หนา
๒
๔
๗
๗
๑๐
๑๒
๒๐
๒๑
๒๗
๓๑
๓๒
๓๒
๓๒
๓๘
๕๘
๕๘
๖๖
๖๖
๗๐
๗๑/๒๖๗
๗๒
๗๖
๘๑
๘๑
๘๒
๙๒
๙๓
๙๓
๙๔
๙๖
๙๗
๙๘
๙๘
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๖

บรรทัด
๖(จากบน)
๘ (จากลาง)
๑๐ (จากบน)
๑๓ ,,
๕ ,,
๕ ,,
๑๒ ,,
๗ ,,
๓ (จากลาง)
๒๑
๑๐ (จากลาง )
๖ (จากบน)
๒
๓ (จากบน)
๖ ,,
๑๔ ,,
๑ ,,
๒ ,,
๕ (จากบน)
๒/๖,๘,๑๐,๑๒
๑๐ (จากบน)
๘
๒
๒
๖ (จากบน)
๙ (จากลาง)
๒ (จากลาง)
๒ (จากลาง )
๕ (จากลน)
๘ (จากลาง)
๓ ,,
๑๐
๑๑
๒ (จากลาง)
๑ ,,
๓ ,,

โปรดแกคําผิด
ในหนังสือ ธรรมปาฏิโมกข
คําที่ผิด
แกเปน
ยิงเฝอ
ยิ่งเฝอ
พระโสดาบัน
ขั้น พระโสดาบัน และ
พุทธหนึ่ง
พุทธหนึ่ง,
ตอง
ได
ซึ่ง
(ตัดออกเสีย)
อุปาทาน
ดวยอุปาทาน
สังยุตต
สังยุตตรอน
หมดรอน
โทษปรับ
ปรับโทษ
ทําไมได ซึ่ง
ไมทําก็ไมได เพราะ
ละกัน
และกัน
อนัตตา
อัตนียา
เสขียวัตต
เสขิยวัตร
ขยาย
ขยายพันธ
ลิดรอน
ลิดรอน
ทาง
สวนดีของ
เอตมมง คลมุตตมํ
เอตมมงคลมุตตมํ
มง คลมุตตมํผุฎ.
มงคลมุตตมํ ผุฏ.
ปรชญา
ปรัชญา
วิภัชวาท (ทุกแหง)
วิภัชชวาท
จะไป
จะ
นานวา
นานวา
อัตตนียา
อัตตนียา คือเปนของเรา
ก็เทากับพูดวา
นั่นหมายความวา
เปนคน
ไมเปนของเรา
สอน
สอบ
ตัวกูที่
ตัวกูที่ทําให
ไมยอม.ตัว
ไมยอม,เปนตัวโมหะ
มานะนี้
มานะนั้น
จริงนี้นั้น
จริงนั้น
สวนเดียวที่
สวนที่
เปนอยาง
เปนตัวกูอยาง
พอแม
กิเลสของพอแม
คนจะฆา
คนชนิดนั้นจะฆา
ไมทําอะไร
ไมทําชั่วอะไร
กระทํา
การกระทํา
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หนา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๘
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๖

บรรทัด
๘ (จากบน)
๔ (จากบน)
๙ ,,
๖ “
๑๔ “
๖
๕ (จากบน)
๒ (จากลาง)
๑๑ (จากลาง)
๑๑ (จากลาง)
๑๐ (จากบน)
๑๐ (จากบน)
๖ (จากบน)
๑๒ “
๓(จากลาง)
๘
“
๖
“
๑๓(จากบน)

๑๓๔
๑๓๔
๑๓๕

๔(จากบน)
๖(จากลาง)
๒(จากบน)

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๒

๓(จากบน)
๗(จากลาง)
๔ “
๓
๓
๔(จากบน)
๗ “
๔ “
๔ (จากลาง)
๘(จากบน)
๑๑ “
๘ “
๙ “
๘ “
๓(จากลาง)
๑ “
๒(จากบน)
๔ “

คําที่ผิด
แกเปน
ที่มีอยู
ที่เกี่ยวกับพระเจาอยางบุคคล อัน
สมัยนั้น
สมัยนี้
เราซิจะ
เราเสียอีกจะ
การพูด
การเอามาพูดนั้น
ชคฺค
ชกฺข
ของกู
ของกู”
วา
วาที่ไมใช
จริง;อยางมายา
จริงอยางมายา;มัน
เราจะเอา
เราอยาเอา
ไมเอาจริง
เอาจริง
กระโดด
ตะโกน
หรือตัณหาจะ
ตัณหาที่
เทากับ
ที่จะ
และ
เปนอันวาไมมีอะไรที่เปนของจริง และ
ในทาง
ในความ
การที่ไปหลงใน
การปฏิบัติ
วัฒนธรรมไทยนั้น
แมจะ
(ทั้งบรรทัดนี้แกวา;-) มันมีผลอะไรขึ้นมา;แลวจะไปยึดมั่น
ถือมั่นผลอันนั้นเขาอีก มันกลายเปนของ
อยูที่เรื่อง
อยูที่เรื่องการทําให
เรื่องสืบ
เรื่องของการสืบ
นั้นไมใช
ตามความหมายของคนธรรมดาสามัญ
นั่นจะไมใช
แตเปนอยู
แตถาเปนอยู
เทานั้นเอง
อะไรหมด
และความจริงนั้นก็ยังงอกไป ไมมีอะไรนอกไป
การทําใหทุกขมีอยู
หรือการทําใหดับทุกขเสียได
ปกอยาง
ปกใจเชื่ออยาง
พด
พูด
สติ
มีสติ
โมกข ฯ
โมกข
พุทธศาสนา
คือของพุทธศาสนา
นั้นไดหมด
นั้น คือไดหมด
ที่พูดวา เราจะอิ่มไม
ในทํานองวา เราจะอิ่ม, ไม
ตรัสรูวา
ตรัสวา
ธรรมอยู
เห็นธรรมอยู
ตรัสรู
ตรัส
ใชไมได
ใชไมไดถึงขั้นปญญา
อานาปานสติในที่
สวนอานาปานสติในคัมภีร
แหงนั้นสมบูรณ
แหงอันเปนอานาปานสติทื่มี
.ในพระไตรปฏกก็
นอกพระไตรปฏก
พระพุทธศาสนาก็ยังมี
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หนา
๑๔๒
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๗
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๓
๑๖๙/๑๗๐
๑๗๑
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๗
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๑
๑๙๒
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๘
๒๒๖
๒๓๗
๒๔๘
๒๕๑
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๖
๒๖๖
๒๖๗
๒๗๗
๒๗๘
๒๘๐
๒๘๓

บรรทัด
๔(จากลาง)
๑๑(จากบน)
๑๒ “
๓(จากลาง)
๔(จากบน)
๔(จากบน)
๒ “
๗ “
๒๐/๒,๕,๖
๗
๗ (จากบน)
๗ “
๑๐,๑๑,๑๘,๑๙
๑๒
๘
๔
๑๘(จากบน)
๑(จากลาง)
๒(จากบน)
๙ “
๒ “
๓ “
๑๑ “
๑๑ “
ใตลางสุด
๙(จากลาง)
๕ (จากบน)
๑๑ “
๙(จากลาง)
๒(จากบน)
๑๐(จากลาง)
ใตลางสุด
๗ (จากบน)
๑ (จากลาง)
๑ “
๔ (จากบน)
๑๔
๒ (จากลาง)
๑๐ (จากลาง)
๑๕

คําที่ผิด
แกเปน
คือความจริง
นี้คือความจริง
“
(ขีดออกเสีย)
ชีวต
ชีวิต
ศึกษา
ศึกษาให
สิง
สิ่ง
มากขึ้น จนทําไม
มากขึ้นไปอีกจนทําการกําจัดไม
เวลานี้ยิ่ง
เวลานี้;ยิ่ง
ฐานะวัฏฏะ
ขาณุวัฏฏะ
อภัพพสัตว(ทุกแหง)
อภัพสัตว(ทุกแหง)
พิจารณาแต
พิจารณาแลวแต
ก็ได
ก็ไมได
ถือวา
แตถือวา
อาวจระ(ทุกแหง)
อวจระ (ทุกแหง)
อาวะ
อวะ
รูสึกตัวกู
รูสึกวาตัวกู
อยูนี้.
อยูนี้
สังคมมอง
สังคม;มอง
สัตตาหะ
ทําการสัตตาหะ
สูงสุด
ระดับสูงสุด
ทําไมได
ทําไมไดสําหรับบางคน
นอยกจะ
อยางนอยก็จะ
อทิสมา
อทิสสมา
มนุษย
มนุษย *
กินผลไมตนนั้น
(เรื่องนี้ดูเรื่องละเอียดที่หนา ๓๐๓)
(เติมเปนเชิงอรรถวา ;เปนขอความ มีอยูในศาสนาคริสต)
มีการไม
ไมมีการ
เปนฆราวาส
ฆราวาส
หะธะ
หะถะ(Hatha)
ปฏิบัติธรรม
งาน
แบบนี้
แบบนี้วา
ศัพท
สัตว *
(เติมเปนเชิงอรรถวา : เปนภาพ งู - ไก - หมู )
หน
วัน
สมายุตฺ
สมา ยุตฺ
วตฺเต
วตฺตเต
วตฺเต
วตฺตเต
ก็ไดบํา
เพราะไดบํา
เปนลับ
ซึ่งลับ
ตันไร
ตันไล
โมกข
โมกฺข
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๒๙๖
๓๐๒
๓๑๔
๓๒๐
๓๒๗
๓๒๗
๓๓๕
๓๔๕
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๒
๓๕๒
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๔
๓๕๔
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๕
๓๕๕
๓๕๕
๒๕๖
๓๕๗
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๘
๓๕๙
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑

๑(จากลาง)
๑๐(จากบน)
๑๐ “
๓(จากลาง)
๗ “
๖ “
๓ “
๔ (จากบน)
๗ “
๘ “
๑(จากลาง)
๗ (จากลาง)
๒ “
๒(จากบน)
๕ “
๒(จากลาง)
๑ “
๔(จากบน)
๓ “
๔ “
๖(จากลาง)
๘ “
๑๐(จากบน)
๑๐ “
๓(จากลาง)
๑ “
๑๒–๑๓(จากบน)
๑๓ (จากบน)
๒(จากลาง)
๒(จากบน)
๖ “
๙ (จากลาง)
๒ “
๑๔ (จากบน)
๔ “
๕ “
๕ “
๘ “
๑๑ “

ก็จะไม
ก็จะรูวาไม
อยา
อยาง
ริด
ลิด(แกทุกแหง)
กุฏ
กุฏิ
สงฺขิเตน
สงฺขิตเตน
(เขียนวงเล็บระหวาง คือ ถึง นั้น)
องฺคุลิมาล
องคุลีมาล(ทุกแหง)
เจ ภิกขู
เจ ภิกขุ ภิกขู
ขึ้นมาตามระยะของ
ขึ้นมาที่หนึ่ง ตามนัยะของ
(ขีดฆาตั้งคําวา ขั้นภพถึงใหเกิดตัณหาออกเสีย)
กอนนั้น
นั้นกอน
ก็มียึด
ก็มีใหยึด
พอมีคน
พอมัน
มารเสียได
มารเสียบาง
ของตัว
ของกู
คนที่เราวา
คนที่เราไมวาเขา
กลับไป
กลับตาละปตรไป
ดีอยางนี้ปลอด
เปนอะไรอยางนี้ดีกวาปลอด
เขาจําตองคิดวา
เขาตองจดจําโดยคิดวา
ตองสมมติ
ถาสมมติ
ซักบาธ
ปฏิบัติอะไร
ยังวากูแพกวาคนนี้
กูแพก็แตคนนี้
คริสเตียนเขาวา
แนะ
จงระวังอยาปลอยดีมากนัก
(ขีดฆาวรรคนี้ออกเสีย)
ที่คุณเขียน
ที่คุณโกวิทเขียน
หลายวิธี
สําหรับเลือก
ที่ใหอริยสัจจเกิด
ที่ไมใหโอกาสมันเกิด
เห็นแลวมัน
เห็นไดวามัน
เขา
ผม
จะไมนึกถึง
จะไมยึดถือ
เหมือน
เปน
มีภาพเขียน
มีภาพเขียนไวที่ฝาผนังตรงนั้น
คนบา
(ขีดคํานี้ออกเสีย)
วัดที่มี
วัดที่วามี
จารยโนน
จารยนั้น
ก็ชักจะ
เลย
เรื่องเปน
เรื่องกลายเปน
วิ่งหนีใหญ
ดึงใหวิ่งใหญ
จมลง
จมเขา
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หนา
๓๖๑

บรรทัด
๑๓–๑๔(บน)

คําที่ผิด
ไปหาทานอาจารย….ถูกตวาด

๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๒
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๔
๓๗๘
๓๗๘
๓๗๘
๓๘๖
๓๘๘
๔๐๓
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๘
๔๔๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๘
๔๖๐
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๔

๑๑(จากลาง)
๑๒ “
๗ “
๖ “
๖ “
๕ “
๔ “
๘ (จากบน)
๘ “
๙ “
๙ “
๑๒ “
๑ “
๑(จากลาง)
๗ (จากบน)
๗/๑๘//๒๐(บน)
๗(จากบน)
๑๔
๑๓
๓(จากลาง)
๒(จากลาง)
๒/๓(จากบน)
๙(จากบน)
๔ “
๒ “
๑๒
๔
๖
๑๒
๗
๕
๑๒
๘(จากลาง)
๑๐ “

นั้นแหละ.ทาน
นี้พูดวา
บอกวา ;
ตามใจที่เคยพูดมา พูด
ใหนก็จด
ทุกคําที่พระ
เขาเปนคน
เรื่องยกหู
คนนี้ไม
ผูรู ถูก
ไมมีทาง
เรารู
ปาโมกข
อรส..
อุตฺต-เมน
พรหฺม(ทุกแหง)
อุปฺปชฺ/อุตฺต-เมน
โสมํ
อปฺปกาเต
รูป
รูปประคํา
วทนํพุชฺช คพฺพ/ปณย
ถึง…จึง
(คําอังกฤษ)
ร
ไปทําอะไร
ถาใครวุนนัก ทํางานใหมาก
พูดวา เปนทั้ง
วาจะดี
มีสิ้นที่
โอกาโส
คือไมมี
ใหดีคลาย ๆ กับไมวาง
หมด,ไมมี

๔๖๖

๒(จากบน)

เห็นวาสังขารละก็

แกเปน
ไปหาทานอาจารยองคที่พระสององค
นั้นแกลําโดยจัดใหเปนอามิตาภะ;
ก็ถูกตวาด
วาทาน
นี้โดยพูดวา
บอกใหวาพระ
ตามที่เคยไดยินมา พูด
ใหน ขาหลวงก็จด
ทุกคําตามที่พระ
สององคนั้น
เรื่องไมยกหู
คนนี้ไมอยาก
ผูรู คือถูก
มันก็ไมมีทาง
มันก็
ปาฏิโมกข
อ.อุศม
อุตฺตเมน
พฺรหฺม
อุปปชฺ/อุตตเมน
โส มํ
อปฺปกา เต
ลูก
ลุกประคํา
วทนมฺพุชฺ- คพฺพ/ปณย
จึง…ถึง
Encycolopedia Britannica
รู
ไปเขาใจอะไร
ฉะนั้น ถาใครเพิ่มงานใหยก
ที่จริงเปนทั้ง
วาจะดีที่สุด
มีที่สิ้น
อากาโส
คือสิ่งไมมี
ไมดีคลายแลวไมวาง
หมด:เปนที่นี้และเดียวนี้
เหมือนกันหมด,ไมมี
เอาสังขารไว
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หนา
๔๖๖

บรรทัด
๔(จากบน)

๔๖๖
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๗
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๘
๔๖๘

๑๑
๑๔
๑๓(จากบน)
๑๘ “
๑๙ “
๗ “
๗ “
๘ “

๔๖๘
๔๖๘
๔๖๘

๙ “
๑๐ “
๑๑ “

๔๖๘
๔๖๘

๑๒ “
๑๓ “

๔๖๘
๔๖๙
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๑
๔๗๑
๔๗๑

๑(จากลาง)
๒(จากบน)
๒ “
๓(จากลาง)
๒ “
๗
๙
๑๐
๑๑

๔๗๑

๑๒

๔๗๑
๔๗๒
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๓
๔๗๔
๔๙๘
๕๐๗

๔(จากลาง)
๔(จากบน
๕(จากบน)
๒-๓ “
๕ “
๑๒ “
๒ “
๓ “

คําที่ผิด
ถาพูดภาษาคน

แกเปน
ถาพูดภาษาคน ภาษาเด็ก ภาษาคนโง
ก็วาทุกขไมวาง วุนไมวาง;พูดภาษาคน
ซึ่งมีคา
ซึ่งมีให
จะเปน ในรูปที่เปน
จะไมเปน ในรูปที่ไมเปน
กระแสน้ํา
ที่ผิวน้ํา
มี ๒
ใน ๒
วิบัติ
ดับ
การที่จะไปมุง
จงไปมุง
เปนอนันตะนั้นไมได
อยามุงหมาย
เกิดหรือดับนี้ไมใชนิพพาน
ดับนี้ไมใชนิพพาน,(คําวาไมใช
นิพพานเปรอนันนตะ,ใหขีดออกเสีย)
อนันตะอตอยางใด
(ขีดออกเสีย)
สิ่งหนึ่งเกิดจาก
คือมันเกิดมาจาก
ไปสูอนันตะสิ่งที่๓
แลวไปสูอนันตะ,ตองไปแยกตัวอนันตะ
ออกไปอีกอันหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ ๓
กับนิพพาน,ดับ
กับนิพพาน;เทียบเทาความดับ
มีปลาย ชั่ว
มีปลาย;สวนเกิด –ดับๆโนน
มันมีตนมีปลาย ชั่ว
ไปใสความวาง
ไปใสลงไปในชองวาง
ใหตรงดู
ใหเต็มดู
เชอรแมนนี่
เชอรแมนน
ทั่วไป.
ทั่วไปหมด.
ขอนี้มี/ไมมีที่นี้
ขอนี้ความหมายวา/ไมเปนที่นี้
ชาติ
ชาติใน
เอาเปน
เอามีนมาเปน
นี้เขาจึง
นี้ผูรูจึง
เชนเดียวกันจิตที่เปรียบเหมือน เชนอยาเอาจิตไปผูกกับเสียงระ
กับเสียงระ
เมื่อจิตอยูฝายไมไดยินเปนจิต ใหจิตอยูฝายสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุดอยู
เรื่อยมัมนจะเปนจิต
จึงไมมี
จึงไมสูจะมี
มนุษยที่
มนุษยนี้
ฉลาดเขา,
ฉลาด(อานดูที่หนา ๓๐๓)
ซื้ออะไร
หิ้วอะไร
วิธีทํา
วิธีที่จะทํา
ใหชิน.
ไมจริง.
ยิง
ยิ่ง
อัตตนี้นิฐิตะ
อัตตนิฐิวิโมกข

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

www.buddhadasa.in.th

ธรรมปาฏิโมกข
เลม ๑
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ธรรมปาฏิโมกข
เลมที่ ๑
คําบรรยายเรื่อง ตัวกู - ของกูเปนพิเศษ
ในสวนโมกขพลาราม ไชยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑
ของ

พุทธทาสภิกขุ
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จัดพิมพดวยทุนบริจาคทาง “สวนอุศมมูลนิธิ” เปนอันดับแรกแหงทุนนี้
พิมพครั้งแรก จํานวน ๑,๕๐๐ ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน, สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย)
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คําปรารภ
_______________
สวนอุศมมูลนิธิ ขอถือโอกาสนี้ปรารภตอทาน ผูไดรับประโยชน จากการ
พิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ ของทานพุทธทาสภิกขุ เพื่อทราบโดยทั่วกันวา;การพิม พห นัง สือ ชุด ธรรมโฆษณอ ัน ดับ ที ่ ๓๑ อัน มีชื ่อ ธรรมปาฏิโ มกขเ ลม ๑ นี ้ม ีม ูล เหตุม าแตม ีผู ศ รัท ธาบริจ าคเงิน ทุน ใหแ กส ว นอุศ มมู ลนิ ธิ โดยมี วั ตถุ ประสงค ให นํ าเงิ นทั้ งต นและดอกผล มาใช เป นค าจั ดพิ มพ ห นั ง สื อ
เผยแพร พุ ท ธธรรม ร ว มกั บ ธรรมทานมู ล นิ ธิ โ ดยมี เ งื่ อ นไขว า ให พิ ม พ คํ า บรรยาย
ชนิ ด พิ เ ศษของท า นพุ ท ธทาส อั น ยากที่ จ ะมี ใ ครคิ ด ว า ควรจะพิ ม พ ขึ้ น และเมื่ อ
สํ า เร็ จ ความประสงค ข อ นี้ แ ล ว ถ า เงิ น ยอดนี้ ยั ง มี เ หลื อ อยู จึ ง ให เ ป น สิ ท ธิ์ ข อคณะ
กรรมการสวนอุ ศมมู ลนิ ธิ จั ดพิ มพ หนั งสื อเผยแพร พุ ทธธรรมเรื่ องใด ๆ ก็ ได ตามแต
กรรมการสวนอุศมมูลนิธิจะเห็นสมควร
คณะกรรมการสวนอุ ศมมู ลนิ ธิ ปรึ กษาตกลงกั นแล วเห็ นควรจั ดให เ ป น
ไปตามประสงค ของผู บริ จาคได ซึ่ งเป นไปตามวั ตถุ ประสงค แห งตราสารของสวนอุ ศ มมูลนิธิขอ ๒ ค. และเห็นสมควรรวมมือกับธรรมทานมูลนิธิ เพื่อชวยรวบรวม คําบรรยาย
ขององค บรรยายให ครบถ วน สะดวกแก การค นคว าและเผยแพร ไปโดยเร็ ว ทั นแก เวลา
ที่มีอยูนอย สํ าหรับงานอันมีอยูเปนจํานวนมาก การดําเนินการจัดพิมพแจกจาย,
หรือจําหนายใหจัดทําตามความมุงหมายและหลักการปฏิบัติของธรรมทานมูลนิธิ
ทุกประการ
ในการพิมพอันดับแรกนี้ ผูบริจาคทุนตองการจะพิมพคําบรรยายชุด
“ธรรมปาฏิโ มกข” ซึ ่ง ผู บ รรยายไมป ระสงคจ ะใหพ ิม พเ รื ่อ งนี ้เ ผยแพรเ ปน
สาธารณะทั่ วไป มุ งหมายจะเก็ บไว อบรมสั่ งสอนเป นการภายใน เฉพาะภิก ษุ
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มาบําเพ็ญสมณธรรม ที่สวนโมกขพลาราม เทานั้น เพราะเปนคําสอนที่ตรงไป
ตรงมา รุนแรง และผิดจากลักษณะที่เขาใจอยูโดยมาก.
เมื่อฝายสวนอุศมเสนอคํ าขอรองวา ผูสนใจปฏิ บัติธรรมตามแนวคําสอน
ชุด “ธรรมปาฏิโมกข” นั้นก็มีอยู เห็นสมควรขอตีพิมพขึ้นไว เพื่อเปนประโยชน
แมเฉพาะแกผูมีดวงตาเห็นธรรม ตามแนวปฏิบัตินี้โดยตรง ในที่สุด ไดตกลงอนุญาต
ใหจัดพิมพ หนังสือธรรมปาฏิโมกขขึ้นมาได
ในการดําเนินงานดังกลาวนี้ หากผูใดมีศรัทธาจะบริจาคเงินสมทบทุน
รวมกับสวนอุศมมูลนิธิ เพื่อการเผยแพรธรรมตามวัตถุประสงค ที่กลาวขางตนก็ให
มูลนิธิรับบริจาคสมทบได และหากมีเงินรายไดพิเศษใด ๆ จากการรับบริจาคก็ดี
หรือจากการจําหนายหนังสือนี้ในราคาชนิ ดที่ “เอากุศลเปนกําไร”บางก็ดี จะได
นําเงินนั้นรวมสมทบทุนไว เพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้ ในอันดับอื่นตอไป
สวนอุศมมูลนิธิ
๗๗ สุขุมวิท ซอย ๑๐๓ กรุงเทพฯ
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สารบาญ
ธรรมปาฏิโมกข
๑. ธรรมปาฏิโมกขคืออะไร …. …. …. ….
๒. ธรรมปาฏิโมกขปริทรรศน …. …. …. ….
ภาคเรื่อง ๑ ยกหูชูหาง …. …. …. …. …. ….
๒ ความวางที่พระพุทธเจาตรัส …. …. ….
๓ อาทิพรหมจรรย …. …. …. …. …. ….
๔ อยูที่สวนโมกขนี้ ทําอะไร …. …. …. ….
๕ ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต …. …. ….
๖ ความอิ่มที่ไมตองกิน …. …. …. …. ….
๗. คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ …. …. ….
๘. การงานเปนการปฏิบัติธรรม …. …. …. ….
๙. เรื่องของคนสูงอายุ และขณิกวาท - อขณิกวาท
๑๐. เรื่องได เรื่องเสีย เรือ่ งหยุด
…. …. ….
๑๑. เรื่องได - เรื่องเสีย (ตอ) …. …. …. ….
๑๒. เรื่องได - เรื่องเสีย (ตอ) …. …. …. ….
๑๓. แพเปนพระ ชนะเปนมาร …. …. …. ….
๑๔. ธรรม …. …. …. …. …. …. ….
๑๕. แตงงาน กับสุญญตา
…. …. …. ….
๑๖. ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือไม ….
๑๗. ทํางานดวยจิตวาง …. …. …. …. ….
๑๘. ธรรมชาติ
…. …. …. …. …. ….
๑๙. ธรรมชาติ (ตอ) …. …. …. …. …. ….

ภาคนํา

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

๑
๒๙
๔๘
๗๙
๑๑๐
๑๔๘
๑๗๑
๑๙๗
๒๑๗
๒๓๓
๒๕๓
๒๗๐
๒๙๖
๓๒๑
๓๔๑
๓๖๐
๓๙๓
๔๒๐
๔๕๔
๔๗๗
๕๐๐
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[๑]
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สารบาญรายละเอียด
ภาคนํา

๑. ธรรมปฏิโมกขคืออะไร.
พระพุทธเจา ไมไดบัญญัติปาฏิโมกขทางธรรม โดยตรง แตมีโดยออม …. …. ๑
เชนตรัสวา “ใหประชุมกัน ศึกษาทบทวนกัน อยูเนืองนิจ” …. …. ….๒
คนสมัยนี้ ธรรมะเขาไมถึง เพราะไมอดทน จิตใจวูวามไมเยือกเย็น …. ๓
พระพุทธเจาไมเคยแบงคําสอน แยกชั้นเปนโลกิยะ โลกุตตระ …. …. ๔
ที่พูดวา โลกิยะตรงขามกับโลกุตตระนี้ผิด ที่ถูก ตองบรรเทากิเลสทั้งนั้น …. ๕
โลกิยธรรมก็เปนแนวเดิมของโลกุตตระ แตลดระดับใหปฏิบัติไดสะดวก …. ๖
เมื่อฆราวาสขอหลักปฏิบัติ พระพุทธเจาก็ทรงแสดงสุญญตา ซึ่งเปนโลกุตตระ …. ๗
ถายังปฏิบัติไมได ก็ทรงลดมาขั้นโสตาปตติยังคะ ซึง่ ก็ยังเปนโลกุตตระ …. ๘
ทรงสอนใหมีศรัทธา ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ดวยปญญามิใชอุปาทาน …. ๙
อุปทานตองมาจากอวิชชาเสมอไป แตอเวจจัปปสัทธา นี้ ประกอบดวยปญญา
๑๐
ทุกคนตองไมยึดมั่น ใหมากเทาที่จะทําได ตามสัดตามสวนของตน …. …. ๑๑
ตองเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนเครื่องมือทําลายตัวกู - ของกู
๑๒
ธรรมะเปนกฎของธรรมชาติ ไมแบงแยกเปนฆราวาส บรรพชิต โลกิยะ โลกุตระ ๑๓
การบรรลุมรรคผล หมายความวาจิตเขาระดับ ที่ละความยึดมั่นถือมั่นได ๑๔
ปุถุชนยังมีสิ่งที่จะตองละ จะวาเปนโลกิยะก็ได แตตองสอนใหบากหนาไปหา นิพพาน๑๕
หลักที่วาทุกคนตองบากหนาไปหานิพพาน นี้ถือวาเปนธรรมปาฏิโมกขดวย …. ๑๖
การศึกษาธรรมะมีความคิดเห็นแตกตางกัน ตองซักซอมโดยวิธีปาฏิโมกขดวย ๑๗
เรื่องความคิดเห็นหามกันไมได แตตองถือหลักเปนไปตามความจริง
…. ๑๘
[๒]
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[๓]
ตองศึกษาปฏิบัติใหไดผลรูจริง ไมตองเชื่อผูอื่น จะเอาพระพุทธศาสนาไวได ….
ตองไมเขาใจผิดอยางโงเขลาไป วา นิพพานไมใชสําหรับชาวบาน
….
ใหเขาใจคําวานิพพาน มีสําหรับทุกสิ่งที่หมายถึง เย็น นี้ก็เปนปาฏิโมกข
ซักซอมหลักเกณฑที่จะเอาตัวรอด มิใหฟนเฝอ นี้ก็คือปาฏิโมกข …. ….
ถาธรรมะไมพอจะเปนทุกข ควรตองลงปาฏิโมกขกันเสียบางทุก ๆ ๗. วัน ….
ขณะทํางาน เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัว ทําหนาที่ใหดี ธรรมะจะเจริญ ….
การเรียนเรื่องยึดมั่นถือมั่น จะตองดูใหรูจักตัวความยึดเสียกอน …. ….
เราอยูในฐานะผูประมาทไมได เพราะชราจะเขามาโดยไมรูสึกตัว …. ….
การคิดทําอะไร แลวไมไดทํา ปลอยเวลาผานไป เรียกวาประมาท ….
ผูที่มีโอกาสมาอยูวัด ควรสังเกตดูความคิดนึกวาเปนอยางไร …. ….

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗.
๒๘

๒. ธรรมปาฏิโมกขปริทรรศน
เนื่องจากมีผทู ี่ไมเคยฟงตองการฟงเรื่องปาฏิโมกข จึงพูดสรุปใหทราบ ….
ธรรมปาฏิโมกขหมายถึงหัวขอธรรมที่เปนความสําคัญ ซึ่งแยกจากวินัย
….
ธรรม เปนหลักปฏิบัติ สําหรับขูดเกลากิเลส แตไมบังคับใหทําเหมือนวินัย ….
ธรรม มุงหมายกําจัดตัวกู - ของกู หรือเกี่ยวกับอัตตา อัตตนียา
….
ปญหายุงยากทั้งหลาย หรือความทุกขนี้ มีมูลมาจากตัวกู - ของกู
….
ทุกสิ่งไมควรสําคัญมั่นหมายเอาวา เปนตัวกู - ของกู
…. …. ….
เรื่องมรรค ผล นิพพาน เปนเรื่องที่จะดับตัวกู - ของกูเสีย
…. ….
บาปกรรมความชั่วทุกชนิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู - ของกู
….
คนเริ่มมีตัวกูเพิ่มขึ้น เริ่มแตรูจักรัก พอใจ หรือเกลียด โกรธ …. ….
ถาอบรมมาแตเด็กใหเมตตากรุณา เห็นแกตัวนอย จะบรรเทาตัวกูลง ….
ที่ลดตัวกูยาก ก็เพราะทุกคนเปนอาจารยแตชนิดที่จะใหเกิดตัวกู - ของกู ….
เมื่อศึกษาพุทธศาสนา ปฏิบัติไดจริง ตัวกู - ของกูก็เบาบางลงได ….

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
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เพราะวา การปฏิบัติธรรมนั้น ก็เพื่อความวิมุตติจากตัวกู - ของกู
….
ธรรมปาฏิโมกข ก็คือคําสอนอธิบาย เกี่ยวกับตัวกู - ของกู …. …. ….
โลกอยูไดดวยพิษสงของตัวกู - ของกู อันธพาลตาง ๆ จึงเกิดขึ้นทั่วไป ….
ทุกศาสนา ศีลธรรม หรือกฎหมาย ตางมุงทําลายตัวกู - ของกู …. ….
ศีลหาบัญญัติขั้นก็เพราะมีปญหา เกี่ยวกับการอาละวาด แหงตัวกู - ของกู … .
ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุดคือไมมีตัวตนบุคคล เรา เขา
…. …. ….
ธรรมปาฏิโมกข เปนขอความฝายธรรมะ คูกับฝายวินัย …. …. ….

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ภาคเรื่อง
๑. ยกหูชูหาง
เพื่อมิใหธรรมะเลอะเลือน จึงพูดซักซอมกันไว เรียกวา ธรรมปาฏิโมกข ….
หัดฟงความคิดเห็นของคนอื่นบางจะฉลาดขึ้น …. …. …. …. ….
การพูดยอมพูดไดทุกคน ตามความรูสึกของตัว และเจตนาดี …. ….
การไมยอมฟงมีไดเพราะ ๑. ฟงไมเปน ๒. ไมอยากฟงเฉพาะบางคนพูด ….
๓. ไมอยากฟงผูอื่นพูด อยากแตจะเปนผูพูดเสียเอง …. …. …. ….
คนที่มีตัวตนจัด จะยกหูชูหาง เมื่อเห็นคนอื่นดอยกวาตัว …. …. ….
ขณะใดเรามีตัวกูเดนโดงขึ้น ขณะนั้นเลวที่สุด ไมปฏิบัติธรรมเลย …. ….
พระพุทธเจาทรงเปนประชาธิปไตย ตรัสใหสาวกพูดออกความเห็นอยูเสมอ ….
อยายกหูชูหาง เหมือน “นาชาลนถวย” เจียมตัวยอมฟงผูอื่นบาง
….
พุทธศาสนาที่แทเปนขอปฏิบัติที่ถูกตอง ทนตอการพิสูจน …. …. ….
พุทธบริษัทที่แท ไมใชเถรวาท หรือมหายาน สนใจแตเรื่องไมมีตัวตน
ควรสนใจเรื่องปราบปรามตัวกู ใหมากยิ่งขึ้นไป
…. …. …. ….
เปนผูยอมได นั่นคือ ชนะตัวกู ชนะกิเลส …. …. …. …. ….

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
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ถามีแตความยึดมั่นถือมั่น มารจะชนะ จะเปนโลกของกิเลส …. …. ๖๑
“ยอม” คําเดียว ทําใหเรื่องเดือดรอนระงับไปสูสันติสุข …. …. …. ๖๒
ทุกศาสนาเปนเรื่องถูกแขนงหนึ่ง ๆ รวมกันเขา โลกจะผาสุก …. …. ๖๓
อยาปลนเอาธรรมชาติมาเปน “ของกู” มันจะตบหนาเอา …. …. …. ๖๔
ถาไมสนใจเรื่องสุญญตา ก็ทําลายหัวใจของพระพุทธศาสนาหมด …. …. ๖๕
ฆราวาสตองทํานิพพานใหแจงดวย ปรากฏในมงคล ๓๘ …. …. …. ๖๖
มรรคมีองคแปดสําหรับทุกฝาย ไมใชแยกเปนของบรรพชิต หรือฆราวาส …. ๖๗
รูจักสุญญตา อนัตตา แลวจะขวนขวาย ทําใด ๆ ไดโดยไมทุกข …. …. ๖๘
ใหฝกรูจักควบคุมความทุกข อยามีทุกข ทําไดทั้งฆราวาสและบรรพชิต …. ๖๙
พยายามศึกษา สังเกตเรื่องไมมีตัวกู ไมตองเรียนอะไรมากก็ได …. …. ๗๐
อภิธรรมยอดสูงสุด อยูตรงที่ วาง ไมมตี ัวตน …. …. …. …. …. ๗๑
ความดับทุกขคือเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น มีไวสําหรับคนมีทุกข …. …. …. ๗๒
เอาชนะเขา หูหางจะยาวออกทันที และเปนเรื่องถอยหลังเขาคลอง …. …. ๗๓
ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือระวังตัวกู อยาใหโผลออกมา …. …. ๗๔
ตองขูดเกลาความเคยชิน อยาใหกิเลสอนุสัยนี้ไดกินอาหาร
…. …. ๗๕
ทําใหไมมีกิเลส ไมเกิดตัวกู - ของกูแลวชาติหนา ชาติไหนก็ดีหมด
…. ๗๖
การปฏิบัติธรรมไมใชเรื่องเหลือวิสัย ทําถูกวิธีแลวไมยาก …. …. …. ๗๗
หมั่นพูดธรรมะกันบาง ฟงความเห็นกันบาง จะมีประโยชน
…. …. ๗๘
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๒. ความวางที่พระพุทธเจาตรัส
มีผูที่ไมเขาใจเรื่องความวางนี้อีกมาก จึงทําความเขาใจกันในหมูเรากอน …. ๗๙
“วาง” ที่พระพุทธเจาตรัส หมายถึงไมใชอัตตา ไมใชอัตตนียา …. …. ๘๐
วาง นั้นมีอะไรเต็มไป แตไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาเปนเรา - ของเรา ๘๑
โลกวาง เพราะไมมีอะไรเปนตัวเรา หรือของของเรา …. …. …. …. ๘๒
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โลกวาง กับ จิตวาง รวมกันเปนเรื่องความวาง …. …. …. …. ๘๓
การปฏิบัติธรรมตองสังเกตจนเขาใจ คําวา “ยึดถือ - ไมยึดถือ
…. ๘๔
การกระทําที่มีความรูสึก เปนตัวกู เจืออยู นั่นเปนกิเลส …. …. …. ๘๕
ทํางานเพื่องาน ตามหนาที่ นี้ ไมใชเพื่อกิเลส
…. …. …. ๘๖
ถามีสัมมาทิฏฐิแลว ไมทําใหมีการรูสึกเกียจคราน …. …. …. …. ๘๗
เมื่อทํางานใหตรวจสอบตัวเองเพื่อหัดทํา ไมเพื่อตัวกู-ของกู
…. …. ๘๘
ทํางานเพื่อหนาที่นั่นเเหละ จะเพื่อประโยชนแกทุกคน
…. …. …. ๘๙
ทํางานเพื่อเงิน, เพื่อตัวกู-ของกู จะตองปะทะกัน เบียดเบียนกัน …. …. ๙๐
กินพออยูได เรียกวากินเพื่อเลี้ยงชีวิต ถาเพื่ออรอย ก็เปนกิเลสกิน …. ๙๑
ตองสังเกตพิจารณาเมื่อทํางานวาง ทําดวยตัวกู หรือไมมีตัวกู …. …. ๙๒
ทํางานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม เพราะเปนโอกาสฝกดูแลการเกิดตัวกูไดมาก ๙๓
ตัวกู ที่ไมรูจักยอม นี้แหละยาก โอกาสที่ทํางาน ตองสอบจิตใจอยูเรื่อย …. ๙๔
ทํางาน หรือปฏิบัติธรรม ถาไมรูวา กิเลสอยูที่ไหน ก็ยาก …. …. …. ๙๕
เรื่องไมยอมนั้น เปนความไมยอมของกิเลส …. …. …. …. …. ๙๖
ที่วา ซื่อ วาถูก ยิ่งสรางตัวกู-ของกู สรางกิเลสไมยอมมากขึ้นไปอีก …. ๙๗
กิเลสต่ํา ๆ เปนธรรมดา กิเลสผูดีก็แรงขึน้ กิเลสชั้นพรหมมีตัวกู-ของกูรายที่สุด ๙๘
กิเลสที่เคยชินเปนนิสัยสันดาน แกยาก จําเปนตองแกโดยทางศาสนาและวัฒนธรรม ๙๙
วัฒนธรรมที่ดีจะกําจัดกิเลสอยูในตัว หลักศาสนายังอบรมจิตใจดวยอีก …. ….๑๐๐
ขณะนี้ศาสนาถูกเหยียบย่ํา เมื่อธรรมชาติลงโทษหนัก ๆ จะกลับตัวได …. ๑๐๑
มีการเปนอยูดวยจิตวาง ทํางานดวยจิตวาง แลวจะอยูเปนสุขได …. …. ๑๐๒
ใหรูไววา “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวกู-ของกู”
๑๐๓
พุทธศาสนามีดีอยูตรงที่ มีชีวิตอยางไมมีทุกขเลย …. …. …. …. ๑๐๔
ควรศึกษาเรื่องความวุน ความวาง ใหเขาใจเพียงพอ …. …. …. ๑๐๕
พุทธศาสนาแนะวิธีใหมนุษยอยูโดยอิสระ ปราศจากทุกขบีบคั้น …. …. ๑๐๖
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พุทธศาสนาสอนใหทําลายความยึดมั่นถือมั่น เพือ่ พนความผูกพันแมแกพระเจา ๑๐๗
วิธีของพวกพุทธ ทําลายตัวกู-ของกูใหหมดไปก็ไมมีทุกข …. …. …. ๑๐๘
คําสอนในพระไตรปฏก มีใจความอยูที่ ไมสําคัญมั่นหมายวา ตัวกู-ของกู …. ๑๐๙

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

พูดเรื่องสําคัญสําหรับพระที่บวช ๓ เดือนสึก สรุปวาอยูสวนโมกขทําอะไรกัน ๑๔๘
“อยูฝกบทเรียน ตายเสียกอนตาย” หรือไมสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวเรา-ของเรา ๑๔๙
มาลองปฏิบัติเปนอยู โดยไมมีอะไร เปนตัวเรา-ของเรา …. …. …. ๑๕๐
จะมีความสุขแทจริงตอเมื่อเรารูสึกวา ไมมีอะไรเปนตัวเรา -ของเรา
๑๕๑
ชีวิตที่ประกอบอยูดวยความรูสึกเปนตัวกู- ของกูนี้มีชีวิตที่ทรมาน …. …. ๑๕๒
ปฏิบัติธรรมใหตรงจุด ตองศึกษาตัวจริง และระวังจิต …. …. …. ๑๕๓
ถาปฏิบัติเพียงกลัวนรก เหอสวรรค กลัวบาปเหอบุญ นี้ยิ่งไกลธรรมะ …. ๑๕๔
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[๙]
ใหศึกษาเรื่องโทษของความรูสึกที่เปนตัวกู-กับไมมีตัวกู
…. ….
เมื่อวางจากตัวกู-ของกูนั่นแหละคือ ความสุขที่สุด …. …. ….
บทเรียนที่ลัดคือ ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง ดูขณะเมื่อเหนื่อยมีตัวกู-ของกู ….
ถามีชีวิตอยูโดยไมมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูอยูที่ไหนก็เปนสวนโมกขได ….
“ไมตองทําอะไร” เปนโมกขะอยูแลว ยิ่งมีปญหามากยิ่งมีทุกขซับซอน ….
สภาพธรรมแทคือความวาง ใครเขาถึงแลวกิเลสเกิดไมได …. ….
ความวางเทานั้นมีอยูจริงตลอดอนันตกาล ควรชิมรสนี้กันบาง …. ….
ถาไปเครงครัดมีตัวกู-ของกู ก็เหมือนปกหลักฝงตัวเองในวัฏฏสงสาร ….
จิตของปุถุชนวางจากตัวกูนอย เปนนิพพานบาง เปนวัฏฏสงสารบาง ….
พยายามทํางานดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง กินอาหารของความวาง
การศึกษาที่แทจริงตองมีสติสัมปชัญญะ ระวังจิตทุกลมหายใจเขาออก ….
ทําใหจิตวางดวยการปฏิบัติ สังเกต รักษา แกไข ดวยสติปญญา ….
รูดีรูชั่วมาก ก็มีความทุกขมาก จึงตองดับทุกขดวยวิธีของพระพุทธเจา ….
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่แท คือความวาง
…. …. ….
สาระของสวนโมกข คือพยายามศึกษา เรื่องตายเสียกอนตาย
….
ขอใหเขาใจเรื่องนี้แมในวินาทีสุดทายที่จะดับจิต จะไมเสียชาติเกิด
….

๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
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๕. ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต

การพูดที่เรียกวา ธรรมปาฏิโมกขนี้ จะซักซอมเรื่องตัวกู-ของกูเปนสวนใหญ …. ๑๗๑
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามักหนักไปขางพิธีธรรมเนียมเสียมาก …. ๑๗๒
ในตางประเทศ นักศึกษาสนใจพระพุทธศาสนาอยางเซ็นมากกวาเถรวาท …. ๑๗๓
มนุษยยังไมรูวา เกิดมาทําไม; ควรรูจักระดับชีวิตของตนกอน …. …. ๑๗๔
มนูธรรมศาสตรแบงระดับชีวิตไว ๔ ระดับ …. …. …. …. …. ๑๗๕
แตละระดับ ทําหนาที่ใหดีที่สุดตามวัยอยางเครงครัด …. …. …. ๑๗๖
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[๑๐]
สมัยพุทธกาลผูคนดําเนินชีวิตตามระดับทั้ง ๔ จึงศึกษาพุทธศาสนาไดงา ย …. ๑๗๗
ระดับทั้ง ๔ ไดแก พรหมจารี คฤหัสถ วนปรัสถ สันยาสี
…. …. ๑๗๘
ถายอมรับหลักการ ๔ ขั้นนี้แลว การปฏิบัติเรื่องอื่น ๆ ก็งายเขา …. …. ๑๗๙
เรื่องภูมิ ๔ เหมาะที่จะปรับเปนมนูธรรมศาสตร หรือชีวิตแบบเซ็น ๑ ๐ ขั้น ๑๘๐
เมื่อผานภูมิกามาวจรภูมิ รูปาวจรถึงขั้นอรูปาวจร โลกุตตระได ชีวิตก็สมบูรณ ….๑๘๑
ภูมิ ๔ นี้ไมใชพุทธภาษิต เปนอภิธรรมใหม ราว พ.ศ. ๖-๗๐๐ …. …. ๑๘๒
กอนตายควรปฏิบัติธรรม ใหกาวเลื่อนสูรองรอยของพระอริยเจา …. …. ๑๘๓
เรื่องภูมิ ๔ แมพระพุทธเจาไมไดตรัสแตก็มีแนวตามหลักพระพุทธศาสนา …. ๑๘๔
แนวภูมิ ๔ นี้หมายถึงชีวิตฆราวาส แตถาเปนพระตองทําตนเปนแสงสวาง ….๑๘๕
ภูมิ ๔ ตองเปนเรื่องในชีวิตนี้ ไมใชตอตายแลวจึงจะได …. …. …. ๑๘๖
กิเลสขั้นรูปาวจร อรูปาวจร ทิฏฐิมานะมาก ตอขั้นโลกุตตระจึงหมดตัวกู …. ๑๘๗
ตัวกูนี้รอนกวาไฟ แตเยือกเย็น เปนความมืดสีขาวปดบังยิ่งกวาสีดํา …. ๑๘๘
คนเขาใจพุทธศาสนาไมได เพราะไมยอมรับระบบ ๔ ของมนูธรรมศาสตร …. ๑๘๙
รางกาย จิตใจ ตองเปลี่ยนไปตามลําดับ เทาที่ธรรมชาติกําหนดให …. ๑๙๐
ที่สวนโมกขพยายามจัดวัดใหเปนอุปกรณชีวิตแบบวนปรัสถ …. …. …. ๑๙๑
ทุกคนควรฝกอยูในรูปวนปรัสถบาง เพื่อศึกษาตัวกู-ของกู … …. …. ๑๙๒
พระพุทธเจาไมเคยสัตตาหะ จึงควรประทวงตัวเอง ไมไปไหนในพรรษา …. ๑๙๓
ในระยะพรรษา ควรเก็บตัว มองชีวิตดานใน แบบวนปรัสถ …. …. ๑๙๔
ควรสนใจศึกษามนูธรรมศาสตร เพื่อรูหนาที่ควรปฏิบัติในสังคม …. …. ๑๙๕
การอยูอยางวนปรัสถไมตองอยูปาเสมอไป ทําจิตใหเหมือนปาก็ได …. …. ๑๙๖
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๖. ความอิ่มที่ไมตองกิน
จะพูดเฉพาะเรื่องตัวกู-ของกู ที่เปนใจความสําคัญของหลักพระพุทธศาสนา ๑๙๗
ความอิ่มที่ไมตองกิน เปนเรื่องทางธรรมะ อิ่มคือไมหิว …. …. ๑๙๘
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[๑๑]
อิ่มทางวิญญาณสูงกวาทางจิต หมายถึงความหิวมันหยุดและระงับ …. ….
พุทธศาสนาทําใหอิ่มทางวิญญาณตลอดเวลา ตองศึกษาเปนพิเศษ …. ….
เมื่อใจอิ่มก็ไมมีความกระวนกระวาย และไมมีทุกข …. …. …. ….
โดยมากใจหิวเสมอ หิวความเดนของตัวกู ซึ่งทรมานที่สุด …. ….
หิวทางทิฏฐิก็อยากเดนอยากสูง อยากใหทุกคนบูชา …. …. ….
พระพุทธเจาสอนใหคนอิ่ม มีความพอใจตลอดเวลา
…. …. ….
อิ่มนิรันดร เปนความหมายของนิพพาน
…. …. …. …. ….
ถามีความหิวทางวิญญาณจะตกนรกทั้งเปน จะเปนเปรต
…. ….
เรียนพุทธศาสนาทําใหอิ่มทั้งทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ ก็พอแลว ….
มนุษยตองรูจักทําใหอิ่มทางวิญญาณ จึงจะไมเลวกวาสัตว …. …. ….
บวชบรรพชาหนึ่งควรจะหยุดหิวทางวิญญาณเสียบาง …. …. ….
รูความหมายของคําวาอิ่ม ใหดี เราเกิดมาก็เพื่ออิ่มทั้งกายและวิญญาณ ….
อิ่มคําเดียวพอจริง ๆ ไปเรียนกันมาก ๆ นั้นเปนบาหอบฟาง …. ….
ธรรมชาติมีใหอิ่ม ใหสนใจอยางยิ่ง โดยไมตองเที่ยวหา …. …. ….
เราจะอิ่มไดดวยการดู ศึกษาและเปนเกลอกันกับธรรมชาติ …. ….
จิตใจในสภาพปรกติ นี้เรียกวาอิ่ม เรียนอะไรก็เรียนไดเร็ว …. ….
มนุษยสวนใหญเดินผิดทาง เราเดินเสียใหถูก ก็เปนคนโชคดี …. ….
ใครรูจักธรรมชาติ คนนั้นก็อิ่ม …. …. …. …. …. …. ….

๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
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๗.. คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ
คนเปนอันมาก ไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ
…. …. …. …. ๒๑๗
ถารูธรรมะเปนหลักปฏิบัติ ธรรมะจะปองกันไมใหเปนโรคเสนประสาท
…. ๒๑๘
พวกที่ทําวาจะสนใจธรรมะก็ยังไมมากพอ ธรรมะจึงชวยไมได …. …. ๒๑๙
เพียงแตทําบุญใหทานไมเรียกวาสนใจธรรมะ เพราะยังพอกพูนกิเลส
…. ๒๒๐
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[๑๒]
เขาโทษวาทําบุญจนตายธรรมะก็ไมชวย นี่ไมยุติธรรมอีกแบบหนึ่ง ….
ทําบุญใหทานเพื่อแลกสวรรคเปนการคากําไร …. …. …. ….
คนไมรักธรรมะจริง รักแตตัวเอง ไมกลัวไมละอายบาป ยอมปฏิบัติธรรมไมได
ปลอยใหกิเลสเกิดโดยไมกลัวไมละอาย ก็เรียกวาอยุติธรรมตอธรรม ….
ปฏิบัติทางศาสนาแลวยังเปนโรคประสาท ก็เพราะสนใจธรรมะไมพอ ….
รูจัก กิน อยู หลับ นอน ทําจิตใจใหดีจะไมเปนโรคประสาท …. ….
โลกนี้จะเปนทุกขเดือดรอนก็เพราะไมใหความเปนธรรมแกธรรมะ …. ….
ความเจริญของโลกเปนไปทางหันหลังใหธรรมะ ทั้งที่ธรรมะยังคุม ครอง ….
ตนเองไมสนใจธรรมะ ไมกลัวไมละอาย ปลอยใหกิเลสเกิดจึงเดือดรอน ….
ตองมีธรรมะใหเพียงพอจะมีสติสัมปชัญญะดีจนวาระสุดทาย …. ….
ถาทําบุญเพื่อทําลายความเห็นแกตัว ธรรมะจะชวยได …. …. ….
ศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมก็เพราะพุทธบริษัท ๔ ทําถูกหรือผิด …. ….

๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
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๘. การงานเปนการปฏิบตั ิธรรม

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

๙. เรื่องของคนสูงอายุ และขณิกวาท อขณิกวาท
วาจะพูดเรื่องขณิกวาท แตพูดเรื่องคนสูงอายุกอน เพราะมีผสู นใจเรือ่ งนี้ …. ๒๕๓
ปรารภวา คนแกควรสนใจปฏิบัติอยางฝกจิตวาง แลวเปนแสงสวางใหผูอื่นบาง ๒๕๔
พุทธบริษัทตั้งสมาคมคนแก เพื่อประโยชนทางพระพุทธศาสนา ก็เปนความคิดที่ดี๒๕๕
คนแกผานชีวิตทางโลกมามาก ถายังไมมีธรรมะ ก็ยอ มหาสุขทางจิตไดยาก ๒๕๖
รูจักปรับชีวิตตามแบบอาศรม ๔ หรือภูมิ ๔ บาง จะอยูเย็นเปนสุข …. …. ๒๕๗
แตละคนอาจเปลี่ยนจิตใจครบทั้ง ๔ ภูมิ แตรูจักโทษของความมีตัวไวบาง ….๒๕๘
ตองระวังดูจิตที่คิดเปนนั่นเปนนี่ คิดอยางไรก็เกิดเปนอยางนั้นทันที …. …. ๒๕๙
พุทธศาสนาเปนขณิกวาท คือเอาขณะหนึ่ง ๆ ของจิตเปนหลัก …. …. ๒๖๐
ควรรูวาเหตุการณที่เกิดแกจิตคราวหนึ่ง ๆ นั้นเปนปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่ง ๆ …. ๒๖๑
เรื่องภูมิ : กามาวจร, รูปาวจร ,อรูปาวจร, โลกุตตระ; มีไดในขณะจิต ๒๖๒
ถามีตัวตนที่ถาวร เปนอาตมันตัวเดียวกันเรื่อย นี้เปนมิจฉาทิฏฐิ …. …. ๒๖๓
การปฏิบัติตามหลักโลกุตตรธรรมจําเปนแกมนุษยทุกคนทุกเวลา …. …. ๒๖๔

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

www.buddhadasa.in.th

[๑๔]
พระพุทธเจาไมตรัสแยกโลกิยะโลกุตตระ แตตรัสเรื่องโลกุตตระแกทุกคน
ใหถือเปนหลักวา อะไรก็ตามสําเร็จอยูที่จิต เปนไปตามขณะจิต ….
พุทธศาสนาที่ถูกตองนั้นเปนสุญญวาท ขณิกวาท วิภัชวาท
….
การเผยแพรธรรมะ ที่เปนตัวแทของศาสนานั้น มีหลักฐานในพุทธภาษิต
แตบางคนไมชอบตัวแท เพราะชอบแบบ “ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา”

…. ๒๖๕
…. ๒๖๖
…. ๒๖๗
…. ๒๖๘
…. ๒๖๙

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

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

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

๑๓. แพเปนพระชนะเปนมาร
การพูดที่เรียกวา ธรรมปาฏิโมกขนี้เปนกรณีพิเศษเฉพาะ …. …. ….
บางครั้งพูดวา”ในโลกมีแตคนบา” ใหไปหัดคิดวาจะจริงหรือไม …. ….
ตังอยางเรื่องบรรลุธรรมฝายเซ็น อาจารยจะไมตอบปญหา แตใหคิดเอง ….
เซ็นพวกหนึ่ง เขาถือวา จิตแท ๆ พรอมที่จะรู เพิกโงออกไดก็จะรู ….
วิธีอยางเซ็นก็มีดังคําตรัส “ถาภิกขุเปนอยูโดยชอบไซร โลกไมวางจากอรหันต”
หลักปฏิบัติอยางเซ็นในเถรวาทก็มี เชนใหคิดเรื่องแพเปนพระชนะเปนมาร ….
ฝกใจใหประโยค “แพเปนพระชนะเปนมาร” พลุง อยูเรือ่ ย จะควบคุมจิตได ….
แพหมายความวายอม คือนิ่งไมโกรธ นี่ชนะเต็มที่ …. …. …. ….
ตัวกูเกิดก็คือแพ ปราบตัวกู-ของกูได เปนเรื่องชนะ
…. …. ….
พอตัวกูเกิดก็มีโลก มีคนบา โลกจึงมีแตคนบา …. …. …. ….
พระอริยเจาไมมีอุปาทานเปนตัวกู -ของกู ก็เลยอยูเหนือโลก …. ….
มาอยูวัดเพื่อฆาตัวกู-ของกู แตบางคนหูหางยาว เพราะไมใชหลักแพเปนพระฯ

๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗.
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
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[๑๘]
สมัครเปนคนแพอยางยกหูชูหาง นี่จะฆากิเลส …. …. …. …. ๓๕๓
การปฏิบัติธรรมอยาอวดใคร ระวังจะเผลอ “กูดี กูเครง กูแพ” …. ๓๕๔
ทําความดีใหเขารู มีผลรายคือ “กูจะยกหูชูหาง” คนบาดีก็จะทํายุง …. ๓๕๕
เราตองพยายามชนะกิเลส มีสติสัมปชัญญะเหมือแมวขึ้นตนไม …. …. ๓๕๖
ถาไมระวัง สัญชาตญาณ “อยากเปนคนดี” จะกลายเปนพญามารทันที …. ๓๕๗
พยายามดูจิตใจ พอยึดถืออะไร หูหางจะยาวเปนคนบา …. …. ๓๕๘
ทดสอบตัววายกหูชูหางหรือไม ถามีตองรีบกลัวรีบอาย …. …. …. ๓๕๙
มีนิทานของเซ็น เลาเรื่องโพธิสัตว อยูในรางของคนบา …. …. ๓๖๐-๓๖๑
ถาใครจะทําบาก็ตองบาไปในทางหายบา จับตัวบาใหได …. …. ๓๖๒
การปฏิธรรมอยาเปนนิกายอะไรเลย เปนนิกายไมมีตัวกู-ของกูเถิด …. ๓๖๓
พูดที่นี่มีแตทําอยางจิตวาง อยาเกิดตัวกู-ของกู อยาบา …. …. …. ๓๖๔
ภาพภิกษุ คิดวา ทําอยางไรจึงจะไมมตี ัวกู-ของกู …. …. … ….. ๓๖๕
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๑๔.ธรรม

ธรรมปาฏิโมกขวันนี้ตองการทบทวนใหเขาใจเรื่องธรรม …. …. …. ๓๖๖
พระพุทธเจาองคจริงคือธรรม, ผูไมรูจักพระพุทธเจาจะไมเห็นธรรม …. …. ๓๖๗
ตองการรูจักพระพุทธเจา ตองปฏิบัติจนเห็นธรรม …. …. …. …. ๓๖๘
รางกายหรือภาพของพระพุทธเจาเปนเพียงเปลือก …. …. …. …. ๓๖๙
ธรรมมี ๔ ความหมาย ๑. ตัวธรรมชาติ ๒. กฎของธรรมชาติ
…. ๓๗๐
๓. หนาที่ที่ตองทําตามกฎธรรมชาติ ๔.ผลที่เกิดจากการทําหนาที่
…. ๓๗๑
ยกตัวอยางสุนัขตัวหนึ่งก็มี “ธรรม” อยูในตัวครบ ๔ ความหมาย
…. ๓๗๒
เห็นพระพุทธเจาก็คือรูความจริงในสภาวะ สัจจะ ปฏิบัติ ปฏิเวธธรรม …. ๓๗๓
เห็นธรรมเพียงพอ;ตองรูเรื่องทุกข, เหตุ, ความดับ, และทางดับทุกขแหง …. ๓๗๔
พระพุทธรูปเปนเปลือก แตภายในลึกเขาไปมีธรรมที่เปนเนื้อแท …. …. ๓๗๕
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[๑๙]
หนาที่ในการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ ตองทําไมใหเกิดทุกข …. ….
การปฏิบัติธรรมพระพุทธเจาใชคําวา ประพฤติพรหมจรรย …. ….
คําวา “ประพฤติพรหมจรรย” เปนอยางไร ตองศึกษาใหเขาใจ ….
ถาไมประพฤติพรหมจรรย ก็ไมมีทางจะเห็นธรรม
…. …. ….
เห็นธรรมจริง ๆ ก็เห็นขอเดียววา “ทั้งหมดนั้นไมใชเรา-ไมใชของเรา ….
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภิเวสายะ เปนหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ….
“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น” นี้ตองรู เรียน ปฏิบัติ ใหไดผล ….
ขณะใดไมมีความยึดมั่นถือมั่น ขณะนั้นมีจิตใจเหมือพระพุทธเจา …. ….
เมื่อดูพระพุทธรูปตองดูจนเขาใจถึงพระพุทธองค ที่ไมยึดมั่นถือมั่น
….
พระพักตรของพระพุทธเจายอมมีลักษณะสะอาด สวาง สงบ จะทํารูปไดยาก
เห็นธรรมคือเห็นความสะอาด สวาง สงบ นั้นก็คือเห็นพุทธะ …. ….
ถาไมเห็นธรรมก็ไมเห็นตถาคต ดังอุปกะไมเห็นพระพุทธเจา …. ….
การประพฤติวัตรปฏิบัติตาง ๆ ตองทําดวยความเขาใจ จึงจะเห็นธรรม ….
เวลาทํางานมีชองเกิดกิเลสงายจะไดฝกสู กําจัด ดูจิตวายกหูชูหางหรือไม ….
ธรรมชาติของกิเลสมักแตจะใหเขายกยองตน นี่ตกนรกตลอดเวลา …. ….
ใหฝกสอบจิตใจสอบไลตนเอง จะไดเปลี่ยนนิสัย ใหฉลาด …. …. ….
การเห็นธรรมตองเห็นดวยการปฏิบตั ิ ไมใชจากการอานการฟง …. ….

๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
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๓๘๓
๓๘๔
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๑๕. แตงงานกับสุญญตา
การซักซอมความเขาใจกันในเรื่องธรรมะ ทําใหรูธรรมะยิ่งขึ้น
สถานการณปจจุบันนี้กลาวไดวา ไมสนใจธรรมะหรือศาสนา
“แตงงานกับสุญญตา” เปนเรื่องพูดอยางอุปมาธิษฐาน ….
ถาพูดอยางธัมมาธิษฐาน สุญญตาตองไมใชหญิงหรือชาย ….

….
….
….
….

….
….
….
….

๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
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[๒๐]
ภาษาธรรมที่ลึกมาก ทีแรกสุดไมมีอะไรทําใหเกิดตัวกู-ของกู …. …. ๓๙๗
ทุกอยางไมมีอะไรอยางไมสิ้นสุด แลวมีเกิด-ดับ เปนอนันตะสูอนันตะ …. ๓๙๘
สิ่งที่เปนอวิชชานั่นแหละไมมีที่สิ้นสุด ดังบาลีวา อนมตคฺโคยํ …. …. ๓๙๙
พูดวาไมมีอะไรดีกวาจะพูดวามีพระเจา หรือมีธรรม
…. …. …. ๔๐๐
ทีแรกไมมีอะไรเลย เผลอนิดเดียวความโงเกิด ทําลายโงได ก็กลับฉลาด …. ๔๐๑
แตงงานกับสุญญตา คือไมเปนอะไรชั่วขณะที่ไมมีอุปาทานวาเรา-ของเรา …. ๔๐๒
สุญญตาแตงงานกับผูหญิงผูชายก็ได นี่พูดภาษาสมมติ …. …. …. ๔๐๓
ในการเรียนพระไตรปฎกตองทําใจใหหลงอยางหลงนางฟา เปนภาษาสมมติ …. ๔๐๔
การเรียนธรรมะตองอดทนทํา อยางตั้งใจปงชาง …. …. …. …. ๔๐๕
สมมติสญ
ุ ญตาเปนนางสาว เพื่อลอใจใหคิดถึงความไมเปลี่ยนแปลงของอสังขตะ๔๐๖
สมัยนี้ไมใครมีใครลุมหลงเรียนพระไตรปฎกอยางหลงนางฟา …. …. ๔๐๗
การเรียนสมัยใหมเขามีวิธีทําหนังสือ เปนหมวดหมูไมสับสน …. …. ๔๐๘
จะรูจักสุญญตาตองรูจักความจริง ดังที่ไมเขาใจผิดวากิเลสมีตลอดกาล
…. ๔๐๙
คิดดูอีกวา เวลาที่ไมเปนอะไรนี้สบายที่สุด แตก็ไมมีใครสนใจ …. …. ๔๑๐
เวลาที่ไมไดนึกวาตัวมีอยู นี่สบายที่สุด ถาไมรู ก็ไมเขาใจสุญญตา …. ๔๑๑
เมื่อไมรูสึกวาเรามีอยู นั่นเปนเวลาที่แตงงานกับสุญญตา
…. …. ๔๑๒
แมวามีความเรารอน แตถาวาง “ไมมีเรา” สัก ๒-๓ นาที ก็ยังดี …. ๔๑๓
อยาตกนรกชนิดในอกในใจ จะไมตกนรกชนิดใดหมด สุญญตาคุมได
…. ๔๑๔
ไมทําอะไรหมายความวา ทําอะไรก็ไดแตไมมีตัวกูทํา เหมือนที่วาหยุด …. ๔๑๕
การอธิบายธรรมะชั้นลึกยังไมสมบูรณอยูมาก
…. …. …. …. ๔๑๖
การเรียนอยางจํา ๆ ยังไมมีความรูพอ พึงฝกดู มีสติสัมปชัญญะ ๔๑๗
สนใจ “ภาษาคนภาษาธรรม” ใหเพียงพอ จะเขาใจในสิ่งที่ไมเขาใจที่สุดได …. ๔๑๘
ภาพ อนันตะสูอนันตะ …. …. …. …. …. …. …. …. ๔๑๙
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[๒๑]

๑๖. ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือ ?
การพูดธรรมปาฏิโมกขยังคงเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวกู -ของกู และสุญญตา …. ๔๒๐
ความไมยึดมั่นถือมั่น วาง หรือสุญญตาเปนเรื่องเดียวกัน …. …. ๔๒๑
เรื่องของธรรมะจะมีขอความเทาไร ก็เปนเรื่องธรรมชาติ วางจากตัวตนทั้งนั้น ๔๒๒
จะรูพุทธศาสนาตองเรียนธรรมชาติ ถาเรียนตามความคิดของผูใด ยิ่งไมรู …. ๔๒๓
เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล จะยิ่งไมรูพุทธศาสนา …. …. ๔๒๔
ยิ่งเรียนนักธรรมยิ่งไมรูพุทธศาสนา เพราะยึดมั่นถูกผิดตามทัศนะของตน …. ๔๒๕
เรียนพระพุทธศาสนาจริง ๆ อยาเปนมหายานหรือเถรวาทเลย …. …. ๔๒๖
พูดเรื่อง “เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะ” เคยถูกหามวา ทําใหเขาใจผิดได …. ๔๒๗
พระพุทธรูปบังพระพุทธเจา ๆ บังพระธรรม นี่หมายถึงไปยึดมั่นถือมั่น …. ๔๒๘
เรื่องสุญญตา อนัตตา ไมยึดมั่นถือมั่น ผูใ หญวายังไมควรสอน …. …. ๔๒๙
ที่ยังสอนอยูก็ดวยอยากจะพูด เรื่องที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา …. …. ๔๓๐
อรรถกถา ฎีกา ใครเขียนเติมไปก็ได ใชหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการดีกวา ๔๓๑
การพูดเรื่องสุญญตา ใครคานก็ดี จะไดมีคําพูดอธิบายขอสงสัยออกมา …. ๔๓๒
ชาวบานอยูในกองไฟ น้ําอื่นดับไมได ตองเอาสุญญตาเปนน้ํา …. …. ๔๓๓
ฆราวาสไมมหี ลักธรรมเรือ่ งโลกุตตระ ก็เหมือนไมมีพทุ ธศาสนา …. …. ๔๓๔
เรื่องสุญญตาแมเขาใจยาก ก็จําเปนตองมี เพื่อรูจักปลอยวาง …. …. ๔๓๕
หลักการบา ๆ บอ ๆ เชนทํางานดวยจิตวาง นี้จะใชไดไหมลองคิดดู …. ๔๓๖
วิธีบา ๆ บอ ๆ คือจิตใจก็ระวังอยู แรงก็ใชเปนประโยชนอยางไมมีตัวกู …. ๔๓๗
กําลังกายมีอยู ใชไปเพื่ออนามัยดวย ปฏิบัติไมยึดมั่นฯ ก็เวนไมได …. ๔๓๘
เรื่องปฏิบัติไมยึดมั่นถือมั่นนี้ มิไดขัดกันกับเรื่องการทํางาน …. …. ๔๓๙
พยายามตีความที่วา “ถาเปนบัณฑิตจริง ตองถือเอาไดซึ้งประโยชนสอง” …. ๔๔๐
เราตองยอมรับวา ทําอะไรผิดไปจากสวนใหญเขาทํา เรียกวาบาทั้งนั้น …. ๔๔๑
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[๒๒]
วันคืนลวงไปขอใหปฏิบัติใหถูก ไดประโยชนสอง คือตัวเองและผูอื่น …. ๔๔๒
ทําอะไรก็ตามตองเลือกใหไดประโยชน ในเวลาที่มีเหลืออยูนอย
…. ๔๔๓
ถามีธรรมะจะไมบา เมื่อไรเกิดยกหูชูหางเปนตัวกู-ของกูเมื่อนั้นแหละบา …. ๔๔๔
ไมบาอยูที่วาง พอมีโลก มีคน มีตัวกู-ของกู โลกนี้ก็มีแตคนบา …. ๔๔๕
เลิกยกหูชูหางกันเสียบาง โลกของคนบาจะเล็กลง
…. … …. ๔๔๖
มีอะไรไมถูกใจบอย ๆ ก็ดีจะเปนเครื่องสอบไล ไดรูจกั ความจริง …. …. ๔๔๗
เปนเทวดาสบายเกินไป ทําใหลืมตัว จะโงบามากขึ้น …. …. …. ๔๔๘
ฝกกําหนดธรรมะอันใดอันหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออก เปนอานาปานสติถูกตอง๔๔๙
เมื่อจิตเปนสมาธิแลว ใหกําหนดสิ่งที่จะดับความยึดมั่นถือมั่นอยูเรื่อย
…. ๔๕๐
ทั้งตื่นทั้งหลับก็ใหมีสติสมบูรณ ไมเกิดตัวกู-ของกู ยกหูชูหาง
…. ๔๕๑
ใครวาเราใชระบบบา ๆ บอ ๆ ก็ได แตเราอยาบามีตัวกู-ของกูยกหูชูหาง
๔๕๒
ขอใหมองใหถึงธรรมชาติแลวศึกษา จะยิ่งเขาใจพุทธศาสนา …. …. ๔๕๓
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๑๗.. ทํางานดวยจิตวาง

ไมควรคิดวาทํางานดวยจิตวางทําไดหรือไม เพราะเปนเรื่องตองฝก ….
ขณะทํางานฝกควบคุมสติใหมีอยู ทําโดยไมมีตัวผูทํา จะไมเปนทุกข ….
ใหหัดโดยไมหวัง ไมมีตัว คอยควบคุมจิต ซึ่งไวคุมยาก
…. ….
พูดเรื่องความวางซ้ํา ๆ เพราะเปนหัวใจของพุทธศาสนา
…. ….
พุทธศาสนาใหสนใจ และปฏิบัติ เพื่อไดผลมาเปนความวาง …. ….
พูดรวบรัดเขามา ก็คือปฏิบตั ิอยาใหจิตยึดมั่นเปนตัวกู-ของกู ทุกเวลา ….
ถาใชแรงเปนประโยชน ก็ชวยกันสรางอุปกรณเผยแผเรื่องวาง …. ….
ทุกสิ่งทั้งวัดที่เปนอยูตามธรรมชาติที่เหมาะสม เปนโรงมหรสพแสดงความวาง
ที่ตึกโรงมหรสพฯ มีภาพแสดงความวาง ชื่ออนันตะสูอนันตะ ควรศึกษา ….

๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
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[๒๓]
อนันตะ ไมมที ี่สิ้นสุด นั่นคือที่นี่ และเดี๋ยวนี้
…. …. …. …. ๔๖๓
เสียงระฆังที่เกิดก็วาง สิ้นสุดเสียงคือดับ ก็วาง …. …. …. …. ๔๖๔
ความเกิดความดับ ซึ่งวางเหมือนกัน นี้เปนธรรมชาติ …. …. …. ๔๖๕
ทั้งวุนทั้งวาง ในภาษาคน คือวางที่สุดในภาษาธรรม …. …. …. ๔๖๖
ความทุกขกับความสุข ก็เปนของหลอก เหมือนเสียงระฆังเกิด-ดับ
…. ๔๖๗
สิ่งหนึ่งเกิดจากอนันตะไปสูอนันตะ แลวแยกเปนสิ่งที่ ๓ นี้เทียบเทานิพพาน …. ๔๖๘
พยายามทําจิตใหเปนธรรมชาติ อยาเห็นแกตัวจะเขาใจปญหาลึก ๆ
…. ๔๖๙
ลองศึกษาเรื่องวัตถุ เชนน้ํามาจากที่ไมสิ้นสุด ไปสูท ี่ไมสิ้นสุด …. …. ๔๗๐
เสียงระฆังดังหรือดับ เปรียบดวยเรื่องความทุกข เกิด-ดับก็ได
…. ๔๗๑
มนุษยตองการความรูใหม ๆ มาดับเรื่องบา ๆ จึงรอนถึงปญหาของพระพุทธเจา ๔๗๒
ฝกทํางานอยางระวัง เหมือนไมใหระฆังดังขึ้นมา จะไมเปนทุกข
…. ๔๗๓
เหตุที่ทําใหระฆังดังมีมาก เชนจะเอาอยางใจเปนตน …. …. …. ๔๗๔
ทํางานดวยจิตวาง คือทําอยางระฆังไมมีเสียง …. …. …. ….๔๗๕
การปฏิบัติธรรมไมใชเรื่องเครงหรือไมเครง ไมทั้งสองอยางเลย
…. ๔๗๖
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๑๘. ธรรมชาติ
ธรรม กับธรรมชาติ มีความหมายอยางเดียวกัน …. …. …. …. ๔๗๗
ธรรมชาติก็คือธรรม ยิ่งเรียนธรรมชาติยิ่งรูพุทธศาสนา
…. …. ๔๗๘
เรียนพระไตรปฎกยิ่งไมรูพทุ ธศาสนา ถาเรียนจําตามที่ทําขึ้นทีหลัง …. …. ๔๗๙
การปฏิบัติธรรมตองทําอยางไมตองการบรรลุอะไร จึงจะถูก …. …. ๔๘๐
ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไร ก็เพราะวาวางไปหมด ไมสําคัญในอะไร
…. ๔๘๑
ตองปฏิบัติอยางไมมุงหมายจะเอา ไมมีผูเอา ไมเอา ไมเปน …. …. ๔๘๒
อยาหมายมั่นจะบรรลุอะไร เพราะจะไปมีผลเปนกูดี กูสูง บามากกวาเดิม …. ๔๘๓

www.buddhadasa.in.th

[๒๔]
อะไรที่เปนการทําลายความเห็นแกตัว ก็ทําไปก็แลวกัน …. …. ….
ทํางานเพียงเก็บเปลือกแตงโมใหสัตวกิน ก็ทําลายความเห็นแกตัวได ….
ผูไมรูจักยอม ไมใหอภัย นิ่งไมได นี่เปนเรื่องยกหูชูหาง …. …. ….
ไมมีตัวกู ของกูอยูเปนสุข; ผูไมรู มักหาวาทําสมาธิภาวนาเปนเรื่องบา ๆ ….
อยาทําเพื่ออะไร ทําเพื่อวางไมมีที่สิ้นสุดดีกวา …. …. …. ….
ปฏิบัติธรรมไมสําเร็จ เพราะตองการจะเอาอะไรมาก ๆ …. …. ….
การสอนพุทธศาสนา มีลักษณะเหมือนเอามีดไปผาตัด หรือกินยาขม
….
ที่สอนวา “ไมทําอะไร” นี้หมายถึงไมทําในเรื่องที่เห็นแกตัว …. ….
ลองปฏิบัติดูตามแบบขูดเกลาความเห็นแกตัว พรอมกับทําประโยชนผูอื่น ….
ทุกอยางตองทําเพื่อความไมเห็นแกตัว ไมเพื่อตัว ไมมีตัว …. ….
เปนพระแลวยังทํา เพื่อเอาเกียรติ หรือสิ่งตอบแทน จะเปนความเลว ….
การทํางานบางอยางตองรวมมือกัน เพือ่ เปนแสงสวางแกผูอื่น …. ….
ทุกอยางพูดได และเปนแสงสวางอยูใ นตัว และเปนธรรมชาติทั้งถูกผิด ….
คนในโลกเปนวัตถุนิยมมาก ยิ่งพูดวา “ทําเพื่อไมเอาอะไร” ยิ่งไมเขาใจ ….
เมื่อถูกทุกขทรมานอยู ตองเรเขาหาธรรมชาติที่สงบระงับระวังจิตใหวาง ….
คนมักจะบาดี ตอมาควรจะเห็นวา ไมไหว แตงงานกับสุญญตาดีกวา
….

๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
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๑๙. ธรรมชาติ (ตอ)

ธรรมชาติมีหลายแง แตใหรูวา ก็มีอยูในตัวเราแลว …. …. …. ๕๐๐
นิทานเปรียบเทียบใหรูจักธรรมชาติ เรื่องสุญญตา
…. …. ๕๐๑-๕๐๓
คนโบราณคิดปริศนาธรรมไวสอนคน มีอยูมากควรศึกษา …. …. ๕๐๔
คนแตงปริศนาธรรมบางคน เขานําเรื่องตาง ๆ มาใสไวในคน ๆ เดียวหมด
๕๐๕
ความรูของผูคิดปริศนาธรรมของไทยเรา นับวามีดีอยู …. …. …. ๕๐๖
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[๒๕]
ตัวอยางนิทานสั้น ๆ เปนปริศนาธรรมของไทย เทียบศีล สมาธิ ปญญา
ธรรมชาตินั้นกวาง การศึกษาธรรมชาตินั้นตองอยูในขอบเขตจํากัด
เราพูดกันเรื่องจิตทั้งที่ไมรูวาจิตอยูไหน เหมือนเรื่องไฟฟา ….
เราถือเสียวาปฏิบัติใหถูกวิธี รางกายจิตใจนี้ ก็ไดผล …. ….
พึงศึกษาอยางพระพุทธเจาตรัส : ไดยนิ ไดเห็น ก็สักวา ฯลฯ
หัดดูธรรมชาติ เชนตนไมอยูไดไมมีตัวกู-ของกู …. …. ….
จิตที่สงบจะมองทุกสิ่งในแงของความสงบได
…. …. ….
เดี๋ยวนั้นคนไมนิยมอยูกินตามธรรมชาติ จึงขาดอะไรมาก ….
เปนอยูอยางถูกธรรมชาติ แลวจะไมมีโรคภัย ไมขาดนั่นนี่ ….

๕๐๗-๕๐๘
…. ๕๐๙
…. ๕๑๐
…. ๕๑๑
…. ๕๑๒
…. ๕๑๓
…. ๕๑๔
…. ๕๑๕
…. ๕๑๖
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ภาคนํา

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

ปรารภ เรื่อง ธรรมปาฏิโมกข
การพูดกันที่นี่ ในวันเช นวันนี้ ผูที่ไมเคยฟงมา
กอน คงจะยังไมทราบเรื่อง จึงขอใหตั่งใจฟง ใหเขาใจ
เสีย กอ น. การพูด นี้เ ราเรีย กวา ธรรมปาฏิโ มกข ;
ปาฏิโมกขทางวินัยนั้น กระทํากันทุกวัน ๑๕ ค่ํา, สวน
ปาฏิโมกขทางธรรม ไมไดทํากันเลย, เห็นวายังไมถูก
เรื ่อ ง นา จะทํ า กัน บา ง. แมว า พระพุท ธเจา จะไมไ ด
บัญญัติปาฏิโมกขทางธรรมไวโดยตรง; แตเราพิจารณาดู
จะเห็นไดวา ไดทรงบัญญัติไวโดยออมอยางยิ่ง เชนใน
ขอธรรมะตรัสไววา “ใหประชุมกันเนืองนิจ, ใหศึกษา
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๒

ธรรมปาฏิโมกข

สอบสวนทบทวนอะไรกันอยูเนืองนิจ” นี่แหละคือ ปาฏิโมกขทางธรรม. ทาง

วิ นั ย เรี ย กว า ปาฏิ โ มกข ก็ คื อ เอาสิ ก ขาบท วิ นั ย ล วน ๆ มาอ า น มาทบทวน
สอบสวน อยู เ สมอทุ ก ๆ ๑๕ วั น อย าให เ ฝ อได ส วนทางธรรมนี้ ยั งมากกว า
นั้ น อี ก ถ า ไม ท บทวนไว แ ล ว จะเฝ อ ยิ่ ง กว า นั้ น อี ก เพราะธรรม ไม ใ ช ข อง
บั ญ ญั ติ เ ฉพาะ แต เ ป น ของที่ ป ล อ ยไปตามความคิ ด เห็ น ได ยิ่ ง เฝ อ ได ง า ย
ฉะนั้ น จึ ง ควรต อ งทํ า ปาฏิ โ มกข ใ นทางธรรมเสี ย บ า ง ๗ วั น หรื อ ๑๕ วั น
ครั ้ง หนึ ่ง ก็ย ัง ดี ดว ยเหตุนี ้จ ึง หาทางมาพบกัน ที ่นี ่ ทํ า ปาฏิโ มกขท างธรรม
กันอีกชั่วโมงหนึ่ง ตอจากปาโมกขทางวินัย.
เรื่องทําปาฏิโมกขทางธรรมนี้ อาจจะมีวัดไหนทําบางก็ไมทราบ ยังไมเคย
ไดยิน สําหรับ ที่นี่ประสงคจะทําปาฏิโมกขทางธรรมกันเสียบาง , หรือทํากันเสีย
เปนประจําเลย ๗ วันครั้งหนึ่ง หรือ ๑๕ วันครั้งหนึ่ง คือเอาหลักธรรมะที่สําคัญ ๆ
มาทบทวน สอบสวนซักซอม ทําซ้ํา ๆ ซ้ํา ๆ อยูเสมอ อยาใหเลื่อนได อยาใหเผื่อได,
เชนเดียวกับที่เราสวดปาฏิโมกขทุก ๆ ๑๕ วันนั้น. ฉะนั้นจังมีการ มานั่งพูดที่นี่ ๑คุยกัน
ที่นี่เย็น ๆ ในวันพระ หรือวันอุโบสถ ราว ๗ วันครั้ง หรือ ๘ วันครั้ง ๗ วันก็ลง
ปาฏิโมกขธรรมะเสียสักครั้งหนึ่ง เพราะธรรมปาฏิโมกขนั้น มีมากกวาปาฏิโมกขวินัย
มีหัวขอธรรมะอะไร ที่ควรจะพูดซักซอมกันไวเรื่อย ๆ ก็จะไดนํามาพูด; บางทีก็มี
ชาวบานมารวมฟง
นี่ เรี ยกว าความมุ งหมาย ที่ มานั่ งคุ ยกั นที่ นี่ เย็ น ๆ ถ ามี แขกพิ เศษมาเยี่ ยม
จะมี ความคิ ดเห็ นอะไร มาพู ดบ างก็ ได หรื อเราเห็ นว า ผู ใดมี ความคิ ดเห็ นอะไรบ า ง
จะให พู ดแทน ก็ ได เพราะมี ประโยชน เหมื อนกั น จะได เ ป นอี กเรื่ อ งหนึ่ งที่ พระเณร
ควรจะได ฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ปลกออกไปบ า ง ถ า ใครมาเป น พิ เ ศษก็ จ ะได เ ชิ ญ
ใหพูด อยางวันนี้ มีผูมาเยี่ยมที่นี่ใหม ๆ ก็จะเชิญใหพูดบาง.
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วันกอนครูผูสูงอายุผูหนึ่ง มาพักอยูที่นี่หลายวัน พอถึงวันอยางนี้มานั่งดวย
ก็เลยใหเขาพูด ไดความดี; พูดตลอดโปรแกรมตามความคิดเห็น นับวาดีมาก :
ไดเลาถึงวิธีการที่จะรูจักตัวเองอยางไร ? ควบคุมตัวเองอยางไร ? ควบคุมจิตใจตัว
เองอย า งไร ฟ ง แล ว รู สึ ก ว า เขาเป น คนที่ ทํ า ได ดี . เขาเป น คนช า งสั ง เกต; กล า ว
ถึงความอดกลั้น อดทน ตามวิธีของคนโบราณ ในการสังคมนั้น ก็ดีมาก; ถาหาก
วาเราใชวิ ธีนั้ น ๆ กันอยู บานเมืองจะดีกว านี้ จะมี ความสงบเสงี่ ยม มี ความอด
ทนมีความคิดพิจารณามาก. คนแตกอนนั้น กวาที่จะพูด จะทําอะไร เขารอได ทนได
คอยได, ไมคิดตัดสั้น ๆ วามันอยางนั้น อยางนี้ อยางโนน เร็วนัก เขาตองดูไป
นาน ๆ. พระเณรหนุ ม ๆสมัย นี ้ ไมค อ ยทํ า หรือ ทํ า ไมเ ปน อยา งนั ้น มัก จิต ใจ
วูวาม พูดกันเองก็ยังไมไดดี . ครูผูหญิงอายุเจ็ดสิบเศษผูนั้นยังพูดไดดีกวา ในสังคม
เราจําเปนอยางนี้อยูบาง ควรจะมีผูใหญเปนที่ปรึกษา ที่แนะนํา พิเศษออกไป,
แนะใหสังเกตเรื่องราวเปนพิเศษอยางนั้นบาง.

ธรรมะที่เรียนรู ใชประโยชน ไดเพียงไร หรือไม
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ธรรมะตาง ๆ ที่พระเณรรูกันอยูแลว ดูจะไมเปนประโยชนอะไร รูกันมาก
เสียเปลา; ทั้งนี้ก็เราเพราะขาดสวนปลีกยอย ขาดวิธีการปลีกยอยที่สําคัญนั่นเอง.
เมื่อไมรูจักอดทนพอ ก็ใชธรรมะใหเปนประโยชนไมได ถาไมอดทน ไมใจเย็นพอ
แมแตจะเลือกธรรมะมาใชก็ทําไมถูก ครั้นนํามาใชแลว ยังไมทันจะมีผล
ก็เปลี่ยนเสียแลว, เปลี่ยนเลิกไปเปนอยางอื่นเสียแลว เรียกวาคนสมัยนี้
ไมมีความอดทน รอไมได คอยไมได; จิตใจวูวาม จึงเปนเหตุใหธรรมะของพระพุทธเจาเขาไมถึง, หรือเขาถึงยาก ไมเหมือคนสมัยโบราณโนน ซึ่งเยือกเย็นกวา.

เรื่องนี้คงจะเปนปญหาเถียงกันบาง, บางคนก็วามัว “เย็น” อยูไมได
โดยอางเหตุผลบางประการ, หรือเขาไมนิยมหลักเกณฑที่วาเยือกเย็นนี้, ไมนิยมการอดทน
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ไมนิยมการใหอภัย,
ไมนิยมวา แพเปนพระชนะเปนมาร หลักเกณฑอยางนี้
เขาไมน ิย มกัน ธรรมะทํ า หนา ที ่ข องธรรมะ ไมไ ด อยู ม าก เพราะเหตุนี้
ผู ที่ จ ะทํ า การใหญ เขาก็ ไ ม ค อ ยจะเอา: ไม ย อมใช วิ ธี ข องธรรมะเสี ย แล ว . เราควร
มาพิจารณากันบาง วาจะจริงไหม ที่วาธรรมะใชไมไดเสียแลวสมัยนี้ ? นี่ก็เปนการ
ทบทวน สังคายนาเกี่ยวกับธรรมะใหชัดเจนดีอยู
มีปญหานาคิดที่วา หลักธรรมแท ๆ ก็ยังเขาใจกันได ไมสมบูรณ เพราะ
มั นหลายซั บหลายซ อน หลายชั้ นหลายเชิ ง แล วเพิ่ มมากขึ้ น เพราะว าคนชั้ นหลั ง
ไปทําใหมันมากขึ้น ทําใหมันมากวิธีการ มากความหมาย หรือวามากหลักเกณฑ ยิ่งขึ้น.
อยางที่เห็นไดงาย ๆ เชน เรื่องโลกิยะกับโลกุตตระนี้ พระพุทธเจาไมเคยแบงคําสอน
ของพระองคเ ปน โลกิย ะพวกหนึ ่ง เปน โลกุต ตระพวกหนึ ่ง ไปคน ดูเ ถอะที่
เป นพระพุ ทธภาษิ ต จะไม มี คํ าสอนแยกชั้ นกั น; มี แต หลั กธรรมอย างเดี ยวกั นเท านั้ น
ที่เปนหลักพุทธศาสนา: แลวใครปฏิบัติไดเทาไรก็ปฏิบัติเทานั้น ตามความสามารถให
สุ ด ความสามารถ ไม มี โ ลกิ ย ะไม มี โ ลกุ ต ตระ. คนชั้ น หลั ง ไปแบ ง เข า เอง; เดี๋ ย วนี้
ยิ่ งตั ดขาดออกจากกั นเลย ธรรมะจะเป นโลกิ ยะโลกุ ตตระได อย างไร เพราะปรากฏว า
พระอริ ยเจ า พระโสดาบั น พระสกิ ทาคามี นั้ น ๆ เป นฆราวาสครองเรื อน มี ลู กมี ห ลาน
เยอะแยะก็มี.
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ตัวอยางคนที่ รู จักกั นดี เช น อนาถป ณฑิ กะ นางวิ สาขา ก็ อยู กะลูกกะหลาน
อยู อย างชาวบ าน, อยู อย างสั งคมจั ดที่ สุ ด อย างนางวิ สาขานี้ ได ยิ นว า ไม เว นสั งคมไหน;
ถ ามี งานอั นมี เกี ยรติ ที่ ไหนเขาจะต องมาเชิ ญตั วไปเป นที่ ปรั บทุ กข ปรั บร อ น เป น ที่
หยิ บยื ม, เป นที่ อะไรทุ กอย างสารพั ด; แล วแกก็ เป นฆราวาส; แล วจะเลื อกการเป น
อยู อย างนั้ นว าโลกิ ยะอย างไรได . พวกฆราวาสเป นโสดาบั นมากกว าที่ เป นพระเสี ยอี ก ;
จะเอาโลกิ ยะไปให ฆราวาสล วน ๆ เอาโลกุ ตตระไปให พระล วน ๆ นั้ น ทํ าไม ได มั นผิ ด
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ไปหมด; เพราะว า พระที่ ไม มี ประสี ประสาต อโลกุ ตตระ แล วกลั บเป นโลกิ ยะ ยิ่ งกว า
ฆราวาสเสี ย ก็ มี เพราะฉะนั้ น พระพุ ท ธเจ า ท า นไม ต รั ส แยกเป น โลกิ ย ะโลกุ ต ตระ,
ทา นวา หลัก ธรรมมีอ ยู อ ยา งนี ้ ก็ป ฏิบ ัต ิไ ปก็แ ลว กัน , เชน มรรคมีอ งคแ ปดนี้
ใครปฏิบัติไดเทาไร ก็ไดผลเทานั้น.

ฆราวาสควรสนใจ โลกุ ต ตรธรรมด ว ย
ปจจุบันนี้คนเขาขางตัว ไมอยากปฏิบัติธรรม คนก็เรหาไปทางที่ต่ํา ๆ
ไว เรื่ อย, ต่ํ าไว เรื่ อย, ต่ํ าไว เรื่ อย จะไปสนใจเรื่ องที่ เป นคิ หิ ปฏิ บั ติ นั้ น. สู ตรบางสู ต ร
เรื่ องคิ หิ ปฏิ บั ติ กล าวถึ งเรื่ องคนทํ ามาหากิ นควรต องมี ธรรมะอย างไร; บอกไว ๆ; แล ว
ก็ ไปยกมาว า นี้ เป นพุ ทธศาสนาโลกิ ยะ, อย างนี้ ก็ ไม ถู ก. พระพุ ทธเจ าท านไม ได รวม
สิ่ ง เหล า นี้ ใ นฐานะเป น ตั ว พุ ท ธศาสนา; เว น แต ว า เมื่ อ มี ใ ครถามท า นบ า ง ถึ ง เรื่ อ ง
ทํ ามาหากิ น เรื่ องหลั กเกณฑ ของชาวบ าน ท านก็ พู ดไปได เหมื อนกั น ตามความนิ ย ม
ตามความรูสึกของทาน; แตแลวในที่สุดจงดูใหดีเถอะ ทานไมไดสอนใหยิ่งโลภมาก
ยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเลย .

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
คําสอนในสิงคาโลวาทสูตร, หรือสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคฤหัสถทั้งหลายนั้น
ไมมีแงไหนที่สอนใหคนโลภมาก; หรือเปนฆราวาสตองยิ่งโลภ ยิ่งมีกิเลสมาก ยิ่งถือมั่น
มาก กําหนัดมาก; อยางนี้ไมมี, มีแตเรื่องสอนใหบรรเทาทั้งนั้น ; แลวมีอยูวา
ในการทํามาหากินนั้น อาชีพชนิดไหนก็ตาม, การสังคมชนิดไหนก็ตาม; ตอง
ประกอบดวยธรรมะที่เปนความอดกลั้น อดทน ใหอภัย ไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น
จึงจะไมขัดกับหลักที่วางไวเดิม. ที่พูดวา โลกิยะตรงกันขามจากโลกุตตระนี้ผิด,
ผิดอยางนาใจหายเลย : จะเปนขางหนึ่งสงเสริมกิเลส ขางหนึ่งบรรเทากิเลสนี้มัน
ไมถูกได ; มันตองบรรเทากิเลสทั้งนั้น. ถาถูกตองแลว ตองบรรเทากิเลสได,
และตองเปนเรื่องควบคุม หรือบรรเทาความยึดมั่นถือมั่น..
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พวกอื่ น เขาสอนให ฆราวาสมี พื้ น ฐานที่ ไ ม บ รรเทากิ เ ลส, ไม บ รรเทา
ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นอยู แล ว; เราก็ ไม จํ าเป นจะต อ งไปสอนให ไม บรรเทาอย า งนั้ นอี ก
หรื อไปส งเสริ มเข า แต ก็ มี หน าที่ ที่ จะสอนให ฆราวาสที่ ต องทํ าหน าที่ ของฆราวาส
นั้ นแหละ ให มี ความทุ กข น อย หรื อความทุ กข ครอบงํ าไม ได ; ฆราวาสทํ าหน าที่ ,
ทํามาหากินตามแบบของฆราวาสเต็มที่อยูสวนหนึ่งแลว ก็ตองประกอบดวยธรรมะ
ชนิด ที่อยาใหการงานนั้นเปนทุกขขึ้นมา . เพราะฉะนั้น คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เกี่ ย วกั บ โลกิ ย ธรรม, ที่ เ รี ย กกั น เดี ย วนี้ ว า โลกี ย ธรรม, มั น ก็ ไ ม ผิ ด ไปจากเรื่ อ ง
โลกุ ตรธรรม เป นแนวเดิ ม เป นหลั กธรรมเดิ ม ; แต ว าลดระดั บลงมา ให พ วก
ฆราวาสปฏิบัติไดโดยสะดวกพรอมกันไปกับการทํางาน. นี่เราก็เลยแนะใหใชการ
ปฏิบัติธรรมในการงาน หรือใหการงานเปนการปฏิบัติธรรมไปเสียเลย มันจะไดไม
ตองลําบาก
มองดู อี กทางหนึ่ งซึ่ งน านึ กเหมื อนกั นว า โลกุ ตรธรรมนั้ นยิ่ งจํ าเป นสํ า หรั บ
ฆราวาส; เพราะวา โลกิย ธรรมยัง ทํ า ใหร อ น โลกุต รธรรมนั ้น ทํ า ใหเ ย็น . ทีนี้
ฆราวาสนั้ นร อนเหลื อที่ จะร อนอยู แล ว ย อ มต องการโลกุ ตตรธรรมมากว าพวก
บรรพชิต ที ่อ ยู ป า ตามวัด ตามวา. พวกบรรพชิต ไมม ากเหมือ นพวกฆราวาส,
เขาไม ต องรี บด วนในเรื่ องเย็ น เรื่ องโลกุ ตรธรรม มากเหมื อนพวกฆราวาสด วยซ้ํ า ไป
เปรีย บเหมือ นวา คน ๆ หนึ ่ง มีไ ฟอยู ที ่ต ัว แลว อีก คนหนึ ่ง ไฟไมไ ดไ หมอ ยู ที ่ต ัว
นี้ ใครตองการน้ําดับไฟกอนกวาใคร ? มันก็ตองคนที่กําลังรอนเปนไฟอยูนั่นแหละ ;
ฉะนั้น ฆราวาสจึง ตอ งสนใจเรื่อ งโลกุ ต รธรรม. เรื่อ งอยา งนี้ จะมีป รากฏชัด ใน
พระบาลีในพระไตรปฎก ซึ่งเลาเรื่องไววา :-
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สุญญตา เปนโลกุตตรธรรม ที่เปนประโยชนแกฆราวาส
ฆราวาสพวกหนึ่ งมาเฝ าพระพุ ทธเจ า มาทู ลขอหลั กการปฏิ บั ติ ธรรมไปปฏิ บั ติ
วา : ของพระองคจงแสดงธรรมะที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกฆราวาสโดยตรง;
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แล วพวกเขาทู ลเล าเรื่ องว า ฆราวาสแออั ดอยู ด วยบุ ตรภรรยา ขอให แสดงธรรมเป น
ประโยชน แ กฆ ราวาสตลอดกาลนี้. พระพุ ท ธเจา ทรงยกเรื่ อ งสุญ ญตาขึ ้ น มาเลย,
แล วก็ ทรงย้ํ าด วยว าเป น โลกุ ตฺ ตรา ตถาคตภาสิ ตา ; ถ าเช นนั้ น ท านต องสนใจเรื่ อ ง
สุญญตาซึ่ งเป นโลกุ ตตรธรรม ที่ ตถาคตกล าว นี้ มี คํ ากํ ากั บอยู ในตั วว า : “ตถาคต
กลาวแตเรื่องโลกุตตรธรรม หรือสุญญตา ตรงกันขามนั้นไมกลาว” เห็นชัดอยู
อยางนั้น
ทีนี ้พ วกฆราวาสพวกนี ้ ผู เ ปน หัว หนา บอกวา สูง นัก , สูง เกิน ไป
ไม สามารถปฏิ บั ติ ได พระพุ ทธเจ าก็ ตรั สว า ถ าอย างนั้ นก็ เอาธรรมะ ๔ ประการ คื อ
ความศรัทธาไมหวั่นไหวในพระพุทธหนึ่ง. ในพระธรรมหนึ่ง ในพระสงฆหนึ่ง,
อริยกันตศีลหนึ่ง ; ๔ อยางนี้เหมาะสําหรับฆราวาส. ฆราวาสเหลานั้นก็ทูลขึ้นวา
๔ อยางนี้ปฏิบัติอยูแลว, ปฏิบัติอยูอยางเต็มที่แลว.
สู ต รนั้ น จบลงเสี ย โดยไม ต อ งบอกต อ ไปว า จะเป น อย า งไรต อ ไป; พอ
แสดงความพอใจในพระพุ ทธเจ าแล วก็ จบเรื่ องเสี ย, ก็ เลยเกิ ดเป นป ญหาที่ เ ถี ย งกั น ขึ้ น
ในหมู นั กคิ ด ว ามั นเป นอย างไรกั นแน . สุ ญญตา โลกุ ตตรา นี่ เหมาะสํ า หรั บ ฆราวาส
หรือไม ควรแกฆราวาสหรือไม ? คนพวกหนึ่งเห็นวาไมควร ถือวาตรงกันขามกันเลย
มั น ใช กั น ไม ไ ด เ ลย, เรื่ อ งโลกุ ต ตรสุ ญ ญตานี้ ใช กั บ ฆราวาสไม ไ ด .แต พ วกเรา
เยอะแยะ ยังมองเห็นวา ตองใชไดตามเดิม ตามที่พระพุทธเจาทานตรัส, โดยพิจารณาวา
เมื่ อมีฆราวาสมาทู ลถาม ใหแสดงธรรมที่ มีประโยชนแก ฆราวาส, ทํ าไมพระองค จึ ง ไปยก
เอาเรื่ องสุ ญญตาโลกุ ตตราขึ้ นมาเช นนี้ . เราจะหาว าพระพุ ทธเจ าเป นผู สะเพร า เป น ผู
งมงายไม รูประสีประสาอะไร พู ดโพล ง ๆ อย างนั้นแหละหรื อ ? อย างนี้ก็ ไม ถูก; มั น
ตองเปนหลักและเปนความประสงคของพระพุทธเจาที่จะใหฆราวาสรูเรื่องสุญญตา
โลกุตตรานี้.
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การที่ ฆราวาสพวกหนึ่ งเขาว าสู งนั ก ไม แสดงความสนใจหรื อซั กถามอะไรเลย
เพื่ อให ทํ าได นั้ น เขามิ ได ซั กถาม. พระพุ ทธเจ าก็ ง ายที่ จะบอกอั นอื่ นให เลย นี้ เ ป น
เพราะเหตุไ ร ? ลองสัง เกตดู ธรรมะ ๔ ประการนี ้เ ปน หลัก สํ า คัญ มีม ากใน
สั ง ยุ ต ตนิ ก าย : เลื่ อ มใสไม ห วั่ น ไหวในพระพุ ท ธ ๑, เลื่ อ มใสไม ห วั่ น ไหวในพระธรรม ๑, เลื่ อมใสไม หวั่ นไหวในพระสงฆ ๑, แล วก็ มี อริ ยกั นตศี ลคื อมี ศี ลบริ สุ ท ธิ์ ,
เสนอธรรม ๔ ประการนี้ ขึ้นมาเปนอันดับรองจากสุญญตา. เราตองพิจารณาวา
๔ อย างนี้ เป นโลกิ ยธรรมไหม ? ตรงกั นข ามกั บสุ ญญตาไหม ? หรื อเป นเพี ยงลดระดั บ
ลงมา ? ในสังยุตตนิกายนั้นเองก็พูดถึงธรรมะ ๔ อยางนี้อยูมาก แลวใหชื่อวา
โสตาปตติยังคะ โสตาปตติยังคะ ก็คือธรรม ๔ ประการที่ตรัสนั้น.
โสตาป ตติ ยั งคะ แปลว า องค แห งความเป นพระโสดาบั น, คื อองค แ ห ง
การบรรลุ ความเป นโสดาบั น มี ๔ อย าง; นี้ หมายความว าครบองค แห งการเป น
โสดาบั น . โสตา แปลว า โสดา ,ป ต ติ แปลว า การถึ ง อั ง คะ ว า องค ; องค
แหงการถึงพระโสดาบัน ผูใดมีครบ ๔ ก็คือถึงความเปนพระโสดาบัน. ถาอยางนี้
ละก็ไม ใช โลกิ ยะ, เพราะวาพระโสดาบันไมใช โลกิ ยะ, นี้ หมายความว าพระพุ ท ธเจ า
ยังไดมอบโลกุตตรธรรม ที่ลดระดับลงมาหนอยใหไปอีก
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ทีนี้ ถาพวกนั้นปฏิบัติอยูแลว ก็หมายความวาพวกนั้นเปนพระโสดาบัน
แลวโดยไมรูสึกตัว . พวกที่มาเฝาถามนั้น ตนอาจเปนพระโสดาบันอยูแลวโดย
ไมรูสึกตัว ก็เปนไปได; เพราะเรื่องนี้ก็เปนเรื่องธรรมดา : ผูบรรลุมรรคผลชั้นไหน
เจาตัวไมรูก็ได บรรลุมรรคผลชื่ออะไร ชั้นไหนไมรู ; รูแตเพียงวาเดี๋ยวนี้เรามี
ความสุขอยางไร, มีความทุกขเทาไร, มากนอยเพียงไรอยางนี้ก็รู ; แตที่จะรูวาระดับนี้
ลักษณะนี้ เขาเรียกชื่อวา โสดา หรือ สกิทาคานี้ไมรู; เพราะเขาไมสอนไมเรียนกัน
ในทํานองนี้. ฉะนั้น พวกธัมมทินนะอุบาสกคณะนั้น เปนพระโสดาบันมากอนแลว
เต็มที่เลยก็ได.
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สํ าหรั บการเป นพระโสดาบั นนั้ นยั งละกิ เลสไม ได อี กมาก ยิ่ งเป นฆราวาสก็ ยั ง
มีค วามทุก ข ความรอ น เชน วา ลูก หลานตายก็ย ัง รอ งไห, นี ้ก ็เ ปน ปกติข อง
พระโสดาบั น; เพราะฉะนั้ น เขาจึ งต องการธรรมะที่ จะดั บความร อนอยู มาก จึ งไปเฝ า .
ฉะนั้ น จึ ง สรุ ปการที่ ธั ม มทิ น นนะบอกว า ข อ ธรรมนั้ น สู งนั ก แล ว พระพุ ท ธเจ าตรั ส
๔ อยางนี้ให เชนนี้ไมไดหมายความวาพระพุทธเจาทานเพิกถอนเรื่องสุญญตา
แก ฆราวาส, ไม ได เพิ กถอนโลกุ ตตรธรรมแก ฆราวาส, เพี ยงแต ลดระดั บลงมาเท านั้ น .
แล วต อมาก็ มี พวกที่ เข าผิ ดถื อเอาว า ๔ อย างนี้ เป นโลกิ ยะธรรมไปเลย; แล วยั งถื อ ผิ ด
เลยเตลิ ดต อไปอี กว า มั นเป นเรื่ องส ง เสริ มให ปรารถนาให ทะเย อทะยาน ให ยึ ดมั่ น
ถื อมั่ นไปเลยอย างนี้ ; คื อส งเสริ มให ไปยึ ดมั่ นถื อมั่ น พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ
ไปเลย เลยอธิบายไปในทํานองเตลิดเปดเปง ไมเปนธรรมไปในที่สุด.

อย าเข า ใจว า พระพุ ทธเจ า ทรงสอน ใหยึดมั่ น ถือมั่ น
ใครมี ศ รั ท ธาไม ห วั่ น ไหว ในพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ นี้ ไม ใ ช
ยึด มั ่น ดว ยอุป าทาน. ถา สอนใหเ ลิก ยึด มั ่น ดว ยอุป าทานแลว มัน ตอ งอีก
อยา งหนึ ่ง ; อุป าทานตอ งมาจากอวิช ชา. การที ่จ ะมีศ รัท ธาขนาดไมห วั ่น ไหว
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั้น ตองมีปญญา ไมใชยึดมั่นดวยอวิชชา.
ที่ ว าคนเราจะยึ ดมั่ นพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ด วยอวิ ชชานั้ นมั นมี ได เหมื อนกั น,
คื อ คนที่ แ รก ๆ พบอะไร ได ยิ น ข า วเล า ลื อ แตกตื่ น อะไร; นี้ ยึ ด มั่ น ทํ า นองอวิ ช ชา
อุปาทานอย างนี้ ก็ได เหมือนกัน ; แตอย างนั้นไมเรี ยกวาอเวจจัปปสัทธาในที่ นี้. อเวจจั ปปสั ทธา ในที่ นี้ ต องมี ป ญญา จึ งจะไม คลอนแคลน มาตั้ งแต รากฐาน, ศรั ท ธานั้ น
จะไมคลอนแคลนมาตั้งแตรากฐาน
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คําวา อเวจจัปปสัทธา ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้ ไมใชมี
ความยึดมั่นถือมั่น ดวยอุปาทานในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ; แตวามีความรู
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ความเขาใจ พอยึดถือเอาเปนสรณะดวยปญญา. ทีนี้คนที่เขาอยากจะยึดมั่น
ถือมั่นเขาก็มีชองพูดตอนนี้แหละ วาแมแตเราจะถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เราตองมีความยึดมั่นถือมั่น. นี้มันเกิดเปนปญหาทางภาษาขึ้นมาทันที ; “ยึดมั่น
ถือมั่น” ภาษาไทย อาจจะใชไดแกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตในภาษาบาลี
ใชไมได. จะเอาคําวาอุปาทานนี้ไปใชแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี้เปนไปไมได;
ตองใชคําอยางอื่น เชนถึงไตรสรณาคมน ถึงสรณะนี้ ซึ่งไมใชประกอบไปดวยอุปาทาน
ทํานองนั้น.
อยาลืมวา อุปาทาน -ยึดมั่นถือมั่นในภาษาบาลี ตองมาจากอวิชชา
เสมอไป; สวนที่จะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหถูกตองนี้มาจาก “วิชชา”,
ตรงกัน ขามกับ อวิชชา; ฉะนั้น จึง ไมใ ชอุป าทาน ดัง นั้น อเวจจัป ปสัท ธา ใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี้ไมใชอุปาทาน. เหมือ นที่คนไทยเราพูดกัน
แลวฟงเขาใจผิด; เพราะคําพูดวา “ยึดมั่นถือมั่น” ในภาษาไทยนี้มันใชไดทั้งสองอยาง,
ใชไดทั้งในทางวิชชา ใชไดในทางอวิชชา.
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ตองไปทําความเข าใจใหถู กกั นเสี ยใหม ในเรื่ องเกี่ยวกั บ ภาษาพูด ภาษาคน
ภาษาธรรม อะไรนี้ ถายึดมั่นถือมั่นตองเปนอวิชชา จึงจะถูกตองตามความหมายเดิม.
ที นี้ ไทยเรามั นใช คํ ากํ ากวม ถึ งหรื อ ถื อนี้ ใช คํ าว าถึ งหรื อถื ออย างนี้ ละก็ มั นก็ มี
ความหมายไดทั้งนั้น ถึง และ ถือผิดดวยอุปาทาน หรือวาถึง และถือ ดวยปญญา.
ฉะนั้น ขอใหทุก ๆคนจําไวใหดีวา คําพูดคําเดียวมีสองความหมายไดอยางนี้แหละ, และ
เป นตั วเหตุ ตั วการของความยุ งยากของป ญหาต าง ๆ ที่ ทํ าให ถกเถี ยงกั น ตกลงกั นไม ได ;
ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนี้มาแลว ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้ จนกระทั่งเวลานี้
ซึ่งจะรุนแรงยิ่งขึ้น; เพราะเรานิยมยึดมั่ นดวยคําพูดอะไรกันมากขึ้น ผูกมัดกันดว ย
คําพูด อายัติกันดวยคําพูดนี้มากขึ้น. เรื่องนี้ตองระวังใหดี ไมจําเปนจะตองเถียงกัน
ควรจะทําความเขาใจกันได.

www.buddhadasa.in.th

ภาคนํา

๑๑

อยา ไดไ ปเขา ใจ พระพุท ธเจา ใหฆ ราวาสยึด มั ่น ถือ มั ่น แมใ น
กรณีใดเลย; ยังคงสอนใหทําลาย หรือบรรเทา ความยึดมั่นถือมั่นอยูนั่นเอง : ชั้นรอง
รอง ๆ ลงมา เช นศรั ทธาในพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ นี้ ก็ ถอนความยึ ดมั่ น
ในตัวตน; อริยกันตศีลนี้ก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน และความเห็นแกตน.
เรื่องที่นํามาเปนตั วอยางนี้ก็แปลวา ฆราวาสพวกนั้น ไดธรรมะที่เป น
สุญญตา หรือโลกุตตราในอันดับตนไปเทานั้นเอง; ถาเขาไมเปนพระโสดาบัน
มาก อ น เขาก็ ไ ด ข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป น โสดาบั น นั่ น เอง, หรื อ ถ า เขาเป น พระโสดาบั น
อยู แล วโดยไมรู สึกตั ว ก็ หมายความวาเขาก็มี ธรรมะที่เปนสุญญตาโลกุ ตตราในระดั บหนึ่ ง
อยู แ ล ว โดยไม รู ตั ว . แล ว ข อ ความในพระสู ต รก็ มี เ พี ย งเขากลั บ ไปเฉย ๆ; ก็ แ ปลว า
จะตอ งไปประพฤติข อ นั ้น แหละตอ ไปอีก ยิ ่ง ขึ ้น ไปอีก , หรือ รัก ษาไวใ นลัก ษณะ
ที่ เป นพระโสดาบั น ซี่ งเป นโดยหลั กทั่ วไปอยู แล ว. โดยหลั กทั่ วไป เราก็ รู กั นอยู แล วว า
พระโสดาบั น นั้ นไม ถอยหลั ง กลั บ; คํ าว า โสตะ, โสตา+อาป นนะ แปลว า ถึ ง แล ว
ซึ่ งกระแสหรื อเกลี ยว คื อถอยกลั บไม ได มี แต จะไปตามเกลี ยวตามกระแสนั้ น ก็ เ ป น
อันวาปลอดภัยสําหรับผูนั้น.
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ถาจะอาศัยเรื่องนี้
แลวสันนิษฐานวาพระพุทธเจาเพิกถอนหลักเกณฑเรื่อง
สุญญตา ไมสอนแกฆราวาส อยางนี้คนนั้นก็บาเอง. จะตองเขาใจไวเสมอวา หลัก
ของพระพุทธเจาเปลี่ยนไมได; ในขอสําคัญที่สุดคือไมยึดมั่นถือมั่น. ทุกคนตองไม
ยึดมั่นถือมั่นใหมากเทาที่จะทําได ตามสัดตามสวนของตน ขอนี้ไมตองกลัว;
บางทีจะพบวา ความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมากเกินตองการอยูเรื่อยไป; ฉะนั้น เราไม
ตองกลัววาเราจะไมยึดมั่นถือมั่น, มันยึดมั่นถือมั่นจนใหเปนทุกขอยูเสมอไป; ฉะนั้น
เราก็บรรเทาเสียเทาที่เราจะบรรเทาได ก็เทานั้นเอง

เรื่องศีลก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น , เรื่องสมาธิก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น , เรื่อง ปญญาก็บรรเทาความยึดมั่นถือมั่น ,มรรค ผล นิพพาน ก็คือผลของ
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การที ่ต ัด ความยึด มั ่น ไดต ัด สัด ตามสว น. ทีนี ้แ มแ ตที ่ส ุด เราจะเริ ่ม นับ ถือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ตองเพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นที่ เห็นแกตัว. การที่
เราไป “เห็ น แก ” พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ นี้ ไ ม ใ ช ไ ปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ด ว ย
อวิ ชชาอุ ปาทาน; แต ไ ปยึ ด มั่ น เพื่ อ จะเอามาเป นหลั กเกณฑ สํ าหรั บบรรเทาความ
ยึ ดมั่ นถื อในตั วกู -ของกู ให เบาบางไป. นี้ คื อเราเอาพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ
มาเปนเครื่องมือทําลายตัวกู-ของกูในตัวเรา; ตองเปนหลักอยางนี้เสมอกันทั้ง
ฆราวาสทั้งบรรพชิต.

เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ธ รรม ไม มี พ ระ ไม มี ฆ ราวาส
นี่ เราเห็ นได อยู แล วว าพระภิ กษุ พระสงฆ นี่ บางรู ปมี ตั วกู -ของกู จั ดกว า
พวกฆราวาสบางคนบางหมู ตั้ งไหน ๆ; ฆราวาสบางคนบางหมู บางเหล า ตั วกู -ของกู
น อยกว าพระเณรในวั ดตั้ งไหนๆ. คํ าพู ดนี้ ขยายความออกไปได ถึ งนอกวง, นอกวง
ของพุ ท ธของไทย ไปถึ ง พวกจี น พวกฝรั่ ง พวกแขก อะไรได ทั้ ง นั้ น ที่ โ ดยเหตุ
อะไรก็ ตาม โดยการศึ กษาชนิ ดไหนของเขาก็ ตาม แมเหล านั้ น คนต างชาติ ต างศาสนา
เหล านั้ นบางคน มี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นในตั วกู -ของกู น อยกว าคนไทยส วนมากเสี ยอี ก ;
คนไทยที่กําลังเปลี่ยนหลักการ กําลังทะเยอทะยานไปตามวัตถุนิยมอยางโลก ๆ
ซึ่งจะมีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น; สวนพวกชาวตางประเทศที่ไมถือศาสนาพุทธ เขา
ถื อศาสนาอื่ นนั้ น บางคนกลั บจะอยู ในสภาพที่ มี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นน อยกว า; แต ว า
มันตองมีจํานวนนอยคนเปนธรรมดา; ที่วานี้ไมใชทั้งหมด.
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เดี๋ ยวนี้ เกื อบจะเฉลี่ ยกั นไปหมดแล วทั้ งโลกนี้ โดยอาศั ยหลั กที่ ว าเห็ นแก ตั ว ,
หรือไมเห็นแกตัว. ใครไมเห็นแกตัวมากเทาไรก็เปนพุทธบริษัทโดยไมรูตัวมาก
เท านั้ น . เขาจะถื อศาสนาอะไรอยู หรื อว าประกาศตั วเป นชาติ ไหนภาษาไหนก็ ต าม
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ถาเขาถือหลักไมเห็นแกตัวไดมากเทาไร เขาเปนพุทธบริษัทโดยไมรูสึกตัวมากเทานั้น.
ฉะนั้น เราจึงไปพบคนที่ยึดมั่นถือมั่นนอยในพวกอื่น ที่ถือศาสนาอื่นก็ได; นี่พูด
อยางเปนธรรมดาที่สุด ซึ่ง “พวกนั้น” เขาไมยอม เขายังพูดวามีแตพุทธ, หรือวา
มีแตคนไทย หรือมีแตอะไรกัน, แลวก็มีแตพระภิกษุนี้เทานั้น; ฆราวาสมีไมได;
อยางนี้ไมจริง.
ธรรมะไมมีพระ ไมมีฆราวาส ใครปฏิบัติเขาก็ตองเปนไปตามกฎของธรรมะ
นั้ น. ธรรมะไม มี พระไม มี ฆราวาส เพราะเหตุ นี้ ธรรมะจึ งไปมี ได แม ในฆราวาสและ
สู งกว าที่ อยู ในพระเณรบางคน. หรื อพู ดว าพระเณรส วนมากจะสู งกว าฆราวาสก็ ตามใจ;
แต ว า ธรรมะในฆราวาสบางคนนั้ น มี ม ากกว า และมี สู ง กว า พระเณรบางคนก็ ไ ด.
นี่ คื อคํ าอธิ บายที่ ว าธรรมะนั้ นไม เป นฆราวาส ไม เป นบรรพชิ ตได , ธรรมะเป น กฎ
ของธรรมชาติ ใครมี คนนั้นก็เปนพระ; เพราะฉะนั้น เปนพระอยูในเพศฆราวาส
ที่ บ านที่ เรื อนก็ มี เยอะแยะไปหมด แล วมาบวชอยู ในวั ดในวา ในป า ในดงไม เ ป น พระ
หรื อเป นพระน อยก็ มี มี มากหรื อไม เป นเลยก็ มี นั้ นมั นเป นเรื่ องแบบฟอร มข างนอก
เทานั้น.
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จงเขาใจใหดีวา ธรรมะนี้ไมมีฆราวาส ไมมีบรรพชิต และไมอาจแบง
แยกเปน โลกิย ะ โลกุต ตระ, สํา หรับ พุท ธศาสนาไมมีแ บง แยก. ทีห ลัง มาเกิด
มี การแบ งแยก ก็ โดยอาศั ยหลั กที่ พระพุ ทธเจ าได ตรั สไว บางอย าง เช นว า “ถ ายั ง เป น
ไปเพื่ อเกิ ดอี กละก็ ไม ไหว นี้ ยั งเป นโลก, ถ าเป นไปเพื่ อไม เกิ ดอี กนี้ เป นโลกุ ตตระ” ;
เลยได หลั กอั นนี้ มาสํ าหรั บแบ งแยกเป นโลกิ ยะ โลกุ ตตระ. ถ ายั งอยากเกิ ดอี ก ก็ ทํ า
ไปดว ยความเกิด อีก , อยากมีอ ีก เปน โลกิย ะ; ถา เพีย งเทา นี ้ไ มเ ปน ไร ยัง พอ
ใชได; แตถาไปเพิ่มเติมเขาวา ที่อยากเกิดอีกนั้นตองมีโลภมาก มีอะไรมาก
มีค วามยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มากแล ว ไม ไ ด ; ผิ ด เลย ผิ ด หมดเลย. แม แ ต อ ยากเกิ ด อี ก
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ก็ตองเปนไปในทางที่ดีขึ้น, มีธรรมะสูงมีจิตใจสูง มีความทุกขนอย มีความยึดมั่น
ถือมั่นนอยอยูตามเดิม; ไมใชกลับไปตรงกันขาม นั่นมันจะไปลงนรกเลย.
ขอใหเขาใจขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ไวใหดีๆ ; อยาไปหลงตาม
ความคิดเห็นของคนบางคน วาโดยเหตุที่อุบาสกคณะนั้น ที่ทูลวาสุญญตาสูงนัก
พระพุทธเจาจึงลดลงมาเหลือเพียงโสดาปตติยังคะ ๔; แลวจะเขาใจวาพระพุทธเจา
เลิกสุญญตา เลิกโลกุตตระ สําหรับฆราวาสไปเลย; นี้ไมถูก. หลักพระพุทธศาสนา
มีเพียงอยางเดียว คือวา ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดวาเปนตัวตนของตนเทานั้น ทีนี้
ฆราวาสก็ยึดมั่นถือมั่นอยูแลว; ฉะนั้น ก็บรรเทาลงไปตามสวนเทาที่จะบรรเทาได,
เปนพระเปนเณรก็บรรเทาใหมากกวานั้นอีก จึงจะสมกับที่เปนพระเปนเณร.

การบรรลุมรรคผล ก็คือ ความยึดมั่นถือไมได
การบรรลุมรรคผล เปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี นี้ หมายความวา
จิต เขา ระดับ , เขา ระดับ ที ่ย ึด มั ่น ถือ มั ่น ไดถ ูก ละไป ถึง สัด สว นที ่ว า จะกลับ เพิ ่ม
อีก ไมไ ด, มีแ ตจ ะหมดไป หมดไป หมดไป. ฉะนั ้น หมดไปบางสว นแคนั ้น ๆ
ก็เรียกวาพระโสดาบัน, หรื อหมดถึงขนาดนั้นก็เรียกวาเปนพระสกิทาคามี อนาคามี ,
หมดเลยก็ คื อเป นพระอรหั นต หมดความยึ ดมั่ นถื อมั่ นเลย เพราะเหตุ นี้ เขาจึ งได มี
หลักวา พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส. ทิฏฐินั้นแหละคือ
ยึดมั่นถือมั่น พระโสดาบันจะตองละ จึงเปนพระโสดาบันได, สวนบุคคลปุถุชนนั้น
ยังมีอยู, ปุถุชนเปนพระก็ไดเปนฆราวาสก็ได ถายังมีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาสเต็มที่อยู ก็เลยเปนปุถุชน. ถาละความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกชื่อวา
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไดตามสวนที่วางไว ก็เรียกวาเปนพระโสดาบัน.
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ละสักกายทิฏฐิ คือละความยึดมั่นถือมั่นที่เปนตัวกู-ของกู. วิจิกิจฉา นี้
ยึ ดมั่ นถื อมั่ นไปในทางทิ ฏฐิ ความคิ ดความเห็ นที่ เคลื อบแคลงสงสั ย ส วนสี ลั พ พต-
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ปรามาสนั้น ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติที่กระทํามาแลวอยางงมงายตลอดเวลา. เมื่อ
ละความยึดมั่นถือมั่นทํานองตัวกู-ของกูเสียตามสวน แมไมใชละไดหมดเลย, แลวก็
ละความยึด มั ่น เรื ่อ งทิฏ ฐิผ ิด ๆ ที ่ทํ า ใหส งสัย ลัง เลกัง ขาอะไรอยา งนี ้ต ามสว น
เสียสวนหนึ่ง, ละยึดมั่นถือมั่นในความงมงาย ปฏิบัติอยางงมงาย เชื่ออยางงมงาย
มาแตกอนเสียตามสวน, ทําไดอยางนี้ก็เปนพระโสดาบัน. ทีนี้ก็เพิ่มมากขึ้น ๆ
จนสูงขึ้นไปจนหมดเลย ก็เปนพระอรหันต.
ฆราวาสก็มีความยึดมั่นถือมั่นครบอยูได, ปุถุชนที่เปนฆราวาสก็ถือวามีกัน
ครบอยูในเรื่องที่จะตองละ ก็ไมมีอะไรที่จะไปตําหนิเขา. ทีนี้ถาใหดีกวานั้นแลวไมมี
ทางอื่น, ถาจะใหดีกวานั้น ก็ตองมาทางนี้ : ในทางที่ละการยึดมั่นถือมั่น ๓ ประการ
นั้นกอน จึงจะมาเขาเขตเรื่องแรกของโลกุตตระ คือพนจากทุกขเปนพระโสดาบัน. นี้จะ
จัดพวกที่ต่ํากวาพระโสดาบัน คือพวกปุถุชนธรรมดาวาเปนโลกิยะก็ไดเหมือนกัน; แต
อยาไปเหมา อยาไปเขาใจ วาตองสอนใหเขายึดมั่นถือมั่นมากขึ้น. ถาสอนปุถุชน
ฆราวาสใหยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น มันผิดเลย, ผิดหมดเลย.

ทุกคนตองมุงหนาไปทางนิพพาน
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ที่กลาวมานี้เปนเรื่องแค “ยอมให” เทานั้นแหละ ที่จะใหปุถุชนเปนโลกิยะ.
ถาถือหลักวายังมีการเกิดอีก พระโสดาบันก็มีการเกิดอีก; ยังเปนไปในโลกอีก แตโดย
เหตุที่วาพระโสดาบันนั้นแนนอนที่จะพนจากโลก จึงถือวาเปนโลกุตตระ, ถึงอยางไรก็
เปนโลกุตตระตลอดสาย คือวาฆราวาสก็หวังที่จะขามขึ้นจากโลก จากความทุกข, สวน
พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี คือผูที่ขามขึ้นไปไดตามลําดับ. ฉะนั้น ทุกคน
ตองบากหนาไปทางนิพพานทั้งนั้น ไมวาจะเปนปุถุชน หรือพระอริยเจาก็ตาม ตอง
บากหนาไปทางนิพพาน ปุถุชนก็เปรียบเหมือนอยูหลังหนอย อยูไกลหางแถวปลายแถว
หนอยเทานั้น นอกนั้นไปไดใกลแลว เดินนําหนาไปแลว.
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สูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยูชัดเหมือนกัน วาดวยเรื่องจมทะเล เรือแตกอยู
ในทะเล เวียนวายอยูในทะเลนี้ : พวกหนึ่งจมหายไปเลย, พวกหนึ่งจมแลวผุด
ขึ้นมาอีก, พวกหนึ่งวายน้ําเขามาหาฝง, พวกหนึ่งก็วายเขามาใกลมากแลว, พวกหนึ่ง
ก็มาถึงเขตน้ําตื้นหยั่งเทาถึงดินแลว, พวกหนึ่งก็มาถึงเดินน้ําแคเขาแลว, พวกหนึ่ง
ก็ไปนั่งสบายอยูบนบกแลว, อยางนี้ก็มี. ทุกคนตองบากหนาไปหาฝงทั้งนั้น ไมมี
การสอนให บากหน าไปหากลางมหาสมุ ทร; ฉะนั้ น การที่ จะไปสอนให ฆ ราวาสมี ค วาม
ยึดมั่ นถื อมั่นนั้ น ก็เหมือนกับสอนใหเขาบากหน าไปสู กลางมหาสมุ ทร ไม บากหน า มา
หาฝง ซึ่งนั่นยอมผิดดวยประการทั้งปวง.
ไมมีทางที่จะสอนใครใหยึดมั่นถือมั่น วาเปนหลักโลกิยะสําหรับฆราวาส;
ถาสอนอยางนั้นเปนเรื่องผิดโดยประการทั้งปวง. นี่ที่เปนหลักอยางนี้ พอจะถือได
วาเปนหลักปาฏิโมกขฝายธรรมะขอหนึ่งดวยเหมือนกัน; อยาใหเฝอได. สวนคํา
อธิบายปลีกยอยอยางอื่น ๆ เอามาประกอบกันเขาใหชัดเจน ใหละเอียดลออออกไป; แต
วาโดยหลักตองเปนอยางนี้ : คือทุกคนตองบากหนาไปยังสิ่งที่เรียกวานิพพาน,
แลวก็ไปตามนั้น ตามเปนหางกันไปเทาที่จะทําได. ทุกๆ ระดับตองบรรเทาความ
ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเกิดอยูเองแลว มีเต็มที่อยูกอนแลว; จะไปเพิ่มเขาอีกนั้นไมควร.
ฉะนั้น ถาเรียกวาดี ก็ตองหมายความวายึดมั่นถือมั่นนอยลง ไมใชยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น.
อยาเขาใจวาดีแลว ตองยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น; ดีตองหมายความวายึดมั่นถือมั่น
นอยลง, มีความเลว ความชั่ว ความทุกขอะไรนอยลง, นั้นจึงจะเรียกวาดีขึ้น ๆ
ดีขึ้น ๆ.
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ถาไปพูดแยกกันเปน โลกิยะ โลกุตตระ, แลวสอนฆราวาสใหยึดมั่นในนั่นนี่
หนักเขา แมกระทั่งยึดมั่นในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส; อยางนี้ทําลาย
พุทธศาสนา ยิ่งกวาคอมมูนิสต, คือวาทําลายหัวใจของพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมูนิสต.
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คอมมู นิ สต จะทํ าลายได ก็ เพี ยงแต เปลื อกของศาสนาเท านั้ น ไม ทํ าลายหั วใจของพุ ท ธศาสนาได; แตพวกพุทธบริษัทกันเองที่สอนผิด ๆ นี้ ทําลายหัวใจของพุทธศาสนา
หมดเลย; ฉะนั้นจึงถือวาทําลาย พุทธศาสนายิ่งกวาพวกคอมมูนิสต; จงระวังใหดี.
การศึกษาธรรมมีมากขึ้น เดี๋ยวนี้ทําให คนมีความรูกั นมากขึ้น ก็ มีคนที่ มี
ความคิดความเห็นแตกตางกันมากขึ้น; เพราะฉะนั้น จึ งตองวินิจฉัย วิพากษวิจารณ
กั นมากขึ้ น แตกต างกั นมากขึ้ น. เราจะต องระวั ง ; อย าไปพลอยหลงผิ ด หรื อ ไป
พลอยฟนเฝอกับเขา; หลักเกณฑมีอยูอยางไรก็ตองซักซอมใหถูกตอง ใหแมนยํา
อยูเสมอ โดยที่เรียกวาลงปาฏิโมกขในทางธรรม คู ๆ กันกับปาฏิโมกขทางวินัย.
เรื่ องโลกิ ยะโลกุ ตตระนี้ ทํายุ ง มาว ากั นเองที หลัง, แล วบั ญญั ติ ใ หผ ิด ๆ,
แลวพอมาถึงสมัยนี้ คนเขาถือเอาเองผิด ๆ ยิ่งขึ้นไปอีก จนเปนวาโลกิยะตองยิ่งยึดมั่น
ถื อมั่ น. พระพุ ทธเจ าไม ได แบ งหลั กอั นนี้ เลย อาจจะเพิ่ งพบคํ าสอนคํ านี้ ในอภิ ธ รรม
ในอภิธรรมที่เปนคัมภีรรุนหลังนี้, โลกิยา ธมฺมา โลกุตฺตรา ธมฺมา นี้อาจจะหาพบ
ในอภิธรรม. แตวาใน สุตตันตะในตัวบทเดิมไมมี ที่จะแบงกันอยางนี้. พระพุทธเจา
ก็ไมเคยแบงอยางนี้; ดังที่เราเห็นไดจากที่วา พอฆราวาสไปหา ก็ทรงสอนโลกุตตรธรรมเรื่องสุญญตานี้.
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ที่นี้ แมวาในอภิธรรมเขามีคําวา โลกิยธา ธมฺมา โลกุตฺตรา ธมฺมา ก็ตาม
เถอะ ในอภิธรรมนั้นก็ไมไดหมายความวา ใหฆราวาสเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นดวย
โลกิยธรรมนั้น. หรือวา คําวา โลกิยา ธมฺมา ในอภิธรรม ไมไดหมายความวา
ใหคนเพิ่มความยึดมั่นถือมั่น. แตเดี๋ยวนี้คนเขามาหลงในเรื่องสิ่งที่ยั่วยวนก็เลยเปลี่ย น
แปลงหลักเกณฑเสียใหม ใหโลกิยะนี้ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ในสิ่งที่จะทําใหสวย ใหรวย
ใหสบายเปนสุข ใหอะไรอยางนั้น. ระวังใหดี จะทําลายพุทธศาสนาหมดไมมีเหลือ.
โดยไมรูสึกตัว และยิ่งกวาคอมมูนิสต เหมือนกับที่วามาแลว.
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ศึกษาจริง ปฏิบัติจริง รูจริง แลวพุทธศาสนาจะอยูได
อยากจะบอกใหทราบอีกอยางหนึ่งวา เรื่องความคิดเห็นนี้จะหามกันไมได.
มั นเป นประชาธิ ปไตยยิ่ งกว าประชาธิ ปไตย; เพราะเป นเรื่ องความคิ ดเห็น ใครจะ
ไปบังคับใครได ทีนี้เราจะไปใหทั้งหมูทั้งคณะถือเหมือนกันก็ไมได เพราะหมูคณะ
นั้ นเป นเรื่ องโลก. โลกนี้ ต องเป นไปตามผู มี อํ านาจ; ผู มี อํ านาจเข าใจผิ ด โลกก็ ต อ ง
เข า ใจผิ ด ; ช ว ยไม ไ ด ; เพราะคํ า ว า “โลก” ต อ งเป น ไปตามผู มี อํ า นาจเสมอ.
ฉะนั้ นมาถื อธรรมะกั นดี กว า ซึ่ งไม เป นไปตามโลก และไมเป นไปตามอํ านาจ แต
เปนไปตามความจริง.
ยกตั วอย างเช น คณะสงฆ หรื อมหาเถระสมาคม ท านมี ความคิ ดเห็ น อย า ง
ไหน ก็ ต องเป นไปอย างนั้ น; ท านมี ความคิ ดเห็ นเรื่ องโลกิ ยะเรื่ องโลกุ ตตระอย า งไร
ก็ ต องเป นไปอย างนั้ น. นี้ ผมไม ได พู ดว าท านผิ ด แต ว าท านจะมี อํ านาจที่ ท านจะตรา
ลงไปว าอย างไรก็ ได . เราก็ ไม เคยฟ งท านพู ดเรื่ องนี้ แล วดู เหมื อนท านจะไม กล าพู ด
ถ าท านมี สติ สั มปชั ญญะพอ คงไม มี องค ไหนกล าพู ดยื นยั น เอาความคิ ดเห็ นไปบั ง คั บ
ประชาชน. ถ าทํ าอย างนั้ นจะเป นเสมื อนศาสนาคริ สเตี ยน ที่ ออกกฎต าง ๆ เป น บั ญ ญั ติ
ของโป ปของอะไรมาเป น dogmatism บั ญญั ติ อย างนั้ นอย างนี้ ออกมานี้ ก็ เป นอย าง
คริสเตียนไป.
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ถายังเปนพุทธอยูก็ตองปลอยไปตามความอิสระ ใหมองเห็นดวยตนเอง
ใหเห็นในภายในของตนเอง ใหเห็นดวยตนเอง แลวก็ปฏิบัติดวยตนเองทั้งนั้น
ทานจึ งเงียบกริ บในเรื่ องหลั กธรรมะแท ๆ นี้. ท านมีอํ านาจหนาที่แต ในเรื่ องการปกครอง
เรื่ องระเบี ยบ เรื่ องอธิ กรณ เรื่องอะไรอย างนั้ น. เมื่ อไรทานมาออกกฎอย างนี้ ทางธรรมะ
ก็ จะกลายเป นอย างคริ สเตี ยน บั งคั บกั นในทางความคิ ดเห็ น; ถ าสมมติ ว าท านผิ ดละก็
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ฉิ บหายหมดเลย. ถ าสมมุ ติ ว าท านประชุ มกั นออกมาผิ ดละก็ ฉิ บหายหมดเลย พุ ทธศาสนา
จะไม มี อะไรเหลื อ; เพราะฉะนั้ นการที่ ท านไม ออกกฎในทางความคิ ดเห็ นหรื อบั ญ ญั ติ
เกี่ ยวกั บหลั กธรรมะนี้ เป นการดี เป นการถู กต อ ง ที่ พระพุ ทธศาสนาจะอยู ได ด วย
ตัวเอง.
ทางรอดมีอยูวา ทุกคนนี้พยายามศึกษาจริง ๆ ปฏิบัติจริง ๆ ไดผ ล
จริง ๆ รูดวยตนเองจริง ไมตองเชื่อคนอื่น นั้นแหละจะเอาพุทธศาสนาไวได.
หัวขอปาฎิโมกขธรรมะวันนี้ มีวาอยางนี้ : นี้วาโดยหลักเกณฑอันเดียว
เทา นั ้น ที ่เ ปน พุท ธศาสนาวา สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ อภิน ิเ วสาย -สิ ่ง ทั ้ง หลาย
ทั้งปวง ทุกสิ่งไมใชสิ่งที่ควรจะไปสําคัญมั่นหมายวาตัวเราหรือของเรา. พยายาม
ปฏิ บัติ ตามหลักนี้ เรื่ อยไป ทั้งฆราวาสทั้งบรรพชิต ทั้ งเบื้ องต น ทามกลาง เบื้ องปลาย;
ไมมีหลักเกณฑอันไหนที่จะสอนใหใครยึดมั่นถือมั่น.
ตองรูวาโลกิยะหรือโลกุตตระก็ตามตองเปนไปเพื่อไมยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น
แต อยู ในระดั บที่ ต่ํ ากว ากั น สู งกว ากั น; มี เส นทางสายเดี ยวกั นบากหน าไปยั งพระนิ พ พาน.
ทุ กคนมี แนวดิ่ งไปตามแนวนั้ น เหมื อนดั งข อความบาลี ในมหาสติ ป ฏฐานสู ตร, และ
อีกบางสูตร ที่วา เอกายโน ภิกฺขเว มคฺโค - ทางนี้เปนทางสายเดียว สําหรับ
บุคคลเดียว เดินไปสูจุดหมาย เพียงอยางเดียว. สําหรับผมแปลอยางนี้ : คําวา
เอกายโน แปลเป น ทางสายเดี ยวสํ าหรั บบุ คคลเดี ยว เดิ นไปสู จุ ดหมายเพี ยงอย า ง
เดียว. เอกายโน ภิกฺขเว มคฺโค นี้คือตัวพุทธศาสนา. หนทางนี้คือตัวศาสนา,
มคฺโค - ทาง คือ ตัวศาสนา, เอกายโน เปนเสนเดียวสําหรับบุคคลเดียว เดินไปสู
จุดหมายเพียงอยางเดียว; เรียกวาไปสูความหมดจากความยึดมั่นถือมั่น.
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อย าไปทํ าให หลายเส นหลายทาง แล วมี บางทางย อนกลั บ อย างนี้ เป นเรื่ อง
ผิ ด เหลื อ ที่ จ ะผิ ด ; ต อ งไปข า งหน า ไปสู จุ ด หมายปลายทางเพี ย งอย า งเดี ย วคื อ
นิพพาน. คําว า “นิพพาน” ก็เหมือนกัน พวกที่เข าใจผิดอย างที่ วามาแลว ก็จะตอง
ปฏิ เสธทั นที ว า นิ พพานไม ใช สํ าหรั บชาวบ าน ไม ใช สํ าหรั บพวกอยู ในโลก; อย างนี้
เขาใจผิดอยางโงเขลาที่สุด, แลวอวดดี.

รู จั ก คํา ว า นิ พ พาน ให ถู ก ต อ ง
คํ าว า นิ พพาน ของพระพุ ทธเจ า หรื อของภาษา ในประเทศอิ นเดี ย
แลว เขาดีมากจนใชไดกับคนทุกคนทุกพวก คือ ดับ เย็น; พวกฆราวาสเต็มที่
ก็ ต องการความดั บเย็ น, พวกพระบรรพชิ ตก็ ต องการดั บเย็ น, และใคร ๆ ก็ ต องการความ
ดั บ เย็ น , แม แ ต สั ต ว เ ดรั จ ฉานก็ ต อ งการความดั บ เย็ น , แมแ ตว ัต ถุที ่ไ มม ีช ีว ิต มัน
ก็ ต องการความดั บเย็ น. ฉะนั้ น จึ งมี ข อความอธิ บายคํ าว า นิ พพานไว ในพวกสั งยุ ตต
นิ กายบางแห งพอให เราเข าใจได ; ไม ใช คํ าพู ดตรง ๆ แต ว าพอให เราเข าใจได ว า คํ าว า
“นิ พพาน” นี้ หมายหมดเลยทั้ งทางวัตถุ ทั้ งแก สัตวเดรั จฉานและทั้ งแก มนุ ษย โดยถื อเอา
ภาษาบาลีเปนหลัก.
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คําวา นิพพาน หรือ ปรินิพพาน นิพพุติ หรือ ปรินิพพุติ อะไรก็ตาม
แปลวา ดับเย็น. วัตถุรอน ๆ เย็นลงไปก็เรียกวา มันปรินิพพุติ, เชน เหล็กแดง ๆ
เย็นลงไป ก็เรียกวาเหล็กนี้ปรินิพพุติ. ถานไฟแดง ๆ เย็นลงจนดํา นี้ก็เรียกวา
มันปรินิพพุติ คือปรินิพพาน. แมแตอาหารตักออกมาจากในหมอรอน ๆ แลวก็มา
วางจนใหเย็นลง จนกินได; นี้ก็เรียกวา มันปรินิพพุติ. แมแตมีคําพูดในครัว
ในบานในเรือน ในครัว เด็ก ๆ คนหนึ่งรองตะโกนวาขาวตมนิพพานแลวโวย มากินกัน
เสียที.
นี้มิใชเปนคําจําอวดตลกอะไร เปนคําธรรมดาของภาษาในขณะนั้น เวลานั้น,
สําหรับของรอนที่เย็นลง. แลวสูงขึ้นมา คําวานิพพาน หมายถึงหมดรอน.
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ที่เรียกวา พิษราย อันตราย นี้ใชแกสัตวเดรัจฉาน; สัตวเดรัจฉานตัวไหน
ไมมีอันตรายไมมีพิษราย หมดสนิทแลว ตัวนั้นเรียกวานิพพาน; เชนสุนัขตัวนี้
ฝกดี จนไมมีอันตราย ไมมีการทําเสียหาย ไมกัดไมอะไรหมดแลว ก็เรียกวามันนิพพาน.
สัตวชาง มา วัว ควาย จับมาจากปามาฝกจนใชไดดี เชื่องเหมือนแมวแลว ก็เรียกวาสัตว
ตัวนี้นิพพาน, คือหมดพยศราย หมดความรอนหมดอันตราย.
ถาสูงขึ้นมาถึงคน นิพพานก็คือรอนดวยไฟกิเลส; ถาไฟกิเลสดับเย็น
คนก็นิพพาน. คําวานิพพานใชไดแมแกวัตถุ แมแกสัตวเดรัจฉาน แมแกคน ;
เพราะฉะนั้น ใครจะไปโงวา เรื่องของนิพพานเปนเรื่องของพระอยูตามปาเขา
นั้นไมถูก. ตองเปนเรื่องของชาวบาน แมอยูในครัว การงานการอะไรตาง ๆ
ก็ตองพยายามไปในทางที่เรียกวานิพพาน คือความดับเย็น : อยาใหถานไฟมันไหมมือเอา,
อยาใหหมาบามันกัดเอา, อยาใหตัวเองสรางนรกขึ้นใสในใจตัวเอง นี้ก็เรียกวา
เปนคนนิพพาน.เรามีความจําเปนที่จะตองการนิพพานอยูตลอดเวลา;
เพราะฉะนั้น
จะเอานิพพานไปไวที่โลกุตตระ ซึ่งอยูที่ไหนก็ไมรู, และคิดไปเองวาไมอยูในวิสัยที่จะ
เปนของพวกเรา เอาไปมอบใหใครเสีย ก็จะเปนเรื่องบา, และผิดพุทธประสงค;
แลวมาอวดดีสอนพุทธศาสนา.
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นิพพานตองสําหรับทุกคน สําหรับทุกสัตวเดรัจฉาน สําหรับวัตถุทุกวัตถุ
ทุกชนิด ที่มันรอน ที่มันบา ที่มันเปนทุกข; ที่มันรอนใหมันเย็นลงไป ที่มันบา
ใหมันหายบา ที่มันเปนทุกขใหมันหมดทุกข. นิพพานมีหัวขออยางนี้ นี้ก็เปน
ปาฏิโมกขอันหนึ่ง เปนหลักที่จะตองเขาใจ. ที่พูดนี้ไมใชวาเอาเองลวน ๆ ;
แตวาไปตามพระบาลี และวาไปตามความแนใจของตัวเอง ที่สังเกตเห็นอยู รูสึกอยู
ด วยการปฏิ บั ติ .ฉะนั้ นจึ งถื อว าเป นการว าไปตามทั้ งพระบาลี และทั้ งตามความเข า ใจ
สวนตัว
และทั้งการที่ไดพิสูจนทดลองมาแลวเปนสวนตัว
ซึ่งพูดไดเพียงเทานี้;
แลวไมมองเห็นทางที่จะพูดเปนอยางอื่นได.
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ขอใหจําหัวขอใหดีเถอะ เรื่องคําวาโลกุตตรา สุญญตานี้อยางหนึ่ง, คําวา
โลกิยะโลกุตตระ นี้อยางหนึ่ง, เรื่องคําวายึดมั่นถือมั่นและคําวา ไมยึดมั่นถือมั่น
นี้อยางหนึ่ง, และคําวา นิพพาน นี้อยางหนึ่ง ๔ หัวขอนี้ก็มากพอแลวสําหรับวันหนึ่ง
ที่จะซอมความเขาใจกัน เปนปาฏิโมกขประจําวันธัมมัสสวนะ, วันอุโบสถ.
ที่กลาวมาแลวนี้ ผมกลาทาวาพวกคุณนี้ไปอานเอาเอง ปวดหัวตายเสีย
๓ - ๔ หน ก็ยังไมไดพบขอความทั้งหมดนี้; เพราะวาผมตองอาน ตองคิด ตอง
คนมาเปนเวลาสี่สิบกวาป, หลายเที่ยวหลายตลบในหนังสืออันมากมายเหลานั้น ,
ในพระไตรปฎกเหลานั้น จึงพบหลักเกณฑอันนี้. เอามาพูดใหฟง ก็เพื่อประหยัด
เวลา; ที่คุณบวชเพียง ๒ - ๓ พรรษาแลวจะพบผานสิ่งเหลานี้หมดนั้น; มันเปน
ไปไมได. ตองทนอาน ทนทํา ทนคิด ทนนึกไปเปนเวลาหลายสิบป จึงจะเขาใจเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท เรื่องกรรม เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น เรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตา
อะไรในลักษณะที่เชื่อวา ถูกตรงตามที่พระพุทธเจาทานตรัสที่สุด.
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สรุ ป หลั ก การเรื่ อ ง ธรรมปาฏิ โ มกข

ทีนี้ ตอไปนี้ใครจะพูดตอไปได พวกฆราวาส, ไมทําอุโบสถกันบางหรือ ?
ผูที่มีคณะเพื่อฝูงวันอาทิตยทําอุโบสถเสียทีหนึ่งก็จะดี : เรียกมากินขาวกัน แลวพูด
เรื่องหลัก เรื่องอะไรที่เฝอไมได,ที่เฝอแลวยุง; เรื่องที่พูดกันบอย ๆ เรื่องการงานก็ดี
เรื่องชีวิตก็ดี เรื่องศาสนาก็ดี เรื่องสังคมก็ดี เรื่องการอะไรก็ดี มันเฝอได; ซักซอม
หลักการกันบาง เรียกวาปาฏิโมกข ลงปาฏิโมกข. ปาฏิโมกขก็หมายถึงหลักเรื่อง
ความที่จะเอาตัวรอด, คําวาปาฏิโมกขคือหลักเกณฑที่เปนการเอาตัวรอด เปนเรื่อง
การเอาตัวรอด ควรจะนึกกันอยู ซักซอมกันอยู.
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เมื่อ ๒ - ๓ วันนี้ หมอผูคุนเคยกันเขียนจดหมายมาถึงดีมาก ซึ่งแสดงวา
กําลังชรา รางกายชราลง ปฏิบัติธรรมะยากขึ้น, บอกวาจะตองพบปะประชุมกันบอย ๆ
เพื่อใหมีจิตใจแนแนตอสูกับความชรา, สิ่งที่ไมเคยมีมันมีขึ้นมา สิ่งที่ไมเคยขลาด
มันขลาดขึ้นมา. มันก็คลาย ๆ จะเปนประสาทอันหนึ่ง กําลังมันไมพอ; เชนวา
กอนนี้งานผาตัดไมรบกวนเสนประสาท ทําใหสะดุงผวา. เดี๋ยวนี้ถาทําพลาดลงไป,
หรือใครตายลงสักคน นี้จะเอาไปคิดไปนึกมาก ไปทําใหเสนประสาทผวา เพราะความ
ชราของรางกาย ความออนแอของระบบประสาท มันสูไมได. ถาธรรมะไมพอเดี๋ยว
ก็ไดการ มีความทุกขละ, จะตองมีความทุกข.
เรื่องนี้เปนผลเนื่องจากชรา เมื่อหนุม ๆ อาจจะมีกําลังใจ มันฮึดจัด
ก็ตอสูไปได; ถึงไมมีธรรมะมันก็สูไปไดดวยการฮึดฮัดนี้. พอชราเขา การฮึดฮัดไมมี,
เหตุผลมีมากขึ้น, ความรูสึกรับผิดชอบก็มากขึ้น. ถาธรรมะไมพอจะทําใหเปนทุกข
ควรตองไปลงปาฏิโมกขเสียทุกวันอาทิตย เชนเรียกมากินขาวดวยกัน, แลวพูดถึง
เรื่องความชรากันบาง. อยาประมาท จะไดสมตามที่พระพุทธเจาสอนวาอยาประมาท
คําสอนขอสุดทาย “เธอทั้งหลายอยาประมาท - อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”. แพทย
ผูนั้นเลยคิดวาวันอาทิตยจะเชิญเพื่อนฝูงไปกินขาวดวยกัน
แลวเลยพูดในเรื่องที่เปน
ปญหาเฉพาะหนานี้ ที่บานใครก็ได บานใกล ๆ กันก็สะดวก อยางนี้นับวาเปน
ความคิดที่ดี.
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พระเณรเราควรจะพูดดวยหลักเกณฑอยางนี้เปนประจําวันกันบาง แตก็ยัง
ไมทํากันเลย เดือนหนึ่งก็ยังไมมี ปหนึ่งก็ยังไมมี: ฉะนั้น ควรจะมีทุก ๆ ๗ วัน
อยางที่วานี้ : อยางที่กําลังพยายามจะใหมีทุก ๆ ๗ วัน, อยาใหเผลอได อยาให
เฝอได อยาใหประมาทได. วันอุโบสถ ๘ ค่ํา ๑๕ คํานี้ขอใหทุกองคหยุดทํางาน
ใหพักผอน แลวมาลงปาฏิโมกข มาฟงปาฏิโมกขอยางนี้; วันอื่น ๆ มันยุงไปดวย
การงาน.
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การทํางานก็มีผลดีเหมือนกัน, การงาน ทําใหทดสอบตัวเอง มีความ
อดกลั้นอดทนเทาไร ? เสียสละเทาไร ? ใหอภัยกันไดหรือไม ? เห็นแกตัวหรือไม ?
นี้ ก็ ท ดสอบได ใ นการทํ า การงานซึ่ ง เป น การปฏิ บั ติ ธ รรมะอยู ใ นตั ว การงานนั้ น .
ฉะนั้น ใครปฏิบัติงาน ทําการงานไดดี ไดมาก คนนั้นก็มีธรรมะมากอยูโดยไมรูสึกตัว.
มีธรรมะหลายชนิดอยูในตัวโดยไมรูสึกตัว. คนขี้เกียจนอนเสียนั้น ก็มีแตทําใหมืดมัว
มากขึ้น; ควรที่จะระมัดระวังทําหนาที่ใหดียิ่งขึ้นไป ใหสูงยิ่งขึ้นไป ใหมากยิ่งขึ้นไป
คนนั้นก็เจริญในทางธรรมะดวย.
อาตมาจึงขอรองใหพยายามทําจิตใจใหดีในการทํา
การงาน ที่ทํา ๆ อยูเปนประจําวันนี้; ใหเราทําดวยจิตใจที่ดีขึ้นกวาเดิม คือมีความ
สนุกสนาน บริสุทธิ์ผุดผอง แจมใสในการงานยิ่งกวาเดิม.
การประชุมฟงธรรม ๗ วัน หนหนึ่ง นี้ก็พอสมควรแลว เกินกวานั้นก็จะ
เฝอ; ๗ วัน ครั้งหนึ่งก็ไมใชนอยแลว มากเหลือเกิน ถาเทศนกันเปนเรื่องราวแลว
๗ วันครั้งหนึ่งก็พอ. ครั้งพุทธกาลเขาฟงทีเดียวตลอดชีวิต; ที่มาฟงทุกเดือน
ทุก ๗ วัน นี้มันก็อาจจะเฟอได จึงไดแตพูดใหมันชัดเจนเขา ชัดเจนเขา;
พูดแตหลักแท ๆ หลักใหญ ๆ หลักสําคัญ ฟงทีเดียวตลอดชีวิตเลย.
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การฟงเทศนเหมือนเครื่องจักรนั้นก็เปนสีลัพพตปรามาสชนิดหนึ่ง ,
ฟงเทศนที่โบสถพระแกวหรือฟงเทศนวัดไหนก็ตาม เหมือนอยางเครื่องจักรนี้
อยางนี้
ก็เปนสีลัพพตปรามาสอันหนึ่ง; แตจะไปวาเขาไมได เดี๋ยวเขาจะโกรธเอา. ที่โบสถ
พระแกวนี้เปนที่นาหวัวอยูมาก; อาตมาไปดูแลวนึกนาหวัวนึกนาเศราอยูหลาย ๆ อยาง
ที่นั้นเปนสถานที่ที่ทําใหคนฟุบหมอบอยูกับพื้นโบสถ
ไมไตขึ้นไปบนยอดหลังคาโบสถ
เหมือนตุกแกที่เขียนภาพไวที่โรงมหรสพทางวิญญาณนั้น; และยิ่งไปไดยินวา ยังมีคน
เชื่อวา พระแกวชอบฉันไขกับปลาราดวยยิ่งแลวเลย ยิ่งนาหวัวใหญเลย. พระแกว
มรกตชอบไขตมกับปลารา เคยไดยินไหม? ไปดูเถอะเคยมีคนเอามาเขียนลอในหนังสือ
พิมพ เรื่องมีคนถือวาพระแกวมรกตยังชอบไขตมกับปลารานี้; แลวก็ยังมีผูพลอย
สนับสนุนใหยึดมั่นถือมั่น.
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(ถึงตอนนี้ มีผูถ ามถึงผลงานอบรมพระธรรมทูต องคบรรยายตอบและ
อธิบายเรื่องนี้)
[หยุดบรรยายขณะหนึ่ง เพราะมีผูฟงถามปญหาเรื่องอื่น จบแลวจึงพูดตอ]
เรื่องสุญญตานั้นไมใชเรื่องศีลธรรม และไมใชเรื่องปฏิวัติสังคม; อยางที่
ทานปญญาเทศนนี้ ฝรั่งไมตองการ มันเปนเรื่องปฏิวัติสังคม เทศนอยางนั้นเปนการ
อบรมไปอีกชนิดหนึ่ง, มันคนละชนิด.
เรื่องยึดมั่นถือมั่นนี้ตองเรียน โดยมุงดูใหรูจักตัวความยึดมั่นถือมั่นเสียกอน;
เหมือนกับภาพลิงที่เขียนไวขางประตูนั้น มันไมรูจักตัวเอง ทั้งที่ยึดมั่นอยูแลวยังจะเอา
ตอไปอีก รูปภาพเหลานี้มีประโยชนดี, อาตมาแกลงทําไว ดวยอยากอวด แตวา
คนยังไมรูจักความหมายของรูปภาพเหลานี้ดี.เราพยายามเลือกแลวเลือกอีก;
แตละภาพ
คิดอยูนานกวาจะใหเขียนไว. แตวาคนไมใครดู หรือดูก็ไมรูเรื่อง; เห็นเปน
รูปบา ๆ บอ ๆ ไรสาระอะไรไป.
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เนื้อที่บริเวณแถบหนามุขนี้อยากจะเขียนรูปพระบาทใหญที่นี่
ใหเหยียบ
พญามาร จะเขียนไวตามคานนี้; มันจะสําเร็จหรือไมสําเร็จยังไมรู เพียงแตนึก ๆ ไว.
พื้นที่แผนใหญเต็มที่นี้ สองหองนี่อยากจะใหเขียนพญามารถูกเหยียบหัวแบนตัวแบนอะไร
อยูที่ตามทางนี้. หรือจะเขียนอะไรดี คุณชวยออกความเห็นกันหนอย วาตรงนี้จะเขียน
อะไรดี? พิจารณาตั้งแตแรกสรางแลว ยังนึกไมออก, ไมแนใจวาจะเขียนภาพอะไรดี.
คิดวาตรงนี้ที่สําคัญ ตองเขียนใหดีจนจูงใจใหมีอารมณเกิดขึ้นได; อยากจะเขียน
เปนพระบาทของพระพุทธเจา
ซึ่งหมายถึงพระศาสนาทําลายพญามารใหแหลกลาญไป.
ภาพเชนนี้จะเปนธรรมทานอยางสูงสุด,
ไดบุญในทางเปนธรรมทานอยางสูงสุด.
ถาลําพังกอสรางเพียงนั่งนอนสบายนี้ มันไมคุมกันกับทุนที่ลงไป, ตองจัดให
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เปนอยางมีการใหธรรมทานที่สูง ๆ จึงจะคุม พอแกตัวกับยมบาลได เพราะ
ตีราคาไมไดเรื่องนี้. นี่สมมติวายมบาลเขาจะปรับเอา เราก็วา เอา, ลองตีราคาซิ
ลองตีราคาธรรมทานดูซิ กี่ลาน กี่รอยลาน เราใชเงินคุมคาหรือเปลา ? วากันมาดู.
การสรางตึกรูปเรือนี้ก็เหมือนกัน ตองใหมันมีโอกาสแสดงธรรมทาน
ดวย. เราคิดแลวใจหายวาเงินสองแสนบาท สรางเรือนี้, ในเรือเก็บน้ําไวได
ไดกินน้ํารอยปก็ไมคอยคุมกันกับมูลคาเทากับสองแสนบาท
แมกินน้ํารอยปอยางนี้.
มันตองใหเรือมีสวนแสดงธรรมทานดวย จึงจะตรีราคาไมได; จึงอยากจะจัดสวนหิน
ชนิดที่แสดงธรรมะไดดวยกอนหินบนดาดฟาเรือนั้น, สนุกดวย ไดความรูดวย;
เปนธรรมทานอยางนี้. แตแลวงานยังยุงแตละวัน ๆ ไมมีหัวที่โปรงแจมใสที่จะมาคิดนึก
เรื่องละเอียดอยางนี้ได เลยคางเติ่งคาราคาซังอยู แลวก็เกี่ยวกับชรา.
สามปมานี้กําลังถอยหลังกรูดเลยกับความชรานี้.
กอนนี้ก็เคยนึกวายังจะ
ทําได พอชราเลนงานเอาโดยไมรูสึกตัว ที่ไหนไดเราแยแลว ไปตั้งไหนตอไหน
แลวไมรูสึกตัว, จะคิดอะไรจะเขียนอะไรวันหนึ่งมาก ๆ เหมือนเมื่อกอนทําไมได.
เพราะฉะนั้น
เราอยูในฐานะที่เปนผูประมาทไมได,กอนหนานี้ทําอะไรไดมาก ๆ
มาถึงเดี๋ยวนี้ทําไมได, เหลือนอยเต็มทีแลว. ที่ยังทําไดเปนเพียงความคิดความนึก
หลักเกณฑตาง ๆ แตตัวงานแท ๆ ทําไมได.
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ยกตัวอยางเชน เคยคิดจะทําปทานุกรมธรรมะที่ดี เลนดี ๆ หนา ๆ สัก
เลมหนึ่ง ; ฝนมาอยางยิ่ง แลวคิดวาจะตอง ทําได ทําได ทําได ผลัดไวเรื่อย;
ยังคิดวาสิบปก็จะทําได. ลวงมาถึงเดี๋ยวนี้ทําไมไดแลว พอมารูสึกคิด ๆ แลวทําไมได;
ความอดทน เสนประสาท ไมยอมใหทําได.แตผูที่มาบวชเดือนสองเดือนก็ยังดี;
ถาเรารูจักใชเวลาที่บวชนั้นแวดลอมตัวเอง ใหความคิดแปลก ๆ ออกมาก็พอจะคุมคา
ที่มาบวช; ถาไมคิดไมนึก บวชรอยปก็ไมมีประโยชนอะไร,
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เรานั่งกันที่นี่สังเกตดูเถอะบรรยากาศอยางนี้
เดี๋ยวก็มืดเขามืดเขา
ความคิดก็เดินเปลี่ยนไปตามบรรยากาศมากทีเดียว.
เราอยากจะใหมันแปลกหรือมันครบ
ทุกอยางเราก็พยายามไปหาที่นั่งที่มีบรรยากาศแปลกตาง ๆ
กันใหครบทุกอยาง
แลวปลอยใหความคิดมันไหลของมันไป มันทําไดทุกอยาง.ขออภัยจะพูดวา; ความคิด
ในสวมนี้ก็ไมเหมือนที่ไหน ๆ, แลวอยากจะบอกวาที่เอามาพูดมาเขียนใหอาน ๆ กันนั้น
เปนความคิดในสวมตั้งแปดสิบเปอรเซ็นต. มันประหลาดที่สุดเลย ที่เขียนอะไร
หรือไปเทศนอะไร หรือไปบรรยายอะไรนั้น เปนความคิดในสวมตั้งแปดสิบเปอรเซ็นต
ตองรีบบันทึกไว แลวรวมๆ กันไปพูดเสียทีหนึ่ง ทีหนึ่ง. ในนั้นถามันไมเหม็น
และไมรําคาญมากเกินไป
แลวก็ไมหรูหรามากเกินไป ความคิดดี;
ก็เพราะวา
เวลาเชนนั้นรางกายกําลัง adjust อะไรประหลาด ๆ. ในหัวนี้ก็ไมคางอารมณเกา หรือ
ไมอะไรก็ตามใจ มักนึกอะไรไดที่นั่น ในเรื่องที่เรากําลังทําอยู ทุกวันนะ บางทีนึก
ไมออก หรือนึกไดไมกวางขวาง, แตที่นั่นมันกลับนึกออก หรือนึกไดกวางขวาง
นึกไดในมุมกวาง ๆ ไดครบ.
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การคิดทํางานอะไร แลวไมไดทํา ปลอยเวลาผานไปแลวก็เลิกไป; เปน
เรื่องทําไมได,อยางนี้เรียกวามีความประมาท. เพราะฉะนั้นคนอื่น ๆ ควรตองระวัง
ไวดวย อยาใหโอกาสผานไปเสีย สําหรับอาตมาเชื่อวาทําไวพอคุมคาขาวสุกแลว
ก็เลยไมคอยรอนใจ,
ไมคอยนึกวาเปนหนี้สินอะไร, เทาที่ทําไวแลวก็พอคุมคา
ขาวสุก.

เมื่อไมกี่วันมานี้ พวกศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรฯ เขานึกอะไรขึ้นมา
ไมทราบ ไดแสดงความตองการหรือขอรอง. เขาขอเอาหนังสือทุกเลมที่อาตมาเขียน
ไปทํา demonstration ใหคนดูที่สุราษฎรนี่. มันก็มีแยะเหมือนกัน เขาเอาไปเรียง
ไปแผเปนเลม, ไดหลายสิบเลม. คิดดูแลวรูสึกวาอยางนอยก็เปนหลักฐานวา ได
ทํางานคุมคาขาวสุกแลว, ไมควรจะโทษปรับอะไรกันมากนัก. ถาเราพูดอยูอยางนี้
คลาย ๆ กับวาไมมีอะไรเทาไร; แตพอทําเปนหนังสือไดหลายสิบเลม มันมาก ผูจัด
เขาก็ตะลึง เมื่อเอามาวางดู อยางละเลมอยางละเลม.
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ผูที่มีโอกาส ควรจะมานอนพักเสียที่นี่สักวันหนึ่งบอย ๆ เหมือนกับกันลืม
ไมเชนนั้นอาจจะลืม ลืมความคิดนึกบางอยาง ลืมความจริงบางอยาง ลืมธรรมะบาง
อยาง; ไมใชวาลืมสถานที่นี้ แตวาลืมตัว. มาอยูวัด อยูคนเดียวสบาย นอนเสีย
ใหสบาย พอตื่นขึ้นมาจิตใจแจมใส ตอนนั้นนึกอะไรก็ได;เปนโอกาส ที่มีความ
คิดแปลกออกมา. เมื่อมีสิ่งไมสงบแวดลอม ความคิดเปนอยางหนึ่ง, เมื่อมีสิ่งสงบ
แวดลอมความคิดก็เปนอีกอยางหนึ่ง. เพราะฉะนั้น เราควรจะทําทุกอยาง ทั้งการ
ที่เคยบวชและลาจากบวช ลองนึกกันเสียบาง; กลับจะนึกอะไรไดแปลก ๆ. อยาง
ที่อาตมาจะไปโตกับใครไปแยงกับใคร ไปแกขอหาของใครนี้
มันนึกออกที่ในสวมมาก
ที่สุด; เพราะเวลาอื่น เราก็ไมคอยอยากนึกดวย. เวลาในสวมมันไมรูจะทําอะไร
มันก็นึกของมันเอง. เวลาอื่นเราอยากจะไปเลนไปดู ไปทํานั่นทํานี่ ไปทําอะไร หรือ
อยากนอนเสีย. เรื่องความคิดนึกนี้ไมตองการเวลามาก มันแว็บเดียว วาบเดียว
เทานั้น ครึ่งนาทีก็พอ มันรูเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งลึกซึ้งกวางขวางไปหมดเลย ไปเขียน
ตั้งหลายหนากระดาษ.
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ธรรมปาฏิโมกข
๒. ธรรมปาฏิโมกข ปริทรรศน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๖ ตรงกับวันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗ ปฉลู

วั นนี้ เป นวั นบรรยายธรรม ชนิ ดที่ เราเคยเรี ย ก
กันวา วันธรรมปาฏิโมกข จะบรรยาย ณ ที่ที่เคยบรรยาย
ก็ ทํ าไม ได ; แต แม ว าจะย ายมาบรรยาย ณ ที่ ใหม นี้ ก็ ยั ง
คงบรรยายได ๑; จึ งจะได บรรยายไปตามหั วข อที่ เรี ยกว า
“ธรรมปาฏิ โ มกข ” . ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี ผู ฟ ง เป น
จํ า นวนมากไม เ คยฟ ง แล ว ก็ ต อ งการจะฟ ง แม ว า เป น
ครั้ ง แรก;นี้ ก็ ไ ม ขั ด ข อ งอะไร ในการที่ จ ะพู ด เรื่ อ งธรรม
ปาฏิ โ มกข ใ นลั ก ษณะที่ เ ป น การกล า ว สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ม
เคยฟง, หรือเปนการสรุปโดยหัวขอใหทราบวา ธรรม
ปาฏิโมกขนี้คืออะไร, และมุงหมายอยางไร.
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ผูที่ไม เคยฟ ง จะตองเข าใจคํ าวา “ปาฏิโมกข” เสี ยกอน; เฉพาะคํานี้
ก็แ ปลวา สิ ่ง ซึ ่ง เปน ประธาน เปน หลัก เปน ความสํ า คัญ . ถา เปน เรื ่อ งวิน ัย
ก็เรี ยกว า ภิกขุปาฏิโมกข หรือภิกขุณีปาฏิ โมกข หรื อวินั ยปาฏิโมกข ก็เปนเรื่อง
วินัยไป; แปลวา เรื่องสําคัญทางฝายวินัยนั้นก็พวกหนึ่ง นี้ก็เรียกวา วินัยปาฏิโมกข.
อีกพวกหนึ่ง มิไดเกี่ยวกับวินัย แตเกี่ยวกับธรรมะ ก็เลยเรียกวา
ธรรมปาฏิโมกข ซึ่งพอจะเทียบเคียงกันได กับคําที่มีใชอยูแลว คือโอวาทปาฏิโมกข,
ไดแกหัวขอที่เปนใหญ เปนประธาน ที่เปนโอวาท. แตที่นี้คําวาโอวาทก็กวางไป
อาจจะเปนวินัยก็ได เปนธรรมะก็ได เราจึงแยกกันเสียใหมใหชัดลงไปวา ในสวน
ที่เปนธรรมะนี้ จะเรียกวา ธรรมปาฏิโมกข, ในสวนที่เปนวินัย ก็เรียกวา
เปนวินัยปาฏิโมกข.

ความแตกตาง ระหวางวินัย กับ ธรรมะ
คําวา “วินัย” ตามปกติก็หมายถึง ขอกฎตาง ๆ ที่บังคับใหตองทํา ;
สว นธรรมะนั้นเป นหลัก ที่ไ มไ ดบั งคั บใหต อ งทํ า, ทํา ก็ไ ด ไมทํ าก็ ได , ใครไม
อยากไดอะไร ก็ไมตองทําก็ได. แตวินัยนี้ตองทํา, และถาจะอยูในคณะสงฆนี้แลว
ตองปฏิบัติวินัย; มันตางกันอยูอยางนี้. พูดงาย ๆ ก็คือวาวินัยนี้สําหรับใหตองปฏิบัติ
กันทุกคน, บังคั บใหปฏิบั ติทุกคน; พอใครไมปฏิ บัติ หรื อลวงละเมิด ก็ ปรับโทษ
โดยตรง อยางมากถึงกับใหออกไปเสียเลย, ออกไปเสียจากความเปนภิกษุนี้เลย. สวน
ธรรมะนั้น ถาเขาไมอยากจะดับทุกข เขาก็ทนทุกขไปก็แลวกัน มันคนละรูป.
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สําหรับวินัยนั้น บังคั บใหปฏิบัติ ทั้งที่เป นขอกฎเกี่ยวกับ บุ คคลคนหนึ่ง ๆ
และที่เกี่ยวกับหมูคณะทั้งหมด; เพราะวาโดยที่แทจริงแลว วินัยนี้มุงหมายจะใหหมูคณะ
คือ คณะสงฆนี้ ตั้ ง อยู ไ ด เป น จุ ด หมายอยา งนี้. สํา หรับ บุ ค คลนั้ นเป นส วนน อ ย;
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ถ าหมู คณะ หรื อคณะสงฆ ตั้ งอยู ได ก็ คื อบุ คคลตั้ งอยู ได . เพราะฉะนั้ นจึ งมี ข อบั งคั บ
ใหปฏิบัติอยางนั้น ๆ ทําใหรวมกัน ใหเปนคณะสงฆนี้ตั้งอยูได ก็เลยเรียกวา วินัยบังคับ
ใหชวยกันปฏิบัติ เพื่อใหคณะสงฆตั้งอยูได.
ข อนี้ เป นที่ ยอมรั บกั นว า การที่ คณะสงฆ อยู ยื นยาวมาได ตั้ งสองพั นกว า ป
จนถึงบัดนี้นั้น ก็เพราะมีวินัย เปนหลักสําคัญ รักษาความปรกติสม่ําเสมอไวได,
ไมเชนนั้นจะสูญหายไปแลว. นี่คือความหมายของคําวา “วินัย” ที่ตางจากคําวา “ธรรม”.
คําวา “ธรรม” เปนหลักปฏิบัติ สําหรับขัดเกลา กิเลส สวนบุคคล,
บรรลุม รรคผล ไปนิพ พาน; ไมไ ดบ ัง คับ วา ตอ งทํา ไมทํ า ไมไ ด; ฉะนั ้น
จึ ง ไมเ หมื อ นกั บ วิ นั ย . แต ที นี้ ถ า มาเปรี ย บถึ ง คุ ณ ค า กั น แล ว ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ทาง
ธรรมนี้ มั นไปไกล ไปลึ ก, แม จะไม เกี่ ยวกั บหมู คณะโดยตรง ไม เกี่ ยวกั บบุ ค คลคนหนึ่ ง
โดยตรง ก็ ยั งไปไกล ไปลึ กมาก : คื อว าไปถึ งจุ ดสู งสุ ด ที่ มนุ ษย จะไปกั นได , ที่ เรา
เรี ยกว า นิ พพาน; ทํ าให มนุ ษย มี จิ ตใจสู งขึ้ นไป ๆ เหนื อความทุ กข เหนื อกิ เลส ตาย
ตัว ลงไป; นี ้ก ็เ รีย กวา นิพ พาน. ฉะนั ้น วิน ัย จึง คลา ย ๆ กับ วา เปน รากฐาน
นั บตั้ งแต ว า ทํ าให หมู คณะอยู ได แล วบุ คคลก็ มี ความประพฤติ ดี มี ความเหมาะสม
ทางกาย ทางวาจา กอน; นี้สวนของวินัย. สวนทางจิต ทางวิญญาณสูงขึ้นไป
ก็เปนหนาที่ ของธรรม.
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สิ่ งที่ เรี ยกว า วิ นั ย มี หลั กการ หรื อกฎเกณฑ อย างไร ก็ ไปหาอ านดู ได โดย
ง าย, แล วก็ ยั งเคยฟ งปาฏิ โมกข เพื่ อให เว นสิ่ งที่ ไม ควรจะทํ า ตั้ งแต ที่ เบาที่ สุ ด ไปถึ ง
ที่ หนั กที่ สุ ด : เรื่ องเล็ ก ๆ น อยๆ มากมายหลายสิ บอย าง หลายร อยอย างก็ มี , วิ นั ย
พวกอภิสมาจารนี้ ทําไมได ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง กิริยามารยาทตาง ๆ. วินัยที่เปนตัวกฎ
สําคัญ ก็มี ที่เรียกวา ปาฏิโมกข.
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คุ ณควรไปอ านดู โดยเฉพาะ ๑๕๐ ข อ คื อไม รวมเสขี ยวั ตต อนิ ยต นั บ
ตั้งแตไมใหทําผิดเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่อยขึ้นไป จนถึงขนาดกลาง จนถึงขนาดสูงสุด ที่เรียกวา
ปาราชิ ก สิ ก ขาบท; มั น ก็ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งอะไร คื อ ไม เ กี่ ย วกั บ ธรรมะ, แต เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย ;
คื อหมู คณะนี้ ต องการอย างนี้ . ถ าท านอยากอยู ในหมู คณะนี้ ท านก็ ต องทํ าอย างนี้ ;
ถาไมทําอยางนี้, ไปทํา ๔ ขอปาราชิก ก็ตองใหออกไปเลย.รองลงไปเชน สังฆาทิเสส
นี้ ก็ ต องลงโทษตั วเองขนาดหนั ก ตามที่ บั ญญั ติ ไว เสี ยก อน จึ งจะให อยู ต อไปได ถ าเป น
ปาจิตตีย ก็ลงโทษตัวเองเหมือนกัน แตวา เบาหนอย.
นี้ ก็ เ รี ย กว า วิ นั ย มุ ง หมายเช น นั้ น ก็ เ พื่ อ ให ห มู ค ณะนี้ ตั้ ง อยู ไ ด เพื่ อ ไม
กระทบกระทั่ งซึ่ งกั นและกั น. ถ าภิ กษุ ไม ถื อวิ นั ยละก็ จะได กระทบกระทั่ งแก กั นละกั น ,
แล วก็ ทะเลาะวิ วาทกั น; เพราะคนเรี ยนมาไม เหมื อนกั น มี นิ สั ยสั นดานมาต าง ๆ กั น .
ถาต างคนต างเอาตามใจตั ว มันก็ต องไดทะเลาะวิ วาทกัน แลวแตกสลายไปหมด อยู ดวย
กันไมติด เลยตองมีวินัยบัญญัติ เปนกฎใหทุกคนทําอยางนี้; แลวก็ตองไมทะเลาะ
วิวาทกัน, จึงมี ความเหมาะสม ที่ จะเปนหมูคณะ ที่ตั้งอยู สํ าหรั บสืบอายุ พระศาสนา,
เปนหมูคณะที่สามารถรองรับพระศาสนาไวได; แลวบุคคลหมูหนึ่ง ๆ นั้น ก็มีความ
เหมาะสม ที่จะปฏิบัติธรรมตอไป จนกวาจะบรรลุ มรรค ผล นิพพาน.
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สวนที่จะปฏิบัติธรรมตอไป นั่นแหละ เปนสวนที่เราเรียกวา ธรรมะ
ซึ่งมีกฎเกณฑสําคัญหรือวามีแนวปฏิบัติที่สําคัญ ก็คือ เรื่องที่เกี่ยวกับ อัตตา อนัตตา
ที่ผมมาตั้งคําเรียกใหม ใหจํางายฟงงาย คิดนึกงายกวา เปนเรื่องเกี่ยวกับ “ตัวกูของกู ” . เรื่ อ งธรรมะทั้ ง หมด กี่ ข อ กี่ ประเด็ น กี่ พั นกี่ หมื่ นข อ ก็ สุ ดแท เถิ ด เรี ยกว า
เกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว กู -ของกู ทั้ ง นั้ น ; แม เ ป น เรื่ อ งวิ นั ย ทั้ ง หลาย มั น ก็ เ กี่ ย วกั บ ตั ว กู ของกู, แตวาไมไดมุงหมายโดยตรง. สวนธรรมะนี้มุงหมายโดยตรง ที่จะกําจัด
สิ่งที่เรียกวา ตัวกู-ของกูนั้นเสีย.
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เรื่อง เกี่ยวกับ คําวา “ตัวกู-ของกู”
ที นี้ เกี่ ยวกั บเรื่ องตั วกู -ของกู นี้ คุ ณก็ ต องได อ านหนั งสื อ เกี่ ยวกั บเรื่ อ งนี้
มามากแล ว ก็ ย อ มจะเข า ใจอยู ได ม ากแล ว . เดี๋ ย วนี้ ก็ จ ะได ส รุ ป หรื อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
มั นมี รู ปร าง หรื อโครงเรื่ องอย างไร ถ าเราจะพู ด ขึ้ นไปตั้ งแต ความทุ กข ก็ พู ดได ว า
ความทุกขทั้งหลาย มีมูลมาจากความรูสึกที่เปนตัวกู-ของกู; นี่คือ formula หรือ
กฎอั นหนึ่ ง แล ว ที่ จ ะต อ งจํ า ไว ว า : ความทุ ก ข ทั้ ง หลาย, ป ญหายุ ง ยากทั้ ง หลาย,
ที่เรียกวา ความทุกขนี้ มันมีมูลมาจาก สิ่งที่เรียกวา ตัวกู-ของกู.
สิ่งที่เรียกวาตัวกู-ของกูนี้ก็มิไดมีอยูจริง, เปนเพียงความคิดปรุงแตง.
ถา ความคิ ด ปรุ ง แต ง อั น นี้ เกิ ด ในใจเมื่ อ ไร เกิ ด เป น ความรู สึ ก เป น ตั ว กู -ของกู
ขึ้นมาแลว, ก็มีเรื่อง ก็จะเปนทุกข,จะมีความทุกขในขณะนั้นทันที ก็มี, หรือวา
ใหเกิดกิเลสขึ้นมา อยางใดอยางหนึ่ง เปนความโลภ ความโกรธ ความหลง, แลว
ก็ไปทําอะไรตอไปอีก ตามกิเลสนั้น ๆ, แลวจึงไดรับผลเปนความทุกข; อยางนี้
ก็มี, คือ มันยืดออกไป.
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ในบางกรณี พอเกิ ดเป นตั วกู -ของกู ขึ้ นมาเท านั้ น ร อยเหมื อนกะไฟเผา
ขึ้ น มาทั น ควั น ที่ ใ นจิ ต ในใจ อย า งนี้ ก็ มี เ หมื อ นกั น ; แต ที่ แ ท มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งเดี ย ว
กั นนั่ นแหละ คื อกิ เลสที่ เกิ ดขึ้ นมาทั นควั น และรุ นแรง แล วก็ เผากั นไปเลย. นี้ เรี ยกว า
ให ผลติ ดทั นควั นกั นไปเลย; ส วนที่ จะต องไปเป นกิ เลสยื ดเยื้ อไปทํ ากรรมยื ดเยื้ อ ให
ผลต อชั่ วโมงหลั ง หรื อว าวั นหลั ง นี้ ก็ มี ความหมายอย างเดี ยวกั น; คื อมั นมี ตั วกู -ของกู
เปน ตน เหตุ. ฉะนั ้น ไปศึก ษาเรื ่อ งตัว กู-ของกู อยา งที ่ไ ดอ ธิบ ายแลว ในเรื ่อ ง
ปฏิ จจสมุ ปบาทเมื่ อ คื นก อน : หลั งจากมี การกระทบทางอายตนะแล ว ก็ เกิ ดผั สสะ เกิดเวทนา-เกิดตัณหา-เกิดอุปาทานวาตัวกู-ของกู นั้นแหละ.
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ที นี้ เ ราจะพู ด กั น ในแง อื่ น ก็ ไ ด พอเกิ ด ตั ว กู -ของกู มั ก ก็ เ ป น ทุ ก ข ;
ฉะนั้นอยาทําใหเกิดมีความรูสึก เปนตัวกู-ของกูขึ้นมา;
ก็เกิดมีหลักอันหนึ่งเปนสูตร
ขึ้นมาอีกวา ทุกสิ่งใคร ๆ ไมควรสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวกู-ของกู. คําวา “ทุกสิ่ง”
นี้มันทุกสิ่งเอาเสียจริง ๆ ไมยกเวนอะไรเลย; จะเปนรูปธรรม นามธรรม
เปน
การประพฤติ ปฏิ บั ติ กระทั่ งเป นนิ พพาน ในที่ สุ ด ก็ ไม ควรมี ความสํ าคั ญมั่ นหมายว า
เปนตัวกู หรือวา ของ ของกูก็สุดแท; อยาโงไปยึดเปนตัวกู-ของกูเขาอีก.
ที่ มั น เป น ความรู สึ ก อยู ข า งใน มั น ก็ มั ก จะเป น พวกตั ว กู ; เช น เอารู ป
รางกายนี้เปนตัวกูก็ได, หรือเอาความรูสึกเวทนา สุข ทุกขอยางใดอยางหนึ่ง ก็เอา
สิ่งที่ ทําหน าที่ เห็ น เปนตั วกู, หรื อถ ามี ความรู สึกเวทนา สุ ข ทุ กข อย างใดอย างหนึ่ ง
ก็ เอาตั วความรู สึ กนั้ น เป นตั วกู , หรื อว ามี ความสํ าคั ญมั่ นหมาย อย างใดอย างหนึ่ ง
เกิ ด ขึ้น เราก็ ไ ปเอาความรู สึ กสํ า คัญ มั่ น หมายนั้ น มาเป นตั ว กู , หรื อ วา กํ า ลั ง
คิดนึ กอะไรอยู ก็ไ ปเอาตั ว ความคิดนึ กนั้ นมา เปน ตัวกู เพราะกู คิด. ไปสํ าคั ญ
เอารูปบาง เวทนาบาง สัญญาบาง สังขารบาง วิญญาณบาง เปนตัวกูในสวน
หนึ่ ง , และเมื่ อ เอาส ว นหนึ่ ง เป น ตั ว กู แ ล ว ก็ เ อาส ว นที่ เ หลื อ เป น ของกู ; นี่ ข า งใน
มันก็เปนอยางนี้.
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ทีนี้ออกไปถึงขางนอก มันก็เหมือนกันอีก, ตัวสูก็มีขึ้นมา; หรือวา
ขางนอกออกไป เปนของกูก็มี :
เปนที่ดิน เปนบานชอง เรือกสวนไรนา เงินทอง
ขาวของ บุตรภรรยา นี้ก็เปนของกูได.
ตางคนตางเปนตัวกู แตพอเอามาเขาใกลกัน
ก็เปนสูคนหนึ่ง เปนกูคนหนึ่ง.
นี่มันเปนเหตุใหเกิดความคิดนึกปรุงแตง นานา
ชนิด เปนรูปตัวกู-ของกู ดวยอํานาจของความไมรูตามที่เปนจริง วามันไมใช
ตั ว กู ของกู .ความไม รู อั น นี้ เรี ย กว า อวิ ช ชา-คื อ ความที่ ป ราศจากความรู อั น ถู ก ต อ ง
เรียกวาอวิชชา. ตัวกูก็ตาม, ของกูก็ตาม, ก็เปนลม ๆ แลง ๆ เปนความคิด
ปรุงแตงมาจากความโง
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ร า งกายนั้ น มี ห น า ที่ ใ ห จิ ต ใจอาศั ย , จิ ต ใจก็ มี ห น า ที่ คิ ด , แล ว มั น ก็ค ิด
ไปตามเหตุตามปจจัยที่ทําใหมันคิด : เมื่อไมมีความรู ก็คิดไปตามความไมรู แลวก็
เกิ ด เป น ความสํ า คั ญ มั่ น หมาย เป น ตั ว กู -ของกู ขึ้ น มา, แล ว ถ า เกิ ด ความอยาก
ความต อ งการขึ้ น มาก็ เ ป น ความโลภ, ถ า ไม ช อบ ขั ด ใจขึ้ น มา ก็ เ ป น ความโกรธ,
ถ า ยั ง โง หลงใหล สงสั ย ลั ง เลอะไรอยู ก็ เ ป น ความหลง. สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ความโลภ
ความโกรธ ความหลง, หรือ จะเรีย กวา ราคะ โทสะ โมหะ, โลภะ โกธะ
โมหะ อะไรก็ แล วแต จะเรี ยก มี ความหมายอย างเดี ยวกั นหมด; มาจากความรู สึ ก ที่
เปน ตัว กู-ของกู. ทั ้ง หมดนี ้ มีอ วิช ชา-ความไมรู จ ัก ของจริง ไมรู จ ริง เปน ตน ตอ
ทําใหเกิดความรูสึกคิดนึกเหลานี้.
ที นี้ ก็ มี การกระทํ าไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง ได ผลเกิ ดขึ้ นมา
มี ผ ลเกิ ด ขึ้ น มาเป น ทุ ก ข เป น อะไรกั น ไป หลาย ๆ อย า ง, หลาย ๆ สิ บ อย า ง;
เห็นไดวาความทุกขนี้ มันมาจากตัวกูซึ่งปรุงขึ้นมาจากอวิชชา, ยังเปนอวิชชาอยู
มั น ยั ง ไกลอยู มั น ยั ง ไม แ สดงบทบาท; พอมั น ปรุ ง ขึ้ น มาเป น ตั ณ หา เป น อุ ป าทาน
เปนตัวกู ยึดมั่นถือมั่น เปนอะไรแลวละก็ เปนความทุกข.
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เรื่ อ ง มรรค ผล นิ พ พาน ก็ ไ ม มี อ ะไร เป น เรื่ อ งที่ จ ะดั บ ตั ว กู -ของกู
เสี ย : ดั บได เด็ดขาดไปบางอย าง ก็ เป นมรรค ผล นิ พพาน ในขั้ นต น ๆ, ดั บได หมด
ก็ เป นมรรค ผล ขั้ นสุ ดท าย, เรี ยกความดั บตั วกู -ของกู นั้ น ว านิ พพาน, จะเป นนิ พพาน
ชั่ ว คราว หรื อ นิ พ พานตลอดกาล ก็ ไ ด . นิ พ พานโดยเอกเทศ หรื อ นิ พ พานทั้ ง หมด
ก็ เ รี ย กว า นิ พ พาน; แต ต ามธรรมดา คํ า ว า “นิ พ พาน” นี้ ใ ช กั น โดยมาก เป น เรื่ อ ง
ดับหมดจด สิ้นเชิง ตลอดกาล.
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ถาถามวา นิพพาน คืออะไร? ก็คือ ความดับแหงตัวกู-ของกู. นี่ลอง
ตั้งปญหามาดูซิ, ตั้งปญหามาจากทิศไหน ทางไหน มันก็จะไปรวมจุด อยูที่ ตัวกู-ของกู.
แม ตัวอวิชชาเอง มั นก็เปนเรื่องให เกิ ดตัวกู -ของกู; จะมองดู ไปข างหนา ไปข างหลั ง
มองดูรอบขาง มองไปขางบน ขางลางอะไรก็ตามมันก็มีจุดศูนยกลาง อยูที่ตัวกู-ของกู
เปน ตัวเรื่อง. จิต ตามธรรมดาไมไดมี ตัวกู-ของกู มัน ก็ไมทุกข; พอเกิด การ
ปรุงแตงเปนพฤติของจิตขึ้นแลว, เกิดตัวกู-ของกูแลว ก็รูสึกเปนความทุกข.
ถาจะพูดถึงบาปกรรมทุกชนิดที่เปนความชั่ว ก็ลวนแตมาจาก ความยึดมั่น
ถื อ มั่ น ตั ว กู -ของกู ทั้ ง นั้ น ที่ ก ระทํ า ลงไป. เพราะฉะนั้ น จะไปนรก ไปอบายอะไร
ก็ เ พราะตั ว กู -ของกู มั น ปรุ ง ไปผิ ด วิ ธี , มั น ผิ ด วิ ธี ที่ จ ะให ไ ม ทุ ก ข จึ ง ได มี ค วามทุ ก ข
ไปนรก ไปอบาย. ถ ามี การไปสวรรค สนุ กสนาน ร าเริ ง ก็ คื อว าตั วกู นั้ นทํ าถู กตาม
กฎเกณฑ ที่ จ ะให เ สวยเวทนาเช น นั้ น ; แล ว ก็ ดี ใ จไปว า เป น สวรรค ; แต ส วรรค ก็
เหลวไหลทั้ งเพ, หลอกลวงทั้ งเพอี กเหมื อนกั น. มั นเป นเรื่ องของ ตั วกู -ของกู ไปหมด;
มันจะคอยยังชั่วขึ้น แต เมื่อเดิ นไปทาง มรรค ผล นิพพาน. พอไปถึ งนิ พพาน ตัวกู
ก็ดับหมดเลย; ถ าเพียงแตเป นเรื่องมรรค ผล ขั้นตน ๆ ตัวกู ก็นอยลง ๆ ผอมลง ๆ;
พอถึงเรื่องนิพพาน จุดสุดทาย ตัวกูมันก็ดับหมดเลย.
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เดี๋ยวนี้เรากําลังมีปญหาที่วา ตัวกู-ของกู มันกําลังจัดมาก, เปนไปรุนแรง
มาก; มันจึงเปนเหมือนกับวา เปนยักษ เปนมาร ขบ กัด เคี้ยว กิน จิตใจของ
มนุษยอยู. นี้คุณลองคิดเอาเอง,ลองตั้งปญหาชนิดไหนมาถามผม, ก็ตอบไวลวงหนา
ได หมดเลยว า มั นเกี่ยวกั บ ตั วกู -ของกู ทั้ งนั้ น. มั นไม มี อะไรที่ จะไม เกี่ ยวกั บสิ่ งนี้ ;
เพราะป ญหามั นอยู ที่ ตั วนี้ , ความทุ กข มั นอยู ที่ ตั วนี้ , การได การเสี ยมั นก็ อยู ที่ ตั ว นี้ .
ถาไมมีตัวนี้แลว ไมมีการได ไมมีการเสีย, มันเปนกระแสธรรมชาติลวน ๆ ไปหมด.
พอทําอะไรอยางที่เรียกวา ไดกําไร เราไดผลมา ตัวกูมันก็รูสึกวา “กูได”; ถาเสียไป
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ตัว กูม ัน ก็รู ส ึก วา “กูเ สีย ”; ถา วา เรารู ส ึก เปน สุข สนุก สนาน เอร็ด อรอ ย นี ้ก็
ตัวกูอีกแลว; ถามันตรงกันขาม มานั่งรองไหอยู มันก็ตัวกูอีกแลว.
เราตั้งตนมีตัวกูเพิ่มขึ้น ๆ ตั้งแตแรก รูสึกรัก หรือพอใจ ในสิ่งที่นารัก,
แล วก็ เกลี ยดโกรธ ในสิ่ งที่ น าเกลี ยด น าโกรธ, หรื อไม ชอบ หรื อว า กลั วในสิ่ งที่
ทํ า ใหเ กิด ความรู ส ึก กลัว ; กอ นหนา นั ้น ยัง ไมม ี. ถา เปน เด็ก นอนอยู ใ นทอ งแม
ก็ ไม มี ความรู สึ กประเภทนี้ , คลอดออกมาใหม ๆ มั นก็ ยั งไม มี , หิ วมั นก็ ร องไห จ าไป;
มั น ยั ง ไม ป รุ ง ความรู สึ ก ประเภทที่ เ ป น ตั ว กู -ของกู , มั น หิ ว มั น ปวด มั น เจ็ บ มั น ก็
เพียงรองไปเทานั้น.

ความเติบโต ของ ตัวกู-ของกู
ตามบาลี ที่ พระพุ ทธเจ าท านได ตรั สไว ว า : เด็ กนั้ นต องโตพอสมควร;
ไมไดระบุวากี่ป กี่เดือน แตมันตองโตพอสมควร ที่จะรูเรื่องของเวทนา ที่เปนสุข
เอร็ดอรอย ถูดอกถูกใจ ซึ่งเปนเวทนาฝายสุขเวทนา, สวนเวทนาที่เปนทุกข เด็ก
ตองรูจักสังเกตวา เปนทุกข เจ็บปวด ไมชอบ;สองสิ่งนี้เปนหลักสําคัญกอ น :
คือความพอใจ และความไมพอใจ. พอเขาไดรับความพอใจ สบายทีหนึ่ง เขาก็มี
ความรู สึ กเกิ ดขึ้ น เป น ความเห็ นแก ตั วนิ ด หนึ่ ง ๆ ที่ จ ะเอา ที่ จะได หรื อ จะไม เ อา;
เมื ่อ เอาไมไ ดก ็โ กรธ, รู ส ึก โกรธ, โกรธเปน ขึ ้น มา; ไมเ ทา ไร ในไมกี ่เ ดือ น กี ่ป
ก็เกงในการที่จะรูสึกยึดมั่นถือมั่น เปนตัวกู เปนของกู อยางนั้นอยางนี้.
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ฝ ายคนข างเคี ยงนั บตั้ งแต บิ ดามารดา ก็ ได สอนให พู ดจา ยึ ดถื อความหมาย
อยา งนั ้น อยา งนี ้; ที ่ไ มเ คยกลัว ก็พ ูด ไปจนเกิด ความเขา ใจผิด จนเกิด กลัว ,
กลัว ผี กลัว อะไรตา ง ๆ; มัน ขยายออกไปทุก ดา น ที ่จ ะเปน ตัว กู สํ า หรับ รัก
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สํ าหรั บโกรธ สํ าหรั บเกลี ยด สํ าหรั บกลั ว สํ าหรั บอิ จฉาริ ษยานานาชนิ ด ที่ เรี ยกว า
กิเ ลส. นี ่เ ปน การเพาะพัน ธุ  หรือ วา ขยายเพาะหวา น ตัว กู-ของกู ใหม ัน
งอกงามมากขึ้ น ๆ; ไม ต องถึ งกั บ มาเปนคนโตๆ อยางที่ นั่ งอยู ที่ นี้ , เพี ยงแต เด็ ก
อายุ ๑๐ ขวบเท านั้ น ก็ ทํ าอะไรได มาก หรื อ เกื อบจะครบเสี ยแล วในบรรดาเรื่ องที่
เกี่ยวกับกิเลสที่มันงอกงามออกมา.
กลาวไดวาเรามีความรูสึกเปนตัวกู-ของกู งอกงามขึ้นมาเรื่อย, ไมตอง
เชื่ อใคร ไม ต อ งถื อ ตามตั ว หนั ง สื อ ที่ ไ หน; ให ถื อ เอาความรู สึ ก ของตั ว เองที่ แ ท จ ริ ง
นั่ น แหละ ที่ ม าเรื่ อ ย ๆ นั้ น แหละ;ก็ พ อจะนึ ก ได ว า เมื่ อ เล็ ก ๆ เราเป น อย า งไร,
หรือวา เราแอบไปดูเด็ก ๆ วาเติบโตขึ้นมาดวยความรูสึกอยางไร, เราเมื่อเล็ก ๆ ก็เปน
อยางนั้นเหมือนกัน.
ถ าจะดู อี กที หนึ่ ง ก็ รู สึ กว า สิ่ งแวดล อมทั้ งนั้ น ที่ ได มาสร างความยาก
ลํ าบากเหล านี้ ให ;ถ าอบรมกั นมาเสี ยให ถู ก ตั้ งแต ที แรก ก็ จะไม เป นอย างนี้ . เดี๋ ยวนี้
ก็ ไ ม รู ว า จะไปโทษใคร ที่ จ ะไปอบรมเด็ ก ให มี ค วามรู สึ ก อย า งอื่ น , ถื อ หลั ก เกณฑ
อยา งอื ่น ; เชน วา ไมต อ งกลัว จิ ้ง จก ตุ ก แก ไสเ ดือ น กิ ้ง กือ อะไรเหลา นี ้,
หรื อว า ไม ต อง ละโมบโลภลาภ ไม ต องอิ จฉาริ ษยา; แต ให มี ความเมตตา กรุ ณา เห็ น
แกต ัว นอ ย, เห็น แกผู อื ่น มาก, อยา งนี ้ก ็ไ มไ ดส อนกัน ; ไดแ ตส อนกัน โดยไม
รูสึก ตัว โดยไมเ จตนาบา ง โดยบัง เอิญ บา ง. ผูที ่แ วดลอ มอยูก็ด ี บิด ามารดา
ใคร ๆ ทั้ งหลาย ก็ สอนกั นโดยมิ ได เจตนาจะให ลู กเลว; แต ถึ งกระนั้ นก็ สอนไปในทาง
ใหมีตัวกู-ของกู ทั้งนั้น.
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จะบรรเทา ตัวกู - ของกู กันไดอยางไร
เรื่ อ งนี้ ผ มก็ คิ ด ไม อ อกว า ทํ า ไมมั น จึ ง แก ไ ขไม ไ ด ; ลองคิ ด ดู ว า เราจะ
เปลี่ ยนแปลงวั ฒนธรรมในบ านเรื อนกั นเสี ยสั กที จะได ไหม? พอเด็ กคลอดออกมา คน
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ทั้งหลายที่ แวดล อมนั้น ให มาแวดล อมอบรมสั่ งสอนเด็ ก อยาให มีความรู สึกเป นตั วกู ของกู . แต แล วมั นก็ จนป ญญา; มั นเป นไปไม ได เพราะว า คนทั้ งหลายเหล านั้ น
ก็มีตัวกู - ของกู เสียแลว.
คิ ดดู เถอะ จะไปเอาบิ ดามารดา ญาติ พี่ น อง แวดล อมที่ ไม มี ตั วกู -ของกู
มาแตไหน ที่จะมาแวดลอมเด็ก ๆ เพิ่มคลอด ใหเด็กไดยินไดฟง ใหรูสึกคิดนึกไปแต
ในทางที่ไ มเ ปน ตัว กู-ของกู; ยัง หาอาจารยไ มไ ด. ทุก คนก็เ ปน อาจารยแ ตช นิด
ที ่จ ะให เ กิ ด ตั ว กู -ของกู ทั้ ง นั้ น แหละ; ไม เ ท า ไร ก็ มี แ ม ข องกู พ อ ของกู พี่ ข องกู
นอ งของกู บ า นของกู ; โตขึ้ น ก็ รู จั ก ทะเลาะกั น กั บ เด็ กข า งบ า น; ล ว นแต เ ป น ตั ว กู
ของกูกันทั้งสองฝาย; นี่คลาย ๆ กับวา ธรรมชาติสรางมาใหเผชิญกับความทุกขกัน
เสี ย ก อ น แล ว ค อ ยไปรู สึ ก ไปแก ไ ขกั น ภายหลั ง . มั น ถึ ง กั บ ว า ถ า ไม มี ค วามรู สึ ก
เปนตัวกู - ของกูอันนี้แลว ก็จะไมมีการสืบพันธุ หรือไมมีการรักษาระวังชีวิตใหรอด
อยูได; ก็เลยถือเอาการสืบพันธุ และเอาชีวิตรอดมาได ดวยความรูสึกที่เห็นแกตัว
เปนตัวกู - ของกู
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ตอมา ก็รูวา อาว, นี่เปนความทุ กข ก็คิดกันใหม ในทางที่จะใหตัวกู ของกู มันลดลง ๆลดลงจนหมดสิ้นไป ถึงจุดปลายทาง ที่เรียกวานิพพาน. มีพระบาลี
วา : อสฺมิมานสฺ ส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุ ขํ, คงเคยไดยิน กันมาแลวโดยมาก;
แปลวา การนํ า ออกเสีย ได ซึ ่ง ความสํ า คัญ วา “เรา” วา “ตัว กู” นั ่น แหละ,
ซึ่งมีมานะวามีตัวเราอยู มีตัวกูอยู, หรือ ตัวกูมีอ ยู. ถานําความสําคัญวา ตัวกู
มีอยูนี้ออกไปเสียได, เอตํ เว ปรมํ สุขํ - นั่นแหละคือความสุขอยางยิ่งเวย,
เว - เวย.
แมวาเอาตัวกู - ของกู ออกไปไมไดโดยเด็ดขาด ก็ยังมีความสุข
อยางยิ่ง เทาที่เอาออกไดไมเด็ดขาดนั้น, เอาออกไดเทาไร ก็มีความสุขเทานั้น;
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ถ ากลั บมาอี ก ก็ ต องเป นทุ กข อี ก; เมื่ อมั นไม กลั บมา เราก็ เป นสุ ขอย างยิ่ ง. ฉะนั้ น
ไปสั งเกตดู ตั วเราเองเวลาไรจิ ตใจมั นว าง ไปจากความรู สึ กชนิ ดนี้ เวลานั้ นก็ สบาย
ดี ;ดั ง เช นเวลานี้ ก็ กํ าลั งสบายอยู เหมื อนกั น เพราะเหตุ ว า ตั วกู -ของกู ไม ได เกิ ด
ขึ้นมารบกวน, ไมไดมั่นหมายอะไร.
เรื่องนี้ขอฝากไวทุกคน ใหไปสังเกตดูเองวา เวลาไหนเรารูสึกสบายที่สุด
จิต ใจไมมีค วามทุกขเ ลย, เวลานั้น เปน เวลาที่วางจากตัวกู-ของกู; จะไปนั่ง
เล นอยู ที่ ตรงไหนก็ ได , หรื อจะไปในที่ ที่ มั นเวิ้ งว างไปหมด ไม ชวนให มี ความรู สึ ก
เกิ ดเป นตั วกู -ของกู เลย ก็ จะรู สึ กสบายมาก. เหมื อนอย างเราไปที่ ทะเล ไปที่ ยอดเขา
ไปในที ่อ ยา งนั ้น สิ ่ง แวดลอ มมัน ดึง ไปหมด, ใหว า งจาก ตัว กู-ของกู; เราจะ
รูสึกสบาย รูสึกแปลกประหลาด.
ทีนี้ อีกทางหนึ่ง พอมีอารมณมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหลานี้
ความคิดปรุงไปในทางเปนตัวกู-ของกู มันก็เปนไฟขึ้นมาบางใน. แมไมได อาศัย ตา
หู จมูก ลิ้น กาย แตอาศัยใจลวน ๆ มันก็คิดนึกปรุงไปได จนมีความทุกขไดเหมือนกัน;
แมที่สุ ดแต วา กลางคืนจะนอนแล วจิตมั นหวนระลึกไปถึงอะไรเขาเปนเรื่องในอดี ตโน น
มันก็เอามาปรุงเป นตัวกู-ของกู ทําให มี ความทุกข จนได . นี้จึ งเห็นไดว า มั นไม จํา กั ด
แมแตในอนาคต มันก็ไปดึงมาได, ไปคิดลวงหนาจนเกิดเปนทุกขในจิตใจได, ความ
คิดปรุงนั้น ๆ มันมาเปนตัวกู-ของกูไดทั้งนั้น.
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เมื่อเราไดศึกษาพระพุทธศาสนา รูเรื่องนี้ โดยหลักทั่ว ๆ ไป, แลวรูเฉพาะ
หลักที่จะประพฤติปฏิบัติ; ถาประพฤติปฏิบัติไดจริง ตัวกู-ของกู มันก็เบาบางไป
ไดจริงเหมือนกัน. เพราะวาพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมทั้งหลายนั้น พระพุทธเจา
ทานไดตรัสขึ้น โดยอาศัยสิ่ง ๆ นี้, ไมใชบัญญัติเพอ ๆ ไป, วา ๆ ไปใหมันหมด ๆ ไป,
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ใหมับครบ ๆ ไป. ทุกอยางจะบัญญัติขึ้นโดยอาศัยสิ่งนี้ คือ ความยึดมั่น ถือมั่น ในตัวกู
ของกู จนเกิดกิเลสนานาชนิด และเปนทุกขขึ้นมา.
ฉะนั้นถาเราปฏิบัติพระธรรม
คําสอน ที่เรียกวา หลักธรรมะถูกตองแลว ตองไดรับประโยชนแนนอน คือจะ
บรรเทา หรือวาทําลายสิ่งที่เรียกวา ตัวกู-ของกูไดระดับใดระดับหนึ่ง.
ธรรมะเปนอยางนี้; เพราะวา การประพฤติปฏิบัติธรรม ที่เรียกวา
ประพฤติพรหมจรรยนั้นเปนไปเพื่อความวิมุตติหลุดพน จากการผูกพันอยูดวยตัวกูของกู : ความทุกขมันอยูที่ ผูกพันอยูดวยตัวกู-ของกู; หลุดพน มันก็คือ ออก
ไปจากตัวกู-ของกู;
อยางนี้มันแนนอนกวา ที่เราจะคิดนึกไปเอง ถาปลอยใหมัน
เป นไปเอง มั นจะเป นไปในทางตัวกู -ของกู มากกว าที่ จะเกิ ดความรู แจ ง ในการทํ าลาย
ตัวกู-ของกูเสีย;
เวนไวแตที่เราจะฉลาดพอ ที่จะสังเกตไวทุกทีวา ถาความคิดอยางนี้
มาทุกทีละก็ เปนความทุกขทุกที,
หลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ หนเขา เปนความทุกขทุกที
จนไม กล าปล อยให เกิ ดความคิ ดอย างนั้ น อย างนี้ ก็ คล าย ๆ กั บ ตรั สรู เอาเอง ก็ ได บ าง
แตมันไมถึงที่สุด เพราะวาเรื่องมันลึก มันยากกวานั้น.
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เพื่อวิมุตติหลุดพนจากตัวกู-ของกู เราจึงตองอาศัยพระพุทธศาสนา, คําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา ซึ่งไดตรัสไว อยางหมดจดสิ้นเชิง ถูกตองสมบูรณ, แลวก็
ทรงแสดงไวอยางที่สังเกตเห็นไดไมตองงมงาย. ถาเห็นไดก็จะเกิดความรูสึก อยาก
จะทํา อยากจะปฏิบัติ.
นี่แหละคําสอนของพระพุทธเจา เปนสวากขาโต ภควตาธัมโม
- ธรรมะอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว : นี้ก็ เพื่อทําลายสิ่งเหลานี้. ไปศึกษา
เขาก็จะมองเห็นจริง. ปฏิบัติเขาก็จะยิ่งเห็นวาจริงเปนเรื่อง ทําลายตัวกู-ของกู ไปตาม
ลําดับ. ที่วา สวากขาโต คือ อักขาโต นั่นแหละ คือ กลาวไวดี, กลาวไวถูกตอง,
กลาวไวในลักษณะที่วา ปฏิบัติตามเขาแลวละก็ จะดับทุกขไดจริง,
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ทุกเรื่อง ออกมาจาก จุดศูนยกลาง คือตัวกู-ของกู
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็พอจะมองเห็นไดวา ทุกเรื่องมันมาจากจุดศูนยกลาง
หรือนิวเคลียส(nucleus) หรืออะไรก็ตาม อยูที่ตัวกู-ของกู. ออกไปทางนี้ก็เปนทุกข,
ออกไปทางตรงกันขาม จึงจะดับทุกข. ทุกขอยูที่มีตัวกู-ของกู, ดับทุกข อยูที่ดับ
ตัวกู-ของกู, ก็เลยไมตองมีอะไร ที่เรียกวาจะไมเกี่ยวกับตัวกู-ของกู. ตัวกู-ของกูนี้
ถาไมเกี่ยวโดยทางบวก ก็เกี่ยวโดยทางลบ มันเกี่ยวจนได;
ฉะนั้นเราจึงเรียกเรื่อง
ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับตัวกู-ของกูนี้วา ธรรมปาฏิโมกข : พูดกันในแงนั้น พูดกัน
ในแงนี้ใหละเอียดออกไป. ดูเหมือนจะสัก ๓ - ๔ ปแลวกระมัง ไมมีจบ, พูดไดไมมีจบ;
เพราะเหตุ ว าทั้ ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั นธ หนึ่ งของพระไตรป ฏก เป นเรื่ อง ตั วกู -ของกู
ในขอหนึ่ง หรือธรรมขันธหนึ่ง ก็ยังพูดไดหลายแงหลายมุมอีก, แลวยังมีตั้ง ๘๔,๐๐๐
ธรรมขันธ, เพียงเทานี้พูดจนตาย ก็ไมจบทั้ง ๘๔,๐๐๐ ครั้ง.
นี่ แหละคื อ ข อที่ เรี ยกว า ธรรมปาฏิ โมกข ที่ บางองค สนใจ อยากจะทราบว า
ธรรมปาฏิโ มกขนี้คือ อะไร?
ธรรมปาฏิโ มกข ก็คือ คํา สอน คํา อธิบ าย
เกี่ยวกับเรื่อง ตัวกู-ของกู. เพราะเหตุไร จึงตองมาพูดกันในเรื่องนี้ ? ก็เพราะวา
เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา และถารูเรื่องนี้แลว จะไดอะไรขึ้นมา ?
ก็ไดความรูที่จะดับทุกข แลวทําใหดับทุกขไดโดยวิธีใด? ก็ปฏิบัติไป, ปฏิบัติไป
ตามความรูนั้นอยางถูกตอง, แลวก็จะไดความดับทุกข คือ ดับตัวกู - ของกูเสียได.
นี้คือ ศีลธรรมดวย,ปรมัตถธรรมดวย,
หรืออะไรธรรมก็ตาม ที่เกี่ยวกับ เรื่อง
ตัวกู - ของกูในพุทธศาสนา.
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ปจจุบันนี้มีปญหา ในชั้นศีลธรรมมากเหลือเกิน เต็มไปทั้งบานทั้งเมือง
ทั้งประเทศหรือทั้งโลก; มีปญหาในขอที่แตละคน เห็นแกตัว, เห็นแกตัวกู - ของกู,
แล วก็ เห็ นแคบเข ามา เป นตั วกู -ของกู จนไม เห็ นแก ของผู อื่ น ไม เห็ นแก ประเทศชาติ .
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เมื่อสองสามวันนี้ ก็มีขาวหนังสือพิมพที่วา : นักศึกษาในมหาวิทยาลัยลัคเนา ในประเทศ
อินเดีย เผามหาวิทยาลัยเสียเองเลย. นี่พวกคุณบางคน ก็เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไปคิดดูเถิด ทําไมชางทําได,มหาวิทยาลัยของตัวแท ๆ,
ตัวเลาเรียนอยูแท ๆ;
พอตัวกู-ของกูมันบาจัดขึ้นมา มันเผาเสียเลย เผาประชดรัฐบาล ประชดใครก็ตามใจ;
ในเมืองไทยก็เรื่องอยางนี้.
ที่ต่ํากวานี้ ก็ดูเอาเองเถิด อันธพาลตามถนนหนทาง เต็มไปทุกหนทุกแหง
จนเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพไมตองลงเรื่องอะไรกันแลว;
หนังสือพิมพที่ขายดีที่สุด เขาก็
จะยิ่งลงเรื่องพิษสงอันรายกาจในเรื่องของ ตัวกู-ของกู. ไปดูเอาเองเถอะ ในหนา
หนั งสื อพิ มพ ทั้ งหลาย เรื่ องเพศ เรื่ องอนาจารเรื่ องความโกรธแค น เรื่ องยาเสพติ ด
เรื่ อ งอะไรต า ง ๆ เหล า นี้ ก็ ล ว นแต เ ป น เรื่ อ งตั ว กู -ของกู ทั้ ง นี้ ;ถ า ไม คิ ด ก็ ไ ม เ ห็ น
เรื่องยาเสพติด ที่กําลังเปนปญหากันอยูทั่วไปทั้งโลกนี้ มันก็เรื่องเกี่ยวกับ ตัวกู-ของกู,
คือตัวกู-ของกูชนิดที่มันโงเกินไป บาเกินไป, ชนิดที่ไมรูจะทําอะไรใหแกตัวกู-ของกู
ก็เอาไปมอบใหแกยาเสพติด. ตัวกู ที่โงซับซอนกันหลายชั้นนัก มันก็เปนอยางนี้เอง.
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นี่ทางศีลธรรม ปญหาก็อยูที่ ตัวกู-ของกู. ผมพูดสั้น ๆ อยางนี้ คุณเอา
ไปแยกแยะดูได,เอาหนังสือพิมพมาดูสักฉบับเดียว แลวก็ไลไปทีละเรื่อง ๆ; บางเรื่อง
ที่ มี รู ปภาพแสดงอยู แล วนั่ นแหละจะพลแต เรื่ อง ตั วกู -ของกู ชนิ ดที่ กํ าลั งอาละวาด,
ไมใชลดลง หรือบรรเทาลง แตมันอาละวาดขึ้นมาอยางนั้น อยางนี้ อยางโนน, จนตอ
ไปนี้ ไม รู ว าบ านเมื อ งจะอยู กั นอย างไร;โลกทั้ งโลกนี้ จะอยู กั น อย างไรก็ คงจะอยู กั น
ดวยพิษสงของตัวกู-ของกู, จะฆากันทีละหมื่นละแสน ทีละลานก็ทําได ในเวลาตอไป;
แตแลวก็ไมมีใครสนใจ; นี่ปญหาทางศีลธรรม ก็เกิดขึ้น สวนทางปรมัตถนั้นก็เรียกวา
ไมมีใครสนใจลึกซึ้งมาแตเดิมแลวละ; ละกิเลสไมได ไปนิพพานไมได นี้เปนปญหา
ทางปรมัตถธรรม ฉะนั้นปญหาเฉพาะหนาของเรา ก็คือเรื่องตัวกู-ของกู ทั้งใน
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ส วนคน ๆ หนึ่ ง และทั้ งในส วนสั งคม หรื อว าทั้ งโลก ทั้ งในส วนผิ วเผิ น และทั้ งใน
สวนลึกซึ้ง.

