตติผล
สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล, มีผลอยางนี้แลว ก็มีความสงบเย็นเปนนิพพาน.
มรรคชั้นใดก็มีนิพพานตามสมควรแกมรรคชั้นนั้น เพราะวาแมแตมรรคแรก เชน
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พระโสดาบัน ก็มีความเย็น ซึ่งหมดความรอน,
ตามสมควรแกมรรคในชั้นนั้น.

๗๑
เย็นเพราะไมรอนไปตามอํานาจของกิเลส

ฉะนั้น เมื่อมรรคทําหนาที่ตัดกิเลส มีผลเปนความหมดกิเลสแลว ก็เกิด
ความเย็นเปนนิพพาน มันจะมีประโยชน หรือไมมีประโยชน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑,
นี้จะมีประโยชน หรือไมมีประโยชน. เดี๋ยวนี้ โลกนี้มันมากไปดวยเหยื่อของกิเลส
ที่ทําใหคนอยูในโลกนี้ตกหลุมของกิเลส; เพราะวาเหยื่อของกิเลสมันมากเกินไป มันก็
ควรรูเรื่องโลกุตตรธรรมกันเสียบาง.
โลกุตตระ อยูเหนือโลก เหนืออํานาจของอารมณ เหนืออํานาจของเวทนา
เหนืออํานาจของอายตนะ, นั่นแหละ โลกุตตระนั้นจะตองปองกันทุกขโทษ ทั้งทางกาย
และทางจิต, ปองกันทุกขไมใหเกิดขึ้น, กระทั่งวาปองกันโรคไมใหเกิดขึ้น โรคหลาย
ชนิดทางกายมีมูลมาจากความไมปรกติในทางจิต ถามีความปรกติทางจิตแลว
โรคทาง
กายหลายชนิดไมอาจจะเกิดขึ้น; เราจึงถือวามันปองกันแมแตโรคทางกาย. โลกุตตรธรรมนั้น ปองกันแมแตวาโรคในทางกายไมใหเกิดขึ้น; สวนโรคทางจิตทาง
วิญญาณนั้นไมตองพูดถึง. ดังนั้น โลกุตตรธรรมจึงเปนสิ่งที่ตองมีกันในยุคนี้ ที่นี่
และเดี๋ยวนี้ ซึ่งเต็มไปดวยความรบกวนของกิเลส หรือวาเหยื่อของกิเลส.
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เรารูจักคําวา โลก ๆ นี่กันใหดีสักหนอย ภาษาธรรมดา โลกก็คือแผนดิน
นี้, เปนภาษาพูดของคนธรรมดาสามัญทั่วไป. คําวาโลก ก็คือแผนดินนี้; แตถา
ภาษาธรรมะนั้น พระพุทธเจาทานตรัสวา อารมณหรืออายตนะภายนอกนั่นแหละคือ
โลก, ตามที่มันมาปรากฏแกตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเราอยางไร; มันจึงตองมี
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดวย แลวมีอารมณมากระทบ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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ธัมมารมณดวย มากระทบกันเขาแลวจึงจะเปนโลก. ถา ไมมีการกระทบ ไมมีความ
รูสึกแหงการกระทบแลว โลกนี้มันไมมี. นี่ฟงดูใหดี วาเมื่อไรตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ของเรา ไมมีอะไรมากระทบใหเกิดความรูสึกอยางไรแลว มันก็เทากับวาโลกนี้ไมมี.
แมคนจะพูดกันวา โลกนี้มีอยู มีอยูอยางนี้; แตถามันไมเกิดเปนอารมณมากระทบตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลว พุทธบริษัทไมเรียกวามี ไมเรียกวามีโลก, มันมีแตเมื่อมัน
มากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของคนเรา.
ดังนั้น จึงมีคําพูดวา โลกเกิด โลกดับ ซึ่งคนโงฟงไมถูก แลวก็ไมเชื่อ
วาโลกมันจะเกิดดับไดอยางไร; เพราะเราเห็นอยูตลอดเวลา, นั้นมันพูดกันในภาษาคน
โง. ถาพูดกันไปในภาษาคนรู เขาก็เรียกวา โลกมันเกิด พอมีการกระทบทางอายตนะ
รูสึกวาเปนอยางไรแลว ก็เรียกวาโลกมันเกิด. ครั้นหมดเรื่อง ของมันแลว มัน
ก็ดับไป ไมมีความรูสึกอยางนั้นอีก ก็เรียกวาโลกมันดับไป, จนกวามันจะมีอารมณอื่น
มากระทบอีก เกิดอีก จึงจะมีโลกเกิดขึ้นมาอีก. ฉะนั้น โลกเกิด - ดับ ๆ อยูอยางรุน
แรงรวมเร็วยิ่งกวาสิ่งใด.
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ขอใหดูใหดี ๆ จะเขาใจวาโลกนี้มันเกิด - ดับ ๆ อยางนี้; เพราะมันเปน
สังขาร ชนิดหนึ่งเทานั้น มีเหตุปจจัยเขามาเกี่ยวของ บังคับผลักไส มันก็เปนไป
ตามเหตุตามปจจัย, มันจึงมีการเกิด- ดับ จึงเรียกวาอายตนะ ๖ นั่นแหละคือ
โลก.

ดูใหดีวา อายตนะ ๖ จะมีแตสวนเดียวไมได มันตองมีอะไรมากระทบตาม
คูของมันมันจึงจะมี; ถาไมมีอายตนะภายนอก อายตนะภายในก็มีคาเทากับไมมี, ถาไม
มีอายตนะภายใน อายตนะภายนอกก็ไมอาจจะมีความหมาย ก็เทากับไมมี, ถาอายตนะมี
ก็หมายความวามันมีทั้งคู คือทั้งภายในและภายนอก, แลว มีการถึงกันดวย จึงเรียกวา
อายตนะมันมี ก็เรียกวาโลก. สิ่งใดในโลก ที่มีอยูในโลก ถาไมไดผานทางอายตนะ
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มนุษยก็ไมรูสํานึก ไมรูสึก มันก็เทากับไมมี; ดังนั้นจึงมาชี้ตัวโลกนี้กันเสียที่อายตนะ
นั้นเอง. พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสไวอยางนั้น วาโลกคืออายตนะ ๖.
ทีนี้ที่ ทานตรัสละเอียดลงไปกวานั้น แลวก็วา ความทุกขนั่นแหละคือโลก
เพราะวาโลกนี้มันไมมีอะไร นอกจากความทุกข หรือความนาเกลียดที่มันเปนโลก. ความ
ทุกข คําวา ทุกข ๆ นี้แปลวา ทรมานก็ได, แปลวา นาเกลียด ก็ได; อาการที่ทรมาน
ก็เห็นไดอยู ไมวาสิ่งใดที่เปนสังขาร มีเหตุปจจัยปรุงแตงแลว อาการของมันก็ราวกับวา
ทนทรมานเพื่อความเปนอยางนั้น; แมอยูเฉย ๆ ก็ทนทรมาน เพื่อความเปนอยางนั้น.
ชีวิตนี้แมไมมีเรื่องราวอะไร มันก็เปนความทนทรมานเพื่อจะทรงตัวอยู ก็เรียกวา
ความทุกข; ฉะนั้นโลกแลวไมมีอะไรนอกจากความทุกข ในระดับสูงทานจึงชี้วา ความ
ทุกขนั่นแหละคือโลก.
ในพระบาลีมีกลาว อยางนี้วาโลก วาเหตุใหเกิดโลกวาความดับสนิทของโลก
วาทางใหถึงความดับสนิทของโลกนั้น, ทั้ง ๔ อยางมีอยูในรางกาย ที่ยาวประมาณสักวาหนึ่ง
เทานั้น มีสัญญาและใจดวย คือยังเปน ๆ ยังไมใชตาย, ไมใชตายแลว. ถาตายแลว
ไมมีโลก หรือไมมีทุกอยางนี้ในรางกายที่ตายแลว; แต ในรางกายที่เปน ๆ นี้ มันมี
โลก มีเหตุใหเกิดโลก คือกิเลสตัณหา, มีความดับแหงโลก คือความดับแหง
กิเลสตัณหา, มีทางใหถึงความดับแหงโลก คือการประพฤติพรหมจรรย เพื่อดับ
กิเลสตัณหา. ทั้งหมดนี้คนตายแลวทําไมได พระพุทธเจาทาน จึงตรัสวา มันมีอยูแต
ในรางกายที่ยังมีสัญญาและใจ คือยังเปนๆ แลวก็วัดกันวา แมยาวสักวาเดียวเทานั้นแหละ.
แตมัน บรรจุโลก ทั้งหมดไวดวย, เหตุใหเกิดโลก ทั้งหมดไวดวย, ความดับโลกทั้งหมด
ไวดวย, ทางปฏิบัติใหถึงความดับโลกทั้งหมดไวดวย. นี่ความนาอัศจรรยของรางกาย
ที่ยาวประมาณวาหนึ่งเทานั้น ซึ่งคนโงไมรูจักใชใหเปนประโยชน ; แตกลับไปใช
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ในทางที่เพิ่มโลก
ไปเสีย.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
หรือเพิ่มความทุกขใหมันมากขึ้น

คือใชรางกายนี้เพื่อทําหนาที่ของกิเลส

นี่ถามี ฟาสางทางโลกุตตระ ก็ รูหนทางที่จะอยูเหนือโลก, จะขจัด
ปญหาทุกอยางทุกประการที่เกี่ยวกับโลก. การประพฤติที่ถูกตอง ที่เราเรียกกันวา
ประพฤติธรรมนี้ จะเปนหนทางใหถึงความดับแหงโลก, ไมมีความทุกข ไมมีปญหา
เพราะมันมีอยูในรางกายนี้ ก็หมายความวาใหใชรางกายนี้ ใหเปนประโยชนเชนนั้น
คือการประพฤติพรหมจรรย ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา. ฟาสางทางโลกุตตระ
ก็หมายความวา รูจักนําเอาความรูเรื่องโลกุตตระมาใชใหเปนประโยชน เพื่อวาจะไดอยู
เหนืออํานาจบีบคั้นของโลก โดยประการทั้งปวง.
นี่พุทธบริษัท จะเปนพุทธบริษัทสมชื่อ ก็ตอเมื่ออยูเหนือโลกตาม
สมควร. พุทธบริษัทที่มุดหัวอยูใตโลกนั้น ไมมีความเปนพุทธบริษัท มีแตวาตาม
ทะเบียน ตามชื่อ ตามที่เกิดมาจากพอแมที่เปนพุทธบริษัทตอ ๆ กันมา, หามีความเปน
พุทธบริษัทที่แทจริงไม. ขอใหใครครวญดูใหดี ๆ เพื่อใหเกิดฟาสางในทางนี้.
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ฟาสางในทางสิ้นกรรม.
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ขอตอไป ฟาสางในทางสิ้นกรรม ความสิ้นกรรมนี้บางคนไมรู บางคนรู
สิ้นกรรม คือวา ไมมีกรรม ไมตองรับผลของกรรม หมดปญหาอันเกี่ยวกับกรรม
ก็เรียกวาความสิ้นกรรม. แตวาคําวา กรรม ๆ นี้คืออะไร ยังไมคอยรูจักกัน; เมื่อ
เขาใจผิดในความวากรรม ก็เขาใจผิดในคําวา ความสิ้นกรรม เปนแนนอน.
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ดูกันตามธรรมดาสามัญ
ในที่ทั่วไปกอน
ในภาษาไทยเรา
คําวากรรมนี้
มันกํากวม ใชกันอยางกํากวม : ภาษาไทยธรรมดาพูดวา กรรมมาถึงแลวโวย, กรรม
มาถึงแลวโวย มันหมายความวาโชคราย หรืออะไรอยางใดอยางหนึ่งมาถึงแลว. พูดวา
กรรมมาถึง กรรมมาถึง นั้น ไมถูกตามความหมายของภาษาบาลี, แตถูกตามความ
หมายของชาวบานคนไทย ที่ไปยืมเอาคําคํานี้มาใชอยางผิด ๆ วากรรมมาถึงแลว คือ
ความทุกข หรือความราย โรครายอะไรมาถึงแลว ก็เรียกวากรรมมาถึง.
ทีนี้อีกคําหนึ่งก็ ถึงแกกรรม หมายถึงตาย, คําวา กรรม หมายถึงความตาย
ไปเสีย. ความหมายวา กรรม ไมไดแปลวาความตาย, เอามาใชอยางวาความตาย ถึง
แกกรรมแลว.
นี่เรียกวาคําวา กรรม ในภาษาไทยนี้ ไมตรงตามคําเดิมในภาษาบาลี,
แลวก็กํากวม หมายถึงโชครายก็ได หมายถึงเรื่องราย ๆ อะไรก็ได หมายถึงความตายก็ได.
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ใหรูไวเสียวา คําคํานี้เปนภาษาบาลี กรรม นี้แปลวา กระทําดวยเจตนา
เมื่อมีการกระทําใด ๆ ดวยเจตนาแลวก็เรียกวากรรม, แลวก็จะมีผลของกรรม. ถาวา
ทําดวยไมเจตนา คือไมมีเจตนาในการกระทํา กระทํานั้นเรียกวา กิริยา กิริยา
แปล การกระทําที่ไรเจตนา มันมีผลเปนเพียงปฏิกิริยา, ไมใชผลกรรม, กรรมคูกับ
ผลกรรม, กิริยาคูกับปฏิกิริยา.

กรรม เปนคํากลาง ไมดีไมชั่ว ตองเอาคํามาประกอบวา กรรมดีกรรมชั่ว
คําวา กรรม แปลวาการกระทํา ที่กระทําดวยเจตนา, ตัวเจตนาเปนตัวกรรม ตัวกิริยา
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กระทํานั้นหาใชกรรมไม; ตัวเจตนาในภายในที่เปนเหตุใหกระทํานั่นแหละเปน
ตัวกรรม; ฉะนั้นมองดูใหลึกหนอย อยาไปดูที่ตัวกิริยาทาทางที่กระทํา.
เจตนาเปนตัวกรรม, กิริยาทาทางที่กระทํานั้นเปนไปตามเจตนา, ดังนั้น
การกระทําอยางเดียวกัน เปนกรรมก็ไดไมเปนกรรมก็ได. แตวาที่สําคัญที่สุด
กรรมนั้นมันเปนสิ่งที่ใหเกิดผลกรรม,
แลวคนกระทําจะตองไดรับผลของการ
กระทํากรรม. ความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้มันมีอยูในขอที่วา การกระทําที่เปนเจตนา
นั้น มันตองเปนการกระทําของคนที่ยึดถือวาตัวมีตน มีตัวกูผูกระทํา, ถาไมมี
ความรูสึกวาตัวตนตัวกูผูกระทําแลวมันไมมีเจตนา, เจตนามีไมไดแกจิตที่ไมยึดถือตัวตน.
ฉะนั้นจิตที่ยึดถือตัวตนของคนธรรมดา หรือเรียกวาคนโงดีกวา มันมีเจตนาได, มีเจตนา
อยางไรก็ทําอยางนั้น แลวก็มาบัญญัติกันทีหลังวากรรมดีกรรมชั่ว, บัญญัติกันทีหลังอีก
ทีหนึ่งวาถามัน ไมนาพอใจ นารังเกียจ แลวก็เรียกวา กรรมชั่ว, แลวก็ถาเปนที่นาพอใจ
ก็เรียกวา กรรมดี.
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แตนี้มันก็ขึ้นอยูกับความตองการของคน ที่มีกิเลส มีทิฏฐิ มีอวิชชาอีก
เหมือนกัน แลวมันยังไมตรงกันทุกคนไปดวย; คนพวกนี้วาดี, แตคนพวกอื่นวาไมดี
ก็มี เพราะมันอยูกันคนละระดับ. เชนวา ดีของปุถุชน นี้ จะดีของพระอริยเจาไมได,
แลวถาถึงที่สุดจริง ๆ แลว มันไมมีความหมายวาชั่ววาดี มันเปนแตเพียงกรรม หรือผล
ของกรรมเทานั้น, ดีหรือชั่วนี้คนมันวาเอาเองทีหลัง ตามความรูสึกของคน มีความเห็น
เหมือน ๆ กัน, แลวก็บัญญัติเหมือน ๆ กัน เลยเปนคําที่ใชรวมกันไดวา กรรมดี กรรมชั่ว
นั้นหมายความวาอยางไร.
กรรม มันรายกาจตรงที่วามันเปนสวนหนึ่งของวัฏฏะ; วัฏฏะ แปลวา
วงกลม สวนแรกของวงกลมก็คือกิเลส สวนที่ ๒ ของวงกลมก็คือกรรม สวนที่ ๓ ของ
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วงกลมก็คือ ผลของกรรม; เอามาตอกันเขาเปน ๓ สวน เปนวงกลมแลวก็หมุนไป
มีอํานาจในตัวมันเอง อยางที่อะไรจะตานทานไวไมได มันหมุนไป มันหมุนไป นี้เรียก
วาวัฏฏะ. มีกิเลสเปนเหตุใหทํากรรม - ครั้นทํากรรมแลว มันก็ตองเกิดผลกรรม
-ครั้นเกิดผลกรรมแลว มันก็สงเสริมกิเลสตอไปอีก. เพราะวาคนนั้นมันยังโง
อยูมันยังไมรูเรื่องกรรมเรื่องกิเลส มันยังมี ตัวกู -ของกู อยู ผลกรรมก็สงเสริมกิเลสของ
เขาตอไป มันจึงหมุนได กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม กรรมเปนเหตุใหมีผลกรรม ผล
กรรมทําใหมีกิเลสตอไป. เขา เขียนภาพเปรียบดวยเรื่องนี้วา งูกัดหางไก -ไกกัดหางหมู หมูกัดหางงู เปนวงกลม นี้ก็วิ่งกันไป, นี้เปนอุปมา.
นี้เรียกวาวัฏฏ, วัฏฏะ แปลวา สิ่งที่หมุนได คือสิ่งที่กลมนั้นเอง, กรรมเปน
สวนหนึ่งของวัฏฏะ ที่ทําใหวัฏฏะหมุนได, ถาขาดกรรม มันก็ไมหมุน. เหมือนกับวา
ลอวงหนึ่งมันประกอบอยูดวยสวน ๓ สวน กุมกันเขาเปนวงลอ มันหมุนได เอาออกเสีย
สวนหนึ่งมันก็เหลือ ๒ สวน มันก็หมุนไมได. นี่ กรรมมันมีความสําคัญตรงที่ทําให
วัฏฏะหมุนได เพราะมันเปนสวนหนึ่งของวงกลม วาที่จริงแลวมันสําคัญเทากันทั้ง ๓
สวน กิเลสก็สําคัญ กรรมก็สําคัญ ผลกรรมก็สําคัญ เพราะมันเปนสวนประกอบเทา ๆ
กัน แลวมันทําใหหมุนได.
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ในนั้นมัน มีอํานาจลึกลับ อะไรอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหไมหยุดนิ่ง มันทําให
ดิ้น และทําใหหมุน; วัฏฏะจึงหมุน เพราะอํานาจของกิเลส เพราะอํานาจของกรรม
เพราะอํานาจของผลกรรม, ตลอดเวลาที่ยังไมสิ้นกรรม ก็ตองหมุนไปในวัฏฏสงสาร
จนกวาจะสิ้นกรรม; จะสิ้นกรรมอยางไร ก็คอยวากันตอไป.
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เราจะพูดถึงคําวา
สิ้นกรรม
กันเสียกอน
เพราะวาเปนจุดมุงหมายที่ปรารถนา
เขาพูดกันมาดวยคําคํานี้ คําวา สิ้นกรรม ๆ นี้ พูดกันมากอนพุทธกาล หรือในสมัยพุทธ
กาล มีคนมาทูลถามพระพุทธเจาถึงเรื่องสิ้นกรรม ก็เพราะวาเขาไดยินไดฟงมากอนแลว
และเขาไดรับคําอธิบายวา สิ้นกรรมอยางไรนั้นมากอนแลว เขาไมเชื่อ. เขามาทูลถาม
พระพุทธเจาวา ความสิ้นกรรมตามแบบของพระพุทธเจานั้นเปนอยางไร พระ
พุทธเจาทานก็ตรัสตามแบบของทาน
ซึ่งมันก็ไมเหมือนกับความสิ้นกรรมของคนอื่นของ
พวกอื่น.
การสิ้นกรรมของพวกอื่น คือพวกนอกพุทธศาสนานั้น ก็มีหลายรูปแบบ
แมที่สุดแตวาพิธีที่เรียกวา โธวนะ เอาน้ํารดกระดูกของผูที่ตายแลวก็ตามพิธีนั้นแลว ก็เรียก
วาคนนั้นสิ้นกรรม อยางนี้ก็มี, เรื่องราวอยางนี้ก็มีกลาวอยูในพระบาลี โธวนะ ชนิดนั้น
พระพุทธเจาทานวาสิ้นกรรมไมไดดอก, ตองมารูเรื่องของกิเลส รูเรื่องของอาสวะ
รูเรื่องความยึดมั่นดวยอุปาทาน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดกิเลส แลวเปนเหตุใหทํากรรม,
แลวก็หยุดอวิชชา หยุดตัณหา หยุดอุปาทานเสีย มันจึงจะสิ้นกรรม.
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เราจะเห็นไดวา เรื่องสิ้นกรรม ๆ นี้เปนเรื่องโบราณที่สุด กระทํามากันหลาย
รูปแบบ, นอกพุทธศาสนาเปนไสยศาสตรก็มี จนกระทั่งทุกวันนี้ ก็ยังมีคนบางคนที่รับ
อาสาลางกรรมใหสิ้นกรรม อยางนี้ก็มี. แตถาทําอยางเปนพิธี ทําอยางไสยศาสตร มันก็
เปนเรื่องสิ้นกรรมนอกพุทธศาสนา ในพุทธศาสนาตองศึกษาวา อะไรเปนเหตุใหทํา
กรรม ? กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม. กิเลสมาจากอะไร ? กิเลสมาจากความโงเมื่อ
มีผัสสะ. เราก็เลิกโงเมื่อมีผัสสะ, มันก็ไมมีผัสสะโง, ไมมีเวทนาโง, ไมมีตัณหา
เกิดขึ้นได ไมมีอุปาทาน, มันก็ไมมีการกระทํากรรม.
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นี้ขอใหสังเกตไวใหดี ๆ
วาสิ้นกรรม ๆ
นี้มันมีหลายรูปแบบ
และอยูกันใน
ทุก ๆ ศาสนาก็วาได ; ถามีพระเจา ก็พูดไดวาไปอยูกับพระเจา ก็หมดกรรม สิ้นกรรม.
แตพุทธศาสนาไมมีพระเจา การสิ้นกรรม มันจึงไมมีที่วา จะไปอยูกับพระเจา มันก็มี
อยูที่การตัดตันเหตุแหงกรรมนั้นเสีย.
ดังนั้น พระพุทธเจาทานจึงตรัสสิ่งที่เรียกวากรรมไว ๔ ชนิด : ๑. กรรมดํา
คือการกระทําแลวใหผลเปนทุกข เราเรียกกันวา กรรมชั่ว. ๒. กรรมขาว ทําแลวได
รับผลเปนที่พอใจ เรียกวา กรรมดี, ๓. แลวก็กรรมปนกัน คือ ทั้งดําทั้งขาว ทําทั้ง ๒
อยาง เปนกรรมลายพรอยไปเลย อยางนี้ก็มี ก็ยังเปนกรรม. ทีนี้กรรมที่ ๔ นี่ประหลาด ๆ
กรรมที่ ๔ เปนที่สิ้นแหงกรรมทั้งหลาย ไดแกอริยมรรคปฏิปทา, เมื่อมีการปฏิบัติ
ตามอริยมรรคแลว มันเกิดกรรมที่ ๔ เปนที่สิ้นแหงกรรมทั้งหลาย.
กรรมดํา กรรมขาว กรรมลายพรอย นั่นแหละ เปนตัวปญหา เปนตัว
เลวราย ที่ทําใหตองหมุนไปตามกรรม. ทีนี้กรรมที่ ๔ ไมใชกรรมชนิดนั้น แตเปนการ
กระทําเหมือนกัน ตองเจตนากระทําเหมือนกัน แตทําลงไปแลวมันทําลายกรรม ๓ อยาง
ที่กลาวมาแลวนั้นหมดสิ้น เรียกวา เปนที่สิ้นไปแหงกรรมทั้งหลาย. นี้ไดแก
อริยมรรค ที่เราประพฤติในพระพุทธศาสนานี้, บางทีก็เรียกวาพรหมจรรย, พรหมจรรยนี้ก็เปนคําคําเดียวกับคําวา อริยมรรค. กรรมที่ ๔ นั่นแหละคือกรรมที่ทําให
สิ้นกรรม, เมื่อใดไดรับผลของกรรมที่ ๔ เมื่อนั้นก็มีความสิ้นกรรม; นี้ตามหลัก
แหงพระพุทธศาสนา.
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เดี๋ยวนี้จะสางกันอยางไร? ฟาจะสางกันอยางไร ในเรื่องความสิ้นกรรม ก็คือ
รูอยางที่วา อยาไปหลงเอาเรื่องสิ้นกรรมภายนอกพุทธศาสนา หรือเรื่องพิธีรีตอง
งมงายเปนไสยศาสตรเอามาเปนเครื่องสิ้นกรรม. ตองสิ้นกรรมใหถูกตอง, แลวให
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เห็นชัดลงไปวา ที่เรียกวา กรรม ๆ นั้น เปน เพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตา, ที่แท
แลวมันก็ไมมีกรรม คนมันยังโง ไมรูเรื่องอิทัปปจจยตา มันก็ยังเห็นเปนกรรม เปน
กรรมอยางนั้นเปนกรรมอยางนี้ เปนภาษาคนพูด. เมื่อพระพุทธเจาทานจะตรัสใหคนโง
ฟง ทานก็ตรัสเปนกรรม; แตถาตรัสเปนกระแสแหงอิทัปปจจยตา มันก็ไมตองมีสิ่งที่
เรียกวากรรม มันก็เลิกกรรมได, หมดกรรมโดยสิ้นเชิ้งได.
นี่ฟาสางอยางนี้แลวก็วิเศษแหละ ฟาสางจนเห็นวา ไมมีดอกสิ่งที่เรียก
วากรรมนั้น, มันเปนเรื่องเขาใจผิด เปนความยึดถือของคนที่มีตัวตนรูสึกเอาอยางนั้น
มันก็ตองทําไปตามแบบนั้น. ถาจะอยูเหนือกรรมหรือสิ้นกรรม มันก็ตองหมดตัวตน
ที่เปนผูทํากรรม, แลวหมดตัวตนที่เรียกกันวากรรม, ไมใชตัวตนแหงกรรม เปนแต
กระแสแหงอิทัปปจจยตา. ทีนี้ก็หัวเราะเยาะทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว, ชี้หนาหัวเราะ
เยาะไดทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ทั้งชั่วทั้งดีลวนแตอัปรีย กูไมเอากะมึง; นี่มันตอง
อยางนี้ถึงจะเรียกวา สิ้นกรรม.
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กรรมดี ก็กัดเอาตามแบบกรรมดี, กรรมชั่ว ก็กัดเอาตามแบบกรรมชั่ว หา
ความสงบสุขไมได. ตองเหนือกรรม เหนือกรรมที่ดีที่สุดก็คือเห็นวามันเปนเพียง
กระแสแหงอิทัปปจจยตา ซึ่งเราเรียกวา ตถตา เชนนั้นเอง, เชนนั้นเอง. กรรมดี
ก็เชนนั้นเอง กรรมชั่วก็เชนนั้นเอง ตามธรรมชาติของมันเอง, ไมไปหลงกับมัน.
นี่เรียกวาสิ้นกรรม อยูเหนือกรรม มีจิตใจอยูเหนือกรรม หัวเราะเยาะทั้งกรรมดีและกรรม
ชั่ว, หัวเราะเยาะทั้งบุญและทั้งบาป, หัวเราะเยาะทั้งสุขและทุกข.

พอพูดมาถึงตอนนี้ก็ถูกหาม ถูกหามวา อยาพูด, อยาพูด มันเปนอันตราย
แกคนโง; ไมพูดก็ไดเหมือนกัน, แตอุบไวกลัววาจะเปนอันตรายแกคนโง มันก็ไมไดพูด
แลวมันก็เปนอันตรายแกคนมีปญญา. อาตมาก็มักจะดื้อพูด ผูหลักผูใหญทานหามวา
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อยาพูดเรื่องนี้ เรื่องเหนือกรรม นี้อยาเพอพูด แตก็ยังพูด เพราะวามันเห็นแกคน
ที่ไมโง ที่พอจะเขาใจได ฉะนั้นขอโอกาสแอบพูด เหมือนกับแอบกระซิบ วาพุทธบริษัทที่จะ เปนพุทธบริษัทที่แทจริงนั้น ตองรูเรื่องเหนือกรรม.
ทีนี้มันมีปญหาของคนโง ไมรูวากรรมดีอะไร พูดกันไปผิด ๆ ถูก ๆ. ตัว
กรรมก็ไมคอยรู คลายกับเปนตัวตนอะไรชนิดหนึ่ง; ผลกรรมก็ไมคอยรู, แลวผล
พลอยไดเกี่ยวกับผลกรรมก็ไมรู.
ตัวกรรม นั้นคือการกระทําดวยเจตนา พอทําไปเสร็จ กิจที่เกิดขึ้นตอ
จากนั้นก็เปนผลกรรม คือดีหรือชั่ว. ทีนี้ ผลพลอยได เชนวาจะรวยหรือจะไมรวย, จะ
ถูกลอตเตอรี่หรือไมถูกลอตเตอรี่ เหลานี้มันเปนผลพลอยได, ไมแน. อยาไปเอากะมัน
มันไมแน นั่นเขาเรียกวาผลพลอดไดเกี่ยวกับผลกรรม มีก็ไดไมมีก็ได, ชาก็ไดเร็วก็ได.
นี้เปนสิ่งที่ทําใหคนเดี๋ยวนี้เขาใจผิด วาทําดีเกือบตาย แลวก็ไมเห็นไดดีอะไร,
ไมรวยสักที ไมถูกลอตเตอรี่สักที. นี้ไปเอาอะไรก็ไมรูมาเปนผลของกรรม เลยไมเชื่อ
วา ทําดีดี ทําชั่วชั่ว เพราะไมรูเรื่องนี้.
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มีปญหาเกิดขึ้นเปนอันมากเกี่ยวกับกรรม แลวก็เขาใจไมได, ประพฤติไมถูกตองเกี่ยวกับกฎแหงกรรม มันก็มีแตจะทํากรรมชนิดที่จะใหเกิดปญหา
เรื่อยไป : ไมสิ้นทุกข, ไมสิ้นทุกขเพราะไมสิ้นกรรม, ไมสิ้นกรรมเพราะไมรูจักกรรม
เพราะมันไมรูเรื่องกรรม.

ฟาสางทางสิ้นกรรมนั้นก็คือรูกันเสียทีอยางที่วามานี้ ก็เรียกวามีแสง
สวางเกิดขึ้นในยุคนี้ ที่เราพยายามกันอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดผลอันพึงปรารถนา.
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ฟาสางทางการถอนอุปธิ.
หัวขอตอไป ฟาสางทางการถอนอุปธิ อุ - ปะ - ธิ, ธิ ธ. ธง ฟาสางทาง
การถอนอุปธิ. คําวา อุปธิ นี้บางคนไมเคยไดยินก็ได, แลว ไมรูวาอุปธินี้คืออะไร
อยางนี้แลวมันไมมีทางที่จะฟาสางได, เพราะคําวาอุปธิคืออะไร ก็ยังไมรูเสียแลว
อุ - ปะ - ธิ แปลวา เขาไปทรงเอาไว เหมือนเราเขาไปอยูใตอะไรแลวดันขึ้นมา แบกดัน
ขึ้นมา นั่นแหละคืออาการที่เรียกวาอุปธิ เอาหัวดุนขึ้นมาจากขางใต เอาบาดันขึ้นมาจาก
ขางใต เพื่อจะทรงสิ่งนั้นไว, อาการอยางนั้นเรียกวาอุปธิ, คือแบกของหนัก. อุปธิ
แปลวา ของหนัก หรือการแบกของหนัก, เราแบกของหนักกันมาตลอดเวลา. ฟา
ไมสางก็แบกไปอีก แบกไปเรื่อย แบกของหนักไปตลอดเวลา.
อะไรเปนของหนัก ในที่นี้ มันหลายอยางดวยกัน แตสรุปความแลวมัน
ก็คือ เรื่องตัวกู, ตัวกูเปนของหนักกวาสิ่งใด ๆ : มีอุปาทานในสิ่งใดวาสิ่งนั้นเปน
ตัวกู มันก็หนัก, อุปาทานวาของกูมันก็หนัก; เชนรางกายนี้ ถาคิดวาเปนของกู
แลวมันก็หนักแกจิตใจของคนที่ถือวา รางกายนี้ของกู, หรือวาเวทนา สัญญา สังขาร
วิญ ญาณ แตล ะอยา ง ๆ ถา มัน ไปหลงวา เปน ตัว กู มัน ก็ห นัก . กิเ ลสก็
เปนของหนัก, พอเขาไปถือเอาซึ่งกิเลสแลว จะหนักยิ่งกวาอะไรเสียอีก. กรรมของกู
ก็เปนของหนัก, ผลกรรมของกูก็เปนของหนัก; เมื่อยังมีกรรมเปนเครื่องผูกพันอยู
ก็เปนของหนัก, หรือวาการปรุงแตงดวยเหตุดวยปจจัย ที่เรียกวาสังขาร, สังขาร
การปรุงแตง ผูปรุงแตง ผูถูกปรุงแตง นี้เรียกวาสังขารทั้งนั้น นี้ ก็เปนของหนัก.
เพราะวามันเปนปรุงแตง ที่ตองพยุงเอาไว ใหเปนการปรุงแตง ก็เปนของหนัก,
หลงกายนี้วาเปนของกู มันก็หนัก คือมีอุปาทานในกายนี้ วากายนี้ของกู กายนี้ก็เปน
ของหนัก.
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แตทานพูดเปนภาษาธรรมะหนอย ทานก็พูดวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แตละอยาง ๆ นี้ มีอุปาทานเขาไปยึดถือวาเปนตน หรือเปนของตน มันก็เปน
ของหนัก. แต ถาไมมีอุปาทานเขาไปยึดถือมันก็ไมหนัก เพราะวาเราไมไดเอามา
แบก, อะไร ๆ มันไมเปนของหนัก ถาเราไมไดเอามาแบก. ดังนั้น อุปธิ นี้คือของ
ที่เราเอามาแบก มาถือ มาทูน มาหิ้ว มาหาบ มาหอบ อะไรก็ตาม เรียกวาเปนของ
หนัก.
แมที่สุดแตบุญ, ระวังใหดี ๆ ปฺุโปธิกํ - บุญคืออุปธิ, อุปธิ แปลวา
ของหนัก, ปฺุโปธิกํ คือ - บุญเปนของหนัก คนบาบุญมันก็แบกบุญจนหลังแอน
เพราะบุญมันเปนของหนัก; หนักเพราะยึดถือวาบุญของกู ยึดถือเปนตัวกู ยึดถือเปน
ของกู บุญก็เลยเปนอุปธิและเปนของหนัก. คนทั่วไปที่มีการศึกษาในระดับทั่วไป ก็จะ
ถือวาบุญเปนของประเสริฐ เปนของที่ตองเอาใหได ภาวนาวาจะใหไดแตบุญ เพราะมัน
เปนธรรมเนียม เปนประเพณีเสียแลว ก็ปรารถนาของหนักดวยกันทั้งนั้น. นี่บุญก็
กลายเปนของหนักขึ้นมาได.
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แมแต ความดี ที่เรียกวาดี อยากดี ไดดี ความดีก็เปนของหนัก เพราะ
เขายึดถือวาความดีของกู, เปนบาเพราะความดี ตองตายเพราะความดี เมาดีจนเปนบา
นี่ความดีมันก็เปนของหนัก.

ความหลงในสิ่งใด สิ่งนั้นก็กลายเปนของหนัก, ยึดถือในสิ่งใด สิ่งนั้น
ก็เปนของหนัก. ดังนั้น ของเอร็ดอรอย ของสวย ของหอม ของงาม อะไรตาง ๆ
ก็กลายเปนของหนักขึ้นมา เพราะคนโงมันเขาไปยึดถือเอาดวยอุปาทาน.

พูดใหมันมากที่สุดเลยวา ชีวิตนั่นแหละเปนของหนัก, ชีวิตของคนโง
นั่นแหละเปนของหนัก. คนโง คือคนที่ยึดถืออะไรโดยความเปนของตน มันก็ยึดถือ
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วาชีวิตนี้ของกู ชีวิตก็เลยกลายเปนของหนัก. ชีวิตของผูไมยึดถือก็ไมหนัก
ชีวิตของพระอรหันตก็ไมหนัก เพราะพระอรหันตไมยึดถือวาชีวิตของกู แตคนโงมัน
ยึดถือวาชีวิตของกู. เพราะฉะนั้นชีวิตจึงเปนของหนัก เพราะมีอุปาทาน มายึดถือวา
ชีวิตนี้ของกู. อุปาทานนี้มาจากความโง มาจากอวิชชา, มีอุปาทานแลว ก็มายึดถือวา
ชีวิตนี้ของกู ฉะนั้นชีวิตนี้ก็เปนของหนัก. พูดภาษาธรรมดาหนอยก็วา ตัวกู นั่นแหละ
เปนของหนัก, ตัวกูที่ชอบที่กันนัก ยกหูชูหาง เปนมายาสรางขึ้นมาดวยความโง เปน
เพียงความรูสึกของจิต กลายเปนของหนักกวาภูเขา ความรูสึกของจิตวา ตัวกู นั่นแหละ
หนักกวาภูเขาหิมาลัยเสียอีก.
นี้เรียกวาของหนัก หนักเพราะยึดถือดวยอุปาทาน แมแตขี้ฝุนสักเม็ด
หนึ่ง ถาไปยึดถือดวยอุปาทาน มันก็หนักเทาภูเขา, ภูเขาถาไมไดยึดถือมันก็ไมหนักอะไร,
เพชรเม็ดเล็ก ๆ หนักไมกี่กรัมนี่ ลองไปยึดถือเขาสิ มันก็หนักกวาภูเขาหิมาลัย นี้ก็เรียก
วา ความหนักมันมาจากความยึดถือ.
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ฉะนั้นขอใหทุกคนสังเกตดูใหดีวา หนักอกหนักใจเมื่อไร, เรามีความหนัก
อกหนักใจเมื่อไร, นั่นแหละคือมีอุปธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาแลว. มีนาก็ทุกขเพราะนา,
มีวัวก็ทุกขเพราะวิว, มีขาวเปลือกก็ทุกขเพราะขาวเปลือก. พระพุทธเจาทานเคย
ตรัสไวสํานวนอยางนี้ มีสิ่งใดยึดถือแลว ก็จะตองเปนทุกขดวยสิ่งนั่น เพราะมันมาหนักอยู
บนหัวใจ มาบีบคั้นอยูบนจิตใจ, ไมรูวาอะไรเปนของหนักก็ทนไป ทนหนักอกหนักใจไป
จนเปนโรคประสาท.

เดี๋ยวนี้เปนโรคประสาทกันมากขึ้น อยูที่นี่ก็รู เพราะคนมาถามปญหาเรื่อง
นี้มากขึ้น, มาขอใหชวยพูดจาเรื่องความหนักอกหนักใจนี้มากขึ้น. เราก็รูไดวา เดี๋ยว
นี้เปนโรคประสาทกันมากขึ้น เพราะมันทนแบกของหนักอยูตลอดเวลา. ถาเปน
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โรคประสาทหนักเขา มันก็เปนบา มันไมยกเวนใครดอก; ถามันทนทรมานดวยการ
แบกของหนักอกหนักใจอยู ไมเทาไรก็เปนโรคประสาท ไมเทาไรก็เปนบา. ความทรุดโทรมแหงรางกายมีถึงที่สุดแลวมันก็ตาย นั้นเรียกวามันแบกของหนักกันจนตาย นั้นเปน
ที่สุด, หรือไมถึงกับตาย ก็เกือบตายกันอยูโดยมาก
ฟาสางกันอยางไรในทางถอนอุปธิ? ก็รูอยางที่วามาแลววาอะไร ๆ ที่มัน
มีอยูตามธรรมชาตินั้นมันไมหนัก ; พอหยิบขึ้นมา แบกไวดวยอุปาทานวาของกู
มันหนัก ทุกอยางเลย. ทานจึงมีคําสอนไมใหยึดถือวา พระนิพพานเปนของกู;
เพื่อจะไมมีการแบกนิพพานของคนโง
คนโงอาจจะแบกพระนิพพานในความรูสึก ในความ
คาดคะเนของตน หลงในพระนิพพานก็ได. เดี๋ยวนี้ก็ หลงอยูในความดี แบกความดี
แบกบุญแบกกุศล แบกอะไรอยูอยางเต็มที่, แลวมันก็งายนิดเดียวที่จะหลงแบกนิพพาน
ในการคาดคะเนของตนวา นิพพานนั้นเปนอยางไร. เขาเขาใจวานิพพานเปนอยางไร,
ก็หมายมั่นในพระนิพพานนั้น ในลักษณะอยางนั้น ก็เรียกวาคนแบกนิพพาน มันก็เปน
ทุกขเพราะแบกของหนัก.
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ทีจริงมันไมใชวายิ่งรวยแลวจะยิ่งทุกขนะ
คนรวยที่ไมแบกอะไรมันก็ไมเปน
ทุกขดอก คนรวยที่จิตใจเขาไมไดแบกความรวย ไมเปนทุกขดอก คนจนที่มันแบกความ
จนของมันกลับเปนทุกขเสียกวา หรือวาคนจนมันก็ไมตองแบกความรวย
คนรวยก็เปน
ทุกขไปตามลําพังคนรวย, ยิ่งรวยยิ่งยึดถือ ยิ่งยึดถือยิ่งทุกข. คนดีก็ระวังใหดี
ยึดถือความดี แลวก็แบกความดี มันก็หนักเพราะความดี มันก็เปนทุกขเพราะความดี,
ยิ่งดียิ่งมีปญหาเพราะเหตุนี้แหละ. ยิ่งมีหนามีตา ยิ่งมีเกียรติยศชื่อเสียง ระวังใหดี ถา
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แบกเอาไวมันก็มีความทุกข. มันเปนทุกขเพราะแบก ตางหาก; ความรวย ความ
จน ความได ความเสีย กําไร ขาดทุน อะไร ๆ นี้มันก็ไมไดเปนของหนัก เวนไวแต
คนนั้นมันเขาไปแบกเอาไววาเปนของกู.
เดี๋ยวนี้มีฟาสาง รูวา โอ, เพราะมันแบก นี้เราไมแบกอีกตอไปแลว. นี่
ถอนอุปธิ ถอนการแบก เลิกการแบกของหนัก; มิฉะนั้นก็แบกของหนักตอไป ถาวา
การศึกษาธรรมะไดผล มันก็จะถอนอุปธิ คือถอนการแบก เลิกการแบก เลิกถอน
การแบก ปลอยเสียซึ่งอุปธิ ไมเอามาแบกไว.
เราจงรูจักสิ่งที่เรียกวา อุ-ป-ธิ วาเปน การแบกของหนัก และรูจักคําวา
อุปาทาน แปลวา ความยึดมั่นถือมั่น นั้นคือกิริยาที่แบก : มันมีของหนักอยู แลว
มีอุปาทานในสิ่งนั้น ก็เปนการแบก. อุปธิ หรือ อุปาทานนี้เปนเชื้อแหงความทุกข;
ทานเรียกดวยคําอีกคําหนึ่ง วา อุปาทิ ทิ นี้ ท. ทหาร สะกด เชื้อแหงความทุกข ก็คือสิ่งที่
เปนที่ตั้งแหงการแบก.
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เรา จะตองเห็นมันอยางประจักษแกจิตใจ ไมใชฟงอาตมาพูดแลวก็จะ
เห็น. ไปคิด ๆ เอาเองแลวก็จะเห็น, ตองเห็นตอเมื่อมันกําลังแบกอยู และเปนทุกข
อยู วาของหนักเปนอยางไร, การแบกของหนักเปนอยางไร, การปลอยของหนักโยนทิ้ง
ลงไปเสีย มันเปนอยางไร. ตองรูสึกดวยจิตใจ อยาใหเสียทีที่สวดบทมนตบทนี้
อยูทุกเวลาที่มีการสวดมนต ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล ที่สวดกันอยู
ทุกวันนั่นระวังใหดีเรื่องนี้.

เอา ขอตอไป ฟาสางทางยาแกสรรพโรค, ฟาสางทางยาแกสรรพโรค
โรคทั้งปวง. พูดถึงคําวา โรคกันเสียกอน เดี๋ยวจะเขาใจผิด. คําวา โรค นี้มันแปลวา
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เสียบแทง, สิ่งใดเสียบแทงความปรกติสุขของรางกาย สิ่งนั้นเรียกวาโรค, บางทีก็เรียกวา
อาพาธ, อาพาธคือ ความบีบคั้น มันก็บีบคั้น นั้นก็เรียกวาโรค, มันบีบคั้นใหไดรับความ
ทุกข ใหทนทุกข นี่เรียกวา โรค เพราะมันเสียบแทงความรูสึก เปนความเจ็บปวดลําบากอาพาธ ก็เหมือนกัน เมื่อถูกบีบเขามารอบตัว มันก็เจ็บปวด มันก็ลําบาก นี้เรียกวา โรค
ทางกายก็เปนทุกขแกกาย, ทางจิตก็เปนทุกขแกจิต, ทางวิญญาณก็เปนที่มืดมนทแก
วิญญาณแกสติปญญา.
โรคทางกาย นั้นรูจักกันดีแลว กําลังยุงยากลําบากกันอยูทุกวัน. โรค
ทางจิต นี้รูจักกันเหมือนกัน แตไมมากนัก วาจิตผิดปรกติแลว จะเปนคนบาแลว นี้
เปนโรคทางจิต, ทีนี้ โรคทางวิญญาณ นั่นคือ สติปญญามันเปนโรค, สติปญญามัน
เห็นผิด เขาใจผิด รูผิด ก็เกิดการกระทบกระทั่งเบียดเบียนขึ้นมา แตสติปญญานั้น มันก็
เปนความทุกขเหมือนกัน. เชนคนบางคนอยูดวยความสงสัย สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาป
เรื่องทุกอยางที่มันสงสัย; นี่โรคทางวิญญาณ โรคทางสติปญญา เกิดแกสติปญญา สติ
ปญญามันถูกแทง ถูกเสียบแทง ถูกบีบ ก็เรียกวาโรคทางวิญญาณ. กิเลสทั้งหลายเปน
โรคทางวิญญาณ.
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เราได โรคทางกาย อยางหนึ่ง, โรคทางจิต อยางหนึ่ง, โรคทางวิญญาณ
อยางหนึ่ง, เปน ๓ ทางดวยกัน ลวนแตมีการเสียบแทง หรือมีการบีบใหลําบาก.

ก็ดูกันตอไปอีกนิดหนึ่งวา ตนเหตุของโรคนั้นคืออะไร พูดโดยสวนใหญตาม
หลักใหญแลวก็วา มาจากอวิชชา มาจากอวิชชาซึ่งเปนตนตอ. อวิชชาทําใหมีมิจฉา-
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ทิฏฐิ เขาใจผิด มันก็ทําใหเกิดความเลวราย ที่เรียกวากิเลสขึ้นมา ๓ ประการ : คือ
ราคะ โทสะ โมหะ. นี่ กิเลสเกิดแลว เสียบแทงจิตแลว เปนโรคทางจิต เปน
โรคทางจิต เปนโรคทางสติปญญา ทีนี้ บาป ผลบาป ก็เปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวด
เหมือนกับโรคชนิดหนึ่ง เหมือนกัน.
ถาดูกันอยางละเอียด
ตนเหตุของโรคก็คือการทําผิดในกระแสแหงอิทัปปจจยตา, ในกระแสแหงอิทัปปจจยตานั้นคนมันทําผิด โดยเฉพาะก็ที่พูดอยูเสมอ
วา มันโงเมื่อมีผัสสะ โงในขณะแหงผัสสะ; นี่เรียกวามันทําผิดในกระแสอิทัปปจจยตา,
มันทําผิดตอกระแสอิทัปปจจยตา. เมื่อทําผิดโดยกระแสอิทัปปจจยตา มันก็มีอาการ
เปนเจ็บปวด เสียบแทง บีบคั้นขึ้นมา เรียกวาโรค ปรากฏทางกาย ก็ได ทางจิตก็ได
ทางวิญญาณก็ได; แตมันจะปรากฏแกทางวิญญาณกอน ก็ทําใหจิตผิดปรกติ,
เมื่อจิตผิดปรกติกายมันก็ผิดปรกติ ก็เลยไดโรคกันทั้ง ๓ ทาง.
ถาจะพูดให สรุปสั้น ๆ ก็วา ความประมาทนั่นแหละเปนเหตุของโรค:
ความประมาท ความโง ความสะเพรา ความอวดดี ความไมรูในหนาที่ ความไมทํา
หนาที่เรียกวาความประมาท, ครั้นมีความประมาทแลวก็เกิดอาการของโรค.
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พูดอีกทีหนึ่งก็ เปนวิทยาศาสตรหนอย ก็วา ความผิดปรกติของจิต
นั่นแหละเปนที่มาของโรค : จิตผิดปรกติรางกายก็ผิดปรกติ เมื่อผิดปรกติมันก็เกิด
ปญหา เกิดเจ็บปวด เกิดอะไรขึ้นมา. เดี๋ยวนี้เขาไดคนพบทางวิทยาศาสตรทางวัตถุทางเคมี
มากขึ้น ๆ วา ถาเรามีจิตผิดปรกติ ดวยความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ตาม มากเขา ๆ,
รางกายมันก็สรางสารเคมีขึ้นมาในระบบโลหิต. สารเคมีนั้นก็ กระทําปฏิกิริยา ตอ
โลหิต ตอผิวหนัง พื้นผิวของเสนโลหิต ของกระเพาะ ของลําไส เราก็เกิดโรคขึ้นมา;
เชนโรคกระเพาะ หรือวาโรคชนิดที่เนื่องกันกับระบบการใชน้ําตาล หรือวาการควบคุม
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หัวใจ นี่มันก็เกิดโรคเบาหวาน โรคความดังสูง โรคอะไรตาง ๆ ขึ้นมา เพราะสารเคมีที่
ความวิปริตทางจิตมันสรางขึ้นมา. หรือวาถาเราทําถูก จิตใจสบาย ทําอยูแตในความ
ถูกตอง จิตใจสบายไมมีกิเลส รางกายมันก็สรางสารเคมีอีกพวกหนึ่งขึ้นมา ดูจะเรียกกันวา
ดี เอ็น เอ สาร ดี เอ็น เอ. ไปดูในปทานุกรมเอาเองก็แลวกัน วาจะรวมพลังของ
โปรตีนในทุก ๆ เซลลขึ้นมา, แลวก็เกิดความสบาย เกิดความผาสุก เกิดความกระปรี้กระเปรา ใหมีความสุข รูสึกเปนสุขขึ้นมาทางกายและทางจิต.
นี่อยาเขาใจวา เรื่องทางจิตนั้นมันไมเกี่ยวกับทางกาย หรือมันแยกกัน
อยูเปนคนละสวน, มันมีเนื่องกัน : วิปริตทางวิญญาณก็วิปริตทางจิต, วิปริตทางจิตก็
วิปริตทางกาย. หรือจะดูขึ้นไปจากขางลางวา วิปริตทางกายก็วิปริตทางจิต, วิปริตทาง
จิตก็วิปริตทางวิญญาณ มันเนื่องกันอยูอยางนี้.
ดูกันตอไป เรื่อง ความไมมีโรค ก็ไมมีอาการอยางที่กลาวแลวขางตน
ไมมีความเสียบแทง ไมมีความบีบคั้น มันตรงกันขาม มีสภาพของพระนิพพาน. นิพพาน
แปลวา เย็น ไมมีอะไรมาทําใหรอน, สภาพของนิพพานนั่นแหละคือสภาพของความไมมีโรค,
ไมมีโรคทางวิญญาณ, สภาพของนิพพานไมมีโรคทางสติปญญา ไมมีโรคทางจิต, แลวก็
ไมมีโรคทางกายดวย, แมทางกายจะเจ็บปวดอยู ก็ขจัดใหหายไปเสีย ไมอยูในความรูสึก
เพราะสภาพของจิตที่ปรกติ. เมื่อจิตปรกติรางกายก็ตองปรกติ ถาปฏิบัติไดจริง ความ
ปรกติของจิตจะควบคุมความปรกติของรางกายไวได.
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ถาเขาทําความปรกติของจิตสูงสุดตามระบบโยคี ที่มีอยูแกเรื่องนี้ เรื่องจิต
ลวน ๆ เขาก็ควบคุมกายไวไดดวยวาไมผิดปรกติ. อันนี้เปนเหตุใหโยคีเขากินยาพิษได
เพราะวาโยคะของเขาทําใหจิตปรกติ เฉียบขาด เด็ดขาด แมจะกินยาพิษเขาไป ความ
ปรกติของจิตมันก็บังคับใหความปรกติของกายยังคงอยูตามเดิม ยาพิษก็เลยเปนหมัน.
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คิดดูสิ วา ความปรกติไมมีโรคนั้น มันคือสิ่งที่พึงปรารถนา, ความปรกติของกาย
ของจิต ของวิญญาณ นั้นแหละคือสภาพที่ไมมีโรค.
ทีนี้ก็ดูวา อะไรจะเปนยารักษาโรค ? ก็คือธรรมะสูงสุด ที่พระพุทธเจา
ทานก็ยังทรงยอมรับวามันสูงสุด เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ - นั่นสงบรํางับ นั่นประณีต. ใน
ที่สุดก็คือ อาการที่สงบสังขารเสียได สลัดอุปธิคืนเสียได, สิ้นตัณหา คลายกําหนัด
ดับไปแหงอุปาทาน ชื่อมันมากแหละ ชื่อมันยืดยาว; แตวารวมความแลว มันก็คือ
หยุดกิเลสตัณหาเสียได ถึงกับทําใหสิ้นไปเสียได. ถาเปนนิพพาน ถาเรียกวานิพพาน
ก็นิพพานในลักษณะที่เปนอาการดับ อาการดับของกิเลส นี้ก็เปนยาที่จะรักษา
โรค, สภาพปรกติของนิพพานนั้นเปนความไมมีโรค; แตอาการที่นิพพานดับ
รอนทั้งหลายเสียไดนี้ มันเปนยารักษาโรค.
ทีนี้เราก็จะดูวา เราจะเอายารักษาโรคชนิดของพระพุทธเจานี้ มาใชกัน
อยางไร ก็เคยพิมพแจกไปแลว, ไปดูเอาเองก็ได เปนยาผีบอก. ยาผีบอก ; ตนไมรูไมชี้นี้เอาเปลือก ตนชางหัวมันนั้นเลือกเอาแกนแข็ง อยางนั้นเองเอาแตรากฤทธิ์มันแรง ไมมี
กูของกูแสวงเอาแตใบ ไมนาเอาไมนาเปนเฟนเอาดอก ตายกอนตายเลือกออกลูกใหญ ๆ
หกอยางนี้อยางละชั่งตั้งเกณฑไว ดับไมเหลือสิ่งสุดทายใชเมล็ดมัน.
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นี่ยาผีบอก แลวคนก็ไปตีความเอาเองผิด ๆ วาไมรูไมชี้นี้จะแกปญหาได
อยางไร ? ไมดูใหดีวา รูชี้มากเกินไปนั้นมันเปนโรคประสาท. ฉะนั้น สิ่งที่ควรจะไมรู
ไมชี้อยาไปรูไปชี้กะมัน, อยาไปรําพึงเกินขอบเขต ที่ไมรูไมชี้ไดแลวก็ขอใหไมรูไมชี้
เถิด. นี่ไปสังเกตดูเอาเอง วาอะไรที่ไมรูไมชี้เสียไดแลวก็จะเปนการดี.
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ชางหัวมัน
นั้นก็เหมือนกันแหละ
สิ่งที่ควรจะชั่งหัวมัน
เปนเรื่องไม
สําคัญ เปนเรื่องเบ็ดเตล็ดเสียโดยมาก ก็ไมรูจักชางหัวมัน, เอามาปรารภปรารมภอยู
ในใจจนไดเปนบาหรือโรคประสาท.
สวนอยางนั้นเอง คํานี้มันสูงสุดอยูในตัววา ตถตา ตถาตา, สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุตามปจจัย ตามกฎของธรรมชาติ มันเชนนั้นเอง มันอยางนั้นเอง. ถา
รูสึกอยางนี้ไดแลว ก็จะไมมีความทุกขเกิดขึ้นในอะไร.
นี้ไมมีกู - ของกู รูวาไมมีอะไรที่ควรจะเปนกู - ของกู เพราะเอามา
เปนกูเปนของกูไมได อยาใหความคิดเขลา ๆ เกิดขึ้นมาวา นี่ตัวกู นี่ของกู. ความรู
อยางนี้เรียกวา ไมมีกู ไมมขี องกู.
ไมนาเอา ไมนาเปน ก็คือวา ไมมีอะไรที่นาเอานาเปน มันจะเปนทุกข;
เพราะวาเอาหรือเปนนี้มันหมายความวา เอาหรือเปนดวยอุปาทาน.
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ทีนี้ ตายกอนตาย ก็อยามีความรูสึกวาตัวกู - ของกู เสียตั้งแตเดี๋ยวนี้
แหละ, อยามีความรูสึกวาตัวกู วาของกู เสียตั้งแตเดี๋ยวนี้ เรียกวา ตายกอนตาย.

แลว ดับไมเหลือ ดับไมเหลือ ก็วาสมัครใจดับไมเหลือ คือไมใหปรุง
แตงอีกตอไป. อยาใหมีการเกิดขึ้น เปลี่ยนไป สิ้นไป แปรปรวนไปนี้ หยุด ๆ ที
เรียกวาดับไมเหลือ.

นี่ คื อเครื่ องยาแต ละอย าง ที่ เอามาประกอบกั นเข าถอดออกมาจากความ
หมายของคําวา ไมยึดมั่นถือมั่น ทั้งนั้นเลย, มาจากคําวาไมยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน
ทั้งนั้นเลย. มันจึงออกมาเปนคําวา ไมรูไมชี้ บาง, ชางหัวมัน บาง, อยางนั้นเอง บาง,
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ไมมีกู - ของกู บาง, ไมนาเอาไมนาเปน บาง, ตายกอนตาย บาง, ดับไมเหลือ บาง, นี้ไป
ใครครวญเอาเองดีกวา.
นี้เรียกวา ยารักษาโรค คือธรรมะที่เขาไปหยุดเสียซึ่งการปรุงแตง,
ไปหยุดเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน ซึ่งเปนตนเหตุแหงการปรุงแตง.
เอา พูดอีกนิดวา ใครเปนหมอ ? เรื่องนี้มีในพระบาลีชัดอยูวา พระพุทธเจาเปนพระศาสดาในโลก ทานเปน สพฺพโลก ติกิจฺฉโก – เปนผูเยียวยาโรคของสัตวโลก
ทั้งปวง. บางแหงพระพุทธเจาทานตรัสเรียกพระองคเองวา สลฺลกตฺโต, ในกรณีที่ทาน
เปรียบโรคเหมือนกับวา การถูกเสียบดวยลูกศร ตองมีหมอคนหนึ่งมาผาเอาลูกศรออก.
การผา เชนนั้น เรียกวาผูผาลูกศรออก เรียกวา สลฺลกตฺโต ทําดวยสัละ คือของมีคม
๒ ขาง เกี่ยวกับลูกศร จะผาเอาลูกศรคือโรคออก.
พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาของเทวดาแลมนุษย, ทานสอนใหดับ
ทุกขอยางนี้ เรียกวาทรงเปนหมอ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เพราะทานสมบูรณดวยวิชชาและ
จรณะ แลวทานเปน ภควา, ภควา แปลวา ผูแจก แจกสิ่งที่ควรแจก คือความรูหรือ
การปฏิบัติที่ดับทุกขได. พระพุทธเจาเปน ภควา คือผูแจก. เราจึงถือวาพระพุทธเจา
ทานเปนหมอ สําหรับจะเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง; เอาพรหมจรรย เอา
ธรรมวินัย เอาศาสนานี้เปนโรงพยาบาลของพระพุทธเจา แลวเราก็จะกระทํากันไปเรื่อย ๆ
ในลักษณะที่บําบัดโรคของสัตวโลกทั้งปวง ตามแบบของพระองค.
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นี่มัน ควรจะมีฟาสางในทางนี้กันเสียที รูวา อะไรเปนโรค ? อะไรเปน
เหตุของโรค ? อะไรเปนความไมมีโรค ? อะไรเปนทางใหถึงความดับ ? อะไรเปนยารักษา
โรค ? แลวอะไรเปนหมอ ? หลายสิบปแลว มันควรจะสางกันเสียบาง ความรูทั้งหมด
รักษาโรคนี้ เกี่ยวกับทําใหไมมีตัวมีตนเสีย แลวโรคมันก็ไมมีที่ตั้ง. เลิกมีตัวกู - ของกู
เสีย, แลวโรคมันจะเกิดกับอะไรเลา จึงเรียกวา ไมมีอุปาทานยึดถือวาตัวตน.
ในรูปภาพอุปมา เขียนเปนหนวดเตาเขากระตาย ไมมีตัวตน เปนความ
หมายแหงสุญญตา. เอาสุญญตา นั่นแหละเปนยาแกโรค; เพราะวาสุญญตาทําให
หมดตัวตน หมดสัตว หมดบุคคล หมดตัวหมดตน, แลวโรคมันจะเกิดกับอะไร มันก็
ไมมีที่เกิด, โรคมันก็สลายไปเอง.
รูปภาพอีกรูปหนึ่งในนั้น ในตึกนั้น (โรงมหรสพทางวิญญาณ) ก็มี,
ไมมีโรค รูปภาพนั้นเขาเขียนวา ครอบครัว พอแม ลูกหลาน มานั่งอยูที่ใตเพิงน้ําเตา : มี
เพิงเพิงหนึ่ง บนนั้นมีเครือน้ําเตา แลวก็มีลูกน้ําหอยมาจากขางบน หอยอยูทั่วไปหมด.
ลูกน้ําเตา ความหมายแหงสุญญตา คือลูกน้ําเตา มันกลวง มันแหง มันไมมีอะไร,
เครื่องหมายแหงสุญญตาคือลูกน้ําเตา. ลูกน้ําเตากลม ๆ เกลี้ยง ๆ เอาไปจับปลาดุกได
คือกิเลส; ถาความรูไมถึงสุญญตาแลว เอาไปจับปลาดุกคือกิเลสไมไดดอก จะเอาแห
เอาอวน เอาตะแกรง เอาอะไรไปจับปลาดุกไมได ตองเอาลูกน้ําเตากลม ๆ เกลี้ยง ๆ ไป
ชอนปลาดุก. คนแตกอนเขารูกันถึงขนาดนี้ วาสุญญตานี้จะแกปญหาทั้งปวงได.
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เกินไป สอนกันอยางไรก็ไมรู จนเขาใจวานิพพานนั้นเปนนคร : นครแหงความ
ไมตาย นครแหงความเยือกเย็น อมตมหานคร ศิวมหานคร ศิวโมกขสถาน เปนสถานที่
ที่มีแตความเยือกเย็น คนก็คิดวาเปนโลก หรือเปนที่ หรือเปนบาน หรือเปนเมือง
อยูที่แหงใดแหงหนึ่ง อยากจะไปเกิดที่นั่น, มันผิดหมดแหละ. มันไมใชเมือง ไมใชแดน
ไมใชอะไรที่จะไปเกิดที่นั่น
มันเปนการดับเสียซึ่งโลกทั้งหมด
นครทั้งหมดเสียมากกวา.
คนเขาใจวาเปนบาน เปนเมือง เปนแดน ที่มีความสุขอยางยิ่ง, สุขของกิเลสที่เขาเขาใจ
วาสุขของกิเลสที่เขามีอยู. ไปที่นิพพานแลวจะไดมากกวานี้อีกมาก เขาก็อยากไปนิพพาน
คนมีกิเลสอยากไปนิพพาน เพราะเขาใจผิด อยางนี้ทั้งนั้น.
ทีนี้ ความเขาใจผิดตอมา ก็เขาใจผิดกันวา มีแตในพุทธศาสนา ที่จริงเขา
มีคําวา นิพพาน ๆ พูดกันอยูแลวกอนพุทธศาสนา, กอนพระพุทธเจาเกิด; เพราะ
วาเขามีผูรูที่อธิบายเรื่องความเย็น วาเขาพบแลว โยคี มุนี ฤาษี บางคน ทําปฐมฌาน
ได ก็เรียกวา นิพพาน, มาสอนใหคนยอมรับนับถือ วานั้นนิพพานแลว เพียงแค
ปฐมฌานเคยถือเปนนิพพานแลว.
แลวตอมาบางฤาษีพบทุติยฌาน แลวก็พบตติยฌาน
พบจตุตถฌาน เรื่อยขึ้นมาจนถึง อรูปฌาน มีเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนที่สุด
ก็เรียกวานิพพาน. เขาพูดกันอยูอยางนี้ จนกระทั่งวา เมื่อพบสัญญาเวทยิตนิโรธ
ชนิดที่ไมสิ้นอาสวะ, สัญญาเวทยิตนิโรธ ของฤาษีมุนีธรรมดาทั่วไป ก็เอาเปนนิพพาน
อยางนี้ก็มี เขาพบนิพพานกันอยางนี้.
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พระพุทธเจาทานตรัสวา ไม, ไมใชอยางนั้น. ความสิ้นไปแหงราคะ โทสะ โมหะ เปน
นิพพาน นิพพานแท. แตก็มีพระบาลียอมรับวา นิพพานเกากอนนั้น ตั้งแต รูปฌาน
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อรูปฌาน ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธที่ไมสิ้นอาสวะนี้ ยอมใหเรียกวาเปนนิพพานโดยปริยาย,
นิพพานโดยปริยาย คือไมแทจริง ไมโดยตรง เปนโดยออม. เพราะวาปฐมฌานก็ดับ
ความรอนไดระดับหนึ่ง, ทุติยฌานก็ดับความรอนไดระดับหนึ่ง จนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ, แมไมสิ้นอาสวะมันก็ดับความรอนไดระดับหนึ่ง ยอมเรียกวา นิพพานโดย
ปริยาย, อยางนี้มีพระบาลี. แตไมใชนิพพานจริง, นิพพานของผูที่คนพบกอนพุทธกาล
แลวก็มีนักเรียนนักศึกษาผูสนใจในยุคพุทธกาล ฤาษี มุนีพวกหนึ่งมาทูลถามพระพุทธเจา
ใหบอกนิพพานอยางของพระพุทธเจา ทานก็ตรัสบอกเรื่องความสิ้นไปแหงราคะ โทสะ
โมหะ.
ฉะนั้น เราอยาไปเขาใจเอาเองวา นิพพานนั้นเปนของพุทธศาสนา
เทานั้น, พวกอื่นเขาก็มี พวกที่ดับทุกขไดดวยกามารมณ เขาก็เอากามารมณเปนนิพพาน
มันก็เคยมี, เราอยาไปเถียงกันดวยเรื่องนี้ใหเสียเวลา.
ทีนี้ ที่เขาใจผิดกันอยู อยางอื่นก็คือ วาจะถึงกันตอตายแลว, นิพพานได
ตอตายแลว จะมีประโยชนอะไร. พระพุทธเจาทานไมไดตรัสอยางนั้น แตไดตรัส
ในทํานองวา สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะที่ไหน ก็มีนิพพานที่นั่น ที่ตรงนั้น
เวลานั้น, ไมตองรอตอตายแลว. นี่มาพูดกันวา โอย ตองรออีกแสนชาติ หมื่นชาติ
แสนชาติหรือหลายแสนชาติ จึงจะนิพพาน จะมีประโยชนอะไร, แลวนิพพานอยางนี้จะ
สันทิฏฐิโกไดอยางไร, จะเห็นไดดวยตนเองไดอยางไร.
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เปนสิ่งทีผูนั้นรูสึกเห็นไดดวยตนเอง,อกาลิโก -

ไมจํากัดเวลา,

ทีนี้ ความเห็นผิดเกี่ยวกับนิพพาน ยังมีตอไปวา สมัยนี้ไมแลว การ
ปฏิบัติเพื่อนิพพานสมัยนี้ไมมีแลว พนสมัยแลว อยาไปสนใจเลย. นี่คนปดประตู
ตัวเอง ไมไดรับประโยชนจากประโยชนที่มีอยู, แลวมักจะพูดกันอยางนี้มากขึ้น วาพน
สมัยแลว อยาเอานิพพานมาสอนกันเลย.
ทีนี้ เขายังแบงวา นิพพานนี้ทําไดแตคนบางพวก, คนทุกคนไมตอง
สนใจ; ขอนี้พระพุทธเจาทานไมไดตรัสอยางนั้น, ไมใชสงวนไวสําหรับคนบาง
พวก, แตมันคลาย ๆ กับวาตรัสไวอยางนั้น คือมันตองเปนคนที่ไมเลวเกินไป ไมต่ําเกิน
ไป, ไมเปนปทปรมะมากเกินไป ก็จะสามารถรูจัก หรือเขาถึงนิพพานได ในเวลานี้.
ถามันเปนปทปรมะอยูตลอดเวลาเทาไร คือมันโงเกินไป มืดมิดเกินไป ตลอดเวลาเทาไร
มันก็ยังไมอาจจะถึงนิพพานไดในเวลาเทานั้น. ทีนี้เมื่อเปลี่ยนได คนมืดนั้นก็มีอาการ
ที่ดีขึ้น สางขึ้นมาได, บางทีจะไดแกพวกเรานี่แหละ ที่มันโง มันมืดมันมิด มันปดประตู
ของพระนิพพานมาเสียกี่สิบปแลวเลา จนมันยังเหลือนอยเต็มที่ แลวไมรูจักสางทาง
นิพพานกันเสียบาง. ฉะนั้นอยาถือวามันมีไวเฉพาะคน, ตองถือวาทุกคนที่มีความทุกข
ขอใหศึกษาความทุกข, แลวก็จะมีความเหมาะสมที่จะดับทุกข ที่จะปฏิบัติเพื่อ
นิพพาน.
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คนบางคนเขาวา อยาเอานิพพานมาสอน มันไมมีประโยชนแก
ประเทศชาติ ไมมีประโยชนทางเศรษฐกิจทางการเมือง; นี้โงไกลหลายออม เขา
ไมรูวา การที่มีปญหาเศรษฐกิจ การเมือง นักเศรษฐกิจโกง นักการเมืองโกง ก็เพราะ
พลเมืองไมรูจักเรื่องของพระนิพพานเสียเลย; ถาพลเมืองรูจักดับกิเลสดับรอน มี
นิพพานสักนิดหนึ่ง สักหนอยสักนิดเทานั้น ก็จะไมเกิดปญหาเหลานี้.
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เดี๋ยวนี้คนเปนทาสของกิเลส,
ประชาชนเปนทาสของกิเลสมากเกินไป
เพราะไมรูจักเรื่องของพระนิพพานเสียเลย. ถาเขารูเรื่องพระนิพพานบาง เขาก็
ปองกันได; เขาไมมีกิเลสมากเกินไป เขาก็ไมสรางปญหาทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง
ทางการปกครอง ขึ้นมาในบานเมือง; ฉะนั้นอยาหาวา นิพพานไมมีประโยชนแกทาง
โลก หรือทางบานเมืองเอาเสียเลย. เขาถือวาไมมีประโยชนทางบานเมืองเลย พนสมัย
ที่จะเอามาพูด คนเหลานี้ไมรูคุณของพระนิพพานเอาเสียเลย, ไมกตัญูตอพระนิพพาน
เสียเลย วาเรามีพระนิพพานระยะนอย ๆ วันหนึ่งหลาย ๆ หน.
เมื่อใดจิตไมมีกิเลส จิตวางจากกิเลส เมื่อนั้นเปนนิพพานนอย ๆ,
นิพพานนอย ๆ ทุกคราวที่วาจิตมันวางจากกิเลส. จิตนี้ไมไดมีกิเลสทั้ง ๒๔ ชั่วโมง
ดอก, มันเปนไปไมได; ถามันมีกิเลสอยูทั้ง ๒๔ ชั่วโมง มันก็ตายแลว มันเปนบา
และตายแลว, มันทนความแผดเผาของกิเลสไมไหว.
ทีนี้มันมีวางจากกิเลสอยูบาง ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือกี่นาทีก็สุดแท; เชน
เรานั่งอยูที่นี่เดี๋ยวนี้ มันก็ไมมีกิเลสเกิดขึ้น โดยตามธรรมดานี้. เวลาที่วางจากกิเลส
อยางนี้ ก็เรียกวานิพพานชั่วขณะ, เปนสมยะชั่วขณะ หรือเปนตทังคะ คือบังเอิญ
เอง. เราไมไดทําอะไร จิตวางจากกิเลสเอง แลวเปนสันทิฏฐิกะ คือที่นี่และเดี๋ยว
นี้. เรารูสึกไดในใจของเราเอง วาจิตนี้ไมมีกิเลส กําลังสบายเยือกเย็นดีอยู นี่เรียกวา
นิพพานนอย ๆ, นิพพานประจําในชีวิต. ถาชีวิตไมมีความพักผอนดวยนิพพานชนิดนี้
เอาเสียเลย แลวมันตายหมดแลว; ถาไมตายมันก็เปนบากันหมดแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่ขอใหรูวานิพพานนี้เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิต ใหรอดอยูไดทุกวัน ๆ
ทุกวันคงจะพอเขาใจไดกันแลว, ไมตองอธิบายอีกก็ไดวา ถามีกิเลสตลอดเวลา ก็เปน
บาและตายแลว. เดี๋ยวนี้เวลาที่ วางจากกิเลส มีอยูพอสมควร นั่นคือนิพพานนอย ๆ
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นิพพานชั่วขณะ, นิพพานที่ปรุงกันขึ้นเอง มีขึ้นมาไดเองโดยไมไดเจตนา; ควรจะรูจัก
และขอบใจ วาเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตของเรา, นี้เปนเรื่องที่ตองรู เปนฟาสางทาง
พระนิพพาน รูวามันเปนอยางที่วานั้น.
กิเลสนั้นเปนของแทรก, เปนแขก อาคันตุกะ เปนผูมาเยี่ยม. พื้นฐาน
ของจิตใจเปนนิพพาน บานทั้งบานมีความสงบสงัด, แลวแขกบา ๆ เขามาชั่วขณะเปนครั้ง
เปนคราว นั่นแหละคือกิเลส. พื้นฐานแหงจิตเปนประภัสสร, จิตนี้เปนประภัสสร
แลวก็เศราหมองเพราะกิเลสเปนแขกมาเยี่ยมเปนคราว ๆ.
เราสังเกตดูใหดี ๆ วา ชีวิตนี้มันเปนอยางนี้ มีนิพพานเปนพื้นฐานของ
ชีวิต กิเลสเขามาเยี่ยมเปนคราว ๆ. เราอยาเผลอ อยาโงใหกิเลส คืออยาไปรับแขก
กิเลสเขามา, แขกคือกิเลสที่มาเยี่ยม เราอยารับเขามา. มีสติปญญาทันในเวลาแหง
ผัสสะ, อยาสัมผัสสิ่งใด ๆ ดวยความโง; ถามีความทุกขเกิดขึ้น รีบคนใหพบตัวกิเลส
ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข แลวมันก็จะหายไปเอง เหมือนกับผี.
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ขอนี้อาตมาพูดหลายหนแลว วา กิเลสนี้เหมือนกับผี พอเรารูจักมัน
วา เอา, นี้มาอีกแลว มันก็หายไปทันที. มารก็เหมือนกัน สิ่งที่เรียกวา มาร ใน
พระบาลี พอพระพุทธเจาทานเกิดรูจักวา เอา, นี้มารนี่ มันก็หายไปทันที. นี่พวกมาร
พวกผีมันเปนอยางนี้ มันอยูไดตลอดเวลาที่เราไมรูจักมัน; พอเรารูจักมันโดยแทจริง
แลวมันจะหายไปทันที มันกลัว มันไมกลาอยู.

ฉะนั้นเวลาที่เปนทุกข ดูใหดีจะพบความดับทุกข คือฆากิเลสที่เปนเหตุให
เกิดความทุกข .ในวัฏฏสงสารนั้นแหละจะหาพบพระนิพพาน, ในการพลุง ๆ พลุง ๆ
ขึ้นมาแหงความทุกขนั่นแหละดูใหดี จะพบความดับทุกข; ดับไฟตองดับที่ไฟ. เราก็
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เห็นความดับไฟที่ไฟ ดับทุกขก็ดับที่ความทุกข, เราก็เห็นความดับทุกขที่ความทุกขนั้นเอง
จึงวา มะพราวนาฬิเกรอยูกลางทะเลขี้ผึ้ง คนโงนอยหนอยก็เห็นไดเอง.
ทีนี้ฟาจะสางอยางไร ? เดี๋ยวนี้ก็ฟงมามากแลว มันก็พอจะรูไดวา ถาไมมี
นิพพานก็ไมมีพุทธศาสนา, ถาไมมีเรื่องนิพพาน ก็คือไมมีพุทธศาสนา; นิพพาน
อยางนี้ นิพพานอยางในพุทธศาสนานี้ ถาไมมีนิพพานพุทธศาสนาก็ไมมี, ไมตองมี.
ถาเอานิพพานออกไปเสีย พุทธศาสนาก็หมดไป; ฉะนั้นถาจะเอาพุทธศาสนาไว ก็
ตองมีนิพพาน เพราะมีคาสูงสุดดับทุกขได.
ทุกคนก็ศึกษากันเสียบางสิ, ผูหญิงผูชายก็ตาม ศึกษาเรื่องนิพพานนอย ๆ
หลอเลี้ยงชีวิตไวได.
นิพพานสมบูรณก็ดับความทุกขสิ้นเชิง,
ไมมีนิพพานก็ไมมี
พุทธศาสนา. อยาใหเขาหลอก วานิพพานนี้ตอตายแลว, นิพพานนี้พนสมัยแลว,
นิพพานเปนความดับทุกข. ถาไมมีนิพพานแลวความทุกขจะดับไดอยางไร : เพราะ
นิพพานเปนความดับทุกข ถาไมมีนิพพานแลวจะเอาอะไรมาดับทุกข, มันก็ไม
ตองดับทุกข มันก็บาเลย, พุทธศาสนาก็ไมมี ถาไมมีความดับทุกข.
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เรานี้ก็ระวังใหดี พอเขาใจผิดเรื่องนี้ ก็ไมมีนิพพาน ก็ไมมีพุทธศาสนา,
เรานี่แหละเปนผูทําลายพุทธศาสนาใหหมดไป แลวก็ทําพระพุทธเจาใหเปนหมัน คือชวย
ไมได. พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางดี ชวยได มีประโยชนดับทุกขได; แลว
เรามาทําใหผิดเสียเอง, แลวก็เลยไมมีพุทธศาสนา เลยไมมีพระพุทธเจา หรือถามีก็มี
อยางเปนหมัน.
จึงขอพูดอยางเดียวกันอีกวา ถาใครยังไมไดรับประโยชนจากนิพพาน
คนนั้นยังไมใชพุทธบริษัท; แมจะวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อีกกี่รอยครั้งพันครั้ง
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ก็ไมใชพุทธบริษัท. ถาวาไมไดรับประโยชนจากพระนิพพานเสียเลย คือไมรูจักความสงบ
เย็นเปนนิพพานเสียเลย แมแตอยางนอย อยางชั่วขณะ, แปลวา ไมรูจักนิพพานเสียเลย
โดยประการทั้งปวง ทุกชนิดทุกขนาด นั้นยังไมเปนพุทธบริษัท มันก็ตองตายเปลา,
เวลาเหลือนอยแลว ก็รีบ ๆ เขา.
นี้เราจึงอุตสาหพยายามยอมเหน็ดเหนื่อยลําบาก
พูดกันแตเรื่องนี้มากมาย
หลายสิบครั้ง วาจงมีฟาสางเปนแสงสวางขึ้นมาทางนั้นทางนี้ ใหไดดวยกันทุกคน ซึ่ง
วันนี้ก็ไดพูดเรื่องฟาสางทางความสะอาด สวาง สงบ, ฟาสางทางโลกุตตรสุข, ฟาสางทางสิ้น
กรรม, ฟาสางทางถอนอุปธิ, ฟาสางทางยาแกสรรพโรค, และฟาสางทางนิพพาน.
จะพูด
เรื่อยไปจนกวาจะเห็นวาเพียงพอ.
การบรรยายในวันนี้สมควรแกเวลาแลว
ก็ยุติใหพระคุณเจาสวดบทพระธรรม
สงเสริมกําลังใจ ในการจะแสวงหาศึกษา และปฏิบัติพระนิพพานกันสืบตอไป.
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ฟาสางทางมีชีวิตถูกตอง.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๔ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่องฟาสางระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข ตอไปตามเดิม เพราะตั้งใจ
จะพูดใหครบใหจบ จึงไมอาจจะเปลี่ยนหัวขอบรรยายเฉพาะในวันนี้ได.
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มีทานทั้งหลายเปนอันมากที่มาใหม ไมเคยฟงมาแตตน ในเรื่องฟาสาง
ตาง ๆ กัน ก็ไดโปรดทราบวา เราไดพูดกันถึงเรื่องทุกเรื่อง ที่แสดงใหเห็นวา มันเปน
ลักษณะแหงฟาสาง คือแจมแจงสวางไสว หรือถูกตองขึ้นมา ในระยะเวลาหาสิบปที่มีสวนโมกข ซึ่งมีกําเนิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนปเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศไทย จากระบบประชาธิปไตย มาเปนระบบประชาธิปไตย. ขอนี้
ไมใชเปนการพูดอวดดี มันไมจําเปนที่จะตองอวดดี; แตเปนการพูดใหระลึกนึกถึง
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สิ่งที่ควรจะระลึกนึกถึง สําหรับจะไดทําตอไปใหถึงที่สุด; เพราะคําวาฟาสางนั้นมัน
ยังไมใชถึงที่สุด มันก็มีรุงอรุณพอฟาสาง ๆ มันยังตองสวางมากขึ้น จนเปนเวลาเที่ยงวัน
หรือทําอะไร ๆ เสร็จหมดนี่ จึงจะเรียกวาถึงที่สุด.
นี้ขอ ใหสังเกตดูวา ไดมีอะไรมีลักษณะเหมือนกับฟาสางอยางนี้ขึ้น
มาบาง จะโดยตัวทานเอง เกี่ยวกับตัวทานเอง, หรือแกเพื่อนมนุษยของเรา หรือแก
โลกทั้งสิ้น, ลวนแตตองเอามาพิจารณา เพราะวาเรามีความเนื่องกัน อยางที่จะแยกกัน
ไมได. เราจึงมีหนาที่ที่จะตองชวยกันและกัน ในสิ่งที่ควรจะทํา, โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือ มีความถูกตองยิ่ง ๆ ขึ้นไป นั่นเอง, โปรดเขาใจตามนี้.
เรื่องฟาสางที่จะกลาวในวันนี้ ก็มีเรื่อง ฟาสางทางทิศตะวันตก ฟาสาง
ทางการเมือง ฟาสางทางสังคม ฟาสางทางเศรษฐกิจ ทางสันติภาพ เปนตน
บางคนอาจจะเบื่อลวงหนาวา ไมเห็นเปนเรื่องธรรมะสักนิดหนึ่ง ขอนี้ขอ
อยาไดเขาใจผิด เพราะวามันไมมีเรื่องอะไรดอก ที่จะไมใชเรื่องของธรรมะ. ธรรมะ
คือสิ่งที่จะชวยใหรอด หรือหนาที่ที่จะทําใหรอด; เรามีหนาที่ หรือมีการกระทําที่จะ
ทําใหรอดอยูทุกสิ่งทุกอยางตลอดเวลา, เพื่อตนเองหรือเพื่อผูอื่นก็ตาม ถาไมสนใจเรื่องทํา
ใหรอดแลว มันก็ไมมีเรื่องอะไรดอกที่จะตองสนใจ, ไมมีเสียแลว. เดี๋ยวนี้มันเนื่องกัน
ไปหมด ความรอดของบุคคล ก็คือความรอดของทุกคน หรือทั้งของโลก. สิ่งที่
มาแบงแยกกันเปนเขาเปนเรานั้น มันเปนความเขลาของกิเลส, ที่คนรับเอามาเปนของตน,
ความโงความหลงของกิเลส ซึ่งคนรับเอามาเปนของตน และยืนยันอยู นี้มีมาก. นี่ขอ
ใหสนใจใหดี ๆ วาเรายังจะตองนึกใหกวาง ไกลออกไปกวาที่จะนึกถึงแตเรื่องของตนผูเดียว.

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

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

ฟาสางทางชีวิตถูกตอง

๑๐๓

ฟาสางทางทิศตะวันตก.
อาตมาใหหัวขอวา ฟาสางทางทิศตะวันตก บางคนคงจะคิดวา บาแลว,
ฟาอะไรจะสางทางทิศตะวันตก. ขอนี้มันก็ไมมีอะไรยืนยังแนนอนได มันอาจจะเปนได
ก็ได; แตเดี๋ยวนี้เรามีความหมายอีกอยางหนึ่ง สําหรับคําวาตะวันตก : พระอาทิตย
ขึ้นทางตะวันออกไปตกทางตะวันตก, เราอยูในสวนที่พระอาทิตยจะมาถึงกอน แลวไป
ถึงที่ผูอยูทางทิศตะวันตกทีหลัง.
เดี๋ยวนี้เราหมายถึงฝายตะวันตก
ที่แบงโลกออกเปนฝายตะวันออกและฝาย
ตะวันตก; ขอใหฟาสางทางตะวันตก เพราะตะวันตกนั้นมันเปนสวนที่นําโลก.
ทานทั้งหลายก็พอจะมองเห็นไดเองวา ฝายตะวันตกที่เราเรียกกันวาพวกฝรั่งทั้งหลาย
เขา
เปนพวกที่นําโลก อยูทางตะวันตกก็จริง แตก็เปนผูนํา นําโลก. โลกปจจุบันคลายกับ
วาขึ้นอยูในการนําของฝายตะวันตก;
แมประเทศไทยเราก็เปนประเทศตามกันตะวันตก
ตามหลังตะวันตก, ถาตะวันตกมันเดินถูกทาง ตะวันออกซึ่งตามอยาง ตามหลังตามกน
ตะวันตกในทางวัตถุ ก็คงจะเดินถูกทาง.
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เดี๋ยวนี้ดูทุก ๆ อยางเถอะ อะไรบางที่ไมตามกนตะวันตก ทางวัตถุแลว
ไมตองพูดดอก; เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องนุง เรื่องหม ที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย
หยูกยาแกโรค ที่เรียกวาปจจัย ๔ นี้ มันตามกนตะวันตกไปหมดแลว. แมเรื่องทางจิตใจ
ก็เริ่มตามกนตะวันตก มีความนิยามอยางตะวันตก; แมเรื่องทางศาสนา ก็นิยมเปลี่ยน
ศาสนาเปนศาสนาอยางตะวันตก อยางนี้ก็มี. เพราะวามันมีอํานาจที่จะบันดาลประโยชน
ไดมากกวา ก็เลยไปยอมรับ
นี้เรียกวาตามหลังดวยเหมือนกัน, จะสูญสิ้นความเปนตัวเอง
ของตะวันออก ทั้งที่ตะวันออกมีอะไรดี ๆ กวามาก; ที่พวกตะวันตกเขามามอง
เห็นแลว เขาพูดวาชาวตะวันออกนี้มันโง มันมีอะไรดี ๆ ของมันแลวมันไมสนใจ,
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แลวไปสนใจตามหลังพวกเขา ซึ่งเห็นอยูวาตะวันออกนี้มีอะไรดี ๆ ลึกซึ้งในดานจิต
ในดานวิญญาณ. นี่มันเปลี่ยนรูปเปนเสียอยางนี้
มันเปนเรื่องของตะวันตกกับตะวันออก
ตะวันตกนําตะวันออกอยูในชีวิตจริง ในการเปนอยูตาง ๆ.
ทีนี้มันก็ถูกหรือผิดก็ขอใหคิดดู ขอใหสังเกตดู วา วิถีการดําเนินชีวิตตาม
แบบตะวันตกนั้น มันดีอยางไร ? สรางสันติภาพ หรือวาสรางความวุนวาย ? คนที่
มีจิตใจเปนธรรมก็มองเห็นไดเองวา มันไมไดทําใหมีสันติภาพได, มันทําใหมีความยุงยาก
ลําบากนานาประการ. ที่เรียกกันวาความเจริญ กลายเปนความยุง ยิ่งยุงยิ่งเจริญ ยิ่งเจริญ
นั้นยิ่งยุง จึงไมเรียกวาความเจริญที่นาพอใจ, มันเปนความเจริญแหงความยุงยาก. ปญหา
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ อะไรก็ดี มันมีจุดศูนยรวมอยูที่ตะวันตก ซึ่งจะนําโลก.
นี้ ถาใหตะวันตกสางจากความมืด เหมือนกับรุงอรุณ เพื่อรูอะไรเปนอะไรแลว,
เขาใจวา โลกนี้จะไดรับผลดี คือเจริญชนิดที่พึงปรารถนา ไมใชยิ่งเจริญแลวยิ่งยุง.
ถาเราดูกันใหทั่วถึง ก็จะพบวา เดี๋ยวนี้ทางตะวันตกก็เริ่มสนใจธรรมะ
ชนิดที่เปนแสงสวางในพุทธศาสนากันบางแลว แตยังไมพอ. ชาวตะวันตกสนใจ
พุ ทธศาสนาเพี ยงเป นของแปลกเสี ยเป นส วนมาก, เพี ยงเป นความรู รอบตั วเสี ยเป นส วนมาก
ไมถึงกับจะยึดเอาเปนหลักดําเนินชีวิต; เพราะเขายังไมเขาใจ และเพราะเราก็ไมไดทํา
ใหเขาเขาใจ, นั่นแหละคือสิ่งที่ตองคิด.
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ถาเราจะชวยใหเขาเขาใจพุทธศาสนา โดยถูกตอง แทจริงแลว เขา
ก็จะทําไดดีไมแพเรา, หรือดีกวาเรา; เพราะวาในการคนควาศึกษาหรือปฏิบัติก็ตาม
เขามันจริงกวาเรา เขาจึงกาวหนาในทางวัตถุ. ถาเขาเอาความจริงจังในเรื่องกาวหนานั้น
มาใชกับธรรมะ เขาก็ตองกาวหนาวาเรา ซึ่งมีลักษณะจะตองพูดกันวา ใกลเกลือกินดาง,
มีพุทธศาสนาชนิดที่ไมไดรับประโยชนจากพุทธศาสนาพอสมควรกัน.
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เราจะตองชวยใหเขาไดรับพุทธศาสนา,
รูจักพุทธศาสนา
แมเปน
สวนนอย แลวเขาก็เอาไปเผยแผกันเอง ในหมูพวกเขา ซึ่งมันสะดวกหรือดีกวาเรา
ซึ่งพูดกันคนละภาษา มีวัฒนธรรมตางกัน มีรสนิยมตางกัน มีอะไรตางกัน มันก็พูดกัน
ไมคอยจะเขารูป. ถาวาเขาพูดกันเอง มันจะสะดวกกวา จึงเห็นวา เราควรจะชวย
ใหชาวตะวันตกรูธรรมะหรือรูพุทธศาสนาพอสมควรแลว คือถึงกับดับทุกขไดแลว
เอาไปเผยแผแกพวกเขา, นี่จะทําใหเกิดแสงสวางทางธรรมะขึ้น ในทัศตะวันตก.
เชื่อวาจะตองไดโดยสะดวก; เพราะวาชาวตะวันตกเปนนักศึกษา เปนนักคนควา
เปนนักปฏิบัติที่เฉลียวฉลาดพอตัวอยูแลว.
เดี๋ยวนี้เขากําลังนําโลกในทางวัตถุ จนยุงยากชนิดที่เรียกวาถาวร เรียกวา
วิกฤตการณอันถาวร ตรงกันขามกับสันติภาพอันถาวร. เราไมไดมีสันติภาพแมชั่วขณะ
ดวยซ้ําไป อยาพูดถึงสันติภาพอันถาวร; มันมีแตวิกฤตการณคือความยุงยากลําบากอัน
ถาวร คือติดตอกันไมรูขาดสาย เพราะวาเรากาวหนาในทางวัตถุอยางเดียว มีแสงสวาง
แตในทางวัตถุ ไมมีแสงสวางในทางจิตใจ.
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แตเดี๋ยวนี้โลกมันมาถึงยุคที่จะเปนหัวเลี้ยวหัวตอกันแลว
คือวาความเจริญ
ทางวัตถุนั้น มันกําลังพิสูจนอยางยิ่งขึ้นมาทุกที วามันเปนที่พึ่งไมได จนมีคนประทวง
ความเจริญทางวัตถุก็มี; แตยังกระทําไมถูกวิธี มันก็ประทวงไมสําเร็จ. คนก็ยังไมละ
จากวัตถุ หรือมาสนใจในทางดานจิตใจ; แตถึงอยางไรก็ดี ความเจริญทางวัตถุนี้ ใหผล
ตอบแทนอยางเจ็บปวด คือวิกฤตการณอันถาวรอยูตลอดเวลา, ภัยสงครามโดยตรงโดยออม
นี่ก็กําลังทําใหไดรับความเจ็บปวดอยูตลอดเวลา. เขากําลังจะอิ่มตัวในทางวัตถุ เพราะ
วามันเฟอหรือมันเกินไปมากแลว มันจะมองเห็นจุดพอกันไดงาย, จึงถือวาเขาอยูใน
ฐานะที่จะเปลี่ยนศักราช หรือเรียกวาขึ้นระบบศักราชกันเสียใหม, ใหเปนศักราช
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แหงการพัฒนาทางจิต ที่มีอะไร ๆ สมบูรณ. ถาชาวพุทธชวยกันในเรื่องนี้ ใหเกิด
แสงสวาง เปนฟาสางขึ้นมาทางทิศตะวันตก ก็จะเปนผลดีแกโลกเปนแนนอน.
การพัฒนาทางจิตขึ้นมา ใหทันกับการพัฒนาทางวัตถุ แลวใหมัน
ประสานกลมกลืนกันไป นั่นแหละโลกเราจะมีสันติสุข สมกับที่วา มันจะเปนโลกของ
มนุษย. เดี๋ยวนี้มันมีสันติสุขสันติภาพนอยมาก อยางนาละอายโลกสัตวเดรัจฉาน, สัตว
เดรัจฉาน มันยังมีสันติสุขสันติภาพมากกวาคน เพราะไมเปนทาสของวัตถุนั่นเอง. ถา
คนเจริญทางวัตถุถึงที่สุดแลวเจริญทางจิตใจดวย ไมเปนทาสของวัตถุ มันก็ดี; เดี๋ยวนี้
เขาสรางความเจริญทางวัตถุขึ้นมาก จนกลายเปนทาสของวัตถุ, ไมมีโอกาสที่จะ
ไปสนใจความเจริญในดานจิตใจ โลกก็เปนอยางนี้.
ขอใหมีฟาสางทางทิศตะวันตกยิ่ง ๆ ขึ้นไป กวาที่กําลังเปนอยู, ให
ถือเอาสิ่งนี้เปนเปาหมาย ของกิจกรรมของพุทธบริษัทดวยสักขอหนึ่ง.
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เอา ทีนี้ปญหาสุดทายมีอยูวา ถาฟามันไมสางทางทิศตะวันตกกันจริง ๆ
แลวเราจะทําอยางไร ? คําตอบสั้น ๆ ก็วา เลิกตามกนตะวันตกเสียอยางเด็ดขาด
ก็แลวกัน. แตยังไมคิดอยางนั้น, และไมควรจะคิดอยางนั้น ควรคิดไปในทางที่
วาทั้งโลกนี้มันเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน; ฉะนั้น สนใจไปในทางที่
จะสรางสรรคสันติภาพ ดวยการเขาใจซึ่งกันและกัน เปนอยางยิ่ง.

นี่แหละคือความคิดที่มันเกิดขึ้นมา
วาจะตองชวยกันทําใหมีฟาสางทางทิศ
ตะวันตก. ชั่ว ๕ ปที่เปนมานี้ เรียกวามันก็สางบาง แตมันไมพอ ขอใหชวยกันตอไป
ทุกคน ตามที่จะชวยได ตามที่ตนจะชวยได นี้เปนขอหนึ่ง.
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ฟาสางทางสังคม.
ทีนี้ ขอตอไป ก็อยากจะพูดเรื่อง ฟาสางทางสังคม. คําวา สังคม นี้
เปนคําที่ตามตัวภาษาบาลีแลว มันมีความหมายวา มาอยูรวม ๆ กันมาก ๆ, ก็ตองมี
อะไรที่เปนเครื่องชวยใหอยูรวมกันไดมาก ๆ สํ แปลวา รวมกัน คม หรือ ค - ม นั้นแปลวา
ไป, ไป ก็ไปรวมกัน ไปอยูรวมกัน, ไปสูที่จุดเดียวกัน รวมอยูดวยกันมาก ๆ ก็เรียกวา
สังคม หรือจะเรียก มาก็ได มาอยูรวมกันมาก ๆ เปนสังคม.
เดี๋ยวนี้สังคมมันยังมืด
เพราะวามันเปนสังคมแหงบุคคลผูรูจักแต
ประโยชนของตน แลวมีตัวกู มีของกู เขมแข็งเขมขน และแกกลา, มีความรูสึก
รักผูอื่นนอยมาก บางคนถึงกับวา มันไมใชหนาที่ของเรา ที่จะตองไปรักผูอื่น ดังนั้น
สังคมมันจึงเหมือนกับวา คนที่มันไมควรจะมาอยูรวมกัน มาอยูรวมกัน ก็เทากับวา
มาแยงชิงอะไรกัน, มาแขงดีอะไรกัน มาอิจฉาริษยาอะไรกัน.
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ขอใหดูวา สังคมกําลังเปนอยางไร ? ดูกันทั้งโลกสิ วาสังคมโลกทั้งหมดเปน
อยางไร ? มีแตเต็มไปดวยกลิ่นไอแหงความเห็นแกตัว; คําวา ตัวฉัน คําวา ของฉัน
คําวา ของแก หรือ ตัวแก นั้นมันมีตัวมากที่สุด, ไมมีคําวา พวกเราทั้งหมด, มันมีแต
คําวา มึง กู เรา เขา, ไมถือวาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตายกันเลย, ตางคนตางมีประโยชน
ของตนเปนใหญ แมปากไมพูด แตใจมันก็คิดวายิ่งไดมากยิ่งดี, ยิ่งมาเปนของเรา
ยิ่งมากยิ่งดี. แตปากจะพูดมาวาอยางนั้นมันยังละอายอยูบาง, ยังไมพูด; แตในใจนั้น
มันไมเห็นแกประโยชนของผูใด นอกจากประโยชนของตน, รูสึกวายิ่งไดมากยิ่งดี แลว
มันเลยไปถึงวายิ่งไดเปรียบก็ยิ่งดี.
คําวา ไดเปรียบนั้น มัน ไมใชคําพูดที่ถูกตองหรือมีธรรมะเลย.
คําวา ไดเปรียบนั้นมันคือทุจริต, เอาเปรียบ ไมมคี วามเมตตากรุณา, แลวมีความคิด
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ที่รุนแรง จะเรียกวาคดโกงก็ได เพราะวาจะเอาเปรียบ. คําวา เอาเปรียบ มัน
หมายถึงมันเอามากกวาที่มันควรจะได. เขาถือวา เรานี้เปนสัตวสังคมดวยกัน. แทที่จริง
พวกฝรั่ง ทางทิศตะวันตกเขาก็เคยคิดนึก เรื่องนี้ จนมีคําพูดพูดขึ้นมาวา เราอยูกันเปน
มนุษยนี้มันเปนสัตวสังคม, เปนสัตวการเมือง, เปนสัตวเศรษฐกิจ เปนตน. รวมกันใน
โลก. แตเราจะเอาเฉพาะสังคมอยางเดียว มาพิจารณากันในที่นี้วา เราอยูดวยกัน
ก็ตองมีอะไรเนื่องกัน อยางหลีกเลี่ยงไมได มันเลยตองรวมมือกัน ใหเปนไปในทาง
ที่ถูกตอง; เดี๋ยวนี้สังคมในโลกมันยังไมไดเปนอยางนั้น.
ถาจะดูกันถึง สังคมชาวพุทธ นี้ก็ดูยากเหมือนกัน ไมรูวาจะไปดูกันที่
ไหน; เพราะวาชาวพุทธเมืองไทย ก็ไปตามกนพวกฝรั่งเสียเกือบจะหมดแลว. สังคม
ชาวพุทธที่แทจริงนี้ ยังไมรูวาจะไปดูกันที่ไหน, พูดไดแตตามหลักเกณฑหรืออุดมคติ
ที่มีอยู หรือที่เปนที่ประสงคมุงหมายของชาวพุทธ.
กอนนี้ เราจะไดยินกองไปหมด ทั่ว ๆ ไปหมด วาเราเปนเพื่อนรวมเกิด แก
เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น; ใชคําวา ชีวิตทุกชนิดเปนเพื่อนรวมเกิด แก
เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. ชีวิตมนุษยโดยตรง แลวลดลงไปถึงชีวิตสัตว
เดรัจฉาน ก็ตองถือวาเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา, ลดลงไปถึงชีวิตตนไม
พฤกษาชาติทั้งหลาย ก็ตองยอมรับวา มันก็เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ของเรา, มัน
มีความรูสึกไมอยากตาย อยากอยู อยากเจริญรุงเรืองหรือเปนสุข, แตมันพูดไมได.
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แตแลวอยาลืมวา โดยทางพฤตินัยนั้น ก็ไดอาศัยกันอยางเปนเพื่อน วา
เราไมอาจจะอยูไดโดยปราศจากตนไม.
ในโลกนี้เราไมอาจจะอยูไดโดยปราศจากตนไม
ทั้งหลาย, เรายังตองอาศัยตนไม เรายังจะตองอาศัยสัตวเดรัจฉาน สวนประกอบ
ของสัตวเดรัจฉาน มาเปนปจจัยแหงการดํารงชีวิต เปนอาหาร เปนเครื่องใชสอย นุงหม
มันก็เรียกวามันอยูกันอยางเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย.
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สั งคมชาวพุ ทธจึ งให ความหมายกว างไกลไปถึ งว าทุ กชี วิ ตชนิ ดไหนก็ ตาม
เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย; บางทีจะถูกหัวเราะเยาะวา ชีวิตของเชื้อโรคทั้งหลาย
ก็เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตายดวยเหมือนกัน, เราก็วาไดเหมือนกัน; แตเราจะตอง
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น ในลักษณะที่ไมเปนทุกขแกเรา.
คําวา พุทธ หรือ พุทธะ นี้ ไดแปลเปนคําไทยใหวา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ลวนแตแสดงวาเปนผูรูอะไรจริง, ไมโงหรือไมเหมือนกับคนหลับ. แตเปนคนที่ตื่นแลว
ลืมตาแลว แลวมีความสุขอยู, มัน ตองเปนอยางนั้น จึงจะเปนสังคมชาวพุทธ ;
เปนผูรู เปนผูตื่น เปนผูเบิกบาน, และมองเห็นความที่เราตองรักกัน เหมือนกับ
วาเปนบุตรของบิดาเดียวกัน ซึ่งในทางศาสนา หลายศาสนาทีเดียว ตองการใหยึด
ถืออยางนั้น. เชนใหยึดถือวาทุกคนเปนลูกของพระเจา ก็ตองเชื่อฟงพระเจารวมกัน,
แลวก็ปฏิบัติตอกันและกัน ใหตรงตามความประสงคของพระเจา. บางศาสนาใหถือ
เขมขนไปถึงวา มนุษยทุกคนในโลกนี้มีรางกายเดียวกัน, เขาขอใหมองในความหมายอื่น,
มองในความหมายอื่น จนเห็นวา โอมันมีรางกายเดียวกัน มีชีวิตทางรางกายนี่เดียวกัน
ฉะนั้นจึงฆาฟนกันไมได.
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แตแลวในที่สุด ชาวโลกก็ไมยอมรับนับถือ; แมจะเคยยึดถือกันมา
ในบางยุคบางสมัย. เดี๋ยวนี้ก็ถูกครอบงําดวยอํานาจทางวัตถุ. ความสุขสนุกสนาน
เอร็ดอรอยทางวัตถุลากตัวออกมาหมดแลว, ลากตัวออกมาเสียจากสาสนาของตน ๆ หมด
แลว. มาบูชาความสุขทางวัตถุหรือทางเนื้อหนัง เปนสังคมอะไรก็คิดดู, สังคมแหง
การแยงชิงความเอร็ดอรอยทางวัตถุเนื้อหนัง เหมือนกับสุนัขแยงอาหารกันอยางนั้น

สิ่งที่เปนวัตถุแหงการยื้อแยงนี้
มันก็กลายเปนสิ่งที่ไมจําเปนไปเสีย
ดวย คือวัตถุแหงความสวยงาม ความไพเราะ ความเอร็ดอรอย ความสนุกสนานในทาง
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กามารมณ, กลายเปนแยงชิงปจจัยแหงกามารมณกันเสียเปนสวนใหญ. นี่ดูสิ สังคม
ชาวโลกแหงยุคปจจุบัน ลืมตัว, ลืมตัวไปไกลจนขนาดนี้ จนไมมีอะไรที่เปนธรรมะ
หรือเปนศาสนาเหลือเสียแลว.
อะไรจะชวยได, อะไรจะชวยแกปญหานี้ได ? ก็ตองดูวามันเปนอยางนั้น
เพราะเหตุอะไร ? ที่มันเปนอยางนั้น เพราะมันขาดหลักปฏิบัติ ที่เราเรียกกันวา
ศีลธรรม ศี - ล - ธรรม คํานี้ก็นาสงสาร. คําวา ศีลธรรม นี้นาสงสาร เพราะคนรูจัก
มันแตชื่อ, คนเขารูจักกันแตชื่อ ไมรูตัวจริง แลวก็ไมไดปฏิบัติใหมีจริง ทั้งที่พูดกันอยู
ดวยปาก พูดมาก, แลวบางทีก็ดาคนอื่นวาไมมีศีลธรรม ทั้งที่ตัวเองก็หามีศีล
ธรรมไม. เรียกหาศีลธรรมสําหรับจะเอาจากผูอื่น; แตตัวเองก็ไมมีศีลธรรมที่จะให
แกสวนรวม.
มัน ขาดแคลนศีลธรรมในแงของความรู คือไมรูวาอันนี้มันจะชวยได,
มัน ขาดแคลนศีลธรรมในแงของการปฏิบัติ คือมันไมไดปฏิบิตเพื่อความมีศีลธรรม
มันก็ตองขาดแคลนความมีศีลธรรมในแงของผลแหงการปฏิบัติ คือความสงบสุข;
เราก็อยูกันอยางไมมีความสงบสุข เพราะความไมมีศีลธรรม.
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เดี๋ยวนี้มันก็แสดงความรุนแรงมากขึ้น โทษของความไมมีศีลธรรม ในเมือง
กรุงในเมืองหลวง, เมืองหลวงของประเทศไหนก็ได บานเราก็เอากรุงเทพฯ ก็แลวกัน
วาความมีศีลธรรมมันหายไปอยางไร, เทียบกับ ๕๐ - ๖๐ ปกอน แลวมันผิดกันลิบเลย.
เดี๋ยวนี้ความเลวรายอาชญากรรมมันเต็มระบาดไปหมด, ไมมีที่หลบ ไมมีที่ซอน
เพราะวาอยูในหองนอน ก็ไมพนจากอันตรายจากบุคคลผูไมมีศีลธรรม. นี่ขอใหมองดู
กันบาง.
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เราขาดศีลธรรม สิ่งที่จะทําใหสันติสุข สันติภาพ คําวา สี-ล, สี-ล
นี้มันก็แปลวา ปรกติ ความหมายเดียวกันกับสันติ. สันติก็คือความสงบสุข เพราะ
วามันปรกติ ; ถามันมีความปรกติ มันก็มีสันติ คือความสงบสุข. เดี๋ยวนี้ไมมีศีล
ธรรมก็สรางสิ่งตรงกันขาม คือความวุนวายเพราะเห็นแกประโยชนของตน.
คนเห็นแกประโยชนองตน ดวยจิตใจที่แกกลา ไมสามารถจะบังคับตน
ใหอยูในรองในรอยของศีลธรรม; ฉะนั้นเขาก็ทําลงไปทั้งที่รูอยูทั้งนั้นแหละ วามัน
เปนความผิดหรือไมควรทํา, หรือเขาจะบัญญัติกันเสียใหมวา มันเปนความดีความถูกตอง
ของพวกเขา เขาก็อยากจะทํา. ถาอยางนี้มันก็แสดงวา มันพูดกันไมรูเรื่องแลว, มัน
ถือกันเสียคนละศาสนาแลว; คนหนึ่งถือประโยชนสวนตนของตนเปนศาสนา, คนหนึ่ง
ถือประโยชนของทุกคนเปนศาสนา, มันก็แยกกันถึงอยางนี้.
ฉะนั้นเราก็ไมอาจจะสรางสังคมที่ดีเลิศได ซึ่งเราจะตองเล็งไปยังคําพูดที่เคย
พูดกันอยูวา โลกพระศรีอาริยเมตไตรยคือสังคมที่ประเสริฐเลิศที่สุด, ศรีอารยเมตไตรย
แปลวา มิตรภาพอันประเสริฐหรือสูงสุด; ศรี แปลวา ประเสริฐ อาริยะ ก็แปลวา
ประเสริฐ หรือสูงสุด, เมตไตรยะ ก็แปลวา ประกอบอยูดวยมิตรภาพ, เมตตา คือ
มิตรภาพ, เมตไตรยะ แปลวา ประกอบอยูดวยมิตรภาพ มันประกอบอยูดวยมิตรภาพ
อันประเสริฐ อันสูงสุด, ก็แปลวา มีแตคนรักผูอื่น ทุกคนรักผูอื่น ทุกคนพรอมที่จะ
ชวยผูอื่น. ดังนั้นมันจึงไมมีใครขาดแคลน ทุกคนชวยตัวเองได, และพรอมที่จะชวย
ผูอื่นอยูเสมอ เพราะความมีศีลธรรม.
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ศีลธรรมอันแรกสุด ก็เพราะวาเขารูวา หนาที่ที่จะตองชวยตัวเองนั้น
เปนธรรม เปนธรรมะ เปนศีลธรรม, แลวเมื่อเขาทําหนาที่ชวยตัวเอง เขาก็สนุกพอใจ
เขาก็ทําไดมาก ชวยตัวเองไดมาก; เพราะความสนุกและพอใจในการงาน, ยิ่งเหงื่อ
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ออกมา ก็ยิ่งรูสึกเย็นเหมือนกับอาบน้ํามนต เหมือนกันเลย ไมตองทิ้งการงานไปขโมย
ดีกวา. คนไมมีศีลธรรม พอมันเหนื่อยขึ้นมามันก็ ปวยการไปขโมยดีกวา ก็ทิ้งการงาน
ไปเปนอาชญากร.
แตถา มีศีลธรรม ก็รูวานี้คือตัวธรรมะ, หนาที่ของมนุษย คือตัว
ธรรมะ; มันยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งพอใจวาตนทําไดมาก ทําไดมากก็ยิ่งพอใจ, แลวก็เปนสุขอยู
เมื่อทําการงานนั้นเอง ก็เลยทําไดมาก ก็ไมยากจน. ทุกคนมีปจจัยเพียงพอสําหรับ
ตน แลวเหลือที่จะชวยผูอื่น ทุกคนจึงพรอมที่จะชวยผูอื่น. ทุกคนในสังคมนั้น
พรอมที่สุดที่จะชวยผูอื่น มันก็เลยเปนสังคมเลิศ เดินไปทางไหนก็มีแตมือยื่นออกมาสลอน
วาจะใหชวยอะไร จะใหชวยอะไร, ฉันจะชวย. นี่สังคมประเสริฐ มีมิตรภาพ
อันประเสริฐ มันก็เปนอยางนี้.
ถาเลาเรื่องที่เกี่ยวกับโลกพระศรีอารยแลวมันก็มากมายแหละ เดี๋ยวจะหาวา
โฆษณาชวนเชื่อมากไปก็ได; เอาความแตเพียงวา มันมีแตคนที่พรอมที่จะชวยผูอื่น
ดวยความรัก ดวยความเมตตาอันบริสุทธิ์ มันก็เลย ไมมีใครฆาใคร ไมมีใครลัก
ขโมยของใคร, ไมมีใครประทุษรายกาเมขอรักของชอบใจของบุคคลอื่น, ไมมี
ใครโกหกใคร, ไมมีใครจําเปนที่จะตองกินเหลาใหผูอื่นเขารําคาญ. ทุกอยาง
แหละ ที่มนุษยไมควรจะทํา มันก็ไมทําเพราะมันเห็นแกผูอื่น; อยางนี้เขาเรียกวาโลก
พระศรีอารยเมตไตรย.
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แตทาน พูดกันเปนอุปมามากเกินไปวา มีตนกัลปพฤกษอยูทั่วทุกมุมเมือง
ใครตองการอะไรไปที่ตนกัลปพฤกษ แลวก็ไดสิ่งนั้นสมตามปรารถนา. อาตมาบอกวา
นั้นมันเปนอุปมา ตีความกันเสียใหมวา เดี๋ยวนี้ทุกคนที่อยูในโลกนั้น ในเมืองนั้น
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๑๑๓

พรอมที่จะยื่นมือออกไปชวยผูอื่น; เขาจะมีปญหาอยางไร มีความตองการอยางไร มีคน
ชวยเหลือเฟอลนเหลือ เขาก็ไมขาดแคลนอะไร. นี่โลกแหงเมตตา เรียกวาโลก
แหงพระศรีอารยเมตไตรย, เปนสังคมสูงสุดที่มนุษยจะมีได และก็มีกลาวถึงในศาสนา
พุทธของเรา ในทํานองวาจะมีในอนาคต, จะมีในอนาคตเมื่อไดปรับปรุงสิ่งตาง ๆ
ถูกตองดีแลว.
เรา ตองมีศีลธรรม เทานั้นแหละ จึงจะเกิดสังคมพระศรีอารยเมตไตรย
ขึ้นมา; เมื่อขาดศีลธรรมแลว จะมีสังคมธรรมดา ๆ ปรกติตามธรรมดาก็ไมได, จะมี
โลกบุถุชนชั้นธรรมดาชั้นดีหนอยก็ไมได, มัน มีแตสังคมคนพาลกับอันธพาล
เปนอาชญากรไปหมด. เราควรจะถือเปนหลักวา เพียงแตไมมีศีลธรรมนี้ก็ควร
จัดเปนอาชญากรแลว, ยังไมไดทําอะไรมากไปกวานั้น ยังไมไดฆาใคร หรือยัง
ไมไดทําอะไร. แตความที่มันไมมีศีลธรรม ดูถูกศีลธรรม ไมยกยองนับถือศีลธรรม
ก็ควรจะจัดวามันเปนอาชญากรแลว ควรจะถูกจัดการ.
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เอาละ, เปนอันวา ศีลธรรมตองกลับมา. ศีลธรรมตองกลับมา ความ
ไมเห็นแกตนนั้นเปนศีลธรรมรากฐาน. เมื่อไมเห็นแกตนแลว ความรักผูอื่นก็เกิด
ขึ้นโดยอัตโนมัติ, เดี๋ยวนี้รักผูอื่นไมได ก็เพราะวาความเห็นแกตนมันปดบังเสีย มัน
ปองกันเสีย ไมใหคนรักผูอื่น. สังคมแหงสันติสุขสันติภาพ มีรากฐานอยูที่ศีล
ธรรม; ถาพูดใหตรงกวานั้นก็วา มีรากฐานอยูที่ความรักซึ่งกันและกัน นั่นแหละ
คือศีลธรรม, ศีลธรรมจําเปนที่สุดก็คือความรักผูอื่น; ถือศีลขอเดียว ก็มีศีล
ครบทุกขอ ที่มนุษยจะตองถือ. เขาพูดกันวา ใหถือศีลสัก ๕ ขอเถิด. อาตมาวา
ถือศีลขอเดียวก็พอ คือถือศีลรักผูอื่น, แลวทุกขอมันจะตามมา.

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

๑๑๔

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ทุก ๆ
ศาสนาลวนแตเนนเรื่องรักผูอื่น
ศาสนาที่ไมเนนเรื่องความรัก
ผูอื่นนั้นสูญหายไปหมดแลว,
มันเหลืออยูในโลกแตศาสนาที่เนนเรื่องความรักผูอื่น.
ถาเขามีพระเปนเจาเปนหลักเปนประธาน เขาก็จะบอกวา ความรักผูอื่นนั้นคือความตองการของพระเปนเจา หรือของตัวผูแทนพระเปนเจา ก็แลวแต, พระเปนเจาที่แทจริง
นั้น จะตองสั่งบังคับใหทุกคนรักผูอื่น.
เราไมมีพระเปนเจาอยางบุคคล ที่มีความรูสึกอยางบุคคล; แตเราก็มี
พระเปนเจา คือสิ่งสูงสุด คือกฎของธรรมชาติ ที่จะเรียกวา กฎของอิทัปปจจยตา
หรืออะไรก็ได แตแลว กฎของธรรมชาติมันก็มีอยูวา ตองประพฤติใหถูกตอง ชนิด
ที่จะอยูกันไดเปนผาสุกรวมกัน, มิฉะนั้นพวกแกจะตองวินาศ. นี่กฎของธรรมชาติ
มันก็ยังมีหลักเกณฑอยางนี้ ก็เหมือนกับพระเจาแหละ; เพราะมันเฉียบขาด เพราะมัน
สูงสุด เพราะมันเฉียบขาด แตเปนพระเจาชนิดที่ไมใชเปนบุคคล, ไมใชบุคคล หรือที่
มีความรูสึกอยางบุคคล, แตวาเปนกฎของธรรมชาติ มันจะตางกันแตคําสําหรับพูดจา.
ใจความมันตรงกันวา สิ่งที่สูงสุดนั้น ที่จะชวยใหรอดอยูได หรือจะใหวินาศก็ไดนั้น
มันตองการอยางนี้; ถาตองการอยูรอด ก็จงรักผูอื่น, ถาตองการจะวินาศก็จง
เห็นแกตัว.
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เดี๋ยวนี้ฟาไมสางในทางนี้ ยังมืดมิดอยู ยังไมรุงอรุณ เพราะเหตุวาความ
เห็นแกตัวมันเพิ่มขึ้น ๆ. การศึกษาบาบออะไรที่เหมือนกับสุนัขหางดวนนี้ มันลวนแต
สรางใหเกิดความเห็นแกตัว, เรียนหนังสือมาก ๆ ก็ฉลาดสําหรับจะเห็นแกตัว, เรียกอาชีพ
มาก ๆ มันก็ฉลาดสําหรับที่วาจะกอบโกยเอาเปรียบผูอื่น. สวนการศึกษาเรื่องศีลธรรม
มันไมมี; นี่เราเรียกวา การศึกษาซึ่งเหมือนกับสุนัขหางดวน มันไมมีสวนที่ให
รูศีลธรรมสําหรับจะรักผูอื่น หรือเห็นแกผูอื่น, เหลือแตเรียนหนังสือกับเรียนวิชาชีพ
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มันก็สงเสริมความเห็นแกตัว. ดังนั้นการศึกษาที่เรามีอยูในโลกปจจุบัน
ชนิดที่เพิ่มความเห็นแกตัว, โลกก็มีแตความเห็นแกตัว มันก็ไมรักผูอื่น.

๑๑๕
ก็คือการศึกษา

ความเจริญแผนใหมนั่นดูใหดีเถอะ
ความเจริญแผนใหมไมมีพูดถึงรักผูอื่น
ความเจริญแผนใหมมีแตวายิ่งทําใหมาก เพื่อเราอยูดีกินดีไมมีที่สิ้นสุด, สงเสริม
ความเห็นแกตัวทั้งนั้น. ฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายมองดูใหดี ๆ วาฟามันไมสางใน
ทางศีลธรรม, แลวฟามันก็ไมสางในทางสังคม.
พุทธบริษัทที่เคารพความเปนพุทธบริษัท หรือวาจะยืนยันในเกียรติของ
ความเปนพุทธบริษัท ก็จะนึกถึงขอนี้ หรือวานึกถึงหนาที่ในสวนนี้ หรือวาจะนึกไปถึง
วาเราจะพยายาม เราจะตอสู เราจะดิ้นรนตอสู เพื่อใหสังคมนี้เกิดความรูสึกที่เปน
ศีลธรรม คือความรักผูอื่น จึงจะชื่อวาเปนสังคมชาวพุทธ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน.
เอาละ, เปนอันวา ทางสังคม นี้มันยังมีปญหาเหลืออยูมาก ที่จะตองชวย
กันใหเกิดความเขาใจอันถูกตอง จนเรียกไดวาเปนฟาสางในทางสังคม. ทุกคนจะ
เปลี่ยนเหมือนกับวาเรามาขึ้นศักราชใหมกันเสียที : มีความรักผูอื่น ซึ่งเปนหัวใจของ
ศาสนาทุกศาสนาเลย, และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือพุทธศาสนา. ดังนั้นอาตมาจึงเนน
มากพูดมากเรื่องศีลธรรม; ในบรรดาหนังสือที่ทําขึ้น เขาใจวา ๒๐ - ๓๐ เปอรเซ็นต
ของทั้งหมดนั้น พูดเรื่องศีลธรรมทั้งนั้น ลองไปสํารวจดูหนังสือที่ไดทําขึ้น.
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นี้คือเรื่อง ฟาสางทางสังคม ซึ่งจะตองมีมาเสียกอนแตที่โลกนี้มันจะ
วินาศ.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ฟาสางทางการเมือง.
เรื่องตอไปมีหัวขอวา ฟาสางในทางการเมือง บางคนจะวาพูดเปนเรื่อง
การเมืองไปแลว ไมใชพูดเรื่องธรรมะ. แตที่แทจริงนั้น การเมืองมันก็คือเรื่องธรรมะ
เพราะวาการเมืองมันก็คือเรื่องสําหรับจะมาจัดโลก จัดมนุษยใหอยูกันเปนผาสุก,
โดยไมตองใชศาสตราอาวุธ. อยาใชศาสตราอาวุธ แลวก็จัดโลกใหอยูกันเปนผาสุก, ให
ทุกคนอยูเปนผาสุก นั้นแหละคือการเมือง มันก็คือธรรมะนั่นเอง. แตเรามาเรียกวา
การเมือง. ความหมายของคําวาการเมือง เราเคยใชกันมาในลักษณะที่นากลัว นา
รังเกียจ คือวิธีตลบแตลงหลอกลวง สําหรับจะเอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัว.
เชนวาเขาใชนโยบายทางทางเมือง กลืนประเทศนั้นกลืนประเทศนี้ หรือวามายึดครองโดย
อุบายทางการเมือง; การเมืองเลยกลายเปนเรื่องสกปรก. ถาวา การเมืองตาม
อุดมคติ ก็ตองเปนเรื่องที่ชวยโลก, เปนเรื่องที่ชวยใหอยูอยางเปนสุข โดยไม
ตองใชอาวุธ อยางที่กลาวแลว, ธรรมะก็มองในแงนี้ก็เปนการเมือง; เพราะวาธรรมะ
นั่นแหละเปนเรื่องจะชวยใหโลกอยูกันเปนผาสุก โดยไมตองใชอาวุธ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การเมืองมืดเพราะวาไมสนใจศีลธรรม
ซึ่งเปนรากฐานของการเมือง,
ไมใชธรรมะเปนอาวุธ ชนิดที่ไมทําใหใครบาดเจ็บลมตาย ไปมัวใชกันแตอาวุธที่ทําให
สูญเสียชีวิต เพื่อประโยชนของตน โดยไมนึกถึงประโยชนของผูอื่น. นี้ก็เรียกวาฟายัง
มืดอยู ในทางการเมือง คือวิธีที่จะสรางสันติสุขขึ้นมา โดยไมตองใชอาชญา และ
ไมตองหลอกลวง ไมตองใชการหลอกลวงโกหกพกลมอะไรที่ไหน. เดี๋ยวนี้มันมีการเมือง
โกหกพกลม ก็ตองใชอาวุธเปนเครื่องสนับสนุนการเมือง ก็หมายความวา มีการฆา มีการ
ทําลายชีวิต ตอบแทนกันอยางไมมีที่สิ้นสุด, ปจจุบันนี้การเมืองก็คือเรื่องตอบแทนกัน
ลางแคน แกแคนกัน อยางไมมีที่สิ้นสุด, ก็เลยไมสําเร็จประโยชนอะไร.
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๑๑๗

อีกทางหนึ่งก็จะมองดูก็ไดวา
เรายังเขาใจไมตรงกัน
ในเรื่องคําพูดซึ่ง
ใชอยูในเรื่องของการเมือง. เชนเรารูจักกันแตวามีประชาธิปไตยกับมีเผด็จการ นี้มัน
ไมถูกดอก. ประชาธิปไตยไมใชเรื่องที่เปนคูตรงกันขามกับเผด็จการ, เผด็จการ
ไมใชลัทธิการเมือง มันเปนเครื่องมือ ที่จะเอาไปใชในทางการเมือง ใชผิดก็ได ใช
ถูกก็ได.
ประชาธิปไตยนั้นพอจะเรียกวา เปนอุดมคติของการเมือง; แตฟงดูแลว
มันเปนสิ่งที่หลับตาพูด จะใหประชาชนเปนใหญนี้ มันไมมีใครจัดได ที่จัดกันอยูทุกวันนี้
มันก็ไมใชประชาชนเปนใหญ.
มันมีอํานาจมีอะไรที่กอบโกยเอามาเปนของบุคคลบางคน
หรือเปนของพรรคบางพรรค, แลวก็ใชอํานาจเพื่อประโยชนของพรรค มากกวาที่จะเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติ. ฉะนั้นเราเลิกคําวา ประชาชนเปนใหญเสียดีกวา; แตมี
คําเขามาแทนวา ประโยชนของประชาชนเปนใหญ จัดระบบการเมืองแบบไหน
รูปไหนก็ตามใจคุณเถอะ, ขอแตใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ.
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ถาประโยชนของประชาชนเปนใหญแลว นั่นแหละคือประชาธิปไตย.
ความหมายในหมูสงฆในคณะสงฆ ที่เรียกวามีประชาธิปไตยนี้ ก็มุงหมายถึงประโยชนของ
สงฆเปนใหญ, ไมใชวาเอาบุคคลทุกคนมารวมกันเปนใหญ ซึ่งมันทําไมได แมจะมีผู
แทนมันก็ยังทําไมได. เพราะวาผูแทนก็ โกงได, ผูเลือกผูแทนมันก็โกงได, ฉะนั้น
เราจึงไมไดผูที่ประกอบไปดวยธรรมะ ที่ทําหนาที่นี้. แตทีนี้มา ตั้งความมุงหมายกัน
เสียใหมวา ใครก็ได ใครจัดก็ได คนเดียวก็ได หลายคนก็ได จัดไปในทางที่ให
ประโยชนของประชาชนเปนใหญ ดังนั้น เราจึงพบประชาธิปไตยแปลก ๆ แตโบราณ
กาล โบราณกาลโนน วาเขามีการจัดชนิดประโยชนของประชาชนเปนใหญ; โดยเฉพาะ
พระราชา ที่เรียกวาผูทรงทศพิธราชธรรม ไปอานดู ยิ่งอานดูจะยิ่งมองเห็นวา พระราชา
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ผูประกอบไปดวยทศพิธราชธรรมนั้น
โยชนของทุกคนเปนใหญ.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
เขาจะจัดทุกอยางใหเปนไปในทางที่เรียกวา

ประ-

ถาอยางนี้แลว ประชาธิปไตยมีมาตั้งแตกอนพุทธกาล ในยุคพุทธกาล
เปนพัน ๆ ปมาแลว ไมใชเพิ่งมีเมื่อฝรั่งพูดขึ้นเมื่อไมกี่รอยปมานี้ ๒- ๓ รอยปมานี้
ประชาธิปไตยเด็กอมมือ, แลวก็พูดอยางที่ปฏิบัติไมได, จะใหประชาชนเปนใหญนั้นมัน
ทําไมได. ประโยชนของประชาชนเปนใหญก็ได; แมจะมีเคาเงื่อนวาประชาชน
เคยเปนใหญ บังคับพระราชาได ก็จัดเพื่อประโยชนของประชาชนทุกคนเปนใหญ, ไมใช
เพื่อตนเพื่อบุคคลเปนใหญ.
แตวาเพื่อประโยชนของทุกคนเปนใหญ.
ฉะนั้นเรามี
พระราชาจัดก็ได มีคณะบุคคลจัดก็ได ซึ่งเคยเปนผลดีมาแลว ปรกกฏเปนหลักฐานอยู
แลว หรือวา ชาติไทยเรามันก็รอดมาไดโดยระบบนี้ คือมีผูนําที่จัดการปรกครองการ
เมือง ในรูปวาประโยชนของประชาชนเปนใหญ.
ทีนี้ก็มาถึง คําที่กํากวม ที่สุด เขาใจผิด ๆ ที่สุด คือคําวา เผด็จการพอพูดวา เผด็จการ ๆ มันก็หมายถึงเผด็จการทุรราชไปเสียหมด; นั่นมันคนโง. คําวา
เผด็จการไมจําเปนจะตองเปนของทุรราช เปนของพระราชาที่ดี ที่จัดประโยชนของ
ประชาชนเปนใหญ, แตใชวิธีเผด็จการ คือใหมันรวดเร็ว ใหมันเฉียบขาด ใหมันถูกตอง.
ถึงแมระบบประชาธิปไตยก็เถิด ถาวาเมื่อมันตกลงกันอยางไร จะเอากันอยางไรแลว ก็ตอง
ใชวิธีเผด็จการ คือทําใหเปนอยาง ๆ นั้นไดโดยเฉียบขาดและโดยเร็ว; ฉะนั้นลัทธิ
ประชาธิปไตยก็เอาวิธีเผด็จการไปใชได ใหมันรวดเร็ว ใหมันทันใจ ตามหลักของ
ประชาธิปไตย. แตถาเราจะเอา ประโยชนของประชาชนเปนใหญแลว ไมตอง
ใชคําวาประชาธิปไตยก็ยังได คือใหมันเปนถูกตองตามธรรม ตามกฎของธรรมชาติ
ของความจริงของธรรมชาติ, ใหจัดไปในลักษณะที่ประโยชนของประชาชนเปนใหญ โดย
พระราชาคนใดคนหนึ่งก็ได.
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เดี๋ยวนี้เผด็จการแลวก็หมายถึงทุรราช
เปนอัตตาธิปไตยของคนบางคน
ไปเสียหมด; นั่นไมใหความยุติธรรมแกคําวาเผด็จการ ซึ่งเปนของกลาง ๆ จะเอาไปใช
อะไรก็ได. เหมือนมีดที่คมนี่ จะเอาไปฆาใครก็ได, จะเอาไปใชทําเครื่องไมเครื่องมือทํา
มาหากินอะไรก็ได. ฉะนั้นเผด็จการอยาถูกมองวาเปนสิ่งเลวราย, ถามันเปนเผด็จการ
ของผูมีปญญากรุณาแลว มันยิ่งประเสริฐ. เผด็จการนั่นแหละมันคุมกะลาหัวของ
คนเปนอันมากอยู คือเผด็จการของพอแม, เผด็จการของครูบาอาจารย, กระทั่ง
วาเผด็จการของพระราชาผูทรงทศพิธราชธรรม.
ถาไมไดรับการกระทําอยางเผด็จการของพอแม เด็ก ๆ ก็ไมเปนผูเปนคน
ดอก, หรือของครูบาอาจารยก็เหมือนกัน หมายถึงที่ดีที่ถูกนะ ไมใชวาพอแมเปนบา
หรือครูเปนบา, ไมใช. บิดามารดาที่ถูกตอง, ครูบาอาจารยที่ถูกตอง, แลวก็เผด็จการ
แกลูกหรือแกเด็กใหมันถูกตอง แลวมันก็ดี มันก็รอดกันมาไดจนทุกวันนี้. เราเรียกวา
เผด็จการของความถูกตอง, เผด็จการของพระธรรม; นั่นเปนของที่จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมี มิฉะนั้นแลวจะวินาศกันหมดแหละ เพราะวาเด็ก ๆ มันจะรูอะไรดวยตนเอง
ไมได, มันตองชักนํา เมื่อชักนําไมได มันก็ตองใชวิธีที่ทําใหชักนําได มันก็มีลักษณะเปน
เผด็จการ.
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นี่เรารอดตัวกันมาได โดยคุณคาของเผด็จการ ในยุคสมัยที่ยังเด็กยังเล็ก
โดยบิดามารดาครูบาอาจารย กระทั่งวาถามีพระราชา ที่ประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม,
แลวขอ ใหใชเผด็จการเถิด จะเปนฟาสางทางการเมือง. เผด็จการไมใชลัทธิ ไม
ใชตัวลัทธิ เผด็จการไมใชตัวอุดมคติ; แตเปนเครื่องมือ ที่จะเอาไปใชกับลักธิอะไร
ก็ได ไปใชกับอุดมคติอะไรก็ได มันจะไดเร็วดี, เปนเครื่องมือวิเศษ ที่จะใชใหอุดมคติ
สําเร็จไปโดยเร็ว.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

พูดสรุปความวา
ถาจะตองจัดการกับกิเลสแลว
ก็ขอใหใชเผด็จการ
เต็มที่ ยิ่งกวาเผด็จการใด ๆ. ถาเราจะตองเขาไปปราบปรามกิเลส ควบคุมกิเลส ตอง
ใชเผด็จการเต็มที่ สุดเหวี่ยงเลย; นี่เรียกวาการเมืองภายใน ในใจของบุคคล ที่มันจะ
ออกมาเปนการเมืองภายนอก ของสังคมหรือของโลก. ขอใหมีความเฉียบขาดตอสิ่งที่ไม
พึงปรารถนา.
ขอใหฟาสางทางการเมือง ก็คือวา ใหรูจักวา ประชาธิปไตยนั้น คือ
อุดมคติที่ทําใหประโยชนของทุกคนเปนใหญ, และคําวา เผด็จการนั้นเปนเพียงวิธี,
วิธีการที่จะใชใหลัทธิหรืออุดมคติใด ๆ สําเร็จไดตามประสงค, ไมใชสิ่งที่พึงรังเกียจ. โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับกิเลสแลว ไมตองไวหนากับมันเลย, ตองใชเผด็จการใหถึงที่สุด. อยาง
นี้เรียกวาฟาสางทางการเมือง มันจะสางหรือไมก็ดูเอาเอง. แตเราเอามาพูดนี้ ก็หมาย
ความวามันควรจะมี สิ่งที่เรียกวาฟาสางทางการเมืองขึ้นมาในลักษณะนี้; เพราะวาได
ทนทุกขทรมานกันมา เกี่ยวกับความผิดเรื่องนี้ เปนเวลาตั้งสิบ ๆ ปหรือรอย ๆ ปมาแลว.
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ฟาสางทางเศรษฐกิจ.