ทุกศาสนา มุงทําลาย ตัวกู-ของกู
ทีนี้ เหลือบไปดูอันสุดทายกันสักหนอย โดยที่เวลายังมีเหลืออยูบางนี้ คือดู
สิ่งที่เรียกวาศาสนา. ศาสนานี้ลวนแสนจะดีกันทุกศาสนา ตางมุงทําลายตัวกูของกูกัน ทุกศาสนา; จะเปนศาสนาของความเชื่อ หรือศาสนาของเหตุผล หรือ
ศาสนาของสติปญญาอะไรก็ตาม ลวนแตมุงหมาย จะทําลายความเห็นแกตัว หรือทําลาย
ตัวกู กันทั้งนั้น; หรือแมกฎหมายทั้งหลาย ก็มุงหมายจะทําลาย หรือสะกัดกั้น
ความลุกลาม ของสิ่งที่เรียกวาตัวกู-ของกู;
แมแตศีลธรรมในขั้นเริ่มแรกของ
มนุษย,
สมัยเริ่มแรกเปนมนุษยนั้นเริ่มมีบทบัญญัติตาง ๆ เพื่อลําลายตัวกู-ของกู.
เพราะเหตุไร ? ตอบไดงายนิดเดียวเพราะปญหามันเกิดมาจากตัวกู-ของกู.
ทีแรกนั้น มนุษยขโมยกันไมเปน ตางคนตางเก็บกินเอามาจากปา; ตอมา
เอาเปรียบ แลวก็ไปเอามาเสียคนเดียว, เอามาปลูกฝง แลวก็ขโมย. การเอาเปรียบ
ก็ตาม การเบียดเบียนก็ตาม ก็ลวนแตมาจากตัวกู-ของกู; ฉะนั้นจึงแตงตั้งศีลธรรม
บทบัญญัติทั้งหลายขึ้นมาวา ไมใหทํา,
วาบาปบาง,หรือวาทําแลวจะลงโทษบาง.
นี่ ก็ เพราะมุ งหมายจะปราบพิ ษร าย ของตั วกู -ของกู ที่ งอกงามขึ้ นมา ในหมู ม นุ ษ ย ;
ตนเหตุมาจากตัวกู-ของกูทั้งนั้น จึงไดวางกฎศีลธรรมเหลานี้ แมในอันดับแรกที่สุด
ก็เพื่อทําลายหรือปองกันตัวกู-ของกู
ถาคุณจะดูศีลธรรมที่เกาแกที่สุด และเปนรากฐานที่สุด ก็คือเรื่อง ศีล ๕.
อย างดู ถูกสิ่ งที่ เรียกว าศีล ๕ นั่ นแหละเปนเรื่องตลอดกาล ตั้ งแต ต่ําที่ สุด จนถึงสู ง
สุดทายเลย. เพราะวามนุษยนี้ยังตองผิดศีล ๕ กันอยูตั้งแตต่ําสุด จนถึงชั้นสูงสุด,
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ทายที่สุด ชั้นประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป; กอนนี้ก็ผิดอยางโง ๆ เลว ๆ, หรือจะพูดไปอีก
ทีหนึ่งก็วา ตอไปนี้มันจะผิดอยางนาเกลียดนาชังยิ่งขึ้นไปอีก;
ที่แลว ๆ มาไมใคร
นาเกลียดนาชังเพราะไมใครรู ไมใครตลบแตลง. ศีล ๕ ขอนี้เปนเครื่องบอกแสดงวา
เปนปญหาในเรื่องเกี่ยวกับตัวกู-ของกู :
ถาไมมีตัวกู-ของกูก็ไมมีการรุกล้ํา เบียด
เบียนกันอยางนี้; แลวศีล ๕ ก็จะไมถูกบัญญัติกันขึ้นมาในโลก แตแลวไดเกิดศีลกันขึ้น
มาก็เพราะตัวกู-ของกูมันแสดงพิษรายอะไรออกมา, มนุษยจึงตองชวนกันหาทางแกไข
แลวก็บัญญัติบทบัญญัติตาง ๆ ขึ้นมา ใชบังคับแกมนุษยกันเอง; หรือในบางกรณีก็
แนะนําใหสังเกตดู, แลวก็ปฏิบัติเอาเอง. นี่ศีลธรรมเกิดขึ้นอยางนี้, ขอใหพิจารณาดู :
ขอที่ ๑ ปาณาติบาต - ประทุษรายชีวิต หรือรางกายของผูอื่น สัตวอื่น
นี้เห็นชัดทันทีวาเห็นแกตัวแลว.
ขอที่ ๒ อทินนาทาน - ประทุษรายทรัพยสมบัติของบุคคล นี่ก็เห็นแกตัวแลว.
ขอที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร - นี่ก็ประทุษรายของรักใครดังดวงใจของผูอื่น;
นี่ก็เพราะวา เห็นแกตัวแลว.
ขอที่ ๔ มุสาวาท - เอาประโยชนของผูอื่นมาดวยวาจา นี้ก็เห็นแกตัวแลว.
ขอที่ ๕ สุราเมรัย - นี้ประทุษรายตัวเอง, ประทุษรายความมีสติสัมปชัญญะ
อันถูกตองของตัวเอง คือดื่มน้ําเมาเขาไป นี้มันมีตัวกูบาอีกตัวหนึ่ง,
มันอยากจะ
อรอยดวยความมึนเมา มันก็กินน้ําเมาเขาไป, มันก็ประทุษรายความดี ความปรกติดี
ของตัวกู-ของกูธรรมดาจนหมดสิ้น.
อาการเมาเหมือนกับบา นี้เรียกวา ประทุษราย
สติสมปฤดีของตนเอง นี้เห็นแกตัวหลายซับหลายซอน,
เห็นแกตัวกูที่เลวกวา
แล วก็ ทํ าลายตั วกู ที่ ไม เลว หรื อไม สู จะเลว ข อที่ ๕ นี้ ก็ นั บว า พิ เศษมาก ไม ทํ า
รายใคร แตทํารายความรูสึกผิดชอบ ชั่วดีของตัวเอง ไอตัวกูบานี้มันทําไปได.
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ขอใหลองคิดดูวา ศีล ๕ ที่เปนรากฐานของศีลธรรมทั้งหลาย นี้ก็มาจาก
ตัวกู-ของกู ที่ไปอาละวาดอยางนั้น อยางนี้ ก็ตองวางกฎเกณฑขึ้นมาปองกันมัน จนกวา
จะสูงขึ้นไป, สูงขึ้นไป; เชนวาเมื่อไมผิดในศีลทั้ง ๕ นี้แลว แตยังมีความทุกขอยู
นี้เพราะวา ไปยึดถืออื่น ที่มันยิ่งขึ้นไป ก็ตองมีความทุกขเพราะยึดถือ;
ยึดถือหนัก ๆ
ก็เปนทุกข. ศาสนาทุกศาสนา ก็สอนใหละ ใหทําลาย เวนการเกิดขึ้นแหง
ตัวกู-ของกู ทั้งอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด : ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุด
ก็ไดรับธรรมะอยางสูงสุด, ไมเห็นแกตัวตามธรรมดา ก็ไดรับธรรมะอยางธรรมดา.
ไมเห็นแกตัวอยางสูงสุด นั้นคือวา ไมมีตัวเสียเลย; นี่คือเรื่องอนัตตา
เรื่องไมมีอหังการไมมีมมังการ ไมมีอัตตาตัวตน บุคคล เราเขา.
นี่มันจบที่นี่;
มีความรูสึกไมปรุงแต วามีตัวกู-ของกูหรือตัวฉัน ตัวสู อะไรก็ตาม,
ไมมีตัวตน
ก็แลวกัน; จะไมเอาอะไรมาเปนตัวตนอีก ก็เลยไมมีตัวทุกข
สรุปในบทเมื่อตะกี้ที่วา อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ - นําออก
เสียได ซึ่งความสําคัญวา ตัวเรามีอยู นั่นแหละเปนสุขอยางยิ่งเวย.
คุณจําบทดี
บทประเสริฐ ฝายประเสริฐที่สุดของเรื่อง ตัวกู-ของกูไว อยางนี้;
คือบทนี้ ควรจะจํา
ไวจนตลอดชีวิตเลย.
พระพุทธเจาทานไดตรัสไวอยางนั้น.
เมื่อทานตรัสรูใหม ๆ
ท านมานั่ งพิ จารณาไป ๆ มา ๆ เลยโพล งออกมา เป นคํ าอุ ทาน คื อพู ดกั บพระองค เอง
ผูเดียว ซึ่งก็พูดประโยคสุดทาย มีวาอยางนี้ :อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ
สุขํ. จําไวใหแมนยําทุกตัวอักษร มันจะชวยคุมครองได. อยาใหเกิดความสําคัญ
วา ตัวกู มีอยู, อสมิ-ตัวกูก็มีอยู, มานะ-ความสําคัญ,อัสสมิมานะ-แปลวาความ
สําคัญกวา ตัวเรามีอยู,
อสฺมิมานสฺส วินโย-นําออกเสียได ซึ่งความสําคัญวา ตัวเรา
มีอยู; นี่คือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ ตัวกู-ของกู.
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แนวสังเขป ของ สิ่งที่เรียกวา ธรรมปาฏิโมกข
ทั้ งหมดนี้ เป นปริ ทรรศน รู ปโครงทั้ งสิ้ นของธรรมปาฏิ โมกข เกี่ ยวกั บ ตั วกู ของกู, เอามาพูดใหฟงอีกครั้งหนึ่ง ตามความตองการของหลายคน ที่เพิ่มมาก และไม
เคยฟง; ผมไดทราบวาอยากฟงจึงพูด และนี่คือ แนวสังเขป ทั้งหมด ของสิ่งที่
เรียกวา ธรรมปาฏิโมกข
เปนขอความทางฝายธรรมะ คูกันกับขอความฝายวินัย.
ขอความฝายธรรมะคือ บอกวิธีปฏิบัติ ทําลายสิ่งที่เปนตัวกู-ของกู ที่เปนที่ตั้งของ
กิเลสและความทุกขทั้งหลาย ถาคุณจําไดก็มีประโยชนตลอดกาล, เขาใจพุทธศาสนา
ในสวนลึกไดดีขึ้น เปนรูปเปนโครง ที่สมบูรณ;
แมวายังไมมีรายละเอียดนัก แต
ก็มีรายละเอียดพอสมควร เทาที่พูดมานี้;
สวนรายละเอียดถี่ยิบ คอยไปเสาะหา ศึกษา
ตอไปก็แลวกัน.
ธรรมปาฏิโมกขนี้ เราเอามาพูดกันทุกวันพระ ๘ ค่ําบาง ๑๕ ค่ําบาง;
วินัยปาฏิโมกขเรามีลงกันแตเพียง วันพระ ๑๕ ค่ํา, สวนวันพระ ๘ ค่ําไมไดลง; แต
ธรรมปาฏิโมกขนี้ เราเอามาลง ทําเหมือนกับลงโบสถ, แตเปนธรรมปาฏิโมกข ทําทุก
วันพระ ๘ ค่ํา,
๑๕ ค่ํา เวนแตมีเหตุการณอยางอื่นมาแทรกแซง ก็เวนไปบางก็มี.
แตตั้งใจไววา ถาไมมีอะไรแทรกแซง ก็จะพูดเรื่องนี้, ที่เรียกวาธรรมปาฏิโมกขนี้
ทุกวันพระ ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา เหมือนกับลงโบสถฝายธรรมะกันเรื่อย ๆ มา บางที
ก็พูดไปไกลสุด,
พูดเรื่องแงนั้น แลวก็ออมมาแงนี้ ก็พูดไปไกล,
แลวก็พูดแง
อื่ นอี ก ไปไกล ผมพยายามพู ดทุ กแง ทุ กมุ ม แต เนื่ องจากว า ไม ใคร มี คนสนใจว าเป น
เรื่องสําคัญ ก็มีคนฟงไมมากนัก เรื่องอยางนี้ก็ชวยไมได;
แมเปนเรื่องสําคัญที่สุด
แตถาไมตรงกั บความประสงค หรือไมไพเราะแก การฟง ก็ไมใครจะมี ใครฟง แต ผมขอ
ยืนยันวา เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด ที่เราจะตองเผชิญกันตอไปเรื่อย ๆ จนกวาจะถึงที่สุดได.
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อยูทั้งวันทั้งคืน เกี่ยวกับเรื่องตัวกู - ของกู.
ขอจบการบรรยายในวันนี้ไวเพียงเทานี้
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ภาคเรื่อง
ธรรมปาฏิโมกข
๑. ยกหู ชูหาง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันอาทิตย ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๙ ปมะแม

การพู ดกั นที่ นี่ ในวั นพระ ๘ ค่ํ า ๑๕ ค่ํ า ที่ ป ระชุ ม
กั นที่ นี่ , ที่ หน าตึ ก โรงมหรสพทางวิ ญญาณนี้ , ประสงค
จะพู ด ข อ ธรรมกั น บ า ง. ถ า ไม มี อุ ป สรรคจะได พู ด กั น
เดื อ นละ ๔ ครั้ ง , และจะเรี ย กการพู ด ที่ นี่ ว า “ธรรมปาฏิ โ มกข ” ; โดยถื อ ว า ทางวิ นั ย มี ก ารลงปาฏิ โ มกข
เดื อ นละสองครั้ ง เพื่ อ ซั ก ซ อ มข อ ปฏิ บั ติ ท างวิ นั ย มิ ใ ห
เลอะเลื อน. และในพระบาลี ก็ มี ก ล าว วิ นั ย เลอะเลื อ น
เพราะธรรมะเลอะเลื อน; เพราะฉะนั้ น เพื่ อมิ ให ธ รรมะ
เลอะเลือน เราจึงจะพูดซักซอมขอธรรมะกันไวเสมอ ๆ,
และเราจะถื อว า การพู ดที่ นี่ เรี ยกว า ธรรมปาฏิ โมกข ซึ่ ง
มุ ง หมายจะพู ด กั น ในเรื่ อ งหลั ก ปฏิ บั ติ อั น เป น หั ว ข อ
สําคัญ ๆ เกี่ยวกับตัวกู - ของกู
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รูจักฟง ความคิดเห็นของผูอื่นบาง
เรื่ องที่ จะพู ดกั นในวั นนี้ ก็ เป นเรื่ องตามธรรมชาติ ซึ่ งเราควรจะหั ดสัง เกตว า
คนที่มี สติปญญาตาง ๆ กันนั้ น ย อมสังเกตเห็นอะไรต าง ๆ กัน, แลวมีความคิ ดเห็ น
ในเรื่ องนั้ น แล วนําเอามาพู ดได ตาง ๆ กั น. คนทั้ งหลาย หลาย ๆ คนนี้ ถาไปเห็ น
บานดอนแล วกลั บมา; ให เลาเรื่ องบ านดอน ก็ ย อมจะเล าได ไม เหมื อนกั นทุก ๆ คน;
เพราะใจคนย อมต างกั น และไปสนใจในสิ่ งที่ ต างกั น, ก็ ย อมจะเล ากั นคนละอย า ง
คนละทาง, และเลาไมเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ดูสิ่งเดียวกัน แหงเดียวกัน.
บุคคลบางคนเขาก็ ยอมมี สติป ญญาของเขาอยางหนึ่ง เห็นโลก เห็นชีวิ ต
ของเขาไปอีก แงห นึ ่ง ตา งหาก ไมเ หมือ คนอื ่น ๆ, อาศัย ที ่เ ปน คนละเอีย ดลออ
มี สติ ป ญญา เขาก็ เห็ นอะไรในแง ดี มี ประโยชน ก็ พู ดในสิ่ งที่ ตนพบมา; อี กคนหนึ่ ง
ไม เห็ นในแง นี้ แล วก็ เลยไม ชอบฟ งเขาพู ดเพราะเหตุ นี้ . ธรรมดาคนโง กั บคนฉลาด
จะคิดเหมือนกันไมได และตางฝายตางไมชอบเชนเดียวกัน.
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ถาเราอยากจะเปนคนฉลาด เราควรอุตสาหฟงความคิดเห็นของคนที่
ฉลาด ละเอียดละออ,มีอายุมากเสียบาง; ผูที่ยังเด็กกวารูจักฟง รูจักพิจารณา
แล ว จะได รั บ ประโยชน ม าก. พระพุ ท ธเจ า ท า นก็ ส รรเสริ ญ ในเรื่ อ งอย า งนี้ , ท า น
ตรัสวา อยางพระอัญญาโกญทัญญะนี้ ถึ งไมรูอะไรมาก ไม มีความรู อย างโนนอยา งนี้ .
อยางไรก็ดี อยางอื่นก็ตองรู เพราะวาอายุมาก ไดประสบพบเห็นสิ่งตาง ๆ มามาก.
เพราะฉะนั้นอยากใหพระเณรหนุม ๆ นี้หายอวดดีเสียบาง อยางอวดดีกันนัก อุตสาหหัด
ฟงความคิ ดเห็นของคนอื่นบาง; ถาเขาเปนคนแกอายุมาก แลวเปนคนละเอียดลออ
สุขุม รอบคอบแลว ลองฟงดูเถอะจะไดฟงสิ่งที่ตนไมเคยไดสังเกต; ถึงแมที่เคยผาน
มาแลวก็ไมไดสังเกต อยูแคจมูกก็มองไมเห็น, คนโง คนอวดดี มักจะมองไมเห็น
สิ่งที่อยูแคจมูก. เพราะฉะนั้น ขอใหผลัดกันเปนคนฉลาดคนละที ๆ ฟงเสียง
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ซึ่งกันและกัน ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันบาง; ใหแตละคนแสดงความคิดเห็น
เรื่องใดเรื่องเรื่องหนึ่งออกมาคนละที ก็จะนาฟง ซึ่งยอมตาง ๆ กัน ในที่สุดก็มีประโยชน.
คนอายุมากเขารูจักมองโลก ในแงที่เรามองไมเปน เราไดฟงเขา
พู ดเราก็ หายโง ขึ้ นมาในส วนนั้ น; เพราะฉะนั้ นจึ งบอกว า ให อุ ตส าห ฟ ง . แม แต
คนบ า พู ด ก็ ยั ง มี ป ระโยชน ให รู จั ก สั ง เกตแล ว ก็ เ ห็ น จริ ง . เมื่ อ วั น ก อ นมี ค นมาทอด
ผ าป า มี คนบ าติ ดมาคนหนึ่ ง เขาพู ดอะไรมาก; ถ าเราฟ งให ดี แล วก็ มี คํ าพู ดที่ เป น
ประโยชน , สวนคํ าที่ ใช ไม ได บ า ๆ บอ ๆ มั นก็ มี มากเหมื อนกัน แตคํ าที่ มี ป ระโยชน
ของเขาก็ มี เยอะ; ในคํ าพู ดเหล านั้ นมั นก็ มี ความคิ ดที่ แหลมคมออกมาได เป นครั้ ง คราว,
แต ส ติ ข องเขาไม ดี คํ า พู ด จึ ง ไม ติ ด ต อ กั น มั น ฝ น เฝ อ ไป นั้ น ก็ เ ป น ไปตามเรื่ อ งราว
ของเขา. แต ข ณะหนึ่ ง เขาพู ด อะไรได ดี ๆเราก็ ค วรจะฟ ง ถึ ง แม ค นบ า เป น ผู พู ด ;
เรื่ องที่ พู ดนั้ นก็ เป นเรื่ องจริ ง และเป นธรรมะอยู นั่ นเอง แม ว าจะออกมาทางปากของ
คนบา.
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เรื่ องการพู ดนั้ น ทุ กคนควรจะพู ดได ทั้ งนั้ น พู ดมาตามความคิ ดเห็ นของตน
ตามความรู สึ กของตั ว, ด วยเจตนาดี ต อผู ฟ ง จะให เป นประโยชน แก ผู ฟ ง; อย างนี้ ใช
ได ทั้ งนั้ น และย อมต องมี เรื่ องแปลกๆ กั นเสมอ. หรื อ ถ าจะให ตอบคํ าถามเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ ง ก็ ตอบต าง ๆ กั น ตามความรู สึ กที่ ต างกั นหรื อตามภู มิ ชั้ นจิ ตใจที่ ต างกั น.
อย างถามว าเกิ ดมาทํ าไม ? นี้ คงตอบกั นได ทุ กคน; แม แต คนที่ โง ที่ สุ ดเป นพาลที่ สุ ด
เขาก็ มี ความเห็ นได ว าเขาเกิ ดมาทํ าไม; แม แต จะคิ ดว า เกิ ดมาเพื่ อเอาเปรี ยบคนอื่ น
ซึ่งเปนความคิดเห็นของเขา มันก็เปนเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเหมือนกัน. เราตองพยายามฟง
หรือพรอมที่จะฟง, รูจักฝกหัดฟงเรื่องที่มีความหมายนาพิจารณาวา ใครพูดอะไรกัน
อยางไร.
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เรื่องการยอมฟง หรือไมยอมฟงนี้ มีไดเพราะเหตุหลายอยาง; ที่ไม
ยอมฟง เพราะฟงไมเปนก็มี.
ประเภทแรกนี้คงจะไมยอมฟง เพราะฟงไมเปน มันจึงฟงไมไดเ รื่อ ง
ไดร าว . ฟ ง ไม เ ป น นี้ เ ป น ที่ น า สั ง เวชมาก; เหมื อ นกั บ คนฟ ง ตนตรี ไ ม เ ป น ก็ เ ป น
เรื่ อ งที่ น า สั ง เวชมาก; แต ม ัน ก็จ ริง เพราะฟง ไมเ ปน . เชน เมื ่อ ฟง ดนตรีก ็ฟ ง เปน
ตี ป องตี แป งตี อะไร ไม เห็ นเป นดนตรี ; อย างนี้ เพราะฟ งไม เป น ลองไปคิ ดดู ว าคนที่
ฟ ง ดนตรี เ ป น ในโลกนี้ ก็ มี ไ ม กี่ ค น. ที นี้ ธ รรมะมั น ยิ่ ง กว า นั้ น มั น ยิ่ ง กว า ดนตรี มั น
ละเอี ยดสู งๆ ขึ้ นไปอี ก ก็ ยิ่ งไม น าฟ ง และไม อยากฟ งยิ่ งขึ้ นไปอี ก, แล วธรรมะที่ เป น
เรื่ องละเอี ยดขึ้ นไปอี กก็ ยิ่ งไม อยากฟ ง ทั้ งยิ่ งเข าใจยาก แล วก็ ไม เข าใจ. เพราะฉะนั้ น
ความไมอยากฟง มักจะมาจาก การถือตัว ถือเปนตัวกู-ของกู ถือมานะทิฏฐิ
ไมยอมฟงขึ้นอีกดวย.
ประเภทที่ ๒ การไมยอมฟง นี้จะมีอาการไมอยากฟง หรือไมยอมฟง
คนบางคนพู ด, หรื อจะยอมฟ งแต คนบางคนพู ด. นี้ เป นเรื่ องตั วกู เหมื อนกั น, เป น
เรื่องถือตัวตน ถือตัวกูเหมือนกัน, และติดขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึ้น ๆ ดวย.
ข อนี้ เนื่ องจากตั้ งแต เกิ ดมาก็ เลื อกมาก ซึ่ งเลื อกไปตามความเขลา. อย างเช นสมั ยหนึ่ ง
ถ าไม พู ดบนธรรมาสน แล วก็ ไม ฟ ง หรื อไม อยากเชื่ อ; นี้ ก็ ยั งมี อยู มากแม เดี๋ ยวนี้ , แต ว า
ค อ ยยั ง ชั่ ว ลงบ า ง; หรื อ ว า นั่ ง บนธรรมาสน แ ล ว จะต อ งถื อ ใบลานด ว ยถึ ง จะเชื่ อ ,
แมจะเปนอาจารยเปนอะไรของตัว ถาไมถือใบลานก็ไมเชื่อ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แบบดั ง กล าวมานี้ ก็ ใช ไม ได เหมื อ นกั น คื อ ตั ว เองไม เป นตั วเอง, ไม มี
หลั กเกณฑ หรื อไม มี อะไรเป นตั วเอง : ต องเชื่ อตามคนอื่ น ต องเชื่ อฐานะของผู พู ด
เชื่ อว าผู นี้ เป นอาจารย ของเรา ฯลฯ, นี้ แหละไปอ านดู เถิ ด มี ในกาลามสู ตร ซึ่ งเป น

www.buddhadasa.in.th

๕๒

ธรรมปาฏิโมกข

เรื่ องของคนโง : เชื่ อเพราะได ยิ นได ฟ งตาม ๆ กั นมา, เชื่ อเพราะน าเชื่ อ, เชื่ อเพราะ
เหตุผลอะไรของตน ฯลฯ อยางนี้ก็เรียกวา ใชไมได ไมควรเชื่อ.
สรุปความในกาลามสูตรนั้น สุดทายรวมความแลวก็คือวา ใหฟงไวกอน
แลวเอามาพิจารณาดูวา นาเชื่อไหม ? ควรเชื่อไหม ? เรื่องที่ตองเลือกเชื่อบางมัน
ก็ มี เหมื อนกั น; ต องรู จั กเลื อกว า ควรจะฟ งผู นั้ นพู ดไหม ? ในฐานะที่ น าเชื่ อ อย างนี้
ก็ มี เ หมื อ นกั น . แต พ ระพุ ท ธเจ า ท า นก็ ยั ง ไม ใ ห เ ชื่ อ โดยเหตุ อ ย า งนั้ น ; เพราะว า
เดี๋ ยวจะเกิ ดไปเชื่ อเพี ยงสั กว าเขาผู นั้ นเป นคนสํ าคั ญพู ด แล วก็ ต องเชื่ อ ไม กล าวิ พ ากษ
วิ จารณ . พระพุ ทธเจ าท านตรั สว า แม ตถาคตพู ดก็ อย าเชื่ อ; ให ไปคิ ดดู ไปแยกแยะดู
ไปใคร ครวญดู แล วจึ งเชื่ อ. คํ าสอนอย างนี้ มี ลั กษณะอย างที่ เรี ยกว า ประชาธิ ป ไตย
เต็ มที่ , เต็ มที่ จนถึ งขนาดว าจะให ใคร ๆ เป นพระพุ ทธเจ าก็ ได . ใครพู ดถู ก ใครพู ด ดี
มีเหตุ ผลมี เนื้ อหาดี คนนั้ นเป นพระพุ ทธเจ าได , มี ค าเท ากั บพระพุ ทธเจ าได เหมื อ นกั น ,
และเป นผู ที่ ควรพู ดให ผู อื่ นฟ งได ผู อื่ นก็ ควรจะฟ งเขาพู ดได ด วยเหมื อนกั น. อย างไร
ก็ดีในการฟงนั้น อยาคิดวาเสียเวลาไปเสียทั้งหมด; ในการที่ฟงคนนั้นคนนี้พูด
ถาเขาพูดปรารภธรรม และดวยเจตนาดี นี้ควรจะฟงเขา.
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ประเภทที่ ๓ โรคมานะทิฏฐิไมยอมฟงผูอื่นพูด นี้มีมากที่สุด; ไมอยาก
จะเปนผูฟง อยากจะเปนผูพูดเสียเอง นี้ก็มีมาก; มีอยูมากไมวาในที่ไหน มีแต
ผู ที่ อ ยากจะพู ด เสี ย เอง มากกว า ที่ จ ะให ผู อื่ น พู ด เมื่ อ ผู อื่ น พู ด ก็ ไ ม ฟ ง , หรื อ ฟ ง บ า ง
ฟงพอใหจบ ๆ แลวตนจะไดพูด โดยไมตองรูเรื่องวาอะไร, บางทีพูดซ้ํากันก็มี.
สําหรับพวกเรา ควรฟงดวยคิดวา คงจะมีประโยชนอยูบาง; อยางนี้
จะไดฟ ง ของแปลก ๆไปจากที่ เ ราเคยฟ ง ; แม จ ะเคยเรี ย นมากรู ม าก พู ด ได ม าก
มี เนื้ อหามากก็ จริ ง แต ถึ งอย างไรก็ ยั งไม หมด ยั งต องมี เหลื อไว ให คนอื่ นพู ดได บ าง;
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เพราะสติ ป ญญาย อมไมเหมื อนกั น ดังที่ ว ามาแล ว. ส วนหนึ่ งเหลื อไว ฟงคนอื่ นพู ด บ า ง
เหลือไวฟง แมแตคนที่เราเห็นวา ไมใชครูบาอาจารยพูด หรือกระทั่งคนบาพูดบาง.
ขอใหลองพิจารณาดู พอเราเห็นคนบาแลว เราก็มีกิเลสของเราเองขึ้นมา
ซึ ่ง เลวกวา คนบา นั ้น ขึ ้น ไปอีก ; ที ่เ ราคิด วา เราเปน คนดี นั ่น เปน คนบา ; ถา เรา
คิ ดอย างนี้ เราก็ เป นบ า หรื อเลวกว าคนบ าเสี ยอี ก. ให ระวั งกั นไว ให ดี ๆ หู หางของ
เราสยบอยู พอเห็ น คนบ า มา หู ห างของเราก็ ย กชู ขึ้ น ทั น ที , แล ว ตะโกนเรี ย กคนนั้ น
ว า “ไอ บ า”, แล วนึ กว า “ตั วเองเป นคนดี ”. ที่ นึ กว าตั วเองเป นคนดี นี้ หู หาง มั นยก
ขึ้ น มาอย า งเร อร า ที เ ดี ย ว; อย างนี้ ต อ งถื อ ว า คนนั้ น ต อ งเลวกว าคนบ า . การยกหู
ชูหางขึ้นมาประณามผูอื่นวาเปนคนบา ตัวเองเปนคนดี นี้มันคือบาคนละอยาง
หรือบามากกวา. คนนั้นเขาบาทางจิตใจสวนนอก สวนตื้น สวนธรรมดาสามัญ สวน
ร างกายมั นสมอง; แต อี กคนหนึ่ งนั้ นบ าดั กดานในทางความคิ ด ความเห็ น ทางสติ
ปญญา, มีตัวมีตน ยกหู ชูหาง ทุกครั้งที่เห็นวาคนอื่นดอยกวาตัว, จึงเห็นวาเขา
เปนคนบา เห็นวาเขาเปนคนโงบาง เห็นวาเขาเปนคนจนบาง.
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ถ าไม สนใจเรื่ องอย างนี้ ไม ศึ กษาเรื่ องอย างนี้ ก็ ตายเปล า เกิ ดมาชาติ นี้
ชาติ หนึ่ ง ตายเปล า, ไม มี วั นที่ จะรู ธรรมะของพระพุ ทธเจ า ที่ เรี ยกว า “ไม มี ตั วตน
ไมมีตัว กู ของกู” . เพราะวา มัน คอยอัด เอาไวแ ตเ รื่อ ง ตัว กู-ของกู เปน ควัน
กลุมไวเรื่อย : ดีกวาคนอื่น ฉลาดกวาคนอื่น ร่ํารวยกวาคนอื่น ฯลฯ. โรค
ถื อความดี ก็ คื อ โรคที เอาหู เอาหาง ไว ยกให มาก ๆ ขี้ เหนี ยวมาก ขี้ ตื ดมาก ฯลฯ ก็ มา
รวมอยูที่คนชนิดนี้แหละ.
เราจะเคารพนั บถื อใคร เราจงสั งเกตข อนี้ ว า คนนั้ นมี หู มี หาง ไว สํ าหรั บ
ยกกี่มากนอย;คนใดที่ มีหู มีหาง สําหรับยกนอย หรือเขายกนอย นั้นแสดงวา
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เปนผูมีคุณธรรมสูง, เปนผูยอม; ใชคํา ๆ เดียวคือคําวา “ผูยอม” ที่เรียกวายอมแพ
ก็ ได , แต มั นยิ่ งกว า ยอมแพ คื อยอมเป นผู ฟ งนั่ นแหละ. ถ าไม ยอมเป นผู ฟ ง ก็ ยกหู
ชูห าง เรื ่อ ย ไมย อมเปน ผู ฟ ง ;ถา เรายอมเปน ผู ฟ ง นั ่น มัน ก็เ ปน การย่ํ า ยีก ิเ ลส
ของเราทันที, เพราะการยอมนั้นทําใหมีตัวตนนอยลง มีตัวกูนอยลง; ไมตอง
เรียนรูอะไรอื่น ไมตองมีความรูอยางอื่น ทําใหมีตัวตนนอยลงนี้แหละ คือความ
ประเสริฐสูงสุด.
พระเณร เรี ยนมาก มี ตั วตนยกหู ชู หาง นี้ ก็ ไม มี อะไรดี , ไม มี อะไรที่ น า
นั บ ถื อ , มี แ ต ย กหู ชู หางมากขึ้ น ตามความรู ที่ เ รี ย นได ม ากขึ้ น สอบไล ไ ด ม ากขึ้ น ;
อยา งนี ้สู ช าวบา นที ่ไ มใ ครพ ูด ก็ไ มไ ด. ผู ที ่ม ีต ัว ตนนอ ยเขาจะไมพ ูด แตท วา ยกหู
ชู หางน อยก็ แล วกั น. ผู ที่ มี ความรู สึ กยกตั วยกตนอะไรทํ านองนี้ นั่ นแหละ เป นขณะ
ที่ มี กิ เ ลสเต็ ม ที่ : มี ค วามโลภ ความโกรธ ความหลง รวมอยู ใ นนั้ น หมด ในเวลา
ที่แสดงกิเลสเต็มที่นั้น. ขณะใดเราทําใหตัวตนถูกกดลงไป นี้เปนเวลาที่ดี เปน
เวลาทีป ระพฤติธ รรมที ่ด ีที ่ถูก ; ขณะใดที่เ ราสนับ สนุน ใหตัว กูเ ดน โดง ขึ้น มา
นั่นคือเวลาที่เลวที่สุด ที่ไมปฏิบัติธรรมเลย, ขณะนั้นก็เปนคนบาที่สุดยิ่งกวา
คนบาที่เที่ยวเพนพานเสียอีก.
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ที นี้ จะพู ดถึ งฝ ายผู ที่ ต องพู ดบ าง เผื่ อว า พระเณรองค ไหนถู กขอร องให พู ด ;
บางองค ก็ ค ล า ยกั บ ขวั ญ หนี ดี ฝ อ พู ด ไม ไ ด ประหม า ไปหมด เป น อะไรไปหมด ก็ มี ;
บางคนตรงกั น ข า ม พู ด เพ อ เจ อ ไปก็ มี . นี่ ก็ อ ย า งเดี ย วกั น อี ก คื อ เรื่ อ ง ตั ว กู -ของกู
มั น แสดงรู ป อี ก รู ป หนึ ่ ง . คนที ่ พ ู ด อวดดี เพ อ เจ อ ไป ก็ เ ป น เรื ่ อ งธรรมดา
ของตัว กู-ของกู ซึ ่ง เปน อยา งนั ้น เอง; สว นคนที ่ก ลัว ที ่ข ลาด ประหมา ไปหมด
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ก็เ พราะเหตุอ ยา งเดีย วกัน ทั้ง นั้น ที่ม ีตัว กู-ของกู สงวน หรือ รัก ษาภูมิ หรือ
รักษาเหลี่ ยม หรือรักษาเกียรติอะไรมากไป จนขี้ขลาด กลัว ประหมา ไมกลาพู ด
นั้ น มิ ใ ช ว า เป น คนไม มี กิ เ ลส ไม มี ตั ว กู ; นั้ น ไม ใ ช . ที่ แ ท มี ตั ว กู ม ากเท า ๆ กั น แต
อยู ในรู ปที่ มั นรั กษาหู หาง รั กษาอะไรของตน; คื อกลั วไปว าถ าพู ดออกไปจะขาดทุ น
จะรายยิ่ งกวาไมพูด;ก็ เลยไม อยากพู ด อมพะนําไวบาง, หรือวาถึงกั บขลาดพูดไมถู ก
ทั้งหมด เลยไมพูด; อยางนี้ก็ไมควร.
ถาจะตองพูดแลว ทําใจคอใหเปนปรกติ ใหมีธรรมะ ประกอบไป
ดวยธรรมะ แลวพูดไปดีกวา; พูดไปดวยเจตนาดี ดวยความตั้งใจที่ดี ระมัด
ระวังดี, เลือกสิ่งที่ตนรูจริงมาพูด, ก็จะพูดไปไดดี; แลวตอไปก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้น
จะพู ดได ดียิ่ งขึ้ น. ถ าไม ยอมทํ าหรื อขลาดกลั ว จนพู ดไม ได ก็จะเป นคนพู ดไม เป น
พู ดไม ได จนตายเลย. การประชุ มกั นที่ ตรงนี้ ถ าวั นไหนมี คนที่ มี ความเจนจั ดในชี วิ ต
มากพอ มาพูดอะไรใหฟง นี้ตองถือวามีคามาก และควรฟง, ไมควรจะผูกขาดไวเพียง
คนใดคนหนึ่งพูดคนเดียว.
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เคยอา นพบในบาลีว า บางครั้ง พระพุท ธเจา ทา นก็ไ มไ ดต รัส เอง
ไมเลาเอง แตตรัสบอกใหพระภิกษุองคอื่นพูดก็มี, หยุดพูดแลวใหองคอื่นพูดก็มี.
พระพุทธเจาทานตรัสแตสั้นที่สุด แลวใหองคใดองคหนึ่งพูดตอไปใหละเอียดตางออกไป
อยางนี้ก็มี; นับวาสมัยนั้นเปนประชาธิปไตยมาแลวตั้งแตตนตอ;พระพุทธเจาทานทรง
เป นประชาธิ ปไตยมาแล ว. ในที่ หลายแห งที่ อ านพบ สั งเกตเห็ นว า ภิ กษุ เหล านั้ น
หรือแมแตบางครั้ง ภิกษุณี สามเณร ก็มี ที่กลาพูด พระพุทธเจาทานตองการใหคน
แตละคนพู ดบรรยายหรื อพูดออกความเห็ น ซึ่ งก็มี คนพู ดขึ้นมาเรื่อยไมขาด; ต อเมื่ อ
ยากเกินไป ไมใชวิสัยจึงจะไมพูด และทูลขอรองใหพระพุทธเจาทานตรัสเอง.
พวกเราสมั ยนี้ มั กใช วิ ธี ติ ดบุ คคล ติ ดเครดิ ตของบุ คคลบ าง ซึ่ งไม ควรจะ
เปนอยางนี้. มีสิ่งที่ควรตองรูไวอีกอยางหนึ่งวา พุทธศาสนาอันเดียวกันนี้ เรามองกัน
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หรือวาลูบคลํากัน จับฉวยไดไมใชที่เดียวกัน; ทําใหฟงคลาย ๆ กับวาพุทธศาสนาอยาง
ที่ อธิ บายกั นอยู ในลั งกานี้ ไปอย างหนึ่ ง, พุ ทธศาสนาอย างที่ อยู ในพม านี้ ไปอย างหนึ่ ง ,
ฝายที่ อยูในธิ เบตก็ไปอีกอย างหนึ่ง, ฝายที่อยูในเมื องไทยก็ไปอีกอย างหนึ่ง, ไม เหมื อน
กั น เลย, ไม เ หมื อ นกั น อย า งยิ่ ง . ที่ นี่ ก็ อ ธิ บ ายอยู อ ย า งหนึ่ ง , ที่ อื่ น ก็ อี ก อย า งหนึ่ ง ;
แมพูดกันอยูในประเทศไทยนี้ ก็ยังไมเหมือนกัน; ดั งเช นหมู นั้น คณะนั้นก็ ไปอยางหนึ่ง ,
คณะนี้ ก็ ไ ปอย า งหนึ่ ง , ที่ นี่ ก็ ไ ปอย า งหนึ่ ง ที่ อื่ น ก็ ไ ปอย า งหนึ่ ง ; เพราะมี ทั ส สนะ
ตาง ๆ กัน.เราตองถือโอกาสที่จะฟงคนอื่นพูดบางก็จะดี.
เดี๋ยวนี้เรามาติดกันเสียวา จะตองรูพุทธศาสนาอยางไทย. อยางใน
ประเทศไทย; นี้ ก็ ต อ งมาฟ ง พวกไทยพู ด , ไทยฟ ง คนไทยพู ด . แต เ ดี๋ ย วนี้ ศ าสนา
เดิ มแท นั้ นก็ ไม รู ว า จะอยู ที่ ตรงไหน ? อยู ที่ พม า หรื อลั งกา หรื อ ยู ที่ ประเทศไทย ?
ประเทศไทยก็ คุ ยโม ไปเหมื อนกั นว า พุ ทธศาสนาถู กต องแต ของเรา ในประเทศไทยนี้ ถู ก
ดี กว าของคนอื่ นหมดในโลก; พวกลั งกาก็ พู ดว าอย างนั้ น, พวกพม าก็ พู ดว าอย างนั้ น
ควรจะเอามาใสครกตํา โขลกใหเขากันใหละเอียดเสียใหมทุก ๆ พวก แลวคอย
เอามากรองกันใหม, เอามาเกรอะมากรองกันใหมเสียมากกวา, จึงจะไดพุทธศาสนา
อันแทจริง.
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เพื่อประโยชนกวางขวาง เปนเหตุใหเราตองฟงเรื่องอะไรต า ง ๆ
ไว บ  า ง ฟ ง ผู อื่ น บ า ง, มี ก ารเจี ย มตั ว ยอมฟ ง ผู อื่ น บ า ง ยอมฟ ง แม เ ด็ ก ๆ พู ด บ า ง
ในโอกาสบางครั้ งบางคราว. อย ายกหู ชู หางเรื่ อย เหมื อนอย าง “น้ํ าชาล นถ วย”
ซึ่งเขาใชเปนคํ าดาชนิ ดหนึ่ ง; น้ํ าชาลมถวย ใสไมลง เปนน้ําที่ กินไมไดเสี ยมากกวา .
ควรมี โอกาสสักระยะหนึ่ง ที่ เราจะตองฟ งให รอบดาน, ไมใชเราจะต องทํ าอยางนั้นไปจน
ตลอดชีวิต; อยางนั้นไมใช; แตวาควรจะมีสักระยะหนึ่ง ที่เราจะศึกษาทั้งเถรวาท
ทั้งมหายาน ทั้งอื่น ๆ ที่เรายังไมรูวาเปนเถรวาท หรือ เปนมหายาย; อยางพมา
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อย างลั งกา อย างไทย อย างธิ เบต อย างจี น อย างญี่ ปุ นฯลฯ เหล านี้ ควรจะฟ งกั นเสี ย
สักคราวหนึ่ง. จะตูตัวเองวา ที่ตัวรูนั้นหมดแลวและถูกทั้งนั้น คนอื่นผิดหมด;
อยางนี้ไมสมควร.
นั กพู ดบางคนก็ พู ด ๆ ไป แล วก็ ด ามหายานอยู ทุ กวั น ๆ ทั้ ง ๆ ที่ ไม รู จริ ง
ในเรื่ องมหายาน,ผู “คงแก เรี ยน” บางคนในประเทศไทยยั งเข าใจไปว านิ กายเซ็ น คื อ
เจ กปาหี่ ตีป องตี แป ง; อย างนี้ เรี ยกว า ไม เขาใจ เรื่ องของพวกอื่นเสียเลย, คิดเสียว า
ที่ตัวรูอยูนั่นหมดแลว และถูกหมดแลว.

พุทธศาสนาที่แท ไมใชมหายาน, ไมใชเถรวาท
พระพุ ท ธศาสนาที่ แ ท นั้ น ไม ใ ช ม หายาน และไม ใ ช เ ถรวาท, ไม ใ ช
พุ ทธศาสนาอย างของเราหรื ออย างของใคร; ที่ เรามาเรี ยกว า พระพุ ทธศาสนาอย า ง
ของเราก็บ า เต็ม ที, เถรวาทนี ้ก ็ไ มใ ชข องเรา หรือ ของใคร. พุท ธศาสนาที ่แ ท
ไมใชเถรวาทและไมใชมหายาย; แตเปนขอปฏิบัติที่ถูตอง ที่ทนตอการพิสูจน
ในตัวการปฏิบัตินั้น, แลวสรุปกลาวลงไปในขอที่วา ไมมีตัวตน ไมมีของตน,
พูดถึงแตการปฏิบัติที่ทําใหหมดความสําคัญมั่นหมายวา ตัวตน วาของตน; นี้คือ
พุ ท ธศาสนาที่ แ ท . ส ว นวิ ธี อ ธิ บ ายที่ เ ป น ไปอย า งมหายาน อธิ บ ายไปในทํ า นอง
ต องพิ จารณาด วยสติ ป ญญา เขาก็ มี วิ ธี อธิ บายไปอย างหนึ่ ง; ในเรื่ องเดี ยวกั นแท ๆ
แตอ ธิบ ายตา งกัน ออกไปก็ม ี. แทจ ริง เปน เรื ่อ งสุญ ญตา เรื ่อ งความไมม ีต ัว ตน
ไมม ีข องตน. ฝ า ยเถรวาทเสี ย อี ก ที่ ไ ม ค อ ยใชค วามคิด สติป ญ ญา, ไปใชท อ งจํ า
ไปใช คํ าพู ดที่ ร อยกรองไว ตายตั ว; อย างนี้ กลั บจะโง กว ามหายานพวกที่ ใช สติ ป ญญา.
บุค คลผูที่ไ มรูจ ริง ไปพูด ยกยอ งเถรวาท ขม ขี่ม หายาน,อยา งนี้ก็บา ; หรือ วา
ไปยกยองมหายาน ขมขี่เถรวาท มันก็บาเทากัน.
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ถึ ง ว า เราจะถู ก จั ดเป น พวกเถรวาท ก็ ใ ห เ ป น แต เ พี ย งโดยทะเบี ย นเถิ ด ,
โดยการสมมุติเทานั้นเถิด, โดยจิตใจแลว อยาไปเปนเถรวาท หรืออยาไปเปน
อะไรเข า เลย; เป น พุ ท ธบริ ษั ท ที่ ถู ก ต อ งไว ก  อ นก็ แ ล ว กั น ; ไม ใ ช เ ถรวาท
ไม ใช มหายาน พยายามแต จะเป นพุ ทธบริ ษั ทที่ ถู กต อง, เป นพุ ทธบริ ษั ท ที่ พ ยายาม
จะละตัวกู ของกู แลวก็จะไมยกหู ชูหาง, พยายามที่จะริดรอนหู หาง ใหมันสั้นเขา
จนยกไมไ ด. พุท ธบริษัท ที่แ ทตอ งไมใ ชเ ถรวาท ไมใ ชม หายาน, หรือ ถา เปน
ก็เ ปน ทั้ ง เถรวาท เป น ทั้ ง มหายานไปเลย. เพราะว า ทุ ก ฝ า ยนี้ ก็ มี ส ว นที่ จ ะสอน
เรื่องไมมีตัวตนอยูดวยกันทั้งนั้น. วิธีสอน วิธีพูดเทานั้นที่ตางกัน.
ไปดู เ ถิ ด เรื่ อ งสุ ญ ญตาในพระไตรป ฎ กก็ เ ต็ ม ไปหมด, พระไตรป ฎ ก
เถรวาทนั้ น แหละ ซึ่ ง ก็ พู ด ไปอี ก แบบหนึ่ ง , วิ ธี พู ด ก็ มี อี ก แบบหนึ่ ง ตามแบบของ
เถรวาท, เป นวิ ธี รั กษา ระเบี ยบแบบแผน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี จั ด เป น orthodox
conservative อย างน าสมเพชทั้ งนั้ น. ทางฝ ายมหายานก็ ออกจะฟรี เกิ นไป เลยเถิ ด
มากเกิ น ไปก็ มี . เพราะฉะนั้ น ทางเถรวาทก็ ต าม ส ว นดี ข องมหายานก็ ต าม ส ว นใด
เหมื อ นกั น ตรงกั น ก็ ต อ งใช ไ ด ; ส ว นใดที่ เ ลยเถิ ด ไป หรื อ หดมากเกิ น ไป หรื อ ขยาย
มากเกินไป ก็ใชไมไดดวยกันทั้งสองฝาย.
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ถ าจะไปเกณฑ ให นั กศึ กษาของฝ ายอื่ น เขาเชื่ อเฉพาะแต คนที่ นั่ งถื อใบลาน
เทศน บ นธรรมาสน ต ามแบบเถรวาทนั้ น เขาคงทํ า ไม ไ ด ; ฉั น ใดก็ ดี เมื่ อ เราถื อ ว า
เปนพุทธบริษัทก็ควรจะสนใจเรื่องไมมีตัวตนนั่นแหละใหมากเขาไว ก็ฉันนั้น แลว
จะเป นพุ ทธบริ ษั ทที่ แท จริ งมากขึ้ น. ขอให มองให เห็ นข อเท็ จจริ งที่ สุ ด อย างที่ ว าอยู เ ดี๋ ย วนี้
วาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ติดอยูแคตัวกู-ของกู นี้.

ปราบ ตัวกู - ของกู อยา ยกหู - ชูหาง
พระเณรทั้ งวั ดนี้ อุ บาสก อุ บาสิ กา ทุ กคน ๆ นี้ ยกหู ชู หาง เรื่ องตั วกู ของกู ด วยกั นทั้ งนั้ น, มั นมาติ ดอยู แค อั นนี้ อั นเดี ยวเท านั้ น เห็ นชั ดเลย, ทั้ งวั นทั้ งคื น
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ทุ กวั นเลย. เดี๋ ยวหางของคนนั้ นที เดี๋ ยวหางของคนโน นที ยกโร ขึ้ นมา ด วยเรื่ องตั วกู ;
สวนเรื่ องของกู มันมี น อยหน อย, พู ดได วา ในวัดนี้ มี เรื่ องของกูละก็ น อยหน อย แต เรื่ อง
ตัวกูยังมีมาก, เดี๋ยวของอุบาสก เดี๋ยวของอุบาสิกา เดี๋ยวของพระ เดี๋ยวของเณร. ที่เหลือ
อยูนี้ก็ยังกระดางมาก บางคนก็ไมรูตัววากระดาง, แตนับวายกสูง ๆ อยูเหมือนกัน,
รูสึกวายกแรงมาก.
ในเรื่องความสุภาพนั้น อยางคนที่สุภาพ เขาไมยกหู ชูหาง เรื่องตัวกูของกูอ ยา งหยาบ,แตก ็ย กไปตามของคนสุภ าพ แรงมาก. บางคนนั ้น ไมไ ด
แสดงยกหู ชูหาง อยู ดวยกั นก็ดีอยู แตนั่งร องให เสียเองก็มี ; มั นเปนอยางนี้ ดู เหมือน
ตั วกู ลดไป แต แท จริ งยั งมี ตั วกู โร อยู เลย. ใจมั นไม ยอมแพ , แล วน้ํ าตาไหล. นี้ แสดงว า
ตั วกู ยั งไม ยอมปล อย, ตั วกู ยั งไม ยอมลดลง. เรื่ องทํ านองนี้ ดู เห็ นง าย ๆ ในพวกเด็ ก ๆ;
เขาร องไห , ไม ยอม, ถู กเฆี่ ยน มั นดื้ อ ก็ ร องไป, แต ก็ ไม ยอมแพ ; ยั งดื้ อ ยั งแสดง
อาการที่ตัวกูยังยกอยูดวยประการตาง ๆ.
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ควรที่ จะต องสะสางกั นต อไป ในเรื่ องป ญหา ตั วกู - ของกู นี้ แต แล วก็
มองกั นไม ค อยเห็ น;ถ าต างคนต างนอนเสี ยก็ ยิ่ งไม ค อยเห็ น, ถ าได ทํ างานร วมกั นเข า
แล ว จะเห็ นตั วกู ออกมา, นั้ นออกมา นี่ ออกมา. การทํ างานร วมกั นนี้ เป นของขลั ง,
ขนก อนหิ นบ าง ทํ านั่ นทํ านี่ บ าง ทํ าอะไรก็ ตามขอให ได ทํ า;พอมี งานทํ าแล วมั กจะมี
ตั วกู ออกมาให เห็ น; ถ าต างคนต างแอบไปนอนเสี ยก็ ดู คล าย ๆ กั บว าไม มี . เราสนใจ
เรื่องอื่นกันได ก็ควรจะสนใจ เรื่องที่จะกําหราบปราบปรามตัวกูกัน ใหมากยิ่ง ๆ
ขึ้นไปอีก.
ขอให ดู ให ละเอี ยด ฟ งคนอื่ นให มาก จะได เปรี ยบในการชนะตั วกู ; ถ าไม ย อม
ฟงคนอื่นเสียเลย มันสงเสริมตัวกูเรื่อย. หุบปากเสียใหมาก มีโอกาสที่จะไดเปรียบ
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เอาชนะตัวกูได; ถาไมยอมฟงคนอื่น ดีแตจะพูด ยิ่งมากเทาไรยิ่งเสียเปรียบ
เทานั้น, เปนโอกาสใหตัวกู-ของกู ยกหู ชูหาง มากขึ้น. ถาจําเปนตองพูดเอง
ก็ ต อ งพู ด ให เ ขานั บ ถื อ , เป น โอกาสวิ เ ศษแล ว อย า ไปชิ ง คนอื่ น พู ด อย า ไปริ ษ ยา
คนอื ่น พูด ; ใหเ ขาพูด ไป เราฟง ใหม าก. ใครพูด ก็อ ุต สา หฟ ง , ถึง ทีเ ราพูด
ก็คงมี; แตโอกาสที่จะพูดนั้นก็ไมตองการมากมายนัก, ฟงคนอื่นพูดนั้นมีโอกาสมากกวา.
ในการฟงผูอื่นนั้นมีประโยชนมาก แตไมมีใครชอบ เพราะไปเห็นเปนวา ตัวจะสูเขา
ไม ได , จะแพเขา แต ที่จริงเรื่ องแพ กลั บจะเปนเรื่ องที่มี ประโยชนในการทําลายตั วกู
อยางยิ่ง.

ผูยอม นั่นแหละ ชนะ
แทจริงเรื่องแพนี้ ไมใชเปนการแพเลย; ที่เรายอมแพนั่นแหละ เรา
ชนะ ไมตอ งเสีย อะไรมีแ ตไ ด. เรื่อ งยอมแพนี้ มัน เปน เรื่อ งไมใ ชเ พีย งแตวา
เขามาตีเรา มาฆาเรา, เราสูไมได เราจึงจะแพ, หรือเขามาตีเรา มาฆาเรา เราก็ควร
ยอมแพ; อยา งนี ้ไ มใ ช. หรือ วา เกิด เถีย งกัน หรือ วา ยกอะไรเขา ใสก ัน , อยา งนี้
ใครสูไมไดก็แพ; นี้ก็ยังไมใช. เปนผูที่ยอมไดนั่นแหละ คือผูที่ชนะบุคคลอื่น.
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ผูที่มีความเห็นวา; ยอมแพเปนผูช นะ หมายความวา ชนะตัวกู,
ชนะตัวกู ก็คือชนะตัวเอง,ชนะกิเลส. ผูที่ชนะกิเลส ชนะตัวกูไดแลวสามารถ
ทําประโยชนใหแกทุกฝายได. ถาตัวกู กับ ตัวกู ลุกขึ้นมากัดกัน ก็คือทําลายกัน
ทุกฝาย. ปจจุบันนี้โลกกําลังจะฉิบหายก็เพราะ ตัวกูของแตละฝายมันไมยอม, มันจะ
กั ด กั น ไปเรื่ อ ยจนโลกนี้ ฉิ บ หาย, หรื อ แม จ นประเทศฉิ บ หาย จนทั้ ง โลกฉิ บ หาย
กระทั่ งกี่ โลก ๆ ก็ พลอยฉิ บหาย ไม ยอมแพ กั นได . สั นติ ภาพในโลกมี ไม ได ก็ เพราะ
ความไมยอมกัน.
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ถ าพิ จารณากั นในเรื่ องความไม ยอม หรื อความยอม ว าจะสมควรอย า งไร
จะเห็นไดวาพระเยซูก็สอนเรื่องใหยอม, พระพุทธเจาก็สอนเรื่องใหยอม, แตไมมี
ใครฟง;
เชนฝายอเมริกาเคยแถลงวาเวลาจะถอยไป ก็ตองใหถอยอยางผูมีเกียรติ
อยางผูชนะ, การถอยอยางยินยอมนั้น ไมมีใครยอม; การยอม ถือเปนการแพ
ไมเปนการชนะ.
ถามีความยึดมั่นกันเชนนี้แลว มารฝายเดียวที่จะเปนผูชนะเรื่อย,
พญามารพวกเดียวเปนผูชนะเรื่อย, มนุษยเปนฝายแพเรื่อย. ทุกฝายก็เลยเปนโลก
ของมาร,เปนโลกของกิเลสของปศาจไปหมดเลย, ทั้งโลกกลายเปนโลกของพญามารไป.
ความคิ ดนึ ก ความรู สึ ก สภาพจิ ตใจ ที่ เหมื อนอย างภู ตฝ ป ศาจ เหมื อนอย าง
ที่เราเรียกกันวาพญามารนี้ เปนปศาจรายอยางนี้ มันจะฆาคนอื่นตะพึด;
เขาจะยอม
หรือไมยอม มันก็จะฆาคนอื่นตะพึด; เลิกฆาคนอื่น แลวเรายอมตาย อยางนี้ไมมีใครมี
ไมมีใครทํา.
เดี๋ยวนี้ไมมีใครทําได ไมเหมือนกับครั้งกระโนน สมัยที่มีการบําเพ็ญ
บารมี ของพระพุ ทธเจ า ซึ่ งมี มากมายหลายชาติ ยอมเสี ยชีวิ ตให คนอื่ น เพื่ อเขาไม ต อง
เสียชีวิต เคยมีดังเรื่องตอไปนี้ :-
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เสือแก หิว กําลังจะกินลูกของมันเองอยูแลว, คนก็กระโดดลงไปใหเสือกิน;
เสือเลยไมตองกินลูกของมันเอง; อยางนี้ก็มี. เรื่องทํานองนี้จะมีจริงหรือไมจริงก็ตามใจ
แตวามันมีเรื่องอยูในพระคัมภีรตอนที่บําเพ็ญบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจา.
พระโพธิสัตว
เคยเปนกระตาย เปนสัตวเดรัจฉานก็มี เปนมนุษยแลวก็มี. เมื่อเปนกระตายไดกระโดด
ลงไปในกองไฟ เพื่อใหพราหมณคนหนึ่งไดกินเนื้อ;อยางนี้ก็มี.
สมัยนี้ใครไปทําเขา
เขาก็คงจะวาบาเหลือประมาณ. แตถาทําอยางนี้ไดแลว จะฆาคนอื่นลงคอไดอยางไร ?
คนที่ทําไดอยางนี้จะดาคนอื่นไดอยางไร ? จะโกรธตอบ จะตีตอบ จะดาตอบไดอยางไร ?
มันทําไมได. จะไปตีเขากอน ยิ่งทําไมได, เขาตีเขาดา ก็จะตีตอบดาตอบ อยางนี้
จะทําไมได;เพราะถือเอาธรรมะไวยิ่งกวาชีวิต, ทั้งยอมสละชีวิตเพื่อเอาธรรมะไว
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และเห็นแกสันติภาพ; ดังนี้สันติภาพก็ยอมมีได. ถาทําอยางที่อเมริกาจะฆาเวียตนาม
เหนือใหสิ้นจนคนสุดทาย นี้ก็ทํากันไป, แตมันก็ไมมีอะไรที่ตรงกับคําสอนของพระศาสดา
องคไหน.
ขอใหพิจารณาเห็นใจความสําคัญ ในเรื่องไมยอม, เรื่องไมยอมคําเดียวนี้;
สวนเรื่อง คําวา ยอม นี้ มันตรงกันขาม มันทําใหเรื่องเดือดรอนทั้งหลายระงับไป
เพื่อสันติสุขของมนุษย. นี้ก็คือไมมีตัวเรา มีแตมนุษยสวนรวม, มนุษยชาติเปน
มนุษยสวนรวม มีความเปนมนุษยเหมือนกัน มี humanity เหมือนกัน หรือมีมนุษยชาติ
เหมือนกัน.
ทีนี้เรายอมตายเพื่อใหมนุษยอยู,
ยอมอะไรก็ได ยอมเสียเกียรติ
เสียหนา อะไรก็ได เพื่อมนุษยชาติคงอยู.
เดี๋ยวนี้เราไมยอม เราก็เอาระเบิดวิเศษ
โยนใสกัน แลวก็ตายหมด, มนุษยชาติก็ไมตองอยู เพราะวายอมกันไมได. คนสักคน
หนึ่งยอมตายเพื่อคนทั้งหมดอยู มันจึงจะถูกตอง. แตพูดอยางนี้มักจะฟงกันไมรูเรื่องจริง ๆ
คน ๆ หนึ่ งยอมตายเพื่ อส วนรวมให ไ ด อ ยู ด วยสั นติ มั น ก็ เป นการถู กต อ ง และเป น
การเสียสละอยางใหญโต จนใครฆาเราไมได; อยางนี้เราก็ยังไมยอม.
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เมื่อไมยอมกันอยู ก็ยอมไมสามารถทําโลกใหมีสันติสงบสุขไปได. โลก
ป จจุ บั นนี้ ละเลยทิ้ งศาสนากั นหมดแล ว ทั้ งคริ สเตี ยน ทั้ งพุ ทธ ทั้ งอิ สลาม ทั้ งอะไร
ตาง ๆ, ละทิ้งศาสนาที่สอนใหยอมกันเสียหมด. ฝายศาสนาคริสเตียนก็พิสูจนวา ศาสนา
พุทธผิด ถูกแตศาสนาคริสเตียน; เขาไมไดมาพิสูจนใหเห็นวา
ตางคนตางถูก,
แลวมารวมมือกัน ทําใหมนุษยมีความสุขในแงใดแงหนึ่ง;
ซึ่งวิธีของคริสเตียนก็ใช
ตามแบบของคริสเตียน วิธีของพุทธก็ใชตามแบบของพุทธ.

ทุกศาสนา มิไดมุงหมาย ลางผลาญกัน
การที่จะมาสอนใหเกลียดกัน ดูหมิ่นกัน ไมใหมนุษยมีความสุข
นี้ไมใช
และไมถูก.ศาสนาคริสเตียนเขาไมตองการอยางนี้, เขาตองการแตจะมาพิสูจนวา ศาสนา
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พุทธผิด ใหละทิ้งเสีย; ใหมาถือศาสนาคริสเตียน. ที่วาไปอยางนี้ พระเยซูไมไดทํา
ไมไดสอน ไมไดมีความคิด;
ลูกศิษยบา ๆ บอ ๆ ของพระเยซูในชั้นหลังนี้ตางหาก
เขาทํากัน. ศาสนาพุทธเราก็เหมือนกัน กําลังจะอุตริอยางนั้นบาง; ไปวาศาสนา
อื่น ๆ นั้นผิด ใหเลิกนับถือเสีย ใหมาถือศาสนาพุทธเถิด;
อยางนี้ไมถูกตอง.
ที่ถูกควรจะพิจารณาใหเห็นวา ทุกศาสนาอยูในฐานะที่วา มันเปนของถูกแขนง
หนึ่ง, แลวเอาความถูกตองนั้น เอาไปรวมกันเขากับแขนงอื่น มาชวยกันสราง
โลกใหมีความผาสุกเร็ว ๆ; อยางนี้จะดีกวา, อยางนี้กลับไมคิดกัน ไมคิดอยางนี้
ไมมีความมุงหมายอยางนี้; ตั้งใจแตที่จะคอยทําลายลางผลาญผูอื่น.
ครูของตน ๆ นั้น ตางก็บอกวา “ฉันไมไดมาเพื่อทําลายลาง
ผูอื่น”, มาเพื่อความสมบูรณที่ยังขาดอยู; แตลูก ศิษยไ มมีใครทําอยางนี้
ลู กศิ ษย ของพระเยซู เองก็ ไม ทํ าอย างนี้ มั วแต จะมาพิ สู จน หั กล างว าพุ ทธศาสนาผิ ด
ถือศาสนาคริ สเตียนจึ งจะถู ก พระเจ าก็มี แต ในศาสนาคริสเตี ยน และพระเจ าก็เ ป น ของ
คริสตเสียดวย. อยางนี้ มันเปนเรื่องผิด - ผิด - ผิด - ผิด - ผิดมากขึ้น ๆ, เปน
ความโง,
เที่ยวเอาความโงของตัวไปบังคับคนอื่นใหโงอีก มันก็ตองเกิดเรื่อง ไมมี
ทางที่จะหลีกเลี่ยง. พระพุทธศาสนาก็ทํานองเดียวกัน; เกิดมีคนโงทําอยางนั้นขึ้น
มาบาง มันก็ตอตานกัน; มันก็ไดการ. พระศาสดา หรือศาสนาก็ไดทําสงครามแกกัน
ในนามของศาสดา ของศาสนานั้น ๆ.
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พุ ท ธศาสนา ไม ส อน ให ป ล น ธรรมชาติ
ศาสนาพุทธนั้น ถายังเปนพุทธศาสนาอยู จะเปนอยางนี้ไมได; เพราะ
ต อ งสอนให ย อม ให ป ล อ ยให ว าง ให ไ ม มี ตั ว ตน ให ไ ม มี ตั ว กู , ให ว า ง,
มีความรูสึกที่วา ไมมีตัวฉัน;
สอนใหใจรูสึกวา ไมมีตัวฉัน,
ปากก็พูดในทาง
ที่วาไมมีตัวฉัน, ไมเปนตัวฉัน, ไมมีตัวฉันที่จะไปทําอันตรายผูอื่น. คําวา “ฉัน”
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ที่พูด ก็พูด ไปตามสมมติ; แตใ นใจตอ งไมมีตัว กู ไมมีตัว ฉัน , ของของกู
บานของกู นี้มันตองไมมีความหมายอยางนั้น.
แมจะมีทรัพยสิน มีเงิน มีทอง ก็เปน
ของธรรมชาติ; เราเปนเพียงผูจัดการชั่วคราว ก็ทําไปตามที่จําเปนจะตองทํา หรือ
ควรตองทํา; สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตลอดทั้งหมดทั้งสิ้นตองเปนธรรมชาติ.
ผูที่เปนพุทธบริษัทตองเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานจริง ไมไปปลนเอา
ของธรรมชาติมาเปนของกู, พอไปปลนเอาของธรรมชาติมาเปนของกู มันก็ตบ
หนาเอา ตองนอนเปนทุกขระทม หมนหมองอยูดวยเรื่อง ตัวกู เรื่องของกู; เรื่อง
ตัวกู เรื่องของกูนี้ทําใหนอนไมหลับ.
ถาเรามีอะไรอยางเปนพุทธบริษัท คือมีอยาง
เปนของธรรมชาติ ยอมดีกวามีชนิดที่ทําใหนอนไมหลับ.
ไมมีเสียเลย ดีกวามีเปน
ตัวกู-ของกู; จะมีบาวก็มีไป อยาเปนตัวกู อยาเปนของกู; แมหากวาจะมีมาก
หนอยก็ได ก็มีเพื่อชวยเหลือคนอื่นตอไปอีก แตอยาเพื่อตัวกู-ของกู. เรื่องการ
มีวัตถุทรัพยสินภายนอกนั้น ยังไมรายมาก ยังมองเห็นได,
ในเรื่องเงิน เรื่องทอง
เรื่องของของกู มันมีอยางนี้ ยังพอเห็นได;
แตเรื่องตัวกูนี้ลําบากมันเห็นยาก,
มันมีชีวิตของกู เปนตัวกู มีอะไรเปนเกียรติของกู เปนตัวกู,
กระทั่งทําอะไร ๆ
เพื่อตัวกูในที่สุด นี้ที่ลําบากมาก.
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พวกเรามาบวชอย างนี้ แล ว ไม มี ทรั พย สมบั ติ อะไรเลย แม กระนั้ นก็ ยั งมี ตั ว กู
ชูหัว ชูหางโรอยูอยางนี้.
มันยังมีตัวกูในเรื่องที่เกี่ยวกับเกียรติของกูอะไรนี้ หรือ
ทํานองนั้น; แมมาบวช เปนผูสละหมด, ไปหมด ซ้ําแลว ไมเกี่ยวกับเกียรติไมอะไร
เชนนั้นแลว ก็ยังมีตัวกู, มันไมยอม, ไมยอมเสียสละตัวกู. แมพวกพรหม ที่วา
บริสุทธิ์อยางยิ่งแลว ไมมีกิเลสหยาบ ๆ กันบางแลว แตก็ยังมีตัวกู. การยอมเสียสละตัวกู
ชิ้นสุดทายนี้ไมยอมเสียสละ; ถาสละสิ่งนี้ก็กลายเปนพระอริยเจาไป; ถาไมเสียสละสิ่งนี้
แมจะวิเศษสูงสุดเทาไร มันก็กลายเปนปุถุชนไป.
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พวกเทวดา พวกพรหมชั้ น สู ง สุ ด ยอดสุ ด ของชั้ น พรหม อะไรก็ ต าม
ถาสละตัวกูออกไปไมไดก็ยังเปนปุถุชนอยู เพราะมีตัวกู นิดเดียวนี้; ถาละ
ตัวกูได ก็เปนพระอริยเจา.
พูดวา สละตัวกูไดแลวเปนพระอริยเจา อันนี้ก็ไม
ถูกนัก; ถาพูดใหถูกก็ตองวา ไมมีตัวกู นั่นแหละเปนพระอริยเจา คือ ไมเปนมนุษย.

พุ ท ธศาสนิ ก ควรสนใจ เรื่อ งสุ ญ ญตา
เรื่องไมมีตัวกู ของกูนี้ จะเปนไดอยางไร ? ก็เหมือนอยางที่พระพุทธเจา
ท านตรั ส ไว ว า :เมื่ อ ใดไม มี ใ ครสนใจเรื่ องสุ ญญตา เมื่ อ นั่ นเนื้ อ แท ของพุ ท ธศาสนา
หมด.
ถามีใครคนหนึ่งอุตริมาสอนวาพวกฆราวาส ไมตองสนใจเรื่องสุญญตา และ
วา ตองมีตัวกู-ของกู;
อยางนี้เปนการสอนทําลายพระพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมิวนิสต;
จะเปนใครก็ตามที่สอนวา ฆราวาสไมตองละตัวกู, ไมตองสนใจเรื่องสุญญตา, และ
คนนั้นจะเปนใครก็ตาม,
นับวาเปนคนที่ทําลายหัวใจของพุทธศาสนาใหหมดสิ้นไป,
ทําลายพุทธศาสนายิ่งกวาคอมมิวนิสต. คอมมิวนิสตจะเผาวัดเผาวาทําลายไดแตภายนอก
เทานั้น แตไมอาจทําลายเนื้อแท หรือหัวใจของพุทธศาสนาได.
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ผูที่ประกาศตัวเปนพุทธศาสนิกเอง แลวมาสอนไมให สนใจเรื่ องสุญญตา
คนนั้นทําลายหัวใจของพระพุทธศาสนาไมมีเหลือ, เหลือแตเปลือก. ผูสอนเชนนี้
เปนบรรพชิตก็มี เปนฆราวาสก็มี, วาเรื่องสุญญตา ไมใชเรื่องของฆราวาส; เมื่อ
สอนอยูอยางนั้นก็คือ ถือเอาความคิดเห็นของตัวเองเปนหลัก :
ตัวเองไมชอบ
ไมสนใจเรื่องนี้, ไมชอบเรื่องวา เรื่องปลอยวาง, แลวก็แยกออกไปเลยวาฆราวาส
ไมตอง, ตอง แตพระที่จะไปนิพพาน เทานั้น ที่ตองสนใจ. พวกนี้เขาจะอธิบายอะไร
ไปตามความคิดเห็นของเขา เชน อธิบาย มงคลสูตร ๓๘ อยาง;
เขาแยกมงคลสูตร
ตอนต นเป นของฆราวาส ตอนปลายเป นของบรรพชิ ต ที่ จะไปนิ พพาน อย างนี้ ก็ มี .
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เพราะมีคําวา :
นิพพฺานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมฺง คลมุตตฺมํผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ
จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมมฺงคฺลมุตฺตมํ.
เขาสอนวา คาถาสุดทายขอนี้ ไมใชสําหรับชาวบานทีเปนฆราวาส.
นั่นคือกลาวผิดความจริงที่สุด เพราะพระพุทธเจามิไดมุงหมายอยางนั้น; มี
เรื่องราวที่อางได ในเหตุที่ทําใหพระพุทธเจาไดตรัสมงคลสูตรนี้. มงคล ๓๘ ประการนี้;
ปรากฏอยูวา ทานตรัสแกเทวดา ไมใชแกพระ;
ตรัสวาเทวดาก็ตาม ฆราวาส
ก็ตาม ตองถือมงคล ๓๘ ประการนี้; ฉะนั้นแมฆราวาสก็ตองทํานิพพานใหแจงดวย
เหมือนกัน. แตเปนไปในความหมาย ที่ต่ําลงมาสําหรับฆราวาส. นิพพานใน
ความหมายที่ต่ําลงมาสําหรับฆราวาส คือเย็นไวก็แลวกัน, อยาไปรอน-รอนเขา
ดัง ที ่ต รัส วา ผุฏ สฺส โลกธมฺเ มหิ -เมื ่อ โลกธรรมกระทบแลว อยา งหวั ่น ไหว;
นี่ฆราวาสก็ตองทํา; ที่ถูกก็ตองสอนใหฆราวาสทําอยางนี้. พวกมหาเปรียญบางคน
ที่สอนวา ขอความดังกลาวนั้น ไมไดสอนสําหรับฆราวาส; อยางนี้คนสอนนั้นเขลา
และไมรูจริง, ไปตูคําสอนของพระพุทธเจา, ไปทําลายคําสอนของพระพุทธเจา.
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ขอยืนยันวา แมฆราวาสแท ๆ นี้ ก็ตองถือขอนี้ คือมงคลขอที่วา : ผุฏสฺส
โลกธมฺเมหิจิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ - กระทบแลวไมหวั่นไหว, วิรชํ - ไมมีกิเลส,
เขมํ - เกษม, นี้ก็เปนของฆราวาสตามสวน. อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
- เปนผูไมมีโศก, เปนผูไมมีธุลีมลทิน, เปนผูเกษม คือวา สดชื่น แจมใส อยูเสมอ
เพราะไมมีกิเลส. เมื่อฆราวาสเขาไมมีกิเลส เขาก็มีความสดชื่นแจมใสอยูเสมอได.
ขอใหฆราวาสทําใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป; อยาไดไปเชื่อคนพวกที่สอนผิด ๆ วา ถาโลกธรรม
มากระทบฆราวาสแล ว ต องหวั่ นไหวซิ ต องเอากั บมันซิ ต องสู กั นอย างที่ ฟ นต อฟ น
ตาตอตา ซิ.
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ทั้งฆราวาส และ บรรพชิต ตองปฏิบัติธรรมโดยไมแยกกัน
ฆราวาสต องยอมให กิ เลสครอบงํ า ย่ํ ายี แล วก็ เร าร อน เป นไฟอยู เรื่ อย
อยางนั้นหรือ ? อยางนี้ก็เรียกวา สอนผิดเสียแลว. มงคลสูตร, สูตรที่แมแตฆราวาส
ก็ตองมีบริบูรณนั้น กลับไปสอนเสียวา : แคนี้เปนของฆราวาส แคนี้เปนของพระที่จะ
ไปอยูปาอยูดง เพื่อมรรคผล นิพพานอะไร.
สวนมากเขาสอนกันอยางนั้นทั้งนั้น.
ไปอานดู ไปสังเกตดูเถิด, เขาเขียนสอนกันไวอยางนี้. พวกที่ถือตนวาเปนผูรูอีกมาก
เขาเคยเขาใจขอความตอนนี้ผิดกันมานานแลว.
เมื่ อ ผมแรกบวชใหม ๆ ก็ ไ ด พ บคํ า สอน พบความเห็ น อย า งนี้ แ ล ว ;
บัดนี้ผมบวชมา ๔๐ กวาป;
เมื่อแรกบวชใหม ๆ ก็พบความเห็นอยางนี้ พูดกันอยูใน
หมูพวกพระแลว คือแยกคําสอนอยางนี้สําหรับฆราวาสไปเลย,
แยกคําสอนอยางนี้
สําหรับพระเพื่อไปนิพพานไปเลย.
เราเองไมรูอะไร ตอนแรก ๆ บวชก็พลอยคิด
อยางนั้นไปกับเขาดวยเหมือนกัน;
ครั้นเรายิ่งเรียนรู เรายิ่งมองเห็นวา ไมใช
อยา งนั้น ,
ไมมีส องฝา ย อยา งนั้น ;
แตมีห ลัก เดีย ว แนวเดีย ว ฝา ยเดีย ว,
เปน เอกายโน ไปนิพพานโดยตรงเลย. แตวาฆราวาสนั้นถือเอาเพียงเทานี้,
เอาเพียงอยางนี้, เอาเพียงระดับนี้. เชน มรรคมีองคแปดนี้ ก็ไมใชสําหรับ
ฆราวาส หรือไมใชสําหรับบรรพชิตโดยเฉพาะ; แตสําหรับทุกฝาย ฆราวาส
ก็เอาเพียงเทานี้, บรรพชิตก็เอาถึงเทานั้น, และผูที่อยากไปเร็ว ๆ ก็เอาถึงเทาโนน.
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เรื่ องมรรคมี องค แปด ไม ต องมี แยกเป นของฆราวาสหรื อของบรรพชิ ต ,
เรื่ องศี ล สมาธิ ป ญญาก็ เหมื อนกั น ไม ต องมี แยกเป นของฆราวาส ของบรรพชิ ต,
ธรรมอยางไหนก็เหมือนกัน ไมตองแยกเอาแตเพียงวา มันคนละระดับ.
นิพพานของ
ฆราวาส ก็เหมือนกับนิพพานของพระ, ความหมายเดียวกัน. แตในการปฏิบัติ
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บางทีมันก็ดูไมออก; พระบางรูปนี้มีกิเลสมากกวาฆราวาสก็มี. ธรรมะนั้นไมมี
ความหมายเปนสองอยาง อยางนั้นไปได; แตวาปฏิบัติไปไดเปนระดับ ๆ ระดับไป
คือตองทําลายตัวกูทั้งนั้นแหละ จึงจะเปนนิพพาน ฝายฆราวาสก็คอย ๆ ปฏิบัติไป;
ถาไมเรงรัดก็ทําลายไดนอยหนอย, บรรพชิตผูเขมแข็งก็ทําลายไดมากหนอย. อยา
ไปแยกวา ฆราวาสไมตองทําลายตัวกู, ใหสนับสนุนตัวกูเขาไป, ขั้นบรรพชิต
จึงจะทําลายตัวกู; อยางนี้มันผิดจุดประสงคของพระพุทธเจา. อยาไปแยกคําสอน
ของพระพุทธเจาออกเปนสองชุด. ชุดหนึ่งเอาไวเปนของฆราวาส อีกชุดหนึ่ง
เอาไวใหพระ อยางนี้; อะไร ๆ ก็แยกเปนสองชุดหมด มันก็เปนเรื่องตลกสิ้นดี, ไมมี
หลักในพุทธศาสนาที่สอนอยางนี้.
อยางเชนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ตองเปนเรื่องเดียวกัน; ฆราวาสเอา
ไปถือตามสัดตามสวนที่จะถือได, บรรพชิตถือใหมากขึ้นไป. เรื่องอนัตตา ฆราวาส
ก็ถือตามสัดตามสวนที่จะถือได,เรื่องสุญญตา
ก็ถือตามสัดตามสวนที่จะถือได;
หรือฆราวาสจะถือปฏิบัติมากขึ้นก็ไมเปนไร. อยากลัววาปฏิบัติธรรม รูจักอนัตตา
แลวจะไมทํางาน หรือมันจะไมลุกขึ้นมากินอาหาร หรืออะไรอยางนั้น, ไมตองกลัว.
ไปลองปฏิบัติดูกอนเถอะ มันยิ่งฉลาดมากกวาเดิมดวยซ้ําไป จะทําอะไรไดมากกวานั้น.
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อยากลัวเรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตา; ถารูจักมันแลว ไมไดทําใหเรา
ไมทําอะไร, หรือไมทําอะไร ไมหาอะไร ไมขวนขวายอะไร; แตกลับจะทําใหเรา
ทํา และขวนขวายถูก วิธีดว ย, ไมเ ปน ทุก ขดว ย, ไดผ ลดีดว ย. ที่ทํา อะไร
ได เป นปรกติ ดี ทํ าอะไรถู กต องดี ก็ เพราะรู เรื่ องความเป นอนั ตตาเรื่ องสุ ญญตานี้ .
พวกนิกายเซ็นเขาสนใจเรื่องอนัตตา เรื่องสุญญตา กันมาก ปฏิบัติกันเขมแข็ง; มันจึง
เปนยุคหนึ่งที่เขาใจกันถูกตองในเรื่องนี้. เขาจึงสอนเรื่องสุญญตานี้แกทุกคนลงมากระทั้ง
คนหาปูหาปลา จับกุงจับปลา; เขาสอนไมแบงแยกวา เปนพระ เปนบรรพชิตที่อยูถ้ํา
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อยูภูเขาจะเอานิพพาน หรือฆราวาสทั้งนั้น; แมกระทั่งคนบา ๆ บอ ๆ ก็มี. คนที่
ออกบวชไปอยูอยางเปนบรรพชิตนั้น คนบา ๆ บอ ๆ ก็มี, คนหลงอยางยิ่งตองการนิพพาน
ในความเพอฝนอยางนี้ก็มี; เขาก็สอนเรื่องสุญญตากันทั่วไป.
ถามาฝกพิจารณา คิดกันแตเรื่องวา ตัวความทุกขเปนอยางไร ? จะควบ
คุมมันอยางไร? ก็แลวกัน; เราอยามีทุกขเลยก็แลวกัน; อยางนี้ปฏิบัติได
จะเป น ยิ่ งเสี ยกว าเป นบรรพชิ ตอี ก ทั้ ง ๆ ที่ กายอยู ที่ บ าน มี ภาวะอย างที่ เขาสมมุ ติ
เรี ยกกั นว า ฆราวาสนี้ แต มี จิ ตใจสู งยิ่ งกว าบรรพชิ ต ก็ มี เป นจํ านวนมากมายได จํ านวน
หนึ่งในขณะที่บรรพชิตมีตัวกูจัด ยึดมั่นถือมั่นจัด. พระนี่ดากันก็มี, ฆากันตายก็มี,
สะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกวาฆราวาสก็มี. จะเห็นไดวา ไมไดเปนพระ เปนฆราวาส
อยูที่ภายนอก แตเปนอยูที่จิตใจตางหาก.

ปญหาเดียวที่ตองจัดทํา คือ ไมมีตัวกูที่จะยกหูชูหาง
ถามีปญหาเหลืออยูเพียงปญหาเดียวมันสบาย; ปญหาของเราเหลือเพียง
ปญหาเดียว ก็คือไมมีตัวกู ที่จะยกหู ชูหาง ปญหาเดียว. เมื่อทําอันนี้ได อันอื่น
ก็ทําไดหมด มันทําไดไปในตัวหมด; ไมมีตัวกูชนิดนี้ มันไมขาดศีล, เขาจะไม
ฆ าสั ตว ไม ลั กทรั พย ไม ประพฤติ ผิ ดในของรั กของผู อื่ น ไม ทํ าอะไรที่ มั วเมาประมาท
เปนที่ไมไววางใจในตัวเขา; มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยูในตัว, ไมประพฤติ
ปฏิบัติไปในทางผิด, จะมีอะไรครบหมดทุกอยาง ในความไมมีตัวกู, ไมยกหู ชูหาง.
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พวกคนโง ไปคิ ดมาก จะเอาอย างนั้ น จะเอาอย างนี้ จะเอาอย างโน น;
ทีสวนนี้แลวไมเอา, สวนที่จะไมมีตัวกูนี้ไมเอา. จะไปเอาอยางโนน จะไปเอา
อยางนี้, จะไปเอาพระพุทธ พระธรรม, พระสงฆ, จะเอาศีลอยางนั้น จะเอาศีลอยาง
โนน, ซึ่งลวนแตเรื่องฝนทั้งนั้น. อยากรูเพราะเหอตาม ๆ กันไป ทําอะไรตาม ๆ
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กันไป; เพราะเชื่อผูพูดงายเกินไป, คนๆ นั้นพูดเขาก็เชื่อเลย มันจึงเปนอยางนี้.
ไมทําอยางพระพุทธเจาที่ตรัสวา : “ไมเชื่อ ตองคิดดูกอน” นี้. พวกที่มีแง
สําหรับพูดแยง และลอเลียนก็จะแยงวา ถาไมมีตัวกู ไมมีตัวตน แลวมันก็ไมทําอะไร,
อยางนี้บาง;
หรือไปทําสกปรก ลามก อนาจารอะไรอยางนี้ก็ไดเพราะไมมีตัวกู
แลวนี่ อยางนี้บาง. พอไมมี ตัวกู ของกู แลว ก็ไปทําอนาจารก็ได, เขาจะมีขอแยง
มีขอลอเลียนเสียอยางนี้ ตามประสาของคนที่ไมพยายามจะเขาใจ, พยายามแตจะยกตัวเอง
และทับถมผูอื่นทาเดียว.
มันก็ถึงสมัยแลว ที่จะเขาใจเรื่องนี้กันเสียที. ขอใหพยายามศึกษา คิดนึก
สังเกต เรื่องไมมีตัวกูนี้ เสียใหได โดยไมตองมีตัวกู; นี้ประหลาดดี. ไมตอง
เรียนปรัชญาฟุมเฟอยอะไรก็ได, ศึกษาใหเขาใจเรื่อง สุญญตา - เรื่องไมมีตัวกูนี้
ก็แลวกัน; เขาใจไดก็เปนการเรียนปรัชญายอดสุด. ไมตองไปเรียนขอธรรมะ
แยกแยะเป นแขนงละเอี ยด ซึ่ งใหชื่ อเฉพาะแต ละแขนงอย างนั้ น อย างนี้ มากมาย.
นั่นมันไมใชวิสัยของคนทั่วไป, ไมใชวิสัยของชาวบานทั่วไปจะควรศึกษา; แตเปน
เรื่องของคนที่ชอบคิดชอบนึกมีหัวเปนนักปราชญ เปนปรัชญา; ซึ่งเขาก็แยกออกไป
-แยกออกไป-แยกออกไป, ตั้งชื่อใหมันมากเขา ๆ; นี่เปนเรื่องของคนที่ชอบคิด
ชอบนึก.
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พุทธศาสนา เปนสุญญวาท, เปนปรัชญาประเภทสุญญวาท; เปนความ
วาไมมีตัวตน. ถามีตัวตน มีอัตตา มีอาตมัน นี้จะเปนอสุญญวาทของพวกฮินดูไป.
พุทธศาสนาเปน ขณิกวาท เพราะบัญญัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั่วขณะจิตเทานั้น.
ส วนศาสนาที่ เป นอขณิ กวาท หรื อเป นปรั ชญาอขณิ กวาท อย างนี้ ต องเป นพวกที่ มี
ตัวตน, มีตัวตนถาวรตลอดกาล
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พุทธศาสนาเปนพวก วิภัชวาท คือแบงแยกออก ซอยออก เปนสวน ๆ
ไปหมด ไมมีตัวตนเหลือ. สวนผูอื่นเขาไมเปนวิภัชวาท, เขาไมแบง, เขาวาเปน
ตัวตน เปนอัตตา เปนอาตมันแบงไมได.
ถาศึกษากันในรูปปรัชญา อยางนี้ มันก็มีมากมายอีกหลายสิบชื่อ, มีวิธีพูด
มีวิธีอธิบายตางๆกันออกไป.
ศึกษากันอยูแตในรูปปรัชญาเสียอยางนั้น จะมี
ประโยชนอะไร. ในที่สุดก็มาสรุปรวมอยูที่วาไมมีตัวกูนี้, จะไดรับประโยชนจาก
สวนนี้ เทานั้น. ศึกษาเรื่องไมมีตัวกู ใหเขาใจถูกตอง จนไมเกิดความรูสึกในใจ
สําคัญมั่นหมายอะไร วาตัวกู วาของกู พอแลว; ปรัชญาฟุมเฟอยนั้นไมตองรูจัก ก็ได.
คนบางหมูเขาชอบกันในสวนนั้น เรียนกันเสียจนไมรูจักจบจักสิ้น; แตเรื่องไมมี
ตัวกู นี้เลยไมไดเรียน.
ถาศึกษาปฏิบัติ เพียงนั่งระวังจิต ไมใหความคิดประเภทตัวกู เกิดขึ้น
ในใจได; นั่นคือทําไดดีที่สุด ทําถูกที่สุดแลว, เปนผูไมประมาทที่สุด, เปน
ผูทํา อยางรีบดวนที่สุดแลว.
ไปเรียนนั้น ไปเรียนนี่ ไปเรียนโนน นี้เปนบาไป ;
ทํานอยใหมาก ทําสั้นใหยาว; ทําอยางนั้น อยางนี้ จนตัวเองก็ตายเปลา, ไมมี
โอกาสไดพบ ไดถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนา มันตายเปลา ตายเสียกอน;
เพราะ
ไปทําเรื่องนอยใหมาก, ทําเรื่องสั้นใหยาว, ทําเรื่องที่ไมยากใหยาก, ทําเรื่องที่ไมลึก
ใหลึก;
มันเปนความบาของคน นั่นเอง;
เรื่องปรัชญานี้ ไปทําเรื่องที่ไมมาก
ใหมาก. อภิธรรมยอดสูงสุด อยูตรงที่วาง ไมมีตัวตนนั่นแหละเปนอภิธรรมแท,
อภิ ธรรมที่ ทํ าให คํ าพู ดมาก ให ตั วหนั งสื อมากนั้ น เป นอภิ ธรรมไม มี ที่ สิ้ นสุ ด เป นพวก
ปรัชญาเพอเจอ, หู หาง ของตัวยาวออก ๆ สูงขึ้น ๆ โดยไมรูสึกตัวก็ได.
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เนื้ อ แท ของ พุ ท ธศาสนาอยู ที่ ไ ม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
อาตมาไม ก ลั ว ที่ พู ด อย า งนี้ เพราะพู ด อย า งเสี ย สละ พู ด เพื่ อ ทํ า ให หั ว ใจ
ของพระพุทธศาสนาโผลออกมา;
ใหคนเขาไดรูวา เนื้อแทของพุทธศาสนาอยูที่
จุดไหน ตรงไหน วาอยางไร เพียงนิดเดียวคือ สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย.
ฆราวาสมีเรื่องรอนมาก ตองปฏิบัติใหได; อยาไปเชื่ออยางที่เขาพูด อยางเขลา ๆ
วา : ไมตอง ฯลฯ, อยาไปสนใจเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น, ฆราวาสตองยึดมั่นถือมั่นให
มากเขาซิ.
ขอใหไปพิสูจนขอนี้ใหมาก พิสูจนขอนี้ออกมา;
ขอรองใหทุกคนทั้ง
ประเทศชวยกันศึกษาพุทธศาสนา อยางระมัดระวัง ใหประณีต สุขุม ใหถูกตอง
แลว
จะพบความจริ ง ข อ นี้ ด ว ยตนเองทุ ก คน.เมื่ อ ศึ ก ษาอย า งถู ก ต อ งแล ว จะไปพิ สู จ น ใ ห
เห็นไดทันทีวา ที่พูดอยางนั้นไมมีประโยชน, เปนการทําลายพุทธศาสนาเปลา ๆ.

ใครมี ทุ ก ข มาก ต อ งสนใจ เรื่อ งดับทุ ก ข
เรื่องความดับทุกขนี้มีไวสําหรับคนที่เปนทุกข,
ฆราวาสนั่นแหละ
เป นคนที่ มี ทุ ก ข มาก จึ ง ต อ งสนใจเรื่ อ งความดั บ ทุ กข โ ดยรี บ ด ว นโดยแท จ ริ ง ด ว ยการ
ปฏิบัติใหถูกฝาถูกตัว.
ความดับทุกขนี้ก็คือ เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น;
ดังนั้น
ฆราวาสจงพยายามไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นให มาก เพราะได ยึ ดมั่ นถื อมั่ นไว มากแล ว บรรเทาลง
เสียบาง. คนที่วาฆราวาสตองยึดมั่นถือมั่นใหมากเขานั้น อยาไปสนใจเลย, ฆราวาส
ตองยึดมั่นถือมั่น นี้เปนคําพูดที่ผิดเกิน ๑๐๐ เปอรเซ็นต.
ใครอยากจะพูดอยางไหน
ก็พูดไป ไมเปนไร;
สวนเราอยากจะพูดอยางของเราก็พูดไป;
เขาอยากจะพูด
อยางไหนก็พูดไป; แลวในที่สุดมันไปเจอกันเอง.
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มากขึ้น เขาก็รูจักเลือกเอาเองวา อยางไหนจะเปนประโยชนแกเขา ?
อยางไหนจะ
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ชวยดับทุกขใหแกเขา ? เขาก็เลือกเอาเองได, เราไมเอาแพเอาชนะแกกันและกัน.
เราไมตองการจะเอาชนะเขา ถึงแมวาเขาตองการจะชนะเรา. เราพูดออกไป โดย
มุงหมายใหเขารู จักฟ ง รู จั กเลื อกรูจั กพิจารณาเอาเอง ว าอย างไหนมันจะเปนประโยชน
แกมนุษย และแกเขาผูนั้น ผูยังมีความทุกขอยู.การเอาชนะเขา หู หาง ของเรา
มันก็จะยาวออกไปทันที, มันก็เปนเรื่องถอยหลังเขาคลอง; มันไมมีเหตุมีผล, ไมมี
อะไรหมดที่จะไปเอาชนะผูใด;
และถาไปเอาชนะผูใดเขา หู หาง มันก็ยาวออกมาอีก
มันก็ถอยหลังเขาคลองอยูเรื่อย.
ถึงแม ผูที่ อยู ในสวนโมกขนี้ ก็ดี ที่กํ าลั งจะพยายาม เอาชนะซึ่ งกั นและกันอยู นี้
ก็ดี;
ขอใหไปคลําหู คลําหาง คลําหัวกันดู ใหดี ๆ ทุกองค วามันยาวออกมาเทาไร;
อยามัวแตมีการโตเถียงกัน ทะเลาะวิวาท, อยาเอาชนะแกกันและกัน; ผูแพ คือผูชนะ
ที่แทจริงตามแบบของพระพุทธเจา. คนโบราณพวกที่ไมเปนมหาเปรียญ เขาพูด
กันวา “แพเปนพระ ชนะเปนมา”.
สวนพวกที่ไมเปนมหาเปรียญ เปนนักธรรมเอก
อยางนี้ มักยกหู ชูหาง พูดอยางนี้ไมเปน.
แตปูยาตายายสมัยกอน เขาพูดเปน วา
“แพเปนพระ ชนะเปนมาร”.
ใครที่สงเสียง ดัง ลงเลง ๆ จะเอาชนะคนอื่นนั้น
มันเปนยักษเปนมารดวยกิเลสตัณหา;
คนที่นิ่งเสียปลอยใหคน ๆ นั้นเปนบาไปตาม
เรื่องตามราวของเขาเถิด, อยางนี้คนที่นิ่งนั้นชนะ.
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“แพเปนพระ ชนะเปนมาร” อยางนี้ คนสมัยนี้ยิ่งฟงไมออกเขาทุกที;
โดยเฉพาะคนหนุ มคนสาว พวกนั กการเมื อง พวกอะไรต างๆ นี้ ยิ่ งฟ งไม ออก ฟ งไม
ถูกมากเขาทุกที. แพเปนพระไดอยางไร ? ชนะเปนมารไดอยางไร ? คนสมัยนี้เขา
เปนผูรูดีกันไปหมด เปนผูถูกไปหมด, ไมสนใจคําโบราณ.
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ระวัง “ตัวกู” อยาใหโผลออกมา
พวกที่ สนใจปฏิ บั ติ ธรรมตามคํ าสอนของพระพุ ทธศาสนาควรจะเร งปฏิ บั ติ
ใหเหลือเรื่องเดียวซึ่งอยูในลักษณะที่พอจะปฏิบัติไหว คือ ระวังตัวกู อยางใหโผล
ออกมา, ทั้งวันทั้งคืนระวังแตตัวกู อยาใหโผลออกมาในจิตใจ, อยาใหโผลออกมา
ในหวงนึกของจิตใจ, อยาใหปรุงแตงดวยอวิชชา เปนตัวกู-ของกูขึ้นมาในหวงนึก
แหงจิตใจนี้; ใหมีจิตใจประกอบดวยสติปญญารุงเรือง เปนพุทธะ เปนผูรู
ผูตื่น ผูเบิกบาน อยูเสมอ. ถาตัวกูโผลขึ้นมา มันก็ไมรู ไมตื่น ไมเบิกบาน ก็จะกลาย
เปนยักษเปนมาร; มันมืดดําไปดวยความโงความหลง, มันรอนเปนไฟไปเลย.
ขอใหปฏิบัติในเรื่องของจิต ประคับประคองจิต ดํารงจิต หรืออะไร
แลวแตจะเรียก; เพื่อขอนี้ขอเดียว คือเพื่อไมมีตัวกู. อยาเผลอเปน อวิชชา
ตัวกูโผลขึ้นมาในหวงนึกของจิตใจ แมเปนขณิกะ-ขณิกะ-ขณิกะ,
คือชั่วขณะจิต
หนึ่งเทานั้น มันก็ตองระวังไปตลอดเวลา; อยาใหมีขณะจิตไหนประกอบไปดวยตัวกู
ของกู จนเปนอุปทาน, เปนอัตตวาทุปาทาน ปรุงมาจากอวิชชา. การปฏิบัติเรื่องจิต
ทํานองนี้ของพระจึงตองไปลงปาฏิโมกข อยางวินัยกันเสียทีหนึ่ง ทองปาฏิโมกขนั้น,
แลวมาลงปาฏิโมกขแบบธรรมะ ที่เราเรียกกันวา ธรรมปาฏิโมกข ซักซอม
หัวขอธรรมะที่แทจริง ใหมั่นคงไวเสียสักทีหนึ่ง. วันปาฏิโมกข วันอุโบสถ อยางนี้
ก็ลงปาฏิโมกขเสียทั้งสองอยาง คือ ปาฏิโมกขวินัย กับ ปาฏิโมกขธรรมะ.
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ฟงธรรมปาฏิโมกขไว เพื่อธรรมะไมเลอะเลือน
คําวา “ปาฏโมกข” นี้ควรจะเรียกไดทั้งธรรมะ ทั้งวินัย เพราะใน
พระบาลีนั้นมีวา :ธรรมะเลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือน, วินัยเลอะเลือน
ก็เพราะธรรมะเลอะเลือน. วันอุโบสถอยางนี้มาถึงเขาวันหนึ่ง ก็ชําระซักฟอก
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เสียครั้งหนึ่ง; อยาใหวินัยเลอะเลือน อยาใหธรรมะเลอะเลือน, อยาใหขอปริยัติของ
ธรรมะเลอะเลือน, อยาใหขอปริยัติของวินัยเลอะเลือน; แลวก็ปฏิบัติธรรม
อยาใหเลอะเลือน, ปฏิบัติวินัยอยาใหเลอะเลือน, เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานอยูเสมอ.
ถาเป นพระชนิ ดนี้ เพี ยงชั่ วโมงเดี ยว ก็ มี ค ามหาศาลแล ว อย าว าถึ งจะบวชถึ งหนึ่ ง พรรษา
เลย, ถาไดอยางนี้สักชั่วโมงเดียวก็มีคุณคามหาศาล; ซักซอมหลักธรรม หรือตัวธรรมะ
ไวบาง อยางนี้ก็จะดี.
ถอยคําที่พูดกันที่นี่
คงไมเสียหลาย คงมีประโยชน เพื่อมิใหฟนเฟอน
เลอะเลือนแหงธรรมวินัย, วินัย คือ ระเบียบบังคับเขาไปจากภายนอก เพื่อ
ใหตัวกูมันเหือดแหงไป; สวนธรรมะนั้น เขาใชวิธีตัดรากถอนโคน ออกมา
จากขา งใน เพื่อ ใหตัวกูมัน เหือ ดแหงหายไป; ขางนอกก็บีบเขาไป ขา งใน
ก็บีบออกมา ตัวกูมันก็หายไปหมดจากสันดาน.
ความเคยชินที่เปนตัวกูนั้นหมดไปจาก
สันดาน ก็เรียกวากิเลส อนุสัย สิ้นไปเพราะเหตุนี้.
กิเลส อนุสัยคือความเคยชิน
ในเรื่องตัวกู-ของกูที่สะสมไวในสันดาน จนเปนนิสัยสันดาน; เกิดมาพอมีความ
รู สึ ก อะไรบ า ง ก็ เ ริ่ ม สะสมนิ สั ย สั น ดานแห ง ตั ว กู -ของกู กั น มาอย า งนี้ ตั้ ง แต อ ายุ
สองเดือน สามเดือน สี่เดือน หาเดือน จนถึงขวบหนึ่ง สองขวบสามขวบ, ยิ่งขึ้น ๆ
ยิ่งมากขึ้น, จนอายุ ๕๐ - ๖๐ นี้มันมาก. นั่นแหละเขาเรียก อนุสัย สังโยชน ที่นอน
เนื่องอยูในสันดาน.
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ความเคยชินนี้ตองขูดเกลา, ที่วาขูดเกลาใหบางไป ๆ นี้คือเปนอยู
โดยชอบ อยางใหกิเลสอนุสัย เหลานั้นไดกินอาหาร กิเลสมันก็ผอมไป ๆ ผอมไป
ตายไป. อยูโดยชอบ คือ เปนอยูอยาใหตัวกูเกิดขึ้นไดในความรูสึก; ถายังละ
หรื อขู ดเกลา ความเคยชิ นออกไปไม ได หมด ความรู สึ กเป นตั วกู -ของกู ยั งเกิ ดขึ้ นมาได ,
มันก็เกิด ขึ้นมา; ก็ไมเปน ไร เกิดขึ้น มาก็รีบทําลายทันที, ไมเปนไรไมตอ ง
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เสียใจ. อยาไปเสียใจวา อาว, มันโกรธขึ้นมาเสียอีกแลว; โกรธแลวก็แลวไป
เลิกกันเดี๋ยวนั้นทันที. หรือทําผิดไปแว็บหนึ่งมีตัวกูเกิดขึ้น ก็อยาไปเสียใจ อยาไป
วิตกกังวล, อยาไปวุนกันอยูกับเรื่องที่มันแลวไปแลว; ระวังอยาใหเกิดตอไปอีก
คนเขลา ๆ นั้นชอบเอาเรื่องที่แลวไปแลวมาเปนทุกขไปตาง ๆ; เชนวา โอย, เรายังแย
เรายังหางไกล เราแยลงทุกที;
อยางนี้เราก็แยจริง ๆ เหมือนกัน ถาไปเขาใจผิด
อยางนั้น.
เรา สวดมนตบท อตีตํ นานวาคเมยฺย ฯลฯ แลวใหรูความหมายถึง
พระพุทธภาษิตนี้ เอามาใชใหเปนประโยชนบาง.
เรื่องใดผานไปแลวก็แลวไป,
มันไมมาก็อยาไปนึกมันขึ้นมา ที่เปนอยูเดี๋ยวนี้แหละระวังใหดี ๆ. นี้ก็สวดกัน
อยูบอย ๆ แลวสวดแปลเสียดวย, แลวก็ไมรูวาอะไร เอามาใชไมถูก. ลงวาปจจุบันนี้
ดีแลว ก็ไมตองสงสัย อดีต อนาคต ก็ดี, มันดีตามกันไปหมด. ฉะนั้นทําใจเกี่ยวกับ
อดีตใหดี ปองกันอนาคตใหดี และถาที่นี่ดีแลวละก็ หลังจากนี้ก็ตองดีดวย. ทําโลกนี้
ใหดีเด็ดขาด ใหสะอาด ใหบริสุทธิ์ แลวโลกหนา โลกอื่นก็ตองดีดวย; จะอยู
ในโลกชาตินี้ หรือชาติตอไปก็ไมตกนรกแน.
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เรื่อง “ชาติหนา” นี้ มีถามกันเรื่อย, ถามกันแตเรื่องชาติหนา; เขาก็
พยายามพิสูจนกันแตเรื่องชาติหนา สวนชาตินี้พากันไมสนใจ. นี้เปนเรื่องโงที่สุด
บาที่สุด ผิดหลักพระพุทธศาสนาที่สุด.ถาเดี๋ยวนี้ ที่นี่ เวลานี้ ทําใหไมมีกิเลส
ไมมีตัวกู-ของกูเถิด แลวตอไปมันก็ดีหมด, ชาติหนาชาติไหนกี่ชาติก็ดีหมด ;
หรืออาจจะสิ้นสุดลงเสียแคชาตินี้ดวยซ้ําไป ไมมีชาติอื่นอีกตอไป, ที่สุดมันก็สิ้นลงที่นี่
ไมมีชาติที่แลว ที่อดีตยอนหลังมาแตขางหลังโนน ก็ไมมีชาติ;
เพราะเราไปเขาใจ
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วามีชาตินั่นเอง มีตัวกูนั้นเอง มันจึงทําไมเด็ดขาด. ถาเดี๋ยวนี้ไมมีชาติ อนาคตก็
ไมมีชาติ มันก็สิ้นสุดแหงชาติ สิ้นสุดแหงตัวกู-ของกู;
ที่จริงจะยอนหลังหรือดูไป
ขางหนาก็ดี มันไมมีชาติ เพราะความจริงเปนเชนนั้นอยูแลว, คือไมมีตัวคนอยูแลว.
เราไปหลงวามี “ตัวฉัน” ไดทํานั่นทํานี่ไว มันก็เลยสืบตอชาติกันไมจบ.
แต ว าเรื่ องอย างนี้ ยากเกิ นไป ยากจนพระพุ ทธเจ าท อแท ไม อยากจะสอน,
คิ ดว าคงไม มี ใครเข าใจ และไม คิ ดจะสอนเสี ยที หนึ่ งแล ว เรื่ องไม มี ชาติ อะไรทํ านองนี้ .
เผอิญมาฉุกคิดวา อะ คงจะมีคนเขาใจบาง;
ทานก็เลยตั้งพระทัยสอน แลวก็สอน
-สอนกันตอมา. เรื่องชาตินี้ ชาติหนา เปนเรื่องยาก และก็มีเรื่องเดียวเทานั้น
ไมมีกี่เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องยาก ลึกถึงขนาดที่พระพุทธเจาคิดจะไมสอนเสียแลว.
เรื่ องนี้ พระพุ ทธเจ าตรั สรู ขึ้ นมา แล วมาคิ ดว า อาจจะมี คนประเภทหนึ่ ง
ซึ่งอาจจะเขาใจได แลวจึงสอนพวกนั้นเถิด; เพราะฉะนั้นเราควรจะจัดตัวเราเอง
ไวในกลุมพวกนั้น, ในกลุมที่อาจจะเขาใจคําสอนของพระพุทธเจาได, แมลานคน
จะมีสักคนหนึ่งก็อาจจะได.
ขอใหจัดพวกเราไวในชุดที่เขาใจไดบางเหมือนกันนั้น;
พยายามศึกษาใหถูกวิธีดวย. ถาสมมติวาพลโลกนี้ มีหารอยลาน หรือพันลาน พวกที่
เขาใจไดมีสักพันคน นี่ก็สมประสงคของพระพุทธเจาแลว;
ในโลกปจจุบันนี้ สมมุติวา
มี มนุ ษย พั นล านอย างนี้ ถ าในล านหนึ่ ง มี คนหนึ่ งเข าใจได นั บว าล านละคน ก็ จ ะมี
สักพันคน; ถาพันคนเขาใจจริงก็สมประสงคของพระพุทธเจา ไมเหนื่อยเปลาเสียเปลา
ถาคนเขาใจถึงพันคน ไดรับประโยชนไปไดก็สมควรแลว.
มนุษยพันลานคนนี้เขาใจ
ธรรมะของพระพุทธเจาไดสักพันคน ก็นับวา ธรรมะนั้นไมยากเกินไป, เพราะถาทํา
ถูกวิธีแลวไมมีเรื่องอะไรยาก. พระพุทธเจาทานก็ไดวางวิธีไวใหอยางมากมาย;
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรม อยาไปถือวา เปนเรื่องเหลือวิสัย.
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นี่ถาพวกคุณไมมา (พูดกับฆราวาส)
ก็ไมคุยกันนานเทานี้ ทีหลังตองมา
ใชหนี้บาง คือ คุณตองเปนฝายพูดบาง; อยางนี้เอาเปรียบ. ถามีคนสูงอายุมาอีก
ก็จ ะเชิญ ใหพ ูด อีก ใหว ิจ ารณนั ่น นี ่ โนน นี ่ใ หฟ ง ตามความคิด เห็น ของผู ที ่เ ปน
เจาสังเกต เจาความคิด เจาพิจารณา. คนสูงอายุนอนไมหลับ ก็เพราะเต็มไปดวยการคิด
การพิจารณา ก็ยอมมีเรื่องดี ๆ มาพูดใหฟงมาก.
การนั่งพูดกันที่นี่ เผื่อวา ถาคําพูดเหลานี้มีประโยชนจริง ประโยชนนี้
ตองมีราคาหลายแสนบาท; นับวาใหการลงทุนสรางตึกนี้มันหลุดหนี้ไปเสียที;
หาเรื่องมาเปลื้องหนี้กันที่นี่ อยางนี้ได, บนกอนหินโคนไม ที่ไหนก็ได.
มืดแลไมเห็นทางแลว พอกันที เดี๋ยวจะเดินลมลุกคลุกคลาน.
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๒. ความวางที่พระพุทธเจาตรัส
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันจันทร แรม ๘ ค่ํา เดือน ๙ ปมะแม

การพู ดกั นที่ นี่ ตามที่ ตกลงกั นมาแล วว าจะพู ดกั น
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว กู -ของกู เพื่ อ ซั ก ซ อ มข อ ปฏิ บั ติ ใ น
ทางธรรม มิ ให เลอะเลื อนเช นเดี ยวกั บการลงปาฏิ โ มกข
ในทางวิ นั ย ซึ่ งเราเรี ยกการพู ดที่ นี้ ว า “ธรรมปาฏิ โ มกข ”
ทํ านองเดียวกั บปาฏิ โมกขทางวิ นั ยนั้ น เราจะได เลื อกหั วข อ
ธรรมะมาพู ดกั นตามความสมควรแก โอกาส. วั นนี้ จ ะพู ด
เรื่อง “ความวางที่พระพุทธเจาตรัส”, ดวยเห็นวา ไดพูด
เรื่ องความว างนี้ มานานแล ว, แต รู สึ กว า ยั งมี ผู ไม เข าใจ,
หรื อเข าใจไม ถู กต องอี กมาก, จึ งจะขอทํ าความเข าใจกั น
ในหมูพวกเราที่นี่ตอไปกอน.
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เรื่อง วาง ที่พระพุทธเจาตรัส
เรื่ อง “ว าง” นี้ พู ดกั นมา ๑๐ กว าป แล ว ยั งไม กระจ างเลย เก็ บมาพู ด
ได อี กคราวละเล็ กละน อย; ขอให พยายามฟ งให เข าใจมากขึ้ นทุ กที ๆ. ฟ งเรื่ อง “ว า ง”
กั นมาแล วตั้ งแต ต น ๆ ก็ ทราบกั นแล วว า พระพุ ทธเจ าท านถื อว า เรื่ องของความว างนี้
เปน เนื ้อ หนัง เปน เนื ้อ ตัว ของพุท ธศาสนา.เรื ่อ งความวา งนี ้ม ีแ นไ มผ ิด ; เพราะ
มีคํากลาวอยูวา ตถาคตภาสิตา แปลวาที่ตถาคตไดประกาศไว นี้ก็แสดงวาเรื่องวาง
หรื อเรื่ องสุ ญญตา ที่ พวกอื่ นประกาศก็ มี เหมื อนกั น เช นพวกอุ จเฉททิ ฏฐิ ก็ พู ดเรื่ อง
ไม มี อะไร, เรื่ องสู ญเปล านี้ คื อ ว าง ของพวกอื่ นที่ เป นมิ จฉาทิ ฏฐิ พู ด. ส วน ว าง
ที่ไมใชสุญเปลา คือเพียงแตวางจากความรูสึกวา “เรา” วา “ของเรา” เทานั้น,
นี้คือ วางของพระพุทธเจา.
ที่ ในเมื องไทยเรานี้ ก็ มี การสอนกั นผิ ด ๆ เพราะแปลคํ านี้ ผิ ด ขนาดนั กศึ กษา
ยั งหลงผิ ด ยั งฟ งมาผิ ด; ตั้ งแต กาลก อนมา เขาแปลคํ าว า “ว าง” นี้ ว า สู ญเปล า,
ไมไ ดอ ะไร ไมม ีอ ะไร. ถา แปล “วา ง” วา สูญ เปลา ละก็ผ ิด แน; พระพุท ธเจา
ท านไม ได มี ความหมายว า สู ญเปล า แต มี ความหมายว า “ว าง”; อย างที่ ในบาลี
มีคําอธิบายเปนคํานิยามอยูชัดแลว เชนวา : ที่วาโลกวาง, โลกนี้วาง ก็เพราะ
วางจากสวนที่ควรถือ วาของเรา วาตัวเรา.
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เรื่ องว างนี้ เราพู ดเสี ยใหม , เราพู ดไม ให กํ ากวมก็ ได คื อพู ดว า “ทุ กสิ่ ง ไม มี
อะไรที่ ควรถื อว า เป นตั วเรา หรื อเป นของเรา”; ให ประโยคนี้ แหละ : ทุ กสิ่ งทุ กอย าง
ทั้งหมดนี้ ไมมีอะไรที่ควรถือวาเปนตัวเรา-เปนของเรา. เมื่อมันวางก็ไมมีสวน
ที ่ค วรถือ วา เปน ตัว เรา-ของเรา; แตท า นใชคํ า สั ้น ที ่ส ุด วา “โลกวา ง” เพราะ
ไมใ ชอัตตา เพราะไมใชอัตตนียา, วาเพราะไมมีอะไรเปนอัตตา คือ เปนตัวเรา,
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โลกวางเพราะไมมีอะไรเปนอัตตนียา, และที่พูดวา “ไมมีอะไร”
ครบหมด; แตไมมีสวนไหนจะมาเปนตัวเรา หรือของเราได.

ก็เทากับพูดวา มีหมด

“วาง”
นี้ไมไดหมายความวา ไมมีอะไรใหเรากิน ไมมีอะไรใหเราใช
ไมมีอะไรใหเราอยู ไมมีอะไรใหเราดู;
ไมใชอ ยา งนั้น.
มันมีอ ะไรใหเรากิน
ใหเราเห็น ใหเราดม ใหเราดู ใหเราใช ครบทุกอยาง;
แตไมมีสวนไหนที่
ควรถือวา ตัวเรา หรือ ของเรา. ฟงดูใหดีวา : โลกทั้งหมดวาง เพราะไมมีสวน
ที่จะเปน ตัวเรา หรือ ของของเรา.
ภาษาธรรมดา ๆ ก็วา ไมมีอะไรที่ควรถือวาเปนตัวเราหรือของเรา.
พูด
อยางนักกฎหมายหนอยก็วา ทั้งหมดไมมีอะไร ที่ควรสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวเรา
วาเปนของเรา. ใชคําวา “สําคัญมั่นหมาย” นี้ดีหนอย : มันมีเต็มไปหมด
ทั้งขางนอกขางใน;
ขางในคือ ในตัวเราเอง ชีวิตรางกายนี้เปนขางใน.
ขางใน
ทั้งหมดนี้ ก็ไมมีอะไรที่เปนตัวเรา หรือเปนของเรา;
ขางนอก คือนอกไปจาก
รางกายเรา ทรัพยสมบัติของเรา อะไรของเรา,
ที่เรียกวาของขางนอกนี้ ก็ไมมีอะไร
ที่จะเปนของเรา หรือเปนตัวเราไปได.
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ชีวิตนี้ไมใชตัวเรา และไมใชชีวิตของเรา,
ความคิดนึกอะไรตาง ๆ ที่เคยถูก
สมมตวาเปนตัวเรานั้นก็ไมใชตัวเรา.
บางคนสําคัญเอาเองวา ที่รูสึกได คิดนึกได
อันนั้นแหละคือตัวเรา อยางนี้ก็มี; แตเมื่อศึกษาจนรู จึงจะรูไดวา ที่คิดนึกไดนั้น
ก็สักแตวาเปนสิ่งที่รูจักคิดนึกได, แตไมใชตัวเรา; เพราะธรรมชาติของมัน
เปนอยางนั้นเอง, หนาที่ของมันเปนอยางนั้นเอง. มันสมองที่เปนสํานักงานก็ดี,
จะเปนตัวจิตที่มองไมเห็นตัวก็ดี,
มารวมกันแลว มันทําหนาที่คิดนึกไดทั้งสองอยางก็ดี,
ทั้งหมดที่กลาวนี้ก็ไมใชตัวเรา,
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เมื่อไมใชตัวเราแลว, ไมมีตัวเราเสียแลว, ของเรามันจะมีมาแตไหน.
ตอ เมื่ อ มี ตั ว เราจึ ง จะถื อ ว า นั่ น ของเรา นี่ ข องเรา ชี วิ ต ของเรา เนื้ อ หนั ง ของเรา
แขนขาของเรา ความเจ็บของเรา ความแกของเรา ความตายของเรา. ขางนอก
ก็ เ ช น เดี ย วกั น จะนึ ก ว า เป น เรา เป น ของเราได อ ย า งไรในเมื่ อ ไม มี ตั ว เราเสี ย แล ว ;
พิจารณาตอไปอีก บุตร ภรรยา สามี เพื่อนฝูงก็เหมือนกัน,
ก็เปนคนเหมือนกัน,
ถึงทรัพยสมบัติก็เหมือนกันอีก.
สรุปไวทีหนึ่งกอนวา โลกวาง หรือทุกสิ่งทุกอยางวาง เพราะไมมีอะไร
เป น ตั ว เรา หรื อ เป น ของของเรา. ว า ง คํา ที่ ห นึ่ ง นั้ น ก็ คื อ โลกว า ง ว า ง
คํา ที่ ส องก็ คือ จิตวาง.
จิตวาง คือจิตที่ไปรูความจริงขอนี้เขา, รูวาโลกนี้ไมมีอะไร ที่จะเปนเรา
เปน ของเราได .ยกเอาจิ ต ภายในนี่ เป น ผู รู สึ ก ว า ไม มี อ ะไรเป น ตั ว เรา ของเราได
เลยโวย;
รูอยางนี้จิตก็วางจากความสําคัญมั่นหมาย หรือวางจากอุปทาน วางจาก
อะไรนี้; เมื่อไมรูวาจะไปจับอะไรมาเปนตัวเรา หรือเปนของเรา ถาไมเรียกวาจิตวาง
จะใหเรียกวาอะไร ที่ไมไปจับฉวยเอาอะไรมาเปนตัวเราหรือของเรา;
เปนจิตที่วาง
จากตัวฉัน และของฉันอยูเสมอ ก็ตองเรียกวา “จิตวาง”.
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โลกวาง จิตวาง คือเรื่องของ ความวาง
จิตวางนั้น ไมใชไมคิดไมนึก; เพราะตามธรรมชาติของจิตยอม
คิดนึกรูสึกอะไรอยู ตามธรรมชาติแลว. แตกอนนี้ไมวาง เพราะวาไปเอานั่นเอานี่
มาเปนของเรา มาถือไว เลยไมวาง, เพราะติดธุระอยูเรื่อยจึงไมมีวาง, เมื่อไมหอบ
อะไรไว เ ป น ของเรา ไม ถื อ อะไรไว เ ป น ของเรา ก็ เ ลยดู ว า ง หรื อ ฟรี หรื อ เป น อิ ส ระ

www.buddhadasa.in.th

ความวางที่พระพุทธเจาตรัส

๘๓

นี้เรียกวาจิตวาง. พูดสั้น ๆ เรียกวาจิตวาง, ขยายความไปวา จิตที่ไมไดสําคัญ
มั่นหมายยึดถืออะไรวาเปนตัวเรา หรือเปนของของเรา. นี้คือจิตวางคําที่ ๒.
วางคําที่ ๑ วาโลกวาง คือทุกสิ่งทุกอยางวาง; เพราะไมมีอะไรจะ
เปนตัวเรา หรือของเราได. คําที่ ๒ วาจิตมันวาง เพราะจิตรูความจริงขอนั้น,
แลวไมรูจะไปถือเอาอะไร วาเปนตัวเรา หรือของเราก็ตาม, มันเลยอยูวาง
เฉย ๆ เสีย. แตจิตก็คงทําอะไรไปตามหนาที่ของจิต ของกายของอะไรตามเรื่อง
ของสิ่งนั้น ๆ; แตความสําคัญมั่นหมายวา “ฉัน” วา “ของฉัน” นั้นไมมี เรียกวา
“จิตวาง”.
เอาเรื่อง โลกวาง กับเรื่อง จิตวาง นี้มารวมกันเขา เปนเรื่องความวาง
โดยสมบูรณ; ที่เรียกวาสุตตันตะ ทีเนื่องเฉพาะดวยสุญญตา, เรื่องราวที่กลาวถึง
สุญญตา. ถาพูดเรื่องสุญญตาก็คือเรื่องนี้; เรื่อโลกวาง เรื่องจิตวาง, เรียกวา
เรื่องความวาง. หัวขอนั้นคือ เรื่อง โลกวาง กับจิตวาง มารวมกันเขา เรียกวา
ความวาง;
หรือคําวา ความวาง นี้ขยายความออกไป คือจิตวาง และโลกก็วาง,
นี้ก็เปนเรื่องความวาง.
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พูดสั้น ๆ วา “ความวาง” แตคําอธิบายมีมาก, อธิบายไปถึงโลกวางอยางไร,
จิตวางอยางไร. เรื่องนี้ก็มีคําพูดหลายคําเหมือนกัน, รายละเอียดปลีกยอยที่วาโลกวาง
อยางไร ไมมีตัวตนอยางไร, ไปศึกษาเอาเองใหละเอียด; พิจารณาดูไปทีละเรื่อง ๆ.
เรื่องที่ ๑ ทั้งโลกทั้งหมด ทุกสิ่งรวมทั้งคนดวย, ทั้งโลกดวย ทั้งวัตถุดวย,
ตัวคนดวย, ความคิดความนึกของคนดวย; อะไร ๆ ก็เปนความวางจากตัวตน,
จิตก็วางจากตัวตน แตวาในฐานะที่เปนเพียงโลก เปนเพียงสวนหนึ่งของโลก.
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เรื่องที่ ๒ คือ เดี๋ยวนี้เราเอาจิตมาในฐานะที่เปนตัวนายโรง เปนตัว
เจากี้เจาการวาจิตนี่จะยึดถือ หรือจะไมยึดถือ.
ถาจิตเห็นวาโลกไมวาง ถาเห็นวา
โลกมีอะไรนารัก จิตก็ไปยึดถือสิ่งนั้น; เพราะฉะนั้นจิตนั้นก็ไมวาง. ในตึกนี้มีรูปชะนี
อุมลูก; ดีมาก; รูปนั้นแสดงความไมวาง กอดลูกไวเรื่อย, เกาะกิ่งไมไวดวย.
รูปนี้เอามาเปนรูปของความยึดถือ, คือจิตที่จะยึดถืออะไรอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่มัน
เขาใจวานายึดถือ ก็มีเทานั้นเองที่เปนใจความ.

การปฏิบัติ เรื่อง ความวาง
ตองเขาใจคําวา “ยึดถือ” และ “ความอยาก”
ที่เราไดฟงจากตัวหนังสือ หรือคําพูดเพียงเทานี้ ยังไมพอ;
เพราะเปน
แตเพียงไดฟงทฤษฎี ฟงหลักหรือคําบัญญัติ;
พอไดฟงเทานั้นแลวจะไปปฏิบัติ
จะปฏิบัติอยางไรได ถาไมรูวา จิตเปนอยางไร, อาการที่ยึดถือ คือทําอยางไรก็ยังไมรู;
อยางนี้ยอมจะปฏิบัติไมถูก. การปฏิบัตินั้นตองสังเกตเรื่องนี้ไปจนพบวาอยางไร
เรียกวายึดถือ, อยางไรเรียกวาไมยึดถือ, เทานี้ก็ใชเวลาตั้งเดือน สองเดือน
สามเดือน หาเดือน หรือปหนึ่งดวยซ้ําไป, วาอยางไรเรียกวายึดถือ, อยางไรเรียกวา
ไมยึดถือ. พอยึดถือเขาแลวใหสะดุง เอาเพียงเทานั้นก็พอ. ใหรูจักความยึดถือ
จับตัวมันใหได, พอเห็นความยึดถือของตนแลว ก็สะดุง เทานี้ก็พอแลว.
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“ยึดถือ” ก็คือ จิตไปยึดเปนตัวตน, มีตัวกูขึ้นมา เรียกวามีความยึดถือ
แลว. มีตัวกูขึ้นมา-มีตัวกูขึ้นมา แลวก็มีความรูสึกได ตามเหตุการณที่มีอยูใน
ขณะนั้น; ไปรักอะไรเขา ก็มีตัวกูในเรื่องรัก เรื่องเอา เรื่องไดขึ้นมา, ไปเกลียด
อะไรเขา ก็มีตัวกูในเรื่องนี้. สองอยางนี้ที่สังเกตไดงายที่สุดคือความรูสึกที่ไป
รักอะไรเขา หรือไปเกลียดอะไรเขา. ยกตัวอยางแตเพียงสองอยางนี้ : อภิชฌา
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ไปรักอะไรเขา, โทมนัส ไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาแลว; วาอยางภาษาวัตถุหนอย
ก็วา ไปดึงดูดอะไรเขาแลว, เรียกวารักเขาแลว, ไปผลักไสอะไรเขาแลว; อยางนี้
ก็ผูกโกรธแลว เกลียดแลว;แตกตางกวาอยูเฉย ๆ.
ถารูสึกวา ตัวกูรัก หรือเกลียด
เขาแลว จึงจะเห็นวามีอาการที่แตกตางกันมาก.
ในเรื่องความอยาก, สมมุติวาเปนความอยาก ความตองการ; ถามีตัวกู
มีความรูสึกที่เปนความหมายวา ตัวกู ความอยากนั้นเปนกิเลส. ถาอยาก หิว
ตามธรรมดา นี้ไมเรียกวาเปนกิเลส จนตายไปก็ยังไมเรียกวากิเลส; แตวา ตาม
ธรรมดานั้น จะรูสึกอยางนั้นไมใครได มักจะมีตัวกูขึ้นมาดวยแนนอน; ถาหิวหนักเขา
ก็โกรธ นี่ก็เต็มไปดวยตัวกู.
ทีนี้พูดโดยหลักทางการพูด ทางทฤษฎีวา ถา นี้, “ถา” ความอยากนั้น
ไมมีตัวกูเจืออยูความอยากนั้นไมใชกิเลส; เชน อยากของพระอรหันต อยางนี้.
พระอรหั นต ก็ ต องการนั้ น ต องการนี่ ,ความอยากของพระอรหั นต ไม มี ตั วกู ไม มี กิ เ ลส
ความอยากนั้นก็ไมใชกิเลส. อยากของปุถุชนนี้ ยากและนอยนักนอยหนา ที่จะไมเปน
กิเลส; แตถาอุตสาหระวังใหดี ก็พอจะไมมีกิเลสมากมายนัก. พออยากขึ้นมา
ก็สนใจพิจารณาดูวา อยากอะไรอยู;
เดี๋ยวนี้อยากดีนั้น เปนอยากของตัวกู หรือวา
อยากของอะไร.
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มีปญหา ที่เรากําลังถกเถียงกันอยู วิวาทกันอยูวา;
คนเราจะอยากโดย
ไมมีตัวกูไดหรือไม ? อยากอะไรโดยไมมีความรูสึกของผูอยาก ผูเอา จะไดหรือไม ?
ไมมีใครคิดวา ได, เปนธรรมดาที่ไมมีใครคิดวา ได; เพราะเคยชินตอความมีตัวกู
นั้นเสีย. ไมมีตัวกูก็ทําอะไรไดเหมือนกัน คือจะทําไปตามความรูสึกที่ไมใชตัวกู
นั่นแหละ;
ไมใชตองเปนพระอรหันตจึงจะทําได.
บางครั้งที่คนเราปุถุชนพอ
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ทํ าได ก็ มี อยู เหมื อนกั น โดยอบรมสั่ งสอนกั นให มาก อย างเดี ยวกั บที่ เวลานี้ ทั่ วโลกเขา
กําลังใชหลักทํางานเพื่องาน;
ซึ่งเขาพูดกันอยู;
เพราะเปนหลักที่บูชากันมาก
ในจริยธรรมสากล : ทํางานเพื่องาน duty for duty's, sake ทํางานเพราะเห็นแกงาน.
แลวใครทําไดกี่คน ทีทํางานเพื่อเห็นแกงานในโลกนี้; ถึงพวกฝรั่งเจาตํารับตํารา
เจาของคําพูดเองนี้ ก็ยังไมไหวเหมือนกัน; หรือบางทีอาจจะดีกวาคนไทยกระมัง.

ทํา งาน เพื่อ งาน ตา งกั บ ทํา งาน เพื่อเงิ น
พระพุ ทธเจ า หรื อ พวกพุ ทธบริ ษั ท นั้ น จะทํ า ได ถ า ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ของ
พระพุทธเจาแลว คนจะทํางานเพื่องานทั้งนั้น;
เพราะพระพุทธเจาทานสอน
ใหทํางาน ไมใชเพื่อกิเลส,
ไมใชเพื่อตัวเรา ไมใชเพื่อของเรา, ไมใชเพื่อตัณหา
เพื่ออุปาทาน; นั่นแหละคือทํางานเพื่องาน. ทํางานเพราะมีสัมมาทิฏฐิ คือความ
เขาใจถูกตอง วาอะไรเปนอยางไร,
เขาเรียกวา ทํางานนั้นทําเพราะสัมมาทิฎฐิ
และก็ทําเพื่อหนาที่,
กระทําเพื่องาน.
สัมมาทิฎฐินั้นเอง บอกวาสังขาร นามรูปนี้
มีหนาที่จะตองเคลื่อนไหวตองทํา ตองอะไรตามสมควร;
เพื่อบริหารรางกายบาง
เพื่อเลี้ยงชีวิตบาง เพื่ออะไรมันก็เปนหนาที่;
แมแตจะเอามากินมาใช มาเลี้ยงชีวิต
รางกายนี้ ก็เปนหนาที่.
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ทํ า งานเพื่ อ หน า ที่ นั้ น ไม เ กิ ด ความโลภ เกิ น กว า เหตุ ไม เ กิ ด ตั ณ หา
อุปาทาน ;
เพราะฉะนั้น จึงทํางานตามหนาที่ไปวันหนึ่ง ๆ เหมือนกับวา เราจะ
ต องอาบน้ํ า จะต องไปถาน จะต องทํ าหน าที่ การงาน ล วนเป นหน าที่ ประจํ าวั นที่ จ ะต อ งทํ า .
ทํางานอยางนี้เรียกวา ทํางานไปตามหนาที่ ตามธรรมชาติกําหนดไว;
ทํางานเพื่องาน
ดวยจิตใจที่วา ตัวกู หรือของกูไมมี อยางนี้ก็ไมเปนกิเลส.
ความอยากทํางานอยาง
นั้นก็ไมเปนกิเลส,
การทํางานอยูอยางตัวเปนเกลียว ขยันขันแข็ง ก็ไมใชกิเลส
ไมใชความโลภ
;
ที่ดีที่สุดก็คือ คนนั้นสบาย คนนั้นมีความสุข มีความสบาย;
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มี การศึ กษามาก เล าเรี ยนมาก มี สติ ป ญญามาก งานนั้ นก็ ทํ าได มา ทํ าได สู ง ทํ าได ผล
มีคาลนเหลือไปเหมือนกัน.
สัมมาทิฎฐิ ไมไดทําใหเกียจคราน, ถามีสัมมาทิฎฐิแลว จะไมทําให
มีความรูสึกเกียจคราน, หรือไมเกิดความรูสึก อยางที่พวกอันธพาลเขาใจวา : ทํางาน
ไปโดยไมมีความอยาก ก็เลยไมทําอะไรเสีย.
คนคานอยางนี้ เขาคานอยางอันธพาล
เพราะจิตใจของเขาเปนอันธพาล, จิตใจของเขาไมมีสัมมาทิฎฐิ; เขาจึงคิดวา ถาไมมี
ความรูสึกวา ตัวกูแลว ก็ไมทํางานเลย. นั่นเขาพูดอยางอันธพาลเขาคิดอยางอันธพาล
เขาคานอยางอันธพาล; ถาเปนสัมมาทิฎฐิจะทําอยางนั้นไมได; เพราะรูหนาที่. เชน
สังขารก็รูหนาที่ของสังขาร วาจะตองทําอยางไรบาง :
ตองกิน ตองอาบ ตองถาย;
นี้ไมตองพูดกันอีก เพราะมันเปนหนาที่ ที่เล็กนอยเกินไป.
พูดวาหนาที่ ที่วามนุษย
เกิดมาจะตองทําอะไรบาง ? หนาที่ใหญโตนั้นก็เปนหนาที่ ที่จะตองรู; แลวแรงงาน
มี อยู ทุ กวั น จะเอาไปใช ทํ าอะไร ก็ ต องรู .ถ ามี สั มมาทิ ฏฐิ แล วก็ จะรู ว า ควรใช อย างนั้ น
ควรทําอยางนั้น เพื่อประโยชนอยางนั้น.
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เราทํางานเพื่อประโยชนแกงานนี้ แมจะเปนประโยชนแกผูทํานั้นดวย
เราก็
ไมถือวาเปนเรื่องมุงหมายโดยตรง แตเปนเรื่องพลอยได;
แลวเราเองก็ไมเอามาทํา
อะไร. อยางวาไดเงิน ไดชื่อเสียงมา ก็ไดมาอยางนั้น เพื่อความสะดวก เพื่อเปน
เครื่องมือ ในการทํางานตอไป; ไมตองวาของกู, ตัวกู, เพื่อกู จนเกิดความรูสึก
ที่เปนกิเลส คือทําใหนอนไมหลับ. ถาไดชื่อเสียง หรือไดอะไรมาก็ใหถือวา เปน
การไดเครื่องมือสําหรับทํางานใหยิ่งขึ้นไป.

ทํางานเพื่องาน ตามหลักจริยธรรมสากลนั้น จําเปนมากที่จะตองเขาใจ
แลวมาปรับใหเขาใจเรื่องของเรา กับพระพุทธศาสนาโดยตรง ที่วา ทําโดยไมตอง
มีอะไรที่เปนตัวกู-ของกู; อยางนี้เรียกวาทํางานดวยจิตวาง. ทํางานเพื่องาน ทํางาน
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ดวยจิตวาง เพราะไมมีตัวกู ไมใชเพื่อกู, ไมใชเพื่อตัวกู ผูทํา; สติปญญาก็จะมีอยู
เหนือจิตใจ, จิตใจก็ทําหนาที่บังคับรางกาย ใหทําหนาที่ของรางกาย ของจิตใจ ของสังขาร.
พูดอยาภาษาชาวบานจะฟงไมถูก;
แตในบาลี ในพระพุทธภาษิตนั้น เปนภาษาพูดที่
เปนธรรมดา ที่วาทําโดยไมตองมีผูทํา, การทําก็ทําไปแลว แตผูทําหามีไม อยางนี้.
การเดินก็เดินเสร็จไปแลว ถึงแลว; แตตัวผูเดินหามีไม; อยางนี้มีแยะไปหมด.
อยางนี้เลาจื๊อก็มี ไมใชมีแตในพุทธศาสนา;
แตคนไมคอยสนใจ นี้เพราะลําเอียง.
เลาจื๊อก็เคยมีความคิดรูปนี้, ความคิดที่จะไมมีตัวเรานี้ แตไมถึงขนาดของพุทธศาสนา.
ขอใหศึกษาสังเกตจนจับใหได วาอยางไรเรียกวาทํางานดวยความรูสึก
สําคัญมั่นหมายเปนตัวกู-ของกู; อยางไรทํางานเพื่องานบริสุทธิ์ โดยไมมีความ
สํ าคั ญมั่ นหมาย ว าตั วกู -ว าของกู .ได เตื อน พระ เณร มาตลอดเวลา เป นป ๆ แล ว
ตลอดเวลาวา : อยูที่นี่ เมื่อทํางาน ใหตรวจสอบตัวเอง เพื่อจะไดหัดทํางานดวยจิตใจ
ที่ไมเพื่อตัวกู ไมเพื่อของกู; แมทําเพื่ออาจารย, หรือวาจะถูกในอาจารย นี้ก็กระเดียด
ไปเปนตัวกู-ของกู; ทําเพราะถูกบังคับ นี่ก็ยิ่งมีตัวกู-ของกู. ตองทํางานเพราะวา
มนุษย หรือสังขารก็ตาม มีหนาที่ ที่จะตองทํางาน, ใชคําวา “งาน” เฉย ๆ กอน
ยังไมแยกเปนงานอะไร.
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สังขาร, รางกายนี้จะอยูวางไมได ตองเคลื่อนไหว; เคลื่อนไหวนั้น
คือ ทํางาน, อยูวางไมได อยูนิ่งไมได ตองทํางานเพื่อเลี้ยงสังขารไว นี้ก็อยางหนึ่ง ;
เชนเราตองไปหากิน เรียกวาทํางาน, กินแลว จะทําอะไรอีก ? มันก็ยังมีงานอยางอื่นอีก.
ถารักคําวา มนุษย รักความหมายของคําวา มนุษย, งานก็คือทําประโยชนผูอื่น,,
อยูนิ่งไมได. เพราะอยูนิ่งไมไดจึงตองเคลื่อนไหว, ทีนี้เคลื่อนไหวอยางไรจึงจะไมผิด
ไมเปนโทษขึ้นมา ? ที่จําเปนกอนก็คือ เคลื่อนไหวหาเลี้ยงกระเพาะ เลี้ยงชีวิต
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นี้ก็เคลื่อนไหว.
ครั้นทําเพื่อเลี้ยงชีวิตเสร็จแลว ประโยชนตนมีแลว เหลือที่จะกิน
แลว, จะทําเพื่ออะไรตอไปอีก ? ก็เพื่องานที่มนุษยจะตองทํา. ทํางานเพื่อเลี้ยง
ชีวิตนี้ กับทํางานเพื่อตัวกู จะตางกันอยางไรอีก ? ทํางานเพื่อเลี้ยงชีวิตนี้ก็ระวัง
ใหดี มันจะมีตัวกูขึ้นมา;
ถามีชีวิตของกูแลว ก็ทํางานเพื่อ กูกันตอนนี้เอง.
เหมือนกับวางานบริหารรางกาย ตองกิน ตองอาบ ตองถายอะไรทํานองนั้น, เลี้ยงชีวิต
เลี้ยงปาก เลี้ยงทองนี้ก็ดี อยาวาตัวกู อยาวาปากทองของกู ชีวิตของกู;
เรื่องตัวกูของกู ลืมเสียก็ได ลืมเสียก็แลวกัน.
อย างนกตั วเล็ ก ๆ หรื อสั ตว ตั วเล็ ก ๆ ที่ มั นเที่ ยวหากิ นนั้ น มั นหากิ นคล า ย
เครื ่อ งจัก ร,เห็น อาหาร เห็น ผลไม เห็น แมลง ก็ต ะครุบ กิน โดยไมต อ งมีต ัว กู;
ลือเสียก็ได เรื่องตัวกู; อยางนี้ไมมีความทุกข. งานสวนที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
ก็ทําไปในความหมายนี้; ไมใชเพื่อตัวกู. สวนที่เหลือนั้นก็เพื่องาน; ทํางาน
เพื่อหนาที่อันนั้นแหละจะเพื่อทุกคน, เพื่อประโยชนแกทุกคน. ฉะนั้นจึงเกิดลัทธิที่ดี
ที่วิเศษขึ้นมา ที่วา :
ความรัก ความเมตตา ความเห็นแกกันและกัน ก็มีขึ้นมา
ในโลก.
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คนตองเลี้ยงชีวิตในความรับผิดชอบของตัว อันนี้ทําไป;
แมเราไมตอง
ทําการหาอาหารโดยตรง ไดมาเลี้ยงชีวิตโดยผูอื่นให เหมือนพระไปบิณฑบาต
อยางนี้
ก็ตองถือวาเหมือนกัน, เปนการเลี้ยงชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกัน. เราก็ชวยกันโดยวิธีอื่น
ทํางานเพื่อใหเรามีอาหารกิน ดวยการทํางานอยางอื่นชดเชยก็ได.
พระไปบิณฑบาต
ไปรับอาหารมาฉัน ถือวาทําเพื่อเลี้ยงชีวิตก็ได.
เรามีชีวิตแลว, มีชีวิตอยูแลว จะทําอะไร ? ก็ทําการทํางาน เพื่อไมใช
ตัวเราก็แ ลว กัน :เพื่อ ศาสนาก็ไ ด แตอ ยา วา เปน ศาสนาของเรา;
ทํา เพื่อ
ศาสนาก็คือ เพื่อสิ่งที่จะทําใหโลกนี้มีความผาสุก; จึงเห็นไดวา สวนที่เราจะกัน
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ไวเลี้ยงปากเลี้ยงทองนั้นนิดเดียว, สวนที่จะเปนประโยชนแกโลกนั้นมากมาย; อยางนี้
จึงจะเรียกวาทํางานเพื่องาน.
เรื่องที่เปน ๆ กันอยูนั้น ไมใครเปนไปในรูปนี้;
งานเพื่องานนั้น ดูจะไมเคยรูสึก หรือฝนถึง; เพราะวา งานเพื่อกู เพื่อครอบครัว
ของกู เพื่อลูก เพื่อเมียของกู นี้มันมากขึ้น ๆ มากขึ้น ๆ,
เพื่อตัวกู-ของกูเขามา
แทนที่มากขึ้น ๆ; เพราะฉะนั้น จึงกลายเปนทํางาน เพื่อสิ่งที่ตองการ, เพื่อสิ่งที่กู
ตองการกันไมมีที่สิ้นสุด : เพื่อลูกเมีย, เพื่ออะไร ตองการไมมีที่สิ้นสุด, ตองการ
ไมรูจักสิ้นสุด.
การทํางานเพื่ออะไรที่ไมรูจักสิ้นสุดนี้ เราก็เรียกวา
ทํางานเพื่อเงิน;
เพราะวาเงินเปนเครื่องอํานวยสิ่งเหลานี้, หรือเปนตัวแทนของสิ่งเหลานี้, เขาจึง
เรียกวา ทํางานเพื่อเงิน; เรียกวาเปนการทํางานเพื่อเงินโดยไมทันรู มากขึ้นจนเต็ม
ไปหมด จนไมมีเรื่องทํางานเพื่องาน. ทํางานเพื่อเงินกัน ถึงขนาดกิเลสครอบงําได
เหมื อนกั บภู ตผี ป ศาจครอบงํ า แล วที นี้ เลยไม มี ทางที่ จะเป นไปได ที่ จะทํ างานเพื่ อ งาน;
สวนทํางานเพื่อเงินนั้น ไมมีที่สิ้นสุด, ทํางานเพื่อตัวกู เพื่อของกู นั้นไมมีที่สิ้นสุด
กันเลย; นี้มันไมใชทํางานเพื่องาน ก็เพราะเหตุนี้. เมื่อตางคนตางก็ทํางานเพื่อ
ตัวกู-ของกู กันอยางนี้ มันก็ตองปะทะกัน คือการเบียดเบียนกันก็มีขึ้น; มีพวก
ของตัว มีตัว; ตัวมันขยายออกเปนพวกของตัว แลวมันก็มากขึ้น, แลวก็ตอง
แขงขันกัน ตองปะทะกัน; มันเปนความทุกขในทางเบียดเบียนซึ่งกันและกัน.
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ทีนี้ทํางานเพื่อเงิน ภายในก็ทําดวยจิตใจที่เรารอนเปนไฟ, เปนเหมือน
ไฟเผาอยางนั้น,เปนไฟขึ้นมาในภายในตามลําพังของการงานนี้ก็ได, ก็เปนทุกขอยางยิ่ง,
เบียดเบียนกันอีก ก็เปนทุกขอยางยิ่ง. ขยับเขามาถึงวา เลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้ มีปริมาณ
เทาไร จึงจะเรียกวาพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ? พอจะเห็นกันไดไหม วาเพื่อเลี้ยงปาก
เลี้ยงทองนั้น ที่จริงไมตองการเทาไร ทํางานเพียงเพื่อใหชีวิตอยูไดนั้น ไมตองการ
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เทาไร; แตเรา ตองการมากกวานั้น มากกวาที่จําเปน สิบเทา รอยเทา พันเทา
หมื่น เทา แสนเทา ก็ไ ด. นี้ไ มมีที่สิ้น สุด ; เปน เรื่อ งไมมีธ รรมะ ไมมีตัว ตน
ที่เปนธรรมะ, คือไมมีตัวแหงธรรมะ มีแตตัวของกิเลส.
พิจารณาตอไปอีกก็วา เมื่อเคี้ยวกินอยูนั้น อยางไรเรียกวาเพื่อเลี้ยงชีวิต ?
อยางไรเรียกวาเพื่อกิเลส ? นั้นก็คือ การกินพออยูไดตามปกติ ก็เรียกวากินเพื่อ
เลี้ยงชีวิต; ถากินเพื่อเอร็ดอรอยก็เพื่อกิเลสกิน. อาจจะถามวา ถาอยางนั้น
อยากินใหอรอยเสียหรือ ? อยาทําใหมันอรอยหรือ ? อยากินใหมันอรอยหรือ ?
แกลงทําใหมันไมอรอยดูซิ. อยางนี้คนไปเขาใจผิดเสียแลว; ที่จริงอรอยก็ได และ
ก็ใหรูสึกวาอรอยไดดวย; แตอยาไปหลงใหลเขา เทานั้นเอง. อยางนี้อรอยก็ใหรู,
อยางนี้ไมอรอยก็ใหรู;
แลวก็ทั้งสองอยางนั้นกินเพียงเพื่อใหชีวิตนี้ตั้งอยูไดเหมือนบท
ปจจเวกขณที่สวดกันอยู.
กินของอรอยก็ได เพราะกินแตเพียงเพื่อเปนอยูเทานั้น,
จะกินของอรอย
ก็ได กินของไมอรอยก็ได;
แตกินดวยสติสัมปชัญญะแลว ก็เรียกวากินเพื่ออยู
เทานั้น. ถาเผลอไปชอบ ไปอรอย ไปเห็นแกอรอย, ประเดี๋ยวเถอะ มันเกิดความ
รูสึกอยางใหม อยางอื่นขึ้นมา,
เลยเปนตัวกูขึ้นมา;จะขวนขวายหาแตที่อรอย
แลวอัดเขาไป อัดเขาไป, แลวก็ยังอยากอยูนั่นแหละ. ถากินเพื่ออรอย อิ่มแลวก็ยัง
อยากอยูนั่นแหละ; จะตองอยากหาวิธีอยางอื่นใหกินเขาไปใหไดอีก, เรียกวาอาเจียน
เสียแลวก็ยังจะกินเขาไปไดอีก,
พูดวาอยางนี้ก็ยังอาจจะทําได เพราะวากินเพื่ออรอย.
เพราะฉะนั้นคนจึงหาวิธีใหอรอยมากขึ้นไปอีก, ดวยการปรุง, ดวยการอะไร ใหอรอย
มากขึ้นไปอีก ก็เลยกลายเปนกินเพื่ออรอย.
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ศิ ลปของการทํ าให อะไรอร อย ที่ กํ าลั งเจริ ญนี้ เพราะคนนิ ยมกั นมาก ก็ มี
ทางทําใหเจริญมาก ; คนเลยหลงอยูแตในเรื่องความอรอย ก็ตองหาเงินมามาก,
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เพราะวาของอรอยเปนของที่แพงมากขึ้นมา.
เขาตองลงทุนทําใหเปนพิเศษ ทีนี้เงิน
ที่จะใชเปนคาอาหารก็มากขึ้น เพราะตองการกินใหอรอย.
รูจักแยกกันเสียบางวา กินเพื่อเลี้ยงรางกายนั้นมันอยางหนึ่ง ไมเปนกิเลส
ไมเกี่ยวดวยกิเลส; แตกินใหอรอย เพื่ออรอย เพื่อเอารสอรอย นั้นเรียกวา
กินเพื่อกิเลส. อยางแรกเรียกวากินอาหาร, อยางหลังเรียกวา กินเหยื่อ.
กินเพื่อบํารุงรางกายลวน ๆ ตามความจําเปนนั้นเรียกวากินอาหาร;
แตถากินเพื่อ
อรอยลิ้น อรอยแกกิเลส นี้เรียกวา กินเหยื่อ, เชนสัตวที่กินเหยื่อ หรือกําลังกินเหยื่อ.
อยางนี้จะถูกความทุกขรอยรัดเอา โดยไมรูสึกตัว เพราะกินเหยื่อ;
ตัวกู-ของกูนี้
มันอยูฝายที่กินเหยื่อ. ถากินเทาที่จําเปนจะเลี้ยงชีวิต นี่ กินของสัมมาทิฏฐิ, ของจิต
ที่ประกอบดวยสัมมาทิฎฐิไมมีตัวกู - ของกู; มันจึงตางกันอยางนี้เรื่อย. พิจารณา
อยางนี้สมคลอยกับบทที่ปจจเวกขณไดดี;
บทปจจเวกขณโดยเฉพาะ หรือ ตังขณิก
ปจจเวกขณก็ตาม เปนเรื่องกินเพื่อมีชีวิตอยู,
กินดวยจิตวาง,กินของความวาง;
กินอะไรตาง ๆ อยางกินเหยื่อ เรียกวากินดวยกิเลส.

สอนจิ ต ใจดู บ า งว า เราทํา งานเพื่ อ งาน หรื อ เพื่ อ ตั ว กู - ของกู
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พิจารณาแลว
จะเห็นไดดีวา ไมวาเรื่องอะไรมีอยูสองแขนง :
คือ
ทําดวยตัวกู-ของกูได, โดยไมตองมีตัวกู-ของกูก็ได. นี่เปนหนาที่ที่จะตองไปคิด
เอาเอง สังเกตเอาเอง จับตัวใหไดเองวา เรากําลังทําดวยตัวกู หรือโดยไมมี
ตัวกู. นับตั้งแตเริ่มทําการงาน; งานนั้นมันเปนสิ่งที่จะตองทําอยูแลว, เพราะ
การงานเปนการเรียนที่แทจริง. ถาไมมีการงานจะไมมีหนทางที่จะเรียนอยางยิ่ง ที่เกี่ยว
กับกิเลส วาตัวกู-ของกูนี้; ถาไมออกไปทํางานกับบุคคลที่สอง ที่สาม จะไม
มีทางสังเกต; มันเงียบสงบอยู. พอไปเขาใกลบุคคลที่สอง ที่สาม เจอกันเขา
แล วทํ าอะไรด วยกั นเท านั้ น จะเป นหนทางเป นโอกาสให ตั วกู -ของกู นั้ นโผล ออกมา;
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มองดูจะเห็นวา อาว, มีอยูเยอะแยะไปหมด. งานนั้นจึงเปนทั้งบทเรียน และเปนทั้ง
สิ่งที่จะตองฝกอยูทําอยู อันเปนหนาที่ของธรรมชาติ ที่สังขารจะตองอยูนิ่งไมได.
การทํางานนั้นเปนบทเรียนที่จะเปนเครื่องทดสอบวา มีตัวกูหรือไมมี
มีมากมีนอยอยางไร ? ทํางานอยูคนเดียว ก็มีโอกาสทดสอบ ตัวกู-ของกู วามี
หรือไมมี ดีกวาไมทํางาน.
ดังเชน โกรธไดตามลําพังคนเดียวอยางนี้ก็มี
คือ
คิดนึกผิดไป ในทางมีตัวกู-ของกู, มีความทุกขอะไรก็ได. ทํางานเปนหมูหลายคน
แลวยิ่งเห็นยิ่งรูไดงาย วามีตัวกู-ของกู ประเภทไมยอม; เปนโมหะ, หรือวาประเภท
โทสะ
เกลียด โกรธ นี้เปนไดงายที่สุด;
พอไมตรงกับเรื่องที่ตัวตองการ ก็โกรธ
ก็เกลียด ก็มีตัวกูประเภทนี้ขึ้นมา,
หรือเขยิบออกไป เปนตัวกูที่ไมรูจักยอม ไมรูจัก
ยอมใครทั้งนั้น,เปนตัวกูอันแทจริง.
พึงจําไวเสมอวา ทํางานนั่นแหละ คือการปฏิบัติธรรม.
คนโง ๆ
ไมเชื่อ; คนที่วา “จิตวางทํางานไมไดนั้น” พวกคนเหลานี้เขาไมเชื่อ, ไมเชื่อ
คําพูดที่บอกวา การทํางานนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรม,
เขาไมเชื่อวา มันเปนเรื่อง
อยางเดียวกัน. เมื่อเขาใจเรื่องทํางานดวยจิตวางไมได ก็ตองเขาใจวาการทํางาน
นั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมไมไดอยูนั้นเอง. ถาเขาใจไดพรอมกันหมดวาเปนอยู
ดวยจิตวางก็ได,
ทํางานดวยจิตวางก็ไดแลว,
อันนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรม;
ไมตองแยกไปปฏิบัติธรรมที่วัด หรือโอกาสอื่น,
การทํางานนั้นแหละคือโอกาสที่จะ
เกิดตัวกู - ของกูไดมาก.
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ตัวกู เรื่องโลภ เรืองรักนี้ก็ยังไมแรง เทาตัวกูเรื่องไมยอม,
ตัวกู
เรื่องไมยอมนี้ ตัวกูอยางนี้แรงกวาเรื่องอื่น.
ตัวกูที่ทําใหโกรธ ใหเกลียด นี้ยังไม
แรงเทาตัวกูที่ไมยอม;
ไมยอม แมวาไมโกรธแลวก็ยังไมยอม.
ตัวโมหะชนิดลึก
ราคะ โลภะ นี้ก็เ ปน ตัว กูช นิด หนึ่ง , โทสะ
โกธะ นี้ก็เ ปน ตัว กูช นิด หนึ่ง ;
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แตยังไมลึกเทาโมหะ ซึ่งเปนตัวกูที่ไมรูจักยอม. ตัวกู ที่ไมรูจักยอมนี้มันเกิดงาย
ที่สุด เมื่อเกี่ยวของกันระหวางบุคคล; เพราะการไมยอมนี้ มันคือไมยอมตอบุคคล
อีกคนหนึ่ง หรือหลายคน. ถาชนะตัวกูขนาดโมหะนี้ได ก็ยอมจะชนะตัวกูขนาด
อื่นได, ชนะราคะ โลภะ โทสะ โกธะ นั้นจะไมยาก; ตัวกูชนิดอัสมิมานะนี้
ชนะใหไดมากเขาไวเถอะ, เรื่อง โลภะ โทสะ นั้น จะทําไดงายกวา.
ขอใหถือวา โอกาสที่เราทํางานนี้ เราทดสอบจิตใจเรื่อย : เราทํา
ดวยความรูสึกวาเราทํางานเพื่องานจริงหรือเปลา ? ทํางานใหเขายกยอง สรรเสริญ
ใหเขาขอบใจเรา ใหเขาใหรางวัลเราอยางนี้หรือเปลา ? ทํางานกับบุคคลที่สอง ที่สามนั้น
เรามีความคิดนึกไปในทางไมยอมหรือเปลา ? เมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งกันนิด ๆ หนอย ๆ
เราไมยอม, เราไมยอมขอโทษ เราไมใหอภัย, เราถือสาหาความอะไรอยู; ประเภทนี้
ละเอียดมาก แมไมคอยวูวามรุนแรงอะไร; ตองมีความสังเกตมากจึงจะเห็น.

เรื่อง “ไมยอม” เปนปญหาที่ละยาก ตองแกไข
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ผมพูดเมื่อวันกอนนี้วา วัดเรานี้ มีปญหาเหลืออยูอยางเดียวแลว คือ เรื่อง
ตัวกู-ของกูที่ไมยอมนี้ ปญหาอยางอื่นก็ไมคอยมีเทาไร.
ที่พระเณรมีอยูมาก
เหลืออยูมาก ก็คือเรื่องไมยอม, ตัวกูที่ไมรูจักยอม; “ไมรูจักยอม” นี้ กวางมากนัก
คุณไปคิดดูเองเถิด กวางมากนักหลายสิบแขนง หลาย ๆ สิบแขนง ที่ไมยอม.
พอมนุษยมีปญญามาก ทําใหเจริญไดมาก ความไมยอมนี้ละยาก :
มันไมยอมใหคนนั้นคนนี้, ไมยอมใหกับอาจารย, หรือคนที่สูงกวาก็ไมยอม, ตัวเล็ก ๆ
กวา ก็ไมยอม, ไมยอมโดยประการทั้งปวง. ไมยอมเปนฝายต่ํากวา ไมยอมเปน
ฝายแพ ไมยอมเปนฝายอดกลั้น ฝายผิด;
ยิ่งเปนอะไร อายุมากขึ้น “ไมยอม”
ยิ่งรุนแรงมากขึ้น กิเลสดานนี้ ยิ่งแกกลาขึ้น. “เรื่องไมยอม” นี้ลําบาก เปนปญหา

www.buddhadasa.in.th

ความวางที่พระพุทธเจาตรัส

๙๕

ที่ลําบาก; นี่เ ขาเรีย กไวโดยเฉพาะวา อหังการ มมังการ : ตัวกู-ของกู,
เปนความรูสึกวาตัวกู เปนความรูสึกวา ของกู. อหังการ มมังการ นี้เปน
กิเลสใหญ กิเลสประธาน,
กิเลสที่วาเปนปญหาของทั้งหมด เกิดขึ้นมาทีไรละก็
แปลวาสูงสุดเลย เต็มที่อยูตลอดเวลา ทั้งหลับทั้งตื่น.
ความไมยอมซึ่งเปนกิเลสใหญนี้ เกิดขึ้นตอเมื่อมีอารมณมากระทบ,
มีเรื่อง มีอะไรทําใหเกิด;
การเกิดอยางนี้มีมาก เกิดไดอยางไมทันรู และเกิดได
ง า ยที่ สุ ด เกิ ด ได เ ร็ ว ที่ สุ ด ในวั น หนึ่ ง ๆ.ความไม ย อมจนเป น ความเคยชิ น เสี ย แล ว
ละไดยาก; เพราะเกิดเปนความเคยชินจนเปนนิสัย จึงทําใหละไดยาก. เกิด
ครั้งแรกยังไมเคยชินเปนนิสัย มันก็ละยากอยูแลว;
ทีนี้มันเกิดเสียจนเคยชินเปนนิสัย
มันก็ยิ่งละยากมากขึ้นอีก จนมีคํากลาววา ตองใชเวลานานหนอย,
ขนาดบําเพ็ญบารมี
นาน ๆ ปฏิบัติมาก ๆเทานั้น จึงจะละสังโยชน ละอนุสัย คือความเคยชินเหลานี้ได.
ไดเตือนกันอยูเสมอวา เราจะตองทํางานกันอีกมาก,
ฉะนั้นตลอดเวลาที่
ทํางานอีกมากนี้ตองทําบทเรียนเรื่องไมยอมนี้ใหดี ๆ.
ในการงานนั้นจะเกิดตัวกูของกู เกิ ดความไม ยอม เกิ ดความอยาก เกิ ดความต องการ เกิ ดอะไรซ อนเร นลึ กลั บ
อะไรอยูอีก; ขอใหพิจารณาศึกษาอยูตลอดเวลาที่ทําการงานอยูนั้น. ถาศึกษาอยู
อยางนี้ ก็พอถมไปแลว, พอแลว ไมตองไปเรียน ไมตองไปปฏิบัติที่ไหน, ไมมีอยางอื่น
ที่มีผลดีกวานี้,
ไมการทําอยางอื่นที่ดีกวา ในการทําการงานนี้.
ทํางาน หรือ
ปฏิบัติธรรมก็ตาม เมื่อไมรูวา กิเลสอยูที่ตรงไหนนั้น มันยาก, ปฏิบัติธรรม
เมื่อรูวากิเลสอยูที่ไหน จะทําไดงาย : จองที่จะจับตัวกิเลสที่มันจะเกิดไดงายที่สุด
ในขณะที่ทํางานนั้น;
เหนื่อยขึ้นมาก็โกรธแลว ไมตองมีอะไรหรอก ถาความคิด
ไม สู ง จริ ง พอรู สึ ก เหนื่ อ ยขึ้ น มาก็ โ กรธแล ว โกรธแดด โกรธลม โกรธฟ า โกรธฝน
โกรธอะไรก็ได;
มันมากเกินไปอยางนี้.
เหนื่อยขึ้นมา หิวขึ้นมา อะไรขึ้นมา
มันก็ตองมีอาการปรุงเปนตัวกู-ของกู ขึ้นมาโดยไมทันรู,
ไมมีสติสัมปชัญญะพอ
ก็ยอมปรุงเปนตัวกู-ของกูได.
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ทํ างานหลาย ๆ คนนั้ น ย อมมี อะไรเพิ่ มขึ้ นมา คื อจะเอาเปรี ยบกั น จะอิ จฉา
ริษยากัน จะแกลงกัน จะแขงกัน จะดูหมิ่นกัน,
อยางนี้มีมาก มีชองทางที่จะเกิด
กิเลสมาก. อาการเหลานี้ ผมตั้งขอสังเกตมามาก; เพราะวามีหลายคน มีบางคน
ทั้งที่เขายอมวาจะทําอะไรใหผม; แตเขาไมยอมทําตามที่ผมตองการ. ดูใหดีเถอะทั้งที่
เขาจะทํางานใหผมนี้ เขาไมยอมทําตามที่ผมตองการ; เพราะไมยอม. ถาจะทําอะไร
ให ผมสั กชิ้ นอย างนี้ เขาจะต องทํ าตามความชอบใจของเขา แล วเอามาให ผม.อย า งนี้
มันคืออะไร ? นั่นก็คือกิเลส คือความไมยอมนั้นแหละ; คือวา กิเลสนี้จะตองมีวา
“ความคิดของกูจะตองถูกกวา เราจะตองถูกกวาคนอื่นเสมอ”, ความคิดนี้จะตอง
คอยหาโอกาสสงวนความคิดอันนี้ไว; กวาจะมีความยอมนั้น ยังยากตอไป
อีกนาน, อีกนาน กวาจะมีความรูสึกที่เปนความยอม. ยิ่งถาเรียนมามาก ยิ่งมีชื่อเสียง
มากอน หรือมีอะไรมากอน ก็ยิ่งยอมยาก;
และถาเขาเชื่อวา เขาทําไดดีกวาใคร
ในถิ่นนี้ละก็ ยิ่งไมมีทางที่จะยอมอะไรไดงาย ๆ.
เพราะฉะนั้นเราจึงมีเถียงกัน เรื่อง
ทําอะไรอยางไรนี้บอย ๆ, นี่ก็เปนเพราะเรื่องเดียวคือลักษณะของความไมยอมนี้.
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เรื่องไมยอมนี้ เปนความไมยอมของกิเลส ไมใชความไมย อมอัน
แทจริง; ในสวนที่เปนความจริง หรือวาเปนเหตุผลที่แทจริง, ความรูสึกที่เปนเหตุผล
หรื อ ความจริ ง นี้ นั้ น มี กํ า ลั ง น อ ย มั น สู กํ า ลั ง ของกิ เ ลส ที่ เ ป น ความดื้ อ รั้ น ไม ย อมนี้
ไมใครจะได.
มันก็ถูกละ ในสวนความคิดเห็นอื่นถูกตองไมยอมนั้น มันก็ถูก;
แตทวาไมใชถูก อยางมีประโยชน. ยกตัวอยางเชนวา ไมยอมแลวก็เลิกไมทํา, หรือทิ้ง
หนีไป, หรือลาออกจากนี้ไปทําบริษัทอื่น; อยางนี้ก็เรียกวายังโงอยู. ถาถูก
ตองจริงก็ควรจะทําไปแลวใหมีการตกลงกันได
วาเรื่องนี้ดีจริง ถูกตองจริงตามนั้น
จริง ๆ พูดใหรูเรื่องกันเสียในที่สุด.
เดี๋ยวนี้คนมีวิชาความรู ความสามารถ มักจะไมเปนอยางนี้;
อะไรหนอยเขาก็สลัดทิ้งไปเลย ไปหาโอกาสแสดงความเกงของเขาที่อื่นตอไปอีก,

พอสะดุด
ไมยอม
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ที่ จะทํ าอะไรในแผนการใหม ที่ จะอาชนะใจเขาได โดยสุ ภาพ โดยถู กต อง โดยราบรื่ น
โดยอะไรทํานองนั้น. พอมีคูกรณีก็ประชดตัวเอง เลยไมทําเสียก็มี; ความไมยอม
ของผูเชี่ยวชาญ ของผูมีความรู ผูยึดถือตัวตนมักมีอยางนั้น. ความไมยอมอยางนี้
มันเนื่องมาจากกิเลสของคนถูกคนตรง,
คนที่ยึดอุดมคติเอาความถูก ความตรง
เอาความซื่อสัตยเปนหลัก นี้ก็เหมือนกัน; มักเปนไปในรูปนี้ทั้งนั้น.
ที่วาตรง วาถูก วาซื่อสัตย อะไรนั้น ยิ่งกลายเปนโงมากขึ้นไปอีก
เพราะมันสรางกิเลสไมยอมมากขึ้นไปอีก, สรางตัวกู-ของกูมากขึ้นไปอีก. ปุถุชน
ยั งไม ใช พระอรหั นต ยั งไม ต องอวดดี กั นนั ก;ความจริ ง ความตรง ความถู ก ความซื่ อ
นี้ยังไมใชจริง; มันมีลักษณะอยางนั้นนะถูกแลว; แตความซื่อนี้ก็มีกิเลสที่ไมยอม
อยูมาก, คนตรงนี้ก็มีกิเลสที่ไมยอมอยูมาก, แมคนคดก็มีกิเลสที่ไมยอมอยูมาก. เพราะ
ฉะนั้นอยาเขาใจวา คนซื่อนี้จะไมมีอะไรแลว ;
ยังมีเหมือนกันที่ตองระวัง .
ความซื่อนั่นแหละมันจะออกเปนตัวกู-ของกู ขึ้นมา เนื่องดวยคนอื่นก็มี, เปนทุกข
เสียคนเดียวตามลําพังตัวก็มี;
แปลวา ตัวกู-ของกู ยกหู ชูหาง นี่ เขาที่ไหน
ไมไดทั้งนั้น, เขาที่ไหนละก็เปนเกิดเรื่องที่นั่น : ไปเขากับคนซื่อ มันก็ทําใหคนซื่อ
ลําบาก, ไมเขากับคนถูก ก็ทําใหคนถูกลําบาก, ไปเขากับคนมีความรู ก็ไปทําใหคน
มีความรูลําบากไป.
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กิ เ ลสตั ว เดี ย ว ตั ว นี้ แ หละที่ ทํ า ให เ ป น ตั ว กู -ของกู นี้ คื อ ทํ า ให จิ ต ไม ว า ง
ทําใหจิตวุนอัดเต็มไปหมด ไมมีวางอยางรายแรง.
ที่ทํา ที่คิดอยูวา ทําดี ทําตรง
ทําถูก ทําซื่อสัตย ทําอะไรอยู ก็ยิ่งตองระวัง;
เพราะกิเลสตัวนี้มันไมใชมาจาก
ฝายขางคดอยางนั้นก็ได, มันมาจากจิตสวนเดียวที่เรียกวาดี วาตรง วาซื่ออะไรก็ได;
มันก็เกิดไมยอมขึ้นมาไดเหมือนกัน.
มีความตรง ความซื่อ อะไรเหลานี้ ก็กลายเปนเซอ
เปนบาบิ่น เปนอะไรไปได โดยไมรูสึกตัว.
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เปนผูถือรั้น, เปนคนมีอาการถือรั้น นี้ก็อยางหนึ่ง, นี่ก็ไดแกกิเลส
ชั้นพรหม สูงมาก ไมใชกิเลสชั้นกามาวจร หรือกิเลสชั้นมนุษย. กิเลสชั้นพรหม
ชั้นสูงสุด คือกิเลสของผูที่ดีแลว ซื่อแลว ตรงแลว อะไรแลว, นี้กิเลสชั้นพรหม.
ถาเปนกิเลสของคนคด คนไมซื่อละก็อยางนั้นแหละ เปนกิเลสธรรมดา, ถาเปนของ
เทวดาชั้นต่ํา ๆ เตี้ย ๆ ก็เรียกวา กิเลสของผูดี. ความชั่วของผูดี นี่มันมีอยู
ชนิดหนึ่ง; กิเลสที่เปนตัวกู-ของกู ในอันดับนี้ก็เปนอยางวา : ฉันมีฝมือ ฉันมี
ความรู ฉันมีความชํานาญฉันมีปริญญา ฉันมีอะไร ๆ ฯลฯ;
ทั้งหมดนี้ใคร ๆ สูฉัน
ก็ ไ ม ไ ด . นี้ ร ะวั ง ให ดี เ ถอะ; ที่ ว า “ฉั น ,
ฉั น ...”นี้ ก็ ร ะวั ง ให ดี ;
เปน ตัว กู-ของกู ยกหู ชูห างรา ยกาจที่สุด เปน อยา งพรหม.
กิเ ลสของ
พวกครูบาอาจารยก็อยูในพวกนี้, เผลอไปก็เปนกิเลสชนิดนี้. พอแมที่มีตอลูก ก็มี
ลักษณะอยางนี้, นักปราชญ ถามีกิเลสก็มีในรูปนี้. นักปราชญทางโลก ๆ เขาไมได
หมายถึงหมดกิเลส ยังมีกิเลสอยู, แลวกิเลสของนักปราชญก็อยูในรูปนี้, ชั้นพรหม
ดวยกันทั้งนั้น หรือกิเลสชั้นสูงสุดดวยกันทั้งนั้น.
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ปญหาเรื่องอยางอื่นยังมีอีกคือ เรื่องรัก, หรือเรื่องเกลียด, แลวก็ระวัง
กิเลสเรื่องนี้เรื่องไมยอมนี่. ดูใหดีวา ในการทํางานกันเปนหมูเปนอะไรเหลานี้
เปนทางใหเกิดกิเลสทุกชนิดนั่นแหละ, แลวเปนชองทางของกิเลสชนิดไมยอม มาก
กวาอยางอื่นหมด ซึ่งเสียหายมากมาแตเดิมดวย.
ที่วากิเลสมีมาแตในทองนั้น ที่จริงไมถูก;
ใครจะพูดวามีมาแตในทอ ง
ก็ต าม แตผ มไมพูด .อาจมีเ ชื้อ อะไรมีม าแตใ นทอ งบางก็เ ปน ได แตมัน เพิ่ง จะ
มาฟกตัว มาอะไรกันขางนอกนี้, คือเมื่ออกมาจากทองแลวทั้งนั้น. ถาคนใน
บานเรือนนี้ คนในสกุลนี้ มีแตคนเยอหยิ่ง จองหอง ไมยอมใคร, เด็ก ๆ อายุขวบเดียว
ก็เปนกันเต็มที่แลว, สองขวบ สามขวบ ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ๆ. แตสภาพอยางนี้ไมมี
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ถ าเป นครอบครั ว หรื อเป นตระกู ลที่ มี ระเบี ยบดี มี วิ นั ยดี มี ศี ลธรรมสู ง คื อตามแบบ
ของพุทธศาสนานี้แลว;ไมมี, เด็ก ๆ เกิดมาก็มีไมได. เชื้อที่วาจะใหมีมาแตชาติกอน
หรืออะไรทํานองนั้น ถามีบางมันก็นอยเกินไป; ไมควรจะเปนมากเหมือนกับที่มาฟกตัว
นับตั้งแตแรกลืมตาขึ้นมาในโลกนี้.
ที่วา “ไดมาแตในทอง” ถาจะไดมาบางก็เพียงนิสัยเอื่อย ๆ หรือนิสัยที่รุนแรง
เทานั้น,สภาพของมันสมอง ของเสนประสาท ตัวหนึ่งคนหนึ่งมันเอื่อย ๆ,
ตัวหนึ่ง
มันฉุนเฉียวรุนแรง.
ทีนี้มันจะมาฟกตัว เปนคนที่ยกหู ชูหางมากที่สุดก็ได หรือ
อยูไป ๆ ไมคอยจะยกหู ชูหางก็ได;
ในสวนที่มีกิเลสอะไรบางนั้น ก็มาใสกันทีหลัง.
ส วนความมากน อ ย หรื อ ความรุ น แรงไม รุ นแรงนี้ มี พื้ น มาในนิ สั ย ก็ จริ ง เหมื อ นกั น ;
อายุ ๓๐-๔๐ ยังเปนอยูอยางนั้น,
ถามีความเคยชินอยางที่เรียกวา เปนนิสัยสันดาน
แลวแกยาก.
อยางไรก็ดี ก็จําเปนจะตองแกไขกันไป จะปลอยไปไมได. มาบวชพระ
บวชเณรกันก็เพื่อจะแกสิ่งเหลานี้; จะใหดีที่สุด ตองแกกันเสียตั้งแตทีแรก. แต
โดยมาก ทีแรกก็แกไมเปนเสียแลว;
แกไมเปน เพราะเหตุวา หมูคณะนั้น มี
วัฒนธรรมเลวมาก,
ไมรูจักเรื่องของศาสนา ไมรูจักเรื่องของจิตใจคือมีวัฒนธรรม
ที่เลวมาก ปลอยกันไปตามเรื่อง หรือสงเสริมกิเลสเสียซ้ําไป;
ไมเหมือนหมูชนที่มี
วัฒนธรรมสูง เชนที่เคยเขาถึงธรรมกันมาแลวตั้งแตกอนโนน,
หลายรอยปหลายพันป
กันมาแลว, เครงครัดในหลักเกณฑของธรรมะ, ทุกอยางเปนไปในทางบังคับตนเอง
มีรองมีรอยของธรรมอยูเปนประจํา หลายชั่วอายุคนมาแลวอยางนี้; เรียกวาครอบครัวนี้
มีวัฒนธรรมสูง มีบุญมาก.
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วัฒนธรรมไทยเนื่องมาจากพุทธศาสนา ควรสั่งสมอบรมไว
เด็ ก ๆ ที่ เกิ ดมาในครอบครั วที่ มี วั ฒนธรรมสู งอย างนี้ มี ทางที่ จะมี กิ เลสน อ ย
มีปญหานอย, ครอบครัวชนิดนี้เห็นจะหายากเขาทุกที; เพราะวาโลกหมุนไปในทาง
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สายอื่นเสียแลว,
ไมใชสายของพระศาสดาของธรรมะ.
โลกหมุนไปในเรื่องสวย
เรื่องงาม เรื่องเอร็ดอรอย สนุกสนานทางวัตถุ ทางเนื้อหนัง ตามแบบอเมริกัน
หรือ
แบบอะไร ที่เขาเรียกกันใหม ๆ นี้ไปหมดแลว.
คุณธรรมสูง ไปไมได;
มีแ ต
วัฒนธรรม : เอา, ได, ตัวกู-ของกู, กินดีอยูดีวิเศษกวาผูอื่น; อบรมกันแต
อยางนี้. ไทยเรานี้เคยมีวัฒนธรรมสูงก็พลอยถูกครอบงําใหเปลี่ยนแปลงไปดวย.
เรื่ องนี้ เป นป ญหามากที่ สุ ดต อไปข างหน า จนจะต องล มจม วิ นาศกั นไปให เห็ นตํ า ตา
เสียสักคราวหนึ่งแลวคอยกลัวกันใหม คอยคิดกันใหม คอยตั้งตนกันใหม.
วัฒนธรรมมีประโยชน สําคัญมาก ก็คือหมายถึงอยางนี้ : คือระเบียบ
ปฏิบัติในหมูมนุษยนั้นซึ่งทําไวดี ถูกตองตามหลักการ ที่จะกําจัดกิเลสอยูในตัว.
นี่แหละวัฒนธรรมสูง วัฒนธรรมดี; แลวก็มีศาสนาสวนที่สูงขึ้นไป ผสมอยูสวน
ขางบน คือเหนือขึ้นไปอีก, ในทางจิตใจนี้ ยังมีหลักศาสนาอีก. โดยพื้นฐาน
การเปนอยูในบานเรือน ครอบครัว นี้ก็จะตองมีวัฒนธรรม,
แลวจิตในสวนที่สูงขึ้นไปอีก
ก็มีหลักพระศาสนา, หลักพระธรรมโดยตรง แตตองไปแนวเดียวกัน.
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วัฒนธรรมประจําชาติไหน ก็ตองเปนไปตามที่วาดี และชาตินั้นนับถือศาสนา
อะไร.
ไทยเรานับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประชําชาติไทยก็จะมีหลักอนุโลมไปตาม
หลักศาสนาพุทธ คือ ความไมยึดมั่นถือมั่น. บรรพบุรุษของไทยแตกอนโนน เขา
มีความไมยึดมั่นถือมั่นอยูมาก; เพราะฉะนั้นเขาจึงสอนลูกหลาน ใหอดใหออม
ใหยอม ใหเมตตา ในกรุณา ใหใหอภัย ใหบริจาคจนไมเห็นแกตัว
อยางนี้
เปนตน.
นี้เปนวัฒนธรรมโบราณของไทย สอนใหสุภาพ ใหออนโยน ฯลฯ เหลานี้
มาจากความยินยอมทั้งนั้น.
ครั้ น วั ฒ นธรรมแบบตรงกั น ข า มเข า มา เป น วั ฒ นธรรมเนื้ อ หนั ง จนเขา
เรียกวาเรื่องหนัง,คือเห็นแกความสุขทางเนื้อหนัง;
ความดี ความงาม
ความ
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ประเสริฐทางจิตใจก็ถูกทอดทิ้ง เปลี่ยนหมด กวาจะรูสึกตัว นี้ก็คงอีกนาน, กวาจะกลับ
ตัวกันไดอีก จะตองถูกลงโทษอยางเจ็บปวดเสียที่หนึ่งกอน.
ยิ่งเปนกันทั้งโลก
รวมกันทั้งโลกแลวยิ่งยาก ยิ่งไปไกลกวานี้อีกจนวินาศเสียทีกอน;
หาความสุขไมได,
สังเวชลง-สังเวชลง,
จึงจะเปลี่ยนกันใหม ตั้งตนกันใหม ไดรับการเอาใจใสกันอีกที,
ถึงรอบที่ศาสนาจะเปนของดี มีประโยชนกันขึ้นอีกที.
ขณะนี้เรียกวา ศาสนาถูกเหยียบย่ําไปตาม ๆ กัน; ผูสนใจในธรรมมีนอยนัก.
จริ งอยูเราไม ถื อว าโลก หรื อคนทั้ งโลก มาศึ กษาธรรมะอยู อย างนี้ จะไม มี ความหมายเลย
สําหรับโลก; มันก็มีความหมายอยูจํานวนหนึ่งเหมือนกัน แตวานอยเกินไป มีเสียงดัง
ไมพอ, ไมอาจจะฉุดกันใหหันมาสนใจ ใชศาสนาใหเกิดประโยชนได; ตองถูกลงโทษ
กันขนาดหนัก ๆ จึงจะกลับตัวได.
ใครที่เหลียวมาสนใจศาสนาไมกี่คน ก็จะตองถือวา โชคดีมีบุญบาง;
สวนใครที่หันหลังใหศาสนาตาม ๆ เขา ก็ตามใจเขาซิ.
เราเอาขางไมมีความทุกขไว
ก็แลวกัน, ใหไมตกอยูใตอํานาจคนเหลานั้นไวบาง; ถึงเขาจะเปนอยางไร หรือเขา
จะทํ า อย า งไร ก็ ป ล อ ยไปตามเรื่ อ งของเขา;เพราะว า ถ า เราปฏิ บั ติ ธ รรมถู ก ต อ งแล ว
ไมมีอะไรจะมาทําอะไรได, แมแตความตายก็ทําอะไรไมไดความตายก็ไมมีความหมาย.
เราทํ าอะไรของเราก็ ได อยู อย างไรของเราก็ ได ไม ถึ งกั บต องปะทะกั น,เรื่ องปะทะกั น
เราไมเอากับเขา.
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เรื่ องที่ เราจะต องปฏิ บั ติ ให ได ผลแน นอน ชนิ ดที่ ไม ทํ าให หลงได มากมาย,
เชนเปนแตเพียงคนที่กินอาหาร แสดงหาอาหารมากินอยางอาหาร เทานี้ก็พอ. อยาเปน
คนเที่ยวหาเหยื่อ มาเที่ยวกินเหยื่อ อะไรไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ อยางนั้นเลย.
ใหเรามีความเปนอยูกันอยางมีแบบแผน, การเปนอยู การครองชีวิตของเรา
อยางชาวพุทธ ก็ยังทําได; ผูอื่นทําไมได ก็ทํากันไปคนละแบบ.
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ในที่สุด ใหมีการเปนอยูดวยจิตวาง ทํางานดวยจิตวาง นี้ตองทําใหได,
เปนสิ่งที่ทําไดโดยแนนอน. แมมีคนสักสองสามคนในหมูคนหลายรอยคน หลายรอย
ลานคน, ในโลกที่มีกี่พันลานคนก็ตามเถิด; เปนอยูดวยหลักธรรม เรื่องสุญญตา
ของพระพุทธเจานี้ ก็ยังอยูได, เปนอยูดวยจิตวาง ทํางานดวยจิตวางเพียงนี้ก็ได.
แต แล วก็ ไม เข าใจเสี ยเอง เราไม มี ความรู ในเรื่ องนี้ เสี ยเอง เราเป นพุ ทธบริ ษั ทปลอม
เสียเอง; อยางนี้จึงไมไดรับประโยชนจากพุทธศาสนา.

พึงศึกษาเนื้อแทของพุทธศาสนา
เพื่อชวยตนเองพนทุกข แลวชวยผูอื่นบาง
เนื้อแทของพุทธศาสนา เรากลับไมสนใจ, ถาไปสอนเสียวา สุญญตาไมใช
เรื่องของมนุษยสมัยปจจุบันดวยแลว อยางนี้ก็ทําลายพุทธศาสนาหมดเลย.
ขอใหไปอาน
เรื่องกลองอานกะที่กลาวไว;
เปนเนื้อแทเรื่องสุญญตา ดังที่พระพุทธเจาตรัส :
มีเรื่องวา กลองอานกะของพวกกษัตริยทสาฬหะ มีแผลแตก หรือผุ หรือลิ เขาก็หา
เนื้อไมอื่นมาทําเปนไมอุดปะ เสริมลงที่รอยแตกทุกคราวไป. เมื่อกลองนั้นถูกอุด เชื่อม
ปะ นานเขา,
สมัยหนึ่ง เนื้อไมเดิมของตัวกลองหมดไปเหลืออยูแตเนื้อที่เสริมอุดใหม
พอยึดกันอยู; ฉันใดก็ฉันนั้น. ในกาลยืดยาวฝายอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลาย
ไมส นใจเรื ่อ งสุญ ญตา แตไ ปสนใจเรื ่อ งที ่แ ตง ขึ ้น ใหมร อ ยกรองใหม ก็แ ปลวา
เนื้อแทของพุทธศาสนาหายไปเหมือนกลองใบนั้น.
เมื่อใดไมสนใจเรื่องสุญญตา
เมื่อนั้นเกิดการเนื้องอกใหม ฉิบหายหมด, ระเบียบตาง ๆ เลอะเลือนหมด, เปนอัน
สิ้นสุดของพุทธศาสนา.
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ถา หลัก ที่วา ไมมีอ ะไรควรจะมั่น หมายวา เปน ตัว เรา-ของเรา,
นี้ยังอยูในใจของมนุษยแลวละก็ พุทธศาสนายังไมหมด; เพราะนั่นเปนเนื้ อ แท
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ของพุทธศาสนา.
โดยวิธีใดก็ตามใจ ถายังมีความรูสึกในใจของมนุษยอยูวา
“ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมาย วาตัวกู วาของกู” นี้อยูไปเรื่อย ๆ แลว พุทธศาสนา
ก็ยังอยู.
ในการเกี่ ยวข องกั บคนอื่ น เมื่ อไปทํ าอะไรกั บคนอื่ น โดยที่ เราเองยั งไม ไ ด
ทําความรูสึกในหลักที่ไมมีตัวกู-ของกู ตองพยายามฝกฝนตัวเอง อบรมตัวเอง
ดวย
ความรูสึกชนิดนี้เสียกอน. ถาปุถุชนยังทําไมได, เปนพระเปนเณรแลวก็ควรจะทําใหได;
บวชชั่วคราว หรือจะบวชตลอดชีวิต ก็มีเรื่องเดียวเทานั้น และขอเดียวนี้,
และสอน
ฆราวาสก็ขอนี้ สวนที่เขาจะทําไดหรือไมไดก็ตามใจเขา.
ทําไดในระดับต่ําก็เปน
ฆราวาส ทําไดในระดับสูงก็เปนบรรพชิต; ที่ถูกควรจะเปนอยางนั้น; แตวาในที่สุด
ก็ไมเปนอยางนั้น : บรรพชิตทําอะไรไมไดเลยก็มี ฆราวาสบางคนทําไดดีกวาก็มี.
ที่จริงความเปนพระไมไดอยูที่เปนฆราวาส หรือบรรพชิ ต ; แต
อยูที่วางไดมากหรือวางไดนอย, ใครวางไดมาก คนนั้นก็เปนพระ, ใครวาง
ไดนอยก็เปนฆราวาส; สวนกินอยู นุงหม ไมถือเอาเปนประมาณ. หลักเกณฑ
เขาวางไว เพื่อใหบรรพชิตไดรับความสะดวกงายดาย ในการทํา,
เขาจึงใหบวช;
แลวไมตองทําไรทํานา มีคนเลี้ยง;
ตองอุตสาหรีบศึกษาปฏิบัติในเรื่องนี้ ใหได
รับผล แลวสั่งสอนผูอื่น. อยาไปคิดวาวิเศษ หรือไปคิดวา พระก็เปนพระ, ชาวบาน
ก็เปนชาวบาน.
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ประโยคสั้ น ๆ ประโยคเดี ยวนั้ น ขอให จํ าไว เถิ ด “ไม มี อะไรที่ ควรสํ า คั ญ
มั่นหมายวาเปนตัวเรา หรือของเรา”.
หัวใจของพุทธศาสนาคือ สพฺเพ ธมฺมา
นาลํ อภินิเวสาย, ถาแปลใหดีก็ตองแปลอยางนี้แหละ - ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่น
หมายวาตัวเราหรือของเรา. ถาแปลตามตัวบาลีก็วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควร
ยึดมั่นถือมั่น; แปลอยางนี้ฟงยาก ชาวบานอาจจะฟงไมรูเรื่อง.
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พอถามวา “หัวใจของพุทธศาสนาวาอยางไร ?” ก็บอกวา “ธรรม
ทั้ง ปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น”. นี้ก็มืดตื้อ ไมรูวาอะไร; จะแปลใหถูกเปนภาษา
ธรรมดาก็วา ทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวเรา วาเปน
ของเรา” เขาก็คงจะฟงถูก. พุทธศาสนาสอนไมใหมี egoism เขาก็สนใจทันที;
อาจจะติดตามมากขึ้น แลวจะเขาใจพุทธศาสนาได.
ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา
ตัวเรา-ของเรา,
แตก็อยูในโลกนี้ดวยมีทุกสิ่ง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้ โดยไมมีความสําคัญ
มั่นหมายอะไรวาเปนตัวเรา หรือของเรา.
ถาเขาถามวาไมมีความสําคัญมั่นหมาย แมกระทั่งชีวิตหรือ ? ก็บอกวา
แมกระทั่งชีวิต เราก็จะไมสําคัญมั่นหมายวาเปนตัวเรา หรือเปนของเรา. พุทธศาสนามีดีอยูตรงไหนเลา ที่เขาพูดกัน ? ดีอยูที่ไมมีความทุกขเลย, แลวทําการงาน
ก็ทําดวยใจคอที่สบาย ไมีมีความทุกขเลย นอนหลับก็ไมเปนทุกข
ตื่นอยูก็ไมเปนทุกข,
สร างความเจริ ญได มาก ไม มี ความทุ กข ไม มี การเบี ยดเบี ยนตั วเอง ไม มี การเบี ยดเบี ยน
ผูอื่น.
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การศึกษาพระพุทธศาสนา คือทําอะไร ? ทําไมตองเรียนมากนัก ? ก็บอกวา
นั่นเขาไมเขาใจ,
ถาเขาใจแลว จะรวมอยูในคํา ๆ เดียวนี้หมดแลว,
พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ก็รวมอยูในคํานี้, ทาน ศีล ภาวนา ก็รวมอยูในคํานี้ : รวมอยู
ในขอความที่วา “ไมสําคัญมั่นหมายวาอะไรเปนตัวเรา-ของเรา” แลวก็จะไมลัก
ไมขโมย ไมทําอะไรที่เปนการขาดศีลได; อยูเฉย ๆ ไมมีขาดศีลเลย อยูในลักษณะ
ที่ไมตองรูศีล โดยไมมีขาดศีลเลย,
เพราะไมไปสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวเราของเราเขา.
คนจะฆาไมได ลักไมได ละเมิดในของรักไมได พูดเท็จไมได เสพของ
เมาประมาทไมได ไมทําอะไรได;
หยุดสงบไมฟุงซานดีแลวเพราะเหตุนี้,
แลวก็

www.buddhadasa.in.th

ความวางที่พระพุทธเจาตรัส

๑๐๕

รูขอนี้คือรูความจริงทั้งหมดอยูแลว,
มีจิตใจเหมือนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
อยูแลว;
แลวจะเอาอะไรที่ไหนอีก ก็เรียกวาอะไร ๆ ก็รวมอยูในประโยคสั้น ๆ วา
“ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาตัวเรา วาของเรา”. เมื่อใดจิตวาง
อยางนี้
นิพพานก็ปรากฏแกจิตนั้น, เมื่อใดจิตวุนขึ้นมา นิพพานก็หายไป สังสารวัฏฏ
ก็ปรากฏแกจิตนั้น.
อย างนี้ พวกอภิ ธรรมตามศาลาวั ดเขาไม ยอม เขาเอานิ พพาน กั บสั งสารวั ฏ ฏ
ไวคนละแหงไวคนละโลก ไวคนละชาติ;
เราเอามาไวที่เดียวกัน ในบุคคลเดียวกัน
ในชั่ วโมงเดี ยวกั นด วยซ้ํ าไป,๑๕ นาที นี้ เป นนิ พพาน ต อมา ๑๕ นาที นี้ เป นสั งสารวั ฏ ฏ
ก็ได ในบุคคลเดียวกันที่นั้น.
คนหลายคน บางคณะไมเขาใจขอความเหลานี้ รวมทั้ง
“ผูที่ถือตัวเองวา เปนผูรู”
ทั้งมหาเปรียญหลายคน ทั้งที่เปนนักเขียนบางคน ยังไม
เขาใจคําเหลานี้.
ครั้นเขาเกิดไมเขาใจขึ้นมา เขาก็จะพูดเปนอยางอื่นเสีย เขาจะเขียน
เปนอยางอื่น อยางที่เอาไวดูเลน หรือหัวเราะเลนไปเสีย.
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ใครจะว าอย างไรก็ ตามใจใคร แต เราว า เมื่ อใดจิ ตว าง นิ พพานอยู ใ น
จิตนั้น เมื่อใดจิตวุน สังสารวัฏฏอยูในจิตนั้น;
ใครไมเขาใจแลวก็ตามใจเขา.
เมื่อใดสังสารวัฏฏไมปรากฏขึ้นมานิพพานก็ปรากฏแกจิตนั้น,
พอจิตวุนขึ้นมา
สังสารวัฏฏก็ปรากฏแกจิตนั้น; ไมมีอะไรอีก. เรื่องความวางความวุน นี้ควรเอามา
ศึกษาใหเขาใจกันสักหนอยใหเพียงพอ; แตผูที่ “เปนปราชญ” หลายคน แมตาม
วัดวาอาราม วัดใหญ ๆ โต ๆ มีพระมาก ๆ ก็ยังไมเขาใจกัน.
ที่จริงคําพูดอยางนี้มีอยู
มากมายในพระไตรปฎก;
แตก็นาพอใจอยูบาง ที่เดี๋ยวนี้เริ่มจะเขาใจกันบางแลว,
เริ่มไหวตัวในทางที่จะเขาใจกันบางแลว.
เรื่อง “จิตวาง”
นี้ เปนเรื่องเกาเลาใหม,
เปนเรื่องเกาที่รวบรวม
ประมวลเอามาเล าใหม ในรู ปอื่ น ในรู ปบางรู ปที่ เข าใจได ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น หรื อกว างออกไป;
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แตแมจะพูดในรูปอื่นอยางไร ก็ไมลัดสั้นไปได นอกจากเรื่องจิตวางนี้.
อยางไรเสีย
ก็อยาลืมวา “ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวาตัวเรา วาของเรา”.
อยาลืม
หลักอันนี้ แลวเปนไมเฝอ: ไมมีอะไรที่ควรสําคัญมั่นหมายวา เปนตัวเรา หรือ
ของเรา, นี้คํา แปลของ สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ อภินิเ วสาย ที่ฟง งา ยที่สุด .
จุดหัวใจของศาสนาพุทธในรูป positive
ก็วา เปนอยูโดยจิตใจไมยึดมั่นถือมั่นอะไร.
พุ ทธศาสนาสอนให คนทุ กคนมี ชี วิ ตอยู โดยจิ ตใจที่ ฟรี ที่ เป นอิ สระ ไม ตกอยู ภายใต ค วาม
ผูกพัน หรือความบีบคั้น หรือความผูกรัดของสิ่งใด. พูดอยาง positive อยางนี้
นาฟงหนอย หรือนาชื่นใจหนอย ฝรั่งอาจจะพอใจสนใจไดบาง.

ทุกศาสนาตางก็มุงหมายทําลายความเห็นแกตัว
ทีนี้ จะเลยพูดไปถึงเรื่องที่นาเศรา วาเหว : พุทธศาสนาแนะวิธี
หรือ
เคล็ดลับ หรืออุบาย แลวแตจะเรียก ใหมนุษยเราเปนอยูโดยอิสระที่สุด,
ไมไปผูกพันตัวใหอยูภายใตความบีบคั้นของทุกอยางในโลก.
นี้เปนชนวนที่ทําใหคน
ตางประเทศ หรือตางศาสนาที่มีการศึกษาดี มาสนใจในพุทธศาสนาได,
โดยเรายอม
รับวา ศาสนาคริสเตียน ศาสนาอื่น ก็มุงหมายอยางนั้นเหมือนกัน;
แตเขาควรจะ
ทดลองสังเกต ศึกษาวิธีของชาวพุทธดูบาง วาทําอยางไรจึงจะเปนอยางนั้นได.
แตละ
ศาสนาก็มีเคล็ด มีวิธีที่ตางกัน;
เพื่อผลอยางเดียวกัน
เพื่อเอาจิตใจไปฝากกับ
พระเจา ไมมีตัวตนก็ไดเหมือนกัน ทางพุทธไมถือวาผิด;
หรือจะทําลงไปตรง ๆ
ไมตองโยงไปถึงพระเจา ไมโยงไปถึงอะไรหมด,
จัดการกับรางกาย จิตใจ ใหอ ยูใ น
สภาพที่ เ ป น อิ ส ระในตั ว เอง โดยกระทํ า ของจิ ต เอง หรื อ ตั ว จิ ต เป น เอง อะไรเหล า นี้
ก็ไดเหมือนกัน;
หลุดพนฟรี เปนอิสระ มีผลจุดหมายปลายทางใชอยางเดียวกันได
คือเปนอิสระปราศจากความทุกข รอดพนเหมือนกัน.
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คริสเตียนเขาก็พูดดี พูดถูกเหมือนกัน; แตเราอาจพูดในรูปที่วา โยงเอา
พระเจาเขามาดวย : พระเจาสอนใหทําตามพระเจา คือ ไมมีตัวเรา ไมเห็นแกตัวเรา
ใหตัวเราไปอยูกับพระเจาเสีย. วิธีสอนของเขาจะเกงกวาเรา ในการสอนคนโง ๆ
โดยวิธีงาย ๆ ใหเชื่อ. สวนพระพุทธเจาทานเกิดในอินเดียในหมูคนที่ฉลาดในทางจิตใจ
มากเกินไป; ฉะนั้นพูดอยางนั้นไมได พนสมัยเสียแลว, ยุคอุปนิษัทในอินเดียวจะพูด
อยางนั้นไมได ก็ตองพูดรูปนี้ คือ โหมลงไปที่เรื่องจิต ที่มันโง ที่มันยึดถือ,แลวก็มี
วิธีศึกษาอยาใหไปยึดถือ; พระเจาไมเกี่ยว. คําพูด หรือธรรมะอะไรเกา ๆ ที่มีอยู
กอนพุทธกาลนั้น สมัยนั้นอยูในฐานะที่จะตองฆาเสียใหหมด; คือไมไปยึดมั่นถือมั่น
ในพระเจาเหลานั้นดวยเหมือนกัน.
เดิมในอินเดียเขาสอนเรื่องธรรมชาติ ที่วา เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป, เกิดขึ้น
-ตั้งอยู-ดับไป, เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป, นี้เปนกฎของธรรมชาติ. ไปศึกษาให
เขาใจดีเสียกอน; แลวเอามาคิดดู :เกิดขึ้น นั้นก็คือ พระพรหมผูสรางโลก ตองฆา
เสียทั้งนั้น; ที่วา ตั้งอยู เปนไปชั่วขณะตามกฎ นั่นคือพระนารายณ ผูควบคุมโลก
ก็ตองฆาเสียเหมือนกัน; แลวดับไป ก็คือพระอิศวร ผูทําลายโลก ก็ตองฆาเสีย
เหมือนกัน. นี่ความเขาใจอยางพุทธศาสนา ทําลายพระเจาเสียทั้งหมด, คือพระเจา
ในรูปนั้น; ไมถือศาสนาอยางฮินดูอีกตอไป. พระเจาก็หมด, เห็นเปนสิ่งที่ตอง
ทําลายเสียใหหมด.
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แต เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป นี้ครอบงําไปหมด;
ถาจิตใจของเรา
ผู ก พั น อยู ภายใต ความเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป, แลวจะเปนทุกขเปนรอน ลมลุก
คลุกคลานไปตามนั้น. ใหเราอยูเหนือ ความเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป นี้เสีย,
อยูเหนือพระเจา สูงกวาพระเจา. พูดอยางนี้เดี๋ยวก็จะชวนวิวาท; ถาพวกเหลาโนน
ที่เขายังชอบพระเจา ยังต่ํา ๆ ยังเด็ก ๆ เขายังชอบพระเจา.

www.buddhadasa.in.th

๑๐๘

ธรรมปาฏิโมกข

ทีนี้มาลองดู วิธีของพวกพุทธ ดูบาง : จัดการกันที่ตนตอโดยตรง คือ
ที่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวกู-ของกูโดยตรง, ทําลายตัวกู-ของกู นี้ ใหหมดไป;
แลวก็หมดปญหา ไมมีความทุกข. พระเจาไมตองมาชวย, เราซิจะชวยพระเจา.
พุทธศาสนาพูดเหมือนกันวา ดับทุกข, พูดวา ออกไปได, พูดวาหลุดพน, พูดวา
วิมุตติหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง; แตการพูดมันยาก, เรื่องที่พูดนี้มันยาก
ขนาดที่พระพุทธเจาทานก็รูสึกวา แหม! มันยาก คิดวาไมสอนละ, เมื่อตรัสรูใหม ๆ
ก็คิดวาไมสอนละเพราะวามันยาก. เพราะฉะนั้น เราตองใหอภัย หรือยอมเห็นใจ
ในการที่มันยากนี้บาง; จะใหทุกคนในประเทศไทยเขาใจ นี้ก็ยาก. ฉะนั้นผมก็ไมคิด
ในเรื่องนี้ ไมเสียใจ ไมโกรธใคร ที่เขาไมเขาใจ
ไมเชื่อ ไมยอม ไมเห็นดวย
หรือคัดคาน อยางนี้; มันเปนธรรมดา ตองเปนอยางนั้นเอง.
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา ยังมีบางคนที่อาจจะเขาใจได;
เพราะฉะนั้น
จึงสอน อยูในพวกไมกี่คนนี้ก็แลวกัน, อยูในพวกที่พระพุทธเจาทานวา : สตฺตาปฺปรชคฺคชาติกาฯ ซึ่งมีคํากลาววา พระพรหมมาทูลขอรองดวยคาถาดังกลาว : สัตวที่มี
ธุลีนอยในดวงตาก็มีอยู...ฯลฯ. พระพุทธเจาก็ตรัสวาเออจริง, ก็เลยมาสอนพวกนี้;
ซึ่งแทจริงก็เปนความเฉลียวของพระพุทธเจานี้เอง. ทีแรกสติปญญามุงไปทางความ
จริงวา ไมมีใครจะเรียนรูได; ทีนี้เกิดความเฉลียวขึ้นมาวา อะ, คงจะมีบางคน
จะกี่คนก็ตามใจ, มีบางคนอาจจะรูได; คือสัตวที่ธุลีในดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยู
เหมือนกัน จึงควรจะสอน.
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ที่กลาวอุปมาใหรูวา พรหมลงมาอาราธนานั้น ก็คือความเฉลียวใจของ
พระพุทธเจา คือความมีเมตตากรุณามากของพระพุทธเจา เปรียบดวยพรหม
นั้นเอง; นึกเฉลียวขึ้นมาวา เออ, ยังมีบางคน ถึงแมจะไมกี่คน เราก็ควรจะเห็นแก
คนพวกนี้. เพราะฉะนั้นจึงทรงอุตสาหสอน พยายามสอน, ใหคนในโลกสักพันลานคน
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เขาใจสักพันคนอยางนี้,
ตอหนึ่งคน.