หัวขอตอไปก็จะเรียกวา ฟาสางทางเศรษฐกิจ เอา, บางคนก็นึกวา มัน
เรื่องบาบออีกแลว ไมใชเรื่องธรรมะเลย อาตมาจะบอกวา เรื่องเศรษฐกิจมันก็เปน
ธรรมะ เชนเดียวกับเรื่องการเมือง ซึ่งมันก็เปนธรรมะ; แตวาจะตองรูจักความหมาย
ของคําวาเศรษฐกิจ กันเสียใหถูกตองกอน.
คําวา เศรษฐกิจ นี้เปนคําที่เราใชมัน อยางไมถูกตองตามความหมาย
อันแทจริงของคําคํานี้ ภาษาบาลีเปนหลัก : เศรษฐกิจ ก็แปลวา กิจที่ประเสริฐที่สุด;
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ถาเปนนักเศรษฐกิจ ก็เปนบุคคลที่ทํากิจที่ประเสริฐที่สุด เพราะวาคําวา เศรษฐ เศรษฐะ
มันแปลวา ประเสริฐที่สุด.
เดี๋ยวนี้เราไมไดใชในฐานะเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด
ที่จะแกปญหาของสังคม,
มันเลยกลายเปนตัวการ ที่จะทําความยุงยากลําบาก ใหเกิดขึ้นในสังคม, เปนชื่อ
ของกิจกรรม ที่สามารถสรางอํานาจสรางประโยชน ใหแกคนบางคนหรือบางพวก สําหรับ
จะครอบงําผูอื่นนั่น, ประเสริฐในทางที่จะครอบงําผูอื่น มันก็คดโกง. ใครมีกําลังขมผูอื่น
ในทางใชกําลังทรัพย ก็เรียกวามีเศรษฐกิจ เอาเปรียบผูอื่น ผูกขาดเสียเพียงคนเดียว;
ถามีความหมายอยางนี้ มันไมถูกตองกับคําวาเศรษฐกิจ ในภาษาบาลี หรือในภาษา
สันสกฤต ซึ่งแปลวา ประเสริฐที่สุด; มันอาจจะเปนวา คนสมัยหนึ่ง ยุคหนึ่ง ถิ่น
แหงหนึ่ง นิยมคนร่ํารวยวาเปนคนดีที่สุด, เลยยืมเอาคําวา เศรษฐะประเสริฐที่สุด
ไปใหแกคนร่ํารวย; นั่นแหละมันเริ่มผิดแลว.
คําวา เศรษฐกิจ กิจที่ประเสริฐ ไมจําเปนที่จะตองเปนของคนร่ํารวย;
เปนคนขอทานก็ได คนขอทานเปนคนประเสริฐก็ได ไมเฉพาะตองคนร่ํารวย ถาเขามี
คุณธรรม ที่จะสรางความถูกตองหรือความประเสริฐขึ้นมาในโลก. คนขอทานมีจิตใจสงบ
เยือกเย็น ขอทานเปนสุขสนุกสนาน ไดเงินมาก็กินใชแตดี เหลือก็ไปชวยผูอื่น ชวย
สังคม ตามที่เขาจะมีได; อยางนี้เราตองยอมรับวา ขอทานคนนั้นเปนเศรษฐี คือ
ร่ํารวยดวยความประเสริฐ ยิ่งกวาคนบางคนซึ่งมีทรัพยสมบัติมาก แลวก็ไมเคยคิดจะ
ชวยใคร.
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นี่คําวา เศรษฐะ แปลวา ประเสริฐที่สุด. เศรษฐี แปลวา ผูมีความประเสริฐ
ที่สุด, เศรษฐกิจ แปลวา กิจที่จะทําใหเกิดความประเสริฐที่สุด. ประเสริฐในที่นี้ก็
หมายความวามันดี หรือดีอยางดีเลิศ ซึ่งนอยคนจะเปนได มีชีวิตอยูเพื่อประโยชน
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แกทุกคน นั่นแหละประเสริฐที่สุด,
ตัวกู นี้มันไมประเสริฐแน.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
มีชีวิตอยูเพื่อดีแตตัวกู

รวยแตตัวกู

เปนสุขแต

จะพู ดโดยความหมายของภาษา และในลั กษณะที่ เป นธรรมชาติ ธรรมดาสั ก
หนอย เศรษฐกิจจะตองแปลวา การทําสิ่งที่ไมมีประโยชนใหเปนประโยชน,
การทําสิ่งที่มีประโยชนนอยใหมีประโยชนมาก จะเรียกวาเศรษฐกิจที่ถูกตอง, ไมใช
รวบรวมกําลังซื้อกําลังขาย
กําลังทรัพยกําลังเงิน เพื่อจะควบคุมโลก;
นั้นมันเปน
เรื่องเลวรายที่สุด. เอากันแตเพียงวา สิ่งที่มันมีประโยชนนอยทําใหมันมีประโยชนมาก
ก็เรียกวาเปนเศรษฐกิจที่บริสุทธิ์, แตไมใชเพื่อกูคนเดียว ตองเพื่อทุกคน. หรือ
วาสิ่งใดที่มันไมมีประโยชน ตามธรรมดาไมมีประโยชน เชนกอนหินกอนนี้ ถาใคร
ทําใหมันมีประโยชนมากเทาไร นั่นแหละคือกิจที่ประเสริฐที่สุด คือทําสิ่งที่ไมมี
ประโยชนใหมีประโยชนที่สุด. ถาพูดอยางนี้เดี๋ยว พระพุทธเจาจะกลายเปนนักเศรษฐกิจ
ชั้นเลิศ ชั้นยอดไปเสียอีก เพราะทานมีระบบคําสอน ที่ทําใหคนปฏิบัติตาม แลวทําให
รางกายหรือชีวิตที่มันไมมีประโยชนนี่ ใหมันมีประโยชนสูงสุด; เชนวารางกายเนาเหม็น
นี้ ทําใหเปนรางกายที่มีประโยชน มีนิพพาน มีสิ่งสูงสุดขึ้นมา. นี่ก็เรียกวา
ทําสิ่งที่ไมมีประโยชนใหมีประโยชน, เรียกวาเปนกิจที่ประเสริฐที่สุด ซึ่งพุทธบริษัทก็จะ
ตองเปนนักเศรษฐกิจกันอยูดวยกันทุกคน.
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ฉะนั้น คําวา เศรษฐกิจ ก็คือกิจที่ทําใหเกิดสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ไม
เฉพาะในทางทรัพยสมบัติอยางเดียว. ในทางอะไรก็ได แมในทางโลก ๆ ทรัพย
สมบัติเงินทอง ก็สรางขึ้นมาไดโดยวิธีที่ถูกตอง, แมทรัพยอริยทรัพยในทางจิตใจ ก็สราง
ขึ้นมาได ใหร่ํารวยดวยอริยทรัพยในทางจิตใจ มันก็ได, วิธีการเหลานี้เราจะเรียกวา
เศรษฐกิจที่บริสุทธิ์.
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๑๒๓

เปนอันวา
คําวาเศรษฐกิจยิ่งมีความหมายมืดมัว
จมลงไปในความมืด
จม
ลงไปในเหวแหงความทุกข, จะตองทํากันเสียใหม ใหคําวาเศรษฐกิจนี้ไมเปนสิ่งที่
เปนอันตรายแกมนุษยอีกตอไป. เดี๋ยวนี้มันมีอยูอยางที่ เปนอันตรายแกมนุษย
เพราะมันผิดหลักของคําวาเศรษฐกิจนั่นเอง; กิจที่ประเสริฐที่สุด เศรษฐกิจไดกลาย
เปนสิ่งที่ทําลายโลกมากที่สุด ไมใหมีความสงบสุขเลย ดวยอํานาจของเรื่องเศรษฐกิจ.
แลว มีคนเปนอันมากลัทธินั้นลัทธินี้ อางระบบเศรษฐกิจของตัววา จะทําใหโลก
มีความสงบสุข; นั่นคนโงพูด คนมีกิเลสตัณหาจะมาจัดเศรษฐกิจ, หรือวางระบบ
เศรษฐกิจ ใหโลกมีความสงบสุข. มันจะตองเปนเรื่องของคนที่มีสติปญญาพอจะรูวา
อะไรเปนอะไร แลวจะจัดอยางไร สิ่งตาง ๆ นี้มันจะเปนไปแตในทางดี.
ธรรมะนั่นแหละเปนตัวระบบเศรษฐกิจที่ประเสริฐที่สุด
เพราะมีหลัก
เกณฑอยูในตัวมันเอง ใหใชแรงงานที่มีอยูในรางกายอยางสนุกสนาน ในหนาที่ที่
ถูกตอง มันก็ไดผลมาก, มันก็กินนอยใชนอย เก็บแตพอดี เหลือไปชวยผูอื่น, นี่คือ
ธรรมะ. ธรรมะจึงเปนระบบเศรษฐกิจที่จะชวยโลกได ทํางานสนุก แลวก็เปนสุข
เมื่อกําลังทํางาน นั้นเอง. แลวใครมันจะตองการเงินทองอะไรที่ไหนมาทําอะไรกันอีก
ถามันมีความสุขเสียแลวในตัวการทํางานนั้นเอง.
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อาตมาถือหลักอยางนี้มาตั้งแตแรกเริ่มเดิมที
เรียกวาแรกมีสวนโมกขก็ได
ทํางานสนุก แลวก็เปนสุขในการทํางาน เพราะรูวาธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือ
ธรรมะ; พอไดทําหนาที่ก็พอใจวา ไดปฏิบัติธรรมะ มันก็เลยสนุก, เมื่อพอใจมันก็
เปนสุข; ความสุขเกิดมาจากความพอใจเสมอ, ความพอใจบริสุทธิ์ความสุขก็บริสุทธิ์.
เดี๋ยวนี้เรามีความพอใจบริสุทธิ์ในธรรมะโดยธรรมะ
ความสุขก็บริสุทธิ์ มันไมตองการเงิน
มาซื้อหาความสุขที่ไหนอีก.
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นี้
คนทั่วไปเขาไมไดพอใจในการงาน
ไมรูวาการงานคือธรรมะ,
เขา
ฝนใจทํา. เมื่อทําการงานมันจึงเหมือนกับตกนรก เพราะทนเทา, ไมรูสึกเปนสุขสบายใจ
เพราะรูวาธรรมะคือหนาที่ หนาที่คือธรรมะ ทําการงานคือการปฏิบัติธรรม, มันก็ไม
พอใจ. มันก็ ทนทําดวยความเหนื่อยยาก เหมือนกับตกนรกทั้งเปน แลวมันก็
ตองออกไปหาความสุข ที่ซื้อหามาทางเนื้อทางหนังทางกามารมณ ซึ่งแพงมากแหละ;
เพราะวามันไมใชความสุข มันเปนเพียงความหลอกลวงของความเพลิดเพลิน หรือความ
เพลิดเพลินที่มันหลอกลวง, ทํางานเหนื่อยแทบตาย แลวก็ตองไปหาสถานเริงรมย ซื้อหา
กันมาอยางแพง ๆ แลวก็วาความสุข ที่จริงมันเปนเพียงความเพลิดเพลิน.
ความสุขตองบริสุทธิ์, เกิดขึ้นจากความพอใจอันบริสุทธิ์. เมื่อกําลัง
ทําการงานอยูดวยความรูสึกวา นี้คือหนาที่ของมนุษย ถูกตองแลว ยกมือไหวตัวเองได
นั่นแหละคือความสุข, ขยะแขยงตัวเอง นั่นแหละคือความทุกข. เดี๋ยวนี้มันเปน
อยูดวยความขยะแขยงตัวเอง ยกมือไหวตัวเองไมลง นั่นแหละคือนรก, นั่นแหละคือ
ความทุกข; ถาทําถูกตองจนยกมือไหวตัวเองได มันก็คือสวรรคก็คือความสุข.
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ฉะนั้นขอใหทุกคนมันเห็นใหชัดลงไปวา หนาที่ที่เราจะตองทํานั่นแหละคือ
ธรรมะ; พอทําแลวก็พอใจ มันก็เปนสุข สนุกและเปนสุข ก็ทําไดมาก ไมคอยรูจัก
เหน็ดจักเหนื่อย, นี้จะทํางานไดมาก ตองรูจักวางานนั้นคือธรรมะ แลวก็พอใจ.

อาตมาถือหลักอยางนี้มาตลอดเวลา ยืนยันวาผลงานที่มีอยูทั้งหลายนี้ มัน
มาจากความรูสึกอยางนี้ หลักปฏิบัติอยางนี้ เปนเวลาหลายสิบปมาแลว. ฉะนั้นขอให
เรารูจักคําวาเศรษฐกิจนั้นใหดี ๆ มันจะไดประเสริฐ สมตามความหมายของคําคํานี้.
เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจคือเปนสิ่งที่กวนโลกใหระส่ําระสาย มากลายเปนสิ่งที่ยกยองบูชากัน
ไปเสีย.
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๑๒๕

ฟาสางในทางสันติภาพ.
นี้ขอตอไปก็คือเรื่อง ฟาสางในทางสันติภาพ. คําวา สันติภาพ, สันติภาพในโลกนี้เดี๋ยวนี้ มีแตชื่อ, มีแตชื่อสําหรับเรียกรอง เรียกหา หรือวาโฆษณา มีแต
ชื่อไมมีตัวจริง มีแตการเรียกรองคําคํานี้ ไมมีตัวจริงของคําคํานี้. นี่สภาพยุคปจจุบัน
ในโลกนี้ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ, ยิ่งเรียกดูเหมือนจะยิ่งไกล ยิ่งเรียกดูเหมือนจะยิ่งไกล เรียก
หาสันติภาพดวยจิตที่คดโกง เห็นแกตัว เห็นแกตัวกู –ของกู แลวก็เรียกหาสันติภาพ
มันก็ยิ่งไกล ยิ่งไกล.
เดี๋ยวนี้พวกเรา มีวิวัฒนาการไปในทางตรงกันขามจากสันติภาพ,
เรา
วิ่งไปในทางที่จะเปนทางของกิเลส, แลวก็บูชากิเลสเปนพระเจา ความสุขสนุกสนาน
สวยงามเอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวหนัง ทางอะไรเหลานี้, เราไป
บูชาสิ่งเหลานั้น
แลวจะเรียกหาสันติภาพทําไมกันเลา.
เพราะวาไปบูชาสิ่งเหลานั้น
สมัครเปนขาทาสของสิ่งเหลานั้นแลว มันไมมีสันติภาพที่จะเรียกหาดอก ปากเรียกหา
สันติภาพ แตการประพฤติและการกระทํา มันเดินสวนทางกันเสีย.
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จะตองขอโอกาสพูดวา คนไมรูจักสันติภาพอันแทจริง ซึ่งมันตั้งตนมาจาก
ภายใน สันติภาพอันแทจริง มันไมไดตั้งตนที่โลกภายนอก มันตั้งตนออกมาจากความ
รูสึกในใจอันแทจริง ที่เปนภายใน, ครั้นทําสันติภาพในจิตใจที่เปนภายในได สันติภาพ
ขางนอกที่โลกนี้ มันก็เปนของงาย.
ดูใหดีเถอะวา วิกฤตการณเลวรายทั้งหลาย มันไมไดตั้งตนที่ขางนอก,
มันตั้งตนมาจากจิตใจในภายใจของคน แลวจึงออกมาเปนวิกฤตการณภายนอก นี่ขอทาทายวา ความเลวราย ใด ๆ ที่มันประพฤติกระทํากันอยูกลางถนน มันตั้งตนมาจาก
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จิตใจ หรือภายในใจของคนผูกระทํา, คือจิตใจที่มันโง จนไมรูวาอะไรเปนอะไร, อะไร
ควรทําอะไรไมควรทํา, มันโงขนาดนั้น, แลวมันก็ตั้งตนที่นั่น เปนวิกฤตการณเลวราย
ในจิตใจของคนคนนั้น แลวมันจึงแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา มาเปนวิกฤตการณ
ภายนอก ใหลําบากเดือดรอนกันทั้งบานทั้งเมือง, วิกฤตการณของโลกมันก็เปนอยางนั้น.
ดั งนั้ นสั นติ ภาพของโลก หรื อของภายนอกนี้ มั นตั้ งต นมาจากภายในจิ ตใจของ
คน. คนตองรูจักสันติภาพของจิตใจเสียกอน วาเมื่อจิตใจเปนอิสระ ไมถูกกิเลส
บีบคั้นแลว นั่นแหละคือสันติภาพในจิตใจ, จิตใจชนิดนี้ก็เคลื่อนไหว คือสั่งการ
สั่งงานใหทําอะไรออกมาทางภายนอก ทางกายทางวาจา เกี่ยวของกับสังคม, มันก็เปน
เรื่องสันติภาพที่เปนไปได ที่สําเร็จประโยชน; จะขวนขวายกันสักเทาไร เพื่อสันติภาพ
นี้ไมสําเร็จ ถาไมตั้งตนมาจากภายใน.
เดี๋ ยวนี้เราจะขอโอกาสพู ดถึ งองค การสั นติ ภาพของโลก กั นบ าง เพื่ อการศึกษา,
ไมใชวาจะดูถูกดูหมิ่นใคร. องคการสันติภาพของโลกนั้น จัดโดยคนที่ไมรูจักสันติภาพ.
องคการสันติภาพของคนหรือของสังคมไหนก็ตาม มันจัดโดยบุคคลที่ไมรูจักสันติภาพ วา
สันติภาพมันตองตั้งตนมาจากภายใน. ฉะนั้นสมาคมสันติภาพเล็ก ๆ นอย ๆ นี้ก็เหมือนกัน
จัดโดยคนที่ไมรูจักสันติภาพ. องคการใหญของโลก องคการโลกก็ตาม มันก็จัดไปโดย
บุคคลที่ไมรูจักวา สันติภาพอันแทจริงนั้น มันจะตองตั้งตนที่ตรงไหน, ก็ไดแตระงับ
เหตุการณยุง ๆ ยาก ๆ ภายนอก ผิวนอกภายนอก มันไมรูจักจบจักสิ้น แลวมันก็ยัง
ตกอยูใตอํานาจอะไรบางอยาง มันก็ยังรวมพวกเปนฝกเปนฝาย.
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เจาหนาที่จัดสันติภาพ ก็ยังตกอยูใตอํานาจของคนบางพรรคบางฝาย มันก็
เลยไมมีความยุติธรรม, มันกลายเปนการแยงสันติภาพ ตามความคิดของตน ๆ ไปเสีย.
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พวกนี้ ไม รู ว าศี ลธรรมเป นต นตอแห งสั นติ ภาพ
ความมีศีลธรรมเปนอยางไร, ความไมมีศีลธรรมเปนอยางไร
หรือเปนความไมมีของศีลธรรม เลยหลับตาจัดสันติภาพ.

๑๒๗
และไม รู จั กแม กระทั่ งว า
ก็ยังไมรูวาอะไรเปนความมี

เขาจะตองรูจักคาของศีลธรรม วาเปนรากฐาน เปนตนตอของสันติ
ภาพ ซึ่งก็หลีกศาสนาไมพน; เพราะวาศีลธรรมมันถายทอดออกมาจากสิ่งที่เรียกวา
ศาสนา. พอไปเห็นวาศาสนาเปนของครึ เปนยาเสพติด เปนอะไรไปเสียแลว มันก็
ไมมีทางที่จะถอดเอาของดีประเสริฐสุดออกมาจากศาสนา มาเปนเครื่องจัดโลก. ฟาจะ
สางทางสันติภาพ ก็ตอเมื่อทุกคนรูวา มันขึ้นอยูกับศีลธรรมโดยตรง, ใชคําวา
โดยตรง ไมโดยออมเลย สันติภาพมันขึ้นอยูกับศีลธรรมโดยตรง.
ขอใหเราสนใจรูจักสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม ศี - ละ แปลวา ปรกติ คือไม
วุนวาย, ศีลธรรมคือสิ่งที่จะทําใหเกิดความปรกติ
หรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความปรกติ,
หรือวาผลที่เกิดขึ้นมาแลวเปนความปรกติ, ทั้งหมดนี้เรียกวาศีลธรรมไดทั้งนั้น. เพราะ
วาคําวา ธรรม, ธรรม ในภาษาบาลีคําเดียวนี้ มีความหมายเล็งไปไดหลายอยาง.
ใหเปนเหตุก็ได ใหเปนผลก็ได, ใหเปนภาวะปรากฏการณของธรรมชาติ มีอยูเองก็ได.
ฉะนั้น ความสงบนี้เราตองจัดมันที่เหตุของมัน แลวเกิดเปนผลขึ้นมา แลวปรากฏ
อยูในโลกวามีสันติภาพ.
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นี้ขอใหเรามีฟาสางทางสันติภาพกัน
ใหถูกตองตามหลักเกณฑของธรรมชาติ
ไมใชของมนุษย. ผูมีแตความเห็นแกตัวหรือพวกของตัว แลวจะมาจัดสันติภาพ ใหผี
มันหัวเราะ, เอาคนอยางนี้มาจัด ก็จัดใหผีมันหัวเราะเทานั้นเอง. นี่ขอใหนึกกันดู
ใหดี ๆ เถิดวา สันติภาพนี้จะไปกันทางไหน แลวก็ไชใหมันมีความหวังที่วาจะทําใหมันมี
ขึ้นมาได.
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ฟาสางทางศาสนาจักร.
หัวขอตอไปจะพูดถึง ฟาสางทางศาสนจักร ศาสนาจักรหรือศาสนาจักร
เมื่อตะกี้ก็พูดไปแลวถึงขอที่วา ศีลธรรมถอดรูปออกมาจากศาสนา, ศาสนาเปนแหลง
กําเนิดของศีลธรรม หรือของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ชวยมนุษยได, ศาสนาเปน
บอเกิดของสิ่งเหลานั้น, ดังนั้นเรา ควรจะเหลือบตาดูไปทางสิ่งที่เรียกวาศาสนากัน
บาง.
ถาจะเรียกวาศาสนจักร ซึ่งพูดกันอยูในภาษาไทยธรรมดา เรียกวา ศาสนจักร อันนี้เขาหมายถึง อํานาจ ที่ศาสนาสามารถจะครองโลก. คําวา จักร เขาแปลวา
อาวุธกลม ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งผูจะครองโลกถือเปนเครื่องหมาย เปนสัญญลักษณ คือยอดของ
อาวุธ, จักรคือยอดของอาวุธ, อาณาจักร ก็คือ ขอบเขตที่เขาจะใชอาวุธนั้นได อาณาจักร
นั้นมันมีขอบเขต เทาที่อาวุธนั้นมันจะมีอํานาจอยูได ใชได. ทีนี้ถาวา ศาสนจักร
ก็ที่ศาสนามันจะมีอํานาจควบคุมอยูได เราจึงเรียกวาศาสนจักร, หรือศาสนอาณาจักร
หรือธรรมาณาจักร, นี่คือศาสนา.
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ถาศาสนาครองโลก
ทุกอยางก็เปนไปตามหลักเกณฑของศาสนา,
ศาสนามันก็เปนที่คลอดออกมาของสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือระเบียบบังคับอะไรที่ดีที่งามที่ถูกตอง; อยาคิดวามันไมออกมาจาก
ศาสนา; เพราะคําวาศาสนาเขามีความหมายไวกวาง มีขอบเขตความหมายกวาง
มันครอบคลุมสิ่งเหลานี้หมด.
สิ่งใดที่ทําไปเพื่อประโยชนแกการดับทุกขแลวเปน
ศาสนาหมด; ฉะนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบบังคับ อะไรก็ตาม เปน
ไปเพื่อความสงบสุข, มันก็อยูภายใตความหมายอันกวาง ของสิ่งที่เรียกวาศาสนา.
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ถามี ศาสนาจั กร
ก็ คื อมี ศาสนาเป นอํ านาจที่ครอบครอง, ถาโลกนี้ มี ศาสนา
จักร โลกนี้ก็มีศาสนาครองครอบ; แตถาวาโลกนี้มันมีกิเลสครอง มันก็เปนกิเลส
อาณาจักร. เดี๋ยวนี้โลกของเราทั้งโลกกําลังเปนกิเลสอาณาจักร; เพราะวาโลก
ของเรามีกิเลสยึดครอง, กิเลสของคนในโลกมันยึดครอง. โลกกําลังเปนกิเลสอาณาจักร
อาณาจักรแหงกิเลส เพราะวากิเลสมันครองโลก.
โลกสมัยหนึ่ง สมัยโบราณโดยเฉพาะนี่ เปนโลกที่มีศาสนายึดครอง
ควบคุมมาตลอดเวลา จนมากระทั่งถึงยุคที่วา เกิดความกาวหนาในทางวัตถุ. ทีนี้
วัตถุ นั้นมันไมมีอะไรดอก มันเพื่อบํารุงสงเสริมในดานรางกายหรือดานวัตถุ, มันก็
กลายเปนอุปกรณของกิเลสไป
วัตถุไมเปนอุปกรณทางจิตใจ, แตเปนอุปกรณทางฝายรางกาย ตามที่ธรรมชาติของคนธรรมดามันจะรูสึก มันก็ ประสงคแตวัตถุที่ใหความสุข
สนุกสนานเอร็ดอรอย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งลวนแตรวมเรียกวาเปนวัตถุ
ไปหมด. นี่วัตถุมันจะผลิตขึ้นมาเทาไร เจริญเทาไร อะไรเทาไร มันก็เพื่อประโยชน
แกกิเลส สําหรับจะเสวย, จะเปนผูบริโภค หรือเปนผูเสวย.
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ขอใหสังเกตกันตรงนี้สักหนอย วาที่เราบริโภควัตถุ อาหารก็ดี เครื่อง
นุงหม ก็ดี อะไรก็ดี ที่เราบริโภควัตถุนั้น อยางหนึ่งมันเปนไป เพื่อความจําเปนแหง
ชีวิตรอดอยูได นี้ถูกตอง, แตอยางหนึ่งมันเปนไปเพื่อเหยื่อของกิเลส; อยางนี้
ก็เรียกวาบริโภคเหยื่อที่เอร็ดอรอย ไมใชความตองการอันแทจริงของชีวิตหรือรางกาย.

อย างเรากิ นข าวกิ นอาหารอยู ทุ นวั นนี้ กิ นอย างหนึ่ งมั นเป นความถู กต องของ
ธรรมะ เพื่อประโยชนแกชีวิต, กินอีกอยางหนึ่งมันเปนเพื่อเหยื่อของกิเลส. เดี๋ยวนี้ใน
กรุงเทพฯ นั่นแหละ รานอาหาร ตาง ๆ เหลานั้น สรางอาหารเพื่อเหยื่อของกิเลสเสีย
เปนสวนมาก, ไมไดสรางเพื่อสิ่งที่จําเปนแกชีวิตหรือรางกาย. รานอาหารรานสําเริง
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สําราญเหลานี้ มันเปนเครื่องสงเสริมกิเลส; ฉะนั้นกิเลสมันก็ตองมากขึ้น ปญหามันก็
ตองมากขึ้น.
นี่มนุษยเคยมีศาสนาเปนเครื่องยึดหนวงมา จนถึงยุคที่วัตถุเจริญ รูเรื่อง
วัตถุ นิยมวัตถุ จนกระทั่งติดในผลของวัตถุ คือทางฝายเนื้อหนังทางฝายรางกาย;
พอมนุษยเริ่มกาวหนาทางวัตถุ กิเลสก็เกิดขึ้นมาครองโลก กิเลสก็แทรกแซงเขามา
ทําหนาที่ครองโลก
โดยที่มนุษยสมัครใจโดยไมรูตัว, สมัครใจเขาไปโดยไมรูวานี้เปน
อันตราย, เห็นกงจักรเปนดอกบัว มันก็บูชาความกาวหนาทางวัตถุ. คนที่ผลิตขึ้นขาย
มันก็ขายไดมาก คนโงเขลาไปซื้อหามา ก็มาบํารุงกิเลส ทําตนใหเปนทาสของกิเลสมาก
ขึ้น, ปญหามันก็ใหญโตมโหฬารขึ้นมาทันที : สรางโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหยื่อของ
กิเลส เขาก็รวยไปในทางวัตถุ , แลวโลกก็เต็มไปดวยเหยื่อของกิเลส, เราไปซื้อหามากิน
มาใชมาบริโภค ก็เพื่อสงเสริมกิเลส. เราก็ กินอยูใชสอยในสวนที่ไมจําเปนมากขึ้น
คือเพื่อกิเลสมากขึ้น, ไมใชเพื่อความอยูเยือกเย็นของชีวิตเลย.
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ดูใหดี สมัยนี้เปนสมัยอะไร ? โลกนี้กําลังเปนกิเลสอาณาจักร, เปน
อาณาจักรของกิเลส คือคนอยูใตอํานาจของกิเลส, มนุษยอยูใตอํานาจของกิเลส นี่สมัยนี้
เรียกวา กิเลสจักร กิเลสอาณาจักร, ไมมีศาสนจักร. ขออภัยที่จะพูดวา แมใน
วัด ในวัดในวา กิเลสก็เขาไปยึดครอง เปนกิเลสจักรกันเสียมากแลว ; ไมมีศาสนจักร
เขาครองเหมือนแตกอน.

อาตมากลัวในเรื่องนี้มาก ระวังไมใหสิ่งที่เปนเหยื่อของกิเลสเขามาครอง แต
วาก็ไมใชวาจะเกงจนวาปดอุดไดครบหมด, มันก็ยังเผลออยูบอย ๆ เหมือนกัน. แตถามัน
รูสึกตัวอยูแลวมันก็ไมยอมดอก ที่วัดนี้ไมมีทีวี ไมมีเครื่องรับทีวี มีคนเอามาให เอามา
ยัดเยียดจะให ตั้งหลายปมาแลว หลายหนมาแลว หลายครั้งมาแลว ก็ไมยอมรับไว โดย
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ที่กลัววาพระเณรจะเปนทาสของกิเลสไปเสียหมด มันควบคุมไมได. อาตมาควบคุมการ
ใชมันไมได พระเณรเขาก็จะใชกันอยางเปนทาสของกิเลสไปเสียหมด
ไมกลาเอาเขามา
ทั้งที่ตัวเองก็อยากจะดูเหมือนกันแหละ ก็บอกตรง ๆ, แตมันก็ไมกลาเอาเขามา เพราะวา
จะเอาเขามาทําใหสมาชิกนี้มันกลายเปนทาสของกิเลสไปเสียหมด.
ทีนี้ตองดูวา อะไรจะตองกลับมา ? มันก็ตองอํานาจศาสนาจักร, ศาสนาจักรจะตองเขามา ขับไลกิเลสอาณาจักรใหออกไป. ใหศาสนาครองโลก, ใหพระเจาครองโลก เรียกสั้น ๆ วา ใหธรรมะครองโลก.
คําวา
ครอง ๆ นี้ไมใชปกครอง แตวาเปนคุมครองปองกันพิทักษรักษา. คําวา
ครองโลก อยางใชอํานาจ
นี้เราก็ยังไมพอใจ, ครองในที่นี้หมายความวามาคุมครองใหปลอด
ภัย. ใหธรรมะเขามาครองโลก หมายความวา ใหธรรมะเขามาคุมครองโลก
ใหปลอดภัยเพื่อใหทุกคนปฏิบัติศาสนาถูกตอง
ตามเจตนารมณแหงศาสนาของ
ตน ๆ.
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ถือศาสนาไหนก็ได
ที่เปนหัวใจของศาสนาแลว
มันจะทําลายความเห็นแก
ตนทั้งนั้น มันจะเนนความรักผูอื่นทั้งนั้น; ฉะนั้นจะศาสนาไหนก็ได คนมีศาสนา
แลว ประพฤติศาสนาใหถูกตองตามเจตนารมณแหงศาสนาของตน ๆ, ไมใชมีไว
ทําพิธี ไมใชวามีศาสนาไวสําหรับทําพิธี ไวไหว, หรือ บางทีก็ใชเปนเครื่องหา
ประโยชนทางวัตถุไปเสียอีก ใชศาสนาเปนเครื่องมือบังหนาการเมือง หาประโยชน
ไปเสียอีก; อยางนี้มันก็ไมใชการใชศาสนาอยางถูกตอง, ขอใหคิดดูเสียใหม.
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อยากจะพูดวา
ศาสนาทุกศาสนาที่มีอยูในโลกเวลานี้
อาจจะรวมมือ
กันได, ศาสนาที่ไมสงเสริมความรักผูอื่นนั้น หมดไปจากโลกแลวแหละ มันเหลืออยูได
ก็แตศาสนาที่ถูกตอง ที่ทําลายความเห็นแกตัว แลวก็ ใหเห็นแกผูอื่นใหรักผูอื่นทุก
ศาสนา เพียงแตวามันมีวิธีที่ตางกัน แตหวังผลอยางเดียวกัน; อยาวาแตศาสนาเลย
แมแตพวกคอมมิวนิสตเขาก็พูดวา เขาทํานี้ก็เพื่อใหโลกมีสันติภาพ พวกคอมมิวนิสตก็วา
อยางนั้น. ศาสนาทุกศาสนา ก็เพื่อใหโลกมีสันติภาพ; แมวาจะมีวิธีที่ตางกัน
ทุกศาสนารวมมือกันได เพราะวาสิ่งที่เรียกวา ศาสนานั้น ถูกธรรมชาติบังคับบีบคั้น
ใหเกิดขึ้นมาในโลก เพื่อแกปญหาของการที่มนุษยมันไมรักกัน.
ถาเราจะศึกษาใหไปถึงตนตอของศาสนาทุกศาสนาแลว
มันจะไปถึงจุดหนึ่ง
หรือยุคหนึ่ง ที่มนุษยที่นั่นมันไมรูจักรักกัน มันเบียดเบียนกัน มันจึง เกิดศาสนา
นั้นขึ้นที่นั่น แลวก็ยังคงอยูเรื่อย ๆ มา. วิธีที่จะจัดใหคนรักกันนั้นมันตางกัน แตวา
หวังผลอยางเดียวกัน. เชนศาสนาหนึ่งจะบอกวา แกตองรักกันเพราะพระเจาตองการ
แกตองรักกัน มิฉะนั้นพระเจาจะลงโทษแก; นี้คนก็รักผูอื่นได. แตถาพุทธศาสนา
จะบอกวา เราเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน; เพราะฉะนั้นเราจะตองรัก
กัน, ไมตองมีพระเจาที่ไหนมาบังคับเรา หรือวาถามัน จะเปนวิทยาศาสตรมากหนอย
ก็บอกวา ไปดูสิ ถาวาแกไมรักกัน แลวมันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นแกจะตองรักกัน.
ฉะนั้นการที่จะชวนใหมนุษยรักกัน ก็มีหลาย ๆ วิธี; เพราะฉะนั้นทุกวิธีมันจึงใชได
เพราะวามันไดผลคือมนุษยรักกันก็แลวกัน.
เนื้อแทของศาสนามันมีเพื่อสิ่งนี้ทุก ๆ
ศาสนา.
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ทีนี้ เมื่อศาสนาจะทําหนาที่ ของมัน ก็ตองทําหนาที่ที่บุคคลกอน เมื่อ
สําเร็จแกบุคคลแลว หลาย ๆ คนมันก็รวมกันเปนสังคม ที่อยูภายใตกฎเกณฑของศาสนา.
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ถาทําไดกันทั้งโลกก็ยิ่งดี; เพื่อจะใหไดทั้งโลก เราจึงผอนผันวาใชไดดวยกันทุกศาสนา.
ใครมีศาสนาอะไร
ก็ขอใหถูกเจตนารมณแหงศาสนานั้น ๆ
แลวมันจะออกผลมา
เปนวาทุกคนรักกัน แลวมันก็ใชได ในโลกนี้มันก็มีความรักกัน. ศาสนาตองการจะ
ดับทุกขของบุคคลเปนขั้นแรก, ครั้นดับทุกขของบุคคลไดแลว มันก็ดับทุกขของ
สังคม หรือของโลกไดไปในตัว.
ศาสนาพวกหนึ่งเขาเปนสัทธาธิกะ
เขาเรียกวาใชศรัทธาความเชื่อนั้นเปน
ประโยชน, ศาสนาพวกหนึ่ง เขาเรียกวาวิริยาธิกะ ใชกําลังจิตอันอบรมดีแลวเปนประโยชน,
ศาสนา อยางพุทธศาสนา นี้เรียกวา ปญญาธิกะ ใชกําลังแหงปญญาเปนเครื่องบันดาล
ประโยชน. แมวาจะใชตางกัน คืออันหนึ่งใช ศรัทธา อันหนึ่งใช วิริยะ อันหนึ่งใช
ปญญา แตผลมันก็คือความดับทุกข หรือความดับกิเลสดับทุกข ดวยอํานาจสิ่งเหลานั้น,
มันก็ตองรวมกันได ตองมาทํางานรวมกันไดทุก ๆ ศาสนา, ไมตองขัดแยงกัน
เหมือนที่กําลังมีกระจุกกระจิก ระหองระแหงกันในบัดนี้ ระหวางพุทธศาสนากับ
คริสตศาสนา. ถามันถึงกับขัดแยง แยงขัดกันแลว มันก็ไมใชศาสนา เพราะวา
ศาสนาไมไดมีไวเพื่อการขัดแยงกัน.
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ฉะนั้นเราจงจัดใหดี กระทําใหดี อยาใหเกิดการขัดแยงขึ้นมาในระหวาง
ศาสนา เพราะมี หลักในพระบาลีชัดเจนวา ความแยงขัดคืออุปททวะ, อุปททวะ แปลวา
อุบาทว, อุปททวะ มาจากความขัดแยง, อุปททวะทุกชนิดมาจากความขัดแยง. ถาเกิด
ความขัดแยงในครอบครัวใด ครอบครัวนั้นก็มีอุปททวะ คืออุบาทว, มีความขัดแยง
ในสมาคมใดสังคมใด สังคมนั้นก็มีอุปททวะ คืออุบาทว, มีความยัดแยงในประเทศใด
ประเทศนั้นก็มีปททวะ คืออุบาทว, มีความขัดแยงในโลกไหน โลกนั้นก็มีอุปททวะ;
ภาษาบาลีวา อุปทฺทว, ภาษาไทยวา อุบาทว อุบาทวะ.
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ฉะนั้น
เราตองไมมีความขัดแยง
ในสวนบุคคลก็อยามีการขัดแยง,
ในราง
กายคนเดียว
ถามีความขัดแยงเมื่อไร
มันก็คือมีโรคภัยไขเจ็บที่จะตองตายเมื่อนั้น
แหละ, ในรางกายของคนคนเดียว มันก็มีความขัดแยงไมได. นี่ใน ครอบครัว ใน
สังคม ในโลกก็ตองไมมีความขัดแยง.
นี่ผลของศาสนาจักร เมื่อศาสนาครองโลก จะไมมีความขัดแยง. ให
เป นฟ าสางทางศาสนาจั กร คื อให อํ านาจของศาสนา ได มี โอกาสเข ามาคุ มครองโลก จั ดสรรค
โลก เปนไปอยางดี. นี้เรียกวาฟาสางทางศาสนจักร พูดตรง ๆ ก็วา มนุษยตองเอา
ศาสนามาใชเปนประโยชนมากขึ้น ถามิฉะนั้นแลว โลกนี้มันก็ไมมีสันติสุขหรือ
สันติภาพ, โลกนี้ก็จะตองเปนโลกที่นาละอายสัตวเดรัจฉานเปนแนนอน.
เขาวาอาตมาพูดหยาบคาย อะไร ๆ ก็อางสัตวเดรัจฉาน เพราะมันเปนความ
จริง วาเดี๋ยวนี้ในโลกสัตวเดรัจฉาน มันมีปกติสุขสงบสุขมากวาในโลกมนุษย ที่เต็มไป
ดวยความขัดแยง, แลวก็สรางกันขึ้นมาใหมาก ๆ เพื่อจะเอาประโยชนของตัว ฉะนั้นโลก
มนุษยยังนาละอายแกโลกสัตวเดรัจฉาน
ซึ่งมีความสงบสุขอยูตามเดิม;
โลกมนุษยมี
แตความขัดแยงมากขึ้น.
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ข อต อไปที่ จะพู ดก็ คื อ ฟ าสางทางค านิ ยมหรื ออุ ดมคติ เดี๋ ยวนี้ พู ดกั นมากนั ก
วาคานิยม เดี๋ยวคานิยม เดี๋ยวรสนิยม เดี๋ยวคานิยม พูดกันมากนัก, มันเปนคานิยมมืด
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ทั้งนั้นแหละ. คานิยมของอวิชชา หรือความมืด ไมใชแสงสวางของวิชชา, เราจึง
เรียกวาฟาสางทางคานิยมหรืออุดมคติ, อุดมคติก็อยูในความหมายเดียวกันกับคานิยม.
ปรากฏการณปจจุบันนี้ มันก็มีอยูวา อุดมคติกันไมได เงินซื้อหาอะไรกินได,
อุดมคติกินไมได คนก็บูชาเงิน; ไมยึดถืออุดมคติ แมวามันจะประเสริฐสูงสุดสักเทาไร
เขาก็สวนออกมาวา อุดมคติกินไมได เพราะฉะนั้นฉันไมสนใจ. แตขอใหดูใหดี ๆ นะ
อุดมคตินี้มันยิ่งกวาสิ่งที่กินได อุดมคติมัน จะชวยใหไดมาซึ่งสิ่งที่กินได; ไมใชวา
ตัวเองมันกินไมได แลวมันจะหมดหนาที่, มันมีหนาที่ที่จะใหนํามา หามาไดซึ่งสิ่งที่จะ
กินได แลวกินอยางดี อยางไมมีความผิดพลาด. ถาไมมีอุดมคติแลว มันก็หาอยางเลว
มีไวอยางเลว กินอยางเลว ใชอยางเลว, อะไรมันก็เปนเรื่องผิดไปหมด. ฉะนั้นขอให
มีคานิยมหรืออุดมคติใหถูกตอง เราก็จะไดสิ่งที่ควรจะได มากินมาใช มาอะไรอยาง
ถูกตอง ไมเกิดเปนผลรายขึ้นมา. ฉะนั้นขอใหรูจักหา รูจักได รูจักกิน รูจักใช
ใหถูกตองตามอุดมคติหรือคานิยม ในระดับที่บัญญัติไววาสําหรับมนุษยเรา.
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เมื่อคนไมรูจักอุดมคติของคน แลวมันจะเปนคนไดอยางไร; มันจึง
ไปยึดถือเอาอุดมคติของสัตวมา คนไมรูจักอุดมคติของคนหรือของมนุษย ก็ไปควาอุดมคติ
ของสัตวมา;
เชนเห็นแตจะเอร็ดอรอยเปนตน.
มันไปควาอุดมคติของผีสางคือกิเลส
เขามา เปนอุดมคติของคน มันก็มีลักษณะเหมือนกับผี ที่นาอันตรายอยางยิ่ง เพราะ
ไปควาเอาอุดมคติของกิเลสเขามา เปนอุดมคติของคน.

ถาฟาสางทางอุดมคติ ก็ตองรูจักอุดมคติของคน : รูวาเกิดมาเปนคน
นี้มันคืออะไร, มันเพื่อประโยชนอะไร, เกิดมานี้เพื่อประโยชนอะไร, ควรจะมีอุดมคติ
อยางไร, มีคานิยมอยางไร.
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เอาละ,
จะยอมรับในขาที่วา
ไมมีใครรู
ไมมีใครตั้งใจที่จะเกิดมา
มันก็เกิด
มาโดยที่เราไมรู เราไมไดตั้งใจ และเราเลือกไมได; แตเราก็ไดเกิดมาแลว. ดังนั้น
เราก็จะตองทําใหถูกในขอที่วา เดี๋ยวนี้มันเกิดมาแลว, มันเกิดมาแลวถึงขนาดนี้แลว จะ
ตองทําอยางไรตอไป จึงจะไมเปนปญหาเลวราย มีความทุกขขึ้นมา. ทําอยางไรจึงจะ
เปนคนที่ถูกตองตามอุดมคติของคนหรือของมนุษย, ไมเปนคนบา ถาคนมันบานี้
ตองถือวาเลวกวาสัตว ทั้งที่เปนคน ถาเปนบาเสียแลวมันตองเลวกวาสัตว ซึ่งมันยังไม
บา มันไมหลงอะไรมากเหมือนคน. อาตมาเลี้ยงไก เลี้ยงสุนัข เลี้ยงแมว เลี้ยงอะไร
อยูทุกวัน ก็เห็นวา โอ, นี้มันไมโลภเหมือนเราแลวกระมัง มันไมไดคิดหวังมากในเรื่อง
ที่จะเปนกิเลส มันกินแตเทาที่จําเปน.
มนุษยมีอุดมคติอยางไร ? ก็มีอุดมคติของมนุษย ตอบกําปนทุบดินก็ตอง
ตอบวา มีอุดมคติของมนุษย ขยายไปอีกหนอยก็วา ตองไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
จะได, แลวก็ยังไมรูวาอะไรอยูนั่นเอง. บางคนอาจจะคิดวา มันควรจะไดสิ่งที่มนุษย
ควรจะได, แตแลวก็ไมรูวาอะไร ระวังใหดี ระวังใหดีในขอนี้. อยากจะไดแตบุญ
กุศลแตก็ไมรูจะเอามาทําอะไร มันก็เลยผิด, มันก็เลยผิดแหละ มันผิดฝาผิดตัว.
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มีชีวิตเย็น ไมมีทุกขไมมีรอน ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น เทานี้เพียงพอไหม ?
ขอใหพวกเราคิดดูวา ที่เราเกิดมานี้ ที่ดีที่สุดที่เราควรจะไดนั้น คือไดมีชีวิต
อยางเยือกเย็น ไมมีใครเปนทุกขเปนรอน อยูสบายกันทุกคน เทานี้พอไหม ?
อาตมาคิดวาจะพอแลว ถาเราอยูสบายเยือกเย็น เยือกเย็นไมมีไฟกันทุกคน ควรจะพอ
แลว. เดี๋ยวนี้มันเต็มไปดวยไฟกิเลสเผาผลาญ แลวไฟทุกขที่ไมรูจักดับ ไมรูจักดับใหเย็น
คือปญหาเกี่ยวกับความคิดเกิด แก เจ็บ ตาย นี่ เราไมรูจักดับ.
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บางคนจะคิดวา
โอยเหลือวิสัยโวย
ที่จะไมมีความทุกขเลย,
นั้นมันวาเอาเอง
หลับตาวา. ถาเหลือวิสัยแลว มันก็ตองเปนทุกขกันไมมีทางแก. เดี๋ยวนี้ธรรมะ
นั้นมีสําหรับดับทุกขได. ธรรมธาตุสําหรับความดับทุกขไดมันมี. ดังนั้น มนุษยจึง
ดับทุกขได ประพฤติปฏิบัติใหถูกในขอนี้แลวมนุษยก็ดับทุกขได, จึงเรียกวามัน
มี ไมใชเหลือวิสัย มีธรรมะสําหรับจะดับทุกขไดทุกระดับทุกขั้นตอน. ขอใหสังเกตดู
ใหดี ๆ นับตั้งแตความยากจน ก็แกไขได, โรคภัยไขเจ็บก็แกไขได, ก็มาถึงจิตใจมัน
รอนเพราะโลภะ โทสะ โมหะ มันก็ตองแกไขได เปนลําดับไป, ใหเย็นอยูโดยที่
ไมมีไฟเหลานี้มาเผานั้นคือนิพพาน.
นิพพาน แปลวา เย็น ตัวหนังสือแปลวาเย็น เย็นเพราะไมมีไฟซึ่งเปนของ
รอน; กิเลสเปนไฟ หรือวา ความโง เขลา อะไรก็ตามมันเปนไฟ. อยามีสิ่งนั้น
แลวชีวิตนี้ก็เย็น แลวก็เย็นอยูตามสมควร เราจึงไมเปนบา; ถาชีวิตนี้ทั้งวันทั้งคืนไม
เย็นเสียเลยก็เปนบาและตายกันหมดแลว.
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อยาเนรคุณพระนิพพาน, พระนิพพานมาเยี่ยมเราวันละหลาย ๆ ครั้ง เวลา
ไหนเราไมไดมีกิเลส ไมรอนเปนไฟในใจ เวลานั้นพระนิพพานมาเยี่ยมเรา.
เดี๋ยวเราก็โงบาขึ้นมาอีก รอนดวยกิเลส ราคะบาง โทสะบาง โมหะบาง, พระนิพพาน
ไปเสียแลว แลวเดี๋ยวก็มาเยี่ยมเราอีก เพราะเวลาที่เย็นอยูไดดวยพระนิพพานชั่วคราวนี้
มันมีมาก. ดังนั้นเราจึงไมเปนบา, เราจึงไมเปนโรคประสาท, เราจึงไมตายเพราะวา
เวลาที่มันไมถูกเบียดเบียนดวยกิเลสนั้น มันมีมากพอ, นี้เรียกวาชีวิตธรรมดา สามัญ
ของคนบุถุชนนี้ มันรอดอยูได ที่พระนิพพานมาเยี่ยมเปนคราว ๆ โดยไมรูสึกตัว,
โดยไมรูสึกตัว จึงไมบาและไมตาย. นี้ถาวาพระนิพพานนี้จะยึดออกไป จนไมกลับไป
กลับมา มีถาวร, นั้นก็ดีที่สุดสําหรับมนุษยแลว.
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ฉะนั้น
ขอใหเราไดรับความเยือกเย็นแหงจิตใจ
มากที่สุดเทาที่จะมากได
คือ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับ แลวเราจะตองอยูดวย ความเย็นนี้ ทั้งโดย
สวนตัวและสวนสังคม; ดูจะไมยากนักขอนี้ ถาวาทุกคน ๆ มันเย็น รวมกันเปนสังคม
มันก็เย็นแหละ. แตถาวาบางคนมันยังโงอยู ไมรูจักทําใหเย็นเรา ก็ชวยเขาบาง เราที่
เย็นแลว อุตสาหชวยเพื่อนมนุษยที่มันไมรูจักเย็น ใหไดเย็นกันเสียบาง คือหนาที่
โดยเฉพาะ.
ศาสนาก็ชวยใหเกิดการปฏิบัติ
ชนิดที่ใหไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควร
จะไดรับ, เมื่อไดตามอุดมคติอันนั้นแลว ปญหามันก็หมด ไมมีปญหาอะไรในโลก.
เดี๋ยวนี้มนุษยมันไมเปนมนุษย มันเปนแตคนที่มีกิเลส แลวก็ใชกิเลสเปนเครื่องเบียดเบียน
ประหัตประหารกัน
โลกก็มีปญหาไมรูจักสิ้นสุด.
แมวาบางคนมันจะเกิดแหวกแนว
มันพูดฟงไมรูเรื่อง, เราก็มีธรรมะเปนเครื่องดับปญหาในฝายเรา, อยาไปวุนวายกับ
คนบา,
ใหคนบาเปนไปตามเรื่องของมันเอง
เราอยาไปรับเอามาเปนเรื่องเกี่ยวกับเรา.
แตวามันลําบากสักหนอย หรือมากก็ได ลําบากที่วาจะตองอยูรวมโลกกับคนบา, มัน
ลําบากที่วา จะตองอยูรวมโลกกับคนบา. ทีนี้ถาวา คุณไมอาจจะหนีไปได คุณจะ
ทําอยางไร ? คุณตองมีธรรมะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งทําใหคุณสามารถอยูรวมโลกกับ
คนบานั้นได ปญหาหมด, ไมมีอะไรที่จะทําใหเราเดือดรอนกระวนกระวายระส่ําระสาย.
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นี่ อุ ด มคติ ค วามเป น มนุ ษ ย มี ค า นิ ย มอยู ที่ จ ะต อ งได รั บ ความเย็ น แห ง
จิตใจ หรือพระนิพพาน, แมแตชั่วคราวก็ยังดี เปนขณะ ๆ ขณะ ๆ มาหลอเลี้ยงกันไว
แลวเราก็จะรักใครกันงาย สามัคคีกันงาย, ชวยกันสรางโลกที่สงบเย็นได. วิธีอื่นไมมี
การเมืองอันหลอกลวงใชไมได,
เศรษฐกิจอันหลอกลวงใชไมได,
สังคมวิทยาที่ขึ้นอยู
กิเลสมันก็ใชไมได, ตองธรรมะบริสุทธิ์ จึงจะเอามาเปนที่พึ่งได.
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ฟาสางทางการดําเนินชีวิต.
หัวขอตอไปเรียกวา ฟาสางทางการดําเนินชีวิต เมื่อตะกี้พูดวา ตองฟา
สางในทางศาสนจักร และก็คานิยมของมนุษย. ทีนี้ คานิยมของมนุษยนี้ตองไดมา
ดวยการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง; ดังนั้น เราควรจะพูดถึงการดําเนินชีวิตของมนุษย.
ทางดําเนินชีวิตหรือจิตนี้
ตองถูกตอง,
ตองมีแสงสวางแหงธรรมะ
มาสอง ใหชีวิตมันเดินทางไปถูกตอง. จะมีดวงอาทิตยสักพันดวง ก็ไมสําเร็จประโยชน
ดอก เพราะดวงอาทิตยมันสองเขาไปในจิตไมได , มันตองมีธรรมะที่สามารถจะสองเขา
ไปในจิตได. มีธรรมะแลวก็จะมีจิตใจอันสวาง รูเห็นวาอะไรเปนอะไร, อะไรคือสิ่งที่
เรียกวาชีวิต, ชีวิตคืออะไร ? คือระบบการเปนอยูของสวนประกอบตาง ๆ ที่มัน
ประกอบกันขึ้นเปนชีวิต จะเปนรางกาย จะเปนวาจา จะเปนจิตใจ จะเปนสติปญญา
อะไรก็ตามแตละสวน ๆ ที่จําเปนแกการที่จะมาประกอบกันเปนชีวิต, รวมกันแลวก็เรียก
วาชีวิต.
ชีวิตก็คือสิ่งนั้นเอง,
ชีวิตคือสิ่งนั้นเอง.
ดังนั้นมันจึงตองมีหนทางแหง
ความถูกตอง เพราะวามันตองมีการดําเนิน; เมื่อมีการดําเนิน มันก็ตองมีหนทางแหง
ความถูกตอง เราตองศึกษาความถูกตองของทุก ๆ สวน ที่จะประกอบกันขึ้นเปน
ชีวิต,
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คําวา หนทาง ๆ นี้เปน ภาษาธรรมดา หมายถึงถนนหนทาง : ทางรถไฟ
ทางรถยนต ก็เปนทาง แตนั้นมันเปนทางที่รางกายเดิน ทางวัตถุ ไมตองพูด. ธรรมะ
นี้มันเปนเรื่องหนทางของจิตใจเดิน จึงตองพูด ตองมีความถูกตองทางกายทางวาจา
เรียกวามันเดินไปถูกตอง, ตองมีความถูกตองในทางจิต เรียกวาจิตมันเดินไปถูกตอง,
ตองมีความถูกตองในทางสติปญญา ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ก็ได แลวมันก็
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เรียกวาเปนการเดินไปถูกตอง. รวมกันแลว เปนความถูกตองของทุกสวน ที่ประกอบ
กันขึ้นเปนชีวิต.
ที่พระพุทธเจาทรงแนะไวนั้น
ขอใหสนใจกันใหมากเปนพิเศษ
อยาเห็น
เปนเรื่องเล็กนอย, อยาเพียงแตทอง ๆ สวด ๆ ไวเปนประจําวัน. ขอใหมองเห็นชัด ให
รูสึกแกจิตใจโดยประจักษชัด วาสิ่งนั้นเปนอยางไร เปนอะไร รูสึกอยูดวยจิตใจโดย
ประจักษชัด, ไมใชทองได ไมใชคิดได ไมใชวิพากยวิจารณได, นั้นมันไมพอ. ขอรอง
ใหไปสนใจกับทางมีองคแปดประการ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา แลว
แตจะเรียก ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว วาเปนสิ่งที่ตถาคตไมไดเคยไดยินไดฟง มาแต
กาลกอน; เดี๋ยวนี้ไดยินไดฟงแลว รูแลว เอามาสอนแกพวกเธอ.
มรรคมีองคแปดประการ ก็หมายความวา หนทางอันถูกตอง ประกอบ
อยูดวยองคประกอบ ๘ อยาง : มีความคิดเห็นถูกตอง แลวก็ มีความปรารถนาถูกตอง
มีการพูดจาถูกตอง มีการทําการงานถูกตอง มีการดํารงชีวิตถูกตอง มีความพากเพียรถูกตอง
มีการตั้งสติไวอยางถูกตอง มีการตั้งสมาธิ คือความมั่นคงแหงจิตใจ ไวอยางถูกตอง,
รวมเปน ๘ ถูกตอง เขาเปนสิ่งเดียวกัน เรียกวาทางดําเนินแหงชีวิต เดินจากความทุกข
ไปหาความดับทุกข; แตไมใชรางกายเดิน เปนเรื่องจิตใจเดิน; นี่ก็คือทางดําเนิน
แหงชีวิต ตามหลักแหงพระพุทธศาสนา.
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ดูเหมือนจะสวดกันไดทุกคนแหละ :
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
ฯลฯ แลวก็แปลได. เพียงแตสวดไดมันไมพอ, มันตองไปสอบสวนดูวาเรามีหรือเปลา ?
เรามีสิ่งเหลานี้หรือเปลา ?
ถายังมีเห็นผิด เชื่อผิด เขาใจผิดอะไรอยู ก็รีบชําระเสียให
มันถูก,
ปรารถนายังไมถูก ก็ปรารถนาเสียใหถูก;
ไปปรารถนาเหยื่อของกิเลส ไปหา
มาบํารุงบําเรอกิเลส มันก็เปนทุกขแหละ; มันตองรูอะไรเปนอยางไร แลวก็ปรารถนา
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ใหถูกตอง. ถามีสัมมาทิฏฐิ คือความคิดเห็นถูกตองแลว ก็จะปรารถนาไดถูกตอง,
ครั้นปรารถนาถูกตองแลว ก็จะมีการกระทํา หรือ การพูดจา ถูกตอง เลี้ยงชีวิต ถูกตอง,
แลวก็พยายาม อยางยิ่งไปตามนั้น ก็มีความเพียร ที่ถูกตอง. มีสติคุม ไวเสมอใหมันถูก
ตอง ก็เรียกวามันมีสติ กําลังใจเขมแข็งตลอดเวลา ก็เรียกวามีสมาธิ, เรื่อยไป ๆ
เรื่อยไป มันก็ถึงที่สุด จุดหมายปลายทาง คือพระนิพพาน.
ทางนี้เปนทางไปสูพระนิพพาน;
ฟงดูแลวมันลึกซึ้งหรือมันไมรูอยูที่
ไหน; ขอใหเขาใจวา เมื่อประพฤติปฏิบัติถูกตองตามนี้แลว ก็จะเกิดความเย็นแกชีวิต
ไมมีความรอนเลย นั่นแหละอยูที่นั่น. พระนิพพานอยูที่ความเย็นแหงชีวิต ไมมี
ความรอนเลย. นี้เรียกวามีทางดําเนินอันถูกตอง, ทางดําเนินแหงชีวิตนี้ เรียกอีก
อยางหนึ่งเขาเรียกวาพรหมจรรย. พรหมจรรย แปลวา การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ ระบบ
การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ เรียกวาพรหมจรรย เรามีพรหมจรรย ก็มีการดําเนินชีวิต
อันประเสริฐ มันก็ไปสูปลายทาง คือความดับทุกขสิ้นเชิง โดยประการทั้งปวง.
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เดี๋ยวนี้ฟายังไมสาง หรือฟายังไมคอยสาง ในทางดําเนินชีวิต จะพูด
ไดเลยวา ไมสางตั้งแตที่ไมรูวา ชีวิตเปนการเดินทาง. ที่นั่งอยูที่ใครมองเห็นวาชีวิต
เปนการเดินทางบาน ดูจะไมมองอยางนั้น.

ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ : จากต่ําไปหาสูง, พูดอยางนี้ โดยสมมติ
ก็เรียกวา จากชั่วไปหาดี, จากต่ําไปหาสูง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเดินทางดีขึ้น
นั่งอยูก็ได นอนอยูก็ได ไมตองเดินดวยขาก็ได ไมตองเดินดวยเทาก็ได, นั่งอยูก็ได
นอนอยูก็ได ทําอะไรอยูก็ได. แตชีวิตตองเปนการเดินทางอยูตลอดเวลา คือมัน
เปลี่ยนจากที่ไมคอยดีหรือไมดี เปนดีขึ้น ๆ ดีขึ้น ๆ, เปนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ,
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจคือการดําเนินชีวิต ตองควบคุมใหเปนไปถูกตอง.
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ฟาสางทางกินอยูแตพอดี
ทีนี้ ขอสุดทายที่จะพูดวันนี้คือ ฟาสางทางกินอยูแตพอดี อาตมาพูดแลว
มันจะถูกมอง
วาดูหมิ่นผูฟงมากเกินไปก็ได
เพราะพูดวาผูฟงนี่ไมรูแมแตเรื่องฟาสาง
ทางกินดีอยูดี, ก็กินอยูเกินพอดี. เดี๋ยวเขาเนนกันแตเรื่องกินดีอยูดี ๆ, เด็ก ๆ มัน
ฟงไมถูก ไมรูวาเทาไร มันก็ตองเรียกวามากขึ้น ดีขึ้น อรอยขึ้น สนุกสนานมากขึ้น.
คือกินดีอยูดี แลวก็ไมมีจุดที่หยุดหรือเพียงพอ นี่กินดีอยูดี.
เราจะตองมานึกถึงคําวาพอดี กินอยูพอดี คําวาพอดีคืออะไร ? พอดีคือ
อะไร ? คําวา พอดี มีประมาณที่พอดี. คํานี้สําคัญมาก ; ถาไมมีความพอดีแลวตาย
หมดแลว ไมมีความพอดีของตนไมตนนี้มันตายแลว, ไมมีความพอดีในสุนัขตัวนี้ สุนัข
ตัวนี้ตายแลว, ไมมีความพอดีในมนุษยคนไหนมันก็ตายแลว มันไมไดมานั่งมาอยูกันที่นี่.
ฉะนั้น ความพอดี ถูกตองโดยประมาณพอดี คือรากฐานของความที่
มันจะอยูได เรียกวาพอดี, กินอยูกันแตพอดี อยาใหขาดอยาใหเกิน. นี้ถามันเกิน
มันก็เปนปญหา มันไปกินสิ่งที่ไมควรกินมันก็เกิน มันก็ตองหามากใชมาก กินมาก โดย
ไมจําเปน มันก็เพิ่มความทุกข, แลวเมื่อมันไมรูจักประมาณ มันก็เกินพอดีมากขึ้น ใน
ที่สุดมันก็ตายเพราะหามากินนั่นเอง, ไมไดรับประโยชนจากการที่มีชีวิตอยูยืนยาวตอไป.
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คําวา พอดี คือความถูกตองแลว, ตัวความถูกตอง ภาวะของความ
ถูกตองภาวะของความสมดุลย ภาวะของความเหมาะสม หลายคํา พูดได เอามารวม
กันเปนความหมายของคําวาพอดี. ถูกตอง ไมเกิดเปนพิษเปนอันตราย, สมดุลย
คือ สม่ําเสมอ มันจึงเขากันได, ถามันไมสมบูรณมันเขากันไมได แลวมีความเหมาะสมใน
สวนที่เปนหนาที่ของมัน ๆ.
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เทาไรเรียกวาพอดี?
ตองพิสูจนดวยผลที่เกิดขึ้น
ไมใชคํานวณทางปรัชญา,
ไมใชคํานวณทางตรรกวิทยา หรือคํานวณทางศาสตรอะไรที่ไหน เสียเวลา. ถูกตอง
และพอดี ก็คือมันไมมีความทุกขเกิดขึ้น, มันไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น, นั่นแหละ
คือความถูกตองและพอดี ขอใหเราวัดความถูกตองกันดวยสิ่งสิ่งนี้ คือ ไมมีปญหาเกิดขึ้น
มีแตความสงบสุข นี่พิสูจนวาถูกตองหรือดีแลว ; ถามัวแตคํานวณดวยวิชาเฟอ
ซึ่งตองไปเรียนมามากมายนั้น เสียเวลา มันจะไมตรงกับเรื่องจริง, มันเปนเรื่องของ
การคํานวณ ตามความคิดของบุคคลที่มีความคิดฟุงซาน ไมมีจุดจบ.
ทีนี้มาถึงคําวา กินอยูพอดี, ขอใหระวังใหดี มันผิดกันไกลจากคําพูดที่
วา กินดีอยูดี. กินดีอยูดีนั้นตางกันไกลจากความกินอยูแตพอดี เพราะวากินดีอยูดีมัน
ไมไดมีความหมายวาพอดี. มันมีแตจะยิ่งๆ ขึ้นไป กินดียิ่งขึ้นไป, อยางดียิ่งขึ้นไป. เดี๋ยวนี้
มันกินอะไรก็ลองดู มันกินสิ่งที่เกิดความจําเปนมากนักแลว ; แมวาจะตองซื้อมาอยาง
แพง ๆ มันก็เอา, ไปกินอาหารที่แพงอยางไมมีเหตุผล ก็มี, สรางที่อยูที่อาศัยเปนวิมานแขง
กับเทวดาแลว ก็ยังไมมีความสงบสุข, นั้นพิสูจนวามันไมพอดี.
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ถาถูกตองและพอดี สิ่งที่เราทําขึ้น ๆ นี้ ตองใหความสงบสุขแกเรา ;
ฉะนั้น ถามันมีความสงบสุขแกเราแลวก็ใชไดแหละ เรียกวาพอดี อยูกระทอมใบไมก็
ได ไมตองอยูตึก ถามันไมมีปญหาไมมีความทุกขอะไรเกิดขึ้น ก็ตองเรียกวาพอ
ดีแลว และถูกตองแลว ; เพราะวาอยูในวิมานเหมือนพวกเทวดา มันก็ยังมีความ
ทุกข. ชวยรูกันเสียดีกวา พวกเทวดาก็ยังมีความทุกข ดวยราคะ โทสะ โมหะ เดือด
รอนอยูเหมือนกัน, เทวดาก็ทะเลาะวิวาทกัน ใชคําวาอยางนี้ก็ได. เทวดาในชั้นกามาพจร
ก็ทะเลาะวิวาทกันดวยเรื่องแยงเทวดาผูหญิงกันอะไรกัน
เหมือนกับในโลกนี้.
ฉะนั้นอยาคิดวาเปนเทวดาแลวมันจะหมดปญหา ก็ตองวา เปนอยูอยางสงบสุข โดยไม
มีปญหา ; นั้นแหละคือความถูกตองแลว มีผลแหงความพอดีแลว กินอยูพอดีแลว.
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ทีนี้กินอะไร
อยูอะไร
ดวยอะไรนี้
มันก็คือ
ปจจัยที่ตั้งแหงชีวิตทางฝาย
วัตถุ คือ อาหารอยางหนึ่ง เครื่องนุงหมอยางหนึ่ง ที่อยูอาศัยใชสอยอยางหนึ่ง และ
หยูกยาสําหรับบําบัดโรคอยางหนึ่ง ; ทุกอยางนี้ตองถูกตองและพอดี, มากไปก็ไมดี
นอยไปก็ไมดี, ตองถูกตองและพอดี ก็จะสําเร็จประโยชนในการเปนอยู เรียกวา
ปจจัยสี่.
ทีนี้อยากจะใหมีปจจัยที่หา ซึ่งเขาไมคอยพูดกันดอก เพราะเขาพูดกันแตทาง
ฝายวัตถุ ; ถาทางฝายจิตใจ ตองมีปจจัยที่หา คือ มีธรรมะพอดี อยาใหมากจนเปนบา
เพราะธรรมะ. ธรรมะบาก็มีเหมือนกัน เพราะวามันไมถูกเรื่องของธรรมะ ธรรมะนี้
มันพอดีอยูในตัว ; แตคนมันมีเกิน วาเอาเอง ก็เลยเปนธรรมะชนิดที่ใหโทษไปเสีย
ก็มี, หรือวา ยึดมั่นในธรรมะมากเกินไป มันก็ยกตนขมทานไปเสีย อยางนี้ก็มี.
ฉะนั้น ขอใหทุกคนมีปจจัยที่หา สําหรับกินอยูใชสอยดวย คือความรูที่
ถูกตองในสิ่งทั้งปวง วามันเปนอะไร มันเปนอะไร, ระบุไดเลยวา มีความรูเรื่องอิทัปปจจยตา วาเพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิด
ขึ้น ก็รูใหชัดลงไปสิวา เพราะมีอะไรเปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.
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ถาเปนผูมีปญญา มีความรูเรื่องนี้จริง เขานั่งอยูตรงนี้ เหลียวไปทาง
ไหน ก็จะเห็นอิทัปปจจยตา, อิทัปปจจยดาเต็มไปหมดเหลือที่จะนับ ; ในทราย เม็ด
หนึ่งมันก็มีอิทัปปจจยดา, ในหิน กอนนี้ก็มีอิทัปปจจยตา, ตนไม นี้ก็มีอิทัปปจจยตา,
อะไร ๆ ทุกอยางที่เราเห็นอยูนี้ แสงแดด นี้ก็มีอิทัปปจจยตา กุฏิวิหาร ก็มีอิทัปปจจยตา ที่
แสดงอยูวา เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี. นี้เรียกวามีความรูถูกตอง
วามันเปนเพียงเทานี้ เพราะฉะนั้น ไมหลงรักอะไร ไมหลงเกลียดอะไร ไมหลงกลัว
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อะไร ไมหลงโกรธอะไร ไมอิจฉาใคร ไมริษยาใคร ไมอะไรหมด, เพราะมีความ
รูที่ถูกตอง วาอะไรเปนอะไร. ธรรมะนี้จําเปนมาก ที่ตองรู แลวธรรมะจําเปนอีก
อยางหนึ่งคือ สติ, สติ ถาไมมีสติแลว ทุกอยางเปนหมันหมด ; ถาไมมีสติ
แลว ความรูหรือปญญาก็จะเปนหมันหมด คือมันไมไดเอามาใชแกปญหาที่กําลังเกิดขึ้น.
อาตมาพูดวา มีสติอยางเดียวพอ, มีสติอยางเดียวพอ. ฝรั่งบางคนเขา
เอาไปลอ วาไมเชื่อ ไมพอ ตองมีศีล สมาธิ ปญหาซิ อะไรตออะไรอีกเยอะแยะ ตั้ง
หลายสิบประการ. อาตมาบอกวา มีสติอยางเดียวพอ ฝรั่งนั้นโง เขาไมรูวา ถามีสติ
มีสติแลวมันจะมีศีล, มีสติแลวมันจะมีสมาธิ มีสติแลวจะมีปญญา หรือจะมีอะไร
ทุกอยาง ๆ ดวยอํานาจของสติ.
นี่ขอใหจําไวดวยวา
ถาเรามีสติที่ถูกตองตามหลักของพุทธศาสนาแลว
มันจะมีสิ่งทุกสิ่งที่ควรจะมี, แลวมันจะปองกันไดทุกสิ่ง ที่เปนอันตราย มันจะนํามา
ซึ่งสิ่งทุกสิ่ง ที่ควรจะมี, แลวมันจะกันออกไปเสียวไดซึ่งสิ่งที่ไมควรจะมี นี้เรียกวามีสติ
อยางเดียวพอ.
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นี้เขาจะไปจําแนกเปน โอ ตองมีสรณาคมน ตองมีศีล ตองมีขอนั้น
ขอนี้ มีธุดงค มีสมาธิ มีปญญา มีอะไรอีกมากมาย ตามชื่อของธรรมะหลายสิบชื่อ.
อาตมาวา มีไมไดดอกถาไมมีสติ ถาไมมีสติอยางเดียวแลวสิ่งเหลานั้นมีไมได. ฉะนั้น
เราจะตองมีสติระลึกไดทันทวงที ที่มีผัสสะเกิดขึ้น แลวอยาทําผิด เมื่อมีผัสสะแลว.
ธรรมะทั้งหลายจะมี : มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หิริ โอตตัปปะ ขันติ
จาคะ นับไมหวาดไหว จะเกิดขึ้นไดเพราะมีสติในขณะแหงผัสสะ.
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เรื่อง ผัสสะ นี้ชวยเขาใจกันไวใหดี ๆ มันเปนคําธรรมดาสามัญมาก, มีอะไร
มากระทบจิต ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวาผัสสะ. ในขณะแหงผัสสะจงมีสติ
แลวจะไมมีอะไรเกิดขึ้นที่เปนอันตราย, แลวก็จะรักษาไวไดซึ่งความถูกตอง. นี่
เรียกสั้น ๆ วา มีสติ อยางเดียว จะสามารถดึงเอาอะไรมาทั้งหมดทั้งสิ้น, มีแตปญญา
ไมมีสติมันก็นอนเปนหมันอยูไมมีประโยชนอะไร,
เพราะไมไดเอาปญญามาใชใหทันแก
เวลาที่ปญหามันเกิดขึ้น, นี่เรียกวา ธรรมะที่จําเปนแกชีวิต ตองมีไวในฐานะเปน
ปจจัยที่ ๕ ดวยเหมือนกัน.
เดี๋ยวนี้เรามีความหวังกันแตจะอยูดีกินดี, เราไมหวังที่จะกินอยูแตพอ
ดี; รูสึกคลาย ๆ กันวามันถูกกัน มันถูกจํากัดอาหาร ใหกินอยูแตพอดี เราก็ไมคอย
ชอบ. เราอยากใหเปดกวางไมมีขอบเขต วากินดีอยู, กินดีอยูดี อยางนี้เรียกวามืด
เปนความมืด แลวจะทําใหเกิดปญหาอันไมมีที่สิ้นสุด. ทั่วโลกนิยมการกินดีอยูดี โดย
เฉพาะในบานเมืองที่มันเจริญ เจริญแผนใหม เขานิยมการกินดีอยูดี แลวขยายออกไป
ขยายออกไป, สรางเครื่องมืออันวิเศษประเสริฐตาง ๆ ก็เพื่อกินดีอยูดี เพื่อสุขสําราญสวน
ที่เกินความจําเปน. พอเราบอกวา กินอยูแตพอดีวีย เขาก็ฟงไมถูก, แลวมักจะเห็น
วามันเปนอยางเดียวกันแหละ กินดีอยูดี กับกินอยูแตพอดี เปนอยางเดียวกันแลวไม
ตองแยกกัน.
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นี่เรียกวามันไมไหวแลว ที่มันมีแตความมืด ไมมีฟาสาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฟาไมสางทางทิศตะวันตก ซึ่งเราสมัครใจตามกนเขาอยูเสมอ ; ฟาไมสางทางตะวัน
ตก ฟาไมสางทางสังคม ฟาไมสางทางการเมือง ฟาไมสางทางเศรษฐกิจ ฟาไมสาง
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ทางสันติภาพ ฟาไมสางทางศาสนาจักร ฟาไมสางทางคานิยมของมนุษย ฟาไมสาง
ทางดําเนินชีวิต ฟาไมสางทางกินอยูแตพอดี. ขอใหมันกลายเปนฟาสางในทุก ๆ
ทางอยางที่กลาวมาแลว.
นี่ก็บรรยายในวันนี้ก็สมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาส
ใหพระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดบทพระธรรมพิเศษ, เปนเครื่องกระตุนเตือนใจ ใหทุกคน
มีความกลาหาญ มีกําลังวังชา มีความเขมแข็ง ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะ ตาม
หลักแหงพระศาสนา สืบตอไปในกาลบัดนี้.
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ฟาสางในเรื่องทางจิต.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๕ ในวันนี้.
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่อง ฟาสางตาง ๆ ตอไปตามเดิม ; ถาสังเกตดูใหดี จะเปนการ
บรรยายที่ชวยเรียกความจําแตหนหลังกลับมา เฉพาะเรื่อง ๆ เพื่อความมั่นคงแหง
เรื่องนั้น ๆ ก็ไดเหมือนกัน, ในวันนี้จะกลาวดวยเรื่อง ฟาทางทางจิต ทางการปรกติ
ของจิต เปนตน, ซึ่งลวนแตเปนเรื่องที่เคยพูดกันมาแลว เราจะตองยังคงรูจัก จําไดหรือ
เขาใจหรือเห็นแจง ในเรื่องนั้น ๆ สืบตอไป ทําใหสามารถปฏิบัติธรรมะได.
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ความสําคัญอยางไร ? จิตมีความสําคัญตรงที่วา อะไร ๆ จะมีขึ้นมาได ก็เพราะความ
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รูสึกของจิต ; ถาไมมีจิตสําหรับจะรูสึกตอสิ่งนั้น ๆ แลว สิ่งทั้งปวงก็ไมมี หรือวาโลก
ทั้งโลกก็ไมมี อะไร ๆ ก็ไมมี ; แตเพราะจิตมี รูสึกหรือสัมผัสตอสิ่งนั้น ๆ ได สิ่ง
ทั้งปวงจึงมี, เพราะจิตเปนสิ่งที่อาจจะรูสึก เปนอยางนี้ทั้งฝายรูปธรรมและฝายนามธรรม
คือทั้งฝายวัตถุและฝายจิตใจเอง.
มีบาลีกลวาอยูเปนหลักฐานวา ขีวิตก็ดี อัตตภาพก็ดี ความสุขความทุกขก็ดี
ทั้งหมดนั้นประกอบอยูที่จิตดวงเดียว หรือขึ้นอยูกับจิตดวงเดียว, ไมมีจิตก็ไมมีชีวิต ไมมี
อัตตภาพ ไมรูสึกสุขมีรูสึกทุกข. นี้หมายความวารายกายก็ไมมี จิตใจก็ไมมี; ใน
คัมภีรอภิธรรมก็ยังมีกลาววา เอกจิตฺตขณิกา สพฺเพ ธมฺมา – ธรรมทั้งหลายทั้งปวงขึ้น
อยูกับขณะจิตหนึ่ง ๆ ; หมายความวาจิตนี้ทํางานเปนขณะ ๆ มันรูสึกอะไรไดครั้งหนึ่ง
ก็เรียกวาขณะหนึ่ง. สิ่งทั้งปวงมันเปนผลของการที่จิตรูสึกไดขณะหนึ่ง ๆ ในสิ่งเหลา
นั้น; ถาไมมีจิต ก็ไมมีอะไรจะรูสึกตอสิ่งทั้งปวง, สิ่งทั้งปวงก็เทากันไมมี. นี่แหละทาน
คิดดูเอง สังเกตดูเอง เห็นแจงดวยตนเองวา เพราะมีจิตมันรูสึกตอสิ่งนั้น ๆ ได
สิ่งนั้น ๆ จึงไดมี.
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ทีนี้ก็ตองดูตอไปถึงขอวา จิตมันมีของมันไดเองหรืออยางไร ? ตอบวา
จิตมันเปนสักวาธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ, เหมือนกับธาตุทั้งปวง เชนธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม และอากาศธาตุ จิตเปนธาตุ ชนิดหนึ่งเรียกวา วิญญาณธาตุ ;
รวมกันทั้งหมดเปน ๖ ธาตุ, ใน ๖ ธาตุนั้นมีจิตอยูธาตุหนึ่ง เรียกวา วิญญาณธาตุ
เปนธาตุตามธรรมชาติ ; เพราะเปนธาตุตามธรรมชาติ จึงไมถือวาเปนตัวตน, จะถือ
วาเปนตัวตนหรือไมถือวาเปนตัวตน จิตมันก็เปนธาตุที่รูสึกตออะไรได มันคิดนึกได
จิตมันก็คิดเอาวามันเปนตัวตนได, หรือจะเอาอะไรเปนของตนก็ได.
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ฟงดูใหดีตรงนี้วา
จิตนั้นไมใชตัวตน
แตมันเปนธาตุที่รูสึกคิดนึกได
;
ดังนั้นมันจะโงไปคิดวาอะไรเปนตัวตน
มันก็ไดอยูดี.
เราจึงมีความรูสึกวาเปนตัว
ตน-ของตน, เปนตัวกู-เปนของกู. ถาจิตอยาโงไปคิดผิด ๆ เชนนั้น มันก็ไมมี
ตัวกู-หรือของกู; นี่เรียกวาจิตนั้นมันโงได แมวามันจะเปนสิ่งที่คิดได รูสึกได อะไร
ได, แตมันก็เปนสิ่งที่โงได คือมัน คิดผิด เพราะวามันมีธาตุอยางอื่นซึ่งไมรวมอยู
ใน ๖ ธาตุนี้ เชนอวิชชาธาตุ เปนตน อวิชชาธาตุ ธาตุแหงความโง หรือธาตุของอวิชชา
เขามาแทรกแซงปรุงแตงในขณะนั้น, จิตมันโง จิตก็คิดไปตามความโง จนเกิดความ
รูสึกนึกคิดวาเปนตัวตนของมันเอง.
เชนทารกเกิดขึ้นมาในโลกแลว ไดบริโภคของอรอย รูสึกอรอย ก็รูสึกวา
ฉันอรอย มีตัวฉันเปนผูอรอย, ทั้งที่มันไมไดมีตัวฉัน มันมีแตรางกายกับจิตที่คิดนึกได
แลวมันก็คิดนึกไปตามความไมรู.
นี่คือปญหาสําคัญอยางยิ่ง
ที่เกิดอยูกับเราทุกคน,
เราทุกคนมีความรูนึกคิดนึกวามีตัวฉัน หรือมีตัวตน หรือมีตัวกู เพราะจิตมันคิด
เอาเองดวยความโง.
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ความโงมาแตไหน ? มันก็มาแตไมมีความรู ไมมีความฉลาด มันปลอย
ที่วางไวใหโง มันไมบรรจุอยูดวยความรูหรือความฉลาด. ชีวิตของคนธรรมดา ไมมี
สติไมมีปญญา หรือญาณทัสสนะใด ๆ มันก็วางจากความรู คือไมมีความรู ; เมื่อไมมี
ความรู จิตมันก็คิดไปตามความไมรู มันจึงเกิดความรูสึกเปนตัวตน ทั้งนี้มันเปนธาตุ
ตามธรรมชาติ มีเหตุปจจัยเฉพาะของมันเอง ปรุงแตงไปตามเรื่องราวของมันเอง, แต
มันมาปรุงแตงในลักษณะที่ใหเกิดความรูสึกวาตัวตน.
เราก็มีความรูสึกอันโงเขลานี่แหละเปนปญหา
มันทําใหเกิดกิเลสอยาง
นั้นอยางนี้ขึ้นมา, ทําใหรัก ใหโกรธ ใหเกลียด ใหกลัว ใหวิตกกังวลอาลัยอาวรณ ได
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มากอยางมากประการตามความคิดที่ผิด. ถาอยามีมีความคิดผิด ๆ ของจิต สิ่งเหลานี้
ก็ไมมีมา ไมเกิดขึ้น ก็ไมมีปญหา.
ทีนี้ดูตอไป ก็จะเห็นวา จิตนี้ตองอาศัยรางกาย หรือที่จะเรียกวาธาตุฝาย
รูป เปนเครื่องชวย เปนเรื่องรอบรับ เชนวามีรางกาย แลวก็มีระบบประสาท มี
มันสมอง ซึ่งเปนสวนของรางกาย ใหเปนเสมือนหนึ่งที่ทํางานของจิต, มีอะไรมากระทบ
สวนนั้น ระบบประสาทนั้นก็ทําใหเกิดโอกาสแกจิตที่จะรูสึกนิ่งนั้น ๆ จิตนั้นจึงสามารถจะ
รูสึกอะไรได คือสามารถแสดงตัวออกมาได แลวทําหนาที่ของจิต.
เปรียบกับเรื่องทางวัตถุ ก็เห็นไดงาย ๆ อยางในปจจุบันนี้ เรามีสิ่งที่เรียกวา
ไฟฟาใชกันอยูทั่วไป; ตัวไฟฟานั้นก็ถือกันวา เปนสิ่งที่มีอยู คลาย ๆ กับเปนธาตุชนิด
หนึ่ง แตถาไมมีอุปกรณที่ใหเกิด เชนเครื่องไดนาโมก็ดีหรือหมอแบตเตอรี่ก็ได สิ่งที่
เรียกวาไฟฟาก็ไมอาจจะแสดงตัวออกมา ใหเปนกําลังหรือใหเปนอะไรก็ตาม. ดูใหดีวา
ถาไมมีอะไรเปนเครื่องชวยประกอบ ชวยรองรับ ชวยใหไดอาศัยทําหนาที่แลว
มันก็ทําไมได ทั้งที่มันมีอยูจริง.
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นี่เราเปรียบวา จิตนี้เหมือนกับสิ่งที่เรียกกันวาไฟฟา มันตองมีรางกาย
ที่เปนระบบดีที่สุด คือระบบสมอง ระบบประสาท แลวจิตนั้นก็ทําหนาที่ของมันได, มัน
จะทําหนาที่ของมันได ตอเมื่อมันรวมอยูดวยกัน ประกอบอยูดวยกัน ดังนั้นทานจึง
เรียกรวมเปนสิ่งเดียวกันเสีย,ไมเรียกเปนสองสิ่งวากายและจิต, เรียกวา กายจิต เสียเลย
หรือ จิตกาย เสียเลย, คือคําวา นามรูป ๆ นั้น เมื่อมันรวมเปนอันเดียวกันแลวจึง
เรียกกวานามรูป; ถาแยกกันอยูเปน ๒ อยางทําอะไรไมได ตอเมื่อเขารวมกันทําหนาที่
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เรียกวานามรูป มันจึงทําอะไรได.
จิตเปนอยางนี้.

นี่แหละเราควรจะรูวา ธรรมชาติของสิ่งที่เรียกวา

ถารางกายมันทําลายลง ที่เรียกวา ตาย จิตมันก็ไมมีที่ทํางาน ; เหมือน
กับวาไมมีเครื่องอุปกรณใหเกิดกระแสไฟฟาอีกตอไป
กระแสไฟฟาก็ไมอาจจะเกิดไดอีก
ตอไป, แลวก็ไมมีใครบอกไดวามันไปอยูที่ไหน. พวกที่ยึดถือตัวตนก็วา มันไปเปน
ตัวตนอยูที่ไหนแหงใดแหงหนึ่ง จนกวามันจะหารางใหมได, อยางนั้นก็ตามใจ.
เรื่องสําคัญมันอยูที่วา จะไมมีความทุกขกันอยางไร ; สวนที่วาจะ
มีอะไรเกิด เกิดอยางไรนั้น ทานไมไดกลาวไวชัดเจน ; เพราะเปนเรื่องที่ไมอาจจะ
กลาวได ก็ได หรือเปนเรื่องที่ไมตองรูก็ได. เรารูแตวาเดี๋ยวนี้ทําอยางไร กายและจิต
มันจึงประกอบกันอยางถูกตอง,
เกิดแตความรูสึกคิดนึกที่ถูกตอง,
ไมเกิดอวิชชา
ไมมีอวิชชา, แลวจิตนั้นก็เปนสุขสงบอยูตลอดเวลา จนกวาเปลือกของมัน คือกายนี้
จะแตกทําลายไป ก็หมดปญหากัน นี้เรียกกวาธรรมชาติของจิต.
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ถาใครจะคิดเสียงาย ๆ วาที่มันตาย ๆ กันนั้น รางกายมันตาย สวนจิตนั้น
ถือวาไมตายก็ได ใหมันตายไปแตรางกาย สิ่งที่สมมติวาตัวเราของเรา ที่จิตมันคิดเอาเอง
นั้นมันไมตาย. ถามันฉลาด แมจะสูญเสียรางกายนี้ไป มันก็ไมเอารางกายใหมที่ธรรมะ
มีธรรมกาย มีธรรมกายของสากลจักรวาลนี้เปนหลัก วาเราไปมีกายเปนธรรมกาย, ก็จะ
พลอยไมตายเปนธรรมกายไปดวย. แมอยางนั้นก็อยาเพอไปคิดวา นั้นเปนตัวตน ;
มีคนบางพวกคิดวานั่นเปนตัวตน,
แตพุทธศาสนาไมถือวามีอะไรที่เปนตัวตน.
แม
ธรรมกายก็ไมถือวาเปนตัวตน, รางกายก็มิใชตัวตน, จิตก็มิใชตัวตน ทั้งที่มิใช
ตัวตนก็รูสึกคิดนึกได. เมื่อมันยังอยูกันอยางครบถวน อยางถูกตอง คิดผิดก็เกิด
ปญหาคือความทุกข, คิดถูกก็ไมเกิดความทุกข. มันจึงอยูตรงที่วามันไดรับการศึกษา

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

ฟาสางในเรื่องทางจิต

๑๕๓

เพียงพอหรือไม ถาไดรับการศึกษาเพียงพอ ก็มีแตคิดถูก, ดํารงจิตไวถูก แลวก็ไมมี
ความทุกข.
พูดอยางชาวบานพูดพาโลก็ยังได วารางกายจะตายก็ตายไปซิ ฉันไมตายก็
แลวกัน. คนที่จอหนากับความตายนาจะคิดกันในแงนี้ จะไดไมกลัวตาย; รางกาย
เทานั้นจะตายก็ตายไป ฉันไมตายก็แลวกัน คือจิตเปนสิ่งที่ไมตองตายก็ได เพียงแต
ไมมีที่ทํางาน ไมมีที่อาศัย สําหรับจะคิดนึกได แลวก็ไมปรากฏ อยูที่ไหนไมมีใครรู.
เอา, ทีนี้ก็ดูตอไป คือขอที่วา ธรรมชาติเดิมของจิตเปนอยางไร ? มีพระ
บาลีวา ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ - ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้มีปรกติเปนประภัสสร ตฺจ
โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏํ - แตวาจิตนั้นแลเศราหมองแลว เพราะอุปกิเลส
จรเขามา เปนอาคันตุกะเขามา หรือวา ตฺจ โข อุปกเลเสหิ วิปฺปมุตตํ คือมันเปนจิต
ที่พนจากกิเลส เพราะไมมีอุปกิเลสเกิดขึ้นหรือจรเขามา; หมายความวามันเปนจิตที่พน
จากอุปกิเลสนั้น ๆ ได ไมใชตายตัววามันจะตองมีอุปกิเลสเสมอไป. ตามธรรมชาติเดิม
ก็เรียกวาเปนประภัสสร คือไมมีกิเลส แตแลว เศราหมองเพราะมีอุปกิเลสเปน
อาคันตุกะเขามา, แลวก็เปนวิปปมุตตจิต คือจิตที่พนจากความเศราหมองได
เพราะไมมีอุปกิเลสเปนอาคันตุกะเขามา ใจความสําคัญมีอยูวา ถามีอุปกิเลสเกิดขึ้น
มันก็สูญเสียความเปนประภัสสร
เปนจิตเศราหมอง; ถาไมมีอุปกิเลสเปนอาคันตุกะเขา
มา ก็เปนวิปปมุตตจิต คือคงประภัสสรอยูตามเดิม.
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และ ตรัสตอไปวา ผูใดรูอยางนี้ จิตตภาวนามีไดแกผูนั้น, ผูใดไมมีความรู
ในขอนี้ ผูนั้นไมอาจจะมีจิตตภาวนา จิตตภาวนา แปลวาทําจิตใหเจริญคือใหเจริญถึง
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ที่สุด, จิตเจริญถึงที่สุด คือไมอาจจะเกิดกิเลสได. จิตไดรับการอบรมถึงที่สุด จนจิต
ไมอาจจะเกิดกิเลสได นั่นเรียกวาจิตตภาวนา คือการทําจิตใหเจริญ.
คนที่มีความรูวา จิตนี้เศราหมองเพราะมีอุปกิเลสเกิดขึ้น, ไมเศราหมอง
เพราะไมมีอุปกิเลสเกิดขึ้น, รูอยางนี้เทานั้น จึงจะสามารถทําจิตใหเจริญ. เพราะวา
ถาเขาไมรูอยางนี้ เขาก็ไมรูวาจะทําอยางไร จิตจึงจะไมมีกิเลสเครื่องเศราหมอง,
หรือวาเมื่อเขาไมรูอยางนี้ เขาก็ไมตองการจะทําจิตอะไรกัน เพราะไมรูวาจิตนี้เปนสิ่งที่
ทําใหเจริญได. เขาไมรูเรื่องจิตเลย เขาก็ไมตองทําอะไรเกี่ยวกับจิตนั้น ดังนั้น พระ
พุทธเจาทานจึงตรัสวา ผูมีความรูเรื่องนี้อยางถูกตองเทานั้น สามารถที่จะมีจิตตภาวนา
คือการทําจิตใหเจริญ. ดังนั้นเราทุกคนจึงตองรูเรื่องนี้. แลวก็ทําจิตตภาวนา คือทํา
จิตใหเจริญ เพราะวาเราจะไดมีจิตที่เจริญ คือจิตที่ไมตองมีความทุกข, จะไดรับผลดี
ในการที่เกิดมาแลวมีจิตอยู ไมตาย.
ทีนี้ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่ง คือวา ความปรกติของจิต ในขอนี้มีกลาวไว ใน
ปฏิสัมภิทามรรค, แมไมใชเปนพระพุทธภาษิต แตก็ไดรับความนับถืออยางเดียวกัน.
ขอความนั้นมีวา ปรกติปริสุทฺธมิทํ จิตฺตํ นิกฺกิเลสฏเนาติ วิฺาณจริยา – จิตนี้มี
ปรกติบริสุทธิ์ เพราะวาไมมีกิเลส, จิตนี้เมื่อไมมีกิเลส ชื่อวาเปนจิตบริสุทธิ์อยูเปนปรกติ,
ธรรมดาหรือธรรมชาติเดิมของจิตไมมีกิเลส จึงถือวามันเปนสิ่งที่บริสุทธิ์อยูเปนปกติ.
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คํ าว า วิ ญญาณจริ ยา หมายถึ งการประพฤติ กระทํ าของวิ ญญาณหรื อจิ ตนั้ นเอง,
จึงถือเอาใจความไดวา ตามธรรมดานั้น จิตหรือวิญญาณยอมดํารงตนอยูอยางปรกติ หรือ
ดิ้นรนเพื่อความปรกติ, ประพฤติกระทําเพื่อความปรกติ. ธรรมชาติของจิตมีจริยา
คือความประพฤติอยางนี้ คือมีความปรกติอยู เพราะเหตุวาไมมีกิเลส.
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พู ดให สั้ นที่ สุ ดก็ ว า มั นไม มี กิ เลส ถ ามั นเกิ ดกิ เลสขึ้ นมา มั นก็ ดิ้ นรนเพื่ อ
ความหมดไปแหงกิเลส.
จิตนี้ตามธรรมชาติเดิมไมมีกิเลส ถามีกิเลสเกิดขึ้น มันก็จะ
ดิ้นรนหรือประพฤติกระทํา เพื่อความไมมีกิเลส,
เรียกวามันมีความรูอะไรอยูไมนอย
เหมื อนกัน มันคลาย ๆ กับวา เรานี้ตามปรกติไมเจ็บ แต ถามี อะไรมาทําใหเจ็บ ก็ดิ้ นรน
เพื่อจะระงับความเจ็บนั้นเสีย. ถามีอะไรมาขีด มาตํา มาเผา มาลนเจ็บ, นี้มันก็ดิ้นรน
เพื่อจะระงับความเจ็บนั้นเสีย.
นี้เปนธรรมดา หรือเปนปรกติกิริยาของสิ่งที่เรียกวากาย
อันมีระบบประสาท นี้ก็ได.
เราพอจะจับใจความไดวา จิตตามธรรมชาติเดิมเปนประภัสสร มีปรกติ
บริสุทธิ์; แตจะเกิดไมบริสุทธิ์ขึ้นมา ก็เพราะมีอุปกิเลสเขามา. หนาที่มันจึงมีแตเพียง
วา ทําอยางไรกิเลสจึงจะไมเกิดขึ้น ? เราก็อบรมจิต ที่เรียกวาจิตตภาวนา เรื่อย ๆ ไป
จนกระทั่งจิตนั้นเปลี่ยนสภาพ เปนสิ่งที่ไมอาจจะใหโอกาสแกกิเลสอีกตอไป ก็เรียกวา
บรรลุมรรคผลนิพพาน. จิตของคนธรรมดาใหโอกาสแกกิเลส นี้เราอบรมฝกฝนจิต
ตามธรรมดานั้น ใหกลายสภาพเปนจิตที่ไมอาจจะเกิดกิเลส,ในที่สุดมันก็ไมมีกิเลส,
หลุด
พนไปจากอํานาจของกิเลส เรื่องมันก็จบเทานั้น.
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ฉะนั้นการศึกษาใหสามารถรูระวังอยาใหเกิดกิเลสนั้น เปนสิ่งสําคัญ
เปนสิ่งจําเปน หรือเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาที่วางไว, สําหรับใหประพฤติปฏิบัติ จึง
ควรจะมองไปในทางวา การเจริญจิตหรือทําจิตใหเจริญนี้ เปนสิ่งที่ทําไดไมเหลือ
วิสัย, ยิ่งเรารูอยางนี้แลว มันก็ยิ่งเปนการงาย ที่จะทําจิตใหปรกติ. ถาไปคิดวาเหลือ
วิสัย มันก็เปนคนโงของเราเอง จะไปโทษใคร, ถาไมสนใจที่จะรูวา ทําอยางไรจึงจะฝก
จิตเปนอยางนี้ได มันก็เปนความเหลวไหลของเราเอง แลวจะไปโทษใคร. เดี๋ยวนี้มัน
ไมเหลือวิสัย เพราะวา จิตเดิมแทนั้นมันไมมีกิเลส มันเผลอปลอยใหกิเลสเกิดขึ้น
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และวา จิตนั้นมีปรกติบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์อยูเปนปรกติ ดิ้นรนเพื่อจะปรกติ;
ดังนั้นมันเปนการงาย มันชวยใหงาย ในการที่จะทําจิตใหปรกติ. นี่เรื่องจิตเปนอยางนี้.
มีคําเรียก ชื่อจิต หลายคํา ที่ใชกันอยูมากก็คือ คําวา จิต คําวามโน คําวา
วิญญาณ; ตัวหนังสือตางกัน, ความมุงหมายก็ตางกัน แตก็เล็งถึงจิตสิ่งเดียวกัน.
เมื่อทําหนาที่คิด หรือนึก หรือปรุงแตงสรางสรรคกอสรางอะไรขึ้นมา นี้เรียกวาจิต ;
เมื่อ ทําหนาที่รูสึก เชนรูสึกเวทนาสุขทุกขเปนตน มักจะเรียกวามโน, และเมื่อมันมา
ทําความรูแจงอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย นี่เรียกวาวิญญาณ;
เรียกวาจิต เมื่อมันคิด, เรียกวามโน เมื่อมันรูสึก, เรียกวา วิญญาณ; เมื่อมัน
รูแจงทางอายตนะ.
เพราะมันทําหนาที่ไดประหลาด ๆ อยางนี้ คนพวกหนึ่งเขาถือวาเปนตัวตน
ควรจะยึดถือวาเปนตัวตน สอนใหยึดถือวาเปนตัวตน; แตในทางพุทธศาสนาไมเปนเชน
นั้น บอกใหรูวาธาตุนี้ ธาตุวิญญาณธาตุนี้ มันทําไดเชนนี้เอง ตามธรรมชาติของ
มันเอง. แมจะคิดได จะรูสึกได จะรูแจงอารมณได มันก็เปนสักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ; ไมควรจะยึดถือวาเปนตัวตน. เมื่อไดรับการฝกฝนถึงที่สุดแลว มันก็จะ
ถึงขั้นที่วา เปนจิตที่หลุดพน ไมมีอะไรมาทําใหเศราหมองไดเหมือนแตกอน หลุดพน
จากอํานาจของสิ่งที่จะมาทําใหเศราหมอง. นี้เรียกวา ความหลุดพนแหงจิต เรียกวา
วิมุตตจิตจิตนี้หลุดพนแลว จากอํานาจของการที่จะมีอะไรมาปรุงแตงใหเศราหมอง, เรื่อง
มันมีอยางนี้โดยใจความ.
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เราควรจะมีฟาสางในทางจิต, กอนนี้ไมรูก็ไมเปนไร แตเดี๋ยวนี้มันควร
จะรู. เราก็ไดขวนขวายกันมาตลอดเวลา ๕๐ ปที่มีสวนโมกข ที่จะบอกกันในเรื่องนี้
แตบางคนก็ไมสนใจ บางคนก็ไมอาจจะเขาใจ อยางนี้มันชวยไมได. ฉะนั้นขอใหไป
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ทบทวนเสียใหมวา เรื่องมันมีอยูอยางนี้ ควรจะมีความรูชัดเจนแจมแจงประจักษวา จิตนี้
เปนสิ่งที่ฝกได และมีวิธีฝกดวย คือพระพุทธเจาทานไดแนะถึงวิธีฝกดวย, แลวมันก็
มีธรรมชาติเดิม ที่เวนวางจากกิเลสอยูแลว; แตไมมีอะไรคุมครองไวได, มันมีอะไร
แทรกแซงเขามาทําใหเศราหมองได ฉะนั้นจึงไมเหลือวิสัยที่จะฝก.
กิเลสนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเปนคราว ๆ ถาเราศึกษาจนฉลาด รูจักการที่จะเกิด
กิเลสเปนครั้งคราว วาเกิดไดอยางไร แลวก็ควบคุมกันที่ตรงนั้น. สรุปไดสั้น ๆ วา
อยาเผลอ อยาโง อยาหลง เมื่อมีผัสสะมากระทบ, ไมหลงไมโงเมื่อมีผัสสะมากระทบ
มันก็ไมเปดโอกาสใหอะไรมาปรุงแตงใหจิตเศราหมองได. นี้เราทําไมเปน, ตามธรรมดา
เราทําไมเปน.
เดี๋ยวนี้เราไดรับแสงสวางจากพระพุทธเจา แลวเราก็เปนพุทธบริษัท ไดรับ
ความรูเรื่องนี้จากพระพุทธเจาวา เราจะตองทําอยางไร เราจึงจะไมทําผิดเมื่อผัสสะ, ไมโง
เมื่อผัสสะ แลวเราก็ทําใหได, ควบคุมจิตไวได, ไมใหมีการปรุงแตงที่ทําใหเกิด
ความเศราหมอง; จิตนี้ก็เปนจิตที่ชนะสิ่งทั้งปวง เรียกวาเราอยูเหนือโลก, เรา
ควบคุมจิตไวได ในลักษณะที่สิ่งใด ๆ ในโลก จะมาทําใหจิตนี้เปนทุกขไมได จิตนี้ก็
เรียกกวา เปนโลกุตตรจิต คือจิตที่อยูเหนือโลก.
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นี้เปนเรื่อง ฟาสางทางจิต ใครไมสาง ใครไมอยากจะสาง ก็ไมเปนไร
ก็ปลอยไปตามเดิมได. แตถาเห็นวา เปนเรื่องที่รูจักสางกันเสียบางจะดีกวา, แลวก็
ควรจะทําใหถูกตองตามคําแนะนําสั่งสอนในเรื่องการฝกจิต.
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ฟาสางทางการมีจติ ปรกติ.
ทีนี้ ขอตอไปมีหัวขอวา ฟาสางทางการมีจิตปรกติ ก็คือพูดถึงเรื่องการที่
จะฝกจิตใหปรกติมีจิตปรกติ เปนการขยายความเรื่องจิตออกไปในทางหนึ่ง. เรื่องจิต
พูดมาแลวในขอที่แลวมา, ทีนี้การมีจิตปรกติ เปนอานิสงสของจิตที่ฝกดีแลว คือวา
ถาเราฝกจิตดีแลว เราก็ไดรับผล คือมีจิตปรกติ; คลาย ๆ กับกลับไปสูสภาพเดิม แต
มันมากกวานั้น สภาพเดิมมันปรกติ แตมีอะไรมาเปลี่ยนเสียเมื่อไรก็ได. เดี๋ยวนี้ฝกแลว
ผึกเสร็จแลว มีจิตปรกติแลว แตอยูในสภาพที่จะไมมีอะไรมาเปลี่ยนให กลับผิดปรกติ
ได เพราะมันหลุดพนจากอํานาจของสิ่งเหลานั้นเสียแลว.
การฝกจิตนี้ เชื่อไดวามันมีมาแตดึกดําบรรพ เปนเรื่องสนันตนธรรม
ดวยเหมือนกัน คือไมมีใครอาจจะบอกไดวา มนุษยรูจักฝกจิตกันมาแตเมื่อไร ยุคไหน
โดยใคร, นี้บอกไมได เพราะมันนานเกินไป แตพอจะพูดไดวา มันมีมาตั้งแตเมื่อมนุษย
มันเริ่มรูจักสิ่งที่เรียกวาจิต. เมื่อมนุษยยังเปนคนปาอยูยากเกินไป ไมรูวามีจิต ก็ไม
เคยคิดนึก ที่จะฝกจิต แตตอมามันคอย ๆ สังเกต, คอย ๆ สังเกต คือความรูสึกในตัว
เอง วามันเปนสิ่งที่เปลี่ยนได ควบคุมได ก็ลองคิดดู ไปหาวิธีควบคุมดู มันเปนเรื่อง
เริ่มตนของฤาษีมุนีคนใดคนหนึ่ง ผูออกไปจากบานจากเรือน, แลวไปสนใจเรื่องฝกจิต
มันก็ตองพบตามสมควร, ไมใชพบทั้งหมด ไปใชพบจนเปนพระพุทธเจาได; แตมันก็
ไดพบขึ้นมาทีละนิด ๆ ทีละนิด ๆ.
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ถาถือตามหลักใหญ ๆ ทั่ว ๆ ไป ก็จะกลาวไดวา พวกที่พบทีแรกนั้น ก็ได
พบการฝกในระดับที่เรียกกันวาสมาธิมีความเปนสมาธิ.
และอันดับแรกก็คือที่เรียกวา
ปฐมฌาน, แลวตอมาจึงพบสูงขึ้นไป คือมันละเอียดยิ่งขึ้น ๆ ก็เปนทุติยฌาน
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ตติยฌาน จตุตถฌาน, แลวตอมาก็พบขึ้นไปกวานั้น คือเปนฌานประเภทที่ไมตอง
อาศัยรูป คือไมเพงรูป เพงสิ่งที่ไมมีรูปเปนอารมณ ที่เรียกวา อรูปฌาน, แลว
ก็ทุกครั้งหรือทุกขั้นที่พบ ก็ถือวาเปนสิ่งสูงสุดที่สุดกันเสียคราวหนึ่ง.
เชนวาฤาษีหรือมุนีที่ พบปฐมฌานครั้งแรก ก็จะคิดวา นี้ดีที่สุด หรือ
สูงสุดของเรื่องนี้ จัดใหเปนนิพพานไปเลย, ยังไมมีใครคิดไดดีกวานั้นก็วามันสุดอยูที่นี่.
นิพพานแปลวาเย็นไมมีความทุกขเลย,
ใครฝกจิตไดอยางนี้ครั้งแรกนี้
คนนั้นจะมีจิต
ที่เย็นและไมเปนทุกขเลย. ตอมาก็พบที่มันเย็นกวานั้น ก็เลยขอเปลี่ยนเปนทุกติยฌาน
ตติยฌาณ จตุตถฌาน ตามลําดับ กระทั่งอรูปฌานทั้งหลาย. นี่เรียกวาการคนพบในทาง
จิตไดดําเนินมาอยางนี้.
แลวก็เราจะมองกันวา มันมีความหมายสําคัญอยูที่วา ทําจิตใหปรกติไม
หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เขามาปรุงแตง เพียงแตชั้นปฐมฌาน มันก็ไมหวั่นไหวไดมากอยู
เหมือนกัน, ไมหวั่นไหวเพราะกาม, ไมหวั่นไหวเพราะอกุศลธรรม, ดังบาลีของปฐมฌานวา
วิวิจฺเจว กาเมหิ หรือ วิวิจฺจ อกุสเลหิ - สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม,
ความที่มันสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมนั่นแหละ คือภาวะที่มันปรกติ. ถากามหรือ
อกุศลธรรมเขามาปรุงแตง มันก็เปลี่ยนแปลงไป, มันก็ผิดปรกติ. เดี๋ยวนี้เขาบังคับจิตได
ถึงกับวา กามเพียงเทานั้น อกุศลธรรมเพียงเทานั้น ไมทําจิตใหผิดปรกติได ยังคงเปน
สมาธิอยู.
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นี้ก็ดูเห็นไดวา ในนั้นมันมีความปรกติของจิตอยูระดับหนึ่ง แตไมใชถึงที่
สุด; ตอเมื่อคนพบสูงเขา ๆ จนกวาจะถึงสุดทายของพวกฌานทั้งหลาย มันก็ยังไมใช
ปรกติ ถึ งที่ สุ ด จนกว าจะพบเรื่ องป ญญาเรื่ องวิ ป สสนา, คื อว าตั ดกิ เลสอนุ สั ยอาสวะเสี ยให
ได จึงจะเปนนิพพานจริง. ตามหลักของพระพุทธศาสนา นั่นแหละคือปรกติถึง
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ที่สุด, มันปรกติถึงที่สุดตอเมื่อหมดกิเลส ที่เรียกวาบรรลุมรรค ผล นิพพานในพระ
พุทธศาสนา; กอนหนานั้นมันกอนพุทธศาสนา หรือมันยังไมถึง ไมถึงที่สุด ก็กวากันไป
กอน จนมาถึงพระพุทธเจาทานพบสูงสุดจนไมมีสูงกวานั้น; นี้ก็เรียกวาจิตมีความเปน
ปรกติถึงที่สุด.
ทีนี้เราอยากจะเขาใจเรื่องนี้ เรื่องจิตปรกตินี้ เราก็ดูเอาเองสิ วา บางเวลา
เรามีจิตไมปรกติ เปนอยางไร; เพราะวาในวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่ง เรามีเวลาที่จิตมัน
กระสับกระสายไมปรกติตั้งหลายรูปแบบ อยางนั้นอยางนี้, เปนจิตไมปรกติ แลวมันมีความ
ยุงยากลําบาก มีความทุกขทรมานอยางไรบาง ? เราก็ควรจะตั้งตนศึกษากันไปตั้งแตตรงนี้
แหละ วาถาทําจิตใหปรกติ ควบคุมไวได มันก็สบายดี มันไมมีปญหา, มันไมมีความรัก
รบกวนจิตใจ, ไมมีความโกรธรบกวนจิตใจ, ไมมีความกลัวรบกวนจิตใจ, ไมมีความเกลียด
ใคร อะไรรบกวนจิตใจ ไมมีความวิตกกังวลรบกวนจิตใจ, ไมมีความอาลัยอาวรณรบกวน
จิตใจ, ไมมีทุก ๆ อยาง ที่มันเปนเครื่องรบกวนจิตใจ.
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เราตองเรียนจากสิ่งเหลานี้จริงๆ จึงจะรูจักมันจริงๆ ไมอาจจะเรียนได
จากหนังสือ, ไมอาจจะเรียนไดจากการอานหนังสือ.
ไมอาจจะเรียนไดจากการฟงผูอื่น
บอก; เพราะวามันตองเอาเรื่องในจิตใจแท ๆ ขึ้นมาดู มาสังเกต มาศึกษา ใหรูวาอยางไร
เรียกวาปรกตินั่นเอง, อยางไรเรียกวาไมปรกตินั่นเอง; ความรูนั้นจึงจะเปนความรูที่
ถูกตองและถึงที่สุด สิ่งที่รูนั้นจึงจะเปนธรรมะจริง ที่เรียกวา สวฺากฺขาตธรรม สฺวากฺขาโต
ภควาตา ธมฺโม, สวากขาตธรรม ตรงตามคําที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวอยางดีแลวจริง.

เดี๋ยวนี้ถาเราจะไมคิดวาเรานับถือศาสนา เรามีศาสนา เรามีระบบนั้นระบบ
นี้มาถือก็ได, เรามานึกเอาวา เราตองการจิตปรกติ. ถาทําใหจิตปรกติไดเราก็พอใจ มัน
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ก็ดับทุกขได; ดังนั้นเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามใจเขา หรือวาเขากําลังนับถือศาสนา
อะไรอยู, เราก็เสนอแกเขาไดวา ทําอยางนี้ซิ แลวมันก็ปรกติ ก็ไมมีความทุกขเลย. เรียก
วามันเปนของกลางของธรรมชาติ เปนของสากลของธรรมชาติ.
ถาจิตปรกติ ก็ดูเอาเอง เวลาที่เรามีจิตปรกตินั้นเปนอยางไร, พอเราไมมี
ความปรกติ หรือจิตผิดปรกตินั้นมันเปนอยางไร,
ก็เรียกวามันบาขึ้นมาแลวชนิดหนึ่ง
แลวมันก็บามากไปจนบาเลย, หรือวาเราไปเอาน้ําเมามากิน มาสูด มาทา มาอะไรก็ตาม
แลวมันเมา ก็คือผิดปรกติ, เพราะน้ําเมามาชวยทําใหผิดปรกติ หรือของเมามาชวยทําให
ผิดปรกติ. เชนกินเหลานี้เห็นไดชัด ๆ วามันกลายเปนคนบาขึ้นมา มันก็ผิดปรกติ,
แตของเมาอยางนี้มันยังอยูผิวเผินมาก. ของเมาที่ลึกซึ้งกวานั้นก็คืออวิชชา, อวิชชา
- ความโง ความไมรู ความหลง นั้น เมาลึก และเมาทางจิตทางวิญญาณ มันเมาลึก,
นั่นแหละจิตไมปรกติ ยิ่งกวาที่จะกินเหลาหรือกินอะไรเขาไปเสียอีก.
ฉะนั้นจึงตองมีวิธีทําใหจิตปรกติ ทั้งชั้นธรรมดาสามัญและชั้นที่ลึกซึ้ง :
ไมกินเหลาเมายาอะไรแลว นี่ก็ปรกติในระบบนี้แลว ซึ่งเกี่ยวกับรางกายนี้เปนสวนมาก,
แลวก็ไมมีมิจฉาทิฏฐิ ไมมีอวิชชา ไมมีโมหะ ไมมีความหลงใด ๆ ก็ไมเกิดโลภะ โทสะ
โมหะ, แลวจิตก็ไมผิดปรกติ คือจิตปรกติถึงที่สุด แลวจะสบายสักเทาไร.
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ทุ กคนไปคํ านวณดู เองว า ถ าจิ ตปรกติ ถึ งขนาดนั้ นแล ว เราจะสบายสั กเท าไร,
มันไมยากเกินไปที่จะลองคํานวณดู. แลวบางเวลามันก็เปนของมันเองได จิตปรกตินั้น
บางเวลามันก็เปนของมันเองได ตามธรรมชาติ, เวลาที่เราไมเกิดกิเลสใด ๆ นั่นแหละ
เรียกวามีจิตปรกติ แลวสบายเทาไร, ไปเทียบกันดูกับเวลาที่เรามีกิเลส มันวุนวายเทาไร.
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นี่เ รีย กวา
เรีย นธรรมะจากธรรมะ,
เรีย นธรรมะจากธรรมชาติ,
เรียนธรรมะจากของจริง รูสึกไดในลักษณะที่เปนสันทิฏฐิโก. คํานี้จําไวใหมั่นคงวา
สันทิฏฐิโก, สันทิฏฐิโก แปลวา รูสึกไดดวยตนเอง ที่วา เห็นไดดวยตนเอง คือจิตรูสึก
ไดดวยตนเอง เปนความรูที่ถูกตองแนนอน จะตองเปนนักเลง ใชคําวานักเลง นักเลงจิต
คือทํามากนั่นเอง ทํากันมาก ๆ จึงเรียกวานัก; เชนนักเรียนมันเรียนมาก มันเรียนมาก
จึงเรียกวานักเรียน,
เดี๋ยวนี้เราสนใจเรื่องจิตมาก
ก็เรียกวานักจิต
นักฝกฝนจิต
บําเพ็ญทางจิต.
เราตองเปนนักจิต สนใจเรื่องจิต; วันหนึ่ง ๆ จิตมันเปลี่ยนสภาพ
อยางไร
แลวมันมีผลอะไรเกิดขึ้น
แลวนานเทาไรจึงจะดับหรือเปลี่ยนไปเปนเรื่องอื่น.
นี่คือตัวธรรมะแท ธรรมะจริงเราอาจจะศึกษาได, ประพฤติได ฝกไดดวยตนเอง. เมื่อ
เรายั งไม มี ความรู เรื่ องฝ กเสี ยเลย เราก็ มาเรี ยนมาศึ กษาคํ าของพระพุ ทธเจ า, แล วเราก็ เอา
ไปใชสําหรับฝกของเราเอง ทีนี้เราก็รูเรื่องจิตนั้นมากขึ้น ๆ จนถึงกับวาจะควบคุมมันได.
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ขอใหตั้งตนศึกษา จากจิตใจของตนเองมาจากภายใน วาเปนอยางไร
เปนอยางไร, เปนอยางไร ตลอดวันตลอดคืน ตลอดเดือนตลอดป. ถาสังเกตกันอยู
ตลอดเวลา อยางนี้ ยอมจะพบไดมาก พบไดเพียงพอ, รูจักดวยตนเองไดขึ้นทีละนิด ๆ
วาจะควบคุมความรักอยางไร,
ควบคุมความโกรธอยางไร,
ควบคุมความหลงอยางไร.
มันเปนความเจ็บปวดแลวเข็ดหลาบ ถาคิดอยางนี้แลวมันเจ็บปวด มันก็เข็ดหลาบ มันก็
ไมกลาคิดอยางนี้, มันก็พบวิธีที่จะหลบเลี่ยงเสีย ไมคิดอยางนี้, แลวก็ไมเจ็บปวดเพราะ
ความโลภ เพราะความโกรธ เพราะความหลง, คนพวกนี้จะเจริญกาวหนาไปในทางวิชา
ของจิต โดยรวดเร็ว.
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ลองสังเกตดูเถอะวา
เราไมเอาใจใสมันเสียเลย, เราไมรูเรื่องนี้เลย,
เรา
ปลอยไปตามบุญตามกรรม. ฉะนั้นเรื่องที่จิตทําผิด จิตมันทําผิด มันคิดผิด มัน
ปรุงแตงผิด มันจึงมีมาก; แตมันก็ยังดีที่วา มันไมมากจนเปนบา เพราะมันมีสวน
ที่ถูกอยูโดยธรรมชาติ. จิตมันสงบอยูตามธรรมชาตินั้น มันมีมากพอ มันจุนเจือกันได;
ฉะนั้นเราสวนมากจึงไมเปนบา แตก็มีจิตทีวิปริตจรบกวนอยูบอย ๆ ไมนอยเหมือนกัน.
ถาเรารูทัน รูเทารูทันจิตเหลานี้ ควบคุมใหมากกวานี้, เราก็จะตองสบายวานี้. ในชั้น
นี้เอาแตเพียงวา ธรรมชาติมันชวย กิเลสเกิดขึ้นแลว เดี๋ยวมันหมดเหตุหมดปจจัยมันก็
ดับไป จิตก็สูสภาพปรกติอีก, มันเปนอยางนี้อยูมากพอสมควร ที่คนนั้นจะไมเปนบา.
ถาใครไมรูอะไรเอาเสียเลย หรือมันมีเหตุปจจัยอยางอื่นมากนัก มันปรุง
แตงใหจิตเปนกิเลสเหมือนกับเปนบานั้นมากเกินไป
ไมเทาไรมันก็จะบาจริงๆ, บาออกมา
ทางภายนอก, เปนคนบา แสดงอาการแหงคนบา. ถามันยังอยูแตภายในก็คอยยังชั่ว,
แตถาทําผิดมากขึ้นไปอีก มันก็จะออกมาภายนอก และเปนคนบาชนิดที่นารังเกียจ.
นี้คือความไมปรกติแหงจิต ออกมาเปนคนบา ถามันมีความปรกติของจิตมันก็ไมบา
คือคนปรกติ, แตก็ไมถึงที่สุด มันปรกติชนิดที่พออยูได พอทนอยูได มันไมถึงที่สุด.
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เราควรจะนึกถึงความมีจิตปรกติถึงที่สุด วามันจะดีอยางไร; เชนจะ
ตั้งปญหาขึ้นมางาย ๆ วา ถาเราไมถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง รบกวนเลยทั้งวัน
ทั้งคืน เราจะมีความสุขสักเทาไร; อยางนี้ไปคํานวณดูเถอะ เดี๋ยวก็จะชอบขึ้นมา จะ
ชอบความมีจิตปรกติขึ้นมา. ถาเราไมมีอะไรมารบกวนจิตใจ ใหรอนกระวนกระวาย ดวยราคะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ทั้งวันทั้งคืนนี่ ทั้งเดือนทั้งปดวยก็
ยิ่งดี มันจะมีความสุขสักเทาไร.
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ผู ที่ เรี ยกว าพระอรหั นต ก็ คื อกํ าจั ดต นเหตุ ของกิ เลสได หมด, ปรั บปรุ งระบบ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งมีความรูสึกที่นั้นไดดี ไมใหเรื่องตาง ๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ เขาไปทําจิตใหผิดปรกติแลว ความเคยชินที่ผิดปรกติแตกอน ๆ นั้นก็ลดลง ๆ ๆ
เพราะเราไมยอมใหผิดปรกติเพิ่มขึ้น.
ความเคยชินที่จะผิดปรกติแตกอนมันก็ลดลง ๆ
พรอม ๆ กันความผิดใหมก็จะไมเพิ่มเติมให ความผิดเกา ความโงเขลาเกา ๆ มันก็จางไป ๆ,
ในที่สุดก็มีอาการเหมือนกับเกิดใหม
ไปเกิดในกลุมพระอริยเจา
ผูมีกิเลสอันเบาบาง,
เรียกวาไปเกิดใหมสูงขึ้นไปตามลําดับ ๆ จนเปนพระอรหันต.
ในที่นี้ไมตองการจะพูดเรื่องระดับนั้น เพราะวาพูดกันไวที่อื่นแลว, แตจะ
พูดถึงเรื่องที่ใกลตัวกวานั้น จําเปนกวานั้น. ขอใหทานทั้งหลายสังเกตใหดี ๆ เรื่องที่
ใกลตัวกวานั้น คือ ที่มีอยูในชีวิตธรรมดา สามัญของคนในโลกปจจุบันนี้เอง คือจะ
ชี้ใหเห็นเปนหลักขึ้นมากอนวา ถาจิตมันปรกติไดเทาไร มันก็จะควบคุมกายให
ปรกติไดมากขึ้นเทานั้น, ในที่สุดจนกลายเปนเรื่องที่เห็นไดงาย ๆ ชัด ๆ ในทางวัตถุ.
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เอาตั้งแตวา เรื่องที่เห็นงายที่สุด ของความที่จิตผิดปรกติ, แลวรางกาย
ก็พลอยผิดปรกติ มีอยูทั่ว ๆ ไป. พอเราดีใจ ดีใจเกินไป ก็กินขาวไมลง; แมวาดี ๆ
อยางที่เขาเรียกกันวาดี หรือวาโชคดี ถูกลอตเตอรี่มหาศาล หรือวาดีใจเพราะอะไรก็ตาม
ไดสิ่งที่รักที่พอใจ มันก็กินขาวไมลง, หรือวาถาเราเสียใจมากเกินไป เราก็กินขาวไมลง,
นี้เปนเรื่องทางวัตถุ หรือเนื่องดวยวัตถุอยูมาก ถาใครเคยเปนอยางนั้นมาแลว ก็ดีแลว
ก็จะไดเขาใจไดงาย.