๑๐๙
ลานคนตอหนึ่งคน ก็ยังดีถมไป,

ยังวิเศษที่ไดรูลานคน

พระอรหั น ต ทั้ ง หลาย ที่ ท า นรู ท า นจะรู โ ดยวิ ธี ใ ด โดยคํ า พู ด ข อ ไหน
สวนไหนก็ตาม, ใจความเหมือนกันหมด คือทานรูตรงที่วา : “ไมมีอะไรควรสําคัญ
มั่นหมายวา ตัวกู-ของกู นี้. คําสอนตอนไหน ๆ ในพระไตรปฎก ในความก็อยู
ที่นี่. พอสังเวชเกิดขึ้นในขอนี้ เทานั้นแหละ บรรลุมรรค ผล ได; เหมือ น
เมื่อจิตตื่นขึ้นมาจากหลับนี้ มีลักษณะตาง ๆ ตาง ๆ กัน.
แตการที่จะทําใหคนตื่นขึ้นจาก
หลับไดนั้น ก็ตองหาวิธีปลุกใหตื่นดวยวิธีตาง ๆ กัน :
เตะใหตื่น ก็ได หรือเอาน้ําราด
ใหตื่นก็ได เอาไฟจี้ใหตื่นก็ได ตาง ๆ กัน.
แตวาถาตื่นขึ้นมาแลว ก็ตื่นเหมือนกัน
ทั้งนั้น, ก็เปนตื่นอยางเดียวกัน. สวนวิธีปลุกมีมากมายหลายอยาง หลายชนิด ที่จะ
ปลุกคนใหตื่น, ตื่นแลวก็เหมือนกันหมด; ไมมีอะไรเปนตัวกู-ของกู, เหมือน
กันหมด.
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ขอปดประชุม เดี๋ยวจะกลับกันลําบาก.
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๓. อาทิพรหมจรรย
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๐ ตรงกับวันอาทิตย แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๙ ปมะแม

เรื่ อ งการพู ด ธรรมปาฏิ โ มกข ในวั น พระ ๘ ค่ํ า
๑๕ ค่ํ า ดั งเช นวั นนี้ ดั งที่ ได กล าวมาแล วว า จะพู ดเรื่ องที่
เกี่ยวกับตัวกู-ของกู เสมอไป เพื่อซักซอมขอปฏิบัติธรรม
เปนประจําวันนั้น, วันนี้จะพูด เรื่องที่ฟงยาก แตส มควร

จะฟ ง ให ถู ก ฟ ง ให เ ข า ใจอย า งยิ่ ง เพื่ อ ประโยชน แ ก ก าร
ปฏิ บั ติ ธรรม ซึ่ งมี ความมุ งหมายที่ จะให รู จั ก แนวปฏิ บั ติ
เพื่ อ ความดั บ ทุ ก ข สิ้ น เชิ ง . เรื่ อ งที่ จ ะพู ด วั น นี้ จึ ง จะพูด
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เรื่องเงื่อนตนของพรหมจรรย หรือ “อาทิพรหมจรรย” ขอให
ตั้งใจฟงใหดี ๆ :

เรื่องเกี่ยวกับอาทิพรหมจรรย
คํ าว า “อาทิ พรหมจรรย ” หรื อไม ใช อาทิ พรหมจรรย นี้ ในคั มภี ร มี พู ด
มากที่สุด คําพูดที่ไมใช อาทิพรหมจรรย นั้น พระพุทธเจาทานไมตรัสสอน

๑๑๐
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ไมต รัส ตอบ, ถา เปน อาทิพ รหมจรรยทา นก็ต รัส ก็ต อบ. อาทิพ รหมจรรย หรือ
อาทิพฺรหฺมจริยํ เราแปลกันวาเงื่อนตนของพรหมจรรย เงื่อนตนของพรหมจรรยนี่
พระพุ ทธเจ าท านตรั ส ป ญหาที่ ถามว าตายแล วเกิ ดหรื อไม ? อะไรไปเกิ ด ? นี้ ท านไม ตอบ
ไม ต รั ส , เพราะไม ใ ช อ าทิ พ รหมจรรย . อาจจะพู ด ได อี ก ที ว า อาทิ พ รหมจรรย นั้ น คื อ
ความจริงที่ไมตองรูก็ได เปนความจริงที่ไมจําเปนจะตองรูเลย.

ดูใหดี ทุกอยางเปนความจริง
พู ดกั นเรื่ องความจริ งก อน ดี กว า : ความจริ งที่ ไม ต องรู , ความจริ งที่
ไมจํ า เป น , ความจริ ง ที่ ไ ม มี ป ระโยชน แ ก ก ารรู , พู ด อย า งนี้ อ าจจะฉงน ไม เ ชื่ อ ;
เพราะถ าความจริ งแล วมั นควรจะรู ไปหมด, ควรจะต องรู และมี ประโยชน ไปหมด. แต
มามี พู ดว าความจริ งที่ ไม จํ าเป นจะต องรู . พู ดอย างนั กเลงหรื อตอบอย างวิ ธี ของพวกเซ็ น
จอมนั ก เลงนี้ ก็ ต อบว า ไม มี อ ะไรที่ ไ ม ใ ช ค วามจริ ง ทุ ก อย า งเป น ความจริ ง หมด
ทุ ก อย า ง นี้ เ ราก็ ไ ม เ ชื่ อ ; เพราะเราพู ด ว า มี ค วามเท็ จ มี ค วามไม จ ริ ง อยู นี้ ใ ครจะโง
หรือจะฉลาดกวาพวกนักเลงพวกนั้นหรือไม ลองคิดดู.
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ถาเราพูดวา มีความจริงอยูพวกหนึ่ง มีความเท็จอยูอีกพวกหนึ่ง ตรง
กั นข าม อย างนี้ แล วพวกนั้ นเขาพู ดว ามี แต ความจริ ง, อะไร ๆ ก็ คื อความจริ ง. เช นเขา
พู ดว า “กาขาวนกยางดํ ามี ”; นี้ มี ความจริ ง, มี ความจริ งกว าที่ จะพู ดว ากาดํ านกยางขาว.
อย างนี้ พวกเราฟ งไม รู เรื่ องแน เพราะเราจะเห็ นแต ว ากาดํ านกยางขาว พอพู ดว ากาขาว
นกยางดํ าเราก็ ว าโกหก เราก็ ว าไม จริ ง เพราะความรู อย างนี้ เป นเรื่ องของเด็ ก ๆ ที่ เ ห็ น
ดวยตานี้.
ที่ ว าความจริ งนั้ น เป นอย างไร ? กาขาวนกยางดํ านี้ ก็ หมายความว า ได มี
อยู จ ริ ง เหมื อ นกั น ; แต เ ป น อย า งในรู ป อื่ น ความคิ ด รู ป อื่ น . รู ป ของความคิ ด กลั บ
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กั น อยู แม ว า มั น จะเป น ความเท็ จ ; ความเท็ จ นั้ น ก็ มี อ ยู จ ริ ง . ถ า เราบอกว า กาขาว
นกยางดํ านี้ โกหก เขาก็ ต องพู ดว าโกหกนี้ ก็ มี อยู จริ ง นกยางดํ ากาขาวในความโกหกนั้ น
ก็ไดมีอยูจริงเหมือนกัน จริงที่ลึกกวา จริงที่กลับกันอยู.
ที่วาไมใชความจริงนั้นเปนอยางไร ? ก็พูดวามี เปนความจริงที่กลับกันอยู
ในความเท็ จในความโกหกนั้ น นกยางดํ าหรื อกาขาวในความโกหกในความเท็ จนั้ น ก็ ไ ด
มีอยูจริงเหมือนกัน,
ฟงพวกนี้แลวไมมีอะไรที่ไมใชจริง ไมมีอะไรที่ไมใชความจริง
หรือของจริง มีอยูจริงคนละแบบเทานั้นเอง.
อย างนี้ น าสนใจหรื อไม น าสนใจ ก็ ลองคิ ดดู เถอะ อย าไปเสี ยท าหรื อว า
อยาไปโงกวาเขาก็แลวกัน เขามองลึกกวาก็ได; อะไร ๆ ก็ตองเปนธรรมชาติ หรือ
ตามธรรมชาติ. แมแ ตค วามโกหกที ่ไ มใ ชธ รรมชาติ มัน ก็ต อ งเปน ธรรมชาติ;
ที่พูดผิดไปนั้นก็เปนธรรมชาติ เทากับที่พูดถูกตรงตามธรรมชาติ วานกยางขาวกาดํา
นี้ ก็ ถู กตามธรรมชาติ ซึ่ งถู กตามธรรมชาติ ที่ ลึ กกว า ตรงกั นข ากั นอยู ; นั้ นก็ เรี ยกว า
ความจริ ง ; เช น เดี ย วกั บ บาลี นี้ เ ราใช คํ า ว า ธรรม, ธมฺ ม , ธรรมชาติ หรื อ ธรรมนี้ .
ความโกหกความเท็จ ก็เ ปน ธรรม, ความจริง ก็เ ปน ธรรม, กุศ ลก็เ ปน ธรรม,
อกุศ ลก็ เ ป น ธรรม, อั พ ยากฤตก็ เ ป น ธรรม; เมื่ อ อะไรก็ เ ป น ธรรมแล ว ทุ ก สิ่ ง ก็
เหมื อ นกั น ในข อ นี้ เหมื อ นกั น ในข อ ที่ ว า เป น ธรรม ส ว นที่ ต า งกั น โดยเป น กุ ศ ล
อกุศลอัพยากฤตนั้ น ก็ ชางเถอะ มันเปนสวนหนึ่งตางหาก; แตเหมือนกันในขอที่ว าเป น
ธรรมคือ ธรรมชาติดวยกัน.
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ในเมื่ อทุ กสิ่ งเป นธรรมหรื อธรรมชาติ มั นก็ ต องเป นของมี อยู จริ ง ฉะนั้ น
ความเท็ จ ความผิ ดความชั่ ว ความโกหก หรื อแม แต มายา, สิ่ งที่ เรี ยกว าเป นมายา
นี้ ก็ ไ ด มี อ ยู จ ริ ง ; อย า งมายาก็ เ ป น ธรรมอย า งหนึ่ ง ; ก็ เ ลยเป น ของจริ ง อย า งหนึ่ ง .
มาดูตรงนี้ใหเห็นวา เขาลึกกวาเรา ที่พูดวาอะไร ๆ ก็จริงทั้งนั้นเลย ไมมีอะไรที่
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ไมจริง เชนเดียวกับที่ทางพุทธเรา ถือวาอะไร ๆ ก็คือธรรมทั้งนั้น กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา - อะไรก็ตาม ก็คือธรรมทั้งนั้น.
ถาธรรมแลวมันก็ตองหมายความวามีอยูจริง กิเลสก็เปนของจริง นิพพาน
ก็เป นของจริ งสมมติเห็ นกั นอยูว าจริ งมั นก็ จริ ง; ของที่ สมมติ กั นว าโกหก มั นก็จริ ง คื อ
มี ความจริ งอย างของที่ เป นของโกหก. ฉะนั้ น มายาหรื อมิ ใช มายาก็ เป นความจริ ง จะพู ด
กลั บกั นก็ ได ว า ทั้ งที่ เป นมายาหรื อมิ ใช มายานั้ น ก็ เป นมายา; คื อเป นความจริ งซึ่ ง เรา
บอกไม ได ว าจริ งอย างไร จริ งแค ไหนก็ ยั งรู ไม หมด.ลึ กไปถึ งว าธรรมทั้ งหลายทั้ งปวง
เป นอนั ตตา เป นสุ ญญตานั้ น ก็ คื อว า ว างจากตั วตนก็ เหมื อนกั บมายาเหมื อนกั น ;
นิพพาน หรือกิ เลส หรื ออะไรก็ ตาม เป นอนั ตตา คือวางจากตัวตนเหมื อนกั น, กิ เลส
กับนิพพานก็เหมือนกัน คือไมมีตัวตน. ถาถือวาวางจากตัวตนเปนมายา ก็เปนมายา
หมด ไม มี อะไรที่ ไม ใช มายา. จริ ง, จริ งนี้ , เป นเรื่ องน าหวั ว เป นเรื่ องเท็ จที่ ลึ กซึ้ ง ;
ไมไดวาจริงถึงไหน; เพราะเราจะเอาจริงทั้งหมดเลย, ไมเอาจริงเทาที่มีประโยชน.
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ความจริงนี้จะแบงเปน ๒ ชนิดวา : ความจริงเทาที่เปนประโยชน;
ความจริงที่ไมเปนประโยชนนั้นไมตองรูก็ได;
ความจริงที่ควรรูเทาที่เปนประโยชนนี้
อยางหนึ่ง, ความจริง ที่ไมตองรูก็ไดคือไมเปนประโยชน นี้อยางหนึ่ง. จริงที่
ตองรูนั้น เราตองสนใจใหเกิดประโยชน แลวอยาไปยึดมั่นถือมั่นวาจริง
หรือวิเศษ
หรือยึดมั่นใหเปนของจริงอะไรขึ้นมา; มันจะไมจริงไปอีก; วาจริง ก็เทาที่เรารูสึก
นั้นแหละ;
ที่เรารูสึกไมไดยังมีอีก;
และอาจจะมีเปนอยางอื่น ซึ่งเรารูไมได
เราก็พูดไมได.
เราตอ งไมม ีก ารพูด ถึง ความจริง สว นที ่เ รายัง รู ไ มไ ด; เชน เรื ่อ ง
อริ ยสั จจ นี่ เราก็ รู เท าที่ เป นความจริ งที่ เรารู ที่ เราเห็ น ที่ เรามองเห็ นอยู ก็ เรี ยกว า จริ ง หรื อ
ประเสริฐเทาที่จะทําความดั บทุ กขได. อริยสัจจ ความจริงอันประเสริฐ นั้ นจริง ทนต อ
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การพิ สู จ น เ ท า ที่ ดั บ ทุ ก ข ไ ด ; จะจริ ง ร อ ยเปอร เ ซ็ น ต หรื อ จริ ง อะไรอี ก ก็ รู ไ ม ไ ด .
เพราะฉะนั้ น ส วนนั้ นอย าไปรู เลย; สิ่ งไหนที่ รู แล วเพี ยงพอ สํ าหรั บที่ จะดั บทุ กข ไ ด
เทานั้นก็พอแลว, แลวก็ไมควรจะพูดวาจริงหรือไมจริงดวย.
ถ าพู ดอย างนั กเลง ๆ นั กเลงเขาไม พู ดว าจริ งหรื อไม จริ ง; เขาพู ดว า เรา
ทํ าลงไปดั บทุ กข ได ก็ แล วกั น; ว าจริ ง ก็ หมายความว าเป นชาวบ าน ในระดั บชาวบ า น.
ถาไมพูดอะไรเสียเลยนั้นแหละมีทางที่จะไมผิด; พูดไปวาจริงยอมหมายถึงหลง
หลงรั ก ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ว า เป น ของจริ ง ไปเสี ย แล ว .ถู ก แล ว ของนี้ จ ริ ง ; แต ถ า ไปพู ด ว า
จริ งเข ามั นน าสงสาร, น าสงสารคนพู ด; เพราะพู ดไปด วยความยึ ดมั่ นถื อมั่ นว าจริ ง
เนื้ อ เต น ใจเต น : แหม, พบความจริ ง ก็ ก ระโดดออกมาเลย. นี้ น า สงสารคนที่ พู ด
ออกมาวา นี้เ ปน ความจริง . เรารูจัก วา นี้เ ปน อยา งไรเทา ที่จ ะเกี่ย วขอ งกับ เรา
เรารูเทานี้ดับทุกขไดก็ใชไดแลว; ถารูดวยความยึดมั่น หรือรูสึกยึดมั่นในความจริง
ว าเป นของประเสริ ฐวิ เศษแก เรา, ของเราเข ามาอี ก; ก็ เลยย อนกลั บหลั งเป นความไม จ ริ ง
ขึ้นมาอีก.

เงื่อนตนของพรหมจรรย ดูตรงที่จําเปนเพื่อดับทุกข
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การพูดวาเงื่อนตนของพรหมจรรยนั้น พูดเทาที่จําเปนที่จะดับทุกข
เทา นั้ น ; นอกนั้ น ไม ต อ ง.ท า นที่ เ ป น พระอรหั น ต ดั บ ทุ ก ข ไ ด ห มดนี้ ผมว า บางองค
อาจจะคิ ดว าโลกแบนก็ ได , หรื อบางองค อาจจะไม รู เลยว า โลกแบนหรื อโลกกลมนี้ ;
เพราะว า เรื่ อ งโลกแบน หรื อ ว า เรื่ อ งโลกกลมนี้ มั น ไม ใ ช ดั บ ทุ ก ข . เอ า , สมมติ ว า
พระอรหั น ต องค หนึ่ ง มี ความคิ ดหรื อ เชื่ อมาแต เดิ ม ที่ ว าโลกแบนอย างนี้ ก็ ไม เ ห็ น
ขัดข องอะไรที่ จะปฏิ บั ติ อริ ยสั จจ ปฏิ บั ติ ในมรรคมี องค ๘ แล วก็ ทํ าลายกิ เลสตั ณ หาได
แลว เปน พระอรหัน ต. ฉะนั ้น ความคิด ที ่ว า โลกแบนนั ้น ก็ไ มม ีค วามหมายอะไร
ไม เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ; นี้ คื อ ไม ใ ช เ งื่ อ นต น ของพรหมจรรย . ไม ต อ งถามกั น ว า โลกกลม
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หรือโลกแบน;
เกิดหรือไมเกิด.

ถาไปถามเขาก็ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย เชนเดียวกับถามวา

เราไม ต องรู อะไรอี กมาก แต เราก็ ทํ าให ความทุ กข ดั บได ; บั ดนี้ เรามี ความรู กั น
มากมายจนบอกไม ถู กว ามากมายเท าไร แล วเราก็ ไม ต องรู ความรู เหล านั้ นเลย ก็ ส ามารถ
จะดับ ทุก ขไ ด; เพราะรู ว า สิ ่ง ทั ้ง ปวงนี ้อ ยา ไปยึด มั ่น ถือ มั ่น เขา . ความจริง ที ่ไ ม
จําเปนหรือไมเกี่ยวกับความดับทุกขนั้น เรียกวาไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย;
ไมตอ งสงสัย . แตค วามจริง ที่เ ปน เงื่อ นตน ของพรหมจรรย ดับ ทุก ขไ ด; จะเห็น
น าขั นตรงที่ ว า ความจริ งนี้ เป นจริ งในส วนนี้ เท านี้ ในขอบเขตเท านี้ แล วไม ต องก า วก า ย
หรื อเกี่ ยวข องกั บส วนอื่ น; เช นคนหนึ่ งเขาจะมี ความคิ ดว าโลกแบนอย างนี้ เสร็ จแล ว
เขามาปฏิ บั ติ ตามมรรคมี องค ๘; มรรคมี องค ๘ ก็ ช วยให ดั บทุ กข ได ส วนความเข าใจ
วาโลกกลมหรือโลกแบนของคนนั้น ไมมีปญหา ไมเกี่ยวกันเลย.
ธรรมะที่เปนเงื่อนตนของพรหมจรรยนี้เปนระบบที่ดีที่สุดสําหรับดับทุกข
สํ าหรั บจะมี ผลอย างนี้ สํ าหรั บจะปฏิ บั ติ อ ย างนี้ ; แล วเราอย าไปมองให มั นเป นสิ่ ง ที่
ควรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น หรื อ ว า จริ ง จนยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น . พระพุ ท ธเจ า ท า นก็ เ รี ย กว า อริ ย สั จ จ
ความจริ งที่ ประเสริ ฐนั่ น; แต ท า นไม ไ ด มี ความหมายในทางที่ จะยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น , หรื อ
พู ดให ยึ ดมั่ นถื อมั่ น, หรื อพู ดว าให จริ งเด็ ดขาดแต สิ่ งเดี ยวสิ่ งอื่ นไม จริ ง; อย างนี้ ก็ ไม ใ ช .
สิ่ งอื่ นก็ ยั งจริ งไปตามเรื่ องของสิ่ งอื่ น; แต สิ่ งนี้ เรื่ องนี้ เป นจริ งสํ าหรั บจะดั บทุ กข เ ท า นั้ น
มากไปกวานั้นก็ไมตองพูดกัน.
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เมื่ อ ดั บ ทุ ก ข ไ ด ก็ แ ล ว กั น ส ว นจะจริ ง หรื อ ไม จ ริ ง นั้ น ยกไว ถ า ดั บ ทุ ก ข ไ ด
ก็ ใช ได ; พู ดอย างนี้ ดี กว า. ที่ ดั บทุ กข ได นั่ นคื อความจริ ง ตั ดเอาตามที่ ว าเราต อ งการ
อย างไรแล วได อย างนั้ นนั่ นแหละจริ ง ;แล วก็ เรี ยกว าความจริ ง . สิ่ งทั้ งปวงเป นมายา
เปน อนัต ตา เปน สุญ ญตา จริง ; ทั ้ง หมดนั ้น ก็ย ัง เปน อนัต ตาเปน สุญ ญตา;
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ถาถื อว าสุ ญญตาจริง เปนของจริง, อนั ตตาเป นของจริง; ก็ คือว าสิ่ งทั้ งปวงนั้ นแหละ
เป นอนั ตตา;เพราะว าสิ่ งทั้ งปวงเป นอนั ตตาและเป นสุ ญญตา, แม ของเท็ จของโกหก
อยางไรก็เปนอนัตตา เปนสุญญตา; ถาสุญญตาเปนความจริง อื่นก็เลยเปนของจริง
ไปหมด.

ทั้ ง ของจริ ง ทั้ ง มายาก็เป น อนั ต ตา หรือสุ ญ ญตา
มองใหลึกเลยวาที่เราเคยมองกันจะดี หรือไม ? เหมือนที่พวกหนึ่งเขาถือกั น
คือมองใหลึกลงไปถึงวาทุกสิ่งเหมือนกัน; ถาพูดวาจริงก็จริงดวยกันหมด ตั้งแต
กิเลสถึงนิพพานเลย; กิเลสก็เปนของจริง, นิพพานก็เปนของจริง. แมพระพุทธเจา
จะไม ตรั สว าตั ณหาเป นอริ ยสั จจ , หรื อตั ณหาจะเป นต นเหตุ ให เกิ ดทุ กข ก็ เป นอริ ย สั จ จ ;
เป นของจริ งเหมื อนกั น. ตั ณหาก็ คื อกิ เลสทั้ งหมดรวมกั นเป นของจริ ง, ตั ณหาหรื อ
กิเลสเหลานี้ก็เปนของจริง, นิพพานก็เปนของจริง การปฏิบัติใหถึงนิพพานก็เปนของ
จริ ง. ถ ากิ เลสตั ณหาเป นของจริ งได อวิ ชชาก็ เป นของจริ งได ความโง ความโกหก
ความอะไรก็ เปนของจริ งได ;“จริ ง” นี้ มี ความหมายไกล ไกลมากจนไม มี อะไรที่ ไม ใ ช
ของจริง.
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พิ จารณาดู เถิ ด ต องมี ของจริ งให ดู : ก อนกรวดนี้ ก็ ของจริ ง, ตอไม นี้ ก็
ของจริ ง , ต นไม นี้ ก็ ของจริ ง , สุ นั ขก็ ของจริ ง , อากาศก็ ของจริ งไปหมด; แล วสิ่ ง ที่
ตรงกั น ข า มจากนั้ น ก็ ข องจริ ง ; นิ พ พานเป น ของจริ ง พร อ มกั บ ที่ กิ เ ลสตั ณ หาเป น
ของจริ ง . ที นี้ กาดํ าก็ ของจริ ง กาขาวก็ ของจริ ง , นกยางดํ าก็ ของจริ ง นกยางขาว
ก็ของจริง เปนคนละอยางในทางสมมติ; แตเปนของจริงอยางยิ่งในทางปรมัตถ
เสี ย ยิ่ ง กว า ปรมั ต ถ , ปรมั ต ถ แ ห ง ปรมั ต ถ ; พวกอภิ ธ รรมไม พู ด อย า งนี้ ทั้ ง ที่ พ วก
อภิธรรมเปนนักปรมัตถ.ปรมัตถนั้นจริงอยางนี้ มีอะไรที่เปนอยางเดียวกันหมดอยางนี้.
จนเห็นวาไมมีอะไรตางจากอะไร :กิเลสก็ไมตางจากนิพพานหรือโพธิ, เพราะวาเปน
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ของจริ งเป นธรรม เป นธรรมชาติ ด วยกั น เสมอกั น, เป นอนั ตตา สุ ญญตา เสมอกั น .
นกยางขาวที่ได มีอยูจริ ง และนกยางดําที่ไม เคยปรากฏเลย ก็เปนของจริงเทากัน นั้ นจะ
ถูกกวา เพราะวาเขามองเห็นลึกกวา.
เรามองเห็ นนกยางขาวเพี ยงแต ที่ เห็ นอยู ตามในทุ งนา, มองเห็ นส ว นลึ ก
เทากับเปนมายาที่มีอยูจริง, และก็จริงเทากับของที่ปรากฏแกสายตานี้. นี่ก็หมายความวา
ใหมองกันใหเห็นวามีความจริงแตอยางเดียว และเปนความจริงในทุก ๆ สิ่ง; ทุก ๆ สิ่ง
รวมอยูใ นความจริง แตอ ยา งเดีย วนี้; ไมมีอ ะไรที่ไ มจ ริง . แตแ ลว ยัง มีจ ริง ชนิด
ที่ไม จําเปนตองรู ไม จําเปนที่จะตองเกี่ยวของ เชนเราไม จําเปนที่จะตองเกี่ยวขอ ง
เรื่ อ งนกยางดํ า นี้ : เพราะเห็ น อยู แ ต น กยางขาวก็ พ อแล ว ไม ต อ งเกี่ ย วข อ งไปถึ ง
นกยางดํ า ที่ จ ะให ว า มี จ ริ ง ขึ้ น มาอี ก . เขามองเห็ น แล ว หรื อ ถ า ใครมองเห็ น เราก็
ตองยอมวาเขาเกงกวาเรา ในเรื่องที่วาไมมีอะไรที่ไมใชของจริง; และไมมีอะไร
ที่ไมใชมายา คือแลวแตสมมติแลวแตเรียก แลวแตสมมติทั้งนั้น.
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ของจริงก็สมมติวาของจริง, มายาก็สมมติวามายา, ทั้งของจริงและทั้งของ
มายาเป นอนั ตตา เป นสุญญตา; เพราะฉะนั้ น ทุ กอย างว าง ว างหรื อเป นมายา
อั นสุ ดท าย จากตั วตนอั นสุ ดท าย. นิ พพานก็ ว างอย างยิ่ ง, กิ เลสก็ ไม ใช ตั วตน และ
ว างจากตั วตนอย างยิ่ ง, และเป นมายาอย างยิ่ ง อย างนี้ ฟ งไม ถู กก็ ไม เข าใจ หรื อเป น
มิ จฉาทิ ฏฐิ ไป; ถ าฟ งถู กก็ มี ประโยชน เห็ นว าทุ กอย างจริ ง เป นอนั ตตาสุ ญญตาจริ ง
หมดทุกอยาง, ทุกอยางเปนอนัตตาเปนสุญญตา เพราะฉะนั้นจึงเปนของมายา
ไมควรจะยึดมั่นถือมั่นวาเรา วาของของเรา ; แมแตนิพพาน
ผูที่ จดขอให จดไปให ถู ก ๆ, ถ าจดผิ ด ๆ แล วไปเชื อดคอตั วเองตายหมดเลย.
ใหเขาใจวา เราพูดกันอยางไรในระดับไหน : สูงขึ้นมาจนถึงขนาดมองเห็นวา
ทุกอยางเปนของจริง แลวก็ยังไมเทานั้น ไมแคนั้น ไมหยุดอยูแคนั้น, ตองเห็นจนวา
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แม ข องจริ ง ทั้ ง หมดก็ คื อ มายา; เอาไม ไ ด แ ละยึ ด ถื อ ก็ ไ ม ไ ด . “นกยางดํ า ” โกหก
อย า งไร, ไม ใ ช ข องจริ ง อย า งไร; “นกยางขาว” ก็ ไ ม ใ ช ข องจริ ง อย า งนั้ น เท า กั น ,
เป นมายาที่ เท ากั น. กิ เลสเป นมายาอย างไร นิ พพานก็ เป นมายาอย างนั้ น; ความทุ ก ข
เป นมายาอย างไร ความดั บทุ กข ก็ เป นมายาอย างนั้ นเพราะว าทั้ งสองอย างเป นอนั ต ตา
เปนสุญญตา.
ทีนี้ มันตางกันตรงที่วา ความดับทุกขนั้นมีคาขึ้นมา เพราะถูกกับความ
ประสงคของมนุษย;ถาสําหรับธรรมชาติแลวไมมีความหมายที่ตางกัน. ความทุกข
กั บความดั บทุ กข นี้ สํ าหรั บมนุ ษย มั นต างกั นตรงกั นข าม; แต สํ าหรั บธรรมชาติ แ ล ว
ไม ต างกั นเลย เป นธรรมชาติ เหมื อนกั น, เป นสุ ญญตา อนั ตตาเหมื อนกั น; เรี ย กว า
ของจริ ง ในทั ศนะหนึ่ ง และมองในอี กทั ศนะหนึ่ งก็ เป นของมายา ยึ ดมั่ นถื อมั่ นไม ไ ด
ด วยกั น. ในโอกาสหนึ่ งในยุ คหนึ่ ง เราอาจจะมองเห็ นจริ งไปหมด อะไรก็ จริ งไปหมด
แม แต ความโกหกก็ เป นของจริ ง มี อยู จริ งในลั กษณะหนึ่ ง; พอต อมานานเข า ๆ อี ก
ยุ ค หนึ่ ง มองเห็ น ว า อ า ว, ทั้ งที่ จ ริ งนี้ , จริ งทั้ ง หมดนี้ ก็ คื อ มายา; ฉะนั้ น วา จริง
หรื อไม จริ งก็ ป วยการพู ด เพราะว าเป นมายาเหมื อนกั น; เพราะฉะนั้ น เรื่ องที่ จะต อ งพู ด
จึงเหลือนิดเดียว, เหลือนิดเดียวที่วาอยางไหนตรงกับความดับทุกขได.
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ถาเรารูสึกวาเราเปนทุกข และตองการดับทุกข อันไหนดับทุกขได
ก็ทํา ไปเทานั้นก็พอ;และเมื่อสวนใดดับทุกขไดจริง ก็เรียกวาจริงเฉพาะสวนนี้,
จริ งเท านี้ จริ งเพี ยงแค นี้ . อย างนี้ แล วมั นก็ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นไม ได อยู นั่ นแหละ, จะยึ ดมั่ น
ถื อมั่ นในนิ พพานในความดั บทุ กข ก็ ไม ได , จะยึ ดมั่ นในทางทุ กข ก็ ไม ได . ไม ยึ ดมั่ นแล ว
มี ค าเท ากั น, ความทุ กข ก็ ไม เป นอะไร นิ พพานก็ ไม มี อะไร. พอไปยึ ดมั่ นเข าเกิ ดเป น
ความทุกขขึ้นมาดวยกัน, พอไมยึดมั่นก็ไมมี ความทุกขขึ้นมาดวยกั น มันเทากันอยางนี้ .
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ความจริงเทาที่จําเปนตองรู คือ “ความไมยึดมั่นถือมั่น”
ความไมยึดมั่นถือมั่นจึงเปนความจริงเทาที่จําเปนแกมนุษย; สิ่งที่จะ
ดับทุกขเทานั้นที่จําเปนที่มนุษยจะตองรีบรูและดับทุกขใหได; แลวอยาไปศึกษาใหมาก
กวานั้น, อยาไปอยากรูใหมากกวานั้น. ถาเราอยูดวยจิตใจที่ไมยึดมั่นถือมั่น
อะไรแลว เราก็ไมมีความทุกข; เราจะนอนเสียก็ได เราจะทํางานก็ได เราจะกิน
อาหารก็ ได เราจะทํ าอะไรก็ ได ด วยจิ ตใจที่ ไม มี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นด วยตั วกู ของกู แล ว
เราก็ไมมีความทุกข แลวก็หมดกันเทานั้น. อยาพูดวามันจริง อยาพูดวามันเท็จดีกวา;
พู ดว าอะไรจริ งเข าส วนหนึ่ ง อะไรเท็ จเข าส วนหนึ่ ง ก็ คื อความไม รู , ความไม รู แ สดงตั ว
ออกมาแลว แสดงไมรูแลว.
ทุกขก็เปนของจริง, ความดับทุกขก็เปนของจริง, กิเลสก็เปนของจริง
จะยึดมั่นถือมั่นไมได; เปนของจริงตรงที่เปนมายายึดมั่นถือมั่นไมได. ความไมยึดมั่น
ถือมั่นจึงเปนหลักเพียงหลักเดียวหรือขอเดียวเรื่องเดียว สําหรับพุทธศาสนา เปนหัวใจ
ของพุทธศาสนา;
ถาคําพูดอันไหนเปนไปในเรื่องนี้แลว คําพูดนั้นเปนอาทิพรหมจรรย
หมด; คําพูดคําใดเพื่อยึดมั่นถือมั่น หรือพูดขึ้นเพื่อยึดมั่นถือมั่นแลว ก็เปนเรื่อง
ไมใชอาทิพรหมจรรย. มันมีแตใหยืดยาวยืดเยื้อไมมีที่สิ้นสุด, เปนอจินไตยไปบาง,
หรือวาไปทําใหเกิดปญหาลําบากลําบนมากขึ้นมาอีก; อยางนี้เรียกวาไมใชเงื่อนตนของ
พรหมจรรย ไมใชความจริงที่จําเปนแกมนุษยเลย.
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จริงเทาที่จําเปนแกมนุษยนี้ก็ไมใชวามันจํากัดตายตัวลงไปได มันยืดหยุนได
ตามความรู สึ กของคน; ไม ทิ้ งหลั กอั นเดี ยวที่ ว าไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น. คํ าว า “ไม ยึ ดมั่ น
ถือมั่น” คําเดียวนี้ ขยายความออกไปไดมาก รอบตัว หลายแบบหลายอยางหลาย
วิ ธี พู ด; แต ใจความก็ ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น. จั ดให เหมาะสมได กั บระดั บ ที่ เด็ ก ๆ จะไม ยึ ด มั่ น
ถื อ มั่ น , ที่ ค นหนุ ม คนสาวจะไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น , คนแก จ ะไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น , หรื อ ว า ที่
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ฆราวาสจะไมยึดมั่นถือมั่น, ที่บรรพชิตจะไมยึดมั่นถือมั่น, หรือคนอยูบานจะไมยึดมั่น
ถือมั่น, คนอยูปาจะไมยึดมั่นถือมั่น ไดดวยกันทั้งนั้น.
ถาแยกวาคนอยูในโลกตองยึดมั่นถือมั่น อยางนี้ก็คือ สอนใหเขาฆาตัวตาย,
หรือวาเผาตัวเองใหไหมใหเกรียมไป. อยูในโลก หรือตองการที่ จะไปนอกโลก หรื อ
ตลอดเวลานี้ ตองไมยึดมั่นถือมั่น จึงจะไมเปนการจับตัวเองเผาใหเรารอน, หรือ
ใหเปนสัตวนรกอยูตลอดเวลา; ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็เปนสัตวนรกเมื่อนั้น.
นรกนี้มีหลายอันดับหลายมาตรฐาน : รอนมาก รอนนอย รอนโดยรูสึกก็มี
รอนโดยไมรูสึกก็มี; ความทุกขที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี้ ก็มีหลายชนิด
เชนเดียวกับนรก รอนแรงก็มี รอนไมแรงก็มี รอนรูสึกตัวก็มี รอนไมรูสึกตัวก็มี;
เปนอยางนี้ตามแตจะมีความยึดมั่นถือมั่นใหมากเทาที่จะมากได. เราไมตองกลัววาจะ
ไมยึดมั่นถือมั่น; เพราะเรามักจะยึดมั่นถือมั่นเกินขอบเขตอยูเสมอ, คือยึดมั่นถือ มั่ น
อยูไดเอง, เปนความเคยชินอยูเอง มากมายอยูเองแลว.
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เมื่อไมตองการจะถูกเผาใหเรารอน ก็บรรเทาไปตามสวนที่ควรจะบรรเทาได.
เมื่อเราทําดวยสติปญญาที่ไมตองยึดมั่นถือมั่น, ทําดวยความรูสึกตัว, ทําดวย
สติสัมปชัญญะ, ทําดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดี, อยางนี้ก็เรียกวาไมไดทําดวย
ความยึดมั่นถือมั่น; ก็ไมเปนทุกขหรือไมเปนการแผดเผาตัวเอง; ถาทําดวย
ความยึดมั่นถือมั่นแลวจะเปนการแผดเผาตัวเองทันที.

เด็ก ๆ นี้เมื่อไมไดอะไรอยางใจก็รองไห, หรือไปฆาตัวตาย ไปโดดน้ําตาย
ก็ มี ; เขาทํ าไปด วยความยึ ดมั่ นถื อมั่ น, ไม ใช ทํ าไปด วยความรู ว าอะไรเป นอะไร ๆ,
อะไรเปนอะไร ๆ. ถาทําดวยความรูวาอะไรเปนอะไรทีเพียงพอแลว ก็ไมตองรองไห
ไมตองไปโดดน้ําตาย แตตอสูไปไดอย างนาดู หรือวาอยางสนุกสนาน ในการศึกษา
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เล าเรี ยน ในการทํ าการงาน ในการบริ โภคผลของการงาน ในการทํ างานช วยเหลื อ ผู อื่ น
อยางนี้ก็สามารถทําไปได. พวกที่ทําไปโดยยึดมั่นถือมั่น นั้นเปนเรื่องผิดทาง
ผิดวิธี ก็เลยทําใหลมละลายหมดทุกอยางทุกชนิด ก็เปนเรื่องลมละลายหมด.
เรื่ อ งปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ อยู โ ดยไม เ ป น ทุ ก ข นี้ ได ยื น ยั น แล ว ยื น ยั น อี ก วา
“ไมยึดมั่นถือมั่น” นั้นเปนหลักพระพุทธศาสนาเพียงขอเดียว; อยาเปนกับ
พวกโนนอยางหนึ่งพวกนี้อยางหนึ่ง, ทุกคนพยายามปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได และธรรมะ
ข อนี้ ก็ ยื ดหยุ นให ได สะดวกแก คนทุ กคน แก คนทุ กชั้ น แม แต คนที่ กํ าลั งมี ความคิ ดว า
โลกแบน ก็ปฏิบัติธรรมะขอนี้ได, หรือคนที่กําลังมีความคิดวาโลกกลม ก็ปฏิบัติธรรมะ
ขอนี้ได, แลวก็ไดผลคือดับทุกขไดเหมือนกัน; เพราะเรื่องโลกกลมโลกแบนนั้น
ไมเกี่ยวกับขอนี้.
ถาไปยึดมั่นในความรูแลว เรื่องโลกกลมก็ใชไมได เรื่องโลกแบน
ก็ใชไมได; ไปยึดมั่นในความรูของตัวที่วาโลกกลมหรือโลกแบนก็ตาม ก็บาเทากัน.
เราควรจะพูดกันถึงเรื่องวา “ไมมีอะไรที่ควรไปยึดมั่นเขา” เพราะ
มันจริงอยางมายาไปหมด, และเปนจริงอยางเปน อนัตตา สุญญตา ไปหมด;
นี้ แหละ เราจึ งไม ควรไปยึ ดมั่ นถื อมั่ นเข า.เด็ ก ๆ ไม เข าใจถึ งขนาดนี้ ก็ บอกเท าที่ เ ขา
จะเขาใจไดวา : “อยาตองไปสําคัญมั่นหมายอะไรนัก,อยาตองรองไหเลย, อยาตอง
เปนอยางนั้นเลย. ยังมีวิธีอยางอื่น, มีหนทางที่จะทําไดตอไปอีก, ใหไปคิด
ใหไปศึกษา แลวก็ไปทําตามหลักเกณฑเหลานั้น;
อยาทําดวยความยึดมั่นถือมั่น
ซึ่งมันมืด มันโง. ทีนี้เขาก็ทําอะไรได อยูในโลกนี้ไดดีขึ้น ๆ ; ยึดมั่นนอยลง
มีสติปญญามากขึ้น. ยึดมั่นนอยลงเทาไร สติปญญาก็มากขึ้นเทานั้น; เพราะ
เปนของตรงกันขาม.
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ยึดมั่นก็เปนของจริง สติปญญาก็เปนของจริง;
ทีนี้เราเอาของจริงสวน
ที่จะมีประโยชนหรือดับทุกขได;
สวนอื่นนั้นก็เปนของจริงตามเรื่องของมันตาม
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ธรรมชาติของมัน.
ถาเกี่ยวกับเรา ก็เอาไวสําหรับศึกษาใหรูวามันเปนความทุกขจริง
ก็แลวกัน;
ที่ไมยึดมั่นทั้งฝายของจริงหรือฝายไมจริงนั้นจึงจะเรียกวาไมยึดอะไร;
ไปตั้ งข อรั งเกี ยจของที่ ตั วรู สึ กว าไม จริ ง แล วไปหลงรั กหลงยึ ดมั่ นในของจริ งมั นก็ ยั ง ล ม
เหลวอยูนั่นเอง; ยังไมวา ไมเปนกลาง ไมเปนอิสระ ไมหลุดพน ไมปลอยวาง.
ธรรมดาชาวบานถาจะไมใหมีความทุกข
ชนิดที่ตองรองไหบอย ๆ ก็ตอง
ศึกษาเรื่องนี้ : ใหความยึดมั่นถือมั่นมันนอยลง, ทําอะไรไปดวยสติปญญามากขึ้น
จะรองไหนอยลง,
ที่เปนทุกขเปนรอยเหมือนกับตกนรก เหมือนกับไฟสุมเผา ก็จะ
นอยลง ๆ นอยลง.
โทษของความยึดมั่นถือมั่นเปนอยางนี้ คุณของความไมยึดมั่น
ถือมั่นเปนอยางนี้;
เอาแตสวนที่เปนคุณ แตถาทําเพื่อยึดมั่นถือมั่นแลว คุณก็กลาย
เปน โทษอีก ;
จึง ใหจํา ไววา รูจัก ทํา แตวิธีที่มีแ ตคุณ คือ ไมมีโ ทษ ก็คือ อยา
ยึดมั่นถือมั่นทั้งใจคุณและทั้งในโทษ,
มีสติปญญาประจําใจอยูอยางนี้ ทําอะไร
ก็ตามที่ควรทําก็ทําไป เพราะวารางกายนี้อยูนิ่งไมได; อยาไปเชื่อใคร. ใหมอง
เห็ น ว า ร า งกายนี้ อ ยู นิ่ ง ไม ไ ด มั น ต อ งเคลื่ อ นไหว เคลื่ อ นไหวไปในทางที ่ ไ ม เ ป น โทษ
ใหเปนคุณ,
เปนคุณแกตัวเองก็ได เปนคุณแกผูอื่นก็ยิ่งดี ;
แลวก็อยาไปยึดมั่น
ในคุณนั้นเขาจะกลายเปนโทษอีก.
เราตองเปนอิสระเปดโลงอยูเสมอไมยึดมั่นในสิ่งใด;
คนที ่ท ุก ขม ากนั ้น ตอ งระวัง ใหม าก อยา ไปยึด มั ่น ถือ มั ่น เขา จะมีค วามทุก ข
มากเกินไป.
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ความไมยึดมั่นถือมั่น เปนเรื่อง อาทิพรหมจรรย

เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้เปนเรื่องอาทิพรหมจรรย;
ถาคําพูดคําใด
เอยขึ้นมา เปนไปในทางใหไมยึดมั่นถือมั่นแลวเปนอาทิพรหมจรรย;
ทางอื่น ๆ นอกนั้น
ไม ใ ช อ าทิ พ รหมจรรย แม เ ป น ของจริ ง ก็ ไ ม ใ ช อ าทิ พ รหมจรรย เช น จะพู ด ว า โลกกลม
เป น ของจริ ง ก็ ไ ม ใ ช อ าทิ พ รหมจรรย เช น เดี ย วกั บ ที่ ว า โลกแบน ซึ่ ง เดี๋ ย วนี้ ถื อ กั น ว า
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ไมใชของจริง. เรื่องโลกกลมหรือโลกแบนนี่ก็ไมใชอาทิพรหมจรรยดวยกันทั้งคู เชื่อวา
โลกแบนก็ได เชื่อวาโลกกลมก็ได; ไปปฏิบัติตามมรรคมีองคแปดแลวก็ดับความ
ยึดมั่นถือมั่นไดเทากัน.
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้เพียงพอแลว ใชไดแกคนทุกคน; เทียบ
กับจีวรที่เราหมนี่ จีวรที่พระหมนี่วิเศษนักหนา คือใชไดทุกคน.
พูดอยางนี้ผมหมาย
ความวา จีวรที่เราหมกันอยูนี่วิเศษนักหนาใชไดทุกคน :
อยางผมก็หมจีวรผืนนี้ได,
เอาไปใหคนผอม ๆ หมก็หมได.
จีวรผืนเดียวกันนี้ เด็ก ๆ หมก็หมได มันรุมราม
หนอยเทานั้นเอง;
รูจักทําใหดีก็ใชได หมก็ได.
จีวรผืนนี้ หมก็ได ใชปูน อน
ก็ได ใหหมนอนก็ได ใชแตงตัวไปตลาดก็ได ใชไดสารพัดอยาง และใชไดทุกคน;
ของ
เราวิ เศษ แขกก็ ใช ได ไทยก็ ใช ได จี นก็ ใช ได จี วรผื นนี้ คนผอมก็ ใช ได คนอ วนก็ ใช ไ ด
เด็กก็ใชได ผูใหญก็ใชได ผูหญิงก็ใชไดผูชายก็ใชได;
ใชอยางเครื่องนุงหมก็ได
ใชอยางผาปูนอนก็ได.
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หลักธรรมะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนาที่วา “อยายึดมั่นถือมั่น” นั้น ใชได
แกคนทุกคนและทุกอยางและในทุกกรณี, ผูหญิงก็ใชได ผูชายก็ใชได เด็กก็ใชได
ผู ใ หญก ็ใ ชไ ด จีน ไทย แขก ฝรั ่ง อะไรก็ใ ชไ ด ผิด ขนาดกิน ก็รุ ม รา มไปหนอ ย
เทานั้นเอง;
รูจักทําอยาใหรุมรามก็ใชพอใหถูกขนาดกัน;ใหญนักก็พับสองทีสามที
ก็เล็กลง มันก็ใชได;
อยางเชนจีวรนี้เด็ก ๆ หมก็ได พับสองเสียสองทีเด็กเล็ก ๆ ก็หม
ไดสบายเลย หมเหมือนกับพระหมเหมือนกัน.
เรื่องอนัตตา สุญญตา ไมยึดมั่น
ถือมั่น เอาไปใหเด็ก ๆ ใช ก็ตองปรับปรุงบางเทานั้นเอง; เด็ก ๆ ก็ใชไดใชดี;
แตตองปรับปรุงบางในลักษณะที่เหมาะกับเด็ก;
ไมตองเปลี่ยนเปนวาใหเด็กยึดมั่น
ถื อมั่ น ให เด็ กโลภโมโทสั น ให เด็ กกระตื อรื อร นทะเยอทะยานด วยความยึ ดมั่ นถื อ มั่ น .
อยางนั้นเปนเรื่องบา เรื่องคนบา พูดตูพระพุทธวัจนะไป.
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หลักพุทธศาสนา ไมสอนแบงแยก
เปนโลกพวก ๑ นิพพานพวก ๑
อย าไปตู ว าพระพุ ทธเจ าสอนอย างนั้ น ทั้ งที่ ตนก็ เคยบวชเคยเรี ยนมาแล ว .
อย าไปเชื่ อเลยถ าใครพู ดว าหลั กพุ ทธศาสนาต องมี แบ งแยกตรงกั นข าม ฝ ายหนึ่ ง มี ไ ว ใ ห
พวกอยูในโลก, อีกฝายหนึ่งเปนพวกไปนิพพานแลว ก็อยาเชื่อเปนอันขาด. นิพพาน
นั้นตองอยูที่ความทุกข นิพพานนั้นตองอยูในโลก ตองดับทุกขในโลก; ดับทุกข
ที่โลกจึงจะเปนนิพพานที่นั่น. ขอใหเขาใจไววาอยูในโลกกับไปนิพพานั้น แยก
กันแตเพียงวาทุกข และดับทุกขเทานั้น; คนอยูที่ไหนโลกก็อยูที่นั่น นิพพาน
ก็อยูที่นั่น คืออยูที่คน, อยูที่ในคนนั้นแหละ.
ไปสอนกันอยางที่เอานิพพานไวตรงไหนก็ไมรู,
เอาโลกไวที่นี่ อยางนี้
ก็ผิดหมด ไมถูกตามที่พระพุทธเจาสอน; แลวปฏิบัติไมได, ถาแยกอยูคนละแหง
แลวปฏิบัติไมได.
ความทุกขอยูที่ไหน ตองปฏิบัติที่นั่น แลวผลก็ตองเกิดขึ้นที่นั่น;
เพราะอยางนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา :
โลกก็ดี เหตุใหเกิดโลกก็ดี ความดับแหง
โลกก็ดี ทางใหถึงความดับแหงโลกก็ดี อยูในรางกายนี้,
อยูในรางกายที่ยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยังมีชีวิตเปน ๆ อยูนี้, รางกายที่มีชีวิตเปน ๆ อยูมีสัญญา
และใจคือมีความรูสึกอยูนี้.นั่นแหละในนั้นแหละ มีกิเลส มีนิพพาน มีความ
ทุกข มีเหตุใหเกิดทุกข มีวิธีปฏิบัติใหดับทุกขดวย.
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เรื่องของวิธีปฏิบัตินี้ก็คือดับความอยาก, ดับความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งมี
ดวยความโงความหลงดวยอวิชชานี้; ทําเพื่อไมใหเกิดยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได.
ความยึดมั่นถือมั่นมีไดเพราะโง เพราะไมรู;
พอทําใหฉลาด ใหรู ก็ยึดมั่นถือมั่น
ไมไดเอง; มันไมยึดมั่นถือมั่นเสียเอง เพราะมีความรูขึ้นมา. เพราะฉะนั้น เรารูจัก
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ความทุกข, แลวก็รูจักวาความยึดมั่นถือมั่น เปนเหตุใหเกิดความทุกข, แลวก็บรรเทา
ความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียตามสวนที่เราจะบรรเทาได. ถาเรารูเหตุของความทุกขนี้แต
เล็กนอย, เตาก็บรรเทาทุกขไดแตเล็กนอย; นั้นก็เปนสวนสัดที่เหมาะแลวสําหรับเด็ก ๆ
ที่จะไมมีความทุกข, มีรางกายและจิตใจสดชื่น แจมใส เบิกบาย สมกับที่เปน
พุทธบริษัท.
ถาไปกระตุนใหเด็กทะเยอทะยานดวยความยึดมั่นถือมั่น เด็กจะเปนบาตาย,
เปนโรคเสนประสาท เปนนั้นเปนนี่ ทรมานพอแมของตนไมรูจักสิ้นสุด; นี้ก็คือการ
ทําผิดของพอแมนั้นเอง. พอแมไมรูจักอบรมลูกใหเปนไปในทางของพระพุทธเจา;
ฉะนั้น พอแมนั้น ครอบครัวนั้น จึงมีปญหามาก มีความทุกขมาก ทั้งสวนตัว ทั้งสวน
ของลูกหลาน ทั้งสวนเด็ก ๆ ตาดํา ๆ ที่กําลังโตขึ้นมานี้ มาสรางปญหาขึ้นทั้งนั้น.
คนไทยเราละทิ้งวัฒนธรรมไทยเดิมที่เปนไปตามหลักพุทธศาสนามากเขา, ไปยึด
วัฒนธรรมตะวันตกใหม ๆ ที่ไกลหลักพุทธศาสนามากเขา; เชนนี้เปนปญหาที่คนไทย
เรานี้ จ ะบ า มากขึ้ น จะวิ ก ลจริ ต มากขั้ น จะเป น โรคเส น ประสาทมากขึ้ น
คุมดีคุมรายมากขึ้น จนเต็มไปแตคนคุมดีคุมรายก็ได;คอยดูเอาก็แลวกัน.
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การทีไปหลงในวัฒนธรรมที่สงเสริมความยึดมั่นถือมั่นดั้งเดิมของเรา ซึ่งทํา
ไวดีจนไมตองรูสึกนั้น ก็เปนไปเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นอยูในตัวขนบธรรมเนียม
ประเพณีนั้นเอง. วัฒนธรรมไทยนั้นไมตองศึกษาไมตองรูสึกก็ได, ขนบธรรมเนียม
ประเพณีนั้นชวยทําใหไมยึดมั่นถือมั่น; ใหยึดมั่นถือมั่นแตนอย, ใหละความยึดมั่น
ถือมั่นไดโดยเร็วนี้ อยูในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี; เรียกวาวัฒนธรรมไทยที่ดี
ที่ตั้งรากฐานอยูบนพุทธศาสนา : การไมโกรธ การใหอภัย การดับความรอนในใจ
การคิดวา “ชางมันเถิดเปนไปตามกรรม” อะไรเชนนี้ ลวนแตวาตัดความทุกข
โดยวิธีที่ใหออกไปไดงาย ๆ.
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เดี๋ยวนี้เราไมคิดกันอยางนั้น ไมชอบอยางนั้น;
ไปชอบอยางที่รุนแรง
รูสึ กรุ นแรงในทางอารมณ ทางความสุ ข ทางวั ตถุ ทางเนื้ อทางหนั ง ถึ งขนาดว าถ า ไม ไ ด นี้
ก็ตายดีกวา; ครั้นไมตายก็เลยเปนบาบาง เปนโรคเสนประสาทบาง คุมดีคุมรายบาง
เปนสิ่งที่เสียหายอยางยิ่ง, เปนโชครายอยางยิ่งแกพุทธบริษัทชาวไทยเรา. เรื่องใหม ๆ
เพิ่มมีมานี้ ก็คือ วัฒนธรรมสงเสริมความยึดมั่นถือมั่น
ตางจากวัฒนธรรมเดิม
ซึ่งบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นอยูเรื่อย; วัฒนธรรมไทยเดิมสอนเด็ก ๆ ใหอภัย,
สอนใหเด็ก ๆ ไมเปนทุกข ไมตองรองไห, ใหปลงไดเหมือนผูใหญ; เขาสอนกันมา
อยางนั้นทั้งนั้น ก็มีความสบายความสดชื่นแจมใสดี.
ขอใหคิดนึกดูอยางที่ผมวา :
ความไมยึดมั่นถือมั่นคําเดียวเทานั้น
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนของจริงที่จะดับทุกขได ที่เราควรจะรู; แตแลว
ก็ เ ป น ของจริ ง ที่ ไ ม ค วรยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อี ก เหมื อ นกั น .อย า งว า เมื่ อ ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แลว
จะมีผลอะไรขึ้นมา; ถาคิดอยางนี้ก็จะกลับไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเขาอีก กลายเปนของ
ไม จ ริ ง เป น ของทุ ก ข เป น ความทุ ก ข ขึ้ น มาอี ก ง จิ ต ใจที่ ไ ม มี ค วามยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
นั้นคือรูตัวอยูดวยสติปญญา; ทําตามที่สติปญญาจะบอกวาควรจะทําอะไร, ควร
จะทําอยางไร.
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คนเราไมเหมือนกัน เกิดมาไมเหมือนกัน สติปญญาก็ไมเทากัน สมรรถภาพ
ก็ไมเทากัน ตองทําอะไรดวยกันทุกคน อยูนิ่งไมไดตามธรรมชาติ;
ก็ทําใหพอดี
พอเหมาะกับสติปญญา กําลังกาย กําลังใจ โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น. ยึดมั่นถือมั่น
เมื่อไรเปนทุกขเมื่อนั้น; ยึดมั่นถือมั่นแลว เปนสังขารขึ้นมาทันที; ปรุงแตงเพื่อ
เกิด ความทุ กข ขึ้ นมาทั นที ถ าไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น ยั งเป นธรรมชาติ เงี ยบ ๆ อยู ตามเดิ ม
เปนขันธลวน ๆ ไมมีอุปาทานเขาไปยึดมั่นถือมั่น ก็ยังไมมีความทุกข;
พออุปาทาน
เกิดขึ้นก็มีความทุกขทันที.
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หลักพุทธศาสนา เปนไปเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นเทานั้น
พุทธศาสนาแทตองเปนไปเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นตั้งแตตนจนปลาย;
ไมมีอันไหนสวนไหนที่จะตองสงเสริมความยึดมั่นถือมั่น.
ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธ
ในพระธรรม ในพระสงฆ นี้ก็มีปญหาที่คนจะเขาใจไมได;
โดยเนื้อแทแลวพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้น ไมใช พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
จริง;
เปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ชั่วคราว เปนมายา;
แตก็เปนมายาที่ดึง-ดึงดึงใหไปหา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆจริง คือไมยึดมั่นถือมั่น.
ฉะนั้นความ
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในบุ ญ กุ ศ ล ในพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ นี้ คื อ มายาที่ ดึ ง ไปหา
ความจริงที่ไมยึดมั่นถือมั่น.
การที่ ยึ ดพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ แท จริ งต อภายหลั งนี้ เราตั้ งต น
กันมา ก็เพราะวาชวยคนเหลานี้ที่โงนั้นกอน;
นี้ถูกที่สุด เพราะวาคนเหลานี้ทั้งหมด
ไดยึดมั่นถือมั่นมาแตเดิม. ครั้นมีปญญาขึ้นแลวตัดความยึดมั่นถือมั่นกันเสีย; ไมไป
ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เลวนัก; คงยึดมั่นถือมั่นเฉพาะในสวนที่จะนําไปสูความไมยึดมั่นถือมั่น.
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั้นเปนเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น ; แตเขาไม
เข าใจ ก็ ให ไปยึ ดพระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ว าเป นของดี เป นของที่ ช วยทํ าให
ไดนั่นไดนี่ไปกอน; เมื่อเขาใกลพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว ก็คอยรู
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น ในที่สุดก็ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย.
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พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ ในความยึ ดมั่ นถื อมั่ นนั้ นเป นมายามาก
เกินไป; ลําพังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จริง ก็เรียกวายึดมั่นถือมั่นไมไดอยูแลว
เหมือนกัน เพราะเปนมายาอีกแบบหนึ่ง เปนอนัตตา สุญญตาอีกแบบหนึ่ง;
แต
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พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ อั นแรก ที่ คนถื อด วยความยึ ดมั่ นถื อมั่ นนี้ เป นมายาอย างยิ่ ง ;
มีประโยชนเพียงดึงเขาไป, ดึงเขาไป หาความไมยึดมั่นถือมั่นในที่สุด.
ที่วัดนี้มีรูปชะนีอยูขางประตู ควรไปดูบอย ๆ.
ภาพชะนีที่จะเอาดวงจันทร
ในน้ํา แลวก็เหนี่ยวกิ่งไมอยูเสมอนั้น;
มันเหนี่ยวอันนี้อยูกอน คือยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้
อยูกอน; แลวก็มองไปยังกิ่งอื่นใหมขางหนาโนน เพื่อยึดมั่นถือมั่นใหดีกวา, เปลี่ยน
ความยึดมั่นถือมั่นใหดีกวา ความยึดมั่นถือมั่นเดิม; หรือสิ่งที่อยูในความฝน ในความ
ยึดมั่นถือมั่นนี้เปนมายาเหมือนดวงจันทรที่อยูในน้ํา; ไมใชดวงจันทรแทจริงอะไร
แตก็คิดวาดีกวาที่จะยึดมั่นของเกาซึ่งเลวกวา. เขาไปคิดผิด ๆ กันอยางนี้. การสั่งสอน
จึงไดสอน ๆ ๆ ดวยเจตนาใหยึดมั่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,
ใหยึดมั่น
บุญกุศล ยึดมั่นอะไรตาง ๆที่ควรจะยึดมั่น.
ทีนี้เมื่อไดยึดมั่นกันมานานจนเมื่อยมือ
เหมื อ นชะนี ตั ว นั้ น แล ว ก็ ค วรจะเปลี่ ย นเสี ย บ า ง;ให ดี ก ว า -ดี ก ว า -ดี ก ว า นั้ น แหละ
คือเปลี่ยนไปหาความไมยึดมั่นถือมั่น; เพราะวาอันสุดทายที่ดีที่สุดคือความไมยึดมั่น
ถือมั่น; เปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจริง อะไรขึ้นมา เปนความไมยึดมั่น
ถือมั่น.
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในความยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนมายา
และมาเป นภู เขาหิ มาลั ย.พู ดอย างนี้ ผมเคยถู กเขาว า เขาด า เขาจะจั บเป นคอมมู นิ ส ต
ก็เพราะวาไปพูดวา :
“พระพุทธเจาในทัศนะของบุคคลนั้นเปนภูเขาหิมาลัยสําหรับ
บุคคลนั้น”;
นี้ก็เหมือนกัน เปนเรื่องเดียวกัน คือสิ่งใด “ในทัศนะของบุคคลผู
มีความยึดมั่นถือมั่นนั้น” เปนภูเขาหิมาลัย ทั้งนี้. พระพุทธก็ตาม พระธรรมก็ตาม
พระสงฆ ก็ ต าม บุ ญ กุ ศ ลก็ ต าม ในทั ศ นะของบุ ค คลผู ยึ ด มั่ น นั้ น เป น ภู เ ขาหิ ม าลั ย
ทั้ ง นั้ น กี ด กั น คนไม ใ ห ถึ ง ของจริ ง .แรกเกิ ด มาย อ มไม รู ,
ไม รู อ ะไรมาแต
ในท อง และก็ ค อย ๆ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นเป นขึ้ นมาตามลํ าดั บ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นที่ ถู กกว า ที่ ดี ก ว า ,
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ที่ถูก วา ที่ดีก วา ;ไมใ ชจ ะใหเ ลิก ความยึด มั่น ทีเ ดีย วได.
ครั้น มาถึง วัย แกถึง
วัยชราอายุมาก หรือวาบวชเรียนมาหลายพรรษามากเขา ก็ควรจะรูมากกวานั้น ;
คือรูจักหนทางวาจะไปขางไหนกันโวย, จากที่ไหนและจะไปที่ไหน, ไปปลายทางที่ไหน
ควรจะรูกันบาง.
ได พู ดแล วว า ตั้ งต นที่ ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นด วยความโง เขลาออกมาแต ที แ รก,
แล วก็ เปลี่ ยนความยึ ดมั่ นถื อมั่ นมาในทางที่ จะให ยึ ดมั่ นถื อมั่ นน อยลง น อยลง น อยลง;
ไปจบกั นที่ ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นอะไรเลยที่ ว าปลายทางเป นนิ พพาน นี่ ก็ ไม ใช อะไรที่ จะผิ ด
กันอยางที่จนตองใชวา อันหนึ่งเปนของเท็จ อันหนึ่งเปนของจริงนี้;
มันก็จริงดวยกัน
ทั้งหมด จริงสําหรับเปนทุกข จริงสําหรับไมเปนทุกขนี้.
แตทั้งสองฝายนั้นก็ยึดมั่น
ถือมั่นไมได,
เพราะฉะนั้นจึงเปนมายาดวยกัน;
ใหรูวาไปยึดมั่นถือมั่นไมได
เพราะเปนมายาดวยกัน จิตจึงจะเปนอิสระ, เรียกวาหลุดพน, หลุดพนไม
ยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน. พระอรหันตจึงอยูเหนือความรูสึกวาจริงหรือไมจริง.
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ที่ คุ ณไปคิ ดดู เถอะ ในขณะที่ เป นพระอรหั นต นั้ น จะเป นความรู สึ กที่ อ ยู
เหนือการบัญญัติวาจริงหรือวาไมจริงทั้งหมด;
จริงก็ไมเอา ไมจริงก็ไมเอา ไมยึดมั่น
ถือมั่นอะไรทั้งสองฝาย.
ฉะนั้น จิตพนจากปญหาวาอะไรจริง อะไรไมจริง,
ไมมี
ป ญหาที่ เรี ยกว าโลกกลมหรื อ โลกแบนสํ าหรั บพระอรหั นต .เรื่ องต าง ๆ ที่ จะกล า วว า
โลกแบนก็ จริ ง โลกกลมก็ จริ ง นี้ จริ งคนละแบบ เหมื อนกะที่ ว ากาขาวนกยางดํ านี้ ก็ จ ริ ง
กาดํานกยางขาวนี้ก็จริง แตวาจริงคนละแบบ; อยูเหนือดําเหนือขาว ไมมีดําไมมีขาวเลย
จึงจะเรียกวาจริงกวา จริงที่สุด. แตแลวก็ไมพนที่วาจะวางที่สุด คือเปนอนัตตาที่สุด
เปนวาไปที่สุดเลย; ไมมีที่จะพูดวาจริงหรือไมจริงอีกเทานั้น.
ถายังอยากจะดีไมอยากจะชั่วอยูอีก ปญหาก็มีอีก;
แตถาเรารูวาทั้งดีทั้งชั่ว
เปนมายาดวยกัน ปญหาก็หมดไปทั้งดีและทั้งชั่ว. การทําอะไรก็ตาม ทําเทาที่ควร
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จะทํา ตามที่ควรจะเปน ไปจนกวาจะสิ้นชีวิตนี้ ไมวาดีวาชั่วนี้ อะไรควรทํา
ก็ทําก็แลวกัน อะไรที่ไมควรก็ไมทํา. ที่วาชั่วนั้นเปนสมมติ คนชาวบานคนชาวโลก
เขาสมมติไว :
อะไรไมเบียดเบียนตนไมเบียดเบียนผูอื่นก็เรียกวาดี,
แลวอะไร
เบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอื่นก็เรียกวาไมดี ก็แลวกัน.
ถาวาดี แลวมาทําใหเปนหวงวิตกกังวลอยูก็ใชไมได;
หรือจะบัญญัติชื่อ
สิ่ งนั้ นว าบุ ญ ว ากุ ศลหรื อว าอะไร ก็ ใช ไม ได ทั้ งนั้ นแหละ ถ ามาทํ าให เป นห วงมาวิ ต ก
กังวลหมนหมอง ทุกขรอนนอนไมหลับอยูก็ใชไมได.
ถาดีจริงตองไมเบียดเบียน
ผูนั้น , ตอ งไมทํา ใหผูนั้น วิต กกัง วลเดือ ดรอ นอยู, นั้น แหละจึง เรีย กวา ดี;
แลว ก็ไ มทําใหผูอื่นพลอยลําบากเดือดรอนดวย; นั่นแหละจึงดี ดีถูกตองตาม
สมมติวาดี.
วิตกกังวลเปนทุกขอยูนั้นก็คือชั่ว คือบาป พูดอยางนี้ผูที่เรียกวาปุถุชน
มากเกินไปก็ไมรูเรื่องนี้;
แลวก็ทําสับสนกันหมด สับสนปนเปกันหมดจนแยกกัน
ไมได จนปฏิบัติไมถูก, จนในที่สุดตองยึดมั่นถือมั่นทั้งสองฝาย. ยึดมั่นฝายบาป
ยึดมั่นถือมั่นฝายบาปหรือฝายชั่วนั้น เอามาสําหรับกลัว, ยึดมั่นถือมั่นฝายบุญหรือฝายดี
นั้นเอามาสําหรับอยากจะได;
ก็เลยเปนคนยึดมั่นทั้งสองฝาย กลับมากเขาไปอีก
หลายเทา.
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พระพุ ทธเจ าท านสอนตั้ งแต ต นที่ สุ ดจนไปถึ งปลายที่ สุ ด ก็ คื อว าไม ยึ ด มั่ น
ถื อมั่ น น ารั กก็ ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นด วยความโง ว ามั นน ารั ก สิ่ งใดที่ น าเกลี ยดก็ ไม ยึ ดมั่ น
ถือมั่นวามันนาเกลียด เพราะวานารักและนาเกลียดนี้คือความโง,
ความรูสึกของ
ความโง, เหมือนกับวากาขาวนกยางดํา นกยางดํากาขาวนี้มันกลับกันอยูตรงนี้.

ความนาเกลียดมันกลับไปกลับมากันอยูตรงนี้ :
ในขณะหนึ่งเปนอยางหนึ่ง,
สํ า หรั บ คนหนึ่ ง และในขณะหนึ่ ง เป น อย า งหนึ่ ง สํ า หรั บ อี ก คนหนึ่ ง หรื อ สํ า หรั บ
สัตวอีกประเภทหนึ่ง;
เดี๋ยวก็เบื่อจะตาย เปนของนาเกลียดไป อยากมีสิ่งอื่นมาแทน
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เพราะอะไรก็ตามเปนของนาเบื่อ อยากจะมีสิ่งอื่นมาแทนอยางนี้.
นี่คือความที่สิ่งใด
เปนที่รักที่พอใจสิ่งใดไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ นี้เปนเรื่องสมมุติอยางนี้.
ความจริง
มันก็จริง,
จริงคือมายาเทากัน ของมายาเทากัน.
ฉะนั้นเมื่อเกลียดอะไรขึ้นก็
พิจารณาดู วาถาเกลียดอยูไมพอใจอยูนี้เรารอน;
แตถาอยูไดโดยจิตใจไมตองรักอะไร
ไมตองเกลียดอะไรนั้นสบายกวา.
เคยรักมาแลว เคยเกลียดมาแลวนี้ก็จะเห็นไดเอง
วาเปนความโง มันก็เลิกไปเอง;
นี้ไมลําบากนัก ขอใหเห็นจริง เห็นจริงแลวมัน
หมดไปเอง; รูวามีความโงมันก็หยุดไปเอง. ถานึกอยางนั้นไปอีก ก็โงขึ้นมาใหม;
ถาไมกลับโงขึ้นมาอีก ก็หมดโงเลย; กลับไปกลับมากันอยูตรงนี้.
มีสิ่งที่จะตองยึดมั่นสําหรับเกลียดก็ดี, มีเรื่องมาใหยึดมั่นสําหรับตองการ
หรือจะเอาทั้งบาปและทั้งบุญ ทั้งดีและทั้งชั่ว ทั้งสุขและทั้งทุกขเหลานี้ก็ดี, ไมตอง
กลัว; แมสุขก็ไมตองอยาก. วันหนึ่งทําอะไรไปตามหนาที่ตามธรรมชาติที่กําหนด
ไวสําหรับใหเปนหนาที่ของเรา, เราก็ทําไปตามที่ธรรมชาติกําหนดไว. อะไรเปน
หนาที่ของเรา ทําไป แลวความทุกขจะไมเกิดขึ้น, จะมีความสดใสตลอดเวลา
จนกวารางกายนี้จะแตกดับสิ้นสุดกันเทานั้น;
ตองการอะไรมันก็สิ้นสุดกันแลวตั้งแต
เดี๋ยวนี้ ไมตองพูดถึงชาติหนาโนน.
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เรื่อ งความวา ง เป น ได ทั้ ง สัม มาและมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
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ถาไมตองการทั้งบุญทั้งบาปแลว ก็สิ้นสุดกันที่ตรงนี้ ที่นี่เวลานี้ นาทีนี้
วินาทีนี้; นี้ไมใชอุจเฉททิฏฐิ, ไมใชนัตถิกทิฏฐิ ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ. ที่เปน
มิจฉาทิฏฐิ นัตถิกทิฏฐินั้นคือไมมีอะไร,
วางอยางไมมีอะไร อะไร ๆ ก็ไมมีเลย;
นี้แกตัวสําหรับใหกิเลสทําอะไรตามชอบใจกิเลส อยางนั้นก็เรียกวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.
สวนความวางอยางนี้เลนงานกิเลส เผากิเลส;
นี่ไมใชมิจฉาทิฏฐิ เพราะวาเลนงาน
กิเลส. ความวางชนิดที่พูดเอาเองวา “วาง”, หรือเขาใจโง ๆ ไปวาวาง แลว
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เปดชองใหกิเลสทําอะไรตามราคะ โลภะอะไรอยางนี้ ; ความวาอยางนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ :
เรียกวาอุจเฉททิฏฐิบาง เรียกวานัตถิกทิฏฐิบาง. วางอยางไมมีอะไรเลย ไมมี
เรื่องราวอะไรเลย ไมมีความหมายอะไรเลย ปฏิบัติอะไรก็ไมได
อยางนี้ก็เปน
มิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น. วางอยางที่มีปญญา หรือรูจักสุญญตาเรียกวากําจัดกิเลสเสียได
อยางนี้, ความวางอยางนี้ไมใชมิจฉาทิฏฐิ แตเปนสัมมาทิฏฐิ.
พวกคุณไมเขาใจหรือไมไดยินไดฟง ก็ขอใหเขาใจหรือไดยินไดฟงกันเสีย
ทุกคนวา : คํา ๆหนึ่งนั้นมีทั้งที่เปนมิฉาทิฏฐิ และสัมาทิฏฐิ เชนคําวา “สุญญตาความวาง” นี้ ที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็มี ที่เปนสัมมาทิฏฐิก็มี. ที่เปนสัมมาทิฏฐิก็คือ
สุญญตาในพุทธศาสนา, อยูในพุทธศาสนา. สุญญตาที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็คือสวนที่
อยูนอกพุทธศาสนา บางศาสนา บางนิกาย บางลัทธิก็มี; อยาไปวาเขาเลย.
เราไมจําเปนตองไปรูของเขาก็ได สอนผิดสอนถูก อยูที่ไหนไมตองรูก็ได;
เรารู
แคบ ๆ เทาที่จําเปนจะดับทุกขของเราก็พอ. นี้คือจิตมองเห็นวาไมมีอะไรจะยึดมั่น
ถือมั่นได, แลวจิตนี้ไมยึดมั่นถือมั่นอะไร ก็เปนจิตที่วางอยู; ไมมีความยึดมั่นถือมั่น
เทา นั้น คือ เปน อยูต ามสภาพเดิม แทข องจิต ,
คือ สติปญ ญาก็มีอ ยู,จิต ไมไ ด
วุนวายไปเพราะความยึดมั่นถือมั่น; เรื่องยึดมั่นถือมั่นกระเด็นออกไปแลว ก็ทําผิดอยู
ไมได มีแตทําถูกตามสติปญญานั้น.
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ทุกคนควรรู และปฏิบัติธรรมะในเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น
ความรูเพียงขอเดียว เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้ เปนทั้งหมดของ
พุทธศาสนา, คือเปนตัวพุทธศาสนาทั้งหมด, หรือจะเรียกวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา
ทั้งหมดก็ไดทั้งนี้; มีไวสําหรับทําอะไรไมใหเปนทุกข. ความรูอยางอื่นนั้น เชน
เรื่องโลกแบนโลกกลมนั้น เปนเรื่องที่ไปทํากับมนุษยตอมนุษย เพื่อมนุษยตางหาก;
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ถาเรารูเรื่องโลกกลม ไปทํากับเพื่อนมนุษยกันไดก็ไปทํา ไปพูด; คือถือวาโลกกลม
ไปปฏิบัติงานรวมกันได เปนประโยชนแกกันได ก็ทําไปก็แลวกัน.
ความรูอื่น ๆ นอกจากพุทธศาสนา, นอกจากหลักธรรมะในพุทธศาสนา
ที่เราเรียนกันมากมายนี้ ก็เพื่อวาเราจะทํากับคนอื่นได, ทําสิ่งตาง ๆ ใหเปนประโยชน
แกผูอื่นไดเทานั้นเอง. แทจริงมนุษยจะไมตองการอะไร, ตองการเพียงเทาที่จะ
หาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง, นี้ก็งายนิดเดียว. ที่ทํา ๆอะไรกันอยูนี้มากเกินไปแลว;
ทําเพียงทํามาหากินก็ได ทําสวนก็ได คาขายก็ได เปนขาราชการในอันดับตน ๆ ก็มีเงิน
พอกินพอใชแลว; สติปญญาที่ยังเหลืออยูที่จะทําใหมากออกไปนั้น ก็ควรจะเพื่อ
ประโยชนผูอื่นทั้งนี้. คาขายใหมากออกไป ทําสวนใหมากออกไป ทําราชการใหมาก
ออกไป หรือทําอุตสาหกรรมใหมากออกไปนั้น, อยาเผลอ; ถาเผลอทําไปดวยความ
ยึดมั่นถือมั่นแลว ก็คือขุดหลุมฝงตัวเองในความทุกข; ตองทําประโยชนเพื่อผูอื่น
เทานั้น.
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ภาพ ๑๐ รูปที่เขียนไวตรงขางหลังจอในตึกนั้นดีมาก; จะเห็นวาพอวาง,
วางไมมีตัวไมมีตน; เปนวงกลม ศูนย; แลวทีนี้ก็เกิดใหม ผลิหนอใหมออกมา
เปนผูเที่ยวจุดตะเกียงสองใหคนอื่น เอาของเที่ยวแจกคนอื่น. นี้มันควรจะเปนอยางนั้น:
พอเราหมดเรื่องแลว ความตองการที่เหลืออยู ชีวิตแรงงานที่เหลืออยู ก็เพื่อคนอื่น.
เรื่องครอบครัวนั้น ถาเผอิญไปมีเขา ก็ควรจะเปนเรื่องที่วา จะชวยกัน
สืบตอกิจการอันนี้ของมนุษยใหมันเปนไปอยางถูกตองเทานั้น; ถามีหลานมีเหลนอะไร
ก็เพื่อวารักษาความรูอันประเสริฐของมนุษยนี้ไวในมนุษย ใหอยูไปตลอดกาลนี้. ทําให

∗ ดูภาพปรกอบทายบทนี้
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ธรรมะมีอยูในโลกนี้ตลอดกาลก็ได, ทุกคนตองรู ตองมีธรรมะ ตองประพฤติธรรมะ
ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลานั้น ตองเปนไปในแนวของธรรมะหมด;
จึงชื่อวามีผูสืบพันธุ
อยูเพื่อทําใหโลกนี้มีธรรมะอยูตามเดิม,นี้ประเสริฐอยูที่เรื่องธรรมะมีอยูตามเดิม.
สําหรั บศาสนาพวกมี พระเจ า ก็ว าให พระเจ าคงปรากฏอยู ในโลกนี้ตามเดิ ม
ก็มีคนถึงพระเจาอยูเรื่อย; ตายไปแลวมีลูกออกมา ลูกก็ถึงพระเจาอีก, หลานมีออกมา
ก็ถึงพระเจาอีก, เหลนออกมาก็ถึงพระเจาอีก; มีความรูในการถึงพระเจาอยู, แลวก็
ไมมีความทุกขเลยในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรตาง ๆ.
ถาคนโงกันทั้งโขยง ทั้งพอทั้งแม ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลน,
เกิดมาเพื่อ
ความสุขทางเนื้อทางหนังเอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ดวยความ
ยึดมั่นเหลือประมาณ เหลือที่จะกลาวไดวายึดมั่นถือมั่นอะไร;
เกิดมาสรางนรก;
สรางโลกนรกใหเปนไปอยางนรกที่มองเห็นบางมองไมเห็นบาง,
เปนไฟอยูเรื่อยทั้ง
กลางวันทั้งกลางคืนมากขึ้น ๆ; มิไดเปนทายาทอยูเพื่อสืบศาสนาหรือสืบธรรมะ
อะไร แตวาสืบนรก สืบกิเลส; สืบนรกที่เผาผลาญเผาลนใหมีอยูในโลกนี้อยาให
รูจักสิ้นสุดได; ถาจะเปนเสียอยางนี้แลว อยามีครอบครัว ไมมีครอบครัวเสีย
ดีกวา.
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ถาจะมีครอบครัวกะเขาสักที ก็ใหเปนเรื่องสืบความมีอยูของธรรมะ ความ
เยือกเย็นเปนนิพพานใหยังคงมีอยูในโลกนี้. พอก็รูเรื่องนี้แมก็รูเรื่องนี้, ลูกก็
รูเรื่องนี้ หลานก็รูเรื่องนี้ เหลนก็รูเรื่องนี้ แลวก็สืบตอ ๆ ๆ กันไป; โลกก็จะเปนโลก
ที่นาอยูนาดู, เปนโลกของมนุษยที่มีราคามีความหมาย. ตรงกันขาม ถาเปนไปใน
ทางโง หลั บตายิ่ งขึ้ นทุ กที ไปยึ ดมั่ นถื อมั่ นแต ความสุ ขทางเนื้ อทางหนั งแล ว ก็ เท ากั บ
สืบนรกไวอยาใหขาดสายได.
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คิดใหลึกตอไป คําวา “นาดู” นั้นไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรยเสียแลว
เพราะยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น ๆ มากขึ้น;
แตเปนอยูกันดวยสติปญญาใหโลกนี้เยือกเย็น
ไปดวยธรรมะ นี้จึงเปนเงื่อนตนของพรหมจรรยจริง;
เปนไปเพื่อใหมนุษยไมตอง
มีความทุกข.
ถาอยางโนนก็เปนของจริงที่จะทรมานมนุษยใหเปนทุกขไมมีที่สิ้นสุด.
ของจริงดวยกันจะวาใครไมจริงก็ไมได, จริงแทดวยกัน; ที่จริงก็เปนอยางนี้.

ศึ กษาปฏิ บัติ เพี ย งเงื่ อ นต น ของพรหมจรรย
มี ป ระโยชนทั้ง แก ต นและธรรมทูต
ในที่สุดมามองสรุปทายวาทั้งสองจริงนี้เปนมายา,
อยายึดมั่นถือมั่นเลย
คือ ถึงขีดสูงสุดขีดพระอรหันต หรือขีดนิพพานโดยสมบูรณนี้จบลงที. เหนืออะไรหมด
เหนือ ดับ ทุก ข เหนือ ทุก ข เหนือ ดีเ หนือ ชั ่ว เหนือ บุญ เหนือ บาป เหนือ สุข
เหนือทุกข ทุกอยาง; เงื่อนตนของพรหมจรรยอยูที่นี่. เงื่อนตนของพรหมจรรย
ก็อยูที่วา ปฏิบัติเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่น, รูแลวก็ปฏิบัติเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่น
เรื่ อยไปเป นเงื่ อนต นของพรหมจรรย แล วก็ ไปจบลงที่ นิ พพาน คื อหมดความยึ ดมั่ น
ถือมั่น. เงื่อนตนของพรหมจรรยนั้นคือความจริงเทาที่มนุษยจําเปนจะตองรู;
ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรยคือความจริงที่เหลือเฟอที่ไมตองรูเลย,
ไมจําเปนจะตอง
ไปรู ไมจําเปนจะตองไปสนใจเลย.
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เรามักไมมุงหมายเอาแตที่วาเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เราไปเปด
กวางเอาหมด;เพราะฉะนั้น การศึกษาเลาเรียนของพระของเณรจึงพราไปหมด,
เรื่องบา ๆ บอ ๆ เรื่องโลก ๆมากออกไป มากออกไป.
อยางที่วาจะไปเผยแผ
พุทธศาสนานี้, อยางที่ไมยึดมั่นถือมั่นโดยตรงนี้ไมรูไมเรียน ไมสนใจ. ไปจําไว
เพียงแตวาคําพูดคําหนึ่งในพระคัมภีรเทานั้น ไมรูวาเปนอะไร;
เรียนเรื่องยุง ๆ
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บ า ๆ บอ ๆ เรื่ อ งมิ จ ฉาทิ ฏฐิ ม ากมายหลายร อ ยหลายสิ บแขนง เรื่ อ งปรั ช ญาเรื่ อ ง
โลกเรื่องอะไรตาง ๆไมรูวาจะไปทางไหนกัน; ทั้งหมดนั้นไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย.
พวกที่ จ ะไปเป น ธรรมทู ต ไปเผยแผ ศ าสนา ถ า ไม ส นใจเรื่ อ งต น ของ
พรหมจรรย ก็ เป นพวกพ นน้ํ าลายเท านั้ นเอง ไม มี ความหมายอะไร พ นน้ํ าลายไม มี ที่
สิ้นสุดไมมีสาระอะไร ถาไมสนใจในเรื่องไมยึดถือมั่นนี้;
ซึ่งถารูเพียงไมยึดมั่นถือมั่น
เทานี้ก็ไมตองรูเรื่องอะไรใหมากมายไมมีที่สิ้นสุด;
ถาเดินไกลออกนอกทางไป
ทุกที ทุกที ๆ, อยางนี้ไมใชธรรมทูต, ทูตของธรรมนั้นไมใช; แตเปนทุกขทูต
เป นทู ตของความทุ กข เป นทู ตของนรกของยมบาล ที่ ทํ าให โลกนี้ มี ความทุ กข ม ากขึ้ น
กวาเดิม; เพราะทําใหฟนเฝอยุงยากมากขึ้นกวาเดิม. ถาเปนทุกขทูต, เปนทูตที่จะ
ไปแจกจายความทุกขใหทั่วโลก, อยางนี้จะใชคําไพเราะวาธรรมทูตไมได.
เราเปนพระปาบา ๆ บอ ๆ แถวนี้ จงไมยึดมั่นถือมั่น,
ในฐานะเปน
เงื่อนตนของพรหมจรรย, แลวก็ปฏิบัติเรื่อยไป เรื่อยไป จนถึงปลายทางสุดของ
พรหมจรรย คือไมมีทุกขเลย, คือวางถึงขนาดที่จะไมพูดวาจริงหรือเท็จ ไมพูดวา
ดีหรือชั่ว ไมพูดวาอะไรหมด หุบปากเลย นั่นนะคือวาง, นี่คือไมใชวัฏฏสงสาร.
พระพุทธเจาทานไมไดยึดมั่นในความจริงและไมโออวดความจริงเทานั้นเอง;
แต
ทานก็ตองสอน, สอนเรื่องความจริง. สวนบางคนที่มาคนควาความจริงไดแลว มอง
เห็นเรื่องนี้ เห็นความจริง แลวเตนแรงเตนกาตะโกนวา “ความจริงโวย” อยางนี้คนนั้น
มันบาที่สุด; และความจริงนั้นก็ยังนอกไปจากเรื่องความดับทุกข กับไมดับทุกข.
การทําใหทุกขมีอยูหรือการดับทุกขเสียได มีเทานั้นแลวก็จริงดวยกันทั้งนั้น. ปกอยางใด
ลงไปก็จริงอยางนั้น; ความสุขที่เกิดขึ้นแลว เปนนิพพานแลว ก็ยังยึดถือไมไดดวยซ้ํา;
ฉะนั้นหุบปากเสียดีกวา, พูดไปก็ชวนใหยึดมั่นถือมั่นในแงใดแงหนึ่งตอไปอีก.
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ถาวาเราจะเปนธรรมทูต ไปพูดกันไมกี่คํามันก็สิ้นเรื่อง,
ธรรมทูตเผยแผ
ธรรมะของพระพุทธเจาในตางประเทศนั้น พูดกันไมกี่คําก็หมดเรื่อง.
ถาพูดเรื่องนี้
คือไมยึดมั่นถือมั่น พูดกันไมกี่คํา มันจะหมดเรื่อง, เปนเรื่องที่มีประโยชนดวย
จริงดวย แลวไปสูความวางอันสูงสุดดวย. ถาเรียน ๆ, เตรียมพูดเตรียมสอนเหมือน
อย างที่ เขาทํ า ๆ กั นอยู นั้ น ให ทํ ากั นสั กกี่ ชาติ กี่ ชาติ ก็ ไม ถึ งความจริ ง หรื อไม ถึ งความ
ดับทุกขได;
มันก็ตายเปลา. ถาอยากจะเปนธรรมทูตบางจะตองพยายามศึกษาขอนี้
ขอที่ “ไมยึดมั่นถือมั่น” นี้ใหเขาใจใหดีเถอะ; แลวไปพูดกับเพื่อนมนุษยดวยกัน
เพียงไมกี่คํา เขาก็เขาใจเขาถึงตัวพุทธศาสนาได : มีพระพุทธ มีพระธรรม มีพระสงฆ
มี ศี ล สมาธิ ป ญญาอย างแท จริ งขึ้ นมาพึ บเดี ยวหมด คราวเดี ยวหมด พึ บเดี ยวหมด
ดวยการพูดกันเพียงไมกี่คํา.

เงื่อนตนของพรหมจรรย คือทางไปสูความดับทุกข
พู ดมาตั้ งมากมายตั้ งชั่ วโมงขณะนี้ ก็ เพื่ อให รู สั กคํ าหนึ่ งว า อะไรเป นเงื่ อนต น
ของพรหมจรรย;
อะไรไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย.
จําไวใหดี ๆ วาเงื่อนตน
ของพรหมจรรยคือหนทางที่จะไปสูความดับทุกขนี้. ที่เรียกวาพรหมจรรย ตนของ
มั น ก็ คื อ เริ่ ม ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ใ นทางที่ จ ะไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ;ถ า จะพู ด กั น ก็ ข อให พู ด
กันในเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น จะเปนเรื่องของพรหมจรรย.
ถาเถียงกันวาอะไร
เปนอะไร,
อะไรเปนอะไร โลกกลมหรือโลกแบน ตายแลวเกิดหรือไมเกิด,
อะไร
ไปเกิด อะไรไมไปเกิด;
อยาไปมัวเถียงกันในเรื่องอยางนั้นเลย,
ไมใชเงื่อนตน
ของพรหมจรรย.
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หลั กฐานมี ตั้ งมากมายหลายสิ บแห ง ในพระไตรป ฎก ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า น
ตรัสตัดบทวา “เจานี่ไมใชเงื่อนตนของพรหมจรรย ฉันไมพูด”;
มีอยูมากมายหลาย
สิบแหง แลวก็ชักชวนกันพูดวาอยางนี้เถิด:
พูดวา ตัณหาอุปาทานนี้เปนเหตุให
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เกิดทุกข ทุกวัน ๆ, และจงมีการปฏิบัติที่ถูกตองแปดประการนี้ จะไมเกิดตัณหา
อุปาทานขึ้นมาได; แลวเรื่องก็หมดเทานี้จบเสียเลย หมดความหมายไปเลย.
ทุกสิ่งทุกอยางที่สวนโมกขฯ นี้อยากจะใหเปนธรรมทูตไปไดหมดทุกสิ่ง
ทุกอยาง :
ใหพื้นที่วัด ภูเขา ตนไม กอนดิน ก็เปนธรรมทูต วาไมควรยึดมั่น
ถือมั่น,
รูปเขียน รูปปน รูปสลักอะไร นี้ก็จะใหสอนเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น;
พูด จากออกไปบาง ขึ้ นบนธรรมาสนบาง เขียนหนังสือพิมพลงเปนตํารับตําราบาง ก็จ ะ
พูดแตเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้ใหละเอียดลออพิศดารออกไป. คําพูดทุก ๆ บรรทัด
ทุก ๆ คําพูดใหเปนเรื่องไปในทางความไมยึดมั่นถือมั่น.
การทําอานาปานสตินั้น ก็คือทําความไมยึดมั่นถือมั่นอยูทุกลมหายใจ
เขาออก โดยวิธีตั้งแตระดับแรกจนกระทั่งสูงสุด ไมมีเรื่องอื่นเลย; เปนอานาปานสติ
ตามแบบของพระพุทธเจา.
คิดถึงเรื่องสนุกสนานเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนังอยูทุก
ลมหายใจเขาออกก็เปนอานาปานสติเหมือนกัน ไมใชไมเปน;
แตเปนอานาปานสติ
ของพวกยักษพวกมาร พวกกิเลส พวกซาตาน พวกที่จะทําใหเปนทุกข.
อานาปานสติ
ที่ ถู กต อง ก็ ต องรู จั กเลื อก ที่ เป นเงื่ อนต นของพรหมจรรย อย าให เป นเรื่ องถอยห า ง
ไปจากพรหมจรรย.
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อานาปานสติ นั้ น หมายถึ ง แต เ พี ย งว า นึ ก ถึ ง หรื อ กํ า หนดถึ ง สิ ่ง ใด
สิ่งหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออกเทานั้น.
ถาการทํานั้นเปนไปเพื่อความไมยึดมั่น
ถือมั่นก็เปนอานาปานสติของเราพุทธศาสนา,ถาทําใหยึดมั่นถือมั่นมากขึ้น
ความ
ทุกขมากขึ้น ก็เปนอานาปานสติของพวกอื่น. มีสติ-มีสติ-มีสติ-มีสติ, พูดกันอยู
ทั่วไปหมด มีสติ-มีสติ อะไรกันแน ?
ที่ถูกตอง ก็ตองเปนสติที่ไมเผลอไปยึดมั่น
ถือมั่นอะไรเขามีสติอยูเสมอไมเผลอไปได;
ถาอยางนี้ก็เรียกวาเราอยูในเงื่อนตน
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ของพรหมจรรยอยูตลอดเวลาทุกเวลานาที,
อยูแตในรองในรอยในทางของพรหมจรรย,
ไหลเรื่อยไปตามรองตามรอยของพรหมจรรย.

เปนอยูอยางถูกตองตามธรรมชาติ
จะมีผลตรงตามพระพุทธเจาตรัส
พระพุทธเจาทานตรัสวา อยูกันโดยชอบเถิด, อยูกันแตโดยชอบเถิด,
โลกจะไมวางจากพระอรหันต”, หมายความวาอยางนี้ : สติที่ไมเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาไดเรียกวาเปนอยูชอบ แลวโลกก็ไมวางจากพระอรหันต; เปน
อยูชอบไดจริงแลวกิเลสมันผอมลง-ผอมลง-ผอมลง;
มันก็ตายเองไมตองไปฆา,
ตายเองเพราะผอมลง-ผอมลง.
เราตั้งหลักใหดีอยูใหชอบดวยสตินี้ สติจะฆา
กิเลสอยูในตัว ถามีอยางนี้อยูแลว ก็ทําลายอยางนั้นไปในตัว, นี้ตามธรรมชาติ
ตากฎของธรรมชาติโดยฝมือของธรรมชาติ ตัวเราก็คือธรรมชาติ, ความคิดนึก
ของเราก็คือธรรมชาติ,
กิเลสของเราคือธรรมชาติความรูของเราคือธรรมชาติ
ผูควบคุมเราอยูคือธรรมชาติ.
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ทุกอยางตองเปนไปตามกฎของธรรมชาติ,
ธรรมชาติก็แลวกัน ไมตอง
พูดวาจริงหรือไมจริงหรอก; เพราะเกินกวาที่จะพูดวาจริงหรือไมจริง. มันเปนธรรมชาติอยางหนึ่งเปนอยางนี้, อยางหนึ่งเปนอยางนั้น เราไปแบงเขา; แตธรรมชาติเอง
ไมไดเปนอะไร, เปนธรรมชาติเทานั้น ไมมีขาวไมมีดํา. ฉะนั้น ไมมีอะไรที่ขาว
หรือดํา ที่ดีหรือชั่ว ที่บุญหรือบาป ที่สุขหรือทุกข;
มีแตสักวาธรรมชาติ ที่ยึดมั่น
ถือมั่นไมได.
การไมเขาถึงความจริงขอนี้ ก็เพราะเราไปติดอยูที่ดีหรือชั่ว ที่บุญ
หรือบาป ที่สุขที่ทุกข ที่ดําที่ขาว ที่สั้นที่ยาว ที่หอมที่เหม็น ที่อรอย ที่ไมอรอยอยูแคนี้,
เลยยึดมั่นถือมั่น. ไมชอบก็ยึดมั่นไวสําหรับเกลียด, ที่ชอบก็ยึดมั่นไวสําหรับรัก;
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แลวก็มีแตความเกลียด ความรัก, ความเกลียด ความรักกัน; เปนนรกเปนสวรรค,
เปนนรกเปนสวรรค ทรมานอยู; อยางไรก็ดี ก็ไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น.
ได อย างใจก็ เรี ย กว าสวรรค ถึ ง คราวไม ไ ดอ ยา งใจก็เ รีย กวา นรก;
แลวก็ไมเคยไดแตอยางเดียวเทานั้น มันสลับกันอยู ไมใชจะไดอยางใจโดยสวนเดียวได.
วิธีทางออกก็คืออยาไปเอามันทั้งสองอยาง; ทีนี้ใจไมตองการอะไร ก็เลยไดอยางใจ
บริบูรณ, และสมบูรณในความบริบูรณของความเปนมนุษย; หรือ อิ่มพอ จะอยู
ตรงที่ไมเอาอะไร. ไมเอาอะไรนั้นไดหมด, ไมเอาอะไรเลยนั้นไดหมด, ไมกินอะไร
เลยนั้นอิ่มหมด. พูดอยางนี้อยาวาแตพุทธบริษัทเลย, อยาวาแตพระพุทธเจา พระเยซู
ก็พูดอยางนี้เปน.
ไปอ านดู ในไบเบิ ลมี เหมื อนกั น ที่ พู ดว า เราจะอิ่ มไม เอานั่ นแหละได ห มด;
แต พวกคริ สเตี ยนเองเขาไม เข าใจ เขาไม ชอบ ไม ชอบคํ าสอนของพระเยซู ในเรื่ อ งเหล า นี้ ,
ไมสนใจและไมชอบ. เขาพูดกันแตเรื่องเชื่อเรื่องไมเชื่อเทานั้น แลวก็พูดเปนแตอยางนี้.
เลาจื๊อเกิดกอนพระพุทธเจา ก็มีคําสอนอยางนี้. คําสอนของพระเยซูที่มีอยูนั้น เกิด
ทีหลังพระพุทธเจา อาจจะเคยมาเรียนในอินเดียแลวเอาไปพูดก็ได.
แตเลาจื๊ออยูที่
เมืองจีน อยูคนละมุมโลก และเกิดกอนพระพุทธเจาก็พูดในลักษณะอยางนี้ :
ที่วา
ไมมีอะไรที่จะเปนของจริงจะไปเอาเขาได ไมเอาอะไรแลวจะไดหมด. มีหนังสือ
เลมเล็ก ๆ เรียกวา “เตาเตจิง” ขนาดโตเทาฝามือใสกระเปาได; ไปอานดูเถอะ;
คําสอนเลาจื๊อจะมีคําพูดอยางนี้อยูหลาย ๆ ตอน. ไดรูอยางนี้แลวก็ถือเปนหลักเสียเลยวา
ไมตองพระพุทธเจาพูด, ไมตองใครพูด, ใหสติปญญามองเห็นดีกวา. ถาอยางนี้ไมมี
ทุกขแลว ก็เอาก็แลวกัน; และอยางนั้นแหละพระพุทธเจาก็พูดดวย.
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ขอใหสนใจเงื่อนตนของพรหมจรรยดวยสติปญญา
คําสอนที่เขียนไว ในพระไตรปฎก ก็ไมแน เพราะวา ใครเขียนเติมลงไป
ทีหลังก็ได ผิด ๆ ถูก ๆ ก็ได; เขียนเติมกันไดในพระไตรปฎกนั้น.
สติปญญา
ของเราพิจารณาอยูอยางนี้ มองเห็นอยูอยางนี้ :
ที่วาไมกลาไปเอาอะไรเขา
นั้นแหละ, ไมกลายึดมั่นถือมั่นอะไรเขานั้นแหละถูกที่สุด. พระพุทธเจาพูด :
พระพุทธเจาคือเราเอง คือจิตที่รูสึกอยางนี้ รูแจงอยางนี้แหละพูด.
พระพุทธเจา
จริงที่มีอยูในคนทุกคน
ดังที่ตรัสรูวา “เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคต เมื่อใด
เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคต
เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคต”.
ธรรมอยู
ในบุคคลใดในบุคคลนั้นก็มีพ ระพุท ธเจา ;
เห็น ธรรมในบุค คลใดก็มีก ารเห็น
พระพุทธเจาในบุคคลนั้น,
เห็นธรรมเมื่อไรก็ไดยินเสียงพระพุทธเจาเมื่อนั้น.
พูดอยางสมมติก็วาในตัวเรานี้ ในกายในใจของเรานี้ก็มีพระพุทธเจา;
รูจริงใครหลอก
ไมได เขาใจผิดไมได จะมีใครมาหลอกมาลวงไมได;
จิตรูเองวา :
อยางนี้ยึดมั่น
ถือมั่นแลว เปนทุกขแลว, อยางนี้ไมไดยึดมั่นถือมั่น ยังสบายอยู. คุมสติใหเปนอยู
อยางนี้เรื่อยไปประพฤติใหดีอยูทุก ๆ ระดับทุก ๆระดับทุก ๆ ลมหายใจเขาออกก็เปน
อานาปานสติ, เปนพระพุทธศาสนา, ในสติที่สมบูรณตลอดสายนั้นเปนทั้งเงื่อนตน
ของพรหมจรรย,
และเปนทั้งตรงกลางของพรหมจรรย และเปนทั้งสวนปลายของ
พรหมจรรย.
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ขอใหทุกคนสนใจสิ่งที่เรียกวาอานาปานสติในพระพุทธศาสนาใหมาก ๆ, และ
สนใจในเงื่อนตนของพรหมจรรย ทั้งตรงกลางของพรหมจรรย,
ทั้งตรงปลายของ
พรหมจรรย. เรื่องอานาปานสติผิด ๆ ก็มี อานาปานสติในพระไตรปฎกเองที่ใชไมได
ก็ มี อานาปานสติ หางด วนอย างอานาปานสติ ในอนุ สสติ ๑๐ นั้ นเป นอานาปานสติ ห างด ว น.
อานาปานสติในมหาสติปฏฐานสูตร ก็เปนอานาปานสติหางดวน,
อานาปานสติในที่
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๑๔๒

ธรรมปาฏิโมกข

มัชฌิมนิกายหรือที่อื่นมากมายหลายสิบแหงนั้นสมบูรณ อานาปานสติที่มี ๑๖ ขั้น
นั้นสมบูรณ;
ในมัชฌิมนิกายก็มีไวละเอียดหนอย ในสังยุตตนิกายก็มีทั่วไปหมด
ในพระไตรปฎกก็ยังมี.
หวั งว าธรรมปาฏิ โมกข วั นนี้ ทุ กคนคงเข าใจคํ าว า เงื่ อนต นของพรหมจรรย
พอสมควรหรือวาเต็มที่; แลวแตผูฟง. การเขาใจคํา ๆ เดียวนี้ คําวาเงื่อนตน
ของพรหมจรรย คือความจริงที่จําเปนจะตองรู
ฆราวาสไปกันได เดี๋ยวมืดจะเดินหกลมลุกคลุกคลาน มืดแลว
เขาจะคุยกันอีกเทาไรก็ได.

พระไมเปนไร
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ภาพที่ ๑ มันเปน
เรื่องเด็ก ๆ ยืนเหลียวหนา
เหลี ยวหลั ง ไม รู จะทํ าอะไร
ไมรูจะไปทางไหน คลาย ๆ
วา แรกทีเดียวเกิดมาจาก
ทองแมในระยะแรก มันก็
ไมรูเลย วาเกิดมาทําไม.
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ภาพที่ ๒ เริ่ ม เห็ น
รอยวัว ที ่พื ้น ดิน นี ้เ ทา กับ
วา การศึก ษาในเบื ้อ งตน
พอจะทํ า ให รู ไ ด ว า เราจะ
ต อ งทํ า อะไรบ า ง จะต อ ง
ทํ า อะไรในการเกิด มานี ้.
เ ด็ ก นั ้ น เ ดิ น ต า ม ร อ ย วั ว
ไป ๆ.
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ภาพที่ ๓
ก็เห็น
ก น วั ว นี่ มั น ก็ เ ริ่ ม ป ร ะ ส บ
ความสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษาที่ มี
ระบบที่ ว า ง ไ ว ชั ดแล วว า เ พื่ อ
อ ะ ไ ร เ ป น ลู ท า ง ที่ ค น ห นุ ม
นั้นจะไดถือเอาเปนหลัก.
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ภาพที่ ๔
ก็เห็น
ตั ว วั ว เ ผ ชิ ญ ห น า กั น กั บ วั ว
ก็ เ ล ย ไ ด ต อ สู กั บ วั ว เ อ า
เ ช ือ ก ค ล อ ง แ ล ว ก ็ต อ สู
กั น อ ย า ง น า ก ลั ว อ ั น ต ร า ย
เผลอเขา วัวก็จะขวิดตาย.
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ภาพที่ ๕ ประสบ
ความสําเร็จ ในการคลอง
วัว จับ วัว ฝก ไดสํ า เร็จ
จู งวั วไปตามความต องการ.
นี ่ คือ อาศรมของคฤหัส ถ
ที่มันตั้งตนและเปนไปอยาง
ถู ก ต อ ง เหมื อ นกั บ ต อ สู วั ว
ที่ดุราย แลวก็ชนะ.
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ภาพที่ ๖ ก็เปาป
ขี่วัว (หรือขี่ควาย) อยูบน
หลังวัว
นี้ คือ จุดสูงสุด
ของความเป นคฤหั สถ ครอง
บานครองเรือน
บริโภค
กามารมณ อ ย า งถู ก ต อ ง
อย า งไม ห ลงใหล มี ค วาม
สุ ข สบาย ไม เ ดื อ ดร อ นเป น
ไฟ ในอุป มาเหมือ นเปา ป
ขี่วัวไปพลาง.
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ภาพที่ ๗ วัวไมมีแลว เหลือ
แต ค นนั่ ง แหงนหน า หลั บ ตา
หมายความว าแหงนหน าชะเง อมอง
ไปยังสิ่งอันที่สูงกวา ไกลกวา ดีกวา
เรื่ องวั วนี้ เป นเรื่ องไม สนใจแล ว ไม
อยากจะเป า ป ขี่ วั ว หรื อ ทํ า อะไร
ตอไปอีกแลว มีแตมองไกลออกไป ๆ
ในที่สุด ก็...
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ภาพที่ ๘ มันวางเปนวงกลม
วางเฉย ๆ ตั วเองก็ หายไป คือทั้งวั ว
ทั้งคน มันหายไป. เรื่องความเห็น
แกตัว ไมมีเหลืออยูเลย ของที่เอร็ด
อรอยที่เคยพอใจ เคยหลงใหลนั้น
ก็หายไป ไมเหลืออยูเลย ตัวผู
เอร็ดอรอยนั้นก็หายไป ไมเหลือ
อยูเลย เขาจึงเขียนเปนรูปวงกลม
คือความวาง. ชีวิตในระดับนั้นมัน
perfect ถึงขนาด เราจะไมยอมรับ
คื อจะสลั ดออกไปหมด สลั ดความ
คิดเกี่ยวกับตัวกู เกี่ยวกับของกู
ออกไปหมด.
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ภาพที่ ๙
เป นภาพ
ธรรมชาติ ยั ง ไม สิ้ น สุ ด
มี
ก า ร ผ ล ิด อ ก อ อ ก ผ ล ใ ห ม
ออกไปในอั น ดั บ ที่ สู ง ๆ ขึ้ น
ไป.
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ภาพที่ ๑๐
สุดทาย
ก ล า ย เ ป น บุ ค ค ล ค น ห นึ่ ง
แจกของ - สองตะเกียงไป
ทั่วโลก.
นี่ จะเห็นไดวา
เ ห มื อ น กั น อี ก คื อ สั น ย า สี
เที่ยว แจกของ - สอง
ตะเกียง ไปทั่วโลก.
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ธรรมปาฏิโมกข
๔. อยู ที่ ส วนโมกข นี้ ทํา อะไร ?
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันอาทิตย แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ปมะแม

การพู ดที่ นี่ ในวั นพระเช นนี้ เราจะพู ดกั นแต เรื่ อง
ซึ่งเกี่ยวกับตัวกู-ของกู ซึ่งเราเรียกกันวา “ธรรมปาฏิโมกข”

เพื่ อ ซั ก ซ อ มข อ ธรรมะกั น ตามเคย. วั น นี้ ก็ เ ป น วั น ที่ จ ะ
ใกล ออกพรรษาอยู แล ว อยากจะพู ดเรื่ องที่ ค อนข างสํ า คั ญ
สํ าหรั บพระที่ จะสึ ก คื อผู ที่ บวชเพี ยงสามเดื อนนี้ ; แล วก็
แม ผู ที่ บวชนานก็ อาจ จะยั งไม รู หรื อรู แล ว เลื อนไปแล ว
ก็ ได , เวลาก็ เหลื ออยู ไม กี่ วั น. ที นี้ เรื่ องมั นมาก จะสรุ ป
ให ม าก มั น ก็ เ หลื อ นิ ด เดี ย วให ใ ช ไ ด แ ก ผู ฟ ง อื่ น ๆ ด ว ย
ก็เลยใหหัวขอยอ ๆ วา อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไรกัน อยูเพื่อ
ทําอะไร ?
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วันนี้ มี พวกคณะเดิ นทางมาคุ ยด วยหลาย ๆ คน ก็ เลยพูดกะเขาถึงเรื่ องว า
เขาจะได อะไรไป จากการที่ แวะลงมาที่ สวนโมกข คื นหนึ่ งนี้ แล วจะเดิ นทางต อไป.

๑๔๘
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ?

๑๔๙

นี้ หมายความว า ถ าใครจะเอาประโยชน จากการมาหรื อการอยู ที่ นี่ ต องสนใจหั วข อนี้ :
เราบอกให เขาเลยว าหั วข อนั้ นมี ว า : เราจะมาศึ กษา หรื อชิ ม หรื อปฏิ บั ติ ชิ ม ก็ ตาม
ในความรูที่เกี่ยวกับวา “ความเปนอยูโดยไมรูสึกวามีอะไรที่เปนตัวเราหรือเปนของ
เรา”, หัวขอวาความเปนอยูโดย “มีความรูสึกวาไมมีอะไรเปนตัวเราหรือของเรา”.

ควรรู เรื่อ งเปน อยู อย า งไม รู สึก ว า มี เ ราหรือ ของเราเสีย บ า ง
เรื่ องนี้ ก็ คงจะได อ านกั นมามากแล วเหมื อนกั น, ได เขี ยนมากพู ดมากแล ว
“เรื่องเปนอยูโดยไมมีอะไรเปนตัวเราของเรานี้”, แต วาเพียงแคอานอยางเดียวนั้ น
ไมพอ; ตองลองอยูอยางที่ไมมีอะไรเปนตัวเราเปนของเรานั้นดูดวย ทั้งที่บาน
หรื อว าที่ อื่น; แต อย างนั้นอาจจะไม สะดวกในการที่ จะลองอยู ชิมดู; ฉะนั้ นถ าใครมาถึ ง
ที่ นี่ วั น หนึ่ ง หรื อ หลายวั น หรื อ สามเดื อ นก็ ต าม; ควรจะได รั บ บทเรี ย น เรื่ อ งการ
เป นอยู โดยไม มี ความรู สึ กว ามี ตั วเราหรื อของเรา. คํ านี้ บางที เราใช คํ าที่ น าสนใจมากขึ้ น
ไปกวา : คือวาเปนอยูเหมือนกับตายแลวบาง, หัดตายเสียกอนตายบาง, แลว
ยังมีคําอื่น ๆ อีก; แตความหมายเหมือนกันหมด, คือเปนอยูดวยจิตที่ ไมมีความรูสึก
หรือสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวเราหรือเปนของเรา. และเพราะวาประโยคนี้
เป น ใจความของพุ ท ธศาสนา, เป น หั ว ใจของพุ ท ธศาสนา; เมื่ อ ได ฟ ง ไม ไ ด เ ข า ใจ
ประโยคนี้ ก็ คื อไม ได ฟ งหั วใจของพุ ทธศาสนา. ฉะนั้ นก็ น าสงสารพวกที่ ไปแผ พุ ทธศาสนา
ที่ ต า งประเทศ หรื อ ในประเทศนี้ ก็ ดี ที่ ไ ม ไ ด พู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งนี้ . การพู ด เรื่ อ งนี้ จึ ง ไม รู
จักจบ, และไม มีจุดศูนย กลาง ที่จะใหเรื่องที่พูดนั้นเขาสู ใจความที่แท จริงได ก็เลยพู ด
กันไปไมมีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเบื่อกัน.
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คนที่ เขาเคยไปเมื องนอกไปเห็ นกิ จการที่ ประเทศอั งกฤษ หรื อที่ อื่ น ๆ อี ก
เขามาเล าอะไรให ฟ ง ได ซั กไซ ดู แล วรู สึ กว าไม มี ใครเคยรู เรื่ องและไม เคยพู ดถึ งหั ว ใจ
ของพุ ทธศาสนาในส วนนี้ มั นจึ งลํ าบากที่ จะเข าใจพุ ทธศาสนาให เป นที่ พอใจได ; ความรู
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๑๕๐
ไม เพี ยงพอ ก็ แกว งไปแกว งมา, แกว งไปแกว งมา, ในที่ สุ ดก็ ไม เป นผลดี แก คนเหล านั้ น
และแก พุ ทธศาสนาด วย. เขาบอกว า แม ที่ ประเทศอั งกฤษเอง มี คนบ า ๆ บอ ๆ มาฟ ง
พุ ทธศาสนา; ที่ ว าบ า ๆ บอ ๆ นี้ ไม ไ ด หมายความว า บ าบอเท า นั้ น, แต ว าเขาไม รู
อิโหน อิเหน เรื่ องพุทธศาสนา หรือ เรื่ องตัวเองที่ จะมีความจําเป นสํ าหรับความตอ งการ
พุ ทธศาสนานี้ เลย. เหมื อนกั บเมื องไทยนี้ มี คนเห อ ๆ มาทํ าวิ ป สสนา โดยไม รู  ว า
ทําทําไม ? ตัวเองคืออะไร ? วิปสสนาคืออะไร ? อยางนี้เราเรียกกันที่นี่วาคนบา ๆ
บอ ๆ นั้ น มี จํ านวนมากแห มาฟ งปาฐกถา มาร วมประชุ ม ส วนที่ อาจมี คนที่ ควรจะ
เขาใจไดนั้นก็ไมมีการพูด ไมมีการแสดงเสียอีก ก็เลยเปนเรื่องที่ไมใชหัวใจพุทธศาสนา.
คิ ดว ายั งอี กนานกว าคนเหล านั้ นจะพู ดกั นรู เรื่ อง หรื อว ามารลองปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง
หัวใจพุทธศาสนา. เพราะฉะนั้นเราจะตัดบทเลยวาจะเปนไทยหรือเปนฝรั่ง หรือวาจะเปน
มนุษยที่ถือศาสนาอื่นก็ได เขาควรจะมารูเรื่องการเปนอยูที่ไมมีความรูสึกวาอะไร
เปนตัวเราหรือของเรากันดูบาง. เรื่องอยางนี้เปนพุทธศาสนาเปนหัวใจของพุทธศาสนาก็ จริ ง; แต ว าจะมองดู กั นในแง ที่ เป นวิ ชาตามธรรมชาติ หรื อวิ ชาของธรรมชาติ
หรื อวิ ชาเรื่ องธรรมชาติ ทั่ ว ๆ ไปก็ ยั งได ; ในฐานะเป นความจริ งของธรรมชาติ , หรื อจะ
มองไปในแงของปรัชญาก็ได.
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ถ ามองไปในทางวิ ชามั นก็ เสี ยเวลาอี กนั่ นแหละ เพราะเป นเรื่ องมองไป
ในทางเหตุผลเสียเรื่อย ไมมองมาในแงที่เรารีบปฏิบัติอยางไร; เพราะฉะนั้นมอง
มาในแงของธรรมชาติของมนุษยดีกวา : วาเปนทุกขอยูเพราะเหตุอะไร ? แลวจะ
กําจัดความทุกขนี้เสียไดอยางไร ? และไมจํากัดอยูแตในวงของพุทธบริษัท มนุษย
ไหนก็ ไ ด ถ า ไปทํ า อย า งนี้ เ ข า ก็ เ ป น พุ ท ธบริ ษั ท ขึ้ น มาเอง. พวกฝรั่ ง หั ว แข็ ง กระด า ง
ไม ยอมเปลี่ ยนความคิ ดในทางที่ จะรั บวั ฒนธรรมหรื อศาสนาของผู อื่ นนั้ น ก็ ป ล อ ยให เ ขา
เป น ไปอย า งนั้ น ; ส ว นเรามาพู ด กั น ถึ ง เรื่ อ งนี้ ใ นฐานะที่ ว า เป น ธรรมชาติ เป น กฎ
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ธรรมชาติ เป นความจริ งของธรรมชาติ หรือของมนุษย ทั่วไป; ไม เกี่ ยวกั บศาสนาไม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม.

จะอยู เป น สุ ข ได โดยไมมี อ ะไรเปน เรา, เปนของเรา
ทีนี้ ก็เลยมาตั้งจุดของการศึกษานี้ ตรงที่วาจะทําเพื่อใหมนุษย ไมมี
ความทุกขก็แลวกัน,หรือมีความทุกขนอยไปกวาที่เปนอยู ยิ่งขึ้นไป ยิ่งขึ้นไป จนไมมี
ความทุกขเลย. ถาเขาวาไม ชอบคําวา“ไมมีความทุกขเลย” เพราะเปนของจืดชืด ก็จ ะ
พูดเสียใหม ไดเหมือนกันว า จะมี ความสุ ขอี กแบบหนึ่ งซึ่ งยังไมเคยรู จั กกั นมาแตก อ น;
เพราะฉะนั้นจึงตั้งสูตรหรือ formula ขึ้นมาใหมวา : เราจะเปนสุขแทจริงได ตอเมื่อ
เรารูสึกวาเราไมมีอะไรเปนตัวเราหรือเปนของเรา, แตประโยคอยางนี้อันตราย
กํากวม ฟ งผิ ดเปนมิจฉาทิฏฐิไปก็ ได คือ “ความที่ไมรู สึกวามีอะไรเปนตัวเราของ
เรานั้ น เขาอาจจะฟ งไปในแงว า “ก็เลยทํ าอะไรโดยไมต องคิ ดเห็ นแก หน าใครอย า ง
นั้ นซิ ”. นั้ นเป นเรื่ องไม มี ตั วเราอย างอั นธพาล ไม ใช พุ ทธศาสนา, และไม ใช อ ย า งที่
เปนขอเท็จจริงดวยซ้ําไป; แตที่เปนขอเท็จจริงตามธรรมชาตินี้ ถาเราไมมีความรูสึก
วาเป นตั วเราเป นของเราแล ว เรารังแกใครไม ได เราเอาเปรี ยบใครไม ได เป นอัน ธพาล
ไมได.
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พวกอั นธพาลนั้ นเขาแกลงรูสึ กเอาวา ไม มีอะไรเปนตัวเราหรือของเรา เป น
จิตวางแบบอันธพาลไปอยางนี้; นั้นเปนอีกสวนหนึ่งไมเกี่ยวกันกับเรื่องนี้. เพราะฉะนั้น
ประโยคที่ว า “เรามีความสุขแทจริ งตอเมื่อเราไมรู สึกว ามีอะไร เปนตัวเราของเรา”
นี้เปนเรื่องจริงของธรรมชาติดวย, และเปนพุทธศาสนาทันที. สวนที่วาเปนเรื่องของ
ธรรมชาติแท ๆ ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นก็สังเกตดู :เวลาที่เราสบายใจที่สุด, รูสึก
สบาย พอใจตัวเองที่สุด ก็คือเวลาที่เราลืมวาเรามีตัวเรา ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง, หรือลืม
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ภาระของตั ว เรา, ภาระของของเรา ไม มี ภ าระเหล า นั้ น มาผู ก พั น ; แม ว า เรากํ า ลั ง
ทําการงานอยู แตเราลืมตัวเราก็ได ลืมของเราก็ได การงานนั้นก็เลยเปนของสนุกไป.
พอเราพู ดว า “เมื่ อจิ ตไม มี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นแล ว การงานก็ สนุ ก” นี้ คนเขา
ฟ ง ไม ถู ก ; คนบางคนหาว า เป น การแกล ง พู ด เล น ลิ้ น เล น สํ า นวน. ต อ งฟ ง ให ดี ๆ
แล วเอาไปคิ ดให ดี ๆ แล วไปสั งเกตให ดี ๆ จนกระทั่ งเห็ นว าเรามี ความสบายอย า งบอก
ไม ถู ก ต อเมื่ อมี conception ว าตั วเราว าของเรานั้ นไม เข ามาวี่ แววแก เรา, มั นเหลื อ
อยูแตสติปญญา กําลังทําการงานอยูบาง กําลังศึกษาบาง กําลังพักผอนบาง อะไรบาง ;
อยู ด วยสติ ป ญญาที่ เป นอิ สระ หรื ออารมณ ที่ เป นอิ สระ ไม เจื ออยู ด วยตั วกู หรื อของกู
อยา งนี ้จ ะรู ส ึก สบาย. พอตัว กู-ของกูม า ก็ห มายความวา ภาระมา, ภาระคือ
ของหนั กของผู กพั นของครอบงํ าอะไรนั้ นมา, เพราะฉะนั้ นให ถื อเสี ยว าตั วกู เป นศั ต รู ข อง
ความสงบ และมันมีของกูเนื่องกันอยูดวย. ชีวิตที่ประกอบอยูดวยความรูสึกวา
ตัวกู-ของกูนี้ เปนชีวิตที่ทรมาน.
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ตองอาศัยหลักพุทธศาสนา
หรือธรรมชาติ ศึกษาใหรูเรื่องของจิต

เราควรจะหาวิธีมีชีวิตแบบที่ไมเจืออยูดวยความรูสึกที่วา เปนตัว กูของกู; แตก็ทํายากเพราะตั้งแตเราเกิดมา เราถูกสั่งสอนอบรมแวดลอมใหมีความรูสึก
ในทํ านองมี ตั วกู -ของกู มากขึ้ น ๆ มากขึ้ น ๆ. ข อนี้ แหละเราเสี ยเปรี ยบสั ตว เ ดรั จ ฉาน
ซึ่ งมั นไม มี การอบรมเรื่ องตั วกู -ของกู มากขึ้ น ๆอย างมนุ ษย ; ฉะนั้ นจึ งมี ความทุ ก ข
นอยกวามนุษย. มนุษยจึงตองไปหาทางออกเอาทางอื่น ไมใหเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน ;
ก็คือการศึกษามีสติปญญาตามหลักของพุทธศาสนาที่ใหไมเกิดความคิดนึกปรุงแตง
เป น ตั ว กู -ของกู นั่ น เอง; ลํ า พั ง ตนเองทํ า ไม เ ป น ทํ า ไม ไ ด ไม รู เ รื่ อ ง; ฉะนั้ น ต อ ง
อาศัยหลักพุทธศาสนาเปนแนวทาง.
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เมื่อเราไมอยากพูดถึงเรื่องศาสนา เราก็พูดไปตามหลักของธรรมชาติ,
ให สั งเกตดู เองตามธรรมชาติ สั งเกตดู ว า นาที ไหนเป นอย างไร นาที ไหนเป นอย า งไร ?
มันแตกต างกันอยางไร ? แล วก็จะรู สิ่งเดียวกันกับที่ พุทธศาสนามี หรือสอนให. เดี๋ยวนี้
ทั้ งพระทั้ งเณรก็ กํ าลั งเห อ เรี ยนเรื่ องปริ ยั ติ เรื่ องภาษาอั งกฤษ; ไม มี ใครศึ กษาเรื่ อ ง
จิ ต ของตั ว เอง โดยเฝ า ดู อ ยู ทุ ก ๆ เวลา ทุ ก ๆ ลั ก ษณะที่ มั น เปลี่ ย นแปลงไหวตั ว
โดยไม เห็ นว าสิ่ งนี้ เป นเรื่ องสํ าคั ญที่ สุ ด. ไปต องการความรู อย างที่ เขานิ ยมกั น, นิ ย ม
กันมาวาเปนความรูที่มีคาไป; เลยไมเขาใจคําที่พระพุทธเจาทานสอนวา ใหศึกษา
ตรงที่จิ ต หรือที่ตั วจิต หรือใหม องดูจิต. ให เฝาระวังจิต . สิ่ ง เหล านี้พวก
ปริยัติไมเคยทํา เพราะทําไมเปน; ฝายผูที่ปฏิบัติก็มักจะไปทําอยางอื่น ตาม ๆ
เขาไป หลงระบอบอย างอื่น แบบแผนอยางอื่ น ระบบอย างอื่น ก็เลยไม เข าถึ งจุ ด
อันนี้ไดสักที.
โดยเหตุ ดั งกล าว จะเห็ นว า ทั้ งที่ เรี ยนปริ ยั ติ ก็ มาก เป นนั กปฏิ บั ติ ก็ ม าก
มานานแล ว ก็ ไม เข าถึ งจุ ด สั กที ; สู ใครสั กคนหนึ่ งที่ มาบวชไม รู อะไร แต มานั่ งเฝ า
ระวังจิต สังเกตจิตศึกษาจิต วามันเปนอยางไร ? เปลี่ยนแปลงอยางไร ? ทําไมเปน
อยางนี้อยูแท ๆ เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอยางโนนไปได ? เพราะพอมีอะไรสะดุดนิดเดียวก็เปลี่ยน
เปน เรื ่อ งทุก ขไ ปก็ไ ด, หรือ เปน เรื ่อ งไมเ ปน ทุก ขไ ปก็ไ ด. ถา ไมส ัง เกตดูก ็ไ มรู ว า
นี่มันเปนเรื่องทุกขไปแลว ก็เพราะมีตัวตนอยูเสมอ, มีเรื่องตัวกู-ของกูเขามาเสมอ ;
ทั้งลักษณะของตัวกู-ของกู หรือวิธีที่มันจะเขามานี้ก็มีมากมาย หลายสิบแบบ
หลายรอยแบบ บางแบบลึก จนมองไมเห็นวาเปนตัวกู-ของกูลึกเขามาแลว.
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มั นเป นเรื่ องที่ มองดู แล วก็ น าสั งเวชหรื อน าเศร า : พวกปริ ยั ติ ก็ หลงปริ ยั ติ ,
พวกปฏิบัติก็หลงปฏิบัติไปในเรื่องเครงครัดอยางหลับหูหลับตา, ไปสนใจเครงครัดใน
สิ่ งที่ เป นเปลื อกเป นฝอยอย างหลั บหู หลั บตาก็ มี ; แล วก็ พอใจแล ว ว ามั นเท า นั้ น เอง
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อยางนี้ก็มี; ก็เลยไปไมถึงเรื่องที่จะศึกษาเรื่องจิตวาเปนอยางไร; เพราะมีเรื่องที่
จะต องศึ กษามากระวั งมาก ปฏิ บั ติ มาก เกี่ ยวกั บระเบี ยบ เกี่ ยวกั บวิ นั ย เกี่ ยวกั บ การ
เป น อยู อ ะไรต า ง ๆ. เพี ย งแต ร ะวั ง เรื่ อ งหยุ ม หยิ ม เหล า นั้ น มั นก็ ห มดเวลา หมดสติ
หมดสั มปชั ญญะที่ จะมาศึ กษาเรื่ องจิ ตโดยตรง;เพราะฉะนั้ นบางคนเกิ ดมาแล วบวชเรี ย น
จนตลอดชีวิตก็ไมเคยพบกับเรื่องจิต, ไมเคยพบกับเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเลย.
พบแตอยางอื่นซึ่งมีหลาย ๆ อยาง แลวก็ยึดมั่นถือมั่นอยางใดอยางหนึ่งเครงครัดไปจนตาย
ก็ ไ ด แ ค นั้ น ได เ ท า นั้ น เอง ; ทั้ ง ไม รู จั ก ด ว ยซ้ํ า ไปว า ความเคร ง ของตั ว นั้ น คื อ อะไร,
หรื อ ความไม เ คร ง ของผู อื่ น นั้ น คื อ อะไร, และก็ เ ลยไม รู ว า ธรรมะแท จ ริ ง นั้ น ไม ไ ด
เกี่ยวกับเครงหรือไมเครง; เลยไปหลงเรื่องเครงกับเรื่องไมเครง; ก็เลยไมใช
ธรรมะที่แทจริ ง, แล วยังไปหลงเรื่องได สบายใจ ไมสบายใจ ได ยินดีหรื อไมยิ นดี ,
ได เ กลี ย ด หรื อ ได รั ก รู ป นี้ ไ ปด ว ยแล ว ยิ่ ง ไกลออกไปอี ก ไม ใ กล ต อ ธรรมะที่ แ ท จ ริ ง
เขาไปอีก.
คนบางพวกกลั วนรก แล วเห อสวรรค บางคนก็ กลั วบาป แล วก็ เห อบุ ญ ;
อย างนี้ ยิ่ งทํ าไปยิ่ งไกลต อธรรมะ เพราะว าธรรมะมั นไม ใช บาปไม ใช บุ ญ ; คนเพิ่ ง ว า
เอาเอง สิ่ งใดตั วไม ชอบก็ เรี ยกว าบาป, สิ่ งใดตั วชอบก็ เรี ยกว าบุ ญ. ไปเข าใจธรรมะ
เป นบาปเป นบุ ญไป ก็ พบแต ธรรมะชนิ ดนั้ น :ธรรมะที่ เรี ยกว าปรุ งแต ง, เป นความ
คิด ปรุง แตง , เปน ธรรมะปรุง แตง นี ้; ธรรมะแทจ ริง เลยไมไ ดพ บกัน . เขาก็ไ ป
อบรมสั่งสอน หรือแวดลอมกันอยูแตใหกลับบาป จนหมดความรูสึก; แลวก็
เหอบุญ หวังบุญ จนหมดความรูสึกอยางอื่น ก็ไดเทานั้นเอง จนตายก็ไดเทานั้น ;
ไม ไ ด เ ข า ถึ ง ธรรมะแท , เป น ธรรมะปรุ ง แต ง , เป น บุ ญ เป น บาปอยู เ รื่ อ ย. ฉะนั้ น
เพื่อประหยัดเวลา เราจึงมีแนวอันใหม : วามีชีวิตอยูโดยไมมีความรูสึกเปน
ตัวกู -ของกู ; อย าให เป นที่ ตั้ งของบุ ญหรื อบาป ดี หรื อชั่ ว สุ ขหรือทุ กข อะไรอย างนี้
เพื่อประหยัดเวลาอยางนี้.
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ?

๑๕๕

ลองเปรียบเทียบเรื่องโทษ
ของความรูสึกที่เปนและไมเปน กับตัวกู-ของกู
เพื่ อให เกิ ดประโยชน ; ใครมาที่ นี่ แม สั กวั นหนึ่ ง ก็ ได แนะว า ถ าจะให ไ ด
สิ่งที่ดีที่สุดที่จะไดจากที่นี่ ก็ใหไปนั่งศึกษา เรื่องโทษของความรูสึกที่เปนตัวกู กับ
ความรูสึ กที่ ไมมี ตั วกู-ของกู . ที่ เป นตั วกูก็ เพราะว า พอยางเท าเข ามาที่ นี่ สิ่ งแวด
ล อมก็ แวดล อมไปในทางที่ ไม เป นตั วกู ลื มตั วกู ลื มชี วิ ต ลื อบ านเรื อน ลื มลู กลื มเมี ย
ลื มอะไรต าง ๆ ไปได ขณะหนึ่ ง, พอใจอยู ในรสความสงบเย็ นหรื ออะไรอย างนี้ . ให ศึ ก ษา
เรื่องนี้ วานี่เปนเวลาที่ ไมมี ตัวกู -ของกู แลวเขาก็จะเขาใจไดวา เวลาที่ เราเปนสุ ขที่สุ ด
นั้ นคื อเวลาที่ เราไม มี ความรู สึ กว าเป นตั วกู -ของกู แม จะโดยลื มเองก็ ได มั นลื มไปเอง
นี้ ก็ ไ ด , เป น อย า งวิ ธี ข องตทั ง คะ, หรื อ ว า เราจะบั ง คั บ มั น ก็ ไ ด , เป น วิ ธี ข อง
วิ ก ขั ม ภนะก็ ไ ด ; ยั ง ไม ต อ งพู ด ถึ ง วิ ธี ตั ด เด็ ด ขาดอย า งสมุ จ เฉทของพระอริ ย เจ า .
เพี ย งแต เ ข า มาเป น ตทั ง คะ สิ่ ง เหล า นี้ มั น แวดล อ มให ส งบเย็ น ลงไปได ก็ เ ป น ความรู
ที่สูงสุดเหลือหลายอยูแลว, ไมเคยพบมาแตกาลกอน.
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ที่ จริ งทุ กคนเคยสบายใจบอกไม ถู กมาแล วทั้ งนั้ น ไม ใช ว าไม เคยพบมาแต
กาลกอน ; แต ว าไม เข าใจและไมสนใจว า นั้ นคื ออะไร ? และเพราะเหตุใด ? ถ าสมมุ ติ
ว าเขาไปเที่ ยวชายทะเลไปตากอากาศ แรกเข าไปถึ งเขาจะมี ความรู สึ กอย างนี้ เ หมื อ นกั น ;
แต แล วประเดี๋ ยวเขาก็ หั นไปหาเรื่ องวั ตถุ เรื่ องสวยเรื่ องงามเรื่ องอื่ น ๆ เสี ย; เรื่ องสงบ
สบายก็ เลื อนไปหมด ไม มี ทางศึ กษา. เพราะฉะนั้ นเมื่ อไปทะเลก็ ดี ที่ ภู เขาก็ ดี อย างที่ นี่
ก็ ดี ถ าเกิ ดความสบายใจอย างบอกไม ถู กขึ้ นมา แล วก็ รี บตะครุ บเอามาเป นบทเรี ย น;
เปนตัวบทเรียนสําหรับศึกษาพิจารณาดูใหดีวา : อาว, นี้มันคืออะไร ? จิตทําไมจึงเปน
อย างนี้ ? เพราะเหตุ ไรจึงรูสึ กอย างนี้ ? ไมเทาไรคนนั้ นก็ จะพบเอง ไมต องมี พระพุทธเจ า
มาสอน.
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๑๕๖
ที่วางจากตัวกู-ของกูนั่นแหละ คือความสุขที่สุด, จิตที่เปนอยา งนั้น
มีความสุขที่สุด. ทีนี้ก็ตั้งหน าตั้งตาสังเกตศึกษาใหเขาใจยิ่งขึ้น : นับตั้งแตวาอยู ที่
กรุ ง เทพฯ พอมาถึ ง สถานี ร ถไฟก็ เ ริ่ ม ลื ม เรื่ อ งเรื อ น, เรื่ อ งที่ บ า น. พอขึ้ น รถไฟ,
รถไฟเคลื่ อนเท านั้ น สิ่ งแวดล อมก็ ทํ าให ลื มบ านลื มอะไรหมด ก็ เริ่ มสบายใจทั นที ;
แลวก็นั่งรถไฟมาเห็นภูเขา ตนไม วิวปา อะไรสวยงามก็สบายใจมากขึ้น. อยางนี้ก็ไม
สังเกตวา นั่นแหละเรื่องลืมตัวกูลืมของกูมากขึ้น ๆ มากขึ้น ๆ; ตนไม ภูเขา วิวธรรมชาติ
เหลานั้นไมใชตัวเราไมใชของเราเลย; ทําไมทําใหเรารูสึกสบายใจได.
ที นี้ มาถึ งสวนโมกข มี ความตื่ นเต นในอะไรก็ บอกไม ถู ก; แต ไม ใช เ ป น
ความตื่ นเต นชนิ ดที่ จะเป นตั วกู -ของกู ได . ทั้ งนี้ เพราะว า เขาก็ รู ดี ว าสวนโมกข นี้ เ ป น
ของเขาไมได ก็ลืมตัวกู-ของกูมากยิ่งขึ้นไปอีก. รสของความสุขก็เลยเพิ่มมากขึ้นอีก ;
เขาก็ออกปากเหมือนกันวา ทําไมสบายใจ; ทําไมบอกไมถูกวาสบายใจเพราะเหตุอะไร
อยางนี้. เพราะฉะนั้นมันยังขาดอยูนิดเดียวที่วา เราจะแนะเขาใหศึกษาใหสังเกตหัวขอ
ที่วานี้ : เวลาที่เราไมมีความรูสึกวาตัวเราหรือของเรา, ความคิดปรุงแตงใน
ทางตัวเราหรือของเรามิไดมี แมวาขณะนั้นเราจะตองพูดเรื่องเรา เรื่องของเรา เรื่อง
อะไรของเราอยูเหมือนกัน; ตองพูดดวยคําวาเราหรือของเรานี้อยูตลอดเวลา แตความ
รูสึกแทจริงไมมี; ไมเหมือนกับอยูที่บาน บางทีไมไดพูดวาเรา วาของเรา แตในใจ
มันเต็มอยูดวยตัวเราของเรา มันก็เลยเปนทุกขหนังเทาภูเขา.
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สังเกตจิตใจที่มีตัวเรา หรือไมมีตัวเรานี้ จะปฏิบัติธรรมได
ถาวาจะหาวิธีลัดที่สุด สําหรับจะปฏิบัติ หรือชวยผูอื่นใหปฏิบัติธรรม
ก็ตอ งใหศึก ษาเรื่อ งนี้ :คอยสัง เกตจิต ใจที่มีตัว เรากับ ไมมีตัว เรา; แลว เขา ไป
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๑๕๗

ในที่ ที่ ธรรมชาติ ช วยแวดล อม ไม ให มี ตั วเราโดยธรรมชาติ ก็ หมายความว าเราจั บเขา
ส งเข าไปในคลอง หรื อในแนวของธรรมะของพระพุ ทธเจ าได . ก อนนี้ แม ว าเขาจะได
รับสิ่ งเหลานี้ อยู รู สึ กถึ งอยู แต เขาก็ ไม สนใจที่ จะมองดู ว ามั นเกิ ดมาจากความมี ตั วเรา
หรื อความไม มี ตั วเรา; เดี๋ ยวนี้ เขาเริ่ มรู จั กความแตกต างระหว างความมี ตั วเรากั บ ความ
ไม มี ตั วเรา; เพราะฉะนั้ นถ าเขามาที่ นี่ เราก็ ชวนพู ดกั นแต เรื่ องนี้ ไม พู ดเรื่ องอื่ น, แล ว
จะเปนของประเสริฐที่สุด วิเศษที่สุด ตรงตามความหมายของคําวา“สวนโมกข” ที่สุด.
ถ าเราจะพาเขาไปดู ภาพป น ดู อะไรต าง ๆ ดู ภาพเขี ยนอะไรก็ ต าม นี้ ก็ ให ความ
เพลิ ดเพลิ นไปทางอื่ น ; แต แม ว าจะดู ภาพเป น, ก็ ยั งรู ไม ถึ งจุ ดก็ มี ; แล วถ าอธิบ าย
ไมเ ปน เสีย ด ว ยก็ ยิ่ ง ไม ต รงจุ ด . พระเณรเหล า นี้ อ ธิ บ ายไม เ ป น , อธิ บ ายภาพป น ,
ภาพเขี ยนให มาในรู ปของความว าง ไม มี ตั วเราไม มี ของเรา ก็ อธิ บายไม เป น; ก็ เ ลย
เป นเรื่ องดู เล นหรื อดู พอเกิ ดความรู ใหม ๆ ความรู แปลกๆ เท านั้ นเอง. ดู ภาพอย างที่
ว านี้ มี ลั กษณะเป น ทั ศนาจรอย างดี ได แต ไม ใช เ รื่ อ งศึ กษาตั วสวนโมกข ไ ด ; เพราะ
คําวา “โมกข” มันแปลวา พนไป หรือ วางไป.

แนวปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข : ใหทํางานดวยจิตวาง
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ต องเข าใจกั นไว ในส วนหลั กการ หรื อในส วนใจความ แล วพยายามปฏิ บั ติ
ตามที่ จ ะทํ า ได ; เพราะฉะนั้ น จึ ง วางระเบี ย บ หรื อ แนวสํ า หรั บ ปฏิ บั ติ และขอร อ ง
ให ปฏิ บั ติ ว า : ให ทํ างานทุ กชนิ ดด วยจิ ตว าง, ให พระทํ างานด วยจิ ตว าง, ไม ต อ ง
การรั บประโยชน ตอบแทน, ไม ต องการรั บคํ าขอบใจ; แล วมาฝ กฝนตั วเองว า ขณะที่
ทํางานเหนื่อยเขานั้น รูสึกมีตัวกู-ของกูหรือเปลา ? แมในขณะที่มาเขาใกลเพื่อนฝูงบุรุษ
ที่สองที่สามขึ้ นมา มีฮื่อแฮกั นด วยตั วกู-ของกูหรื อเปลา ? นั้นเปนบทเรียนที่ลั ดสั้นมาก
เพื่อจะพิสูจนวามีความเห็นแกตัวหรือเปลา ? ควบคุมความเห็นแกตัวไดกี่มากนอย ?
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๑๕๘

ธรรมปาฏิโมกข

และทําอะไรที่เปนการทําลายความเห็นแกตัวไดบาง ? แลวก็ศึกษาไปเรื่อย ๆ ฝกฝน
ไปเรื่อย ๆ อยางนี้แหละดี; เพราะวาเรื่องพูดนั้นมันคนละอยางกับเรื่องจริง.
เราจะอ านหนั งสื อจนเข าใจเรื่ องความไม เห็ นแก ตั ว, แล วอธิ ษฐานจิ ตเป น
ผูไ มเ ห็น แกตัว ,แลว เราก็เ ชื่อ วา เรา จะเปน ผูไ มเ ห็น แกตัว นี้เ หลวทั้ง นั้น ; เปน
เรื่องพูดเรื่องฝน เรื่องนึก เรื่องคาดหมายทั้งนั้น; ตองทําอะไรลงไปจริง ๆ ที่เปน
ความไม เ ห็ น แก ตั ว จริ ง ๆ, ให น านมากพอด ว ย. บทเรี ย นที่ เ ป น งาน, งานที่ เ ปน
บทเรี ย น ชี วิ ต ที่ เ ป น บทเรี ย น, บทเรี ย นที่ เ ป น ชี วิ ต หรื อ ความเป น อยู ที่ เ ป น บทเรี ย น
เรื่ องไม มี ความรู สึ กว าตั วกู ว าของกู นี้ เป นความหมายที่ ถู กต อง และเพี ยงอั นเดี ยวของ
คําวาสวนโมกข.
ผู มาบวชสามเดื อน หรื อว ามาเพี ยงสองสามวั น หรื อมาเพี ยงวั นเดี ยวก็ ต าม
เถอะ มี ทางที่ จะเข าถึ งหั วใจของสวนโมกข ได ทั้ งนั้ น ถ าสนใจเรื่ องความไม มี ตั ว กู -ของกู
นี้ ; ถ า ว า ไม ไ ด รู เ รื่ อ งนี้ ก็ ถื อ ว า ไม ไ ด อ ะไรไปจากสวนโมกข ฐ , ไม รู จั ก สวนโมกข ,
ไม เห็ นสวนโมกข , และไม มาถึ งสวนโมกข . อย าพู ดเลยว าจะอยู ในสวนโมกข สามเดื อ น,
อยู อย างลม ๆ แล ง ๆ นี้ ; พู ดได ว าไม มาถึ งสวนโมกข และไม เห็ นสวนโมกข ด วยซ้ํ าไป
ว าหมายความว าอย างไร ? และคื ออะไร ? เพราะฉะนั้ นถ าจั บจุ ดได เรื่ องความมี ชี วิ ต
อยู โ ดยไม มี ค วามรู สึ ก ว า ตั ว กู -ของกู อ ย า งนี้ ; อยู ที่ ไ หนก็ เ ป น สวนโมกข ทั้ ง นั้ น .
กลั บ ไปบ า น สวนโมกข ก็ ต ามไปด ว ย; ไปมี อ ยู ไ ด ทุ ก หนทุ ก แห ง ที่ เ ป น โมกขะ, หรื อ
หลุ ด รอดออกไปได หลุ ด พ น ออกไปได . อย า งนี้ เ ป น ความอะไรที่ เ รี ย กว า ความลั บ
หรื อเคล็ ด หรื อความลึ กลั บอะไรที่ ซ อนเร นอยู . เพราะฉะนั้ นถ าอยากจะให ได อ ะไรที่
เปนเรื่องของสวนโมกขก็ตองเรื่องนี้เรื่องเดียว เพราะเรื่องอื่นไมรวมอยูในคําวา “โมกข”.
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สู ตรที่ ว า : ให ทํ างานทุ กชนิ ดด วยจิ ตว าง ยกผลงานให ความว างทุ ก อย า ง
สิ้ น กิ น อาหารด ว ยความว า งอย า งพระกิ น ตายเสร็ จ สิ้ น แล ว ในตั ว แต หั วที มี เ ท า นี้ ;
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ?

๑๕๙

หลักสูตรที่สวนโมกข ฯ มีเทานี้ จนกวาจะปฏิบัติไดถึงที่สุด. ไปอานไปคิดก็จะเขาใจ ;
แต แ ล ว ก็ เ ป น ไปไม ไ ด , เพราะจิ ต ใจเป น อย า งนั้ น ไม ไ ด จิ ต ยั ง คงมี ค วามเห็ น แก ตั ว
อยู เรื่ อย มี ตั วอยู เรื่ อย : กู จะดี จะเด น, กู จะเด นในแงนั้ นแง นี้ กว าคนอื่ น มี แต อ ย า งนี้
อยู เ รื่ อ ย; ไม มี ค วามเป น อิ ส ระที่ จ ะไม มี ตั ว , ที่ จ ะไม ต อ งการเด น หรื อ ด อ ย, หรื อ ไม
ตองการอะไรทั้งหมด.

ทํา อย า งไม ต อ งทํา อะไรนี้ เ ป น โมกขะ
พระพุทธเจาก็ตรัสวา ไมเรียกวายากถาทําถูกวิธี ; แตวาผิดวิธีก็ยากก็ลึก.
พวกนิ กายเซ็ นบางนิ กายที่ ถู กต อง เขาพู ดได เหมื อนพระพุ ทธเจ า คื อพู ดว า “ไม ต อ ง
ทํ าอะไร, ไม ต องทํ าอะไร, ให อยู ตามเดิ มเป นธรรมะไปตามเดิ ม”, อย ามี ความคิ ด
เป น ว า ดี ห รื อ ชั่ ว แล ว ก็ รั ก ดี ห รื อ เกลี ย ดชั่ ว เป น ตั ว กู ขึ้ น มา. ตั ว กู เ พิ่ ง มี ม าเมื่ อ รู จั ก ว า
มีดีมีชั่ว แลวก็เกลียดชั่วกลั วชั่ว ก็รักดีขึ้ นมา; เพราะฉะนั้นถาอยาไปทําใหมีดีมีชั่ ว
ขึ้นมา มันก็คือคงตามสภาพเดิม.
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ธรรมะแทตามสภาพเดิมก็ แปลวา ไมตองทําอะไรเลยก็ถึงตัวธรรมะแท
หรื อเป นโมกขะอยู แล ว. ที นี้ เกิ ดมาไม รู เรื่ องนี้ พอโตขึ้ นโตขึ้ นก็ ถู กสอนไปแต เ รื่ อ ง
มี ดี มี ชั่ ว มี บุ ญ มี บาป มี เ ป น คู ๆ อย า งนี้ เ รื่ อ ยไป ก็ เ กิ ด กลั บเป น มี ป ญหาขึ ้น มา
มี คามยากขึ้ นมา มี ป ญหาขึ้ นมา; คื อไม เคยมี เรื่ องก็ กลายเป นมี เรื่ องขึ้ นมา, มี เ รื่ อ ง
ที่ จะต องดั บกิ เลส ดั บความทุ กข ขึ้ นมา ของเดิ มก็ คื อไม มี กิ เลสไม มี ความทุ กข อยู แ ล ว
ตามธรรมชาติ ; แต พอเราเกิ ดมาก็ ถู กแวดล อมให มี ความรู สึ กเป นไปในทางที่ เกิ ดกิ เ ลส
และมี ความทุ กข . นี่ ป ญหาก็ คื อศึ กษาย อนกลั บไปสู ความไม มี กิ เลสไม มี ความทุ ก ข ให
เหมาะสมกับมนุษยที่มีสติปญญามากมายเชนนี้.
ถ าว ายิ่ งคิ ดเก งยิ่ งป ญญามาก ยิ่ งคิ ดมาก ก็ ยิ่ งมี ตั วกู ของกู มาก ละเอี ย ด
ลึกลับซับซอน ก็ยิ่งมีความทุกขมากลึกกลับซับซอน เปนสัดสวนที่เหมาะสมกันอยูอยางนี้.
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๑๖๐

ธรรมปาฏิโมกข

เพราะฉะนั้นตองมีสติปญญาที่เพียงพอกันเทากัน มากําจัดความงอกงามที่ลึกลับซับซอน
ในทางมี ตั ว กู นี้ เ สี ย ;ยิ่ ง ทํ า ไปก็ ยิ่ ง ไม เ ป น อย า งนั้ น , คื อ ยิ่ ง ไปยึ ด ในเรื่ อ งมี ตั ว กู ข องกู
มีดีมีชั่ว มีบุญมีบาป มีสุขมีทุกขมากขึ้น จนทําไมไหวในที่สุด จนระงับไมได จนดับ
ไมได. เพราะฉะนั้นลองสนใจคําพูดที่วา “ไมตองทําอะไร”นั้นดูบาง แลวธรรมะแท
นั้นก็คือ วาง.

ธรรมชาติแท คือ ความวาง
ธรรมะแทคือความวาง ขอนี้ก็หมายความวา ความวางนั้นใครไปพูด
ไมได ว าดี หรื อไมดี ,ไมมี อะไรจะเป นรากฐาน หรือวาเป นบาทฐาน ที่ จะรับความดี
หรื อ ความชั่ ว ; ฉะนั้ น จึ ง ไม มี ค วามดี ไม มี ค วามชั่ ว ไม มี บุ ญ ไม มี บ าป ไม มี ส ุข
ไมมีทุกข ไม มีเกิด ไมมี ดับ ไมมีอะไรทั้งหมด. นั้นคือความว าง,นั้นคือธรรมะตาม
สภาพเดิ มแท , ถึ งจิ ตตามสภาพเดิ มแท ก็ เป นอย างนั้ นเหมื อนกั น. จิ ตที่ เพิ่ งมารู อ ะไร
ปรุ ง แต ง อะไรได คิ ด อะไรได นี้ มั น เป น จิ ต ใหม จิ ต ปรุ ง แต ง จิ ต ใหม ; ถ า หั น ไปสู
สภาพจิตเดิมแท หรือสภาพธรรมะแท ธรรมชาติแท ก็คือความวาง ตามความ
หมายนี้; ไมใชความวางแบบมิจฉาทิฏฐิ, ไมใชความวางแบบอันธพาล.
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ความวางตามแบบของพระพุทธเจา ตามความหมายนี้นั้น ถาใครรูใคร
เขาถึงแลว กิเลสเกิดไมได, จิตไมอาจจะเกิดกิเลสได; เพราะไมมีดีไมมีชั่ว ไมมีบุญ
ไมมีบาป, จะตองเรียกวาเปนกลาง ๆ อยางนั้นแหละ; แตก็ไมถูกนักหรอก เพราะไม
ไดเปนอะไรเลย; แตเราก็ตองขอเรียกกันไปทีวาเปนกลาง เรียกวา อัพยากฤตยบางซึ่งมี
สวนที่ทําใหเขาใจผิดอยูไดเรื่อยไป. พูดวาอัพยากฤตนี่พอจะพูดได แตคนก็เขาใจผิด
อีก; เพราะมักจะสอนกันว านิพพานอยางเดียวเปนอัพยากฤต คือไม ดีไมชั่ว ไมบุ ญ
ไมบาป ไมสุข ไมทุกข; แตที่แท กอนหิน กอนดิน กอนกรวด เหลานี้มันไมชั่ว
ไมบุ ญ ไมบาป ไม สุข ไม ทุกข ; และแม แต จิตของเราเองในบางเวลาก็ ไม ดี ไมชั ่ว
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ?

๑๖๑

ไม บุ ญ ไม บาป ไม สุ ข ไม ทุ กข บางเวลานี้ ยิ่ งร างกายล วน ๆ เนื้ อหนั งล วน ๆ นี้ ยิ่ ง
ไมบาปไมบุญ ไมสุขไมทุกข อะไรทั้งหมด.
บุญบาป สุขทุกข มีก็เมื่อมีความรูสึกและคิดไปตามความรูสึกที่เขลา ;
และบั ญญั ติ อย างนี้ ว าสุ ขหรื อทุ กข ก็ ไปเกิ ดความเกลี ยดอย างนี้ และรั กในลั ก ษณะ
อยางหนึ่ง. มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็สรางความรูสึกที่เปนคู ๆ ๆ นี้มามากมาย
ก็ เลยรบกั นอยู แต เรื่ อ งสุ ข-เรื่ อ งทุ กข เรื่ อ งดี -เรื่ อ งชั่ วเรื่ อ งบุ ญ -เรื่ อ งบาป ไม มี สิ้ นสุ ด
จนเนาเขาโลงไป;
ไมเคยพบพระพุทธศาสนาเลย ทั้งที่เปนพระเปนเณรเปนอุบาสก
เปนอุบาสิกา;
แตก็พูดวาเราเปนอุบาสก อุบาสิกา เปนพระ เปนเณร เปนภิกษุ
เปนภิกษุณี. อยางนี้ก็พูดได เพราะจะพูดมันก็พูดได; แลวก็เปนภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกาสมัครเลน ไมใชที่แทจริงหรือถึงตัวพุทธศาสนาก็ได.
คนที่เขาไมพูด
วาเปนอุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณีเสียอีกเขายังเปนไดจริง ถาเขารูเรื่องนี้และก็ทํา
จิตใจเปนอยางนี้.
ฉะนั้นเราพูดไดวา ไปสอนพวกพื้นที่ถือศาสนาอื่นก็ได ใหเขาใจ
ในเรื่องนี้แหละ แลวก็เขาจะเปนพุทธบริษัทขึ้นมาทันทีและแทจริง
ยิ่งกวาพุทธบริษัท
สวนมากในประเทศไทย หรือประเทศอื่น ที่อางตัวเองวาเปนพุทธบริษัท.
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พุทธ แปลวา “รู” วา “ตื่น” วา “เบิกบาน” นี้; ถา รู จะตองรูขอนี้,
ตื่นก็ตองตื่นจากโงนี้, เบิกบานก็เพราะสิ่งโงเหลานี้ไมรบกวน. ที่เบิกบานที่สุด
นั้นคือความวาง, สิ่งที่มีชีวิตแทและเบิกบานแทคือความวาง. ชีวิตอยางชีวิตเปน ๆ
เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปนี้ เปนชีวิตปลอมชีวิตกํามะลอ ชีวิตมายาชีวิตในความโงความหลง :
เพราะมันไมไดมีอยูจริงเลย. ความวางเทานั้นที่เปนสิ่งที่ไดมีอยูจริงแทตลอดกาล และ
อนันตกาลนี้ ถาจะพูดวาจากอนันตะ สูอนันตะ มันก็มีแตความวางอยางเดียว.
จิตใจควรจะไดรูสึกหรือชิมรสวางชนิดนี้เสียบาง : ตาย เหมือนกับตาย
แลวนี้, ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวทีนี้, แลวก็ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงาน
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๑๖๒

ธรรมปาฏิโมกข

ใหความวาง กินอาหารของความวาง.สนใจเรื่องนี้แหละ จะถึงหัวใจของพุทธศาสนา,
จะมีศีล สมาธิ ปญญาที่แทจริงและสมบูรณโดยมองไมเห็นตัวอีกเหมือนกัน. ไมมี
อะไรสงบเปนศีลเทากับเมื่อมีจิตวาง, และไมมีอะไรเปนความสงบ เปนสมาธิเหมือนกับ
เมื่อจิตมันวาง; แลวก็ไมมีความฉลาดอันไหนที่จะเปนความฉลาดมากเทากับเมื่อจิตมัน
วาง; ศีล สมาธิ ปญญา ก็เทากับความวาง. ฉะนั้นฮวงโป หรือคนอยางฮวงโป
จึงพูดออกมาอยางชัดเจนเปนคําภาษาธรรมดาวา : พุทธ คือความวาง, ธัมมะคือ
ความวาง, สังฆะคือความวาง, ศีล สมาธิ ปญญา คือความวาง, อะไรก็ลวนแตคือ
ความวางทั้งนั้นที่แทจริง.
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ศีล สมาธิ ปญญา ที่แทจริงคือความวาง; พระพุทธเจา
ทานก็ตรัสมีใจความอยางนี้ แตทานไมใชคําพูดอยางนี้ ; เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตา
ที่ ท า นตรั ส ก็ ห มายความอย า งนี้ ;แต ไ ม ไ ด ใ ช คํ า พู ด อย า งฮวงโปว า จนคนฟ ง ไม ถู ก
แลวหาวาฮวงโปเปนคนบา;
เพราะฉะนั้นอาจารยของพวกเซ็น ที่ชั้นสูงชั้นดีแลว
เปนบาทุกคนเลย.
ดูรูปภาพรูปที่เขียนนี้เปนบาทุกคน ในสายตาของมนุษยธรรมดา
อาจารยเหลานี้เปนคนบาทุกคนเลย.
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ไม มี อ ะไรเป น ตั ว เราหรื อ ของเรา แล ว ก็ ไ ม เ ป น ทุ ก ข
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ขอใหมาสนใจเรื่องจิต ที่ไมมีอะไรเปนตัวเรา หรือเปนของเราเสียแลว
อยา งนี้ จะไมเปน อะไรที่เปนทุกขไดเ ลย.
เดี๋ยวนี้มันยกหูชูหาง กูเ ปน พระ
กูเปนเณร นั่นเปนฆราวาส กูเปนธรรมยุติ กูเปนมหานิกาย กูเครง,
มึงไมเครง,
ก็เลยยกหูชูหางเรื่องตัวกูทั้งนั้น.
ถาจะอยากเครงก็ใหเครงไปในทางที่จะไมมีตัวกูให
ถูกวิธี แลวจะเปนทางลัดที่ไปเร็ว,
ไปถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาไดเร็ว.
ถาไปมัวเครงครัดในทางที่มีตัวกูแมโดยไมรูสึกตัวก็ตาม ก็ปกหลักขุดหลุมฝงตัวเอง
อยูที่นี่ ในวัฏฏสงสารนี้; ไมใชที่ส วนโมกข. ที่ “สวนโมกข” ที่แทจริงจะ
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อยูที่สวนโมกขนี้ทําอะไร ?

๑๖๓

ไมมีใครมาปกหลักขุดหลุมฝงตัวเองอยูได;
ฉะนั้นเมื่อมีการปกหลักขุดหลุมฝงตัวเอง
ที่ ไหน ก็ ต องเรี ยกว ามั นฝ งตั วเองลงไปในวั ฏฏสงสาร คื อจิ ตเป นวั ฏฏสงสาร ไม เ ป น
นิพพาน.
จิตของปุถุชนบางขณะเปนนิพพาน บางขณะเปนวัฏฏสงสาร;
แตขณะที่
เป นนิ พพานนั้ นมี น อยมาก ขณะที่ ว างจากตั วกู มี น อยมาก ขณะที่ เป นวั ฏฏสงสารเป น
ตัวกู-ของกูมีมาก;
เพราะฉะนั้นคําที่พูดวาเปนฐานะวัฏฏะ :
ปกหลักลงไปใน
วั ฏฏสงสาร ก็ คื อว า มั นไปย้ํ ามากจนตายตั ว ในเรื่ องมี ตั วกู -ของกู นี่ เอง แล วก็ เ ป น
วัฏฏสงสารอยูเรื่อย; ไมเปลี่ยนเปนนิพพาน. จิตนั้นก็เปนจิตที่ถูกปรุงแตงอยูเรื่อย
ไมเปนจิตในสภาพเดิมแทคือปราศจากการปรุงแตงเลย. มันก็เปน “ทะเลขี้ผึ้งอยูเรื่อย,
ไมเปนมะพราวนาฬิเกร” ขึ้นมาได ทั้งที่เปนของอันเดียวกัน.
ไปดู สระนาฬิ เกร ของเรา ไปดู ให เห็ น ว า มั น เป น ทะเลขี้ ผึ้ งที่ ต รงไหน
แลวมันเปนมะพราวนาฬิเกรตรงไหน. ดูใหรูวาถาทําอยางนี้มันก็เปน ทะเลขี้ผึ้ง
คือเปนวัฏฏสงสาร; ถาทําอยางนี้ก็เปนมะพราวนาฬิเกร คือเปนนิพพาน. ใครเปน
ผูทํา ? ก็ตัวเองนั้นแหละทําไป ตามที่ถูกสิ่งตาง ๆ แวดลอมนับตั้งแตเกิดมาจากทองแม
ก็ถูกแวดลอมอยางนั้นอยางนี้ ๆ อยางนั้นอยางนี้ ๆ; ความที่เคยเปนวางหรือเปนนิพพาน
มาแตเดิมก็เหลือนอยลง ๆ, ความเปนวัฏฏสงสารมันก็มากขึ้น ๆ มากขึ้น.
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บวชแล ว วั ฏ ฏะสงสารควรจะมี น อ ยลง
อย าเข าใจว ามาบวชเป นพระเป นเณร แล วความเป นวั ฏฏสงสารจะน อยลง
บางทีมันมากขึ้นไปกวาเดิม;
เพราะไปยึดมั่นถือมั่น เรื่องกูไดเปนพระเปนเณรดีกวา
ฆราวาสขึ้นมา กูเครงมึงไมเครงอะไรนี้,
ฆราวาสอยูในกองทุกข กูอยูเหนือความทุกข
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๑๖๔
นี้วาเอาเองทั้งนั้นแหละ, เปนพระเณรชนิดนี้ก็ไมดีไปกวาฆราวาส ถึงสวมเครื่องแบบ
ศักดิ์สิทธิ์อะไรอันหนึ่งก็ยังชวยไมได.
เอาละทีนี้จะยอนกลับไปสูประเด็นที่ตั้งใจไว คือวาผูที่บวชสามเดือนจวนจะ
สึกอีกไมเกิน ๑๕ วันแลวนี่ ก็ควรจะไปปรับปรุงความคิดความนึก ความรูสึก ใหเขาใจ
คําพูดตาง ๆ ที่พูดมาแลวเหลานี้ใหเขาใจเสียดวย, จะไดมีความเขาใจนี้ติดกลับไปเมื่อ
สึกแลว. แลวก็พยายาม ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น
กินอาหารของความวางอยางพระกิน เสียที่นี่ ซึ่งมีความสะดวกในการที่จะทํา. ถาสึก
ออกไปแล ว หาความสะดวกหรื อสิ่ งแวดล อมอย างนี้ ยาก จะได เป นบทเรี ยนติ ดไป
ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งที่จะไดจากที่นี่.
สวนหนังสือหนังหาหรืออะไรนั้นคุณไปหา
ที่ไหนก็ได เมื่อไรหาก็ได ไดทั่วไป สึกแลวก็ยังทําไดเทาเดิม. แตวา การศึกษาชนิด
ใหเขาใจจิตชนิดที่เปนธรรมชาติเดิมแทนี้; มันยาก, มันตองมีความเหมาะสม
เกี่ยวกับสถานที่อยูบาง, เกี่ยวกับที่ปรึกษาหารือแนะนําชี้แจงบาง, หรือความเปนอยู
หรือระเบียบของการครองชีวิตที่เขาจัดไวเหมาะสมสําหรับการเปนอยางนี้บาง.
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ในระหวางที่บวชสามเดือนควรจะไดเขาถึงสิ่งเหลานี้ แมแตเพียงวันเดียวก็ยัง
วิเศษที่สุด;หรือเพียงแตมีความเขาใจเรื่องนี้ก็ยังดีที่สุด;
และถาไดชิมไดลองก็ยิ่ง
เปนการดีที่สุด. แตความตองการนั้นอยากจะใหชินอยูกับอาการอยางนี้ คือ : ทํางาน
ทุกชนิดดวยจิตวางอยูตลอดเวลา, กินอาหารของความวางอยูตลอดเวลา, ไมมี
อะไรเปนของเรา ยกใหความวางหมดอยูตลอดเวลา,
เปนอยูเหมือนกับคนตายแลว
ไมมีชีวิตของเรา ไมมีตัวเราไมมีอะไรเปนของเรา. นั่นแหละคือสภาพจิตเดิมแท
หรือวาธรรมะเดิมแท หรือความวางแท ๆ ซึ่งไมมีความทุกขเลย. และเมื่อ
คิดออกก็พยายามคิดใหแจมแจงและปฏิบัติเขาไว; แลวก็อยาใหลืมใหเลือนไปเสีย ;
ถาเผลอสติสัมปชัญญะไปขณะหนึ่งก็ใหดึงกลับมา เพราะฉะนั้นจึงกลาววา การเฝา
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ระวังศึกษาจิตใจของตนเองนั้นคือการศึกษาที่แทจริง; การศึกษาจากหนังสือหนังหา
ตํารับตํารานี้ไมใชการศึกษาที่แทจริง มันเปนการศึกษาเปลือกนอก.

ระวังดูจิต อยูทุกลมหายใจเขาออก เปนการศึกษาแทจริง
การเฝาระวังจิตอยูทุกขณะที่หายใจเขาออกนั้น คือการศึกษาที่แทจริง
ที่พระพุทธเจาทานตองการใหเราทํา. พอตื่นนอนขึ้นมานั้น ตองมีสติสัมปชัญญะ
รูจักจิตใจวาเปนอยางไร, แลวเปลี่ยนไปอยางไร, เดินออกไปบิณฑบาตเปนอยางไร,
ไปขางนอกเปนอยางไร, กลับมาฉันเปนอยางไร, ไปพบเพื่อนเปนอยางไร, ทํางาน
กับเพื่อเปนอยางไร, ไหวพระสวดมนตเปนอยางไร, ทุกอยางเลย ตองรูวามันกําลัง
เปนอยางไร ? ชนิดไหน ? ไมเทาไรจะเขาใจวาชนิดไหนมีตัวกู ชนิดไหนไมมีตัวกู ?
ชนิดไหนวาง ชนิดไหนไมวาง.
อีกดานหนึ่งของการงานก็คือวา เพราะวาเรา มีชีวิตอยู
เรามีแรงอยู
จะใหมันเสียเปลาทําไม; ก็ทําการงานไปตามที่จะเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย.
นี้ก็คือการเผยแผศาสนา, การทําตนใหเปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย. เพราะฉะนั้น
จะพิมพหนังสือแจก จะเขียนรูปภาพแจก หรือจะอะไรก็ตาม ใหเปนไปในความหมาย
อยางนี้; เพราะวาเวลามันมีอยู เรี่ยวแรงมันเหลืออยู; เมื่อจิตของเราวางไมมีความ
ทุกขแลว เราก็ตองทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งที่เปนประโยชนแกเพื่อมนุษยตอไป ;
และพรอมกันนั้นก็ระวังจิตของเราอยาใหมันกลับวุน กลับมีความทุกข;
ซึ่งมันทํา
พรอมกันไปได, ประโยชนตนและประโยชนผูอื่นนี้ ทําพรอมกันไปไดดวยเหตุนี้
โดยวิธีนี้.
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ผมก็ เหมื อนกั นอยู ในสภาพอย างเดี ยวกั น แต ว าบทเรี ยนของผมมั นกว างกว า
ยากกวายาวกวา สวนความหมายก็อยางเดียวกัน. ผมตองทําอะไรบางคุณสังเกตดูเองได,
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ในวันหนึ่ง ๆ ผมตองทําอะไรบาง คุณสังเกตดูก็แลวกัน,
แลวก็จะรูไดทันทีวามัน
กวางกวาหรือมากกวาที่คุณจะตองทําเทาไร.
แตแลวลักษณะที่จะตองทําหรือระวังนั้น
เหมือนกันในลักษณะความหมายอยางเดียวกัน, หลักเกณฑอยางเดียวกัน : ดํารงตน
ใหเปนผูที่มีความวาง มีจิตวาง มีอะไรวาง อยูเสมอ.ที่ทําไปแลวก็แลวไป, ที่ยัง
ทําไมไดยังซอนเรนลึกลับอยู ก็ตองขุดออกมาทําใหได.
มันเหมือนกับโรค ถาโรครายหมดไป โรคที่รองลําดับมันก็โผลมาใหเห็น ;
พอเราขจัดโรคนี้หายไปอีก โรคที่เล็กนอยกวานั้นก็จะออกมาใหเห็นอีก;
ขจัดออกไปอีก
โรคที่เล็กนอยกวานั้นมันจะออกมาใหเห็นอีก.
เพราะวาอันที่ราย ๆ มันปดบังอันที่ไม
ร ายไว ;อั นใหญ มั นป ดบั งอั นเล็ กไว ;ฉะนั้ นกิ เลสที่ หยาบหมดไป กิ เลสที่ ละเอี ยดกว า
จะโผลออกมาใหเห็น.
พอกิเลสละเอียดหมดไปอีก แลวกิเลสที่ละเอียดกวานั้นก็จะ
โผลออกมาใหเห็นอีก; เราก็ตองทําไปไดเรื่อย.
สิ่งที่จะมารบกวนทําใหสูญเสียความวาง มีอยูหลายระดับ : ระดับหยาบ ๆ
ขจัดไปได ระดับที่ละเอียดก็เกิดมาแทน มีปญหาขึ้นมา;
เพราะฉะนั้นเราจึงวางมาก
วางนอย วางชา วางเร็ววางนาน วางไมนานนี้ อยางนี้. เราก็ตองปรับปรุงใหมันมากขึ้น
คือใหวางมากขึ้นจนมันวางตลอดกาลนี้. ถาแนนอนในสภาพที่วางก็เปนพระอริยเจา ;
ถายังวุนอยูเต็มขนาด วางนอยเกินไปก็ยังเปนปุถุชน.
ทีนี้เราทําใหวางไดดวยการ
ศึกษาการปฏิบัติ : สังเกตรูจักรักษาแกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหวางมากขึ้น
ดวยสติปญญาของมนุษยที่มีมาก.
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ตองฝกจิตใหวางอยูเสมอ เพื่อไมมีทุกข
ที่ปลอยใหมันวางเองตามธรรมชาตินั้นไมพอ, ความรูก็ไมสูง. วางธรรมชาติ
ก็เหมือนความวางของสุนัขและแมวเปนตน ที่วางอยูไดเหมือกัน,
แตมันต่ําเตี้ยและ
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ไมสูง ; และไมสามารถจะตอสู เมื่อความวุนเกิดขึ้นมาไดเลย. ฉะนั้นเราจึงตอง
ปฏิบัติมากกวาสุนัขและแมว ใหมีความรูความเขาใจเรื่องความวางมากพอ ที่จะ
ตอสูความวุนหรือไมวาง ที่จะเกิดมาสําหรับมนุษยที่มีปญญานี้ ที่มันรูมากมันยากนาน.
ที่จริงก็ถูกละ;
ยิ่งมีความรูมาก เปนมนุษยรูอะไรยิ่งกวาเดรัจฉาน ก็ตองมีความ
ทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน. ไปรูความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเขา ก็ตองเปนความทุกข
ของมนุษยตามแบบที่อาดัมกับอีฟกินผลไม ตนที่ทําใหรูจักความดีความชั่วเขาไปแลว
ก็เปนทุกขตลอดกาลอยางนี้.
เรื่องรูจักดี-ชั่วนี้เปนสากลที่สุด พุทธศาสนาก็มีหลักอยางนั้น คือสัตวที่มี
ชีวิต มนุษยที่มีชีวิตลวนมีหลักอยางนี้ทั้งนั้น :
มีความทุกขเพราะไปรูเรื่องดี
เรื่องชั่วขึ้นมา. ทีนี้มักถอยหลังกลับไมได มีแตดันไปขางหนาเรื่อย, รูดีรูชั่วมากขึ้น
ก็ตองมีความทุกขมากขึ้น. เพราะฉะนั้น ก็ตองแกไขการดับความทุกขขอนี้ในวิธีที่สูง
ขึ้นไป เราจึงตองการพระพุทธเจา, หรือวิธีอยางใดอยางหนึ่งจากบุคคลที่สามารถทํา
ใหดับความทุกขนี้ได นี้ก็เรียกวาสิ่งสูงสุดเหมือนกันหมด.
พระเยซูเรียกวาชีวิต,
ชี วิ ต ตามแบบของพระเยซู ดั ง ที่ ก ล า วว า “ถ า เขามาหาเรา เราจะให ชี วิ ต แก เ ขา”
ก็หมายถึง “ความวาง” ชนิดนี้ คือไมทุกขอีกนี้. พระพุทธศาสนาก็เรียกวานิพพานคือ
ความไมทุกขเลยนี้, เปนอยูโดยไมมีความทุกขเลย; ไมเกิดไมตายก็เรียกวา
มีชีวิตเหมือนกัน.
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ศาสนาอื่นอาจจะเรียกเปนอยางอื่น เชนเหลาจื๊อเรียกวา “เตา” นี้ก็หมายถึง
สิ่งนี้คือ “วาง” เหมือนกัน; เตานี้แทจริงคือสิ่งนี้. คําสอนที่ยังพูดไดก็เรียกวาเตา,
แตนั่นไมใชตัวเตาแท;เหมือนกับเราเรียกพุทธศาสนาที่แทจริงวา อยูที่ “วาง”
นี้
พูดไมได. พุทธศาสนาที่พูดไดมีแยะนั้น ยังไมใชพุทธศาสนาแท; เพราะฉะนั้น
เตาที่เอามาพูดไดนั้นยังไมใชเตา.
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ธรรมปาฏิโมกข

ศาสนาใหญ ๆ นาสนใจก็มีเทานั้น :
พุทธ คริสต อิสลาม เตา ;
ศาสนาอื่น ๆ ก็ไมสูงไปกวานี้ไมลึกไปกวานี้.
แลวเราจะเห็นไดวาเขาตองการสิ่งเดียว
กันหมดคือไมทุกข, ไมทุกขในระดับที่พูดไมได, ที่พูดบรรยายไมได, ตองพูด
ดวยการหุบปาก. นั่นเรียกวาพระเจา นี้เรียกวาอยูกับพระเจาหรือถึงพระเจา เปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา. ฝายเราก็พูดวา ชั่วโมงที่เรามีความวางนั่นนะ คือ
ชั่วโมงที่เราอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจา,
คือธรรมะแท ธรรมะเดิมแท
ที่ไมเปนอะไร.
แลวเราก็สมมตินั้นเรียกวาพระพุทธบาง พระธรรมบาง พระสงฆบาง.
ใจความแทจริงของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนของสิ่งเดียวกันและเล็งถึงสิ่งนี้.

พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ที่ แ ท คื อ ความว า ง
ถารูจัก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตอยางในนวโกวาท,
ก็คือ รู
เปลื อ กนอกสุ ด ของพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่ งยั ง ไม ใ ช พ ระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ;
เพราะไมแนวาในเปลือกนั้นจะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่แทจริง
หรือไม.
แตเราก็ตองเรียนหนังสือนวโกวาทไปตามลําดับ-ตามลําดับ-ตามลําดับ
จนกระทั่ ง รู พ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ แท จ ริ ง ยิ่ ง ขึ้ น ไปทุ ก ที จนเป น สิ่ ง เดี ย วกั น
แลวจนวางไปในที่สุด ไมมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.
เมื่อไมมีความรูสึกวา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นั้นแหละคือวางที่แท; และนั่นแหละคือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆแทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพูดไมไดซึ่งตองหุบปาก; ฉะนั้นตองเขียน
รูปภาพวิมลเกียรติที่หุบปากแบบฟาลั่น, “หุบปากแบบฟาลั่น” เขาใชชื่ออยางนี้.
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พระเณรองค ไหนที่ ต องสึ กออกไป แม มี ความรู พื้ นฐานน อย ก็ ขอให รู จั ก
สิ่งสู งสุดคื อวา :ที่ เราสบายใจที่สุ ด เป นสุขที่ สุ ด นั้ นคือเวลาที่ เราไม มี ความรู สึกว า มี ตั ว กู
หรือของกู.
ใหพาสิ่งนี้ติดตัวกลับสึกออกไป ไมวาพระเณรขนาดไหน ใหมีความรู
ความเขาใจและแจมแจงยิ่งขึ้นไปในที่สุด วาเวลาที่มนุษยเรามีความสุขแทจริงถึงที่สุด
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๑๖๙

นั้น คือเวลาที่เราไมมีความสําคัญมั่นหมายอะไรวาเปนตัวกูหรือของกู. พอเกิด
ตัวกู-ของกูก็เปนสังสารวัฏฏ, เปนความทุกขขึ้นมาที่นั่นทันที; พอไมเกิดตัวกูของกู ก็ เป นโพธิ เป นนิพพาน เปนความสงบอยู ที่นั่ น;
แต เป นชนิ ดชั่ วคราวชนิ ด
กํามะลอ ชนิดที่เปลี่ยนได เรียกวาตทังคนิพพานนี้;
คําเหลานี้ :
ตทังคนิพพาน
วิกขัมภนนิพพาน นี้มีใชในปฏิสัมภิทามรรค.
พูดมาถึงตอนนี้คนพูดก็เหนื่อยบาง คนไมพูดนี่เอาเปรียบ.
วันนี้พูดทั้งวันเลย
ตั้ งแต เช ามาจนเย็ น ไม ได พั กเลยวั นนี้ พู ดธุ ระการงาน พู ดเรื่ องการซื้ อขาย พู ดกั บใคร
พูดกันสารพัดกระทั่งมานั่งพูดที่นี่อีก.
พอลดความอวนไดมาก ก็พูดไดมากขึ้นมัน
ไมแนน, มันยิ่งอวนมันยิ่งแนน มันพูดไมออก มันไมมีเสียงจะพูด ไมมีลมจะพูด.

เรื่อง “ตายเสี ยก อ นตาย” ให เอาไปคิ ด อยูเ สมอ
ขอสรุ ป พู ด ว า ให ทํ า สาระของสวนโมกข ที่ พ ระบวชชั่ ว คราวจะตอ ง
ระลึกนึกถึง และพาติดไปใหไดบาง ไมมากก็นอย ก็คือเรื่องตายเสียกอนตาย,
เรื่องมีชีวิตอยูโดยไมมีความสําคัญมั่นหมายวาสิ่งใดเปนตัวเรา-ของเรา, เวลานั้น
จิตวาง เวลานั้นมีความสุขที่สุด,
เวลานั้นมีสติปญญาอยางยิ่ง จะคิดอะไรก็คิดไดดี
จะนึ กอะไรก็ นึ กได ดี จะทํ าอะไรก็ ทํ าได ดี เป นผู ที่ “ได พระนิ พพานมากิ นโดยไม ต องเสี ย
สตางค”; ตรงนี้ใชสํานวนของพระพุทธเจาหนอย.
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“ไดนิพพานมาบริโภคอยูโดยไมตองเสียสตางค”
แลวทําไดทุกคน
ถาทําจิตไปใหถูกตองตามวิธีนี้.
ใหพยายามขวนขวายเรื่อย ๆ ใหไดเปนการถาวร.
ถ าใครเกิ ดมาชาติ หนึ่ งอยู ในสภาพที่ จะไม เข าใจเรื่ องนี้ ได คนนั้ นเขาเรี ยกว าอาภั พ พสั ต ว ;
คนอาภัพตองรอไปอีกนานหนอย.
ถาคนที่เขาใจไดทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ ก็คือคนเปน
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ภัพพสัตว; เปนผูที่ไดดี ไดสิ่งที่ดี ไดอยางดี ที่เรียกวาภัพพสัตว. ถาอาภัพพสัตว
คือไมได
ซึ่งก็ระบุตามทางวัตถุ นั้นเปนภาษาตื้น ๆ ภาษาคน ก็ใชไดเหมือนกัน
ก็ถูกเหมือนกัน; คือเกิดมาเปนใบเปนบาเปนอะไรก็ตาม ไมมีโอกาสที่จะเขาใจเรื่องนี้ได.
เดี๋ยวนี้ก็ไมเปนบาเปนใบ แตโงเกินไปก็เรียกวาอาภัพพสัตวนี้; หรือมีอะไรมาทําให
ไมสนใจเรื่องเหลานี้เลย ก็เรียกวาอาภัพพสัตวนี้. ตองรอไปกอนอีกหลายป หลายสิบป
หรือ กระทั่ง ตาย; ไปเขา ใจไดใ นวิน าทีสุด ทา ยแลว ดับ จิต ก็ยัง ดี; ไมเ สีย ที
ที่เกิดมา ไมเสียชาติที่เกิดมา.
เอาละคุยกับคุณอีกไมไดแลว เพราะวานัดพวกอื่นไว วาเขาตองไปที่โนน,
พวกยี่สิบคนนั้นนะ.
หวังวา ธรรมปาฏิโมกขวันนี้ จะไดทําใหนําไปคิดไปนึกใหมาก.
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ธรรมปาฏิโมกข
๕. ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันพุทธ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๑ ปมะแม

การพูดที่นี่ในวันพระเชนนี้ ไมใชเทศน
แตเรา
จะพูดขอธรรมะซักซอมกันเกี่ยวกับเรื่อง “ตัวกู-ของกู” ซึ่งเรา
เรียกวา ธรรมปาฏิโมกข เปนหลักใหญ. สวนการจะพูด
เรื่ องใดแต ละคราวก็ พิ จารณาแต จะสมควรแต ละโอกาส.

แต โดยที่ บางวั นมี บุ คคลผู สู งอายุ มาเยี่ ยมบ าง, มี ผู ท รง
คุณวุฒิตาง ๆ กั นเผอิ ญมาในวั นนี้ บาง, ก็อยากจะขอให
ผู นั้ น พู ด เรื่ อ งที่ มี ป ระโยชน ใ ห ฟ ง บ า ง. พอดี วั น นี้ มี ผู ที่
เพิ่ง เดินทางกลับจากตางประเทศมาเยี่ยม ก็ใครขอใหเลา
อะไรให ฟ งบ าง. (คุ ณเพรี ยงเล าเรื่ องการถื อศาสนาพุ ท ธ
ในอังกฤษ ที่ไปพบเห็นแลวองคบรรยายพูดตอไป)
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ปรารภ เรื่ อ งการเผยแผศ าสนา
ตามที่ เคยฟ งมานานแล ว พวกอั งกฤษนั้ นมีทิ ฏฐิ มาก, ในการที่ จะเปลี่ ยน
แปลงอะไรมี ทิ ฏฐิ มากและพวกที่ เป นชั้ นกรรมกร ชั้ นอะไรนี้ ก็ ไม สนใจอย างยิ่ งเลย,
พวกที่เปนนักศึกษาก็มีทิฏฐิมาก ในทางที่ถือวา ฝรั่งเปนพวกที่มีวัฒนธรรมสูงเกินกวา
ที่ จะรั บลั ทธิ อย างนี้ หรื อพุ ทธศาสนาในรู ปนี้ . พวกทางแผ นดิ นใหญ นั้ น เขามี ม าก
และหัวเกากวา, ถาพูดงาย ๆ ก็วาหัวเกากวา โดยเฉพาะพวกเยอรมันก็มีหัวเกา ๆ กลาง ๆ
ไมถือทิฏฐิวาเราเปนนักปราชญมากเหมือนพวกอังกฤษ และสนใจของแปลกของใหม.
นายคริสมัส ฮัมเฟรย เขาก็เคยพูดวา ยังอีกนาน กวาที่ชาวอังกฤษจะ
ปรับปรุงตัวเองใหเหมาะสําหรับรับพุทธศาสนาได, และโดยเฉพาะพุทธศาสนาอยางที่
เปนพิธีรีตองมาก รวมทั้งที่วาจะตองบวช จะตองถือศีลพิเศษนี้ ยิ่งใชกันไมไดกับคน
อังกฤษ, ที่จะไปแนะนําเรื่องอุโบสถศีล เรื่องอะไรตางๆ นี้ก็ไปกันไมได. แลวก็
เหมือน ๆ ประเทศไทยนี้,
ในประเทศไทยเรานี้ ผูที่จะสนใจศึกษา หรือปฏิบัติ
พุทธศาสนา ที่เปนเนื้อหาจริง ๆ นั้น ก็ไมมีเปนกลุมเปนกอน, มีเพียงกระจัดกระจาย
อยูทั่ว ๆประเทศ คลาย ๆ ซอนอยูอยางนั้นแหละ แหงละคนสองคน รวมกันแลวก็ไมกี่คน.
ที่จะมีเปนกลุมเปนกอน เปนจํานวนมาก นี้คงยังอีกนาน เปนไปไดยาก, มีแตเปน
เรื่องพิธีเปนเรื่องธรรมเนียมไปเสียทั้งนั้น.
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อย าพวกพุ ทธสมาคมนี้ เราเคยต อว าบ อย ๆ เห็ นเรื่ องทอดกฐิ นเป น เรื่ อ ง
สําคัญยิ่งกวาเรื่องการศึกษา; และรองลงมาก็เปนเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาล, เกี่ยวกับเรื่อ ง
เอาหน า เอาตาทางการเมื อ งทางอะไรอย า งนี้ เราก็ ไ ม เ กรงใจที่ จ ะพู ด เพราะพู ด
อยา งกับ เพื ่อ น หรือ ยา งกัน เอง. เตือ นกัน ดูเ พื ่อ ไปคิด กัน ขึ ้น เผื ่อ วา จะดีขึ ้น ,
หรือคงจะดีขึ้น. แตนั่นแหละสถาบันอะไรจะยิ่งกวาพุทธสมาคมก็ไมมี พุทธสมาคมก็ยัง
ตวมเตี้ยมในเรื่องนี้. เดี๋ยวนี้ก็ดูเปนเรื่องธุระการมาก เรื่องวิชาตัวพุทธศาสนาแท ๆ
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นี้ก็ยังไมรู และยังไมลงรอยกันวาจะเอาอยางไร เลยดําเนินงานไมถูก สนับสนุน
สงเสริมก็ไมถูก ปลอยเปนตลาดอิสระ ใครจะวาอยางไรก็ได.
ถึ งแม ในต างประเทศก็ เหมื อนกั น ที่ เจริ ญ, ที่ เขาเรี ยกกั นว าเจริ ญหรื อ มี
สถิ ติ มาก ก็ พวกมหายาน ตามธรรมเนี ยม ตามพิ ธี รี ตอง แบบไหว แบบสวดมนต
แบบอยางนี้; ที่ว าในประเทศอเมริกาเขามีกันแลวเปนแสน ๆ พุทธบริษัทนั้นก็แบบนี้ :
คื อแบบจี น แบบญี่ ปุ น แบบศาลเจ า. เขาเอาพระพุ ทธรู ปไปห มผ า ไปเปลี่ ยนตาม
ฤดูกาล ไปจุดตะเกียงตลอด ๒๔ ชั่วโมงอะไรอยางนี้ เปนตน, อยางนี้ยังไปไมรอด.
เรื่องความรูแท ๆ เรื่องปฏิบัติทางจิตใจแท ๆ ในประเทศอังกฤษก็มีอยูจํานวนหนึ่งที่เขา
สนใจแตทีนี้พวกเราใหเขาไม ได พวกเถรวาทนี่ใหไมได ฉะนั้น เขาจึงไปสนใจพวก
เซ็น อยา งญี ่ปุ น เสีย มาก.มัน ก็เ รื ่อ งเดีย วกัน นั ่น แหละ : เรื ่อ งวา เรื่อ งสุญ ญตา
แตเขาพูดสนุกกวา เปนที่สนใจกวา; พวกฝรั่งเลยสนใจพวกญี่ปุน, พุทธศาสนา
อยางญี่ปุน อยางเซ็น; มากกวาที่จะสนใจเถรวาทเรา ซึ่งมีเรื่องอยางเดียวกัน
ที่จะใหตามแบบฉบับของเถรวาท. แตเนื่องจากในเมืองไทยนี้ ไมสนใจ ไมเขาใจ
ไมรื้อฟน ไมสนใจ ก็เลยไมมีอะไรจะให; ก็ยังเหลือแตระเบียบพิธีรีตองอีกเหมือนกัน.
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นี่ดู ๆ คลายกับมันไขวกันอยูอยางนี้ ไขวกันอยูไมเจอะกันไดสักทีนี้ก็ตอ ง
อี กนาน. วิ ธี อย างของพวกเซ็ นของญี่ ปุ น ของจี นนั้ น มั นน าสนุ ก แล วสนุ กจริ ง ๆ
สําหรับคนมีปญญา; แลวยังเปนโอกาสสําหรับจะขยายไปในทางศิลป ทางวัฒนธรรม
อะไรนี้ไดงายกวา.
ตลอดเวลาที่คนยังไมเขาใจเรื่อง หัวใจพุทธศาสนา คือเรื่องทําลาย
ความรูสึกวาตัวกู-ของกู นี้ละก็ ก็เรียกวายังไมรูพุทธศาสนากันละ ในโลกนี้.
การเผยแผพุ ทธศาสนายั งไม ถึงขีดที่ เรี ยกว าเปนพุ ทธศาสนา; ยังเป นเหมือน ๆ กั น
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ระดับเดียวกั นกับศาสนาอื่น. แต มั นก็ มีหวั ง มีลู ทาง มีหวั งที่ จะดี ขึ้นเรื่ อย ๆ ชา ๆ
จะเร็วไมได. สรุปความแลว มนุษยยังไมรูวาเรามีชั้น หรือมีขั้นที่ดีกวา มีระดับหรือ
มีชั้นอยางไร ? รวมความแลวก็ไมรูเกิดมาทําไม นั่นแหละ.
∗

คุ ณเพรี ยงเคยอ านหนั งสื อเรื่ องมนู ธรรมศาสตร โดยตรงไหม ? คงไม เคย
;ทั้ง ๆ ที่เปนนักเรียนกฎหมาย. เขามีเรื่องพูดถึงมนูธรรมศาสตรกันไหม ? ไปหาอานดูซิ
ที่จริงมันก็แพร หลายมันประหลาดอยูเหมื อนกั น ที่ วามนู ธรรมศาสตรนี้ ตั้งขึ้นโดยใคร
หรื อ ย า งไร ก็ ไ ม มี ใ ครทราบ, เขาสมมติ ว า พระมนู นี้ เ ป น ฤาษี อ งค ห นึ่ ง เอาเถอะ
จะเปนใครก็ตามใจ, เราเอาแตวาตัวมนูธรรมศาสตรนั้นมันมีอะไร ๆ บาง, เรียกไดวา
เปนของเกาแกที่สุดในอินเดีย แลวก็เปนนักปราชญ เปนผูมีปญญาที่สุด ไมเฉพาะในแง
กฎหมาย, เป นในแง ที่ เกี่ ยวกั บมนุ ษย ทั้ งหมดมากกว า; กฎหมายนั้ นเป นส วนหนึ่ ง
ที่มนุษยนี้จะตองรูจะตองมี จะตองทํา ใหมันเปนเรื่องเปนราว. มนูธรรมศาสตร
ยังมีพูดถึงระดับชีวิตวามีกี่ขั้น ที่นาสนใจมาก. ใหมนุษยรูจักชั้นหรือลําดับของ
ตัวเองใหถูกตอง แลวดําเนินไปใหสมบูรณ คือ :

มนุษยควรรูจักระดับของตนเอง
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ขั้ นที่ ๑ เป นเด็ ก ๆ รุ นหนุ ม รุ นสาว ระดั บที่ กํ าลั งเป นรุ นหนุ มรุ นสาว
ก็เรียกวา ระดับพรหมจารี. พรหมจารีนี้คือ ประพฤติอยางพรหม คือประพฤติ
ระเบียบวินัยเครงครัดมาก เกี่ยวกับการศึกษา การเลาเรียน การเปนการอยู ;
ศึกษากันเต็มที่ ปฏิบัติกันเต็มที่ นี้เรียกวาพรหมจารีขั้นหนึ่ง.
ขั้นที่ ๒ เรียกวา ระดับคฤหัสถ ก็ใหบริโภคผลของการงาน ระบุคําวา
“กาม” ลงไปเลยใหบริโภคกาม ใหแสวงหา กระทั่งทําหนาที่เปนบิดามารดา ;

∗ คุณเพรียง คือ อุบาสกคนหนึ่ง
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เป นผู รู รสหรื อว าชิ มหมดในความเป นคฤหั สถ นั บตั้ งแต การบริ โภคกาม และการเป น
บิ ดามารดาที่ ดี . มั นเป นการศึ กษาที่ ผิ ดจากระดั บพรหมจารี มาก; เขาให ถื อว าเป น การ
ศึกษาทั้ งนั้น, การที่ เราประกอบอาชี พได ทรัพย ได อํ านาจมา บริ โภคกาม มีลู กมี ห ลาน
มีอะไรนี้เปนการศึกษาระดับหนึ่งชั้นหนึ่ง. ทีนี้อายุก็เขาไปขนาด ๔๐-๕๐ อะไรอยางนี้.
ขั้นที่ ๓ พออายุขนาด ๕๐-๖๐ อะไรอยางนี้ก็เลื่อนชั้น เปนระดับวนปรัสถ.
วนปรั สถ นี้ ตามตั วหนั งสื อ แปลว า อยู ป า, เราก็ เคยเข าใจผิ ดว าต องออกไปอยู ป า.
แตขอใหไปดูใหทั่วมนูธรรมศาสตร. คําวา วนปรัสถนี้อธิบายไมหมายเฉพาะไปอยูปา
จะอยูปาก็ได จะออกไปอยูปาก็ไดคงอยูในบานเรือนนี้ก็ไดวนปรัสถนี่ ; แตวา
ต องกลายเป นคนเก็ บตั ว คื อ เรื่ อ งเงิ น เรื่ อ งทอง เรื่ อ งลู กเรื่ อ งเมี ย นั้ นสลั ด ไปแล ว
เหมื อนอย างที่ คนแก ๆ สลั ดเรื่ องนี้ ไปเล นกล วยไม เล นอะไรอย างนี้ . นี่ คุ ณเพรี ย ง
เข าใจดี อย างที่ เล นของเล น เล นกล วยไม อะไรนี้ . แต นี่ เขาไม ได เล นอย างนั้ น ให ส ลั ด
สิ่ งเหล านั้ น เก็ บตั วอยู ในลั กษณะที่ ศึ กษาชี วิ ตด านใจ กลายเป นนั กศึ กษาสู งข นไปอี ก
ระดั บ หนึ่ ง . นี้ คื อ ศึ ก ษาคนเดี ย ว มั น เหมื อ นกั บ อยู ป า ตั ด ความสั ม พั น ธ ตั ด อะไร
มากที่สุ ด แล วมองดูชี วิ ตในด านใน เงินคื ออะไร ? ลู กเมี ยคืออะไร ? เกียรติยศชื่ อเสี ย ง
คื ออะไร ? เรื่ องกิ น เรื่ องกาม เรื่ องเกี ยรติ คื ออะไร ? สั งคมคื ออะไร ? เก็ บตั วอุ ด หู
อุดตาตอเรื่องอื่น ๆ; ศึกษาแตเรื่องนี้ มันเปนภายในมากที่สุด นี้เปนวนปรัสถ.
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ขั้นที่ ๔ นี้ ถ าอยู ไปได อี ก และผ านขั้น ๓ ไปได ก็ ถึ งขึ้นสุ ดท าย เรี ยกว า
ระดับสันยาส หรือสันยาสี. สันยาสนี้ คือจัดการแจกจายความรูที่คนไดอยางลึกซึ้งนั้น
เป นผู ทํ าทางวิ ญญาณไปเลย. ในระยะสั นยาสนี้ นั้ นเป นคนแก อายุ ๘๐-๙๐ อะไรก็
ตามใจ นั่ ง ทํ า ตั ว เป น แสงสว า งแก ค นทุ ก คน ทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ . นี่ ฟ ง
ทบทวนดูใหดี :-
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ระดับที่ ๑ เปนพรหมจารี เปนเด็กเปนหนุมเปนสาว ก็ตองทําเครงครัด
ที่สุด อยางวิธีการศึกษาของเด็กหนุมเด็กสาว ตลอดจนศีลวัตรตาง ๆ ดวย, ถือศีล
ถือวัตรกันอยางเครงครัด เรื่องเกี่ยวกับเพศอะไรนี้เครงครัดมาก ไมปลอยเลย.
ระดั บที่ ๒ เป นคฤหั สถ นี่ ถึ งจะปล อยเป นเรื่ องระหว างเพศ เรื่ องการ
งาน เรื่องอาชีพเรื่องเปนบิดามารดาขึ้นมาเลย คําวา คฤหัสถ ก็แปลวาผูอยูเรือน.
ระดับที่ ๓ เปนวนปรัสถ อายุนั้นไมแนจะเปน ๖๐-๗๐ ไปก็สุดแทเถอะ
เรื่องทางเพศจืดแลว, มันจืดไปเองดวย เขาจึงจะเปนผูอยูปาเปนวนปรัสถ; ถาพอใจ
ก็ออกไปอยูหิมาลัย เปนฤาษีไพรไปเลยก็ได. ถาไมประสงคอยางนั้นจะอยูที่บานก็ได
แตวาเปลี่ยนชีวิต เชนไปอยูตามกอไผมุมบาน ปลูกกะตอบอยูอะไรอยางนี้. ลูกหลาน
ไม เกี่ ยวแล ว ตอนนี้ เป นวรปรั สถ ; จิ ตใจหวนระลึ กไปแต ในภายในแต เรื่ อ งหนหลั ง
ทั้งนั้น จนแตกฉานในสิ่งที่เรียกวาชีวิต. ถาไปอยูปาอยูดงเลย ก็ไปทําอยางเดียวกัน.
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ระดับที่ ๔ สันยาสีนี้ เปนสังคมอีกครั้งหนึ่งกลับมาในฐานะผูสองตะเกียง
ใหแสงสวางทางชีวิตแกผูที่จะไปติดตอ แลวแตจะเปนใคร : เด็กเล็ก ๆ ก็ได ไปถาม
เรื่องอะไร ๆ จะไดรับคําตอบที่มีประโยชนที่สุด, คนหนุมคนสาวจะไปถามอะไรก็ไดรับ
คําตอบที่ มี ประโยชน ที่สุ ด หรื อคนแก คนเฒาด วยกั นจะไปศึ กษาหารื ออะไรกั น นั้ นก็
เป น เรื่ อ งสว า งไสวที่ สุ ด ;เรี ย กได ว า เป น ผู นํ า ทางวิ ญ ญาณได แ ล ว . ถ า ไปอยู ป า
เป นฤาษี มุ นี ที นี้ ตอนนี้ ต องกลั บมาแล ว; ต องกลั บมาอยู ตามหมู บ าน เที่ ยวไปตาม
หมูบาน อยูตามตําบาล ที่จะใหประชาชนติดตอดวยได; แตไมไดเอาอะไรไมมีอะไร
นอกจากใหคําตอบที่ดีแกปญหาทุกอยางนี้.
ถาวามนุษยคนหนึ่งเกิดมาไมครบ ๔ อยางดังกลาวมานี้ ก็เรียกวาไมใช
มนุษยที่สมบูรณแบบของมนุษย.
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ทีนี้ คุณลองสังเกตดูเถอะ มนุษยเดี๋ยวนี้เปนอยางไร ๆ ยิ่งมนุษยที่นิยม
กันวาเจริญแลวเชนพวกฝรั่งเปนตน ไมมีทางที่จะปรับกันไดกับระดับทั้ง ๔ นี้เลย.
มักบากิน บากาม บาเกียรติ จนแกเฒาเขาโลงไป แลวเมื่อเปนเด็ก ๆ ก็ไมอยูใน
ระเบียบวินัยที่ดี; ก็เพราะเขาเปดประชาธิปไตยมาตั้งแตแรก. เรื่องระหวางเพศ
เดี๋ยวนี้ไมมีศีลธรรม ไมมีระเบียบอะไรที่จะตองเครงครัด, ถือเปนเรื่องธรรมดา
เป ด ให เ ด็ ก ๆ ฟรี เ ต็ ม ที่ ; แม เ ป น พ อ บ า นแม เ รื อ นแล ว ก็ ยั ง คิ ด แต จ ะสนุ ก สนาน
เอร็ดอรอยฟุงซานเหมือนกับเด็ก ๆ ก็ยังมัวเมาอยางนี้; จนถึงขั้นที่ควรจะเปนวนปรัสถ
กันก็ไมไดเปน ครั้นควรจะเปนสันยาสีเที่ยวสองตะเกียงใหผูอื่นนั้น ก็เหลวหมดเลย.
นี่มนุ ษยเลวลงอย างนาใจหายถึงขนาดนี้ ; ฉะนั้ นมนุษย ในโลกสมัย นี้
มันปรับกันไมไดกับชีวิต ๔ ขึ้นของมนูธรรมศาสตร; ฉะนั้น จึงไมแปลกที่มนุษย
สมัยนี้เขาใจพุทธศาสนาไมได, เขาใจธรรมหรือฮินดูธรรมอันสูงสุดอะไรไมได ;
มันไมแปลก. ถาเปนอยางครั้งพุทธกาลนั้น เขาอยู ในระดับระบอบนี้กันทั้ง หมด
จึงงาย ที่คนจะเปนพระอรหันตหรืออะไรไดงายมาก. พอมาถึงสมัยนี้ยากที่คนจะเปน
พระอรหันตขึ้นมาได. ชีวิตมันเปลี่ยนเปนสัตวที่จะกละจนตลอดชีวิตไป. ไมมีพรหมจารี
ไมมีคฤหัสถ ไมมีวนปรัสถ ไมมีสันยาส; ไมเหมือนระบอบชีวิตอยางครั้งพุทธกาล
ซึ่งเหลืออยูมาแตเดิม. แตกอนโนนเขาก็มีหลักอยางนั้นกันมาแลว คือวาตั้งแตมี
มนูธรรมศาสตร แลวจะกี่ป กี่พันปก็ตามใจ ถาถือตามมนูธรรมศาสตรก็ตองมีชีวิต
อยางนี้, ทั้งพวกผูพิพากษาตุลาการนี้ ตองเปนพวกที่ผานวนปรัสถมาแลวทั้งนั้น.
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คิดดูเถิด เดี๋ยวนี้เราเอาเด็ก ๆ มาเปนตุลาการอยางนี้ จะฉลาดหรือจะสูง
หรือจะลึกซึ้ง หรือจะเห็นแกผูอื่นไดอยางไร; เด็ก ๆ ที่ยังเห็นแกเกียรติ แกกาม แกกิน
อะไรอยางนี้ ยอมไปไมรอด มนุษยสมัยนี้จึงไปไมรอด. นี้ไมใชวาเฉพาะประเทศไทย,
วาทีเดียวทั้งโลกเลย; ระบบชีวิตนี้มีไมไดเสียแลว ในฐานะเปนวัฒนธรรมประจํา
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มนุ ษย ; จะมี ได แต เฉพาะคนบางคน หมื่ นคนแสนคนจะมี สมั ครเป นอย างนี้ สั กคนหนึ่ ง .
ที่ ว า มี นั้ น ก็ ค งจะมี ;ไม ใ ช ไ ม มี ใ นโลกเวลานี้ , แสนคนล า นคนจะมี ค นสมั ค รดํ า เนิ น
ชีวิตในระบบ ๔ ขั้น ตามมนูธรรมศาสตรนี้สักคนหนึ่ง.

มนุษยควรจะไดสิ่งดีที่สุดที่ควรได ตามระดับของชีวิต
เรื่ องมนู ธรรมศาสตร นี้ ก็ น านึ กอย างยิ่ งว า ทํ าไมฤาษี องค นี้ จึ งคิ ดอย า งนี้ ?
จะมองเห็นไดวามันเปนไปตามธรรมชาติ ที่มนุษยควรจะไดสิ่งดีที่สุดที่มนุษยควรจะได
ต องเป นอย างนี้ . มั นจะซ้ํ าอยู อย างนี้ ตั้ งแต เกิ ดมาจนตายก็ ไม ได เพราะว าร างกายมั น ก็
ไม ย อม มั น สมองมั น ก็ ไ ม ย อม อะไร ๆ มั น ก็ ไ ม ย อม. มนุ ษ ย ต อ งเปลี่ ย นไปเรื่ อ ย
จะซอยถี่กวานี้ก็ได; แตไมตองถี่กวานี้หรอก เอา ๔ ขั้นนี้ก็พอ.
ขั้นที่ ๑ เกิดมาเปนเด็ก ๆ อยูในกรอบ ในระเบียบ ในวินัย ในอะไร
ที่เครงครัด ทั้งผูหญิง ผูชาย สักระยะหนึ่ง, ยังไมเปนตัวเอง ยังอยูในระเบียบ.
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ขั้นที่ ๒ ปล อยใหต อสู ใหทํ าไป กินไป บริโภคกามไป ให ธรรมชาติ มั น
สอนไปอยู ในตั วจนเรี ยกว าอะไรที่ เขาเรี ยกกั นว า ดื่ มด่ํ าช่ํ าชองอะไรก็ ตามใจ ; ไม รู จ ะ
ใชคํานี้วาอะไรดี ซึ่งเปนขึ้นที่เขาเรียกวาคฤหัสถ.

ขั้นที่ ๓ เรียกวา วนปรัสถ ก็คือพอกันทีโวย, ประโยชนโลกนี้พอกัน
ที โว ย, ถื อเอาประโยชน พวกอื่ นที่ ลึ กกว า จึ งเอาหงอกเส นแรกเป นเครื่ องวั ด อะไร
อยา งนี ้. สัง เกตดูทํ า นองนี ้ม ีใ นบาลี; แลว ก็เ ปลี ่ย นชีว ิต เลื ่อ นขั ้น เปน ขึ ้น ที ่ ๓
ไม บ าไม มั วเมาอย างนั้ นอี กต อไป. ระยะนี้ ก็ ยาว คงจะตั้ ง ๒๐ ป เพราะว าได หาเงิ น
หาทอง หาทรั พย หาอะไรไว เป นหลั กพอเลี้ ยงชี วิ ตแล ว, ลู กหลานก็ มี แล ว เอื้ อเฟ อ
บิดามารดาดวยความกตัญูกตเวที เพราะอบรมไวดีตั้งแตเล็ก. เพราะฉะนั้นบิดามารดา
เปนพระอยูในบานก็ได เพราะวาอบรมลูกหลายไวดีตั้งแตเล็ก.
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ขั้ นที่ ๔ คื อ พอถึ งขั้ นหนึ่ งซึ่ งแน ใจตั วเองก็ ออกสั่ งสอน หรื อว าจะนั่ งอยู
ที ่นั่ น ก็ ไ ด . ที นี้ เ ป ด รั บ คํ า ถาม เป ด รั บ ตอบป ญ หา แล ว แต ว า จะถามอย า งไรมา
หรือว าจะเดินไปตามตํ าบลต าง ๆ ก็ได ยอมออกจากบานไปกระทั่งตายเลย อยางนี้ แหละ
ทีนี้ไมตองเปนหวงแลว.
นี่ลองคิดดูวาใครกําลังเปนอยางนี้ ถือหลักอยางนี้ หรือสมัครจะเปนอยางนี้.
นี่ คื อเรื่ องที่ น าสนใจที่ สุ ดของมนู ธรรมศาสตร ; เพราะว าเขาได วางหลั กมนุ ษย ไว อ ย า งนี้
แล ว. ที นี้ เรื่ องต าง ๆ มั นก็ ง าย เรื่ องกฎหมาย เรื่ องอะไรต าง ๆ ธรรมจรรยา สั ง คม
ตาง ๆ มันก็ง าย. ถาคนยอมรั บหลักการใหญเปน ๔ ขั้นอย างนี้กั นเสียก อน; มั นง าย.
สวนคนเดี๋ยวนี้ไมยอมรับกัน; แมแตเด็ก ๆ ก็อยากจะเปนอิสระ อยากจะเปน
ตัวกู เปนประชาธิปไตย เปนอะไร.
นี่ เรื่ องมนู ธรรมศาสตร ชี วิ ต ๔ ขั้ น สรุ ปเสี ยที ว า เป นพรหมจารี เ คร ง ครั ด
ที่สุด, เปนคฤหัสถตอสูกับโลกอยางถึงพริกถึงขิง, แลวก็เปนวนปรัสถเก็บตัวเงียบ
มองดูชีวิตในดานลึก แลวก็เปนสันยาสี ตอบปญหาชีวิตทุกแงทุ กมุม ใหทุกคนทุกชั้ น
ทุกวัย.
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ทีนี้ มันนานึกอีกอยางที่วา ภาพเซ็น ๑๐ ภาพ∗ ที่เขียนไวในตึกนี้ ทุกองค
เคยขึ้ น ไปดู แ ล ว หรื อ ; นี่ มั น เข า กั น ได ดิ ก เลย. เรื่ อ งในภาพมั น แบ ง เป น สิ บ ตอน :
ตอนแรกเกิ ดมายั งไม รู อะไร ไม รู ว ารอยวั วอยู ที่ ไหน, กระทั่ งเห็ นรอยวั วและตามไปจั บ
วั วได กระทั่ วฝ กวั ว กระทั่ งใช ประโยชน จากวั ว จนขี่ วั วเป าป , ในที่ สุ ดมานั่ งแหงนดู
พระจั นทร อยู แล วก็ ว างเสี ยที หนึ่ ง. ภาพที่ แปดว างเลยไม มี อะไร ไม มี ความหมายเลย
นั่ นน ะที่ สุ ดของวนปรั สถ . ที นี้ ภาพที่ เก าที่ สิ บก็ เกิ ดออกมาใหม ผลิ ดอกออกมาใหม
เที่ ยวส องตะเกี ยง เที่ ยวแจกของ. ภาพสุ ดท ายนี่ เหมือนกั นเลย ความหมายเหมื อนกั น แท
กับชีวิต ๔ ขั้นของมนูธรรมศาสตร

∗ ดูภาพที่ตีพิมพทายเรื่องที่

๒
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เปรียบเทียบ เรื่อง ภูมิ ๔ ดูบาง
ครั้นมาถึงพวกพุทธอยางเราบาง เคยฟงเรื่องภูมิสี่ไหม ? ภูมิสี่คือภามาวจรภูมิ
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ นั่นนะ, แลวเคยนึกอยางไร ? พวกอภิธรรม
เขาเอาไปทํ าเป นเรื่ องลึ กลับเขาใจไมได เสีย. ที่จริ งเรื่ องนี้ ไมใชพุทธภาษิต แต วาดี ที่สุ ด
ที่จะมาปรับเปนมนูธรรมศาสตร, หรือชีวิตแบบเซ็น ๑๐ ขั้นนี้.
๑. ชั้น กามาวจรภูมิ คือวายอมใหคลุกคลีอยูในกาม, ยอมใหคนที่เกิด
มานี้ ท องเที่ ยวเป นอยู ต อสู อะไรกั นในเรื่ องของกามนี่ . เรารวบหมดในเรื่ องพรหมจารี
หรื อ คฤหั ส ถ เอามาไว ต อนนี้ ห มด ให ศึ ก ษา ให เ ล า เรี ย น, ยอมให เ กี่ ย วข อ งกั น ไป
ในทางกาม ให มี กามเป นสรณะอยางไรก็ ได แต ขอให ทําให ถึ งที่ สุ ดเถอะ. เด็ ก ๆ ก็ ใ ห
ประพฤติ ใหถูกตองในเรื่องกาม : ใหประพฤติ ปฏิบัติไปในทางเพื่อใหได ผลทางกามารมณ
ที่ตนปรารถนา ที่เรียกวาสวรรคหรือจะเรี ยกวาอะไรก็สุดแท; แตไมไดหมายความว า
ให สํ ามะเลเทเมา ให หยาบ ลามกอนาจารอย างอะไรพรรค นั้ น มั นไม ใช อย างนั้ น .
ตองประพฤติดี ตองมีศีล ตองขยัน ตองมีธรรมะมากมาย ไวหลาย ๆ ขอ หลายสิบขอ
เราจึ งจะประสบความสํ าเร็ จในการมี เงิ น, ในการมี กามคุ ณที่ ต องการ, มี ครอบมี ค รั ว
มี ลู กมี หลานที่ ดี . นี่ กามาวจรภู มิ จะสิ้ นสุ ดลงภู มิ หนึ่ ง อายุ ก็ ปาเข าตั้ ง ๔๐-๕๐ แล ว
หรือ ๕๐-๖๐ อะไรก็ตามใจ; แลวจะเลื่อนขึ้นชั้นรูปาวจรภูมิ.
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๒. ชั้น รูปาวจรภูมินี้ เรื่องกามนั้นจืดไป เอาเรื่องวัตถุบริสุทธิ์เขามาแทน
ธรรมชาติ มั นก็ บั งคั บอย างนั้ น; อายุ ก็ เข ามาขนาดนี้ แล ว. เพราะฉะนั้ น คนโดยมาก
จึ งมาเล นต นไม เล นอะไรบางอย าง นี่ เข าขั้ นรู ปาวจรภู มิ . แต เขาไม ได หมายว าไปเล น
อยางนั้นอยางเดียว; เขาหมายถึงวาใหศึกษาชีวิตในดานรูปวัตถุ ไมเกี่ยวกับกามารมณ
ไม เกี่ ยวกั บกามคุ ณ. เพราะฉะนั้ น เราต องเข าใจอะไรต างๆ ที่ เราจะต องเข าใจอย า ง
นี้ แหละ, หรื อถ าจะหาความสุ ขกั น ก็ ต องหาความสุ ขที่ ไม ใช กาม แล วหาความสุ ข ที่
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เรียกวารูปบริสุทธิ์ วัตถุบริสุทธิ์; แมที่สุดก็จะเปนศีลเปนอะไรก็ยังได.
อยูแลว ที่ไมลุมหลงในกาม ยกขึ้นมาสูรูปบริสุทธิ์นี้.

จิตใจมันสูง

๓. ชั้นอรูปาวจรภูมิ นี้คือ เรื่องรูปโดยอาศัยวัตถุเปนเครื่องชวยนี้ มันจืด
เขาแลว, มันก็ไปลึกในเรื่องอรูป : เขาเรียกวาอรูปาจรนี้ คือเรื่องนาม เรื่องจิต
เรื่องที่ไมมีตัว เปน abstractไปเลย. นั้นนะคือขั้นวนปรัสถอยางที่วา มองดูชีวิต
มองโลก มองดูทุกสิ่งในเรื่องที่ไมใชกาม ไมใชวัตถุ แตเปนเรื่องนาม เรื่อง
ความวาง เรื่องวิญญาณ เรื่องอะไร ดูกันตอนนี้ :
อากาสานัญจายตนะ -เรื่อง
ความวาง, วิญญาณัญจายตนะ -เรื่องวิญญาณ, อากิญจัญญายตนะ -เรื่องความ
ไมมีอะไร,เนวสัญญานาสัญญายตนะ -ความรู สึกชนิดที่ตายแลวก็ ไมใช ยังมี ชีวิตอยู
ก็ไมใช อยางนี้ ละเอียดถึงขนาดนี้. นี่ก็รูปเดียว ความหมายเดียวกับขั้นวนปรัสถ
ที่มองสิ่งตาง ๆ ในดานลึกเปนนามธรรม แลวพอใจมีความสุขอยูดวยสิ่งเหลานี้; นี่สูง
ขึ้นมาถึงขั้นที่สาม.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
๔.
ชั้นที่สี่ถาไปรอด ก็คือชั้นที่ไมมีตัวกู ไมมีตัวเรา ไมมีของเราที่
เรียกวา โลกุตตรภูมิ ภูมิที่สี่นี่แหละเปนภูมิพระอริยเจา นับตั้งแตโสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี อรหันตไปเลย;
นี้เปนภูมิที่สี่.ถามนุษยมาไดถึงภูมิที่ ๔ ก็สมบูรณแบบ
อยางเดียวกัน; เกิดมาทีหนึ่งเปนมนุษยสมบูรณแบบ : ผานกามาวจรภูมิมาสู
รูปาวจรภูมิ, แลวก็สูอรูปาวจรภูมิ. แลวก็สูโลกุตตรภูมิ, ก็สําเร็จในชีวิตนี้.

ที่ พวกอภิ ธรรมเขาแยกกามาวจรภู มิ ไว ในโลกนี้ บ าง ชี วิ ตชาติ หน าโน น บ า ง,
แลวถาเปนรูปาวจรภูมิแลว เอาไปพรหมโลกอีกกี่สิบชาติก็ไมรู เขาสอนกันเปนอยางนั้น.
อาตมาไมเห็นดวยกับคําสอนชนิดนี้;
ฉะนั้น จึงเขากันไมไดกับพวกอภิธรรม.
มนุษยคนหนึ่ง ชีวิตหนึ่งนี้ จะตองเลื่อนจากกามาวจรภูมิ สูรูปาวจรภูมิ สูอรูปาวจรภูมิ
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ธรรมปาฏิโมกข

แลวก็สูโลกกุตตรภูมิ. ที่เรากําลังพูดเรื่องจิตวาง, เรื่องทําลายความรูสึกวาตัวกู
ของกูนี้ เรากําลังชักชวนกันมาในขั้นโลกกุตตรภูมิ เพื่อใหมนุษยคนหนึ่งมีความ
สมบูรณในการเปนมนุษย.
ภูมิสี่นี้ไมใชพุทธภาษิต เปนอภิธรรมใหม รุนที่เขาแตงกันขึ้น พ.ศ.
๖๐๐-๗๐๐ นี้ อภิธรรมปฎกนี้ก็อยูในพระไตรปฎก. เรื่องภูมิ ๔ นี้ คลาย ๆ กับวา
เปดชองใหอธิบายกันไดกวาง; ไปอธิบายกันเสียวาชาติโนนโนน : คือวาตายแลวเกิด
จึงจะไปรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ,
หรือไปโลกุตตรภูมิ อะไรกันไมรู อีกกี่สิบชาติ
รอยชาติพันชาติ; แตเขาหมายถึงตายแลวทั้งนั้นแหละ.

“ความเกิด” ในที่นี้ หมายถึงเกิด ทางจิตใจ
ทีนี้ เรามาแนะวาใหดูใหดี : วาเกิดนั้นไมใชเกิดชนิดนั้น ไมใชที่เกิด
จากทองแม แลวเขาโลงที่เรียกวาชาติหนึ่ง; แตความรูสึกคิดนึกที่สมบูรณเปนตัวกูของกูครั้งหนึ่งนี่เรียกวาชาติหนึ่งฉะนั้นวันหนึ่งเราเกิดหลายชาติหลายสิบชาติก็ได
อาจจะหลายรอยชาติก็ได ถาขยันเกิด. เมื่อเกิดซ้ํา ๆ ซาก ๆ ก็ฉลาดขึ้นทุกที ๆ ทุกที ๆ,
ภายในไมกี่ปก็เทากับเกิดหลายรอยชาติ หลายพันชาติ หลายหมื่นชาติ
แลวมันเบื่อ;
เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเบื่อจากกามาวจรภูมิมาสูรูปาวจรภูมิ.
เชนคนแก ๆ นี้ ก็เบื่อ
อยูตามธรรมชาติ ที่จะคลุกคลีอยูกับกามคุณ,
สูมาเลนของเลนเฉย ๆ อยางนี้ไมได;
แลวก็จะสูงขึ้นไปอีกวา ของเลนนี้หยาบ, ยังเปนของหยาบ, วัตถุนี้สูเรื่องจิตใจไมได.
ฉะนั้น เลยมาสนใจเรื่องเกียรติ เรื่องความดี,
เรื่องความดีแท ๆ ความดีจริง ๆ อะไรกันนี้,
คือตอนนี้.
แตถาไปจําแนกอยางที่เขาระบุไวเปนอรูปาวจรภูมินี้ก็ละเอียดมากไป;
สนใจเรื่ อ งความว า ง สนใจเรื่ อ งวิ ญ ญาณ สนใจเรื่ อ งความไม มี อ ะไรให จิ ต ใจเข า ใจ
สิ่งเหลานั้น.
ทีนี้ก็มาถึงขึ้นที่วา บรรเทาความเขาใจวามีตัวกู-ของกูกันเถิด จึงจะ
เปนโลกุตตรภูมิ.
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ที่วาเด็ ก ๆ อายุ ๑๐ กว าป บรรลุพระอรหั นต นี้ จิตตองเปลี่ยนเร็วมาก
ถาเปนจริงตามที่ขอความในอรรถกถาธรรมบทมีอยูนี้. เขาวาคนเปนพระอรหันตเมื่อ
อายุ ๑๐ ป ๑๕ ป นี้มีหลายคนเหมือนกัน; แตไมใชสิบ ๆ คน มี ๔-๕ คน ๗-๘ คน
ในประวัติศาสตรของพุทธศาสนานี้. ถาเปนเชนนั้น ตองเปลี่ยนเร็วมาก, เด็กคนนี้
ตองเปลี่ยนเร็วมาก จึงมองลึก กระโดดขามกามาวจร รูปาวจรอรูปาวจร ไปไดภายใน
อายุ ๑๕ ป. พระพุทธเจาทานก็ไดถือเอาอยางนี้เปนหลัก ถือวาเลื่อนไปก็แลวกัน
จะกี่ป กี่สิบปก็ได แตวาควรจะไป ควรจะเลื่อนขึ้นไป ใหไดอันดับสุดทายเสียกอน
แตที่จะตาย.
อยางเปนพระอริยเจานี้ แมไมเปนพระอรหันต ก็กาวใหเขารองเขารอย
ของพระอริยเจา คือเปนพระโสดาบัน. โสดาบันแปลวาถึงกระแส, พูดเปนธรรมดา
ก็เขารองเขารอยของพระนิพพาน. ฉะนั้น ถาเขารองเขารอยเสียไดตั้งแตอายุ ๕๐-๖๐ ป
นี้ก็ดี มีหวังวาที่เหลือนั้นจะถึงพระอรหันตได. ถาถึงไมได ก็จะตองถึงไดในวาระจิต
สุดทาย ที่จะดับจิต. ที่เขียนไวในเรื่องดับไมเหลืออาการตกกระไดพลอยโจนนั้นแหละ
ไปอานดู; ถารูรองรอยแลวจะกระโจนเปน, ถาไมรูรองรอย ก็ไมรูวาจะกระโจน
ไปทางไหน.
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เราควรจะผ านมาตามลํ าดั บในเวลาอั นสมควร อายุ ๓๐-๔๐ นี้ เป นภู มิ
กามาวจร ตามธรรมดาตามปกติ,
ทีนี้ ๔๐-๕๐-๖๐ ตอนนี้มันควรจะเปนรูปาวจร
อรูปาวจร อะไรขึ้นมาแลว. ทีนี้ ถาวาไปทําเปน “วนปรัสถ” เก็บตัวเพงมองแต
ในดานใน อายุ ๖๐ เศษ จะเขยิบไปสู โลกุตตรภูมิไดเพราะเปนผลของการที่นั่งมองดู
ตัวเองในภายในนี้เปนเวลานานพอ. ยอมจับรองรอยได ก็ไมถอยหลังกลับแลว
มีแตไปขางหนาเรื่อย.
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ความที่ อยู ในภาวะที่ ไม ถอยหลั งกลั บนี้ เขาเรี ยกว าพระโสดาบั น ถ ายั งถอย
หลังกลับอยูยังไมใชพระโสดาบัน แมจะมีความรูเทากัน อยางเดียวกัน;
แตยังไม
มั่นคง ยังถอยหลังกลับ. ถาไมถอยหลังกลับก็เรียกวาเปนพระโสดาบัน ทีนี้ เรื่องเปน
พระสกิทาคามี อนาคามี นั้นไมมีปญหาแลว เพราะลงรองแลว ก็ไปตามรอยนั้น ๆ.

เรื่อง ภูมิ ๔ ควรจะเปนระดับ ชีวิตของมนุษย ๔ ขั้น
เรื่องภูมิ ๔ นี่ก็คือ เรื่องของชีวิตมนุษยใน ๔ ขึ้น, ใน ๔ ขึ้นตามหลัก
พุทธศาสนานี้; แมวาเรื่องนี้พระพุทธเจาไมไดตรัส แตวาผูเขียนเรื่องนี้ ผูรอยกรอง
รวบรวมเรื่องนี้ก็พูดไปตามหลักที่พระพุทธเจาไดวางไว; หรือวายิ่งกวานั้นก็คือ ตาม
หลักฮินดูธรรมดั้งเดิมของมนูธรรมศาสตร; เขารูปกันอยางนี้. ชีวิตขั้นตนก็เอา
เปนเรื่องกาม ตามธรรมชาติของสัตวในเรื่องกาม. ชีวิตในทามกลางก็เอาเปนเรื่องที่
สูงขึ้นมาจากกาม, เปนเรื่องรูปหรืออรูปสองอยางนี้, ถาเอาวัตถุก็เปนรูป ไมเอาวัตถุ
ก็เปนอรูป. ขั้นสุดทายตองเปนโลกุตตระซึ่งเหนือโลก คือ ไมเห็นวามีอะไร
ที่นาเอานาเปน. ทีนี้ก็ยังขาดอยูคําหนึ่งที่วา “จะเปนแสงสวางแกผูอื่น” นี้ไมไดมี
รวมอยูในนี้.
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ก็เปนอันพูดไดวา เรื่องภูมิสี่นี้เขาพูดเปนเรื่องปจเจกชน เฉพาะคน
ไมเกี่ยวกับสังคม; เราไมไดเลยไปถึงขั้นที่วาจะเที่ยวไปสอนผูอื่น. สวนมนูธรรมศาสตรทั้งหมดนั้น เปนเรื่องสังคมทั้งนั้นเพื่อสังคมทั้งหมด.
เพราะฉะนั้น
จึงมีขั้นสันยาสีเที่ยวเปนแสงสวางใหผูอื่น; หรือภาพเซ็น ๑๐ ภาพ ที่เขียนนี้ก็มีอยู
สองขึ้นสุดทายเปนแสงสวางใหผูอื่น, เที่ยวแจกของใหผูอื่น. แตในภูมิทั้ง ๔ ของ
พวกอภิ ธรรมนี้ หยุ ดอยู แค โลกุ ตตรภู มิ เป นอยู เหนื อโลก เราก็ เรี ยกว ามนุ ษย นั้ นได
ถึงที่สุดของการเกิดมาเปนมนุษย. สวนที่จะไปเที่ยวสอนใครหรือทําหนาที่เปนแสงสวาง
ใหแกใครนั้น ดูจะปลอยไวเปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ที่ไมใชเรื่องสวนตัวบุคคล ซึ่งควร

www.buddhadasa.in.th

ภูมิตาง ๆ และแนวครองชีวิต

๑๘๕

จะทํากันทุกคน; เปนเรื่องวาใครสมัครก็ได; หรือมิฉะนั้นก็อาจจะถือวาคนนั้นมีปาก
มีปากแลวก็พูด ถาใครมาถามก็พูด;
เพราะเปนคนที่รูจริงอยูแลว ก็พูดมีประโยชน
อยูเอง.
หรือยิ่งไปกวานั้นอีกก็ไมตองพูดเพราะธรรมะนี้ลึก จนกระทั่งสอนดวยการ
หุบปากเงียบ นั่นแหละคือการสอนที่แทจริง ฉะนั้นเราก็ไมพูด,ก็ไมตองพูด. ก็กลาย
เปนวาอยูใหดู, มีชีวิตอยูในลักษณะหนึ่งใหคนดู และใหเขาดูเอาเอง.
การที่เราอยูใหดูนี่แหละคือการสอน. การที่เราทําอะไรอยูตามปกติของเรา
นั่นคือการสอนและการพูด; เขาดูเอาเอง เขาฟงเอาเอง. เขาเรียก thunder-like silenec
ของวิมลเกียรติ ที่เรากําลังเขียนภาพสุดทางโนน.
พอมัญชุศรีบอกใหวิมลเกียรติ
แสดงทางไปนิพพาน วิมลเกียรติก็หุบปากเหมือนปากคางคกไปเลย; เขาเรียกอันนี้วา
thunder-like silence คือนิ่งอยางฟาผาของวิมลเกียรติ, การนิ่งอยางฟาผาของวิมลเกียรติ
นิ่งอยางนี้เปนวิธีสอนของพวกเซ็น
มีอยูหลายเรื่องหลายโกอาน หลายบันทึก.
พุ ทธศาสนาของพระพุ ทธเจ าอาจจะมุ งหมายอย างนี้ ไกลถึ งอย างนี้ ;ฉะนั้ นจึ งไม พู ด
อะไรมากนักเกี่ยวกับไปสอน เวนไวแตเปนพระ. เรื่องอยางที่เลามานี้เขาใจบางไหม ?
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ที่เรากําลังพูดกันนี้ พูดถึงชีวิตทั่วไปของฆราวาสทั่วไป ของมนุษยทั่วไป
ไมใชพระ. แตพอถึงพระแลวทําอยางนั้นไมได, พอเปนภิกษุในศาสนาจะอยูนิ่งไมได ;
พอทําไดกี่คน พระพุทธเจาจะทรงไลไป พอเขาใจธรรมะแลวก็ไลไป :
“ไปสอน,
ไปสอน, ไปสอน อยาไปทางเดียวกันสองคน, ใหแยกกันไปทางละคน จะไดรูกัน
มาก ๆ” นี้เราก็รูเจตนาของพระพุทธเจาดี วาตองการจะใหภิกษุทําตนเปนแสงสวาง ;
ไม ทันจะเป นพระอรหันต หรอก เพี ยงแต เข ารองเขารอย คื อเป นแคเพียงพระโสดาบั น
เทานั้น ก็ไลไปแลว, ไลไปเลย, ใหไปทําตนเปนแสงสวาง, ใหไปชวยกันเผยแพร
ธรรมะนี้.
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ที่จริงไมไดตั้งใจจะพูดเรื่องนี้, ตั้งใจจะพูดเรื่อง ชีวิตมนุษย วาเกิดมา
มันควรจะไดอะไรกี่ขั้น กี่ระดับ; แลวก็เลยชวนใหนึกถึงมนูธรรมศาสตร เรื่อง
ชีวิต ๔ ขั้นที่ดีที่สุด, แลวก็เรื่องเซ็น เรื่องจับวัวของจีน ๑๐ ภาพนี้, หรือวาเรื่อง
ภูมิสี่ของพวกอภิธรรม กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ; ๔ ภูมินี้
แลวตองเปนเรื่องในชั่วชีวิตนี้;
อยาไปหลงตามพวกนั้นวาตองตายเขาโลงไปแลว
อีกกี่สิบครั้งจึงจะได อยางนี้เสียเวลาเลื่อนไปไกลโนน. อาตมาอยากจะใชคําหยาบ ๆ
ยอมเปนคนเลยพูดคําหยาบวา เปนบาไป ที่ไปสอนคําสอนของพระพุทธเจาผิด,
ลอง
ไปฟงกันดูเถอะ เขาสอนกันอยางนั้นทั้งนั้นแหละ, เรื่องภูมิ ๔ เขาสอนกันอยางนั้น.

ชาติ-ความเกิด หมายถึง เกิดทางใจ เปน โลภ โกรธ หลง
คําวา “ชาติ”
ก็เหมือนกัน หมายถึง เกิดจากทองแมแลวเขาโลง นับเปน
ชาติกัน ทั้ง นั้น ;แตช าติใ นภาษาธรรมะไมใ ชอ ยา งนั้น .
มีค วามคิด เปน ตัว กูของกู ยกหูชูหาง คือมี ความโลภ หรือความโกรธ หรือความหลง ขึ้นมาครั้งหนึ่ง
เรียกวาชาติหนึ่งทั้งนั้น;
เพราะฉะนั้นคนที่มีตัวกูจัดนี้ วันหนึ่งก็เกิดไดหลายรอยชาติ
หลายพันชาติ, คืออึดอัดขัดใจไดทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน. เพราะฉะนั้น ถามีอึดอัด
ขัดใจได ในวันหนึ่ง ยี่สิบครั้ง มันก็คือเกิดยี่สิบชาติ คือหลายสิบชาติ,
คลายกับวา
เปนโรคเสนประสาทอยูดวย ก็มีอึดอัดขัดใจไดมาก เปนหลายรอยครั้งไปเลยวันหนึ่ง ๆ.
แลวใหถือวาชาติหนึ่ง ๆนั้นคือบทเรียน เมื่อหลายรอยชาติหลายพันชาติหลายหมื่นชาติ
เขา จะเจ็บแสบเจ็บปวด จะนึกขึ้นได. ผลของการเกิดหลายรอยชาติหลายพันชาติ
ก็เลื่อนภูมิได จากกามาวจรภูมิ สูอะไรภูมิขึ้นมา.
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พวกรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ นี้มีตัวกูจัดแรงขึ้นไปกวา ทั้งที่ไมเกี่ยวกับ
กามคุณ, พวกนี้ดื้อกระดางไมใชเพื่อกามคุณ, ดื้อกระดางเพียงเพื่อตัวกู, เปนตัวกูที่จะ
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ไมยอมใคร. ฉะนั้น กิเลสของพวกนี้จึงเปนไปในทางมานะ ทิฏฐิ ดื้อกระดาง เปน
ตั วกู ยกหู ชู หาง;ต องระวั งให ดี กิ เลสของรู ปาวจรภู มิ อรู ปาวจรภู มิ เป นไปในรู ป นี้ .
นี้เขาจึงเรียกวาพรหม ไมเกี่ยวกับกามารมณเลย แตกระดางที่สุดเลย, มานะทิฏฐิ
มากที่สุด พวกพรหมนี้.
ถาพวกกามาวจรก็เห็นแกกามคุณเปนสรณะ,
ถาจะได
กามารมณละก็ยอมไดงาย ฉะนั้น ตัวกู-ของกู ก็ไมคอยจัดอยางพวกพรหม.
คนหนุม
คนสาวอาจจะยอมไดงาย ๆ แตคนแกสูงอายุนี้อาจจะไมยอม ถือทิฏฐิมานะกระตายขาเดียว
อะไรก็ตาม ความรู ความคิด ความเห็น ทิฏฐิอะไรก็เปนไปได.
ฉะนั้น ตองละ
อีกทีหนึ่ง ตองผานอีกทีหนึ่ง จึงจะเปนเรื่องหมดตัวกู-ของกู เปนโลกุตตรภูมิ.
กามาวจรภูมิ คือ กามาวจร+ภูมิ นี้ : กามะ แปลวา กาม, อาวจระ
แปลวา เที่ยวไป, ลงไปเที่ยวในนั้น,
กระโจนลงไปเที่ยวในนั้น คําวา อาวจระ;
อาวะ แปลวา ลง, จะระ แปลวาเที่ยว, ภูมิ แปลวา ชั้น, กามาวจรภูมิ แปลวา ภูมิ
หรือขั้นที่ทองเที่ยวไปในกาม. รูปาวจรภุมิ ก็คือภูมิหรือชั้นที่ทองเที่ยวไปในรูป,
รูปวัตถุไมเกี่ยวกับกาม. อรูปาวจรภูมิ คือภูมิหรือชั้นจิตที่ ทองเที่ยวไปในที่
ไมมีรูป;
เชนเกียรติยศ นี้ไมมีรูป หลงเกียรติยศ หลงตัวกูยกหูชูหาง กูดี กูเดน
มึงตองเชื่อกูอยางนี้. กูเรียนมามากกวามึง กูเปนฆราวาส แมมึงเปนพระ กูก็ยังดีกวา,
อยางนี้ก็มี.
นี่เรียกวาอรูปาวจรภูมิ หรือยางเลวมาก คือหลงเกียรติอยางเลวมาก.
ถาเปนโลกุตตรภูมิ นี่เขาไมมีคําวาอาวจระ. โลกุตตรภูมิ : โลกะ-โลก, อุตตระเหนือ,
ภูมิ-ชั้น
ชั้นที่อยูเหนือโลก ก็หมายความวาเหนืออาวจระ ๓ อันนั้น
เหนือกาม เหนือรูป เหนือรูป. นี้จึงเปนเรื่องลด บันเทาตัวกู ลดตัวกู ลดอัสมิมานะ
ลดอนังการ มมังการ.
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พวกที่ เป นวนปรั สถ คื อนั่ งพิ จารณาชี วิ ตในด านใน อยู เป นเวลานานนี้
จะพบวา “อา, ศัตรูตัวรายกาจที่สุดนี้คืออหังการนี้เอง, ทําความรูสึกวาตัวกู”. อหังการนี้
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มีมาสําหรับจับกู จับฉัน ใสลงไปในนรกทั้งเปน ๆ นั้นแหละ;
ถาเขาใจขอนี้ไดละก็
ใชได. ตัวกูหรืออหังการนั้นแหละ มีขึ้นมาสําหรับจับมนุษยใสลงไปในนรกทั้ง
เปน ๆ, เรารอนชนิดที่วาไมมีที่สิ้นสุด, รอนยิ่งกวาไฟแตทวาเย็นเยือก. ความรอน
ที่เย็นนี้มันเผา, มันเผาอยางยิ่งกวาไฟที่รอน. หรือ ความมืดสีขาวนี้นะปดบัง
ยิ่งกวาความมืดสีดํา. ใหระวังความมืดสีขาวนี้, หรือไฟที่เปยก ที่เย็นนี้.
พวกวนปรัสถ คือคนอายุ ๖๐ ปแลวนั่งมองดานใน มองใหเห็น รูจักตัว
นี้ละก็เรียกวา จะไดรูรองรอยของโลกุตตรภูมิ, ก็จะอยูเหนือความรูสึกตัวกู-ของกู,
นั้นแหละจึงจะเปนวนปรัสถ จะเปนสันยาสีไปไดในที่สุด, นี้ถาเรียกอยางพุทธศาสนา
เรียกวาเขาขั้น ขั้นโลกุตตรภูมิ. เด็ก ๆ ไปไมรอดหนุม ๆ สาว ๆ ก็ไปไมรอด; ที่เปน
พระอรหันตอายุ ๑๕ ไดนั้น กรณีพิเศษ อยาเอามาพูดเลย, แลวจะจริงหรือไมจริงก็ไมรู
ในพระไตรป ฎ กไม มี มี แ ต ในพระอรรถกถา เช นอรรถกถาพระธรรมบท เป นเรื่ อ ง
จริงหรือไมก็ไมรู. แตถาเรายอมรับใหวา เด็กบางคนมีอะไร genious พิเศษมา,
เขาใจอะไรได เขาใจชีวิตได เขาใจอารมณ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรได;
แลวเลยเขาใจในสิ่งทั้งปวงไดก็ได;
อายุ ๑๗ ป เปนพระอรหันตก็ได แตไมใช
มาตรฐานไมตองพูดถึง. ที่พูดถึงควรจะเปนอายุขนาด ๔๐ ป นี้ขามกามาวจรภูมิได,
๕๐-๖๐ ป นี้ขามรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิไปได,
แลว ๖๐ปขึ้นไปนี้ พยายามให
เขาไปในคลองของโลกุตตรภูมิก็พอแลว, แลวเกิดมาทีหนึ่งก็ไมเสียชาติเกิด.
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เหตุไรคนในโลก จึงเขามาพุทธศาสนาไมได
เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็ไมไดตั้งใจจะพูด; ตั้งใจจะพูดเรื่องที่วาทําไม ? คนในโลก
สมัยนี้ พวกฝรั่งพวกอะไรที่เรานิยมยกยองพวกเขาวา มีการศึกษา มีความเจริญ
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นั้นนะ; ทําไมจึงเขาใจพุทธศาสนาไมได ? ก็เพราะเขาไมยอมรับระบบ ๔ ขั้น
นี้เลย ไมประสีประสาไมรูไมชี้;
ถึงเราจะไปพูดใหฟงก็เหมือนกับไปเปาปใหเตาฟง
หรืออะไรอยูนี้.
มันก็พูดกันไมรูเรื่อง.เพราะฉะนั้น ถาไมยอมรับระบบชีวิตที่
เลื่อนขึ้นไปตามขั้นแลว การสอนพุทธศาสนานี้สอนยากเย็นที่สุดเลยสอนกันไมได
เพราะวาพุทธศาสนาสอนในเรื่องละตัวกู-ของกู; เปนเรื่องโลกุตตรภูมิ, เปนเรื่อง
ของพวกวนปรัสถ ซึ่งนั่งมองชีวิตในดานในอยูเปนชั่วโมง ๆ.
เขาทําใหเปนไปไมได;
ทําไดแตเพียงไปนั่งหมผาใหพระพุทธรูป. ไปนั่งจุดตะเกียงตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือวา
พูดเพอไปตามนั้น; ยอมเปนไปไมไดในทางที่จะเขาถึงหัวใจของพุทธศาสนานี้.
ตามโบสถ ของพวกจี น ศาลเจ าของพวกจี นมี แต เรื่ องอย างนี้ ทั้ งนั้ นแหละใน
เรื่องพุทธศาสนา, จุดธูปจุดเทียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง หมผาใหพระพุทธรูป, มีเครื่อง
ผลไม ดอกไมวางอยูตรงหนา แลวก็แตงยูนิฟอรมเขา แลวก็เอาพระสูตรที่สูงสุด
เชน
กิมกังเกง มาอาน-อาน-อาน แลวก็นั่งพนมมือฟงหลับตาฟง,
แลวก็นั่งทําสมาธิ
มุงหมายยังสุขาวดี อยางนี้แหละ จนกระทั่งตาย, ทําอยางนี้ก็เปนพุทธศาสนาแบบของ
พวกนี้ ไมใชแบบของพระพุทธเจาที่เราเขาใจ.
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พวกฝรั่งก็เหมือนกัน ไมมองลึกถึงวา ชีวิตนี้ควรจะไดอะไรในวาระ
สุดทาย ก็เลยถือความรูทางพุทธศาสนา เปนความรูแปลก ๆ บาง, เปนเครื่องประดับ
เกียรติบาง,
ถาเปนโปรเฟสเซอรเขาก็สอนพุทธศาสนาเปนวิชาที่แปลก ไดเกียรติบาง
อะไรบาง; ฉะนั้น เขาจึงรับพุทธศาสนาไมไดดวยเหตุหลายอาง. เหตุที่สําคัญ
ก็คือวา เขาไมเขาใจชีวิตในความหมายทั่วไป วาเราเกิดมาตองไดสิ่งที่ดีที่สุด
ที่มนุษยควรจะได เพราะฉะนั้น มนุษย จะย่ําแยอยูในสภาพเดียวอยางนั้นไมได
มนุษยตองเลื่อนชั้นตัวเอง เลื่อนชั้นสัก ๔ ชั้น ตามหลัก ของมนูธรรมศาสตรนี้ก็ได,
หรือวา ๑๐ ขั้นอยางแบบพวกเซ็นจับวัวนี้ก็ได, หรือวา ๔ ชั้นอยางพวกอภิธรรมสอน
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ภูมิ ๔ นี้ก็ได. ขอใหเลื่อนเถอะ, ก็จะไดถึงจุดสูงสุดที่มนุษยควรจะได, อยามา
ปกหลักขุดหลุมฝงตัวเองดวยทิฏฐิมานะเรื่องตัวกู-ของกูอยู. พวกอังกฤษก็มีทิฏฐิ
เรื่องตัวกู-ของกูจัดอยางนี้, เขาถือวาเปนชาติที่มีการศึกษากาวหนากวาชนชาติไหนหมด
ในโลก; ความเปนนักปราชญของเขาสูงกวาชนชาติไหนหมดในโลก; นั่นแหละ
คือขุดหลุมฝงตัวเอง ไมอาจจะเลื่อนชั้นไปตามลําดับ ที่ธรรมชาติกําหนดให.

คนไม รูวา ธรรมชาติ กํา หนด
ใหร า งกายและจิต ใจเปลี่ ย นไปตามลํา ดั บ
ทีนี้ อยากจะพูดถึงที่วาธรรมชาติกําหนดให; ก็ดูซิ, รางกายคนเรานี้
ควรจะมี ความคิ ดนึ กพอใจในกามารมณ ไปได ก็ ชั่ วที่ ธรรมชาติ กํ าหนดไว อายุ เ ท า นั้ น
เทานี้. พอพนนั้นไปมันก็ถอยกําลัง หรือวามันจืดชืด หรือมันเบื่อไป, มันก็ตอง
เปลี่ยนเปนเรื่องอื่น เปนเรื่องที่ไมใชกามารมณ; แปลวาชอบเปยกมานานแลว ก็ตอง
ชอบแหง,
ชอบแหงไปนานตามสมควรแลวก็เปลี่ยนชอบที่ยิ่งไปกวานั้น คือไมเปยก
หรือไมแหง.
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ถาเราทําความเขาใจกันไมไดในเรื่องที่วาชีวิตนี้ตองเลื่อนชั้น และชั้นตาง ๆ
ไดมีอยูจริงตามธรรมชาติกําหนดใหเชนนี้แลว; จะพูดธรรมะชั้นสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนากันไมรูเรื่องแน ฟงไมรูเรื่องแน. ใครที่ทําเปนวารูเรื่อง-รูเรื่อง ก็เปน
เรื่องเลนละครบาง
เปนเรื่องบา ๆ บอ ๆ บาง เปนเรื่องไมรูจักตัวเอง ถึงขนาดที่
เปนบาชนิดหนึ่งบาง;
ยังตกอยูในฐานะที่เรียกวาเปนโมหะ เปนความประมาท
เปนอะไรเหมือนกัน.
ปญหามันอยูที่วามนุษยเดี๋ยวนี้ สมัยนี้ พวกฝรั่งโดยเฉพาะนั้น
ยิ่งจมดิ่งลงไปในกามาวจรภูมิ, อยากแตจะใหลึกลงไป-ลึกลงไป-ลึกลงไป, จมดิ่ง
ลงไปในอันดับหนึ่ง คือกามาวจรภูมิ;
เพราะฉะนั้น เรื่องรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
โลกุตตรภูมิ นี้พูดกันไมรูเรื่อง.
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เด็กหนุมสาวของไทยเรา กําลังเดินตามกนพวกเด็กหนุมสาวฝรั่ง ก็เลยไป
ดวยกันได; มีนอยคนที่จะมาเขาใจและสนใจเรื่องถูมินี้, เหมือนที่อาตมาบอกเมื่อ
ตะกี้นี้วา ทั้งประเทศไทยนี้ มีอยูที่นั่นคน ที่โนนคน; แมในกรุงเทพฯ เองก็หา
เปนกลุมเปนกอนไมได. อยางที่ตั้งสมาคมนั่นสมาคมนี่ของตนขึ้นมา, ยุวพุทธหรือ
อะไรขึ้นก็ยังไมถึง มันเปนเรื่องเกียรติ เรื่องเครื่องมือของกามไปเสีย, มันกลายเปน
หาเกียรติเพื่อเครื่องมือของกามไปเสีย ยิ่งทรุดหนักลงไปอีก.
แตก็มีบาง อาตมามองเห็น เห็นลูทาง เห็นวี่แววประพิมประพายของ
บางคนวา คนเหลานี้อาจจะเขาใจธรรมะได แตก็นอยมาก แลวก็ไมมีเวลาที่จะไปพร่ําพูด
พร่ําสอน พร่ําชี้แจงกับเขาได ก็ตองตามใจเขาไปอยางนั้นแหละ ไปตามยถากรรม.
เพราะฉะนั้น สินคาของพระพุทธเจานี้ ยิ่งไมมีใครตองการ ในสมัยที่โลกเปน
วัตถุนิยมจัดอยางนี้. อาตมาถึงไมเหอในเรื่องไปสอนพุทธศาสนาตางประเทศอยางนั้น ;
ใหใครมาชวนเดี๋ยวนี้ก็ไมคิดอยากจะไปสอนพุทธศาสนาในตางประเทศแกพวกฝรั่ง. เพราะ
มองเห็นอยูอยางนี้ อยูที่นี่ก็ยังไดผลดีกวา ถาใครสนใจจริงก็มาที่ประเทศไทย จะได
มีอะไรที่ใหเขาไดบาง. ถาเขามาถึงที่ จะไมเปลาเสียทีเดียว; แตก็ไมใชอวดดีคุยโต
วาเปนผูทําไดถึงที่สุดสมบูรณอะไร, เพียงแตวามันคงจะไดบาง, และแปลวาเรา
สนใจที่จะใหไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป. ฉะนั้นเราพยายามจัดวัดของเราใหเปนอุปกรณแกชีวิต
แบบวนปรัสถ คือผูที่เก็บตัวจากสังคมมองดูในดานในตะพึด นี่คือความมุงหมาย
ของสวนโมกข; แตก็ยังทําไดยากอยางที่เห็น ๆ อยูนี่. พระเณรก็ยังไมประสีประสา
ตอชีวิตคือตอตัวเอง, ไมรูจักตัวเอง ไมรูจักวาตัวเองจะตองเลื่อนชั้นของตัวเอง, ก็ยัง
หลงอยูในเรื่องกามาวจรภูมิ.
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กันดวยถาจะเปนได ถาเปนไมไดก็ไมตอง. สวนจะแบงชีวิตเปนป ๆ นั้นไมตองดีกวา,
มันไมเหมือนกัน บางคนเร็วบางคนชา.
บางคนไมมีหวังตอวาระสุดทายที่จะดับจิต
นั่นละจึงจะเปนได ก็ยังดี ถารูรองรอยรูลูทางแลว. แตวาทุกคนควรจะอยูในรูปของ
วนปรัสถบาง พยายามอยูในที่ที่จัดไวเฉพาะ; ตัวปญหาสังคมออกไป, ใหตัวเอง
คุนเคยกับชีวิตในดานของการงาน ในดานของอารมณความรูสึกตาง ๆเพื่อศึกษากิเลส
เพื่อศึกษาตัวกู-ของกูนี่อยูเรื่อย ๆ ไป เปนระยะยาวระยะหนึ่งที่เปนความหมายของคํา
วนปรัสถแท; อยูแถว ๆ นี้ก็ได ไมตองไปถึงหิมาลัยหรอก; เพราะวา code ของ
พระมนู ฯ นั้นวางไวถึงกับวาอยูที่บานก็ได; แตตองไปปลูกกระทอมอยูมุมบานริมกอไผ
อยูคนเดียวไมยุงกับใคร นั่นจึงจะเปนวนปรัสถ. ทีนี้มันไมใชเพียงแตสถานที่ มันยัง
เกี่ยวกับระยะกาลและเวลาดวย เชนในพรรษาอยางนี้เปนวนปรัสถไดมากกวานี้.

ระหวางกาลเขาพรรษา ควรจะอยู ณ ที่อธิษฐานไว
ที นี้ ก็ มาถึ งเรื่ องส วนตั ว อยากจะพู ดสั กหน อย เพราะเผอิ ญพอดี มาเกิ ด
เรื่องขึ้น : อยางนองเขยที่บานดอนตายนี้ เราไมไปเผา ก็เปนเรื่องซูซาขึ้น. ครั้งกอน
นาตายที่บานดอนเหมือนกัน ไมไปเผาในพรรษา นี่ซูซาทีหนึ่งแลว.
ถึงคราวนี้เลยพูด
โผงผางไปเลย บอกวาใหรูเสียวา ตองการจะใหพรรษาเปนพรรษา เปนพรรษาจริง ๆ
ขึ้นมา. เคยมีเรื่องสลดใจเมื่อ ๑๐ ปมาแลว, เมื่อ ๑๐ ปมาแลว อาตมาก็เปนพระที่
ไมมีพรรษา หมายความวาเขาพรรษาแลวก็ยังไปกรุงเทพ ฯ, ยังรับนิมนตไปกรุงเทพ ฯ
ยังไปพูด ไปเทศน ไปสอน ตามที่ขอรองกัน,
แลวคนตายก็ไปเผา ใครตายก็ตอง
ไปเทศน ศ พก็ ต อ งไปเผา เขานิ ม นต ไ ป แม แ ต เ พี ย งว า เขาแต ง งานหรื อ ว า เขาขึ้ น
เรือนใหมนี้ก็ตองไป ในพรรษาก็ตองไป;
ในพรรษาเลยเหมือนกันกับนอกพรรษา
เมื่อ ๑๐ ปมาแลว.
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ทีนี้ ดูในอรรถกถาก็ไมมีพระพุทธเจาเคยสัตตาหะไปไหนเลย; เรามันบาแลว ก็เลยสะดุง
วาทีนี้เราจะไมไปแลว. นี้ก็เริ่มตอสู-ตอสู, ตัดออกไป-ตัดออกไป, ตั้งใจวาจะ
ประทวงตัวเองกอน ประทวงความบาของตัวเอง,
และพรอมกันนั้นก็ประทวงภิกษุสงฆ
ทั้ ง ประเทศไปในตั ว ด ว ย ที่ เ ขาก็ ทํ า อย า งนั้ นเหมื อ นกั น ตั้ ง แต พ ระเถระลงมาถึ ง พระ
เด็ก ๆ.
ในพรรษา ไปดูในรถไฟ ก็ยังมีพระแดงเถือกอยูอยางนั้นเหมือนกับนอก
พรรษา. นี่จึงอธิษฐานใจวาจะประทวง เกิดมาเพื่อประทวง ก็ประทวงอยูหลายเรื่องแลว,
ตองประทวงเรื่องนี้ แลวประทวงตัวเองเปนสําคัญ จึงขอวาไมไปไหนในพรรษา
ก็มีการ
อึดอัด ๆกันอยูนั่น, เสียใจบาง นอยใจบาง อะไรอยางนี้.
เราคิดเสียวาจะประทวงเต็มที่, หรือใหมีน้ําหนักเทากับที่พระพุทธเจาไมเคย
สัตตาหะ;คิดวาเราอยาออกจากวัดดีกวา, อยาพูดถึงเรื่องสัตตาหะเลย, แมแตเรื่อง
ออกจากวันนี้ เราไมเอาแล วนี่เพิ่ งจะทํ าไดมาเมื่อสั ก ๕ ปมานี้ ขอรองไมออกนอก
วัดในพรรษา
เริ่มเขาใจกันขึ้น เขาเลยเห็นใจเริ่มไมนอยใจไมโกรธอะไรกันขึ้น.
ที่เราเกิดมาไมใชเกิดมาสําหรับญาติพี่นองโดยเฉพาะ ญาติพี่นองจะมาถือเปนกรณีพิเศษ
ไมไดหรอก เพราะฉะนั้น นาตายก็ไมไปเผา นองตายก็ไมไปเผา. เด็ก ๆ เหลานี้
ซู ซ ากั นขึ้ น ก็ เลยบอกกั นเด็ ดขาดโผงผางไปเลยว าเป นอย างนั้ น แต ก อนนี้ ไม เคยบอก
โผงผาง บอกแตขอตัวขอรองอยางนี้.
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เดี๋ ยวนี้ บอกโผงผางว าเราทํ าอย างนี้ เพื่ อประท วง และชี วิ ตนี้ ยั งเหลื ออี กไม กี่ ป
จะต องตายแล ว ฉะนั้ น จึ งรี บประท วงตั วเอง และประท วงพระทั้ งหมด เอาเวลาที่
เหลืออยูไมกี่ปจะตายนี่เปนเดิมพัน.
เพราะฉะนั้น ถาใครตายลงในขณะนี้ไมไดไปเผา
ละก็ ขอให ถื อว าพวกเหล านั้ นมี โชคดี ที่ ร วมการกุ ศลกั บอาตมาเพื่ อประท วงเหมื อ นกั น ;
เพราะเป นการเสี ยสละของเขา ที่ ว าเราไม ไปนี้ เขาต องเสี ยสละเกี ยรติ หรื อความน อ ยใจ
อะไร,
แลวอันนั้นแหละใชเปนหุนสวน เปนเดิมพันรวมกัน เพื่อประทวงภิกษุสงฆ
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ทั้งหมดในประเทศไทย. เพราะฉะนั้น ถาใครตายลงในระหวางพรรษา, แมที่เปนญาติ
และอาตมาไมไดไป ใหถือวาคนนั้นมีโชคดี ที่ไดรวมการกุศลอันนี้; เลยบอกไปอยางนี้
จะฟงถูกกันหรือไมฟงถูกกันก็ตามใจ. พวกเด็ก ๆ หรือพวกผูหญิง พวกเหลานี้ไมคอย
จะฟงถูก ก็ตามใจ; และบอกใหเขารูวา ระยะในพรรษานี่จะขอเปนวนปรัสถ
เต็มที่ เก็บตัวขนาดไมออกจากวัด. อยาวาแตจะไปกรุงเทพหรือไปไหนถาจะตอง
ถูกตําหนิติเตียน หรือถูกตอวา หรือราชการเขาจะถือวาเปนความผิด จะตองถูกถอด
ถูกอะไรก็ยินดีที่สุดเลย รวมเปนเดิมพันเพื่อประทวงกันไปหมดนั่นแหละ.
เรื่องนี้
เลยพูดกันเด็ดขาดไปเลยเมื่อวานนี้ และชี้แจงวันนี้โดยทางจดหมาย.
ความหมายของคําวา “วนปรัสถ” ของเรา มันมีอยูวาเราเก็บตัว ในระยะ
พรรษาเปนพิเศษ ใหมีเวลามองดานในหรือทําหนาที่ชีวิต ในขั้นนี้ ที่ ๓ ที่ ๔ นี้
ใหมันไดเสียเร็ว ๆ กอนแตจะแตกตายทําลายขันธ,
แมวาตัวเองไมตองการอะไร
ก็อยากจะทําใหเปนแบบฉบับใหคนอื่นเขาเอาอยางไดโดยงาย. นี่คือการประทวง ถา
ไมมีหลักไมมีเกณฑ ไมมีระเบียบเปนแบบฉบับอยู ก็ทําไดยาก,ใคร ๆจะทําก็ทํายาก.
ดูซิ ทั้งที่พระมนูฯ วางระเบียบนี้ไวเปนพัน ๆ ปมาแลว ก็ไมมีใครที่จะสนใจ ยิ่งละเลย
ยิ่งดูหมิ่น ยิ่งดูถูกวาเปนเรื่องพนสมัย เปนเรื่องบา ๆ บอ ๆ ไปเสียอีก. เพราะฉะนั้น
เราเปนผูประทวง ใหทุกคนแบงชีวิตเปน ๔ ขั้น ตาม code ของพระมนู ฯ และใหเดิน
ไปใหตลอดทั้ง ๔ ขั้นกอนแตจะตาย. สวนสันยาสีนี้ สมัยนี้ทําไดงาย อยางอาตมานี้
อยู ป า ไม พู ด ไม ไ ปไหน นี่ ยั ง ทํ า เป น สั น ยาสี ไ ด เพราะยั ง มี ห นั ง สื อ พิ ม พ มี ว ิท ยุ
มีอะไรอยู.
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การที่ ส งบทความไปลงหนั งสื อพิ มพ หรื อไปออกวิ ทยุ นั่ นแหละคื อทํ าหน า ที่
อยางสันยาสี พรอมกันไปกับวนปรัสถ. เราเก็บตัวไดมากที่สุด ในที่เงียบสงัด ไมตอง
ไปไหน ก็ทําหนาที่สองแสงสวางแกผูอื่นได, แลวก็การอยูอยางนี้ ยิ่งเปนแสงสวาง
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ที่ดี. ถาใครไดเขาใจ ผูที่อยูใกลชิดไดมองเห็นและเขาใจ, ก็ยิ่งเปนสันยาสีอยางยิ่ง
อยูเหมือนกัน.สวนคนที่อวดดีและโงเกินไปนั้น ก็ชวยไมได, มีมานะทิฏฐิไมเขาใจ
อะไรได ก็ชวยไมได.
ทีนี้ เราเอาระดับเวไนยชนเปนมาตรฐาน มันควรจะพูดกันรูเรื่องวาชีวิต
มีขั้นมีระดับอยูอยางนี้, แลวพยายามเลื่อนขึ้นไป เลื่อนขึ้นไป ก็จะไมเสียทีที่เกิดมา,
แลวโดยเฉพาะเปนมนุษยที่พบพระพุทธศาสนา; เรื่องที่นานึกนาคิดมันมีอยูอยางนี้.

ขอใหสนใจ มนูธรรมศาสตรกันบาง
ในบานแผนกกฎหมายโบราณมีคํา ๔ คํานี้ใชไหม ? ตอนมนูธรรมศาสตร
นั้นมีคําวาพรหมจารี คฤหัสถ วนปรัสถ สันยาสีนี้. ไปเปดดูใหมซิ, นาจะมีเพราะเปน
หลักการใหญของมนูธรรมศาสตร ซึ่งจะจําแนกเรื่องสังคมออกเปนแขนง ๆ และวางกฎ
เฉพาะ ๆ เรื่องพอแมปฏิบัติอยางไรตอลูก ? ลูกปฏิบัติอยางไรตอพอแม ? เพื่อนบาน
ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนบาน ? เหลานี้เปนเรื่องปลีกยอยจากที่ไดปนชีวิตไวเปน ๔ แบบ
เสียกอน, แลวสวนเรื่องกฎหมาย เรื่องความยุติธรรมนี้เปนอีกสวนหนึ่ง. ตัวบทแท ๆ
ที่เปนภาษาสันสกฤตแปลออกมาอานไมคอยรูเรื่อง, เราอานแตคําอธิบายของตัวบทอีก
ทีหนึ่ง เดี๋ยวนี้พวกนักปราชญในอินเดีย ก็ชอบอธิบายมนูธรรมศาสตร เพื่อชี้ใหเห็น
สภาพความเปนอยูของมนุษยในปจจุบัน; เปนเรื่องที่อานงาย. หนังสือก็มีชื่อ
อยางนี้แหละ :
“มนูธรรมศาสตร”.ลองไปหาอานดูเถอะ ที่รานนิพานธหรืออะไร
คงจะสั่งใหได เปนหนังสือที่ดีมาก.
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เรื่องเซ็น ๑๐ ภาพ, ภูมิ ๔ ภูมิ ของอภิธรรมนั้น ก็เอาไปคิดไปนึกดูบาง
รูปภาพของเราที่เขียนนี้นะคนไมรูเรื่องหาวาบา, เขียนภาพอะไรเลอะเทอะบา ๆ บอ ๆ.
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แตแทจริงภาพแตละภาพนี้ไมใชบา มันเปนสัญญลักษณของวิชาความรู,
ของแสงสวางที่เขาเคยประสบกันมา แลวก็บันทึกไวโดยภาพ.

สัญญลักษณ

ที่กรุงเทพฯ อาจจะจัดเป นวนปรัสถบางก็ได ถาเจาของบานเขาพยายามจะ
จัดบานที่อยูใหมีสภาพที่เหมาะสม สําหรับเราจะเก็บตัว จะนั่งมองในดานใน นี้ก็จะเปน
วนปรัสถได ไมตองไปถึงปาถึงภูเขาที่ไหนก็ได. ในกรุงเทพฯ บางแหงจัดเปนสถาน
ที่เปนวนปรัสถได; แมแตในบานของตัวก็ทําได. หรือถาในบานไมมี ที่กลางบาน
ก็ได หองเฉพาะหองใดหองหนึ่งจัดไวพิ เศษก็ ได เขาไปในหองนั้นก็เปนวนปรัสถได ,
บานมีหลายหอง ทําใหเปนเหมือนอยูปาไป. มนูธรรมศาสตรเขามีเหตุผล ไมใชวาถือ
ตามนั้นทีเดียว, วาปาก็ตองเปนปาไปอะไรอยางนั้น. ถาไดผลเปนเรื่องอยูปา ก็เรียกวา
ปาไปหมด, นั่งในกลางโรงละครก็ได ถาทําจิตใจใหสองเขาไปแตในขางใน ในภายใน
แลวก็ในโรงละครนั้นก็เปนปาได. แตถาทํายาก; ก็ตองเลือกเอาที่ที่พอสะดวก;
ปาอยางนี้งายกวาในโรงละคร ฝกจิตในปางายกวาในโรงละคร โคลงกลอนของครูเทพ
ยังจําไดนานมาแลววาอยางนี้ ; “ฝกจิตในปางายกวาในโรงละคร” แลวก็วาอะไร
เรื่อยไปจน จบบท.
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พู ดที่ นี่ เป นการลงปาฏิ โมกข ธรรมะ นั่ งพู ดกั นอย างนี้ เรี ยกว าลงปาฏิ โ มกข
ธรรมะ.ปาฏิ โมกข วิ นั ยก็ ลงกั นเหมื อนที่ ลงกั นอย างที่ วั ด ลงปาฏิ โมกข ๑๕ วั นครั้ ง .
ทีนี้เราลงปาฏิโมกขธรรมะคือซักซอมเรื่องธรรมะ,
ถาไปในโบสถลงโบสถ นั่นก็
ซักซอมเรื่องวินัย. ถาทั้งธรรมะทั้งวินัย ยังเปนไปดวยดี ก็เรียกวาพุทธศาสนายังอยู.
พอกันทีเพียงนี้.
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๖. ความอิ่มที่ไมตองกิน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ปมะแม

ธรรมปาฏิ โ มกข วั น นี้ จะพู ด ในแนวที่ เ กี่ ย วกับ
ออกพรรษาติ ดต อจากครั้ งก อน. การพู ดที่ นี่จะพู ดแต เ รื่ อ ง
เกี่ยวกั บตั วกู - ของกู และเฉพาะเรื่ องเปนที่ รวม เปน
ใจความของหลั กพระพุ ทธศาสนา แต ไ ม ได อยู ในคํ า ที่
เขาพูด กัน ในคัม ภีร  ในโรงเรีย นอะไรทํ า นองนี ้; คํ า
พูด เหล า นี้ เ ข า ใจกั น น อ ย, แล ว ก็ ไ ม ค อ ยสนใจกั น ด ว ย
เพราะเขาเห็น วา ไมม ีใ นคัม ภีร  ไมม ีใ นแบบเรี ย น
ไม ข ลั ง ไม ใ ช คํ า สูง เขาไปเข า ใจกั น เสี ย อย า งนี้ เลย
ทํ าให ไม รู เ รื่ อ ง ไม เ ข า ใจตั วพุ ท ธศาสนาโดยตรงอยา ง
ถูก ตอ งลึก ซึ ้ง เพราะฉะนั ้น ตอนหลัง นี ้ จึง ไดเ ปลี ่ย น
เป น พู ด เรื ่ อ งธรรมดา ๆ คํ า ธรรมดา ๆ ให เ ข า ใจ
กันง าย ๆ; เช นอย างวันนี้ ก็ อยากจะพู ดเรื่ องที่ เรี ยกว า
“ความอิ่มที่ไมตองกิน”.
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ถาเขาใจเรื่องอิ่ม จะรูพุทธศาสนาหมด
ความอิ่ม, ที่จริงถาเขาใจ เรื่องความอิ่ม คําเดียวอยางเพียงพอทั่วถึงแลว
ก็รูพุทธศาสนาหมดไดเหมือนกัน; เพราะวาธรรมะนี้มีคาตรงที่ “ทําใหใจคนรูสึกอิ่ม”;
แตครั้นพูดอยางนี้กลายเปนไมมีคา สําหรับพวกที่ยังติดในถอยคํา. พวกหัวเกานี้; ถาเรา
จะพูดแตเพียงวา “พุทธศาสนาทําใหคนรูสึกอิ่ม ก็มีเทานี้เอง”; คนพวกที่ยึดมั่นถือมั่น
หัวเกา ก็วา ไรสาระ, พูดอยางนี้ไรสาระ. ก็เลยไมใครไดพูดกันในลักษณะอยางนี้.
คนเดี๋ยวนี้โดยมากโงดักดาน จนขนาดไมรูเลยวา อิ่มนี้คืออะไร; อยูบาน
ก็รู แ ตเ รื ่อ งวา กิน แลว อิ ่ม , กิน แลว กิน อิ ่ม , แลว ก็รู แ ตเ รื ่อ งความอิ ่ม ในเรื ่อ งกิน ;
นี้ เลยไม รู เรื่ องเกี่ ยวกั บ ความอิ่ มชนิ ดหนึ่ งซึ่ งไม ต องกิ น ซึ่ ง เป น เรื่ อ งทางธรรมะ :
อิ่มธรรมะ ความอิ่ มทางธรรมะ, ความอิ่มทางวิญญาณอะไรอยางนี้. นี่ เป นเหตุใ ห
ไมไดพูดกันถึงเรื่องความอิ่มทางวิญญาณ หรือทางธรรมะ.
ถาจะเขาใจใหงายขึ้น ก็ลองนึกดูเถอะวา ความอิ่มนี้มีอยูกี่แบบ ? อยางนอย
ก็มี ๒ แบบ: คืออิ่มที่ตองกิน แลวจึงอิ่ม นี้อยางหนึ่ง, และอิ่มที่ไมอยาก หรือ
เราไมอยากกินก็อิ่ม นี้ก็อีกแบบหนึ่งคือ ไมตองกิน. อยางหลังนี้คือวาอิ่มอยางธรรมะ
อย างพุ ทธศาสนามี ไว ให เรา; แต อิ่ มอย างที่ ต องกิ นเข าไปนั้ น ต องกิ นเข าไปให อิ่ ม ๆ;
แลว เดี ๋ย วจะหิว อีก ตอ งกิน ใหอิ ่ม อีก , แลว ก็ห ิว อีก กิน ใหอิ ่ม อีก ;นี ้ไ มเ กี ่ย วกับ
พุ ทธศาสนา, เป นเรื่ องธรรมดา เรื่ องโลกเรื่ องวั ตถุ เรื่ องสั งขาร; และเห็ นได ง า ย,
พอพูดวาอิ่มก็มักจะนึกถึงกันแตอิ่มชนิดนี้.
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เรารู แ ลว วา อิ ่ม นั ้น คือ ไมห ิว ; ทีนี ้ถ า ทํ า อยา ใหม ัน หิว มัน ก็อิ ่ม .
เรื่ องทางจิ ต ทางวิ ญญาณนี้ทํ าได เพราะไม ใช เรื่องทางร างกาย, ทํ าให จิ ตไม รูสึ กหิ ว
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อะไรเลยนี้ทําได ทําใหเกิดความรูสึกเหมือนกับอิ่มอยูตลอดเวลา พอใจอยูตลอดเวลา.
ภาษาบาลีวาปติ แปลวา ความอิ่ม, ไมใชคําวาสันโดษ หรืออะไรทํานองนั้น.
อยาไปเขาใจผิดในเรื่องคํา; แลวถาแปลเปนภาษาฝรั่งยิ่งยุงใหญ ไมรูวาจะใชอะไรดี,
คําวา “อิ่ม” ในภาษาฝรั่งดูจะไมมีดวยซ้ําไปที่มันจะตรงกับคําวาอิ่มนี้, ที่มีใชกัน
มาก็วา contentment, ซึ่งจะใชหมายวาอิ่ม, ในที่สุด จะใชเปนวา “พอใจ” หรือ
“สันโดษ” อะไรไปก็ได.
ความอิ่ม ไมใชพอใจ แตมันหยุดหิว. ในทางธรรมะนี้ เราสามารถ
ทํา ใหความหิวหยุดลงได, ระงับลงไปได; แลวก็มีความอิ่มอยูเสมอ. สวนความ
อิ่มทางรางกาย ทางเนื้อหนังนั้น เอาไวคนละเรื่อง : หิวก็กินเขาไปไดตามสมควร
ไมมีก็หามา, พอหิวก็กินแตพอทําใหอิ่มพอสมควร, ไมใชตะกละ ก็หมดปญหาเรื่องนี้;
เพราะวาเราตองทํางาน อยูนิ่งไมไดอยูแลว ทํางานเพื่อหาอาหาร แลวก็กินใหอิ่ม.

เรื่องทางจิตใจ แบงเปนสองเรื่อง
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๑. เรื่องที่เนื่องกับรางกายโดยตรง ก็ไปอยางหนึ่ง; เรื่องที่เกิดขึ้นทาง
รางกาย ก็ตองแกไขทางรางกายอยูมาก, ทางระบบประสาทก็เปนทางจิตอยูมาก; ความ
ตองการเงินทองหรือการที่ถึงขนาด ถึงขีดที่จะตองมีการสืบพันธุ หรืออะไรทํานองนี้
มันก็มีการหิวไปตามแบบนั้น. ถาเปนเรื่องธรรมชาติธรรมดาลาน ๆ ก็ไมรายกาจอะไรนัก
ก็แกไขไป ดวยการไปหามาให สนองความตองการตามสมควร; ความหิวชนิดนี้
ไมใชเรื่องวิญญาณ.
๒. เปนเรื่องทางวิญญาณแท, เราตองการจะหยุดความหิว ความตองการ
เสียเลย; แตมันสูงกวาคําวาจิต โดยเราใชคําวาทางวิญญาณ ไมใชทางจิต; เพราะ
คําวา ทางจิตนี้เขาเอาไปใชต่ําๆ เสียแลวในภาษาไทย. ภาษาบาลี ทางจิต เขาหมายถึง
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สูงสุด ไมตองไปพูดถึงทางวิญญาณก็ได, แตในภาษาไทย ทางจิตเอาไปใชต่ํา ๆ เกี่ยวกับ
ระบบประสาทเกี่ ยวเนื่ องกั บร างกายเป นส วนมาก; เราจึ งต องมี คํ าว า “ทางวิ ญ ญาณ”
ซึ่งมันละเอียดออกไป ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป.
พุทธศาสนาทําใหคนไมรูสึกอยากทางวิญญาณ; เพราะฉะนั้นจึงทําให
คนอิ่มทางจิตทางวิญญาณอยูตลอดเวลา แมทางรางกายจะหิวก็กิน หิวก็กิน อยูตลอด
เวลาก็ชางมัน; แตในทางจิตใจทางวิญญาณแท ๆ นั้ นอิ่มอยูตลอดเวลา. ถึงแมผูเป น
ฆราวาส หรือผูที่จะลาสิกขาออกไปเปนฆราวาสก็ตามตองรูจักเคล็ดลับขอนี้ ที่สําคัญ
มาก ใหจิตใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา นี้ทํายาก หรือ ทําไมได. ควรตองศึกษาเปน
พิเศษ. เมื่อกําลังอยากไดเงินบาง กําลังอยากไดยศ ไดเกียรติบาง; แลวทําอยางไร
จึงจะใหจิตใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา นี้เปนปญหาที่หนักมาก ปญหาที่ยากมาก. ถาได
มี ธรรมะในพุ ทธศาสนาเพี ยงพอก็ ทํ าได ; แต ชาวบ านเขาไม เชื่ อ ว าทํ าได เขาก็ เ ลย
ไมสนใจ.
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พุทธบริษัท ควรตั้งปญหาขึ้นวา - ทําอยางไรจึงจะมีความอิ่ม

ชาวบานเขาไมสนใจเรื่องจิตวาง เรื่องอะไรตาง ๆ นี้ เขาไมสนใจ เพราะ
เขาหาวาทําไมได. ถาพุทธบริษัททําไมได หรือไมทําเสียเลย, นี้คือความลมละลาย
ความลมเหลว ความตกต่ําของพุทธบริษัทเอง; ถาพวกอื่นที่ไมใชพุทธบริษัทเกิดมี
ทํ าได , หรื อทํ าได บ างขึ้ นมาละก็ ขายหน าเขาตาย.การที่ เขามี ใจคอสงบเสงี่ ยม คงที่
คงเส น คงว า สม่ํ าเสมอ ไมทุ กขไมร อนอยู เสมอ นี้ ก็มี เหมือนกั นในลัทธิอื่ น หรื อ
ในวัฒนธรรมที่ดี ๆ ของพวกฝรั่งก็มี เหมือนกัน; แตไมไดหมายถึงพวกวั ตถุนิยมอยา ง
เดี๋ ยวนี้ ; หมายถึ งการศึ กษาค นคว าของทางตะวั นตก ที่ เคยไปไกลถึ งขนาดว า : เรา
ควรมีใจคอปกติ ไมหวั่นไหว ยิ้มไดในทุกกรณี มีเหมือนกัน. แตสําหรับพุทธศาสนา
มีคําสอนอยูอยางเต็มที่ มีความมุงหมายอยูอยางเต็มที่ แตเราปลอยใหเลือนไป
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โดยละเลยกันเสีย. เราตองตั้งปญหาขึ้นใหมวา ทําอยางไร เราจึงจะมีความอิ่ม.
ทําอยางไรเราจึงจะมีความอิ่มทางวิญญาณ ในทางจิตใจอยูตลอดเวลา.
เรื่องอะไร
นอกนั้นก็ทําไปตามธรรมดาไมมีปญหาอะไร.
มันตอง ไมถือวาหิว เมื่อใจมันอิ่มอยูตลอดเวลา; แมทองหิวข า ว
ก็เปนของขบขันไป ไปหามากินเสียก็แลวกัน. หากไมมีจะกิน ก็ไมควรจะสะเทือน;
หัวเราะไปจนตายดีกวาที่จะเปนทุกขกระวนกระวาย. ถามีกําลังใจเขมแข็ง มีปญญา
มีญาณทัสสนะ มีอะไรเพียงพอ มันก็ทําไดเหมือนกัน. มันตองไมมีความทุกขเหมือน
อยางที่พูดวา แมวาเราจะวิ่งหนีเสือก็ไมตองกลัว, จะขึ้นตนไมใหพนเสือ ก็ไมตองกลัว
ในทางจิตใจไมตองกลัว, หรือพลาดตกลงมาเสือกัดกินหมดไปเลย ก็ไมตองเปนทุกข,
นี่จะมีจิตใจอยางนี้จะไดหรือไม ? แมเปนจิตใจของพระอรหันตอยูมาก แตเราลองทํา
อยางบาบิ่นดูบางก็ยังไดเหมือนกัน.
ปุถุชนเรานี้ ถาทําอยางบาบิ่น เราก็ไมกลัวเหมือนกัน : ไมเปนพระอรหันต
แตกลับพยายามทําใหไดรับผลประโยชนคลาย ๆ กัน.
อยางที่วิ่งหนีเสือ ก็วิ่งดวย
สติ ป ญญา มีสติ สั มปชั ญญะ;ไม ใช วิ่ งดวยความขลาด ความกลั ว จนล มลุ กคลุก คลาน
อยางนี้; หรือขึ้นตนไมก็ขึ้นดวยสติสัมปชัญญะเห็นเปนกีฬาไปเสียเลย, ไมตอง
ขึ้นดวยความกลัว เปนทุกขตัวสั่นขวัญหนี, แลวตกลงมา พลาดลงมาเสือมันกินได
แลว มัน กินไปเลย. นี้ก็ไ มตอ งกลัว ; จนกระทั่ง ดับ จิต ก็ไมตอ งทุก ข. นี้เ ปน
เรื่องที่ทําไดในทางจิตในทางวิญญาณ ที่อบรมฝกฝนถึงขนาด, หรือถึงที่.
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นี้แสดงใหเห็นวา เรื่องจิต หรือเรื่องวิญญาณนี้ เราอยาเพอไปเขาใจ
วาเรารูหมดแลว;มันยังมีเหลืออยู ถึงขนาดที่วา ตองกระทํากันไป จนถึงกับวาไมตอง
เปนทุกขกันเลย. ในทางบวก ทาง positive นี้ ถึงกับวาเราอิ่มอยูเสมอ อิ่มอยูเสมอ
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-อิ่มอยูเสมอ, ไมมีทางขาดแคลนทางวิญญาณ. แมวาจะขาดแคลนทางวัตถุจน
อดอาหารตาย ก็ไมมีการขาดแคลนทางวิญญาณ,
ทางวิญญาณยังคงอิ่มอยูเสมอ;
แล วคงไม มี ที่ ไหนในโลกนี้ ในเมื องไทยนี้ ที่ ว าพระเราจะต องถึ งขนาดอดตาย ไม มี
อะไรจะกินนี้ มีไมได.
แตถาจะมีได มันก็ตองนึกอยางนี้คือ :
ยังอิ่มอยูไ ด;
มัน มีอ ะไรอยูอ ยา งหนึ่งที่ทํา ใหอิ่ม อยูใ นทางจิต ทางวิญญาณ ในสว นลึก ;
แลวถาเขาใจเรื่องนี้ก็คือ เขาใจพุทธศาสนา อยางยิ่งอยางลึก และทั้งหมดเลย.
ธรรมะที่แทจริงจะทําใหมนุษยอิ่มอยูเสมอในทางจิตใจ.

พิจารณาดูใหดี จะเห็นวา จิตใจมันหิวอยูเสมอ
เดี๋ยวนี้ดูเถอะ ในทางจิตใจมันหิวอยูเสมอ ไมใชหิวอาหาร; เพราะ
อาหารมีกิน. มันไมใชหิวกามารมณ เพราะวามันเบื่อ มันเฉื่อยเสียแลว; จะเนื่อง
ดวยเหตุใดก็ตาม มันไมหิวเรื่องกามารมณ;
แตมันหิวอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบอกไมถูก;
ถาจะพูดกันตรง ๆ ก็คือ หิวความเดน หรือหิวความดีความเดน ของตัวกู.
ตัวกูมัน
หิวความเดน หรือความดี หรือความอะไรก็ตาม ที่มันชอบใจ; แตมันไมรูจัก
ยัง ไมรูจัก .
นี่เปนความหิวอยางรายของผูที่ไมหิวขาว ไมหิวกามารมณ ไมหิว
อะไรแลว แตมันหิวอยางทรมานอยางสูงสุดอยู : ตัวกูมันหิวความเดน. นี้มันเปน
เหตุพาลหาเรื่องหิวไปไดหมด,
จะเดนทางโนน จะเดนทางนี้ จะเดนทางนั้น
จะกระทั่งจะเดนทางกิน เดนทางกามารมณ หรือวาเดนทางความเปนใหญเปนโต
ความ
มีเกียรติ กระทั่งมันไมรูวาเดนอะไร เพียงแตรูวาเปนความเดน.
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สวนใหญที่จะเปนไดงาย เปนไดมากก็คือ หิวที่จะใหทุกคนเขายอม
แพเรา ใหทุกคนยอมนับถือบูชาเรา; นี้ดูจะเปนความหิวที่ไมขาดสาย; ถาความหิว
อยางนี้มี ก็ไมมีวันอิ่ม. เมื่อไมตองการมัน มันก็อิ่มทันทีแลว. นี้จึงเรียกวา
เปนความหิวที่ทรมานที่สุด; ถาทําลายเสียไดก็มีความอิ่มทันที. หิวอยางนี้เราไม
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ตองเอาอะไรมาใหมันกิน,
ความหิวชนิดนี้ไมตองเอาอะไรมาสนอง มาปอน มาเลี้ยง
มาบําเรออะไรมันอีก มันเปนความหิวที่ตองทําลายความหิวเสีย ดวยสติปญญา
แลวมันก็อิ่มขึ้นมาทันที.
ถาเราหิวขาว ก็ตองกินขาว,
หรือหิวความรูสึกทางเพศ ก็ตองสนองดวย
การกระทําอยางนั้น; มันคนละเรื่อง. แตนี่มันเปนเรื่องของทิฏฐิ เรื่องทางวิญญาณ
ที่เปนเรื่องของทิฏฐิ, เรื่องทางวัตถุก็เปนเรื่องของวัตถุ ไมใชธรรมะ. เรื่องทางวัตถุ
เปนเรื่องตามธรรมชาติ. เรื่องหิวทางวัตถุนั้นก็หาอะไรกิน, หรือวาหิวทางจิตตาม
ธรรมดา ก็ตองหาอะไรกิน หาอะไรมาสนองอยางนี้. สวนเรื่องหิวทางทิฏฐิ นี้จะไป
หาอะไรมาสนองมาเลี้ยงไมได; ตองฆาความหิวเสียเอง; เพราะมันไมใชเรื่อง
ทางวัตถุ ที่จําเปนจะตองกินเขาไปเลี้ยงรางกายอะไรนี้;
มันเปนเรื่องคนละอยาง.
มันเปนเรื่องทางทิฏฐิที่เขาใจผิด เรียกวา “ภวทิฏฐิ” ทิฏฐิในความเปน.
ภวทิฏฐิ-ทิฏฐิในความเปน คือจะเปนดีเปนเดน จะยกหูชูหางจะเปน
อะไรทํานองนี้เรียกวา ภาวทิฏฐิ, ภว+ทิฏฐิ ก็คือทิฏฐิในเรื่องเปน. พอมีมาแลว
ก็เกิดตัณหา ชนิดภาวตัณหา แลวก็หิวอยางที่ไมมีอะไรจะมาระงับได. เมื่อใหกินจนอิ่ม
ในทางปากทางท อง ให สมบู รณ ด วยกามารมณ จนเป นของทิ พย ของสวรรค ไปแล ว ก็ ยั ง
ไมอิ่ม; เพราะเปนเรื่องของ ภวทิฏฐิ หรือแมวิภวทิฏฐิ, อยากเดน อยากสูงอยู
เรื่อย, อยากสูงกวาคนอื่นอยูเรื่อย, อยากใหทุกคนยอมแพ, อยากใหทุกคนบูชาใหเกียรติ
อยูเรื่อย, นี้ก็ระงับไมได ทรมานไปจนตายไมมีอะไรอิ่ม. ถาจะไมใหหิว จะใหอิ่ม
ก็ตองฆาความหิวเสีย; เมื่อความหิวไมมี ความอิ่มก็มีมาเอง อยางอัตตโนมัติ.
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นี่แหละเรื่อง ความอิ่มแบบที่ประหลาด ที่ไมใครสนใจกัน
หัวใจอันสําคัญของพุทธศาสนา.

และเปน
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เมื่ อเรานั่ งทํ างานอยู ที่ โต ะทํ างานที่ ออฟฟ ศ อย าหิ วทางวิ ญญาณอย างนี้ ;
แลวงานก็ทําไป ๆก็เปนผลดีพรอมกันไป;
ทางรางกาย ทางวัตถุก็มีความสําเร็จ
ประสบความสําเร็จ :
อยากไดเงินก็มีเงิน อยากไดเกียรติ ก็มีเกียรติ และฝกทํา
จิต ใจไป ก็ไ มห ิว และไมเ ปน ทุก ข ไมต กนรกทั ้ง เปน .โดยมากไมรู จ ัก แบง แยก
กันออกไปเปนพวก ๆ, ไมรูวาพวกไหนจะตองจัดการอยางไร เลยปนกันยุง; ทีนี้
ก็แกไมตก แกไมถูก.
นี้หมายถึงฆราวาส :
ฆราวาสตองทํางานอยางฆราวาส
ที่ออฟฟศ ที่ในไรในนาในสวน ในอะไรก็สุดแท.
แมในที่ทํางานของฆราวาส เขาก็
ตองรูจักทําตนใหอิ่มทางวิญญาณ,
แลวก็ทํางานไปตามสติปญญา ปญหาก็หมด.
เรียกวาเปนคนอิ่มอยูได.

พุทธศาสนา สอนใหรูจักความอิ่ม
ทีนี้ แมไมใชเปนคนอยางนั้น :
ไมใชฆราวาส ก็ยังมีปญหาอยา ง
เดียวกัน; เพราะพระเณรก็ยังทะเยอทะยาน ยังหิวอยูอยางเดียวกัน. หิวความดี
ความเดน ตองหยุดมันเสีย;
งานประจําวันที่ตองทําทางกาย ทางอะไรนี้ ก็ตองทํา
กันไป; ถึงเวลาไปฉันอาหาร ก็ตองไป; ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ ขณะ ทุก ๆ อิริยาบถ
ก็อยาไดเกิดความหิวทางวิญญาณ ในเรื่องดี เรื่องเดน เรื่องภวทิฏฐิ
ภวตัณหา;
อยางนี้เปนคนอิ่ม; เมื่ออิ่มแลว ก็ไมตองพูด มันหมดปญหา.
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พุทธศาสนา หรือคําสอนของพระพุทธเจา ทําใหคนมีความอิ่ม ไดรับ
ความพอใจอยูตลอดเวลา : ความทุกขไมมี ปญหาไมมี, ความตายก็พลอยไมมีปญหา
ไปดว ย; เพราะมัน อิ่ม อยา งนี้ไ ดจ นกระทั่ง ตาย. พอตายแลว ก็ไ มรูสึก อะไร
ก็เ ลิก กัน; แตตองไมมีความกระหายที่จะเกิดใหม, ภพหนาชาติหนาก็ไมมีอีก;
เพราะวาหยุดอยูที่ความอิ่ม;
ไมมีความหิวในการที่จะเกิดใหม.
ฉะนั้นธรรมะนี้
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เปนความอิ่มที่ประหลาด : อิ่มนิรันดร อิ่มตลอดกาลนิรันดร เปนของที่ไมเกิดไมดับ
ไมเหมือนกับเรื่องหิวขาว หิวกามารมณ ซึ่งเปนเรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ แตถาอิ่มเพราะวา
ตัดภวตัณหา ภวทิฏฐิได ก็เรียกวาอิ่มนิรันดร; ความหมายของนิพพานนี้ คืออิ่ม
นิรันดร. ถาอยากจะรูจัก นิรันดร หรือมตะ หรืออะไรแลวอยากอิ่มนิรันดรอะไร
กันบางละก็ จะตองสนใจเรื่องอยางนี้.
ทําอยางไรจึงจะเปนอมตะ หรือ immortal ทําอยางไรจึงจะเปนนิรันดร
eternal,eternity ? นี้คนทั่วไปฟงไมถูก ไมเขาใจไดวา เรามีอายุไมกี่ปจะตาย แลว
จะไมตายไดอยางไร ?จะเปนนิรันดรไดอยางไร ? ตัวนั้นแหละคือตัวที่ไมเขาใจคําวา
“อมตธรรมในพุทธศาสนา”. นี่ก็คือความโงมาก.
ที่พูดคําวา “ออก” ออกนี้ ออกจากความตายเพื่อหาอมตธรรม. พบ
อมตธรรมแลวโวย!ก็เอามาบอก มาปนกัน เอามาแจกกัน นี้เชนในเรื่องอุปติสสะ โกลิตะ
คือพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ; ออกหาอมตธรรม พบแลวมาบอกมาแจกกันนี้.
ฟงดูใหดี ๆ เขาพบอมตธรรม ไดพบความเปนนิรันดรหรือชีวิตนิรันตร อยางพระเยซู
เรียกอยางนี้; เขาพบกันได. สําหรับมนุษยเรา ๆ ที่มีอายุไมเกินรอยปนี้ ก็ตอง
อาจหมายความถึงความอิ่มชนิดนี้. มันเปนนิรันดร, หรือความเปนอยูชนิดอิ่ม
เพราะไมอยากอะไร. นี่คือชีวิตนิรันดร : ไมเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย.
ใครถึงชีวิตนิรันดรแลวถาดับก็ดับแตรางกายเทานั้น;
สภาพความอิ่ม หรือชีวิต
นิรันดรยังอยู, อิ่มอยูเรื่อยไป. รางกายแตกตาย ก็แตกตายไป; ตัวเราก็มิไดมี;
แตวาสิ่งที่เปนอมตะ หรือเปนนิรันดรคงมีอยู.
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ทั้งพระทั้งฆราวาส ควรรูจักทําตนเปนผูอิ่มทางวิญญาณ
ทีนี้ ก็อยากจะรวบรัดเรื่อง ใหมันเหลือแตเพียงวา จะสึกออกไปก็ตาม
จะอยูตอไปก็ตามจงรูจักทําตนใหเปนคนมีความอิ่มในทางวิญญาณกันเสียบาง;
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นอยก็จะเปนการไดถึงตัวพุทธศาสนาไปเรื่อย ๆ ไมเสียที ที่มีชีวิตอยู; หรือบวชอยู
ก็ไมเสียที; ถาไดความอิ่มชนิดนี้อยูละก็เรียกวาไมเสียที. ปญหามีเทานี้. ความเปน
พระอรหันตที่เรียกวาสูงสุด ก็สูงสุดเพียงเทานี้ คืออิ่มนิรันดรโดยแทจริง;
ถายัง
ไม เป นความอิ่ มสมบูรณ โดยแท จริ ง ก็ ยังไมเปนพระอรหั นต เปนเพียงรอง ๆ ลงมา;
ถาไมไดเสียเลยก็เปนปุถุชนอยางเลวมาก ถาไดบางก็เปนปุถุชนอยางดีหนอย.
ขอใหระวัง อยามีความหิวทางวิญญาณ

จะเปนผูตกนรกทั้งเปน จะเปน

เปรต.
ที่เรียกวาเปรต นั้นก็ไมมีอยางอื่น : เปรตก็มีทองเทาภูเขา ปากเทารูเข็ม
อยางนี้ คือความหิวทางวิญญาณ เพื่อดี เพื่อเดนเทาภูเขา;
แลวโอกาสที่จะ
มีจะเปนได มันเทารูเข็ม; มันก็มีความอิ่มไมได. เปรตจึงหิวเรื่อย; ก็ไดแกคน
ทุกคนในโลกนี้ที่กําลังหิว, ไมใชโลกอื่น, ไมใชตอตายแลว,ไมใชอุปปาติกะอยางที่
เขาพูด ๆ กัน;
หรือไมใชอทิสมานกายอะไรที่ไหน.ที่แทก็คือคนที่หิวอยูเรื่อ ย
นั่นเอง. ถาเปนสัตวชนิดอื่นไปแลว ก็ไมมีความแปลกประหลาด, เพราะเปน
ธรรมดาของสัตวชนิดนั้นไปเสีย ไมเกี่ยวกับเรา; ที่เกี่ยวกับเราก็โดยเหตุที่วา เรานี้
จะเปนเปรตโดยไมรูสึกตัว คือหิวอะไรในทางจิต ทางวิญญาณอยูเรื่อย ไมมีวันอิ่ม
เสียเลย. ขอใหทุกคนเขาใจคําใหม วา “อิ่ม” นี้ขึ้นมาอีกสักคําหนึ่ง.
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ทีนี้อยากจะพูดทบทวนคําที่กลาวเมื่อตะกี้ที่วา ไมมีใครสนใจเรื่องคําวา
อิ่มนี้, หรือวาพุทธศาสนามีใหสูงสุดแคอิ่มนี้. นี่เขาใจไมไดแลวไปถือเสียวา
เปน เรื่องต่ําเกินไป หรือที่พูดนี้ไมจริง.เดี๋ยวนี้พวกเราที่นี่ก็ถูกหาวาพูดไมจริงอยูเรื่อ ย
และมากขึ้น. นี่เปนเพราะเราพูดดวยสํานวนที่เขาไมเคยฟง.
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พระพุทธศาสนาไมมีอะไรมาก มีแต “อิ่ม” เทานั้นเอง และถาเราจะ
เขาใจกันไดบางก็จงเขาใจอยางวานี้ :
ถาวาหยุดความกระหาย หยุดอยากเสียได
มันก็อิ่ม; ดับตัณหาเสียไดดวยประการทั้งปวง นี้คืออิ่ม และไมเปนเปรตดวย. อยาไป
เรียนอะไรมากเลย เรียนแคใหรูจักทําใหอิ่มก็พอแลว. หยุดความอยากเสียก็ยังอิ่ม;
ไมเหมือนเรื่องทางกาย ตองไปหามาใหมันกิน; หิวอีกก็กินอีก, หิวอีกก็กินอีก,
นี้เปนเรื่องทางกาย. ถาเรื่องทางวิญญาณนี้ ไมทําอยางนั้น, ไมทําสนองมันอยางนั้น,
ไมมัวแตสนองความตองการอยูอยางนั้น; แตวาหยุดความอยาก หรือหยุดตัวอยากเสีย
มันก็อิ่ม.
เรามีสองอิ่มก็พอแลว : ทางรางกายก็หาใหกินมาอิ่ม ๆ เปนประจําวันไป,
ทางจิตทางวิญญาณ ก็หยุดความกระหายเสีย มันก็อิ่ม. นี้มันเปนความอิ่มทั้งทางกาย
และทางวิญญาณก็สบาย;ปญหาก็หมด. พุทธศาสนาก็จะมีเทานี้เอง.

ทําให “อิ่ม” ทั้งทางกายทางจิตก็พอแลว
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ระยะนี้ ได ข าวว า คนเขาด าผมอย างรุ นแรงว า ผมทํ าพุ ทธศาสนาให ห มด
ราคา; เขาพูดอยางนี้; ทําพุทธศาสนาใหเปนของตกต่ําไป หมดราคาไป ทําใหไมใช
พุทธศาสนาไปเสียเลยดวยซ้ํา ในเรื่องที่ผมพูด ๆ มาแลว. แตผมจะยังคงพูดอยางนี้อีก
คงจะมากไปอีกดวยซ้ํา วา พุทธศาสนาไมมีอะไรมีแต “อิ่ม” เทานั้น. นี้ขอให
พยายามเขาใจใหได แลวบอกตอ ๆ กัน : ใหทําใหอิ่มทั้งทางกายทั้งทางจิต ก็พอแลว!
ในที่นี้จะใชคําหยาบอีกแลว, ไหน ๆ เขาก็อุปโลกนใหเราเปนคนพูดคําหยาบ ก็จะพูด
หยาบทั้งนั้น : เมื่อมนุษยกินอิ่มทางปาก ทางทองแลว ก็ยังหิวกระหายทางวิญญาณ,
กระหายจะดี จะเดน, ตัวกูอยากจะยกหู ชูหาง ไมไดยกหูชูหางก็หิว; เรียกวาอิ่ม
แตทางกาย หิวทางวิญญาณ; เพราะฉะนั้นจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน, มนุษยนี้เลว
กวาสัตวเดรัจฉานกันตรงนี้!
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สัตวเดรัจฉานไมมีหิวทางวิญญาณ! มีแตหิวทางรางกาย; พอไดกินอิ่ม
แลว ก็เสร็จเรื่องหมดปญหาไป เพราะทางวิญญาณมันไมหิว. สวนมนุษยนั้น พออิ่ม
ทางกาย ทางเนื้อหนังแลว ยังหิวทางวิญญาณเทาภูเขาอยู; แตไดมาเพียงเทารูเข็ม ;
นี่เรียกวาหิวแรง; ฉะนั้นมนุษยจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน ถาหากวาไมทําใหรูจักอิ่ม
ทางวิญญาณ. มนุษยตองรูจักทําใหเกิดความอิ่มทางวิญญาณ จึงจะไมเลวกวา
สัตวเดรัจฉาน; และจะเกงกวา ดีกวาสูงกวา ประเสริฐกวา ถาทําได. สัตวเดรัจฉาน
ไมหิวทางวิญญาณ เพราะธรรมชาติชวย;
ไมถือวาเกง ไมถือวาประเสริฐวิเศษ,
ธรรมชาติใหความโงมา สําหรับไมรูจักหิวทางวิญญาณ. สวนมนุษยนี้ก็มีกรรมที่
ธรรมชาติใหสติปญญามา ใหรูจักดี รูจักชั่วรูจักสุข รูจักทุกข.
มนุษยคนแรกินผลไมตนนั้นเขาไป ทําใหรูจักดี รูจักชั่ว รูจักสุข
รูจักทุกข อะไรทุก ๆ อยางนี้ มันเกิดหิวทางวิญญาณขึ้นมา. ก็เลยทนทรมานตลอด
กาล. จึงตองแกปญหาขอนี้ใหได ใหสมกับที่เปนมนุษยจริง ๆ; หากมีปญญาพอที่จะ
หยุดหิวทางวิญญาณก็จะดีกวาสัตวเดรัจฉานสมกับที่เรียกวามนุษย. ถาไมเชนนั้น
ก็เปนคนที่สูสัตวเดรัจฉานก็ไมได;
เพราะสัตวเดรัจฉานมีการไมทรมานทางวิญญาณ.
ทรมานแตเรื่องทางรางกาย หรือจิตใจ
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกี่ยวกับรางกาย.ทางทิฏฐิ
ทางวิญญาณทางสวนลึกนั้น สัตวเดรัจฉานไมมีปญหา; ไมมีความทุกขรอนที่เผาอยู
ตลอดเวลาในสวนลึก ที่ทําใหเปนเปรต นั้นไมมี; เพราะมันมีความเปนสัตวเดรัจฉาน
เสียแลว ไมตองมีความเปนเปรต.
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ทีนี้ ปญหามันเหลืออยูที่พวกเราเฉพาะที่เปนมนุษยนี้, ที่เรียกตัวเองวา
มนุษย; จะเปนมนุษยก็ตองเปนมนุษยที่แปลวา “มีใจสูง”, แปลงาย ๆ วา มีใจสูง.
คําวามนุษยอาจแปลวาเหลากอของพระมนูก็ได; ถาเปนเหลากอของพระมนูจริง
ก็ตองมีใจสูงอีกนั่นเอง. ตองมีใจสูง คืออยาใหน้ําทวม: น้ําคือความหิวทางวิญญาณ
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ซึ่งเปรียบเหมือนน้ําทวมได. นี้ก็ถือวาเปนมนุษย ปญหาก็หมดไปได : มีเทานั้น.
พุ ทธศาสนามี เ ท า นี้ :มี แปดหมื่ น สี่ พั น พระธรรมขั นธ ก็ เป น คํ า อธิ บ ายสํ า หรั บ ให
เปนอยางนี้ เพียงเทานี้.
พุทธศาสนา แปดหมื่น สี่พัน พระธรรมขันธ ก็คือคําอธิบายวาทํา
อยางไรจึงจะอิ่ม นี้บอกใหรูเพื่อสําเร็จประโยชนในการทําใหอิ่มคําเดียวเทานั้น
:
หยุ ดอยาก หยุ ดหิ ว ทางวิ ญญาณแล วเป นผู อิ่ มอยู ตลอดเวลาตลอดกาล และเป น อมตะ
ดวย. เพราะฉะนั้นดูภาพ immortal อยางที่พวกจีนเขาเขียน ตัวโต ๆ อวน ๆ บาง.
สําหรับภาพอิ่มนี้ เรากําลังจะเขียนอีกสักตัวสองตัว ที่ฝาผนังดานหนึ่ง.
เขาเรียกวา
ตัว immortal
ตัวโตสักเทาตุม รูปรางเปนตุม นี้มีความหมายที่วา ไดความสมบูรณ
ความเต็ม.

ฝกความอิ่มมาตลอดพรรษา
แมออกพรรษาแลวก็ควรพบความอิ่มตอไป
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เมื่อตะกี้ที่วา จะพูดสรุปเรื่องเกี่ยวกับออกพรรษา ก็เปนเรื่องความอิ่ม
:
อยูมาพรรษาหนึ่งแลว ออกพรรษาแลวควรจะพบกับความอิ่มบาง;
หยุดหิวทาง
วิญญาณเสียบาง. ที่ไดพรรษาหนึ่ง จะไดเปนพรรษาหนึ่งจริง ๆ คือดีขึ้น, มีความอิ่ม
ทางวิญญาณเพิ่มขึ้น; อยาเอาไปปนกับ “ความอิ่มทางขาวสุก”; พรุงนี้จะตักบาตร
รับบาตรกันหลาย ๆ บาตรอีก. อยาเอาไปปนกันกับความอิ่มอยางนั้น. ถาเปนอิ่ม
ทางวิญญาณ, ก็ไมมีวัตถุ ไมมีขาวสาร ไมมีขาวสุก ไมมีขนม ไมมีอะไร. เพราะวา
หยุดความหิวเสีย กามตัณหาก็หยุดไป, ภวตัณหาก็หยุดไป, วิภวตัณหาก็หยุดไป,
แมชั่วคราวก็ยังดี. ตลอดเวลาที่มันหยุดก็ไมหิว; ไมหิวก็อิ่ม. พอไมหยุดมันเกิด
มาอีก ก็หิวอีก; มันก็มีความทนทรมาน เหมือนกับตกนรกทั้งเปน, เปนเปรต.
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อยาทําเลนกับคําพูดเพียงคําเดียววา “อิ่ม” ; คํานี้มีความหมายลึกมาก :
ลึกถึงความหมายของพุทธศาสนาทั้งหมด,
พระธรรมอันสูงสุด ก็สูงสุดเมื่อทําให
มนุษยรูจักอิ่ม. ถาหยุดอยากเสียไดก็เลยอิ่ม; ดับกิเลสใหหมดสิ้นก็คือหยุดอยาก
ไมมีอยากก็อิ่ม. เพราะฉะนั้นคําวาพระอรหันตควรจะแปลวาผูอิ่ม; ครั้นแปลอยาง
นี้ก็เขาใจกันเปนเรื่องอาหารการกินไปเสียอีก; มักเขาใจผิดกันไดอยางนี้เสมอ.
คําพูดอยางภาษาธรรมดาฟงดูไมนาปรารถนา; แลวยิ่งพูดวา ไมอิ่ม-ไมหิว
อยางนี้มันยิ่งแหงแลง; ยังมีเรื่องอะไรที่นาปรารถนาอีก; สูพูดวา “อิ่ม” คําเดียว
นี้ไมได, แลวก็ใชสํานวนวา“อิ่มตลอดกาลนิรันดร”, หรือมีชีวิตอยูตลอดกาลนิรันดร.
การพูดในแง positive อยางนี้ดีกวาในแง negative; แตที่จริงเรื่องนี้ไมใช positive
ไมใช negative; ไมใชทั้งสองอยาง. แตเมื่อเราจะพูดกับมนุษยธรรมดาที่พอใจใน
positive เราก็พูดวาอิ่ม หรือพูดวาไมตาย. รูความหมายของมันใหดี ๆ จึงจะ
เขาใจไดดีในคําวา “อิ่ม”. เมื่อจะกินก็กินใหอิ่ม เมื่อจะนอนก็นอนใหอิ่ม, จะทํา
อะไรก็ทําใหอิ่ม อยางนี้ในทางวัตถุก็ทําไปได, แตในทางวิญญาณตองตัด ตองหยุด
ความกระหายหรือความหิวเสีย จึงจะอิ่ม.
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เราเกิดมานี้ ก็เพื่อใหอิ่มกันทั้งนั้น ทั้งทางกาย และทางวิญญาณ. ปญหา
ทางรางกายหาขาวกินนี้ไมมีปญหา และเรียกวาไมมีปญหาไดเลย.
ปญหาที่จะเหลือ
มีแต “อิ่มในทางวิญญาณ” ซึ่งยังอิ่มกันไมคอยจะได, ไดนอย ไดยาก, และยังแถม
พูดกันไมคอยรูเรื่อง.
ขอใหพยายามเปนผูอิ่มทางวิญญาณใหสุดความสามารถ, แลวการงาน
ก็ทําไปเถอะ เพื่อประโยชนผูอื่น. ภาพจับวัว ๑๑๐ ภาพนั่นก็ใชเปนอุปมาไดอีก;

๑.

ภาพจับวัว ๑ ชุด มี ๑๐ ภาพ ที่เขียนไวในตึกมหรสพทางวิญญาณ และไดเคยพิมพแพรหลายแลว,ใน
หนังสือนี้ก็ไดตีพิมพที่หนา ๑๔๓ ไวอีก
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ที่ เขี ยนให ดู ภาพที่ หลั ง จากจั บ วั ว ได นั้ น เป นภาพเป าป ขี่ วั ว เป น อุ ปมาว า มี ค วาม
ไดตามตองการพอแลว ตัวตนมันก็วางไป; เกิดมาใหมเปนคนทําเพื่อชวยผูอื่น,
ทําประโยชนผูอื่น, เที่ยวสองตะเกียง เที่ยวแจกของ. นี่งานของคนอิ่ม; ดูใหสม
กับรูปที่เขียน :
คนทองโตเทาโอง เที่ยวแจกของสองตะเกียง เพราะมีความอิ่ม
จึงมีแจกให; ไมใชทองโตหมายถึงภูเขา; แตหมายถึง มีอะไรดีอีกมากพอที่จะแจก
คนอื่น. เพราะฉะนั้นเราหยุดหิวเสีย แลวก็อิ่ม, อิ่มแลว ก็ทํางานเพื่อคนอื่น ;
เรื่องก็จบ.
พูดไปพูดมาก็วนอยูที่ คําวาอิ่มคําเดียว, อิ่มแลวจะทําอะไรก็ได. นี่ลอง
คิดดู; ใกลจะเลิกแลว จะจบแลว วา : เราใชคําวา “อิ่ม” คําเดียวมันพอจริง ๆ
อยางนี้. เขาจะหาวาเราทําลายพุทธศาสนาใหหมดคาก็ตามใจเขา. ในที่นี้ เราอยาก
ใหทุกคนคิด และเขาใจวา มีเทานี้จริง ๆ;ที่ไปเรียนกันมาก ๆ, เรียนโนน เรียนนี่
ใหมันมาก นั่นเปนพวกบาหอบฟาง, บาหอบฟางคือหอบเอาไปไมมีที่สิ้นสุด, หอบฟาง
ไปไมมีที่สิ้นสุด! ที่มาเรียนรูคําวา “อิ่ม” คําเดียวนี้พอแลว. อิ่มเสียกอนเถอะแลวจะ
หอบฟางเลนบางก็ได; แตตลอดเวลาที่หอบฟางอยูนั้นตองอิ่ม, ตองใหอิ่มอยูเสมอ
จะหอบฟางเลนบางก็ได แลวเอาไปแจกเขา.
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ทีนี้จะพูดถึงวา วัดเราเปนโรงมหรสพทางวิ ญญาณ อยูตลอดทั้ง วัด
ทั่วทั้งวัด : มีตนไมมีกอนหิน มีธรรมชาติ มีความเงียบสงัด, ที่เปนอยางนี้แหละ ;
เราจะรูสึกวามันเยือกเย็น; ความหิวหยุดไปหมดเองเลย. ทําไมพวกคุณจึงไมถือวา
นี่เปนสัญญลักษณของความอิ่ม ? นี่คือสัญญลักษณของความอิ่ม! เย็น สบาย เงียบ
สงบดี สะอาดดี แจมใสสวางดีอยางนี้. คุณตองเขาใจตอไปถึงวา “อิ่ม” นั้นคือ
มหรสพทางวิญญาณ; ที่เรียกวา อิ่มนั้นคือมหรสพทางวิญญาณ; ถาใครไมโง
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เขามาในวัดนี้ จะแลเห็นมหรสพทางวิญญาณทั่วไปทั้งวัด : กอนหินก็ตาม ตนไมก็ตาม
ดอกไมก็ตามแมลงก็ตาม. เชา ๆ ผมเดินดูหญาดูใบไม; เทานี้ก็รูสึกวา แหม, มีใหดู
มากจริง; นาดู ชวนใหดู และพอใจไปทุกอยาง; นี่ก็เปนอิ่มชนิดหนึ่งเหมือนกัน.
อยากจะพูดหรืออยากจะยืนยันวา เดินดูอะไรเลนตามสนามหญา ตอนเชา ๆ
มันก็อิ่มประหลาดชนิดหนึ่งเหมือนกัน. ถาเราไดความอิ่มชนิดนี้ แลวเราจะตองทํา
อะไรทําไม; ในเมื่อมันเปนความอิ่มชนิดหนึ่ง ซึ่งนาพอใจก็ดีแลว จะตองทําอะไร
ใหยุงยากลําบากเกินไปทําไม, หาไดงาย ๆ แลว.
ขอนี้ ผมจึงอยากจะแนะวา ควรจะสนใจธรรมชาติบาง, พระเณรควรจะ
สนใจลงไปถึงธรรมชาติที่แทเหลานี้ : กอนหิน กอนดิน กอนกรวด ใบหญา มด
แมลง ดอกไม อะไรก็ตาม; ลองลดตัวเองลงไปสนใจดูบาง, มันมีใหสนใจ และ
มีใหอิ่มอยางยิ่ง อยางที่ไมตองลําบากมาก, ไมตองไปหาอะไรลําบาก ก็อิ่มและพอใจได.
พวกที่เขาเปนนักธรรมชาติ, นักเลงธรรมชาติ เขาสนุกสบาย พอใจอยูกับธรรมชาติ
เหลานี้ ก็อยาไปวาเขา; ธรรมชาติทําใหเขาอิ่ม หรือสบาย โดยลงทุนนอยที่สุด
ไปที่ไหนก็มีได. สวนการทะเยอทะยานเพื่อกินดีอยูดี จะมีเกียรตินี้, หรือจะให
ใครยอมแพใหใครเทิดทูนบูชานี้มันบา; มันเปนเรื่องที่ทําใหหิวไมมีที่สิ้นสุด.
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เชา ๆ เดินไปบิณฑบาต เดินชมกอนหิน กอนดิน กอนกรวด ใบหญา
น้ําคาง มด แมลง ปู ปลา, แลวเดินเรื่อย ชมไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเปนมิตรเปนเกลอ
กับพวกเหลานี้, แลวจะเต็มไปดวยความสบายตา สบายใจ, เปนความอิ่มไปหมดทุกหัว
ระแหง, ไมวาจะเหลียวไปทางไหน ไมมีความขาดแคลน, มีแตสิ่งที่ชวยทําใหจิตใจ
ของเราอิ่มหรือสบายไดทั่วไปหมด, คือพอใจก็แลวกัน ในแงใดแงหนึ่งก็พอใจ ;
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ไมตองมีเหยื่อกิเลสที่สวย ๆ.
กอนกรวดธรรมดา ดินธรรมดา ใบไมธรรมดา ของ
ธรรมดาที่มี ๆ อยูนั่นแหละ; ถาสนใจดวยใจที่อิ่มและถูกวิธี ละก็สนุกทั้งนั้น, และ
ดูมันแปลกประหลาดออกไปทุก ๆ วัน.แตสังเกตดู ไมมีใครจะไปมองมันเลย.
คนที่ปลูกดอกไมสวย ๆ นี่ก็ปลูกไวอวดคน, สรางความหิวในการที่ตัวยัง
มีของดี ของเดนอะไร ก็หิวเรื่อยเสียเหมือนกัน. ถึงจะปลูกดอกไมอีกกี่แปลง กี่รอยตน
กี่พันตน มันก็หิวเรื่อย; แตถาปลูกไวดูสักตน แลวศึกษา แลวจะพอใจ กระทั่งใบ
กระทั่งราก กระทั่งมันไมมีดอก ก็ยังเปนที่พอใจ. อยางนี้ชวยไปในทางอิ่มนี้ไดจาก
ธรรมชาติ, เปนเกลอกับธรรมชาติ, ไดรับความสบายใจจากธรรมชาติ. ถาเราคอย
แตจะใชมันเปนเครื่องอวด, มันก็ใหเราเปนทาสปลูกมัน, เปนทาสกิเลสตัณหาอยางหนึ่ง
ที่วาเรามีของดี ของสวยสําหรับอวด; อยางนี้ก็แยเลย ยิ่งทํายิ่งแย-ยิ่งทํายิ่งแย-ยิ่งทํา
ยิ่งแย. มันควรจะทําไปในทางที่หยุด และพอใจ ยินดีอะไร ที่พอใจงาย ๆ ไมตอง
วิ่งไปดูที่ไหน ใหเสียเงินใหลําบาก.
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สิ่งที่จะเดินดู นั่งดู มันมีเต็มไปหมดในโลกนี้, แลวก็มีความเพลิดเพลิน
ไปได จนตลอดชี วิ ต.อย างนี้ มั นดี คื อไม ลํ าบาก ไม เสี ยเงิ น ไม ลํ าบาก ไม ยุ ง ยาก,
มันเปนสิ่งที่ใหอิ่มได;
มีแตใครตองการหรือไมตองการเทานั้นเอง ถาใครไม
ตองการ ผมก็บอกไมถูก คือพูดกันไมถูก. เพราะฉะนั้นจึงถือวา เราอาจจะอิ่มได
ดวยการดู, การศึกษา การเปนเกลอกันกับธรรมชาติ, แลวจะมีอิ่มไดเหมือนกัน,
และยิ่งฉลาดมากขึ้นไปอีก คือลงทุนนอยที่สุด แลวอิ่มไดมากที่สุด; ดีกวาไปเรียน
บาลีจนเปนวัณโรคตาย,เรียนภาษาอังกฤษจนเปนโรคเสนประสาท ไมหาย,
อยางนี้;
ดีกวาทั้งนั้น. เรียนธรรมะที่ทําใหรูจักอิ่มเสียกอน; ทีนี้พอเรียนธรรมะ รูจักวิธี
ปฏิบัติใหมันอิ่มแลว; ไปเรียนบาลีก็ไมเปนวัณโรคตาย, หรือเรียนภาษาอังกฤษ
ก็ไมตองเปนโรคเสนประสาท; เพราะความอิ่มทางวิญญาณนี้ก็มีในทางที่วาปองกันโรค,
เปนอํานาจตานทานโรค.
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ขอใหขวนขวายเรื่อง “ความอิ่มทางวิญญาณ”
ขอใหรีบขวนขวาย และรีบเอาใจใส, เรื่อง “ความอิ่มทางวิญญาณ”
เสียกอน, แลวคอยๆขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งหรูหราตามโลกนิยม แลวจะไมเปน
อะไร; กิเลสก็ไมรบกวน, รางกายก็ไมเปนอันตราย. เมื่อจิตใจมันปกติ หรือมันอิ่ม
นี้เรียนไดเร็ว. นี่ผมเปนคนบอก และยืนยันวาจิตใจในสภาพที่ปกติ ที่เรียกวาอิ่มนี้
เรียนอะไรก็เรียนเร็ว. คนอื่นเรียนไปจนตายก็ไมใครรู, เราเรียนปเดียวก็รู, หรือเรียน
ครึ่งปก็รู. คนที่จิตใจหิวไมรูจักอิ่ม ใหเรียนอะไรจนตายก็ไมรู; เพราะจิตไมเปน
จิตทีประกอบดวยคุณสมบัติของจิต; แตเปนจิตที่หิวเรื่อยจนไมใชจิต. เพราะฉะนั้น
อยาทําอะไร อยาเรียนอะไร ดวยความหิวทางวิญญาณ, แตใหทําอะไร ๆ ดวยความ
อิ่มทางวิญญาณอยูเสมอไป.
ถามีเรื่องหิวก็ใหมีแตหิวขาว : หิวก็กิน กินแลวก็หาย, แลวก็ประคับ
ประคองจิตใจ ใหมีความอิ่มทางวิญญาณอยูเสมอ; นี้สบายหมด : ทําประโยชน
ตนก็สบาย ทําประโยชนผูอื่นก็สบาย, ไมทําอะไรก็สบาย, เปนเรื่องสบายไปหมด ;
นี้แหละคือพุทธศาสนา; เรียกวาไมมากมาย, แตวายิ่งกวามาก : ไมมีอะไรมาก
มายแตวาใหญโต, หรือเปนเรื่องลึกซึ้งทั้งนั้น. นี่ในคํา ๆ เดียวนี้ใครจะไปเผยแผ
พุทธศาสนาทั่วโลก ไปพูดเรื่องอิ่มกันดีกวา; เขาก็จะสนใจ, แลวก็บอกวาเรื่อง
อิ่มนี้ทําใหสมบูรณใหถูกตอง ใหเขาใจดี, พุทธศาสนาจะชวยใหเกิดความอิ่มที่แทจริง ;
แลวมนุษยก็ไมตองรบกันเหมือนที่รบกันอยูเดี๋ยวนี้.
เพราะมีความหิวทางวิญญาณ
อยากดี อยากเดน เพราะกลัวจะไมไดดีไมไดเดน คนก็คิดทําลายผูอื่นปองกันไวกอน ;
ก็เลยรบกันเรื่อยไป, แลวไมรูจะโทษใคร; เมื่อเปนกันเสียอยางนี้ทั้งโลกก็ไมรู
จะโทษใคร, ไมมีฝายไหนถูกฝายไหนผิด, เปนเปรตที่มีความหิว แลวรบกันทั้งสองฝาย ;
นี้ตองโทษวากรรมของโลกนี้เอง, บาปกรรมของโลกนี้เอง เพราะมนุษยเดิน
ทางผิด.
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ขอใหเดินทางถูกกันเสียบางเถิด
มนุษยในโลกสวนใหญเดินทางผิด ก็เลยไดรบกันเรื่อยจนกวาจะเอือม
แลวจะไดคิดกันใหมเพื่อเดินทางถูก แลวจึงจะหยุดรบกันที;
พอนานเขาเผลออีก
-เผลออีก-เผลอทีละนอย, เผลอทีละนอยจนเดินผิดทางอีก, แลวก็รบกันอีก ;
มันดูจะเปนธรรมดาของมนุษยอยูอยางนี้.
ทีนี้ใครจะเปนคนมีโชคดี? ในเมื่อเขาเดินทางผิดทาง, เราเดินเสียให
ถูกทาง; เมื่อคนสวนมากเขาเดินผิดทาง เราเดินใหถูกทาง, เราก็เปนคนโชคดี,
ไมมีใครมาทําอะไรเราได; จะมาฆาเราใหตาย ก็ยังไมทําใหเราเปนทุกขได.
ออกพรรษาแลว ก็ขอใหออกพรรษาดวยความที่มีอะไรดีขึ้น สูงขึ้น
เต็มขึ้น มากขึ้น จนเรียกวาอิ่มขึ้นแลว. คุณนาคะเสนเขาใจไหม ? จะคานก็คานซิ.
ชวยเอาไปเผยแผที่อินเดีย, เอาเรื่องอิ่มนี้ไปเผยแผที่อินเดีย; ทําใหชาวอินเดียอิ่ม
เหมือนอยางเมื่อครั้งพระพุทธเจา;
ถึงไมไดกินขาวเพราะอินเดียไมมีขาวพอจะกิน
ก็ยังอิ่ม, วินาทีสุดทายก็ยังอิ่ม. (ภิกษุนาคะเสน เสนอขอคิดเห็นบางอยางที่ขบขัน).
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เรื่องทางวิญญาณยังหิวนี้ มนุษยตองจัดการกันเปนพิเศษ; พระพุทธศาสนามีแตเรื่อง “อิ่ม” คําเดียวเวย! ใครสนใจหรือไมสนใจก็ตามใจ.

ทีนี้ใครจะมาคุยกันเรื่องวิปสสนาที่แทจริง ก็คือเรื่องทําให “อิ่ม” ถายัง
ทําใหอิ่มไมได ก็ไมใชวิปสสนาที่แทจริง. ฟงดูมันชักจะพูดทลึ่งมากขึ้น ใหเขา
ดาเอามากขึ้น; เพราะขืนพูดตามแบบฉบับอยู มันมากมาย มันออมคอม มันเยิ่นเยอ
มันตั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ มันมากนัก. พูดวา “ไมมีศาสนา”, พูดวา “ไมตองทํา
อะไร”; นี้ก็อยางเดียวกัน คือถูกดา. ถาเขาสนใจสักหนอย ก็จะพูดวา“ไมมีอะไรอีก
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นอกจาก อิ่ม”, ทําใหอิ่ม, ใหเกิดความอิ่มทางวิญญาณขึ้นมา; ก็เปนโรงมหรสพ
ทางวิญญาณอยูในความ“อิ่ม” เวย!
ใครรูจักธรรมชาติ คนนั้นก็อิ่ม. ขอใหพยายามทําวัดนี้ทั้งวัด ใหเปน
เครื่องสอน-สอน-สอนการทําใหอิ่ม; หรือเปนมหรสพทางวิญญาณ.
พอกันทีสําหรับวันออกพรรษา ขอใหเตือน ๆ กันวา ใหรูจักอิ่มกันเสียบางเถิด.
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๗. คนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ํา เดือน ๑๑ ปมะแม

การพูด เรื ่อ งปาฏิโ มกขธรรม หรือ ธ ร ร ม ปาฏิ โ มกข ในวั น นี้ อยากจะพู ด เรื่ อ ง คนไม ใ ห ค วาม
ยุ ติ ธ รรมแก ธ รรม แต ก ลั บ ให ค วามยุ ติ ธ รรม แก ธ รรม
อยางยิ่ง.
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เนื่ อ งจากระยะนี้ มี ค นมาหาบ อ ย ๆ เป น คน
ประเภทที ใ ห ค วามอยุ ติ ธ รรมแก ธ รรมะ แม ว า จะทํ า ไป
โดยไม รู สึ ก ตั ว . คนเหล า นี้ คื อ คนที่ เ ป น ทุ ก ข เ ป น รอ น
หรื อ เป น โรคเส น ประสาท แล ว ก็ วิ่ ง มาที่ นี่ ขอให ช ว ย
สัก ทีม าขอบวชบา ง, ขออะไรบา ง, แตแ ลว ก็ย ัง ไ ม
ทั น ได บ วช พอรุ ง ขึ้ น ก็ บ อกว า ไม ไ หว ยุ ง ยากลํ า บาก
และรา งกายเปน อยา งนั ้น อยา งนี ้, ลากลับ ไปรวม
ความแล ว เป น คนที่ กํ า ลั ง มี ค วามเดื อ ดร อ นขนาดหนั ก
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ด วยจิ ตใจของตั วเอง ด วยเรื่ องราวต าง ๆ ที่ กํ าลั งเกิ ดอยู กํ าลั งจะเป นบ าตาย ;
เหลานี้เปนโรคเสนประสาทอยางหนักอยู.

ธรรมะเปนสิ่งที่ตองศึกษาดวยจิตใจที่ยังดี ๆ อยู
คนจํ าพวกนี้ ผมมองเห็ นอยู เพราะสั งเกตมานาน ก็ เลยอยากให ชื่ อว า พวก
ที่ไมใชความยุติธรรมแกธรรม; แลวจะพูดอยางหนัก ๆ วา เขามีแตจะเอาขาง
เดี ยว. คนชนิ ดนี้ มี แต จะเอาข างเดี ยว ไม มี ให ใคร ไม เสี ยสละให ใคร; พอทุ กข ร อ น
ขึ้ นมา ก็ วิ่ งมาหาวั ด มาหาพระ มาให ช วยสอนธรรมะดั บ ทุ ก ข ใ ห ที . นี้ เขามาตาม
ธรรมเนี ยม ก อนนี้ ก็ ไม เคยรู ว าธรรมะจะช วยได , ถ าเชื่ อว าธรรมะจะช วยได เขาก็ ค วร
จะเคยสนใจธรรมะบ าง. นี่ ไม สนใจเลย. พอเกิ ดเรื่ องขึ้ นมา ก็ วิ่ งมาตามธรรมเนี ย ม
ว าช วยที ; ก็ ช วยไม ได เพราะว ามั นไม ใช เรื่ องเพิ่ งเกิ ด เขาเป นโรคเส นประสาทขนาด
หนักมากอน จะฟงเรื่องธรรมะถูกไดงาย ๆ หรือ ? ธรรมะนั้นเปนสิ่งที่ตองศึกษาดวย
จิตใจที่ยังดีจริง ๆ, ใจคอยังดี ๆอยู. ถารูธรรมะชนิดเปนเครื่องปองกันตัว เปนหลัก
สํ าหรั บปฏิ บั ติ , ธรรมะก็ สามารถป องกั นไม ให เสี ยใจหรื อไม ให น อยใจ; หรื อพู ดอย างนี้
ดีกวาวา ธรรมะปองกันไมใหเสียใจจนเปนโรคเสนประสาท.
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คนโดยมากผิดหวังเรื่องผูหญิง เรื่องครอบครัว.
พวกนี้โงเขลาจนไมรูวา
เรื่องครอบครัวเปนอยางนี้เอง และธรรมะจะแกไดอยางไรก็ไมเคยเอาใจใส.
อายุ
เขาไปตั้ง ๓๐-๔๐ แลว ยังไมรูวาธรรมะมีไวสําหรับดับทุกข; เขาไมสนใจ!
นี้เรียกวาใหความอยุติธรรมแกธรรมะอยางยิ่ง มีแตจะเอาทาเดียว,
จะเอาประโยชน
จากธรรมะทาเดียว, ไมยอมลงทุนใหแกธรรมะ คือไมยอมลงทุนศึกษา. นี่คือคน
พวกนี้ ที่ ให ความอยุ ติ ธรรมแก ธรรมะอย างยิ่ ง โดยไม ยอมศึ กษาเลย พอเดื อดร อ น
จึงจะวิ่งมาหาธรรมะ.
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ทีนี้ พวกชาววัดชาววา หรือวาแมที่เปนอุบาสก ทําตนเปนอุบาสก; คิดวา
จะพึ่งธรรมะอยูนั่นแหละ ก็ยังไมใหความยุติธรรมแกธรรมะอยางเพียงพออยูนั้นเอง ;
คือสนใจแตตามธรรมเนียมประเพณี สนใจตามสะดวก แลวก็สนใจนิด ๆ หนอย ๆ,
ไมมากเทาที่สนใจเรื่องลูกเรื่องเมีย เรื่องลูกเรื่องหลาน เรื่องเหลน เรื่องเงินเรื่องทอง
เรื่องขาวของ. อุบาสกอุบาสิกาเหลานี้ สนใจเรื่องลูกเรื่องหลาน เรื่องเงิน เรื่องทอง
มากกวาสนใจธรรมะ; จิตใจที่สนใจธรรมะมีปริมาณนอยกวากันมาก. นี่ธรรมะก็ชวย
ไมได หรือไมชวย เพราะวาเปนคนไมยุติธรรม.
อยาวาแตพวกที่จะไมสนใจเลย แมพวกที่ทําทาวาสนใจอยูนี้ก็ยังไมพอ จิตใจ
ถูกเอาไปใชในทางอื่นมากกวาในทางธรรม. ถาไปเปรียบเทียบสวนกันดู ถึงแมพระเณร
เรานี่ก็เหมือนกัน เวลาสนใจในธรรมะมีกี่นาทีในหนึ่งวัน ? แลวกําลังใจทั้งหมด
ทั้งรอยเปอรเซ็นตนั้นสนใจในธรรมะกี่เปอรเซ็นต ? สนใจในเรื่องอื่นกี่เปอรเซ็นต :
สนใจเรื่องดีเรื่องเดน เรื่องอื่น ๆ นั้นกี่เปอรเซ็นต ? ถานอยเกินไปในการที่สนใจธรรมะ
ก็แปลวาไมยุติธรรมแลว; แลวเมื่อธรรมะไมชวยก็ไมตองโทษกัน. นี่! ใหความ
อยุติธรรมแกธรรมะไมนอย ทั้งที่เปนพระเณร.
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นี่ผมพูดถึงคนบางคนที่ไมสนใจเลย ไมประสีประสา ไมรูวาธรรมะมีความ
จําเปนแกชีวิตเลย, แตเมื่อเกิดเดือดรอนดวยเรื่องเขาหมายมั่นมาก เชน เรื่องภรรยา
เรื่องคูรัก เรื่องอะไรก็ตามจึงจะมาใหชวยดับทุกข ซึ่งมีมากเสียแลว มันก็ดับไมได
ดับไมทัน; แลวเวลาที่จิตใจเขาเปนอยางนั้นมันพูดกันรูเรื่องยาก เพราะคน
กําลังจะบาอยูแลว พูดกันรูเรื่องยาก.
ผมขอใหทุกคนตั้งขอสังเกตไวดวยวา ความยุติธรรมที่ธรรมะไดรับ, หรือ
ถาพูดกันตรง ๆแลวตองพูดวา บรรดาผูที่ไดรับความยุติธรรม ความอกตัญู หรือความ
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เนรคุณแลว ก็ไมมีอะไรเปนอยางนี้มากเทาธรรมะ. คนบางคนที่เขาบนวาเขาทําบุญคุณ
กับใครไมขึ้ น มี แต ได รั บความยุ ติธรรม : นี้ ยังไม เท าธรรมะ : ธรรมะไดรั บมากกว า .
นี้ควรจะนึกกันใหดี ๆ ในขอที่วาทําไมธรรมะไมชวย ? ทําไมธรรมะไมชวย ? พวกที่บน
วาธรรมะไมชวย นี่จงนึกถึงขอนี้ใหมาก.

ทําบุญใหทานอยูเสมอจะถือวาสนใจธรรมะยังไมได
เมื่ อพู ดถึ งเรื่ องที่ ว าสนใจธรรมะกั นอย างไร ในขนาดที่ ธรรมะจะช วยได ;
คนโดยมากเขาก็คิดกันวา ถาวาทําบุญตักบาตรใหทานอยูบางแลว ก็เปนการสนใจธรรมะ
ที่เพียงพอแลว. นี่คนประเภทนี้เขาใจเรื่องนี้ผิด : ขยันการทําบุญใหทานแลวถือวา
เปน การสนใจธรรมเพีย งพอ; นี้เ ขา ใจผิด . สนใจธรรมะนั้น ตน รูธ รรมะ
หรือว า กระทําอยูอยางถูกตอง ชนิดที่กิเลสนั้นถูกทําลายอยูเสมอ.
ทีนี้ มาดูถึงการทําบุญใหทาน : คนสวนมากเหลานั้น ไมไดทําบุญ
เพื่อทําลายกิเลส; แตทําบุญเพื่อพอกกิเลส, และก็โดยไมรูสึกตัว; เชนวา
ใหทานไปบาทหนึ่งสองบาท ก็จะใหไดบุญไดกุศลชนิดที่ทําใหเกิดรวย เกิดสวย มีโชคดี.
มี บางคนคิ ดจะตั กบาตรช อนหนึ่ งก็ จะให ได วิ มานหลั งหนึ่ ง, ได สวรรค วิ มานจากการ
ตักบาตรช อนหนึ่ งก็มี . อย างนี้ทํ าบุญเพิ่มกิ เลส โดยความหวั งที่จะเอากําไรมาก
เกินกวาการคากําไรชนิดไหนหมด. มีที่ไหนบาง ที่ทําบุญตักบาตรชอนหนึ่ง
เปนราคาไมกี่สตางค แลวจะไดวิมานหลังหนึ่ง ? นี้, ไมมีการคาขายที่ไหน ที่ได
กํ า ไรมากขนาดนี้ . เมื่ อ ไปหวั ง อย า งนี้ ก็ เ รี ย กว า ละโมบอย า งยิ่ ง ; การทํ า บุ ญ นั้ น
มันจึงเปนการเพิ่มกิเลส
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เขาไมเคยเลื่อนขึ้นมา, เลื่อนขึ้นมา จนไดทําบุญเพื่อใหตัวหมดกิเลส,
ทําบุญเพื่อใหเราหมดความเห็นแกตัว, ทําทานเพื่อเราหมดความตระหนี่, ใหมีจิตใจ
ที่มีกิเลสนอยลง;
ไมเคยคิดอยางนี้.การที่ทําบุญทําทานในรูปนั้น ยังไมใชเปนเรื่อง
สนใจธรรมะอยางถูกตอง; ฉะนั้น คนที่ทําบุญชนิดนั้นมากๆกลับรองไหมากกวา
คนอื่น, เปนทุกขมากกวาคนอื่น, และเมื่อปญหาอะไรเกิดขึ้น ก็แกไขไมได แกไขไมถูก
แลวก็เปนโรคเสนประสาทก็มี เปนบาก็มี. นี่แลวจะไปโทษวาธรรมะไมชวย, ไปโทษ
ธรรมะวาไมมีประโยชน, ทําบุญจนจะตายอยูแลว บุญยังไมเห็นชวย; ธรรมะแท ๆ
นั้นคนละเรื่องกัน กับการทําอยางที่เขาคิดวาเปนธรรมะแลว.
นี่ธรรมะก็ถูกหาไปในแงที่ผิดอีก ซ้ําเขาไปอีก ก็เรียกวาไมยุติธรรม
อยางยิ่งเหมือนกัน,เปนการไมยุติธรรมแบบหนึ่งอีก,
ไมยุติธรรมเพราะถูกหาวา
เปนของไมมีประโยชน ชวยไมได, ไมชวยใครจริง ๆ ไมซื่อตรงตอผูที่จงรักภักดี.
คําวา “จงรักภักดี” ของเขามันก็ไมถูกตอง; มันเปนเรื่องจงรักภักดีแกตัวเอง, ไมใช
จงรักภักดีตอธรรมะ. สําหรับเรื่องลงทุนคากําไรเกินควรแบบนั้น ก็คือสภาพความ
ที่ไดเปนอยูจริงในระหวางนี้;
ที่ผมไดถกเขากับตัวเอง คือพบเห็นอยูกับตัวเอง
บอย ๆ : คือพอคนกลุมใจมากก็มาใหชวย มันก็ชวยกันไมได, แลวบางคนก็มาใหเรา
พลอยรับบาป โดยเอาบุคคลชนิดนี้มาฝากไวกับเรา; เราก็ไมรับ. ใครจะวาไมเมตตา
กรุณา ไมอะไร ก็สุดแท เราก็ไมรับ.
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ตองชวยกันระวังวาไดเกี่ยวของกับธรรมะถูกตองหรือยัง
สําหรับพระเณรก็เหมือนกัน จะตองระวัง, ตองชวยกันระวัง,
ระวัง
ในขอที่วา แมจะอยูในวัดแลวก็ตองระวัง, วาไดเกี่ยวของกับธรรมะถูกตองหรือไม ?
ถายังเกี่ยวของกับธรรมะไมถูกตอง ก็จะมีผลพอ ๆ กัน : ธรรมะจะไมชวยปองกัน
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แมแตจะไมใหเปนโรคเสนประสาท. โรคเสนประสาทนี่มันก็ไมใชเรื่องเล็กนอย; แมอยู
ในวั ดเป นพระเป นเณรแล ว ธรรมะก็ ยั งไม ช วยคุ มครองให แม แต ว าจะพ นจากโรค
เสนประสาท. นาหัวเราะก็นาหัวเราะ, นาละอายก็นาละอาย. ตองคิดกันดูใหดี ๆ
อยาไปมองแตคนภายนอก ที่เขาไมไดรับประโยชนจากธรรมะ ไมใหความ
ยุติธรรมแกธรรมะยิ่งกวาเรา; แมเปนพระเปนเณรก็ยังไมไดรับประโยชนจากธรรมะ
ก็เหมือนกัน.
เมื่อมองดูกวาง ๆ ออกไป จะยิ่งเห็นวามันยิ่งมีมากขึ้น : คนในโลกปจจุบัน
นี้ ที่มีความกลุมใจเปนโรคประสาทมีมากขึ้น เที่ยวลองนั่นลองนี่, แกไมไดแลว
ก็มักจะหันมาวัด มาหาศาสนาใหชวยแก, ซึ่งก็มักจะทําตาม ๆ กันไปในเรื่องรดน้ํามนต
หรือทําพิธีสะเดาะเคราะหอะไรทํานองนี้ วานั่นคือธรรมะ.
เมื่อไปทําเขาไมไดผล
ก็เลยโทษธรรมะอีกวาธรรมะใชไมได ไมมีประโยชน
ไมจริง,ไมชวยคนที่ออนวอน
หรือคนที่อุตสาหลงทุนทําบุญใหทาน;
นี่กําลังเปนกันมากขึ้น ๆ ในประเทศไทยเรา.
คนที่ไมรูจัก ธรรมะ แลว จะใหธรรมะชว ย นี้เปน คนที่ไมรูจัก ธรรมะเสีย เลย
แลวจะใหธรรมะชวย มีมากขึ้นมากขึ้น,
เปนเรื่องพิธีรีตองไปหมด เปนเรื่องทําบุญ
ใหทานเพื่อเอาสวรรค เอากําไรเกินควรไปเสียหมด ธรรมะก็ไมชวยจริงเหมือนกัน ;
คนประเภทนี้ก็ยังเปนโรคเสนประสาทอยูนั่นเอง.
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ทีนี้ ความไมยุติธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งละเอียดมากขึ้นไปอีก ก็คือความที่
ปฏิบัติธรรมะไมสําเร็จ เพราะไมรูจักละอาย ไมรูจักกลัว และไมรักธรรมะจริง ๆ.

ขอที่ ๑. คนนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีการมอบกายถวาย
ชีวิตนี้ วาแตปากเทานั้น, มอบกายถวายชีวิตพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี้วาแตปาก.
พอมีเรื่องไดเงินไดของอะไรก็ทิ้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เตลิดเปดเปง,
วิ่งไป
หาความที่จะไดนั่นไดนี่ แมใจทางที่ผิดศีลผิดธรรมก็จะเอา;
อยางนี้ไมควรจะพูดวา
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รักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อะไรจริง. ที่ถูกเราตองการใหรักธรรมะ
ในฐานะ
เปนผูชวยชีวิต เปนผูปองกันโรคภัยไขเจ็บทางจิตทางใจ, แลวก็ชวยชีวิตใหมีความหมาย
เปนมนุษย เปนคนอยูได.
พวกอุบาสก อุบาสิกา พวกพระพวกเณรเรา ก็ยังมีความรักในธรรมะ
ไมพอ, ไปรักกิเลสรักตัวเอง เสียมากกวา; บางทีรักของเลนเสียมากกวา, รักเงิน
มากกวา; รักอยางนี้ยังมากกวารักธรรมะ. นี่ไปพิสูจนดู จิตใจของตัวเอง, นี่ก็เปน
ขอหนึ่งที่เรียกวาใหความอยุติธรรมแกธรรมะ,
ไมไดรักธรรมะอยางแทจริงและเพียงพอ,
อยางที่เรียกวาจะมอบกายถวายชีวิตอยางนั้น.
ขอที่ ๒. ก็คือ เปนคนที่ไมกลัว, ไมกลัวความทุกข ไมละอายตอบาป.
ไมกลัวบาป ไมละอายบาปที่เพียงพอ.
พวกนี้เปนพวกที่มีปญหามากมาถาม,
มาถามเองหรือเขียนมาถาม วาทําไม
จึงมีเผลอเรื่อย ? เมื่อรูวานี่เปนกิเลส, นี่เปนความทุกขแท ๆ, แลวทําไมยังเผลอเรื่อย ?
นี้เราก็ตอบวา เพราะวายังไมรักธรรมะจริง แลวไมมีความละอาย, ไมมีความกลัว
ที่เพียงพอ
ไมมีความละอายที่เพียงพอ;หมายความวา เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแกเรา
หรือวาเราเผลอใหกิเลสเกิดขณะที่เห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส อะไรก็ตาม.
เผลอ
ใหกิเลสเกิด ซึ่งเราไมประสงคนี้;
ขณะนั้นเราไมละอาย เราไมเห็นเปนของนาละอาย,
และก็คิดวา ไมมีใครรูเรื่องของเรา เราก็ไมละอาย; เพราะฉะนั้นเราจึงไมมีความ
ละอายตอบาป หรือไมรูจักละอายตอความที่เรียกวาพายแพแกกิเลส; แตทีเรื่องอื่น ๆ
ซึ่งเล็กนอยกวานั้นกลับละอายมาก. ใครดาสักคําก็ละอายมากโกรธมาก, มีเรื่องปกปด
กันมาก เพราะกลัวจะไมดี จะผิด และละอายมาก.
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คนทั้งหลายไมกลาทําอะไรนาละอายตามถนนหนทาง,
ตามที่ชุมนุมชนนี้ก็
เพราะละอายมาก; แลวก็รักษาไวดีจริงเหมือนกัน คือไมพลาด : เชนไมทําผานุง
หลุ ดกลางถนนอย างนี้ ไม มี ใครเผลอ,ไม เผลอเลย เพราะว าละอายเท าภู เขาเลากา,
รูจักละอายจนไมรูจะละอายอยางไร. แตที เผลอใหตัวกู-ของกูขึ้นในใจ ใหโลภ
โกรธ หลงเกิด; นี้ไมละอาย, ไมละอายจนนิดหนึ่ง. บางทีกลับสนุกไปเลย :
คิดวาเสียวา ไมมีใครรูของเราแลวก็ไมละอาย. มันก็ไดชองแกกิเลส เพราะไมมีความละอาย
เพียงพอ; หรือวาไมมีความกลัวที่เพียงพอ, ไมเห็นวากิเลสนี้เปนของแสนจะนากลัว,
ไมเห็นวาความที่กิเลสเกิดนี้แสนจะนากลัว.
แตทีของเล็ก ๆ นอย ๆ เชนจะตกลอง
นอกชานนี้กลัว ก็เลยไมตกเพราะกลัวมาก,
กลัวตกลองนอกชานขาถลอก นี้กลัว
มากกวาความกลัวที่กิเลสเกิด.
เมื่อเดินลื่นหกลมลง หัวฟาดนี้ก็ยังกลัวมาก
รูจักระวังไวไดจึงไมลื่น
ไมหกลมลง. แตทีเผลอให กิเลสเกิดนี้ กลับไมกลัว กิเลสก็เกิดอยูบอย ๆ;
อยางนี้เรียกวาไมกลัว, หรือกลัวนอย,หรือไมกลัวตอการเกิดของกิเลส; กิเลสก็เกิด
ไดเรื่อย, ก็เผลอไดเรื่อย, เพราะเราไมกลัวตอกิเลสจึงเผลอใหกิเลสเกิดไดเรื่อย.
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ขอใหเทียบกันดู เหมือนกับวาเรากลัว ไมตกลองนอกชาน, ลองที่ตรง
ไหนก็สุดแท; ไมตก, ไมตกลองคูถนนที่เขาทําไวนั้น ๆ เพราะคอยระวัง จึงไม
ตกลองอยางนี้; เพราะกลัวมาก, เพราะละอายมาก. แตทีที่ตกลองในทางจิตใจ
คือใจตกลอง เพราะปลอยใหกิเลสเกิดนี้ไมกลัวไมละอาย; นี้ก็เรียกวาเปน
ความไมยุติธรรมอยางยิ่งแกธรรมะดวยเหมือนกัน ในการที่เราไมมีความละอาย ไมมี
ความกลั วในกรณี ของธรรมะนี้ มากเหมื อนที่ เราละอายและกลั วอย างอื่ น ๆ ข างนอก เช น
กลัวผานุงหลุด,กลัวลมลงหัวแตก หรือวากลัวตกลองเปนตน, ซึ่งกลัวและละอายมาก.
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ขอใหดูใหดี ๆ เถอะ; นั้นคือความไมยุติธรรมที่มนุษยเราใหแกธรรมะ.
เราะฉะนั้นธรรมะก็ตอบสนองใหเราสาสมกัน : จะเผลอเรื่อย, จะมีกิเลส
ตัวกู-ของกู ความโลภ ความโกรธความหลง เกิดเรื่อยไป.
นี่เพราะโทษ
อย า งเดี ย วที่ เ ขาไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ.

คนอยุติธรรมตอธรรมะแลวยังดูหมิ่นธรรมะอีกดวย
นี่เราพูดกันแตเรื่องวามนุษยไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ; แลวกลับ
ใหความอยุติธรรมก็มี, ขนาดหักก็ใหความเนรคุณแกธรรมะก็มี, ดูถูกดูหมิ่น
ธรรมะไปเสียเลย;
แตแลวพอเขาที่คับขันก็รองหาธรรมะใหชวย ใหพระชวย
มาหาธรรมะชวย มาหาศาสนาชวย; อยางนี้นับวาเปนคนตลบแตลง. การที่ธรรมะ
ไมชวย นั้นก็ถูกแลว เพราะตัวเองไมทําใหธรรมะชวยได; หรือตัวเองไมทําตัวใหอยูใน
สภาพที่ธรรมะจะชวยได;
ก็เปนอันวา ในที่สุดก็ไมไดรับประโยชนอะไรจากธรรมะ.
นี้ เราเห็ นได ว ามี อยู น อยคนนั ก ที่ จะถื อเอาประโยชน จากธรรมะได เพราะเขาให ค วาม
ยุติธรรมแกธรรมะไมเพียงพอ.
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อยาเขาใจวาเปนพระ เปนเณร
ปฏิบัติหนาที่อะไรอยูแลว จะเปน
การใหความยุติธรรมแกธรรมะเพียงพอ หรือสนใจแกธรรมะเพียงพอ; นี้ไมแน.
ถาสมมติวาสมภารสักองคหนึ่ง
ทําการงานสรางวัดสรางวา สรางโบสถ สรางวิหาร
สารพัดอยางที่จะสรางลงไปในวัด แตแลวไมสนใจในธรรมะเลย;
ไมเทาไรสมภารองค
นั้นก็มีโรคเสนประสาทรบกวนเกิดขึ้น; เพราะทุกอยางไมเปนไปตามตองการ, มีวิตก
กังวลมาก กระทั่งมีความทุกขหรือตาย.
อยางนี้จะไปโทษธรรมะไมได จะไปโทษ
วาเราสรางความดีทุกอยางแลว ยังตองเปนอยางนี้;
อยางนี้จะไปโทษธรรมะไมได,
ตองโทษความที่ตนไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ.
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ถ าไปดู ที่ โรงพยาบาลสงฆ แล ว จะมี ความน าสั งเวชตรงที่ ว า พระที่ ไปนอน
ปวยที่โรงพยาบาลสงฆนั้น เปนโรคเสนประสาทมาก เปนอันดับ ๑,
เปนโรคกระเพาะ
มากเปนอันดับ ๒;
จนพวกหมอเขาลงมติกันวา พระนี่ไมไหว ไมควรจะเปน
โรคเสนประสาทยิ่งกวาเปนฆราวาส นี่ก็กลับเปนมากยิ่งกวาฆราวาส.
แลวพระเปน
โรคกระเพาะมากก็เพราะวากินไมเปน หรือกินมาก,
นี่ก็ลวนแตเปนเรื่องนาขายหนา
ทั้งนั้น. ถาไปดูที่โรงพยาบาลสงฆ ซึ่งลวนแตมีภาวะแสดงวา พระเราสนใจกับธรรมะ
นอยไป จึงเปนโรคประสาทมากที่สุด เนื่องจากการดํารงจิตไวไมถูกวิธี ปลอยให
ตัวกู -ขอกูครอบงํ าตั ว,ตกอยูในอํ านาจความโลภ ความทะเยอทะยาน ครอบงํามาก
เกินไปนี้เปนตน.
นี้เปนพยานปรากฏชัดอยูเปนการฟองใหรูวา เปนผูที่ไมใหความ
เปนธรรมแกธรรมะ.
ขอใหเราชวยกันระวังใหดี ๆ : ตองรูจักกินอยูหลับนอนใหพอดี จึงจะ
ไมมีโรคภัยงาย,รูจักทําจิตใจไวใหดี ๆ จะไมเปนโรคเสนประสาท, แลวปฏิบัติ
ตัวใหถูกอนามัยทั้งทางกายทั้งทางใจจนมีรางกายแข็งแรงปกติดี, หรือวาระวังจิตใจเปนผู
ที่ ไม มี ป ญหาเกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ คื อเรื่ องที่ ว าพระเราไม ควรจะเป นโรคอะไรที่ ไม ควรจะเป น
ยิ่งกวาพวกฆราวาส เพราะเราใหความสนใจแกธรรมะเพียงพอ.
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เดี๋ ยวนี้ เท าที่ เราพอจะมองเห็ นได ก็ เห็ นอยู ว า หลั กฐานต าง ๆ แสดงอยู ว า
แม ในหมู พระเณรเรา ก็ ให ความสนใจแก ธรรมะนั้ นน อยเหมื อนกั น จึ งมี ผลปรากฏ
เหมือนที่เห็น ๆ กันอยู; เหตุนี้ ผมจึงเห็นวาสมควรแลวที่จะพูดกันเรื่องนี้สักที คือ
“เรื่องไมใหความยุติธรรมแกธรรมะที่เพียงพอ” นี้เอง,เมื่อไมใหความยุติธรรมแกธรรมะ
ก็ตองถูกธรรมะตอบแทนเอา ในลักษณะที่ไมพึงปรารถนาที่สุด.
เรื่องความยุติธรรมหรือไมยุติธรรมระหวางคนกับธรรมะนี้ ไมคอยจะ
มีใครมอง, คือมองขามไปเสียหมด; เพราะวาเห็นแกตัว เห็นแกได, เห็นแกตัว
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มีแตเรียกรองเอา, ไมมีการลงทุน ไมมีการให ไมมีการเสียสละใหถูกวิธี, หรือใหตรง
กับเรื่อง. มันเปนไปแตเรื่องเสียสละที่เปนไปเพื่อกิเลส; ไมใชตัดทอนกิเลส.
ถาเสียสละออกไปเพื่อเพิ่มกิเลสแลวก็เปนฝายไมยุติธรรมแกธรรมะ.

ธรรมะจะไมคุมครองโลก ถามนุษยใหความยุติธรรมแกธรรม
เราจะให จะสละ จะบริจาคอะไร เราจะตองบริจาคจริง ๆ; ไมใ ช
ใหหรือบริจาคเพื่อใหเขาสรรเสริญ หรือเพื่อเอาหนาเอาตา, หรือเพื่อเอาผลแลก
เปลี่ยน ไดเปนกําไรหลายรอยหลายพันเทา. นี่คือความนาละอาย นาหวัว และ
ความไมกาวหนาของพุทธบริษัทเรา ที่ซ้ําซากอยูแตอยางนี้. นี่ธรรมะก็เลยไม
ชวยโลกนี้มากขึ้น, ธรรมะก็จะไมคุมครองโลกนี้มากขึ้น; เพราะมนุษยสวนมากในโลก
ใหความยุติธรรมแกธรรมะ.
ยิ่งดูจะยิ่งเห็นวาความทุกขรุนแรงขึ้น, โลกนี้จะเปนทุกขเปนรอน จะ
เดือดรอนระส่ําระสายเปนทุกขมากขึ้น เหมือนที่ไดเคยพูดมาหลายหนแลววา : ถา
คนทั้ งหมดทุกศาสนา จะตางก็ เล นตลกเป นลิงหลอกเจ ากั บศาสนาของตัวเสี ยด วยกันเป น
สวนมากแลว; นั้นก็คือไมใหความเปนธรรมแกธรรมะทุก ๆ ศาสนา. ธรรมะ
ก็เลยลงโทษคนทั้งหมดเหลานั้น ใหไดรับความทุกขความเดือดรอนยิ่งขึ้น. แลวมนุษย
สมัยนี้ก็ไมเคยคิดวาเปนเพราะเหตุที่ไมสนใจในศาสนา; ก็เลยหาทางแกไขอยางอื่น
แลวก็แกไมได; มันเปนเรื่องปลายเหตุเสียหมด จึงไมสามารถที่จะแกปญหาของโลกได.
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เดี๋ยวนี้ดู ๆ คลายกับวาธรรมะไมคุมครองโลกนี้; นี้ไมถูก ที่จริงธรรมะก็ยัง
คงคุมครองโลกอยู; แตวาคุมครองในลักษณะที่กําลังลงโทษ. ธรรมะกําลัง
คุมครองโลก ในลักษณะที่ลงโทษผูที่ไมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมะ;
ไปเหยียบย่ําดูหมิ่นธรรมะอยู ธรรมะจึงลงโทษ.
แทจริงธรรมะยังเอาใจใสในมนุษยอยู
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เต็มที่ตามเดิม แตเมื่อมนุษยหันเหไปอยางนี้ ธรรมะก็ตองตอบสนองอยางนี้ :
ทําให
มีการรบราฆาฟนกัน,ทําใหมีการขาดแคลน,
ทําใหมีการเบียดเบียน ไมมีที่สิ้นสุด
สมตามความเจริญกาวหนาของมนุษยสมัยนี้ ซึ่งกาวหนาหนาเจริญไปแตในทางเห็น
แกตัว, สนุกสนานเอร็ดอรอยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นทางกายนี้, แลวก็เปนไป
เพื่อความเห็นแกตัวยิ่งขึ้น.
นี่คือความกาวหนาความเจริญของโลกสมัยนี้ ไมใชกาวหนาหรือเจริญ
ไปในทางที่ใหรูธรรม;
แตกาวหนาเจริญไป ในทางที่หันหลังใหธรรมะ แลว
เหยีย บย่ํา ธรรมะ ตลุย ไปในที่สุด ,
ไมถือ เรื่อ งดีเ รื่อ งชั่ว เรื่อ งผิด เรื่อ งถูก
เรื่องบุญ เรื่องบาป;
นี้ธรรมะที่ปกครองโลกอยู ก็เลยพิพากษาโทษ ใหมีแตการ
เบียดเบียนกันอยูอยางนี้.
ขอใหเราถือวาธรรมะยังคงคุมครองโลกอยูเสมอ;
เหมือนยายแกคนหนึ่งที่มีเรื่องเลาไวในอรรถกถา :-

ตองมองดูดี ๆ อยาให
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ยายแกคนนี้ลูกหลานไมเลี้ยงดู ลูกหลานทอดทิ้งหมด ระหกระเหินไป เปน
คนตกระกําลําบากไปขอทาน,
แลวแกคิดขึ้นวาจะทวงสิทธิ ก็เลยหาอาหารมาทําบุญ
อุทิศสวนกุศลใหธรรมะที่ตายหมดแลว;
คือยายแกคนนี้แกถือวาธรรมะตายหมดแลว
ในโลกนี้ไมมีเหลือ.
ถาธรรมะยังมีอยูในโลกก็คงจะทําใหลูกหลานกตัญูตอบิดามารดา,
คงจะทําใหลูกหลานเอาใจใสบิดามารดา.
ถาลูกหลานไมเอาใจใสบิดามารดา ก็ควรจะได
รับโทษ, นี่ลูกหลานก็ไมเอาใจใสบิดามารดา แลวมันก็ยังสบายดีกันอยู. ยายคนนี้เลย
ถือวาธรรมะตายหมดแลว ในโลกนี้ธรรมะไมมีเหลืออยูแลว.
ทีนี้แกก็ทําบุญใหญอุทิศ
ใหแกธรรมะที่ตายแลว เปนการประชดธรรมะ.
ฝายประชาชนเห็นการกระทําอยางนี้เขา
ก็เลยเลาลือกันใหญ, บางคนก็ไปเลนงานเอาลูกหลานของยายคนนี้. พวกลูกหลาน
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เมื่อถูกกระทําเขาอยางนี้ก็เลยนึกได กลับใจทํากันเปนการใหญ; คือเอาใจใสตอแม
ตอยายตอยาที่ไปเปนขอทาน, หรือวากําลังตักบาตรทําบุญใหแกธรรมะที่ตายแลว.
เรื่องนี้ฟงดูแลวก็นาหวัว ที่ยายคนนี้ก็รูจักทวงสิทธิแปลกดีอยู; แลวเผอิญ
มันเหมาะกันที่วาทําใหคนนึกไดหรือกลับตัว.
นี่เพียงแตแกเขาใจผิด ที่วาธรรมะ
ตายหมดแลว ไมมีเหลืออยูในโลกแลวนี้; และเพียงแตยังไมทันจะใหผล ใหเห็นตาม
ที่ตรงกับความตองการของแก คือวาแกเองก็คงจะเคยเหยียบย่ําธรรมะมากอน
มีบาป
มีกรรม ทําใหลูกหลานไมเลี้ยง อยางนี้ก็ได. แตแกไมมองในแงนั้น, แกมองในแงที่วา
ธรรมะไมมี ในโลก ไมช วยทําความยุติธรรมในโลก แต ในที่สุ ดก็พิสู จนให เห็นว าเป น
อยางไร; ธรรมะกลับมีมาอีกได กลับทําใหเด็ก ๆ เหลานั้นนึกธรรมะได. นี่เปนเรื่อง
ที่มักจะไมคอยพูดกัน เปนเรื่องที่มักจะไมคอยมองกันในแงนี้.
ผมเห็นวาเรื่องเนรคุณธรรมะ ไมควรลืมกันเสีย, ไปมองกันเสียบาง ;
จึงคุยเขี่ยมาพูดเตือนกันไว, เอามาพูด ๆ เตือน ๆ กันไว. นี้เปนเรื่องที่เหมาะสมอยางยิ่ง
สําหรับสมัยนี้ที่เปนอยางนี้; แลวก็ในวงที่แคบเขามานี้, พวกพระเณรเรานี้ตองระวัง
อยาไปหลงใหลใหความยุติธรรมแกธรรม :กําลังเจ็บอยูแลวก็บนวาธรรมะไมชวย.
ที่จริงเปนเพราะตนเองไมเคารพธรรม ไมสนใจในธรรม ไมเสียสละในธรรม,
ไมมีความกลัว ไมมีความละอายที่มากพอ ในการที่ตนละเลยตอธรรมะ ปลอยให
กิเลสเกิด.
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ขอใหใหทบทวนกันดู : ตั้งแตวาคนที่เดือดรอนนี้ขนาดหนัก เหมือนกับถูก
ราดดวยน้ํารอน,เปนโรคเสนประสาท, เปนบา จนกระทั่งตายไปก็มี; ก็เขาใจ
วาธรรมะไมชวย. ที่จริงเขาเปนคนที่ไมรูจักธรรมะ ไมสนใจธรรมะ; คือเขาใจ
ธรรมะผิด ๆ กลับกันเสียหมด; แลวใหความยุติธรรมแกธรรมะอยางยิ่ง. เมื่อหนุม ๆ
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แรก ๆ นี้ ไมศึกษาธรรมะเลย ; แลวจะมาใหธรรมะชวยกอนจะตายนี้ ธรรมะชวย
ไมทัน, หรือวาเมื่อเรื่องมันเกิดมากแลวจะมาหาธรรมะ มันไมมีทางจะชวยไดทัน.
คนที่เปนโรคเสนประสาทนี้ เราจะพูดธรรมะใหเขาเขาใจนั้นไมไหว;
เขา
เข าใจไม ได .เขากํ าลั งเป นโรคเส นประสาทขนาดหนั กเสี ยแล ว แม ว าเราจะช วย ก็ ไ ม
สามารถจะชวยใหเขาเขาใจธรรมะได, เราไมสามารถเอาธรรมะชวยเขาได; เพราะ
เขาไมสนใจเมื่อเขายังสบายดีอยู. หรือวาเมื่อเขาสบายดีอยูเขาไมสนใจธรรมะ จะไป
ใหธรรมะชวยเมื่อเขาเจ็บไขจะตายลง;
นี้ทําไมได;แมจะปองกันก็ไมไดเสียแลว.
ทางที่ดีตองมีธรรมะใหเพียงพอที่จะปองกันโรคทางจิต ปองกันโรคทางประสาทได
เสียกอนแลว เราจะเปนคนที่มีสุขภาพดีทั้งทางกายทางใจ; แมจะแกแลวจะไม
คร่ําครวญไมหลงไหน จะมีสติสัมปชัญญะดี จนกระทั่งดับจิตในวาระสุดทาย.

จงพยายามให ค วามยุ ติ ธ รรมแกธ รรม
ขอใหเขาใจ และใหเตรียมพรอมที่ถูกตอง;
แลวอยาไปโพนทนาวา :
ธรรมะไมยุติธรรม ในเมื่อตัวเองยังไมยุติธรรม,
ใหความไมเปนธรรม,
หรือวา
เนรคุณธรรมะ; พูดกันอยางนี้ดีกวา.
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ปาฏิโมกขธรรมะประจําสัปดาหของเราในวันนี้ วาดวยเรื่องคนกํา ลัง
ทําความยุติธรรมใหแกธรรมะ,
ธรรมะนี้เปนผูที่ไดรับความเนรคุณ หรือความ
อยุติธรรมมากที่สุดกวาสิ่งใด ๆ ในโลก.
ที่คนไดรับความไมเปนธรรม ยังไมมากเทา
ธรรมะไดรับความไมเปนธรรม มากกวาในกรณีไหน ๆ หมด.นี่จะตองระวังใหดี
;
ว า โลกนี้ จ ะเป น ไฟลุ ก ขึ้ น มาสั ก วั น หนึ่ ง ก็ ไ ด ในเมื่ อ คนยั ง ให ค วามยุ ติ ธ รรมแก
ธรรมะอยูอยางนี้ ซึ่งเปนมากเขาในหมูสัตวทั้งหลาย.
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ผูที่ยังไมเคยมาอยูสวนโมกข เรื่องที่พูดมาแลวก็ไมไดฟง,
บางเรื่อ ง
อาจจะไมตรงความประสงค หรือความตองการที่ฟงก็ได. แตเมื่อไดฟงแลวโดยมาก
ขอใหเอาไปคิดดูบาง. ถาหากใครรูสึกวาธรรมะไมชวย ก็ทําใหชวย ดึงใหชวย ;
แตตองนึกถึงตัวเองกอน วาตัวใหความยุติธรรมแกสิ่งเหลานั้นเพียงพอหรือไม.
อยาไปโทษบุญ โทษธรรมะขางเดียว, ตองโทษตัวเองวาใหความยุติธรรมแกธรรมะ
และรูจักผลบุญถูกตองแลวหรือยัง ?
เรื่องการทําบุญนี้ ก็ตองรูจักเลื่อนชั้นกันบาง; ทําบุญเขาขางตัว
เห็นแกตัว บุญก็ไมชวยอะไรไดมากนัก, จะชวยไดนิดหนอย ไมใชไมชวยเลย; แตวา
ไมพอ ไมพอที่จะดับกิเลส ดับความทุกขที่เปนไฟในจิตใจ.
ทําบุญเอาสวรรคนี้
ไมดับกิเลสไดมากเหมือนเมื่อทําบุญเพื่อทําลายความเห็นแกตัว; ถาเราทําบุญ
เพื่อทําลายความเห็นแกตัว แลวก็ดับกิเลสไมได; ดับรอนไดงาย. เราทําบุญเอาสวรรควิมาน เอากามสุขในในสวรรคอยางนี้ ดับกิเลสไมได; ฉะนั้น ความรอนในตัวจึงมีมาก
ดวยกิเลส. ขอใหพิจารณารูจักเลื่อนชั้นกันเสียบาง ในเรื่องทําบุญของทายกทายิกานี้.
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การทําบุญที่เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั้น เราเลื่อนขึ้นมาเสียบาง
จากทําบุญเอาหนาเอาตามีเกียรติ, แลวก็เลื่อนขึ้นมาคือทําบุญเอาสวรรค แลวก็เลื่อน
ขึ้นมาอีก เปนทําบุญเพื่อทําลายกิเลสในภายใน.
ถามาถึงขึ้นนี้ ธรรมะชวยไดแน.
ถาทําบุญถึงขั้นที่วา เพื่อทําลายความเห็นแกตัวเองเสีย โดยไมมีเรื่องตัวกูของกูอะไรขึ้นมา; ทําไดอยางนี้ธรรมะชวยได. แตถาเปนเรื่องทําบุญเอาหนา
ทําบุญเอาสวรรค นั้นไมแน. ถาทําบุญไปชวยใหกิเลสมากกวาเดิม; บางทีก็รอนมาก
กวาเดิม;ที่ไมไดอยางใจ ก็ยิ่งรอนใหญยิ่งขึ้น เพราะเพิ่มความทุกขขึ้นอีก; หวังวา
จะไดมาก กลับไมไดอยางนี้, หรือคิดวาทําบุญแลวจะรวย แลวกลับไมรวย, ก็ยิ่งเปน
ทุกขมากขึ้นไปกวาทีแรกอีก. ถาทําบุญโดยทําลายความเห็นแกตัว ทําลายกิเลสได
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จะยิ่งสบายใจมากขึ้น ๆ;
ยุงมาก.

เมื่อไมหวัง ไมอยาก ไมอะไรมากเกินกวาที่จําเปน

ก็ไม

ในที่สุด ขอใหกลาคิดวา เราทําบุญนี้ไมเอาอะไรเลย, ทําบุญใหผูอื่น
คือทําบุญนี้บํารุงศาสนาไว ศาสนามีอยูเพื่อประโยชนแกผูอื่นเถอะ ทําใหมีการศึกษา
เล าเรี ยน ประพฤติ ปฏิ บั ติ ในศาสนานี้ อยู แล วก็ เป นประโยชน แก คนทุ กคนในโลกเถอะ;
เรานี่ไมประสงคอะไร ก็ยิ่งสบาย. แตเดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาคิด; มีแตคิดจะเอาอะไร
เป นผล เป นกํ าไร เป นวั ตถุ สิ่ งของ เป นความสุ ขทางโลก ๆ นี้ ให มากยิ่ งขึ้ น ๆ ยิ่ งขึ้ น
ทั้งนั้น; ในโลกนี้จึงไมดีขึ้น ความเปนอยูทางจิตใจ ทางวัตถุก็ไมดีขึ้น, อุบาสก
อุบาสิกา ภิกษุสามเณรก็ไมดีขึ้น, เรื่องราย ๆ ที่ไมควรจะมามีในวัดก็จะมีในวัดเหมือน
กะที่มีอยูแกชาวบานฆราวาสนอกวัด. พวกที่เขามีปญญาเขาก็ดูหมิ่นพวกพุทธบริษัท,
เขาไมอยากมี พวกพุทธบริษัทชนิดพรรคนี้กัน.
นี่ก็แปลวาเราชวยกันทําลายศาสนา
เสี ยเอง เหมื อนที่ พระพุ ทธเจ าท านตรั สว า ศาสนาจะเสื่ อมหรื อศาสนาจะเจริ ญก็ เ พราะ
พุทธบริษัท ๔ นี่แหละ ทําผิดหรือทําถูก.

มันควรจะทําใหถูกโดย

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

วั นนี้ เป นวั นที่ ๙ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๑๐
จะพูด เรื ่อ งอะไรกัน ดี. ตามที ่เ ราเคยตั ้ง ใจกัน ไวว า
ทุ ก ๆ วั นพระ เราจะพู ดธรรมะกั น ที่ ตรงนี้ , ที่ ห น าตึ ก
โรงมหรสพทางวิ ญญาณนี้ เราเรี ยกว าปาฏิ โมกข ธ รรมะ.
ข อ นี้ อ ย า ลื ม เสี ย ทุ ก ๆ องค อ ย า ลื ม เสี ย . ทุ ก ๆ วั น
อุโ บสถหรือ วัน ธัม มัส สวนะ นี ้ ถา ไมม ีอ ุป สรรค เรามี
ปาฏิ โมกข ในทางธรรมะลงเดื อนละ๔ ครั้ ง, ปาฏิ โ มกข
ทางวิ นั ย มี เ ดื อ นละ ๒ ครั้ ง สํ า หรั บ ปาฏิ โ มกข ท าง
ธรรมะนี ้ ควรจะพูด เรื ่อ งที ่เ ปน หลัก เปน ฐาน เปน
ความสํ า คั ญ พอที่ จ ะเรี ย กว า ปาฏิ โ มกข , แล ว ก็ ต อ ง
เปน เรื ่อ งที ่ล ืม ไมไ ด ตอ งพูด ซ้ํ า กัน อยู บ อ ย ๆ ย้ํ า กัน
อยูบอย ๆ, ขยายความกันอยูบอย ๆ.
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ทําการงาน เปนการปฏิบัติธรรมก็ทําได
เรื่ องที่ สํ าคั ญที่ สุ ดก็ มี ไม กี่ หั วข อ; บางหั วข อก็ ชั ดเจนเพี ยงพอ เรารู กั น
เขาใจกั นดีแ ลว;แตบางหั วขอ รูสึก วาจะยัง ไม รู : โดยเฉพาะหั วขอ ที่วา “การงาน
คือการปฏิบัติธรรม” นี้ก็เปนหัวขอที่สําคัญที่สุด, และโดยเฉพาะสําหรับเราที่อยู
กั นที่ นี่ ยิ่ งมี ความสํ าคั ญมาก. พวกอื่ นเขาแยกการปฏิ บั ติ ธรรมะออกจากการงาน
จนถึ ง กั บ ว า การงานรวมกั น ไม ไ ด กั บ การปฏิ บั ติ ธ รรม; แม ใ นหนั ง สื อ อย า งเช น
หนั งสื อวิ สุ ทธิ มรรค หรื ออรรถกถาจํ าพวกเดี ยวกั นนั้ น ก็ จั ดการงานไว เป นปลิ โ พธ
คือเป นอุปสรรค;หรื ออย างน อยก็เป นเครื่องหน วงเหนี่ยวขัดขวาง ทําใหล าชาแกการ
ปฏิบัติธรรม; แตที่นี่เรากลับพูดวาตัวการงานคือตัวการปฏิบัติธรรม. ใครฟงดี
ฟงรู ก็ฟงเขาใจถูก ถาฟงไมถูกก็แปลวา ไมรู.
ถ าถื อตามาอรรถกถาเหล านั้ น ก็ แปลว าเราจะทํ าการงานให เป นการปฏิ บั ติ
ธรรมไมไดเพราะเปนขาศึกแกกัน. แตผมขอยืนยันวา “การงานคือการปฏิบัติธรรม”
อยูเสมอ, แลวก็ถือหลักอันนี้มาเสมอตลอดเวลา ตั้งแตแรกเริ่มเดิมทีจนกระทั่งบัดนี้ ;
เราควรจะสนใจกันไวบาง.
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ที นี้ มาคิ ดเสี ยว า โดยเฉพาะพวกเรามี หลั กกั นอย างนี้ คนอื่ นเขามี ห ลั ก
ตรงกันขาม จะเขาใจวาอยางไร? พวกอื่นเขาวา เมื่อปฏิบัติธรรมแลว ไมทําอะไรเลย
แมแ ตห นัง สือ ก็ไ มอ า น, ไมม ีอ ะไรที ่จ ะทํ า ไดน อกจากปฏิบ ัต ิธ รรม, ไมว า ในวิธี
นั ่ง หลับ ตาภาวนายุบ หนอพองหนอ หรือ อะไรก็ส ุด แท; นี ้ก ็เ ปน เรื ่อ งถูก ของเขา
ไมใ ชเ ราจะหาวา เขาผิด หรือ อะไร. มัน เปน เรื ่อ งถูก ของเขา, ถูก อยา งของเขา,
ถู กเพื่ อพวกของเขา; ส วนเรานี้ ก็ มี อ ย างของเรา. ใครจะถู กจะผิ ดก็ ต องแล วแต
ใครจะชอบอยางไหน.
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ผมมี หลั กมาตั้งแตแรกเริ่มเดิ มที ตั้ งแตกอนมี สวนโมกข หรือเริ่มมีสวนโมกข
จนกระทั่งบัดนี้วา : การงานคือการปฏิบัติธรรม หากเปนงานที่จัดไวดี ที่จัดไวถกู ตอง
ยอมไมเปนอุปสรรค ไมเปนปลิโพธตอการปฏิบัติธรรม” แลวแตความสามารถของ
ผูนั้น; ฉะนั้นผมจึงมีการทําการงานเรื่อยมาไมมีหยุดไมมีหยอน จนรูสึกอยูวาทําอะไร ๆ
เองตลอดมา ไสกบไมเอง ขึ้นหลังคาเอง ทําอะไร ๆเองทั้งนั้น.
ตั้งแตแรกมี
สวนโมกข ไม มี ใครช วยทํ าให มากมาย จนกระทั่ งมี คนมาช วยทํ าให เราก็ ยั งทํ าด ว ย,
จนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังมีการกระทําการงานอยูเรื่อย ๆ,
การคนควา การเขียนหนังสือ
การเตรียมปาฐกถา การไปพูดก็เปนการทํางานเหมือนกัน; ก็ทําเรื่อยมาจนบัดนี้.
เมื่ อเรามี วิ ธี เฉพาะอยู อย างนี้ แต คนอื่ นเขาติ เตี ยนว าไม ถู ก; ต องไปนั่ ง
หลั บ ตาภาวนาอย า งเดี ย ว; ใครรู สึ ก อย า งนั้ น เขาก็ ห นี ไ ปเอาอย า งนั้ น . แต ถ า มา
ดูผลกันแลวก็รูสึกวา เรายังมีความแนใจวาแบบนี้ : ปฏิบัติธรรมคือการงาน,
หรือการงานคือการปฏิบัติธรรม นี้ยังถูกตองอยู. ถามีสักระยะหนึ่ง ที่จะตองปลีกตัว
เก็ บตั วเป นระยะสั้ น ๆ ก็ มี เหมื อนกั น เป นระยะเป นคราว ๆ; แต จะเก็ บตั วตลอดป
หรือตลอดชีวิตนี้เปนไปไมไดที่จะถืออยางนั้น; เพราะไมมีประโยชนอะไร.
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ที่จริงควรจะตองคิดปญหาขอใหญเสียกอนวา ชีวิตทั้งชาตินี้จะเอาไปใช
อะไร? เวลาและชี วิตทั้ งชาติ ๆ นี้ เราจะเอาไปใช อะไร? แลวจะนั่ งหลั บหูหลั บตาใช
เวลาอยู อยางนี้ หรือ ?ถ าเขาชอบก็ อิสระเปนสิทธิ เสรีภาพที่ เขาจะทําอย างนั้ น. แตฝ า ย
เรานั้ น อยากจะให ได ประโยชน ทั้ งสองฝ าย ไม มี ประโยชน ฝ ายไหนเสี ยไป : ก็ โดยวิ ธี
ที่ ว า การงานคื อการปฏิ บั ติ ธรรม; เพราะว าเราทํ ามาเรื่ อย ๆ เรื่ อย ๆ เป นเวลาหลาย
สิบป หรื อตลอดชีวิ ตก็ทํามาไดมาก, ทําประโยชนแกเพื่อนมนุษยได เยอะแยะไดมากมาย
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หลายอย าง ยิ่ งกว าจะไปนั่ งหลั บหู หลั บตาภาวนาทํ าเคร ง ๆ เหยี ยบขี้ ไก ไม ฝ อหรื อ อะไร
ทํ า นองนั้ น ;แล ว ไม มี ท างทํ า ประโยชน ใ ครได เ ลย ในทางฝ า ยวั ต ถุ นี้ . แต เ ขาก็ จ ะ
อ างว า เขาทํ าอย างนั้ นเป นการปฏิ บั ติ การศึ กษาธรรมอย างสู ง ไปสอนคน ; ก็ ถู กของเขา
เหมือนกัน. แตเราคิดวาเรายังอยากจะไดกําไรมากกวานั้น.
การทํ าอย างที่ เขาทํ า เราก็ จะทํ าเหมื อนกั น ทํ าให ครบให เต็ มเหมื อนอย างที่
เขาทํ า; แต เราก็ ยังทําประโยชน ทางวัตถุ หรื อยังเนื่องดวยวัตถุ , หรื อทํ าประโยชนผู อื่ น
ที่ เนื่ องด วยวั ตถุ หรื อไม ใช วั ตถุ ก็ ตาม, อี กส วนหนึ่ ง ; ซึ่ งจะมี มากไม มี ที่ สิ้ นสุ ด. เรา
ทําอยูเองใชเองอะไรนี้ ไมเทาไรก็มีครบก็เหลือใช; แตที่จะทําใหผูอื่นนี้ ไมมี
ที่สิ้ นสุด. เพราะฉะนั้ นผมจึ งทําทุ กอย างไม ว าอะไรเคยทําทุ กอย าง : เชนบางคราว
ทําคลาย ๆ กับวาชาวบานเขาติเตียน หาวาเปนอาบัติบาง เปนอะไรบาง, โกยดินโกยทราย
เลื่ อ ยไม เ คยทั้ ง นั้ น , กวาดถนนก็ เ คย, กวาดคลองก็ เ คย, ทํ า อะไรที่ เ ขาทํ า กั น เพื่ อ
ประโยชน รวมๆ เคยทั้ งนั้ น. เขาหาว าเราเป นต นเหตุ ให ต นไม ถู กตั ด ให ดิ นถู กขุ ด ,
เราต องเป นอาบั ติ ก็ ตามแต เขาจะว า. คราวหนึ่ งไปแต งคลองตั้ งเจ็ ดวั นเจ็ ดคื น นอน
ค า งทํ า อยู ที่ นั่ น ต น ไม ถู ก ตั ด จนคลองโล ง เรื อ ไปได . ต น ไม ถู ก ตั ด นั บ ได ไ ม รู กี่ ร อ ย
กี่ พั นต น; คนเขาบอกว า เพราะผมเป นเหตุ ทํ าให พวกชาวบ านเขาไปตั ด; อย างนั้ น
ก็ตามใจเขา. ผมถื อวาคลองนั้ นเป นทางลั ด ทํ าแลวได ประโยชน ยิ่งกว าไมทํ า ; เพราะ
เปนหนทางลัด.
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เราถื อว า การงานคื อการปฏิ บั ติ ธรรม นี้ ก็ เป นวิ ถี ทางลั ด : ลั ดรวดเดีย ว
ทั้งประโยชน ตนประโยชนผู อื่น, ลั ดรวดเดี ยวถึงธรรมะสู งสุ ด เลยสอบไลเสร็ จไป
ในตั ว, มั นมี การสอบไล ด วย. ส วนที่ เขาเขี ยนไว ในหนั งสื ออรรถกถามี เหมื อนอย า ง
ที่ ว า : คนอยากจะเรี ยนกั มมั ฏฐาน แล วก็ ยั งเป นห วงการงานเรื่ องอะไรก็ ตาม ยั ง ต อ ง
สรา งโบสถส รา งวิห าร สรา งอะไรตา ง ๆ แลว ; ปฏิบ ัต ิไ มไ ด ใจยัง เปน หว งอยู ;
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ก็ เ ป น เรื่ อ งน า ฟ ง . แต สํ า หรั บ เราก็ ต ลุ ย ลงไปเลยในการงานนั้ น ; ให ตั ว การงานนั้ น
เป นตั วการปฏิ บั ติ ธรรมเสี ยด วย; ไม รู ว าของใครจะถู กกั นแน . แต ว าที่ เห็ นได ง าย ๆ
นั้ น ก็ คื อ ตลอดชี วิ ต หลายสิ บ ป นี้ ควรจะมี อ ะไรที่ เ ลื่ อ นขึ้ น ไป เหมื อ นกั บ ทํ า พร อ ม
กั นไปได กั บการงาน; ถ าใครมั วนั่ งหลั บตาภาวนาอยู ตลอดหลายสิ บป ตลอดชี วิ ตนี้
ก็ไมไดทําอะไรเลย.

ทํางานคือการปฏิบัติธรรมเปนเรื่องใหญ
ที่วาการทํางานเปนการปฏิบัติธรรมขึ้นมานี้ ตามความคิดของเรานั้น,
ได มองดู แนวปฏิ บั ติ ใหญ ๆ อยู บางแนวหรื อหลายแนว จึ งถื อเป นแนวปฏิ บั ติ ธ รรมไป
ตั้ งแต เริ่ มแรก : เริ่ มต นฟ ตร างกายให แข็ งแรง เหมื อนพวกโยคี เขาฟ ตร างกาย; แต
แทนการทํ าโยคะ เราทํ าการงาน; ร างกายแข็ งแรงมั นก็ เป นหะธะโยคะไปได . ทํ าให
รา งกายแข็ง แรงเขม แข็ง เปน หะธะโยคะ นี่พ วกโยคีเ ขาเรีย ก; และถา หากวา
การงานนั้ นไม เป นประโยชน แก ร างกายตนเลย เป นโยคะล วน ๆ มั นก็ เป นกรรมโยคะแล ว
อี กประการหนึ่ งเข าใจว าไม มี ใครสอน ให ทํ าหน าที่ ทํ าอะไร โดยไม หวั ง ตอบแทน;
แลวก็ทําประโยชนผูอื่นดวยการอธิษฐานจิต วา จะไมเอาอะไรตอบแทน : ไมยอม
รั บการตอบแทน กระทั่ ง ไม กิ นอาหารที่ ได มาจากภาวะที่ เป นการตอบแทน. ถ าเป น
เรื่ องตอบแทนแลกเปลี่ ยนอย างนั้ นละก็ การทํ างานนั้ นก็ เป นค าขาย เป นการซื้ อขาย
เป นเรื่ องรั บทั้ ง สิ้ น. ถ า กิ นตามธรรมดา เขาถวายตามธรรมดา ไม ถื อ ว ามี ลั ก ษณะ
เปนการตอบแทนให.
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อันนี้ไมใชเล็กนอย ไมใชเรื่องเล็กนอย ไมใชธรรมะขั้นต่ําดวย; การ
เสีย สละทํา ประโยชนอ อกไปเหมือ นกับ เครื่อ งจัก ร, ทํา งานเหมือ นเครื่อ งจัก ร
ไมห วั ง จะเอาอะไรตอบแทนมา, นี้ เ รี ย กว า ไม ใ ช ธ รรมะขั้ น ต่ํ า จะต อ งหั ด กั น มาก
เหมื อนกั น. และส วนมากที่ เราเห็ น ๆ กั นอยู ก็ ทํ างานหวั งตอบแทนทั้ งนั้ น กล าวคื อ
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ทําหน าที่ สําเร็ จก็ ดวยว าได รับสิ่งที่เขาเรี ยกกั นว า สิ นน้ํ าใจ กํ าลั งใจนี้; มีฝ ายหนึ่ งเป น
ผู ค อยชม. ทุ ก คนแม ไ ม ห วั ง เงิ น หวั ง ของ ไม ห วั ง ให เ ขาตอบแทน ก็ ห วั ง ให เ ขาชม;
นี้คื อการตอบแทน. อยางนั้ นเป นโยคีที่ เลวมาก ใชไม ได , ที่ ทํ าเพี ยงใหใครออกปากชม
หรื อนึ กชมอยู ในใจก็ ตาม แต รู ว าเขาชม ก็ มี กํ าลั งใจทํ าขึ งขั งขึ้ นมา ทํ าอะไร ๆ ได
ทั้ ง นั้ น . นี้ เ ป น โยคี ที่ เ ลวมาก; ไม มี ก รรมโยคะ, ต อ งไปสอบไล วั ด ตั ว เสี ย ใ ห ม
ตามแนวปฏิ บั ติ คื อ :อันดับ ๑ ทําใหรางกายแข็งแรง. อันดับ ๒ ทําเพื่อเสียสละความ
เห็นแกตัว. อันดับ ๓เพื่อตอสูกิเลส หรือสอบไลตัวเอง ในการตอสูกิเลสที่ละเอียด
ยิ่งขึ้นไป.
โดยเฉพาะอั นดั บ ๒ และ ๓ จะเป นโอกาส : คื อในขณะที่ ทํ างานก็ มี ห ลาย
คนทํ ารวมกั นกั บบุ คคลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ หลายคน; นั่ นเป นโอกาสที่ จะเกิ ดกิ เ ลส,
พอเข าใกล บุ คคลที่ ๒ ที่ ๓เป นโอกาสให เกิ ดกิ เลส. ถ าเป นคนมี นิ สั ยยกหู ชู ห าง
อยูในใจมาแตเดิมละก็ ไมวาเขาใกลใครละ จะตองเกิดกิเลสอยางใดอยางหนึ่ง
ไมปริยายใดก็ปริยายหนึ่ง, ไมปริมาณใดก็ปริมาณหนึ่ง เปนแนนอน.
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กิ เ ลสมั น มี อ ยู แ ล ว มั น เกิ ด พอกพู น ขึ้ น สุ ม สู ง มากขึ้ น ; ดู ที่ เ ป น จริ ง กั น
ดี กว า; ถ าว าตาเห็ นรู ปหู ฟ งเสี ยง จมู กได กลิ่ น ฯลฯ นี้ ให สั งเกตกั นจริ ง ๆ เถอะ :
ตามเห็ นรู ป, เห็ นรู ปคนที่ ตั วเกลี ยด คนที่ ตั วไม นั บถื อ เห็ นรู ปคนที่ ตั วไม รั กอย างนี้ ;
แล วจะเกิ ดอะไรขึ้นมาในใจของคนนั้ น ? เมื่ อสั กวาได ฟ งน้ํ าเสี ยงซึ่งอยู คนละฝา คนละ
ดานนี้ พอไดยินน้ําเสียงคนที่ตัวไมนิยมนับถือ ไมรักไมชอบ อยางนี้จะเปนอยางไรบาง ?
เพราะวาถึ งแมคนที่ชอบที่ รัก ที่ อะไรก็ ตาม แตฟ งซ้ํา ๆ ซาก ๆ เข า มั นก็ มีเรื่ องกระทบ
กระทั่ง ทําใหเกิดความเกลียดความอิดหนาระอาใจเปนธรรมดา.
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พอเขาใกลบุคคลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ นี้ นิสัยที่จะเดนกวาคนอื่น จะดี
กว า คนอื่ น ย อ มมี ย อ มแสดงออกมา. ก อ นนี้ เ ก็ บ ไว เดี๋ ย วนี้ แ สดงออกมา; แลว
ถ าควบคุ มไม ดี มั นก็ มากขึ้ นไปอี ก เจริ ญงอกงามขึ้ นไปอี ก. นี้ เป นตั วอย างชนิ ดที่ จ ะ
เห็นไดวาการที่ทําลงไปจริง ๆ กับการที่คิด ลําพังแตคิด ๆ อะไรมันตางกันมาก.
บางคนคิ ด รู สึ กด วยจิ ตใจ ว าการเป นผู เสี ยสละเพื่ อเห็ นแก ผู อื่ นนั้ น รู สึ ก
วาเปนของทําไดงาย แลวเขาก็มีนิสัยอยางนั้นจริง ๆ; แตพอไปทําเขาจริง ๆ มัน
ทํ า ไมไ ด มัน ถอยหนี, วิ ่ง หัน ผละหนี. มัน ผิด กัน ที ่ว า คาดคะเนเอา กับ โดน
เขา จริง ๆ : การคิด คิด วา เราทนรอ นได ทนหนาวได ทนหิว ไดอ ะไรอยา งนี้
ไมจริงหรอก; จนกวาจะลองจริง ๆ จึงจะรูวาทนไดหรือไม; แลวสวนมากก็ทนไมได.
เรื่ องที่ คิ ดคาดคะเน กํ าหนดตั้ งใจ เรื่ องพรรค นี้ ยั งไม ใช ความจริ ง; มั นต อ ง
ไปลงมือทําเขาจริง ๆ, ลงมือทําจริง ๆ จึงจะรูวา เรานี้เปนผูเสียสละเพื่อผูอื่น
หรื อไม ? เรายั งเป นคนมี ใจคอปกติ หรื อไม ? ในเมื่ อเข าใกล บุ คคลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔,
แล วก็ เมื่ อทํ าอะไรกั นไป ชั กจะเกิ ดเกลี ยดน้ํ าหน าใครบางคนเข าบ างหรื อไม ? ถึ งแม จ ะ
ไม พู ด ปริ ป ากอะไรออกมา แต ถึ ง กั บ หอบงานหนี ไ ปทํ า เสี ย คนเดี ย ว;แม เ ลี่ ย งไปเสี ย
อย างนี้ ก็ อยู ในลั กษณะเดี ยวกั น. อาการอย างนี้ ถ ามองอี กแง หนึ่ งก็ เป นเรื่ องอุ ป สรรค
แก การปฏิ บั ติ ธรรม; ถ ามองในอี กปริ ยายหนึ่ งกลั บกั นเสี ย ก็ เป นตั วการต อสู เพื่ อการ
ปฏิบัติธรรม, หรือเปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวการตอสู.
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คนจํ านวนหนึ่ ง โดยมากชอบสุ ขสบาย หรื อสํ ารวย นี้ เขาคิ ดว าเขารั ก ษาศี ล
อยู ไ ด จ ริ ง ;แต เ ขาทํ า ในมุ ง , แล ว เขานอนในมุ ง , หรื อ เขาอยู ใ นห อ งที่ ยุ ง เข า ไม ไ ด .
คนที่ อ ยู กั บ ยุ ง จริ ง ๆ ไม ต บยุ ง ,นั่ น ถึ ง จะเป น คนจริ ง กว า ; ถ า อยู กั บ ยุ ง ให ไ ด นี้ จึ ง จะ
อยูอยางที่ทําใหเปนการปฏิบัติธรรมไดจริง.
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ผมไมกางมุงตลอดป ๆ เรื่อยมา ขอนี้ เพื่อวัดตัวเองดูดวย วา ลองอยูอยางนี้
มั นจะเป นอย างไร. บางที คิ ดไปว า เราจะสร างความต านทานในเลื อดในร างกายนี้
ตอสู ยุ ง : ยุ งกั ดก็ ไม เจ็ บแม มี เชื้ อมาเลเรี ยมาก็ สู ได , เชื้ อมาเลเรี ยไม สามารถจะฟ ก ตั ว
ขึ้ นมาในเลื อดของเรา, เพราะมี เชื้ อต านทานอยู เสมอ. คิ ดอย างนี้ ไม ใช ธรรมะ, ถ า คิ ด
อยา งนี้ก็ไ มใ ชธ รรมะ. อยา งธรรมะนั้น ก็ตอ งเพื่อ จะวัด ดูวา จะทนไดห รือ ไม ?
มีเมตตา กรุณา หรือวา ไมเมตตากรุณา? มันเปนเรื่องพรรคนี้ในอีกแงหนึ่ง ;
มัน เปนเครื่องทดสอบชนิดนี้. การทําการงานมันทําใหเหนื่อยใหลําบากเปนการทดสอบ
ในขอนี้ดวย.
การทํางานและผลของการทํางานในอันดับ ๓ ที่วามันเปนการศึกษาดวย
อันไดแกเรื่องทําลายตัวกู-ของกู นี้เปนตัวปฏิบัติธรรมแท ๆ อยางสูงสุด; พวกที่
ไปนั่ ง หลั บ ตาอยู ค นเดี ย ว ไม มี โ อกาสที่ จ ะผ า นหรื อ จะทํ า จริ ง ได . ถ า เราจะไปทํ า
ทุ กกิ ริ ยาอย างพวกเดี ยรถี ย หรื อพระพุ ทธเจ า ก็ คงจะดี เหมื อนกั น; แต ผมว าสู เ อาไป
ใช ใ นการงานไม ไ ด , ไปใช ใ นการงานให เ ป น ประโยชน เ ป น อะไรขึ้ น มาแก ศ าสนา
แกเพื่อนมนุษย. แทนที่เราจะไปทําทุกรกิริยาเฉย ๆ นั่งดูแรงงานที่เสียไป ๆ;
ก็เปลี่ยนเปนเอามาใชเปนแรงงานที่เปนประโยชน เปนอนุสาวรีย เหลืออยูไวใน
โลกนี ้จ ะดีก วา ; และก็ไ มต อ งสรา งอนุส าวรีย อื ่น อีก แลว ; แลว ก็ไ มต อ งมีใ ครรู
ไมตองมีใครชม ไมตองมีใครขอบใจ เรารูคนเดียวก็พอ วาไดทําอะไรไว.
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ขอใหทบทวนดูเถอะ เรื่องการงานคือการปฏิบัติธรรมนี้ ขอแรกทําให
รางกายแข็งแรงเขมแข็ง. ขอที่ ๒ ทําใหเราฝกฝนการเสียสละเพื่อผูอื่น อยางนี้
เป นรากฐานที่ ดี ที่ สุ ดของการปฏิ บั ติ ธรรมะเพื่ อ ทํ าลายตั วกู ของกู . ข อที่ ๓ เป น
การตอสูรบรากันกับตัวกู-ของกูนี้ ทุกแบบทุกอยางทุกวิถีทางทุกแงทุกมุม. อยาง
นอยมี ๓ อยางเปนผลขึ้นมา ไมมีอะไรที่สําคัญกวานี้. ถามีก็เปนขอปลีกยอย. นี้เรียกวา

www.buddhadasa.in.th

การงานเปนการปฏิบัติธรรม

๒๔๑

ทางลัด; รวบรัดประโยชนหลายอยางเขาไวดวยกัน, แลวทําไดในคราวเดียวกัน.
ลองคิดดูจะมองเห็นวา นาจะพอใจ กวาที่จะทํางานอยางเดียว แลวไมมีการฝกฝน อยางนี้,
หรือไปนั่งหลับหูหลับตาอยางเดียว ไมมีการงานเลย อยางนี้เปนตน.

ขณะทํางาน ตองตรวจสอบจิตใจไปดวย
ทีนี้ เรามองดูที่วัดทั่ว ๆ ไปหลาย ๆ วัดก็มีการงานเหมือนกัน, เหน็ดเหนื่อย
มากที่บางวัดบางแหง; แตสังเกตดูจะไมมีความมุงหมายในภายใน ไมไดมุงหมายอยาง
ลึกอยางที่เรากําลังพูด มันเปนเรื่องทํางานเสียจริง ๆ; ถาอยางนั้นยังไมเปน
การปฏิบัติธรรม เพราะเขาไมสนใจแกการปฏิบัติธรรมจากการงาน. มีวัดหลายแหง
ที่ อาจารย หรื อศิ ษย ช วยกั นทํ าการทํ างานไม ค อยได หยุ ดได หย อนแต แล ว ไม เป นการ
ปฏิบัติธรรม; นี่ก็เพราะเหตุวาไมรูและไมไดมุงหมายนั่นเอง. เมื่อเรารูความมุงหมาย
แลวจึงพยายามจะรวมจะประสานมันเขาไปดวยกัน. เมื่อการงานเปนการปฏิบัติธรรม;
ผลในสวนการงานก็ได ผลในสวนการปฏิบัติธรรมก็ได.
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สิ่งที่ผมเปนหวงอยู และเอามาพูดในฐานะเปนปาฏิโมกขนี้ ก็ดวยเห็น
วาพระเณรบางองคจะไมทําอยางวา; จะทําแตการงานโดยสวนเดียว หรือวาไม
สนใจที่จะใชการงานนั้นเปนบทเรียนทดสอบจิตใจ. หรือบางทีถารายกาจไปยิ่ง
กวานั้นอีก เอาการงานนั้นเปนเหตุใหสรางกิเลส สรางเวรสรางภัย สรางความอาฆาต
สรางอะไรตาง ๆ ใหเกิดขึ้นเสียอีก. เห็นไดจากการที่ไมสมัครสมานสามัคคีกัน ขัดแขง
ขัดขากัน ดวยจิตใจอยางนี้ก็ไมมีผลดี;
เปนโยคีที่เลวอยางนี้ ไมมีอาการแหงบุคคล
ผูเสียสละ : ถาเสียสละแลว ตองไดหนา ตองเอาหนา ตองใหคนรู, อยางนี้ คือโยคี
ที่เลวมาก. ในการเสียสละอะไรตองใหคนรู ตองใหคนชม นี้ไมเรียกวาเปน
การเสียสละ, อยางนี้ไมมีใครเขาถือวาเปนการเสียสละ, นอกจากคนชนิดนั้นคิดไปเอง
เทานั้น.
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การเสียสละที่แทจริง ถาทําไดตองไมใหใครรู, ไมควรจะใหใครรู.
การประพฤติปฏิบัติที่แทจริงก็ควรจะไมใหใครรู, ไมตองการใหใครชม, ตองการซอนไว
ไมใหใครรูวาปฏิบัติอะไร หรือสละอะไร. พยายามสละดวยความบริสุทธิ์ใจ, ปฏิบัติ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ, แลวก็ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น. ถาทําไดอยางนี้ ไมเทาไรก็จะมีความ
กาวหนาสูงสุดในการปฏิบัติธรรม. การงานเปนของเล็กนอย เทาขี้เล็บก็แลวกัน;
แมจะสรางอะไรไดมากมายใหญโต ที่เขาตีราคาใหมาก. ก็เปนขี้เล็บก็แลวกัน; แต
ตัวการปฏิบัติธรรมนั้นมันใหญเกิน มันใหญกวา มันมีคามากกวา.
ถาเราอยูกันอยางเราสมัยนี้ หมายถึงสมัยนี้ ในสถานการณอยางนี้ ในสิ่ง
แวดลอมอยางนี้ในโลกนี้ในประเทศไทยอยางนี้; ผมวาหลักที่ถือวาการทํางานคือ
การปฏิบัติธรรมนี้ ถูกตองที่สุด เหมาะสมที่สุด และก็ไมเสียหายทั้งทางโลกทาง
ธรรม. แลวจะตองระวังใหดี ๆ, ระวังใหดี ๆ แลวตองมีความบริสุทธิ์ใจ; พลาด
ไปก็กลับตัวทันที, ผิดไปกลับตัวทันที. นี่ระวังใหมาก ถาขืนหมักดองเอาไวก็คือ
การสรางอาสวะ ในการผูกอาฆาต ในการยกหูชูหาง ในการอะไรตาง ๆ อัดอยูในใจ
เหมือนกับจะระเบิด; อุตสาหปกปดไวดวยความสงบดวยความเสงี่ยม; นี้มันเปน
เรื่องที่ละเอียดสุขุม จะเรียกกันวาเปนเรื่องเทคนิคส. การงานคือตัวปฏิบัติธรรม,
หรือปฏิบัติธรรมในตัวการงานนี้เอง เปนของยากเปนเทคนิคส; ไปลองสังเกตดู
ก็จะรูวายาก; อะไรยิ่งยากนี้ ยิ่งเปนทางทําใหเรามีการบรรลุธรรม, ที่เรียกวา
บรรลุธรรมไดเร็วไดสูงและไดลึก.
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การงานต องเลื อ กให เ หมาะสมแก ภ าวะด วย
ทีนี้ จะพูดมาถึงคําวา “การงาน”; การงานนั้นคืออะไร? เราตองรูจัก
เลือก; ไมจําเปนที่จะตองทํางานชนิดที่ไมเหมาะสมแกภิกษุ; เราตองเลือกงานที่
เหมาะสมแกภิกษุ. ทีนี้คําวา “ภิกษุ”นี้ใชแกคนทุกคนที่เขามาบวช ฉลาดก็มี
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การงานเปนการปฏิบัติธรรม
ไมคอยฉลาดก็มี ไมฉลาดก็มี โงก็มี บา ๆ บอ ๆ ก็มี;
ไดอยางไร.

๒๔๓
ฉะนั้นการงานจะเหมือนกัน

ผมไปดู ที่ วั ดธิ เบต ที่ อิ นเดี ยทางดาจิ ลิ งก็ เข าใจเรื่ องทั นที ว าทํ าไมจึ งอยู
กั นได สั งเกตว าลามะนี้ มี ทุ กแบบ เพราะฐานะไม เหมื อนกั น ซึ่ งเป นความจริ ง คนเรา
ไมเหมือนกัน.
ลามะคือภิกษุ บางรูปมีหนาที่หาฟน ผาฟน และกวาดขี้เถาเทานั้น,
เที่ยวหาฟนและผาฟนกวาดขี้เถา มีหนาที่เทานี้;
แตเขาก็พอใจ และไดรับความ
เคารพนับถือเสมอกัน : เรียกวามีสมานสังวาสมีอะไรเสมอกัน, มีเกียรติเสมอกัน.
ที่ ทํ าหน าที่ สู งขึ้ นมา ป ดกวาดวิ หารก็ มี ต อนรั บแขกก็ มี ศึ กษาเล าเรี ยนก็ มี สอนก็ มี
ติดตอประชาชนก็มี; เปนผูที่เขาเรียกวาเปนลามะเสมอกัน
สิ่งที่เรียกวาการงานนี้อยาไปดูถูกเพื่อนกัน ถาเขาตองทํางานชนิด ที่
เรียกวาต่ํา ๆ ทรามๆ งาย ๆ นี้อยาไปดูถูกเขา ; เพราะวาธรรมชาติสรางเขามาใหมี
สมรรถภาพเพียงเทานั้น. นี้ระวังใหดี; อยาไปดูถูกเพื่อนคนนั้นเณรคนนี้วาบา ๆ
บอ ๆ ทํางานอยางเลว ทําอะไรอยางไมมีราคาเชนนี้.ถาดูถูกเขาอยางแย;
ตัวผูนึก
ผูคิดนั้นแย.
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ทีนี้ เราจะพูดกันใหเขาใจไดไหม? ในเมื่อพูดกับคนไมฉลาด คนบา ๆ
บอ ๆ ใหเขาคิดวานี้คือการปฏิบัติธรรม.
นี้ก็ยาก ยากกวาที่จะพูดกับคนฉลาดหรือมี
ปญญาความคิด; เพราะฉะนั้นเราจึงลดลงไปวา “ทํางานไดบุญ” ก็พอจะเขาใจ
ไดงาย ๆ วานี้ดีหรือไดบุญ; ก็ทําไปได. แตจะวาเปน “การปฏิบัติธรรม” นั้นคง
จะเขาใจยาก.
ผูที่ทําหนาที่ฝาฝนกวาดขี้เถาอยางเดียว หนาตามอมแมม จีวรขาด
กะรุงกะริ่งอยางนี้ เขายอมเขาใจยาก วาเปนการปฏิบัติธรรม เขาไมเห็น;
ถาคน
นั้นไมมีปญญาก็ไดแตเชื่อวา “ไดบุญ”, ก็รักษาความเชื่อนี้ไว ถือเปนอุดมคติ
ไปเลย ก็ดูสบายดี ไมมีความทุกข.
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เรานั้น ทําสิ่งที่เรียกวาการงานตามความเหมาะสม; พยายามเลื่อนให
มันมีประโยชนกวางขวางขึ้น มีแกคนมากขึ้น ๆ ถาจะทําได. ถาไมอาจจะทําไดก็ไมตอง
เสียใจ; หากเสียสละแลวก็เชื่อวาเสียสละเทากัน เหนื่อยเทากัน; ถาไมยกหูชูหางแลว
ก็มีคาเทากัน สําหรับผูที่ทํานั้น.
ระวังใหดี คนที่ทํางานทางหนังสือ ทางสติปญญาเฉลียวฉลาดนั้น
หูหางมันจะยกออกมาเมื่อไรไมทันรู; พวกผาฟนนี้ไกล-ไกล-ไกลทีเดียวในเรื่อง
ยกหูชูหาง. พวกทําหนาที่เขียนอะไรอยางนี้ตองระวังใหมากที่สุด, พวกที่ขึ้นธรรมาสน
เทศน หรือไปเที่ยวปาฐกถามีชื่อเสียงมีอะไร นี้ยิ่งอันตรายที่สุด; ทุกอยางที่กลาวมา
ลวนเปนการงานเหมือนกัน. ขอใหพระเณรทุก ๆ รูปคิดใหดี สังเกตใหดี ระมัดระวัง
ใหดี เจียมตัวใหดี เปนคนไมประมาท; อยาอวดดีและอยาพูดมาก และ
อยาแสดงอะไรใหมากยุงออกไป; ยิ่งพูดมากยิ่งแสดงอะไร ๆ มากแลวยิ่งเหลว.
ยิ่งมีความคิดเฟอง แลวจะลมเหลวมาก.นี้โดยหลักใหญ ๆ ก็เปนอยางนี้.
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การทํา งานทุ ก ชนิ ดต อ งใช ธ รรมะอย า งละเอีย ดสุขุม

ทีนี้ ก็มีเรื่องที่จะตองซอยใหละเอียดขึ้นไปอีก : การงานอยางใดอยางหนึ่ง
ไมวาการงานอะไรหมด ตองการธรรมะละเอียดสุขุม; แมที่สุดแตความระมัดระวัง
สติสัมปชัญญะอยางนี้; คิดดูใหดีมันก็ยาก เชน บางคนเอาดินสอของผมไปเขียน
แลวไมสวมปลอก ตองเตือนตั้งหลาย ๆ ครั้ง. ลองคิดดูวามันหมายความวาอะไร ?
ถาเราเปนคนมีระเบียบ หรือวารอบคอบเปนปกติ ก็ตองสวมปลอกดินสอทุกครั้ง ;
แตแลวคนที่ ไมสวมปลอกดินสอใหเหมือนของเดิมเขา ก็ เปนคนที่ไม รูสึกวาทําอยา ง
นั้นเปนเรื่องใชไมได;
ไมรูสึกวาเปนเรื่องเสียหาย หรือไมเปนการปฏิบัติธรรม.
เพราะฉะนั้นเขาจึงไมละนิสัยอันนี้ เพราะเห็นวาเรื่องอยางนี้เล็กเกินไป :
ไมสวม
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ปลอกดินสอนี้ เล็กเกินไป เขาคิดอยางนั้น. แตที่จริงไมใชเรื่องเล็ก;
เรื่องไมมี
สติสัมปชัญญะไมใชเรื่องเล็ก, เปนเรื่องฉิบหายหมด, เปนเรื่องไมมีทางที่บรรลุ
มรรคผลนิพพานทีเดียว; เพราะวา การบรรลุมรรค ผล นิพพาน มีรากฐาน
อยูที่สติสัมปชัญญะ,
และที่จะไมเกิดตัวกู-ของกู ไมเกิดอะไรขึ้นมานี้ อยูที่มี
สติสัมปชัญญะทั้งนั้น.
ความไมมีสติสัมปชัญญะนี้กินความกวาง; ถาไมคิด ไมนึก ไมพิจารณา
ไมระวัง ไมรักษาไมสํารวม ไมอะไรหมด ถามีชองโหวขนาดนี้แลว ก็เปนไป
ไมได ที่จะระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจไม ใหเกิดชองทางแหง ตัวกู-ของกู นั้น;
ตัวกูของกู-มันก็ยอมเกิดเรื่อย.
ในการทํางานนี้ ที่ผมเห็นอยู รูสึกวามีอะไรที่ยังจะตองทําใหดีขึ้นไดอีกมาก
:
การใชของการรักษาความสะอาด การวางใหเรียบรอย การเก็บใหปลอดภัย
การ
ประหยัดแมแตสิ่งเล็กนอย หินสักกอนหนึ่ง ทรายสักกํามือหนึ่ง
ถาประหยัด
ไดก็เปนคนที่มีสติสัมปชัญญะ ยิ่งกวาคนที่ไมรูสึก แมน้ํากระปองหนึ่งนี้ ตอง
ใชใหเปนประโยชนมากที่สุด อยางนี้จะเปนคนที่มีสติสัมปชัญญะกวาคนที่เรี่ยราด;
คนบางคนอาบน้ํา ๑๐ ขัน สําเร็จประโยชนเกลี้ยงเกลาเนื้อตัวสะอาดดี,
สําเร็จประโยชน
ในทางอาบน้ํา.แตบางคนอาบน้ํา ๑๐๐ ขัน ตักรดตูม ๆ ตูม ๆ เหมือนกับคนบา,
ไมรูวารดทําไม เสียน้ํา รดน้ําตั้ง ๑๐๐ ขัน หรือเขามีเหตุผลอยางอื่น. นี่วาโดยทั่วไป
ตามปกติบางคนมีนิสัยเปนอะไรเสียอยางนั้น. แตเขาก็ไมคิดวานี่เปนเรื่องสําคัญ,
ไมคิดวานี่เปนเรื่องสําคัญ.
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จงระวัง ที่คิดวาเปนครูบาอาจารยตองอาบมากกวา,
ตองเอาความสะดวก
มากกวา, ตองสําแดงเดชใหเห็น, ตองอาบน้ําหมดเปนโอง ๆ ใหลูกศิษยตักมาให,
อยางนี้มีอยูทั่ว ๆ ไป.
ผมไปที่ไหนก็สังเกตเรื่องอยางนี้ดวยเสมอ :
คนลางเทาก็
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เหมือนกัน เปลืองน้ําเปนสิบ ๆ ขัน,
ราด ๆ ราด ๆ ราด ๆ ทําคลายกับคนบา.
ขอใหระวัง, ระวังเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ นี้ ; ที่เห็นวาเล็ก ๆ นอย ๆ นี้แหละเปนเรื่อง
ใหญกวาภูเขาเสียอีก, ที่คนโงเห็นวาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ กลับจะใหญกวาภูเขา
เสียอีก.

โอกาสที่ จ ะปฏิ บั ติ ธ รรมมี ม ากในการงาน
ในการทํ าการงานนั้ นยิ่ งมี ช องทาง มี โอกาส ที่ จะปฏิ บั ติ ธรรมโดยละกิ เ ลสที่
เกิดขึ้นในลักษณะอยางนี้มากมายเหลือเกิน, ที่ยกตัวอยางมานี้เพียงเรื่องเดียวสองเรื่อง
เทานั้น.
ยังมีอีกหลายสิบเรื่อง; ไปไลบัญชีหางวาวชื่อธรรมะดูเองก็แลวกัน
วาตนมีอยูอยางไหนบาง ในทางชื่อของกิเลส? : อภิชฌาวิสมโลภะ โทสะ
โกธะ อุป นาหะ มัก ขะ ปลาสะ อิส สา มัจ ฉริย ะ มายา สาเถยยะ ถัม ภะ
สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ; ลองไลไปซิ เรามีไหม ? ลองไล
ไปตามลําดับชื่อธรรมะ; แลวตองปฏิบัติไลไปกระทั่งมีสติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ
กตัญูกตเวที ฯลฯ เริ่มแตสติสัมปชัญญะหมวด ๒ ไปเลย, แลวขึ้นหมวด ๓
เรื่อยไป, หมวด ๔ เรื่อยไป, วาไดมีอยูเพียงไรอยางไรหรือไม ที่จะตองมีตองทํา.
ที่ถูกควรจะตองปฏิบัติอยางนี้, แตแลวก็ละเลยเสียไมไดทํา.
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ที่กลาวมานี้พอแลวในเรื่องที่จะเรียน, หัวขอธรรมในหลักวิชาปริยัตินี้รูมา
พอสมควรแลว เหลืออยูแตวาทํากันหรือยัง; แลวโอกาสที่จะทําจะฝกก็ไมมี
นอกจากในเวลาที่ประกอบการงาน; โดยเฉพาะอยางยิ่งการงานที่ตองประกอบดวยบุคคล
ที่ ๒ บุคคลที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ คือหลาย ๆ คนรวมกันทํางานเกี่ยวของกัน. เดี๋ยวนี้การงาน
ของสวนรวมเสียไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการงานของรัฐบาล; พอไมชอบหนากัน
ไมอะไรกัน ก็เฉยกันเสีย; ไมทํา, ไมทํางานตามหนาที่. งานของรัฐบาลของสวนรวม
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ของประเทศชาตินี้เสียไป อยางนาใจหายทั่วไปทุกหัวระแหง ทุกหนทุกแหง;
เครื่องพิสูจนวา การงานนี้เปนโอกาสของการฝกฝนโอกาสของการปฏิบัติธรรม.

นี้เปน

ที่ในวัดเราไมกี่คนนี้ ก็มีสภาพเหมือนกัน ๆ กัน, ถึงแมจะไมกี่คนนี้มันก็มี,
ถามันมีกิเลสมันก็เหมือน ๆ กันทั้งนั้น.
เพราะฉะนั้นอยูวัดก็เพื่อดับกิเลส เพื่อตัด
กิเลสและเพื่ออะไรไปตาเรื่อง ตามความมุงหมายของการอยูวัด; จึงควรตองใหมัน
เปนไปในเรื่องตัดกิเลสอยูตลอดเวลาของการทําการงาน. พวกเด็ก ๆ ก็คงตอง
ทะเลาะกันมากกวาพวกเณร,
พวกเณรทะเลาะกันมากกวาพวกพระ,พวกพระหนุมนี้
ก็คงทะเลาะกันมากกวาพระแก นี้เปนลําดับไป, พวกทําหนาที่แมครัวก็ทะเลาะกันมาก
กวาพวกที่เปนอุบาสิกา, อยางนี้เปนตน; ปฏิบัติใหกิเลสมันลดลงไปเปนลําดับ ๆ
เสียบาง.
เรื่องการงานนี้เต็มไปดวยบทเรียนการปฏิบัติธรรมมากมาย, มากมาย
เหมือนเมล็ดกรวดเมล็ดทราย, อยูที่ตัวการงานทั้งนั้นที่ตองทํา. สวนมากทํางาน แต
ไมมีใครดู ไมมีใ ครสังเกต ไมมีใครถือเอาโอกาสอันประเสริฐนี้ปฏิบัติธรรม ;
พอจะปฏิ บั ติ ธรรมต องหนี ไปอยู ป า อยู เขา อยู ถ้ํ า ไปหลั บหู หลั บตาภาวนา แล วก็ บ าไป
ไดพักหนึ่ง แลวก็ทําไมได ก็กลับมาอีกจนกระทั่งเลิกไป.
ที่ถูกนั้น เมื่อกิเ ลส
อยูที่ไหนก็ตองปฏิบัติธรรมที่นั่น;
ลักษณะไหนกิเลสชอบเกิด มักเกิด ก็ตอง
ปฏิบัติธรรมที่นั่น เวลานั้น;แลวเราก็ไดประโยชนในการละกิเลสดวย,
ในการได
ผลงานที่เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยดวย; มันวิเศษตอนนี้. ยิ่งปนทีเดียวไดนกหลาย
ตัวหลาย ๆ ชนิด. แลวคนเรานี้ไมวามนุษยคนไหนก็ตาม ไมอาจจะอยูไดโดย
ไมมีการทําการงาน. “งาน” จึงกินความกวาง, และจําเปนแกสิ่งมีชีวิต หลีกกัน
ไมได.
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การงานเปนความสุข ซึ่งเปนผลสุดทายของการปฏิบัติธรรม
การงานนี่แหละคือความประเสริฐในชีวิตอยูตามธรรมชาติแลว, จะ
ประเสริฐมากขึ้นไปอีกก็เพราะเปนที่ตั้งของการปฏิบัติธรรม. เพราะฉะนั้น ระวัง
ใหดี ๆ; เมื่อยังตองลอง, แมแตตองลองนี้ก็ตองทําใหดี ๆ. ถาทิ้งอุดมคติอันนี้เสีย
ก็แลวไป; เลิกกัน. แตถายังรักษาอุดมคติอันนี้อยูแลว, ขอใหระมัดระวังที่สุด
อยางยิ่งที่สุด, ใหถือเอาประโยชนใหไดจริง ๆ และใหไดมากที่สุด. สวนผมนั้น ถือวา
มีชีวิตอยูดวยอุดมคตินี้ ไมมีการที่จะมีปญหาวาจะเลิกเมื่อไร หรืออะไรนี้;
เพราะวา
อุดมคตินี้มาเปนชีวิตเสียเลย แยกออกจากกันไมได.
เรื่องอุดมคติของผมนี้ใคร ๆ ก็ดูเอาเถอะ, หรือวาที่แลวมาแตหลัง ก็ลองฟง
ดูเถอะ,สืบสวนดูเถิด ผมบวชแลวทําอะไร? แลวทําอะไร? แลวทําอะไร? แลว
ทําอะไร? แลวทําอะไร? จนกระทั่งบัดนี้ทําอะไร? แลวก็ยังยืนยันไดวา ตอไปใน
อนาคตก็อยางนี้ : คือมีการงานเปนชีวิต, แลวในการงานนั้นเปนการปฏิบัติธรรมดวย.
ถาการปฏิบัติธรรมสิ้นสุดแลว ก็ไมตองมีการปฏิบัติธรรมแลว.
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การงานนั้นคือชีวิต ชีวิตก็คือการงาน, การงานก็คือความสุข ซึ่งเปน
ผลสุดทายของการปฏิบัติธรรม. ฉะนั้น จึงตองไมมีที่วาจะไปหางานที่ไหน, หรือ
ทํางานไดที่ไหน; เพราะเปนอยูแลวในชีวิต. นี้เรียกวา “การงาน” ตามความหมาย
ของคําวาการงาน.
คําวา “หนาที่ มีความหมายละเอียดไปกวาการงานอีก;
แมแตหนาที่ที่จะตองนอน จะตองกิน จะตองถาย จะตองอาบ จะตองทํา.
หนาที่
อยางนี้ลวนเปนโอกาส เปนบทเรียนที่จะใชในการปฏิบัติธรรมดวย.