เมื่อดีใจเกินไปก็กินขาวไมลง, เสียใจเกินไปก็กินขาวไมลง; เพราะวาดีใจ
นั้นก็จิตผิดปรกติ, เสียใจก็คือจิตผิดปรกติ, แลวก็มีผลอยางเดียวกัน คือกินขาวไมลง
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มันเกิดอะไรขึ้นภายใน ที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนั่นแหละ มันเกิดสารอะไรชนิดหนึ่ง ซึ่ง
พวกนักวิทยาศาสตรเขารูดี ซึ่งทําใหกระเพาะไมตองการ ขืนกินเขาไปอาจจะตายก็ได
เมื่อจิตมันผิดปรกติจนไมยอมกินอาหาร ขืนกินเขาไปมันก็ตายก็ได นี้มันออกผลทางวัตถุ
ทางเนื้อทางหนัง ที่กระเพาะอาหารนั้นเอง เมื่อจิตมันผิดปรกติรุนแรง เขาเรียกวาสราง
สารทางวัตถุสารทางเคมี คือทางวัตถุนี่ ขึ้นมาในนั้น มันก็ทําใหเกิดผลแกรางกาย ถาเรา
ทําจิตไดปรกติ ไมดีใจเกินไป ไมเสียใจเกินไป คือจิตปรกติก็กินขาวอรอย ดูเทานี้กัน
ก็แลวกัน ถาจิตปรกติก็กินขาวอรอย ถาจิตปรกติในทางดีก็ตาม ในทางรายก็ตาม
มันกินขาวไมลง เมื่อกินขาวไมลง ก็หมายความวากระเพาะผิดปรกติแลว.
ฉะนั้นคนที่มีจิตผิดปรกติยืดยาว มีจิตผิดปรกติ เศราโศก หรือเสียใจ
หรืออะไรอยูยืดยาว กระเพาะมันก็ผิดปรกติยืดยาว
จนเปนโรคกระเพาะเรื้อรังไมรูจักหาย
มันเปนโรคกระเพาะเรื้อรังไมรูจักหาย เพราะวาจิตมันผิดปรกติอยูเรื่อย เคยเห็นบางคน
เปนโรคกระเพาะเรื้อรัง ตองกินยากระเพาะวันละมาก ๆ จนตายไปเลย มันไมรูจักหาย
เพราะไมรูจักแกไขจิตใหปรกติ รางกายมันก็สรางสิ่งที่เปนอันตรายแกกระเพาะ กระเพาะก็
พังกระเพาะก็ทะลุตายไปเลย.
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ฉะนั้นใครก็ตามเถอะ
ถาวามันเจ็บไขไดปวยแลว อยาไปมีจิตผิดปรกติกับ
มัน เห็นวาอยางนั้นเอง เชนนั้นเอง อยางนั้นเอง เอาจิตปรกติไว มันก็จะไมปวยมาก
มันก็จะไมปวยยืดเยื้อเรื้อรัง มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางหาย นี่เปนเรื่องธรรมดาสามัญ
อยูแกคนทุก ๆ คน ในยุคปจจุบัน ที่มีเรื่องมากมายมาทําจิตใหผิดปกติ
ความเจริญกาวหนาทางวัตถุแหงยุคปจจุบันนี้ มันทําใหมีสิ่งที่ทําใหจิต
ผิดปรกติมาก มากมาย : เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องนุง เรื่องหม เรื่องกามารมณ เรื่อง
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อะไรก็ตาม เขาทําขึ้นมาใหม ๆ แปลก ๆ แลวรุนแรง, ทําใหมนุษยในโลกมีจิตผิดปรกติ
มากขึ้น ๆ. ดังนั้นโรคภัยไขเจ็บที่ไมเคยมี มันก็ไดเกิดมีขึ้นในโลกมนุษยสมัยนี้ จนเรียก
วามันนําหนา หมอไลตามหลังไมทัน; โรคภัยไขเจ็บแปลก ๆ เกิดขึ้นเปนวิ่งเลย ความรู
ทางหมอเทาที่มีอยูมันไลตามไมทัน;
ฉะนั้น
คนก็ตองเปนโรคนานาชนิดและมากขึ้น,
แมโรคที่มันไมเคยรุนแรงมันก็รุนแรงขึ้น.
อยากจะพูดชนิดที่ผูฟงไมเชื่อ วาถาวาจิตไมผิดปรกแลว มันก็จะเปน
โรคอะไรไมได โรควัณโรค โรคเรื้อรัง โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคอะไรก็ตาม
เถอะ มันมาแตจิตมันผิดปรกติอยางใดอยางหนึ่งอยู รางกายที่มันเกี่ยวกับสวนนั้น มันก็
ไมทํางาน, มันไมทํางาน มันก็เกิดเชื้อโรคขึ้นมาก็ได แลวเปนโรค เชนเปนวัณโรค
เปนโรคมะเร็งอะไรก็ได หรือวามันใชน้ําตาลไมหมด ไมถูกตอง มันก็เปนโรคเบาหวาน,
หรือทําใหเกิดความดันสูง เพราะมีอะไรไปทําใหหัวใจมันผิดปรกติ. ความปรกติไมมี
แลว, มันมีแตความผิดปรกติแลว จิตผิดปรกติแลว รางกายก็ผิดปรกติไปตาม.
ถาเรามีความปรกติถูกตองตามธรรมชาติแท ๆ แลว โรคอะไรจะเกิดขึ้นไมไดจากภายใน,
เกือบจะไมมีโรคอะไรเกิดขึ้นได.
เดี๋ยวนี้เต็มไปหมดจนนับไมหวาดไมไหว;
เพราะวา
ความผิดปรกติของจิตในโลกปจจุบันนี้มันมากเหลือเกิน.
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ถาเราจะเอาธรรมะเปนที่พึ่ง
ก็ศึกษาเรื่องทําจิตใหปรกติ
จิตปรกติอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะ ไมมีความรูสึกรุนแรงเกี่ยวกับราคะ บาง โทสะบาง โมหะ
บาง หรือชื่ออื่น ๆ อีกหลายชื่อที่มันเนื่องกัน แตรวมสรุปยอแลวมันเหลือแตราคะ โทสะ
โมหะ, ไมมีราคะ โทสะ โมหะมาทําใหจิตผิดปรกติ. มันก็ปรกติไปหมด กินอยูหลับ
นอนอาบถายอะไรปรกติไปหมด มันเกิดโรคไมได.
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เดี๋ยวนี้แมแตนอนหลับมันก็นอนหลับยาก,
มันก็เปนโอกาสของโรคบาง
พวกแลว. เดี๋ยวนี้เรากินของที่ไมควรจะกิน มันก็ใหเกิดโรคบางอยางขึ้นมาแลว.
เราไปนิยมแตสักวาอรอย ไมคํานึงถึงวามันเปนอันตรายแกสุขภาพ; นี้อาหารการกิน
เปนอยางนี้. ทีนี้ก็มีเครื่องสนุกสนาน ที่ทําใหไมตองหลับตองนอนกันทั้งวันทั้งคืนก็มี
มันบามากจนถึงกับวา ทําไดในสิ่งที่ตามธรรมดาทําไมได; เหลานี้มันก็เปนเรื่องที่ทําให
จิตผิดปรกติดวยกันทั้งนั้น, แลวก็ทรมานใจอยูเสมอวา เมื่อไรจะไดอะไร ๆ ที่มันดีกวานี้
ไดอาหารที่ดีกวานี้, ไดเครื่องนุงหมที่ดีกวานี้, ไดบานที่ดีกวานี้ ไดรถยนตที่ดีกวานี้
กระทั่งวามันจะไดตูเย็นที่ดีกวานี้ ที่ใหญกวานี้, ไมรูจะเอาไปทําอะไร นอกจากจะเอาไป
สุมใหมันบามากขึ้น, ไปใหมันบามากขึ้นกวาเดิม มันไมมีอะไร. เพราะวาที่มันมีอยู
มันก็เหลือกินเหลือใชเหลือพอดีอยูแลว; ฉะนั้นคนเราจึงมีจิตปรกติมากขึ้น ๆ,
แลวก็ไดเกิดโรคทางกายตามหลังโรคทางจิต.
นี่ขอใหชวยคิดนึกใหมากเถอะวา อะไร ๆ ก็ขอใหจิตปรกติไวกอน, ถาอะไร
มันเกิดขึ้น เรื่องความวิบัติพลัดพราก : ใครตาย ลูกตาย ผัวตาย เมียตาย หรือสูญหาย
หรือเงินหาย หรืออะไรหายก็ตาม, ดูความที่จิตมันผิดปรกติ แลวก็ดึงกลับมาเสีย
โดยเร็ว วาชางหัวมัน ชางหัวมัน ไมรูไมชี้ ชางหัวมัน, ฉันจะเอาจิตปรกติไวกอน,
เอาความปลอดภัยแกชีวิตจิตใจไวกอน, สิ่งนั้นหายไปก็หายไป นั่นแหละจะชวยใหปรกติ
อยูได.
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ถาไปอาลัยอาวรณรองหมรองไห ทําลายความปรกติของรางกาย มันก็
ไดเปนโรคทางรางกาย : นับตั้งแตวานอนไมหลับยิ่ง ๆ ขึ้น, เปนโรคความดันสูง เปน
โรคหัวใจ, ที่เปน ๆ กันอยู ซึ่งมันพูดไดอยางกําปนทุบดัน คือไมมีผิดวา ถามันปรกติอยู
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แลวมันเปนโรคไมได. เนื้อหนังของเราทั้งหมดทั้งสิ้น ถามันไมยอมผิดปรกติแลว
มันเปนโรคอะไรไมได : ขางนอกก็ดี ขางในก็ดี ที่มันเปนโรคอะไรขึ้น คือมันผิด
ปรกติแลว, ที่มันไมยอยอาหาร มันก็คือผิดปรกติมากแลว, ที่มันนอนไมหลับ มันคือ
ผิดปรกติมากแลว. ถาไมผิดปรกติมันก็เปนโรคอะไรไมได ทั้งรางกายและจิตใจนี้.
พวกโยคีแขนงหนึ่งเขาทําโยคะ ฝกฝนการบังคับจิต บังคับจิต อยาง
สูงสุด อยางเกินจําเปน เกินธรรมดา เขาจะบังคับจิตใหเปนอยางนี้เปนอยางอื่นไมได,
แลวจิตนั้นจะบังคับกายอีกทีหนึ่งวา ตองอยูในสภาพอยางนี้ เปนอยางอื่นไมได. เมื่อ
เขาประสบความสําเร็จในขอนั้น เขาก็เปนโยคีที่มีฤทธิ์มีเดช กินยาพิษได, โยคีพวกนี้
กินยาพิษเขาไป แตเขาบังคับจิตไวได ไมมีอะไรผิดปรกติเพราะยาพิษนั้น. เมื่อจิตไม
ผิดปรกติ จิตปรกติ รางกายก็ปรกติ ไมเปลี่ยนแปลงไปตามฤทธิ์ของยาพิษนั้น, ยาพิษ
นั้ นก็ เป นหมั นไปเลย ไม ทํ าให โยคี นั้ นตายได , เพราะว าเขาสามารถบั งคั บความคงอยู อย าง
นี้ ไมใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น. นั่นดูเรื่องของจิต ซึ่งผูรูทั่ว ๆ ไปตั้งแตกาลกอน
และปจจุบัน เขาเชื่อวามัน ยังมีอะไรอีกมาก ที่เปนความลับของจิตที่เรายังไมรู,
เรายั งจะบั งคั บจิ ตอบรมจิ ตอะไรให เป นไปได แปลกประหลาดน าอั ศจรรย ยิ่ งกว านี้ อี กมาก,
แตเรายังไมรู. เพียงแตวาพวกโยคีกินยาพิษได นี้มันก็นาอัศจรรยอยางยิ่งอยูแลว, แต
มันก็ยังมีอะไรที่นาอัศจรรยกวานั้นไปอีก แตเรายังไมรูหรือเราไมรู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหเพงใหไดประโยชนจากการที่มีจิตปรกติ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติ
ธรรมะ อบรมจิตใจอะไรก็ตาม เพื่อความมีจิตปรกติ จนไมมีอะไรมาทําใหมันผิดปรกติ
ไดในทางจิต, แลวทางกายมันก็ไมผิดปรกติ จะไมเปนโรคราย ๆ อยางที่เขาเปนกันอยู:
เปนโรคมะเร็งบาง เปนโรควัณโรคบาง, เปนโรคหัวใจบาง, เปนโรคอะไรก็ตาม.

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

ฟาสางในเรื่องทางจิต

๑๖๙

จริงแหละมันก็ไมใชงาย เรื่องนี้มันไมใชงาย แตวามันเปนสิ่งที่มีได เปนไดตาม
ธรรมชาติ ของมันเอง.
ทีนี้เราจะดูความปรกติ ตอไปนี้เราก็จะดูความปรกติ มันมีอยูเปนชั้น ๆ
อยางไร เอาไปตั้งแตขางบน ที่สูงขางบน วามันจะตองมีความปรกติทางทิฏฐิสติ
ปญญา, สติปญญาหรือทิฏฐิ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความอะไรก็ตามจะตอง
ถูกตองไมผิดปรกติ, เรียกวาไมผิดปรกติทางทิฏฐิ สติปญญาถูกตองเปนปรกติ, นี่
เปนตนเหตุที่สําคัญ และก็จะมีปรกติทางจิต. คําวาจิตนี้มันไมไดเกี่ยวกับสติปญญาดอก
คือเปนระบบจิตที่ปรกติ ไมเปนบา อยางนี้เปนตน. คนที่เปนบานั้นมันไมไดเกี่ยวกับ
สติปญญาหรือทิฏฐิอะไร มันเปนการผิดปรกติของระบบจิต. เดี๋ยวนี้ระบบจิตปรกติ.
ทีนี้ ทางกาย ทางรางกาย ก็ปรกติ, ทางวัตถุสิ่งของ เครื่องใชไมสอยในบานในเรือน
ก็ปรกติ, กระทั่งทางสังคมซึ่งกันและกันมันก็ปรกติ.
เดี๋ยวนี้เรามีแตความไมปรกติ เรียกวาเปนโรค, ความไมปรกตินี้คือ
โรค: เปนโรคทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปญญา เปนความเขาใจผิด, เปนมิจฉาทิฏฐิ
นี้เปนโรคทางวิญญาณ แลวเปนโรคทางจิต วิปริตทางจิต. ที่ไปอยูโรงพยาบาล
โรคจิตนั้น ก็เรียกวาโรคทางจิต, แลวเปนโรคทางกาย ไปใหหมอเยียวยารักษา
ไปตามแบบของ โรคทางกาย.
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ทีนี้ เราก็มีความผิดพลาดผิวนอก นอกออกมาอีก ถึงวามันผิดปรกติใน
ทางวัตถุสิ่งของอุปกรณ
เครื่องใชไมสอยในเรือนที่เปนอุปกรณแกชีวิต.
ถาจิต
ผิดปรกติแลว ทุกอยางในบานเรือนจะกลายเปนศัตรูขึ้นมา; แมที่สุดแตวา มัน
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จะตองทํานั้นแตทํานี้หัก เดินตกลอง หนาแขงถลอก หลาย ๆ อยางหลาย ๆ ประการที่
มันเกี่ยวกับวัตถุ. ถามันออกไปอยางนั้นอีก นอกออกไปจากนั้นอีก มันก็จะตองมี
อุบัติเหตุ มีอุบัติเหตุ มันจะ ขับรถลงคลอง มันจะขับรถชนกัน อยางมากมาย
เหมือนที่กําลังเปนอยูเดี๋ยวนี้, มีการขับรถชนกันแลวเปนตายกันมาก ๆ มันผิดปรกติ
ออกมาถึงขนาดนี้ ขนาดอุบัติเหตุ.
ความเลวรายหรืออันตรายของมนุษย มันมีอยูเปนชั้น ๆ อยางนี้ ทุก ๆ ชั้น
มีมูลมาจากความที่จิตผิดปรกติ: ทิฏฐิความคิดความเห็นผิดปรกติ, แลวจิตผิดปรกติ,
แลวรางกายผิดปรกติ วัตถุอุปกรณเครื่องใชไมสอยก็จะผิดปรกติ, แลวการสังคมซึ่งกัน
และกันก็จะผิดปรกติ. ถาคนเราเปนสุภาพบุรุษหรือมีจิตปรกติ จะไมขับรถชนกัน,
จะไมขับรถลงคลองเหมือนที่เปนมากอยูเดี๋ยวนี้. โกรธใครมา หรือเสียใจ อะไรมา หรือ
เมาเหลามา ลวนแตจิตผิดปรกติ มันก็เลยขับรถชนกัน ขับรถลงคลอง, หรือกระทั่ง
ฆากันงาย ๆ ฆากันเหมือนวาเลนนี้ เพราะจิตมันผิดปรกติ เรียกวา ความเลวราย
ทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้ ทุกชนิดทุกระดับ มีมูลมาจากการที่จิตมันผิดปรกติ
อะไร ๆ มันก็จะเปนไปในทางราย ทางรายหมดเลย.
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โบราณเขามี คํ าพู ดอยู คํ าหนึ่ ง เข าใจว าคนบ านนี้ เมื องนี้ คงจะได ยิ นได ฟ งกั น
มาแลวทั้งนั้นวา กอนเสามันกลายเปนเสือ กอนหินกอนเสาหุงขาว อยูดวยกันทุกวัน ๆ
มันกลายเปนเสือขึ้นมา. นี้จะทําอยางไร, มันก็ฉิบหายเทานั้นแหละ นี่มันไมไดหมาย
ความวาอะไรดอก หมายความวาเราทําผิดไปหมด, มันทําอะไรผิดไปหมด ทุกเรื่อง
ทุกราวในชีวิตในบานเรือน
จนกระทั่งแมแตวากอนเสากอนหินมันก็กลายเปนเสือขึ้นมา
ทําอันตรายกันแหลกลาญไปเลย, โทษของการที่จิตมันผิดปรกติ.
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ฉะนั้น
จะนึกถึงความมีจิตปรกติ ไมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เขามายั่วยวน
หรือปรุงแตง สามารถที่จะอยูกับตถตา นี่พูดมากี่สิบครั้งแลวเรื่อง ตถตา – เชนนั้นเอง
ตถตา - มันเปนเชนนั้นเอง, ตถตา ธรรมะสูงสุด. ถาจิตอยูกับธรรมะตถตา – มันจะ
เชนนั้นเอง แลว จะไมผิดปรกติได : ที่นารักมามันก็ไมรัก, ที่นาโกรธมามันก็
ไมโกรธ, ที่นาเกลียดมามันก็ไมเกลียด, ที่นากลัวมามันก็ไมนากลัว, อะไร ๆ มันก็ไม,
ไมเปนไปตามเหตุปจจัยที่เขามาปรุงแตง. นี้เรียกวา ตถตา – มีความเปนเชนนั้น หรือ
เชนนั้นเอง นั้นแหละคือลักษณะปรกติ, หรือวาเปนเครื่องชวยใหเกิดความปรกติ.
ธรรมะตถตา นี้เอาไวดวยกันทุกคน เปนเครื่องราง; ถาแขวนพระเครื่องที่คอ แลวก็จารึกวา ตถาตา ดีกวา, ดีกวาหลวงปูนั้น อาจารยนี้ ที่มาแขวนไวที่คอ
นั่นจารึก ตถตา, มันจะได กันลืมวา โอมันเชนนั้นเอง มันเทานั้นเอง อะไรเกิด
ขึ้นก็เชนนั้นเองไดหมด. จิตไมผิดปรกติ, แลวก็ไมเกิดโทษอยางที่วามาแลว.
พระอรหันตก็คือผูมีปรกติถึงที่สุดดวยตถตา, ชื่อของพระอรหันตอีกชื่อ
หนึ่งเขาเรียกวา ตถาคต - ผูถึงแลวซึ่งตถา ถึงความเปนเชนนั้นเองสมบูรณถึงที่สุด คือ
พระอรหันต. ทีนี้ เราเปนผูเดินตามรอยพระอรหันต ก็ถือตถตาไวใหมาก, อะไร ๆ
ก็ตถาตาไวใหทันแกเวลา. อยาไปเผลอไปหลงรัก หลงโกรธ หลงเกลียด หลงกลัว
ถึงที่สุดอยูแลว มานั่งรองไหอยูก็ยังไมรูสึก, ขนาดมานั่งรองไหอยูแลว ก็ยังไมรูสึกวา
ทําผิดไปแลว, นี่มันมากเกินไป. อยาใหตองถึงขนาดนั้นเลย พออะไรมันผิดปรกติ
นิดหนอยก็เอา ตถตา ใสเขาไวกอน เถอะ.
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สมมติวานอนฝนราย, ฝนราย ตกใจตัวสั่น ในความฝนนั้นก็ตถตาไวกอน
เถอะ, อยายอมรับวามันเปนอยางนั้นเลย, มันเปนตถาตา เชนนั้นเอง ตามการ
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ปรุงแตง ตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตง; เพราะธาตุพิการหรือวาเพราะสิ่งแวดลอมอะไรมัน
แวดลอม หรือเพราะไดเห็นอะไรมา ไดฟงอะไรมา. อยาเห็นวาความฝนรายนั้นมีความ
หมายผิดปรกติอะไร มันเชนนั้นเอง สิ่งที่นาเกลียดนากลัวปรากฏ ก็ไมมันไปดวยตถตา
คือเชนนั้นเอง, ถาไมอยางนั้นแลว มันจะครอบงําจิตใจจนสูญเสียความปรกติ แลวจะ
เปนบาได เพราะเพียงแตวาเห็นภาพที่นาเกลียดนากลัว.
นี่เรามีเครื่องรางปองกันจิตไมใหผิดปรกติ ก็คือหลักธรรมะที่เรียกวา
ตถตา, ตถตา, มันจะเย็นอยูตลอดเวลา จะไมรอนเพราะราคะ โทสะ โมหะเลย.
นี่เรียกวาปรกติ ๆ ปรกติ ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมวิปริต ไมผิดไปจากนั้น, เพราะวา
มันไมมีอะไรปรุงแตง จิตนี้เปนจิตปรกติ ไมมีอะไรปรุงแตงได, ไมใหสิ่งปรุงแตงเขามา
ปรุงแตงได.
เอาละ, ในที่สุดนี้ก็จะสรุปวา ฟามันควรจะสางกันเสียสักที ความมืด ความโง
ในเรื่องนี้ ควรจะผานไปเสียสักที. ใหแสงสวางเปนฟาสางเกิดขึ้นมาวา จิตนี้
ปรกติได ทําใหปรกติได; ถาจิตปรกติแลวไมมีอะไรมาทําใหเกิดปญหาได, ระเบิด
ปรมาณูมันจะลงมาคราวเดียวกี่รอยลูก กี่พันลูก ก็ชางหัวมัน. จิตปรกติได รางกายดับ
ไปแลวมันก็เลิกกัน มันก็เทานั้นเอง มันก็เชนนั้นเอง ไมกลัวอะไร.
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จิตปรกติไดเทาไร ก็ยิ่งมีความเหมาะสม ที่จะอยูในโลกที่บาบอยิ่งขึ้น,
พูดกอยางนี้ฟงถูกไหม ? ในโลกที่กําลังบาบอยิ่งขึ้น เราจะอยูกับมันไดอยางไรในโลกชนิดนี้ ?
ก็อยูดวยการเตรียมใหพรอม, เตรียมใหมีจิตปรกติ ที่จะอยูในโลกอันบาบอยิ่งขึ้น.
เดี๋ยวนี้มันก็บาบอพอใชแลว ในอนาคตมันยังจะบาบอวานี้อีก; ฉะนั้น เตรียมไวเถิด
ที่จะอยูในโลกอันบาบอยิ่งขึ้น คือมีจิตปรกติ.
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ฟาควรจะสางในเรื่องนี้
:
ในแงของปริยัติก็สาง
คือมีความรู
รูวามัน
เปนสิ่งที่มีได. ในแงของการปฏิบัติก็สาง คือเราปฏิบัติไดจริง ใหมีความปรกติเพิ่มขึ้น,
ในแงของปฏิเวธ ก็ไดรับผลของความมีจิตปรกตินี้มากขึ้น, เรียกวาบรรลุพระนิพพาน
ในปจจุบัน จะมีความสงบเย็นที่รูสึกไดดวยตนเองในปจจุบันนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้แหละ.
เมื่อมีอะไรเขามามันปรกติอยูได มันเย็นอยูได นั่นแหละคือนิพพานในปจจุบัน, และ
ใกลที่สุดดวย. ฉะนั้น หัดไวเถอะอะไรมาทําใหจิตผิดปรกติเดือดรอนวุนวาย แลวก็หยุด
เสียได; นั่นคือนิพพานในปจจุบัน เปนเครื่องรับรองวาไมตองเปนบา. คนนี้ไมตอง
เปนบา, คนนี้ไมตองเผลอสติ เหมือนกับคนบา ไมตองเที่ยวโออวดประมาทฟุงซาน.
ความลับของธรรมชาติมีอยูอยางนี้ ไมใชไมมี ; แตมันมีอยูอยางเปน
ความลับของธรรมชาติ ซึ่งคนโดยมากไมสนใจ แลวก็ไมพบ, คนไมพบ. คนสวนนอย
ก็พบ พระพุทธเจาเปนผูพบ เปนผูแนะ เปนผูชี้; แตแลวคนก็ไมคอยจะสนใจ
เพราะเขาเห็นแกความสนุกสนานเอร็ดอรอยทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. ความมีกิเลส
เต็มที่นั้นสนุกกวาอรอยกวา มีเสนหกวา เลยไมมีใครชอบความปรกติ, เรื่องมันก็อยู
กันอยางนี้. คนในโลกก็จะเปนบากันมากขึ้น, ความทุกขในโลกก็จะทวีมากขึ้น,
ความเลวรายในโลกก็จะทวีมากขึ้น.
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ขอใหเรารูจักสิ่งเรนลับของธรรมชาติ วามันมีให สําหรับจะแกปญหา
เหลานี้ไดหมดทุกอยางทุกประการ เรียกวา ฟาสางทางเรื่องความมีจิตปรกติ.

ฟาสางทางปฏิบัติ เพื่อเขาถึงใจความของวิปสสนา.
เรื่องตอไปก็มีหัวขอวา ฟาสางทางปฏิบัติ เพื่อเขาถึงใจความของ
วิปสสนา ใจความของวิปสสนานั้นยังมืด, ยังมืด ยังไมรุงสาง. ฉะนัน้ ขอใหทุกคน
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มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องวิปสสนากันใหมากขึ้นใหเสมือนกับวา ฟาสางในทาง
ปฏิบัติ เพื่อเขาถึงใจความของวิปสสนา.
คําวาวิปสสนา นี้ไดยินกันทุกคน, เคยไดยินคําวา วิปสสนา, วิปสสนา
แลวก็ไดยิน เปลาแหละ ไมรูวาอะไร. บางทีอยากจะทําดวยซ้ําไป อยากจะทําวิปสสนา
แตก็ไมรูวาอะไร, บางทีก็ทําทาทําทางเหมือนเปนนักวิปสสนา แตเปนตลกอวดคน มัน
ไมมีวิปสสนาจริง. เอาคําวาวิปสสนามาหลอกลวงคน วาฉันเปนนักวิปสสนาอยาง
นั้นอยางนี้ แลวมันก็ไมไดเขาถึงใจความของวิปสสนา. นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องนี้.
ขอแรกที่จะตองสังเกตดูก็คือวา ใจความของวิปสสนานั้นมันคืออะไร ? อะไร
คือใจความของวิปสสนา ? คําวาวิปสสนา นั้นมันแปลวา เห็นอยางแจมแจง, วิ แปลวา
แจมแจง หรือ วิเศษ ปสสนา แปลวา เห็น, วิปสสนา แปลวา การเห็นอยางแจมแจง
เห็นอยางวิเศษที่สุดเลย. เห็นอะไร ? เห็นความจริงของธรรมชาติ อยางแจมแจง
ที่สุด นี้เรียกวาวิปสสนา. ครั้นเห็นอยางแจมแจง คือไมผิดนะ, แลวมันก็ไมทํา
ผิดตอธรรมชาติ, ไมทําผิดตอธรรมชาติตามที่ควรจะทํา แลวมันก็ไมมีความทุกขเกิด
ขึ้น; วิปสสนามันหมายความวาอยางนั้น. เราเห็นแจมแจงในความจริงของ
ธรรมชาติ ทุกอยางทุกประการแลว ไมปฏิบัติผิดตอธรรมชาติ เหลานั้น แลวก็
ไมมีความทุกขอะไรเกิดขึ้น; นี่วิปสสนาหมายความวาอยางนี้.
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ใครไมมีความเห็นแจงอยางนี้ คนนั้นยังไมมีวิปสสนาดอก; จะนั่ง
ทําวิปสสนา เดินทําวิปสสนา นอนทําวิปสสนา ยืนทําวิปสสนา เทาไร ๆ มันก็ไมมี
วิปสสนา; เพราะมันยังไมมีความเห็นอยางแจมแจงตอธรรมชาติ, แลวปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎของธรรมชาติ จนไมมีความทุกขเกิดขึ้น.
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อะไรจะเห็น
จะเปนผูเห็น ?
มันก็จิตที่อบรมดีแลวนี่แหละ.
ไป ๆ
มา ๆ มันก็ไมพนจากเรื่องจิต จิตที่อบรมดีแลว ตามลักษณะที่กลาวแลวขางตนนั่นแหละ
จิตที่อบรมดีแลวอยางนั้นแหละจะเปนผูเห็น. กอนนี้จิตมันมีแต อวิชชา โมหะ
เหมือนกับสวมแวนตาดํา สวมแวนตาสกปรก, มันไมเห็น เห็นไมชัด ไมสําเร็จประโยชน
เดี๋ยวนี้มันเห็นชัดแจง เหมือนกับวาเราเช็ดแวนตาดวยน้ํายาเช็ดแวนตาอยางดี ใสที่สุด
เห็นอยางแจมแจง. จิตที่มีอุปกิเลสครอบงําเปนจิตมืด; เหมือนกับแวนตาที่เปอน
โคลน มันมองเห็นอะไรไมได นี้ก็เช็ดใหมันสะอาด ใสถึงที่สุด มันก็เห็นไดโดยงาย จึง
มีการอบรมจิตใหเหมาะสมที่จะดู.
ฉะนั้นการทําวิปสสนาในตอนตน ๆ ก็เพื่อทําจิตใหใสกระจาง ให
เหมาะที่จะดู; นี่เปนการเตรียมวิปสสนา. ครั้นทําจิตใหแจมแจง ใหเหมาะที่จะดู
อยางนี้แลว, ก็ดู ๆ ดู ๆ ก็เห็น ๆ ไมตองคิดดอก, วิปสสนาไมไดเกี่ยวกับ
การคิด; ถาจะมีการคิดบาง มันก็เปนเรื่องเบื้องตนเต็มที ไมใชตัววิปสสนา. ถา
จะมีการคิด หรือเลือก หรืออะไร มันก็มีกอน กอนนั้น; พอถึงขั้นที่มันจะเปน
วิปสสนาจริง ๆ มันก็คือมองดูลงไปตรง ๆ วามันอะไร มันเปนอยางไร, มันเปลี่ยนแปลง
อยางไร, มันเกิดขึ้นอยางไร, มันตั้งอยูอยางไร, มันดับไปอยางไร, มันหลอกลวงอยางไร,
ไมมีความเหมาะสม ที่จะยึดถือวาตัวตนของตนอยางไร, มันเห็นชัดอยางนี้ แลวมันก็
สั่นหัวหมด, ไมไปถืออะไรวาเปนตัวตนของตน เรียกวา เปนวิปสสนากันตอนนี้
ตอนที่เห็น.
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ตอนที่เตรียมจะใหเห็นนั้น เขาเรียกวาสมถะมากกวา, ทําจิตใหเปน
สมาธิ เรียกวาสมถะ, ใหจิตละไปเสียจากนิวรณที่รบกวน, ใหจิตใสสะอาด, ใหจิต

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

๑๗๖

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

วองไวในการที่จะเห็น ในการที่จะดู, แลวก็เขมแข็งดวย, นี้ก็เปนสมถะแลว. จิตที่ดี
ขนาดนี้แลวก็ใชไปสองดูสิ่งที่ควรจะดู หรือตองดูสิ่งที่ควรจะดูหรือที่ตองดู.
อะไรเปนสิ่งที่ควรจะดู หรือตองดู ? ก็คือสิ่งที่มันหลอกใหเราโง ไปยึด
มั่นถือมั่นกับมัน. สิ่งที่เรากําลังไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับมัน เพราะเราโง; เราก็ตอง
ดูสิ่งนั้นแหละ, ดูสิ่งที่มันทําใหเรามีความทุกข คือเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นดวยความสําคัญ
วาตัวตน วาดีที่สุด วานารัก วานาอะไรตาง ๆ นี้. นี้มาดู ๆ วา เอา, ผิดหมดแลว
ผิดหมดแลว มันตรงกันขาม มันไมควรจะไปหลงรัก หลงยินดี หลงโกรธ หลงเกลียด
หลงกลัว, มันไมควรจะไปยึดมั่นถือมั่นในความหมายใด, เรียกวามันก็ปลอยของมันเอง.
พอรูวานี้เปนศัตรู มันก็ปลอยของมันเอง; เมื่อกอนนี้เห็นวาเปนของนารักนาพอใจ
ดีประเสริฐวิเศษ ก็ยึดถือเอา, พอมาเห็นวา เอา, นี้มันลวนแลวแตตนเหตุแหงความ
ทุกขนี่, มันก็ปลอยของมันเอง.
ทานเปรียบขอนี้ไววา บุรุษสุมปลาลวงขึ้นมา คิดวาปลา, จับเอาขึ้นมาคิดวา
ปลา. พอเอามาพนปากสุมก็ เอา งู ๆ, มันก็ตองทิ้งแหละ. นี่เดี๋ยวนี้เราก็มีอาการ
คลาย ๆ อยางนั้น เราเห็นวาอารมณทั้งหลายในโลกนี้เปนปลา ไมรูวาเปนงู, แลวก็ไมมี
โอกาสที่จะจับมาดูใหเห็นวามันเปนงู, มันก็เห็นวาเปนปลาอยูเรื่อย, ก็หลงรัก หลงพอใจ
อยูเรื่อย ไมคิดที่จะสลัด มันก็ตองทนทรมารเพราะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้น. จิตยึดมั่น
ถือมั่นแลวก็มาหนักอยูบนจิตใจ, แบกของหนักอยูเรื่อยไป, ไมวาอะไรก็เอามาแบกไว
เปนของหนักอยูเรื่อยไป เพราะมันมองไมเห็น.
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เดี๋ยวนี้ พอจิตอบรมดีแลว เหมาะที่จะเห็นแลว ก็ดูเขาไปที่สิ่งที่เรา
ไปหลงรักหลงยึดถือ เพื่อจะเห็นวา เอา, มันเปนอยางนั้น ความเห็นจริงมันเปน
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อยางนั้น, เปนศัตรู เปนยาพิษเปนอะไรก็ตาม ก็เลยปลอยวางไดเองโดยอัตโนมัติ
ถาเราเห็นจริง เห็นลึกซึ้งพอ เห็นจริงพอ เอา, มันอันตรายทั้งนั้นแหละ. มันก็ปลอย
เองแหละ, ธรรมชาติจิตมันปลอยเอง. เดี๋ยวนี้มันไมเห็น มันมีอวิชชาทําใหเปน
อยางอื่น, เห็นเปนนารักนาพอใจ เรียกวาเทากับไมเห็น, เทากับโง เทากับไมเห็น, เห็นผิด
เทากับไมเห็น. นี้ทําใหมันเห็นอยางแจมแจง, มันก็ปลอยของมันเอง.
นี่จะสังเกตไดแลววา มันไมใชการสวดรองทองบน ไมใชการอานหนังสือ,
การอานหนังสือนั้นเพื่อใหรูเคาเงื่อนที่จะไปปฏิบัติดู , การสวดรองทองบนนี้เพื่อกันลืม,
เพื่อกันลืม เพื่อใหนึกไดเร็ว ๆ. พอถึงการปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติ, วิปสสนาไมใช
การอาน การสวดรองทองบน แตเราอาจจะทํา อาจจะอาศัยสิ่งเหลานั้น การอาน
การสวดรองทองบนใหเปนบันไดขั้นตน,
เปนอุปกรณของวิปสสนา.
ถาเราสวดรอง
ท องบ นดี มั นอาจจะเกิ ดความเข าใจถู กต องขึ้ นมาได จากการสวดร องท องบ น, อย างนี้ ก็ ยั ง
มีเหมือนกัน. แตเนื้อแทของมันนั้น มันตองมีการเห็นดวยจิตที่อบรมดีแลว เหมาะ
แลวสําหรับจะเห็น เขาเรียกวาจิตนี้เหมาะแลวสําหรับจะเห็น นิ่มนวล ออนโยน ควรแก
การงาน คือการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เปนจริง. กอนนี้มันเปนจิตที่กระดาง แข็งทื่อ
มืดมนท ไมพรอม ไมไวตอการเห็น; เดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม เพราะเราอบรมดีแลว
จิตนี้มันก็พรอมที่จะเห็น สวนนี้เปนสมถะ, แลวไปดูใหเห็น สวนนั้นเปนวิปปสสนา.
แตเขาจะเอาทั้ง ๒ สวนมารวมกันเรียกเสียวา วิปสสนา ก็ไดเหมือนกัน เพราะมันเนื่อง
กันอยู.
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ฉะนั้นเราจะตองอาศัยวิธีอบรมจิต
ใหกลายเปนจิตที่เหมาะสมที่จะ
เห็น. ทานจึงกลาวไวเปนหลักวา ดํารงตนอยูในอริยมรรคมีองค ๘ ประการ : มัชฌิมา
ปฏิทาหรือมรรคมีองค ๘, ดํารงตนอยูในมรรคมีองค ๘ เถอะ มันจะเหมือนกับเปน
การปรับปรุงทุกอยาง ใหมีความถูกตอง ตั้งแตทางรางกายขึ้นไป : รางกายถูก
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ตองแลว คือมีศีล ทางรางกายเรียกวามีศีลแลว มันก็ทําจิตใหสงบเปนสมถะได, จิต
สงบเปนสมถะไดแลว มันก็งายที่จะมีวิปสสนา. ฉะนั้นอยูอยางมีศีล สมาธิ ปญญา
ที่แจกลูกออกไปเปนอัฏฐังคิกมรรค คือมรรคมีองค ๘ ประการ ที่เรียกวา กรรมฐาน หรือ
วิปสสนานี้ มันตองครบถวน, อยูดวยความถูกตองทางกาย ทางจิต และทางสติปญญา,
ขอใหศึกษาจนเขาใจ,
ตัวอยาง เชนเมื่อเราถือ ระบบอานาปานสติ ๑๖ ขั้นที่สวดกันอยู; ใน
หมวดแรกก็เห็น เห็นชัดธรรมชาติแทจริงของรางกาย
ซึ่งรวมทั้งเนื้อหนังและลม
หายใจ, รูจักปจจัยของรางกาย. แลวก็รูจักระงับอํานาจของเหตุปจจัยนั้นเสีย ไมปรุงแตง
รางกายใหเครียด, รางกายก็สงบรํางับลง ก็เหมาะแลวที่จะเปนสมถะ. นี่รูเรื่องลมหายใจ
เขา -ออก สั้น-ยาว มีอยูอยางไร, ปรุงแตงกันอยางไร, ลมหายใจปรุงแตงรางกายอยางไร,
บังคับลมหายใจได สงบรํางับลงไปแลว รางกายเนื้อหนังก็จะสงบรํางับลงไปตาม นี่
หมวดกาย.
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ที่นี้ หมวดเวทนา สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือมาก็คือเวทนา แลว
ความเอร็ดอรอยสนุกสนานสุดเหวี่ยงมันก็อยูที่เวทนา เปนตัวเวทนา, ที่รอง ๆ ลงไป
ก็เปนเวทนา. แลวเวทนานี้ทําใหมันเกิดเรื่อง คือยินดียินราย : สุขเวทนาก็ยินดี,
ทุกขเวทนาก็ยินราย. ถาไมสุขไมทุกข ก็เก็บไวโงไวสงสัยตอไป; นี่เวทนามัน
รายกาจอยางนี้. ดูใหรูจักเวทนาที่เราเสวยอยูแตหนหลัง หรือเสวยอยูในปจจุบันนี้ วา
มันเปนอยางไร ความพอใจก็เปนเวทนาชนิดหนึ่ง, ความไมพอใจก็เปนเวทนาชนิดหนึ่ง.
เราเคยวางจาก ๒ ชนิดนี้ไหม ? มันก็เปลาเลย. เดี๋ยวมันก็พอใจ, เดี๋ยวก็ไมพอใจ,
เดี๋ยวก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ แตก็ไมรูวาอะไร ยังสงสัยกันอยูตอไป, เวทนาจึงรบกวนความ
สงบสุข.
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นี่มารูวาเวทนาอะไรเกิดขึ้น,
มีเหตุปจจัยอยางไร.
ที่เราปฏิบัติสําเร็จ
มาแลวในหมวดกาย กายสงบรํางับแลว มีสุขเวทนาอยางยิ่งในทางจิต คือความสงบ
นั้นแหละเกิดมาแตความวิเวก ความสงบรํางับเปนเวทนาที่เปนสุขอยางยิ่ง; แมจะเปน
สุวิเศษอยางยิ่ง ก็มาดู เอา, มันก็เรื่องปรุงแตง เปนเรื่องยึดถือไมได. นี้ก็เรียกวา
ควบคุมเวทนาได ไมปลอยใหเวทนาเปนนายเรา, ไสหัวเราไปทําอะไร ใหยินดียินราย,
นี่เรียกวาควบคุมเวทนาได.
แลวมาขั้นที่ ๓ เปนจิตตานุปสสนา ก็ฝกฝนจิตจนอยูในอํานาจของ
เรา สามารถบังคับจิตใหเปนอะไรไดทุกชนิด : บังคับจิตใหรูสึกเปนสุขก็ได, บังคับจิต
ใหตั้งมั่นก็ได, บังคับจิตใหเขมแข็งก็ได, ใหปลอยอารมณเสียก็ได, เรียกวาบังคับจิตได.
นี้มันก็งายเขามาตั้งคอนแลว ที่จะทําใหปรกติ, เดี๋ยวนี้บังคับจิตได.
ทีนี้ จิตนี้บังคับไดแลว มันก็อยูในอํานาจตามความประสงค. เราก็
ใชจิตที่ดีชนิดนี้ เหมือนกับแวนตาที่เช็ดแลวสองดู, ก็สองดูความไมเที่ยงของสิ่งทั้งปวง
ที่เราหลงรักหลงยึดถืออยู, จะเปนเรื่องกามารมณก็ดี เปนเรื่องทรัพยสมบัติ เกียรติยศ
ชื่อเสียงอะไรก็ดี ที่เรากําลังหลงรักอยู, ก็สองมันดูดวยจิตชนิดนี้ ก็เห็นวามันเปนเรื่อง
หลอกลวง คือเห็นความไมเที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ความไมมีตัวตนของสิ่ง
เหลานั้น ทุกสิ่งเลย ก็เลยเลิกยึดถือ. จิตมันก็หลุดออกมาจากสิ่งเหลานั้น, เรียกวา
เปนจิตที่หลุดพน.
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นี่คือ วิปสสนาสมบูรณแบบ จะทําใหลัดสั้นกวานี้ก็ได; แตถาที่
สมบูรณแบบ ที่พระพุทธเจาทานตรัสไว มันมีอยางนี้ คือเรื่องอานาปานสติภาวนา
ที่เราเคยพูดกันมามากหลายหนแลว, และพิมพแจกเปนเลมหนังสือก็หลายครั้งหลายหนแลว.
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ในที่สุดมันก็เห็นความโงความหลงของตัวเอง
ที่เคยหลงยึดถือในสิ่ง
ใด ๆ โดยความเปนตัวตนบาง, โดยความเปนของของตนบาง, มันมี ๒ คําเทานั้น ยึดถือ
วาเปนตัวกูหรือเปนของกู มันมีอยู ๒ อยางเทานั้น. นี้ไดเห็นวา โอ มันไมมีตัวกู,
มันไมอาจจะเปนของกู ก็เลิกยึดถือ คือวาจะไมเกิดความยึดถือในสิ่งนั้น ๆ.
คําวา ยึดถือ ๆ ในทางจิตนั้น ไมใชวาเอาไปโยนเอาไปทั้ง, เหมือนวาเรา
เอาขยะไปทิ้ง. เพียงแตวาเราจะไมเกิดความยินดี ดวยความเพลิดเพลินในสิ่งนั้น,
ยึดถือในของรักของชอบใจ ก็ดวยนันทิราคะ. นันทิราคะ แปลวา ความกําหนัดยินดี
เพลิดเพลินในสิ่งนั้น, ก็เลิกนันทิราคะเสีย มันก็ไมเปนการยึดถือ ทานจึงกลาวไวเปน
หลักสั้น ๆ วา เลิกนันทิราคะ, เลิกมีนันทิราคะ หรือทําลายนันทิราคะเสียในสิ่งใด,
ก็เปนอันวาสลัดสิ่งนั้น.
เชนวาเงินนี้ ทําลายความพอใจ ยินดีเพลิดเพลินในเงินนั้นเสีย ก็เทากับ
สลัดเงินนั้นไปแลว; แตถาไมละนันทิราคะในเงิน แมจะเอาเงินไปไวที่ไหนไกลที่ไหน
มันก็ยังมี ยังมีการยึดถือในเงินนั้น. นี่บุคคลที่เปนที่รักที่พอใจก็เหมือนกัน มันไมได
อยูที่วาอยูใกลอยูไกล อยูกะเนื้อกะตัวหรือวาอยูที่ไหน ก็ไมใช, มันมีอยูแตที่วาละ
นันทิราคะในสิ่งนั้นเสีย มันก็เหมือนกับละไปแลว, แมมันจะวางอยูขาง ๆ หรือมาก
กวานั้นมันก็แขวนอยูที่คอ วาอยางนี้ แตถาไมมีนันทิราคะในสิ่งนั้น มันก็เทากับ
ละแลว แตถามีนันทิราคะในสิ่งนั้น แมจะไปฝากไวที่ธนาคาร หรือไปเก็บไวที่ไหน
เมืองนอกเมืองนาอะไรมันก็ไมเปนการละ เพราะมันยังมีนันทิราคะในสิ่งนั้น.
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ฉะนั้นเราจะเห็นไดวา
มันไมยากเหลือวิสัยดอก เพียงละความกําหนัดยินดี
เพลิดเพลินในสิ่งนั้นเสีย มันก็เหมือนกับละสิ่งนั้นแลว, จะอยูกับคนรักใครพอใจอะไรก็ได
แต อยาไปมีนันทิราคะในคนนั้น มันก็เทากับละคนนั้นไปแลว. นี้เรียกวามัน
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หลุดพนจากอํานาจผูกพันของสิ่งนั้น; ถาเรามีนันทิราคะในสิ่งใดสิ่งนั้นมันผูกพัน.
สลัดนันทิราคะในสิ่งนั้นเสีย ก็เทากับความหลุดพนจากความผูกพัน.

ถาวา

นี่ฟามันควรจะสางในขอนี้
คือรูจักสิ่งที่เรียกวาวิปสสนากันใหถูก
ตองสิ. อยาเปนเรื่องละเมอเพอฝนไวอวดเขา ไวทําทาทําทางวาฉันเปนนักวิปสสนา
อวดคนอยางนี้ มันก็ไมมีวิปสสนาได, มันตองมีความเห็นแจงในสิ่งนั้น ๆ ที่เราเคยโง
เคยหลงเคยยึดถือกับมัน จนมันสลัดความยึดถือเสียได จึงจะเรียกวาเปนวิปสสนา. เปน
ฆราวาสอยูที่บานที่เรือนก็ทําได ไมตองมาอยูในปาก็ได, ทําวิปสสนา ที่ไหนมีความ
ยึดมั่นถือมั่นจนเปนทุกข แลวที่นั่นแหละรีบทําวิปสสนาเถอะ. อยูที่บานก็ได ผูหญิง
ก็ได ผูชายก็ได เด็กก็ได ผูใหญก็ได. เด็ก ๆ มันคงจะยากสักหนอย เพราะมันไม
คอยรูอะไร มันไมรูจักโลก; แตมันก็มีเด็ก ๆ ที่ฉลาด ที่พอจะทําไดอยูเหมือนกัน เคย
ปรากฏอยูในประวัติหรือในพระคัมภีร; เชนวาเด็ก ๆ ก็เปนพระอรหันต แตไมใชเด็ก
เกินไป. ไมใชสิ่งลึกลับ วิเศษลึกลับ เปนสิ่งธรรมดา ที่มนุษยพรอมที่จะมีวิปสสนา
คือเห็นแจงแลวหายโง ในสิ่งทั้งปวง ที่มันเคยหลงมาแลว.
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ที่จริงเราควรจะถือวา สิ่งทั้งหลายมันเปดเผยอยูตลอดเวลา แตเรา
โงเอง เรามันโงเอง. เชนกอนหินกอนนี้ มันแสดงลักษณะของมันอยางถูกตองอยู
ตลอดเวลา แตเราไมมองเห็นลักษณะนั้น. เราไปมองเห็นแตลักษณะที่มันนาเกลียดบาง
นารักบาง นาพอใจบาง มีประโยชนบาง. มันเห็นไปเสียทางนั้น ไมเห็นวาเชนนั้นเอง,
หรือใหมันเปนเชนนั้นเอง; แมวาเราจะใชประโยชนกับมันอยางไร ก็อยาไปหลงยึดถือ
วาเปนตัวเราเปนของเรา นี่อยาวาแตเงินทองขาวของ แมแตกอนหินกอนนี้ มันก็แสดง
ลักษณะความจริงเปดเผยอยู แตเราก็ไมเห็น.
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ทีนี้
ของสวยงามสนุกสนานเอร็ดอรอย
เปนที่พอใจทั้งหลาย
ที่เราไป
หลงมันอยู มันก็แสดงโดยเปดเผยแลววา มันมีลักษณะอยางไร; แตเรามอง
ไมเห็นลักษณะอยางนั้น. เราเห็นไปในทางตรงกันขาม ตามแบบของคนมีกิเลส
เพราะวากิเลสตางหากมันเปนผูเห็น มันไมใชสติปญญา เปนผูเห็น. เมื่อกิเลสเปนผูเห็น
มันก็เลือกเห็นเลือกดูเอาตรงที่กิเลสมันตองการ
เอามาเปนเหยื่อของกิเลส. ฉะนั้นเรา
จึงไปหลงในสิ่งตาง ๆ ที่มันเปนเหยื่อของกิเลส ไมรูจักจบจักสิ้น จมอยูที่นั่น; แตถา
กิเลสออกไปเสีย สติปญญา โพธิปญญา เขามาแทน จิตมันก็จะไมเห็นอยางนั้น
จะไมเห็นอารมณเหลานั้น ในฐานะเปนสิ่งที่นารักนาพอใจนายึดถือ มันก็ไมยึดถือ.
นี้ขอใหใหความยุติธรรมกันบาง วาสิ่งทั้งปวงมันเปนเผยแลว ทุกอยาง
ทุกประการ แสดงโดยตรงโดยเปดเผยอยูทุกประการ; แตคนมันโงเอง คนมันโงเอง.
ไปมองในสวนที่มันจะหลอกใหหลง
หรือวาไปมองในดานที่วาจะเปนเหยื่อของกิเลส;
เพราะกิเลสเปนผูมอง. บุถุชนก็คือคนอยูใตอํานาจของกิเลส, อะไร ๆ ก็ทําไปดวย
กิเลส. ถาเปนพระอริยเจา กิเลสก็ออกไป มีปญญา มีโพธิ มีญาณทัศนะ อะไรเขามา
แทน; ปญญาเหลานี้เปนผูมอง ก็มองสิ่งเดียวกันนั่นแหละ เห็นวา โอ อยาไปเอากับ
มัน, คืออยาไปหลงรักหลงยึดถือกับมัน. นั่นคือตัวแทของวิปสสนา ซึ่งคํานี้แปลวา
การเห็นอยางแจมแจง ในสิ่งที่มันแสดงความจริงอยูแลวตามธรรมชาติ ครบถวนทุก
ประการ. แตคนโงไปมองเฉพาะในดานที่ทําใหหลงรักหลงพอใจ, เมื่อมันใหความรูสึก
ประเภทที่เปนที่พอใจแกกิเลส มันมีความหลอกลวง จนถึงกับวาเปนเสนหทําใหหลง
ใหมันหลอกลวงได, แลวเราก็ติดอยูในสิ่งเหลานั้น นี่วิปสสนาเห็นตามที่เปนจริง.
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ถามีวิปสสนามันก็มีสมถะดวย คือสมาธิ, ถามีสมถะหรือสมาธิแลว
มันก็มีศีลดวยเปนธรรมดา;
ในคําวาสงบเปนสมาธิสมถะนั้นมันมีศีลรวมอยูดวย.
แลวในคําวา วิปสสนา นั้น มันก็มีสมถะรวมอยูดวย; ดังนั้น เมื่อใดมีวิปสสนา
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เมื่อนั้นก็มีศีลและสมาธิรวมอยูดวยโดยแทจริง. นี่ขอใหเราลืมหูลืมตา มีลักษณะ
เปนฟาสางในทางปฏิบัติ เพื่อเขาถึงความสําคัญของวิปสสนา นี่เปนเรื่องหนึ่ง.

ฟาสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบตั ิ.
ทีนี้เรื่องตอไป ฟาสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติ. บางคนคงนึก
ดาแลววา นี่ทําไมชอบพูดภาษาตางประเทศ, เทคโนโลยีเปนภาษาตางประเทศ. เรื่องนี้
มันลําบากเหมือนกัน ที่บางทีเราใชคําภาษาตางประเทศ ที่ทุก ๆ คนเขาเขาใจกันอยูดีแลว
วามันหมายถึงอะไร. ในสมัยนี้คนไทยรูดีแลววาคําวา เทคโนโลยีหมายความวาอะไร ?
แตความหมายนั้นเรายังไมมีคําภาษาไทยใชเฉพาะสั้น ๆ มันตองพูดกันยาว ๆ นี้ก็อยาก
จะใหทุกคนรูจักใชคําพูดที่มันสรุปสั้น ๆ ได มีความหมายกวาง.
ที่จริงมันก็ เปนวิชาหรืออุบายที่จะใชเคล็ด. คําวาเทคโนโลยีคือวิชา
ที่จะใชเทคนิคของกิจกรรมนั้น ๆ ใหถึงที่สุด; พูดกันเปนไทยหนอยก็วา ทุกเรื่องที่เรา
จะทํา มันมีเคล็ดลับของมันทุกเรื่อง. ถาทําถูกเคล็ดลับของมัน มันจะงายเหลือ
ประมาณ, วิชาที่เราจะใชเคล็ดลับของทุกเรื่องใหสําเร็จประโยชนจะเรียกวาอะไร
ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันวาเทคโนโลยีคือวิชาใชเทคนิคของทุกสิ่งใหสําเร็จประโยชน
เพราะวาสิ่งที่จะตองทําทุกสิ่ง มันมีเทคนิคของมันโดยเฉพาะ, มันลึกลับถึงเปนของ
ธรรมชาติที่มนุษยไมรูก็มี หรือที่มนุษยรูไดก็มี เทคนิคของมัน. ถาเราสามารถใช
เทคนิคเหลานั้น ใหครบถวนใหถูกตองตามเรื่องนั้น ๆ แลว เราเรียกวาวิชาเทคโนโลยี,
ที่เปนธรรมชาติแท ๆ ก็วา ทุกอยางมันมีเคล็ดลับของมัน เราตองรอบรูในเรื่องเคล็ดลับ
ของมัน, แลวเอามาใชใหครบถวน แลวก็สําเร็จประโยชน.
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เดี๋ ยวนี้ เรามาพู ดกั นถึ งเรื่ องของธรรมะหรื อศาสนา,
ข อปฏิ บั ติ ทางศาสนา
ทุก ขอ ทุก ขั้น ทุก ตอน มีเ ทคนิค เฉพาะของมัน . ถา เรารูเ รื่อ งเทคนิค ของขอ
ปฏิบัติทุกตอน แลวเราก็สามารถปฏิบัติตามเทคนิคนั้นๆ เราก็จะประสบความสําเร็จ
ในการมีธรรมะทุกขั้นตอน : เราจะมีศีลถึงที่สุด, จะมีสมาธิถึงที่สุด, จะมีปญญา
ถึงที่สุด, หรือวาจะยกเอาธรรมะขอไหนมาพูด มันก็ทั้งนั้นเลย. มันมีความลับของมัน
โดยเฉพาะ ที่เราจะตองรู แลวเอามาใชใหถูกตองที่สุด นี่พูดวามันมีเคล็ดลับของมัน
ตองรูแลวเอามาใชใหถูกตองถึงที่สุด.
แตในบาลีมันไมมีคําที่จะใชพูดอยางนี้ได
มีใชอยูคําหนึ่งก็กลับเรียกวา
อุบาย, มันมี อุบายเครื่องใหเขาถึง. อุบายนี้แปลวาเครื่องใหเขาถึงจุดที่ตองการ เขา
เรียกวาอุบาย มีวิธีแหงอุบาย หรือมีอุบายที่จะปฏิบัติธรรมนั้น ๆ ใหสําเร็จประโยชน.
นี่ถาภาษาบาลีใชคําวาอุบายได; แตถาเอามาใช ในภาษาไทยมันก็ไมได, เพราะอุบาย
มันกลายเปนเรื่องหลอกลวงไปเสีย, เปนเรื่องเลนไมซื่อ เรื่องวาอุบาย. แตในภาษา
ธรรมะแท ๆ คําวาอุบายนั้นแปลวา ถูกตองตามเรื่องของธรรมชาตินั้น ๆ ; ถาเรา
รูจักอุบาย ของเรื่องใด เราจะปฏิบัติเรื่องนั้นไดโดยสะดวก โดยงาย ไดผลดี.
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การใชอุบายแหงเรื่องนั้น ๆ ใหครบถวน ใหถูกตองนั่นแหละ ตรงกับ
ความหมายของคําวา เทคโนโลยีในสมัยปจจุบัน,
ไมใชอยากจะพูดเปนคําตาง
ประเทศ หรืออะไรใหมันพิเศษวิปริต. แตโดยที่เห็นวา เดี๋ยวนี้คําวาเทคโนโลยีนี้ มันจะ
กลายมาเปนภาษาไทยแลว;
เชนเดียวกับคําวาเทคนิค เดี๋ยวนี้มันก็กลายมาเปนภาษาไทย
ไปแลว. การใชเทคนิคใหเปนผลดีที่สุด ครบถวนทุกประการ นั้นเรียกวา
เทคโนโลยี มันไมมีอะไรดอกที่ไมตองมีเทคโนโลยี แมแตตําน้ําพริกสักครกหนึ่ง ไมมี
เทคโนโลยีเดี๋ยวมันก็เขาตาแสบตายแหละ, มันจะตองมีระบบงานของมันที่ถูกตอง
ทําแลว
ไดผลดี ไดผลรวดเร็ว ไดผลเต็มที่. ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะทุกขอทุกขั้นตอน มันก็มี
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ลักษณะอยางนี้ ซึ่ง ภาษาบาลีตองเรียกวามีอุบาย; แตกลัววาจะฟงไมถูก ก็เลย
ใชคําเทคโนโลยีขึ้นมาแทน.
ฟ าสางทางเทคโนโลยี ของการปฏิ บั ติ ธรรม หรื อของศาสนาเป นส วนรวมก็ ได ,
พูดใหเด็กฟงก็ตองวา วิธีใชเคล็ดลับของทุกเรื่อง ใหไดผลตามความมุงหมายของเรื่องนั้น ๆ
ทุกเรื่องไป คืออุบายหรือคือเทคโนโลยี.
เดี๋ยวนี้เรามี
ปญหาอะไรที่จะตองใชเทคโนโลยี? ก็มีปญหาคือความทุกข
ความทุกขที่ไมนาปรารถนา ที่ครอบคลุมโลกอยูในโลกทั่วไปหมด, เปนปญหาที่บีบคั้นเรา
ที่เราตองการจะขจัดสิ่งเหลานี้ออกไป.
เดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องของกิเลส
อันมหาศาล
อันลึกลับ ไมมีทางจะทําเลนไดงาย ๆ, มันตองมีแผนการ ขนาดที่เรียกวาเปนเทคนิค
เปนเทคโนโลยี ใหทันกันทีเดียว. ปญหาอันใหญหลวงเดี๋ยวนี้ เราก็มีแตความทุกข
มาจากความยึดถือวาตัวกูวาของกู.
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ขอนี้ไมคอยสังเกตกัน แลวก็ไมคอยมองเห็นวา ปญหาทุกอยางมันมา
จากความโงวาตัวกูวาของกู ซึ่งเปนเหตุใหเกิดกิเลสทุกชนิด; ถาไมมีความเห็นแกตัว
วาตัวกู - ของกูแลว มันไมเกิดความโลภ ไมเกิดความโกรธ ไมเกิดความหลง เพราะมัน
เห็นแกตัว เปนตัวกูเปนของกู. พอมัน อยากไดมันเปนความโลภ, พอมันไม
ชอบใจ เพราะไมไดตามที่ตองการ มันก็เปนความโกรธ, เมื่อทําอะไรไมถูกมันก็
เปนความหลง . ฉะนั้นเราจะตองจัดการกับสิ่งเหลานี้ มันก็ ตองมีอุบายลึกซึ้ง ถึง
ขนาดที่จะเรียกกันวา เทคโนโลยี อยูนั่นเอง.

ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ เรื่อง ทุกกรณี ที่เกิดความหมนหมองใจ ชนิดใด ขนาดใด
ก็ตาม มันมาจากโงไปยึดอะไรวาเปนตัวกู - ของกูเขาแลว, มันอาจจะไปยึดถือของที่มี
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ราคาเทากับเข็มเย็บผากันหัก. นี่อาตมาชอบใช คําของคนโบราณ
จะฟงไมถูก. เจาคุณไชยาทานเคยพูดวา เข็มลุกขี้วิ่น, เข็มลุกขี้วิ่น
หักตอนรู มันไมมีรูแลวมันใชอะไรไมได นอกจากจะใชเปนเข็มหมุด
เข็มกันบิ่นอยางนี้ ถาไปยึดถือเขา มันก็เปนเรื่องใหญโตได
เกิดเรื่องรายแรง เปนทุกขหรือฆาคนตายก็ได.

พูดแลวคนกรุงเทพ ฯ
– เข็มเย็บผาที่มัน
ก็ไมคอยดี; แม
มันเปนเรื่องที่ทําให

สิ่งที่จะเปนที่ตั้งแหงความยึดถือนั้น มันอยูที่ความยึดถือ; ถาไป
ยึดถือเขามา มันก็เปนของมีคามีความหมายมากขึ้นมา. แลวทานชี้ใหเห็นวา แมแต
เข็มชนิดที่จะใชอะไรไมไดแลว
ก็ยังเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ;
บางทีไมขีดกานเดียว
มันจะมีคาเทาไร แตก็เปนที่ตั้งใหเกิดความรัก ความโกรธ ความวิวาท ความรายแรง
อะไรก็ได. ฉะนั้นอยาไปทําเลนกับความยึดถือ; ถามันไปยึดถือในสิ่งใดเขาแลว
สิ่งนั้นมันก็ใหญโต เปนเรื่องมีคามีความหมาย, ใหเกิดกิเลสอันแรงรายไดทั้งนั้น.
ทํ าไมเราจะหยุ ดการเกิ ดขึ้ นแห งความคิ ดว าตั วกู ว าของกู ที่ เป นประจํ าวั นนี้ เสี ย
ได ? จิตหวั่นไหวไปนิดหนึ่ง ไมพอใจก็ดี กลัวก็ดี นิดหนึ่งเทานั้นแหละ มันก็มาจาก
ปญหาเรื่องตัวกู-ของกู เชนวาเราไปถายอุจจาระถายปสสาวะวะไมเปนที่พอใจ
ไมสะดวก
เปนที่พอใจ, ความคิดมันก็เลยไปถึงวามันจะตองตาย มันเปนโรคแลว มันมีเหตุที่จะให
ตองตายแลว, เพียงเทานั้นแหละมันก็มีความทุกขได. ทีนี้มันนาหัวตรงที่วา บางทีมัน
ไมไดมีความหมายที่จะเปนทุกข หรือจะตองตาย; แตคนมันก็ไปเปลี่ยนความหมายเปน
วา จะตองเปนทุกขหรือจะตองตาย, แลวมันยังคิดเอาเอง คิดไดเอง ที่มันไมมีเรื่อง
อะไร มันก็คิดไดเองใหไปในทางราย ในทางแงราย ใหเกิดความวิตกกังวลความหวาด
กลัว. นี้มันมาแตความเห็นแกตัว เรื่องตัวกู - ของกู.
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กิ เลสที่ ยึ ดถื อว าตั วตนนั่ นแหละ มั นยึ ดถื อชนิ ดที่ ว าตั วตนตั วกู นี้ ไม ต องตาย
ตองไมตาย; พออะไรมีวี่แววมา วามันเปนอันตรายแกตัวกู มันก็กลัวเทานั้นแหละ,
มันกลัวตาย, อะไรก็ไดที่ทําใหกลัวตาย. ครั้นอะไรตกมาดังแกกบนหลังคาหรือขางฝา
มันก็สะดุงแลว, คนมันก็สะดุงแลว, แลวมันก็สะดุงถึงขนาดวา จิ้งจกมันเคาะหางตาม
สบายของมัน คนบางคนก็กลัวตายแลว, วาจะตองตายแลว เปนลางรายแลว เปนอะไร
บาง; เพราะความยึดถือวาตัวตนวาของตนนั้นมันมากเกินไป. ถาเราจะแจกแจงเรื่องนี้
กันแลว มันรอยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่อง ที่มันมีอยูในแตละวัน ๆ ของคนเรา,
มีมูลมาจากความยึดถือวาตัวกู - ของกู ทําใหเปนทุกข.
แลวคนก็ไมมองดูกันในเรื่องนี้ ไมแกปญหาที่ตนตอ, มันโง ๆ โง ๆ ตอไป
วาจะหาเงิน หาของ หาอํานาจวาสนา หาผูคุมครอง หาอะไรตาง ๆ นานา มาเพื่อ
คุมครองปองกันความทุกขเหลานี้, มันก็ไมสําเร็จประโยชน; เพราะวา ความทุกขนั้น
มันเกิดมาจากความโงในใจของคนคนนั้น. คนนั้นตองขจัดความโงในใจออกไปเสีย
ใหหมด แลวก็ไมตองมีอะไรมาทําใหมันเปนทุกขได. ถาไมขจัดความโงอันนี้แลว มัน
ก็ไมมีทาง, จะมีเงินเทาไร, จะจางแขกยามมาเฝากันใหเต็มบาน มันก็ตองเปนทุกข
อยูนั่นแหละ ดวยความหวาดกลัววาตัวมันจะตองตาย, มันจะไมไดสิ่งที่มันควรจะได
หรือสิ่งที่มันไดอยูแลวมันจะสูญหายไป.
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นี่คือความรูสึกที่ทําใหเกิดความทุกข อยูในชีวิตประจําวัน คือตัวกูของกู เรียกวาอุปาทาน, เปนการปรุงแตงของจิต มาจากการสัมผัสอารมณตาง ๆ ทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือวาความจําที่มันสะสมไวในภายใน สําหรับจะรื้อฟนเอา
เรื่องที่เคยมีแตหนหลัง มาคิดนึกซ้ําใหมันเปนทุกขขึ้นมาอีก. ฉะนั้นเราจะตองแกไข
มัน, อยาใหสิ่งเลวรายหลายรอยหลายพันประการนี้ มันเกิดขึ้นมาในชีวิตประจําวันได.
นี่เรียกวา เทคนิคของการปฏิบัติธรรมะ มันตองมากพอ ที่จะขจัดสิ่งเลวรายในจิต
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ใจเปนประจําวันนี้เสียได จนทั้งวันทั้งคืน ทั้งวันทั้งคืน มีจิตใจเกลี้ยงเกลา สะอาดสงบ
รํางับ สวางไสวแจมแจงสงบเย็น. ทําอยางไรจะมีจิตใจสะอาด สวาง สงบเย็น อยู
ทั้งวันทั้งคืน, ทั้งวันทั้งคืน มันตองทําถูกตองตามเรื่องราวของมัน.
ทีนี้อาตมาจะพูดถึงระบบปฏิบัติ ที่เขาใชกันอยูโดยมากเวลานี้ ในสํานัก
วิปสสนา สํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ คือระบบที่เรียกวาหนอ ๆ หนอ ๆ ยกหนอยางหนอ
เหยียบหนอ กินหนอ กลืนหนอ, อะไรที่เรียกวาระบบ หนอ ๆ แพรหลายมากที่สุด.เขาใจวา
หลายคนคงเคยลองปฏิบัติมาแลว เพราะมันแพรหลายนัก; แตรูสึกวามันยังไมถูกตอง
ตามความลับหรือความจริงของธรรมชาติ,
คือมันไมถูกเทคนิคของธรรมชาตินั่นเอง.
เราตองมีการใชเทคนิคการปฏิบัติระบบหนอ ๆ หนอ ๆ นี้กันเสียใหมใหถูกตอง;
ถาไมถูกตองมันกลายเปนตรงกันขาม แทนที่จะใหผลดีมันใหผลราย.
คําวา หนอ ตีความหายไวทั้ง ๒ ผานแหละ เชนปฏิบัติกรรมฐานวันแรก
ก็ใหเดินจงกลม วา เดินหนอ ๆ เดินหนอ หรือจะซอยเปนหลายจังหวะวา ยกเทาหนอ
ยื่นเทาหนอ เหยียบเทาหนอ ยกเทาหนอ ยื่นเทาหนอ เหยียบเทาหนอ มันก็คือเดินหนอ
อยูนั่นแหละ, เราใชคําวา เดินหนอ ดีกวา.
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ทีนี้ เดินหนอ ๆ เดินหนอ; ถาวาคนมันโงไปแลว มันก็วา กูเดินหนอ,
กูเดินหนอ ถาอยางนี้แลวมันผิดหมด มันเปนมีกูเดินหนอ. ที่ถูก หนอ ๆ นี้มัน
มีความหมายวา มันสักแตวาเปนอิริยาบถที่เรียกกันวาเดินตามธรรมชาติเทานั้น
หนอ. สั ก ว า กิ ริ ย าอาการเกิ น ตามธรรมชาติ เ ท า นั้ น หนอ ไม มี ตั ว กู ผู เ ดิ น .
ที่เขาบอกวาเดินหนอ เดินหนอ ใหมันปรกกฏแจมแจงอยูในใจวา มันสักวามีกิริยา
ที่สมมติเรียกกันวาเดิน, เปนอาการตามธรรมชาติ แลวเรียกวาเดิน, มันมีแตสักวาอาการ
เดินเทานั้นหนอไมมีตัวกูผูเดิน. ฉะนั้น ถาบริกรรมวา เดินหนอ ๆ เกินหนอ นั้น ใหรู
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เถอะวา มันมีแตอาการที่เรียกวาเดินเทานั้นหนอ, เทานั้นหนอ ไมมีตัวฉันผูเดิน.
ถาอยางนี้เรียกวาถูกเทคนิค ของการที่มันจะขจัดตัวกู - ของกูออกไป; ถาไปย้ําวา กู
เดินหนอ กูเดินหนอ กูเดินหนอ มันก็เพิ่มตายแหละ มันก็เพิ่มตัวกู – ของกูมากกวาเดิม
มันก็ผิดแหละ.
กินหนอ กินหนอ มันสักแตกิริยาอาการที่เขาเรียกวากินเทานั้นแหละ ไม
มีตัวกูผูกิน, ตามธรรมชาติรางกายนี้ ระบบประสาทนี้ มันก็ทํากิริยากินได. พวก
สัตวทั้งหลายมันก็กินได, ตนไมนี้มันก็กินได, มันเปนอาการตามธรรมชาติ แลวก็สักวา
มีอาหารเขาไป ที่เรียกวาการกิน เทานั้นหนอ, สักวากิริยากินเทานั้นหนอ ไมมีตัวกู
ผูกิน. ถาทําอยูอยางนี้ มันก็ไมมีตัวกูผูกิน ไมมีตัวกูผูกินในเวลาที่กิน ถาไมทําอยางนี้
จิตมันจะมีตัวกูผูกิน, แลวจะเอาอรอย แลวจะเอามาก แลวจะเอาตามพอใจ. ฉะนั้น
จึงมาบอกใหปองกันเสีย มันสักวาเปนกิริยา กินตามธรรมชาติ ตามสมมติเทานั้น
หนอ, ไมมีตัวใครที่เปนผูกิน.
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นี้ถาวามันอรอยขึ้นมา เมื่อเคี้ยวอยู กินหนอ เคี้ยวหนอนี้ ก็เหมือนกัน;
ถาเคี้ยวอยู ๆ มันก็เปนอาการ เคี้ยวตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ไมมีบุคคลผูเคี้ยว. ทีนี้
ถามันอรอยขึ้นมา คํานั้นมันเกิดอรอยขึ้นมา โอ นี่ความรูสึกแกระบบประสาทใน
ปากตามธรรมชาติเทานั้นหนอ, ไมมีกูผูอรอย, ไมมีความอรอยของกู มีแตความรูสึก
ชนิดนี้
เกิดขึ้นตามธรรมชาติปรากฏแกระบบประสาทที่ลิ้น, แลวเราเรียกมันวาความอรอย.
ฉะนั้นจึงกําหนดวา มันเปนสักวาความรูสึก ที่เรียกกันวาความอรอยเทานั้นหนอ, ไมมี
ตัวกูผูอรอย, หรือไมมีความอรอยเปนของกู.

ทีนี้เมื่อจะทําอะไรก็สุดแท จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน, จะไปทําอยางอื่น
จะไปอาบน้ํา หรือวาจะไปถายอุจจาระ จะไปถายปสสาวะ, ใหมีสติสัมปชัญญะวา มัน
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มีแตสักวากิริยาอาการเชนนั้นเทานั้นหนอ ไมมีตัวกูผูอาบน้ํา ผูถายอุจจาระ ผูถาย
ปสสาวะ ผูไปผูมา ผูพูดผูนิ่ง ไมมีผูอะไร, ไมมีตัวกูซึ่งเปนผูทําอะไร มีแตกิริยา
อาการอยางนั้นเทานั้นหนอ.
จะเห็นไดวามันเปนเทคนิคอันลึก;
เพราะวาธรรมดาคนธรรมดาเขาจะ
ตองรูสึกวา ฉันกิน ฉันอรอย อรอยของฉัน ทีนี้อันนี้มาบอกใหรูวา โอ, ทําอยางนั้น
ไมได มันไมมีตัวฉันหรือตัวตนอะไร ที่เปนผูกิน มันมีแตการถึงกันเขาระหวาง
อายตนะ คืออาหารขางนอก เขาไปในปาก, ถึงกันเขากับลิ้น เคี้ยวแลวบางอยางมันมี
รสอยางนั้น แลวเราก็เรียกมันวาอรอย. ความอรอยคือความรูสึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในกรณีเชนนั้นเทานั้นหนอ เทานั้นหนอ อยาวากินหนอ อรอยหนอ กูอรอยหนอ;
นี่มันจะเพิ่ม มันจะเพิ่ม ๆ เพิ่มตัวกูใหหนาขึ้นกวาเดิม, แลวไมมีทางที่จะปลดปลงความ
ทุกขออกไปได.
นี่รูสึกอยางนี้จึงเอามาพูด วาระบบหนอดีที่สุด เขาทําใหงายที่สุด แลวมี
ประโยชนที่สุด เร็วที่สุด; แตกลัววาจะใชผิด จะเพิ่มตัวกู, จะไมลดตัวกู.
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มันมีความลับที่สุด แตไมลับดอก วาตัวกูมันเกิด, ความรูสึกวาตัวกูมัน
เกิด ทุกคราวที่เราฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส อะไรก็ตาม อยูทุกคราวที่มันมาสัมผัส.
เพราะฉะนั้นในวันหนึ่ง ๆ อยูที่บานก็ตาม อยูที่วัดก็ตาม มันมีอะไรมากกระทบ แลว
มันเกิดความรูสึกวาตัวกู, ตัวกูไดรับ ตัวกูอรอย, ปรุงแตงตามแบบธรรมชาติ มีสังขาร
ปรุงแตงตามแบบของธรรมชาติ เกิดความมั่นหมายเปนตัวกูผูทํา หรือผูถูกกระทํา, ผูได
ผูเสีย ผูแพผูชนะอะไร เปนตัวกู ๆ ไมรูเทาไร.
ทีนี้เราจะปดมันเสีย, จะปดความรูสึกเหลานี้เสีย ไมใหโผลมาเลย เรา
ก็มาทําวิปสสนากรรมฐานอยางที่วา. ไปกําหนดเสียในสิ่งที่จะไมใหเกิดความรูสึกวาตัวกู;
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เชนกําหนดวา เดินหนอ นั่งหนอ ยืนหนอ กินหนอ เคี้ยวหนอ อะไรก็ตาม ใหมันหนอ
สักวาหนอ, ไมมีตัวกู, นี้ก็เทากับวาวันหนึ่งคืนหนึ่ง เราปดไมใหเกิดอุปาทานวาตัวกู,
ปดการปรุงแตงวาตัวกู. ไมใหเกิดขึ้นแมแตครั้งเดียวในวันหนึ่ง ๆ. นี่เรียกวาใหตัวกู
มันเนาตายไปขางใน; เพราะวา เราปดไวดวยอิริยาบถกรรมฐานเหลานี้; เหมือน
กับวาหญานี้ ถาเราเอาหินไปทับมันนาน ๆ มันก็เนาตายหมดแหละ.
ทีนี้ เราเอาหนอ ๆ หนอ ๆ ชนิดที่ไมมีตัวกูมาปดไว จิตจะปรุงแตงเปน
ตัวกู – ของกูไมได มันก็สูญเสียนิสัยที่จะเปนตัวกู - ของกู, อนุสัยที่จะเปนตัวกู –
ของกู มันลดลงไปเอง. เขาเรียกชื่อยาวมาก อหังการมมังการมานานานุสัย – ความเคย
ชินที่จะทําความสําคัญมั่นหมายวาตัวกูวาของกู นั่นตัวรายที่สุด ที่ทําใหเกิดความทุกขเปน
ประจําวัน. ถาหมดอันนี้เสียแลวเปนพระอรหันต.
ความเคยชินที่จะทําใหเกิดมานะ สําคัญมั่นหมายวาตัวกูวาของกู
มันก็เกิด
มากแตละวัน ๆ; พอเรามาอยูดวยเรื่องหนอ ๆ หนอที่ถูกตอง ไมใชที่ผิดพลาด มัน
ไมมีทางเกิดดอก ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปมันไมมีทางเกิด. ฉะนั้นอนุสัยที่จะเกิด
ความเคยชินที่จะเกิด มันก็คอย ๆ หมดไป คือผลของการปฏิบัติธรรม, เชื้ออนุสัย
ที่จะทําใหปรุงแตงเปนตัวกู - ของกูมันรอยหรอไป รอยหรอไป รอยหรอไปจนหมดสิ้น.
นั่นแหละคือการบรรลุธรรม, การบรรลุมรรคผล.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
หนอที่ใชไมไดดี มันกลายเปนมีตัวกูขึ้นมา แลวทําหนอ กินหนออะไรหนอ.
ถาหนอที่ใชถูกตอง มันใหความรูสึกวา โอ มันสักวาตามธรรมชาติเชนนั้นเทานั้น
หนอ, มันก็ เขาไปอยูในรูปอิทัปปจจยตา หรือตถาตา วามันปรุงแตงกันอยางนั้น
เชนนั้นเองเทานั้นหนอ, นี่เรียกวามันมีความถูกตอง.
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เราจะมีสติกําหนดวา
มันสักวาเชนนั้นหนอ
เทานั้นหนอ
อยูทุกเรื่อง
ทุก
อิริยาบถ : เดิน ยืน นั่ง นอน กิน อาบ ถาย นิ่ง พูด อะไรก็ตาม ทุกอิริยาบถก็หนอ
ใหเปน, แลวเมื่อมันปรุงแตงเปนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขึ้นมาในกรณีใด ๆ
ก็หนอใหเปน,
มันสักวารูปขันธเทานั้นหมอ,
สักวาเวทนาขันธเทานั้นหนอ,
สักวา
สัญญาขันธ, สังขารขันธ วิญญาณขันธเทานั้นหนอ, ไมมีตัวตน ไมมีของตน.
โดยเฉพาะที่มันแสดงอยูในตัวมันเองวา
มันไมเที่ยง
มันเกิดขึ้น
ตั้งอยู
ดับไป, เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป, แลวก็เอานั้นแหละมาหนอใหมาก ๆ เขาเถอะ. ไมเที่ยง
หนอ เปลี่ยนแปลงหนอ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปหนอ; ถาหนอดันนี้ใหพอแกเรื่อง
ของมัน
ถากิเลสหนาก็ใหมันหนาตาม
ใหมันเขมขนตาม, มันก็จะระงับการปรุงแตงเปน
ตัวกู - ของกู การปรุงแตงแหงจิตใจเปนตัวกู - ของกู มันจะลดลง ๆ ๆ, นี่เรียกวา
มันถูกตอง.
ทําอยูตลอดเวลา
หนอ ๆ
หนอนี้ถาทําอยูตลอดเวลา อยางถูกตอง อยางไม
เพิ่มตัวกู; แตอยางลดตัวกู. ทําหนอ ๆ หนอ อยูมันคือเพิ่มสติใหมากขึ้น, เพิ่ม
สติใหมากขึ้น
จะเปนผูมีสติมากขึ้น รูเทาทันทีวา
มันสักวาเชนนั้นเองหนอแลวมันก็จะ
เพิ่มปญญา รูวา โอ, มันเทานี้ มันอยางนี้ มันไมใชอยางอื่น, มันอยางนี้เทานั้นหนอ
แลวทําอยูนั้นแหละมันจะเปนการเผากิเลสอยูดวยตลอดเวลา.
เผากิเลสหมายความวา
ทําลายเชื้อที่จะเกิดกิเลส, ปองกันอาการเกิดแหงกิเลส มันจะลดอนุสัย มัน จะหยุด
อาสวะ บรรเทาอาสวะอยูในตัวหนอ ๆ หนอ ๆ ตลอดเวลา ขอใหทําเถอะ.
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ตลอดเวลา, จะเพิ่มปญญาอยูตลอดเวลา จะลดอนุสัยหรืออาสาวะอยูตลอดเวลา.
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๑๙๓

ฉะนั้นจึงมีประโยชน มันหนอ ๆ หนอ ๆ; นี่คือมันเห็นชนิดที่ไมเคยเห็นมาแตกอน
เมื่อกอนเห็นวาเปนตัวตน จะเอา ๆ จะเอา นั่นคือคนธรรมดาสามัญ เดี๋ยวนี้มันจะเห็น
ตรงกันขามเลย ที่นารักนาเอามันก็เปนธรรมดาเชนนั้นเองเทานั้นเหรอ
นารักนาพอใจไมมี
มันเชนนั้นเองอยางนั้นหนอ.
ที่เราเคยกลัวมันก็ไมตองกลัว
มันเชนนั้นเองเทานั้น
หนอ, มันสักวาเทานั้นหนอ. เคยวิตกกังวลก็ไมวิตกกังวล เคยอาลัยอาวรณก็ไมอาลัย
อาวรณ, เคยรัก เคยหึง เคยหวงอะไรตาง ๆ มันก็ไมรูสึกอยางนั้น.
นี้เขาเรียกวา เห็นโดยประการอื่นจากที่ปุถุชนเห็น. เมื่อปุถุชนเห็น ก็จะ
เห็นวานี้นารัก นี้ไมนารัก. เดี๋ยวนี้คนนี้ที่หนอตลอดเวลานี้ จะเห็นวา ไมนารัก
และไมไมนารัก คือไมนารัก และไมนาเกลียด มันปรกติอยูได; เพราะเห็นถูกตอง
ตามเปนจริง วามันเปนเชนนั้นเองเทานั้นหนอ, มันเปนเชนนั้นเองเทานั้นหนอ.
นี่ขอหนึ่งดวยเหมือนกัน ที่อาตมาเห็นแลว วาเหตุการณที่เปนอยูนั้นยังไม
ปลอดภัย กลัววาจะหนอผิด จะหนอ ๆ ผิด, หนอเพิ่มตัวกู - ของกู มีตัวกู - ของกู เปน
ของกู. มันตองหนอ ๆ หนอ ชนิดที่สักวาธรรมชาตินี้เทานั้นหนอ, ไมมีตัวตน ไมมี
ของตน ไมมีตัวกู ไมมีของกู, อยางนี้มีประโยชนที่สุด. กําลังคิดวาจะทําบทเรียนนี้ให
สมบูรณ แลวลองฝกกันดูใหเปนจริงเปนจัง ฝกหนอ ๆ นี้ แตใหถูกตองตามแบบของ
พระบาลี นี่จะชวยใหมันงายเขา หรือใหมันเร็วเขา ในการที่จะไดรับผลของพระศาสนา
สมกับที่เปนพุทธบริษัท; เดี๋ยวนี้ไดรับนอย ไมสมกับที่เปนพุทธบริษัท.
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เดี๋ยวนี้ขอใหฟาสาง ฟาสางทางหนอ คือหนอใหถูกอยาใหผิด,เรียกวา
ฟาสางทางหนอ. ระบบการปฏิบัติมันผิดได ถาเราตีความหมายผิด; แมจะใชคําอยางนั้น
จะใชหลักอยางนั้น แตมันผิดได เชนคําวา หนอ แลวเพิ่มตัวกู แลว หนอ ๆ แลวไมมี
ตัวกู มันตรงกันขาม.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ขอใหทุกคนมีความรูความเขาใจถูกตองในเรื่องนี้,
แลวเราก็จะไดเรียก
วา มีฟาสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรม มันเปนธรรมชาติ มันมีอยูตาม
ธรรมชาติอยางนี้ แตมันเหมือนกับเสนผมบังภูเขา, เสนผมเล็ก ๆ มันบังภูเขาก็ได ถาเรา
ทําผิดวิธี. นี่เปนอันวาขอใหทําเสียใหมใหถูกตอง อยาใหมันมีลักษณะเหมือนกับวา
เสนผมเสนเดียวมันซอนภูเขาทั้งลูกไวได.
เอาละ, เปนหัวขอสุดทาย เพราะมันเหนื่อยแลว มันพูดไมไดอีกแลว
เอามาหลายหัวขอ พูดไดเทานี้.
เห็นวามันเปนการสมควรแกเวลา
ที่วันนี้เราไดพูด
เรื่องฟาสางกันอีกชุดหนึ่ง, มันยังมีอีกหลายชุด จะพูดกันจนไมมีใครมาฟง บอนรางเลย.
มันไมมีอะไรนอกจากเรื่องวา มันตองสางกันแลวโวย, ตองสางกันแลวโวย, ตองเปน
ฟาสางกันแลวโวย, ใหสางขึ้นมาทุกที.
เอา, เปนอันวา การบรรยายนี้สมควรแกเวลา ขอยุติการบรรยาย ใหโอกาส
แกพระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดบทพระธรรม สําหรับสงเสริมกําลังใจ แกบุคคลผูจะประพฤติ
ปฏิบัติใหสูงใหยิ่งขึ้นไป ในกาลบัดนี้.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๖๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๖ ในวันนี้
อาตมาจะไดกลาวคําบรรยายในชุดฟาสาง ตอไปตามเดิม. เราไดพูดกันถึงเรื่อง ฟาสาง
ระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข เปนลําดับ ๆ มา. วันนี้ก็มาถึงเรื่อง ฟาสางทางปรมัตถ,
ฟาสางทางอภิธรรม, ฟาสางทางอุบาสก ขอใหทานทั้งหลาย พยายามกําหนดจดจํา
พิจารณาดูเอาเอง ใหไดรับขอความที่เปนประโยชน ตรงตามความประสงคของทาน
อาตมามีความจําเปนที่จะตองกลาวไปตามลําดับ เพื่อใหครบชุดกันเสียที; ในแตละเรื่อง ๆ
ลวนแตมีขอความเกี่ยวกับคนทั่วไป ซึ่งทานทั้งหลาย ก็อาจจะถือเอาความหมายนั้น ๆ ได
เปนประโยชน ในวันนี้ ขอแรกก็คือ:-
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่สวนโมกข [ตอน ๒]

ฟาสางทางปรมัตถ.
คําวา “ปรมัตถ” นี้ก็เปนคําคุนหูของทานทั้งหลาย แลวก็มักจะมาพรอม ๆ
กัน หรือคูกัน กับคําวา “อภิธรรม”; ในชนบางพวกเขาใชแทนกันเลย ; ปรมัตถ
ก็คืออภิธรรม, อภิธรรมก็คือปรมัตถ, อยางนี้ก็มี. แตถาเราดูใหลึกซึ้งจริง ๆ จะพบวา
คนละคํา มีความมุงหมายตางกัน ปรมัตถ แปลวา มีเนื้อความอันยิ่งหรืออันลึก, อภิธรรม
มีความหมายวา ธรรมะอันยิ่งหรืออันเกิน. ถาจะแยกใหเด็ดขาดกันเสียตั้งแตตน ประกัน
ความฟนเฝอ ก็จะพูดวา ปรมัตถนั้นมันขุดลึกลงไป, อภิธรรมนั้นมันขยายกวาง
ออกไป. อันหนึ่งมันเจาะลึกลงไป, อันหนึ่งมันขยายออกกวางไปทางขาง ๆ หรือโดย
รอบ, ถาถือเอาใจความอยางนี้แลวก็จะเขาใจไดงาย. เรามีเรื่องปรมัตถ คือวา มันมี
เรื่องลึกที่ตองขุดหรือเจาะลงไปใหถึง, แลวเราก็มีเรื่องอภิธรรม ที่จะขยายขอบเขตออกไป
รอบตัว ใหมันกวางที่สุดเทาที่จะทําได. นี้จะไดวินิจฉัยกันโดยละเอียดตอไปขางหนา.
ขอใหสนใจวา ปรมัตถ นี้มัน คลาย ๆ กับคําวา ปรัชญา ในความหมาย
ที่ถูกตองของภาษาบาลีหรือสันสกฤต แลวก็จะไดเปนรากฐานของศีลธรรม. ความรู
ในชั้นปรมัตถ อาจจะใชเปนรากฐานของศีลธรรม, ใหสําเร็จประโยชนถึงที่สุด.
อาตมาเห็นวาควรจะสนใจอยางยิ่ง เดี๋ยวนี้ทานทั้งหลายก็มาสนใจธรรมะ อาตมาก็เกณฑ
ใหสนใจสิ่งที่เรียกวา ปรมัตถ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การศึกษาที่ไมสมบูรณ หรือเทาที่ทานทั้งหลายมีอยูอยางไมสมบูรณ มัน
จะดึงไปสูความเห็นแกตัว; นี่ขอใหสังเกตดูใหดีในขอนี้กันกอน วาการศึกษาที่นิยม
ยกยองกันนักโลกนี้
มันไดกลายเปนเครื่องมือใหเห็นแกตัว
ดึงไปสูความเห็นแกตัว.
ทานดูการศึกษาในโลก ตั้งแตต่ําที่สุดถึงสูงสุด มันเพื่อตัว, เพื่อความเห็นแกตัว นี้มัน
ยังไมใชปรมัตถ เพราะการเห็นแกตัวนั้นมันทําลาย. เดี๋ยวนี้เรายิ่งฉลาด ยิ่งรูมาก
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๑๙๗

ยิ่งฉลาด มันก็มองเห็นโอกาสที่จะเห็นแกตัว, ที่จะเอาเปรียบผูอื่น, มันก็เดินไปในทาง
เอาเปรียบผูอื่น. ขอใหดูในโลกเวลานี้ทั้งโลกนี่
เขามุงทําสิ่งเพื่อประโยชนของตัว;
แตละประเทศลวนแตเห็นแกตัว ทั้งที่ประเทศนั้นเจริญดวยการศึกษา เรียกวาในระดับ
สูงสุดของโลก เขาก็ยังเห็นแกตัว, บางทีจะพูดไดเลยวา ยิ่งรูมากยิ่งเห็นแกตัวเกง, ยิ่ง
รูมากยิ่งเห็นแกตัวเกง. แลวมันจะเกิดผลอะไรขึ้น ?
ขึ้นชื่อวา ความเห็นแกตัว, ความเห็นแกตัว, ชวยดูใหดี ๆ แมจะเห็นแก
ตัวอยูคนเดียว มันก็กัดหัวใจคนนั้นอยางยิ่งอยูแลว. คนเห็นแกตัวจะคิดนึกไปใน
ทางที่จะใหเกิดความทุกขแกตัวทั้งนั้นแหละ มันอยากไดเกินขอบเขต หรืออิจฉาริษยา,
หรือมันคิดไป ในทํานองที่ จิตใจของเจาของนั้นมันจะมีความทุกข เห็นแกตัวอยูคนเดียว
มันก็แยแลว. ทีนี้ถาความเห็นแกตัวนี้มันขยายไปยังผูอื่น ออกไปกระทบกระทั่งกับผูอื่น
มันก็เกิดเรื่อง ไดทะเลาะวิวาทกัน โดยบุคคลโดยหมูโดยคณะ โดยประเทศ หรือวาโดย
ครึ่งโลกเลย; ถาเขาแบงกันเปนครึ่งโลก ตางฝายตางเห็นแกตัวแลวมันก็จะเปนอยางไร.
นี้เราไมไดมีสวนสงครามอะไรกับใคร ก็พลอยเดือดรอนจากสงคราม ที่เนื่องมาจากความ
เห็นแกตัวของแตละฝาย.
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อยางนี้เรียกวาการศึกษาไมพอ, การศึกษานั้นไมเปนปรมัตถพอ ไมลึกซึ้ง
พอ, ไมเห็นตามที่เปนจริง วาอะไรเปนอะไร จึงทําไปไดในลักษณะที่เห็นแกตัว ก็
ครอบงําผูอื่น แลวก็ตอบโตกันไปมาจน วินาศกันทั้ง ๒ ฝาย. นี่จึงมีเหตุผลที่วา เราจะ
ศึกษาใหถูกตอง ใหแทจริง ใหลึกซึ้ง ถึงขั้นที่เรียกวา ปรมัตถ; อาตมาจึงเอา
มาพูด และถือวาเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะตองมีลักษณะที่เรียกวา “ฟาสาง” คือ
มันสางขึ้นมา ใหเปนแสงสวาง อยาใหมันมืดมนทเหมือนแตกอน.
ปรมัตถ - ขุดลึกลงไป ก็พบความจริงมากขึ้น; อภิธรรม - ขยาย
ออกไปกวาง ๆ รอบๆ ตัว ขยายออกไปเทาไรมันก็ไมลึก ดังนั้นจุดจบของมันจึงตาง
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กัน. จุดจบของปรมัตถ อรรถอันลึก, อรรถะอันลึก มันไปจบที่วาง ที่เปนสุญญตา
ที่วางจากตัวตน ไมมีตัวตน; แตจุดจบของอภิธรรมนั้น ตามที่เขาพูดกันศึกษากันนั้น
ไปจบที่มหากุศล.
นี่ความแตกตางที่เห็นไดชัด
วาพวกอภิธรรมตองการจะไปจบที่
มหากุศล คือกุศลอันยิ่งใหญ. เขาไปหลงใหลในมหากุศล ในเมื่อพวกปรมัตถไปหลงใหล
ในสุญญตา วางไปหมด, วางจากกุศล วางจากอกุศล วางจากอัพยากฤตดวยก็ได คือ
มันไมมีตัวตน;
สวนอภิธรรมไปมีตัวตนที่ดีที่สุด,
โดยเฉพาะอภิธรรมที่มีอยูในเมืองไทย
รองหาแตมหากุศลคือตัวตนที่ยิ่งใหญ.
ถากําหนดขอความนี้ไวใหชัดเจนแลว
จะ
ประกันความฟนเฝอไดเปนอยางยิ่ง.
ทีนี้จะอธิบายใหมันชัดยิ่งขึ้นไป วา ปรมัตถ - อรรถอันลึก ทําใหเห็นวา
ดี ชั่ว ก็เหมือนกัน, กุศล อกุศล ก็เหมือนกัน, อะไร ๆ ที่เปนคู ๆ คู ๆ อยางที่เรียกกัน
อยูในโลกนั้น มันเหมือนกัน; ดังนั้นจึงไมแยกเปนดีเปนชั่วได. แตอภิธรรมแยก
ดีไปเปนดี, ดี ๆ ดีที่สุด, แยกชั่วเปนชั่ว ๆ ชั่วอยางยิ่ง ชั่วที่สุด, คือมันขยาย
น้ําหนักความหมายไปตามเดิม
แตใหมันมากหรือใหมันที่สุด.
สวนปรมัตถนี้มันจะดูให
ลึก ๆ ลึก ๆ ลึกไปจนพนความหมายเชนนั้น ที่แยกกันเปนคู ๆ เชน ดีชั่ว บุญบาป สุขทุกข
กุศลอกุศล
เปนตน.
นี้บางคนอาจจะงง
แตมันก็ไมลึกซึ้งจนถึงกับจะตองงงดอก
ฉะนั้นคอยฟงใหดี ๆ ก็แลวกัน.
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เชนวา ดีกับชั่ว คนธรรมดาเขาเห็นวาคนละอยางตรงกันขาม. นี่คนธรรมดา
มองตื้น ๆ ไมเปนปรมัตถ, คนธรรมดาสามัญมองตื้น ๆ ไมเปนปรมัตถ, แลวก็เห็นวาดี
วาชั่ว แลวก็ยึดมั่นความดีและความชั่ว. ถามองอยางปรมัตถแลวก็จะเห็นวา ทั้งดี
และทั้งชั่วมันเปนสังขารเทากัน; ถามันเปนกรรม เปนชั้นกรรม มันก็เปนของ
ปรุงแตงใหเวียนวายตายเกิดเทากันเลย, ทั้งดีและทั้งชั่วนั้นแหละ มันปรุงแตงใหเวียนวาย

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

ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก.

๑๙๙

ตายเกิดเทากัน, ไมใชมันใหหยุดเสียซึ่งการเกิด. ความหมายวาดีก็ใหเกิดดี ชั่วใหเกิด
ชั่ว หวังเกิดดีหวังเกิดชั่ว, คําวาบุญหรือคําวาบาป มันก็เปนเครื่องใหเกิด, ใหปรุงแตง
ใหเกิด เปนไปเพื่ออาสวะ ยังเปนไปเพื่ออาสวะ, สุขหรือทุกขมันก็เปนสังขารเทากัน
มีผลมาจากการปรุงแตง, ไปยึดถือเอาแลวมันก็กัดเอาทั้งนั้น, ถาไปยึดถือแลวมันมีความ
ทุกขทั้งนั้น. อาตมาใชคําวา ไปยึดถือวาตัวตนวาของตนแลวมันกัดเอาทั้งนั้น.
นี่มองอยางปรมัตถ มันกลายเปนอยางนี้.
ดีกับชั่วมันก็เปนเรื่องสังขารไปตามกฎของอิทัปปจจยตา.
แตคนเขาสมมติ
สวนที่ถูกใจวาดี ที่ไมถูกใจวาชั่ว: อะไรพอใจก็วาบุญ อะไรไมพอใจก็วาบาป; แต
อยาลืมวา ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งบุญทั้งบาปเปนเรื่องปรุงแตง ยึดถือแลวมีความทุกข,
และมีลักษณะแหงความทุกข. ผูเห็นปรมัตถจึงเห็นวา มันไมนารักเทากัน แหละ
ดีชั่ว บุญบาป สุขทุกข แพชนะ กําไรขาดทุน เปนคู ๆ ไมรูกี่สิบคู ลวนแตยึดถือไมได,
ลวนแตยึดถือเขาแลวเปนความทุกข, เปนไปเพื่อกิเลส, เปนไปเพื่ออาสวะ, นี่นัก
ปรมัตถเขามองอยางนี้; ถาเปนนักอภิธรรม มันขยายเขื่อง, ขยายเขื่องออกไปรอบ
ดาน: ดี ๆ ดี ดีจนดีที่สุด ชั่วชั่วชั่ว ๆ จนชั่วที่สุด มันก็ยังเกลียดชั่วรักดี รักดีเกลียด
ชั่วอยูนั่นแหละ, มันยังอยูใตความหมายของคําคํานี้; ดังนั้นจึงไมใชความหลุดพน
ตองอยูเหนือนั้น.
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เราจะไมเปนคนดีคนชั่ว เปนคนอยูเหนือความหมายของคําวา ดี วาชั่ว,
เราจะไมตองเปนสุขหรือเปนทุกข เราจะไมเอาทั้งบุญและทั้งบาป; เพราะวามันปรุงแตง
ทั้งนั้น. เราจะไมแพและไมชนะ, เราเปนผูที่ไมมีการแพไมมีการชนะ แตอยูตรงกลาง,
เราจะไมขาดทุกและไมกําไร, จะไมไปยึดถือกําไรจะไมไปยึดถือขาดทุน, มีจิตใจเกลี้ยงวาง
ไมยึดถือความหมายวาขาดทุน, ไมยึดถือความหมายวากําไร, ไปเทียบดูเองวามันสบายกวา
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กันสักเทาไร. สิ่งที่เขาบัญญัติกันไวเปนคู ๆ คู ๆ นั้น เพราะวาเขาไปยึดถือความ
หมายดานเดียว. กระทั่งถึงวา เราจะไมเปนผูหญิงไมเปนผูชาย; แตก็ไมใชเปน
กะเทย, ไมมีความหมายยึดมั่นในความเปนผูหญิง ไมมีความหมายมั่นยึดถือในความเปน
ผูชาย, มีจิตเกลี้ยง มีจิตวาง; อยางนี้เรียกวามันเปนนักปรมัตถ. ถาเปนผูหญิงใหมากเขา,
เปนผูชายใหมากเขา, นั้นมันจะเปนนักอภิธรรม แลวปญหามันไมจบ.
นี่เรากําลังจะพูดกันถึงเรื่องปรมัตถ มองใหเห็นวาปญหาทั้งหลาย, ปญหา
คือความยุงยากลําบาก กระทั่งเกิดทุกขทั้งหลายนั้น มันมาจากความยึดถือเรื่องดี
เรื่องชั่ว. ถามันไมมีเรื่องดีเรื่องชั่ว, ไมมีเรื่องไดเรื่องเสีย, ไมมีเรื่องแพเรื่องชนะ,
ไมมีเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนแลว, มันไมมีปญหาเลยในโลกนี้. นี้เพราะมีสิ่งที่เปนคู สําหรับ
จะยึดถือใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป แลวแตชอบฝายไหน; นั้นแหละทําใหเกิดปญหา.
นักปรมัตถเห็นวา บุญก็เปนอุปธิ; จะเรียกวา อาสวะก็ได, ความ
หลงใหลในบุญก็เปนอาสวะชนิดหนึ่ง, หรือบุญนี้เปนของหนักเปนอุปธิ คือดี ที่วาดี ๆ
ดี ๆ เปนของหนัก ไปยึดถือเขาแลวเปนของหนักเปนอุปธิ, เปนผูแบกของหนักเดิมไม
รอด. หรือจะใชคําวา รวย, รวยก็เปนอุปธิ ยึดถือในความรวย ความสวย ความมีเกียรติ
มีอะไรก็ตาม ที่คนเขายึดถือกันนักนี่ ในชั้นปรมัตถก็เห็นวามันเปนอุปธิ. ฟาสางทาง
อุปธิ แลวก็คนเขาก็จะไมหลงยึดถือในสิ่งเหลานั้น.
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ในชั้นสูงสุด ผูเปนนักปรมัตถ - เห็นอรรถอันลึก ก็จะเห็นวา สังขตะ
ก็ไมไหว, อสังขตะก็ไมไหว, ไมไหวสําหรับจะยึดถือ. สิ่งที่มีปจจัยปรุงแตงก็ไมไหว
ยึดถือแลวก็กัด, สิ่งที่ไมมีปจจัยปรุงแตง คือเปนอสังขตะ รวมทั้งพระนิพพานดวย
ก็ยึดถือไมได; ถายึดถือก็บาเลย เพราะมันไมมีอะไรใหยึดถือ, หรือถายึดถือแลว
มันก็ไมเกิดเปนสิ่งนั้นขึ้นมาได เชนยึดถือนิพพานอยางนี้ มันไมเปนนิพพานขึ้นมาได;
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ฉะนั้นจึงไมยึดถือสังขารหรือวิสังขาร, ไมยึดถือสังขตะหรืออสังขตะหรืออสังขตะ, นี่เปน
ปรมัตถ.
คนทั่วไปเขาก็นึกเอาตามความรูสึกธรรมดา ๆ วา ยิ่งดีก็ยิ่งอยากได ยิ่งยึดถือ;
เชนพระนิพพานนี้เราจะตองยึดถือ; ไปยึดถือเขามันก็ไมเปนพระนิพพาน เพราะ
คําวา พระนิพพานนั้นมันเกิดมาจากความปราศจากการยึดถือ, ปราศจากการยึดถือ, แลว
ก็วาง วางแลวก็เบา ไมมีความทุกข ไมเกิดกิเลส ไมเกิดความรอน มันจึงเย็นเพราะ
ไมมีกิเลสซึ่งเปนของรอน.
คนธรรมดารูจักแตเรื่องสังขตะหรือสังขาร ไมรูเรื่องฝายอสังขตะ หรือ
ฝายวิสังขาร เขาก็ยึดดียึดชั่ว บุญบาป สุขทุกข แพชนะ; นี้เปนเรื่องสังขาร, เปน
เรื่องสังขตะอยูที่นี่. ถามันเปนวิสังขาร เปนอสังขตะ มันไมมีความหมายวาดีวาชั่ว
วาแพวาชนะ, วาไดวาเสีย วารวยวาจน, ที่เปนคู ๆ คู ๆ ไปคิดเอาเองเถอะ. อะไรที่
ในโลกนี้เขาพูดไวเปนคู ๆ คู ๆ มีกี่สิบคูก็ตาม ไปดูเถอะ. มันเรื่องพูดอยางเด็กอมมือทั้ง
นั้นแหละ พูดอยางคนที่ไมรู วาสองอยางนั้นมันอยางเดียวกัน.
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ตัวอยางเชนที่พูดมาแลว เชนกําไรนี้ มันก็คือเมื่อไดตามชอบใจ, ขาดทุน
เมื่อมันไมไดตามชอบใจ; แตโดยธรรมชาติแลว มันก็กระทําใหจิตใจปนปวนเหมือนกัน.
เอาใหใกล ๆ เขามาก็วา ความดีใจกับความเสียใจ คนเขาก็มองกันวามันตางกันตรงกันขาม,
จริงสิ เอาความรูสึกของคนธรรมดาลูกเด็ก ๆ แลวมันตางกันตรงกันขาม ความเสียใจกับ
ความดีใจ;
แตถานักปรมัตถรูจักสิ่งนี้ดีแลว เขาเห็นวามันบาเหมือนกัน:
ดีใจก็บา
ไปชนิดหนึ่ง, เสียใจก็บาไปชนิดหนึ่ง อยาไปเสียใจอยาไปดีใจ อยูดวยสุญญตาหรือความ
วาง ดีใจมากเขาก็กินขาวไมลง, เสียใจมากเขาก็กินขาวไมลง. นี่ลองสังเกตที่ตรงนี้สิ
ดีใจนักก็กินขาวไมลง ไมรูมันบาอะไรของมัน, เสียใจนักก็กินขาวไมลง มันก็เปนความบา

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

๒๐๒

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่สวนโมกข [ตอน ๒]

อีกชนิดหนึ่ง. ฉะนั้นผูที่มีปญญา ถึงขนาดนี้ เขาจึงมุงไมดีใจไมเสียใจ, ไมยินดี
ไมยินราย, ไมหวั่นไหว. ความดีใจก็ปรุงแตงเขาไมได, ความเสียใจก็ปรุงแตงเขาไมได,
จิตใจของเขาจึงเปนปรกติเยือกเย็นเปนนิพพาน.
เรื่องที่จะไปถึงนิพพานไดนี้ มันก็เปนเรื่องลึก เปนเรื่องชั้นลึก เปน
เรื่องชั้นปรมัตถ, ขามพันของที่เปน คู ๆ คู ๆ อยูในโลกนี้ไปทั้งหมด. เดี๋ยวนี้คนใน
โลกนี้ทั้งหมด ก็หลงใหลอยูในของคู เชน “ฉันจะชนะ ฉันจะครองโลก” นี้เปนตน.
เขาก็ขวนขวายกันแตอยางนั้น. ที่จริงเรื่องครองโลก
หรือไมครองโลก,
จะเปนผู
ครอบครองหรือเปนผูถูกครอบครอง มันเปนเรื่องยุงเทากัน, เปนเรื่องปญหาเทากัน.
ไมตองมีการครอบครอง, ไมตองมีการถูกครอบครองดีกวา ทําจิตใจใหอยูเหนือการ
ครอบครองและการถูกครอบครอง นี้คือเรื่องปรมัตถ.
นี้อยากจะขอแทรกสักหนอยวา การศึกษาไหนในโลก มันสอนในเรื่องนี้บาง
ไปเรียนเมืองนอกมา มหาวิทยาลัยเมืองนอกมา จบมาหลาย ๆ อยาง ปริญญายาวเปนหาง
มาจากเมืองนอก แลวเคยไดฟงหรือไดรับคําสั่งสอนอยางนี้บางหรือเปลา ? มหาวิทยาลัย
ไหนสอนเรื่องใหมีจิตใจอยูเหนือของเปนคู ๆ คู ๆ, ลวนแตสอนใหไดใหเอาในสิ่งที่เขา
นิยมกันทั้งนั้น. วิชาทั้งหลายที่เปนความกาวหนาเปนความเจริญ มันก็เปนไปเพื่อได
เพื่อเอา เพื่อชนะ เพื่อครองโลกทั้งนั้น; ฉะนั้น โลกเรานี้มันจึงมีแตการเห็นแกตัว.
ยิ่งรูมากยิ่งเกงมากเทาไร มันก็สามารถที่จะเอาเปรียบผูอื่นไดมากเทานั้น, มันก็เห็นแกตัว
มันเปนโอกาส; ฉะนั้นตอให, ขอใชคําหยาบคายหนอยนะ ตอใหจัดการศึกษาอยางนี้
ไปอีกกี่รอยชาติ โลกนี้ก็ไมมีสันติภาพ. อาตมาบอกวาอยางนี้ โลกนี้ที่นักการศึกษา
ในโลกเขาจัดกันในรูปนี้ มันไมมีวันที่จะถึงสันติภพ;
เพราะสิ่งที่ใหเรียนนั้นก็ลวน
แตพอกพูนความเห็นแกตัว. แตพุทธศาสนาเราสอนอยางนี้: สอนเพื่อหยุด ใหเลิก
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ความเห็นแกตัว. แลวเราก็ไมไดใช,
ฝรั่งมา ก็เพื่อเห็นแกตัวอยางสูงสุด.

๒๐๓
ในเมืองไทยก็ไมไดสอน,

แลวก็ไปเรียนที่เมือง

นี้โงหรือฉลาดคิดดูเถอะ ของวิเศษที่เรามีกันอยูแลว เราไมสนใจ ไมศึกษา
ไมใชใหเปนประโยชน คือ การศึกษาที่จะทําลายความเห็นแกตัว แลวทําโลกใหมี
สันติภาพ เราไมสนใจ; เราไปเรียนกับพวกฝรั่ง ตามกนพวกฝรั่ง ที่สงเสริมความมีตัว
ความเห็นแกตัว เพื่อจะครองโลก. ระวังใหดีนะ ตอไปบางทีพวกฝรั่งเขาเกิดนึกไดขึ้นมา
เขาอยากจะศึกษาเรื่องความไมเห็นแกตัว เขาจะมาศึกษาที่บานเรา, เขาจะมาศึกษา
ที่บานเรา, แลวเขาก็จะพูดวา เรามันเหมือนกับลิงไดแกวไมรูจักใชประโยชน มันชอบ
แตงโมลูกเดียว ลิงนี้มันไมไดชอบแกว ที่ประเสริฐที่สุด เปนวิชชาที่ประเสริฐที่จะทํา
มนุษยใหดับทุกข ทําโลกใหสันติภาพ มีอยูแลวในพุทธศาสนา. แตพุทธบริษัท
ก็ไมไดใชใหเปนประโยชนเลย,
แลวเห็นวาเปนเรื่องพนสมัยลาสมัย,
ไปเอาเรื่อง
เทคโนโลยี สรางอํานาจ สรางกําลัง สรางฤทธิ์สรางเดช ที่จะชนะผูอื่นกันดีกวา;
นี่ความเปนปรมัตถมันจะอยูที่ตรงนี้.
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จะบอกใหลวงหนา ใหลืมตา, ใหเริ่มลืมตา ใหเห็นวา สิ่งวิเศษนี้มันมีอยู
แลวในพระพุทธศาสนา, ในหมูคนที่นับถือพุทธศาสนา; แตเดี๋ยวนี้มันมาถึงยุคที่
ลุมหลงวัตถุ เครื่องสนองกิเลสตัณหา มีความสุขสนุกสนานเอร็ดอรอยทางวัตถุ มาหลง
เรื่องนี้กันหมด. เรื่องที่ดีจริง ประเสริฐจริง สูงสุดจริง ก็ถูกละทิ้ง ใหกลายเปนหมัน
อยู; เมื่อไรจะถูกขุดคนขึ้นมาใชกันอีกสักที เมื่อนั้นโลกจะมีสันติภาพ, มนุษยแต
ละคนจะดับทุกขไดจริงถึงที่สุด ตรงตามความประสงคของธรรมะ.

อาตมาคิดวา ทุกคนที่มาจากกรุงเทพฯ หรือมาจากไหนก็ตาม ก็เพื่อจะศึกษา
ธรรมะทั้งนั้นแหละ; แตดูใหดีวาศึกษาธรรมะอะไร, ศึกษาเพื่ออะไร, อยูที่ไหน. ถาจะ
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ศึกษาธรรมะไปชวยใหมีความกาวหนาทางโลก แลวคงจะผิดหวัง; เพราะวาความมุงหมาย
ของธรรมะแท ๆ นั้น จะดับทุกข ดับกิเลส ของบุคคลและของโลก, ไมสงเสริม
ความเห็นแกตัว. ถาเอาธรรมะไปใชเพื่อสงเสริมความเห็นแกตัว มันก็ไมถูกเรื่องของ
ธรรมะ; เพียงแตจะมาศึกษาพุทธศาสนาไปเปนครูสอนพุทธศาสนา เอาคาจางสอนอะไรนี้
นี้ไมใชความมุงหมายของธรรมะ แตก็ทําได, ผลเพียงเทานั้นมันก็พอจะทําได ผล
ที่แทจริงมันจะตองดับทุกขได ใหทุกคนรูจักกิเลสตัณหา หรือวากระแสการปรุงแตง
ในจิตใจที่ทําใหเกิดทุกข; นั่นแหละตัวธรรมะ ซึ่งคนธรรมดาไมไดตองการ; ตอเมื่อ
คนธรรมดาเปนผูมีสติปญญาลึกซึ้งถึงขนาดที่จะเรียกวา เปนนักปรมัตถที่แทจริง เขา
จะมองเห็น และเขาจะตองการ.
อาตมาตองใชคําวา นักปรมัตถที่แทจริง; เพราะมันมีนักปรมัตถที่ไม
แทจริงที่ปลอมอยูเยอะแยะเลย. ถาเขาไมมุงไปยังสวนลึก พนจากความมีตัวตนแลว
ก็ไมใชนักปรมัตถที่แทจริงดอก; มันเปนนักปรมัตถแตปาก, นักปรมัตถทองจํา, แลว
ก็พูดไปวาไมมีตัวตน; แตก็มีตัวตนเต็มที่ อยางนี้ไมใชนักปรมัตถที่แทจริง.
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ใหเห็นชัดลงไปอีก เหมือนกับวา ขุดลึก ๆ ขุดลึกไปอีก ก็จะยิ่งเห็นชัดลง
ไปอีก เรื่องที่เรากําลังหลงกันอยูเปนประจํา ก็คือคําวา ความสุข; คนธรรมดา
ที่ไมรูจริง เอาไปปนกันเสียกับความเพลิดเพลินเอร็ดอรอยสนุกสนาน. คําวา ความสุข
นั้นมันตองสุขจริง แลวก็ไมกัดเจาของ. ถาความเพลิดเพลินสนุกสนานที่ชอบเรียก
กันวา ความสุข ชนิดที่มันกัดเจาของ นั้นไมใชความสุข; เอาไปใชกันผิด ๆ หรือ
เรียกผิด ๆ. ความสุขที่แทจริงจะไมกัดเจาของ เพราะมันมาจากความหมดกิเลสซึ่งเปน
ตัวกัด. แตความเพลิดเพลินอยางที่ทําใหเงินเดือนไมพอใช; ใครเงินเดือนไมพอใชบาง
ก็ลองสังเกตดูเถอะ. เขาไปหลงใหลในความเพลิดเพลิน สนุกสนานเอร็ดอรอยทางเนื้อ
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๒๐๕

ทางหนัง ทางอายตนะ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. เรียกสั้น ๆ ในภาษาธรรมวา เขา
เปนทาสของอารมณ เขาเปนทาสของอายตนะ เปนบาวเปนทาส. เปนทาสของ
อายตนะ คือเปนทาสของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มุงแตจะแสวงหาความเอร็ดอรอยใหตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. เขาเปนทาสของอารมณ คือเปนทาสของรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ สิ่งที่จะมาใหความอรอยแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อีกเหมือนกัน;
เขาเปนทาสของอารมณก็ได,
จะเรียกวาเขาเปนทาสของอายตนะก็ได แลวเขาก็คิดวา
นี่เปนความสุข ไปหลงเอาสิ่งที่ไมใชความสุข วาเปนความสุข.
อาตมาพูดหยาบคาย ความสุขแทจริงไมกัดเจาของ, ความสุขหลอกลวง
ความสุขปลอม จะกัดเจาของ แลวแพงมาก. ความสุขที่แทจริง ยิ่งจริงเทาไรยิ่ง
ไมตองใชเงิน; อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสวา นิพพานใหเปลา; ถายิ่งตองจาย
เงินแลวยังไมใชนิพพาน. นิพพานเปนของใหเปลา คือจํากัดกิเลสใหหมดไป.
ขอนี้จะพูดอยางธรรมดา ๆ วา ความสุขที่แทจริงเกิดขึ้นมาจากความ
พอใจ วาเราไดทําสิ่งที่ถูกตอง คือไดปฏิบัติธรรมะ. ธรรมะคือหนาที่ของสิ่งที่มี
ชีวิต; เราไดปฏิบัติธรรมะอยางถูกตอง แลวก็พอใจ แลวก็เปนสุข. นี่สุขที่แทจริง
ไมตองเสียสักสตางคหนึ่ง,
แลวจะประหยัดสตางคไวไดหมด เอาไปใชอยางอื่นก็ได,
ไมตองซื้อความสุข เพราะความสุขที่แทจริงนั้นตองไมซื้อ, ซื้อไมได, ถาซื้อแลวไมใช
ความสุขที่แทจริง.
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อยางเปนครู ทําหนาที่ครูอยูแท ๆ นี่ ก็พอใจในการทําหนาที่ครู วาได
ทําหนาที่สูงสุดที่มนุษยควรจะทํา, แลว ผลของเรายังชวยเหลือไปถึงผูอื่น, ใหผูอื่น
ไดพลอยรับความสุขดวย; เราก็พอใจ แลวก็เปนสุข เยือกเย็น พอใจนับถือตัวเอง
ยกมือไหวตัวเองได ไมตองเสียสักสตางค, ถาความสุขชนิดที่ยกมือไหวตัวเองได. ทีนี้
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เปนครูรีบเลิกออฟฟศไปอาบอบนวด ไปสถานเริงรมณ เงินเดือนไมพอใช แลวก็ตะโกนวา
ความสุข ๆ. นั่นไปดูเถอะ ความสุขที่มันกัดเจาของ, แลวมันจะตองใชเงินมาก จน
เงินเดือนไมพอใชแหละ. เดี๋ยวนี้มีปญหาอยางนี้
เรื่องคอรัปชั่นทั้งหลาย
มาจากหลง
ใหลในความสุขชนิดหลอกลวงทั้งนั้น
นี่ความไมเปนนักปรมัตถ
ไมมีความรูอยาง
ปรมัตถไมสามารถจะแยกออกจากันเสียได
ระหวางความสุขที่แทจริงกับความสุขที่หลอ
กลวง.
ความสุขที่หลอกลวง นั้นอยาไปเรียกมันวาความสุขดีกวา, เรียกวาความ
เพลิดเพลินกันพอแลว. คนเปนทาสของกิเลสตัณหา มันตองหาเหยื่อมาสนองใหแก
กิเลสตัณหา; แลวกิเลสตัณหามันเปนผูสุข, มันเปนความสุขของกิเลสตัณหา. เจาของ
นั้นเงินเดือนไมพอใช ตองคดโกง ตองคอรัปชั่น ตองจี้ตองปลน ตองเปนอันธพาล
เหมือนที่อันธพาลในกรุงเทพฯ เต็มไปหมด เพราะหลงความหลอกลวงของความสุข
วาเปนความสุข; เพราะเขาไมมีความรูในชั้นปรมัตถ ที่จะแยกความสุขออกมา
เสียไดจากความเพลิดเพลิน, มันไมใชสิ่งเดียวกัน.
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อาตมาคิดวา ถาครูบาอาจารยเหลานี้ จะชวยสอนเด็ก ๆ ใหรูจักแยกกันเสีย
แตปานนี้ จะไดบุญที่สุดเลย. เด็ก ๆ เขาจะไมตองไปเปนเหยื่อของกิเลสตัณหา, จะไมทํา
อะไรเพื่อสนองกิเลสตัณหา;
แตเปนการประพฤติธรรมะอยางยิ่ง.
ขอใหสนใจดวย
จะไดบุญเหลือประมาณ คือความดีที่ควรจะได ในการงานในหนาที่ นั้นเอง :
ประกอบอาชีพที่ไดบุญ แตตองใหความหมายมันดีหนอยวา, บุญชนิดนี้ไมกัดเจาของ
ไมใชบุญชนิดที่เปนการปรุงแตงใหมันหลงใหล,
มันเปนการทําประโยชนผูอื่นอยางแทจริง
อยางกวางขวาง.
อาชีพที่ประกอบแลวไดบุญ ดวยนั้น มีไมกี่อาชีพดอก ที่มองเห็นอยูก็
เชน อาชีพครู อาชีพผูพิพากษา ตุลาการอะไรที่คลาย ๆ กัน, ทํางานนี้ก็ไดสิ่งมาเลี้ยงชีพ
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ดวย แลวอีกสวนหนึ่งก็ไดบุญ ไดบุญพรอมกันไปดวย. ฉะนั้นผูที่จะมีอาชีพชนิด
ที่ไดบุญ พรอมกันไปดวยนี้จะตองรูธรรมะในระดับนี้, แลวก็ไปสอนใหประชาชน
มหาชนรูเรื่องชนิดนี้, แลวบานเมืองก็จะดีขึ้น โลกนี้ก็จะดีขึ้น.
นี้ตัวอยางที่จะตองสังเกต วาเรารูจักแยกความสุขปลอม
ที่แทจริง โดยสติปญญาชั้นที่เรียกวา ปรมัตถ, ปรมัตถ.

ออกจากความสุข

ทีนี้ ปลีกยอยออกไปอีก ฝอยออกไปอีกก็ได วาเราจะเปนความไมมีมาร
ไมมีอุปสรรคไมมีมาร. เราจะใชมาร สิ่งที่เรียกวามารใหเปนประโยชน. คนธรรมดา
มีปญหาเรื่องมาร คือสิ่งที่ขัดคอ; อะไรก็มีคนขัดคอ, อะไรก็ขัดคอ, ไมไดตามตองการ
เรียกวามาร, เต็มไปดวยมาร เขาก็กลุมใจจนเปนโรคประสาท ซึ่งมีอยูมาก. ถาเรา
มีความรูในชั้นปรมัตถ, ในชั้นปรมัตถแลวก็ โอ, มารนี้มันก็คือสิ่งที่มาทําใหเรารู
อะไรมากขึ้น, ทําใหเราฉลาดขึ้น แลวก็มาสอบไลเราดวย, ไมใชเขามาทําลายเรา.
เขามาทําใหเราเกงขึ้น, แลวเขาสอบไลดูวา เรานี้เกงพอที่จะสอบไลไดหรือยัง. ถาเรา
ไมตองเปนทุกขเปนรอนไปตามอุปสรรคหรือมารอะไรแลว เราก็สอบไลได มันมาสอนดวย
มันมาสอบไลดวย. ฉะนั้นเรารูจักมาร แลวก็สามารถใชสิ่งที่เรียกวามารนั้น ใหเปน
ประโยชนไปเสีย; เราก็เปนคนไมมีมาร ไมมีอุปสรรคกีดขวางใด ๆ ในชีวิต. สิ่งเหลานั้น
มาสอนใหเราฉลาดขึ้น, แลวมาลองสอบไลดูวาเรานี้เกงพอหรือยัง. เรื่องของปรมัตถ
มันก็ตองขึ้นมาถึงขนาดนี้.
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ทีนี้ดูแมแตความเจ็บไข ความเจ็บไข ความตาย หรือ อันตราย ทั้งหลาย
มันมาเพื่อสอน มาสอบไลทั้งนั้นแหละ. เราอยาไปเปนทุกข; เราเปนทุกขเราก็
เสียเปลาแหละ, คือเราก็เปนทุกขเปลา ๆ แหละ, แลวเราก็จะไดละอายแมวดวย เพราะวา
แมวมันไมเปนทุกขในเรื่องที่คนเปนทุกข คนมันคิดเกง แตมันเดินทางผิด ก็รับเอามา
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สําหรับเปนความทุกข เพราะไมมีความรูสมกับที่วาเปนคน มีมันสมองลึกซึ้ง มีสติปญญา
มากกวาสัตว แตใชผิดทาง. คนเอามาใชสําหรับใหเปนทุกข ไดเกง ไดงาย ไดเร็วกวา
สัตว เลยสัตวมันก็หัวเราะเยาะ วาคนนี้ชางเปนทุกขเกงเสียจริง ๆ, เต็มไปดวยโรคประสาท
ในหมูคน, แตหาแมวที่เปนโรคประสาทสักตัวหนึ่งก็หายาก. อาตมาคอยหาอยูเสมอ
ยังไมพบ, แตคนที่เปนโรคประสาทมาถามหามาปรึกษานี้มากเหลือเกิน คนทั้งนั้นเลย,
คนเปนโรคประสาทงอมแงม.
อาตมาบอกวาชวยไมไหวแลว,
ถาคุณเปนขนาดนี้แลว
คุณฟงธรรมะไมถูกแลว อาตมาชวยไมไดดอก กลับเถอะ. นั่นแหละมันมีเรื่องอยางนี้,
นี่เรียกวาคนไมมีความรู ใหสมกับที่เปนคน ปญหามันก็เกิดแกคน มากยิ่งกวาที่มันจะ
เกิดแกสัตว.
เราจะรูเรื่องชั้นลึกนี้ จนเห็นวา การงานนั่นแหละเปนบทเรียน เปนการ
ปฏิบัติธรรม; มีการงานอะไรก็ขอใหทําใหสนุก ใหชวยจําประโยคสั้น ๆ วา ทํางาน
ใหสนุก. คนชอบจดชวยจดหนอย; ทํางานใหสนุก และเปนสุขเมื่อกําลังทํางาน,
“ทํางานใหสนุก เปนสุขเมื่อกําลังทํางาน” นั่นแหละจะชวยได, นั่นแหละคือพุทธศาสนาเต็มตัว, นั่นแหละคือธรรมะเต็มตัว.
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งานคือหนาที่ หนาที่คือธรรมะ, ธรรมะคือหนาที่. ขอออนวอนให
ชวยเอาไปสอนกันดวย วา “ธรรมะนั้นมันคือหนาที่” ; สิ่งที่มีชีวิตแลวตองมีหนาที่
ตามกฎของธรรมชาติ : คนตองมีหนาที่ของคน, สัตวตองมีหนาที่ของสัตว, ตนไม
ตนไลก็ตองมีหนาที่ของตนไมตนไล,
มันตองทําหนาที่ของมันทั้งนั้นแหละ ไมอยางนั้น
มันตาย; ฉะนั้นหนาที่ที่ตองทํานั่นแหละคือธรรมะ. มนุษยยุคดึกดําบรรพโนน ยุค
ดึกดําบรรพที่เพิ่งพนมาจากคนปาหยก ๆ เขามีความรูถึงขนาดที่วา เอา, มันมีหนาที่นี่,
คนเรามีหนาที่, มีหนาที่ คําวาหนาที่ หนาที่ คือคําวา ธรรมะ, เราตองมีธรรมะ. เรา
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ตองมีธรรมะ คือหนาที่; ฉะนั้น หนาที่นั้นคือธรรมะ. ถาวาพระพุทธเจาสอนธรรมะ
ธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจาสอน
ก็คือทานสอนเรื่องหนาที่,
พระพุทธเจาทานสอน
เรื่องหนาที่.
หนาที่นี้แบงเปน ๒ ขั้นตอน : ตอนหนึ่งก็คือใหรอดชีวิตอยูได; ตอง
ทําหนาที่ใหรอดชีวิตอยูได, ตองมีอาหารกิน, ตองมีสุขภาพอนามัย, ตองมีปจจัยเครื่อง
บํารุงชีวิต, ใหชีวิตรอดอยูได ไมตองตาย เปนผาสุกตามธรรมดาสามัญ นี่หนาที่อันหนึ่ง.
ครั้นสําเร็จในหนาที่อันนี้แลว มันก็ถึง หนาที่อันดับ ๒ คือทําใหดียิ่งขึ้นไป, ดียิ่งขึ้นไป
จนถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพาน; นั่นแหละหนาที่สุดทาย; ฉะนั้นธรรมะคือหนาที่.
พอเราทําหนาที่
เราก็ควรจะพอใจเมื่อทําหนาที่
เพราะมันเปนสิ่งที่ดีที่สุดเหนือสิ่งใด.
หนาที่คือความประเสริฐของทั้งหมด ของสิ่งที่มีชีวิต เรียกวา ธรรมะ แตเนื้อความ
ใจความของมันคือหนาที่. ฉะนั้นเมื่อกําลังทําหนาที่ ก็จงทําใหสนุก; พอใจวา
มันเปนสิ่งที่ถูกตองที่สุดที่ตองทํา ก็ทําใหสนุก หนาที่.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถาเปนคนขอทาน ก็ขอทานใหสนุกสิ มันเปนหนาที่นี่ เพราะวาฉันจะเปน
คนขอทาน แลวเดี๋ยวเงินมันก็เหลือแหละ เงินก็จะเหลือแหละ ก็จะพนจากสภาพขอทาน.
ถาถีบสามลอหรือแจวเรือจางก็เหมือนกัน
ทําใหสนุกอยาใหเปนทุกข;
เพราะรูวาเปน
หนาที่โดยตรง เปนธรรมะโดยตรง. ถาทําไดสนุกมันก็ทําไดมาก มันก็มีผลเหลือ, ไม
เทาไรมันก็พนจากการแจวเรือจาง พนจากการถีบสามลอ, มันเลื่อนขึ้นไป เลื่อนขึ้นไป
มีรถยนต มีรานมีบาน มีอะไร พนจากการถีบสามลอ. ขอใหทํางานใหสนุก คือทํา
หนาที่ของตนใหสนุก, ประพฤติธรรมะใหสนุก. การทําหนาที่ก็คือการประพฤติ
ธรรมะประพฤติธรรมะใหสนุก; อยางเปนครูนี้ ใหสนุกอยูทุกกระเบียดนิ้ว เมื่อ
ทําหนาที่ครู.
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คําวา “สนุก” มีความหมาย ๒ อยาง : สนุกของกิเลสนั้นไมเอา; ตอง
สนุกของสติปญญาที่ถูกตองแลวก็พอใจ, รูสึกพอใจตัวเอง วาเต็มไปดวยความถูกตอง
เต็มไปดวยความดีงาม สุดที่เราจะทําไดแลว. ตอนนี้จะยกมือไหวตัวเองได ถาใครยังยก
มือไหวตัวเองไมได ขอใหไปลองดู ขอใหทําหนาที่ใหสนุก ใหถึงที่สุดของหนาที่ มันจะ
รูสึกเหมือนกับยกมือไหวตัวเองได; ถายังยักยอกเวลาการงานในหนาที่ ไหวตัวเอง ไมลง
ดอก มันยังไกลกันนัก.
ถาถึงขนาด ไหวตัวเองไดแลวมันก็มีความสุข, เปนความสุขที่แทจริง
ไมตองใชเงินซื้อหา,
แลวยังเปนความสุขที่สุขกวาความสุขชนิดที่ตองใชเงินซื้อหา;
เพราะที่ใชเงินซื้อหานั้นมันไมใชความสุข; มันเปนความเพลิดเพลิน,
เปนเพียงความ
เพลิดเพลิน;
ฉะนั้นจึงเปนความสุขที่หลอกลวง.
พอไปไดสนองกิเลสตัณหาแลว
มันก็ยิ่งหลงยิ่งลืมตัว; ยิ่งลืมตัวมันก็ยิ่งใชเงินซื้อสิ่งที่สนองกิเลสตัณหานี้ จนเงินไม
พอใช. ฉะนั้นใครที่เงินเดือนไมพอใชอยูในเวลานี้ไปคิดดูใหดี, ไปแยกแยะดูใหดี จะพบ
สิ่งนี้ : เพราะวาเรามัน ใชเงินเพื่อซื้อความหลอกลวงของความสุข คือสนองกิเลส
ตัณหามากเกินไป; ตองควบคุมใหได, ตองไมมี จะตองไมมีสิ่งเฟอ สิ่งเกิน สิ่งโง
ตองไมมี ในการใชจายของเรา ในการดํารงชีวิตของเรา.
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เดี๋ยวนี้จะพูดไดวา สมัยปจจุบันนี้มันเฟอและมันเกินทั้งนั้น : เรื่องอาหาร
ก็ดี, เรื่องเครื่องนุงหมก็ดี, ที่อยูอาศัยเครื่องใชไมสอย ยานพาหนะก็ดี, แมแตการบําบัด
โรคสุขภาพอนามัยก็ดี, มันทําไปอยางเกิน อยางประมาท อยางหวัด ๆ อยางชุย ๆ. ไปคิด
ดูใหดีเถอะ มันจะลดลงไดอีกมาก; ถาจะเอากันแตพอดี ใหอยูไดโดยสะดวกสบาย
แลวก็จะลดลงไดอีกมาก คาใชจายที่บานที่เรือนอะไรจะลดลงไดอีกมาก.
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นี่ถาความสุขที่แทจริงมันก็เปนอยางนี้
มันไมตองใชเงินก็ยังได;
ทํางาน
ใหสนุกไปเลย : เปนคนทํางานสนุกอยางคน เปนมนุษยทํางานสนุกอยางมนุษย, เปน
เทวดา ก็ตองทํางานใหสนุกอยางเทวดา, อยาขบถในหนาที่ ไมทํางานแลวก็จะเอา
อะไรมาก เรียกรองอะไรมาก; นี่ถาอยางนี้มันก็เปนไปไมได มันตองเกิดลัทธิการเมือง
ที่ฆาฟนกันแหลกลาญหมด. ถาทุกคนสนุกในการทําหนาที่ จะไมเกิดการกระทบกระทั่ง; เพราะเขาไปสนุก ๆ สนุก ๆ อยูแตกับทําหนาที่ : คนรวยก็ทําหนาที่คนรวย,
คนจนก็ทําหนาที่คนจน, ไมตองมาทะเลาะวิวาทแยงชิงฆาฟนกัน ในระหวางนายทุนหรือ
กรรมกร.
นี้ก็เปนตัวอยางของนักปรามัตถที่มองเปนจนทํางานสนุก เปนสุขเมื่อทํา
การงาน; เงินเลยไมตองใช เพราะมันเปนสุขเสียแลว ในขณะที่กําลังทําการงาน, เงิน
นั้นเก็บไวใชอยางอื่นก็ได ไมตองไปซื้อหาความสุขที่ไหน, เอาไปชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ที่อื่นก็ยังได.
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ปรมัตถธรรมขอนี้สําคัญมาก คือทําใหเราทํางานไมเหน็ดเหนื่อย,
ทําใหเราทํางานไดมากกวาธรรมดา คนอื่นเขาทํางานวันละ ๘ ชั่วโมง, เราจะทํางานวันละ
๑๘ ชั่วโมง เพราะมันสนุกในการทํางาน.