ขอให ลองไปสอบไล ตั วเองดู ว า การเข าไปในส วมวั นนี้ ยั งเลวอยู เ หมื อ นเมื่ อ
วานนี้หรือเปลา :
หมายถึงจิตใจของการเขาไปในสวม วันนี้ยังเลวกวาเมื่อวานนี้
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หรือเปลา ? แลวพรุงนี้ก็สังเกตอีก วาเรายังเปนผูมีจิตใจที่เลวเหมือนเดิมอยูหรือเปลา ?
เขาไปในสวมไดเกิดความรูสึกอะไรบาง? จะนึกในทางเลวหรือวาจะอึดอัดขัดใจ, หรือ
วาจะปกติเยือกเย็น, หรือจะเห็นเปนของไมนาระอา, หรือเปนของนาระอา หรืออะไร
ก็ตาม; และบางครั้งอาจจะนึกขี้เกียจแลวที่จะไปสวม, บางทีขี้เกียจแมแตจะกินขาว.
เรามั กจะวั ด หรื อสอบไล ทดสอบความรู ทดสอบสภาพของจิ ตใจเรา ทดสอบความ
เขาใจในชีวิต ในทุกสิ่ง. ฉะนั้น หนาที่นี้คือการงานทั้งหมดเลย; ถาเรียกใหดี
เรียกวา “หนาที่”.

การปฏิบัติอยูตามธรรมชาติก็เปนธรรมะ
หนาที่คือธรรมะ, คือการปฏิบัติอยูตามธรรมชาติ ก็ตองทําใหดี;
แมแตถายอุจจาระก็ตองถายใหดี.
ถาใครเปนริดสีดวง ก็ตองจัดวาเปนคนโงเพราะ
ถายอุจจาระไมเปน; หรือวาถาจะเปนริดสีดวงก็จะตองรูจักแกไขไมใหเปน. นี้เปน
เรื่องเกี่ยวกับรางกาย เรื่องเกี่ยวกับรางกายแท ๆ. ใครเปนโรคภัยไขเจ็บชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ก็ยังตองจัดเปนคนโงอยูดี;
เพราะเกิดจากความประมาทจึงเกิด
อันตรายขึ้นมาเกิดจากความโงไมรูจักปองกันรักษา, ไมรูจักปฏิบัติตนใหถูกธรรมชาติ;
กระทั่งตองเปนคนคิดมาก มีวิตกกังวลมาก ยิ่งยกหูชูหางมาก ความทรมานใจก็ยิ่ง
มีมาก ก็พากันเปนโรคเสนประสาทบาง เปนโรคจิตบาง เปนอะไรก็ตามตาง ๆ นานา ;
ฉะนั้น คนที่มีโรคภัยไขเจ็บนั้นตองยอมรับสารภาพวาเปนคนโง.
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เราตองพยายามที่จะเปนคนฉลาด : แกไขรักษาเยียวยาปองกัน; ก็จะกลาย
เปนคนฉลาดขึ้น. ฉะนั้น ชีวิตตามธรรมชาติแท ๆ ที่มีความเจ็บความไขนี้ ก็เปน
การปฏิบัติธรรม, เปนโอกาสของการปฏิบัติธรรมที่แทจริง ยิ่งกวาที่จะไปนั่งหลับหู
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หลับตาภาวนาที่ไหนไมรู;
แลวก็ไมรูวาทําไปทําไม ยังอยูลาหลังคนโงทั่ว ๆ ไป
เสียอีก. อยาทําเลนกับเรื่องเหลานี้เลย; การรักษาสุขภาพอนามัยใหถูกตอง
นี้ก็เปนเรื่องการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งเพราะเปนหนาที่เปนการงานดวยเหมือนกัน.
นี่ยกตัวอยางมาใหฟงวา การงานคืออะไร? ปฏิบัติธรรมคืออะไร ? ยังมี
อีกมากถาจะพูดพูดอีกชั่วโมงก็ได;
แตนี้เปนตัวอยางที่พอแลว สําหรับไปทําความ
เขาใจ. ชีวิตเปนการงานอยูในตัวชีวิต หรือเปนการตอสูอยูในตัวชีวิต, และ
การงานหรือการตอสูนั้นก็เปนการปฏิบัติธรรมอยูในตัวมันเอง.การปฏิบัติธรรมตาม
ธรรมชาติกําหนดไวอยางนี้ ทําใหสําเร็จ ใหเลื่อนขั้นไป เปนขั้น ๆ แลว ก็สูงสุด
อยูแลว; จนกระทั่งฉลาดพอ ไมเกิดตัวกู-ของกู ในการคบหาสมาคมเกี่ยวของ
กับคนอื่น.
การทํางานดวยความเสียสละ, เสียสละนั้นก็เปนตัวธรรมะสูงสุดอยูแลว,
แลวทํางานอยางไมมีตัวกู-ของกู ก็เปนความจริง สิ้นสุดกันเทานั้นเอง.
“การทํางาน
ดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง” กินอาหารเพียงกันตาย ไมตองตายดวย; “กิน
ของความวาง” ถาถือคาถานี้เปนหลักแลวมันก็เปนการปฏิบัติธรรมะอยูในตัวการ
งานที่สูงสุด, เปนตัวการปฏิบัติที่สูงสุด; คือปฏิบัติเรื่องสุญญตาเรื่องนิพพานอยูใน
ตัวการงาน.
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ตองพิจารณา “การทํางานดวยจิตวาง”
ใหถูกตองเพราะเขาใจยาก
“จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวา”
คือประโยค ที่ทําใหผมถูกเขาหาวาบา.
กลอนบทนี้ของผมคือกลอนที่ทําใหเขาหาวาผมบา หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ;
แลวก็วา
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ทําไมได, พูดแตปาก. ที่พูดแบบนี้ “จิตวางยิ่งทํางานสนุก”
เขาไมยอมเชื่อวา “จิตวางทํางานได” นี้เพราะเขาใจยาก.

นี้ไมมีใครเชื่อ ;

“ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวาง” นี้เขาใจยาก. แต
เปนเรื่องที่เดี๋ยวนี้เรากําลังทําอยูแลว, กําลังทําอยูเพื่อใหเกิดความเขาใจได หรือใหความ
เขาใจเกิดขึ้นมา,กําลังฝกฝน กําลังตอสู กําลังทํา เพื่อความเปนอยางนั้น. ถาใคร
จะเรียนลัดทีเดียวใหไดผลหมดหลายๆอยางโดยวิธีทางลัด : ทํางานดวยจิตวางแลว
การงานนั้น จะเปนการปฏิบัติธรรมที่สูงสุด ไมมีอะไรสูงสุดไปกวา.
“มีชีวิตอยูดวยจิตวาง ทําการงานอยูดวยจิตวาง” ก็เรียกวาซอมปาฏิโมกข
ธรรมะในหัวขอวา “การงานคือการปฏิบัติธรรม” ถาทําในหลักสูงสุดก็คือทํางาน
ดวยจิตวาง.
แลวที่ถามกันมา เมื่อตะกี้; ผมก็จะเลาใหนิดหนอยวา ผมไปพูดที่เมืองตรัง,
อธิบายคําวา”วาง”
นี้วา จิตวางแบบอันธพาล กับจิตวางตามแบบของพระพุทธเจา
มันคนละเรื่องกัน. การทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง : จิตวางตามแบบพระพุทธเจา
ไมใชแบบอันธพาล ซึ่งวาอยางเควงควาง และวางอยางไมมีอะไรเปนหลัก. จิตวาง
แบบอันธพาล เปนเรื่องวางอยางที่พูดสําหรับเถียงกัน, สําหรับฆาคนโดยไมตองเปนบาป
เปนตน; พูดครั้งนั้นก็ไดผลดี; ผูฟงคงลืมไมได, ลืมยาก.
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ถาเขาใจกันดี, เขียนปายสวย ๆ ติดไวตามภูเขาตามสระน้ําบาง : จงทํางาน
ทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น กินอาหารของความวาง
อยางพระกิน ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที, เทานี้เอง; หัวขอธรรมะในพุทธศาสนามีเทานี้เอง.
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ธรรมปาฏิโมกข

คืนนี้จะมีคนมาประมาณ ๒๐ คน คือ พวกพุทธสมาคมจังหวัดตาง ๆ ที่เขา
สนใจในสวนโมกขเขาจับกลุมรวมกลุมกัน จะแวะลงที่นี่; พวกนครราชสิมา พวก
เพชรบุรี พวกที่ไหนหลายแหงไปประชุมที่เชียงใหมมา, ลําบากลําบนเขาจะพากันมา
เยี่ยมที่นี่ เราบอกเขาวาไมควรจะมา เปนเรื่องยุงยาก.
คนโบราณปูยาตายายเขาก็
สอนวา “อยาพอแขกมาใสหัว”, แตเขาก็จะมากันอยูแลว.
พอกันที. ใครอยากดูสไลดทํามาใหม ที่เขาถายภาพทํางานกอสรางในหลุมสระ
ก็ไปดูได; จะไดดูหนาตาคนที่กําลังทํางาน วา ทํางานดวยจิตวางเปนการปฏิบัติ
ธรรมคืออยางไร.

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

ตามที่ เราตกลงกั นไว ว า ทุ ก ๆ วั นพระ เราจะ
พูด ธรรมะกัน ที ่ต รงนี ้ เรีย กวา ธรรมปาฏิโ มกข หรือ
ปาฏิโ มกขธ รรมะ และจะพูด ย้ํ า กัน ในเรื ่อ งเกี ่ย วกับ
เรื่องตัวกูนั้น วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่อง ขณิกวาท กั บ
อขณิก วาท;แตเ ผอิญ มีผู ม าติด ตอ วา คณะคนสูง อายุ
เขาจัด เปน สมาคมที ่ก รุง เทพฯ แลว เขาใครจ ะมาขอ
รับ การอบรมแนะนํ า สํ า หรับ คนแก เราจึง จะพูด กัน
ถึง เรื ่อ งของคนแกนี ้บ า งกอ น เพื ่อ ไดย ิน ไดฟ ง ไวบ า ง
ดังจะเลาใหฟง :
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เรื่องเกี่ยวกับสมาคมคนสูงอายุ
เรื่องเกี่ยวกับสมาคมคนสูงอายุ คือผูสูงอาย พวกขาราชการบํานาญดวย
กัน ทั้ ง นั้น ใครจะเป น สมาชิ ก ตอ งมี อ ายุ ๕๐ ป ขึ้น ไป. นี่ ก็ห มายความวา คนแก

๒๕๓
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ธรรมปาฏิโมกข

มีนายก มีอุปนายก ขนาดอายุประมาณ ๙๐; เขาบอกวาเจาคุณภรตราชสุพิธจะเปน
อุปานายก เจาคุณภรตฯ นี่อายุ ๘๔ หรือ ๘๕ แลว เปนพวกขาราชการบํานาญ.
คนอื่น ๆ เปนทหารโดยมาก เขาตั้งสมาคมที่วัดเบญจมบพิตร. ขณะนี้ อยากจะมา
ขอรับการอบรมแนะนําสําหรับคนแกเหลานี้. คนแกเหลานี้มีการศึกษาดีทั้งนั้น, คนแก
เปนขาราชการบํานาญดวย แลวก็มีเงินดวย : อยางเชนคนหนึ่งเปนพลเรือเอกมีชื่อเสียง
เราเคยไดยินชื่อ, เมื่อสงครามกอนโนนเปนผูมีชื่อเสีย.
ผมบอกวาเอาซิ, ยินดีจะชวยเทาที่จะชวยได แตตองทําอยางที่นี่ คือจะ
มาหามุงหาเตียงหาอะไรที่นี่ไมได จะตองนอนบนผาพลาสติก หรือนอนกลางสนาม
ไดยิ่งดี. เพราะเปนทหารมาแลวทั้งนั้น. ผูที่มาติดตอเขาก็บอกวาใหแลงหนอยเขาจะมา
จะกําหนดนัดทีหลัง ขณะนี้เขามาดูลาดเลา เพื่อน ๆเขาใหมาดูลาดเลา วาจะพอเปนไป
ไดหรือไม.
นี่ฟงดูพอเปนเคา ๆ ไดซักไซไลเลียงเทาที่มีเวลาเล็กนอย เห็นวายังไมไหว
คื อ ไม รู ว า ธรรมะอยู ที่ ไ หน, คนแก ข นาดนี้ แ ล ว ก็ ยั ง ไม รู ว า ธรรมะอยู ที่ ไ หน; ยั ง มี
เรื ่อ งทอดกฐิน คุย ฟุ ง เรื ่อ งทอดกฐิน ; นี ่ข นาดนี ้, เรื ่อ งธรรมะของคนแกค ือ
ทอดกฐิน. ผมเลยลอเลนใหดวยเรื่องภาพวัว : ภาพวัวสิบภาพตั้งแตตนจนจับวัวได
ในชุดวัวภาพสุดทาย; บอกเขาวา “คุณ, สามาคมของคุณนั้นยังไมรูประสีประสาเรื่อง
นี้เลย” หลังจากวางแลว เกิดใหมแลว ทําประโยชนผูอื่นในทางจิตใจนี้. คุณ…
ยังไมรูประสีประสาอะไรเลย แลวคุณยัง “จับวัวก็ยังไมได”, ไมชาก็จะตายกัน
อยูแลว; ถามาหลังจากจับวัวไดกันแลวนี้ก็จะดี. อยางภาพจับวัวนี้ ถึงที่สุดแลว,
แลว ก็ทิ้งวัว ไวเสีย , แลว ก็ทิ้ง ตัว เองเสีย , ในที่สุด ก็วาง; หลัง จากวา งแลว
จึงจะเปนแสงสวางแกผูอื่นได. เขาฟงแลวก็เห็นดวยวาจริง.
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เรื่องของคนสูงอายุ และขณิกวาท-อขณิกวาท

๒๕๕

เรื่ องนี้ ผมก็ เลยคิ ดขึ้ นมาว าเรื่ องก็ เข ารู ปเหมื อนกั น, เราก็ แก แล ว เป นสมาชิ ก
คนแก เ พราะฉะนั้ น ลองทํ า ประโยชน ค นแก ดู บ า ง, ให ค นแก เ ขาได รั บ แสงสว า ง.
เราก็ มี ป ญหาเหมื อนกั น ถ าเรายั งเป นคนที่ มี หน าที่ แล วก็ ภาพสุ ดท ายภาพนั้ น เราจะ
เป นได หรื อไม ? กั งยั งสงสั ยตั วเองว าจะสมบู รณ หรื อไม ก็ ต องพยายาม. นั บว าเรื่ องชั ก
จะเขา รูป คือ วา ผมตอ ไปนี ้ก ็รู ส ึก ตัว อยู  วา ไปไหนไมไ หวแลว ก็ต อ งอยู
รองบอน อยูประจําบอนใหเปนหนาที่ที่วาคนอื่นก็จะตองมาหาเองที่นี่, โดยเขา
เชื่อวาเราอาจจะพูดจาใหเขาเกิดความรูความเขาใจได เขาจึงหวังมาที่นี่.
ที นี้ ผมอยากจะพู ดให พวกเรารู กั นไว บ าง ถึ งแม จะยั งไม เกี่ ยวกั บตั ว เอง
โดยตรง; เรารู กั น ไว บ า งว า เดี๋ ย วนี้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ดี อ ย า งนี้ , พุ ท ธบริ ษั ท มี ก าร
เคลื ่อ นไหวที ่ด ี. เขา ตั ้ง สมาคมคนแกนี ้ขึ ้น ก็เ พื ่อ ใหค นแกไ ดร ับ ประโยชนใ น
บั้น ปลายของชีวิต แลวโดยเฉพาะจากพุทธศาสนา นี้ก็นับวาเปนความคิดที่ดี
แต จะได ตามนั้ นหรื อไม นี่ มั นยั งมี ป ญหาใหญ อยู . ถ าเป นคนแก ที่ เดิ นทางผิ ด มี ม านะ
ทิ ฏฐิ ด วยแล ว ก็ จะเป นไปไม ได ก็ จะได แต อวดเรื่ องทอดกฐิ นอยู อย างนั้ น, บู ชากั น แต
เรื่ องกิ นดี อยู ดี เสี ยเรื่ อยมา. บางที การตั้ งสมาคมคนแก นี้ เพื่ อจะรั บประกั นได แน นอนว า
ถ า ตายแล ว จะได ไ ปสวรรค แ ล ว ก็ เ ป น สุ ข กั น ; ถ า อย า งนี้ ก็ แ ย . ถ า สมาคมคนแก
มุ งหมายอย างนี้ ก็ แย มากที เดี ยว ก็ เป นสมาคมคนแก แบบตาสี ตาสาสมั ยโบราณนี้ เพื่ อ ไป
สวรรค ไปหาความสุ ขหลายสิ บเท า หลายร อยเท า หลายพั นเท า;พวกที่ มี การศึ ก ษาดี
เปนนายพลเอก เปนอะไรนี้มาก ถาเปนอยางนั้น มันก็นาหวัว.
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ผมได กํ า ชั บ ให เ อาผ า พลาสติ ก มารองนอน, ไม มี เ สื่ อ ให แล ว ต อ งเอา
หมอนมา คื อ ขั น น้ํ า อลู มิ เนี ย มใบใหญ ห น อ ย คว่ํ า ลงเป นหมอน กลางวั นใช อ าบน้ํ า
ใช กิ นข าว ใช อะไรได ก็ ยิ่ งดี ถ าไม เอาอย างนี้ ก็ ไม เอาและไม ต องมา. มุ งไม ต องเอามา;
ถ ากลั วยุ งก็ เอาธู ปกั นยุ งมาคนละซองพอแล ว, คนละห อคนละกล องพอแล ว เพราะ
มาอยู ๒-๓ วัน ๒-๓ คืน.
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ธรรมปาฏิโมกข

ผมจะ “ตม” เขา, ซึ่งจะเรียกวาตมก็ ไมถูกนักหรอก มันเพียงจะเหมือนตม คื อ
จะหลอกให นอนอย างพวกธรรมทู ตดู อี กที : ลองฝ กอย างพวกธรรมทู ตคราวนั้ น ให น อน
อย า งนั้ น ร อ งไอ ย า ! วิ่ ง หนี เ ป ด กลั บ กั น ดู บ า ง, เป น วิ ธี ที่ ค วบคุ ม อย า งแบบทหาร
แล วก็ ให ผมทํ าด วย ก็ ไม มี ป ญหาอะไร, ถึ งผมทํ าด วย ก็ ไม มี ป ญหาอะไร, แล ว จะ
ถ า ยหนั ง ไว ดู เ ล น . ให พ วกนี้ ม าลองดู ชั้ น นายพล ชั้ น พระยา ชั้ น ผู มี เ กี ย รติ สู ง :
อย างขั้ นพลเอก ก็ ต องมี บํ านาญเดื อนหนึ่ งตั้ งหลายพั นบาท แล วเขาเอาไปใช อะไรกั น ;
ขนาดนายพลเอกอย างนี้ บํ านาญเดื อนหนึ่ งไม น อยกว าหกพั นบาท เจ็ ดพั นบาท ได เฉย ๆ
ไม ทํ า อะไร แต ไ ม มี สุ ข เพราะไม รู ธ รรมะ. ไม รู ธ รรมะแล ว ขี้ เหนี ย ว ท า ทางขี้ เ หนี ย ว
ทั้ ง นั้ น คนแก แ บบนี้ ; มี แ ต จ ะเอาทั้ ง นั้ น ไม มี ส ละ. ที่ ตั้ ง สมาคมนี้ ก็ ตั้ ง เพื่ อ จะรั บ
ประโยชนอะไร; ไมใชเพื่อจะสละ, บางทีจะเพื่อรับประโยชนเสียมากกวา.
ถ าว าผมทํ าได ดี คงมี ประโยชน ให คนแก ๆ เหล านี้ เดิ นทางถู กต อง, แล วต อ
ไปคงจะเป นป กแผ น เพื่ อประโยชน แก เขาต อ ๆ ไป, จะได รู จั กทํ าให เป นรู ป เป นร า ง
ทํ า กั น ต อ ๆ ไป. ก อ นนี้ ผ มเคยนึ ก อย า งยิ่ ง เรื่ อ งเผยแผ ศ าสนา ; เคยมี โ ครงการ
ไว เฉพาะ คนหนุ มคนสาว คนเฒ า พ อเหย าแม เรื อน คนเฒ าคนแก ชรา จะต องสอน
อะไรเรื่ องอะไรอยู ในโครงการหรื อแผนการที่ คิ ดอยู เฉพาะ. แต ก็ ยั งไม เคยพบคนแก
ล วน ๆ อยู ในสมาคมคนแก ล วน ๆ อย างนี้ ; บางที ก็ จะได พบพวกนี้ เป นพวกแรกก็ ล องดู ;
อาจจะดี กว าคนแก ชาวไร ชาวนา ที่ ยั งไม ได ผ านอะไร ยั งไม จั บวั วได ถึ งที่ สุ ด. พวกนี้
เหมือนกับไดผานชีวิ ตโลก ๆ ไปไดมากแล ว ถึ งขนาดที่มี เงินเลี้ยงชีพเปนพั น ๆ ตอเดือน
แล วก็ ไม ต องทํ าอะไร; ถ ายั งไม มี ธรรมะขนาดที่ หาความสุ ขทางจิ ตใจไม ได ก็ นั บว า
มีบาปมีกรรม มีเวร หรือมีอะไรในปางกอนมาก.
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ควรสนใจเรื่องอาศรม ๔ และภูมิ ๔ กันบาง
เรื่ องที่ ผมเคยพู ดเกี่ ยวกั บหลั กอาศรม ๔ ประการนี้ จะมี ความหมายมาก
ขึ้ นทุ กที แต บางคนอาจจะไม รู เลย ไม เคยฟ งเรื่ องอย างนี้ : เรื่ อ งพรหมจารี เรื ่อ ง
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คฤหัส ถ เรื ่อ งวนปรัส ถ เรื ่อ งสัน ยาสี; คนแกบ างคนก็อ าจไมเ คยฟง . ชีว ิต
ขั้น สุด ท ายเราจะต องเป นสันยาสีนี้ ไมเคยรูเรื่ อ ง; ไมรับ ผิดชอบ, ไมรับ ผิดชอบ
ตัวเอง เรื่ องภู มิ ๔ คงจะเคยไดยิ นได ฟ งบ าง,เรื่ องภู มิ ๔ : กามาวจรภู มิ รูปาวจรภู มิ
อรู ปาวจรภู มิ โลกุ ตตรภู มิ นี้ คงจะได ยิ นกั นบ าง. ลองถามพวกสมาคมคนแก ดู อาจมี
สมาชิ กที่ เคยเรี ยนอภิ ธรรมบ าง คงรู คํ า ๔ คํ า ๔ ภู มิ นี้ ดี ; แต แล วเขาก็ ไปฝากไว
ชาติ โ น น ชาติ ต อ ไป ไม รู อี ก กี่ สิ บ ชาติ กี่ ร อ ยชาติ โ น น จึ ง จะเป น เรื่ อ งรู ป าวจรภู มิ
อรู ปาวจรภู มิ โลกุ ตตรภู มิ ในที่ สุ ดของพระอรหั นต . ๔ ภู มิ นี้ เขาคิ ดว าต องทํ าได ผลต อ
ตายแล ว เข า โลงแล ว หลายพั น ครั้ ง จึ ง จะนึ ก ถึ ง ; หรื อ ไม นึ ก ถึ ง เลย ตั ด ทิ้ ง ไปเลย;
เพราะเขาไมเขาใจ ๔ ภู มินี้ ว ามี อยู ในชี วิตประจําวันนี้ ครบทั้ ง ๔ อยู แล ว; ไมสั ง เกต
ดูใหดี, แลวเราควรจะปรับปรุงขยับขยายใหดีขึ้นใน ๔ ภูมินี้.
ถาสนใจเรื่องอาศรม ๔ ประการนั้นละก็ ทําไดงายขึ้น แลวคอยเลื่อน
ไปตามลํ า ดั บ .เมื่ อ อายุ ม ากแล ว เป น วนปรั ส ถ สงบอยู ต ามโคนกล ว ยตามกอไผ
ในบริ เ วณบ า นบ า งก็ ไ ด , คิ ด นึ ก อย า งนี้ ใ ห ม าก; ถ า เผื่ อ พอใจแล ว มี ค วามแน ใ จ
มี ความสุ ขแล ว ก็ เสี ยสละ ช วยตั กเตื อนผู อื่ น เป นแสงสว างแก ผู อื่ นในเรื่ องนี้ แล วกั น ;
แล วเราก็ อย าไปนึ กถึ งในเรื่ องจะเอานั่ นเอานี่ เป นตั วเป นตน นั้ นก็ คื อเป นโลกุ ต ตรภู มิ
อยู แล ว, แม ไม ถึ ง ๑๐๐ เปอร เซ็ นต ก็ ไม มี ความหมายไปอย างอื่ น. ถ าไม มี ตั วแล ว
เปนโลกุตตรภูมิทันที, อยางมีความรูสึกวาตัว ก็เปนโลกุตตรภูมิทันที.
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ที่ผมกําลังพยายามพูดเรื่องภูมิ ๔ ใหเปนเรื่องทางจิตใจใหม ากขึ้น
ก็เพื่อจะใหอยูในวิสัยที่จะทําได. เรื่องกามาวจรภูมินั้น ยกไวใหเด็กหนุม ๆ สาว ๆ ;
เราเองก็ผานมาแลว ใหภูมินี้เหลืออยูเปนสวนนอย จนไมเรียกวาอยูในกามาวจรภูมิแลว;
เลื่ อนขึ้ นไปก็ ต องการความสงบ เป นพวกรู ปาวจรภู มิ อรู ปาจรภู มิ นี้ . ถ าไปเล นของ
เล นมี วั ตถุ ต าง ๆ หาความสุ ข อย างนี้ ก็ สงเคราะห เข าในพวกรู ปาวจรภู มิ , ถ าไปนึ กถึ ง
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ธรรมปาฏิโมกข

เรื่ องบุ ญ เรื่องกุศล เรื่ องเกียรติยศ เรื่ องไมมี ตั ว เปนนามธรรม นี้ ก็ เป น อรูปาวจรภู มิ
ไปแลว. ทีนี้เลื่อนอีกที อยามองไปในทางมีตัว, ตัวเราอยามี, เปนอยูอยางที่เหนือโลก
ก็ เป น โลกุ ตตรภู มิ ได ;หากแต มี นามรู ป ที่ เคลื่ อ นไหวไปตามสติ ป ญญาที่ ควรจะทํ า
แล วสติ ป ญญาที่ ถู กต องก็ พาไปหาประโยชน เอง ก็ จะเป นเรื่ องช วยเหลื อผู นั้ นผู นี้ ไ ปเอง,
ตัวเองไมตองมี, ก็ขึ้นถึงขั้นโลกุตตรภูมิไดในชาตินี้ ในชีวิตประจําวันนี้.

ควรใชหลักภูมิ ๔ ปรับเขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน
พิจารณาเรื่องภูมิ ๔ ใหมีประโยชนมากอยางไมนาเชื่อยิ่งขึ้นอีกก็ได : ในวัน
หนึ่ งนี้ คนเราที่ มี การศึ กษาดี อายุ มากพอสมควร ก็อาจเปลี่ ยนจิ ตใจไดครบทั้ง ๔ ภูมิ เ ลย
เช นบางเวลาก็ นึ กถึ งกามารมณ นิ ดหน อย; นอกนั้ นก็ อยากจะพั กผ อนอยู นิ่ ง ๆ, บางเวลา
ก็ ไ ม มี ค วามเห็ น แก ตั ว เลย สลั บ กั น อยู อ ย า งนี้ . แม ว า เป น ที่ ไ ม แ น น อน ไม เ ด็ ด ขาด
แตมันก็เปนที่แนนอนมากขึ้น มากขึ้นได; ขอใหมองดูใหเห็นโทษของความมีตัวนี้
ใหมาก ๆ ใหเห็นคุณของความไมมีตัวใหมาก ๆ, แลวเห็นโทษของความมีตัว
ใหมาก ๆ ใหพรอมอยูเสมอเถิด.
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ดูโทษของความรูสึกวามีตัวนี้ใหระวังอยูเสมอ, แลวดูคุณประโยชน
อานิสงสของการที่ไมมีความรูสึกวามีตัวนี้อยูเสมอทั่วไป; นั่นแหละจะเปนการสลัด
“ตั ว” ออก ทํ าให มี ชี วิ ตแบบโลกุ ตตรภู มิ นิ ดๆ หน อย ๆ เรื่ อย ๆ ไปทุ กวั น ประจํ าวั น ,
แล วมากขึ้ น มากขึ้ น กามาวจรภุ มิ ก็ ต องถอยหลั งไปเอง,ถอยหลั งหั นหลี กผ านไปเอง.
ภูมิทั้ง ๔ นี้จะอยูในกํามือ เราแตะตองไดเกี่ยวของไดในปจจุบันชาตินี้.
การใชคําวา “ชาติ” นี้ เราอยาเอาเขาโลงเปนเกณฑ นับวาชาติหนึ่ง
อยางนี้ดีกวา;ที่เรียกวาชาติเขาโลงนี้อยาไปสนใจ, เอาแตเพียงวา เปลี่ยนความคิด
เรื่องตัวตนทีหนึ่ง ก็คือชาติหนึ่งแลว. ผมไปพูดที่กรุงเทพฯ คราวนี้ที่วัดมหาธาตุ ฯ
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ทั้ งที่ มี ผู รู ชั้ นครู บาอาจารย ฟ งอยู ด วย ผมว าอุ ปปาติ กะนี้ มั นเรื่ องหลายความหมาย,
อยางนอยมากกวาหนึ่งความหมาย แลวความหมายที่จําเปนดวนจี๋ที่สุด คือตองระวัง
จิตที่คิดนึกเปนนั่นเปนนี่ : คิดอยางโจรก็เกิดเปนโจร คิดอยางบัณฑิตก็เกิดเปนบัณฑิต,
คิ ดอย างภิ กษุ ก็ เกิ ดเป นภิ กษุ , คิ ดอย างหลงใหลในกามเกิ ดเป นเทวดากามาวจร; เรื่ อ ง
อย างนี้ สํ าคั ญกว า เพราะว าเราจั ดการเรื่ องนี้ ได ควบคุ มเรื่ องนี้ ได ; ถ าเรื่ องใดดี ห มด
ความหมายอยางนั้นก็ดีหมด.
แลวระวังให ดี; ที่ว า “คน ๆ นี้ตายแลวไปเกิ ดอี กหรือไม ” ระวั งใหด ี,
จะเขาไปในเขตของสัสตทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ. ระวังใหดีทายกทายิกาทั้งหลาย ที่เชื่อ
ว า เมื่ อ ตั ว กู ทํ า บุ ญ ไว แล ว ตั ว กู นี้ จ ะไปเกิ ด ไปเอา, นี้ ร ะวั ง ให ดี จะเป น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
ประเภทสัสสสตทิฏฐิ. เรื่องนี้ผมเขาใจวาคนคงไมเรียนกันมาก.
เมื่ อผมไปพู ดที่ วั ดมหาธาตุ คนนั่ งฟ งเต็ มไปหมดหลายพั นคน มองไม เห็ น
พื้นดิ น, ทั่วทั้ งบริ เวณหมดนั้ น เป นที่มองกันไมเห็ นเลย ตึ งบั งอะไรบั งหมด เต็ มไปหมด
เขาติ ดไมโครโฟนทั่ วไป. ผมก็ รู ว าพวกอภิ ธรรมก็ มี , พวกที่ เชื่ ออย างหั วโบราณก็ มาก,
ก็ เลยว ากั นโผงผางไปเลย สองชั่ วโมงสิ บห านาที ยั งมี คนไม อยากให จบ. ผมไม ไ หว
แล ว เดี๋ ยวคนเขาจะว าบ า แต ก็ ยั งถามกั นว าเวลาเท าไร ยั งมี เวลายั งพู ดได พวกนั้ น
บอกว า ยั ง พู ด ได ; แต ผ มบอกว า เวลาเกิ น มามากแล ว ก็ ข ออี ก , ขออี ก ; เป น เทศน
ที่ยาวมาก ๒ ชั่วโมงกับ ๑๕ นาที.
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ไดพูดคุยเขี่ยเรื่องความเกิด วาระวังใหดี มันอยูที่จิต จิตเปลี่ยนอยางไร
ก็ คื อ เกิ ด อย า งนั้ น แหละ. เรื่ อ งนรก เดรั จ ฉาน เปรต อสุ ร กายนี้ ผมไปพู ด ให
พวกกรุ งเทพฯ ฟ งอย างชั ดเจนและเฉี ยบขาดที่ สุ ด; ยกตั วอย างในบาลี ก็ มี ที่ ว า เมื่ อ
คิ ดอย างไรจะเกิ ดเป นสั ตว นรก, คิ ดอย างไรเกิ ดเป นสั ตว เดรั จฉาน, คิ ดอย างไรเกิ ด
เป นเปรตอสุ รกาย, อยู ในชี วิ ตประจํ าวั น. พวกกรุ งเทพฯ นั้ นก็ คงจะเอาไปคิ ดกั น มาก.
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ความตางกันในเรื่องขณิกวาท กับ อขณิกวาท
ตอไปนี้จะคิดกันในแงจิตทางวิญญาณนี้ใหมากกวาทางรางกาย พุทธศาสนาเป นขณิ กวาท เอาขณะหนึ่ งของจิ ต, ขณะหนึ่ ง ๆ ของจิ ตนี่ เป นหลั ก. ถ าศาสนา
ไหนไมเอาขณะหนึ่งของจิตเปนหลักศาสนานั้นก็อยูในพวกอขณิกวาท คือเปน
ตั วตนที่ ถาวรไปเลย เป นตั วกู ตั วตน อาตมั นถาวร, จิ ตนี้ เป นตั วตนเดี ยว, นี้ สํ า หรั บ
พวกที่ สอนให มี อาตมั นอย างนั้ น. ถ ามี ความเป นอยู ชั่ วขณะจิ ตหนึ่ ง ๆ, ความคิ ดของ
จิ ตขณะจิ ตหนึ่ งเท านั้ น, เรื่ องต าง ๆ นี้ เป นจิ ตคราวหนึ่ ง เกิ ดคราวหนึ่ งนี้ ; พุ ทธศาสนา
อยูในพวกนี้.
แล วขอให สนใจคํ าว า “นรก สวรรค ” อะไรต าง ๆ เหล านี้ , ภู มิ เหล านี ้;
ใหทราบไววาเปนเรื่องของขณะจิต คราวหนึ่ง ๆ : คิดนึกอยางไร, มีรูปรางอยางไร,
ก็ คื อ เกิ ด ขึ้ น เป น อย า งนั้ น ;นี่ เ ป น พุ ท ธศาสนา. ก็ น า หวั ว ที่ ว า พวกนั ก อภิธ รรม
ตั วยง เขาไม คิ ดอย างนี้ ทั้ งที่ เขาสอนเรื่ องนี้ เขาสอนเรื่ องจิ ตเรื่ องสมาธิ ทั้ งที่ เป นใหญ
เป นโต; แต แล วก็ ไม ถู กหลั งของขณิ กวาท เพราะมี ตั วตน : ตั วคน ๆ นี้ แล วไป
เกิดอีก, ไปเอาบุญกุศลที่ทํามาเองเปนคนเดียวกันนี้; สอนอยางนี้ก็เปนมิจฉาทิฏฐิ.
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พวกอภิ ธรรมศาลาวั ดที่ กรุ งเทพฯ นี้ เป นมิ จฉาทิ ฏฐิ ข อนี้ กั นมากเหลื อ เกิ น
ยิ่งมีตัวตนอยูเรื่อยไป. คําวา “ชาติ” ของเขา ก็คือชาติเขาโลงอยูเสมอ ชาติอยางที่
เราพู ดนี้ เขาไม ยอมรั บกั นหรอก. นี่ ก็ เป นเหตุ ให ดู ประหนึ่ ง เราประกาศสงครามกั น
อยู เ รื่ อ ยไป ไม คื น ดี กั น ได , ในระหว า งนี้ ไ ม คื น ดี กั น ได ; ความคิ ด มั น แยกกั น เป น
คนละประเภทอยูเสมอ เพราะเราเปนขณิกวาทแท.
เรื่ องอธิ บายปฏิ จจสมุ ปบาท เราว าวั นหนึ่ งมี ได หลายรอบ นี้ เป นเรื ่อ ง
ขณิกยาทแท, มีความสําเร็จอยูชั่วจิตที่เกิดขณะ ๆ คราวหนึ่ง กลุมหนึ่ง เรื่องหนึ่ง
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เทานั้น; เพราะฉะนั้น วันหนึ่งเกิดปฏิจจสมุปบาทไดหลายวง. สวนของเขาวงเดียว
ทั้งสามชาติพรอมกันทั้งสามชาติ อดีต อนาคต ปจจุบัน เปน ๓ ชาติ.
แลวเขาก็เขาใจ
คําวา “ชาติ” ผิด, เขาใจคําวาอดีต อนาคต ปจจุบัน ผิด. ที่ถูกนั้น เหมือนกับวา
เมื่อชั่วโมงนี้มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่ง นี่ก็เรียกวาชาติหนึ่ง, ชั่วโมงหลังนั้น
ก็เกิดปฏิจจสมุปบาทวงใหม;
ก็หมายความวาการเกิดของมันคาบเกี่ยวมาถึงชั่วโมงที่
แลวมา.
เพราะฉะนั้น ถาใครอธิบาย ปฏจจสมุปบาท ใน ๑๒ อาการนั้นได ในเหตุการณ
ที่ เกิ ดในใจครั้ งหนึ่ ง ก็ นั บว า อธิ บายเรื่ องปฏิ จจสมุ ปบาทแบบขณิ กวาท เหมื อนที่ ผ ม
กําลังอธิบายอยูนี้,แลวผมก็เขาใจวาอยางนั้นจริง ๆ ดวย.
หนังสือที่เขาแจกเมื่อครั้งดาไลลามะมาคราวนี้ อธิบายปฏิจจสมุปบาท
โดย
เฉพาะภาพปฏิ จจสมุ ปบาทนั้ น อธิ บายบางเรื่ องยั งถื อตามหลั กไม ได ทั้ ง ๆ ที่ คํ าอธิ บ าย
เริ่มหันเห มาในทางที่จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจําวันวงหนึ่งนี้;
แตเขา
ก็ยังไมรูวา จะอธิบายอยางไรใหเห็นวาจําเปนที่ตองรู วา ในปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งคือ
เหตุการณที่เกิดทางจิตคราวหนึ่ง แมคําอธิบายกําลังหันเหมาทางนี้ แตก็ยังไมวาย
ที่ไปอธิธานศัพท ๓ ตัว คือ โลภะ โทสะ โมหะ นั้นไมถูกตอง :
ไปอธิบายวา
โลภะ โทสะ โมหะ เนื่องกันเปนวงกลม,
ติดตอสืบเนื่องกันอยางนี้ ซึ่งความจริงมัน
เปนไปไมได.
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ลักษณะของโลภะ โทสะ โมหะ มันไมสงตอกันเปนวงอยางนี้ โลภะ
ก็โลภะ โทสะก็โทสะ โมหะก็โมหะ ลวนแตมาจากอวิชชาทั้งนั้น ไมใชเปน
อยางกัดหางตอกันอยางนั้นได. ที่จริงสัญญลักษณในภาพนั้น∗ เปนเรื่อง กิเลส
กรรม วิบาก; ไมมีอะไรอื่น. นี่ถาใครสนใจ ก็ขอใหพยายามอธิบายคําธรรมะ
ทุกคําในลักษณะขณิกวาท คือวามิไดมีตัวตนที่เที่ยงถาวร แลวไปเปน ชาติอื่น
ชาติโนน ชาตินี้เขาโลงไปอีก.

∗ ภาพที่อางถึงนี้ เปนภาพเขียนแบบธิเบตนํามาเขียนไวที่ผนังตึกโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกข
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เรื่องรูปาวจร อรูปาวจร ที่เขาวาไปเกิดเปนพรหมนี้;
อธิบายใน
ลักษณะขณิกวาทไดวา :บางขณะที่จิตมันมีความรู มีความรูสึกในทางที่ไมเกี่ยว
กับกามารมณ แตก็ยังมีตัวตน ไปชอบของดี ของบริสุทธิ์ เรื่องรูป เรื่องอรูป
นี่มันก็ยังเปนเรื่องใฝฝน มันก็เปนพรหม, ก็มีลักษณะเปนพรหมได.
สมมติ ว าข าราชการบํ านาญคนแก คนหนึ่ ง หลาย ๆ ชั่ วโมง ไปขลุ กอยู กั บ
ตนบอนตนโกศลอยางนี้, หลาย ๆ เดือน หลาย ๆ หน ครั้งหนึ่ง ก็ไปบานผูหญิง ไปไนทคลับสักครั้งหนึ่งนี้; ก็คิดดูเถอะจิตใจมันตางกันอยางนี้ ในขณะที่มันขลุกอยูกับตนบอน
โกศล ก็ มี ลั กษณะเป นอยู อย างไม เกี่ ยวกั บกามารมณ เป นวั ตถุ ล วน ๆ แต ก็ ยั งมี ตั วตน.
ที่สมมติวาอาจจะตกอยูในกามารมณบางบางครั้งบางขณะ นี้ก็ตามใจเขา;
มันก็มีบาง
แตเหลือนอยเต็มทีแลว. ครั้นพอเขาวางจากตัวตนเสียได อยางเชนภาพจับวัวภาพที่ ๘
ที่๙ อยางนั้นก็ใชได; ขามขึ้นจากโลกไดพัก ๆ หนึ่ง เรียกวาชาติหนึ่ง, ชาติหนึ่ง.
ที นี้ ถ าว าจะไม เวี ยนว ายอย างนี้ อี ก ก็ เลื่ อนขึ้ นสู โลกุ ตตระเสริ มขึ้ นไป-เสริ มขึ้ นไป-เสริ ม
ขึ้นไป,
จนเด็ดขาดตายตัวไปเลย ไมยอนกลับมาหากามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
อะไรอีก็ได.
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นี่ การที่ ผมพู ดอย างนี้ พวกอภิ ธรรมก็ ว าผมนี้ บ า พู ดผิ ด ๆ หรื อว าโกหกที่ สุ ด
หลอกลวงที่สุดวาเอาเองที่สุดเลย;
มันก็เปนเรื่องที่ชวยไมได ที่จะ “ตองประกาศ
สงคราม กันอยูเรื่อย ๆ”. แตผมเชื่อวา ที่ไปพูดคราวนั้นจะตองมีคนลืมไมลง โกรธ
ไมลง, หรือวามีความเปนปฏิปกษในใจอยางที่เรียกวาลืมไมลงไปหลายคน. เขาคง
จะเอาไปคิด และคนที่เริ่มจะเห็นดวยนั้นก็มีมากขึ้นอยางผิดหูผิดตา;
รูไดจากคนที่
ไหวกมหัวถึงดิน มีมากขึ้น; เพราะไดฟงคําพูดอยางนี้. คนที่ตาถลนหนาบึ้งตึง
เขาก็ไมรับทําหนายักษเขาใสนี้ก็มี; คนจํานวนนี้มีสัก ๒-๓ คน. สวนที่พอใจ
ในคําพูดหรือความรูที่รับไวไดนี้มีมากขึ้น ๆ.
เราก็ไมไดตองการจะเปนศาสดา,
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ไมตองการจะดีกวาใครหรือชนะใคร, หรือวาตีใครใหแตกใหพายแพไป,
ตองการแตเพียงพูดตามความจริงเทานั้น.

เรา

พึงศึกษาใหเขาใจวา ถามีตัวตนถาวรจะเปนมิจฉาทิฏฐิ
ทั้งนี้ขอใหผูอยูกันที่สวนโมกข,
หรือองคไหนยังอยูที่สวนโมกขไปนาน ๆ
หลาย ๆ เวลาตองศึกษาเรื่องดังกลาวมานี้ไวบาง;
เพราะวาคงจะมีคนมากขึ้น มาถาม
และคุยถึงเรื่องเหลานี้ จะตองพูดใหถูก ๆ, ใหสมกับที่อยูประจําที่นี่; คือเรื่องขณิกวาท
อขณิกวาท, จําไวใหดี. ถาทุกอยางสําเร็จแตเพียงจิตดวงเดียวขณะเดียวละก็
เรียกขณิกวาท, ถามีตัวตนที่ถาวร เปนตัวอาตมันตัวเดียวกันเรื่อยจนตายจนเขาโลง
ไปเกิดใหมอีกกี่สิบชาติ ก็ตัวเดียวนั้นเรื่อยไป; นี่เปนขณิกวาท,
และนี่ตองเปน
มิจฉาทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิเรื่อยไป.
ใหพิจารณาดูที่เขาเทศนกันทํานองนี้ :
ทําบุญแลวก็รอไปไดวิมาน
ไดสวรรคตอเมื่อตายแลว, เปนตัวตนอยางนี้เรื่อย, เปนอขณิกวาทอยูเรื่อย. ไมใคร
สอนในเรื่องวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูทุกขณะแลว; ไมมี. เพราะวา
ถาสอนอยางนั้นแลวเขาไมทําบุญก็ได,
พวกชาวไรชาวนา ชาวบานนี้ไมทําบุญก็ได,
คิดไปทางอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิไปทางอื่นก็ได.
ผูทําบุญจะคิดวา มันไมไหวหรอก ไมมี
ทางจะไดอะไรแกเราเลย เปนธรรมชาติไปหมดอยางนี้ ก็ไมทําบุญเสียก็ได.
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นี่ผมก็ยังคิดวา บอกเขาดีกวา, ดีกวาอําพราง, แตเราพูดใหเปน เราพูด
ให ดี ก็ แ ล ว กั น .ที่ ว า ทํ า อะไรเป น ขณะ-ขณะ-ชั่ ว ขณะ-ชั่ ว ขณะ-ชั่ ว ขณะนี้ ก็ ใ ห ทํ า
อยูอยางนี้ ทําไปเรื่อย ทําดีนี้ ก็มีความสุขไปทุกขณะ, แลวขณะหลังก็ยังไมเหมือน
ขณะกอนเสมอไป. เราอยากจะไดสวรรค เราก็ทําความดีในขณะหนึ่ง แลว
เราก็ไดความสบายใจในขณะหลัง : มีความสบายใจ อิ่มอกอิ่มใจนับถือตัวเอง
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ไวตัวเอง พอใจตัวเอง นี้ก็เปนสวรรคในขณะหลัง; แลวก็ทําอยางนั้นอีก ก็จะ
ไดสวรรคในขณะหลังอีกทั้งวัน ๆ สวรรคจะมีไมรูกี่สิบครั้งก็ได.
แตตองไมลืมวา
ไมวาตนขณะ ปลายขณะ กลางขณะ เปนอนิจจังทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น. นี้พูด
ความจริงเกินไป เขาวาผมทําผิดในขอนี้; แตผมก็รูสึกวาไมผิด.

เรื่ อ งโลกุ ต ตรธรรม จํา เป น แก ม นุ ษ ย ทุ ก ระดั บ
ทีนี้ ก็มีขอตําหนิวา บอกประชาชนเร็วเกินไป, รีบเกินไป, เอาธรรมะ
ที่สูงเกินไป ไปสอนประชาชน. สวนฝายเรานั้นรูสึกวาไมมีธรรมะอยางอื่นที่จะไปสอน,
ถาสอนธรรมะ ที่ต่ํา ๆ ก็ไมถึงตัวแทของพุทธศาสนา,
และเราตองการจะสอน
พุทธศาสนา. ถาเราทําใหเขาไดรับโทษเพราะเหตุนี้ เราก็ยอม, ยอมวาเราทําผิด
บาป. แตเราคิดวา เราไดทําดีที่สุด และถูกที่สุด, เราไดพยายามอยางยิ่ง ระมัดระวัง
ที่สุดแลว, แลวก็การที่ไปพูดเรื่องโลกกุตตรธรรมนี้ จําเปนแกมนุษยทุกผูทุกนาม
ทุกกาลทุกเวลา : ในครัวในหองน้ํา ในอะไรก็ตามแต, โลกุตตรธรรมที่จะให
ไมยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนนี้เห็นวาจําเปนอยูเสมอ, ไมเชนนั้นจะเปนสุนัขจิ้งจอกหางดวน.
การสอนทางโลกิ ยธรรม ที่ ฟุ ง ๆ ฟุงไปหาประโยชน ตามที่ตั วต องการ ตามกิ เลสตั ณหานี้
ไมมีหลักในทางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, ไมเปนคําสอนที่จะเปนไปในทางดี. เราจึงทํา
เหมือนนายทายเรือที่คอยถือทายใหตรง, คอยปองกัน หรือวาคอยเบรคคอยอะไรอยู.
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ถ าใครพู ดว าโลกุ ตตรธรรมนี้ เป นอั นตรายเป นอุ ปสรรค แก การครองบ า น
ครองเรื อน และการพั ฒนาแล วละก็ ผมว าเป นสุ นั ขจิ้ งจอกหางด วน ที่ มาหลอกคนอื่ น
ใหตัดหางตาม; เพราะฉะนั้น อยาไปเชื่อเลย, มันเชนเดียวกับที่วา อยาไปเชื่อคน
ที่มาบอกวา รถของคุณเอาเบรคออกเสียเถอะ, ไมตองใชเบรค, ใชรถนี้ไปดวยกําลังเครื่อง
ดันไปขางหนาเรื่อยเถอะ;
คุณอยาไปเชื่อ ถาใครบอกอยางนี้.คุณก็รูดีอยูแลววา
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เชื่ อ ไม ไ ด ที่ เ ขามาหลอกให เ ราเอาเบรคของรถออกเสี ย แล ว ก็ ใ ช ร ถโดยไม มี เ บรค;
อยางนี้จะเชื่ออยางไรได.
เรื่ องนี้ ก็ เหมื อนกั น ถ าหากใครพู ดว า โลกุ ตตรธรรมไม จํ าเป นแก ชี วิ ต
ชาวบานละก็ อยาเชื่อเลย ; เขามาหลอกใหตัดหาง. แลวเรื่องนี้คงจะระบาดกันใหญ;
ผมพูดอยางนี้ ผมแกลงพูดใหระบาดใหอื้อฉาว.
การคิดเห็นนั้นก็ตามแตใจใคร;
ที่เคยพูดขัดคัดคานผมอยูเรื่อย ๆ ก็คานไปเถิด.แตคงมีผูเอาไปพูดกันใหญ
ระบือ
อื้อฉาวทั่ว ๆ กรุงเทพฯ ก็ได;
แลวเขาก็คงเตรียมพรอม สําหรับจะตอสูในระหวาง
คําวา “ขณิกวาท” กับ “อขณิกวาท”.

คํา สอนใจพุ ท ธศาสนา ต องเป น ขณิ ก วาท
พุทธศาสนาตองเปนขณิกวาท จะเปนตัวตนสําหรับเปนตัวกูอะไรเรื่อยไป
อยางนั้นไมได;แลวจะพัฒนาหรือบาสราง บาอะไรแตเรื่องโลกิยะนั้นไมได.
โลกิยะนี้
ตองมีโลกกุตตระเปนหางเสือดวย. พระพุทธเจาไมเคยใชคําคู ๆ กัน แลวมาเปน
ปฏิปกษตอกัน : อยางที่โลกิยะปฏิปกษตอโลกุตตระ,โลกุตตระปฏิปกษตอโลกิยะ;
อยางนี้ไมมีในคําสอนของพระพุทธเจา;
แลวพระพุทธเจาก็ไมไดเคยใชคําสองคํานี้เปน
คู ๆ อยางนี้, เราเพิ่งเอามาใชกันทีหลัง, เพิ่มมาพูดคําสองคํานี้ใหมีความหมายขัดแยงกัน
และรุนแรงขึ้นทีหลัง.
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ขอท า ให ไ ปดู ใ นพระไตรป ฎ ก ไม มี ข อ ความที่ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส เรื่ อ ง
โลกิยะ โลกุต ตระ ในฐานะเปน ของคูกัน และขัดแยงกัน;
แตก ลับ ตรัสวา
ตถาคตภาสิตา โลกุตตฺรา คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา ในเรื่องสุญญตาที่อธิบายแลว. คํา
เหลานั้นที่ไมใช “ตถาคตภาสิตา”
นี้หมายความวาพระพุทธเจาปฏิเสธคําวาโลกิยะ
คําสอนอยางโลกิยะไมใชของพระองคเลย ตองเปนโลกุตตราเสมอ.
ฆราวาสไปขอ
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ธรรมะที่เปนประโยชนเกื้อกูล ก็บอกเรื่องสุญญตา เรื่องโลกุตตราเหมือนกัน สวนเขา
ไมเอาก็ตามใจ;แมจะไมมีใครเอา พระพุทธเจาก็ไมเลิก, ไมเลิก, ไมเลิกหลักอันนี้,
ไมถอนหลักอันนี้, ยังคงถือหลักอันนี้อยูเรื่อย.
ผมไดยืนยันอยางนี้ในคราวปาฐกถาครั้งนั้นที่วัดมหาธาตุ ก็นาพอใจ สังเกต
เห็นวาเงียบกริบกัน. พวกอภิธรรมบางคนที่ฟงอยูก็เงียบกริบเลย; ไมนาเชื่อ. แต
ก็อาจจะยังมีที่ไกลหูไกลตาไปฟงไปแลวเขาคงจะซุบซิบกัน คาน หรือดาอยูบางก็ได.
ธรรมดายอมตองมีคนคานหนึ่งคน สองคน สามคนคือพวกที่เขาใจตรงกันขาม เขาใจผิด
แลวไมยอมฟง ไมเปดหูเปดตาฟงไวบางเลย ก็คงมี.
แตรูสึกวาวันนั้นเงียบพิลึก
ฟงกันอยางตั้งใจฟง อาจจะเชื่อก็มี จะจับผิดจับถูกก็คงมี เพราะทุก ๆ คําเปนเรื่อ ง
สะกิดใจอะไรเขาอยู. ฉะนั้นคอยฟงปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นตามมาตอไป ทางหนังสือพิมพ
รายวัน หรือวาทางพิมพหนังสือเลมเล็ก ๆ ออกมา; หรือนิ่งอยูคอยฟงตอไปอีก เพื่อจะ
จับผิดตรงที่มีอะไรผิดบาง. การพูดครั้งนั้นเวลาไมพอที่ผมจะพูดใหครบทุกเรื่อง รีบพูด
แตสิ่งที่เขาใจผิดกันอยู ๙ ขอเทานั้น, เลยไมไดพูดคําเหลานั้น; ไดพูดไปในรูปเห็น
แก นั กศึ กษานิ สิ ตมหาจุ ฬาลงกรณ ราชวิ ทยาลั ย ให ชื่ อว า “อุ ปสรรคของการเผยแผ
พุทธศาสนาของเรามีอยูอยางนี้” คือขอที่เขาใจผิด ขอที่ไมยอมเลื่อนชั้นใหถูกวิธี.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
รวมความแลวใหรูขอเท็จจริงที่วา อะไรก็ตามจะสําเร็จอยูที่จิต เปน
ไปตามขณะจิ ต ;เป น หลั ก อยู อ ย า งนี้ ถึ ง แม ใ นคั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค หนั ง สื อ ชั้ น หลั ง
อยางวิทสุทธิมรรคก็พูดอยางนี้ :
ชีวิตํ อตฺตภาโว จ
เอกจิตฺตสมายุตฺตา

สุขทุกฺขา จ เกวลา
ลหุโส วตฺเต ขโณ.
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พวกนักธรรมเอกแลวตองผาน.
บางทีหนังสือธรรมวิจารณเขายกเอาขอนี้
มาไว : ชีวิตก็ดี อัตตภาพก็ดี สุขทุกขก็ดี,
เอกจิตฺตสมายุตฺตา -สําเร็จอยูที่
จิตดวงเดียวขณะเดียว, ลหุโส วตฺเต ขโณ -แต “ขณะ” นั้นก็เปลี่ยนแปลงไป
เร็วมาก, นี่คือหลัก; ไมมีตัวตนอยูตรงไหนได.
เรื่องสุญญวาท ขณิกวาท และวิภัชวาทนี้ จึงจะเปนพุทธศาสนาที่
ถูกตอง : สุญญวาทก็ตองเปนเรื่องวางจากตัวตน, ขณิกวาทก็เปนเรื่องที่ประกอบ
ดว ย ขณะ-ขณะ-ขณะ เทา นั้น เอง,
วิภัช วาทก็คือ มัน แบง แยกออกเปน
สวนยอยไดจนไมมีตัวตน; นี่ ๓ ประการนี้เปนหลักสําคัญ. สุญญวาท -หลักที่
วาวาง. ขณิกวาท -ที่วาเปนของชั่วขณะเทานั้น, วิภัชวาท -พูดวามันแบงแยก
ออกเปนสวน ๆ ไมมีตัวตน.
ถาสอนกลับกันตรงกันขามเปนอสุญญวาท ก็มีตัวตน,
เปนอขณิกวาท
ก็เปนตัวตน, อวิภัชวาทก็เปนตัวตน; สอนอยางนี้นับวาบาอยู. ที่เราเทศนกันอยู
บนธรรมาสน ใหทายกทายิกาทําบุญนั้นสอนกันไปในรูปมีตัวตนทั้งนั้น ยังถูก
ฝงรากแนนหนา รื้อยาก ถอนยาก สะสางยาก. เรื่องอยางนี้เราก็คิดวาจะไมพูดแลว
กับคนทั้งหลาย จะเลือกพูดแตกับคนบางคน;
ที่วายากก็เพราะสมัยนี้พูดอะไรนิดก็ไป
พิมพทั่วโลกทั่วประเทศ; ถาพูดไมไดจะทําอยางไร จะไมใหเราพูดหรือ ? แลวจะเปน
ความผิดของใคร ? บางคราวพูดกับคนเพียง ๒-๓ คนแลวเขาไปพิมพกันทั่วโลกก็มี.
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คราวหนึ่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง เรื่องความตายไมมี ผมเขียนจดหมายอยาง
นั้นแลว ก็ฉบับเดียว ครั้งเดียวเทานั้น สงไปยังคุณสัญญาคนเดียวเทานั้น ไมไดสงถึงใคร
ปรากฏวาเรื่องนั้นไปแพรหลายที่กรุงเทพฯ. คุณสัญญาไปพิมพแจกเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงไปพิมพ
แจกเพื่ อนฝู ง;
คํ าพู ดที่ ควรจะฟ งแต เพี ยงบางคนคนเดี ยว ก็ เลยกลาย
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เปนแพรหลายไป.
ที่คุณวิโรจนทําไปนั้นก็ไมถูก ควรตองปรับคุณวิโรจน ที่เอาเรื่อง
ที่เราพูดไปสงวิทยุหรืออะไรเขา.
เรื่ องนํ าคํ าพู ดไปส งวิ ทยุ ตามชอบใจนั้ นไม ได ผล เพราะเราพู ดเพื่ อคนบางคน
บางหมู บางคราว ที่มารวม ๆ กัน เหมือนที่วัดนี้ก็เหมือนกัน,
แลวเอาไปสงวิทยุ
ไดยินกันทั่วประเทศ; อยางนี้จะลงโทษใครก็ยากอยูเหมือนกัน, จะลงโทษผมวาไม
หามปรามก็ไดเหมือนกัน.
ผมก็ยอมรับผิดในเรื่องอยางนี้ เพราะผมจะหาปรามเขา
อยางไรได.

การเผยแพรธรรมะที่ยังไมถูกกาลเทศะอาจมีอันตรายก็ได
ขอให รูกั นไวด วย ว าการเผยแพร ดั งกล าวมานั้ นอาจมี เรื่ อง เกิ ดเรื่ องอะไรกั น
ก็ได, ทําใหเกิดคดีก็ได; ขอใหตางคนตางรีบศึกษารวบรวมเอาความรูนี้ไวใหถูกตอง
ใหเพียงพอเสีย; ผมอาจจะถูกฆาตายก็ได, หรือเปนอยางอื่นก็ได, เปนอยางไรก็ได,
มันไมแน; ใหความรูที่ถูกตองนั้นเปนตัวของมันเองเสีย.
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อีกอยางหนึ่ง เราก็คุยเขี่ยเรื่องที่เปนหัวใจ หรือตัวแท ของพุทธศาสนา
มาเรื่อย ๆ; ตั้งแตมีสวนโมกขมาเปนเวลาสามสิบกวาปแลว การคุยก็แรงขึ้นทุกที,
แรงขึ้นทุกที. เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแนนอนขึ้นยิ่งมีหลักฐานในการใชพระบาลี พุทธภาษิต
เปนเครื่องยืนยันมากขึ้น, เพียงพอยิ่งขึ้น; แลวก็ใชเหตุผลทางตรรก พิสูจน
ดวยเหตุผลมากขึ้น คําพูดก็เลยมั่นคงยิ่งขึ้น กระทั่งสอนชาวบานทายกทายิกา ตาสี
ตาสาอยางนี้ ก็ยังสอนขนาดที่วา อยาเลี้ยงไก ไวไขใหสุนัขกินl อยางนี้ก็ไมใช
เล็กนอยอยูแลว.
บางครั้งบางคราวไดพูดวา อยาทําบุญเหมือนกับน้ําโคลน อยาทําบุญ
เหมือนกับน้ําหอมหรืออะไร ใหทําบุญเหมือนกับน้ําสบู นี่ก็พูดไปทุกหนทุกแหง.
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ฉะนั้น คนพาล หรือวาคนบางคนไม ชอบ เขาอาจมองในแงรายวา เป นการสอนทําให
ทายก ทายิกา ชะมักในการที่จะเปนเหยื่อของวัดอีกตอไป;
เพราะเขาตองการสอนให
ทําบุญแบบตําน้ําพริกละลายแมน้ํากันตอไปก็เปนได. แลวในขณะที่เราเผยแพรธรรมะ
ในรูปของความจริงยิ่งขึ้นเทาไร ก็มีคนเกลียด คนโกรธ จํานวนหนึ่งมากยิ่งขึ้น
เทานั้น; และพรอมกันนั้น ก็มีคนรูคนเขาใจกันมากขึ้น ในการทําหนาที่ที่
ถูกตอง. แตการทําหนาที่ที่ถูกตอง ไมใชรับประกันไดวาจะไมถูกเขาฆาตาย; นี้ผม
พูดเผื่อไว เพราะคนที่เขาถูกฆาตายกันมีมากราย แลวก็มีเยอะแยะที่ทําหนาที่ไปตามตรง ;
และเราก็ไมถือวาบุญคุมครองเพราะวาเราไมตองการใหคุมครอง,
เราไมมีตัวที่จะ
ใหคุมครอง. เรามีรางกายและจิตใจที่จะบําเพ็ญประโยชนตรงไปตรงมา เจตนา
บริสุทธิ์จริง ๆ ไมไดพูดยุแหยใหคนเขาหยุดทําบุญ หรืออะไรทํานองนั้น เพียงแตวา
ทําบุญ ก็ทําใหถูกตองมากขึ้น.
ฝนตกดวย มืดดวย ตองรีบกลับ ถากลับกันได; ขอหยุดเพียงนี้.
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๑๐. เรื่องได-เรื่องเสีย-เรื่องหยุด
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันศุกร แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ปมะแม

ธรรมปาฏิ โ มกข วั น นี้ จะพู ด เรื่ อ งที่ เ ข า ใจกั น
ได ย ากเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง พอดี กั บ มี ผู ถ ามป ญ หาบางอย า ง
จึ งจะขอนํ ามาพู ดรวมกั นในที่ นี้ ป ญหาที่ จะ พู ดและขอ
ใหนํ า ไปคิด พิจ ารณา คือ เกี ่ย วกับ เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย เรื่องหยุด.
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ผมพูดธรรมะมาเรื่อย ๆ นี้ ถูกกลาวหาวาพูดอยางมหายาน ไมใชอยาง
พวกเถรวาท.แลวก็หาวาขี้โกง หรือดูหมิ่นพระพุทธเจา อะไรทํานองนั้น, ออก
จะไปกั น ใหญ โ ตไปเลย; เพราะว า ฝ า ยเรา ต อ งมี พ ระพุ ท ธเจ า ต อ งมี พ ระธรรม
ตองมีพระสงฆ, ตองมี อยางนั้ นอยางนี้ มากมายกายกอง กระทั่งมีพระคัมภีรมาก
ยิ่งไปกวานั้นอีก.

๒๗๐
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ทีนี้ ฝายอื่ น ใครอี กฝายหนึ่ง เขาวา ไม ตองมีสิ่งเหลานี้ ยกเลิกทิ้งไป
หมดเลย; ศึ กษาแต ธรรมชาติ ให รู ว าเดิ มแท นั้ นเป นอย างไร, ที่ ไปเปลี่ ยนแปลงใหม
เกิดใหม ปรุงใหม เปนทุกข เปนเรื่องวุนวาย นั้นเปนอยางไร. ที่เปนอย างเดิมแท
นั้นแหละ เปนธรรมชาติที่ถูกตอง ที่เดิมแทมีอยู ซึ่งเปนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,
เปน พระไตรปฎ กทั ้ง หมดเลย. ฉะนั ้น คํ า วา วา ง นี ้ก ็ค ือ “เดิม แท” , หรือ
“อยางนั้นเอง” ตถตานั่นแหละ ในคํา ๆ เดียวนั้นมีหมด. ฉะนั้นจึงไมเสียเวลา
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหลําบาก หลาย ๆ เรื่องหลาย ๆ อยาง, มีพระไตรปฎก
ใหลํ า บากขึ ้น ไปอีก , มีก ารเรีย นนั ่น เรีย นนี ่ขึ ้น ไปอีก ; ใหรู ส ภาพเดิม แทเ ถิด
แทจริงในนั้นมีครบอยูแลว.
พู ดอย างฮวงโปพู ด ก็ ว า “ในความว าง หรื อ ความว าง นั้ นเอง เป น
ทั้งหมดทุกอย าง”พู ดอยางเวยหลาง ก็วา “ใจจิตเดิมนี้ เปนอยูแลวหมดทุ กอยา ง
มี แล วหมดทุ กอย าง” ก็ คื อไม มี อะไร;จึ งไม มี อะไรที่ จะต องเรี ยน ต องไหว ต องบู ช า
ต อ งสวดมนต ภ าวนาเลย ; คอยแต เ ขี ่ ย ด ว ยป ญ ญา,เข า ไปถึ ง ธรรมชาติ
ที่วาง, ธรรมชาติเดิมแทที่วานี้; จนกระทั่งพูดชนิดที่คนอื่นเขาใจไมได คือพูดวา “อยูนิ่ง ๆ ซิ อยา
ไปวุน อยาไปยุง อยางไปทํา อยาไปสราง”. พูดอยางนี้คนอื่นเขาใจไมได.
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“อยู นิ่ ง ๆ” เราก็ นิ่ ง ไม เ ป น ฟ ง ไม ถู ก ไม รู ว า จะนิ่ ง อย า งไร; มั น ตรง
กัน ขา ม ฝา ยเรานั ้น ตอ งเรีย นใหม าก ตอ งปฏิบ ัต ิใ หม าก ไมรู ว า กี ่เ ทา ไร ๆ.
ฝา ยโน น ว า ไม ต อ งทํ า อะไร อยู นิ่ ง ๆ ซิ , นิ่ ง ให ไ ด ก็ แ ล ว กั น . สํ า คั ญ อยู ที่ นิ่ ง ไม ไ ด
ความคิดมันปรุงแตงเรื่อย มันไมนิ่งอยูที่.

ถารูจักพิจารณาแลว คําสอนตาง ๆ ยอมมุงหมายเพื่อดับทุกข
นั่ นแหละ ลองคิ ดดู เถอะ : ไม มี พระไตรป ฎก ไม มี อะไร ไม มี พระพุท ธ
ไมมีพ ระธรรมไมมี พ ระสงฆ ; แล วคุ ณ จะเอาหรือ , อาจจะไมก ลา เอา. แตเ ขาก็ มี
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อะไรอยางหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งในนั้น มีรวม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ รวม
อะไรอยู หมด; แต ว าพู ดกั นคนละที . ฉะนั้ นเขาไม ต องการพระไตรป ฎก ถ าเข าถึ ง
ธรรมชาติเ ดิม แทไ ด; เรื ่อ งทุก เรื ่อ งของพระไตรปฎ กมีอ ยู ใ นนั ้น แลว เพราะวา
พระไตรปฎก มีขึ้นก็เพื่อสิ่งนี้, เปนคําบรรยายเพื่อสิ่งนี้ทั้งนั้น : เพื่อใหจิตหลุดพน
ไมย ึด อะไร ไมถ ือ อะไร ไมเ อาอะไร ไมเ ปน อะไร. ถา ใครเขาทํ า ไดจ นเปน
อยางนั้น ก็ไมจําเปน ในเรื่องที่จะมีพระไตรปฎกหรือไมมี.
นึก ดูก ็พ อจะมองเห็น คลา ยกับ วา ครั ้ง พุท ธกาลโนน มีค นไปเฝา
พระพุ ท ธเจ า พั ก เดี ย วสํ า เร็ จ เป น พระอรหั น ต เ ลย, ไม รู ว า มี พ ระไตรป ฎ ก ไม รู ว า
มี พ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ทั้ ง นั้ น ; แต แ ท จ ริ ง มี อ ยู ใ นนั้ น เสร็ จ ในการเปน
พระอรหั นต ของบุ คคลนั้ น : มี ข อเท็ จจริ ง มี ความรู มี อะไรหมด โดยคนนั้ นไม ต อ งรู .
เรื่ องดั บกิ เลส ดั บทุ กข มั นมี อยู ในภาวะนั้ นแล ว คล าย ๆ กั บเซ็ นอยู มากเหมื อนกั น .
เหมื อนกั บครั้ งพุ ทธกาลที่ พระพุ ทธเจ าสอนเอง คนไปเฝ าเดี๋ ยวเดี ยว เป นพระอรหั น ต
อยู ต รงที่ นั่ ง ที่ นั่ น เลย ตอนนั้ น ก็ ไ ม มี ก ารร อ ยกรองพระไตรป ฎ ก พระไตรป ฏ กก็ ไ ม มี ,
แล วก็ ไม ได พู ดถึ งพระพุ ทธอย างนั้ น พระธรรมอย างนั้ น พระสงฆ อย างนั้ น พระพุ ท ธเจ า
ท านไม ได พู ดกั บคนเหล านั้ นอย างในพระไตรป ฏก แต พู ดตรงไปยั งเรื่ อง “สิ่ งทั้ งปวง
ไ ม ค ว ร ยึ ด มั ่ น ” อ ะ ไ ร ทํ า น อ ง นั ้ น เ ล ย ผู  ฟ  ง ก็ เ ป น พ ร ะ อ ร หั น ต , บ ร ร ลุ ,
รู  ธรรมะสู งสุ ด; ซึ่ งภาวะนั้ นมี ทุ กอย าง, มี อะไรรวมอยู ทุ กอย าง แล วแต เราจะจํ า แนก
แจกออกไป, อธิบายแยกแยะออกไปก็มีมาก.
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พวกเซ็ นเขาเป นอย างนั้ น เขาขี้ เกี ยจยุ งยากมากเรื่ อง แล วมั นก็ ไม ใช เ รื่ อ ง
ของพิ ธี รี ต อง,ไม ใ ช เ รื่ อ งของคนโง , ไม ใ ช เ รื่ อ งของนั ก ปริ ยั ติ ที่ เ รี ย นกั น ไม รู จั ก จบ
อย า งนี้ ก็ มี ม าก, เขาไม ส นใจอะไรหมด สนใจแต ว า จิ ต วุ น เป น อย า งไร จิ ต ว า ง

www.buddhadasa.in.th

เรื่องได-เรื่องเสีย-เรื่องหยุด

๒๗๓

เป นอย างไร; ถ าทํ าให จิ ตไม วุ น ให จิ ตว าง จิ ตก็ สู สภาพเดิ มแท ที่ ไม วุ น หรื อไม เ ป น
อะไรเลย, ไมวุนดวย ไมวางดวย คือไมเปนอะไรเลย ไมพูดวาอะไรเลย หุบปากเงียบ.
นี่ถาพูดอยางนี้ คนที่ไ ดยินเขา เขาก็คิดวา ผมทําลายความหวัง
ของคนทั้งหมด, หรือวาทําลายการศึกษา ไมสงเสริมการศึกษา ไมชักชวนใหมี
การศึ กษา; ไปเสี ยรู ปนั้ น. นั่ นก็ เพราะต องการให เรี ยนกั นอี กคนละ ๑๐ ป ๒๐ ป
๓ ๐ ป , เ ป น นั ก ธ ร ร ม ต รี โ ท เ อ ก , เ ป น เ ป รี ย ญ ๓ -๔ -๕ ๖ -๗ -๘ -๙ ,
แล วเป นอะไรอี กเยอะแยะ อี กหลายสิ บป , เพราะต องการให เรี ยนรู . ส วนผมก็ พู ด
วาไมตองเรียนอะไรเลย, หรือถา มีการพูด กัน อย างวิธีที่พระพุทธเจ าทานตรั ส
เมื่อครั้งกระโนน ก็วาไมตองเรียนอะไร คนก็บรรลุมรรคผลกันไปตามเรื่องตามราว.
ในสมัยที่ยังไมมีพระไตรปฎกคนบรรลุธรรมงายกวา; เดี๋ยวนี้มาติดพระไตรปฎก,
ในสมัยที่สอนใหนับถืออยางยึดมั่นถือมั่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางนี้กลับจะยิ่ง
บรรลุไดนอยกวา.
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วิ ธี ส อนอาจมี ต า ง ๆ กั น ตามสภาพขบองแต ล ะบุ ค คล

ที นี้ เขาก็ มี เหตุ ผลเหมื อนกั น ว าคนยั งโง นั ก สอนอย างลึ กไม ได , สอน
อย างลึ กเหมื อนพระพุ ทธเจ าไม ได . ก็ น าสงสั ยเหมื อนกั นว า คนที่ ไปหาพระพุ ทธเจ า
แล วบรรลุ มรรค ผล นั้ นฉลาดไปทุ กคนหรื อเปล า ? ฉลาดทุ กคนหรื อเปล า ? หรื อว า มี
คนที่ ไม ฉลาด แต พระพุ ทธเจ าท านสามารถสอนคนที่ ไม ฉลาดโดยวิ ธี อื่ น, โดยวิ ธี ห นึ่ ง
ที่ คนก็ บรรลุ มรรคผลไปตามสมควร. แต วิ ธี ที่ สอนจะสอนต าง ๆ กั น คนไม รู ห นั ง สื อ เลย
ก็ส อนอยา งหนึ ่ง , คนนั ้น เปน อะไรมา ทา นก็รู  แลว ก็ส อนอยา งหนึ ่ง , บางคน
เปนอยางอื่นอีก ทานก็สอนอีกอยางหนึ่ง. คําพูดคําเดียว ทําใหเปนพระอรหันต
ไปไดก็มี. คํา พูด ที่พ ระพุท ธเจา ตรัส แกอ งคุลีม าลวา “ฉัน หยุด ทา นไมห ยุด ”;
นี่คําพูดอยางเซ็น อยางแบบโกอาน อยางเซ็น เหมือนกับรูปที่เขียนอยูนั้น.
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คนที ่เ คยเรีย นนัก ธรรมโทมาแลว ลองตอบมา พระองคุล ีม าลเปน
พระอรหั นต เมื่ อไร ? ตอนไหน ? เป นพระอรหั นต ที่ นั่ นเลย หรื อไม แน นอนอย างไร ?
พู ด กั น อย า งอิ ส ระ อย า งกั น เอง อย า งอิ ส ระผมว า เรื่ อ งนี้ ค นที่ เ ขี ย น คนที่ บั น ทึ ก
เรื่ ององคุลี มาล บันทึกอย างโงเขลา อยางผิด ๆ อย างเพราะไม รู. พู ดอยางนี้ ก็จะเป น
การดา พระอรรถกถาจารยอ ีก ก็แ ยเ ลย. ในบาลีไ มม ีเ รื ่อ งนี ้ เรื ่อ งองคุล ีม าลนี้
สิ่งเหลานี้ไมมีในพระไตรปฎก. พระพุทธเจาตรัสวา “ฉันหยุดแลว ทานนั่นแหละ
ไม หยุ ด”. องคุ ลี มาลบอกให พระพุ ทธเจ าหยุ ด พระพุ ทธเจ าบอกว า “ฉั นหยุ ดแล ว
ทานนั่นแหละไมหยุด”.
เรื่ ององคุ ลี มาลนี้ เหมื อนกั บของเซ็ น :- เรื่ องข าหลวงไปหาพระที่ นั่ งบนกิ่ งไม ,
บอกว า “อั น ตราย ท า น, อั น ตราย” พระบอกว า ท า นนั่ น แหละอั น ตราย ฉั น ไม
อัน ตราย”. อยา งนี ้อ งคุล ีม าลตอ งฟง ถูก ; แลว คนนั ้น ที ่บ ัน ทึก เรื ่อ งองคุล ีม าล
นั่นแหละ ฟงไมถูก จึงไปอธิบายวา พระพุทธเจาบอกใหหยุดนั้นคือหยุดฆาคน.
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คํา วา “หยุ ด ” มี ค วามหมายลึก ยิ่ ง กว า หยุ ด ทางกิ ริยา

ที่จริง หยุดอยางนี้ ไมใชหยุดฆาคน; เปนหยุดที่มีความหมายมากกวา
นั้น, คือหยุดที่เปนตัวฉัน, หยุดที่ตองการนั่นตองการนี่, หยุดไปนั่นไปนี่; เพราะ
ไมหวังอะไร จึงไมไปที่ไหน ไมมาที่ไหนและก็ไมหยุดที่ไหน. หยุด คือ ดับ หาย
หรือ วา งไป อยา งนี ้, หมายถึง หยุด อยา งนั ้น . หยุด ฆา คนนั ้น เปน อรหัน ตไ มไ ด,
มันยังมีเรื่องอื่นอีกมาก. แตมันก็มีเนื่องกัน ในเมื่อหยุด ไมเปนอะไร ก็ตองหยุดฆาคน
เท านั้ นเอง. เราไม ใคร เชื่ อตามตั วหนั งสื อในอรรถกถา เพราะเห็ นว า ตั วผู เขี ยนเอง
ไมเขาใจแลวก็เขียน ๆ ไปตามเรื่องตามราว เปนตุเปนตะ อยางนี้.
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ถ าจะ เปรี ยบเที ยบอย างวิ ธี ของเซ็ นก็ ได เช นเรื่ อง องคุ ลี มาล อย างนี้
เปน ตน ที ่ทํ า ใหบ รรลุก ระทัน หัน อยา งพวกเซ็น เขาไมไ ดพ ูด กัน ถึง พระพุท ธ
พระธรรม พระสงฆ เลย. องคุ ลีมาลก็ ไม รูว า นี้ เปนพระพุ ทธเจ า; รู แต วาเป นพระ,
เป นนั กบวช จึ งว า “เฮย นั กบวชหยุด”. แลวทานก็ ตอบวา“ฉั นหยุ ดแลว แตท า น
นั ่น แหละไมห ยุด ” แลว ไมไ ดพ ูด อะไรกัน อีก . นี ้ห ยุด อะไร ก็ต อ งมี : หยุด
ความตองการ หยุด อยาก เอานั่นเอานี่ หยุด หมดเลย. นี่จึงรูวา ของดีวิเ ศษ
ของมนุษยนั้นอยูตรงที่ หยุด, ไมตองการอะไร. คําวา “หยุด” มันหมายความวา
ไมไปไหนมาไหน, ที่ยังไปไหนมาไหน ก็เพราะวาตองการอะไร. เมื่อไมตอง
การอะไร นั่ นแหละหยุ ด; แม จะเดิ นอยู แม จะวิ่ งอยู แม จะเหาะอยู ก็ ตาม. เมื่ อ
ไมตองการอะไรก็คือหยุด .
นี่องคุลีมาลเขารู เขาเขาใจโดยบังเอิญหรืออยางไรก็ตาม ก็รูวา หยุดของ
คนเรา คือดับทุกข, นี่เปนอยางนี้; ฉะนั้นจึงเปลี่ยนจิตใจทีเดียวเปนพระอรหันต
ไปเลย ทั้ง ๆ ที่ไลฆ าคนมาหยก ๆ และจะฆาแมของตัวเป นคนสุดท ายใหครบรอ ย.
ก็แปลวา องคุลีมาลเปนพระอรหันต เพราะคําพูดเพียงคําเดียววา “หยุด” นี้.
นี่ฟงดูเถอะ ในคําวา “หยุด” คําเดียวนั้น มีพระไตรปฎกทั้งหมด, มีพระพุท ธ
มีพระธรรม มีพระสงฆ อะไรซึ่งเปนใจความทั้งหมด อยูในคําวา “หยุด” คําเดียว.
ก็แปลว า องคุ ลีมาลก็ ไม ได เรี ยนพระไตรป ฎก, ไมต องการพระไตรป ฎก, ไม ต อ งการ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ ; แต เ ป น พระอรหั น ต ไ ด แล ว ก็
หยุดได แลวก็เลยเปนหมด แลวก็มีหมด.
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แตเรื่องอยางนี้พูดไมได ไปพูดในที่ทั่วไปไมได ขืนพูดเปนเกิดเรื่องทุกที.
เขาหาว าเราทํ าลาย, ทํ าลายความหวั งของคนที่ จะศึ กษาเล าเรี ยน, ทํ าลายความหวั ง
ของคนที่ จะถื อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อย างยึ ดมั่ นถือมั่ นนี้ . เราบอกว า
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ในนี้ ก็ มี พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ มี การศึ กษาเล าเรี ยนสมบู รณ . เขาก็ ไม ย อม
ไมยอมรับ ไมเห็นดวย.
นี่ถ าพู ดอย างเซ็น มั นก็ กลายเป นอยางนี้ เรื่ องมันกลายเป นอยางนี้ พวกเรา
ก็ ยั งอยากจะเรี ยนกั นอี กมาก, ไม เรี ยนธรรมะด วยซ้ํ าไป, เรี ยนภาษา เรี ยนเปลื อกของ
ธรรมะเสี ยซ้ํ าไป. แต แล วธรรมะก็ ยั งอยากจะเรี ยนอี กมาก, ไม รู ว าจะไปทิ ศไหนทาง
ไหน, ไมรู ว า จะไปจบไปสุด ลงที ่ต รงไหน; ยัง อยากจะเรีย นกัน อยู อ ีก มาก นี ้ค ือ
ไมหยุด.
ความหวังที่จะเรียนใหไดดิบไดดี มีชื่อเสียง มีอะไร นี้นะคือไมหยุด.
ตอใหนั่งนิ่ง ๆ นี้ก็ไมหยุด เพราะใจมันปรารถนาเรื่อย, มันจึงวิ่งเรื่อย. ถาทําอะไร
ดวยจิตใจที่หยุด ดวยจิตใจที่วาง ก็เทากับหยุด; เหมือนกับเศษซาก ซากเศษที่ยัง
เหลื ออยู นั้ นมั นทํ าไป; แต ตั วผู ทํ าไม มี , ตั วเจ าของงานไม มี , ตั วเจ าของชี วิ ตก็ ไม มี .
คิด ดูเ ถอะไมม ีใ คร ไมม ีอ ะไร ที ่เ ปน ความรู ส ึก วา ชีว ิต ของฉัน หรือ ตัว ฉัน นี ้;
นั่ นแหละคื อหยุ ด, หยุ ดอย างยิ่ ง. ไม มี ความรู สึ กเป นตั วฉั น แล วอะไรจะวิ่ งได ; มั น
จะวิ่งไปทางไหน ในเมื่อไมมีตัวฉัน.
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หยุดในภาษาธรรมะสูงสุด หยุดที่หยุดอยางนี้ ถาพูดใหถูก ตองหยุดมี
ตัว ฉัน เสีย . คํ า วา “หยุด ” คือ หมดตัว ฉัน , หยุด ตัว ฉัน ไมม ีต ัว ฉัน นี ้ค ือ หยุด .
ที นี้ ทั้ งชี วิ ตก็ ไม มี ตั วฉั น ก็ เหลื อเป นซาก, เป นซากที่ เหลื อทั้ งชี วิ ต ที่ ทํ างาน หรื อทํ า
หน าที่ . พระพุ ท ธเจ าทํ าหน าที่ พ ระพุ ท ธเจ า, พระสาวกก็ ทํ า หน า ที่ พ ระสาวก. เมื่ อ
เป นพระอรหั นตแล ว ไม มี ตั วฉั นแล ว หยุ ดตัวฉั นเสี ยแล ว แต ร างกายและจิ ตใจก็ ยั งทํ า
อะไรไปก็ ตามในตั วเอง; เพราะในร างกาย จิ ตใจนั้ น ยั งมี ป ญญาเหลื ออยู มี ค วาม
ตั้งใจดี อะไรเหลื ออยู ; มั นก็ ทํ าไปสั กว าเป นซาก, ทํ าไปอย างเป นซาก เศษซากที่ เ หลื อ ,
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เหลือ เปน ซาก. “ไมม ีต ัว ฉัน ไมม ีข องฉัน ” อยา งนี ้ค ือ หยุด อยา งที ่อ งคุล ีม าล
เขาใจ และเปนพระอรหันตที่นั่น ตรงตามความหมายของพระพุทธเจา.
ให หัดทํ างานทุ กชนิ ดด วยจิ ตว าง คํ าพูดที่ว า “ทํางานทุกชนิ ดดวยจิตวาง” นี้
ก็ คื อ หั ด หยุ ด .ฉะนั้ น ทุ ก ๆ คนที่ ข ยั น ทํ า งานนี้ งานก็ ทํ า ไป แต พ ร อ ม ๆ กั น นั ้น
ก็หั ดทํ างานด วยจิ ตว าง คื อหยุ ดเรื่อยหั ดหยุ ดเรื่ อย. อย าทํ าด วยจิ ตใจที่ ท ะเยอทะยาน
อยางนั้น อยางนี้ ซึ่งเต็มไปด วยความหม นหมอง. สวนมากนั้นอยากได เงินก็มาทํางาน;
ถ าไม ต องการเงิ น ก็ อยากได เกี ยรติ . ถ าไม อยากอะไรเลย คื อหยุ ดคื อไม ได อยากจะ
เอาอะไรเลย ; นั้ นแหละคื อ หยุ ด ; ถ าทํ างานก็ ทํ าด วยจิ ตว าง เหมื อนพระพุ ทธเจ า
เหมือนพระอรหันตทานทํา.

พระพุ ท ธเจ า “หยุด ” แตยั งทํา งาน
นี่เราอยาฟนเฟอนกันตอนนี้; พระพุทธเจาทานหยุดแลว แตทําไม
ทํางาน ? ทําไมทองเที่ยวไป สั่งสอนทั่วชมภูทวีป ? อะไรที่ไปนี่ ? ตัวฉันไมมีแลว
แล วอะไรไป ? ก็ ซากเศษของเมตตา ของป ญญานี้ แหละพากั นไป, ก็ ได บํ าเพ็ ญเมตตา
และป ญญามามากมาย. ร างกายที่ ประกอบด วยป ญญา เป นซากเหลื ออยู อั นนี้ ก็ ดิ้ นไป
ตามเรื่ อ งของซาก กิ เ ลสไม มี ก็ แ ล ว กั น ; กิ เ ลสไม มี นั้ น คื อ หยุ ด . ถ า กิ เ ลสมี จ ะหยุ ด
ไมได, จะตองการอยางใดอยางหนึ่งอยูเรื่อยไป. พระพุทธเจาทานตองการไปโปรดคน
ไปสอนคน,หรื อ ต อ งการอะไร ก็ ต อ งการกั น แต ไ ม ต อ งการด ว ยกิ เ ลส; แต เ ป น
ความประสงคของ ปญญา ของเมตตา คนธรรมดามีกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ
เต็ มไปด วยความอยากทั้ งนั้ น; เช นเราทํ างานเพราะอยากได เงิ น นี้ ก็ เป นกิ เลสที่ อ ยาก
ได เงิ น. ถ าทํ างานเพราะอยากได เกี ยรติ ให เขายกย อง อย างนี้ ก็ ทํ างานเพราะอยากได
เกียรติ ; อยางนี้ไมวาง ไมหยุด.
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จงหั ด ทํ า งานชนิ ด ที่ เ รี ย กว า ทํ า งานเพื่ อ งาน ทํ า งานเพื่ อ งานอยา ง
จริ ยธรรมสากล,เขาเรี ยกว าทํ างานเพื่ องาน; ต องหั ด, ไม ใช ว าจะทํ าก็ ทํ าได . ถ าพู ด
อย างเรา ก็ ว า “ทํ างานด วยจิ ตว าง”, หั ดทํ างานด วยจิ ตว างเรื่ อย ๆ ไป; นี้ เป นวิ ธี ลั ด
ที่สุด ตรงที่สุด. อยาทํางานเพื่ออยากไดเงินไดของ, อยาทํางานเพื่ออยากไดเกียรติ.
เดี๋ยวนี้พากันทําเพื่อเงิน เพื่อเกียรติไปเสียหมด.
พวกอาจารย วิ ป สสนาที่ สึ ก และบ ากั นเป นแถว ๆ นั้ น เพราะเขาทํ าเพื่ ออยาก
ได เงิ นได เกี ยรติ , อยากจะเป นอาจารย วิ ป สสนา สอนคนให มี ชื่ อเสี ยง แล วเป นทางมา
ของเกี ยรติ ของลาภ ผล;ก็ สึ กกั นบ าง เป นบ าบ าง มี อยู ในพวกอาจารย ชั้ นอาจารย
วิ ป สสนาเลย. นี่ ทํ างานเพื่ อเงิ น เพื่ อเกี ยรติ ฉะนั้ นจึ งอุ ตส าห ขวนขวายทํ า แบบไหน
อย า งไรก็ ไ ด ที่ น า อั ศ จรรย ; เอาแต น า อั ศ จรรย ใ ห ค นเลื่ อ มใสเท า นั้ น . นี่ เ ป น การ
คดโกง วิ่ ง ว อ นอย า งคดโกง มั น ไม ห ยุ ด . มั น วิ่ ง และวิ่ ง อย า งคดโกงด ว ย, เที่ ย วหา
วิ ธี ที่ น า อั ศ จรรย ไ ปแสดงให ค นเลื่ อ มใส นั บ ถื อ เป น อาจารย แล ว ก็ ไ ด มี เ กี ย รติ ม าก.
พอมี เกี ยรติ ก็ มี ลาภสั กการะมาก ผลสุ ดท ายก็ สึ กบ าง อะไรบ าง เป นบ าไปก็ มี ; ฉะนั้ น
ธรรมะจึงชวยไมได.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
เราต องเอาอย างที่ พระพุ ทธเจ าท านสอน; เหมื อนอย างที่ สอนองคุ ลี ม าล
วา “หยุด ”, ใหรู จ ัก หยุด ก็ด ีแ ลว ; แลว สอนโมฆราชวา “มีส ติเ ห็น โลกเป น
ของว า งอยู เ สมอ”; นี่ ทํ า อย า งนี้ ไ ด . อย า เรี ย นเพื่ อ ลาภสั ก การะ เพื่ อ เกี ย รติ ยศ,
อย างทํางานเพื่ อลาภสั กการะ เพื่อเกี ยรติ ยศ; เพราะอย างนั้ นไมหยุ ด, แตวิ่ งจน
เปนบาไปเลย.

เรื่ อ งได - เรื่ อ งเสี ย เป น ต น เหตุ ข องเรื่ อ งอื่ น ๆ
มี ความลั บ เป นลั บอย างยิ่ ง มี อยู ข อหนึ่ ง ซึ่ งไม ลึ กลั บอะไร; แต ก็ ลั บ
เพราะวา ไมม องกัน ,ไมค อ ยจะมองกัน . พอเมื ่อ เราศึก ษาธรรมะทั ่ว ถึง เขา
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ในธรรมะชั้นลึก ๆ เราจึงมองเห็น; วาที่เปนความลับที่สุด ทําความยุงยากที่สุด
นั้นก็คือ การได กั บการเสีย นี้ แหละ. คุณลองจําคํานี้ ๒ คํานี้ ได กับ เสีย ,
เรื่ อ งได กั บ เสี ย หรื อ การได กั บ การเสี ย ,เรื่ อ งได -เสี ย ๒ เรื่ อ งนี้ ใ ช ไ ด แ ม ก ระทั่ ง สั ต ว
เดรัจฉาน ๒ คํานี้ แลวก็มาถึงคน.
คนที่ เป นคน ก็ ต องมี ความรู สึ ก เรื่ องได เรื่ องเสี ยมาแต แรก, ตั้ งแต แ รก
คลอดออกมาก็มีความรูสึก เรื่องได เรื่องเสีย, ไดกิน ไมไดกิน, เขาใหหรือเขาไมให .
นี่ ความรู สึ กว า ได กั บไม ได นี้ คื อเสี ย ซึ่ งเริ่ มฟ กตั วขึ้ นมาตั้ งแต คลอดมา; แม แต สุ นั ข
มันก็รูวา ไดกินหรือไมไดกิน, มันมีสองอยางเทานั้น ไดหรือไมไดเทานั้น.
ขอใหสนใจสองคํานี้ใหมาก เพราะมันเปนตนตอของทั้งหมด; ที่แท
เรามั นอยากได ไม อยากเสี ยทั้ งนั้ น. อั นนี้ อยู เป นส วนลึ ก ส วนลึ กที่ สุ ด และเป น
ต นเหตุ ของทั้ งหมด. ตอนหลั งมี คํ าอื่ นเกิ ดขึ้ นตามมา แยกประเภทตามหลั งกั นเลย
จนเปนสองฝายอยางนี้หมด : มันมาจากสวนลึก คือได กับ เสีย.
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ได กิ น หรื อ ไม ไ ด กิ น , ได อ ร อ ย หรื อ ไม ไ ด อ ร อ ย. เงิ น นี้ ไ ม มี ค วาม
หมายในตัว แตมีค วามหมายที่เ ปน เหตุใ หไ ด เปน เหตุใ หไ ดอ รอ ย ใหไ ดกิน ;
ก็เพราะเงิน จึงมีคนตองการ.

ทีนี้ มาถึงคําวา บุ ญ กั บ บาป, บุญนั้น คื อส วนที่จะได; คนก็ ชอบบุ ญ .
บาปนั้ น คื อ ส ว นที่ ไ ม ไ ด แ ละเสี ย เป น ส ว นที่ ไ ม ไ ด คนก็ ไ ม ช อบบาป เลยติ ด บุญ
ไมชอบบาป.
สู ง ขึ้ นมาอี ก เรื่ อ งดี -เรื่ อ งชั่ ว ; เรื่ อ งดี เ ป น เหตุ ใ ห ค นได , ได ก็ ช อบ,
ชั่ ว เป น เหตุ ใ ห ไ ม ไ ด คนก็ ไ ม ช อบชั่ ว .
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เรื่ องบุ ญ-บาป ดี -ชั่ ว สุ ข-ทุ กข อะไร ๆ ก็ เหมื อนกั น ล วนมาจากราก;
รากทีแรก คือไดกับ เสีย. สุข คือ ได, ทุกข คือ ไมได, ไมไดที่ตองการ, สุขคือ
ไดที ่ต อ งการ. ถา เราอยา เชื ่อ ;อยา ใหเ รื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย นี ้ห ลอกเราไดแ ลว ;
เรื่องอื่นหลอกไมได ยกเลิกหมด.
ขอใหเห็นวา เรื่องได-เรื่องเสีย นี้เปนเรื่องหลอก, เรื่องบุญ-เรื่องบาป
ดี -ชั่ ว สุ ข-ทุ กข ยกเลิ กไปหมดเลย; เพราะเป นเรื่ องหลอก, หลอกสองชั้ น สามชั้ น
สี่ชั้นไปอีก แมแตสุนัขก็เหมือนกัน,อยาวาแตคนเลย. ถาได มันก็ดี มันรักเจาของ
หรื อ มั นกตั ญู เ พราะมั นได ; ถ าไม ได มั นก็ เดื อ ดร อนเหมื อ นกั น แล วมั นก็ ไ ม ช อบ
หรือมันจะกัดเอาดวย; หรือวา ถาไดมันยอมอยู, มันยอมตาม.
แม พื ชสิ่ งที่ มี ชี วิ ต เช นต นไม หญ าบอน มั นก็ ต องการจะได , มั นไม ต อง
การจะเสีย . ขอใหด ูต น ไมต น ไร หญา บอนตา ง ๆ มัน ดิ ้น รนเพื ่อ จะได : ได
น้ํา ไดแสงแดด ไดอาหาร ไดตาง ๆ มันดิ้นรนที่จะไปเอา “ได”; สวนเสียนั้น มันกลัว
เหมือนกัน. ฉะนั้นรากฐานที่จะเกิดเรื่อง อยูตรงความรูสึกเรื่องไดเรื่องเสีย .
ถาอยามีความรูสึกเหลานี้แลว จิตจะหยุดจะวาง จะเปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา“หยุด”
หรือ ฮวงโปวา “วา ง”, วา งเด็ด ขาดไปเลย. ที่ห ยุด ไมไ ด วา งไมไ ด ก็เ พราะ
มีความรูสึกเต็มอยูในใจวา ได กับ เสีย.
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องคุลีมาลก็ตองการจะไดอะไรมาก ๆ จึงฆาคนมาถึง ๙๙ คน, ฆาเพื่อให
ครบร อย นี้ เพราะว าตองการจะได อะไรอย างหนึ่ ง. ที นี้ พอว า “หยุ ด” ก็ รู ความหมาย
ของคํ า ว า หยุ ด : “อู ย ! ไม ไ หวหรอก, ไอ บ า ! เรื่ อ งได นี้ คื อ บ า ”; รู อ ย า งนี้ จึ ง เป น
พระอรหันตได.
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ระวังอยาให เรื่องได-เรื่องเสียครอบงําจะรูธรรมะลัดอยางเซ็น
ถาคุณศึกษาความหมายของคําวา ได กับ เสีย อยางเดียวนี้แลว จะรู
ธรรมะอยางเร็วที่สุด, แลวลัดอยางเซ็นเหมือนกัน; ลัดอยางวิธีของเซ็น คือคอยดู
จิตของเราเรื่อย. จิตไปเปนทาสของความไดความเสียเขาหรือเปลา ดูทุกวันเลย.
มันคอยจะเปนทาส ขี้ขาของความได-ความเสียอยูเสมอ. ถาไดกิน ก็ดีใจ,
ไมไดกินก็ไมดีใจ; เขาใหนอยไปก็ไมชอบ, ตองการจะไดมาก; เขาใหชาก็ไมชอบ,
ตองการจะไดเร็ว ๆ. นี้มันมากถึงอยางนี้; นี่เรื่องได.
เมื่อไปบิณฑบาตไดนอยนึกอยางไรบาง ? เชน วันนี้จะไมพอกินแลว ฯลฯ;
นี่ทําไมไมศึกษาเรื่องอยางนี้ เรื่องได และเรื่องเสียนี้,
ซึ่งมันเปนมูลเหตุของเรื่องอื่น.
เรื ่ อ งดี เรื ่ อ งชั ่ ว เรื ่ อ งบุ ญ เรื ่ อ งบาป เรื ่ อ งสุ ข เรื ่ อ งเจริ ญ เรื ่ อ งเ สื ่ อ ม
เรื่ อ งอะไรก็ ต าม ขึ้นอยูกับความหมายของคําวา ได กับเสีย ทั้งนั้น. ฉะนั้น
เราตองคอยระวังทุกวัน ทุกเวลาทุกนาที ทุกขณะไป วาอยาให เรื่องได เรื่องเสียนี้
มาครอบงํา.
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เรื่องตัวกู-ของกู กิเลสประเภท ภวตัณหา ก็ขึ้นอยูกับสิ่งเหลานี้เหมือน
กัน; ไมใชเฉพาะกามตัณหา, คือไดเปน ไดรับคํายอ ไดยกยอง. บางคนเงิน
ก็ไมอยากได มีอยูหลาย ๆ คนในวัดนี้ ไมตองการเงิน แตตองการลูกยอ;
นั่นก็คือ
ไดเหมือนกัน: ความตองการจะได มีฤทธิ์มีเดช มากกวาคนอยากไดเงินเสียอีก.
สําหรับคนอยากไดลูกยอ นี้ก็ขึ้นอยูกับคําวา ได และเสียนี้. เมื่อไรไดเกียรติ ก็คือได,
ไดเหลือเกินแลว,
เมื่อไรไมไดเกียรติ ไมมีใครขอบใจ ไมมีใครสรรเสริญ ก็ถือวา
เปนเรื่องเสีย; จิตใจหมนหมองเปนทุกข. ฉะนั้นระวังเพียง ๒ คํา เรื่องไดกับ
เรื่องเสียนี้; จิตพนจากเรื่องได-เรืองเสีย จะเปนพระอรหันตไมทันรู.
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ถ าไม เป นทาสของการได และการเสี ยแล ว ก็ ไม เป นทาสของดี -ชั่ ว บุ ญ-บาป
สุข-ทุกข,ไมเปนทาสของอะไรทั้งหมดเลย; เปนจิตเดิมแท, เปนจิตวาง, เปนจิตอะไร
ก็ตาม.
แบบของพวกเซ็นเขาวา เปนเรื่องจิตหลุดพน,
เปนจิตที่หลุดพน ไมถูก
ผูกรัด ไมถูกเผาลน ไมถูกอะไรหมด.จิตที่หลุดพนคืออยูเหนือไดเหนือเสีย,
ไมมี
ใครมาทําใหรูสึกวา “ได”
ไดเลย ไมมีใครมาทําใหรูสึกวา“เสีย”;
เพราะวาไม
ตองการ,
เงินก็ไมตองการ เกียรติก็ไมตองการ อะไรก็ไมตองการ;
แมแตชีวิต
ก็ไมมีความหมาย คือไมไดตองการ, ไมตองการจะอยู เมื่อยู ก็อยูของมันเอง.
ทีนี้ ใครจะมาทําอะไรได; เทวดาก็มาทําอะไรไมได, พระเจาก็ม า
ทําอะไรไมได ถาเราไมตองการอะไรขึ้นมา.
สมัยนี้มีเพลงสากลอยูบทหนึ่ง ชื่อวา
เพลงเยยฟาทาดิน,
ใครเขาแตงบา ๆ บอ ๆ อะไรของเขา แตมันเขาเรื่องนี้ใชไหม ?
คื อ ไม ต อ งการอะไร เย ย พระเจ า เย ย ฟ า ท า ดิ น เป น เพลงที่ ร อ งอยู ท างวิ ท ยุ พั ก หนึ่ ง
เดี๋ยวนี้หายไปแลว.
“กูไมตองการอะไร พระเจาจะมาทําอะไรกู”
เขารองเพลง
วาอยางนี้ แตพูดสงเดช,
ไมไดรูธรรมะขอนี้เลย เห็นไดชัด;
แตเผอิญใจความ
มาตรงกันอยางนี้ :
อยูเหนือดี เหนือชั่ว หรือบุญ เหนือบาป เหนือสุข เหนือทุกข
เหนือกรรม, สิ้นกรรม หมดกรรม ไมมีอะไร.
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ตองฝกตรวจแกจิตใจวายังเปนทาสเรื่องไดเรื่องเสียเพียงไร
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เรื่องกรรมนั้น คือเรื่องเวียนวายไปตามความได เสีย ดี ชั่ว บุญ
บาป สุข ทุกข. เราพนกรรม เหนือกรรม หมดกรรม ก็หยุด คือหยุดในจิต ;
ถาไมทําอะไรเลยก็ไมรู
ไมรูวาเปนทาสของกิเลส หรือไมเปน เพราะฉะนั้นตองทํา
ต อ งทํ า อะไรลงไป เช น ไปบิ ณ ฑบาตก็ ต าม หรื อ ทํ า อะไรก็ ต าม ทํ า ไปก็ แ ล ว กั น ,
ทํางานที่เปนประโยชนก็แลวกัน;
แลวก็ในขณะที่ทํางาน คอยเฝาระวังจิตใจวา
เปนทาสของการไดการเสียหรือเปลา เชน ทําสําเร็จแลวดีใจ ก็รูวา อาว,เปนทาส
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ของการได การสําเร็จ, พอทําไมได ทําไมสําเร็จ เกิดโกรธ อึดอัดขัดใจ. แมแต
เขียนภาพ เขียนอะไรก็ตามใจ พอไดอยางใจก็สบายใจ, พอไมไดอยางใจก็เกิดไม
สบายใจ; อยางนี้มันก็ยังเปนทาสของการได และการเสียอยู ยังตองฝกหัดตอไป.
เห็นไหมวาเราไมตองมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆก็ได; ถาเราศึกษา
เรื่องการไดและการเสียนี้แลว เราไมตองเรียนพระไตรปฎกก็ได.
เรียนเรื่องได-เสีย
เรื่องเดียวนี้ เอาพระไตรปฎกไปทิ้งเลยก็ได; แตขอใหศึกษาจิตใจในเรื่องที่วาเปน
ทาสของการได การเสียนี้ก็แลวกัน; แลวในนั้นแหละจะมีเรื่องกิเลส ตัณหา
เรื่องรูป เรื่องนาม เรื่องอะไรหมดเลย; เพราะทุกอยางเพื่อได และเพื่อเสีย,
กับเพื่อไมไดไมเสีย; มีอยูสองอยางเทานั้นเอง. อยางที่ ๑ ก็คือได, อยางที่ ๒
คือเสีย, อยางที่ ๓ คืออยูเหนือไดเหนือเสีย. ตองการจะไดก็อยางหนึ่งละ, แตที่
มันไมตองการจะไดก็มีอยางหนึ่งละ, มันมีมาก็เฉย ๆ ได; ตามธรรมดามันลวนแตเปน
ทาสของการไดการเสียไปทั้งนั้น.
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อี กประการหนึ่ ง ถ าว าจะเอาประโยชน ที่ สุ ดของการมาอยู ที่ สวนโมกขนี้
จะตองรูจักคําวา“โมกข”, สวนโมกข, โมกขะ; รูจักคํานี้จะออกไปจากการได
-การเสีย. คําวาโมกขะ แปลวาหลุดพนออกไป; นั่นแหละคือหยุดเหมือนกัน ;
หลุดพนออกไปไดจากการผูกมัดของ การได การเสีย บุญบาปสุข ทุกข นั่นก็เรียกวา
โมกข. คําวา โมกข ที่แปลวา หลุดพน มันก็คําเดียวกับคําวาหยุด, คําเดียวกับคําวา
วาง. ฉะนั้นถาจะใหเหมาะสมกับการอยูในสวนโมกข ก็ตองศึกษาเรื่องวางนี้, เรื่อง
ออกไปพนนี้.
ทํางานดวยจิตวาง แลวคอยเฝาดูวา เราทํางานดวยจิตวาง
ถาเราทํางานดวยจิตวุน มีเรื่องได-เรื่องเสีย เรื่องผิด เรื่องถูก เรื่อง
หรือเปลา.
อะไรอยูนี้ละก็ไมไดแลว, ไมเปนเรื่องแลว,เปนคนละเรื่องเสียแลว, คนละรูปเสียแลว.
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ธรรมะของพระพุ ท ธเจ า ที่ เ รี ย กว า ว า ง-ว า ง-ว า ง-ว า ง นี้ ท า นหมายถึ ง
อยางนี้;
แลวก็ทานตองการใหเรา สอน-สอน-สอน-สอน-สอน กันใหรูเรื่องนี้;
ทานหมายถึงอยางนี้. ธรรมจักรนั้นคือความหมายของ คําวาธรรมะที่แทจริง
ซึ่งวาง และฆาอะไรได;
ถาไมวาง จะฆาอะไรไมได.ธรรมะบา ๆ บอ ๆ จะไป
ฆากิเลสอะไรได, แลวจะไปเรียกวาธรรมจักรอยางไรได. ถาเรียกวาธรรมจักร
มันตองตัดอะไรขาดกระจุยกระจายไป ไมมีอะไรรอหนา รอไมติดเลย; ฉะนั้น
ธรรมะเรื่องวาง เรื่องไมเอา เรื่องไมได ไมเสียนั้น จะตัดอะไรใหขาดกระจุย
กระจายไปได; เรียกวาธรรมจักรแทจริง.
ถาสอน เอานั่น เอานี่ ทําบุญ ทําดี ทําชั่ว นั้นไมเรียกวา
ธรรมจักร;
ธรรมจั กรบ า ๆ บอ ๆ ทั้ งนั้ นแหละ ที่ สอนกั นอยู เรื่ อย ๆ ไป จะดั บหรื อตั ดอะไรไม ไ ด
มีแตจะยิ่งเอามากขึ้น.
ถาตัดไมไดก็ไมใชธรรมจักร;
แลวเราอุตสาหปนรูป
ธรรมจั กรมาติด มาแขวนกันอยู อยางนี้ แล วเรายังบา ๆ บอ ๆอยูอีก ก็นาหวัวเหมือนกั น
ที่ไมรูจักตัด.
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ภาพพุ ทธประวั ติ ชุ ดนี้ เป นชุ ดที่ ไม มี องค พระพุ ทธเจ าเลย นี้ ก็ ดี เ หมือ นกัน
มีแตความวาง; พระพุทธเจามีความหมายเปนความวาง นี่วิเศษที่สุดแลว; พอ
พระพุทธเจาเปนตัวตนขึ้นมาเทานั้น ก็มีเรื่องทําใหยุง.

เพราะเรื่ อ งได - เรื่ อ งเสี ย เป น เหตุ ใ ห ถื อ พุ ท ธศาสนาผิ ด
พระแกวมรกตชอบกินไขไก กับปลารา คุณรูไหม ?
เขาวากันอยางนั้น.
เรื่องอยางนี้ก็มีเกิดขึ้นมา อยางนี้ เห็นไหม ? ฉะนั้นยอมสูพระพุทธเจาอยางวางไมได;
ไมกินอะไร ไมกินปลารากับไขไกไขเปด.
เดี๋ยวนี้มีมาก เขาเอานั่นเอานี่ไปบูชา,
บูชาพระพุทธรูป บูชาพัดยศก็มี, พระพุทธรูปบางองคก็มีพัดยศ; อยางนี้จะพูดตอไป
ไมได เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง เขาจะหาวาเราเปนคอมมิวนิสต.
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ไปดูเถอะมันนาหวัว;
พุทธรูปแท ๆ เขาก็เซนกัน บวงสรวงเซนไหวกัน
ดวยสิ่งของเหมือนกับบุคคล. นี้เปนเรื่องได-เรื่องเสีย เห็นไหม ? เรื่องได-เรื่อง
เสียครอบงําคนมากขึ้น เขาจึงเอาไขไกไขเปดไปใหพระพุทธรูปกินได,
เอาปลารา
ไปใหพระพุทธรูปกินได;
มันเปนเรื่องได-เรื่องเสีย ที่กลัดกลุมอยูในใจของคน
เหลานั้นมากเกินไป.
เรื่องทํานองนี้เขาเรื่องกัน กับที่พระพุทธเจาทรงสอนใหละเสีย
คือเรื่องได-เรื่องเสียนี้;
แตคนกลับไปทําใหมากขึ้น ๆ ก็เลยบาไปเลย.
ฉะนั้น
พุทธศาสนาจึงไมรูวาอยูที่ไหนแลว, เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาของพระพุทธเจาไมรูวาอยูที่
ไหนแลว, หายากจริง ๆ.
ทานมหา--- (ชื่อภิกษุรูปหนึ่ง) อยากจะศึกษาเรื่องเซ็น ก็มีอยางนี้แหละ;
ควรศึกษาเรื่องได-เรื่องเสียอยูเรื่อยไปนี่แหละ. วันหนึ่งมันจะโพลงออกมาไดวา อูย!
บาแลว เรื่องได-เรื่องเสียนี่; แลวก็จะรูธรรมะขึ้น. แตโดยมากยังอยากจะเรียน
เปนมหาเปรียญใหมีเกียรติ สึกออกไป หาเมียไดสวย ๆ รวย ๆ สบายไปเลยมิใชหรือ ?
อยางนี้เดินคนละทาง ไมรูวาจะไปพบกันไดที่ไหน;
จะไปพบกับธรรมะ เรื่องวาง
เรื่องหยุด เรื่องหลุดพนนี้ที่ไหนได, มีแตจะถลําลึกเขาไป ถลําลึกเขาไป
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ระวั ง ให ดี ๆ พระเณรองค ไ หนก็ เ หมื อ นกั น กํ า ลั ง เป น ทาสก ม หั ว ลงต่ํ า
เปนทาสของการได, ทําอะไรเพื่อจะได, ทํานั่นทํานี่เพื่อจะได, ทํานี่เพื่อจะไดนั่น
ทํานั่นเพื่อจะไดนี่, ประจบคฤหัสถ ในที่สุดละก็หมดความเปนภิกษุ. เปนพระเปน
เณรตองประจบคฤหัสถละก็หมดความเปนบรรพชิต; ทํางานเพื่อไดเงิน, แลว
ประจบคฤหัสถ เพื่อจะไดสตางคมา, พอหนักเขา ๆ ก็คดโกงหลอกลวงเลย; ไมใช
ประจบละทีนี้; แลวก็ไมมีอะไรเหลือ เปนมนุษยก็ไมเปน อยาวาแตเปนพระเปนเณร.
ฉะนั้นจะทําอะไรวันหนึ่ง ๆ ระวังอยาใหเปนทาสของการได หรือการเสีย.
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เปนทาสของความได ก็เปนโลภะ, เปนทาสของความเสียก็เปนโทสะ
คือโกรธ.
พอไมไดก็โกรธ เราตองการจะได นี้เปนทาสของโทสะ;
พอไดก็
เปนทาสของโลภะ; และตลอดเวลามันก็หลงไมรูวาควรจะทําอะไรอยางไร; นี่เรียก
วาอยูดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง.
ขอใหหัดเสียใหมทุกลมหายใจเขาออก-ทุกลมหายใจเขาออก.
ระวังอยา
ไดเปนทาสของการได-การเสีย; นี้เปนอานาปานสติที่สิ้นที่สุด ที่ยอที่สุด ;
ระวังอยูทุกลมหายใจเขาออก อยาใหเปนทาสของการไดการเสีย.
วั นหนึ่ ง ๆ ใครทํ าอะไรก็ ตามใจเถอะ บางคนทํ านั่ น บางคนทํ านี่ บางคน
ทําโนน,
ในวัดนี้มีงานสารพัดอยาง;
แตตองระวังกันทั้งหมด ทุกคนตองระวัง
อยา เปน ทาสของการได และการเสีย ;แลว ทํ า งานทุก ชนิด ดว ยจิต วา ง คือ ทํ า
ดวยสติปญญา หรือดวยเมตตากรุณา, ดวยการทดสอบตัวเอง. ถาไมทําอยางนี้
ก็จะเหมือนกับที่เขาทํา ๆ กัน เหมือนกับชาวบานเลย,
เปนพระเปนเณรก็เหมือน
กับชาวบาน.
เพราะชาวบานเขาก็ทําเพื่อจะได เพื่อจะแกความยากจน เพื่อจะมีเงิน
เพื่อจะมีเกียรติ เพื่อจะสนุกสบาย เพื่อจะนอนจะกินใหสบาย.
แตพระเราจะทําอยาง
นั้น ไมไ ด; ตอ งทําดว ยไมเ อาอะไร,ไมเ อา, ไมรับ เอาอะไรมา. มีผ ลอะไร
เกิดขึ้น ก็ไมรับเอา, ลาภสักการะก็ไมรับเอา, เกียรติก็ไมรับเอา. นั่นแหละ
คือวาใกลตอการหยุด, ใกลตอการหยุดเขาไปทุกที จนกระทั่งหยุดไดจริง ๆ และหยุด
ไดจริง ๆ สักวันหนึ่ง.
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ฝ กไม เอาอะไรนี้ ก็ ยั งไม มากเท าอาจารย วิ ป สสนา ที่ จะต มคนทั้ งเมื อ ง;
เราไมเปนอาจารยวิปสสนา อยากลาคิดวาจะเปนอาจารยวิปสสนา;
เปนจิตดวงเดียว
คนเดียว แลวก็ไมตองการอะไร อยางนี้ดีกวา.
ถาเปนอาจารยผูมีเกียรติ เปนผูมี
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ชื่อเสียง คนนั้นนับถือ ก็รวยกันใหญ มีเกียรติมากเลย;
แลวยิ่งวิ่งไกลออกไป ไกลออกไป, วิ่งไกลออกไป.

ผลสุดทายก็ไมไดหยุด

ที นี้ ยั งมี อยู หน อยหนึ่ งซึ่ งเข าใจยาก คื ออาจจะเกิ ดสงสั ยขึ้ นมาว า ถ าเช นนั้ น
ตึกหลังนี้จะสรางไปทําไม ? วัดนี้จะสรางขึ้นมาทําไม ? นี้ขอใหพยายามมองไปใน
ทางใหเห็นความจริงวา ก็เพื่อจะสอนเรื่องนี้แหละ, วัดนี้ทั้งหมดนี่สรางขึ้นมา ก็เพื่อ
จะสอนเรื่องนี้ทั้งนั้น : สอนเรื่องวานี้, สอนเรื่องวางทุกวิถีทาง. ทีนี้คนที่
กําลังทํางานสรางตึก, สรางวัดนี้อยู ก็ตองหัดกอน, ตองเปนคนเอากอน, ทํากอน,
ฝกกอน ทําใหไดกอน. ถาไมมีงานทําก็ไมรู; ไมมีงานทําก็ไมมีทางที่จะวัดจิตใจ
ของตัวเองได.
ตองทําอะไรลงไป ชนิดที่มันเปนการได หรือเปนการเสีย อยางใด
อยางหนึ่ง ใหทําลงไป; แลวพอจะมีการได หรือจะเสียขึ้นมา เราก็ระวังจิตใจ
อยาใหไปตกเปนทาสของการได การเสีย.ทําอยางนี้เรื่อยไป ไมกี่เดือนกี่ปก็จะ
เห็นธรรม, จะมีธรรมหรือจะถึงธรรม. เดี๋ยวนี้จะตองมีเรื่องได-เรื่องเสียบาง แต
อยาใหมันมากนัก, อยาใหเปนขี้ขาของเรื่องนี้มากนัก, ใหเปนแตนอย ๆ แลวก็นอยลง ๆ.
สิ่งใดตัดทอนได ก็ตัดทอนไปกอน-ตัดไปกอน-ตัดไปกอน.
ทํางานดวยจิตวาง,
ผลของงานที่ไดยกใหความวาง; สวนกินอาหารไปวันหนึ่ง ๆ นั้น กินของ
ความวาง;
เพราะเมื่อเราทําใหความวาง,เราก็กินอาหารของความวาง ก็ใชได
เหมือนกัน, ไมตองมีตัวเรา.
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การสอนธรรมขั้นนี้ตองพิจารณาดูกอน
จะใชสอนในที่ทั่วไปไมไดผล
ธรรมะชนิดนี้ หรืออยางนี้นั้น ยากเกินไปที่จะไปสอนเปนสาธารณะ,
สอนที่ไหนเขาก็ตองหาวาเราบาที่นั่น;
เอาเรื่องอะไรก็ไมรูมาสอน ฟงไมรูเรื่องบาง.
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อยางที่ฟงรูเรื่องบาง เขาก็วาอยางนี้ยากเกินไป สูงเกินไปสําหรับคนเหลานั้น. เอามา
สอนทําไม; คนสอนเลยเปนคนบาไปเสียอีก. เพราะฉะนั้นจึงไมมีใครสนใจ. ที่เขา
ไมอยากใหสอน ก็มีจํานวนมาก ๆ,แลวก็ฟงไมรูเรื่อง;
เรื่องธรรมะชั้นแทจริงจึงยัง
ไมคอยมีสอน สอนแต เรื่องขั้นตน เรื่ องรากฐาน เรื่องผลสุดท ายที่ เปนเรื่องได -เรื่องเสี ย
กวางออกไป, กวางออกไปจนไมสิ้นสุด. เราไปมัวสอนกันแตใหทําบุญ ๆ, ทําบุญ
แล วจะรวย แล วจะสวย แล วจะเกิ ดดี เกิ ดรวย เกิ ดสวย สอนกั นอยู แต เพี ยงแค นี้
เทานี้เลยไมมีที่สิ้นสุด.
ไปเกิ ดเป นเทวดา ก็ เป นทุ กข อย างเทวดา เพราะไปแพ เรื่ อได -เรื่ องเสีย
อยูนั่นแหละ.ไปเกิดเปนสุนัข ก็เปนทุกขอยางสุนัข มีความทุกขอยางสุนัข, มีเรื่องไดเรื่องเสียทั้งนั้น ไมวาจะไปเกิดเปนอะไร ก็มีความทุกขเหมือนกันหมด เพราะ
เรื่องได-เรื่องเสียนี้. เกิดมาเปนคนอีก ก็เปนอยางเดียวกันอีก ซ้ํารอยอีก.

ใครอยากมีธรรมะใกลพระพุทธเจาก็ตองเพิกถอนเรื่องได-เสีย
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ถาเราอยากกาวหนาใหมีธรรมะ, ใกลพระพุทธเจาเขาไป; เราก็ตอง
ตอสูเรื่องนี้ : ตอสูเรื่องไมเปนทาส ไมเปนขี้ขาของเรื่องได-เรื่องเสีย; แลว
นั้นแหละคือหมดทุกเรื่อง.
เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่อวดี เรื่องชั่ว เรื่องสุข เรื่องทุกข
เรื่ อ งนรก เรื่ อ งสวรรค เรื่ อ งทุ ก ๆ เรื่ อ ง ขึ้ น อยู กั บ เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย เรื่ อ งเดีย ว
คําเดียว.
อันนี้เปนมูลเหตุใหเกิดคําวา ดี ชั่ว บุญ บาป สุขทุกข เราเลนงาน
ที่ตนตอของมันอยางนั้น, เลนงานตรงทีอาการที่ได, อาการที่เสีย อยาใหมันมี
อํานาจขึ้นมา, อยาใหมีความหมายขึ้นมา, อยาใหมีพิษสงขึ้นมา. ที่วาเรื่องไดเรื่องเสียถูกเพิกถอนไปคืออยูเหนือไดเหนือเสีย;
แลวสิ่งตาง ๆ เรื่องตาง ๆ ก็หมด
คราวเดียวกันเลย; เพราะเปนเรื่องเดียวกัน หมดไปพรอมกัน, ดี ชั่ว บุญ บาป
สุข ทุกข หมดไปพรอมกัน.
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ขอใหเขาใจไววา เรื่องได-เรื่องเสียเปนรกรากของทั้งหมด. เรื่องได
ก็เปนเหตุ ใหเกิดความหมายแกคํ าวาบุญ ว าสุข ว าดี ว าสวรรค วาอะไรตาง ๆ นี้ ;
เรื่องเสียก็ทําใหเกิดความหมายแกคําวาบาป วาชั่ว วาทุกข วานรก วาอะไรไปตามนั้น
ตามคูที่มันตรงกันขาม. ถาเราแกปญหาเรื่องไดเรื่องเสียสําเร็จ เรื่องอื่นก็สําเร็จ
หมดเทานั้น; ฉะนั้นจึงไมตองพูดกันมาก; ไมตองพูดถึง ศีลสมาธิ ปญญา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระไตรปฎกก็ได. นั่นเก็บไวกอน; ทําอยางที่
กลาวมานี้ใหได แลวก็ไดหมด แลวก็มาเอง. นี่เรื่องสุญญตา เรื่องจิตวาง เรื่องหยุด
เรื่องหลุดพน มีความหมายอยางนี้; ขณะนี้กําลังเปนที่สนใจขึ้นบางก็คงจะดี ตอไป
อาจจะมีคนสนใจมากขึ้น.

ความเจริญของโลกสมัยใหม ทําใหมีทุกขมากขึ้น
ที่ แล วมา เรื่ องสุ ญญตา หรื อจิ ตว าง ถู กกั กไว ไม ให สอน จึ งไม เอามา
พูดกัน; เขาหาวายากเกินไปบาง. เดี๋ยวนี้เขายิ่งเขาใจผิด วาเรื่องเหลานี้จะทํา
ใหคนไมพัฒนา, ทําใหคนไมสราง, จะใหคนหยุดเสียหมด; นั้นเปนความโง
นั่นแหละ, คนที่เปนทาสของเรื่องได-เรื่องเสียมากเกินไปจึงมองไมเห็น. คนตอง
ชนะสิ่งนี้ จึงจะไมเปนทุกขในการทําการงาน; หรือวาเมื่อชนะสิ่งนี้ไดเด็ดขาดไปแลว
ก็สามารถทํางานไดดีกวาแตกอน.
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พระพุทธเจา พระอรหันต ก็ทํางานอยางยิ่งไมมีหยุดนิ่ง; ฉะนั้นธรรมะ
นี้ไมไดทําใหคนขี้เกียจ หรือไมไดทําใหคนหยุดทําการงาน; แตกลับทําให
คนทําการงานอยางดี, อยางที่ไมมีความทุกขดวย, ไมเปนอุปสรรคแกการพัฒนา;
ไมอยางนั้นแลวคนนี่จะเปนโรคประสาทกันมากขึ้น;
เพราะไมไดอยางใจ แลวจะ
ฆาตัวตายกันมากขึ้น, เพราะจิตคิดหุนหันพลันแลนมากขึ้นทุกที, ทําใหเปนทุกขทรมาน
นอนไมหลับมากขึ้น ๆ กลายเปนบากันทั้งโลกเลย.
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เดี๋ยวนี้เรื่องได-เรื่องเสียนี้แหละ เปนเหตุใหทําสงครามกันทั่วโลก
ไมมีที่สิ้นสุด; ไมถือธรรมะ ไมถือพระเจา, ถือแตเรื่องได เรื่องเสีย, แลวก็
เบียดเบียนฆาฟนกันอยูเรื่อย.
ไมวากําลังรบกันอยูที่ไหน มีมูลมาจากเรื่องได
-เรื่องเสียทั้งนั้น.
สวนที่พูดกันวา เพื่อความเปนธรรม เพื่ออยางนั้นเพื่ออยางนี้
นั่นโกหกทั้งนั้น,
พูดบังหนาทั้งนั้น.
เนื้อแทในใจของตน คือเรื่องได-เรื่องเสีย
แกพวกของเขา แกเครือของเขา; เขาจึงรบอีกเครือหนึ่งขางฝายตรงกันขาม. ฉะนั้น
โลกเรากํ าลั งป นป วนฉิ บหายกั นทุ กวั นมากมายนี้ ก็ เพราะเรื่ องได -เรื่ องเสี ยอย างผิ ด ๆ
เขาใจผิด; พระเจาก็ชวยไมได โลกนี้มีแตความเดือดรอนมากขึ้น ; โลกเจริญ
- เจริญกาวหนาไปในทางใหเปนขี้ขาของ ความได-ความเสีย มากขึ้น.
ความเจริญ ความกาวหนาของโลกสมัยนี้ ทําใหโลกนี้มีทุกขมากขึ้น ๆ
มากขึ้น ๆ. ความรูของเขาไมใชเพื่อจะหยุดความทุกข, แตเพื่อจะเพิ่มพูนความทุกข,
ตัว เขาสรา งอะไรขึ ้น มา ทํ า อะไรขึ ้น มา ก็เ พื ่อ เปน ทาสของการได-การเสีย ทั ้ง
นั้นแหละ, ไมใชตามคําสั่งของพระเจา ที่วา ใหใหอภัยแกกันและกัน, ใหไมเอา
อะไร, ใหอยามีอะไรเปนของตัว; ไมมีใครทําตามคําสั่งของพระเจา. ศาสนาที่
มีพระเจาก็สอนอยางนั้นเหมือนกันคือ อยาใหมีตัวเปนของตัว,
อยาเอาอะไรมาเปน
ของตัว ใหเปนของพระเจา; นั่นคือเปนของธรรมชาติ. ทุกอยางเปนของธรรมชาติ
อยางเอามาเปนของเรา; พุทธศาสนาก็สอนอยางนี้. ฉะนั้นเมื่อไปคดโกงของ
ธรรมชาติ เ อามา ก็ ต อ งรั บ บาปคื อ ความทุ ก ข .
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ศึกษาพุทธศาสนาที่ถูก ตองฝกใหหยุด, วาง และหลุดพน
คุณชวยจําไวไปคิดดูใหดี. ถาเห็นดวยและเขาใจละก็ ชวยกันสอนตอ ๆ ไปดวย.
ใครไปใครมา มาดูภาพ มาดูวัด มาดูอะไรนี้ ก็ตองพูดใหเขาเขาใจเรื่องนี้; ซึ่งเปน
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ความมุงหมายของพุทธศาสนาและของสวนโมกข. พวกเราที่เปนภิกษุ สามเณร
ในพุทธศาสนานี้ สมมติวาไปดูภาพปน ก็อธิบายใหออกเรื่องนี้แหละ.
ไปดูสระ
ต นมะพร าวนาฬิ เกร ก็ พู ดให ออกเรื่ องนี้ แหละ.มาดู ภาพเขี ยนภาพอะไรต าง ๆ ในนี้
ก็พูดใหออกเรื่องนี่แหละ ใหหยุด ใหวาง ใหหลุดพน ก็แลวกัน;แลวคนที่มาก็จะ
ไดประโยชนมาก, แลวเราก็ไดเปนผูทําประโยชนใหผูอื่นมาก; แตเราไมตองการอะไร
ถาเดี๋ยวนี้เราเปนผูตองการอะไรเสียละก็, ก็พูดกันไมรูเรื่อง.
ถาเราเปนคนไขเสียเอง จะไปรักษาคนอื่นอยางไรได, เปนตัวผูไข
เสียเองไปรักษาคนอื่นยอมไมได.
เราก็ตองหายไข ตองปรกติ แลวก็พยายามพูด,
นั่นแหละไดบุญที่สุด. อยางขี้เกียจอยางเห็นแกนอน, ขี้เกียจพูด หลบหลีกไปเสีย,
เห็นใครมาไมออกมาตอนรับ, นี้เสียมารยาทในทางวินัยอยางยิ่ง. พระเณรไมให
ความเอื้อเฟอแกแขกที่มานี้, ขี้เกียจ หนีไปเสีย นี้ไมถูก. นั่นมีสวนเปนเรื่องของ
วินัยดวย คือไมตอนรับเพื่อมนุษย ไมชวยเหลือเพื่อนมนุษย;
แลวก็ไมใชใหตอนรับ
ดวยของกินของใชอะไรทั้งนั้นแหละ;
แตตอนรับดวยธรรมะนี้ ใหเขาไดความเขาใจ
เรื่องนี้ เขาก็ไดสิ่งที่ดีที่สุด.
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ระวังเรื่องอะไรที่มี ๆ อยู เพื่อเปนเรื่องได-เรื่องเสีย ใหแกตัวเอง
จนไมเห็นแกเพื่อมนุษยละก็ไมไหวแลว; ปวยการ, ปวยการที่วาจะเรียนตอ ไป,
จะบวชตอ ไปก็ปวยการ; ไมรูวาบวชเรียนเพื่ออะไร. ศึกษาธรรมะก็เพื่อจะสละ
ความเห็นแกตัวออกไปเสีย,
อยามีตัว อยามีได อยามีเสีย;แลวจะไดหยุด จะไดวาง
จะไดหลุดพน. นี้เปนตัวธรรมะที่ตองเรียน, ตองมี ตองทําใหกาวหนาขึ้นไป.
เอาละ เป นอั นว า ที่ เกณฑ ให เราพู ดเรื่ องเซ็ น เราก็ พยายามจะพู ดโดยวิ ธี ข อง
เซ็นอยางยิ่งแลว, พูดโดยยกเรื่ององคุลีมาล มาใหรู วา “หยุด” คําเดียวทําใหหลุดพนได.
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เดี๋ยวนี้หยุดกันไมไดก็เพราะหวังแตที่จะได ไมหวังที่จะเสีย, เปนทาสเปนขี้ขาของการ
ไดการเสีย;วิ่งไปวิ่งมา, ก็เพราะเรื่องได-เรื่องเสียนั่นแหละ, หาโอกาสที่จะไดนั่น
ไดนี่ทั้งนั้น;
ก็เพราะเรื่องได-เรื่องเสีย เปนเหตุใหตองวิ่งไปหา,
หาแตเรื่องไดเรื่องเสียนี่.
เปนพระเปนเณรก็ยังวิ่งวอนเหมือนสุนัขถูกน้ํารอนราด เพราะเรื่องไดเรื่องเสีย. นี่อยาวาแตชาวบานเลย, พระเณรเรานี่ เมื่อสิ่งนี้ครอบงําแลว ก็วิ่งวอน,
วิ่งไปวิ่งมา เหมือนสุนัขถูกน้ํารอนราด อยูนิ่งไมได.
จงพยายามหยุดดวยการทําใหวาง,
แลวก็ทดสอบดวยบทเรียนที่ทํา
ประโยชนผูอื่นดวยจิตวาง คือไมเอามาเปนตัวเรา มาเปนของเรา.
ในเวลาวันหนึ่ง
คืนหนึ่งทําประโยชนผูอื่นไดมาก, แลวก็ไมรับความขอบใจ ไมรับการตอบแทนอะไร.
อยาเปนอลัชชี คือวา ทําเพื่อ ใหไดเงิน ใหไ ดชื่อเสียงใหไดจีวรสวย ใหไ ด
บาตรสวย ใหไดกุฏิส บาย อยางนี้เปนพวกอลัชชี.
ทําทุก อยางเพื่อ มีเ งินใช
เพื่ อมี จี วรสวย เพื่ อมี บาตรสวย เพื่ อมี กุ ฏิ สวย เพื่ อมี หยู กยา ใบชาดี ๆ ฉั น อย างนี้
ทําเพื่อปจจัยสี่. นี่ก็จัดไวเปนพวกอลัชชี. แลวก็จริงอยางนั้น ที่วาวิ่งไปวิ่งมาก็เพื่อ
สิ่งนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ที นี้ ถ าเราไม ต องการสิ่ งนี้ ก็ เกื อบไม มี อะไรที่ จะต องวิ่ งไปวิ่ งมา เราสั น โดษ
มักนอยอยูไดแลว; กินพอไมตายนี้ มีกินแน, จีวรหมตามธรรมดาสามัญนี้มีแน, กุฏิก็มี,
ยาแกโรคก็มี, ก็ไมมีอะไรอีก. ทีนี้ตองการจะเดนอยางนั้นอยางนี้, จะมีอะไรที่เดน
ออกไป, มันก็แย.
เรื่องมันก็จบดวยคําวาหยุด เพราะไมเปนทาสของเรื่องได-เรื่องเสีย ;
แลวก็ไมวิ่งไปวิ่งมา. นี่เปนเซ็นในพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทานเคยใช เชน
ใชแกองคุลีมาล เปนตน.
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ธรรมปาฏิโมกขวันนี้ ก็เรื่องซักซอมความเขาใจ เกี่ยวกับคําวา “หยุด”,
เกี่ยวกับคําวา“วาง”. อยาลืม เราเรียกวา ธรรมปาฏิโมกข, ซักซอมความเขาใจเรื่องธรรม
ใหแจมแจงกระจายอยูเสมอ. เจ็ดวันครั้ง, เจ็ดวันครั้ง นี้ก็ไมนอยแลว มากทีเดียว.
พูดเดี๋ยวเดียวปฏิบัติจนตายก็ไมหมด;นี่เหลืออยูแตวาปฏิบัติใหจริง : ควบคุม
ตัวเอง สังเกตตัวเอง สอบไลตัวเอง ใหจริงเถิด.
ความขี้เกียจเหลวไหล ก็เปนเรื่อง “ได” ชนิดหนึ่งเหมือนกัน, ไดขี้เกียจ
ไดพักผอน ไดนอน ก็เปนเรื่องไดชนิดหนึ่ง ไมควรจะมี,
หรือทําจนไมรูจักหยุด
จักหยอน จนเจ็บไข จนตายก็ไมถูก; ไมใชวาทําอยางนั้นจะถูก. การใชสติปญญา
ทางจิตใจ ควรจะมีเวลาพอสําหรับริหารรางกายใหปรกติอยูได;
นี่ก็เรียกวา ไมทํา
จิตไปในฝายเสีย, แลวก็ไมขี้เกียจ ไมเอาเปรียบคนอื่นในการเปนอยู นี้ก็เรียกวาทําให
ถูกในสวนที่ได;
ไมใหเรื่องได-เรื่องเสียมาครอบงําเรา.คนเห็นแกได ก็ขี้เกียจบาง
เอาเปรียบคนอื่นบาง, คนเห็นแกเสีย ก็ทําผิดจนมีเรื่องตองตายไปเลย.
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หั ว ใจของพุ ท ธศาสนามี เ รื่ อ งเดี ย ว
คื อ ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แต อ ธิ บ ายได ห ลายปริ ย าย

ในที่สุดใหสังเกตดูใหดี วา กี่เรื่อง ๆ พูดกันกี่ป ๆ ก็เรื่องนี้แหละ.
ผมพูด
หรือเทศนมาไมรูจักกี่สิบกี่รอยครั้งแลว ก็เปนเรื่องนี้เรื่องเดียวเทานั้น.
คําพูดนั้นพูด
ไดโดยอยางอื่น โดยปริยายอยางอื่น, แตภายในเรื่องก็มีเรื่องเดียวเทานั้น : เรื่องไม
ยึดมั่นถือมั่น นี้เทานั้น, มีเรื่องเดียวเทานั้น; หัวใจพุทธศาสนามีเรื่องเดียวเทานั้นคือ
ไมยึดมั่นถือมั่น. เราพูดออมคอมใหฟงแปลก ๆ แปลก ๆ ออกไปไดหลายสิบอยางหลาย
รอยอยาง. แตถาพูดออมคอมเทาไร ก็ยิ่งเสียเวลาเทานั้น; เพราะฉะนั้นเราจึง
พูดตรง ๆ มากขึ้นทุกที ซึ่งก็อาจจะกระเทือนนั่นนี่บาง.
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การพูดตรง ๆ เวลาใดที่ไมมีได-ไมมีเสีย เวลานั้นสบายที่สุด; พอได
ขึ้นมา มันจะวุนอยางได, พอเสียขึ้นมามันก็จะวุนอยางเสีย. เรื่องทางวิญญาณก็เปน
อยางนั้น, เรื่องทางกายก็เปนอยางนั้น. พอหิวขึ้นมาก็ไมไหว, กินเขาไปอิ่มนัก
ก็ไมไหว; ในระหวางที่ไมหิว ไมอิ่มนี้สบาย. เรื่องทางวิญญาณก็เหมือนกัน เมื่อ
ไมได และไมเสีย นั้นสบาย. สุนัขมันนอนสบายในขณะที่มันไมมีเรื่องหิวหรือเรื่องอิ่ม
เรื่องกามารมณนี้. นี่เราเสียเปรียบสัตว, คนเราเสียเปรียบสัตวเดรัจฉาน ตรงที่วา
คนเราคิดเกง, คิดที่จะได คิดที่จะเสีย; คนคิดเกง เพราะฉะนั้นเรื่องเลยมีมาก.
สวนสัตวเดรัจฉานมีนิดเดียว เพราะฉะนั้น จึงมีเรื่องนอย, สัตวจึงวาไดมาก, สบาย
กวาเรา.
พวก “คน” เรานี้ ยิ่งรูมากยิ่งมากนาน ยิ่งรูมากยิ่งเปนทุกขมาก. เรื่องนี้
ยืดยาวไวพูดกันที่อื่น; เรื่องเรียนมากยิ่งยุงมาก ยิ่งเรียนมากยิ่งไมรูธรรมะ ยิ่งรูมาก
ยิ่งยากนาน นี้ไปคิดดูเถอะเปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งลึกซึ้งเหมือนกัน.
คนโบราณ
เขาก็เห็นขอนี้ เขาจึงพูดวา “ยิ่งรูมากยิ่งยากนาน, ยิ่งรูมากยิ่งทุกขมาก” คือมักรู
ไปในทางไมตรงกับเรื่อง; ถาตรงกับเรื่องก็กลายเปนนอย, รูนอยไมตองมีมากเรื่อง
รูเรื่องเดียวก็พอ. รูมากเรื่องแลวมีเรื่องมาก และมากออกไปอีก นี้ก็ยิ่งยากนาน.
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สัตวเดรัจฉานถึงฤดูสืบพันธุสักอาทิตยหนึ่งเทานั้นที่มันยุง เพราะมันรูนอย.
มนุษยคิดเกงขยายเรื่องกามารมณออกไดตลอดทั้งป, แลวมนุษยก็มีปญหา มีความ
ทุกขเรื่องกามารมณทั้งป ตลอดทั้งป; สัตวเดรัจฉานมีไมกี่วัน. นี่รูมากยากนาน.
เพราะคนรูจักคิดขยายออกไปในทางที่ไมใชเรื่อง, ผิดเรื่อง, ไมใชความประสงคของ
ธรรมชาติ ฉะนั้นคนจึงมีอาการตกนรก หรือบาปมากกวาสัตวเดรัจฉาน.
เพราะ
คนรูมากออกไปนี่เอง :
รูผิด ๆ ในเรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องบุญ
เรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกขเหลานี้ รูมากกวาสัตวเดรัจฉาน, ก็เลยมีความทุกขมากกวา
สัตวเดรัจฉาน.
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ชนะเรื่ อ งได - เรื่ อ งเสี ย แล ว จะถึ ง นิ พ พาน
เมื่อไรชนะ “ได” ชนะ “เสีย” ใหได, อยาใหมีได มีเสีย อยาให
มีบุญ มีบาป อยาใหมีสุข มีทุกข อยาใหมีอะไรเปนคู ๆ เทานั้น ก็จะถึงพระเจา อยูกับ
พระเจาสบายไปเลย; หรือบรรลุนิพพานดับสนิทไมมีทุกขไปเลย, แลวแตจะเรียก.
พูดงาย ๆ ก็วาหยุดสบายไปเลย; ถาไมหยุดก็วิ่ง, วิ่งไปวิ่งมา, วิ่งไปวิ่งมา. เพราะฉะนั้น
คนก็วิ่งเกงกวาสัตวเดรัจฉาน; แลวเปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน. นี้หมายถึงวิญญาณ
ดวงวิญญาณของคนวิ่งเกงกวาสัตวเดรัจฉาน, จึงเปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน. สัตว
เดรัจฉานไมตองตั้งโรงพยาบาลประสาท, ไมถึงกับตองตั้งโรงพยาบาลประสาท โรคจิต ;
สวนคนจําตองตั้งมากขึ้น ๆ แลวก็ฆาตัวตายกันมากขึ้น ๆ.
ไมเคยเห็นสุนัขตัวไหน
ฆาตัวตาย; เพราะฉะนั้นคนอยาไดอวดดี สุนัขมันจะหัวเราะ.
พอละค่ํ าแล ว เดี๋ ยวคุ ณจะไปไม เห็ น ถ าใครจะไปดู สไลด ก็ ได คื นนี ้ฝ น
คงจะไมตก พอจะฉายได หรืออากาศมันเยือกนักไวคราวอื่นก็ตามใจ มีสไลดญี่ปุนเขาสง
มาหลายกลอง.
วัดญี่ปุนสวย ๆ นาจะเอาอยาง ในการปลูกหญา วางกอนหิน ทําให
รูสึกเย็นตาเย็นใจ. ดูอยางเขาดีกวา วางไมเปนทํา ไมเปน รูสึกแหงแลว; เอาขางเย็น
ไวกอน ดีกวารอน. ถาจะจัดอะไรบาง ก็จัดใหไปในทางใหมันมีความหมายเย็น ๆ
ไวกอน.
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คําบรรยายที่ตรงนี้ หามไมใหเอาไปพิมพเผยแพร หามไมใหเอาไปสงวิทยุ
เพราะพูดฟงกันแตเฉพาะที่นี่. ค่ําแลว เดี๋ยวจะลําบาก. ขอปดประชุม.
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๑๑. เรื่องได-เรื่องเสีย (ตอ)
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๑๐ ตรงกับวันเสาร ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน อาย ปมะแม

ธรรมปาฏิ โมกข วั นนี้ จะพู ดกั นเกี่ ยวกั บเรื่ องได
-เรื่องเสีย ตอจากครั้งกอน.
เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย ที่ นํ า มาพู ด เมื่ อ วั น ก อ นนั ้น
ไปดู หนัง สือ เลม ไหน ก็ไ มม ีอ ธิบ ายเรื ่อ ง ชี ้อ อกมา
ในลั ก ษณะนี้ จนถึ ง ขั้ น นี้ ; แล ว แต คุ ณ จะไปฟ ง ที ่ ไ หน
ก็ ต าม ไปฟ ง ที่ ไ หน คณะไหน ที่ สํ า นั ก ไหน ก็ เ ป น
เรื ่อ งในตํ า รา ในพระไตรปฎ ก. แตที ่พ ูด ม า แ ล ว
ชี้ ใ ห เ ห็ น ชั ด ลึ ก ลงไป ถึ ง ความหมายของคํ า ว า ได-เสีย
ที ่เ ปน ความหมายอัน แทจ ริง หรือ ลึก ; ฉะนั ้น ถา คุ ณ
ไมส นใจ หรือ ไมรู จ ัก จับ ฉวยเอาไวใ หไ ดนั ่น แหละ
ก็ จ ะไม มี ป ญ หา. คุ ณ จะไปหาฟ ง ที่ ไ หน จะไปอา นได
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จากที่ ไ หน หรื อ จะไปฟ ง จากใคร ที่ ไ หนอี ก ก็ ค งจะยั ง อี ก นานกว า จะพบเรื่ อ ง
ทํ า นองนี้ ยั ง ไกลมาก.ฉะนั้ น ผมจึ ง ต อ งลองถามดู ว า ฟ ง รู เ รื่ อ งไหม ? เข า ใจ
ไหม ? วาอยางไร ?

เรื่องได-เสีย นี้เขาใจยาก ตองพิจารณาโดยแยบคาย
ที แรกนั้ นได บอกให รู ว า คํ า ๒ คํ านี้ หรื อว า ภาวะ ๒ อย างนี้ เป นต นเงื่ อ น
ตนตอของทั้ งหมด; เพราะเป นเรื่ องรู สึ กตามสั ญชาตญาณได แม กระทั่ งสั ตว ห รื อ ต น ไม .
เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ยนี้ คนเรามี ปญ ญามาก จึ งขยายออก เป นเรื่ อ งผิ ด เรื่อ งถู ก
เรื่ อ งดี เรื่ อ งชั่ ว เรื่ อ งบุ ญ เรื่ อ งบาป เรื่ อ งสุ ข เรื่ อ งทุ ก ข เรื่ อ งนรกเรื่ อ งสวรรค อะไรที่
เป นคู ตรงกั นข ามไปเรื่ อยอย างนี้ ; คู ทั้ งหมดนั้ นไม มี ความหมายในตั วมั นเอง แต ไ ปมี
ความหมายตรงที่ ได หรื อ เสี ย นั้ นแหละ. เพราะฉะนั้ นต องพู ดซ้ํ า ทบทวนซ้ํ าเรื่ องนี้
เพราะเห็น ไดว า ไมเ ขา ใจ, หรือ จับ ฉวยเอาไดไ มห มด. เรื ่อ งนี ้ เพีย งแตเ ขา ใจ
นั้นไมได; ยังใชไมได; ตองเห็นแจง. การเห็นแจงนั้น ยิ่งกวาเขาใจ, แลวตอ ง
เอาไปคิดทบทวน ไปสังเกตทบทวน.
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เรื่องได-เรื่องเสีย นี้เปนความจริง เปนของจริง เกิดได เห็นได
ดวยสั ญชาตญาณ;แต เรื่ องบุญ บาป ดี ชั่ว สุข ทุกข นี้ เป นความหมายของคําพู ด
ที่พู ดกั นใหม พู ดมากขึ้นเรื่ อย ๆ ด วยความรู สึ ก สติป ญญา ของมนุ ษย ที่ บั ญญั ติ สิ่ งนี้
วาดี ว าชั่ว ว าผิด ว าถูก ว าบุญ ว าบาป นี่มนุ ษยมาพูดทีหลั ง.แตเรื่ องได-เรื่ องเสียนี้
ไมตองพูด ไมเกี่ยวกับคําพูดก็ได, เพราะรูสึกไดโดยไมตองพูดไมตองสอน.

คําวา สุข ทุกข นี้อาจจะรูไดโดยไมตองพูด ไมตองสอนก็จริง แตก็ขึ้นอยู
กับ คํ า วา ไดว า เสีย ; ถา ไดล ะก็เ ปน สุข , ถา เสีย ละก็เ ปน ทุก ข. เพราะฉะนั ้น
เรายกออกไปได, ไมพ ูด วา สุข วา ทุก ข; เอาไวพ ูด เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย ก็พ อ. ถา ได

www.buddhadasa.in.th

๒๙๘

ธรรมปาฏิโมกข

ละก็เปนสุข หมายความวา ได ทําใหเปนสุข, ถาเสีย ทําใหเปนทุกข, และรูสึก
ได ตามสั ญชาตญาณ.ฉะนั้ นผมจึ งแนะลงไป ครั้ งก อนว า ให ดู สุ นั ข; สุ นั ขมี ค วาม
รู ส ึก ไดช ัด เจนมาก : เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย นี ้ม ัน รู ; ไดก ิน กับ ไมไ ดก ิน นี ้ม ัน
เรื่ องได -เรื่ องเสี ย, ได นอนสบาย กับ ได นอนไมสบาย เป นเรื่องไดเรื่องเสีย. สุ นั ข
รู สึ กได โดยไม ต องมี ใครสอน; มั นไม รู จั กเรี ยกชื่ อ แต มั นรู สึ กตั วเองได . ส วนคํ าว า
ผิด-ถูก ดี-ชั่ ว บุ ญ-บาป นี้สุ นัขไม อาจจะรู ; เพราะนี่เปนเรื่ องคําพูด, เปนเรื่ องพู ด
บัญญัติพูด ในหมูสัตวที่มีคําพูด, และก็บัญญัติคําไวพูด.
ทีนี้ เรายอนไปยังคนปาที่คลาย ๆ กับสัตว, คนปาสมัยอายุหินหลายพัน
หลายหมื่ น ป ม าแล ว ไม ไ ด เ รี ย นเรื่ อ งธรรมะ เรื่ อ งศึ ก ษาอะไรต อ อะไร คนป า ก็ ไ ม รู
เหมื อนกั น. สํ าหรั บคนป าเหล านี้ ถ าพู ดว า ดี -ชั่ ว บุ ญ-บาป สุ ข-ทุ กข ก็ ไม รู ว าเป น
อะไร; แตจ ะรู สิ ่ง หนึ ่ง ซึ ่ง รู โ ดยไมต อ งพูด เรีย กวา ไดว า เสีย . คนปา รู ว า ได
เชนไปลาเนื้อไดมา ก็เรียกวาได, ไมไดก็เรียกวาไมได. ได-เสียนั้นมีความหมาย
โดยที่ถาไดมาละก็ทําใหสบายเปนสุข, เสียก็คือไมสบายเปนทุกข.
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ถ า เราได ปรกติ เ ราก็ ส บาย; ถ า ไม ไ ด ปรกติ เ ราก็ เ ป น ทุ ก ข เป น เจ็บ
เปน ไขอ ย า งนี้ . เพราะฉะนั้ น สั ต ว เ ดรั จ ฉานก็ ดี คนป า ที่ ยั ง เป น ครึ่ ง คนครึ่ ง สั ต ว ก็ ดี
รูจักภาวะที่เรียกวาได วาเสีย นี้อยางแทจริง; แตเพราะไมพูด จึงไมมีคําพูด.

เรื่องได-เสีย สําหรับมนุษยขยายออกไปมาก
ทีนี้ มนุ ษย นั้ นมาขยายคํ าพูด เปนผิ ดเป นถู ก ดี -ชั่ ว บุ ญ-บาป สุข-ทุ ก ข .
เรื่ อ งผิ ด ก็ คื อ ไม ไ ด ห รื อ เสี ย , ถู ก ก็ คื อ ได ; แต ท ว า ถู ก -ผิ ด นี้ ก็ ห มายถึ ง “ได -เสีย ”
ที่ตรงตามเรื่องของมัน.
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คํ า ว า ได -เสี ย นั้ น มี ห ลายชั้ น ไม ใ ช เ พี ย งแต ไ ด วั ต ถุ ได เ งิ น เท า นั ้น ;
แต ความหมายแบ งเป นว า ได ถ าเป นฝ ายได : ได เงิ น ได ของ ได ชื่ อเสี ยง ได นิ พ พาน
ไดค วามสงบ ไดอ ะไรตา ง ๆเรีย กวา ฝา ยได; ฝา ยเสีย คือ ไมไ ดสิ ่ง เหลา นี ้.
นี่เราเรียกวาถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว บุญหรือบาป.
ความได ความเสี ย นี้ ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาขึ้ น มา, แล ว มั น ต อ งคู กั น เสมอ.
ถ าไม มี ได ก็ ไม มี เสี ย, ถ าไม มี เสี ย ก็ ไม มี ได คื อไม มาทํ าให เกิ ดความหมายได . ถ ามี
เสี ยมาเป นคู เปรี ยบเที ยบ การได จึ งมี ความหมาย หรื อมี ค าขึ้ นมาเป นความได . ถ าไม มี
ความไดม าเปรีย บ ความเสีย ก็ไ มม ีเ หมือ นกัน ;เราก็ไ มรู ส ึก เปน ไดเ ปน เสีย .
แตอย างไรก็ ดี โดยธรรมชาติ มั นต องมี รู สึ กได -เสี ย : เมื่ อไปหาอาหารได ก็ ได กิ น กั น
ไมไดก็หิว อด เดือดรอน. ความรูสึกวาไดและเสีย จึงเกิดไดเองตามธรรมชาติ,
รู สึ ก ได เ องตามธรรมชาติ , และมี อ ยู เ องตามธรรมชาติ . มนุ ษ ย ห รื อ สั ต ว ก็ ต าม ย อ ม
ตองการอะไรอยูอยางหนึ่งเสมอไป ถาไดก็คือ-ได; ถาไมไดก็คือ-เสีย.
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ต่ําลงไปจากสั ตว เดรั จฉานก็ คื อ ต นไม ต นหญ า ต นบอน อะไรเหลา นี้
ก็ม ีไ ด มี เ สี ย เพราะว า ชี วิ ต เหมื อ นกั น , ต น หญ า ก็ มี ชี วิ ต เพราะมั น อยากกิ น น้ํ า
อยากแสงแดด อยากกิ น อาหารนั้ น นี่ . ถ า มั น ได มั น รู สึ ก ว า มั น ได , ถ า มั น ไม ไ ด คื อ
มั น เสี ย มั น ก็ รู สึ ก ว า มั น ไม ไ ด ; เพราะฉะนั้ น มั น ต อ งต อ สู เ พื่ อ ได . มั น รู ว า จะเอาราก
ไปทางนี้ เถอะ เพราะรู ว าทางนี้ มี อาหารมี น้ํ า มั นก็ ส งรากไปทางนั้ นใหญ เลย; รู ว าทางนี้
มี แสงแดด หาแสงแดดได ไม มี อะไรบั ง ก็ ออกกิ่ งไปทางนี้ เพื่ อได แสงแดด. มั นกลั วเสี ย
มั นอยากได ; แต มั นไม อาจจะพู ดได ว า ที่ ได นั้ นคื อ บุ ญ หรื อดี หรื อสุ ข มั นพู ดไม เ ป น
มันไมมีความหมายทางคําพูด.
ดี -ชั่ ว บุ ญ -บาป สุ ข -ทุ ก ข นี้ เ ป น เรื่ อ งพู ด บั ญ ญั ต ทั บ ลงไปบนเรื ่อ ง
ได -เรื่ อ งเสี ย เป น เพี ย งเรื่ อ งคํ า พู ด ; เพราะฉะนั้ น สั ต ว ห รื อ ต น ไม ไม มี คํ า พู ด ไม มี
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การพูด ไมมีความหมาย ดี-ชั่ว บุญ-บาป สุข-ทุกข;
แตมีความหมายเรื่องได
เรื่องเสีย. ถาได-เสียมาอยางถูกตอง, หรือไดอยางถูกตองดีกวา; มันก็รอด
ชีวิตมา. ถาไมไดอยางถูกตอง มันก็ตายแลวมันก็สูญพันธุแลว. จะเปนหญาบอน
ต นไม ก็ ตาม สั ตว เดรั จฉานก็ ตาม อะไรก็ ตาม มั นต องตายแล วและสู ญพั นธุ แ ล ว .
ตนไมหรือสัตวตองไดสิ่งที่มันจะตองได, ควรจะตองไดอยางถูกตองเรื่อยมา : ไดอาหาร
ไดดินฟาอากาศ ไดสิ่งแวดลอม ไดอะไรถูกตอง;
เพราะฉะนั้นมันจึงรอดชีวิตมา
หลายหมื่นป หลายแสนปหลายลานป. นี้ขอใหศึกษาความหมายของคําวา-ได.

เรื่องได-เสีย เปนเรื่องของสัญชาตญาณพื้นฐาน
แตวาคําพูด ได-เสีย นี้ก็ยังกํากวมได; เราตองระวังใหดี. ในขณะ
หนึ่งความเสียอาจจะเปนการไดก็ได; เชนวา เราตองมีกินเขาไป แลวถายออกมา.
ถาเราพูดวากินนี้คือ-ได ถายออกนี้คือ-เสีย, อยางนั้นพูดอยางธรรมดา อยางเขลา ๆ อยาง
ไมฉลาด. แมจะพูดวา ไดกินเขาไป, แลวก็ไดถายออกมา นั่นคือการกินก็เปนการได;
การถ ายก็ เป นการได ; นี้ ได ถู กต องทั้ งกิ นและถ าย แล วก็ รอดชี วิ ตมา. เพราะฉะนั้ น
ตองมีการได-การเสียที่ถูกตอง จนเรียกวาเปนการไดที่ถูกตอง, ไดก็ไดถูก
ตอง เสียก็เสียถูกตอง. เชนเราไดแสงแดดถูกตอง ไดอาหารถูกตอง ไดที่อยูถูกตอง;
หมายความวา เรามีการเสียที่ถูกตอง คือสวนที่ไมควรจะไดนี้มันตองเสีย, ตองยอมเสียไป.
เราตองถายอุจจาระ ตองถายปสสาวะ เราตองสูญเสียสิ่งที่รางกายไมตองการ เชน ขี้เหงื่อ
ขี้ไคลอะไรก็ตาม นี้ตองถายออกไปตองสละออกไป; ชีวิตนี้จึงรอดมาได เพราะมี
การได-การเสียที่ถูกตอง.
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สรุปเรียกวา การไดที่ถูกตอง จึงทําใหมีอายุสืบพันธุกันมาเปนลาน ๆ ป;
พอได -เสี ย ไม ถู ก ต อ ง มั น ก็ สู ญ พั น ธุ . เหล า นี้ เ ป น เรื่ อ งทางวั ต ถุ เนื้ อ หนั ง ร า งกาย
ทั้งนั้ น, ทางจิตใจนั้ นอี กอย างหนึ่ ง. ถ าได ทางจิตใจถู กต อง ก็ รอดตัวมา คื อเจริ ญ
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วิวัฒนาการทางจิตใจมาอีกดวย. นี้เราเรียกวา เปนความรูโดยสัญชาตญาณพื้นฐาน;
ดังที่วาตนหญานั้นมันก็รู, มันรูวา ได-เสีย อยางไร; ทําอยางไรจึงจะไดแสงแดด,
ทําอยางไรจึงจะไดน้ํา, ทําอยางไรจึงจะไดอะไร, ทําอยางไรจึงจะไดสืบพันธุ, มันรูได
อยางสัญชาตญาณอยางประหลาด ก็เพราะวาสัญชาตญาณนั้น เกิดมาจากการปรุงของ
ธรรมชาติ. การปรุงของธรรมชาติเราไมรูสึกตอนนี้.

หรื อ
คนที่ไมรูเขาไมเชื่อ วา ดอกชุมเห็ดมันบอกวา ฝนจะแลง
ไมแลง; ไมดูเถอะ มันยังบอกอยูเลย. เมื่อเดือนกอนคิดวาฝนจะแลง. เราคิดวา
มัน ยัง ตั้ง ครึ่ง มัน ยัง แลว ไมไ ด มัน ยัง เหลือ ตั้ง ราวหนึ่ง ในสี่.
นี่ไ มใ ชเ พราะ
ดอกชุมเห็ดเปนพระเจาที่บังคับฝนไวได;
แตดินฟาอากาศปรุงดอกชุมเห็ดขึ้นมา
แลวมันจึงบอกแนนอน. ดอกชุมเห็ดมันก็ไมบานพรอมกันทั้งโลก, ภาคใต ภาคเหนือ
ก็เปนไปตามธรรมชาติ. สัญชาตญาณอันนี้คลาย ๆ กับสัญลักษณของพระเจา. นี่พูด
ถึงเรื่องสัญชาติญาณกันกอนเพราะเรื่องได-เสียนี่มันเรื่องสัญชาตญาณพื้นฐาน.
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ไอปุกปุยสุนัขตัวหนึ่ง ไปขุดโพรงที่โคนตนไม แลวก็ออกลูก. คิดดูเถอะ
ใครสอนมัน ? ทําไมมันไมไปหาลังหาฝอย หาอะไรเตรียมออกลูก ? มันพยายามที่จะไป
ขุดโพรง แลวก็ออกลูกในโพรง. ใครสอนหรือใครทําตัวอยาง ก็เปลาเลย. นี่ถาปลอย
ตามาอิสระก็ทําได; เพราะสัญชาตญาณมันเหลืออยูในจิต ถายทอดกันมาทางพอแม
ทางเลือด เขาเรียกวาทาง gene, มันครึ่งจิตครึ่งวัตถุ ที่มันถายมาทางเลือด. อันนี้ก็เปน
บอเกิดของสัญชาตญาณ; เพราะฉะนั้นมันก็รูวา ทําอยางนั้น เอามือตะกุยนั้นตะกุยอยางไร;
แลวยังไมใชเทานั้น มันยังฉลาดกวาคนอีกกระมัง. มันยังมีปญหาวา ทําอยางไรน้ํา
จึงจะไมทวมอีกละ; เออ, มันก็มีวิธีที่จะขุดใหน้ําไมทวม; มันฟลุกดวย เชนดิน
ที่ตะกุยมานี้ มันก็อยูปากโพรงหมด;
ฉะนั้นปากโพรงก็สูงโดยรอบ น้ําขางนอกไหล
เขาไปไมได. ทีนี้เพื่อนยังขุดเลี้ยวอีก เพื่อไมใหใครเห็น. สัตว หรือ อันตรายตาง ๆ
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ที่จะมากินลูกของมัน ก็ไมเห็นซิ; เพราะวาขุดอยางนี้ลึกมาก, แลวโพรงยังเลี้ยว
เสียอีก,
แลวมันยังฉลาดอีก ที่ยังจะตองขุดชอนขึ้นบนอีกทีหนึ่ง ที่น้ําไมทวมได.
นี่ ใครเป นครู มั น แล วมั นยั งฉลาดกว ามนุ ษย ,มนุ ษย ยั งไม เคยคิ ดจะทํ าอย างนี้ เ ลย;
เพราะมนุษยไมมีสัญชาตญาณออกลูกในโพรงอยางนี้

มนุษยเปลี่ยนสัญชาตญาณเรื่อยจนทิ้งธรรมชาติ
มนุษยนี้แหละกําลังหลงทางที่สุด คือไมรูวาจะทําอยางไร; ลืมหมด,
ยุงจนลือหมด. สุนัขมันก็แนนอน ๑๐๐ เปอรเซ็นต วาตองขุดโพรงออกลูก; สวนคน
ไมรูวาออกลูกอยางไร. เพราะวาเมื่อหลายหมื่นปมาแลว มนุษยออกลูกเรี่ยราดเหมือน
กับวัวควายอยางนั้น. วัวควายทองแก ไปตามฝูงตองการจะคลอดที่ไหน มันก็คลอด
ตรงนั้น ตรงที่เดินทางนั่นแหละ;
แลวมนุษยก็เปนอยางนั้นเหมือนกันหลายหมื่น
หลายแสนปมาแลว. ฉะนั้นมนุษยไมมีการถายทางสัญชาตญาณที่วาจะทําอยางไรใน
การออกลูก,จึงทําไมเปนตามธรรมชาติ, แตมีความรูเรื่องใหม ซึ่งไมใชธรรมชาติ :
อยูบา นอยูเรือ น แลวมีเ รือ นคลอด, แลวมีอ ะไรนี้; นี่ไ มใ ชธ รรมชาติ; มั น
ก็ เ ลยยุ ง .
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พิสูจนไดงาย ๆ ตรงที่วา พวกนกตาง ๆ นี้ไมตองมีใครสอน; ทํารังเปน
ทํารังไดทุกนกเลย. นกกระจาบก็ทําอยางดี, นกธรรมดาก็ทําอยางธรรมดานี้.
แตทําเปน ไมตองมีใครสอน, ไมตองเห็นตัวอยาง. ถาเอานกคูหนึ่งมาเลี้ยงในที่ ๆ
ไมมีนกอื่นเลย มันก็ทํารังเปน;
แลวเหมือนกันดิก.เชนนกกระจาบมันก็ทํารังเหมือน
นกกระจาบทั้งหลายโดยไมตองเห็นตัวอยาง. เอา, ทีนี้เอามนุษยมาคูหนึ่ง แลวปลอย
ใหโตขึ้น ใหทําเรือนดูซิ ก็ทําไมเปน; เพราะวาไมเคยทําเรือน; อยางดีก็เคยแต
ซุกหัวอยูในถ้ํา. บางทีคงจะเรไปหาโรงหาถ้ําเหมือนกับสุนัข; นั่นเปนอยางดีที่สุดแลว.
ครั้นทิ้งความอยูถ้ํา ก็เลยไมรูเรื่อง เลยงง.
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มนุษยนี่กําลังหลงไมรูวาเปนอยางไรแน; อยูถ้ําแน หรืออยูเรือนแน
ไมแนหรอก; ไมมีสัญชาตญาณที่ซ้ําซากจนตายตัวลงไป. นี้ก็เรียกวามนุษยกําลัง
หลงทาง คือเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนไปไดเรื่อย,
จนกระทั่งอยูเรือน อยูตึก คลอดใน
โรงพยาบาล เหลานี้ ซึ่งไมใชสัญชาตญาณ,
ไมตายตัว ไมแน;ทําตามสัญชาตญาณ
ไมได.
ฉะนั้นมนุษยผูทิ้งสัญชาตญาณนี้จึงลําบาก คลอดลูกเวลาเดินทางเหมือนครั้ง
กระโนนไมได, ออกลูกในโพรงก็ไมได, อะไรก็ไมไดทั้งนั้น; แลวก็ยุงยากตอน
คลอดบุตร ตอนเลี้ยงบุตรตอนอะไรอื่น ๆ ขนาดเกือบเปนเกือบตายไปเลย.
เรื่องนี้เหมือนกับที่เราเคยพูดกัน เรื่องไบเบิลที่พระเจาสาป,
สาปมนุษยวา
ตอไปนี้แกตองเปนทุกขทรมานแสนสามหัส;
เพราะแกอุตริทิ้งธรรมชาติ ไปรูเรื่องดี
เรื่องชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาปเรื่องสุข เรื่องทุกขอะไรเขา ไบเบิลกลาวไววา
อาดัม
กับอีฟ ไปกินผลไมที่ทําใหรูเรื่องดี เรื่องชั่วเรื่องบุญ เรื่องบาปอะไรเขา;
ตอไปนี้
เลยตองทนทุกขทรมาน มีความทุกขอยางแสนสาหัส.
นี่คือปญหาที่มนุษยจะพึง
ไดรับ, แลวเปนไปในทางที่ใหเปนทุกขแสนสาหัส. เมื่อกอนเรื่องคลอดบุตรก็ไมมี
ปญหา,เรื่องอาหารการกินก็ไมมีปญหา,
เรื่องทํารังอยูก็ไมมีปญหา.
เดี๋ยวนี้มี
ปญหาไปหมด ปญหามากที่สุดดวย;คือจะมีบานอยางไรใหดีที่สุด,
มีอาหารกินให
ดีที่สุด; แลวคลอดลูกออกมาก็ชวยตัวเองไมไดจะเปนจะตายเอา. สวนสุนัขมันไมมี
ปญหาอะไร,
สัตวทั้งหลาย นก หนู นี้ก็ทํารังได ทําเรือนได คลอดลูกไดอะไรได
โดยไมมีปญหา.
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ถามนุษยอยูตามสัญชาตญาณก็มีความทุกขนอย
ความหมายของคําวา สัญชาตญาณ เปนอยางนี้; ถายังอยูกับสัญชาตญาณ ก็มีเรื่องนอย ไมมีความทุกขอันใหมเกิดขึ้นเหมือนที่พระเจาสาป. การที่
พระเจาสาปใหมีความทุกขมากนี้ สาปแตคนเทานั้น ไมไดสาปสัตวเดรัจฉาน วัว
ควาย
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แลวก็ไมไดสาปตนหญาตนบอน, พืชพันธุพฤกษชาติอะไรตาง ๆ ไมไดถูกสาป; ถูกสาป
แตคน เพราะวาคนไปเริ่มรู มีความรูกาวหนา มีความคิดกาวหนา อยางคน;
ไปรูดี
รู ชั่ ว เขา ในยุค ที ่ไ ปกิน ผลไมนั ้น เขา :คือ เริ ่ม รู ด ี รู ชั ่ว รู ส ุข รู ท ุก ข รู ใ หญ รู เ ล็ก
รูมีเกียรติ รูไมมีเกียรติ อะไรเขามันก็เกิดปญหา.
ละทิ้งสัญชาตญาณเทาไรก็มี
ความทุกขมากขึ้นเทานั้น; ไปหาธรรมชาติมากขึ้นเทาไร ก็มีความทุกขนอยลง
เทานั้น.
นี่เราเห็นไดทันทีวา เราก็ยอนมาเรื่องที่วา ได-เสีย นี้อีกทีหนึ่ง, อันนั้น
ตั้งอยูบนสัญชาตญาณ.
เดี๋ยวนี้สัตวเดรัจฉานมีเรื่องได-เรื่องเสีย เทาที่สัญชาตญาณ
ตองการเทานั้น. หญาบอนนี้ยิ่งเปนอยางเดิมเลย ตามเดิมเลย; รูเรื่องได-เรื่องเสีย
แต เ พี ย งตามเดิ ม ไม มี ป ญ หาเลย เมื่ อ ล า นๆ ป ม าแล ว มี ป ญ หาเท า ไร เดี๋ ย วนี้ ก็ มี
เทานั้น.
สัตวเดรัจฉานนี่ก็เหมือนกัน เมื่อหลายแสนหลายลานปมาแลว มีปญหา
เทาไร เดี๋ยวนี้ก็มีเทานั้น.
ทีนี้ คนนั่นซี ไปรูอะไรมากเขา,
ก็มีปญหาไปหมด
มีเรื่องมาก, แลวยังตองการมากขึ้นไปอีก จนเปนเปรต : ตองการจะขยาย
เรื่องกิน เรื่องอยู เรื่องใช เรื่องกามารมณ เรื่องอะไรตาง ๆ จนไมมีขอบเขต ไมมี
ที่สิ้นสุดมีลักษณะเปนเปรตขึ้นมา.
ความเปนเปรตไมมีในสัตวเดรัจฉาน เพราะมัน
ไมอยากมากไปกวาธรรมชาติ.
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ทีนี้ เราเปรียบคนกับสัตว นี่รูสึกวาไกลกันนัก;
เราเปรียบสัตว
กับ
สัตวดีกวา โดยใหรูวาสัญชาตญาณอยางสัตวนั้นมันยังอยู, ยังพอใชของมัน. แตมนุษยซิ
เขาไปแทรกแซงทําใหสัตวไมอาจจะใชสัญชาตญาณ.
นี่ถาผมจะเอาไอปุกปุยมาขังไวใน
หอง,
แลวก็รองรังใหคลอด;
อยางนี้เรียกวาแทรกแซงเขา ไมปลอยใหเขาเปนไป
ตามสัญชาตญาณ; ปญหาจะตองเกิดขึ้น, ซึ่งเรารูไมไดเลย วาความรอน ความอบอุน
จะมีพอไหม จะถูกตองตามสัญชาตญาณไหม; และสัตวก็ทําไมถูก, และมันไมสมัคร
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ที่จะทําใหผิดสัญชาตญาณ.
เพราะฉะนั้นที่ทําลังกระดาษใหญโตไวให ใสฝอยไวให,
มันไมเอา; มันกลับมุดเขาไปในโพรงดิน ขุดดิน แลวก็ออกลูกในโพรง. นี่เขา
ทําฟรีและอิสระตามสัญชาตญาณแท ๆ, แลวก็เลยถูกตอง ๑๐๐ เปอรเซ็นต. นั่นก็แปลวา
สัตวยังมีดี หรือมีบุญ กวาคน; ไมมีความทุกขเพราะเรื่องนี้, ไมถูกพระเจาสาป.
สัตวไมตองการที่จะคลอดที่โรงพยาบาล ไมตองการอะไรที่ดีไปกวาธรรมชาติ. แต
มนุ ษย นี้ ทะเยอทะยานจะต องคลอดที่ โรงพยาบาล หรื อทํ าอย างนั้ น หรื อทํ าอย า งนี้ จึ ง มี
เรื่องเพิ่มขึ้นตามสวนที่ละทิ้งธรรมชาติ หรือละทิ้งสัญชาตญาณ.
คําวา “สัญชาตญาณ” ก็อธิบายมาทีหนึ่งแลววา สัตวรูจักขุดเขาไป, ดินก็มา
ชวยปองกันไมใหน้ําไหลเขามาในรู, แลวเลี้ยวโพรงเสีย ไมใหสัตวอื่นเห็น, แลวก็ชอนขึ้น
อีกทีหนึ่ง ไมใหน้ําทวมได, แลวระวังไมใหมดแมลงเขาไปได. ทีนี้ถาความโงของคนมีอีก
คือเอาอาหารใสเขาไปในโพรงนี่คือไปทําใหสัตวลําบาก,
พวกมด แมลง ก็จะเขาไป
กินอาหาร แลวไปกัดลูกมันตายหมดก็ได.
นี่ความโงของคนตางหากที่จะไปทําใหเกิด
ความเสียหายขึ้น; เพราะฉะนั้นถาปลอยไปตามเรื่องของสัตว, มันก็ไมลําบากจนกวา
ลูกของมันจะคลานได มันจะออกมาหากินได; มันเตรียมพรอม, เตรียมอดอาหาร
สามวัน หาวันอะไร,
เตรียมพรอม ที่จะเลี้ยงลูก จะประคับประคองลูก โดยไมตอง
ทําใหยุงไประหวางนี้.
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นี่ลองเทียบกันดูกับคน: คนไดรับบาป ไดรับคําสาปจากพระเจาวา
ตอไปนี้แกจะตองเปนทุกขแสนสาหัส; นี่เพราะทิ้งธรรมชาติ เพราะทิ้งสัญชาตญาณ.
สวนสัตวเดรัจฉานชนะสิ่งเหลานี้หมดไมมีปญหาอยางนี้;
เพราะเหตุวา คําวา
“ได” และคําวา “เสีย” ของสัตวไมถูกขยายความหมาย,ไมมีการขายความ
หมายมาเป น เรื่ องบุ ญเรื่ องบาป เรื่ องผิ ดเรื่ องถู ก เรื่ องดี เรื่ องชั่ ว เรื่ องสุ ขเรื่ องทุ ก ข
เรื่องสวรรคเรื่องนรก อะไรมันไมมี. เพราะฉะนั้นสัตวจึงอยูใกลธรรมชาติ, แลวมี
ความทุกขนอย, แลวไมถูกพระเจาสาป.
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ความเจริญของมนุษยในทางสวนเกินยิ่งทําใหมีความทุกข
ความเจริญของมนุษยก็คือความถูกพระเจาสาป. พระเณรบางคนกําลัง
ปวดหัว เปนโรคเสนประสาท เพราะเรียนภาษาอังกฤษ จะดีจะเดน.
นี่ไมเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ, ไมเกี่ยวกันเลยกับพระเจา; แลวก็ไมรูวาจะเอาไปทําอะไรอยูนั่นแหละ;
ภาษาอังกฤษไมเกี่ยวกับความดับทุกขเลย, นี่จงดูสวนนี้ นั่นคือสวนเกิน, สวนเกิน
ของการได แลวกลายเปนการเสียไปเลย. ความตองการจะเรียนมากเกินธรรมชาติ,
เกินสัญชาตญาณนี้เปนการไดสวนเฟอ หรือสวนเกิน; แลวสวนเกินก็กลายเปน
ทําลายผูนั้นใหมีความทุกขตามแบบ ตามคําสาปของพระเจา.
ทีนี้มันก็เกิดฟนเฝอยุงยากกันมากขึ้น, พวกโนนเรียนโนน พวกนี้เรียนนี้;
ผลสุดทายก็ไปตามความอยากที่จะไดมากกวาผูอื่น, จะแขงขันผูอื่น จะทับผูอื่น จะดี
กวาผูอื่น;
จะอะไรกวาผูอื่น เพราะฉะนั้นสวนรวมมันจึงตองรบกัน จนเดี๋ยวนี้
ประเทศที่เปนมหาประเทศ ยอมจะมีประเทศเล็ก ๆ นิด ๆ ที่ไมมีทางสูไดก็ขมประเทศ
เล็กโดยไมมีความละอายอยางนี้; เพราะไปติดเรื่องได-เรื่องเสีย เรื่องธรรมชาติ
อยางนี้มากเกินไป จนเห็นวา ทําอยางนี้นั่นแหละคือถูก.
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เมื่อคืนนี้ผมไดฟงวิทยุเอง พูดถึงเรื่องรองประธานาธิบดีอเมริกาวา
การที่
ทําลายประเทศเวียตนามเหนืออยางนั้น คือศีลธรรม;
ถาอเมริกาหยุดทําลาย
เวียตนามเหนือเมื่อไร เมื่อนั้นผิดศีลธรรม. นี่คําพูดอยางนี้ตรง ๆ เลย, ไมใชผม
ประดิษฐใหม.
เขาวาถาอเมริกาหยุดบอมบเวียตนามเหนือ นั้นคือผิดศีลธรรม;
เพราะวาเขาไดสอนเวียตนามเหนือ,
หรือวาบังคับเวียตนามเหนือใหเดินไปสูทาง;
นั่นแหละคือศีลธรรม. สวนที่เขาจะตายกันกี่พัน กี่หมื่น นั้นไมตองรู. การถูก
ศีลธรรม คือเขาจะตองเอาเวียตนามเหนือใหลงใหจงได. นั่นคือถูกศีลธรรม.
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นี่มันไหลมามาก เดินมามากจนได - เสีย, แลวก็สรางผิด - ถูก ขึ้นมา
ตามไดตามเสีย. เขาตองการอยางไร นั่นคือถูก นั่นคือดี นั่นคือบุญ, ถูก ดี
บุญ ตามแบบของเขา ก็เปนอยางนั้น,เลยตองเปนเรื่องถูกจริงไป. ที่แทถูกจริง
ผิดจริง บาปบุญ ตองเปนอยูอยางเปนธรรมชาติมากกวา,คือไดชนิดที่ไมมีใครทุกข,
มีความสงบ, นั่นตางหากจึงจะเรียกวา ถูก ดี หรือบุญ หรือกุศล.

พึ ง สั ง เกตคํา ว า ได - เสี ย เปน ตน ตอของคํา คู ๆ
พูดอยางนี้เดี๋ยวจะงงหมด คือผมอธิบายคําวา ได วาเสียนี้ ใหละเอียดยิ่งไป
กวาวันกอน.ใหรูคําวา ได วา เสีย นี้ วาเปนตนตอของคําวา ดี - ชั่ว ถูก - ผิด
สุข - ทุกข บุญ – บาป นรก - สวรรค อะไรก็ตาม ที่เปนคู ๆ ตรงกันขาม. ถาใจเลว
ก็ไดอยางเลว นั่นแหละ ถือวาเปนดีหรือ ถูก หรือบุญนี้, ถาใจสูง ก็ตองไดอยางดี
อยางสูง จึงจะเปนบุญ เปนกุศล เปนถูก เปนสวรรคอะไรขึ้นมาได . ฉะนั้น สวรรค
ของพวกอันธพาลก็คือการกระทําลามก อนาจารอยางหนึ่ง,
ถาสวรรคของคนที่
เปนสัมมาทิฏฐิ เปนบัณฑิต ก็คือการกระทําที่ถูกตองอยางอื่น.
แตผลสุดทาย
มารวมอยูที่คําสองคําเทานั้น, มารวมยอดคือคําวา “ได” คําวา “เสีย” นี้ ฉะนั้นจึงบอกแลว
บอกอีก ย้ําแลวย้ําอีก วาระวังสองคํานี้, ระวังสองอยางนี้คือ ได กับ เสีย ซึ่งเปน
ตนตอของคําคูอื่น ๆ หมด , ทําใหเกิดคําวา ผิดหรือถูก ดีหรือชั่ว บุญหรือบาป กุศล
หรืออกุศล นรกหรือสวรรค สุคติ หรือทุคติ อะไรขึ้นมา , จากคําเพียงสองคําคือ
ได กับเสีย ซึ่งเปนไปตามสัญชาติญาณ.
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นี้เราพูดตรง ๆ ไมใชพูดจาบจวง วาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีความ
หมายขึ้นมา ก็เพราะคําวา -ได วา-เสียนี่,
แลวที่เรา หรือที่คนทั้งหมดไปนับถือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็เพราะหวังวาเราจะไดอะไรจากการที่เรานับถือ พระพุทธ
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พระธรรม พระสงฆนี่.
ถาไมมีหวังวาจะไดอะไรแลวก็ไมมีใครนับถือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ.เพราะฉะนั ้น คํ า วา พระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ ไมมี
ความหมายมากไปกวาคําวา “ได”
แมเราอยากจะได มรรค ผล นิพพาน ก็ตามเถอะ,
เราคิดวาเราจะได
ดวยการนับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,
เราจึงนับถือพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีคาขึ้นมา เพราะทําใหเรา “ได”:
ถาคนหนึ่งเขาตองการได มรรค ผล นิพพาน, หวังมรรค ผล นิพพาน, อีกคนหนึ่ง
เขาตองการไดเกิดสวย เกิดรวย, ก็ยอมไดสวนที่หวังนั้น ๆ . บางคนนับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ดวยเหตุที่ถูกลอตเตอรี่ นี่ก็เพราะสวนนี้,
คือสวนจะไดนี้.
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพิ่งมีคา เพิ่งมีความหมายขึ้นมาหยก ๆ นี่ จาก
คําวาได, ซึ่งเปนคําดั้งเดิมดึกดําบรรพหลายลาน ๆ ๆ ปมาแลว.

เรื่องได - เสีย มีขึ้นมาคูกับภาวะที่มีสิ่งมีชีวิต
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เราไมรูวาโลกนี้แตกออกมาจากดวงอาทิตย เมื่อไร นี้ไมรู ไมรูวากี่ลาน ๆ ป,
จนกระทั่ งมี ชี วิ ตขึ้ นมาในโลก อั นดั บแรกเป นสั ต ว เซลล เดี ยว มี ชี วิ ต มี ค วามรู สึ ก ,
สัตวนั้นก็เริ่มรูสึก เรื่องได -เรื่องเสียขึ้นมาทันที,
ถาความรอนมากไป มันจะตาย
ก็เปนเรื่องเสีย, เจริญไมได, อุณหภูมิพอเหมาะ ชีวิตก็เจริญ หรือวิวัฒนาการจาก
เซลลเดียว แลวก็เปนสองเซลลสามเซลล นี้ก็เปนเรื่องได,เปนเรื่องไดที่ถูกตอง.

ชีวิตตั้งตน วิวัฒนาการมา จนเปนสัตวเปนพืช เปนชั้นเล็ก ๆ จนเปน
สัตวใหญ จนเปนคน จนเปนมีคนอยางเรานี้,
เปนมาได ดวยการไดที่ถูกตอง
ไดสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง ไดอาหารถูกตอง, อากาศถูกตอง, สิ่งแวดลอมเปนที่อยูอาศัย
ถูกตอง, แลวมันก็ตองปรับตัวมัน ใหเหมาะกับสิ่งแวดลอมนั้นดวย, ถาปรับไมเหมาะ
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มันก็ตายแลว, เพราะธรรมชาติไมอํานวยแกสัตว. สัตวตองเกิดตามธรรมชาติ
ที ่ธรรมชาติ อํ านวย,เพราะฉะนั้ นเมื่ อโลกเย็ นลง อํ านวยให เกิ ดอะไร ก็ ต องเกิ ดสิ่ ง นั้ น
ขึ้นมา,
แลวสิ่งนั้นตองเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จึงอยูมาจนบัดนี้
จนเปนคนอยูอยางนี้.
สั ตว หลายชนิ ดสู ญพั นธุ ไปแล วตั้ งหลายล านป เพราะมั นไม เปลี่ ยนแปลงตาม
ความตองการของธรรมชาติ, มันจึงสูญพันธุไปแลว. เรารูไดแตเพียงวา ครั้งหนึ่ง
สัตวอยางนั้นเคยมี, เพราะมันอยูในซากหิน, มีซากอยูในหิน ซึ่งมีอายุหลายรอยลานป
หลายพันลานปนี้,
เมื่อเอาหินนี้มาทุบออก ไดพบซากสัตวเหลานี้เหลือยูในนั้น
แต สั ตว อย างนั้ นเดี๋ ยวนี้ ไม มี แล ว เพราะว ามั นไม เปลี่ ยนมาตามธรรมชาติ จึ งสู ญพั นธุ
ไปแลว. แตซากของมันตกลงไปในตะกอน, แลวตะกอนทับถม ๆ ทับถม ๆ หลายลานป
จนตะกอนนั้นเปนหิน, เมื่อทุบหินนั้นออกจึงจะพบสัตวเหลานี้. ฉะนั้นเราจึงสํารวจ
พบสั ต ว ห ลายร อ ยชนิ ด ซึ่ ง สู ญ พั น ธุ ไ ปแล ว เพราะไม เ ปลี่ ย นแปลงตามธรรมชาติ ,
สัตวตัวใหญอยางไดโนเสา อยางอะไรก็ตามทีเถอะจะตองสูญพันธุไปทั้งนั้น.
ฉะนั้น
เขาจึงมีหลักที่ตายตัววา ตองทําตัวใหเหมาะกับธรรมชาติจึงจะอยูรอด ,จึงจะคงอยู.
ใครเหมาะที่สุดคนนั้นอยู, ฉะนั้นสัตวไหนมันเหมาะที่สุด มันก็อยูมากระทั่งเดี๋ยวนี้.
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ในซากหิ นอย างเดี ยวกั นนั้ น เขาพบซากสั ตว บางชนิ ด เช นปลาชนิ ด หนึ่ ง นี้
ในหินยุคเดียวกับสัตว สมมติวาพันลานปมาแลวนี้,
แลวเดี๋ยวนี้ปลานั้นก็ยังอยู
ในทะเลในปจจุบันนี้. ฉะนั้นเขาจึงสนใจที่จะไปจับปลาชนิดนี้มาดู มาศึกษา, เพราะ
มันเหมือนกันดิก กับในซากหิน เมื่อพันลานปมาแลว อยางไรก็อยางนั้น.
ในหนังสือ
พิมพฮองกง ภาพจีนที่เราเอามาเขียนกัน ก็มีอยูหนาหนึ่ง, มีปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งยังมีอยู
ในหาสมุ ทรแปซิ ฟ คนี้ เป นปลาชนิ ดเดี ยวกั นกั บปลาหิ น เมื่ อหลายพั นหลายล า นป
มาแลว อยางนี้เปนตนนี่ก็แสดงวาปลาตระกูลนี้ ทําตัวเหมาะกับธรรมชาติ
แลว
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ยังอยูกระทั่งบัดนี้ , แตสัตวบางชนิดเชน ไดโนเสาร เชนอะไรนี้ มันหมดแลวไมมี
เหลือใหเห็น.
ชางบางชนิ ด หรือสั ตว อะไรบางชนิ ดที่ มี รู ปร างประหลาด ๆ นั้ น เหลื อแต
ในซากหิน. นั้นเพราะมันไดไมถูก มันเสียไมถูก . มันไดไมถูก, เปนการไดที่
ไมถูกตามธรรมชาติตองการ, มันจึงไมอยู.สวนสัตวตระกูลมนุษยนี้ ทีแรกก็ตอง
เปนคลาย ๆ กับสัตวสี่เทา เลื้อยคลานนี้, แลวก็มาเปนลิงเลว ๆ แลวก็มาเปนลิงที่ดีขึ้น
เปนลิงที่ใกลคนมากขึ้น, แลวก็เปนลิงที่เหมือนคน, แลวก็เปนคน. นี้มันไดถูก
เพราะมันถูก มันจึงอยู, แลวก็อยูมาดวยสัญชาติญาณแท ๆ , อยูมาดวยธรรมชาติแท ๆ,
ไมมีวิชาความรู ไมมีการศึกษา ไมมีโรงพยาบาล ไมมีหมอตําแย ไมมีอะไร ก็อยูมาได
กระทั่งมีคน . สัตวพวกคนเคยอยูถ้ําระยะยาว เพราะฉะนั้นสัญชาติญาณของเขา จึงชอบ
ซุกเขาไปในโพรงหรือในถ้ํา.

มนุษยหลงทาง ไกลจากธรรมชาติมากกวาสัตวอื่น ๆ
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ตอมาผมวาคนหลงทาง, คนกําลังหลงทาง หมายความวา ถาเราจับเอา
เด็กสองคน ชายหญิงใหไปอยูที่อื่น ที่ไมมีมนุษยอะไรเลย คนจะพูดไมได
เพราะ
ไมรูจะทําปากทําลิ้นอยางไร, จะพูดเปนภาษาก็พูดไมได, ถาทําเสียงออกมาก็เปน
ภาษานก ภาษาสัตว แลวก็จะไมสามารถทําเรือนอยูอยางนี้ได.
จะเห็นไดวาคนเลว
กวานกกระจาบ, นกกระจาบตองทํารังของมันถูกตองตามแบบของนกกระจาบและอยูได.
สวนคนกําลังหลงทาง ในสัญชาตญาณ ใน gene นี้ไมมีเหลือวาเราเคยอยูรังอยูเรือน
อยางไร,
อยางมากก็จะซุกเขาไปในโพรงไมโพรงดิน หนาผา นี้เปนอยางมากจะทํา
เรือนรูปรางอยางนี้ขึ้นมากไมไดเปนอันขาด ทําไมเปนแน. แตวานกกระจาบ หรือผึ้ง
หรื อสั ตว อื่ น ๆ มั นทํ าเป น,เพราะมั นซ้ํ าซากอยู อ ย างนั้ นเป นเวลาไม รู ว านานเท าไร
ตอเทาไรแลว,
เปนสัญชาตญาณ เปน geneเหลือยูในโลหิต ถายทอดทางพอแม.
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สวนมนุษยกําลังฟนเฟอนหลงทาง ไมรูวาจะไปทางไหน ไปทางโนน
หรือไปทางนี้. แตถาเรื่องการสืบพันธุระหวางตัวผูตัวเมีย, ตัวหญิงตัวชายนี้มันซ้ําซาก
ไปเปลี่ยน, แมไมเห็นตัวอยางก็ทําเปน. แตที่ทําเรือนอยูนั้นทําไมเปน เรื่องที่จะ
หุงขาว หรือรูจักไปเก็บขาวมาตํา มาหุงกินก็ทําไมเปน,
เพราะไมไดทําอยางนั้น
ซ้ําซาก. ถาทําซ้ําซาก ยอมจะตองกินเหมือนสัตว เหมือนนก เหมือนอะไรไปมากกวา,
หรือกินลูกไมเหมือนลิงไปมากกวา.
นี้สังเกตดูใหดีวา เรื่องสัญชาตญาณ ได - เสีย อยางนี้ ตองไดถูก
กับเรื่องมันจึงจะรอดชีวิตมา, ถาไมได นั้นคือปญหาที่จะตองตาย. ฉะนั้นพอมีคําพูด
พูดไดแลว ก็แยกคําพูดเปน วา :
เรื่องนี้ผิดเวย นี้ถูกเวย นี้ผิดเวย อยางนี้ดีเวย
อยางนี้ชั่วเวย,
นี่ไมดีนะ อยางนี้บุญนะ อยางนี้บาปนะ,ซึ่งนี่ทันเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง
เมื่อไมกี่พันปมานี่เอง.
คําวาบุญ วาบาป อะไรพวกนี้ไมกี่พันป ไมเกินแปดพันป.
ตามที่พวกคริสเตียนวา อาดัมกับอีฟกินผลไมเขาไป เมื่อราวๆ ประมาณแปดพันปนี้เอง
สําหรับคําวา ดี-ชั่ว บุญ-บาป สุข-ทุกข อะไรนี้.
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คําพูดอยางที่อางถึงคริสเตียน ผมก็ยิ่งชอบขอความอยางในไบเบิล ที่พูดอุปมา
แบบนี้ ซึ่งคนไมเขาใจ,
คําสอนนั้นมาตรงกับเรื่องของเรา เรื่องของธรรมชาติ
เรื่องของพุทธศาสนานี่.
นี้มาชั่วระยะไมกี่พันปนี้คนติด ติดเหนียวแนน ติดความดี
เกลียดความชั่ว ติดในบุญ เกลียดในบาป, ลวนเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน.
เรื่องดี-ชั่ว บุญ-บาป สุข-ทุกข ซึ่งลวนแตมีรากฐานอยูบนคําเพียงสองคําวา “ได
กับเสีย” เรื่องนี้คนเราไปกันลิบ, ไปไกลกันลิบเทียว : เปนเรื่องสวรรค เรื่องนรก
เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องสูง เรื่องต่ํา เรื่องมีเกียรติ ไมมีเกียรติอะไรทํานองนี้.
เรื่องไดเสียของสุนัขยังเทาเดิม, ได กับ เสีย มีความหมายเทาเดิม, ไดกิน
ไดอะไรพอสมควรเทาเดิม, แตก็ยังมากไปกวาสําหรับเกี่ยวกับหญาบอนอะไรนี้. พวก
หญาบอนอะไรนี้. “ได-เสีย” อยูเทาเดิม หลายลานปมาแลวเปนอยางไร ก็เปนอยูอยางนั้น.
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สวนมนุษยนี้ไปใหญ ไปจนไมรูวาไปทางไหน
จนไมรูวาตัวเองคือ
อะไร,
เชนปลอยใหทําเรือนอยู ตามสัญชาติญาณก็ทําไมได, อยางนี้เปนตน.
แตสุนัขยังรูจักขุดโพรงออกลูก เหมือนกับเมื่อลาน ๆปมาแลวทําอยางไร ก็ทําอยางนั้น.
นี่คนกําลังหลงทาง เพราะคนกาวหนาไปทางจิตใจ ทางวิวัฒนาการซึ่งตั้งรกราก
อยูบนคําวา ได วาเสีย นี่ , แลวเปลี่ยนมาเปนดี -ชั่ว บุญ-บาป สุข-ทุกข ผิด-ถูก
สูง-ต่ํา , คําโก ๆ นรกสวรรค อะไรนี่.
ถ าใครอยากรู ปรมั ตถธรรมชั้ นสู งสุ ด ชั้ นโลกุ ตตระ ชั้ นมรรค ผล นิ พพานแล ว
ใหสนใจในคําคู ๆเหลานี้ : คําวา ดี-ชั่ว ผิด-ถูก สุข-ทุกข ได-เสีย บุญ-บาปนี้ ;
คําคู ๆ เหลานี้เปนคําหลอกลวงทั้งนั้น. ถายังเอียงไปฝายใดฝายหนึ่ง ยังปรุงแตง
เปนสังขารทั้งนั้นละก็,
เปนสังขารปรุงแตงใหเวียนวายอยูในกองทุกขทั้งนั้น.
ตอเมื่อไมพายแพแกความหมายเหลานี้
คือวา ไมเห็นวามัน ดี-ชั่ว บาป-บุญ
สุข-ทุกข ที่นายึดมั่นถือมั่นอะไรเหลานี้,
คือได หรือเสีย ก็ไมมีปญหา อยางนี้จึงจะ
วาง หรือวาหลุดพน หรือวาดับสนิท หรือวานิพพาน หรือวาหยุด, แลวแตจะ
เรียกเถอะ.
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มั นจึ งเป นการยากอย างยิ่ งสํ าหรั บมนุ ษย ที่ หลงทางมาไกล จนไม รู ว า อยู
อยางไร เปนอยางไร ไปทางไหน. มนุษยหลงทางมาไกลมากเหลือที่จะกลับไป
หาความวางตามธรรมชาติ ไมมีได ไมมีเสียอยูเหนือไดเหนือเสียนี้, ครั้นเมื่อ
อยูเหนือไดเหนือเสียเมื่อใด ก็อยูเหนือบุญ เหนือบาป เหนือสุขเหนือทุกขเมื่อนั้น,
ก็เปนมรรค ผล นิพพาน เมื่อนั้น.

ฝกอยูอยาง “เหนือได - เหนือเสีย” จึงจะมีอิสระ
ทีนี้จะยอนมายังเรื่องของพวกเรา ที่เตือนกันอยูเสมอวา :
ใหทํางาน
ทุกชนิดดวยจิตวาง นั้น.ระวังใหดี , เมื่อทํางานอยูละก็ อยามีได - มีเ สีย
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อยามีดีกวาคนอื่น อยามีเลวกวาคนอื่น อยามีเบงทับคนอื่น หรืออยามีนอยใจวาสูคนอื่น
ไมได, ใหมีสติสัมปชัญญะ ทําดวยมีปญญา ดวยเหตุผลที่วา ควรทําอยางไร
ก็ทําอยางนั้นก็แลวกัน. ถาเกิดไปคิดวาเปนดีเปนชั่ว ก็เกิดเปนการปรุงแตงที่เปน
ความทุกขทันที. คําสาปของพระเจาจะมาสุมกบาลของคนนั้นทันที. นี่ผมพูดหยาบ ๆ
อยางนี้ดีกวา. คําสาปของพระเจาที่สาปไววา “เจาจะตองเปนทุกขแสนสาหัส” นั้นนะ
จะมาสุมกบาลคนนั้นทันที.
สมมติวาคุณทุบหิน ผูกเหล็กอะไรอยูอยางนี้ ถาทําไปดวยความรูสึกตาม
ธรรมดา ทําอะไรควรทําอยางไร จิตก็ทําไปเพียงเทานั้น ก็จะเปนอิสระ ก็ชนะ,
ก็ใกลความจริงเขาไป, แตถาเกิดความคิดดันทุรังไปในทางดีกวาคนอื่น เลวกวา
คนอื่น , หรือ มีได มีเสียอะไร มีความหมายขึ้นมาละก็, นั่นแหละคําสาป
ของพระเจาก็ครอบงําเอาทันที เราก็มีความทุกขทันที, ดีใจก็ทุกขอยางดีใจ, เสียใจ
ก็ทุกขอยางเสียใจ. นี้ฟงใหดี ๆ , ที่รูสึกวา ไดและมีเกียรติ, ยกหูชูหาง อยางนี้
เขาคิดวาได, ที่จริงมันเสียอยางยิ่งเลย. ตัวกู-ของกู ที่ทําใหยกหูชูหางนั้น
มันเปนกิเลสที่สกปรก ที่ทรมานคนยิ่งกวาที่ไมยกหูชูหางเสียอีก.
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อยาไปชอบเรื่องที่วามันมีเกียรติ ไดยกหูชูหาง ใหคนอื่นเขาออกปากวา
แหม, เกงกวาใคร, ถาไมใชเขา, ไมไดอาศัยเขาละก็ ลมละลายหมดเลย, เขาเปนคน
มีสติปญญาอยางนี้ นั้นแหละคือถูกสาปของพระเจา. อยาระบุองคนั้นองคนี้ คนนั้น
คนนี้เลย, ถาใครเปนอยางนี้ แลวก็แยทั้งนั้น. จะตองระวังใหดี ๆ ระวังจิตใจใหดี ๆ,
ไมมีเรื่องอื่น, มีแตเรื่องดํารงจิตไวใหถูกตองเทานั้น. ตัววิปสสนาที่แทจริงมัน
อยูที่ตรงนี้, ไมใชหมจีวรดํา ๆ ไปเที่ยวหลอกคน เพื่อกินกาแฟ สูบบุหรี่ , ใหเขา
นับถือ.
มันตองดํารงจิตไวใหถูกตอง ตลอดเวลาเปนพื้นฐาน,
ทีนี้พรอมกันนั้น
เรี่ยวแรงยังมีอยู เวลายังมีอยู ควรจะทําอะไรก็จงทําใหเปนประโยชน. จะถากหญา

www.buddhadasa.in.th

๓๑๔

ธรรมปาฏิโมกข

ก็ได จะทํางานดีกวานั้นก็ได, จะแปลพระไตรปฎกสอนคนก็ได, เปนงานเหมือนกัน
ทั้งนั้น, เปนงานที่มีประโยชนเหมือนกันทั้งนั้น. แตถาใครคิดวา กูดีกวาเทานั้นแหละ
ก็แยเลย, จะเลวที่สุด จะถูกสาปขึ้นมาทันที, ถาจะคิดวากูรูภาษาตางประเทศ
หลายภาษา สอนคนไดกวางขวางอยางนี้, กูดีกวา , เทานั้นแหละ นี่มันเรื่องไดอยาง
ผิด ๆ เกิดขึ้นแลว . ใครคนนั้นก็จะถูกสาป ถูกพระเจาสาปไปทันที จะตองเปนคน
ที่มีความกลัดกลุมรุมรอน เพราะความคิดวาตัวดี ยกหูชูหางขึ้นมา.

บทเรียนที่ดี คือระวังไมยกหูชูหาง แตทําดีที่สุดที่จะทําได
การอยูที่สวนโมกขนี้ไมควรจะมีบทเรียนอื่น ควรมีบทเรียนเดีย ววา
ริดหูริดหางใหมันสั้นลงไป.อยาใหมันยาวขึ้นมา อยาใหมันยกขึ้นมา ไมมีบทเรียน
อื่น.
ฉะนั้นขณะที่ไปบิณฑบาตก็ดี ฉันอยูก็ดี สวดมนต ภาวนาอยูก็ดี ทุบหินอยู
ก็ดี ผูกเหล็กอยูก็ดี หาบน้ําอยูก็ดี มีบทเรียนอยางเดียวกันหมด. ระวังอยาใหเผลอ,
อยาใหเผลอในเรื่องยกหูชูหาง เปนตัวกูเดน เปนของกูมาก อะไร
ก็ตาม, ทําอยางนั้นจะมีความทุกขตามแบบที่พระเจาสาป. พวกสุนัขพวกแมวนี้
ไมถูกสาปเลย,
เราเปนพระเปนเณรกลับถูกสาป กลับเปนอยางนี้.
นี่มิได
หมายความวา ไมแนะนําใหแตละคน ๆ ทําอะไรใหดีที่สุด , แตกลับตรงกันขามคือวา
ขอรองใหทุกคนทําอะไรใหดีที่สุด ใหดีที่สุด ใหดีที่สุดไวเรื่อย ๆ ไป. แตอยา
ไปรูสึกวาเราดี ที่สุดอยาไปรูสึกวาเราดี, ถาเราไมมีอะไรดี เราก็ไมมีโอกาสจะ
ฝกบทเรียนนี้ได.
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คิ ด ดู ใ ห ดี ซิ ถ า เราไม มี ป ญ หา ไม มี ฝ มื อ ไม มี อ ะไรที่ จ ะทํ า ให ดี ไ ด ,
เราก็ไมมีทางที่จะรูสึกวาเราดี และเราไมมีทางที่จะรบกับกิเลสขอนี้, เพราะวาเราไมมี
อะไรดี. เพราะฉะนั้นเราตองมีอะไรดี, ดีมาก แลวดีที่สุด, แลวเราก็จะสูรบ
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กับกิเลสที่มันจะทําใหเรายกหูชูหางนี้ คือเราจะไมหลงในความดี ไมหลงในความชั่ว
พรอม ๆ กัน .
ถามีอะไรดี แตไมหลงในความดี ก็หมายความวา ไมหลงใน
ความชั่วพรอมกัน, เพราะดี หรือชั่วจะตองมาพรอมกันจึงจะมีความหมาย, ดีก็เพราะ
มีชั่วเทียบ ชั่วก็เพราะมีดีเทียบ. ฉะนั้นใหทุกคนพยายามที่จะเรียนใหดี ทําใหดี
ประพฤติใหดี ประกอบการงานใหดี , แตอยามีความรูสึกวาดี เพราะมันเปน
ความกระโดกออกไปในทางที่ จะเป นทุ กข ตามพระเจ าสาปไว นั บตั้ งแต วั นที่ เ รารู ว า
อะไรดีอะไรชั่ว “แกจะมีความทุกขแสนสาหัส” นี้ . จําไวเถอะ ไมใชของคริสเตียน
แตเปนของธรรมชาติ.

คนมีความทุกข เพราะไปรูจักเรื่องดี - ชั่ว ฯลฯ
เมื่อสุนัขไมมีความคิดวาดี วาชั่ว มันไมมีความทุกข , พอคนรูวาดีวาชั่ว
เปนอยางไร คนก็มีความทุกข เห็นไหม ?
แลวคนกําลังหลงทาง เพราะวาดีกวา
สัตว, มนุษยไมคลอดลูกในโพรงแลว, แตก็ไมรูวาจะคลอดลูกอยางไรตามวิธีของคน;
คนก็เหอไปตามทางที่ดีที่สุด, แลวก็เปนทุกข เพราะการเหอที่จะดีที่สุดนั้น.
ถาคน
รั กษาธรรมชาติ เดิ ม ๆ ไว ได คนก็ คลอดลู กระหว างเดิ นทางเหมื อนกั บวั วกั บควายได ,
แลวไมมีปญหาอะไร ไมมีความทุกขอะไร ยังดีกวาสุนัขที่ตองไปขุดโพรงแลวก็ออกลูก.
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เรื่ องรั กษาธรรมชาติ นี้ มี คนทั นเห็ น พร อมทั้ งได รั บความยื นยั นจากคน
นั้นเอง คือพวกเงาะปาที่เราฉายหนังดูบอย ๆ ที่พัทลุงนี้เอง. มีคนสอบถามติดตามดูวา
คลอดลู กอย างไร เขาบอกว าขอเวลา ๕ นาที ถ าพู ดอย างภาษาเราก็ คื อขอเวลาครู เ ดี ย ว
เทานั้น. เขาก็แวะเขาไปขางทาง คลอดลุก แลวอุมมาตามฝูงไปเลย. เงาะปา
แบบคนนี่ เขาตองไปเรื่อย เดินทางเรื่อย,
ทองแกก็เดินทางไปกับหมูคณะเรื่อย;
ไมไดวา “ฉันจะอยูที่นี่ กวาจะคลอดบุตรแลวจึงจะไป” อยางนี้ คือลูกสามเดือนสี่เดือน
แลวจึงจะไป เขาขอใหหยุดรอประมาณ ๕ นาที ๑๐ นาที ๒๐ นาที เทานั้น
คลอดลูก
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เสร็จแลว, แลวก็อุมเด็กแดง ๆ ตามฝูงไป. นี้คือความเคยเปน , เคยเปนถึงอยางนี้;
คนปวยยังดีกวาสุนัขที่จะตองขุดโพลงออกลูก.
แตวา เดี๋ยวนี้คนทั้งธรรมชาติไกล ไปคนละทาง เพราะมีเรื่องดี -ชั่ว
บุญบาป สุข-ทุกข สูง-ต่ํา มีเกียรติ - ไมมีเกียรติอะไรอยางนี้, คนเลยหลงทางหมด ไมรู
วาจะเอาอยางไรกันแน. แตแลวก็ตองการที่วาดี ที่ดีกวาคนอื่น ที่สบายกวาคนอื่น,
และพรอมกันนั้นก็ทําใหออนแอลง ๆ จนเพียงแตคลอดบุตรอยางเดียวก็จะตายเสียแลว
ไมตองมีอะไรหรอกก็จะตายแลว . สําหรับสุนัขนั้นไมเปนไร คลอดบุตรเสร็จมันก็ยัง
สบายอยู, สวนคนนั่นจะตายแลวเพียงการคลอดบุตร. แตวาแตกอนโนน คนเกงกวา
สุนัขเหมือนอยางที่เลามาแลว.
คนกําลังหลงทาง มนุษยกําลังหลงทาง, ตองการจะไปใหดีที่สุด เพราะ
ไปรูเรื่อง ดี เรื่องชั่วเขา , แลวก็ทิ้งของเดิมที่เปนตามธรรมชาติหมด. แตแลว
ยิ่งไปใหดีที่สุด ไกลธรรมชาติเทาไรยิ่งมีความทุกขมากเทานั้น,จะตองมีบานเรือนมาก
มีเครื่ องนุ งหมมาก มี หยู กยามาก มี อะไรมากจนไม รู ที่สิ้ นสุด,ไม รู จักตั ดทอนออกมา.
นี่คือบาปของมนุ ษย ที่พระเจ าไดสาปไว วา “แกจะมีความทุ กข แสนสาหั สนั บตั้ ง แต
แกเริ่มกินผลไมนี้เขาไป : รูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรบุญ อะไรบาป อะไรสุข
อะไรทุก ข อะไรสูง อะไรต่ํ า เปน หญิง อยา งไร เปน ชายอยา งไร เปน อะไร นี ้”.
กอนนี้เขาไมรูวา เขาเปนหญิง หรือเปนชายกัน เหมือนกับสัตวที่ไมรูวาหญิง หรือชายนี้
ทําไปตามธรรมชาติแท ๆ.
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นี่แหละคําวา เจริญ , เจริญ มีวิวัฒนาการ ก็คือวา เจริญมาจากความ
รูสึกซึ่งมีแตเพียงวา ไดหรือ เสีย ตามธรรมชาตินี้ มาเปนวา ดี-ชั่ว บุญ-บาป
สุข-ทุกข สูง-ต่ํา นรก-สวรรค,
จนกระทั่งมีการคาคําสอน เรื่องนรก สวรรค
มรรค ผล นิพพาน ขึ้นมา เพราะวาคนอยากได.
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พระศาสดาย อ มสอนให ล ะความยึ ด มั่น ในเรื่ อ งดี-ชั่ว
ทีนี้ถาเปนพระพุทธเจาจริง,
เปนพระพุทธเจาที่แทจริงนั้น คือ ผูที่จะมา
เพิกถอนคําสาปของพระเจา .
หรือ พระเยซูนี้เกิดขึ้นเพื่อจะเพิกถอนคําสาปของพระเจา
ที่วา อาดัม กับ อีฟ เขากินผลไมเขาไปแลว ตองเปนทุกขนี่,
พระเยซูก็มาสอนวิธี
ที่จะใหละเรื่องดี เรื่องชั่วเสียเหมือนกัน , ใหเขาไปอยูกับพระเจาในที่สุด.
พระพุ ทธเจ าของเราก็ เหมื อนกั น มาสอนก็ สอนให ละความยึ ดมั่ นถื อ มั่ น ใน
เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องสุข เรื่องทุกข เรื่องกุศล อกุศลอะไร
เสีย,
ใหสูความเปนวิมุตติหลุดพน คือเหนือหมดเหนือดี เหนือชั่ว เหนือบุญ
เหนือบาป เหนือสุข เหนือทุกข,
แตแลวทั้งหมดนั้น มารวมอยูที่วา
เหนือได
เหนือเสีย, ไมมีการได ไมมีการเสีย.
การได - การเสียนี้ เหมือนกัน , ไมมีได ไมมีเสีย นี้เหมือนกันกับกลางวัน
กลางคืน,
ใหดูแตในแงวา มันเปนเวลาลวงไปเหมือนกัน แลวก็ไมมีกลางวันกลางคืน.
ถาเด็ก ๆ มาดูก็จะวา โอย, กลางคืนมันมืด กลางวันมันสวางนี่ , เลนฟุตบอลลสนุก ;
หรือกลางคืนตองนอน ตองซุกซอนนี้ก็เกิดความตางกัน, กลางวันกลางคืนมันก็ตางกัน.
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การที่จะใหรูวาเรื่องได เรื่องเสียนี้ เทากันหรือเหมือนกันนี้มันยากมาก.
ถาใครรูคนนั้นเปนพระอรหันต,
ไมใชเปนพระโสดาบัน สกิทาคา อนาคามี แตเปน
พระอรหันตเลย. ถาใครละความหมายของคําวา วาได-วาเสีย เสียได , ก็มีความ
หมายเหมือนกับคนนั้นเปนพระอรหันตเลย. ผูที่มีจิตใจชนิดที่ไมรูสึกวามีไดมีเสีย
มีแตรูสึกวาไปตามธรรมชาติ, ไปตามธรรมชาติอยางไรควร อยาไรไมควร อยางไร
เปนทุกข อยางไรไมเปนทุกข,
ไมนิยมบูชาฝายนี้ แลวไมหลงใหล เกลียดชัง
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๓๑๘
ฝายโนน,
เหนือบาป.

ธรรมปาฏิโมกข
อยางนี้ก็เรียกวา เหนือสุข เหนือทุกข เหนือดี เหนือชั่ว เหนือบุญ

เรื่องได - เรื่องเสียนี้ พูดกันสักปหนึ่งก็ได , ไมจบงาย , เพราะมันมีแง
พูด เป น แง ๆ ไป.เพราะฉะนั้ น ผมจึ ง ลองสอบถามดู ว า เมื่ อ วั น ก อ นกลั บ ไปค น คิ ด
ไดอยางไร, แลววันนี้มันมีสวนที่คิดเห็นเปนอยางไร, ชี้ใหเห็นในสวนไหน.
ถาสมมติวาสุนัขตัวหนึ่งไดคลอดในโพลงดินอยางนั้น แลวสุนัขอีกตัวไดคลอด
บนเบาะแพร, มันจะรูสึกวาดีกวา เลวกวากันอยางไรบาง, หรือจะรูสึกวาดี หรือชั่ว
อยางไรบาง. พิจารณาดูจะรูวาเพราะสุนัขยังอยูตามสัญชาตญาณเดิมของมันได มันจึง
ไมรูสึกดีชั่วอยางไร,
แตมันคลอดในโพรงดินตามธรรมชาติ ยอมดีกวาคลอดบน
เบาะแพร บนหองหับที่ปรับอากาศ อยางนี้เปนตน.

ธรรมปาฏิโมกข เรื่องได-เรื่องเสีย ควรฝกซอม
เพราะเปนเรื่องไมยึดมั่นฯ
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วันพระ ๘ ค่ํ า ๑๕ ค่ํ า แล วเรามาคุยกั นบ าง ซักซ อมความเข าใจในธรรมะ
บางอยาง เพื่อประกันอยาใหฟนเฝอในเรื่องธรรม ซึ่งเราเรียกกันวา ธรรมปาฏิโมกขนี้.
ธรรมะบอกวา ยอดสุดของการปฏิบัติ หรือวิปสสนาอะไรก็ตาม อยูที่ชนะเรื่องได
เรื่องเสียนี้, อยามีเรื่องได เรื่องเสีย. นี่เพราะฉะนั้นผมจึงซักซอมไวเรื่อย ๆ เพราะวา
ไมมีเรื่องอื่นดีกวานี้. แตก็ไมแนวา คุณจะไดฟง เรื่องชนิดนี้ที่ไหน, มันไมแน,
จึงพูดเสีย. เพราะวาบางแหงเขาอาจจะคิดวา พูดอยางนี้เปนบาก็ได, เปนเรื่องบา
เรื่องนอกคอกอะไรก็ได. ทุกคนเรียนธรรมะมาตามแบบ ทองจําตามหนังสือ ตาม
หลักสูตร , สอบไลไดดวยความจํา, ถาเรียนมาเชนนี้ก็จะไมเขาใจเรื่องอยางนี้ และจะ
ไมยอมฟงเรื่องอยางนี้. เขาจะเห็นวา เปนเรื่องผิดแลว, เปนเรื่องที่พูดผิดเสียแลว,
หรือวาดีเกินไป, หรือวาพูดเอาเอง อยางนี้ก็เปนได.
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๓๑๙

แตวา โดยที่แทแลว เรื่องชนิดนี้เปนเรื่องหัวใจทั้งหมด, เปนเรื่อ ง
ทั้ง หมดของพระพุท ธวัจ นะทั้ง หมดวา สิ่ง ทั้ง ปวงไมค วรยึด มั่น ถือ มั่น วา เรา วา
ของเรา. ตามที่เปนกันทั่ว ๆ ไปนั้น ที่ดี ที่ถูก ที่กุศลที่สุดนั้น เราก็ยึดวาเรา - วาของเรา;
ที่เราคิดวา นั่นไมดี ไมถูก ไมบุญ ไมกุศล , นั่นก็วาไมใชของเราแลว. นี่ถามอง
เห็นเสียวา ไมมีสักอยาง, ไมมีที่จะเปนคู ๆ วาดี วาชั่ว วาบุญ วาบาป นี้ความยึดมั่นถือมั่น ก็จะละลายไปเอง เพราะไมมีทางที่จะยึดมั่น, การยึดมั่นจะไมเกิดขึ้นมาเลย.
เดี๋ยวนี้เคยชินกันตั้งแตเกิด, เพราะวาพอคลอดออกมาจากท อ งแม
ก็เริ่มสอนใหยึดมั่นถือมั่นโดยไมรูสึกตัวเรื่อยมา : เปนดี เปนชั่ว เปนบุญ เปนบาป
เปนสุข เปนทุกข , เปนเรื่องตอนปลายหมด เปนระยะปลาย. เรายิ่งแกอายุมาก
เท า ไร ยิ่ ง ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น เก ง เข า ง า ยเข า ไวเข า ลึ ก เข า เท า นั้ น เอง,จนเขาเรี ย กว า
อนุสัยบาง สังโยชนบาง คือยึดดิ่งลงไปในสันดาน, เคยชินมากเกิน จนไมมีทางที่
จะเกิดอยางอื่น นอกจากจะเกิดอยางนี้ คือยึดมั่นถือมั่นนี้.
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กิเลสเกิดงายมิใชมีประจําในจิต แตเกิดเพราะความเคยชิน

เรื่ องความเคยชิ นเปนนิ สั ย ที่เรี ยกว า สั งโยชน อนุสั ยนี้ ที่ โรงเรียนนั กธรรม
สอนกันผิด ๆ วากิเลส สังโยชน อนุสัย เปนของแนนอน, นอนอยูในสันดานเลย ;
อยางนี้ เปนการสอนสัสสตตทิฏฐิ.กิเลสเปนของเที่ยง นอนอยูในสันดาน,
ครูสอน
อยางนี้ เรียกวา สอนอยางผิด ๆ ในโรงเรียนนักธรรม.กิเลสนี้จะเปนของเที่ยง เปน
สัสสตทิฏฐินั้นไมได , กิเลสก็เกิดดับ-เกิดดับ-เกิดดับ เหมือนกัน. แตถา
ถามวา ทําไมจึงเกิดอยางนั้นทุกที ? ก็เพราะวาเคยชินแตอยางนั้น. นับตั้งแต
คลอดออกมาจากทองแม,
เคยชินแตเรื่องยึดมั่นถือมั่น ในเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องผิด
เรื่องถูก. ฉะนั้นเมื่อมีอนุสัย กิเลสก็เกิดมาอยางนี้ทั้งนั้น ทุกทีไป. ทีนี้ตัวไปมอง
ผิวเผิน ก็เลยคิดวา กิเลสเปนของอยางนั้น, นอนอยูในสันดานไมเปลี่ยนแปลง.
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ธรรมปาฏิโมกข

สอนอยางนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ ที่สอนกันอยูในโรงเรียนนักธรรม ; ทําให
นักเรียนเขาใจผิดไปวาสังโยชน อนุสัยนี้ ไมไดเกิด ไมไดดับ , เปนของนอนนิ่ง
อยูในสันดาน, พรอมที่จะใหเกิดกิเลสชั้นกลางชั้นหยาบ อะไรขึ้นมา. อยางนี้มัน
เปนวัตถุมากไป มันเปนสัสสตทิฏฐิมากไป, ผิดหมด, คนเปนพระอรหันตไมได ถา
เปนสัสสตะอยางนั้นเสียแลว.
ความที่เราหลงใหลในเรื่องได เรื่องเสีย เรื่องดี เรื่องชั่วนี้จนชิน
ชินมาก
เกินไป จึงเปนอนุสัยสังโยชน ซึ่งดูคลาย ๆ กับวามีประจําอยูในสันดาน, ที่แทก็เปน
ของเพิ่งเกิดทุกที,
ทุกทีที่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับสัมผัส รับอะไรเขามา;
ถึงกับมีพระพุ ทธภาษิ ตว า “แม แต อวิ ชชาก็เพิ่ งเกิด”.อันนี้ เข าใจยาก ต องอธิบ าย
กันหลายชั่วโมง, จะไมพูดในวันนี้. แตใหจําไวเถิดวา พระพุทธเจาไดตรัสวา
“แมแตอวิชชาก็เพิ่งเกิด , แลวก็เกิดดับ-เกิดดับเหมือนกัน ”.
อวิชชาไมใชเปนของเที่ยง เปนสัสสตะอยูในสันดานอะไรนั้น ,
มันเกิด
ดับ-เกิดดับ ตามขณะที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับอารมณนี้. ถาใครสอนอวิชชา
วาเปนของเที่ยงแนนอน ประจําอยูในสันดานนี้ ก็พูดอยางภาษาคน ไมใช
ภาษาธรรม ; เทากับพูดอยางเขลา ๆ , ทําเรื่องจิตใจ เปนเรื่องวัตถุไปหมด ;
แลวเขาใจผิดวา วัตถุนี้ไมเกิด ไมดับ. ที่จริงวัตถุนี้ก็เกิดก็ดับ แตวาชามากเทานั้น.
กระแสจิตเร็วกวานั้นมากจนดูไมทัน จนกลับเห็นเปนวา ไมไดเกิด ไมไดดับไปเสียอีก.
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เอาละ พอแลวค่ําแลว เดี๋ยวจะกลับกุฎลําบาก. พูดเรื่องไดเรื่องเสีย ใหเปน
เรื่องเปนราว ใหเปนตนเปนตอ เปนกอ เปนอะไรไป ใหเขาใจงาย ๆ , พูดเรื่องราก
เรื่องโคนเสียกอน แลวจึงพูดเรื่องลําตน เรื่องกิ่ง เรื่องใบ เรื่องดอก อยางนี้.
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ธรรมปาฏิโมกข
๑๒. เรื่ อ งได - เรื่ องเสี ย (ต อ )
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันเสาร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน อาย ปมะแม

ว ั น เ ช  น ว ั น นี ้ เ ร า ถ ื อ ก ั น ว  า เ ป  น ว ั น ล ง
ปาฏิโ มกขธ รรมะ.วัน นี ้จ ะซัก ซอ มหัว ขอ เรื ่อ งไ ด เสี ย อี ก ครั้ง.
เรื ่อ งได- เสีย นี ้ เปน ที ่เ กิด ของความรู ส ึก
หรื อ การบั ญ ญั ติ ว า ดี ว า ชั่ ว ว า บุ ญ ว า บาป ว า สุ ข
ว าทุ ก ข , มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ น า จะพู ดซ้ํ า พู ดย้ํ า อี ก , ซ้ํ า อีก
ย้ําอี ก เพราะวาเปนเรื่องสําคัญคือมั นไล ไปจากขา งบน
ก็คือจากความยึดมั่นถือมั่นที่เปนเหตุใหเปนทุกขนี้ ถาเรา
ไล ล งไปจากความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มั น ก็ ล งไปถึง เรื ่อ งได
-เสี ย , ความรู สึ ก “ว า ได -ว า เสี ย ” เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความ
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มากขึ้ น ๆ, หรื อ ถ า เราไล ขึ้ น มาจากความ
รู ส ึก ที ่ว า “ได -เสี ย ” ขึ้ น มาก็ ถึ ง ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น .
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เรื่ อ งได - เสีย เป นความรูสึ ก พื้น ฐานของสิ่ ง มี ชีวิต
ที่ตองการขอใหนึกซ้ํา ก็มีใจความสําคัญตรงที่วา ความรูสึกวาเราได
หรือเราไมไดนี้เปนสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ, มีอยูเองตามธรรมชาติ; เรารูสึก
วาได หรือรูสึกวาไมได ก็รูสึกไดเองตามธรรมชาติ จนกลาวไดวา ถามีชีวิตแลว ก็ตอง
มี ความรู สึ กเรื่ องได เรื่ องเสี ยนี่ เพราะว าสิ่ งที่ มี ชี วิ ตนั้ น ต องมี ความรู สึ ก เรื่ องเป น
เรื่ องตาย. เรื่ องอยูเรื่ องตายนั้นคื อสิ่ งที่มี ชีวิ ต ฉะนั้ นมั นจึงดิ้ นรนเพื่ อจะอยู , ดิ้นรน
เพื่อจะอยู ไมอยากตาย; เพราะฝายอยูนั่นนะคือ ได ฝายตายนั่นนะคือ เสีย. พูดอยาง
สมัยใหมก็วา ฝายอยูนี่เปน positive ฝายตายเปนฝาย negative; ฉะนั้นจึงมีความรูสึก
เปนรากฐานมาตั้งแตเดิมของสิ่งที่มีชีวิต.
มั นน าหวั วที่ เขาเถี ยงกั นที่ กรุ งเทพฯ ว าต นไม มี วิ ญญาณหรื อไม ; แล วก็
เถียงกันจนพูดคําหยาบตอกัน. พวกอภิธรรมวา ตนไมไมมีวิญญาณมีแตชีวิต, ฝายหนึ่ง
วาตนไมมีวิญญาณ มีจิต มีวิญญาณ. ถาพูดกันอยางนี้ ผมอยูขางฝายมีวิญญาณ คือ
พูดวา ถาตนไม มีชีวิตแล ว มันต องมีความรูสึก; ความรู สึกนั่นแหละคือวิญญาณ ;
เชน ตนไมมีชีวิตอยูนี้มันตองมีความรูสึก แมวาความรูสึกจะนอยมาก มันก็มีความ
รูสึกวาไดหรือวาเสีย คือวาเราจะอยูหรือเราจะตาย นี้รูสึกได.
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ตนไม นี้ดิ้นรนเพื่ อจะอยู ไมอยากตาย ฉะนั้ นจึงต องต อสู ออกรากไปทาง
ที่จะได น้ํ ากิ น,อั นไหนเป นอันตราย ก็ พยายามสลั ดออกไป ต อสูที่ จะสื บพันธุ เอาไว
ไม ให สู ญพั นธุ ; เพราะฉะนั้นถ าเราแกล งทํ าต นไม เหมื อนจะทํ าให มั นตาย มั นจะ
รีบออกลู กทั นที แล วต อสู ไมยอมตาย จนกว าลู กนั้ นจะแก จะสื บพั นธุได มันจึ งจะ
ยอมตาย.
หรือวา ถาเราตัดกิ่งไมที่มีลูกออน ๆ ไปปก เทียบกับกิ่งไมที่ไมมีลูกไปปกนี้
ถ ามั นจะต องตายละก็ กิ่ งที่ ไม มี ลู กนั้ นจะตายก อน คื อสมั ครตายได ง าย ๆ; กิ่ งที่ มี ลู ก
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จะดิ้ นรนรั กษาลู กไว ที ก อน เพื่ อสื บพั นธุ หรื อเพื่ อเหลื อพั นธุ . ตามหลั กของพวกชี ววิ ท ยา
อธิบายไวขัดเจนมาก ที่ตนไมพยายามจะสืบพันธุ อยางนี้ตองทําไปดวยความรูสึก
ทั้งนั้น แตวาไมใชความรูสึกเต็มที่เหมือนมนุษย ตนไมก็รูสึกไดระดับหนึ่งอยางตนไม,
ตน ไมดิ ้น รนที ่จ ะสืบ พัน ธุ , แลว ก็ไ ดส ืบ พัน ธุ ห ลายวิธ ีด ว ยกัน ; มัน ตอ งพยายาม
สืบพันธุจนได มันจึงไมสูญพันธุ มาจนกระทั่งบัดนี้.
ถ า เลวหรื อต่ํ า ไปกว าต น ไม จะเป น ชี วิ ต เซลล เดี ย ว เป น เซลล พื ช หรื อ
เซลลสัตวก็ตามมั นก็ยั งมีความรูสึกที่จะสืบพั นธุ. พวกจุ ลินทรียต าง ๆ นั้น มันพยายาม
จะสื บพั นธุ ขยายพั นธุ , มั นต อสู เพื่ อไม ให สู ญพั นธุ ; ฉะนั้ นมั นจึ งมี อยู และมากขึ้ น ๆ
และแปลก ๆ ขึ้ น. บางชนิ ดก็ เกิ ดลู กออกมา บางชนิ ดก็ ขาดสองท อน บางชนิ ดก็ ง อก
ปุ ม ออกไป แลว ขาดหลุด ไปเปน ตัว ใหม; นั ่น เปน เจตนาที ่จ ะสืบ พัน ธุ  ก็เ พื ่อ อยู
เพื่อมีชีวิตอยู เพื่อคงอยู; นั่นคือเพื่อได, แลวมันก็ไมตองการจะเสีย.
จากธรรมชาติดังกลาวจึงถือเปนหลักวา ความรูสึกที่เปนพื้นฐานอันแรก
ที่สุด คือ ความรูสึก วา ได กับ วา เสีย . ไดคือ ไดอ ยู, เสีย คือ ตายไป, ไดข อง
ได เงิ น ได นี้ ก็ เพื่ อ อยู , เพื่ อ ประกอบการอยู . มั น จึ งมี ความสํ า คั ญอยู ที่ ได อ ยู , ได
มี ชี วิ ต อยู ; ถึ ง เราจะได ข า วได น้ํ า ได เ รื่ อ งนุ ง ห ม ได อ ะไรก็ ต ามเถอะ มั นก็ เ พื่ อ อยู ,
ได เกี ยรติ ยศชื่ อเสีย อํ านาจวาสนา อย างนี้ มั นก็ เพื่ ออยู . ฉะนั้ นบรรดาได ทั้ งหมดนี้
ก็ เ พื่ อ อยู ; ถ า ไม ไ ด เ พื่ อ ไม อ ยู เพื่ อ จะตายลง เพื่ อ จะดั บ ลง อย า งนี้ ไ ม มี ใ คร
ตองการดับลง.
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สรุปความวา ขั้นที่ ๑. เรื่องความรูสึกวาไดวาเสียนี้ เปนความรูสึก
พื้ นฐานนั บตั้ งแต ต นมา ตั้ งแต สั ตว ยั งเป นเพี ยงเซลล ๆ เดี ยว, แล วสั ตว ที่ ป ระกอบกั น
หลายเซลล เป นต นไม แล วก็ เป นสั ตว เดรั จฉาน, แล วก็ เป นมนุ ษย . ถ าเราจะพู ด ถึ ง
เทวดา พรหม บา ง ก็เ หมือ นกัน อีก ; ถา ถือ ตามบาลี พวกพรหมเปน พวกที่
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กลั ว ตายที่ สุ ด ในบรรดาสั ต ว ทั้ ง หลาย. เขาบั ญ ญั ต พวกพรหมเป น สั ต ว ที่ ก ลั ว ตาย
มากที่ สุ ด เพราะเขาพอใจในความเป นอยู อย างสู งสุ ด, อย างที่ เรี ยกว าขั้ นสู งสุ ด ดี ที่ สุ ด ;
ฉะนั้ นจึ งไม อยากตายมากที่ สุ ด. พวกเทวดาก็ ไม อยากตายยิ่ งกว าพวกมนุ ษย ฉะนั้ น
เลยไม ได ฟ งเรื่ อง “เทวดาโดดน้ํ าตาย ฆ าตั วตาย” แต มนุ ษย นี้ มี มาก; หมายความว า
ยิ่ง พอใจในความเปน อยูข องตัว เทา ไร ก็ยิ่ง ไมอ ยากตายเทา นั้น . นี่เ รื่อ งได
-เรื ่อ งเสี ย ตรงกัน ข ามทั้ ง นั้ น มั นเป น รากฐานของความรู สึ ก ทั้ง หลายแหล ที่ ทํ า
ใหเ กิด ปญ หาขึ ้น คือ ความทุก ข : เรารัก ที ่จ ะได มัน ก็ม ีค วามทุก ข, เรากลัว ที่
จะตายมั นก็ มี ความทุ กข ; ฉะนั้ นจิ ตที่ เป นอิ สระอยู เหนื อความรู สึ กเหล านี้ แล ว จึ งจะไม
เปนทุกข. นี้เปนขอแรก, เปนเงื่อนอันแรกของเรื่องได-เรื่องเสีย.
ขั้นที่ ๒. เมื่อมนุษยมีความคิด มีการพูด บัญญัติคําพูดมาก จึงเกิด
มีเ รื่อ งบุญ เรื่อ งบาปเรื่อ งดี เรื่อ งชั่ว เขา กัน ไดกับ เรื่อ งได-เรื่อ งเสีย . สว น
สั ตว เดรั จฉานนั้ นไม มี การพู ด ไม มี การบั ญญั ติ คํ าเป นชั้ น ๆ อย างนี้ มั นก็ คงมี แต ความ
รู สึ ก เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย อย า งเดี ย ว ไม มี คํ า พู ด ไม มี ค วามรู สึ ก ที่ ว า ดี ชั่ ว บุ ญ บาป
ทุ ก ข สุ ข ; ความรู สึ ก ที่ ว า ดี -ชั่ ว บุ ญ -บาป ทุ ก ข -สุ ข เรื่ อ งทํ า นองนั้ น ไม รู ทั้ ง นั ้น .
ถ า นึ ก ถึ ง คั ม ภี ร ไ บเบิ ล ที่ เ ขาบั ญ ญั ติ ว า ต น ไม ที่ กิ น แล ว เกิ ด ความรู สึ ก เรื่ อ งดี ชั่ ว นั้ น
นั่ นหมายความว าตั้ งต น เมื่ อมนุ ษย รู เรื่ องดี ชั่ วแล ว. ข อความนั้ นหมายความว า มั นตั้ ง
ต น เมื่ อ มนุ ษย รู สึ กว า ดี ว า ชั่ ว คื อสู ง กว า สั ต ว แ ล ว; สั ต ว จ ะรู สึ กแต ไ ด กั บ ไม ไ ด คื อ ได
กับเสียเทานั้น; ฉะนั้นมนุษยเริ่มเปนมนุษยโดยสมบูรณ ตอเมื่อรูสึกถึงความหมาย
ที ่ม นุษ ยจ ะใชพ ูด จากัน คือ เรื ่อ งดีเ รื ่อ งชั ่ว ; ดีค ือ ได ชั ่ว คือ ไมไ ด; แตแ ลว
มนุษยก็บัญญัติไปทางที่มีระเบียบ เปนศีลธรรมมากขึ้น.
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ถาเอาแต ว าได อยางเดี ยว ความรู สึ กเลว ๆ ก็ มี, คื อเอาแตได อย างเดี ยว
ก็ เกิ ดการเบี ยดเบี ยนผู อื่ น; เช นว า เสื อมั นก็ กิ นเนื้ อ ได กิ นก็ แล วกั น อย างนี้ ก็ เ ป น
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การถู กต องของเสื อ. แต มนุ ษย นี้ เราไม ยอมรั บอย างนั้ น ไม มี สิ ทธิ ที่ จะฆ าผู อื่ นหรื อ กิ น
ผูอื่น; ฉะนั้นจึงตองพูดถึงเรื่องวา ไดชนิดไหน เปนการดี ไดชนิดไหน ไมดีขึ้นมา.
ศีลธรรมก็เริ่มตั้งตน ดวยการบัญญัติวา ที่เรียกวาไดนั้น ตองไดในทาง
ที่เรียกวาถูกวิธี คือไดที่ดี; ถาไดไมดีก็คือเสีย เชนวาไดไปฆาเขา ไดไปเอาของ
เขามา ได มาก็ จริ ง แต ได มาเพื่ อฆ าตั วเอง อย างนี้ ก็ เท ากั บไม ได . ฉะนั้ นได ที่ ถู กต อ ง
จึงหมายถึงไดมาอยางที่ไมเปนการฆาตัวเอง ไมเสียอะไรไปอีก จึงจะเรียกวาได. ฉะนั้น
คําวา “ได” ที่ถูกตองของมนุษ ย ก็ตอง “ได” ชนิดที่ไมทําใหเกิดความทุก ข
ขึ้นแกตัวเอง หรือเสียขึ้นแกตัวเองทีหลัง, เกิดเรื่อง “เสีย” ก็เปนเรื่องเสียไป.
เมื่ อเราบั ญญั ติ ว า ดี ชั่ ว บุ ญบาป สุ ขทุ กข ก็ ถื อหลั กศี ลธรรมนี้ เป นหลั ก :
ดี ก็ ดี จ ริ ง ชั่ ว ก็ ชั่ ว จริ ง สุ ข ก็ สุ ข จริ ง ทุ ก ข ก็ ทุ ก ข จ ริ ง ตามการบั ญ ญั ติ ; แต ว า ขอ
ให นึ กไว ไม ลื มว า เรื่ องได เรื่ องเสี ยนั้ นน ะคื อความรู สึ กที่ ต องระวั ง. ถ าไม ระวั ง แล ว
จะเปนการไดอยางเลวขึ้นมา ซึ่งนั้นก็คือเสีย : ไดผิดธรรมะผิดศีลธรรม ไดอยาง
เลว. เช นโกงเขามา อะไรเขามา นั้ นคื อเสี ย, ไม ใช ได , ได อย างสั ตว เดรั จฉานได นั้ น
ไมใชไดเสมอไป ใชไดเฉพาะอยางสัตวเดรัจฉาน แตอยางมนุษยใชไมได.
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มนุษยตองมาปรับปรุงกันใหม ตองเปน “การได” ที่ไมเปน “การเสีย ”
ขึ ้น มา, ฉะนั้ น จะถื อ เพี ย งว า ได โ ดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ผู อื่ น เรี ย กว า ใช ไ ม ไ ด สํ า หรั บ
มนุ ษย . แต ถ าสํ าหรั บสั ตว ในโลกของสั ตว เดรั จฉานก็ ใช ได ; แต แล วก็ มี แง ที่ แ สดง
ให เห็ นว าไม ควรเหมื อ นกั น เพราะการที่ ไ ปกิ นเขา เขาก็ ต อ งต อ สู , ถ าต อ สู บางที
ตั วเองก็ ต องตายเหมื อนกั น. บางที สั ตว ที่ มี เขี้ ยวมี เขา มั นก็ เล นงานเอาเสื อหรื อสิ งห โ ต
ตายได เหมื อ นกั น เพราะจะไปกิ นมั น; อย า งนี้ ก็ ไ ม ใ ช ได เสี ยแล ว มั น กลายเป น
เรื่อง เสีย.
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ที นี้ เราก็ วางหลั กได โดยไม มี ผิ ด ว าได ขึ้ นมาตามลํ าดั บ เสี ยขึ้ นมาตาม
ลํ า ดั บ เป น คู ๆ กั น : ดี ชั่ ว บุ ญ บาป สุ ข ทุ ก ข ; สุ ข ก็ คื อ ได ทุ ก ข ก็ คื อ ไมไ ด,
บุญก็คือได บาปก็คือไมได, ดีก็คือได ชั่วก็คือไมได สิ่งที่ควรจะไดอยางถูกตอง.
ขั้นที่ ๓. คื อขั้นที่จะเกิดอุ ปาทานยึดมั่น จนเปนทุกข. อุปาทานใน
เรื่ องได -เรื่ องเสี ยนี้ อุ ปาทานก็ ทํ าหน าที่ พร อมกั นไป คื อว ายึ ดส วนที่ จะได ยึ ดในส ว น
ที่จะไม ให เสี ย; ยึ ดส วนเสี ยวาเป นส วนที่ น ากลั ว อย างไร ๆ ไม เอาแน , ยึ ดส วนได ว า
เอาแน; รวมกั นทั้ ง ๒ อยา งนี้ จึง เปนอุ ปาทานเต็ม ที่.เพราะฉะนั้น เรื่องได-เรื่อ ง
เสีย คือเรื่องรากฐาน, เปนความคิดรากฐานที่ทําใหเกิดอุปาทาน.อุปาทานก็คือ
ตนเหตุที่จะทําใหเกิดความทุกข; ฉะนั้น ปญหาของเราจึงอยูที่ความทุกขซึ่งมา
จากอุปาทาน.

ที่เรียกวา ความทุกข ตองประกอบดวยอุปาทานเสมอ
ตรงนี้ตองขอเตือนกันไวบอย ๆ วา ถาพูดวาความทุกขละก็ ตองหมาย
ถึงความรูสึกที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน. อยาถือตามตัวหนังสือ ที่ทอง ๆ กันโดย
ไม ร ะมั ด ระวั ง ว า ความเกิ ด เป น ทุ ก ข ค วามแก เ ป น ทุ ก ข ความตายเป น ทุ ก ข , นี้ ทํ า
ใหเ ขา ใจผิด ได. ถา ไมมีอุป าทานแลว ความเกิด ก็ไ มเ ปน ทุก ข ความแกก็ไ ม
เปนทุกข ความตายก็ไมเปนทุกข ดังที่พระพุทธเจาตรัสในบาลี. เราไดยินไดฟงและ
ท องกั นอยู ว า ความเกิ ดเป นทุ กข ความแก เป นทุ กข ความตายเป นทุ กข นั้ นหมาย
ความวา ตอ งมีอ ุป าทานอยู ใ นนั ้น ; เพราะวา ถา ไมม ีอ ุป าทานแลว ไมเ รีย กวา
ความเกิด ไมเรียกวาความแก ไมเรียกวาความตายก็ได, ความเกิด ความแก ความตาย
มีความหมายขึ้นมาตามความหมายนี้ ก็เพราะมีอุปาทานรวมอยูดวย.
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เมื่ อพระพุ ทธเจ าตรั สเพี ยงว า “ความเกิ ด” เราต องเข าใจได เองว า ความ
เกิดที่มีอุปาทานยึดวาความเกิดของเรา, เมื่อพูดวาความแก ก็ตองหมายความวา

www.buddhadasa.in.th

เรื่องได-เรื่องเสีย (ตอ)

๓๒๗

ความแกที่มีอุปาทาน ยึดวาความแกของเรา, เมื่อพูดวาความตาย ก็หมายถึงความตาย
ที่มีอุปทาน ยึดวาความตายของเรา. ตามธรรมดาพอเราพูดถึง ความเกิด ความแก
ความตาย ก็ ห มายถึ ง ของคนธรรมดาที่ ยั ง มี อุ ป ทาน, ถ า ของคนที่ ไ ม มี อ ุป าทาน
ก็ไมเรียกวาความเกิด ความแก ความตาย เรียกวาความเปลี่ยนแปลงของสังขาร
อยางหนึ่ง ๆ ไมเรียกวาความเกิด ความแก ความตาย.
ความเกิ ด ความแก ความตายนี้ เป นภาษาของคนธรรมดาที่ มี อุ ป าทาน.
ภาษาธรรมะแท ๆ เรียกวา ความเปลี่ยนแปลงของสังขารอยางหนึ่ง ๆ; หรือความรูสึกของ
พระอรหันต ก็รูสึกในความเกิด ความแก ความตาย นี้วาเปนเพียงความเปลี่ยนแปลง
ของสังขารอยางหนึ่ง ๆ. แตชาวบานเขาไมรูสึกอยางนั้น และเขาไมไดพูดอยางนั้น ;
เขารูสึกเหมือนอยางที่เขาพูด : ความเกิดอยางนั้น ความแกอยางนั้น ความตายอยางนั้น ;
ก็นากลัวทั้งนั้น; อยางนี้มันเต็มไปดวยอุปาทานอยูแลวในตัว.
พระพุ ทธเจ าตรั สตาภาษาชาวบ าน ภาษาธรรมดา เรี ยกว าภาษาคน,
ที่ภาษาชาวบานวาความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข, นี่ตรั ส
อย างภาษาชาวบ าน. ถ าตรั สอย างภาษาของพระอรหั นต ภาษาของท านเองก็ ว า
“สงฺขิเตน ปจฺปุาทานกฺธา ทุกฺขา - เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน”
คือมีอุปาทานยึดถือ ยึดครองอยูนั้นเปนทุกข. ฉะนั้นจึงสําคัญอยูที่วา อุปาทานเปน
ตัวใหทุกข อุปาทานมีในสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทุกข : ความเกิดก็มีอุปาทานยึดวาความเกิด
ของเรา, ความแก ก็ มี อุ ปาทานยึ ดว า ความแก ของเรา, ความตายก็ มี อุ ปาทานยึ ด ว า
ความตายของเรา แตโดยไมรูสึกตัว.
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ทีนี้เราก็มาถึงคําวา “อุปาทาน” ซึ่งตองระวังใหดี จากความรูสึกวา ไดเสียนี้ มันสรางอุปาทานขึ้นมา ที่จะเปนเราหรือเปนของเรา เราได เราเสีย, ของเรามี
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ของเราไมมี. หัวใจของพระพุทธศาสนา ก็คือเรื่องการทําลายอุปาทานนี้เสีย,
ทํ าลายความยึ ดมั่ นถื อมั่ นนี้ เสี ย เป นหั วใจของพุ ทธศาสนา; แล วก็ ใช ได แก ศ าสนาอื่ น
ทุกศาสนาเลย. เรื่องใหทําลายอุปาทานนี้เสีย แลวจะดับทุกข นี่ หลักอันนี้ก็ใชได
แก ทุ กศาสนา. ไปดู ให ดี เถอะ แม ว าไม พู ดไว ตรง ๆ ก็ พู ดไว โดยอ อ ม, เมื่ อเราพู ด
ออกไป เขาจะค านไม ได สามารถจะทํ าให เข ากั นได กั บทุ กศาสนา ที่ สอนเรื่ องความ
ดั บทุ กข : หมายถึ งศาสนาที่ ถู กต อง ที่ มี เหตุ ผลพอสมควร ไม ใช มิ จฉาทิ ฏฐิ และเป น
ศาสนา.

ตองศึกษาความหมายของคําวาอุปาทานใหถูกตอง
ที นี้ ก็ อ ยากจะพู ด มาถึ ง อุ ป าทาน ๔ ที่ เ ขี ย นภาพไว : กามุ ป าทาน
ทิ ฏฐปาทาน สี ลั พพตุ ปาทาน อั ตตวาทุ ปาทาน; เราอาจจะเรี ยนกั นมาผิ ด ๆ ซึ่ งผม
เองก็ รู สึ กว าจะเรี ยนมาผิ ด ตั้ งแต ที แรกเรี ยนนั กธรรมโท เรี ยนอุปาทาน ๔ นี้ เรี ยนมาผิ ด
โดยพู ด หรื อ แปลคํ า นี้ ผิ ด ; ฉะนั้ น อยากจะถื อ โอกาสพู ด กั บ พวกเราที่ เ ป น นั ก ธรรม
ใหไปคิดดูใหม.
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เมื่อผมเรียนนักธรรมโทก็เรียนอุปาทาน ๔;
กามุปาทานแปลวายึดมั่น
ในกาม. ผมก็ตองแปลอยางนี้ เพราะครูสอนอยางนี้, กามุปาทาน มีความยึดมั่น
ในสิ่งที่เปนกาม. เดี๋ยวนี้ครูสอนอยางไร ? ที่เรียนนักธรรมเอกมาบาง กามุปาทาน
ครูอธิบายวาอยางไร ? ยึดมั่นอะไร ? คนที่เปนนักธรรมเอกแลวนึกดูซิวาครูสอนวา
อยางไร ? ยึดมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส ที่เปนที่นารัก นาพอใจ นั่นคือยึดมั่นในกาม.
เดี๋ ยวนี้ชั กจะมองเห็ นว า พู ดอย างนี้ ไม ถูก ยึดมั่ นในกามนั้ นมั นผิ ดอยู ,
ผิดอยูโดยไมมีใครรูแลวก็ไมมีใครคาน, มันควรจะแปลหรือหมายความวา ยึดมั่น
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ดวยความรูสึกที่เปนกาม : คือความรูสึกที่เปนราคะหรือเปนกาม ไปยึดมั่นอะไรเขา,
ยึดมั่นในรูปเสียง กลิ่น รส ก็ตาม ดวยความรูสึกที่เปนกาม ที่เปนกิเลสกาม, ยึดมั่น
ดวยความรูสึกที่เปนกิเลสกาม.คําวา กามุปาทาน : “กาม” ตัวนี้หมายถึงกิเลสกาม,
“อุปาทาน” แปลวายึดมั่น=ยึดมั่นดวยกิเลสกาม,แลวก็ยึดมั่นซ้ําในวัตถุกามนั่นแหละ
ในรูป เสียง กลิ่น รส ที่เปนตั้งความรักใคร นี้เรียกวาวัตถุกาม,ยึดมั่นดวยกิเลสกาม
ในวั ตถุ กาม. แต คํ าว า “กาม” ในกามุ ปาทานนี้ หมายถึ งกิ เลสกาม; ฉะนั้ นถ าจะ
สอนกันใหถูก หรือวาพูดกันใหถูก ตองแปลวายึดมั่นดวยกาม; นี่อยางสั้นที่สุด
ยึดมั่นดวยกาม.
ถาสอนวา “ยึดมั่นในกาม” นี้มีทางผิด; ยึดมั่นดวยกาม แลวก็ในกาม
อี กที ละก็ ได . แต ถ าจะพู ดถึ งตั วหนั งสื อที่ ปรากฎ : กามะ+อุ ปาทานะ ละก็ ยึ ดมั่ น
ดวยกาม; กามนี้คือ ความรูสึกที่เปนความตองการในทางกิเลสกาม, อยางนี้มันก็จะ
เขาเรื่องกันหมด.
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กามุปาทานยึดมั่นดวยความรูสึกที่เปนกาม เขียนอยางนั้นดีกวา; ยึดมั่น
ดว ยความรู ส ึก ที ่เ ปน กาม. ทิฏ ฐปาทานก็ยึด มั่น ดว ยทิฏ ฐิเ ลย มัน ตา งกัน แลว ,
สีลัพพตุปาทาน ก็ยึดมั่นดวยสีลวัตร ที่เคยทํามาอยางโงเขลางมงาม; อัตตวาทุปาทาน
ก็ยึดมั่นดวยวาทะวาตน ยึดมั่นดวยความสําคัญวาตน. จนเห็นวา มีแตคําวา ดวย
ทั้งนั้น ไม มีคําว าใน ดวย ด วย ดวย ดวย สี่ ดวย. ยึ ดมั่นด วยกาม, ก็หมายถึ ง
กิเลสกาม, เอากิเลสกามเปนเครื่องมือไปยึดวัตถุตาม : ยึดมั่นดวยกาม, ยึดมั่นดวยทิฏฐิ,
ยึดมั่นดวยสีลวัตร, ยึดมั่นดวยอัตตวาทะ.

สิ่งที่ถูกยึดมั่นนั้น ก็คือขันธนั่นแหละ, คือเบญจขันธ หมายความ
ถึงเบญจขันธทั้ง ๕ คือรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมี ๕ กอง จะเปนสิ่งที่
ถูกยึดมั่น. เราจะยึดมั่นในขันธทั้ง ๕ นี้ ดวยความรูสึกที่เปนกามก็ได ดวยทิฏฐิก็ได
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ด วยสี ลวั ตรก็ ได ด วยอั ตตวาทะก็ ได . รู ป เสี ยง กลิ่ น รส โผฏฐิ พพะ ธั มมารมณ
นี่ มั นแทนกั นได กั บ รู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร วิ ญญาณ ถ าเรี ยนอภิ ธรรมมาแล ว
ก็รูไดดีวาอันไหนเปนอันไหน.
รู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร วิ ญญาณ ๕ อย างนี้ สงเคราะห กั นได กั บรู ป เสี ย ง
กลิ่ น รสโผฏฐั พ พะ ธั ม มารมณ แล ว มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น . บางที ไ ประบุ เ อาดิ น
น้ํ า ลม ไฟ ก็ มี , ดิ น น้ํ า ลมไฟ อากาศ วิ ญญาณก็ มี , ไประบุ ธาตุ ๖ เป นวั ต ถุ
ของความยึดมั่นถือมั่นก็มีไดทั้งนั้นเลย. จะเปนรูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ
ก็ ได , จะเป นรู ป เวทนา สั ญญา สั ง ขาร วิ ญญาณก็ ได , จะเป นดิ น น้ํ า ลม ไฟ
อากาศ วิญญาณก็ได, ยึดมั่นไดทั้งนั้น : คือวายึดมั่นดวยกิเลสกาม ก็หมายความวา
ไปทางกามารมณ, ยึดมั่นในทางทิฏฐิก็ในทางเปนนั่นเปนนี่ อยางนั้นอยางนี้,
ยึดมั่นในทางสีลวัตรก็หมายความวางมงาย งมงายกับสิ่งเหลานั้น, ยึดมั่นดวย
อัตตวาทะ ก็คือเปนตัวกูเปนของกูอยางนั้น.
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อุปาทาน ๔ นี้ควรจะนึกกันเสียใหม ดวยคํา ๆ แรกที่วา :
กามุปาทาน
ยึดมั่นดวยกามในอะไรก็ได ในสงที่เปนวัตถุของกาม ในอะไรก็ตามใจ. ทิฏฐปาทาน
ยึดมั่นดวยทิฏฐิ ก็คือเอาทิฏฐิเขาไปจับฉวยสิ่งตาง ๆ วาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ เปน
อยางโนน เราถูกเขาผิดอยางนี้.สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นดวยสีลวัตร ที่ประพฤติมา
จนชินดวยความงมงาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อะไร
อีกนั่นแหละ ไมใชไปเรื่องอื่น; เราเคยงมงายในเรื่อง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมารมณมาอยางไร ก็งมงายอยูอยางนั้น. สวนอัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นดวยความ
สําคัญมั่นหมายวาตัวกู วาของกู นี้ชัดเจนแลว ยึดมั่นไปในทางเปนตัวเปนตน.
สํ า หรั บ คํ า ว า อั ต ตวาทะ; วาทะนี้ ไ ม ไ ด แ ปลว า คํ า พู ด , แปลว า คํ า พูด
ก็จริง แตไมได หมายถึงคํ าพู ด; หมายถึ งทิฏฐิ ความคิดความเห็ นที่ เป นเหตุใหพู ด .
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คํ าว า “วาทะ” ในที่ เช นนี้ หมายถึ ง ความเข าใจที่ เป นเหตุ ให พู ด; อย าเข าใจวาทะว า
คําพูด; มักจะไปสอนวา ยึดมั่นดวยคําพูด วาตน; อยางนี้ผิด. ยึดมั่นดวยลัทธิ
ความคิด ความเห็นที่เปนเหตุใหพูดวาตน;อยางนี้ถูก. คนที่มีเกียรติ ครูบาอาจารย
เข าใจคํ านี้ ผิ ด เดาเอาเองว าวาทะ แล วแปลว าคํ าพู ดไปหมดน าละอาย. คํ าว า วาทะ
ในลักษณะอยางนี้ไมแปลวาคําพูด แตแปลวาลัทธิ, แปลวาลัทธิ. ที่ภาษาอังกฤษ
เขามี คํ าว า ism คื อคํ าว า วาทะ ในที่ นี้ ; ism อะไรคื อวาทะอย างนั้ น. Buddhism
ว า วาทะของพระพุ ท ธเจ า , พุ ท ธวาทะ. ยึ ด มั่ น ด ว ยวาทะว า ตน คื อ ยึ ด มั่ น ด ว ยทิ ฏ ฐิ
ความคิดความเห็นวาตนวาของตน.

อุปาทานตาง ๆ ก็เกี่ยวดวยเรื่องได-เสีย
อุ ปาทาน ข อที่ ๑. -กามุ ปาทาน : ยึ ดมั่ นด วยกาม ก็ เป นเรื่ องได -เรื่ อ ง
เสี ย เป นหลั กอยู ; ได อย างถู กอกถู กใจอย างนี้ เป นเรื่ องได ก็ พอใจ ที่ เป นบุ ญ เป น ดี
เป นกุ ศล; เช นเป นเทวดานี่ ก็ สมบู รณ ไปด วยกามารมณ ทั้ งนั้ น ก็ อยากเป นเทวดาทั้ งนั้ น .
ดีก็มีความหมายวาไดทั้งนั้น ถาไมไดก็ไมดี.
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อุปาทานขอที่ ๒. ถึงแมจะเปนเรื่องยึดมั่นดวยทิฏฐิ เพื่อจะบัญญัติ นั่นวา
นั่น นี่วานี่ ก็อิงหลักเรื่องได-เรื่องเสียเปนใหญกอน,
โดยจะพูดเรื่องที่ไมไดหรือ
เรื่องเสียนั้น เปนสิ่งที่ไมควรปรารถนา; ไดนี่ซิควรปรารถนาหรือถูก. ทิฏฐิความคิด
ความเห็ น ที่ เถี ยงกั นว าผิ ดหรื อถู กนี้ ก็ อยู ที่ ได หรื อเสี ยเท านั้ นเอง อุ ปาทานข อนี้ ก็ ตั้ ง
รากฐานอยูบน “เรื่องได-เรื่องเสีย”.
อุ ปาทานข อที่ ๓. สี ลั พพตุ ปาทาน แม จะเป นเรื่ องยึ ดมั่ นด วยความโง
ความงมงาย ก็ม ีร ากฐานอยูเ รื่อ งได-เรื่อ งเสีย ; เชน คน ๆ หนึ่ง ตื่น นอนขึ้น มา
จะต องหั นหน าไปทางทิ ศนั้ นทิ ศนี้ เพื่ อจะมี โชคดี จะต องล างหน าด วยวิ ธี การอย างนั้ น
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อย า งนี้ , ตื่ น นอนขึ้ น มาต อ งเห็ น ดอกไม สี ข าว, หรื อ ว า เห็ น โลหิ ต ; อย า งนี้ เ ป น ต น
เยอะแยะไปหมด ที่ เรี ยกว า สี ลั พพตุ ปาทาน ที่ ยึ ดมั่ นกั นอยู กระทั่ งเป นพิ ธี รี ตองของพวก
พุ ท ธบริ ษั ท . มี ศ าลพระภู มิ มี อ ะไรก็ ต าม เป น เรื่ อ งอย า งเดี ย วกั น หมด, เพราะตั้ ง
รากฐานอยูบ น “กลัว วาจะไมไ ด” เพราะอยากจะได ไมอ ยากจะเสีย , ฉะนั้น
จึงทํ าพิ ธี สี ลวั ตรต าง ๆ ด วยความงมงายเหล านั้ น เพื่ อให ได มา เพื่ ออย าให เสียไป. ความ
โง มี มาก ความขี้ ขลาดมี มาก ความกลั วมี มาก ก็ เลยยึ ดมั่ นด วยอุ ปาทานข อนี้ ทั้ ง นั้ น ;
สีลัพพตุปาทาน นั่นระวังใหดี มีรกรากอยูที่เรื่องได-เรื่องเสีย.
อุ ปาทานข อที่ ๔. อั ตตวาทุ ปาทานนี้ ไม ต องพู ดละ เห็ นได ชั ด เพราะมั น
ตะโกนอยู  ด ั ง ลั ่ น ว า “ตั ว กู ว า ของกู ” , มั น มี เ รื ่ อ งได - เรื ่ อ งเสี ย เป น หลั ก .
กู มั น ก็ ต อ งเป น กู ที่ ไ ด กู ที่ อ ยู กู ที่ ไ ม ต าย ของกู มั น ชั ด อยู แ ล ว มั น ต อ งได ต อ งมี
“สิ่งที่กูตองการ กูรัก กูพอใจ”.
อุปาทานทั้ง ๔.
จึงมีรากฐานอยูบนเรื่องได-เรื่องเสียทั้งนั้นเลย แตใน
ลักษณะตาง ๆ กันเปน ๔ อยาง.
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ที ่พ ูด นี ้ ก็เ พื ่อ ใหเ ขา ใจวา เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย ๒ คํ า นี ้ เปน ทั ้ง หมด
ทุกเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับความทุกข หรือความดับทุกข หรือวาเปนหลัก สํา คัญ
ที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา ที่มีอยูวา เราจะตองตัดอุปาทานใหขาดลงไป. การที่
เราจะต องตั ดทั้ ง ๔ อย างนี้ ดู จะมากมาย; เราแล นตรงดิ่ งไปยั งรากแก วของมั น คื อ
เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย เลน งานตรงที ่เ รื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย อยา ใหม ีค วามหมายขึ ้น มา,
อื่น ๆ จะถูกตัดหมดเลย.
เหมื อนกั บถอนหญ าที่ กกของมั น หญ าก็ เป นการถู กถอนทั้ งกอเลย. ถ าไปทึ้ ง
ที่ ใ บที่ ก า นที่ อ ะไรนี้ มั น ก็ ไ ม มี ที่ สิ้ น สุ ด มั น มี ห ลายใบหลายก า น มั น ไม ต าย. แต ถ า
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เอกกกอั นเดี ยวขึ้ นมาเสี ย มั นก็ ตายหมด ทุ กก านทุ กใบ. หรื อเหมื อนกั บถอนสายบั ว
มั นมี เยอะแยะไป, มี หลายสาย บั วกอ ๆ หนึ่ ง กอเบ อเร อ ; ต อ งถอนที่ กก ที่ หั ว
ของมั นขึ้ นมาที เดี ยว มั นก็ ขึ้ นหมด. แม บางที เราจะต องไต ไปเพี ยงสายเดี ยว จั บสายบั ว
เขาสายหนึ่ง แลวเอามือคลําลงไป จนพบกกของมันแลวดึงขึ้นมาทั้งกก มันก็ตายทั้งกก.
นี่มันเปนลักษณะที่เราจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะ ไมตองปฏิบัติทั้งหมด
ไม ต องศึ กษาทั้ งหมด,ศึ กษาแต สานใดสายหนึ่ ง ที่ ถู กต อง ที่ จะไปหารากแก วของมั น ;
แลว ไมต อ งปฏิบ ัต ิก รรมฐานทุก ขอ หลายสิบ ขอ . เราปฏิบ ัต ิข อ เดีย ว แลว เราก็
ไปถึ งรากเง าของกิ เลส ตั ดทํ าลายกิ เลสได เหมื อนกั บการถอนสายบั ว : คื อคลํ าไปที่
สายหนึ่งไปถึงกก แลวก็ถอนหมด ก็หมดทุก ๆ สาย เปนอันวาถอนหมดทุกสาย.

การปฏิ บั ติ ธ รรม ที่ สํา คั ญ นั้ น อยู ที่ ต อ งทํา ลายอุ ป าทาน
เราจึ ง ควรจะต อ งแน ใ จ แน ใ จในข อ นี้ : ข อ ที่ ว า เราอย า ไปหวั่ น วา
เราไม ได เรี ยนทั้ งหมด, เราไม ได ปฏิ บั ติ ทั้ งหมด, แล วเราจะดั บทุ กข ได อย างไร. สมั ย
โบราณก็ ไ ม มี ใ ครเรี ย นทั้ ง หมด เขาเรี ย นแต เ รื่ อ งทํ า ลายอุ ป าทานนี้ ทั้ ง นั้ น ; ดั ง เช น
คน ๆ หนึ่ ง ไปเฝ า พระพุ ท ธเจ า โต ต อบกั น ครึ่ ง ชั่ ว โมง ก็ เ ป น พระอรหั น ต ที่ ต รงนั้ น .
ไม ได เรี ยนอะไร, ไม ได เรี ยนเรื่ องศี ล สมาธิ ป ญญา ไม ได เรี ยนเรื่ องเบญจขั นธ , ไม ไ ด
เรี ยนเรื่ องอะไรอี กมากมาย. ไม ไดเรี ยนอะไร แต ว าเรื่ องสํ าคั ญเรื่องเดี ยว ที่ ตองเรี ย นก็
คือเรื่องทําลายอุปาทานเทานั้น ทําลายความยึดมั่นถือมั่นถวยอุปาทานนี้เสีย. เรื่อง
นี้ต องพู ดตรงเป นเรื่ องนั้ นเลย, แลวก็ เป นพระอรหั นต เลย. สวนที่ต องเรี ยนอี กมากมาย
ก็ไมมีปญหาอะไร เพราะเรามีวิธีที่สาวลงไปถึงกกของมัน แลวดึงทึ้งขึ้นมาทีเดียวหมด.
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ถึงสมั ยนี้ก็ เหมื อนกั น ไม จํ าเป นจะต องเรี ยนทั้ งหมด หรื อพยายาม
ปฏิบัติทั้ง หมด; เพราะวาเมื่อ ไดสิ่ง นั้น หรือ ถึง สิ่ง นั้น แลว ก็ห มดเรื่อ ง. เชน วา
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เรามาจากกรุ งเทพฯ โดยรถไฟถึ งไชยาแล ว; ทํ าไมเราจะต องหาวิ ธี มาด วยเครื่ อ งบิ น
หรื อ ด ว ยอะไรอื่ น อี ก เพราะเรามาถึ ง ที่ นี่ แ ล ว ด ว ยรถไฟแล ว , ทํ า ไมจะวิ่ ง กลั บ ไปขึ้ น
เรือ บิน มาอีก , ไปลงเรือ มาอีก , ไปเดิน มาจากทางทิศ ใตอ ีก ไปเดิน มาจากทาง
ทิศ ตะวั น ตกอี ก ; ที่ มั น เรื่ อ งบ า . เหมื อ นกั บ คนเดี๋ ย วนี้ ที่ เ รี ย นมาก, เรี ย นมากไม มี
ขอบเขต จนไมรูวาจะไปทางไหน; อยางนี้เปนเรื่องบา.
การปฏิ บั ติ ธรรมก็ มี วิ ธี เดี ยวที่ จะดิ่ งลงไปในเรื่ อง “ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น” ให ถู กวิ ธี
แนวใดแนวหนึ่ ง ตามที่ เ หมาะแก เ รา ตามที่ เ หมาะแก บุ ค คลนั้ น . บุ ค คลนั้ น เป น โรค
อุ ป าทานอั น ไหนมาก ก็ ต อ งตั้ ง ต น ด ว ยอุ ป าทานอั น นั้ น ; แล ว ไปถึ ง กกของ
อุปาทาน คือเรื่องได-เรื่องเสียนี้ แลวถอนทีเดียวหมด ก็หมดทั้ง ๔ อุปาทานเลย
แลวก็หมดเรื่องเทานั้น.

อุ ป าทานทุ ก ชนิ ด มี ก กอยู ที่ เ รื่ อ งได - เรื่ อ งเสี ย
นี่ถาเรามองเห็นวา ทั้งหมดรวมอยูที่ ๒ คํานี้ คือเรื่องได-เรื่องเสีย
แล วก็ ขอให สนใจมากเป นพิ เศษ ในการที่ จะเข าใจคํ าว า “ได ” หรื อ “เสี ย”. เรื่ องได
- เรื่ องเสี ยนี้ เท ากั น gainหรื อ loss; ถ าพู ดเพื่ อจํ าง ายสํ าหรั บคุ ณ ก็ คื อเรื่ อง gain
กับ เรื ่อ ง loss,=เรื ่อ งได-เรื ่อ งเสีย .ถา เราพิจ ารณาดูจ นเห็น วา แหม, มัน หลอก
ไปทั้ งนั้ นเว ย : เรื่ อง “ได ” นี้ ก็ หลอก เรื่ อง “เสี ย” นี่ ก็ หลอกเว ย, นี่ พอแล ว; เท านี้ พ อ.
เขาไปเฝ า พระพุ ท ธเจ า พู ด กั น ๑๐ นาที หมดเรื่ อ ง เป น พระอรหั น ต เ ลย; ที่ ว า ได
ก็ห ลอกเวย , เสีย นี ้ก ็ห ลอกเวย , พอกัน ที หยุด กัน ที ไมเ อาอะไรเวย , ก็เ ปน
พระอรหัน ตไ ดที ่ต รงนั ้น . แตเ ดี ๋ย วนี ้ เราไมใ ชเ ปน อยา งนั ้น ; เรื ่อ งไดแ ลว
ละก็วิ เ ศษ วิ เ ศษแสนจะวิ เ ศษ.เรื่ อ งเสี ย แล ว ก็ ก ลั ว ถอยหลั ง มี ค วามหมายมาก
น า กลั ว มหึ ม าที เ ดี ย ว, เรื่ อ งได ก็ น า รั ก มหิ ม าที เ ดี ย ว;อย า งนี้ ก็ ทํ า ไม ไ ด ในการที่ จ ะ
ตัดอุปาทานหรือตัดอะไร.
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ขอใหมองเห็นวา เรื่องไดนี้ก็หลอก ๆ เทานั้นเอง, เรื่องเสียก็หลอก ๆ
เหมือนอยางนี้ : ที่แทคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราว, เปนความไม
แน น อน, หรื อ ความเปลี่ ย นแปลงไปตามเรื่ อ งตามราว; พอได เ ข า มาก็ เ ป น ได ,
ออกไปก็เปนเสีย. ฉะนั้นเราอยาหลงบูชามัน :ไมบูชาการได และไมกลัวการเสีย
แลว เราก็ทํ า ไปในลัก ษณะที ่เ รีย กวา ได : คือ ใหไ ดม ีช ีว ิต อยู  เลี ้ย งชีว ิต อยู ไ ด
เปน อยู ไ ด; แตไ มบ ูช าการได ไมห ลงรัก การได ไมห ลงบูช าการไดอ ยู  และไม
กลัวการตาย;ถือวาเปนเรื่องเปลี่ยนแปลงของสังขารเทา ๆ กัน; นี่ก็เรียกวา
อยูเหนือ “การได-การเสีย”.
ความเปนพระอรหันตนั้นอยูเหนือการได-การเสีย หมายความวา
ไดอาหารบิณฑบาตมาฉันก็อยางนั้น, ไมไดมาก็อยางนั้น. แตเมื่อทานเดินไปบิณฑบาต
นั ้น เปน การไดท ุก ที ทั ้ง ที ่ใ จไมเ คยบูช าหรือ ยึด มั ่น ในเรื ่อ งนี ้เ ลย ก็ม ีอ าหารฉัน
ไมต าย ก็ อ ยู ไ ด ; แต ไ ม ไ ด พ อใจ ไม ไ ด บู ช าในเรื่ อ งได ได กิ น ได ก าม ได เ กี ย รติ
หรือไดอะไรก็ตาม ไมไดบูชาสิ่งที่เรียกวาได. ก็เปนอันวาผิดกันกับปุถุชน ตรงที่วา
ทานไมมีได ไมมีเสีย โดยที่เห็นวา เรื่องได-เรื่องเสียนี้ ของหลอกเหมือนกัน
ปญหาก็หมด.เพราะฉะนั้ น ถาใครไปเฝาพระพุทธเจา พูดกันแตเรื่องนี้อยางเดีย ว
ไมกี่คํ า เลย แลว จิต ใจปลงลงไปไดก ็เ ปน พระอรหัน ตที่นั ่น . เขาไมเ คยเรีย น
พระไตรปฎก ไมเคยทอง พุทธฺ สรณํ คจฺฉามิ, ไมเคยรับศีลหา ศีลแปด, ไมเคย
บวชเปนพระเปนเณร, ไมเคยอะไรมากอน ก็เปนพระอรหันตที่ตรงนั้น นี่มีมากมาย.
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คําวา “หยุด” ในภาษาธรรมก็หมายถึง “ไมมีได-ไมมีเสีย”
ทีนี้จะพูดถึงเรื่องที่คนไมเขาใจกันโดยมาก เชนเรื่ององคุลิมาล. พระพุทธเจา
ตรัสคําเดียววา “ฉันหยุดแลว เธอยังไมหยุด” ก็หมายความถึงหยุดนี้ หยุดที่ตัวฉัน
หยุด ที ่ต ัว กู หยุด ได หยุด เสีย หยุด อะไรหมด จึง เปน พระอรหัน ตไ ด; โดยที่
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ธรรมปาฏิโมกข

ไม ต อ งรู เ รื่ อ งอื่ น หรอก รู แ ต เ รื่ อ งนี้ รู เ รื่ อ งหยุ ด คื อ ไม มี ตั ว ฉั น ที่ จ ะไปไหนมาไหน
นั่น เรีย กวา หยุด . ถา ยัง ได ก็วิ ่ง ไปหาได ถา ยัง เสีย ก็วิ ่ง ไปจากเสีย . ถา ยัง
อยากได วิ ่ง ไปหาอีก เสีย ก็วิ ่ง ไปทางหนึ ่ง อีก ก็เ ลยวิ ่ง ไปวิ ่ง มา : ไดก ็วิ ่ง มาหา
เสีย ก็ วิ่ ง ไป อย า งนี้ เ ป น ต น แล ว แต จ ะพู ด . ถ า ยั ง วิ่ ง ไปวิ่ ง มา ก็ คื อ ยั ง มี ไ ด -มี เ สี ย ;
ถาไมมีได-ไมมีเสีย ไมมีวิ่งไป วิ่งมา, นั่นแหละคือที่สุดแหงความทุกขละ.
พระพุ ท ธเจ า ท า นใช คํ า ว า “ที่ สุ ด แห ง ความทุ ก ข ” -อนฺ โ ต ทุ กฺ ข สฺ ส ;
ฺอ นฺโ ต แปลวา ที ่ส ุด , ทุก ฺข สฺส -ของความทุก ข; นั ่น ที ่ส ุด แหง ความทุก ข คือ
ไมได ไม เสี ย. “หยุ ด” ในความหมายนี้ ไม ใช ว าหยุ ดด วยความหลงใหลอยู ที่ นี่ , หยุ ด
เพราะไม มี ตั ว ไม มี ตั ว จะอยู ไม มี ตั ว จะไป ไม มี ตั ว จะมา.
ที นี้ คนเป น ๆ มี ชี วิ ต มี ความคิ ดนึ กอย างนี้ จะไม วิ่ งไปวิ่ งมาย อมไม ไ ด ;
ทางร างกายนี้ ก็ ต องไปนั่ นมานี่ ไปบิ ณฑบาต ไปส วม ไปอาบน้ํ า, ไปเรื่ อย ต องไปมา
อยู อ ย า งนั้ น ทางร า งกาย; แต ว า ทางใจนี้ ห ยุ ด ได ไม ไ ปไม ม า แล ว จะไม เ ห็ น อะไร
ว า มี ไ ด -มี เ สี ย . วั น หนึ่ ง ไม รู สึ ก เป น ทุ ก ข ไม รู สึ ก มี ไ ด มี เ สี ย คื อ ไม มี อ ยู ไ ม มี ต าย;
แต ก็ ไม เคยตาย มี อาหารก็ กิ นไป กว าร างกายนี้ จะชรา จะตายไปตามธรรมชาติ ไม มี
ปญหาวาจะมีอะไรกินไหม ? จะเดือดรอนไหม ?
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ถ าพู ดตั ดบท ก็ คื ออยู ก็ ได ตายก็ ได ; ฉะนั้ นจึ งไม มี ป ญหาหนั กอกหนั กใจ
เรื ่อ งอยู ห รือ เรื ่อ งตาย เรื ่อ งได หรือ เรื ่อ งเสีย ไมม ีป ญ หาที ่จ ะเปน ความทุก ข;
แตแลวสิ่งตาง ๆ ก็เปนไปตามเรื่อง คือมีมาสําหรับเลี้ยงชีวิต ถาปฏิบัติถูกตองในเรื่องนี้
ก็ ไม มี ความทุ กข เลย จนกระทั้ งความตายมาถึ งก็ ไม มี ความหมายเลย. ความตายนี้ ไม มี
ความหมายเลย; ไมมีความหมายทั้งอยูหรือทั้งตาย ตองถึงขนาดนี้ จึงจะเรียกวา
อยูเหนือการได อยูเหนือการเสีย.
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วั นนี้ ก็ พู ดเรื่ องการได การเสี ย ย้ํ า ๆ ย้ํ าซ้ํ า เหมื อนกั บลงปาฏิ โมกข ย้ํ าซ้ํ า
อยูเสมอ ใหเขาใจเรื่องคําวาได และคําวา เสีย นี้ใหถูกตอง ใหเพียงพอ ไมใหผิดได,
ฉะนั้ น เรามี อุ ป าทานทํ า ให เ ป น ทุ ก ข อ ยู นี้ ก็ เ พราะว า ไปเห็ น เป น เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย
ด ว ยอุ ป าทานทั้ ง นั้ น ; เราไม มี ไ ด ห รื อ เสี ย ก็ ไ ม มี ค วามทุ ก ข เ ลย. แต เ ดี๋ ย วนี้ ค นทั่ ว ไป
เขาพู ด เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย เราก็ พู ด กั บ เขาได , พู ด กั บ เขาเป น เหมื อ นกั น ในเรื่ อ งได เรื่อ งเสีย : เปน ภิก ษุไ ดฉัน หรือ ไมไ ดฉ ัน อยูห รือ ตาย นี่ก็พูด เปน เหมือ นกัน
แตไ มย ึด มั ่น ดว ยอุป าทานในสิ ่ง เหลา นั ้น เหมือ นคนเขาพูด .นี ่ม ีคํ า ตรัส ของ
พระพุ ทธเจ า มี ที่ มาหลายแห งเหมื อนกั น ที่ ว า : “ตถาคตก็ พู ดเหมื อนชาวบ านพู ด
แต ไ ม ไ ด ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในความหมายนั้ น เหมื อ นที่ ช าวบ า นยึ ด ถื อ ” มี เ ท า นั้ น เอง.
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็พูดวาฉัน วาเรา วากู วาอะไรก็ไดเหมือนกัน.
เรื่ องนี้ น าหวั ว เป นเรื่ องแทรกเบ็ ดเตล็ ด คื อพระจอมเกล าฯ ท านทรงท ว ง
ขึ ้น มาวา “เฮย , นี ่ทํ า ไมแปลหนัง สือ กัน อยา งนี ้ เมื ่อ เราพูด ถึง พระพุท ธเจา
พระพุทธเจาทรงใชคําวาตถาคตไปหมดไมมีพูดวาฉันวาแก วาขา วากู อะไรเลย มันเปนไปได
อย างนั้ นหรื อ ?” ก็ น าหวั วเหมื อนกั น. นี่ หมายความว า พระจอมเกล าฯ ท านทรงเชื่ อว า
แม พระพุ ทธเจ าท านก็ พู ดตามภาษาชาวบ านพู ด. บางเวลาท านก็ พู ดว า “ฉั น” บางเวลา
ท า นก็ ว า “แก” หรื อ “เอ็ ง ” หรื อ “ข า ” เลยเหมื อ นที่ ช าวบ า นพู ด ; ถ า พู ด ไทย.
แตวาแมจะพูดวาอยางไร ตามภาษาชาวบานพูดอยางไร; แตอุปาทานที่ยึดถือ
ในคํ า พู ด ในความหมายของคํ า พู ด นั้ น มิ ไ ด มี , มิ ไ ด มี เ หมื อ นที่ ช าบ า นยึ ด ถื อ
เหมื อนที่ คนธรรมดายึ ดถื อ; จึ งว าพระพุ ทธเจ าก็ พู ดเหมื อนกั บชาวบ านพู ด แล วก็ ทํ า
เหมื อ นชาวบ า นทํ า ในเรื่ อ งกิ น เรื่ อ งอยู เรื่ อ อาบ เรื่ อ งถ า ย เรื่ อ งอะไรก็ ต าม,
แตไมไดยึดมั่นเหมือนที่ชาวบานยึดมั่น เพราะวาใจอยูเหนือความรูสึกที่วาไดหรือ
เสียนั่นเอง

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

www.buddhadasa.in.th

๓๓๘

ธรรมปาฏิโมกข

เรื่ อ งได - เรื่ อ งเสี ย ทุ ก เรื่ อ งไปรวมอยู ที่ อุ ป าทาน
อย า ลื ม ว า เรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย นี้ มั น ลึ ก ลงไปถึ ง แม แ ต ค วามรู สึ ก ของสั ต ว
เดรัจฉาน ของต นไม กระทั่ งของชีวิ ตเซลล เดี ยว ซึ่งยังไมรู วาจะเรี ยกวาสั ตว หรื อตนไม
อย างนี้ เป นต น. เพราะฉะนั้ นเราพู ดเรื่ องคํ าว า “ได ” กั บคํ าว า “เสี ย” นี้ กั นอี กสั กป
หนึ่ ง ก็ ไ ด ก็ ค งจะเข า ใจดี ขึ้ น : คื อ พู ด ได ไ ม จ บหรอก พู ด ไปในแง ไ หนก็ ไ ด แต ว า
ทุกเรื่องมันไปรวมอยูตรงเรื่องอุปาทาน, เรื่องได-เรื่องเสีย.เรื่องได-เรื่องเสีย
เปนรกรากของกิเลสทั้งปวง; ไปยึดมั่นก็เกิดกิเลส ไมยึดมั่นก็ไมมีกิเลส.
ถ าดู กั นอี กแง หนึ่ งแล ว คนก็ จะน าละอายแก ต นไม ต นไม เมื่ อได กิ นอาหาร
มั น ก็ ไ ม ก ระดิ ก กระดี้ อ ะไรเหมื อ นกั บ คนเลย, เมื่ อ มั น ไม ไ ด กิ น อาหารเลย มั น ก็ ไ ม
โวยวายเหมื อ นกั บ คนเลย; ดู ใ ห ดี เ ถอะเพราะฉะนั้ น อย า ดู ถู ก อุ ต ส า ห ป ลู ก ต น ไม
เล็ ก ๆ เล น บ า งในกระถาง แล ว คอยดู ว า มั น เป น อย า งไร มั น หั ว เราะเป น ไหม ?
มั นร องไห เป นไหม ? เมื่ อมั นได ก็ อย างนั้ นแหละ เมื่ อมั นไม ได ก็ อย างนั้ นแหละ; แต มั น
รูสึกนะ เปนทุกขไมเปนทุกข มันรูสึก แตมันไมไดแสดงมากเหมือนคนเทานั้น.
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เมื่ อ สุ นั ข ได กิ น ก็ ไ ด กิ น แต มั น ไม นั่ น นี่ เ หมื อ นคน; หรื อ เมื่ อ ไม ไ ด ก ิน
มั น ก็ ไ ม เ อะอะโวยวายโมโหโทโสมากเหมื อ นคน; ฉะนั้ น สุ นั ข ก็ ยั ง ดี ก ว า คนในแง นี้ .
คนพอไดเข าก็ กระดิ๊ กกระดี๊ รี้ พอเสี ยเข าก็ โวยวายอย างนั้ นอย างนี้, สั ตว ยั งไมเ ป น มาก
ขนาดนั้ น : เพราะว า มั น ไม มี อุ ป าทานในเรื่ อ งได -เรื่ อ งเสี ย มากเหมื อ นคนนั่ น เอง,
เพราะมั นไม เก งเหมื อนคน, ไม ฉลาดเหมื อนคน แล วคิ ดนึ กไม เก งเหมื อนคน, แต แ ล ว
มั นก็ ได ผล คื อเป นทุ กข น อยกว าคน. คนเราลองให อดข าวสั กสามชั่ วโมง หิ วข าวสั ก
สามชั่ วโมง คิ ดเป นบ าเป นหลั งไปเลย, แต สุ นั ขมั นดู ไม มากมายอะไรนั ก ก็ ดิ้ นรนไปหา,
หาไมได เหนื่อยนักก็นอนเสียได.
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การเลี้ ยงสุ นั ขก็ ดี ปลู กต นไม เล นก็ ดี ผมถื อโอกาสศึ กษาธรรมะขั้ นลึ กใน
เรื่องจิตเรื่องวิญญาณ เรื่องอุปทานนี้ พรอมกันไปในตัวเลย ไมเสียหาย ไมเสีย
เปลา ไมเ สีย หลาย. ใครวา ผมบา เลน ตน ไม รัก สวยรัก งาม รัก อะไรก็ว า ไป;
แต ผมก็ มี ธุ ระ มี หน าที่ อยู อย างหนึ่ ง ที่ จะดู มั นในแง ลึ ก; เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตก
ต างระหว างคนกั บสั ตว เดรั จฉาน กั บต นไม ต นหญ า บอน กระทั่ งตะไคร น้ํ า สั ตว ต นไม
ที่ เป นเพี ยงพื ช ตะไคร น้ํ าเขี ยว ๆ ไม เป นต นเป นลํ า, กระทั่ งที่ ดู ด วยตาไม เห็ น, กระทั่ ง
จุลินทรียที่ดูดวยตาไมเห็น มีอยูในน้ํา อะไรนี้ เพื่อจะรูวา สิ่งที่เรียกวาจิตนี้คืออะไร ?
ความคิด วิญญาณอุปาทาน นั้นคืออะไร ?

มนุ ษย มีทุ ก ข ม ากจึ ง ต อ งรูธ รรมะไวแก ไ ข
ผลที่สุดรูสึกวามนุษยนี้เพราะรู; จึงตองมีความทุกขมาก; เพราะวา
รูมาก มนุษยนี้เปนทุกขมากกวาอะไรหมด ก็เพราะวารูมากกวาอะไร; รูมากจะยากนาน
มีความรูมากก็ลําบากมาก, พวกนั้นรูนอยก็ลําบากนอย. เราก็เสียเปรียบในขอนี้;
แตถาเราจะดีกวาสิ่งเหลานั้น เราก็ตองรูธรรมะของพระพุทธเจา เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น เรื่องได-เรื่องเสีย เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องสุขเรื่องทุกข เรื่องนรกเรื่องสวรรค,
เรื่องอะไรที่มันเปนคู ๆ คู ๆ ตรงกันขาม เราก็เลยประเสริฐเลิศที่สุดกวาสัตวเดรัจฉาน
กวาตนไม กวาอะไร. แตถาเรายังไมไดสิ่งนี้มา เรายังไมดีกวาสัตวเดรัจฉาน ยังเสีย
เปรียบ ตรงที่เปนทุกขมากกวาสัตวเดรัจฉาน.
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ไปคิ ดดู เถิ ด คน เมื่ อไม มี ธรรมะของพระพุ ทธเจ าแล ว เป นทุ กข มากกว า
สัต วเ ดรัจ ฉาน :ชั ่ว โมงนี ้ต กนรก ใจรอ นเปน ไฟ, ชั ่ว โมงตอ มาหิว เปน เปรต,
ชั่ว โมงตอมาก็โงเปนสัตวเดรัจฉาน, ชั่วโมงตอมาก็ขี้ขลาดเปนอสุรกาย. มันแย,
แย กว าสุ นั ข ซึ่ งวั นหนึ่ ง ๆ ไม มี ชั่ วโมงเป นนรก เปรตเดรั จฉาน อสุ รกาย เหมื อ นคน.
คนในวั นหนึ่ ง ๆ มี ชั่ วโมงที่ เกิ ดเป นนรก เดรั จฉาน เปรต อสุ รกายซ้ํ า ๆ ซาก ๆ ไม รู จั กสิ้ น
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จั ก สุ ด , นี้ จึ ง ต อ งถื อ ว า เสี ย เปรี ย บสั ต ว เ ดรั จ ฉาน ซึ่ ง มั น สบายว า . คนที่ เ ป น ทุก ข
ก็ เพราะว าไม มี ธรรมะของพระพุ ทธเจ า ที่ จะมาดั บความร อนเสี ย. เพราะฉะนั้ นขอให
สนใจให มาก ที่ จะศึ กษาเรื่ องอุ ปาทานยึ ดมั่ นถื อมั่ น ดี ชั่ ว บุ ญบาป สุ ขทุ กข อ ะไร
ซึ่งมีรกรากมาจากความรูสึก “วาได-วาเสีย” ๒ อยางเทานั้นเอง.
ฉะนั้ น จึ ง สรุ ป ความเหมื อ นที่ ขึ้ น ต น ว า ไม ต อ งเรี ย นเรื่ อ งนี้ ; ถ า จะเรี ย น
กัน อยา งลึก ซึ้ง ก็เ รีย น “เรื่อ งได-เรื่อ งเสีย ” ๒ คํา เทา นั้น ใหรูจ ริง ; แลว จะ
เห็น วา โอย, มันหลอกเหมือนกันหมดทั้งไดและทั้งเสีย; อยาไปเลนกับมันเลย
อยูกันเปนกลาง ๆ ไมมีไดไมมีเสียกันเถิด ไมมีความทุกข; นี่ถาพูดก็พูดอยางนี้.
พูดนั้นพูดงาย แตวาปฏิบัติคงจะยากอยูตามเคย; แตถาเรารูวิธีปฏิบัติรวบลัดใหถูก
เรื่ องถู กราว มั นคงจะไม ยากมาก เหมื อนที่ ยากกั นอยู . เดี๋ ยวนี้ มี ความต องการมาก
มี พิ ธี รี ตองมากมี อะไรมาก ก็ เลยยิ่ งยากหลายเท า, ถ ารวบลั ดเรื่ องให สั้ น เหลือ แตก าร
ศึกษาเรื่องนี้ ก็จะยากนอยลงงายมากขึ้น.
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ทําใหถูกทาง ใหถูกวิธี มองดูทุกคราว มีสติทันทวงที ทุกคราวที่มี
อาการที่เราเรียกกันวาไดวาเสีย อันนี้ไดอะไร ? อันนี้เสียอะไร ? มีสติสัมปชัญญะ
ทันทวงที พิจารณา อาว, มันหลอก ๆ เหมือนกันเวย ทําอยางนี้เรื่องไปเปนการ
ปฏิ บั ติ ป ส สนาที่ สู ง สุ ด ที่ ร วดเร็ ว และสู ง สุ ด .
ค่ําแลว พอกันที เดี๋ยวจะกลับลําบาก.

www.buddhadasa.in.th

ธรรมปาฏิโมกข
๑๓. แพ เ ป น พระ ชนะเป น มาร
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ตรงกับวันเสาร แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ยี่ ปมะแม

พู ดธรรมะมาอย างนี้ ๑๐ กว าป แล ว ถ านั บครั้ ง ที่
อบรมครั ้ง นี ้ที ่ ๙ ก็พ ูด มา ๙๐ ครั ้ง แลว ; ถ า พู ด
อีก ปห นึ ่ง ปห นา นี ้ ก็ ๑๐๐ ครั ้ง พอดี นี ่ก ็อ าจจ ะ
หยุด กัน ทีก ็ไ ด. การพูด อยา งนี ้เ ปน พิเ ศษ ที ่ พ ู ด
ตรงนี้ คลาย ๆ พู ดเป นที่ พิ เศษ, เรา เรียกว า ธรรมปาฏิโ มกข อัน ใคร ๆ จะวาไมไ ด; เราพูด ได ต าม
ชอบใจเปน พิเ ศษ ฉะนั ้น จึง พูด ที ่ต รงนี ้. ถา ไปที่
ก รุ ง เ ท พ ฯ ก็ พ ู ด ที ่ ส ว น อุ ศ ม . คุ ณ ไ ป อ า น ห นั ง สื อ
โอวาท เขาใช คํ าว า “โอวาท” รวม ๆ ทั่ วทุ กเรื ่อ งที ่พ ูด
ที่ ส วนอุ ศ ม : เรื่ อ งไม ต อ งทํ า อะไร, เรื่ อ งไม มี ศ าสนา,
ในโลกมี แ ต ค นบ า , ฟ ง ออกไหม ? ในโลกมี แ ต ค นบ า
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หั ว ข อ นี้ คิ ด ดู ซิ ห มายความว า อย า งไร ? ฟ ง ออกหรื อ ยั ง ? ผิ ด ถู ก อย า งไร ?
มองให เ ห็ น ให รู ขั ด แย ง กั น อย า งไร ? ไม เ ห็ น ด ว ยหรื อ เปล า ? หรื อ ว า รู สึ ก
อยางอื่น. คนในโลกมีแตคนบาทั้งนั้น หมายความวาอยางไร ? ที่วาในโลก
มีแ ตค นบา ทั ้ง นั ้น ไมม ีค นดี. ลองอธิบ าย “ในโบกมีแ ตค นบา น” ดูซิ
กระทั ่ง คนชาวบ า นทั่ ว ไปให เ ขามองเห็ น ว า ในโลกนี้ มี แ ต ค นบ า ไม มี ค นที่
ไม บ า เลย คุ ณ จะพิ สู จ น อ ย า งไร ? ในกายนี้ มี แ ต ค นบ า ทั้ ง นั้ น เลย แล ว คนที่
ไมเขาใจผิด คนที่ดี ก็มีอยูในโลกนี้ แลวเราจะอธิบายเขาอยางไร.

โลกนี้ มี แ ต ค นบ า จริ ง หรื อ ไม
นี่เปนเรื่องเขาใจธรรมะหรือไม ? เขาใจธรรมะตรงจุดหรือไม ? ลึกซึ้ง
หรือไม ? มันไมมีอะไรจะตองพูดแลว เหลืออยูแตวา : เขาใจที่พูดใหมันตรงจุด
ธรรมะทีเราเรียนมานั้น เขาใจใหมันถูกเถอะ, เขาใจใหมันถูกและสมบูรณ
เขาใจถูกตอง และลึกซึ้งถึงที่สุด, สมบูรณที่สุด; แลวก็จะพูดไดอยางนั้นเอง.
“ในโลกนี้มีแตคนบา” ถาผมจะอธิบายเสียเรื่อย ก็จะเปนอยางภาพนั้น. พวกคุณ
ก็จะโงลงไป แลววันหนึ่งก็จะดาผม, ทําใหไมมีโอกาสที่จะใชความคิดของตัวเอง
เลยไมรูอะไร; วันที่จะรูดวยความคิดของตัวเองก็จะไมมีกัน เพราะวาเขาบอกเสียเรื่อย,
แลวก็ยิ่งโงลง โงลง โงลง. ผมมีขอดีขอนี้ มีดีคือไมคอยถามใคร; ที่แลวมาจนกระทั่ง
บั ดนี้ คุ ณดู เถิ ด ผมไม พยายามจะถามใคร,พยายามจะตอบเอง จะรู เอง คิ ดขึ้ นมา
ใหไดเอง; เพราะฉะนั้นจึงรูอะไรอยางนี้, จึงทําอะไรอยางนี้.
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วิ ธี ข องฝ า ยเซ็ น เรื่ อ งบรรลุ ธ รรมเพราะเสี ย งอิ ฐ กระทบไม ไ ผ
คุ ณรู เรื่ องนี้ ดี แล วหรื อ ? รู ปภาพรู ปนั้ น : ภาพที่ เขี ยนไว เป นไม ไผ หรือ
ป า ไผ ; แล ว พระรู ป หนึ่ ง กวาดขยะอยู นี้ ; ถ า ยัง ไมรู ก ็ยิ ่ง ไมรู  ยิ ่ง พูด ก็ยิ ่ง ไมรู ใ หญ
ก็ดีเหมือนกัน.
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๓๔๓

พระองค นี้ ชื่ ออะไรก็ ลื มเสี ยแล ว จดไว มี ; เมื่ อก อนนี้ เป นนั กเลงเหมื อ น
อย างคนบางคนเกะกะเกเร ไม ยอมแพใครเหมือนกั น. ทีนี้ เบื่ อเขา ก็มาบวช คล าย ๆ
หั วไม มาบวช, บวชแล วถามอาจารย . หั วข อ ที่ เอามาถามนั้ นว า ทํ าอย างไรจึ งจะ
บรรลุ ธรรม ? ทําอย างไรจึงจะดับกิเลสได ? เหมือนที่ คนทั้งหลายชอบถามหัวขอนี้ ,
ก็ตองถามอยางนี้ ตามธรรมดาคนบวชเขามาใหม.
อาจารย ตอบว า ถ าผมตอบให คุ ณ มั นก็ เป นของผม, มั นเป นของคุ ณไป
ไมได, ฟงถู กไหม ? อาจารยว าอยางนี้ : ถาบอกใหไป ก็เป นของผม จะเปนของ
คุณ ไปไม ได ; เพราะคุ ณ ไม ได รู เ อง ไม ไ ด คิ ด เอง ไม ได พ ลุ ง ขึ้ น มาเอง ไม ไ ด โ พล ง
ขึ้นมาเอง, ปญญาไมไดโพลงขึ้นมาเอง.
อาจารย บอก ว า บอกเข ามั นก็ เป นของผมเอง ไม ใช ของคุ ณ แลว
วัน หนึ่ ง คุ ณ ก็ จ ะด า ผม. อาจารย เ ขาว า อย า งนี้ แล ว ก็ ไ ม บ อก; ใช ใ ห ไ ปปฏิ บั ติ
ตามแบบของพวกเซ็น; เหมือนอยางเรื่องจับใสหีบแลวใหหาทางออกเอาเองอยางนั้น.
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ทีนี้นานเขา ๆ พระรูปนี้ก็คลาย ๆ กับพนแลว เปน “นิสสัยมุตตกะ” แลว;
แล ว ออกไปอยู ป าไผ ค นเดี ยว, ไปปฏิ บั ติ ค นเดี ยว เพี ย รไป ๆ ๆ. วั น นั้ น เก็ บกวาด
บริเวณกุฏิ เปนเวลาที่เก็บกวาดกลางวัน; ถือไมกวาดอันยาวกวาด ๆ ไปอยางนี้ จน
เหน็ดเหนื่อย เหงื่อไหลไคลยอยก็กวาดไป. พอไมกวาดมันงัดเอากอนอิฐเล็ก ๆ กระเด็น
ไปกระทบลําไมไผ ดังปุ ง เขาก็บรรลุธรรมทันที เพราะเสี ยงดั งปุงที่ไม ไผนั้ น; พอมี
เสียงดังปุง ก็บรรลุธรรมโพลงขึ้น.

เรื่องอยางนี้อยาไปนึกอยางอื่น มันเปนวิธีของพวกเซ็น ซึ่งเราไมคอยเขา
ใจเขา; เราไมไดทําวิธีนั้น. คลาย ๆ ของที่มันขังหรืออัดอยู พอมีรูมันก็ออกมาดังปุงนะ.
การเกิ ด เสี ย งปุ ง ขึ้ น มานี้ ทํ า ให รู อ ะไรโพล ง พล า งออกไป เป น เรื่ อ งเกิ ด เรื่ อ งดั บ
เรื่องมี เรื่องไมมีอะไรอยางนี้; ก็เปนอันวาบรรลุธรรมะ ขนาดที่เรียกวาตรัสรู.
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เขาได ยิ นปุ งก็ หยุ ดเลย, พอปุ งก็ หยุ ดเลย หยุ ดชะงั กเลย; เสร็ จแล วก็ ไ ป.
พอครู หนึ่ งก็ ไปอาบน้ํ าอาบท า ผลั ดจี วร ห มจี วรเต็ มที่ ให เป นพิ เศษ. ไปที่ หน าแท น
บู ชา เอาธู ปเอาเที ยนมาจุ ด แล วก็ บู ชาไปยั งอาจารย คนแรกนั้ น : ว าขอบพระคุ ณ
อาจารย , ขอบพระคุ ณ อาจารย ที่ พู ด ว า “บอกไม ไ ด ถ า บอกก็ เ ป น ของผมไม ใ ช
ของคุ ณ แล ววั นหนึ่ งคุ ณก็ จะด าผม”. ถ าอาจารย บอกเสี ยแต ครั้ งนั้ น วั นนี้ จะไม มี ,
วันนี้จะไมมี. ถาอาจารยตอบเสียในวันแรกที่ถาม เหตุการณในวันนี้จะไมมี, เหตุการณ
ดั งปุ งแล วบรรลุ ก็ ไม อาจจะมี . แต เพราะเหตุ ที่ อาจารย ไม บอก ไม ยอมบอกนั้ นแหละ
อยูมา เหตุการณนี้จึงมี คือบรรลุ.
นี่เป นอันว าอาจารยได พู ดจริ งร อยเปอรเซ็ นต ทุกอย าง, แล วก็ ยอมสารภาพว า
เขาจะด าอาจารย จริ ง ๆ ก็ ได ถ าอาจารย ได บอกเสี ยวั นนั้ น; เพราะไม มี อะไรจะทํ า ให
บรรลุ อ ะไรได . วั น นั้ นเพราะอาจารย ไม บ อก วั นนี้ จึ ง มี , วั น นี้ คื อ เหตุ ก ารณ อ ย า งนี้
เสี ยงดั งปุ งแล วบรรลุ มั นคงมี จึ งขอบพระคุ ณอาจารย อย างยิ่ ง; แล วก็ เป นความจริ ง
อยางยิ่ง ก็ยิ่งเชื่อ ยิ่งนับถืออาจารย.
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ในรู ปภาพเรื่ องนี้ ให ไปดู รู ปภาพถ ายที่ มี พระรู ปหนึ่ งกวาดขยะอยู นี้ มี เ รื่ อ ง
ดังเลามา. (ดูรูปทายบทนี้)

พวกนิก ายนี้, นิก ายเสี่ย งตุง นิก ายเซ็น ; เขาจึง ถือ เหลือ ที่จ ะถือ
คือ ไมต อบคํ า ถาม; มีแ ตก ลับ ถามเพิ ่ม ขึ ้น ; แลว คนนั ้น ตอ งไปคิด , เป น
เชิ งคิ ด เชิ งปรั บปรุ งทุ กสิ่ งทุ กอย างที่ แวดล อมให เหมาะให ความสว าง แล วเกิ ด ความรู
โพลงออกมา. นี้ถือวา จิตแท ๆ นั้นพรอมที่จะรูเสมอ แตรูออกมาไมไดเพราะ
คนเรายังมีโง มีอะไรหนามาก ปดบังอยูเรื่อย พอกหุมอยูเรื่อย จิตโพลงออกมา
ไม ได . ต องเป นอยู ให ถู กวิ ธี วั นหนึ่ งความรู จะโพลงออกมา อย างที่ ถู กวิ ธี แล วพอ
เหมาะแกเวลา คราวถึงเวลาของมัน.
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วิธีของเซ็นเรื่องนี้คลาย ๆ กับพระพุทธเจาตรัสวา : ถาภิกษุเหลานี้จะเปน
อยูโดยชอบไซร โลกจะไมวางจากพระอรหันต; มันคลาย ๆ อยางนั้น ใหเปนอยู
โดยชอบ, เปน อยู โ ดยชอบธรรม- สมฺม า วิห เรยฺยุ ; อิเ ม เจ ภิก ฺข ู สมฺม า
วิห เรยฺยุ  อสุ ฺโ  โลโก อรหนฺเ ตหิ อสฺส . มีใ นบาลีบ ทปริน ิพ พานสูต ร :
ถ า ภิ ก ษุ เ หล า นี้ จ ะเป น อยู โ ดยชอบไซร โลกจะไม ว า งจากพระอรหั น ต . ผมอธิ บ าย
เอาเองนะวา เปนอยูโดยชอบ ก็คือเปนอยูที่ถูกวิธีธรรมชาติ; การตรัสรูก็พรอมที่
จะออกมา.

ถาเปนอยูชอบ โลกจะไมวางพระอรหันต
เดี๋ ยวนี้ ภิ กษุ ทั้ งหลาย เป นอยู อย างโจร, เป นอยู อย างพ อค า ผู ค าขาย,
เปนอยูอยางนักเลง หลอกลวงเขาไปเสียทั้งนั้น.
ภิ กษุ เป นอยู อย างพ อค า อย างนั กการค า หมายความว า ที่ อุ ตส าห เ ล า
เรี ยนนี้ เรี ยนเพื่ อได ดิ บได ดี ทั้ งนั้ น, จิ ตใจมุ งมั่ นเป นโลภะ เป นตั ณหา มุ งที่ จะได ดิ บ
ได ดี ได ประกาศนี ยบั ตรมาเป นลําดั บได รับยศ ได รั บศั กดิ์ แต งตั้ งขึ้ นไป สู งขึ้ นเรื่ อย ๆ
ไป จนนอนเอ เตเป นผู สบายอยู . อย างนี้ เรี ยกว าเป นนั กการค า ไม ใช ว าอยู โดยชอบ
ไม ใช สมฺ มา วิ หเรยฺ ยุ , แล วจิ ตนี้ ก็ มุ งมั่ นด วยโลภะ ด วยตั ณหาที่ จะดี จะเด น จะได
เปนผูสมบูรณพูนสุขในที่สุด. นี่จะเรียกวาเปนอยูโดยชอบหรือ ?
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เป น อยู โ ดยชอบนั้ น ต อ งมี อ ะไรออกไป, อะไรออกไป ๆ ออกไปเรื ่อ ยออกไปเรื ่อ ย-ออกไปเรื ่อ ย; ตัว กู-ของกู หยุม หยิม นั ้น มัน ออกไปเรื ่อ ย-ออกไป
เรื่ อ ย-ออกไปเรื่ อ ย-ออกไปเรื่ อ ยจนหมด จนวั น หนึ่ ง มั น ลุ ก โพลงออกมา. ถ า ของกู
เขามาเรื่อย, ของกูเขามาเรื่อย ก็จะตรงกันขามกับ “อยูชอบ”.
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ภิกษุอยูอยางโจร คือขโมยของประชาชนเอามา ดวยวิธีอันฉลาด : สมบัติ
พัสถาน ลาภยศชื่อเสียงอะไรก็ตามเหลานี้ ก็ตองเอามาจากประชาชน; ไมเอามา
จากประชาชนจะเอามาจากไหนกันแลวใชวิธีแยบคายผสมโรงกัน ใชวิธีใดที่จะทําให
ประชาชนบูชาดวยลาภสักการะ ก็ทําอยางนั้น; อยางนี้ก็เปนโจรกันละ, หรือมิฉะนั้น
ก็เปนพอคา. ถาเลวไปกวานั้น ก็กลายเปนไปทําอยางที่เรียกวาไมนาดู สกปรกลามก
อะไรตามเรื่องตามราว. นี่เรียกวาไมมีความเปนอยูโดยชอบ โลกก็ยังวาจาก
พระอรหันตอยูเรื่อย.
พวกเซ็นนั้น อยาไปดูถูกวาเขาไมมีอะไร, เขาไมมีทรัพยสมบัติอะไรจริง ๆ,
แมแตเสื้อผาจีวรนี้ก็ยังเรียกวาแทบจะไมมี. ฉะนั้นอยาดูถูกพวกเซ็น ตามที่เขาพูด ๆ กัน
บา ๆ บอ ๆ; อยางนอยเขาก็มีความเปนอยูโดยชอบ นี่มากกวาพวกเรา. พวกเรายัง
มีเลน มีหวัว ยังมีนั่นยังมีนี่มากกวาพวกนั้น ซึ่งเขาคอยเฝาระวังจิต, ประคองจิตให
อยูในลักษณะที่ ไมมีตัวตนอยูเสมอ; เรียกวา “จิตเดิม” เขาตองการ “จิตเดิม ”
อยูเสมอ จิตที่ยังไมมีตัวตน นี้ก็เปนอยูโดยชอบ. ฉะนั้นเราก็อยาใหอะไรตาง ๆ
ผูกพันเรามากขึ้น ๆ.
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หลั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมเช น เดี ย วกั บ เซ็ น ก็ มี อ ยู ใ นฝ า ยเถรวาท
ดั ง เช น “แพ เ ป น พระ ชนะเป น มาร”
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เอาละ ทีนี้ผมจะพูดสักขอหนึ่ง สําหรับธรรมะวันนี้ใหเขาเรื่องนี้ เปนหลัก
ที่ชวยไดมากคือวา หลักที่มีวิธีเชนเดียวกับของพวกเซ็น ก็มีอยูแนในฝายพวกเรา;
แตพวกเราไมสนใจ แลวดูถูกเสียอีก, ดูถูกเขา วาตัวเองเปนนักธรรม เปนเปรียญ;
แลวดูถูกคําพูดที่ฉลาด ๆ ของคนที่เปนบุพพการีอุปชฌายอาจารยแตกาลกอน. ตัวอยาง
เชนประโยควา “แพเปนพระ ชนะเปนมาร”. แพเปนพระชนะเปนมารนี้ ที่แถว
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เพชรบุ รี จั นทบุ รี นี้ จะมี พู ดสํ านวนนี้ หรื อไม เคยทราบบ างไหม ? หรื อว าเอามาจาก
หนั งสื อที่ เขาอ าน ๆ กั นที หลั ง. ผมหมายความว า แต เดิ มที่ คนแก ๆ พู ดกั นแต เดิ มนั้ น ;
ไมใชวาเพิ่มเอามาจากหนังสือพิมพแพรหลาย.
นี้ ผมหมายความว า เมื่ อผมเด็ ก ๆ นั้ น เยอะเที ยว ผมได ยิ นผู ที่ เป นอุ ป ช ฌาย
อาจารย พู ดกั นอยู ติ ดปากเสมอ ประโยคนี้ และประโยคอื่ น ๆ ที่ คล ายกั นมั นมี มาก. โดย
เฉพาะอาจารย ที่ เป นอาจารย สวดให ผม. อาจารย องค นี้ แก มากแล ว มาสวดให ผม แล ว
ก็ แก มากแล ว ไม กี่ ป ก็ จะตาย, ท านไม ได เรี ยนอะไรเลย เป นนั กธรรมก็ ไม เคยพู ด ถึ ง
บาลี ก็ไม เคยพูดถึ ง; แต ทานมี วิธี ที่ จะคอยเฝาจิ ต ระวั งจิ ต ปกครองจิ ต ควบคุ มจิ ตได
ดีมาก. พูดอย างนี้ ทานก็รูเรื่ อง : ประโยคที่ วา “แพ เปนพระชนะเปนมาร” อะไรนี้ ,
คล ายพวกคนบ าทั้งนั้ น ฝกใหมั นพลุ งอยู ในใจเรื่ อย เดี๋ ยวก็ พลุงออกมาเป นประโยคอื่ น ที่
คลาย ๆ กันไดอีก.
“แพ เป นพระ ชนะเป นมาร” เดี๋ ยวนี้ ดู จะล าสมั ยเสี ยแล ว. คุ ณดู ซิ ไม มี
ใครเชื่ อเลย “แพ เป นพระ ชนะเป นมาร” ยิ่ งเดี๋ ยวนี้ ยิ่ งไม เชื่ อ ; เพราะต องการแต
จะรบ จะฆ าเขาให หมดเลย. ที่ ในโลกเวลานี้ ที่ ทํ าสงครามกั นอยู นี้ ต องการจะฆ า
ฝ ายตรงกั นข ามหมดเลย; ที่ ว า แพ เป นพระ นี้ ไม ต องการ, ผู ที่ ชนะจะเป นยั กษ เ ป น
มารก็ เอาดี . หมายความว า มั นเลวมากก็ เ อาดี . นี่ มั น เป น มา จนกระทั่ งทั่ ว ไปหมด
ในโลกนี้ทั่ วไปหมดแลว. คุ ณก็ ต องระวั งให ดี วาพระเณรทั้ งหลาย ก็ ไมยอมรั บขอนี้ เลย;
พระเณรนี้ “ แพ เ ป น พระ ชนะเป น มาร” ไม ย อมรั บ , แพ เ ป น พระ ชนะเป น มารนั้ น
ไมยอม, จึงเถียงกันเลย เตะกันเลย แทงกันเลย.
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พระเณรเดี๋ ยวนี้ ไม ยอมผิ ด, ไม ยอมสารภาพ, ไม ยอม, เถี ยงกั น. ถ าใคร
แหลมเขามาละก็ ตอยมันเลย แทงมันเลย. ไมมีใครยอมรับขอที่ “แพเปนพระ
ชนะเปนมาร” เพราะไมเขาใจ; เพราะไมเขาใจเทานั้นเอง. ไมเขาใจทั้งสองคํา
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วาพระคืออะไร, มารคืออะไรก็ไมรู, เขาไมเขาใจ. ถาเขาใจวาพระคือประเสริฐสุด
สูงสุด ประเสริฐจริง ๆ ก็คงจะยอม; คงจะยอมแพ เพื่อเปนพระ. การที่ขัดใจ
กั นเป นประจํ าวั น ในวั ดเราก็ มี ในวั นหนึ่ ง ๆ มี คนนั้ นขั ดใจกั บคนนี้ : พระขั ดใจ
อุบาสก อุบาสกขัดใจอุบาสกดวยกัน; มันเปนเรื่องที่ตองคิดทั้งนั้น. ไมมีใครยอมวา
“แพเปนพระ ชนะเปนมาร” จึงไดทะเลาะกัน เพราะไมยอมกัน.
คนที่ทุมเถียง เสียงแข็งบงเบง บงเบงนั่นแหละ เป นมารหรือเปนอะไรกอ น
ตลอดเวลา. เขาบอกวาใหยอม ไมใชหมายความวาแพ; ใหยอม ใหฝายโนน;
กลับไปเห็นวาแพ. ที่จริงนั้นเปนผูชนะ เปนผูชนะกิเลส, เปนผูชนะเหตุการณ
อัน นั้น เปน ผูช นะเต็ม ตัว ละ. การที่นิ่ง เสีย ได ไมโ กรธ และไมโ ตต อบอะไร
นั่นคื อชนะเต็มที่; แตในภาษาคนเขาเรี ยกวาแพ. ชนะแต ในภาษาธรรม, ในภาษา
คนมั นแพ มั นโง . เขารู แตภาษาคน เขาเห็ นเป นแพ เรื่ อย; เขาไม ยอม เขาจึงเถี ย ง,
หรือวาเขาจะเตะ เขาจะสอนผูอื่นดวยการเตะนั่น.
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เรื่องนี้ขอคิดดูใหดี ไมควรจะมีเหลืออยู จะสอนผูอื่นดวยกําลังอยางนี้
มัน ก็ยิ ่ง -ยิ ่ง กวา มารเสีย อีก ; มารมัน ยัง ฉลาดกวา นั ้น . จะสอนผู อื ่น ดว ยกํ า ลัง
นั้นเปนสัตวปา สัตวเดรัจฉาน; อยาลืมขอนี้เสีย.

การที่จะปราบทิฏฐิของผูอื่น หรือจะปราบวาทะของผูอื่นนี้ จะเถีย ง
จะไมยอม; แลวจะใชกําลังเขาใสกัน อยางนี้ก็เปนวิธีของสัตวเดรัจฉาน เรียกวา
กัดกั น อะไรอย างนั้น. ถึ งแม วาเราจะไมใช กําลังกาย แต ใช กําลังวาจา กํ าลั งอะไร
เหลานี้ก็เหมือนกัน; ใชไมได.
กําลังวาจานี้ก็ไมใชเลน นิ่งเสียใหเขาถือวาเราแพ อยางนี้คือชนะ
ไดห นอ ยหนึ ่ง ๆ,แลว การนิ ่ง ของเรา ทํา ใหเ ขานึก ไดทีห ลัง ก็ยิ ่ง ดี; หรือ วา เรา
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ยอมแพ ยอมให เขารู สึ กวาเขาชนะ เราเป นฝ ายแพ , แล วเมื่อเรามี โอกาสพู ดกั บเขาอี ก
ก็ พู ดให เขารู เรื่ อง ยั งจะพู ดให เขากลั บใจได อี ก. แต ถ าเราไปชกปากเขา ไปต อยกั น
เสียแลว ไปฟนไปแทงนี้ จะมีโอกาสอะไรก็ไมมี.
ถ าเรายอมแพ แล วก็ หยุ ดนึ ก ๆ ๆ นึ กอยู นาน ๆ, นิ่ ง ๆ ๆ. นี่ น ากลั ว;
เขาจะต อ งไปนึ ก อยู ใ นใจ แล ว จะนึ ก ออกในที่ สุ ด . ถ า เขานึ ก ไม อ อก เราก็ พู ด กั น
วัน หลัง ได จะรู เ รื ่อ งกัน ดี, เปน พระไดแ ลว . นั ่น “แพเ ปน พระ” คือ ผู ช นะมาร :
พระคื อ ผู ช นะมาร; ฉะนั้ น เป น ผู แ พ จึ ง เป น ผู ช นะกิ เ ลส ชนะมาร. ส ว นคนที่ ช นะ
นั้นกลายเปนแพ แลวก็โกรธ และดา ก็เปนเรื่องของกิเลสไปเลย.
ภาษิ ตบทนี้ เกี่ ยวกั บภาษาคนภาษาธรรม; คํ าว า “แพ ” คํ าว า “ชนะ” นี้
หมายถึ ง ภาษาสู ง ภาษาธรรม. แพ ใ นภาษาคน กลายเป น ชนะในภาษาธรรม;
ชนะในภาษาคนกลายเปน เลว เปน แพเ ปน มารในภาษาธรรม; นี ่เ รีย กวา
“แพเ ป น พระ ชนะเป น มาร” พู ด อย า งนี้ ต อ งพู ด สิ่ ง ที่ ฝ น รู สึ ก ฝ น ตรงกั น ข า มกั บ
ความรูสึก ตามสัญชาตญาณของสัตว.
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คุ ณ สั ง เกตดู เ ห็ น ไหม ? เป น เรื่ อ งตั ว กู -ของกู ทั้ ง นั้ น , พู ด ไปพู ด มาไม
พน เรื ่อ งตัว กู-ของกูทั ้ง นั ้น ไมพ น เรื ่อ งนี ้. เรื ่อ งปราบตัว กู-ของกูไ ด ก็เ ปน
เรื่อ งชนะ เรื่อ งไมแ พ. พอตัว กูเ กิด ขึ้น มา ก็คือ แพ; ตัว กูเ กิด ขึ้น มา ก็เ ป น
คนละคน, ถ า ตั ว กู เ กิ ด ขึ้ น มา ก็มีอะไร ๆ ขึ้นมาทันที.

พอมีอุปาทานวา “ตัวกู” โลกนี้ก็มีแตคนบา
เมื่ อตั วกู อุ ปาทานว าตั วกู ไม ได เกิ ดขึ้ นมา อะไร ๆ ก็ ดู จะยั งไม มี , โลกนี้
ก็ ยั งไม มี . โลกในความหมายที่ ถู กต องในภาษาที่ ลึ ก คื อทุ กข หรื ออะไรอย างที่ คุ ณว า
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กายยาววาหนึ่งก็ตามใจ. โลกคือกายยาววาหนึ่งนี้ ถาไมเกิดตัวกู โลกนี้ก็ยังไมเกิด
โลกนี้ ยั ง ไม มี ; พอเกิ ด ตั ว กู ยกหู ชู ห างขึ้ น มาทั น ที โลกนี้ ก็ มี ขึ้ น มาทั น ที สํ า หรับ
คนนั ้น ; คือ ความทุก ข หรือ เหตุที ่จ ะใหเ กิด ทุก ข เวลานี ้ก ็ม ีขึ ้น มาทัน ที. ฉะนั ้น
โลกนี ้จ ึง เกิด ขึ ้น สํ า หรับ ใสค นบา นั ้น ; กอ นนี ้โ ลกไมม ี, เงีย บ. ไมม ี, ไมม ีอ ะไร.
พอยกหูชูหาง อุปาทานตัวกู-ของกู นี้ขึ้นมา ก็เกิดมีตัวฉัน แลวก็มีโลกสําหรับ
ใส ตั ว ฉั น . มี โ ลกขึ้ นมาที ไ ร ก็ มี ค นบ า ทุ กที , หรื อ ว า มี ค นบ า แบบนี้ ขึ้ นมาที ไ ร โลก
จึงจะเกิดขึ้น แลวรองรับคนบานี้.
พวกที่ เ รี ย นอภิ ธ รรมควรจะรู ดี ถ า เข า ใจถู ก ต อ ง ก็ จ ะรู ไ ด ดี ต ามข อ นี ้;
แต ถ าเรี ยนอภิ ธรรมผิ ด ๆ หลั บหู หลั บตาเรี ยน ก็ แกว งไป เข าใจไม ได ว าโลกนี้ มั น
เพิ่งเกิด เมื่อคนมีความยึดมั่นถือมั่น.
ถ าคุ ณไม เข าใจ ขอให เอาไปคิ ดดู . ผมกํ าลั งบอกว า โลกนี้ เพิ่ งมี ท ุก ที
ที่ค นมีค วามยึด มั่น ถือ มั่น พอคนหมดความยึด มั่น ขณะหนึ่ง โลกนี้ก็ดับ ไป,
ถ าคนมี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นด วยอุ ปาทานนี้ ขึ้ นมาเมื่ อใด, เมื่ อนั้ นโลกจะเกิ ดขึ้ น เพื่ อใส
คนบ านั้ น เพื่ อรองรั บคนบ านั้ นทั นที ; แล วในโลกจึ งมี แต คนบ า; เพราะมั นเกิ ดขึ้ นจาก
ความบาของตัวเอ ในโลกจึงมีแตคนบา; พอไมบาขึ้นมา ก็เทากับไมอยูในโลก.
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ปุ ถุ ชนหรื ออะไรก็ ตามเถอะ เราอย าไปว า เขาเลวเกิ นไปนั ก; ปุ ถุ ชนเมื ่อ
ไมมี กิ เ ลสปรุ ง แต ง เป น ตั ณ หาอุ ป าทาน ก็ เ หมื อ นไม มี อ ะไร, โลกก็ เ หมื อ นไม มี .
แตพอมันเกิดตัณหาอุปาทานอยางใดอยางหนึ่ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย หรื อว าด วย กามุ ปาทาน ทิ ฏุ ปาทาน สี ลั พพตุ ปาทาน อั ตตวาทุ ปาทาน
อะไรก็ตาม อยางใดอยางหนึ่ง ในหลายรอยหลายพันอยาง; เมื่อนั้นจะมีตัวฉัน มีตัวกู
แลว ก็ม ีโ ลกขึ ้น สํ า หรับ จิต ดวงนั ้น สํ า หรับ คนนั ้น ; ฉะนั ้น ในโลกจึง มีแ ตค นบา .
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พระอริยเจาทานไมมีเกิดอุปาทาน ตัวกู-ของกู ทานก็เลยไมไ ดอ ยู
ในโลก, ไมมีโอกาสที่ จะอยูในโลก; โดยเฉพาะพระอรหั นตที่เรียกว าเปนผูเหนื อ
โลกแล ว โดยสมบู ร ณ แ ล ว ไม มี วั น ที่ จ ะเกิ ด ตั ว กู -ของกู ; โลกก็ ไ ม มี สํ า หรั บ ท า น
ทานก็ไมอยูในโลก ก็เลยเปนโลกุตตระไปตลอดเวลา.
ปุ ถุ ชนคนธรรมดานั้ นยั งมี กิ เลส, หรื อว าใครก็ ตามที่ ยั งมี กิ เลสอยู พอกิ เ ลส
ไดรั บอารมณแลวก็ปรุ งเปนตั วกู -ของกูขึ้ นมา ตามระยะของปฏิ จจสมุ ปบาท : พอถึ ง
ขั้ นภพจึ งให เกิ ดชาติ -ชาติ จึ งให เกิ ดตั ณหา-ตั ณหาทํ าให เกิ ดอุ ปาทาน-อุ ปาทานทํ า ให
เกิดภพ-ภพทําใหเกิดชาติ เทานี้ ก็เกิดตัวกูทั้งนั้น;โลกก็มีขึ้นมา คือความทุกขหรือ
ชาติ. ฉะนั้นในโลกนั้นก็มีคนบาคนนั้น จนกวามันจะเย็นลง เย็นลงไปหมดอุปาทาน
ลงไปอี ก ครั้ ง หนึ่ ง คื อ มั น ตาย มั น ก็ ห มดไปโลกหนึ่ ง ; โลกก็ ต ายก็ ดั บ พร อ มไปกั บ
ความตายของคนนั้น.
เดี๋ยวเกิดมีอาการกระทบทางหู ทางจมูก ทางอื่นอีก ในเรื่องอื่นอีก ก็เกิ ด
ตัวกู ขึ้น โลกก็ เกิดขึ้ นอี ก ป บเดี ยวพรอมกันทั้ งนั้ น. การปรุ งแต งเป นเวทนา-ใหเ กิ ด
ตัณหา-ใหเกิ ดอุ ปาทาน; นี้สรางขึ้นมาเปนจิตที่ประกอบไปด วยอุ ปาทานยึดมั่น, โลก
ก็มี ยึดมั่ น; ฉะนั้ นคนบาฟ กตั วขึ้ นมาเมื่อไร โลกก็ ฟกตั วตามขึ้ นมาเท ากั นพร อมกั น :
โลกใหญ โลกเล็ก แลวแตบามากบานอย.
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ผมไปพู ดที่ สวยอุ ศม ว าในโลกมี แต คนบ า แล วคุ ณจะคั ดค านข อไหนดี ;
ถาไมเห็นดวยจะคานขอไหนก็ได ในโลกมีแตคนบาทั้งนั้นเลย หาคนดีไมพบ.
แลวก็โลกเดี๋ ยวนี้ โลกสมั ยไหนก็ตาม โลกยุคไหนก็ ตาม ในโลกมีแตคนบ า; เพราะ
พอมีคนบาขึ้นมา ก็เปนโลกขึ้นมาทันทีเลย, พอหายบา ก็หายเปนโลก. ในโลกมี
แตคนบา, มันก็เปนภาษาพวกเซ็นอยูเหมือนกัน. ถาไมอยากบา ก็ตองถือขอที่วา
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รูจัก แพเ ปน พระ ชนะเปน มารเสีย ได ก็ไ มบา ; เมื่อ ไมบา ก็ไ มมีโ ลกขึ้น มา,
แลวก็ไมตองอยูในโลกที่บา.
ผมบอกมากกว า ๑๐ ครั้ งแล ว ว าอยู กั นที่ วั ดนี้ ไม มี เรื่ องอะไร นอกจากเรื่ อ ง
เข น ฆ า ตั ว กู -ของตั ว เท า นั้ น มี ป ญ หาข อ เดี ย วเท า นั้ น , ทั้ ง พระทั้ ง เณร ทั้ ง อุ บ าสก
อุบาสิกา ทั้งหมดทั้งแมว ก็มีปญหาขอเดียวนี้ คือ ตองเขนฆาเรื่องตัวกู-ของกูเทานั้น.
ที่ไมยอมนับถือวา แพเปนพระ ชนะเปนมาร ก็เพราะบางคนหูยาวหางยาวขึ้นมา
แต ละที ละที , หู ยาวหางยาวเกิ นขนาด ในสิ่ งที่ ไม ควรจะมี , ในสิ่ งหรื อในลั ก ษณะ
ในภาวะที่ไมควรจะมี ก็ยังมีได; ไมรูวาจะอวดดีไปถึงไหน.

พวกคนบ า นี้ รั บ ใช กิ เ ลสทั้ ง นั้ น
ที นี้ บ า แล ว ก็ รั บ ใช กิ เ ลส, คนบ า นี้ ก็ รั บ ใช กิ เ ลสทั้ ง นั้ น . คนชนะนั ้น
“แพเ ปน พระ ชนะเปนมาร” : คนชนะรับใชกิเลส, คนแพก็รับใชพระพุทธเจา.
ฉะนั ้น คุณ ไปเลือ กใหด ี; จะรับ ใชพ ระพุท ธเจา หรือ จะรับ ใชพ ญามารกัน ดี.
การที่ยอมใหเขาสบาย ยอมใหเขาใชเราอยางทาสเสีย นี้ คือรับใชพระพุทธเจ า; ฉะนั้ น
อย าโกรธเขา เมื่ อเขาทํ าอะไรตามกิ เลสของเขา ตามนิ สั ยสั นดานของเขา ตามความ
เปนบาของเขา, อยางไปโกรธเขา ใหเขาทําไปเถอะ.
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ถา เรารับ ใชค นบา อยา งนั้น ได นั่น แหละ คือ รับ ใชพ ระพุท ธเจา ;
เพราะวาเราจะทําไปดวยสติสัมปชัญญะ ดวยสติปญญา ตามพระพุทธเจาทานวา.
นั่ นแหละเรารั บใช ตามพระพุ ทธเจ า : เช นจะมี ใครไม ประหยั ด ใช น้ํ าเปลื อง ใช ไ ฟ
เปลื อง ใช อะไรก็ อย าไปวาเขา; เราไปขนมาให เขาใชเถอะ มั นจึงจะรับใชพระพุ ทธเจ า,
รั บ ใช คนที่ เ ราว า นั่ น แหละ รั บ ใช เ ขาอย า งที่ เ ราเป น ทาสเขาเถอะ, แล ว เราก็ จ ะเป น
ผู รั บ ใช พ ระพุ ท ธเจ า . ถ า ไม อ ย า งนั้ น กลั บ ไปฝ า ยตรงข า มคื อ เรามารั บ ใช ก ิเ ลส
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ของเรา คือจะดาเขา จะเกี่ยงงอนเอาอะไรจากเขา, ที่จะขมขี่เขา ที่จะใหเขาทํา
อะไรตามอํานาจของเรา อยางนี้เรียกวา รับใชพญามาร.
อย า ไปคิ ด ว า ใครมั น ชั่ ว ใครมั น เลว ใครมั น ดี อย า งนี้ ป ลอดภั ย กวา ;
ระวังตัวเองวา อยาไปยกหูชูหางเขา อยาเกิดตัวกู-ของกูเขา แลวสมัครเปน
คนแพ. ถ า จะให ดี ก ว า นั้ น ก็ คื อ ยอมแพ โดยที่ เ ขาไม รู สึ ก , สมั ค รเป น คนแพ โ ดย
ไมใหใครรูสึกเลย; ถาวาเขารูสึก มันกลายเปนเหมือนกับวา เอาบุญคุณจากเขา.
ถ าเราทํ าความดี ต อผู อื่ น โดยให เขารู นั้ น ต องเกิ ดความผู กพั นทางบุ ญคุ ณ ;
ถาจิ ตใจเลวมากก็ ทํ าไปเพื่ อจะให เป นบุ ญคุ ณ เพื่ อให เราเป นผู มี บุ ญคุ ณแก เขา แล ว จะ
ได เ รี ย กร อ งอะไรจากเขา อั น นี้ เ ลวมาก. เพราะฉะนั้ น ไม ค วรจะคิ ด ในทํ า นองนั้ น
จะเปน การคา ขาย; ถา รับ ใชก็รับ ใชโ ดยบริสุท ธิ์ใ จเลย ถา กลัว เขาจะขอบใจ
ก็อ ยา ใหเ ขารู ; ถา วา กลัว เขาจะขอบใจเรา จะตอบแทนเรา เราก็อ ยา ใหเ ขารู .
นี ่เ รี ย กว า เป น ผู รั บ ใช ที่ ต่ํ า ที่ สุ ด เลวที่ สุ ด เหมื อ นกั บ เป น ทาสเขา แล ว ไม ใ ห เ ขารู ;
จะเปน การเข น ฆา กิ เ ลส. เรื่ อ งอยา งนี้ เรี ย กวา รั บใช พ ระพุ ท ธเจ า ปฏิบั ติ ต ามพระ
พุทธเจา รับใชพระพุทธเจา.
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เดี๋ ยวนี้ ยิ่ งหาไม ได คนที่ สมั ครจะป ดทองข างหลั งพระนี้ หาไม ได , มี แ ต
ชิ งเอาหน าทั้ งนั้ นพวกหู ยาวหางยาวทั้ งนั้ น; รุ มกั นป ดทองหน าพระจนเลอะไปหมด,
มีอยู แลว แล วก็ ยังป ดเข าไปอี ก แล วจะไม วาบ าอย างไร. ป ดข างหน าเสี ยเรื่ อย มี ท อง
หนาอยูแลวยังจะปดเขาไปอีก; ทีขางหลังพระไมมีคนไปปด นี้คือคนบา. สวนผูที่
ยอมแพ และยอมรับใชเหมือนกับทาสนั้น เปนบุคคลที่คนธรรมดาเห็นวา นาเกลียด
นาชัง, นั่นคือรับใชพระพุทธเจา.
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ธรรมปาฏิโมกข

ถ าให ดี กว านั้ น อย าให เขารู ตั วเป นอั นขาด อย าให เขาต องขอบใจ อย าให
เขาจํ าต องคิ ดว าจะตอบแทน; แล วเราก็ ไม มี โอกาสที่ จะเรี ยกร อง ไม คิ ดจะเรี ยกร อ ง
ไม มี โอกาสจะเรี ยกร องสิ ทธิ อะไรที่ เป นการตอบแทน แล วจึ งจะวิ เศษถึ งที่ สุ ด. ต อ งสมมติ
ว าไปป ดทองหลั งพระ แอบไปป ดไม ให ใครเห็ นเลย; เพราะการทํ าอย างนั้ นเขาอาจจะ
เป นคนฉลาด คนจริ ง. คนฉลาดบางคนคิ ดเรื่ องอย างนี้ จริ ง ๆ, ใครป ดทองหลั งพระ
แล ว สรรเสริ ญ เขาเถิ ด . ป ด ทองหลั ง พระ อย า ให ใ ครเห็ น , แอบป ด อย า ให ค นเห็ น
ดีกวา ปดเสียใหเต็มก็ได; นั่นถึงจะดี.

การปฏิ บั ติ ธ รรม ไม จํา เป น ต อ งให ใ ครรู
ทีนี้ก็อยากจะแนะนําถึงวิธีที่วา การปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญานี้
อย า ให ใ ครรู ดี ก ว า ว า มี ศี ล มี ส มาธิ มี ป ญ ญา, ในการปฏิ บั ต ธรรมะ แล ว อย า ให
ใครรู ดี กว า. พอรู ก็ มี เรื่ อ งละ : หาว าเคร งดี . เอาไประบื อ ลื อชากั น เป นบ าไปเลย,
ลว น ยึด ถือ เ อ า ค ว า ม ดีข อ ง ค น ผู ป ฏิบ ัต ิทั ้ง นั ้น . แ ลว ตัว ผู ป ฏิบ ัต ินั ้น ร ะ วั ง
ใหดีเถอะ, ระวังใหดี; จิตจะเผลอ คิดวากูดีไปทั้งนั้น วากูดี วากูปฏิบัติไดดี กูเครง; หรือ
อาจจะกลายเป นว ากู เคร งกว าคนนั้ น ดี กว าคนโน นไปเลย, หรื อ ยั งว ากู แพ กว าคนนี้
อยางนี้เปนตน.
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เรื ่อ งนี ้ใ นคัม ภีร ไ บเบิล พระเยซูส อนไวด ีม ากในขอ นี ้ เฉพาะขอ นี ้;
วา การที ่ถ ือ ศีล ซะบาธอยา ใหใ ครรู ; ถา เขาจะเกิด รู เ ขา ก็ทํ า ไมใ หเ ขารู ; เชน
วั นนี้ เราถื อศี ล พอคนเข ารู ก็ ไปกิ นข าวเสี ย กิ นข าวเย็ นเสี ยอย างนี้ . ให รู ว าไม ได ถื อศี ล,
คื ออย าให ใครรู . พอมี คนรู ว าเราถื อศี ล เอาสร อย แหวนเพชร มาประดั บแต งตั วเสี ย
อย าให คนนอกหรื อใครรู ว าเราถื อศี ล; แต เรากลั บถื อศี ลอย างเคร งครั ด อยู ตามที่ สมควร
ในหองในโบสถอะไรก็ตาม.
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นี ่ค ุณ ไปคิด ดูใ หด ีเ ถอะ, การที ่ป ฏิบ ัต ิธ รรมะ หรือ ทํ า ความดีนี ่น ะ
ทํ า ใหค นอื ่น รู  แลว ไมม ีผ ลดีอ ะไรเลย มีแ ตผ ลรา ยทั ้ง นั ้น ; ผมเคยประสบมา.
ผลรายอันแรก ก็คือตัวเองนั้น จะยกหูชูหางขึ้นมาไมทันรู; อีกอยางหนึ่ง เผลอ
เข าเวลาหนึ่ง แลวคนบาดี พวกบ าดี คอยเอาไปสรรเสริญ เอาไประบือลื อชา แลว ยิ่ ง
เกิ นความจริ งมากไปทุ กที . บางที เราเพี ยงแต กํ าลั งเริ่ มทดลอง เริ่ มพยายามทํ าอะไรนี้
ทํ าได ครั้ งแรกนี้ เขาเอาไปสรรเสริ ญ ระบื อลื อชาเหมื อนกั บเป นผู วิ เศษไปเลย; ซึ่ งก็ ไ ม
เห็ นมีดี อะไร มี แต เรื่องยุง. ขอให รูไว วาที่ เขาว าดี นั้ น มันยิ่ งแย มั นยิ่ งยุง. อยาใหมี ใ คร
ว า ดี ว า อะไรเลย; อย า ให ยุ ง ดี ก ว า . นี่ ถ า เขาว า ดี นั ก จงทํ า ให เ ห็ น เหมื อ นอย า งที่
คริสเตียนเขาวา “กินขาวเย็นเสียบาง”; ถาเขาวาเราดีนัก จงระวังอยาปลอยดีมากนัก.
แพ เป นพระ ชนะเป นมาร นี้ ไม ใช เล น; ถ าจะรั บใช พระพุ ทธเจ า ตอ ง
ยอมแพ แพ ทุ ก อย า ง, แพ ทุ ก เวลาเลย ก็ เ ป น การรั บ ใช พ ระพุ ท ธเจ า . พอจะเอาดี
เอาเด น เอาบุ ญเอาคุ ณอะไรขึ้ นมา มั นก็ เป นเรื่ องรั บใช กิ เลส รั บใช พญามาร พอกพู น
กิเลส สนับสนุนพญามาร.

เราเรี ย นรู กั น มามาก เหลื อ แต ไ ม ป ฏิ บั ติ เ ท า นั้ น
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ที นี้ ที่ จะพู ดก็ คื อ ข อที่ ว าให คุ ณสั งเกตเห็ นว า เรื่ องนี้ ไม ยาก ไม ต องเรี ย น
จนจบพระไตรป ฎก, ไม ต องพู ด ไม ต องสอน ไม ต องถามอะไร เป นประจํ าวั นเหมื อ น
เรื่ อ งอื่ น มั น เพี ย งแต เ ท า นี้ ก็ รู อ ยู แ ล ว คื อ เหลื อ แต ไ ม ป ฏิ บั ติ เ ท า นั้ น . เพราะฉะนั้ น
พระองค หนึ่ งที่ ไม มี ความรู อะไรเลย นอกจากศี ลข อหนึ่ งว าแพ เป นพระ ชนะเป นมารนี้
พระเหล า นี้ เ ป น พระอรหั น ต ก อ น, ก อ นพวกเป น มหาเปรี ย ญ เป น อะไรนี้ . ที่ รู ม าก
จะปฏิ บั ติ ไม ถู ก จะเหมื อนรู ปสุ นั ขจิ้ งจอก ที่ คุ ณเขี ยนเล าให เด็ กฟ งวั นนี้ . สุ นั ขจิ้ ง จอก
ที ่รู ม ากนี ้ รู ห ลายวิธ ี; แตแ มวรู ว ิธ ีเ ดีย ว รู ว ิธ ีขึ ้น ตน ไมเ ทา นั ้น นี ่เ ลยรอดไป.
สุนัขจิ้งจอกที่รูหลายวิธี ผลสุดทาย ถูกหมาบานกัดตาย.
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พระเณรเดี๋ยวนี้เรียนมากจนไมรูวาเรียนอะไร, แลวก็ไมใชแตพระ แมพวก
ฆราวาสพวกนั้ น ก็ เ หมื อ นกั น , พวกชาวโลกชาวบ า น ถึ ง พวกฝรั่ ง เองก็ เ หมื อ นกั น
เรีย น-เรีย นมาก, คน ควา มาก จนไมรู ว า เพื ่อ อะไร ตรงไหน จุด ไหน เลยพรา
ไปหมด. เหมื อนสุ นั ขจิ้ งจอกตั วนั้ น ในที่ สุ ดจะต องตาย;ที่ รบราฆ าฟ น ทํ าสงคราม
กั น นั้ น จะต อ งตาย ต อ งวิ น าศ; เพราะความรู มั น พร า หมด ไม รู ว า ทํ า ทํ า ไมกัน .
แม จะทํ าให เกิดความสงบ ก็ ไม รู จั ก จึ งฆ ากั น เดี๋ ยวนี้ ก็ ฆ ากั นอยู ; คอมมู นิ สต กั บ
ประชาธิปไตยก็ตาม ก็ฆากันอยูแลว, เปนวัตถุนิยมดวยกันทั้งนั้น หันหลังใหศาสนา
ดว ยกัน ทั ้ง นั ้น . นี ่ก ็รู จ นไมรู ว า อะไรเปน อะไร, อะไรคือ สิ ่ง ที ่ต อ งรู . ฉะนั ้น
รู อย างแมว รู อย างเดี ยวก็ พอเท านั้ น : อั นตรายมา วิ่ งขึ้ นต นไม รู จั กหลี กอั น ตราย
ไมมีการลังเลอยางนั้นอยางนี้อยางโนนอะไร.
เราต องพยายามที่ จะไม ให เกิ ดกิ เลสอย างเดี ยว ที่ จะชนะกิ เลส โดยที่
ให อริ ยสั จจ เกิ ดขึ้ นมาเหมื อนกั บแมว มั นวิ่ งขึ้ นต นไม มั นหลบหลี กได ดี , แล วก็ มี ส ติ
สัมปชัญญะหลบหลีกได. อารมณมากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจนี้ทําใหเหมือนไมกระทบ, เหมือนไมกระทบ มันก็เหลวเปนน้ําไปหมด. ผมจึง
วาระวัง ที่เลาที่เรียน ที่ขวนขวาย ที่ทะเยอทะยานกันอยูนั้น ระวังเถิด จะเขารูปนี้.
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ที่นี่ไมตองทําอะไร ไมตองการใหทําอะไรมากไปกวาพยายามไมยกหูชูหาง,
พยายามไมยกหูชูหาง, กรณีไหนทําใหเกิดยกหูชูหาง ก็พยายามฝกหัดดวย
กรณีนั ้น ; เพื ่อ จะไดรู จ ริง ปฏิบ ัต ิจ ริง :ไมย กหูช ูห าง. แลว การที ่ทํ า งานดว ย
กันกับบุคคลที่ ๒ ที่ ๓ นี้ เปนโอกาสใหเกิดกิเลส ยกหูชูหางก็นับวาดี ที่จะได
ศึกษาขอนี้; แตวาเราตองรูจักเข็ด รูจักหลาบ. ถาเกิดยกหูชูหางเขาทีหนึ่ง ก็ให
รูจักเข็ดรูจักหลาบไปหลาย ๆ วัน หลาย ๆ เดือนยิ่งดี.
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ถ าไปนั่ งหลั บตาภาวนาอยู ในถ้ํ าในป าคนเดี ยว ไม ค อยมี โอกาสที่ จะเกิ ดกิ เ ลส
ยกหู ชู หาง,โอกาสเกิ ดกิ เลสมี น อยกว า; แต ถ าทํ างานกั นประจํ าวั นตามธรรมดาอย างนี้
ทํ าอะไรด วยกั นหลาย ๆ คนนี้ จะมี . พอคนไหนรู สึ ก อ ะ, เรานี้ ทํ าอะไรได ดี กว าคน
อื่ นเว ย นั่ นแหละระวั งเถอะ หางยาวไม ทั นรู .นั้ นมั นเป นเครื่ องเปรี ยบ มี คู เปรี ยบ.
บางที จะคิ ดว า ดอกไม นี่ กู ปลู กนะ, ถึ งไม พู ด ก็ นึ กอยู ในใจ, กู ดี กว าคนที่ ไม ได ป ลู ก ,
กู ก็ ทํ าให คนอื่ นเขาได พลอยสบายใจ นี้ เป นส วนของกู ที่ มี ความดี อั นนี้ ; แล วก็ ไฟฟ านี้
กู จั ดนะ. อย างเช นเณรผู มี หน าที่ เรื่ องไฟฟ าอาจจะนึ กก็ ได , ก็ ล วนแต มี โอกาสจะยกหู
ชู หางทั้ งนั้ น ในฐานะเป นเจ าหน าที่ ทํ าไฟฟ าให คนอื่ นใช นี้ , หรื อคนที่ กวาดลานสวย ๆ นี้
ใครมาเห็นวาวัดนี้สะอาดดีจริงสวยจริง ก็ยกหูชูหางในใจ; อยางนี้ก็มีไดทุกอยาง.
นั บตั้ งแต พระลงมาถึ งเณร ถึ งอุ บาสก อุ บาสิ กา ถึ งแม ครั ว ถึ งหมาแมว
อะไรก็ ตาม มี ส วนที่ จะรู สึ กว าดี แล วก็ กระดิ๊ กกระดี๊ ดี ใจยกหู ชู หางด วยกั นทั้ งนั้ น ;
แตส ัต วม ีน อ ยมาก มัน มีพ อมองเห็น แลว มัน ก็ส บายใจ ดีใ จของมัน . สุน ัข ๒
ตัว ไอ ปุ กปุ ย ไอ อ วนนี้ ผมมองเห็ นที เดี ยว; ถ ามั นทํ าอะไรถู กใจผมแล ว มั นสบายใจ
เท า นั้ น ; นี้ ผ มเห็ น แล ว ผมเห็ น มั น กํ า ลั ง จะทํ า ให ถู ก ใจผม แสดงว า มั น จะมี เ รื่ อ งหู
เรื่ องหางอะไรนี้ ; ไม ใช ว ามั นรั กเพราะให มั นกิ น, ไม ใช ; มั นพยายามจะทํ าให ถู ก ใจ
เพื่อมันจะดี,เปนคนดีกับเขาบาง มันจึงมีอาการอยางนี้.
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เรื่องอยากเปนคนดีนี้ มันเปนสัญชาติญาณ พอไมระวังหรือควบคุม
ไวไ มไ ด จะกลายเปน พญามารขึ ้น มาทัน ที. ควรกลัว ความดีม ากกวา กลัว
ความชั่ว ความชั่วมันมาซึ่งหน า เตะทีเดียวกระจายไปเลย. ความดี ไม รูมาเมื่อไร
มาที ่ไ หน มาอยา งไร ไมม องเห็น เลย, พอเหลีย วดู ที ่ไ หนได หางของตัว ยาว
หู ของตั วยามไม ทั นรู ตั ว เขาจึ งว าอั นตราย. ความทุ กข ที่ มาจากความดี นี่ เรายั ง ไม
รู จั ก จึ ง ต อ งการมั น พยายามทะเยอทะยานในมั น , ก็ อุ ต ส า ห ทํ า ไปอย า งก อ นนั่ น ;
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ทําใหดี แลวก็ทําเพื่อจะไมนึกถึงความดี; ถาไมสรางความดี ก็ไมรูวาจะมีกิเลส
ขอไหนได.
เดี๋ ยวนี้ บางคนพยายามทํ าความดี ที่ เขาสมมติ กั นว าดี ในภาษาคนนี้ ดี คื อ
อะไรก็ ทํา เถอะ;แล ว ก็ พ ยายามดู จ ิ ต ใจว า ยึ ด ถื อ หรื อ เปล า . พอยึ ด ถื อ เข า
ก็แ นน อนแลว คือ แย ก็ม ีห ูย าวหางยาวเหมือ นคนบา , เกิด โลกขึ ้น มาทัน ที,
เปน คนบ า อยู ใ นโลกขึ้ น มาทั น ที จนกว า จะหยุ ด . พอเป น คนบ า ก็ อ ยู ใ นโลกทั น ที ,
พอไม เ ป น คนบ า ก็ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นโลก. นี่ พ ยายามพู ด ให จํ า ง า ย ให มี ค วามหมาย
กวางขวางที่สุด ลึกที่สุด ในโลกมีแตคนบา ก็เปนการบอกหรือขอรองอยูในตัวแลววา
ให พยายามขึ้ นจากโลก อยู เหนื อโลกพ นจากโลก เพื่ อจะได ต องเป นคนบ า; ถ ายั ง
อยูในโลก ก็ยังเปนคนบา.

ระวังเรื่องตัวกู-ของกู, จะหมดทุกขตองหมดตัวกู-ของกู
มีตัวกูมีของกู เหลืออยูสองคําเทานั้น อะไร ๆ มันมารวมอยูที่เรื่องนี้
หมดเลย; มีค วามทุก ขก็เ พราะมีตัว กู มีข องกู จะหมดทุก ขก็เ พราะหมด
ตัวกู-ของกู.
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ขอใหพยายามทํ า วั นหนึ่ ง ๆ ให มีประโยชนในการที่ได ทํางานด วย, ได สัง เกต
จิ ตด วย;เช น มี เหนื่ อ ยขึ้ นมา ชั กจะมี โกรธคนนั้ นคนนี้ โกรธตั ว โกรธใครบอกไม ถู ก
โกรธผี โ กรธสางที่ ไ หนก็ ไ ม รู ; พอเหนื่ อ ยขึ้ น มา ไม มี ใ ครเอาน้ํ า มาให กิ น ไม มี ใ ครมา
ดู แลเอาใจใส อะไรอย างนี้ ก็ โกรธขึ้ นมาแล ว.ผมบอกหลายหนแล วว า ถ าจะคิ ดเอาเอง
อยาอื่นก็ตามใจ; แตผมมองเห็นวา เรี่ยวแรงการงาน เวลา สติปญญา ใชไป
ในการสรา งสรรคสิ่ง ที่เ ปน ประโยชนแ กเ พื่อ นมนุษ ย; นี่แ หละไดผ ล เรี่ย วแรง
ไมสูญเปลาไปในวันหนึ่ง คืนหนึ่ง.
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อีกขอหนึ่ง เปนเครื่องวัดตัวเอง ทดสอบตัวเอง ปฏิบัติของตัวเองวา
ไดเกิดยกหูชูหางหรือเปลา ในวันหนึ่ง เดือนหนึ่ง ปหนึ่ง. ถายังคงทํางานไปดวย
จิ ต ว า งอยู ; เขี ย นภาพก็ ดี ป น ภาพก็ ดี ก อ สร า งก็ ดี ทํ า อย า งอื่ น ทุ ก อย า งดี ทํ า ไป
ไดดวยจิตวาง ก็นับวาดีอยู; ถาผิดจากนี้ มีหูมีหางยกขึ้นมาแลวก็ขอใหรีบละอาย
รีบกลัว รูจักเข็ดหลาบ; ตั้งตนเสียใหม ทําใหดี.
การปฏิ บั ติ ธรรมเช นนี้ จะต องอี กนาน เพราะไม ใช ของง ายนั ก กว ามั น จะ
โพลงออกมาถึง ที่ส ุด วา “ไอตัว กูนี้ม ัน เหลือ เกิน ”. ถา มัน โพลงถึง ขนาดแลว
ไดต ัว กู มั น ก็ ค ล า ย ๆ หมดลมหายใจไปด ว ยไม มี อ าหาร ไม มี อ ะไรที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู .
มันโพลงออกมาอยางพวกเซ็ น ว า เมื่อตะกี้ เสียงปุงเดี ยวก็โพลง, คือวาสิ้นสุดลง
แหงตัวกูนี้.

นิ ย ายของเซ็ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ น า พิ จ ารณา
จะเลานิทานอีกเรื่องหนึ่งดีไหม เรื่องบาที่สุด มีพระ ๒ องคที่มีภาพเขียนตั้ง
สองคู สามคู ชื่อ กานซาน จู เต. ผมก็ จํ าไม คอยได ละเอียดหรอก เรื่ องมี มาก สํ าหรั บ
เรื่ องพระสององค นี้ แต ใจความสํ าคั ญจํ าได . ภาพเขี ยนกานซาน จู เต ที่ ดี ที่ สุ ดนั้ น
คนหนึ่ งถื อไม กวาด คนหนึ่ งถื อกระดาษเปล าแผ นหนึ่ ง; เขาเขี ยนเป นคู มาก็ มาคู
เสมอละ มีห ลายภาพ ไมไ ดเ ขีย นหมด. เรื ่อ งพระบา , สองคนนี ่เ ปน พระบา
ชาวบานชาวเมืองทุกคนเรียกพระบาทั้งนั้น. เอาแตใจความ เรื่องจริงมันยาวมันจํายาก.
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เขาไม ได แต งตั วอย างพระ, แต งตั วขาดกระรุ งกระริ่ ง เป นผ าขี้ ริ้ วอยา ง
ขอทาน. คนบาสองคนนี้ องค หนึ่งอยูบนภูเขา องคหนึ่งเที่ยวเรรอน คลาย ๆ วาเหมือ น
กับขอทาน; ไดข าวสารมาก็ หุงกิ นเองอยางนั้น ถ าเหลือก็ใหองคที่อยูบนภูเขาเอาไป.
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ใคร ๆ ก็วาพระบาทั้งนั้น พวกพระอยูในวัดก็ยกใหสองคนนี้เปนบา; ไมมีใครเกลียด
ไมมีใครถือ ไมมีอะไรหมด; เพราะเรียกกันวาพระบาเสียแลวทั้งวัดทั้งวา. เด็กก็เรียก
เณรก็เรียก คนอื่นก็เรียก.
ทีนี้มันมีเหตุ, เหตุที่ทําใหเกิดเรื่องกันขึ้นมา คือขาหลวงอะไรคนหนึ่ง
เขาตองการจะไปหา เขาบอกวาเขาไปหาอาจารย, พระอาจารยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนั้น
ที่มีชื่อเสียง ที่มีความประพฤติดี อะไรดี ที่เรียกวาใครนับถือ ก็ดี เปนคนดีจริง ;
ไปหาอาจารยคนนั้นถามวา ผมอยากจะพบพระที่ดี ไปหาไดที่ไหน ? อาจารยนั่นก็ชี้
บอกมาที่พระ สอง องคนี้.
เลา วา : กานซาน เปน องคอ วโลกิเ ตศวรโพธิส ัต ว, จูเ ต เป น
มหาสถามปราปตโพธิสั ตว อาจารยใหญนั้ นเขาบอกมาว า ท านเปนพระที่ ดี เป น ผู
ปฏิ บั ติ ดี คื อกานซานองค หนึ่ ง จู เต องค หนึ่ ง; องค หนึ่ งเป นอวโลกิ เตศวรโพธิ สั ต ว
องคหนึ่งเปนมหาสถามปราปตโพธิสัตว. ขาหลวงก็ติดตามไป; อยูที่ไหนก็ติดตามไป
กระทั่งไปถึงวัดนั้น, วัดที่มีสองคนบานี้อยู. ขาหลวงไปถึงพบพระเหมือนอยางพบพระ
ที่อยูขางหนาวัดนี้ ก็ถามหากานซาน จูเต พระก็วา : โอ, ขาหลวงถามหาพระบา
ทําไม ? ไปถามพระองคไหน ก็มีแตไดความวาอยางนี้ : อาว, มาหาพระบาทําไม
เลา ? จะมาพบพระบาทําไม ? ไมมีใครสนใจดวย.
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ขาหลวงบอกว า โอ, เอาเถอะ พระบาก็ เอาดี ใหพบผมที ใหพบผมที .
จนคนสุด ทา ยเสีย ไมไ ด ก็ชี ้ไ ป จนตามไปพบ องคที ่ห ุง ขา วกิน อยู  ก็ค ุย กัน :
มาทํ า ไม ? ทํ า ไมมาพู ด กั บ คนบ า อย า งนี้ ? ข า หลวงก็ ว า มาหาทาน, มาหาท า น.
มาหาพระบาทําไม ? ทานเปนอวโลกิเตศวร. หา! ใครวา!ใครวานี่ ? ขา หลวง
ก็เลยเลาหมด วา ทานอาจารยองคโนน ชื่ออะไรไมรู วาทานเปนอวโลกิเตศาวร;
อีกองคอยูไหน ที่เปนโพธิสัตวมาหาสถามปราปต ?
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การซานเลยรู วาถูกเปดโปงไปหมดแลว. ก็เลยวา : อะ, คุณรูไ หม
อาจารยคนนั้นแหละเปนอมิตาภะ ? ไป ไปซิ! ไปเลยซิ ทานเปนพระพุทธเจาอมิตาภะ;
ไลขาหลวงไปเลย. คุณโง;อุตสาหมาจนถึงที่นี่; ทําไมไมไปหาทานอาจารยโนน
ซึ่งเปนอมิตาภะพุทธะ. ขาหลวงนั้นก็ชักจะไดความรูใหม เรื่องเปนอมิตาภะ.
ฝายกานซานนี้ก็ลุกขึ้นวิ่ง ทิ้งหมอขาว; ที่หุงขาวอยู ทิ้งเลย, วิ่งขึ้นไป
บนภูเขา. พอดีเวลากับที่พระจูเตจะลงมาจากภูเขา ที่จะมาเอาขาวกินอยางเคยนั้นพอดี;
จับขอมือพลางพูด : เขารูจักเราแลว, เขารูจักเราแลว, เขารูจักเราแลว; วิ่งหนี
ใหญ วิ่งหนีอยางวิ่งหนีเสือ, หนี ๆ เหมือนขโมยหนีตํารวจอยางนั้น, หนีอยาใหเห็นได;
เลยวิ่งไปบนภูเขา. ที่ถ้ําบนภูเขานั้น ทั้งสององคก็นั่งเอนหลังพิงผนังถ้ํา, พิงหนาผา
หนาผาบนภูเขานั่น. หนาผาก็แยกออก สองคนก็จมลงไปในหนาผาแลวภูเขากลับปด
อยางเดิม; ไมมีรอย.
ทีนี้ ขาหลวงก็ไปหาทานอาจารย ที่วาเปนอมิตาภะ ทานอาจารยก็แกลําวา
ทานองคโนนเปนอมิตาภะ; ไปเที่ยวหาก็ไมพบ, กลับไปถามก็ถูกตวาดกลับมาอีก.
แลวไปคนหาสององคนั้นก็ไมรูวาไปไหนแลว, ไมมีแลว; ก็เลยเที่ยวถามอยูเรื่อย
นั่นแหละ. ทานอาจารยสององคนี้พูดวาอยางไร ? บานะบาวาอยางไร ? คนที่ไดยิน
ก็บอกวา : พระสององคนี้ไดพูดวาอยางไรบาง ที่ไหน วาอะไร; ขอใหรูเถอะ
ตามใจที่เคยพูดมา พูดวาอะไรที่ไหนก็จดเรื่อย จดเหมือนพวกเราจด, ก็จดเรื่อย
ทุกคําที่พระสององคนี้ไดพูดไวอยางไร ที่ไหน, แลวก็ทุกประโยคที่เขียนไวบา ๆ บอ ๆ
ตามเชิงโคนเสา ตามภูเขา ตามในครัว, ทุกแหงที่เขาเปนคนเขียนดวยถานไฟ เขียน
ดวยอะไรก็ตาม.
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ขาหลวงคนนี้ก็รวบรวมมาหมด ถาเปนคําของพระสององคนี้ เขารวบรวม
มาหมด. เอามาอานดู มาศึกษาดู บางคําก็บาชัด ๆ เลย, บาอยางที่เรียกวาฟงไม
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รูเรื่องเลย. บางคําก็ดี บางคําก็งาย ๆ เหมือนกับชาวบานธรรมดาพูดนี้ก็มีเหมือนกัน.
ผมอยากไดหนังสือเลมนี้เหมือนกัน หนังสือเลมที่รวบรวมคําเหลานี้ไว ไมรูจะซื้อจะหา
ไดที่ไหน.
เรื่องนี้โดยใจความก็จบ;
มหาสถามปราปตอยูในรางของคนบา.

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว

เรื่องนี้ตองมีคําอธิบาย มันลึ กมาก อยาพู ดเลย เหนื่อยนัก เรื่ องมี ม าก.
แตแลวคุณสังเกตดูใหดีเถอะ; นี่เปนเรื่องยกหูชูหางทั้งนั้น. คนบาสองคนนี้ไม
ยกหูชูหาง; พอคนรู วาเขาเปนผูรูถูกเปดโปงหมด, เขารูเชนนั้นเลยหายไปเลย.
ไมมีทางที่จะใหใครสรรเสริญเยินยอ ประจบประแจง บูชานับถือ; หายเขาไปในภูเขา.
จะเปน เรื ่อ งโกหก เรื ่อ งแตง หรือ เรื ่อ งจริง เรื ่อ งอะไรก็ต ามใจเถอะเราไมต อ งไป
สืบสวนเขา;
เราดูแตวาใจความตรงไหนดี คติตรงไหนดี ทําลายกิเลสได จากเรื่อง
พระบาสององคนี้ก็แลวกัน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พรุงนี้ไปดูรูปกันเสียหนอย รูปกานซาน จูเต มีมากที่สุดเลย ไมรูวาเปน
อยางไร รูปพระบาสององคนี้กลับถูกเขียนมากกวาอาจารยเซ็นองคไหนหมด.

ทีนี้พวกคุณจะทําบาไมไดนะ ถารูวาดีอยูแลว; เรื่องที่เลามานั้น ใคร ๆ
ก็วาบามาแตทีแรกใคร ๆ ก็มองเห็นวาพระองคนี้บา มาตั้งแตแรกเห็นเลย.
สวน
เรื่องของเราจะพลอยบาอยานี้ไมได; ใครฟงถูกหรือไมถูกก็ไมรูดวย.

ที่ผมพูด ๆ บันทึกเอาไว เรื่องคนที่ไมมีตัว คนที่วาง ไมมีตัว ไมยกหูชูหาง
เปนคนที่วาและมีจิตวาง ก็เปนทํานองอยางนี้.
ฉะนั้นถาจะบา ก็บาไปในทางที่
หายบา ทําบาเพื่อทดสอบดู เพื่อจับตัวบาใหได. หลาย ๆ องคคงจะสนใจการตายของ
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แพเปนพระ ชนะเปนมาร

๓๖๓

การซานจูเตกันบง .
ผมบอกใหเขียนไวนานแลว ไมมีใ ครสนใจเลย รูปพระ
สององคนี้; นี่ควรไปดูใหม.

เราปฏิบัติธรรมอยางเปน
“นิกายไมยึดมั่นถือมั่น” ดีกวาเปนอยางอื่น
ขอบอกวาเราอยาเปนิกายเซ็น นิกายไมเซ็น เราอยางเปนเลย ;
เปนนิกายที่ไมยึดมั่นถือมั่นดีกวา ไมเปนธรรมยุติ ไมเปนมหานิกาย ไมเปน
เถรวาท ไมเ ปน มหายาน ไมเ ปน เซ็น ไมเ ปน ไมใ ชเ ซ็น ไมเ ปน อะไรหมด;
เปนนิกายไมยึดมั่นถือมั่น นิกายไมมีตัวกู-ของกู นิกายไมยกหูชูหาง ไมมีทาง
จะผิดไดเลย; แลวไมมีทางที่จะเกิดเรื่องลืมตัวหรืออะไร.
แล วคุ ณอย าไปแสวงหาอะไรอี กเลย เรื่ องอะไรต าง ๆ ทุ กวั นนี้ อย าแสวงหา
อะไรอีกเลย; ถาแสวงหามา เรารูบาทันที. ที่ทําอยูแลว นั้นเปนประโยชน
เปนการศึกษา เปนการขูดเกลา ตัวกู-ของกูอยูแลว กลับไมรู มัวไปแสวงหา
อะไรอีก.
การเปนอยูของเราสะดวกสําหรับจะศึกษาตัวกู-ของกูอยูแลว ขอใหพยายาม
ทําไป.
อยาเปนพวกที่ขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเหนือลองใต เที่ยวบาบุญไปทั่วประเทศ;
เพราะจะไปอยูที่ไหน มันก็ตองเลนงานเจานี่ เรื่องตัวกู-ของกูนี้.
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ผมพู ด โกรธไปหลายคนแล ว ๒-๓ พวกแล ว ที่ ว าแห กั นไปแห กั นมา,
แหกันไปแหกันมาเพื่อจะหาบุญทั้งนั้น;
เพื่อจะบาบุญทั้งนั้น ไมรูวาบุญอยูที่ตรง
“ไมเอา”, ไมเอา และไมยึดมั่นถือมั่น.

คณะอุ บาสิ กาคณะหนึ่ ง โกรธมากวั นนั้ น ผมพู ดที่ โรงธรรมนี้ เขาก็ ตั้ งใจมา
ทํ าบุ ญ มาทํ าอะไรกั นทั้ งนั้ น ตั วหั วหน าคณะก็ ยั งมาอี ก คราวหลั งมาก็ ไม พบผม คงไม
ตองการพบผมก็ได เขาคงจะนึกไดที่เคยพูดเรื่องบาบุญ.
อาตมาฟงวาผมพูดอยางนี้
หรือเปลา มาแอบฟงเทศน หรือมาแอบฟงวา จะพูดอยางนี้อีกหรือ.
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ทีนี่ก็ไมมีพูดเรื่องอื่น แลวก็ไมมีเรื่องจะทําอยางอื่น ทําอยูเทานี้ :
ทําอยางจิตวาง พูดอยางจิตวาง อยาใหเกิดโลกขึ้นมา อยาใหเกิดตัวกู-ของกู
อยาเปนคนบาขึ้นมาในโลก.
ค่ําแลวพอเทานี้

ภาพประกอบการบรรยายขางตน

หลงเงา
เห็นผิด
ลิงจุน
ทิ้งตัว
หลงนัก

จิตบา
ควาวุน
หมายจันทร ขันหลาย
มือควา
ตาลาย
จักตาย
อายจริง
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นาอาย เพราะ - เต็มไปดวยความยึดมั่นในธรรมทั้งปวง
- โลกก็จะเอา นิพพานเพอ ๆ ก็จะเอา
- เขาถือศาสนา “ได แลวเปนดี” อยางเดียว
(คําของ อรส.)
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ภาพภิกษุเฮียงนั้มคิดไมออกวา ทําอยางไร จิตจึงจะไมมีตัวกู-ของกู
ถามอาจารยก็ตอบแตเพียงวา “ไมบอก” ขืนบอก จะดาอาจารยนักวันหนึ่ง
กวาดพลางเก็บอิฐขวางยังกอไผ
ถูกลําไมดังปุง! สะดุงจิต
บรรลุเซ็น สวางไดดั่งใจคิด
ที่อึดอัดขัดติด สวางโพลง
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สํานึกคุณอาจารยทานไมบอก
ถาแจงออกอาจจะดา อาจารยโขมง
รูตามเขาเทากับมายาโกง
หากจิตโปรงปญญาแกรงจึ่งแจงจริง

(คําของ อรส.)
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ธรรมปาฏิโมกข
๑๔. ธรรม
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๑ ตรงกับวันอาทิตย ขึ้น ๘ ค่ํา เดือนยี่ ปวอก

วัน พระเชน วัน นี ้ พูด ธรรมะกัน เรีย กว า
ธรรมปาฏิโมกข คนที่ ไม เคยฟงมาก อนอาจจะไม รูเรื่ อง;
ฉะนั้ น จะตั้ ง ต น ด วยคํ าว า “ธรรม” กั น อี ก ที่ดีก วา .
เพราะวาที่นี่เราทํา ปาฏิโมกขทางธรรม กันที่ตรงนี้.
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อยากจะย้ําใหทุกคนเขาใจ คําวา “ธรรม” นี้ อยางเพียงพอ อยางถูกตอง;
เพราะวาอาจจะมีคนถามเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แลวตอบไปคนละทางสองทาง, บางที
อาจจะตอบไมสมกับที่วาเคยอยูที่นี่ตั้งนาน. ถาเราเขาใจคําวา “ธรรม” ใหครบบริบูรณ
ถูกตองคําเดียวเทานั้น พอแลว.ฉะนั้น สิ่งที่เรียกวา “ธรรม” ธรรมคํานี้ตองพูดกัน
หลายหน, จึงขอทบทวนมาใหม แลวก็ตามลําดับ ที่เห็นวาสะดวกหรือเหมาะสม.

พระพุทธเจาองคจริง คือ ธรรม
หัวขอแรก ก็จะตองไดแกหัวขอที่วา : ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต
ผู ใ ดเห็ น ตถาคต ผู นั้ น เห็ น ธรรม นี่ เ ป น เพี ย งหั ว ข อ .

๓๖๖
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ธรรม

๓๖๗

ขอใหรูวา พระพุทธเจาองคจริงนั้น คือธรรม หรือพระพุทธเจาในภาษา
ธรรม; องค พระพุ ทธเจาที่ เปนนามธรรม จึงไมใช วั ตถุ ; แล วพระพุทธเจ าที่ เป นคน
เป นเนื้ อ คน เป นตั วคนนี้ เป นพระพุ ท ธเจ าในภาษาคน; อย างนี้ เ ข า รู ปแล ว องค
พระพุทธเจานั้นเปนพระพุทธเจาในภาษาคนพูด และธรรมเปนพระพุทธเจาในภาษา
ธรรม. อยางที่ตรัสวา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม;
ใครไมเห็นธรรม ไมชื่อวาเห็นพระพุทธเจา. นี่เปนขอหนึ่งซึ่งรายละเอียดก็มีอยู
มาก; แลวก็เคยฟงกันอยูมากแลว.
พระพุ ทธเจ าที่ เป นคนเกิ ดขึ้ นในอิ นเดี ยในประวั ติ ศาสตร นี่ พระพุ ท ธเจ า
เป นคน. พระพุ ทธเจ าในประวั ติ ศาสตร ไม ใช พระพุ ทธเจ าในที่ นี้ ในภาษาธรรม.
พระพุทธเจาในฐานะที่เปนบุคคล เปนตัวคน นี้มีคนดา มีคนคิดฆา แลวมีคนไมเชื่อ ;
เราอาจจะพูดไดวา คนที่รูจักและนับถือพระพุทธเจาในประเทศอินเดียสมัยนั้น ไมถึงครึ่ง,
หรื อ ไม ถึ ง หนึ่ ง ในสิ บ . นี้ ไ ปหาหลั ก ฐานค น คว า ดู ; คนในประเทศอิ น เดี ย ในสมั ย
พุ ทธกาล ที่ นั บถื อพระพุ ทธเจ านั้ นจะไม ถึ งหนึ่ งในสิ บ เพราะเขาไม รู จั ก; เดิ นสวน
กั น อยู ก็ มี เถี ย งกั น อยู ก็ มี , เถี ย งพระพุ ท ธเจ า ก็ มี ; เขาไม รู จั ก แล ว ก็ ไ ม นั บ ถื อ .
นั่นคือไมรูจักพระพุทธเจาคือไมเห็นธรรม; บางคนคิดฆาพระพุทธเจา เชนพวก
เดียรถีย เห็นวา มีพระพุทธเจาเปนอุปสรรคแกความเจริญของตัว จึงคิดฆาพระพุทธเจา;
อยางนี้ก็มี.
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พระพุทธเจาที่แทนั้นก็คือ ธรรม; ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา
ผู ใ ดเห็ น พระพุ ท ธเจ า ผู นั้ น เห็ น ธรรม; อย า งที่ พ ระพุ ท ธองค ท า นตรั ส เอง. ฉะนั้ น
จึ งไม ใช ตั วบุ คคล; จะต องพยายามให เห็ นพระพุ ทธเจ าในภาษาธรรม จึ งจะได ชื่ อ ว า
เห็ น พระพุ ท ธเจ า จริ ง . นี่ เ ราไปมั ว เรี ย นแต พุ ท ธประวั ติ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งพระพุ ท ธเจ า
ทางเนื้อหนัง เปนเชิงพระประวั ติ. พวกฝรั่ งพวกนักประวัติศาสตรก็เรียนพระพุทธเจ า
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ในฐานะเป นบุ คคลทางประวั ติ ศาสตร อย างนี้ ไม รู จั กพระพุ ทธเจ า; ไม มี ทางที่ จ ะรู จั ก
พระพุท ธเจา ยิ่ ง เรีย นมากก็ ยิ่ง เวี ยนหั ว มาก. ถ าว า ตอ งการจะรูจั ก พระพุ ท ธเจ า
ก็ตอง พยายามทําจนมองเห็นธรรม.เพราะฉะนั้น คําวา “ธรรม” จึงมีความ
สําคัญมาก ที่เราจะตองรู ตองเห็น ตองเขาใจ.
ในฐานะที่ เป นพระพุ ทธเจ าที่ แท จริ ง มั นก็ เป นชั้ น ๆ ชั้ น ๆ ออกมา ; พระ
พุทธเจาจริงอยูขางใน คือคุณสมบัติของทาน, พระพุทธเจาเปลือกก็คอื รางกายนี.้
พระพุ ทธเจ านิ พพานแล วก็ มี เปลื อกออกไปอี ก คื อพระธาตุ พระบรมธาตุ พระสารี ริ ก ธาตุ ;
แล วก็ มี เปลื อกออกไปอี ก : เช น พระพุ ทธรู ป เช นอะไรต าง ๆ นี้ เป นพระพุ ทธเจ า
ที่ เป นเปลื อกออกไป ๆ, จนกระทั่ งเดี๋ ยวนี้ เป นพระพุ ทธเจ าเครื่ องราง; เป นพระเครื่ อ ง
พระเครื่องรางนี้ ก็เปนเปลือกมากขึ้นมาอีก.
หนั งสื อพิ มพ ฉบั บวั นสองวั นนี้ เขาลงข าวเรื่ องพวกฝรั่ งอเมริ กั นยอมซื้ อ
พระเครื่ องราง หรื ออะไรที่ เป นเครื่ องราง อั นที่ ยิ งแล วไม ออก; ถ าลองดู ด วยป นแล ว
ยิงไมออก ๓ ครั้ง เขายอมซื้ อ ๕ แสน ชิ้นละ ๕ แสน; หนังสือพิมพวาอยางนี้ ซื้อไป
หลายชิ ้น ไมรู เ รื ่อ งอะไรกัน .ถา วา มีจ ริง ยิง ไมอ อกจริง ; พระเครื ่อ งรางนั ้น ยิง
ไม ออกจริ ง อย างที่ เขาลงหนั งสื อพิมพ จะโกหกหรื อเท็จจริ งก็ไม รู ละ; สมมติ ว ายิ ง
ไมออกจริง ก็ขอใหทุกคนเขาใจวา นั่นไมเกี่ยวกับพระพุทธเจา; ที่มันยิงไมออก
จริง ๆ นั้นมันไมเกี่ยวกับพระพุทธเจา.
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การที่ ยิ งไม ออกนั้ น ไม เกี่ ยวกั บพระพุ ทธเจ าที่ แท จริ ง; เพราะปรากฏว า
ตะกรุ ดบางอั นเป นวั ตถุ เลี ยนของลามกอนาจาร, บางอั นก็ ยิ งไม ออกเหมื อนกั น; พอ
ยิงไมออกก็ซื้อไปตั้ง ๕ แสนเหมือนกัน. ฉะนั้นถาเปนเครื่องรางที่เปนรูปพระพุทธรูป แลว ก็ยิง ไมอ อกขึ้น มา; นี ้เ รีย กวา ไมเ กี่ย วกับ พระพุท ธเจา , ยัง ไมเ กี ่ย ว
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กั บพระพุ ทธเจ า; เพราะชิ้ นอื่ น ๆ ที่ ไม มี ความหมายเกี่ ยวกั บพระพุ ทธเจ า ก็ ยิ งไม อ อก
เหมือนกัน.

เปลื อ กของพระพุ ท ธเจ า ก็ มี ห ลายชั้ น
ที นี้ ก็ เป นอั นว า พระพุ ทธเจ านี้ ก็ มี เปลื อกหลาย ๆ ชั้ น จนกระทั่ งถึ ง พระพุ ท ธเจ า องค จ ริ ง คื อ ธรรมะ. พระพุ ท ธรู ป ที่ ช อบไข เ ป ด กั บ ปลาร า นี้ ไ ม เ กี่ ย วกั บ
พระพุ ท ธเจ า ; ถ า สมมติ ว า เรื่ อ งนี้ เ ป น จริ ง พระพุ ท ธรู ป องค ที่ ช อบไข เ ป ด ชอบกิ น
ปลาร า นี้ ก็ ไ ม เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธเจ า ที่ แ ท จ ริ ง เลย;' จะเกี่ ย วกั บ อะไรก็ ไ ม รู ฉะนั้ น
เราถือเอาพระพุทธเจาที่แทจริงไวเรื่อยไป. พระพุทธเจาที่แทจริง จะไมเกี่ยวกับ
กิ น ปลาร า นกิ น ไข เ ป ด , หรื อ เกี่ ย วกั บ ยิ ง ออกยิ ง ไม อ อก; อย า งนี้ ไ ม เ กี่ ย วกั น . ผู ใ ด
เห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม นี้คือพระพุทธเจาจริงและอยู
นาน ในชื่อเรียกวา “ธรรม”.
เรารู จั ก พระพุ ท ธเจ า จริ ง ในฐานะที่ เ ป น นามธรรม; รู จั ก เปลื อ กคือ
ร างกายของท าน;แล วก็ กระดู กของท าน รู ปภาพของท าน หรื อสั ญญลั กษณ ต าง ๆ
ของทาน ก็เปนเรื่องเปลือกเรื่องสัญญลักษณ. แตวาพวกสัญญลักษณตาง ๆ นี้
เขาตองการใหแสดงถึงธรรม เชนสัญญลักษณมีดอกบัวบานอยูในวงกลม แลวก็มี
เปลวไฟขึ้ น มาอย า งนี้ คื อ ตรี รั ต นะนี้ ก็ คื อ สั ญ ญลั ก ษณ ที่ ต อ งการให ค นเห็ น ธรรม;
ช ว ยให ค นเห็ น ธรรม หรื อ สั ญ ญลั ก ษณ ข องธรรม; ไม ใ ช สั ญ ญลั ก ษณ ข องบุ ค คล.
พวกสั ญญลั กษณ ต าง ๆ นี้ ยั งชวนให เห็ นธรรม เห็ นพระพุ ทธเจ าอย างธรรมได ง า ยกว า
พระพุท ธรูป หรือ พระธาตุ หรือ อะไรทํ า นองนั ้น . เรื ่อ งพระพุท ธรูป ที ่ไ ปกัน ใหญ
ดัง ที่ พู ดว า ชอบกิ นไข เป ด ชอบกิ นปลาร า นี้ ไปกั นใหญ มากแล ว; แต สั ญญลั ก ษณ
ไมใชเปนอยางนั้น.
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ธรรม คืออะไร
คํ า ว า “ผู ใ ดเห็ น ธรรม” นี้ ก็ มี ค วามหมายขึ้ น มาทั น ที ว า ธรรมนั้ น คื อ
อะไร ? ก็ เ คยบอกไปแล ว ; เคยบอกไปแล ว หลายหนหลายสิ บ หนแล ว ว า : ถ า จะ
เขาใจคําวาธรรมละก็ใหแยกเปน ๔ ความหมาย คือตัวธรรมชาติอยางหนึ่ง, ตัวกฎ
ของธรรมชาติอยางหนึ่ง, หนาที่ที่มนุษยจะตองปฏิบัติตามกฎธรรมชาติอยางหนึง่ ,
แลวผลที่เกิดขึ้นมาจากหนาที่นั้นอยางหนึ่ง; รวมเปน ๔ อยาง. ถาใครรูจักคําวา
“ธรรม” ในพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพุทธศาสนา ตองรูในความหมาย ๔ อยางนี้.
ความหมายที่ ๑ ตัวธรรมชาติ คือสิ่งตาง ๆ ที่เปนอยูตามธรรมชาติไมวา
อะไรหมด ที่ เ ป น วั ต ถุ ก็ เ ห็ น อยู แ ล ว กี่ อ ย า ง ๆ; แล ว ที่ ไ ม ใ ช วั ต ถุ ที่ เ ป น นามธรรม
ก็ คื อที่ เรี ยกว าธั มมารมณ หรื อธรรมเฉยๆ นี้ ในอายตนะภายนอก ๖ : รู ปา สั ท ธา
คันธา รสา โผฏฐัพพา ธัมมา. คําวา ธั มมา อั นที่ ๖ นี้คือธรรมชาติ ในฐานะ
เปนนามธรรม; สวนธรรมชาติที่เปนรูปธรรม คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่ประกอบกัน
เป นวั ตถุ อะไรต าง ๆ นี้ เรี ยกว า ธรรมชาติ ฝ ายที่ เป นวั ตถุ . แล วธรรมชาติ ฝ ายที่ เ ป น
นามธรรม คื อธรรมในอายตนะภายนอก ๖ : หมายถึ งภาวะที่ ไม มี รู ปทุ กชนิ ด ก็ เ รี ย ก
วานามธรรมดวยเหมือนกัน นี่ขอที่ ๑ คือธรรมชาติ.
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ความหมายที่ ๒ คื อกฎของธรรมชาติ คื อในธรรมชาติ ทุ ก ๆ สิ่ งมี ก ฎ
กฎอย าทางศาสนาพุ ท ธที่ เราเรี ยกว าเรื่ อ งทุ กข , เรื่ อ งเหตุ ให เกิ ด ทุ กข , เรื่ อ งอนิ จ จั ง
ทุก ขัง อนัต ตา, เรื ่อ งปฏิจ จสมุป บาท, เรื ่อ งกรรม. กฎเหลา นี ้ทั ้ง หมดนี ้ คือ
ธรรมะพวกที่ ๒ ที่ เรี ยกว ากฎของธรรมชาติ . แม แต กฎทางการศึ กษา ทางวิ ทยาศาสตร
ทางอะไรต าง ๆ กฎเหล านี้ ก็ เรี ยกว ากฎของธรรมชาติ อยู แล ว; แล วก็ เป นกฎของธรรม
นั่ น เอง. เพราะสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า ความร อ น แสง เสี ย ง ไฟฟ า อะไรต า ง ๆ นี้ ก็ ค ือ
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ธรรมชาติ ที่ เ ราเรี ย กว า ธรรมอยู แ ล ว . กฎของพวกแสง เสี ย ง ไฟฟ า ความร อ น
ความอะไร, นี ้ค ือ กฎของธรรมในภาษาบาลีนั ่น เอง. กฎที ่ใ ชอ ยู ใ นวัด , กฎที ่ใ ช
อยูนอกวัดอะไรก็ตาม เรียกวากฎแหงธรรมชาติทั้งนั้น; นี่คือ “ธรรม” ในความหมายที่ ๒
ความหมายที่ ๓ คือหนาที่ หนาที่ที่มนุษยหรือสัตวหรือสิ่งที่มีชีวิต
ทั้ง หมด จะตอ งปฏิบัติ จะตอ งกระทํา ใหถูก ตามกฎของธรรมชาติ. ตน ไม
ก็ ต อ งทํ า ตั ว เองให ถู ก กฎธรรมชาติ จึ ง จะมี ชี วิ ต อยู ; สั ต ว เ ดรั จ ฉานก็ ต อ งทํ า ตั ว เอง
ทํ าหน าที่ ให ถู กตามกฎธรรมชาติ จึ งจะมี ชี วิ ตอยู . หรื อมนุ ษย คนเราก็ ต องทํ าหน าที่ ใ ห
ถูก กฎของธรรมชาติ จึ ง จะมี ชี วิ ต อยู. ตั วหน า ที่ , หน า ที่ ต ามธรรมชาติ นั้ น แหละ
คื อ ธรรม.พจนานุ กรมทั่ วไปที่ เป นของภาษาสั นสกฤต คํ าว า “ธรรม” นี้ เขาแปล
ว า หน า ที่ ก อ นคํ า อื่ น ทั้ ง หมด;เพราะสํ า คั ญ ว า คํ า อื่ น สํ า คั ญ กว า ตั ว ธรรมชาติ
หรื อ กฎธรรมชาติ . หน า ที่ นี้ ไ ม ทํ า ไม ไ ด เพราะว า ต อ งรู ; เมื่ อ เราเรี ย กกั น ว า ปฏิ บั ติ
ธรรม “ปฏิบัติธรรม” นี้จําเปนและเปนหนาที่.
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ความหมายที่ ๔ คือผลที่เกิดขึ้นมา ผลที่จะไดรับจากการทําหนาที่
ทําผิดก็เปนความทุกข ทําถูกก็เปนความสุข. ความสุขก็มีอยางต่ํา ๆ กระทั่งมรรค
ผล นิพ พาน; นี ่ค ือ ผล ผลของหนา ที ่ นี ้ก ็เ รีย กวา ธรรม, มรรค ผล นิพ พาน
ก็เ รีย กว า ธรรม; ความสุ ข ความทุ ก ข ก็ เ รี ย กว า ธรรม; ในฐานะเป น ผลหรื อ เป น
ปฏิเวธธรรม เรียกกันอยางนี้.
ข อที่ ๑ ตั วธรรมชาติ นี้ คื อ สภาวธรรม. ข อที่ ๒ คื อกฎธรรมชาติ นี้ คื อ
สัจจธรรม :หนาที่ ตามธรรมชาติ ข อ ที่ ๓ คือ ปฏิปต ติธรรม ธรรมที่ต องปฏิบัติ .
ขอที่ ๔ ผลที่เราจะรูสึกแกจิตใจ นี้เรียกวา ปฏิเวธธรรม. ฉะนั้น ๔ คํานี้ ก็คื อ
ธรรมคํ า เดีย วเทา นั ้น . นี ่ถ า ใครอ ยากจะรู คํ า วา ธรรมใหสิ ้น เชิง สมบูร ณแ ลว
ก็เรียกวารู ๔ อยางนี้.
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อย างสุ นั ข นี้ ก็ เป นธรรม. คื อร างกายของมั นเป นรู ปธรรม จิ ตใจของมั น
เปนนามธรรม; ทั้งรางกายและจิตใจนั้นคือสภาวธรรม หรือธรรมเฉย ๆ.
ตัวสุ นั ขนี้ มีอนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ตตา มี กฎเกณฑ แห งความเปลี่ ยนแปลง จะอยู
หรื อจะตาย โดยมี กฎ. การจะเกิ ดทุ กข เกิ ดสุ ขอะไร ต องมี กฎ อย างนี้ ก็ มี กฎ
ของธรรมชาติ . อั นนี้ มี กฎของธรรมชาติ เป นที่ ต องแห งกฎของธรรมชาติ ; แล วก็ มี
สัจจธรรม ซึ่งอาจจะดูไดวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูที่ตัวสุนัข เนื้อสุนัข ขนสุนัข
อะไรก็ตาม มันจะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น.
ตั วสุ นั ขเองมั นก็ มี หน าที่ ต องมี หน าที่ ตามที่ มั นจะรู สึ กได : ต องหา
อาหาร ต องถ ายอุ จจาระต องหลบหลี กอะไรต าง ๆ ทุ กอย างตามหน าที่ ธรรมชาติ ที่ จ ะมี ;
จะต องสื บพั นธุ จะต องเลี้ ยงลู ก อย างนี้ ก็ มี หน าที่ คื อปฏิ บั ติ ธรรมในระดั บต่ํ าที่ สุ ด .
ถามันไมปฏิบัติใหถูกตามกฎธรรมชาติ มันก็ตองตายกอนนานแลวไมไดเกิดมา.
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สุนัขมันทําหนาที่ แลวก็มีผล มาเปนความสุขสบายอะไรตาง ๆ นี้ เชน
มั นทํ าให มนุ ษย ชอบใจได ก็ มี ความสุ ข หรื อได ประโยชน จากการที่ ได รั บจากมนุ ษย ช ว ย
เหลื อ มั น ให อ ยู อ ย า งสบาย; หรื อ เอาแต ว า เมื่ อ มั น ทํ า หน า ที่ ข องมั น ถู ก ต อ งแล ว
มั น ไม ต ายก็ แ ล ว กั น , สุ นั ข ตั ว นี้ ไ ม ต ายก็ แ ล ว กั น . ความที่ มั น อยู ไ ด ไม ต ายก็ คื อ
ผลของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ นี้ ; ส ว นที่ มั น ทํ า ให ม นุ ษ ย รั ก หรื อ อะไร จนช ว ยเหลื อ มั น
เปนพิเศษมันเปน by product ตางหาก.
ในสุ นั ขตั วหนึ่ งก็ ยั งมี ครบทั้ ง ๔ นี้ เรามองดู ธรรมชาติ ก็ ได , มองดู ก ฎ
ธรรมชาติก ็ไ ด, มองดูห นา ที ่ข องมัน ตามธรรมชาติก ็ไ ด, มองดูผ ลที ่ม ัน ไดร ับ
ตามหน า ที่ นั้ น ก็ ไ ด , จึ ง พู ด ว า สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ทุ ก ชี วิ ต ต อ งมี ๔ อย า งนี้ .
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ดู ที่ ต นไม ก็ เหมื อนกั น : ต นไม ต องมี ตั วธรรมชาติ , มี กฎของธรรมชาติ,
มี หน าที่ ที่ ต นไม จะต องทํ า ต องสู ไปตามกฎของธรรมชาติ แล วต นไม ก็ งอกงามเจริ ญ
อยู ได ไม ตาย นั่ นคื อผลที่ มั นได รั บตามธรรมชาติ . คื อสิ่ งที่ เรี ยกว ามี ชี วิ ตทุ กระดั บ :
ชี วิ ตเซลล เ ดี ย วเป น สั ต ว เ ซลล เ ดี ย ว สั ต ว ห ลายเซลล สั ต ว เ ป น รู ป เป น ร า ง กระทั่ ง
เป น สั ต ว ป ระเภทมี ชี วิ ต , กระทั่ ง เป น ประเภทต น ไม ประเภทสั ต ว อื่ น ขึ้ น มาแล ว
เป นต นไม ขึ้ นมา เป นสั ตว ขึ้ นมา เป นคนขึ้ นมานี้ นี่ ที่ เรี ยกว ามี ชี วิ ต ; แล วก็ ต องมี สิ่ ง
เหลานี้ครบ.

เราจะรู จั ก ธรรมะจริ ง ต อ งรู ว า “นี่ เ ป น เพี ย งธรรมชาติ ”
การที่เราจะเห็นธรรมะจริง ๆ เราก็ตองเห็นขอเท็จจริงเหลานี้เทานั้น
แหละ; ว านี่ เป นธรรมชาติ . อย าไปรั กมั นมากกว าที่ จะเป นธรรมชาติ ; อย าไปหลง
อย า ไปต อ งการมั น ให ม ากกว า ที่ มั น เป น ธรรมชาติ . แล ว สิ่ ง นี้ มี ลั ก ษณะปรุ ง แต ง
เปลี ่ย นแปลง ไมเ ที ่ย ง ไมท ุก ข เปน อนัต ตา; แลว ก็เ ห็น ความจริง ขอ นี ้. นี ่เ ปน
เหตุ ใ ห ไ ม ไ ปอยากได ไม ไ ปเกิ ด กิ เ ลสในสิ่ ง เหล า นั่ น . นี่ ห น า ที่ ข องเราก็ คื อ ว า อย า
ไปโง หรืออยาไปหลงรัก สิ่งที่เปนเพียงสักวาธรรมชาติ หรือกฎของธรรมชาติ;
ต องปฏิ บั ติ ให ถู กต องอยู เรื่ อย. ถ าไปหลงในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที หนึ่ ง ก็ มี ความทุ กข ที ห นึ่ ง .
นี่ เราจึ งไม หลง แล วก็ มี ความผาสุ ก ได รั บผลเป นความผาสุ ก; จะเรี ยกว าผาสุ กอย า ง
ในโลกนี้ หรื อ ว า ผาสุ ก อย า ง มรรค ผล นิ พ พานก็ ไ ด ทั้ ง นั้ น ; ได รั บ ความสงบสุข
ไดรับความผาสุก เพราะความรูอันนี้.
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ที นี้ พอเรารู ความจริ งข อนี้ ใน ๔ ประการนี้ เราก็ เห็ นพระพุ ทธเจ า คื อเห็ น
สภาวธรรมเห็นสัจจธรรม เห็นปฏิปตติธรรม เห็นปฏิเวธธรรม ในทุกสิ่งที่มีชีวิต;
เห็นนอย ๆ ก็คือเห็นพระพุทธเจานอย ๆ, เห็นมาก ๆ ก็คือเห็นพระพุทธเจา
มาก ๆ, เห็นทั้งหมดก็คือ เห็นพระพุทธเจาทั้งหมด. เพราะวาเราสามารถที่จะรู
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เข าใจแล ว ทํ าจิ ตใจของเราให ไม มี ความทุ กข อย างเดี ยวกั นกั บพระพุ ทธเจ า. เราจึ งมี
experienceทุกอยางที่พระพุทธเจามี, จึงเรียกวา เราเห็นพระพุทธเจา.
การเห็ นธรรมะที่ แท ต องเห็ นด วย ๔ ความหมาย; แล วถ าเห็ นอยา ง
เพียงพอ ตองมีความรูเรื่องทุกข เรื่องเหตุใหเกิดทุกข เรื่องความดับทุกข เรื่อง
ทางให ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข . ถ า ยั ง เห็ น ไม ค รบ ในหลั ก ของอริ ย สั จ จ ยั ง ไม ชื่ อ ว า เห็ น
อย างเพี ยงพอ. แล วการเห็ นพระพุ ท ธเจ า ต องเห็ นชั ดเห็ น โดยไม ต อ งคิ ด ไม ต อ งใช
เหตุ ผล ไม ต องมี การใช เหตุ ผล, แต จะเห็ นโดยความประจั กษ ในเรื่ องของทุ กข เรื่ องของ
เหตุ ใ ห เ กิ ด ทุ ก ข , เรื่ อ งความที่ ไ ม มี ทุ ก ข , และวิ ธี ที่ จ ะให ถึ ง ความไม มี ทุ ก ข . อย า งนี้
เรีย กวา เห็น พระพุท ธเจา คือ เห็น ธรรม, เห็น ธรรมคือ เห็น พระพุท ธเจา ;
เห็น ธรรมคือ เห็น พุท ธะ เห็น พุท ธะคือ เห็น ธรรมนี ้. ถา ไมเ ห็น ธรรมก็ไ มเ ห็น
พระพุ ท ธเจ า , เช น เดี ย วกั บ ชาวอิ น เดี ย สมั ย โบราณ ในอิ น เดี ย เขาว า พระพุ ท ธเจ า
ด า พระพุ ท ธเจ า คิ ด ฆ า พระพุ ท ธเจ า ก็ เ พราะไม เ ห็ น ธรรมนี้ ; เรื่ อ งมั น จึ ง มี ค วาม
สําคัญอยูนิดเดียว ที่วาจะตองเห็นธรรม จึงจะเห็นพระพุทธเจา.
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เราร น ขึ้ น มาด ว ยคํ า ว า เห็ น พระพุ ท ธเจ า คื อ เห็ น ธรรม; เห็ น ธรรมคือ
เห็น พระพุท ธเจา .พระพุท ธเจา จริง คือ ตัว ธรรม ไมใ ชเ ปลือ กทั ้ง หลาย; ซึ ่ง
เปลือ กนั้ น ก็ มี ป ระโยชน ; ที่ ผ มพู ด ว า เปลื อ กก็ มี ค วามหมายว า มี ป ระโยชน ก็ คื อ
เปลื อกเป นของข างนอก สํ าหรั บดึ งเข าไปหาของข างใจ; ถ าไม มี เปลื อก ไม มี อะไรให
เราเห็ นเสี ยเลย เราก็ ไม มี ทางจะต องต นการศึ กษา หรื อมี ความสนใจอะไรได . การที่ เ รา
เห็ นพระพุ ทธรู ป เห็ นอะไรต าง ๆ เห็ นสั ญญลั กษณ ของพระพุ ทธเจ านี้ เพราะสิ่ ง ที่ เ ป น
เปลื อ กเหล า นี้ จ ะค อย ๆ ดึ งเราเรื่ อ ยเข า ไป จนเห็ นเนื้ อ แท ของพระพุ ทธเจ า คื อ เห็ น
ธรรมได.
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เปลื อ กก็ มี ความสํา คั ญ อย า งเปลื อก แตยั ง กิน ไม ไ ด
คําวา “เปลือก” ก็มีความสําคัญเหมือนกัน ไมใชกินไมไดแลวก็ไมมีความ
สํ า คัญ ; มัน มีค วามสํ า คัญ อยู ส ว นหนึ ่ง ; ผลไมก ็ตั ้ง ตน ขึ ้น ดว ยเปลือ ก คุณ ดูซิ
ผลไมนี ้, พืช ที ่เ กิด ขึ ้น ที ่ต น ไมนี ่; ตอ งตั ้ง ตน ขึ ้น ดว ยเปลือ กกอ น; ยัง ไมม ีเ นื ้อ
หรือไมมีเยื่อในเลย. ถาไมตั้งตันขึ้นดวยเปลือก ก็เกิดไมได. ลองตนไมตนไหนบา
เกิด เยื ่อ ในมากอ น ก็เ ปน ไปไมไ ด; มัน ก็ถ ูก แดดเผาตาย, หรือ ถูก สัต วก ัด กิน
เสียกอน. ตนไมตองมีเปลือกแข็งออกมากอน แลวจึงสรางใหเจริญทางเนื้อขึ้นมา;
เพราะฉะนั้น เปลือกก็มีความสําคัญที่ใหเนื้อเกิดขึ้นได มีอยูได และสําเร็จ
ประโยชนกินได. ถาสมไมมีเปลือก อะไรไมมีเปลือก มันก็กินไมได ก็เสียหมด;
เลอะเทอะสกปรกหกหมด. อยางทุเรียนออกมาไมมีเปลือก เนื้อจะอยูไปไดอยางไร;
แลวเนื้อก็จะกินไมได จะถูกลากถูเสียเลอะเทอะหมด. เปลือกก็มีความสําคัญอยางเปลือก
แตไมสําเร็จประโยชน เราตองถึงเนื้อในจึงจะเกิดประโยชน.
เนื้อในพระพุทธรูปไมมีอะไร; แตลึกเขาไปอีก คือพระพุทธเจาชนิดไหน
เปนพระพุทธเจาองคจริง , พระพุทธรูปนั้นสรางมาจากพระพุทธเจาตัวคน; ที่ใน
พระพุทธเจาตัวคนก็มีอะไรอีก ? มีจิตมีใจอะไรอีก; แลวในใจนี้มีอะไร ? มีปญญา.
แลวในปญญามีอะไรอีก ? นั่นคือ มีธรรมะอยางที่วา : มีธรรมะที่เปนตัวเนื้อแท
เปน essence แทจริง ที่ควรจะเรียกวาพระพุทธเจา.
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คําพูดที่วา เห็นพุทธะคือเห็นธรรม, เห็นธรรมคือเห็นพุทธะ นี่มัน
ถูก ตอ งที่ สุ ด ; แต ว า คนไม เ ข า ใจก็ ไ ด แล ว ก็ ไ ม ส นใจไปเลย. ถ า จะรู ธ รรมะให
ละเอียดออกไปใหถูกตองเพียงพอ นี้ตองเห็นอยางในความหมายอยางที่วา : ธรรมะ
สว นนี้เ ปน สภาวธรรม คือ ธรรมชาติ, ธรรมะสว นนี้เ ปน สัจ จธรรม คือ เปน
กฎของธรรมชาติ, ธรรมะสวนนี้เปนปฏิปตติธรรม คือหนาที่ของสัตวทั้งปวงตาม
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กฎธรรมชาติ, แลว ก็ธ รรมะสว นนี ้เ ปน ปฏิเ วธธรรม ผลที ่เ กิด ขึ ้น ; อยา งที ่พ วก
คริสเตียนเขาเรียกวา consideration ผลที่จะเกิดขึ้นมา ก็เปนธรรมชาติเหมือนกัน.
ที นี้ ก็ น าจะนึ กถึ งเรื่ อ งไหว ๆ กราบ ๆ, เรื่ อ งไหว ๆ กราบ ๆ นี้ เ ปน
เรื ่อ งชั ้น เปลือ ก;มัว แตไ หว มัว แตก ราบ แลว ก็ไ มรู ว า กราบอะไร ไหวอ ะไร.
หนา ที่อ ยา งนี้ ไม ใช หน าที่ ที่เ รามุง หมาย;หนา ที่นั้ นคื อตั ว ปฏิบั ติที่ จะให ถูก ตอ ง
ตามกฎธรรมชาติ แลว ไมเ กิด ทุก ข. หนา ที่ไ หวพ ระ สวดมนต กราบแลว
กราบอีก นี้ เปน หนา ที ่ริเ ริ่ม ; ยัง ไมพ อ, หนา ที ่เ พีย งเทา นี ้ยัง ไมพ อ. เราตอ งทํ า
มากกวาที่จะสวดมนตหรือกราบพระ ทําวัตร อยางนั้น.
อย างเช นไปบิ ณฑบาตนี้ ยั งไม ถึ งกั บเป นหน าที่ เพราะไม ไปบิ ณ ฑบาต
ก็อดตาย; ไม ไปบิณฑบาตก็อดกิ น ไมมี อะไรจะกิ น; อย างนี้ก็ เรี ยกวาหน าที่ สวนตั ว
แตยังไมใชหนาที่ตามกฎธรรมชาติ.
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หนาที่ตามกฎธรรมชาติ คือ การประพฤติพรหมจรรย

หน าที่ ตามกฎธรรมชาติ นั้ นคื อ พรหมจรรย . ถ าถามว าประพฤติ อ ะไร ?
ประพฤติพ รหมจรรย, พระพุท ธเจา ทา นวา จงประพฤติพ รหมจรรย, แลว ก็ไ ป
เผยแผ ไปประกาศ พรหมจรรย; ไปประกาศพรหมจรรย ทา นเรีย กวา
พุทธศาสนา.

เดี๋ยวนี้ชาวตางประเทศไปติดคําวาพุทธศาสนากันมาก จนไมรูคําวาพรหมจรรย. คําวา “พรหมจรรย” นี้คือคําวาธรรมะ; เพราะวาในสมัยพุทธกาลเขาใช
คําวาธรรม ไมไดใช คําวา คําสอนคือ teaching, ศาสนา อะไรนี้ก็ไมใช ใชคําวา
ธรรมเฉย ๆ, มาหาพระพุท ธเจา ก็เ พื ่อ มาหาธรรม; มาฟง ธรรม มารับ ธรรม
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มาเอาไปปฏิบัติธรรม. บางทีพระพุทธเจาทานตรัส : จงปฏิบัติธรรม ธรรมของเรา
วา อยา งนี ้ ๆ.แลว ธรรมของพวกอื่น ของศาสดาอื่น คือ คนอื ่น นั ้น ก็อ ยา งอื ่น
ก็เรียกวาธรรมเหมือนกัน. นี้เรียกวาธรรมของพระโคตมพุทธะ; หรือว าธรรมของ
นิค ัน ถนาฏบุต ร หรือ ธรรมของไชนะ; ธรรมของคนโนน ธรรมของคนนี ้ ธรรม
ของหลาย ๆ ครูบาอาจารย เรียกวา ธรรมหมด, ฟง ธรรม รูธ รรม ปฏิบัติธ รรม
เผยแผธรรม.
เดี๋ยวนี้เรามาใชคําวาศาสนา; แตพระพุทธเจา เมื่อจะใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ทานทรงใชคําวาพรหมจรรย; จงมาประพฤติพรหมจรรย จงไปเผยแผพรหมจรรย
ประกาศพรหมจรรย. อยางไปประเทศอังกฤษ ไปประกาศพรหมจรรย ไมใชไป
ประกาศพุทธศาสนา. ถาวาไปประกาศพุทธศาสนามันกวาง; เปนการไปประกาศวิชา
ประกาศความรูวิชา ไมใชประกาศการประพฤติ หรือการกระทํา ก็หมายถึงไปประกาศ
การประพฤติหรือการกระทํา ซึ่งตองกระทํา; ไปประกาศการกระทํา.
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เดี๋ ยวนี้ เราไปประกาศเรื่ องพุ ทธประวั ติ, เรื่ องประวั ติ เรื่ อง history,
เรื่อง religion เรื่อง theory เรื่องอะไรตาง ๆ นั้นอาจจะเปน Buddhism ก็ได, แตไมใช
พรหมจรรยเลยก็ได. หรือแมวาจะสอนใหถูก ใหสําเร็จในการปฏิบัติ ดังที่เรียกวา
ไปประกาศพรหมจรรย; แตไปใช คําวา ไปประกาศพุทธศาสนาแลว คํานี้กวา ง
เหลือจะกวาง อะไรก็เต็มไปหมด จนกระทั่งรวมทั้งปรัชญา ; ถาไปสอนอยางนี้ละก็
ไมใชพรหมจรรย; ถึงจะเปนปรัชญาที่เนื่องไปดวยพุทธศาสนา ก็ไมใชพรหมจรรย;
พรหมจรรยนั้นไมเกี่ยวกับปริยัติ.

สิ่งที่เรียกวาพรหมจรรยไมเกี่ยวกับปริยัติ; ไมเกี่ยวกับทฤษฎี ไมเกี่ยวกับ
อะไร; เปนตัวการปฏิบัติโดยตรง. เราเรียนทฤษฎี เรียนหลักนี้ เทาที่จําเปนในการ
ปฏิบัติ ฉะนั้นจึงไมมาก; แตไปหลงทํากันใหมากเปนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี เกี่ยวกับ

www.buddhadasa.in.th

๓๗๘

ธรรมปาฏิโมกข

เรื่ องวิ ชา เรื่ องประวั ติ เรื่ องอะไรไปเสี ยเลย. ที่ ไป ๆ กั นก็ ไม ค อยได เผยแผ พ รหมจรรย ;
กลายเปนไปเผยแผวิชาความรูที่เหลือเฟอ ที่เพอเจอ จึงกลายเปนเฟอหมด มีแตสวนเฟอ
สวนที่จําเปนไมมี.

เรื่ อ งควรรู เ กี่ ย วกั บ คํา ว า “พรหมจรรย ”
มี พระพุ ทธภาษิ ตว า พรหมจรรย อย างเลวก็ มี ดั งมี คํ าบาลี ว า : หี เ นน
พรหฺม จริเ ยน ขตฺต ิเ ย อุป ฺป ชฺช ติ มชฺฌ ิเ มน จ เทวตฺต ํ อุต ฺต -เมน วิส ุช ฺฌ ติ
แปลวา พรหมจรรยนี้อยางเลว เพื่อเปนกษัตริย พรหมจรรยอยางกลางเพื่อเปนเทวดา,
พรหมจรรย อย างสู งสุ ดนี้ เพื่ อสิ้ นอาสวะ. นี่ เป นพุ ทธภาษิ ตมี ในหนั งสื อพุ ทธศาสนสุ ภาษิ ต :พรหมจรรย อย างเลวเพื่ อเป นกษั ตริ ย พรหมจรรย อย างกลางเพื่ อเป นเทวดา;
แลวก็พรหมจรรยอยางสูง เพื่อสิ้นอาสวะ เพื่อเปนพระอรหันต.
เมื่ อเราพู ดว า “พรหมจรรย ในพุ ทธศาสนา”, ประพฤติ พ รหมจรรย
ในพุทธศาสนาอยางไหนกันเลา ? คิดดู เพื่อจะเปนกษัตริย หรือจะเปนเทวดา หรือ
เพื่ อสิ้ นอาสวะ. เดี๋ ยวนี้ พวกชาวบ านเขาโต แย งมาก, เขาโต แย งว า ยั งเป นพระอรหั น ต
ไม ไ ด ก็ เ ป น เทวดา ต อ งเอาอย า งเป น เทวดา มี ส วรรค มี วิ ม านอะไรไปก อ น หรื อ
อยางนอยเปนกษัตริยก็ยังดี คือยังมีความสบายมากง แตผมเขาใจวา คําวา “พรหมจรรย” ของพระพุทธเจานั้น ไมใชอยางนั้น ไมเนื่องดวยการเปนกษัตริย ไม
เนื่องดวยความเปนเทวดา; เพราะคําตรัสที่วา : เอหิ ภิกขฺเว พรหฺมจริยํ จรถ
จงมาประพฤติ พ รหมจรรย ; คงจะไม ใ ช เ พื่ อ เป น กษั ต ริ ย ไม ใ ช เ พื่ อ เป น เทวดาแน ;
จรถ ภิ กฺ ขเว จาริ กํ พรหฺ มจริ ยํ ปกาเสถ-พรหมจรรย นี้ ก็ ต องไม ใช เพื่ อเป นกษั ต ริ ย
หรือเปนเทวดาอยางนั้น.
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นี่ระวัง คําวาพรหมจรรยใหดี ๆ เถอะ คือการประพฤติที่ดี ที่ประเสริฐ
ที่จะทําใหสิ้นกิเลสอาสวะ จึงจะเรียกวาพรหมจรรยได. พรหมจรรยในพุท ธศาสนา คือคําวาธรรมในความหมายวาหนาที่ เปนธรรมในความหมายที่ ๓ คือตัว
หนาที่ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาพรหมจรรย; เพราะฉะนั้น เรามีหนาที่คือพรหมจรรย,
พรหมจรรยคือการประพฤติเพื่อทําความสิ้นอาสวะสําหรับภิกษุโดยตรง.

คํา วา เห็ น ธรรม คื ออย า งไร
ทีนี้มาถึงคําเดิม คําที่วา เห็นธรรม, เห็นธรรม; อยาลือ ๆ จะตองไมพรา
ไปทางอื่น,ตองอยูที่เห็นธรรมเรื่อย. ถาไมประพฤติพรหมจรรย ไมประพฤติธรรม
ก็ไมมีทางที่จะเห็นธรรม ไปคิดดูใหดีเถอะ ถาไมลงมือประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
ธรรมจนสําเร็จ ขอที่ ๔ คือผลที่จะพึงไดรับแลวไมมีทางที่จะเห็นธรรม.
ธรรมะไมอาจจะเห็นไดดวย การอาน การฟง การศึกษาเลาเรียน
;
เราตองปฏิบัติและปฏิบัติถูกตองดวย; แลวไดผลมาแลวดวย จึงจะเรียกวาเห็น
ธรรม. แลวคนที่ เห็นธรรมในที่นี้ คือคนที่เห็นทั้งตัวธรรมชาติ, ตัวกฎธรรมชาติ ,
ตั ว หน า ที่ ต ามธรรมชาติ , ตั ว ผลของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามธรรมชาติ . เขามี ค วาม
รูเรื่องตัวธรรมชาติ และตัวกฎของธรรมชาติดวยการศึกษาเลาเรียนนี้ไปได; แตแลว
เขาต องปฏิ บั ติ แล วมี สํ าเร็ จผลของการปฏิ บั ติ แล วรู รสของมั น นั่ นจึ งจะเรี ยกว า
เห็นธรรมโดยถูกตอง.
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หลังจากไดรับผลของการปฏิบัติแลว ไดรับความสุขแลว อะไรแลวก็ตาม
กลับยอนมาเห็นอยางดีที่สุดในตัวธรรมชาติก็ดี กฎธรรมชาติก็ดี การปฏิบัติก็ดี, กลับ
เห็น ชัด ขึ้น ไปอีก วา ตนนั้น เปน อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา ยึด มั่น ถือ มั่น เปน
ตัวเรา หรือเปนของเราไมได. เมื่อเห็นธรรมะทั้ง ๔ ประเภทนี้ จะไปยึดประเภทไหน
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ว า เป น ตั ว เรา หรื อ เป น ของเราไม ไ ด เมื่ อ นั่ น จึ ง จะมี ผ ล เป น ความสงบสุ ข , แล ว ก็
เห็นธรรมจริง ๆ.
การเห็นธรรมจริง ๆ ก็คือเห็นขอเดียวที่วา โอย! ทั้งหมดนี้ไมใชเรา
ไมใชของเรา, สภาวธรรมก็ดี สัจจธรรมก็ดี ปฏิปตติธรรมก็ดี ปฏิเวธธรรมก็ดี ก็สักวา
ธรรม สัก วา ธรรม เปน สัก วา ธรรม; ไมใ ชต ัว เรา ไมใ ชข องเรา จะเปน ตัว เรา
หรื อ เป น ของเราไม ไ ด . ใครไปคิ ด ว า เป น ตั ว เรา หรื อ เป น ธรรมของเรา เป น ธรรมะ
ของเราอยางนี้ ยังไมเห็นธรรม; ถาเห็นจริง ตองเห็นเปนไมใชของเรา.
ต องเห็ นว าทุ กอย างไม ว าธรรมชนิ ดไหน เป นสั กว าธรรม คื อธรรมเท า นั้ น
เอง, จะเปนself เปน soul เปนอัตตา เปนอัตตนียา เปน อหํ มม อะไรไมได,
การเห็น ธรรมก็คือ เห็น ขอ เดีย ววา ไมใ ชเ รา ไมใ ชข องเรา, ไมใ ช I my,
ไมใชฉัน ไมใชของฉัน, ไมใชอัตตา ไมใชเนื่องดวยอัตตา. ที่จะรูเรื่องนี้จริง ก็หลังจาก
ได ปฏิ บั ติ เสร็ จแล ว และได รั บความสุ ขเสร็ จแล ว, คื อได รั บความสุ ขเพราะไม มี ก ารยึ ด
วาฉัน วาของฉัน.
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เมื่อเราไดรับความสุขจากความรูในทางปฏิบัติ คือไมมีฉัน ไมมี
ของฉัน แลว เราจึง จะมองเห็น วา : อือ , ทุก สิ่ง ที่ไ มค วร, ไมค วรจะถือ วา
เปนฉันหรือเปนของฉัน. ไมมีสิ่งใดที่ควรจะ regard วาเปนของฉัน หรือเปนตัวฉั น ;
นี ่ค ือ เห็น ธรรม. พอเราพูด มาถึง ตอนนี ้ เราก็น ึก ขึ ้น มาถึง สพฺเ พ ธมฺม า นาลํ
อภิ นิ เวสาย ที่ เป นหั วใจของพุ ทธศาสนา; แล วก็ อย าไปเข าใจว า ประโยคนี้ เป นหั วใจ
ของพระพุ ทธศาสนาแต ในทางปริ ยั ติ เห็ นเป นคํ าพู ด แล วอยู ในพระไตรป ฎกจะถื อเป น
หัวใจทางปริยัติไปเสียหมด, อยางนี้ไมได.
หัวใจในที่นี้เปนทั้งหัวใจของทางปริยัติ หัวใจของทางปฏิบัติ หัวใจ
ของผลทางปฏิบัติ; แลว สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย -ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
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ไมควรยึดมั่นถือมั่น นี้เห็นไดในตัวธรรมชาติ, ในตัวกฎธรรมชาติ, ในตัวหนาที่
ตามธรรมชาติ, ใหตัวผลสุดทายที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่นั้น. นั่นจึงจะเห็นหัวใจ
ของพุทธศาสนาไดในทุกสิ่งในธรรมะทุกระดับ ในปริยัติก็ได ในปฏิบัติก็ได ในปฏิ เ วธ
ก็ได; เพราะวาปริยัติก็สอนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น ในปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อไมยึดมั่นถือมั่น
หรือไดผลมา ก็ไดผลมาจากการที่ไมยึดมั่นถือมั่นนั้นเอง.
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ นี้จึงเปนหัวใจของปริยัติ หัวใจ
ของปฏิบัติ หัวใจของปฏิเวธ ก็คือของทั้งหมดนั่นเอง. มีภิกษุไปทูลถาม
พระพุทธเจาวา ปฏิบัติอยาไรอวิชชาจึงจะสิ้นไปและวิชชาจะเกิดขึ้นมา ?
พระพุทธเจ าวาปฏิบั ติ ไปในทางให รู วาสั พเพ ธั มมา นาลั ง อภิ นิ เวสายะ คื อปฏิ บั ติไปในทาง
ใหเห็นวา สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ พอเห็นอยางนี้ อวิชชาสิ้นไป
วิชชา
เกิดขึ้นมา,
อวิชชถูกละไป วิชชาปรากฏขึ้นมา ประโยคนี้คือหัวใจของพุทธศาสนา
โดยแทจริง, ก็คือหัวใจของธรมะโดยแทจริง, หัวใจของธรรมะทั้ง ๔ ประเภท.
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ทีนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติจนไดรับผลของการที่ไมยึดมั่นถือมั่น เราเห็น
สัพเพ
ธัมมา นาลังฯแลว, หลังจากที่เราปฏิบัติแลว ไมยึดมั่นถือมั่นแลว เราจึงจะ
เห็นวามันเปนอยางไร. เมื่อเห็นหัวใจของธรรมะหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔ สี่ประเภทนี้แลว ก็คือวาเห็นหัวใจของธรรมะทั้งหมด. เมื่อเห็นหัวใจของ
ธรรมะทั้งหมด ก็คือเห็นพระพุทธเจาทั้งหมด; เห็นพระพุทธเจาที่แทจริง และ
ทั้งหมด โดยการเห็นความจริ งในประโยค ๆ เดียว คื อประโยคว า สั พเพ ธั มมา นาลั ง
อภิ นิ เวสายะ;แล วยิ่ งฟ ง แล วยิ่ งไปคิ ดดู จะยิ่ งเห็ นความสํ าคั ญของคํ าพู ดประโยคนี้
ในฐานะที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา.