อาตมาพูดนี้ไมใชพูดหลอกนะ ไมใชพูดในสิ่งที่ทําไมได เคยทํามาแลว
ตลอดเวลา ๔๐ ป, ๓๐ ป ๔๐ ป ทํางานวันละ ๑๘ ชั่วโมงเคยมาแลว, แลวผลงานแสดง
อยูที่ในตึกแดงหลังนั้น (ศาลาธรรมโฆษณอนุสรณ) นั้นมันเปนผลของการทํางานสนุก
มันจึงทําไดมากขนาดนั้น มากจนคนเขาไปดูแลวไมเชื่อ ไมเชื่อวานี้คนเดียวทํา. อาตมา
วาไมเชื่อก็ไมเชื่อสิ มันคนเดียวทําจริง ๆ นี่ เพราะมันทํางานสนุก จนทํางานวันละ ๑๘

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

๒๑๒
ชั่วโมง. นี่ขอใหสนใจเถอะวา
แตมันเปนสิ่งที่ปฏิบัติได.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่สวนโมกข [ตอน ๒]
ไมใชเปนสิ่งที่ดีแตพูด,

ไมใชเปนสิ่งที่มีสําหรับพูด;

เปนอันวา เราไดทําใหชีวิตนี้เปนสิ่งที่สมคาของมัน ใหเปนชีวิตที่มีประโยชน
มีประโยชนแกเจาของ ไมกัดเจาของ. ถาเราทํากับมันไมถูก เพราะไมมีความรูถึง
ระดับนี้ ชีวิตนั่นแหละมันจะกัดเจาของ, สิ่งที่เรียกวาชีวิตนั่นแหละมันกลายเปนยักษ
เปนมารอะไรขึ้นมา แลวกัดเจาของ เดือดรอนมาก.
ความรูเรื่องจริงแทของทุกอยางอยางนี้ ถึงขั้นลึกอยางนี้ ก็เรียกวา ปรมัตถ.
ปรมัตถะ แปลวา อรรถะอันลึก ความหมายอันลึก เนื้อความอันลึก คุณคาอันลึก เรียกวา
ปรมัตถ. ขอใหทุกคนมีความรูในระดับที่เรียกวา ปรมัตถ; มันจะเปนประโยชนใน
ตัวมันเองดวย, แลวมันจะสงเสริมสิ่งที่เปนประโยชนอยางอื่นดวย, จะเปนอยางนี้เสมอ
มันก็แกปญหาไดทุกปญหา. ถามีความรูเรื่องปรมัตถแลว จะแกปญหาไดทุกปญหา
ไมมีปญหาอะไรเหลือ, มีความรูถูกตองในทุก ๆ กรณี, แลวปญหาไมอาจจะเกิดจากกรณี
ใด ๆ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เดี๋ยวนี้ที่เราทําผิดกันอยูเพราะไมรูปรมัตถ คือปญหาที่วาอะไร ๆ ก็จะ
เปนเรื่องการเมือง, อะไร ๆ ก็จะเปนเรื่องเศรษฐกิจไปเสียหมด; วาเรื่องการเมือง
เรื่องเศรษฐกิจจะแกปญหาได ที่จริงเปลาทั้งนั้นเลย. เรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ
นั้น มันมีแตจะเพิ่มปญหาใหยุงยากใหลําบาก ใหมีความทุกขเกิดขึ้น. เรื่องศีล
ธรรม เรื่องธรรมะ มันจะแกปญหา; ลองเอาธรรมะเขามา เอาศีลธรรมเขามามัน
จะแกปญหา. ปญหาที่มันมากจากเศรษฐกิจนั่นแหละ, เศรษฐกิจที่คดโกงที่ไมมีศีลธรรม
มันสรางปญหา; เราตองแกดวยความมีศีลธรรม เศรษฐกิจจึงจะหมดปญหา.
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ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก.
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นี้เศรษฐกิจมันไมมีศีลธรรม
มันสรางปญหาขึ้นมา,
แลวเอาเศรษฐกิจมา
แกปญหาเศรษฐกิจ นี้มันไมไดดอก. เหมือนกับเอาน้ําโคลนมาลางเทาที่เปอนโคลนนั้น
มันไมมีทางจะสะอาดดอก. เรื่องการเมืองที่ไมมีศีลธรรม ตั้งแตการเลือกผูแทนขึ้นไป
มันไมมีศีลธรรม มันก็เกิดปญหาทางการเมือง, แลวจะไมเอาศีลธรรมไปแกนั้นมันไมได;
การเมืองแกการเมือง มันก็เปนเรื่องน้ําโคลนลางโคลน อีกแหละ มันก็แกไมได.
ถามองเห็นโดยแทจริงแลว ศีลธรรมจะแกปญหาไดทุกปญหา, ไมวาปญหาอะไร จะ
มาแจกลูกกันทุกปญหาเวลามันไมพอ. เรามองเห็นชัดวา อันนี้มันตองเปนไปตามกฎ
แทจริงเฉียบขาดของธรรมชาติ คือกฎของของอิทัปปจจยตา.
คําแปลก ๆ วา อิทัปปจจยตา นั้น ขอใหชวยสนใจ กันหนอย เพราะไม
คอยเอามาพูดกัน เปนกฎของธรรมชาติวา มันตองเปนอยางนี้ ๆ อยางนี้; เพราะ
เหตุปจจัยอยางนี้ ๆ สิ่งนี้จะตองเกิดขึ้น, สิ่งนี้มีเพราะเหตุปจจัยนี้มี, สิ่งนี้มีเพราะ
สิ่งนี้มี, สิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มี. นี่มันเปนกฎตลอดจักรวาล ตลอดอนันตกาล เรียกวา
กฎอิทัปปจจยตา ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาวอะไรทั้งหลาย ทั้งสากลจักรวาล มัน
เกิดขึ้นมาตามกฎของอิทัปปจจยตา : เมื่อทําอยางนี้ อยางนี้จะตองเกิดขึ้น, ทําอยางนี้
อย างนี้ ต องเกิ ดขึ้ น, ทํ าอย างนี้ อ ย า งนี้ มั น ก็ เ ป น ความทุ ก ข เ กิ ด ขึ้ น . ทํ า อย างนี้ อย างนี้
เปนความดับทุกขเกิดขึ้น, นี้เปนปรมัตถสูงสุด ไมมีสัตวไมมีบุคคล, ไมมีพระเจาที่เปน
ตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล, มีแตพระเจาที่เปนกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติ, เขา
ถึงกฎอิทัปปจตาแลวก็เขาถึงปรมัตถธรรมอยางยิ่ง.
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พระพุทธเจาตรัสรู ก็คือตรัสรูเรื่องนี้, ทานตรัสรู เรื่องอิทัปปจจยตา;
แตเรามักจะเรียกกันเสียวา ปฏิจจสมุปบาท เปนความหมายแคบเฉพาะเรื่องความทุกข
ของสิ่งที่มีชีวิต. แตถาเราพูดวา อิทัปปจจยตา ความหมายมันกวางหมดเลย จะมีชีวิต
หรือไมมีชีวิตอะไรก็ตาม มันตกอยูใตอํานาจของกฎที่วา เพราะสิ่งนี้จึงมี, เพราะ
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สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี. ปรมัตถธรรมจะนําไปที่นั่น ไมมีทางที่จะผิด คือวามันจะไมเปนฝาย
บวกหรือฝายลบ ไมเปน positive ไมเปน negative มันเปนสายกลางของมันไปอยางนั้น,
นี่เรียกวากฎของธรรมชาติแท ๆ.
ถาวา บวก มันก็มีคน หรือตายแลวเกิดเปนตน; ถา ลบ มันก็ไมมีคน
ตายแลวไมเกิดเปนตน.
แตวากฎอิทัปปจจยตามันมีแตสิ่งนี้ซึ่งเปนไปอยางนี้
เปนไป
อยางนี้ เปนไปอยางนี้, แลวคนเขาก็ไปบัญญัติเอาเองวา นี้เปนสุข นี้เปนทุกข นี้เปน
ได นี้เปนเสีย, นี้เปนแพ นี้เปนชนะ, นี้เปนกําไร นี้เปนขาดทุน. นั้นมันความโง
ของคนตางหากละ. กฎของอิทัปปจจยตาเขามีตายตัวเฉียบขาดตามธรรมชาติ.
ความรูปรมัตถตองไปถึงนั่น
รูจนไมมีสัตวไมมีบุคคล,
ไมใชสัตวบุคคล,
แลวก็ไมใชไมใชสัตวไมใชบุคคล;
คือไมไดปฏิเสธจนไมมีอะไรเลย,
แลวก็ไมได
ยืนยันวามีอะไรอยูอยางตายตัว, มีแตกระแสของความเปลี่ยนแปลงปรุงแตง. ถามา
ถึงนี่แลวก็เรียกวา รูอยางที่พระพุทธเจาทานรู แลวก็ดับทุกขได เปนสิ่งสูงสุดที่ตอง
เคารพ คือกฎของอิทัปปจจยตา; เมื่อปฏิบัติถูกตองแลวก็ควรจะพอใจ มีความสุข
ชอบใจตัวเอง.
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คนรูเรื่องนี้ก็พูดอยางหนึ่ง
คนไมรูก็พูดอยางหนึ่ง;
ฉะนั้นวิธีพูดหรือ
โวหารพูดที่ใชกันอยูในโลก มันเกิดเปน ๒ อยาง : คําพูดโวหารพูดของคนโง ก็พูด
วา มีตัวมีตน มีสัตวมีบุคคล มีเรามีเขา มีสุขมีทุกข มีแพมีชนะ มีไดมีเสีย มีกําไร
มีขาดทุน มันก็พูดไปอยางนั้น คนที่ไมรูถึงปรมัตถ. ถาคนที่ รูถึงปรมัตถ ไมมี ไม
มีสัตวไมมีบุคคล ไมมีตัวไมมีตน ไมมีดีไมมีชั่ว ไมมีแพไมมีชนะ ไมมีไดไมมีเสีย
ไมมีกําไรไมมีขาดทุน มีแตกระแสแหงการปรุงแตงตามกฎของอิทัปปจจยตา หรือวา
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มีแตอิทัปปจจยตา มันก็เลยไมรักอะไร ไมเกลียดอะไร ไมโกรธอะไร ไมกลัวอะไร ไม
อิจฉาริษยาใคร ไมอะไรหมดเลย. มันดีที่ตรงนั้น, มันเห็นเปนกระแสอิทัปปจจยตา
ไปหมด มันก็ไมรูสึกวาจะตองรัก ไมรูสึกวาจะตองเกลียด ไมรูสึกวาจะตองโกรธ ไมรูสึก
วาจะตองกลัว.
ปญหา ๔ อยางนี้ที่รบกวนเราอยู ไปสังเกตดู อะไร นารัก มาก็รัก เอา,
มันก็บาไปพักหนึ่งตามแบบนารัก, อะไรนาโกรธ มามันก็โกรธ มันก็บาไปพักหนึ่ง,
อะไรนาเกลียดมามันก็เกลียด, อะไรนากลัว มามันก็กลัว กระทั่งอยางไมมีเหตุผล
มันก็ออกมาเปนความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ อิจฉาริษยา หึงหวงอะไรกันไปตามเรื่อง,
แลวก็ฆากันตายเพราะความโงเหลานี้ เพราะวาไมมองเห็นความจริงอันสูงสุด ที่เรียกวา
ปรมัตถ, ปรมัตถ.
อาตมาคิดวา ควรจะฟาสางกันสักทีสําหรับความรูเรื่องปรมัตถ ในหมูพุทธบริษัทเรา; เห็นอะไรเปนกระแสแหงอิทัปปจจยตาไปหมดละก็ มันก็ถึงที่สุดแหละ ไม
มีทางที่จะไปรักอะไร, ไมมีทางที่จะไปเกลียดอะไร, ไมมีทางที่จะไปกลัวอะไร, ไมมีทางที่
จะไปโกรธอะไร. หรือขยายออกไปเปนวิตกกังวลอาลัยอาวรณในอะไร.
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แมแตในทางวัตถุนี้ ทอดสายตาไปทางไหน ก็เห็นแตการไหลเรื่อยของสิ่ง
เหลานั้น, เชนตึกหลังนี้ ผูเห็นปรมัตถทอดตาไป เห็นเปนความไหลเรื่อย ของสิ่งที่
ประกอบกันขึ้นเปนตึกหลังนี้ คือทุก ๆ ปรมาณูของตึกหลังนี้ไหลเรื่อย มันเห็นอยางนั้น,
แลวใครเห็นบาง ? ก็เห็นเปนตึกแข็งอยูอยางนี้ แนนอนตายตัวอยูอยางนี้ คือมันไมเห็น
ถึงขั้นปรมัตถ. เขาเห็นวามีตึก มีตึกหลังนี้ สวยดี ไมสวยดี : ไมมีใครเห็นวาเปน
เพียงอิฐ เพียงทราบ เพียงปูน เพียงเหล็ก, แลวก็ไมเห็นวา ในนั้นเปนเพียงสักวาธาตุ
ตามธรรมชาติ, แลวไมเห็นวา ในธาตุตามธรรมชาตินั้น เปนสักแตวาปรมาณูหนึ่ง ๆ
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ที่หมุนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา. ถาเห็นอยางนี้ก็เห็นวา โอ, มันไหลเรื่อย ไมมี
อะไรที่ไมไหลเรื่อย; แมแตตึกอันนี้มันก็ไหลเรื่อย, มีความไหลเรื่อยอยูขางในของมัน,
แลวนับประสาอะไรกับเนื้อหนังของคนเรานี้, ตัวบุคคลอยางนี้ มันก็มีแตสิ่งที่ไหลเรื่อย,
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง มันก็ไหลเรื่อย, ในทางรางกายก็ไหลเรื่อย, ในทางจิตก็ไหลเรื่อย
มีแตความไหลเรื่อย จะเอาเปนตัวตนไมได; แลวใครจะรักใคร, ใครจะโกรธใคร, ใคร
จะเกลียดใคร, ใครจะทําอะไรแกใคร, มันก็ไมมีความหมาย. ทําไปมันก็เปนความทุกข,
ความทุกข เพราะไปยึดถือ จะใหไดอยางนั้นจะใหไดอยางนี้, แลวมันก็ไมได. ฉะนั้น
มันจึงเปนทุกข เพราะเราจะใหตรงตามความตองการของเรา.
คําวา “เรา” ในที่นี้ คือความโงของเรา; ไมมีตัวเรา, มีแตความโงของ
กิเลส ของธรรมชาติที่เปนกิเลส มันปรุงแตงไปตามแบบของกิเลส ธรรมชาติชนิดนั้น
มันก็รูสึกแกจิต. จิตโงไปอีกทีหนึ่งวาเปนตัวเรา เปนของเรา, เราเปนเจาของทุกสิ่ง,
เราเปนเจาของชีวิต, เราเปนเจาของความสุข, เปนเจาของความทุกข. นั้นคือความโง
ของจิต ที่ไมมีความรูในชั้นปรมัตถ; ถาจิตมีความรูถึงขั้นปรมัตถมันก็ไมมีอยางนี้,
เรียกวา ฟาสางทางปรมัตถ.
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ทีนี้อยากจะพูดสําหรับครูบาอาจารยทั้งหลายอีกนิดหนึ่งวา
นี้แหละคือสิ่งที่
เราเรียกกันวา วิทยาศาสตร, เรียกวา วิทยาศาสตร, และการศึกษาอยางวิถีทางวิทยาศาสตร.
สิ่งทั้งปวงเปนอยางนี้ แลวมองใหเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเปนอยางนี้, ความทุกข
เกิดขึ้นมาเพราะโงอยางนี้, ทําผิดอยางนี้, ความดับทุกขเกิดมีเพราะไมโงอยางนี้ เพราะ
ไมทําผิดอยางนี้. เปนวิทยาศาสตรตามกฎเกณฑของธรรมชาติ; ไมตองไปเอา
ผีสางเทวดาโชคชะตาอะไรมาชวย,
ไมตองเอามาเกี่ยวของ. ถายังไปตองขอความชวยเหลือ
จากผีสางเทวดา โชคชะตาดวงดาวอะไรอยูแลว ก็ไมมีปรมัตถเลย, ไมมีการลืมหูลืมตาใน
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ทางของปรมัตถเลย. มันเปนเรื่องในตัวมันเอง โดยกฎของธรรมชาติที่ครอบงําทุกสิ่ง
ทุกอยางอยู; สิ่งนั้นเราเรียกวากฎของอิทัปปจจยตา, เปนกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาด
อันสูงสุด เรียกวากฎของอิทัปปจจยตา. ถามองเห็นวาทุกสิ่งเปนอิทัปปจจยตา ก็เรียกวา
เห็นปรมัตถ เขาถึงปรมัตถโดยสมบูรณ.
วิทยาศาสตรปจจุบัน ก็มีหลักเกณฑอยางนี้ แตเขาเอาไปใชในทางแสวงหา
วัตถุ ความสุขจากวัตถุ มันจึงไดมามาหาศาลเห็นไหม ? ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ทางฝายวัตถุแหงโลกปจจุบันนั้น เขารูจักใชกฎอิทัปปจจยตาสรางสิ่งที่เขาตอง
การ; ฉะนั้นเขาจึงไปโลกพระจันทรไดเหมือนวาเลน หรือวาเขาจะทําอะไร ๆ ไดอีก
มากมายเหมือนกับวาเลน เพราะเขารูจักใชกฎอิทัปปจจยตาถูกตรงตามเรื่องของมัน ก็
ประสบความสําเร็จ. แตเดี๋ยวนี้เขาไมไดใชวิทยาศาสตรนั้น ๆ มาดับทุกขในจิตใจ;
เขาหันไปสงเสริมปจจัยของกิเลส ในโลกจึงเกิดปจจัยของกิเลสมากมาย ๆ จนวาไมมีใคร
รูจักเบื่อ. โลกสมัยนี้มันมีสิ่งที่เปนปจจัยหลอกใหหลงใหลไมมีสิ้นสุด ไมรูจักเบื่อ, ทั้งโลก
กําลังไมรูจักเบื่อ ในสิ่งที่ยั่วใหเกิดกิเลสหรือสนองกิเลส; เราก็จะตองทนทุกขขอนี้กันไป
อีกนาน. นี่วิทยาศาสตรที่เอาไปใชทางฝายวัตถุฝายโลก, แสวงหาปจจัยแหงกิเลส.
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ทีนี้ วิทยาศาสตรของพระพุทธเจา มันตรงกันขาม จะเอาไปใชในทางที่
จะไมหลงในเหยื่อของกิเลส; ตองการจะชนะกิเลส, มีจิตใจอยูเหนือสิ่งยั่วยวนเหลานี้
ก็ไมตองเปนทุกข, นี่คือเรียกวาฟาสางทางปรมัตถ. ทานผูใดเกิดแสงสวางอยางนี้ขึ้น
ในจิตใจ เรียกวาฟาสางในทางปรมัตถ มันก็ควรจะสาง.

ฟาสางทางอภิธรรม.
ทีนี้ หัวขอตอไป อาตมาเรียกวา ฟาสางทางอภิธรรม. อยาลืมวาเมื่อ
ตะกี้บอกแลววา ปรมัตถมันขุดลึกลงไป; สวนอภิธรรมนั้นมันขยายกวางออกไปไมลึก
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มันจึงมาก. อภิ แปลวา ยิ่ง ก็ได, แปลวา อยางยิ่ง ก็ได, แปลวา เกิน ก็ได. ฟงดูใหดี
เกินนั้นมันใชไมได คือไมจําเปน; ถาอันไหนเกินอันนั้นไมจําเปน.
พูดถึงคําวา อภิ, อภึนี่ ก็มีพูดมาแตครั้งพุทธกาล. อภิวินัย คือวินัยสวน
เกิน เกินสําหรับคนธรรมดา อภิธรรม-ธรรมะสวนเกิน เกินสําหรับคนธรรมดา, คือ
คนธรรมดาไมตองไปสนใจถึงขนาดนั้น. ถึงเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ในโลกนี้มันก็ยังมี ปจจุบันนี้
มันก็ยังมีความรูสึกสวนเกินสําหรับคนทั่วไป;
แตมันอาจจะไมเกินหรือไมเกินสําหรับคน
บางคน ที่เขามีหนาที่ที่จะตองทําอยางนั้น; ฉะนั้นการศึกษาคนควานี้มันจึงทําไปได
เรื่อย. สวนมากมันก็เกินแหละ; การคนควาทางวิทยาศาสตร เรื่องโลก เรื่องวัตถุ
อะไรก็ตาม มันคนควาไดมากแหละ, แลวก็มีสวนที่เกินที่ไมตองใช มันมีอยูมาก.
ทานที่เปนนักวิจัย วิจัยทางอะไรก็ตาม จะพบวามีพบเรื่องที่มันไมตองใชอยู
มาก เรียกวาเปนสวนเกิน; แตสวนที่จําเปนที่แทจริง ที่ตองมีตองใชนั้นมันก็มีอยู.
ฉะนั้นตองเอาอันนั้นมา, อันนั้นแหละควรจะเรียกวา อภิธรรมอันบริสุทธิ์คือไมเกิน.
ถาผิดจากนี้แลวมันก็แกเกิน, แลวเราก็สนุกกับเรื่องเกินนี้กันเสียไมนอย เพราะวาเรื่อง
อะไรที่มันสนุกแกความรูสึกคิดนึก เราก็สนใจทั้งนั้นแหละ, แมวามันจะไมมีประโยชน
ฉะนั้นเราจึงจดจําเรื่องที่ไมจําเปนไวไดมาก นี้เรียกวามันเปนสวนเกิน; ถาทําไมดีมัน
ก็เปนสวนเฟอ. เราก็คงจะเขาใจกันไดแลววา สวนเฟอนั้นมันใหโทษ : เปนอยูอยาง
ฟุมเฟอย เปนอยูอยางเฟอนั้นมันใหโทษ. ฉะนั้นขอใหลด ใหควบคุมไวใหพอดี ถา
วาดีเต็มที่แลวก็ไมเกิน; นั่นแหละจะเรียกวาถูกแหละ. อธิธรรมแทตองพอดี เต็มที่
เต็มเปยม แตไมเกิน.
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เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกวาอภิธรรมมันยังมีลักษณะเกิน
ในพระคัมภีรอภิธรรม
ก็มีเรื่องเกินมาก, คือเกินชนิดที่ไมตองพูดถึง ไมตองเลาเรียน ไมตองขยายความ
ออกไปถึงขนาดนั้น. นี้อาจารยอภิธรรมชั้นหลัง ซึ่งไมใชพระพุทธเจา ทําใหเกินมาก
ออกไปอีก จนเลยยุง จนไดทะเลาะกัน จนเดี๋ยวนี้มันก็เกิน; แมกระทั่งวาอภิธรรม
อภิธรรมนี้ ไมมุงไปยังความสิ้นตัวตน มันมุงไปที่มหากุศล กุศลอยางยิ่ง เลยกลายเปน
พิธีรีตอง; เพราะมันมุงอยางงมงาย ก็เลยกลายเปนพิธีรีตอง. เดี๋ยวนี้อภิธรรมมีไว
ทําไม ? มีไวสวดศพเทานั้น, อภิธรรมมีไวสวดศพเทานั้นแหละ, มีไวบังสุกุลปาชา;
แมอยางนั้นนักอภิธรรมก็ยังมีตัวตนนะ, นักอภิธรรมยังมีตัวตน ที่จะเอามหากุศลอยู
นั่นแหละ นี่เพราะมันกลายเปนพิธีรีตองไปเสีย.
ถา อภิธรรมแทมันตองมุงไปยังความวาง ไมมีตัวตน คือสุญญตา นั่นแหละ
จึงจะถูก; แตนักอภิธรรมไมพูดถึงสุญญตา บางทีหาวาสุญญตาเปนเรื่องผิดเสียอีก.
พวกนักอภิธรรมตามศาลาวัด
เขาวาทานพุทธทาสเอาเรื่องสุญญตาของมหายานมาพูด
ไมใชพุทธศาสนา; อยางนี้มันก็พูดกันไมรูเรื่อง เพราะเขามุงแตมหากุศล เขาจะเอา
แตมหากุศล เขาไมยอมใหเปนสุญญตา. เราจะบอกวา ยิ่งมหากุศลนั่นแหละยิ่ง
สุญญตาแหละ. อยาไปเอากับมันเลย; เพราะมันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นมาก
เกินไป, ยึดมั่นถือมั่นมากเทาไรมันก็ยิ่งเปนสุญญตามากเทานั้น.
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ฉะนั้น ถาจะรูจักสิ่งที่เรียกวา อภิธรรม ตางจากปรมัตถอยางไร ก็ดูสวนนี้.
ขอใหพยายามเปรียบเทียบวาสุญญตาวางจากตัวตน หรือความหมายใด ๆ กับมหากุศล
ที่เปนที่ชอบใจอยางยิ่ง มันตางกันอยางไร.

เรื่องปรมัตถมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร ที่พูดไปหยก ๆ นั่นแหละ วา
ตองมีตัวจริง มีของจริง มาดูอยูเห็นอยู ทดสอบอยู อยางนี้เปนเรื่องปรมัตถ. ถา
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เปนเรื่องคํานวณ, เปนเรื่องคํานวณหรือใชการคํานวณ บางทีก็ตองใชกอนหินชวย
ใชเม็ดมะขามชวย ในการเรียนอภิธรรม อยางนี้มันก็ไมใชปรมัตถดอก; เพราะมัน
เปนการคํานวณ เปนผลของการคํานวณ, ใชผลของการคํานวณนั้นมันเปนเรื่องลัทธิหนึ่ง
ลัทธิอื่น, ไมใชเปนสันทิฏฐิโก; มันตองเปนสันทิฏฐิโก รูสึกประจักษชัดแกจิต
จึงจะเปนธรรมะแทในพระพุทธศาสนา. ฉะนั้นเราระวัง อยาขยายออกใหมันเกิน ;
แตขุดลึกลงไปใหพบความจริง.
ถาวามันเปน ปรมัตถ มัน นําไปสูสุญญตา มันไมมุงหมายจะใหมันนา
อัศจรรย หรือไพเราะงดงามอะไร, มุงเฉพาะตอสุญญตา คือความไมมีตัวตน, ไมมีสัตว
ไมมีบุคคล, เปนเพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตา. ถาไมมีตัวมีตน มีสัตวมีบุคคล
มีดีมีได มีอะไรยิ่ง ๆ ขึ้นไปแลว มันเปนสวนเฟอ, แลวก็เปนอภิธรรมเฟอ อภิธรรม
เกิน.
คําวา ปรมัตถ มันก็ ขยายอรรถะหรือเนื้อความ; อภิธรรม ก็ขยาย
พยัญชนะ, ขยายโวหารการพูดจา, ขยายไปในทางพยัญชนะ, บางทีก็ขยายไปในทาง
ตรรกวิทยา. ใชหลักตรรกวิทยา ขยายความออกไปใหมาก, แลวเปนจิตวิทยาก็ไดขยาย
ความออกไปใหมาก; ฉะนั้นจึงเรียกวามันเกิน คือไมจําเปน. ฉะนั้นเราจะ
ตองชวยกันหนอย, ทําความเขาใจกันใหดี ๆ อยาใหตองเสียประโยชนไปในเรื่องนี้.
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ถาชอบ คําวา อภิธรรม ไมอยากใชคําวาปรมัตถ ก็ทําใหอภิธรรมนี่
แหละมันมุงไปยังสุญญตา ไมมีตัวตน มีแตกระแสแหงอิทัปปจจยตา ก็ไดเหมือน
กัน. เรื่องคําพูดไมสําคัญ เรื่องชื่อ. ชื่อที่ตั้งไวไมสําคัญ; มันสําคัญที่ตัวจริง เพราะ
ชื่อนี้มันตั้งเอาไดนี่. ถาตองการจะโฆษณาดวยแลว ก็ยิ่งตั้งชื่อกันใหไพเราะ เพื่อการ
โฆษณา; ฉะนั้นเราไมเอาชื่อเพื่อการโฆษณาเปนหลัก, เอาตัวจริงเปนหลัก, ดับ
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ทุกขไดมากเทาไร นั้นคือความจริงเทานั้น, จริงเทาไรก็ดับทุกขไดเทานั้น; มุงหมาย
ใหมันมีชีวิตอยูอยางอิสระ. สุญญตา แปลวา วาง, วาง คืออิสระ ไมไปจับนั่นจับ
นี่ไมไปจับแมแตมหากุศล ที่วาดีที่สุดนั่นแหละยิ่งบาที่สุด.
คําพูดของคนที่เปนนักปรมัตถแทจริง เอามาพูดเดี๋ยวคุณจะตกใจ เดี๋ยว
ทานทั้งหลายจะตกใจ. นักปรมัตถที่แทจริงเขาจะพูดวา ทั้งชั่วทั้งดีลวนแตอัปรีย.
บางคนเคยไดยิน แตอาตมาเชื่อวาหลายคนยังไมเคยไดยิน ประโยควา ทั้งชั่วทั้งดีลวน
แตอัปรีย; เพราะวาสอนกันมาแตใหเอาดี เอาดีทั้งนั้นแหละ, ไมมีใครบอกวา ดีนั้น
มันอัปรีย; แตนักปรมัตถ ที่เขาเห็นแลว เขามองเห็นวา อันอัปรียเทากัน.
คําวา อัปรีย นั้นแปลวา ไมนารัก; เรียนภาษากันเสียหนอย, ถาเรียนมา
แตกอนไมถูก ก็เรียนกันเสียใหม อัปรีย, อัปรีย นั้นแปลวา ไมนารัก, ปรี ปรียะ
แปลวา นารัก, อ แปลวา ไม, อัปรีย แปลวา ไมนารัก, ทั้งชั่วและทั้งดีลวนแตอัปรีย
หมายความวา ทั้งชั่วและทั้งดีลวนแตไมนารัก : ไปรักเขาสิมันกัดเอาทั้งนั้นแหละ,
ที่วาดี ๆ ดี ๆ ไปรักเขาเถอะ มันกัดเอาทันที, ชั่วนั้นมันไมตองสงสัยแหละ ไปรักเขามัน
ก็กัด. ทั้งชั่วทั้งดี ลวนแตมันกัด ผูที่เขาไปรักกับมัน เพราะมันเปนเรื่องปรุงแตง,
มันเปนเรื่องกระตุนจิตใจ ใหเกิดความขยายตัวของกิเลสตัณหา ความตองการ.
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คนเปนบาเพราะอยากดีกันกี่คนแลวรูไหม ? แลวคนเปนโรคประสาท
เกือบทั้งหมด แหละเพราะอยากดี ทั้งนั้นแหละ, แลวมันไมไดตามที่อยาก แลวมันก็
เปนโรคประสาท; ไปทําเลนกับดีสิ มันกัดเอาอยางนี้. คนเขาฆาตัวตายเพราะไมได
ดีตามที่เขาตองการ หรือเขากลัวจะเสียชื่อเสียง เสียความดี เขาชิงฆาตัวตายเสียกอนก็มี;
นั่นแหละความที่ยึดมั่นถือมั่นในสวนที่เรียกวาดี.
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ฉะนั้น
ไมเอากับมัน
ทั้งชั่วทั้งดี;
เราเอาจิตใจที่เปนอิสระ,
จิตใจที่เปน
อิสระนั้น ไมอยูใตอํานาจของความดีหรือของความชั่ว, สิ่งที่เรียกวา คา คุณคา
หรือคา ที่เปนดีเปนชั่วนั้น ตองระวัง, อยาไปเปนทาสของมัน อยาไปหลงใหลในมัน.
เรามีจิตเปนอิสระ ความชั่วบีบคั้นจิตใจเราไมได, แต ความดีก็อยามาบีบคั้น จิตใจ
ของเราเลย. แตวาคนเปนอันมากนี้เขาหลงความดีทั้งนั้นแหละ, พระเจาพระสงฆก็
เหมือนกันแหละ; อาตมาพูดไดเลย หลงความดีกันทั้งนั้นแหละ แลวก็ลําบากเดือด
รอนเพราะความดีนั้น, แลวก็ไมคอยมองเห็นวา ไปเอากับมันไมได, ทั้งชั่ว ทั้งดีไปหลง
รักมันแลว มันก็จะกัดเอา; นี่นักปรมัตถเห็นอยางนี้. นักอภิธรรมอาจจะเห็นเอาดี
ที่สุด, เอาดีที่สุด โดยที่ไมรูวายิ่งดีที่สุดมันยิ่งกัดลึก. กัดลึกที่สุดเลย.
นี่ฟามันควรจะสาง อยาเพียงแตเอาอภิธรรมไวสวดศพที่บาน หรือที่ปาชา
ใหมันมากลายเปนคนที่รูแทจริง ที่เต็มตามความหมาย, ใหอภิธรรมนี้สางไปในทาง
ปรมัตถถธรรม เถอะ คือใหไปสูสุญญตาที่ไมมีตัวตน.
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นี่ ฟาสางในทางปรมัตถก็ดี ฟาสางในทางอภิธรรมนี้ ก็ดี ควรจะสาง
กลางดึกนี้. ฟาสางกลางดึก บางคนฟงออกแลว, อาตมาคิดวาบางคนฟงออกแลว
วาฟาสางกลางดึกมันมีไดอยางไร; แตบางคนยังงงอยู วาฟาสางกลางดึก มันจะบา
แลวกระมัง, คือวาเดี๋ยวนี้อายุมันเขามาเทานั้นแลว อายุมันเขามา ๓๐ ป ๔๐ ป ๕๐ ป
แลวก็มี ที่นั่งอยูที่นี่ นี่มันดึกแลว. ทําไมไมรีบสางกันเสียทีเลา ? มันขึ้นมาถึงระยะที่
ดึงอยางนี้ รีบสางกันเสียที เดี๋ยวมันจะไมทันเวลานะ.

ฉะนั้น ขอใหรีบสนใจธรรมะอยางถูกตอง ใหเกิดความเขาใจแจมแจงถูกตอง
เปนฟาสางเมื่อกลางดึก เพราะอายุเขามาตั้งครึ่งหนึ่งแลวก็มี ตั้งคอนแลวก็มี เดี๋ยวจะตาย
เปลา ไมไดรับประโยชนอะไรจากพระพุทธศาสนา นี่เรียกวา ฟาสางทางอภิธรรม.
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ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก.

๒๒๓

ถาพวกเรา มีฟาสางทางปรมัตถ ทางอภิธรรมกันจริง ๆ แลว ก็จะมี
ประโยชนแกประเทศชาติ, มีประโยชนแกตัวเราเองกอน ไมมีความทุกข; จะมี
ประโยชนแกประเทศชาติ คือจะไมทําผิดพลาดใหเกิดปญหาอะไรขึ้นมา ในสังคมในประเทศ
กระทั่งวาในบานในเมืองในโลกเลย. ถาคนทั้งโลกมีลักษณะฟาสางทางปรมัตถแลวก็ โลกนี้
หมดปญหา, เขาจะแกปญหากันอยางถูกตอง ใหโลกมีสันติภาพไดโดยแทจริง. เดี๋ยวนี้
ไมมีหวัง องคการโลกนั่งจับปูใสกระดง คือไมสิ้นสุด แกปญหาไมสิ้นสุด เพราะมันไม
แกถูกปญหา, มันมีลักษณะเหมือนกับนั่งจับปูใสกระดง, ใหนั่งจับจนตาย ปูมันก็ไมอยู
ในกระดง ตองเรียกวา นั่งจับปูใสกระดง.
ถารูเรื่องนี้อยางถูกตองของธรรมชาติ ขอใหเขาใจกันไวทุกคนนะ, อยาตู
อยาขี้ตู มันของธรรมชาติ; เดี๋ยวพุทธบริษัทจะพูดวา ของพุทธบริษัทบาง, วาของ
พระพุทธเจาบาง, พระพุทธเจาทานก็ปฏิเสธวาไมใชของทาน มันของธรรมชาติ.
กฎอันนี้มันของธรรมชาติ : ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตาม ตถาคตจะไมเกิด
ขึ้นก็ตาม ิตาว สาธาตุ - ธรรมธาตุ อันเปนกฎของธรรมชาติคืออิทัปปจจยตานี้ มีอยูแลว
มีอยูแลว; มีอยูแลว, ิตาว สา ธาตุ - มีอยูแลว, “ตถาคตเพียงแตคนพบแลว
ม
า
บอก, เอามาบอก วาความจริงมันเปนอยางนี้ เธอทั้งหลายจงประพฤติกระทําใหมัน
ถูกกฎเกณฑอันนี้ แลวก็จะทําที่สุดแหงทุกขเฉพาะตน ๆ ได”. ฉะนั้นมนุษยแต
ละคนจะตองเขาถึงความจริงอันนี้ ขจัดปญหาได.
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ฉะนั้น ถาเรียนพุทธศาสนากันแลว ก็ตองเรียนใหถึงนี้ ใหไดรับ
ประโยชนจริง ๆ มิฉะนั้นแลวจะไมคุมคารถไฟจากกรุงเทพฯ มาไชยา. นี้ใครจะรับ
ประกันบาง วาไดรับประโยชนคุมคารถไฟจากกรุงเทพ ฯ มาไชยา. อาตมาก็ไมรับประกัน
ดอก เพราะวามันเปนเรื่องที่ทุกคนจะตองระวังเอาเอง; ถามันทําผิดเสีย ทําประมาทเสีย
เฉไฉไปขางทางเสีย แลวมันไมพบดอก มันไมถึงจุดหมายปลายทาง.
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ฟาสางทางอุบาสก.
เอา, หัวขอตอไป เรียกวา ฟาสางทางอุบาสก ฟาสางทางอุบาสก ไมใช
พูดเฉพาะอุบาสกดอก, พูดเฉพาะอุบาสิกาดวย. ถาวาเปนผูชาย ก็เรียกวาอุบาสก,
ถาเปนผูหญิง ก็เรียกวาอุบาสิกา, คือพระสาวกฝายที่อยูเรือน พระสาวกฝายที่ครอง
บานครองเรือน แลวก็ คูกันกับสาวกที่อยูในปา คือ ไมอยูบานไมอยูเรือน เรียกวา
บรรพชิต : เปนผูชายเรียกวา ภิกษุ เปนผูหญิงเรียกวา ภิกษุณี; พวกอยูบาน นี้ถา
เปนผูชายเรียกวา อุบาสก เปนผูหญิงเรียกวา อุบาสิกา.
ใครรังเกียจตอคําคํานี้บาง ? ผูมีการศึกษาแบบหนึ่งอาจจะรังเกียจก็ได,
ฟงคําวา อุบาสกอุบาสิกา เปนคําครึคระบา ๆ บอ ๆ อะไรก็ไมรู. แตอยาลืมวาถาไมถึง
ขั้นเปนอุบาสกอุบาสิกาแลว ไมรูพุทธศาสนาดอก, ถาไมถึงขั้นที่เปนอุบาสกอุบาสิกา
แลวยังไมใชรูพุทธศาสนาดอก. ฉะนั้นครูบาอาจารยที่มีการศึกษาอยางใหม อาจจะ
รังเกียจคําคํานี้ก็ได วาเปนคําครึคระแลวพนสมัยแลว ไมอยากจะแตะตอง; แตที่จริง
มันไมใชอยางนั้น ถายังไมมีลักษณะเปนอุบาสกอุบาสิกาอยู ก็ยังไมมีความหมายอะไรเลย.
ฉะนั้นอาตมาจึงเอามาพูด ในฐานะสิ่งที่ตองการที่เรียกวาฟาสาง ขอใหเกิดอาการ
ฟาสางทางความเปนอุบาสก ความเปนอุบาสิกา กันเถิด จึงไดพูดเรื่องนี้. สาวกอยู
บาน คืออุบาสกอุบาสิกา, สาวกอยูวัด คือภิกษุ ภิกษุณี, รวมเรียกกันวาบรรพชิต เลยมา
พูดเสียคราวเดียวกัน เปนคูกันพรอมกัน เรียกวาฟาสางทางอุบาสก และฟาสางทาง
บรรพชิต ก็จะไดพูดเรื่องฟาสางทางอุบาสกกอน.
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ที่จริงเปนเพียงอุบาสกอุบาสิกานั้นพอแลว พอแลว มันรับประกันที่สุดแลว
แตเขาไมรูนี้, แลวเขาจะมองเห็นภาพของอุบาสกอุบาสิกาเปนตาแกยายแกหงําเงอะ ไป
คลายอยูตามที่โรงธรรม; นี่มันก็เขาใจไมไดแหละ; ฉะนั้นจะตองเขาใจคําวา
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ฟาสางทางปรมัตถ, อภิธรรม, อุบาสก.

๒๒๕

อุบาสกอุบาสิกาใหดี ๆ. ที่จริงทานก็ตองการจะเปนอยูแลว โดยแทจริง, คือตอง
การจะรูธรรมะ จะมีธรรมะ จะถึงธรรมะอยูแลว; แตก็เกลียด เกลียดคําวา อุบาสก
อุบาสิกา โดยที่ไมรูวา นั่นแหละคือ ความเปนอุบาสกอุบาสิกา มีธรรมะ รูธรรมะ
ถึงธรรมะ; ฉะนั้นมาทําความเขาใจคําวา อุบาสกอุบาสิกากันเสียที. พอพูดวา อุบาสก
แลวก็ขอใหหมายความวารวมอุบาสิกาไวดวยนะตามเพศ
เพราะจะพูดวา
อุบาสกอุบาสิกา
มันรุงรัง, พูดวา อุบาสก คําเดียวก็พอ ซึ่งหมายถึงอุบาสิกา ซึ่งเปนเพศหญิงดวย.
อุบาสก ตัวหนังสือแปลวา เขาไปนั่งใกล ๆ, อาสกะ นั้นแปลวา ผูนั่ง, อุปะ
แปลวา เขาไปใกล ๆ, นั่นแหละผูที่เขาไปนั่งใกล ๆ นั่นแหละคืออุบาสก.
ทีนี้ก็จะถามวา ไปนั่งใกลอะไร ? ไปนั่งใกลใครจึงจะเปนอุบาสก ? ก็ไปนั่ง
ใกลสิ่งที่จะเปนที่พึ่งได,
ที่พึ่งคือสรณะ.
ถาไปนั่งใกลสิ่งที่จะเปนสรณะที่พึ่งได
นั่นแหละคืออุบาสกหรืออุบาสิกา, หรือวาเขาไปนั่งใกล
สิ่งที่ควรจะยินดีเปนอยางยิ่ง
คือ รตนะ, รตนะ ไปนั่งใกล รตนะ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่
เรียกวา รตนะ ไปนั่งใกลพระพุทธ พระธรรมะ พระสงฆ ที่เปนสรณะที่พึ่งได หรือ
ที่เปนที่นายินอยางยิ่ง; ไมมีอะไรที่นายินดีมากเทากับสิ่งนี้ เรียกวานั่งใกลสิ่งที่นายินดี
อยางยิ่ง ก็คือพระรัตนตรัย เราพูดกันเปนธรรมดาไปแลววา พระรัตนตรัยคือพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ ไปนั่งใกลพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็เกิดปญหาเกี่ยวกับภาษา
ภาษาธรรมภาษาจิตใจ เราจะไปนั่งใกลไดอยางไร ? ไปนั่งใกลไดที่ไหน ? นี่มันก็
ตองอธิบายกันตอไป.
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พูดใหเปนอุปมาเปรียบ
ก็เหมือนกับวาไปนั่งใกลหมอ, ไปนั่งใกลยารักษา
โรค, ไปนั่งใกลผูปฏิบัติงานในการใชยารักษาโรค, นี่ความหมายของพระรัตนตรัย พระพุทธเจาเปนเหมือนหมอ.ในพระบาลีก็เรียกพระพุทธเจาวาหมอ เปนสพฺพโลก ติกิจฺฉโก
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-พระศาสดาเปนผูเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง สพฺพโลก ติกิจฺฉโก. พระพุทธเจา
ทรงเปนเหมือนหมอ รักษาโรคทางจิตทางวิญญาณ โรคทางจิตใจ. แลวพระธรรม
นั้นก็คือตัวยา หรือเครื่องอุปกรณในการบําบัดโรค คือพระธรรม, แลวพระสงฆ
ทั้งหลาย ก็คือผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยียวยารักษาโรค สืบตอมาจากพระพุทธเจา
แลวก็ยังปฏิบัติหนาที่อันนี้อยู. ขอใหมองอยางนี้ วามันนาจะเขาไปนั่งใกล หรือวาการ
เขาไปนั่งใกลไดมันเปนความปลอดภัย, เปนการไดที่ดีที่สุด ที่ไดนั่งใกลพระรัตนตรัย
ซึ่งเปรียบเสมือนหมอหรือยาแกโรค, และผูปฏิบัติหนาที่การงานเกี่ยวกับการรักษาโรค.
นี้พูดใหเปนบุคคลเปนวัตถุขึ้นมา : อุบาสถ หรือ อุบาสิกาเหมือนกับผู
เขาไปนั่งใกลพระรัตนตรัย ที่เปนเหมือนหมอ เหมือนยา, เหมือนผูปฏิบัติงาน ใน
การบําบัดโรค ที่นี่และเดี๋ยวนี้นะ; หมายความวามันมีอยูแลวในจิตใจ ที่นี่และเดี๋ยวนี้,
ถาไมอยากนั้นมันยังไมเปน ยังไมเปนอุบาสกอุบาสิกา, มันตองไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไมใชตอ
ตายแลว หรือไมใชอีกหลายวันหลายปขางหนา. เดี๋ยวนี้ หัวใจของเราถึงกัน เขา กับสิ่ง
นี้แลว ที่นี่และเดี๋ยวนี้; จะเปนอุบาสกอุบาสิกา จะตองใชคําวา ทุกเวลา ทุกเวลา.
ถามันเขาถึงสิ่งนี้แลว มันจะเขาถึงทุกเวลา, แลวก็ทุกหนทุกแหง แลวก็ในทุกกรณี คือ
ไมเปลี่ยนแปลง; แมจะมีกรณีอันเลวรายเกิดขึ้น มันก็ไมมีการกระทบกระเทือน ไมมี
การเปลี่ยนแปลง ในการที่เขาไปนั่งใกลพระรัตนตรัย; ตองเปนอยางนั้น จึงจะ
เรียกวาเราเปนอุบาสกหรือเปนอุบาสิกาที่แทจริง.
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ถาวามันไมเปนอยางนี้แลก็ยังไมใช;
เพียงแตรูเรื่องของธรรมะอาน
หนังสือมาก ๆ จดจําไวไดมาก ๆ นี้ยังไมเปน, อยางดีก็เพียงเตรียม เตรียมจะเปน เชนมา
ฟงเทศนมาศึกษาอยางเต็มที่ อยางนี้ก็ยังไมเปนดอก, เพียงเตรียมจะเปน ก็มีหวังอยู
เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ขอใหสนใจศึกษา รวบรวมคนควา เพื่อจะไดปฏิบัติใหถูก
ตอง แลวก็จะเปนกันจริง ๆ.
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มันควรจะมีคําถามอีกคําถามหนึ่ง
วาทําไมตองไปนั่งใกลพระรัตนตรัย
?
ก็เพราะวาเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่คุกคามเราอยู คือความทุกข ถาพูดใหชัดหนอยก็วา การศึกษา
หรือความรูที่เรามีอยูนั้น มันไมพอที่จะดับทุกขได ที่จะทําความอุนใจหรือความ
มั่นใจใหแกเรา วาเราจะเอาชนะความทุกขได.
นี่ครูบาอาจารยเรียนอะไรมาเยอะแยะแลว
อาตมายังวาไมพอ;
อยาเพอ
โกรธ มันไมพอที่จะดับทุกขได; เพราะนั้นมันเปนเรื่องทํามาหากิน เปนเรื่องโลก.
เรื่องที่จะดับทุกขไดนี้ จะตองเปนเรื่องธรรมะ ใชกับจิตใจโดยตรง : เรายัง
ขาดอยูมันยังไมพอ; ฉะนั้นเราจึงตองมาหาสิ่งที่จะชวยได คือมาหาพระรัตนตรัย.
ที่ไหนเปนโอกาส เปนอุปกรณ ที่จะใหเขาถึงพระรัตนตรัยได เราก็ทํา: จะไปคบหา
สมาคมกับบุคคล กับสถานที่ หรือกับหนังสือหนังหา ตําหรับตําราวิชาความรูอะไรก็ตาม
ที่จะชวยใหเขาถึงพระรัตนตรัยได เราก็พยายาม.
เรายังมีปญหานี้รบกวนเราอยู
มีปญหาที่ขบกัดจิตใจเราอยู;
และเพราะวา
การศึกษาในโลกมันไมพอ ใหรวมกันหมดทั้งโลก ๆ กี่เทาในโลกนี้, การศึกษาอยางโลก
ปจจุบันนี้มันไมพอที่จะดับทุกข.
แมจะไปโลกพระจันทรได
มันก็ไมมีประโยชน
อะไรสักนิดหนึ่ง ที่จะดับทุกขได, มันจะเปนทางใหเกิดขยายความทุกข เรื่องปรมาณู
เรื่องคอมพิวเตอร เรื่องอิเลคโทรนิค อะไรก็ตามเถอะ มันไมชวยดับทุกขเลย แตมัน
เปนอุปกรณที่จะใหขยายปจจัยแหงความทุกข คือขยายความตองการสิ่งที่จะใหเกิดทุกข
นั้นมากออกไป, ใหเราหลงใหลในปจจัยเหลานั้นมากขึ้น. นี้เราเรียกวา การศึกษาใน
โลก รวมกันทั้งหมดแลว มันก็ไมพอที่จะชวยขจัดปญหาในทางจิต ในทางวิญญาณ
ของเรา.
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การศึกษาในโลกไมพอ; อาตมาเคยใชคํารุนแรง วายังเปนการศึกษา
เหมือนกับสุนัขหางดวน. การศึกษาในโลกนี้ มันไมพอที่จะใชดับทุกข, เรียนกัน
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แตหนังสือ เรียนแตวิชาชีพ เราก็เกงในการที่จะประกอบอาชีพ; แตแลวเราก็ยิ่งเห็น
แตตัว. การศึกษานี้สรางความเจริญทางวัตถุ. ยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเห็นแกตัว.
โลกนี้มันเจริญแตทางวัตถุ ยิ่งเจริญทางวัตถุก็ยิ่งเพิ่มปญหา เห็นแกตัว, แลวก็จะรบรา
ฆาฟนจะแยงชิงกัน, อยางดีที่สุด ก็ทําใหยุงเทานั้นแหละ. พอมองเห็นไหม ? พูดวา
ยิ่งเจริญมันยิ่งยุง, ยิ่งเจริญมันยิ่งยุง ไมเจริญเสียดีกวา ทางวัตถุ
เมื่อบานเมืองของเรายังไมเจริญมากเหมือนเดี๋ยวนี้ ความยุงมันมีนอย สันติภาพมีมากที่กรุงเทพฯ นั่นแหละ เมื่อ ๖๐ กวาปมาแลว อาตมาเคยไป มันมีสันติภาพ
มากกวากรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้, กระเทพฯ เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเลวรายมากมายหลายเทา. ความ
ไมปลอดภัยเต็มไปหมด;
สมัยกอนโนนดูจะมีความปลอดภัยเต็มไปหมด
ความเจริญ
ยิ่งเจริญยิ่งยุง ยิ่งเจริญยิ่งอันตราย, ยิ่งเจริญยิ่งไมมีความปลอดภัย, เพราะวาความเจริญ
มันหมายถึง เจริญดวยความรู ที่เปนเหตุใหเห็นแกตัว, มันยิ่งเจริญดวยการกระทํา
ที่เปนเหตุใหเห็นแกตัว, เจริญดวยความคิดนึก ที่เปนเหตุใหเห็นแกตัว. นี่ลองสังเกตไว
เรื่อย ๆ เถอะ คงจะมองเห็นดวยตนเอง วามันเปนอยางนี้; นี่อีก ๒๐ ปมันก็จะมากกวานี้
ยิ่งยุงกวานี้, ยิ่งอันตรายกวานี้, ยิ่งไมมีความปลอดภัยมากไปกวานี้ นั่นแหละ ยิ่งเจริญ
มันยิ่งยุง.
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ความเจริญที่มันมีกันอยูในเวลานี้ จนวุนไปหมดนี้ มันไมไดทําใหโลกมี
สันติภาพ เมื่อเราไมมีเรือบินใช โลกมีสันติภาพมากกวานี้ มีความสงบเงียบมากกวานี้,
ถาถอยหลังไปถึงสมัยคนปา เมื่อหมื่น ๆ ปมาแลวโนน มันมีความสงบเงียบมากกวานี้ ไมมี
ความยุง. นี้พอเจริญขึ้นมา เจริญขึ้นมาความยุงมันก็เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว, ความ
เห็นแกตัวก็เพิ่มขึ้น ความเบียดเบียนกันก็เพิ่มขึ้น, ปญหามันก็เพิ่มขึ้นตามความ
เจริญ, นี่เรียกวา ยิ่งเจริญยิ่งยุง.
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ไมใชจะตําหนิหรือวาดาวาอะไร
แตขอใหสังเกตไวบางเทานั้นแหละ
อยา
เขาใจไปวา ยิ่งเจริญแลวมันจะยิ่งสงบสุขเยือกเย็น;
แลวตัดสินดูใหดี
อยาใหลําเอียง
วาเมื่อยังไมมีโทรทัศนใช เมื่อยังไมมีตูเย็นใชนั้น
ตอนไหนมันสงบเงียบกวากัน.
ตอน
ไหนมันเยือกเย็นกวากัน ? ถาเอาโทรทัศนไปทิ้งเสีย เอาตูเย็นไปทิ้งเสีย มันจะเกิดอะไร
ขึ้น ? อาตมาคิดวามันจะเยือกเย็น เยือกเย็นขึ้น. ฉะนั้น อยามองดานเดียว; เพราะวา
ความเจริญนั้นมันหมายถึงความยุง.
ในภาษาบาลีความเจริญเขาหมายถึงความยุง
ความรก
ความรุงรัง ความยุง. บางคนเขาวา ภาษาฝรั่งคําวา progress นั้น หมายถึงความบา,
progress ที่มาใชเปน progressive นั้น รากศัพทของมันหมายถึงความบา คือ มันเดือดคลั่ง
วุนไปหมด.
ฉะนั้น
อยาชอบความเจริญอยางหลับหูหลับตากันนัก,
ใหมันเปนความ
เจริญที่ถูกตอง แลวมันจึงจะสงบเย็นลงไป. คําวา เจริญ ๆ นั้นมัน ไมไดมีความหมาย
วาสงบเย็น; มันมีความหมายแตวามากขึ้น ๆ ตามกิเลสของคน, มากขึ้นตาม
กิเลสของคน,
เพราะวาคนเปนผูสรางนี่ มันก็มากขึ้นตามกิเลสของคน
ความเจริญก็คือ
ความมากขึ้น ๆ จนรกรุงรังไปหมด ตามกิเลสของคน.
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นี่เราจะตองรูกันไว
สําหรับไมเขาใจผิดในเรื่องนี้
วาการศึกษาในโลก
มนุษยปจจุบันนี้มันไมพอ มันสรางความยุง ; มันไมไดสรางความสงบ แลวการ
ศึกษาอยางในโลกมันใหสติปญญาเทานี้, ใหสติปญญาเพียงเทานี้
คือ
ใหความเฉลียว
ฉลาดเทานั้นแหละ intellect แค intellect นี้ มันมีความเฉลียวฉลาด แตมัน ไมสูงขึ้น
ไปจนถึงที่วาเห็นแจง, เห็นแจงแทงตลอดเปน wisdom เปน insight มันไมมีนี่;
จากการศึกษาที่มีกันอยูในโลก
มันใหไดเพียงความฉลาดเฉลียว
มันไมไดหมายความวา
ประกอบอยูธรรมะ, แตวามันฉลาดเฉลียว. พอใชความฉลาดเฉลียวผิด มันก็
ไปกันใหญ เดินไปในทางที่ใหเพิ่มความมืด, เรียกวา ความมืดในความสวาง นั้นเอง;
เหมือนกับดวงอาทิตยมันสองลูกตาเรา เรามองไมเห็นใชไหม ? ทั้งที่ดวงอาทิตยมันก็เปน
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แสงสวาง แตมันสองลูกตาเราโดยตรง เราก็มองไมเห็น. อยาทําเลนกับเรื่องวิชาความรู
ชนิดที่มันใหแตความเฉลียดฉลาด; แสงสวางจะบังลูกตาไมทันรู. จงมาศึกษาแสงสวาง
อยางธรรมะ อยางของพระพุทธเจา กันเสียบาง คือมัน ไมบังลูกตา; แสงสวาง
ชนิดนี้ มันทําใหเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง.
เอาละ นี่พูดกันมาแลววา นั่งใกลใคร ? นั่งใกลพระรัตนตรัย. ทําไมตอง
นั่งใกลพระรัตนตรัย ? ก็เพื่อจะดับทุกข โดยอาศัยแสงสวางของพระรัตนตรัย. ก็ตั้งปญหา
ตอไปวา นั่งใกลไดอยางไร ? ตอบ โดยมีทานอยูในหัวใจของเรา มากไปไหม ?
นั่งใกลพระรัตนตรัย คือมีทานอยูในหัวใจของเรา, เทานี้ มันเทานี้ มันไมมากไมนอย
กวานี้. ถาไมมีทานมาอยูในหัวใจของเรา จะไมมีการนั่งใกลพระรัตนตรัย, หรือ
วาเรามีหัวใจเหมือนทานก็ได ตอรองสักหนอย. เรามีหัวใจเหมือนทานก็ได ถาวา
ไมอาจจะเอาทานมาไวในหัวใจของเรา ขอใหเรามีหัวใจเหมือนทาน.
ก็ดูวา ทานมีหัวใจอยางไร; ถาทานมาอยูในหัวใจของเรา หรือเรามี
หัวใจของทานนั้น มันมีความหมายมาก
มากกวาที่จะเดินตามทาน
หรือมากกวาที่จะไป
นั่งใกล ๆ ทาน. เดี๋ยวนี้ทานมาอยูในหัวใจของเรา, เราก็มีสิ่งที่เรียกวาพระพุทธ
แท พระธรรมแท พระสงฆแท ซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งในหัวใจของเรา.
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พระพุทธเจาแท
ก็คือพระธรรม,
พระธรรมที่มีอยูในหัวใจของพระสงฆ.
พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา, ผูใดเปนเราผูนั้นเห็นธรรม, ทานไมเอา
ตัวเนื้อของทานเปนพระพุทธ, ไปเอาที่ธรรม. ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา, ผูใด
เห็นเราผูนั้นเห็นธรรม. พระพุทธเจาแท คือองคพระธรรม องคพระธรรม คือ
ความรูเรื่องดับทุกข. ความรูเรื่องทุกขเกิดขึ้นอยางไร ? ความรูเรื่องทุกขดับลงไป
อยางไร ? ก็คือกฎอิทัปปจจยตา อีกนั่นแหละ. ดังนั้นพระพุทธเจา หรือวาพระสาวก
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ของทาน ยอมถือเปนหลักวา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม, ผูใดเห็นธรรมผูนั้น
เห็นปฏิจจสมุปบาท คืออิทัปปจยตา; ฉะนั้นผูใดเห็นอิทัปปจจยตาผูนั้นเห็นธรรม,
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเปนพระพุทธเจา. ทีนี้สิ่งเหลานี้ ก็มีอยูในหัวใจของพระสงฆ;
พระสงฆปฏิบัติตามพระพุทธเจาตามพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจา จนมีธรรมะ
อยูในหัวใจของทาน ถึงขนาด, ถึงขนาดที่จะเรียกวาพระสงฆ.
คําวา พระสงฆ นี้ก็เรียกวาเปนหมู รวมหมูคือมีอะไรเหมือนกัน ๆ จนถึงกับ
รวมหมูกันได; ดังนั้น พระสงฆจึงมีหัวใจอะไรเหมือน ๆ กับพระพุทธเจา ที่จะรวม
หมูกันได. ทีนี้ระวังใหดี บางทีจะรวมเราดวยนะ, จะรวมพวกเราดวย คําวาพระสงฆ ๆ
นั้น จะรวมพวกเราดวยก็ได; ถาเรามีหัวใจที่เต็มไปดวยความรูในพระธรรม รูสึกใน
พระธรรมถึงขนาด, เราก็เปนพระสงฆไปดวย. คําวา พระสงฆไมไดหมายความแต
บรรพชิตที่อยูที่วัดดอก, ฆราวาสที่อยูที่บานก็ได ถามีหัวใจถึงขนาดนั้นแลว ก็เรียก
วามีความเปนพระสงฆ. ฉะนั้น คําวา สงฆสาวก เขาแจกเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ดวย คือผูเปนสาวกของพระพุทธเจา; รวมหมดแลวก็ตองลงมาถึงฆราวาสดวย.
แตถาจํากัดอยูเพียงบรรพชิตเขาก็ยังเอากันแตที่เปนบรรพชิต;
แตถึงอยางนั้นก็ยังแยก
เปนภิกษุสงฆบาง, เปนภิกษุณีสงฆบาง, เรียกวามันเปนหมู เพราะเขากันได เพราะมี
อะไรเหมือน ๆ กันจึงเขากันได ; วัวเขาฝูงวัว โคเขาฝูงโค สุกรเขาฝูงสุกร; เพราะ
มันเหมือน ๆ กันมันจึงไปเขาฝูงกันได. เดี๋ยวนี้ อริยสาวกของพระพุทธเจามีอะไร
เหมือน ๆ กัน จึงเขาหมูกันได เรียกวา สาวกสงฆ, สาวกของพระพุทธิเจา เปนหมู
แหงสาวกของพระพุทธเจา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พระพุทธแท คือ พระธรรมที่มีอยูในหัวใจของพระสงฆ ซึ่งรวมเรา
ดวยก็ได; ฉะนั้นขอใหทําใหดี ๆ ขอใหจัดใหดี ๆ เราจะไดรวมอยูในคําวาพระสงฆสาวก
ของพระพุทธเจา.
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ถาจะเอากันแตใจความจริง ๆ แลว มันสําคัญอยูที่พระธรรม, สําคัญอยูที่
พระธรรม, มีพระธรรมคําเดียวมันจะแกปญหาได เพราะพระธรรมพระพุทธเจาจึงเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา เพราะรูธรรม ตรัสรูธรรม และมีธรรม. ธรรมะทําใหเกิดพระพุทธเจา, พระสงฆมีธรรม รูธรรม จึงเกิดเปนพระสงฆขึ้นมา; พระธรรมจึงเปน
ตัวยืนโรง เฉียบขาดเหนือสิ่งใด จนพระพุทธเจาก็ทรงเคารพพระธรรม.
ถาใครยังไมทราบ ที่นั่งอยูนี้ใครยังไมทราบ ก็ไดทราบเสียดวยวา พระพุทธเจาก็ทรงมีที่เคารพ, ทานเคารพพระธรรม, อยาไปเขาใจผิดวาพระพุทธเจาเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไมเคารพใคร อยูเหนือใครหมด. ทานตรัสวา การที่อยูโดย
ไมมีที่เคารพนั้นไมถูกตอง ไมปลอดภัย; อยางนอยตองมีหลักเกณฑ, หลักเกณฑซึ่ง
เปนที่เคารพหรือยึดถือ, หลักเกณฑที่พระพุทธเจาทานเคารพ ก็คือกฎอิทัปปจจยตา;
ทานเคารพตั้งแตวันแรกตรัสรู, แลวก็เคารพตลอดมา ยืนยันไดวา พระพุทธเจาทุกพระองค
เคารพพระธรรม ทั้งที่พระธรรมนั้นก็เปนสิ่งที่พระพุทธเจานั้นเองทานไดตรัสรู. นี่ทาน
ไมประมาท ทานไมยกตัว, ทานไมทําอะไรชนิดเหมือนพวกเรา ที่คอยแตวาจะไมเคารพ
ใคร. อยาเขาใจผิดวา การอยูอยางที่ไมมีที่เคารพนั้นมันจะปลอดภัย, ยิ่งยังเปนปุถุชน
มาก ๆ อยูแลว ก็ตองยิ่งมีที่เคารพ บิดา มารดา ครูบาอาจารย พระเจาพระสงฆ กฎเกณฑ
อะไรตาง ๆ ตองเปนที่เคารพ, ดังที่พระองคทรงเคารพพระธรรม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พอเรามีพระธรรม มันก็คลายกับวาเรามีหมดแหละ มีพระพุทธ มีพระสงฆ
รวมอยูในนั้น, มาอยูในจิตใจของเรา. ขอใหเรามีธรรมะถึงขนาด ใชคําวาถึงขนาด,
คือขนาดที่จะดับทุกขได คือแตกฉานแจมแจงในธรรมะเรื่องดับทุกข. อิทัปปจจยตา
เปนกฎตายตัววา ความทุกขเกิดขึ้นมาอยางไร, ความทุกขจะไมเกิดหรือดับไป
อยางไร, อันนั้นตองแจมแจง. พอรูเห็นอยางนี้แลว มันก็ดํารงตนอยูในลักษณะนั้น
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คือถูกตอง, ความทุกขก็ไมเกิด, นี้เรียกวาเรามีธรรมะโดยสมบูรณ ก็เลยมีพระพุทธ
พระสงฆ อยูในนั้น. เรามีทานอยูในหัวใจของเราไดดวยเหตุนี้ หรือจะพูดวา เราทํา
หัวใจของเราใหเหมือนกับหัวใจของทานได ก็เพราะเหตุนี้เหมือนกัน, แลวแตจะใชคําไหน.
เรามีทานมาอยูในหัวใจของเรา ก็คือมีธรรมะอยางเดียวกันกับทานมาอยูในหัวใจ
ของเรา, หรือเรามีหัวใจเชนเดียวกับทาน ก็คือมีธรรมะอยางที่ทานมี อยูในหัวใจของเรา.
นี่คืออุบาสกอุบาสิกา ใครเห็นวาครึคระ, ใครจะเห็นวาเปนอุบาสกอุบาสิกา
เปนเรื่องครึคระงุมงาม ความจริงมันมีอยูอยางนี้. ถาวาแจมแจงในเรื่องนี้ได โดย
เห็นความเปนอุบาสกอุบาสิกาของตน แลวก็ปลอดภัยแหละ; เพราะมันเขาเขต
ของความปลอดภัย, เพราะวานั่งใกลพระรัตนตรัยแลว, มันเขาเขตที่รับประกันไดวาจะ
ปลอดภัย, ตอนี้จะปลอดภัย. ฉะนั้นขอใหเปนอุบาสกหรือเปนอุบาสิกาใหไดกันเทานั้น
แหละ จะเปนที่นอนใจวามันปลอดภัย; เพราะตอแตนี้ไปมันจะไปตามลําดับ, ไปตาม
ลําดับ, จะไหลไปตามลําดับ จนไปถึงจุดสูงสุด คือนิพพาน, เหมือนพระพุทธเจา
หรือเหมือนพระอรหันตทั้งหลาย. นี่เรียกวา ฟาสางทางอุบาสกนี่ มันตองเปน
อยางนี้ อยางอื่นไมมี.
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พระธรรมคือสิ่งนี้ : เรามีทั้งความรู มีทั้งความรูสึก มีทั้งความเห็น
แจงโดยประจักษ. ความรูเราเรียนเอาก็ได จดใสสมุดเอาก็ได; แตความรูสึกนั้น
ไมใชสมุด ตองรูสึกอยูกับใจจริง ๆ วาทุกขเปนอยางไร, เวลาที่เราไมมีทุกขนั้นเปน
อยางไร, เมื่อมาสวนโมกข กับอยูที่กรุงเทพฯ นั้น จิตใจตางกันอยางไร. ถาเราสังเกตได
นั่นแหละคือความรูสึก หรือวาเราไปอยูที่ใด มันเย็นอกเย็นใจ วางสบายบอกไมถูก ก็รีบ
ศึกษาความรูสึก มันจะไดเปนเครื่องเปรียบเทียบ เปรียบเทียบขึ้นไปหาพระนิพพาน ซึ่ง
เปนยอดสุดความรูสึก ที่ไมมีความทุกขเลย. ทีนี้บางเวลาโกรธใครขึ้นมา ขวางแกว
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-แตกกระจาย รูสึกสิ รูสึกไวเสียบางสิ วานั่นคือนรก นั่นแหละคือนรกแหละ; ฉะนั้น
จะรูสึกนรกได เมื่อมันเกิดโกรธขึ้นมา หรือเกิดทําผิดทางจิตใจขึ้นมา เมื่อนั้นแหละ
เปนนรก.
เลานิทานเล็ก ๆ สักเรื่องดีไหม, นิทานของพวกเซ็น วาแมทัพใหญพวกซามูไร
นักรบสูงสุดในญี่ปุน สมัยหนึ่งในประเทศญี่ปุน พวกซามูไรนี้เปนใหญเปนโต จนพระเจา
แผนดินก็ตองเกรงขาม. แมทัพซามูไรเขาไปหาอาจารยเซ็นคนหนึ่ง
วาชวยบอกนรก
บอกสวรรคที แมทัพคนนั้นเขาไปหาพระองคนั้น ใหชวยบอกใหเห็นนรกเห็นสวรรคที.
พระองคนั้นแกตามแบบเซ็นนี้ แกก็ชี้หนาวาไอ พวกซามูไรมันจะรูอะไร มันโงดักดาน.
ซามูไรมันก็ชักดาบ. ชักดาบออกมาจากฝกจะฟนพระองคนั้น. พระองคนั้นบอกวา
นั่นแหละนรก, นรกเปดแลว. คนนั้นก็สลดใจ นึกได มันก็เอาดาบใสฝก. เอา,
นั่นแหละสวรรค. สวรรคเปดแลว, ประตูสวรรคเปดแลว. คนนี้ก็เลยรู, รูจักนรกและ
รูจักสวรรค. เราก็เหมือนกันแหละ เวลาที่นรกมันเกิดขึ้นในใจ รีบศึกษามันเสียสิ
ใหรูวานรกมันรอนอยางไร, มันรอนขนาดไหน, มันยิ่งกวาสุมไฟหรือเผาไฟ. สวรรคนั้น
มันเย็นอยางไร, เย็นธรรมดานี้ยังไมถึงนั้นดอก แตวาเราตองการเย็นกวาสวรรค คือ
นิพพาน มันเย็นกวานั้นอีกมาก เย็นกวาสวรรค. เย็นกวาอะไรอีกมาก.
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นี้เรียกวา ตองเรียนรูจากภายใน, เปนความรูสึก; รูจากภายนอก อาน
หนังสือก็ได ฟงวิทยุก็ได ฟงเทศนก็ได, ไมพอ, ตองรูสึก ตองสัมผัสดวยจิต.
ทีนี้รูสึก ๆ รูสึกมากเขา ๆ, ความรูสึกนั้นจะกลายเปนความเห็นแจง, เห็นแจงโดย
ประจักษ, รูรสของสิ่งนั้นโดยประจักษ, นี้เรียกวาเห็นแจง.

เปรียบเทียบสักนิดหนึ่งก็วา เหมือนกับเรารูเรื่องเกลือ, ไดฟงเรื่องเกลือ
วาเกลือเค็ม ก็มีความรูวาเกลือเค็ม. ตอมาไดเห็นเกลือจริง ๆ นี้ก็รูจักเกลือ; แตก็
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ไมรูวาเค็มอยางไร; ตอมาเอาเกลือใสปากเคี้ยวเขาไป, โอ, มันอยางนี้เอง. มันเปน
ขั้นตอนวา มันมีความรู แลวมันมีความรูสึก, แลวมันมีความเห็นแจงโดยประจักษ.
ภาษาไทยเราก็ตองพูดอยางนี้; ภาษาบาลีเขามีคําพูดรัดกุมมาก, แตภาษาไทยก็ตองพูด
อยางนี้.
ฉะนั้นขอใหเลื่อนชั้น ใหทุกคนเลื่อนชั้นการเขาถึงพระรัตนตรัย ใหเลื่อน
ชั้น จากรู แลวรูสึก แลวก็เห็นแจง นั่นแหละใชได. เมื่อถึงขนาดเห็นแจง แลว
ก็จะเรียกวามีสิ่งนั้นอยูในใจ. ถาพูดถึงพระพุทธ ก็มีพระพุทธอยูในใจ. พระธรรม
อยู ในใจ, พระสงฆอยูในใจ, เปนความสะอาดแหงใจ สวางแหงใจ สงบแหงใจ. เก็บหอม
รอมริบ ความรูเรื่องความสะอาด สวาง สงบ ไวเรื่อย; เมื่อไร ที่ไหน มันมีความ
สะอาด สวาง สงบ เกิดขึ้นบาง ก็สนใจใหมาก, จดจําใหแมนยํา, กําหนดไวใหแมนยํา
เพื่อจะไดรักษาลูทางของมัน ใหมันเดินไปยิ่งขึ้น ๆ. นี้เรียกวาเรามีทานอยูในหัวใจ
ของเรา. มีพระพุทธเจาอยูในหัวใจของเรา, หรือวาเรามีหัวใจอยางเดียวกับทาน,
ก็แลวแตจะชอบคําพูดคําไหน.
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พูดตอไปอีกนิดหนึ่งวา นั่งใกลทานแลวมีผลอยางไร ? คือเมื่อเอาทาน
เขามาใสไวในหัวใจของเราแลว เราจะไดรับผลอยางไร ? นี่จะเกี่ยวกับความรูสึก; ฉะนั้น
ขอใหไปกําหนดเอาเองอีกทีหนึ่งใหดี ๆ รูสึกอยางไร ? เชนรูสึกปรอดภัย รูสึกปลอดภัย;
กอนนี้มันวาเหว มันหวาดผวา ตื่นนอนขึ้นมาก็ไมรูวาอะไร ไมแนใจไปเสียหมด, มี
ความผวา มีความหวาดระแวง วาทุกสิ่งทุกอยางมันจะไมเปนไปตามที่เราตองการ, เราจะ
สูญเสียอะไรบาง, หรือบางทีเราจะตายเองบาง, นี่มันไมรูสึกวาปลอดภัย, ถาวาทําจิตใจ
ชนิดที่มีทานอยูในหัวใจของเราแลว ความรูสึกอยางนี้ก็ไมมี, เราจะมีความรูสึกพอใจ
ในชีวิตนี้ วามันไดเปนไปถูกตองแลว, เปนชีวิตที่ควรจะเรียกวา ชีวิต คือความเปนอยู
ที่แทจริง, หรือวาเราจะมีความรูสึกอิ่มใจ เหมือนกับเราอิ่มดวยอะไร, อิ่มดวยอาหาร,
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อิ่มดวยความพอใจ, อิ่ม มีความอิ่มใจ ไมหิวไมกระหาย ทั้งทางวัตถุ หรือทั้งทางจิตใจเอง,
แลวจะรูสึกความหมายอันหนึ่งคือความเย็น.
คําวา “นิพพาน” นั้นแปลวา เย็น; แตไมใชเย็นแชน้ําแข็ง เพราะเย็น
แชน้ําแขงนั้นบางทีเราก็ทนไมได. คําวา “นิพพาน” นี้แปลวา เย็น, คํานี้แปลวา เย็น;
เย็น เพราะวาไมมีไฟเพราะไมมีความรอน แลวมันก็คือเย็น. คําบาลีชัด ๆ มีอยูเชน
คําวา เอาน้ําราดลงไปที่โลหะรอน ๆ ที่หลอมจนรอน จนรูสึกเปนแสง ราดลงไป แลว
โลหะที่หลอมรอนแดงนั้นมันจะนิพพาน. คําวา นิพพาน คือ มันเย็นลงแหงความ
รอน; กอนนี้ชีวิตของเรามันรอน มันอุน มันครุนอยูดวยการปรุงแตงของกิเลส ; พอ
ธรรมะนี้เขามา มันก็เหมือนกับเอาน้ําเย็นรด มันก็เย็นลง. คําวา “เย็น” ในความหมายนี้
ไมใชเย็นที่เปนคูตรงกันขามกับรอน มันมีความหมายมากกวานั้นมาก เปน
ความเย็นที่หมดเหตุหมดปจจัย. อยาเอาเย็นของพระนิพพานไปคูกับรอน; ใหมัน
เปนเย็นอีกชนิดหนึ่ง. ถาเย็นที่คูกับรอนนั้นมันมีเหตุมีปจจัยดวยกัน แตถามันเย็นสูงสุด
เย็นจนไมมีเหตุไมมีปจจัยนั้น มันมีอีกระดับหนึ่ง; แตเราไมมีคําพูดจะเรียก เราก็ตอง
พูดวา เย็น ไปตามเดิม.
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ใหรูไวเถอะวา ธรรมะนี้ลําบาก การศึกษาธรรมะลําบาก เพราะคําพูดมัน
ไมพอ. ขอใหทราบกันไวทุกคนที่วา ที่เรียนธรรมะลําบากเหลือเกินนี้ เพราะคําพูดมัน
ไมพอ ที่จะใชเรียกชื่อธรรมะเหลานั้น; แมผูที่เขารูธรรมะเขาพยายามจะพูดใหเราเขาใจ
แตคําที่พูดกันอยูในภาษาชาวบานนั้นมันไมมี, มันไมมีจะเอามาใชพูดคํานั้น มันก็เลยยาก
ลําบาก ตองพูดกันออมคอม ตองพูดกันอยางอธิบาย. นี้จะทําอยางไรได มันเปนอยาง
นี้; ฉะนั้นก็ชวยกันบาง ชวยพยายามทําความเขาใจ, รวบรวมความเขาใจแวดลอม
เขามา ใหรูวาที่เขามุงหมายจะพูดนั้นมันคืออะไร จะชวยได.
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อุปมาเปนความสบายใจ
เปนความพอใจ
เปนความดีใจ;
เหมือนวาลูก
หายหรือแมหาย พอลูกกับแมพบกัน เขาสบายใจเทาไร มันตองมากขนาดนั้น, หรือวา
คนกระหายน้ําเหลือกําลัง พอพบน้ํามันพอใจดีใจเทาไร. แตเราก็ไมเคยประสบกับปญหา
เหลานี้ เราไมเคยหลงทางในกลางทะเลทราย ไมมีน้ํากิน แลวมันกระหายอยางยิ่ง, เราไม
เคยพบกับความรูสึกอันนี้ เพราะวาในตูเย็นบานเรามีน้ําเต็มอยูเสมอ, เราก็โง จนถึงขนาด
ไมรูวา ความกระหายน้ําโดยแทจริงมันเปนอยางไร, หรือวาคนมันหิดเหลือประมาณไดพบ
อาหาร เดี๋ยวมันเผลอกินจนตาย.
ฉะนั้นความพอใจความดีใจ ความไดสมประสงคของความเปนมนุษยนี้ ก็คือ
ผลของการที่นั่งใกลพระรัตนตรัย. ถาเรามีหองเย็นชนิดหนึ่งซึ่งเย็นพอสบาย, แสง
สวางก็ดี ความสะอาดก็ดี นั่งอยูในหองชนิดนั้น เราก็มีความสบายมากกวาที่จะนั่งอยูใน
ที่ที่มันรอนรน มันมีฝุนละออง หรืออะไรเปนตน. ฉะนั้นเราจะรูสึกวา เดี๋ยวนี้ไมมี
สิ่งบีบคั้นจิตใจ ไมมีศัตรู อยูเหนือความมีศัตรู มีแตความพอใจ. ทุกอยางมันใหเกิด
ความไมตองการอะไร; ความพอใจเพราะไดตามที่อยากนั้น ไมคอยดีนักดอก มันเปน
ความพอใจที่ยังขึ้นอยูกับเหตุปจจัย. แตถามันเปนความพอใจที่เราไมอยากอะไร, เราไม
อยากไดอะไร, นั่นแหละเปนความพอใจที่แทจริง.
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เราตองมีความรูจนรูสึกทุกสิ่งไมนาอยาก ไมมีอะไรที่นาเปนนาเอา
ไมอยากเปนไมอยากเอา จิตใจเปนอิสระ นี้จึงจะพบความพอใจชนิดสูงสุดอยางนี้,
รูสึกวาปลอดภัย เพราะวาไมมีตัวเราสําหรับจะตาย. นี่อันนี้มันจะสูงมากไป; เพราะ
ถาเขาถึงสุญญตา อนัตตาแลวมันไมมีตัวเรา, ไมมีใครที่จะตาย, ไมมีใครจะเจ็บจะไข, ไม
มีใครที่จะเผชิญกับปญหา.
นั้นมันเปนความปลอดภัยสูงสุด คือปลอดภัยเพราะไมมี
ตัวเราที่จะรับภัย; ถายังมีตัวเราที่จะรับภัยอยู แมจะมีความปลอดภัยมันก็ไมพอ มัน
ยังมีสวนที่ยังระแวงสงสัยอยูเสมอ. ฉะนั้นเราจะสบาย เราจะระงับอารมณ สงบอารมณ
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เยือกเย็น โดยไมตองกินยากลอมอารมณ. คนธรรมดาเขากินยาหอมบาง กินยากลอม
อารมณบาง; เดี๋ยวนี้เราตัดตนเหตุแหงการที่จะเกิดอารมณราย ตัดตนเหตุเสียได ฉะนั้น
เราไมตองกินยาหอม, ไมตองกินยากลอมอารมณ, เพราะเราตัดตนเหตุแหงการสูญเสีย
ความสงบสุขของอารมณเสียได คือกิเลสนั่นแหละ. เราดับไฟเสียได เราก็ไมตองหา
อุปกรณอะไรมาดับไฟ; เพราะเราดับตนเหตุของไฟเสียได.
ธรรมะมีอยางนี้ ดับตนเหตุของความทุกขเสียได ไมตองมานั่งเฝาดับความ
ทุกขอยูเดี๋ยวนี้; นี้ภาษาบาลีเขาเรียกเกษม วาเขมะ, เกษมจากโยคะ. โยคะ คือ
สิ่งที่กลุมรุมทํารายจิตใจของเรา, เกษมจากโยคะ ก็คือไมมีอะไรมากกลุมรุมทํารายจิตใจ
ของเราอีกตอไป. นี่ผลสุดทายมันเปนอยางนี้ เปนความสุขในทางวิญญาณ เปนความสุข
ในทางนามกาย คือหมูแหงจิตใจ, มีความสงบเย็น รางกายไมตองพูดถึง. เมื่อจิตใจ
มันสงบเย็น เพราะมันไมมีเหตุที่จะทําใหเรารอน; นี้เรียกวาเราอยูกับความเย็น
คือพระนิพพาน มากกวาสวรรคหลายรอยเทาหลายพันเทา. ในสวรรคยังยุงอยูกับ
อารมณของกิเลส ยังมีเรื่องเพศ ในสวรรคชั้นต่ํา ๆ สวรรคชั้นสูง ๆ ชั้นพรหมก็ยัง
มีเรื่อง ตัวกู -ของกู มีเกิดมีตาย มีไดมีเสีย. ฉะนั้น สวรรคนั้นเปนขี้ผง ถาไปเทียบ
กับพระนิพพาน; เปนเรื่องที่สูงสุดของความดับทุกขโดยแทจริง.
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ถาพวกที่ถือศาสนาพระเจา พระเปนเจา เขาก็จะบอกวา อยูกับพระเปนเจา
เดี๋ยวนี้เขาถึงพระเปนเจา; แตในศาสนาพุทธไมมี ไมมีคําวาเขาไปอยูกับพระเปนเจา
แตเรามีคําวา เขาไปอยูกับพระนิพพาน, เขาถึงพระนิพพาน. พอหมดเปลือกหุม
หอ ความโงที่หุมหอวามีตัวกู มีของกู ที่เปนเปลือกหุมหอ ออกไปเสีย, ไมมีความรูสึก
เปนตัว - ของกู ก็เขาอยูกับพระนิพพาน. พวกอื่นเขาจะเรียกวา เขาอยูกับพระเปน
เจา ก็ตามเรื่องของเขา เราไมตองทะเลาะกัน, เขามีความหมายเปนที่พอใจของเขา.
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นี่คือผลสุดทายของการนั่งใกลพระรัตนตรัย
เปนอุบาสก
เปนอุบาสิกา
ผู
นั่งใกลพระรัตนตรัย แลวก็ไดพระนิพพานเปนรางวัล ไมตองซื้อ ไมตองลงทุนซื้อ.
ถาตองลงทุกซื้อไมใชนิพพาน เปนเพียงสถานเริงรมยของหมูมาร ของพญามาร; ถา
เปนพระนิพพานของพระอริยเจาแลว ไมตองซื้อ.
เอาละ, ขอใหมีอาการที่เรียกวา ฟาสางทางอุบาสก ฟาสางทางความเปน
อุบาสก. ขอใหเราทําใหดีขึ้นกวาเดิม จะเรียกวาฟาสางทางอุบาสก, แลวขอย้ํา
อีกทีวา ใหฟาสางกลางดึก เดี๋ยวนี้อายุเขามา ๓๐ - ๔๐ แลว มันจะดึก. ใหฟาสางกลางดึก
ใหทันในครึ่งหนึ่งของอายุ ใหความเปนอุบาสกความเปนอุบาสิกาของทานทั้งหลาย มีการ
สางขึ้นมา เหมือนกับอาทิตยขึ้นมา ทันแกเวลา, ก็จะไมเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
และพบพระพุทธศาสนา.
เอาละ อาตมาจะตองขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะสมควรแกเวลา แลว
บางคนก็ดูจะฟงไมคอยรูเรื่องเพราะมันนานนักแลว. ขอยุติการบรรยาย เปนโอกาสให
พระคุณเจาทั้งหลาย ไดสวดบทพระธรรมสงเสริมกําลังใจ ใหทานทั้งหลายมีความกลาหาญ
มีความพากเพียรในการปฏิบัติ โดยลักษณะที่กลาวมาแลวนี้ สืบตอไป
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-๗๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางฝายบรรพชิต.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายเปนครั้งที่ ๗ ประจําวันเสาร ภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้ อาตมา
ก็ยังคงกลาวเรื่องฟาสางในทิศทางตาง ๆ ตอไปตามเดิม. ตองขออภัยที่วา จะตองมีการ
บรรยายชุดนี้เรื่อย ๆ ไปจนจบ, ยังไมอาจจะเปลี่ยนเรื่อง แมวาจะมีผูมาใหม หรือผูที่ไมเคย
ไดฟงเรื่องนี้.
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เรื่องฟาสาง นี้ เปนความมุงหมายทั้งหมด คือตองการใหสิ่งตาง ๆ มัน
สางขึ้น ไปในทางที่ดี, เรามีความมือมนทหรือมีความหยุดชะงัก ไมสําเร็จประโยชน
อยูหลาย ๆ อยาง หรือเกือบจะทุกอยาง เพราะวาทุกอยางนั้นสามารถจะทําใหดีกวานี้ได
นั่นแหละจึงตองนึกถึงเรื่องฟาสางของทุก ๆ อยาง. อาตมาก็เลยถือโอกาสวาบรรยายกัน
เสียใหหมด ในโอกาสที่เรียกวา “สวนโมกขครบรอบ ๕๐”. ครั้งที่แลวมา พูดเรื่อง
ฟาสางทางอุบาสกอุบาคือฆราวาส ในวันนี้จะพูดถึงฟาสางทางฝายบรรพชิต.
๒๔๐
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ขอแรกนั้นจะตองนึกถึง
ความหมาย
ของสองคํานี้เปนสวนสําคัญ.
อยา
เอาลักษณะภายนอกเปนหลัก; เชนคําวาเพศมีคําวาเพศบรรพชิตหรือเพศคฤหัสถ;
อยางนี้ อาจจะถือเอาความหมายชนิดที่ตรงกันขามเกินไปก็ได; เพศบรรพชิตอยู
ในปา, เพศคฤหัสถอยูที่บาน, ที่จริงมันก็มีความสําคัญอยูที่นั่นแหละ แตวาตองถือเอา
ความหมายใหพอดี.
สาวกของพระพุทธเจา นี้แบงออกเปนสองพวก คือพวกที่อยูบานเรือน
เรียกวาอาคาริกสาวก, แลวพวกที่ไมมีบานเรือน ก็เรียกวาอนาคาริกสาวก. แตแลว
ดูใหดีวา ทั้งสองพวกนี้จะไปไหน? ตองการอะไร ? ถามันถูกตอง ตามความหมายของ
สาวก ก็เรียกวา มุงหมายจะไปนิพพาน เปนที่สุด, จะบรรลุนิพพานเปนที่สุดดวยกัน
ทั้งนั้น. อยาเขาใจไปวา มันเดินคนละทาง อยางที่วาหันหลังใหกัน; พวกหนึ่งเดิน
ไปทางนี้, แลวพวกหนึ่งก็หันหลังให เดินไปอีกทางหนึ่ง, อยางนั้นมันผิดหมด. จะตอง
มองใหเห็นภาพวา ทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถเดินไปทางเดียวกัน พวกที่ยังละจาก
บานเรือนไมได ยังตองอยูกับบานเรือน นี้ก็มีความจําเปน ที่จะตองประพฤติปฏิบัติอยูที่
บานเรือน เพื่อความมุงหมายอยางเดียวกันกับบรรพชิต ที่วาเพื่อการบรรลุถึงนิพพาน.
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พวกบรรพชิตที่ยังไมตองการจะบรรลุนิพพานก็มี เพื่ออยูอยางมีความทุกข
นอย ตามที่จะเปนไปได. ฆราวาสยังไมตองการจะบรรลุถึงนิพพานก็มี; แตจะอยูอยาง
ความเปนผูมีความทุกขนอย, มีความทุกขนอย, อยางนี้ก็มี. ใจความสําคัญมันจึงไปอยู
ตรงที่วา ไมมีความทุกข หรือมีความทุกขแตนอยที่สุด. เทาที่จะทําได บางคนเขาใจ
ผิดเอามาก ๆ ถึงกับวาตรงกันขาม. แลวพวกที่ยังตองอยูที่บานที่เรือนนั้น ก็ทอดอาลัย
เหมือนกับวาตายอยาก คิดไมไหว ไปไมได ทําไมได มันก็เลยทําไมไดเอาจริง ๆ,
เมื่อคิดวาทําไมได, เมื่อจิตมันคิดวาทําไมได มันก็ทําไมไดจริง ๆ เหมือนกัน;
ฉะนั้น อยาไดปลอยใหความคิดชนิดนี้เขามา.
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สําหรับคําวา “บรรพชิต” นี้ มีความหมายที่สําคัญ อยูเพียงวา เวนหมด
ที่มันควรจะเวน แลวก็ถึงใหหมด เทาที่มันควรจะถึงได; ฉะนั้นอะไร ๆ ที่พวกที่ อยูที่
บานหรือที่วัด ก็ตามเถอะ จะเวนไดก็ เวนใหหมด และสวนที่มันจะทําใหถึงไดก็ถึง
ใหหมด นี้จะเรียกวาบรรพชิต, ไมไดเอาเรื่องบานหรือเรื่องวัดเปนหลัก. ไปคิดดู
เอาเองวา อะไรเราจะเวนไดกี่อยาง ? เกี่ยวกับ ศีล ก็ดี เกี่ยวกับมารยาท ก็ดี เกี่ยวกับ
โคจร ที่เที่ยวไปเที่ยวมา ก็ดี นี่อะไรที่จะเวนได ก็เวนเสียใหหมด, ที่จะถึงใหได
กี่อยาง ก็ถึงเสียใหหมด วาจะปฏิบัติอะไรไดบาง ก็ปฏิบัติเสียใหหมด ไมเห็นเปน
เรื่องเล็กนอย. เรื่องที่ควรละก็ละ ไมเห็นเปนเรื่องเล็กนอย, เรื่องที่จะตองถึงใหไดก็
ไมเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย, มันจะเล็กนอยเทาไร ก็ถือวามีความสําคัญมาก ที่ละก็
ตองละที่จะถึงก็ตองถึง. คําวา “บรรพชิต” มีความหมายไดเปนสองฝาย เพราะคํา
คํานี้เราจะแปลวา “เวน” ก็ได, แปลวา “ถึง” ก็ได.
เมื่ออยูที่บาน ถาเวนทุกอยางที่ควรเวน และพยายามให ถึงทุกอยางที่
ควรถึง มันก็เปนบรรพชิตอยูที่บาน. นี่ฟงแลวแปลกหู วา เปนบรรชิตอยูที่บาน;
บางคนก็จะไมเชื่อ, แลวก็หาวาวาเอาเอง. จะวาเอาเองหรือไมวาเอาเอง ก็ดูที่คําคํานั้น
เปนบรรพชิตอยูที่บาน มันแปลกหู แตถาเนื้อแทของเรื่อง ใจความของเรื่อง มันอยู
อยางนี้. ลองเวนที่ควรเวนใหหมด และลุถึงที่ควรลุถึงใหหมด มัน ก็เปน
บรรพชิต; แลวมันก็อยูที่บานก็ได ตามความสะดวก. เพราะเปนที่รูกันอยูแลววา
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี สามพวกนี้อยูที่บานก็ได; แลวจะไมจัดให
เปนบรรพชิตไดอยางไร เพราะวาเปนสมณะโดยสมบูรณแลวดวยซ้ําไป.
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อยาแยกออกจากกัน ใหมากเกินความจริง, อยาแยกวัดออกจากบาน ใหมัน
มากเกินความจริง, อยาแยกฆราวาสออกจากพระ ใหมันมากเกินความจริง. ถาเราทํา
อยางพระอยูที่บานมันก็เปนพระที่บาน. ถาเปนฆราวาสปฏิบัติดีที่สุดโดยความหมายนี้
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มันก็เปนพระอยูที่บาน. อยางนี้จะเรียกวาฟาสางไดหรือไม ? ถาแตกอนไมเคยคิดอยางนี้
เดี๋ยวนี้มีความคิดอยางนี้ มันก็นาจะถือวาเปนฟาสาง ลืมหูลืมตามากกวาเดิม.
บรรพชิตโดยภาษาคนก็อยางหนึ่ง, บรรพชิตโดยภาษาธรรม ก็อยางหนึ่ง.
บรรพชิตโดยภาษาคน ก็สําหรับเด็ก ๆ เห็นพระแดง ๆ มา ก็สาธุ ยกมือไหว; นั้นมันเอา
ขางนอกเปนหลัก ตามประสาเด็ก ๆ, ประสาคนที่ไมรูวาบรรพชิตนั้นมีหัวใจอยูที่ไหน.
นี่บรรพชิตอยางนี้เปนบรรพชิตในภาษาคน. ถามาศึกษารูวา บรรพชิต นั้น เวนสิ่ง
ที่ควรเวนแลวก็ถึงสิ่งที่ควรถึง มันอยูที่หัวใจ ไมไดอยูที่รางกายขางนอก; มุงหมาย
ความเปนบรรพชิตที่ตรงนั้น; อยางนี้ก็เรียกวา บรรพชิตในภาษาธรรม.
เรื่องภาษาคนภาษาธรรมนี้มีประโยชนมาก ขอใหชวยกําหนดจดจําไวใหดี
เอาไวใชเปนประโยชนใหมากที่สุด ในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งจะมีมาขางหนา. ภาษาคนภาษา
ธรรม อันหนึ่งมองขางนอก, อันหนึ่งมองขางใน, อันหนึ่งมองที่ชื่อ หรือคํา, อันหนึ่งมอง
ที่ความหมายอันลึกซึ้ง.
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ทีนี้ก็จะพิจารณาใหละเอียดตอไปถึงวา ความมุงหมายหรือความหมายของ
บรรพชิต มันอยูที่ไหน ? บรรพชิตเวนที่ควรเวน แลวก็ทําที่ควรทํา, แลวก็ไปที่ควร
ไปนี้เพื่อไปสูสิ่งสูงสุด ที่มนุษยควรจะได ควรจะถึง, เขาเรียกกันวา จุดหมายปลาย
ทางหรืออะไรทํานองนี้. ปลายทางอยูที่ไหน ก็ไปที่นั่น. สําหรับ พุทธบริษัท
ปลายทางมันก็อยูที่พระนิพพาน คือความหลุดพน; จะเปนฆราวาสที่บานเรือน หรือ
เปนบรรพชิตอยูที่วัดที่ปา ลวนแตมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน. ทุกคน ตองพยายามที่ให
เปนการเดินทาง, ใหชีวิตนี้เปนการเดินทาง คือ ดีขึ้น ๆ ดีขึ้น, แลวก็ไปในทิศทาง
เดียวกัน ไมวาจะเปนผูที่อยูบานเรือนหรือวาผูที่ไมมีบานเรือน.
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ทีนี้ จะตองพูดกันตรง ๆ นิดหนอย อยาหาวากระทบกระเทือน : เพราะ
บรรพชิตสมัยนี้ จะกลายเปนอยูบานเรือนไปเสียแลวก็มี, เพราะวาวัดวาอารามกุฏิวิหาร
บางแหง มันคลายกับบานเรือนของเศรษฐีคฤหบดีไปเสียก็มี, ไมเปนอยางสมัยพุทธกาล.
ครั้งพุทธกาลจะไมมีภิกษุองคใดองคหนึ่ง ที่อาจจะมีกุฏิวิหารอยูอยางกับบานของคฤหบดี;
อยูกระทอมดินเล็ก ๆ นั้นนะวิเศษที่สุดแลว เปนเรื่องสวนตัว, โดยมากก็จะอยูที่รวม ๆ
กันเรียกวาวิหาร คือโรงใหญ ๆ หลังคาเตี้ย ๆ มุดเขาไป, ตั้งเตียง เตียงทําดวยไมเปน
แถวไป ก็อยูในนั้น ชั้นธรรมดาเหมือนกับวาไปอยูโรงพยาบาลชั้นอนาถา ก็นอน
เตียงเปนตับไป, ถาชั้นพิเศษก็ไปอยูหองคนเดียวพิเศษ. ครั้งพุทธกาลชั้นพิเศษก็กุฏิ
ดินเล็ก ๆ เพราะทําใหญเกินกวานั้นไมได มันผิดวินัย, แลวจะมีอะไรอยางที่มีอยูเดี๋ยวนี้
ไมได มันผิดวินัย. นั่นแหละคําวาบานเรือน หรือคําวา ไมมีบานเรือน นี้มันผิด มัน
เปลี่ยนแปลงไปจนผิดกับสภาพเดิม. ขอใหนึกถึงสภาพเดิม แลวก็จะเขาใจเรื่องนี้ไดดี.
ที่วา บรรพชิตไมมีบานเรือน มันใชไดสําหรับบรรพชิตสมัยหนึ่งยุคหนึ่ง
ในสถานการณอยางหนึ่ง. เดี๋ยวนี้เรียกชื่อวาบรรพชิต แตไมอยูในฐานะที่ไมมีบาน
เรือน, กลับจะมีบานเรือนยิ่งกวาบานเรือน. ถาไปเทียบกับคนยากจนบางคน, ชาวไร
ชาวนาอยูกระทอมอยูบานอย างที่เรียกวาของคนจน มันก็จะรูสึกขัดแย งกันมากทีเดียว
สําหรับจะพูดวา อยูบานเรือนหรือไมอยูบานเรือน.
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ทีนี้ ถาวาอยูที่วัด เอาละอยูที่วัดหรืออยูในปา ก็ตาม ถาไมเวนที่ควรจะเวน
แลวไมลุถึงที่ควรจะลุถึง จะเปนอยางไร ? จะแตงตัว อยางบรรพชิต กินอยูอยางบรรพชิต
อะไร ๆ อยางบรรพชิตอยูในปาดวย แลวก็ไมเวนสิ่งที่ควรเวน แลวก็ไมลุถึงสิ่งที่ควรลุถึง
จะเปนอยางไร ? จะเปนบรรพชิตไดที่ตรงไหน ?
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ทีนี้
จะบอกความหมายสําคัญ
วาความหมายที่แทจริงของบรรพชิต
กับ
ฆราวาสนั้น มันตางกันอยูที่ตรงวา ออกไป เปนบรรพชิต เพื่อไดรับความสะดวก
ในการที่จะบรรลุนิพพาน, ในการที่จะเดิน, เดินไปทางไกลไปสูนิพพาน อยูอยาง
บรรพชิตสะดวกกวา. เปรียบเทียบใหเห็นงาย ก็เหมือนวา คนจะเดินทางไกลสองคน,
คนหนึ่งแบกหาม หิ้วของนุงนัง ๆ ไปหมด, แลวอีกคนหนึ่งตัวเปลา ไมไดถือแบกอะไร,
แลวสองคนนี้คนไหนมันจะเดินสะดวก ? นั่นแหละคือความตางกัน. ฉะนั้น การที่จะ
ออกมาเปนบรรพชิต ก็เพื่อออกมาสูความสะดวก ที่จะเดินทางไกลไปนิพพาน.
อานดูทุกสูตรหรือทุกเรื่องในพระบาลี ที่เกี่ยวกับคนออกบวชนั้น จะพบวา
เขาไดฟงธรรมะที่พระพุทธเจาแสดงแลว, เขาใจชัดเจนวาอยางนั้น ๆ แลวดับทุกขไดจริง
นี่เขาเขาใจชัดเจน แลวเขาก็ เกิดความรูสึกขึ้นมาวา การที่จะปฏิบัติ อยางที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงใหฟงนั้น ในเพศฆราวาสทํายาก, ใชคําวา “จะประพฤติพรหมจรรย ใหบริสุทธิ์
บริบูรณดวยดี เหมือนสังขที่ขัดดีแลว ในเพศฆราวาสนั้นทําไมได. ฆราวาสับแคบ
เปนทางมาแหงธุลี ก็ทําไมไดหรือทําไดยาก. เมื่อเราตองการ เราก็ละเสีย จึงออกมาบวช
ออกจากเรือน, บวชเปนผูไมมีเรือน เพื่อวาจะประพฤติพรหมจรรยนั้น ใหบริสุทธิ์ บริบูรณ
ดวยดี, เหมือนหอยสังขที่เขาขัดแลวดี ไดโดยงาย นี้จึงบวช” อยางนี้ทั้งนั้น. ทุกสูตร
และทุกเรื่องของการที่ออกบวชจะเปนอยางนี้ทั้งนั้น. มันก็เหลืออยูนิดเดียว ที่วา เพื่อ
ความสะดวกในการที่จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณดวยดี
เหมือนสังขที่เขา
ขัดแลว. ดังนั้นมันอยูที่นั่น อยูที่สะดวกกวา พูดไดวาสะดวกกวา. ฉะนั้น อยา
เอามาเปนคูปรปกษขนาดตรงกันขาม ถาวาออกบวชไมได มันก็ไปอยางคนเดินชา ๆ
แบกของหนักพะรุงพะรัง; เหมือนกับแบกบานแบกเรือนไปดวย อยางนี้มันก็ไปชา.
ฉะนั้น ถาเราไมมีภาระอยางนั้น เราก็ไปเร็ว อยาถือวา จะไปไมไดเสียเลย.
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ทีนี้
ถาวาเดี๋ยวนี้
คนที่บานที่เรือนบางคน
เปนพอบานแมเรือนก็ได
ที่
อิสระ, เปนผูอิสระแกบานแกเรือน; เขาอาจจะจัดบานเรือนของเขา ใหมีความเปนอยู
ที่สะดวกแกเขา ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย ใหคลายกับพวกที่อยูที่วัดก็ได ถาเรา
เปนคนมีทรัพยมีกําลัง เปนผูเปนอิสระ จัดบานจัดเรือนในบานในเรือนนั้นใหสะดวกแก
การประพฤติพรหมจรรย ใหดีกวาที่วัดบางวัดก็อาจจะได. นี่พูดอยางนี้มันจะรุนแรงไป
แตวามันเปนความจริง จึงขอใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหมันเกิดฟาสาง คือเปลี่ยน
ไปในทางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบรรพชิต.
มันมีปจจัยของความสําเร็จและความไมสําเร็จ ไมวาจะศึกษาอะไร จะปฏิบัติ
อะไร ทํางานอะไร มองดูใหดี มันมีปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยแหงความไม
สําเร็จ อยูดวยกัน ทั้งนั้น, แลวก็ขอใหมุงหาปจจัย แหงความสําเร็จเถอะ. เมื่อมัน
มีอะไรกี่อยาง ๆ ก็ ทําไปเทาที่จะทําได มันก็จะไดรับความสําเร็จ.
บางทีการบวชนี้ เปนเพียงการกระทําชั่วคราว เหมือนสมัยนี้ที่นิยมกัน
สมัยนี้ ออกมาบวชเพื่อศึกษาทดลองจนถึงที่สุด แลวก็กลับไปเปนฆราวาส อยางนี้ก็มี;
แมวาจะไมตรงตามความประสงคเดิม.
แตโบราณนั้นไมมีที่จะบวชแลวกลัยไปเปน
ฆราวาส, เอาความรูไปใช นั้นไมมี ไมมีระเบียบ ไมมีประเพณี. แตเดี๋ยวนี้มี ก็ยัง
นับวามีสวนดีแหละ, ดีกวาไมไดบวช. แมจะเปนการบวชชั่วคราว ก็ยังดีกวาไมได
บวช, เพราะจะไดรูเรื่อง วาบวชนั้นมีอะไรบาง, ทําอยางไรบาง, แลวไปครองเรือนอยู
ที่บานที่เรือน ใหมันมีความหมายของคําวา “บวช” ไดมากขึ้น ก็ไดรับประโยชนอยู
เหมือนกัน.
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จึงมองดูกันวาเปนบรรพชิตกันที่ไหน ? เปนบรรพชิตอยูที่ไหน ? เปน
บรรพชิตที่บานก็ได อยางที่พูดมาแลว, เปนบรรพชิตในปา ซึ่งมิใชบานก็ได. แตถา
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ดีที่สุดถูกตองที่สุด ตองพูดวา เปนบรรพชิตอยูในหัวใจ. ความเปนบรรพชิตนั้น
อยาเอาไวที่บาน, อยาเอาไวที่ปาเลย, เอาไวในหัวใจซิ. หัวใจมันอยูที่ไหนก็รูกันอยูแลว
ใหมีความเปนบรรพชิตอยูในหัวใจ. ถาอยางนี้แลวก็ทําบานใหเปนวัดได, มีวัด
อยูที่บานได โดยความหมายในภายใน.
เดี๋ยวนี้เรามันประสบความลําบากตรงที่วา โลกมันเปลี่ยนมากเกินไป, อะไร ๆ
มันเปลี่ยนมากเกินไป จนสับสนกันไปหมด. ความเจริญแผนใหม นั้นมันกลายเปนวา
ยุง, ยิ่งยุงยิ่งดี ยิ่งมีเรื่องมากยิ่งดี ยิ่งมีภาระมากยิ่งดี, มันก็เลยขัดขวางกันบางเปน
ธรรมดา กับการที่จะถือหลักวาจะบรรลุความสงบ, จะพนจากความรบกวนแหงกิเลส;
เพราะเราบูชาวัตถุ. บูชาวัตถุนั้น คือบูชาความสุขสนุกสนาน, เอร็ดอรอยทางวัตถุ
จนเปนทาสของวัตถุไปหมดแลว. ที่บวชไมได หรือบวชไมจริง บวชแลวก็ไมจริงนี้
เพราะวาเปนทาสของวัตถุ. ระวังวา ความเปนทาสของวัตถุนี้เปนขาศึกของ
พรหมจรรย; ไมวาจะอยูที่บาน หรืออยูที่วัด อยูที่ไหนก็ตาม เปนทาสของวัตถุได
ทั้งนั้นแหละ. ถาที่ไหนมันมีปจจัยแหงความสุขทางวัตถุมาก แลวที่นั่นก็เปนทาสของ
วัตถุมาก ไมวาที่บาน ไมวาที่วัด.
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เดี๋ยวนี้คนเคยชินกับความสุขสนุกสนานเอร็ดอรอยทางวัตถุ จึงสั่นหัว ที่จะ
มาประพฤติพรหมจรรยเอาชนะกิเลส มันก็เลยหาคนที่จะบวชจริงยาก คือคนที่จะสมัคร
บวชประพฤติพรหมจรรยนั้นก็หายาก. บวชแลวก็ยังไมประพฤติใหถูกตองตามกฎเกณฑ
อันนั้น ก็หาคนบวชจริง ๆ มันก็ยาก. นี่แหละความเปนบรรพชิตมันก็มืดมันลง มืดมัว
ลง มันควรจะรูจักสางกันเสียที.

ถาเรายังนิยมความรูสึกสงบ ไมวุนวาย พอใจความเรียบงาย อยูอยางเรียบ
งาย ไมมีความวุนวาย นั้นแหละจะงายในการที่จะเปนบรรพชิต. ถามีการดํารงชีวิตไป
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ในทางที่ไดเปรียบแกกิเลส, ฟงยากหนอยนะ : มีการดํารงชีวิตชนิดที่ไดเปรียบฝาย
กิเลส, ทั้งคนอยูบานทั้งคนอยูวัด มีการดํารงชีวิตชนิดที่ไดเปรียบแกฝายกิเลส. ฝาย
พญามารไดเปรียบ ฝายที่จะเปนพระเปนอะไรนี้ กลับยากลําบากหรือเสียเปรียบ; เพราะ
วาจิตของเขานั้นมันไปบูชาวัตถุเสียแลว. จิตของประชาชนไปบูชาวัตถุเสียแลว
มันก็ได
เปรียบแกฝายกิเลสหรือฝายพญามารไปตั้งแตตน.
นี่จะเปนใหเปลี่ยนแปลงอยาง
ใหญหลวง จนที่วัดมันก็กลายเปนที่รวบรวมสมบัติพัสถาน ภาระอะไรตาง ๆ ยิ่งกวา
ที่บาน. ถาใหพูดตรง ๆ ก็พูดวา บางคนที่อยูที่บานกลับมีความสงบมากกวาบางคนที่อยูวัด
ที่เปนบรรพชิต. บรรพชิตบางคนมีภาระอยางชาวบานมากเกินไป ทั้งที่ชาวบานบางคน
อยูที่บาน เขาก็มีภาระอยางชาวบานนอยกวา.
นี่แหละความมืดของบรรพชิต ซึ่งมันควรจะสาง ควรจะสาง ฉะนั้น
จึงของพูดถึงอาการที่จะสางกันไดอยางไร.
ขอใหทุกคนเตรียมพรอมที่จะเดินทาง. บรรพชิตอยูที่บานหรือบรรพชิต
อยูวัด นี้กลายเปนพูดคําที่ตลก วาบรรพชิตอยูบานหรือบรรพชิตอยูวัดก็ตาม เตรียมตัว
เดินทาง. ทั้งพวกที่อยูที่บานและทั้งพวกที่อยูที่วัด; ใชคําวาพุทธบริษัทดีกวา ทั้งพวก
ที่อยูที่บานและทั้งพวกที่อยูทีวัดลวนแตเปนบรรพชิต
ขอใหเตรียมพรอมเพื่อการเดินทาง,
ไมสรางอุปสรรคที่จะขวางทาง, มีศีล มีสมาธิ มีปญญา สุดฝมือดวยกันทั้งนั้น. มา
ถือหลักอยางนี้วา อยูที่บานก็ตาม, อยูที่วัดก็ตาม มันจะทําไดมากเทาไร ก็ทําใหสุด
ความสามารถเทานั้น ในการที่จะมีศีลเต็มที่ของฆราวาส, มีสมาธิ อยางเต็มที่ของ
ฆราวาส, มีปญญาอยางเต็มที่ของฆราวาส, ไมหลงในอารมณที่เปนที่ตั้งของกิเลส
ที่เปนการหนวงเหนี่ยวใหเนิ่นชา คือสิ่งที่ใหเกิดสนุกสนานเอร็ดอรอยทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ.
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ฆราวาสแมจะมีศีลไมเทาพระ
แตถาฆราวาสถือศีลฆราวาสเต็มที่
ก็มี
ผลเทากัน. มันจะมีผลเทากันสําหรับความเปนฆราวาส ที่จะเดินไปอยางชา ๆ.
บรรพชิตมีศีลมากกวา ก็มีผลเทากัน ที่จะเดินไปอยางเร็ว ๆ; เพราะวามันแยกกัน
แลววา จะเดินชาหรือจะเดินเร็ว.
สมาธินั้น ก็มีกําลังใจเทากันได มุงมั่นตอปลายทาง. มีคําบัญญัติดีที่สุด
อยูคําหนึ่ง คือคําบัญญัติที่วา สมาธิคืออะไร ? สมาธิคือเอกัคคตาจิต ที่มีพระนิพพาน
เปนอารมณ. ที่จริงคํานี้ก็เคยเอามาพูดใหฟงหลายหนแลว กลัววาจะไมคอยสนใจ. โดย
สวนใหญใหถือวา เอกัคคตาจิตคือจิตที่มีอารมณเดียว มีนิพพานเปนอารมณ คือนิพพาน
เปนเพียงอารมณเดียวของเอกัคคตาจิตนั้น; นั้นแหละคือสมาธิ. ฉะนั้นอยูบานก็ได
อยูวัดก็ได ขอใหมีจิตชนิดที่มีพระนิพพานเปนอารมณ สมาธินั้นสมบูรณ; เมื่อ
ขางภายในคือจิตเปนอยางไรแลว ขางนอกมันจะหมุนตามไปเอง. ใหทุกคนเลย อยูที่
บานหรืออยูที่วัดก็ตาม มีปณิธานที่วา มีพระนิพพานเปนอารมณ มุงพระนิพพาน
กันทั้งนั้น; ยังอยูไกลก็มุงแตที่ไกล ใกลแลวก็มุงใกล ๆ นั้นแหละ; ไมวาอยูใกลหรือ
อยูไกล, ไมวาเปนผูครองเรือนหรืออยูอยางไมมีเรือน ก็จงมุงพระนิพพานเปนอารมณ
ดวยกัน. นั่นแหละคือสมาธิที่มีความหมายเต็มที่.
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ทีนี้เรื่องปญญานั้น มาสุดอยูงาย ๆ ตรงที่วา ทุกอยางมันเปนเชนนั้นเอง
ตามกฎของอิทัปปจจยตา. อยาไปมัวทะเลาะกับมัน, ทะเลาะกับมันก็คือวา จะเอาให
ไดอยางที่กูตองการ จะเอาใหไดอยางที่กูตองการ แลวคนนั้นมันจะเจ็บปวด มันจะ
ลงนั่งน้ําตานองหนาอยูเรื่อย ๆ ไปแหละ. เพราะไมรูวาทุกอยางมันเปนเชนนั้นเอง
ตามกฎของอิทัปปจจยตา. แมจะเปนฆราวาสก็อยาตองรองไหแหละเปนการดี ในเมื่อ
สิ่งตาง ๆ มันไมเปนไปตามที่ตัวตองการ; เพราะสิ่งตาง ๆ มันจะตองเปนไปตามกฎของ
อิทัปปจจยตา. เราจะเปนอะไร ก็ไมตองเปนทุกข.
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จะพูดใหลืมยากสักหนอยหนึ่ง
วาเกิดเปนคนทั้งทีอยาเปนทุกขใหละอาย
แมว; เพราะวาแมวมันไมเปนทุกขนี่ แลวคนเปนทุกขจะดีกวาแมวไดอยางไร, ถา
อนุญาตใหพูดแรงกวานั้น ก็ตองพูดวาอยาใหละอายหมาซิ; เพราะวาหมามันก็ไมเปน
ทุกขเหมือนกัน. เราเลี้ยงไวหลายตัวไวศึกษา ไวเปนครู ดูอยูทุกวัน ทุกอิริยาบถ มันไม
ไดเปนทุกขเหมือนชนิดที่ทานสมภารเปนทุกขนี่ ก็เลยวา เกิดเปนคนทั้งที อยาตองเปน
ทุกขใหละอายแมว. นั้นแหละคือปญญา ที่มันพอแกความหมายทุกอยาง, มีความ
เปนเชนนั้นเอง เรียกวา ตถตา, ตถตา เปนไปตามเหตุตามปจจัยของอิทัปปจจยตา
ไปยินดี ไปรักใหโง, ไปเกลียดใหโง, ไปกลัวใหโง ไปอะไรใหมันโงทําไมเลา. ไมตอง
ไปรัก ไปโกรธ ไปเกลียด ไปกลัว ไปวิตกกังวล อาลัยอาวรณกับมันซิ, แลวมันก็ไมมี
ความทุกขดอก. นี่เรียกวา ปญญา, ปญญาถึงที่สุดเลย. ปญญาในพระพุทธศาสนา
ไมใชวาตองไปทําวิปสสนาทุกรูปแบบ, ทําอะไรทุกรูปแบบ ถาเพียงแตเห็นวาสิ่ง
ทั้งปวงเปนเชนนั้นเอง จนไมไปยินดียินรายกับมัน แลวก็นั่นแหละปญญา มันถึงที่สุด
ไดเพียงเทานั้น จะทําวิปสสนาไปถึงไหน มันก็ไปจบอยูที่ตรงนั้นแหละ, ตรงที่เฉยได
ตอสิ่งทั้งปวง วาเปนเชนนั้นเอง, มันเปนตถาตา.
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ฉะนั้นอยูที่บานหรืออยูที่วัดมันก็มีปญญาเดียวกันนี้แหละ, ไมใชคนละปญญา
เลย. มันจะเพียงแตวามากหรือนอยกวากัน. ถาอยูที่วัดสะดวก ฝกฝนอยูมาก มันก็
อาจจะมีมาก มีงาย มีเร็ว, อยูที่บานมันงุมงามหนอย แตก็ตองมีอยางนี้แหละ
ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้น ก็เอาตถตา นี่แหละมารับหนาไวกอน โดยไมตองยินดียินราย. ไมวา
อะไรที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหน จะดีจะชั่ว จะกําไรจะขาดทุน จะแพ จะชนะ จะกี่
อยาง ๆ มันก็ตองตถาตาไวกอน, คือตั้งตัวใหไดดวยคําวา “ตถตา” ตั้งตัวใหคงที่อยูได
อยาใหเอียง อยาใหเซ ตั้งตัวไวใหมั่นคงได ดวยคําวา ตถตา- มันเชนนั้นเอง.
ครั้นตั้งตัวได อยางนี้แลว ก็ดูตอไปวา จะทําอยางไรตอไป ใหมันสมหรือใหมันเขากับตถตา
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ในเรื่องนี้. แลวก็แกไขไปซิ, ทําไปซิ, มันก็ตองประสบความสําเร็จ. นี่เรียกวา
ไมตองรองไห ไมตองหัวเราะ ไมตองยินดี ไมตองยินราย, เปนผูที่ไดรับประโยชน
ของพระพุทธศาสนา หรือของพระธรรม.
เดี๋ยวนี้เราพูดถึงบรรพชิต เรื่องของบรรพชิต, เรื่องฟาสางของบรรพชิต.
บรรพชิตยังจะตองมีความรับผิดชอบแปลกออกไปจากฆราวาส.
เมื่ออยูในเพศบรรพชิต
บริโภคอาหารของชาวเมืองนี่; ถาเปนฆราวาสธรรมดา บริโภคอาหารของตนเอง ความ
รับผิดชอบ ในการที่จะตองปฏิบัติใหสมกับการที่จะบริโภคอาหารของชาวเมือง มันยังมีอีก
สวนหนึ่ง. ฉะนั้นพวกบรรพชิตที่ออกจากบานจากเรือน มาอยูอยางนี้แลว บริโภคอาหาร
ของชาวบานชาวเมือง ตองนึกถึงขอที่เขาถวายดวยศรัทธรา และดวยความเคารพ.
เอาอาหารมาถวายพระนี้ ถวายดวยศรัทธา หวังวาจะไดมีผลมีอะไรใหญโตกวางขวาง, แลว
ถวายดวยความเคารพ.
เมื่อคนคนหนึ่งเขาอาละวาด เขาชื่อนายนรินทรกลึง เขาดาพระอยางนี้
วา “เอามาใหฉันแลวยังตองไหวอีก, เอามาใหฉันทั้งที่แลวยังตองไหวอีก” เขาวาอยางนี้;
แลวพระเหลานี้ปฏิบัติไมสมกับการที่เขาเอามาใหฉันทั้งที แลวยังตองไหวอีก. เขาก็
โฆษณาเปนเรื่องครึกโครมมากที่สุดอยูหลายป. นี่เขาใหสํานึกในขอที่วา บรรพชิตบริโภค
อาหารของชาวเมือง ที่ถวายดวยศรัทธรา แลวยังไหวอีก. พูดภาษาหยาบคายก็วา เอามา
ใหกินแลวยังตองไหวอีก, แลวทําไมไมทําใหสมกับอาการอยางนั้นละ ?
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นี่แหละจะตองรวมมือกัน, ผูใหและผูรับรวมมือกัน ทําใหเกิดประโยชน
สําเร็จตามความมุงหมายของการมีพรหมจรรย แหงพระพุทธศาสนา, ซึ่งพระองคตรัสวา
ธรรมวินัยนี้เพื่อประโยชนสุขเกื้อกูลแกมหาชน ทั้งเทวดาและมนุษย เธอจงชวยกันรักษา
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สืบอายุธรรมวินัยนี้ไว เพื่อประโยชนแกมหาชน ทั้งเทวดาและมนุษย, แลวชวยกันอบรม
สั่งสอนจนกระทั่งวา มหาชนเหลานั้นจะบอกกลาวสั่งสอนกันไดสืบตอ ๆ ไป ในลําพังมหาชน
เหลานั้น; หมายความวา ใหชาวบานรูธรรมะ จนสามารถบอกสอนตอ ๆ สืบกัน
ไป โดยไมตองมีบรรพชิตก็ยังได. ทานหวังมากถึงขนาดนี้ มันก็เปนหนาที่ของ
บรรพชิต. บรรพชิตไมมีบานเรือน ไมไดทํานาเอง ไมไดปรุงอาหารเอง แตบริโภค
อาหารของชาวบาน ในฐานะผูมีชีวิตอยูดวยของที่ผูอื่นให บรรพชิตก็ตองรับผิด
ชอบมากกวา ในการที่จะทําใหศาสนาหรือพรหมจรรยยังคงมีอยูในโลกนี้.
วันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องฟาสางทางบรรพชิตโดยตรง. ครั้งที่แลวมา
เรื่องฟาสางทางฝายฆราวาส อุบาสกอุบาสิกา เอาไปเปรียบเทียบจับคูกันดู.

พูดถึง

ฟาสางทางสมณสารูป.
เอา, ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องโดยหัวขอวา : ฟาสางทางสมณสารูป คือเมื่อพูดถึง
เรื่องบรรพชิตแลว ก็จะพูดถึงเรื่องบรรพชิตกันไปใหมันหมด ฟาสางทางสมณสารูป.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
บางคนอาจจะไมเขาใจคําวา “สมณสารูป” คํานี้แปลวา มีรูปสมควรแกสมณะ,
มีรูปสมควรแกความเปนสมณะ คือมีกิริยาอาการทาทางความปรากฎ สมควรแกความ
เปนสมณะ ก็เหมือนที่เราหวังหรือเรารูจักกันอยูนี้ ถาวาเปนพระ จะตองมีกิริยาทาทาง
อาการแสดงออกมาอยางไร, กิริยาอาการที่แสดงออกมาสมควรแกสมณะ นั่นแหละเรียกวา
สมณสารูป. เปนพระตองมีสมณสารูป คือมีกิริยาอาการสมควรแกความเปนสมณะผู
สงบกิเลสได. สมณะ แปลวา ผูสงบ สงบอะไร ? สงบสิ่งที่วุนวาย คือ กิเลส สงบกิเลส
เสียได จึงเรียกวา สมณะ; เปนสมณะก็ตองมีปรากฏการณภายนอก แสดงวาเปนสมณะ.
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นี่มั นเป นทั้ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี และเป นทั้ งเรื่ องจริ ง
ที่ มันจะต องทํ า
ใหจริง. เราจึงถือเปนหลักกันมาวา พอเห็นรูปรางหนาตากิริยาทาทาง ก็พอจะบอก
ไดวา คนนี้เปนพระ, คนนี้เปนสมณะ ใชจีวรสีเหลือง และก็ถือบาตรถือกลด อะไรเขา
ดวยแลวก็ดูงายเขาอีก. แตนั่นไมใชเรื่องที่สําคัญ มันอยูที่ลักษณะที่แสดงออกมา
ทางกาย วาจา ใจ. การกระทําทางกาย ก็ดี การพูดจาก็ดี ความคิดนึกก็ดี มี
ลักษณะสมกับความเปนสมณะ. ในทุก ๆ อิริยาบถ : เดิน ยืน นั่ง นอน ก็มี
อาการแหงความเปนสมณะ, แลวก็ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจง คือทั้งภายนอกและทั้งภายใน
มีลักษณาการแหงความเปนสมณะ.
เมื่อกลาวโดยผล ก็วาสงบชนิดที่ไมทําอันตรายแกตนเองและแกผูอื่น. ถา
เขาเปนสมณะจริง มีความสงบรํางับจริง จะไมมีการทําตนใหเดือดรอนหรือเปน
ทุกข แลวก็ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือเปนทุกข นี่ขยายออกไปถึงสังคม. สวนตัว
บุคคลผูนั้น ก็สงบรํางับ ไมทําตนเองใหเดือดรอนดวยกิเลส; ถากิเลสของตนเอง
ทําตนเองใหเดือดรอนวุนวายอยู ก็ไมเปนสมณะ ก็ไมมีความเปนสมณะ. นี่เรียกวา
สมณะในภายใน. นี้ถาวาเปนออกไปถึงภายนอก ก็ทําผูอื่นใหพลอยสงบสุขดวย, ทํา
สังคมใหเปนสุขดวย, ตามความมุงหมายมาแตดึกดําบรรพวา สมณะนี้เปนสัญลักษณ
ของความสงบ, จูงจิตใจใหคนรูสึกสงบ; จึงพูดไวอยางกวาง ๆ ที่สุดวา การไดเห็น
สมณะนั้นเปนของดี, เพียงแตไดเห็นสมณะเทานั้นแหละเปนของดี; หมายความวา
ถาไดเห็นสมณะจริง ๆ มันเกิดความรูสึกลึกถึงในสวนลึกของจิตใจ ใหเกิดความสงบ. เพียง
แตเขาเดินมาใหเห็นนี้ ก็รูไดวาคนนี้เปนคนสงบ ; ไมมีราคะ โทสะ โมหะ เบียดเบียน
ตนใหเรารอน, ไมมีราคะ โทสะ โมหะ เบียดเบียนผูอื่นใหเรารอน. นี่เรียกวาทําความ
สงบโดยสวนสอง ทั้งขางนอกทั้งขางใน.
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พูดถึงคําวาสมณะ, สมณะ ใหละเอียดออกไป ก็ขอใหรูวา คําวา สมณะ,
สมณะนี้เปนที่พอใจ เปนที่พึงประสงค และตองการและเคารพกันมาแลว ตั้งแตดึกดําบรรพ
กอนพุทธกาล. กอนพระพุทธเจา เขาก็มีคําวา “สมณะ” ใชอยูแลว เพราะรูสึกไดโดย
สัญชาตญาณวา ความสงบ ความสงบนี่มันวิเศษอยางไร ก็มุงหาความสงบ, และบุคคล
ผูสงบ, ฉะนั้น ถาเขาไดเห็นใคร ฤษี มุนี คนใดคนหนึ่ง, ซึ่งยังไมใชพระพุทธเจาหรือ
สาวกของพระพุทธเจา, เขาก็เรียกวาสมณะ, สมณะ, คําวา “สมณะ” จึงเปนคําเกา
แกที่สุด อยางเดียวกับคําวาพระอรหันต เหมือนกัน. ฉะนั้นจึงมีมาแลวในลัทธิอื่น ๆ
กี่ลัทธิก็ตาม โดยจะมุงเอาคําวา “สมณะ” นี้แหละเปนประธาน เปนหลักสําคัญ. ดังนั้น
ในลัทธิใด ๆ ก็ตาม เขาก็ตองมีสมณะ ตามลัทธิของเขา. สมณะอื่นไมมีในลัทธิ
อื่น ; หมายความวาตางคนตางมีสมณะตามความหมายของตน ๆ แลวแตเจาลัทธิเจา
ศาสดาแหงลัทธิเขาจะบัญญัติกันอยางไร.
ในพระพุทธศาสนา เราก็ มีสมณะ. สมณะที่หนึ่ง คือโสดาบัน, สมณะ
ที่สอง คือ สกิทาคามี สมณะ ที่สาม คือ อนาคามี, สมณะที่สี่ คืออรหันต, แลวก็มีใน
ศาสนานี้. สมณะพวกอื่นไมมีในศาสนาอื่น คือวาไมไดมีสมณะเหมือนกันหรือ
รวมกัน. ในพุทธศาสนาเราก็มีสมณะอยางนี้; เพราะวามีระเบียบปฏิบัติ คือ อัฏฐังคิกมรรค, อริยมรรคมีองคแปดประการ เมื่อไดปฏิบัติแลวดําเนินแลว ก็ใหเกิดสมณะ
สี่จําพวกนี้.
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ความหมายของคําวาสมณะ สมณะ แปลวา ผูสงบ, ไมเปนอันตราย ไม
เปนขาศึกแกผูใด.ถาเกิดเปนขาศึก, มีความเปนขาศึกแกผูใด ก็หมดความเปนสมณะ;
เพราะวาถามันเลวราย จนถึงกับไปเปนขาศึกกับบุคคลภายนอกแลว มันก็มีความเปน
ขาศึกแกตัวเองในภายในจิตของตัวเองเต็มที่แลว มันก็หมดความเปนสมณะ.
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มีคําบาลีวาสมณีธ อรณา โลเก - สมณะไมเปนขาศึกในโลก สมณีธ อรณา
โลเก -สมณะไมเปนขาศึก ในโลกนี้ สมณะไมเปนขาศึก ไมกระทบกระทั่งใคร ใน
ลักษณะที่เปนอันตรายหรือเปนขาศึก ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา. เพราะทานมีจิตใจ
ไมเปนขาศึกแกผูใดเสียแลว ปลอยไปตามเรื่อง มันก็ไมกระทบกระทั่งใคร. ฉะนั้นจึง
ไมมีโอกาสที่วาจะแกลงทําใครใหเดือดรอน กระทบกระทั่งเขาโดยเจตนา; อยางนี้ก็นับวา
เลวมาก. ตามปกติก็ไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหกระทบกระทั่งผูใดนั่นแหละ จึงจะเรียกวา
เปนสมณะ เพราะมีความสงบทางกาย สงบทางวาจา สงบทางจิต.
แลวก็ที่ลึกกวาจิตนั้น ก็ควรจะมีอีกคําหนึ่งเรียกวา สงบทาง “อุปธิ”
สงบทางอุปธิ สติปญญาทิฏฐิ ความคิดความเห็น รางกายไมทําอะไรทางรางกายที่
กระทบผูอื่น, ทางวาจาก็ไมพูดกระทบผูอื่น, ทางจิตความคิดความนึกก็ไมกระทบใคร.
ทีนี้ส งบทางอุป ธิ ก็ไ มแ บกของหนัก อะไรไวใ นใจใหต นเองเดือ ดรอ น. อุป ธิ
นี้คือ ของหนัก ที่ยึดถือไวโดยอุปาทาน มันก็เบียดเบียนบุคคลนั้นแหละ บุคคลนั้นเอง
แหละ. มันก็ควรจะสงบระงับไปเสียดวย. คือวา ไมเพียงแตจิตสงบเพราะมโนกรรม
ชั้นตน ๆ มันสงบเพราะหมดกิเลสในชั้นลึก ที่เปนเหตุใหยึดถือโดยความเปน
ตัวตน; จะเรียกวาสงบแหงทิฏฐิความคิดเห็น สงบแตสติปญญาที่มันถูกตอง.
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ความหมายนี้หรือคําอธิบายอยางนี้มันลึกหนอย,
แตชวยจําเอาไวก็แลวกัน
วา เพียงแตพูดถึงกาย วาจา ใจนั้นยังไมหมด มันยังมีอะไรที่ลึกกวานั้น คืออุปธิที่จิตมัน
ยึดถือไวตลอดเวลา. คนที่ไมทําทุจริงทางมโนกรรม คือเวนจากอภิชฌา พยาบาท
วิหิงสา มิจฉาทิฏฐิแลว, แตยังมีสวนลึกที่ยึดถือตัวตนอยู, ยึดถือความดีความถูกตอง
ยึดถือในฝายดีอยู, อันนั้นเปนอุปธิ : ยึดถือบุญยึดถือกุศลอยู. นั้นยังเปนของหนัก,
มันก็เบียดเบียนเพราะมันหนัก, ตองหมดชั้นอุปธินั้นอีกทีมันลึกไปกวา ชั้นมโนกรรม;
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บางทีใชคําวาทิฏฐิก็ได, บริสุทธิ์ทางกาย บริสุทธิ์ทางวาจา, บริสุทธิ์ทางใจ.
บริสุทธิ์ทางทิฏฐิอีกทีหนึ่ง. นั่นแหละมันถึงขึ้นที่ปลอยวางของหนักที่มีอยูใจจิต.