เรื่ อ งพุ ท ธศาสนา ที่ เ อาไปเผยแผ สั่ ง สอนหรื อ เขี ย นให อ า นกั น ออกไป
กวางออกไปทั่ว ๆโลกนี้ ไมคอยพูดกันถึงเรื่องหัวใจของธรรมะ; ไปพูดเรื่องอื่น
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แลวพูดในรูปของปรัชญาเพอเจอ. เราเรียกเอาเองวาปรัชญาเพอเจอ, voluble
philosophyคือปรัชญาที่เพอเจอ; เขาพูดกันแตเรื่องนี้; ไมพูดถึงเรื่องหลักธรรมะ
คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น ในฐานะที่เปนความรู, ในฐานะที่
เปนการปฏิบัติ, ในฐานะที่เปนผลของการปฏิบัติ.

“สิ่งทั้งปวงไมควรยึดถือมั่น”
เปนหัวใจของพุทธศาสนา ควรรูจักบาง
ประโยคนี้ยาวหนอย ที่วา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไมควรยึดมั่น ถือมั่น, สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น, ใหสั้นก็วา ไมยึดมั่นถือมั่น. เมื่อพูดวา
“ไมยึดมั่นถือมั่น” คําเดียวเทานั้น นี่คือหัวใจของพุทธศาสนา ; ถาเรียนก็เรียน
ในเรื่ องนี้ ถ าปฏิ บั ติ ก็ปฏิ บั ติ ในเรื่ องนี้ ถ าได ผลก็ได ผลเป นอย างนี้ คือไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น
กันจริง ๆ.
ที นี้ ก็ เหลื อแต เรื่ องที่ ว าจะทํ าได หรื อไม ได เรื่ องหลั กนั้ นก็ มี อยู อย างนี้ ;
พูดกันรูเรื่องไดฟงกันเขาใจได.
พอถึงตัวการปฏิบัติ จะปฏิบัติไดหรือไมได นี่อีก
เรื่ อ งหนึ่ ง ; ถ า ปฏิ บั ติ ไ ม ไ ด ก็ ไ ม ไ ด รั บ ผลของการปฏิ บั ติ คื อ ไม เ ห็ น แจ ง
ในความจริงขอนี้.
นี่จึงไมมีทางจะรูจักพระพุทธเจา ไมมีทางเห็นพระพุทธเจา;
เพราะวาเราปฏิบัติธรรมนี้ไมสําเร็จ เราจึงไมเห็นหัวใจของธรรมะ; ไมเห็นพระพุทธเจา
จริง. ถาเราละความยึดมั่นถือมั่นไมได เราก็ไมมีทางที่จะเห็นพระพุทธเจา; เราก็
ไดแตเห็นอยางคาดคะเนไปอยางนั้น; คาดคะเนก็เห็นเปนอยางความฝน, เปนการ
คาดคะเนเอาเอง.
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เราจึ งควรต องพยายามมี เวลา ที่ เราไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น เวลาไหนเผอิ ญ เป น ;
สมมุติวาวันหนึ่งคือหนึ่ง เวลาทั่วไปประจําวันนี้ ในทุก ๆ วันนี้,
เวลาไหนเผอิญเปน
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คือวาจิตของเราไมไดยึดมั่นถือมั่น เวลานั้นเราก็สบาย; แลวเราก็ดูที่ความสบายนี้ใหรูจัก.
นี่เรามีทางที่จะรูจักความไมยึดมั่นถือมั่นไดบาง บางสวน บางเวลา; ก็แปลวา
เรายังรูจักพระพุทธเจาแทจริงไดนิดหนึ่ง แลวบางสวนบางเวลา ก็ยังดีกวาไมรู
เสียเลย.
คนบางคนไม ส นใจที่ จ ะสั ง เกต หรื อ เฝ า สั ง เกตจิ ต ที่ ไ ม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ,
เพราะวารูสึกเปนสิ่งไมสนุก; มีแตเรื่องยึดมั่นถือมั่น มีเรื่องมีราวขึ้น ๆ ลง ๆ เปนเรื่อง
อยางนี้ไปหมด.
ที่จริงจะพูดไดวาทุกคน ทุกองคนี้มีเวลาที่ไมไดยึดมั่นถือมั่นอยูบาง
ไมมากก็นอยในวันหนึ่ง ๆ; ในเวลานั้น พระพุทธเจาปรากฏแกเรา. แตเราโง
หูหนวก ตาบอด ไมเห็น ไมมองเห็น,
ไมมองเห็นพระพุทธเจาที่ปรากฏแกเรา
ไมสังเกต ไมรับรู ไมสนใจ, ก็เลยไมเห็นธรรม.

ขณะใดไมมีความยึดมั่นถือมั่น ขณะนั้นมีจิตใจเหมือนพระองค
บางเวลาไมไดทําอะไร ไมไดยึดมั่นถือมั่นเองก็มี; ถาเราปฏิบัติ พยายาม
ปฏิบัติตามมีตามได ตามความสามารถ เวลาที่ไมยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีบาง มีมากขึ้น ๆ;
แมไมไดสูงสุด ไมใชถึงขั้นสูงสุดเปนขั้นพระอรหันต แตก็มีขึ้นมา;
เชนเราทําสมาธิ
สําเร็จ หยุดความรูสึกปรุงแตงอะไรตาง ๆ นี้ไดมาก; ความไมยึดมั่นถือมั่นก็ปรากฏ
มาก ก็สบายมาก,
เรารูจักเวลาที่ไมยึดมั่นถือมั่นที่มากขึ้นไป ๆ มากขึ้นไป.
รวมความแล วก็ ว า เวลาไหนก็ ได ด วยเหตุ อะไรมาบั นดาลมาปรุ ง มาส งเสริมแวดล อ ม;
เรามีจิตโปรงดี วางดี สงบดี เย็นดี ก็ใหรูวาเวลานี้กําลังไมมีความยึดมั่นถือมั่น
เปนจิตใจชนิดที่เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจา. เราก็ควรจะรูจักพระพุทธเจา
สั ก แว็ บ หนึ่ ง สั ก ขณะหนึ่ ง ชั่ ว ขณะหนึ่ ง ก็ ยั ง ดี ก ว า ไม รู จั ก เสี ย เลย.
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ขอใหพยายามสังเกตใหดี เขาใจใหดี : ดูในนาทีหนึ่งดีกวา, นาทีไหนที่
เราไมยึดมั่นถือมั่น นาทนั้นเราอยูกับพุทธเจาแลว, ไปสังเกตดูใหดี ใหมองเห็น
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แลวจะไดมีศรัทธา มีปสาทะในพระพุทธเจาเพิ่มขึ้น ๆ ๆ ทุกที ๆ ที่ไดเห็นพระพุทธเจา.
ถา เราไปมั ว แตดู พ ระพุท ธรู ป ดู สิ่ ง ตา ง ๆ เหล านั้ น เสี ยเรื่ อ ยไป สิ่ ง เหล า นั้น จะบั ง
เพราะไปมัวแตสนใจเรื่องนั้น สนใจเรื่องโนน, ไมสนใจเรื่องที่ควรสนใจ.
ถ า ว า เราไปดู พ ระพุ ท ธรู ป แล ว ไปนั่ ง ดู -นั่ ง ดู -นั่ ง ดู ให เ ข า ใจถึ ง พระพุทธเจาที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่น. เผอิญพระพุทธรูปองคไหนเขาทําสวยดูหนาตาดี
แสดงความไมยึดมั่นถือมั่น แลวก็ดูใหมาก ดูใหมาก, ใหจิตในของเราคอย ๆ ซึมไป ๆ
จนเขาใจเรื่องพระพุทธเจา วาทานไมมีความยึดมั่นถือมั่น จึงเปนอยางนี้;
แลวเราก็พลอยเปนสุขใจสบายใจไปดวย.
แตเดี๋ยวนี้ พระพุทธรูปหนาตาอยางกับยักษกับมาร เหมือนโกรธใครมาก็มี
เจาชูก็มี พระพุทธรูปมีหลาย ๆ แบบ; นี่ชวยไมไดในการที่ทําพระพุทธรูปบางองค
ในลักษณะอยางนี้. หายากเต็มทีที่จะทําพระพักตรของพระพุทธรูปใหมีลักษณะสะอาด
สวาง สงบ นี้ทํายาก ผมยังไมเคยเห็นเลย.
พระพุทธชินราชที่เขาวาสวยกันมาก
ผมยังนึกวาจะเจาชูไปสักหนอย; ไมใครมีพระพุทธรูปองคไหนที่จะแสดงความสะอาด
ความสวาง สงบ สมบูรณ ๑๐๐ เปอรเซ็นต, หายาก ไมรูจะไปดูไดที่ไหน.
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พระพุทธรูปแบบสวย ๆ ของอมราวดีนี้ดูเหมือนโกรธ,
โกรธใครอยู;
พระลั กษณะในพระพุ ทธรู ปแบบนาลั นทา ก็ เหมื อนกั บนั กมวยปล้ํ า ท าทางเหมื อ นกั บ
นักเลง ไมมีพระพุทธรูปแบบไหนที่เห็นแลวแสดงใหเรารูสึ กตรงไปที่ความสะอาด สวา ง
สงบ ในหนาตา. เดี๋ยวนี้ก็อยากจะแนะเทาที่จะแนะไดวา รูปอวโลกิเตศวรครึ่งทอน
หัวขาดมือขาด; พระพักตรนั้นสวยแน แสดงความสะอาด สวาง สงบอยูพอใชทีเดียว;
ที่กุฏิของผมก็มี ที่วัดพระธาตุเขาจําลองไวก็มี : องคนั้นพระพักตรแสดงวา สงบ
สบายเปน สุข ฉลาด และเมตตากรุณ าอยูม ากทีเ ดีย ว; แตพ ระพุท ธรูป ที่
พระพักตรสวยอยางนั้นยังไมเคยเจอะ; อาจจะมีที่ไหนก็ได.
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นี่เราจึงมองเห็นไดวา :
พวกรุนแรก พวกสาญจี ภารหุต เขาไมทํา
พระพุ ทธรู ป ก็ เพราะว ามั นจนป ญญาที่ จะทํ าพระพั กตร ของพระพุ ทธรู ปให มี ลั ก ษณะ
เหมาะสมได.
เขาจึงคิดวาถาไปทําพระพุทธรูปเขา หนาตาเปนอยางอื่นแลวบาไปเลย,
เปนบาปเหมือนกัน จึงไมทําดีกวา ทิ้งวาง ๆ ไว. พวกนั้นเขาทิ้งวางไว; วางนั้นแหละคือ
สะอาด สวาง สงบ. ไปคิดเอาเองก็แลวกัน, ดูเหมือนกับมีหนาคนใหเห็นในที่ที่นั่งวาง
พระแทนวาง อะไรวาง ๆ นี้; วางคําเดียวมีความหมายวา สะอาดดวย สวางดวย, แลวก็
สงบดวย, ฉะนั้นเราก็ตองชมวา คนสมัย พ.ศ. ๓๐๐-๔๐๐ ที่ทํารูปหินสลักเหลานั้น
เขาฉลาดเขาจึงไมทําพระพุทธรูป.
ถึง พ.ศ. ๖๐๐ แลวเขาจึงทําพระพุทธรูปกัน พวกกรีก คันธาระ ทําขึ้น,
พวกมธุราทําขึ้น, พวกอมราวดีทําขึ้น. พระพุทธรูปแบบกรีก เปนพวกคันธาระ
Saxon Indian เหมือนฝรั่งไปเลย. แบบมธุรานี้ก็เหมือนอะไรบอกไมถูก ฝรั่งก็ไมใช
แขกก็ไมใช, แบบอมราวดีก็ยังเปนแขกมามาก ดูคลายแขกอินเดียมาก. ตอนทํา
พุทธรูปนี้เกิดปญหานาคิดเสียแลววา ทําไมจึงมีเคาชาวอินเดีย ชาวฝรั่ง,
อะไร
ทํานองนี้; แลวก็หาไมไดสักองคหนึ่ง ที่วาพระพักตรนี้จะมีลักษณะสะอาด สวาง สงบ
อยางเต็มเปยม, อิ่มอยูดวยความสุขนี้หายาก ยิ่งไปทําทาทางอยางนั้นอยางนี้เขาดวยแลว
ยิ่งแลวใหญเลย เปนเรื่องวุนวายไปเลย.
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ทีนี้ ก็ตองชวยตัวเองกันบาง : ถาจะอยากดูพระพุทธรูป เอาพระพุทธรูป
มาดู มาไหว นี้ ก็ ดู ให ซึ้ งเข าไปถึ งความสะอาด สว าง สงบ ในพระพั กตร ซึ่ งเราสมมติ
วาเปนพระพักตรของพระพุทธเจานี้ ดูใหเห็น;
หรือมิฉะนั้นถาไมอยากดู ไมกลาดู
กราบ ๆ ๆ เอา แลวก็ลุกขึ้นมา; อยางนี้ละก็อยาไปดูหนาพระพุทธรูปเขา; เพราะวา
บางองคไมรูวาหนาตาเปนอยางไร. หนานั้นจะแสดงอะไรที่ไมใชความสะอาด สวาง
สงบก็มี; ถายิ่งพระพุทธรูปบางองคปากแหวงดวยแลวละก็ ยิ่งยากใหญ, ยิ่งตอง
ปลงอนิจจังกันมากทีเดียว.

www.buddhadasa.in.th

๓๘๖

ธรรมปาฏิโมกข

ขณะที่ไมยึดมั่นถือมั่น พระพุทธเจาจริงมาอยูในใจเรา
ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องวา แมบางวันบางขณะ บางเวลา เรามีจิตใจไมยึดมั่น
ถือมั่น;
เรามีจิตใจวาง ไมยึดมั่นถือมั่นนั้น นั่นแหละพระพุทธเจาจริง;
เหมือนพระพุทธเจาจริงทานมาอยูกับเรา :คือในขณะใดขณะหนึ่งที่จิตมันสบายดี
แล วไม โกรธ ไม รั ก ไม เกลี ยด ไม กลั ว ไม เศร า ไม อะไรทั้ งนั้ น,อยู ในภาวะที่ ส ะอาด
สวาง สงบ ดีแลว ก็จงรีบดูเถอะ พระพุทธเจาชนิดนั้น อยูดูที่จิตนั้น.
นี่จะเห็น
พระพุท ธเจา จริง กวา เพิ ่ม ขึ ้น ๆ เพิ ่ม ขึ ้น ๆ จนคอ ยสมบูร ณ นี ่ค ือ เห็น ธรรม;
เห็นธรรม คือความสะอาดสงาง สงบ ซึ่งเปนธรรมประเภทที่ ๔ ผลการปฏิบัติ
หนาที่, เปนความสะอาด สวาง สงบขึ้นมา.
ดูที่ธรรม ธรรมนี้คือธรรมะขอนี้ ขอที่เปนความสะอาด สวาง
สงบ
ก็เหมือนกันรวมทั้งหมด ; เพราะวาเกิดมาจากทั้งหมด ก็คือเห็นพุทธะ, เห็นพุทธะ
คื อ เห็ น ธรรมะ, เห็ น ธรรมคื อ เห็ น พุ ท ธะ, แล ว ก็ เ ข า ใจธรรมนี้ ขึ้ น ทั น ที ;
เขาใจประโยคที่วา โย ธมฺมํ ปสฺสติ โสมํ ปสฺสติ, โย มํ ปสฺสติ โส
ธมฺ มํ
ปสฺสติ -ผูใดเห็นธรรมะ ผูนั้นเห็นเรา;
ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรมะ.
ผูใ ด
ไมเห็นเรา;
แมแตจับมุมจีวรถือไว ก็ไมเชื่อวาเห็นเรา ขณะที่จับจีวรดึงไว ก็ไมเชื่อวา
เห็นเรา;
เหมือนคนจํานวนมากที่ไมรูจักพระพุทธเจา เดินสวนทางกันก็ไมรูจัก
พระพุทธเจา คุยกัน ถามกัน ซักไซไลเลียงกันแลวก็ยังไมยอมเชื่อ วาเปนพระพุทธเจา
ก็แยกกันไป นี้ก็มีมากในครั้งพุทธกาล.
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คนแรกที่ สุ ดที่ ไม ยอมเชื่ อพระพุ ทธเจ า คื ออุ ปกะอาชี วก พระพุ ทธเจ าตรั ส รู
เป นพระพุ ทธเจ าแล ว เดิ นทางจะไปโปรดเบญจวั คคี ย ที่ เมื องพาราณสี แคว นกาสี
สวนทางกับอุปกะอาชีวก คุยกันตั้งพัก.
อุปกะอาชีวกนั้นเขาก็เปนศาสดา เปนผูสอน
ศาสนา; เขาถามวาเปนอยางไร? บวชกับใคร?พระพุทธเจาตอบวาเราเปน
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เราเอง นี้คือเปน สยมภู; เขาก็ไมเชื่อ, แลวไมไดพูดกันมากเพียงแตผงกหัว,
ผงกหัววา หุเวยฺยาวุโส. คํานี้ถาแปลใหถูก ก็แปลวา เออ, อาจจะเปนได, อาจจะ
เปนไดกระมัง. หุเวยฺยาวฺโสดูกอนอาวุโส, เรื่องที่วานี้พอจะเปนได, อาจจะเปนได;
แตก็ไมเชื่อ.
อุปกะอาชีวกก็ไมเชื่อวานี้เปนพระพุทธเจา,
แลวก็เดินไปคนละทาง
แยกทางกันไปอยางนี้.
เรียกวาคนนี้มีโชคดีที่สุดกวาคนอื่น พบพระพุทธเจาเปน
คนแรก แลว ยัง ไมไ ดอ ะไร ไมเ ขา ใจวา ทํ า ไม จะเปน พระพุท ธเจา ไดอ ยา งไร;
แลวมัวถามในเรื่องวา เรียนกับใคร บวชกับใคร? ไมถามวาสอนอยางไร ? หรือ
รูอะไร? หรือปฏิบัติอยางไร? ไมถามอยางนี้. ที่พระพุทธเจาบอกวา เปนตัวเอง
เปนสยมภู คือรูเอง ก็เลยไมเชื่อ, แลวพระพุทธเจาก็คงจะคิดวา ฮื้อ..! คงจะ
พูดกันไมรูเรื่อง แลวเลยไมพูด แยกทางกันไปเลย.
คนโชคดี ที่ สุ ด พบพระพุ ทธเจ าก อนใครทั้ งหมด แต ก็ ไม ได รั บประโยชน
อะไรเลย จึง เหมือ นกับ ไมมีโ ชคดี เพราะไมเ ห็น ธรรม;
เพราะไมเ ห็น ธรรม,
ไมเห็นธรรมอยางเดียว จึงไมเห็นตถาคต, ไมเห็นตถาคตก็ไมเห็นธรรม, ไมเห็น
ธรรมก็ไมเห็นตถาคต.
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ขอใหพยายามเห็นธรรม เพื่ออยูกับพระพุทธเจา
ขอใหอุตสาหสนใจคําวา “ธรรม” นี้ใหมาก ๆ, ไมมีเรื่องอะไรแลว ;
ใหเห็นธรรมเถอะตองปฏิบัติเปนเรื่องในใจ จะติดอยูแคพระพุทธรูป หรือแค
ขอวัตรปฏิบัติ สีลวัตรตาง ๆ แคนี้ไมพอ;ตองเลื่อนขึ้นไป, เลื่อนขึ้นไป. ที่เรา
เรียกวา สีลัพพตปรามาสนั้น ไปติดอยูแคสีลวัตร เชนสวดรองพร่ําบน,
หรืออะไร
พิธีรีตองหรืออยางไรที่เปนของขลังไปหมด;
ไมไปถึงความรู ไมไปถึงความจริง;
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สีลวัตรนั้นกลับเปนเครื่องหนวงเหนี่ยวไว. ฉะนั้น จึงพูดแลวพูดอีกวา เวลาไหวพระ
สวดมนตนี้ ใหสวดดวยใจ ใหคิดดวยใจ ใหพิจารณาดวยใจ.
อยาไปไหวพระสวดมนตเหมือนนกแกวนกขุนทอง เปนจานเสีย ง
เดินได อยางนี้ เปนถึงขนาดนี้, เปนหีบเสียงที่เดินได นี้ก็คือสวดแตปาก แตใจ
ไมสวด ใจไมรู ใจไมพิจารณา; ถาขืนทําอยูอยางนี้เปนสีลัพพตปรามาส, คือ
สีลวัตรที่ตนประพฤติอยู, มันผูกมัดใหจมอยูใหติดอยู. เราจะ “แกลํา” ไดก็โดย
ที่วา เราประพฤติศีล ประพฤติวัตร ปฏิบัติตาง ๆ นี้ดวยความรูสึก ดวยความ
เขาใจ ดวยความเห็นแจง ดวยความรูสึกอยูเรื่อยไป, แลวก็จะเลื่อนขึ้นไป เลื่อน
ขึ้นไป จนเห็นแจง ไดเห็นไดรูจักพระพุทธเจา หรือเห็นธรรมะไดทุกที เพิ่มขึ้น ๆ
ทุกทีที่มีการทําวัตรสวดมนต ดวยบทที่ดี ๆ.
บทสวดมนตที่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานที่ดี ๆ นี้ชวยไดมาก อยางเชนบทวา
:
อปฺปกาเต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน,
อถายํ อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ,
-ในหมูมนุษยทั้งหลาย, ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก; หมูมนุษยนอกนั้น
ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในนี่เอง.
บทสวดมนตบทนี้ดีมาก,เตือนใหไมประมาท
เตือนใหเกิดความสํารวม ใหละอาย ใหอะไร ทุกทีที่สวด. แตเดี๋ยวนี้สวดกัน
อยางหีบเสียงเดินได, เครื่องบันทึกเสียงเดินไดอยางนี้ จึงไดผลนอย; ไปติดอยูที่นี่
ไมกาวหนาเหมือนกับภาพลอภาพใหญในฝาผนังนี้ : ตุกแกยังขึ้นไปกับเมฆในที่วางได;
สวนทายกทายิกามัวแตหมอบอยูที่พื้นโบสถ
กราบแลวกราบอีก หนาผากเปอนฝุน
เหมือนทาแปงอยูนั่นเอง; สูตุกแกก็ไมได, ขึ้นไปถึงยอดโบสถแลวลอยไปเหนือทุกสิ่ง.
ภาพเหล านี้ เป นภาพล อ ก็ มี ประโยชน ในทางล อให นึ กได ให ขวนขวาย ในประโยชน
ใหเลื่อนชั้น.
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ขณะที่ทําการงาน ตองฝกเห็นธรรมดวย ตอสูกิเลสดวย
เรื่องสําคัญที่จะพูดอีกเรื่องก็คือวา ไมใชวาเราจะเห็นธรรมะหรือพิจารณาธรรมะ
เฉพาะแตเมื่อเวลาไปนั่งกรรมฐาน หรือไปไหวพระสวดมนต;
เวลาอยางนั้นไมคอย
มีเรื่อง. เวลาที่จะพิจารณาธรรมะเห็นธรรมะนี่ เปนเวลาที่เราทําการงาน;
เพราะเวลาทําการงานนี้เปนชองใหเกิดกิเลส ; เมื่อเปนชองใหเกิดกิเลส เราจะได
รูจักกิเลส จะไดตอสูกิเลส จะไดกําจัดความยึดมั่นถือมั่น. นี่ก็บอกอยูบอย ๆ แลววา
ใหคลําดูบนหัว มี เขาโง งหรือเปล า ยกหูชู หางหรื อเปลา เวลาเข าใกลเพื่อฝูงส งเสีย ง
ฮื่อ ๆ แฮ ๆ หรือเปลา นั้นแหละเวลาที่มีประโยชนมาก.
เวลาที่ทําการงาน เวลาฉันอาหาร เวลาตาง ๆ นี้ ไดเกิดความรูสึกที่ เปนรัก
เป นเกลี ยด เป นโมโห เป นยึ ดมั่ นถื อมั่ นเกี่ ยวกั บกู กั บมึ งหรื อเปล า อะไรทํ านองนี้ ;
พอมีความคิดนึกไปในทางฮื่อ ๆ แฮ ๆ เรื่องกูเรื่องสูอะไร, รีบสนใจเรื่องนั้น
ใหมาก ตองฆากันที่นั่น; มันตองมีตัวสิ่งที่เราจะฆา จึงจะฆาได. ถาไปกางกลด
อยูบนภูเขา สบาย นอนหลับไปเลย; อยางนี้ก็ไมมีอะไร, ไมมีเรื่องที่จะตอง
ฆา ตองฟน ตองรบ; แลวก็ไปทําเพอ ๆ ไปตามระเบียบที่วางไว พอใหแลว ๆ ไป;
แลวก็ตั้งใหเปนโสดา สกิทาคา นี้นาหวัว; พอมากระทบอะไรเขาจริงก็หวั่นไหว, มีหูยาว
หางยาว เขายาว อะไรนี้มากนัก.
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พิจารณาดูกันเถอะวา มันมีฮื่อมีแฮกันหรือเปลา ? เมื่อฉันอาหาร เมื่อทํา
การงานนี้ เมื่อประชุม สงเสียงบงเบง ลงเลง ดวยโทสะจริตหรือเปลา ? มีสายตา
คอนควักผูอื่นหรือเปลา ? มีการประชดประชันคนอื่นหรือเปลา ? มีการอยากจะให
คนอื่นคิดวา ตองยกเราเปนหัวหนา ตองเชื่อฟงเรา อยางนี้หรือเปลา ? นี่คือกิเลส
ที่เลวที่สุดของพวกยึดมั่นถือมั่น : คือวา เปนผูอยากจะใหคนอื่นยอมแพ วาทุก
คนตั้งเชื่อฟงเรา, นี้เปนอันดับต่ําสุดของพวกยึดมั่นถือมั่น. คนชนิดนั้นตกนรก
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ทั้งเปนอยูทุกชั่วโมงทุกนาที; แมจะอยูในวัดนี้ แทที่จริงไมมีเวลาที่หัวใจโปรง เปน
ความสะอาด สวางสงบ และรูจักพระพุทธเจา;
แตก็ยังยกหูชูหาง จะใหผูอื่น
คิดวาตัวเปนผูที่มีธรรมะอยูนั่นแหละ ใหตัวเปนผูมีคุณธรรมสูงกวาผูอื่นอยู,
เปนอยางนั้นเรื่อยไป, เปนธรรมชาติอยางนี้เอ, ธรรมชาติของกิเลส.นี่คือคนที่
ตกนรกทั้งเปนอยูทุก ๆ นาที ทั้งวันทั้งคืน; ไมมีระยะสักระยะหนึ่ง ที่วางเวน ที่หัวใจ
จะสะอาด สวาง สงบ แลวเห็นพระพุทธเจาได.
คนบางคนพอมาเขากลุมสังคมกัน ก็กรุนอยูแตที่จะใหคนอื่นยกยองตัว
วาเปนผูถูก ผูเกงผูเลิศ,
ทุกคนตองฟงคําสั่งกูอยางนี้ นี้เปนหลักธรรมดาทั่วไป
ไมวาใคร มีกิเลสพื้นฐานอยางนี้ทั้งนั้น.แตวาใครมีบุญก็เบาบางลงไป มีเวลาที่
สงบบาง พอที่จะนึกเห็น หรือมีการพักผอน มองดูวา อาว,เปนอยางนี้,
นั่นเปน
อยางนั้น อาการตาง ๆ ในจิตแตกตางกันอยางนี้; ก็จะไดขวนขวายปฏิบัติธรรม.
ทีนี้ ถาใครเปนบาถึงขนาดที่กลาวมานั้น อยางไดโกรธเขาเลย ชวยกัน
สงสารให มาก.อย างไปออกรั บ อย างไปต อล อต อเถี ยง อย าไปเป นคู ปรป กษ หรื อศั ต รู ;
จงสงสารเขาใหมาก; ถาเขาคลั่งจัดขึ้นมานัก ก็แอบไปหัวเราะกันเสียก็แลวกัน.
ให เป นตลกไปเสี ย ไปช วยหั วเราะกั นอยู ลั บ ๆ ให เขาบ าคนเดี ยวอย างนั้ น แล วก็ คงจะ
ดีขึ้นบาง.
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ผมจึงยืนยันวา การทําวิปสสนาในการงานนี้วิเศษที่สุด เหมือนที่เราทํา
อยูทุกวันนี้.
พวกคุณอาจจะคิดวาผมจะหลอกใชงานคุณก็ตามใจ ก็ไดเหมือนกัน;
แตวาในใจแทจริง ผมรูสึกวา เปนวิธีลัดที่สุด ที่จะรูจักกิเลส รูจักความยึดมั่นถือมั่น
และรูจักวัดหู วัดหางวัดเขา วัดอะไรของตัวเองวาสั้นยาวเทาใด. ฉะนั้น ขอให
เอาไปพิจารณาดู เพื่อจะขูดเกลาใหกิเลสเบาบางลง, ใหวางลง, ใหสงบลง จะไดเห็น
พุทธะ เห็นธรรมะกันเสียบาง; ใหเห็นวาความไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหยกหูชูหาง
นี้เปนอยางไร ? วิเศษแคไหน ?
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ความสะอาด สวาง สงบ อยูที่ตรงไหน? จะหาพบที่นี่ ที่ขณะทํางานนั้น;
ไมไดหาพบเพราะการไปนั่งคิด ๆ นึก ๆ สันนิษฐานใหเหตุผลทั้งนั้น.
ผมเคยมาแลว
ผมจึงขี้เกียจที่จะไปกางมุง กางกลด นั่งในที่สงบ แลวคิด ๆ นึก ๆ โดยการใชเหตุผล
อยางนี้. ผมเคยทํามาแลว มันชวยไมได;ใครไมเคยก็ไปลองดู. แตถาวากลางวัน
มาตอสูกับอารมณนี้ แลวกลางคืนเก็บไปคิดไปนึกนั้นดี ดีที่สุด.กลางวันตอสูกับ
อารมณ เปนยักษ เปนมาร เปนเทวดา เปนพรหม เปนอริยะ เปนอะไรหลาย ๆ อยาง
ในวันหนึ่ง ๆ นี้,
พอค่ําลงเอาไปคิดนึก จะไดสงสารตัวเองใหมาก ละอายใหมาก
กลัวใหมาก แลวจะคอย ๆ ดีขึ้น ๆ ดีขึ้น ๆ.
เดี๋ยวนี้ทําวิปสสนา แลวเที่ยวเปนอาจารยวิปสสนา แลวทํานาบนหลังลูกศิษย
ใหลูกศิษยชวยติดตามเปนฝูง; ชวยกันเสียสละบํารุงบําเรออาจารยใหมีความสุข; อยางนี้
มั นเรื่ องหลอกเขากิ น,ทํ านาบนหลั งลู กศิ ษย ด วยการยกเอาวิ ป สสนาเป นเครื่ องมื อ
มันก็ไปไมรอด; ไมเทาไรก็ลมละลายกันทั้งอาจารยทั้งศิษย; เพราะไมไปตามเรื่อง
ตามคลองของพระพุทธเจา.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ขอใหฝ กอย างที่มีสิ่ งใด เป นเหตุใหทดสอบอารมณ ทดสอบจิตใจของเรา
สอบไลตัวเรานี้แลว จงเขาไปเกี่ยวของกันใหมาก ๆ; แลวพอค่ําลงก็ไปคิดไปนึกดู.
ถาจิตยังยุงอยู จงสงสารตัวเองใหมาก จะไดถอยหลัง, จะไดฉลาด, จะไดเปลี่ยนนิสัย;
แลวโอกาสที่จะเห็นธรรมก็จะมี เห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเจา เห็นพระพุทธเจา
คือเห็นธรรมะ จะดีขึ้น ๆ ๆ. รูจักธรรมะฝายชั่ว ฝายทุกข ฝายอกุศลก็รูจักดี;
รูจักธรรมะฝายบุญ ฝายกุศล ฝายไมมีทุกขก็รูจักดี; รูจักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาดี
รูจักกฎแหงเหตุและผลดี อยางนี้ก็ดีทุกอยางไปเลย.
ถาพูดกันรูเรื่องอยางนี้ก็ดี;
ผมก็ไมคอยเบื่อ ไมคอยเหนื่อยที่จะพูด.
แมจะเหนื่อย ก็ไมรูสึกเหนื่อยที่จะพูด; แตถาพูดอยางไมเปนเรื่อง พูดอยางพิธีรีตอง
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พูดอยางมีงานพิธีนี้ชักเหนื่อย ชักเบื่อ. เรื่องที่เปนพิธีรีตอง มักเบื่อเขาทุกที. ถาพูด
กันจริง ๆ พูดกันใหรูเรื่องจริง ๆ แมไมกี่คนนี้ก็นึกชอบอยู หรือวาพูดได.
อยางนี้ ที่เราเรียกวา ซอมความเขาใจทําปาฏิโมกขทางพระธรรม,
ซักซอมทางธรรมะอยางนี้ยังนึกพอใจอยู. ถาทุกคนฟงใหดี ฟงอยางฟงใหดี ใหเขา
ใจบาง แลวเอาไปคิดไปนึก ไปพิจารณาดูตามที่พูดซ้ํา ๆ อยูนี่ พูดซ้ํา ๆ เรื่อย. คําวา
ธรรมะเพียงคําเดียวนี้พูดเรื่อยไป : ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นพระพุทธเจา ผูใด
เห็นพระพุทธเจา ผูนั้นเห็นธรรม. เห็นธรรมตองเห็นใน ๔ ความหมาย คือตัว
ธรรมชาติ, ตัวกฎของธรรมชาติ, ตัวหนาที่ตามกฎของธรรมชาติ, ตัวผลที่เกิดขึ้น
จากหนาที่นั้น.
เมื่อเห็น ๔ อยางนี้ คือเห็นจากการปฏิบัติ ที่ไดปฏิบัติ ไดรูสึกอยูในใจ;
ไมใชอานจากหนังสือ, ไมใชฟงผมพูด. เห็นธรรมะนี้จริง ๆ ดวยใจของตนจริง
ก็คือเห็นพุทธะ ไมมากก็นอย เห็นองคนอย ๆ ไปกอนก็ยังดีกวาไมเห็น, เห็นเพียง
ชั่วขณะ ๆ ก็ยังดีกวาไมเห็นเสียเลย.
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ขอใหพยายามเลื่อนชั้นใหมันมากขึ้น ๆ อยาเบื่อที่จะตองทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ
เพราะไมมีเรื่องอื่นอีกแลว มีแตเรื่องนี้; ฉะนั้นจึงตองทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยาง
ที่คนธรรมดาเขาเบื่อ แตวาเราไมเบื่อ ถาไดรับผลอยูบาง ก็ไมเบื่อเทานั้น.
คําแลว หมดเวลาเพียงนี้.
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ธรรมปาฏิโมกข
๑๕. แตงงาน กับสุญญตา
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๑ ตรงกับวันพุธ แรม ๘ ค่ํา เดือน ๓ ปวอก

การพู ดที่ นี่ ที่ เรี ยกว า ธรรมปาฏิ โมกข นี้ เปน
การพูด เรื ่อ งซัก ซอ มความเขา ใจกัน ในหมู ค ณะ.
ผมเชื ่อ วา ครั ้ง พุท ธกาลก็ค งทํ า กัน เหมือ นกัน ; ยอ ม
จะมี ใ ครพู ด บ า งก็ ไ ด ไม ใ ช ว า จะต อ งเป น อาจารย พ ูด
หรือ พระพุท ธเจา ตรัส เสีย เรื ่อ ยไป. คุณ ไปอา นเรื ่อ ง
วิ มุ ต ตายตนสู ต รเสี ย ใหม อ า นให ดี ๆ ขณะนี้ เ ขากํ า ลั ง
พิ ม พ อ อกมาเป น อั น ดั บ ที่ ๘, เรื่ อ งวิ มุ ต ตายตนสู ต รนี้
เทศน บ นภู เ ขา, “มองด า นใน” อั น ดั บ ๗ ตี พ ิม พเ ปน
เรื่องทําบุญสามแบบ.
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เปนผูพูด หรือเปนผูฟง ใหถือวาเปนโอกาสแกการรูธรรม
การรูธรรมนั้น ฟงเขาพูดก็ได, พูดใหเขาฟงก็ได. เมื่อทองอยูก็ได,
เมื่อสอนอยูก็ได,เมื่อคิดอยูก็ได, เมื่อทําสมาธิอยูก็ได, ใหถือวาเปนโอกาส
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แหงการรูธรรมเหมือนกัน. การตั้งวงแบบวงสนทนาสากัจฉา ก็ตองทําอยางมีระเบียบ
ที่ปลอยใหใครพูดบา ๆ มักจะเสียระเบียบ. เพราะวาที่จริงก็มีคนอยากพูดมาก; ที่อยาก
พู ด นั้ น อยากพู ด แยะ. พอปล อ ยให เ สี ย ระเบี ย บ ก็ พู ด กั น ไม ไ ม ไ ด ศั พ ท . โดย
เฉพาะพวกชาวบานหรือพวกที่มา ๆ กันนี้. ชาวบานที่มา ๆ สวนโมกข พวกมาเที่ยวนี้
ไมคอยจะฟงเรา หรือฟงใครพูด; อยางดีคอยจองแตจะพูดเสียเอง. คราวนี้ก็มีฝรั่ง
คนหนึ ่ง เปน เพื ่อ นอะไรกัน กับ พระฝรั ่ง ที ่นี ่; มาไมเ จอะเพื ่อ น เลยมาหาผม
มาคุยก็นับวาดีมากในรายนี้ เปนรายหนึ่งที่เขาใจอะไรไปไดบาง. คนไทยหลายคน
ที่ติดตามมาดวย ดูจะไมไดอะไร; เพราะเขาไมตั้งใจที่จะฟง ไมประสงคจะรูอะไร
จริง ๆ จัง ๆ ก็เลยไมไดอะไร; แลวเขาพูดมาก. เรื่องพูดมากนั้น จิตใจฟุงซา น
ใชไมได ไมเกิดประโยชน
วันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันดี ผูที่เคยเสนอก็ลองพูดมาบาง.
เสนอความคิดเห็นบางประการ).

(ภิกษุรูปหนึ่ง
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ที่ผมตองถามปญหานั้น ตองมีปญหาที่อยากรูแนนอน, และทุกคนก็ควร
จะเขาใจในปญหาที่แนนอน จึงจะฟงคําตอบไดดี; เหมือนกับปญหาสอบไล ถาฟง
คําถามไมชัดเจน ไมทั่วถึง ไมเขาใจ ก็ตอบใหดีไมได. ที่ถามถึง “สถานการณ
ปจ จุบัน นี ้” , “สถานการณ” ในขณะนี้มัน กวา ง เปน คํ า ที่ก วา ง. สถานการณ
เดี๋ยวนี้กลาวไดวากําลังไมสนใจธรรมะ; ไมสนใจศาสนา. นี่เปนปญหาที่กวาง
จึงทําใหโลกวุนวาย เปนทุกขเดือดรอนกันไปหมดทั้งโลกนี้; แลวมันเปนเรื่อ งอยู
ในภายใน; มันพูดกันไมรูเรื่อง.แมแตจะพูดกับคนที่มาที่นี่เปนประจําวันนี้ ก็ยังพู ด
กันไมคอยรูเรื่อง; นี่เปนปญหาทั่วไป ไมมีที่สิ้นสุด;เวลานี้ก็มีอยูเรื่อย ๆ ไป.

ปญหาทุกอยาง แกไดดวยธรรมะ
ถ า คุ ณ เรี ย กว า ป ญ หาเฉพาะหน า และรี บ ด ว น ก็ ต อ งหมายถึ ง เหตุ ก ารณ
ที่จะลําบาก จะยุงยากจะเปนทุกข; ประชาชนทั่วไป ทั่วโลก รวมทั้งเราดวย
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๓๙๕

จะตองพลอยยุงมาก; เนื่องดวยคนทั้งโลกกําลังลําบากยุงยาก อยางนอยเราหาขาว
กินยาก; นี่ ไปคิ ดดูใหดี อย างน อยพระก็ หาขาวกินยาก. วั ดวาอาราม หรื อสถาบั น
อย างนี้ อยู ไดด วยการช วยเหลื อของผู อื่ น จะไปรบราฆ าฟนกั นเสียหมด หรือไปตาย
เสี ย หมด ทั่ ว โลกก็ พ ลอยกระทบกระเทื อ น; นี่ เ รี ย กว า ป ญ หาใหญ ป ญ หาหนั ก
ปญหารี บด วน. เรื่ องทํ านองนี้ก็ เคยพู ดกั นมามากแลว ก็ เป นเพี ยงแต พูด. ป ญ หา
ทุกๆ ปญหาแกไขไดดวยคํา ๆ เดียวคือ “ธรรมะ” คําเดียวเทานั้น มีธรรมะอยางเดียว
แก ได หมด; แต แล วคนทั่ วไปก็ ยั งฟงไม ถู ก ว าจะแก อย างไร, หรือจะปฏิ บั ติ ข อไหน,
ใหรัดกุมเขามาอีก.
สมัยหนึ่งหรือสมัยตอนแรก ๆ เราใชคําวา “แตงงานกับสุญญตา” ; บางคน
มาไม ทั น ละกระมั ง ; คงไม เ คยได ยิ น คํ า เหล า นี้ ใช ไ หม ? บางคนคงไม เ คยฟ ง .
เรื่องสมรสกั บสุ ญญตานี้ พู ดจนขี้เกี ยจพูดแลว, แลวก็มีรุ นหลังที่ ไมเคยฟง ไม เคย
ไดยิน.
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ถาใครแตงงานกับสุญญตาไดก็หมดปญหา, ปญหาที่คุณถามนี้เ ลิก
กัน ได . แต แ ล ว มั น คงมี ป ญ หาที่ ว า : แต ง งานกั บ สุ ญ ญตาคื อ ทํ า อย า งไร ? เป น
ลูกเขยเปนลูกสะใภของใคร ? ถ าแต งงานกั บสุ ญญตาแลวจะมี โอกาสเปนลูกเขยของ
ใครไดเลา; เพราะไมได แตงงานอย างธรรมดา อย างนี้ผิ ดหมดเลย. เขาพูดกั นเป น
อุปมาธิษฐาน ตองเปนบุ คคลาธิษฐานไปหมด; เมื่อพู ดอยางธัมมาธิษฐานเลือนลงไป
ละลายหายไป มั น ก็ ห ายไปได . เดี๋ ย วนี้ พู ด ภาษาคน พู ด อย า งบุ ค คลธิ ษ ฐาน
เรื่องนี้มีอยูในเทปมวนหนึ่ง เดี๋ยวนี้อยูที่ไหนแลวก็ไมรู. แตงงานกับสุญญตา คือ
ตอ งไมเ ปน หมาหางดว น;ตอ งไมเ ปน หมาที่ห างไหมไ ฟไปเสีย กอ น; จึง จะ
แตงงานกับสุญญตาได.
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ผูชายก็แตงงานกับสุญญตา ผูหญิงก็แตงงานกับสุญญตา แลวสุญญตาเปน
อะไร ? เปนผู ชายหรื อเป นผู หญิง ? รู ไหมว าเป นผู ชายหรื อผู หญิ ง ? ถ าตอบไมไ ด
นี่ ก็ แสดงว าไม เข าใจ, ไม เข าใจทะลุ อย างปรุ โปร งไป. ถ าอย างนั้ นก็ พลอยไม เข าใจ
เรื่ องแต งงานกั บสุ ญญตา; ถ าไมรู ว าเป นลู กเขย หรื อเป นลูกสะใภ ของใครแลว ก็ ย อ ม
ไมรูวาแตงงานกับสุญญตา คือทําอยางไร.

ภาษาธรรมที่ลึกมาก ตองรูจกั สภาวะเดิมกอน
การพูดธรรมะอยางธัมมาธิษฐานนั้น พนจากความเปนหญิงหรือเปน
ชาย, ต องเปลื้ องส วนนี้ ออกไปได คื อไม มี ความเป นหญิ งเป นชาย จึ งจะแต งงาน
หรื อสมรส หรื อเข าไปร วมอยู เป นอั นเดี ยวกั นกั บสิ่ งที่ เรี ยกว าสุ ญญตา ได . ฉะนั้ น
สุญ ญตาตอ งไมใ ชห ญิง ไมใ ชช าย, พน จากภาวะที ่เ ปน หญิง หรือ เปน ชาย;
ฉะนั้น จึงไมเปนลูกเขยหรือไมเปนลูกสะใภ. แตนี้เราพูดอยางภาษาคนมีวัตถุ มีสมมติ
ก็เปนลูกเขยของพระเจา, เปนลูกเขยของพระพุทธเจา อยางนี้ก็ได.
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พวกคริ สเตี ยนเขาเรี ยกคนว า เป นลู กพระเจ า : เป นลู กชายของพระเจ า
เปนลูกสาวของมนุษย. คําพูดในเรื่องมีแปลกวา ถาผูชายก็เปนลูกพระเจา, ถาผูหญิง
ก็เปนลูกมนุ ษย ; นี่ คอนข างจะลําเอี ยงหรื อฟงยาก. ฉะนั้น เขาจึ งไมสามารถอธิบ าย
ใหพระเจากับมนุษยเปนอันเดียวกันไดอยางงาย ๆ นัก.
ภาษาธรรมต องไปไกลกว าเรื่ องชายเรื่ องหญิ ง จนกระทั่ งกลั บสู สภาวะเ ดิ ม ;
สภาพเดิม ที ่ส ุด กอ นมีอ ะไร, หรือ วา ทีแ รกที ่ส ุด มีอ ะไร ? เดิม มีคํ า วา “ธรรม”
คํ า เดีย ว; นี ้จ ริง มีคํ า วา ธรรม.พวกเซ็น ก็พ ูด อยา งเดีย วกัน , พูด อยา งภาษาคน
มีธรรม ที่จริงก็พูดไดวา ไมมีอะไร, ไมมีอะไร นั้นแหละคือมีธรรม.
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พวกเซ็ นอย างจี น อย างญี่ ปุ น เขาชอบพู ดคํ าว า “ไม มี อะไร”. ที แ รก
ทีเ ดี ย ว คื อ ที แ รกที่ สุ ด นี้ ไม มี อ ะไร; เหมื อ นตั ว หนั ง สื อ จี น ที่ เ ขี ย นอยู ตั ว หนึ่ ง นั้ น
วา “ทีแ รกที ่ส ุด ไมม ีอ ะไร”. ตัว หนัง สือ จีน รูป ครกกระเดื ่อ ง หมายถึง ไมม ีอ ะไร.
ตัว หนัง สือ แบบเดีย วกัน นั ่น มีใ จความ “วา ทีแ รกที ่ส ุด ไมม ีอ ะไร”;ถา ไมม ีอ ะไร
ก็ เกิ ดสิ่ งเหล านี้ ขึ้ นมาไม ได . ที แรกที่ สุ ดนั้ นไม มี อะไรเลยจริ ง ๆ, แล วมั นจะเกิ ดสิ่ ง
เหล า นี้ ขึ้ น มา; ที นี้ เ มื่ อ มั น เกิ ด สิ่ ง เหล า นี้ ขึ้ น มาได จ นกระทั่ ง เกิ ด เป น โลก เป น สั ต ว
เปนมนุษย เปนอะไรขึ้นมาไดจากความไมมีอะไร; มันก็ตองผิดหลักหมด เปนการ
พูดผิดละซิ.
เรื่ อ งนี้ ต อ งมี อ ะไรอย า งหนึ่ ง ที่ ไ ม รู จั ก ซึ่ ง พวกคริ ส เตี ย นเขาเรี ย กวา
“ตน ตอ”; หรือ ที ่ม าของทุก สิ ่ง คือ พระเจา . เขาก็ม ีพ ระเจา ; จึง จะมีอ ะไร
ออกมาจากพระเจ า. พวกที่ พู ดว าไม มี อะไรนี้ ลึ ก; ถ าไม เช นนั้ นก็ ต องผิ ดหมดเลย,
ตองเปนเรื่องผิดหมดเลย. ถาพูดใหถูกแลว ลึกมาก, เปนภาษาธรรมที่ลึกมาก
คือไมมีอะไร; แลวเพิ่งเกิดความคิด วามีตัวเรา มีของเราทีหลัง; แลวก็กับไปอีก
ไปสูความไมมีอะไรอีก. หมายความวาแรกที่สุด หมายถึงขณะนี้ คือจิตทีแรก
ที่สุด ไมมีตัวเรา ไมมีของเราแลวก็เผลอมีตัวเรา-ของเรามาพักหนึ่ง เดี๋ยว
ก็กลับไปอีก; เดี๋ยวเกิดมีอีก เดี๋ยวกลับไปอีก. ทีแรกที่สุดก็ไมมีตัวเรา ไมมีอะไร;
นี้เปนเรื่องภาษาธรรมะมากเกินไป.
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ภาษาชาวบ านต องพู ด ว า “มี อะไร”; แต ภาษาชาวบ านที่ พู ดว าไม มี อ ะไร
ก็ห มายความวา ไมม ีอ ะไรเสีย จริง ๆ. ทีนี ้ก ็เ กิด “อะไร” ขึ ้น มาไมไ ด; เชน ตัว กู
-ของกู จะเกิ ดขึ้ นมาได อย างไร ถ าไม มี “อะไร” เสี ยเลย. เพราะฉะนั้ น มั นต องมี
“อะไร” ที่ เป นเหตุ เป นส วนประกอบให เกิ ดตั วกู -ของกู ขึ้ นมาได ; อย างนี้ หมายถึ ง
ภาษาธรรม. โลกคือภายในจิต หรือวาทั้งหมดมีรวมอยู แตภายในจิตทีแรกไมมี
อะไรทําใหเกิดตัวกู-ของกูขึ้นมา.
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ธรรมปาฏิโมกข

ถาพูดหมดเลย ทั้งวัตถุทั้งจิต ทั้งวัตถุ ทั้งตัวโลกอะไรดวย ก็พูดไมได
วามีอ ะไร; แตพูดไดวา ไมมีอะไรปรากฎเลย แลวมันเพิ่งปรากฎออกมา;
ถาเชนนั้นก็ตองมีสิ่งหนึ่งซึ่งไมเห็นตัว; ซึ่งมองไมเห็นตัว หรือไมปรากฎ นั่นเขาเรียกวา
“พระเจา”; เราเรียกวา “ธรรม”. ธรรม คือ ธรรมชาติ, คือ กฎธรรมชาติ,
คือ หนา ที ่ต ามธรรมชาตินี ้, ธรรมที ่เ ปน ธรรมชาติ เปน กฎธรรมชาตินี ้ต อ งมี;
สิ่งที่เรียกวา “ธรรม” ในกรณีนี้ ไมมีที่สิ้นสุด คือถอยหลังไปไดไมมีที่สิ้นสุด, แลวมันจะ
คลอดอะไรออกมาไดไมมีที่สิ้นสุด.
การคลอดออกมามีไดไมมีที่สิ้นสุด, แลวสิ่งที่คลอดออกมา มันก็ออกไป
เรื่อยไมมีที่สิ้นสุด; เปนความหมายดังเชนลักษณะของภาพที่ตีระฆัง “จากอนันตะสู
อนันตะ”∗. ความหมายของภาพ ๆนั้น ที่ยังแต งข อความอธิ บายไม ได เพราะเข า
ใจยาก. ภาพนั้นจะเปนพระเจาก็ได; พระเจานี้ไมมีสิ้นสุดในฝายใหเกิด. เมื่อ
ฝายใหเกิดก็มีไมมีที่สิ้นสุด ฝายที่เกิดแลวดับไป ก็ไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน;
ฉะนั ้น จึง วา “จากอนั น ตะสู อ นั น ตะ” เกิ ด มาจากภาวะ หรื อ ลั ก ษณะ ที่ ไ ม มี ที่
สิ้นสุดแลวก็ไปสูภาวะที่ไมมีที่สิ้นสุด; แลวก็จะตองดับ มีการดับไมมีที่สิ้นสุด.
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เมื่ อ ถามเป น ภาษาธรรมดา ว า ที แ รกนั้ น มี อ ะไร ? ที แ รกมี อ ะไร ? หรื อ วา
ไมมีอะไร ? ตองตอบได ตองตอบใหถูก ตอบใหได; อยางนี้ก็มีภาษาคนอยางหนึ่ง
ภาษาธรรมอยางหนึ่ง. ภาษาธรรมที่วา “ไมมีอะไร” นั้น ทีแรกไมมีอะไร, จึงมี
อะไร, แลว ดับ ไปสู ค วามไมม ีอ ะไร; อยา งนี ้เ ขา ใจไมไ ด, คนเขา ใจไมไ ด.
เมื่อพูดภาษาคน มันก็ไมมีอะไร เชนพระเจาอยางนี้, หรือมีธรรมนี้แลว; พอคํานวณ
ไดดวยสติปญญาอยางคนแลว; ถอยไปเรื่อย ถอยหลังออกไปเรื่อย ถอยหลังไปเรื่อย ๆ ๆ
จะเห็นเลยวาไมมีอ ะไร; แตก็มีสิ่งที่เ ปนที่มาของสิ่งทั้งปวง เปนตนตอของสิ่ ง

∗

ดูภาพ จากอนัตตะสูอนันตะ ทายบท
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ทั้ ง ปวง แล ว สิ่ ง นั้ น เป น สิ่ ง ที่ ไ ม มี สิ้ น สุ ด ; แล ว ต อ งกล า วได ว า มี เ บื้ อ งต น ที่ ไ ม มี ที่
สิ ้น สุด . ถา เปน อวิช ชาอวิช ชานั ้น ก็ไ มสิ ้น สุด ; หรือ ถา แปลคํ า วา อวิช ชา
วา สิ ่ง ที ่ย ัง รูไ มไ ด เขา ใจไมไ ด; สิ ่ง ที ่เ ปน อวิช ชานั ้น แหละคือ ไมม ีที ่สิ ้น สุด
คือคําวา อนมตคฺโคยํ นี้.
นี่ ทําให นึกถึงครั้งเรียนบาลี ในโรงเรี ยน ที่แปลคําวา อนมตคฺโคยํ ฟงแล ว
ไมรู เ รื ่อ ง ไมเ ขา ใจ. แปลวา “มีที ่สิ ้น สุด อัน เบื ้อ งตน อัน บุค คลผู ไ ปตามอยู
รู ไ มไ ด, แปลตามสมาสอยา งนี ้ไ มเ ขา ใจ: “มีที ่ส ุด อัน เบื ้อ งตน อัน บุค คล
ผู ไ ปตามอยู รู ไ ม ไ ด ” . ถ า อธิ บ ายว า จุ ด ตั้ ง ต น นั้ น แม ว า สั ต ว นี้ เ ดิ น ตาม เวี ย นตาม
ไปอยู ในวั ฏฏสงสาร; อย างนี้ ก็ ยั งรู ไม ได ว าวั ฎฎสงสารนั้ นตั้ งต นด วยอะไร ? ตั้ งต น
ที่ไหน ? เมื่อไร ? อะไร? ผมเถียงครู วา ไมได; ไมเขาใจ.
เมื่ อผมเรี ยนครั้ งนั้ น เป นอิ สระ เถี ยงครู บาอาจารย ผมก็ เคยทํ า; เถี ยงวา
มีเ บื้ อ งต น และที่ สุ ด , คํ า นี้ ต อ งเป น ไปตามสมาส ว า “ทั้ ง เบื้ อ งต น และทั้ ง ที่ สุ ด ”.
ถ าแปลว า “ที่ บุ คคลผู ไปตามอยู อย างนี้ รู ไม ได ”. ครู ในโรงเรี ยนสอนก็ แปลว า “มี ที่ สุ ด
ในเบื้ อ งต น , ฝ า ยสุ ด ในฝ า ยต น ”; ที่ สุ ด ฝ า ยข า งต น คื อ รู ไ ม ไ ด ว า คื อ อะไร. นี้ ก็
หมายความวา ขางหลังไมตองพูดถึง ตอไปขางหนาไมตองพูดถึง.
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เ รื ่อ ง นี ้เ ป น เ ห ต ุใ ห เ ถ ีย ง ส น ุก ; เ ข า ม ัก จ ะ แ ก ว า ข า ง ห ล ัง ม ีที ่ส ุด ค ือ
นิ พพาน; เพราะว าเมื่ อสั ตว เวี ยนว ายไปในวั ฏฏสงสารนานหนั กเข า วั นหนึ่ งต องถึ ง
นิ พ พาน. เอานิ พ พานเป น ที่ สุ ด ฝ า ยข า งหลั ง ไปเลย แต ฝ า ยข า งต น คื อ วิ ช ชานั้ น
ถื อ ว า ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด . ถอยหลั ง เข า ไป ก็ ไ ด เป น อวิ ช ชาของอวิ ช ชา-เป น อวิ ช ชาของ
อวิชชา-เปนอวิชชาของอวิชชา เรื่อยไป; อยางนี้ก็มีเหตุผลถูกเหมือนกัน.
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ทีนี ้ เบื ้อ งตน ที ่ส ุด เบื ้อ งตน ที ่บ ุค คลที ่ถ อยไปตามอยู นั ้น , รู ไ มไ ด.
ถาพูดวา ขางหลังมีสุดอยูแคนิพพาน ก็ตองพูดไดวา ขางหนาไปสุดอยูแคอวิชชา; แลวก็
มีสุดอยูทางขางหนา คืออวิชชา, สุดอยูขางหลังคือนิพพาน. พูดอยางนี้ เขาถือ
วา ไมล ึก ซึ ้ง ไมถ ูก ตอ ง. ทํ า ใหไ มรู , หรือ รู ไ มไ ด; รู ไ มไ ดว า อวิช ชาตั ้ง ตน
เมื่ อ ไร; เช นพวกคริ ส เตี ย นเขาไม รู ว า พระเจ า ตั้ ง ต น เมื่ อ ไร. แต พู ดเสี ย ว า แรกเริ่ ม
เดิมทีก็มีพระเจาขึ้นมา.
คําวา “พระเจา” ของเขา มีความหมายหลายอยาง : พระเจาคือแสงสวา ง
ก็ ไ ด พระเจ า คื อ คํ า ก็ ไ ด คื อ พระคํ า นี้ . ถ า พระเจ า คื อ แสงสว า ง นั่ น ก็ คื อ ธรรม
เพราะธรรมะคื อ แสงสว า ง คื อ กฎธรรมชาติ คื อ อํ า นาจตามธรรมชาติ นี้ ก็ เ รี ย กว า
แสงสว า งได . หรื อ เรี ย กว า คํ า หรื อ พระคํ า หรื อ คํ า พู ด นี่ ก็ ไ ด ; เพราะธรรมชาติ
มัน พูด . กฎธรรมชาติม ัน บัง คับ ลงไปเลย ไมม ีใ ครเถีย งได. นี ่เ ปน คํ า พูด ของ
ธรรมชาติ บั ง คั บ ลงไปว า เป น ของปรุ ง แต ง และเกิ ด ได . อวิ ช ชาปรุ ง แต ง ให เ กิ ด ขึ้ น
จนเกิ ดโลกเกิ ดมนุ ษย เกิ ดอะไรขึ้ นมานี้ . นี่ คํ าประกาสิ ตของพระเจ า หรื อของธรรมที แ รก;
ฉะนั้ น โลกก็ ต องเกิ ดขึ้ นโลกคราวนี้ หรื อโลกคราวไหน หรื อโลกกี่ คราวมาแล วก็ ต าม
ใจเถอะ ก็ ต องเกิ ดขึ้ น. ใครถื อว าโลกเพิ่ งเกิ ดคราวนี้ ; ก็ คราวนี้ เกิ ดขึ้ น . ใครถื อ ว า
โลกนี้ เกิ ดขึ้ นมาแล วหลายร อยครั้ ง หลายหมื่ นครั้ ง หลายแสนครั้ ง ก็ เป นอั นตั้ งต นที่ นั่ น
แหละทําใหเกิดขึ้น.
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ทีนี ้ คุณ ก็ไ มรู แ ลว ใชไ หม วา สุญ ญตาอยู ที ่ไ หน: ก็เ ลยไมรู จ ะไป
แต ง งานกั น ที่ ไ หน เลยเป น เรื่ อ งที่ น า หวั ว และล ม เหลว. พวกที่ พู ด ว า “ไม มี อ ะไร”
อย างนี้ น าจะถู ก น าจะชอบใจ น าชอบใจกว าทางภาษาธรรมะ. ภาษาธรรมะชั้ นธรรมะ
แทชั ้น สูง ที ่พ ูด แลว ดีแ ลว นั ้น ; ที ่ส ุด ก็พ ูด วา “ไมไ มอ ะไร” ดีก วา ที ่จ ะพูด วา
มี พ ระเจ า หรื อ มี อ ะไร. แต ถ า พู ด ว า “มี ธ รรมะ” ก็ ค ล า ยกั บ ไปมี อ ะไรเสี ย , ไม ว า ง;
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ตองอธิบายธรรมะเปนความวาง; นี้เห็นจริงไดยาก, แลวก็เปนเรื่องยืดยาวลําบากมาก.
สูพูดอยางพวกเซ็นเขาไมไดวา : ทีแรกไมมีอะไรเลย เผลอนิดเดียว โงนิดเดียว
ความโงเกิดขึ้นมา. ความโงเปนเปนผูตั้งตนใหมีอะไร อยูชั่วขณะที่ความโงมันมี ;
พอเราทําลายความโง หรือจิตทําลายความโงได ก็กลับฉลาด.
นั่นก็คือหมดโง
เทานั้น, เทานั้นละ, แลวก็ไมตองฉลาดอะไรขึ้นมาอีก ก็เทาเดิมคือไมมีอะไร.
เขาไดเปรียบมาก ที่พูดวา “ไมมีอะไร”
เพิ่งจะมีละลอกฟองของ
อวิช ชาขึ้นมาหนอยหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง; เกิดความคิดโง ๆ เขลา ๆ ขึ้นมา วามี
ตัวฉัน - มีของฉัน เปนอุปทานขึ้นมาแลวเดี๋ยวก็หมดไป : เพราะวาหมดความ
ตองการ เรื่องนี้ก็ดับไป แลวก็วางเทาเดิม ไมมีอะไรเทาเดิม.
เพราะฉะนั้นคิดอยาง
ของเขาสั้นมาก; พูดอยางนี้สั้นมาก, ปฏิบัติไดงายมาก, สั้นมาก มีทางที่จะเต็ม
จะวาง; คือแตงงานกับสุญญตาไดเรื่อยไป เปนอยูไดเรื่อยไป.
พูดวา “วาง”
งายกวา
:คือจิตจะเขาถึง หรือ ซึมซาบอยูในสุญญตา ไดงายกวาที่พูดกันวา
“ไมมีอะไร”.
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ถ า พู ด ว า มี พ ระเจ า หรื อ มี ธ รรมะที่ ป รุ ง แต ง มี อํ า นาจปรุ ง แต ง อย า งใหญ ห ลวง
อยางเด็ดขาดนี้ก็รูยาก; เหมือนที่พวกอภิธรรมพูดวา มีกิเลสอยูตลอดกาล, หรือมี
กิเลสอยูตลอดเวลา; ไมใชวากิเลสเพิ่งเกิดนิด ๆ หนอย ๆ เปนครั้งเปนคราว. นี่คนละ
วิธี, พูดกันคนละวิธี. กิเลส อนุสัย สังโยชนเกิดอยูในสันดาน มีอยูตลอดกาล
ไมเกิด ไมดับ กลายเปนสัสสตทิฏฐิไปเลย, สัสสตทิฏฐิของสิ่งที่ไมเกิด ไมดับ
ทั้งที่มันเปนสังขตะ, กิเลสเปนสังขตะ. และการพูดอยางนั้น เทากับพูดวาอวิชชา
เปนสัสสตะ, อวิชชาเปนของเที่ยงมีอยูประจํา ไมเกิดไมดับเลย. อยางนี้ผิดหลัก
ที่ถือวาอวิชชาก็เปนสังขาร ที่เกิด-ดับ, เกิด-ดับ ซึ่งก็เปนสังขารธรรม.
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แตงงานกับสุญญตาก็คือไมเปนอะไร สักชั่วขณะหนึ่ง
คําวา “แตงงานกับสุญญตา” ก็งายนิดเดียว; คือไมเปนอะไร ชั่วขณะ
ที่เราไมมีอุปาทานวาตัวเรา-วาของเรา; แตมันหยากันเร็วเกินไป ไมกี่นาที
ก็หยากันอีก แลวแตงงานกันอีก. อยางนี้เปนธรรมดา; เปนปุถุชนซึ่งเดี๋ยวก็เกิด
อุปาทาน, เดี๋ยวก็ไมเกิดอุปาทาน, เดี๋ยวก็เกิดอุปททาน เดี๋ยวก็ไมเกิดอุปาทาน
วั นหนึ่ งหลายครั้ งหลายหน มั นก็ เป นเรื่ องเดี ยวคื อปฏิ จจสมุ ปบาท วั นหนึ่ งหลายครั้ ง
หลายหน.
ขณะที่อุปาทานดับไป ก็เขาถึงความดับ ความไมมีอะไร; ไดดื่มรส
ของสุญญตา รสของธรรมะที่เปนความดับสนิท; เดี๋ยวเผลอขึ้นมาอีก มีอวิชชา
มีอะไรปรุงแตงทาตา หางหู ทางจมูก ก็หยากันอีก ก็มีความทุกขอีก.
มีแต
พระอรหันตพวกเดียว ที่จะไปแตงงานกับสุญญตาโดยแทจริงตลอดกาล.
ถายังเปน
หมาหางไหมไฟ ก็ยังมีกิเลส มีตัวกู-ของกูอยู;
พูดอยางสมมติ ก็คือ สุญญตา
ไมยอมเขาใกลผูที่มีหางไหมไฟอยู; แลวจะแตงงานกันไดอยางไร เมื่อไมยอม
เขาใกล.
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ครั้งหนึ่งเคยพูดอยางที่คิดใหสนุก, พูดอยางชวนหัว มีเรื่องบันทึกไวใน
เสนลวด สมัยใชเสนลวด เอามาเปดฟงกันบางก็ได; เครื่องบันทึกเสียงสมัยเสนลวด
ยังมีเหลืออยูบาง. คราวนั้นพูดยังไมทันจะจบดี ไมไดพูดใหสิ้นกระแสความ, พูดได
สักตอนเดียวเทานั้น ยังจะตองพู ดอีกตอนหรือสองตอนแลวก็ไมไดพู ด เลยไมไดพู ด
แบบนี้ก็มี. คราวนั้นพูดธรรมะแบบลอคนฟงไปพลาง จึงเกิดคําพูดทํานองเรื่องอยางนี้
ขึ้นมา ถาไมพูดอยางนั้น คนฟงงวงนอนแลวก็เบื่อ; เรื่องธรรมะกลายเปนเรื่องเบื่อ.

เรื่ องแต งงานกั บสุ ญญตานี่ พู ดโดยภาษาบุ คคลาธิ ษฐาน ตอนนั้ นก็ ไ ม
เปนหญิง ไมเปนชายขณะนั้นตองลืมความเปนหญิงเปนชาย; เมื่อไมมีความรูสึกเปน
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ตัวกู ก็ไมมีเรื่องเปนหญิงเปนชายได. ถาพูดอยางลึก ก็ไมเปนลูกเขยลูกสะใภ
ของใครได. แตถาพูดโดยสมมติ ผูหญิงก็เปนลูกสะใภของสุญญตา ผูชายก็
เปนลูกเขยของสุญญตา ซึ่งตองยกไปใหพระเจา หรือพระพุทธเจา, เปนลูกเขย
พระพุทธเจา. นี่พูดอยางสมมติ มีคน อยางเปนคน มีหญิงมีชายอะไรขึ้นมา.
ครั้งนั้นมีปญหาที่คนเถียงกันอยูวา สุญญตาเปนหญิงหรือชาย หรือเปน
กระเทย เลยหัวเราะกันได; เพราะสุญญตาแตงงานกับผูหญิงก็ได แตงงานกับผูชาย
ก็ได. นั่นเปนความฟนเฝอยุงยากระหวางภาษาคนภาษาธรรมมีมาอยางนี้; เราก็พูด
ภาษาคนกันเรื่อยไป. คนที่ไมรูธรรมะตองพูดภาษาคนกันเรื่อยไป; เมื่ออยาก
จะพูดใหเปนภาษาคน เปนอุปมา อยางภาษาคนก็เปรียบเทียบเรื่อยมา.
ตั้งตนก็ใช
คําวา “แตงงาน”
นี่เพราะกิเลสของคน ถึงไดชอบแตงงาน ไมชอบอยูเฉย ๆ เลยดึง
เรื่องนี้มาพูด; และตองหาเรื่องโลกุตตระ ที่ไมมีหญิงไมมีชาย หรือไมแตงงานมาพูด
ก็เลยฟงยาก; อธิบายไมเปนกัน เชนเดียวกับที่เขาสมมติให พระธรรมเปนนางฟา,
นางฟาก็ตองเปนผูหญิงซิ ถาเปนนางฟา.

การศึกษาพระไตรปฎก ยากถึงกับตองทําใจ
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พระไตรปฎกถูกสมมติใหเปนนางฟา;
เปนวาณี
แปลวา นางฟา .
พระไตรป ฎก เป นนางฟ า เกิ ดออกมาจากดอกบั ว คื อพระโอษฐ ของพระพุ ทธเจ า
ขอใหมาชวยทําใหใจของขาพเจาหลงใหลเปนบาเลย;
ใหหลงใหลในนางฟานี้;
แลวจะไดเรียนพระไตรปฎก. นี้ผูชายพูดขางเดียว ไมใชผูหญิง; แลวผูหญิงก็ไมมี
ปญหาเรื่องเรียนพระไตรปฎกกันดวย ในสมัยนั้น.
การเรียนพระไตรปฎกเขามีเปน
คาถา หรือเปนบทที่เขาตองภาวนา เหมือนชักรูปประคํา; เวลาจะเรียนพระไตรปฎก
หรื อ ก อ นลงมื อ เรี ยนพระไตรป ฎ ก หรื อ หลั ง เรี ย นพระไตรป ฎ กแล ว ก็ ต าม ต อ งพู ด
คาถานี้วา :-
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มุนินฺทวทนํพุช
ปาณีนํ สรณํ วาณี

คพฺพสมฺภวสุนฺทรี
มยฺหํ ปณยตํ มนํ

แปลวา นางฟา แสนจะงดงาน เกิดผุดขึ้นจากหองแหงดอกปทุม กลาวคือ
พระโอษฐแหงพระจอมมุนี คือ “มุนินฺท วทนํ” นั้น จงจําใจของขาพเจาใหติดอยู
ใหหลงใหลเลย ในนางฟาที่เกิดในดอกบัว คือพระโอษฐของพระพุทธเจา ผูเปนจอม
แหงมุนี ซึ่งเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย จงทําใจของขาพเจาใหบาไปเลยใหหลงไปเลย.
อยางนี้ควรจะนึกดูบางวา ทําไมเขาจึงตองใชวิธีอยางนี้ ? ลองพิจารณาดู
ทําไมถึงใชวิธีจึงขนาดนี้ ? เพราะเหตุอะไร ? ก็เพราะวาพระไตรปฎกนั้นมากเหลือเกิน
มากจนเรียนไมไหว, มากจนคนธรรมดาเรียนไมไหว; เวนไวแตคนที่จะบา
หลงใหลนี่แหละ, ตองบานางฟาถึงจะเรียนได.
อี กทางหนึ่ งครู บาอาจารย โบราณ เขาเห็ นว าการเรี ยนพระไตรป ฎกนี้ เ หมื อ น
กับปงชาง;การยางชาง หรื อปงชาง นี่พอจะนึกไดไหม พูดอยางนี้ หมายความว า
อะไร ? การที่จะปงชางตัวหนึ่งใหสุกนี่ จะตองมีพิธีรีตองมากนอยเทาไร ? หรือสัตว
อะไรก็ไดที่ใหญกวาชางขึ้นไปอีกก็ยิ่งดี; ปงชางตัวหนึ่งใหสุก เอา, ลองดูซิ.
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เรื่องของเรียนธรรมะมีขนาดปงชาง;
แลวอยาไปทําเลนกับธรรมะ
เพราะ
ฉะนั้นคุณตั้งใจจะทําอะไรแลว ก็ตองตั้งใจขนาดวา “จะยางชาง ปงชางใหสุก” ตอง
ตั้งใจไปขนาดนั้น; มิฉะนั้นไมไดผล. ผลของการปฏิบัติธรรมะจริง ๆ ทํามากี่ป ๆ
แลวก็เรื่องขนาดปงชางทั้งนั้น. ตองอดทนมาก เพราะนานมากกวาจะเกิดผล.
ฉะนั้น จําคําวา “ปงชาง” ไวดี ๆ; แลวจะไปคิดไปสูได; ถาปงชางไดก็ใ ช
ไดละ; แลวเรื่อง “แตงานกับสุญญตา” ก็งายนิดเดียว.
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เดี๋ ยวนี้ คนบางคน โง ที่ สุ ด ที่ มาหาผมสองชั่ วโมง แล วว ารู ธรรมะหมด
เปนบาขนาดนั้นทั้งนั้น.
ที่เขามาหามาพูด เขาตั้งใจอยางนั้นกันทั้งนั้น มาหาเรา
สองชั่ วโมง แลว จะรูธ รรมะใหห มดเลยเพราะที่จ ริง การเรีย นธรรมะถา ไมม ีก าร
รูถึงขอเท็จจริงเหมือนขนาดปงชางแลว ชวยไมได, เราชวยไมได; เขาตอง
ไปพยายามปลุกปล้ําใหเปนเอง.
คําวา “ปงชาง” ในที่นี้ก็หมายถึงตามธรรมดา ปกติของคนสามัญธรรมดา
ไม ใ ช ส มั ย ใหม ไ ม ใ ช วิ ท ยาศาสตร ส มั ย ใหม ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งอะไรวิ เ ศษวิ โ ส;
ตองเปรียบเหมือนตาแกยายแกสองคนผัวเมีย จะยางชางตัวหนึ่งใหสุก;
นี่คิดดูเถอะ
ขนาดนี้ลําบากมากนอยขนาดไหน; ฉะนั้น เขาจึงตองมีพิธี, มีพิธีขึ้นครู, มีพิธี
อะไร.
เขาลงมือเรียนพระไตรปฎกนั้น ตองหมายมั่นมุงสรางกําลังใจกันใหญโตเลย
ใหคนเรียนพระไตรปฎก. เขาทองคาถานี้ : คาถาที่วา นางฟาเปนกําลังใจใหเคลิบ
เคลิ้ม ทั้งเชาทั้งเย็น, ทั้งเชาทั้งเย็น; ทุก ๆ คราวที่จะเอาคัมภีรมาเรียน.
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ที่ จ ริ ง ก็ น า หวั ว ผู ช ายเกณฑ ใ ห พ ระไตรป ฎ กเป น นางฟ า ;
ให ผู ช าย
อยางเดียว ผูหญิงไมใหเรียน. ผมเดาเองวาผูหญิงก็ไมชอบนางฟา; แมผูชายก็หา
ทํายายาก ที่กลาคิดจะเรียนพระไตรปฎกนี้หายาก.
หาทํายากนี่หมายถึงสมัย
โบราณ สมัยกอน จะใหทําอะไรซ้ํา ๆ ซาก ๆ เปนเวลาหลายสิบป จะรองฮื้อ !
ทําไม
ได โลเลเหลาะแหละ ทิ้งเสียกอนเปน ๑๐๐ หน; เหมือนอยางบวช ๓ เดือน ไมทัน
ออกพรรษา จีวรรอนเปนไฟ จะแหกพรรษาไป;
อยูก็ทะเลาะวิวาทกันไป;
อยางนี้ยังไกลมาก ที่จะแตงงานกับสุญญตา.
ใครมีหางไหมไฟลุกโพลงอยู,
หูหางที่กําลังไหมไฟลุกโพลง กําลังนั้นทับไวหรือเปลา ? ไมใหใครเห็น หลอกคนอื่น,
เขาก็เห็น. แมไมรูสึกวาหลอกใครก็จริง แตวาหลอกธรรมะ หลอกสิ่งที่จะ
หลอกไมได.
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พู ดแบบแต งงานอะไรนี้ คล ายกั บแบบพู ดเรื่ องพระอรหั นต ในความหมาย
ทางกามารมณ ในสักกปญหาสูตร มัชฌิมนิกาย;
เพราะคนธรรมดาละทิ้งเรื่องนี้
ไมได; ตองเอาธรรมะชั้นสูงไปเปรียบเทียบโดยอุปมากับเรื่องของชาวบาน. เรื่อง
ชาวบ า น เรื่ อ งผั ว เรื่ อ งเมี ย เช น นี้ มี อ ยู ใ นสู ต รนั้ น สู ต รเดี ย วที่ พู ด ในทํ า นองอย า งนี้
คือประเภทที่เราความสนใจใหหลงใหลในธรรมะ ใหเหมือนผูชายหลงผูหญิง
ผูหญิง
หลงผูชาย อยางนี้.
ความคิดที่ใหนางสาวสุญญตาเปนนางสาวขึ้นมา เปนนางสาวที่สาวเสมอ
ตลอดอนันตกาล, ไมหมดความเปนสาว, ก็พูดเพื่อลอใจคนอยางนี้ ใหคิดถึง
สวนที่ไมเปลี่ยนแปลงของอสังขตธรรม, ของวิสังขารที่มีความสดชื่นเปนสุข
ไมมีความทุกขอยูตลอดกาลนี้ วาเปนความหมายของนางสาวสุญญตา; เปน
การโฆษณาช วยเชื่ อให คนหลงใหลในนางสาวสุ ญญตา พยายามที่ จะแต งงานด วยการ
ปงชาง เปนของเดิมพัน, เดิมพันดวยการปงชาง.
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การศึกษาสมัยปจจุบันไมยาก เพราะมีอุปกรณ มีวิธีการดีขึ้น

ถ าพู ดถึ งสมั ยนี้ การเรี ยนพระไตรป ฎกสมั ยนี้ ไม ยาก ไม มี ความหมายอย า ง
ปงชางอีกแลว;
เพราะเรามีมันสมองฉลาดกวา มีวิธีดีกวา อุปกรณดีกวา เรียน
ไดจริง ๆ แตกฉานได ไมถึงขนาดที่วาลมละลายเหมือนปงชางในสมัยกอน. ในสมัยกอน
ที่ จะมี พระเณรเข ามาเรี ยนบาลี เรี ยนพระไตรป ฎกนี้ พั นคนจะจบสั กเพี ยงหนึ่ งคนเท านั้ น ,
อย าว าร อยเลย พั นคนจะประสบความสํ าเร็ จสั กคนก็ ทั้ งยาก พ ายแพ ถอยหลั งกลั บไป
ทั้งนั้น; มันเปรียบไดกับปงชาง.
ครั้นตกมาถึงสมัยนี้ซึ่งมีวิธีเรียนดี มีวิธีสอน เครื่องมืออุปกรณดี
ไมมีใครเรียน, ไมมีใครศรัทธาที่จะเรียน มันเปลี่ยนไปเสียอีก;

กลับ
ศรัทธาอยาง
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สมัยกอนไมมี ความลุมหลงในพระศาสนาในพระไตรปฎกนี้ไมมี.
เดี๋ยวนี้ไมมีคน
ศรัทธา, เมื่อกอนยังมี; ฟงแลวอยากเรียน อยากไดกุศลอันใหญหลวง; เรียน
กั นจนเป นบ า ส วนมากเป นบ า เรี ยนบาลี กั นจนเป นบ า เพราะไม รู ทั นใจ ใจอยากรู
ทรมานใจจนเปนบา.
อยาทําเลนกันนางฟา รอยก็ทั้งรอยเปนบา,
หรือวาไม
ประสบความสําเร็จ.
เดี๋ยวไปดูหนังสือสักชุดที่หนากุฏิ จะรูวิธีเรียนสมัยนี้. หนังสือวางอยูที่นั่น
เปนหนังสือที่ดีในทางอยากใหเรียน; หนังสือชุดนั้นมีอยู ๓๗ เลม ปริมาณมาก
กวาพระไตรปฎกของเรา เขาทําสําหรับเรียน ๑๐ ป แลวก็ศึกษากัน ๑๐ ป. เขาทํา
แผนการไวเสร็จ ๓ เลมแรก จะตองเรียนอยางไร, จะตองอานอยางไร. ปที่ ๑
จะตองอานเลมไหน, เฉพาะตรงไหน, ปที่ ๒ จะอานเลมไหน, กี่เลมตรงไหน
จนกระทั่งครบ ๑๐ ป, จะผานหนังสือนั้นหมด; แลวจะมีความฉลาดในแงอะไร
ตาง ๆ มีรอยกวาแง ในแงปรัชญา ในแงจิตวิทยา ในแงศาสนา ในแงมนุ ษยวิทยา
ในแงทุกอยางเลย ไมวาหนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ตาม. ผมเห็นวิธีนี้แลวก็รูวาสมัยนี้ไป
ไกลมาก ในการที่จะเรียนอะไรใหรูนี่.
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เขายั งเขี ยนบอกอี กหมดเลย กระทั่ งเด็ กให เรี ยนอย างไร จั ดให เ ด็ ก อ า น
หนังสือชุดนี้อยางไร ? เปนลําดับไปอยางไร ? พอแมผูใหญจะเรียนอยางไร ? แลว
ถาเรียนหมดหนังสือชุดนี้ก็เทากับหมดสิ้น ของหนังสือที่เปนสาระ เปนชั้นดีเลิศ ของ
ฝายตะวันตก, ของฝายฝรั่ง; แลวมีเรื่องหมดตั้งแตสมัยกรีกลงมา จนถึงสมัย
ปจจุบันเร็ว ๆ นี้. หนังสือเรื่องใหญของฝายตะวันตก ไมมีพระไตรปฎกรวมอยูในนั้น;
ไมมีฝายตะวันออกเลย,
ศาสนาอะไรทางฝายตะวันออกนี้ไมมี เฉพาะฝายตะวันตก
มีทั้งนั้น เขาทําไวดีมาก.

ถ าหนั งสื อฝ ายตะวั นออกของเรารวมหมด ทั้ งศาสนาพุ ทธ ศาสนาค ริ ส ต
อิสลาม เลาจื๊อขงจื๊อ อะไรมาทํากันไดอยางนี้ อยางที่เลาเมื่อกี้นี้ ก็วิเศษเหลือหลาย;
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แตฝรั่งเขาไมทํา คงกลัววาของเราจะปรากฏวาดี,
ขืนทํามาจะดีกวาเยอะแยะไปเลย
ก็เปนได; นี่ผมวาเอาเองทั้งนั้น. เพราะฝรั่งไมกลาทํา; ขืนทําวิชาความรูของ
ฝายตะวันออก ออกมาในรูปนี้อาจจะดีกวาฝรั่งก็ได.
เขาทําฝายของเขาออกมา บริษัทที่ทําหนังสือ Encyclopeodia
Britanica
เปนผูทําหนังสือชนิดนี้ออกมา;
แลวใครซื้อทีเดียวทั้งชุดก็ไมขาย เลนตัวเลนใจกัน
อย างนี้ เที ยวละ คื อว าแทงใจกั น หรื อว าหยั่ งใจกั นขนาดนี้ ใครซื้ อที เดี ยวทั้ งชุ ดไม ข าย;
เราขอซื้อทีเดียวทั้งชุด ไมขาย จะตองการเงิน เดือนละ ๓๒๐ ทุกเดือน ๆ ๆ ๓๐ เดือน
๒
ปครึ่งเปนเงินราวหมื่นบาท. ใหทันที หมื่นบาทไมเอา ไมยอม. หนังสือนั้นใหมา
หมดเลย ไมใชใหที ละเล มสองเล ม หนังสือใหหมดเลยเปนราคาหมื่ นบาท แล วก็ ไม ยอม
รับเงินทีเดียวหมื่นบาท; บังคับใหจายเปนรายเดือน; เขาสงคนมาเก็บ ๓๐ เดือน
หมดคาหนังสือ.
เขาทําดีมาก แลววิธีการก็บา ๆ ดี : คือหยั่งใจคนเทานั้น, หยั่งใจคน
ใหยอมเห็น; ใหลงเห็นดวยวา; เขาตองดีแลว เขาตองกลา เขาดีแน ถึงอาน
ไมรูเรื่องก็ลองไปดู แลวรูปหนังสือสวยทําเสียสวยหรู, ๕๔ เลม ๆ ใหญ ๆ นี้เขาเรียง
ไปตามชื่อคนที่เปนผูสอน เชน ปลาโต โสเครติสเช็คสเปยรอะไรก็ตาม เปนเรื่อง ๆ
ไปเลย แล วทํ าเป นชุ ดพิ เศษ ๒ ชุ ด โดยเก็ บเรื่ อง เช นเรื่ องของคนนี้ ของใครบ า ง
เอาใส ไ ว เ ป นเนื้ อ หรื อ สาระของทั้ ง หมดที่ มี ตั้ งชื่ อ ว าเป น อุ ดมคติ สู ง สุ ดจากทั้ งหมด;
นี้อีกชุดหนึ่ง ใหเรียนงาย ๆ ชุดละ ๑๐ เลม ๒ ชุด ทั้งหมดเปน ๗๔ เลม.
ไมมีวิธี
ไหนดีเทาวิธีนี้ ที่จะใหคนศึกษาเรื่องมากมายยิ่งกวาพระไตรปฎกในเวลา ๑๐ ป.
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ทางตะวัน ออกเรายัง ไมม ีห นัง สือ แบบนั้น ;
พระไตรปฎ กยัง อยูใ น
สภาพที่รุงรัง สับสนรุงรัง เหมือนอยางเขาไปในดงไผ ออกไมได อยางนั้น
แหละ; เหมือนปาไผที่มันหนา, หนารกรุงรังไมรูวาอะไรทางไหน, ไมถูกจัด
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ไมถูกแยกแยะใหเห็นชัด : เรื่องเปนอยางไร, ศึกษาอยางไร, ศึกษาตรงไหนกอน,
เจาะเขาไปตรงไหนกอน, แลวเดินเขาไปทางไหน, ไมมีใครทําเลย; เราจึงผาน
พระไตรปฎกเขาไปไมได; ทั้งที่เดี๋ยวนี้พิมพขายชุดภาษาไทยเพียงชุดละ ๑,๖๐๐ บาท
เทานั้น ก็ยังไมคอยมีประโยชนยังเปนของที่มือตื้อ, ไมมีหวังที่จะแตงงานกับสุญญตา
มืดจนหูอื้อไปหมดเลย.

จะรูจักสุญญตา ควรฝกดูจิตวากําลังเปนอะไร อยางไร
พูดเรื่องสุญญตาตอไป.
เวลาที่เรานึกวาเราเปนผูชาย วันหนึ่งมีกี่นาที
ลองสังเกตดูซิ ไมตองตอบเดี๋ยวนี้ก็ได,
ลองสังเกตดูเองก็แลวกัน เวลาที่มีความรูสึก
คิ ดนึ กว าเป นผู ชาย หรื อต องการอะไรอย างผู ชายอะไรนี้ วั นหนึ่ งคื อหนึ่ งนี้ มี กี่ ชั่ วโมง
มีกี่นาที. ทีนี้ ในระยะที่ไมไดนึกนั้น เราเปนอะไร เปนผูชายหรือเปลา ? ผูหญิง
ก็ยอมเหมือนกัน บางทีคิดจะเปนผูชายตลอด ๒๔ ชั่วโมงเต็ม นี่ใชไหม ? ตามความ
รูสึก หรือความคิดหรือพูดอยู เปนผูชาย ๒๔ ชั่วโมงเต็มนี้ แลวจริงหรือเปลา
วานี่โงหรือฉลาด ?
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นี่คืออุปาทานที่ซอนอุปาทาน
ที่โง ๒ เทา ๓ เทา ๔ เทา;
เชนเดีย ว
กับ พวกที่คิด วา กิเ ลสมีอ ยูต ลอดกาล เปน พื้น ฐาน เปน สัน ดาน เปน อนุสัย
เปนสัสสตะ. ควรจะเปนสิ่งที่ปองกันได เมื่อความรูสึกอันนี้เกิดขึ้น; แตคงจะมีคน
กลั ว เสี ย อี ก ว า ไม มี ป ระโยชน อ ะไร กลั ว จะเป น บ า ชนิ ด หนึ่ ง ก็ ไ ด ,ไม ก ล า คิ ด ไปใน
เรื่องที่จะไมเปนอะไร, จะไมเปนอะไรเลย, ไมเปนดี ไมเปนชั่ว, ไมเปนหญิง
ไมเปน ชาย, ไมเปนอะไร, ไมมีไ ด ไมมีเ สีย , ไมมีสุข ไมมีทุกข; ไมก ลา
มีทุกข,
แตตองการจะมีความสุข แลวก็สุขอยางผูหญิงหรือผูชายดวย แลวก็มาก
อยางนั้น อยางนี้ อยางโนนทั้งนั้น.
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เรื่องอยางนี้เปนเรื่องพูดกันยาก ที่พูดบนธรรมมาสนไมได จนเดี่ยวนี้;
พูดกันเรื่องนี้ พูดบนธรรมาสนก็บาเลย. แมแตจะไปปาฐกถาที่ไหนก็ไมได. แลวก็
เป นเรื่ องพิ เศษ ผมห ามไม ให เอาไปพิ มพ เรื่ องที่ พู ดที่ นี่ อย าเอาไปพิ มพ หรื ออย า
เอาไปอัดเทปกอบปแจกกันไมได จะเปนเรื่องบาเตลิดเปดเปงไปเลย; ถาเผยแพร
จะเปนบามาก มันจะกลายเปนอยางนี้. แตวาเปนเรื่องที่จริงที่สุด แลวก็เปนเรื่อง
ที่รวบลัดที่สุด ลัดสั้นที่สุดที่จะเขาใจเรื่องนิพพาน เรื่องหลุดพนหรือวาง นี้ก็ตาม.
นี่เดี๋ยวจะพูด ๆ กันไมทันจบ คุณยังไมไดตอบวาใน ๒๔ ชั่วโมง,
ยกมา
สักสวนหนึ่งของ ๒๔ ชั่วโมง; เรารูสึกวาเราเปนผูชายกี่นาทีหรือกี่วินาที เอารวม
ไปหมดเลยไดไหม ? กลาพูดไหม ? ผมวาบางวันนะ ไปคิดดู; วาบางวันก็ไมได
เปนอะไร, ไมไดเปน, ไมมีความตองการ หรือไมมีอะไร,บางวันอาจจะมีหรือมีมาก;
ซึ่งแลวแต คน แล วแตอายุ แลวแต วัย แล วแตการศึกษา แลวแต สิ่งแวดลอ มที่แ วดลอ ม
อยูรอบตัว.
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แลวในเมื่อไมมีความหมายในเรื่องผูชายหรือผูหญิง อะไรเขามา จิตใจ
กําลังทําอะไรอยู ? แลวก็ขอใหตอบคําถามสุดทายวา เวลาไหนสบายที่สุด ? เวลา
ที่รูสึกวาเปนผูชาย มีความตองการอยางผูชายนี้อยางหนึ่งละ,
แลวเวลาที่ไมมีความ
รูสึกอยางนั้น ไมมีความรูสึกอยางนี้ เวลาไหนที่สบายที่สุด ?
คงไมเหมือนกัน.
แตวาสวนใหญถาลึกจริง ๆ จะตอบไดวา
ในขณะเวลาที่จิตไมถูกรบกวนนั้นสบายที่สุด;
แตไมมีใครตองการ. นี่คือขอที่มีจิตใจไมเหมาะสมที่จะศึกษาธรรมะ.

เวลาที่รูสึกวา เราไมมี ไมเปนอะไร
นี้สบายที่สุด แตไมมีใครสนใจ
เด็ก ๆ และคนหนุมคนสาวทั่วไป โดยเฉพาะในสมัยนี้ วาที่มีปญหามาก
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ก็ เพราะไม มี ใครต องการ ทั้ งที่ ว า “ในเวลาที่ เราไม มี ความรู สึ กว าเป นผู หญิ งหรื อเป น
ผูชายนี้สบายที่สุด”ก็ไมมีใครตองการ; เพราะวาจิตใจต่ําเกินไป, ถูกครอบงํา
มากเกินไป;
และสิ่งที่แวดลอมของสมัยนี้ทําใหคนติดแจอยูกับเรื่องยั่วยุสงเสริม
เรื่องหนัง เรื่องละคร เรื่องวิทยุ เรื่องโทรทัศนนั่น ยิ่งตกลึกเขาไปเลย,
ยิ่งตกไกลลึก ๆ
ลึก ๆ เขาไป; ไมมีทางที่จะรูสึกวา เวลาที่เราไมมีอะไร ไมเปนอะไร นี้เปนเวลา
ที่สบายที่สุด.
ผมแทบจะทําสถิติได คนที่มาหา ที่มานั่งคุยที่หนากุฏินั้น;
ผมดูหนาทุก
คนเลย,
พอผมพูดประโยคนี้ออกไป คือประโยคที่วา “เวลาที่เราไมรูสึกวาเรามีอะไร
แมแตตัวของเราหรือชีวิตของเราเปนเวลาที่เรามีความสุขที่สุด”
เทานั้น เขางวงนอน
ทันทีเลย, ทําหนาเบทันทีเลย เขาไมอาจจะเขาใจ แลวแสดงปฏิเสธลวงหนา;
ปฏิเสธลวงหนาไมอยากฟงเรื่องนี้.
เพื่ อจะให รู ว าเวลาไหนจิ ตใจหรื อหั วใจของเรารู สึ กสบายที่ สุ ด เป นสุ ขที่ สุ ด ;
ขอพูดใหเปนสมมติฐานเลย วา “เวลาที่เราไมมีความรูสึกวา เรามีอะไรเปนตัวเรา
หรือของเรา มันยิ่งกวาสิ้นเนื้อประดาตัว คือไมมีอะไรเลย เวลานั้นเราสบายที่สุด”.
นอยคนที่จะมีความสนใจ หรือเขาใจสักคนหนึ่ง,
นอกนั้นเริ่มปลอยจิตใจ ไมอยากฟง
มึนชา หรือวาชักจะผินหนาไปทางอื่น ใจลอยไปทางอื่น วาโอย-!
ไมไหวโวย !
มาทางนี้ไมไหวแลว. เราพยายามอธิบายวา เอะ,! ดูเวลาที่เราไมไดนึกถึงตัวเรา
ไมนึกวาเรามีอยูในโลก, ไมรูสึกวามีอะไร เปนอะไร ตองการอะไร, ไมมีตัวฉัน
ไมมีชีวิตอยูเลย นี้เราสบายที่สุด
แลวจริงที่สุด ถูกตองและจริงที่สุดในเรื่องนี้;
เขาก็ไมสนใจ ไมเขาใจ ไมพยายามจะทําความเขาใจ จึงเขาใจเรื่องสุญญตา
ไมได.
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เรื่องสุญญตา, เรื่องนรก - สวรรค
อยูในใจ ยังมีผูไมเขาใจอยูมาก
ทีนี้ พอเราบอกวาสุญญตานี้ มันมีวันละหลาย ๆ ชั่วโมงอยูแลว
เวลา
ที่เรามีความสบายที่สุดนั่นแหละ; เขาก็ไมสนใจ ไมคอยตั้งหนาตั้งตาสนใจ. ที่จริงจับ
ใหไดกอน,
จับขอเท็จจริงอันนี้ใหไดสักอยางหนึ่งกอน วา เวลาที่เราไมไดรูสึก
วาเรามีอยู เปนอยู นั่นนะ เปนเวลาที่เราสบายที่สุด; เปนเวลาที่แตงงาน
กับสุญญตา. อีก ๕ นาที หยากันก็ตามใจ; เวลานั้นสบายที่สุด. ฉะนั้น
เอาไปคิดดู, เอาไปสังเกตดู ไปจับใหได : พอมีตัวฉัน-ของฉัน มีตัวกู-ของกู
ขึ้นมา มันก็เปนผี หรือเปนหมาหางไหมไฟเลย.
เวลาที่เรารูสึกวา เราไมไดเปนอะไร อาจจะมีไดจริงในบางคน,
โดยเฉพาะ
บางคนเทานั้น;
พวกชาวบานชาวไรชาวนามีเวลาที่เหมือนกับหมาหางไหมไฟนี้
มากกวาเวลาที่วาง;
แมกระนั้นก็ยังมีเวลาที่ไมรูสึกวาเปนอะไร ที่เรียกวาแตงงาน
กับสุญญตา, จึงลืมไปวาเราเปนอะไร. พวกที่หางไหมไฟนอยเหลานี้ ก็ยังมี
จํานวนมาก กวาบางคนที่มีหางไหมไฟเกือบตลอดเวลา.
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หมายความว า คนชาวไร ชาวนาแถวนี้ น อยคน หรื อไม กี่ คนที่ เป นโ ร ค
เสนประสาท หรือเปนโรคเสียจริตนี้ มีนอย,
นอยกวาที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีมากกวา.
ที่ก รุง เทพฯ มีสิ่ งแวดล อ มที่ ทําให เ ปน หมาหางไหมไ ฟ มากกว าที่ บา นนอก;
เพราะฉะนั้น จึง เปน โรคประสาทมากขึ้น , หรือ เปน โรคจิต มากขึ้น ; จนลน
โรงพยาบาลอยูเรื่อย คือเวลาที่แตงงานกับสุญญตาไมคอยจะมี, มีนอยเกินไป
หรือไมมีเลยก็ได.
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คนที่เปนบาจัด ๆ บางคนในกรุงนั้น แตถึงอยางไรก็ตามเถอะ
อยา ง
นอยที่สุดก็ตองมีเวลาที่ไดนอนหลับ, กินเหลาเมาหลับไปก็ยังดี. นี่จึงอยูไดไมเปน
บา ตลอดวัน เพราะเหตุวา เวลาที่ห ลับ ยัง มีบา ง.
ถา นอนไมห ลับ แลว ละก็
เปนไดการละ; มันตองเปนบา ชนิดลงนรกอเวจีเลย, มันตองมีจิตใจที่เปนทุกข เปน
ไฟในจิตใจ เรารอน;
ไมกี่วันก็เปนโรคเสนประสาท เปนโรคจิตกระทั่งไปฆา
ตัวตายหรือตายไปเองเลย.
แมวามีความเรารอน จิตใจเปนไฟก็ยังดี ก็ยังอยูไดดวยมีเวลาที่วาง
ไมมีตัวเรายังมีอยูบาง; อาจจะแตงงานกับสุญญตาไดสัก ๒-๓ นาทีตอวัน.
แตทางบานนอกคอกนายังมีโอกาสมาก,
ถาเราออกมาบวชอยางนี้ ก็หมายความวาตอง
การจะใหเวลาวางมีมากกวานั้น, คือเวลาที่อยูกับสุญญตาควรจะมีมากกวาเขาเหลานั้น.
ฉะนั้ น จึ ง มี โ อกาสผ อ งใส จึ ง สบาย จึ ง มี อ ะไรมากขึ้ น ๆ สมกั บ ที่ ว า เป น บรรพชิ ต
ซึ่งแปลวาเวนไปได; ไกลจากสิ่งที่เปนทุกขวา ไปไดไกลกวาพวกชาวบาน. บวชเณร
บวชชี บวชพระ บวชเถน บวชอะไรก็สุดแท ยอมมุงหมายอยางนี้อยางนั้น คือ
มุงหมายที่อันนี้ : เพื่อแตงงานกับสุญญตาเปนเวลานานกวาชาวบาน.
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แ ต เ ดี๋ ย ว นี้ บ า ง ค น ม อ ง เ ห็ น เ สี ย ว า ไ ม มี ป ร ะ โ ย ช น ไ ม มี ร ส ไ ม มี ช า ติ
ไมนาเสนหา ไมนาสนใจ ก็เลยพูดกันไมรูเรื่อง.
พวกที่วาตั้งตัวเอง เปนผูที่ทําที
วาชอบธรรมะ ชอบศาสนา ชอบธรรมะอยางยิ่ง ยิ่งพูดไมรูเรื่อง; แลวยิ่งพวก
ที่หลง
เชนพวกนักอภิธรรมนี้ ยิ่งพูดไมรูเรื่องวาพวกไหนอีก;เพราะพวกอภิธรรม
เขาติดตัวหนังสือ, ติดหลักติดเกณฑ ติดคําพูด ภาษาคน อยางนรกสวรรคอะไรของเขา
ตองไปตามภาษาคนหมด; พูดอยางผมพูด เขาวาบาเลย; อยางนี้ก็พูดกันไม
รูเรื่อง. คําวา “สวรรคในอกนรกในใจ” นี้ฟงไมรูเรื่อง, ไมมีทางจะรูเรื่อง.
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คราวหนึ่งมีใครเอาเทปไปสงออกทางวิทยุ เรื่องวาความรอนใจคือนรก ความ
โงคือสัตวเดรัจฉาน ความหิวคือเปรต ความกลัวคืออสุรกาย
เขาคงไดยินกัน
มากขึ ้น ๆ ไมไ ดเ รื ่อ งหรอกโดยเฉพาะพวกอภิธ รรมนี ้ พยายามจะคา น,
เขาเตรียมพรอมที่จะคานวาเราเปนผูตูพุทธวัจนะ,
หรือเปนผูทําลายลางอะไรไปเลย.
แตเรากลับยืนยันวา นี่คือจริงที่สุด, ตรงที่สุด, และตองสนใจที่สุด :อยาตกนรก
ชนิดในอกในใจอยางนี้ แลวไมตกนรกชนิดไหน, ไมมีตกนรกชนิดไหนหมด ;
อยูที่นี่ก็ตาม ตายแลวก็ตาม. แลวก็เรื่องเดียวกันอีก : เรื่องสุญญตาคุมไดหมด
ไมตกนรกดวย แลวก็ไปเหนือสวรรคไปอีก;
ถาเปนสวรรคก็สวรรคอีกแบบหนึ่ง,
คือสวรรคที่เรียกวาอยูเปนอันเดียวกันกับพระเจา ยังไมทันนิพพานนี้, ไมใชสวรรค
กามารมณ เหมือนอยางที่เขาเขียนลอไวตามฝาผนังโบสถ.
รวมความแลว เรื่องที่ไมอาจจะเขาใจกันไดนี้ ตองมี; ชวยไมได. เขาวา
เราบาก็ตามใจ เราวาเขาบาก็ไดเหมือนกัน, ถาคนมีปากจะวาแลวละก็ ตางคนตางวา
ไดทั้งนั้น. แตเดี๋ยวนี้เราพิจารณาถึงวา อยางไหนจะเร็วกวา, จะใกลชิดกวา,
เขาถึงธรรมะงายกวา.
มันจะเร็วกวาสะดวกกวา สะดวกอยางที่เปนของธรรมดา
ธรรมชาติ ธรรมดา ไมตองมีอะไร. ที่พูดอยางเวยหลางพูด : อยาทําอะไร,
อยาทําอะไร, ไมตองทําอะไร, จึงจะมีธรรมะหรือถึงธรรมมะหรือเขาถึงสวนลึก
ของธรรม. สวนที่มีอะไร ทําอะไร นี้ก็เพราะตองการดวยกิเลสตัณหา, อยากดี
อยากเดน อยากเปนพระอรหันต,
อยากถึงขนาดนั้น อยากไดนิพพานทั้งที่ไมรูวา
อะไรนี้, อยากเสียเรื่อย.
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การศึกษาธรรมะ ตองฝกใหรูจริงเห็นจริง
เพื่ อ ศึ ก ษาให เ ข า ใจ ถึ ง ขอให พ ยายามสั ง เกตดู ใ ห ดี เวลาที่ จิ ต ว า งเป น
สุญญตาใน ๒๔ ชั่วโมง มีกี่นาที;
เวลานั้นเปนเวลาที่ไมไดทําอะไรอยา ง
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เวยหลางวา. “ไมทําอะไรเลย” อยางเวยหลางวานั้น จิตไมทําอะไร; แตเรา
อาจจะกําลังกินขาวอยูก็ได อาบน้ําอยูก็ได ผูกเหล็กอยูก็ได หรือทําอะไรอยูก็ได:
แตใชคําวาไมไดทําอะไร,
กําลังไมไดทําอะไร.
พวกแมครัวกําลังทําครัวอยูก็ได,
คนงานกําลังขุดดินอยูก็ได; แตไมทําอะไร. มันหมายความอยางนี้ คือไมมีตัวกู
ตัวฉัน ที่ตองทําอะไร หรือกําลังทําอะไรอยู.
นี่ จะเป นการเข าใจหรื อไม เข าใจในคํ าว า “จงทํ างานทุ กชนิ ดด วยจิ ตว า ง”;
จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง ก็เปนอยางนี้ คือไมทําอะไร อยางเวยหลางพูด.
ผมวา
“ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง“
นี้มีความหมายเดียวกัน คือ “ไมทําอะไร”
อยาง
เวยหลางพูด;
แตเรากลับพูดวา ทําดวยจิตวางแลวพูดตอไปก็เปน “ยกผลงาน
ใหความวางทุกอยางสิ้น”
ยิ่งฟงไมเขาใจแลว. ถาฟงอันแรกไมเขาใจอันหลัง
ก็ไมเขาใจ อันตอ ๆ ไปก็ไมเขาใจ. “ตายเสร็จสิ้นแลวตั้งแตทีแรก”
นี้ยิ่งไม
เขาใจใหญ; หมายถึงเปนพระอรหันต หรือวา สมรสกับสุญญตาตลอดกาลเลย
ตายเสร็จสิ้นแลวในตัวแตหัวที่ นี้คือเปนอยางนั้น.
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พอพูดวา “ไมทําอะไร”;
พวกนั้นหรือพวกอภิธรรมเขาหมายถึง อยูตัว
แข็งเลย,
เปนกอนดินไปเลย.
หรือพูดวาจิตวางนี้ หมายถึงนอนแข็งทื่อเปนกอน
หินเลย;
แลวจะพูดกันรูเรื่องอยางไรไดเพราะคนละภาษา คนละความหมาย.
จิตวางนี้วิ่งอยูก็ได, หรือตองการจะทําอะไรดวยการวิ่ง ก็ทําได; แตวาจิตวาง
นี้คือเรียกวาไมไดทําอะไร อยางเดียวกับที่ผมเคยอธิบายหลายหนแลว วาคําวา
“หยุด”
ของพระพุทธเจาที่ตรัสแกองคุลีมาลนั้น ก็เปนภาษาธรรมอยางยิ่ง.
แตครูบาอาจารย
บางทานสอนผิด ๆวาหยุดฆาคนเฉย ๆ, หยุดไมทําอะไรเสียอีก, อยางนี้ไมถูก.

อะไร,

คําวา “หยุด” ของพระพุทธเจานี้ คือหยุดมีตัวฉัน, หยุดความประสงค
ไมตองการอะไร.
พระพุทธเจาเที่ยวสอนคนทั้งวันทั้งคืนนี้ ก็เพื่อให
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หยุดอยางไร; การอธิบายธรรมะชั้นลึกนี้ยังไมถูกตอง ยังไมสมบูรณอยูมากทีเดียว
มีมากเรื่องมีมากราว ; เชนคําวา หยุด ที่ตรัสแกองคุลิมาล เปนตน คํานี้อธิบายยาก
ที่สุด; พวกครูที่สอนในโรงเรียนสอนวาหยุดฆาคนทั้งนั้น; แลววา องคุลิมาลฟง
เพียงเทานี้แลวเปนพระอรหันต
นี้เปนเรื่องที่เปนไปไมได,เปนเรื่องที่บาบอที่สุดเลย.
พระพุทธเจาตองทําอยางใดอยางหนึ่งจนองคุลิมาลรูเรื่อง หยุดมีตัวฉัน, หยุดมีตัวฉัน
คือหยุดยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน, ไมมีตัวฉัน ซึ่งเปนเหตุใหตองการนั่นตองการนี่,
ไมมีตัวฉันเพื่ออยากไดนั่นอยากไดนี่, หยุดอยางนี้เปนการหยุดจริง ๆ อยางนี้.
มั นน าสงสาร การเรี ยนธรรมะ เรี ยนบาลี ในโรงเรี ยนดู เป นเรื่ องของเด็ ก
อมมื อ แท ๆ;แต ก็ จํ า เป น ในเบื้ อ งต น ที่ เ ราจะต อ งเรี ย นกั น อย า งนี้ -เรี ย นกั น อย า งนี้
-เรียนกันอยางนี้, แลวใหมากขึ้น ๆ มากขึ้น สูงขึ้น ๆ. ผมก็เคยเรียนอยางนี้
อยางเด็กอมมือนี้, แลวเคยเปนครูสอนอยางเด็กอมมือ; ผมก็เคยเปนครูเหมือนกัน
อยาวาผมไมเปนครู, ผมเคยเปนครูสอนนักธรรมเหมือนกัน เหมือนคุร... (ภิกษุรูปหนึ่ง
ที่ฟงอยูขณะนั้น) ผมสอนนักธรรมตรี ชั้นตรี กี่สิบ กี่คนไมรู ไดหมดเลย, ชั้นโท
ตกคนเดียวเพราะใบสอบหาย.
อยาเรียกวาผมอวดดีนะ ที่ตกคนเดียวเพราะ
ใบสอบหาย. ชั้นโทชั้นตรีไดหมดเลื่อนชั้นเลย; แลวเราไมไดโกง, ไมได
ชว ยโกงใหนักเรียนหรืออะไร,
เรากลับจะเขมงวดกวดขันมาลองดูใหเห็นจริง;
เพราะวาผมพูดภาษาของผม สอนนักธรรมสอนอะไร ผมพูดภาษาของผมนี่, พูดภาษา
ที่มนุษยฟงรูเรื่อง อยางนี้เสมอไป; อาจจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ได นักเรียนจึงมีความรู
แลวสอบไดหมด.
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ผมเกี่ ยวข องกั บเรื่ องปริ ยั ติ อยู ๔-๕ ป :
ป ที่ หนึ่ งเรี ยนนั กธรรมตรีไ ด,
ปที่ ๒ เรียนนักธรรมโทได, ปที่ ๓ เรียนนักธรรมเอกได, ปที่ ๔ เปนครูสอน
นักธรรมเสียปหนึ่ง, ปที่ ๕ เปนเปรียญ๓ ประโยค ปที่ ๖ สอบเปรียญ ๔ ประโยค
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แตงงาน กับสุญญตา

๔๑๗

ตก. เมื่อสอบตกเลยเลิกเสีย ไมอยากเรียน; ไปเลนถายรูปเสีย, ไปเลนหีบเสียงเสีย,
แยถึงอยางนั้น เราก็ยังคิดวาของเราถูก กรรมการตรวจผิดที่เราตก.
เราเลยเลิกเรียน
มาอยูสวนโมกขเลยที่เกี่ยวของเรื่องปริยัติอยูก็ ๖ ป, ๖ ปพอดีแลวไมแตะตองเลย;
เพราะฉะนั้ น รวมความแล วต องพู ดกั นให รู เรื่ อง สอนนั กธรรม สอนบาลี สอนอะไร
แลวตองพูดกันใหรูเรื่อง.
เดี๋ยวนี้สอบนักธรรมไดแลวก็ยังไมมีความรูที่พูดกันรูเรื่อง, เปนนักธรรมเอก
ก็ยังพูดกันไมรูเรื่อง ทั้งเปนมหาเปรียญแลว ก็แปลบาลีไมไ ด อานพระไตรปฎกไม
รูเรื่องทั้งนั้น; เพราะวาตลอดเวลามา พูดกันอยางไมรูเรื่อง, เรียนอยางจํา ๆ จํา ๆ
เอาไวก็ฟลุกไดอยางนี้. ถึงแมบางคนจะฉลาดพูดกันรูเรื่องฟงเขาใจดี; แตวาคน
เหลานี้ก็มีนอยคน; แลวคนเหลานี้ก็ไมอยากจะอยูในพระศาสนา คิดจะไปหาเงิน
หาอะไรไปตามเรื่อง ซึ่งมีทางไดดิบไดดีมากขึ้น คือกาวหาไปเลย.
พวกเปรียญทั้งนั้น,
เป นขุ นน้ํ าขุ นนาง เป นพระยา มาจากพวกเปรี ยญทั้ งนั้ น เพราะพวกเปรี ยญมี ความรู ดี
ไดเปรียบกวาผูอื่น
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แมจะดูอะไร ก็ตองทําดวยสติสัมปชัญญะ
คําแลว ใครอยากจะไปดูหนังสือที่เลาใหฟงก็ไปดู หรือวาอยากดูหนังคาไลลามะก็ได
บางคนบนจะดูเรื่อย ๆ ยังไมเคยดูกันก็มี.

เพราะ

เรื่ อ งสติ เ ป น เรื่ อ งที่ ทํ า ให มี ไ ด ต ลอดเวลา ไม มี ค วามรู สึ ก เป น ตั ว ฉั น ที่ ต อ งการ
ใหมีสิตปญญาอยูเสมอ. ที่วาจะไปดูนี้, มันตองเปนความตองการของสติสัมปชัญญะ; ถาโผล ๆ ขึ้นมา ตัวกูจะดูจะไดเกง ก็พึงรูวานั่นดูดวยความอยาก
ที่จะดูของแปลกอะไรนี้ ก็เปนเรื่องของความเผลอสติ, เรื่องของไมวาง. ฉะนั้นจงระวัง
ระวังใหหยุด ระวังใหหยุด; ระวังใหหยุด; แลวมีสติสัมปชัญญะอยูเรื่อย, จะไปทําอะไรก็ได
จะดูอะไรก็ได จะเรียนอะไรก็ได, นี่เขาเรียกวา “อยูนิ่ง ๆ” อยางนี้เรียกวาอยูนิ่ง ๆ.
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เขาเหมาวา “อยูนิ่ง ๆ” ก็คือไมทําอะไร จิตวาง ก็นอนแข็งทื่อเหมือน
ถูกยาสลบอยางนี้; แลวเขากลับวาเราอยางนี้อีก วาเราเปนคนบาเสียอีก; เพราะ
เขาไมรูภาษาที่ใชพูดกันในทางธรรม
นี่ก็เปนการดี ที่เราคุยเขี่ยขอเท็จจริง
เรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมขึ้นมา แลวพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้นมา;
มีคนเขียนหนังสือ
ถึงผมหลายฉบับ เขาไดประโยชนที่เขาไมนึกคาดนึกฝนจากการอานหนังสือภาษาคน
-ภาษาธรรม. พวกนักศึกษารุนปจจุบันนี้อุตสาหเขียนมาขอบใจ เสียแสตมปสงมา
ก็ไมมีอะไร, ไมตองการอะไร, เทานั้นเอง; เขาขอบใจที่ชวยเหลือใหเขาเขาใจ
ภาษาคน-ภาษาธรรม.
พวกเราสนใจคําวา “ภาษาคน ภาษาธรรม” ใหเพียงพอ; แลวจะเขาใจ
สิ่งที่ไมเขาใจที่สุด ที่ติดตันอยูนั้น. ที่แลวมารับฟงเรื่องตาง ๆ เขาไวเยอะแลว แตวา
แตละเรื่องนั้นก็ยังไมเขาใจในสวนลึก; หรือไปคิดวาเขาใจเรื่องเหลานั้นพอแลว นี้ยัง
ไมถูกตอง. ขอใหหัดนึกไปในทางที่วา “ใหเขาใจอะไรลึก ลึกเปนชั้น ๆ ชั้น ๆ”;
เชนไปนั่งดูภาพ “เสียงขลุยกลับมาหากอไผแลวโวย” นี้; ไปดูความหมายของมัน
ใหเห็นความลึกเปนชั้น เปนชั้น ๆ ๆ อยางนอยก็ ๓-๔ ชั้น จึงจะใชได;
ใครไป
ดูภาพนี้แลว เขาใจความหมายแลว แตเขาใจไดแตเพียงชั้นเดียว อยางนี้ยังโงอยูมาก.
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มืดแลวพอกันที.
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จากอนันตะ สูอนันตะ
ผูรู ดีทานตีระฆังกอง
วาจงฟง เสียงระฆังดังแยบคาย
เสียงระฆังมีจริงก็หาไม
เปนเรื่องสังขารทุกการณอัน
เสียงกังวาลแหงพุทธดุจระฆัง
โนนฝงโนนวางวิมุตติสุดประมาณ
อยา “หลง” อนันต เพลิน เดินหนาเถิด
ไดพบสิ่งสูงสุดมนุษยปอง

ปาวรองบอกแกมิตรสหาย
เปนสัญญาณมั่นหมายบอกอนันต
มีแตเหตุปจจัยปรุงเสกสรรค
หยุดปรุงอยางอนันต นั่นนิพพาน
บอกใหฟงฝงนี้มีสังขาร
วิสังขารมีไวเชิญไปลอง
สูแดนเลิศ “อนันต” นั่นสนอง
อันควรครอง “วาง” ไดในชาตินี้
(คําของ อรส.)
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๑๖. ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือ ?
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๑ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ ปวอก

ธรรมปาฏิโมกขทุกครั้ง พูดเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น ในแงตาง ๆ กัน
การพูดธรรมปาฏิโมกขในวันนี้ คงยังพูดเรื่อ ง
เกี่ยวกับตัวกู-ของกู และเรื่องสุญญตา ซึ่งเปนเรื่องที่
กําลังพูดอยูเสมอ ๆ,
แตบรรดาเรื่องที่พูด ๆ ไปแลว
เราก็ไ มไ ดเ อย ชื ่อ สุญ ญตา ไมไ ดอ อกชื ่อ สุ ญ ญ ต า
ดูคลาย ๆ กับวา ไมไดพูดเรื่องสุญญตา. อยางไรก็ดี
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เรื่องที่เราพูดกัน ณ ที่ตรงนี้ จะพูดแตเรื่องที่สําคัญมาก,

พู ด อี ก ที ห นึ่ ง ก็ พู ด ได ว า มั น ไม มี เ รื่ อ งอะไรนอกไปจาก
เรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น.
ที่พูดมาแลวกี่ครั้งกี่หนก็

ตามใจ จะกลาวคําวา ตัวกู-ของกูหรือไมก็ตาม ไมพ น
ไปจากความไมยึดมั่นถือมั่น, แตพูดในแงตาง ๆ กัน.

๓๒๐

www.buddhadasa.in.th

ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือ ?

๔๒๑

ทีนี้ มาพิ จารณากันถึงเรื่ องเกี่ยวกั บเซ็น ในที่ สุด เราจะจับไดอยางหนึ่ง ,
จับความลับไดอยางหนึ่ง วาถาจะตอบปญหาโกอานของพวกเซ็นละก็สันนิษฐานไดเลย,
พูดไดเลยวา ตองเปนเรื่องไมยึดมั่นถือมั่นเทานั้น; ตางแตวาในแงไหนเทานั้น
ที่ จะไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นเพี ยงแต ในแง ไหนมุ มไหนเท านั้ นเองแล วคํ าตอบจะถู กทั นที เ ลย.
เรื่องผูปฏิบัติธรรมชาวจีนก็เคยออกปากกับผม;
แลวเขาก็รูวา ผมรู วาถาตอบ
ป ญหาโกอาน หรื อกงอานของเซ็ นแล วละก็ คํ าตอบก็ เป นเรื่ อง “ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น ”,
ตองไปในรูปไมยึดมั่นถือมั่นทุกขอไปเลย. ฉะนั้นจึงงายเขามาตั้งครึ่ง คือเราเพียงแต
จะหาให พบว า เขาถามในแง ไหน;อย างไรก็ ดี คํ าตอบก็ เป นเรื่ อ ง ไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ น
ทั้งนั้น; เขาถามในแงไหน จับแงนั้นได ก็ตอบไดเลย.
กงอานที่เปนปริศนาลึกซึ้งอยางไรก็ตาม คําตอบมีคําเดียว : เรื่องความ
ไมยึดมั่นถือมั่นหรือความวางเทานั้น. ถาเวยหลางเรียก ก็เรียก “จิตเดิมแท”,
ถาฮวงโปเรียก ก็เรียกวา “ความวาง”, ถาเราเรียก ก็เรียกวา “ความไมยึดมั่น
ถือ มั่ น ”; ทุ ก เรื่ อ งต อ งตอบด ว ยคํ า ตอบข อ นี้ เหลื อ แต ว า ในแง ไ หน เฉพาะแง ไ หน
เทานั้น. ถาเราไมอยากเรียกวาไมยึดมั่นถือมั่น เรียกวาสุญญตา ก็ได คือวางจากความ
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น . ที นี้ เหลื อ ป ญ หาอยู แ ต ว า เป น สุ ญ ญตาในแง ไ หน, ในแง ป ฏิ บั ติ
หรือว าในแงผลของการปฏิ บัติ, หรื อวาเปนเพียง ในแงที่เปนลักษณะของสุ ญญตา
เฉย ๆ; มันมีหลายแงหลายมุมอยางนี้.
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เราอาจจะพู ด ได ว า รู ป ภาพแผ น โต ๆ ของเราทั้ ง หมดที่ นี่ ในโรงหนัง
ทั้ง หมดนี้ สอนเรื่อ ง“ความวา ง” ทั้ง นั้น ไมมีแ ผน ไหนที่ไ มส อนเรื่อ งความวา ง.
ถาพระสงฆองคไหน หรือใครก็ตามมองไมเห็นวา สอนเรื่องความวางในแงไหน ก็หมาย
ความวาคนนั้นไมรู, ไมรูความหมายอันถูกตองของภาพนี้.
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ภาพทุกภาพแสดงเรื่องความวาง นี้แนนอนที่สุดเลย;
แตวาแสดงในแง
ไหน ? อยางไร ? ฉะนั้นมีเวลาวาเมื่อไร ก็ลองไปดูภาพเหลานั้นทีละภาพ ๆ, จะแปล
ตีความออกไปในทางของเรื่อง “ความวาง” ไดทุกภาพ. นั้นก็หมายความวา ผูนั้น
รูธรรม รู ความหมายของธรรมะ อันลึกของภาพเหล านี้ทั้งหมด นี่ผมหมายถึงภาพที่อ ยู
ชั้นลาง ภาพแถวลางรอบ ๆ นั้น ซึ่งเปนภาพเขียนของเชอรแมนน เหลานั้น แถวนั้น
ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก แลวก็รวมทั้งพวกภาพเซ็นทั้งหมดนี่ดวย.
ทุกภาพเปนเรื่อง
เกี่ยวกับความวาง เปนความวางโดยตรง, หรือเกี่ยวกับความวางโดยออม โดยปริยาย
อะไรก็ตาม ก็ลวนเปนเรื่องของความวางทั้งนั้น.
นี้ก็เหมือนกับวา ถาเปนเรื่องธรรมะแลว ก็เปนเรื่องธรรมชาติทั้งหมด,
ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ หรือมากกวานั้นอี กเทาไรก็ ตามใจ เปนเรื่องธรรมชาติ
ทั้ ง หมด. เรื่ อ งธรรมชาติ ก็ ไ ม พ น ไปจากความว า งไปได ; เป น ธรรมชาติ
ก็ วางจากตัวตนทั้งนั้น.
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การศึกษาธรรมะ ก็เทากับศึกษาธรรมชาติ

ที นี้ มี ธ รรมะในลั ก ษณะที่ เ ป น ตั ว ธรรมชาติ , ธรรมะที่ เ ป น ตั ว กฎของ
ธรรมชาติ , หรื อ เป น หน า ที่ ที่ ม นุ ษ ย จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎของธรรมชาติ , หรื อ ว า
ผลที ่เ กิด ขึ ้น มาตามกฎของธรรมชาติ, ลว นแตเ ปน ธรรมชาติ. ฉะนั ้น เมื ่อ เรา
พูดวา “ธรรมะ” นี้ ความหมายเล็งไปถึงธรรมชาติในแงนี้ ในปริยายนี้ ในลักษณะนี้.

ผู ใ ด เ ห ็น ธ ร ร ม ล ึก ซึ ้ง จ ร ิง ๆ ผู นั ้น จ ะ เ ห ็น ธ ร ร ม ช า ต ิ, เ ห ็น เ ป น
ธรรมชาติไปหมด, สามารถทํากิเลสใหเปนโพธิได ทําความทุกขใหเ ป น ความ
ดับ ทุก ขไ ด; เพราะเปน ธรรมชาติเ หมือ นกัน ทํา ชั ่ว ใหห มดความหมาย ทํ า ดีใ ห
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หมดความหมาย ให กลายเป นธรรมชาติ ได . นี้ หมายความว า ทํ ากิ เลสให เป นโพธิ
ทําโพธิใหเปนกิเลสก็ได; หรือวาใหเหมือนกันไปเสียเลย ใหเปนธรรมชาติเสียทั้งนั้น.
คนที่ ไ ม รู ก็ เ ห็ น ว า ธรรมชาติ บ า ง ไม ใ ช ธ รรมชาติ บ า ง ครึ่ ง ๆ บา ง;
นี่คือคนที่ไมรูธรรมะ. พวกนักธรรม พวกมหาเปรียญ พวกที่เรียนกันมากมาย มีดีกรี
มากมายนั้น ยิ่งยึดมั่นถือมั่นตัวหนังสือมาก ยึดมั่นถือมั่นคําพูดมาก; เพราะฉะนั้น
ยิ่ง เรีย นยิ่ง ไมรู; พวกนี้แ หละคือ พวกที่ยิ่ง เรีย นยิ่ง ไมรู, ยิ่ง เรีย นพุท ธศาสนา
ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.
ผมยังจําไดประโยคนี้ ที่วา ยิ่งเรียนพุทธศาสนา ยิ่งไมรูพุทธศาสนา
ที่ คุ รุ สภา. นี่ คุ ณฟ งถู กไหมว า “ยิ่ งเรี ยนพุ ทธศาสนา ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา”. ถ าไม รู
ก็เอาไปคิด จดจําเอาไปคิด. เมื่อคราวหนึ่งผมพูดวา “ยิ่งเรียนพุทธศาสนา ยิ่งไมรูพุทธศาสนา” เขาเลยเถียงกันใหญ; ก็เลยพูดตัดบท คลายๆ วา เปนคําพูดบา ๆ บอ ๆ
ไมอยากพูดมาก ในที่สุดผมบอกวา ยิ่งเรียนธรรมชาตินั่นแหละยิ่งรูพุทธศาสนา,
ยิ่ ง เรี ย นธรรมชาติ ยิ่ ง รู พุ ท ธศาสนา; ยิ่ ง เรี ย นพุ ท ธศาสนา ยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา;
เพราะไปเอาอะไรบา ๆ บอ ๆ มาเปนพุทธศาสนา : เอาปริยัติ เอาคําสอน เอาหนังสือ
เอาหลัก เอาความคิดเห็นอะไรมาเปนพุทธศาสนาเสียกอนแลว; ยิ่งเรียนพุทธศาสนา
ตามความคิดของทานผูใดผูหนึ่งแลว ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.
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ฟ ง ผิ ว ๆ เผิ น ๆ อาจจะฟ ง ไม ถู ก ฟ ง ไม เ ข า ใจ; แต พ อพู ด ว า “ยิ่ ง เรีย น
ธรรมชาติซิยิ ่ง รู พุท ธศาสนา” นี่พ อจะฟง ถูก . พูด ยอ นหลัง อีก วา : “ยิ่ง เรีย น
พุท ธศาสนา ยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา” นี้ อ ย า งไรกั น ; เขาให คุ ณ เรี ย นพุ ท ธศาสนา;
ทําไมไมคิดวาพุทธศาสนาเปนธรรมชาติเลา. มันเปนเรื่องไปคิด เปนของตั้งขึ้น
บัญญั ติ ขึ้น พระพุ ทธเจ าทานตั้ งขึ้น, หรื อว าเป นของที่ พระอาจารย ผู มีป ญญาตั้ งขึ้ น ,
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ใครจะไปแตะต องไม ได ทุ กตั วอั กษรศั กดิ์ สิ ทธิ์ ไปหมด เหมื อนที่ เขากํ าลั งพู ดกั นอยู เ ดี๋ ย วนี้
เวลานี้. ยิ่ง เรีย นพุท ธศาสนาแบบนี้ ยิ่ง ไมรูพุท ธศาสนา : คือ ยัง ยึด มั่น ถือ มั่น
ในคําพูด ในตัวหนังสือ ในเรื่องราวเหลานั้นมากขึ้น ๆ มากขึ้น ๆ.

เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล จะยิ่งไมรูพุทธศาสนา
ที่ จริ งเราพู ดกั นแบบนี้ มานานแล ว มั นน าจะฟ งถู ก; “ยิ่ งเรี ยนพุ ทธศาสนา
ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา “ ควรจะฟ งถู ก บ างเหมื อนกั น; ถ ายั งฟ งไม ถู กเสี ยเลย ก็ แปลว า
ยัง แยม าก ยัง แยม ากทีเ ดีย ว. มัน มีคํ า ที ่ซ อ นอยู ใ นนั ้น แตแ ลว ไมไ ดพ ูด ;
ถาพูดเต็ม ๆ จะตองพูดวา เรียนพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั้น ๆ แลวจะ
ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา; นี่ ขยายความได อ ย างนี้ . เรี ยนพุ ทธศาสนาโดยเรี ยนตามทั ศ นะ
ของบุ คคลนั้ นๆ ละก็ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา. ที นี้ บุ คคลนั้ น ๆ ก็ ไม รู ว าทั ศนะของตนนี้ ผิ ด
ตนว า อะไรขึ้ น พุ ท ธศาสนาอั น นั้ น ก็ ถู ก หมด; ยิ่ ง เรี ย นพุ ท ธศาสนาแบบนี้ ยิ่ ง ไม รู
พุทธศาสนา.
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เหมื อนเมื่ อครั้ งผมเรี ยนบาลี ในโรงเรี ยน เพื่ อเป นเปรี ยญ ผมได เ ห็น และ
รู สึ ก ชั ด ว า ยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา, แล ว เลยเป น เหตุ ใ ห เ บื่ อ เรี ย นไปได ๖ เดื อ น
อยากสึ กเลย; ตอนนั้ นเกื อบจะสึ ก ยั งขาดนิ ดเดี ยว หวุ ดหวิ ดนิ ดเดี ยว สึ กไม ทั น เพราะ
เข าพรรษาเสี ยก อน. นี่ ผลของการเรี ยนบาลี ยิ่ งทํ าให เห็ นชั ดว า ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา;
แล วพอดี มั นฟลุ คตรงกั นขึ้ นมาอย างไรไม รู มั นเกิ ดรั งเกี ยจขึ้ นมา เลยกลั บจากกรุ งเทพ ฯ
มาถึง บา น รุ ง ขึ ้น ก็เ ขา พรรษาแลว ถา สึก เขาก็ค งจะวา บา ก็เ ลยไมส ึก , คิด วา
ออกพรรษาแลวจึงสึก, แลวก็เลยเปลี่ยนแปลงไปอีก.
ยิ่ งเรี ยนบาลี แล วยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา ตอนนั้ นคิ ดได , แม เดี๋ ยวนี้ ก็ ยั ง คิ ด
อยู มาก ที่ คิ ดว า เรี ยนบาลี ตามทั ศนะนี้ ละก็ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา. มั นยิ่ งปนกั นยุ ง
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มั นชั กใยเป นเหมื อนตั วไหม ชั กใยพั นตั วเองหนา หนาเตอะไปหมด, ยิ่ งไม รู ยิ่ งยุ ง .
ถ าเราเรี ยนในภาษาไทยยั งง ายกว า; ถ าเราเรี ยนเป นภาษาบาลี แล วไปตี ความตามใน
ภาษาบาลี ซึ่ ง มี ส มาส มี กิ ต ก มี ตั ท ธิ ต มี ป จ จั ย แปลก็ ไ ด ห ลายอย า ง ยุ ง ไปหมด;
นี้เรียนบาลี ก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.
ยิ่ งเรี ยนนั กธรรม ก็ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนาอี กเหมื อนกั น. คุ ณไปสัง เกตดู
ให ดี ๆ เถอะ เรี ยนนั กธรรมตามแบบที่ สอนในโรงเรี ยนนั่ นแหละ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา.
ที่ เรามารู พุ ทธศาสนาที หลั งนั้ น หมายความว า เราไม ได เรี ยนตามนั้ น เราไม ได เ รี ย น
ตามวิ ธี นั้ นแล ว . พอเราออกมาอยู ป า หรื อ อะไรทํ า นองนี้ แล ว เราไม เ รี ย นตามวิ ธี
ที่เรียนบาลี เราไมเรี ยนตามวิธี ที่สอนในโรงเรียนนั กธรรม เราเรี ยนอยางอื่น : เรี ย น
จากธรรมชาติ, เรีย นจากรูป จากนาม จากภายนอกโดยตรง, เรีย นจาก
ธรรมชาติโ ดยตรง จึง คอ ยรู ; พอเรารู แ ลว เราหัน ไปดูบ าลีอ ีก ทีห นึ ่ง จึง ยิ ่ง
รูใหญ.
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ที นี้ นั บว าไม ได เรี ยนพุ ทธศาสนาจากพระไตรป ฎกแล ว แม จะเรี ยนจะอ า น
พระไตรป ฎกอยู ก็ ตาม แต ไม จมเข าไปในพระไตรป ฎก มั นออกมาเป นธรรมชาติ ห มด;
ฉะนั้น คนที่รูธรรมะแลว ไปอานพระไตรปฎก ก็กลายเปนวาไปอานตําราธรรมชาติ
เสียเลย ไมใชตําราพุทธศาสนาอะไร.

ตํ า ราพุ ท ธศาสนานี้ มั น เรื่ อ งยึ ด มั่ น ด ว ยหลง ด ว ยบู ช าพุ ท ธศาสนาก อ น,
แล ว มี ทิ ฏ ฐิ ค วามคิ ด ความเห็ น อย า งไร ก็ ป ก ลงไปอย า งนั้ น เลย; นั่ น แหละคื อ
พุท ธศาสนาตามทัศ นะของบุค คลนั ้น .แตคํ า วา “ตามทัศ นะของบุค คลนั ้น ”
มี ไ ม ไ ด เพราะเขาถื อ ว า ต อ งถู ก , ของเขา ต อ งถู ก ; เพราะฉะนั้ น ก็ ไ ม ต อ งพูด ,
ตามทั ศ นะของบุ ค คลนั้ น ไม ต อ งพู ด : คนนั้ น ก็ มี อ ย า งหนึ่ ง คนนี้ ก็ มี อ ย า งหนึ่ ง ,
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คนโน นก็ มี อย างหนึ่ ง, เป นพุ ทธศาสนาตามทั ศนะของบุ คคลนั้ น. ยิ่ งเรี ยนพุ ทธศาสนา
ตามวิ ธี นี้ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา; เพราะยิ่ งฝ งลงไปในความคิ ดความเห็ นของตั วตะพึ ด
ไมไปสูธรรมชาติ.

พุทธศาสนาที่แทไมใชมหายาน ไมใชเถรวาท
เรื่องนี้ก็เหมือนกันกับที่เคยพูดวา ถาจะเรียนพุทธศาสนากันจริง ๆ แลว
อยา งเปน มหายาน อยา เปน เถรวาท; เพราะพุท ธศาสนาจริง ๆ ไมใ ช
มหายาน ไม ใ ช เ ถรวาท ซึ่ ง เพิ่ ง จะรวมตั ว มี พ รรคมี พ วก ตั้ ง พรรคตั้ ง พวกขึ้ น มา
ทีห ลัง . ถา เราใชคํ า วา “พระพุท ธศาสนาของพระพุท ธเจา ” คอ ยยัง ชั ่ว หนอ ย;
ไมใชพุทธศาสนาอยางเถรวาท หรืออยางมหายาน; อยางนี้เลิกหมด, เปนพุทธศาสนา
ของพระพุท ธเจา อยา งนี้คอ ยยัง ชั่ว หนอ ย; แตจ ะมาโดนพระพุท ธเจา อยา งวา
เขา คือพระพุทธเจาตามทัศนะของบุคคลนั้นเขาเสียอีก.
ที่ ผมถู กโจมตี ถู กฟ อง ถู กด า อะไรอยู คราวหนึ่ ง ก็ ที่ ผมว า พระพุ ทธเจ า
เป น ภู เ ขาหิ ม าลั ย บั ง พระธรรม; ตอนนั้ น ผมพู ด เต็ ม พู ด ชั ด มาก และเต็ ม มาก ว า
“พระพุทธเจาตามทัศนะของบุคคลนั้นเปนภูเขาหิมาลัย บังพระธรรมสําหรับ
บุ คคลนั้ น”. ที นี้ คนที่ เขาโกรธ เขาหาเรื่ องจะทํ าลาย เขาก็ ตั ดคํ าว า “ตามทั ศนะของ
บุ ค คลนั้ น ” ออกเสี ย ; ก็ ยั ง เหลื อ แต ว า พระพุ ท ธเจ า เป น ภู เ ขาหิ ม าลั ย บั ง พระธรรม;
นี่ ไม ใช ว าพระพุ ทธรู ป พู ดว าพระพุ ทธเจ าเลยที เดี ยว. “พระพุ ทธเจ าตามทั ศนะของ
บุ ค คลนั้ น เป น ภู เ ขาหิ ม าลั ย บั ง พระธรรม” นี้ ก็ ไ ม ต อ งพู ด ถึ ง พระพุ ท ธรู ป เพราะ
พระพุทธรูปนั้น ยิ่งกวาพระพุทธเจาไปอีก.
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เ ข า ขี้ โ ก ง เ ข า ตั ด เ อ า คํ า ว า “ ต า ม ทั ศ น ะ ข อ ง บุ ค ค ล นั้ น ” อ อ ก เ ส ีย ;
เพราะว าพวกเหล านั้ น พวกที่ เขาคิ ดจะทํ าลายผมนั้ น เขาเป นพวกที่ “มี พระพุ ทธเจ า
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ตามทั ศนะของเขา ทั้งหมดนั้น ล วนเป นพวกอภิธรรมทั้งนั้น. ฉะนั้น พอเราเรีย ก
วาอภิธรรมศาลาวัดเขาถึงโกรธ. ทานผูใหญผูสอนอภิธรรมคนเกง หัวหนาทีม โกรธ
แลวก็คิดจะใหผมวินาศไปเลย. เขาไปฟองรัฐบาลวา ผมเปนคอมมูนิสตแน เพราะวา
พูดทําลายพระพุทธเจา, แลวไปฟองพระสังฆราชวา ผมรับจ างคอมมูนิสต ทําลาย
พระพุ ทธศาสนา โดยพูดว า “พระพุ ทธเจ าเปนภู เขาหิมาลัยบั งพระธรรม”. แต คําว า
“ตามทัศนะของบุคคลนั้น” เขาเอาออก เวนเสียหมด, เขาไมพูด . แตไปดูตนฉบับ
ที่แสดงปาฐกถาซิ มีอยูวา “พระพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคลนั้น” อยูเรื่อยไป
ทุกที จะเวนบางก็บางที แตหลาย ๆ ทียังมี.
รัฐบาลตอนนั้น หลวงกาจสงครามมีอํานาจอยู, และจะโดยเหตุอะไรก็ตาม
หลวงกาจฯ ไม เชื่ อหรือไม เลนดวย, หรื อไมอยากจะแตะต องกับพระหรืออย างไร
ก็ไ มท ราบ. รั ฐบาลก็ไ มเ ชื่ อ. ทีนี้ พ ระสัง ฆราชที่วั ด เบญจมบพิต ร เป นคนขี้ โ มโห
ไมดูตามาตาเรือ พอผมไปหา ก็เอ็ดตะโรแตไกลเลย, ปลอยใหเดือดไปพักหนึ่ง
แลวคอยพูดกัน แลวคอย ๆ รูเรื่อง , คอย ๆ รูเรื่องวา เราวาอยางไร, แตถึงอยางนั้น
ทานก็ยังไมยอม , ทานวา ที่พูดอยางนั้นแรงไป ไมเหมาะ คนเขาอาจจะเขาใจผิด,
ชาวบานเขาไมอาจจะเขาใจคําพูดอยางนี้ได, อยาพูดตอไปอีก.
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นี่ มี ผ ลขนาดนี้ , นี่ เ ขาห า ม, ห า มไม ใ ห พู ด คํ า อะไร ๆ แรง ๆ ชนิ ด ที่
จะทําใหคนไปเร็ว ๆ , นี้เปนเรื่องถูกหาม เชนวาพระพุทธเจาบังพระธรรม. เรื่องมัน
ไลมาอยางนี้กอน : พระพุทธรูปนี้บังพระพุทธเจา, อยางนี้โกรธทีหนึ่งแลว เพราะ
เขากําลังสรางพระพุทธรูปกันใหญในคราวนั้น, โดยเฉพาะพระเครื่องสรางมากที่สุด
สมัย ๒๕ ศตวรรษ. พอเราพูด วา พระพุท ธรูป บัง พระพุท ธเจา นี ้อื้อ ฉาว,
เขาโกรธมาก โดยเฉพาะพวกที่ทําพระเครื่องขาย, ผูที่ทําพระเครื่องขาย เขาโกรธมาก,
เขาคิดวาเราแกลงพูดใหเขาขายไมได.
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ธรรมปาฏิโมกข

ถาศึกษาพุทธศาสนาตามทัศนะของบุคคล จะไมถึงศาสนา
พระพุ ทธรู ปบั งพระพุ ทธเจ า หมายความว าถ าใครไปหลงในพระพุ ท ธรู ป แล ว
คนนั้ นจะไม รู จั กพระพุ ทธเจ า , แต เราก็ ไม ได หมายความถึ งขนาดนั้ น, หมายความ
เพีย งวา ถา ไปติด อยูเ พีย งแคพ ระพุท ธรูป แลว ไมม ีห วัง ที่จ ะถึง พระพุท ธเจา
ตอ งทะลุ พ ระพุ ท ธรูป ออกไป. ที นี้ พ อพู ด ว า พระพุ ทธเจ า บั ง พระธรรม แล ว เลย
ยุ งกั นใหญ เลย, กลายเป นไม รู จะเลื อ กเอาทางไหนดี : พระพุ ทธเจ าบั งพระธรรม,
ถ าไม เอาพระพุ ทธเจ าก็ ถึ งพระธรรม . ที นี้ เขาอยากเอาทั้ งพระพุ ทธเจ า ทั้ งพระธรรม
ทั้งพระสงฆ จะแกปญหาวาอยางไร, นี่พูดกันไมรูเรื่องตอนนี้.
เรานี้พู ดว า “พระพุ ทธเจาตามทั ศนะของบุคคลนั้ น” คือตามความ
ยึดมั่นถือมั่น ตามทัศนะของบุคคลนั้น ละก็ บังพระธรรม. ใครไปยึดมั่นถือมั่น
อะไรเปนพระพุทธเจาอยางไร ๆ นั่นแหละยึดมั่นถือมั่นอยางนั้นแหละ จะบัง
พระธรรม ไมมีทางที่จะปลอยวางได.
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ที่ ว า พระพุ ท ธเจ า บั ง พระธรรม คุ ณ ควรจะเข า ใจได . ที่ จ ริ ง ถ า
พระพุทธเจาจริงก็ไมบังพระธรรม เพราะพระพุทธเจาก็เปนธรรม หรือเปน
ธรรมชาติอ ัน หนึ ่ง , ซึ ่ง หมายถึง ปญ ญาที ่รู น ิพ พาน, นี ่เ ปน พระพุท ธเจา จริง
ไม ใ ช เ ปลื อ ก, ไม ใ ช ร า งกาย. พระพุ ท ธเจ า จริ ง ๆ อย า งนี้ เป น ธรรมชาติ เ สี ย เอง
เหมือนกัน ยอมไมบังพระธรรม ซึ่งเปนธรรมชาติดวยเหมือนกัน.

แ ต เ ดี๋ ย ว นี้ นั ก ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป พู ด ว า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า ก็ อ ย า ง ยึ ด มั่ น ถ ือ มั ่น ,
พระธรรม ก็อ ยา งยึด มั ่น ถือ มั ่น , พระสงฆ ก็อ ยา งยึด มั ่น ถือ มั ่น ทั ้ง นั ้น เลย,
คื อ ตามทั ศ นะของบุ ค คลนั้ น ทั้ ง หมดเลย. มั น ก็ เ ลยขั ด กั น หมด, ต า งคนต า งก็ มี กั น
คนละอยางสองอยางดวย แลวขัดกันหมด, คือเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาคําเดียว;

www.buddhadasa.in.th

ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือ ?

๔๒๙

พระพุท ธเจา ก็ไ มเ ปน พระพุท ธเจา พระธรรมก็ไ มเ ปน พระธรรม พระสงฆก็
ไม เป นพระสงฆ . นี้ น าสงสาร และน าเห็ นใจเหมื อนกั น ที่ ว าเขาไม สามารถที่ จ ะรู จั ก
พระพุ ทธเจ าที่ แท จริ ง พระธรรมที่ แท จริ ง หรื อพระสงฆ ที่ แท จริ งได , หรื อว า เขายั ง
ไมสามารถที่จะรูจักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆที่แทจริงได. ฉะนั้น แตละคน
จึง ตอ งมีพ ระพุท ธ หรือ พระธรรม อยา งที่ย ึด มั่น ถือ มั่น นี้ไ ปกอ น, ∗ สมเด็จ ฯ
ทานก็พูดถูกเหมือนกัน ที่วา อยาเพอพูดเรื่องอยางนี้แกคนชนิดนี้.
ผมถู กห ามมาสั ก ๒๐-๓๐ ป มานี่ แล ว ที่ ว าอย าพู ดเรื่ องนี้ คื อ สมเด็จ
วัด เทพศิ ริ น ทร ฯ ท า นก็ ห า ม,แต ผ มมั น เป น เด็ ก ดื้ อ ไม เ ชื่ อ จนบั ด นี้ . ท า นห า มว า
อย า เพ อ สอนเรื่ อ งอนั ต ตา เรื่ อ งอะไรอย า งที่ พู ด กั น นี้ , อย า เพ อ สอน,เรื่ อ งไม ยึ ด มั่ น
ถื อมั่ นนี้ อย าเพ อสอน. นี้ ตั้ งแต ผมอยู สวนโมกข ฯ พุ มเรี ยง ที่ มี ผู หลั กผู ใหญ ท านพู ด
บอกวา เรื่องนี้ยังไมควรนํามาสอน เรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตา เรื่องไมยึดมั่น
ถือมั่นนี้.
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ท า นถื อ เสี ย ว า คนยั ง โง ประชาชนยั ง โง , ถ า สอนแล ว จะเข า ใจผิ ด ,
นี้ ก็ จ ริ ง ของท า นเหมื อ นกั น .แต ผ มมิ ไ ด คิ ด อย า งนั้ น , คิ ด ว า เป น เรื่ อ งเล็ ก น อ ย ที่ ค น
โง เข าใจผิ ดบ าง นี่ เป นเรื่ องเล็ กน อย. เรื่ องสํ าคั ญนั้ นเห็ นว าต องพู ดให รู เรื่ องกั นไปเลย,
ต องทะเลาะกั น, ต องพยายามต อสู แยกแยะกั นให เห็ น ให จนเข าใจจนได สั กสองสามคน
ก็ยังดี.
เรื่ อ งนี้ ผ มก็ คิ ด ว า ผมถู ก , ฝ า ยท า น ท า นก็ ถู ก ถู ก ของท า น , บางที
จะถู ก กว า เสี ย อี ก เพราะเห็ น ชั ด ๆ ว า คนส ว นมากยั ง โง ไม เ ข า ใจเรื่ อ งนี้ ที่ ท า น
พูด จึง ถูก กวา . เรานั ้น อยากจะพูด เรื ่อ งจริง ของพระพุท ธเจา เรื ่อ งที ่ด ีที ่ส ุด ของ

∗

คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถร) วัดเทพศิริทราวาส
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พระพุทธเจา หรือเรื่องที่เปนยอดที่สุด เปนหัวใจของพุทธศาสนา ที่ยังไมพูดกัน ;
นี้ เ ราอยากจะพู ด เราก็ บ า , และตอนนั้ น เราก็ บ า หรื อ ว า อวดดี มี ม านะทิ ฏ ฐิ ที่ จ ะ
ทํ าสิ่ งที่ ดี ที่ เด น อะไรอยู เหมื อนกั น. ฉะนั้ นก็ ดู เถิ ด คํ าพู ดเรื่ องไม ยึ ดมั่ นถื อมั่ นอะไรนี้
ก็มีมาเรื่อย ๆ ตั้งแต ๒๐-๓๐ ปมาแลว.
เดี๋ ยวนี้ มี ความยึ ดมั่ นถื อมั่ นมาก จนอะไร ๆ แตะต องไม ได , เช นคั มภี ร อรรถกถานี้
บางพวกก็ ยึ ดมั่ นว า เป นของพระอรหั นต แตะต องไม ได วิ พากษ วิ จารณ ไม ได ไม เ ชื่ อ
ไม ไ ด , อย า งนี้ เป น ต น . แต เ รานั้ น ไม เ ชื่ อ มาแต เ ดิ ม เลย, และว า ขนาดอรรถกถานี้
ผมมี เพื่ อน, คุ ยโตหน อย, มี เพื่ อนคื อ สมเด็ จกรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ท านไม เ ชื่ อ
อรรถกถาเลย ไปดู หนั งสือตาง ๆ ที่ ทานทรงไว ท านจะบอกวา มติ ของอรรถกถาจารย
วาอยางนั้น ๆ ทานไมเชื่อ, เวนไวแตที่จะตรงกับความคิดของทานละก็ ทานจึงจะ
ยอมรั บหรื อเชื่ อ , แต ถ าขั ดกั บเหตุ ผลโดยทั่ ว ๆ ไปแล ว ไม เชื่ อ , ไม เชื่ อเลย. และ
ทานยังเขยิบขึ้นมาถึงกับวา แมในบาลีพระไตรปฎกนั่นแหละ บางแหงเชื่อไมได,
บางแหงไมสมเหตุสมผลอยูเหมือนกัน แตเปนสวนนอย ไมเหมือนกับในอรรถกถา
ซึ่งมีมาก.
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ในบาลี พระไจรป ฎกนี้ เราก็ ต องยอมรั บว า มี สิ่ งที่ ปนเข าไปที หลั งบ า ง, ของ
เล็ ก ๆ น อย ๆ ที่ ปนเข าไปที หลั งนี้ ไม สมเหตุ สมผลได , หรื ออี กที หนึ่ งพระไตรป ฎ ก
เดิมที่ทําสืบ ๆ กันมา อาจจะคัดลอกผิดก็ได, เปลี่ยนความหมาย เปลี่ยนคําไปบางก็ได
โดยการคัดลอกผิ ด แตเปน สวนน อย. สว นอรรถกถานั้นวาเอาเอง ตามมติต าม
ความเห็ นของอรรถกถาจารย เอง. หลาย ๆ คน หลาย ๆ รุ น ต อ ๆ กั นมาและตั้ ง
พันปลวงมาแลว ก็ตองมีสวนผิดได.

อรรถกถาต า ง ๆ ซึ่ ง พระพุ ท ธโฆษาจารย ∗ แต ง แล วก็ ยิ่ ง มี ผิ ด มาก คื อ ท า นพู ด
อะไรไปตามความเข าใจของท าน หรื อว าตามท องถิ่ นของท าน ไม ทั่ วไปทั้ งอิ น เดี ย ก็ มี ;

∗

หมายถึงพระเถระชาวลังกา
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แต ก็ อย างเดี ยวกั นอี ก ที่ ว า เรารู ไม ได ว า อรรถกถานี้ มี อยู เท าของเดิ มหรื อไม , อาจจะ
เปนวา อรรถกถาของเดิมนั้น พระพุทธโฆษาจารยทานเขียนไวเพียงเทานี้ แลวคน
ทีหลังไปเขียนเติมเขาไป, แลวก็ไมบอก, บาปก็ไปตกอยูแกพระพุทธโฆษาจารย
ไดเหมือนกัน, อยางนี้ก็เปนได.

การศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ควรใช
“หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ” เสมอ
สมมติ ว า หนั งสื อที่ ผมเทศน ๆ เขี ยน ๆ ไว นี่ ถ าต อไปวั นหลั ง ใครมา
เขีย นเติม เขา ไป ระหวา งบรรทัด นั ้น -นี ้, แลว เขาก็ไ มบ อก; คนก็ย อ มคิด วา
ผมพู ด อยู เ รื่ อ ย อาจมี ไ ด เป น ได . ฉะนั้ น เรื่ อ งอรรถกถา เรื่ อ งฎี กานี้ เราอย า ไป
วิ จ ารณ ใ นทํ านองที่ ว า คนนั้ นคนนี้ พู ด,เรายกเลิ ก หมด เอาแต เ พี ย งว า นั่ นถู ก ต อ ง
ด ว ยเหตุ ผ ลหรื อ ไม , หรื อ ว าถู ก กั บเหตุ ผ ลทั่ ว ไปหรื อ ไม นี่ เ ป น สํ าคั ญ, แล ว ใช หลั ก
ตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการนั่นแหละดีที่สุด เพราะมีที่กลาวอางไว, ตองเปนไป
เพื่อความไมยึดมั่นถือมั่นอยูเสมอ, ถาเรื่องนี้สอนไปในทางยึดมั่นถือมั่นละก็
เปนอันวา ปดทิ้งไดเลย.
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หลักเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่นนี้ จะเปนหลักที่เด็ดขาดตายตัว สําหรับ
ตอบคํ าถามก็ตาม , สําหรับจะวินิ จฉัยวา บาลี อรรถกถานั้นผิดหรือถูกก็ตาม , จะใชได ,
ถา ไมเ ปน ไปเพื ่อ ความไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น แลว ใชไ มไ ด ผิด ทัน ที. ฉะนั ้น จึง วา
เรื่ องสุ ญญตานี้ สํ าคั ญถึ งขนาดนี้ , ถ าไม เป นไปเพื่ อสุ ญญตาแล วผิ ดทั้ งนั้ นในบาลี นั้ น
จึงมีวา สฺุตปฺปฏิสํยุตฺตา - เนื่องเฉพาะแลวดวยสุญญตา, ตถาคตภาสิตา
- เปน คํ า ที ่ต ถาคตกลา ว, คมภีร า-ลึก ซึ ้ง คมฺภ ีร ตฺถ า - มีอ รรถอัน ลึก ซึ ้ง ,
โลกกุตฺต รา - เหนือ โลก. “ถา ไมเ หนือ โลกแลว ไมใ ชฉัน กลา ว” พระพุท ธเจา
ทานวาอยางนี้.
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ที นี้ เขาจะมาให เราสอนเรื่ องใต โลก, เราก็ ทํ าไม ได เหมื อนกั น. ผมจึง ดื ้อ
เป นเด็ กดื้ อ หั วดื้ อมาตั้ งแต ที แรก ท านห ามไม ให สอน ก็ สอน, สอนไปจนเขาขี้ เ กี ย จ
ห าม. สมเด็ จวั ดเทพฯ ท านเป นผู ดี ท านไม ว าใคร ท านไม ด าใคร, ถึ งเราไม เชื่ อท า น
ท านก็ ยั งดี อยู ยั งพู ดจาดี อยู เสมอ, เมื่ อไปหา ก็ ยั งพู ดจาดี อยู เสมอ ไม เหมื อนสมเด็ จ
พระสั งฆราชวั ดเบญจมบพิ ตร ท านดุ มั กพู ดด วยโทสะ, ไปถึ งก็ คล าย ๆ กั บจะกิ นเลื อ ด
กินเนื้อ , ตอพูดกันสักพักหนึ่ง จึงคอยเย็นลง.

การพูดเรื่องสุญญตา ก็เพื่อใหชวยกันสนใจเรื่องนี้
ที่พูดมานี้ อยางนอยขอใหคุณรูไวดวยวา ผมนี่เปนคนรับบาปมานานแลว
ตองยอมเปนคนดื้อ ตองใหเขาดาเขาวา เขาประณาม เขาคานตาง ๆ วาเปน
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ , จนกระทั่ ง เดี๋ ย วนี้ จนกระทั่ ง วั น นี้ ก็ ยั ง เป น อยู อ ย า งนั้ น , และโดย
เฉพาะก็เ รื่อ งสุ ญญตานั่น แหละ ไม มีเ รื่อ งอื่น , เรื่อ งอนัตตาเรื่ อ งสุญ ญตา เรื่อ ง
ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น . ผมก็ เ ห็ น ว า เป น บุ ญ เป น กุ ศ ลที่ เ ขาด า หรื อ เขาค า น, เพราะว า
เรื่องที่ยังไมไดพูด มันจะไดพูดออกมา. ถาไมมีใครดา ไมมีใครคานแลว ทําไม
เรื่ อ งอย า งนี้ จ ะพู ด อกมาได , แล ว ทํ า ไมข อ สงสั ย บางข อ จะถู ก หยิ บ ขึ้ น มาพู ด กั น ,
ไมมีทางที่จะจับกลุมเอามาพูดกัน, ก็เงียบหายไปอยางนั้นเหมือน ๆ กับแตกอนนี้.
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เดี๋ ยวนี้ แต ละคน ๆ เอาเรื่ องสุ ญญตา ไปคิ ด ไปนึ ก ไปขบ เพื่ อจะแย งผม
คนเดี ย ว, ว า อย า งนั้ น เถอะ. แล ว ยิ่ ง ไปคิ ด ไปนึ ก อะไรเข า สุ ญ ญตานี่ ก็ ส อนให
เองเลย, โดยเขาเข า ใจไปเลย, ไม รู จ ะแย ง อย า งไรต อ ไป ก็ มี แ ยะแล ว . ที่ ยั ง โง อ ยู
ก็ หาแง หาเรื่ องแย งผิ ด ๆ ไปได เรื่ อย ๆ โดยเฉพาะก็ หาทางให เราเขี ยนอธิ บายเฉพาะ
สวนนั้น ๆ มากขึ้น.

สั ง เกตดู ใ ห ดี คํ า เทศน ห รื อ ปาฐกถาต า ง ๆ นี้ ตอนหลั ง ๆ เรื่ อ งหนึ่ ง ๆ
จะเปนการอธิบายสุญญตาแง ใดแงหนึ่ ง มุมใดมุ มหนึ่ งอยู เสมอ, ถึ งแม มีการหามว า
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เรื่ องสุ ญญตาไม ควรจะนํ าเอามาสอน, อย าเอามาสอนชาวบ าน, ฆราวาสอย ารู เ รื่ อ ง
สุ ญ ญตา อย า งนี้ ก็ ต าม, เราก็ ยั ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ยิ่ ง จํ า เป น , เพราะว า ชาวบ า นนั้ น
อยูในกองไฟ แลวน้ําชนิดอื่นไมมีที่จะดับไฟ,เพราะฉะนั้นตองเอาเรื่องสุญญตา
มาเปนน้ําดับไฟไป ตามมีตามได ตามมากตามนอย แมไมใชทั้งหมดก็ยังดี . พวก
พระเสียอีกไมใครจะมีเรื่องที่ตองเปนฟนเปนไฟ ยังไมใครจะตองการน้ํา , สวนพวก
ชาวบานนั้นมีปญหามาก ตองมีหลักเกณฑที่ถูกตอง , มีเรื่องคอยปลอบใจ, หรือวามี
เรื่องทําใหงดงาม.
เรื่องสุญญตา หรือวา เรื่องโลกุตตระนี่เปนเรื่องจําเปนสําหรับทําใหค น
ทนไดดีอยูในโลกนี้. ถาพวกชาวบานไมรูจักปลง ไมรูจักปลอย ก็จะตองเปน
บา ตาย, พวกชาวบานจึ ง ตอ งรูจั ก ปลงวา : อนิ จจั ง ทุ กขั ง อนั ต ตา , เป น อย า ง
นั้นเอง, รูปธรรมนามธรรมเปนอยางนั้นเอง, สิ่ง ตา ง ๆ ลว นไมเ ที่ย ง อยา ไป
เสีย ใจกับ มัน เลย. ชาวบา นเขาก็พูด เปน คิด เปน แลว ก็ป ลอ ยวางเปน , พวก
ชาวบานจึงอยูมาได และอยูมาตั้งพันกวาป เขาก็สอนกันมาอยางนี้, ใหชาวบานรูจัก
พูด วา : อนิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา , ใหรู จ ัก ใหอ ภัย , ใหรู จ ัก ปลอ ยวาง, เขาจึง
เปนมาได จึงไมทุจริต ไมคดโกง เหมือนคนสมัยนี้ ซึ่งไมยอมรับเรื่องนี้.
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เดี๋ ย วนี้ ค นเลวลง เพราะไม ย อมรั บ เรื่ อ งโลกุ ต ตระนี้ ไม ส นใจเ รื ่อ ง นี ้,
คนจึง เลวลง ๆ : อดไม ไ ด , อภั ย ไม ไ ด , ให อ ภั ย ไม ไ ด , อดความโกรธไม ไ ด ,
บั ง คั บ กิ เ ลสไม ไ ด , เพราะฉะนั้ น เรื่ อ งลามกอนาจารก็ มี ม ากขึ้ น , เรื่ อ งตี กั น ง า ย ๆ
ฆาฟ นกันงาย ๆ ก็ มีขึ้น, อะไรก็มี ขึ้น เพราะจิตใจไมมี เครื่ องประคั บประคอง. ฉะนั้ น
เราจึงวา เรื่องโลกุตตระ เรื่องสุญญตานี้เปนเหมือนกับหางเสือเรือ ,ถาเรือไมมี
หางเสือแลว ก็บาเหลือที่จะพูด.
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พวกชาวบ านก็ ต องมี หางเสื อ , มี ธรรมประเภทที่ ช วยในการทํ ามาหากิน
ก็ เหมื อนกั บลํ าเรื อที่ วิ่ งไป,เรื่ องธรรมะที่ เป นเรื่ องพุ ทธศาสนาแท ๆ ก็ เหมื อนหางเสื อ
ช ว ยให เ ดิ น ถู ก ทาง อย า ให เ ดิ น ผิ ด ทางอย า ให ต อ งร อ งไห , หรื อ เรื่ อ งอะไรเกิ ด ขึ้ น
ร ายกาจ ก็ ปลงไปได แล วก็ สบายเลย. เรื่ องโลกุ ตตระถื อว า เหมื อนกั บเครื่ องทํ า ให
ดูง าม, เพราะฉะนั้น ฆราวาสคนไหนไมมีห ลัก ธรรมชั้น สูง เรื่อ งโลกุต ตระ
ก็เหมือนกับไมมีพุทธศาสนา จะเหมือนกับหมาหางดวน; นี่ผมพูดบอ ย ๆ เรื่อ ง
“เหมือนหมาหางดวน”.
คนที่ไมมีธรรมฝายสุญญตา , ฝายไมยึดมั่นถือมั่นไวบางแลวจะเหมือน
หมาหางด วน; หมาหางด วนมั นไม น าดู , แล วก็ เหมื อนกั บเรื อที่ ไม มี หางเสื อ. คิ ดดู
เถอะเป นอย างไร เรื อที่ ไม มี หางเสื อจะแล นไปอย างไร, ถึ งจะมี กํ าลั งแรง กํ าลั งเร็ ว
วิ่งเร็ว มันก็เปะปะ ๆ ไปหมด , เรือไมมีหางเสือก็ฉิบหายเลย.
หรื อเหมื อนกั บรถยนต ที่ มี กํ าลั งดี มี เครื่ องดี อะไรทุ กอย าง แต ไ มม ีเ บรค
ไม มี ห ามล อ แล วจะเป นอย างไรสํ าหรั บรถยนต คั นนั้ น; มั นก็ เป นรถยนต วิ่ งลงคลอง
หรือวาเปนอันตรายที่สุด.
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เปรี ยบกั บรถยนต ยั งไม เท ากั บว าเป นหมาหางด วน; เพราะว าฆราวาสที่
ไมส นใจเรื่ อ งโลกุ ต ตระหรื อ ไม ย อมให ส นใจเรื่ อ งโลกุ ต ตระ, นี่ เ ป น หมาหางด ว น.
ฉะนั้ น ถ าใครมาชวนเราตั ดหางละก็ อย าไปเชื่ อเลย, อย าไปยอมตั ดหาง; เรายั ง มี
หางอยูดีกวา เราอยาไปเชื่อหมาหางดวน ที่มาหลอกใหตัดหาง.

อั นนี้ จะ ต อ ง พู ดต อ ไ ป แ ล ะ จ ะ ต อ ง ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อนมาก , เ พ ร า ะ ม ีค น
ผสมโรงร วมกั น จะคั ด ค า นเรื่ อ งนี้ : คั ด ค า นผมที่ ว า โลกุ ต ตระธรรมไม ค วรนํ า มา
สอนแก ฆ ราวาส ; ทั้ ง พระทั้ ง ฆราวาสเขามี ค วามเห็ น กั น อยู คุ ณ ก็ อ าจอ า นพบ
หนังสือพิมพในเรื่องนี้.
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เรื่องที่ลําบาก เกี่ยวกับเรื่องไมยึดมั่นถือมั่น เรื่องสุญญตา ก็คือ ยาก
ที่จะเขาใจ . แตก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี เพื่อรูจักปลอย รูจักวาง รูจักปลง;
แต ถ าเข าใจผิ ด ก็ ปล อ ยผิ ด ปลงผิ ด วางผิ ดได เหมื อ นกั น. นี่ เราก็ ยอมรั บ; แต ก็
ต อ งสอนกั น ให ดี . สอนกั น ให ถู ก ต อ ง อย า ให เ ข า ใจผิ ด ได . ถ า เข า ใจผิ ด เรื่ อ ง
สุญญตาก็ เป น มิจ ฉาทิฏ ฐิ ไป, ก็ เ ปน อัน ตราย , นี้ แน นอนเหมือ นกั น . ถ าเป น
สุญญตาอยาพวกโจรใช อยางพวกมิจฉาทิฏฐิใชไป ก็เปนอันตราย; นี่ไมใชสุญญตา
อยางเดียวกัน แตชื่อเหมือนกัน.
เรื่ อ งไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นี้ ไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อย า งบ า ๆ ก็ มี ว า เอาเองก็ มี
เดาเอาเองก็มี วาไปตามมานะทิฏฐิก็มี, ไมยึดมั่นถือมั่นที่แทของพระพุทธเจานั้น
เปนความรูที่ไดมาจากธรรมชาติ คือจากในใจของเรา. เมื่อเรามีความยึดมั่นถือ
มั่นเมื่อไร ก็ตองมีความทุกขเมื่อนั้น; ถาเราไมมีความยึดมั่นถือ มั่น ก็มีความ
สบายอยู. ที่ไดมาจากธรรมชาติอยางนั้น อยางนี้ไมมีทางผิด ไมมีอันตราย, แลวยังรู
วาแนนอน เป นสิ่งที่ตองศึกษา ต องปฏิบั ติอย างแนนอน, อยาใหเป นไฟ เปนนรก
ขึ้นมาในจิตในใจ.
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เมื่ อดู ไปในทางที่ ยึ ดมั่ นถื อมั่ นแล ว จะเห็ นว า เขาก็ ไม ได คิ ด ไ ม ไ ด น ึก
ไมไ ดพ ิจ ารณา, เขาเชื ่อ ใคร ก็เ ชื ่อ คนนั ้น ตะพึด เลย, เขาเชื ่อ ขอ ความไหนใน
พระคั ม ภี ร เขาก็ เ ชื่ อ ตะพึ ด ไปเลย, ไม เ ข า ใจก็เ ชื ่อ , เชื ่อ ทั ้ง ๆ ที ่ไ มเ ขา ใจ, เชื ่อ
งมงายนี้ ยุ ง , ฉะนั้ น จึ งมี แบบหลาย ๆ แบบที่ งมงาย ที่ ไม มี ประโยชน . นี่ เราพู ด
เผื่อ ๆ ไว, เราก็อาจจะอยูในพวกที่บาบิ่นก็ได. ที่วาพวกโนนงมงาย เราอาจจะ
บาบิ่นก็ได, ควรจําไวกอน : งมงายงุมงาม ไมคอยจะรูอะไรก็ได รูเกินไปจน
บาบิ่นก็ได. ผมตองพูดอยางนี้, เพราะมิไดประกาศตัววา เปนผูถูกตองทั้งหมด;
แตพยายามจะใหถูกตอง. ถารูเทาไมถึงการณ, มันก็กลายเปนบาบิ่น เพราะฉะนั้น

www.buddhadasa.in.th

๔๓๖

ธรรมปาฏิโมกข

จึ ง เลยแตกแยกกั น ที่ ว า เราไม เ อาตามแบบฉบั บ ที่ เ ขาถื อ กั น , ตามแบบฉบั บ ที่ เ ขา
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น กั น นั้ น เราไม เ อา. เรามาพิ จ ารณาดู ใ หม ต ามสติ ป ญ ญาของเรา ตาม
เหตุ ผ ลของเรา, โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ก็ จ ากข อ เท็ จ จริ ง ที่ มั น ปรากฏมาแล ว แก เ รานี้ :
เราถืออยางไร ? เราทําอยางไร ? ไดผลอยางไร ? อยางนี้ก็เอา.

หลักการทํางานดวยจิตวาง นีจ้ ะใชไดหรือไม ? ควรวินิจฉัย
ไหน ๆ ก็ พู ดมาถึ งตอนนี้ แล ว ก็ อยากจะพู ดเสี ยเลยสั กข อหนึ่ งว าทุ ก ๆ องค
นี่ขอให ชวยกันตั้งขอสังเกตใหดี ๆ ในหัวขอที่ วา : หลักการอยางบา ๆ บอ ๆ ของเรานี่
มันจะใชไดไหม ? ลองคิดดู หลักการอยางบา ๆ บอ ๆ ที่เราถือกันอยูที่นี่นั้นจะใช
ได ไหม ? เราต องใช คํ าว า บ า ๆ บอ ๆ เพราะว าไม เหมื อนใคร, เพราะอาจจะเป น
เรื่ อ งทดลองกั น อยู ไ ด . หลั ก การบ า ๆ บอ ๆ ที่ เ ราใช กั น อยู ที่ นี่ น ะ จะใช ไ ด ไ หม ?
เมื่ อ ผมพู ดอย า งนี้ คุ ณนึ กออกหรื อ ยั งว าหมายถึ ง อะไร ?… มั นก็ หมายถึ งความเป น
อยู ของเราที่ นี่ มั นไม เหมื อนเขา, ที่ มั นอุ ตริ หรื อบ าบิ่ น หรื ออะไรอย างนี้ ไม เหมื อนเขา
ไมเหมือนใคร เรียกวา บา ๆ บอ ๆ แลวจะใชไดไหม ?
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ที่ จะแยกแยะให เห็ นชั ด ๆ ก็ คื อ การที่ ไม ทํ าอะไรตามที่ เขาทํ า ๆ กั น , ไ ม ทํ า
ตามที่ เ ขาสอนให ทํ า กั น อย า งเคร ง ครั ด อย า งนั้ น อย า งนี้ อย า งเคร ง ครั ด ที่ สุ ด เลย.
ผมไมรู จ ัก ความเครง ครัด เลยรู แ ตว า มีเ หตุผ ลอยา งไรเทา นั ้น , ถา สมมติว า
เราจะเป น นั กวิ ป ส สนา เราก็ ต อ งห มจี วรดํ า ๆ ต อ งพู ด ค อ ย ๆ เบา ๆ ต อ งเดิ นช า ๆ
แล วต อ งไปนั่ ง หลั บตาที่ โคนไม วั นละหลาย ๆ ชั่ วโมง, ทํ าอะไรก็ ไม ไ ด จะทํ า งาน
อย า งนั้ น อย า งนี้ ก็ ไ ม ไ ด , จะอ า นหนั ง สื อ ก็ ไ ม ไ ด อย า ว า ถึ ง จะมาเป น กุ ลี อ ย า งนี้ เ ลย
ซึ่ งเขาทํ าไม ได , มั นผิ ดกั นกั บเราขนาดนี้ . นี่ เรี ยกว าหลั กการ ที่ เรี ยกว าบ า ๆ บอ ๆ
ของเรานี้มันจะใชไดหรือไม.
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เรื่ องปฏิ บั ติ ธรรมนี้ มี ทางที่ จะต องนึ ก มี ให นึ กหลายอย าง เช น ถ าเราถื อ เอา
ตามบาลี นี้ เ ราก็ พู ด ไม ไ ด ว า พระต อ งไปนั่ ง หลั บ ตา ต อ งสงบเสงี่ ย มเจี ย มตั ว
เหยี ย บขี้ ไ ก ไ ม ฝ อ ; อย า งนี้ ไ ม เ คยเห็ น ในบาลี เ ลย, ในบาลี ที่ เ ป น พุ ท ธภาษิ ต ก็ ไ ม
เคยพบเลย พบแตแบบแผนทีหลัง ๆ เขาทําใหพระกลายเปนอยางนี้ไป.
ที นี้ เรามาตั้ งป ญหาให กว าง เช นพระอริ ยเจ าที่ เป นฆราวาสก็ มี , พระอริย เจ า ชั้ น โสดาบั น ชั้ น สกิ ท าคามี ที่ เ ป น ฆราวาสก็ มี , ที่ ทํ า ไร ไ ถนา ขนาดที่ เ คย
อ านพบกั นมา ยิ่ งในอรรถกถาแล ว ก็ ยิ่ งแล วเลย : เป นภรรยาของพระโสดาบั นก็ มี
แตนี ่ม ัน เปน อรรถกถา อยา งที ่ว า ที ่เ ราไมเ ชื ่อ เครดิต นั ่น แหละ , แตว า ในบาลี
ทั ่ว ๆ ไปก็ มี แสดงว า พระอริ ย เจ า นี้ มี ใ นหมู ฆ ราวาส แล ว ก็ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ความเป น
พระอริยเจาที่สูง ๆ ขึ้นไป. ถาพระอริยเจามีไดในความเปนฆราวาส นั่นก็คือคน
ทํางานเหมือนกัน.
ฆราวาสต องทํ างาน ต องทํ าไร ไถนา ต องทํ าบ านทํ าเรื อน ทํ าครั วทํ า อะไร
ทุ กอย างที่ ฆราวาสจะต องทํ า, แล วก็ มี ความเป นพระโสดาบั น เป นพระสกิ ท าคามี
เป น ต อ ๆ ไปอย า งไร; เพราะฉะนั้ น เขาเป น ชาวบ า น และเขาอยู อ ย า งชาวบ า น
แลวถ าเขาปฏิบั ติได อยางนี้ละก็ เขาก็เกงกวาพวกเรา ที่จะตองไปนั่ งหลั บตาที่ โคนตนไม
วันหนึ่งตั้ง ๒๐ ชั่วโมง; นี่เพื่ออะไร ในการที่ไมไดทําอะไรเลย.
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ผมเรี ย กวิ ธี ข องเราว า วิ ธี บ า ๆ บอ ๆ ก็ คื อ ว า : เวลาอย า เสี ย ไปเปลา ,
เรี ่ย วแรงอยา ใหเ สีย ไปเปลา , ใชใ หเ ปน ประโยชน เปน นั ่น เปน นี ่ ทํ า นั ่น
ทํานี่ขึ้นมา, แลวเรื่องทางจิตทางใจก็ทําอยูทุกลมหายใจเขาออก ทุกอิริยาบถ;
แมเมื่อทํางานอยู ทํางานก็ตองทําดวยจิตวาง, เพื่อมีสติสัมปชัญญะในเรื่องไมมี
ตั ว กู -ของกู , แม ใ นขณะที่ เ ป น กรรมกร เป น กุ ลี กํ า ลั ง ทํ า งานอะไรอยู ; แปลว า
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ปฏิบัติเพื่อมิใหยึดมั่นถือมั่นนั้นเวนไมไดเลย, เวนไมไดเลย สักลมหายใจเขาออก
ก็เวนไมได.
เดี๋ยวนี้ เรี่ยวแรง กําลังกายที่มีอยู จะมีทางใชใหเปนประโยชนไ ด
อยางไรก็ใชเถิด. เชนวาคุณไดชวยกันทําอะไรใหเกิดขึ้นนี้ สิ่งนั้นจะมีอยู, จะดีอยู,
แลวสิ่งนั้นจะเปนประโยชนแกศาสนา หรือแกสวนรวม มันไมตายเปลา.
ถ า จะพู ด ว า จะให เ ร็ ว , ปฏิ บั ติ ใ ห เ ร็ ว ; อย า งนี้ ผ มก็ ไ ม เ ชื่ อ , ปฏิ บ ั ติ
ใหเร็วนี้ก็ยังเห็นวา การที่ไปนั่งหลับตาอยูที่โคนไมวันละ ๒๐ ชั่วโมง ตั้ง ๑๕ ป
แลวก็ยังทําผิด ยังเหลวไหล ยังใชอะไรไมได; เพราะวาไมถูกเรื่อง ก็ใชไมได
แลวก็เลยไมไดอะไรเลย เควงควางไปหมด.
มัน ค ว ร จ ะ ทํ า อ ะ ไ ร ที ่เ ปน ป ร ะ โ ย ช นท า ง วัต ถุก ็ไ ด ท า ง จิต ใ จ ก็ ไ ด ;
ซึ่งมีเหตุผล : ใหเปนผูมีอนามัยดี มีรางกายแข็งแรง , แลวจึงจะมีใจคอปกติ
มีมันสมองปกติ. ถาไมทําอะไรเลย จะเปนคนผอมเหลือง จิตใจก็ไมปกติ มันสมอง
ก็ไมปกติ. เราตองการที่จะมีความเปนอยูที่ปกติ ในทางรางกายดี มันสมองดี จิตใจดี
ก็ ต อ งทํ า งาน, แล ว จึ ง จะไปคิ ด ธรรมะได จะรู ธ รรมะได , จะพิ จ ารณาธรรมะได ;
แลวปญญาคมกวา แหลมเร็วกวา ที่จะไปนั่งฝนทื่อ ๆ อยู, ฝนแลวฝนอีก; จะเขา
แบบฝนก อ นอิ ฐ ให เ ป น กระจกเงา ซึ่ ง ย อ มเป น ไปไม ไ ด อย า งรู ป นั้ น . อย า เอาไป
ปนกั บ “ฝนทั่ ง เป น เข็ ม ” นะ มั น คนละเรื่ อ งกั น . “ฝนก อ นอิ ฐ ให เ ป น กระจกเงา”
นี้ค นละความหาย, มัน มีค วามหายไปในฝา ยที่เ ปน ไปไมไ ด. ฝนทั่ง เปน เข็ม
นั้นมีความหมายในฝายที่เปนไปได. ถึงจะชามากมาย อยางไรก็ตาม ก็ยังอยูในฝาย
ที่เปนไปได.
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เราควรคิ ดดู ในครั้ งพุ ทธกาล ก็ มิ ได มี หลั กฐานที่ แสดงว า พระภิ กษุ แต ละองค
เปน คนเหยีย บขี ้ไ กไ มฝ อ ; พูด งา ยๆ อยา งนี ้ด ีก วา และสั ้น ดี. คือ วา ฆราวาส
ก็ทําได ถาฆราวาสทําไดก็หมายความวา เรื่องปฏิบัติที่ไมยึดมั่นถือมั่นนี้ไมขัดของ
กั นกั บผู ที่ ทํ าการงาน, ทํ าการงานทางร างกายนี้ ทํ าชนิ ดไหนก็ ได . ผมมี ความเห็ น
อยางนี้ จึงไม มีโอกาส ไมมี โชคดี ไมมี โอกาสที่ จะไปทํ าเหมื อนเขา, ที่ จะไปนั่งหลั บตา
อยางเดียวเหมือนเขา, หรือวาจะไปทํางอบ ๆ แงบ ๆ หรือว าไปทํ าพิธีรี ตองอะไรต าง ๆ
; ไมไดทํา;ทําไปตามแบบของผมบา ๆ บอ ๆ เรื่อยมาอยางนี้.
ความจริ งทํ าอย างไปนั่ งหลั บตานั้ นก็ อยากทํ า ก็ อยากลอง แล วก็ล องได
นิ ด หน อ ย แล ว ไม ช อบ ,เกลี ย ด; แล ว ก็ เ ลยเลิ ก . ผมเคยคิ ด จะแบกกลดออกไป
ธุด งคตั ้ง ๔๐-๕๐ ครั ้ง แลว ออกไมไ ดส ัก ที. นี ่ไ มใ ชไ มเ คยคิด , เคยคิด ที ่จ ะทํ า
ตามแบบฉบั บของเขา, หรื อจะทํ าอยู เหมื อนกั นก็ เคยคิ ด; เคยคิ ดนอกรี ตว า คงจะ
สนุ กดี แต ก็ ไม ได ไปสั กที เพราะไม อยากใช เวลาไปในทางที่ ไม เห็ นด วย เพราะไม มี
เหตุ ผล.เดี๋ ยวนี้ ก็ คิ ดว าคงจะดี ไปลดความอ วน, แต ก็ เดิ นไม ไหวเสี ยแล ว . ถ า ไป
เดิ น ธุ ด งค ค งจะลดความอ ว น แต แ ล ว ก็ ไ ปไม ไ หว, ก็ เ ลยไม ไ ด ไ ป. จนบั ด นี้ ก็ ยั ง นึ ก
ว า จะไปอยู เ รื่ อ ย, แต แ ล ว ก็ เ บื่ อ ล ว งหน า เสี ย ว า ไม ไ ด ป ระโยชน อ ะไร ทํ า นองนี้ .
จริงหรือไมจริงก็ไมรู ทําอยางนั้นคิดวา ทําอยางอื่นไดประโยชนกวา ก็เลยเสียนิสัยเลย,
หรือขี้เกี ยจก็ ได. ที่ จะไปทําขาวครึกโครม มีชื่ อเสี ยง ก็ยิ่ งขี้เกียจยิ่งละอาย ไมอยากทํา ,
เดี๋ยวนี้อยากนอนมากกวาอยางอื่น.
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ถาเปนบัณฑิต ตองถือเอาไดซึ่งประโยชนทั้ง ๒ อยาง
สํ าหรั บพวกคุ ณยั งหนุ ม ๆ กั นอยู มั นไม เหมื อนกั น; ต องนึ กถึ งก า ร ทํ า
เรี ่ย วแรงให มี ป ระโยชน ให คุ ม กั น เสี ย ก อ น. อย า งผมนี้ ผมกล า อวดดี ว า ผมได
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ทํ างานให แก ประชาชนมากแล ว พอคุ มค าข าวสุ กที่ จะกิ นไปจนกว าจะตาย. เพราะฉะนั้ น
ถ าผมไม ทํ าอะไรอี ก ก็ ไม มี ใครมาทวงอะไรผมได เพราะผมได ทํ าไว เหลื อพอคุ มค า
ข าวสุ กที่ จะกิ นไปจนหว าจะตายแล ว; มี แต คุ ณนั่ นแหละยั งไม แน . ต องไปคิ ดเอาเอง
ตอ งไปคํ า นวณเอาเอง, ถา ยัง ไมเ ปน ที่แ นน อน ก็ตอ งรีบ ทํา เสีย กอ น, ตอ งทํ า
สิ่ง ที่เปนประโยชนใหมากที่สุด เทาที่จะมากได, และพยายามตีความของคําวา
“อุ โ ภ อตฺ เ ถ”, อปฺ ป มตฺ โ ต อุ โ ภ อตฺ เ ถ อธิ ค ณฺ ห าติ ปณฺ ฑิ โ ต - ถ า เป น บัณ ฑิต
จริ ง ต องถื อเอาได ซึ่ งประโยชน ทั้ ง ๒ อย าง. อย างนี้ ไปคิ ดเอาเอง ให รู ว าสองอย า ง
นั้นอยางไร.
สํ าหรั บผมคิ ดว า ประโยชน ๒ อย าง นี้ หมายถึ งทั้ งทางโลกและทั้ งทางธรรม
ทั้ ง ทางกาย ทั้ ง ทางใจ ทั้ ง แก ตั ว เองและผู อื่ น . ๒อย า ง อย า งนี้ ห มดเลย ไม มี อ ะไร
เหลื อ : ประโยชน ตั วเองด วย ประโยชน ผู อื่ นด วย รวมเป น ๒ อย าง : ประโยชน
ทางโลก ๆ ดวย ประโยชนทางธรรมะ คือโลกุตตระดวย นี้ก็ ๒ อยาง. เรื่องทาง
กายก็ ต องทํ าให สบาย, คื อมี อนามั ยดี ทั้ งทางกายทั้ งทางใจเรี ยกว าประโยชน ๒ อย า ง.
แต ว า ประโยชน ๒ อย า งนี้ ยั ง มี อี ก มาก ไปคิ ด ดู . ไปมองดู เ ถอะ ยั ง มี อี ก ,
ประโยชน สอง ๆ นี้ ยั งมี อี ก. นี่ เราเอาแต สิ่ งที่ สํ าคั ญ ๆ ๓ คู นี้ : ประโยชน ทั้ งสองคื อ
ประโยชน เ รา ประโยชน ท า น, ประโยชน ท างโลกิ ย ะ ประโยชน โ ลกุ ต ตระ,
ประโยชนเ รื ่อ งทางฝา ยวัต ถุ, สรา งตึก อยา งนี ้เ ปน ฝา ยวัต ถุ, แลว ประโยชนท าง
จิ ต ใจทางวิ ญ ญาณ ทางนามธรรม นี้ เ ป น เรื่ อ งประโยชน ที่ ไ ม แ ลเห็ น ตั ว , นี้ ก็ เ รี ย ก
เปน ๒ ประโยชน เปนคูกัน.
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ความเห็ นของผมก็ บ า ๆ บอ ๆ ตามเคยว า ต องได หมดเลย, ต องหมดทั ้ง
๒ อย า ง, ๒ อย า งกี่ คู ๆ ก็ ค วรจะทํ า ได โ ดยไม เ สี ย เวลา โดยไม ทํ า ให เ ป น คนผอม
เหลื อ ง นั่ ง นิ่ ง ๆ อยู วั น ทั้ ง คื น . เราต อ งเรี ย กระเบี ย บวิ ธี ข องเราว า มั น บ า ๆ บอ ๆ
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ไปกอน; เพราะไมแน และไมเหมือนใครดวย, เพราะสวนมากเขาเปนกันอยางนั้น
สวนนอยเปนอยางนี้.
เราก็ตองยอมรับวา สวนนอยนี้บา ๆ บอ ๆ ไมเหมือนเขา;
เพราะเขาถือกันอยางนั้น. ใครทําอะไรผิดไปจากที่สวนใหญเขาทําแลว เขาเรียก
วาคนบาทั้งนั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็เปนหลักทั่วไป. ตอใหเปนพระพุทธเจา ลองทําอะไรผิด
ไปจากที่เขาทํา เขาก็ตองวาบาทั้งนั้น; ไมตองพูดถึงอยางเรา ๆ. เราทําอะไรผิด
กวาเขา เขาก็ตองวาบาแน, แลวผมก็เคยถูกอยางนั้นมาแลว หลายหนหลายคราว
หลายครั้ง.
ทีนี้ มันยังเหลืออยูที่เราจะตองสังเกตวินิจฉัยกันวา เรื่องบา ๆ อยาง
ของเรานี้มันจะใชไดไหม ? มันจะถูกตองหรือมีประโยชนไหม ? ควรทําตอไปไหม ?
สวนที่เขาจะวานั้นชางเถอะ; เขาตองวาแน, อยางนอยถึงอยางไรก็ตองวาฝาย
หนึ่งละ; เพราะในโลกนี้มันตองมีฝายที่เห็นตรงกันขามกันอยูเสมอ, อยางนอยก็ตอง
วาฝายหนึ่งบาง เชน คนฝายหนึ่งวาพระพุทธเจาเปนคนสูงสุด บริสุทธิ์ เปนอะไร;
แตคนอีกฝายหนึ่งวา พระพุทธเจาเปนคนบาใชไมได เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนผู
ทําลาย; อยางนี้ก็มีในครั้งพุทธกาล.
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เรื่องมีอยูในพระไตรปฎกก็มี, เปดถึงก็มีแลว, ในพระไตรปฎกเลม ๑
เลมแรก เรื่องพระวินัยก็มีแลว, มีอยูในเวรัญชกถานี้มีแลว; มีแตเรื่องคนดา
พระพุทธเจาทั้งนั้นเลย. ไปอานดูบาง, ไมอานกันเองนี่; จะเห็นวา พระพุทธเจา
ถูกดาวาอยางไรบาง, ดาอยางสุดที่เขาจะดา.

มี เ รื่ อ งในแคว น มคธ คราวมี่ เ ผยแพร พุ ท ธศาสนาเป น ป ก แผ น ก็ มี เ รื่ อ งที่ ด า
อยางนาหวัว ; เชน เปนคนทําใหคนเต็มไปดวยความเปนหมาย, เชนเมียออก
ไปบวช ผัวก็เปนหมาย; เขาก็โกรธ. ผัวไปบวช เมียเปนหมาย เขาก็โ กรธ.
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เขาก็ เลยด าพระพุ ทธเจ าว า “อ ายคนฉิ บหาย ทํ าให คนเป นหม ายไปทั้ งบ านทั้ งเมื อ ง”;
อยางนี้ก็ดา,อายวัว อายอูฐอะไร
เขาก็ดา;
เพราะฉะนั้นไมมีละที่จะไมถูกดา.
เพราะวาแบงออกเปน ๒ ฝายตรงกันขามอยู. ถาฝายหนึ่งดา, ฝายหนึ่งก็ไมดา;
มันตองมีทางออก.
เรื่องดาหรือไมดานี้ไมสําคัญ ไมมีความหมายอะไรนัก; มีสําคัญอยู
แตวามันมีประโยชนอะไรหรือไม ? ดีหรือไม ? จริงหรือไม ? ถูกตองหรือไม ?
ระบบไหนที่เราอยากจะรับมาทํามาปฏิบัติอยูนี้มันสมควร จริงหรือไม ?
มีประโยชน
หรือไม ? ถูกตองหรือไม ? ดับทุกขไดหรือไม ? แลวพรอมกันนั้นเปนการทํา
ประโยชนใหคนทั้งปวงหรือไม ? เพราะฉะนั้น เวลาวันคืนลวงไป ลวงไป ๆ ขอให
ลวงไปดวยประโยชนทั้งสอง : คือประโยชนที่เราเองจะพึงได และประโยชนที่
คนทั้งปวงจะพึงได,
หรือประโยชนทางวัตถุกับประโยชนทางวิญญาณ,
หรือ
ประโยชนเพื่อเจริญในโลก หรือวาจะเหนือโลก.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
การปฏิบัติธรรมตองรูดวยวา ทําอยางยึดมั่นถือมั่นหรือไม

เดี๋ ยวนี้ ก็ นานมาหลายวั น หลายเดื อ น หลายป แล ว คุ ณก็ พ อจะสั ง เกต
เห็นไดแลววา เราบากันขนาดไหน ? เรามีการทําอะไรบาง ? ทําอะไรกี่อยาง ?
ก็จะยังเหลือ แตควรจะสังเกตดูวา บาอยางนี้นะใชไดไหม ? จะไปรอดไหม ? ควรจะ
ทําตอไปไหม ? เพราะฉะนั้น ถาปฏิบัติอยางไมยึดมั่นถือมั่นอยางถูกตองแลว ไมมี
ปญหาอะไรนัก; กลัวแตวาจะไมเขาใจ แลวถือเอาไมถูก คือปฏิบัติไมถูก เปน
เรื่องยึดมั่นถือมั่นตัวหนังสือก็มี,
เรื่องยึดมั่นถือมั่นระเบียบขนบธรรมเนียมที่เขาเคยทํา
กันมาอยูอยางงมงายนั้นก็มี,
อยางนี้ก็เรียกวาเปนสีลัพพตปรามาส.
เชนใครออก
มาทําขอปฏิบัติวิปสสนา ตามแบบที่เขามีไวอยางนั้น ๆ โดยไมรูวาทําทําไม,
มีเหตุผล
อยางไร. นี้ก็เปนไปอยางโง, อยางเปนสีลัพพตปรามาส ทั้งที่ทําวิปสสนาอยูอยางนั้น.
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ถาเปนพุทธะ จะตองลืมหูลืมตา สวางแจมใสอยูเสมอ, รูอ ย า ง
ชัดเจน อยางแจมแจง,สวางแจมใสอยูเสมอ วา ทํา ทําไม ? เพราะเหตุ
อยางไร ? ไดผลอยางไร ? ตองรูอยูในการกระทํานั้น; ยิ่งทํามากเขา ก็ตอ งรู
ชัดขึ้น.
ทีนี้อาจจะมีปญหาถึงกับวา อยางนี้ก็มีประโยชน,
อยางนั้นก็มีประโยชน.
แลวก็ตองเลือกวา จะเอาประโยชนทางไหนมากกวา ดีกวา สูงกวา;
อะไรก็ตาม
ตองเลือกใหไดสิ่งที่เปนประโยชนมาก ในเวลาอันนอยนี้; เพราะวาอีกไมกี่ป
ก็ตองตายกันหมด, รางกายมันทนไมได ตองแตกทําลาน; และในระยะเวลาอัน
นอยนี้ ควรจะตองทําอะไรใหไดประโยชนมากใหเหลือประโยชนไวมาก.
เมื่อรางกาย
แตกตายไปแล ว ก็ ควรเหลื อประโยชน ไว ให แก ศาสนาหรื อแก โลก หรื อแก คนทั่ วไปก็ ไ ด
ทั้งทางวัตถุ และทั้งทางจิต ทางวิญญาณ.
เราใชแรงงานของเรา ใชเงินของเรา
ใชกําลังอะไรของเรา, ใชใหมีประโยชนมากที่สุด ใหมีอะไรเหลืออยู.
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นี่ เรี ยกการพู ดวั นนี้ ว า ผมพู ดเรื่ อ ง ดู ให ดี ว าระบอบปฏิ บั ติ อ ย างบ า ๆ
บอ ๆ ของเรานี้มันจะใชไดหรือไม ไปวิพากษวิจารณดู;
เพราะไมเคยบังคับ
ใหใครเชื่อ,
หรือวาตองเชื่อตามผม;ไมเคยบังคับ ตองไปคิดเอาเอง อยางไร
ก็ ไ ด เพราะว า การบั ง คั บ ให เ ชื่ อ กั น นั้ น ผิ ด หลั ก ของพระพุ ท ธเจ า การบั ง คั บ นั้ น เขาก็
ไมเชื่อ, ใหบังคับอยางไรเขาก็ไมเชื่อ. ตองใหเขาไปคิดดู ถามองเห็นประโยชนอยู
วาเปนสิ่งดีจริง หรือเขาเห็นประโยชน ก็เปนสิ่งที่ควรทํา.
ถาเราถือหลักวา ผิด,
ทําผิดจากผูอื่น ที่สวนมากเขาทํา ๆ กันอยู เปนคนบาแลวละก็ ไมยกเวน ก็จะเปนคนบา
กันทั้งหมด.

แบบปฏิบัติธรรมที่ตางกัน จะถือวาบาหรือไม ควรพิจารณา
ไปคิ ด ดู ใ ห ดี ถ า เราถื อ หลั ก ว า เราทํ า ไม เ หมื อ นคนจํ า นวนมากทํ า แลว
เราเปนคนบาละก็เราก็เปนคนบากันทุกคน ไมมียกเวนใคร; เพราะคนฝายนี้
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ก็ไมทําเหมือนคนฝายโนน คนฝายโนนก็ไมทําเหมือนฝายนี้.
เพราะฉะนั้น ไมมี
ใครที่จะไมเปนคนบา.มันเปนบากันทั้งหมด เพราะเหตุอยางเดียวที่วาทําไมเหมือ นกับคน
สวนมากเขาทํากัน.
ทีนี้ ถาคนสวนมากในโลกเปนคนโงแลว จะวาอยางไร จะมิ
แยใหญหรือ ในการที่ไปทําเหมือนคนสวนมาก; เพราะฉะนั้น ไหน ๆ มันก็บาดวยกัน
ทุกฝายแลว เราก็เลือกบาตามแบบของเราก็แลวกัน.
ถาคําวา “บา”ตามภาษา
ชาวโลก, คําวา “บา” ในภาษาคนตามแบบของชาวโลก มีความหมายเปนวา
ทําไมเหมือนคนอื่นเขาทํา นี้นาสงสาร; เพราะทําไมเหมือนคนอื่นเขาทํา จึงเรียก
วาบา; อยางนี้เปนความคิดที่โงเขลาที่สุด, นาสงสาร.
ถาจะพูดทางภาษาธรรมขึ้นมาบาง, พูดตามทางภาษาทางธรรมแลว คําวา
“บา” นี้มีความหมายอยางไร ? คําวา “บา” ในภาษาคน หมายถึงทําไมเหมือนคนอื่น
เขาทํากันสวนมาก. คําวาบา ในภาษาธรรม หมายความวาอยางไร ? มันก็ไมมี
ทางจะบา. ถามีธรรมะแลว มันไมมีทางจะบา.ถาจะบาก็อยูตรงที่ไมมีธรรมะ;
เพราะฉะนั ้น เมื ่อ ไรเกิด ยกหูช ูห าง เปน ตัว กู-ของกู เมื ่อ นั ่น แหละบา .
เพราะฉะนั้นระวังใหดี ที่จะบากันวันละหลาย ๆ หนในวันหนึ่ง ๆ.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
“เปนคน”
ขึ้นมาเมื่อไร,
ตามภาษาธรรมนี้ตองถือวา พอเผลอ
พอเปน “คน” ขึ้นมาเทานั้นแหละ บาทันทีเลย; หมายความวา : สติสัมปชัญญะ
เผลอไป ปรุ งแต งทางจิ ตเกิ ดเป นความรู สึ กเป นตั ณหา อุ ปาทานว า ตั วกู -ว าของกู ;
เมื่อนั้นบาทันที บาอยางแทจริง ไมมีทางผิดเลย. มันบาจริง ๆวันหนึ่งเกิด ๓ ครั้ง
ก็บา ๓ ครั้ง, วันหนึ่งเกิด ๑๐ ครั้ง ก็บา ๑๐ ครั้ง, เปนคนบา. ในวัดนี้ดูเอาเถอะ
พระ เณร อุบาสก อุบาสิกา เดี๋ยวคนนั้น เดี๋ยวคนนี้ เดี๋ยวยกหูชูหาง, เดี๋ยวยกหู
ชูหาง,เดี๋ยวองคนั้น เดี๋ยวองคนี้, คนนั้นคนนี้; ยกหูชูหางทุกขณะนั้นแหละ
เปนคนบา; เพราะวาเกิดเปนตัวกูขึ้นมา. บางคนหางสูงโดงเลย, แลวนาน ๆ
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กวาจะลด,
อุบาสกบางคนหางสูงโดงเลย แลวนานดวยกวาจะลด กวาจะหายบา.
นี่ถาพูดตามภาษาธรรมะตองพูดวา เมื่อไรเกิดมีความรูสึกเปนตัวกู-ของกู เมื่อนั้น
แหละบา.
ที นี้ มองให ดี มองให ละเอี ยดดู ซิ ว า ถ าเมื่ อไร ไม มี ความรู สึ กเป นตั วกู
-ของกู เมื่อนั้นก็ไมมี “คน”;
เขาใจไหมขอ นี้ ?
ถาไมเกิดอุปาทานวาตัว กู
-วาของกู เมื่อนั้นไมมี “คน” วางจาก “คน” ; ไมบา ก็วาง, ความไมบา
มันอยูที่วาง. พอมีตัวกู-ของกูเกิดมา ก็มีคน, มีคน มีตัวฉัน ก็มีคนบาทันทีเลย.
ถามีคนเมื่อไรเปนบาเมื่อนั้น,
มีคนขึ้นมาเมื่อไรเปนบาเมื่อนั้น;
ไมมีคนก็ไมบา.
นี่แหละเราจึงพูดวาในโลกนี้มีแตคนบา,
ในโลกนี้มีแตคนบา คือมีโลก มีค น
ตอเมื่อมีตัวกู-ของกู.
ในขณะที่ไมมีตัวกู-ของกู ไมมีกิเลส อยางนี้ละก็ไมมีคน;
ไมมีค น
แลวจะมีโลกอยางไรได;
โลกก็พลอยไมมี.
ไมมีตัวกู-ของกู ก็ไมมีโลกสําหรับ
จิตใจชนิดนั้น,
และไมมีคนสําหรับจิตใจชนิดนั้น,แลวมันก็ไมมีทั้งโลก ไมมี
ทั้ง คน. ตอ เมื่อมีโ ลกจึงมีคน; พอมีคนก็บา , ในโลกมีแ ตค นบา ; นี้เปน
ภาษาธรรมที่ฟงยากหนอย,
แลวก็จริงที่สุดวา “โลกนี้มีแตคนบา”;
พอเปน
โลกเท า นั้ น จะมี แ ต ค นบ า ทั น ที เ ลย.ไม ว า เป น พระเป น เณร เป น อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า
อะไรก็ ตาม พอจิ ตใจเป นโลก ก็ หมายความว า เมื่ อจิ ตใจมี ตั วกู -มี ของกู จิ ตใจก็ เ ป น
โลก, พอเปนโลกแลว ก็มีคน แลวก็บาทันที.
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ผมทาใหคาน,
ใคร ๆ ที่นั่นฟงอยูนี้,
ทาใหคานที่ผมพูดวา “ในโลกมี
แตคนบา” ไมเห็นมีใครคานเลย. ผมวา : พอในโลกไมมีคน ก็ไมมีใครบา;
พอมีตัวกู-ของกูก็เทากับมีโลก. เพราะฉะนั้น คําที่พระพุทธเจาทานตรัสวา “โลก
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อยูในคน” นี้ระวังใหดี. โลกก็ดี, เหตุใหเกิดโลกก็ดี, ความดับสนิทแหงโลกก็ดี,
ทางใหถึงความดับสนิทแหงโลกก็ดี;
๔ อยางนี้ ตถาคตบัญญัติไววา มีอยูในราง
กายซึ่งยาวประมาณวาหนึ่ง ซึ่งมีทั้งสัญญาและใจนี้; หมายความวาในคนเปน ๆ
นี้แหละมีโลก, มีเหตุใหเกิดโลก, มีความดับสนิทแหงโลก คือนิพพาน, มีทางใหถึง
ความดับสนิทคืออริยมรรคนี้มันก็มี; เพราะฉะนั้นเมื่อไรเปนโลกขึ้นมา ก็บานทันที.
ในคนเป น ๆ ยาวประมาณวาหนึ่ งนี้ เมื่ อใดเป นโลก คื อมี ตั ณหาอุ ปาทาน
มีตัวกู-ของกูเมื่อนั้นแหละเปนโลก, เมื่อนั้นมีโลก ก็มีแตคนบา. พอความคิด
อันนี้ดับไปก็วาง ไมมีอะไร ก็ไมมีโลก,มีความดับของโลกแมแตชั่วคราว,
เปน
ความดับของโลกแมแตชั่วคราว,
เปนนพพานชั่วคราว แลวก็ไมมีคนบา.
เพราะฉะนั้น ยิ่งมองจะยิ่งเห็นวา ในโลกมีแตคนบา ไมมีคนดีเลย;
เพราะโลกมี
ตอเมื่อมีคนบา บาคือมีตัวกู-มีของกู ยกหูชูหาง.
นี่เวลามันก็ลวงมานานแลว ควรจะเขาในเรื่องนี้ เลิกยกหูชูหางกันเสียบาง,
หรือใหมันนาน ๆ ครั้ง หรือใหนอย ๆ ลง นาน ๆ เขา
นอย ๆ เขา ใหนอยเขา,
โลกของคนบาจะไดเล็กลง.
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การทํางาน ตองทําอยางใหไดฝกปฏิบัติธรรมมากขึ้น
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ที นี้ มองกั นอี กแง หนึ่ ง อี กด านหนึ่ ง ธุ ร ะหรื อการงานที่ ทํ า ให บ าง ายนั้ น แหละ
มันจะทําใหปฏิบัติธรรมงายขึ้น และมีประโยชน, จะเปนการสอบไลที่ดี; แตไมใช
เพื่อใหบามากเขา.
การที่ทําอะไรสัมพันธกัน เขาใกลกัน แลวฮื่อ ๆ แฮ ๆ กันอยู
นี้แหละดี; มันเปนการสอบไลวา ยังมีบาอยูมากหรือนอย. การที่พระเณร อุบาสก
อุบาสิกา เขาใกลกันแลวยังมีชื่อ ๆ แฮ ๆ อะไรกันอยูนี่ มีหรือไมมี; ถายังมีอยูละ
ก็หมายความวายังยกหูชูหาง ยังเปนโลกมีคนบา, ในโลกยังมีแตคนบา, เปนคน
หูหางโผลขึ้นมาทีไรก็เปนบาทั้งนั้น.
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ถาสมมติวา ไปนั่งหลับตาภาวนาอยูที่บนภูเขานางเอไมมาพบใคร
อยางนี้ไม
มีทางจะสอบไล ไมมีโอกาสที่จะสอบไล วายกหูชูหางหรือไมก็ยังไมรู.
เพราะฉะนั้น
อาการที่หมิ่นเหมตอการเกิดของกิเลส หรืออะไรนี้, ก็ยังมีประโยชนชวยวัดดู
สอบไลดู. หรือวา มันมาสอนใหรูวา ความทุกขเปนอยางไร ? กิเลสเปน
อยางไร ?
จะไดรูจัก จะไดเขาใจ จะไดควบคุม แลวก็เอาชนะได. เพราะฉะนั้น
ทดลองนอนอยากางมุงนี้ก็ดี จะไดรูวาบาหรือไมบา :
ถามันโกรธยุงขึ้นมาก็บา ;
ถานอนในมุงสบายตลอดรุง ก็ไมมีทางจะรูวาบาหรือไม เพราะยุงไมกัด.
เมื่อมี
อะไรที่ไ มถูก อกถูก ใจอยูบอ ย ๆ นี่แ หละดีม าก เปน เรื่อ งวัด เปน เรื่อ งสอบไล;
ถาสบายเสียหมด ก็ไมรูจักความจริงหรือของจริง.
เหมือนอยางพวกเทวดามีหัว
มีหูยาวเทาไรก็ไมรู ไมรูสึก ไมรูจัก;
มันไดอยางใจไปเสียทุกอยาง มีคนคอยเอาอก
เอาใจ,
หรือมีบุญมีวาสนาอะไร ก็เลยไมตองรูกันวาความจริงแทจริงนั้น อะไรเปน
อยางไร.
พวกเทวดาเปนพวกที่บาที่สุด โงที่สุด;
เขาจึงถือวา การที่ไดจุติมาอยู
ในโลกมนุษยนี้ เปนสุคติที่สุดของพวกเทวดา;
เทวดาก็รับรอง ขอนี้มีอยูใน
พระบาลี; แลวคนที่นี่ ในโลกมนุษยนี้อยากจะไปเกิดเปนเทวดา ทําบุญ, ลงทุน
ทําบุญมากมาย เพื่อจะไปเกิดเปนเทวดา. คิดดูเถอะวา บาหรือดี ? บากี่มากนอย ?
พวกที่อยูเมืองเทวดาก็เห็นวา ไมไหว ๆ อยากจะมาเกิดในมนุษยโลก,
เปนสุคติ
หายบา มีพระพุทธ มีพระธรรม มีพระสงฆ หาไดงาย,
มีธรรมะหาไดงาย มีการ
เป น อยู ที่ ไ ม ลื ม ตั ว ;เพราะฉะนั้ น “เราอยากเกิ ด ในมนุ ษ ย โ ลก จึ ง จะเป น สุ ค ติ แ ก เ รา”
นี่เทวดาเขาพูดกันอยางนี้. นี่เปนพระพุทธภาษิตในสูตรหนึ่งในพระไตรปฎก.
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ทีนี้ มันตรงกันขาม คือวา ตาแก ยายแก ทําบุญสักบาทหนึ่ง
อุทิศ
แลวอุทิศอีก เพื่อจะไปเกิดสวรรค มีวิมาน มีนางฟา;
นี่มันกลับยอนไปทางโนน.
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เพราะฉะนั้น ใครเปนคนบา ก็คิดดูเอาเองเถิด.
ถึงแมวาในมนุษยโลกนี้ ในชีวิต
อยางเรา ๆ นี้ถาไดสบายเกินไป ไดอยางใจหมด ก็เหมือนเทวดา, มีความหมาย
อยางเทวดา ทําใหลืมตัว จะโงมากขึ้น จะบามากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่มีความทุกข
มีอะไรเสียบาง นี้เปนบทเรียนที่ดี ทําใหไมลืมตัว.
การที่ ไปทํ าอะไรสั มพั นธ กั นระหว างบุ คคลที่ ๒-๓ ทํ าให เกิ ดความโกรธ
ความมานะทิฏฐิอะไรกัน นี่เปนการสอบไล; แมที่สุดจะไปบิณฑบาต นี้ผมรู ผมก็เคย
สังเกต.
แมแตเดินไปบิณฑบาตจนกวาจะกลับมาวัด อาจจะบาขึ้นหลายครั้งก็ได,
เกิดตัวกู ยกหูชูหางก็ได,
เห็นผูหญิงสวย ๆ ก็เกิดบาได ไปบานนี้ใสชาจริง
โกรธแลว, ใสนอยจริง โกรธแลวก็ได, หรือบานี่เหม็นสาบจริงโกรธก็ได. เพราะฉะนั้น
ชั่วไปบิณฑบาตนี่ก็ตั้งหลายหน แตวาไมมองกันเอง, แลวมันควรจะมอง, ควรจะ
เปนเรื่องสอบไลที่ดีอยูทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ กรณี ทุก ๆ ประเภท.
เมื่อไปบิณฑบาตก็ดี, เมื่อไปธุระที่ตลาดก็ดี, เมื่อไปไหน ๆ ก็ดี, เมื่อกิน
ขาวอยูก็ดี,เมื่อนอนอยูก็ดี เมื่อเดินเลนอยูก็ดี, เมื่อทํางานอยูก็ดี, เมื่อทําอะไรอยูก็ดี
มันเปนโอกาสที่จะเกิดตัวกู-ของกูทั้งนั้น. เพราะฉะนั้น เอาดีกันอยูตรงที่ระวังอยู
ทุกลมหายใจเขาออกดีกวา, รางกายอิริยาบถนี้จะทําอะไรอยูก็ปลอยไปตามเรื่องเถิด;
แตวาระวังจิตอยูทุกลมหายใจเขาออก อยางที่เรียกวา เปนอานาปานสติ.
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ทําอานาปานสติ คือกําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก
จะถือโอกาสนี้ ขอบอกเสียเลยวา :
คําวา “อานาปานสติ”
นี้มันก็มี
อะไรผิด ๆ หรือโง ๆ บา ๆ ในหมูพวกเราที่สอน ๆ กันอยูนี้. ที่ไปพูดวา อานาปานสติ
คือการกําหนดลมหายใจเขาออกทุกครั้ง; นี่มันผิด. นี่ถูกนั้นตองกําหนดสิ่งใด
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สิ่งหนึ่งอยูทุกลมหายใจเขาออกทุกครั้งจึงจะถูก.
ถามัวแตไปกําหนดลมหายใจเขา-ออก
อยูทุกครั้ง ๆ นี้ผิด,
ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา,
นั่นเปนเพียงขั้นแรกเบื้องตน
เทานั้น; จะตองพูดวา กําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรจะกําหนด อยูทุกครั้งที่หายใจ
เขาออก. ทีแรกเราอาจจะกําหนดลมหายใจอยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก; แตแลวทีหลัง
เราจะไปกําหนดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อะไรก็ตาม อยูทุกครั้งที่มีการหายใจเขาออก ;
นี้จึงจะเปนอานาปานสติที่ถูกตอง.
ถาไปมัวกําหนดลมหายใจเขาออกอยางเดียวก็บา ไมมีอะไรเกิดขึ้น;
อยางดี
ที่สุดก็เปนเพียงสมาธินิ่ง ๆ เฉย ๆ ไมเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา,
ไมดับความยึดมั่น
ถือมั่น. เพราะฉะนั้น เราตองไปกําหนดที่ธรรมะอยางใดอยางหนึ่งอยูทุกลมหายใจ
เขาออก.
สมมติวา วันนี้เราทําอะไรผิดพลาดนาเกลียด นาละอายที่สุดลงไปเรื่องหนึ่ง,
แลวเราเอาความนาละอายนี้มารูสึกละอายอยูทุกลมหายใจเขาออก;
อยางนี้ก็เรียกวา
อานาปานสติที่ดี ที่ถูกตอง.
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เมื่ อเรากํ าลั งทํ าอะไรอยู ก็ ตาม ทํ างานอยู ก็ ตาม เรารู สึ กละอายในกรณี นั้ น
อยูทุกลมหายใจเขาออก;
นี่ก็เปนอานาปานสติที่ถูกตอง ไมใชกําหนดลลมหายใจ
เข า ออกอยู ทุ ก ครั้ ง ที่ ห ายใจเข า ออก;แต ไ ปกํ า หนดข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ธรรมะอั น ใด
อันหนึ่งอยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก ไมใหมันขาดตอนได.
เพราะฉะนั้น คําวา
“อานาปานสติ”
ก็พูดผิดกันเสียตั้งแตทีแรกแลว ที่วา กําหนดลมหายใจอยูทุกครั้ง
ที่หายใจเขา-ออก, ผิดเสียแตทีแรกแลว.

อานาปานสติ ต อ งกํ า ห น ด สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ค ว ร กํ า หนดอยู ทุ ก ค รั ้ง ที่
หายใจเขาออก; สวนสําคัญก็คือเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ตองมากําหนดอยู
ทุก ครั ้ง ที ่ห ายใจเขา ออก ไมใ ชกํ า หนดที ่ล ม.แตว า แรกลงมือ ปฏิบ ัต ิอ าจจะตอ ง
หั ด กํ า หนดที่ ล มก็ ไ ด เพื่ อ จะฝ ก หั ด กํ า หนดจิ ต ใจของเรา ให กํ า หนดสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ได
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สม่ําเสมอ; ฉะนั้น จึงเอาลมหายใจเปนเครื่องฝกหัดในขั้นตนกอน, พอเราเปนคนที่
มีจิตใจกําหนดอะไรไดสม่ําเสมอ เราจึงเปลี่ยนเอาเรื่องอื่นมาใหกําหนด; ความมุงหมาย
ของเขาไมไดมุงหมาย ใหกําหนดที่ลมหายใจ; แตใหกําหนดความจริง หรือธรรมะ
ขอใดขอหนึ่งอยูทุกครั้งที่มีการหายใจ.
ถาเราเอาลมมากําหนด ก็เรียกวา เอาลมนี้มาเปนธรรม;
เปนธรรมใน
ที่นี้ เปนรูปธรรมชนิดหนึ่ง เอามากําหนดเพื่อใหจิตเปนสมาธิในเบื้องตน. แตนี่ไมใช
ตัวความมุงหมาย, เปนเรื่องอุปกรณเบื้องตน เหมือนเรียนชั้นเตรียมดวยซ้ําไป ยังไม
ขึ้นชั้นประถมหนึ่งเลย. ถาขึ้นถึงชั้นที่เปนวิชชาแลว มันตองกําหนดสิ่งที่จะดับ
ความยึดมั่นถือมั่น หรือสิ่งใด ที่จะทําลายความยึดมั่นได; สิ่งนั้นเอามากําหนด
อยูทุกครั้งที่หายใจเขาออก. นี้จึงเปนอานาปานสติที่ถูกตอง.
นี้เพียงเทานี้ก็สอนกันผิดแลว ผิดอยูเรื่อยแลว ก็ไมมีผล;
ถึงจะทํา
อานปานสติอยูเรื่อยมันก็ไมไดผล. เมื่อรําคาญใจ หนักใจมากเขา ก็เลยเปนบาไปเลย,
เปนบาเพราะทําอานาปานสติก็เปนกันมาก; เพราะไมรูวาทําทําไม, อยางไร,
ไมรูวาจะไปออกทางไหน;
ลวนแตเปนเรื่องยุงในใจไมมีผลอะไรเกิดขึ้น นอกจาก
เรื่องยุงหัว. เพราะฉะนั้น ถาเรามีความรูสึกในขอเท็จจริงหรือในธรรมะอะไร
อยางใดอยางหนึ่งอยูทุกครั้งที่เราหายใจเขาออก; นั่นแหละเปนอานาปานสติ.
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เมื่ อเดิ นไปบิ ณฑบาตก็ ทํ าได เช นในใจพิ จารณาป จจเวกขณะ :
ยถาปจฺ จยํ
ปวตฺตมานํ ฯลฯ ทุกขณะ ๆ เลย, ก็เดินไปได. คุณไปลองฝกหัดดูเถิด, เดินไปได
ขณะที่ใจกําลังนึก : ยถาปจฺจยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ...ฯลฯ.... ไมมีตัว
ไมมีตน ไมใชบุคคลเรา เขา;
นี้มันก็เดินไปได ไปรับบาตรก็ได เปดฝาบาตรก็ได
ปดบาตรก็ไดทั้ง ๆ ที่ใจอยูกับขอปฏิบัติที่วา ไมใหมีตัวขึ้นมาได. แตจะละเอียดถี่ถวน
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เหมือนกับอยางที่นั่งทําที่โคนไมนั้นไมได; แตก็ไดตามสัดตามสวน คือจิตก็ไมเผลอ
ใหรูสึกเปนธาตุ เปนปฏิกูลอยูเรื่อย จนไปรับบาตรเสร็จกลับมา ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น
ไมมีกิเลสเกิดขึ้น ไมมีตัวกู-ไมมีของกูเกิดขึ้น. นี่เรียกวาอานาปานสติที่ถูกตอง คุม
ไดอยางนี้.
เมื่อไมมีการควบคุมสติอยางที่กลาวนั้น จิตใจจะเที่ยวสายไป,
ไปเห็น
ผูหญิง, ไปเห็นผูชาย, ไปเห็นหลาย ๆ อยาง; แลวก็ไปกระทบอารมณนั่นนี่
ก็เสียหมด. บิณฑบาตกวาจะกลับมา ก็เปนบาไปตั้งหลายสิบครั้ง. นี่เปนเรื่องที่
จะตองเขาใจใหถูกตองวา เราทําอะไรอยูก็ได.
ลากรถอยูก็ได,
ผมอยากจะ
เปรียบอยางนี้ : เมื่อคุณลากรถ เข็นรถ อะไรอยูนี้, หรือตักน้ําผาฟนหุงขาวอะไร
อยูก็ตามสําหรับพวกผูหญิงทํา, หรือสําหรับผูชาย ไถนาอยูก็ตาม ปลูกขาวอยูก็ตาม ;
ตั้งจิ ตไว ถู กแบบนี้ แล ว ก็ เปนอานาปานสติจริ ง อยู กั บเนื้ อกั บตัว ไดผลเหมือนกั น .
แตผมก็ยืนยันวา มันไมมากเทากับที่ไปนั่งอยูที่โคนไม แตแลวเราอาจจะทําใหเทากันได
โดยถือวาเหมือนกับเมื่อเล็งเอาผล : เมื่อมีจิตใจสงบที่โคนไมอยางไร ลุกขึ้นเดินไปก็
อยาใหเสียผลนั้น คือสบายใจ เย็นใจอยางไร, อิ่มอกอิ่มใจอยางไร, ก็อยาใหเสียไป ;
แลวก็ไปทํางานอยางอื่น ตลอดเวลาอยาใหเสียความรูสึกสบายใจ เย็นอกเย็นใจในขอนี้
คือใจโปรงเย็น พอใจอยูเสมอ ก็ใชได.
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การทํ าอานาปานสติ จึ ง ถู กต อ งที่ สุ ด ที่ ว า ทํ า ทุ ก ครั้ ง ที่ หายใจเข าอ อ ก
ทั้งในเวลาสงบ เวลาหลับ และพอตื่นขึ้นมาก็ทําใหไดอยางนั้น ติดตอกันตอไป. ในเวลา
ไมหลับ ใหมีสติสมบูรณอยู ไมเกิดตัวกู-ของกู ไมยกหูชูหางเลย; อยางนี้ก็
เรียกวามีสติทุกลมหายใจเขาออกทั้งหลับและทั้งตื่น. หลักเกณฑอันนี้จําเปน
อยางยิ่งสําหรับระบบบา ๆ บอ ๆ ของเรา; เพราะวาเราทํางานเอะอะตึงตังหลาย ๆ อยาง :
ศึกษาก็มี เลาเรียนก็มี ไปโนนไปนี่ก็มี ทําโนนทํานี่ก็มี จําเปนที่จะตองมีความ
สามารถในการใชระบบอานาปานสติที่ถูกตองนี้ ใหมีอยูไดทุกครั้งที่หายใจเขา-ออก.
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ไปบิ ณฑบาตก็ ดี กลั บมาก็ ดี อาบน้ํ าก็ ดี ฉั นอาหารก็ ดี ไปนั่ นมานี่ ทํ านั่ นทํ านี่ ก็ ดี ;
อยาเผลอยกหูชูหางขึ้นในจิตใจ, อยาเกิดตัวกูขึ้นมา; แลวเรียกวา มีอานาปานสติ
อยูเรื่อยไป สมบูรณอยูเรื่อยไป.
ไปหั ดกั นแบบนี้ จะได ประโยชนทั้ งสองอย างดั งที่ ว า อปฺ ปมตฺ โต อุ โภ อตฺ เ ถ
นั้น;
ประโยชนทางวัตถุก็ได ประโยชนทางจิตใจก็ได,
ประโยชนทางผูอื่นก็ได
ประโยชนตนก็ได, ประโยชนสูงก็ได ประโยชนต่ําก็ได, ที่จะอยูในโลกก็ยังได
ที่จะเหนือโลกขึ้นไปก็ยังได. เพราะฉะนั้น อยาใหมันพราหลายเรื่องนัก; ตลอมให
เหลือแตเรื่องเดียว แลวลองพิจารณาดูทีวา ระบบปฏิ บัติบา ๆ บอ ๆ ของเรานี้มันยังจะ
ใชไดหรือไม ?

คําวาระบบบา ๆ บอ ๆ อยางเปนภาษาคน เราไมควรจะเปน
ขอใหพิ จารณาดู อีกว า บ า ๆ บอ ๆ ในสายตาของฝ ายที่ ตรงกั นข ามคื อ ไม มี
ความคิดเห็นเหมือนกัน เรียกวาบา ๆ บอ ๆ นี้ก็เปนเรื่องภาษาคนเขาวา;
เราไมเปน
ก็ได. โดยแทจริงจิตใจไมมีบามีบออะไรก็ได; มันจะไปบาไปบอตอเมื่อมีตัวกู
-ของกู ยกหูชูหางขึ้นมา.
เพราะฉะนั้นเมื่อเราระวังไมใหเกิดตัวกู-ของกูขึ้นมา
ไดแลว ก็ไมมีบามีบออะไรที่ไหน.
จิตจะหยุด สงบ เย็น สะอาด สวางอยูเรื่อย;
ไมบา ๆ บอ ๆ. พอเผลอแว็บเดียว เกิดตัวกู-ของกู นั่นแหละเกิดบา ๆ บอ ๆ
ขึ้นแลว,เดือดจัดเต็มที่ขึ้นมาอะไรแลว;
ถาถึงขนาดที่พระเณรดากันได พูดจา
บงเบงกันไดละก็ บาที่สุด, บา ๆบอ ๆ ยกหูชูหางถึงที่สุดแลว; ไมตองถึงขนาด
ฆากันตาย แทงกันตาย เหมือนอยางบางวัด; เพียงแตพูดเสียงดังบงเบงขึ้นมา นี่ก็
เปนเรื่องบา ๆ บอ ๆ เกิดขนาดของพระเณรไปแลว.
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เรื่องอื่น.

เมื่อใครรักตัวสงวนตัว หวังความดีแกตัวละก็ ตองระวังเรื่อนี้;
ไมมี
หรือเมื่อไมอาจจะเห็นดวยทั้งหมดได ก็ตางคนตางทํา เลือกเอาแตที่เปน
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ระบบบา ๆ บอ ๆ ของเราจะใชไดหรือ ?

๔๕๓

ประโยชน เหมือนกับที่โบราณเขาวา :
หมาก็เขาฝูงหมา วัวก็เขาฝูงวัว ไกก็เขา
ฝูงไก ลาก็เขาฝูงลา; อยางนี้มันจับกลุมกันเอง. ในหมูบุคคลที่มีความคิดเห็น
อยางเดียวกัน ตองทําความเขาใจซึ่งกันและกัน, แลวมันแยกพวกกันเอง ไมตองสงสัย.
เพราะฉะนั้นเราจึ งเห็นไดวา แม แตพวกพระตัวแดง ๆ ที่เรี ยกวานักวิป สสนาดวยกั น
ก็ยังแบงเปนพวกเปนหมู, เปนหมู ๆ พวก ๆ กันอยูอีก; ยังเขากันไมได. หมาก็
ไปเขาฝูงหมา ไกก็ไปเขาฝูงไก หมูก็ไปเขาฝูงหมู เปดก็ไปเขาฝูงเปด; ไปตามความ
คิดเห็นที่มีอยู ไมตองมีใครเชิญมา ไมตองมีใครไลไป ธรรมชาติเปนผูเชิญมา หรือ
เปนผูไลไปเอง.
ขอใหมองใหดี ใหถึงธรรมชาติ;
ยิ่งศึกษาธรรมชาติ ยิ่งเขาใจ
พุท ธศาสนา, ยิ่งศึกษาพุทธศาสนา ยิ่งไมเขาใจพุทธศาสนา; ขอนี้ใครไมเขาใจ
คนนั้นก็ยังโงอยูมาก.
ที่พูดมานี้ หามไมใหเอาไปพูดตอ หรือไมใหเอาไปพิมพตอ.
ขอรอง
หรือสั่งไวอยางนี้ ไมควรจะเอาไปพิมพแพรหลาย เพราะขี้เกียจรําคาญ; แลวก็
ไมมีประโยชน. มันเปนสวนดีที่จะไดจากการเปนอยูอยางนี้ที่นี่ แตมันใชไมได
แกที่อื่น; เพราะฉะนั้น ไมตองเอาไปเผยแพร.
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เย็นมากแลว จะค่ําแลว พอกันที.
จะไปคุย ไปดูสไลดกัน

วันนี้มีแขกมาใหมพวกหนึ่ง เดี๋ยวเขา
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๑๗. ทํางานดวยจิตวาง
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ํา เดือน ๔ ปวอก

ธรรมปาฏิโ มกข วัน นี ้จ ะพูด เรื ่อ งตัว กู-ของกู
ตามเคย; และคุ ณ ..(พระภิ ก ษุ ร ู ป หนึ ่ ง ) ขอให
พูดวา ทํางานดวยจิตวาง จะทําไดหรือไมไดอยางไร จึง
จะไดพูดกันถึงเรื่อง ทํางานดวยจิตวางนี้อีกครั้งหนึ่ง.
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ทํางานดวยจิตวาง เปนเรื่องที่ตองฝก

เรื่องทํางานดวยจิตวาง จะทําไดหรือไมไดอยางไรนั้น ไมอยากใหคิดวา
ทําไดหรือไมได; เพราะเปนเรื่องที่ตองฝกหัด . มันเปนเรื่องเดียว หรือ เรื่อ ง
ทั้ง หมดที่เปนเรื่องยาก และเปนเรื่องลัดที่สุดดวย. เดี๋ยวนี้ แมแตคําวา “วาง”
ก็ยังไมเขาใจกัน แลวจะไปทําอะไรได; คนที่พูดนั้นแหละยังไมเขาใจ แมแตคําวา
“วา ง” ; แลว ถา ไปพูด วา “ทํ า ได” หรือ “ทํ า ไมไ ด” ก็เ ปน เรื ่อ งนา หวัว ;
เพราะคนที่ยังไมทันรูเรื่องนั้น เขาจะไปพูดวาทําได หรือทําไมได ก็เปนเรื่องนาหวัว,
กลายเปนเรื่องยากขึ้นไปอีก.

๔๕๔
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๔๕๕

เราตองคอยระวังในเวลาทํางานอยูนี่ ฝกหัดควบคุมสติใหมีอยู สําหรับ
จะไม เกิ ดวุ นขึ้ นมา, งานยิ่ งชุ ลมุ น หรื อยิ่ งยั่ ว โทโสโมโห งานอย างนี้ ก็ ยิ่ งระวั งยาก
ระวังสติยาก. ถาใครวุนนัก ทํางานใหมาก ใหงานมันชุลมุน ใหมาก ใหยั่วมาก ;
แลวควบคุมสติใหได ก็ดีเทานั้นเอง; ดีตรงนี้.
เรื่ องทํ าได หรื อทํ าไม ได นี้ ไม ต องพู ดถึ งกั นดี กว า; เพราะว าถ าทํ าไม ได
ก็ ไ ม ทํ า เสี ย แล ว ก็ เ ลิ ก กั น ; ที่ ถู ก มี แ ต ว า ต อ งพยายามทํ า ให ไ ด . สิ่ ง ที่ ทํ า ไม ไ ด นั้ น
พยายามทํ า ใหไ ด คือ ทํ า งานโดยไมม ีต ัว , ไมม ีต ัว ผู ทํ า เทา นั ้น ; ระวัง ทํ า งาน
โดยไม มี ตั ว ผู ทํ า , นี้ ทํ า ให ไ ด ให เ บาขึ้ น , ไม เ ช น นั้ น ก็ ต อ งล ม ละลายบ อ ย ๆ แน .
ถ ามี ตั วผู ทํ า โมโหโทโสผุ ดขึ้ นมาอย างนั้ นอย างนี้ ก็ ล มไปที หนึ่ ง แล วก็ ทํ าใหม , มั นก็
ลมลุก-ลมลุกกันอยูอยางนั้น.
ที นี้ ระวั งให ล มห างเข า หรื อให ล มน อยลง, หรื อว าล มครั้ งหนึ่ งก็ ให นานหน อ ย
แล วก็ ให ระยะมั นห างจากกั นออกไป, นี่ จะพิ สู จน ว าได หรื อไม ได , แล วความรู สึ ก จะ
บอกได ว า เป น เรื่ อ งที่ ต อ งหั ดทํ า ให ได ต อ ไป ทั้ ง ฆราวาสและทั้ ง บรรพชิ ต. เหมื อ นที่
พู ดแล ววั นก อนว า ฆราวาสมี เรื่ องมาก ก็ ต องพยายามไปตามประสาของฆราวาส ที่ จ ะ
ปฏิบ ัต ิเ รื ่อ งวา ง เรื ่อ งไมย ึด มั ่น ถือ มั ่น ; พูด ใหถ ูก ก็ค ือ เรื ่อ งไมเ ปน ทุก ขที ่ไ มพ ูด
คํ า อื่ น ๆ เช น เรื่ อ งสุ ญ ญตาหรื อ อะไร ก็ เ พราะดู เ ป น ขลั ง ไปเสี ย อี ก , ดู ข ลั ง ลึ ก ลั บ
ลึก ซึ ้ง ไปเสีย อีก . ควรจะใชคํ า วา ไมเ ปน ทุก ข นั ่น แหละคือ วา ง, พอไมว า ง
ก็เปนทุกขขึ้นมาทันที, พอวางอยูก็ไมเปนทุกข.
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หัดทํ างานโดยไม มี ความทุ กข นี้ ทํ าได หลายระดับ โดยไมมี ความทุ ก ข ;
เช นทํ าดวยความหวังจะไดค าจางที่ ดี แน เปนต น ก็ทํ าเพลินไปก็ ไม มี ความทุ กข , ทํ า
ด วยความหวั งว าจะได มี ชื่ อเสี ยง หรื อจะได เงิ นดี แน ก็ เลยทํ าสนุ ก ไม มี ความทุ ก ข .
แต เ ราไม ต อ งการอย า งนั้ น ; เราจะทํ า ด ว ยจิ ต ที่ ไ ม ต อ งมี ค วามหวั ง ชนิ ด นั้ น .
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ถ าจะหวั ง ก็ หวั งเพื่ อว า จะดั บตั วกู เสมอก็ แล วกั น; ดั บความยึ ดมั่ นถื อมั่ นว า ตั วกู ของกูอยูเสมอไปก็แลวกัน. ไมหวังเงิน ไมหวังชื่อเสียง ไมหวังอะไรตาง ๆ.
ถ าทํ างานด วยความหวั งเงิ น หวั งชื่ อเสี ยง ก็ เป นอย างคนธรรมดาสามั ญทํ า ;
มั นก็ ไม เหมาะสํ าหรั บเรา. ต องเลื่ อนขึ้ นมา ขนาดทํ าชนิ ดที่ ไม หวั ง ไม มี ตั ว, จึ งจะ
ไมห วัง ; เรื่อ งไมม ีตัว นี้คือ เรื่อ งวา ง; เราจึง มาหัด ทํา งานดว ยความไมมี
ตั ว ผู ทํา .
เรื่ องนี้ มี คํ ากลอนที่ ขึ้ นต นว า “ทํ างานทุ กชนิ ดด วยจิ ตว าง”. ความหมาย
อยา งเดีย วกัน ;หมายความวา ใหพ ยายามหัด ทํา อยา งนี้, ไมใ ชวา มามัว เถีย ง
กัน อยูว า ทํ า ไดห รือ ไมไ ด. ไมต อ งเถีย งกัน ในทางทฤษฎี ทางเหตุผ ลทางอะไร
อีก แล ว ; มี แ ต ว า หั ด ทํ า ให เ ป น อย า งนั้ น มากขึ้ น , แล ว ก็ เ หมื อ นกั น กั บ การปฏิ บั ติ
ในชื่ออื่น หรือเรียกอยางอื่น แมจะทําลม ๆ ลุก ๆ อยูตรงนั้น มันทํายากก็ทําไป.
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การฝ กตองทําใหได มากขึ้น; แมแตทํ างานทางฝมื อ ก็ ตองหัดกั นนาน
กว าจะมี ความชํ านาญและทํ าได . การทํ างานฝ มื อหากิ นนี่ แหละ เป นช าง เป นศิ ล ป น
เป นอะไรก็ ตาม ต องหั ดกั นนานซ้ํ า ๆ ซาก ๆ กว าจะชํ านาญ. ทางธรรม ทางจิ ตใจ
ตอ งยิ ่ง ไปกวา นั ้น อีก ; เพราะวา จิต ใจนั ้น ควบคุม ยาก มัว ไวเกิน ไป คุม ยาก ;
ไมเหมือนกับมือเทา แขนขา เปนวัตถุคุมงาย.

รวมความแลวก็คือวา หมดปญหาวาจะทําไดหรือไมได; มีแตปญหา
วาจะทําอยางไร;แลวก็ทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหดีขึ้น จึงจะเปนเรื่องของการปฏิบัติ.
แม แต การพู ดที่ นี่ ก็พู ดซ้ํ า ๆ เหมือนที่ เราเรี ยกว า ทํ าปาฏิ โมกขทางวิ นั ย. ทํ าปาฏิ โ มกข
ทางวิ นั ยแล วยิ่ งซ้ํ า; ทํ าปาฏิ โมกข ที ไรต องซ้ํ าทุ กตั วอั กษรเลย; สวดก็ ต องสวดทุ ก ตั ว
อั กษร. ทํ าปาฏิ โมกข ทางวิ นั ยนั้ น ต องซ้ํ าถึ งขนาดนี้ , ทํ าปาฏิ โมกข ทางธรรมตามที่
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เราเรีย ก, หรือ ตกลงกัน วา ทํ า อยา งนี ้ ที ่นี ่ ก็ต อ งทํ า ซ้ํ า ๆ; ตอ งพูด เรื ่อ งซ้ํ า ๆ
เพื่ อทํ าความเข าใจให ยิ่ ง ๆ ขึ้ นไป. การฝ กทํ างานด วยจิ ตว างต องเป นเรื่ องซ้ํ า, และก็
ไมมีเรื่องอะไรที่ควรจะซ้ํา นอกไปจากเรื่องวาง.
พู ดเรื่ องว าง นี่ ซ้ํ ากี่ ร อยครั้ งก็ ได เพื่ อความเข าใจยิ่ งขึ้ น; เพื่ อประโยชน
ให ปฏิ บั ติ ได ง ายขึ้ น จนพอใจ. การพู ดเรื่ องความว างอย างซ้ํ า ๆ ซาก ๆ เราจึ งเรี ย กว า
ลงธรรมปาฏิโมกขอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ เหมือนอย างปาฏิโมกข วินั ย; ปาฏิ โมกขธรรมะของ
เรานี้ยังพูดซ้ําไดในวงที่กวาง คือไมนาเบื่อหนาย.

เรื่องวาง นี่เปนทั้งหมดในพุทธศาสนาและทุกสิ่ง
ทีนี้ ที่วาพูดซ้ํา วา เรื่องความวางนี่เปนหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมด
เป นหั วใจของทั้ งหมดแล วก็ เป นตั วทั้งหมด นี่ เปนเรื่ องน าหวั ว; แลวคนบางคนไดฟ งแล ว
จะคิ ดว าไม มี เหตุ ผล เพราะว ามี อะไรสั กอย างหนึ่ งหรื อ ที่ เป นทั้ งหั วใจด วย เป นทั้ งตั ว
ทั้งหมดดวย. นี่แหละจึงประหลาด จึงเปนเรื่องที่นาเอามาพูดซ้ํา ๆ.
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การพูดซ้ํา ๆ นี้ก็มีประโยชนอยูเปน ๒ แง : คือตองหลอเลี้ยงเขาไว
สว นหนึ่ ง ; ต อ งหล อ เลี้ ย งเข า ไว อ ย า ให ข าดตอน เหมื อ นกั บ เรากิ น ข า ว กิ น เพื่ อ
หลอ เลี ้ย งเขา ไว; ถา ไมก ิน ไมม ีอ ะไรหลอ เลี ้ย ง ก็ต าย. อีก สว นหนึ ่ง ที ่ทํ า ซ้ํ า นั ้น
เพื ่อ ให ยื ด ออกไปอี ก เพื่ อ ให เ จริ ญ ออกไปอี ก ให ง อกงามออกไปอี ก ; เหมื อ นกิ น
อาหารเพื่อใหมีความเจริญงอกงามออกไปอีก จึงจําเปนตองทําซ้ํา ๆ ใหงอกงามออกไป.

สรุปวา การพูดเรื่องอะไร ๆ ซ้ํา ๆ ก็เพื่อหลอเลี้ยงความรูเดิมนั้นไว
อยางหนึ่ง; แลวก็ขยายใหงอกงามตอไปอีกสวนหนึ่ง. โดยเฉพาะเรื่องความวา ง
นี้ มี แง , หรื อมี ปริ ยาย มากมายหลายสิ บ หลายร อย จนกระทั่ งพู ดได ว า เป นทั้ งหั วใจ

www.buddhadasa.in.th

๔๕๘

ธรรมปาฏิโมกข

เปนทั้ งตัวทั้งหมด; พูดอยางนี้อาจฟ งไม ถูก, หรื อวาจะใหถูกกวานั้ น ก็คือ ไมเป น
ตัว หรื อไม เป นหั วใจไม เป นตั วอะไรเลย แต เป นทั้ งหมด. พู ดว าเป นทั้ งหั วใจ หรื อ
เป น ทั้ ง หมดของพุ ท ธศาสนานี้ ถู ก ; หรื อ ว า เป น หั ว ใจ หรื อ เป น ทั้ ง หมดของทุ ก สิ่ ง
ทุก อยา ง; ไมย กเวน อะไร อยา งนี ้ก ็ถ ูก ; แตว า ถูก ชนิด ที ่เ ปน ภาษาที ่ตื ้น ๆ
ภาษาคน ภาษาตื้ น ๆ. พู ด ว า เป นทั้ งหมดไม ต องเป นหั ว ใจ หรื อ ไม ต อ งเป นตั ว
แตเปนทั้งหมดก็แลวกัน; แตพูดอยางนี้คนก็ยังคงฟงไมคอยถูก.
ความวางนี่ เปนทั้งหมดไดอยางไร ? นี่ก็คือ ไมมีอะไรที่ไมใชความ
วา ง. ที่ พู ด ว า เป น พุ ท ธศาสนานั้ น มั น แคบ; ความว า งเป น ทั้ ง หมด เป น ทั้ ง พุ ท ธศาสนา และทั้งไมใชพุทธศาสนา ทั้งหมดเลย ไมยกเวนอะไร.
ที่พูดเรื่องความวางวา ความวางเปนพุทธศาสนานี้ หมายถึงพุทธศาสนา
สอนมีใจความสําคัญ เรื่องความวาง; แลวปฏิบัติเพื่อความวาง ไดผลมาเปน
ความวาง อยางนี้. พุทธศาสนาเปนเรื่องความวางทั้งหมดเมื่อสรุปแลว; แมเพียงเทานี้
ก็ ยั ง มี ค นไม เ ข า ใจ, แม พ วกที่ เ ป น “ดงของนั ก ศึ ก ษา“ ก็ ยั ง ไม เ ข า ใจเรื่ อ งอย า งนี้ .
คนบางคนถึ งกั บว า สุ ญญตาไม ใช เรื่ องของพุ ทธศาสนา; ไม ใช เรื่ อ งของเถรวาท;
อยางนี้ก็มี. อยางนี้ถือวาโง; โงดักดานเลย.
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พุทธศาสนามีปริยายมาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ คือ ๘๔,๐๐๐ ข อ ; สรุ ป
แลวใหเวนจากความชั่ว, ใหทําความดี, ใหทําจิตใหบริสุทธิ์. คิดดูเถิด, แลวสาม
อยางนั้นสรุปเขาอีกที ก็คือไมยึดมั่นถือมั่น, ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่น และ
ที่วา ทุกอยางไมควรยึดมั่นถือมั่นนี้รวมอีกที สรุปอีกที จะเหลือคําวา “วาง” คําเดียว,
พยางคเดียว.
คําวา “วาง” นี้ เปนทั้งหมดของพุทธศาสนา จะมองไปในแงไหน ก็พบ
เรื่องวางจากตัวตน วางจากกิเลส วางจากความทุกข วางจากความยึดถือ;
ไมมี
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ความยึด ถือ ก็ค ือ วา ง. เรื ่อ งปริย ัต ิ ก็ค ือ เรื ่อ งวา ง; เรื ่อ งปฏิบ ัต ิ ก็ค ือ
ปฏิบัติเ พื่อ ความวา ง; เรื่อ งปฏิเ วธก็คือ ผลที่วา ง; เรื่อ งศีล ก็ทํา ใหวา งใน
อั น ดั บ ต่ํ า ๆ; เรื่ อ งสมาธิ ก็ ทํ า ให ว า งยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป โดยควบคุ ม เอาไว ; เรื ่อ ง
ป ญ ญาก็ ทํ า ให ว า งถึ ง ที่ สุ ด ; ไม มี อ ะไรที่ ไ ม เ ป น ไปเพื่ อ ความว า ง. เพราะฉะนั้ น วิ ธี
ฉลาดหรื อลั ดหรื อประหยั ด ได ประโยชน ไม เสี ยเวลา นี้ คื อพู ดเรื่ องความว าง. ที นี้ จ ะ
มาแยกแยะที ละข อ ๆที ละแง ที ละมุ มนี้ ยั งกิ นเวลามาก; จะเป นเรื่ องของคนโง ; เป น
โอกาสให คนโง ซอกแซก ถามด วยเหตุ ผลจู จี้ อย างนั้ นอย างนี้ , เป น logic อย างนั้ น
อยางนี้มากแงมากมุมออกไป ซึ่งไมมีที่สิ้นสุด ไมมีจุดจบตายเปลาก็ไมรูเรื่อง.
เรื่ องความว างนี้ จะเป นเรื่ องที่ เพ อเจ อก็ ได ; มั นออกไป ออกไปจนเป น
อภิธ รรม เปน อะไรมากไปไมม ีที ่สิ ้น สุด ก็ไ ดเ หมือ นกัน . ทีนี ้ เรากํ า ลัง จะ
รวบรัด เขา มา; ปฏิบัต ิอ ยา ใหจิต เกิด ยึด มั่น เปน ตัว กู-ของกูอ ยูเ สมอ. นี่ก็ยัง
เหลื อเท านี้ เอง ข อเดี ยวเท านี้ เอง. โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในขณะทํ าการงาน ซึ่ งมั กจะ
เกิ ด ความรู สึ ก ที่ ไ ม ว า ง; ที่ ถู ก นั้ น ต อ งให ว า งอยู เ สมอ. นี่ เ ราใช วิ ธี พู ด วิ ธี อ ธิ บ าย
ซ้ํ าๆ ซาก ๆ ตามแบบของฝ ายเถรวาทอยู มาก คื อพู ดกั นอยู เสมอ พู ดกั นเรื่ อยไปไม มี ที่
สิ้ น สุ ด ; อ า งเหตุ ผ ลอย า งนั้ น อย า งนี้ เ รื่ อ ย ๆ ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ซึ่ ง ก็ ไ ม ใ ช ตั ว ศาสนา.
ตัวศาสนานั้นไมตองพูด กมหนากมตาระวังจิตใจ อยาใหเกิดตัวกู-ของกูทุก
อริยาบถ ทั้งเวลาที่ทํางานและเวลาที่ไมไดทํางาน.
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การฝกเรื่องวาง ตองฝกทั้งในขณะทํางานและไมทํางาน

ที่พูดมาเท านี้ นับวาพูดมาพอแล ว เกือบจะไม ตองพู ดอี ก เพราะเวลาของ
เรามีอยู ๒ ชนิด: เวลาที่เราทําการงานจริง ๆ จัง ๆ นี้อยางหนึ่ง; เวลาที่ไมไดทํา
การงาน เช น เวลาพั ก ผ อ นเวลากิ น อาหาร เวลาอาบน้ํ า เวลาไปบิ ณ ฑบาต เวลา
อะไรก็ตาม, นี่อีกประเภทหนึ่ง ที่วาไมใชเวลาทําการงาน.
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ทีนี้ ตองการจะใหเวลาทั้ง ๒ ประเภทนี้ เปนเวลาที่เราตองฝกหัดใหมี
จิต ใจที ่ว า ง :เมื ่อ เราไมทํ า การงาน, กํ า ลัง กิน อาหาร เดิน ไปเดิน มา ไปถาน
ไปส ว ม ไปไหนต า ง ๆ ก็ ต าม ก็ ต อ งระวั ง เต็ ม ที่ ที่ จ ะเกิ ด เรื่ อ ง, แม จ ะไม ทํ า อะไร
อยากนอนก็ น อนได แต ต อ งทํ า เหมื อ นกั น , แม อ ยากจะนอนก็ ต อ งทํ า ให รู เ รื่ อ งว า ง
หรือไมวางนี้.
ถ าจะใช เรี่ ยวแรงให มี ประโยชน มี คุ ณค าเหลื ออยู ตลอดกาลนาน เป นอนุ ส รณ .
ก็ต องทําการงาน. เมื่อแน ใจว าจะต องทําการงาน ก็ต องเลือกเอาการงานอะไรที่น าทํ า ,
ซึ่ งต องเป นการงานที่ มี ประโยชน แก เรื่ องนี้ โดยเฉพาะจริ ง ๆ ดี กว าเรื่ องอื่ น. อาจจะไป
ช ว ยสงเคราะห ป ระชาชน, ทํ า สาธารณะประโยชน , หรื อ อะไรก็ ไ ด เ หมื อ นกั น ;
แตคงไมดีเทาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้, คือการเผยแผเรื่องวางนี้.
ชวยกันสรางสิ่งซึ่งเปนอุปกรณในการเผยแผเรื่องวาง เขาใจวาจะดี
จะมีคามาก; เหนื่อยเทากัน แตจะมีผลลึกซึ้ง คุมคา. ชวยกันจัดวัดทั้งวัด,
สวนโมกขทั้งหมดนี้ ให เปนสิ่งที่ สั่งสอนเรื่องความวาง เปนอุปกรณสําหรับสั่งสอนเรื่อ ง
ความวาง, ใหเปนโรงมหรสพไปทั้งวัด. ขอนี้หมายความวา ตัวธรรมะคือความวาง
นั้นเอง เปนตัวมหรสพ.
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ที นี้ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป นอุ ปกรณ ช วยให เข าใจเรื่ องความว าง สิ ่ง
เหลานั้นทั้งหมดเราเรียกวา “โรง” หรือ “โรงมหรสพ” เชนวัดทั้งวัด หรือกุฏิหลังนี้
หรื อ ก อ นหิ น ต น ไม อ ะไรต า ง ๆ ที่ เ ราจั ด เรี ย งขึ้ น ไว เพื่ อ ช ว ยให เ กิ ด ความรู สึ ก ว า ง
อย า งใดอย า งหนึ่ ง ขึ้ น มาในจิ ต ใจของผู ที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ ง. แม ที่ สุ ด แต จ ะให ไ ด เ ห็ น
ให ได อ าน ได ฟ ง หรื ออะไรก็ ตาม ล วนเป นเรื่ องช วยให รู จั กความว างด วยเหมื อนกั น ,
เปนสวนโรงมหรสพดวย.
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บางคนคิดวา “โรงมหรสพ” มีเฉพาะตึกหลังนี้ นั้นไมใช; ไมใช
เพียงวาตึกอยางนี้; แตเราหมายถึงทั้งหมด ทั้งวัด แมกอนหินสักกอนหนึ่ง ที่วาง
ไวในลักษณะที่เหมาะสม หรือเปนอยูตามธรรมชาติในลักษณะที่เหมาะสม ;
ใครได เข าไปนั่ งตรงนั้ น ชวนอารมณ ให ว าง ให โปร ง ให เย็ น ให นึ ก ให รู สึ กถึ งสิ ่ง
ที่เรียกวา วาง,
ไมมีอารมณอะไรมารบกวนได;
สิ่งตาง ๆ พูดได สอนได
แสดงไดทั้งนั้น.
มันเปนความโงของคนที่เขามาเทานั้นเอง จะชวยไดอยางไร ?
จะวา
อยางไร ? จะโทษใคร ? เปนความเขลาของคนที่มานั้นเอง ถาเก็บเอาอะไร
ไมได รับอะไรไมได. เชนภาพตาง ๆเหลานี้ มีแตคนเดินผาน จะเหลือบอาน
หนังสือที่เขียนอธิบายสักเที่ยวก็ทั้งยาก, หรือพออานสักเที่ยวหนึ่งก็ผานไป ๆ; อยางมาก
ก็ดูสัก ๒ ภาพ, อานหนังสือสัก ๒ ภาพ, แลวก็ผานไป; ไมมีใครใฝรูและตอสูเพื่อจะ
เขาใจ. แมแตพวกพระก็อยูในลักษณะ ใกลเกลือกินดาง, พวกพระที่อยูที่นี่ก็มี
ลักษณะใกลเกลือกินดาง; หรือเหมือนจวักตักแกง ไมรูรสแกง, หรือเหมือนกบ
เกสรบัวรวงลงบนหัว มันก็ไมรู.
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ถาใครรูก็ลองอธิบายภาพ “จากอนันตะสูอนันตะ” ดูซิ; ทั้งหมด
ที่นั่งอยูที่นี่ ใครลองอธิบายภาพที่มีเสียงระฆัง, ตีระฆัง, แลวมีคําอธิบายภาพวา
จากอนันตะสูอนันตะ ดูซิ; คุณลองอธิบายกันดูซิวาอยางไร ?

“จากอนันตะสูอนันตะ” เปนอยางไร
เราพูดอวดไดเลยวา ทุกภาพนั้นแสดงความวาง แตคนหูหนวกตาบอดจะ
ไมเห็นไมเขาใจฟงไมรูเรื่อง.
อยาวาแตภาพเลย แมแตกอนหิน มันก็แสดง
ความวาง ตนไมทุกตนก็แสดงความวาง;ไมตองพูดถึงภาพเหลานี้ ซึ่งมุงหมาย
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แต จะแสดงเรื่ องความว าง แล วก็ ได แสดงไว อย างยิ่ งด วย ไม ใช เล็ กน อยที่ พู ดว า “จาก
อนันตะสูอนันตะ” นี้.
ภาพเหลานี้พยายามอยางที่สุดแลว ที่จะแสดงชัดเจน เจาะจง
ลึกซึ้ง
กวางขวาง ยิ่งกวากอนหิน ที่เปนอยูตามธรรมชาติ;
แตคนก็ยังโงอยู.
รับเอาไมได.
สวนภาพที่วานี้ คือระฆังแลวก็มีการกระทุง ใหระฆังเกิดเสียงขึ้นมา; แลวเขียน
คําอธิบายวา จากอนันตะสูอนันตะ
คือจากไมมีสิ้นที่สุด.ไปสูอนันตะ คือสูไมมี
ที่สิ้นสุด.
ขยายความออกไปนิดหนึ่งครั้งแรกก็วา เสียงระฆังนี้ออกมาจากสิ่งที่ไมมี
ที่สิ้นสุด;
แลวเสียงระฆังนี้ดับไปในสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด
คือเสียงระฆังออกมาจาก
สิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุดนี้.
พูดภาษาคนธรรมดาก็วา ไปตีระฆังเขา ก็มีเสียงดังออกมา;
เสียงนี้มีให
ไมรูจักหมดจักสิ้น;
นี่ภาษาโง ๆ ภาษาคน ระฆังนี้ใหเสียงออกมาไดไมรูจักหมด
จักสิ้น;
แปลวา มันมีคลังที่ไมรูจักหมดสิ้นสุดของเสียงที่จะใหมา.
ไปตีทีไรก็ดัง
ทีนั ้น ถา มัน ยัง เปน ระฆัง อยู  ลองไปตีด ูซ ิ ๑-๒-๓-ฯลฯลา นครั ้ง รอ ยลา นครั ้ง
มันก็มีเสียงให หรือมีอยางไมมีที่สิ้นสุด หรือมีไมหมด.
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ขอที่ ๑. คือ จากไมมีที่สิ้นสุด คือเสียงระฆังนี้ไปไหน ? ทําไมมันจึงไม
รูจักเต็ม ?
ถาเอาเสียระฆังนี้บรรจุลงไปในอากาศ แลวทําไมไมรูจักเต็ม, หรือเต็ม
จนเสียงระฆังเขาไปอีกไมได; ก็เพราะมันเปนความไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน. นี่
ก็ทําใหเห็นไดวา เขามองเหวลึก,
แลวเขาเขียนภาพนี้อยางลึกวา “จากอนันตะ
แลวก็สูอนันตะ”. นี่เรียกวาภาษาคนโง พูดภาษาคน :
เสียงระฆังออกมาได
ไมมีที่สิ้นสุดแลว ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด.
ถาจะพูดอยางวัตถุก็ได คือเสียงระฆังเปน
เสี ยงของวั ตถุ เป นของธรรมดา เกิ ดจากความไหวของวั ตถุ ของสสาร ของอะไรที่ อ อก
มาไดไมมีที่สิ้นสุด ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด;นี่เปนภาษาเด็ก ๆ.
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ขอที่ ๒ เราเปลี่ยนเปนใช ความไมมีที่สิ้นสุด ออกมาจากความไมมีที่
สิ้นสุด ไปสูความไมมีที่สิ้นสุด; นี่มันจะคอย ๆ สูงขึ้นมา คอย ๆ ลึกขึ้นมา. ทีนี้
ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน ? ถาตั้งปญหาตอไปวา ความไมมีที่สิ้นสุดอยูที่ไหน ;
คนโงก็จะสงจิตใจไปโนน ไปไกล ไมมีที่สิ้นสุด เปน อนนฺโต โอกาโส
อะไรโนน.
คนโงจะคิดอยางนี้; สวนคนฉลาดเขาจะลอวา : อาว, ก็มันออกมาจากระฆังใบนี้,
ความไมมีที่สิ้นสุด ออกมาจากระฆังใบนี้ ที่นี่และเดี๋ยวนี้,
เห็นความไมมีที่สิ้นสุดนี้
ที่นี่และเดี๋ยวนี้. มันไปไหน ? มันก็จะไปสูที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกัน; ก็มันออก
มาจากที ่นี ่แ ละเดี ๋ย วนี ้ มัน ก็จ ะไปสู ที ่นี ่แ ละเดี ๋ย วนี ้.สํ า หรับ ความไมสิ ้น สุด นั ้น
คือที่นี่และเดี๋ยวนี้ แลวมองเห็นตอไปวา : ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็ไมตางกัน ไมวา
ตรงที่ไหน มันก็เปนที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนั้น.
มองดู ให ลึ กเข าไปดั งกล าว ก็ สอนให รู ว า อนั นตะคื อไม มี ที่ สิ้ นสุ ดนั้ น
มันคือที่นี่และเดี๋ยวนี้.อยาเปนคนบา เหมือนเทวดาองคนั้นในเรื่อง โรหิตัสสสูต ร;
เขาจะไปหาที่สุ ดของโลก เที่ ยวเหาะไปทั่วไปหมด ดวยความเร็วสู งสุด เหมือนกับเงาก็ไ ม
พบที่สิ้นสุด เพราะความไมที่สิ้นสุดมีอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้. ถามองอีกนิดเดียวก็จะเห็นวา
ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั้นแหละ คืออันเดียวกันกับความวาง;
จากวาง สูวางคือจาก
อนันตตะสูอนันตะ. ตองเปนวาง จึงจะเปนอนัตตะ; ถาไมวางแลวไมเปนอนันตะ.
เราถือวา เสียงก็วางเหมือนกัน, เหตุใหเกิดเสียงก็วางเหมือนกัน, ความดับ
ของเสียงก็วางเหมือนกัน.
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ตอนนี้ พวกนั กเรี ยนอภิ ธรรม หรื อพวกที่ เรี ยนนั กธรรมอยู ในโรงเรี ยนธรรมดา
ทั่ว ๆ ไปอาจจะไมยอมรับที่วาวาง ในลักษณะที่เปนอสังขตะและสังขตะ,
หรือทั้ง
สั ง ขารและวิ สั ง ขารนั่ น แหละว า งไปติ ด ทางตั ว หนั ง สื อ ว า นิ พ พาน หรื อ อสั ง ขตะ
ละก็วาง; แลวมาใหสังขาร หรือ สังขตะนี้วุน; นี่ไมเขาใจกัน; ที่จริงไมใ ช
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อยางนั้น; ที่แทก็ตองวาง หรือวา ถาถามวา ถาวางทําไมจึงมีเสียง ?
ทําไมจึง
เกิด ขึ้น -ตั้ง อยู-ดับ ไป,เกิด ขึ้น -ตั้ง อยู-ดับ ไป;
นี้คือ ความที่ไ มเ ขา ใจวา เกิด
ขึ้น -ตั้ง อยู-ดับไปนั่น แหละคือ วาง,
พอเสีย งระฆังเกิด ขึ้น เสีย งก็เ กิด ขึ้น
เพราะไมกระทบระฆังซึ่งเรียกวา “ปรุงแตง” นี้ทําใหเกิดขึ้น, แลวก็เกิดขึ้นแลวปรากฎอยู แลวก็ดับไป; แลวจะเขาใจไดอยางไรวา เกิดขึ้นก็คือวาง ตั้งอยู
ก็คือวาง ดับไปก็คือวาง ทั้งหมดก็คือวาง.
ตอนนี้ผมก็เคยยุงหัว, ไมเขาใจ แลวยุงหัว, แลวเขียนยาก เขียนคํา
อธิบายยาก;เพราะวา เราเอาความรูสึกของคนธรรมดาเปนหลัก;
ไมรูวาเรื่องนี้
ตองเอาธรรมชาติเปนหลัก.
ถาเราเปลี่ยนเสียนิดเดียววา ไมวาอะไรลวนเปน
ธรรมชาติละก็จะเขาใจไดวา ไมวาอะไรชนิดไหนหมด มันวาง.
การเกิดขึ้น หรือ
การดับไป ก็เปนธรรมชาติ, แมแตนิพพานก็เปนธรรมชาติ. เมื่อทุกสิ่งเปนเพียง
ธรรมชาติ ไมใชตัวไมใชตน จึงพูดวาวาง.
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เสียงระฆังที่เกิด ก็คือวาง สิ้นสุดแหงเสียงระฆังคือดับ ก็คือวา ง;
แลว วา งนั้นคืออนันตะ.นักเลงคนนั้นจึงเขียนไววา : จากอนันตะสูอนันตะ; ฟง
ใหดีคลาย ๆ กับวามีขึ้นมา ไมวาง เพราะมี “จาก” และมี “ถึง”. อนันตะอยูที่ไหน ?
ก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้;
เชนเดียวกับที่วา วางนั้นก็คืออยูที่นี่และเดี๋ยวนี้.
ฉะนั้น
ทุก ๆ แหง เหมือนกันหมด, ไมมีตรงไหนเปนหัวใจได.

สิ่งที่เปนความวางแลว ไมมีตรงไหนเปนหัวใจได,
มันเปนตัวเดีย ว
อันเดียว,
เปนความวาง ไมมีหัวใจ,
หรือไมมีเปลือกนอก หรือไมมีอะไร.
ธรรมะที่แทจริงคือความวาง, อะไร ๆ ก็เปนความวางหมด. สังขตะหรือสังขาร
คือความวาง,
อสังขตะหรือวิสังขารก็คือวาง; แตวางชนิดหนึ่ง มันเปลี่ยน
เหมือนกับกระดุกระดิก หรือเปลี่ยนได.
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เชนวา เมื่อไมไดอยูนิ่ง ๆ มีคนไปเคาะเขา จะมีเสียงออกมา แลวก็ดับไป ;
หรือเหมือนกับทะเล, ทะเลที่ถูกทําใหเปนคลื่น ก็ยังเปนทะเลอยูนั่นแหละ, ไมได
สูญเสียความเปนทะเล;แตเราดูเหมือนกับเปนของใหม อันใหม.
ทะเลเมื่อมีคลื่น
กับทะเลเมื่อไมมีคลื่น เรารูสึกกันไปคนละอยาง; เรารูสึกวา น้ําแท ๆ เมื่อไมมีคลื่นนั้น
อยางหนึ่ง, เมื่อมีคลื่นก็กลายเปนอื่นเสียแลว, ไมรูสึกวาเปนอันเดียวกันเสียแลว.
นี่ทําใหเราไมเขาใจวา ความเกิดกับความดับ ซึ่งวางเหมือนกัน นี้เปนธรรมชาติ
เหมือนกัน.
การที่ เสี ยงระฆั งดั งขึ้ น หรื อเสี ยงระฆั งดั บไป มั นก็ มี ความหมายอย างเดี ย ว
กันกับทะเล.เด็ก ๆ อาจจะโงมาก จนถึงคิดวาเปนคนละทะเลก็ได.
ผมเองก็เคยรูสึก
อยางนั้น. เมื่อเด็ก ๆ ไปทะเลคราวหนึ่ง เห็นทะเลเงียบสงัดเปนกระจก; ไปทะเล
อีกคราวหนึ่ง อาว,
มันคนละทะเลเสียแลวไมไดคิดวา เพราะมีคลื่น เพราะมีลม
ไปทําใหทะเลยเปนอยางนั้น ๆ.
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หรือวา ของบางอยาง เราดูคนละคราว คลายเปนของคนละอัน
ละอยาง, แมแตหมากับลูกหมา เราก็ไมคิดวาเปนอยางเดียวกัน; เมื่อเปนลูกหมา
มันไมเหมือนกับหมา. ลูกปลาบางชนิด แทบวาจะไมเปนลูกของปลา. แมแตลูกน้ํา
นี่คือยุง,
เกือบจะไมมีใครนึกไดวา ลูกน้ํานี้คือยุงทุก ๆ สิ่ง มันพรางตาขนาดนี้
คือความเปลี่ยนแปลง; แลวความเกิดกับความดับมันยิ่งรายไปกวานี้.

เสียงที่ดังขึ้น กับ เสียงที่ดับลงนี้ ชวนใหนึกวาเปนคนละอยาง; ไมมี
ความเขาใจวาเกิดกับดับ นี้คือวาง หรือคือสิ่งเดียวกัน. เกิดมาเปนเสียงระฆัง
ที่ไพเราะจับหูจับใจ.
แลวก็จางไปเปนเสียงระฆังที่เงียบหายไป;
ที่แทก็เปนอัน
เดียวกัน.
พวกที่ติดตัวหนังสือ จะไมยอมใหวิสังขารวางอยางเดียวกันกับสังขาร;
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เห็นวาสังขารละก็เปนทุกข แลวก็ไมวาง. เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา “ไมวางนั้นเปน
ทุกข”. ที่แททุกขก็คือวาง; นี่เมื่อพูดภาษาที่ถูกตอง ภาษาธรรมะ.
ถาพูดภาษาคน มันมีวุน มีวาง; ถาพูดภาษาธรรมะจะมีเหมือนกันหมด
ไมมีอะไร, วางเหมือนกัน, และวางจากความหมายอื่นดวย. ความหมายที่สูงกวา
ทั้งวุนและวาง ในภาษาคนนั้นแหละคือวางที่สุดในภาษาธรรม, ความเงียบ
กับความไมเงียบนั้น ภาษาธรรมเปนวา มันจึงเงียบ และไมมีตัวตน.
ทีนี้ ไมตองพูดถึงเสียงระฆังก็ได เอาเสียงผมที่กําลังพูดมิดีกวาหรือ ;
ระฆังยังไมไดตี ยังไมมีใครตี;
เสียงที่ผมกําลังพูดนี้ ก็เหมือนกันกับเสียงระฆัง ;
จากไมมีที่สิ้นสุด แลวก็ไปสูไมมีที่สิ้นสุดเหมือนกัน. มันปรุงออกมา เรียกวาสังขาร,
จากภาวะอันหนึ่งซึ่ งมีค าอย างไม มี ที่สิ้ นสุ ด คื อว างนั่ นเอง;แลวความปรุงนั่ นมันก็ ไ ป
สูความดับ ก็ไปสูความวางไมมีที่สิ้นสุด. แตถาเรา ขืนพูดแบบนี้เรื่อยไป จะกลาย
เปนไมใชธรรมะแลว,
มันจะกลายเปนขอเท็จจริงที่เกินไป โดยไมตองรูก็ได,
จะเปนธรรมะเพียงกํามือเดียว ในรูปที่เปนธรรมะเพียงกํามือเดียว.
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พระพุทธเจา ทานสอนกํามือเดียว, แลวปฏิบัติใหไดกํามือเดีย ว
ก็เ รีย กวา ไดห มดทั้ง ปา .ใบไมห มดทั้ง ปา ไมตอ งสนใจก็ไ ด,
ใหส นใจเพีย ง
ใบไมกํามือเดียว. จะปฏิบัติอยางไร ? ก็คือ ใหควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ อยาไดไปหลงอะไรเขา เปนนารัก นาเกลียด เปนตัวกู-เปนของกู ขึ้นมา
ใบไมกํามือเดียวมีเทานั้น, แลวก็ปฏิบัติในขณะที่ทํางานกันอยูนี่; เพราะขณะ
ทํางานมีเรื่องยั่วมาก,มีเรื่องยั่วใหโกรธไดมาก.
พอเหนื่อยขึ้นมา ก็ยั่วใหเกิดโมโห
โทโสขึ้นก็ได, หรือเพื่อนมากระทบกระทั่ง ทําใหเกิดโมโหโทโสขึ้นก็ได; มีเรื่อง
ที ่ม ากระทบกระทั่ ง ทํ า ให เ กิ ด ตั ว กู -ของกู นั่ น แหละมาก,ก็ เ ป น บทเรี ย นที่ ดี ถ า ไป
นอนเสียก็ไมมีเรื่อง. ลองดูก็ได ถามาทําอะไรเขา เดี๋ยวมันก็ฮื่อ ๆ แฮ ๆ กันแลว.
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แลวก็มีอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา พอเหนื่อยขึ้นมา อารมณก็เปนไมวางแลว.
ก็เหมือนระฆังถูกตีแลว

มีกูขึ้นมา

ใหพิจารณาดูเสียใหดีวา ที่เกิดความทุกขขึ้นมา ก็วาง, ที่ดับไป
ก็คือ วา ง. เพราะฉะนั้นจึงพูดวาไมมีอะไรที่ไมวาง; ของที่คูกัน ตรงกันขามกัน
เปนสองอยาง ทั้งสังขตะ อสังขตะก็วาง. เมื่อทั้งสองอยางวา ไมมีเหลืออะไรทั้งนั้น,
ความทุกขก็วาง ความสุขก็วาง. ความทุกขกับความสุขก็เปนของหลอก ๆ เหมือน
เสียระฆังเกิด เหมือนเสียงระฆังดับ. สวนภาวะวางอันแทจริง ไมมีที่สิ้นสุด
นี้เปนอีกอันหนึ่ง; ไมใชเสียงระฆังเกิดหรือเสียงระฆังดับ. เสียงระฆังเกิดจากความวาง
แลวก็ดับไปสูความวาง; ความวางเปนอีกอันหนึ่งจากการเกิดและการดับ.

ทั้งเกิดและดับเปนความวาง
แลวทําไมพูดวา เมื่อเกิดและดับ ก็เปนของวาง ? นี่ก็เปนของผิวเผิน
ที่สุด; เหมือนคลื่นกระแสน้ํา กําลังแสดงตัวในรูปอื่น เกิดเปนลูกคลื่นขึ้นมา แลว
ดับไปในน้ํา,
เกิดจากน้ํา ดับไปในน้ํา;นี่เปนลักษณะของลูกคลื่น เปนภาพทางตา
หรือทางรูป. เสียงระฆังนั้นเกิดทางหู เกิดมาจากความวางแลวก็ดับไปในความวาง,
เกิดมาจากความวาง แลวก็ดับไปในความวางเหมือนกับคลื่น เกิดจากน้ําดับไปในน้ํา;
คลื่นเกิดจากน้ําดับไปในน้ํา. น้ําทั้งหมดก็เปนเหมือนกับสิ่งที่ ๓ คือความวาง น้ําที่
เกิดมา แลวก็น้ําที่ดับลงคือคลื่นมี ๒ ความหมาย.
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ภาษาคน ภาษาที่บัญญัติ ตามภาษาคนนั้น เรื่องที่เกิดหรือวิบั ติ ตองตรง
กันขามเสมอ; แลวก็ชอบใจความสุข, ไมชอบใจความทุกข ทั้ง ๆ ที่เปนของวาง
เหมือนกัน. เมื่อไร พอเกิดชอบใจความสุขเขา ก็เกิดความทุกขทันที, เมื่อ
ไปเกลียดความทุกข ก็เกิดความทุกขขึ้นมา. คําวา “วาง” ตองไมเกลียดความทุกข
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ไมรักความสุขอะไรขึ้นมา เหมือนอยางที่ชาวบานเขาพูดกัน. สัตว มันรักสุข เกลียดทุกข
มันก็เปนสัตวเทานั้นเอง,
สัตวอยางลูกหมาลูกแมว มันก็รักสุขเกลียดทุกขอยาง
นั้นเอง.
ถ าเป นพระอริ ยเจ า ต องไม เกลี ยดอะไร ไม รั กอะไร เพราะว าทุ กสิ่ งว า ง
เหมือ นกัน ;ไมม ีอ ะไรที ่น า รัก ไมม ีอ ะไรที ่น า เกลีย ด วา งเหมือ นกัน หมด ฉะนั ้น
การที่จะไปมุงหมายสิ่งที่เรียกวา อนันตะ, อนันตะคือวาง เปนอนันตะนั้น ไมได
มุงหมายเกิด หรือดับ, เกิดหรือดับนี้ไมใชนิพพาน; ถาไมใชนิพพานจึงไมใช
อนันตะแตอยางใด. เสียงระฆังเกิดขึ้น เสียงระฆังดับไป, เสียงระฆังเกิดขึ้น-เสียง
ระฆังดับไป, เปนเกิดขึ้น-ดับไป; สองอยางนี้ไมใชอนันตะ, สิ่งหนึ่งเกิดจาก
อนันตะ, ไปสูอนันตะ,แลวก็แยกจากอนันตะไปสูอีกอันหนึ่ง เปนสิ่งที่ ๓ นั้นแหละ
เทียบเทากับนิพพาน. ดับอยางที่เรียกวาดับอยางนิพพาน, ดับอยางตลอดกาล ดับ
อยางไมมีตนไมมีปลาย ชั่วขณะปรุงแตง.
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สุข-ทุกข คําคู ๆ นี้ก็เหมือนกัน หมายถึงการปรุงแตง เปนสังขาร. เปน
เวทนาที่เปลี่ยนแปลง. ถาเราเอาคําวา “สุข” นี้ยืมไปใช วาเกิดจากนิพพานนี้เปน
เรื่องหนึ่ง; เปนการพูดใหสนใจเรื่องนิพพาน, นิพพานตองไมสุข ตองไมทุกข;
แตเราอยากจะพูดวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”.
ถาไปหลงวานิพพานเปนสุขอยาง
คูกับทุกข ก็ไปหลงติดความสุขนี้ ก็เลยไมเขาใจนิพพาน,
ไมเขาใจความสุขชนิด
ที่วาไมใชสุข คือเหนือความสุข.

พวกคุณคนหนึ่ง เคยกลาววา รูประฆัง ไมไดเขียนคําอธิบาย. นั่นเพราะ
เขียนยาก;
ทั้งๆ ที่ผมรูความหมาย แตวาเขียนคําพูดยาก แตงใหเปนคําพูดยาก
ยิ่งแต งใหเป นคํ ากลอนยิ่ งยากที่ สุ ด.คุ ณเข าใจแลว ลองไปแต งกั นดู ไปใสความว า ง
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ไวใตรูประฆัง ใหตรงดูที.
ตามความรูสึกของผม เห็นวา เชอรแมนนี่ไมเลวเลย,
ฝรั่ ง คนนี้ ไ ม เ ลว;แม แ ต เ ขาจะไปเอาของคนอื่ น มา ไปยื ม ของคนอื่ น มา ก็ ยั ง เก ง ;
แม ความคิ ดนี้ จะไปเอาของคนอื่ นมาเขาก็ เก งอยู เขาจึ งเลื อกเอาภาพที่ลึ กที่ สุดมา.
ถาเปนหัวของเขาเอง เขียนภาพอยางนี้ออกมา ก็ยิ่งเกงมากขึ้นไปอีก.
เขาเขียนให
เห็นเสียงระฆังจากสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด แลวก็ไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด; นี้สูงมาก.

ทําจิตใหวาง เปนธรรมชาติ แลวจะเขาใจปญหาลึก ๆ ไดงาย
อย าไปดู ถู กคนชาวบ าน หรื อคนฝรั่ ง หรื อคนอะไร เขาอาจจะรู อ ะไรได
เหมือนกัน; เรามันมัวมีมานะทิฏฐิอยางนั้นอยางนี้เสีย จึงรูชา. มันตองปลอยใจ
ใหโลงใหวาง ใหเปนธรรมชาติ,พยายามทําจิตใจใหเปนธรรมชาติ; อยาเห็น
แกตัว, อยามีตัว, จะเขาใจงาย. ความรูสึกอันนี้ มันลึกมาก ละเอียดมาก ;
เราไมสามารถจะเขียนคํากลอน อธิบายภาพนั้นใหคนธรรมดาอานรูเรื่องไดเหมือนกับ
ภาพที่มีอยู. มันควรจะเขียนได; แตตองใชความพยายาม หรือนึกคิดอยางมากมาย.
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ที่จริ งก็ อาจจะใช คํ าพู ด หรื อวิ ชาหลั กวิ ทยาศาสตร ป จจุ บั นทางวั ตถุ นี่ ก็ ไ ด
เหมือนกัน; เขาก็พยายามมองกันในแงนี้อยูแลว แตไมมากหรือไมลึกซึ้ง. เชน
วิทยาศาสตรปจจุบันก็พูดวา วัตถุไมสูญ อยางนี้เปนตน. สสารไมสูญ พลังงาน
ไม สู ญ วัต ถุ ตา ง ๆ นี้ ไ มสู ญ เพียงแต เปลี่ ยนรู ป ไมไ ด สูญ ไปไหน;มั น เปลี่ ย นรู ป
เชนกอนหิน กอนดิน ตมไมใบไม เปนน้ําเปนไฟ หรืออะไรก็ตาม เปลี่ยนอยูทั้งนั้น ;
แลวก็ไมไดสูญหายหรือขาดหายไปขางไหน.
เพราะฉะนั้น ครูสอนวิทยาศาสตรเขา
อธิ บายเรื่ องวั ตถุ ไม สู ญเด็ กนั กเรี ยนอาจจะพู ดว า เมื่ อเข านี้ หมวกของผมหาย จะว า
อยางไร; นี่มันคนละเรื่องแลว.
ไปเรียนเรื่องวัตถุกันเสียบางก็ดี;
อยางเชน ทองคําขุดขึ้นมาจากดิน
ซื้อขาย เอามาทําเปนสรอย เปนแหวน ใสคอ แลวคิดวาไมหาย ไมสูญ;
ที่จริง
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ความสึกหรอที่มันสึกไปทีละนิด ๆ ยิ่งสวมมากเทาไร มันก็ยิ่งหายไปมากเทานั้น มันหาย
อยางละเอียดจนเปนปรมานู เปนอณูไปเลย. คนแก ๆ เขาหามไมใหสวมสรอยขอมือ
ขัดหมอขัดไห เพราะมันจะถูกกับหมอไห จะกรอนหายไป, ที่จริงไมถึงอยางนั้น มันเพียง
หายไป, ทุกอยางมันหายไป, แตวานานมาก. มันหายไปไหน ? มันก็หายอยูใน
โลกนี้ ยังอยูในโลกนี้, หายไปไหนไมได.
ธาตุแทอยางเชนทองคํา เปนธาตุแท ไมหายไปไหน, แตวามอง
ไมเห็น, มันเปลี่ยนไป จนกระทั่งไปรวมตัวกันไดอีก วนไปวนมาอยูในโลกนี้.
กําเนิดทีแรกก็แยกออกมาจากหินที่เปนเนื้อโลกแลวก็ถูกคัดออกมาเปนทองคํา, แลวก็
ละลายละเอียดหายไปอีก, ไปปนไปผสมกับอยางอื่นอีก ออกมาอีก; เรียกวาวัตถุนี้
ไมหายไปไหน; เพียงแตเปลี่ยนอยูในสภาพที่เราเห็นมันบาง ไมเห็นมันบาง.
อยางน้ําฝนนี่ เทาที่มีอยูในโลก ก็ไมไดหายไปไหน; มันเปนฝนตกลงมา
เราใสโองไว,แลวก็หายไป; แลวฝนตกมาอีก เราก็มีน้ําฝนอีก แลวก็หายไปได.
ไปอยูบา นโนน บา นนั้น ที่นั่น ที่นี่; โอง ใหญคือ ทะเล.
ตกลงไปในทะเล
หายขึ้นไปในอากาศทั่วทุกหนทุกแหง; น้ําฝนก็เปลี่ยนไป ๆ มา ๆ, ไมไดหายไปไหน
มีเทาเดิมเรื่อย. นี่เปนเรื่องวัตถุ; มีอาการเหมือนกับออกมาจาก “ไมมีที่สิ้นสุด
กลับไปสูไมมีที่สิ้นสุด”.
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เราลองศึกษาดูเรื่องวัตถุ ดังเชนเรื่องน้ําในโลกนี้จะเปนอยาไร ? พิจารณา
ดูไดจะเห็นไดวา น้ํามาจากไมมีที่สิ้นสุด แลวก็ไปสูไมมีที่สิ้นสุด; อันเดียวกัน
เหมือนกัน. ถาถามวาอยูที่ตรงไหน ? ก็ตอบวาอยูที่ตรงนี้ ที่นี้และเดี๋ยวนี้ ทั่วไป.
ที่วา ที่และเดี๋ยวนี้นั้น ขอนี้มีทั่วไปทั้งหมดเลย, ไมมีที่ไหน ที่จะไมมีที่นี่และ
เดี๋ยวนี้.
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ความทุกขยอม เกิดขึ้น-ดับไป ตามธรรมชาติ
ตองไมยึดมาเปนของเรา
ทีนี้ ความทุกข, ปญหาใหญคือเรื่องความทุกข. เพราะฉะนั้น เสียง
ระฆังตองเปรียบดวยความทุกข, เสียงระฆังที่ดังขึ้นแลวเงียบไปนี้ตองเปรียบดวย
ความทุกข, ความทุกขเกิดขึ้นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ, มีตัณหา
แลวมีอุปาทาน,แลวมีความทุกขที่เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานที่ไมมีที่สิ้นสุด :
เปนชาติ
ลักษณะหนึ่ง แลวก็ดับลงไป ไปสูความไมมีที่สิ้นสุด. ความทุกขเกิดจากสิ่งที่ไมมี
ที่สิ้นสุด ดับลงไปในความไมมีที่สิ้นสุด; ถาจิตไปโงไปเอาเปนความทุกข
ของเรา; จิตนี้ก็เปนทุกข;เพราะฉะนั้นจิตนี้เขาจึงตองการใหแยกออกมาเสีย
จากการเกิดหรือการดับ. เชนเดียวกัน จิตที่เปรียบเหมือนกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นหรือ
ดับไป; เมื่อจิตอยูฝายไมไดยิน เปนจิตอมตะ, หรือจะเปนจิตอะไรก็แลวแตจะ
สมมติเรียก; ยอมเปนจิตที่ไมมีความทุกข; แมวารางกายจะเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้น
ดับไป,เกิดขึ้น ดับไป,
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จะเกิดขึ้น
ดับไป ก็ตามในมัน.
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ผมเคยพูดวา สุนัขดีกวาแมว, แมวดีกวาคน. คุณดูเอาเถิด มันตอ ง
ดีกวา ที่มันไมฉลาดไปในทางที่ไปยึดเอาอะไรวาเปนเรา วาเปนของเรา.
คนเรานี่
ชวยไมไดเสียแลว; เพราะคนมีมันสมองมีความฉลาดที่จะยึดวาเรา วาของเราเสีย
แลวก็ตองมีความทุกข. สวนหมา แมว ไมมีความฉลาดพอที่จะยึดอะไรวาเปนเรา
มั น จึ ง ไม มี ค วามทุ ก ข ;
แม จ ะมี ข องเราบ า ง ก็ มี น อ ย มั น จึ ง มี ทุ ก ข
นอยที่สุด;
มันมีทุกขแตนอย ชั่วความหิว ชั่วความอยากอะไรนิดหนอยเทานั้น.
สติปญญาลึกซึ้งที่จะคิดวาอะไรของเรา เงินของเรา ทองของเรา ทรัพยสมบัติของเรา,
เรามีเกิด-มีตาย เราตองมีอะไรไวชาติหนา; สัตวมันคิดไมเปน, เพราะมันสมอง
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นอยกวาเรา.

ธรรมปาฏิโมกข
ฉะนั้น จึงมีความทุกขนอยกวาเรา,

เพราะมันมีความยึดถือ

มนุ ษ ย ที่ มี บ าปกรรมหนั ก ที่ เ กิ ด ไปฉลาดเข า ที่ ไ ปกิ น ผลไม ที่ ทํ า ให
ฉลาดเขา,
รูจักดี รูจักชั่ว รูจักนรก รูจักสวรรค รูจักอะไรมากเขา;
ก็เลยมี
เรื่อ งมากเขา, มีความทุกขใหม. มนุษยตองการความรูอันใหม ที่สุนัขหรือแมว
ไมตองการ; เพราะสมองมันไมใชระดับเดียวกัน, ไมเหมือนกัน.มนุษยตองการ
ความรูอันใหม ที่จะมาดับเรื่องบา ๆ ของตัว, ซึ่งบายิ่งกวาสุนัขและแมว. ครั้น
เมื่อคิดวาอยาใหมนุษยเปนทุกขเลย จึงเกิดเดือนรอนถึงปญญาของพระพุทธเจา:
เรื่องการตรัสรู เรื่องนิพพาน เรื่องทําความไมยึดมั่นถือมั่น,
และมันก็ดีเกินไป
สําหรับมนุษย ที่มีมันสมองดีเกินไป.
เราดูใหดีเถอะ หมา แมว มันมีดีกวาเรา,
มันเปนครูไดมากทีเดียว ;
มันเดินไปเดินมา เดี๋ยวไปเดี๋ยวมา สบายที่สุดเลย.
ถาฝายมนุษยแลว หนาบูด
หนาบึ้งตลอดเวลา ทนทรมานหวานอมขมกลืนตลอดเวลา, ไมจําทําก็ตองทํา.
เพราะฉะนั้น เราตองแกใหตก, ใหเปนเหมือนกับไมทําอยางนั้น ทํางานก็เหมือน
กั บไม ทํ า เจ็ บไข ก็ เหมื อนกั บไม เจ็ บไข หิ วเหมื อนกั บไม หิ ว อยากก็ เหมื อนกั บไม อ ยาก
มีเงินก็เหมือนกับไมมีเงิน มีสุขเหมือนกับไมมีสุข,
ไปซื้อของที่ตลาดก็อยาเอาอะไรมา.
เอาอย างพวกคริ สเตี ยน ว า ไปซื้อของที่ตลาด ขื นเอาอะไรมา ก็ เอามาทรมานใจให เ ป น
ทุกข. เขาคงฟงไมถูกกันละกระมัง จึงไมปฏิบัติในขอนี้.
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อยาไปยึดเอาความทุกขเขามา
ระฆังก็จะไมมีโอกาสดัง
พวกคริ ส เตี ย นไม ป ฏิ บั ติ ใ นข อ ที่ “ไปซื้ อ ของที่ ต ลาด อย า เอาอะไรมา”
เพราะคงฟงไมถูกเลยทิ้งไวเฉย ๆ ในพระคัมภีร.
สวนพวกเราควรจะรูและปฏิบัติ
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ทําไปทุกอยางดวยจิตวาง. ไปซื้อของที่ตลาด ซื้ออะไรมา ก็ทําจิตในเหมือนไมได
ซื้ออะไรมา, มาถึงบานแลว กินใชแลว ใหเหมือนกับไมไดใชไมไดกิน. ความ
อร อยเกิ ดขึ้ นแล ว ก็ เหมื อ นกั บไม อ ร อ ย,ความสุ ขเกิ ดขึ้ นแล ว ก็ เหมื อนกั บไม ได รั บ
ความสุข. อยางนี้แหละคือ วิธีทําใหระฆังไมมีโอกาสดังขึ้นมา,ทําใหเปนระฆัง
เงียบอยูเรื่อย; หมายความวา ระฆังดังขึ้นมาทีไร เปนความทุกขทั้งนั้น. ไประวัง
ดูขณะทํางาน ใหระวัง, ระฆังจะดังขึ้นมา, เมื่อคุณกําลังทํางานนั้นแหละ, ระวัง ระฆัง
จะดังขึ้นมา,เดี๋ยวนั่น เดี๋ยวนี่ เดี๋ยวแฮ เดี๋ยวฮื่อ, ถารักษาใหเปนระฆังเงียบอยูได
ไมดังอยูเรื่อย ก็นับวาดี.
มี พ ระพุ ท ธภาษิ ต อั น หนึ่ ง ที่ พู ด อยู ใ นธรรมบทที่ พู ด ถึ ง เหมื อ นระฆั ง
ทํานองนี้ ใครนึกไดบาง.พอจะนึกได ก็มีในคาถาธรรมบท;
นี้เรียนกันไมจริง
สวนที่เปนเนื้อหาสาระก็ไมจํา ไมชิน.
มีพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา “ทําใหเหมือน
ระฆังปากแตก ตีไมดังตอไป”; มีคําบาลีวา : สเจ เนเรสิ อตฺตานํ กํโส อุปหโต
ยถา เอส ปตฺโตสิ นิพฺพานํ, -ถาทานทําตนไมใหหวั่นไหวอยูเหมือนกังสดาลที่เขา
ขจัดปากเสียแลว, คือตีไมดัง, เปนระฆังที่ตีไมดัง ทานนั้นจะเปนผูถึงพระนิพพาน.
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เป นระฆั งที่ ตี ดั งก็ หมายความว า มี อะไรมาตี ก็ ดั ง มี อะไรมาทํ าใหโ กรธ
ก็โกรธ มีอะไรมาทําใหรักก็รัก มีอะไรที่มาทําใหหลงก็หลง;
มันเปนระฆังที่ตีดัง.
นี่แหละใหรูวา ไมมีที่สิ้นสุดหรอกการที่ตีดังแลวดับไป, ตีดังแลวดับไป นี้ไมมี
ที่สิ้นสุด. หมายความวา สิ่งที่จะมาทําใหเรารัก เราเกลียดมันไมมีที่สิ้นสุดนั้น
มันมีอยูทุกหนทุกแหง ที่นี่และเดี๋ยวนี้ : เดี๋ยวทางตา เดี๋ยวทางหู เดี๋ยวทางจมูก
เดี๋ยวทางลิ้น เดี๋ยวทางกาย เดี๋ยวทางใจ; ไมมีที่สิ้นสุดที่จะมาทําใหระฆังดังหึ่งขึ้นมา.
ฉะนั้นระวังแตอยาใหระฆังดังก็พอแลว; อยาไปศึกษาอะไรใหมากเลย.
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เหตุอันทําใหระฆังดังขึ้นมาก็มี เชนโดยที่เหนื่อยขึ้นมา, หรือวาเหนื่อย
แลวไมไดอะไรไมมีใครขอบใจ ไมมีใครเอาอกเอาใจ. สังเกตดูเถิดจะเห็นชัด. บางคน
เหมือนกับนรกสุมในอกไมมีใครเอาอกเอาใจ ไมไดอยางใจ ไมมีอะไรเปนไปตามใจที่
ตองการ; อยางนี้ทั้งนั้นแหละ. เราก็ตองหัดทําไปโดยไมตองการอะไร; อยาไป
ตองการอะไร, ถือหลักขอนี้เรื่อย หัดทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง อยางนี้เรื่อยไป
ระฆังก็ไมมีโอกาสจะดัง : คือความคิดวุนไมอาจจะมี ไมอาจจะเกิด. เมื่อไมมี
เสียงดัง ก็ไมมีเสียงดับ, เมื่อไมมีคลื่น มันก็ไมมีดับหรือหยุดแหงคลื่น; นั่นก็คือ
สงบตลอดกาล.
พวกมหายานบางคนบางพวก เขาพิจารณาคลาย ๆ กับเราที่วา นิพพานคือ
วัฏฏสงสาร;อยางนี้นายอมแพเลย.
นิพพานกับวัฏฏสงสารอันเดียวกัน หมายถึง
แงที่วา เราไปแยกสวนที่เรารักมาเปนนิพพาน สวนที่เรากลัวเกลียดเอามาเปนสังขาร.
นี่โง, ตลอดเวลาที่ยังตองการนิพพานนี้ยังโงอยูทั้งนั้น. เมื่อเราไมตองการอะไร
หมด เหมือนระฆังเงียบ นี้แหละไมมีเรื่องที่จะเปนทุกข, เปนนิพพานชิมลอง,
นิพพานของชาวบานนั้นแหละเปนอันเดียวกันกับวัฏฏสงสาร. เชนวา : สุขกับทุกข
ก็เปนทุกขเหมือนกัน, เปนสังขารหรือการปรุงแตงเหมือนกัน; ตอเมื่อไมสุข
ก็ทุกข หรือวาง หรือพูดไมไดวาอะไร จึงจะไมทุกข.
ถายังเอานิพพานไปเปนคู
กันกับวัฏฏสงสารอยูแลวละก็ยังบา ยังโง; แทจริงเปนของอันเดียวกัน, อันหนึ่งเกิด
อันหนึ่งดับ เทานั้นเอง. อยางนี้ ในเมืองไทยไมมีพูด แลวไมมีสอนดวย; ถาสอน
ก็ไมเชื่อ, แลวก็คัดคาน; ฉะนั้น จึงไมเขาใจขอนี้.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
อีกอยางหนึ่ง ดีหรือชั่ว เปนของอยางเดียวกัน, ดีหรือชั่ว บุญหรือบาป
สุขหรือทุกขเปนของอยางเดียวกัน, เปนอยางเดียวกัน; หรือวานิพพานกับวัฏฏสงสาร
ก็เปนของอยางเดียวกัน. มันตองวาง ตองไมเปนนิพพาน ไมเปนวัฏฏสงสาร
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จึงจะไมเปนทุกข.
แตพวกเถรวาทเรานั้น ยึดมั่นคําวา นิพพาน เสียเต็มที่
เต็มอัดเลย ดึงไมออก.คิดอยางนี้ยังไมมีหวัง;
ยิ่งตองการยิ่งไมได ยิ่งหวัง
ยิ่ง ไมไ ด; ไมมีห วัง อะไรจึง จะเปน นิพ พาน, ตีร ะฆัง ไมดัง จึง จะได. ถา
ระฆังยังดังอยู-ดับอยู ละก็ไมได.

ทํางานดวยจิตวาง คือทําอยางที่ระฆังไมมีเสียง
คุณใหพูดเรื่องทํางานดวยจิตวาง ก็พูดอยางนี้แหละ คือทํางานอยางที่
ระฆังตองไมดังขึ้นมา
ถายังเกิด ก็ไปนอนในมุงเสียก็แลวกัน จะไมตองเกิดขาด
ศีลขอตบยุงดวย. ใครอยากจะรูเรื่องนี้ ก็ลองนอนกับยุงดู, จะรูไดวามีศีลจริงไหม ;
อยากจะเห็นวามีศีลจริง ตองลองไปนอนกับยุง, อยาหนีไปนอนในมุง. ที่ไปนอน
ในมุงนั้น เกิดเอาเปรียบตัวเองโดยไมรูตัว.
พระพุ ทธเจ าไม สอนให นอนในมุ ง สอนให สู กิ เลส โดยสอนให ใช จี ว รเป น
เครื่องปองกันเหลือบ ยุง ลม แดด หนาว รอ น.
ผมไมเคยใชมุง ตั้งแตอ ยู
สวนโมกขมาจนบัดนี้ เวนแตเมื่อเจ็บไขใครเอามากางใหก็ไมรู,
หรือไปในที่อื่น
ในที่มีเกียรติ เขาใหนอนมุงก็ได; เขาก็ทําใหอยางมีเกียรติไป; แตอยูที่วัดนี้นอน
กับยุง. ถาเอาแซหวดยุง จิตก็ไมวาง, ใชแซปดยุง สัตวมันก็ตายไปบางเหมือนกัน.
นี่ แ ล ว แต ใ ครจะชอบ ผมก็ ไ ม ไ ด พู ด ว า อะไรนี่ จะกางมุ ง เสี ย แล ว หนี ไ ปนอนในมุ ง
ก็ตามใจ.
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ถ าใครอยากจะรู ว า มี ศี ลจริ ง หรื อมี ธรรมะจริ งไหมละก็ ควรจะลองนอนกั บ
ยุงดูบาง;หรือไปนอนที่สนามหญา คายลูกเสือ ก็ดีมาก,
ยุงก็มี หนาวก็หนาว
น้ําคางก็เปยกไปทั้งตัว; นั้นแหละจะรูเรื่องจริงขึ้นมา. เพราะฉะนั้น อยาอวด
ใหมากไปเลย, เปนเรื่องเลนตลกกับตัวเอง โกหกตัวเองตลบแตลงกับตัวเอง
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ไป ๆ มา ๆ อยูอยางนั้น. เห็นแตแกตัวเอง; ก็คิดวา ทําใหดีที่สุดแลว, ทําใหดี
ที่สุด, เอาใหดีที่สุด,ก็เลยเครงครัดไป. แลวก็เลยมัวเลนตลกกับตัวเองอยูอยางนั้น.
เพราะฉะนั้น ผมจึงไมเครง, แลวก็ไมใชไมเครงดวย. ไมทั้งสองอยาง เครงก็ไมเอา,
ไมเครงก็ไมเอา, เอาแตที่ถูกที่ควร ที่พอจะแกอะไรได.
นี่เรียกวาธรรมปาฏิโมกข ปาฏิโมกขในทางธรรม ที่พูดกันซ้ํา ๆ ซาก ๆ
อยูเสมอ, แตไมซ้ําทุกตัวอักษร เหมือนลงโบสถทําปาฏิโมขกวินัย. ทําปาฏิโมกขวินัย
นั้นซ้ําเสียเหลือเกิน; ปาฏิโมกขทางธรรมนี่เรายังฟงในแงอื่นมุมอื่น ในปริยาย
อื่นไปบาง แตก็เปนความวางเรื่องเดียว
ไมมีเรื่องอะไรเรื่องวางเรื่องเดียว
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยูกับเรื่องวางเรื่องเดียว ก็เรียกวาปาฏิโมกขได เปนปาฏิโมกขฝายธรรมะ.
พอกันที ค่ําแลว.
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ธรรมปาฏิโมกข
๑๘. ธรรมชาติ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๑ ตรงกับวันพฤหัสบด แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ ปวอก

ธรรมปาฏิ โมกข วั นนี้ จะพู ดกั นเรื่ อง “ธรรมชาติ “
ซึ่ ง หมายความว า ไม ย กเว น เรื่ อ งอะไร, เป น เรื่ อ ง
ธรรมชาติทั้ งนั้ น. ทุ กเรื่ องไมว าสั งขตะ หรื อ อสัง ขตะ
นี ้เ ปน ธรรมชาติ; ต่ํ า ที ่ส ุด สูง ที ่ส ุด กลา วคือ นิพ พาน
นิ พ พานนี้ ก็ เ ป น ธรรมชาติ นี่ ถื อ ว า เอาภาษาบาลี เ ป น
หลั ก ; ถ า ถื อ ตามภาษาของบุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ ใช ภ าษา
ฝรั ่ง อาจจะเปน คนละเรื ่อ ง. สว นภาษาไทยพูด วา
ธรรมชาติ ก็ มุ ง ถึ ง สิ่ ง ใดที่ ม นุ ษ ย แ ต ง ทํ า ขึ้ น นั่ น มิ ใ ช
ธรรมชาติ; อยางนี้ผิด.
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ธรรม กับ ธรรมชาติ มีความหมายอยางเดียวกัน
เรื่ องธรรมชาติ ภาษาบาลี ว า “ธมฺ ม” คํ าเดี ยว ไม มี ชาติ . คํ าว า ธมฺ ม ,
ธรรม, มีหลายความหมาย : ความหมายที่สําคัญที่สุดวา ธรรมชาติหรือธรรมดา,
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หนทางเปนธรรมชาติที่ดับกิเลสนี้; ธรรมชาติตัวนี้คือ ธรรมบาลีวาธัมโม. ธรรมชาติ
เปน ธรรมดา,ธรรมชาติค ือ ธรรม; ธรรมฝา ยที ่ป จ จัย ปรุง แตง , ฝา ยที ่ป จ จัย
ไม ปรุ งแต ง, นั่ นคื อธรรมชาติ ทั้ งนั้ น. แม ว ามนุ ษย จะเอามาปรุ งแต งมาทํ าขึ้ น ก็ คื อ
เอาธรรมชาติ มาทํ าขึ้ น เอาตั วธรรมชาติ เอาของธรรมชาติ และเอาวั ตถุ ธรรมชาติ ม า
ทํ า ขึ ้น , แลว ก็ทํ า ตามกฎของธรรมชาติด ว ย ไมเ ชน นั ้น ก็เ ปน ไปไมไ ด. เชน วา
สร างบ านสร างเรื อนนี้ ต องทํ าให ถู กต องตามกฎของธรรมชาติ จึ งจะเป นบ านเป น เรื อ น
ขึ้นมา. ยิ่งเรียนธรรมชาติยิ่งรูความจริง, ยิ่งรูพุทธศาสนา.
วั นหนึ่ งที่ คุ รุ สภา ผมแกล งพู ดเยอะ เพื่ อหยั่ งเสี ยง ท านผู รู ทั้ งหลายดู ;
ผมว า “ยิ่ ง เรี ย นพุ ท ธศาสนา ยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา”; เขาเลยหั ว เราเยาะ, ยิ่ ง เรี ย น
พุ ทธศาสนายิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา เขาเลยหั วเราะเยาะ; ถามว าถ าอย างนั้ นให เรี ยนอะไร ?
ผมวาเรียนธรรมชาติ, ยิ่งเรียนธรรมชาติ ยิ่งรูพุทธศาสนา. สําหรับสมัยนี้ ยิ่งไป
เรียนพุ ทธศาสนาของสมัยนี้ แล ว ยิ่งไม รูพุ ทธศาสนา; เพราะว าที่ เรียกว าพุ ทธศาสนาของ
คนสมั ยนี้ นั้ นมั นบ าบอเต็ มที แล ว : คื อเขี ยนขึ้ น ทํ าขึ้ น พู ดขึ้ น บั ญญั ติ ขึ้ น เป นปฏิ บั ติ
แบบนั ้น ปฏิบ ัต ิแ บบนี ้ ปฏิบ ัต ิแ บบสํ า นัก นั ้น แบบสํ า นัก นี ้; นี ่ก ็บ า เต็ม ทีแ ลว .
ถึง เรื่อ งปริยัติก็เหมือนกันขยายเปนอรรถกถาฎีกา ก็เปนเรื่องบามากขึ้นไปอีกและยิ่งไมใช
พุ ทธศาสนา จนกระทั่ งเรี ยนหมดนี้ ไม น าจะเรี ยกว าพุ ทธศาสนา. ยิ่ งเรี ยนพุ ทธศาสนา
แบบนี้ ยิ่งไมรูพุทธศาสนา; ไปเรียนธรรมชาติเสียดีกวา.
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พวกเรี ย นพระไตรป ฎ กยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา เพราะไปเรี ย น system
ที่เขาทําขึ้นทีหลัง, ซึ่งไกลธรรมชาติ. ยิ่งไปเรียนอยางวรรณคดีอยางอักษรศาสตร
ยิ่ ง ไม รู พุ ท ธศาสนา; จะเรี ย นอย า งพุ ท ธศาสนา ก็ จั บ ปมไม ไ ด , เพราะเป น เรื่ อ ง
เรี ยนบาลี เรี ยนภาษา เรี ยนวรรณคดี เรี ยน logic เรี ยนจิ ตวิ ทยา อย างอภิ ธรรมนี้
เสียเรื่อยไป; อยางนี้ยิ่งไมรูพุทธศาสนา.
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ผมกลายืนยันเลยวา ยิ่งเรียนพระไตรปฎกอยางสมัยนี้ ยิ่งไมรูพุทธศาสนา,
เรี ยนพระไตรป ฎกเดี๋ ยวนี้ และเรี ยนอย างวิ ธี เรี ยนของสมั ยนี้ ยิ่ งไม รู พุ ทธศาสนา.
ถาหันไปเรียนตามวิธีของธรรมชาติ และเรียนอยางเปนธรรมชาติ, ใหพระไตรปฎก
เปนเพียงบันทึกเรื่องธรรมชาติ ก็จะรูพุทธศาสนา. เมื่อพูดที่คุรุสภา ผมก็ยืนยัน
วา “ถาคุณไปเรียนธรรมชาติจะยิ่งรูพุทธศาสนา” เขาเลยนิ่งเลย.

การเรียนพุทธศาสนา ตองเรียนจากธรรมชาติ :
กายยาววาหนาคืบนี้
การที่จะเรียนพุทธศาสนาตองเรียนตัวเอง จึงจะรูพุทธศาสนา; ไป
เรียนพุทธศาสนาละก็ยิ่งไมรูพุทธศาสนา. ตองเรี ยนตัวเอง อยางพระพุทธเจาทานสอน :
โลกก็ด ี เหตุใ หเ กิด โลกก็ด ี ความดับ สนิท แหง โลกก็ด ี ทางใหถ ึง ความดับ สนิท
แหง โลกก็ด ี; ตถาคตบัญ ญัต ิไ วใ นรา งกายนี ้, ในตัว นี ้ ในรา งกายที ่ย าววาหนึ ่ง
ที่ มี ใจมี สั ญญานี้ ; แล วเรี ยน “ตั ว”นี้ จึ งจะรู พุ ทธศาสนา. ยิ่ งไปเรี ยนพระไตรป ฎ ก
ก็บาเลย เพราะมากมายจนเปนเรื่องวนเวียน จนไมรูอะไรเปนอะไร พระไตปฎกชั้นหลัง
เชน อภิธรรมนี้ ยิ่งไปไกลเตลิดเปดเปง เปนสวนเกิน.
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ไปอ านปาฐกถาที่ วั ดนรนาถฯ คราวก อนดู . ผมว าอภิ ธรรมเป นส วนเ กิ น
อยางไรบาง, มีเหตุผลอยางไร จึงวาอยางนี้ ? อภิ แปลวา เกิน ก็ได แปลวา ยิ่ง
ก็ได. ถาอภิธรรมแปลวาธรรมะอันยิ่ง ก็ตองเรื่องสุญญตา; นี่คือกํามือเดียวที่
พระพุทธเจาตรัส. ใบไมกํามือเดียวนี้ เมื่อเทียบกันกับใบไมทั้งปา, ใบไมกํามือเดีย ว
คือ หัว ใจของธรรมะ นั่น คือ อภิธ รรม, อภิธ รรมอยา งยิ่ง ; สว นที่ข ยาย
ออกไปเปนใบไมทั้งปานี้ เปนอภิธรรมชนิดที่เปนธรรมะสวนเกิน. ใบไมกํามือ
เดียวกับใบไมทั้งปา เทียบกันดูเถอะไมรูกี่ลาน ๆ ๆ ๆ เทา ที่เปนสวนเกิน, ที่คนขาง
หลังเขียนออกไปเปนสวนเกินทั้งนั้น : เปนจิตวิทยา ตรรกวิทยา ฯลฯ ยิ่งเปนสวนเกิน
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มากเขาไปทุกที. ที่เรียกวาอภิธรรม อยางที่เรียนกันอยูนี้เปนธรรมะสวนเกิน สวนเฟอ ;
ยิ่งเรียนยิ่งไมรูพุทธศาสนา, เพราะยิ่งไกลออกไป ยิ่งไกลออกไป.

การปฏิบัติธรรม ตองทําอยางไมเอาอะไร
คนเดี๋ ย วนี้ ยิ่ ง เรี ย น-ยิ่ ง เรี ย นก็ ยิ่ ง ไม รู , ยิ่ ง เรี ย นยิ่ ง ไม รู ยิ่ ง เรี ย นยิ่ ง ไมรู ,
จะยิ่ ง บ า มากขึ้ น ทุ ก ที . เพราะเรี ย นเพื่ อ เอาความรู , เพื่ อ เป น นั่ น เป น นี่ , เป น ผู มี
ความรู เปนดีเปนเดน; อยางนี้มันก็ยิ่งบามากขึ้นทุกที. การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติ
วิปสสนา ปฏิบั ติธรรมะโดยตรงนี้ ก็เหมื อนกั น ต องระวังมากเหมือนกัน; มั นตอ ง
ปฏิบัติเ พื่อ ไมบ รรลุอ ะไรจึง จะดี, ปฏิบัติเ พื่อ ไมเ อาอะไร เพื่อ ไมไ ดอ ะไร
เพื่อไมบรรลุอะไร นั่นละถูก การปฏิบัติเพื่อไดอะไร เพื่อบรรลุอะไรนี้ มันยิ่งบา
-ยิ่งบ า; ยิ่ งปฏิ บั ติเพื่ อเป นพระอรหั นต เพื่ อบรรลุ ความเป นพระอรหั นตยิ่ งบ า ยิ่ งมี
ตัวตนจั ดขึ้ น ๆ. การจะปฏิบั ติ เพื่ อจะดั บทุกข นี้ บ าพอใช อยู แลว, มีตั วกู ผู เป นทุ ก ข
จึงจะดับทุกข นี่ก็บาพอใชอยูแลว.
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ทําไมไมนึกถึงพระพุทธภาษิตที่วา “ซึ่งภิกษุที่คิดวาจะจําพรรษาที่นี่สักหนึ่ง
พรรษานี้ เปนคนพาล”. ใครเขาใจพุทธภาษิตนี้วาอยางไร ? อิติ พาโล อิธ วสฺ สํ
วสิสฺสามิ - ความคิ ดวาจะอยูจําพรรษาที่ นี่สักพรรษาหนึ่ง อย างนี้เปนคนพาลแลว ;
เพราะมี ตั ว กู ที่ จ ะอยู ที่ นั่ น ที่ นี่ , เป น คนพาลแล ว . ต อ งไม มี ตั ว กู อ ยู ที่ นั่ น ที่ นี่ จึ ง จะ
เปน ธรรมะ. การจํ า พรรษาคา งฝนตามวิน ัย นี ้อ ีก เรื ่อ งหนึ ่ง ; แตค วามคิด ที ่ว า
“ตัวกูจะอยูที่นี่สัก ๑ พรรษานี้” : อิธ วสฺสํ วสิสฺสามิ… ; นี่เพื่อจะได เพื่อจะเอา
เพื่อ จะเปน เพื่อ จะอยู; มีตัว กูทั้ง นั้น จงระวัง ใหดี. การปฏิบัติห รือ การศึก ษา
ก็ตาม การปฏิบัติก็ตาม เพื่อจะได เพื่อจะเปนนี้; มันไมไหวแลว มันยิ่งบา
มากขึ้นทุกที.
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คนที่เปนฝรั่งมาที่นี่ เขาคิดวาจะ obtain หรือ attain อะไรอยางนี้ ระวัง
ใหดีเถอะยิ่งจะบามากขึ้น; จะ obtain นั่น จะ attain นี่ ระวังใหดีจะบามากขึ้น.
แตถาเพื่อไมเอาอะไร,เพื่อไมเอาอะไร ยิ่งขึ้นทุกทีเลย, เพื่อไม obtain เพื่อไม
attain ยิ่งขึ้น ๆ ๆ นี้จะดีและถูก; มีทั้งทางวาง และทางสุญญตา. ปฏิบัติเพื่อตัวฉันนอย ๆ
จะไป obtain อะไรกัน จะ attain อะไร;มีแตจะใหวางไปในที่สุด. บางพวกเหอ
ไปทําวิปสสนาที่นั่นที่นี่, มันเพื่อจะ obtain นั่น attain นี่อะไรกันทั้งนั้น หรือบางที
ก็บามากกวาเดิม. ควรจะสอนใหเขาใจถูกกันเสียตั้งแตตน; อยาปฏิบัติเพื่อจะ
บรรลุนั่น เพื่อจะบรรลุนี่
เหมือนอยางที่เขาวา หรือเขาแตงตั้งกันใหเปนวา
เดี๋ยวนี้แกบรรลุขั้นโสดาขั้นอะไร ๆ; นี่คือบาทั้งคนตั้ง บาทั้งคนรับที่ไปใฝฝน.
ทีนี้ ถาเราพูดวาปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไร; ก็โง จนฟงไมถู ก , ถ า
มีใครพูดวา ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเลย คนเหลานี้ก็โงจนฟงไมถูก : วาทําอะไรกัน
วาทําเพื่ออะไรกัน ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเลย; เพราะวา “วาง” ไปทั้งสิ่งที่จะบรรลุ
และทั้งตัวผูที่จะบรรลุ,
ไมสําคัญนิพพานวาเปนนิพพาน ไมสําคัญในนิพพาน
ไมสําคัญซึ่งนิพพานอะไรนี้ ตัวนิพพานก็วางไป; จะบรรลุอะไรได จะบรรลุนิพพาน
อยางไรได. แลว “ตัว” นี่ก็เหมือนกัน ก็ไมมีตัว; ไมสําคัญวา “เปนขันธ”,
ไมสําคัญวา “ในขันธ”;ไมสําคัญซึ่งวา “ขันธ”, ไมสําคัญ “ขันธนี้วาของเรา”, คําวา
“ขันธนี้” ก็วางไป. ฝายนี้ก็วาง ฝายโนนก็วาง; ไมมีใครจะบรรลุหรือได
รับ อะไร. เราคิดไปทํานองนี้จะสั่งเขา ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรปฏิบัติเพื่อไมเอา
อะไรนี้จะสั้นเขา, จะเร็วเขา แลวจะ “ถึงตัว” ทีเดียวเลย.
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จงอยา ละโมบหรือ ตะกละ ที่จ ะบรรลุนั่น บรรลุนี่
เปน นั่น เปน นี่ ;
หวัง เหอ ทะเยอ ทะยานนี้ยิ่งไกลออกไป;
ยิ่งวนออมไกลออกไป ยิ่งยึดตัวต น
ในสิ่งที่สูงขึ้นไปกวา ที่นารัก นายึดถือกวา; นี้ก็ยิ่งยึดถือมากกวา. ฉะนั้น คนที่
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ยึดถือ มรรค ผล นิพพาน ในความหวังนี้ ยิ่งกวาเปนอยูอยางเดิม; เปน มรรค ผล
นิพพาน ในความหวังไวเทานั้นเอง;
เขาใจผิดเปนอุปาทานตามทัศนะของบุคคลนั้น.
ความสําคัญที่นิพพาน, สําคัญวาเปนนิพพาน, สําคัญวานิพพานของเรานี้ กําลัง
เปนกันอยู คือเปนไปตามทัศนะของบุคคลนั้น.
ควรจะคิดวาปฏิบัตินี้ ปฏิบัติเพื่อไมใหมันมุงอะไรที่จะเอา, หรือไมมี
ผูเอา อยางบทปจจเวกขณที่วา : ยถาปจจฺยํ ปวตฺตมานํ ธาตุมตฺตเมเวตํ, ยทิทํ
จีวรํ ตทุปภุณชฺโก จ ปุคฺคโลธาตุมตฺตโก นิสสฺตฺโต นิชฺชีโว สฺุโ
สิ่งเหลานี้เปน
สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้นกําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ,
จีวรนี้ก็ดี
ผูบริโภคจีวรนี้ก็ดี เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ, มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน, มิได
เปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล,
วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน. ตอง
ปฏิบัติใหเปนอยางนี้. เรื่องบิณฑบาตก็เหมือนกัน, เรื่องเสนาสนะก็เหมือนกัน,
เรื่องยาแกโรคก็เหมือนกัน; ปฏิบัติเพื่อไมเอาอะไร เพื่อไมเปนอะไร.
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ผมเคยใช คํ าพู ดนี้ อย างรุ นแรงและมากที่ สุ ดอยู พั กหนึ่ ง คื อว า “ไม เ อา
ไมเปน” ใชคําสองคํานี้ เรื่องไมเอาและก็ไมเปน. การที่เอาโนนเอานี่เปนของเรา,
การที่ “เปน” คือเปนเรา เปนตัวเรา; ไมเอาและไมเปน คือไมมีเราไมมีของเรา.
แตวาเปนเรื่องยาก เขาใจผิดก็เปนมิจฉาทิฏฐิได ทุกเรื่องเขาใจผิดเปนมิจฉาทิฏฐิได,
นิสสัตโต นิชชีโว อนัตตา สุญญตา เขาใจผิดก็เปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น; ตองเขาใจ
เสียใหถูก.
เรามาอยู ป า มาอยู สวนโมกข มาอยู วั ด ไปอยู หิ มาลั ยอะไรก็ ตามเ หล า นี้
ถาไปอยูเพื่อไดอะไร ? เพื่อจะเปนอะไร เพื่อจะเอาอะไร อยางนั้นก็ไมถูก. ตองเพื่อ
ให วา งจากเอา-จากเปน มากขึ้น ๆ.
อยา ถือ วา เปน การบรรลุห รือ ไดรับ ;
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เพราะจะเปนตัวเปนตนขึ้นมาอีก. ใหมันคอยจางไป-จางไป ไมยอนมาติด,
จางออกไป-จางออกไป-จางออกไป, เพื่อความจางออกไป, เพื่อความสิ้นสุด
วางไปไมมีเหลือ; นี่ควรจะปฏิบัติเพื่ออยางนี้.
อยามีหมายมั่นปนมือเพื่อจะเอาเปนชิ้นเปนอัน, จะบรรลุนั่น บรรลุนี่
บรรลุโสดา บรรลุสกทาคา; นั้นเปนความหวัง เปนความฝน เปนเรื่องวาเอาเอง
ตามทัศนะของตน, ยึดมั่นถือมั่นเอาเอง แลวก็ไปมีผลเปนอันนั้น. กูดีกวาใครแลว
หรือกูสูงกวาใคร,
กูดีกวาใคร กูอะไรกวาใครแลว,
นั่นบามากกวาเดิม.
ฉะนั้น คนที่รูธรรมะ จึงหุบปาก ยิ่งรูเรื่องนิพพานแลวก็หุบปากสนิท, หุบปาก
อยางวิมลเกียรติ, หุบปากอยางคางคก. คางคกนี่หุบปากจนไมเห็นเสน; ไปดู
คางคกธรรมดา ๆ ไปดูเถอะ จะเห็นวาคางคกไมมีปาก ไมมีเสนปาก มันหุบของมันสนิท.
ยิ่งรูธรรมะก็ยิ่งพูดไมได; พอรูธรรมะสูงสุด คือนิพพานยิ่งพูดไมออก, พูดไมถูก
หรือบรรยายไมได, เปนสิ่งที่บรรยายไมได. ถาบรรยายไดแลวยังไมใช, ยังไมใช
ตัวนิพพานแท แตเปนนิพพานทองจํามา; ก็พูดได พูด ๓-๔ วัน, ๓-๔ เดือน
ก็พูดได; เปนนิพพานทองจํา.
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ถึงแมวาเราจะใชคําวาธรรมะหรือธรรมชาติก็เหมือนกัน; ถามองเห็น
ธรรมชาติจริง ๆ แท ๆ ก็พูดไมไดเหมือนกัน, บรรยายไมได. ธรรมชาติสวนแท
สวนลึก สวนจริง สวนยิ่ง, ธรรมชาติสวนนี้เปนสิ่งที่พูดไมได. ธรรมะสวนที่บรรยาย
เปนคําพูดไมไดนี้ เราตองการ; แตเราอยาไปตองการในคําพูดอยางนี้, จะไปเหมือน
กับตองการของดี ของวิเศษ ของอะไรไปเสียอีก; แตโดยขอเท็จจริงก็ เพื่อจะถึงสิ่งนี้
เพื่อใหบรรลุถึง สิ่งที่พูดดวยปากไมได.

การปฏิบัติธรรม ตองมุงหมายเพื่อทําลายตัวกู-ของกู
นี่ ถาเราไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร; ที่พูดนี้ฟงออกหรือฟงไมออก; ถาไมรู
วาจะปฏิบัติอยางไร ก็ควรจะยอนไปในเรื่องที่เราพูดกันอยูบอยที่สุด มากที่สุด พูดกัน
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แทบทุกวัน : ปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู. การปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู
ผูปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรเพื่อไมไดอะไร เพื่อไมเอาอะไร;
ทําลายตัวกู-ของกู
ใหห มดไป แลว มัน ไมมีอ ะไรที่ไ ด,
ไมมีก ารไดไ มมีผูไ ด.
ถา พูด กลับ ก็วา
ไดแกความไมมีตัวกู; อยางนี้ก็ยังไมถูก เพราะไมมีตัวผูจะได หรือผูจะตองการเสียแลว
มันมีแตคําพูด เหมือนอยางจะพูด พยายามจะพูด วาเราปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง หรือไดมา
ซึ่งความสิ้นไปแหงตัวกู; บาเลยอีก. เมื่อถึงความสิ้นไปแหงตัวกู ก็ไมมีตัวผูที่จะ
ตองการ คือตองการธรรมะนี้ ฉะนั้นจึงไมใชทางที่จะพูดไปได.
อะไรที่เปนการ
ทําลายความเห็นแกตน ก็ทําไปก็แลวกัน;เพื่อทําลายความเห็นแกตน.
วันก อนผมพูดที่ศาลา พู ดถึงเรื่องวา ไมมี พระเณรองค ไหนจะถือเปลือกแตงโม
ชิ้นหนึ่งไปใหเตากิน, เปลือกแตงโมชิ้นเล็ก ๆ ที่มีอยู แลวก็ถือไปใหเตากิน; ไมมี
พระเณรองคไหนทํา. ลองพิจารณาดู, เพราะเห็นวามันเล็กนิด ไมมีประโยชน
ไมคุมกับที่จะเดินมา แลวถามาใหเตากินไดบุญ ก็เปนบุญที่เล็กนิด ไมคุมที่จะเดินมา ;
ไมมีใครคิดวาจะถือเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งมาใหเตากิน. การเห็นวามันเล็กนัก บุญ
นอยนัก ไมพอกันนี้ ก็เพราะความเห็นแกตัว; เพราะตองการมาก ยิ่งถือวา
ไมไดกําไรอะไรมาก, หรือถาจะไมคุมทุน คาที่เดินมา เอามาใหกิน. นี่เปนคนมีตัวกู
ที ่เ ห็น แกต ัว จึง ไมทํ า ;สว นมากไมทํ า ในสิ ่ง ที ่จ ะทํ า ลายตัว กู ทํ า อะไรอยา งนี้
ไมทําได; อยางนี้เขาใจผิด.
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ถ าเราลํ าบากมาก เอาเปลื อกแตงโมชิ้ นหนึ่ งมาให เต ากิ น แล วเราทํ า
หรื อ
ทําไดอยางนี้แลว; นั่นคือทําลายความเห็นแกตัว, ทําลายตัวกู ทําลายความเห็น
แกตัว,
แลวจึงไดมาก ไดมากมายเหลือเกิน คือไดการทําลายความเห็นแกตัว.
ขี้เกียจเดินมาก็เพราะเห็นแกตัว; ถาเดินมา ก็ทําลายความเห็นแกตัวในขอที่
ขี้เกียจ.
ถาถือวาเปลือกแตงโมนิดเดียว ไมมีคา เอามาใหเตากิน ไดบุญนิดเดียวนี้
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ไมคุมกัน, อยางนี้เพราะวาเรามีตัวกูมาก จะเอามาก. ถาเราเดินมาทํา มันก็ทําลาย
ตัวกูขอนี้หมดลงไปแลวการที่ทําลายความเห็นแกตัว ทําลายตัวกู ขอนี้ ยังมีคามากกวา
เปลือกแตงโมนิดเดียว, มีคาตีราคาไมถูกเลย มีราคามาก.
คนโง ๆ นั้ นตั้ งใจหาเงิ นมาร อยบาท พั นบาท หมื่ นบาท เอาไปทอดกฐิ น .
นี่เปนความโงของคน ที่เขาใจวาจะทอดกฐินเปนหมื่นบาทนี้ไดบุญมาก ๆ นาน ๆ, จะได
บุญเปนเงินลาน ๆ;
อยางนี้เหมา ๆ เอามาก และเพิ่มความเห็นแกตัว เพิ่มตัวกู
เพิ่มความมีตัวกูมากขึ้นเทานั้น. คิดแลวยิ่งฟุบลงไปเปนสัตวเดรัจฉานมากเขา เพราะ
ความโง. นี่ถาพระเณรเก็บเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งราคาไมถึงสตางคมาใหเตากัน, คือ
ทําลายความเห็นแกตัว. พิจารณาดูจะเห็นวา ไมไดตองการอะไร, แลวไดผล
คือทําลายความเห็นแกตัว ยิ่งกวาทายกคนหนึ่งที่ทอดกฐินราคาหมื่นหนึ่ง สองหมื่น.
คนทอดกฐิ นราคาหมื่ นหนึ่ งนี้ ต องการได บุ ญชนิ ดที่ เป นไปเพื่ อรั บประทาน
เปนตัวกู-ของกูที่เจริญยิ่งขึ้นไป, เปนของพวกที่ปรุงแตงใหมากขึ้นไป แลวเขาจะได
อะไร ทั้งที่ลงทุนของไปทอดกฐินตั้งหมื่นตั้งแสนอยางนี้ เปนตน.
นี้ผมวาตามหลัก
ทั่วไป คนที่เขาทอดกฐิ นเขาเปนอยางนี้ อาจจะมี ได บ างถาคนสั กคนหนึ่งจะทอดกฐิ น
ตั้งหมื่นบาทเพื่อไมเอาอะไรเลยนี้; ถามี ก็นับวาดีกวาที่เอาเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งไปให
เตากิน.
แตถาวาเขาไปทอดกฐิน แบบที่จะเอากําไรอีกหลายสิบเทา หลายรอยเทา
พันเทาเอาหนา เอาเกียรติอะไรนี้; ผมเชื่อวาเอาเปลือกแตงโมชิ้นหนึ่งไปใหเตากินนี้
ไดอานิสงสมากกวา, เพราะวาเปนไปเพื่อทําลายตัวกู ทําลายของกูโดยตรงตอหลักของ
พุทธศาสนา.
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พยายามปฏิบัติเพื่อทําลายตัวกู-ของกู นี้เปนหนทางถูก
จงไปพยายามปฏิบัต ิเ พื ่อ ทํ า ลายตัว กู-ของกู
อยา ใหมัน ยกหูชูห าง
นี่พูดคําหยาบ ๆ วา “ยกหูชูหาง” เปนสัตว, เปนสัตวเดรัจฉานที่กําลังถือตัวถือตนจัด,
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ยกหูชูหาง. อยาปฏิบัติเปนไปเพื่อยกหูชูหาง. ถาตอบคําถามวา มาอยูสวนโมกข
ทําไม ? ก็เพื่อตัดหูตัดหาง, ลดหูลดหาง, พูดกันอยางนี้ดีกวา : คือทําลาย
ความเห็นแกตัว, อยามาตอหูตอหางใหมันยาวออกไปแลวอยาไปยกใหมันสูง ๆ
ทุกทีที่เปน ๆ กันอยู. ความไมรูจักยอม ความไมรูจักใหอภัย ความนิ่งไมได
อะไรนี้ มันเปนเรื่องยกหูชูหางทั้งนั้น; นี่คือยอดสุดของอภิธรรมแท ไมใชสวน
เกินสวนเฟอ; มีคําพูดเพียง ๒-๓ คํา แลวปฏิบัติไดผลเลย เพื่อไมบรรลุอะไร
ไมเอาอะไร ไมเปนอะไร.
เรามี วั ฒนธรรมอิ นเดี ยเป นรากฐาน กระทั่ งมี พุ ทธศาสนาก็ เป นของอิ น เดี ย ,
ลองนึกถึงวัฒนธรรมอินเดีย แรกเริ่มของการออกไปเปนนักบวชไปอยูปา. เอาที่มี
หลักฐานเปนวัตถุ เชนหินสลักที่ภารหุต ที่อะไรเหลานี้ ซึ่งเกากวาที่ไหน ๆ, คนที่
เบื ่อ โลก คือ เห็น โลกไมม ีส าระ ไมน า ชื ่น ใจออกไปอยู ป า ออกไปทางไกลสุด
ไปหิมาลัย ไปไหนก็ตามใจ ออกไปอยูปา.
เราตองศึกษาดูวา คนเหลานี้เขาตอง
การอะไร, คนเหลานี้เขาตองการความจางไป หายไปแหงตัวกูทั้งนั้น หินสลัก
หลายชิ้นชอบสลักเปนภาพโยคี ที่ออกไปอยูปานี้ มันไมมีอะไรเปนเพื่อน, มีลิงบาง
มีเตาบาง มีปลาบาง มีอีกบาง ไมมีคน ไมมีอะไรเลย มีแตโยคี.
แลวนี่เห็น
ไดวา นอกจากไมเอาอะไรแลวเขายิ่งเสียสละ เสียสละสวนตัวใหสัตวตัวเล็ก ๆ เชน
อีเหยี่ยว อีกา ใหมันไดรับความสุข ไดรับความสบาย.
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เปรี ยบกั นดู ว า :
คุ ณจะถื อเปลื อกแตงโมชิ้ นหนึ่ งจากศาลาเดิ นมาให เต าที่ นี่
บางทีมีเหงื่อแตกถึงขนาดเหงื่อแตก, นี่การเสียสละมีเทาไร ที่ตองเสียสละ เพื่อจะ
ใหสัตวตัวเล็ก ๆ ไมมีความหมายไมมีคาอะไร ไดรับความสบายใจ. สวนการที่
พวกโยคีเขาจะเปนเพื่อนกันไดกับงู เปนเพื่อนกันไดกับอีกา เตา อีเกง อะไรก็ตาม
ตองมีการเสียสละเพื่อสิ่งเหลานี้, หรือทําความพอใจใหกับสิ่งเหลานี้ มันจึงจะมาอยู
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ดวยได, ตองเต็มไปดวยการเสียสละ. เมื่อตัวเอง ไมตองการอะไร ก็ทําความ
พอใจใหผูอื่น อยางนี้จึงจะเปนการเสียสละ, แลวก็เพื่อความไมตองการอะไรนี้
มีมากขึ้น.
พวกฝรั่งสมัยนี้อาจจะถือว า ทําอยางโยคีนี้มันบา เสียเวลาเปลา ๆ ไม มี
ประโยชนอะไร,เพราะเขามองกันแตวัตถุที่เปนชิ้นเปนอัน เปน materia
lism
ไดไปหมด, ไมรูเรื่องจิตใจที่สูงขึ้นหรือจิตใจที่..., ถาพูดใหถูกก็จิตใจที่ละลายไป
จางไปจากความเปนตัวกู-ของกู ซึ่งเปนตนเหตุแหงความสุขที่แทจริงในโลกนี้
ทั้งเพื่อตัวเอง ทั้งเพื่อหมดดวยกันทั้งโลก เขาไมสนใจเรื่องนี้; แลวกลับหาวา
การทําสมาธิภาวนานี้บา ๆ บอ ๆ. มีคนเขียนชัด ๆ; ผมเคยอานพบ เขาวา การไป
นั่งในปาของพวกโยคีอินเดียนี้เปนเรื่องบาบอ สูไปที่ไหน ๆ พูดกัน ๕ นาที ไดความรู
มากกวา, เขาวาอยางนี้ : ไปอานหนังสือดูที่หอสมุดสักชั่วโมง ไดความรูหรือ
ประโยชน มากกวาพวกโยคีที่เขาหิมาลัย นั่งสมาธิอยูจนตายไปเลย; เขาคิดอยางนี้.
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การที่ออกบวชเปนโยคีไปอยูในปา แลวเกิดความรูขึ้นมา, รูสึกอะไรขึ้นมา,
พวกสมัยใหมนี้เขาใจไมได.
สวนการที่เขาไปในหอสมุดหนังสือมาก ๆ นั้น เขาไป
ชั่วโมงหนึ่งก็เพิ่มบามากเพิ่มบามากขึ้น, หรือบามากขึ้น ชั่วโมงหนึ่ง; เพราะวา
เรียนไกลออกไป อานไกลออกไป ไหลไกลออกไปในทางวัตถุ.
เพราะฉะนั้นไป
หลายชั่วโมง หลายป หลายเดือนนี้ก็บาถึงที่สุดแกไมหาย, พวกนี้จะบาจนแกไมหาย ;
โรคบาที่เกิดขึ้นจากหอสมุดนี้ บาจนแกไมหาย. ผูที่ทําอยางนั้นไมได จึงกลับมาเพื่อ
จะเลี้ยวมาศึกษาเรื่องไมเอาอะไร ไมเปนอะไร ไมมีตัวกู ไมมีของกูนี้เขาทําไมได และ
ไมเขาใจ.

หนั ง สื อพิ มพ เ มื่ อ ไม กี่ วั นนี้ มี ล งข าว ว า ถ าทหารอเมริ กั นคนหนึ่ งฆ า เวี ย ดกง
ตายไปคนหนึ่งนี้ อนุญาตใหไปอยูในเมืองที่มีไนทคลับมาก ๆ ๓ วัน, ใหลาพักได.
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นี่ ใหทหารรบเพื่อไดรางวัลเปนไนทคลับ,
ไมใชรบเพื่ออุดมคติ ไมใชรบเพื่อความ
ยุติธรรม ไมใชรบเพื่อความจริงหรือความถูกตอง; ยุใหทหารรบฆาคนคนหนึ่ง แลว
ก็ใหรางวั ลไนท คลั บ ๓ คื นอย างนี้.โลกเราเดี๋ ยวนี้ เป นอย างนี้ ถ าอินเดี ยสมั ยโบราณ
มีอยางนี้ก็บามาก.
เดิมนักรบมีอุดมคติ มีปรัชญา ทําไปเพื่ออุดมคติ ทําไปเพื่อ
ความยุติธรรม ไมใชทําเพื่อไนทคลับ ๓ คืน อยางนี้.
นี้เปนเครื่องเปรียบเทียบ
ระหวางโลกสมัยนี้กับโลกสมัยแลว ๆ มา วามนุษยเปลี่ยนไป เห็นแกวัตถุนิยมอยางไร
บาง. นักรบที่ไปรบเพื่อปรัชญา เพื่อความเปนธรรม, เปลี่ยนมาเปนรบเพื่อ
เนื้อหนังของตัว อยางนี้พูดธรรมะกันไมรูเรื่อง. เราก็หมดความหวังหรือหมดกําลังใจ
ที่จะพูดธรรมะกับคนเหลานี้;
แลวก็มีการโทษกัน วา ทําไมจึงพยายามที่จะเผยแผ
ธรรมะแกคนเหลานี้; ก็เพราะเขากําลังบาหนัก พูดกันไมรูเรื่อง.
อยาทํา เพื่อไดอะไรมา, อยาทํา เพื่อบรรลุอะไร; ทําเพื่อใหมัน
วางไปในความไมมีที่สิ้นสุดดีกวา. ไปดูรูปตีระฆังจากไมมีที่สิ้นสุด จนไมมีที่สิ้นสุด
นั่นแหละเปนหลักถูกตอง. เสียออกมาจากไมมีที่สิ้นสุด ตองดับไปสูที่ไมมีที่สิ้นสุด :
ก็คือเทาเดิมไมไดอะไร เปนอยางเดิม กลับสูสภาพเดิม, ไมไดอะไร หรือสลายไป
สูสภาพเดิม.
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นี่คุณก็จะเห็นแลววา เรื่องที่ผมพูด และคําพูดที่พูดนี้ ไปพูดที่อื่นไมได
ฉะนั้นจึงวา อยาเอาคําพูดที่นี่ไปพูดที่อื่น, อยาเอาบันทึกเสียงนี้ไปเที่ยว
ถายทอด เที่ยวคัดลอกพิมพอะไรขึ้น; เราไมตองการเลย, ไมตองการใหเอา
เรื่องเหลานี้ไปพูด ไปคัดลอก ไปพิมพ. พูดอยางนี้ก็เพื่อประโยชนแกคนที่อยูนี่
แลวก็โดยเฉพาะพระเณร. นี่ทายกทายิกามารวมฟงมากขึ้น ก็ทําใหพูดลําบาก ;
บางอยางก็เลยพูดไมได ก็มี แตวาไมเปนไร สิ่งสําคัญ ๆ พูดไดทั้งนั้น; ไมมีผูหญิง
ไมมีผูชายที่มีอะไรสําคัญ;
ที่จะตองพูดเปนหลักใหญ ๆ เปนธรรมะ จะเอาไปพูด
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เปนเรื่องพิเศษ สวนรวบรัดนั้นก็พูดไมได. โดยสวนใหญ โดยกลาง ๆ มันเหมือนกัน
เมื่อไมตองการอะไรไมมีตัวกู มันก็ไมเปนหญิงไมเปนชายขึ้นมาได. พูดที่นี่
ก็เพื่อความสลายไปแหงความเปนตัวกู ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความทุกขความสุข, เปนที่
ตั้งแหงความรับอารมณ, เปนที่ตั้งแหงความรูสึกทางเพศนี้; แลวก็ลวนแตเวียน
อยูที่ตัวกู-ของกูทั้งนั้น.

ปจจุบันนี้ ปฏิบัติธรรมไมสําเร็จ ก็เพราะมีแตตองการจะเอามาก
ถาทุกคนจะคิดดูใหดี พิจารณาดูใหดี ที่พูด ๆ มาแลวนี้ มันเปนคําตอบ
ที่ถามวา ทําไมเดี๋ยวนี้จึงไมประสบความสําเร็จในการศึกษา หรือการปฏิบัติ
พุทธศาสนา.
มีคนถามกันมาก วาทําไมครั้งพุทธกาลจึงมีผูบรรลุมรรคผลมาก
และดูสําเร็จงาย ๆ เหลือเกิน ฟงเดี๋ยวเดียวก็บรรลุมรรคผลที่ตรงนั้นตรงนี้ แลวก็มีมาก ;
เวลาเดี๋ยวนี้ทําไมไมเชื่อกัน วามีความรู หรือการบรรลุมรรคผล หรืออะไรทํานองนั้น.
ปญหาอยางนี้ ผมคิดวาเพราะวาคนสมัยนี้ มันเดินไกลออกไป ไกลออกไป กลาวคือบา
มากในการที่จะไดรับ หรือไดบรรลุ หรือไดเปนนั่นเปนนี่.
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ครั้ งโบราณนั้ นเขาต องการจะสิ้ นสุ ด
ต องการจะเบื่ อหน าย ต องการจะมี
ความคลายกําหนัด คลายจางออก เพื่อจะสิ้นสุดนี้ เปนทุนอยูมาก; สวนเดี๋ยวนี้
มันตรงกันขาม ตองการที่จะรวบรัด จะเอา จะยึดถือ จะยึดครอง จะได จะบรรลุ
นี้ใหมาก; นี่เดินไปคนละทาง. ลองตั้งใจประคับประคองจิตใจใหเดินไปใน
ทางไมเอาอะไร ไมเปนอะไร จะเขาใจพุทธศาสนางายและเร็ว; จะไดเปนไป
ตามทางของพุทธศาสนางาย. ยิ่งจะเปนผูมีเกียรติ เปนผูมีอะไรอยางนี้แลว ก็เปนไป
ไมได, จะทําไปแตในทางที่เขานิยมกัน, ทําไปเพื่อประจบคนผูฟงมากกวา; ไมกลา
พูดอะไรตรง ๆ พูดตรงก็เหมือนกับดาเขาก็เลยไมกลา.
การไปเผยแผพุทธศาสนา
ก็เลยทําไปในลักษณะที่ทําใหเขาชอบใจ และใหเขาไดบํารุงใหเขาไดใหสิ่งตอบแทน ;
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หรือวาอยางดีที่สุดก็มีเกียรติ เพื่อมีเกียรติ. ที่ถูก ตองเปนเหมือนกับวาไปผาตัด ;
ต องเจ็ บปวดเหมื อนเอามี ดไปเชื อดเฉื อ น ไปผ าตั ด ไปอะไร ซึ่ งเจ็ บปวดเหลื อ ทน
จึงจะดี.
คุณลองนึกดู หมอที่ผาตัด เอามีดมาตัด คนไขมักชกเอาแรง ๆ, เพราะ
เจ็บเหลือทน จนหมอตองมัดมือมัดเทา เพราะคนจับไมอยู. คนไขตอยหมอ เพราะ
เจ็บ เมื่อเอามีดไปผาตัดเนื้อรายหรืออะไรก็ตาม; การสอนพุทธศาสนาก็มีอาการ
คลายกันมาก; ไมมีที่จะทําใหสบาย หรือครึ้มใจอะไรอยางนี้, มีแตเอามีดไป
ผาตัด. คนอาจจะเห็นเปนศัตรู, อาจจะเห็นเปนสิ่งนากลัว นาเกลียด นารังเกียจ
เมื่อยังไมเขาใจ;
พอหายแลว พอหมอผาตัดเสร็จแลว ก็ไมมีอาการที่จะชกหมอ.
ครูบาอาจารยเฝาสั่งสอนยังถูกตอยถูกชกก็มี; ไปบนวาตีบอย ๆ. ควบคุมนักเรียนมาก
อาจารยดุวา จะเตะตอยอาจารย อยางนี้ก็มี. เด็กปาเถื่อนบางคนใหกินยาขม ๆ ยังดาเอา
ยังมีการแกลงสวนตัวไปเสียอีก;นี่เปนความหวังดีที่เอาที่เอายาขม ๆ ใหกิน. เรื่องธรรมะ
ก็เหมือนกัน มีลักษณะคลายกับยาขมเหมือนกัน คงจะไมนาฟง, ที่เราพูด ๆ นี้
ก็คงไมนาฟง.
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อยาปฏิบัติเพื่อจะบรรลุอะไร เพื่อไดอะไร
เพื่อเปนอะไร;
ปฏิบัติใหจาง
ใหคลายใหสลายไปในที่สุด ไมมีตัวกู-ไมมีของกู.
ถาฟงไมถูกก็ไมตองฟง ;
แตวาใหทําอยูเสมอที่จะทําลายความเห็นแกตัว. เชนแมแตทําอะไรใหเปนประโยชน
แกสุนัข แกเตา แกอะไรก็ตาม ซึ่งมันทําดวยความยากลําบากใจ; นี่ก็เปนการทําลาย
ความเห็นแกตัว มันก็เปนการดีกวา. ที่อุตสาหไปทํานั่นทํานี่ใหมีประโยชนอยูตลอด
กาลนาน ก็ได. แตตองทําดวยใจที่จะไมเอาอะไร; อยาทําดวยหวังวาจะมีฝมือ
จะอวดฝมือ จะมีเกียรติ จะไดรับความตอบแทน; อยาหวัง. แมที่สุดจะมีจิต
คิดวาเพื่อเปนประโยชนทางวัตถุในอนาคตก็อยาหวัง, แตวาทําดวยจิตที่ไมเห็นแกตัว
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ก็แลวกัน บางทีก็ทําไดดี. ทํางานดวยจิตวาง ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง นี้จะทํางาน
ไดดี; เราจะไดประโยชน ไดอานิสงส ตรงที่วาทําไปดวยจิตวาง; แลววัตถุที่
ทําขึ้น สรางขึ้นก็อยูเปนประโยชนชั่วกาลนาน.
อยางที่วาสรางตึกหลังนี้ ราคาลานหนึ่ง, ถาคิดวาสรางเพื่อเกียรติแกตัว
หรืออะไรแกตัวนี้ ก็ตกนรกลานหนึ่ง ไมตองสงสัย, เปนความผิด ความบาป ความ
เลวลานหนึ่งไมตองสงสัย. ตองทําดวยจิตที่คิดวา จะเหนื่อยจะลําบากก็ยอม
เพื่อใหไดเหนื่อย เพื่อใหไดลําบาก เพื่อทําลายความเห็นแกตัว; แลวสิ่งที่ทําขึ้นนี้
ได อ ยู เป นประโยชน แก เพื่ อนมนุ ษย ต อ ไปอี ก นาน อี กส วนหนึ่ ง ก็ เป นเรื่ อ งถู กต อ ง
เหมือนกัน.
อีกสวนหนึ่ง นี่คิดวาถาทําอยางนี้ไมตกนรก จะไดผลเปนอานิสงสเปนทาน
ที่ไมเห็นแกตัว ลานหนึ่งเหมือนกัน. เมื่อไมมีความคิดไปทางทําลายความเห็นแกตัว
เชนนี้ ตองลงโทษปรับใหตกนรกลานหนึ่งเลย, มีปริมาณลานหนึ่งเลย. ถาตั้งใจ
ไวถูก ก็ตองกลับตรงกันขาม; ก็ใหถือวามีผลในทางที่จะเปนความถูกตองในทางธรรมนี้
ลานหนึ่งเหมือนกัน. ระวังใหดี ๆ ทุกอยางเหมือนกันหมด.
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ที่สอนวา “ไมทําอะไร” นี้ตองหมายถึง
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ไมทําในเรื่องเห็นแกตัว
การที่ “ไมทําอะไร”
เราพูดของเขายาก แตวาไมคอยผิดหรอก;
สวนมาก
มันขี้เกียจหรือเขาใจผิด แลวก็ไมทําอะไร; แลวคิดหรือพูดวา ไปทําอะไรเขา
จะเสียสมาธิหมด ทํากรรมฐานภาวนาไมได. อยางนี้เปนคนเอาเปรียบ เปนอาจารย
วิปสสนาที่เอาเปรียบ ที่ทํานาบนหลังประชาชนหาเงินหาชื่อเสียง ไดประโยชน แมแต
เพียงไดสูบบุหรี่ ไดกินกาแฟมาก ๆ ก็เอา; อยางนี้ก็มี เหมือนอยางไมมีอะไรจะกินแลว.
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ไปทํ าอย างนั้ นทํ าได ส วนที่ จะไปทํ าประโยชน แก ผู อื่ นชนิ ดที่ ถู กต อง กลั บทํ าไม ไ ด :
หลอกให คนหลงเพราะอยากที่จะได นั่ นได นี่ บรรลุ นั่ นบรรลุ นี่ เพื่ อตนได เป นอาจารย
เพียงแตจะไดสูบบุหรี่ไดกินกาแฟก็เอาแลว; อยางนี้ก็มี.
พิจารณาดู ใหจําไว ใหเขาใจไว จะไดไมเสียเวลา.
อยาใหเหมือน
กับภาพชะนี∗ ที่อยูขางประตู มันหวังสิ่งปลอม ๆ, หวังพระจันทรในน้ํา จึงหวังสิ่ง
ปลอม ๆ แมกระนั้นก็ยังเอาไมได;
เพราะวาจิตไมตรง ไมจริง ไมไดสละไป
ทางโนน ไมไดสละฝายโลกียธรรมจึงเอาไมได; แลวสิ่งที่หวังก็เรื่องหลอกเรื่องปลอม ๆ.
ใหเล็งเห็นวา พวกหนึ่งวิ่งไปทําวิปสสนา ยิ่งไดมา ยิ่งมีกิเลสจัด
ยิ่งมี
โกรธแรงนี้ ยิ่งมีกิเลสจัดกวาเดิม เพราะสิ่งที่หวังนั้นไมจริงเปนของปลอม
คือ
เขาใจผิด; การทําก็ไมไดทําจริง, ไมไดสละอะไรไปไดจริง. มือขางนี้ยังไมปลอย
แลวยังจะเอาอีกขางนี้ ไดอยางไร, นี่ทําไมจริง; แลวสิ่งที่จะเอานั้นเปนของหลอกลวง
จึงเสียหายสองซอน, เสียหายทั้งขึ้นทั้งลอง สองซอน.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พู ดอย างนี้ อาจจะถู กหาว า เป นนั กวิ ป สสนาที่ เกิ นสมั ยไปก็ ได .
หรื อวา
ทําอยางที่พวกเราทํากันนี้ มีผลมากเกินไปนี้ ไมมีใครเห็นดวยก็ได; แตผมก็บอกแลววา
ลองดูตามแบบที่ทําแบบบา ๆ บอ ๆของเรา, คือขูดเกลาความเห็นแกตัวไป พรอม
กับการทําประโยชนผูอื่น นี้ทําไดไหม ? ถายอมรับวาการปฏิบัติเพื่อเปนผูไมมีทุกขนี้
ฆราวาสก็ทําได, อยาที่พูดโดยปุคคลาธิษฐานวา พระโสดาบันเปนฆราวาสก็มี ;
ยอมทําได. นี้ก็ไมตองบา คิดวาเราทําอยางที่เขาทํามาหากิน. ที่เราทํานั้นเปน
อยางที่วาไมใชเปนเรื่องทํามาหากินนี้, แตเราทําประโยชนใหแกสวนรวม หรือผูอื่น
นี้ก็ควรจะทําได โดยหลักทั่ว ๆ ไป.

∗

ดูภาพชะนีหนา ๓๖๔
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อยางไรก็ดี ปญหาตาง ๆ ถามันยุงยากนักก็ยกเลิกใหหมดก็แลวกัน,
เหลืออยูนิดเดียวคือทําดวยความไมเห็นแกตัวเทานั้น.
ทําอะไรก็ตามใจเถอะ;
ทํางานทุกชนิดดวยจิตวางนี้ ทําดวยความไมเห็นแกตัว, ไมเพื่อตัว, ไมเอามา
เปนของตัว ไมมีตัวที่จะทํา. นี่อยางนี้มีผลเหมือนกับอุปมาที่ตีระฆัง from dtenity to
eternity
นี้ก็ไมมีอะไร เรียกวาวางทั้งขึ้นทั้งลอง.
นี่เรายอนกลับไปสูธรรมชาติ
ธรรมชาติแท ๆ ที่เปน eternity แลวก็เปนไปเพื่อ eternity.
ผมยิ่งคิดมันก็ยิ่งเบื่อ ยิ่งทอแทในการที่จะเผยแผพุทธศาสนา,
ยิ่งคิดก็ยิ่ง
ระอา ยิ่งทอแทในการที่จะเผยแผพุทธศาสนา;
เพราะวาเผยแผอยางที่เราตองการจะ
เผยแผนี้ คงเขากันไมได เขารูปกันไมได.
จะเผยแผอยางที่เขาทํา ๆ หรือกระทํา
กันอยู ผมก็ไมชอบ, เลยมาเปนฤาษี เปนพระปาพระเถื่อนอยูเรื่อย ๆ นี้; เรื่องมัน
กลับกัน, วากันคนละที เราวาไมเอาอะไร ไมเปนอะไร, เขาวาบา; เขาวาจะเอา
อะไรเปนอะไร, เราวาบา; กลับกันคนละทีอยางนี้, มองกันคนละทัศนะเสมอ;
แตวาบทเรียนทุกอยางไมมีผิดแนละ.
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คุณทําไปเถอะ ถาเปนไปเพื่อทําลายความเห็นแกตัวละก็ ขอใหทําไป ;
เราจะไมมีทางผิดถาทําไปเพื่อความไมเห็นแกตัวละก็ ทําอะไรก็ตามใจเถอะ.
ทุกอยาง
ตองทําเพื่อความไมเห็นแกตัว,อยาทําเพื่อความเห็นแกตัว,
หรือเพิ่มความเห็น
แกตัว. ผมยกตัวอยาง กระทั่งถือเปลือกแตงโมนิดหนึ่งไปใหเตากินก็ได; ก็แปลวา
เปนเรื่องที่เล็กนอยที่สุด แตวาสําคัญที่สุด.
ถาเราเหนื่อยกวานี้ เหงื่อไหลไคลยอย
มากกวานี้, แลวก็ทุกอยางเปนไปเพื่อไมเห็นแกตัวไดจริงก็ดีเทานั้นเอง; แลวสิ่งเหลานี้
ก็เหลืออยูแกคนเบื้องหลังดวย.

การงานต าง ๆ ที่ ทํ าอยู นี้ ไม ต องเปลี่ ยน,
ที่ ทํ ามาเรื่ อยหรื อทํ าอยู นี้ ไม ต อ ง
เปลี่ยน; ตัวงานนี้ไมตองเปลี่ยน แตวาจิตใจนี้ตองเปลี่ยน : เมื่อกอนทําอันนี้เพื่อ
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ประโยชนเปนวัตถุก็ตองเปลี่ยน, เมื่อกอนทําอันนี้เพื่อเกียรติ เพื่อชื่อเสียงก็ตองเปลี่ยน,
เดี๋ยวนี้ทําอันนี้อันเดียวกันนี้ แตเปลี่ยนมาทําลายความเห็นแกตัว.
ฉะนั้นผมไมคอยจะ
รังเกียจ เรื่องการงานที่ทํา,ใครจะทําอะไรก็ได ถาทําเพื่อทําลายความเห็นแกตัว
จะแกวิทยุ หรือจะอัดรูปแจกนี้ก็ทําได ถาทําเพื่อทําลายความเห็นแกตัวละก็ใชได; แต
ถาทําเพื่อจะเอาของตอบแทน เอาเกียรติ เอาอะไรแลว เลวที่สุดไมสมควรแก
พระที่จะทําเลย.
ถาทําเพื่อเหน็ดเหนื่อย เพื่อทําลายความเห็นแกตัว, เพื่อใหผูอื่น
ไดประโยชน นี้ก็จะถูกสมกับที่เปนพระ; แตถาทําเพื่อแลกเอาของมาตอบแทน,
เอาเกียรติ,
ใหเขาเอานี่มาให เอานั่นมาใหละก็ เลวที่สุด ไมสมกับเปนพระเลย.
ถึงแมทํางานชนิดขีดเขียนขึ้นนี้ก็เหมือนกัน ครั้งแรกอาจจะทําเพื่อฝมือ,
เพื่อความ
หยิ่งในใจวามีฝมือ มีเกียรติ;
นี้ตองรีบเปลี่ยนเสีย ใหเปนการเสียสละที่บริสุทธิ์;
คอยระวังจิตใจในขอนี้อยูทุก ๆ ทุก ๆ นาที ทุก ๆ ชั่วโมง อยาเผลอ ก็จะดีขึ้น ๆ.
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ที่ผมพูดนี้หมายความอยางนี้ : วางานที่กําลังทําอยูนี้ทําไปตามถนัด
ไมตองเปลี่ยน แตวาในจิตใจตองเปลี่ยน คือวาเปลี่ยนมาในทางที่วา ทําเพื่อ
ทําลายความเห็นแกตัวใหมาก ๆ ขึ้น จะปลูกตนไมหรือวาจะทําครัว หรือวาจะทํางาน
รั กษาความสะอาด หรื อว าจะทํ าวิ ทยุ จะทํ าไฟฟ า ทํ ารถยนต ทํ าป นรู ป เขี ยนรู ป
ทําคําสั่งสอน ทําอะไรก็ทําเถอะ,
ที่เคยทําเพื่อความเห็นแกตัว นี้ตองเปลี่ยนเปนเพื่อ
ไมเห็นแกตัว, เพื่อทําลายความเห็นแกตัว.

เรื่ องงานไม ต องกลั ว เพราะสะดวกสบาย ทํ าได ดี อยู แล ว เพราะถนั ดมื อ ,
พอไปเปลี่ยนเขามันก็งุมงาม หรือทําไมถนัด.
ถาไมทําอะไรก็เปนคนขี้เกียจ หรือวา
แมไมขี้เกียจ ก็เสียแรงเปลา ๆ ขาสุกกินเขาไปเปนแรงงาน ก็เสียไปเปลาวันหนึ่ง ๆ;
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เพราะฉะนั้น วันเหลานั้นใชใหเปนประโยชนในการงานอยางใดอยางหนึ่งก็ตามใจ ก็ยังมี
ประโยชนเหลืออยู. สําหรับตัวเรานั้น ทําหรือไมทํามันก็เทานั้นแหละ แตผูอื่นเขา
ไดรับ, เหนื่อย นอนเสีย มันก็หาย, แลวก็ทํางานศึกษาคนควา หรือทํางานดวยเรี่ยว
ดวยแรง หรือวาคิดนึกอะไรก็ตามใจ ทําไปไดก็แลวกัน.

การทํางานบางอยางตองรวมมือกันจึงจะสําเร็จ
ทีนี้ สําหรับงานของเราตองถือวารวมกัน, ในฐานะที่รวมกัน รวมกัน
หมดทั้งวัดนี่ ทั้งสวนโมกขหรือทั้งวัดนี่, อยาแยกกัน. ใหรวมกันหมดในวัตถุประสงค
อันเดียว วาทําเพื่อเปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษยเทานั้น, อะไร ๆ ที่จัดทํานี่เพื่อ
เปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย. แมแตคนถากหญา ทําครัว ก็มีสวนแหงความเปน
แสงสวางแกเพื่อนมนุษย เพราะวาทํารวมกันเพื่อใหมันอยูได, เพื่อใหมีสถาบันนี้อยูได
เพื่อเปนแสงสวางแกเพื่อนมนุษย. หรือวาจะเปนหัวหนางาน หรือวาจะเปนอะไร
ก็ตาม ตองมองกันในลักษณะที่รวมเปนรูปเดียวกันอยู คือ ตั้งอยูเพื่อเปนแสงสวางแก
เพื่อนมนุษย นี้จึงจะทําไดมาก จึงจะทําไดเร็ว; เราแยกกันทํา จะสลายตัวทันที.
ลองแยกกันทําดู ไมเปนสหกรณอยางนี้, จะเปนไปไมได, จะทําไมได. ไมใช
ผมจะประมาทคุณ หยามน้ําหนาคุณ, ไมใช; ที่ทําไมได ก็เพราะถึงผมเองก็ทําไมได,
ใครก็ ทําไมได ถาไม รวมแรงกั นให สมบู รณ ในโครงการอั นหนึ่ง ในรู ปงานอั นหนึ่ ง
จะทําไมสําเร็จ และไมมีประโยชน.
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เรากําลังพูดวา ตนไมของเราก็พูดได กอนหินของเราก็พูดได
ธรรมชาติ
ทุกอยางที่นี่ก็พูดได รูปภาพก็พูดได รูปปนก็พูดได อะไร ๆ ก็พูดได, เพราะวา
เราจัดมันไวในลักษณะที่ใหคนดูออก.คนมาดูออกก็ไดแสงสวาง; คนฉลาดนอย
ก็ตองดูตองอานของอยางนี้, คนฉลาดมากก็ฟงกอนหินพูด ไมตองเขามาในตึกนี้ก็ได.
ตึกนี้แสดงภาพสําหรับคนธรรมดา ซึ่งตองฟง ตองดู ตองพูด ตองอาน ตองคิด;สวนที่
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ฉลาดมากก็ไปที่นั่น :
ที่มีแตกอนหินกับตนไม ที่มีแตธรรมชาติแท ๆ ไมเกี่ยวของ
กับมนุษย.
แตก็ตองจัดตองทําบาง ใหอยูในสภาพที่พอเขามา มันแวดลอมใหใจคอ
ปกติกอน; พอใจคอปกติแลวก็พอจะนึกคิดอะไรไดเอง. ถามันรกรุงรัง หรือ
มืดทึบหรือรอนระอุ ก็ไมไดผลเหมือนกัน; มันตองเย็นสบายโปรงสบาย สะอาด
พอสมควร ทําใหใจคอปกติ แลวจึงจะมองเห็นนั่น เห็นนี่ เห็นโนน ในแงลึก
ใน
ดานลึก.

ธรรมชาติทุกอยางเปนสัจจธรรมอยูในตัว
ทุกอยางพูดไดในตัว เปนแสงสวางอยูในตัว, เปนของธรรมชาติ
ถูกตองหมด. ความผิดก็ถูก ความถูกก็ถูก, เพราะมันเปนธรรมชาติเหมือนกันหมด.
ที่ เราว าอะไรผิ ด ว าอะไรถู กนี้ เป นความโง ของเราเอง สิ่ งใดที่ มนุ ษย เกลี ยดไม ช อบ
ก็ตองวาผิด, ที่ถูกใจและชอบก็วาถูก. ที่ถูกที่สุด ทั้งผิด ทั้งถูก มันก็ไมมีอะไร
เปนธรรมชาติจริงเหมือนกัน.
ความทุกขกับนิพพานนั้นก็เหมือนกันในฐานะที่เปน
ธรรมชาติดวยกัน, แตเราไมชอบความทุกข. มนุษยรูสึกอยางนั้น ฉะนั้น จึงวา
ความทุกขนี้ไมเอา ที่แทก็เปนของธรรมชาติ.
คนที่มีสายตาลึก เขาก็มองเห็นวา
นิพพานและความทุกขนี้เปนอันเดียวกัน : เปนธรรมชาติ เปนอนัตตา เปนสุญญตา
ดวยกันทั้งนั้น; อยาเอาความตองการของมนุษยเขามาเกี่ยวของ แลวมันก็เหมือนกัน.
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สั ง สารวั ฏ ฏ กั บ นิ พ พานก็ เ หมื อ นกั น ในเมื่ อ ไม เ อาความต อ งการของ
มนุษยเขามาเกี่ยวของดวย, ถาเอาความตองการของมนุษยเขามาเกี่ยวของ มนุษย
ก็ตองเลือกเอาที่ชอบและที่ไมชอบ;สังสารวัฏฏก็คือ นาเกลียด,
นิพพานก็คือ
นาปรารถนา เลยเปนสองฝายกัน.
นี่บาทั้งนั้น มันกลายเปนความบาอันดับสุดทาย
หรืออันดับปลาย ๆ ที่จะคอย ๆ หายไป, แตยังไมบามากเหมือนตอนตน ๆ คือยังไมรูจัก
วาอะไรเปนอะไรเสียเลย.
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ธรรมชาติ

๔๙๗

คนโงมากจะไมรูสึกวารางกายนี้ปฏิกูล, เห็นรางกายที่ปฏิกูลนี้วาไมปฏิกูล
นี้โงมาก. แตถาเขาฉลาดขึ้นมาหนอย ก็จะเห็นวา สิ่งที่ปฏิกูลมันก็ปฏิกูลเหมือนกัน,
ไมมีอะไรที่ไมปฏิกูล : ดอกไมก็ปฏิกูล ของเหม็นก็ปฏิกูล อยางนี้เปนตน. ฉลาด
ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ขั้นที่ ๓ ก็จะรูวามันปฏิกูลดวยกันทั้งหมด, และไมปฏิกูลดวย
กันทั้งหมด;
ที่ไปวามันปฏิกูล ก็เพราะเราไปรูสึก อันนี้เหม็น อันนี้เปลี่ยนแปลง
อันนี้ไมเที่ยง อันนี้หลอกลวง นี้เรามาวาเอาเอง, คนที่ฉลาดที่สุดไมรูสึกวามีอะไรที่
เปนของปฏิกูล,
มันกลับไปพองกับคนโงที่สุด ที่เห็นอะไรก็ไมปฏิกูลเหมือนกัน
ของสกปรกก็ไมปฏิกูล จนรางกายนี้ก็ไมปฏิกูล.
เรื่องของความจริง มีหลายชั้น เปนชั้น ๆ กันอยู;
เชน ถาจะมีความสุข
มีความทุกข จะมีเย็นมีรอนมีอะไรอยูนี้ ก็ยังโงนัก.
พระพุทธเจาจึงตรัสวาทานก็
เคยเขาใจวา เปนธรรมดามีสุขก็ตองมีทุกข, มีเย็นก็ตองมีรอย, แลวก็ตองคิดไปตาม
ความสมมติอยางเปนธรรมดา. แตเมื่อทานตรัสรูแลวทานจึงตรัสบอกวา แมแตนิพพาน
ก็อยาสําคัญวาเปนนิพพาน, คือมันเหมือนกันไปหมด ไมวาอะไรหมดเปนธรรมชาติ
เทานั้น. สังขตะ หรืออสังขตะก็ตามเปนธรรมชาติทั้งนั้น, ไมมีรอน ไมมีเย็น
ไมมีความหมายที่จะเปนสุขหรือเปนทุกข.

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นี่เห็นไดวา ความรูอันนี้ลึกเกินที่พวกวัตถุนิยมจะเขาใจได,
เดี๋ยวนี้คน
ในโลกแทบทั้งหมดเปนวัตถุนิยมมากไป เขาใจคําเหลานี้ไมได; ยิ่งไปพูดวา ทําเพื่อ
ไมเอาอะไร เพื่อไมไดอะไร เพื่อไมเปนอะไร ยิ่งเขาใจไมได,
เขาก็วาเราบา
กวาเขาอีก; อยางที่ปฏิบัติเพื่อไมบรรลุอะไรนี้ เขาก็วาเราบากวาเขา ก็ชางเขาเถิด.

อย า ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เอาอะไร เพื่ อ ได อ ะไร เพื่ อ เป น อะไร นอกจากปฏิ บั ติ
เพื่อ ทํา ลายความเห็น แกตัว ,
ใหตัว มัน หมดไป นิส สัต โต นิช ชีโ ว สุญ โญ
มีความหมายอยางนี้.
มาทําวิปสสนาเพื่อจะเปนพระโสดาบัน นี้บาตั้งแตทีแรกแลว ;
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๔๙๘

ธรรมปาฏิโมกข

เดินเขามายิ่งบา, ยิงลงมือปฏิบัติก็ยิ่งบา. ถาไดรับการแตงตั้งวาเปนพระโสดาบันแลว
ละยิ่งบา ๑๐๐เปอรเซ็นต. อยาไปคิดทํานองนั้นเลย; สูไมเปนอะไร เพื่อวางไปใน
ที่สุด จึงจะเปนอนันตะสูอนันตะ,เปนอมิตาภะ, เปนอมิตายุ ไปทํานองโนนดีกวา.

พึงปฏิบัติธรรมอยางสงบ อยาใหมีตัวกู-ของกู
สรุปแลวไดความวาอยางไร ? คือพูดวันนี้สรุปแลวไดหัวขอวาอยางไร ?
ธรรมชาติหรือเปลา ? ธรรมชาตินั้นไมบา, ไมมีทางจะบาหรือดี, สําหรับธรรมชาติ
ตอ งไมบ า ไมด ี ไมอ ะไรหมด.ถา มีเ ปน ตัว ขึ ้น มา เปน ตัว กู-ของกูขึ ้น มา ยกหู
ชูหางขึ้นมา นี้แหละธรรมชาติบา เปนธรรมชาติฝายเดือดขึ้นมา ธรรมชาติที่เปน
กิเลส ที่เดือดขึ้นมา เปนทุกข, ตัวกูมันนึกวาเปนทุกข ก็เรียกวาเปนทุกข เพราะ
มันแผดเผาอยู ทรมานอยู. จงเรเขาหาธรรมชาติที่สงบ ประณีต ละเอียดสุขุม
ไมปรุงแตงกอใหเกิดตัวกูยกหูชูหางขึ้นมา, ระวังจิตใหดี ตั้งจิตใหดี ใหวาง
อยูเสมอ, อยามีตัวกูเอานั่นเอานี่ขึ้นมา. พอพูดอยางนี้รูสึกวา, ขี้เกียจพูดแลว,
พูดเรื่องยกหูชูหางจนขี้เกียจพูด ยังไมเห็นใครลดหูลดหางเหมือนอยางที่พูดเลย ยังรักษา
หูหางกันเอาไวเรื่อย.
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นี่ ก็ พู ดมาจนจะหมดเวลาแล ว ถ าใครไม ชอบฟ งเรื่ องนี้ หรื อเบื่ อที่ จะฟ งเรื่ อ งนี้
ละก็ อยานึกวาผมไมเบื่อที่จะพูด; บางทีก็คิดวาไมมีประโยชนอะไรที่จะพูด, หรือ
อาจจะเห็นวาไมมีประโยชนอะไรดวยซ้ําไป. ถาสนใจฟงก็ดูเถิด เมื่อทํางานเหงื่อ
ออก แลวก็ดูเถอะ ใหมันละลายตัวกู-ของกูออกมาในเหงื่อนั้น, หูหางจะไดนอ ย
ลงไป. ใหในเหงื่อนั้นมีตัวกู-ของกูที่ละลายออกมา ละลายออกมา เหมือนกับลางของ
ใหจืด ใหสะอาด.
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ธรรมชาติ

๔๙๙

ทุกคนมักบาดี รักดี ชอบดี บูชาดี ถือดี อยากไดดี หวังไดดีกันนัก, นี่เปน
เรื่องบาทีแรก; จนตอมาเห็นวา เอา, มันเหมือนกันเวย, ไมไหวทั้งนั้น สั่นหัว
ทั้งนั้น; แตงงานกับสุญญตาดีกวา ทั้งผูหญิงผูชาย ใหมันเยาะเยยคนที่กําลังคิดมีตัวกู
-ของกู.
คนโบราณเขาฉลาดมาก เขาจะมีบทเยาะเยยโดยเขาเขียนภาพตุกแกทุกทีเลย
เชนตุกแกที่ไมกวาด, ตุกแกที่ขึ้นบนธรรมาสน, ตุกแกบนหลังคาโบสถ; ตุกแกมัน
เปนเหมือนกับเทวดา หรืออะไรตัวหนึ่งที่คอยหัวเราะเยาะคน.
ค่ําแลว พอเทานี้.
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ธรรมปาฏิโมกข
๑๙. ธรรมชาติ (ตอ)
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๑ ตรงกับวันศุกร ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๕ ปวอก

ธรรมปาฏิ โ มกข คราวก อ นได พู ด กั น ถึ ง เรื ่อ ง
“ธรรมชาติ” ใหรู พ อสมควรแลว ; รู ถ ึง ขนาดที ่พ ู ด
เปน ปริศ นาไปเลย; พิจ ารณาแลว จะรู จ ัก ธรรมชาติ
ดี แ ละลึก ดังที่พูด เหมือนอยางปริศนา.
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เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี้มันมาก มีหลายแง
หลายมุม หลายชั้น; ถาเราไมรูถึงขนาดที่นอมเขามา
ในตัว หรือ ใหเ ห็น วา มีอ ยูใ นตัว แลว ก็ดูจ ะยัง ไม รู
ที่ ให น อมเข ามาอยู ในตั ว ก็ เฉพาะเรื่ องที่ จะดั บทุ กข โ ดย
ตรงนี้ น อ มเข า มาใส ตั ว ; กลั ว ว า จะเขยิ บ ออกไปมาก
ขยายเรื่ อ งธรรมชาติ อ อกไปมาก จนเป น อภิ ธ รรมเพ อ
เจ อ อย า งนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ต อ งระวั ง ,กลั ว จะไปพล า มเป น
อภิ ธ รรมเพอเจอ; นั่นคือไมมีที่สิ้นสุด.

๕๐๐
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ธรรมชาติ (ตอ)

๕๐๑

เรื่ องปฏิ บั ติ ธรรมที่ เขาพู ด ตามวิ ธี ที่ เป นปริ ศนา ลองฟ งและพิจ ารณาดู
แลว เราจะเห็นวาเปนเรื่องผิดธรรมชาติหรือเปนธรรมชาติ;
อันนี้จะเปนวิธีที่มี
ประโยชนกวา พิจารณาอยางพวกที่คลานตวมเตี้ยม ๆ อยู. มีภาพปริศนาไทยชุดหนึ่ง
พูดถึงเรื่องวิธีที่จะดับทุกขนี้ พูดเปนทํานองเรื่องนิยาย:-

นิทายปริศนาธรรม เทียบ สุญญตา
เรื่องเด็ก ๆ กุมารที่มีความทุกข รองหมรองไหอยูในปา
เทวดา
บอกวิธีที่จะดับทุกข คือวาเดือดรอนดวยเรื่องยักษมาจับกิน,
นกอินทรีย
มาจับ คนกิน . มียัก ษทั้ง ๔ มาจับ คนกิน เปน เรื่องมีความทุก ข; แลว
เกิด มีกุมารตัวนอยที่จะเปนพระเอกไดขึ้นมา.
เทวดาบอกใหไปหาฤาษีที่ถ้ํา
แหง หนึ่ง มีฤ ทธิ์มีเ ดชมาก;
แลว ฤาษีต นนั้น ก็จ ะชว ยชุบ พระขรรค ชุบ
คันศรให ดวยเขากระตาย.
ถาไดคันศรที่ชุบขึ้นมาจากเขากระตาย แลว
ก็ใหไปหาฤาษีอีกองคหนึ่ง ใหชวยชุบสายศรใหจากขนเตา.
เอาขนเตามา
ทําเปนสายศรให แลวก็เอาไปยิงนกอินทรีย ยิงยักษทั้ง ๔ ยิงยักษอื่น ๆ
ใหตาย.
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กุมารก็ เริ่ มต นดวยไปหาฤาษี องค แรก มี คนใช อี กคนหนึ่ งหรื อหลายคนก็ ไ ด
ไมแน;
คนใชคนหนึ่ง ไมมีตาเอาไวดู ไมมีหูไวฟง คนใชไมมีหู แตก็รับฟงได,
ไมมีจมูกแตรูกลิ่น ไมมีลิ้นมันก็พูดได, ไมมีตีนก็รูเดิน, ไมมีมือก็รูจักจับรูจักถือ,
เพราะไมมีอะไร ๆ ดังกลาวมานั้น จึงไปถอนเขากระตายมาได;
ไมมีมือ ไมมีตีน
ไปเอาเขากระตายมาเพื่อชุบขึ้นเปนพระขรรคและคันศรได.
เรื่องมันยืดยาว คุณเคยไดยินไหม ?
เคยไดยินที่ไหนไหม ?
เคยเห็นภาพ
อยางนี้ที่ไหน ? บางคนวาเรื่องนี้เปนเรื่องในสมุดภาพปริศนาธรรมของภาคอีสาน.
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ธรรมปาฏิโมกข
นิทานของอีสานหรือที่ไหนก็ไมสําคัญ;

สําคัญแตวามันหมายความวา

ตองเปนคนที่ไมมีตาก็รูได ไมมีหูรูฟง ไมมีจมูกรูกลิ่น ไมมีลิ้น
พูดได ไมมีตีนก็เดินได ไมมีมือก็ยังจับถือได;
มันจึงจะมีความสามารถ
ที่จ ะถอนเขากระตายได;
ไปหากระตายพบ หรือวาถอนเอาเขากระตายมาได

อยางไร ?

หรือไปหาขนเตามาได.
สิ่ งทั้ งหมดเป นอาวุ ธ เป นคั นศร ลู กศร ที่ จะล างผลาญยั กษ วอดวายหมด
มันเปนไปไดอยางไร ? ธรรมชาติหรือเปลา ? ผิดธรรมชาติหรือเปลา ? เตาที่ไหนมี
ขนละ; หรือกระตายที่ไหนมีเขา มีนอมีเขาเดียว, กระตายที่ไหนมีนอใหญ ;
เตาที่ไหนมีขน; แลวคนชนิดไหนไมมีมือแลวจับได, ไมมีตีนเดินได ไมมีลิ้นพูดได
ไมมีตาก็เห็นได ไมมีหูก็ไดยินได; คนชนิดไหนกัน ผิดธรรมชาติ หรือยัง ?
เขาเกงกวาเราแยะ คนพูดทีแรก มองเห็นอะไรลึก :
มองเห็นในแงที่
เรียกวา ผิดธรรมชาติ; พูดออกมาในรูปธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ. คนพวกไหน
ลองนึกดูบาง;
พวกฤาษีที่นั่งคิดนั่งนึกอยู หรือวาคนบาน้ําลายกลางถนนพูด.
พูดวิธีอยางนี้ ภาษาอยางนี้ เปนพวกนักคิด นักวิปสสนา ฤาษี มุนีพูด;
หรือวา
คนพูดพลามตามบานเรือนพูด. ก็เห็นไดชัดวา เจตนาจะพูดใหมันผิดธรรมชาติ ;
ตรงกันขามหมดทุกอยางเลย. ลองนึกดูธรรมชาติหรือไมธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ
หรือผิดธรรมชาติ.
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คนเหล านี้ ไม รู ธรรมจริ ง เพี ยงแต พู ดเล นพล อย ๆ เช นนั้ นหรื อ ?
แตไหน ? พูดเลนพลอย ๆ ไดขนาดนี้ เอาขอคิดมาแตไหนพูด ?
นิทานตลกแผลง ๆ พอไดยินธรรมะเขาก็เลาเลย หรือวาเขาลองคิด,
ไหนมาพูด เอามาเปรียบได.

เอามา
หรือเปนนักเลา
เขามีปญญาที่
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สําหรับผมมีความเชื่อวาคงเปนครูบาอาจารย, พวกครูบาอาจารยขนาดแตง
บทเพลงกลอมนอง เรื่องมะพราวนาฬิเกรไดถึงขนาดนี้.
พวกครูบาอาจารยขนาดนี้
จึงจะแตงประดิษฐเรื่องอยางนี้ขึ้นมาได;
เขาเกงตรงที่ประดิษฐผูกเรื่องที่สนุก
เพราะเรื่องสนุกแลวคนก็จําได, เขาใจหรือไมเขาใจก็จําได, เพราะเนื้อเรื่อง
มันสนุก.
ยายแก ๆ จําไวได เลาใหลูกเลาใหหลายทั้งที่ตัวเองไมรูเรื่องเลาตอ ๆ
กันไปได, แบบเดียวกับมะพราวนาฬิเกร ไมรูวาอะไร แตรองตอ ๆ ฟง ๆ กันมาได.
ทํ าไมต องเอาหนวดเต าทํ าสายศร เขากระต ายทํ าพระขรรค คั นศรทํ าไมต อ ง
ทําอยางนั้น ? แคนี้ไมรู ก็แยเลย; ที่เปนเรื่องที่พูดเปรียบเทียบถึงธรรมชาติอยางลึก.
ทํา ไมเรื่อ งนี้จึง มีบง ลงไปวา ใหไ ปเอาเขากระตา ยมาทํา คัน ศร เอาขนเตา มา
ทําสายศร ทําไมอยางนั้น ?
เขาตองเอาสิ่งสูงสุด;
พูดใหชัดกวานั้นก็คือ สิ่งที่มีอํานาจสูงสุดคือ
ความวาง, เรียกเปนศัพทเปนแสงวาสุญญตา. ตองไปเอาสุญญตามา มันจึงจะ
ฆายักษ หรือความทุกขใหหมดได. เขากระตายก็สุญญตา ขนเตาก็สุญญตา ;
เปนเรื่องของสิ่งที่ม นุษยถือวา ไมมีอ ยู.
มนุษยไ มรูจักก็ถือ วาไมมีอ ยู คือไมมี
เอา “ความไมมี” มาเปนอาวุธลางผลาญสิ่งที่มีนี้. หรือวาคนที่จะไปถอนเอาเขา
กระต ายมาได นี่ ต องเป นคนไม มี ตี น ไม มี มื อ ไม มี หู ไม มี ตา ไม มี จมู ก ไม มี ลิ้ นอะไร
นั่นแหละจึงจะเปนคนที่ไปถอนเอาเขากระตายหรือหาขนเตามาได;
คือคนชนิดไหน ?
นั่นก็คือคนที่ไมมีอายตนะ แลวเดินได พูดได ไดยินไดเหมือนกัน.
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เรื่ องนี้ เหมื อนที่ เราพู ดอยู เสมอ ว าไม มี ความสํ าคั ญมั่ นหมาย ว า
ตาของเรา
ไมมีความสําคัญ วาหูของเรา, ไมมีความสําคัญ วาจมูกของเรา, ไมมีความสําคัญ วาเทา
และมือของเรา;
นี่แหละที่วาเขาไมมี เขาเปนคนไมมีมือตีน ไมมีตาหูจมูกอะไร.
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ธรรมปาฏิโมกข

แมวาเขาจะเปนผูไมมีความสําคัญมั่นหมายวามีสิ่งเหลานี้ เขาก็สามารถไดยิน
ไดฟง ไดดม ไดเดิน ไดจับ ไดถืออะไรได;
ฉะนั้น เขาจึงเปนคนที่มีสุญญตา.
เปนผูมีสุญญตา, จึงเอาสุญญตามาได มาฆายักษได; เหมือนกับเขาไปเอาเขากระตาย
มาทําเปนคันศรเปนลูกศรได จึงเปนเรื่องชั้นดี ชั้นลึก ชั้นระดับ “ไมมี”;
ระดับไมมีคน
ไม มี มื อ ไม มี ตี น ไม มี อ ะไร แต ว า ทํ า อะไรนี้ ไ ด ซึ่ ง ก็ เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น กั บ ที่ เ ราพู ด
หรือเทศนกันอยูบอย ๆ เสมอ ๆ;
แตนี่เขาใชสํานวนตางออกไป เขาใชสํานวนคมกลา
กวาของเรา.

คนโบราณ คิดปริศนาธรรมไวสอนคน มีอยูมาก ควรศึกษา
ปริศนาธรรม ธรรมชาติ ปริศนาธรรมที่มีประโยชน ที่ซุกเหลืออยู
จน
ปลวกกินหมด หรือวาผุไปหมด,
ทั้งหมดนี้นาเสียดาย กอนนี้คงมีมากแถวไชยานี้
เดี๋ยวนี้สูญหายไปเสียมาก.
คนไมสนใจเห็นเปนเรื่องคําสงเดชบา ๆ บอ ๆ ของคน
โบราณ สมุดขอยจึงสูญสิ้นไปหมด ดวยความผุพัง.
เขาศึกษาธรรมชาติขางนอกขางใน
จนรู จั ก เอามาปนกั น เปรี ย บเที ย บ ประสมประสานกั น พู ด ได ใ นสํ า นวนที่ ลึ ก ซึ้ ง
จนเราตามไมทัน.
ไมใชเพียงมองเห็นไดวา ไมมีอะไรนอกจากธรรมชาติ เปนเรื่อง
ของธรรมชาติ เปนตัวของธรรมชาติ,
เปนเรื่องจัดแจงของธรรมชาติ เขายังเอา
ธรรมชาติ ภายนอกทางวั ตถุ มาเป นคํ าเปรี ยบของธรรมชาติ ภายในที่ ละเอี ยด ที่ ลึ กซึ้ ง ที่ ไ ม
มีตัว ที่เปนนามธรรม; เขาจึงเกงกวาเรามาก.
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อาจารย ยุ คนี้ เขาจะต องรู จั กจุ ดอุ ปมาในตั วคนนี้ ทั้ งหมดเลย;
แม ส ากล
จักรวาลมีอะไรบางเขาก็จะจัดใหมันมีครบหมดในตัวคนหนึ่ง.
เอาธรรมชาติภายนอก
ที่เปนวัตถุมากมายนับไมหวาดไมไหวเอามาจัดเปนธรรมชาติภายใน :
เปนเรื่องทาง
จิตใจ เรื่องกิเลสเกี่ยวกับจิตนี้; รูจักธรรมชาติเปนอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา. นาเสียดาย
ความคิดของคนโบราณเหลานี้มีแตนับวันจะสูญหายไป เพราะคนสมัยนี้ไมสนใจ
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ไมชอบ ไมใช ไมเห็นวาเปนประโยชนอะไร.
ไปเห็นเพียงวาเขาที บาเขียนภาพ
บาปรุงใหเปนภาพหรือวาทํามโนคติภาพ ภาพมโนคิตเทานั้นเอง;
แทจริงคน
โบราณเขาพอใจเพลิดเพลินในคําเหลานี้.เดี๋ยวนี้คิดกันแตเรื่องกิน;
เรื่องกินใหอรอย
เรื่องอยูใหสบายใหหรูหรา.
ถาวาสิ่งเหลานี้เกิดมาในประเทศไทย ก็แปลวาเกงมากกวาครูเดิมของ
อินเดีย; หมายความวามรดกทั้งกระบิ เรื่องราวทั้งกระบิเกิดขึ้นในอินเดียตามเรื่อง
พระเจ า เรื่ องเทวดา เรื่ องนรก เรื่ องสวรรค กระทั่ งเรื่ องรบราฆ าฟ นกั น มี เทวดา
เปนชั้น ๆ อยางนี้ ก็เปนของอินเดีย.
ที่มีพระพรหม พระอิศวร มียักษ มีเทวดา
มีผี มีมัจจุราช มีอะไรตาง ๆ นี้ ลวนแตเปนเรื่องของชาวอินเดียทั้งนั้น; ชาวอินเดีย
เขาจะเล็งถึงอะไรก็ไมรู. แตวาที่เรารู รวมถึงยักษ ถึงเทวดาจริง ๆ ในความเชื่อของ
คนเหลานั้น; ก็แปลวา เทวดาหรืออะไรก็พูดไมถูก นรกก็อยูขางลางมีอยางนั้น ๆ ๆ
สวรรคก็อยูขางบนมีเปนชั้น ๆ ๆ มีเทวดามีพระพรหม มีพระอิศวร มีพระอะไรเหลานี้
แลวสอนใหคนเชื่ออยางนั้น.
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ทีนี้ เดี๋ยวนี้คนที่วานี้ :
คนที่เลนปริศนาธรรมนี้ เอามาใสไวในคน ๆ
หนึ่งไดหมดเลย ไมวาจะอะไร : ฝายกิเลส ฝายชั่ว ฝายทุกข ฝายบาป ฝายนรก
ก็อยูในนี้, ฝายบุญ ฝายสวรรคฝายดี ฝายสุขก็อยูในนี้, ฝายนิพพานที่อยูเหนือ
โลกก็อยูในนี้, ฝายสวรรคฝายนรกก็มีอยูในนี้. เฉพาะขอนี้เขากับหลักธรรมะที่
พระพุทธเจาตรัสวา :
อะไร ๆ ก็อยูในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ มีทั้งสัญญา
และใจ. ทําไมเรื่องอยางนี้จึงมีอยูในเมืองไทย ? เปนวัตถุพยานปรากฏอยู
เปนภาพปริศนาธรรมสมุดขอยอยางนี้เปนตน. แลวทําไมเราจึงไมพบเรื่อง
ขนาดนี้ ในประเทศอินเดีย ? แมแตหินสลักหรือที่อะไรก็ไมเคยพบ; หรือวา
เราจะดูอธิบายความของเขาไมถูก. แตเราก็พยายามคนควาเต็มที่แลวมันไมมี; มีแต
เป น บุ ค คลาธิ ษ ฐานไปหมด ทั้ ง ที่ เ ขาจะเขี ย นเป น ธรรมาธิ ษ ฐาน ด ว ยภาพเป น
บุคคลาธิษฐานได.
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คุณคิดดูเถอะ คนชั้นนี้เขาเกง เขียนภาพคนไมมีตาไดเห็น คนไมมีหูก็ไดยิน
คนไมมีขาก็เดินได คนไมมีมือก็จับได แลวเขียนรูปเปนรูปวัตถุขึ้นมา;
จะสลักหิน
ก็ควรสลักไดแลว แตไมมีในประเทศอินเดีย;
แตเกิดวิวัฒนาการมาอยูในเมืองไทย.
นับวาความรูของผูคิดปริศนาพอจะมีอยู มีหนังสือบางเลม อยางที่วาเปนนามธรรม
สวรรค อ ยู ใ นอก นรกอยู ใ นใจนี้ เป นนามธรรมอย างนี้ ก็ มี ;เค าเรื่ อ งเหมื อ นหนั ง สื อ
บางเรื่องของชาวอินเดีย. แตเขากลับไมสนับสนุน ไมใชเปนหลักใหแพรหลาย.
ในยุคหลัง ๆ ก็มีเรื่องตาง ๆ มากขึ้น เชนเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่องมหาภารตะ
อะไรก็สุดแท; โดยเฉพาะ เรื่องมหาภารตะอยางนี้ ชาวอินเดียบางคนเขาก็พูดวา เปน
เรื่องในจิตใจทั้งนั้นเลย สงครามมหาภารตะที่ยืดยาวยืดเยื้อนั้น เปนบุคลาธิษฐาน
ของกิเลส ของกรรม ของอะไร แตไมเคยมีใครแปลแจงออกไปอยางนั้นอยางนี้;
หรือ
วาไมเคยมีใครเขียนภาพมหาภารตะใหเปนแบบนี้เลย.
ผมพยายามที่ จ ะ รั ก ษาภาพปริ ศ นาธรรมเหล า นี้ ไ ว ใ ห เ ป น สมบั ติ ข องไทย
ในทางชาตินิยมก็เปนได;
ถือ วาเรามีของไทยเราแลว มันอยูได มันยังอยู.
ขณะนี้ยังไมมีทุน ไมมีปญญาที่จะพิมพ ใหนายสุลักษณ ศิวรักษ เขาไปดําเนินการ;
เขาไปหาทุนรอนมาไดเฉพาะภาพปริศนาธรรมชุดที่เราฉายดูกันอยูตอบกลางคืน. เดี๋ยวนี้
เขาพิมพเปนหนังสือเลม พิมพภาพสอดสี คําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ เขียนระบุเปน
ของไชยา; อยางนี้ก็ใหเกียรติแกไชยา. ที่มีคําอธิบายเปนภาษาเยอรมัน กําลังพิมพอยู
คําอธิบายเปนภาษาไทยเขายังไมพิมพ ปลอยใหคนไทยใกลเกลือกินดางไปกอน คงที่
ไมคิดจะทําก็ยังไมไดกินเกลือ. นี่ไมใชความคิดของผม ผมไมทราบวาทําไมนายสุลักษณ
เขาจึงไมพิมพฉบับภาษาไทยขึ้น; บล็อกก็ใชรวมกับรูปภาพที่มีคําอธิบายพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ.
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หนังสือปริศนาธรรมเรื่องนี้แพรหลายไปถึงเมืองนอกเมืองนา มีคนรูจักคําวา
เมืองไชยาขึ้นอีกแยะทีเดียว; ยังมีเรื่องอะไรอยูอีกที่เหลือคางอยูที่ไชยา เปนการ
โฆษณาเมืองไชยา. เทาที่เราไปสํารวจดูในพิพิธภัณฑ มีอีกเลมหนึ่งอยางชุดเล็ก
อยู ๒-๓ เลม ขาดกระรุงกระริ่ง. ชุดใหญสมบูรณเหมือนกับอยางของเรานี้ไมมี,
มีชดกระจัดกระจายประสมกันไมคอยจะติ; แตดีมาก ดีมากเหมือนที่เอามาเลาให
ฟงนี้.

นิ ท านปริ ศ นาธรรมไทยที่ น า คิ ด
มีอีกชุดหนึ่ง ชุดนี้ยากที่คนจะเอามาลําดับเรื่องแลวอธิบายใหดีได ที่ผมนํา
เอามาเลาใหฟงตอนหนึ่งนี้ คลาย ๆ กับเขาไมตั้งใจจะทําเปนเรื่องยาว เลาเปนนิทานสั้น ๆ
เสียเรื่อย; ตัวอยางนิทานสั้น ๆ มีเรื่องวา:-

ดอกจําปาสวยงาม ๓ ชนิด อยูบนตนจําปา เด็กรุนหนุม ๓ คน
มาเห็น เขา อยากจะไดไ มรู จ ะทํ า อยา งไร มัน ก็ขี ่ห ลัง ซอ น ๆ ซอ นกัน ขึ ้น ;
คนขางบนสุดก็เก็บจําปาได.
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ขอถามโดยกระทันหันวา เด็ก ๓ คนนี้ไดแกอะไร ? ดอกจําปา ๓ ชนิด
ไดแกอะไร ? ใครจะตอบไดกอน ? บรรดาที่นั่งอยูนี้มีหลายองคอยูที่นี้ ลองพิจารณา
จากที่เคยรูจากตํารับตําราทั่วไป. (ไมมีใครตอบ)

เด็ก ๓ คนนั้น คือศีล สมาธิ ปญญา,
ดอกจําปา ๓ เหลาคืออัตตนิฐิตะ,
สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข; วิโมกข ๓. วิโมกข ๓ ในธรรมวิภาพปริเฉท ๒
ก็มี : อัต ตนิฐิต ะ -ไมมีที่ตั้ง , อนิมิต ตะ-ไมมีนิมิต, แลวสุญ ญตะ -วา ง;
คือเปนเรื่องนิพพาน ๓ ชนิด, กลาวถึงนิพพานโดยวิธีอธิบายเปนนิพพาน ๓ ทาง, เปน
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ธรรมปาฏิโมกข

ดอกจําปา ๓ เหลา; เพราะวา ศีล สมาธิ ปญญา ๓ ชนิดนี้ จะสามารถทําคนให
บรรลุนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิด :
อาศัยอนิจจังเปนหลัก อาศัยทุกขัง
เปนหลัก อาศัยอนัตตาเปนหลัก ตามแบบอยางของวิโมกข ๓. วิโมกข ๓ นี้ไมเคยพบ
ในพุทธภาษิต; มีในพวกอรรถกถา มีในพวกอภิธรรมพวกนี้.
เด็ก ๓ คน เหมือนอริยมรรคมีองค ๘ ที่ยนเขาเปน ศีล สมาธิ ปญญา
๓ อยาง, ไดดอกจําปามาคือนิพพานชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๓ ชนิด. นิพาน ๓ ชนิดนี้
พวกอรรถกถารุนนี้เขาเปรียบอยางนี้รูปภาพมักจะเขียนอยางนี้ทั้งนั้น จะเขียนนิพพาน
เขียนเปนแกว ๓ ดวง. แกว ๓ ดวง, แกว ๓ กอนคือวิโมกข ๓, แลวบางราย
คงจะเปนชาวบานมากเกินไป เขียนคําอธิบายแกว ๓ ดวงนี้วา กิเลสนิพพานขันธนิพพาน ธาตุนิพพาน.
กิเลสนิพพาน คือตัดกิเลสไดหมด, ขันธนิพพาน คือรางกายดับลงไปอีก,
แลวธาตุนิพพานคือพระธาตุที่เหลืออยูจะดับลงไปอีก;
อยางนี้ไมใชหลักใน
พระคัมภีร แตเปนหลักของคนชั้นหลัง ชาวบานพูด, โดยหนังสือชั้นรุนหลัง
ไม ใช มี ใ นพระไตรป ฎก เช น หนั ง สื อ ปฐมสมโพธิ์ แต ง โดยบุ ค คล ในสมั ยต อ มา;
เปนอิทธิพลของผูเชื่อวา บรรดาพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจา บรรดาที่มีอยูในโลก
ในสากลทั้งหมดเทวโลกก็ตามเวลานี้ ถึงสมัยหนึ่งก็จะรวมตัวกันเขาเปนองคพระพุทธเจา
แสดงปาฏิหาริยตาง ๆ:
เชนยมกปาฏิหาริย เปนตน แลวก็จะสลาย สลายอีก
ที สิ้นสุด ดับหาย สิ้นสุดอันสุดทาย; นี้เรียกวา ธาตุนิพพาน.
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สํ าหรั บพระพุ ทธเจ าองค หนึ่ งจะได มี กิ เลสนิ พพาน ที่ ใต ต นโพธิ ,
นี้ เ ปน
แตเพียง “นกวามี”;และขันธนิพพานมีที่ใตตนสาละตนรัง;
สวนพระธาตุนิพพาน
ยังไมมี; อีกกี่รอยปพันปจึงจะมีธาตุนิพพาน. พวกนักเขียนชาวบานพวกนี้ก็ถือ
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๕๐๙

โอกาสเขียน นิพพานแกว ๓ ดวง : ดวงหนึ่งหมายถึง กิเลสนิพพาน, ดวงหนึ่ง
หมายถึง ขันธนิพพาน,ดวงหนึ่งหมายถึง ธาตุนิพพาน; อยางนี้ธรรมชาติหรือ
ไมธรรมชาติ ตองหัดพิจารณา.
ถาไมจริงเปนธรรมชาติไดไหม ? ถาไมจริงตามนั้นถือเปนธรรมชาติไดไหม ?
“ธรรมชาติ”มัน กวา งเองอยา งไหนก็ไ ด : เท็จ ก็คือ ธรรมชาติ; จริง ก็คือ
ธรรมชาติ; เหมือนอยางนี้ สบายดี. ฝนตกดีก็ธรรมชาติ ฝนไมตกเลยก็คือธรรมชาติ
สวนที่จะเอามาเปนธรรมชาติ เอากวางแคไหน ? เอาลึกตื้นแคไหน ? แลวจะเอา
เพียงไร ? นั้นอยาเอาหมด; ถาเอาหมดก็บาเลย คือเวียนหัวตายเลย. อะไร ๆ
ก็ธรรมชาติหมด มันก็ไมไหว. เชนกับที่พระพุทธเจาทานตรัสวา ใบไมทั้งปานี้ใครจะ
เอาไหว, ทั้งปาทั้งโลกนี้มันเอาไมไหว; จงเอาแตใบไมกํามือเดียวเถิด, ใบไม
กํามือเดียวจําเปน. คอยดูใหมีการปฏิบัติดับทุกขเรื่อยไปเทานั้น ไมมีอะไรดี
กวานั้น; ใบไมทั้งปาจะเอาไปทําอะไรกัน.

การศึกษาเรื่องธรรมชาติ ตองใหอยูในขอบเขตจํากัด
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คุณตองระวังคําวา
“ธรรมชาติ”
ของคุณใหดี ๆ;
ใหอยูในขอบเขต
ที่จําเปน. อยาหมายจะไปชวนกันจับกลุมตีวงธรรมชาติกวางออกไป กวางออกไป
กวางออกไป จงระวังจะตามตัวไมพบ;มันเกินไป ไกลออกไป,
ไกลออกไป
ไกลออกไปอยางนั้น; ตองใหใกลเขามา ใกลเขามา ใกลเขามาจนเขามาอยูในกายที่ยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้, บรรจุไวหมดกี่หมื่นโลกธาตุ จะเรียกวามีสิบโลกธาตุ หรือหมื่น
หรือหลายหมื่นโลกธาตุก็ตามใจ; ในนั้นมันมีอะไรได ก็บรรจุเขาไวไดในรางกายที่ยาว
ประมาณวาหนึ่งนี้, หรือวาเพียงแตบรรจุไวไดในจิตใจที่จะเล็กหรือใหญนี้เอง รวมทั้ง
รางกาย. จิตใจนั้นเปนสิ่งที่ไมมีขนาดหรือวาไมมีการจํากัดลงได; เปนอนันตะ,
จากจิตใจนี้อะไร ๆ ออกมาไดไมมีสิ้นสุด;จากอนัตตะสูอนันตะ.
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ธรรมปาฏิโมกข

พวกอภิธรรมกําลังแย เปนพวกที่กําลังลอกันอยู, พวกเขาจะอธิบายวา
จิตใจอยูที่หัวใจอยูที่หัวใจกอนหัวใจเทากําปนนั้น.
เขาอธิบายเรื่องจิตใจอยางนี้
พวกอภิธรรมเขาอธิบายตามแบบของอภิธรรม เปนตัวหนังสือแปลอยางนี้, ถาพูดวา
มันสมองผูรูบางคนวาใจมีที่มันสมอง; พวกอภิธรรมวาใจอยูที่กอนหัวใจ ใจอยู
ที่นั่น มีดวงหทัยที่นั่น.
ที นี้ เมื่ อเร็ ว ๆ นี้ หมออาฟริ กาเขาตั ดเปลี่ ยนหั วใจคน พวกอภิ ธรรมจะ
อธิบายวาอยางไร; หัวใจถูกเปลี่ยนไปทําไมคนจึงไมตาย. เปลี่ยนหัวใจแลว ถาใจอยู
ที่ หั วใจ และก็ ถ ามั นเปลี่ ยนหั วใจกั นได ก็ เปลี่ ยนกรรมได ซิ เปลี่ ยนกรรมเปลี่ ยนวิ บ าก
ของกรรมได;
เพราะวามันอยูที่ใจ ติดอยูที่ใจ ตายไปเกิดก็ไปเกิดดวยใจนี้.
อยางใครคิดทําบาปไวมาก ก็เปลี่ยนหัวใจเสียซิ เปลี่ยนหัวใจแลวจะไดเปนคนใหม;
คนที่ทําบุญไวมาก ก็เปลี่ยนหัวใจของเราเสียซิ ใหเกิดผลตามใจ; นี่เขากําลังลอพวก
อภิธรรม.
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เราไมรูวา จิต อยูที่ไ หน เราพูด เรื่อ งจิต ใจกัน , ตรวจจิต ใจกั น
บรรลุผ ลทางจิต ใจกัน , นา หวัว ไหม; แตตัว จิต ใจอยูไ หนไมรู. ตามแบบ
ของตัวหนังสือ เรื่องหัวใจกลายเปนเรื่องวัตถุ หัวใจนี้กลายเปนเรื่องรูปไป.
มันเห็น
แตทางวัตถุ.

พวกนั ก วิ ท ยาศาสตร ส มั ย ป จ จุ บั น นี้ ไ ม รู ตั ว ไฟฟ า อยู ที่ ต รงไหน คื อ อะไรแน ;
ไมรูจักตัวไฟฟาแท ๆ ไมรูจักวาคืออะไรแน สวนไหนแน ตัวอะไรแน,
แตดูซิ
เขาเอาไฟฟ าใช เป นบ าวเป นทาสเป นอะไรมากมาย ก าวหน ายิ่ งขึ้ นทุ กที ในตั วระบบ
electronic นี้ไปกันใหญแลว; ใชตัวไฟฟา ใชไฟฟาทั้งที่ไมรูจักวาตัวไฟฟาคืออะไร
อยูที่ไหน ? รูแตวาถาทําอยางนี้มีผลอยางนี้ก็แลวกัน; ทําอยางนี้ มีผลอยางนี้ ทําเพื่อ
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๕๑๑

วั ตถุ ทั้ งนั้ น แต ได ผลเป นไฟฟ า เป นเรื่ องของไฟฟ า เป นเรื่ องของประหลาดอั ศ จรรย
ใช เ ป น บ า วคนได ใช ขั บ เครื่ อ งบิ น ไม ต อ งมี ค นขั บ ใช ใ นเครื่ อ งบิ นทํ า งานทุ ก อย า งได
ถายรูปก็ได จดบันทึกก็ได ทําอะไรก็ได, ใชงานดวยแรงไฟฟาระบบไฟฟานี้ เดี๋ยวนี้
เปนเรื่องไฟฟากันเกลื่อน แตตัวไฟฟาอยูที่ไหนไมมีใครรู;
รูกระทั่งโลหะประเภทนั้น
ชนิ ดนั้ น ส วนนั้ น เท านั้ น ส วนอะไรที่ มั นเป นอย างนั้ น อย างโน นมั นจะได ป ฏิ กิ ริ ย า
อยางนี้เปนผลขึ้นมานี้ เขารูกันเทานั้น.
เราไมรูเรื่องไฟฟาคลาย ๆ กับที่เราไมรูวา สิ่งที่เรียกวาจิตนั่นคือ
อะไร;
เชนเราฝกจิตนี้ใหบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนจิตที่ไมมีความทุกขรอนได
เราถือเสียวาปฏิบัติใหถูกวิธีเ ถอะ รางกายนี้ จิต ใจนี้ ก็ไดผล เมื่อเรารูจัก
ธรรมชาติเพียงชั่วปฏิบัติเกี่ยวกับรางกายจิตใจใหถูกวิธี. เราจะรูจักตัวธรรมชาติ
แท ๆ ที่เปนตัวจิตแท ๆ หรือก็เปนตัวรูปแท ๆ นั้นรูจักยาก; เพราะซอยละเอียดลงไป
ไดเรื่อย.
ที่มองเปนรูป ๒๘ หรืออะไร อยางที่คัมภีรอภิธรรมนี้มันไมพอ มันกลาย
เป น ของเด็ กเล น เพราะมั น สามารถไหซอยได ลึ ก มากกว า นั้ น อี กในเรื่ อ งตั ว วั ตถุ ธ าตุ .
แลวเราไมตองรูถึงเทานั้น เราก็สามารถทําจิตใหไมมีความทุกขได;
เพียงแคไปหา
หนวดเตาเขากระตาย ตามที่เขียนเปนรูปภาพที่เขาแสดงไวอยางนั้นก็ได.
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การที่ พู ด ถึ ง เรื่ อ งหนวดเต า เขากระต า ยกั น อยู บ อย ๆ นี่ ดี มั นช ว ยให เ ข า ใ จ
งายขึ้น ดูเปนของธรรมดาขึ้น; พูดถึงหนวดเตาเขากระตาย หลาย ๆ ครั้งดูชักจะใกล ๆ
เขามา; ทําใหเขาใจยิ่งขึ้น. พอไดยินทีแรกชักงง : จะใชใครไปหาหนวดเตา
เขากระตาย;
เขาจะใชคนที่ไมมีตา ไมมีหู ไมมีจมูก ไมมีลิ้น ตีนไมมี มือไมมี
อะไร;
ถาไปคิดอยางที่เถรตรงเกิดอะไรทางจิตขึ้นมา ตัดหู ตัดจมูกของตัวเอง
ออกเสีย ตัดตีนของตนออกเสีย เลยตายเลย; ไปก็ไมได.
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พระพุทธเจาตรัสวา ไดยินสักวาไดยิน ไดดมสักวาไดดม ไดเห็นสักวา
ไดเห็น อยางนี้มันมีคาเทากับไมมี : ไมมีตา ไมมีหู ไมมีจมูก ฯลฯ เหมือนกับ
คั ม ภี ร ข องพวกคริ ส เตี ย น เขาสอนให ทํ า ความรู สึ ก ว า มี ท รั พ ย ส มบั ติ เ หมื อ นกั บ
ไมมีทรัพยสมบัติ : มีภรรยาใหเหมือนกับไมมีภรรยา; มีสุขใหเหมือนกับไมมีสุข,
มีทุกขใหเหมือนกับไมมีทุกข,
ไปซื้อของที่ตลาดอยาเอาอะไรมา นี่ก็เหมือนกัน;
ความหมายมีความลึกซึ้งอยางเดียวกันกับที่ไปหาหนวดเตาเขากระตาย โดยบุคคลที่
ไมมีตา หู จมูก ปากลิ้น กาย.
นี่ไปคิดดูใหดี ๆ ทุกองค ทุก ๆ คน คําสอนอยางที่วาไมมีตา หู จมูก ลิ้น
กายนี้; สอนถึงขนาดใหไมมีตาหูจมูกลิ้นกายนี้ หัวใจจะหมดคาเองอยางนี้. เมื่อตา
หู จมูก ลิ้น กาย ไมมีแลวเรื่องจะมากไปไหม ? ถามีหูมีหางกันมากอยู มีหู
มีหางมีอะไรสําหรับยก จะมากไปไหม ? ตา หู จมูก ลิ้น กาย ธรรมดาก็อยาใหมี
อยูแลวแลวจะมีหูมีหางสําหรับยกอะไรได.
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ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง นี้กเ็ ทากับไมมีอะไร ไมทําอะไร

วิธีทํางานหนัก ๆ ทุกวันอยางที่เราทํากันอยูที่นี่ หัดคิดหัดนึกกันใหดี ๆ :
เมื่อไมมีหูก็ไดยินได, มือไมมีก็ตีตะปู ตีคอนได. ไมมีปากไมมีลิ้น กินน้ําปานะได.
ทุกคราวที่ทําอยู ที่เปนอยู ที่กินอยูนี้ จะไดบทเรียนวา “ทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง”
ไดดีขึ้น ; คือ ชัด เจนรัด กุม ขึ้น . ไมมีตัว เราก็ทํา อะไรได ไมมีข องเราก็มี
อะไรได; พูดกลับเสียอีกที อยางเลาจื๊อพูดชนิดตีกลับก็วา “เมื่อไมมีอะไรแลวจะ
มีหมดเลย”, เมื่อเราไมมีอะไรแลวจะมีหมดเลย, ไมมี ไมทําอะไรเลย คือวาทํา
ถึงที่สุด ก็คือทําหมดถึงที่สุด.
เมื่ อ พู ด ถึ ง ไม มี ตั ว เรานี้ เขาอุ ป มาเป น เขากระต า ย หนวดเต า เขากระต า ย.
แลวที่ผมพูดแกพวกชาวบานเสมอ ก็คือที่วา ตนไมพูดได กอนหินพูดไดนี่, จงพยายาม
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เปนเกลอกับสิ่งเหลานี้.
พูดกับพวกนี้ ใหศึกษาอยางนี้ ก็หมายความนี้วา :
ธรรมชาติมีอยูได เปนอยูไดเจริญงอกงามอยูได โดยไมตองมีตัวกูผูเจริญ,
มีดอกไมดอกหญา ตนไมตนสะตอ ตนอะไร เจริญอยู ไดโดยไมตองมีตัวกูผูเจริญ ;
นี่เปนเกลอกันในขอนี้.
อยาไปคิดอยางนั้นอยางนี้ใหมากไป, อยาไปคอยคิดวิพากษวิจารณโดย logic
โดยอะไร โดยวิทยาศาสตร โดยอะไร, ซึ่งทําอยางนั้น ก็ไมมีที่สิ้นสุด. ตัดบท
หมดเลย กอนหินพูดวา : ฉันไมมีตัวฉัน ฉันก็อยูได. กอนหินกอนหนึ่งพูดวาอยางไร,
คนที่มีหูไ ดยิน ลึก ฟง คํา พูด ที่ลึก ของมัน ไดไ หม; ฉัน ไมมีตัว ฉัน ก็อ ยูไ ด.
ถึงแมจะตีความไปในทางที่จะดับความทุกขก็ได, ใหดับความทุกขไดเปนถูกที่สุด; ตีความ
ไปตามชอบใจ ดับความทุกขได ก็ถูกทั้งนั้น.
คุณเห็นตนไมสวยสดสบายนี้, ก็ใหนึกขึ้นมาซิ : มันไมมีตัวมัน มันก็
อยูได; ไมตองมีความรูสึกวาตัวกู-ของกูนี้ มันก็อยูไปไดงอกงามไดสบาย. มันถูก
ลมพัดแกวงไสวไปมานี้ ก็ดูคลาย ๆ กับมันถามเราวา : เมื่อไรจึงจะลุกขึ้นรําบาง ?
ดูตนสะตอนั่นมันถามเราวา : เมื่อไรจึงจะลุกขึ้นรําบาง ? ลุกขึ้นรําหมายถึง ไมมี
ความทุกข ไมมีความสุข ไมมีความสบายหรือไมสบาย; มันพอใจอยางยิ่ง
อิ่มเอิบอยางยิ่ง อยูกี่วันก็อยางนั้น. นี่ไมคิดอยางนั้น ไปรูวา : เออ, มีลมพัดมา;
ลมพัดมาวันเดียว,แลวคิดอยางอื่นอีก ฯลฯ.
ถาคิดอยางนี้ละก็ไมใชนักธรรมะแลว,
เปนนักวิทยาศาสตรบา ๆ บอ ๆ อะไรไมมีสิ้นสุดแลว;
แลวทีนี้จะไดประโยชน
อะไรในการที่จะอยูใกลตนไม จะอยูกับตนไม เพื่อศึกษาธรรมะจากตนไม.
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ควรหัดเปนอยูอยางธรรมชาติบาง
หนั งสื อเรื่ องนกของพวกธิ เบตเล มหนึ่ งก็ ดี ที่ เขาแต งขึ้ นมาให นกชนิ ด หนึ่ ง
พูดมาอยางหนึ่ง,พูดมาตามนิสัยของนกนั่นเอง;
พูดธรรมะทั้งนั้นเลยนกทุกชนิด.
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พวกนกพูดออกมาก็ตองสังเกตลักษณะนิสัยของนกอะไรพวกนี้ วาพูดอะไรออกมา,
นก
เหลานั้นพูดออกมาเปนธรรมะวาอะไร.
หรือมิฉะนั้นก็เอากันงาย ๆ จะงายกวาที่
ฟงเสียงของนก วานกมันวาอะไร ? นกมันรองวาอะไร ? ขยายความคํารองของนกออกไป
เปนธรรมะ อยางนี้ก็ได.
ตัวอยาง นกกระตอยตีวิด
มันรองกระตอยตีแว็ด ตีวิด ก็แปลความวา
มัน รอ งวา : ยาวจริง โวย ยาวจริง โวย. คํา วา “ยาวจริง โวย ” เหมือ นวา
สังสารวัฏฏยาวจริงโวย, ความปรารถนาของคนในกามคุณยาวจริงโวย, มัน
ยาวจริงโวย นี้เรื่อยไปเลย นกมันรอง.
หนังสือเลมนี้ตองแตงโดยโยคีที่นั่งสังเกตนก
ตลอดเวลา.
เป น ที่ แ น น อนแล ว โดยไม มี ใ ครเถี ย งได ว า ความรู ค วามคิ ด เรื่ อ งจิต
เรื่องทุกข เรื่องดับทุกขนี้มาจากในปา. พระพุทธเจาก็ตรัสรูในปา, ฤาษีโยคีมุนี
ทุกองคอยูในปา;
อะไร ๆ ไดมาจากปา,ปานี้มีอะไรดี เปนโรงเรียน ไดอะไร ๆ
มากจากโรงเรียนนี้.
เชนวาตนไม กอนหิน นก หนูอะไรตาง ๆ แสดงลักษณะ
อยางหนึ่ง ๆ ใหเกิดความคิดอยางใด อยางหนึ่ง เรื่อยขึ้นมา, เรื่อยขึ้นมา.ปาแวดลอม
จิตใจไปในทางหยุด สงบ; เพราะจิตที่สงบ ทําใหมองทุกสิ่งอยูในแงของ
ความสงบ.หรื อ มองก อ นหิ น ออกในแง ข องความสงบ ไม ต อ งมี ตั ว กู อ ะไรทั้ ง นั้ น ;
เรื่อ งอยูอ ยางกอ นหินนี้ ไมตอ งมีจิตใจที่เปนตัวกู-ของกู.
นี่ธรรมชาติห รือ ไม
ธรรมชาติ ?
นี่ธรรมชาติมากกวาทีแรกนะ มากกวาฟงกอนหินพูด ฟงตนไมพูดนี้
ธรรมชาติ พูดยิ่งกวานกตอยตีวิดนี่ตั้งมากมาย.
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งาย ๆ ตามแบบธรรมชาติ เชนฤาษีอยูกระทอมใบไม; กินใบไม, กินรากไม
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ผลไม ไมมีขาวกิน ไมมีเนื้อสัตวกิน ไมมีอะไรกิน ก็อยูได;
พอขาดเกลือนัก
เขาก็ไปกินอาหารในบานในเมืองเสียทีหนึ่ง.
รางกายมีความหิวเกลือจัดขึ้นมาก็ออก
จากปาหิมพานต เขาหมูบานไปกินอาหารมีเกลือเสียทีหนึ่ง. หรือวาไปกินดินที่มีเกลือ
เสียบาง;
มันเปนไดเหมือนกัน ลองดูเถอะมันขาดเกลือ เปนฤาษีกินใบไม กิน
ตนไม ดอกไม หัวไม เงาไม หนักเขามันก็ขาดเกลือ เหมือนกับขาดอะไรบางอยาง
เกิดหิวเกลือขึ้นมา; แตไมเคยปรากฏวา หิวเนื้อสัตว มันไมถึงตาย. ถาไมไดกิน
เนื้อสัตว คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายบาง;
แตไมถึงกับตาย ก็ยังอยูไดอยาง
รูปอื่น,ยังมีความคิด ยังฉลาดอยู.
เดี๋ยวนี้ความรูสึกสมัยใหม ๆ นี้ มันขี้ขลาดมากเกินไป ขาดอะไรไป
สักนิดเปนเรื่องใหญโต เพราะจิตใจของคนออนแอลงดวย ก็มันพอดีกัน เลยเปนเรื่อ ง
ใหญโตไป; แลวก็ไมมีใครกินอยูอยางธรรมชาติ. เดี๋ยวนี้คนในบานในเมือง
ในตลาดในเมืองหลวง ไมไดกินอยูอยางธรรมชาติ; ยอมขาดอะไรมาก. ฤาษี
ไปอยูปาหิมพานตกินตามธรรมชาติ กลับไมขาดอะไร, ที่ไมกินเนื้อสัตวก็ไมขาด
อะไร;
กินใบไม กินแตเนื้อไม กินรากไม หัวไม เงาไม เชน เงาบัว ก็กินไป
เดือนหนึ่ง ฝกบัวก็กินไปเดือนหนึ่ง หญาบอนอะไรก็กินไป;
ผลไมมีก็กินผลไม.
กินกลวยนี้อยูไดไหม ? ไมไดกินเนื้อกินกลวยนี้อยูไดไหม ? ที่จริง สบาย แตตอง
กินบอย เพราะหิวจัดงาย, ยอยเร็ว, จะฉันอยางพระเพียงไมกี่ชั่วโมงนี้ ตกกลางคืนหิว
อยูไมได, หิวตองกินอีก. ถากินขาว กินแปง กินเนื้อสัตว อยูกี่ชั่วโมง ไมหิว;
เพราะยอยมากอยูไดนาน.
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ผมเคยลองดู แล ว กิ นกล วยนี้ อยู ไม ถึ ง ๓ ชั่ วโมง หิ วแล ว;
พอตกกลางคื น
หิวเหมือนไสจะขาด, หิวไสจะขาด ทําอะไรไมได. ถาไปถือวินัยของพระ จะแก
ไมได, ตองกินไดเรื่อยอยางพวกฤาษีละก็ได. กินผักกินผลไมตองไมถือวินัยเครง
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เรื่องกิน.
พอหิวขึ้นมา กินไดเรื่อย หิวเมื่อไร กินได หิวเมื่อไร กินได;
ก็อยูได
แลวสบายเสียอีก;แลวอยูไดอยางถูกธรรมชาติที่สุด.
เรามันครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไปเปลี่ยน
อาหารผิ ดธรรมชาติ แล วยั งไมล งกั นกั บ ธรรมชาติ นั่ นแหละจึ งมี โรคภั ย ไขเ จ็ บ
ขาดนั่ นขาดนี่ ขาดวิ ตามิ นโน น วิ ตามิ นนี่ ยุ งไป ถ าไม มี เนื้ อไม มี ปลากิ น ก็ กิ นไม ไ ด
ไมหิว ไมอยากเสียอีก; นี่ยุงไปหมด.
ควรจะมีจิตใหสงบเปนธรรมชาติกอน แลวก็ปลอยไปตามเรื่อง จะมี
สวนถูกมากกวา.
ถาจิตเดือดเปนบาอยางนั้น ไมไดแลวละ จะกินอะไร จะทําอะไร
ไมไดทั้งนั้น. ตองระงับความโกรธเสียกอน; ความมีจิตใจหงุดหงิด ความขัดใจ
ความโกรธซึ่งทําใหจิตเปนบานี้ตองระงับกอน แลวจึงจะไปดึงความโลภความอะไร
ใหมันเนือยไป,
กระทั่งโมหะความหลงที่เนือยเขาไปอีกนั่นออกเสีย จึงจะไมผิด
ธรรมชาติ.
ขอให นํ าไปพิ จารณา เรื่ องอยู อย างธรรมชาติ นี้ ควรจะอยู กั นอย างไร จึ งจะ
พอเหมาะพอสม.
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ผูบริจาคในการพิมพหนังสือชุด ธรรมโฆษณ
ชื่อ “ ธรรมปาฏิโมกข ” เลม ๑ มีดังตอไปนี้
๑. บริจาคทางสวนอุศมมูลนิธิ
- บุตรธิดาหลวงบุรไทยพิทักษ
- น.ท.ณรงค สุวรรณกนิษฐ
- ผูไ มประสงคออกนาม
- ผูไ มประสงคออกนาม
- ผูไ มประสงคออกนาม อุทิศให สนอง ผลาชีวะ
- นางยอม กาญจนสุวรรณ
- อุบาสิกาศีล ทิพยประชาบาล
- คุณเฉิน หงสนันท
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๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
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๒. บริจาคทางสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
- รายละ ๑,๐๐๐ บาท ๓ ราย
- รายละ ๕๐๐ บาท ๕ ราย
- รายยอยอีก ๓๓ ราย เปนเงิน

๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๖,๙๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน ๖๐,๙๒๘๐.๐๐
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