แลว

นี่พูดใหสิ้นเชิง ตองพูดถึงสี่อยาง โดยมากพูดเพียงสามอยาง คือที่มัน
ปรากฏงาย ๆ หรือวาปรากฏอยูทั่วไป. ถาเปนสมณะโดยแทจริง ตองสงบกาย สงบ
วาจา สงบทางจิต แลวสงบทางอุปธิดวย. ไมมีอะไรที่ถือไวเปนของหนักโดยความ
เปนตัวตน,
ไมยึดถือแมแตพระนิพพานวา นิพพานของเราเปนตน
นี่คือความเปน
สมณะ.
ทีนี้คิดดูเอาเองซิวา ถาคนมันสงบถึงขนาดนี้ สงบกาย วาจา จิต อุปธิ
แลว มันจะมีลักษณะกิริยาทาทางอยางไร. นั่นแหละคือสมณสารูป – รูปลักษณะที่
สมควรแกความเปนสมณะถึงที่สุด. แตถึงอยางนั้น
มันก็ไมพนจากการที่ดูยาก
เขาใจ
ยาก สําหรับบุถุชนคนธรรมดาจะรูวา คนนี้เปนพระอรหันตหรือไม ? อยางนี้ พระพุทธเจา
ก็ตรัสวา ยากมากที่คนธรรมดาจะดูออกวา คนนี้เปนพระอรหันตหรือไม. เดี๋ยวนี้ก็พูด
ไวใหมันหมด.
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ทีนี้ก็จะพูดถึงการรักษาความเปนสมณะ. ความเปนสมณะ นั้นเรียกวา
สามัญญะ , สามัญญะ. รูปรางขางนอกนั้นเรียกวาสมณสารูป ภาวะขางนอกเรียกวา
สมณสารูป รูปรางแหงความเปนสมณะ. ทีนี้ “สามัญญะ” ภาวะแหงความเปนสมณะนี้
หมายถึงขางในซึ่งมันลึก, ภาวะแหงความเปนสมณะ.

รักษาสมณสารูปนี้
ขอใหรักษาลึกลงไปถึงรักษาความเปนสมณะ
คือ
ตั้งตนใหอยูอยางถูกตองในความเปนสมณะ; นั่นแหละคือรักษาสมณสารูป. ถาไม
รูจักความเปนสมณะ แลวจะรักษาความเปนสมณะไดอยางไร ? ฉะนั้น บรรพชิต ทั้งหลาย
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ตองรูจักความเปนสมณะ วามันเปนอยางไร, อยูที่ไหน, จึงจะสามารถรักษาความ
เปนสมณะนั้นไวได. ถาไมใชรักษาเพื่ออวดคน มันก็รักษาภายในตนซิ รักษาจิต
ไมใหเกิด โลภะ โทสะ โมหะ ขึ้นมาครอบงํา. นี่คือรักษาความถูกตองภายในใจไวอยาง
เต็มที่; เรียกวารักษาความเปนสมณะ, ใหมีความเปนสมณะไวอยางเต็มที่.
มีคํากลาววา รักษาความเปนสมณะไวเหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม. ถา
เปนเกลือก็ตองเค็ม;
เรียกวาเกลือมันรักษาความเค็มไวเสมอไป.
นี้ถาเกลือเกิดไม
เค็ม มันก็หมดความเปนเกลือ, เขาก็เอาไปเททิ้ง. คําสอนอยางนี้พระเยซูก็พูด : รักษา
ความเปนสาวกของพระเยซู เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม;
มิฉะนั้นก็จะถูกเขาเอา
ไปสาดทิ้งเททิ้ง เกลือที่ไมเค็มใครจะเก็บไวทําไม. ฉะนั้น สมณะก็รักษาความเปน
สมณะไว เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม; ไมรักษาความเปนสมณะ ก็เหมือน
เกลือไมรักษาความเค็ม มันก็ตกไปจากพรหมจรรยนี้จากศาสนานี้.
รักษาความเปนสมณะ ดวยธรรมะอีกประเภทหนึ่ง แตมันก็ยังเนื่อง
อยูในความเปนสมณะ. ธรรมะประเภทนี้เอาเปนเครื่องชวยเปนอุปกรณ โดยเฉพาะ
ก็คือธรรมะที่มักจะถือวาหญาปากคอก หญาปากคอกไมคอยสนใจ คือธรรมะที่ชื่อวา
หิริและโอตตัปปะ. จําไวใหแมน ๆ หิริความละอายตอการที่ตนเปนเกลือจืด คือมัน
ไมมีความเปนสมณะแลวก็ละอาย, แลวโอตตัปปะ คือ กลัว, กลัวความที่ไมมีความเปน
สมณะ.
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หิริ และ โอตตัปปะ นี้เปนปจจัยสงถึงการบรรลุมรรคผล. นี่พบใน
พระบาลี ไมใชธรรมะสําหรับสังคมชั้นต่ํา , ธรรมะเพื่อสังคมอยางที่สอน ๆ กันอยู ซึ่ง
สอนกันต่ําเกินไป. หิริ และ โอตตัปปะนี้จะชวยสนับสนุน ชวยสงเสริมถึงวาระ
สุดทายเพื่อจะบรรลุพระอรหันตกันเลย. ถาเขายังมีความละอายตอบาป ยังละอาย
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ตอความทุกข ยังกลัวตอความทุกข มันก็มีแตสงขึ้นไปสงขึ้นไป สงขึ้นไปใหพนจาก
ความทุกข. ฉะนั้นสมณะผูจะรักษาความเปนสมณะ ก็ตองมีหิริและโอตตัปปะ
ใหมากพอ ตลอดเวลา เรื่อยไป เรื่อยไป จนกวาความเปนสมณะมันจะสมบูรณ.
คําวา “สมบูรณ” นี้ คือไมตองรักษาแลว มันกลายเปนพนเจตนา คือ
จนหมดกิเลสแลว. พอหมดกิเลสแลว มันก็ไมตองเจตนารักษา มันก็มีของมันเอง.
นี่เขาเรียกวาพนเจตนา, เปนโลกุตตระ. รักษาความเปนสมณะไวไดเรื่อย ๆ ไปจนกิเลส
หมด ทีนี้ไมตองรักษามัน ก็มีผลเทากับรักษา; เพราะวาอันตรายหรือศัตรูมันไมมี
แลวนี้. ฉะนั้น จึงตองมีหิริและโอตตัปปะยิ่งขึ้นไป, ยิ่งขึ้นไป จนถึงกับบรรลุ
พระอรหันต.
นี่ธรรมะคูแรกของการศึกษาเลาเรียน ไมใชธรรมะต่ํา ๆ เตี้ย ๆ จะอยูกันที่
ตรงนี้ จะตองใชในการรักษาความเปนสมณะเรื่อยไป, เรื่อยไป จนถึงการบรรลุพระอรหันต.
แลวธรรมะอื่น ๆ ยังมีอีก ไปสังเกตดูเองก็ได เชน สัปปุริสธรรมบางขอ ที่เรียกวา
อัตตัญุตา, อัตตัญุตา - รูจักตนเอง. ถารูจักตนเองจริง ๆ แลว มันจะไมหยุด
จะไมหยุด จะไมละเลย จะไมพอใจหยุด. มันจะตองการขึ้นไปเรื่อย ใหไปสูงขึ้นไปเรื่อย.
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บทปจจเวกขณที่วา เดี๋ยวนี้เราเปนสมณะแลว กิริยาอาการใด ๆ ของ
ความเปนสมณะ เราจะประพฤติอากับกิริยานั้น ๆ นั่นแหละคือรูจักตัวเอง. ฉะนั้น
อุบาสกทั้งหลายก็พิจารณาวา เราเปนอุบาสกแลว ธรรมะใดสําหรับอุบาสก เราจะประพฤติ
ธรรมะนั้น : อยูที่บานก็พิจารณาอยางนั้น, อยูที่วัดก็พิจารณาอยางนั้น ก็จะเปนเครื่อง
รักษาความเปนสมณะ ความเปนพุทธบริษัทไวไดเปนอยางดี.

ทีนี้ก็พิจารณากันในแงวา อยูที่ไหนคือสถานที่ สมณะอยูที่ไหน ? คําตอบ
ที่มันไมมีทางจะผิด แตมันมีลักษณะเปนกําปนทุบดิน เมื่อถูกถามวา สมณะอยูที่ไหน ?
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มันก็ตอบวา ความสงบมีที่ไหน สมณะอยูที่นั่น. ถาไมตอบวาอยูที่วัด บา โดยไม
รูสึกตัวนะ; ถาตอบวาอยูที่บานก็จะโงโดยไมรูสึกตัว. ตองตอบวา ความสงบอยู
ที่ไหนสมณะอยูที่นั่น : บานก็ได, วัดก็ได.
แตถาวา ถูกที่สุด ก็วา อยูในจิต อยูในใจ อยูในสันดาน. สมณะ
ไมอยูที่บาน ไมอยูที่วัด ไมอยูที่บา ไมอยูในเมือง; อยูในจิตของผูมีความสงบ
จนกลายเปนนิสัยสันดาน. เชนพระอรหันตนี้ ก็มีความเปนสมณะ หรือมีสมณภาวะ
อยูในจิตในสันดานของทาน, จนกระทั่งพูดไดวา ทานไปนั่งลงตรงไหน ตรงนั้นมีสมณะ
มีความสงบ มีความเปนสมณะ.
ทีนี้ความปรารถนาของเรา มันควรจะปรารถนาวา ขอใหสมณะมีทั่วไป
ทั้งโลก. ใหสมณะมีทั่วไปทั้งโลกดีกวา มันก็จะเปนโลกที่มีสันติภาพ มีสันติสุข ชนิดที่
เที่ยงแทและถาวรทั้งโลก. ใหสมณะนี่แหละเปนผูนําโลก, ใหสมณะเปนผูนําโลก. ถา
พูดใหถูกกวานั้น ก็วา ใหสมณะเปนผูนําจิตใจของประชาชน.
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เมื่ออาตมาไปเที่ยวที่อินเดีย เกิดความรูสึกขอนี้ขึ้นมา วาสมณะหรือบรรพชิต
ที่เขาเรียกกันวาพระหรือสาธุ, ที่อินเดียเขาเรียกพระวาสาธุ, สาธุ, คําวาสาธุนั้นเปนคํา
เรียกพระ, พระมาพักอยูที่ตรงไหน โดยมากพักอยูที่ศาลาประจําบาน คนจะไปนั่งลอม
ทั้งหญิงทั้งชายไปนั่งลอม ลอมพระหรือลอมสาธุ แลวก็พูดกันเรื่อย. สาธุบางองคไมได
นุงผาเลย แตก็มีคนเขาไปนั่งลอมถามเรื่องที่ตองการ เพราะวาบรรพชิตในประเทศอินเดีย
นั้นมีมากอยาง มากนิกาย ไมรูวาเทาไรแหละ จนกระทั่งวานุงผาก็มี นุงนิดเดียวก็มี
ไมนุงเลยก็มี นุงเต็มที่ก็มี นุงจนเกินนุงก็มี มันมีทุกอยาง แตไดรับความเคารพนับถือ
เปนสาธุดวยกันทั้งนั้น; ถาพอมานั่งลงตรงไหนแลว ชาวบานจะมามุงลอม. มัน
คลาย ๆ กับบานเรา พอพระธุดงคมาปกกลดลงที่ตรงไหน ชาวบานก็ไปนั่งลอม แตที่
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อินเดียยังมากกวานั้น รูสึกวามันมากกวานั้น. แลวมันก็จะแปลกกันอยูที่วา ไมใชมา
ขอเครื่องรางจากพระธุดงค; ไมเคยเห็นเลย ไปถาม ไปพูด ไปคุย ทาเดียวแหละ,
ไมไดมาขอเครื่องรางจากพระธุดงค เหมือนบานเรา ขอสามตัวบาง ขอเครื่องรางบาง,
อยางนี้มันก็ไมนํา, มันไมนําโลก.
ถาบรรพชิตมานั่งตรงไหน แลวคนก็เขาไปถามเรื่องปญหาในทางจิตใจ นี่
สมณะจะนําโลกไดก็เพราะเหตุนี้ มันควรจะจัดใหเปนอยางนั้น คือเปนผูนําวิญญาณ
ของประชาชนเลย. ใหสมณะเปนผูนําวิญญาณของประชาชน.
ถาวาสรุปผลแลว มันเปนประโยชนแกบุคคลนั้น ๆ เปนประโยชนแกสังคม,
เปนประโยชนแกโลกทั้งโลก. ถาโลกนี้สนใจเรื่องสมณะ สนใจความสงบอยางความ
เปนสมณะแลว โลกนี้ก็จะเปนโลกที่ดีกวาโลกพระศรีอารยเมตไตรย ก็ได ดีกวา
โลกพระศรีอารยก็ได, เพราะโลกพระศรีอารยนั้น จะมุงหมายความไมเบียดเบียนกัน
อยางเดียวเสียมากกวา แตไมถึงกับหมดกิเลส; ไมไดเนนที่ความหมดกิเลส เขาเนนที่
ความไมเบียดเบียน; แตถาเราเอาความสงบ สมณะนี้เปนหลัก แลวมันจะมากกวานั้น
คือมันไมเบียดเบียนแน; เพราะถาสงบในภายในแลวก็ไมเบียดเบียน เพราะจิตใจ
สูงขึ้นไปถึงหมดกิเลส เปนพระอรหันต. นี่การกระทําของสมณะ ตอตนเอง ตอผูอื่น
หรือตอโลก ชวยทําโลกใหสงบ รักษาความสงบในโลกใหคงยังมีอยู.
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เอาละพูดถึงเรื่องฟาสางกันเสียที ถาไมมีสมณะในขึ้นที่เปนที่พอใจ ก็ตอง
ชวยกันใหมีสมณะ ที่แสดงออกเปนสมณสารูป. เราอาจจะตองยอมรับวา แมจะ
ไมมีสมณะแทจริง ก็ขอใหมีสมณสารูปเพียงภายนอกเอาไวกอนเถอะ ยังปลอดภัยตั้งครึ่ง;
เพราะมีสมณะสารูป ทาทางเปนสมณะ มันจะเบียดเบียนใครไมได จะเบียดเบียนชาวบาน
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ผูใหอาหารดวยศรัทธาไมไดดอก ถายังมีทาทางเปนสมณะอยู ถาวาภายในเปนสมณะ
จริงดวย สมกับมีทาทางอยางนั้น มันก็เรียกวาวิเศษ ๑๐๐ %. ถามีทาทางเปนสมณะ
แมแตภายนอก นั้นก็ยังมีผลไมนอยกวา ๕๐ % เพราะมันเบียดเบียนใครไมได; พอไป
เบียดเบียนใครเขา มันก็ไมมีสมณเสารูป. นี้เรียกวา ฟาสางทางสมณสารูป.
ขอใหบรรพชิตทั้งหลายมีสมณสารูป พอคนเขาเห็นแลว เขาก็รองวา สาธุ,
สาธุ สาธุ ยกมือไหว เดี๋ยวนี้เราจะทําไดแตเฉพาะเด็ก ๆ ใชใหเด็ก ๆ ไหว พระมาสาธุ,
สาธุ, มันทําไดแตเด็ก ๆ คนใหญไมเอา ผูใหญไมเอา.

ฟาสางทางสมณสาชีพ.
อีกขอหนึ่ง ฟาสางทางสาชีพ เมื่อตะกี้สารูป สมณสารูป เดี๋ยวนี้ก็สมณสาชีพ. สารูปแปลวา มีรูปสมควรแกความเปนสมณะ ทีนี้ สาชีพ มีอาชีพสมควรแก
สมณะ คือหากิน สมควรแกความเปนสมณะ เรียกวาสมณสาชีพ. ในบาลีวินัย เรียกวา
ภิกขุสาชีพ, ภิกขุสาชีพ.
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ปาฏิโมกขขอแรก : ภิกขฺนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺนา – มีสิกขาและสาชีพของ
ภิกษุทั้งหลาย ก็มีการศึกษาและมีอาชีพ ควร หรือตรง หรือถูกตอง กับความเปนภิกษุ.

สาชีพ ก็แปลวา มีอาชีพรวมกัน, มีอาชีพ ตรงกัน มีอาชีพ ดวยกัน. คนที่
อยูรวมกันไดดีนั้น ตองมีอาชีพตรงกัน. คําวา “อาชีพ” ในที่นี้เอาความหมายวา
ดํารงไว, ดํารงไว อาชีพคือการดํารงไวซึ่งชีวิต. อา - แลวก็ ชีวะ – ดํารงไวซึ่งชีวิต
แลว สา สา, ก็แปลวา รวมกัน, สาชีพ แปลวา ดํารงชีวิตรวมกัน.
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คงจะเล็งถึง
ธรรมชาติ
แลวก็มองเห็นชัดวา
ถามันเปนชนิดเดียวกัน
หมูเดียวกัน อะไรกัน มันจะตองมีอาชีพเหมือนกัน, เชนวา ควายมันตองกินหญา
อยางนี้, แลวหมาก็ตองกินขี้อยางทานพยอมวา; มันก็มีอาชีพ ดํารงชีพเหมือนกัน
ในหมูคณะเดียวกัน นั่นแหละคือสาชีพ. ดังนั้น ภิกษุจึงมีอาชีพเหมือนกันหมดเลย,
อาชีพแหงปูชนียบุคคล. ฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ ก็จะตองมีการ
ดํารงชีพเหมือนกัน รวมกัน มันจึงจะอยูดวยกันสนิทสนม รักใครกลมเกลียวกัน.
ถาวามีอาชีพฝนกัน ขัดขวางกัน มันก็อยูไมไดแหละ เดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกัน จะเกิด
การขัดแยงขึ้นมาในตัว.
เชนวา ภิกษุมีอาชีพดวยการให, ของผูอื่นที่มีศรัทธา , เรียกวา ปรทัตตูปชีวี
- มีชีวิตอยูดวยสิ่งของที่ผูอื่นให. ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายก็มีชีวิต มีอาชีพอยูดวยสิ่งของ
ที่ผูอื่นให นี่เรียกวาถูกตอง, ถาวาภิกษุบางองค จะไปคาขาย จะไปทํานา จะไปจับปลา
นี้มันก็อยูกันไมได เพราะมันไมมีอาชีพ หรือไมมีสาชีพที่เขากันได. ภิกษุทั้งหลายก็มี
อาชีพอยูดวยวัตถุที่มีผูใหดวยศรัทธา.
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ทําไมจึงมีผูให ? เมื่อใหแลวยังตองไหวดวย ไมใชใหเฉย ๆ ก็เพราะวามี
อะไรเหมาะพอที่จะเปนอยางนั้น. เขาจึงเรียกวา อาชีพปูชนียบุคคล เพราะภิกษุ
เหลานั้นเปนสมณะอยางถูกตองแกความเปนสมณะ เหมือนที่วามาแลวในขอตนนั้น
แหละ; ก็หมายความวาทานมีชีวิตอยูอยางเปนประโยชนมหาศาลแกโลก เปนผู
นําโลก ใหโลกนี้มีสันติภาพ. ทานก็มีความดีมากมาย ที่ทานทําใหแกโลก. ฉะนั้น
ทานจึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารของผูอื่น. ผูอื่นเอาอาหารมาให มาเลี้ยงชีวิตไว
ก็ไดบุญ, เปนเนื้อนาบุญของโลก เพราะมีชีวิตอยูเพื่อใหโลกไดบุญ. ถาใครมีชีวิตอยู
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เพื่อใหโลกไดรับประโยชนเกินคาแลว คนนั้นก็เปนนาบุญ. พระสงฆเปนนาบุญ ก็เพราะ
วาพระสงฆทําอยางนั้น; ถาใครไปทําอยางนั้นเขา คนนั้นก็กลายเปนพระสงฆไปได
เหมือนกัน. แลวลองดูซิ เราเสียสละใหผูอื่นปลอดภัย มันก็เปนนาบุญ ของผูนั้น
เปนปูชนียบุคคลของผูนั้น; แตวามันจะไมมาก, ไมสูงสุดเทากับหมูบรรพชิต ภิกษุ
ที่เปนภิกษุที่แทจริง.
อาตมาเคยพูดวา พวกครูทั้งหลายก็เปนอาชีพปูชนียบุคคล. ถาเขา
เปนครูจริง ๆ นะ คือเขายกวิญญาณของนักเรียนลูกศิษยใหสูงไดจริง ๆ มันมีคาเกินกวา
เงินเดือนที่ไดรับ;
แลวครูก็เปนปูชนียบุคคล
เงินเดือนที่ครูไดรับก็กลายเปน
ปูชนียวัตถุ คือเปนเครื่องบูชาคุณ ไมใชคาจางไมใชเงินเดือน. เดี๋ยวนี้ครูเขาไมได
ทําอยางนั้น
เงินเดือนที่ไดรับมันก็ยังคงเปนเงินเดือนอยูนั่นแหละ, เปนเงินเดือนอยู
นั่นแหละ. แตถาครูเขาไดทําประโยชนแกโลกมากกวานั้น เกินคาของเงินเดือน เงิน
เดือนก็กลายเปนเครื่องบูชาคุณของครูไป ครูก็เปนปูชนียบุคคลได.
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หรือถาสมมุติวา
พวกผูพิพากษาตุลาการทําหนาที่ของตนถูกตอง
บริสุทธิ์ผุดผอง ไดผลเปนความสงบสุขแกสังคมโดยแทจริง มันก็มีคามากกวาเงินเดือน
ที่เขาไดรับ. ฉะนั้น เงินเดือนนั้น ก็กลายเปนวัตถุบูชาคุณไปไดเหมือนกัน. พวก
ผูพิพากษาตุลาการที่บริสุทธิ์ผุดผอง ก็กลายเปนปูชนียบุคคล ไดเหมือนกัน; แมจะ
ไมเต็มความหมายรอยเปอรเซ็นตเหมือนกับพระสงฆ.

อยากจะมองใหกวาง ๆ ออกไปวา อาชีพปูชนียบุคคลนี้มันก็มีได เปน
สิ่งที่ได. เหมือนบิดามารดาเกิดลูกมา เลี้ยงลูกมา ทนลําบากทุกอยางทุกประการ
โดยไมไดรับคาจางอะไรจากลูก ก็เปนปูชนียบุคคลของลูกได. ฉะนั้น บิดามารดาก็อยูใน
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ฐานะปูชนียบุคคลแกลูก. ถาลูกจะตอบแทนบิดามารดา เมื่อลูกโตขึ้นมามีเงินมีของมา
ตอบแทนบิดามารดา มันก็กลายเปนเครื่องบูชาคุณไปดวยเหมือนกัน.
ฉะนั้นเราจะตอง
นึกถึงความเปนปูชนียบุคคลนี้กันใหมาก ๆ.
นี้อาชีพปูชนียบุคคล, อาชีพของภิกษุ ภิกษุมีสาชีพปูชานียบุคคลดวย
กันทุก ๆ องคแหละ เรียกวาทุก ๆ องค จึงเรียกวาเปนสาชีพของหมูสงฆ, คือเปน
อาชีพ เปนสาชีพของภิกษุทั้งหลาย เปนสมณสาชีพ หรือเปนอาชีพของสมณะ.
ฉะนั้น สมณะจึงเปนสถาบันสูงสุด ไมตองเปนหวงวาจะไมมีอะไรกิน ไปที่อินเดียมันรูสึก
อยางนี้มากกวาที่เมืองไทย; เพราะไมเห็นคนเขาใหความเคารพ เอาใจใสในพวกสาธุ
คือภิกษุนั้นมากกวา. นี่ก็เปนหนาที่ของภิกษุนี้ ที่จะตองมีสาชีพ คือ มีอาชีพนี้ใหถูก
ตอง เสมอกันหมดในหมูสงฆ หมูภิกษุทั้งหลาย.
แลวอยากใหมองลงไปถึงชาวบาน ประชาชนทั้งหลายที่อยูกันเปนหมู เปน
หมูนี้ ขอใหดํารงชีวิตดวยสาชีพเหมือนกัน, แลวก็อยูกันสบาย. ในหมูชาวนา
มีอาชีพชาวนา, ในหมูชาวสวนมีอาชีพชาวสวนสม่ําเสมอกันดี, มันก็มีความสะดวกสบาย
งายกวาที่จะมีอาชีพขัดแยงกัน.
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เอา, ทีนี้ก็มาดูถึงหมูภิกษุ คือหมูคนหมูสัตวที่ จะเดินทางไปนิพพาน
ที่พูดวาเดินทางไปนิพพานนี้พูดภาษาคน ภาษาสมมุติ; ที่จริงนิพพานนั้นมันถึงไมได
ดวยการเดิน มันถึงไดดวยการทําใหจิตใจพัฒนาขึ้นมา, ไมใชการเดินดวยเทา. แตเรา
เปรียบเสมือนวา เปนการเดิน; เพราะมันไมมีคําอื่นใช. คําวา ปฏิบัติก็แปลวา เดิน;
รูไวเถอะ เรามีการปฏิบัติ; แตแลวคําวาปฏิบัติ มันก็แปลวา เกินอยูนั่นแหละ.
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ในหมูคนเหลานี้
ซึ่งมีการเดินไปนิพพานนี้
จะตองมีอาชีพเหมือนกับ
อาชีพเดียวกัน คือภิกษุทั้งหลายก็มี สาชีพของภิกษุทั้งหลาย ดํารงชีวิตอยูดวยสิกขาบท
นั้น ๆ, รอดตายอยูไดดวยปจจัย ที่ทายกทายิกาถวายให โดยไมตองไปทํานาเอง เปนตน.
นี่เรียกวาสาชีพ. เมื่อมีสาชีพตรงกัน ก็มีความเหมาะสมที่จะอยูดวยกัน นั่นแหละ,
หรือจะพูดวามีสิทธิ สิทธิอันชอบธรรมที่จะอยูดวยกัน.
ในภาษาวินัยเรียกวา สมานสังวาส, มีสังวาสเสมอกัน คือ เปนภิกษุเสมอ
กัน จึงมีสิทธิที่จะอยูรวมกัน. ถาไมเสมอกัน ก็ไมอยูดวยกัน ซึ่งเขาถือวาตาง
นิกาย. ภิกษุตางนิกายไมอยูรวมกัน เพราะไมมีสิกขาและสาชีพอันเดียวกัน ภิกษุตอง
ชําระสิกขาและสาชีพของตนใหถูกตอง ในการที่จะอยูรวมกัน. เชนสงฆหมูนี้ ของพระ
ผูมีพระภาคเจานี้ มีสิกขาและสาชีพตรงกันหมด.
นี่คําวาสาชีพ แปลวาอาชีพรวมกัน, สารูปแปลวามีรูปรวมกัน, มีรูป
เหมือนกัน คือควร มีอาชีพควรแกความเปนภิกษุ มีรูปภาวะควรแกความเปนภิกษุ,
มีอาชีพดํารงชีพสมควรแกความเปนภิกษุ.
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ทีนี้เรื่องมันก็เลยออกไปถึงวา การหาเลี้ยงชีพ. การหาเลี้ยงชีพ การที่จะ
ไดมาเลี้ยงชีพ ตองถูก, ตองถูกตองตรงกับความเปนภิกษุ อยาใหมันนอกรีตของ
ความเปนภิกษุ. แตถายึดเอาแตเพียงวา แลวแตเขาจะให มีอาชีพเพียงวา แลวแตผูอื่น
จะใหอยางไร มันก็ตรงกันไปทั้งหมด เปนอาชีพเดียวกันทั้งหมูสงฆ จะมีกี่พัน กี่หมื่น
กี่แสนองคก็มีสาชีพเดียวกัน.
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แตเดี๋ยวนี้
มันเกิดปญหาขึ้นมา
เพราะมีบางองคแหวกแนว,
แหวกแนว
ไมยอมรับอาชีพตามที่ถูกตองของภิกษุ. เขาก็ไมแสวงหาอาชีพตามความตองการของเขา
หรือกิเลสของเขา. อาชีพแหวกแนวอยางนี้ ก็เรียกวาอเนสนา, อเนสนา แสวงหานอก
แนวของสมณะหรือของภิกษุ ซึ่งก็ไดมีมาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล. ถาไมมีมาแลวในครั้ง
พุทธกาล ทําไมมันจึงมีคํานี้อยูในพระวินัยในบาลี. นั่นแหละเขาไมมีสาชีพของภิกษุ;
แตเขาไปแสวงหานอกแนวของภิกษุ เรียกวา อเนสนา.
เมื่อเขารูวา ประชาชนจะเลื่อมใสเปนพิเศษไดอยางไร เขาก็ทําอยางนั้น
เพื่อใหประชาชนเลื่อมใส แลวก็ไดถวายปจจัยมากเปนพิเศษออกไป; เชนทําเครง, ทํา
เครงใหคนโงชอบ. นี่จะเปนคําที่รัดกุมดีไหม ? ทําเครงใหคนโงชอบ แตคนฉลาด
ไมชอบนะ, ก็ไปทําเครงใหคนโงทั้งหลายชอบ, แลวคนโงทั้งหลายก็รุมกันถวายปจจัย
แตคนฉลาดไมเอาดวยดอก. เพราะฉะนั้นเรื่องอเนสนาทั้งหลายนี้
คนฉลาดเขาไมเอา
ดวย จะเอาดวยแตคนที่ไมฉลาด มันตองมีมาแลวแตในครั้งพุทธกาล เพราะวามีกลาว
ไวในพระวินัย. พอมาในชั้นอรรถกถา. อรรถกถาก็คงจะมีหนักขึ้นไปอีกแหละ. มัน
มีขอความเขียนไวในอรรถกถา เลาเรื่องอเนสนานี้รายกาจยิ่งไปกวาครั้งพุทธกาลเรียกวา
เรื่อง สุกรยักษ :- เรื่องนี้ เราเคยเอามาแปลลงในหนังสือพิมพพุทธศาสนา แลวมีคน
เอาไปแจก แลวถูกดา. พระนั้นแหละเปนผูดา, เอาหนังสือเรื่องสุกรยักษไปแจกที่ไหน
พระจะเปนผูดา.
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สุกรยักษนั้น ขางหนึ่งมันเปนหมู, รูปรางดูขางหนึ่งมันเปนหมู, ขางหนึ่ง
มันจะเปนวัว, มันรองเหมือนกับแพะ. แลวบนหัวก็มีเขา, มันมีครบอยางนี้, แลวมันก็
หากิน มันเปนยักษ มันจะจับสัตวกิน. ถามันเห็นฝูงแพะมา มันก็หลบซอนเสีย มันรอง
แพะ ๆ แพะ ๆ. แพะเขามาใกลในระยะที่มันจับกินได แพะหนีไมทัน. ถามันเห็นหมูมา
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มันก็หันขางที่เหมือนหมูเขาไปหาฝูงหมู. หมูคิดวาเปนหมูดวยกันก็เขามาใกล สุกรยักษ
ก็จับกิน. ทีนี้ถาวัวมา มันชูเขาโผลพนหญา ใหเห็นวาเปนวัว. วัวไมรูเขามาใกล
สุกรยักษก็จับกิน.
เรื่องอยางนี้มีในอรรถกถา แลวมากดวย, รุนแรงดวย. เรื่องกาจําศีล
เรื่องสุกรยักษ เปนเรื่องอเนสนาไมใชสาชีพของภิกษุ แลวมีคําอธิบายไกลออกไป เรียก
วาทําการคา, รูปยสํโวหารํ, รูปยสํโวหารํ - ภิกษุสําเร็จรูปยสังโวหารัง เปนนิสสัคคียปาจิตตีย
มันก็ทําการคาดวยรูปยะ คือเงินตราหรือดวยสิ่งของ; ทําการแลกเปลี่ยนที่ไดกําไร นี้
เขาเรียกวา อเนสนา, หาทรัพยอยางฆราวาส การหลอกลวงนานาชนิด ดวยวาทศิลป
ดวยอะไรตาง ๆ.
ฉะนั้น การที่พูดชนิดที่ใหเขาพอใจ แลวเกิดลาภเกิดลักการะ นี้มันก็เปน
พวกไมถูกตองทั้งนั้น จนกระทั่งวาแมดวยคําขับ. พระพุทธเจาไมยอมฉันอาหาร ที่ได
มาดวยคําขับแกชาวนาพราหมณคนนั้น ซึ่งทรงกลาวคําขับวา สทฺธา พีชํ ตโป วุฏิ
ปฺา เม ยุคนงฺคลํ ฯลฯ เปนคําคาถา คําขับ. พอตาพราหมณคนนี้เขาเลื่อมใส แลว
เขาถวายใหฉัน ทานไมฉัน. นี้เปนสิ่งที่ไดมาดวยคําขับ เปนอเนสนาเปนวัตถุไมควร
ทานก็ไมฉัน อยางนี้เปนตน; ตองเอาไปทิ้ง.
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เดี๋ยวนี้เรามันทําอะไรนอกแนวเกินความจําเปน
เพราะเราตองการเกินความ
จําเปน มันจึงตองทําอเนสนา. แตถาเขาถวายดวยศรัทธาไมไดหลอกลวง มันก็ไมเปน,
มันก็ดูอยูที่วาเปนการนอกแนวหรือหลอกลวงหรือไม ? จะฟาสางทางสาชีพ ก็ขอใหภิกษุ
ดํารงชีวิต ชนิดที่ถูกตองตามความเปนภิกษุ. เขาจะถวายมากนอย หรือถวายเกิน
ถวายเหลือเฟอ มันก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เราไมทําอเนสนาก็แลวกัน.
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ภิกษุในครั้งพุทธกาลนี้ยากที่จะทําอเนสนา
เพราะวาทานเปนภิกษุที่ถูกตอง
เปนสวนมาก. ภิกษุที่ทําอเนสนา เกิดเรื่องขึ้นมาตามวินัยนั้นเปนสวนนอย เรียกวา
เปนสวนนอยและหายาก เพราะวาออกบวชดวยเจตนาดีทั้งนั้น. ฉะนั้นสิกขาและสาชีพ
ของภิกษุเหลานั้นจึงถูกตอง. แลวยิ่งเมื่อเปนอยูดวยสันโดษ ตามอริยวงศ เรื่องอาหารก็ดี
เรื่องเครื่องนุงหมก็ดี ที่อยูอาศัยก็ดี หยูกยาก็ดี สันโดษอยางยิ่งแลว, มันก็ไมมีทางที่จะ
ตองไปทําอเนสนา มันเหลือกินเหลือใช. แลวทานฉันอาหาร ชนิดที่เรียกวา ยาปนาย
-ยังอัตตภาพใหเปนไป เทานั้นแหละ, ฉันพอกันตายใหมีชีวิตอยูพอทํางานได มันก็เลย
ไมตองทําอเนสนา มีสํานวนเรียกวา กินอาหารเหมือนกับการกินเนื้อลูก กลางทะเลทราย.
แตไมไดหมายความวาใหอดอยาก หรือกินอาหารไมพอ แลวเปนโรคขาดอาหาร, ไมได
หมายความวาอยางนั้น, คือเปนอยูอยางพอดีพอสบาย.
คําบรรยายนี้สําหรับภิกษุ ฟาสางทางภิกษุสาชีพ ใหอาชีพของภิกษุ
มีอาการสางออกมาจากความมืด ที่มันเคยมืด; เพราะวาเมื่อการเปนอยูเปนปกแผน,
เปนปกแผนมากเขา ๆ ก็จะเกิดแขงขันกันสรางวัดสรางโบสถ. ถาโบสถของฉันไมไดปู
ดวยหินออนเหมือนโบสถของผูอื่น ฉันก็ทนอยูไมได นี้มันก็ตองขวนขวายจนเกิด
อเนสนา. อยาตองออกชื่อดีกวา วามันมีอะไรบาง สําหรับสมัยปจจุบันนี้. ขอแต
เพียงวาใหกลับไป, ใหกลับไปสูภาวะถูกตองแตดั้งเดิม ที่มันเคยถูกตอง ใหมันถอยกลับ
คอย ๆ ถอยกลับคอย ๆ ถอยกลับ อยางมั่นคง; เหมือนกับที่วามันไดคอย ๆ เปลี่ยนไป
คอย ๆ เปลี่ยน ๆ ไป คือคอย ๆ ลืมตัวคอยลืมตัวโดยไมทันรูสึกตัว คอย ๆ ลืมตัวจนผิดหมด.
เดี๋ยวนี้มันจะถูกกันทั้งทีแลว ขอใหถอยกลับ ๆ ถอยกลับ, เชนเดียวกับที่มันคอย ๆ ลืมตัว,
คอย ๆ ลืมตัวไปอยูในความผิดพลาด.
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นี้ภิกษุทั้งหลายก็มองดูความที่มันไดผิดพลาดออกไปไกลถึงไหน แลวก็ขอให
มันถอยกลับ ๆ มันก็จะมาสูสภาพเดิม, อยางนี้เรียกวาฟาสางทางภิกษุสาชีพ ไมพนจาก
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การที่จะตองใชหิริและโอตตัปปะ และธัมมัญุตาอีกตามเคย. ถาเรามีความละอาย มี
ความกลัว ในความผิดพลาดเหลานี้แลว มันก็ถอยกลับได เปนฟาสางทางภิกษุสาชีพ
ภิกษุสารูป ภิกษุสาชีพ สมณสารูป สมณสาชีพ กลับมาแลว.
นี่การบรรยายนี้สมควรแกเวลาแลว พูดกันไดอีกสองสามเรื่อง วันนี้ขอยุติ
การบรรยาย เพื่อเปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบทพระธรรมเปนคณะ ฟงแลว
สงเสริมกําลังใจ ในการที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหถูกตองยิ่งขึ้น ๆ สืบตอไป.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๘๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๖

ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๘ ในวันนี้
อาตมาก็จะไดบรรยายเรื่อง ฟาสางในลักษณะตาง ๆ ตอจากครั้งที่แลว ๆ มาไปตามเดิม.
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เรื่องฟาสางเปนเรื่องที่เราจะตองสนใจ คือทําใหมันสาง และเปนหนาที่ของ
พุทธบริษัท ซึ่งมีความหมายวาผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน. คําวา พุทธะ นั้น ความหมายที่
โดยตรงก็คือ ตื่นจากหลับ ; การตื่นจากหลับก็มีความหมายเทากับฟาสาง คือตื่นจากความ
มืด ก็มีอาการสวาง. การที่จะเปลี่ยนจากความมืดมาสูความสวางนี้ ตองมีการสาง สางกัน
เสียกอน; ถามันสางไดจริง มันก็สวางไดจริง, บางทีจะเปนคําคําเดียวกันก็ได คําวา
สาง กับคําวา สวาง โดยกระจายคําออกไปจากสางเปนสวาง. พุทธบริษัทจะมีความหมาย
แหงความเปนพุทธบริษัท สมตามความหมายของคําคํานี้ มันก็หลีกคําวาสวางหรือคําวา
สางไปไมพน; ดังนั้นจึงขอใหทานทั้งหลายทุกคน มีความสนใจในการที่จะทําใหสาง.

๒๗๐
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ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

๒๗๑

ฟาสางทางภาษาพูด.
ขอแรกที่จะพูดกันในวันนี้คือ ฟาสางทางภาษาพูดและการพูดจา, การ
พูดจามันตองพูดดวยภาษา จึงมีการสางทั้ง ๒ อยาง คือคําพูดก็มีลักษณะที่ดีขึ้น วิธีพูด
ก็ดีขึ้น คือ สางทั้งคําพูด และทั้งวิธีพูด นั่นเอง.
วิธีพูดดีขึ้น ก็หมายความวา ใหถูกตองใหสําเร็จประโยชน นั่นแหละ
เปนสวนใหญ ที่ใหนาฟงหรือชวนฟง นี้เปนเรื่องที่รอง ๆ ลงมา เราจะตองนึกถึงความ
สําเร็จประโยชนเปนสวนใหญ.
ทีนี้ถอยคําที่จะตองเอามาพูด ก็ตองมีลักษณะสางหรือดีขึ้น ในทางที่วา
คําเหลานั้น เปนคําพูดที่มีความหมาย, เปนคําพูดที่แสดงธรรมะอยูในตัว, เปนคํา
พูดของผูรูใชพูดจากัน ไมใชคําพูดของคนโงคนพาล อยางนี้เปนตน. เรื่องนี้เปนเรื่อง
ที่ไมใชเล็กนอย; ถาเราจะไดอบรมเด็ก ๆ ของเรา ใหรูจักมีการพูดจาดวยคําพูด
ที่เหมาะสม ก็จะเปนประโยชนเปนอันมากแกเด็กของเรา.
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ภาษาที่เปนสิ่งที่เปนองคประกอบอันสําคัญ
สําหรับการวิวัฒนาการของ
มนุษย. ถาถามวาภาษาคืออะไร ? ภาษาคือ สิ่งที่เปนเครื่องถายทอดอะไร ๆ ให
ระบาดกวางออกไป จนทั่วโลกก็ได, พูดกันอยูในวงแคบ มันก็ถายทอดในวงแคบ;
แตถามันเปนเรื่องที่ดี มันก็ถายทอดออกไปเปนวงกวาง จนกระทั่งทั่วบานทั่งเมืองทั่ว
ประเทศ แลวก็เปนทั่วโลกในที่สุด. เหมือนอยาง พระศาสนานี้ ก็ถายทอดดวยภาษา;
ในครั้งแรกก็ไมมีการเขียน ก็ถายทอดกันดวยภาษาลวน ๆ, แมแตจะจําไวก็ยังจะจําไวดวย
การทองจํามีภาษาเปนเครื่องบันทึก, แลวก็มีภาษาเปนเครื่องถายทอด กระทําใหกวางขวาง
ออกไป ๆ, นี่คือประโยชนของภาษา.
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๒๗๒

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ถามองใหลึกลงไปกวานั้นอีก เราจะพบวา ภาษา นั่นแหละ คือสิ่งที่สราง
ความเจริญหรือวิวัฒนาการ ทั้งทางกายและทางจิต. ขอนี้ดูไดที่สัตว คือสัตว
เดรัจฉาน ทั่วไปมัน ไมมีภาษาพูด มีภาษานิดหนอย ที่สงเสียงใหมีความหมาย หรือ
กิริยาทาทางที่มีความหมาย, แตมันนอยเกินไป มันไมอาจจะถายทอดสิ่งที่มันลึกซึ้งได
สัตวจึงไมอาจจะถายทอดความรูกันได.
สวน คนนั้นมีภาษาพูด จึงถายทอดความรูทุกระดับ, ถายทอดความรูสึก
ไดทุกระดับ. พอเด็กเกิดมาเราก็ใหเรียนพูดจา นี่เรียนพูดจากอน ก็ถายทอดดวยการ
พูดจานี้มาก; อยางในลูกเด็ก ๆ นี่ไดรับการสั่งสอนทางวาจา ใหทําอยางนั้นใหทําอยางนี้,
มันจึงรูในการที่จะทําอะไรยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ที่จริงตอนแรกมันก็เหมือนกันแหละ ลูกคนกับ
ลูกสัตว แตลูกคนมันพูดได มันพูดกันได มันก็ถายทอดกันไดเรื่อย ๆ มา จนกวาจะได
เรียนหนังสือ ซึ่งจะเปนการถายทอดที่ยิ่งใหญไปกวานั้น.
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การถายทอดโดยมีภาษาเปนสื่อ เปนเหตุใหรู ทําความกาวหนาทํา
ความเจริญไดทันที. เด็กที่เกิดมาเปนใบหูหนวก ก็เรียนอะไรไดยาก เพราะวามันมี
การถายทอดไดนอยกวา; การถายทอดดวยทาทาง ดวยนิ้วมือ ดวยรูปภาพ นี้มันถาย
ทอดไดนอย, เด็กที่เปนใบหูหนวกมาแตกําเนิด จึงทําอะไรไดนอยกวา เพราะวามันไมมี
ภาษาที่จะถายทอด. สัตวหยุดอยูกับที่ เพราะมันเพิ่มเติมอะไรไมไดดวยการถายทอด
เพราะไมมีภาษาจะถายทอด; คนนี้ มันก็กาวหนาเหมือนกับวิ่งไป เพราะมันมีการถาย
ทอดดวยภาษาที่ใชเพิ่มขึ้น ๆ นับตั้งแตภาษาพูดจนถึงภาษาเขียน. ที่จริง ภาษาเขียน
ก็คือภาษาพูดอยางหนึ่ง นั่นเอง เพียงแตมันไมใชปาก มันใชลายลักษณอักกรทางตา
มันก็บันทึกอะไรไดดีกวา แนนอนกวา. นี้แหละประโยชนของสิ่งที่เรียกวาภาษา.
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ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

๒๗๓

เรื่องทางจิตใจที่ละเอียด
ก็ตองพูดกันมาก
ดูตรงที่เราเรียนธรรมะเราตอง
พูดกันมาก พูดกันทุกแงทุกมุม จนเราเขาใจเรื่องในทางนามธรรม ไมมีรูปรางได;
อยางนี้มันไมมีทางดอกที่วาสัตวเดรัจฉานหรือคนใบ มันจะถายทอดกันได.
รวมความวา เราจะตองใชภาษาใหดีที่สุด ทั้งภาษาพูดและภาษากิริยา
ทาทาง; สําหรับภาษากิริยาทาทางนั้น ก็ยังมีอยู ๒ ประเภท ภาษาของคนใบนั้นก็เปน
ภาษากิริยาทาทางชนิดหนึ่ง แตวางายมากต่ํามากหรือธรรมดามากเกินไป. ภาษากิริยาทา
ทางอีกชนิดหนึ่ง ก็คือของคนเรานี่แหละ ที่พูดไดนี่แหละ มีภาษาทางกิริยาทาทางซึ่ง
เราแสดงไดดี คนนี้มีทาทางอันแสดงใหเห็นไดวา จิตใจของเขาเปนอยางไร. นี่เราดูกิริยา
ทาทางของเขา แลวเรารูไดวาจิตใจของเขาเปนอยางไร ภาษาดวยทางกิริยาทาทาง
ที่ลึกซึ้ง ไกลกวาภาษาของคนใบ เปนอันมาก.
ภาษากิริยาทาทางนี้ ไดปรากฏวาเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางสําคัญ ในการ
เผยแผพระพุทธศาสนามาแลวดวยซ้ําไป, คือเรื่องราวในพระบาลีมีอยูวา เมื่อพระพุทธเจา
ทานไดทรงสงสาวก ออกไปประกาศพระศาสนาในที่ตาง ๆ แลว พระสาวกเหลานั้น เปนผู
บรรลุคุณธรรมในพระพุทธศาสนาสูงสุด เปนพระอรหันตเปนสวนมาก. ทีนี้ทานเดินไป
ที่ไหน คนที่มีปญญาเปนปญญาชน เขาสังเกตเห็นทาทาง วาคนนี้มีอะไร ที่เขาเรียกกัน
ในภาษาธรรมะวา อินทรีย มีอินทรียผองใส, มีอินทรียผองใส คือหนาตาทาทางอะไรมัน
แสดงวาฉลาด แลวก็มีความสุข แลวก็นาไวใจ ไมคดโกง อะไรอยางนี้ อินทรียผองใส.
เขาไมรูจักดอกวาคนนี้มาแตไหน รูอะไร ยังไมรูเลย แตเห็นวาอินทรียผองใส จึงเขาไป
ติดตอดวย จนไดรูอะไรเปนอะไรเพราะสนทนากัน, ความที่มีอินทรียผองใสนั่นเรียก
วาภาษาโดยกิริยาทาทาง แสดงออกมา.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ถึงแมเดี๋ยวนี้ก็ยังใชกันอยู
ถาคนคนไหน
หรือพระเณรองคไหน
มีกิริยา
ทาทางสมควรแกความเปนสมณะ ก็ดึงดูดความสนใจ หรือความเคารพนับถือของ
ประชาชน ไดมากกวา ที่จะพูดเกงเสียดวยซ้ําไป. ภาษาโดยกิริยาทาทางนี้มีอิทธิพล
มาก ซึ่งควรจะรูไวดวย ในฐานะเปนภาษาชนิดหนึ่ง คือพูดกันดวยกิริยาทาทาง.
ทีนี้ฟาควรจะสางในทางภาษา คือทั้งภาษาของบรรพชิต และภาษา
ของฆราวาส. พุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตและฆราวาส แลวก็มีการพูดจาดวยถอยคํา
ตามระเบียบที่กําหนดไวเปนภาษาของตน ๆ ซึ่งควรจะไดเอามาพิจารณากันตอไป.
ภาษามี ๒ ชั้น ภาษาที่ใชพูดจานี่มี ๒ ชั้น : คือชั้นตื้น ชั้นผิวเผิน กับ
ชั้นลึก ที่รูความหมายไดแตคนที่มีปญญา, เราเรียกอีกอยางหนึ่งวาภาษาคน กับ ภาษา
ธรรม. ภาษาคน ก็คือพูดจาอยางที่คนธรรมดาพูด; สวนภาษาธรรมนั้นเขามีคําพูด
เฉพาะ มีความหมายลึก คือลึกกวาที่คนธรรมดาใชพูดจากัน.
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ภาษาคนเปนภาษาสมมุติ คือตามที่คนเขาสมมติพูดกันอยางไร; สวน
ภาษาธรรม นั้นมันไมใชสมมติของคนทั่วไป มันเปนความรูของบุคคลเฉพาะคน
เอามาพูดจากันกับคนธรรมดา บางทีก็ฟงไมถูก, ตองอธิบายกันอีกมากจึงจะฟงถูก.

ภาษาคนพูดไปเทาที่คนรู
ภาษาธรรมพูดไปตามที่บัณฑิตนักปราชญเขารู
เมื่อเปนอยางนี้จะเรียกไดวา ภาษาของคนธรรมดาก็ได, ภาษาของบัณฑิตนักปราชญก็ได,
นั่นแหละคือภาษาคนภาษาธรรม.

การถายทอดกันโดยภาษาคน มันก็ ถายทอดไดแตเรื่องต่ํา ๆ ตื้น ๆ ใน
ระดับคนธรรมดา. ภาษาธรรมถายทอดเรื่องลึกซึ้ง เกินกวาที่คนธรรมดาเขาพูดจา
กัน, มีความหมายบางทีลึกจนคนธรรมดาเขาใจไมได, หรือบางทีกลับกันอยูก็มี.
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ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

๒๗๕

ภาษาคนพูดไปตามความรูสึกของคนที่มีตัวตน,
ภาษาธรรมะพูดไป
ตามความรูสึกของคนที่ไมมีตัวตน หรือละตัวตนเสียได. นี่ฟงใหดีเถอะ ภาษาของ
คนที่ยังมีตัวตน มันก็พูดอยางมีตัวตน, ภาษาธรรมของผูรู มันก็พูดอยางที่ไมตองมีตัวตน
แตเปนเรื่องของธรรมชาติ อันมิใชตัวตน; นี่ความแตกตางกันโดยแทจริงมันอยูที่ตรงนี้.
ภาษาที่มีตัวตน พูดสําหรับคนธรรมดา ก็สอนกันไดแตเพียงขั้นศีลธรรม,
สวนภาษาที่ไมมีตัวตน ของคนที่รูสึกกวาธรรมดา มันก็สอนกันไดถึงขั้นที่เรียกวา
ปรมัตถธรรม. ภาษาศีลธรรม ก็เปนเรื่องอยูในโลก อยูในโลก เวียนวายอยูในโลก
นี้ภาษาคน หรือภาษาคนธรรมดา, เปนไปตามเรื่องศีลธรรมของคนที่อยูในโลก. นี่ภาษา
ธรรมเปนเรื่องเหนือธรรมดา ก็เปนเรื่องพูดจากัน สําหรับคนที่จะอยูเหนือโลก.
อยูในโลก ก็คือวาเอออวยกันไปตามเรื่องของโลก หัวหกกนขวิดกันไปตาม
เรื่องของโลก; แตถาภาษาปรมัตถธรรม มันจะออกไปจากโลก คือจะอยูเหนือโลก
เหนืออิทธิพลของสิ่งตาง ๆ ในโลก, จึงตางกันอยูอยางที่เรียกวา คนละทิศทางก็ได หรือ
ตรงกันขามโดยประการทั้งปวงเลยก็ได. อยางที่วา มีตัวตน กับไมมีตัวตน มันตอง
พูดกันคนละอยาง. คนที่ตัวตน ตัวอยางเชนวาคนมีตัวตนก็พูดวาตาย คนตาย;
นี่มันรูแคเปลือกนอก แควัตถุ. ถาภาษาธรรมะ ชั้นสูงมันก็คนดับ นี่เปนภาษาที่
วามันไมตองมีคน มีแตนามรูปมันดับ, ภาษาหนึ่งวา มีคน แลวก็พูดวาตาย อยางนี้
เปนตน. นี้เปนตัวอยางที่จะตองสังวรไว ศึกษากันใหละเอียดตอไป,
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ภาษาแสดงใหรูถึงภาวะแหงจิตใจ,
ภาวะแหงจิตใจของใครมีอยูอยางไร
พอเราพูดกับเขาสักพักหนึ่ง เราจะรูไดโดยภาษาที่เขาพูดนั่นแหละ วาเขามีภาวะแหงจิตใจ
สูงต่ําอยางไร, โงฉลาดอยางไร, จะรูไดดวยภาษาที่เขาพูด. คนที่มีความรูสึกเหนือกวา

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

๒๗๖

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

หรือสูงกวาจะยิ่งเห็นชัดวาคนที่มีความรูสึกทางจิตใจต่ํากวานั้น
อยางไร.

มันมีอะไร

มันต่ํากวา

นี่คนเขาจึงอานกันออกดวยการพูดจา กระทั่งรูวาคนนี้เปนพระอรหันต,
หรือไมเปนพระอรหันต เมื่ออยูกันนาน ๆ ก็รูไดดวยการพูดจา อยางนี้เปนตน. แมที่
สุดแตการพลั้งปาก หรือคําอุทาน, อุทานคือคําพลั้งปากออกมา คนธรรมดาสามัญ
ก็มักจะพลั้งปากออกมาดวยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณในชีวิตของตน บางทีเปนเรื่อง
ต่ํา ๆ เปนเรื่องหยาบคายก็เอามาพลั้งปากได, แสดงวายังต่ํา ยังมีความรูสึกต่ํา. ถามี
การศึกษาสูงก็พลั้งปากออกมา ดวยคําพลั้งที่แสดงวา มีความรูสูง มีจิตใจสูง,
มี
ประสบการณสูง. ดูเถอะวาแมแตคําพูดที่พลั้งปาก ปราศจากเจตนา ปราศจากการควบ
คุมบังคับ นี้มันก็ยังเปนภาษาที่ตางกัน จนบอกใหรูไดวา แตละคน ๆ นั้นมันมีสถานะ
แหงจิตใจสูงต่ําอยางไร.
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เอาละ, เปนอันวาเราสังเกตเห็นไดวามันมีภาษาอยู ๒ ภาษา : ภาษาคน
ธรรมดามีตัวตน, ภาษาของผูรู ไมมีตัวตน. เมื่อคนหนึ่งพูดวา สุข คนหนึ่งพูดวาไมสุข
ไมใชความสุข แลวคนหนึ่งพูดวา ได หรือรวย. อีกคนหนึ่งจะพูดในเรื่องเดียวกันวา
ไมใชได ไมใชรวย ธรรมดา ๆ, เปนอยางนี้เอง มันเปนอยางนี้เองไปเสียหมดสําหรับ
คนที่รู. คนที่ไมรูมันก็อยางนั้นอยางนี้ ถูกใจบางไมถูกใจบาง เรื่องดีเรื่องไดเรื่องเสีย
เรื่องยุง ไปหมดเลย.

เราจะตองรูจักใชภาษาใหลึกหรือสูงขึ้นไป ตลอดถึงรูจักฟงภาษาที่หยั่ง
ใหทราบถึงภาวะจิตใจของบุคคลผูพูด; ถาทําไดอยางนี้ เรียกวาฟาสางทางภาษาพูด.
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ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

๒๗๗

ทีนี้จะดูวา
ภาษามีอิทธิพลมากนอยเทาไร ?
มันมีอิทธิพลมากเทาที่มัน
สามารถจะดังกองไปทั้งโลกได. ภาษาพูดที่มันสูงสุดมันมีคามาก ดังกองไปทั้งโลก
ได; เชนเรื่องของพระศาสนา หรือเรื่องของความเจริญกาวหนาอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนที่นิยมกันทั่วทั้งโลก
มันก็เปนเรื่องกองโลกได, ทําใหถายทอดกันทั้งโลก,
ทําใหโลกทั้งโลกมีความนิยมหันเหไปทางเดียวกันได
มันเปนไดถึงอยางนี้. แตมันจะเปน
ไดหรือไม
มันก็แลวแตเหตุการณ,
แลวแตสถานการณในโลกกําลังเปนอยางไร,
ภาษามันอาจจะเปนไดถึงอยางนั้น แตผูใชภาษาทําไมได ถาอยางนี้มันก็ไมไดเหมือนกัน.
เราจะตองทําใหมันดีขึ้น ๆ, เรียกวาฟาสางทางการใชภาษา.
มันเปนการอบรมสั่งสอนชนิดพิเศษ คือโดยไมรูสึกตัว เพียงแตไดยิน
ไดฟงเขาก็เอาอยางเอง; เขาพอใจเขาชอบใจ แลวเขาก็เอาอยางเอง; นั่นแหละเรียก
วาภาษาพิเศษ จะพูดจาเปนคําพูดก็ได จะไมตองพูดจาเปนคําพูดก็ได, แตเมื่อแสดงออก
ไปใหเห็นเปนที่พอใจแลว เขาก็เอาอยางเอง เขาก็ทําตามอยางเอง. นี่สามารถที่จะดึง
กันไปทั้งโลก ในความนิยมเหมือน ๆ กัน เปนอยางเดียวกัน. นี้เรียกวา อิทธิพลของ
ภาษา ซึ่งเปนเสียงของคนพูด, เสียงของคนพูด นี้อยางหนึ่ง.
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ทีนี้ เสียงของธรรมะพูด อยาเพอเขาใจวาบาแลวโวย, เสียงของธรรมะพูด
มันยิ่งมี. ธรรมะพูด ฟงแปลกนะ เสียงคนพูดรูจักกันดีแลว แตวา เสียงธรรมะพูด
มันแปลก คือนอยคนจะไดยิน หมายถึงเสียงที่ธรรมชาติพูด, ก็คือลักษณะอาการที่
ธรรมชาติมันแสดง, อะไร ๆ ที่เปนไปตามธรรมชาติ นี้ยอมแสดงความหมายอยางใด
อยางหนึ่งอยูเสมอ เราเรียกวาเสียงของธรรมะ.
เชนมันจะพูดโดยไมตองมีปาก แตวามันก็แสดงใหเกิดความรูสึก เหมือน
กับวาไดยินเหมือนกัน, กอนหนานี้เราเคยพูดวา ตนไมพูด ที่สวนโมกขตนไมพูดได
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กอนหินพูดได ดินทรายพูดได; นี้เราหมายถึงวา ตนไมนี่มันแสดงลักษณะใหเรา
เห็นวา มันไมเที่ยง, แลวมันทนทรมาน, แลวมันก็เปนตัวตนไปไมได. ตนไม
แสดงอยูอยางนี้ ในลักษณะที่เดนชัดที่สุด เหมือนกับตะโกน เหมือนกับตะโกน;
แตมนุษยโง หูมันหนวก ไมเห็น และไมไดยินวา ตนไมพูดอยูตลอดเวลาวา
มันไมเที่ยง มันมีอาการทนทุกขทรมาร แลวมันก็เปนอนัตตา.
จะพูดวา สังขารทั้งปวงมันพูดก็ได, สังขารทั้งปวง ไมวาสังขารชนิดไหน;
แมแตขึ้นฝุนเม็ดหนึ่ง สังขารที่ต่ําตอยที่สุดมันก็พูด, สังขารที่เปนดิน เปนทราย เปน
กอนหิน เปนตนไม เปนสัตว เปนคน อะไรก็ตาม. เนื้อหนังของคนก็เปนสังขาร
แลวก็อยูในคน มันก็พูด, คนก็ไมไดยิน ที่วาธรรมชาติมันพูดอยางนี้ คนมันไมได
ยิน. สังขาร คือสิ่งปรุงแตงทั้งหลายมันพูด แลวคนมันก็ไมไดยิน, แลวมันก็ไมมีอะไร
ที่ไมใชสังขาร นอกจากพระนิพพานอยางเดียว. แตคนก็ไมไดยิน หรือไดยินนอย
มาก, ไดยินนอยมากจนไมมีประโยชน.
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แตวาพระพุทธเจาทานไดยิน, คนอยางพระพุทธเจาก็ไดยิน. คนที่รองลงมา
ไมถึงขนาดนั้นก็ไดยินรองลงมา, คนที่รองลงมาอีกมันก็ไดยินรองลงมา ไดยินไมเทากัน.
นี้ก็แสดงวาถาความเปนพระพุทธเจามีมาก มันก็ไดยินหมอแหละ; ถาความเปนพระพุทธเจามีนอยในบางคนมันก็ไดยินนอย มีนอยมันก็ไดยินนอย นอยที่สุด กระทั่งวา
ไมมี มันก็ไมไดยินเลย, คนโงคนพาลจึงไมไดยินขอที่ธรรมชาติ แสดงอยู พูดอยู
กองไปทั้งโลกเลย. วาไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา; นี่เรียกวาเสียงของธรรมะ.
เสียงของคนพูดมันไดยินงาย,
แตวาเสียงคนพูดจะพูดเรื่องที่มันลึกกวา
ธรรมดา มันก็ฟงไมออกอีกนั่นแหละ. ดังนั้น เราจึงฟงคําที่พระพุทธเจาตรัสนั้นไม
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๒๗๙

ออก ไมหมดตามที่เปนจริง จึงไมไดรับประโยชนอะไร จากคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ก็มี. ขอใหดูใหดีวา คนในครั้งพุทธกาลนั้นไมไดรับประโยชนจากการที่มีพระพุทธเจาขึ้น
มาในโลกก็มี, ไมใชวาทุกคนจะบรรลุมรรคผลกันหมด, แลวกลาวไดวา สวนมากไมไดรับ
ประโยชน
คือไมไดรูตามพระพุทธเจา.
ที่รูตามพระพุทธเจาเปนพระอรหันตไปนี้ไม
เทาไรดอก; นั่นแหละคือคนที่ไมไดยิน ไมไดยินเสียงของธรรมะตามธรรมชาติ
ดวยตนเองแลว. แมจะมีพระพุทธเจานํามาตรัสมาพูดใหไดยิน ก็ยังไมไดยินอยู
นั่นแหละ ก็เลยไมตองรูกัน ไมตองรูธรรมะ เพราะไมไดยินเสียงของธรรมะ.
เราจะพูดวา เสียงของธรรมะ หรือเสียงของธรรมชาตินี้ มันดัง ดัง
กองไปทั่งโลก แลวคนก็ไมไดยิน นี่เรียกวาอยางไรดี เรียกวาคนพูดมันพูดไมจริงหรือ
วาคนไมไดยินนั้นมันเปนคนบา เปนคนไมไดยิน, คือใครมันบากันแน. คนพูดบาหรือ
คนฟงบา วาเสียงของธรรมะดังกองโลกอยูตลอดเวลา, แลวคนก็ไมไดยินเสียงแหง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา อิทัปปจจยตา อะไรก็ตาม มันดังกองอยูทั่วโลก
ทั่วจักรวาลตลอดเวลา ไมเวนสักวินาทีเดียว; แตคนก็ไมไดยิน, แลวมันก็ดังกองทั้งโลก
ทําไมมันจึงไมไดยิน มันกลายเปนเสียงเงียบสําหรับบุคคลโง. เราเลยเรียกกันอีกอยาง
หนึ่งวา เสียงแหงความเงียบ, เสียงที่เงียบที่สุด ที่ไมตองดังเปนเสียงออกมาใสหูคนโง
แตมันก็มีอยู นั้นเสียงแหงความเงียบ คือเสียงที่บอกวาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อิทัปปจจยตา อยูตลาดเวลา.
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ทีนี้คนตองปรับปรุงจิตใจใหเงียบ, ปรับปรุงจิตใจใหเงียบ ใหสงบที่สุดเลย
แลวจะไดยินเสียงแหงความเงียบ. ถาอยากจะฟงเสียงธรรม จะไดยินเสียงธรรม หรือ
ภาษาธรรมนั้น ปรับปรุงจิตใจใหสงบจากการรบกวนของความรูสึกตาง ๆ. เมื่อไมมี
อะไรในโลกรบกวน จิตนั้นมันก็สงบ, จิตนั้นก็จะไดยินเสียงเงียบ, เงียบที่สุด คือ
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เสียงของธรรมชาติ เสียงของธรรมะ เสียงของสัจจะ ที่รองบอกอยูตลอดเวลาวา
ทุกสิ่งเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
นี่เรื่องมันก็อยางที่เราก็นิยมกระทํากันอยู วาทําสมาธิ แลวก็จะเห็นแจง
อนิจจัง ทุกขังอนัตตา; เหมือนกับวาไดยิน, ไดยินธรรมชาติมันรองบอก. ถาจิต
ไมสงบถึงขนาดนี้ก็ไมไดยิน หรือจะเรียกวาไมไดเห็นก็ตามใจ, แลวแตจะใชคําพูดคําไหน.
ทําจิตใหสงบจะไดยินเสียงแหงความเงียบหรือเสียงธรรม ก็ไมเสียที, ไดยินเสียง
ของธรรมะ ไดยินเสียงของพระเจา ไดยินเสียงของธรรมชาติอันสูงสุด มันบอกอยูตลอด
เวลา แลวก็ไมไดยินก็ไมรู, ไมรูก็ไมเอามาปฏิบัติ. เมื่อไมปฏิบัติก็ตองไดรับโทษของ
การไมปฏิบัติ คือจะตองทนทุกข, จะตองมีความทุกข เพราะความไมไดยิน เพราะ
ความโงของตน. ขอใหทุกคนปรับปรุงการไดยินภาษาของเสียงธรรม ธรรมชาติ สิ่ง
สูงสุดที่มีอยูในโลก แลวรองบอกอยูตลอดเวลา.
เอาละ, เปนอันวา พูดมันเลยความจําเปนไปบางแลว หรือไมมากแลวก็ได
แตเพราะมันเปนเรื่องของภาษานี่จะทําอยางไร มันเปนเรื่องของภาษา ซึ่งมีความจริง
อยูอยางนี้, มีความลับของมันอยูอยางนี้; เราก็จะตองเอามาพูดกัน. ถาฟงถูกก็จะ
มีประโยชน, ถาฟงไมถูก ก็เรียกวาพูดเพอเจอเกินจําเปน ไมไดรับประโยชน ไมมี
ประโยชนอะไร ก็ตามใจสิ. แตเดี๋ยวนี้กําลังบอกใหรูวาเรื่องมันมีอยูอยางนี้, เราควร
จะทําใหมันมีฟาสางขึ้นมา, คือรูสึก ลึกลงไป หรือกวางออกไป เปนฟาสาง, แลว
ขอใหมีฟาสางทางภาษาพูด หรือฟาสางทางการพูดจา ทั้งภาษาที่บาน หรือภาษา
ฆราวาส และภาษาที่วัด.
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เดี๋ยวนี้เรามันทําความสับสนกันอยู มีความสับสนกันอยูในเรื่องนี้; จะยก
ตัวอยางใหฟงวา เพราะภาษามันสับสน นั่นแหละ, ไมถูกตองตามที่ควรจะเปนนั่นแหละ
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มันจึงยุง. อยางภาษาพระพูดวา อาตมาภาพ ภาษาพูดของพระนั้นใชคําวา อาตมาภาพ
คือ ภาวะแหงอัตตา, ภาวะแหงอัตตา เรียกคําพูดแทนตัวเองวาอาตมาภาพ อยางนี้มัน
ผิดนะ, หรือวาสอนศาสนาผิดนะ. พระเรียกตัวเองวาอาตมาภาพ คือภาพของอาตมา
ภาพของอัตตา มันผิด เพราะไมมีอัตตา, เพราะพุทธศาสนาก็สอนวาไมมีอัตตาอยู
แลว, แลวทําไมพระจึงมาพูดยืนยันเรียกรางกายนี้วาอาตมาภาพ.
ทีนี้ก็มีบางยุค ไมเรียกวาอาตมาภาพ, คําวาอาตมาภาพนี้เพิ่งจะมี, เพิ่ง
จะมี หรือวาจะเคยมีแลวเลิกไป แลวมามีอีกก็ได, คือมีบางคราวบางยุคบางสมัย พระ
ไมพูดวาอาตมาภาพ, พระจะพูดกับชาวบานวา รูป, รูป; แทนที่จะพูดวาอาตมา
ภาพ, อาตมาภาพมีความประสงคอยางนั้นอยางนี้ ก็พูดวา รูปมีความประสงคอยางนั้น
อยางนี้. เมื่ออาตมาเด็ก ๆ ก็ยังจําไดวา มีการใชคําพูดอยางนี้อยู, แลวเราก็งง ๆ
เหมือนกันที่วา รูป ๆ พระที่ซื่อตรงตอคําสั่งสอนของอุปชฌายอาจารยสมัยนั้น ใชคําพูด
เรียกตัวเองวา รูป ก็มีเหมือนกัน. นั่นแหละ ภาษาที่ถูกตองของพระ ที่เรียกตัวเองวา
รูป, รูปมานี้ตองการอะไรอยางนั้นอยางนี้ ก็วาไป.
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เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยน เปลี่ยนมาเปนวา อาตมาภาพ, อาตมาภาพมานี้ตองการ
อยางนั้นอยางนี้ มันกลับตรงกันขาม : อันหนึ่งบอกวารูปธรรมตามธรรมชาติเทานั้น
แหละ นั้นแหละคือถูกแหละ, แตอันหนึ่งบอกวา อาตมาภาพทีเดียว, มีอาตมา
มีตัวมีตนมาทีเดียว อยางนี้มันผิด. ถาวาพระพูด อาตมาภาพก็คลาย ๆ กับยืนยันวามี
อาตมา มี อั ตตา มี ตั วตน; ถ าพระพู ดว า รู ป รู ปเท านั้ นแหละ ก็ เท ากั บยื นยั นว าไม มี
อัตตา ไมมีอาตมา ไมมีตัวตน, มีแตรูปธรรม รูปธรรมกลุมหนึ่งนี้เทานั้นแหละ. นี่ฟง
ดูที่วามันตางกันอยู; ใครจะฉลาดหรือโงกวากันก็ตามใจ, แตวาผลมันเกิดขึ้นตางกัน
แน. คําพูดชนิดหนึ่งมันชวนไปใหมีตัวตน ยึดถือตัวตน, คําพูด อีกประเภทหนึ่ง
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

มันชวนไป ใหละเสียซึ่งตัวตน เลิกละเสียซึ่งตัวตน มันเปนอยางนี้.
ไปในทางมีตัวตน แลวก็เรียกวา ผิดหลักพุทธศาสนา.

คําพูดที่ยืนยัน

แมที่สุดแตพูดวา จําวัด อยางนี้, พระนอนเขาวาจําวัด นี้ก็ไมถูกหลักของ
ธรรมะในพระพุทธศาสนาดอก
เพราะไมมีตัวตนแลวมันจะจํา
ประจําอยูที่ไหนไดอยางไร,
มันไมมีตัวตน แลวมันจะประจําอยูที่ไหนไดอยางไร. มีพระบาลีวา คนโงเทานั้นที่พูดวา
ขาพเจาจะอยูที่นี่ จําพรรษาที่นี่ตลอด ๓ เดือน นั้นเปนคนโงพูด. มีพระบาลีกลาวอยาง
นี้เลย เพราะมันไมมีตัวตนนี่ มันจะจําพรรษาอยูที่นี่ตลอด๓ เดือนไดอยางไร; สวน
วินัยบังคับ
ใหทํานั้นมันอีกอยางหนึ่ง
แตภาษาธรรมะชั้นสูงมันเปนอยางนั้นไมได :
อิธ วสฺสํ วสฺสิสฺสามิ อิติ พาโล วิหฺติ - คนโงคร่ําครวญอยูวา กูจะอยูที่นี่จนตลอด
ฤดูฝน; อยางนี้ฟงดูสิ คําวา จําวัด ๆ นี้ มันเปนการสอนหลักที่ผิดตอธรรมะ คือมัน
มีตัวตนที่อยูประจําอยูไหนแหงใดแหงหนึ่ง
มันผิดอยางนั้น
ถามันเปนธรรมะไมมีตัวตน
มันก็ไมอยูประจําที่ไหนดอก.
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เรื่องนี้อธิบายยาก ที่มีวินัยบัญญัติใหจําพรรษา ๓ เดือน; แตก็มีพระบาลี
พระพุทธภาษิตที่วา คนโงมันคร่ําครวญอยูวา กูจะอยูที่นี่ตลอดพรรษา. คําสอนนั้นมัน
อยูในระดับสูง ในทางที่ไมมีตัวตน อยาใหยึดถือวามีตัวตน; มันก็คลาย ๆ กับจะบอก
วา พระที่จําพรรษาอยาโงจนคิดวา กูจําพรรษาที่นี่ ๓ เดือน ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจวาจะอยู
จําพรรษาที่นี่ ๓ เดือน. แตในใจอยาคิดวา กูอยูจําพรรษาที่นี่ ๓ เดือน ถาอยางนั้นมัน
ถูก มันก็ไปกันได สวนวินัยมันมีวาตองจําพรรษา; ฉะนั้น ผูที่จําพรรษาก็ตองรู
เอาเองสิวา ไมไดมีตัวกู, อยาทําจิตใจวา มีตัวกูอยูจําพรรษาที่นี่ ๓ เดือน, อยางนี้
เปนตน.
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ภาษาที่พระโบราณใช เขาใชคําวา อุบาสิกา หรือ อุบาสก เขาจะเลิกพูดวา
แมนั้นแมนี้ พอนั้นพอนี้ พี่นั้นพี่นี้ นองนั้นนองนี้ เขาจะเลิกพูดทันทีเมื่อบวชแลว;
กับแมจะเรียกวาอุบาสิกาโยม, เรียกสั้น ๆ วากาโยม คืออุบาสิกาที่เปนผูอุปฏฐาก หมด
ความเปนแมแลว, แลวก็สกโยม - อุบาสกที่เปนโยม หมดความเปนพอแลว. พระ
ที่พูดถูกตองตามหลักธรรมะในชั้นลึกของพุทธศาสนา ก็เรียกคนทั่วไป ถาเปนผูหญิงก็
เรียกวา กา, เปนผูชายก็เรียกวา สก คืออุบาสิกาหรืออุบาสก, ไมเรียกวา พี่นั่นพี่นี่ นอง
นั่นนองนี่. แตพระสมัยนี้ เลวลง เลวลง พระเณรสมัยนี้เลวลง พูดกันอยูในวัดแท ๆ
เรียกวา พี่นั่นพี่นี่, บางทีเราฟงไมถูกวาเขาเรียกใคร. พระเณรเรียกกันเองวา พี่นั่น
พี่นี่ เรียกตามชื่อเลย อยางนี้พระเณรที่อุตริแหวกแนว ทําไมถูกแลว ทําใหเรื่องมัน
เสียหายไปจากที่ควรจะเปนจริง. เมื่ออาตมาไปที่กรุงเทพ ฯ ใหม ๆ ก็ถึงกับงง ฟงไมถูก
เขาเรียกวาพี่นั่นพี่นี่ หาไมเห็นมีที่ไหน. เอา, เขาก็เรียกพระเรียกเณรที่อยูใกล ๆ นั่นเอง
วาพี่นั่นพี่นี่ นี่ภาษามันเปลี่ยนถึงขนาดนี้.
ฉะนั้น ควรจะระวังกันใหดี พระเณรอยาใชภาษา ชนิดที่ไมใชภาษา
ที่เหมาะสมแกพระแกเณร. อุบาสกอุบาสิกาชาวบานก็เหมือนกันแหละ, จะพูดกับ
พระกับเณร ก็ตองใชคําพูดที่มันแสดงวาถูกตองตามความหมายของธรรมะ หรือของความ
เปนพุทธบริษัท. เชนวาตาย แทนที่จะพูดกันวา ตาย นี้, พูดกันวา ดับ นั่นแหละ
เปนภาษาธรรมะ คนนั้นดับแลว, กับพูดวาคนนั้นมันตายแลวนี้ มันตางกันมาก.
ที่พูดวาตายแลว นั้นมันเปนภาษาสมมติ เปนตัวตนเปนบุคคลตายแลว; แตถาพูดวา
ดับ มันมีความหมายวา นามรูปอันนั้นมันดับแลว, เปนคําพูดที่ลึกกวา สูงกวาอยางนี้
เปนตน, นี้คือตัวอยางทางภาษาพูด ที่ตองรื้อขึ้นมาชําระสะสางดูใหดี, แลวพูดจา
กันเสียใหมใหถูกตอง ตามหลักของพุทธบริษัทเรา.
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ถาเราพูดจาถู ตองตามหลั กพุ ทธศาสนานี้ อ ย างที่ วา นี้แล ว
ก็ เท ากั บ
สอนธรรมะอยูตลอดเวลา ทุกหนทุกแหง ที่บานที่วัดที่ไหนก็ตาม. ถาเรามีการ
พูดจาดวยคําพูดที่ถูกตองอยางที่วานี้แลว
มันเทากับเปดโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นทั่วบาน
ทั่วเมือง
และตลอดเวลาดวย.
มีการพูดจาที่ไดยินทางหู มันสอนใหอยางถูกตอง,
รูธรรมะอยางถูกตองตลอดเวลา ไมดีกวาหรือ ? เหมือนกับวาสอนธรรมะอยูตลอดเวลา
ในที่ทุกหนทุกแหง; ประชาชนจะไดยินไดฟง จะไดศึกษาความจริงของธรรมชาติของ
ธรรมะอยูตลอดเวลาเปนประจํา.
เชนพูดวา คนนั้นคนนี้ ดับแลว มันก็สอนธรรมะนามรูปดับ, คนนั้น
คนนี้ ทํากาละแลว, ทํากาละนั้นหมายถึงตายเหมือนกัน คนนั้นคนนี้ทํากาละแลว นี้ก็
สอนธรรมะวา สิ่งตาง ๆ มันไมเที่ยงมันเปลี่ยนแปลง; แลวเดี๋ยวนี้มันมาถึงกาละ
ของคนคนนั้นแลว ที่มันจะตองดับ. คําพูดอยางนี้สอนธรรมะชั้นลึกอยูตลอดเวลา.
นี้เรียกวา เราอาจจะทําใหมีการสอนธรรมะ อยูทั่วทุกหนทุกแหงตลอดเวลา โดยการที่
เราพูดจาใหมันถูกตอง ตามหลักเกณฑของธรรมะนั้นเอง นี้อาตมาเรียกวา ฟาสางทาง
คําพูด.
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เอา, ทีนี้ขอตอไปเรียกวา ฟาสางทางไหวพระสวดมนต, ฟาสางทางการ
ไหวพระสวดมนต ไหวพระสวดมนตนี้ก็รูกันอยูแลว, บางพวกบางสํานักไมไหวพระ
ไมสวดมนต, หาวาเปนเรื่องครึคระอะไรก็ไมรู ไมมีการไหวพระสวดมนต, เขาวา
เขาเครง เครงจนไมไหวพระสวดมนต; แตที่จริงการไหวพระสวดมนตนี้เปนของ
จําเปน จําเปนคือสําคัญหรือมีประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกภิกษุ แกภิกษุผูจะไหว
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๒๘๕

พระสวดมนต. หรือแกอุบาสกอุบาสิกาก็ไดที่จะไหวพระสวดมนต มันจําเปนที่จะตองมี.
มันพิสูจนความมีประโยชนมาแลวอยางมากมายแตหนหลัง
จึงจัดใหมีเปนพิธีกรรม;
พิธีกรรม คือกระทําใหถูกวิธี เปนประจําตลอดมา, เรียกวา ไหวพระสวดมนต จัด
เปนกิจวัตรอันหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียไมได ; อยางนี่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็วาทําวัตรเชา
ทําวัตรเย็น. ไหวพระสวดมนตคือทําวัตรเชาทําวัตรเย็น ถายังไมเขาใจวาคืออะไร ขอ
ใหทุกคนเขาใจกันเสียเดี๋ยวนี้ก็ได, แลวมันจะไดดีขึ้น คือมันจะสางขึ้น ๆ,ฉะนั้นขอให
ชวยฟงใหดี วาไหวพระสวดมนตนั้นมันคืออะไร :-? มีอนิสงส ๖ คือ :๑. เอากันชั้นสูงสุดก็วา ไหวพระสวดมนตเชาเย็น, ทําวัตรเชาเย็น
คือการไปเฝาพระพุทธเจาทั้งเชาทั้งเย็น. ถาคนไหวพระสวดมนตจริง ทําถูกตอง
จริงดวยจิตใจ จะมีจิตใจเขาถึงพระพุทธเจา ในลักษณะที่เปนธรรมกาย ไดทุกครั้งที่ทํา
วัตรเชาเย็นอยูนั่นแหละ.
พระพุทธเจายังอยูโดยธรรมกาย ไมสูญหายไปไหน, เราทําในใจให
เห็นธรรมะนั้น โดยเฉพาะที่เรียกวาอิทัปปจจยตา : ความทุกขเกิดขึ้นอยางไร, ความ
ทุกขดับลงไปอยางไร. นี้เรียกวาอิทัปปจจยตา ทําความแจมแจงในขอนี้เมื่อไหวพระ
สวดมนต ซึ่งมันก็เปนบทเหลานี้ บทที่แสดงเรื่องเหลานี้ทั้งนั้นแหละ มันก็มาปรากฏ
แจมแจงแกจิตใจของเรา, มันเทากับมีพระพุทธเจา มาแจมแจงปรากฏอยูในจิตใจของเรา.
เราทําวัตรเชาเราทําวัตรเย็น ก็เหมือนกับวาเราไปเฝาพระพุทธเจาทุกเชาทุกเย็น;
เมื่อเราไปเฝาทั้งวันไมได เราก็อาจจะไปเฝาไดตอนเชาครั้งหนึ่ง ตอนเย็นครั้งหนึ่ง, ก็
ดวยการทําวัตร;
จะมานั่งทําวัตรรวมกันในที่ประชุมนี้ก็ได,
หรือวาจะนั่งทําวัตร
ในหองสวนตัวของตนคนเดียวก็ได เหมือนกันแหละ. เมื่อมีการทําวัตรโดยถูกตอง
แทจริงแลว จะมีจิตใจที่เขาถึงพระพุทธเจาในเวลานั้น; ดังนั้นมันก็เทากับปลีก
ตัวไปเฝาพระพุทธเจาทั้งเชาทั้งเย็นไมดีหรือ ? ทําไมจะมาหาวาเสียเวลาครึคระงมงายเลา,
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๒.
ทีนี้มองอีกทางหนึ่ง
ก็มองเห็นไดวา
การทําวัตรเชาเย็นนั้นเปนการ
ทําสมาธิ สมาธิหมูก็ได, ถาเรามานั่งรวมกันมาก ๆ ทําวัตรเชาเย็น มันก็เปนการ
ทําสมาธิหมู; ถานั่งทําวัตร อยูคนเดียว ในหองสวนตัว ก็เปนการ ทําสมาธิเดี่ยว
สมาธิอยางไร ? ถาคนมันจริงทําวัตรจริง ไมใชคนโงสักวาทํา, ทําวัตรจริง
จิตใจของเขาแนวแนอยูในเสียงที่สวดทําวัตร เลยไดเสียงเปนอารมณแหงสมาธิ หรือ
มันตองมีการกําหนด กําหนดที่เสียง. การกําหนดที่เสียงนั่นแหละมันเปนสมาธิ,
หรือแมแตจะวาการกําหนดเรื่อง กําหนดความหมาย มันก็เปนสมาธิ; เหมือนจะนั่ง
ฟงปาฏิโมกขก็ดี นั่งฟงเทศนก็ดี นั่งทําวัตรนี้ดี ถาวามันทําจริงแลวใจไมลอย มันก็ไม
นั่งหลับดอก ไมไปนั่งหลับดอก หรือไมนั่งวาเพอ ๆ ไปตามที่ปากมันวาดวยความเคยชิน
มันจะกําหนดทุกอักขระทุกพยัญชนะก็วาได. เราสวดทําวัตรนี้ จิตกําหนดทุก ๆ คํา
ทุกคําที่เปลงเสียงออกมา, ทุกพยางคที่เปลงเสียงออกมา แลวมันก็จะถูกตองที่สุดแหละ
เสียงที่เปลงออกมาจะถูกตองทุก ๆ พยางคเลย.
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เดี๋ยวนี้ไมทําอยางนั้น มันวาผิด ๆ ทั้งที่ตัวหนังสือมันถูก ก็วาใหผิด ๆ
ไปเสีย. การทําวัตรนั่นแหละ มีอยูหลาย ๆ คํา ขอใหคอยฟงดูเถอะ แมพระวัดนี้ก็
เหมือนกันแหละ ยังมีออกเสียงไมถูกอยูบางคํา; เพราะวาไมไดทําดวยจิตที่เปน
สมาธินี่,
นี้ถามันเปนสมาธิแทแลว
มันจะไมวาผิดแมแตสักวาพยัญชนะหรือสระ
สักตัวหนึ่ง; นั่นแหละคือความเปนสมาธิเมื่อทําวัตรเชาเย็น.

๓. ทีนี้ มองดูอีกทีหนึ่ง มันเปนการศึกษาธรรมะ โดยความหมาย
ของธรรมะ; นี้หมายถึงสวดมนตรูเรื่อง คือทําวัตรแปล หรือวาแมไมสวดแปลแต
เขาเรียนรูเรื่อง. อาตมาพยายามจะรูเรื่องมาตั้งแตกอนมีทําวัตรแปล, อาตมาจะเรียน
สวดมนตนี้ จะเรียนคําแปลกอนแลวจึงเรียนคําบาลีทีหลัง; เพราะฉะนั้นจึงรูคําแปล
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ของคําบาลีที่สวด
ก็เปนอันวารูความหมายแหละ.
ถาทําวัตรหรือสวดมนตก็ตามรู
ความหมาย เราก็ศึกษาธรรมะจากความหมายของคําที่สวด, มันกลายเปนวา เมื่อมาทํา
วัตรสวดมนต นั่นแหละ เปนการศึกษาธรรมะ ธรรมะโดยความหมาย โดยอรรถะ
ทําสมาธิโดยพยัญชนะ รูความหมายหรือปญญาโดยอรรถะ. ฉะนั้นนั่งศึกษาคํานึง
ความหมายของธรรมะที่กําลังสวดอยูตลอดเวลา;
นี้ก็เปนการเรียนธรรมะโดยความหมาย
อยูตลอดเวลา ในการทําวัตรเชาเย็น.
ออ, นี้จะบอกเสียกอนวา ไมใชทําคราวเดียว ทุกอยางไดนะ, ที่เลาใหฟง
มาหลาย ๆ อยางนี้ ไมใชทําคราวเดียวหมดทุกอยางได. มันทําไดเพียงอยางสองอยาง
เทานั้น แตเรา อาจจะไดวา วันนี้เราทําวิธีนี้ พรุงนี้เราทําวิธีอื่น; แตทีวาจะให
เปนเขาเฝาพระพุทธเจาทั้งเชาทั้งเย็น ทําไดทุกวันเลย.
๔. ทีนี้ดูความหมายตอไปอีกวา ทําวัตรเชาเย็นนั้น เปนการเตือน
ตนเองโดยทางธรรม. หลักปฏิบัติของภิกษุสามเณร
วาใหเตือนตนเองอยูตลอดเวลา;
เดี๋ยวนี้เราเปนอะไรแลว เราตองทําอยางไร เตือนตนเองอยูตลอดเวลา วาศีลดีหรือไม,
ทิฏฐิถูกตองหรือไม
เตือนตนเองอยูตลอดเวลา. ในขณะที่ทําวัตรสวดมนตเชาเย็น
อยูนั่นแหละ เปนเวลาที่ตักเตือนตนเองอยู หรือจะเรียกวาสอบไลตนเองอยูก็ได
สอบสวนตนเองอยูก็ได ตักเตือนตนเองอยู; นี้ก็เปนประโยชนในการที่ทําวัตรเชา
เย็น วาเปนการเตือนตนเองอยู ในทางธรรม.
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๕. เอา ทีนี้ดูตอไปอีก วามันจะเปนอะไรไดอีก คือมันเปนการทองจํา
รักษาสิ่งที่ควรทองจํา. บทธรรมะหลักธรรมะซึ่งควรทองจํา ควรจะจําแมนยํา เราเอา
มาสวดในทําวัตรสวดมนตอยูทุกวัน ๆ มันก็คือทองจํา ๆ ทองจํา ไมใหลืมได. บทที่ตอง
ทองจําไวสอนตัวเองก็ได ไวสอนคนอื่นก็ได, เอาไปเทศนก็ได เอาไปทําอะไรก็ได;
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อะไรที่จะตองทองจําแลวกําหนดใหแมนยํา, อยามานั่งใจลอยวาเพอ ๆ ไป. เห็นไดวาสวด
ทองไมถูกอักขระพยัญชนะของบทบาลีนั้น ๆ อยางนั้นเรียกวาใจลอย มันก็ทองจําอยาง
แมนยํา แลวก็แมนยํา ๆ ยิ่งแมนยํายิ่งไมมีทางจะลืมจนตาย; นี้มีประโยชนมาก จะจํา
แมนในสิ่งที่ควรจํา มันก็มีประโยชนเหลือหลาย.
แลวเปนการฝกสติแหงความจํา สติเพื่อความจํา อยูทุกวัน ๆ นี้จะมีผล
ถึงกับวา เมื่ออายุมากเขา อายุตั้ง ๙๐ ตั้ง ๑๐๐ มันจะตายอยูแลว มันจะไมฟนเฟอน
ของความจํา, จะไมเกิดความจําที่เลอะเลือนเมื่ออายุแกเฒาชรา เพราะมันซอมความจํา
อยูเสมอนี่ มันซอมความจําอยูเสมอ. ถาใครทองสวดมนต หรือทองปาฏิโมกข
อยูตลอดเวลานี้ ความจํามันจะเปนระเบียบเรียบรอยหนักแนน, แลวมันจะไมเลือน
จะไมมีสติเลือนเฟอนเมื่ออายุมากเขา ก็ทําได; ฉะนั้นการทําวัตรสวดมนตนี้มันเปน
การรักษาความจํา สิ่งที่ตองจํา แลวฝกเกี่ยวกับความจํา ซึ่งจําเปนสําหรับมนุษยที่
จะตองมี จนกระทั่งตาย. นี่มาฝกกันเสียไดเมื่อเวลาทําวัตรเชาเย็นนั่นแหละ.
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๖. ทีนี้ขอพูดอีกอยางหนึ่ง อันสุดทาย เอาเปรียบหนอยก็ได คือจะพูดวา
มันเปนการบริหารสุขภาพ, ทําวัตรเชาเย็นนี้บริหารสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สุขภาพของมันสมอง. การบริหารหรือที่เรียกวา exercise มันจําเปนสําหรับสิ่งที่มีชีวิต
มันจะตองบริหาร
ใหมันยังอยูอยางเขมแข็งและถูกตอง.
ถาเราสวดมนตดวยสติ
สัมปชัญญะ, ทําวัตรสวดมนตดวยสติสัมปชัญญะ มันจะบริหารสุขภาพของสมอง,
สมองของคนนั้นจะไดรับการบริหารหรือฝกซอมอยางดีที่สุดทุกวัน
ๆ.
ฉะนั้นจึงมี
ประโยชน จะเปนผูที่มีมันสมองที่เขมแข็งและวองไว คือมีสมรรถภาพสมบูรณนั่นแหละ.

เห็นจะพอแลวกระมัง วาประโยชนของการทําวัตรเชาเย็นนั้น มันจะเหมือน
กับวา ไปเฝาพระพุทธเจา ทั้งเชาทั้งเย็น, จะเปนการทําสมาธิอยู ทั้งเชาทั้งเย็น,
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จะเปนการศึกษาธรรมะนั้น ๆ อยูทั้งเชาทั้งเย็น, จะเปนการเตือนตน อยูทั้งเชาทั้งเย็น,
จะเปนการทองจํา สิ่งที่ควรทองจําอยูทั้งเชาทั้งเย็น, จะเปนการบริหารสุขภาพของ
มันสมอง ใหดีที่สุดอยูเสมอ นี่เรียกวาประโยชนหรืออานิสงสของการทําวัตรเชาเย็น.
ทีนี้ทําไมฟาสางเลา ? ฟาสางก็หมายความวา ที่แลวมายังไมทําอยางนี้นี่,
ทําอยางงมงาย ทําอยางเคลิ้ม ๆ ไมไดทําดวยจิตใจทั้งหมด และไมไดอานิสงสครบถวน
อยางนี้นี่
เรียกวามันยังต่ํา ยังไมถึงขนาด.
ฉะนั้นขอใหปรับปรุงเรื่องการทําวัตร
สวดมนต ใหถึงขนาด ใหดีที่สุด ใหไดรับประโยชนที่สุด. อยางนอยก็ใหไดรับอานิสงส
๖ ประการ ดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง. นี่เรียกวาฟาสางทางการทําวัตรสวดมนต.
ทีนี้จะพูดตอไปอีกนิดหนึ่งถึงเรื่องสวดมนตแปล
กอนนี้ไมมีสวดมนตแปล;
เดี๋ยวนี้เราอยากใหมีสวดมนตแปล แลวเปนอยางเปนกิจลักษณะดวย. พอเสนอขึ้นมา
ก็ถูกคัดคานแหละ, บางแหงเขาหาม บางวัดเขาหาม ไมยอมใหสวดมนตแปล, เจาอาวาส
เองไมยอมใหสวดมนตแปล. นี้ก็มีมาก แตคอย ๆ หายไป คอย ๆ หายไป, คือคอย ๆ
ยอมใหสวดมนตแปลกันมากขึ้น ๆ. เขาเขาใจผิด ตามธรรมเนียมเขาพูดกันวา ถา
เอามาแปลเสียแลวมันหมดความศักดิ์สิทธิ์, ถาแปลเสียแลวมันหมดความศักดิ์สิทธิ์.
แตเราบอกวา ถายิ่งรูคําแปลนั่นแหละยิ่งศักดิ์สิทธิ์, แลวคนสวดจะไดไมโง เพราะ
วาไมรูวาอะไร มันชวยใหเราไดรับประโยชนจากความรูที่เรารูวามันวาอะไร เอามาประพฤติ
ปฏิบัติได. ครั้งพุทธกาลไมมีสวดมนตแปล หรือแมแตสวดมนตไมแปลก็ไมมี จริงละ
เพราะวามันสอนกันอยูโดยตรง; แตเดี๋ยวนี้ยุคนี้มาถึงสมัยนี้
การทําวัตรสวดมนตนี้มัน
จําเปนแลว เพราะไมไดมีพระพุทธเจาเปนหลักอยูเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล. ฉะนั้นเรา
ตองสรางขึ้นมา, สรางองคพระพุทธเจาขึ้นมา ในขณะที่มีการทําวัตรสวดมนตนั้นเอง.
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โรงเรียนบาลีอยูทุกวัน ๆ; ถาใครสวดมนตแปลมันเทากับเขาโรงเรียนบาลีอยูวันละนิด ๆ
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วันละนิดทุกวัน, จะจําเพิ่มขึ้นวันละคําสองคํา วันละประโยคสองประโยค. รูภาษาบาลี
เพิ่มขึ้น มันก็เหมือนกับเปดโรงเรียนบาลีสําหรับชาวบานขึ้น ทุกหนทุกแหงที่สวดมนต
แปลนั้น จึงดีกวาไมแปล. แลวมันจะรูสึกชวนสวด มันไพเราะหรือมันชวนสวด. ฉะนั้น
ขอใหถือวา การสวดมนตนี้มันเปนการรองเพลงของพุทธบริษัทก็ได
เพราะเรื่องการ
รองเพลงนี้ มันเปนสัญชาตญาณอันหนึ่ง ซึ่งมันจะมีของมันเอง ; แมแตสัตวมันก็รอง
เพลง เพราะวาเมื่อมันรองเพลงแลวมันสบาย คนก็รองเพลงมันสบาย. แตวาเราจะ
รองเพลงอยางชาวบานนั้นไมได อุบาสกอุบาสิกาก็รองเพลงอยางชาววัด คือสวดมนต
แปล ถาจะใหมันเปนเพลงก็ตองสวดใหถูก สวดใหถูกจังหวะ แลวมันจะไพเราะ เพราะ
เขาแตงเปนบทเพลงทั้งนั้นแหละ. คําสวดที่เอามาสวดมนตนี้ สวนหนึ่งหรือ สวนมาก
เปนบทคําฉันท ถาวาใหถูกคําฉันทแลวจะมีความไพเราะเหมือนกับเพลง แตมันไมไดยั่ว
กิเลสอะไร : พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหาณฺณโว นั้นแหละ นี้ตัวอยางวา เปนคําฉันท คือ
มันเปนเหมือนกับบทเพลง. ถือวาใหดี วาใหถูกจังหวะพรอม ๆ กันแลว มันเหมือนกับ
ฟงเพลง.
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เพื่อใหพุทธบริษัทเราก็มีเพียง ที่เปนเครื่องพักผอนหยอนใจ. อาตมา
จึงจัดธรรมเนียมขึ้นมาวา ในระหวางที่พระฉัน ขอใหชาวบานชวยสวดมนตแปล
เถอะ, สวดใหดีที่สุดที่จะดีได ก็เหมือนกับรองเพลงใหฟง, รองเพลงของชาวพุทธที่แท
จริงใหพระฟงเมื่อกําลังฉัน อยางนี้เปนตน. มันเปนการขับกลอมที่ไมมีโทษ, ขับ
กลอมที่มีประโยชนไมมีโทษ.

การขับกลอมนี้มันเปนปจจัยอันหนึ่งเหมือนกัน;
แตไมใชปจจัยใหญโต
เหมือนปจจัยสี่ แตเปนปจจัยอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ ๕ ที่ ๖ ไปตามเรื่องแหละ เพราะมัน
ชวยสงเสริมใหเกิดกําลัง หรือเกิดประโยชนอะไรบางอยาง. เมื่อไดรับการขันกลอม
ที่ถูกทาง เปนการขับกลอมที่ไมสงเสริมกิเลส; ชาวบานเขาขับกลอมชนิดที่
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สงเสริมกิเลส เอามาใชไมไดดอก; ฉะนั้นเพลงอยางชาวบานนั้นเอามาใชไมได. แต
เพลงที่เปนอยางของชาววัด
เปนของภาษาบาลีนี้มันใชไดนี่
ฉะนั้นสวดมนตแปลใหถูก
จังหวะเถอะ มันก็จะรูสึกเหมือนกับวาฟงเพลง.
เอาละ, ฟาจะสางอยางไร ? ก็ทําใหมันดีขึ้นสิ สวดมนตทําวัตรใหดีขึ้น
ใหไดรับประโยชน ๖ ประการนั้น, แลวก็แปลใหรูเรื่อง เต็มที่ แลวก็สวดให
ไพเราะ สวดใหไพเราะอยางสักวาสวด ๆ. บางคนสักวาสวด ๆ ไมไดระวังใหถูกตอง
ไมไดระวังวามันจะไพเราะอยางไร เพราะไมรูจักความไพเราะ บางคนโง ตองขออภัยนะ
พูดหยาบ ๆ ตรง ๆ วาบางคนโง ไมรูจักความไพเราะของพระบาลีที่สวด.
ผูสวดของเราหลาย ๆ คนนี้ บางคนยังโง ไมรูความไพเราะของบทบาลี
ที่สวด เขาเลยสวดไมพรอมเพื่อน ไมสวดใหลงจังหวะใหมันไพเราะ. บางคนกิเลสหนา
อยากจะสวดอวดคนวาจําได ไมสวดพรอมเพื่อน
จะสวดกอนเพื่อน
เพื่อจะแสดงวากู
เกงกวา กูจําไดกวา อยางนี้ก็มี. คนกิเลสหนาจะทําอยางนั้น ไมระวังสวดใหพรอมเพื่อน,
กลัววาจะไมเดน จะไมเกง จะตองสวดออกมากอน. นี้แสดงวาเขาอยากจะอวด นี้กิเลส
มันหนา นั้นจะไมไดรับประโยชนอยางที่วา, มันกลุมอยูดวยกิเลสที่จะอวดคนนี่ แลวมัน
จะไดธรรมะอยางไรเลา.
ฉะนั้นการที่ระมัดระวังใหพรอมพรึบเหมือนกับสวดเปนเสียง
เดียวกันหมด ใหถูกจังหวะ ใหถูกอะไร แลวมันจะไพเราะ มันจะไดประโยชนอยางที่วา.
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นี่เรียกวา ฟาสางทางการไหวพระสวดมนต
ขึ้นไปกวาที่แลวมา ใหเรียกวาฟาสางใหจนได.

ขอใหชวยทํากันใหดียิ่ง ๆ

ฟาสางทางมังสวิรัติ.
เอา, ทีนี้ฟาสางขอตอไป คือ ฟาสางทางมังสวิรัติ มังสวิรัติ เรื่องมังสวิรัติ
นี้กําลังเปนปญหา, แลวก็เปนปญหาอยูตลอดกาลก็วาได, ปญหาระหวางนิกาย ปญหา
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ระหวางสังคม.
ที่เอาเรื่องนี้มาพูด
ไมใชวาจะกระแนะกระแหนกระทบกระทั่งพวก
ไหนนิกายไหนดอก แตจะพูดตามความจริง เพราะมันเปนเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวของกัน
อยูกับตัวธรรมะวินัยในพระพุทธศาสนานี้,
แลวกําลังเปนปญหาอยูทั้ง โดยตรงและโดย
ออม. ฉะนั้นเอามาพูดใหเขาใจเสียวา เรานี้ เราจะมีหลักเกณฑในขอนี้อยางไรจึงจะ
ถูกตรงตามหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา.
เรื่องมังสวิรัตินี้ มีมาตั้งแตกอนพุทธกาลก็ได พวกหนึ่งก็ถือ, พวก
หนึ่งก็ไมถือ, พวกหนึ่งก็ถือ, แลวพระพุทธเจาทานทําอยางไร เมื่อมันเกิดเปนปญหาขึ้น
ทานก็มีระเบียบวิธีหรือเหตุผล ของทานแหละ เกี่ยวกับเนื้อสัตว จะฉันหรือจะไมฉัน
เมื่อพวกอื่นเขาถือ เขาไมฉัน เขาก็ดูถูก, โดยมากก็ดูถูก, ตําหนิติเตียนพวกที่ฉัน ก็เลย
เกิดมีปญหาขึ้นมาที่จะตองแถลง แถลงเหตุผล. พระพุทธเจาทานก็มีหลักที่ใหสาวก
ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู ตามเหตุผลที่ทานมี.
เดี๋ยวนี้เราสรุปความไดวา
พระพุทธเจาหรือคณะสงฆสาวกของพระพุทธเจา
นั้น ฉัน, เรียกวา ฉันเนื้อฉันปลา, ฉันเนื้อฉันมังสะ ถาวาพระพุทธเจาไมฉัน ก็ไมมีเรื่อง
ที่พระเทวทัตจะตองมาทูลขอ วาขอคณะสงฆอยาฉันเนื้อเลย. เดี๋ยวนี้มัน มีหลักฐาน
ปรากฏชัดแจงอยูแลววา พระเทวทัตมาขอรองพระพุทธเจาใหออกกฎ วาภิกษุสงฆอยาฉัน
เนื้อเลย; นั่นแหละมันเปนตัวพิสูจนชัดเจนอยูแลววา ภิกษุสงฆในครั้งพุทธกาลนั้น
ก็ฉันเนื้อ และไมทรงอํานาจตามคําขอของพระเทวทัต. พระภิกษุสงฆก็ฉันเนื้อ
ที่เรียกดวยภาษาธรรมดาสามัญของชาวบาน ก็วาฉันเนื้อ; แตถาพูดโดยภาษาแทจริง
ภาษาธรรมะถูกตองแลว พระพุทธเจาทานไมไดฉันทั้งเนื้อและไมไดฉันทั้งผักดอก
พระพุทธเจามีวินัย มีระเบียบ มีธรรมะ ที่จะไมฉันทั้งเนื้อและไมฉันทั้งผัก,
ฉันแตอาหารที่บริสุทธิ์. นี่เราจะตองพิจารณากันตอไป.

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

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

ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.

๒๙๓

ถาเราจะพิจารณาเราก็ตองเปดใจกวาง
เปดใจยุติธรรม
ไมลําเอียง
พูดกัน
ไปอยางเหตุผลที่ไมตองลําเอียง. นี้เราจะพิจารณาการไมฉันเนื้อสัตว วามันมีประโยชน
อยางไร, หรือฉันเนื้อสัตวมันถูกตองอยางไร.
การที่ไมฉันเนื้อสัตว ถาเปนของชาวบานทั่วไปนี้มันก็ดี คือมันไมเสีย
สตางคมาก, ก็เรียกวามันดีในแงของเศรษฐกิจ นี้มันก็ดีแหละ แลวถาวาในทางอนามัย
มันก็ดี. การที่ไมฉันเนื้อสัตวนี้มันก็ดี มันเวนโรคภัยบางอยางเสียได โดยเฉพาะ
โรคริดสีดวง มันเหมือนกับจะตัดออกไปเลยได หรือวาโรคเกี่ยวกับลําไสบางชนิด มันตัด
ออกไปได โดยการที่ไมฉันเนื้อสัตว. ในเนื้อสัตวมันมีสิ่งที่กระตุนความรูสึก ระบบ
ประสาทมากกวา เพราะฉะนั้นการที่ไมฉันเนื้อสัตว มันไดรับการกระตุนนอย. ฉะนั้น
ความรูสึกทางความกําหนัด ทางอะไร มันก็ ลดลงไปได; นี่ประโยชนของการที่
ไมฉันเนื้อสัตว.
แตทีนี้การฉันเนื้อสัตว มันก็ไมไดหมายความวา มันจะมีโทษเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เต็มไปหมด. ทีนี้ภิกษุสงฆนั้น มีการดํารงชีวิตชนิดที่เนื่องดวยผูอื่น, เขา
เรียกวา ปรทัตตูปชีวี - ผูที่ตองอาศัยของที่คนอื่นใหเลี้ยงชีวิต. บรรพชิตทั้งหลายไมทําไร
ไมทํานา ไมประกอบอาชีพ ไมหาเลี้ยงชีวิตดวยตนเอง, เลี้ยงชีวิตตามแตที่ผูอื่นเขาจะให
อยางไร, มันเหมือนกับคนขอทานแหละ แตมันไมเหมือนกันทีเดียว ที่วาบรรพชิต
เหลานั้นมีคุณธรรมสูง มีประโยชนสูง ชวยเหลือประชาชนในทางจิตใจ, มัวทําหนาที่
ชวยเหลือประชาชนในทางจิตใจ โดยไมตองไปทํานาทําไร จึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารที่
ประชาชนเขาให ถือวาพระอรหันตเหลานั้น
มีสิทธิที่จะบริโภควัตถุปจจัยที่ประชาชนถวาย
ไมเกิดเปนหนี้สินขึ้นมา, จึงตองวา แลวแตประชาชนจะถวาย.
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ถาประชาชนจะถวายมาในรูปเนื้อสัตว
หรือรูปผัก
หรือรูปผลไม
หรือรูป
อะไรก็ตาม; พระอรหันตทั้งหลาย จะไมทําในใจวามันเปนเนื้อสัตว, ไมทําใน
ใจวามันเปนผักหรือเปนผลไม, ทําในใจแตวา มันเปนธาตุตามธรรมชาติ สิ่งที่
ถูกกินนั้น ที่เอามากิน ก็เปนธาตุตามธรรมชาติ, แลวผูที่กิน ก็เปนธาตุตามธรรมชาติ
ไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีตัวไมมีตน ถึงที่สุดจนวาไมมีผูกินนั้นแหละ มันไมมี
ตัวตนที่เปนผูกิน ก็เลยไมมีปญหา ไมมีปญหาที่จะพูดวาสัตวหรือผัก เนื้อสัตวหรือผัก;
เพราะมันไมมีตัวตนที่เปนบุคคลที่จะเปนผูกิน ก็เลยแลวแตประชาชนจะให, ประชาชน
เขากินอยางไรเขาก็ใหอยางนั้น.
เราก็พิจารณาในการที่วา มันเปนธาตุตามธรรมชาติ บริโภคโดยวิธี
ที่สมควรแกภาวะของตน อยางที่เรียกวาเหมือนกับกินเนื้อลูกกลางทะเลทราย
มันจะกิน
อรอยไดอยางไร, มันเห็นภัยในวัฏฏสงสารอยางยิ่งอยูเสมอ จนไมมีตัวตนทั้ง ๒ ฝาย.
ฉะนั้นการกลืนเขาไป มันเพียงแตวาประทังชีวิต; ไมมีจิตใจที่จะวาอรอยเนื้อสัตว
หรือวาจะอรอยผลไม หรือจะอรอยอะไรก็ตาม, มันไมมี. ฉะนั้นจึงเรียกวาไมกินเนื้อ
สัตว ไมกินผัก ไมกินผลไม ไมกินขนม ไมกินขาว ไมกินอาหารชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขา
เรียกกันเปนชื่อ ๆ ไมกินทั้งนั้น, เปนผูที่ไมมีตัวตน, แลวก็ใหรางกายนี้นามรูปนี้
มันกลืนเขาไป ในสิ่งที่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ เพื่อจะหลอเลี้ยงชีวิตนี้ไว.
นี่พระอรหันตหรือผูที่ทําตามรอยพระอรหันตนั้น
จะกินอาหารอยางนี้จึงเรียกวาไมกินเนื้อ
ไมกินผัก.
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ทีนี้ จะมาบัญญัติใหมันเด็ดขาดลงไป ตั้งขอรังเกียจ เปนฝายตรงกันขาม
เปนปรปกษตอกันนั้น มันก็ยุง มันก็ยุง มันก็นอกขอบเขตของธรรมะ เปนเรื่องของ
กิเลสไป. เชนตัวเองไมกินเนื้อกินแตผัก; แลวก็เที่ยวดูถูกผูอื่นที่ยังกินเนื้ออยู มัน
ก็เลยถูกลอวา ไมกินเนื้อสัตวแตเที่ยวกัดผูอื่น, ไมกินเนื้อสัตวแตเที่ยวกัดผูอื่น คือ
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เที่ยวดูถูกขมเหงผูอื่นที่กินเนื้อสัตว. เขาเลยลอวาอยางนั้น แลวสอนวาเลิกกินเนื้อ
สัตว ก็ตองเลิกเที่ยวกัดผูอื่นเสียดวยสิ. อยาเที่ยวเหยียดหยามดูถูกผูที่ยังกินเนื้อสัตวสิ.
หรือวา เกลียดเนื้อสัตวแตยังกําหนดในเนื้อสด มันยังเกี่ยวของกับเรื่องทางเพศ มัน
ก็ใชไมไดอยูดีแหละ,
เลิกเนื้อสัตวแตกําหนดเนื้อสด.
นี้คือดาสวนกลับไปเลย
เพราะวาเที่ยวดูถูกผูอื่นนี่ นั่นแหละระวังใหดี ถาไมกินก็ดี แหละ ใครจะวาอะไร
มันก็ดี ก็ไดประโยชนมากออกไป อยางที่วามาแลว แตอยาไปดูหมิ่นดูถูกผูอื่น.
พุทธศาสนาแท ๆ ไมกินสัตวไมกินผัก, ไมกินทั้งเนื้อสัตวไมกินทั้ง
พืชผัก ไมทําในใจวามันเปนเนื้อสัตว และไมทําในใจวามันเปนพืชผัก, ทําในใจวามัน
เปนธาตุตามธรรมชาติ. ทุกสิ่งเปนธาตุตามธรรมชาติ. เขาก็รูวาสัตวบางชนิดมันเกิด
มาจากผัก เชนวัวควาย นี้มันกินแตหญา ผักหญามาเปนตัวเนื้อวัวเนื้อควาย
มันก็สับสนกันอยูอยางนี้ เอาความจริงอะไรไมได ก็เลยวาเราไมกินแหละ : เนื้อสัตวก็
ไมกิน ผักก็ไมกิน, แลวไมมีเราที่จะกินเสียดวย ก็ใหรางกายนี้ นามรูปนี้ มันความากิน
ดวยสติปญญา เปนนามรูปที่มีสติปญญา ควาเอามาแตสิ่งที่ไมมีโทษ ไมมีโทษก็แลวกัน,
แลวก็เรียกวาเปนธาตุตามธรรมชาติเหมือน ๆ กัน ในภายใน คือตัวคนนี้ ก็เปน
ธาตุตามธรรมชาติ แลวของที่เอามากินเขาไป ก็เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ.
พูดแลวมันก็ถูกลอวา ธาตุกินธาตุ ใหธาตุกินธาตุก็แลวกัน ไมใชคําที่ควรลอ แตก็
มีคนลอ เพราะคนไมรูนั่นเอง.
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อยาไดยึดถือวามีตัวตนผูกิน และอยาไดยึดถือสิ่งที่กินนั้น วาเปน
ตัวเปนตนของอะไร, อยาสรางความยึดถือขึ้นในสิ่งที่ไมเคยยึดถือ.
แตกอนนี้เราก็ไมเคย
ยึดถือ; เดี๋ยวนี้จะสรางความยึดถือขึ้นมา สําหรับทะเลาะวิวาทกันทําไมปวยการ,
แลวก็ไมถือใหมันผิดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือรูสึกมันสุดโตงไป สุดโตงซายสุดโตง
ขวา. สมมติวาถือวา เปนผักมันก็สุดโตงขวา, เปนเนื้อมันก็สุดโตงซาย อยาให
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มันสุดโตงทั้งขวาและทั้งซายนั่นแหละดี. นี่เราจึงไมมีความรูสึกวาผักหรือเนื้อ มันก็เลย
ไมสุดโตง เปนหลักมัชฌิมาปฏิปทา ฉันแตอาหารสักวาเปนธาตุ, แลวจะไมมีความ
รูสึกวาอรอยหรือไมอรอย. ถายังรูสึกวาอรอยมันก็โง, รูสึกวาไมอรอยมันก็คือโง;
ถารูสึกวามันเชนนั้นเองตามธรรมชาติ นั่นแหละคือไมโง.
ฉะนั้นจะกินผักหรือกินเนื้อกินอะไรก็ตาม
มันตองไมโงจนถึงกับไปเกิด
ความรูสึกวาอรอย หรือไมอรอย, มันมีวิธีกินเหมือนกันแหละ ตรงที่วาไมมีความรูสึก
ยึดถือวาอรอยหรือไมอรอย ไมมีชื่อใหยึดถือวาอยางนั้นวาอยางนี้, ทําในใจไมใหมียึดถือ
วา มีชื่ออยางนั้นอยางนี้, ใหรูสึกแตวาเปนธาตุตามธรรมชาติเทานั้นเอง.
ทีนี้จะฟาสางอยางไร, ฟาสางอยางไร ? ก็กินอาหารอยางที่เปนธาตุตาม
ธรรมชาติ, อยางมีความหมายวาผักหรือเนื้อ. ถายึดถือวาผัก ก็ยึดถือดวยอุปาทาน,
ถายึดถือวาเนื้อ ก็ยึดถือดวยอุปาทาน, ซึ่งตองการจะยกตนดีกวาผูอื่นอยูเสมอไป.
หมายมั่นยึดถือผักกินแตผัก ก็ไดเปนคาง, หมายมั่นเนื้อยึดถือเนื้อ ก็ไดเปนยักษ; กิน
แตเนื้อก็เปนยักษ กินแตผักก็เปนคาง นี้มันเปนผลแหงความยึดถือ มันเปนผลแหง
ความยึดถือ. อยาไดไปยึดถือเขาสิ ยึดถือหมายมั่นดวยความหลงหรืออวิชชา ดวย
อุปาทาน นั้นมันผิดทั้งนั้นแหละ, มันเปนที่ตั้งแหงความทุกข, ถอนความหมายที่เคย
ยึดถือเสียแลวคําพูดก็ถอนเสียดวย, คําพูดวาเนื้อวาผักก็ถอนความยึดถือเสียดวย, ถอน
ความหมายวาอรอยหรือไมอรอย หรือวาเปนอยางนั้นอยางนี้ อรอย ดี มีเกียรติ ก็ถอน
เสียดวย, นี่ก็ถอนทั้งความหมาย และถอนเสียทั้งคําพูด ที่เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ.
อยาแบงฝายใหเปนตรงกันขาม แลวไดทะเลาะวิวาทกัน; จะใชคําวาอาหาร
นั่นแหละถูกตองที่สุด กินอาหารที่เปนผลดีมีประโยชนก็แลวกัน; ถามีประโยชน
กวางออกไปไดก็ดี ทั้งทางอนามัย ทั้งทางเศรษฐกิจ แตใหทุกอยางมันไมเปนที่ตั้งแหง
อุปาทาน ความหมายมั่น.
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และโดยเฉพาะภิกษุ
ที่ยังตองฉันอาหารที่ผูอื่นให
แลวก็ตองไมเสียหลัก
ที่วา เราฉันอาหารที่ประชาชนเขาให เปนปรทัตตูปชีวี. คํานี้มันมีความหมายกวาง
วาคือพวกที่มีชีวิตอยูดวยอาหารที่เขาใหก็แลวกัน
แมแตหมูหมาที่คนเลี้ยง
มันก็เปน
ปรทัตตูปชีวิ, มันอยูดวยอาหารที่เขาให. ภิกษุนี้ก็เปนปรทัตตูปชีวี แตมันไมใช
ระดับนั้น มันระดับที่ไมไปทํานาทําไร, ระดับที่ไมไปคิดประกอบกรรมเลี้ยงชีวิตดวย
ตนเอง อยูดวยอาหารตามแตที่เขาจะให เหมือนคนขอทานอยางนั้น. แตเปน
ขอทานพิเศษที่มีประโยชนตอบแทนเหนือคาของอาหารที่เขาให ก็เลยกลายเปนเจาหนี้.
ภิกษุนี้เปนผูบริโภคอยางเจาหนี้
เพราะวาทําประโยชนใหแกเขา
มากกวาที่รับเอาของเขามาฉันมากิน. เลยบริโภคอยางเจาหนี้. ถาวาอยางเปนคน
ขอทานนี้ มันอาจจะเปนบริโภคอยางลูกหนี้ก็ได หรือวาสัตวเดรัจฉาน มันกินแลวมันก็
กลายเปนบริโภคอยางลูกหนี้;
เพราะมันจะตองทดแทน ดวยการที่เขาจะตองเอาไปขาย
ตองเอาไปฆา นี้มันเปนบริโภคอยางลูกหนี้. แตภิกษุ โดยเฉพาะพระอริยบุคคลนั้น
ทานเปนเจาหนี้ ทานมีสิทธิที่จะกินอาหาร มีคามากเทากับประโยชนที่ทานทําใหแกโลก,
แลวทานก็ไมอาจจะกินหมดนั้นดอก
รับมาฉันแตเพียงที่จะเลี้ยงชีวิตอยูได
นอกนั้นมัน
ก็เหลือ เหลือนั้นมันก็เปนบุญคุณที่อยูเหนือศีรษะเหนือเศียรของคนทุกคนที่อยูในโลก.
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นี้เรียกวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั่นมีบุญคุณอยูเหนือเศียรเกลาของคนในโลก ก็เพราะวา ตอบแทนใหแกโลกมากมายเหลือเกิน, แลวก็รับมาฉัน
พอเลี้ยงชีวิตได ซึ่งมีมูลคานิดเดียว. ทําไมจะตองมีปญหาเรื่องเนื้อหรือเรื่อง
ผักเลา ? คําสอนนั้นก็สอนใหเลิกอุปาทานเสีย ไมมีความหมายมั่นยึดถือวาเนื้อ
วาผักอยูแลว.
เปนอันวา ฟาสางทางมังสวิรัติ : อยาไดติเตียนกันระหวางเถรวาท
กับมหายาน พวกมหายานเขาเครงครัดเครงที่สุดแหละ จะไมแตะตองเนื้อ เขาก็มีเหตุผล
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ตามแบบของเขา; สวนเถรวาทนี้ไมมีเนื้อไมมีผัก, เถรวาทที่ถูกตองตามแบบของ
เถรวาท
จะไมมีความหมายวาเนื้อหรือไมมีความหมายวาผัก
มีความหมายแตเพียงวา
อาหารที่ควรแกการบริโภค, ถูกตองแกความเปนสมณะของตน ๆ ที่เลี้ยงชีวิตอยูไดดวย
การใหของผูอื่น; เรื่องมันก็หมด ไมตองทุมเถียงกันวา กินเจดี หรือกินเนื้อดี
ถืออยางมหายานดี หรืออยางเถรวาทดี แลวทะเลาะกันดวยเรื่องวา พระพุทธเจาฉันเนื้อ
หรือไมฉันเนื้อ.
ขอพูดเตือนกันลืมอีกครั้งหนึ่งวา
พระพุทธเจาทานไมฉันทั้งเนื้อและ
ไมฉันทั้งผัก.
ชวยจําไวอยางนั้นดวย
เพราะฉะนั้นไมมีทางที่จะไปตั้งปญหาวา
พระพุทธเจาทานฉันเนื้อหรือฉันผัก
เหมือนที่เขาชอบไปอางใหไดประโยชนฝายขางเขา;
ใหรูวาถาพระพุทธเจาแทจริง ทานจะไมมีความหมายวาเนื้อไมมีความหมายวาผัก, มีแต
สักวาธาตุตามธรรมชาติ ที่สมควรแกสมณบริโภคแลว ก็ยอมบริโภค; ถาไม
สมควร แมจะเปนธาตุตามธรรมชาติ ก็ไมบริโภคเหมือนกัน เลยหมดปญหา.
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หวังวาเราจะมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้
แลวก็หมดการถกเถียงวิวาท
โตแยงกันในเรื่องนี้ สมกับที่วาเปนพุทธบริษัท ผูตั้งอยูดวยความสงบ สืบตอไป.
นี้คําบรรยายขอสุดทาย ที่เรียกวา ฟาสางทางมังสวิรัติ.

วันนี้พูดกันได ๓ หัวขอ ฟาสางทางภาษาพูด จงพูดกันดวยภาษาพูดที่เปน
ประโยชนแกมนุษย เปนการเผยแผธรรมะอยูตลอดเวลาที่เราพูดกัน.
นี้ฟาสางทางไหว
พระสวดมนต โดยกระทําใหเปนสิ่งที่มีประโยชนมหาศาล หมายอยางหลายประการ ที่ทํา
วัตรเขาวัตรเย็น
แลวก็มีฟาสางทางมังสวิรัติคือรูดีวาอะไรเปนอะไร,
ควรคิดอยางไร,
จิตใจจึงจะอยูเหนือความทุกข. อยาโงวากูกินเนื้อ อยาโงวากูกินผัก, ไมตองกินทั้งเนื้อ
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ฟาสางทางภาษาพูด, สวดมนต, มังสวิรัติ.
และทั้งผัก กันแตอาหารที่ไมมีโทษ
อุปาทานวามันเปนอะไร.

เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ

๒๙๙
ไมยึดมั่นถือมั่นดวย

นี่การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลาแลว
หวังวาทานทั้งหลาย
จะไดฟงเอาไป
กําหนดจดจําเอาไป แลวชวยกันทําใหมันเกิดการสาง คือมันดียิ่ง ๆ ขึ้นไปตามลําดับ
ทุก ๆ ประการ ก็ไดวาเรามีความกาวหนาในพระพุทธศาสนา และไดชวยใหเพื่อนเกิด
แก เจ็บ ตายของเราก็มีความกาวหนา ในทางพระพุทธศาสนา.
ขอยุติการบรรยายนี้
ไวแตเพียงเทานี้
เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย
ไดสวดบทพระธรรมแบบครัดเครงสาธยาย สงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติของตน ๆ สืบตอไป
ในบัดนี้.
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-๙๓ กันยายน ๒๕๒๖

ฟาสางในทางมัชชวิรัติและอบายมุข.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๙ ในวันนี้
ก็ยังเปนการบรรยายในชุด ฟาสางระหวางหาสิบป ตอไปตามเดิม แตจะตองบรรยาย
โดยทํานองนี้เรื่อย ๆ ไป จนกวาจะหมดเรื่องฟาสาง. วันนี้มีหัวขอวา ฟาสางทางมัชชวิรัติ
ทางอบายมุข ทางกามารมณ ทางการพนัน และการทัศนาจร. วันนี้มีเด็กนักเรียนมาก
ก็จะพูดเรื่องฟาสางทางมัชชวิรัติมากเปนพิเศษ แตก็เปนเรื่องทั่วไป ไมใชเฉพาะสําหรับ
นักเรียน.
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ฟาสางทางมัชชวิรัติ.
คําวา มัชชวิรัติ เปนคําที่เราไมคอยพูดกัน โดยเฉพาะสมัยนี้ฟงคลายกับ
มังสวิรัติ แตเปนคนละเรื่อง. มังสวิรัติ เวนจากการกินเนื้อสัตว มัชชวิรัติ - เวนจาการ
๓๐๐
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เสพของมึนเมา. กอนนี้ไดยินบอย ๆ วาสมาคมมัชชวิรัติ ดูจะยังรังเกียจของเมา เชนบุหรี่
เปนตน, มีสมาคมการไมสูบบุหรี่ เปนที่ออกหนาออกตา. เดี๋ยวนี้คนพายแพแกบุหรี่
หมดประตู, สมาคมมัชชวิรัติมันก็เลิกไปเอง. ฟาสางก็นาหัวที่วา มัชชวิรัติ จะเวนแตเพียง
บุหรี่ ไมเวนสุรายาเมาอยางอื่น, ไมไดหมายความถึงเวนสุรายาเมาอยางอื่น มันฟงดูเปน
ของไมจริงใจ.
คําวา มัชชวิรัติ จะตองเวนจากสิ่งเสพติดและมึนเมาทุกอยาง. อะไร
เปนที่ตั้งแหงความเมา ก็ตองเวนกันหมด, โดยเฉพาะพุทธบริษัท ถาไมเวนจากสิ่งมึนเมา
ก็ไมเปนพุทธบริษัท; เพราะวาพุทธบริษัทนั้นแปลวาผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน; ถาดื่มกิน
ของเมา ก็คือเปนผูหลับ ยังไมตื่น ยังเปนคนโง ยังไมรู. พุทธบริษัทเราจึงตองเวน
จากของมึนเมา โดยประการทั้งปวง จึงจะสมชื่อ.
เรามาพิจารณากันถึงคําพูดคํานี้ ที่วา มัชชะ มัชชะ แปลวา ของเมา
ปมาทัฏฐานะ -เปนที่ตั้งแหงความประมาท. จึงเอาใจความสําคัญในขอที่วา เปนที่ตั้ง
แหงความประมาท. อะไรเปนเหตุใหเกิดความประมาท แลวเรียกวาของเมา
ทั้งนั้น : เปนวัตถุก็ได, เปนการกระทําอยางอื่นก็ได เปนความรูสึกทางจิตใจก็ได
ถามันทําใหเกิดความประมาท แลวก็เรียนวาของเมาทั้งนั้น. คําวาประมาท ก็คือ
สูญเสียสติสัมปชัญญะ สูญเสียสติสัมปฤดี ที่มีอยูตามปรกติ. คนเราตามปรกติมี
สติสมปฤดี พอเมาเขาก็สูญเสียสมปฤดีนั้น อยางที่เราเห็นกันอยูทั่ว ๆ ไปวา คนเมาเต็มที่
แลวเปนอยางไร, คลานอยางสัตวก็ได เขาหลอกใหกินอุจจาระก็ยังได.
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ในภาษาบาลีนั้นนาสนใจมาก, คําวา เมา เปนภาษาบาลีวา มตฺต มตฺต.
คําวา บา นั้นคือ อุมฺมตฺต คือ เมาขึ้น, คําวาประมาทนั้น ปมตฺต มตฺต แปลวา เมา,
อุมฺมตฺต แปลวา บา, ปมตฺต แปลวา ประมาท มันลวนแตเปนเรื่องเมาดวยกันทั้งนั้น,
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เรียกวามันเครือเดียวกันได ทั้งเมา ทั้งบา และทั้งประมาท. เรื่องเมามันเปนเรื่องทาง
รางกายมากไปหนอย, เรื่องประมาทก็เปนเรื่องทางจิตใจมากกวา; แตรวมกันแลวก็คือ
ความหมายเดียวกัน คือสูญเสียปรกติภาวะแหงรางกายและจิตใจและสติปญญา.
นี่ขอใหนักเรียนทั้งหลาย จําความหมายนี้ไวใหดี ๆ คือ สูญเสียปรกติภาวะ
ทางรางกาย เหมือนคนบา, สูญเสียปรกติภาวะทางจิตใจ คุมไวไมได แลวก็สูญเสีย
ปรกติภาวะทางสติปญญา คือคิดผิดไปหมด, นี้คือสิ่งที่เปนผลเกิดมาจากการเสพของเมา.
เมาทางภายนอกหรือเมาทางกาย ก็ดูใหดี ๆ, เมาทางจิต, เมาทาง
สติปญญา. การเสพทางกาย โดยตรงมีผลทางกาย มันก็มีอัสสาทะทางกาย คือมี
เสนหหรือมีรสอรอย ทําคนใหโงในทางฝายรางกาย. ที่เปนทางจิตก็มีผลทางจิต เสพติด
ทางจิต มีรสอรอยทางจิต, ยิ่งทางวิญญาณ มีความเห็นผิดเปนมิจฉาทิฏฐิ, ยิ่งเปน
เสนห เปนความอรอย ที่ละไดยากกวาทางกายหรือทางจิตไปเสียอีก.
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เราจะลองสํารวจดูของ เมาทางกาย พูดอยางพุทธบริษัทก็ไมตองเกรงใจใคร
แลวก็พูดไดอยางครบถวน จะขอใหสังเกตตั้งตนตั้งแตสิ่งที่มีความเสพติดนอย หรือ
นอยที่สุด
จนกวาจะไปถึงสิ่งที่มีความเสพติดมากที่สุด;
ตองตั้งตนตั้งแตน้ําชา
กาแฟ หมาก พลู บุหรี่ ยานัตถุ กัญชา ยาฝน เฮโรอีน กระทอม สุรา ยาโป ยาโดป นี่ไมรู
อะไรนะ ไดยินเขาวา น้ําเมาดิบ เปนที่สุด. นี่เรียกวามันผานมาทางกาย เขาไปทางกาย
มีอัสสาทะคือเสนห ทางดานประสาททางกาย กิน ก็ได ดื่ม ก็ได สูบ ก็ได ทาก็ได
ฉีดก็ได อบก็ได อาบก็ได อมก็ได, สารพัดอยางที่จะเปนการเสพสิ่งเหลานี้.

ทีนี้ถาเปนเรื่องทางจิต มันก็มีของเมา : เมาเที่ยวกลางคืน ติดการ
เสพติดการเที่ยวกลางคืน, ดูการเลน, เลนการพนัน ขี้เกียจ, ชอบของเกิน ดีเกิน
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กินเกิน อรอยเกิน นุงหมเกิน ขับกลอมดนตรีเพลง การประคบประหงม ฟุมเฟอย
แฟชั่นสมัยนิยม ประเพณีแหงคนเขลา ชนไกกัดปลา. แมแตสุนัขก็ชอบใหมันแพง ๆ.
รถยนตก็เมาได เพราะมีกันไดหลาย ๆ คัน, เมาวิทยุ ซื้อเปลี่ยนกันไมมีที่สิ้นสุด, เมาทีวี
กระทั่งเมาตํารา เมาหนังสือ เมากาพยกลอน ฟอนรําทําเพลง กระทั่งทัศนาจร
ก็เปนที่ตั้งแหงความเมา หมากรุก สกา ก็เปนที่ตั้งแหงความเมา ในคัมภีรมีเรื่องสกา
ถึงกับวาเลนพนันบานพนันเมือง.
การประดับประดาเหมือนของคนบา คือมันเกินไปจนมันเหมือนกับของ
คนบา คนไมบาแตประดับประดารางกายมากเกินไปจนเหมือนกับคนบา เหมือนกับเปน
รานทองหรือตูทอง อยูที่รางกายเที่ยวอวดคน เมาของหอมยอมทา, การทัดทรงประดับ
ประดาและตบแตง, เมาเหลา เมาผูหญิง.
มีคํากลอนที่นาสนใจ อยูบทหนึ่ง ในหนังสือโอมาคัยยัม ฟงดูเปนบทประพันธ
ของกรมหมื่นนราธิป ฯ มากกวาที่จะเปนของโอมาคัยยัม วา เมาเหลา เมาหญิง เมาหยิ่ง
เมายอ เมาครูรูพอ ไมเหมือนเมาสวรรค. พวกไหนเมาสวรรค จะเปนเรื่องของพวก
อุบาสกอุบาสิกามากกวา, พวกอุบาสกอุบาสิกากลายเปนนักเมา เสพติดสุดโตง คือเมา
สวรรคไปไมทันรูตัว, เรียกวา เมาบุญ. ลองคิดดูสิวา มันเมาไดอยางไมนาเชื่อ เมา
ตํารา ก็เมาได แมแตเมาพระไตรปฎกก็เมาได เมาอาจารย เมาเครื่องรางของขลัง
เมาทิฏฐิ ความคิดความเห็น ที่ยากที่จะตัดได แตแลวดูวา จะมาสูงสุดอยูที่เมาตัวกู
นี้อยูที่พวกพรหมในพรหมโลก สูงสุดอยูที่นั่น การเมาไปสูงสุดอยูที่นั่น. อุบาสกอุบาสิกา
เมาสวรรค นี้ยังไมเมาเทากับที่พวกพรหมในพรหมโลกเมาตัวกู.
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พูดอยางนี้บางคนจะหาวาเกินไปแลว
เพราะเขารูมัชชวิรัติกันแตเพียงไม
สูบบุหรี่ เพียงแตไมสูบบุหรี่ ก็เรียกวามัชชวิรัติแลว นี้เรามาดูกันใหหมดไมมีอะไรเหลือ
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มันก็เมากันถึงขนาดนี้, แลวก็ไมยกเวน คือไมวาจะเปนฆราวาส หรือจะเปนพระ เปน
อาจารย เปนสมภาร. แลวก็อธิบายกันเสียใหมวา ไมใชของเมา, กอนนี้มีบุหรี่ใบตอง
ชนิดหนึ่งเมาจัด สูบทีเดียวเด็ก ๆ ก็เมากลิ้ง ทานสมภารก็บอกวาไมใชของเมา, ไมใชของ
เมา เปนหยูกเปนยา เปนเภสัช เรื่องมันก็ไปกันใหญ, ของเมามันกลายเปนเภสัช,
หมากพลูกลายเปนเภสัช, บุหรี่จะฉุนรุนแรงอยางไรก็กลายเปนเภสัช.
นี่ดูเถิด ในวงพุทธบริษัทแท ๆ ยังมีการกบฏ กันถึงขนาดนี้, ไมถืออยาง
ตรงไปตรงมา ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่วา สิ่งใดทําใหสูญเสียสติสัมปชัญญะ
สูญเสียสมปฤดีแลว ตองจัดเปนของเมาทั้งหมดทั้งสิ้น. บางคนอาจจะอุทธรณ ไม
ยอมวาน้ําชากาแฟนี่ไมควรจะจัดเปนของเมา; แตเมื่อไปศึกษาดูจากพวกหมอแลว
ก็ยังมีสวนซึ่งเปนของเมา ที่ทําใหมีการเสพติด, และติดเขาแลวก็มีโทษดวยเหมือน
กัน; สารคาเฟอีน สารโกกาอีน ในใบกระทอม นี้มันก็ลวนแตเปนของเมา.
ปญหามันมีอยูที่วา ของเมาทุกชนิดมันมีอัสสาทะ คือมีเสนห ซึ่งแปล
กันวา รสอรอย ตามตัวหนังสือ. อัสสาทะ ตองแปลวา เสนห อยาแปลวา คุณ,
แปลวา คุณ มันก็ไมถูกตามคําคํานี้. คําวา คุณ มันมีอยูคําหนึ่งแลว, อัสสาทะ แปลวา
รสอรอย หรือที่เปนเสนหที่ผูกพันจิตใจผูเสพ. ของเมาทุกชนิดมีอัสสาทะที่ผูกพันจิตใจ
ผูเสพ ใหตกเปนทาสของมัน; แมที่สุดแตกัญชา ยาฝน กระทอม สุราเปนตน ตองพูด
อยางทานพยอมวา สุราสุนัขไมกิน แตคนมันก็กิน มันมีเสนหเฉพาะคน, ไมมีเสนหแก
สุนัขเลย, เปนปญหายุงยากไขวกันอยูอยางนี้ก็มี. ผูที่มีจิตใจเปนกลาง ก็วินิจฉัยดูเอาเอง
วามันเปนอยางไร, เปนของเมาขนาดไหน. นั้นเปนของเมาในทางกาย ติดก็ติดทางกาย,
มีผลอยูที่กายเปนสวนใหญ.
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ทีนี้ของเมาที่เลยรางกายเขาไปถึงจิต
เปนการเมาในทางจิต
พวกที่ติด
หนัง ติดละคร, ติดการเที่ยวกลางคืน แมที่สุดแตการพนัน มันก็ติดถึงขนาดที่
เรียกวายิ่งกวาผีสิง, บางคนยอมหยาลูกหยาเมีย ไมยอมเลิกการพนัน มันก็เปนการติด.
เดี๋ยวนี้มีการติดสมัยนิยม ที่เรียกวาแฟชั่นตาง ๆ พอแฟชั่นออกมาใหมก็ชวนกันติด,
ตองเปลี่ยนของเกา ตองซื้อหาของใหม; แมที่สุดแตของเลนก็ยังติด พวกที่เลนไก
เลนนกเขา เลนปลากัด เลนสัตวบางอยางนี้ มันก็ยังติด, มีลักษณะเปนการติด เลิก
ไมไดจนตลอดชีวิต มันไมเหมือนกันในรูปราง หรือในการประพฤติกระทํา แตมันเหมือน
กันในสวนภายในคือติด.
เปนอันวา เราจะตองมองดูกันใหซื่อตรง อยางซื่อตรง ซื่อตรงตอตัวเอง
ซื่อตรงตอธรรมะ ซื่อตรงตอวินัย ซื่อตรงตอศาสนา ซื่อตรงตอพระพุทธเจา แลวก็
ถามดูวาติดหรือไมติด ? ถาติดแลวก็ตองยกใหเปนของเมา, เปนของที่ตองเวน,
เปนของที่ควรจะละอาย.
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เดี๋ยวนี้เมาเครื่องรางของขลัง กันเปนอันมาก แลวก็ยากที่จะมองเห็นวา
เสพติด, เพราะมันเปนการเสพติดชนิดละเอียดลึกซึ้งประณีต และใชหรือประพฤติกระทํา
ดวยความงมงาย, ไมไดมีความรูอันถูกตองวา มันคืออะไรและเพื่ออะไร กลายเปนเสพติด
ในเรื่องของขลัง.

เมาอาจารย ไดยินสรรเสริญเยินยออาจารยสํานักของตน, อาจารย
สํานักอื่นสอนผิดทั้งนั้นเลย; จะมีถูกอยูอาจารยเดียว คืออาจารยของตน สํานัก
อาจารยอื่นผิดหมดทั้งนั้นเลย.
ทีนี้ที่เรียกวามันนาหวาดเสียว ก็คือเมาความดี บาดี. คนที่บาดีก็เมาดี,
คนที่บาบุญก็เมาบุญ, คนที่บาสวรรคก็เมาสวรรค. คําพูดชนิดนี้มันไมพนที่จะตอง
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ถูกดา ไมพนที่จะถูกคนเมาดา ดาก็ไดไมเปนไร,
เมาหรือเปลา ? มันเสพติดหรือเปลา ?

แตขอใหไปสํารวจตรวจดูเองวา

ในที่สุดมันก็จะมารวมอยูที่วา เมาตัวกู, เมาตัวกู เมาตัวเอง. ความ
เห็นแกตัวเองตัวกูนี่แหละ จะเปนเมาสูงสุด โดยคิดวาดีกวาใคร เกงกวาใคร
สูงกวาใคร ประเสริฐกวาใคร. ที่วาพวกพรหมเมาตัวกูยิ่งกวาพวกใดนั้น ก็เพราะวาไมมี
กิเลสชั้นเลวชั้นต่ํา เหลืออยูแตกิเลสชั้นสูงสุด คืออัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นวา
ตนวิเศษ ของตนวิเศษ ถาหยุดเมาอันนี้เสีย มันก็บรรลุนิพพาน.
ทีนี้อยากจะถามขึ้นมาวา นิพพานนั้นเมาไดหรือไมได ? ชวยฟงใหดี ขอตอบวา
ถานิพพานเกแลวก็เมาได, นิพพานจริงเมาไมได. นิพพานเก นิพพานปลอม คือ
นิพพานที่วาเอาเอง, นิพพานที่เขาพูดหลอกกัน หรือวาไมเจตนาจะหลอก แตก็เหมือน
กับหลอก ใหรูสึกเหมือนกับวาเปนบานเปนเมือง รุงเรืองไปดวยความสายงาม เอร็ดอรอย
สนุกสนาน; แมที่สุดแตคําประกอบบรรยายบางคํา มันก็มีความหมายที่ไขวเขว เชนวา
ไมเกิดไมตาย อยูที่นั่นไมเกิดไมตาย. นั่นหลอกใหคนเขาใจเขววา ที่นั่นไมเกิดไมตาย.
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ที่แทนั้นมันไมใชอยางนั้น มันเปนที่ที่ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความ
ตาย หมดความหมาย ไมมีความหมายที่จะครอบงําย่ํายีจิตใจใคร. ถาจิตใจขึ้นไปถึงขีด
หรือเขตของการบรรลุนิพพานแลว ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความทุกข
ทั้งหลายมันหมดความหมาย. พระอรหันตบรรลุนิพพานแลว แตไมเทาไรรางกายของ
ทานก็จะตองเจ็บไข ตาย และถูกเผา; แตมันไมมีความหมาย ไมมีความรูสึกเชนนั้น
ไมมีความรูสึกวาตัวเราตาย แก เจ็บ ตาย เผา ถูกเผา ถูกไหม ถูกทําเหมือนกับที่เขาทําแก
คนที่ตาย นั้นมันสวนของรางกาย ไมเกี่ยวกับนิพพาน. นิพพานอยูที่จิตหลุดพนจาก
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ความยึดมั่นถือมั่น ไมมีกิเลสใด ๆ ไมมีความทุกขใด ๆ นิพพานชนิดนั้นถารูจริง
เห็นจริง ถึงจริง เมาไมได.
ถาเมาไดเปนนิพพานที่วาเอาเอง นึกเดาเอาเอง หรือตามที่เขาพูดใหฟง
อยางผิด ๆ, นิพพานอยางนี้ก็เมาได. หรือวาจะเปนชั้นละเอียดที่สุด มีมิจฉาทิฏฐิอัน
ละเอียดที่สุด ก็ถือวานิพพานเปนตัวตน ตัวตนของนิพพาน; อยางนี้ก็เมาไดดวย
ทิฏฐิอันละเอียด แลวก็ไมใชนิพพานจริง, นิพพานที่เขาใจเอาเอง. เปนอันวา นิพพาน
ปลอม นิพพานที่วาเอาเอง คิดเอาเอง เหมาเอาเอง ก็เปนของเมาได นี่พูดอยางนี้
มันเปนอยางไร, มันเปนชองใหเขากลาวหาวา วาราย เพงราย มองในแงราย ควรจะถูกดา.
เดี๋ยวนี้เราจะมีฟาสางทางมัชชวิรัติ เราจะมีฟาสางทางมัชชวิรัติ อะไรเปน
ที่ตั้งแหงความเมาและเคยเมา ขอใหมันสาง ใหมันจาง ใหมันหนาย ใหมันละลาย
ไปจนไมมีความเมาเหลือ, แมความเมาสุดทาย เชนเมาบุญ เมาสวรรค เมาดี เมาตัวกู
นี่ก็ขอใหมันจางไปจนไมมีเหลือ.
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พยายามที่จะสังเกตตรงที่วา มันเสพติด; คําวาเมามัน จะคูกับคําวา
เสพติด; เพราะวามันมีรสอรอยชนิดหนึ่ง พอไปชิมเขาแลว ไปดื่มเขาแลว มันก็ติดใจ;
แลวมันก็อยากจะอรอยในใจ อยากจะครึ้มอยูในจิตใจ ดวยรสอรอยอันนั้น มันก็ตองไปหา
มาอีก. ที่เปนทางรางกายมันก็ติดแนนแฟน เปนระบบของรางกายมันติด, ที่เปนจิตใจ
มันก็ยังละเอียดไปกวานั้น, ถามันเปลี่ยนความคิดนึกรูสึกไปไมได มันก็ละวางไมได.
นี่ขอใหไปพิจารณาดูเองวา มันจะสางออกมาไดอยางไร.

อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุสามเณร เปนบริษัทที่ที่พระพุทธเจาทานทรง
หวังไววา จะชวยกันสืบตออายุพระศาสนา ดวยการบวช ดวยการเรียน ดวยการ
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ปฏิบัติ และดวยการสั่งสอน สืบตอ ๆ ไป อยาใหขาดสายได จนกวาประชาชนเขาจะ
ประกาศศาสนาได โดยน้ํามือของเขา. พระพุทธเจาทรงหวังอยางนี้ ชวยจําไวใหดี ๆ
ถาใครยังไมเคยไดยินหรือไมสนใจมากอน. พระพุทธองคทรงหวังวา จงเผยแผพระ
ศาสนาใหแกมหาชน จนเขาเปนผูเผยแผไดโดยตัวของเขาเอง ตอ ๆ กันไป. ถามาใหยา
เสพติด หรือทําใหกลายเปนสิ่งเสพติด มันก็เปนการลมละลาย, เปนการลมละลาย
ไมมีอะไรเหลือ, ไมมีลักษณะแหงความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน.
นี่เรื่องมันมีโดยรายละเอียดมาก
เราไมมีเวลาพอที่จะแจกลูกโดยรายละเอียด
แตขอใหถือเอาเปนหลักวา เมานั้นคือเสพติด, เสพติดเพราะมีรสอรอยทางกาย ก็ได
ทางจิตก็ได ทางวิญญาณคือสติปญญาก็ได เหลือประมาณ มันจึงไดเสพติด มัน
เสพติดในรสอรอย นั้นคือความเมา, มันตองไมมีอะไรที่มีลักษณะเปนความเมาชนิดนั้น
ในจิตใจของพุทธบริษัท ซึ่งเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน จึงพูดไดวา ไมมีการเมาในความดี
ไมมีการเมาในบุญกุศล, ไมมีความเมาแมจะคิดนึกเอาเองวา ในพระนิพพานมีรสอรอย
เปนที่ตั้งแหงความเมา.
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ทีนี้ก็จะพูดตอไปถึงเรื่อง ฟาสางทางอบายมุข อบายมุขก็เปนของเมา
เปนที่ตั้งแหงความเมาอยูในเครือเดียวกับความเมา. ทีนี้แยกออกมาพูด เปนเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ เพราะวาความเมานี้มันใหโทษมากกวาของเมาธรรมดา คือเมาชนิดที่
สมัครจมลงไปในอบาย, เมาชนิดที่ยอมอยูในอบาย.

คําวา อบายมุข ที่สอนไวในหลักคิหิปฏิบัตินั้น ตัวหนังสือมันมีวา เสื่อม
แหงโภคะ ปากทางแหงความเสื่อมแหงโภคะ หมายถึงทรัพยสมบัติ ทรัพยสมบัติ
จะหมดสิ้นเพราะอบายมุข แตทานใชคําวาโภคะ.
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โภคะนั้นคืออะไร ? ทรัพยสมบัติคืออะไร ? อะไรเปนทรัพยสมบัติสูงสุด ?
ถาทานรูจักวาอะไรเปนทรัพยสมบัติสูงสุด แลวก็จะเขาใจความหมายของคําวาอบายมุขไดดี
เพราะวาเปนที่เสื่อมแหงโภคะทั้งหลาย.
โภคะสูงสุดก็คือความเปนมนุษยของเรา นั่นเอง ฟงถูกหรือไมถูก ชวย
กันคิดดูหนอย, โภคะสูงสุดของเรา ก็คือความเปนมนุษยของเรานั่นเอง. เมื่อใดเรา
สูญเสียความเปนมนุษย นั้นคือฉิบหายหมดเนื้อหมดตัว, ดังนั้น คําวา อบายมุข
ปากทางแหงความเสื่อมของโภคะนี้ มันหมายไปไดถึงทางจิตใจ, โภคะ คือความเปนมนุษย
เปนเรื่องทางจิตใจ.
จิตใจไมมีความเปนมนุษย เรียกวาเสื่อมแหงโภคะสูงสุดของคนเรา คือ
เราสูญเสียความเปนมนุษย, แลวไดเปนสัตวในอบายทั้ง ๔, สูญเสียความเปนมนุษย
แลวไปไดเปนสัตวในอบายทั้ง ๔ คือนรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย, นี่สัตวในอบาย
ทั้ง ๔ ; เราสูญเสียความเปนมนุษยของเรา แลวไปไดทั้ง ๔ นี้มา. ลองคิดดูวา มีความ
สูญเสียหรือวินาศวิบัติฉิบหายอะไรยิ่งไปกวานี้ ดูจะไมมีอะไรที่เปนเรื่องเสื่อมเสียมากกวานี้
คือสูญเสียความเปนมนุษย แลวไดความเปนสัตวในอบายทั้ง ๔.
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คําวา นรก เปนสัตวนรก ก็คือเมื่อรอนใจ เปนไฟเผาอยูในจิตใจ :
นี้เขาหลักนรกทางอายตนะ ที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา เปนนรกที่ฉันเห็นแลว เลวรายกวา
นรกใตดิน ที่จะถึงกันตอตายแลว. เดี๋ยวนี้ไมตองตาย มันก็ถึงกันที่นี่ แลวก็เผาจิตใจ
ใหเรารอนในความรูสึกโดยตรง, เรียกวานรก. เดรัจฉานก็คือโง โงอยางหมดความ
เปนมนุษย เมื่อโงขนาดหมดความเปนมนุษย ก็เรียกวาเปนสัตวเดรัจฉาน, ตายจากความ
เปนมนุษยไปเปนสัตวเดรัจฉานไดทันทีในรางกายนี้. เปรต ก็คือหิวหิวเหลือประมาณ
อยูตลอดเวลา. อสุรกายก็คือกลัว ขลาดกลัว, กลัวความยากจน เหลือประมาณ
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กลัวคนเขาจะเห็นวาตนเปนคนชั่ว, กลัวคุกกลัวตะราง อะไร ๆ ก็กลัวไปหมด นี้คือ
พวกอสุรกาย. อบายมุขทําใหสูญเสียความเปนมนุษย แลวก็ไดความเปนสัตวนรกขึ้นมา
แทน.
เดี๋ยวนี้ฟาไมคอยสางในทางนี้
เพราะวายังเปนที่มาแหงภาษีอากร
เปน
รายไดของชาติของอะไรอยู
สางไมคอยออก. ถาเมื่อไรผูนําประเทศชาติเขาใจปาพอ
ยอมเสียสละรายไดจากสิ่งเหลานี้ เมื่อนั้นแหละมันจะสางได. แตเรื่องนี้ไมตองพูด พูด
เรื่องของเราคนเดียวดีกวา, เราคนเดียวมันอาจจะสางได ทําไมจึงไมสางเลา. เราคน
เดียวเราทําได ของเรา; เพราะฉะนั้นเราควรจะสางทางอบายมุข : ไมดื่มน้ําเมา
ไมเที่ยวกลางคืน ไมดูการเลน ไมเลนการพนัน ไมคบคนชั่วเปนมิตร ไมเกียจคราน
ทําการงาน. เราคนเดียวทําได เราทําของเรากอนก็ได เมื่อรัฐบาลเขายังไมเลิก
เราเลิกกอนก็ได รักษาความเปนมนุษยไวใหเต็มเปยม อยาใหสูญเสียไปแมแตนิดเดียว.
พิจารณาดูใหเห็นวา อัสสาทะ เสนห หรือความเอร็ดอรอยจากอบายมุข
นั้น มันเปนของหลอกลวง, เปนของหลงสําหรับคนหลง, ไมใชเปนของหลงสําหรับ
คนฉลาด. พุทธบริษัทเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน เปนคนฉลาด ก็ไมควรจะ
หลงในอบายมุข คือปากทางแหงอบาย, เสียเงินเสียทองกระทั่งเสียอวัยวะรางกาย แม
กระทั่งเสียชีวิต ก็ไมรายเทากับสูญเสียความเปนมนุษย, สูญเสียความเปนมนุษย แม
ยังไมตายมันก็ไมมีอะไรเหลือแลว, นี่สูญเสียความเปนมนุษยนี่รายยิ่งกวาสูญเสียชีวิต. นี้เรา
ประกาศตน
ปฏิญญาณตนเปนพุทธบริษัทอยูดวย
ตองไมสูญเสียความเปนมนุษย;
เพราะวาถาสูญเสียความเปนมนุษยแลว ความเปนพุทธบริษัทไมมีที่อยูไมมีที่ตั้ง,
มันก็สูญเสียไปหมด. ฉะนั้น จึงตองเอาไวใหได วาจะไมสูญเสียความเปนมนุษย หรือ
ความเปนพุทธบริษัท.
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ฟาควรจะสางทางอบายมุข
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพุทธบริษัทเรา.
ถาคนทั้งโลกเขายังไมเอาก็ตามใจเขาสิ, คนทั้งโลกเขายังไมสาง เขายังไมยอมละ เขายัง
สงเสริมกันอยูก็ตามใจเขา. เราในฐานะเปนพุทธบริษัทคนหนึ่ง ๆ นี่จงสาง, จงมี
อาการฟาสางทางอบายมุข เกลียดกลัววาเปนอบาย เปนที่ตั้งแหงอบาย คือสิ่งเลวราย
หาความเจริญไมได.

ฟาสางทางกามารมณ.
ทีนี้ขอตอไป คือฟาสางทางกามารมณ หลงใหลใน กามารมณ นี้ก็รวมอยู
ในกลุมอบายมุข, แมไมเปนตัวอบายมุขโดยตรง ก็เปนที่ตั้งแหงอบายมุข และเปนที่
ตั้งแหงความเมา. มองดูใหดีจะเห็นวา กามารมณก็เปนความเมา, เปนของเมา เปนที่
ตั้งแหงความเมา. ถาฟาสางทางกามารมณ มันก็เปนเรื่องฟาสางทางของเมา จะจัดไป
เขากลุมอบายมุขก็ได, จะจัดเขากลุมของเมาก็ได, หรือแยกตัวมาเปนอีกกลุมหนึ่งวา
ทางกามารมณก็ได.
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กามารมณ ก็คือเหยื่อของกิเลส, กามารมณคือเหยื่อของกิเลส, สิ่งที่
หลอเลี้ยงกิเลสในทางกาม คือทางเพศ. ในอบายมุข ๖ มีแตวาดื่มน้ําเมา เที่ยวกลาง
คืน ดูการเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร เกียจครานทําการงาน ไมเอยถึงกาม
แตมันมีซอนอยูในนั้น; เชนวาเที่ยวกลางคืน ก็ไปเที่ยวหากาม, ดูการเลน
ก็เพื่อสงเสริมความรูสึกทางกาม,
ก็เปนเรื่องที่จะตองรูจักหรือควรขยะแขยง เปน
ตนเหตุแหงอาชญากรรม. อาชญากรวัยรุนทั้งหลายเดี๋ยวนี้ มีสิ่งที่เรียกวากามารมณเปน
เครื่องกระตุน เปนเครื่องยุใหทําสงเสริมใหทํา.
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จะตองดูใหเห็นวา
มันใหโทษมากเกินกวารสอรอยที่ไดรับ
โทษคืออาทีนพ
แปลวาความเลวทรามของมัน, รสอรอยคืออัสสาทะ เสนหของมัน มันใหโทษมากกวา
ที่มันจะใหรสอรอย. แตสวนที่มันใหโทษเราไมรูสึก เพราะมันกลบไวเสียดวยความหลง
ใหลในรสอรอย. นี่เรียกวา อัสสาทะของกามมีนอย อาทีนวะความเลวทรามของ
กามมีมาก; แตเราก็มองไมเห็น จะตองเห็นโทษหรืออัสสาทะใหมากพอจึงจะเกิด
ฟาสางทางกามารมณ.
ในบาลี โดยเฉพาะเรื่องอนุปุพพิกถา แสดงโทษของกามไวถึงกับวา เปนที่
ตั้งแหงการทะเลาะวิวาทฆาฟนกัน ระหวางคนกับคน ระหวางพี่กับนอง ระหวางญาติกับ
ญาติ, แมแตระหวางบิดากับบุตร ระหวางมารดากับบุตร พอกับลูกชายฆากันไดเพราะ
กามารมณ, แมกับลูกสาวฆากันไดเพราะกามารมณ อยางนี้เปนตน. แตเราไมเคยนึกกัน
ถึงขนาดนี้จึงไมกลัว แลวเปนเหตุใหคนคุมพวกคุมหมูทําลายลางผลาญกัน. พระราชา
รบพุงกันกับพระราชาดวยกัน เพราะเหตุแหงกามารมณ, ยกกองทัพไปประหัตประหารกัน
เพราะเหตุแหงกามารมณอยางนี้ก็มี. แตไมมีใครไปดู ไมมีมองดู ไมมีใครศึกษาดู มันก็
ไมตองรูกัน.
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แมที่เปนเฉพาะสวนตัวบุคคลแตละคน ๆ
มันก็ใหความเจ็บปวดมากกวา
ความสุขสนุกสนาน, ไปเอาความสนุกสนานไปกลบเกลื่อนความเจ็บปวดเสีย
มันก็เลย
เห็นยาก. นี้เขาเรียกวา ยอมพลีทุกอยางเพื่อกามารมณ.

กามารมณ เปนของชั่วคราว เปนของชั่วคราว เหมือนกับของยื มเขามา,
จะตองคืนเขา, เรียกวาเปนเหมือนของยืมเขามา,
มันจะเปลี่ยนแปลงไปในเวลาอันสั้น
เหมือนของยืมเขามา. ที่เคยเปนบาเปนหลังนั้น จะสูญเสียไปในเวลาอันสั้น เหมือน
ของยืมเขามา หรืออีกอยางหนึ่งก็วาเหมือนกับในฝน กําลังฝนนั้นสนุกสนาน เปน
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วิมาน เปนอะไรไปทีเดียว. พอตื่นขึ้นมาไมมีอะไรเลย.
อะไรเลย เหมือนกับของในฝน.

๓๑๓
นี่พอรูเทาเลาทันเขามาก็ไมมี

แลวมันจะทําอันตรายแกบุคคลผูยึดครอง เปรียบเหมือนกับวา นกตัวหนึ่ง
มันคาบชิ้นเนื้อมา แลวนกทั้งหลายก็ตามแยงตีกันจนตาย;
ถาไมยอมใหเนื้อชิ้นนั้น
เพราะนกตัวนั้นมันมีเหยื่อชิ้นนั้น. นี่กามารมณเปนเหตุใหผูยึดครองตองตาย มาก
มายยิ่งขึ้นทุกที. ดังที่ปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพ โดยเฉพาะสมัยนี้ ไปเปดดู.
แลวทานเปรียบไวอีกอยางหนึ่งวา
มันเหมือนกับจุดคบเพลิงถือทวนลม,
จุดคบเพลิงแลวถือทวนลมไป ลมมันก็พัดเปลวเพลิงเขามาหามือของผูถือ. มันไหมมือ
ของผูถือ นี่คือขอเท็จจริงเกี่ยวกับกามารมณ ใครไปจับ ไปฉวยไปถือเอาไว มันจะยอนมา
ไหมมือของผูถือนั้นเอง.
หัวใจของเขาจะตองชอกช้ํา เปนที่รองรับความชอกช้ํา เหมือนกับเขียง
รองสับเนื้อ ไมกระดานรองสับเนื้อนั้น มันตองรับความชอกช้ําเทาไร, หัวใจของผูที่
ถือไวซึ่งกามารมณ จะตองชอกช้ําถึงขนาดนั้น แลวมันก็เปนอันตราย เหมือน
กับวางูพิษ หรือลูกศรที่อาบยาพิษ ใหความเจ็บปวดรวดราวมาก. และมันก็ระบม
เหมือนกับฝที่กําลังกลัดหนอง
คนที่เคยเปนฝกําลังกลัดหนองไดรับความทรมาน
อยางไร
ทานเอามาเปนเครื่องวัดโทษของกามารมณ
นี่ถาผูใดเห็นโทษของกามารมณ
ในลักษณะที่กลาวมานี้แลว ก็มีหวังที่วา ฟามันจะสางไดในทางกามารมณ.
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มีพระบาลีที่กลาวถึง บุคคลผูรูจักกามารมณวามันคืออะไร หมายความวา
เขาชนะกามารมณได และเขากลาวคําลอเลียนกามารมณหรือกามคุณไว เปนใจความวา
อทฺทสํ กาม เต มูลํ สงฺกปฺปา กาม ชายติ น หิ สงฺกปฺปยัสฺสามิ เอวํ กาม น เหหิสิ.
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เปนคาถา ๔ บาท บาทที่ ๑ วา อทฺทสํ กาม เต มูลํ – กามเอย ฉันเห็นรากเหงาเคามูล
ของแกแลว, สงฺกปฺปา กาม ชายติ - กามเอย แกเกิดมาจากการดําริเทานั้น, น หิ
สงฺกปฺปยิสฺสามิ -ฉันจะไมดําริเชนนั้นอีกตอไป, เอวํ กาม น เหหิสิ – เจาจะมีมาไมได
อีกเพราะเหตุนี้.
เขากลาวคํานี้มีความหมายวา รูจักรากเหงาของกามารมณวา มันเกิดมา
จากการดําริแหงจิต, ความดําริแหงจิตเทานั้น ไมมีเรื่องจริงจังเนื้อหนังเปนตัวเปนกอน
อะไร, มันเปนเพียงความดําริแหงจิต, คือจิตมันสายไปดวยความดําริเทานั้นแหละ สิ่งที่
เรียกวากาม; แมวาจะมีของภายนอกเปนรูป เสียง กลิ่น รส ? อะไร เขามาชวยเหลือ.
ตัวกามแท ๆ เปนเพียงความดําริแหงจิต, ไมมีตัวตนจริงอะไรที่ไหน.
นักจิตวิทยาสมัยปจจุบันเขาก็พูดกันอยางนี้มากขึ้น
วาความรูสึกทางเพศ
นั้น เปนเพียงมโนภาพที่จิตสรางขึ้นมาสวมทับสิ่งซึ้งเปนอารมณของกาม; เพราะ
วาตัวที่เขาไปจับเอาใจนั้น เปนมโนภาพที่จิตสรางขึ้น, ไมใชวา รูป เสียง กลิ่น รส ฯ ของ
เพศตรงกันขามมันจะไปถึงจิตได, มันเขาไปไมได เพราะจิตมันอยูลึกเกินไป. แตวา
จิตนี้มันสรางมโนภาพ แทนรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ของผูที่ใหความรูสึกทางกามนั้น
ได; มโนภาพนี้เขาไปฝงครอบงําจิตใจ เผาลนจิตใจได. ฉะนั้น กามทั้งหลายจึงเปน
เพียงความดําริ
ในบาลีใชวาดําริ, ภาษาจิตวิทยาสมัยใหมใชคําวามโนภาพ
เปน
imagination
คือมันสรางความรูสึกทางการเห็น การไดยิน การไดดม การไดลิ้ม การไดสัมผัส ขึ้นมา
ใหม เปนความรูสึกอยางนั้น.
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สมมติวามีการกระทําทางเพศ
ผูที่เปนเพศตรงกันขามนั้นเขาไปในจิตใจไมได
แตวามโนภาพที่สรางมาจากบุคคล ที่เปนคูประกอบกิจกรรมทางเพศนั้น มัน เขาไปในจิตใจ
ได มันเขาไปครอบงําจิตใจได. นั้นคือสิ่งที่เรียกวา สงฺกปฺปา ในที่นี้ ความดําริแหงจิต,
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ภาษาบาลีเขาเรียกวา สงฺกปฺปา, นักจิตวิทยาเรียกกวาการกระทํามโนภาพ มโนคติ, เปน
มโนภาพ มโนภาพเขาไปสวมทับจิตใจไดอยางแนนแฟน.
นี่ถาเขาใจขอนี้ ก็คือเขาใจ พระบาลีตอนนี้ วารูปของเพศตรงกันขามไมไดเขา
ไปครอบงําจิตใจ แตมโนภาพที่สรางขึ้นมาจากรูปของเพศตรงกันขามเขาไปครอบงํา; เสียง
ก็ไมไดเขาไปไดแตวามโนภาพทางเสียงถูกสรางขึ้น แลวเขาไปครอบงํา, กลิ่น ก็เหมือน
กัน กลิ่นแท ๆ เขาไปถึงจิตนั้นไมได, แตวามโนภาพของกลิ่น กลิ่นที่สรางขึ้นดวยมโนภาพ
เขาไปได, รส ก็เหมือนกัน ที่มาจากเพศตรงกันขาม สัมผัส ทางผิวกายนี้ก็เหมือนกัน
มันสรางมโนภาพขึ้นมา จึงเขาไปครอบงําจิตใจได. กามารมณ ทั้งหลายจึงเปนเพียง
มโนภาพ เปนเพียงสังกัปปะ - ความดําริแหงจิต. ถาแปลตามหลักวิชาภาษาบาลีที่เรียน
กันมาในโรงเรียน ก็แปลวาความดําริแหงจิต ก็คือสิ่งที่จิตมันสรางขึ้น เปน ๒ ซอนอยู
ฉะนั้นจึงเปนของลวง, ความรูสึกที่เปนกามทั้งหลาย ที่เขาไปถึงจิตไดนั้นเปนของลวง
ไมใชของจริงอะไร.
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เขาจึงเยาะเยยวา กามเอย ฉันเห็นรากเหงาเคามูลของแกแลว แกเกิด
จากสังกัปปะเทานั้น เกิดจากความดําริแหงจิตเทานั้น, ฉันจะไมดําริอีกตอไป คือจะไม
ดําริชนิดนั้นอีกตอไป, แลวแกก็จะมีขึ้นมาในจิตของฉันอีกไมได. นี่ก็เรียกวาคนที่ชนะ
กาม เปนคํากลาวของบุคคลที่เปนพระอรหันตแลว องคใดองคหนึ่ง. ถารูความจริง
ถึงขนาดนี้ ก็เรียกวามีฟาสางทางกามารมณ ถึงขนาดที่เรียกวาปลอดภัย หรือเอา
ชนะได เปนที่ควรสนใจ.

แต เดี๋ ยวนี้ มั นมี ป ญหาลํ าบากยุ งยาก ก็ เพราะว ามนุ ษย ทั้ งโลกนี่ ไม คิ ดอย างนี้
ไมสนใจอยางนี้ มีแตจะสงเสริมใหเปนทาสของกามารมณ;
แมแตการศึกษาที่วาชั้นดี
ชั้นเลิศของมนุษยในโลกนี้ ก็มีแตเปดโอกาสใหเปนทาสของกามารมณ ไมมีการศึกษาที่
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โรงเรียนไหน วิทยาลัยไหน มหาวิทยาลัยไหน ที่สอนใหรูวา เรื่องกามารมณนี้เปน
เรื่องมายา, เปนเรื่องทําใหเราโง, เปนเรื่องที่ทําใหเราหลง, แลวเบียดเบียนตัว
เอง และเบียดเบียนผูอื่น อยางยิ่ง, ไมมีการสอนอยางนี้. มันก็นาสงสารลูกเด็ก ๆ ไมมี
ทางที่จะไดสติปญญาที่ไหนมา สําหรับจะตอสูกับสิ่งที่เรียกวากามารมณ มันก็เลยระบาด
ทําลายจิตใจของยุวชนแหลกลาญหมด แลวก็มีปญหาอันเนื่องมาจากกามารมณนี้เพิ่มขึ้น ๆ
ขนาดวาเครื่องปองกัน เครื่องตอตาน ที่มีอยูในโลกเวลานี้ปองกันไมไดดอก เพราะวา
สวนที่สงเสริมใหมันรุนแรงนั้นมีมากเกินไป.
การศึกษา ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ทางเทคโนโลยีอะไรก็ตามใจ
ที่เขามีไวสําหรับผลิตสิ่งตาง ๆ อยางมหาศาลนั้น, เขาผลิตเพื่อสงเสริมกามารมณกัน
ทั้งนั้น; ไมมีอะไรที่มนุษยยุคปจจุบันผลิตขึ้นมา เพื่อตอตานกามารมณ. ฉะนั้น ความ
ไดเปรียบมันจึงตกอยูฝายขางพญามาร หรือกิเลสมาร หรือกามเทพ เทวดาของคนหลงใหล
ในกามารมณ ก็เลยไมตองรูสึกตัว, ไมตองตื่น ไมตองรูสึกตัว, หลับหูหลับตาเปนทาส
ของกามารมณกันทั้งโลก. นี้ปญหามันยากอยูที่วา ฟาจะสางทางกามารมณ เพราะวา
โลกในยุคนี้ มันเปนยุคแหงการบูชาวัตถุเนื้อหนังหรือกามารมณ เห็นจะตองรอ
ไปกอน.
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ฟาสางทางการพนัน.
ขอตอไปที่จะพูด คือฟาสางทางการพนัน การพนันก็เปนอบายมุข เปน
ปากทางแหงอบาย. การพนันก็เปนของเมา เปนมัชชะ เปนของเมายิ่งกวาเหลา
ยิ่งกวากัญชายาฝนก็ได; เพราะลงเมาการพนันเขาแลว ก็ถอนยาก ก็ถอนออกไมไหว.
ดังนั้นเมื่อพูดถึงการพนัน ก็ขอใหรูวา พูดถึงมันในฐานะที่เปนอบายมุขก็ได, ในฐานะ
ที่เปนของเมาก็ได.
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เดี๋ยวนี้เราแยกพูดออกมาในฐานะเปนตัวมันเอง
วาเปนการพนัน
การพนัน
ก็มีอัสสาทะ คือเสนห รสอรอย ดึงดูดใจอยางสูงสุดอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน. คนที่ไมเคย
รูเรื่อง ไมเคยถูกมันครอบงํา ก็ไมฟงออก ; แตถาวาเขาเคยเปนมาแลว เขาจะฟงออก
วามันมีเสนหอยางไร เทาไร. บางคนเขาพูดวา เขายอมหยาเมียหยาผัว โดยไมยอมเลิก
การพนัน ไปวัดดูเอาเอง บางคนก็ปลอยใหลูกทารกตาดํา ๆ ลําบากยากเข็ญ เพราะพอแม
ไปบูชาการพนัน, ก็เรียกวารักยิ่งกวาลูกตาดํา ๆ เพราะอะไร ก็เพราะวามีเสนหชนิดที่
เปนผีสิง ไมใชเสนหอยางธรรมดา.
อยาเขาใจวา คนที่ติดการพนันนั้น มันติดเพราะความอยากรวย, ไมใช.
มันติดเพราะผีของการพนันสิงจิตสิงใจ, ไมไดเกี่ยวกับความอยากรวย. แตวาผีมัน
สิงจิตสิงใจถึงขนาดนั้นแลว มันก็ยอมที่จะสูญเสียอะไรไปก็ตามใจ เพื่อไดเสวยรสของการ
พนัน. มันมีอัสสาทะ รสอรอยขนาดผีสิง. แลวมันมีการเสพติดเหมือนกับสิ่งเสพติดอื่น ๆ
เกิดขึ้นแกความรูสึกที่เปนตัวกู, ตัวกูอรอยเพราะรสของการพนัน; ไมใชวาเพื่อจะไดเงิน.
นี่มันเปนสิ่งบํารุงบําเรออหังการมมังการอยางยิ่ง มันจึงละยาก; ไมใชเรื่องรวย
แตเปนเรื่องบํารุงบําเรออัสมิมานะ
ความรูสึกวาตัวตนวาของตนอยางยิ่ง
มันจึงละได
แสนยาก, คนจึงติดการพนันจนสุดเหวี่ยง สุดที่จะติดได.
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แลวมันก็ใหโทษเลวรายสมกันทีเดียว ก็มีคนกลาวอยูทั่ว ๆ ไปวา โทษของ
การพนันนี้ มันรายยิ่งกวาไฟไหมบาน, ไมไหมบานแผนดินมันยังเหลืออยู ถาเสีย
การพนันแมแผนดินก็เสียหมด ไมมีอะไรเหลืออยู เพราะมันพายแพเสียการพนันจนแผน
ดินก็ไมไดเหลืออยู. ถาไฟไหมบาน แผนดินมันก็ยังเหลืออยู, ถาโจรปลน บานเรือน
ก็ยังเหลืออยู, แผนดินก็ยังเหลืออยู, ฉะนั้นผีการพนันสิงนี้เลวรายกวาไฟไหมบาน หรือ
วาถูกโจรปลนไปเสียอีก ทําไมไมดูใหดี.
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เรื่องในคัมภีรชั้นอรรถกถา
ก็มีเรื่องสมัยโนน
พระราชาเลนสกากันกับคูตอสู
เสียบานเสียเมือง เสียลูกเสียเมีย เสียอะไรหมด ไมมีอะไรเหลือ เพราะการเลนสกา
ซึ่งเปนการพนัน. สมัยนี้เด็ก ๆ จะไมรูจัก คําวาสกาแลวก็ได แตเปนเครื่องมือสําหรับ
เลนการพนันที่สนุกสนานอยางยิ่ง เดี๋ยวนี้เขามีอยางอื่นแทนไมแพสกา.
ผีสิง ผีทั่ว ๆ ไปก็จะไมรายกาจเทาผีการพนันสิง, ผีทั่ว ๆ ไปจะทําอะไรได
ผีการพนันสิงแลวทําใหสูญเสียลูกเมีย สมบัติพัสถานอะไรหมดไมมีเหลือ กระทั่งตัวก็ตอง
ไปเปนทาสเขาก็มี. การเลนการพนันบางรายเขาเลนพนันกันวา ถาแพก็ตองไปเปนทาส
เลย อยางนี้ก็มี, เรียกวาเสียกันหมดไมมีอะไรเหลือ.
เดี๋ยวนี้ ฟาสางทางการพนันก็มียาก เพราะวาควบคุมไมถึง, หรือบางทีก็คิด
จะเก็บภาษีจากการเลนการพนัน หารายไดจากการเลนการพนัน ดังนั้นมันก็เลิกลอตเตอรี่
ไมได เลิกสามตัวไมได เลิกอะไรไมไดอยูหลาย ๆ อยาง ; เพราะวามันมีผีสิงเหนียวแนน
ที่สุด. ถาวาศีลธรรมกลับมาชะลางจิตใจกันเสียใหมใหสะอาด สํานึกในความเปน
พุทธบริษัทของตัวใหมาก จะคอยฟนตัว จะคอยสาง ๆ ออกมา. แตมันเปนเรื่องของ
คนโงนะ ตองใชพระเดชยิ่งกวาพระคุณ คือตองใชอาชญา ใชศาสตรา ใชการบีบ
บังคับ ใชการเผด็จการ มันจึงจะได จึงจะไลผีนี้ใหหมดไป.
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นี่เดี๋ยวนี้เขาไมนิยมเผด็จการ เขาเขาใจผิดวาเผด็จการเปนสิ่งเลวราย เอามา
ใชไมได มันก็ไลผีการพนันออกไปไมได.
อยาวาแตจะไลผีการพนันเลย
แมแตจะ
ปราบยุงใหหมดกรุงเทพ ฯ มันก็ยังทําไมได เพราะมันไมมีความจริง, มันไมมีลักษณะเผด็จ
การ จึงเอาชนะแมแตยุงก็ไมได. ขอใหเขาใจถูกตอคําวาเผด็จการกันเสียใหม วาเผด็จ
การเทานั้นแหละจะชวยได, เผด็จการโดยธรรมะ, เผด็จการโดยความจริง, เผด็จการ
โดยบริสุทธิ์ใจ, เผด็จการโดยความรักที่แทจริง, มันก็จะแกปญหาเลวรายเหลานี้ได.
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ผีการพนันมีอยูในตัวตน
มีอํานาจเหนือคน
มีฤทธิ์เดชเหนือคน
จะตอง
เปนปญหายืดเยื้อตอไปอีกนานทีเดียว; เมื่อศีลธรรมกลับมาเพียงพอ จึงจะคอยฟนตัว.
เดี๋ยวนี้การกีฬาก็กลายเปนการพนันไปโดยไมรูสึกตัว,
การกีฬาเขามุงหมายจะสงเสริม
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
เขาเลนกีฬาเพื่อความเปนนักกีฬา
เดี๋ยวนี้เขาเลากีฬาเพื่อ
เอาแพเอาชนะ มันก็มีการคดโกง วิธีโกง วิธีเอาเปรียบในการเลนกีฬา, การเลนกีฬา
ก็เลยกลายมาเปนเลนการพนัน. หรือสงเสริมการพนัน มันก็เลยไดเปรียบขางผีการพนัน
ที่จะครองโลกใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
ที่นาหัวก็วา
เพียงแตการพนันอยางเดียวเทานั้นแหละ
อบายมุขตั้งหลาย
หลายอยาง เพียงแตการพนันอยางเดียวเทานั้น มันก็สรางคนใหกลายเปนสัตวใน
อบายไดทั้ง ๔ ขุมเลย. การพนันอยางเดียวทําใหตกอบายไดทั้ง ๔ ขุม การพนันทํา
ใหเกิดเปนสัตวในนรก, ทําใหกลายเปนสัตวนรกเมื่อแพ, การพนันทําใหคนเปน
สัตวเดรัจฉาน ดวยความโงที่คิดวาจะรวยดวยการพนัน หรือวาเสพติดมัวเมาในรสของ
มัน, นี้คือความโง คือเปนสัตวเดรัจฉาน. การพนันทําใหเปนเปรต คือหิว หิว หิว
ที่จะชนะ หิวที่จะแกตัว กระทั่งหิวที่จะไปขโมยเขามาเลนการพนันใหม มันหิวอยางยิ่ง
นี้มันเปนเปรต. การพนันทําใหคนเปนอสุรกาย คือหวาดกลัว สะดุงกลัว นับตั้งแต
กลัวจะแพก็กลัวอยางยิ่ง กลัวจะแพ, แลวกลัวตํารวจจับก็กลัว, กลับไปบานกลัวภรรยาดา
ก็กลัว มันก็เต็มไปดวยความกลัว ทําใหเปนอสุรกาย.
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นี่ การพนันอยางเดียวทําใหคนตกอบายครบทั้ง ๔ แบบ. ลองคิดดู
ถาฟามันไมสาง มันก็ตองเปนอยางนี้อยูเรื่อยไป, พุทธบริษัทควรจะละอายอยางยิ่ง ที่จะ
ไมตกเปนทาสของผีชนิดหนึ่ง คือผีการพนัน.
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ฟาสางในทางทัศนาจร.
เอาละ, ขอสุดทายของวันนี้ก็คือ ฟาสางในทางทัศนาจร หมายความวา
อาตมาพูดวา ทัศนาจรกําลังมืด กําลังมืด เปนยิ่งกวาตาบอด, มันควรจะมีการสางแม
ในทางทัศนาจร แลวอยากจะพูดวา ทัศนาจรนี้ก็กลายเปนอบายมุขอยางหนึ่ง ไปแลว,
กลายเปนของเมาอยางหนึ่งไปแลว, การเที่ยวเลนทัศนาจรกลายเปนมัชชะ ของเมา
ทางจิตทางวิญญาณไปอยางหนึ่งแลว มันควรจะสาง จึงเอามาพูด.
อยูที่นี่อาตมานั่งสังเกตดู บางฤดู บางวัน มีรถบัสทัวรขนาดใหญมาแวะที่นี่
๒๕ คัน ไมนาเชื่อใชไหม ? มีรถทัวรรถบัสทัศนาจรมาแวะที่นี่ตั้ง ๒๕ คัน ถามดูทุกคัน
แหละทัศนาจรทั้งนั้นแหละ ไมมีธุระอะไร ชวนกันจัด ชวนกันสราง ชวนกันทําทัศนาจร
เทานั้น แปลวา ทัศนาจรนี้กําลังเปนโรค โรครายขึ้นสมอง. คนที่เมื่อกอนนี้
ไมเคยทัศนาจร,
ไมเคยเสียเงินเพราะสิ่งที่เรียกวาทัศนาจร. เดี๋ยวนี้ก็ชักชวนกันใหญ
แลวแลวบางทีผูชักชวนเปนพระก็มี,
การทัศนาจรบางรายเกิดจากการชักชวนของ
พระอยางนี้ก็มี. วันกอนวาน้ํามันแพง แลวมันก็หายาก แตสังเกตดูวาจํานวนรถ
ทัศนาจรก็ไมไดลดเลย
ทั้งน้ํามันแพงและหายาก
มันก็ไมไดลดจํานวนรถ
ทัศนาจร.
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เอาละ, ทีนี้ก็มาพิจารณาดูกันใหดีสักหนอยวา ทัศนาจรนี้มันคืออะไร ? ตาม
ตัวหนังสือเขาแปลวา เที่ยวดู ๆ, มันก็จริง; เหมือนกับเราไปเที่ยวเลนก็คือไปเที่ยวดู.
ทัศนะ แปลวา ดู, จร แปลวา ไป หรือ เที่ยว, ไปเที่ยวดู.

ถาพูดกัน ตามธรรมชาติบริสุทธิ์แท ๆ ลวน ๆ มันก็มีประโยชน เพราะ
การที่คนที่ออกจากบานออกจากเรือน
ไปเที่ยวเดินเลนตามทุงนาปาเขาริมทะเลอะไรเสียบาง
นี้ มันเปนสิ่งที่มีประโยชนแกสุขภาพ ทั้งทางรางกาย ทั้งทางประสาท ทั้งทางจิตใจ
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กระทงทางวิญญาณ มันมีประโยชนแกสุขภาพ. ทัศนาจรบริสุทธิ์นี้ ธรรมชาติสราง
มา เปนสิ่งชดเชยสุขภาพอนามัยใหแกมนุษย ซึ่งตองมี, เรียกวาปจจัยที่สําคัญดวย
เหมือนกัน
วาเราจะตองมีการพักผอนดวยการทัศนาจร.
แมแตสัตวเดรัจฉานมันก็ยัง
รูสึกอยางนั้น.
แตเดี๋ยวนี้ทําไมมันมากลายเปนอบายมุขหรือเปนของเมาชนิดหนึ่ง
ไป, หรือกลายเปนอุปกรณแหงอบายมุข เปนอุปกรณแหงของมันเมาไปเสีย.
ทัศนาจรพวกที่ ๑ ยุคปจจุบันนี้เปนยุคที่เขาวามันเจริญที่สุด ยุคคอมพิวเตอร หรือวายุคอวกาศ ยุคอะไรก็แลวแต. เขาทัศนาจรกันมากขึ้น แพงขึ้น วิจิตร
วิตถารมากขึ้น จนกลายเปนทัศนาจรในรูปแบบที่เกินไป เกินกวาที่ธรรมชาติตองการ
ธรรมชาติไมตองการอยางวาเรือบินลําใหญ ๆ ลําหนึ่งบรรทุกคนไปเต็มลํา ไปไหน ? ไป
กามทัศนาจร, คิดดูเถอะ ไปกามทัศนาจร, ไปกิเลสทัศนาจร จากทวีปนี้ไปสูทวีป
โนน
มันก็เลยเกิดกิเลสทัศนาจร
หรือกามทัศนาจรขึ้นมา.
หนังสือพิมพลงอยางนา
ละอาย นาบัดสี เมืองไทยเปนที่กามทัศนาจรของพวกญี่ปุนของพวกฝรั่ง มันมีกาม
ทัศนาจร กิเลสทัศนาจรบางทีมันก็ทัศนาจรเพื่อกําไร เพื่อซื้อของหนีภาษี มันไปอยูที่นั่น
ไมไดอยูที่ทัศนาจรเพื่อสุขภาพของรางกาย ของระบบประสาทอะไร
ไมมี.
ทัศนาจร
เพื่อการคาของหนีภาษี, เพื่อกามารมณ, เพื่อการเลนการพนัน, เขาอาจจะ
เหมาเรือบินไปทั้งลําไปทัศนาจร เพื่อกิเลส เพื่อกามารมณ เพื่อกิเลส รวมความแลว
นี่เรียกวากิเลสทัศนาจร. ใครเคยไดยินบาง กิเลสทัศนาจร ? ไมไดยินก็ไดยินเสีย
เดี๋ยวนี้กําลังพูดแลววา กิเลสทัศนาจร.
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ทีนี้ พวกที่ ๒ บุญญทัศนาจร ทัศนาจรเที่ยวทําบุญ เที่ยวทอดผาปา
ที่นั่นที่นี่
คนจัดเขารวย เลยเกิดขึ้นมาไดเพราะบุญญทัศนาจร.
คนที่วาจะหาโอกาสเมา
มาย ก็สงเสริม นี่เอาบุญบังหนา แลวก็จัดทัศนาจรบุญ, รถคว่ําตายทั้งคันก็มี เพราะ
บุญญทัศนาจร แลวก็มากันอยางที่เรียกวาซื่อ หรือซื่อจนเซอ เพื่อบุญญทัศนาจร.
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ที่จริงคํานี้มันก็ไมควรจะมีความหมายนารังเกียจ
ในจารึกเกา ๆ
เคยอาน
พบบุญญยาตรา, บุญญยาตรา ยาตรงแสวงหาบุญ ไปที่ไกล ไปตางประเทศนั้นเขาก็มี.
แตนั้นมันบริสุทธิ์; เขาไปไหวพระ เชนพวกอิสลามเขาไปทําฮัจยี ที่เมกกะ นี่ไกลมาก
แพงมาก นี้ยังเปนบุญญทัศนาจรที่แทจริงอยู หรือบุญญยตรา. แตวาที่ทัศนาจรเพื่อได
กินเหลา รถคว่ําตายกันทั้งคัน เรือคว่ําตายกันทั้งลํา อยางนี้มันไมใชบุญญทัศนาจรดอก,
มันเปนเจตนาราย เจตนาคดโกงของผูจัด ผูจัดซึ่งเห็นแกประโยชนตนก็มี, ผูจัดจัดเพื่อ
ใหเมามายกันถึงที่สุด เพราะตัวเองชอบก็มี. บุญญทัศนาจรเหลานี้เลยกลายเปน
อบายมุข กลายเปนของเมา ควรจะรูจัก ควรจะสางกันเสียสักที.
ทีนี้พวกที่ ๓ อันสุดทาย ธรรมทัศนาจร อาตมาจําไดวา เพิ่งพูดขึ้นเมื่อ
ไมกี่ปมานี้ หลายปแลว แตไมกี่ปมานี้ มีคนเขาก็ชอบเหมือนกัน คืออาตมาทวงขึ้นวา
มาสวนโมกขนี้ขอใหเปนธรรมทัศนาจร, ใหเปนธรรมทัศนาจร อยาทัศนาจรเฉย ๆ มันจะ
กลายเปนโง จะกลายเปนหลง จะกลายเปนเสพติด จะกลายเปนเรื่องที่ไมสมควรแก
พุทธบริษัท ขอใหเปนธรรมทัศนาจร.
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ที่สวนโมกขนี้ เราจะพยายามอยางยิ่ง ใหการทัศนาจรของคุณไดรับ
ประโยชนในทางธรรมะ, มาใชสถานที่ในสวนโมกขเที่ยวเกินเลนก็ดี ดูภาพก็ดี ศึกษา
อะไรก็ดี จะมีผลแกจิตใจเปนธรรมะแท. เชนพอเขามาถึงตรงนี้ จิตใจก็สบาย สบาย
บอกไมถูก เพราะวาธรรมชาติมันชวยหยุด, หยุดความยึดมั่นถือมั่นเสียชั่วคราว จิตวาง
หรือเกลี้ยงจากตัวกู - ของกู จากความรูสึกวาตัวกู - ของกู ชั่วคราว, จิตสบายบอกไมถูก
พอเขามาถึงตรงนี้, แมอยางนี้ก็เปนธรรมทัศนาจรแลว. นี้ไปเที่ยวดู ไปเที่ยวศึกษา
ทั่ว ๆ ไป เขาไปในโรงมหรสพทางวิญญาณ ศึกษาภาพเหลานั้น ก็จะไดความรูยิ่ง ๆ ขึ้นไป
นี้มันก็เปนธรรมทัศนาจร, มันเปนได ถาเราจัดใหมันถูกตอง.
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แตเดี๋ ยวนี้มั นก็ยัง ไมเ ปน ไปอยางถูกต อง
คือมี คนนอ ยมากที่ช อบ
ธรรมทัศนาจร ยังชอบกิเลสทัศนาจร เพื่อสนุกสนานอยูตามเดิม. ที่ที่ทําไวสงบสงัด
บนภูเขา ที่เรียกวาโบสถนั้น ก็ยังมีคนหนุมคนสาวไปใชสถานที่นั้นเพื่อกิเลสของเขาก็มี.
เมื่อเราจัดสถานที่ไวเพื่อธรรมทัศนาจร, เขาใชมันเพื่อกิเลสทัศนาจรก็ยังมีอยูบอย ๆ พระเขาบอกเขาเลาใหฟงวา ตองไปเชิญใหลง เชิญใหไปที่อื่น ก็มีอยูบอย ๆ. เขาไมชอบ
ทัศนาจรอยางที่วาจะไดธรรมะเปนอานิสงส;
เราจึงเขียนรูปภาพขึ้นมาวา คนรับดวงตา
มี ๒ - ๓ คน นอกนั้นไมมีดวงตา วิ่งไปเปนฝูง ๆ หัวขาดทั้งนั้น, ไมมีดวงตา.
นี่การทําประโยชนในทางธรรมทัศนาจรยังมีผลนอย, เราก็ยอมรับวามันมีผลนอย
ทั้งที่วาเราก็เสียสละมาก แลวก็ทํามาหลายสิบปแลว ผลทางทัศนาจรมันก็ยังไมเปน
ธรรม, ไมเปนไปอยางธรรม.
เอา , ไหน ๆ ก็ไดพูดถึงธรรมทัศนาจรแลว ก็อยากจะพูดใหเลยไปอีก ให
มันหมดเสียเลย ขอใหมีธรรมทัศนาจรทางวิญญาณ, ไมใชทางกายหรือทางจิต
แตเปนทางวิญญาณ. คําวา ทางวิญญาณ นี้เปนคําที่ไมมีใครเคยพูด, อาตมาพูดขึ้น
พวกที่เขาไมชอบเขาก็ดาอยูทุกวันเลย วาพูดบา ๆ บอ ๆ ไปตามภาษาของตัววาทาง
วิญญาณ ๆ ; แตก็ยังพูด ยังตองพูด; เพราะมันไมเหมือนกับทางกายหรือทางจิต มัน
เปนเรื่องทางวิญญาณ.
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ทุกเรื่องมันมีในภาษาคนและภาษาธรรม มันมีเรื่องทางกาย ทางวัตถุและ
เรื่องทางจิตทางวิญญาณ. ฉะนั้นเรามีทัศนาจรทางวิญญาณกันบาง หรือใหมากที่
สุดเทาที่จะทําได, ทัศนาจรทางวิญญาณ ไปเที่ยวพรหมโลก อุตสาหฝกฝนจิต
ใหสําเร็จในการมีสมาธิ; อยางนอยที่สุดเปนปฐมฌาน แลวหยุดอยูในปฐมฌาน,
เสวยความสุขอันเกิดจากปฐมฌาน มีจิตประภัสสรวางจากกิเลส ดื่มรสของความสุข
อันเกิดจากวิเวก ปราศจากกาม ปราศจากอกุศลทั้งหลายอยู ; เมื่อนั้นจิตกําลัง
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ไปทัศนาจรอยูในพรหมโลก แมวารางกายมันนั่งอยูที่นี่ แตจิตมันทัศนาจรไปเที่ยวที่
พรหมโลก, แลวมันอาจจะเลื่อนขึ้นไปเปนทุติยฌาน ตติฌาน จตุตถฌาน พรหมโลก
ประเภทรูปสูงสุดแลว มันก็เลื่อนไปเปนพรหมโลกที่ไมมีรูป เปนอากาสานัญจายตนะ
วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ. นี่ไปทัศนาจร
พรหมโลกกัน ถาตั้งใจจริง ถาตองการจริง มันก็มีทางทําได สําเร็จได. พระพุทธเจา
ทานยืนยัน วานั่งอยูที่ตรงนี้ไปเที่ยวไดรอบ รอบทิศทาง. ถาปฏิบัติตามวิธีการของเรา
ซึ่งจะฝกบุรุษ ฝกมนุษยใหไดรับผลดีที่สุด ไมเหมือนกับพวกทานฝกชางฝกมา มันก็
แลนไปไดทิศทางเดียวเทานั้น.
ทีนี้ใหไกลกวานั้น ใหนาตกใจกวานั้น หรือใหถูกดามากกวานั้น ก็วา
ทัศนาจรไปเที่ยวนิพพานกัน, ไปเที่ยวเมืองนิพพานหรือไปเที่ยวที่นิพพาน. ทัศนาจร
นิพพาน คือตั้งใจใหดี ดํารงจิตใหดี สติสัมปชัญญะใหดี สมาธิใหดี ญาณทัศนะ
ใหดี ใหจิตมันวางไปจากกิเลสแมขณะหนึ่ง เปนตทังคะ ขณะหนึ่ง, ใหจิตวาง
จากกิเลสอยางไร สะอาด สวาง สงบ อยางไร ไมมีอหังการมมังการ ปรกกฏอยูในจิต
อยางไร, จิตเกลี้ยงจิตวางอยูดวยสุญญตา วางจากกิเลส คือตัวตน วางจากความทุกข
อันจะเกิดมาจากความยึดมั่นในตัวตน. จิตหลุดพนเปนอิสระอยางนั้น คือมันเที่ยวไป
ในเมืองนิพพาน; นี่ทัศนาจรนิพพาน ทัศนาจรนิพพาน หรือทัศนาจรโลกอุดร ไปสู
โลกอุ ด ร เหนื อ โลก เหนื อ โลก เหนื อ อารมณ ใ นโลก ก็ เ รี ย กว า ไปทั ศ นาจรที่ โ ลกอุ ด ร
เหนือกิเลส เหนืออารมณ เหนือโลก, ก็แหงเดียวกันกับวาเมืองนิพพาน มันไมมีกิเลส
ซึ่งเปนตนเหตุใหเรารอน มันมีแตความเย็นตามความหมายของคําวานิพพาน คือเย็น
ไปหมดแหงความรอน.
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นี้เราไปทัศนาจรพรหมโลกกันก็ได
ไปทัศนาจรเมืองสวรรค
นี้
อันตราย ไมตองไปก็ได เพราะมันมีกามคุณมากเกินไป, ไปทัศนาจรพรหมโลกกัน
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คอยยังชั่ว มีจิตสงบจากกาม สงบจากอกุศลธรรม กําหนดอารมณไมเปนที่ตั้งแหงกิเลส
แลวหยุดอยูที่นั่น, เปนเอกัดคตาจิต มีนิพพานเปนอารมณ อยางนี้ก็เรียกวาวาไป
ทัศนาจรพรหมโลก. เราก็ทําไดถึงขนาดวา ไมตองยินดีในความสุขชนิดนั้น ใหจิต
มันวางไปจากกิเลส
หรือจากความรูสึกที่เปนทุกขโดยประการทั้งปวง.
นี่ทัศนาจร
เมืองนิพพาน ทัศนาจรโลกอุดร ไปกันสักพักหนึ่งก็ได; นี่ทัศนาจรทางวิญญาณ
เรียกวาฟาสางในทางทัศนาจรอยางยิ่งแลว, ฟาสางทางทัศนาจรอยางยิ่งแลว ถามีคนนั่ง
อยูที่นี่ มีจิตใจแลนไปสูพรหมโลก หรือสูแดนแหงนิพพานได ภาวะแหงนิพพานได
นี่ทัศนาจรสูงสุด.
ขอใหทัศนาจรกิเลสกาม
ทัศนาจรบาบุญเมาบุญนั้นหมดไปเสีย,
แลวจิตเที่ยวไปในความสงบ ที่เปนรูปาวจร อรูปาวจรก็ได, แลวก็เลยขึ้นไปจนถึง
เปนโลกุตตระก็ได ไปดวยจิตชั่วขณะ เหมือนกับวาไปทัศนาจรแลวกลับบาน มันก็ยังดี
กวาไมไป. เพราะวาถาไดไปครั้งหนึ่งแลว มันฉลาดมากกวาเดิม มันจะทําจิตใหอยูใน
ความสงบไดมากกวาเดิม มันมีผลอยางนั้น แลวเปนปจจัยแกพระนิพพาน ในอนาคตกาล
ยิ่งขึ้น.
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เอาละ , เปนอันวาฟาสางทางทัศนาจรฝายวิญญาณ นี้ก็มีได; เดี๋ยวนี้
เราไมสนใจทัศนาจรชนิดธรรมทัศนาจรทางวิญญาณ เพื่อจิตเขาไปสูสูญญตาวิหาร อยูดวย
ความวางจากตัวตน. ขอใหเอาไปคิดนึก จงพยายามเทาที่จะทําได ครั้งละ ๕ นาที
๑๐ นาที ๒๐ นาที ก็ตามใจ หัวรุงหัวค่ํา หลีกออกจากบานเรือน จิตใจไปทัศนาจร
สูพรหมโลกหรือสูโลกอุดร
แลวแตจะชอบกันใหบอย ๆ เถิด. ธรรมทัศนาจรฝาย
วิญญาณมันก็จะเกิดขึ้น เปนฟาสาง.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ทีนี้ปญหามันมีอยูวา
ไมมีใครชอบ
ไมมีใครชอบ
มีแตคนเขาจะหัวเราะ
เยาะ, เขาจะไปทัศนาจรที่เปนกามทัศนาจร กิเลสทัศนาจร อยางดีก็เรียกวา บุญญทัศนาจร เปนอุปธิทัศนาจร เที่ยวหาของหนัก ๆ.
เปนอันวา ทัศนาจร คือการไปเที่ยวดู เที่ยวชิม เที่ยวรู เที่ยวสัมผัสนั้น
มันก็มีประโยชน ถาทําถูกวิธี; ถาทําผิดวิธี มันก็เปนเรื่องบา เรื่องเมา เรื่องหลง
เรื่ อ งอะไรชนิ ด หนึ่ ง ด ว ยเหมื อ นกั น . เราพุ ท ธบริ ษั ท ปรึ ก ษาหารื อ กั น มาสี่ ห า สิ บ ป แ ล ว
มันควรจะกาวหนาในทางทัศนาจร ใหเปนธรรมทัศนาจร ดังที่ไดกลาวมานี้,
คนอื่นเขาจะไมเอาก็ชางเขา
หรือเขานิยมกิเลสทัศนาจรเราก็หามเขาไมได เพราะมันเปน
ประชาธิปไตย, บางทีเราจะหามลูกหามหลายของเราก็หามเขาไมได อยาวาแตจะไปหาม
คนอื่นเลย แตเราก็ไมไปก็แลวกัน.
เรามีทัศนาจรชนิดที่เปนประโยชนทางกาย กายก็สงบรํางับ, ประโยชน
ทางจิต จิตก็วิเวกสงบรํางับ ประโยชนทางทิฏฐิ วิญญาณ มีความรูแจงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
โดยอาศัยธรรมทัศนาจร ไมตองเสียน้ํามันใหรถยนต, ไมตองเสียคาน้ํามันใหรถยนต, ไม
ตองทําลายน้ํามันของรัฐบาล ทีตองซื้อมาปหนึ่งมาก ๆ ทัศนาจรที่ไมตองเสียน้ํามันรถ
แตกลับไดประโยชนยิ่งกวากัน ขอใหเอาไปพิจารณาดู. นี่เรื่องสุดทายเรียกวา ฟาสาง
ทางทัศนาจร.
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เรื่องที่หนึ่ง ฟาสางทางมัชชวิรัติ มัชชวิรัติ เวนของเมาทางกาย ทางจิต
ทางวิญญาณ. แลวก็ฟาสางทางอบายมุข สิ่งที่จะทําใหสูญเสียความเปนมนุษย สูญเสีย
สมบัติแหงความเปนมนุษย แลวไปจมอยูในอบาย.

ทีนี้ฟาสางทางกามารมณ
ไมตกจมอยูภายใตกามารมณ
ซึ่งเปนอบายมุข
และเปนความมัวเมา ฟาสางทางการพนัน ไมตกเปนทาสของผีการพนัน. แลวก็
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ฟาสางทางทัศนาจร ใหจิตใจไดไปเที่ยว ชนิดที่รูจักความสะอาดความสวาง ความ
สงบ มากขึ้นกวาเดิม ใหจิตไดไปเที่ยวที่ที่มันรูจักความสะอาด ความสวาง ความสงบ
มากขึ้นกวาเดิม. นี้คือทัศนาจรของพุทธบริษัท เวนทัศนาจรเพื่อกิเลสของกิเลสกันเสีย.
การบรรยายนี้ก็สมควรแกเวลาแลว ขอยุติการบรรยายสําหรับวันนี้ เพื่อเปน
โอกาสแกพระคุณเจา ผูจะสวดบทธรรมะในรูปคณสาธยาย สงเสริมกําลังใจ ในการที่จะ
แกไขสิ่งเลวรายทั้งปวง ใหหมดไปจากโลกของพุทธบริษัท ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปในบัดนี้.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๑๐๑๐ กันยายน ๒๕๒๖

ฟาสางในทางศาสนสัมพันธ.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๐ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่องฟาสางในทิศทางตาง ๆ ตอไปตามเดิม. มีความจําเปนที่จะตอง
กลาวเรื่องฟาสางในลักษณะตาง ๆ นี้ ไปจนกวาจะหมดสิ้น.
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ทานทั้งหลายจะฟงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด เปนเรื่องสัพเพเหระก็ยังได แตวา
ในทุก ๆ แง ทุก ๆ ขอนั้น มันจะมีสาระอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอไป, และเรากระทํา
เหมือนอยางกับวา มาชวยกันสํารวจตรวจดูอยางละเอียดทั่วถึง วามันมีอะไรไดเกิดขึ้น
ที่เปนที่นาพอใจ และที่ยังไมเกิดขึ้น ที่ควรจะเกิดขึ้นมันก็จะไดทําใหเกิด ที่ยังไม
สมบูรณ ก็จะไดชวยกันทําใหสมบูรณ. อาตมาจึงรวบรวมเรื่องที่ควรจะเอามานึก มาคิด
มาปรึกษาหารือ ระหวาง ๕๐ ป ที่มีสวนโมกขนี้ ในความมุงหมายที่วา มันมีอะไรสาง
ขึ้นมาบาง ขอใหทานทั้งหลายไดชวยกัน.
๓๒๘
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ฟาสางทางศาสนพันธ.
ในวันนี้จะไดกลาวเปนเรื่องแรกก็คือ ฟาสางทางศาสนสัมพันธ ซึ่งเปน
เรื่องที่กําลังเปนปญหา ที่จริงมันก็มีปญหามานานแลว เพิ่งจะเอะอะกันขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้.
เรื่องศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต มีขอขัดแยงอะไรกันขึ้นมาบาง ทั้งที่ตลอดเวลา ก็ได
พยายามที่จะทําความเขาใจอันดีตอกันอยูเสมอ.
ศาสนสัมพันธ แปลวา ความเกี่ยวของกันระหวางศาสนา ก็ได, ความเกี่ยว
ของกันภายในศาสนา ก็ได, ความเกี่ยวของกันในบางขั้นบางตอนบางสวน ของสิ่งที่เรียก
วาศาสนาก็ได, หรือขอที่ศาสนาของเรา จะตองไปเกี่ยวของกันกับอะไรหลาย ๆ อยางใน
โลกนี้ เพื่อผลดีที่สุดในโลกนี้ก็ยังได. ขอใหถือเอาความหมายของคําวา ศาสนาสัมพันธ
ในขอบเขตที่กวางขวางอยางนี้ จะสําเร็จประโยชนดี.
ปญหามันก็มีอยูเฉพาะหนาตลอดมาวา เราตองอยูรวมกัน โดยที่มีศาสนา
ตางกัน เชนรวมประเทศกัน รวมหมูบานกัน บางทีก็จะตองรวมครอบครัวกันดวยซ้ํา
ไป; เพราะวาจะตองมีการสมรสกับบุคคลตางศาสนา แลวก็มาอยูรวมครอบครัวเดียวกัน.
เดี๋ยวนี้เหตุผลที่เราจะตองอยูรวมกันนั้น มันมีมากกวา เหตุผลที่วาเราจะตองเปลี่ยนศาสนา;
ถาเราไมยอมเราก็ตองเปลี่ยนศาสนา. แตถาเราปรับปรุงกันได เราก็อยูรวมกันได, เปน
สามีภรรยากันได. โดยไมตองเปลี่ยนศาสนา หรือจะมองใหกวางกวานี้ ความจําเปน
ทางการเมืองทําใหเราตองทํางานรวมกับคนตางศาสนา;
มิฉะนั้นเราจะไมไดรับประโยชน
ทางการเมือง, หรือจะเปนผลรายทางการเมืองก็มี, นี่เราอาศัยเหตุเหลานี้จึงแสวงหาหน
ทางที่จะกระทําศาสนาสัมพันธ คือความเกี่ยวของกันไดอยางกลมกลืน ในระหวางศาสนา.
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อยากจะชี้ใหเห็นขอหนึ่งเปนขอแรกวา
ตามปรกติคนเราถือวา
ศาสนา
อื่นเปนมิจฉาทิฏฐิเสมอไป; ตั้งแตเล็ก ๆ มา เรามักจะไดรับคําแนะนําชี้แจงสั่งสอน
จากผูใหญ ในทํานองใหเห็นวา ศาสนาอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิ คือผิด มันถูกตองอยูแต
ศาสนาของเรา; นั่นแหละตัวความผิดพลาด หรือความเลวราย ที่จะทําลายมนุษย
แลวผิดวัตถุประสงคของศาสนา ซึ่งตองการใหมีความรักสมัครสมานสามัคคี อยู
รวมกันโดยสันติ, กลับมาอบรมสั่งสอนใหเด็ก ๆ เขาใจวา ศาสนาอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิ
ทั้งนั้น ถูกอยูแตศาสนาเราศาสนาเดียว.
ถาเหตุการณชนิดนี้กําลังมีอยูที่ไหน ขอใหชวยจัดการกันเสียใหม ใหมันมี
ลักษณะฟาสางทางศาสนาสัมพันธ อยาไดสอนเด็ก ๆ ใหเกิดความเขาใจวา ศาสนาอื่น
เปนมิจฉาทิฏฐิไปเสียทั้งนั้น.
อาตมาเคยสังเกตเห็นวา บางพวก บางแหงถือเครงครัด จนอะไร ๆ ถา
มันเนื่องดวยของพวกอื่นแลว ก็จัดเปนมิจฉาทิฏฐิหมด; เชนคนแกหามเด็ก ๆ ไม
ใหเรียนหนังสือฝรั่ง บอกวาหนังสือฝรั่งอักษรฝรั่งนั้น มันเปนของพวกมิจฉาทิฏฐิอยาไป
เรียน, ก็เห็นอยูบอย ๆ กระทั่งกระดาษหนังสือพิมพ ที่เปนหนังสือพิมพของฝรั่งตาง
ประเทศ เขาก็จะบอกวา เปนหนังสือของพวกมิจฉาทิฏฐิ. นี่มันจะเปนอยางไรบางลอง
คิดดู มันเปนชาตินิยมงมงายเกินขอบเขต.
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เราควรจะเขาใจกันเสียใหมใหถูกตอง ขนาดอักษรหนังสือภาษานี้ มันไมใช
ตัวการตัวหลักอะไร มันเปนเครื่องมือสําหรับสื่อสาร เนื้อหามันอยูที่ขอความ. เดี๋ยวนี้
จะวาศาสนาอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิไปหมดนั้น
เปนความเสียหายของมนุษยเปนอันมาก
คือจะทําใหเกิดการแบงแยกเปนศัตรูกันขึ้นมา ตั้งแตลูกเด็ก ๆ ไปจนถึงคนแกคนเฒา.
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ขอโอกาสสัก ๒ - ๓ นาทีวา เมื่อเด็ก ๆ เคยไดยินมาดวยตนเอง เด็กที่ถือ
ศาสนาอิสลาม เขาเปนคนเลาทํานองรุกรานพุทธศาสนา คือเขาถามเด็กพุทธเรานี้วา
ทําไมพระพุทธรูปในโบสถของแกจึงมีหัวเปนหนาม ? เด็กเราก็ไมรูจะตอบอยางไร, ไมรู
จะตอบอยางไร เพราะวาเรามันก็เปนเด็ก. เด็กศาสนาอิสลามเขาบอกวา พระของกูกิน
ขนุนอยู พระของมึงมาขอ พระของกูไมให พระของมึงโกรธ พระของกูเลยเอาเปลือก
ขนุนคลุมหัวพระของมึง.
นี่มันเปนเรื่องที่วามันไมควรจะมี
มันไมควรจะสรางเรื่อง
ชนิดนี้ขึ้นมา ใหเกิดความแตกแยก ชนิดที่เรียกวาฝงเขากระดูกดํา, มันควรจะอธิบายกัน
อยางอื่น ชนิดที่จะไดรักใครกลมกลืนกันไปมากกวา.
เดี๋ยวนี้เรามาหาลูทางที่จะใหเกิดความสัมพันธกันเปนอันดี
ในระหวางศาสนา
ถาวาโดยที่แทแลว อาตมาอยากจะขอรองใหมองเห็น และยอมรับวา ตามธรรมชาติ
แท ๆ ศาสนามันก็ตองมีความสัมพันธกันอยูแลว ตามธรรมชาติที่ทําใหเกิดมีศาสนานี้,
มันก็มีการสัมพันธกันอยูแลว, แลวก็ยังมีอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเราบัดนี้จะตองชวยกัน ทํา
ใหเกิดความสัมพันธกันมากขึ้น, จะฟงไมเขาใจ. ขอสรุปอีกทีหนึ่งวา ตามธรรมดาศาสนา
ก็มีความสัมพันธกันมาตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติอยูแลว เดี๋ยวจะไดวากันใหละเอียด
นั่นก็สวนหนึ่งแลว มันสัมพันธกันอยูโดยธรรมชาติ. อีกสวนหนึ่งเรานี่แหละ ที่จะ
สามารถทําใหมีความสัมพันธกันเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง เปนการสัมพันธที่สมบูรณ.
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ที่วาสัมพันธกันอยูตามธรรมชาตินั้น
มองดูที่การเกิดขึ้นมาแหงศาสนา
แลวก็การไหลไป ถายเทกันไปถายเทกันมา ซึ่งเปนอยูเอง. ศาสนาจะเกิดขึ้นมาเปน
ครั้งแรกตั้งแตครั้งไหน ไมมีใครบอกได กี่รอย พันป หมื่นป แสนป มันก็บอกไมได,
มันบอกไดแตวา ไดเกิดขึ้นเมื่อมีความปนปวนเกิดขึ้นในหมูมนุษย ความไมสงบราบรื่น
คือความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มันไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ก็ตองมีศาสนา
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เกิดขึ้นมา มันเปนความมุงหมายที่จะขจัดสิ่งเลวรายเหลานั้น ในชั้นศีลธรรมกอน
แลวตอมา มุงจะขจัดปญหาอันละเอียด ทางจิตทางวิญญาณในขั้นปรมัตถธรรม.
ศาสนาในขั้นศีลธรรมเกิดขึ้น ขจัดปญหาของสังคม ที่อยูกันอยาง
เบียดเบียนกัน ใหหยุดเบียดเบียนกันเสีย, ใหทํามาหากินกันเปนผาสุก. ครั้งหมดปญหา
เรื่องนี้ไปแลว มันก็มีปญหาเหลือลึกเขาไปในจิตใจวา มันยังมีกิเลสรบกวน มีความ
เรารอนใจ ดวยโลภะ โทสะ โมหะ นั่นแหละ จึงตองมีศาสนาในระบบนี้. ใน
ระบบสูงขึ้นมา ที่จะแกปญหาทางจิตใจ ในสวนปรมัตถธรรม.
ทีนี้มนุษยเราหรือคนเรานี้ มันก็มีอะไรคลาย ๆ กันทั้งนั้นแหละ แมวา จะ
ใหตางคนตางบัญญัติกันคนละมุมโลก มันก็ตองบัญญัติขึ้นมาคลาย ๆ กัน ทีเดียว;
เราจึงเห็นทุกศาสนา มีบทบัญญัติเรื่องหามไมใหฆา ไมใหลัก ไมใหประพฤติผิด
ในกาม ไมใหโกหกหลอกลวง ไมใหมึนเมา; นี้เหมือน ๆ กันทั้งนั้น เพราะมัน
มีตนเหตุจากสังคมที่มันเหมือน ๆ กัน. ฉะนั้นเราเรียกวา มัน มีความสัมพันธกันอยู
แลวตามธรรมชาติ ที่เราจะตองชวยกันสงเสริมใหมันยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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ที่วามีการถายเทนั้น เปนไปไดโดยไมรูสึกตัว คือวาพระศาสดาแตละ
องค ๆ นั้น ลวนแตเปนนักศึกษา; พูดอยางนี้ดีกวา. ศาสดาของศาสนาแตละศาสนา
นั้นลวนแตเปนนักศึกษา รวบรวมความรู บางทีก็เปนนักทองเที่ยวมากอน เที่ยวรวบ
รวมความรู ถึงไมทองเที่ยวก็รวบรวมความความรู; ฉะนั้นผูที่เปนศาสดานั้น จะมีการศึกษา
มากเสมอ ตามที่จะทําได แมวาในบางถิ่นบางแหง ยังไมมีหนังสือใช มันก็พูดกันไดดวย
ปาก ถายทอดความรูกันไดดวยปาก; ฉะนั้นจึงมีการถายเทความรูซึ่งกันและกัน.
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เรามองเห็นอยางนี้แลว
ก็มองเห็นวา
มันสัมพันธกันอยูแลวโดยกําเนิด
โดยธรรมชาติ ที่ศาสนาเกิดขึ้นมา บางทีก็เจตนาจะถายทอดเขาเอามาก็มี. บางทีก็ไม
เจตนาก็มี, บางทีจําเปนที่จะตองยอมรับก็มี.
ยกตัวอยางพุทธศาสนาเรา
เมื่อพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกเขาก็มี
ความรูเรื่องทางศีลธรรมทาง ทางปรมัตถธรรม อะไรกันอยูแลว มากเหมือนกัน. เรื่อง
ศีลหา อยางนี้ เขาก็มีกันอยูกอนแลว เรื่องนรก เรื่องสวรรค เรื่องเทวดา เรื่อง
อะไรตาง ๆ เขาก็มีกันอยูกอนแลว; พระพุทธเจาเกิดขึ้นมา เขาพูดเรื่องนี้กันอยู
กอนแลว ทานก็ตองยอมรับ ในสิ่งที่ควรจะยอมรับ ไปเพิกถอนไมได เพราะ
ประชาชนเขาถือกันอยูกอนแลว มันมีไดก็แตเพียงวา ชวยอธิบายใหมันดียิ่งขึ้นไป ใหมัน
สําเร็จประโยชนยิ่งขึ้น.
อยางในพระบาลี ก็มีขอความเรื่องหนึ่งชัดอยูวา มีคนไปทูลถามพระพุทธเจา
วา เทวดานั้นมีจริงไหม ? พระพุทธเจาก็ตรัสตอบวา เอา , จะมาถามอะไรกันอีกเลา ก็
ใคร ๆ ก็วาเทวดามี มีจริงกันอยูทั่วไปแลว ดังกองไปทั้งโลกทั้งจักรวาลแลว วาเทวดามี
จริง ทําไมจะมาถามวาเทวดามีไหมอีกเลา. นี่ก็แปลวาไมไดยกเลิกของเกา แตจะ
อธิบายคําวาเทวดามีใหมอยางไร ใหสําเร็จประโยชนเต็มที่ นั้นมันเปนหนาที่ ฉะนั้น
ศาสดาทีหลังก็พยายามที่จะอธิบายของเกาที่มีอยูแลว ใหสมบูรณยิ่งขึ้น. นี่คือขอที่วา
ศาสนาจะตองสัมพันธกัน จะตองเชื่อมกัน โดยเจตนาก็มี โดยไมไดเจตนาก็มี โดย
ที่จําเปนจะตองทําเพื่อมีผลดี อยางนั้นก็มี.
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เชนเรื่องนรกสวรรค กอนพระพุทธเจาเกิด เขาก็มีพูดกันอยูแลว
เรื่องนรกใตดิน สวรรคบนฟาอยางนั้น ๆ อยางนั้น เขาพูดกันอยูแลว ; พระพุทธเจา
ทานจะยกเลิกเรื่องนี้ไดอยางไร ไปทะเลาะกับคนโง มีอยางเดียวแตวาจะบอกวา;
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ถาจะไมตกนรกกันจริง ๆ แลว จะตองทําอยางนี้ ๆ จะไปสวรรคกันจริง ๆ จะตอง
ทําอยางนี้. การที่จะไปสวรรคดวยการเอาคนมาบูชายัญ ฆาคนบูชาพระเจาแลวไป
สวรรคนั้น ไปคิดดูใหมเถอะ ถาจะไปสวรรคกันจริง ๆ ตองทําอยางนี้ ๆ คือไมตองมีการ
ฆาคน ไมตองมีการฆาสัตว อยางนี้เปนตน.
นี้ก็แปลวา ทานไมไดยกเลิกสิ่งที่เรียกวานรกสวรรค หรือวิธีที่จะเวน
นรกหรือวาจะไดสวรรค, แลวทานยังตรัสวา นรกที่เปนไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแลว
ทิฏา มยา, มยา ทิฏา -ฉันเห็นแลว ทานตรัสวาอยางนี้ สวรรคที่เปนไปทางอายตนะหก
ฉันเห็นแลว. เมื่อพวกทานเห็นนรกอยูที่ใตดิน สวรรคอยูบนฟา ก็วาไปสิ แตฉันเห็น
นรกที่อยูที่อายตนะหก คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลวฉันเห็นสวรรคที่อยูที่ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ.
แลวทานก็ อธิบายใหฟง วามันเปนนรกอยางไร ที่นี้และเดี๋ยวนี้;
เมื่อทําผิดทางตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็เปนนรก รอนเปนไฟขึ้นมาทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ. ถามันทําถูกตอง มีความสุขสบายทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็วาสวรรค
มันมีอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่นี่และเดี๋ยวนี้, และเห็นไดเอง มันสัมผัสไดเอง มัน
ไดชิมรสเอง. นี้มันดีแลวมันยังดีไปกวานั้นอีก ก็คือวา. เราจัดการไดนี่, เราจัดการ
ได, เราควบคุมได, เราควบคุมนรกและสวรรคได ตามความตองการของเรา คือเรา
จัดการกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเราได. เราจะเอานรกอยางไรก็ได, เราจะเอา
สวรรคอยางไรก็ได, หรือมากกวานั้น เราจะขึ้นไปเสียใหพนนรกพนสวรรคทั้งหมดทั้งปวง
เลยก็ยังได.
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ทานมาสอนอยางนี้ อธิบายอยางนี้ โดยที่ไมตองไปทะเลาะกับคน
กอนที่สอนอยูกอน เพราะวามันไมมีประโยชนอะไร. เดี๋ยวนี้จะเกิดฆากันตายดวยซ้ําไป
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แตถาไปบอกใหเขาทําใหได ทําใหมีประโยชน สําเร็จประโยชนยิ่งขึ้น
มีอยูหลายเรื่องที่เราจะตองรับรูไวในขอนี้ ซึ่งจะไดพูดกันทีหลัง.

๓๓๕
มันก็มีประโยชน,

นี่เปนสิ่งที่ตองยอมรับวา มันมีความสัมพันธกันอยูอยางนี้ เรื่องของศาสนา
ที่สอนตาง ๆ สืบ ๆ กันมา มีความสัมพันธกันอยู อยางนี้, แลวการไปมามันก็ติดตอถึงกัน,
การศึกษามันก็แผไปถึงกันได. อยางประเทศจีน กับประเทศอินเดีย กับประเทศอียิปต
กับดินแดนปาเลสไตนนี้ มันถึงกันได แมกับพวกยิว; ฉะนั้นบางสิ่งบางอยางแสดง
วา มันลอกเลียนกันก็มี, แลวตอมาไดบัญญัติแตงตั้งขึ้น เปนศาสนาแตละศาสนา หาง
ไกลกันถึงปานนั้น เวลาก็หางไกลกันถึงขนาดนั้น. มีพุทธศาสนาเกิดขึ้น ตอมาอีกราว
๕๐๐ ป จึงจะเกิดศาสนาคริสต, ตอมาอีกสัก ๕๐๐ ป จึงเกิดศาสนาอิสลาม. ศาสนายิวนี้
อาจจะพอง ๆ สมัยกับพุทธศาสนา หรือกอนพุทธศาสนาก็ได แตก็มีอะไรที่เห็นไดวา นิยม
ตรงกัน เชนเรื่องไมฆา ไมลัก ไมประพฤติผิดในทางกาม ไมโกหกหลอกลวง ไมทําสิ่ง
ไมเปนประโยชนแกสังคม นี่มันเหมือนกันหมด.
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ทีนี้ก็มีสิ่งสูงสุดดวยกันทั้งนั้นแหละ,
ทุกศาสนาจะมีสิ่งสูงสุดดวยกันทั้ง
นั้น ถึงจะเรียกชื่อตางกันก็ไมเปนไร. เขาจะเรียกชื่อสิ่งสูงสุดวา พระเจาตามแบบของ
เขาก็ไมเปนไร, เราเรียกอยางอื่นก็ได. มันนาประหลาดอยูอยางหนึ่ง ที่วาทุกศาสนา
มีจุดหมายปลายทางตรงเปนคํา ๆ เดียวกัน คือความรอด : ความรอด ศาสนายิว
ก็พูดถึงความรอด, ศาสนาคริสตก็พูดถึงความรอด, ศาสนาอิสลามก็พูดถึงความรอด,
ยิ่งในอินเดียแลว ทุก ๆ ลัทธิศาสนาจะพูดถึงความรอด รวมทั้งพุทธศาสนาดวย;
จะไปทางตะวันออกสุดของเหลาจื้อ ขงจื้อ มันก็เพงเล็งถึงความรอด รอดของคน รอดของ
สังคมของมนุษย. คําวา รอด มีใชในทุกศาสนา, และเปนจุดสุดทาย เปนผลสุดทาย
คือความรอด.
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นี่เห็นไดชัดวา
มีความสัมพันธกันอยูโดยเนื้อใน
โดยใจความ
ขอ
ปลีกยอย คําปลีกยอย; ขอบัญญัติปลีกยอยนั้นไมใชตัวศาสนา; เชนวาศาสนา
ยิวไมกินหมู ศาสนาคริสเตียนกินหมู อยางนี้มันก็ไมใชเรื่องแปลก มันเปนเหตุผลที่นอย
เกินไป. เราจะตองจับที่หัวใจที่เปนสวนใหญ, ที่เปนหลักการสวนใหญ วามันมีอยู
อยางไร.
การที่วา ศาสนา ทุกศาสนาสอนตรงกันนี้ มีความสําคัญมาก ทีเดียว
จนเกิดความรูสึกขึ้นมาวา พระศาสดาแตละองค ๆ ของแตละศาสนานั้น ทานพูดเรื่อง
เดียวกัน, ทานพูดเรื่องเดียวกัน, ทานพูดเรื่องความรอดดวยกัน. เอาสิ, แมจะพูดเรื่อง
วิธีสําหรับจะรอดนั้นแตกตางกันไปบาง ก็ไมเปนไร; เพราะจะพูดเหมือนกันไมได,
พูดที่เมืองจีน พูดที่อินเดีย พูดที่อียิปต พูดที่ปาเลสไตร นี้จะพูดเหมือนกันไดอยางไร,
แลวหางกันเปนรอย ๆ ป จะพูดเหมือนกันไดอยางไร. แตตองการจะพูดเรื่องความรอด
ออกไปไดดวยกันทั้งนั้น; ที่มีพระเจาก็รอดไปอยูกับพระเจา, ที่ไมมีพระเจา แต
มีนิพพานก็ไปอยูกับนิพพาน หรือบรรลุถึงนิพพาน; มันเปนวิธีที่จะรอด ตางกัน
บางก็ไมเปนไร แตวาพูดเรื่องเดียวกัน,
เลยถือเสียวา
สิ่งสูงสุดเขามีไวใหครบถวน
แหละวาจะรอดกันโดยวิธีไหน ที่ไหนมันเหมาะจะใชวิธีไหน, สําคัญมาก. พระ
ศาสดาของศาสนานั้น ๆ ก็พูดวิธีที่เหมาะกับคนที่นั่น และสมัยนั้น.
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อาตมาเลยชวนผูที่เขาถือศาสนาอื่น แตเปนเพื่อน ๆ กันนี้ วาเรามาตกลง
กันวา พระศาสดาทุกศาสนาเปนเพียงปากพูดของพระเจา แลวก็พูดเรื่องเดียวกัน อยางนี้
เอาไหม ? เขาวาเห็นดวย, เขาวาเขาเห็นดวย เอาละ, แตวาผูหลักผูใหญของเขาคง
ไมเอา, เขาไมกลายอมรับ วาพระศาสดาทุกองคเปนปากของพระเจาอันสูงสุด พูดเรื่อง
เดียวกัน คือความรอด แลวตางกันนิดหนอยดวยเรื่องวิธีการ เพื่อใหเหมาะสมกับ
ภูมิประเทศนั้น ๆ หรือยุคสมัยนั้น ๆ.
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นี่คือความสัมพันธกันอยางยิ่งของสิ่งที่เรียกวา ศาสนา ขอใหสนใจกันดูใหดี.
ศาสนาคริสเตียน คัมภีรใบแรก ใบแรก ๆ หนา ๑ หนา ๒ นั้น มีพูดถึง
เรื่องกินผลไม ที่ทําใหรูดีรูชั่วแลวตองเปนทุกข ตองเปนบาปและเปนทุกข นี้มันก็หลัก
เดียวกับพุทธศาสนา ที่พอไปรูดีรูชั่ว ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วก็เปนทุกข ถาไมแยก
เปนดีเปนชั่ว ไมมีที่ยึดมั่นถือมั่น มันก็ไมเปนทุกข; นี่มันเหมือนกันโดยหลักหัวใจ
แท ๆ หมายความวาเมื่อมนุษยรูจักยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วนั่น จึงจะเปนทุกข
ทรมานใจ, ถาเมื่อกอนนี้ไมรูก็ไมเปนทุกข.
เดี๋ยวนี้ สัตวเดรัจฉานมันยังไมรูเรื่องดีเรื่องชั่ว มันไมยึดถือเรื่องดีเรื่อง
ชั่ว มันก็ไมปวดหัวเหมือนมนุษย, มันไมเปนโรคประสาทเหมือนมนุษย เพราะไป
หลงยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่ว มันก็เกิดปญหา เปนกิเลสเปนอะไรขึ้นมา, แลวเปนตัว
เปนตนขึ้นมา เปนเราเปนเขาขึ้นมา มันก็ไดเบียดเบียนกัน ไมมีอะไร.
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ถาเราจะเห็นเหมือนอยางหลักพุทธศาสนาวา ดีหรือชั่วก็เปนสังขาร
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนเชนนั้นเอง อยาไปยึดถือ ความหมายเรื่องดีเรื่องชั่ว
ใหมันเกิดเปนปญหาขึ้นมา; นี่เห็นสายกลางอยางนี้แลวก็เปนนิพพาน คือไมมีทุกขอันใด
จะเกิดขึ้นมาได; ถาอันนี้เปนหลัก มันก็เขากับหลักของธรรมชาติ. เมื่อยังไมรู
จักเรื่องดีชั่ว มันไมมีปญหา, พอรูจักดีรูจักชั่วมันก็มีปญหา รูจักรวยรูจักจน รูจักแพ
รูจักชนะ รูจักไดเปรียบรูจักเสียเปรียบ รูจักอะไรที่เปนคู ๆ คู ๆ เทียบกันอยางนี้เรื่อย
ไป ๆ แลวก็เปนทุกขเพราะความรู ที่ทําใหเกิดแบงแยกเปนคู.
นี้เอามาเปนตัวอยาง
วาคัมภีรของคริสเตียนเขาก็อธิบายในขอแรกที่สุดวา
มนุษยเริ่มมีความทุกขเพราะเกิดปญญา มีสติปญญารูเรื่องดีรูเรื่องชั่วขึ้นมา;
พระเจาสั่งกับมนุษยคูแรกที่มีขึ้นมาในโลกวา แกอยากินผลไมตนนี้เขาไป กินเขาไปแลว
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จะเกิดปญญารูดีรูชั่ว แลวแกจะตองตาย พระเจาสั่งไวอยางนั้น. ทีนี้มนุษยคูนั้น ผัวเมีย
คูนั้น ซึ่งมันไมรูจักความเปนหญิงเปนชายดวยซ้ําไป มันดื้อ แลวมีคําแกตัววาซาตานมา
ยุใหกิน มันก็กินเขาไป มันก็รูจักดีรูจักชั่ว มันเลยรูจักความเปนหญิงเปนชาย, รูจักเปน
คู ๆ คู ๆ อะไรตาง ๆ นี้ มันก็ตองรับโทษ ตามที่พระเจาบัญญัติไววา จะตองเปนทุกข
จะตองเปนทุกขตลอด ตลอดไป สําหรับพวกมนุษย จะตองมีความทุกขตลอดไป นับ
ตั้งแตวันนี้ ที่แกมันรูจักดีรูจักชั่วขึ้นมาแลว นี้ไมใชเรื่องตื้น, เปนเรื่องลึกที่สุด
โดยเฉพาะของพุทธศาสนา.
แตพวกคริสเตียนเขาไมอธิบายอยางนี้, เขาถือเปนเรื่องไมสําคัญอะไร เรื่อง
ตอนนี้ไมสําคัญอะไร
เปนเพียงเรื่องดื้อพระเจานิดเดียวเทานั้นเอง ไมเชื่อพระเจานิดเดียว
เทานั้นเอง; แตก็ถือเปนบาปดั้งเดิม บาปจุดแรก จุดตั้งตนของมนุษยเหมือนกัน.
ทีนี้ยังมีเรื่องบังเอิญ เรียกวาเรื่องบังเอิญ เรื่องฟลุค ก็ได; เรื่องไม
กางเขนของคริสเตียน รูปของไมกางเขน ถาเรามาดูอยางสายตาเด็ก ๆ มันก็คือการตัดเสีย
ซึ่งตัวฉัน หลักอันยืนมันตรงกับตัวฉัน. ตัว I I ในภาษาฝรั่ง แลวอันขวางคือตัด I
ตัดตัว I ก็คือตัดตัว ฉัน. กางเขนนี้เขาถือวาเปนบันไดสําหรับไปสูสวรรค ไปอยูกับ
พระเจา จะตองตัดตัว I ตองฆาตัว I ฆาตัวฉัน. เชนเดียวกับพุทธศาสนา ถา
เมื่อใดทําลายตัวกู - ของกูได ก็เปนนิพพาน. เขาไมไดเจตนาอยางนี้ แตเผอิญ
มันมาตรงกันเขา. เราก็ชี้แนะใหดูวา แมแตโดยบังเอิญ มันก็ยังมีความสัมพันธกัน
โดยความหมายอยางนี้ แลวก็เลยหัวเราะกัน.
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ทุกศาสนามีพูดถึงพระศาสดาองคสุดทาย; ในอินเดียทุกศาสนา
ศาสนา
ฮินดู ศาสนาอะไรก็มีพูดถึงพระศาสดาองคสุดทาย. พุทธศาสนาก็มีพระศาสดาองค
สุดทาย คือพระศรีอารยเมตไตรย, ศาสนายิว ซึ่งเปนตนตอของศาสนาฝายนั้น ก็พูด
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ถึงพระศาสดาองคสุดทาย คือเมสสิอา; มันคลายกับวามันมีความคิดเดียวถายทอด
กันมา วายังมีพระศาสดาองคสุดทาย ที่จะมาขางหนา ดวยกันทุกศาสนา. นี้แสดงให
เห็นเบื้องหลัง วามันมีความสัมพันธกันอยางไร. แลวสิ่งที่เรียกวา พระเจานั้น จะมี
หนาที่สราง ขึ้นมา ทําลาย เมื่อควรทําลาย, แลวควบคุมอยูตลอดเวลา; พระเจา
นั้นมีหนาที่สรางทุกสิ่งขึ้นมา แลวควบคุมทุกสิ่งอยู แลวทําลายเสีย ตามยุคตามสมัยที่ควร
ทําลาย เขาเรียกวาพระเจา. เราเรียกวา กฎของอิทัปปจจยตา จะทําใหทุกสิ่งเกิด
ขึ้นมา แลวควบคุมสิ่งเหลานั้นอยู จนกวาจะถึงสมัยที่ควรจะยุบเลิก มันก็ดับไปตาม
กฎของอิทัปปจจยตา.
กฎของอิทัปปจจยตาทําหนาที่เหมือนพระเจา คือสรางขึ้นมา แลวควบคุมไว
แลวก็ทําลายเสีย แลวก็สรางขึ้นมา แลวก็ควบคุมไว แลวก็ทําลายเสีย อยูกันแตอยางนี้,
มีความหมายที่ตรงกัน. สิ่งที่เปนปฐมเหตุก็กลาวไวอยางที่เรียกวาเขาใจไมได; เขา
เอาพระเจาเปนปฐมเหตุ,
เราก็เอากฎของอิทัปปจยตาเปนปฐมเหตุ
เปนจุดตั้งตนที่จะ
ใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้น.
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ปญหารวมกัน คือวา มันมี ความทุกขของคนเปนปญหา, ทุกศาสนา
มีปญหารวมกัน คือมีความทุกขของมนุษยเปนปญหา. ศาสนาตองการจะแกปญหานี้
กันทุก ๆ ศาสนา และทุกศาสนาจะพยายามบัญญัติสิ่งที่ใหยอมรับได วามันเปนสิ่งดี
สิ่งงาม สิ่งยุติธรรม สิ่งบริสุทธิ์ สิ่งถูกตอง. ไปพลิกดูเถอะในทุก ๆ คัมภีรของศาสนา
เขาจะเนนสิ่งที่ดีที่งาม ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม หรือถูกตองเปนหลักสําหรับยึดถือ ดวยกัน
ทั้งนั้น, แลวก็มีเหมือน ๆ กันในขอที่วา มีนรกที่สวรรคดวยกันทั้งนั้น. ทุกศาสนามี
นรกมีสวรรค มีดีมีชั่ว โดยหลักการที่คลายกันที่สุด, มันมีแกนกลางอยางหนึ่งยึดอยู
เปนหลัก, แลวทุกคนก็บัญญัติแวดลอมกลางอันนั้น.
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ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุด
ที่อาตมาอยากจะใหทานทั้งหลายสนใจ
วาใจความ
สําคัญของศาสนา ที่ทําใหเกิดความแตกตางกัน ก็มีอยูสวนหนึ่ง คือสิ่ง ๓ สิ่ง ที่ขอ
ใหสนใจ คือศรัทธา ปญญา วิริยะ. ศาสนา บางศาสนาเนนที่ศรัทธา อยางหลับหู
หลับตาเลย ตองมีความเชื่ออยางเดียวเทานั้น จึงจะรอดได, การกระทําไมมีผลดอก
ถึงจะทําอยางไรแตถาไมเชื่อแลวก็ไมมีผล
ศาสนานี้เขาเอาความเชื่อหมดเปนหลัก.
นี้ศาสนาที่ ๒ หรืออื่น เอาปญญาเปนหลัก ไมเอาความเชื่อเปนหลัก ไมยอมเชื่อ
แตเอาความรูแจงเห็นจริงเปนหลัก. แลวศาสนาที่ ๓ เอาวิริยะ คือการบังคับจิต
เปนหลัก.
อยางวาจะพนทุกขกัน จะพนทุกขกันแลว ศาสนาที่ ๑ เขาวาเชื่อ;
เมื่อเชื่อแลวมันก็ไมเปนทุกขเหมือนกัน,
เชื่ออยางสุดเหวี่ยงก็ไมเปนทุกขเหมือนกัน.
ศาสนาที่ ๒ เอาปญญาเปนหลัก เขาใจอยางถูกตอง แลวก็จัดเสียใหมใหถูกตอง
แลวก็ไมเปนทุกขเหมือนกัน. ทีนี้ศาสนาที่ ๓ เอากําลังจิตเปนหลัก, ฉันบังคับ
จิตของฉันไมใหเปนทุกขไดเหมือนกัน.
ฉันสามารถจะบังคับจิตของฉันไวในลักษณะ
อยางนี้ ที่ไมใหเปนทุกขเลยไดเหมือนกัน.
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นี่ดูใหดีเถอะวา
ศาสนาที่ตางกันโดยหลักสําคัญสวนลึก
พวกหนึ่งเขาเอา
ศรัทธาเปนหลัก, ยิ่งงมงายเทาไรยิ่งดี เพราะมันจะไมตองมีความทุกข. เชนวาความเจ็บ
ความไขนี่ เราเชื่อวาพระเจาตองการนี่, แลวจะเปนทุกขอะไร. ความเจ็บ ความไข
ความตาย ถาเราเชื่อเสียวา นี้เปนความตองการของพระเจา เราก็ไมตองเปนทุกขเพราะ
ความเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะมีความเชื่อ. ทีนี้ พวกที่วามีปญญาเปนหลักสําคัญ ก็วา
เอา, นี้มันเปนธรรมชาติอยางนี้เอง เกิด แก เจ็บ ตาย มันเปนธรรมชาติอยางนี้เอง
ฉันจะไปเปนทุกขกับมันทําไม. ทีนี้พวกที่ ๓ ฉันบังคับจิตของฉันได ไมใหรูสึก
เปนทุกข เพราะความเกิด แก เจ็บ ตาย, ใครดีกวาใคร. ถามันไมเปนทุกขกันไดแลว
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มันก็ไมมีใครดีกวาใครดอก เพราะมันไมเปนทุกขดวยกันไดทั้งนั้น;
พุทธบริษัทแลว อยูพวกที่ ๒ คือมีปญญาเปนใหญ.

๓๔๑
แตถาสําหรับ

ทีนี้มันมีขอที่จะตองศึกษาวา ศาสนา ๓ ชนิดนี้ มันจะแยกกันเด็ดขาด
อยางนี้; แตไมพูดไดวา อันไหนจะดีกวาอันไหน. ถาไปอยูในหมูชนที่ยังไมมี
การศึกษาไมมีปญญา มันก็ตองอาศัยศรัทธา ความเชื่อมั่นแหละ เพราะมันศึกษาไมได
แลวเปนคนบังคับจิตไมได, ทําสมาธิไมเปน ไมมีปญญา ไมมีสมาธิ, ก็ตองถือศาสนา
ความเชื่อ. ถาในหมูคนที่เขามีปญญา งายตอการที่จะมีปญญา เขาก็ใชปญญา
แทงตลอดแจมแจงความจริงอันนี้ แลวก็ไมเปนทุกข. ถาในหมูคน ที่ทําอยางนั้นไมได
เชื่อก็ไมเชื่อ ปญญาก็ไมมี แตสามารถบังคับจิต สามารถบังคับจิตใหอยูในสภาพ
อยางนี้ ๆ เปนอยางอื่นไมได, เขาก็บังคับจิตใจไมมีความทุกขได เหมือนกัน.
ฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ศาสนามีแกนกลางอยูที่คํา ๓ คํานี้ ศาสนาพวกหนึ่ง
มีแกนกลางเปนศรัทธา ศาสนาพวกหนึ่งมีแกนกลางเปนปญญา ศาสนาพวกหนึ่งมีแกน
กลางเปนวิริยะ คือกําลังบังคับจิต.
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นี้เราจะวาอันไหนดีกวาอันไหนไมได;
อันไหนมันเหมาะกับที่ไหน
เวลาไหน อันนั้นมันก็เหมาะกับที่นั่นเวลานั้น อีก ๒ อันไมเหมาะ ก็เลยใชไมได ไมมี
ประโยชน. จะเอาพุทธศาสนาไปใสกับหมูคนที่ไมมีปญญา มีแตศรัทธา อยางเดียว
มันก็ทําไมได, หรือทําไดมันก็ไมตลอด แตอันนี้ก็ตองวินิจฉัยกันอีกทีหนึ่งวา มันก็
ยังเกี่ยวของกันแหละ.

เอา, พูดเสียเลยก็ไดวา ในศาสนาเดียวนี้ ในพุทธศาสนานี้ ในศาสนา
เดียวคือพุทธศาสนา ในบางกรณี มันจะตองสอนเรื่องศรัทธา, ถาวาคนหมูนี้
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มีความหนักไปในศรัทธา ก็สอนเรื่องศรัทธา. ถาในคนหมูอื่นสอนเรื่องปญญา
ดีกวา เพราะวาเขาฉลาดพอแลว ก็สอนเรื่องปญญาอยางยิ่ง. แตถาไป ในคนอีกหมูหนึ่ง
เขาเกงในการทําสมาธิบังคับจิต ก็สอนเรื่องสมาธิบังคับจิต. ในศาสนาพุทธนี้
จึงมีทั้งเรื่องศรัทธา ทั้งเรื่องสมาธิ และเรื่องปญญา.
เราจะเห็นไดวาพระสูตร ตัวพระสูตร คําสอนของพระองค บางสูตร
เนนหนักในเรื่องปญญาเหลือเกิน เพราะสอนในหมูคนที่มีปญญา, บางสูตรก็เนนหนัก
ไปในเรื่องศรัทธา เพราะสอนไปในหมูคนที่มีศรัทธา ทําไดแตเพียงศรัทธา, หรือวา
จะสอนแกบางหมู ใหเนนหนักไปในทางบังคับจิต เปนเรื่องของสมาธิ เปนเรื่องของ
วิโมกข ๘ หรือ เปนเรื่องของอุภโตภาควิมุตติ ; อยางนี้มันเปนเรื่องที่จะตองสามารถ
บังคับจิตอยางสุดเหวี่ยงทีเดียว ก็มี. มันอยูที่วาขั้นตอน หรือวิวัฒนาการของบุคคล
เหลานั้น ฉะนั้นจึงสอนหมดทั้งศรัทธา ทั้งปญญา และทั้งวิริยะ; เห็นไดวามันตอง
สัมพันธกัน มันทิ้งกันไมได.
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เอา, ทีนี้จะใหใกลเขามาอีก ใกลถึงจมูกเลย วาในคนคนเดียว บุคคล
คนเดียว บางยุคบางสมัย มันเหมาะสําหรับคําสอนดวยเรื่องศรัทธา, บางยุค
บางสมัยมันเหมาะสําหรับคําสอนเรื่องปญญา, บางยุค บางสมัยมันเหมาะสําหรับ
เรื่องวิริยะ. ก็ดูสิเด็ก ๆ ทารกเพิ่งคลอดออกมา มันเหมาะสําหรับเรื่องอะไร เด็กทารก
เพิ่งคลอดออกมา มันเหมาะสําหรับที่จะรับคําสอนเรื่องศรัทธาใหเชื่อ, ไมเชื่อก็เอาไมเรียว
ให มันก็รอดตัวขึ้นมาไดดวยศรัทธา. ตอมามันฉลาดพอแลว มันโตพอแลว ก็สอน
เรื่องปญญา สอนเรื่องปญญา, สอนใหรูเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. ทีนี้เรื่องนี้มัน
ตองทําดวยจิตใจที่ฝกฝนดีแลว จึงสอนเรื่องสมาธิ บังคับจิตใหเปนสมาธิ แลวบังคับจิต
ใหเปนวิปสสนา เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง. ฉะนั้นในเราคนเดียวเทานั้นแหละ
บางขั้นตอนแหงชีวิตมันเหมาะสําหรับศรัทธา, บางขั้นตอนแหงชีวิตมันเหมาะสําหรับ
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ปญญา, บางขั้นตอนแหงชีวิตมันเพราะสําหรับวิริยะ คือการบังคับจิต,
กันอยางไมอาจจะแยกกันได. นี่ขอใหรูวามันมีความสัมพันธกันอยางนี้.

ก็เลยสัมพันธ

ศาสนาแบบหนึ่งมันเอาไปใชกับคนพวกหนึ่งไมได;
เพราะวาคน
ในโลกนี้มันมีตาง ๆ กัน. มุมโลกไหนมันเหมาะสําหรับศรัทธา มันก็ตองสอนดวยศรัทธา
สมมติวาเราจะไปสอนพวกแขกดําในอาฟริกาเดี๋ยวนี้แหละ
ก็สอนไดแตเรื่องศรัทธา
เทานั้นแหละ;
ฉะนั้นศาสนาคริสตเขาจึงไดเปรียบ
เพราะเขาสอนเรื่องศรัทธา
ศาสนาคริสเตียนจึงไปสอนตามปาตามดงตามประเทศชนิดนั้นไมงายกวา,
เพราะสอนเรื่อง
ศรัทธามันงาย. ถาไปสอนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหคนเหลานี้ มันก็ไมสําเร็จ
ประโยชน, มันยิ่งกวาเปาปใหแรดฟง, มันจะยิ่งกวาเปาปใหเตาฟง. นั้นเขายังเหมาะ
สําหรับจะมีศรัทธา จะรับดวยศรัทธา ก็ตองสอนเรื่องศรัทธากันไปกอน. ถาจะไปสอน
เรื่องการบังคับจิต อยางโยคี ก็ตองไปสอนในหมูคน ที่เขาคุนเคยกับการบังคับจิต
มาแตออนแตออก มันก็สําเร็จประโยชนดวยกันทั้งนั้น.
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ในคนคนเดียวยังตองใชครบ จะตองสัมพันธกันใหถูกตอง ตามยุค
ตามวัยของคนเหลานั้น, ในโลกเดียวกัน มันก็ตองมีศาสนาครบ ในประเทศเดียว
กันมันก็ตองมีศาสนาครบ, ในศาสนาเดียวกัน ยังตองมีหลักเหลานี้ครบ ในบุคคลคนเดียวกัน
เทานั้น ก็ยังตองมีหลักเหลานี้ครบ, คือในบางกรณีใชศรัทธา ในบางกรณีใชปญญา
ในบางกรณีใชวิริยะ คําวา วิริยะ ในที่นี้หมายถึงการบังคับจิตอยูในอํานาจได.
ทีนี้ในความหมายอื่นตอไปอีกวา
ศาสนานี้จะตองไปสัมพันธกันกับ
วัฒนธรรมหรือกิจกรรมของมนุษยทุก ๆ แขนง. นี้เปนแขนงที่พิเศษออกไป
วาไมวากิจกรรมประเภทไหนของมนุษยเรา
จะตองเอาศาสนาเขาไปแทรกไวดวยเสมอไป
คือสิ่งที่เรียกวาศีลธรรม. มนุษยเรามีกิจกรรมอะไรบาง มันมีมากแหละ มีมาก
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เอาแตที่ใหญ ๆ ที่เดี๋ยวนี้กําลังกระทํากันอยู เชนเรื่องเศรษฐกิจ, เดี๋ยวนี้เรื่อง
เศรษฐกิจเปนเรื่องใหญในโลก รูกันไวบาง, แลวรองลงมาเรื่องการเมือง แลวรองลงมา
เรื่องการปกครอง แมแตเรื่องทหาร เรื่องการรบราฆาฟนกัน. สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
ออกหนาที่สุดในบรรดากิจกรรมของมนุษย ที่เปนเรื่องปลีกยอย, ปลีกยอยอีกมากมาย
หลายสิบเรื่อง; แตวาเรื่องใหญ ๆ ที่มันกําลังเปนปญหาโลก ก็คือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่อง
การเมือง เรื่องการปกครอง เรื่องการทหาร.
ถาศาสนาไดเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ทั้ง ๔ เรื่องนี้แลว จะดีกวานี้
มาก. เศรษฐกิจที่เลวรายปนปวนไปทั้งโลก ก็เพราะวาไมมีศีลธรรม ไมมีศาสนาเขาไป
เกี่ยวของ. เศรษฐกิจก็เปนเครื่องมือสําหรับโกง สําหรับเอาเปรียบ ใครมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจมาก ก็โกงไดมาก เอาเปรียบไดมาก; แตถามีศีลธรรมมีศาสนาเขาไปเกี่ยวของ
มันก็ไมโกง มันก็กลายเปนผลดีแกมนุษย.
เรื่องการเมืองก็เหมือนกัน
มันเปนเรื่องตลบแตลงเพื่อหาประโยชนให
แตตน; แตถามีศีลธรรม มีศาสนาเขาไปเกี่ยวของ มันกลายเปนเรื่องที่ปรองดอง
มนุษยใหอยูดวยกันเปนอยางดี; การเมืองก็เปนเรื่องดี ไมใชเรื่องสกปรก ถามีศาสนา
เขาไปเกี่ยวของ.
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การปกครองกันเปนลําดับ ๆ ตามอํานาจก็เหมือนกัน ถาไมมีศีลธรรม
ไมมีศาสนา เกี่ยวของแลว คนเผด็จการนั้นแหละมันเปนคนสูบเลือดผูอื่น มันก็หาความ
สงบสุขไมได จึงตองมีศาสนา มีศีลธรรม เขาไปเกี่ยวของ การปกครองมันก็ดี.
ทีนี้การรบราฆาฟน การทหารนี้ ถามีศาสนาเขาไปเกี่ยวของ มัน
รบกันยาก, มันไมไดรบเพราะวามุงหมายจะทําลายลางกัน, มันจะรบกันเพียงแตวาปองกัน
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ตัวเอง หรือรบกันแตเพียงวา รักษาความยุติธรรมเอาไว เมื่อเราไมไดรับความยุติธรรมนี้.
การรบอยางนี้มันไมใชการฆาฟนกัน หรือลางผลาญกัน อยางที่วาไมมีเหตุผล; ถา
ศาสนาหรือศีลธรรม เขาไปเกี่ยวของกับการรบราฆาฟนกันแลว มันก็จะหยุด หรือมัน
ก็จะลด หรือมันก็จะพูดกันรูเรื่อง ไมตองฆากัน. ฉะนั้นศาสนาควรจะเขาไปสัมพันธ
กับกิจกรรมของมนุษยทุกแขนง.
นี้ก็เปนเรื่องความสัมพันธของศาสนา ซึ่งเราจะแยกใหเห็นเปนวา ศาสนา
ตอศาสนาก็ตองสัมพันธกัน, ศาสนากับมนุษยยิ่งตองสัมพันธกัน คือมนุษยตองมี
ศาสนา, แลวศาสนาตองเขาไปเกี่ยวของกันกับกิจกรรม หรือวัฒนธรรม อะไรทุก ๆ อยาง
ของมนุษยนั้นเองดวย ใหธรรมะหรือศาสนาเขาไปแทรกแซงอยู ในทุก ๆ ปรมาณูของ
ชีวิตจิตใจ รางกาย เลือดเนื้อนี้, โลกนี้ก็เปนโลกที่มีความผาสุกถึงที่สุด.
อาตมาจึงเห็นวา ความสัมพันธของศาสนานี้เปนเรื่องสําคัญ จึงเอามา
พูด มันยังมืดมัว มันก็กําลังมืดมัว จะตองชวยทําใหมันสางออกมา ใหเปนแสงสวาง
ออกมา. ใหศาสนาไดทําหนาที่ของศาสนา แลวก็สัมพันธกัน เปนอยางดี ศาสนา
ตอศาสนาก็จะไลทะเลาะกัน เหมือนที่กําลังมีปญหา วาศาสนานั้นจะมาแยงบริษัทของ
ศาสนานี้, ศาสนาโนนรุกล้ําศาสนาโนน รุกล้ําศาสนานี้. นี้เรียกวาศาสนาไมสัมพันธกัน.
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แลวทีนี้ศาสนาไมสัมพันธกับมนุษย มนุษยไมมีศีลธรรม มันก็ได
เปนโรคประสาทใหละอายแมว.
นี้วาศาสนาไดเขาไปสัมพันธกับทุกกะเบียดนิ้ว
ของมนุษย ในกิจการงานตาง ๆ แลว มันก็ไมมีการเบียดเบียน ไมมีการฉอโกง ไมมีการ
เอาเปรียบ ไมมีการทําใหใครระคายขน คือไมมีความทุกข.
ขอใหสนใจวา ศาสนาสัมพันธนั้นจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมี โดยนัยะ
ดังที่กลาวมานี้ คือใหศาสนาแตละศาสนาสัมพันธกัน, แลวใหศาสนาไดสัมพันธกันกับ

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

๓๔๖

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

มนุษย; เพราะวาธรรมชาติมันบีบบังคับใหมีศาสนาขึ้นมาในโลก สําหรับชวยมนุษย.
ทีนี้มนุษยก็มีเครื่องมือสําหรับทําลายลางกัน เชนการเศรษฐกิจ การเมือง เปนตน ก็ขอ
ใหมีศาสนาเขามาควบคุมสิ่งเหลานี้เสีย,
สิ่งเหลานี้ก็จะไมถูกใชไปในทางที่จะทําลายลาง
มนุษยดวยกัน เรื่องมันก็จะจบ.

ฟาสางทางการไมตูเกี่ยวกับศาสนา.
ทีนี้ ฟาสางเรื่องถัดไป เรียกวา ฟาสางทางการไมตู ไมตูเกี่ยวกับศาสนา,
คําวา ตู ๆ นี้ คงจะฟงถูกกันทุกคน วาตูไปเอาของที่ไมใชของตนมาเปนของตน
ที่เรียกวาขี้ตู, ไปอางเหตุผลที่คดโกง ไปเอาของผูอื่นมาเปนของตน นี้เรียกวามันตู
มันขี้ตู. เดี๋ยวนี้ก็ตูกันอยูทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาอีกนั่นแหละ ที่จะไปตูเอาศาสนาอื่นมา
เปนศาสนาของตน เพื่อประโยชนแกตน, ไปขโมยธรรมะของศาสนาอื่น มาเปน
ศาสนาของตน แลวเปนธรรมะในศาสนาของตน เหลานี้มีมาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล
เรียกวาขี้ตู แลวก็ยังมีอยูกระทั่งเดี๋ยวนี้ โดยเจตนาก็มี โดยไมเจตนาก็มี ; หมายความวา
ตูโดยรูสึกตัวก็มี ตูโดยไมรูสึกตัวก็มี. ฉะนั้นระวังใหดี คนที่จะไปตูเอามาโดยไมรูสึกตัว,
ควรจะไดเอามาพูดกันเสีย ใหเปนที่เขาใจ.
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ถาเราไปตูเอามาแลวก็เรียกวามันไมรูจริงดอก แลวมันก็คดโกง มันก็มี
ผลราย คือมันจะมาใชดับทุกขไมได. ศาสนาที่ไปตูเอาของเขามา มันจะใชดับ
ทุกขไมได, แลวมันจะใหเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมา ทําลายลางกันดวย, ผลของการขี้ตู
มันจะมาใชประโยชนไมได, แลวมันจะเปนตนเหตุใหทะเลาะวิวาทกัน ทําลายลางกัน
จึงตองระวังไมใหมีการตู.
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ศาสนาโดยหลักใหญ
ก็จะตองมีแบงกันออกเปนวา
ศาสนาของคนโง
หรือศาสนาของคนฉลาด นี่ฟงแลวมันหยาบคายแลวดูถูก คลายกับดูถูกผูอื่น. ที่จริง
มันก็ไมไดตั้งใจจะดูถูก;
แตศาสนาที่มีอยูจริงในเวลานี้
ก็คือศาสนาของคนโง
ศาสนาของคนหลับ คือไสยศาสตร, แลวก็ศาสนาของคนตื่น คนที่ไมหลับ คือ
พุทธศาสนา. คําวาไสยะ ไสยะ นั้น เคยบอกหลายหนแลว มันแปลวา หลับ, ไสยะ
แปลวา หลับ, พุทธะ แปลวา ตื่น นี้ภาษาบาลีเปนอยางนี้.
ระวังใหดี อยาไปตูเอาไสยมาเปนพุทธ, เปนพุทธแท ๆ ไปถือไสย
แลวมาตูวาเปนพุทธ นี้คือขี้ตู; สวนที่เปนไสยจะมาตูเอาพุทธไปเปนไสยนั้น
ไมคอยมี เพราะมันทําไดยาก แตที่วา ชาวพุทธแตปาก ชาวพุทธแตชื่อ แลวไปตูเอา
ไสยมาเปนพุทธ นี้ทําไดงายมาก.
ความตางกันมันเห็นไดชัดวา ถาเปนไสย เปนไสยศาสตรแลว เปน
ศาสนาของคนหลับ มันจะมีอาการงมงาย แลวมันก็จะหาที่พึ่งนอกจากตน, แลวมันเหมาะ
สําหรับคนขี้ขลาด, มันตองมีความเชื่ออยางงมงาย จึงจะถือไสยศาสตรได, แลว
ตองมีหลักเกณฑที่วา หาที่พึ่งนอกตน ไมเอาตนเปนที่พึ่ง แลวก็เหมาะสําหรับคนขี้ขลาด
เทานั้น, คนไมขี้ขลาดมันเขากันไมได. นี่คือไสยศาสตร ชวยจําไววามันมีอยูแผนกหนึ่ง.
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นี้ถาเปนพุทธศาสตร มันตื่น มันลืมตาแลว มันไมงมงาย มันมีเหตุผล,
คือมีสติปญญา จนสามารถจะทําใหเปนที่พึ่งของตน, แลวเขาก็ยึดหลักวา ตนเปน
ที่พึ่งของตน
ไมเอาสิ่งมาเปนที่พึ่งของตน มันก็เปนเรื่องของคนกลาหาญ
ไมใชคน
ขี้ขลาด. ถาขี้ขลาดก็ถือไสยศาสตร, ถากลาหาญก็ถือพุทธศาสตร, ถางมงายไปถือ
ไสยศาสตร, ถาฉลาดมาถือพุทธศาสตร. ถาแสวงหาที่พึ่งนอกตัวเอง แลวไปถือ
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ไสยศาสตร ไปออนวอนพระเจา ออนวอนผีสางเทวดาอะไรตามเรื่อง,
พึ่งตนเอง นี้คือพุทธศาสตร.

แตถาคิด

ทีนี้ขอที่มันจะตูกันนั้น ระวังใหดี; ถือไสยศาสตรแลวบอกวามีพุทธศาสตร แลวก็สอนลูกหลานใหทําอยางนั้น, สอนลูกหลานใหถือไสยศาสตร
วาเปนพุทธศาสตร ก็กลายเปนชวยกันตูทั้งพอทั้งลูก ระวังใหดี, อันนี้อยาใหมี,
อยาเอาพุทธศาสตรไปทําใหเปนไสยศาสตร; ถามันเปนพุทธศาสตรจริง มันทํา
ไมไดดอกทําไมไดเด็ดขาดเลย เวนไวแตจะเปนพุทธศาสตรเก หรือพุทธศาสตรของ
พุทธบริษัทแตปาก เปนพุทธบริษัทแตปากนั่นแหละมันจะทําได.
เดี๋ยวนี้ก็ไดมีการทํา, มันไดมีการทํา, จึงเกิดพุทธศาสนาที่เปนไสยศาสตร, เปนพุทธศาสนาเนื้องอกเหมือนกับกาฝาก, เนื้องอกออกมาแลวก็ทําอันตราย
ตนไมเดิม. พุทธศาสนาที่เขาเอาไปทําเปนไสยศาสตร เปนเนื้องอก เปนการฝาก ก็เปน
อันตรายแกพุทธศาสนาเดิม; นี่โทษของการตู. ถาเปนตูกันอยางนี้แลว มันก็ยุงแหละ:
พระพุทธเจาแทนที่จะเปนพระพุทธเจาตามแบบเดิม ก็มาเปนพระพุทธเจา สั่น
เซียมซี, มาเปนพระพุทธเจานั่งรับของเซน.
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เดี๋ยวนี้เขามีการเซนพระพุทธรูป เอาของอยางนั้นอยางนี้ไปเซนพระพุทธรูป
องคนั้นองคนี้ : พระพุทธรูปองคนี้ใหลูกได ใครไมมีลูก เอาของอยางนั้นอยางนี้ไป
เซนพระพุทธรูปองคนี้ แลวก็จะไดลูก บอกใหที่ไหน เอาไหม ? ที่สวนโมกขเกา นั่น
พระพุทธรูปองคนั้นแหละ ใครไมมีลูกก็ไปขอลูก, แลวเอากลวยเอาอะไรไมรูไปเซน
แลวก็จะไดลูก; มีคนเคยไดลูก ยืนยันไดวาเขาก็ไดลูก เพราะวาเขาไปขอจากพระ
พุทธรูปองคนั้น. นี่มันกลายเปนอยางนี้ไป พระพุทธเจามากลายเปนอยางนี้ไป เพราะ
วาถูกตูเอาไป ถูกขโมยปลนจี้เอาไป เปนของไสยศาสตรไปเสีย ไมเปนพุทธศาสตรแลว.
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นั้นมันเปนเรื่องหยาบ ๆ
นอก ๆ
ทีนี้ก็วาถึงธรรมะอันละเอียดกันดีกวา
เรา
เปนพุทธ เราไดรับการสั่งสอน เรื่องนรก เรื่องสวรรค เรื่องกรรม เรื่องสังสารวัฏฏ
แบบหนึ่งมา โดยที่เราไมรู เราไดรับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย เปนระบบระเบียบ
มาจนบัดนี้, เรื่องนรก เรื่องสวรรค เรื่องกาม เรื่องวัฏฏสงสาร, แลวเราก็มายืนยัน
วา นี้เปนพุทธศาสนา ทั้งที่มันไมใชของพุทธศาสนา. เรื่องนรกตามที่พวกอื่น
เขาพูดกันไวแลวกอนพระพุทธเจา เราเอามาวาเปนของพุทธศาสนา, เรื่องสวรรคที่
พวกอื่นกอนพระพุทธเจาเขาไดพูดกันไวแลวอยางไร
เราเอามาเรียกวาเปนพุทธศาสนา;
นี่ขี้ตู หลับตา, หลับตาไมรูแลวก็ตูเอามา.
อยางเรื่องนรก ที่วาอยูใตดิน อยางนั้นอยางนี้อยางที่เคยไดยินไดฟงนั้น
เขาสอนกันอยูกอนพระพุทธเจา, มันของลัทธิศาสนาฝายฮินดู หรือฝายพราหมณ
ฝายที่มีอยูกอนพระพุทธเจา. พอพระพุทธเจาตรัสรูทานบอกวา นรกอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ฉันเห็นแลว; นี่มันดีกวา มันสําคัญกวา มันจริงกวา เปนสันทิฏฐิโก
เปนอกาลิโกกวา; นี่คือนรกของพุทธบริษัท; ถาพูดอยางนี้ถูกตอ ง, แตถา
ไปเอานรกใตดิน มาเปนของพุทธบริษัทแลวมันขี้ตู, มันขี้ตู ไปเอาของเกาของ
เขามาพูด.
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เรื่องสวรรค ก็เหมือนกันแหละ อยูบนสวรรคเปนชั้น ๆ เปนอยางนั้นอยางนี้
อยางที่ไดยินไดฟงมา อยางที่เอามายึดถือเปนหลักใหญเรื่องในไตรภูมิพระรวง นั่นแหละ
อยางนั้น ของที่เขามีอยูกอนพระพุทธเจา. พระพุทธเจาตรัสวา สวรรคอยูที่ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ฉันเห็นแลว, ทําถูกตอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเปนความผาสุกสบาย,
นี้เปนสวรรค, มันเห็นไดจริง มันไมจํากัดเวลามันควบคุมได มันจัดการเอาได. นี้คือ
สวรรคของพุทธบริษัท ถาพูดอยางนี้ไมตู ถาเอาสวรรคที่เขาพูดกันไวกอนมาเปน
ของพุทธ มันก็ตู.
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เรื่องกรรม, เรื่องกรรมนี้ ที่พูดวา ทําดี - ดี ทําชั่ว - ชั่ว ทําดีไดดี ทําชั่ว
ไดชั่ว นั่นเขาพูดอยูกอน กอนพระพุทธเจา. พระพุทธเจาทานมาสอนเรื่องกรรมอีก
เรื่องหนึ่ง คือวากรรมที่จะเลิกลางกรรมดีกรรมชั่ว กรรมที่จะระงับเสียซึ่งกรรมดีและ
กรรมชั่ว ไมตองดีไมตองชั่ว ไมตองเวียนวายไปตามดีตามชั่วอีกตอไป, นี้คือกรรมใน
พุทธศาสนา. สวนกรรมที่วา ทําบาปอยางนั้นไดผลอยางนี้ ทําดีอยางนี้ไดผลอยางนี้
เอามาเชิดชูกันวาเปนพุทธศาสนา เปนเรื่องใหญโตไปเลย เขียนเปนตําหรับตําราไปเลย;
นั้นไมใชพุทธศาสนา เพราะวาเขาสอนกันอยูกอนพระพุทธเจา. ถาเอากรรมนั้น
มาเปนพุทธศาสนาแลวมัน ก็ตู ตูคนที่เขาสอนไวกอน เขาหลับตาตายไปหมดแลว ไม
คิดวาคนขางหลังจะมีใครตู.
ทีนี้ก็เรื่องเวียนวายตายเกิด ถาคนคนเดียวกันนั้นตายแลวเกิด ตายแลว
เกิด คนคนเดียวกันนั้นแลว เปนลัทธิหนึ่งที่สอนอยูแลวกอนพุทธศาสนา มีตัวตน
คนเดียว ตายแลวเกิด ตายแลวเกิด ตายแลวเกิดไมมีสิ้นสุด, นั่นเปนเรื่อง
นอกพุทธศาสนา เขาเรียกวาเกิดใหม. ถาพุทธศาสนาไมมีคน ไมมีตัวตน
ชนิดนั้น มีแตเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ปรุงแตงใหเกิดความคิดวาตัวตน ๆ เปนครั้ง
เปนคราว, แลวก็ไมมีคนคนเดียวกันที่เวียนวายอยางนั้น, นี้เปนพุทธศาสนา เรียกวา
เกิดใหมก็ได, คือมันเกิดเรื่องเฉพาะครั้งคามกฎของอิทัปปจจยตา. ฉะนั้นเรื่อง
กรรมที่ไมใชพุทธศาสนา แลวเอามาวาเปนพุทธศาสนา นี้เปนเรื่องขี้ตู, เรื่องเวียน
วายตายเกิดของคนคนเดียว ไมใชพุทธศาสนา เอามาสอนวาเปนพุทธศาสนา มันก็
เปนเรื่องขี้ตู.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แตแลวเรื่องนี้ก็นาเห็นใจที่วา
ตําหรับตําราเขาเขียนกันอยางนั้นทั้งนั้น
โดยเฉพาะหนังสือพุทธศาสนาที่ฝรั่งเขียนเดี๋ยวนี้ เขียนอยางนี้ทั้งนั้น เรื่องกรรม
และเรื่องเกิดใหม เอาของฝายพราหมณฝายฮินดูมาใสวาเปนของพุทธ. พอเรา
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บอกเขา เขาก็เชื่อบาง ไมเชื่อบาง เราบอกวาอยางนี้ไมใชพุทธดอก กรรมอยางนี้
เกิดใหมอยางนี้ไมใชของพุทธ. ฉะนั้น หนังสือเลมใหญ ๆ ที่ฝรั่งเขียน หรือชาว
อินเดียเขียน ที่เปนนักศึกษา เปนนักปราชญทางพุทธศาสนาเขียน เปนหนังสือภาษา
ฝรั่งเลมใหญ ๆ นั้น จะมีบทที่ผิด ขี้ตูอยางยิ่งอยูบทหนึ่งเสมอ คือเรื่องกรรมและ
การเกิดใหม, ไมใชของพุทธศาสนา มาเขียนวาเปนพุทธศาสนา, นี่เรียกวา เปน
เรื่องตู.
เรื่องสังสารวัฏฏ ศาสนาอื่นที่มีอยูกอนพระพุทธเจา เขาวา คนคนนั้นแหละ
คนคนเดียวนั้น มันตายแลวเกิด ตายแลวเกิด, ตายแลวเกิด คนคนเดียวนั้น
เรียกวาสังสารวัฏฏ. แตสังสารวัฏฏในพุทธศาสนาก็คือวา กิเลสใหทํากรรม
- กรรมใหไดผลกรรม - ผลกรรมทําใหเกิดกิเลส, กิเลสทําใหกรรม - กรรม
ทําใหมีผลกรรม - ผลกรรมทําใหเกิดกิเลส - วนอยูอยางนี้, นี่คือสังสารวัฏฏ, มันคน
ละเรื่องกัน ถาไปสอนสังสารวัฏกแบบนั้น มันก็ไปเอาของพวกอื่น ที่ไมใช
พุทธศาสนา และสอนกันอยูกอนพุทธศาสนา มากลาววาเปนพุทธศาสนา เปนคนขี้ตู.
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นี่ที่อาตมาไดบอกในตอนตนวา เราเด็ก ๆ คลอดออกมา ก็ตองรับคําสั่งสอน
ของผูใหญที่เขาสอนให;
ถาเขาเอาเรื่องที่ไมใชพุทธมาสอนใหเปนพุทธ
เราก็รับเอาไว
โดยเขาใจวาเปนพุทธ. แตเอาเถอะ เห็นวา ยังดี จะเชื่ออยางนั้นแมไมใชพุทธศาสนาก็ยังดี เพราะวาเปนรากฐานของศีลธรรม, เปนเหตุใหกลัวบาปกลาบุญ
ไดเหมือนกัน, แมเปนคําสั่งสอนที่ไมใชพุทธศาสนาแท. แตที่สอนกันอยูในระดับนั้น
อยางนั้น มันก็มีประโยชน ทําใหเด็ก ๆ นี้เกลียดบาปและรักบุญไดเหมือนกัน.
ฉะนั้น ถืออยางนี้ไปกอน แลวก็หนักเขาก็คอย ๆ ไปถึงตัวแท ธรรมะแท
ในพุทธศาสนาเอง จึงจะหลุดพนได, หลุดพนจากการเวียนวาย, หลุดพนจากกองทุกข
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หลุดพนจากสังสารวัฏฏได. ถาถือไปตามแบบที่ตูของเขาเอามา แลวมันไมมีทาง
จะหลุดพนได เพราะวาเขาไดวางไวไมถูกตอง นี้เรียกวาไมตู.
เรื่องโลกธาตุนี้อีกอยางหนึ่ง อยางในคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวถึงเรื่อง
โลกธาตุนี้ สูงสุดเปนพรหมโลก ถัดมาเปนเทวโลก ถัดมาเปนมนุษยโลก ใตนั้นลงไป
เปนบาดาล เปนนรก ใตนั้นลงไปมีปลา มีปลาตัวใหญ ๆ ๔ ตัวหนุนรองอยู; นี่โดย
รายละเอียดอยางนี้ อยางนี้เปนของพวกอื่น ซึ่งไมใชพุทธศาสนา. แตในคัมภีร
วิสุทธิมรรคก็ยังเอามาเขียนไว ในลักษณะที่วาเปนคําสอนในพุทธศาสนา นี่เรียกวาเรื่อง
โลกธาตุ โลกธาตุเปนอยางไร มากมายรายละเอียดมากมาย; แตโดยหลักใหญใจความ
มันมีอยูอยางนี้ ซึ่งไมใชพุทธศาสนา. เราไดยินมาอยางนี้ เราไมมีความรูอยางอื่น,
เราก็ตองเชื่ออยางนี้ไปกอน. แตถาเชื่อเพื่อจะไดทําบาป เชื่อเพื่อจะทําดีทําบุญ
แลวก็ใชได แลวก็มีประโยชน; แตก็ไมพนไปจากคําวาตู.
เดี๋ยวนี้เราจะมีฟาสางกันเสียที คือจะไมมีการตู รูวาของใครมีอยางไร มีเทาไร
มีเพื่ออะไร, แลวของเราจะตองมีอยางไร มีเทาไร มีเพื่ออะไร. มิฉะนั้นแลวมันก็จะ
ตองตู โดยไมรูตัว แลวมันจะมีอาการเหมือนกับละเมอ ๆ โดยไมมีความจริง, นี่โทษของ
การตู มันก็ดับทุกขไมได.
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ทีนี้พอมาตางคนตางยืนยันวา นี้คําสอนของฉัน, นี้คําสอนของฉัน, แลวก็
ทะเลาะวิวาทกัน นี้มันก็เสียหายหนักขึ้นไปอีก.

สิ่งที่เราจะใชเปนหลักตัดสินก็คือวา ถาจะเปนพุทธศาสนาแท ไมตู
ของใครมา มันตองมีหลักวาเปนสันทิฏฐิโก เห็นไดดวยตนเอง; เชนนรกใตดิน
สวรรคบนฟา ไมเห็นไดดวยตนเอง. แตถานรกสวรรคอยูที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เห็น
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ไดดวยตนเอง รูสึกไดดวยตนเอง สัมผัสไดดวยตนเอง ชิมรสไดดวยตนเอง, นี้เปน
สันทิฏฐิโก ดังนั้นจึงเปนพุทธศาสนา, แลวก็เปนอกาลิโก ไมตองรอตอตายแลว.
ลองทําผิดเดี๋ยวนี้ก็มีนรกเดี๋ยวนี้, ทําถูกเดี๋ยวนี้ก็มีสวรรคเดี๋ยวนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ อยางนี้เปนอกาลิโก, แลวพิสูจนใหเห็นได มา มา มาดู มาดู มันอยางนี้ ๆ
นี่คือเอหิปสสิโก.
ถามีลักษณะเปนสันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสสิโก อยางนี้ นี้เปน
พุทธศาสนาแท แสดงเหตุปจจัยอยูครบถวน, เห็นเหตุปจจัยของสิ่งนั้น ๆ อยูอยาง
ครบถวน แลวเราก็สามารถจะเกี่ยวของได ดวยการเขาไปควบคุมได; ไปจัดไปทําไป
ปรับปรุงอะไรได มันดีตรงนี้ คือเรามีความรูเรื่องอิทัปปจจยตา เขาไปเกี่ยวของกับ
สิ่งเหลานี้, แลวก็จัดแลวก็ทํา ใหไดรับประโยชนตามที่เราตองการไดที่นี่และเดี๋ยวนี้, นี่
มันดีที่ตรงนี้
กรรมเกาที่ไดทํามา เราก็สามารถที่จะทําใหเลิกไปได โดยการทํา
กรรมในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องสิ้นไปแหงกรรมทั้งปวง; นี่ของที่วาไมตู ของ
แทของจริงของชาวพุทธ. เมื่อพวกอื่นตองเปนไปตามกรรม เวียนวายไปตามกรรม;
ชาวพุ ทธสามารถที่ จะทํ าการเพิ กถอนกรรมเหล านั้ นให หมดกรรม เป นผู หลุ ดพ นอย างแท
จริง. ถายังไมหลุดพนจากการเกี่ยวของของกรรมครอบงําของกรรม ยังไมใชความรอด
ยังไมใชความหลุดพน; จะใหเปนความรอดที่แทจริง เปนความหลุดพนที่แทจริง
ตองหลุดพนไปจากกรรม, หลุดพนไปจากผลของกรรม, หลุดพนจากเหตุที่จะ
เปนเหตุใหทํากรรม นี้หลุดพนกันหมด นี่คือฟาสางทางไมตู.
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ฉะนั้นขอใหทุกคนชวยศึกษาดูใหดี ๆ แลวจําไวใหแมนยําวา อะไรที่เขา
พูดกันอยูกอนพระพุทธเจา ก็ใหเปนของเกาไปเลย. พระพุทธเจาทานจะไมตู สิ่งใด
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ที่เขาพูดกันอยูกอนพระพุทธเจา กอนพระองค. พระองคจะบอกทันทีวา เอส ธมฺโม
สนนฺตโน, นี่ชวยจําคํานี้ไวดวย, จําไวใหดีวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน. ถาพระพุทธเจา
ตรัสประโยคนี้ที่ตรงไหน ก็ใหเปนรูเถอะวา พระพุทธเจาทานบอกวา นี้เปน
ของเกา, เกากอนพระองค : เรื่องเวรโดยเฉพาะเรื่องเวร : น หิ เวเรน เวรานิ
สมฺมนฺตีธ กุธาจนํ อเวรา น จ สมฺมติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน มีหยอดทายวา เอส ธมฺโม
สนนฺตโน, แลวก็นั้นแหละแปลวาของเกาของเขาที่มีอยูกอนพระองค. พระองคเอา
มาตรัสอีก ในพระบาลีเราจะพบบอย ๆ ถามีคําวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน.
ฉะนั้นจะตองรูไววา เชน วาศีลหา ที่เราถือกันอยูนี้ มันจะมีอยูกอน
พระพุทธเจาดวยซ้ําไป. ศีล ๕ ประการนี้ เปนเอส ธมฺโม สนนฺตโน พระพุทธเจา
เกิดขึ้นแลวก็ยอมรับ เอามากลาวสอนสืบๆ ตอกันมา, ลักษณะของ เอส ธมฺโม
สนนฺตโน เปนอยางนี้. พระพุทธเจาไมใชนักตู, ทานไมดู ทานจะบอกวา
เอส ธมฺโม สนนฺตโน เสมอ.
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เอาละ เปนอันวา เราอยาเผลอ ยืนยันสิ่งทีไมใชของพุทธแทวาเปนของ
พุทธ ; ถาเปนของเกาก็เปนของเกา, แลวถาเราไมแนใจเราอยาไปยืนยันวาพุทธ
หรือไมพุทธ เพราะวาเราเปนคนใจกวาง จะเปนพุทธหรือจะไมพุทธ ถาดับทุกข
ไดแลวใชไดทั้งนั้น. ฉะนั้นจงจําไวเถอะวา ถามันดับทุกขไดแลวยอมรับทั้งนั้น
จะเปนใครกลาวก็ได. นี่ความมีใจกวางของพระพุทธเจา หรือของพุทธศาสนา ; ฉะนั้น
จึงไมมีทางที่จะไปตูใครที่ไหน
ถาวาเปนการปฏิบัติที่ดับทุกขไดแลว
ยอมรับวาถูกตอง
และยอมรับปฏิบัติ เลยเราไมตองเปนคนขี้ตู, นี่เรื่องที่ ๒.
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ฟาสางทางวัฒนธรรมประเพณี.
ทีนี้เรื่องที่ ๓ ฟาสางทางวัฒนธรรมประเพณี, ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เรียกวา ฟาสางทางวัฒนธรรม. สิ่งที่มนุษยพบวาทําอยางนี้ดีกวา
ทําอยางนี้ดีกวา แลวก็ทําสืบ ๆ กันมา นี้เรียกวาวัฒนธรรม, แลวเมื่อทําจนชิน
จนเปนของประจําบานประจําเรือนไปแลว ก็เรียกวาขนบธรรมเนียมประเพณี
เปนชั้นที่ปลีกยอย.
เรื่องถอยคํานี้ลําบาก บัญญัติไวไมคอยตรงกันนัก แตเราเอาเปนหลักกวาง ๆ
วา ที่มันเปนไปเพื่อความเจริญของมนุษย แลวก็เรียกวาวัฒนธรรม; เชน
วัฒนธรรมตั้งตนเมื่อมนุษยรูจักทําไถ ไถนา อยางนี้เปนตน พวกฝรั่งเขาวาอยางนั้น จุด
ตั้งตนของวัฒนธรรมคือไถสําหรับไถนา.
ทีนี้อะไร ทุกอยางที่มนุษยไดพบดีขึ้น ๆ ดีขึ้น จนกระทั่งอยูบานอยู
เรือน รูหนังสือรูหนังหา มีศาสนามีอะไรตาง ๆ นี้ เปนวัฒนาธรรมทั้งนั้น, ไมมีอะไร
ที่ไมใชวัฒนาธรรม ถามันเปนเครื่องเจริญของมนุษย ไมมีอะไรที่ไมใชวัฒนธรรม; แต
เดี๋ยวนี้เขามาแยกกันเปนอยางนั้นอยางนี้ ดวยความประสงคอยางอื่น, แตโดยเนื้อแท
ของเรื่องแลว ทุกอยางที่เปนความจริงของมนุษยก็เรียกวาวัฒนธรรม.
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แมศาสนานี้ก็เปนวัฒนธรรม แตมันมาอยูในรูปอยางนี้ เราเรียกวา
ศาสนา; เพราะวาศาสนาก็เปนเครื่องทําความเจริญของมนุษย วิชาความรู การฝมือ
หรืออะไรที่ทําใหมนุษยดีขึ้นกวาแตเกา
แลวก็เรียกวาวัฒนธรรม.
ศาสนาที่อยู
ในรูปวัฒนธรรมนี้หรือถอดรูปมาจากศาสนา วัฒนาธรรมที่ถอดรูปมาจากศาสนา ขนบ
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ธรรมเนียมประเพณีที่ถอดรูปออกมาจากศาสนา
ที่เราประพฤติกระทํากันอยู;
เชนให
ทานจนเปนประเพณี นั้นมันก็คือศาสนาที่มาอยูในรูปของวัฒนธรรม และเปนประเพณี.
สิ่งที่เรียกวา ขนบธรรมเนียมประเพณีมีอยูมาก มีมูลรากมาจากศาสนา,
ในตอนหลังนี้มีมูลรากมาจากศาสนา,
เมื่อวัฒนธรรมมันเจริญจนมีศาสนา
แลวหลัก
ศาสนามาเปนรากฐานของวัฒนธรรมปลีกยอยอยางนั้นอยางนี้อยางโนน
มากมายจนนับไม
ไหว;
เรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถอดรูปออกมาจากศาสนา
มาประพฤติกระทํากัน
อยู ตามที่มันมีประโยชน หรือจะพูดวาตามที่จําเปนก็ได ถาไมทํามันจะยุง. ขนบธรรมเนียมประเพณีเหลานี้ ถาเราไมทําตามแลวมันจะยุง หรือจะตองเปนทุกข หรือกระทั่ง
จะตองวินาศฉิบหายก็มี, อยาไปทําเลนกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม.
วัฒนธรรมมันครอบงําจิตใจ,
กฎหมายมันไมครอบงําจิตใจเหมือนกับ
วัฒนธรรมหรือศาสนา. ถามีวัฒนธรรมมีศาสนา มันกุมจิตใจของคนคนนั้นไวได ถามี
แตกฎหมายจับไมไดไมเปนไร กฎหมายก็เลยไมคอยมีใครกลัว
เพราะถาจับไมไดไมเปนไร
จับไดก็จางพยานเท็จมาก็ยังมีทางเอาตัวรอดได;
แตถาวาเปนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนี้
มันไมได. ฉะนั้นเรื่อง วัฒนธรรม หรือ ศาสนาจึงเปนเรื่องที่ลึกซึ้งกวา ที่วาเราจะ
ตองจัดใหถูกตอง ตองประพฤติกระทําใหถูกตอง.
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ฉะนั้ น ขอให รู ว า ศาสนานั้ น มาอยู ใ นรู ป ของวั ฒ นธรรมขนบธรรเนี ย ม
ประเพณี, หรือจะมองกลับวา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมันถอดรูปออกมาจาก
ศาสนาสําหรับพวกเราก็คือพุทธศาสนานั่นแหละ.
ไปดูเถอะขนบธรรมเนียมประเพณี
อะไรบาง ที่มันไมถอดรูปออกมาจากศาสนา ซึ่งมีหลักเกณฑชัดเจนวา มันตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขเกื้อกูลแกกันและกัน ทุกอยางเปนอยางนี้ทั้งนั้น.
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หลักธรรมะที่อยูในรูปขนบธรรมเนียมประเพณีนี้
มันมาใกลชิดกับ
เราถึงหัวใจทีเดียว, ที่เปนกฎหมายเปนอะไรทํานองนั้นมันอยูขางนอก ๆ ไมเขาถึงหัวใจ
ของเราดอก
เพราะวามันเปนเรื่องที่หยาบมากกวา.
นี่เราเปนเนื้อตัวกันมาจน
บัดนี้ตั้งแตคลอดออกมาจากทองแม มันเปนมาไดดวยอํานาจของศาสนา วัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียมประเพณี.
เรื่องกฎหมายนั้นถาเราไมทําผิดอะไร, ก็ไมมีความหมายอะไร แตถาศาสนา
หรือวัฒนธรรมนี้ ถาเราไมทํามันจะมีโทษ คือจะหาความสงบสุขไมได, ถาเรา
ไมทําตามที่ควรจะทํา มันจะกลายเปนความผิด แลวมันจะหาความสงบสุขไมได. เรื่อง
กฎหมายถาเราไมทําเราก็ไมผิด, แลวก็ไมมีอะไรไมมีปญหาอะไร มันไมมีปญหาสําหรับ
คนดี ๆ ที่ไมทําชั่ว. แตวาทางศาสนานี้ยังไมพอ แมวาเราจะไมไดทําชั่ว เราทําดีอยูนี่
แหละ; แตถาเราโง โงเรื่องธรรมชาติ เรื่องเกิด แก เจ็บ ตายเรื่องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา, เราจะตองเปนทุกข; ฉะนั้นจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่จะปองกัน
ความทุกขในสวนอันลึกซึ้งละเอียดนี้.
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ทีนี้เรามีสิทธิ ที่จะชําระสอบสวนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี,
เรามีความชอบธรรม มีความยุติธรรม
มีความถูกตอง
ที่เราจะตองชําระสอบสวนขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา ใหถูกตองใหสะอาดอยูเสมอ. เรามีสิทธิตามธรรมชาติ,
มีความถูกตองตามธรรมชาติ, เราจะตองคอยระมัดระวัง ใหขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เราถูกตองอยูเสมอ; เพราะวามันอาจจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางที่มัน
ไมสมบูรณ คือมันอาจจะขึ้นอยูกับเวลา, เมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลง มันก็ตองเปลี่ยนแปลง
อยางนี้เปนตน. แตถามันสมบูรณ มันไมขึ้นอยูกับเวลา สวนนี้มันก็ไมตองชําระชะลาง
หรือสอบสวนอะไรกัน; แตสวนที่มันยังขึ้นอยูเวลา เปนตนนั้น ยังจะตองชําระ
ชะลางสอบสวน. และเพราะวามนุษยโลก โลกมนุษยปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยางเร็วอยู
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ตลอดเวลา ฉะนั้น ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้มันจะตองไดรับการมองดู สอบสวน
สอบสวน, เหมือนกับทําสังคายนา เขาเรียกวาสอบสวน ดูอยูตลอดเวลา.
เดี๋ยวนี้อะไร ๆ มันก็เร็ว อะไร ๆ มันก็แพง เพราะมันเร็ว เวลามันก็แพง
แรงงานมันก็แพง;
เพราะวามันกําลังเปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว
นี่เราจะตองปรับปรุง
ใหวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานี้ทันกันเลย
ทันกันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเวลา. ฉะนั้นเราก็มีสิทธิที่จะทํา อยาไปกลัวอะไรอยู เพราะเราทํา
เพื่อเรานี่ อยางนอยเราก็ทําเพื่อเรา, เราก็มีสิทธิที่จะเลือกที่มันเหมาะแกเรา.
เราก็ไดทําไปแลวบางอยาง ไมใชวาอวดดี วาเราที่นี่เราก็ไดทําไปแลว
บางอยาง เปนการปรับปรุงแกไขชําระเกี่ยวกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม เกี่ยว
กับประเพณี อยางเล็ก ๆ อยางเล็ก ๆ ที่สุด เราก็มีสวดมนตแปล ซึ่งเขาไมชอบสวดมนตแปล
ไมมีสวดมนตแปล. ไมมีประเพณีสวดมนตแปล เราก็ไดทําใหมีประเพณีสวดมนต
แปลขึ้นมา; แลวเราก็รูไดดวยตนเองวา มันมีประโยชนหรือไมมีประโยชน ถาใคร
ไดรับประโยชน ก็ควรจะพอใจ เพราะวาเราไดทําใหมันไดรับประโยชน มีประเพณีวา
สวดมนตแปล. แลวก็สํานวนนี้เสียดวย สํานวนที่ฟงงาย ๆ แบบวัดนี้ดวย แลวก็มี
กรวดน้ําแปล มันก็ดีกวาที่จะวาบึมบํา ๆ ไปโดยไมรูวาอะไร. นี่เรียกวากรวดน้ําแปล
มันก็ตองมีประโยชน ใครจะมาหาวาเลิกประเพณี ลบลางประเพณีตั้งประเพณี ไมถูก
ทั้งนั้น, มันอยูที่วามีประโยชนหรือไมมีประโยชน ถามันมีประโยชนมันก็ถูกแลว.
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เราอาราธนาศีล ๕ ศีล ๘ ไดคราวเดียวกัน มันยังไมเคยมีนะ, ลอง
สืบถามดู ในหลักฐานประวัติศาสตรก็ไมเคยมี เราแหละอุตริเปนคนอุตริ อาราธนา
ศีล ๕ ศีล ๘ แฝดกัน, แลวก็ตัดสินดูสิวา มันมีประโยชนหรือไมมีประโยชน ถามัน
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มีประโยชนมันก็ถูกทั้งนั้นแหละ มันก็ถูกตอง ไมตองเถียงกันใหเสียเวลา, มันไดประโยชน
และมันเปนการประหยัด.
ที่มันมีแตเทศนบนธรรมมาสนนั่น ถาธรรมะแลวก็ตองเทศน, ถาเปน
เรื่องธรรมะก็ตองเทศนบนธรรมมาสน. อาตมานี่กลา กลาพูดแบบปาฐกถา แตกอนนี้
เขาจะมาปาฐกถากันแตเรื่องโลก เรื่องไมไดเกี่ยวกับธรรมะ, เขาปาฐกถา เขาเรียกวา
ปาฐกถา. เรานี่ไปจับเอาปาฐกถามาใสเขากับธรรมะ, แลวปาฐกถาธรรมะ.
ครั้งแรกเขาก็เห็นวาอุตริแหวกแนว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ไปแสดงปาฐกถาธรรมะที่กรุงเทพ ฯ
ชุดพุทธธรรม วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม แลวก็ไปแสดงเปนรูปแบบปาฐกถา ขึ้น
เปนปาฐกถา ลงเปนปาฐกถา บางแหงก็ยืนแสดง เขาวาผิดวินัยเปนอาบัติ ก็ตามใจสิ
มันก็ไดมีการแสดงปาฐกถาธรรมขึ้นมาแลว.
ถามันพิสูจนดวยความมีประโยชน
ก็
จะตองเรียกวาเปนถูกตองและมีเหตุผล, เรามีวิธีปรับปรุงใหเปนประโยชน : การ
แปลภาษาบาลี แปลแลวฟงไมรูเรื่องนั้นเราไมเอา; ถาสํานวนเราแปล ตองอาน
แลวฟงรูเรื่อง ชัดเจน นี้เรียกวามันปรับปรุง,
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แลวเรากลาสอนสิ่งที่คนแกคนเฒาเขาหามไมใหสอน.
เรื่องอนัตตา
เรื่องสุญญตานี้. อาตมาก็ไปที่กรุงเทพ ฯ ตอนแรก ๆ พระเถระผูใหญทานเอ็นดู
ทานเรียกตัวไปหามวา อยาสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาใหมันมากนัก เพราะเขาถือกัน
วาเปนเรื่องที่ยังไมควรสอนแกประชาชน. ไมรูจะรอไวทําไม เรามันก็ดื้อ เราก็จะ
สอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตามากขึ้น ๆ, จนเดี๋ยวนี้ไมมีใครเห็นวามันเปนเรื่อง
ที่ฝนหรือเปนเรื่องที่ผิด. ทุกคนสมัครที่จะเรียนเรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตากัน
ใหเต็มที่. นี่เรากลาปรับปรุง กลาดื้อดึง ไมเชื้อฟงคําของคนเฒาคนแก, เขาวา
อยาสอนเรื่องโลกุตตระ อยาสอนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น คนมันจะบากันเสียหมด; นั้น
มันอยูที่คนสอน ตางหากเลา; เพราะวาเอามาสอนไมถูกวิธี มันก็อาจจะเปนบาจริง
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เหมือนกัน สอนเรื่องอนัตตา เรื่องโลกุตตระ เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น เรื่องจิตวาง เรื่อง
อะไรตาง ๆ นี้.
เปนอันวา เราก็ไดทําใหมันมีอาการฟาสาง ทางขนบธรรมเนียม
ประเพณีขึ้นมาแลว แลวก็พิสูจนความมีประโยชนแลว ก็ควรจะแนใจ.
ทีนี้อาตมาอยากจะขอรองตอไปวา
ยังมีอะไรบางอยางที่ควรจะทําตอไปอีก
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ขอใหฟงใหดี ๆ เพิม่ ขึ้นมา :ขอใหมีขนบธรรมเนียมประเพณี ทําอโหสิกรรมลับหลังประจําวัน,
ทําอโหสิกรรมแกเจากรรมนายเวรลับหลังเขา แลวทําทุกวัน; พอค่ําลง นึกดูวามีคูอริ
เจากรรมนายเวร ขัดขวางกันอยูโดยทางความคิดเห็น หรือทางการกระทําอะไรก็ตาม
เปนคูขัดขวาง เปนเจากรรมนายเวร เราก็จะอโหสิกรรม จะยกเลิก, ในสวนฝายเรานี้
จะยกเลิก ไมใหมีอะไรเหลือเปนขอของใจ เปนขอขัดขวาง เปนขอมุงราย.
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ทุกวัน เวลาจะนอนโดยเฉพาะ แนะนําวาเวลาจะนอนใหทําพิธีอโหสิกรรม แกคนที่เปนคูเวรเล็ก คูเวรใหญ คูเวรนอย คูเวรนิด อะไรก็ตาม ที่วา
เราไมอาจจะไปพูดกับเขาไดก็ได
เพราะมันไมอยูในวิสัยที่จะไปพูดจาปรับปรุงความเขาใจ
กันได, เราก็ทําลับหลัง, ไมรูดอก ฝายคุณไมรู แตฝายฉันนี้ขอลบลางหมด ขอลบลาง
บาปกรรมเวรกรรมอะไรตาง ๆ ใหเกลี้ยงไปทุกวัน ๆ ทุกเวลาที่จะนอน ถามันยังเหลือ
เรียกวาเราจะมีประเพณี
อโหสิกรรมใหแกศัตรูลับหลังอยูเปนประจําทุกวัน ๆ นี่
เรียกวาเราจะมีประเพณี อโหสิกรรมใหแกศัตรูลับหลังอยูเปนประจําทุกวัน ๆ นี่อยาง
หนึ่งแลว.
นี้เราจะมีประเพณีขอโทษพระรัตนตรัยเปนประจําวัน, ที่จริงมันก็ทํา
อยูแลว แตมันทําแตปาก กาเยน วาจาย ว เจตสา วา ฯ นั้นมันวาแตปากไมดี.
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พอจะนอนก็มานึกถึงวา ไดทําอะไรผิดพลาดไป ก็รูวาเปนการลวงละเมิดพระรัตนตรัย
ก็ขออภัย เสียใจ สลดใจ เปลี่ยนใจ สํานึกบาปที่ไดกระทํา ทํากับหมอนก็ได เพราะวา
มันจะนอน กราบหมอนก็ได แตวาขออภัยพระรัตนตรัย.
โดยที่มีหลักวา ไมวาอะไร ถามันเปนความผิดพลาด แมแตนิดเดียว,
แมแตนิดเดียว, แมแตนิดเหลือประมาณนิดเดียว ก็จะถือวาเปนการละเมิดพระ
รัตนตรัย, แมวาวันนี้จะไดทําอะไรหวัดหรือหยาบไปคําหนึ่ง ทํากับหมากับแมวก็ได
เอาสิ มันทารุณกับสุนัขและแมวไปสักนิดหนึ่งวันนี้ ก็ถือวา นี้มันเปนการละเมิดเหยียด
หยามพระพุทธเจา ผูสั่งสอนใหมีเมตตากรุณา. เหมือนหลักที่อาตมาเคยกลาวอยูเสมอ
วา ไปกินเหลานั้นแหละมันดูถูกพระเจา คนกินเหลานั้นดูถูกพระพุทธเจา ซึ่งทาน
สอนไมใหกินเหลา ลอเลียนพระพุทธเจา ซึ่งขอรองไมใหกินเหลา ขนาดนั้นมันมาก
ไปแลว มันมากไปแลว มันตองขอโทษแลว. เดี๋ยวนี้เราทําผิดแมแตเพียงวา ทําความ
เลวนิด นิดที่สุดเลย ซึ่งมันจะตองมี เชนเปนคนโมโห พูดดัง พูดหยาบอะไรขึ้นมา
วันนี้สักคําหนึ่ง ตวาดใครเขาไปสักคําหนึ่ง เปนความผิด.
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ความผิดนี้เปนการดูหมิ่นดูถูกพระพุทธเจา
ผูทรงขอรองไมใหทํา
อยางนั้น, แลวก็ดูถูกดูหมิ่นพระธรรม ซึ่งมีหลักวาไมใหทําอยางนั้น, แลวก็ดูถูก
ดูหมิ่นพระสงฆ ซึ่งพระสงฆทั้งหลายทานรวมกันปฏิบัติอยางนั้นอยู, พระสงฆกี่หมื่น
องคกี่แสนองคในโลก ทานถือหลักปฏิบัติอยางนี้อยู. พอเราไปทําอยางนั้นก็ดูถูกพระสงฆ.
ฉะนั้นในวันนี้ดาใครเขาสักคําหนึ่ง โมโหใครเขาสักคนหนึ่ง, ก็เรียกวาดูถูกพระพุทธเจา
ผูสอนอยางนั้น, ดูถูกพระธรรมซึ่งมีหลักเกณฑอยางนั้น, ดูถูกพระสงฆซึ่งทานรวมกัน
ปฏิบัติอยูอยางนั้น; เรียกวาคนนั้นดูถูกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครบทั้ง ๓
แลว.
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พอจะนอน
มันควรจะคิดบัญชี
มากราบหมอน
วาไดดูหมิ่นดูถูกละเมิด
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ดวยโมหะ ดวยความเปนคนโง ความเปนคนเขลา
ความเปนคนพาล ความเปนคนหลง โดยไมเจตนา หรือโดยเจตนา. นี้ขอสํานึกบาป
ขอสํานึกบาป, ขอแสดงความเสียใจอยางยิ่ง ละอายอยางยิ่ง, ขอสํานึกบาป ขอโทษ
พระรัตนตรัย จะวาคําบาลีอยางที่เขามีใหวาก็ไดเหมือนกัน แตไมวาก็ได; แตขอให
นึกใหครบถวน วาวันนี้ไดมีการกระทําชนิดที่เปนการลบหลูพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
แมแตนิดหนึ่งแลว นิดหนึ่งแลว ถายิ่งมากแลว ไมตองสงสัยดอก ยิ่งตองขอโทษเปน
การใหญ. แตวานิดหนึ่งแลว ซึ่งรูสึกวาตัวเองก็เกลียดตัวเองแลว ถามันเปนเรื่อง
ความผิดแลว ความสํานึกมันจะเกิดขึ้นในตัวทันทีวา มันเลวแลว มันผิดแลว,
นี่ขอโทษพระรัตนตรัยเปนประจํา.
นี่ใหมีขนบธรรมเนียมประเพณีของเราขึ้นมาเอง ในครอบครัวของเรา
ลูกหลานของเรา ชวนกันประพฤติปฏิบัติ ที่วา อโหสิกรรมลับหลังศัตรูอยูทุกวัน,
ขอโทษพระรัตนตรัยอยูทุกวัน. นี้เปนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่อาตมาขอเสนอวา
ควรจะทําใหมีขึ้น, มันไมคอยจะมี ควรจะทําใหมันมีขึ้น ใหมันชัดเจนลงไปเลย, เรียกวา
เหมือนกับปลงอาบัติประจําวัน
เหมือนกับวาเปนพระแลวเขาปลงอาบัติประจําวัน
เขาสํ า นึ ก บาป เขาทํ า คื น โทษที่ ไ ด ทํ า ได แ ล ว เป น ประจํ า วั น แสดงอาบั ติ ทุ ก วั น ; แม
จะไมชัดแจงวาไดทําอะไรลงไป แตก็พอจะรูสึกวา ไดทําอะไรซึ่งไมนาดูเขาอยางหนึ่งแลว
ก็เอามาแสดงอาบัติ.
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นี้โดยหลักขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ อีก เชนวา เขาพรรษามีการ
ทําวัตร อุกาส วนฺทามิ ภานฺเต นี้ อันนี้อาตมาชอบมาก แลวก็แนะนําภิกษุสามเณรทั้งหลาย
ใหถือจนตลอดชีวิต. ความหมายของการทําวัตรเขาพรรษา อุกาส วนฺทามิ ภนฺเต
-ขาพเจาขอแสดงความเคารพแกทาน, สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเต -ขาพเจาขอ
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อภัยโทษตอทาน, มยา กตํ ปฺุํ สามินา อนุโมทิตพฺพํ – ขาพเจาขอแลกเปลี่ยน
สวนบุญกับทาน.
นี้เราเองก็ดี ลูกเด็ก ๆ ก็ดี สอนใหเขามีหลัก ๓ อยางนี้ วาเราจะเคารพ
ออนนอมผูที่ความออนนอม. เราจะขอโทษและจะอดโทษเมื่อรูสึกวามีโทษ, แลว
เราจะแลกเปลี่ยนสวนบุญความดีซึ่งกันและกัน ไมอิจฉาริษยา ไมหวงแหน, ใหทุกคน
มีการกระทํา ตามความหมายของภิกษุสามเณรที่ทําวัตรเวลาเขาพรรษา อุกาส วนฺทามิ
ภนฺเต หนึ่ง แสดงความเคารพ, สอง ขอโทษและอดโทษ สามแลกเปลี่ยนสวน
บุญหรือความดี.
ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ ควรจะจับตัวเด็ก ๆ ลูกเด็ก ๆ มาอธิบาย
ใหฟง แลวใหเขาทําอยูตามโอกาสที่สมควร จะเดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง หรือ
โอกาสไหนที่ควรจะทํา; เหมือนกับพระจะเขาพรรษาก็ทําวัตรนี้ วันไหนเหมาะ ๆ เอา
ลูกเด็ก ๆ มา ใหวาคําเหลานี้ คือวา ขอแสดงความเคารพ ขออภัยโทษ ขอโทษและ
ขอแลกเปลี่ยนสวนบุญ จะวาบาลีไดก็ยิ่งดี.
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ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้
ควรจะขยายตัวออกไปจากที่มีอยูแตใน
วัด ใหออกไปทั่ว ทั่วบานทั่วเมืองเลย วาเราจะเคารพซึ่งกันและกันตามสมควร เราจะ
ขอโทษและอดโทษ ; เพราะวาเปนธรรมดา คนมันตองมีเผลอ มีพลาด มีเจตนา
ไมมีเจตนาก็ตาม, ลวงเกินดวยจิต ดวยการกระทํา ดวยวาจา ก็ตามขอโทษแหละ. ถา
ทําไดทุกวันเปนการดี เด็ก ๆ จะมาเคารพบิดามารดาวันละครั้ง, แลวขอโทษ ถามัน
มีอะไรลวงเกินโดยไมรูก็ดีไมรูก็ดี, แลวก็แลกเปลี่ยนสวนบุญวา วันนี้ไดทําอะไรดี ขอ
ใหแมใหพอไดมีสวนดวย. พอแมทําอะไรดีวันนี้ขอใหลูกมีสวนดวย วากันอยางนี้วันละ
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ครั้งก็ยังดี มันจะเพาะปลูกนิสัยที่ประเสริฐที่สุดใหแกลูกเด็ก ๆ
ครอบครัว.

และใหแกคนทุกคนใน

นี่เรียกวาอยูดวย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา ตองออนนอมและเคารพ ตองขอโทษและอดโทษ; เขาขอโทษแลว
ตองอดโทษ แลวเราก็เปนผูที่พรอมที่จะขอโทษเสมอ ไมเกี่ยงงอน. นี่มันจะไมมี
ความดื้อกระดาง จะไมเปนคนกระดาง แลวใหแลกเปลี่ยนสวนบุญหรือความดีแกกัน,
นี้มันจะไมใหเกิดนิสัยอิจฉาริษยา.
เรื่องอิจฉาริษยานั้นไมใชเรื่องเล็กนอย ทุกคนรูกันไวดวยเถอะ มันมี
หลักในพระบาลีวา ความริษยาเปนเครื่องยังโลกใหฉิบหาย อิสฺสา โลกนาสิกา -ความ
ริษยานั่นแหละเปนเครื่องทําโลกใหวินาศ โลกนาสิกา. เดี๋ยวนี้มันอิจฉาริษยากัน มัน
ตองทําสงครามยึดเยื้อไมมีสิ้นไมมีสุด, มันอิจฉาริษยาไมใหใครดีกวากู. หรือแมวา
ในประเทศเรานี้ ที่มันไมเจริญ เพราะมันมีแตคอยอิจฉาริษยา. ในบานนี้ ตําบลนี้
หมูบานนี้ มันมีการอิจฉาริษยา มันจึงทําความเจริญขึ้นมาไมได. บางทีวาในครอบครัว
ดวยซ้ําไป; ถาวาพี่นองมันอิจฉาริษยากันอยูแลว มันทําความเจริญไมได. เราจะ
เห็นวา ความเจริญหลายอยางไมไดเกิดขึ้น เพราะวาตางคนตางเห็นวามึงจะ
ดีกวากู; ถาทําแลวมึงจะดีกวากู กูก็ไมทํา กูก็ไมรวมมือ ก็ไมยอมรวมมือสิ่งที่ควร
จะรวมมือ
มันก็คืออิจฉาริษยา,
ฉะนั้นครอบครัวนี้ไมเจริญ บานเมืองนี้ไมเจริญ
วัดนี้ไมเจริญ อะไร ๆ ก็ไมเจริญ เพราะวามันมีความริษยาซึ่งมีอํานาจวาจะทําโลก
นี้ใหวินาศ อิสฺสา โลกนาสิกา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ถาเรามีหลักวา ใหเคารพกันอยู ขอโทษอดโทษกันอยู, แลกเปลี่ยนสวนบุญ
กันอยู, มันก็ไมมีดอก อิจฉาริษยามันก็ไมมี มันจะมีความรัก ความสามัคคี ความ
รวมกําลังกัน สรางแตความเจริญอยางเดียว.
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นี้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มันอาจจะนาหัวเราะก็ได
คือคําอุทาน
พลั้ง
ปาก เมื่อตกใจพลั้งปากกันวาอยางไร ตามปรกติเปนคําหยาบคายทั้งนั้นแหละ ไมนา
จะเอามาพลั้งเมื่อตกใจ เอามาพลั้งปากอุทาน อุทานพลั้งปากเมื่อตกใจ หยาบคายมาก,
ไมสมกับการเปนพุทธบริษัท ชวยหาวิธีแกไขกันเสียทีเถิด วาใครตกใจแลวอยาไดพลั้งปาก
คําหยาบคายโสกโดกชนิดนั้น พลั้งปากวา พุทธัง ธัมมังพลั้งปากวาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา อยางนี้ดีกวา. อยาไปพลั้งปากหยาบคายเปนคนไรการศึกษา นี่อุทานเมื่อตกใจ
ปรับปรุงเสียใหม.
อุทานเมื่อเสียใจ เมื่อเสียใจเศราโศกมากก็เหมือนกันแหละ, ดูอุทาน
ออกมาอยางไมมีความหมาย ไมมีการศึกษา. ถามีเรื่องจะตองเสียใจ อุทานออกมาวา
มันเปนอยางนั้นเอง, ไมเสียใจ ไมรองไห. แลวก็ไมพูดคําชนิดที่แสดงความต่ําทราม
ของจิตใจ เมื่อประสบกับความเสียใจ หรือแมแตรองไหโฮ ๆ นี้ก็ไมควรดอก มันควรจะ
ปรับปรุงกันเสียใหม.
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แลวพลังปาก อุทานเมื่อไดของตองใจ ดูเด็ก ๆ สิ เมื่อไดของตองใจมัน
อุทานวาอยางไร มันไมดีกวาสัตวเดรัจฉาน. ฉะนั้นเมื่อไดของตองใจ
มันก็ควรจะ
อุทานชนิดที่วามีปญหา คือไมหลง ไมหลงสิ่งที่ไดมาและเปนของตองใจ จะวาสวยนะ
ดีนะ อะไรก็ได แตอยาใหมันเลยไปถึงวามันหลงใหล.

คําอุทานจะออกมาจากภายใน ตรงตามความรูสึก ที่มีอยูในภายใน
เพราะเวลานั้นไมไดตั้งใจที่จะหลอกใคร, ไมไดตั้งใจที่จะประดิษฐคําพูดขึ้นมาใหม มัน
พนออกมาตามความรูสึกในภายใน, แลวก็แสดงออกอยางทันทีวา
มันมีความรูสึกอยางไร
สูงต่ําอยางไร มีอารมณเครียด หรือมีอารมณวาง โปรง บริสุทธิ์. ฟงดูไดที่น้ําเสียง
น้ําเสียงที่พูดจา โดยเฉพาะเมื่ออุทานออกมา เมื่อมีอารมณแรง ๆ มากระทบ.
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ใหเปนพุทธบริษัทที่มีจิตใจสงบเย็น วาง โปรง อยูเสมอ ไมเครียด.
ถาเราทําไมเปน มันก็จะเกิดความเครียด ตองระวังจิตใจไมใหเกิดความเครียด คือไมใช
มีตัวกู - ของกู เปนผูกระทํา แตใหมีความถูกตองเปนผูกระทํา ความรูสึกผิดชอบชั่วดี
เปนผูกระทํา, จะตําหนิตัวเองเสียจนหมดไมมีอะไรเหลือมันก็ไมถูก. แตรูสึกวาความถูก
ตองมันเปนอยางนี้ เราตองทําอยางนี้เพื่อความถูกตอง จะเอาความถูกตองเปนหลัก
นี้เปนหลักของกรรมฐาน.
ผูที่จะทําวิปสสนาทํากรรมฐาน อยาใหมีตัวกู - ของกูเปนผูกระทํา
กรรมฐาน มันจะเพิ่มตัวกู - ของกูหนักขึ้นไปอีก. แตใหความรูสึกของจิตวา ความ
ถูกตองมันมีอยูอยางนี้ เราควรคิดอยางนี้ เราควรตั้งใจอยางนี้, เราควรคิดอยางนี้ เรา
ควรทําอยางนี้, เปนความถูกตอง เปนแตเรื่องจิตที่ประกอบอยูดวยความรูผิดชอบชั่วดี
กระทํา อยางนี้ก็ใชได มันจะไมมีความเครียดครัดอยูในใจ จะมีความหลวม. ใชคําวา
หลวม คําวา หลวม หลวมอยูในใจ คือจิตใจมันเกลี้ยง จิตใจมันวาง จิตใจมันโปรง
จิตใจมันอิสระ นี่ก็เรียกวาจิตใจมันวาง ไมเครียด.
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คนที่เปนโรคประสาท กันมากขึ้น ๆ เพราะเขาอยูดวยจิตใจที่เครียด
เขาตั้งจิตใจไวไมเปน
มันมีความเครียดอยูตลอดเวลา
ไมเทาไรก็เปนโรคประสาท.
อยางที่ยุคนี้สมัยนี้เปนโรคประสาทกันมากขึ้น
เพราะมันมีสิ่งที่ทําใหเครียดในจิตใจมาก
ขึ้น ๆ คือความเจริญแผนใหมนั้นเอง. ทําใหเกิดความเครียดในจิตในจิตใจมากขึ้น แลวคน
ก็เปนโรคประสาทกันมากขึ้น, เพราะความเจริญอยางใหม.

นี้เปนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถาเราทําไดเราก็ทํา ใครจะมาบังคับ
เรา เรามีอิสระที่จะทํา ถาเราทําปรับปรุงใหมีขึ้นมา เราก็เปนพุทธบริษัทมากขึ้น, จิตใจ
ของเราก็จะสูงขึ้น, แลวชีวิตของเราก็จะเยือกเย็นมากขึ้น. นี่ประโยชนของการที่เราจะ
มีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ดี ๆ เพิ่มขึ้น.
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ขอใหไปพิจารณาดู
ถาเห็นดวยแลวก็เอาเลย,
ทุกคราวที่จะนอน
ทําพิธี
อโหสิกรรมศัตรู ทุกคราวที่จะนอนขอโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไดทําผิดพลาด
แมแตนิดหนึ่งที่ทําลงไปแลว. นี่อยาลืมวาไดพูดไปแลววา ถาทําผิดนิดหนึ่ง ทํากับใคร
ก็ตาม ทํากับหมากับแมวอะไรก็ตาม มันเปนการดูถูกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ;
พระพุทธเจาทานไมประสงคใหทําอยางนั้น, พระธรรมก็มีหลักไมใหทําอยางนั้น, พระ
สงฆทานก็ปฏิบัติตามหลักอยางนั้นกันอยูองค. เราไปทําเขาอยางนั้น เราก็ดูถูกพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ความผิดแมนิดเดียว ที่คนโงคนพาลเขาจะไมรูสึกวานี้เปน
ความผิด เขาไมตองทํา มันเรื่องนิดเดียว, แตเราวาไมได นิดเดียวมันก็คือใหญ. นี้เรียก
วาพุทธบริษัทที่เปนผูลืมตาไมหลับ ไมงมงายนั้นควรจะทําได ปรับปรุงได.

ฟาสางทางถอยหลังเขาครอง.
เอา, เรื่องสุดทาย ฟาสางทางถอยหลังเขาคลอง เรื่องนี้เคยพูดแลว
ไมนอยกวา ๑ ครั้ง หลายคนคงจะเคยไดยินไดฟงแลว. แตตองขอพูดอีกเพราะเรื่องนี้
สําคัญมาก อาตมาชอบมากเรื่องถอยหลังเขาครอง, มีคนเขาไปดากันก็แยะ วาเปนคนบา
ถอยหลังเขาคลอง มีคนชมก็แยะ วาถูกแลว ๆ เราอยูในยุคสมัยที่จะตองถอยหลังเขาคลอง
กันแลว มิฉะนั้นจะตองออกไปจมทะเลตาย.
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คําวาถอยหลังเขาคลอง เปนคําที่เขาเกลียดกันนักในสมัยนี้ เพราะเขา
ตองการเจริญ ๆ เจริญ ๆ ใหกาวหนาวิ่งไปทีเดียว; ถาไปมัวทําอะไรหยุดหรือถอยหลัง
เขาวาไดโนเสาเตาลานป, เขาเดาวาอยางนั้น. นี้เราตองการถอยหลังเขาคลอง มันยิ่ง
กวาไดโนเสารเตาลานป ซึ่งพวกเด็กมันไมรูจัก มันก็ดาวาไดโนเสารเตาลานป, มันเปนเด็ก
พวกเหี้ยหางแดง คือไดโนเสารตัวเล็ก ๆ เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เหี้ยหางแดง, ไดโนเสารเตาลานป
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นั้น มันเปนราย ๆ ลานปมาแลว ตัวโต ๆ โตกวาชาง ไดโนเสาเตาลานป.
นี่เด็ก ๆ
สมั ยนี้ เหี้ ยหางแดงตั วเล็ ก ๆ มั นไม รู ว าอะไรเป นอะไร มั นก็ ไม ชอบว าถอยหลั งเข าคลอง
การศึกษาสมัยนี้มันทําใหคิดนึกอยางนั้น.
เดี๋ยวนี้เปนยุคปรมาณู ยุคอวกาศ ยุคคอมพิวเตอร ยุคอะไร เขาจะไมชอบ
คําวาถอยหลังเขาคลอง เพราะเขาไมรูวา ถอยหลังเขาคลองมันหมายความวาอะไร, แลว
เรื่องที่เขาทําใหกาวหนานั่นแหละมันคือความฉิบหาย เขาก็ไมรู. เขาบูชาสิ่งที่
เขาคิดคนขึ้นมาใหม ๆ ที่จะทําใหโลกฉิบหายเขาก็ไมรู. ฉะนั้นเราจะเปนผูดูใหดี
เลือกเฟนใหดี วาควรทําอยางไร, โลกมันกําลังกาวหนาจะถึงจุดระเบิดอยูแลว ยังไมยอม
ถอยหลังเขาคลอง.
สมัยปูยาตายายเขาพูดกันเปน ถอยหลังเขาคลอง ไมใชอาตมาเปนคนพูดคน
แรก ไดยินตอ ๆ ตอ ๆ กันมาวา ถอยหลังเขาคลอง ถอยหลังเขาคลอง ๆ. ในบางกรณี
เราตองถอยหลังเขาคลอง ในบางกรณี บางยุคบางสมัย บางเหตุการณ ปูยาตายายเขา
พูดกันมาแลว, แลวเขาประสบมาแลววา กรณีนี้ตองถอยหลังกลับเขาคลอง คือพอออก
ปากคลอง ออกปากน้ํา มีพายุตั้งขึ้นมา เราก็ตองถอยหลังเขาคลอง ไปหลบพายุ
ใหพนเสียกอนจึงคอยออกไป ก็ไมมีอันตราย.
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คําวา ถอยหลัง ถอยหลังเขาคลอง ถอยหลัง คือหมายถึงการปรับปรุง
ใหมันเหมาะสมถูกตองกับเหตุการณ. คําวาถอยหลัง ๆ มันไมใชบาบออะไร คือการ
ปรับปรุงใหมันเหมาะสมถูกตองกับสถานการณ,
ถอยหลังนี่มันเปนการปรับปรุงตัวให
เหมาะที่จะตอสูกับศัตรู จะใหไดเปรียบศัตรู หรือสูมัจจุราชก็ยังได, ถารูจักถอยหลังเขา
คลองนี้ จะเอาชนะความตายก็ได คําวา ถอยหลังเขาคลอง มีความหมายอยางนั้น.
ใหหยุดความโงที่มันกําลังวิ่งนั่นเสีย ความโงที่มันกําลังแลนพรวดพราดนั่นหยุด หยุดมัน
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เสีย มันโงไปมากแลว มันวิ่งออกไปขางหนาไปหาความตาย, หยุดความโงเสียนั่นแหละ
คือความกาวหนา. หรือถอยหลังเขาคลองนั่นแหละคือความกาวหนา คือความ
เดินไปขางหนาอยางถูกตอง. ที่วาหยุดถอยหลังเขาคลองแลวปรับปรุง
นั่นแหละ
คือความกาวหนา; แตเรียกชื่อมันวาถอยหลังเขาคลอง คําวา ถอยหลังคือคําวาความ
กาวหนา ที่จะไมวินาศ แลวก็จะไปได; ถาไมยอมถอยหลังเขาคลอง ก็จะวินาศ
อยูที่ตรงนั้นเอง. ฉะนั้น คําวา ถอยหลัง คือคําวากาวหนา อยาดันทุรังตอไปเลย
มันจะไปตกหนาผาตาย หรือมันจะไปจมทะเลตายนั่น.
ทีนี้ โลกสมัยปจจุบันนี้ เขาไมดูอะไรกันดอก เขาจะเอาแตความกาว
หนาทางวัตถุ. เหมือนกับมาในนิทานอันหนึ่งที่วา ถูกคนเขาตี; มาตัวหนึ่งมันไปกิน
ขนมของเขาที่ในราน เขาก็เอาไมรุมกันตี มาตัวนั้นมันก็วิ่งอยางที่เรียกวาสุดที่มันจะวิ่งได
มันก็วิ่งเปะปะไปชนนั่นชนนี่
บางทีลมลงตาย. นี่มันไมมีความถูกตอง,
มันไมมีสติ
สัมปชัญญะ.
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สมัยนี้มนุษยเขาก็วิ่ง ๆ วิ่ง ๆ กันดวยความคิด หรือการกระทํา สรางเครื่อง
จักรขึ้นมาชวยกระทํา แลวก็ไดผลอยางไร มันก็ตอบไมได นี้ทําทําไม ก็ตอบ วาไมรู
ไปถามคอมพิวเตอรดู นี่คนสมัยนี้ ถาเราถามวาทําทําไม เขาวาตองไปถามคอมพิวเตอรดู
นี่คนโง คนโงที่มันสรางคอมพิวเตอรขึ้นมาไวถามวาทําทําไม มันจะขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร
เสียหมดแลว มันไมมีเหตุผลของตัวเองวา เราจะตองทําอะไร ควรทําอยางไร ควรทํา
เทาไร นี่คือความวิ่งชนิดที่วาจะไปตกเหวตาย.
ยิ่งมีการศึกษา ยิ่งนิยมความเปนอยางนี้กันมากขึ้น, นิยมแตจะวิ่ง แลวจะมี
ผลอยางไรไมรับผิดชอบ. ก็ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีอันธพาลมาก นี่ใครคานบางขอนี้
สมัย
ที่ไมคอยเรียนหนังสือกันมีอันธพาลนอยกวานี้ เมื่อ ๖๐ ปมาที่ไมคอยไดเรียนหนังสือกัน
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ถนนหนทางมีอันธพาลนอยกวานี้; เดี๋ยวนี้เรียนหนังสือกันจะทุกคนแลว อันธพาลกลับ
มาก สมัยที่เปนคนปาไมคอยรูหนังสือ สมัยโนนหมื่น ๆ ปนั้น เขาเกือบจะไมมีปญหา
อะไรเรื่องคนอันธพาล ยิ่งเรียนหนังสือมากมันยิ่งมีอันธพาลมาก ยิ่งโกงเกง. ฉะนั้น
การศึกษาชนิดนี้ไมใชอานิสงส ไมใชมีอานิสงส แตมีโทษ มีความเลวราย ยิ่งเรียนมาก
ยิ่งเพิ่มอันธพาล.
ในกรุงเทพฯ นั้นอันธพาลจะเทากับยุงแลว ยุงมีเทาไรอันธพาลจะมี
เทานั้นแหละ. เพราะวากรุงเทพ ฯ มันเจริญดวยการศึกษา ที่ในปานี้ยังไมคอยเจริญดวย
การศึกษา ทั้งยุงและทั้งอันธพาลยังมีนอย, กรุงเทพ ฯ เจริญดวยการศึกษา มีมากทั้งยุง
และทั้งอันธพาล ไปดู. อาตมาไปแลวมันรูสึกอยางนี้นี่ ทําไมกรุงเทพ ฯ ยุงมันชุมนัก
เพราะมันเจริญ เจริญดวยการศึกษา เจริญดวยอะไรตาง ๆ. คนที่ไมเคยไปกรุงเทพ ฯ ไมรูวา
กรุงเทพ ฯ ยุงชุม ที่ยุงชุมคือที่กรุงเทพ ฯ.
ยิ่งมีความเจริญก็ยิ่งมีวิกฤตการณ; เดี๋ยวนี้ในโลกเต็มไปดวยวิกฤตการณ
เพราะวาโลกมันเจริญ นี่ถาวาคนปาเมื่อสมัยหมื่น ๆ ปหามาเห็นเขา มันหัวเราะกันตายเลย.
มนุษยสมัยคนปาไมมีวิกฤตการณ, สมัยนี้มนุษยเจริญ เต็มไปดวยวิกฤตการณ โดยเฉพาะ
การเบียดเบียน การฆาฟน การยุงยากลําบาก ปญหานานาชนิด เปนวิกฤตการณ. คนปา
สมัยโนนจะหัวเราะมนุษยยุคปจจุบันวา เออ ความเจริญของมึงเปนอยางนี้ นาละอายแมว
นาละอายแมว แมวมันไมมีวิกฤตการณ มันยังสงบเหมือนเดิม; แตมนุษยเพิ่มวิกฤตการณ
จนเปนโรคประสาทกันเกือบทุกคนแลว, เรียกวาความเจริญ.
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ฉะนั้นสิ่งที่มันกาวหนาไปอยางหลับหูหลับตานั่นแหละ
มันควรจะถอยหลัง
เขาคลอง ความเจริญทางวัตถุมันกาวหนาอยางบาหลัง เหมือนกับคนบา บาหลัง
แลวความเจริญทางจิตมันก็ตามไมทัน; เพราะคนสนใจแตจะใหเจริญทางวัตถุ ไม
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สนใจใหเจริญทางจิต. การเจริญทางวัตถุมันก็วิ่ง วิ่งเปนบาเปนหลัง. ความเจริญทางจิต
มันก็ตามไมทัน. ฉะนั้นคนก็มีจิตทราม โง ดับทุกขของตัวเองก็ไมได ดับทุกข
ของตัวเองก็ไมเปน นี่เรียกวาเปนคนโง ตองไปพึ่งไสยศาสตรแหละ แมจะเกิดในยุคนี้
มันจะตองไปพึ่งไสยศาสตรตามแบบของคนโง; จะถือพุทธศาสตรไมได เพราะหลงเรื่อง
ความเจริญของกิเลสตัณหา,
มีความขลาดความกลัวมาก วา จะไมไดตามที่ตัวตองการ,
เลยตองหันไปหาไสยศาสตร.
ทีนี้ก็มาดู พุทธบริษัทเรา เหออกนอกคลองของพระพุทธเจามากไป
แลวหรือเปลา? หรือวาทิ้งคลองของพระพุทธเจาเสียแลว ไปเดินตามคลองอะไรก็ไมรู
ไมใชมัชฌิมาปฏิปทา, หรือสายกลางเสียแลว, มันไปคลองซายคลองขวา คลองกิเลสซาย
กิเลสขวาไปเสียแลว. นี่ควรจะนึกถึงขอที่วาจะตองทํากันอยางไร, จะตองปรับปรุงกัน
ใหมอยางไร. พุทธบริษัทจะเหลือแตชื่อ, จะไมมีหัวใจที่เปนพุทธบริษัททั้งพระทั้งเณร
ทั้งฆราวาสอุบาสกอุบาสิก,
จะเปนพุทธบริษัทแตชื่อแตปากแลว
ไมมีหัวใจที่เปน
พุทธบริษัท. เพราะมันถลําออกนอกคลอง เลยคลอง เขาไปสูความผิดพลาด เปนทาส
ของกิเลส ไปเปนทาสของกิเลส, เปนทาสของวัตถุตามความเจริญสมัยใหม.
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คนเหลานี้เขาก็เปลี่ยนหลักการหมด เปนทาสของกิเลส ไมใชเปนนายเหนือ
กิเลส นิพพานของคนพวกนี้ ก็คือความเต็มไปดวยกิเลส, นิพพานของคนชนิดนี้ คือ
ความเต็มเปยมไปดวยกิเลส ไมใชความหมดไปแหงกิเลส ตัณหา ความอยาก ความ
ทะเยอทะยานของเขา คือหนทางไปนิพพานชนิดนั้น ของคนชนิดนั้น, นิพพานของคน
ชนิดนั้น ตองไปตามทางของตัณหา ตองเอาตัณหาเปนหนทาง เพื่อไปไดสิ่งที่เขา
ตองการ ซึ่งเรียกวามันนอกคลองของพระพุทธเจา.
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นี่อัฏฐังคิกมรรคของพระพุทธเจากําลังเปนหมัน
เพราะไมมีใครชอบ
คลองนี้ ไปชอบคลองของกิเลส นิพพานก็เลยเปลี่ยนความหมาย เปนเรื่องของความเต็ม
ไปดวยกิเลสตัณหา.นิพพานเดี๋ยวนี้ตองซื้อแพงมาก: นิพพานของพระพุทธเจา
นั้นใหเปลา. อาตมาพูดกี่ครั้งแลว ชวยระลึกกันบาง อาตมาพูดใหพังกี่ครั้งแลว
วาพระพุทธเจาทานตรัสวานิพพานนั้นใหเปลาไมเอาสตางค;
แตนิพพานของคนสมัยนี้
มันแพงมาก มันตองแพงมาก จนเงินเดือนไมพอใช ตองโกง ตองคอรัปชั่น นี่เราจะ
ไมถอยหลังเขาคลองกันอยางไร.
ขอใหนึกกันเสียใหม วามันควรจะเปนอยางไร ถาความเปนพุทธบริษัท
มันไมมีประโยชนแลวก็เลิกกันก็ได, ก็ไป กระโจนไป เปนมาบา, แตถาวา ธรรมะ
มันยังมีประโยชนอยู มันก็ควรจะมองดู เพื่อจะถอยหลังเขามาสูความถูกตอง
กันเสีย ใหสมกับที่วาเปนพุทธบริษัท มันตองอยูดวยความสงบสุขหรือความดับทุกข
ใหมีสวรรคจริง และไมมีนรกจริง.
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นี้ก็ขอพูดบอย ๆ อีกวา ชวยจําไววา ถาเมื่อไรยกมือไหวตัวเองได เมื่อ
นั้นเปนสวรรค; มานั่งสํารวจตรวจดูตัวเองพอสมควรแลว ยกมือไหวตัวเองได เมื่อนั้น
เปนสวรรคแทจริง, ไมใชสวรรคเกาแกปรัมปราโนน. เมื่อใดสํารวจตัวเองแลวขยะแขยง
น้ําหนาตัวเอง เมื่อนั้นเปนนรก นรกที่นั่น นรกเดี๋ยวนั้น, นรกแทจริง. ชวยบอก
ลูกเด็ก ๆ ดวยวา เมื่อไรยกมือไหวตัวเองไดเมื่อนั้นเปนสวรรค, เมื่อไรขยะแขยงตัวเอง
เมื่อนั้นเปนนรก.

เดี๋ยวนี้คนมันเลวจนถึงขนาดวา ยกมือไหวตัวเองไมได แลวก็ยังไมยอม
รับวาเลว มันก็ตกนรกเหลือที่จะตกนรก แลวก็ยังไมรูวานรกอยูที่ไหน, แลวก็แกลงพูด
ทาทายวามันอยูใตดิน ก็ยังไมถึง, กูตายแลวไปตอรองกับยมบาลได. นี่มันก็พูดเถลไถล
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ไมถูกตองตามความเปนจริง ทั้งที่วาตกนรกอยูทุกวัน; เพราะมันเดินผิดคลอง เพราะ
เดินผิดคลอง, ตกนรก คือพลัดออกไปนอกคลอง เหมือนกับวิ่งเลยหนาผาตกหนาผา
ลงไป เพราะวาไมมีสติสัมปชัญญะ.
เอาละ, เปนอันวา ปญหานี้ก็เปนปญหาขอหนึ่ง ซึ่งขอฝากไวในความ
สนใจของทานทั้งหลาย วาเราจงมีฟาสาง ในทางถอยหลังเขาคลองกันเถิด. จงรูจักถอย
หลังเขาคลองใหถูกตอง, ถอยหลังเขาคลองใหถูกตอง, ถอยหลังไมถูกตอง มันก็ถอยไม
เขาคลองเหมือนกันแหละ มันก็เกยตลิ่งเกยอะไรยุงยากไปหมด. แมแตถอยหลังเขา
คลอง มันก็ยังตองถอยใหถูกตอง, มันก็ไมออกไปหาความวินาศ. เมื่อมีความถูก
ตองแลวก็เดินทางตอไปใหม, มันก็ถึงจุดหมายปลายทางไดโดยไมตองสงสัย. นี้เปน
ฟาสางขอสุดทายวา เปนฟาสางทางถอยหลังเขาคลอง.
ฟาสางที่ ๑ ฟาสางทางศาสนาสัมพันธ. ฟาสางที่ ๒ ฟาสางทางไมมีการตู.
ฟาสางที่ ๓ ฟาสางทางวัฒนธรรม ทางประเพณี. ฟาสางที่ ๔ คือมนุษยอยูในลักษณะ
ที่ตองถอยหลังเขาคลองมิฉะนั้นจะวินาศ.
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การบรรยายนี้มันก็สมควรแกเวลา หรือมันเกินเวลาไปบางแลวก็ได จะตอง
ยุติการบรรยายไว; แตก็ตองขอรองทานทั้งหลายวา ชวยจดจําเอาไปคิดไปนึก สําหรับ
ความหมายของคําวาฟาสาง. เราจะตองมีฟาสาง คือแสงสวางที่สางขึ้นมา ใหอนาคต
มีความถูกตอง เพราะมีอาการที่เรียกวาฟาสาง.

วันนี้ขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้ เปนโอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย สวดบท
พระธรรมเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจ ในการปฏิบัติธรรมะใหเกิดความกาวหนาสืบตอ ๆ ไป.
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ฟาสางทางการศึกษา.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๑ ในวันนี้
อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่องฟาสางระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข ตอไปตามเดิม, มีความ
เหมาะสมที่จะตองพูดเรื่องนี้กันใหครบถวน บันทึกไวเปนหลักฐานก็ได เพื่อการศึกษา
ก็ได เพื่อเปนตัวอยางที่เราจะใชดําเนินกิจการตอไปขางหนา ใหถูกตองยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็ได.
ทานทั้งหลายอาจจะเบื่อหรือรําคาญ แตอาตมากําลังสนุก ที่จะบันทึกสิ่งเหลานี้ไว สําหรับ
ใชใหเปนเครื่องมือประกอบการปรับปรุงแกไข ในโอกาสขางหนา.
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ที่วา ฟาสางระหวางหาสิบปที่มีสวนโมกข นี้ ไมใชเรื่องอวดดี ไดเคย
กลาวมาหลายหนแลววา
ไมใชเปนเรื่องอวด
แตเปนเรื่องที่จะตองบันทึกไวสําหรับ
ประโยชน อยางที่กลาวแลว. ฟาสางระหวางหาสิบปนี้ มัน มีความหมายหลายอยาง คือ

๓๗๔
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มั นสางของมั นเองก็ ได ตามธรรมชาติ แต เผอิ ญมั นมี อยู ในระหว างห าสิ บป ที่ เรามี สวนโมกข
หรื อว าการกระทํ าของสวนโมกข ในระหว างห าสิ บป นี้ เป นเหตุ ให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
อะไรบางอยางก็ได,
มันก็เปนฟาสางดวยเหมือนกัน เรียกวาฟาสางโดยเหตุที่มีสวนโมกข
ก็ ได โดยที่ มั นเป นไปเองตามกฎเกณฑ ของอิ ทั ปป จจยตา หากแต ว ามั นมี อยู ในระหว างนี้
เราก็เอาผนวกกันเขามา สําหรับดูสําหรับศึกษา เพื่อความสมบูรณ;
ฉะนั้น ขอใหสนใจ
นําไปใชพินิจพิจารณาใหเปนประโยชนแกตนเองดวยกันทุก ๆ คน.

ฟาสางทางการศึกษา.
เรื่องแรกสําหรับวันนี้ ก็คือเรื่อง ฟาสางทางการศึกษา หลายคนคงจะ
เบื่อ ที่พูดกันถึงแตเรื่องการศึกษา, อาตมาก็ยังไมเบื่ออีกนั่นแหละ เพราะวาการศึกษา
มันจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษยเรา;
ถาเบื่อการศึกษามันก็จะหมดความเปนมนุษยไมทัน
รูตัวก็ได; ฉะนั้น ขออยาไดเบื่อเรื่องอันเกี่ยวกับการศึกษาเลย.
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การศึกษาหรือหลักสูตรของการศึกษานี้ มันเกี่ยวกับมนุษยเรา เกี่ยวกับโลก
อยางที่จะแยกกันไมได; ถามนุษยไมมีการศึกษาที่ถูกตอง มันก็ไมมีความเปนมนุษย.
โลกไมมีการศึกษาที่ถูกตอง มันก็ไมเปนโลกของมนุษย มันก็ตองเปนโลกของสัตวอะไร
ชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะทนไมไหวก็ได.

การศึกษานี้มันเกี่ยวของกันอยูกับธรรมะ; ขอใหฟงใหดี ๆ วา การ
ศึกษามันเกี่ยวของกันอยูกันธรรมะ
ในฐานะที่มันเปนตัวธรรมะเอง,
หรือจะมองอีก
ทางหนึ่งวา การศึกษานั้นมันไปตามแนวของธรรมะ. ธรรมะกับการศึกษาจะเปน
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สิ่งเดียวกัน เดี๋ยวนี้เราอาจจะเขาใจผิดเอาเองก็ได ถึงกับทําใหแยกกัน. จนถึงกับวา การ
ศึกษาไมมีธรรมะ. การศึกษาที่ไมมีธรรมะมันก็เปนการศึกษามืด; นี้ตองการ
จะใหมันสาง คือใหมันมีแสงสวางของการศึกษานั้นเอง.
คําวา พุทธะ เกี่ยวของกันอยูกับคําวา ศึกษา เพราะวา พุทธะ แปลวา ผูรู
มันจะรูขึ้นมาได ก็เพราะมีการศึกษา. พุทธะ ก็คือผูที่ใชการศึกษาสําหรับทําตนเองใหรู
นั่นเอง; ฉะนั้นเราสนใจธรรมะ เราพอใจในธรรมะ เราเอาใจใสในความเปนมนุษย
ของเรา มันก็หลีกเลี่ยงจากความสนใจในธรรมะไมพน, หลีกเลี่ยงจากการศึกษาไมพน,
หรือวาหลีกเลี่ยงจากการที่จะเอาธรรมะมาใสลงไปในการศึกษา
ใหมันเปนเรื่องเดียวกัน
นี้มันหลีกไมพน. ที่วัดก็ดี ที่บานก็ดี ที่โรงเรียนก็ดี ที่ไหนก็ดี ขอใหทานทั้งหลาย
ดูเถิดวา มันเต็มไปดวยสิ่งที่เปนการศึกษา.
ดูกันตอไปวา การศึกษานี้มันคืออะไร? ถามอยางนี้มันก็ตองอางหลักเกณฑ
วามันจะมองดูกันในแงไหน ? ถามองดูกันในภาษาคนธรรมดา การศึกษาคืออะไร นี้ก็
อยางหนึ่ง, มองดูกันในภาษาธรรมะ การศึกษาคืออะไร นี้มันก็อีกอยางหนึ่ง.
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การศึกษาในภาษาคนธรรมดา
ภาษาชาวบาน
ก็คือเรียนหนังสือ
อยางที่เห็น ๆ กันอยู ทั้งโลกดูเหมือนจะเขาใจกันอยางนี้ วาเรียนหนังสือเพื่อใหเฉลียว
ฉลาด. แลวก็เรียนอาชีพ เพื่อรูจักประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต; เรียกสั้น ๆ วา เรียน
หนังสือเพื่อใหฉลาด, เรียนอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิต; การศึกษามีเทานั้นเองไมพอสําหรับ
ที่จะเปนมนุษย คือเปนมนุษยไมถูกตอง. แมวาจะฉลาด มันก็ไมควบคุมกิเลสได
ก็ใชความฉลาดใหเปนทาสของกิเลส มันก็ทําชั่วไดมาก คดโกงไดมาก เพราะวามันฉลาด
มีชีวิต รอด ชีวิตอยูได; แตถาไมมีธรรมะ มันก็อยูอยางทนทุกขทรมาน. นี่ภาษาคน
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การศึกษาคือเรียนหนังสือกับเรียนอาชีพ นี้เรียกวาไมพอ,
ธรรม.

๓๗๗
ตองมองดูไปถึงภาษา

ภาษาธรรมะ การศึกษาคือรูจักดับทุกข, รูจักดับความทุกขทั้งทางจิต
และทางวิญญาณ นี่มันตางออกไป หรือมันไกลออกไป; ฉลาดและมีชีวิตอยูนั้นไมพอ
ตองรูจักดับทุกขในทางวิญญาณอีกสวนหนึ่งดวย.
เราเลยตองมีการศึกษาในภาษาธรรม
ที่มีความหมายตามทางภาษาธรรม คือรูดับความทุกขที่เกิดอยูเปนประจํา สําหรับคนที่ไมรู.
ทีนี้จะดูถึงตัวแท ๆ ตัวจริงของการศึกษา วาคืออะไร ? คําวาการศึกษา
ศึกษานี้ เราหมายถึงการเรียนกันเปนสวนใหญ ทั้งโลกก็วาได. การศึกษาเปนการเรียน
แตถาสําหรับพุทธบริษัท ควรจะฉลาดกวานั้น คือรูวา การศึกษานั้นคือการปฏิบัติ
จนรู, หรือวาความรูที่ออกมาจากการปฏิบัติ. การศึกษาคือการปฏิบัติ ปฏิบัติจนรู
ไดความรูออกมาจากการปฏิบัติ; นั่นแหละคือการศึกษา ดังนั้น มันจึงไมใชเปนการ
เรียนอยางเรียนในโรงเรียนอยางเดียว.
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นี้เรายังเขาใจไมคอยจะตรงกัน แมในหมูพุทธบริษัท เอง ทั้งที่พูดอยูเสมอวา
การศึกษาคือศีล สมาธิ ปญญา; แลวก็ลืมไปเสียวา นั่นมันเปนการปฏิบัติ ไมใช
การเรียน. ตัวแทของการศึกษา ตองปฏิบัติจนไดความรูออกมาจากการปฏิบัตินั้น
เรียกวาการศึกษา. พูดภาษาสมัยใหมหนอยก็วา การตอสูตลอดเวลาที่เรายังไมรู
เพื่อใหรู; เรามีการตอสูอยูตลอดเวลาที่เรายังไมรู จนเรารู. ตอสูกับอะไร ? ก็ตอสู
กับความโงของตัวเอง; ฉะนั้นการศึกษาก็คือ การที่เราพยายามตอสูทําลายลาง
อวิชชา ความโงของตัวเอง.

พอดูกันมาถึงนี่ ดูสูงขึ้นมาถึงนี่ เราจะเห็นวา ชีวิตทั้งดุน ชีวิตแท ๆ
ชีวิตทั้งหมด เปนตัวการศึกษาและอยูตลอดเวลา, จะเปนการศึกษาอยางนี้เรื่อยไป
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จนกวาจะบรรลุพระนิพพาน, พระนิพพานในที่นี้หมายถึงภาวะที่ไมมีความทุกข อยู
อยางไมมีความทุกขเลย. เราตอสูกับความโงของเราเรื่อย ๆ ไป จนไมมีอวิชชาเหลืออยู
ก็ทําอะไรถูกหมด
ความทุกขก็ไมมี;
นี่ชีวิตทั้งชีวิตมันเปนการศึกษาอยูตลอดเวลา
อยางนี้.
ทีนี้ก็ดูแคบเขามา เฉพาะในทางพุทธศาสนาเรา ทุกคนก็รูกันอยูแลว
ไดยินไดฟงกันอยูแลววา การศึกษาคือศีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญสิกขา, ศึกษา
ในเรื่องศีล คือปฏิบัติศีล, ศึกษาในเรื่องจิต คือฝกฝนจิต, ศึกษาในทางปญญา คือมอง
ใหเห็น ใหเห็นแจงสิ่งทั้งหมดทั้งปวงตามที่เปนจริง, นี้เรียกวาสิกขาในทางพุทธศาสนา
ครั้นศึกษาแลวก็ลุถึงพระนิพพาน.
คําวาศึกษา หรือ สิกขา นี้เขาใจวาบาลีคํานี้แปลวา การดูหรือการเห็นอยาง
ทั่วถึง. พูดถึงการดู ก็ตองหมายถึงการเห็น; ถามันไมเห็นมันก็ไมใชการดู. สิกขา
แปลวา การดู หรือการเห็นอยางทั่วถึง ในสิ่งที่เราจะตองรูจะตองเห็นอยางทั่วถึง; ฉะนั้น
การศึกษาหนังสือ เพียงแตเรียนหนังสือในโรงเรียนเบื้องตนนั้น มันจึงเปนการศึกษาใน
ระดับลูกเด็ก ๆ หรือจะขึ้นไปถึงระดับวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ถายังไมชนะความโง
ของตน ดับทุกขของตนไมได มันก็ยังไมใชการศึกษาอยูดี; จะตองขึ้นไปถึงระดับ
ที่ดับทุกขของตนได จึงจะเรียกไดวา มีการศึกษาที่เพียงพอ.
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ระดับมหาวิทยาลัยไมดับทุกขได เราจะตองเติมอะไรเขาอีกก็ไมรู วาระดับ
บรมมหาวิทยาลัย; อยางนี้ฟงแลวมันดูบา ๆ บอ ๆ อะไร ไมมีใครพูด. แตรูวาระดับ
มหาวิทยาลัยในสมัยนี้ เปนการศึกษาแคหางอึ่ง บางทีเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว พอแม
มีบุญคุณอยางไรก็ไมรู, พอแมคืออะไรมีบุญคุณอยางไร ก็ยังไมรู; ระดับมหาวิทยาลัย
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เดี๋ยวนี้; แลวจะดับทุกขไดอยางไร. ถาเปนการศึกษาจริง มันก็ตองรูสิ่งที่ควรจะรู
แลวก็ดับทุกขได. นี้ขอใหมองดูวา มันยังไมสางใชไหม ? หรือมันยังสางนอยเกินไป.
ทีนี้ดูตอไปถึงปญหา ปญหาที่มีอยูจริง สําหรับยุวชนของเรา หรือสําหรับ
คนมนุษยทั่ว ๆ ไป หรือวาโลกทั้งโลกก็ได, ดูเถอะ มันจะเห็นวา มันมีการศึกษาที่ฟา
ยังไมสาง, การศึกษายังเปนเหมือนอยางที่เรียกวา ดวน ๆ อยู. ที่อาตมาก็เคยพูดมา
หลายครั้งหลายหนแลววา เปนเหมือนสุนัขหางดวน ไมนาดู, หรือพระเจดียยอดดวน
ไมนาดู
เพราะรูแตหนังสือกับอาชีพ, ไมรูวาเปนมนุษยนี้จะตองเปนกันอยางไร
จึงจะ
สมบูรณ มันก็เลยไปเปนทาสของกิเลสเสียหมด ไมมีความเปนมนุษยที่สมบูรณขึ้นมาได.
นี่เราเรียกวาการศึกษาที่ยังดวนอยู
ไมนาดู
เหมือนสุนัขหางดวน พระเจดียยอดดวน
หรืออะไร ๆ ที่มันดวน มีสภาพที่ไมนาดู.
ดูอีกทางหนึ่งจะเห็นวา การศึกษานี่ ยังเปนไปเพื่อความวินาศอยูมาก,
หรือบางทีจะมากขึ้น. มนุษยวามีการศึกษาเจริญ แตทําไมมีคนบามากขึ้น ? ทําไมตอง
สรางโรงพยาบาลบามากขึ้น? ทําไมตองสรางเรือนจําเพิ่มขึ้น จนสรางไมทัน ? ทําไมจะ
ตองสรางโรงพักมากขึ้น จนไมคอยจะทัน ? ตองสรางโรงพักตํารวจมากขึ้น, สรางเรือนจํา
มากขึ้น; สรางโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลบาโดยเฉพาะ โรงพยาบาลประสาทเปนตน
มากขึ้น; นี่การศึกษาเจริญ. ถาการศึกษาเจริญจริง สิ่งเหลานี้ตองลด. ฉะนั้น
เราไมตองเขาใครออกใคร; พูดกันอยางตรง ๆ วาเอานี้เปนเครื่องวัด. การศึกษา
ยังเปนไปเพื่อความวินาศทางจิตทางวิญญาณอยูมาก จึงตองเพิ่มสิ่งเหลานี้.
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เรายังขาดครูบาอาจารยที่แทจริง;
นี่พวกที่เปนครูเขาก็ไมชอบแลว
เขาก็
หาวาอาตมาดาเขาแลว. เรายังไมคอยมีครูบาอาจารยที่แทจริง ยังมีแตครูบาอาจารย
ที่รับจางสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่ง ๆ ; เพราะวายังไมมีครูบาอาจารย ที่สามารถ
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เปดประตูทางวิญญาณ ใหมนุษยมันออกไปเสียจากเลาคอกอันมืดอันสกปรก อันเหม็น.
ไมมีปูชนียบุคคลที่เปนครู ที่จะชวยเปดประตูทางวิญญาณ; เพราะครูทั้งหลาย
ในโลกยั งเป นทาสของกิ เลสตั ณหาของตั ว, รั บจ างสอนหนั งสื อเอาเงิ นไปบํ ารุ งบํ าเรอกิ เลส
ของตัว. อยางนี้จะเรียกวาครูไดอยางไร, จะเรียกวาปูชนียบุคคลไดอยางไร, เมื่อ
กอนมันเคยมี แลวนี้มันลดลงไป ๆ ตามความเจริญของโลก; ความเจริญของโลกเพิ่ม
ขึ้นเทาไร ความเปนมนุษยของมนุษยมันลดลงไปเทานั้น, คือมันมีความเปนทาสของ
กิเลสมากขึ้น.
เราดูใหดีอีก ก็จะเห็นวา การศึกษาสมัยนี้ ของกระทรวงศึกษาธิการไหน
ก็ตามในโลกนี้ เขาจัดเพื่อรับใชการเมือง, เขาจัดการศึกษาเพื่อรับใชการเมือง รับใช
เศรษฐกิจ, หรือรับใชอะไรที่มันเนื่องกับการเมือง. เขาเพงเล็งกันแตสวนนั้น การ
ศึกษามันก็ใหเรียนกันไปแตในทางที่จะรับใชการเมือง รับใชเศรษฐกิจ, ไมมีการศึกษา
เพื่อศีลธรรมหรือเพื่อจริยธรรม. เศรษฐกิจ นั้นพอ ไมมีศีลธรรม มันก็เปนโอกาส
สําหรับโกงกัน เอาเปรียบกัน สูบเลือดสูบเนื้อกัน, การเมืองก็เหมือนกัน พอไมมี
ศีลธรรม ก็เปนเครื่องมือหลอกลวงกัน เอาประโยชนของผูอื่นมาเปนของตัว.
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เดี๋ยวนี้เขาใหการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อการเมือง เศรษฐกิจการเมือง
มันตองการอยางไร ก็ตองการศึกษาเพื่อสงเสริมอันนั้น, จัดระบบการศึกษาเพื่อสงเสริม
อันนั้น, ไมใชจัดเพื่อจริยธรรมหรือศีลธรรม แลวเอามาควมคุมเศรษฐกิจ หรือเอามา
ควบคุมการเมือง.
สมัยปจจุบันนี้
โลกตกอยูใตอํานาจนักการเมืองหรือนักเศรษฐกิจ;
ดังนั้นเขาก็ทํากันไปสบายเลย, เอาการศึกษามารับใชเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน โลก
จึงอยูในสภาพอยางนี้.
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เราไมมีครูที่กลาปฏิญาณตัววา
เปนผูสรางโลก.
อาตมาเสนอขึ้นมา
วา ครูนั่นเปนผูสรางโลก; ระวังใหดี โลกจะดีหรือจะเลว ก็แลวแตนักเรียนที่ครูสราง
ขึ้น. ถาครูสรางเด็กนักเรียนมาดี โลกนี้มันก็ดี, ไมตองไปถามใคร มันเห็นอยูชัด ๆ
มันพิสูจนอยูในตัวแลว.
เพราะฉะนั้นถือไดวา ครูนั่นแหละเปนผูสรางโลกใหดีหรือเลว
ได; ทุกคนสั่นหัว, ครูที่เคยพบมาแลวเขาสั่นหัวทั้งนั้นแหละ ไมยอมรับดอก ไมยอม
รับเกียรติยศอันนี้ วามันมากเกินไปบาง ทําไมไดบาง หรือวาจะหมดสนุกบาง ถาไปทํา
หนาที่สูงถึงขนาดนี้. ครูเขาไมยอมรับภาระวาจะเปนผูสรางโลก แลวใครมันจะสราง;
ก็ครูก็สรางอยูโดยทั้งที่ไมยอมรับ, โดยที่ไมยอมรับและไมรูสึกตัว. ครูผลิตนักเรียน
ออกมาอยางไร นักเรียนมาเปนพลโลกมันก็เปนอยางนั้น : ผลิตนักเรียนมาดีโลก
ก็ดี, ผลิตนักเรียนมาเลวโลกก็เลว.
เดี๋ยวนี้เราจะเห็นไดวาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอยางนาวิตก
เกี่ยวกับเด็กวัยรุน
คือนักเรียนนั่นแหละ. หนังสือพิมพทุกฉบับจะมีขาวชนิดนี้ แสดงวาวัยรุนกําลังเสื่อม
เสียทางศีลธรรม จนอาตมาจะเอามาเลาใหฟงนี้กระดากปาก สกปรกปาก; ไปอาน
หนังสือพิมพเอาเองดีกวา. นี่การศึกษาที่มันไมถูกตองเปนอยางนี้.
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การศึกษาที่เรามีกันอยูนี้ มันสงเสริมสัญชาติญาณอยางสัตว, สัตวมี
สัญชาตญาณเกิน กาม เกียรติ ซึ่งมนุษยทําไดไมดีกวาสัตว. สัตวก็เห็นแกกิน สัตวก็เห็น
แกกามารมณตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ยังดีกวามนุษยที่เกินธรรมชาติ แลวสัตวก็ยัง
หลงแกเกียรติ.

บางคนจะฟงไมถูก อาตมามองเห็น ไมเสียทีที่อุตสาหเลี้ยงไกนี้มาเปนป ๆ
จนเห็นไดชัดวา สัตวนี่มันก็มีเกียรติ, มีการยึดถือเกียรติ, ชอบแสดงวามีเกียรติ. ที่

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

๓๘๒

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ปนขึ้นไปบนตอไมหรือกอนหินสูง ๆ แลวขันจา เขาทาทาย เขาประกาศเกียรติ วาฉันมี
เกียรติ, ตัวไหนเขามาก็ไลตีเลย ฉันมีเกียรติ; นี่ หลงกิน หลงกาม หลงเกียรตินี้
ยังเปนของสัตว.
ทีนี้การศึกษา ของเราก็ยังทําไดเพียงเทานี้ สงเสริมสัญชาตญาณเรื่อง
กิน เรื่องกามเรื่องเกียรติ, มันก็เปนสัตวมากไปกวาสัตวแหละ เพราะมนุษยมันทําไดนี่
มันจะกินใหวิเศษอยางไรก็ได,
จะปรับปรุงเรื่องกามใหวิเศษอยางไรก็ได,
จะปรับปรุง
เกียรติอยางไรก็ได,
เลยการศึกษามันทําไปเพื่ออยางนั้น
มันก็เปนการศึกษาที่สงเสริม
สัญชาตญาณอยางสัตว ที่มีอยูไมมาก ใหมันมากขึ้น ๆ. สัญชาตญาณแหงสัตวถูกสง
เสริมใหมากขึ้น, ไมใชถูกจํากัด หรือถูกทําลายใหลดลง. นี่ขอใหดูใหดี การศึกษา
ในโลกปจจุบันนี้
ยังสงเสริมสัญชาตญาณอยางสัตวมากเกินไป คือความรูสึกเอร็ดอรอย
ทางวัตถุทางเนื้อหนัง มากเกินไป, และทําใหดีใหมากกวาสัตว ทําใหเกงกวาสัตว, ไม
ใชใหดีกวาสัตว หมายความวาใหมันมีความทุกขนอยลง ก็ไมใชเลย, ใหมันมากกวาสัตว
ที่เรียกวาดีกวาสัตว,
เดี๋ยวนี้ก็ทําไดเกงกวาสัตว;
แตแลวก็มีความทุกขมากกวาสัตว
มนุษยเปนเสียอยางนี้.
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การศึกษา ของมนุษยยุคปจจุบันนี้ อยูใตอํานาจของวัตถุนิยม, วัตถุ
นิยม ไมรูจักเรื่องทางจิตทางวิญญาณ; รูแตเรื่องทางวัตถุ มันก็ผลิตวัตถุออกมา
สนองกิเลสตัณหาไดมากมาย, แลวมนุษยเองก็ตกเปนทาสของกิเลสตัณหา ที่เปนสิ่งเลวราย
สําหรับมนุษย. มนุษยไมรูเรื่องทางจิตใจ ที่จะควบคุมจิตใจ, แลวก็ไปหลงใหลในเรื่อง
ทางวัตถุ พอใจในรสอรอยทางวัตถุ คือทางรางกาย, ระบุลงไปไดวาทางกามคุณ นี่.
มันเปนเรื่องชะงัก.
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มนุษยทั้งโลกกําลังชะงักอยู
ในเรื่องทางวัตถุหรือทางกิเลสตัณหา
ธรรมะ
ถูกคุมกําเนิด ไมใชพูดเลนนะ. อาตมาพูดจริงวา ธรรมะมันถูกคุมกําเนิด โดย
มนุษยโงเขลาในโลกนี้
มันเปดหนทางกั้นหนทางของความเจริญงอกงามของธรรมะหรือ
ศีลธรรม, มาติดกันอยูในแคเรื่องของกิเลส เรื่องของกามคุณ. ธรรมะหรือศีลธรรม
ไมเจริญงอกงาม, เหมือนกับวาถูกคุมกําเนิดไว ไมใหขยายตัว การศึกษามันผิดอยางนี้.
ทีนี้ดูเปนขอสรุปสุดทายก็วา การศึกษาสมัยนี้ไมอาจจะทําลายตัวกู – ของกู,
ศัตรูอันเลวราย ยักษมารที่เลวราย คือตัวกู - ของกู มานะทิฏฐิ อหังการมมังการ เรียกวา
สิ่งเลวราย; การศึกษายุคปจจุบันไมสามารถทําลายตัวกู - ของกู แลวก็สงเสริมตัวกู –
ของกู. โลกนี้จึงเต็มไปดวยสงคราม เพื่อประโยชนแตตัวกู ไมมีทางจะหยุดได;
สงครามไมอาจจะหยุดได ตลอดเวลาที่มนุษยยังมีการศึกษากันในแบบนี้.
ทีนี้ดูทางไหน จะดูกันทางไหน ที่จะพอมีหวังบาง ? จะตองใหประสบ
ความทุกขอยางใหญหลวงเสียกอน
หรือใหตายกันเกือบหมดโลกเหลือไมกี่คนกอน
อยางนั้นหรือ จึงจะคอยกลับตัวได ? มันก็ไมถูก ไมสมกับที่มนุษยจะตองเปนอยางนั้น,
มนุษยควรจะดีกวานั้น.
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เดี๋ยวนี้พระเจาก็ยังไมลงโทษมนุษย
ใหมันสาสมแกความเลวทรามของมนุษย
มนุษยก็ยังไมกลับตัว. พระเจาลงโทษนี้หมายความวา ใหไดรับผลกรรมที่ประจักษ
ชัดลงไปเลย วานี่ลงโทษเพราะทําผิด; จะเปนพระเจาบนสวรรค หรือพระเจา อิทัปปจจยตา หรือพระเจาอะไรก็ได แลวแตจะเรียก แตขอใหเฉียบขาดเด็ดขาด
เหมือนกับพระเจา แลวก็ ลงโทษมนุษยมนุษยจะไดหายโงทันแกเวลา กอนแตที่สังคม
มนุษยจะวินาศลงไป. เดี๋ยวนี้ก็วินาศทางจิตทางวิญญาณมากหลาย นาใจหายแลว ยังเหลือ
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แตจะวินาศทางวัตถุ.
ดูที่เขาเตรียมสงครามกันนี้
ถาวามันออกมาจริงตามนั้นแลวก็
ความวินาศทางวัตถุมันจะมา สมกับความวินาศทางวิญญาณ, ขอใหคอยดู.
จะตองมีผูนําการศึกษาที่ถูกตอง;
เดี๋ยวนี้เราใหฝรั่งเขานําการศึกษา
เราตามกันฝรั่งในเรื่องการศึกษา ฝรั่งเขาใหศึกษาอยางไร เราก็ศึกษาอยางนั้น โดยที่ไม
ดูวาฝรั่งเองเปนอยางไร. ฝรั่งเองมีความสุข มีความสงบสุข มีสันติสุขพอที่จะเปนครู
ไดหรือไม ? นี่เปนเรื่องที่นาหัวที่สุด ตามกันครูโดยที่ไมดูวาครูนั้นกําลังเปนอยางไร. เมื่อไร
จะมีผูนําในโลกนี้ที่ดีที่นําไปอยางถูกตอง มีศีลธรรม แลวก็มีสันติภาพ เรายังไมมีนี่. เรา
พบเห็นแตวานําไปสูสงครามทั้งนั้นเลย, ผูนําในโลกที่กําลังนําอยูนี้ นําเพื่อประโยชนตัวกู
- ของกู แลวก็นําไปสูสงครามในที่สุด.
นาจะพิจารณาดูยอนหลังถึงบรรพบุรุษของเรา
ที่เทาที่จะนึกเห็น
หรือคํานวณได วาบรรพบุรุษของเราอยูกันดวยหลักเกณฑอยางไร, มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมประจําบานเรือนอยางไร,
แลวอยูกันเปนสุขอยางไร,
ควรจะดูที่นั่น
เรียกวา เอาของเกา ๆ มาปดฝุน แลวก็ดูกันใหมใหดี ๆ, ใชเสียใหถูกตองสิ; มัน
มีทางเดียวเทานี้
ที่จะยอนไปดูสิ่งที่มันแสดงอยูชัดเจนวาเปนไปเพื่อสันติภาพ, หรืออยู
กันอยางมีสันติภาพ.
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เดี๋ยวนี้เราไมมีเสรีภาพทางจิตทางวิญญาณ;
เชนทางวัฒนธรรมเรา
ก็ไมมีเสรีภาพ
เพราะวาเราไปมอบตัวเปนทาสใหแกวัฒนธรรมตะวันตก,
หรือ
วัฒนธรรมอะไรแลวแตจะเรียก. เรามอบตัวใหเปนทาสของวัฒนธรรมนั้น ๆ แลว เรา
ก็ไมมีเสรีภาพ ที่จะมาจัดอะไรตามแบบของพุทธบริษัท. สิ่งที่เรียกวา ศีลธรรมนี้มันก็
เปลี่ยนความหมายหมด สําหรับโลกที่มันเจริญดวยกิเลส; เดี๋ยวนี้เขาแกไขกันจนวา
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ไมมีศีลขอที่เรียกวา กาเมสุมิจฉาจาร แลว อยางนี้เปนตน; นี่เมื่อเราไปตามเขา
เราก็ไมมีเสรีภาพอิสรภาพในทางศีลธรรม. เราไปเปนทาสเขาดวยความสมัครใจ, แลว
เราก็ไมหลักสูตรของศีลธรรมของเราเอง. นี่ตามกันไปอยางนี้ทั้งโลก ไมละอายคนปา;
นี่เราคํานวณนะ คนปาสมัยดึกดําบรรพ ที่เขาไมมีความเจริญอยางมนุษยสมัยนี้ เขาไมมี
ความเจริญดวยการศึกษา หรืออารยธรรมอะไร. แตคนปาเหลานั้นมีความสงบสุขหรือ
สันติสุข มากกวามนุษยแหงยุคปจจุบัน เราก็ไมละอาย เพราะวาไมไดมามองดูอยู.
นี้ทางที่จะสางกันได
ก็มีอยูอยางนี้แหละ;
สรุปความวาเมื่อไร
ความเขาใจอันถูกตอง, สัมมาทิฏฐิ ความเขาใจอันถูกตองกลับมา เมื่อนั้นแหละ
มันจะสาง. พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสไว อยางนี้แลววา สัมมาทิฏฐินั้นเหมือนรุงอรุณ;
ถารุงอรุณมา ก็วาดวงอาทิตยจะตามขึ้นมา ; ถาสัมมาทิฏฐิมา แลวสัมมาอื่น ๆ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต อะไรก็จะมา. ฉะนั้น จะใหเปนเรื่องฟาสาง
ก็ตองใหเปนเรื่องสัมมาทิฏฐิออกมานํา.
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เราจะตองมีหลักเกณฑที่สมบูรณ
วาจะมองดูกันในทางไหนก็ถูกตอง
หรือสมบูรณเปนสัมมาทิฏฐิ : ทางกายก็ถูกตอง, ทางจิตก็ถูกตอง, ทางทิฏฐิ ความคิด
ความเห็น ก็ถูกตอง, มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีสติปญญาถูกตองดี รูจักสิ่งที่
เรียกวาธรรมะอยางถูกตอง.

ในแงของพยัญชนะ
ก็รูอยางถูกตองวามันเปนหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ.
เรารูจักธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือหนาที่ตาม
กฎของธรรมชาติ, ธรรมะคือผลจากการที่ปฏิบัติหนาที่อันถูกตอง นี้คือธรรมะ,
กระทั่งรูจักวามนุษยนี้ตองทําหนาที่ของมนุษยอยางถูกตอง เปนสิ่งที่สูงสุดที่มนุษยจะตอง
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ประพฤติกระทํา คือธรรมะ
แทจริงของการศึกษา.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
ใหมีความเปนมนุษยอยางถูกตอง,

อันนี้เปนจุดมุงหมาย

ถาการศึกษามีลักษณะฟาสางจริงก็ตองเปนอยางนี้,
และจบจุดหมาย
ปลายทาง ก็คือสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย, ที่เราเรียกกันวาพระนิพพาน;
นิพพาน แปลวา เย็น ชีวิตเย็น ภาวะที่เปนความเย็น ของรางกาย ของจิตใจ, แมกระทั่ง
ของวัตถุสิ่งของก็ไมมีเรื่องวุนวาย อยูดวยความสงบสุขถึงที่สุด; เรียกวามันมีความถูก
ตองในการศึกษาหรือหลักสูตรของการศึกษา. นี่เราจะชวยกันไดอยางไร ก็ไปคิดดูเถิด
ทําใหเกิดฟาสางทางการศึกษานั่นแหละ ไดบุญมาก ไดบุญที่สุด.

ฟาสางทางยุวชน.
ทีนี้ฟาสางในขอตอไป อาตมาเรียกวา ฟาสางทางยุวชน นี่มันก็เนื่อง
กับการศึกษา เพราะการศึกษาเรามีสําหรับยุวชน สําหรับจัดยุวชนใหโตขึ้นเปนมนุษย
ที่ดี ก็เลยเหลียวไปดูยุวชนกันบาง, ก็เห็นวา ยุวชนยังอยูในความมืด ควรจะมีฟาสาง.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เราจะตองหยิบปญหาของยุวชนขึ้นมาพิจารณา
เพราะวามีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะวาโลกในอนาคตมันขึ้นอยูกับแหงปจจุบัน.
โลกในอนาคตจะเปนอยางไร;
มันขึ้นอยูกับยุวชนในปจจุบัน ที่เรากําลังปลุกปล้ําใหการศึกษาอบรมสั่งสอนอะไรแกเขา.

ถาวาเราไมไดจัดสรรคใหยุวชนมีความถูกตอง อยางนี้แลว โลกนี้ก็จะ
กลายเปนนรกชนิดใหม, โลกนี้จะมีนรกชนิดใหม คือคนในโลกเปนอันธพาลหมด
ทั้งโลก ซึ่งมันยังไมเคยมี. แตกอนนี้ยังไมเคยมี ที่วาคนทั้งโลกจะเปนอันธพาลกันหมด
นี้ยังไมเคยมี; เดี๋ยวนี้โลกมันเจริญดวยวัตถุ บูชาวัตถุ บูชากิเลสกันทั้งโลก เปนของ
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ใหมเขามา, แลวโลกนี้ก็จะมีสภาพเปนนรกชนิดใหมชนิดหนึ่งขึ้นมา. ฉะนั้น เราจะตอง
ควบคุมยุวชนทั้งหลายใหอยูในความถูกตอง,
อยาใหกลายเปนวามันสรางนรกชนิดใหม
ขึ้นมา.
ทานเห็นวาโลกกําลังมีความเจริญตามที่เขาพูดกัน มีตาทําไมไมดูเอง. ทาน
ไปเชื่อตามที่เขาพูด ๆ กันวา โลกกําลังมีความเจริญ, แลวเราก็พลอยเจริญเตนแรงเตนกา
กับเขาดวย; แลวดูในหัวใจสิ มันมีความสุขกันสักกี่มากนอย ?
โลกกําลังเจริญ เจริญจริง ถาใชคําวาเจริญ ก็คือเจริญจริง, แลวก็เจริญ
อยางวิ่งเสียดวย, เจริญอยางวิ่งเสียดวย. แตมันเหมือนกับการวิ่งของคนตาบอดที่ถูก
ไลตี. นี่อุปมาเปนภาพพจน วาคนตาบอดที่ถูกไลตี มันจะวิ่งไปทางไหน, มันจะวิ่ง
อยางไร;
นั่นแหละคือความเจริญของมนุษยแหงยุคปจจุบัน.
เปนคนตาบอดที่ไมรู
วาเกิดมาทําไมกัน แลวมันก็ถูกไลตี คือความทุกขบีบคั้น มันก็ดิ้นรนไป, ดิ้นรนไป เพื่อ
จะดับทุกขตามแบบของคนโง, มันกลับเติมเหยื่อของกิเลส ดับทุกขดวยการเติมเหยื่อ
ของกิเลส ; แทนที่จะลดเหยื่อของกิเลส มันเติมเหยื่อของกิเลส เพราะมันไมรูนี่
เพราะมันคนตาบอดนี่. ฉะนั้น คนตาบอดที่ถูกไลตี มันก็วิ่งเปะ ๆ ปะ ๆ ; นี่เหมือนกับ
ที่มนุษยแหงยุคปจจุบันประดิษฐนั่นประดิษฐนี่ สรางนั่นสรางนี่ขึ้นสงเสริมกิเลส ใหลุม
หลงกันมากขึ้นกวาแตกอนเทาที่หลงกันอยูนี่มันก็นับวามากพอแลว มันจะใหมากไปกวานั้น.
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ทุกคนมีความนิยมหลับตา ตาบอด หลงใหลวาโลกเจริญ, อะไร ๆ ก็
เปนเรื่องสวยงามเอร็ดอรอยสนุกสนานทั้งนั้น. ดูที่การแตงเนื้อแตงตัว หรือที่การกิน
การอยู การใชการสอย ในบานในเรือนนั้นดูเถอะ วามันมีอะไรนอกจากสิ่งที่จะบํารุง
ความรูสึกทางอายตนะ คือกิเลสตัณหา. เราไมจําเปนจะตองกินตองใชถึงขนาดนั้น

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

๓๘๘
เราก็กินก็ใชถึงขนาดนั้น
กิเลสตัณหา.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
คือขนาดที่สงเสริมกิเลสตันหา;

ไมอยูในลักษณะที่ควบคุม

ยุวชนไดรับการอบรม ใหหลงใหลในสิ่งที่เรียกวา เหยื่อของกิเลส
ตัณหา พอแมเขาประคบประหงมอบรมสงเสริม ใหลูกไดเลน ไดกินอะไร ชนิดที่อรอย
หรือที่แพง, แลวก็ภูมิใจวาเรารวย. เราไดทําใหลูกของเราไดกินไดเลนอยางสูง, แลว
ยุวชนของเราจะเปนอยางไร มันก็คงจะหลับหูหลับตาตอไป.
แลวมันก็นาหัวที่วา อีกทางหนึ่งก็คุมกําเนิด ไมคอยยอมใหเกิดมา ไมยอม
ใหยุวชนเกิดมา คุมกําเนิด. บางแหงจะเอากันวา ถึงกับหยุดเกิดเสียเลย นี้มันไมถูกดอก
มนุษยมันโงเอง มันจึงแกปญหายุวชนไมได.
อาตมาคิดวา ถามนุษยฉลาด พอแมฉลาด มีลูกสัก ๒ - ๓ คนไมเปนไร ดี
อาตมาเดาเอาเอง ประมาณเอาเองวา พอแมคูหนึ่งควรจะมีลูกสักสามคนเปนพอดี สอง
คนนั้นมันเพื่อวาพอคนหนึ่งแมคนหนึ่ง; ถาพอตายลูกคนนั้นอยู ถาแมตายลูกคนนั้น
อยู, เหลือคนที่ ๓ นั้นจะไดเปนการเพิ่ม เพิ่มปริมาณใหโลก. ฉะนั้นมีลูก ๓ คนนั่น
แหละดี เดี๋ยวนี้เขาไมเอา เขาจะเอาคนเดียวบาง หรือไมเอากันเสียเลยบาง; นี้มัน
พิสูจนความโงของมนุษย ที่ไมรูจักจัดไมรูจักทํา ใหโลกนี้มีมนุษยที่ดีเพิ่มขึ้น, ไมมีปญญา
ที่จะทํามนุษยใหดี, แลวก็ไปควบคุมกําเนิดเสียเลย อยาใหมันเกิดมา แลวก็เปนทาสของ
กิเลสตัณหาดวยก็ยิ่งเอากันใหญ. การควบคุมกําเนิดนั้น มันอาจจะไดผลทางวัตถุบาง
แตมันเสียหายทางจิตใจมากเหลือเกิน, ทําไปเพื่อสงเสริมกิเลสตัณหามากกวา เพื่อ
ความถูกตอง หรือพอเหมาะพอดีของมนุษย.
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ดูตอไปวา ยุวชนนี้เราควรจะจัดใหเขาเปนอะไร ? อาตมาบอกแลววา
ยุวชนนี้ คือผูที่จะอยูในโลก สืบตอไปในโลก เปนอนาคตของโลก คือผูที่จะรักษา
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ความเปนมนุษย
ใหยังคงมีอยูในโลกในอนาคต.
ถาไมมียุวชนมันก็ตายหมดแหละ
พอตายเขา มันก็ตาย มันก็หมด แตถามียุวชน มันก็เหลืออยูสําหรับความเปนมนุษย
ในอนาคตตอไป เพื่อไมใหโลกหมดมนุษยนั่นเอง, เพื่อยังมีผูที่เดินทางตอ เดินทาง
ตอจากที่พอแมเดินแลว ใหถึงนิพพาน. ชั้นพอแมไมถึงนิพพาน ใหชั้นลูกหลาน
มันเดินตอไปใหถึงนิพพาน, คือใหฉลาดในทางที่ถูกตอง แลวเดินตอไปจนกวาจะถึง
นิพพาน. เราควรจะมุงหมายมียุวชนกันในลักษณะอยางนี้
ในอนาคตมันก็แลวแตยุวชน;
ยุวชนมันก็แลวแตวาเราจะจัดใหเขาเปนอยางไร เปนอะไร.
เดี๋ยวนี้ ยุวชนของเรา ตกอยูในลักษณะเปนผูพายแพแกกิเลส แลวก็
จะหมุนโลกไปตามอํานาจของกิเลส,
แลวยุวชนนี้กําลังกําอํานาจ
ที่จะสรางนรกหรือจะ
สรางสวรรค ใหแกบิดามารดาไดยิ่งขึ้นทุกที; เพราะวาสมัยนี้บิดามารดาก็หวัง หรือ
มอบอะไร
ใหลูกใหหลานใหยุวชน,
แลวยุวชนก็มีโอกาสที่จะสรางนรกใหบิดามารดานั่ง
น้ําตาไหลอยูก็ได, สรางสวรรคใหบิดามารดานั่งยิ้มแปลอยูก็ได, นี่ระวังใหดี วายุวชนนั้น
เขาจะทําอะไรไดทั้ง ๒ อยาง ในลักษณะอยางนี้ เรียกวา ยุวชนนี้ จะบันดาลนรก หรือ
จะบันดาลสวรรค ใหแกพอแมได เมื่อไรก็ได ในเวลาอันสั้นก็ได.
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แตมันผิดกับหลักบรมโบราณที่เขาถือกันมาวา
ยุวชนนี้
จะเปนผูที่หยอด
น้ําขาว ขาวปลาอาหารใหแกบิดามารดา ยามเฒายามแกเมื่อจะตาย, แลวทําหนาที่สุดทาย
คือชวยปดตา ปดหนังตาใหพอแมเมื่อตายเปนหนาที่ครั้งสุดทาย, แลวตอนั้นก็ จะสืบสกุล
แลวบําเพ็ญกุศลทักษิณาทานโดยประการตาง ๆ
อุทิศกุศลสงไปใหบิดามารดาที่ตายแลว.
แตโบราณเขาหวังกันอยางนี้, เขาหวังกันมากอยางนี้. ในพระบาลีก็มีอยางนี้ เดี๋ยวนี้
เราจะไมเอากันเสียแลว ปลอยใหยุวชนเขาแสดงบทบาท ใหเปนนรกแกบิดามารดา
ก็ได, ใหเปนสวรรคอะไรแกบิดามารดาก็ได; ไมมุงหมายความสงบสุขหรือสันติสุข
กันเสียเลย.
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ทีนี้ก็ดูเขยิบออกไปอีกนิด
ก็คือปญหา
ปญหาที่มันมีอยู
ปญหาเลวราย
ที่เกิดจาการที่ยุวชนไมสมบูรณไมถูกตอง นี้มากเหลือที่จะกลาว, มากเกินกวาที่จะกลาว
ในเวลาอันสั้นนี้. แตวามันมีปญหาสําคัญ ๆ ที่ควรจะเอามาพิจารณากัน วายุวชนนี้เกิด
ขึ้นมา ในทามกลางแหงความมืดของวัตถุนิยม; นาสงสาร นาเห็นใจ ที่ยุวชนมัน
เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ในขณะที่โลกกําลังมืด, มืดทางธรรมะ เปนโลกที่บูชาวัตถุนิยม,
แลวก็จําเปนอยูเอง ที่ยุวชนเหลานั้นจะตองพลอยบูชาวัตถุนิยม เพราะเกิดขึ้นมาในโลก
ในทามกลางความมืดของวัตถุนิยม. ยุวชนเกิดมาในระยะที่วัฒนาธรรมที่ดี ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไดหายไปสิ้นแลว ไดสูญเสียไปสิ้นแลว.
บางคนคิดวาอาตมาพูดเอาเปรียบ หรือพูดไมรับผิดชอบ, อาตมารองวา
ดูใหดีเถอะ วาขนบธรรมเนียมประเพณีประจําบาน ประจําเรือน ประจําหมูชนหมูมนุษยนี้
กอนนี้มันมี แลวมนุษยเจริญ ๆ จนเลิกหายไปหมด. ยุวชนเกิดขึ้นมาในระยะกาล
ที่วัฒนธรรมละลายไปหมดแลว; วัฒนาธรรมประจําบานเรือนโดยเฉพาะ ที่วาจะอบรม
ทารกอยางไร, อบรมลูกเล็ก ๆ อยางไร, อบรมเด็กวัยรุนอยางไร; แตกอนเขาเคยมี;
เดี๋ยวนี้มันไมมี. ยุวชนเกิดขึ้นมา ในระยะที่มันวางจากวัฒนธรรม ที่จะเปนตัวอยางที่ดี.
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เดี๋ยวนี้ก็วา พอหากินคนเดียวไมพอ แมตองออกไปหากินดวย เลยยุวชน
เด็กทารกก็ไมมีใครอบรม ถนอมกลอมเกลา เพราะทั้งพอทั้งแมตองออกไปหากิน. นี่ก็
คิดดูกันเสียใหมวา ที่แมไปชวยหารายไดเพิ่มขึ้นบางนั้น มันคุมกับการที่ลูกมันเสียไป
ไหม ? จะทิ้งลูกไวกับคนใช หรือจะฝากใครไวหรือแลวแตวาเด็ก ๆ มันจะเปนของมัน
อยางไร ตามลําพังของมันเอง, มันเปนความเสียหาย. มันคุมกันไหมกับที่วา แมจะ
ตองทิ้งลูกไปประกอบอาชีพ, มันควรจะมีอาชีพชนิดหนึ่ง ซึ่งวาไมตองทั้งลูกไป,
เปนอาชีพที่อยูกับการดูแลลูกดวย ก็ดี.
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เราไดเห็นภาพโบราณ
หรือภาพสมัยนี้บางแหง
ที่วาเขาเอาลูกสะพายหลัง
ไปดวย ที่เมืองจีนหรือที่ไหนก็ไมทราบ คือไมยอมทิ้งลูก, จะดูแลอยูตลอดเวลา เพื่อ
ความรัก ความเคารพ ความอะไรที่ฝงแนนอยูในจิตใจ, แลวก็ไมเปดโอกาสใหลูกไปทํา
อะไร ที่มันจะสรางนิสัยที่ไมถูกตองขึ้นมา.
ยุวชนเกิดขึ้นมาในยุคที่วา ในโลกมันเต็มไปดวยสิ่งเสพติด; ไมใช
หมายถึงเฮโรอีน, เรื่องเฮโรอีนนี้เปนเรื่องเล็กนอย เปนเรื่องเด็กเลน. สิ่งเสพติดที่เปน
กิเลส ที่เรียกในบาลีดวยคําสั้น ๆ วา กาม คําหนึ่ง, วา ภพ คําหนึ่ง. กาม คือความ
เอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังทางกิเลส; นี้เรียกวากาม เปนสิ่งเสพติด. คําวาภพ
นั้นหมายความวา มีนั่นมีนี่ เปนนั่นเปนนี่, จะเปนนั่นเปนนี่ซึ่งทะเยอทะยานกันนัก
ลงทุนเพื่อไดเปนนั่นเปนนี่ จนไมมีศีลธรรม. ความเปนนั่นเปนนี่เขาเรียกวาภพ:
เปนทาสของกาม ก็ทําไปตามความหมายของกาม, เปนทาสของภพ ก็ทําไปตาม
ความหมายของภพ คือจะไดเปนนั่นเปนนี่ เชนจะไดเปนนางงามจักรวาลเปนตน.
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ลองคิดดูใหดีวา มันเปนสิ่งเสพติดอยางยิ่ง แลวก็แกทุกคน หรือยิ่งกวา
เฮโรอีน เฮโรอีนมันไมติดกันทุกคนดอก มันนอยมาก. แตวาคนทั่วไปติดเรื่องกาม
เรื่องภพนี้ไมเวน, แลวก็ติดอยางเต็มที่. นี่เด็ก ๆ เขาเกิดมาในโลกนี้ ในขณะที่เต็ม
ไปดวยยาเสพติด ก็ตองไปตามเรื่องของยาเสพติด เด็ก ๆ ของเรา ก็ไมเปนทาสของ
สิ่งเสพติดทางวิญญาณ, เรียกวา สิ่งเสพติดทางวิญญาณ คือกามและ ภพ. เด็ก ๆ
ของเราก็เลยเปนทาสของกิเลส ไมเคารพใคร แลว, เด็ก ๆ ของเราไมเคารพบิดา
มารดาครูบาอาจารย คนเฒาคนแก พระเจาพระสงฆ, ไมเคารพขนบธรรมเนียม
ประเพณี จะเคารพอยูอยางเดียวแตกิเลสของตน. เด็ก ๆ เขาจะเคารพแตกิเลสของตน
แลวแตกิเลสเขาตองการอะไร.
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เด็กสมัยโบราณเคารพบิดามารดา
ครูบาอาจารย
คนเฒาคนแก
พระเจา
พระสงฆ; เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ เขาเห็นวา คนแก ๆ เหลานั้นเปนไดโนเสารเตาลานป. เรื่องนี้
มันก็เปนเรื่องที่สวนทางกันอยู. มีคนพูดวา เด็ก ๆ สมัยนี้เปนเหี้ยหางแดง แลวมันก็
ไมรูจักตัวเอง
เลวรายกวาไดโนเสาเตาลานป. พวกไดโนเสาเตาลานปไมรายกาจเทาไร,
ไมเทากับเหี้ยทางแดง ที่มันจะทําอันตรายพอแม บานเมือง หรือโลกทั้งโลกได.
ยุวชน ของเรา เห็นศาสนาเปนสิ่งที่นารังเกียจ, ธรรมะหรือศาสนาเปน
ที่นารังเกียจ เพราะคอยขัดคอ หามไมใหทํานั่นหามไมใหทํานี่. ธรรมะหรือศาสนา
วัดวานี่ หามไมใหทํานั่นหามไมใหทํานี่ คือไมใหทําตามกิเลส; นี้เด็ก ๆ เขาก็ไมชอบ,
เห็นศาสนาเปนเครื่องขัดคอ ก็เลยเกลียด ไมชอบศาสนา. ทีนี้ก็ไมมีใครที่จะจัดการ
ใหมันมีความเขาใจถูกตองกันในขอนี้, ทําพอเปนพิธี. การศึกษาจัดใหมีเรื่องศีลธรรม
เรื่องศาสนา เหยาะ ๆ แหยะ ๆ อยูในสมุด ไมไดไปอยูในจิตใจของยุวชนเหลานั้นเลย.
นี่ขอใหดูเถอะวา ยุวชนของเราอยูในความมืด อยูในความมืด, เมื่อไร
มันจะสาง, เมื่อไรฟาจะสางทางยุวชน ? โดยเฉพาะบิดามารดาที่เปนพุทธบริษัทนี่ อาตมา
เห็นวา สําคัญมากที่จะตองรับผิดชอบ, จะตองทําใหเด็ก ๆ เปนพุทธบริษัท คือใหเด็ก ๆ
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานเหมือนกับผูใหญ, จะเรียกวาฟาสางทางยุวชน ใหเกิดสิ่งที่ถูก
ตอง
ตรงกันขามกับเรื่องผิดพลาดที่ไดกลาวมาแลว. นี่เรียกวา
สิ่งที่จะตองสนใจ;
มิฉะนั้นที่จะตามมาขางหลังก็คือโลกที่เปนนรกชนิดหนึ่ง ไมตองอยูใตดินกันแลว อยูทั่ว
ไปในโลกปจจุบันนี้.
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ฟาสางทางการกีฬา.
เรื่องถัดไป อาตมาจะพูดเรื่อง ฟาสางทางการกีฬา; บางคนจะคิดวา
เตลิดเปดเปงนอกเรื่องนอกราวแลว เรื่องกีฬา, ทําไมฟาจะตองสางทางการกีฬาสําหรับ
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หรือโดยเฉพาะสําหรับพุทธบริษัทเรา

๓๙๓
มันเกี่ยวของกันกับสิ่งที่เรียกวาการ

อาตมามองเห็นและยึดถือเปนหลักวา มนุษยจําเปนที่จะตองมีปจจัยที่ ๕
คือความสบายใจ คือความรูสึกสบายใจ เปนปจจัยที่ ๕ เปนทางจิต ปจจัยทางจิต,
จะเรียกวาเปนปจจัยที่ ๕ ตอจากปจจัยทั้ง ๔ ทางวัตถุ. ปจจัย ๔ คือ อาหาร, คือ
เครื่องนุงหม, คือที่อยูอาศัยเครื่องใชไมสอย, และยารักษาโรค ; ๔ อยางนี้เปนปจจัย
ที่จําเปน แตเปนเรื่องทางกาย. ทีนี้ก็มี ปจจัยที่ ๕ เปนเรื่องทางจิต คือความพอใจ
ความสบายใจ, ความรูสึกเปนสุขสนุกสนานในใจ ที่ไมใชเรื่องของกิเลส นี่เปนปจจัยที่ ๕.
ดูตามธรรมชาติแลวมันก็มี สัตวเดรัจฉานนั้นเห็นไดงาย มันตองการความ
ราเริง; สัตวเดรัจฉานจะมีอาการพอใจในความราเริงกระโดดโลดเตน. ไกก็ดี สุนัข
ก็ดี ลูกวัวลูกควายในทุงนาก็ดี มันตองมีเวลาที่มันสนุกสนานพอใจ กระโดยโลดเตน
หยอกลอกัน; ถาขาดสิ่งนั้นแลวมันก็จะวิปริตผิดไปมากทีเดียว. นี้เรียกวาเราจะตอง
มีสิ่งที่ทําความพอใจ สบายใจ รวมอยูดวยสิ่งหนึ่ง ในบรรดาสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญ
หรือจําเปนแกชีวิต, จะเรียกวาปจจัยที่ ๕. เราจึงมีเรื่องกีฬา ซึ่งตามตัวหนังสือก็
แปลวาการเลน เปนการอนุโลมตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งมนุษยจะตองมีเวลาที่เบิกบาน
สําราญใจ; แตมิใชเพื่อกิเลส ซึ่งเราอาจจะเลนหัวได โดยที่ไมตองเปนกิเลส.
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ลูกไกตัวรุน ๆ กระทงแลว มันจะชนกันเลนทุกวันเลย. ดูเถอะ ไกที่พอ
รุน ๆ ขึ้นมาจะเปนรุนกระทง มันจะชนกันเลนวันละหลาย ๆ หนเลย เพราะวามันสบายใจ,
มันเปนเรื่องระบายออกมาเพื่อความสบายใจ. คนเราก็เหมือนกัน จะตองมีของเลน;
แตระวังใหดี คําวา ของเลน นั้น ถามันเปนเรื่องผิด เปนเรื่องของกิเลสแลวมันก็
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อันตราย; มันก็ตองเปนเรื่องที่พอดีกับที่ธรรมชาติตองการ.
พักผอนความเครียด ไมมีความเครียดดวยการเลน.

เราจะตองมีการ

ฉะนั้นทุกคนตองมีการเลน อยางใดอยางหนึ่งแหละ ที่เรียกกันวา เปน
งานอดิเรก; ถามันทําอะไรไมถูก มันก็ไปนั่งเลนที่วัดก็ได คุณยาคุณยายคุณตาเขา
เลนอะไรไมเปน เขาก็ไปวัด ไปหาความพักผอนสบายใจ มันก็รวมอยูในเรื่องนี้. ลูก
เด็ก ๆ ก็เลนชกมวย เลนอะไรกันไปตามเรื่องที่มันจะสบายใจได เพราะมันเปนสิ่งที่ธรรมชาติตองการ.
ฉะนั้นการเลนนี้ ขยายปรับปรุงใหสูงขึ้นไปได, ไมใชเปนการเลนต่ํา ๆ
อยางวาลูกไกมันชนกันเลนทุกวัน ๆ
มันตองสูงขึ้นไปถึงกับวาทางจิตทางวิญญาณ;
อยางพระฤาษีมุนีเขาเรียกวาเลนฌาน เลนฌาน เลนสมาบัติ, เขาเขาฌานเขาสมาบัติเปน
การเลน อันนั้นวิเศษเลย ไมเสียสุขภาพอนามัยทางจิต. แลวก็จิตมันก็ไดรับการฝก
exercise จนเปนจิตที่เขมแข็ง จิตที่วิเศษ; นั่นเขาเลนกีฬา คือฌานและสมาบัติ.
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ทีนี้ถาจะดีกวานั้น ก็เลนกีฬาชกตอยกับกิเลส, ซอมมวยกับกิเลสอยูบอย ๆ
จะดีไปกวานั้นอีก เรียกวากีฬาทางวิญญาณ จะยิ่งขึ้นไปอีก, เปนกีฬาทางธรรมะ
คอยกําหนดในการที่จะตอสูกิเลสอยูตลอดเวลา เปนธรรมะกีฬา เปนฌานกีฬา.

ถาพุทธบริษัทเลนกีฬากันไดถึงขนาดนี้แลว อาตมาจะเรียกวา ฟาสางทาง
การกีฬา อันใหญหลวงทีเดียว; มันมีลักษณะแหงการเลน ซึ่งมันเปลี่ยนได : เปนสิ่ง
ที่เปนโทษไปก็ได,
เปนคุณก็ได แตธรรมชาติตองการใหมนุษยกําจัดความเครียด
ของจิตใจ ดวยการเลน; ฉะนั้นเราก็ตองการเลน อยาไปนินทาวารายอะไรกันนัก
เมื่อบางคนมันจะตองมีการเลน จะเลนตนไม จะเลนบอน เลนดอกไม เลนอะไรบาง
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ก็ใหเขาเถอะ; เพราะวามันเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดประโยชนในทางจิตใจ ; แตก็ตอง
ใหพอดี เชนวาจะเลนแสตมป ก็ควรเลนใหพอดี อยาใหเปนบาเปนหลัง, การสะสม
อะไรตาง ๆ เหลานี้ มันตองพอดี ไมตองเปนบาเปนหลัง.
ทีนี้มันมีปญหาที่วา พอควบคุมไวไมได การเลนหรือความสุขสนุกสนาน
เอร็ดอรอยของการเลนนั้นมันเกินพอดี มันก็กลายเปนสิ่งเลวรายหรือใหโทษ อัสสาทะ
ความพอใจความเอร็ดอรอยมันกลายเปนอาทีนวะ เปนการใหโทษ แลวกลายเปนอุปททวะ
คืออุบาทว อุบาทว อุปททวะ แปลวา อุบาทว ถามันเปนอัสสทะ พอใจอยูตามธรรมชาติ
ก็ยังไมเปนไร แตทีนี้มันควบคุมไวไมได การกีฬามันก็กลายเปนอาทีนวะใหโทษไมทันรู
แลวก็กลายเปนอุปททวะเลวรายตอไปอีก นี่เราควบคุมไวไมอยู.
เดี๋ยวนี้การกีฬาในโลกก็กลายเปนเรื่องของกิเลสไป;
เชนวามันกลาย
เปนการพนันไปเสียก็มากแลว. การกีฬานี่ ที่จะเปนประโยชนบริหารจิต มันกลาย
เปนการพนันเลวราย เปนผีชนิดหนึ่งไปเสียก็มี; แมกีฬาที่เขาเลนกันระหวางชาติดูใหดี
เถอะ จิตใจมันลุมหลงถึงเปนผีสิงในการพนันแลว ฉะนั้นมันจึงโกงกัน แลวมันจึงหา
วิธีโกงกัน มันไดชกตอยกันในสนามกีฬา, ในสนามกีฬาเปนโอกาสที่จะทดลองระเบิด
ขวดที่ทําเอาเอง. นี่กีฬามันกลายเปนการพนัน, มันกลายเปนเรื่อง สงเสริมตัวกู
-ของกู ไปเสีย แทนที่จะชวยควบคุมตัวกู - ของกู ตามความมุงหมายของคําวากีฬา
หรือน้ําใจนักกีฬา. น้ําใจนักกีฬานั้นตองควบคุมตัวกู - ของกูได; ทีนี้มันควบคุมไม
ได กลายเปนสงเสริมไปเสีย จางคนมาสอนวิธีเอาเปรียบการกีฬา ฟุตบอลลก็ดี อะไร
บอลลก็ดี.
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แมแตมวยอยางนี้ ไมเปนกีฬาแลว กลายเปนเรื่องบาชนิดหนึ่ง แลว
จะเอาเปนเอาตายกันแลว, ไมเพียงแตแสดงกีฬาโดยฝมือ. มันก็สรางนิสัยโทสะ นิสัย
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เลวรายของโทสะขึ้นในกีฬามวยนั้น, ทําใหคนมีโทสะเพิ่มขึ้น ทั้งคนชกและคนนั่งดู;
มันก็จะไมมีประโยชนอะไร. ถามันเปนเพียงฝมือจริง ๆ มันก็ยังดีแหละ มันดูกันพอสนุก.
แตเดี๋ยวนี้มันเลยขอบเขตก็กลายเปนโทษ ก็กลายเปนสิ่งอุบาทวจัญไรไปไมทันรูตัว.
กีฬาที่ถูกตองเปนเรื่องแสดงน้ําใจกวาง กวางขวาง เปนแบบของ
โพธิสัตว. เดี๋ยวนี้ในสนามกีฬาเราไมเห็นลักษณะของโพธสัตว เห็นแตลักษณะของ
สิงสาราสัตว คือสัตวเดรัจฉาน; ฉะนั้นการกีฬานี้กําลังมืด มันควรจะสาง. เมื่อกอนนี้
เขาถือวา เลนกีฬานี่ถวายพระเจา, เรื่องของพวกกรีกพวกโรมันมีสนามกีฬาใหญโตกวา
อะไรหมดเลย ถึงปก็มาเลนกีฬาถวายพระเจา แสดงวามนุษยยังดีอยู มนุษยยังมีน้ําใจ
เปนนักกีฬาอยู. ตอมามันเปลี่ยนเลิกลางไปแลว พังทลายหมดแลว. กลายเปนเครื่องมือ
สําหรับสงเสริมกิเลสไป.
นี่ฟาจะสางทางกีฬาไดอยางไร ก็นึกถึงความจริงของธรรมชาติ ที่มันกําหนด
วาควรจะมีกีฬากันอยางไร เทาไร เพียงไร; ลูกหมาลูกแมวมันมีกีฬากันเพียงเทาไร.
อาตมายังไมเคยเห็นที่วาลูกแมวมันหยอกกันแลวมันกัดกันจริง มันตกลงกันได แลวมัน
เลิกกันได; แมไกนี้ก็เหมือนกันแหละ นอยครั้งเหลือเกิน นับวาพิเศษมากที่จะโมโห
เอากันจริง.
มนุษยควรจะรักษาระดับอันนี้ไวใหไดวา เรามีกีฬาแตเพียงเพื่อฝก
น้ําใจความเปนนักกีฬา เปนศีลธรรมชนิดหนึ่ง. ความมีน้ําใจกวาง ไมโกรธงาย
ใหอภัยไดงาย มีจิตใจปรกติ นี้เปนศีลธรรมชนิดหนึ่ง, กีฬาเปนศีลธรรมชนิดหนึ่ง คนที่
เขาไมเห็นดวยเขาก็เอาไปดาอาตมา ก็ไมเปนไร.
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ใหกีฬาเปนกิจกรรมในทางศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยาง
ใหเกิดความสนุกสนาน คลาย ๆ กับกีฬาในทางศาสนา. ปูยาตายายเขาก็เคยทํากันมา
หรือไปฝากเอาไวกับสาธารณประโยชน บําเพ็ญกุศลสาธารณประโยชนใหสนุกเปนกีฬา,
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ใหมันไดรวมอยูในกสิกรรมหรือหัตถกรรม ใหมากขึ้น, ใหสนุกในการทํากสิกรรม ใหสนุก
อยูในการทําหัตถกรรม, ใหกีฬาไปรวมอยูที่นั่น, แลวก็อยาใหไปหลงกีฬากิเลส กีฬา
กิเลส. ที่วา “กีฬา ๆ เปนยาวิเศษ แกกองกิเลสทําคนใหเปนคน” นี้มันดี, แตเดี๋ยวนี้
กีฬา ๆ มันทําคนใหมีกิเลส มันตรงกันขามก็ตองระวัง. นี่ก็คือสิ่งที่เรียกวาตองมีฟาสาง
ฟาสางทางการกีฬา.
พุทธบริษัทมีหนาที่ที่ จะตองชวยกันปรับปรุง ใหตัวเองหรือลูกหลาน
เหลน ตาดํา ๆ นี่ มันจะมีความเปนนักกีฬาทางจิต ทางวิญญาณ ทางธรรมะ เพื่อ
ไมทะเลาะกับธรรมชาติ; ถาเราจะไมมีความเบิกบานใจ, ไมมีความเบิกบานใจกัน
เสียเลยแลว เราจะตองเปนโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งหมอก็รักษาไมหาย. อาตมาคิดวา
อยางนั้น
ถามนุษยเราจะไมมีสวนที่เบิกบานใจกันเสียเลย
แลวก็จะเปนโรคอะไรก็ไมรู
เรียกชื่อไมถูก
ซึ่งหมอไหนก็จะรักษาไมหาย;
นี้ก็ปรับปรุงชีวิตสวนที่เปนกีฬานี้
กันเสียใหถูกตอง.
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นี้ฝนกําลังจะไลแลว, เอาวากันเสียเร็ว ๆ ใหหมดเรื่องที่ตั้งใจจะพูด.

หัวขอตอไปวา ฟาสางทางสุขภาพจิต มันก็ เนื่องมาจากกีฬา, กีฬาเปน
สุขภาพจิต นี้ก็หยิบคําวาสุขภาพจิตมาพูดเสียโดยตรง. คําวา สุขภาพจิตนี้เพิ่งมีใช
กอนนี้ไมเคยมีใช เพิ่งมีกันไมนานนักดอกวา สุขภาพจิต, รูจักกันแตสุขภาพทางกาย
ตอมาก็รูจักสุขภาพจิต.

มนุษยสมัยที่ยังไมเจริญ ยังเหมือนกับคนปาอยู มันไมมีสิ่งที่ทําลายสุขภาพ
จิต ; เมื่อมนุษยยังไมเจริญ มันไมมีอะไรที่ยั่วใหกิเลสฟุงอยูทั้งวันทั้งคืน เขาก็ไมเสีย
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สุขภาพจิต, มาถึงโลกยุคปจจุบัน มันมีสิ่งที่ยั่วใหกิเลสฟุงอยูทั้งวันทั้งคืน มนุษย
เลยเสื่อมสุขภาพทางจิต ดวยอารมณตาง ๆ; มีความรัก มีความโกรธ มีความเกลียด
มีความกลัว มีความวิตกกังวล มีความอาลัยอาวรณ มีความอิจฉาริษยา มีความหึง มีความ
หวง มีอะไรสารพัดอยาง, ซึ่งมันหนาแนนขึ้นในโลกยุคปจจุบันนี้ จนเสื่อมเสียสุขภาพจิต,
แลวมนุษยก็เปนโรคฝายประสาทหรือฝายจิตกันมากขึ้น ตามสวนที่มันเสียไป.
ถามีธรรมะมากพอ ก็ปองกันไมใหเสียสุขภาพทางจิต; ไมวาอะไร
จะเขามาเกี่ยวของ มันก็ไมเสียสุขภาพจิต คือมันไมรัก โกรธ เกลียด กลัว เปนตน งาย
เกินไปนั่นเอง. ขอใหมองดูใหดี ถามีธรรมะพอ มันจะปองกันสุขภาพจิต คือจิตคงที่
ไดในทุก ๆ กรณี, แลวเราก็จะไมเปนโรคจิตหรือโรคประสาท หลายสิบแบบหลายรอยแบบ
ที่เปน ๆ กันอยู.
คําวา สุขภาพ คือความปรกติ, ความปรกติคือธรรมะ. สุขภาพกาย
ปรกติกาย สุขภาพจิตปรกติจิต ก็เปนธรรมะดวยกันทั้ง ๒ อยาง, เปนอยูอยางไมผิดกฎ
ของธรรมชาติแลว มันก็ไมเสียสุขภาพจิต. ถาเราฝน ผิดธรรมชาติแลว มันก็เสีย
สุขภาพจิต;
เชนเราไปยุงอยูดวยเรื่องสุขสนุกสนานเอร็ดอรอยเกินเวลา,
อยางนี้มัน
ก็ผิดธรรมชาติแลว
มันก็เสียสุขภาพของจิต.
การดํารงจิตไวอยางถูกตองตามกฎ
ของธรรมชาตินั้น จะไมมีทางที่จะเสียสุขภาพจิต โดยกฎอิทัปปจจยตา; ถาเรา
รูจักควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยูในสภาพถูกตอง จะไมเสียสุขภาพจิตเลย.
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ฉะนั้นของใหนักศึกษาทั้งหลายแหงยุคปจจุบัน
ศึกษาเรื่องนี้กันเสียบาง;
อยาประพฤติผิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหไกลไปจากธรรมชาติ จะไมเสีย
สุขภาพจิต. อยาใหมีตัวกู - ของกูเกิดเรื่อยไป ทั้งวันทั้งคืน นั่นมันจะวินาศ มันจะ
เปนบา; ใหมีแตวาธรรมชาติ อยามีตัวกู - ของกู, อยามีความรูสึกเครียด จนเปน
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ตัวกู - ของกู : ตัวกูได ตัวกูเสีย ตัวกูไป ตัวกูมา ตัวกูกิน ตัวกูอาบ ตัวกูถาย ตัวกูพายแพ
ตัวกูชนะ. อยาใหเปนเรื่องของตัวกู แตเปนเรื่องของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ที่เรียกวา
กายกันใจลวน ๆ.
นี่พอพูดถึงเรื่องนี้
ก็ไมพนที่เขาจะหาวาบา
นักศึกษาสมัยใหมเขาหาวา
เปนเรื่องบา ที่พุทธศาสนาจะมาสอนวา มันมีแตกายกับใจลวน ๆ, มันเปนไปตามเหตุ
ตามปจจัยตามกฎอิทัปปจจยตา. อยาไดเกิดความคิดวาตัวกู ปรุงขึ้นมาเปนความคิดวา
ตัวกู ตัวกูกิน ตัวกูอรอย ตัวกูไมอรอย; แมแตจะอาบน้ํา แมจะถายอุจจาระปสสาวะ
ก็ควบคุมจิตไว ใหมันรูสึกแตเพียงวา รางกายกับจิตใจมันทําไปตามกฎของอิทัปปจจยตา, อยาทําไปตามความรูสึกเปนตัวกู - ของกู; แมจะถายอุจจาระ ถามันมี
จิตใจเปนตัวกู - ของกูมาก มันก็ไดทะเลาะกับอุจจาระแหละ ถาอุจจาระมันไมออกมา
สะดวกตามที่ตองการ มันก็โกรธ มันก็ขัดใจ หรือพอมันเขาไปในหองสวม เห็นสวม
สกปรกนิดหนึ่ง, มันโกรธ มันดาเด็กเสียแลว.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
มีตัวกู - ของกูที่ไน มันก็มีเรื่องทุกขรอนยุงยากที่นั่น; ฉะนั้น ถา
วาเปนเรื่องตามธรรมชาติของธรรมชาติแลว ก็ไมตองมีเหตุที่จะตองรัก โกรธ เกลียด
กลัว วิตกกังวล อาลัยอาวรณ. อยาใหมีความยึดถือตัวตนเกิดขึ้นมา นี่เรียกวาปรกติ.

ทีนี้ปญหาก็คือวา
โลกนี้เจริญดวยสิ่งที่เปนขาศึกแกสุขภาพทางจิต,
ความเจริญสมัยใหมที่วา ทําใหตองสรางเรือนจําเพิ่ม, สรางโรงพยาบาลเพิ่ม, สรางสถานี
ตํารวจเพิ่ม; ความเจริญที่ทําใหตองเพิ่มสิ่งเหลานี้ ลวนแตทําลายสุขภาพของจิต. เมื่อมัน
มีแตสิ่งยั่วยวน เหลือประมาณอยางนี้ คนก็ตกเปนทาสของสิ่งเหลานี้ ก็สูญเสีย
สุขภาพทางจิต. แตมนุษยก็ไมรูไมชี้วาเรื่องสูญเสียสุขภาพทางจิต,ไมรูไมชี้ เอาตาม
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๔๐๐
ความสะดวกพอใจสนุกสนานของตน,
ความมืดบอดทางสุขภาพทางจิต.

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
ไมมีใครควบคุมความปรกติของจิต;

ฉะนั้น

จึงมี

เดี๋ยวนี้ฝนก็ไลแลว
เราก็พูดไมไดแลว;
แตก็สังเกตดูเถอะวา
เดี๋ยวนี้
เราจะโกรธฝนใหเปนบาไปทําไม. เราจะอึดอันขันใจมีตัวกู แลวฝนมันมาขัดคอ แลวก็
โกรธฝน. เอาละ เปนเรื่องของสิ่งที่จะตองเขาใจกันไว ตลอดทุก ๆ อิริยาบถ ทุก ๆ
ลมหายใจ วาไมมีอะไรที่ตองรัก ตองโกรธ ตองเกลียด ตองกลัว. เปนอันวาตอง
ยุติการบรรยายตามธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ คือฝนมันก็ตกตามธรรมชาติ เราก็ไมตอง
ทะเลาะกับธรรมชาติ ถาใครโกรธฝนแลวคนนั้นมันก็ผิดปรกติแลว.
เอา,
ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไวเพียงเทานี้
ไมสวด ก็ตามใจพระคุณเจา.

พระคุณเจาทั้งหลายจะสวดหรือ
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
-๑๒๒๔ กันยายน ๒๕๒๖

ฟาสางในทางพุทธศิลป.

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
การบรรยายประจําวันเสาร แหงภาคอาสาฬหบูชา เปนครั้งที่ ๑๒ หรือเปน
ครั้งสุดทาย ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกลาวเรื่อง ฟาสางระหวางหาสิบป ตอไปตามเดิม และ
เปนตอนจบของเรื่อง พอดีกับเวลาที่กําหนดไว สําหรับภาคอาสาฬหบูชา, ซึ่งเปนการ
บรรยายครั้งสุดทายในวันนี้ แลวเราก็จะไดปดเทมอการบรรยาย ๓ เดือน จนกวาจะขึ้น
ภาคใหมของปใหม.
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ฟาสางในทางศิลป.

สําหรับฟาสางระหวางหาสิบป ที่จะบรรยายในวันนี้นั้น มีหัวขอวา ฟาสาง
ในทางศิลปะ หรือจะเรียกสั้น ๆ วา ฟาสางในทางศิลป บางคนก็ฉงนวา มันเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกันอยางไรธรรมะกับศิลป ศิลปะ นั่นแหละ เปนสิ่งที่อาตมามุงหมาย
๔๐๑
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๔๐๒

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

จะทําความเขาใจ,
และใหสามารถใชพระธรรม
ในฐานะเปนศิลปะสําหรับแกปญหา
ของแตละคน. เราจะทําความเขาใจกันถึงคําวา ศิลปะกันเสียกอน.
คําวา ศิลปะ หมายถึงสิ่งที่มีความงาม, แลวก็ใชความงามนั้นใหเปน
ประโยชน ในการที่จะแกไขปญหา หรือจะดับทุกขทั้งปวงก็ตาม อาศัยความงามเปน
เครื่องประทับใจ สามารถดึงดูดจิตใจ ใหเปนไปตามทิศทางที่ผูใชหรือผูตองการปรารถนา
ในการกระทํากับบุคคลอื่น. คําวา ศิลปะ เปนเรื่องที่ตองใชระหวาง ๒ ฝาย คือใชศิลปะ
ในการแกปญหาทางสังคมนั่นเอง.
ความงามคืออะไร ? นี้เกือบจะไมตองอธิบาย สิ่งที่เรียกกันวา งาม ๆ นี้
ก็รูกันอยูทุกคนแลว; แตควรจะรูสึกลงไปถึงวา ความงามเปนสิ่งที่รูสึกไดตามธรรมชาติ หรือโดยสัญชาตญาณ, ใหเปนความรูสึกที่เกิดเองตามธรรมชาติ และรูสึกวางาม.
ขอนี้สังเกตเห็นไดวา แมแตสัตวเดรัจฉาน มันก็ยังรูจักคาของความงาม หรือ
เลือกเอาความงาม ในการเลือกสืบพันธ ก็รูจักเลือกตัวที่งาม, โดยเฉพาะสัตวตัวผู
จะตองเปนตัวที่สวยงาม.
ผีเสื้อจะเลือกดอกไมที่สวยงาม
ในการที่จะดูดเอาน้ําหวาน
มีความงามเปนเครื่องลอใจ ใหสนใจใหมาหา เรียกวาเปนไปตามธรรมชาติ.
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เดี๋ยวนี้มนุษยก็รูจักใชสิ่งที่เรียกวาความงามนั้น
เปนเครื่องมือผูกพัน
หรือจับฉวยบุคคลอื่น.
ขอนี้ไมไดหมายความไปในทางหยาบโลน
หรือในทางเพศ
อยางเดียว เปนความงามที่ไมเกี่ยวกับเพศก็ได; แตถามันมีความงดงาม ความไพเราะ
ความนาเลื่อมใส เปนตนแลว ก็สามารถใชความงามนั้นเปนเครื่องจับ; ใชคําวาจับ
จับตัวใคร จับตัวผูใด ใหอยูในอํานาจของตนได. เชนการจะเลื่อมใสใคร สวนใหญก็
อาศัยความงดงามของบุคคลนั้นแลวจึงเลื่อมใส, เมื่อเลื่อมใสแลวก็เปนการงาย ที่จะ
ชักจูงหรือจะพาไป.
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ฟาสางในทางพุทธศิลป

๔๐๓

ข อนี้ ก็ เห็ นได ในวงงานของพระศาสนานั่ นเอง
เมื่ อเลื่ อมใสแล วก็ สอนกั นได ;
การที่จะเลื่อมใสก็เพราะเห็นวานาเลื่อมใส. ความนาเลื่อมใสก็คือความงาม : งามใน
ทางวัตถุก็ได, งามในทางรางกายก็ได, งามในทางมรรยาทก็ได, ความประพฤติก็ได,
หรือคุณธรรมอื่น ๆ ที่ดีกวาที่สูงกวา แลวก็เปนความงาม. เมื่อเห็นความงามนี้แลว
ก็เลื่อมใส, เมื่อเลื่อมใสแลว ก็แลวแตวาผูชักจูงนั้นจะชักจูงไปในทางใด. ดูเถอะวาสิ่งที่มี
ความงามนั้น มีอิทธิพลอยางไร.
คําวา ศิลปะ นี้ ในภาษาอินเดียมีความหมายถึงอาชีพก็ได; แตอยาลืมวา
อาชีพนั้นหมายถึงผูที่มีอะไรที่แสดงแกผูอื่น ทําใหผูอื่นพอใจหรือเลื่อมใส. อยางจะทํา
ของขึ้นมาขาย ของนั้นมันก็ตองเปนที่ตั้งแหงความพอใจความเลื่อมใสของคนชื้อ, นั้นก็คือ
ความงามนั่นเอง : งามโดยลักษณะของมันก็ได, หรืองามโดยความมีประโยชนของมันก็
ได. คําวา ศิลปะ เคยเปนชื่อของอาชีพในภาษาอินเดียในภาษาไทยเราไมเคยใช แตมัน
ก็ยังมีอยูตามธรรมชาติ อาชีพที่จะใชดึงผูอื่นมาสนใจ มาซื้อมาหา มาจางมาออนอะไร
ก็ตาม มันตองมีความงดงามอยูในการกระทําหรือในสิ่งของที่บุคคลนั้นแสดงออกมา.
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แตเปนที่นาเสียดายวา
ความงามซึ่งเคยมีลักษณะเปนไปในทางสราง
สวรรค ใหเจริญใหรุงเรืองนั้น มันเปลี่ยนกลับมาเปนเรื่องของการหลอกลวง ไปเสีย
ในที่สุด คือใชความงามเปนเครื่องหลอกลวงผูที่ตกอยูใตอํานาจเปนไปในทางของตน ;
แลวเปนไปในทางเลื่อม, เปนไปในทางวินาศก็มี. นี่เปนที่นาเสียดาวา สิ่งนี้เคยถูกใช
เพื่อความเจริญ ก็มากลายเปนใชกันเพื่อความหลอกลวง และเพื่อความวินาศ; นี้มันไม
ตรงตามความประสงคของความงาม.
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ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

ทีนี้ก็จะดูกันถึงความหมายของคําวา
ศิลปะ
ศิลปะ
มีความงดงามอยูในเนื้อ
ตัวของศิลปะ, ที่ควรสนใจที่สุด หรือมีความงามอยางสูงสุด ก็คือศิลปะแหงการดํารง
ตนอยูเหนือความทุกข; ถาใชคําสั้น ๆ ก็ตองพูดวา การดํารงตนอยูเหนือความทุกข
หรือปญหาทั้งปวง.
ถาทานเขาใจก็จะมองเห็นไดทันทีวา
มันเปนเคล็ดหรือเปนเคล็ดลับ
ในการใชความงามเปนเครื่องแกปญหา,
หรือวาการแกปญหานั้น
ก็มีเคล็ดหรือความ
งาม อยูในตัวมันเองดวย.
เมื่อมองดูกันในทางนามธรรม ทางจิตใจ และทางสติปญญาดวย ก็จะเห็นวา
ความงดงามนาเลื่อมใสที่สุด
ของมนุษยเรา
ก็คือการที่สามารถดํารงตนอยูเหนือ
ความทุกข.
ทีนี้มันก็เปลี่ยน
เปนจนเอามาใชเพื่อความหลอกลวง
ความเอา
เปรียบผูอื่น เพื่อไดกําไรมาก; คําวา ศิลปะ เลยกลายเปนมีความหมายที่นารังเกียจ.
ภาษาไทยใชรวม ๆ กัน ศิลปบริสุทธิ์ กับศิลปหลอกลวง; แตภาษาฝรั่ง
เขามีการแยกกันไมปนกัน คือมันเปนศิลปแทนาเลื่อมใส ก็เรียกไปอยางหนึ่ง, ศิลปะ
ที่หลอกลวง ของเทียม ของปลอมอยางนี้ ก็เรียกวาของศิลปะหลอกลวง นี้ก็ใชไปอีก
อยางหนึ่ง; มีคําวา artistic ศิลปะแท ศิลปะจริง, มีคําวา artificial หมายถึงศิลปะปลอม
ศิลปะเพื่อการหลอกลวง.
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ศิลปะจริงกลายเปนไมคอยจะมีคนสนใจ
หรือใหความเคารพ
มาหลงใหล
ในศิลปะปลอมกันเสียโดยมาก ; ดังนั้นมันจึงมีของที่ลวงตา พรางตา ใหหลงใหล,
แลวก็หลงใหลกันไปทั้งโลกก็ได.
มันก็ลดจากเรื่องทางจิตใจอันสูงสุด
มาเปนเรื่องทาง
วัตถุ เชนสินคาตาง ๆ เปนเรื่องของความงมงายหลงใหลของบุคคลผูซื้อหาผูพอใจ แลว
ในที่สุดกลายเปนเรื่องเกินจําเปน, เกินจําเปน หลงใหลในความสวยความงาม ความ
หลอกลวงนี้ มากเกินจําเปน, แลวก็รูจักแตในดานวัตถุมากขึ้นทุกที.

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

ฟาสางในทางพุทธศิลป

๔๐๕

อาตมาบอกแลววา ยอดของศิลปะนั้น เปนเรื่องดํารงชีวิตจิตใจใหอยู
เหนือความทุกข; นี่เปนเรื่องดํารงชีวิตจิตใจใหอยูเหนือความทุกข; เรียกวาเปนศิลปะของชาว
พุทธ. ชาวพุทธที่แทจริง จะตองมีศิลปะสูงสุดในการที่ชวยกันปลดเปลื้องความทุกขในทาง
จิตทางใจ หรือปญหาของสังคม. เดี๋ยวนี้เมื่อมันเปลี่ยนไปเปนเรื่องทางวัตถุ, ศิลปะของ
ชาวพุทธเลยกลายเปนเรื่องทางวัตถุ เชนโบสถสวย ๆ เจดียสวย ๆ พระพุทธรูปสวย ๆ
เปนตน.
อาตมาเคยพูดทํานองมันจะเรียกวาเถียงหรือทะเลาะกันก็ได
ฝรั่งคนหนึ่งเขา
มาแสวงหาพุทธศิลป ศิลปะของชาวพุทธ, แลวเขาก็รวบรวมเอาไป เปนพระพุทธรูป
สวย ๆ ทั้งนั้น. อาตมาบอกวา นั่นไมใชศิลปะของชาวพุทธ ไมใชพุทธศิลปะ; พระ
พุทธเจาไมรูจักศิลปะอยางนี้, ชาวพุทธก็ไมไดนิยมศิลปะอยางนี้, พุทธศิลปะก็คือวิธี
เอาชนะความทุกข, วิธีที่จะเอาชนะความทุกขในจิตในใจ ในบุคคลหรือในสังคมได
นั้นแหละคือพุทธศิลป. ทําไมคุณไมสนใจ ไมสนใจเอาพุทธศิลปชนิดนี้ไป, กลับมาขน
เอาวัตถุซึ่งมีความงาม เรียกวามันเปลี่ยนมากทีเดียว. โลกมันเปลี่ยนคานิยมของ
ศิลปะ ไปอยางมากมายอยางนี้ กระทั่งฝมือในทางแกะในทางสลักเกี่ยวกับพระศาสนา
ประดับประดา ก็เรียกวาพุทธศิลปไปหมด มันไมใชเรื่องอริยมรรคที่จะตัดกิเลสเสียแลว
ที่จริงอริยมรรคที่ใชตัดกิเลสนั้น คือยอดสุดของพุทธศิลป.
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มันก็เกิดแบงกันเปน ๒ พวกสิ : เปนพุทธศิลปของบุถุชนคนธรรมดา,
กับเปนพุทธศิลปของแบบอริยสาวก. บุถุชนก็มีพุทธศิลปอยางหนึ่ง, อริยสาวกมีพุทธศิลปอีกอยางหนึ่ง;
อยูรวมศาสนากัน
แลวก็ไมวายที่จะยื้อแยงกันไปยื้อแยงกันมา
พวกหนึ่งสงเสริมศิลปทางวัตถุ, พวกหนึ่งสงเสริมศิลปในทางจิตใจ. นี่ขอใหเขาใจกัน
ไววา มันมีปญหาถึงขนาดนี้.
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พระพุ ทธเจ าเป นผู ค นพบและเป ดเผย
วิ ธี การที่ จะดํ ารงตนอยู เหนื อความ
ทุกข มีความงามถึงที่สุดในการกระทํานี้; ฉะนั้นเราจะตองถือวา พระพุทธเจานั้น
ทรงเปนยอดศิลปน, ศิลปนสูงสุดในจักรวาลนี้ คือพระพุทธเจา ผูสามารถทําใหเกิด
การดํารงตนอยูเหนือความทุกข. แตเราก็ไปสนใจศิลปนชนิดไหนกัน ? ทานทั้งหลายก็รูดี.
การโฆษณา ในหนังสือพิมพ หรือในอะไรก็ตาม ยอดศิลปนของโลกนี้ เขาหมาย
ถึงอะไร ? ยิ่งไมนุงผาจะยิ่งเปนยอดศิลปน อยางเดี๋ยวนี้; มันเดินกันคนละทางอยาง
นี้เรียกวามันยื้อแยงกัน.
นี่ก็ไปตัดสินเอาเองวา ชาวพุทธนี่อยูฝายไหน; โดยตัดสินกันงาย ๆ วา ตัว
สวยกับใจสวยนั้น อันไหนนาเลื่อมใสกวากัน รางกายสวยประดับประดาสวย เรียก
วาตัวมันสวย; ถาจิตใจสวย คือสะอาด สวาง สงบ; นี่ ๒ อยางนี้มันสวยคนละอยาง
แลวก็อยางไหนนาเลื่อมใสกวากัน. ถาคิดเห็นไดถูกตอง มันก็รูไดเองวา ยอดของศิลปะ
นั้นคืออะไร, และวายอดของศิลปนนั้นคืออะไร. ขอไดสนใจวา มันมีความสําคัญ.
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ทีนี้จะดูสิ่งที่เรียกวา ศิลปะ ที่เกี่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนาของเรา ดังที่มี
ปรกกฏอยูในพระบาลี แลวก็เปนคําตรัสของพระพุทธเจาเอง ทานตรัสวา พรหมจรรยนี้
มีความงาม, พรหมจรรย - การปฏิบัติดับทุกขนี้มีความงาม : งามทั้งเบื้องตน งามทั้ง
ทามกลาง, และงามทั้งเบื้องปลาย, งามเบื้องตน งามทามกลาง งามเบื้องปลาย “ทาน
จงประกาศพรหมจรรยใหสมกับที่วา พรหมจรรยนี้มีความงามเบื้องตน ทามกลางและ
เบื้องปลาย”.
ในเบื้องตนเราหมายถึงปริยัติ
การศึกษาเลาเรียน
เรียกพระธรรม
เรียนใหรูจริงใหงดงาม; เชนเรียนพระไตรปฎก ถารูจริงนี้งดงามอยางยิ่ง ในทางของการ
เรียน, แลวก็จงปฏิบัติใหงดงาม คือปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา ใหครบถวนบริบูรณ
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นี้เรียกวางามในทามกลาง. แลวงามในเบื้องปลายก็คือ ผลที่เกิดขึ้นมาจากการ
ปฏิบัติ, เปนโลกุตตรธรรม อยูเหนือโลก เหนือปญหา เหนือความทุกข ถึงขนาดอยู
เหนือโลก เหนือปญหา เหนือความทุกข และจะไมใหงามไดอยางไร. แลวมันจะมีงาม
อะไรไหนจะมางามยิ่งไปกวา อยูเหนือโลก เหนือความทุกขเหนือปญหา โดยประการ
ทั้งปวง, ที่เรียกวามรรค ผล นิพพาน นั่นแหละงามในเบื้องปลาย.
งามในเบื้องตน คือปริยัติ เรียนพระไตรปฎกกันก็แลวกัน พระสุตตันตะ
วินัย และอภิธรรม, แลวงามตรงกลาง ก็คือศีล สมาธิ ปญญา, แลวงามในที่สุด
ก็คือ มรรค ผล นิพพาน.
มันจะรูสึกงามแตผูที่มีจิตใจ หรือมีตาทางปญญาทางจิตใจ จึงจะมองเห็นวา
มีความงามอยางไร; ตองครบถวน ตองงามครบถวนทั้งเบื้องตน ทั้งทามกลาง
ทั้งเบื้องปลาย; ถาไมงามทั้ง ๓ สถานแลว ยังไมชื่อวาบริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง
ไมหมดจดสิ้นเชิง ไมเต็มเปยมสิ้นเชิง, มันครึ่ง ๆ กลาง ๆ. ตองใหงามทั้งเบื้องตน
ทามกลาง และเบื้องปลาย จึงจะเรียกวาบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.
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ดังนั้น พุทธบริษัทแทจริงตองมีความงาม, พุทธบริษัทแทจริงตองมี
ความงาม ในการเลาเรียน ในการศึกษา ในการปฏิบัติ หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็ได
คือเอาประโยชนเปนหลัก ก็พูดวา ประโยชนในทิฏฐธรรม คือเห็น ๆ กันอยูอยางคน
ธรรมดา นี้ก็งาม, แลวที่สูงเหนือไปกวาธรรมดา ที่คนธรรมดามองไมเห็น แตคนมี
ปญญามองเห็น นี้ก็งาม, แลวก็งามสูงสุด งามสูงสุด คือถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพาน
นั้นก็เปนความงามอันสุดทาย.
พูดกันภาษาธรรมดาก็งาม
พูดกันภาษาพิเศษก็งาม
แลวก็พูดถึงระดับ
สุดทายสูงสุด; ไมมีอะไรจะเหนือไปกวานั้นอีก มันก็งาม, ตองเปนอยางนั้น. อยาง
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อยูอยางชาวโลก ทํามาหากินไมยากไมจน อยูกันสบาย นี้ก็งาม, แลวก็มีคุณธรรม
พอตัว นี้ก็งาม, แลวก็ดับทุกขสิ้นเชิงไมมีเหลือ นี้ก็งาม; ถาเกี่ยวกับธรรมะ
ความงามมันมีอยูอยางนี้.
ทีนี้มันก็เกิดปญหา
ที่วาในโลกนี้เจริญไปในทางวัตถุ,
หลงไปในทางวัตถุ
มากขึ้น ๆ มันก็เลยเปลี่ยนความหมายของความงาม. ความงามเปลี่ยนความหมาย หรือ
วามนุษยเปลี่ยนความหมายของความงาม ก็ตามใจ แลวแตจะพูด; ความงามมันไป
อยูที่วัตถุ ไปอยูที่สิ่งสงเสริมกิเลส; แตกอนนี้ความงามแทจริงอยูที่หมดกิเลส ชนะ
กิเลส; เดี๋ยวนี้มามีความงามกันที่สิ่งเสริมกิเลส เปนเหยื่อของกิเลส ความสวยงามทาง
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มางามกันอยูที่นี่,
นี้ก็หมายความวา แทนที่จะใชศิลปะยกตนใหสูงเหนือกิเลส มันกลาย
เปนใชศิลปะ ในการกดตัวเอง ดึงตัวเองลงไปในทางต่ํา, ทําใหโลกนี้มันจมอยูภาย
ใตเหยื่อของกิเลส ที่เรียกวากาย, ตกอยูใตอํานาจของกาม อันเปนเหตุใหเกิดวิกฤตการณ
คื อ ความยุ ง ยากสั บ สนทนทุ ก ข ท รมานนานาประการ แล ว ยิ่ ง เป น ที่ ลุ ม หลงกั น มากขึ้ น
ความงามในทางเหยื่อของกิเลส สงเสริมกิเลส กําลังเปนที่ลุมหลงกันมากขึ้น ๆ ใน
โลกนี้ ทั้งโลกก็วาได, แลวพุทธบริษัทก็พลอยติดหางกับเขาดวย; พุทธบริษัทที่
เคยมีอะไรเปนของตน ก็พลอยลุมหลงติดพวงเขาไปในความหลงผิดเหลานี้ดวย.
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นี้เรียกวา
ศิลปะปลอมกําลังชนะศิลปะแท,
ศิลปะสกปรกกําลังชนะ
ศิลปะสะอาด,
ศิลปะที่สงเสริมความทุกขกําลังชนะศิลปะที่จะดับทุกข;
เปนที่นาเวทนา
สงสารอยางไร. ขอใหทานทั้งหลายลองคิดดู ศิลปะปลอมกําลังระบาด เจริญรุงเรือง
ในโลก.
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ยกตัวอยางใหงาย
ซึ่งเด็ก ๆ
ก็จะเขาใจไดวา
เดี๋ยวนี้จะทํากับขาวใหอรอย
ก็ใสผงชูรส กันมาก ๆ แลวก็อรอยเพราะผงชูรส;
แมครัวเกือบจะแกงใหอรอยโดย
ไมตองใสผงชูรสไมไดเสียแลว. เมื่อกอนนี้เขาไมตองใสผงชูรส
ก็ทําใหแกงกับนั้น
อรอยได; เดี๋ยวนี้มันจะทําไมไดเสียแลว เพราะมันลืมไป มันสูญหายไป จนตองใช
ศิลปะลวง คือผงชูรส แลวหมอเขาก็กําลังบอกวามันอันตราย. นี่เราไมคอยจะดูกัน
ใหดี ๆ วา ศิลปะหลอกลวงกําลังครอบงําศิลปะบริสุทธิ์ แลวมนุษยก็จะตองจมลงใน
กองทุกขมากขึ้นไปกวาเดิม.
ทีนี้มาถึงขอที่วา เราจะชวยใหฟาสางทางศิลปะกันอยางไร ? มันก็ตองรูจัก
แยก ศิลปะหลอกลวงกับศิลปะบริสุทธิ์ มันตางกันอยางไร; รูจักแยก อยาใหมันไป
ปนกันเสียดวยความหลง, อยางไรหลอกลวง, อยางไรแทจริง. ครั้งรูจักแยก รูจัก
ของจริง แยกออกมาเสียจากของหลอกลวง แลวก็ทําไปในทางที่มันเปนของจริง; นี่
เราจะตองปรับปรุงทุกสิ่ง ใหมันเปนไปในทางที่มีความงามที่แทจริงไมหลอกลวง.
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เชนวา จะใหทาน จะบํารุงการกอสราง ก็ทําใหมันมีความงดงามชนิดที่
ไมหลอกลวงอยาใหเปนเหยื่อแกกิเลส.
สมมติวาจะสรางอาคารสถานที่
ก็ใหมีความ
งามชนิดที่ไมหลอกลวง, อยาใหมีความงามชนิดที่หลอกลวง
แพงมาก
แลวก็ชํารุดเร็ว
แลวเสียเงินมาก แลวก็ยุงยากมาก เรียกวามันหลอกลวง ก็อยาใหมันเปนอยางนั้น.
แมที่สุดแตจะใหทาน
ก็อยาใหแพรวพราวไปดวยของหลอกลวง,
ใหทานสิ่งที่มี
ประโยชนโดยแทจริง อยางนี้เปนตน. เมื่อเราชอบเรื่องสวย ๆ งาม ๆ เรื่องหวานเรื่อง
อรอยอะไรกันมากเกินไป มันก็ตองหันไปหาสิ่งที่หลอกลวงเปนธรรมดา.

นี่เรียกวาในทางศาสนาของเรา ถาจะมีการบริจาค มีการสราง มีการ
บําเพ็ญทาน มีอะไร ก็ขอใหเปนไปในทางที่เปนของบริสุทธิ์ : มีความงามบริสุทธิ์,
มีผลบริสุทธิ์, อยาใหเปนเรื่องหลอกลวง.
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ทีนี้มาถึงเรื่องการศึกษา
ก็ศึกษาใหเขาถึงหัวใจของพระศาสนา
กัน
จริง ๆ อยาไปงมงายเปนไสยศาสตร; ไสยศาสตรนั้นมันมีความงามชนิดหลอกลวง
ทําใหคนหลงไดงายแลวจํานวนมากเสียดวย, ดูเถอะ คนก็ยังเชื่อในไสยศาสตรที่มีความงาม
หลอกลวงนั้น
มากกวาคนที่จะถือธรรมะอันถูกตองบริสุทธิ์และแทจริง.
นี่เพราะการ
ศึกษาไมสมบูรณ ไมถูกตอง ฉะนั้นศึกษาใหรูจริง อยาใหถูกลวงดวยเรื่องไสยศาสตร
เปนตน.
ทีนี้การปฏิบัติ ก็ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ ที่พระพุทธเจา
ทานไดทรงสอนไวใหวา บรรเทากิเลสไดจริง ดับกิเลสไดจริง ดับทุกขไดจริง.
อยาปฏิบัติใหเปนสีลัพพัตตปรามาส คือมีความโงเขลางมงาย, ปฏิบัติกันอยางงมงาย
ไมขูดเกลากิเลสเลย แตสงเสริมความงมงาย.
ทีนี้มาถึงการรับผลของการปฏิบัติ ก็ตองถูกตอง ใหไดรับผลชนิดที่ควร
จะไดรับ; อยาใหไดรับผลเปนความสุขสนุกสนานแบบกิเลส แตใหไดรับผลเปน
การบรรเทากิเลส. แลวรับผลเปนสันทิฏฐิโก รูสึกอยูดวยตนเองจริง ๆ วามีผลเกิด
ขึ้นอยางนี้ ๆ; นี้เปนสันทิฏฐิโก. อยางที่อาตมาบอกวา เมื่อไรยกมือไหวตัวเองได
เมื่อมันเปนสวรรค, เมื่อไรเกลียดน้ําหนาตัวเองเมื่อนั้นเปนนรก. คิดดูเถอะ นี่คือ
สันทิฏฐิโก ที่จะรูจักไดดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามบุคคลอื่น, แลวก็ที่นี่แลวก็เดี๋ยวนี้
แหละ นี่ เปนอกาลิโก ไหวตัวเองไดเมื่อไรที่ไหน มันก็เปนสวรรคแทที่นั่นและเมื่อนั้น,
เกลียดตัวเอง เต็มไปดวยบาปเมื่อไร ก็เปนนรกที่นั่นและเดี๋ยวนั้น.
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นี้เรียกวา การรับผลมันก็ตองเปนของที่ถูกตอง เปนของจริง ไมใช
ของหลอกลวง,
ไมไดหลงเอาของหลอกลวงเอามาเปนผลวาเปนของจริง
ซึ่งกําลังเปน
กันอยูมาก : ปรารถนาผลชนิดที่งมงายทําบุญใหถูกลอตเตอรี่ อยางนี้มันคนละเรื่อง
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กัน; มันจะตองเขาใจกันเสียใหมวา เรื่องดับทุกขก็เปนเรื่องดับทุกข, ถูกลอตเตอรี่
นั้นมันเปนเรื่องของกิเลส เปนเรื่องความตองการของกิเลส มันจะเอาไปเพิ่มความทุกข.
ทีนี้ดูถึง การเผยแผ ก็ตองใหเปนการเผยแผที่ถูกตองจริง ๆ อยางมงาย,
อยาเอาสิ่งงมงายไปสอน, อยาสอนอยางงมงาย, อยาสอนใหเกิดผลเปนคนงมงายขึ้นมา.
การเผยแผตองเผยแผสิ่งที่มันดับทุกขได, แลวก็เห็นไดดวยตนเองวาดับทุกขได แลว
ก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้. นี้เรียกวาเปนการเผยแผที่ถูกตองตามพระพุทธประสงค, ไมหลอกลวง
ใคร.
ทีนี้ก็จะเรียกวาเปนเรื่องสรุป วาหลักเกณฑอยางไรเรียกวาบริสุทธิ์, อยางไร
เรียกวาหลอกลวง. ก็ขอใหสนใจในหลักตาง ๆ เชน หลักตัดสินธรรมวินัย, โดย
เฉพาะอยางยิ่ง หลักกาลามสูตร ที่ไดเอามาแสดงบางแลว มันยืดยาวจะเอามาแสดง
ซ้ําที่นี้อีก มันก็ยืดยาวมากไป เดี๋ยวจะไมไดพูดเรื่องอื่น. ขอใหไปสนใจไตถามกัน
รื้อฟนเอามา วาหลักกาลามสูตร ๑๐ หัวขอนั้นมันเปนอยางไร; มันจะรับประกันความผิด
ความถูก ไมตองเถียงกันวาอะไรผิดอะไรถูก, โดยหลักกาลามสูตรจะตองชัดเจนอยูเสมอวา
อะไรผิดอะไรถูก.
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นี่ฟาสาง ในทางศิลปสูงสุด คือสามารถดํารงตนอยูเหนือความทุกข
ของตน, และบําบัดความทุกขของบุคคลอื่นไดดวย. อยาไดหลงเอาศิลปะสําหรับ
ลวงมาเปนศิลปะจริง หรือใชเปนหลักปฏิบัติ ในปจจุบันนี้พุทธศาสนาถูกทําใหไมมี
ความงาม. พุทธศาสนาเคยมีความงามเบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลาย มันกําลัง
ถูกทําใหไมมีความงาม หรือไมงามครบทั้ง ๓ ก็ได. ขอใหสนใจกันเสียใหม; เปนที่
นาพอใจที่วา เราไดเริ่มรูเรื่องนี้, รูเทาทันเรื่องนี้, และกําลังปรับปรุงกันอยูทุกเวลา
ทุกโอกาส ที่เราจะกระทํากันได. ขอนี้อาตมาจะขอยืนยันวา ที่นี่ ที่สวนโมกขนี้ เราได
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พยายามอยางนี้ เพื่อใหเกิดฟาสางทางศิลปะของพุทธศาสนา คือความงดงามในการดับทุกข
ทั้งเบื้องตน ทั้งทามกลาง และเบื้องปลาย ดังที่กลาวมาแลว.

ฟาสางในทางนิรุกติ.
ทีนี้เรื่องตอไป ฟาสางในทางนิรุกติ นิรุกติ, นิรุตติ หรือนิรุตติ มีอยู
เปน ๒ ชื่อ. บางคนไมเคยไดยินก็ไมรูวาอะไร วานิรุกตินี้คืออะไร, แตอาตมายืนยัน
ไดวา เคยพูดเรื่องนี้มาบางแลวไมนอยกวา ๑ ครั้ง ๒ ครัง้ .
นิรุกติ คือวิธีการใชภาษาใหสําเร็จประโยชน, วิธีการใชพูดจา การพูดจาให
สําเร็จประโยชน, มันเปนวิชา หรือเปนศิลปะก็ได ที่ละเอียดออนมาก ที่จะใชภาษา
ออกไป แลวสําเร็จประโยชนตามความตองการ. ถาจะเรียกงาย ๆ กันภาษาชาวบาน ก็วา
พูดเปน นั่นแหละ, พูดเปน พูดถูกตองก็ยังไมเกงเทากับวาพูดเปน คือมันเหมาะสม
ไปหมดแหละในการพูด มันก็สําเร็จประโยชน.
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นิรุกติศาสตร
ก็คือวิชาที่จะใชพูดจาใหสําเร็จประโยชนในทุก ๆ
กรณี; จะยกตัวอยางใหเห็นงาย ๆ เชนพวกที่จะไปเปนแมสื่อ แมสื่อแมชัก ไปขอ
ลูกสาวเขา ถาพูดเปนมันก็สําเร็จกวา, สําเร็จวาผูที่พูดไมเปน. ทีนี้พูดเปนนี้ มัน
ก็ยังมีความหมายวา หลอกก็ได ถาหลอกแลวก็ไมใชแหละ ไมใชวิชานิรุกติศาสตร;
มันตองเปนเรื่องจริง ไมใชพวกที่ยอมแมวขาย พวกที่ยอมแมวขายนี้ เราจะไมเรียกวา
พูดเปนหรือวาเปนนิรุกติ มันตองพูดเปน พูดดวยความจริง มีที่อางอิง มีเหตุมี
ปาฏิหาริยอยูในคําพูดนั้น จึงจะเรียกวาพูดเปน. นิรุกติ แปลวา การใชวาจาสําเร็จ
ประโยชน คือการใชการพูดที่สําเร็จประโยชน วิชานี้เขาตองเรียนกันมาก.
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ในพุทธศาสนาก็เปนองคอันหนึ่งของพระอรหันต
ที่เรียกวา
นิรุกติปฏิสัมภิทา,
พระอรหันตองคนั้นเปนนิรุกติปฏิสัมภิทา
เปนผูแตกฉานในการใชนิรุกติ
คือสั่งสอน,
พระอรหั นต ที่ มี นิ รุ กติ ปฏิ สั มภิ ทา แล วท านสั่ งสอนคนสํ าเร็ จประโยชน ทุ กคนเลย
เหมือนกับพระพุทธเจา.
เดี๋ยวนี้เราก็อยากจะใหพุทธบริษัทรูจักมี และรูจักใชนิรุกติ คือการ
พูดจา การใชภาษาที่สําเร็จประโยชน; ไมไดหมายถึงพูดเพราะ, นิรุกติศาสตรนี้
ไมไดหมายถึงพูดเพราะโดยตรง.
พูดเพราะนั้นมันเปนสวนประกอบสวนหนึ่งเทานั้น;
มันตองพูดจริง ตองพูดมีเหตุผล ตองมีน้ําหนัก พูดมีปาฏิหาริยอยูในคําพูด
ครอบงําจิตใจผูฟงใหเห็นตาม.
จึงเรียกวานิรุกติ
ไมใชเปนเพียงวรรณคดีที่เขา
นิยมกัน วาเปนวรรณคดีสูงสุด แลวมันก็จะเปนนิรุกติศาสตร, มันเปนวรรณคดีเพอเจอ
เสียเปนสวนมาก; อยางนี้ใชไมได.
แลวก็ไมใชอักษรศาสตร
แตกฉานในวิชา
อักษรศาสตร, เรื่องอักขระวิธี วจีวิภาคอะไร อยางนี้ไมใช, ไมใชวิชาไวยากรณ มัน
เปนสิ่งที่เหนือกวานั้น.
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ตองใชคําพูดที่ไพเราะถูกตองทางภาษา เปนองคประกอบ, แลวก็มี
ตัวการพูดจาสํานวนโวหารอะไรที่สําเร็จประโยชน;
แลวก็ตองเพื่อสันติภาพ,
สําเร็จประโยชนนั้นหมายถึงสําเร็จประโยชนเพื่อสันติภาพ คือดับทุกขได : ดับทุกข
ของตน ก็ได ดับ ทุกขของสังคมก็ได ดับทุกขของโลกก็ไ ด. เราตอ งมองให
กวาง ๆ ไปวา คนหนึ่งก็มีปญหา ครอบครัวหนึ่งก็มีปญหา, บานเมืองหนึ่งก็มีปญหา,
โลกทั้งโลกก็มีปญหา พูดจาใหมันดับทุกขของบุคคลทุกระดับ ทุกขนาด ทุกสังคมอยางนี้
ได จึงจะเรียกวาสมบูรณดวยนิรุกติ.
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ที่เราพูดกันอยูบอย ๆ เปนประจํา ก็คือวารูจักใชภาษาธรรม, ภาษาคน –
ภาษาธรรมมีอยู ๒ ภาษา; รูจักใชภาษาธรรมใหถึงที่สุด นี่แหละเปนนิรุกติอัน
แทจริง; แมในภาษาคนก็ควรจะมี, พูดภาษาชาวบานนี้
ก็พูดใหสําเร็จประโยชนเถิด
ก็พอจะเรียกวาเปนนิรุกติไดเหมือนกัน;
แตถาพูดภาษาธรรมได
ก็สําเร็จประโยชน
เปนนิรุกติที่สูงกวา หรือมากกวา. ฉะนั้นขอใหสนใจในการใชภาษาธรรม ยิ่งกวาการ
ใชภาษาคน; ตัวอยางก็มีอยูวา ภาษาธรรมอยางไร, ภาษาคนอยางไร.
ถาใชภาษาธรรมมันลึกถึงจิตใจ ครอบงําจิตใจ มีเหตุผล มีปาฏิหาริย
คือครอบงําผูฟง ใหเห็นจริง, แลวสมัครใจที่จะปฏิบัติตาม. นี่เรียกวาคําพูดนั้นมีเหตุผล
มีปาฏิหาริย; แลวก็เหมือนกับฟาผาแหละ พูดเหมือนกับผาดัง ดังในทางภายใน
เหมือนกับฟาผาดังในทางภายนอก,
พูดแลวก็ไมมีใครคานได,
พูดแลวก็มีแตคนยอม,
เรียกวาพูดเหมือนฟาผา มีเหตุผลในระดับสูงสุดแทจริง.
พูดศีลธรรมก็มีเหตุผลของศีลธรรม คือวาสอนใหทําอยางไร ก็มีเหตุผล
พรอมที่จะใหเขาเห็นดวย. เชนจะสอนเด็ก ๆ วาอยาฆาสัตว นี่ก็เปนศีลธรรม;
ตองบอกเหตุผลวา ทําไมเลา, ทําไมจึงตองไมฆาสัตว. ถาใชเหตุผลพอ เด็ก ๆ เขาก็เชื่อสิ.
อยาขโมยนะ นี่พูดเปนศีลธรรม; แลวก็พูดเปนเหตุผลวา ทําไมเราไมควรขโมย เราตอง
ไมขโมย นี้เปนเหตุผลของศีลธรรม; ถาฉลาดในขอนี้แลวก็เปนสําเร็จแหละ มีความ
สําเร็จ; จะบอกเด็ก ๆ วาอยาฆานะ อยาขโมยนะ อยาลวงของรักผูอื่นนะ อยาพูดเท็จนะ
อยาดื่มของเมานะ, ก็มีเหตุผลพรอม จนเด็ก ๆ หรือผูฟงก็ตาม ยอมเห็นดวย ยอมเปลี่ยน
ความยึดถือเดิม ๆ; นี่เรียกวามันมีปาฏิหาริยนี้, มันเปนภาษาที่ผูเห็นธรรมพูด.
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ภาษาธรรมเปนภาษาที่ผูเห็นธรรมพูด;
ผูที่ไมเห็นธรรมก็พูดไดแต
ภาษาคน พูดตามความรูสึกของคนที่ไมเห็นธรรม คือเปนชาวบานเปนคนธรรมดา
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พูดภาษาคน. แตถาผูเห็นธรรมแลวก็พูดภาษาธรรม ซึ่งบางทีมันก็ลึกหรือแปลกไป
จนคนธรรมดาฟงไมคอยออก; แตถาเขาพยายามอยูเรื่อย ๆ ไป เขาก็ฟงออก เพราะวาคน
มันก็เจริญกาวหนาดวยกันทั้งนั้น. พูดภาษาธรรมสําเร็จประโยชน นี่เปนความหมาย
อันแทจริงของคําวา
นิรุกติปฏิสัมภิทา,
เปนผูแตกฉานในการใชภาษาธรรม
สอนธรรม แสดงธรรม นอมนําบุคคลไปในทางธรรม เปนนิรุกติ.
เอา, ดูตัวอยางที่เราเคยใชกันอยู เพื่อเขาใจยิ่งขึ้น; ถาเราใชภาษาธรรม
มีผลหลายอยาง คือใหเขาใจไดดี ลึก แลวมันประหยัดแรงงาน, ประหยัดแรงงาน
ในการศึกษา นี่ก็ประหยัดแรงงาน, ในการปฏิบัติก็ประหยัดแรงงาน, ในการเสวย
ผลของการปฏิบัติ ก็ยังประหยัดแรงงาน คือไมเหนื่อยมาก ไมเปลืองมาก ไมลงทุนมาก
เรียกวาประหยัด.
เชนเรามีคําวา จิตวาง หรือมีคําวา ตัวกู ของกู, มีคําวา ความมืดสีขาว,
มีคําวากิน กาม เกียรติ, มีคําวา สะอาด สวาง สงบ, มีคําวา การงานคือการปฏิบัติ
ธรรม, มีคําวา สนุกและเปนสุขเมื่อกําลังทํางาน, มีคําวา สัจจธรรม หรือ ธรรมสัจจะ,
อยางนี้เปนตน.
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ถาทานทั้งหลายระลึกได จําได ก็จะเห็นไดดวยตนเองวา เราไดมีคํา
อยางนี้ใชมาก มากมายหลายสิบคํา; ถาเขาใจและรูจักใช นั่นแหละจะเปนการ
ประหยัด, ประหยัดทุกอยางอยางที่วามาแลว การศึกษา ก็ประหยัด การปฏิบัติก็ประหยัด
การไดรับผล ของการปฏิบัติ ก็เปนการประหยัด.

เมื่อเราพูดวา จิตวาง คนทั่วไปเขาฟงไมถูก เขาวาจิตที่มันไมคิดอะไร,
จิตที่มันหลับ หรือจิตที่มันถูกวางยาสลบ เปนจิตวาง ไมคิดอะไร, คนเขาพูดอยางนั้น
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ภาษาคนมันพูดอยางนั้น. แตถาภาษาธรรม จิตวางนี้คือจิตที่ไมมีความคิดประเภท
ตัวกู - ของกู จิตที่คิดอยูตามธรรมดาของจิต; แตวาในความคิดนั้น ไมมีความมั่นหมาย
อะไรวาเปนตัวกู - ของกู. มันก็วางจากตัวกู - ของกู; อยางนี้เราเรียกวา จิตวาง ไม
ใชไมคิด, มันกลับคิดมากคิดดี คิดเกง คิดเร็วคิดลึก นั่นจิตวาง. ฉะนั้นคําวา
จิตวางจึงเปนภาษาธรรม ภาษาพิเศษ ภาษาลึก ที่จะใชกันในหมูคนผูมีนิรุกติ คือ
การใชภาษา หรือการพูดจาใหสําเร็จประโยชนที่สุด แลวก็ประหยัดที่สุด อยางที่วามาแลว.
ทีนี้คําวา ตัวกู - ของกู ตัวกู - ของกู ที่จริงมันก็เปนสิ่งที่รูสึก มีอยู
ในจิตใจของคนทั่วไป แตเจาของไมรูสึก เจาของไมรูจัก; นาหัวหรือไมนาหัว. คําวา
ตัวกู - ของกู ทุกคนมีอยูเต็มอัดทั้งนั้น; แตแลวก็ไมรูจัก แลวก็ไมรูสึกวามี. คิดดู
ใหดี ตัวกู - ของกู; แลวตัวกู - ของกู มันกัด, กัดปวดถึงกระดูก เจ็บถึงกระดูก
อยูตลอดเวลา ก็ยังไมรูสึก, แลวก็ไมรูจักวา ความคิดเปน ตัวกู -ของกูนี้มันกัด.
ฉะนั้นจึงเอามาพูดกันเสียเปนภาษาธรรมสั้น ๆ วา ตัวกู - ของกู, นั่นแหละระวังใหดี;
มีเมื่อไรมันกัดเมื่อนั้น, ใครมีความรูสึกอันนี้มันกัดเมื่อนั้น.
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ถาพูดอธิบายมันก็หลายคําแหละ คือวาการยึดมั่นถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขันธใด
ขันธหนึ่ง วาเปนตัวตน หรือเปนของตนแลวก็จะเปนทุกขเพราะเหตุนั้น ; เปนทุกข
เพราะยึดมั่นดวยอุปาทาน เราเรียกวา ตัวกู - ของกู อะไรก็ตามยึดถือวาเปนตัวกู,
อะไรก็ตามยึดถือวาเปนของของกู. เอารางกายนี้เปนตัวกู, เอาจิตใจนี้เปนตัวกูก็ได,
เอาเปนของกูก็ได, เอาชีวิตนี้เปนของกูก็ได. แตถามันมีความยึดถือวาตัวกูวาของกู
แลวมันหนักขึ้นมาทันที, มันจะกัดจิตใจของบุคคลนั้นทันที, เปนภาษาที่พิเศษ
รูจักพูดรูจักใชจะสําเร็จประโยชน.
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ทีนี่เรามีคําวา
ความมืดสีขาว
พูดกันในการบรรยายวันเสาร
นานมาแลว
สิบกวาปแลว ก็ยังไมคอยมีใครรูจัก; สิ่งนั้นคือมิจฉาทิฏฐิ หรือความโงของตัวเอง
ซึ่งไมรูวาเปนความโง, มันเปนความโง ซึ่งเราไมรูวาเปนความโง. เราก็ยืนยันดวย
ความโง ยืนยันกระตายขาเดียว ดวยความโง ตามความโง; อยางนี้เราเรียกวาความมืด
สีขาว เปนมิจฉาทิฏฐิโดยตรง, และเปนความรูที่ประจักษอยูในใจของตัวเอง
แลวก็ยึดถือวาถูกตอง ไมยอมฟงใคร; เพราะมันประจักษอยูในใจของตัวเอง เรารู
อยางไร เราก็จะถืออยางนั้น เราไมฟงไมเชื่อใคร. หรืออีกทีหนึ่ง มันก็เปนความรูที่
เพอเจอ; เดี๋ยวนี้มีความรูที่เพอเจอ เขาเรียกกันวา ปรัชญา, ปรัชญาอยางดีอยางสูง
อยางกวาง อยางลึก, ลวนแตทําใหเกิดความยึดถือไมเชื่อใคร นอกจากความรูสึกคิด
นึกของตัวเอง ตามที่ตัวพอใจตามที่ตัวรูสึกอยู.
นี้มันเปนหลักธรรมชาติ ที่สุดแลววาเรารูสึกอยูวาอยางไร เราจะรูสึก
วานั่นแหละถูก, อยางอื่นไมถูกดอก. เราโงอยูในใจวาอยางไรมันถูก แลวนั่นแหละ
คือมันถูกของเรา อยางอื่นไมถูก; อยางนี้ก็เรียกวามันเปนความมืดสีขาว; แมจะเปน
สีขาวมันก็ยังมีความมืด. เหมือนแสงสวางแสงอาทิตยเขาตานี้ เราก็มองไมเห็นอะไร,
แสงสวางเขาตามองไมเห็นอะไร ก็เปน ความมืดสีขาวในทางวัตถุ ในทางธรรมดาทาง
วัตถุ แตถาในทางนามธรรมแลว ก็คือ ความโงที่เราไมรูวาความโง ซึ่งมันแจม
แจงประจักษอยูในใจของเรา เราก็ถือวาเปนความถูกตอง.
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ฉะนั้นใหระวัง ระวังความมืดสีขาว, แลวก็เตือนกันใหระวังความมืด
สีขาว ที่มันเขาตาแลวมันทําใหไมเห็นอะไรที่ถูกตอง มันเห็นอยางไร มันก็วาอยางนั้น
ถูกตอง ซึ่งที่แทมันก็ไมมีความถูกตองเลย.
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เรื่องกิน
เรื่องกาม
เรื่องเกียรติ
เขาชอบกันนัก,
ทั้งโลกนี้มันชอบ
เรื่องกิน ชอบเรื่องกาม ชอบเรื่องเกียรติ. แตระวังใหดี. ระวังใหดี, นั่นแหละมันจะ
กัดเอา. มันจะเปนศัตรูที่รายกาจขึ้นมาเมื่อไรก็ได, ใหระวังใหดี. สิ่งที่เรียกวา กิน กาม
เกียรติ เมื่อเขาใจผิดมันก็ กลายเปนศัตรู; เมื่อเขาใจถูก ใชเปนอุปกรณ เพื่อความ
สะดวกสบาย บางก็ได; แตจะบูชามันไมได. แตคนเขาบูชากันอยูทั้งโลก เรื่องกิน
เรื่องกาม
เรื่องเกียรติ, เสียสละทุกอยางทุกประการ ใหไดกินดี,
ใหมีกามอันประณีต,
ใหมีเกียรติอันสูงกวาใคร ๆ, แตที่แทมันเปนเรื่องทําความเศราหมอง.
ทีนี้คําวา สะอาด สวาง สงบ นี้ก็ขอใหสนใจวามันเปนคําที่ตรงกันขาม,
เปนหัวใจของธรรมทั้งปวง
เปนหัวใจของพระรัตนตรัย
เมื่อเราไมพูดถึงพระรัตนตรัย,
เราพูดถึงความสะอาด ความสวาง ความสงบ เปนธรรมะที่เปนหัวใจของพระรัตนตรัย
เราไมพูดถึงตัวเนื้อภายนอก เราพูดถึงหัวใจภายในเลย ความดีความงามทั้งหลายมีหัวใจ
เปนความสะอาด สวาง และสงบ.
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การงานคือการปฏิบัติธรรม
ในเมืองไทยไมคอยจะไดสอนกันวา การงาน
นั่นแหละคือธรรมะ; ธรรมะคือการงาน, ธรรมะคือหนาที่, หนาที่คือธรรมะ; ที่เมือง
อินเดียเขาสอนกันอยางนั้น. คําวาธรรมะแปลวา หนาที่, ใครทําหนาที่ของตนคนนั้นมี
ธรรม. หนาที่เพื่อรอดชีวิตอยู ก็เรียกวาธรรมะ, หนาที่เพื่อจะใหดีสูงขึ้นไป ก็เรียกวา
ธรรมะ, มีอยูเปนชั้น ๆ อยางนอยก็ ๒ ชั้นแหละ. หนาที่เพื่อใหรอดชีวิตไมยากจน
นี้ก็ชั้นหนึ่ง, ครั้งรอดชีวิต ไมยากจนแลวก็เลื่อนชั้น ขึ้นไป วาใหมีการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน คือรอดจากความทุกขอันละเอียดจากกิเลส เรียกวาความรอด.
หนาที่นั้นเพื่อความรอด ทุกศาสนาสอนความรอด; ดังนั้น ทุกศาสนา
สอนหนาที่ ที่สัตวที่มีชีวิตจะตองทํา เพื่อความรอด; พอใครทําหนาที่ คนนั้น
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ปฏิบัติธรรมะ ไถนาอยูกลางทุงนา เหงื่อทวมตัว สายแลวยังไมไดกินขาวสักที;
นั่นแหละคือธรรมะที่เต็มที่ ในระดับนี้ : ชาวนาทํานา ชาวสวนทําสวน ชาวรานตลาด
ขายของ ขาราชการทําราชการตามหนาที่. ถามันมีกรรมบางอยาง มันก็ทําหนาที่
ที่เหน็ดเหนื่อย จะตองถีบสามลอ จะตองแจวเรือจาง จะตองกวาดถนน จะตองลางทอถนน
กระทั่งวาขอทาน การขอทานก็เปนหนาที่ของคนขอทาน เปนธรรมะของคนขอทาน,
ตองทําใหดี ตองทําใหสนุก ใหเปนที่นาพอใจ ถาไกมันเขี่ยดินกินอาหารอยู นั้นคือมัน
ปฏิบัติธรรมะของไก.
ฉะนั้น หนาที่ทั้งหลายนั่นแหละคือธรรมะ, ใครทําหนาที่คนนั้นชื่อวา
ปฏิบัติธรรม. แตถาเปนหนาที่ผิด ๆ หนาที่ตรงกันขาม เชนขโมย จี้ ปลน นั้นก็เปน
หนาที่ของพวกขโมย พวกจี้ พวกปลน เปนธรรมะของอันธพาล ไมไดตองการในที่นี้;
แตก็เรียกวาเปนธรรมะเหมือนกัน
ใหมันรอดอยูอยางเลวอยางหลอกลวงนั่นแหละ
อันธพาลมันก็รอดอยูอยางเลวอยางหลอกลวง; ถาเปนธรรมะจริงมันตองรอดอยูอยางดี.
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ฉะนั้นขอใหทุกคน ทําหนาที่ใหสนุก แลวเปนสุขเมื่อกําลังทําหนาที่;
มันอิ่มอยูดวยความสุข ไมตองเอาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกแลว.
ทําหนาที่จนพอใจ
ตัวเอง ยกมือไหวตัวเองได เปนสวรรคอยูที่หนาที่การงาน, กําลังทําหนาที่การงานอยู
ก็เปนสวรรคอยูที่กําลังทํางาน, ใหเปนสุขสนุกเมื่อกําลังทํางาน คือมันเปนสวรรคอยู
ในขณะที่ทํางาน.

คนโงทําไมเปน,
คนโงมันวาเหนื่อยไปขโมยดีกวาจะมาทนทํางานอยูทําไม
ไปรวยลัดดีกวา ไปจี้ ไปปลน ไปขโมย, นั่นคนโงคนไมรู. ถาคนที่รูมันก็เห็นวา เอา,
นี้มันเปนธรรมะนี่ ก็ทํา เหงื่อออกมาก็เย็นสบายเหมือนกับอาบน้ํามนต; ถาเหงื่อออกมา
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กลับเย็นสบายเหมือนกับอาบน้ํามนต,
มันก็ทําสนุกไมเทาไรมันก็พนจากความยากจน
พนจากความลําบาก, รอดตัวในชั้นนี้ เพื่อรอดตัวในชั้นสูงตอ ๆ ไปอีก.
เปนสุขเมื่อกําลังทํางาน นั่นแหละคือความหมายของนิพพาน คือให
เปลาไมตองเสียสตางค; ถาความสุขไหนตองเสียสตางค ความสุขนั้นเปนความสุขหลอกลวง, เปนความสุขปลอม. ความสุขที่พอใจในการทํางาน ไมตองเสียสตางค,
แลวกลับไดสตางคไดเงินมาเสียอีก. ความสุขที่แทจริงไมตองเสียสตางค
แลวกลับไดเงิน
มาเสียอีก เรียกวาเปนความหมายของนิพพานที่วาใหเปลา. นี่ดูความหมายของภาษาที่พูด
มันลึกซึ้งอยางไร.
ทีนี้คําวา สัจจธรรม กับคําวา ธรรมสัจจะ เราแนะใหใช; บางคนก็
ยินดีใช บางคนก็คัดคาน. พวกนักศึกษาสมัยใหม ที่เขาถือวาเขาเจริญดวยการศึกษา
เขาไมยอมใช เขาวาเปนคําแปลก ไมมีในบาลี ไมมีในพระไตรปฎก. นี่โงขาง ๆ
ดู ๆ; คําวาสัจจธรรม มันก็ไมมีในพระไตรปฎก ไมเคยใชคําวาสัจจธรรมในพระไตรปฎก. ทีนี้เราใชคําวา ธรรมสัจจะ กลับกันเสีย มันก็ไมมีในพระไตรปฎก แตถูกแลว
มันมีประโยชนที่จะเอามาใช.
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สัจจธรรม คือธรรมทั้งหมด ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระไตยปฎก; แต
ธรรมสัจจะ นั้นคือธรรมเฉพาะขอ ที่เราจะเอามาแกปญหาเรื่องนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้
สําหรับคนคนนี้. พูดกันใหเห็นชัดในทางวัตถุก็เชนวา ยาทั้งตู ยาทั้งหมดนั้น เรียกวา
สัจจธรรม
ทีนี้หยิบขวดไหนมากินแกโรคอะไรโดยเฉพาะ
อันนี้เราเรียกวาธรรมสัจจะ,
ธรรมะเฉพาะ ธรรมะเฉพาะที่จะแกปญหานั้น ๆ. สัจจธรรมะคือทั้งหมดก็มากเกินไป.
พูดอยางนี้ก็ยังไมเขาใจ แลวก็ไมยอมเอาไปใช ในหลักสูตรที่จะใชเรียนกัน. ขอใหลอง
คิดดู การศึกษาภาษาแท ๆ ในเมืองไทยนี้ยังไมกาวหนา ยังไมรู ไมเขาใจความหมาย
ของคําวาสัจจธรรม และธรรมสัจจะ.
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ขอใหทุกคนรูและเขาใจเถอะวา
สัจจธรรม
หมายถึงธรรมะทั้งหมด
สวน
ธรรมสัจจะนั้น ธรรมะเฉพาะจําเปนเฉพาะขอที่เราจะตองเอามาใชกัน
เดี๋ยวนี้
สําหรับคนนี้ สําหรับในกรณีนี้. เชนวาคนนี้มันจะตองมีขันติ ความอดทนมากเปนพิเศษ
ก็แยกเอามาแตขันติ ประพฤติปฏิบัติอยูโดยเฉพาะ, นี้คือตัวอยางที่วามีธรรมสัจจะ.
นี่ตัวอยางพอแลววา ภาษาที่ใชที่มีความหมายดี ที่จะใชใหสําเร็จประโยชน
ในเวลาอันสั้นพูดกันสะดวก พูดกันแลวเขาใจลึกซึ้งถึงที่สุด. นี่เปนเรื่องของนิรุกติ
คือการใชภาษา หรือการพูดจาก็ตาม ใหสําเร็จประโยชน, อยางที่เรียกวา พูดเปน. ถา
เปนแมสื่อแมชักก็ไมตองไปยอมแมวขาย
เขาก็พูดในลักษณะที่เห็นดีเห็นดวยไดดวยเหตุผล
เขาก็คือผูที่มีนิรุกติ.
ขอใหฟาสางทางนิรุกติยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในหมูพวกเรา คือพูดธรรมะให
เขาใจกันงาย โดยสะดวกรวดเร็ว ลึกซึ้ง; นี่ก็เปนเรื่องฟาสาง; เมื่อเราไดศึกษา
มากเขา เคยคิด เคยนึก เคยใชมากเขา เราก็แตกฉานเอง.
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เราไมอวดอางวา
อางสักนิดหนอยวา มันมีสวน
ขอใหสมาชิกสวนโมกขทุก ๆ
เรียกวา แตกฉานในทางนิรุกติ

เพราะมีสวนโมกข ฟาจึงสางในทางนี้; แตเราจะอวด
การมีสวนโมกขมันมีสวน ที่จะใหฟาสางในทางนี้. ฉะนั้น
คนรูตัวไวดวย วาตองรูจักใชภาษาธรรมะใหสําเร็จประโยชน,
เปนความกาวหนาอยางหนึ่งของพุทธบริษัทเรา.

ฟาสางในทางเอกลักษณไทย.
เอา ทีนี้ฟาสางขอตอไป เรียกวาฟาสางทางเอกลักษณไทย เอกลักษณไทย
เปนคําพูดที่พูดหนาหูมากขึ้นทุกที, ไมกี่ปมานี้เองที่รูจักใชคําพูดวาเอกลักษณไทยมาก
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ขึ้น ๆ แลวเนนกันมากขึ้น แลวยืนยันกันมากขึ้น มันก็เปนเรื่องที่ควรสนใจ; วาที่จริง
ก็เปนเรื่องธรรมะอยางหนึ่ง ดวยเหมือนกัน ถารูจักใช. ถาไมรูจักใชมันเปนชาติ
นิยม เปนกิเลสไปก็ได; แตถารูจักใชมันก็เปนธรรมนิยม รูจักรักษาคุณธรรมเฉพาะ
ตนใหเดนชัด ก็เรียกวาเปนฟาสางทางเอกลักษณไทยชาวพุทธ. คําวา ไทย ในที่นี้หมาย
ถึงชาวพุทธ.
เดี๋ยวนี้รูจักเอกลักษณไทยกันแตในทางวัตถุ
ลักษณะที่เห็นดวยตาทาง
วัตถุ, แลวจัดวานั่นเปนเอกลักษณไทย มันก็เปนเอกลักษณทางวัตถุ ไมสมบูรณ,
ยังไมสมบูรณ. มันเปนเรื่องนาหัว เชนวาลายไทย รําไทย เพลงไทย อาหารไทย
ผาลายไทย ศิลปะไทย ที่เห็นไดดวยตานี้ เขาวาเอกลักษณไทย, ก็ถูกแหละ; แตเอกลักษณทางวัตถุ เปนเพียงซากเดน, ซากเดนที่เหลืออยูของคุณธรรมทางจิตใจ ที่ผาน
ไปแลว, ที่เขาเคยมีคุณธรรมทางจิตใจอันสูงที่ผานแลว. เดี๋ยวนี้มันก็เหลืออยู
เปนซากอยางนี้, มีความงามอยางนี้ เปนเอกลักษณฝายวัตถุ. คุณธรรมทางจิตผลักดัน
ออกมาใหเกิดวัตถุอยางนี้, วัตถุอยางนี้เกิดขึ้นเพราะคุณธรรมทางจิตมันผลักดัน, มันมี
ลักษณะเปนของเด็กเลนมากกวา,
เอกลักษณไทยทางวัตถุ
มีลักษณะเปนของเด็กเลน
มากกวา.
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เราควรจะรูจักเอกลักษณไทยทางนามธรรม
คือทางจิตใจ
ที่แสดง
ออกใหเห็นทางภายนอกเปนมรรยาทที่ดี แสดงน้ําใจออกมาใหเห็นทางมรรยาท เชนวา
มีน้ําใจไทย น้ําใจอยางคนไทย : เอื้อเฟอเผื่อแผ กินคนเดียวไมได. ลักษณะที่กินคนเดียว
ไมได ตองใหเพื่อนกินดวย นั้นแหละคือเอกลักษณไทย, ไมมีกูไมมีมึง เปนเพื่อน
เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, นั่นแหละคือเอกลักษณไทย. ไมจองเวร
จองภัยกับใคร ๆ อานนอมถอมตัว ขอโทษและอดโทษแนอยูเสมอ, นี้คือเอกลักษณ
ไทยแท เปนคุณธรรมทางจิตใจ จนกระทั่งวา มันเปนวัฒนธรรมประเพณีประจํา
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บานเรือน ตั้งแตออนแตออกมาเลย. เด็ก ๆ ไดรับการอบรมสั่งสอน ใหมีลักษณะ
เหลานี้มาตั้งแตออนแตออก โดยไมรูสึกตัวดวย, แลวก็โตขึ้นเปนผูมีเอกลักษณไทยที่
สมบูรณ.
เอาละ, เอกลักษณไทยที่เปนนามธรรมทางจิตใจนี้ ถาจะใหมันเปนเรื่อง
วัตถุ เปนเรื่องวัตถุที่เห็นดวยตากันบางก็ได ไดเหมือนกันนะ ไมใชไมได; แต
มันไมใชรําไทย เพลงไทย อาหารไทย มันตองเปนวัตถุที่เห็นอยูเหมือนกับ มาตักบาตร,
มาที่ปกไวตักบาตรขางหนาบานไทย ที่มีอยูตลอดกาลนั้น; นั่นแหละคือเอกลักษณไทย
มันออกมาจากจิตใจที่ชอบใจทําบุญใหทานติดมา จนตองทํามาตักบาตรปกประจําอยู
หนาบาน ไมตองถอดไมตองถอน, มิฉะนั้นตองไปหยิบมามาที ตักบาตรแลวเก็บ อยางนี้
มันลําบากนัก ปกไวเสียเลย มาตักบาตรที่ปกอยูหนาบานนั่นแหละคือเอกลักษณไทย
ที่มีจิตใจเปนธรรมะเอื้อเฟอเผื่อแผ.
หรือวา รานน้ํา ที่เชียงใหมเขามีรานน้ําหนาบาน ปลูกเปนเสา มีหลังคานิด
หนึ่ง เอาโองน้ําตั้งไว มีขันน้ํา น้ําเย็นเยือก เพราะมันเปนโองดิน; นั่นแหละคือ
เอกลักษณไทย เอื้อเฟอเผื่อแผ; บางทีก็รานยา ใสยาอะไรไวในนั้น, หรือวาแมที่สุด
แตบอน้ํา บอน้ํา ศาลา ก็ตาม ที่ทําขึ้นไวเปนที่สําหรับคนพักทางจะไดกิน จะไดใช ;
นั้นแหละคือเอกลักษณไทย ที่เปนวัตถุแทจริง ไมใชลายไทย รําไทย อาหารไทย ผา
ลายไทย, นั้นมันไมเกี่ยวกันกับความหมายของคําวาไทย เพราะมันแพกิเลส ถาไทยตอง
ชนะกิเลส.
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สรุปความวา เอกลักษณไทย เอกลักษณไทย ตองไมสงเสริมกิเลส ตอง
ไมออกมาจากกิเลสตองออกมาจากความไมมีกิเลส ตองเปนไทยแกกิเลส จึงจะสมกับ
คําวา ไทย ๆ ไทย ๆ คําวา ไทย นั้นแปลวาไมเปนทาส ไทยตองไมเปนทาสของกิเลส
ลักษณะที่ไมเปนทาสของกิเลส นั่นแหละคือลักษณะไทย.
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เราควรจะรูกันไว
วาเอกลักษณไทยคืออยางนี้
คือไมสงเสริมกิเลส;
แตจะฆากิเลส แตจะอยูเหนืออํานาจของกิเลส ; ดังนั้นจึงไมใชลายไทย รําไทย
เพลงไทย อาหารไทย ผาลายไทย อะไร ๆ ที่มันสงเสริมกิเลส นั้นไมใชเอกลักษณไทย
อยาไปตามเขา.
ฟาจะสางไดอยางไร ? ก็ไปเอาอยางบรรพบุรุษที่เคยเปนไทย, บรรพบุรุษ
ของเราเคยเปนไทย ไมเปนทาสของกิเลส. ทานไมทําอะไรที่เปนทาส ที่เปนไปใน
ลักษณะเปนทาสของกิเลส: นั่นแหละ เอกลักษณไทย. วิ่งกลับไปหาบรรพบุรุษ ขุด
กระดูกบรรพบุรุษขึ้นมาบูชากันสิ อยางวาเปนสมัยทําบุญตายายอยางนี้ ก็นึกถึงบรรพบุรุษสิ ทานเคยเปนไทยเหนือกิเลส ไมเปนทาสของกิเลส. ทานเปนอยูอยางมักนอย
สันโดษ ไมเปนทาสของกิเลส เปนอยางไร, เราก็ทําอยางนั้นจึงจะชื่อวาฟาสางทาง
เอกลักษณไทย, ในใจสํานักตน วาเราพุทธบริษัท อยาเปนทาสของกิเลส. ถาเปนทาส
ของกิเลสมันนาละอาย ไมรูจะเอาหนาไปซอนไวที่ไหน; ถาทําอะไรแสดงความเปนทาส
ของกิเลสแลว ไมใชเอกลักษณไทย ซึ่งเปนชาวพุทธดวย.
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จะทําอะไร ทําจิตใจใหเหนือกิเลสเสียกอนแลวจึงทําสิ; พอจะทํา
อะไรสักอยาง ทําจิตใจใหปรกติ อยาใหอยูใตอํานาจกิเลสเสียกอน แลวจึงคิดจึงทําจึงพูด
สิ่งที่ทําออกไปมันจะไมเปนทาสของกิเลส; นี่คือเอกลักษณไทย.

สรุปสั้น ๆ วา เอกลักษณไทย คือเปนไทยเหนือกิเลส; ถาเปนทาส
ใตกิเลสไมใชเอกลักษณไทย แมมันจะสวยงามหรูหราอยางไร มันไมใชเอกลักษณไทย.
ฉะนั้นรําไทยจะสวยงามอยางไร ผาลายไทยจะสวยงามอยางไร อาหารไทยจะอรอยอยางไร
ก็ตามใจมัน มันไมควรจะเรียกวาเอกลักษณไทยที่ถูกตองของพุทธบริษัท.
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เอกลักษณไทยตองไมมีตัวกู - ของกู; ถามีตัวกู - ของกู มันก็เห็นแก
ตัว นี่มันไมใชเอกลักษณไทย เพราะมีตัวกู - ของกู มันเปนทาสของกิเลสเสียแลว. ตัวกู
หรือของกู นั้นคือตัวกิเลส มันไมใชเอกลักษณไทย; ฉะนั้นเราจะตองมีคานิยมอุดมคติ
ที่ไมเปนทาสของกิเลส ที่อยูเหมือนกิเลส, บูชาความอยูเหนือกิเลส, พอใจความอยูเหนือ
กิเลส, นี่เรียนวาคานิยมหรืออุดมคติ ที่มีเอกลักษณไทยคืออยูเหนือกิเลส.

ฟาสางทางมิตรภาพ.
ขอตอไป ถามันยาวไปหนอย ขอโอกาสนะ เพราะตองการจะใหจบวันนี้
วันนี้เปนวันสุดทาย ฟาสางทางมิตรภาพ ขอตอไปจะพูดถึง ฟาสางทางมิตรภาพ. มิตร
นั้นมันเปนคูกับศัตรู มันตรงกันขามกับศัตรู; ถามิตรภาพมันก็คือความไมมีศัตรู
ทีนี้เราดูศัตรูกันกอน แลวก็จะดูมิตรทีหลังดีกวา.
ศัตรูของมนุษย, อะไรเปนศัตรูของมนุษย ? ลองคิดดู, อะไรเปนศัตรูของ
มนุษย ? คือความเห็นแกตัว เห็นแตแกตัว ไมเห็นแกผูอื่น นั่นแหละคือศัตรูของ
มนุษย จะลางผลาญมนุษยใหวินาศไป หรือใหมนุษยอยูดวยความยากลําบาก. ความ
เห็นแกตัว ไมเห็นแกผูอื่น รักแตตัวเอง ไมรักผูอื่น; นี่ศัตรูของมนุษยอยูที่ตรงนี้
มันก็คลอดลูกออกมาเปนความริษยาสิ, มันเห็นแกตัว ไมเห็นแกผูอื่น มันรักแตตัว
มันไมรักผูอื่น มันก็ใหเกิดความริษยาออกมา.
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ความริษยา นั้นเลวรายที่สุด คือทําโลกใหวินาศ ผูมีปญญาเขาพูดไวเปน
กลักวา อิสฺสา โลกนาสิกา - ความริษยาทําโลกใหฉิบหาย ก็ดูเดี๋ยวนี้ รอนระอุเปนควัน
กันทั้งโลก ตางฝายตางริษยากัน รบกัน ๆ ไมมีที่สิ้นสุด เพราะมันริษยากัน.

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

๔๒๖

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]

แล วดู ให ดี อี กที่ ว า
ความริ ษยาออกไปมั นจะกลั บมาหาคนผู ริ ษยา.
อาตมาเคยเห็นมาดวยตนเอง เคยสังเกตเห็นมาดวยตนเอง วาความริษยาของใครคนใด
คนหนึ่ง ในที่สุดมันยอนมาทําลายบุคคลผูริษยานั้นเอง. นี้ชวยจําไวดวย ชวยบอกเด็ก ๆ
ดวย วา “ถาเธอริษยาใคร แลวความริษยานั้นจะยอนกลับมาทําลายเธอ” เพราะวาเมื่อ
เขาอยูดวยความริษยา กลัดกลุมอยูตลอดเวลา ก็ทําอะไรผิดหมด. ไมเทาไรเขา
ฉิบหายเอง. เขาจะทําสิ่งที่ไมควรทํา แลวเขาจะฉิบหายเอง; ฉะนั้น ระวังนะความ
ริษยามันทําโลกใหฉิบหายไดจริง ใหผูริษยาก็ฉิบหาย ใหผูถูกริษยาก็ฉิบหาย มัน
ฉิบหายทั้ง ๒ ฝาย, แลวโลกมันจะเจริญอยูไดอยางไร. นี่ขอใหเขาใจกันใหดี ๆ วาศัตรู
ของมนุษยเราก็คือความริษยาซึ่งกันและกันนั่นแหละ.
ถามันริษยา แลว มันก็ คลอดลูกออกมาเปนความขัดแยง, ขัดแยง
ขัดขา ขัดขวาง, ทําตัวเปนผูขัดขวางแกกันและกัน นั้นเปนอุปททวะเลย. อุปททวะ
คือความขัดแยง, ความขัดแยงคืออุปททวะ, อุปททวะในภาษาไทยก็คือวา อุบาทว, อุบาทว
อุปททวะในภาษาบาลี แปลเปนไทยก็วา อุบาทว; มีความขัดแยงกันที่ไหน จะเกิดสิ่ง
ที่เรียกวา อุปททวะ ที่นั่น และเมื่อนั้น, เห็นแกประโยชนตนถายเดียวทุกฝาย มันก็
ขัดแยงกัน, ตางฝายตางยึดประโยชนของตนเปนหลัก มันก็ขัดแยงกัน มันก็ไดลาง
ผลาญกัน; นี่คือความวินาศของมนุษย.
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แลวดูมิตรภาพ ดูเรื่องมิตรภาพทีนี้ ตรงกันขามกับศัตรู, มิตรภาพ
คือความรักซึ่งกันและกัน. มิตร มิตตะนี้แปลวา ความรัก, มิตรภาพ คือภาวะแหง
ความรักที่แสดงออกมา; ไมใชรักกิเลสดอก รักเพื่อนมนุษย เพื่อนเกิด แก เจ็บ
ตาย มีความทุกขดวยกัน มีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกอยางเดียวกัน. ความเห็นใจ
กันทําใหเกิดความรัก อันนี้เรียกวามิตรภาพ, นี้ตรงกันขามกับความเปนศัตรู.
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อาตมาพยายามใครครวญมานานแลว
รูสึกวา
เออ,
มิตรภาพนี้ลึก
มันลึก
มันลึกถึงธรรมชาติ,
ธรรมชาติอันลึกซึ้งมันตองการใหอยูกันอยางมิตรภาพ.
ธรรมชาติหรือพระเจาก็ได ที่ลึกซึ้งถึงขนาดนั้น ตองการใหมนุษยอยูกันอยางมีมิตรภาพ,
ใหคนมีมิตรภาพตอคน, ใหคนมีมิตรภาพ ตอสัตวเดรัจฉาน, ใหคนมีมิตรภาพตอตนไมตน
ไล; มิฉะนั้นมันจะฉิบหาย. ทานจะพูดวา มิฉะนั้นมึงจะฉิบหายแหละ, ถาไมอยู
กันอยางมีมิตรภาพ มึงจะฉิบหาย. นี่เราก็เห็นไดชัดเจนอยู : คนที่ไมอยูกันอยาง
มิตร สัตวที่มันไมอยูกันอยางมิตร ตนไมที่มันไมอยูกันอยางมิตรมันก็ฉิบหายทั้งนั้น
เพราะมันเบียดเบียนกัน; แลวมันก็ไมชวยเหลือกัน
มันใจจืดใจดําไมชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน.
ฉะนั้นเราจึงเห็นไดวา ถาไมมีอะไรเขามาแทรกแซง สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
จะรูสึกมีมิตรภาพตอกัน; มนุษยนี้ถาไมมีประโยชน หรือไมมีกิเลสเกิดขึ้นแทรกแซง
แลวมนุษยจะรักกัน มีมิตรภาพตอกัน; ตอเมื่อมีประโยชนเกิดขึ้น ปรุงใหเกิดกิเลส
แลว มันจึงจะเปนศัตรูกัน. ถาปลอยไปตามธรรมชาติแลว มันจะมีมิตรภาพตอกัน.
สัตวเดรัจฉาน อาตมาสังเกตดูวา ถามันไมมีประโยชนอะไรเขามาแทรกแซงแลว มันก็
ไมเปนศัตรูกัน, มันยินดีที่จะอยูดวยกัน.
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ตนไมนี้ ตนไมนี้มันตองอยูดวยกัน มันจึงจะเปนปกแผนแนนหนา, ตนไม
ใหญที่สุด มันตองอยูดวยดินที่ชื้อ ที่เต็มไปดวยตะไคร ตนไมที่เขียว ๆ เปนละออง.
ตนไมขนาดเล็กเปนละอองเขียว ๆ นั่น ชวยทําตนไมใหญ ๆ เยือกเย็น แลวเจริญงอกงาม
นี่เรียกวามันมีมิตรภาพ ระหวางตนไม ตนใหญมหาศาล กับตะไครเขียว ๆ เปนขุย ๆ เปน
ละออง, มันอยูกันดวยความสามัคคี แลวมันก็อยูเปนผาสุก. ถาตนไมใหญไมคุมครอง
ตะใครก็ถูกแดดเผาตายหมด; ถาตะไครเขียว ๆ ไมชวยคุมครองดินมันก็แหง ตนไม
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มันก็แหง
อยางนี้,

ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข [ตอน ๒]
มันก็ลําบาก;

ฉะนั้นจะตองอยูกันอยางมิตรภาพ

ธรรมชาติตองการ

ทีนี้จะดูใหละเอียดอีกทีวา กระแสแหงวิวัฒนาการของสัตว ของมนุษย
ของโลกนั้น ตองเปนไปดวยมิตรภาพ, กระแสวิวัฒนาการตองเจือดวยมิตรภาพ มัน
จึงจะวิวัฒนาการในทางที่ใหรอดชีวิตเหลืออยู,
มิฉะนั้นมันทําลายกันหมด.
มันไมมีการ
หลอเลี้ยงซึ่งกันและกัน มันก็ไมมีวิวัฒนาการ. จะเห็นไดทันทีวา มิตรภาพนั่นธรรม
ชาติเดิม, ธรรมชาติเดิมนั่นมิตรภาพ; ความเกลียดชังกันเปนศัตรูกัน นี้เปนของใหม
เพิ่งเกิด,
เพิ่งเกิดเมื่อมีประโยชนขัดกัน. ถาปลอยไปตามเดิมมันบริสุทธิ์แลว
มันจะมี
อาการแหงมิตรภาพ; เพราะฉะนั้นเราถือวา อาการเดิมหรือธรรมชาติ หรือที่มันเปน
อยูเองดีกวา คือมิตรภาพ, อยาบูชาศัตรูหรือความอิจฉาริษยา หรือความขัดแยงใด ๆ.
ทีนี้ก็มาดูถึงพระศาสนา
ไมตองพูดเฉพาะพุทธศาสนาดอก
ศาสนาไหนก็ตาม
ศาสนาทุกศาสนา เลย เนนเรื่องมิตรภาพ, ศาสนาก็มุงจะกําจัดความเห็นแกตัวของคน
ทั้งนั้นแหละ. ปญหามันเกิดขึ้นเพราะคนเห็นแกตัว จึงเกิดศาสดาสอนลัทธิรักผู
อื่น ไมเห็นแกตัว ใหมีมิตรภาพ จนกระทั่งวันนี้ ตั้งแตวันแรกมีมนุษยในโลก จน
กระทั่งทุกวันนี้
มันมีปญหาเรื่องเห็นแกตัว;
ผูมีปญญาจึงตั้งบทบัญญัติ ความ
รักผูอื่นจนเกิดเปนศาสนา; ดังนั้นทุกศาสนาจึงสอนใหไมเห็นแกตัว.
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พุทธศาสนานี้ ขออวดหนอยวา ล้ําหนาเขาหมดและ ถึงกับทําลาย
ตัวเสียเลย; ศาสนาอื่นเขาไมทําลายตัวใหหมดตัว พุทธศาสนาสอนจนเห็นวาไมมีตัว คือ
ใหหมดตัว เพราะไมมีตัว มีแตธรรมชาติซึ่งมิใชตัว. นี้คุยโตหนอยวา พุทธศาสนา
เรานี้สอนล้ําหนาใครหมด
เรื่องไมเห็นแกตัวนี่; เพราะวาสอนใหทําลายตัว
ทําลายตัว
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความเห็นแกตัวนั้นเสีย ก็สอนไกล สอนสนิท. ศาสนาอื่นยังใหเหลือ
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ตัว ใหมุงใหมีตัว ใหมีตัวที่ดี สําหรับรักผูอื่น มีตัวที่ดีสําหรับรักผูอื่น; นั่นแหละคือ
ศาสนาอื่น. แตศาสนาพุทธเราใหทําลายตัวเสีย ก็ เลยไมมีทางที่จะเห็นแกตัว เพราะ
มันไมมีตัวที่จะเห็นแกตัว; อันไหนจะแนนอนกวา.
เอาละ,
ขอใหฟาสางทางมิตรภาพ.
เดี๋ยวนี้มนุษยไมมีมิตรภาพ
เพราะไปเปนทาสของกิเลสหรือวัตถุนิยม; ความเอร็ดอรอยทางอายตนะ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เปนวัตถุนิยม ก็ไมมีมิตรภาพ. ตองเปนธรรมนิยม, ธรรมชาตินิยม ก็จะรักผูอื่น. เมื่อมนุษยกลับพอใจในศาสนา, เมื่อนั้นความไมเห็น
แกตัว ความรักผูอื่น ก็จะกลับมา; พระเจาที่สอนความไมเห็นแกตัวจะกลับไดรับ
ความยกยอง. เดี๋ยวนี้พระเจาไดรับการหยามน้ําหนาจากคนสมัยใหม วาสอนแตเรื่อง
ครึคระงมงาย, ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกความสนุกสนานเอร็ดอรอย ใหเห็นแกธรรมะ;
ฉะนั้นคนสมัยนี้ เขาก็ ไมถือศาสนา.
มันจะตองอาศัยการศึกษาที่ถูกตอง เด็กเกิดมาไดรับการศึกษาถูกตอง ก็จะ
ลดความเห็นแกตัว, แลวเห็นแกผูอื่น รักผูอื่น. เดี๋ยวนี้ การศึกษาไมถูกตอง; พอ
ไดสนุกสนานเอร็ดอรอย มันก็เพิ่มความเห็นแกตัว เพิ่มความเห็นแกตัว. บางทีใน
โรงเรียนนั่นแหละสงเสริมความเห็นแกตัวโดยไมรูตัว จะใหดีกวาเพื่อน จะใหชนะเพื่อน,
เลนกีฬาก็เพื่อใหชนะเพื่อน โกงก็ได โกงในสนามกีฬาก็ได. ถาอยางนี้มันก็เพิ่มความ
เห็นแกตัว มันไมมีมิตรภาพ เลนกีฬาเพื่อมิตรภาพ; แตกลายเปนเพิ่มความเห็นแกตัว
มันเปนเรื่องหลอก.
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ใหมองเห็นวา
เราอยูคนเดียวในโลกไมไดก็แลวกัน.
ขอใหชวยคิดกัน
หนอยวา เราอยูคนเดียวในโลกไมได; สมมติวา เขายกโลกทั้งหมดใหเรา ทั้งโลก
ทั้งจักรวาลเลย ทุกโลกเลย ใหเราคนเดียว แลวใหเราอยูคนเดียวในโลก เราอยูไดหรือ ?
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แลวเราจะอยูไปทําไม ? อยูคนเดียวในจักรวาลนี้มันก็อยูไมได; ดังนั้นเราจึงตองเห็น
แกผูอื่น ตองรักผูอื่น คือจะมีผูอื่นมาอยูเปนเพื่อนกัน. มิตรภาพก็คือความตองการ
ที่จะมีผูอื่นอยูเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บตาย ดวยกัน นี่เรียกวา ฟาสางทางมิตรภาพ; เมื่อ
เราพูดกันถึงเรื่องนี้อยูบอย ๆ มันก็จะเกิดฟาสางทางมิตรภาพเปนแนนอน.

ฟาสางทางกินดีอยูดี.
หัวขอตอไปเรียกวา ฟาสางทางกินดีอยูดี, ฟาสางทางการกินดีอยูดี นี้ก็
พูดบอยที่สุดแลว. บางคนนึกออกแลว นึกอยูในใจแลว วาอาตมาจะพูดวาอะไร เพราะ
พูดเรื่องนี้มาหลายหนเหลือเกิน. กินดีอยูดีกําลังเปนที่บูชากันอยูในโลก, เรียกวา
เปนแฟชั่น คือทําตาม ๆ กันเขาเรียกวาแฟชั่น นี่ทั้งโลก ๆ พูดถึงกินดีอยูดี, กินดีอยูดี,
บานไหนเมืองไหนก็จะพูดถึงเรื่องกินดีอยูดี
ตามภาษาของตนแหละ. เขาจะพูดภาษา
ของเขา แตวาความหมายมันอยูที่วา กินดีอยูดี ซึ่งไมมีขอบเขต, แลวก็โดยไมรูสึกตัว
ดวย. กินดีอยูดีอยางไมมีขอบเขต แลวตัวเองก็ไมรูสึกตัว วาตนเองนั้นกินดีอยูดีอยาง
ไมมีขอบเขต, นั่นแหละคือแฟชั่นที่กําลังเปนในโลก.
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ประเทศเราเปนประเทศเพิ่งพัฒนา ก็ไปตามกันประเทศใหญ ๆ ประเทศที่
เขากินดีอยูดีอยางนั้น จะละขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย. ปูยา
ตา ยาย ของเราเขากินอยูแตพอดี, ปู ยา ตา ยาย นี้ไมละโมภ โลภ ลาภ ที่จะกินดีอยูดี
เอร็ดอรอยไมมีขอบเขต, นี่ ปู ยา ตา ยาย ที่เปนพุทธบริษัทเปนอยางนี้. เขาละทิ้ง ละทิ้ง
การประพฤติของ ปู ยา ตา ยาย จะกินใหดี จะอยูใหดี จะแตงตัวใหสวย จะอยูบานอยูตึก
เหมือนวิมาน แขงกับเทวดา, อะไร ๆ ก็จะเปนเรื่องพิเศษเรื่องสูงสุด เรื่องดี ๆ ที่ไมมี
ขอบเขตทั้งนั้น.
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แฟชั่น
ความนิยมนี้
มันทําลายศีลธรรม,
หลงกินดีอยูดี
มันก็ไมตอง
เอาความคิดไหนมาใครครวญวา ถูกตองหรือไมถูกตอง, มันจะเอาแตกินดีอยูดีตะพึด
มันก็ทําลายศีลธรรม ทําใหเลวกวาสัตว. สัตวมันไมหลงกินดีอยูดีเหมือนคน เพราะ
มันคิดไมเปน มันกินแคอิ่มเทานั้นแหละ, แลวมันจะกินเทาที่วามันหิวเทานั้นแหละ.
เรื่องกินดีวิเศษ หยอดน้ําปลาเติมน้ําสมนั้นมันไมมี, มันไมรูจักนึก มันกินแตใหอิ่ม
อิ่มแลวก็พอ.
ตามหลักของพระศาสนา เราเอาศาสนาทุกศาสนามาใครครวญดูเถอะ, เราจะ
พบวาทุกศาสนานี้จะมีหลักตรงกันหมด
คือถือวาการกินอยูที่เกินพอดีนั้นบาป;
กินดีอยูดี หมายถึงเกินพอดี นั้นคือบาป, กินอยูแตพอดี นั้นคือไมบาป. ศาสนา
จึงสอนใหกินอยูแตพอดี ; ถากินดีอยูดี ซึ่งมันไมมีที่สิ้นสุด มันก็เกินพอดี มันก็
คือบาป, การกินอยูที่เกินพอดีนั้นคือบาป. ถาไมถือวาบาป ศาสนาไหนถือวาไมบาป
กินใหเกินพอดีเถอะ ไมบาป นั้นไมใชศาสนา; นั้นไมใชศาสนาของมนุษยที่ถูกตอง
เปนศาสนาของกิเลส, เปนศาสนาของพญามาร ใหกินดีอยูดีไมมีขอบเขต เปนศาสนา
ของพญามาร.
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เพราะไปหลงการกินดีอยูดีไมมีขอบเขต ลัทธินายทุนเอาเปรียบผูอื่น
มันก็เกิดขึ้นมาในโลก; กอนนี้มันไมมีดอก เพราะทุกคน เพราะทุกคนไมปรารถนาจะกินดีอยูดี
ใหเกินขอบเขต. กินอยูแตพอดีมันก็ไมรูจะเอาไปทําไม มันก็ไมมีความคิดที่จะกอบโกย
ขูดรีดเปนนายทุนกระดาษซับ, นายทุนมีอํานาจขูดรีดกอบโกยเอาหมด มันก็เพราะวา
ตองการจะกินดีอยูดี ที่ไมมีขอบเขต. ถาเกิดนายทุนมันก็ตองเกิดคนตอสู คือ
คอมมิวนิสต นี้เปนธรรมดา; ถาวานายทุนไมไดเกิดขึ้นมาในโลก คอมมิวนิสตก็ไม
เกิดขึ้นมาในโลก. ไปคิดดูเถอะ เพราะมีนายทุนเกิดขึ้นมาในโลก รวบรัดเอาไวหมด
เอาไวมาก ก็ตองเกิดผูตอสูแยงชิงคือคอมมิวนิสต.
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ฉะนั้นอยาไปโทษคอมมิวนิสต
คอมมิวนิสตมันเกิดเพราะนายทุน,
เพราะ
มีนายทุนจึงเกิดคอมมิวนิสต. นี้จึงจะเห็นไดวา ความกินดีไมมีขอบเขตนั้น เปนเหตุ
ใหเกิดทั้งนายทุน เปนเหตุใหเกิดทั้งคอมมิวนิสต, ใหนายทุนเกิดขึ้นมาในโลก, ใหคอมมิวนิสตเกิดขึ้นมาในโลก, ก็เพราะวาการกินดีอยูดี, หวังที่จะกินดีอยูดีอยางที่ไมมีขอบเขต
นี้เรียกวามันเปนบาป กินอยูเกินพอดี มันจะทําลายโลก.
กินดีอยูดี คนหลงกันแลวมันก็ซื้อกันใหญ. ของที่เกินจําเปน มัน
ก็เกิดเกินจําเปนขึ้นมาในโลกเต็มไปหมด.
เดี๋ยวนี้ของจําเปนเกือบจะไมมีใครรูจัก,
รูจักแตของเกินจําเปน. เอาโฆษณาสินคาในหนาหนังสือพิมพมาพิจารณาดูเถอะ ทั้งหมด
นั่นแหละ จะเห็นวามันสิ่งที่ไมจําเปน สิ่งที่เกินจําเปน; เมื่อไปบูชาไปหลงใหเกิน
จําเปน มันก็เกิดความไมสมดุลย, เกิดความผิดพลาด เกิดอุตสาหกรรมที่ลวงคน
ใหเปนทาสกิเลส, เกิดระบบการคาหลอกคน ใหชื้อหาแตสิ่งที่ทําลายมนุษย, เปนคนหลง
หลงกินหลงใชหลงแตงเนื้อแตงตัว, หลงอะไรตาง ๆ นานา เปนอันตรายแกมนุษยเอง.
มนุษยที่วามีใจสูง เดี๋ยวนี้กลายเปนคนขี้กิน ใจต่ําหรือใจสูง. คําวา มนุษยแปลวา ใจสูง ;
เดี๋ยวนี้มันกลายเปนคนขี้กิน กินอยูเกินพอดี หมดความเปนมนุษยไป.
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เขาพูดกันวา การกินดีอยูดีที่เกินจําเปน นั้นเปนตนเหตุใหเกิดโรคภัย
ไขเจ็บสมัยใหม ขึ้นมาเยอะแยะไปหมด. ขอนี้อาตมาก็เชื่อ แตก็ไมมีปญญาที่จะอธิบาย.
ใหไปถามพวกหมอดู หมอคงจะบอกไดวา โรคใหม ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะมนุษยสมัยนี้กิน
ดีอยูดีเกินพอดีนั้นมีโรคอะไรบาง เพราะวาหลายโรคทีเดียว โรคใหม ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นมา
ในสมัยที่มนุษยนิยมการกินดีอยูดี.

เขาวากันวา แมแตโรคตาเปนตอกระจก, ตาเปนตอกระจก จะเปนแตเฉพาะ
คนที่มีการกินดีอยูดี. จริงหรือไมจริงไปถามหมอดู. โรคตาตอกระจกที่มันมากขึ้น ๆ ใน
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โลกยุคปจจุบันนี้ก็เพราะวาคนมีการกินดีอยูดี,
แลวมันไมสมดุลยอะไรขึ้นมาที่ตานั่นแหละ
แลวก็ตาเปนโรคตอตาง ๆ นานา. โรคตอกระจก ตออะไรก็ตาม เขาวากันอยางนี้;
มีเหตุผล. เพราะมันผิดสมดุลยของธรรมชาติ. ทีนี้มันไมไดเปนเฉพาะที่ตา ที่ไหน ๆ
ก็เปน เปนขึ้นมากมายหลายโรค หลายสิบโรค เพราะวาการกินดีอยูดี. การกินดีอยู
ดีจึงเปนสิ่งที่ตองระวัง, ขอใหกินอยูแตพอดี, กินอยูเกินพอดีนั้นเปนบาป.
เดี๋ยวนี้คนเขาพอใจนะ พอใจกินดีอยูดี, กินดีอยูดี ถาวารัฐบาลไหนประกาศ
ออกมาวา ฉันจะชวยใหประชาชนกินดีอยูดี
รัฐบาลนั้นไดรับความพอใจ
ไดรับความ
สนับสนุน.
รัฐบาลไหนในโลกก็สัญญากับประชาชนวาอยางนี้ทั้งนั้น
เพื่อเรียกรองความ
สนับสนุนของประชาชน; เขาไปยักเรียกเสียวา สวัสดิการบาง อะไรบาง. สวัสดิการ
นั้นดูจะเปนเรื่องกินดีอยูดี มุงหมายกินดีอยูดี, แลวก็เกินพอดีทั้งนั้น, แลวสวัสดิการ
มันจะเลนงานมนุษย ใหเกิดปญหาไมรูสิ้นสุด.
รูเสียเถอะวา กินดีอยูดีมันไมมีที่สิ้นสุดนี้ มันไมมีขอบเขต มันออกไปได
โดยไมมีขอบเขต ปญหามันก็ออกไปได, อยางนอยก็ทําใหทุกคนหลงใหล ในเรื่อง
เอร็ดอรอยทางอายตนะ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ซึ่งเรียกวาเปนทาส
ของอายตนะ
เปนทาสของอารมณ
เปนทาสของกิเลส. นี่คือผลของการกินดีอยูดี
ทําใหคนไมพอใจรักษาศีลธรรม, ไมกลาหาญรักษาศีลธรรม เพราะจะเอาแตตามอํานาจ
ของกิเลส เพื่อกินดีอยูดี ศีลธรรมมันก็หมดไป.
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กินอยูแตพอดี กินอยูแตพอดี นั้นคือบทกําหนดของธรรมชาติ ธรรมชาติ
อันลึกซึ้ง หรือพระเจาก็ตาม ตองการใหมนุษยกินอยูแตพอดี, ธรรมชาติกําหนดให
กินอยูแตพอดี ถาแก กินอยูเกินพอดี แกตองเปนโทษ, แกตองมีโทษ แกตองรับ
บาป แกตองเกิดโรค แกตองเกิดปญหารบราฆาฟนกัน อยางนอยในตัวแกตองเกิดโรค,
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แลวแกก็แยงชิงกันเพื่อกินดีอยูดี แกก็ตองไดรบราฆาฟนกัน ทําลายลางกัน. ฉะนั้น
สัตวเดรัจฉานไมคอยมีปญหาอยางนี้ เพราะมันกินอยูแตพอดี, แลวความคิดมันไมมี ที่
จะกินดีอยูดีอยางไมมีขอบเขต มันคิดไมได มันสมองมันคิดไมได เพราะฉะนั้นมันไม
ตองเปนทุกขทรมานเหมือนมนุษย.
มนุษยที่จะกินดีอยูดี ใหลูกหลานกินดีอยูดี แตงเนื้อแตงตัวดี อะไรดี ๆ ดี
พอแมตองเปนโรคประสาท เพื่อใหลูกหลานไดกินดีอยูดี; นี้ทําไมไมคิดกันบาง ?
แตวาที่จริงแลว มันเพิ่งเปนเชนนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้, กอนนี้มันก็ไมไดเปน. มนุษยสมัย
คนปาโนนเปนอยางนี้ไมได
แลวเขาก็อยูกันมาอยางถูกตอง
เปนธรรมดาธรรมชาติพอ
สมดุลยเรื่อย ๆ มา เรื่อย ๆ มา, มายุคเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ที่มันเกิดเจริญทางวัตถุ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงมาก คือความเจริญทางวัตถุ คือรูจักประดิษฐทางวัตถุ เรื่องกิน เรื่องนุง
เรื่องหม เรื่องใชสอย.
เมื่อรูจักทําใหอรอยสวยงามเพลิดเพลินกวาธรรมชาติ
เมื่อนั้นแหละปญหา
มันตั้งตน, ปญหายุงยากของมนุษยตั้งตน เมื่อรูจักกินดีอยูดีกวาธรรมชาติ; ถา
สมัยกอนมีเผือกมีมันไปขุดมากิน ไปไลเนื้อก็มากิน บางทีก็กินทั้งดิบ ๆ ตอมารูจักยางไฟ
ก็กินมากกวา ตอมารูจักจิ้มเกลือมันก็กินมากกวา, เรียกวาความเจริญทางวัตถุเพิ่มขึ้นเทาไร
ปญหาอยางนี้มันก็เกิดขึ้นเทานั้น.
จนกระทั่งวาเดี๋ยวนี้มันเหลือที่จะกลาว
มีสิ่งที่เกิน
จําเปนมากเหลือเกิน.
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ครั้งหนึ่งอาตมาตกใจ
เพียงแตไปเห็นเทานั้นแหละ
เขาตั้งโตะเลี้ยงอาหาร
แบบใหมโตะจีนนั่นแหละ เฉพาะน้ําจิ้มเทานั้นตั้ง ๒๐ อยาง. คิดดูสิ บนโตะนั้นเฉพาะ
น้ําจิ้มเทานั้นมีตั้ง ๒๐ อยาง อยางนี้ไมอรอยมันก็จิ้มอยางนี้, อยางนี้ไมอรอยมันก็จิ้ม
อยางนี้, อยางนั้นไมอรอยมันก็จิ้มอยางนั้น, มีใหเลือกตั้ง ๒๐ อยาง มันก็กินเกินพอดี
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เพราะวาเปลี่ยนทีมันก็อรอยที มันก็กินเกินพอดี นั่นแหละความเจริญซึ่งจะฆามนุษย
ทําใหมีโรคภัยไขเจ็บ, ใหมีความเห็นแกตัว ใหมีความอิจฉาริษยา, ใหมีความแยง
ชิงแลวก็ทําลายลางกัน.
ฉะนั้นรีบศึกษาธรรมะ, เดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมะ ใหรูในขอนี้, หยุดเปนทาส
ของกิเลส, หยุดเปนทาสของกิเลส ไมบูชาความอรอยของกิเลส. ความอรอยนั้นมัน
เพื่อสงเสริมกิเลส เปนของกิเลส ไมใชของธรรมะ; ถาของธรรมะไมตองอรอย
ใหเลี้ยงชีวิตอยูไดใหเปนปรกติ, เอาแตเพียงปรกติ และสมดุลย; ถาถึงขนาดอรอย
แลวก็เปนเรื่องของกิเลส.
แตวาคนที่มีธรรมะแลว
ถึงจะอรอยมันก็ไมหลงใหลดอก
เอาของ
อรอยอยางไรมาใหคนที่มีธรรมะกิน มันก็ไมหลงใหล, มันเพียงแตรูวา โอ นี้มันอรอย
โวย เขาเรียกกันวาอรอย แลวก็ไมตองหลงใหล. ฉะนั้นคนมีธรรมะจึงไมเปนอะไร กิน
ของอรอยก็ไมหลงใหล, กินของไมอรอยก็ไมขัดใจปรกติอยูเสมอ; นี่เขาเรียกวา
มีธรรมะ.
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เอา, ทีนี้ขอสุดทายของฟาสาง อยาเพอตกใจ ขอสุดทาย ฟาสางทางหวาด
กลัวคอมมิวนิสต นี่เรื่องสุดทายที่จะพูดวันนี้ แลวก็จะเลิกกัน ฟาสางทางหวาดกลัว
คอมมิวนิสต กลัวคอมมิวนิสต.
เดี๋ยวนี้คนครึ่งโลกอยางนอยกลัวคอมมิวนิสต,
คนตั้งครึ่งโลกกลัวคอมมิวนิสต โดยเฉพาะฝายนายทุนหรือฝายที่ไมใชคอมมิวนิสต ก็กลัวคอมมิวนิสต เรียก
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วาเปนปญหาใหญในโลก, กลัวอยางขึ้นสมอง กลัวอยางงมงาย กลัวอยางไรเหตุผล.
กลัวอยางเปนโรคประสาท.
เขาวามีคนเปนโรคประสาทเพราะหวาดกลัวคอมมิวนิสตกัน
ไมนอยเหมือนกัน เพราะมันไมรูจักกลัว มันกลัวเกินขนาดจนขึ้นสมอง.
คําวาขึ้นสมองนั้น
ตองใหยกเอาคําพูดบานเรา
คําพูดปกษใตบานเรานี่
เปนหลัก อะไรขึ้นสมอง ? กลัวขึ้นสมอง กลัวจนอุจจาระขึ้นสมอง, พูดวา กลัวจนขี้
ขึ้นหัว เพราะกลัวมากไป มันกลัวอยาง ไมมีเหตุผล เมื่อขี้เขาไปอยูในสมองหมดแลว
เอาสมองไหนมาคิดเลา ในหัวกระโหลกเต็มไปดวยขี้ แลวมันจะเอาสมองไหนมาคิด. นี่
เรียกวากลัวจนขี้ขึ้นสมองขึ้นหัว มันก็หมด ก็ผิดหมด.
เดี๋ยวนี้ คนก็กลัวคอมมิวนิสต กันถึงขนาดนี้ แลวเปนโรคประสาทผิด
ปรกติกันมากมายทีเดียว. นี่ปญหาคือหวาดกลัวคอมมิวนิสต, แลวก็ เอา ลงทุนปราบ
คอมมิวนิสต กัน ชักชวนกันปราบคอมมิวนิสตเสียเวลา เสียเงิน เสียขาวของ เสียชีวิต
เสียชีวิตแลกกันไปเทาไร ๆ แลวปราบคอมมิวนิสต. นี่มันเปนปญหาอยางนี้, แลวก็ไม
มีผลดีอะไรเกิดขึ้นมา ยังนอนสะดุงหวาดกลัวคอมมิวนิสตอยูนั่นเอง. เปนความเลวราย.
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เลิกกลัวคอมมิวนิสตกันไดแลว คือมีธรรมะใหเพียงพอ เราไมตองมี
อะไรที่ตองกลัว, มันไมมีอะไรที่ตองกลัว, มันไมมีตัวมีตนที่จะตาย หรือที่จะใหใคร
มาฆาใหตาย เราไมตองกลัว. ที่นากลัวนั้นคือกิเลส, กลัวกิเลสยิ่งกวาคอมมิวนิสต
นั่นแหละถูก มีคนมาชักชวนอาตมาวา ชวยกันตอตานคอมมิวนิสต. อาตมาบอกวา
คอมมิวนิสตไมนากลัว กิเลสนากลัว คุณมาชวยกันตอตานกิเลสเอาไหม ? เขาไมเอา,
เขาก็เลยกลับ. เราก็ไมตอง ตางคนตางไมตองชวยกัน. เขาชวนตอตานคือทําลาย
คอมมิวนิสต เราชวนตอตานกิเลส ทําลายกิเลส, แลวตกลงกันไมไดก็เลิก.
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ขอพู ดถึ งความจริ งเรื่ องนี้ นิ ดหน อยว า
พวกคอมมิ วนิ สต เขาก็ มี อุ ดมคติ สู ง
วาเขาจะจัดโลกนี้ใหมีสันติภาพ เขาจึงหาพวกไดมาก. พวกคอมมิวนิสตขยายตัวออก
ไปไดมา หาแนวรวม เพื่อนมาก ๆ มาก เพราะเขามีคําพูดวาเขาจะจัดโลกใหมีสันติภาพ
แลวเขาก็มีเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ เหตุผลอยางนั้นอยางนี้. พวกคอมมิวนิสตหลาย ๆ
แขนง หลาย ๆ ลัทธิ มีเหตุผลของตน ๆ หาพรรคพวกไดมากขึ้น ๆ จนเกินครึ่งโลกแลว
กระมัง เพราะเขาอางวาเขา จะจัดโลกใหมีสันติภาพ ตามแบบของคอมมิวนิสต คือ
อยาใหมีใครไดเปรียบใคร, ใหเปนของกลาง ใหอะไรก็ตามใจเถอะ ตามลัทธิคอมมิวนิสต เขาก็มีวิธีจัดโลก ใหมีสันติภาพ.
ทีนี้ พวกนายทุน ขาศึกของคอมมิวนิสต เขาก็วา จะจัดโลกใหมีสันติภาพ
เรามาจัดโลกกันแบบนี้สิ แบบนี้แบบนายทุนนี้ แลวโลกก็จะมีสันติภาพ เขาก็หาพวกหา
อะไรไดแนนแฟนเหมือนกัน
กุมกันไวแนนแฟนเพื่อตอตานคอมมิวนิสต
เพื่อจัดโลก
ใหมีสันติภาพ.
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ทีนี้ ชาวพุทธเรา เราก็วา ฉันจะจัดโลกใหมีสันติภาพ เหมือนกัน ;
ฉันไมเปนนายทุน ฉันไมเปนคอมมิวนิสตดอก แตฉนั ก็จะจัดโลกใหมีสันติภาพเหมือนกัน.

เอา, มาแขงกัน ๓ พวก ตางคนตางที่จะจัดโลกใหมีสันติภาพดวยกัน,
แลวทําไมมันจึงเขากันไมไดเลา, ทุกฝายตองการจะจัดโลกใหมีสันติภาพ แลวทําไมมันจึง
รวมกันไมได, แลวก็ทะเลาะกันเอง ทําลายกันเอง เปนศัตรูกันเอง เปนเวรเปนภัยกัน
เอง ทั้งที่ปากพูดเหมือนกันทั้ง ๓ วาฉันจะจัดโลกใหมีสันติภาพ.

นี่มัน รวมมือกันไมได ทั้งที่วาจะจัดโลกใหมีสันติภาพดวยกัน ทั้งนี้ก็เพราะ
วาวิธีจัดมันตางกัน; แยงกันจัดโลก ไมตกลงกัน, แลวก็ทําลายลางกัน เพราะวาไม
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ตกลงกัน. คอมมิวนิสตเขาก็วาตองฆานายทุน เสีย โลกจึงจะมีสันติภาพ. นายทุนก็
วาตองฆาคอมมิวนิสต เสีย โลกจึงจะมีสันติภาพ, นี้ชาวพุทธเราวา ตองรักกันและกัน
โลกจึงจะมีสันติภาพ,
มันเหมือนกันที่ตรงไหน.
คอมมิวนิสตจะจัดโลกใหมีสันติภาพโดย
ลางนายทุนเสียใหหมด, นายทุนก็วาจะโลกใหมีสันติภาพ ดวยการลางคอมมิวนิสตเสีย
ใหหมด, ชาวพุทธเราวา จะจัดโลกใหมีสันติภาพก็ตองรักกันทุกฝาย. ไมมีใครคิดที่จะ
ฆาใครหรือลางผลาญใคร เปน ๓ อยางไมเหมือนกันเลย.
นี้ขอใหลองคิดดูวา อยางไหนมันจะถูกตอง ? ถาเราเปนพุทธบริษัทจริง
มันก็เปนอยางนี้อยูแลว ไดศึกษาเลาเรียนมา หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เราเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน, เรามาอยูกัน
อยางนี้ซิ ไมมีใครเอาเปรียบใคร. คอมมิวนิสตก็ไดอาจจะเกิดขึ้นในโลก เพราะมี
แตคนรักกัน, นายทุนก็ไมอาจจะเกิดขึ้นในโลก เพราะมันมีแตคนรักกัน มันเห็นแก
ผูอื่นดวย
มันจะกอบโกยฝายเดียวไมได. เพราะฉะนั้นนายทุนก็ไมเกิดถามนุษยรักกัน,
คอมมิวนิสตก็ไมเกิด ถามนุษยรักกัน. ถามนุษยรักกันมันก็เปนพุทธบริษัทขึ้นมา
ทันที คราวเดียวพรึบเดียว ก็เปนพุทธบริษัทกันทั้งโลก ถาวาเรามันรักกัน เมตตา
กรุณาตอกัน.
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ทีนี้จะฟาสางไดอยางไร ? กลับไปหาพระศาสนา, กลับไปหาหลักเกณฑ
ที่วา เราจะตองอยูรวมกันในโลก. ตองมีความรักเพื่อนมนุษย เพื่อนเกิด แก เจ็บ
ตาย ดวยกัน; นายทุนก็กลับไปหาธรรมะ มีธรรมะรักผูอื่น, คอมมิวนิสตก็กลับไปหา
ธรรมะ เปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน ไมตองฆากัน พูดจากันได พูดจารูเรื่อง
กันได. ชาวพุทธเราก็ทําไปตามเดิม มีความรักเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย, มันจะ
กลายเปนโลกทั้งโลก ที่มี แตความรักความเมตตากรุณา, เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ
ตาย ดวยกัน ไมตองกลัวคอมมิวนิสตหรืออะไรอีกตอไป.
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ที่ จริ งก็ เป นหลั กธรรมะในพระพุ ทธศาสนาอยู เองแล ว
ถ าใครถื อหลั ก
อันนี้ แลวก็ไมเกิดนายทุนขึ้นในโลก ไมเกิดคอมมิวนิสตขึ้นในโลก, มีแตมนุษย
ที่มีจิตใจสูง อยางเดียว, ไมเอียงซายเอียงขวา เดินอยูตรงกลาง. นั่นแหละมันจะรอด;
จะไปเปนซายอยางคอมมิวนิสต,
จะไปเปนขวาอยางนายทุน, จะเรียกชื่ออะไรก็ตามใจเถอะ,
มันก็คือเอียงซายเอียงขวา มันไมถูกทั้งนั้นแหละ. มันอยูที่ตรงกลางนั่นแหละจะถูก
ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา.
โลกปจจุบันนี้เจริญดวยการศึกษา
อาจจะเขาใจพุทธศาสนาได
เพราะ
พุทธศาสนาไมมีเหตุผลอันหลอกลวงปดบัง มีเหตุผลที่เปดเผย วาเราตองรักกัน,
หรือวาเราจะดับทุกขของมนุษยนั้นไมใชเกี่ยวกับเรื่องภายนอก
มันเกี่ยวกับเรื่องภายใน,
ทําจิตใจใหถูกตอง แลวเราก็ไมมีความทุกข. เมื่อเราไมมีความทุกขแลว จะมี
ความจําเปนอะไรที่เราจะตองมาคอยฆากัน, ตั้งพิธีที่จะฆาลางผลาญกันอยูอยางนี้.
ถาวามีการสอนพุทธศาสนาที่ถูกตอง
ก็เหมาะสมกับมนุษยแหงยุคปจจุบัน
ที่มีความเฉลียวฉลาด ศึกษาวิทยาศาสตร คือพุทธศาสนา มันก็เขาใจกันได มันก็รวม
กันได; มนุษยนี้รวมกันไดตามความหมายของคําวาคอม คอมมิวนิสต นั้นมัน
มีความหมายวาเปนการรวม, รวมหมด อยูเหมือนกัน; แตจะรวมหมดดวยอาวุธ
นั้นไมได คอมมิวนิสตเขาจะรวมดวยอาวุธ มันทําไมได มันเปนไปไมได ไมมี
ใครยอมใคร. แตถารวมกันดวยธรรมะนี้มันทําได; เอาธรรมะมาดีกวา เอา
ศาสนามาดีกวา, เอาพระเจากลับมาดีกวา แลวคนก็ จะรวมกันได ทั้งโลกทั้งจักรวาล
ไมมีปญหาเหลืออีกตอไป.
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มันมีปญหาอยูที่คอมมิวนิสตกับนายทุนเขาจะรวมกันไดหรือไม;
สวน
ชาวพุทธเรานี้พรอมเสมอที่จะรวม หรือรวมอยูเองแลวตามธรรมชาติ เพราะจิตใจ
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มันเปดกวางอยูเองแลวอยางนั้นวา เราเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน.
ชาวพุทธไมมีปญหา ชาวพุทธแทจริงไมกลัวคอมมิวนิสต; ถายังกลัวคอมมิวนิสต
อยูยังไมใชชาวพุทธที่แทจริง.อาตมาพูดอยางนี้คงมีคนดา
เรากลัวกิเลสมากกวากลัว
คอมมิวนิสต,
กิเลสนากลัวกวาคอมมิวนิสต เพราะฉะนั้นเราจึงไมกลัวคอมมิวนิสต.
เรากลัวกิเลส ซึ่งเปนเหตุใหเกิดคอมมิวนิสต, กลัวกิเลสซึ่งเปนเหตุใหเกิดนายทุน.
คุณลองคิดดูจะเห็นไดวา เพราะเห็นแกตัวไมมีธรรมะ ก็เกิดนายทุนขึ้นมา
กอน, เพราะเห็นแกตัวไมมีธรรมะ ไมตอสูดวยธรรมะ ก็เกิดคอมมิวนิสตขึ้นมาจะลาง
ผลาญนายทุน.
กิเลสเปนเหตุใหเกิดทั้งนายทุนและคอมมิวนิสต;
ดังนั้นกิเลสนากลัว
กวาคอมมิวนิสต ชาวพุทธจึงกลัวกิเลสมากกวากลัวอะไร ๆ.
ถาปราบกิเลสได, ในโลกนี้ ถาปราบกิเลสได มันก็หมดไปทั้งนายทุน
และคอมมิวนิสต, ไมมีปญหาเหลือดอก. ถาธรรมะเขามา ปราบกิเลสของคนได มันก็
หมดไมมีเหลือ
ทั้งพวกคอมมิวนิสตและทั้งพวกนายทุน;
การที่รบกันยึดเยื้อถาวรนี้ก็
ไมมีดอก มันหยุดไปเอง. เกิดนายทุน ขึ้นมาในโลกก็เพราะกิเลส, เกิดคอมมิวนิสตขึ้นตอตานนายทุน ก็เพราะกิเลส; พอไมมีกิเลสมันก็หายไปโดยไมตองฆา มัน
หายไปเองทั้งนายทุนและทั้งคอมมิวนิสต.
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ฉะนั้นจึงวา เอาธรรมะเขามา แลวจะหมดปญหา ที่เปนความหวาดกลัว
ของคนตั้งครึ่งโลก ถึงฝายคอมมิวนิสตเอง
ก็อยูดวยความหวาดกลัว
วาจะพายแพแก
นายทุน, นายทุนก็อยูดวยความหวาดกลัว วาจะพายแพแกคอมมิวนิสต. ฉะนั้น จึงพูด
วามันกลัวกันอยูทั้งโลกดีกวา, ทรมานจิตใจกันตลอดเวลาดวยกันทั้งโลก. ขอใหธรรมะ
กลับมา ขอใหศาสนากลับมา ขอใหพระเจากลับมา ก็เกิดฟาสางทางที่จะไมตองกลัว
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คอมมิวนิสต หรือไมตองกลัวอะไรอีกตอไป เพราะวาสิ่งที่นากลัวสูงสุดนั้นคือกิเลส
เราเอาชนะกิเลสได สิ่งที่นากลัวทั้งหลายก็หมดไป.

ถา

นี้เรียกวา ฟาสางทางความหวาดกลัวคอมมิวนิสต สางแลวก็จะหมดไป พุทธ
บริษัทจะทําได หรือพุทธบริษัทก็ทําอยูแลวตลอดเวลา,
ถาไมบกพรองในหนาที่ของตน.
กลัวแตวาพุทธบริษัทนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเปนนายทุน
หรือไปเปนคอมมิวนิสตเสียอีก ;
ถาพุทธบริษัท ยังเปนพุทธบริษัทอยู ปญหาก็จะไมมี.
เปนอันวา
มีเรื่องฟาสางทางคอมมิวนิสตนี้เปนเรื่องสุดทาย
ของการ
บรรยายวันนี้,
แลวเปนเรื่องสุดทายของการบรรยายปนี้
เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของ
การบรรยาย. เดือนตุลาคมขึ้นใหม พฤศจิกายน ธันวาคม ๓ เดือนนั้นเราหยุด ปดเทอม
๓ เดือน. การบรรยายวันนี้เปนครั้งสุดทาย ก็พูดจบเรื่องฟาสางระหวางหาสิบปที่มี
สวนโมกข.
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ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาดูใหดี มันก็ไดเกิดฟาสางจริง ในความ
หมาย ๓ อยาง : คือสวนที่ ฟาสางเพราะมีสวนโมกข นี้ก็มีอยูสวนหนึ่ง นี่โดยตรง,
ทีนี้ฟาสางเพราะมีคําสั่งสอนอธิบายของสวนโมกขเปนอุปกรณ
นี้มันก็ก็มีอยูสวน
หนึ่ง, หรือมันสางเอง โดยไมไดเกี่ยวของกับสวนโมกข แตวาเผอิญมัน พองกันกับที่มี
สวนโมกข ระหวางหาสิบป เราก็เอามารวมดวย; เรียกวาฟาสางระหวางหาสิบป สางเอง,
สางเพราะมีสวนโมกข,
หรือสางเพราะวามีเหตุผลครึ่งหนึ่งจากการมีสวนโมกข
ก็รวม
เรียกวา ฟาสางระหวางหาสิบป ที่มีสวนโมกข.
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เอามาพูดนี้ไมใชเพื่ออวดตัว
ไมใชเพื่ออวดดี
สําหรับพุทธบริษัทเรา
แต
เอามาพูดเพื่อใหเรานึกเห็นมองเห็น สิ่งที่ควรกระทํา, และเราไดกระทําแลว และ
จะไดเปนอุทาหรณทิฏฐานุคติสําหรับคนที่จะทําตอไปขางหนา.
ถาคนที่จะทํา
อะไรตอไปขางหนาในทางธรรมนี้ เขาพิจารณาดูเรื่องเหลานี้แลว เขาก็จะเห็นลูทาง มันก็
จะงาย มันจะไมลําบาก ในการที่จะชวยปรับปรุงแกไข ใหโลกนี้มีสันติสุข มีสันติภาพ :
บุคคลมีสันติสุข, แลวก็สังคมมีสันติภาพ ก็เรียกวาเปนโลกที่ควรจะพอใจ.
หวังวาทานทั้งหลายจะเอาไปคิดนึกพิจารณา สําหรับทําใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป,
และสําหรับจะไดชักจูงคนที่ยังไมเขาใจ หรือพวกอื่นที่ถือสิทธิอื่นยังไมเขาใจ เขาก็จะได
เขาใจ, แลวเราก็จะไดชื่อวาเปนผูรวมมือกัน ทําโลกนี้ใหมีสันติภาพ เปนการไดทํา
หนาที่ของตนเองดีที่สุดแลว ไมมีความบกพรองที่ใครจะมาติเตียน วาเราเหลวไหล
ไมทําอะไร, หรือไมทําอะไรตามที่ควรจะทํา. เราไดทําแลว และไดพยายามมาอยางนี้
สรุปผลเปนเรื่องสางตางลักษณะกันหลายสิบชนิด
หลายรอยชนิด ระหวางหาสิบปที่มี
สวนโมกข.
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การบรรยายนี้สมควรแกเวลาแลว
ขอยุติการบรรยาย
เปนโอกาสใหพระคุณเจา
ทั้งหลาย สวดบทพระธรรม ในรูปแบบคณสาธยาย ฟงแลว จะเกิดกําลังใจ เกิดความ
กลาหาญ เชื่อแนในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม อันเปนหนาที่ของตน สืบตอไป ในกาล
บัดนี้.
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